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Vali" bu· sabah 
~~~ .. · i$0 ba_şlad ı ·. · · 

~ "d~ "alisi Lutfi Kırdar bu sabah vilayete gelçrek yeni vıı,zifesine b~şlamı§-

\ rııcıa lloııra da belediyeye ve partiye gidecektir., Resimde yeni vali viltıyct 
l'i• ı:aruı · ·-ıeıı. ~· uyor. . . . . . 

~. tıı ~· ir habere göre hUkömet \•alilerle.polls m~dürleritıln ka~ılama ve uğur
~e bulunmıyarak vakit kazanmaları için bugünlerde bir karar alacak-

"~~Şvekil Basın 
•\Urumuriun fahri 
reisliğini · kabul etti, 

't\ı __ ,_=~ 
l Ce]i 4 1 llnyal'. \'e Vali Lutfl Kırdar Dasm Kunımnnıla gazetecilerle bcra.bcr 

~ler. çocuklarınıza dikkat I 

l~i zavalh çocuk 
. . . 

dikkat izlik 
Q~lizünden yandı 

hlardan devrilen yemekle haşlanan 
t~~ Uç biri hastahanede öldü 
.~ t~\a~r!:ıUn evvel, Kasnnpaşa, mangal devrilmiş ve ellerinden yanmt§· 

dd~Cdj aki 2 numaralı evde o- tır. Çocuk Şişli hastahanesine götürüle-
" ı11 n !iOCuğu iki ya••ndaki ,-ek tedavi altına alınmıştır • 
't\>tj ' 2lıan r 

\ 'rtıı 1'iy~g~~ kaynayan ycmc
~cll lıa la Viicudunun muhtelif 

~~tıı. tainc i nn;uş ve Şişli Çocuk B k 
'"it ~~ aldırılmıştı. ugün Ü sayımız 
"- 1\ ib.' }'apılan b··t·· d il · 
~~ fıl~:·"ı ola u un tc av ere ~ 
\r, \İ§tUr, ;ıa~ış ve dün hastaha· 41 ~ 

~ t t~i~ iOlıs tahkikat yapmak- ~ 
·'~ taıı 

Fransada ltalyayı· protesto mitingleri yapıldı 

Korsikadaltalya ko 
· solosluğu taşlandı 

ltalya, arazi talebinde ısrar ederse 

lngiliz Başvekili Roma ziyare-
tinden vaz e ce.\ 

Parla, 5 - Korsika ve Tunusun ltalya
·Y& verilmemesi talcbile İtalyan meclisinde 
yapılan nUmay.iş ve !talyan matbuatının 
bu yoldaki neerlyatı dolayıslle dUn Tunus 
ta, Korsilı:ada ve Niste İtalyan aleyhtarı 
birçok prote.!to nUmayJşlerl yapılmıştrr. 

Korsika adasmm merkezi olan Ajaksf .. 
yo §ehrlnde nUmayi§çiler polis kordonu
nu yararnk !talyan konsoloshaneslni tag .. 
Iamı11Iardır. 

Tunuııtakl protestocular eehrln sokak
larmdan Franmz milli marşını söyliycrck 
geçmi§ler ve 1talyan kitabevinin camla• 
rmı kD'Dlı§lardır:. NUmayişçilcr polisin 

_... Devamı S incide 

~······················~ 

; Kastamonulular 
Cumhurreisini 

sevinçle bekliyor 
Kastamonu, 4 (A. A.) - Relsicüm

hur InönU'nUn Ka.stamonu'ya teşrifleri 

haberi bUtün balkı sevinç ve heyecana 
garketü. Kastamonu, köy!Uleriyle ve 
kasabalılarile bUyilk lnönilnü sabırsızlık 
la beklemekte ve azami tezahürat hazır
lığı ile meggul olmaktadır. Şimdiden 

köylUlcr ReisicUmhurumuzun geçeceği 

yollar Uzerlnde taklar kurmakta ve yo
lunu beklemektedir. ,._ ...................... ... 

Almanyada 
yahudiler 

• 

Ankarada Maarif 
Ştirası toplanacak 
Toplantlda tedris sistemimiz üzerinde de 

münakaşalar olacağı anlaşıhyor 
Maarif Vekaleti tarafından verilen bir karar iizerine, bu s ene bir maarif ııurası 

toplanacaktır, Toplantının mevzuu etrafında. vekô.letin alaka.dar memurları tarafı 

dan bir nizamname hazırlanmaktadır. 
Şüra. toplantısında, senelerdir halledil emiyen birçok işler mUzakere ve müna

k~a edilecektir. Bu arada bilhassa tedris sistemimiz ve ders kitapları etrafında 

ehemm!yctli milnakaşalar olacağı muhakkak görilbnektedir. 

Radyo ve telefon sahibi de ' ' B ı· lt'I 1 ı· g"' ı· m ı· z 
olamıyacaklar .U. . 

Bedin, 5 ,(A.A.), - Röyter ajansı mu· 

h~;:~e~lman sehirlerinin Berlinin git- kuvvetı• mı· zdı· r '' 
tiği yola giderek yahudilerin sokaklarda 
dolaşmalarım çok şiddetli tahdidata tabi • 
tutacakları tahmin edilmektedir. Bu i~i Atmada Genel Kurmaylar 18aşkanları toplantısında 
yapacak olan ilk şehrin Viyana olacağı y B k · ı · M 1 Ç k k 
zannediliyor. Zira Viyanada pek çok ya· Unan aşve 1 1 Ve , areşa a m a 
hudi vardır. Frankfurt, Hamburg, Ko· k h b k ( d ( 
lonyaveCasscldedehirçokyahudikolo- ÇO mÜ İm İrer nuhJ SÖy e İ er 
nileri vardır, fakat bu §ehirlerde yahudi Yazısı 3 iincüde 
mahalleleri vücuda getirilmesi Bcrlin ve -------------------------
:Viyanada olduğu gibi müşkilata maruz 
biılunmaktadır. 

Aşkta 
Fedakarlık 

Nakleden : Haldun S. Kip 

B~yük hnkaye 
"Subayın iKaçırdrğı Kız,, romanını 

beğenen HABER olruyucu]an, hyni 
mulıarrir ıtnraf ından :nakledilen bu &Qsa 
ııeıeri bugünden itibaren 12 inci 11ayfa_ 
mn:da o1ruyaaıklardır. 

• 

\i '01taıtt },f=şrutiyet mahallesi Sayfadır 
~Ocıığ a ot Jran Raufun üç ya-

ll ),1iUıatı O<lada oynarken lllııj"'-RllRRR_._.._.._11111 ... ................. ,,,, ....... .. 
Bc~lld:ı~ • Fcncrbahçe maçmwm bir görünüs... fi 

'(.l"aztsı spor saffamızllaaırU . . 
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ıladise.lec,fikic:lec 

inönümüz ve 
Devlet Reisleri 
l.'azao: Nizameddin azif 

lnönü yeğitinin, yani muasır Tür'k 
cemiyetinin artık tamamiyle e§Siı bil· 
y~k kahramanının, gene tamamiyle 
normal ve legal ycllardan Cumhurreis
Jiğine ve yüzde yüz milli şefliğe yükse· 
lip ''Tek önder,, liğc bilfiil başlayışını 
kendisine ve milletimize tebrik isin, 
dünyanın her tarafındaki krallann ve 
devlet reislerinin çektikleri telyazılau 

dikkatle okununca, bunların mutad ne· 
zaket formülleri üstünde birer mAnayı 
haiz bulundukları anlaşılıyor. Bu tel
yazı lanrun yan yana gelişi; ndeta, Milli 
Şefimiz hakkında devlet reisleri arasın. 
da yapılmış bir anketin altalta sıralan
mış cevaplarını andırıyor. 

Afgan kralı Zahir Han: "- ... ebe· 
lansınmn, Türkiye hakkındaki mesbuk 
ve bcrgüzide hizmetleri, riyasetleri dev
resinde Türkiyenin saadet ve tealisinin 
ezdiyad bulacağına delildir.,, 

Arnavutluk kralı birinci Zogu: "-. ... 
tstiklfil muharebesinin 1nönüsU ve 
Türk kalkınma hareketinin yorulmaz 
muharriki olan ekselansınızın Türk 
milletini, şanlı mazisinin mukadder kıl. 
dığı başarılara sevkcdeceği muhakkak-
b~» . 

Bulgar kralı Borls: "- Türk milleti· 
nin mukadderatım eksclansınınn liya
katli ellerine tevdi edilmi1 görmekle 
bahtiyarız., 1 

Mmr kralı birinci Faruk: "- Mes. 
lekini.zde sizi temayüz ettiren müstesna 
vasıflar ve meziyetlerin Türkiyeye en 
sanlı mukadderatı temin edeceğine e
min" m., 

İran Şehinşahı Pehlevi Han : 
"- Tiirkiye Cumhurreisliğine sizin se· 
çilmiş olmanızdan nihayetsiz memnuni· 
yet duymaktayım.., 

Sovyetlcr Birliği Reisi Kalinin: ''-... 
Feyizli faaliyetinin memleketlerimiz. 
arazındaki dostluğun kuvvet ve inkişa. 
Urıa daha ziyade hizmet edeceğine emi
nim.,, 

Yemen hükümdarı İmam Yahya: 
"- Türkiyenin mukadderatını öteden· 
beri feyizli ellerinizle idare buyurmuı 
.clduğunuz cihetle necip Türk milletini 
kıymettar vücudunuzun bir kat daha 
yükselteceğine em·n olarak ilh. ... ,, 

Yugoslav Naibi Prens Pol: "- Bun
dan böyle mukadderatını, mliteveffa 
büy;jk reisin en yakın arkadaşının ida. 
re edeceğini müdrik bulunan Türk mil
leti, istikbale ııüktln ve itimatla bakabi· 
lir.,. 

Ve Hh .•• 

Asya, Afrika, Avrupa, Amerikadaki 
bütün devletlerin reisleri, krallar, naip· 
ler, cumhur ba~kanları, baş edindiğimiz, 
yanyana gelmiş başlanmızdan bir kai. 
de üstünde yükseltip endamını gös
terdiğimiz milli sembolilmUze, öteden. 
beri, ne müşterek ve derecesi yüksek 
bir hayranlık duymakta olduklannı böy
lelikle bir daha izah etmiş oluyorlar. 

lnönü, cihanın birinci saftaki ba§lan 
arasında milletimize tecrübesiz toy ve 
yaciırganan b:r sima U:e çıkmamış olma. 
nın ıı:evk, itimat, gurur ve vakarını hah· 
!etmektedir • 

Siyasi k;.inatı kendi çalışma odası 

kadar iyi tanıyan, cihanın blitUn ney
rengi noktalar nı·bilen Milli Şefimizin 

bu fevkah'ldeliği Türk dıg öiyasasının, 
fç siyasamız gibi sendelemeden, en ufak 
bir arıza görmeden, tıkır tıkır işleyece
ğine en büyük delildir. 

Tiırk ı:ırhlısı, bu fırtınalı dünyada 
yıldızlan tanımadan sefere çıkmış bir 
kaptana teslim edilmemiştir. Dümen ye
kcmiz, politika Okyanosl:ınnın en üs· 
tad denizcisinin elindedir. 

Nizameddin NAZlF 

Halkevlerinde spor 
faaliyeti artfınlacak 

Beyoğlu Halkevinde . 

Bayanlara mahsus spor kolu 
genişletiliyor 

Hnlkevlerinde spor hareketlerine da
ha geniş mikyasta yer verilmesi ve 
gençliğin bedeni hareketlerle vücutla· 
rının inkişafına çalışılması takarrur et· 
miştir. 

Bunun için geniş mikyasta harekete 
geçilecek ve beden terbiyesi umum mU
dürlüğü teşkilatı ikmal edilir edilmez 
bu hareket te toplu bir tekilde maksa· 
da göre organize edilecektir. 

Beyoğlu Halkcvi bu .sahada öteden.. 
beri gösterdiği faaliyete evvelce iyi ne
ticeler alınan kızlara mahsus spor ko
lunu geni§letcrck tekrar başlayacaktır. 

Evvelce spor şubesinde kayıtlı bulunan 
ve y.cniden kaydolunan baya.ılar bu ak 
§am Beyoğlu Halkevinde toplanarak 
çalışmalara ba§layacaklardır. 

Halkevlerlnin kuruluşunun yıldö· 

nüm ünün kutlulanacagı l l şubatı takip 
eden ilk pazar glinilndc Halkcvleri spor 
§ubclcrine dahil gençler büyiı1c bir ge. 
çit resmi yapaca'klar ve Taksim abidesi
ne çelenk koyduktan sonra hava müsait 
olursa, stadyomda, olmazsa kapalı bir 
salonda spor hareketleri yapacaklardır. 
Bu faaliyetlere gen~ lmlanmu da er
kek arkadaılannın yanı bqmda bulu· 
naca'klardır. 

Çekoslovakyanm ihracat 
müesseseleri 

Çekoslovakya konsolosluğundan bil
dirildiğine göre Çekoslovakya hudutla.· 
Jarınm değişmesi, bu memleket aanı
yilnln ihracat imklnlanru ·ortadan kal
dınnıı değildir. Pek yalanda eskiden 
olduğu gibi bütün Türk ithalat tacir. 

lcrlnin taleplerini tamamen karşılaya
bilecek Çekoslovak ihracat firmaları

isimlcrini havi bir ticaret klavuzu net· 
redilecektir • 

Haliçteki lspanyol 
vapuru batmak tehli ... 
kesine maruz mu? 

1937 senesinde Çanakkale boğazmdanl tı. O zamandanberi bu büyül{ İspanyol 
İtalyan bandıralı Capopino isimli yolcu vapuru Halice Ayakapı önünde demirli· 
vapurUe çarpışıp batıran ispanya cumhu bulunmaktadır. 

riyeti hükfuneti~e ait Magellan~s. 'cı?uru Son günlerde ali.kadar mahafilde dö
evvela Kız~esı açıklanna getı~l~ı~ ,.e nen bir habere göre ç4.rpışma Mdisesin· 
orada Capo~ıno ~"apurunun sahıbı b_ulu· de esasen burnundan büyük bir yara al· 
nan Loyd Tnyestıno kumpanya mm ıste· 
ği üzerine haczi ihtiyati konulmuştu. Fa· mış olan Magallenes vapuru b~ılık· 
kat o sırada Frankoculara ve~ıa onlara tan fazla su yapmaktadır. Vapurun ıstik· 
müzahir bir devlete mensup denizaltının bali şimdilik İspanya dahili harbinin ne
Çanakkale boğazı önünde bazı cumhuri· ticesine bağlanmış bulunmaktadır. Bu 
yetçi lspanya vapurlanm batınnac:.ı ve harbin ne zaman neticelenece~i ise tahmin 
bu dcnizaltırun boğaz mıntakasma girdi· edilememektedir. İşten aJılayanlar bu şe
ği veya gireceği şayialarımn çıkma· ı uzc· kilde Magellenesin vaziyetinin de tehlike
rine Magellanes \apuru Halice alınmış· ye düşeceği kanaatindedirler. 

Cigara düşmanları bir teklif 
hazırladılar 

Yeşilay kurumunun cumartesi günQ ya· 
pılan toplantısında bir kısım aza cemiye· 
tin yalnız içki dü~ığı değil ogara 
dilşmanlığı da gQtmesinin muvahk olaca· 
ğmı ileri sürmüşler ve kongrede bu tekli· 
fin tahrir! olarak cemiyet merkezine veril 
mesine karar vermiştir, 

Kongrede bu teklifi yapap aza bu hu
susta bir teklif hazırlamışlardır. Bu teklif 
aza tarafından imzalanarak cemiyete ve· 
rilecektir. ı 

Hatayda Yerli Mallar Pazarı 
şubesi 

Sümerbank, Hatayda, bir yerli mallar 
pazan şubesi aÇ"mağa karar ve.-mi' ve 
banka şeflerinden ikisini 1skenderuna 
göndenniştir. 

Bundan ba§ka, !skenderunda inşa edi· 
lecek serbest gümrük mıntakası için ik· 
tisat vekaleti limanlar müdUrü Ahsen Bo· 
ra ile Denizbank şeflerinden biri de !s
kenderuna gitmişlerdir. Tetekiklerinin 
neticesini bir raporla vekruete bildi~ 
]erdir. 

Zabıta, takvim dofandırrcılarile 
mucadele edecek Ankara caddesinin 

Takvim senesi başmm yakla~sı Oze
rine her sene oldu~ gibi bu Se.ne de bir 
takım kimselerin mevhum bir talam ce· 

miyetlere izafetle cep ve dıvar tak-vimlcri 
muhtıralar tabettirerek öteye beriye tev
zie ba~adıklan öğrenilmiştir. Zabıta bu 
gibileri §iddetle takip edecektir. 

asfaltlanma işi 

Misafir yabancı askeri kıta Pamukçuluk hakkında bir eser 
kumandanlarmm teşekkürleri 

Aı;ıkara caddesinin asfalt olarak yapıl· 
rnası kararlaştırılmı~ ve iki ay evvel işe 
ba~lanmı;tı. Ancak, caddedeki cl..ktrik, 
tcrkos, havagazi ve telefon haUannm vak
tinde tamir edilememi~ bulunması yü· 

zünden belediye Yolu müteahhide vemne
miş ve bu yüzden inşaat gecilgni~ti. 

Nihayet cumartesi günü bu işler biti· 
ritmi~ ve müteahhit dünden itibaren tek· 
rar asfaltlama i;ine başlamıştır. 

Ata türkün cerlaze meraaimi dolayı

siyle, memleketimize gelmiı clan ya

bancı askeri kıtalann kumandanlarm. 
dan, Maarif Vckfüetine teşe'kkür mek
tupları gelmektedir, 

Bu mektuplar, kıtaların J\nkare 
mekteplerinde misafir edildikleri esna
da gördükleri iyi kabul ve istirahatle· 
rinin temini hususunda gösterilen ihti. 
mamı mevzuu bahsctmektcdirl'"r. 

--O--
Et narhı degiştirilmadi 

Beledi}'e iktisat müdürlüğü, yaptıgı tet· 
kikler üzerine mevcut et narhnu deliştir
mek için sebeb görmemiş ve olduiu gibi 
ibka etmiştir. 

Et fiyatlarının, soğuklar başladıktan 

sonra da bir teref fü kaydetmiyeceği talı· 
min olunmaktadır. 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonu §im· 
diye kadar nşettiği eserlere memleketi· 
mizde zirat sahada büyük bir ehemmiyet 
verilen pamukçuluk için yeni bir eser il~
ve etmek ilzeredir. Eser yakında ı;ıkacak· 
b~ . c 

Haliçte bir kaza 
Bir. taka, bir sandah batırdı 

Diln, öğleden ıonra Ycmiı inkcldin. 
der. Ömerin, 4258 numaralı sandalına 

binen Sami, Emin, Şevki, w Sam.inin 

8 yaıındaki oğlu Ziya Kasnnpaşa önle
rine geldikleri zaman, Marmara ismin
deki taka, sandala çarpmış ve parçala.. 
mııtır. Denize dökülen dört kişi etraf
ta'ld sandalcılar tarafından kurtanlınıı· 
!ardır. · 
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Zorlu bir sinema 
meraklısı 

Bedav& içeri girmesine mani 
olam döğdU 

DUn akp.m üıtil, Beyoğlundaki Şık 

sinemasına bedava ol Tcık girmek iıti

yen Talıtakaleli Kemal, kendisini içeri . 
bıraknuyan kapıçı Sadığa fena halde 

içerlemiı ve yumrukla yUzUnden yarala 
DU§bt". 

Bu zorlu sinema meraklısı pclis tara
fından yakalanarak hakkmda takibata 
ba§lanmı§tır. 

EyQp halkcvi sa11aı ve temsil kolu çalışmalarına dalza ziyade 1ıız vermiştir. Bt1 arada bu };ola merbut olara~ bir de ban· 
do teşkil olııt•muştur. iki aylık bir teşekkül oU!ulu lıalde bugün musamcrclcr ı.:ermck le olan bu bando bir hayli ilerlemiştir. 
Bandonun kadrosu gittikçe arttın1acaklar. ŞeLi ve ölreltneni eski muzikacılardan Ya§_ardır. 

Piyasa haberleri .• ., 

ICuru ve yaş. ıneY J 

f iyalları bı~den 
Yiil<seldı .,.,,,I>' 

Yaklaş . satı 
Ne<:l ve yılbaşının . 1 r pıya 

Yernış e . 1ıar dolayı kuru ve )a~ tır fı~a 
' ba ıarnıŞ · ırııtı hararetknmcğe ş iyasalar 

yükselmektedir. Avrupa phaıırıarıtnif' 
yaptıkları son siparişler ""sıanını~tl~ 

d. ı eğe U<':ı,; • cır· 
ve .sUr'atle sevke ı m • badef1l• ııı 'il 

Bilhassa fındık, ce<1IZ: ,?r!arıdali 
"k ektır. ııa· üzüm piyasaları yu 5 • e berıuJ 

• 1 nda ıs 111" ve portakal pıyasa arı :ttıaa 
aınanıışur. b 

,ri.z: bir hareket ba§l ·zerirıdefl 
fih yılba§t için portakal U ba~ıan1111t 
ecnebi firmalariyle teınasa 

ıııcl' ur. . e yıtblş 1. 
Son yıllarda Noel ycrın ,de sdet 0 

· izde ya· toplantılar memleketim yılbafırı•. 
0
, 

duğundan iç piyasada d~ ter ijJer111 r 
kın meyva ve ktırU ycrnı:udır. ~jJ~t' 
hararet ve hareket artma oııııası ~ 
sa ya• meyva.run bu sene aı dilebl1e'' 

s baf 8%a e tıf' 
bebiyle ellerinde ınu rı yılba~ı "eli. 
meyva bulunanlar ıto'kla t1Jt tıııı 
Jarına sakladıklarından ~y:ırıarnı~tı.f•eıı 
den hadden aıın dereccd ıııüte11l'di1 

Halbuki Anadoludan _wedir· t 
• .ft7lll. gclı:rı~. ..1Je' 

kuru ycmı§ ve nıeJ • - !tadat' bO Of' 
Fiyatların yılba~ına irdcnbife . d 

yükselmesinden sonra b ııted•'' 
•• "ril]rl\C 

meğc başlaması tabu go 

T 
.,..--o----.k • ·n gece 

erzı ı ıçı 
dersleri ..el' 

k ft'J' 
Parasız ol•ra 1 dB 

lik mek teb 11 

verilecek seJ>ebtd~ 
Maarif vekaleti muhtel~ ~ ıt 

yısile gündüz ders ~arı ne b•~ 
mryan terzi usta ve kalf kek Jtl~ 
rerunek istiycn kadın~~-~~ ~ 
lar iı;in lstanbulda er ~ ınıa--ı:ıııJ 
binde gece tedrisatı yapı .A 

etmi~tir. . ündUZÜ11 ~ 
Bu dersler gereJerı g. ndeil s0iı!' ;stili' 

i§lerinin niha;-ete ernıesıdersterdetl ~ 
hyacaktır. Her şah;:'erlne de'~ ,,,tJfl.1 

desi için bu gece d tahsil ~~1' -ti' 
ler hakkında ;-aş ve cani oıa:ı..-
tutulmu~. Dersler ınec ~ 
lecektir. l ~ f. 

Bu meslcld derslere d~ ~.-f 
kastarlık yapabilecek kU. çldft sı!Mil'· 
ti§tirilecek, dikiş ,-e .b• ~ıeetJ;;ı 
bütiln bilgiler kendilerıı;; rdbet 

Bu gec.e derslerinin ço • 
muhakkak~ .,, 

v hakki" 
Nevzat Tandogan 1, 

haberle~n ~1~ 
Ankara, 4 CA.A.) - ara ~si ıı I 

tanbul gazeteleri :;1'qaıife;-t taS'~ 
Tandolamn başka 1

berlef 11~ A 
l~ğine dair baZI ha oıif 1" 
d i r1 er. ore. btıJlS 

Haber aldığıınrza. ~le 35ıısızdıt'· .A1 
lan neşriyat taınaınt> • ., • ha ı r 
Cinle giri~tıgı k'dl' 

ti "gına Japonyayı gır a uı ! f 
borca sok ··~·bitler' ~ 

) 
:r,{UF. ı',tf 

Tokyo 4 (A.A· - k ye~ (i' ' pııaca 1'ı ıt 
kmda vergilue ya . .,esirıde .ı;rte<· 

• unıUrUlJ ' dC"' 9J Japon düyunu ..... 1canaatıl1 l 
madan ileri gcldıgı 1939 d~O sııJ 

Filhakika bu dü~ıtsele''"' rı ,e~' 
dakinin iki misline Y rtın'rıı _11 ıı• su a ftd~ c 
yar yeni bulacaktıt'· 0 rta ~d' 
bidayettenbcrl k·53 \':ut'etiY1' 
ne tahvilleri ihracı dır 1 

Çin harbi masraflar~ ~ • k8nl 
~ "'bır 

Amerikada muaz~~uıuYor~ 1~ 
inşası dUŞ _. ~e\1;,., fp 

\ , "nnton 4 (A.A·) ..... ~ııfıll tJef'. ..1 
3Şlı'b• ' sınf ı,... tJB' :-~ .. flJI'. 

gazetesine ~öre. re 3z3sı. '\il' dt'; tııl 
grenin Vaşıngto? J'3sı • .,sJfl ~~ 
Nikaragu~ ilzerındell rı!Üııt Jtl• ~~ ı&ıf 
baXJıyacak yeni bir ~1,tedirltl'~~t.1" 

!; •• ·teff11CI' t t ,-r 
yilk bir aJ{ıka go :;zgtıeft .. 4 (P t r 

• \'C nl.. !J 11"'·:,.t 
ordusu bu proJe. 1'll~ ebil~ 111 
Zira tek bir panama. edil 

1 
.,., 

unda kolaylıkla tahnP t11'efıl~ ~ 
Yeni kanalın in~a'1 ,,711'1 

nlu~ıtt ... yon dolar \"C uzu r;· 

caktır. 
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~ata daiC"' Başvekilin gazetecilerle hasbihali -
'rahudiler 

, ~'! h~rgiln, Avrupa'nın bir iki 
ttr.ı b' eketınde Yahudiler ale'-·hin· ... ırk J 

ttııi bi a~un çıktığını, Yahudiler i-
' 13~ ezıyet icat edildiğini öğreni-

0lllıacı,ğ an duydukça insanın, Yahu
• 'e}~ :a utanacağı geliyor. 
<'!ıııe~i k u !er~in kötü olması, kö.tü· 

bir nka abıldır; fakat bir millete, bü· 
111 \'e naı;ı) .kötü denebilir? Falan 
'~bu ı~leri yaptığı için değil, 
~ i . lannda falan ırkın kanı bu
Jçi11:; burnunun şekli, saçlarının 

CeB81 Bayar 
Bası n Kurumunun 

fahri ~eisi oUdu 
Ewelki gün şehrimize gelmiş olan Baş

vekil Celal Bayar, dün saat on beşte ya
nında yeni İstanbul vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdarla husu t kalem müdürü Ba
ki Seclcs oldub'll halde lstanbul Basın 

Kurumu merkezini ziyaret etmiştir. 
Ba5vekilimizin Basın Kurumunu ziya· 

ret edeceği ev,·elden bilindıği için, 

Kurumun fahri reisliğini kabul buyurma· 
sını rica etmiştir. 
Başvekil, bunu memnuniyetle karşılı· 

yarak kabul etmiş ve mesleki işler etra· 
f ında izahat aldıktan sonra, matbuat ka· 
nununda yapılan son tadilfit mucibince 
gazetelerin yatırmak mecburiyetinde ol• 
dukları beş bin liralık teminat parası hu .. 
susunda bankaların kolaylık göstermesi 

~tiıası ba &örüyor.Yahudilerin, kan 
'.11ahk' aıı milletlerden aşağı kal· 
atar~ 0lduklan iddia ediliyor ve 
llııdı a ılınilik süsü verilmek isteni-

·ı ~:e kadar hiçbir alimin bu id
• d~~ ~tliğini görmedim. Fakat 
lurtııe bıle olsa gene Yahudilere 

matbuat mensupları kurum binasında 

toplanmış bulunuyorlardı. Celal Bayar 
gelince, azalar kendisine takdim edilmiş
ler ve üst kattaki salona çıkarak gazete
cilerle hasbihalde bulunmuştur. 

iı-in teı:ebbüste bulunacag"iını vaadetmis- - ~ 
)' :J • -c.ı·~ ... .,_..,.. 'l"" ~ 

tir. ·-:i , ~:celal Bayar ve Lulfi I\ıraar 'Basın Kmımıunaa.:. 
Celfil Bayar, bundan başka. kıymeti ---------;;.._---------------------

"' . ' 

( ~ Yen Inu~e.le ayıptır; çünkü hiç 
~.~ru d 11: e?ı, nesebi için eziyet et
~-~ isted~ıldır. Yahudilere zulmeden 

il ()Jd 1kleri kadar necip bir ırka 
~değ 1d:ı1<1annı söylesinler; kendileri 

IJa ~ıkı1r, CÜnkü adalet hissine ma
~ 1:1l~rın~ gösteriyorlar. 
·ara bırçok Yahudi tanıdım. 
\ ıncta .. rat11 ıyı olmıvan insanlar el-

l. lia · · 
<tur k' ngı millette, hangi cema-

'e gerte '.? fakat içlerinde çok sevdi· 
u. \'~en sevilmeğe layık olanlar 
ıle ha Udilerin yalnız menfaat 
C!o ti reJcet ettikleri söylenir. Ben 
}eni ~.?ından, hiçbir mukabele 

~ 111kler g··rcı _ 
~d~ o um. 

h re baı 
Q !ha ı kabahatler isnat olu-
~ ticaretle uğraşırlarmı_ş; 

~ l!u . ~ara getiren i~lere mey· 

Başvekil gazetecilerin şükran hislerini 
ifadesine ~u sözlerle mukabelede bulun
muştur: 

"-Bu en mühim zamanlarımızda mem 
leketimizin gösterdiği birlik ve tesanüt, 
çok kıymetlidir. l\Iemleketin bu vahdetini 
neşriyat sahasında tebarüz ettiren, ona 
yol gösteren matbuatımızın bu hareketi, 
hüklımeti memnun etmiş ve minnettar 
kılmıştır. Bunu size söylemekle cidden if
tihar duyuyorum. Bu yol üzerinde bun
dan sonra da hep beraber yuruyecegız. 
Şunu da sö5,liyeyim ki, hükumetin gaze
telerden saklı hiçbir şeyi yoktur Yeni 
valiniz geldi. Sizin kıymetli yardımları

nızdan istifade edecektir.,, 
Celal Bayann bu sözlerini müteakip, 

kuruı l reisi Hakkı Tarık Us, Ba~vckile 
cemiyetin asli azası bulunduğunu ve aza 
defterinde kayıtlı olduğunu söyliyerek 

takriben 20000 lira olan şimdiki Basın 
kurumu binasının satılarak, yerine büyük 
salonları ihtiva edecek yeni bir binanın 
inşası halinde, hükOmetin yardımda bu· 
lunabileceğini de vaadederek, yeni vali 
LOtfi Kırdara, böyle bir bina inşasına 
elverişli hükOmet veya belediyeye ait bir 
arsa tedarikini ve bu hususta tetkikat ya· 
pıimasını emretmiştir. Yeni bina için yir 
mi bin liralık bir yardım da yapılabile
cektir. 
Başvekil, bunu müteakip hazırlanan bü

fede izaz edilmiş ve saat 16,20 de Pera
palasa avdet buyurmuştur. 

Celal Bayar Ankaraya gitti 
Başvekil dün Basın kurumundan ayni· 

dıktan sonra Perapalasta hususi işlerile 
meşgul olmuş ve akşam Ankara ekspresi· 
ne bağlanan hususi vagonla, yanında hu
susi kalem müdürü Baki Sedes olduğu 
halde Ankaraya hareket etmiştir. • 1 aı.at b lddıalar bugün için dotrru· 

I~ lln,ı:n günahı kimdedir? Kita-

r Si~ .1 o~uyun: Yahudiler bir ' ' B e 1 e V • 
1;ı ~t·' rnıllettir. Onları köylerde 1 r ı g 1 m ı z 

~rlıı .1rlere ycrle~meğe, daha ıi-
• ?lı~rın i~leri ile uğraşmağa Av· 

• 

~~~~~ı~:.iı~~,~~~eı~~·;_ 1 ""uvvetı·mı·zdı·r ,, ı ıp ılar, onlan muayyen saha· ft 
!Ja!'t ~llcak o sahalara lizımge· 

~e bunu aıanmağa mecbur ettiler: Atinada Genel Kurmaylar Başkanları toplantısında 
Onların bac::ma kakıyor-

ler ~ Yunan 
• ~~· arası a tesanüt varmı~· 

Başveki li ve 
mühim birer 

.:'lll tut ~· 
~~ta arıannış. Bu da doğru· ÇO k 
~ı"' ırıarca ezivet gören oradan "lan . . ' 
~~İil 1nsanJarda tesanüt hissi Atina, 4 (A.A.) - Yunan ba§vekili Me. 
-<ı~' tas e"nesin? Mü~terek hasım- taksaı, Balkan Antantı Genel kurmay 
. "'ll, 

0 
ti el.birliği etmesinler? O başkanları §erefine verdiği bir öğle zi

~lduhı el~irliğinin ne kadar lü· yafetinde söz alarak, Elen hükumeti ve 
t tttık~U.bugün Avrupalılar, Ya- Elen.crdusu namına kahraman müttefik 
. ~dlk} rı eziyetlerle, onlar aley· orduların kıymetli mümessillerini se-
fjı.~, l'\ıl>a ar: kanunlarla isbat edi· limlayarak kendilerine en samimi 
"lları ~ hutün Orta - Zaman'ı ile, hoı geldiniz temennilerinde bulunmak.. 

~ tlitırı ~aki asırları ile Shylok'u tan duyduğu derin hazzı ifade etmiş, 
"'% et;;e çah~tr. Bugün kendi dost ve müttefik asil Türk milletinin 

r, Onu cezalandırmak isti· Büyük Şefi ve Balkan Antantının baş. 
ıq Jıca müessislerinden biri olan Atatür-
İ~ı~Cni~etinin Yahudilerden 

'. :tıarı. n e hıç şüphesiz çok büyük· 
111 ııe1•0ına medeniyeti, Tevrat'm 

"' ırct"·" · liı:~u 1~t mefhumlarla insant-
" ten nku medeniyetin kadim 

t.qı ılı b~1 l'alnız teknik bakımından 
'~n ;11ndan da üstün olması, 

~ l Jer sa alı_udilerden öğrendikleri 
ll<:ıı·ı o{esındedir.. Avrupa TeV" 

• 1 actecc Uma.saydı bugün Yunan· 
11~·etc t tabıate. Romalılar gibi 

ı ~İ(ı, ııactaParlardı. Zaten gene sa· 
:~llf!ti ece kuvvete tapmak, in· 
Yaııu;.~detmek istediği içindir 

1 
ere zulmetmeğe kalkı-

Nurullah ATAÇ 

\rist 
~~:a hala harp esir-

~~ var m ı ? 
'i : <A..A, 

't ·) - Bulgar ajansı bil-
ltc 

tt Çılcan 
b~cftcq Universul gazetesi, 

·~ ır lalı erek, İon Mihaveanu 
~t ~oll\a~ın Bulgar hududunu 
ıı.. h~., Yaya d" d .. w .... 

-~t~ .'\ICllbcr· on ugunu ve 
~t ı.. il~ ~attı 1 harp esiri olarak 

~"'Q lcarrı Ptnda :ınevkuf tutuldu-

't\ 111lı.ı bi~t.a daha 280 harp esiri 
~ iliarı,, 1tdiğini yazmı§tır. 

01~u~' hu haberin kat'iyen 
~lınu b' 

ıLdirmeğe _mezun. 

kün hatırasını taziz ettikten sonra de
mi§tir ki: 
''-Size gösterilen kabul asil memleket 
!eriniz ha'kkında Yunanistarun zeval 
bulmaz dostluğuna bir delildir. Burada 
huzurunuz bir semboldür ve dört mem.. 
leketin sıkı elbirliğinin ve Balkan ya. 
nmadasında sulhün sarsılmaz temeli o· 
lan Antanttmıza derin bağlılıklarını bir 
kere .daha teyit etmektedir. Bu içtima 
kimseye karşı bir tehdit teşkil etmiyor 
ve hiç bir mütecaviz gayeye matuf de
ğildir. Fakat yalnız Balkan Antantının 
devamlı inkişafı dolayısiyle vukubul
maktadır. Sulh ve vifakın asil idealin. 
den ilham alan dört devlet kendileri. 
nin emniyetini birçok ıstırap görmÜ§ 
milletlerinin saadetini temin gibi meş· 
ru bir endişeye maliktirler ve komşula
riyle en iyi mUnascbetler idamesi gibi 
samimi bir arzu ile müteharriktirlcr. 

Dört devlet, başkalannın malına göz 
dikmeyi düşünmüycrlar, fakat ayni 
zamanda kati hudutlan şerefli ellerinin 
'kanı ile çizilmiş olan mim topraklarını 
muhafaza hususunda değişmez bir azim 
ve karar sahibidirler. Her vakitten zi.. 

yade bugün, milli müdafaalarının dik • 
katli teşkilatı olmaksızın ve orduları 
arasında sıkı bir temas olmadan mües. 
sir surette muhafaza edilmiyecek olan 
ve şeref ve haysiyete müstenit bir sulh 
istemektedirler. Bizim birliğimiz, bizim 
kuvvetimizdir. Balkan Antantı devlet
leriyle Bulgaristan arasında serbestçe 
müzakere ve a1ctedilen son Setanik ya-

Mareşal Çakmak 
nutuk söylediler 

kmlaşmasına matuf mesaimizin mesut 
inki§afında kati bir merhale teşkil edi. 
yor. Umarım ki bu itilaf bir uyu§ma 
havası ihdas etmek ve aralarında de.. 

vamlı bir teşriki mesai tesis etmek su. 
retiyle Balkan milletlerinin o kadar 

' hararetle arzu ettikleri yeni bir refah 
ve terakki devri açmaktadır.,, 

Başvekil • M ctaksas, dört memleketin 
devlet reislerinin sıhhatına .dört mil-• 
letin refahına ve kahraman Türk, Ro-
men ve Yugoslav ordularının ve ordu 
§eflerinin §erefine kadehini kaldırnuş. 
tır. 

Mare~al Fevzi Çakmağın nutku 

Mctaksasa Türkiye 

may Başkanı Mareşal 
cevap vermiştir. 

Genel Kur

Fevzi Çakmak 

Mareşal Fevki Çakmak, Atatürkün 
hatırasının tazizinden dclayı te§ekkür 

ettikten ve Yunanistanın Türk mille. 
tini pek acı bir surette müteellim eden 

mateme iştirak nişanesi olarak Türk 
topraklarına gönderdiği heyetin müm-

taz başkanı Metaksasla Atatürkün vak· 

tiyle olan mülakatını hatırlattıktan son. 

ra Atatürkün, Yunan 'Başvekilinin 

de çok manalı ifadelerle kay
dettiği gibi. Balkan Antantının başlıca 

müessilerinden olduğunu bildirmiJ ve 

ko1legleri adına nözüne devam ederek 
demiştir ki: 

"- Baıvekil, siz bu antantı erişil
mesi güç bir belagatle tesit ettiniz. Bu 

Antantın rnemlcketlcrimiz için oldu

ğu gibi bölgemizin bugün bir örnek 

vermekle övündüğü barış, müsalemet 

ve istikrar havasının tahakkuku için o. 
lan faydalarını kaydettiniz. Buna bina. 
en ben yalnız güzel sözlerinize iştirak. 

le iktifa edeceğim. Sizin de söylediği

niz gibi, bu mevkut toplantılar hiçbir 

kimseye karşı bir tehdit değildir. Bu-

G91lYır DklDm mahsulü 
·F lKRllT Adil Kurunda "Otoriter rejimler ve sanat., yazısını şöyle bitiri 

yor: 
"Sanat ve edebiyat hür iklimlerin mahsulüdür.,. 

Bilmiyoruz ama, yabani demek için bu kadar dolambaçlı lafa ne lüzum var? 
• • • 

O\Ceo>m<e>blllD kaçıran şoif©>r 

Ş OFOR acenta Kemal 1913 numaralı Sudinin otomobilini Polis müdüri· 
yeti önünden kaçırmı~ .• 

Avrupa dillerinde otomobil demek olan (oto) erkek harfi tarifi alır. 
fal yerli değildir, binaenaleyh memleketimize de otomobil erkek olarak 

girmiştir. 
Şimdi bir şey anlamıyoruz: Ya acenta Kemal bir §eYdir, Kendine seçtiği 

erkeği kaçırdı, ya memleketimize erkek diye giren bu taksi bir şeydir de Kemal 
bunu kendine eş olarak kaçırdı. 

Her zaman kız kaçmlacak değil ya, bazan da l913 tevellütlü dul taksi de 
pekala kaçırılabilir! 

• • • 
PaıngaOto©'lsı yıkıllan apaırtman 

Pangaltıda yeni Dershane sokağında yeni yapılan bir apartımanın henüz 
çatısı alınmadan yıkıldıtrını tabii gazetelerde okudunuz. İnsanın aklına Nas
reddin hocanın fıkrası geliveriyor: 

Penceresinden bahçede gördüğü bir gölgeye ateş eden Nasreddin, fırlıyarak 
öldürdüğü bu küstahı görmek istemiş. Fakat sabahtan kurumak üzere asılı 
cübbesi olduğunu anlaymca derhal diz çöküp: 

- Oh, yarabbi ~k şükür, demiş. Ya içinde ben olsaydım! 
Ey okuyucular, siz de benimle söyleyiniz: 
- Oh yarabbi çok §ükür. Bu apartıman bitmiş olup da ya içinde de biz 

otursaydık! 

• • • 
Ednrınekaı~ıda <91e1FHne arano\?or 
E D1RNEKAPI ile Topkapı arasında surlar dışında (2) milyon liralık 

bir define aranmağa ba~lamldı~rını bittabi gazetelerde okumu5sunuzdur. 
Bir aralık pek alıp yürüyen bu define arayıcıhğının yeniden meydan 

aldığını görüyoruz. 
Aklımıza lstanbulun imarı için bir çare geldi: İstimlak edilip de yıkılma

sı icap eden yerlerin altında define vardır demeli . 
Alimallah ta~ taş üzerinde kalmaz! 

~ . . 
Dpe&tnn çorıap m ıü~elnla~sası 

l PEKLl kadın çoraplarının sağlamlığını temin için çorap fabrikalarının 
mü~terek tahsisatile Avrupadan bir mütehassıs davet olundu. 

Eğer bu sanatin istikbali dü~ünülüyorsa, ecnebi ithalinden ziyade Türk 
talebe ihraç edip içimizden adam olmağa çalı~mamız daha ic;abetli olur kanaa· 
tindeyiz. 

Gelecek mütehassısın vereceği raporun metnini şimdiden ilftn ederiz: 
"Fabrikalar elbirliği edip iptidai maddelerin iyic::ini almalı ve mala hile 

karı~tırmamah, kavaf işi çah~mamalı, az kara kanaat etmeli!,, 
Bu rapor için bir mütehassı33 ve bu kadar para \Crmeğe ne lüzum var?! 

, nunla beraber, bu toplantılar, her de
fasında ayni zamanda barışın da menfa.. 
atleri olan müşterek menfaatlerimize 
hizmet eden teşriki mesaimizi daha zi. 
yade normalleştirmektedir. Enternasyo 
nal vaziyet bizim için kıymetli olan bu 
barı§ın tesanüt ve teşriki mesaimizin 

himayesiyle ihtiyacı clmak ihtimalini 
gittikçe daha ziyade göz önünde tut -

maklığımızı icabettirdiği nisbette bu 
toplantılar bana her gün daha kıymetli 
görünüyor ve eminim ki .diğer kolleg· 
lerim için de böyledir. Pa!ttımız, böl. 
gemiz siyasi statüsünün sarsılmaz is • 
tikrarı için en emin bir garanti teşkil 
etmektedir. işbirliğimizin gittikçe daha 
tesirli olarak tebarüz ettiğini gormekle 
duyduğum ve hepimizin duyduğumuz 
memnuniyetten mülhem şu bir kaç sô. 
zümü, E1cselünsınızın Bulgaristanla 
yaptığı son Selanik anlaşmasına olan i· 
şaret ve telmihinize iştirak etmeden bi 
tirmek istemiyorum. Ekselansınız tara
fından Antant hükumetleri adına müş. 
terek komşumuz Bulgaristanla aktediL 
miş olan bu pakt, General Papagos'un 
çok nazik nutkuna cevap verdiğim A. 

man da kaydından hali kalmadığım me
sut bir hadisedir. Ayni zamanda enter-

nasyonal vaziyetin de bize öğrettiği 

hususların tatbikine geçmiş te olduğu 
gibi devam zaruretini de tebarüz ettir
mi§tim.,, 
Mareşal kadehini, gerek kendi ve 

gerek k~lleglcri adına, Majeste Kral i.. 
kinci Georges'un, Naib Prensin, Başkan 
Metaksasın sıhhatlerine, kahraman E. 
len ordusunun kudretine ve büyük 
Elen milletinin refahına kaldırmıştır. 

Romanyada "Yahudi tehlikesi,, 
korkusu 

Bükrek, 4 (A.A.) -ı Universul ve 

Capital gazeteleri, Yahudilerin Roman 
yayı istila etmeleri tehlikesi karşısın. 

da büyük bir endişe izhar etmektedir

ler. Çünkü Yahudiler. memleket iktı. 

sadiyatınn yüzde doksan nisbetindc ha 
kim olmnğa muvaffak olmuşlardır \'e 
memleket l:ültürü:ıün hakimi mutlakı 

k<'silmek tehlikesini arzctmektcdirler. 

Gazeteler, memleketin bu tehlike al

tında boğulmaması için derhal buna 

karşı harekete geçmek lüzumunda ıs . 
rar etmektedirler. 
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Resimli Hafta 

12 inci nüshasını müvez 
zil erden isteyiniz 

Kıymetli yazılarla dolu ve 
Türkiyenin yeg!ne ucuz ve 

güzel mecmuası 

RESi LI HAF.TA 
Okuyucularının nüshadan 
rıüshaya nrtmasıfe n~üftehir 

!)ulunan hakiki bir kıymettir 

36 Sayfa 5 Kuruş ~ 
ŞEHtR TJ"t\:ATROSU 

Tepebaşı Dram kıs· 
mı 

10 birincikanundan 
tibaren Vindsorun 
.en kadınları 
[ :,tiklfıl caddesinde 
komedi kısmı 
12 birincikfınundan 

itibaren 
/\an•a çıkmış bir güzel... . 

ERTUGRUL SAD1 
TEK TiYATROSU 
Taksimde: (Bu gece 

saat 21 de) 
(KYNANAM) 
\·odvil 3 perde 

Yazan: M. l'csari 

HALK OPERETl 
ilk temsil: 7·12-938 
çarşamba saat 9 da 

IÇIÇE 
Reji: Raşit Rıza 
BÜYÜK BALE 

:-.rnzik:Sezai,S. Asal 
Yazan: Yusuf Suriri 

(X 9) un maceraları 
filmi için 

Tenziliit kuponu 
Bu kuponu kesip sinema kişcslne 

,·eriniz. Tenzilatlı bilet nhrsınız. 
Dlkkııl: 1111 J.:ııpon ualnı: bugÜ'l 

(6·12·938) tarihi içitı muteberdir. 

tlamam Ellerinizin • • ç n •• 
Yazan: [Q)ır'a Go /l_• )dit 

Sl ç 
. d' sır JI 

A k b · • k k ' b' dcg·t1 ır. . .... tor Vakıa, takvimlere göre, kış mevsimi nca u ılacı ullanmak her va ıt kolay ır şey fiı~ıy--· 
1 Si kJıın dl# geldigi halde, henüz sonbahar günleri evlenecek yaşta olamk lazım. Ellerin sık sık çat ama • bakılSI 

gcçiriy~ruz. Böyle günlerde, ellerin bakımından evlenme çağına geldiğini haber venrsc de iç~i~a;kek - ~ ~ 
çatlayabilcceğini düşünmek pek vakit· öyle olmıyabiliı'. Sonra da, evlenmek için tabii • biri kız, bırı ~l 'ltenclilİ°' 
siz gibi gelir .• Fakat ne de olsa kış ken- şi clm.1k lazım .. Elleri çatlayan kız cvlenmcgc hazır olsa bı e 
tlini gösteriverir ,.Geçen yılda yazın bi. münasip erkek hemen hazırda bulunmıyabilır. ekten 

O . . k cvıerırn -' zi çok yakan, kışı da erken getiren rna- ndan dolayı, hckımlcr cllerın çatlamasına ·arşı dır ama. 
hut güneş lekesi bu sene artık geçmiş ka da çare aramağa mecbur olmuşlardır. Böyle de çare var rıneınek ~ 
görünüyorsa da, o lekenin bulunmadığı şimdiden baş vurmamalıdır. Ellerin çatlamasına meydan v~ut ars~ 
yıllarda da kış mevsimi gene hatırını bünyeyi kuvvetlendirmek, balikyagı içmek, kükürtlü ilaç: ~abirden ~ 
saydırır. Bir gün birdenbire yağışlı bir kıııakınalı, çclıkli ilaçlar içmek lazımdır. Şüphesiz, hcpsın~ birini tJt 
soğuk çıkarsa elleriniz hemen çatlayı- bünyeye göre onlardan bir tanesi seçilir. Fakat onların bıç taldığıtıı 
verir. ken.dinizc kullanamazsınız. Geçen yıllarda ellerinizin çok .çda hekiı# 

. . . imdı en O zaman çatlakları iyi etmek için, bayağı gliserinden başlayarak, türlü }ornanız, çatla'klar kabararak sızı rahatsız edıyorsa, Ş ~ 
türlü çareler varsa da, ucunu bırakınca eller gene çatlar ve her vakit insa· giderek bünyenize göre bir reçete istemelisiniz. . .. bir ç~q·~, 

.. ellcrınııı m rahatsız eder. O vakte kadar, da, şimdiden başlıyarak, hcrgun yodan T • ....t 
Kı~ın ellerin çatlamaması için işe erken, soğuklar daha gelmeden ön- • s:ıat ka.dar ceviz yaprağı suyunun banyosuna batırırsınız. Ban nla elletP"'" 

ce ba~lamak lazımdır .. Bazı kimselerin elleri hiç çatlamaz, onlar ne şimdL d ktan so:ıra bir fanila parçasını kafuru ruhiyle ıslatarak on~abiri bC~ 
elen, ne de sonradan tasa çckmeyebilirlcr, buna karşılık', bazılarınm <;vuşturur, kuruttu'ktan sonra Üzerlerine nişasta tozu - bU da elle; 
elleri de sık .sık ve çok çatlar .. Bu da bir türlü - hekim tabiriyle - istidattır. :ncdinizsc am\don pudrası - alırsınız.. Havalar soğuy~nca 11;riniıl .A 
Kendilerinde ellerin çatlamasma istidat bulunanlar ken.dilcrini bilirler. Ü§Ürsc soba önünde yahut kalörif cr radyotörünün Ustiındel ejnizi 01'1·-

la el er Ş!mciiden düşünecek, ellerinin çatlamasına meydan vcrmyecck olanlar maktan mutlaka korunmaltsınız. Biraz kolonya suyuy fi' 
böyle istidat sahibi olanlardır. runca ıs.ınmak için yetişir. ŞiıtıdideO .p 

Ellerin çok ve sık çatıa"ması istidadı en ziyade genç kızlarda bulu· Elleri çok çatlayanm, 'kışın. duda!dan .da çok çatlar. çatıas•_ ,..., 
nur. Onların yüzlerini.le de ergenlik çıbanları çıkar, vücutları - yazın da, paı:agınız içe;rden tedavi ona da iyi gelir .• Zaten, dudakldarkiara 6~ 

.. du a ı-,,.. kışın da - ç.ckça kaşınır.. Bu hal bulüğ yaşında başlar ve kocaya varınca c1.ıdak boyası o çatlakları çabuk iyi eder. Rivayete gorc kuııanrr.a• 1 
kaybolur. l!.vlcnmcdcn önce azıcık soğuktan çatlayan, ~abaran eller, kız kremler vaktiyle bunun için icat edilmiştir. Du.clak boya~ı. sağlıl< 
gelin olduktan sonra artık çatlamaz olur .• Demek ki ellerin çatlamasına tiniz değilse, dudaklarınız çatl~yorsa ondan 'kullanıverirsınıı. 

.. ~k=a~rş:ı:·=g~c=n=ç=kı~z~la~r~i=ç=in~-~k~o~ca;y:a~v;arm~;ak~iy~i~b;i~r~i~la~ç~tı~r~.~~~~~~====::::::=:~z~e~ll~ik~l~c~b~ir~a~ra~y~a~g~el~in~c~e~d=ah;a;;rn~a~k~b;u;l~o;l;ur~.~~~~~~~::;. 

Bspırtnzmede 

Ruhların 
ven o 

• res • e ' • 
"'"' lngilterede iki ressam, ölülere ait hayallerin resimlerini çizmekle nıeşg .. A 

Ruhların resimlerini yapmakla ta- ••,.•••••• ••,.•• •••• ıa •• ••• ~• ,..,._. ....... ;C_.i 
nınmış iki meşhur ressam vardır: •. Ressamlar, karşılarmda canlanan hayalin, hayatında çektigvi son ıztırapları ve J, 
Fran'k Lcah ve Marccl Poncin.. Bu 

ressamlardan Frank Lcah ti çocuklu· : Çekiyor, hayalen, flpkl OOUn gibi ölüyorlarmlŞ ! ••' ;_ 
ğundanberi bir takım hayaller görür ••O•• •••••• ...,., •• • Q- .. 0>•• • ,.., ""'d' ;siraı s ~ 
ve korkarmış .• Biraz sonra lbUyüdük- de ~anlana? ha!allc~n ~e~imlcrini yap d~layısiy.lc kend~lerini gayet açık .olarak ~iildügUniı söy~ı 1~rı.tt'il· 13~-' 
ten ııonra başkalarmzn gözüne görün. magı kcndıne ı§ edınmıştır. gostcrcbılmktcdırlcr. O kadar kı res- Ben burasını ta Y. orkestrar: 
miyen bu hayaletlerin ölülere ait oldu- Şimdi Frank Leah ispirtizma cemi- sam yüzün her çizgisini, gözlerin rengi· nin tiyatrosu. ~en~ orkestr ıl>~ 
ğunu anlamış ve onlara alışmış. Leah yctlcri hesabına çalışmaktadır. Ekseri. ni, yüzdeki benlere varıncıya kadar her götürüyorlar. Şundı 'dare cdlf"~ 
büyüdiikten sonra resme merak etmiş ya o gece, kendisine hangi ruhun görü- türlü teferrüatı büyük bir vuzuhla gö. yim. Orkestra~ı ben ~iyle sa11:!,.ıf"' 
ve büyük bir israr ile gözünUn önün- ncceğini bilmez. Hazırlığı ispirtizma rcbilmektedir. diye söylenmege ve c 'bi ;şar ~ 

--------------------- cemiyeti yapar. ruhun bulunacağı saati Lcah ruhlarla bulunduğu seanslarda tra idare cdiyormu~ gı .... ~ 
, <>- Bugün s A ({ A R v A sinemasmda ~) Lcaha bildirir. Leah o satte atelyesin- kat'iyyen uyku vaziyetinde değildir. U- mağa başladı. hayrette,~ 

S A A O E T D U R A G ] 1 B Ü y Ü K Ş E H 1 R de ruhu kabul eder ve onun resmini yanık ve gayet n
1
ormaldir. O vaziyette Yanımdaki hkaaı;ıaten pal>' dı {il' 

yapmağa ibaşlar. iken resimlerini pek büyük bir sür'atle mıştı. KocasJ d ve a .J 
Patinaj Kraliçesi Louise Rainer • Spencer Bazan da Leah'm gece uyanarak kar- yapar. Bir defasında bir resmi tamam nun şef dork~strasıy ı '-.'I 

1 
Sonia Hcnnic ve Don Ameche Tracy • Victor Varconi §ısında bir hayalin dikili durduğunu dokuz saniye gibi kısa bir zamanda ta· Tunbridge idı.,, kl µealı -'..1 
tarafından Fransızca sözlü nefis tarafından Fransızca sözlü aşk, gördüğü olur. Leab, hem Clairvoyant mamlamışttr. Kendini iyi göstcrebllcn Marccl Poncin de ~~~en se::-ı~ 

ve parlak bir film. his ve heyecan filmi (yani kayıplarr ıgörebilen) hem de ruhların resimler:ni ekseriya otuz sani· yom bir rcssa~dır. 
1
c;\

1
r. ~ ~""-

ilaveten: YENi PARAMUNT JURNAL l • · d yapıP :5 • ",,,. 
Clairandicnt (kayıp ann sesu11 uya. ye içinde çiziverir. En genç yaptığı re. yedi ruh rcsını ·yetı " ' 

-O Bugün saat 1 ve 2 ,30 tenzilatlı matine ~- bilen) olduğundan karşısındaki hayali simler beş dakikada ikmal edilir!. cin Fransızların ckse;:ğtllen i ~...I 

.. .... • • 1 • 

•• :; •• ~ 1 • ,. -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. -

Adı: llünyanın Af:?zında Tat ()lan 
Yüz elli y:rllık büyük ve hnkh §Öhret 

• 1 u 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Kara köy, Kadıköy. 

isticvap etmek, onun kim olduğunu, ne- Bu anlarından birinde Lcah'ın atelye- bir katolik olmasına ta ı;ı:ıer81:, ~ 
den öldüğlinü ve neden tekrar dünya- sinde bulunan bir gazeteci gördü'kleri- ya daha pek gcrÇ ra;rısıflln ~ 
ya döndüğünü sormak adeti.dir. Yalnız ni şöyle anlatıyor: evlendikten son~a .\pirti:ırıı9>1' ~ 
Lcah böyle 'bir mcdyom olmanın ceza· "Atelyede Uç l:işi idik. içcrde kuv- kiyle bütün vaktını 1 r:JI"~ 
larından da kurtulamaz. Çünkü ilim ve vetli bir puro cıgarası kokusu vardı. meğe başlamıştır. raketind;.,, 
fennin izah edemediği bir ruhi cazibe I..eah bu kokuyu hemen tefsir etti. Ya- Poncin, Jing pong 

1 
jle 1' ıt'~ 

1 la yaı 5',. ile karşrsında canlanan hayalin hayatın. nrmda oturan kadına dönerek: bir aletle ruh ar ava§ res 
da çektiği son ıshrapları ve acıları çc- - Muhakkak kocanız hayatta iken başlamıştır. Yava~.y ·r yatı~ I_ 
ker ve hayalen tıpkı onun gibi ölür. yaprak cıgarasına çok düşkündü, dedi. üzerin.den her -gun ~1 

gUn ~ 
Leah bu !ckilde belki binlerce defa Kadın başiyle tasdik etti.. Leah bu başlamış ve batta bır 1aııt ~ 

··1 " t•• d h ·· w b ı B' lac:mıştır. <\ lı--111 '" o muş ur. .. . . . . sıra a ru u gormegc aş amıştı. ır- sürprizle karşı " /\. c. v· tı1' 
Bazan ruhlar huvıyetlennı bellı et- denbirc ruhu, yanında karısı olduğu rinde tebellür eden duğıı t 

· · Le h b • · t ~ ııu sor mek ıçın a a on eş, yırmı, o uz, halde otomobil kullanırken gördüğünü kime ait oldugu 
hatta elli sene evvel olan vukuatı bütün söyledi. Sonra ani bir şey oldu. Lcah cevap gelmiştir. ıe-· (~ ~ 
tcferrüatiyle anlatıp onul} gözlerinde yüzünü buruşturdu. Otomobil bir ağa. _ Arthur Conan poy poYJ,~ılJ 
canlandırırlar. Bir defasında bir kawn, ca çarpmış ve erkek otomobilin ön ca- "tcakip J{oııll~-uıl' 

.. .. li v·ı. h Bunu mu b'r 111e" ··ııtı onun gozunc, kra çc ıdoryamn u· mmdan dışarı fırlamıştı. . d poyle ı . dÜğıı 
w k f tl .. .. .. .. lın, ma am dbll •r. zuruna çıktıg~ ıya c e gorunmuştur. Leah onu kanlar içinde ölü olarak . • . dünyaya ·rı ]1131 

.. .. .. .. . kendısının • poncı 
Ressamın gozu onunde sarayın resmı yerde yatar görüyordu. • . • t miştır. bir ...ı 

mesının ıs e 1.·ıde ..- P"'. 
kabul salonu bütün o gece orada bulun- Yanimdaki kadın ağlıyordu. Kocası, bU şc.1'1 .-··11ÔIP'" 

· • · d ğ b:r kadına . diigıı :... muş olanların hayalıyle bırlıkte canlan- ayni şekilde ölmüştü. Sonra, ruh, asıl 1 1 
• - diişiır~ ..... eıı1Vf11"' • 

yazamıyacagını getır"' 
mıştır • resmi yapılmadan evvel, ağzında cıgara· rine tt 

d · - .. h k zuyu evvelB ye d J{ofla atP 
Frank Leah, gör iıgu ru ların or- sı okluğu halde bir karikatörü yapdma. mütelkip seanslar a. ıci ress 

kunç olmaktan çok uzak olduklarını, stnda israr etti. Lcah derhal bir kaç · ıni~tır ylc 
hayalete benzemediklerini, et ve kan· dzgi ile ruhun, hayatta iken çe'kilmiş dar fazla israr et 'darrı po 

1 ·· •· d • 'd terede bulunan ına ııdatfl .tt dan imi§ kadar can ı gorun ı.iklcnni 1 - bir fotoğrafına pek bcnziycn bir karika- ve J11 ,e.:" 
dia etmektedir. törünü çizdi.. ğa mecbur ol mu§ •.. ı:cl bir ,,.ıJ '/ 

Ruhlar, evvelce de, yaşayanları ziya- Leah'ın gözleri boşluğa dikiliydi. Bir çok nazikane ve gu e\'atııı ~~ 
ret etmiş cinsten iseler, 'bu tecrübeleri denbire kendisinin h 'r tiyatroya götü- tır.. 1 bt1 c ıııePJv J 

-----------------------------------·---- ---- ---- -------- -- Ressam alcltısu ·.: .,.c • ' 
.. r ctJt11-;- ·ştJ''~ 

mektupla teşckıl carz:etıı1' y.o~ 
Bı0'Z MÜX~~.4TıN! iL.qH ~DE 
/VIÜESSESE/l/ı'll muME.SSftı· 
Yiz. ••• su t>EL "l<A"''-' 
.SiZ.ıİI/ >112.· 
ME-TiNİZ.0 
Jıt1İO/f?? ---· ·.-........ , ..... 

rada tamamlandı gett' ıtı ~ 
kip sean!lta ortaya ce'';ıbıtl :f'O;cı-~ 
çıkmış ve karısının ...,jştir· e\•P 

· · ar et... ıı ' fi' '6 
isin beyanı ~.t.z ektııb~n y.ctı.,.. 4di 
dığı tcşek~ur. ıP. 1aıcıı:ı el'''!...., 
mcdiğini bıldırnıı§· }<tul'~ uıı~.,..--

. b bir ınc 1.. 4' 
ncza'ket ıca ı •atı1ı '-';~ 

1:J'T ve' Jı"' o( iJ' .... 1 tpCf • piı-l 
{ ) Konnn poy ı flı ıf -1' 

•• ·yı.ıztı f' 
rncs hiki\yclerını ·~le 

t .. dlcrı 
~an ya •izma c u ·,iclİ'· 
b:ı:- 1 ngiliz muhıırrı 



a ya müstemle
rini ide eder 

~'V zi t ne olur? 

~~n şe1lerd:~ 

1 kisini birden 
ödeyecekıniş l ! Yaz:ın : Osman Cemal Kaygılı 

. '3n!'!.c"~ '•'; ~ .. ~·.;::3 gelmemişti.. Ne 
ıse, bunu da gördük, bir yaşımıza da
ha girdik! .. 

Bun.dan bir ay kadar önce, bir gün 
öğle vakti, tam bir çok yerlerdeki mu
hasebeci ve veznedarların yemek pay
dosuna çıkmış oldukları sırada kendi. 
siyle oldukça teklifsiz konuştuğum bi
~ Sirkecideki köşe başlarının birinden 
rap 1 diye karşıma çıktı ve hemen söze 
başladı: 

""'-~~ 8Phere mecmuasından: ea yine muvaffak olamıyacaktır. ÇilnkU 
~eı:~ra 1~14 de kaybettiği mUs - böyle bir filotilla zayıf olduğu takdirde 

1~ ti Ren vermenin stratejik ba- müdafaa işini liiyıkı vcçhlle becorcmiye-
t..ı... ı.ı_ lto ""ib' b' · v v ek ti ."\ -rr ... ~ ır nctıce doguracagmı c , carctl bahriye filosunun yanına 

bıı lakdır edememektedirler. Hal- kuvvetli bir harb filosu katıldığı takdirde 
' \ İlt~eııoıeyi asıl bu noktado.n ince- ise lngilterenln diğer esas noktalardaki 
~I ııa eder. Çünkü sevkUlceyui deniz kuvvetleri zaafa uğramış olacaktır. 
~ .. ~ri sade hnrb esnnsındo. değil, Ticaret filolnrmo. baskın yapacak Al • 

t-" Dlcrdc .sulh csruı.smda da bU- man gemileri onların muhafızlarını, bera.
a 1 °hY!ıar. Mesela Almanyanm Avus- berleıinde tat;ıdıklaıı tayyarelerinin de 

a.rba· 
n ız ilhakı sırf Ren ho.vzasmı inmnam eden yardanlyle kolayca ve te-

cı Fransanm scvkUlceyşi noktai- ker teker batlracaklard.Ir. Unutulmamalı-
, Ses çıkaramamasmdnn ileri gel- dır ki Almanyanm beu son sistem sUrat-

d \I li kıııvazörUne mukabil lngiıterenln an-
nt biribirine kal'§ı ne dere- cak ile ayni evsafta kruvaz6rll vardır. 

c.. hislerle mc>şbu olursa oleun 
.. i C<>phelcrinin gerisindeki 

t' llnkanları bütun bu mUnase
sır Cdc>r. 

l . s nlar nt' Yerdir? 

, n 8 nd Almanva kendi arzusi
~ l J,. bir bahrl muahede ak -

n ~Ulhrıcte nhkfimı mucibince Al
rtt kuvveti lngiltereninki

', otuz be-si nisbctinl tecavüz et
• l3u . 

>.. nıspet IInnihaye devam c-
ilh~cak başka devletlerin fazla 
b anrnaıan yüzünden dUnya mu-

1 ~ ıldu u takdirde Almanya 
ela~ kık için lngiltcreyi mUzake

ı>dc-cektl. Almanyanm mUs
~ liıı!.' tekra tC'sahub etmesi onun 

llıı hUyUJtm«:>sine bir sebeb teş
e .. kr ı no ı. A manya denizaltı ge-

~ e an ak yüzde kırk beş nis
uı Clntisti. Almnnya, muahede 
nazaran bu nisbc>ti herhangi 

lindc> arttırmak hakkını mu
rekr 

~ ,.. ~·.Almanya müstcmlekcle-
tı.ln rtfı.ı;ı takdirde haklı olarak 

bu art"Ildan islüade etmek 
Ve d<'nizaıtı ge>mlcrinin adedini 

t arttıracaktır. 
h.l~a. ln a etmekte olduğu iki 35 

:ı:ırhlrya ilılveten iki de yirmi 
~ 1 ~atanluk, 30 mil surat yapabi-
~ Pttıaktadır. Almanyanm inşa

aza l'tnda üç aded de 10.000 ton· 
lıı .r Vardır. Almanya, bir harb 

t ~ gulcrenin bahri tefevvukuna 
dr> ~ cıceğlnden bu beş yeni 

:ılttnı;ı; UcarE'tinl baltalamak için 
it 

:1 • Ancak bugUn İngiltere 
0ııal't :.liooa, Renorn ve Re>pulse 
t ,, Urat bakımından veni Al-

-'~ri. ~ 

İngiltere, Almanyanm kolonilerini elde 
ettiği bir srrada onunla harbettlği tak • 
dirdo kendi mUstemlekelerinden lAyıkı 

veçbile istifade edemiyecek, harbi lehi
ne çevirmek için evvelii. tahkim edilml§ o
lan Alman mUstemleke limanlarmı ve Us-

leıinl ele geçirmeğe çalı§acaktır kl bu da 
onu uğrB§tıracak, diğer cephelerde zaafa 
uğratacaktır . 

Bu zUmreden olarak hava müdafaasını 
da unutmamak icab eder. Hiç şilphesiz 

ki Almanya mUstcmlekelerinde deniz üs
leri tesis ettiği gibi gayet mUkemmel ha-

va üsleri de tesis edecek, bl5ylelikle on
laıı ana toprağa havai bir yolla bağlıya
caktır. Böylece bir harb halinde hava hU-

cumlanna. yalnız lngiltere adalnrmm bU
yUk şehirleri maruz kalmıyacaklar, bü
tün Britanya hükumeti ayni tehlike ile 

kal'§ılaşmııı olacaktır. O zaman bUtUn bu 
mülahazalar lngilterenin sfyast mUnase
betlerini tesir altında bırakacak, Alman
ya kuvvetlenirken lngiltere zaafa uğn • 
yacaktır. 

Bu işin çıkar yolu nedir? 

lnglltere Almanyanm mUstemlekeleri
ni geri veımeğl göze ııln:ısa derhal deniz 
kuvvetini gayet sUratll kruvazörler ilave· 

siyle arttınnalı, kendi mUııtemlekeleri -
ni de hava baknnmdnn tahkim etmelidir. 

Ancak o takdirde bugünkü muvazene 
bozulmamış olacaktır. Böyle bir ga}TCtin 
fse İngiltereye fazla bir yUk tahmil ede
ceği muhakkaktır. 

Almanya 
bıı e tefevvuk edebilecekle -
~lllgeltıUer denizaşm ticaret yol· Kase!, 4 (A.A.) - Kase! milli sosya-

aJı: fft· d . 

ve müstemlekeler 
, o~calı: ~ın e ihtimal ki pek mu- list birliği şefi Veinrich, milli müstem 
(Q L,.,,.. laraır. 1 k ot.,._. e e cemiyetini:ı bir toplantısında ez. 
bat-bin<: ticaret düşmanlnn herhan- cümle demiştir ki: 

, licali ba langıcmdn lngiltcreye "- Hitlcr bu yıl nasıl on milyon Al-
ıararlnr ikn edebilirler. On-t'clC' k • ma:ıı anayurda bağlanmı§Sa, münasip 

~ 1~1i cc yegane şey İngiltere vakti gelince müstemleke meselesini de 
• ~ ı. ~le Almanya sahUleri nra- o suretle halledecektir.,, 

l!ı.aıı a b lnl'saf'cdir. MQstemlekesiz Haber verildiğine göre, 14 kanunu
°bdcı oı u~genıilerinden ancak umu- evvelde burada müstemleke meselesi i. 

\ ~'ll le, 8~:gu gibi ilk ağızda istifade çin bUyUk bir tezahür yapılacaktır. 
Usıc rn, ticaret güzergCı.hlnıı- ----------------

"'l' taia. l'f olınıyan bu perakende Al d y h d · ı 
~btıltlll fulni idame ettirentlyecek manya a a u 1 er 

, c "d d J\Inıanyanm cenubt Atlan- Baş tarafı ı ncide 
> ~ 1 !:'tıizlnde Pasifikte bahri Us- Yahudilerin az miktarda bulunduklan 
• 1\ ~ln rengi büsbUtUn değişir. yerlerde Yahudilerin sokaklarda gezme-
~ t sa atıYanm denizaltı gemileri- }erini tahdidata tabi tutan kararnameler 

8 llı?s· hası da pek büyümüş olur. isclar edilmemesi muhtemeldir. Maamafih 
haıtli1?den evvel Almanya kolo- kahve, tiyatro, sinema gibi umumt yerlere 
laıı/ C'slne bir üs teııkil edecek girmeleri menolunacaktır. Bundan başka 
tf'"li: <'lınemişti. Lakin bugiln yahudilerin radyo ve telefona sahip ol

ltud 1 
bahriyesine bir üs te§kll maları da rnenedilecektir. 

~ ltoı e lanzırn etmemişti. Lakin 1'.lüfrit naziler, trenlerde ve tramvay· 

1 
bu c~nu~~i tekrar ele geçirdiği larda yahudiler için ayn kompartimanlar 

1 ()Jıı cu hiç ihmal elmiyeccğin- vücuda getirilmesini istemektedirler. 
llt-erıı:abilir. ----------------
e () llljJ lrap ticaret yolu Togo- B 1 B k· ı · 

. l Vcıı"is' Afrikanm cenubu garbt- U Q ar BŞVe 1 1 
: Utrırc:ayın ise 300 mil yanın- Yakında Ankarayı ziyaret 

-1.;y an ın et ticaret yoluna ise d k 
11 ;ak. 2GOO mil mesafededir. 8 8C8 

rte"İtrli~:\is Boyu Almanya tek- Sofya, S - Haber verildiğine göre, 
lı tı:ı~ gı takdirde İngiltere için Bulgar Başvekili Köse ivanof, muhte

h haıı~ ~"ti olan iki ticaret yolu mel olarak, önümüzdeki ikincikanun 
-a it .. •de AI d A k . eaııı:ı:ıı~ manlar tarafından ayın an sonra n arayı zıyaret cdccek-

atı\>:•~ o.g olacaktır t' r ıı ~'ita /\.. • ı . 
~ il tıitj lınanyaya geçtiği takdir- Bu ziyaret, Reisicumhur Ismet İnö-
t ı.._ ltlir. tıde de ayni tehlike ba§- nünün Başvekilliği esnasında ve Başvc 
~ licaz.e kil Celal Bayarın geçen sene Sof yaya 

~ t- r r t filosunu bir hm ha· yaptı'kları siyaretlcriıı bir iadc91 olmak--
it au~:~~ Yanına ufak bir filo- la beraber Türk - Bulgar dostluğunu 

ı~ıc müdafaaya kalkın- arttırmak gayesini istihdaf etmektedir. 

- Tamam işte, seni şimdi bana Al
lah gönderdi, demektir .• 

- Hayrola, ne var?. 
- Ne olacak? Tam falan yerdeki 

veznedardan biraz para alacağım &ırada 
adam kasayı kapatıp yemek paydosuna 
çıkmamış mı?. 

Vaziyeti hemen kavramış, kendisinin 
benden ödünç para iJ;tcycceğini çak
mI§tım .. Ve ben daha içimde Allah vc
rc:ı de çok istcmeııe idi bari derneğe kal
madan o sözüne devam etti: 

- Halbuki şu da'kikada öyle mühim 
ve müstacel bir mesele karşısır.dayım 

ki .• 
- Ne gibi mühim bir meselci. 
- Sorma azizim, onu anldtması §İm· 

di biraz uzun .sürer, lakin mesele o ka
dar mühim ve müstacel ki hiç vakit ge
çirmeğc de gelmez .. Sen şimdi bana ikı 
lira ver de ben fırlayıp derhal .ı; çok 
mühim ve müstacel işi halledeyim!. 

- İki lirasız hallolunamaz mı bu 
mesele?. 

- İmkanı yok ı. 
- İyi ama bende .de iki lira yok!. 
- Aman etme! .• 
- !nan ki yok! .. 
- Ne kadar var ya?. 
- Bir lira kadar var 1. 
- Peki, onu ver, zaten bende de l':>İr 

lira kadar bozukluk var .. 
Lirayı kendisine uzatırken tekrar 

sordum: 
- Neymiş bu çok mühim ve müsta

cel mesele yahu!. 
- Senin anlayacağın, §U dakikada 

mutlaka yapılması lfizım ufak bir alım 
satım işi! .• 

- Haydi öyleyse, uğurlar olsun!. 
- Eyvallar, ben birazdan o dediğim 

yerin Jezncdarı gelince gider, oradaki 
alacağımı alır, ve getirir, senin liranı 

•• 1 
verırım ... 

- Canım acelesi, ne, yarın ver, öbür 
gün ver, kaçak değilsin ya!. 

- Şimdilik Allaha Jsmarladık !. 
- Güle, güle! .. 

* •• 
Aradan beş dakika ya geçmiş, ya geç

memişti. Bir çorba içm~k ve biraz ötebe
ri yemek için o civardaki mahallcbici 
dü1dinlarmdan birine daldım. Fakat, 
dükkanın alt katı l~, havasız, sıcak ol
duğundan agır ağır merdivenleri tır

mandım ve birde üst kata çıkınca ne 
görsem beğenirsiniz? 

Beriki, orada acayip kılıklı, yüzü gö-
2ü, dudakları boyadan pırıl pırıl yanan 
bir nazininle dizdize oturmuş, bir yan
dan önlerindeki sütlaçlara kaşı'k sallı. 

yor, bir yandan da ktnta, gülüşe bir 
ıeyler f ısıldaşmıyorlar mı? Bizim ah
bap beni görünce birdenbire :ı!alladı ve 
ben de .dayanamayıp: 

- Ayol, dedim, o çok mühim ve 
müstacel alım satım işin ne çabuk hal
l:ttin de buraya geldin?. 

Hiddetle kaşlarını çatıp: 
- Daha onu halletmedim 1 dedi. 
- Ne vakit halledeceksin?. 
- Allah kısmet ederse birazdan 1. 
- Hani mesele çok müstaceldi !. 
- Müstaccl.di ama, sonradan o kadar 

acele işe şeytan karışır! diye vazgeç
tim .. 
Başka hiç b!r Jakırdı etmeden ben 

çorbamı içtim, ycğurdumu yedim ve 
onları oradan haşhaşa bırakarak kendi
lerinden ayrıldım .. 

* • "' 
Aradan günler, haftalar ve nihayet 

koskocaman, upuzun bir ay geçtiği hal
de bizim ahbap hiila o günkü çok mü
him ve müstacel bir mesele! için ben
den almış olduğu lirayı geri getirme. 
mişti, 

Evvelki gün ona gene ayni yerde, 
ayni dükkanın anUnde ayni nueninle 
rastladım .. İkisi de gene o dükkana gi
relim mi, girmiyelim mi? . diye ayakta 

Frnnsada grr\' hüdfsclerl 'aolayt!1yle ~ Uerln f.eriflj ettikleri nUmay1şTerc1cn btd -

ransız - ltalyan 
ihtilatı büyüyor 

Baıtarafı l incidı 
kal'§ı koymnsma rağmen İtalyan konsolos
luğunun önUne de giderek orada Fransız 

milli mar§mı söylemişlerdir. 
Tunusta. tezahürat esnasında. on beıı ki

el tevkif cdilmlştir. Birkaç İtalyan ma
ğazasının vitrinleri ve camlan kmlmı§
tır. Şehirde saat 13 tenberi devriyeler 
gezmektedir. ltalyan başkonsolosluğu bi
nası polisin muhafazası altındadır. 

Paristc faııistıer ile antl faııistler ara
sında nümayiş esnasında vukubulan arbe
deler neticesinde zabıtaca 15 kişi tevkü 
edilmiştir. 

Fransa hükümeti, yarın Parise gelecek 
olan Alman hariciye nazırından, Berlin 
hükumetinin ltnlyan mUddeiyatına müza
hir olup olmadığını soracaktır. 

Romada ikinci teşebbüs 
Roma, 4 (A. A.) - Haber alındığına 

göre, İngilterenin Roma elçisi Slr Perth 
diln akşam kont Çiano ile ikinci bir mü-

lakatta bulunmuıı ve son ltalyan meclisi 
tezahüratı ve faıılst mntbuntmm ilhak 
mücadelesi ile hadis olan \•aziyet mevzu
bahs olmuştur. 

İtalyadan bir cevap 
Roma, 4 (A. A.) - Havas: Arezzonun 

bUyUk bir meydnnma Korsika iantl veri
lecektir. 

"İlle Korsika ve Tunus!,, 
Roma, 4 (A.A.) - İtalyan meclisi 

tezahüratı hakkındaki Fransız gazete. 
lcrinin makalelerine cevap veren mat. 

buat, İtalyanın hattı hareketini, 1935 
tarihli Mussolini - Laval anla§masmm 

zecri tedbirleri tatbik suretile bu a:ı

laşmayı ihlal etmiş olan Fransanın ha
tası yilzünden batıl ve gayrimevcut bu. 
lunması delili _ile izah etmektedir. 

Diğer gazeteler, İtalyan tezahüratı -
nm yabancı memleketlerde evvelden ha 
zırlanmış gibi gösterilmesini protesto 
ediyorlar Ye bilakis, Cianonun Italyan 

milletinin bir zaman u:ıutmadığı kanlı 
yaralarına temas ettiğini bildiriyorlar. 

Popolo di Roma: 
İtalyan milleti Korsikada İtalyan leh 

c;;esi konuşulduğunu, Tunusun kendisin 
den çalındığını ve Cibutini:ı ise Fransa 
için faydasız ı<>lduğu halde İtalya için 
faydalı olabileceğini unutmamaktadır, 

Çemberlayn ile Daladye arasında Pariste 
yapılan müzakereler sırasında general 
Frankoya muhariplik hakkının verılmesi 
meselesinin halledilmemiş olmasından 

mütevellit fevkalade fütur \'e tehevvür ne· 
ticesi olarak telakki edıyor ve dıyor ki: 
"İspanyol harbinde tamamen angaje 

vaziyetinde olan İtalya, daha şimdiden 
birkaç milyar sarfetmiş bulunmaktadır. 
İtalya bu işten kurtulmak fakat hiç şüp· 
hesiz prestijini kurtararak çıkmak istiyor. 

lşin bütün anahtan buradadır. İtalyan 
infiınkı zahirde bize arşıdır. Fakat ha
kikatte bilvasıta Ingiltereye hitap etmek
tedir. Londra kabinesini Jc;panyaya kar
~ı başka bir politika takibine sevketmek 
ve müteakiben Paris üzerine tazyik yap· 
masını temin mevzuubahstir. 

Matin gazetesine, Londradan yazılı
yor: 

"Sir Pert, Cianoyu zi) aret esnasında. 
rnevzuubahs istel.ler Italyanm resmi hat
tı hareketi ile teşvik edilmiş oldu&-.ı tak
dirde bunun son İngiliz - Ital, an anlaş
rnasiyle telifi zor olacağım, çünkü bu an
la~a mucibince iki. taraf m batı Akdeni
zindeki statükoyu muhafazayı taahhüt 
etmiş bulunduklarını Italyan hükOmetine 
bildirmiştir.,, 

Epok gazetesinde Donnadieu diyor iti: 
"Kont Ciano, son tezahüratın mesulı

yetini kabul edemiyeceğini ve bu tezahü· 
ratın İtalyan hükumet polıtıkac:ımn biri· 
fadesi olarak kabulü icabetrni)eceğinı 

François Pocet ve Pertbe bildirmek mec
buriyetinde kalmıştır. Fakat bu beyanat 
hiçbir kimseyi aldatmıyacaktır ... 

Tabouis, Oeuvre gazete inde, lngiltere
nin Fransa ile ltalya ara-mda S0'1 kırk 
sekiz saat zarfında ittihaz ettığı açık ve 
dürüst hattı hareketten dolay1 Fransamn 
memnuniyetini kaydettikten sonra Siı 

Perthin Ciano ziyaretinden bahsederek 
diyor ki: 

Sir Perth, mesele ltalya ile Fransa ara
sında bugünlerde az çok halledilmediği 

takdirde, Çemberlaynın, Roma ziyareti

nin 11 ve 14 kanunusani arasında yapıla
cağı dün akşam resmen bildirilmiş olma· 
sına rağmen, maalesef Romaya gidemiye
ceğini kont Cianoya ihsas eylemiştir. 

diyor. Valansiya gene bombardıma'l 
edildi Fransız ve ltalyan askerleri 

döğüştüler 
Şanghay, 4 (A. A.) - Bu nkııam Fran

sız imtiyaz mmtakasında bir kahvede 
Pransız ve ltalynn bahriyelileri arasında 

şiddetli bir müsademe vukubulmuş, bir 1-
talynn yaralanarak hastaneye kaldırıl

mıştır. 7 İtalyan tevkü edilmietir. Bu 
kavga sırasında ltalynnlar bir Amerikalı
yı yaralamıştır. 

Müteakiben yeni bir kavga daha çık
mış, bu sefer ltnlyan piyade neferleri de 
iş c knrışarak iki Fransız polisini yarala • 
mışlnrdır. SUkünet çabuk inde edilmiştir. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris. 4 (A.A.) - Figaro gazetesinde 

Donnesson, İtalyan meclisi hadiselerini 

düşünüyor gibiydiler. Hemen berikinin 
kulağına eğilip: 

- Nasıl bir lira daha ister minin?. 
Dedim .. Bu sefer de demesin mi ki: 
- Fena olmaı, ver b\t" tin daha da 

ben yann ikisini birden öderim!. 
Osman Cemal KAYGILI 

Valanslya, 4 (A.A.) - Bu sabah 
26 Savoia tayyaresi liman Uzerin 

200 bomba atmıştır. Birkac; ev yıkıl. 
mrş, 17 kişi ölmUştUr . 

Roma, 4 (A.A.) - Gradisca vapu
ru İspanyada yaralanan 418 İtalyan 
lejyonerini hamilen Nnpoliyc gelmiş· 

tir. 

---------------
Ruzvelt mühim bir nutuk 

söyliyecek 
Vaşington. 4 (A.A.) - İyi haber al 

makta olan mahafilde tcmi'l edildiği. 
ne göre Bay Ruzvelt, şimali l{aroJin 

Universitesinde radyoda söyliyeccği 

nutkunda harici siyasete müteallik mü 

him beyanatta bulunacaktır. Bu beya 
oat, kendisinin Almanya, Italya ve 
Fra.ıısadati Amerikan refirlerile JaP
mış olduğu görüşmc1erin netayidn\ hu 
ıasa. edecektir. "' 



llABER - J\k~a11,1 postası 

Filnı hiyleleri 
Rejisörler, hiyleleri'nin ifşasından 

niçin hoşlanmazlar ? 
Harp filmleri nasd hazırlanır! - Tayyare ile yapılan 
canbazlık sahneleri nasıl çevrilir? - Hava harplerini 

stüdyoda nasıl yaparlar? 
Reijsörler, stüdyo direktörleri, film çe· 

virirken bulunmasına müsaade ettikleri 
gazetecilerden bazı sinema hilelerinin 
yazılmaması için daima rica ederler. Bu· 
na sebeb olarak gösterdikleri; her vakit 
tekrar ettikleri bir tek cümledir: "Halk 
bu muazzam sahnelerin bu kadar basit o· 
larak hazırlandığını öğrenirse bir daha 
sinemaya gitmez.,, 
Eğer bu cümleyi direktörlerin samimi 

olarak söylediklerine inansak, o vakit 
bu adamların halkı çocuk kadar saf kabul 
ettiklerine inanmak lfizımgelecek. Biz 
çocukken bile sinemaya gittiğimiz vakit 
ak1.örlerin beyaz perde arkasında saklı 

durduklarına inanmazdık. Bugünkü in· 
sanlar, herhalde bizim çocukluk zamanla· 
nmıza nisbet edilince, daha ı;ok bilgilidir 
!er. Hiç kimse aldıkları para ne kadar çok 
olursa olsun, tehlikeli bir sahneyi çevir
mek için aktörlerin tatlı canlarım tehlike
ye koyduklarına inanmaz. Figüranların, 

sahneyi daha tesirli yapmak için biribir
lerini hakikaten yaralayıp öldürdüğüne 

inanan tek insan olmasa gerektir. Çin 
harbine ait bir filmi yapmak için hakiki 
bir Çin ordusunun stüdyoya getirildiğini 
iddia eden birisine deli nazarile bakarız. 

Bug?in halka sinema hilelerini açıkça 
söylem,.et ~·e n;ısıl yapıldı~ıru ö~rretmck si· 
nemacılar için h'i bir rekl~ vasıtac:ı o
lur ... Bu doğruyu söylemek, tıalka hürmet 
mıtl;1asma da gelir. Binaenaleyh bazı si· 
nefha hilelerinin nasıl yapıldığım yazar
ken sinemacılık al~yhinde bir j~ y~pmıs 
olmuyoruz. 

lşe en basitinden başhyahm : 
Mcseıa on se'neden fazla zamandanbcri 

film çeviren bir yıldız çevirdiği filmlerin 
hepsinde eskisinden daha genç. eskisin· 
den daha güzel görünüyor. Halbuki bu 
yıldız tabii ihtiyarladı ve ihtiyarladıkça 
çirkinleşti. Yalnız bereket versin ki fo· 
toğrafçılık ve fotoğraf aletleri tabii hadi· 
sclerden daha çabuk tekamül ediyorlar. 
Bu suretle yıldız bir ya~ ihtiyarlayınca 
fen ve sanat onu iki yaş gençle.5tirrne im· 
kanını buluyor. 

Bu jşi yapmak sinemacılığın elinden 
geliyor .. Bu iş biraz daha tekamül etse, 
yıldızlar bugün oldukları yaşı ilelebet 
muhafaza edebilseler ne kadar iyi olur. 
Mesela Şirley Tcmpli on sene sonra da 
bugünkü yaşta gö::ıtermeği reji örler ne 

' 

..... 

Resimlerin izahı 

Üstlen itibaren: 1 - Çöl manzarası. Bu sa1rnc ''Siivcyş., filminin bir salı· 
nesidir. Bıt filmi çevirmek için stüdyoya tonlarla /mm taşmmıştır. Tabii kum· 
lamı dcrinliği11iıı yirmi·otuz santimetreden fazla olmadığını siiylcmeğe lıacct 

yok. 
2 - Sinema rejisörü bıı sahnedeki aslatım insana alışkın bir aslan oldu

ğıma bizi inandırmak isliyor. Fakat bunun saman dolu bir asla1ı postu oldw 
ğımıt anlamak içi11 sinemacı olmağa ihtiyaç yoktur. 

3 - Mari • Arıtmıanct filmini çevirmek içi• Ilolivıtlla, Versay saraymm 
mini mini bir maketi yapıldı. Bu. maket iizerine dört milimetre boyımdal:i~ 

sı4ni aktörler oturtuldu. Bıe manzara biiyütiilcrek film alındı .. Soma başka bu 
dekorle çevrilen filmdeki artistler bu film üzerine naklolwıdıt. 

4 - Sonya //eninin f an Herşıma ile son çevirdiği filmdeki şıı karlı man
zaraya bakınız. Sıcak bir yaz giinütıde çevrilen bıt filmdeki kar asit borikten 
başka bir şey değildir. Asit borik en sıcak gii11lerde bile erimez. Jt'ilmin bu salı· 
msindc c11çok1stırab çeken zavallı artistlerdir. Çiinkii kiirklerc bıtriinmitş ola· 
rak sıcaklığın 35 derece olduğu yaz giiniinde buram buram ter dökiiyorlar. 

kadar isterle.r ... ! Fakat teknik bunu yapa·ı ıerin aldanmamaları imkansızdır. Fakat( olabildiğine göre, ~im~cklere rejisörün is· 
mıy~cak g~h~a.. . ~· . dikkatli bir göz bu filmin tabiat karşısın· J terliği şekli \'ermek de kabildir. Tabii ) ıl· 

Çölde bı: ~ıı~. çevrıldıgı .'·akıt, .yapıla· da çe\Tilmediğini, stüdyoda alınd ığım dırım düşerken bütun bu maketin ani ve 
cak. en ?aSJt ı~. çole k~dar gı,t~ektır. Sa~- derhal anlar. Çünkü bu filmlerde ne in· şiddetli bir ışıkla aydınlatılması unutul· 
r:ıyıkebır bugun Parıse, ta)) areler sa) e- sanların ağzından, ne de beygirlerin bur maz. 
sınde, çok yakındır .. Fakat fırtınasız, dur d b h kt ~ .. "1'" s t 

b. ..1 .. •· •• k t' nun an su u arı çı ıgı goru ur. ana Tayyare ile yapılan cambazlık sahnele-
gun ır ço manzarası reJısorun ·a ıyen b 1 t kl't d cek h'levi henüz bula· ' . 
· · d b' "l k .. ı un an a 1 e e 1 

J rı· bı'r ta'-·varenin başl·a bır ta'-·"·are üze· ışınc y~ramaz, urgun ır ço , ço guzc , J J ~ J J 

fakat kötürüm bir kıza benzer. Rejisör· mamıştır. rinden geçişi, bir tren, yahut bir otomobil 
ler de henüz tabiate tamamile hakim ola· Bir harp filmi seyrediyorsunuz. Bu ek· üzerinden uçan tayyareler, ekseriyetle hi· 
mamışlardır .• Istcdikleri \'akit çölde bir seriyetle, harp sahnelerinde, ordu ka· leli filmler değildir. Her stüdyoda bu iş· 
fırtına koparmak ellerinden gelmez. O va· rargahlarmda alınmış havadis filminin lere alışmış birkaç isimsiz sanatkar bulu· 
kit, rüzgar yapan makinelerin yardımına kopyelerinden istifade edilerek hazırlan· nur. Bunlar çok defa hakiki hüviyetlerile, 
müracaat edılır. Bu makinenin rüzgar se· miş bir filmdir.Bu filmler çevrilirken stüd hazan yüzlerine asıl artbtik yüzünü hatır
sini taklit eden füetleri döner, fırtına ku· yo bir sinema salonu manzarasını alır. latan maskeler takarak gökyüzüne çıkar· 
laktan sağ~r edecek bir gürültü ile gür- Geniş beyaz perde üzerine istenilen sürat· lar .. Bunlar arasında hakiki tehlikelerle 
ler. Makinenin pervaneleri dönmeğe baş· tc film gösterilirken film alan makine de karşıla~anlar, canlanm tehlikeye koyan 
tar, kumlar uçar film alan makinenin o· beyaz perdedeki filmin Iilmini alır. Yal· tar vardır. Macera filmleri kahramanların 
nünde hakiki bir ç-Cil fırtma·'l canlanır. nız bu şırada gürültü hasıl eden maki· dan Lid Pake böyle bir tayyare kazası 
Yalnız, iş henüz bitmiş değildir. Bu fırtı· neler faaliyettedir. Top sesleri, tüfek, neticesinde kötürüm kalmıştır. Bu tayya· 
na çok m:ıhdut bir sahnda dalgalanıyor.. mekanizmamalannın açılıp kapanmasın· re sahneleri, komedi filmler için yapıldı· 

s BtRtNCtKANUN ~ 

1~ .c•o1wı.ia · '~'~ . e 
Çalışmak, tüvaletinıt 

mani değildir E,,~· 
. iz ıazımdır. i~er 

Büroda çal1•ıyorsanız ı çok dıkkat etmen ısun. bll _:ı. 
°':I • l • k d çok olursa 0 eıJJu Çalı.::an her kadının muhakkak çok te· ış en ne ·a ar . k •bCttiJ1Jl 

-;; · kad nl k zarafctım a) miz olması tuvaletine dikkat ctme:si faz· sıze ı 1 k 
' ' d. · · e ~ la göze çarpacak derecede makyaj yap· ır. . eııerınıı ~ıJc 

E ·de Ml Jımken bılhassa bula, mamakla beraber sıhhati kadar güzelliği· ' :w- ~ 11. ıutfakta J\t" 
dikkat etmeniz .::arttır. ~· b n ,e ne de itina göstermesi lazımdır :. · · bir sa u ına· 

K · b · d · · · w eh yıkadığınız muslukta ıyı buıuo 
azancımz nıs etın e gıyınmege em· . . . . ttaka hazır . ·rd ı.teJl 

miyet vermek, ciddi fakat zarif giyinmek sılmış bır lımo~ ;u ev işini ~ıtı rı}\a)1" 
meslek hayatında .muvaffak olmak için lıdır. Herhalngıll 1.r izi ılık su ıle ) ,.., U· 
. 'lk 1 d b' . 'd" Elb' sonra derha e erın .,-ar ... •· ıcap eden ı şart ar an ırısı ır. · ıse akl ızın ucunu,,, · rııoııı-
nizin üzerine beyaz bir yaka takmak a- nız ve P~~ . ar:karak oğ\l;tl.l yı!cl3' 
detiniz varsa bunu üç günde bir defa de· mB 0

1
nunk ıçekrısdınketan "''ah ut sebı.e .!-a ~ 

w· f . ttı Çünlc"" k d t . u aşı yı a ı ' J arı }aı•• ııiZ1 
gış ırmeğ nıdz.kşkar edr. ·1· u nde'l ~ a:. e~z dıktan sonra ve ellerinizi y Ve elleri !.,. 
tutma a ı at ı ırse e ı sın uç gun 1• . 1 yıkayınıı. b'r el~ 
· · · d be b" ak hakkak k" suyu ve g ıserın e •t ted 1 ıı.rtJ 
ılçe~ısınKiel. by.azbeır Y aka m~ tr ·ır- hafif hafif oğunuz. Bu bası'\lltlıı~lıı; .. -
enır. r ı ır yaz y a a pa onun . . . be t t cak ve ) 

1ı • • - .. "feci 1 b" nmzı yaz u a veya amınn gozune vazı e yapı an ır d t" cekfr ela' 
k d d h k . k" _ .. - H 1 evam et ıre ı · b3 usur an a a ço çır ın gorunur. a · sa i;t . • ~· 
buki beyaz yaka kullanacak yerde limon Eğer tırnaklarınız u~n ktırU bı.r ~ .. 
dan yahut pikeden fantazi bir yaka kulla madan evvel tımaklarıru; aişinİZ bı.tt~ 
nabilirsiniz; yahut yakanızı her akşam bunu kazıyınız. Bu suret e altında M . 
musluk başında bir parça sabun veya ılık ten sonra tırnakla~nızıntekelerİll 1'~ 
su ile yıkayıvermek güç bir iş değildir. suretle çıkmıyan sıyah ktır. da 
Yakanız sabaha kadar kurur, sabahleyin sına imkan kalmamış olacasaçtarınıı' fll1l. 
de üzerinden bir ütü geçirirsiniz. Bu kü· Ev i~lerinizi yaparken ,, girer1'~-all11t 
çük dikkat bürodaki mevkiinizi kuvvet- çok dikkat ediniz. Mutfa~~ folal'• ) dı!· 
lendiren bir sebeb olabilir. hakkak saçlarınız kalın ırbuJuJlfl1:ıl~, 

Bürodaki yazıhanenizin çekmesinde bir yemeni ile bağlanmış 5açJafl 
k kusunun ufak tefek tuvalet eşyasının bulunması Bu suretle mutfak 0 tınllZ· _.d, 

wildi B d b' · · · lmuc; oıurs isteı·-faydasız deg r. u eşya arasın a ır sınmesıne manı o ~ ıı..,1nız. . da· 
tımak eğesi, biri beyaz, diğeri siyah iki Ve sonra ister büroda ça , şı.a bl~ 
makara, birkaç iğne bulunması muhakkak de evde ... hatta tmalctten ba bile ol 
lazımdır. şünccsi olmıyan bir kadı~nız.: ,-e 

Sabahleyin daireye gitmeden evvel ga· şu tavsiyeleri hiç unutma~aima sab~. 
yet hafif bir makyaj yapmağı adet edin· Akşam makyajlarınızı. ı.aıdır3ll eti>1 
miş iseniz makyaj yapmadan evvel yüzü· su ile yıkayınız. Malt}'n.J kreınıer d ,.,. 
nüzü kolonyaya batmlmış bir pamukla leri kullanmayınız. 13~ k lktıh? di' 
muhakkak siliniz. En mükemmel yapıl· fazla yağlar ve sabahl~~nbu~1.1r .,-e }{eti 

mı, makyajlarda bile sık sık rast gelinen kit yüzünüzü ço~ par ~tst' 
akmalann ve lekelerin tamamile önüne nizden iğrcnirsinız. a geCC > 
geçmiş olacaksınız. Dairede sık sık pud· Makyajı yıkadıktnn 5~%nuZ· . ,-e
ralaıunayı itiyat etmeyiniz. Hem çirkin ken besleyici bir krem su dUf dı~,:ııi, 

cd od uygun ·Jtrır görünür. Hem de pudra cildi tahrip er Zayıflamak m aya,,. aJJltlr J,. tııl 
ve güzelliği bozar. meklerinizden eJcmegı, h . ., 1·ı ''ıı1'1~A1.'.· 

uneY1" • 11 ır Şık bayanlarımız ellerini sık sık yıka· yağlı yemekleri hazfe yaı.at b rıl' 
maktan korkuyorlar. Fakat bu korku ta· suretle fazla zayıflarsınız. trafıııd3 ~ıı tJif 
mamile manasızdır. Bilhassa dairelerde dirde göz kapakla~zın l~ında f113~: ~s' 
çalışan kadınlar iki saatte bir defa mu· şukluklar gözünüzün a ,.~ ,,,.,1f• 

. A" zınızın " /;'"' hakkak ellerini yıkamalıdırlar. Ellerinizı halka hasıl olur. g . ana çıkııJ·. doP 
her yıkayı~ınızda tırnaklarınızı temizleme fif buruşukluklar ınc).d f ,arıaıt131' 
ği de unutmayınız. Çünkü her kağıt im· ]ayacağım diye on yıl ıh ı} 1ı:ıııl 
zalayışmızda patronun gözleri ellerinizde bir hareket değild.ir. '3.r diye ~~ 
ve tırnaklar~nızdadı r. Beslenmeğc ihtıyacıın 'b·ı.ısrlİ .,·e J,. ~· 

f la 11.J'o' iJıl.I" Evde çalışırken et, pastırma, su~ •• az J3tı yiiziiıl 
Eğer hariçte çalışmıyor, evinizin kadını lı yemekler yemeyınız .. yapar· 

olmakla iktifa ediyorsanız kendinize daha vilceler, kırmızı lekeler 

}lll~jl.~t 
obil>'a 

. . "ren nı ·~ 
Salonun bır tara fında duran \'e zarif bir mesnet cazıf esı go . çel.: ı, 

halde zarif ve küçük bir yataktan başka bir ~ey değildır. btı yata!' 
.1\Iisalirleri için ayrı bir yatak odası ol mıyan apartımanlarda 

)'arar bir icattır. ~ı 
---··---··~=-·-··---···---····-····-·-··--·-=::=:=~·=~-~~~ rı· r-- __ ... ____ .. ...-:···· eke 1 

a CAFER Mushıl Ş ·cJir ı 
=-1: Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şeker• / 

Bi!Qmum eczanelerde bulunur. .. •• :::::==· 
.__. ..................... ·----·-···· • :::-.:::::::::::=···· ı::::::::::: .... _. .... _. ....... :c: ••••••• --··· .............. :ıı.x 

Çölün arka tarafları c;akin ... llk çevrilen dan doğan şak,rtılar, ayak patırtıları her ğı vakit daima hilelidir. l\lesela Paristc =========================::;... ...ııf• .,rv- . 
eJtf \ deJ'1 

filmler stüdyo • fon olarak kullanılır. \'e şey muvaffakiyetle taklit edilir. gösterilmekte olan "Şen fecir,, filminde 
bu suretle ikinci defa çekilen film tam Sinemada düştübrünü gördüğünüz yıldı· müteharrik tayyare tamamile yer 
\'C a~lına uygun bir fırtına manzara:,ı ve· rımlar ve şimşekler daima hilelidir. Uzeri· de durdul:ru halde bütün uçuş sahneleri 
rir. & ne yıldırım düşecek sahanın bir maketi alınmıştır .. Vakia bu tayyarenin uçmadığı 

Farzediniz ki ı.;ı \•ı ;~m filmde karlı bir yapılır. Bu maketin üzerine filmde görün· filmde belli gibidir .. Fakat bu hal filmi 
manzara vardır. S.· ':'Jn, ~l,ı asitborik Ye miyecek kadar ince bir madeni tel konur. bozmuyor, bilakis filmin alaycı havasını 

hafif bir rülgarla <hl~:ıl Jı • .ın iı re tüy ku5 Fakat bu telden bir elektrik cereyanı ge· birkat daha arttırıyor. 
ları daima k:ırlı ;n.,n,mnıh: .. '"! r··jic ''rün çirilecck olursa tel ısınır, kızarır Ye elek· Hava harplerini gösteren filmlerde da· 
imdadına ) d .ir. U.ı m·ır~• .~i.1 :, .:lt L·:· • .:?· • ı ;ıc ışığı gibi parlak bir manzara alır. İ ima hilelidir. Bu sahnelerde tayyareler 
ları o k:ırt ~r cnlı :aklit cdrr ki ~yrcr.:!en· ! Bu tc:i i"tcnildiği gibi kıvınnak mümkün tabii büyüklüktedirlcr. Kontrplakdan 

yapılmıştırlar, fakat birer maket halinde· 
dir. Çünkü yere bağlıdırlar. Bu sahnele· 
ri çevirmek için sinema sanatinde ";ef· 
faflık,, ismi verilen bir hileye müracaat 
edilir. Tayyarelerin üzerinde gayet büyük 
cilalı camdan kubbe şeklinde bir tavan 
varclır. Bu tavan üzerine hakikaten tay· 

n ta)') ~r t ltal'~Je 
!utlar arasından geçe ırı Jtlaı;e il r tJ!l 
Sinema alan makine ~:111 ta\a~r. ,·e ıe 
tayyarenin, hem de ., afını tı t f) .ı • 

. . • fotobrr' . 0ııııl p ev 
çenılen f ıJmın . cdilJllış i t:ı~1 

1, ( 

sayede yere te:.bıt \·are~ ı ~ 
ı. bir ta) • 3ıt1 uçuyor ve ba5.~a ~ Jl1 

d. r .,e ate, yor, ateş e ıyo 
yareden alınmış bir hava manzarasının olarak görünur. 
filmi aksettirilir. Bu filmde hakikaten bu 
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t:f • 
ır. ı ~~en tıkıyorsunuz. Cebinizde postara \'erilecek bir kaç mektup ,·ar· 
lfıı~1~12 aceJe. .. bir otomobile biniyorsunuz .. Yağmur ba,hror .. Posta kutu· 
~nl> <>nunde otomobilden inip ıslanarak mektubu kutuya atmak ve tekrar 
~otoınobile binmek 15.zım .. Vaktin \'e rahatın kırmetini pek iyi bilen A· 
~ Posılar bunu da dü~linmü~ler .. Bütün otomobil yollarının kenarlarına al· 
,,._ ta kutuları koymu~ıardrr. Bu kutulara mektup atmak için otomobili 
-"' }'a ~ • 
•. ~ ''aşlat.rnak. kolunuzu pencereden çıkannaktan başka yapılacak ış yok· 

tsrrııınizdc bu po..ıta kutularından birisini gorüyorsunuz .• 

'~dadaki meşhur be~ kard~lerden sonra, yeryfizünde bir karında bir· 
~ Seıt tocuk do mrmak arttı .. Son gelen Avnıpa gazetelerinde Londra civa· 

• Jorj hastanesinde madam Matild Madlan isminde bir kadının bir 
'tar l\Jç kız doğunnuş oldu&'UnU gördilk. Resmimizdc kırk yaşında olan bu 

~il.dını üçüz kızlarile beraber görüyorsunuz. 

~~4Şı lar diyarı 
~ t ~ Amerikadaki, hatta bütün yeryiizündeki 8.§ıklar, bu haberi öğ· 
'~~ikten sonra muhakkak Venezüellaya gitmek istiyeceklerdir. Çünkü 
~~ette ~ıklann halinden anlar bir posta, telgraf nazın çıkmış. aşk 
ı~~ Ildan yanın ücret alınmasına dair bir kanun tanzim etmiştir. Aşk 
~i ~· tam tarifeye tabi adi mektuplardan ayut edilebilmek ipn, penbe 
~ llı(i .~konacaktır. Bu mektupların zarfları kapanmıyacaktır. Çünkü 
~.i~11 durıen pcnbc zarfların hal\ikaten aşk mektubu olup olmadığım anla· 
~' bul?ıektupJan okumak hakkına maliktir. (Ne kadar tatlı bir vazife!) 

llııd,2'1.1 lllektupJarda i~erinden bahsedemezler, biribirini incitecek cümleler 
ıı. li~~lar; ayrılmak istediklerini söyliyemezlcr. 
\ ~~Slısta hazırlanan talimata göre, posta müdürleri bu aşk mektupların· 
~ ba~ bir şeye dair ym bulurlarsa, yahut mektup münderecatmı 

' ~tak Illahiyctte görürlerse o vakit mektuplan sahibine verirken iki 
~ alacaklarmış ... l§in bu tarafı çok haksız doğrusu... Zavallı sevgili, 

1~1 llltı kendisinden gücendiğini haber al~ın. hem de iki misli posta Ocre· 
() Olur iş mi? 

O Yaşındakn ıa-ntnwara taonp 
11'.\tv genç kızlar 
~ ~ i\l)A Mil~no civarında bir köyde yüz yasında bir ihtiyar vardır. 
~' .erde bu adamın yüzüncü yıldönUmUnil kutlulamak için köylüler 

I~ ~?ır ıiyafet verirler ... Herkes kudreti nisbetinde ihtiyarı memnun et· 
~ l''biat lflden geleni yapar. Bu milnasebetle ihtiyara bir çok hediyeler veri· 
,~~ ~ i~iba kö;~ halkının asırlık adama olan bütün teveccühünü kıska· 
~'lll:la tiyarı Illemnun etmek ister •• Bir sabah ihtiyar yatağında uyanın· 
~ ao~ç dişin yeniden çıktığını ve apak olan saparmın yeniden si;·ah!an· 

aıırıııc · Bu alametler karşısında tekrar ve hakikaten genç olduğuna ına· 
~? l'~~ evlenmek arzusuna dü~r .. Bu ihtiyara kim mi varıyor diyor

'talle<;1 . ın~niz doğru değil; köyün en genç v~ ~ güzel kızlarından tam 

1 
1lıtıyarıa evlenmek arzusunu göstenniştır • 

~. 'lfvoesnek deilştnrmek 
19l~ııli rs1&ey nae~~. k©yüu 

?'ti b' ~ otomobil fabrikaları sahibi Hanri Ford Nevyork civarmd 
~·· ~()~ k?.y tesis etmiştir. Bu köyün i~ "mesl~!e~ni de~i§tirmek isti· 
\l1%Ccığ dur. Ford, herhangi bir insanın ıstemedıği bır mes.lekte zevkle ça· 
~da ını binaenaleyh muvaffak olamıyacağını düşünmüş ... Sonra., in· 
~ ~ aı~ekser anne ve babanın zoru, veyahut gençlikte zevklerini takdir 
ttıı tlct~ctıce i i temedikleri mesleklere girdi~l~ni g?~üş ... Bulund~la· . 
k~eltl ~e.~nun olmıyanlar ve meslek dcğıstırmek ıstiyenler, bu koyde 
.:.~\in :; .~cm staj görüyorlannış ... 
il ill.;0, tun ahalisi meslek d~ştinnek istiyen insanlardan mürekkeptir. 

\lıı,~tı.ın ~tıl ôğretnıeni, çocuklu~ndanbc.ri Qğretmen olmak istiyen, fakat· 
l~anı1 ruyıa. bahriyeye verilen miltekait bir subaydır. Kı>yün jandarma 
S 1llda b~ \'azıf~ini, Ford fabrikaln:ından brisinde amele olarak çalışan 
\. ~ ~3 ır ihtiyar gürüyor. Bu adam çocukluğundanberi polis hafiyesi ol· 
~.rcı~·~akat hayatım kazanmalc mecburiyeti kendisini fabrikaya at· 
vıuar,na teşebbüsünü haber alınca patronuna yalvarmış. o da, ömrü· 

doğru da olsa, kıc:men muradına ersin diye bu köye göndermi~. 

Yanlaş teşhis 
İki meııhur doktor arasında: 
- Hayatımda yalnız bir tek defa yan

lış teııhis koydum ve yanhıı tedavi i'ap. 
tım. 

Öteki doktor inanmadı: 
- İmkanı mı var? Kimbilir kaç ki§iyi 

öldürmUıssUnlizdUr. Benim bile kaç tane. 
Arkadaşı sözünü kesti: 
- O bakandan değil. Çok zengin bir 

hast:ınm milyoner olduğunu anlıyamıyn
rnk basit ve alcldde hastalığını iki \'izi
lede 13i etmiştim. 

- Yahu, bana biraz bor.ç verir misin? 
- lmkAnr yok. 
- Yapma yahu. Daha geçenlerde rah· 

metli babandan miras yedin. 
- Mirastan veremem. Babamdan bana 

o mirastan bıışka hatıra knlmadı. 

Haddnnı bll ı 
Memuru azarladı: 

- Burada sen mi pntronsun, ben mi! 
- Tabii siz cfendlm. 
- O halde ne diye haddini bilip sus-

muyorsun da budala budala bağırıyor

sun? 

Çok geç,K 
Profesör tıb talebesine sordu: 
- Hastaya nekador morfin E!Jljc'kte e· 

dilebilir! 
Tıb talebesi Sekiz gram! 

Profcsar diğer bir talebeye dönau: 
- Siz ne dersiniz? 
Onun cevab vcnnes!ne vakit kalmadan 

birinci talebe atıldı: 

- Yanlı§ s6yledlm efendim. Gramm 
seklıdo biri diyecektim. 

Profesör ba§mı salladı: 
- Geç kaldınız dostum, hastanız öldü 

bile! 

- füncst, o ~ryi lmldufım ytre bırak! 
- lngiliz karikatürü -

CANBAZJJANEDE 
- Patron, aslatı mü1ebbisirıi aslan ye· 

di. 
- Sersem herif! Bu budat.alılı temsil 

ı=amamnda yapsaydı ya! 
• - Fransız karikatürü -

Bed bin koc a 
BekAr erkek - Birçok evlil~r gibi "ka· 

dm. hayatta, kocası için zevk ve icabın· 
da {eli.ket arkada~ıdır.,, diyeceksin değil 
mi? 

Yeni evli erkek - Kadın kocası ken· 
disile evlenmeseydi hiç başına gelmiyecek 
olan bütiln can sıkacak vaziyetlerde er-

' kekle beraber bulunan bir hayat yolda· 
/pl'!l~ ~-..... ........ )1 

-f-' §tdır. 

_. /~,-)~-~~ içkinin zararları 
{ \- ~ \);iGJJJ .... 

~v,,J •. ~ Doktor arkadaşına söylendi: 
4/67 

, 4 - Gördün mü çok içmenin c:onunu ... - ~ 
- Bir tecavüz kurbanıyım. 

- Fransız karikatürü -

- Ay~t rocukları üst odaya kopaı ve 
tnulürdiyod hazırla, bey odun leesecek! 

- Fransız karikatürü -

" S Or cü ıesan ı,, 
Delikanlı mUstnkbcl kay:rnpederine 

mektup ya%Jyordu: 
"Eski eserler m\h:esindc mfflluriyet 

aldığonı öğrenince kn.mızı bana ,·ermek
te artık tcrcdüd cfmJycc~ğinlzJ umuyo. 
rum.,, 

Gayet t a bii 
Kadın, hizmetçiyi azarladı: 
- Kanapenin üııtU toz içinde .. 
Hizmetçi cevap verdi: 

felç geldi. 
Hasta itiraz etti: 
- Haydi canım, felcin içkı ıle atakası 

yok. 
- Neden yokmuş bakayım? 
- Felç sol tarafıma geldi. Halbuki 

ben rakıyı htp sağ etimle içerim. 

- Bak, d~imi bcdat'rı çektirdim. 
- Nasıl old11? 

K i naye 
Erkek, karısına sordu: 
- Kimmie kapıdaki? 
- Bir dilenci. .. Bugün için pfeirdiğ'lm 

yemeklerden bir parça versem mi ata
b:ı? 

- İyi olur kancığım. Bo;;lect herifin 
kapımıza dadanmıunna mini oluruz. 

Teessüf 
Bir ahbablannın ölUmUnU haber almL~ı 

lnrdı. Kadın bu haberi müteakip pek dü· 
şUnceli durdu. Erkek kattıntı.a: 

- ÜzUlme canım! dedf. Ne yapalnn, ö
lüm Allahrn emri... 

Kadm, dalgın mınldandı: 
- OzllldUğüm vaktiyle onunla e\"ltn. 

meğc razı olmadığım için ... l~vlen1eymi
şlm şi01di dul kalacaktım. 

Saat 
Havagazi şirketinin memuru sntt 

bakmağa gelmi§ti. Kadın sordu: 
- Saat bozuk değil ya? Yaktığımız 

gazı tamamı tamam:na kaydettiğine e· 
min misiniz?. 

Memur omuz silkti: 

- Onun ehemmiyeti yok efendim .... 
Fakat girketin sizden isteyeceği pareyı 

tamamı tamamına yazacafrrtdan emin 
olabilirsiniz .. 

Hakkın ız var 
Bayan, mutfağa indi ve aıçıya: 
- Kocam her gün yemeklerden !iki~ 

yet ediyor, dedi. Bu böyle devam edt
mez. 

Aşçı kadın tasdik etti: 
Hakkınız var doğrusu .. Bu böyle de· 

vam edemez. Bo§ansanız iyi olacak .. 

MüDAkat 
Gazeteci - Hayatta muvaffak ve 

zenıin olmanr.ıın 11rrı nedir?. 
Sabun fabrikatörü - Ttmizlik azi· -

zim, sadece temizlik 1. 

KADIN MANTICI 

Kadw - Bu tıya>"' eve kadar toşr 
maktan .şikayet r.diyorsım da ilti ay sonra 
bunları taşımaktan lnkıp yenilerini isfr 
diğim zaman bana halı tıtr"1İJôTSU". Sın· 
drki insansızlığa diyecek yok dofrum! 

-Bunda ıaıılacak ne var?. Uç gün
dür o kanapeye kimse oturmadı. - Dişri.ti tahkir ettim. Bir y11111rııkta i~im oldu. 



Fener ve Be51ldns oyuncuları Ebedi Şefin ruhunu tnziz için üç dnkiknlık ihtiram \'akfcsi \'C m~tnn bir gürünti~.-

Fener s'ltadıırndla 
---... ---~ _. ---,_, ........ .-. zwwwı ..... " 

Vefa • • 2 - u·ıa • • ı 
Eksik takımla çıkan ·Vefalılar az kaldı 

galip gelemiyorlardı 
Fener stadında ilk maçı Vefa - Hi- oyun tutturdu. Vefalılann oyunu bo

lal yaptılar. Diğer stadlarda mühim zuldu. Vefalı Hüseyin de sakatlandığı 
maçların olması burada pek az seyir- icin hücumlarda. tesirini kaybetti. Fa-
ci toplanmasına sebeb olmuştu. kat bu arada sağ açıkta önü boş bı-

Hakem: Tarık özerengin... rakılan Muhteşem kalecinin hatasın -

TAKIMLAR: 
dan istifade ederek Vefaya ilk golü 
kazandırdı. Hilalliler hücumlanna de-

V EF A: Muvahhid - Va!ıid, Süley- vam ediyorlar ve M. Salim beraberlik 
man - Orhan, LOtfi, Adnan - Muhte- golUnü yapıyor. 
şenı, Htiseyin, Sulhi, Mehmet, Receb.. Vaziyetin tehlikesini çabuk kavn -

HiLAL: Kesin • Cevdet. Akif - Ga- yan Vefalılar sıkı hücumlar yapmağa 
lib, Zeynel. M. Salim - Rauf, Mustafa 
Naim, Hakkı, ilhan ... 

Vefa takımında Abduş ve Şükrü 

yok. Vefalılar Güneşe karşı oynuyor
lar. Oyunda hakimiyet kurmakta ge
cikmiyorlar. Fakat forvedler oldukça 
beceriksiz. Hilal müdafaası canla baş 
la alnnlan kesiyor. Hilal forvedi de, 
arasıra Vefa kalesini yokluyor. lki 
takım da karşılıklı birer gol kaçırdık
tan sonra birinci devre 0-0 a bitti. 

!kinci devrede Bilal çok güzel bir 

başlnClılar ve bunların birisinde yine 
Muhteşem ikinci golü attı ve oyun da 
on dakika sonra Vefanın 2-1 galibi -
yetiyle neticelendi. 

Vefalılar eksik çıkmalarının cezası
nı az kalsın çekeceklerdi. Bazı oyun
cularında. nefes eksikliği göze çarpı
yordu. Hilalliler ise forvedlerinin ağır 
oyunu yüzünden bilhassa. hakim oy -
nadıklan ikinci devrede netice alama-
dılar. Oyunun seviyesi umumiyet iti
bariyle vasatı geçmedi. 

Her sahada 
olduğu gibi ... 
Büyük kal,bımı.dan mütc,·cllid ma

temimiz ılolnyısile, üç hnftndnuberi 
bütün memlekette dumıuı;ı olan spor 
hareketleri cliin başlamış bulunuyor. 

Du münasebetle, dün, \'atıınm bütün 
spor snhalnrındn, oyunlar ba~lamadan 
e,·,·cı, gerek oyuncular \ ' C gerekse 
halk, Uiiyük i)lü'nlln ruhunu taziz için 
üç clakiknlık bir ihtiram \'nkfesi gc-
çlrdiler., Bu nrnıla GaJıı.tnsarnylılar, 

İstanbutsı)()r}a yıı.pacaknln maça, ba 
güne mahsus olmak üzere hnı.ırladık
lnrı siyah formalarla çıktılar. Göğüs 

tarafımla, Atatürl•'ün ebediyete ka
nştığı ıo - 11 - 1938 tarihini ,.e 
Gıılııtasnrn3,n G. S. l~aretinl 1aıfıyan 

bu siyah gömlekler, mattan sonra. 
derhal oyunculan:lan alınmış ,.e kJübiin 
~erer milzc lno konulmuştur. 

Bu ihtiram rnkfe51 bize, AtatUrk'ün 
\'C onun en yakın nrknılaı:r, yoldıışr, 

Cumhurrcisimiz İsmet tnönilnün Türk 
gençllj:;rf ,.e sporcuları için i5nret etmek 
lütrunılıı. bolundukJan nmdcleri hatır-
latıyor. 

ı Talksnm sta<dlın©1a 

Giıf a- aS· -r-: Y : 5 
an b , spor ~~!~ 

de gcnÇ c. '.ftl". 
Taksim stadındaki birinci küme maçın- takımlarını dnbıı ziya _ :ı:;nts, ,ı\Li, , 

da. Ga.latasnray ile İstanbulspor karşılaş- Saim - Samih, rııruli brl J\atllf ue t 
tı. Ncj:ı.d Rıd,·an, Orlııutı -;>' 

' ... ınrdı. bcr Galatasaray oyuncuları milli mateme 
çok güzel bir i§aret olmak üzere yeni ha
zırladıkları düz siyah saten üzerine gö· 
ğUslerinin sol tarnfmda klUblerinin fors-

rseklinde sabaya çıkIJl·,. . bertl il 
pudukic u~~ 

Oyuna başlandı. t"d'·oII1 
. Utiln 5 " • rV 

tem milnnsebctile b .. de durıı __ ,ıı ~er 
kika derin bir sUküt ıçı.n ınıı. cl>C"" 

d. ,Ataınr _.f 
larını ve Ebedi Atamrzm ölUm tarihini sporcularının Ebe 1 ı.'P'· 
taşıyan cidden manalı ve gUzel bir forma metlerini ifade ettiler. te ısts.ııb~1 
taşıyorlardı. İkinci dildilk ile blrl~nıı 14 jjf. 
Takımlar sahaya dizildikleri zaman Ga- D~V dil 

latasarnyın Sacid ve Needetten mahrum --------:-1 arasın 
olarak: Gayri federe er K rtll' 

Fazıl - Lfıtrl, .Adnan - Musa, Bedii - ş • ı · T y Y U 
Ekrem • Sabri, Süleyman, Salim, Eşfak, iŞ 17 • • • d• 
nuıcnd. 1 yen 1 
5eklindc teşkil olunduğu görilldü. UŞU 11~" 
!stnnbulsporlula~ da esasen genç olan fıt deô 

Yanlfş bl·r haber Galatas11or Üznıı d' 
vutköy sis Y ' 8 oJıı 

Gündelik gnzetelerimizden birinde, resmi m11Ç ysPt,•ö1 A~ 
~on defa Arscnalle berabere kalan Ra- A \l'U ~ ,,.. 

Galataspor - rna d",, auıı~ •• ~ Ilb:, on yedi milyon insan. t~k bir a- sinrr"in bu maça hazırlık olmak üzere ıı.- ... ' 
' . · çıarın tıor• 

dam gibi, onlann gösterdiği yolda yü- Pariste Viyana takımile bir futbol maçı Taksim Jıkı ına Gı.ıl:ıtııSr :6' 
rilmek için nncl i!;rıılt; bir ın11letin fert- yaptığı ve mezklır takımı 6-3 yendiği oynanacak ilk oyun ı'di. sif) ' 

T 1 
ynzılıyor. Fakat bu haberi çevirenler, sında ~tt •• ı • 

O P a Pi : lcrfyiz. Bu kadar ı~ten gelme bir bağ- navutköyü ara . kapııyıv· ı"Fs; J 
bu maçın bir rugbi maçı olduğunu gör- Fakat bUtiln şehrı ~ -~ Jtl!. ~ıV' 

lıWr, ycryUzünclc, bu güne kadar gelip memış· lcr. Rnsing hazırlık maçı olarak ~ kıIIl resııv "' .ı.t 
lıl bl ~ ı ,._ ı ,___ ·· d bu iki ,a d:ıttcv-_..stv 

g~en ~ r <ıcv C..u nas b OUJ..UM.uı~tır. Viyana futbol takımile katiyen karşı· zun en ııar. P Y ı' 

S • • ı • o Bo htnc.ketimlzlr, Türl.'iim demek maz- !aşmış değildir. malannı yapam~d arıııı~ tıl' D , u e y m a n ye : Jıariyctfnc erişmiş buJuıunakJa iftihar Kar§ılaşacak takımlar, Rasingin rog- Bosut'un idaresı:~~ğa JllC~~O ~tf 
e<liyoruz. bi §Uhesi takı mile (Vicnne) isimli kulü- bir antrenman ) takıJlll:Jl" 

Bu galibiyetle topkapılılar ku·· menin ller salını.la. oldu,"11 gibi, spor saha- bün rugbi takımlarının lik maçından dular Bu oyunda 
. smda da gayemiz, Türk namını yücelt- ibarettir. bere İmldılar. 'Y ~ -;. ~ 

Sonunculug""undan kurtuldular mektir. Bunun, her sporcu kafasına bir çalı5ırl\en bu gnyc ir;ln nğraşıyorlnr. Şişli - T. Y. ·~Ii jlc 'f. ):(;~)1,ı 
iiyct gibi hakkolunduğnna imanımız Onlara itimat ccliyoruz \'C gnyelcrindo !kinci maç da şı., ılıtııstır· 1'!1 ~ ~ 

Fenerbahçe sahasında günUn ikinci bir oyun oynaması yüzünden netice Yar. mu,·arraıc olmalarını bütün knlbimizlo kımları arasında yal~ tnl<tf111 0. ,·it' 
k vvct ı . ıerı 

maçını Süleymaniye ile Topkapı oy- alamadılar. Gcn~lcrirniz - bnzı mrnfl görüşlerin isUyoruz. derelerin en u . nntrenor ıl' 
nadılar. Hemen hemen biribirlerinc Devamı 14 üncü de Jıiliıfma olıırnlc - sporun her ~ubcsindc Ua~an N:ı.dir li takımında eskı ordU· ıı.r:# , 
denk kuvvette olan bu takımların ma- ------------------------------------------------- yine santrfor o~~~( ratdbi.1' o)~ .• ~ 
çıda hayli enteresandı. !eeyoııeUmDOel maÇlaltr: T. Y. Y. kuV\C ··zcl bır bcl'll" 

;i~·2~~:iı::~ı:~:.,fak-Ruhi. ~ --1-t-alya • -1- -- Fransa · :::a:.~~~!~::;;;; 
Martayan. lbrahim, Orhan, lbrahim. e • o 

11
• lbk1.ı1"nhcaissdac\'.::rcdrn~ ~.~ndpe~:1:,oıb'~1~1~ Rauf, Nedret, Daniş, Hraç, Diran. .u. :; .. :; tt v ,Y 

TOPKAPI: Abdülkadir - Semih, Sa- Napol ide oynanan nıaç çok diği akınlar say~ıl 'f. -r. :· pJ.cf 
bahaddin - Besim, Tahsin, Eınin - Zi- mış, buna muka. ede Şic;~ d'' 
ya, Salahaddin, Kamil, Yunus, Hamid. heye Can l ı 01 d U atabilmiştir. NctiC nıtıiştıl'· i'.j ! 

Sülcymaniyclilcr birinci devrede ta- zayıf rakibini 4-1 ye oyuntl " 
mamen hakim bir oyun oynadılar. Diln Avrupanın Uç bilyük §ehrinde üç Takımlar ııöyle teşkil edilmişti: ne galibiyet golünü yapmalarına imkan Hakem Adnan .Aklll ~· 
Fakat forvedin durgun ve beceriksiz beynelmilel futbol maçr oynanıyordu. Bu FRANSA: hazırlamıştır. Ferraridcn doğan sayı fır- =r~e~e~tm~iş;ti;" ·~==?=::::~;;;:; ıl~ il 

Uç maçın içinde en ehemmiyetlisi hiç Lans - \'anduren, Matler - Burbot, satını sağaçık Biyavati ustalıklı bir vu- ..,_ıı51 ~ır 
elice ~ • - ıcte" • .~ 

Barutgu··cu·· sahasında ııüphesiz Napolldeki Fransa - İtalya kar- Yorılan, Diyan - Astıııı, Ben Barek, I'<ilko· ruşla. Fransız ağlarına takmı§tır. İkinci larclı. Bu jtibarla ~ ddcdilttlc J3ıı.r<' ! ( 
şıJnşmasıydı. Müsabakanın yapıldığı saha- in, Hay erer, Venant.. devre Plola ve Ferrarinin çok yüksek o- bına muvaffakıyct·lı· ~ Gll!ton sO,ırtt_., 

Yapılan S~or da 40000 den fazla ııeyirci toplanmıştı. !TALYA: yunlanna tabi olarak daha izyade ltal- Fransız tek seç~e~~ oıacnğıll~c~fllı'\)11' 
yanlarm hakimiyeti altında geçmiş, fakat mının ı golle magl n ınUtll c c) 

Olh iyeri - Voni, lla\O - Lokatelll, An- b k b' 1 1 t İ poZZ 11 ,. 

hareketler'
• a.5 a ır go o mıımış ır. talyan gazete- tir. Maçtan sonra ,.-..retfccde -~ 

Diln Bakırköy BarutgUcil snhnsında bir 
cok spor hareketleri yapıldı. 

Nişanta§ıspor Barutgücü A takım
lan arasındaki maç 1-1 beraberlikle 
neticelendi. Ayni klüblerin B takım
Jan arasındaki maçı Barutgücü 6-2 
kazandı. 

Bu klüblcrin voleybol takımlarının 
yaptığı karşılaşmada Nişantaşlılar ra 
kiplerini yendiler. 
Doğanspor A takımıyla Barutgücü 

genç futbolcuları arasında oynanan 
maç da Doğanspor 2-0 galib geldi. 

Ayni klüblerin Pingpong takımları 
arasında yapılan karsılaşma Doğan 
sporİulann lehinde bitti. 

lzmir lik maçları 
fı:mir, 4 (Hususi) - BugUn yapılan 

llk maçnlrında Üçok Ateş'i 6-0, Yamanlar 
da Demlrsponı 5-2 yendiler. ftnlyan l:ılmnınılnn rlofa 

drcolo, Serantonl - Biya\-nti, Dcmaya, Pi- 1 • ta 1 5 f k h · · .,, ıır 
crı maç n cvve ar ta min ediyor- rnn gazetecilere· ı·c:tir· t 111 :.f.v 

,·ola. Fcrrnrl, Kolnussi. deJ'il " lJXl ı evr 
" ' dan memnunum., rdAn 13ıır ,;ıı ·" 

Oyuna İstanbul saatile tam 3,30 da baş- ;{o ..... ııı•• .etil' 
Fransızlardan errııri tt' .

11 
ı\ 1• 

landı. İlk da~ikalardn Fransızlar yUksek 1ardan da bilhassa F rııri i~ı J11Jllcl 
bir maç kabillyeti göstermişlerdir. Halk I yer ülC 
iki taraf arnsındnki son siyasi egrginliğc 
rağmen her iki tarafı dn bitaraflıkla nl-
kışlnmışlardır. Bilhassa Lansın muvaffakı 
yelli hareketclri devamlı takdir tezahür
leıile karşılanmıştır. 1tnlyanlar bu ilk 
Fransız sağanağıntlan sonra bilhassa hii
cum hattında çalışan Ferrarlnin görül
memiş derecede yüksek oyunu ile tesis et 
meğe başladıkları hakimiyeti vakit ilerle
dikçe daha çok temadi ettirmcğe başla-
mışlardl'l-. Fransızların açıklarla yaptıkları 

hücumlara İtalyanlnT ilmidin fevkinde 
bir fedakarlıkla karşı koymuş, buna mu
kabil Fransız müdafaasının en büyük mu
vaffakıyet mesnedi de kaleci olmuştur. 
Avrupanın ldeal iç muhacim! olan Fer-

rarinin müsmir şekildeki çnlıŞması niha • 
yet 32 inci dnklknda ltnlyanların yega- ltnl~ nıı t:akınıııuJnn Andreolo 

Ierdir. Gazete er re til 
. bu der ııır· 

saflarında bıle . r di)'or ı 
. '"Jmrmışti . • oyuncu göru rs . 

Roıtlaıı ıt t•~~ 
Çekler : 6 - .3 ı1111 r&ıt· 

, :ııorılıı.!l) 1şlll r-6~' 
Çckoslo,•akra .~ c :ı-ıır!iııııŞ~rcf'111 {P' 

ları Bükreştc au~ utli bir c. ~e ,o ~ • 
yunun ilk anları un • ıciıtıiYetı cııtc -~ 

ç ktcr ba c1'111 ıo\'' 
tcrmişsc de .c rıınnrııııı ç ç ıco5 
lalı~nı ltend~ ta ;\eticcdc 
cikmemisl rdır. 
6-2 galib s"Irnfştir. ·s 3 .n parl ı· 

5 - r1'rıı ııt' 
Peşte : 0yııflll1 1,ıcıtı', · 

. k 111ıı!< ıcıit "ııı • 
Napolldc bil> il tc ınıılı rf$ 5.J 

. ve peş rıı 
ristc de Pari.S tıcec.'IC 

ve nl'.' 
karşıla mışlar 

lCıb olmuştur. 
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8~ şik 
J>'cner - Ilcı,ildn5 maçında Fener \'C Bc~lktn, müdafaalarının birer tclılllıt'JI aflatış lan ... 

F e neri 1 o di 
o.Yahbeyazlılar üstün ·-----
ır 0Yunla galibiyeti 
~har hakettiler 
'la~ık bir teahhurdan sonra lik 

Ct~ıraıı ckrar başlandı. Üç haftanın 
• ~ dUıı i .~açtan en sona bırakıldı -

' ıa ~e kınc idevrcnin ilk hafta mnç· 
~ 'ill llı4h· bavıandı. Bu maçlar içinde se
. e lit: karşıaşmnsı olnn Fenerbah
~'4 ş 0 Yunu en ııluka celbeden ol

lle ta 0~'nanaeağı Beşiktaş Şeref 
~ b~andanbcrl maç seyrine has· 

e.ı:. lJ:ı.lerce scyirc: ile dolmuştu. 
""en 

~la saatten bir hayli zaman 
Jlakkı ile 1'n5nr top ııe~inde 

• arıa ııan rnaça her iki takım şu 
"'-. tıkı:nı~Jardı. yazdığımız gibi daha tehlikeli ve insı • 
·'-=ıl:t!~ · camlı oluyordu. 

· tı,~~ııçı~: Hü am<'tıılln - l"nşar, İkinci devre 
~~ l~' Angclidi , Reşnd • Orhan, Oyunun ikinci devresi birincide~ daha 

' ),litı .t: Ali Hiza, Saim. harekeUI ve hararetli oldu. Her iki takım 
; l'e)'\1 S. ~lehnwt ~\11 - Hüsnü, ıra-
' ~ıo.' o ınan, mrat - l•'uat Şeref, 
~ ı, llayatı. ' 
~ .\dııa 'n Akın idare ediyordu. Ebe-

ı lı •tl.(~t azız hatırasına hUrmeten üç 
' tt\lıer 

11
lan sonra başlama dUdüğü 

~~e erı atılan Beııiktaı;ılılar, Fc
l ~~ hay)i tehlikeli anlar yaşat-

~~ lar. 
~iller 

, ~~ bu ilk anlan atlattıktan 
~ 'l;l'SeneYi temin ettilerse de akm
" ~ee~e seyrek oluyordu. Buna 

~1 L ••• , ~lüar bilhassa Hakkmm 
lırı..~eletin 
·~·~o:ı.ı l ve atılışlariyle sık sık 
~ll~~a giriyorlardı. Fener ka
. '\~ ~ . Cddfn çok iyi bir gilnUnde 
~ toı t ltilıeı kurtarrıılar yapıyor ve 

~ Chıııt l . v 

~ol'd ee n ntlatmaga muvaf-

~ oıd~ ~akat bu akınlar esnasında 
"a .. llı.lllıa ~a ~ozuk bir oyun çrkanşr, 
~- "Qı. toı Clı:niıı de ağır oyunu Beııik
tıı~bı~ıkarınasma mani oluyordu. 

• ~et li'ener forved hattında 
~'t\ fel'tlt ~aII§l}'or :ve onun da bUtUn 
~ı.tt ~~ lrer hUcumdan ibaret kn

' ~ ~ 0~1r; de methedildiği kadar 
~~ e ~· Yor, Şaban ve Ali Riza 
~ ta_tel'f lrııh: OYllnlarmm bir nümu
~~ lla.ıu .Yorıardı. Sol açık Orhan da 
.~· e hır ~aklll§amıyordu. Bu hatta, 

\~ 'aııctı~alereli olduğu için oyna-
~ d;ı, t'lınız :Naci kendisini çok a-
'ııt~ 
~ı~hattı 
, de eıııu takımın en i)i hattı ol-
~!ldar ınuessir oyununu oynıya

tt.J l'le ~a 'Yaşar ve Lebib biltün 
~Orl ı:nın akınlarını durdur -

lla. t<!lt ~l'dr. Birinci devre her iki 
~etl. : olnıamakln beraber he
'""l!Jtta avı bir oyunuyla geçti. t D hUcuınıan yukarda da 

, ~~'~la~ın Likteki 
\ aı~etleri 

-1 ~~ • G. B. M. A.Y. P. 
~ ~~ 7 5 2 o 27: 8 19 

b:.t 7 5 1 1 20:10 18 
~~e 7 5 l 1 14: 9 18 
~il? ; 4 2 1 18: 5 17 

2 2 3 13:11 13 
7 2 o 5 7:21 11 

~ 7 ı 1 5 10:21 10 
0ı: tı·~·e 7 l 1 5 7:17 10 

'111 7 l 
'!o~ Pııı·a l 5 5:13 10 

<l1ı • 11111 la . . • 
ıtib tızım111dc avera; ıı-

aıc alvımıştır, 

da netice almak için canla baııla çalıııı
yordu. Fakat daha ilk dakikalarda Beşik
taı;ılılar yine ağır basmağa başladılar. 

Beşine idakikadıı. Fikretin çok güzel bir 
inişini Feyzi ancak .sert bir favulle durdu
rabildi. Çekilen cezadan bir netice alin
madı. Beşikla§lılar tekra. Fener kalesine 
indiler. Hakkı 18 inci dakikada 'kale yakı
nında yakaladığı topu güzel bir şilte çevir
diyse de Hilsameddin kurtardL Arkasın
dan Şeref serbest bir vaziyette topu avta 
atarak bir gol fırsatı kaçırdr. Beşiktaş a
krnlan gittikçe sıklll§mağa bqlaaı. Top 
mlltemndiycn Fener nısıf sahasmda dola-
§ıyor ve her an gol olmak tehlikesi Fe
nerlilere tehlikeli dakikalar geçiriyordu. 

Fener forved hathnm devamlı akınlar 
yapamaması büllln yUkU mUdafaaya yilk
lilyor ve buradaki oyuncular da arkası ke
silmiycn akmlar karşmmda gittikçe buna
lryorl:ırdı. Bu sıralarda Beşiktaş merkez 
muhacimi Sabrl de kale öntinc kadar sllr
dilğil topu havaya dikerek muhakkak .bir 
sayı fırsatı kaçırdr. 

Devre ortalarına doğru Fenerliler de 
biraz toparlanır gibi oldular. BütUn hli
cum teııebbüsleıini sağ açık Saim vasıta
:siyle yapıyorlar. Fakat bu oyuncunun to
pa hiç hii.kim olamaması yüzUnden bu a
kınlarını devam ettiremiyorlardı. Ortada 
yalnız Fikret kendi başına bir §Oyler yap
mak istiyor, fakat sıkı bir çember içinde 
o da gol çıkaramıyordu. Şaban ve Ali Ri
za bütUn frrs~Uarı öldürmekte adeta bi· 
rlbirleriyle yarış ediyorlardı. 

Birkaç dakika silr<'n Fener akınların -
dan sonra devre sonlanna doğru Beşik
taşlılar tekrar ileri atıldılar ve artık ta
mamen Fener kalesine yerleştller. Bu sı
rada sağdan gelen topu fevkalade bir 
kafa vuruşuyla köşeye gönderen Hakkı
nın bu hareketi, Hüsamcddinin yerinde ve 
çok güzel bir kurtıırıı;ııyla aklın kaldı Ar-
kasından bir Fener hücumunda topu mü-
[ J1.l ~ 

;ait bir vaziyette \yakahyan Fikret ace• 
lesi yilzUnden topu a\'ta attı. 

Hemen biraz sonra da Salmin güzel bir 
4 ütU Beııikla§ kalesinin direklerini sıyır~ 
dı. Bu akınlardan kurtulan Beşiktaşlılar, 
Fener kalesine ant bir iniş yaptılar. Şe· 
ref üç dört metre yakından topu avta a-

Fırsat 
cf,üşkünlüğü ! 

Spor meydanlamnızda sık sık tesa• 
düf edilen bir fırsat düşkünlüğü nr
dır. DUn de, Be_slktaı; tadına giden 
binlerce halk iki klilb idaresinin hl~ 
do doğru bulmadığmnz bir harcketi
no §ahld oldular. 

Llk nıatlan ba,lamAdan e\"\'el umu-• 
mi merkez tnrnfmdan bütün m~lar
dn flntların 25 - 50 Jmru~u ge~ıniye
ceğt kararlaştırılmı, vo illin edilmiş

ken dUn Be~lkta' stadı gişelerinde bi
letler 75 - 50 kurş olarak satılmak is~ 
tendi. Bu hareketin no gibi sakat btr 
dilşUnceyle yapıl<1ığmı luıh etnıeğe lü
zum görmilyonız. l'alnız, bunu yapan
lar, lıalkı spor ze\'ldnden soğutiukla
rmı iyi bilmelidirler. Halktan kopa.n
Iacak bir kaç fazla l."llnl' hi~bir ~aman 
sporun kaybedeceği nğbctf telifi ede
mez. Artık, halkın bir maça olan rağ
betinden ,·eyahut ha,·anın biraz gUzel 
oluşundan istifade ederek flatlan ~ell
slgUzel arttıhınlarm bu fırsat dUşkUn
Iüğüue bir nihayet \'Crllmelldir. 

Uele yiiksck bir makam tarafından 
fiatların tahdidi gibi bir karar ,·arken 
bu işe te~ebbils edenler hakkında tah
kikat yapılması dahi yerinde bir hare
ket olar. Alaknclıırlarm bu l~e sporu
muzun selameti nokta mdan dikkati .. 
nJ ~ekeriz. 

*** 
Bu saftrlan yazdıktan sonm lıallnn 

dUn bu hareket karşısmı1a çol< doğru 
bir protestosunu ynzmnilan gcçcml
yece!;iz. Bu fırsat dü künlüğii hareke
tini gören halk, aatleree gl_şe önünde 
bekleml_şlcr 'e bilet almamışlnrdır. Ni
hayet bu , ·aziyct bu harckcfi lcad e
denleri kenıUno getirmiş ''c maç saati
ne çok yakın bir 1amanda ffatlnn tel•-
rar 25 - 50 Jmruşa iıuJlrml,lcrdlr. Fa
kat bu geç bir tedbir olmuş ''C Beşik

taş stadının çok dar ''e hemen birer 
kf~iden fazla !'lrğn.mıyan kapılarından 
binlerce halk ezilerek, ıkışarnk Jçcri 
girebilmiştir. 

JlcJe cluhullyc kısmmcla yalnız bir 
kapı bulunuşu lıalkm saatlerce ayak 
üstü itişip :kakışmasına 6ebcb olmuş
tur. 

Beşiktaş kalecisi t-Opıı yumrukluyor 

tarak yine bir gol fırsatı kaçırdı. Atılan 

top tekrar Beşiktaşlılnrın ayaklarında do
laşmağa baıılndı. 35 inci dakikada Feyzi. 
nin bir frikik atıı;ıındn Fener kalesi karış
tı. Ayaktan ayağa gidip gelen top Haya· 
tinin haiıf bir vuruşuyln nğlnra takıldı. 

Besiktaa 1-0 galib vaziyetle. 
Gol Fenerliler üzerinde fıni bir tesir 

yaptı. Derhnl ileri atılarak Beşiktaş kale
sine indiler. Fakat bu birkaç dakika için
de bir sabun köpUğU gibi söndU. Beşik
taşlılar tekrar Fener kalesine sokuldu • 
lar. Şeref 18 çizgisi üzerinde yakaladı
ğı topu harikultdo bfr vole şütle kaleye 
gönderdi. Hakikaten eıısiz olan bu vu -
ruşta top bUyilk bir tesndüf neticesi kale 
direğinin sağ köşesine çarparak kurtul
du. Oyunun en milhim olan bu hadisesin
den sonra maç bu vaziyette 1 ·0 Beşikta
§In galibiyetiyle nihnyetlcndi. 

«·** 
Maçta her iki takım da teknik bir oyun 

gösteremediler. Beşiktnıılılar hasımları
na nispetle daha enerjik ve atılgan bir o
yun oynadılar. Hakkı eski oyununu çıkn
ramamakla beraber takımını galibiyete 
doğru silrllklemekte amil oldu. DünkU 
maçta eski 5ekll ve formunda olan bir 
Beşiktaş forved hattr dnha iti bir neti
ce alabilirdi. Beşiktaş muavin ve mtidafaa 
hallan umumiyet itibariyle vasattan bir 
az yUksck bir oyun oynamakla beraber 
bu halleriyle de rakip muhacim hattının 
akınlarına kolayca karııı koyabildiler. 

Buna mukabil Fener forved hattı hiç 
muvaffak bir oyun çıkaramadı. Fikretin 
ortaya geçişi bugiln için bir ihtiyaç gibi 
görllnUrse de dUnkU maçta bunun doğru 
olmadığı anlaı;ııldı. 

Fikret her tarafta muvaffak olabilecek 
klas~ bir oyuncuysa da sol açıkta mu -
hakkak ki eşsiz bir futbolcüdilr. Fencr
bahçenfn ne yapıp yapıp Fikreti bu mev-

Be.şiktaş .. İstanbulspor 
(B) takımları 

Maçın ikinci devresi 
çok heyecanh ve 

güzel oldu 
kide oynatması, hattın oı tası için de ye
ni eleman temin etmesi lazımdır. Fener
bahçenin dünkü mağlObiyetinde Ali Rizn 
ve Şabanın kötU oyunları da mUcssir ol· 
muştur.- S. A . 

nkoncn klUımeDeır 
~ ~ _.........,.. 

Beylerbeyi : 1 
Davutpaşa • ı 

Süleynıaniye stadındaki birinci kü
me maçlarında ilk (A) takımları kar
§ılaşması Beylerbeyi ile Davutpaşa a
rasında idi. Müsabaka çok seri ve gü
zel bir hava içinde oynandı. Oyunun 
30 uncu dnkikasındn ... Davutpaşalılar 
ilk golü attılar. Bir az sonra ise Bey
lerbeyi buna mukabele ettiler. Ve bi
rinci devre böylece 1-1 beraberlikle 
bitti. 

lkinci devrede blitün gayretlerine 
rağmen iki taraf da gol yapamaar w· 
oyun ayni netice ile niha,Yetıendi. 

Altmordu : 4 
Galata gençlerbirliği: 4 

Altınordu ile Galata gençler ara
sındaki maç da çpk heyecanlı oldu. 

llk devreyi Galata gençler 2-1 galib 
bitirdilerse de, ikinci de\Te tarafeyn 
gollerin adedini 4 de çıkardığından o
yun 4-4 beraberlikle bitti . 

Eyüp: 2 
Ortaköy : 2 

Süleymaniye stadındaki günün son 
maçını yapan Eyüblc Ortaköy takıc 
Jarı da berabere kaldılar. 

İlk golü Eyüblüler attı ve devrel-0 
bitti. lkinci devre Ortaköy beraberli
ği temin etti. Biraz sonra takımlar 
birer gol daha ynparak sahadan 2-2 
beraberlikle ayrıldılar. 

Anadolhisar : 2 
Karagümrük: 1 

!kinci küme maçlarından biri de 
dlin Taksim stadında Karagümrüklc 
Anadoluhisar arasında oynandı. 

Oyun mütevazin ve zaman zaman 
Karagümrüklülerin hakinıivcli altın • 
da geçti. Birinci parti 1-0 Hisarlıların 
galibiyetile bitti. lkinci partide Hisar
hlar derhal bir ikinci gol kaydettiler. 

Bunun. üzerine de Karagümrüklü -
ler açıldılar ve biraz seıt ovnamac;a 

• l:> 

başladılar. Üst iiste Hisar kalesine 
hücum yaptılar. Bu arada bir frikik-

Şeref stadmda Be§lktaı;ıla tstanbulspor 
B takınılan arasındaki mnçda Beşiktaş B 

S. A. takımı sahaya çrkmadığından, 1stanbulspor 

-~ takımı hükm6n gailb sayıldı. 
ten Karagümrük takımı yegane 
golünü kazandı. 

Oyun daha. ziyade Karagücrük ha
kimiyeti altında zaman zaman parh
yan Hisar hücumları arasında 2-1 Hi
sarlılann ~alibiyetilc bitti. 

AnadıJlu : 1 
Feneryılmaz: 

Beşiktaş stadında oynanan ikinci 
küme maçında Anadolu ile Fcııeryıl -
maz karşılaştı. Oldukça ç<>tin bir o
yundan sonra takımlar 1-1 berabere 
kaldılar. 

[B) Takımları 
lkinci küme takımlannd:m Galata 

Gençlerle Davutpaı,anın B takımları 
ela diin Süleymaniyc stadında karşı -
laştılar. Netice 0-0 beraberlikle bitti. 
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onya a· ~~ara ~i~ec.ek kadar l arabayı ötekilerin arasından taş J nı ... Araıruzda ilk harekete gelen l kat garip şey; yolcuların hepsi de Ara bacım ~de ııı()lıiOJ .. k' 

w • ra~nda ~~. Erenlerda· olum~ ~;Pan hır tipı arasında\ duvara doğru dayadık. Az. ileJde, gene hancı olmuştu. Bağdaş kur- tamamdı; buna bir türlil inanama· kat.en, bizim ~:..A~ yoıa,_~. g: ~~ter bıtmez bırıbın ~-~ kendimızı Iµvaklı Koz hanına dar hanın ocağında parıldayan ateş ve duğu yerden yavaş yavaş doğrul· dığım için olacak ki ocak başına noktaydı bu .• V~yoı~ ~ 
ku~ kavaklı koz tepelen gözük attık.. yalaz bizi kendine doğru çekti. du; "bu gece amma da ölümden toplandıkları zaman bile tuhaf bi- mı. Y. acak. olursak~get/! • dJP;~ 
mege ba§lar. kon tuk ha' ded" · ik" taraf ·1 ı h · · · · .._...t ,,.. Ik' dağ silsil . arasmda uş ... ., ı, ı ına rer vesı eye epsını bırer bırer bılırdik; taı . t gibi p· ~· 
• 1 v b" esı yaba . yamık '· 'Jf- 1f. sallana sallana yürüyordu; ve çok yoklamak ve yaşadıklarına böyle- en vazih birer ışate ~ Jl8SI ...ıı 
:ı;apacagmız Jr se tin Ç0 Afr daha evvel ocavgin b" taraf d kani lma • d J{a n" gÖ.-r.t..Qp ··-•.~ .Lı~nt1 ~•..trİ ~ ı ... nd - tın · · ır m a ce o ya ç:uışıyor um. r ;ı;UA u-ı~~u- OIP'-

J~Y = ı::d= e b·eyı= K ONY A ile Benehir arasm- K AV AKLI Koz hanında biz· bir saman yığını üzerine büzülmü§ o derece fazla dinmişti ki bu açık pısına doğrU bır 
.lnt da ~ı bili" uzb' ır ak da gidip gelenler Kavaklı dell başka geceri geçirecek küçül yamağını tekmeliyerek u· havadan sonra en azı on iki saat · yiyecek anyortardı· 

a ın gl:\A:leye r; ır ımı Koz tepel . d birini" • ·~ __ ,.ı l oı·· . . .., lı da • .;;..1t.,r:..r. .. 1·-dıkta enn en n e"'&ne dört yolcu daha vardı. Hemen hep- YCJ.uuırmaya ça ıştı.. urnt Bunu hıçbır §CY yağamazdJ; ve hepsi 
aşın ,. .u.u..oıUL;u y .uuı n son 1-.-·1- b-yük· ka ak v .. ı k di b .,...vı • 

raha
.,..,, b"l' . . N d Aw uuuuş, ve u v agaç· si de Erenlerden hareket ettikleri soy er en mer ven a:11uua bır de belki benim his..cıettiğim şeyleri 

ra ~uyuya ı ırsınız. e o- lan altmd ··zc1 · 1 · d ki t k '""d · · · · · · d k b' a go en sıper enmış dakika tipiye tutuldukları içinken ura a..."Ilış ı; oca gog esı, ateşın duyuyorlar; bınbırlennin yaşadı· 

b
murnuz yavrusu.tane' et 0~ kırklayı han için bir çok hlk~yeler anlatır- · kenarında hala halkalanan volcu· ğına inanmaktan doğan garip bı·r 

unu uza rax: opragı 0 a· 
1 

Araba 
1 

. . dilenni dar atmışlardı? Havanın _ .. .. J 

,.a kokl 1 d akl ar.. cmm yo da söyledığıne biran evvel açılmasr için ara sıra lara karşı yan donüktu; ve öyle· tecessüsle bakışıyorlardı. Bununla 
.1 aya yanınıza Ka ar y aş· .. dah kı b" · d • k ı k .. .. · · · 
maz

. v b"l" b" ·takın . ta· gore, a geçen ş, ır Jan ar- kulak kabartarak, ağaçlarda en sıne atı a atıla guluyordu kı.. beraber hiçbın de geceyi hatırla· 
, e ı ınmez ır \asu K akl K t pel · · f · d ,_. · · · larla uğursuzl .. kul v 

1 
ma çavuşu av ı oz e erını vahşi bir hışırtı ile esen rüzgarı akat bır enı.>ıre sesını kestı; çıl· maya cesaret edemiyordu; belliki. 

kavaklı Koz :ndaar~~ ge: uçurup götüren bir kar ti?isim: dinlemeğe çalışıyorlar; fakat, bir ,ın bir gülüşten bu anr sükOta ge- hepsi de yarı bir uyku içinde onu 
gta geçirmektense a;r h u dır ~~en handan geceyansı bır deh saniye,, bitip nihayete ermiyeceği· ~iş. hanın alt katında görünecek geçirmişlerdi; yahut yan bir ölüm 
hünnap kokulan ~da, ~~a, gıbı brlı.~arak alıp başını kaybol· ni anladıkları dakika hareketlerin· herhangi bir hayalden çok daha, havası içinde •.. 

de yıldızlan birer birer sayarak u· mus .. But~ aramalara karşı bu· den vazgeçerek kendilerini daha korkunç oldu. 

t cih ed 
. . lunamıyan Jandarma çavu~u. gene rnk a•- veriyorlar; doğrusunu * yumaYJ er ersınız. b _ !ediği . anmak :!("' ~ 

B nl beraber ıcul .., ara acının soy ne ın sövlemek lmm gelirse göz-
unu a yo ugunu- r 1. handa 1. ~ * kı ünl

. · d b' · azımge ırse, gece ıyen yol· !erile biribirlerinin ir,.rlerini 
zu § g enn en ınne rast ge- cul · · :.-
timı. . hali . y . ar tarafından boğazında bır ıl· anlamaya ..... ı 1şarak Konyadan E 

ışseruz vay ruze.. enı§e· .kl bo~., bul H ~"' 
hird dah 1 ıkar kmaz E 

mı e gwu urunuştu. ancı· Ben .... ı.ırden Erenler da'"ndan 
en a yo a ç çı - 1. ak ·w· ~.. ı:.• 

ÜTÜN gece uyumadım. Dr· 
§arda, ayni tipi hanı bir 

yuva gibi saran ağaçlar üı.erinde 

fırtına ile karışık devam ediyor
du. Bir aralık, odanın yegane eş· 
yası olan tahta bir sedire uzanma· 
yı tecrübe etmek istedim; bunu 
yapamadım; bütün hislerim oka· 
dar çok ayakta idi ki, kendimde 
varlığını bilmediğim bir takım his 
uzuvlannın vücuduma ilave edil· 
diklerini anlıyordum; garip bir el, 
yalaza tutulmuş gibi karanlıkta, 

ara sıra kaybolup parıldıyor; için· 
de bulunduğum odadan dış:ırda, 

Kavaklı Koz hancısının içimizden 
birini gözüne kestirerek ve ya\•aş 
yavaş dolaşarak. kapılardan içeri· 
sini dinlediğini işitiyordum. Belki 
de benim kapımdı but.. Hızla ye
rimden kalkirak sürmeyi çektiım; 
aşağıda, hAIA. parıldayan hafif bir 

A RAl:SACIM hayvanları he· 
men arabaya ~rak yola 

çıkmaya hazırlanıyordu. Küçük 

-' · uzak b" da al ya ge ınce, v anın geçtıgı gece ve ister istemez de Kavaklı Koz 
n:werın ır ova n ıp ge- ·· 1 · · cak k d ndi 
ti
. d·w· rt b" .. a .• k goz erını açanuya a ar ke • ham il"in kulaklarına çarpan c:pv-
r ıgı, se ır nızgdr sızı arşı: .. bilın d"ğ' . . bah h lt' ""'~ 

layacaktır. Ne ceket, ne palto, ne ksını e dıı ını,kadarertesı sa ık ban lerden bahsediyorlardı. 
de b 

..... , ed A srtal kull _ apısını ar na aç uı-
u~':n m eru va 3:ı . a malda beraber, bütün gece, hay-

narak cıhazlandığmız. hıçbır §eY ani -trildi~ .... ~tr• t_...t... 
.,.;ı...r. .. n..:ı~ d ..• b V arın ~ &' aiiJG6&A& ...,11•
,. ""' .... wıw' erısını u sert ri1z- lıkta, tıpla bit meydanda olduğu 
gArm temasından muhafaza ede- "b' bal ttari"t b' 

• ___ 1 .. :' B" 1 . . d b'l gı ı, ara arın mu ır 
mıy~ur. ır yay ı ıçın e ı e k .1 ka k k t 
J 

• • .. amçı sesı e ar ar aya oş u· 
o sanız, hır kanncanm, bır aga; ğun .. 1 · ti "N .,.~..,.ııtat . .. . . . u soy emış . e &... .... • .. 

yahut bır ~~raga gı~ .bır delik diyordu; ve ancak tanyeri söker
bulması _gıbı, he:h.angı hır tara.fi" ken sesler biraz kesilir gibi olmuş
ruzdan ruzgirm sızı yaladığını his- tu.. Fakat ne olursa olsun, Kavaklı 
seder; ve ~e En;tler dağının ya· Koz hanını en azı yirmi yedi sene
v31 yavaı yükselen rakıpılannda denberi işleten bir adamdı· ve bü· 
kendinizi, gittik_çe yerden uzaklaş- tün aksiliğine rağmen ~ledikle
J'lll§ farzederek ü.Şümekten titrtme· rine kulak vermek lazımgeliyordu. 
~ titremekten çeneleriniz atma· 
n ve donmaya ba§lad.ılınm du· 
~ız. üstelik tı '* kadarla 
kalsa bellcfde çok iyidir; az sonra 
bir tipinin etrafınızı hemen sar
dığını görünce en kısa b1r zaman
da kavaklı koz tepeleJini bulıhaya 
çalışır; ve hanm uğursuzluğunu 
hemen unutmıya yüz tutarsınız. 

29 yıtınm büyük kışındaydı. 
Beyşehirde bütün avcıların 

hava hakkında fikirlerini aldık· 

tan sonra, ve imkAıu yok en aşağı 
bir hafta, yerde kar olmakla bera· 
ber her §eyin sükfuıet içinde kala· 
cağına inanarak, arabacıyı hesa· 
ha katmadığınız takdirde tek başı· 
ma yela çıkmıştım. Arabacıyı, di· 
yorum; birçok seyahatlerimde her 
türlü tehlikeleri burunlarına çar
pan bir koku gibi hissederek he· 
men geriye döndüklerini, yahut, 
Allah taraf mdan kendilerine ve
rilmiş başka bir hassalarını meselft 
kaybolma hassalarını kullanarak, 
ka~ta göz arasında yapayalnız kal 
dığımı görmüştüm. 

YoJcultıiumuz ilk menzile kadar 
Bey~irdeki avcıların dedikleri 
gibi çıktı. Hava. açıktı; ve karlar 
erimiyordu. Bu çok tatlı bir şey· 
dir; ara sıra ağaçların kar hevengi 
altında kalmış bir iki kuş araba· 
nm kapalı perdelerine çarpıyor; 

çok kere de çarpmakla vurup düş· 
meleri bir oluyordu. 

Bütün maksadım, . ilk duraktan 
sonra erkenden yola çıkıp, ken· 

Han kaprSll1l. elinde isli bir 
fenerle sekiz on yaşlarında kadar 
küçük bir çocuk açtı. .Arabamızı 

hemen içeri sürdük; ve ayni sanl· 
yeterde, başmıdan itibaren, ta tır 
nak 1,1~amna kadar, ölen bir ada· 
mm dersini üzerime giymişim gi· 
bi bir denbire titrediğimi hisset· 
tim. 

Arabacrm neredeyse donmak ü· 
zereydi. Etrafıma kısa bir göz 
gezdirerek bana yardım edecek bi
rini aradığım sıralardaydı; hay
vanları idare ettiği yerden onu 
indirmeğe hazırlanıyordum ki, bir 
elin, hareketlerime yarrlım için u· 
zandığmr görür gibi oldum; ve 
hemen geri çekilerek, onu çok da· 
ha iyi görmek, yahut yanılmadığı· 
mı anlamak üzere dikkatle bakma· 
ya çalıştım: Kızıl bfr deri avuç
larına yamalanmış gibiydı; ve ka
ranlık içirtde o kadar fazla göıe 
çarpıyordu ki bileklerinden tut· 
mak, onlan daha iyi görmek için 
Meta tahrik ediliyordum; birden· 
bire, küçükken bana anlattıkları 
bir hikAyeyi hatırladım; ellerinde 
kan rengi görülen adamların hi· 
kayesini... ne vakitsiz bir hatir
ıa:rış!. Başımı kaldırdım; pos bı· 
yıklı, göz kapaklarının altında 
şiş yağ tabakaları ile Kavaklı Koz 
hancısını farkeder gibi oldum. 

Tipi, ~ yukarı on seneden· 
beri tesadüf edilmemiş bir Jiddet· 
te ve altıinızda bulunan dai ya· 
macmı söküp başka bir tarafa, 
ınek bir buz da~ üı.erine atacak· 
mış kadar tehlikeli olmaya başla· 
mı§tı. Hele handan içeri girip de 
ateşin ba§ına geldiğimiz sıralar, 
kulaklarımız tehlikeyi bü~'Üten 
çok daha açık bir ,·aziyet alınıştı. 
Kavaklı Koz hancısı ateşin tam 
kar§ısında oturuyor; geceyi handa 
geçirecek misafirler gözleri ara sı· 
ra ateşte, vakit vakit başları önle
rine iğik, ÇQk kereler de hariamn 
gözlerine dikilmiş onu dinliyorlar

dı. 

yaİaz aydınlı~nda eşyalar \'akit 
vakit olduğundan daha fazla l>ü· 
yülüp küçülüyor~ ve hanın dışarı
sında, dallan kınp geçiren rüzgfu', 
odalarımızı çepçevre saran üst kat 
sofada tuhaf iniltiler çıkanyoirdu. 

* 
Sabaha kadar odanın kapısını 

açık bıraktım ve dolaştun. Kulak· 
lanmın, tehlikede olan hiçbir in· 
san sesi almamasına rağmen bir 
türlü onlara inanamıyordum. Ka· 
palı kapıların arkasında bir §eY

lerin geçti~ini duyar gibiydim; 
bu kapılardan birinin hemen açı· ~ 

larak yolculardan belki de en gen· i 
cinin müthiş bir boğuşma ile mer
dh·enlerden yuvarkınacağını bek· 
liyordum;yalll.lt gene odalardan bi 
Tindeki boğuk bi~ hırıltı kulakla· 
mnı dolduraca1<t; ve sahahle=rin 
içimizden birinin ölüm haberini 
alacal1ık. 

* 

yamak tahta merdivenleri yuvar
laıurcasma indi; hancı henüz u· 
yanmamıştı; ve kapısı açılmıyor
du. Yolcular biribirlerine bakıştı· 
tar; küçült yamak kapıyı sünne
lemek gibi bir Adeti mevcut olma· 
dığıru söyledi; içimizden biri uyan 
dığı saatleri sordu. Bazı yolcular 
geceyansı gitmek istedikleri içı 

uyandığı saat deği~iyordu; aradan 
yarım saat daha geçti. Yamak sa· 
bırsızlanryor, bazı işlerin kendisi 
kalkmadan yapılanuyacağını söy
lüyordu. Han kapısı koca bir ki· 
!it ve demirle sürmeliydi. 

kO~ Akşam biraz fazla~ lld 
muzu hatırlıysı:: d~JCO' 
yup kalabileceii ·ın ~ıı'
fikir bepi.Jnize sıı01AY1 ~,ı 
çille yamak kapn-a 1Jit, ;oo.tt' 
bir iki vurdu; ~ı ... ya ~ ~ 

--·-.... ı.-1~ arka ar.ıı... r .. ilç YUll" ........- ~ ...,.olaılJ! ';.,1, 
rübe ettiJll; Nıtütl " ,~ 

iki.""' k8pl . fi"~ 
dan birer r: . ~ il'. 
mi5lerdi. Biri51 çızaı S()!Jt8t 0(--.,; 
la sert dokUJldU. Ve kJdaf ~ 
omuzla kapl)'l ardın!J ~ I' 
yıverctik. y0ıcuıar " ~ , 
geri çekildiler; ~~eriye ıtJJ- -
bir çığlıkla ~endı:yaı ~,;; 
sedir ve üstunde bir şer ~ 
masadan başka perırP 1' I 
yan oda içinde ta~f bir ıcst :1J 
verde dontnUŞ ha ~J 
~ü;or; ve h3:'1~ kotıl ~ 
kalın bir ip ~eÇirı ·r baıJcd' ~ 
si, tavandaki deilU ııeıodl ~ 
rek. ayakla~ aJıl' bit 
yıkılacaıanış gı rdU 
halinde sananı}'(> • ""' K,,,_ ti: 

dimde nasıl yer ettiğini anlamadı-ı y OL arkad.aşımı kendine ge
ğım bir hisle, Kavaklı Koz hanın· tirmek zor olmadı. Zaten 
da dum1aksızın hemen üçüncü Kavaklı Koz hanını yolda anlat· 
menzile atlamaktı; ve iyice biliyor- tığl s1ralar birkaç defa Bcyşehir
dum ki. hayvanlarını pek yormak le Konya arasında donmak tehll· 
istemiyen ara bacım da bundan 

1 
ke~i geçirdiğini de söylemiş, eğer, 

başka bir fikirle alabild;;ıo,• -ıe git·' gene böyle dakikalarından birine 
miyordu; bir aralık: - "lyi dil-' tesadüf edecek olursam bir iki 
şünüyorsunuz beyim.. bile dedi;! hareket te tavsiye etmişti. Yalnız 
"uğursuzlı16'tmu bir tarafa bıra-ı hayvanlann da çekildiği bu alt 
kın; oradaki hancının yüz{inü göt'" I katta, ıslak ve sidikle karışmıe ek· 
mektenc;e insan ifrit görmeği tercih şi bir saman kokusu burnuma 
eder! .. Fakat ne ~'apalırn ki alnr 1 çarpıyordu.Fakat,hafif bir ılıklıkla 
mnda yazılıymış.. Bu meçhCıl elin 

1 
ateşi görmekten doğan bir hareket. 

or:ı}"3 yazdığı şeyler .. Tıpkı, küçük . adeta, burnumu ortadan yok ede· 
kuşların arabamıza vurulup düş· ı rek bu ekşi ve pis kokuyu alıp gö
meleri gibi, birdenbire çıkıp biti türmüştü. Hayvanlarımın çözdük: 

Hancı )imıi yedi sene evvel Bey 
~ henü.ı gelerek hanş iş· 
letmeie başladığı yıl, Erenler da· 
ğı ile Konya arasını bastıran bü· 
yük kı§I anlatıyordu. Kurtlarm 
han kapısmı dişlerile kemirdik· 
leri dakıkalar! •• hancının dudak· 
lanndan bu saniyeleri !deta işiti· 
yorduk. Kırılmış dişleri garip bir 
hareketle ön dudaklarına çarpıyor. 
ve sesleri taklit ettiii zaman alt 
çenesini daha çoK uzatarak bir 
köpeğin bir kemiği kırması gibi 
kulaklarımJU sert"bir §eyler takı· 
lıyordu; ve gittikçe, avuçlarının 
oraya hemen yapıştırılmış kızıl. 
bir deri renginden yava' yavaş çı· 
karak daha fazla pıhtıl,aşmaya 

ba~ayan bir kan lekesi ile doldu· 
ğunu görüyordum. Ayni gece, ken· 
disini taş pencereden uçuruma yu· 
varlayan bir yolruyu da hiktye e-
diyordu; "Kavaklı Koz hanıiıda: 
ilk vaka., <ftyordu; ve bunu, uzak· 
Iaşmış bir zamandan göılerilt çe· 
kip çıkarmak istercesine, ateş ya· 
lazlannda dü§\lne düşüne aiılattı· 
it malat. iri ve karmakanşık ka§" 
lan altında gözlerinin bir insan 
gözünden ayrılarak bizim bilmt.di· 
timiz '°k başka: bır mah· 
lOkun g ö z l e r i gibi kr 
ıiııldadı~ farkediyor; ve avuç
larının kanlanmış rengi, bütün 
dikkatimle 'onu sökmek istediiim 
halde oradan yok olup gidemiyor 
du. Kataklı Koz banasının bu 
avuçlan .. senelerdenberi onları ha· 
fızamdan çıkaramadım. Daha ilk 
dakika gördütüm zaman kendi 
kendime teşe'üm ettiğim gibi, han· 
da yeni bir ölüm havası dolaıtığı· 
m duyuyordum. 

Dolaşmaktan bitkin hale gel· 
eliğim bir dakika uyumuşum. Göz· 
lerimi açtığım zaman gün iyiden 
iyiye yükselmişti; dışarda fırtın<' 

gUrliltüsü işitilmiyorc a'.-~:ım 
üstü rengi belirsiz bir perdeyle. 
ocak yanında sım!lkı kapatılmlf 
pencerelerden birin! açtı..'11; ka· ı 
dirunişti. Küçük hancı yamağının 
ocağı yeniden parltıtmay:l çalıştığ 

1 dakikalar tahta merdivenden he
nüz uyanmış yolcular birer birer 
iniyordu, gecedenbe.ri beklediğim 

bir dakikaydı bu; gözlerimle, onla· 
n titriyerek sayıyordum: mutlaka 
içerlerinden biri eksik olmalıydı; 
hanQnlll kızıl bir deri ile yama· 
lanmış eli, yolculardan birinin. 

bir ilmik gibi boynuna geçerek,! 
taş pencereden aşalı onu yuvarla· 

' . ur~ 
lngitterenln geçen asır salonlarrnd~ı. ıneşh ~~ ~ 

* mı~ olacak ve az sonra merdiven· 

S AATlN gece yansım çok terden inerken, belki de gene. a· \ 
geçtili bir sıra bütün yolaı pfjki toprak ıeminde hayvanların l 

lar ayn ayrı odalarına çekildi: hep alabildiğine koşarak bütün hanı 
si de hemen ayni §eyi düşfiriiiyor-l bozuk bir kaldırım gürültüsü için· ı 
lardı; belki" de nasıl uyuyacddan- C:fe ·bıraktığını iddia edecekti. Fa· 

Çarli Kolbom bundan elli sene evvelkı bır 113 ~~ . ~ 
hrsatmı bulmuş ve kansı ile beraber o ~r. il',,,..,. 
rindeki ayni vaziyette fotoğraflannı çektırını~ J'ol~ ~ 

188 de, yani bundan tam elli sene e\rvel ~. ıJll ~ 
Nelli yeni evliydiler. Bugün ·kadın 81 .yaş~f'(le ~,,
resimleri bugünlerle mukayese edliditi takdı 
benzerliklerin aynen kaldığı ~örülmektedir 



11 eykellraş ı·c 1ıeykcli 

POLİJUR xız11. "°"L<ilYı 
'V-41ı"AIL4YıNC4 l(İ""1 
BiLı'lf Nf ""°'o.ıu~ 
.11VİNMl~,ER~i 

DABF:R - Ak~am postası 

,·ardır. 

Mana\ lar, kuru yeml~iler, işporta 

o;atıcıla.rı, .kab7.lmallar İstanbul esnafı 

\'C küçük tacirleri arasında hühim yer 
ıı.hrlar. 

Birkaç yıl öncelerine kadar yemiş ye -
mcği bilmezdik. Daha doğrusu tadına er
memiştik. Yemi1', bir yemek ve sofra mo
dası olarak evlerimize yeni ginnlş halde-
dir. 

BugUnkil sofra muaııeretindc ycmiıı yaz 
ve kış mutlaka ilk planda yer alır. 

Memleketimiz yemişten yana çok zen
gindir. Hele İstanbul perakende yemişçi
likte mUhim mevkü olan yerlerimizden 
biridir. 

elma, peçe elması, gelin elması, sandık 
elması, misket elması, sarı Hızır, köpük, 
söğüt, kozil elması, c>kşi cima, bey elması 
• ki buna eşek elması da denir - masusa, 
göbek elması - ki üç çeşit olur: sarı gö
bek, kokulu göbek, kara göbek - dcmiı 
elması, klip elması, gut elması.,, 

Daha semtlere göre elmalar isimler a
lrr ve neviler, çeşltler meydana gelir, 

Ferik elmaları da böyle ncvilero ayrı
lır. Amasya elmaları da birçok nevilere 
ayrılır. Bunların şekilleri de, yemişleri de 
başka başkadır. 

ı".srEDİGı'Nlz. N4. 
1'41? B-'I Gll~ıH ... 
İM04DtN{Z4 xos4. 
~41< l<ıMSle "IOK!. 

ll 

ar! 

tcdir. 
"Memleketimizi yemiş yemeğe alıştır -

mak ve bu mahsulatımızın re-.·acını bir 
kat daha arttırmak için ycmfşçiliğin sıkı 
blr kontrol ve müzaheret altında inkiş:ıfı-
na çatııımak lazrmdır.,. diyen :yemle ta
cirlerini haklı buluyoruz. 

"Memleketimiz yemiş yurdudur. lyisln? 
hasretiz,. diyen halkı da haklı buluyoruz. 

Velhasıl o da haklı, o da haklı. Galiba 
burada haksız olan benim. Ne diye durup 
dururken bu işe el atarak yemiş dururken 
halt yedim! 
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ıldı ım, karısının güzel ve nük-
teli konuşuşuna daima hayrandı 
Yıldırım odııyıı girdi. Eliuıbet perişan 

ve müthiş ayakta dona kalmıştı. HUnkar 
bir Araba, bir Elizııbetc b::ı.ktı. Arnb bunu 
fırsat telAkki ederek yerlere kadar eğil· 
dikten sonra koşa lrnşa koridorlarda kay
boldu. HünkBrla Elizabet k:ır§ı ka?'§ıya 

kaldılar. 

- Elizabet, bu Arnbın odanda ne iıJi 

var? 

- Hizmetime çok mu sevgili Yıldırım? 
- Hayır nmn, bu saatte uykusuz bir A-

nı.b karısıyla ne görUşebilirsin, merak et
tim. 

- Uyanık değildim bilnkCırnn. 

korkuttun beni. 
Sen 

Ellznbet padlııahın göğsüne başını ko
yarak: 

- Hem ne korktum, ne korktum sevgili 
Yıldırnnnn. MUsaade et de kahraman göğ
silnde bana hayat, saadet ve emniyet ve
ren kalbinin sesini duyarak heyecanımı 
dindircyim. 

Yıldırım, knrısmın gUzcl ve nUkteli ko
nuşuşuna. daima. hayrandı. Sırb dilberi 
hUnkfi.rın zayıf yerini bilmez değildi. Fa
kat bit· taraftan da Allaha dua ediyor, bu 
vartadan tehlikesiz kurtulmuıJ olduğuna 

seviniyordu. Ya Halil yüzUnü yıkamış ol
saydı, ya onlar yataktayken içeri girsey
dH 

Zaten böyle seydl, .scydilerle Elizabet 
Hnlilc, Hnlil Elizabete bir türlU kavu§a
mamış oluyorlardı. Bu gece belki yıllarca 
çektikleri hasreU birlblrlnin kucağında 

unutacaklnrdr, ama, kader ona da yetiş· 
ti, kader değil, hünkar yetlııti. Fakat bir 

taraftan da ne isabetli oldu. Ya Halllle 
basılsaydı. Elizabet hUnktırm kucağında 
titredi. Tehlikeleri geçtikten sonra mu

hakeme ederiz ve asıl o zaman korkarız. 
H!diselcr nekadar ansız olursa o kadar 
muhakeme edemeden telAkki olunur. Mu
hakeme ve şuura kalınca onlar bizi zrva
nadan çıkamlar. Netekim bu tehlike at· 
lıımııJtı. Atlamıştı ama, Elizabet muhake
me edip de neticesini dilşilnünce dehşet
le korkmuş \'e titremişti. 

Hünkar sordu: 

- Ne o, neden titriyorsun, UşildUn mU 
Eliznbet? 

- Evet hUnkllnm. Yataktan kalktım, 
Uzerime de bir ııey almadım. 

Hakikaten Uzerlne bir şey almamıştı. 
Gecelikleri içinde biraz solgun yüzüyle, 
daha fazla kızıllaşan dudakları ve dağınık 
saçlarlyle kanadları kopanlrp hünkAr ku
cağına dU§mUı.ı bir melek gibi görilnen E· 
lizabet sinirleri gevşemiş hünkara scrbet 
gibi yııv8.§ yavaş akıyordu. 

- Yatalım mı Elizabet? 
- Hünkfuımın esiriyim. 

Ve yattılar. Biçare Arab kalfa, yani 1 
Ham, yine geceden gll.m alamadan, oraya 

buraya saklana saklana savuıJmuıı, yine 
maşukasına hasret kalmış, yine ve bir de 
fa daha hünkara diş bilemişti. 

Hünkii.r o gün geç vakit kalktı ve ilk ~i 
Arab bacıyı çağırmnk oldu. Onu Elizabe
tln yanında belki sen·etc garkedecckti. 
O vesileyle hlinkfır derin bir ruh istiraha
tine kavuşmuştu. Ali pnşanın dediği de 
doğru çıkmamı~tı. Bu menhus vezir de 
hünkfınn zevkini, neşesini berhava et -
rniştl. Onun da hakkından gelecek, hiç 
olmazsa ona epeyce soğuk ter döktUrc· ı 
cektl. 

Ama, hes:ıblar boşa çrktı. Evdeki hesap
lar çarvıya uymadı. ÇünkU bir buçuk sa
attenbcridir saray alt Ust edildiği, kuyu
lanı, havuzlara, sahnnçlara dahi bakıldı· 
ğı halde Arab kalfa ele geçmedi. 

Elizabet de sahte bir telflş göstermişti. 
- Aman, demişti. HUnkii.rım celadetin

den korkarak kendini bir yere kaldınp 
atmasın! Ben onu pek severim. 

Hünkar haykırdı: 

- BUtUn ~ehrl arayınız! 
Aradılar, taradılar, yapmadıktan şey 

kalmadı. Bulamadılar. Yalnız kapı nöbet
çilerinden biri sabah lıJıklan sökerken bir 
uzun boylu kadrnm çıktığını haber ver
mişti. Başka bir delil de elde edilemedJ. 

nynlmııı olacaktı. Memleketine ve yep
yeni, miltevazı bir çiftçi hayatı sürmek 
Uzere dönecek, bu ihtişamlı hayatını bı
rakacak, bu cihangir hilnkıirm da gözUn
den düıımU3 olacaktı. 

Fakat ne olursa olsun artık buna IU· 
zum da vardı. Uünktirın kendisine gös -
terdiğl büyük ı.ıcfkat ve muhabbete kar
şı bu kadar el altından çalışmağı Eliza
bet kendisine giran buluyordu. Vicdanın
zab içindeydi. Seviyordu Halil!, bu mu • 
hakkaktı, fakat hUnkfı.ra da aşıktı. Öm
ründe bu kadar muhteşem bir insan, ha
yatı bu kadar satvetli bir hünkar gör
memişti, değll kucaklaşmak, beraber ya
§amak, onun kansı olmak. 

Hem haremde, sarayda, her yerde de· 
diği dedik, ötUirdUğU dUdilktü. lstikliıli 

sonsuzdu. Hürriyeti sonsuzdu. 
Böyle bir hayatı da bırakmak ne rnU!,!

kUl olacaktı. Ama hUnkfıra karıJı el altın
dan bu kadar mel'unane çalışmaktansa, 
onu tcrkctmek daha asil bir hareket ola
caktı. 

Ellzabet bu hesaplarını yapmış bulunu
yordu vo netckim gece bir aralık 

Halile de söylemcği himal etmemişti: 
- Yakında artık biribirimizin oluruz 

Halil! 

Bunu saraya kim almıştr, ne zaman Ellzabet hünkarın Arab kalfa mUn:ı.se· 
gelmişti. Kimsecikler bilmiyordu. HUnka· betiyle isticvabını çok meraklı bulmuştu. 
rın kalbine Y<'niden şüph<'nin kıvılcımı Yıldırımın kendisinden eUphe ettiğini gö
dllştil. rUyordu. Ve bittabi nihayet ele geçmek 

- Ellzabet. Diye sordu. Bu Arabı sa- tehlikesi de vardı. Ona bu şüpheyi kim 
rayda senden başka kim tanıyor? sokmu~ olursa olsun padiş:ıh bu şüpheyle 

- Bilmem ki padlııahım? ya5ıyamazdr. Binaenaleyh yakında bu iş 
- Bunu sen mi saraya aldm? bir patlak verebilir. ve Elizabetin yalnız 
- Evet hUnk!rnn! mevkii değil, belki hayatı da eercfsizcc 
- Ben gBrmemlştim hiç. Ne zaman, elinden gidebilirdi, 

kimin dcliiletiyle aldın? Bu sefer Elizabet Maryaya mukabil bir 
- Dolaşırken gördUm sevgili hUnkl • haber gönderiyordu ve bu ilk defa olu

nm. Rimse dettılet etmedi. Hakknn yok yordu: 
mu bu kadar benim? 

1 

''Ne yapacaksa yapsm. Artık ihaneti-
~ Yok, onun için e5ylemedim, amıı., me vcldanrm dayanamıyor.,, 

fşte böyle sokaktan alman kadın sana bu Bu sırada da hilnktırm başına yeni bir 
kadar sadık çıkar. dava doğuyordu. Yunanistanın Foris pis-

- Ne zaran var §evkctlQm, Senin sat- kaposundan bir elçi ehemmiyetli bir mc· 
vct ve ihtişamın bana bunların binlerce· sele için hünkar huzuruna kabulUnü is-
sini köle edt'bilir. Bundan üzUlmcm ki, tlrham etmişti. t Devamı var, 

var sen sağ ol! t•••.••·~~4:•..-~··· 
Padişah sağ olsun am:ı, bu sözleri yut- tHaberm yem tarıh ı tefrıkası :• 

mamıştı. Bu kadar gizli kapaklı saraya t t 
alınan Arabın işi de saçı gibi karmakarr- t KARA t 
şık btr iş olacaktı. t 

Hünkar eilphesinde haksız değildi. Biz t ABDURRAHMAN 
bu Arabm Elizabetin aşıkı Halil olduğu- • 

nu biliyoruz. Biz de biliyoruz, Elizabet de • 'V a : 0 l}ı 0 m ft ~ c 
biliyor, Mnn·a da biliyor. • 8 u u u 
Yalnız Halli bu gece ancak Maryanın t radJ,ah Orhanm hayat ve saltanatı 

haber verdiklerini Elizabete bilclircbllmlş· t içinde g~en gizli ,.c hcyecnnh tarr.tt 
ti. Elizabet bir şt>y daha biliyordu binac- f ,·Bkalan 

na1eyh. t Pek yakında 
Yııkrndn artık sevgili Yıldrrrmmdan •••••.,•••• • • • • t ı 

Sers<'ri kalktı. Pencerenin yanına gitti. 
Perdeyi ihtiyatla aralıyarok uzun uzun 
dııJarıya baktı: 

- Kimsckr görUlmÜ) or. Sıvışaynn ar-. 
tık. 

Geri döndil. Bir parmağım kasketine 
götürüp sellim vererek teşekkür etti: 

- Elimi uzatmıyorum size. Fakat bütUn 
kalbimle teşekkUr 0dcrim. Postumu size 
borçluyum! 

Ne Jan, ne de Bıırtaz cevab verdiler. 
Serseri pencerenin önündeki balkon p:ır
maklığını aştı vc dıı:;arıya all:ıdı 

PrC'paratör mırılJandı: 
- Doktor. 
- No var? 
- Bu adam! 
Bir makineye, bir dE' ı;aalP bakmakta 

olan Jan elini kaldırdı. Eli) le s/nti işaret 
etti ve: 

- Bu adam birkaç dakikaya kadar ö
lecek! 

- Ölecek mi? 
Genç muhteri, korkunç bir sarahatle 

hUkmünll bildirdi: 
- Evet. Saat ikiyi nn yedi dakika ot:ız 

Uç s:ıniye geçe! 

İkisi de susyordu. Barlaz gözü saatte 
dUşUnUyordu: ölUmli habrr verC'n makine 
nihayet imal edilmi. miydi? 

Sinirl<>ri gergin rakkasa bakıyor ve sa
niyclC>ri s:ıyı~ ordu: "Otuz bir ... Otuz iki, 
otuz Uç ... ,, 

Tam o anda dışarda iki tabanca st'si du
yuldu. Bartaz koşmağa davrandı. Jan onu 
blleğinıfon ynkalıı.cl ı. 

- Kımıldama! 

-Fnkat... 

- Dur diyorum san:ı. 
- Demek onun ölduğıine kanisiniz? 
-Tabii eminim! 

, , --4 

·tNS~ 1\1 A t<1~f~"llol 
- Sadrcc yar'.llanmı sn? ~ nrdımına ~ 

t ons dOb·-
koşmnk liizım ddfü Il"i 1 Ertesi gUn sna 

1 
.,. 

varan 
- Faydası yok ki? polis §efi doktor • . 
Köşkte ko uşmalar oldu. Bir mUddrt nı isticvab cttJicr. Jan · ·cıitdlO

sesl ı:. 
SC'S kesldi ve sonra tekrar ko uşmalar ol- - lki tab:ınc3 • ·orUııl• t 

Başka bir şey bil~~sılalı -_. du. K'1pı öntinc bıri g idi. Yumruldndı. 

Bir ses bağırdı: 
- Doktor! Doktor! çabuk gelin. 
Doktor, sUkiınelk emretti: 
- Haydi Baba, kapıyı nç. 
Yardımcısının bilC'ğini bıraktı. Bartaz 

kapıya ko up açtı. Knpıcı kadının kocası 
polis J .. ngranj don gömlC'k içeriye girdi: 

-- Birisini vurdular, §Uracıkta ... Çabuk 
gelin doktor. 

- Niçin geleyim? Ne )'apmak için? 
Bu sual, polisi ) criıu'lcıı sıcrattı: 

- Niçin mi? • 
Jan illvc elti: 

- Silah sesleri kıı"ıo.,. ' · · ar ~ 
- Hayır, biribırı 

- Saat kaçtı? 'ki bU~~ 
- sa~t takriben 1 oli! '.J 
- Doktor puran. p n "f.,.,JJ 

., d ğt z3rtı8 • .-Mll 
rnnj sizi çaı;ır 1 diğiniı 009· 

'ld" b·ııc' de Adam o u .,, Mil 
"'ru ... ,~, 

_ Evet dog •. · ınl bU s~ fi/ 
_ Garib dcgtl itO lııı)J' 

mın öldUğUnU bilOlcn 

dı? r(' tsbil "' 
- tmkan yoktu' ıccssO?.~ 

ı ıasa 
Polisin ısrarların 1ıss '...a 

·in nas .-~· 
- Beyhude z:ıhmt'l! ölJü bile o! sır. edilmC'mclc ıç coc,·a 
- Öldü mli" ne biliyorsunuz? sözdü bu.. JC! 

n · = ~~ının rrın1mC3 mır; crrs~u 1-tc ·ı'" • ... ,,..,_. ,., •. _,:ııı.._'*IMU'~lıl 
... ~. :'f''o -!\' 1.-,J· •.•• 1

• ... - _.,,. ·9ıt,.Jl!.llıııClıf7 'tf _ m~t3Iml!JJID~ IIJ!:lL!!!'Jt!l~ E3!nı b~ 
Güzin, önündeki i~indcn hiç başını kaldırmıyor; narin parmak· 

lan, yünii o kadar süratle örüyordu ki hareketlerini göz adeta takip 
edemiyordu. 

Fakat, Remin odanın içinde durmadan geziniyor, cigara i kem· 
lelcrinin ve masanın üzerindeki ufak tefeğin yerlerini değic:tiriyor· 
yahut da, bir mecmuanın sayfalarım çe\ iri yor, içine boş na:arlar a: 
tıyordu. Halinden, bir şeyler yapmak veya sü~lcmek istediği halde, 
büyük kard~inin ciddi tavrından cesareti kırıldığı anlaşılıyordu. 

Birkaç şarkı parçası mırıldandı, bir mısra şiir söyledi.. Fakat 
nafile; Güzin hiç oralarda değildi. Nihayet kızcağızın zaten pek fazla 
olm'!3n sabrı tukcndi; me eleyi çekinmeden orta} a ko~ mağa karar 
vcrdı. Ablasının önünde durarak ordu: 

- Güzin, Selma bana ne dedi, biliyor musun? 
- Herhalde merak edilecek bir şey değildir .. 
- Hcle şu cevaba bak! lmanm yaz ortasında dişlerini biribirine 

çarptıracak kadar soğuk ... Nereden buluyorsun böyle cevaplan; buz· 
lukta mı do~dun, a kardeşim?.. 

- Hakikaten çocuksun sen, Remin! 
- Yoo, jşte bak, burada aldanıvorsun cicim! ... ben cocuk defr 

lim; çünkü evleniyorum. 
-Ne dedin? 

- lşte Selmanm bana söylediği buydu. 

- Ne manac:ız ~ey? Eğer söylediklerinden bir kelime anlıyor~am .. 
- Pcldlla; dinle de sana hepsini anlatayım. Bu hikaye tıpkı si· 

nemalarda, romanlardaki gibi bir şey ... ama, zatı ciddiyetpervera· 
neleri bOtlln dikkatlerini bana hasretmek lOtfunda bulunurlar mı, 
aca ' 

- Biliyorsun ki, on~ gün evvel, Macar .§3lllpiyon takımile 

AŞKTA 
A 
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1 stanbul muhteliti ara mda bir maç vardı. Fakat sen, daima gözü· 
nün önünde bulunan kitaplarını, kırk yılda bir yapılan böyle mu· 
him bir maça tercih ettin. o kadar zorladığım halde, bcnım!c beraber 
gitmedin. Biz Selma ile beraber, gittik. 

- Eğer, böyle mevzu haricine çıkarsan, seni dinlemem. 

- Dinlemelisin .. Bu sır beni boğuyor, öldürüyor 

- Gene mi başlırorsun? 

- Yok. yok; artık sadetten uzaklaşmıyacağım. lştc: tribünün 
ön sıralarından birinde yer bulup oturduk. Az sonra da, Selmanın 

ağabeyisi Selim geldi. Bize bir arkadaşını takdim etti. Güzel bir 
genç. Ekrem Rıfat. Mutat selam ve komplimanlardan sonra onlar da 
tam arkamızda bir yer bulup oturdular. Maç ba~laymcaya kadar 
bir kaç kelime konuştuk. Benim en beğendiğim oyunculardan ( .... ) 
bek oynuyordu. Ben, Macar takımının kuvvetli akınları bizim kalr.
ye doğru jnmeğe başladıkça: 

- Korkmayın, diyordum, bakın ( .... ) bu akınların hepsini na· 
sıt durduracak. 

Ekrem, ben böyle söylerken, döndü 

- ( ... ) iyi bek değildir. Bu takıma karşı 
jılar. dedi. ·ın 

. . lcnıniştı . ....,7 
Bu ~açma iddiassına fena halde sınır . ~.,... 

i ·i 11angı orl' 
- l eden yapmıyacaklarmı~? Ondan .. ~ ,yordl.I· j,to 

O hala beni tekzip ediyor, bir yanda~ ~a g: ~ırC ( ..... ' .) 1' 
Nihayet bahse tutu~luk. Yarım saat ıçınd •. J-Jınırı: .<·bir ~.J 
1 ğı ~ üzünden bir gol ycrı:;ek o kazanac~ktı. 53:ıtlı~ df ~ ~ 
dar kotü oynıyacağını na ı1 bilirdim~.~ arı:eıe rcı~!e·~ del,., 
endışeden rnnra ... bah i ka) bettim. duşun k. acele ı } .....-_. 

.. •·ıere · ' .;t~_., cumu ödcrcyim. dedim. Gulerek 'c ıgı credc rt' ~ 
mandanb~ri sinemada, tiyatroda, sokakta. ~ta!l çıld\ ~ • 
ni c..,rarlı giılüş; hep o ayni reveranc; ... mer. da .. • \c.ı., 
cidden yakı~ıklı bir genç .• Yirmi :-ıltı Y3:1n cc1er: 3 

sabah. babası, yani benim müstakbel kaınP 
goru~mi.ı~... ~~ 

- Ya!!... ~ b:ıştııdıll•tıııJ; 
- Hele şükür! Biraz alfıkadar olm3f:

3 kar<ır1a:f1C vr,J 
hunu bana Selma haber verdi. lzdiva~ın;.~ah dairc5~,rt1? Şlr 
halledilecek mühim bir 11okta kalı} or · .Nılbi"e gi) e) 

1 

gün açık renk mi. yokc;a koyu renk mı c? 
nı~ kenarlı mı, yoksa dar kenarlı mı olsun. .~ 

- Dur bakalım, bu ne telii.ş böyle? .. jc:te! !JI 
l i~·oru ... , 

- Telaş falan \ar mı? Artık ev en~ 

yoruz; ebe\eynimiz de memnun... . 'r mi? • 
- Ov le rastgele bir adamla cvlcnılı ? O'> tc J. • ' 
-" Rac;tgcle., demekteki maksadın ne. · 

!edin ki! 

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



HABER - i\kpm tMıstası 

Freni Y Vestinhauz 
~ııa~~~: .Mih. Zeşçenko · Çeviren: Ferah Ferruh 

Yazan: /kimim 

il k ıscnın başlıca sebebi, Volod- uyması muvafık mı? Bahusus sarhoşa 
1 

"· ;~n biraz çakır keyif bulunma- böyle saçma sapan, böyle tehlikeli fi
<~ sa, böyl olmasaydı, Volodka kirler telkin edilir mi?. 
·:ı:c,·rı. bu işi yapmasına, bu Guçu Bokov V.olodka, bütün bu söylenen· a 1lle · 

• '"\tı . ırnkan olmıyacaktı .. Evet, o, lcr<len hiç birisine aldırmadı .• Yerinden 
t ıştcrkcn sarho=tu • kalktı .• Ve gösterilen siyah sapı sola 

ta ~ tefcrrüat .. v k . . çevirdi.. Sapı bağlayan sicimle beylik 
l llıes rnı ogrenme ıstıyor- mühür koptu. . 

~ k ..... ele şu şekilde cereyan etti: 
vy \t l Bütün kompartiman yolculan bir an-~, 110• 

0 odka, trene binmeden bi- Bunu okurken Cevahlrciyan dedi ki: 
- Sen nasıl zabıta gizli memuru gi

bi görUnmekte daha büyük bayır gö. 
rUyorsan, ben de işlerimizin istikbal 
için böyle bir hattıbarekcti muvafık 
buluyorum. Benden bizzat senin bile 
§ilphe edeceğin ke.dar rolü:nde muvaf
fak olmamdan memnunum. Mındık -
yanı Kayseri belediye meclisine seç. 
tirmek istiyorum ve buna da kısmen 
muvaffak oldum. 

• l<ar da taş kesildiler.. Ortalığı derin bir 
\, t t"ı... k_asya şarabiyle kafasını 
ı '"•uı d sessizlik kapladı .• Tekerleklerin raylar 

•( 1 c 
1
•• Üstelik de bira içti... üzerinde kaymasından başka bir tek 

. 'r 
0b~:ak ta, sadece biraz sc-sison 

cet,... a ıı bu kadarcık bir c:eyi ye- ses işidilmiyordu. SarhO§U bu işe teıvik 
·<ı ıa :r eden mavi ceketli adam: 

~ Yrnak bile doğru değil.. 
~ Yil~aPla . - Eyvah, diye; söylenmeğe baıladı, 

r.ı_,., hıra bir araya gelince deli- Treni durdurdun 1 Gördün mil yaptı~ın 
-...ın U • ' • 
d zcrınde bir hayli tesir yaptı rezaleti ... 

er g:~cge, kafasına binbir çeşit fi- Yolculardan bir çoğu ayağa kalktılar. 
a bir l?tcge bqladı. Halkın karşı - Mavi ceketli adam vagonun koridoruna 

·ıı tıı ~ taka yapmak arzusu, bun- çıkmak tecrübesinde bulundu .. Fakat 
ı. !ına geliyordu. diğ'~r yclcular bıralanadılar •• 

Mesele bundan ibarettir. Her taraf· 
ta birer kolumuz olması lazımdır. 

'i't \r 
de t 010dka, böyle bir ruhi halet 
h ... rene b' ~a .. ındi.. ve derhal de kendi-
• il.dallı Costcrmek istedi: Ben şöyle 
~"ra ırn, ben böyle bir adamım diye 
'1tııı Bavunnağa başla.dı, ''ben iste· 
• Jıa/aPabilirim !.,, hatta herhangi 

•Sc 
c ~elld' • zuhurunda mahkemelerin 
~(le 1

'
1nden yana çıkacaklarını söy 

s, n Sckinmedi.. 
"IQ;ı, • 
bit' •osya1 menşe itibariyle mü-

!ıııatııadaın olduğunu roylemeği de 
~. rı· •• :O edesi, su katılmamış ibir 
1,, ırı.~i de, basbayağı bir kadın. 

Voı 
~~ alkolden peltekleşen öili -
~tııd;~c~i nisbctinde biç durma

~ \>cıo 'ını methediyordu. 

~ldtılt~ın tam kar§ısında, üstü ba· 
~bit Yerinde, kulağı pamukla tı
\~ ~tandaş oturuyordu. Bu va
~. 01odkanın bu 11arh~ haline 

• 
b~~ 
·~~=da~, dedi, een kendini bu 

t( 01 P koyuverme; bu halini fark
~t., \lrlaraa seni trenden aşağı in-

.. ~aloıs 
T.ıı bıı ~ ktılağı pamuk tıkalı vatan-

l'{ 
1 tarına bir hayli içerledi: 

~~ ~b . 
~ ~ b ~tnşehrı ısen bana bak, de-
t~.~la Cnıın izzeti ndıimle bu ka. 
\"f\i bc~arna .. Sosyal menşe'imden 
~ 'd kimse burada çıkaramaz .. 
~ 'c ~tanımın istediğini yaparım 
~I. ~a: "Kaşının üstünde gö-

t ., dıyemez t Çünkü ben 'köylil-

~lp •t tl herifin beynine vurdukça o, 
~· •t Perdeden konuşmağa baş-

~ ~limandaki ahali de tedricen 
Iİt, hi il, ~alinin içindeki muzip-

't 1 ~'hır vesile ile sarhoşun öf

~~c, llyorlar, onu bin bir çeşit 
~"Cici ~~ediyorlardı. Hele bunların 
~ ... :~ aır \'ı Ceketli bir hergele, hep
~'ılt dtt gidiyor, ve sarhoşun kah

~<lınartarmı kabartarak: 

't iti babalı:, yavrum, diyordu, 1bu 
~ ~it b· §tan baga palavradır. Hc-

ır 1 b~ Cd ey yap, bak seni nasıl ka-
~ t il.da erler, Hakikaten senin ya. 

:ı, ıtO: 01duğuna bizi inandırmak 
~~rı l:iaka Partimamn şu camlarını 
~t llli? vlun 1iana ilişirler mi, iliş-

~ Su tr c Yahut camlara dokun-
~q~0ru,_0 cni durdur! Bak, şu demir 
v l ~C\>itj r nıusun? Işue bu frendir ... 

nu1tq tııcn tren durur! .• 
ı... liaııl).~aka ile sapa baktı: 
"'il t c:.l Sap 

'\ · toiHu . 1
• bu sapı mı çevirmek 

• ~lat 1 ıt, sen şunu bana biraz 
\>j •• 

ca:.~ltctu ada . ah . . . 
~ --~ d m ız ata gırıştı: 

-. q Yc,ij edi, nah işte şu siyah sa
'04 d ~ouı: frenidir. Bunu şu ta-

~ 'ti'rc:!~~ Çevir?.. Biz de ne ola. 
l>ilrr ın. 

~°i a ltı.ı.~andaki diğer yolcular ve 
it ltı§ltıgr Pamukla tıkalı adam, 
~\~ rtan mavi ceketli adama 

? ı, aJıı.ı, St'n 
hJt il.d ne yapıyorsun, dcdi

aınıarın, sarhoşların aklına 

Kulağı pamukla tıkalı olan adam: 
- Bu yapt:Jğmız rezalettir, diye 6ÖY

lendi .. Şimdi nerede ise tren duracak .. 
Bu hattaki bütün seyrüsefer altüst ola
cak.. Trenler vaktin.de yerlerine gide
miyecekler!.. Bokov Volodkanın da 
yaptığı işin dehşetinden ürkmeğe ve a
yılmağa başladı: 

- Şu mavi ceketli hergtleyi tutunuz 
dedi, kodesi boylayacaksak, ikimiz be
raber boylayalım .. Treni durdurmağa 
o beni teşvik etti.. 

Halbuki tren birdenbire durmadı. 
- Tren bir.denbire duramaz, diye 

izahata giriştiler .• Hızını aldıktan son
ra durabilir .. Şayet raylar ıslaksa, da
ha zorlukla durabilir .• 

Tren ise, ha babam durmadan, yolu
na devam ediyordu .• 

Tren bir kilometre yol almış, ara is
tasyonlarından birini geçmiş, fakat ha
la durmamıştı .• 

Kulağı pamukla tıkalı olan adam, 
biraz bozularak: 

- Galiba fren bozuk olacak.. Bun. 
dan ötürüı .durmadı, dedi .. 

Volodka ise: 
- Ben size demedim mi? di}•e çık~

tı .. Bana kimse hiç bir şey yapamaz!... 
Tren, §ehre gelince, vagondan indi. 

Oldukça ayılmı§ bir halde evine yollan
dı ... 

-Ruıçadan-

rek bağırdı: 

Bu izahat ve bu görUşüş beni tekrar 
Hınçaklara bağlamış, kafamdaki bU
tün §Üphelerim zail olmuştu. Niha. 
yet 'Mındıkyanın cebindeki mektupla 
kartın manasını da anlamıştım. 

Bir yerde birer kahve i'Çtik ve bir 
iki vasıta deği§t.irerek saraya gittik. 

Bana gösterilen bu itimattan, veri
len bu mevkiimden gurur duyuyor
dum. Ömrümde ilk defa sarayı görü. 
yordum. lçini, içindekileri hayranlıkla 
seyrettim. Kaç defa bir pot kırar gibi 
olacaktım, Ccvahirciynn koluyla dür
terek beni kendime getirtti. 

Biz orada kahve içerken kısa boylu 
§İ§man ve sonradan (başkatibi şehri· 
yari) olduğunu öğrendiğim bir zat 
Cevahirciyana gelerek hürmetle: 

- Sizi bekliyorlar. 
Dedi veberaberce gittiler. 
En ~iyadc dikkat nazarımı celbeden, 

Ropen Cevahirciynnın sarayn pek 18... 
ubali bir alışkanlıkla ve eda ile gire
bilmesi idi . 

Ropen Ccvahirciyanın oizzat hün
kar AbdUlhamiUe yaptığı bu çok mil. 
him mülakatı en ince teferruatma ka
dar öğrenmiştim. Daha doğrusu Hın
çaklar öğrenrni§ti. Ama, artık o za • ı 
man da iş iQtcn geçmişti. 

Tiı. (l 308 birincikunununun ~irmi 
dördüncii perşembe günü) ne kadar 
bütün Hınçak teşkilatı gihi ben de 
Cevahidciyanın koyu milliyetçi bir 
Hınçak olduğunu sanmı§tım Biz yıla-

yeceksinf. • .. 

- Oğlum, oğlumu ne yaptı
ruı?. 

Kandiyano ağır ve parlak kı
lıcını kaldırarak Foskarinin ü
zerine hücum etmişti. 

MUthiı gürültüler arasın.da 

nafiz ve korkunç bir $es işidil
di: 

- Kandiyanol Oğlunuz ha
indir ve mahpustur. Siz de hi
yanetle müttehemsiniz 1 Artık 
tıh: hlüdtmet reisi değilsiniz .. 
Kanunlamruza dayanarak ve 

''10" tar meclisinin yüksek nü. 
fuzuna dayanarak sizi tevkif 
ediyorum. 

Foskari, bunları söyledikten 
sonra ilerledi .. 

Kandiyano bütün sesiyle ba
ğırdı: 

- İmdat! İmdat! Muhafız-
lanm ve dostlanm beni kurta-

rınız ! Beni müdafaa ediniz. 
Ah alçaklar.. Onlar da beni 

terkettiler. Hayatımı tek başı
ma hepinize karşı müdafaaya 
hazırım .. 

Bu sırada tiz bir ses salonu 
titretti. Bir 'kadın, dağmk ve 

kırçıl saçlı bir kadın, ateş sa-

çan gözleriyle ihtiyarın yanına 
koştu .. Bu düşes dö Silviya idi. 

Çınlıyan bir sesle bağrıyordu: 
- Kandiyano ! Yalnız ölmi-

BUyük engizitör, bir sıçra

yışta kendisini sakındı. Dükün 
dcıhşetli kılıcı şiddetle yere sap 
landı. Belki yirmiye yalan el, 
ihtiyarın hareketine mani olrru. 
ya başlamıştı. 

Bu müthiş hücum neticesin
de ihtiyar, takatsiz kalarak ba
yılmış ve gürültü arasında ea· 
Iondan dışarıya atılmıştı. 

Düşes dö Sil viya bu manza
ra.dan çok heyecanlanmıştı. 

Göğsünü delecekmiş gibi 
çarpan kalbi üzerinıe yumruk
larını bastırıyordu. Nihayet ka
labalık dağılmıya başladı. Dü
şesin etrafını saranlardan baş
ka kimse kalmamıştı .. Dandolo 
yerinden fırlamış, gözleriyle 
etrafını seyrediyordu. 

İşte bu sırada Altiyeri Dan· 
dcloya: 

- Neler olduğunu anladınız 
değil mi? İştıe müthiş bir ihti
lal.. Hem öyle bir ihtilal ki 
V eoedik zadeganının nüfuz ve 
iktidarına muhalif olanlar 

ıs 
™ 
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nı içimizde bcslemi§iz, !arkında değil ı 
dik. 
Hınçak tarihinde (1308) birincika-1 

nunu çok cühim yer alır. Fiilen ihti . 
lalin başladığı ve hUkfımetin baskın
lar vererek bütün Hınçaklan ele ge -
çirdiği zamandır. 

Fakat hadiseleri tamamile ve bile. 
rek takip edebilmek için benim ve bi· 
zim senelerce sonra öğrendiğimiz bu 
mUlakatı buradıı. anlatmak isterim. 

Cevahirciyan beni kapıcı odasında 
bıraktıktan sonra başkatip rcfakatile 
padişah huzuruna kabul edildi. 

Abdülhamit bu mülakattan birkaç 
dakika evvel saatlerce yanında alıko
yup terlettiği Tophane Müşiri ile 
harbiye ve bahriye nazırlarını azat et. 
miş ve yalnız perde arkasında zapti
ye nazın ile umuru dahiliye nazın Ri
fat Beyi alıkoymuş, onlara bu çok rne. 
raklı mUlakatı dinlemelerini irade et· 
mişti. 

Beni hayrete düşüren bir nokta da, 
yine aynı gün zarfında Sıvas zaptiye 
kumandanı Husrev Paşanın sarayda 
bulunuşunu öğrenmek oldu. Halbuki 
bir gün önce imzasiyle bir telgrafını 
almıştım. , 

Görtilüyordu ki Husrev Paşa da. çat 
burada, çat kapı arkasında, nerede ol
duğu bilinmiyen, namına. imzalarla 
kendini her yerde hazır nazırmış gibi 
gösteren bir adamdı ıve zamanın en 
açıkgöz ve cp çok gözde zaptiye pa.§a. 
Iarından biriydi. 

Hatta zaptiye nazın olması ihtima
linden bile çok zaman bahsedilen Hus
rev Pa.'.ıa, Hınç.ak hadiselerinde Ropen 
Cevahirciyan kadar mUhim mevki alır. 

Demek ki Cevahirciyanla saraya 
gittiğimiz o gün saray fevkalade hadi. 
selcr sahne olmuş, çok heyecanlı mü
zakereler geçmiş ve bittabi Abdülha
mit sabahtanbcri meşgul olarak sinirle 

ri bir yorgunluğa dU§milştJ. Ropen Ce 
vahir::iyan huzura girince yeri öptü ve 
elİ'ençc: durıJı... ı\ bdiilh nnıt sağ elinin 
kUçük parmağını ağzında !:ıafifçc eze. 
rek odanın bir ucundan diğerine gidi
yor, d.urmadan yilrüyor, sinirli, hırçın 
kızgın ve hatta muztarip görüntiyor. 
du. ı 

Abdülhamit bir aralık Ccvahirciyanm 
burnunun dibine kadar sokuldu ve: 

- Cevahirciyan, dedi. Senden bir hiz
met isterim! 

Cevahirciyan tazimle eğilerek cevap 
verdi: 

- Irade hünMrımmdır. 

Birkaç hafta zarfında mahzuziyeti mu· 
cip curnallarını okudum. Ermeni tcbea
mız içinde gizli bir teşekkül siyasetinin 
dalbudak sarmağa başladığını biliyorsun. 
Bunlarla pek içli dışlı bir münasebet tesis 
ettiğini umuru dahiliye nazın Rıfat efen
di söyledi. Onlar da senin mcsainden mcm 
nundurlar. 

Fakat bu kadarla olmaz. Bu çıbanı iyi· 
ce azdırdıktan sonra elbirliği ile temiz
leriz, bu kolay! 

Ancak frenk matbuatını tetkikimizde 
bazı endişeyi mucip neşrirat görüyoruz. 
Bu ezcümle Devletialiyycrniz dahilindeki 
asayişsizliğe mütedair bulunmaktadır. 

Zannımca bu t~kilatı fesadiyenin 
frenkler arasında gizli kolları vardu ve 
bu tahrik:ita alet olmal1adırlar. 
Şu sırada memaliki şahanemizde tam 

bir sükQıı Ye ıstıkran tesis etmek her şey
den önce matlQbumuzdur. 

Halbuki yeryer şekavet hadiseleri bel
ki sana da malfundur. Bu vekayiin bilhas 
sa orta Anadolu rnıntakasmda cereyanı 
ve ermeni cemaatinin l·esif bulunduğu 
yerlere isabet edişi cayitcenunürdür. 
Bir taraftan da bu ~ekavet müsebbib!eri
ni yakalayıp ağyare örnek olacak şekilde 
tecziye etmek gerektir. 

(Deı:amı var) 
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Gözleri bir tarafa aktı. Fos. 
kari: 

derek öldil.. 
Bu sözlere, mecruhun çıkar

dığı ölüm hırıltısı cevap verdi. 
Herkes yerine oturmu§tu. Leo
noc, belki Jan Davilada:ı daha 
beyaz çehresiyle ve titriyen el· 
leriyle açtığı kapıdan çıklp git-

- Söyleyiniz .. Adil bir mah
keme huzurunda bulunuyor
aunua L. 

Davila yeniden bir ölüm tit
remesiyle sarsıldı ve birdenbi
re doğrularak dudaktan kıpra -
dı .. Bir §eyler söylüyordu. Ta
mamlayamadığı elimle.sine yeni 
baştan ba§lıyarak ithama çalı
şıyordu. 

Arkası işidilmcz olmu,1tu. 
Tekrar kendini toplamıya 

~alışarak: 

- ~aha.det ve tasdik ederim 
ki .. dedi .. 

Çehresi karardı. Ciğerlerin
den kopan pıhtılaşmış b~ par
ça kan, ağzını: kmnızıla§tırar. 

Kcllan açıldı. Ayaklan şid

detle titremiye başladı. Ölmek 
üzere bulunuyordu. 

Foskari arhk hayattan eser 
kalmıyan cesede doğru bir ke
re daha eğildikten sonra ha
kimlere dönerek: 

- Efendiler, dedi, arkada
şınız Jan Davila öldü .. 

Hakimler büyük bir sakin _ 
Jikle konuşuyorlar, Foskari, 
soğuk sesiyle s?züne devam 
ediyordu. 

- Öldü, .fakat.. Vazifesini 
yaparak, şu kadının bize söyle
miş olduğu hakikati tasdik c-

ti .. 
Belki de çıldırmıştı. Bu sıra

da uzaktan halkın müthiş bir 
kasırga gibi gürültüsü geliyor
du. 

Foskari ateşler saçan gözle
rini açarak bağırdı: 

- Efendiler l Rolan Kandi
yano hakkındaki muameleyi 
yann kari>rlaştırırız. Bu akşam 
şu ihtilali bastırmamız lazım ... 
Al ti yeril Siz askerin kuman -
dasını üstünüze almalısınız. 

Fesad büyüyor efendiler .. Her-
"kes vazifesi başında bulumı·a

lıdır. 

Altiyeri, yüzü solmuş t:J 
halde sıçradı. Leonorun izini 
takip ederek çıkıp gitti. Foska
ri de onu takip cder'ken Jan 
Davilnnrn kana bulanmış cese
di üızerine müphem bir tebcs. 
sümle baktı. Salondan çıkarken 
önünde hürmetle yerlere kadar 
eğilerek, bir şeyler mırıldanan 
bir adam gördü: 

- Şöhretinizin, hüküm ve 
nüfuzunuzun idamesi için ça
lı§malarımızdan mernnunsu. 
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lulnr derhal hilcuma geçtiler. Bu hücum
lar sol taraftan çok güzel inkişaf ediyor
du. Nihayet lstnnbulspor sol açığı Kadir 
ortadan aldığı bir pası şahsi gayretiyle 
kaleye kadar indirdi, Galatasaray müdafa
asının müdahalesine mahal bırakmadan 

gUzel bir vuruşla topu ağlara taktı. 
Galatasaray bu golden sonra biro.z açılır 

gibi oldu. Ortadan sağ açığa kadar uza
yan topu Stıbri kaptı, önündeki hafı at· ı 
tattı, karşısına çıkan müdafi ile çekişe • ı 
rek kale çizgisi Uzcrinde topu ortaladı, 

kaleye Uç metre mesafeden Süleyman ka
fa ile topu ağlara tatkr. Hakem bu vazi
yeti ofsaytla cezalandırdı. 

Ortada ofsayd olatak vazlyet yoktu. 
Çünkü Sabri topuçizgi üzerinden ortalar
ken şüphesiz ki Sülryman daha geride 
bulunmağa mecburdur. Hakemin bu kara
rı tstanbulsporluları canlandrrdı Ye üst 
üste sağdan so'dan hilcumlar yaptılar:. 

lstanbulsporlular daha çok hücum yapı
yorlar. Şütlerl kaleyi tutmuyor. Galata
~aray hücumlarını Süleyman öldürüyor. 
;Hakem çok rntihim hatalan gözden kaçırı
yor. 

1stanbulspor Rıdvan ile lfadir vaı.ı1tnsi
le çok gilzcl iııliyor. Üst üste İstanbul· 
spor hücumlarını Galatasaray müdafaası 

durduruyor. o~·un lstanbulspor kalesi ö

nünCle 'oynnnırkC'n, oyunun müddetl bitti. 
Hakem farkında değil. lstanbulsporlu Sa
mi koşarak hakemi ikaz etti ve oyun 
müddeti 4 dakika geçmiş olduğu halde bi
rinci haftayrn bire karşı sıfırla tstanbul
spor galibiyetle neticelendi 

İkinci devre 

l kincI devrede Galntauraylılar anha 
eanlI oynamağa başladılnr. Büelnddcn Sa
lime, Saliiilden Sabriye doğru bir akın 
uznndı. Ofsayd. 

Hakrm çalmadı .Sabri sürdü, fakat çek
tiği şüt bereket Sami tarafından tutuldu. 
G:ıla:tas!iniy yino nUcumaa. Bülend §ahsi 
bir ga.yretto Uç kisiyi geçli ,.e kale çiz
~l üzerindrn ço'k mÜ§kUl bir pozisyonda 
Gıi!at.a.cıarayın. ilk golünü yaplı. · 

Ol-un hızalndı. lstnnbulsporlular sol • 
d:ın güzC'l hücumlar yapıyorlar. Musa bu 
nkınl:ırd:ın birini kesU, topu Sabriye yol
ladı, Sabri Fnruk'u atlattı topu ortaladı, 

Nej:ıd ıska gectl. Arkasında bekilyen Sa
lim hemen topu kale~c soktu. Hnftayrn 
başlıynlr h<'nUz ) cdi dakika olmuştu. Gn
lntnsaray galib vaziyete geçince düzgün 

oynnmağn başladı. Arasıra !stanbu~por -
!ular dn Rıdvan ve Kadir vasıtasiyle ol
dukça tehlikeli hücumlar yapıyorlar. Fa
knt hücum daha ziyade Galntnsarayda. Bil 
lend güzel akınlar yapıyor. Sabrinin bir 
5litli kaleciye çarparak, muhakkak bir gol 
kurlardr. 

On birinci dakikada )ine Bülend mU

kemmel bir hücumla soltç mevkiinden ka
leye indi. İki kL~iy geçerek gUzcl bir şüt
el 3 Uncu golü attı. 

Yine Galatasaray hilcum ediyor. Sab
riden sonra da Sülcymanın çok gUzcl iki 
kafa VUl'§U avta çıktı. Kadirin bir hUcu· 
mu da netice vermedi. Galatasaray da 
muttasıl Bülend vasıtasiyle işliyor. Bir 
kere Faruk Bülendi belinden tuttu, ha
kem çalmadı. Yine Billcnd hücum eder • 
ken Faruk yeniden beline sarıldı. Fakat 
Billend kurtularak dördllncil go!U de at
tı. Galatasaray 4 tstanbulspor ı. 

Biraz sonra oyun müthiş hızlandı. Salim 
1e Billend makine gibi işliyor. Süleyman 
çok bozuk. Yorgun görilnUyor. Bereket BU 
lendle Salime. 

Salim yine topu kaptı. Birkaç lüzum
suz çalım yaptı, sonra dn ani ve güzel bir 
şilt çekti. Fakat Snim daha güzel bir sıç· 
rnyışla topu kornere altı. Korner netice 
vermedi. 

Yine Galatasaray hUcumda. Salim sağa 
kaçarak Bülende çok güzel bir pas verdi. 
Topa geriden çıknn BU!end çok hızlı bir 
şütle havadan dışarı attı Oyunun bitme
sine o ndakikn var Salimle .Bülend anla
§arak lmlcye indiler. Top Bülendde. Sali
me bir pas verecekmiş gibi yaptı, önünü 
açtı ve topu silrcrek takımın beşinci go
lünü nltı. Galatasaray 5 tstanbulspor 1. 

Sol golden sonrn lstanbulsporlular da 
nçıldılar. Kadir ve Rıdvan vasıtasiyle bir 
kaç hücum yaptılar, fakat bir tehlike ya
ratamadılar. Salimin yerden gUzel bir ııU
tUnU Saim ç-0k güzel lllr yatışta kurlar
dı. lstanbulsporlulnrın sağdan bir hücumu
nu görüyoruz. Top Orhan ile Behri ara
sında ceza çizgi.si içine kaaar geldi. Lut!i 
Bchriyi eliyle Jtc,rck topu uzaklaştırmak 
fırsatını buldu. Hakem bu \'aziyettc pc~al· 
tı vermedi. · 

I 

Oyunun son dakikaları 1stanbu1sporlu -
lann hücumlariylc geçti. Oyunun tam bit
tiği sırada Salim lstanbulspor kalesine 
kadar indi, ııUt çekti. Bereket avt. Yoksa 
vakit gcçtij?i halde altıncı gol olacaktr. 

HakC'mi ikaz l'ıltiler. oyunu bitirdi ve 
Galatnsaray sahayı 5-1 galib terkettl. 

l'ıf. ACAR 

3!) KAHRAMAN HA YDUD 

n t::: dcgil mi, monsenyör!. 
F ..ı:>bri cevap verdi: 

- Evet Bambo ! Güzel çalı
şıyorsunuz. Bu suretle herkes
t::n çabuk terakki edebil cegi· 
nizJ.en .emin· olabilirsiniz . . Bu
gUnde}l itibaren sadık bendclc
rim arasında bulunduğunuzu · 
unrıfmayzrfrz •. Haydi ~imdi git .. 
Ne zaman: .... 

- Ne zaman, Vencdiğ:n ve 
bütün İtalyanın reisi bulunur
sanız değil mi monsenyör! .. 

Dışarıda, Sen Mark meyda
nında, ihtilalcilerin gürültü ve 
şamatalan arasında binlerce 
tüfek sesleri işi.diliyordu .• 
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Cumhurreisinin s:ılonunda, 

Lconor Dandolonun bulunma-

masından ba~ka dikl:ate değer 
hiçbir değişiklik yol:tu. Dan

dolo, kızının, Rolan ve Foskari
nin çıkıp gittikleri kapıdan su
zülüp gözden kaybolmasını v~ 

h üküm ve nüfuzunun şu sihri. 
yet dolaywyle yeniden h ayat 
buimuı .olacağını .düşünürken, 
Kandiyanol:mn y:ıkın bir za
manda mahvolacaklarını görür 

gibi oluy~rdu. Derin bir heye
ca.ı içindeydi. 

Ne olur<lu böyle olmasaydı? 
iktidar ve nüfuzunu hazırlayan 
şu rabıta böylece kopup gide • 
ce'k miydi?. 

Vakit ilerliyordu. Davetli. 
ler asabi bir sükun için.der,di· 
ler. Kadrnlar birer birer dağıl 
mıya başlamıştı. Aralarında ya· 

vaş sesle esrarlı konuşmalar o
luyordu. Bu suretle dükle dü
şesin etrafı hisscolunur bir şe· 
kilde boşalmıya ba.§lamıştı. 

Zavallı ihtiyar 1 Kend:sini, 
kendi sarayında bir yabancı gi

bi hissetmiye başlamıştı. Göz
leri görmüycr, kulakl:ın, dışa. 

nda bir uğultu halirv.le inliyen 
"yaşasın!,, seslerini işitmiyor

du. 

Gözlerini salonun sonunda
ki büyük kapıya dikmişti. Ç.:.n
k~ Rolan oradan götürülmüş, 

bittabi gene oradan getirilecek

ti. Kapı birdenbire açıld· . Kan. 
d :yano büyük bir sevinçle ba· 
ğırdı: 

- Oğlum!. 

Fal:at sevinci uzun sürmedi. 
Titredi. Çünkü içeriye giren 

oğlu Rolan değildi. L eonordu. 
O bembeyaz çehresiyle, korku· 

Ruhların resimleri 
1'f _ ı9~ ._ 

5 BiRlNCtKAN~::s ' 

yapı lly~~ 
(Baştarafı 4 ünciide) nü merakla beklemiştir. Ertesi gün sa· rinin bu safhasında ık .. bir~ 

hatta bu mektubun yolda olduğunu bah karanlığında madam Doylden bir değildi. Geçen sene bir ;uı~rdflllJfı ~ 
mektup gelmioı:, onu da diğer bir mek- ma tecrübesinde hazır u . _-et~ söylemiştir • :ı< • • kı da cıaır1V7-~,.t19 
tup takip etmiştir. Madam Doyl, üçün- yom kendısıne ya n . . ,,. ,,,,--

Poncin bunun iyi bir tecrübe olacağı- cü mc'lttubiyle ressamı 1ngiltcredeki cağını, ruhları göreceğı~ıdi'*1'• 
nr. bütün bu konuoı:maların kendi tah. · 1 • • apacag·ını bıl ıak" 

s evine davet etmiştir. resım erını Y "tıııilJs 
teşşuurunun uydurması olup olmadığı- Poncin buna sadce ~u llddet ıcV 
m anlayacag·rnı dü~ünmüş ve ertesi gü- Marcel Poncin ispirtizma t ecrübele- · t Aradan bır ın .. - _&a1df _ ınanmamış ır. b' r ..,.-';"_ 

---T~-~--~-~---------.------------- fil~n~~p~cinU~hı-~ 
O a pı : nı tedavi ettirmek için ıneŞ poıilll•,. 

ma tedavicilcrinden 'Y· 'f. • O 
. . ..lhftf ..... 

S •• ı mıştır. tınaCll5- ti' u e •" m an 1 ye : Yalnız Porish'in paraa ak~::.oı .Y diğin.den ona bir cemile 
01~ İJ1 

B l"b" 1 k 11 k • nun medyomlarından ~rın pelc -_,,,, U ga 1 ıyet e top apı 1 ar ümenın yapmak istemiştir. Poncın 
1 

ra,_. 
lınasın . __ .d.fl 

sonunculugv undan kurtuldular ~:tr0:::n :::::~ b~r ~~r1.?, .~- -
··rınuştu 

şanssız oldukları da muhakkaktı. For- mediğini hayretle go • el• 1111 Baş tarafı 8 incide 1 
llk dakikalar hep Topkapı yarı sa-

hasında oynanıyor. Süleymaniye lehi
ne olan kornerler fayda vermedi. Ra
uf bir gol kaçırdı. Topkapılıların da 
tehlikeli bir şütü direğe çarparak kur 
tuldu. Ve Süleymaniyeııin hücumu 
esnasında birinci devre 0-0 berabere 
bitti. 

vet hatlarının durgun oynaması, şüt Onun yüzüne baktıkça b:~d,..C 
atacakların müt emadiyen paslaşma - ka bir sima canlanmış ve g J~ 
lan da aleyhlerine de oldu. 0 simanın resmini yaprnıştırj g~ 

Genç Topkapı takımının bütün o - yaptığı resmin kendisine Y0
• olclılı" 

yunculan sıkı bir ınüdafaa yaptılar. ktavuzlu1c eden ruhun res~ı yaP, 
Gol yemediler ve tcsadü!'cn ellerine anlamıştır. Poncini bu res7\, ctıı,_,, 
geçen fırsatı da gol yaparak maçı ka- sonra şiddetli bir yorgun u 
za.nmış oldular. 

lkinci devre de ayni tarzda oynanı
yor. Süleymaniyeliler hakim, fakat 
gol çıkaramıyorlar. Topkapı müdafa
ası ise bütün tehlikeleri canla başla 
çalışarak bertaraf ediyor. Topkapı ka 
lccisi çok şanslı ve birkaç defa elin
den kaçırdığı topları tekrar tutmağa 
muvaffak olclu. 

tur. ....n 
Süleyınaniye takımında sağ bek bir ıuı'" 

Martayan çok iyi, Ruhi ise nefessizdi. Poncin, ondan sonra ~ıodl 
Haflar vasat oynadı. Forvette de Ra- resmi yapmış olmasına ~~~ı,ol 

voyant oldug~unu bir tilr.lu bı•.-.r uf ve Nedret iyi idiler. Diğerleri Çok . ıerın , ... _* 
durgun bir oyun oynadılar. mekte, yaptığı res_ı:ı. etınektC-. 

Topkapılıların nrasıra yaptıkları a
kınlardan birisi Kamilin ayağiyle ve 
golle neticelendi. Oyunun bitmesine 
pek az kala yapılan gol neticeyi mey
dana çıkardı ve Topkapı maçı 1-0 ka
zandı. 

Topkapının genç kalecisi şanslıydı. neticesi olduğunu ~Ih 1~ jle, 
Müdafiler ve haflar iyi sahştılar. For- Poncin'in böyle 1 a:·ın olall r~ ...... 
ved hattı ise tecrübeli !{amilin saye- yaptığı resimlerde .. h .. 

1 portreiP'it
sinde güzel bir oyun çıkarmış oldu . vi ile açık gümuşı?~:· berrattıt'· I' 

'I'opkapılılar, dünkü ~alibiyetleri gözleri canlı, ve su gı 1 
• ..-ptıfı._..., 

. . ı· d rnodelsız ,-__ .1,.. 
neticesinde kümenin sonuncusu ol- tıst, ıiham ha ın e: . . 1 norıu:":..w 
mak gibi çok kötü bir vaziyetten de serlerinin teknik ıtıbarıY e faik oıar 
kurtulmuş oldular. Halbuki bu mağlu- de yaptığı resimlere daha 
biyet Sülcymaniyeyi ayni akıbete sü- nu itiraf etmektedir • 

Süleyınaniyeliler ı-·' · rrı ve fakat ıiikledi. 

neticesiz bir oyun · dılar. Çok M. T. 

:. . . . ~ - . 

Türk Hava Kurumu 
BüYüK PiYANGOSU 

İkinci krşide : 11 Z Birincikanun /. 938 dedir, 
I ./ 

Büyük -ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki .adet mükafat vardrr. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz d e 

piyangonun mcs'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. 

. ' . 
, • .... • ' .. • •• l • ' ' 
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lu gözleriyle titriyerck girmiş
t i. 

Bu sırada Sen Mark meyda
nındaki ih~ilal bütün şiddetiyle 
devam ediyordu. ihtiliilin rniit
hiş gürültülerine hükumet rei
sinin sal:>nundan müthiş bir 
hiddet sesiyle cevap veren beş 
yüz kadar senyör, kılıçlarını 

çerek sarayın süslü mermer 
merdivenlerine doğru hücum 
etmişlerdi. 

Halk kökrüyordu .. 

-Yaşasın Kandiyr.nol Ya
şasın hürriyet!. . 

Hükumet reisinin davetlileri 
hep birden bağırdılar: 

- Kahrolsun avam!.. 

Dük, artık tamamiyle aklını 

kaybetmişti. Perişan, meyus, 
mustarip ve miithiş bir bağr-ş. 
la Leonorun üzerine atılarak: 

- Oğlum! Oğlum ne oldu?. 
diye sonlu. 

Leonor, artık halsiz kalmıştı. 
Yüzünde kandan eser yoktu. 
Yere düşmemek için son gayre
tiyle ellerini biribirine kenetle
mişti.. Gözleri kararıyor, du
.clal:larr titriy':>r, bacaklarında 

Ş'J kadarcık kuvvet kalmadığını 
hissediyordu. 

T am bayılıp yere diişmek il. 
Eereyken arkasrndan koşup ge-

len bir adam titrek elleriyle bu 
güzel vücudu kucakladı. 

Bu adam Altiyeriydi.. Birden 
b:re bayılan genç kızı kucağın· 
da tutarak Kan.diyano familya

sının mahvolacağını mağmum 

bir surette düşünerek, Dand.-:;lo 
ya doğru yürüdü. Dan.dolo : 

- Ne oluyor l Bu bağırmalar 

ne? Kızım neden bayıldı. Rclan 
Kandiyano nerede kaldı? diye 
sor.du. 

Altiyeri, vahşi, kendinden 
geçmiş bir aşkla genç kızı göğ
sünde s·kıyordu. 

Altiyeri, bu pür~htiliiç hare
ketiyle bir çiçek kadar narin ve 
nermin olan vücuda bir tasarru. 
fu olduğunu gösteriyordu. 

Gmç ktzı, bir çocuk gibi baba
sının °k')lları arasına uzattı ve 
boğu'k bir sesle: 

- Neler olduğunu bana <Sor
mayınız, Dandolo ! Etrafınıza 

bakmanız kafi.. Rolan Kandi.. 
yanonun da ne olduğunu anla
mak için n:ıfile yorulmayrnız. 

Salonda müthiş bir uğultu 

vardı. Etrafını belki yüz kişinin 

sardığı ihtiyar Kaııdiyanonun 
sardığı ihtiyar Kandiyanonun 

beyaz saçları ürpermişti .. Kan
lx gözlerini açtı, kılı cını çeke-



~ S!zi günlerce ıstırap çekmekten 
._:ddeUi baf, di§ atnlannı, üıütmekten mütevellid bütün 

cı "e aızılan keser, nezle,oe, romatizmaya, kmklıp kartı 
çok miieuirdir. 

r~ideyi bozmaz:, kalbi ve b&brekleri yormaz ! 
dikkat• Taklicilerindeıı aalnnma. q Nevrozin yerine 

'-tir. bi·; marka ftrirlene ıiddetle recldıedini&. 

"' 

• 'le'. ..,, .... '. ' ;. • 

Sağlığınızı 
koruyunuz: 

En hO§ ve tabii meyva usarelerinden 
yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olmayan bir 
fen harikasıdır. 

INGIL!Z KANZUK ECZANESi 1 
BEY O OLU - f ST ANBUL ~ 

~--N_i_Z_B_A_N.K 
••ıc:=t 

'ıı'ııa Satılık Bekçi Dubası 
~ ~ tiin~a Carni altındaki atelyemiz önünde bulunan bekçi dubası 
ı.. .. ~~a 1ı.ıfa 63.at on beşte pazarlıkla sc.tılacaktır. Pazarlık Tophanedeki De· 

~lt(l tecyeı §Ubemizde yapılacaktır. İstekliler şeraiti öğreMlek üzere 1 
r !rubeye müracaat etmelidirler. 

• • 1 

---- - ---·---- --r------..-.,..---r:.=. 
_ .............. ıJ. .............. ~. ı.J l •••• ". 1 " .. . .. ·-· .. .. ......... . \ ı llJ !:. t BA:-!SAKLAFU 

... 
.:><>talbr. Vücude ferahlık verir. HAZIMSIZLIK ~ EKŞtltGI ıiderir. Alınr•11 ıayel latiftir . • 
MAZON isim. HOROS markasına diklcat • 

• 1 ................ .. 

Ba~ınız mı ağrıyor? 

Grip~ mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? Dişinı 

zin ağrısı sizi çok mu rahatsız edi~'Or 

Bir tek ka~ 

NEOKORiN 

Bütün bunlan derhal gıderir. Ve :;ızt 

göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 ka~ ahnabilı 

NEOKORiN 

1 Mideyi bozmaz ve kalbi )'onnaz. Tc 
kace 6 kuruc:, 6 hk ambalaj 30 kuru~ 

NevralJI® Nezle 

RADVOLin 
Di§lerdeki leke, pas ve küf
leri temizler. Ağızdaki mik
ropları imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Sabah öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri

nizi muntazaman 
lrrçalayınız.. 

Şık elbise giymek 
isti yenler 

Sümer 1 

Terzi evine koşarlar 
Veresiye muamele: (Nlko Rlrts· 

tidfs \"C ortakları mii<>sscscsf) ~ultnn 

hanınm Camcıbnşı han No. 2 .• 

Baş ve Diş ağrıları 

• 
1 

Dindirir 

f n-~·ifsarıaru. Müdilrlu9fiiıd€n 
.......... ... . -·· · - .. ~.-............... --~- ~ : 

Muhnmmcu B. % 7,5 Eksiltmeain 
Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı Şekli Saııti 

L. K. L. K. L. K. 
Beyaz toz yaldız 100 Kilo' 2.80 280.- 21.- Pazarlık H. 
SUnger kflğıdı 15000 Adet -.8 1200. - 90.- Açık H.30 

I - Yukarda ci:.s ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartname ve nü· 
muneleri mucibince hizalarında ynzıh usullerle a~Tı ayrı satın nlrcı.acaktu. 

lJ - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiznlnrında gösteril 
mietir. 

JII - Eksiltme 7-12- 938 tarihine rastııyan çarşamba gü:ıü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabnta§ta levazım ve mubnyaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktrr. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU ge~tm şubedı>n ahnabilect. 
ği numunelerde görülebilir. 

V ~ İsteklilerin eksiltme içi:ı tay:n edilen giln \'C !aatlerde yüzde 7,IS 
güvenme parnlarile birlikte yukarda adı ge!:en komisyona gelmeleri iliı.n olu. 
nur. (8485) 

11-10-1938 tarihindeki eksiltmesi feshedilmiş olan 21950 lira mubam 
nıcn bedelli 1000 adet deri palto 20~12-1938 salı günü saat 15 te kapalı zarf 
usulü ile A:1 karada idare binasında sa tın alınl}cakttr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646.25 liralık muvakkat teminnt ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komi~ron reisli. 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada mal?..eme dairesinde:ı. Haydarpaşad!l 
tesellüm \'e sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8 07) 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

I Ton Sulfat Nikotin Alınacak 

1 - Açık eksiltme suretilc bir ton sulfat nikotin satın alınacaktır. 
2 - Hepsinin muhammen bedeli 3500 lira. muvakkat teminat 262 lira 

50 kurUftur. 
3 - Münakasa müddeti 5-12 938 den itibaren 45 gündür. Münakasa 19 

-1-939 tarlhL,e müsadif perşembe gUnü saat 15 de Ziraat '\1ekileti binuırı· 
da satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, Ankarada Ziraat veklleti satmalma komisyonunda. İı!tJD. 

buldan Ziraat mUdilrlllğilnden parasız olarak verHir. 
5 - Taliplerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 2490 sayılı b· 

:ıunun 2 \ 'C Uçüncü maddelerinde yazılı vesikaları · ile birlikte mc~kür tatfhte 
komisyona gelmeleri. (4923) (8681) 
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