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mahvoluyor! Nazi pro-
.Yeniden 300 milyonluk vergiler pagandası 
ıhdas edilmesine zaruret görüldü Yapılması karşısında 

Cephelerin lakayt kalamayız ! 

ili,. • . . . 
hayatm değeri: ?aponkır tarafından her gihı y~1erccsi öldilri17eıı Ç i,ıı

"--. . li çpcuklard{rn biri gö t.ıillmek ii:.crc göWrillüyor ... 

lf' Hatay nz.eself!_si' üzerinde . 
rausa ıle aramızda 

~ ihtil8f k811iıadı 
ı,tırahhasımızın iştlraklle yapılacak top
ntıda seçim nizamnamesi tadil edilecek 

._______ _.. Yn7.ısı ~ unr.!ilfe 

''ı >ııt 
?tıaralı erk k k , k... e cız' , (sağda) llabar yazı odasmda, "! numara1t er7:c1; " 1 "·., llaya>ı llcdia veya bay Bedia ile l:on11~11> keıı .•. 

stanbulun ikinci 
~"kek kıZını bulup 
0, ~o~uştum ! ,, 
atakoylu Bayan Bedia veya 

~,-:y. Bedi neler anlatıyor? 
" • Melekzat - Kenan (it incide) 

vaziyeti de Na~yooal -Sosyalist propaganda yatakları 
. . d ., .

1 
Unıversltemizlo yanıbaşına kadar sokuldu 

ıyı egı ... -- _. -
J.ondra, 31 (lloher) - Ccnc\'rcden ge· 

len haberler Çin meselesinin olunma hı· 
rakıl:ıcnlh merkezindedir. Gerçi dollnıdan 
doğruya hunu tckid eder satırlar mevcut 

_.... Devoını 4 fincüdc 

!- ;AR-TJA····· .. ·-· 
~ /A\smanh 
i ~Donanması =.== 

İ Taıihi vesikalara dayanan 
! mükemmel bir eserdir. Me-
İ rak ve heyecanla okuyacak- : 
•• •• • ıınız. i 
: ........ Pek yakında -= Kraet salônunım gamalı haç §ekıitıdc'ki avizesi _.. Yn7.ıst 4 ünc·n rıc 

Atatürk Isviçreden bir 
Bursaya gidiyor t• h • 
Venl fabrlkamn açıh JCaret eyett ge 
töreninde bulunacak Müzakerelere başlamak u··zere 

Bursa, 31 (Hususi) - 1n.~ası biten 

:r!~~ ;:~::1~a~~~~~~~:~ heyet bugün Ankara ya gidiyor~ 
rasime Atatürk de ytiksck huzurları Şehrimize bir İsviçre ticaret ht.yeti lara benzer bir anlaşma elde edeceği-
ile şeref verecektir. gelmiştir. Bu heyet beş kişiden müte· mizi Umid ediyoruz.,. 

Reisicumhurumuz bugün veya ya· şekkildir. Heyete riyaset eden doktor Mura.hhasln.r bu akşam Ankaraya. 
rm refakatlerinde başvekil ve dahili- Albi gazetecilere şu beyanatta bulun· gideceklerdir. 
ye vekili olduğu halde, Bursayı şeref- muştur: 

lendireceklerdir. "- 'I'ü.rkiye - İsviçre ticaret mua-
Bütün Bursa halkı Ulu Önderi kar- hedesinin müddeti önümüzdeki ay bi

şılamak için hazırlıklara başlamış ve teceğinde..-ı, Türkiye ile ticaret müna
§ehrin birçok yollarında taklar ku - sobatının inkişafını çok istiyen lsviç
rulmuştur. re federal konseyi, ticari ihtiyaçlara 

Atatürk §ehir hududuna ayak bas- daha uygun bir anlaşma elde etmek 
tığı anda bUtUn fabrikalar şehir düdil- için Ankara. hUkumetiyle müza.kerele
ğünün işaretiyle bir dakika müddetle re bizi memur etmiştir. 

1940 da 
Elektrik şirke
tini hükumet 

satın alabilecek düdüklerini çalacaklardır. Vali Şefik Müddeti bitmek Uzere olan ticaret 
Soyer Atatürkü karşılıyacak, askert muahedesi ahkamının tatbikatı esna
kıt'aları, mektepler ve halk teşekkül- sında bazı eksiklikler görülmii.,.crtür ki, 1626 mukavelesinin hilkfimleri 
leri tefti§ edildikten sonra şehre gi- bu esasen çok tabii bir şeydir. Bu de- bu şekilde değiştiriliyor 
rileccktir. Halk bir buçuk senedenberi . fa bu eksiklikleri giderecek bir şekil· Şirket tesisatın 
hasret olduğu Atasını göreceği için de hareket etmeye çalışacağız ve Tür· 1 h d k b 1 tll 
heyecanlıdır. Resmi, hususi bütün bi- kiyenin Çekoslovakya Fransa ve eai- 'JH a iDi 8 8 U e 
nalar donanmıştır. re gibi memleketlerle yaptığı anlaşma _... Yaz.ısı 4 nncüde 

Merinos fabrikası, Atatürkün teş-
riflerinin ertesi günü açılacaktır. Ge· 
ce motörlü bir fener alayı tertip edil
miştir. Alay AtatUrkUn ikamet edecek 
leri binanın önünden geçecektir. 

ikinci giln jçin Halkevi tarafından 
bir "AUı köylüler" resmi~ec;idi tertip 
edilmiştir. Ayni gün Halkevinde bir 
çay ziyafeti verilecek ve gece atlı köy
lüler tarafından bir feneralayı tertip 
edilecektir. 

snr kasaır~a 

Pariste bir ço
cuğu uçurdu! 

Zavallı altı metreden 
yere dilşii p Uldil 

Pa.ris, 30 (A. A.) - Dehşetli bir 
kasırga Fransaila mühim talıfibat 
yapmıştır. Ağaçlar sökillm~ ve otuz 
metre yükseklerde uçmuştur. Pa.riste 
rüzgar birçok evlerin damlarını sök -
mUştür. Dış mahallelerden birinde 11 
yaşında bir kızcağızı altı metre ka -
dar haYaya kaldırdıktan sonra kaldı-
rnnlarm üzerine atmıştır. Kız, hemen Ye§iıaya a:ıa olmak hususımdaki talebi reddolunan meyhanc_citıin m~-
orada ar ala.narak ölm kıabel&t! ..• ___________ ~~----~----------' 
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il Muhasarası bir buçuk seneden • ıl elli zabitin kılıç başlıklarını kesip 
lfbcri sü~·e~ Madridte sivil halkın:. aşırmak mühim bfidfse değil mf? 

e •v•ık 110 • t.410 • 
3 ovıoıc t too • • soo • 
ı ev••• 160 • 110 • 
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\'utu.amayan Çin 
Yazan: .Nizamettin NAZİF 

J APONYA Çini yuttu yutuyor 
derken, Çin galiba bu Japon

yanın boğazına bir balık kılçığl gibi 

saplanıp kalacak. 
İlk kolay muvaff akıyetlerin sar-

hoşlu!;rundan ayılan Japonya, Çini 
baştan başa istila etmek hevesinden 

bir an evvel vazgeçmezse eler tutar 
yeri kalmıyacağını, maddeten ve ma
nen harab olacağını kestirmişe benzi-

yor. Uzak Şarkın bilyilk emperyalist 
diyarından akseden haberlerde teenni 
ve ihtiyat kokusu seziliyor. Dün, A
nadolu aj:ıll$mın, Tokyodan aldığını 

bildirerek matbuata. yaydığı bir tel
graf şu satırlarla bitiyordu: 

'' ..• Askeri har~kfi.tm Hankeo isti
kametinde genişletilmesi ve harb ila
nı m~e!eleri henUz olgun değildir. 

General Matsui dahi harekatın Han
keo cihetinde genialetilmesinin fay
dasız olacngın~ söylemiştir.,, 

GörUlüyor ki, Japon ordusu, harbin 
başladığı günlerin o ''çok talili şartla-

rı., nı bugün kaybetmiş bulunuyor. 
B~lld askeri harekat, bütiln cepheler
de, henüz Japon kumandaiılığının ini-

tiativc'leri ile dalgalanmaktadır. Fa
kat yine bütiln cephelerde Japon ta
arruz~arı kırılmakta ve Japon kuman-

danh~ı. eskisi gibi, "dilediği noktaya, 
dile~iği anda ulaşmak,, imkanlarını 
kaybe~mi~ bulunmaktadır. 

Çin hfıdisc1erini, Çine düŞ1Yian göz
lerle takip ctn'ıiş olanlar da, dost te-

mennilerle takip etmiş olanlar gibi bu 

gün şu hakikati kabul etmekten ken
dilerini alamamaktadırlar: 

H kadın, ıhtıyar, çocukla.rın havadan •
1
! •• 1 

;;karadan hergün yapılan bombardı • ı·: 
:: mantarla katledilmelerinin önüne i 
Ü geçmek üzere lspanya Cumuhriyet U 
g hükumeti bunların şehirden çıka - ~~ 
u nlmasma ve Madridte yalnız mu - n n hariplerin kalmasına karar verdi. ji 
!i Bu tahliye karan şimdiye kadar 1 • 

:: bir kaç defa verilmiş, fakat tam ve İ 
fi kati olarak tatbik edilememjşti. 1 
f: Çünkil bir kısım sivil halk şehirden ! 
g çıkmak istemem<"kte ısrar gösteri - ji 
ii yordu. Hükı'.'unet bu sefer kararın lf 
ij tamamiyle tatbikini temin için ye- H 
h nl bir tedbir almağa mecbur kal - h n dı: ''laı;ıc vesikaları değiştirilecek § 
!i ve ancak şehirde vazife sahibi olan !! 
" u fi lanı. verilecektir. Sivil halk Mad - :: 
" . u g ridten çıkmayı kabul etmezlerse ıa :·ı 
:: şc vesikası alamayacaktır.,, İ 
!5 ''Sivilleri katlifımdan korumak i: 
ii için alman bu tedbire ne denebi - ii 
g lir?,, diyeceksiniz. Hayır! Asilerin EE i fikirlerini bütün dünyada onlara H 
!! taraf tar gazetc?ere bildirmek üze- EE 
g re Pnriste neşrolunan bültenin eli- g 
:: mizc geçen bir nüshasından öğre- :: 
ii niyonız ki asiler buna da itiraz celi EE 
ii yorla.r. Adeta avının elinden alın - ~i 
;: mas:na kızan bir vahşi hayvan zul g 
ii miyle aşağı yukarı şöyle bağırı • g .. .. •• 1 .. :: yor ar: :: 
ii ''Bu kıararm verilmcsindc1ci saik 5i 
ii nedirf Mılnalaıla vasıtaları yokfa - U n ğıı dolayisiyle iaşe rm~külUtı mıf ii 
ii Maaritlilcr açlığa tah<mımill ede • :: 
n bildi1clerhıi i.sbat etmiş bulunuyor • Ü .. .. .. .. 
:: Zar. !E 
1! Hükunıetçilerin bir resmi tebliği i! 
I~ geçenlerde ''Madrit sokaklarında U 
!i çöp görülmüyor, çünl.;ii Madritli - 5~ 
!İ ler açlıTdan ~plcri -Ofle yiyor1.ar!,, fi 
l! Dô1>ı~yoP ., uyffii' , ogut mu1 On- r. 
H lar c1t lfmJ;~hif'8Qğukla"<i'd!ıftalıam· ~ 
U miil ıettiklcri1ti gö~tcrmcdilcr mif U 
U Bombardımanlar mıf Madritlilcr :: 
U ?niitc111adi bombardımanlara KAH· H 
:1 RA.llJANCA mu7;avcmct etmediler !: ... .. 
ii mif :S .. ~· 

''Japon emperyalizmi Çinin milli 
va·lı~nı kahredemiyecektir.,, 

:: Barse1ona KIZIL 7ıükümetinin :: 
~ H 
:: bu gaırri be§cri :.:arann.a isyan et - :: 
ı. .. 

E\•et, edcmiycce!{tir. Bugüne kadar 
belki muhtelif talihsizlikler, hatalar 

ve ihanetler yüzünden Japonya birçok 
Çin vilayetlerini zaptctmiş ve birçok 

asırların sabırlı çalışmasiyle meydana 
gelmiş olan misilsiz gilzel eserleri, 

yüz binlerce masum çocuğu ve kadını 
mahvetmiş, yakıp yıkmıştır. Lakin 
Japon istila ordusu, bir istilô.yı müm

kün kılacak ve kat'ileştirece-k tek za
f cri bir türlü ba.~amnmıştır. Yani 
hasıpı ordusunu mahvedcmemiştir. 

Çank - Kay - Şek tam zamanında 

verilmi' bir kararla ve c;ok ustalıkla, 

muntazam surette gerileyip düşmanı 

"Çin vatanının harimi ismetine çek -

mck .• tasavvurunu, mUkemmelen tat
bik edebilmiştir. Yani kendi kuV\•ctle

rini toplu ve yıpranmamış bir halde 
muhafaza edebilmiş ve kendisini müs

tevlinin herhangi bir tarzda sökilp a

tamıyacağı, tarıyamıyacağı sağlam 

mevzilere yerleşmiştir. 

Bu sırada Japon ordusu, geniş Çin 
toprakları üzerinde öteye beriye da-

ğılmış, ve fedai Çin kuvvetleri ile gU· 
ya dayanamayıp firar eden seyyar Çin 

fırkaları tarfından yorulmuş, yıpran

mıştır. 

Sahilden yüzlerce kilometre uzakla

şarak milli şuuruna ulaşmış bir mille

tin düşmanlığı ile çevrili kalmış olan 

Japon ordusu 6U anda tecavüzden mü

dafaaya geçmiştir denilebilir. Japon
lar her taraftan, §iddctli bir gerilla 

yapan Çin fedai çetelerinin taarruzu· 
na. uğramaktadırlar. Japon kuman-

danlığı bu yolsuz ve vasıtası kıt mem
lekette bir türlü menzil teşkilatı ya-

pamamaktadır. Japon ilk hatlarında 

gıdasızlık ve cephane azlığı hissedil -

mekte olduğu söyleniyor. 1şin en kö
tüsü neresidir bilir misiniz? 

lstill kuvvetinin kökü olan Japon 
a.navatanında ya.lnız siyasi .Parti kav-

:: mcnıck için in.satı ne olmalıf,, ı: 
~i Veıilecek cevap şu olabilir: :i 
U .Bu karnra isyan etme.11ek için ii 
ii insan Fra:okocu değil sadece İN- ii 
ii ~AN , olmalı? ti 
iE Doğnı deği! mi? ii 
... =· .. -:: :::::::::: :::: :: ::::::".:::::: :::::;:: :::: ::: ::::::::::::: 
gaları değil askeri hızıb kavgaları da 
ba§lamıştır. İşte bunun önüne geçile
mezse Japonya çok feci bir akıbete dü
şecektir. 

Ana.vatanda siya.si hır:slar, istila 
mıntakasındaki ordunun ihtiyaçlarını 

temine imkan bırakmayınca Çan -

Kay - Şek için, Çin vatanının harimi 

ismetinde kapana kısılmış olan Japon 
fırkalanm bire kadar imha etmek güç 
bir iş olmıyacaktır. 

Ccne\TCden , Berlinden, Vaşington -

dan gelen haberler de Japonyanın le
hine tcf sir edilemez. 

So\.-yetlerin ve İngiltcryle Fransa -
nın Ccnevredcki murahhasları arasın

da dün cereyan eden müzakere netice-

sinde "bu üç devletin Çine her türlU 

müzaherette bulunmaya karar verdik· 

leri, fakat bunun teferrüatı üzerinde

ki konuşmaları henüz bitiremedikleri,, 
anlaşılıyor. İngiltere ile Fransa uzak 

§ark işinde Amerikanın fikrini alma
dan kat'i harekete geçemiyeceklcrini 
ihsns etmis lerse d e, Aemrikadan dün 

g elen haberler, İngiltere ile Fransada
ki tereddüdün uzun sürmesine lüzum 

bırakmamaktadır. Zira Amerika Cum
hurreisi Ruzveltin sarih bir ifade ile 

ortaya attığı bliyilk deniz teslihatı, 

''Çine yardım,. meselesinde Amerika
nı nasıl bir ceYap vereceğ:ni göze vur 
maktadır. 

Son gülen iyi güler derler ya ... Ga
liba anası bir hayli ağlıyan Çinin u-

fuklarında kahkaha bulutları toplan
mıya başladı. 

Nizamettin NAZiF 

- Ustelık orada ajanlardan hiç biri 
meslekten casus değil... Şef yüzbaşı fon 
Birkenhaym biraz işten anlıyor. Çünkü 
harpten evvel Manhaymda müstantikti. 
Muavini Elverse gelince o hiç bir şeyin 
farkında değil.. Harpten evvei gümrük
çüydü .. Diğerleri de hep onun gibi .. 

- Bu vaziyette prensesi kafese koy· 
manız pek zor .. 

Garip bir şekilde gülüm;edi: 
- Prenseten yana hiç meral: etme .. 

Onu ben daha §imdiden göz hapsinde 
bulunduruyorum. 

Endişemi belli etmemeğe çalışarak 

sordum: 
- Bu vazife ile ~im me~gul oluyor? 

- Kamil Puarct isimli muhbirlerimiz-

den biri .. 
Bu kadınla konuşmak suretiyle epey 

değerli malUmat elde etmiş bulunuyor· 
dum. Moböj de çalışan Alman casusla
rının isimlerini ve miktarını öğrendik -
ten başka muhbirlerden birini daha tanı
mış oluyorum. Bu benim için çok değer
liydi, çünki.i Belçikadaki esas vazifele
rimden biri Moböj casusluk merkezi 
hak'kınlda ma!Umat toplamak olduğuna 
göre' kadından aldığım izahat ileride 
Moböje gittiğim zaman orada fazla kal· 
mamamı temin edecekti. • 

Hemen o kaşına Bokemanın evine gi
derek prensesi teh!dit eden tehlikeyi ha
ber verdim. Sonra yazdığım bir puslayı 
Entellicens Servise göndermesi ricasiylc 

teslim ettim. 
Bu puslada moböj casuslu~ merkezi 

hakkında izahat veriyor, isimleri kayd· 
ediyor ve ileride muhbirlerin isimlerini 
de öğrenmeğe muvaffa~ olacağım ümi
dinde bulun';iuğumu bildiriyordum. 

Püslayt Bokemana okudcğum zaman 
aaamcağız aştı! 

- Mulioirlerinl isimlerini de öğrene-
bileceğinizi sanıyorsunuz demek? 
- · Evet .. ''Kara Şeytan,, dosyaları tet

kik etmeme müsaade ettiğine göre bun
dan kolay bir şey yok .. 

Ertesi sabah Berlemon sokağındaki 
casusluk merkezine gittiğim zaman 
''Kara Şeytan,, nı tarif edilemez bir hid

det buhranı içinde gördüm. Barbar bağı· 

rıyordu: 
- Bu pis şakayı yapanın kim olduğu

nu pıeydana çıkaramazsanız hem ben, 
hem de siz şerefimizi ~aybetmiş olaca-

ğız ! .. 
Homur homur söylendikten sonra 

tekrar haykırdı: 
- Sade şerefimizi kaybetmiş olsak 

ne ise .. Ayni zamanda gülünç te olaca

ğız! .• 
Pinkol, şefini teskin etmek ~stedi: 
- Meseleyi bu kadar büyütmeyin ca

nım! Hadisenin nihayet büyük bir e· 

hemmiyeti yok ki .. 
Kara Şeytan öyle hidtletlendi ki ba

ğırmak için açtığı ağzından evvela sesi 
çi~madı, sonra garip homurtular duyul
du ve nihayet haykıra bildi: 

:._Ne? Ehemmiyeti yok mu? Birge
ce içinde elli zabitin kılıç başhklannı 
kesip aşırmak mühim h~dise değil mi, 
sizce? Deli misiniz, yoksa sarhoş mu?. 

-Fakat .. 

- Susunuz Her Pinkol .. Söylediğiniz 
gülünç ve manasız şeyler .. 

Pinkof derhal sustu. Bergam bu inki· 
yattan memnun olarak biraz sükQnet 
buldu. Maamafih söylenmekte ldevam 
ediyordu: 

- Yirmi dört saat zarfında hadisenin 
suçlusunu buraya getirmelisiniz. Küs
tah herif bu harek,etiyle kahraman or
dumuzu tahkir etmİ! olmaktadır. 

kat Bergam'ın da duymasını istiyerek 
mırıldandım: 

- Orduyu ve ayni zamanda Alman 
casusluk teşkilatını tahkir etmiş oldu!. 

Korkunç bir nazarla bana bakarak 
sordu: 

- Sen de ne diy~rsun, orada?. 
Başımla kılıcını işaret ettim; onun 

kılıcının kabzesindeki süs de kesilmiş-
ti. 

- Sizi de tahkire cür'et etmişler efen 
dimi 

.'Kara Şeytan,, ın hi:ddeti artık çılgın
lık raddesine gelmişti. Pinkofa saldırdı, 
yakasından tutup sarstı: 

- Sersem herif 1 Bunun da mı ehem· 
miycti yok? Benim şahsımda bütün 
Alman casusluk teşkilatını tahkir etmi1 
olmuyorlar mı? . 

Hızla itti, Pinkof kapıya doğru yu
var\andı ... 

- Defol! Elimden bir ~aza çıkacak! 
Hazır ol vaziyetinde duran Mayer 

ile 'Planka dönerek: 
- Siz de defolun! Dedi. Küstahı ya-

kalamadan gözüme görünmeyin .. 
l1'i casus, bu emri tekrar ettirmedi

ler; hepsi oldadan çıktı. 
Kara Şeytan bir koltuğa çöktü, bana: 
- Görüyorsunya, dedi, maiyetimde 

nasıl beceriksiz adamlar var .. Bu kabili
yetsiz adamlarla bütün sakinleri aleyhi
mi%de olan bu şehrin ben intizamını te· 
min etmeğe memurum. 1mkanmı bulsam 
derhal istifa edeceğim. 

- Sakın ha, dedim, sizi derhal cep
heye yollarlar .• 

Dik~atle yüzüme baktı, gülümsedi 
ve cevap verdi: 

- Sen göründüğünden sok daha ze
ki imişsin .. Hakkın var, cepheye git· 
mektense •• 

Bu itiraftan utandı mı? Bilmem, fa-
kat derhal mevzuu değiştirdi: 

- Buraya ne için gelmiştin?. 
- Emirleriniz var mı? diye öğren-

mek istiyordum. 
- Aferin. Seninle iyi işler göreceği-

miz anlaşılıyor. 
- Biraz düşün'dü. Çekmesinden bir • 

fotoğraf çıkarıp bana uzatırken: 
- Brüksel civarı bir takım garip fe· 

dailerle dolu .. Hemen her gün bize oyun 
oynayıp duruyorlar. Geçenlerde, bir kaç 
süvari taburunun geceleyin Alost 'Civa
rından geçeceğini haber almışlar. Nasıl 
yapmışlar bilmem, yollara keskin taşlar, 
sivri çiviler dökmüşler. Yüzlerce at sa
katlanöı, taburların hareketi gecikti. 
Böyle ~ir hadisenin tekerrür ctmemc&i 
için lazım gelen tedbirleri aldık. Lakin 
hainler bizi kepaze etmek için bu ba!di
seyi fotoğrafla da tesbit etmeğe muvaf
fak olmuşlar. Fotoğrafın binlerce kop
yası elden ele dolaşıyor. General 
fon Bissing işin tahk~ini bana havale 
etti. Bu işle sen meşgul olur musun? 

- Maalmemnuniye 1. ı 
- Eğer muvaffak olursan, bütün 

masraflarından başka, ayrıca be~ bin 
mark ikramiye var. 

- Mükemmel lTeşekkür ederim. He· 
men §İmdi işe başlıyacağmı.. 

Kara Şeytanı selarrilıyarak çıktım. 

Bu hadisenin mes'ulünün hiç bir za
man yakalanmadığını söylemeğe lüzum 
var mı? Buna mukabil Bergaın odasın -
dan dışarı çıktığı zaman ~apının dış 
tarafındaki tokmakta kılıcının kabze 
süsünü bulmağa muvaffak oldu. Onu, 
ben Bergam kavga ile meşgulken bir a· 
ralık kesmiştim.. (Devamı var) 

Mayere hitap eder gibi yaparak, fa-

T © ınr\tc ıril /4\ m caı 
1FlYJ\i:('g}cll seyo reisi 
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TakH 

ODnto1ln dofu3a Gtlll~ID bahll 
7,13 17,21 

Erb:ıin sonu ' 
Sahalı 1111• l1<lndl AkaıLnt Tat.ı tsıı_.ı 
5,49, 12,28 15,07 17,21 18,56 5,32 

LOaumıu Telef'onıar 

Ya"6UI' t 
tııorıı.u'ı ıcııı: 2t222, l'leyeitla ıcıaı C41144, x.aııı:& 

ıcını 80020, CelıOdar tein: ııoe~. 
\ "rsllkll,-, 1\ lurlı01, ~btlı, Trabya, nOy111<4rtt.,.ı;: 

ıabalıce. KandlUI, T.ttnkôy, Hamı, n~ 1111• ~ıı. norsaı, Kı~h ıcta : Telefon muhabere meıııur 
ııo )-nncın demek kl'ıfldlr. 

Rami lllal)eal: 22711 
l>enl• ,. ,. 311 • • 20 _ --..t ı 
ilfo)':\lld 7a~"' kulealı 2111111. Galata 7&DCUI ına--

40060. 
8ılı!ıl lmll d: 44111lS. &llld4elamamllllı:: %2290. 

Jd nıUdllrllllO: 24SS2. 
r:ı ktrlk Şlrkrıt ı 
B~Totlo: 44801 • htanbol: 24371. 
l!olar idaresi ı ........- ~ 
l\eJO!IUI 44783. Bfoılk1at: 40939. CrbaD: •uo-

M1Mmanlr•: 21708. t'ıl<Mar - Kadlkll71 &0773. 
lll'nı~ıııl: .. 
hlaııbo l : %4378. Ka4ık1!7 : e<l790. BtTOflu: 44~4-

Takol otomobili istemek tçf" 
B~ltı ~lhrtt: (llOS•. ft(~lı. db~Uı 311 • ıoı . ...,.., 

kö7 dbttl ı 80!47. 

Deni• yollar• 
Ttlefonı 
t0tarıbol areııtrutı: 221(0, Ka .. ı.ıı:rı •23112. stınter' 
MoıtanJ&J'1U Paur, Salı, Peraembe. cııııı.a 

ıut 8,:SO da Tophane nııtımından kalkar. ,-ov' 
&arablca>a: 8&lı ve Cuma gllolert aaat 10 d~ 

ııaııe ntıı..muıdan kalkar ve Ttklrdat. lllllPftt"• 
6Arkll:r ulıtlel:rlae utnynrak JtarablPY• '\TUtr. ]tal• 

Al:deni: postası: Yarın sn:ıt 10 da ffel 
kncnk olan vnpur; İzmir, Antalyn, AHI • 5 
Alnn)'D, Anamur, Mersin, Dörtyol, l'n~ll 
n fskendcruna gidecektir. 

• LAP50 
Saat 17 de hnreket edecek vapur' ııııdll• 

ki, Gelibolu, Ç:ın:ıkknle, tmnn:, 1;l~z~c u~· 
Küçfikkuyu, Edremit ve B_urhanı~ c~ 
rayarnk A~·,·alıi:la gideccktır. klll 

l\ııruclcııi: postası: Yarın saat ı; d~o\ıtı 
knc•ık olnn vapur; Zonguldak, ne Gi· • . . o dll 
Sinop Gere1e, Saınsun, l •ntsa, r . , 

' . . 1 kllf· rcson, Trulızon ve l'ızcyc gıc ece 
Kongreıer 

• Güzel sanatlar birlii:li 
kongresi yarın saal 15 de 

bc~i resim şıı 
"n(IC 

AlayköşkU 

yaınl:ıcııktır. u<I 
• Şekerciler cemi~·cli senelik toplan ,.. 

yarın snnt 13 de Eminönü halkedndc 'l 

:pılac:ıktır. 

M onak••• uırnıerı 
ııti• 

• Muhammen bedeli 500 lira olan 3 uıı 
şllik az kullnnılmış bir motosiklet ı;ııııı· 
alınacaktır. Paznrlık yarın saat 14 d~ şlı 
hisarl:ır irlnresirıin Knbntaştnki lc,·aıı 
besinde ynpılncnktır. 

. o o'"id• G en •enenin &ug n 
eç neıer oıdu ., 'J>ilS' 
• Esldşehirde seller demiryohınu cdl• 

tı hal çöklil, Ankara ekspresi işliycnı ı.i· 
'• 150 mebus müşterek bir takrirle t~fş el· 

. t kll 
l!ıtı csash·ede l:ıdilat yaınlmnsını e 

Uler. nırl''' 
• . ıman b:ışvekili Hitler: "Artık e tıl( 

kiler devri geçti, Fransn ile nrannzd:ı 
bir lhtilflf yoktur!,, dedi. 

MUzeıer (il~ 
&7aaofya, nama • Blıa11-•. ı·a11&n ~ı·~,ı 1' 

Klltlı, A""ut MUıo n eamıcter, ııcıattı '\O .~•· 
SMI, flılıhJ mtıu: ~ 

(Bu ı:ı:ıtuder ber Gfttı ııaat 10 dan 111 :va ~ 
tır. > esldfll ~ ;I 

Ttırlı: n hlAm eserini mQ~ Puart ~,.. 
ber cıın ııı.at 10 dıın 16 ra lı.&dar ,.. cuıııa ~ 
den 17 7e kadar acıltlır. ıG -p 

Topkıı.pı :rııttnıl tıer ;Uo ıaal 13 den 
acıktır. 1.,,.ı 
Memleket duJıdenl• •e'•" ,cll4ııl' 

RorMnY• T&Ptarları: cumartcıı ıı:nnıert ı!.~';..~,..,.. 
ceye; Salı ı:Uıılerl 18 de P lrt. Buut tıııen 10 .sa 

halJ"an •aporlanı Cum& r,'lolert eaal 
Drendl:d, Veoedllı. Tr1yutt7•· 

Avrupa hattı : ~ 

f;lrtceci htaıı> 011 M Dd11r1Dlft: Tcleroo 230;9 2' 4' ,po' 
~mı>loa ek•Ptt~I bu gUn Slrktclden e-:ırıt#' 

ka• ,.. Avnıpadan ı;clenl eaal 7,25 te ~ 
YlU&lal edu. u d• ,:el~· tP' 

Knn..,.ııal7nntl ıo.30 da kalJtAr, ıo,4• ııa.reıı• uınıo postau tıer glln saat S.lıO 
111.33 d• ı;cllT. A 
ANADOLU BATTI: ""J' 
Rer ~ battk..t edta ıl,,_dlrc·lnı 

5 
d• 1> ~ 

Saat 8 dı Kon,.a. 8 da Anhara.ı5,1 da ~ ,aı 
.,. Bamsuıı. U,30 da Eıld:e!ıl.r. 19,10 '" 
pruı. 20 de Adapaun. eı!atı ı.ıı~ 

Bıı trcııl.rden su.ot o da bartkel &Uııleri 
tellll paZllrtCJı. carı:ı.mbS w euıı:ı.a 
Moaulıı. kadar serer ctmelttedtr • 

Tlyatroıar 

-n:ı•ı.;n.&JJI DRAM sısMl 'Jdit 

~~l ı~; B~:ETta;.., __ .aı ., 
AYNA1l0Z KADlSI • ~ 
Kt'lr:ıcdl 11 tablo. y.,.aJI• 

ıı aall1P oııııı. 1 flf' 
Saat u.ııo da t· 

'Dftll :.t.\ vt BONCUJC ,.oP: 
Yııun Ztkl TafldA. 

l:RTt'Glln. 5 • 111 TEK Tt'fA~ ~ 
nu gece: (l{ndıköy snrc)·:· , 

gece: (Üsküıt:ır) sinemalarınd•· 
OTELI.0 4 perde. 1 tablo. ~' ~ 

St:UU.DDASI TUR•'N Tt'fA fŞC) ~ " 

Okuyucu küçük Semiha ~e ?t ~er ::e~ı S 
tesl, Halk gecesi: Loca:nr 10~ğıı oP"' 
paradi 10 Arnbncı Hw;mcn 
perde ~,,,. 4 

IST.Rlı\DJ':Rı\SI l ... r.A!' Tl'f~ııc4 ~-,,... 
Proresıır 7.ATt BtJ:llGtlR'UD s .,.,. r-: 

10 yeni l11Dzl7on ve TDrkıyede t\Jt ı-~ 
ııumara: Bir )'UmUrtadaıı bir lndll 
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otel 
dl.atµlta dai.c. 
----~~----------Bir a u §ehrin ahalisi iki kısma ay

Sr tar rıhr: 1stanbul'a inananlar, kar
d:kö nfa inananlar. Boğaziçi'nde, Ka
l:ır :anta:S-fla.rmda, Adalarda oturan
k .:.sti gı kısımdan olduklarım pek 
h~u rnıezıc.r; fakat onlar 1stanbul'a 
dsn ~ ~çı!r~a husumet ilıln etmiş, on
l•ı: nııdını kesmiş sayılmazlar· "Üll-
'" on1 • ... btıl'un aı:n oturdukları yerler !stan _ 
ları b. hıntcrlandıdır ..• Her ne ise on-

F' ır tarafa bırakalım. ' 

bay a;a: ~.e~oğlu'nda, ola ola nihayet 
"ft rınıı nın gazetesine alem olan 
--=ınttc t 
bu tar 0 uranlara haylı tutulurum· 
dilen :ırı beğenmezler, oralarda ken~ 
bir rn nı A~pahlaşmış, daha yüksek 
htıl'a e~enıyete eııniş sayarlar. 1stan
"ara 6oyle yukarıdan bir bakışları 

ır· 
Ye ed~ s~n. ~anlarda bir de hima-
l:'l<lıl . gıbı hır eda takmrnağa baş _ 
&örı·ar · bu taraftaki yeni binaları 

unce. ""'! liyor · 1
" aşa.Hah! buralan d:ı. iler-

l'orı•: ~lern apartrmanlar yapılı _ 
CUJ.:İ dıyorlar. Hani büyüklerin ço-

arr ze · ı · f · taltif . '. ngın erm akır fukarayı 
i~te ıçın takmdıklan bir eda vardır, 

onun "b· b. ~ ~ ı ır.~y ... 
~aQd ı:ray a, Fatih e, o canım Millet 
buw.~ın~: Sultan - Ahmed civarına 
oıurs ' guı.eı binalar yaptıranlar kim 
llıet a olsun, hepsine ayrı ayrı hür
tanbu~uh~bbet duyuyorum. Onlar !s
~ll a. ınanıyor, iman ediyor, onu 
:tnry0r~ırrneğe çalışıyor, ond~ kaç
l'erıel'i ar. lstanbul'un çamuru. yangın 
'.kaltl ' harab evleri varmılj. Öyle so
l<en ~ Varmış ki insan gece geçer
le inı ~ıne bir ürperme çökermiş. Şöy
lıaıı11 ~ş, böyle imiş ... Doğru; fakat a
lı-lesi 1~ köprüyü aşıp öte tarafa geç
~ler d: çamur temizleniyor, harab 
\'eti" l11.eliyor, dar sokaklar açılı mı 
,. ,,or? B"· 1 . <llı.Jar • 1ıa tıB, bu taraflarda otu-
b.ı~~ azaldıkça o fenalıklar daha ço. 
(}a bin·· İstan.buı tarafınca kalan, ora
' :tn a Yaptıran dar sokağın, çamu
~ ~ar~ul~y~ti.~l ürerlerine alıyor, o
h " dUşunuyorlar demektir. Kar
t~'l)~t geÇcnler ise mcsuliyetten 
>a\l'tıh. ar demektir. Sonra orada da 

?3 .. \YOr dah .o~leli • a. ilerilere gidiyorlar. 
h114is kle §ehir bUyüyor sanmayın; 
öıe ' bir kl'Slllını terkediyor. 

h~r eli taraia da hemen herkes büyük 
h:ııı:ı.eı:n etnnıiy:t veriyor: _Beyoğlu'nun 
?in <'<>~ hangı mahallesınde sineklei· l<'at~~ası bir zamanlar gazetele- ı 
~ıı d ın Aksaray'ın bin bir der
~lls aha çok işgal etmişti. 

~il bir ız nıuhnrrirlerinden biri: "İn
l'e kar Şeyi muhakkak başka bir şe
~n deş~ sever" gibi bir söz söyler. 
l fı!'İlrt; 8.4:1~bu'u Beyoğlu'na karşı se-
8tanbuı~ıdıp orada oturanlar orayı 
lstanb a1,ka.rşı sevdikleri gibi. 

~ta hU u .. u ~vdiğim içindir ki bu ta
) 'lllca Ço~k b~r ~tel yapıldığını du -
~°:· lst...nb 8evındım. Otel açıldı, ~Ii-
1 ~· I>aııa uı .1:raf ınm en modern o
i ~. aleJS,Q bU~kleri, Beyoğlu'ndaki
b~e~kl;. bırer misafirhane haline 
tq~ !Iitndı Ö ?e inşallah açılır. Fakat 

tlbuı·a i zıpek Palas sahibine, ts-
nandırn """ . . .d. \u;. tarar o•• .... rmayesını gı ıp 

~ e. lllecb a Ba.rfetmediği için teşek
~ ~l b'Utıız. lnıanrmn, ~hrimizin 
Q 'tı:ı lnıa ınaııırı bulunan en asil k1s-

1ı t..._ nınm ··ı t..r "rtı<?nn· rnu cıs.ı.atım görmesini 
1 ederiz. 

Nurullah ATAÇ 

Banka 
bıııı müdürleri 

b akşam 1 ... ondraya 
~tıb!:eket ettiler 
~ ~ıı..... UJnum m·'dUıii· 'tlt.. ~ -..ı;tfr \' • u .:ı.wami Na-
~Uarn:._ e ı3 bankası umum mu .. d .. 

·~, -·<411er Er· u-
t- ·e l>ar· l§, dün akşam eks -
d ~.e .. ban~ hareket etmişlerdir. 

li tlın <"~- ası umum müdürü Sala
ha]{ ~ da k d'l . l:: edec kt· en 1 erme Pariste 

~ Vve1 e ır. 
litı h ~ de y -

11 ecı .... L'. a.zildıgı gibi bU seya-
• 'a. ""'ı nı r b' ~ le <le~ a 1 ır kombinemn de-
ll th • .- geçen sen . . 

~t· ·atllz h e memleketıınıze 
~~bank ~Yetine i.~d.~i .~iyarettir. 
~a ~ ait · 1 um muduru Pariste 
~t.Q.~lt Ve ~3 er etrafında tetkikler 
~~.' tacJan Londraya gidile -
"~ alıat §uba . 'i Ve Lotıdr t nıh~yetine kadar sü

açıı~akt ada 1§ bankasmm bir 
ır. 

işçilerin sağhğı ve iş 1 

emniyeti nizamna
meleri neşrediliyor 
iş yerlerinin almağa mecbur 

olacakları tedbirier izah edilecek 

Sivil tayyare 
seferleri 

Kadro yeniden tak
viye ediliyor 

Devlet hava yo!Iarı idaresi, nisan 
başından itibaren geniş mikyasta baş
lıyacak olan devlet hava yollan sc -
ferleri için şimdiden hazırhkl:mı baş
lamıştır. 

Öğrendiğimi?.e göre, iş dairesi üze
rinde meşgul olmakta bulunduğu mü
him işlerden bir isini ikmal etmiştir. 
İşçilerin sağlığı ve iş emniyetine ta
alluk eden bu mesele, iş kanununun 
en mühim cihetlerinden birini teşkil 
etmektedir. 

İş kanunu mucibince, kanunun neş
rinden itibaren altı ay içinde iş yer
lerinde emniyeti ,.c işçinin selamet ve 1 
sağlığını temin edecek husugJara da
ir bir nizamname neşri 18.z.ımdır. Ka
nunun üçüncü faslına nazaran her iş 
veren iş yerinde işçilerin sağlığını ko 
ruma ve iş emniyetini temin etmek i
çin gerekli olan tedbirleri almakla ve 
bu husustaki şartları ve tertibatı nok
sansız bulundurmakla mUkelleftir. 

1ş yerlerinin ve işçilere ait ikamet
gB.h ,.e saire gibi müştemilatın haiz 
olması lazımgelcn sıhhi vasıf ve şart
lan, iş yerlerinde kullanılan alat ve 
edevat, makineler \'C iptidai maddeler 
yüzünden zuhuru melhuz kazalara, 
sari veya mesleki hastalıklara mani 

Menba suların
da temizlik 

Belediye bazı yeni 
li ararlar ve rdi 

Belediye, menba sularında temizli
ği temin etmek için bazı yeni karar
lar almıştır. 

tedbirler ve vesaitin, her sınıf mües
seselerde iş kazalarına karşı iş yer
lerinde buunduı ulması mecburi olan 
tedavi levazımının nelerden ibaret ol
duğunu tesbit etmek üzere iktısat ve 
sıhhat vekaletleri müştereken bir ni-
2'.amnnme hazırlıyacaklardır. 

Bu altı aylık müddet bu ayın 12 
sinde tamamlanmış bulunmakta.dır. 
Manmafih nizamname de hazırlanmış 
tır. Bu günlerde neşredilecek \'C me
riyet mcvkiine girecektir. 

Yeni hazırlanan nizamnameye göre 
bir iş yeri, birinci derecedeki iş em
niyeti f}8rtlarını ikmal etmeden iş ya
pamıyac-aktır. İkinci derecede sayılan 
emniyet şartları için ise muayyen 
mühletler zarfında muvakkııt işletme 
müsaadesi verilecektir. Bu muayyen 
müddet dolunca iş yeri eğer emniyet 
tertibatını viicuda getirmemişse ka -
patılacaktır. 

Nizamname ile, iş yerlerine, ne 
hakkında olun;a olsun, bir kimsenin 
ispirtolu içki getirmesi, içmesi, Da§

kasına vermesi ve satması sureti kat
iyede yMnk edilmektedir. Fakat i3 
kanununa tiıbi olan meyhane, biraha
neler bundan müstesnadır. 

A~Tıca ağır ve tehlikeli işlerin ne
lerden ibaret olduğu, hangi işlerin 18 
yaşından küçük olanların çahşamıya
cağı ve hangi nevi hastalıkların, han
gi işlerin neticelerinden addedileceği 
de tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Gebe ve emzikli kadınlar, nizam.La
me mucibince mühim bir kısnn işler

de çahşamıyacaklar, bliyük mikyasta 
kadın amele çalıştıran iş yerleri, bun
l:ı.r için emzirme odaları veya çocuk 
bakım yurdları tesis edeceklerdir. Bu 
hususta ayrı bir ni?.a.mname hazırlan
mıştır. Bu nizamname de diğerlerine 
merbut olarak neşrolunacaktır. 

1stanbulda satılan menba suların -
dan bazılarının menbalarındaki tesi
sat sıhhi ve fenni değildir. Bu sebeb
le damacanalara dolan sular toprak
tan sızan yağmur sularıyla karışık 

olmaktadır. Bu suların boruları da es
ki ve gayri sıhhi olduğundan su da
macanalarda tortu yapmakta, beıTa.k
hğmı muhafaza etmemektedir. Bunun 
için her şeyden evvel evvela menba 
lar, en son sıhhi ve f<:nni cihazlarla 
takviye edilecek. suyun çıktığı yerde
ki cvsafmdan hiçbir şey kaybetmeden 
damncanalanı dolması temin edile -
cektir. 

Veni sokak lambaları 

Diğer taraftan menba sularının dol
durulduğu büyilk ve küçük şiı;elerin 

temizliği de sıkı bir kontrol altında 
bulundurulacaktır. 

Birçok sucular bu §işeleri yıkama
dan, bilhassa ağızlarını temizlemeden 
doldurmaktadırlar. Belediye, bunun 
için mcnba mahallerinde şişelerin 60 
derece hararet içinde yıkanmasını ve 
suların da bunlara el değmeden doldu
rulmasını temin edecek vesait bulun
durulmasına karar vermiştir. 

Bazı mcnba ~ularında. bu tesisat 
mevcuttur. Diğer sular için de ayni 
tesisat en krsa bir zamanda yaptın -
lacaktır. 

Belediye, menba sulan fiatının da 
yan yarıya ucuzlatılması için tetkik
ler yapmaktadır. -lÇERDE: 

• ÜNİVERSiTE kütüphane:si, talebenin 
j s t i r n d c s i için geceyarısına kn· 
dar ııçık lmlıındurulncnktır. 

• TAŞKASAPTA ka,·sn eden Emine ,.e 
Ane isminde iki kaclın cürmünı~şhut 
mahkemesi l:ır: ~ ııılun lıeşrr lira pnrıı re· 
uısın:ı ınnhkiım rdilıniştirlrri. 

• CNl\'EHStTE'dc hu ~ene on hine ya· 
kın tall'lıe Y:ırclır. Son sınıflard:ı hıılunon 
ve mezun oloc:ık tnlche arlcdi de iH ıliir. 

• EC.\'EBl ME~II.EKETT.EHLE telefon 
mllkltlcmeleri ucuzlatılmıştır. Yeni r·ch· 
herler şubat içinde leni cılilccl'klir. 

• T.H.K. Başkanı Fuat Buka ılün P:ırise 
hareket etmiştir. Kendisi Paristl' tcdnvi 
olacaktır. 

• AESKEIH,1G1!\t YAP~!..\ \'A:\' ıncktP.p 
mezunlarının memuriyete ıılınahilcccui 

nlükndorlıır:ı bildirilmiştir. Ancak bu ~ilıl 

ler nnmzel olarak çolışııc:ıklar \'C asker
liklerini hilirdiktcn sonr:ı eski işlrrine 
ılnir bir hnk iddi:ı <'ılemiYrceklenlir. 

• IIAKl'.\ILERI.\' şıılıalt:ın !lilı:ın•n nr
lıklıırınılnn birer llrıı kl'~ilcreklir. nu pom 

Belediye ile elektrik şirketi arasın
da geçen sene yapılmış olan anla5ma
dan sonra şehir meclisinin ,·erdiği 

kararla yeniden konulacak bin sokak 
lambasmın şehrin her tarafında ko -
nulmasına başlanmıştır. Bu iş marta 
kadar ikmal olunacaktır. 

Kız k a rdeşlnl \1e 
karısını yaralayanlar 

Taksimde, Valde çeşmesinde otu -
ran 22 yaşında Eleni isminde bir kız, 
kard~i J...cfter tarafından bıçakla yü
zünden yaralanmıştır. Lefter, kız kar
de§inin Hasan isminde bir gençle ko
nuşmasma kızdığı iç:in bu işi yapmış, 
sonra kaçmıştır. Zabıta tarafından a
ranmaktadır. 

Süleym..ıniyede Hamam sokağında 

oturan Hasan da karısı Hüsniyeyi ge
çimsizlik yüzünden bıçakla bacakla -
rmdan yaralamıştır. 

çok \'Ocııklu lıi•kimlı:or<" ~anlını için ny· 
rılnrnklır. 

• Ç,\J\TH '.\IEIDIET bıııinı'kki snlııknh 
rHin Kııl'nl,öyılı• trnnw:ıyıı binen Sahntay is J 
ıııinıle bir gcııritı cehiıırlrn pııra çnrpnr
keıı yııkolıııınıış ,.c ciirmiim<"<;;hut m:ıhkc-

nıesi torafınılnıı i uy '.!3 siin hop e mah
kiım olınııştur. 

• r.tımSl':\D.\ <lükkiiıılıırnı k:ıpanınn
sa:ılleri tnlırlil edilmiştir. 

• 1KTIS.\T \'F.Ktr,t Şakir Ke~ebir dün 
şehrimize gelmi ,11. Kendbi f...tanbul:ı geç
t iktcn sonr:ı Yolo,·nyo gllmiştir. 

• SIHKECt ;\IE\'VA:o;rnın nçılması için 
l"\,'lri11 n•kfill'Iİ tıırafından bu i~e memur 
rılill'n Pro .. ı lınzı e'in\lor hozırlamışlar· 
dır. 

• t 7 Şl}flA TT A bir ~ahııp yağmuru gör
mcm İ7: nııılıtemeldir. HArlhe kiiremiz ci-

De,·let hava yo!Iarmm nisan ba.51-
na kadar bütün yolcu tayyareleri gel
miş olacağından on tayyare daima ser 
vise hazır bir vaziyette bulunacaktır. 
Bunun için ilkbaharda hava seferleri 
yalnız İstanbul - Ankara &rasmda de
ğil, ·İstanbul - Ankara - İzmir. İstan
bul - Ankara - Adana arası ve müte
kabil sen•isleri şeklinde de başlamış 
olacaktır. Gene bu yaz içinde Elazık 
\'e Van servislerinin qe açılması ka
bil olacaktu. 

Devlet hava yollarının me,·cut kad· 
rosu genişliyecek olan servise ve ı:o

ğalacak tayyarelere yetişemiyeceği i· 
çin kadro yeni elemanlarla tak\'iye e
dilecektir. Bundan dolayı da yeni tny
yare makinistleri alınacaktır. İlk ola
rak sekiz makinist alınacaktır. 

Bunların şubatın yedisinde Yeşil -
köy tayyare ist..-ısroııu müdürlüğünde, 
Ankarada ve lr.mirde imtihanları ya
pılacaktır. Bu imtihanlarda Türk ku
§undan ycti~miş olan gençlerin mu • 
vaffak olaca.klan muhakkak görül
mektedir. 

Önümüzdeki mevsimde devlet ha
\'a yolları yolcu nakliyatı tarüele -
rinde bir miktar daha tenzilat yapı
labileceği de ümit olunmaktadır. 

Evkaf - Belediye 
ihtilafları 

Hake m kararlarının 
tatbikine geçtldl 

1935 senesinde, evkafla beledi~e a
rasında halledilememesinden dolayı 

hakeme havalesi zarureti hasıl olan 
ve seçilen hakem heyeti taraf mdan 
- iki defa temdid edilen altışar aylık 
devrelerde - tetkik edilerek karara 
bağlanan meselelerin tatbikatma ge -
çilmiştir. 

Evkafla belediye arasında halledi
lemiycn bu meseleler arasında sular, 
~ehir icinde kalan metruk mezarlık -
lar, bırtakım arazi parçalan ve arsa
lar, camiler Ye mescitlerle alakası o -
lup olmadığı ı:i.ipheli binalar, bostan
lar v~ sayısız binalar bulunmaktaydı .. 
Hakem kararma göre bunların mühim 
bir kısmı belediyeye intikal etmiş, bir 
kısmı da. evkafta kalmıştır. Bu arada 
bazı ayırmalara da zaruret hasıl ol
muştur. Şimdi bütün bu pürüzlü me -
selelerin tasfiyesine hakem kararları
na göre başlanmış bulunmaktadır. Ma 
amafih cvkafla belediye arasındaki 

pürüzlü işler bu kadarla ve \'erilen bu 
kararlarla da bitmiş olmamaktadır. 

Hemen her gün hukuk mahkemeleri
ni belediye ile evkaf arasındaki her
hangi bir dava işgal etmektedir. Me.a
mafih bunlar sonradan göze çarpan 
birtakım tef enüata veya esasen mu- · 
hakeme saföasında olan meselelere 
taalluk etmektedir. 

- - - -,-arından geçecek olıın bir kuyruklu yıldız 
dnn mütevrllitılr. 

• ERRAA'nın Vercliköyünden Huriye 
isimli bir kndın 15 yaşındııki ü,·ey oğlunu 
döverek öldürmüştür. 

• HA \'DAHPAŞA GARI'na trenlerin ha
rd;l'llerini hildiren hlr oparlör konmuş
hır. 

• K \ ST \ :\IO:"\U mchıı~u Tahsin Coşkun, 
dcvtcı zir:ı:ıt i~lctıneleri kurumu idare 
ıneclhi rcisliğinr seçilmiş "c işine başla· 
nııştır. 

• OHDU'nun Scllmiye ııınhall~sinde bir 
yaıııun nlmu5 ,.e :•nnan ewlc beşikteki üc 
o)·lık hir çocuk kül hnllne gelmi~lir. 

• Fl:\'I l\F.'rle ''Türkiye eumhuriyeti U· 

mum l'll7elelcr muharriri Hasan Yozar,, 
i~minde hir sııhlekı\r tevkif edilmiştir. Suç 
lu, h11kimi ıle dolandırdığı i('in davası 

lınskn yt'rde görüleeektir. 
• H.\ RfCJ\'E nklileti protokol umum 

ınürlürü Şe,·ket Fuat Keçeci ile daire mil
düril umumllerinden Mehmet Cevat Açık 
alının orta elçilik payesine terfileri yük· 
ııek tasdike iktıran etmiştir. 

KURUN'da 

Terbiye 
s istemimiz 

A Si.\~. US, son g~inlerde 11:un . ıı:adıya 
munaka~a edılen mekteplerde maddi 

cc:anırı l'e ce:a111n ııer bulması nıcselc
&i tlra/ında kentli fi/.;irlcr,ini şöyle lıülciscr 
ediyor: 

")lekleplcrde çocukl:ırımıza verecl·ği-
nıiz tcrbıyenin esası dn ~üphesiz olanık 

şeref, haysiyet, izzetinefis duygul:ırın:ı dn 
yanm:ılıdır. Her fırsotınn i~tif:ıde ederek 

gençlcrrtr. hu duyguları beslemek - l :izım
dır. Şu h:ılde izinsiz ve tevkir gibi cc:ı::ılnr 
dn lnlbik edilmemelidir. 

Fakat bu rezal:ır nıekleplerden kaldırı
lınca n• me\·cut r.eznlar kiıfi geJmcylncc 
geriye kalan şey nedir? Sene sonunda sı· 

nırt:ın tlönnıek.. dcitil mi'? Alleı.i içinde 
terhiye.,ine ılikk:ıt edilmiyen bir çocuğun 

biitün lıir ~ene mcl:lcplc y:ıplıgı yar:ımnr.
hkl:ırın. cezası nlarnk sonund:ı arkndnşln 

rmrl:ın oyrıldığını \"e tahsil h:ıy:ılında 

geri knldılhnı görmesi kari gelir mi, 

Bu nokt:ırlo şöyle bir fikir lrnlıra geli
yor: Tahabel sanalinin bazı haslal:ıra ilac 
olarak az ıniklord:ı zehir nrdiği vardır. 

Acaba ailesi arasında haysiyet, şeref his
lerine kıymet verilmiyen bir ı;ençlc bu 

lli~leri y:ıratmoğ:ı çnlı~mnk, knhil olmndı
!:ı t:ıkdirclc doktorların hnst:ılor:ı iliıc ola-

rak az ıniklarıfn zehir ,·ermesi kohllinılcn 
bllgiin terbiye sistemimizden m::ıkl:ışlırıl-

mış ol:ın h:ın eeznl:ırın talbiki !cevir. ecli· 
Jcmcz mi?,, 

"Jleniiz unutmadık: Altı, ~·edi sene eT• 
,.el nıemlckeliınlze gelen bir ln.ı,ıiliz terbi· 
yecisl f ngiltere mekteplerinde bugün htılA 

dnynk usulünün nıc,·cul ol<luğundan b:ıh· 
setıııi~li. Acaba lngilizlcr bir kısım mek

teplerinde dnhi olsa ne .şekilde bir da~·ak 
usulünü hangi :ıhvnl Ye şerait içinde o 
hangi tnleh<"lcrc l:ıtbik cdiyorltır? 

Bir., doynğı dc~nr~i bir tnrar:ı bırnka· 
hm. Tnletıeyi 1slal1 edecek "C kendisinden 

iı:ten ilen NlıHlımnnı verebilec-ek bir ''azi· 
yete sokmnk için pedagojik usullerden is
tifade çnrelerini eroynlım. Dunun için de 

en baştn grlen tedbirler arasınrl::ı olııınk 

üzere talebeyi mektep dışında meşgul ede· 
cck okul teşekküllerine yer verelim. 

Bugiin dünya öyle !Jir ' "aziycttcdir ki 
si:rnsi iılıırt• sMemleri ile bcrnher ıerhi~ e 
sistemleri de her memlekette değişi~·or. 

nu dei{işlkllkleri ynlnız kitnplnr içinde dı
ijil, hııynt içinde tetkik ederek onn göre 

hareketlerimizi uyrlurrnnmız 1fı7.ımscli
yor .. ,, 

CUMHURIYE1" de 

Japonla nn acele s i 
A JJ/n/,\' IJaııu, Mare~al Çan /\ay Şekin 

C:iııiıı nmi,~ iilkcsiııcle Japoıılara /;ar
şı çele Jıar.bi /T<l[lmoya l:arar r•ermcsi ıi:e
rinr. .Tapon :n/ıifürinin lınrlıfn dnha (a::-

la 11:atıl111a111nsı111 istediklerini 11a:arak 
tli/IM ki: 

- Tiıı lllİİC-ııılell' UZllll ~Ürer \•c J:ıponya 
ordu, ııı:ılzerne ve pnra lı:ıkımınclnn yıp

ranır, usıl llüşmnıı telakki edilrn Sovyct 
Rusyoyıı knrşı z:ı:nflor. 

Filhnkiko Cinde y:ıpıl:ın harekat. bil· 
hassa ikfüadi \'C ın:ıll lı:ıkımdıın Japonya 
:l'a :ıhyli pnhnlıy:ı mnl olmaktadır. 

lştl', Çin lınrhi Japonyayı, böylece, hil
lınssn lktlsndl ve rnnli lı:ıkımdan zn~,n:ıtır-

krn So\'yet Ilus.rn d:ı, lıergün biraz doltn 

kııvdleniyor. Uznkş:ırklnki knrn, h:ı,·ıı ve 
deniz ktı\'\'cllcrini s:ıyıca nrtıınlıl:lı gibi 
hudullordn ınütrmndi:ren t:ıhkim:ıt ynpı

yor, hıırndnki kuncllerin siliıh, ccplıaııc 

ve nı:ılıcınc ihtiyaçJnrını temin edeeck 

ftıbriknlnrı nrtlınyor, demİ)TOllonnın jn. 

ş:ıatını ilerletiyor. Japonya}, idare eden

ler, iki üç sene dnh:ı geçerse, Sovyct Ru • 
ynyı yenmek ümitlerinin tamamile suya 

düşcceJUnden emindirler. Onun içindir, 
ki bunlar, Çin işini biran evvel tatlıya 
ha~lnmnk ve daha fazla nkit .kaybetme-

den Sovyel Rmwn ile kozlannı pay et
mek fikrindedirler. Acelelerinin schclıi 
hudur. 

Sovyetlerin 
alacakları 

ltalyada hacze dlldl 
Roma, 30 (A. A.) - Milano mahke. 

mesi, Sovyetıere ait matluba.ttan 25. 

785. 433 liret 90 santim ile 20. 000 
liret mahkeme masrafının ve muhte-

mel faizler için de bir milyon liretin 
hac7.edilmcsine karar vermi§tir. 

Bu haciz karan, BOvyetlerin tica -
ret mümemillerine bildirilmiştir. Bu 
karar,büyük bir İtalyan çelik müee -
sesesinin .müracaatı ilzerine :verilmi§· 
dir. -



Elektrik şirketi 
Nafıa \'ekili Ali Çctinkaya dün ak

şam, be:aberinde devlet demiryolları 
umum mUdüıii Ali Rıza ve idari m~a
vir Ruchan olduğu halde şehrimize 

gelmi3tir. 
Nafia vekilimiz. ista.syonda mebus

lar ve daire müdUrle!'i, mühendis 
mektebi prof~rleri ve dostları tara. 
fmda.n. lıllrşılanmıştır. 

Ali Çetinkaya bu azada kendisile 
görüşen gıu:etecilere şunlan söyle • 
miştir: 

lklnci netice de QQk mühimdir. r.
ki mukavelede hilkümetin firketl sa
tmalmak h&1da l~ aeneısiııde bq • 
larken 926 munzam mukaı;elcsi ile bu 
müddete yirmi sene ilave edilmiş ve 
1960 a çıkanlmıştı. Yeni anlaşmada 
hüktlınetin §irketi sat.malmak hakkı
nın başlaması tarihi 1940 olarak tes
bit edilmişti~. Yani iki yıl sonra htt
kfunet istediği ı..kdirde şirketi satın 
alabilecektir. 

Üçüncü netice de sermayenin hesa
bında lsviçre frangı yerine Türk lira
sının kabul ettirilmi§ olmasıdır. 

"- Eminönü meydanının açılmaııı 
için avans olarak !belediyeye 300 bin 
lira kadnr bir para yolladık. Bu para 
ra ile evveli birimi bölge istimlak e
dil~tir ki, bu kısma Valde kıraat
ha.n.eei cıe dahildir. latimlak işlerini 
vekilet adına. takip etmek Uzere iki 

Tes·satın ıslahı 

murakıp tayin ettik. 
Eminönll meydanına, tramvay şir -

ketinden almıa olduğumuz 1 milyon 
700 bin lirayı tamamen hasretmi§ bu· 
lunduğumuzu biliyorsunuz. Bunun için 
bir talimat.name hıwrlaııdı ve bele -
diyeye gönderildL lstiml8.ke derhal 
başlanması için vekiletçe icap eden
lere emir verilmiıJt,fr. 

tEtektrik Şirketi meselesi 
Elektrik §irketinin halktan almış 

olduğu pa.n-~ar üzerinde şirket mu -
rahhas1an ilr )ton'1l3mağa başladık. 

Bu paraların geriye verilmesi etra -
fında :murahhaslar bu.an menfi, ba
zan da müabet birçok §eyler söyledi -
ler. Yaptığır • ..1. hesaplara göre §irke
tin halktan haksız olarak aldığı para
lum yekfinu 3,5 milyon Türk Jirut· 
dır. Şirlı:et murahhaslarını 'bu mesele 
etrafında göriipneğe devam ~ek ti-
7.ere davet edeoeğiz. 

Şirketin satm alınması 
Elektrik şirketinin satınalınması 

etrafında §irket murahhasları ile 
yapmış olduğumuz uzun görüşmeler 
bizim için müspet w ehemmiyetli ne
ticc~er v~rmijtir. Şirket 1926 muka -
veleiliıin kaldmlmuını eeas itibarile 
kabul etmiş vaziyettedir. Bundan çok 
mUhim bir netice ~dmıaktadır. Bi • 
rinci netice şudur: 

İlk mukavele imtiyaz müddeti 1960 
oln.rak tesbit edilmişken 1926 muka
\"elesi ile imtiyaz müddeti otuz sene 
d:ı.ha uzatılmak .suretiyle 1990 a çı

l•DrılmlŞt.ı. Yeni konuşmılar:unu.da bu 
otuz senelik knüyaz mukavelesi refe· 
dilmi~ ve tekrar 1960 senesi imtiyazın 
hı tam müddeti olarak kabul edilmiş
tir. 

Hatay davamız 
Cenevre, 31 (Hususi) - Hariciye 

Vek.li Aras ile Fransı.ı Hariciye Nazın 
Delbos, Hatay meselesi hakkında tekrar 
görüşmüşlerdir. 

Bu mesele konseyin toplantısından 
sonca bugün mutchaMısların tet~ sa
hasına intikal edec.cktir. Türkiye ile 
Fransa arasındaki siyasi noktai nazar 
ihtilafı bertaraf edilmiftir. 

Fransız Hariciye Nazın Delboı, Po
lonya Hariciye Nazırı Beclt ve lngili.ı 
Hariciye Nazırı Eden memleketlerine 
dönmüşlerdir. 

Pariste hemen bütün 'azeteler, Ha
tay intihabatı ile meıgul korniJyonun 
şubat soalanDda Türk Te Fransız mü
tehaa1Jalarmın da i§tiraki ile toplanarak 
intihap statüsünde tadillt yapacağma 

dair haberi memnuniyetle kaydediror
tar. 

'•Fransa- Belçika 
Milli futbol maçını 
Fransızlar 3 -6 

kazandılar 
Dün Pariste Park dö Prens stadında 

yonanan Fransa • Belçika milll futbol 
takımlan nıaçı Fraı:uuzlann 5--3 ple
beleriyle neticelennaiıtir. 

İlk devre tarafı~ ikiıer ıoliyle 
berabere bltmipe de ikinci haftaynida 
~ok düzgün bir oyun çıkaran Pram1z -
lar rakip!erinin yaptıkları bir sayıya 
~artı üç go1 daha atarak müsabakayı 

ka.zanıııqlaıdır. 

Fransızların attığı bq coldcn üçünü 
Veymand. birini Kurtua, diğ:rini de 
:Wicola atmıtt•r • 

.Bu maçta Fr&ıı1u nıilli taklJD.UlUl caki 
.Udafll Diap bltcl ft mefbur Yor· 
dam da jlJı defa olarak mer1".ı muavin 
oynam•ıJer •• ,ok muva.Ifak olanıtlaı
dır. 

Şirket, murahhasları ile yapmJi oı. 
duğumuz konuşmaların en mühim he
deflerinden biri de tesisatın ıslah e
dilmesidir. Bugünkü tesisat hemen 
hemen tamamen bozuktur. Hatta e -
lektrik eebckc.sinde tehlike olduğunu 
da söyliyebilirim. Bu ise şartnameye 
tamamen mugayirdir. Şirket tesisatı 
mlah etmeyi kabul etmiştir. Bunun i
çin teknik bir komisyon seçilecek ve 
ıslah edilmesi lbımgelen hususlar sı
raya konacaktır.' 

Tesisatın ıslahı için la~mocrelen 

masrafa gelince, şirketin halen 3 mil· 
yon lirası vardır. Bu üç milyon lira
yı derhal bu i§e yatıracaktır. Bundan 
bajka he.r sene kaz.ancmm iki milyon 
lirasını ayni işe huredecektir. 

Bugünkü tesisatın ıslahı altı sene 
ka.d&r aürecek, ve bunun için on be§ 
milyon lira aarfedilecektir. 

Tesisatın Jalahı i~inde • ortaya. iki 
mesele ~ıkmıjtır. Biz bu ıslahatın dı
ıanya döviz çıkarmadan yapılmasını 
ve aarfedilecek paranın sermayeye 
zam edilmemesini istedik. Bu cihetler 
henüz aramı?.d& teebit cdilmiı değil· 
dir. Bu talebimilde hakhyı:t. Çünkü 
ıartname mucibince şirket, bu te ·isa
tı bize tam ve kusursua olara.k verme
ğe mecburdur. Şayet şimdiye kadar 
yapılmamış, 'bcımıkluklan 1alah edil -
memifse buna. 88.J"fedilceek para eer
mayeye eklenmemelidir. 

Hulasa; tesüıat.ın ıslahı üzerinde 
~ ve ıııuıkavele tart • 
name.ine uygun olmıyan tek1iflerln1n 
ıtckra~:kiki için murahhaslamı ge
lip m ereye oturmalannt t.eklif 
ıetmclc üurey:iz. Bu ba.h3ettiğim teklif 
bugün yarın kendilaine tebliğ edile-
cektir.,, 

Çin - Japon 
harbi 
~ Haıtara!ı 1 inekte 

ıleğihe de bııvıı budur. 1ng;Ji1, ı-·ransn: ,.e 
So,·yet hariciye nazırlarile Çin delqc.ıi
ınin iblilifı bnllicin viirude getirdikleri 
:karar sureU pro~ıi yarın Çin .murahhası 
na lıüklimetine .bildirmek kin teblil edi· 
!ecelıtir. ~er bu metin Çin tarafından 
ıreddedlllr~e 'konseyin !bundan sonra her 
ıtürJü karar sureti pro;esi tanziminden ıvu 
gecmesi muhtemeldir:. l\furahbas heyelle-
:rin "6cude ıeürdiklcri bu karar 5Uretine 
!Polon)·a delr,seşl Hlraz clmi.şUr. PpJon)'a 
mümes~iJlerlnln tahririne iştirak etmeı'lik 
led Jıo)le bir karan Polonra hükumetinin 
fena k:ırşılı:rnc:ı~ını bildirmlflerdir. 

fşin siyasi cephesi bu şeldtdeyken Ja
ponya, harp ha:ı:ırhk1arına olanca tiddetl
le devam etıncktedlr. Aşa.Aı yukarı altı ay

~anberl deı·am ııden çarpıutın Japon bfit
çe.~inl 11rsmıştır. Bunun deYamtnı lemia 
edeb,ilmek icJn hükt\met tedbirler almak 
:zaruretinde kaJmaklJldır. Japon maliye 
nazın hozine varidatını iiç yüz milyon )"en 
arttıracalc 'Yeni vcrsiler konulaeaRını 1ıil· 
dlrmlftlr. 

Harp va~i yeli 
Gelen haherJ«e aörı Cinde harp cı:te 

harplpinden batka bir mo.hi)ct gÖ-'tırmc· 
mekledir. Şunu da itiraf etm~k l!mmdır 
ki, C:ln ç~teleri Japonlara tehlik~li anlar 
yqatmaktadırlu. 

Tienı;in - Puko,· demir)'Olu üıerindcki 
;Japon iJeri hareketi duı1n\l§tur. Japonlar 
tki cenahları flra&·ndakl (2f0) kiloı;oetre· 
lık gcdisi kapalmoğa çahşmnktadırlnr. 

Çin akıncılarının Jm •edikten ıirerü Ja· 
pon ordu5Una tehlike t.qkil ettikleri ıö
rfilmüJtür. 

Çin ordusu Ynngtse nehrinin cenubun · 
ıla ('ok ku\·vclli müdafaa mevziJerloe ı;e· 
ldlmiJlerdir. Meni~r kırk :kUometre bo· 
yunda ve 11 kllpmetrc ıeııişliğindedir. 
Çin çeteleri 500-1000 er ki~iUkUr. 

)larqal Çan Kay Şek cephede yaptıjı 
tellltlen JUınkovn dönmüştür. Derhal u· 
mumt karardh ~rkinını topJam~ Ye ns· 
Jccrl nziyet hnklc1nda bO>ilk bir nikbinlik 
ihzar et11Jl1Ur • 

Cin m:ıli:re nazın, Cin sahillerlnin ablo-

1
• kası ve \•aridalınm nuılmuı neLİıCe$indc 

har.lı:J borclar tedi;valuu .kesınek ruccburi
:yetiude talacliuaı MJcl.tnDJtUr• 

Habeşistan 
lktısaden 

ltalyayı 
fethediyor ! 

Londra, 30 (A.A.) - '"Sunday Ti
mea,, gazetesi yazıyor : 

"'İtalyanların Habeşistanda maruz 
kalmakta olduktan ciddi iktısadi müşkü 
lita ait tafaiüt bize salahiyettar bir men 
hadan gelmiştir. 

Bu tafailit gösteriyor ki, Ha~iıtan 
İtalyanın mamul maddeleri için bir pi
yasa te§kil etmeksizin onun paraunı 

ve vesaitini kendine çeken fakirleJ1nİ§ 
bir nuntaka haline gelmittir. Ticaret, 
durgundur. Yerliler, ancak k,endi ihti
yaçlarma yetecek kadar istihsaldc bu
lunmaktadır. 

halyan memurlarının müstemleke 
idare&indeki tecrü.beaizlikle.ri dolayııile 
vaziyet bütün bütUn vahimle§ttli~tir. 

Şurada burada esasen içtinabı kabil 
olmıyan münferit zayiat vuku bulmak
ta olmuına. ıve Somali ve Eritre aaker-
lerindan buılarmm kaç.."nakta olmaları
na n~.en işgaful herhangi bir surette 
tehl~eye maru.ı bulunduğunu röıtere

cek hiçbir alamet yoktur. 

Barsetonayı 
bombardıman 

Vilzlerce adam Uldfl 
Barselona, 30 (A. A.) -Ast tayya

releri bugün 6ehir üzerine iki hücum
da bulunmuşlarchr. Attı tayyare neh· 
tin merkezine kırk kadar bomba at
mıttır. "İki ili. üç yüz kişi. ölmüş ve 
pek çok insan yaralanmt§tır. 

Barcelona, 30 (A. A.) - Asiler:n 
tayyarelet"i, yeniden üç defa şehrin 

merkez.ini bombardıman etmi§tlr. 39 
ki§i ölmil§, ve bir çok ki§i yaralarunt§· 
tır. Hasarat, milhimdir. 

Hnr elon, 31 (A.A.) - Resmen bfldirildl 
line söre dünlcü bombardıman neliccsinue 
kırk ı·cdbi cocuk olmak üıer:e 1i5 kişi 
lilmiişliir. 

Diin Tenıel mınlaknsındR nı; düşman 

~rest rtö~ ırülmü§tür. 

3 tath su 
denizcisi 

Alman t11yfalan vapurhınne 
giderlerken macera geçirdiler 

EvveJ~i gün limanımıza gelen Relu· 
am seyyah vapuru tayfalarından üçü 
evvelki gece tehlikeli bir macera geçir
mişlerdir: 

Ohan, frşkavzen, Karcıl Şaride is
mindeki üç tayfa seyyah vapuru Kız 

kulesi as;ığında !demirledikten sonra 
~hri gezmek üzere İstanbula s;ıkmışlar
dır. 

, O~ tayfa gece yarısına kadar Beyoğ
lunda gezmişler ve vapura dönmek üze 
re Tophane rıhtımına inmişler. Bütün 
aahil boyunca kendilerini &etiren vapu· 
ru anamıılardır. 

Tayfaler vapuru bulamayınca Deniz 
yolları nhtumna bağlı ,duran sandal-
1udan birine uhibine haber vermek Jü. 
zumunu hi11etmekaizin atlayıp vapura 
doğru 'ürek çekmiye baıtamıılaıldrr. 

Sandal seyyah gemisine yaklaıacağı 
yerde akıntı ile Klzkulesi önünden A
hırkapı istikametine doğru uzaklaşmıt
tır. 

AlnıAn tayfalar geriye doğru kürek 
sekmi§lerıe de Hayırsındaya doğru 

giden sandala su ldolmı~ t>aılayınca, 
cesaretleri kırılmış, bağırmrya ba§l&mıJ
iardır. 

Bunlııınn seslerini Bandırmadan cc· 
leun co§Jrµn motörü kaptanı Ahmet itit
mit, tayfaları motöre alıp tstanbula 
getirmiş, deniz polisine teslim etmi§tir. 
Tayfalar sabaha ~artı vapurlanna g(S. 

türülmliılerdir . 
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Nazi propagandasın 
müsaade edemeyiz 

Türkiyemizln dünyadn tasdik edilen mışJardı. Bu12un nasıl aeUceall ---
bircok ehemmiyetli kıymeUerinden ıkisl herkesin mah1mudur. Şimdi oadaa ~ 
üzerinde uuracalız: gila olan yarl Almnn propapnclaaleıa ... 

1 - Gerek lç siyaı;a ve gerek dış .siyaaa mala ve doldurıuaAa savaıtılını '6r6fr 
bnkunlarından dün)·anın en emniyetli ve nıt. Almanyaya ılden talebalerieDJM .. ıt-
kun-ctli memleketi olması. ıas yapma .. memur edlldlkh:ri sa..,.... 

2 - Bugünkü dfin» da valandaJ1arına dan tiyada ııaayonal - aosyaU1111l'D ...... 
hürriyet ı;unnn nadir di)·arlardan lılrl ol· rıııda ihli18s yaptınJciıiı ı~· fi 
ması. kültür blkan41ımmo blUla WUn'ı!flll 

Bu iki kıymet sadece bizim "iyi kunın· raRmen balA sürüp gideR "Almınpft.., 
tuıuuz" değildJr. Bu hal dünyanın mallı· lehe gôodermek meclCıhlnti. ye~ 
mudur ,.e her tarafla gaıeteler bu uzi)·eU• IDU:j gibi Almanlar fstanhnt fibl ~ .. 
mizden ıitayi,tc babsetrnokteditler. ite· yllı ..,._.llst bir ileri "ria _.. .. 
mnllzm, bugünkü dünyada ileri devlet \'e tam Oaivenitenataia yaaı ........ 
kuran n he1111ün kökleıen genif dem9kra· "kıraat $alonlan,. açmJt- Mfla•" ..... 
si ynralnn bir ideoloji ve bir &i&tem olar.ak nuyorJar. 
kabul edilmiş bulunuyor. Bu de bu ka· !Ik snyfamızda nep-etliiimtı A611M ~ 
naatıeyb. Fııknt lıu geniş demokrasi, bir· katle bıakın1z. Bu, Alman kıraat saıoa .. '9 
çok Avrupa memleketlerinde !Jüyük h:ırp· tovanmdakl limbanın resnticllr. -:ı= 
ten cv\"el ,.e sonrıı bazı hızıblar tarafından l\emaliat TOTk seatlillata kı~ 
muhtelif fena temayüller frfo iılismar ediJdlkJerl bir uJoH ~a tüıii Mt' ... 
edllmi~ olan ve edilen garp demokrasisi· ha yapılamaz mıydı? Yoka& )'anllW .. 
nin hatn)arındnn lamnnıile lemizlcıunif f!evver sençliğimize, "dilDf8YR tli-. ffl 
bir demokrasidir ,.e hiirriyel ıevjlmıı 'Ve medeniyet nurlan saçan bh1c1k ...... 
"bir gün hiirriyetlerimizi kökilnden hr· tin samalı 1'ıc oldu~ .. kanatini "'' .,.,. 
panlayacak sinsi temayüllerin yayılma- nıek :bllyorlar'l 
ıına, ve kuvveUendiriJnıe5İtle müsaade Tahkik ettik ti bu •nu .....,. f!fltll 
edect-.k l}e'kilde,, gözlerimizi bulandınnq kimse UselerimiHen birta4e ..ıaı.-
de~ildir. alllmlilti etmekte :lmif. l"ürk kiUUlr -·~ 

Geniş hürriyel!er memleketi olan Türki· sunda v11zlfe alan btr adam :ra lttıJlfll":: 
yede her Jıfirri)·et, bu memleket vatanda· ~lr. Yahut bu kadrocla 'kaldıtı ıa:~ 
şına ve hu memleketin kendi öz yaradıfı lblit6n hareketıertni ICemalb' 1d 
olnn fikirlere, memleketin kendi :hldisele- uyô11rmala 111eebQf'durı. 
rinden alınmış neticelere dayanan ve mut· Gerek bu almaıaca bocalı ~ 
laka "milli ,.e yerli,, olan fikirlere aittir. ıae bu nasyooal • soayalid 11J0e•N"" 
Yabancı. bize yabancı olan fikri ekmek, .zerine, ait oldu§u makamhlnn dikkfl 
yeşertmek :ve filizlendirip kökleştirmek .zarını re'J<eriı. lhınıan memletetl'ID 
lçiD Türk nıemlelcetinin hilrriyetinden as· liyJ ıtesirt 15rilıe- UDa, 41a~ 
IA istffRde edemeı. Yabancı fikrin fitille· ımedenl n ~l a"8~ ... 
rini Rörür sörmez bu hürriyetin gemleri· !bul etmiş bulı&aduJu Wı-...at A~llfl~ 
11i clcrhal kısarız. muhtelif merkezlerinde nnlıt 

lhı satırları hi10 yazdıran \'e Kema· doAmasına yol arar. Nitekim, 
lizmin cok mahim bir hnkikaHni bô) lece ''J.e Temps,, @azeteslnin (!8 it!a 
bir dah.ı ~erhettiren scheb ş\Jllur: taribli) Wocl wyfuancla baıMI ~ ... .....,.-·• 

TOrklyede Alman n:ısyonol - ımsyaJlz- lusmıadı Türkb'eteıa ....... Wf .,,.,,... 
minin propaganda edilmekle .,ıması. da .fil utulan ra&Ü&IP.I ~· 

E\·et; Almnn nasyonal - sos)"alizml son "Hiç .şOphes~ lau s&lerilo ~ffllU 
.iki ")'JJ içinde. her qedense Türk milleUal Jll Banr, son siinlerde Tllr~ 
ve hilhnssa 'J'ürk gençliğini "tenvir ve ir• JcuvvetlenmfJ olan 11as7oaaJ • ---rm 
§:ıt?!?,, bevcstl!e tutulmuthır. B11 hal, Al· propagHdası•• ifaret .._t, "8 
manlarm bu mem1c.keli h6JA anlayamadık- du'." 
tnrmın bir yenj delilidir. 1kin~I AbcllUha- "Na~ • 1111 ıııtt.t ~ ... - .. 
nıidi \"e de,Tinln Türk zihniyetini, ikinci Tiirkirenüadea ifPD,,_a •ahı .. 1121 ... 
Vllhelm !\"e ,·ezlrleri ma11l anJayamamı~ rllst ve orijinal ~e ~ ~ :JYıul~ 
idilcrse, En,'Cr ve T11lat otoritesi altında tahammiil edemJyecell hfr. 
umumi harbi 1'abul elmiş olası 914 Tür.ki- Bunn nihayet vereHm. 
t•eslnln temayüllerinden ve zibniyellDden 
Alman crki\nı hıırhlycsl ve bfttnn umumi 
hıırp Almıınynsı ne derece g:ıfildilerse bu· 
günkü Ber1in de Kemafüt Ankarıuım, Ke
malist lsınnbuJun ve 'Kemalist fürki)-e
uin manasından, ha\•asındao, halludeıı Yt 

lıüvlyeliudcn öylece gafil bulunm~kladır. 
EAer böyle olnıasa~·dı Münibdekl nasyo
nnl - sos)·alist lı:anrgAhı Tthidyeyl blll 
bir "\"akmşark memleketi,, gibi t6riir 
müydü? E~; Almanyanın Türtiyeyi bl-
18 bir Yakınıark nıemlekcll ıibl ıörm.lı-
1e olduj:(unu iddia edebiliriz. Zira l>6:rlc 
olmasaydı Yakınşark memleketlerinde &i
rişliği proj>::ıgoncla usullerini lstanbulda 
kuUnnmnkt:ın Almırnyıınm çekinmesi 11-
zımgelirdi. 

Alman~-:ı. Sovyet Rusranın bir samaa
Jer dii)lüAü çukw a diişmüş bulunnaalıta

dır. Sov!·et Rusranın fikir lefkilllları, 
l.ıir 7.amanlar inkı!Abımızı her tilrlil 
iBeolojik kı\"mellerclen ll)ahrum addede
rek, lıize fikir ihrnc-atı 'l"tlJ>mnAa kalkış-

Şeyh Ahme 
F:ı....: • ,. t-.ı- .. .. ,; -··"' ......... 

MILLl 
s-........ BuPa 'ftl ~ 

-~· Görmiycnler • gireDkrls ti' 
raı tekrar eöfmcleri is*n aon 15 ,,, 

den iltifade ediaiz. 

Ayrıca: t~ CANLI~· 
RalpJı BcUwy 1ıiui taii,tls -

AVRUPANIN 1 
Eniyi~~ucua bir~.,_ 

iyi, ..a-a... iki ... •iriWM--

BiR ŞAPKA 
rtl 

2.45 ı<uruşa vaını 
P. LAMBROPULOS matazasmda ~t.a Xarak~ tı..,,M'.,,,,,. 

önünde No. 110 

Rahatını, ke&eSlol seveolero tavıtt• 1 

K uştOyü kullanınıı 
Bir Liraya Kuma•ll• Ku .. UJll Y•sl iri"' ,._. 

\ 'organ, şilte ve yaatıldarda mllldın 1e1'Jllltyapılds. .it" tiri .k~ 
si ,.e her reut bulonor. Fiyatlar çOlı ucudtır. 
Adres: lstıuıbul Çtlırnakçılar J'~ Kut ttiyfi fahrtbaı. Tel: tlllf• r 
Satı, yerlerinıil: Ankaradi, BeyPIJwıda Yerli KaJJar J>uan. 

.................... DÜNYANIN 'Mf'.$HU1l PKKRctsl 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
. _; 

MamulRlını teşhir eltili Avrupa ve Amerika sersllerinde daima biriucWll knumıthr· Gllsel ı.t.abala ıs 1 
M!yyohlor nefaseti cihanın dört 'k6şeıJne ıı.m Alo 

Hacı Bakir lokum ve şekerıerını alırl•' 
Bir buçuk uır• t.Ja bir tarihi olu ha meıhur Türk tic:antlpmeai Lıbla .,. ....... , _... ... ,;-..,. 
mell imaline bafladr. Haa Bekir 1-reınela..ı SllYet lüka ..... lijb 'ft kiJofa perakeslde fiab 80 ....... 
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~ J[~ Çfnlll - .&lelckzad Çinili 
{( ERKEK - KIZ ) 

Çfucfinıe oe ikllbas lıakkı mah/aıd:ır} 
-Numara57-

Ha~urlarkern vncdaını azabu 
c'huıyuyorrum R 

llayatımda beni en 
ıs ~ ~ok üzen macera 
1( Unun kahramanı, b.lr şebnem danesı 

8 dar s af ve masum bir muaıllm kızdı 
ı..,. Söze öteki arkadaşlan da kanıtı- kadar saf ve masum bir kıı:cağqdı. O 

• liibayct. - Peki 
1 

• nun en temiz, en ulvi hislerini bir mu 
l:> • zipliğe alet ettiğimi vaktinde farketme· 
o~!e mecbur oldum .• ~ yi§lme şimdi öyle mUteeasirim ki •.• 

&ö ıune ~adar Bura~qı ve \JJudağı Ona alt hatıralarımdan bugün burada 
~Olrılıtim. Bu bit fırsat olacaktı. bahscı::leiken büyü~· bir vicdan azabı 
~~lldaf.da ~ gl;,n kaldım. Paralar ıu- Juydu~umu ıöyleu eliyim. Eminim ki 
l,4lıaı_Çekınce, r.ı&lmek istediğimi söy - bu azabı bütün ömrilmce duyac:.aeım .. 
)a.ı. .eevvıa ıraı:ı olmak istemediler .. Gö.ı:lerlm!n önünde hep o buluanaca'k 

lliler ~:~n 'Üzenne bir ey söyleme· ve bulundukça acı duyaca~ım. , t, ~r ibir bç gUn daha kalarak Kendimi bu genç kıza affettirebil -
ı:.t :ltl~dir. Ben IBursaya indım. Tre- mek için, bueün cl~den eclcni yapını 
~~ tcclt param yoktu. Yanımdaki ya hazırım. 
' lstatibula lbir telgraf çektim .. -zipl.gimin fenalığı yalnıı ona do-
~t_:lhancsi '!Vasıtasiyle para g6n- kunmakla kalmadı. ,Evvela bmir, aonra 
'ili lir. .... _ ·,?1 lbildirdim. Cebimdeki kırk Jstanbul gazeteleriı.c yeniden bcnl mev 
~ ....... ' ~a lhana benzer bir otelde yat- zu yaptı, 

~ hakkımda hemen hemen hepsi uy-
°'l lln. ty,in dı ny:a çıktığım zaman durma olmak Uzere bir sürü hiklyeler 
~ ~Jl.l.ltı nrdı. Bunun beş kuru§iylc anlııtılmasına yol açtı. 
~:tara ıvc be lkuruşun yansiyle Bu genç kızın hakiki ismini yumıya 
)t "l llclrın. Ak§llm Ustü postahane· ca~ım. Hi~fiyeme baılamadan kendi-
S'"-4ıııı. Paranın gelmediğini öğ- sinden burada aff diJemeyi bir bor~ bi 
~ lbatt ~. Bir gece evvel kaldı- liyorum . 
~buı~ giderek variyeti anlattım. İs· Affedilmemle hakiki bahtiyarlığa ka-
bir ()da_ para gelinçiye kadar bana vuıacağım. 

• • $ fıt1 "ermesini rica ettim. 
~ldc~ teklifimi hiç ümit etmediğim Bir sabahtı, evden, her ~amanki aa&· 

'di abu1 etti. tiste!ik har~~:1' bile timde dışarıya çıkmıştım. Kapıyı kapa 
~ dım. ilk adımı cad::Jeye attım. Bu sıra-

t~ t!\-::i~ para ıancak ü~ gün sonra da cigara paketimi yukarıda unuttuğu 
ıeu 6d.iycrc!c Mudanyaya, ora· -mu anladım. Zile bastım. Pencereden 

ttn '1ıııt'rıliğe geçtim. işlerimi gördük • bakan anneme : 
~crt~t da İstanbula döndüm. - Aneccğim, dedim, ciıara paketimi 

ııc~·c r Ct çalıştığım tüccar, Bursaya yukarıda unutmuıwn. Pencereden a-
ltlir t'ltiğirni bir tUrlü anlamadığı için tar mısın?. 
~ ~ircltııcz bana ilk sorduğu sual bu Bek)emiye başladım. Bu sırada ıö· 
tııdcr ~du. Hakikati anlattım. Ka- züm, bitişik evin alt kat pcn~resinc 

)erde ıliı ll m~: bu tüccar. Kızacağı ilişti. , 

1 l\eııdi .rnckten kırıldı., Pencreden masallarda anlatılan peri 
de,_.ltiıta ' 1

Ylc ~ok iyi geçindiğimizi söy- _padişahının kızı kadar güzel bir ıenç 
l ~ir t .. 'talih bana bunu da çok gör· kız dıprı bakıyordu. Hafifçe sarkmıı· t ~ ece 'M:Sı:k yolunda bi: otomo- tı. lplk gibi sarı saçları kısmen alnına 
t~~~Q oldu, Mallara mırasçıları diişmüştü. 
~c-ı~ vaz'yct eW. Ben de tabia Dalfiın görünüyordu. Sokağı gördü-
~ aıtad 1 ~estim. ğüne bile kani değilim. Yeşil gözleri 
t, ' Otıı il lilemden ayrı bir panşi- süzün, düşünüyordu. 

t ~llnı ruyordum. Hal böyle olunca En mükemmel bir tablodan ço~ daha 
CQı ita . d . 

\b._~ ot P ctt1. Yaz ı. Aılem nefis tabiatın bu fevkalade şaheserine 
·~lt ~ruyordu. Annemden başka dalmıştım. Bir mehtap seyreder, açık 
\ 'tiQ k~~imuyorJum. Annem, va- denizde güneşin doğu§unu seyreder gibi 
tt t.~UldQl ~örünce Adadan ayrıl· ona bakıyordum. 
~'IJıf bir evcile tuttu. Beraber- Dalmııım •. Annemin ıesiyle kendime 
4.._""ltıik ~;~~!adık. Ben anneme yUk geliim ... 
·~ ~i ır t;ıraftan İ§ aramıya - Kenan al, cigarayı atıyorum • 

1 •:--t Yordurn 
• le\.~Y\ırdurJ ' Paketi alıp, istemiye istemiye aynl-
~ ~~ Odj,. arım, bana Anadoluda dım. 
' ili /\.rı; Orlaıı.!ı. Bense daimi suret· Artık onu sık sık, her sabah evden 
~ ~Ul e dol.uya bağhyaca~ böyle iş- çıkarken ve her akpm eve dönügilmde 
~ ~ ~tnıiyordum. Çünkü dolaş· ayni yerde buluyordum. Bu genç k;ızı 
\ ~hiıcı· ıı ve tecrübeler ballJ er- önce uçlannm sarılığından Atman 
\ >tıtdt S~ altında lstanbuldan gayri 

"~ltıtun~tı'lo.nın ve muvaffak olma
\tı.~>'tt t U anıatmı§tı. 

!"lift.._ •nıdık b' 
~"'Ya. k ır avukatın yanın-
~~ teıxı~rar vcrdi?1. İ§e başladım. 
~ . Sabıah;e B~de bır hayat geçiri
' '1tldj'O't Ytn erkenden yazıha-

ll~d' 'kı•mlan da ~cç vakit e 
Utn 

~·lıt ~ ~ • 
~ Ylttrnda h'" 

sanmıştım. 

Sonradan öğrendim ki Türkmil§ .. b 
mir civarında muallimlik yapıyormuı .. 
Mektep tatilini geçirmek üzere anneıile 
birlikte tstanbula gelmiJ, yanımızda da 
bu evJe pansiyon oturuyorlarmıt • 

(Devamı ...... , 

~ )\Ptıfıına e~ uzün duydu • 
~' '1ıı._ nadım olduğumu bir l s t a nbul radyosu 
t~ ~,~ına.lc; sırası geıdi. Hatıra 18,30 çocuk:ora masal. Bayım ?\ine tını· 
~' lt.1t toı~' genç kız ve kaciınla~a fınılıın, 19 D:ıynn İnci: San piyano ve ke-
~ \t,.~chlıtnı oynayarak bazı mace- m:ın refakat ile, l!l,30 Meml<'l<et şarkıları, 
t:ı-t~,,~.,1, 8ğtcndiler. Beni yakın fnl:ıtyalı Fahri t:ırafından, 19,55 Borsa 
't , :"il ·• rın k f lıRherleri. 20 Rıfıı \'e arkndıışları tarafın · 

to14 ~ . a Uında bu hare • dan Türk musiki 1 \ ' C lı:ılk ~nrkıl:ırı, 20,SO 
"t~ .ıtııı bır muziplikten iba- Hava rap!'.lnı, 20,33 Ömer nır.a tarafından 

b tnanrn 
~~'\t~t\. ıyanlar bulunabi· nrapça söyl:v, 20,45 Dclma Ye orkada}ları 

t]b tnrafın<fnn Tiirk mu sikisi ve halk şarkıları 
ı....." iııt:'s ' . ' ;~~ rtıuz:"ı1!1 verdiği cesaretle, (sa:ıt nynrı), 21,15 Fnsıl ":ı7. heyeti: Okıı· 

b... '1 bu P ık zevkinin beni SÜ· yaııtar: lbnıhim Ali, Konun Muammer, 
~~ llllc • IKlarinet Bııındi, Ut Ce\'det Kozan, Tan· 

' , ı,.1~ tıiha craıara, anlatacağım bur Sa16hocldin, iKcman CeYdet. 
~ te bOYet verdi Artık bugün 21.50 llad)'O tonik temsil: Stüd)·o oikcs· 
\.:-r'dtıı Yle bir arzu yok .. Hele tra•ı, rcrnknllle (t.ouisc) 22,•5 Ajrıns ha-
'~ SOnra.. ht-rlcrl, 23, Plllkln sololar, opera Ye operet 

t'l:ıuıı bir b por~a!an, 23,20 son haberler, TC erteSI. 
§C nem tanesi ı;ünUn prosramı. 23,80 aoıı.. 

HABER - Aklllm posfa._ ! 
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lstanbul konuşuyor 

Hasırcılar caddesindeki 
esnafın ne dertleri var! 

Kalçın sokak 
diye bir yol var 
ki, en pis bir 
mezbele bile 

buradan 
çok daha 
temizdir 

!kinci bir adam da: 
- Yalnız nptest meselesi değil, çoli 

ışlck bır sokak olan r;u yolun her ta~ 
rn.l'ı berbat, her tarafı pislik içinde
dir. 

Ali resmini çekerken, ben de 'Kal
çın sokağrurun halini iyioe tetkik et
tim. Çöp tenekeleriyle, pislik içinde • 
ki duvarlanyla, iıele umumi aptesha
nenin .kaldırıldığı ikısımdaki vaziyeti .. 
le burası iğrenç bir mezbeleydi. Kal· 
dırımla.nn bozukluğu da haddi a.zamt· 
yi bulmü§tu gına , biz oraya gitt.iğimhı 

gün bunlnrm tamirfoc b~lanmıştı, 

Ba iğrenç vaziyeti daha fada ı:ıey
retmeclen tekrar Hasırcılar caddesine 
döndük :ı.'e burayı baştan başa gez • 
dile. Dükkincılarla, seyyar esnafla 'ö 
rüştük. Dükkfıncılar: 

YuJı;ard.a: Ha8tret1arda ycıyakaldırıml arrn ,c;cuyar esnaf tarafıntlan ~gali. - Biz, diyorlardı. Kapı önüne bir 
kutu bıraksak, derhal ceza yazıyorlar. 

Fakat şu seyyar esnafın haline bakın, 
bütün yayakaldmmları işgal etlikleri 
gibi dlikkft.nalmnızm kapılannı bile 
kapı •orlar. 

Aşağula: Ka'lfın sokağın mezbeleden fark$1Z ı1ıali ... 

tstanbul Balıkpazannm biraz öte-
sindeki Hasırcıla.r caddesini ibilir mi
sin iz bilmem? 
nuranın ismi caddedir ama, geni§li· 

ği bir keçi yolunu hatırlatır. 
Ycnicamiin Tahmis sokağına' ba -

kan kapısmdan çıkarak, Hasırcılara 

ea.rtıfı;mı.ı zaman, gerek ben, gerekse 
arkadaşnn foto Ali gayriihtiyari p:ın- • 
talonlarmıızı biraz yukarı doğru ~ek
tik. ÇünkU buradaki yolda, bütün Ba
lıkpazarı gibi pis, cıvık bir çamur içi
ne bulanıp kalmı§tı. Arkndaşım: 

- Yedi sekiz gündiir yağmur yağ
madığı halde, bu çamur nasıl olur da 
kurumaz, diye söylendi. 

Bu kelimeler onun a~ndan ancak 
benim işiteceğim blr ynvaşhkta çık
mr§tı ama, linUnden geçtiğimiz dUk ~ 
kancılardan biri daha duymuş olacak 
ki: 

- Kurumaz efendim, kurumaz. Za
ten kurusa da daha beteri olur. Bütün 
bu pis çamurları, toz olarak yutarız. 
Diye müdahale etti ve sonra yanı -
mıza sokularak: ı 

- Ben, dedi, sizleri tanıyorum. 

r~mr~7'-~r-..-"'Ylı111W•r· 

nasıretlardan bir göriin iiş 

t.eshnne ücretlidir, herkes gelip du,·a
rm dibinde i§ini görüyor. 

Dükkancıların hakkı vardı. Bura .. 
da o 'kadar çok o kadar çok seyyar 

eSnaf vardı ki, değil yayakaldınmı· 
nr, araba yolınıu bile istila etmi§lerdL 

Çamurlu yerlere, ~vall::ıtla tahta 
kutularla, tenekelerle yiyecek içece'iC 
yığılmı§tı. 

Seyyar emıafa gelince: 

- Ne yapalım, orada durma.. bu
rada durma, biz de ekmek yiyeceğiz. 

Zaten rohları anca.le kaçnmak du .. 
rursak duruyoruz. Yoksa bizi de bı • 
rakmıyorlar. Topu topu iur&da ancak: 
saat 15 den 19 a kadar rahat brrakı
lıyoruz. 

Belki iki tarafın iddiası da haklIY.· 
dı. Fakat benim gb'rüşihne göre, bura· 
da haksız olan tek §ey,, z.~ten daracılC 
olan sokakta., yayakaldırımmm ta • 
mamcn işgal edilmiş ohnası, ve insan
lara yürüyecek bir yer bırakllmamam 
oldu. 

ÇünkilherakşamHal>erokunnn.Bu- -:--~~------~~~~~~~--·-~--~--~--------~------' 
rayı yazacaksanız bilhassa. bu çamur
dan bahsetmenizi bütün bu sokak hal
kı namına rica ederim. Çok ama, pek 
çok üzülüyoruz §11 hale ... 

Bir saniye sustu, sonra yine bana 
d::>nerek: 

- Bir mesele daha var, dedi. Buyu
run da göstereyim. Eminim ki §~ -
caksımz .. 

Biraz yUrildUk ve Balıkpazarı isti
kametinde lU'llllan daracık bir soka
ğnı ba§mda durduk. Köşede asılı du
ra·n bir levhaya baktım. (Knlçm so · 
kak) yazıyordu. 

Bize kılaYuzluk eden zat, burada i · 
zahat vermeye başladı: 

- Bu ~rold& umumi bir abdeshane 
varor. Tuttular, ka.ldrrdılnr. Şimdi her 
kes gelip açığa abdest ediyor, bütUn 
plslikler, sokağın aşağılarına kadar 
akıyor. 

Şimdi kış mevsiminde olduğumuz. 
dan i§in kötUHiğü pek anl~ılmıyor 
ama., yıı.zın burada ne feci vaziyet o
lacağını tasavvur edersiniz. 

Bu sırada et.rafnnıza civar dfikkan
lardnn 5-6 kişi toplanmıştı. Onlar da 
IA..fa karıştılar. Bu vaziyetten yana.ya
kıla 6ikayet ettiler. İçlerinden birisi: 

- Hem de neden kaldıri' 1ar bunu 
biliyor musunuz dedi? Rüstem -
paşa c.3m!inde bir aptesha.ne yapıldı, 
herkes cr&Y.& g1ain diye. Fakat o ap-

vaıuancı 
eBmasDaıır~aın 

en ç@k aeeır'll~IO~ır 
&ıQ>ş8a~ovor 

YalnnC'I taşlardan yapılan ' 'C ucuz 
satılan yiizi.ik, bilezik, gerdanlık \'e to
ka gibi şeyler bu sene !:Ok nıoda ... 

Hnkjkaten, bunlar az bir para ile • 
tedarik olunuyor, kaybolsa d jnsan a
ıcımıyor. Sonra hakiki elmaslardan do. 
pek fnı-kı yok ... 

Fransada ikinci imparatorluk dev
rinde yalancJ elmaslar çok moda idi. 
Hatta, r 'rçok zcnı;inler, hakiki elmas 
lannı, incilerini kasalarda saklıyor -
far, bunlnrın tnklidlni yaptmp kulla • 
ınıyorlardr. Bu adt!t, , eltin devam et
mektedir. 

Yalancı mücevherlerden en çok ho..s· 
lananlar Afriknlı zencilerdir. Bunlar, 
silse o kadar mer:ıkhdırlar ki, taş fi. 
lan bulamad l3r m1, talıtadnn, fildişin
dcn, kehribardan bilezikler, gerdan -
!ıklar, kemerler yapıp ta.karlar. Son-

ra bi11Çok yerlerde, kadınlar yalnız çi
çeklerle süslenirler. Klipeleri, bilezik
leri, gerdanlıkları taze çıQCklerdcndir. 
En tabiisi ve ~ai.nınesi de bu değil 
mi! .. 

200 işçi kız 
g re v yaptı 

İngiltercde pek garib bir grev hidl
scsi olmuştur. Nertonda ~ines oyun • 
cak fabrikasında çalışan 200 kız, mU-

dürlerinin milstehzi hallerinden o ka
dar bıkmışlardır ki, en nilıayet grev 
ililn eder ek işlerini yilz UstU bıraktp 
evlerine gitmi§lerdir. 

Fal>rika 83.hiplcrindcn bir heyet, kız 
lan tekrar 1ş b:ışma getirebilmek i
çin mUdUrU değiştimıek mecburiyetin
de kalmıştrr. Kızlar 24 yaşmd.ı. ola.ıı 
):Cni müdürden pek memnundurlar,. .1 • 
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Kayserz f abrıkasında 
Mütehassıs işçi ve 
usta yetiştiriliyor 

BltlıtlYıını nşçl mel}(tepteın c;o~aıeak 

1 senede 270 usta yetiştirildi 
Kayseri, (Hususi) - Üç seneye 

yakın bir zamandanberi faaliyette bu
lunan fabrikanın işçi ihtiy~cını kar -
şıfo.mak üzere her taraftan akın akın 
gelmekte olan işç: "rden hakkiyle is
tifade imkan1 kabil ol!lJadığı cihetle 
fabrika idaresi bazı tedbirlere ltiıum 
görmilşt.Ur. Fabrikada çalışacak olan 

işçi ve usta muavinlerinin yalnız a -
meli bi' '}erle kalmıyarak ayni zaman 
da nazari birgilerden de istifade ede · 
bilmeleri ve tam teknik işçi olarak ye

tişmeleri için fabrika dahilinde husu
si bina içinde mevcut mektebin pro -
gramının genişletilmesi karar altma 
nlıııfuıştır. 

BugUn 4 7 mevcudu olan bu mektep 
!kisi usta muavini ve biri de dokuma
cı olarak üç sınıf fu.erinde r,alı~ak· 

tadır. Ayrıca halen fabrikada çalışan 
ve henllz kurslara girmemiş olan yağ 

cı ve usta muavinleri için gece kurs 
Jarı açılmıştır. İplik kısmı için birin 
ci ve ikinci posta işçileri yetiştirilm; 
ve fabrikaya verilmiş bul•ınduğun 

dan üçUncU postanın haZI!'lanmasm· 
başlanmıştır. Bu şekilde iki sene son 
ra fabrikada çalı!=:acak olan her işe! 

!ardan hN şekilde azami istifade im
kanlarını bulmaktır. 

Atölyede ameli dersler 
Dersler öğleye kadar nazari ve öğ· 

leden sonra mektebin atölyesinde a
meli olarak yapılmaktadır. Mektep a
tölyesi, fabrikada bulunan her bir cins 
makinalardan lüzumuna göre bir veya 
fazla me\•cut bulunduğundan tam bir 
fabrika kolleksiyonu arzeder. Ameli 
dersler için icabında fabrikadaki ma· 
kinalardan istifade edilmektedir. Her 
sınıfın bir teknik öğretmeni olduğu 
~ibi dahi!i idare disiplini hakkındaki 
dersleri de fabrikanın baş mühendisi 
ver:nektedir. 

Mektepten çıkan istidatlı işçiler us
ta muavin yardımcılığı, usta muavin 
kursları için namzet gösterilmektedir. 
Gerek usta muavinlerine ve gerekse 
ışçilere kurs nihayP.tinde teknik bir he 
vet huzurunda yapılan imtihan neti 
·elerine göre m11sandak tasdikname -
ler verilmektedir. Bu suretle mektep 
memleketin mensucat sahasında lilzu· 
mu olan teknik iş~isini yetiştiren fay
d~ h bir mUessese haline girmiş sayr· 
la bilir. 

· HABER - /.\lişam "°stast 

~meırDlka kacdJoli'i)Oa1ro ınasaD 0 yınır ve ınıe va,ar 

31 tK!NctKANUN -193~ 

D<a~a lFi'l o rr? ~ 

run bu mekteptıın geçmesi temin edn H 1 r memur 
miş olacaktrr. 

Ka~ teknik usta ve işçi Kaçak odun Manil.iircü. lşsl: oücsü: kadın ve trktkltrfn lırnaT.:larrnr ı~esmcjjc rıüraşırkcn, aklı fiJ.:rl, bir vitrinde oördüifü oelinlik roblafÖIJ 

yetiştirildi? yüzünden Aile kadını Joella, tvinde rocııklarile uğra~rrıaktan büyük bir :evk duyar. 

Mektebin tam faaliyete geçtiği gUn- 0 lrD Se rril e 0 D !}( M lYJ Şit<e 17'9 k &il ay attaı lnl $0 l7il r al lb) n 0 e 
denberi bir seneye yakm bir zaman ı\ rkadaşını tabanca K geçmiştir.Bumüddetzarfında24do- ocası n 1 çı ld 1 ra-kuma usta muavini 123 dokumacı 34: ile ağır yaralayıp 
fitilci ve 28 val'erci yetiştirilerek fab- kaçlı -rika kadrosuna ithal edilmiştir. Şim- seferlliisar (Hususi) - Kazamız-

di ikfoci devreye dokumacı ve usta da. iki mem~ arasında müessif bir s 1 ya sev ·ı v o r 
muavini yetiştirilmektedir. Bu gilnkü yaralama hiıdisesi olmuştur. Orman 
kadro (gece kursları dahil) 278 tek- muamelat memurlarından Hikmet, or 

~~.::~::"!:~?ı:~~::: ~-~~~~~7~=~~~ba:~:: Amerikalı I arın a i 1 e hayat 1 arı 
::ıi:~~~~iraşfıi:!~1: :ı:yeM:ı:~;: !:iir::rn~nr~ı:~v~;ı!:n:.~a~: Avrupalıların kı· ne hı· ç benzemete 
bez fabrikasının usta muavinlerini ye· venin önUnde iki memur kavga et -tiştirmek için de icab eden bütün ha- meye başlamı ardır. Kahveden dışarı Kadın bir tarafa, koca başka tarafa seyahate çıkıyor v,, ~lıı,I' 
zırlıklar ikmal edilmiştir. fırhyaıılar Hikmetin bir taraftan ~ '1' işçiye öğretilen şeyler Mehmeditokntlarken,birtaraftanda: kadın ekseriya, bU Seyahatinin masrafını kibar Ve y8 ~ 

işçi fabrikaya girmezden evvel mek· haber ~~~~i~undi~:sil:!~1':'.ı,r.:, :! b İ r Zen Q 1 n B r k B d 8 Ş 8 Ç e kt İ r ffi en İn Y O 1 Un U B r 1Y0 r .1,ı ~~ 
tepte hesap, makina bakrmı, dahili ni· Mehmedin de böyle bir şeyden babe- c:a:ıı "7J-=- Vaziyeti: Aile kadını. Üç çocuğu, üç Evde, maliye nazırlığı ~ıV( ~it 

. za.mname, ameli ve nazari dokumacı - ri olmadığı cevabını verdiğini işit _ JOELLA hizmetçisi var. Bir tablo galerisi mü- gören kendisidir. Ayda 1000 dO~f ~ it 
lık bilgilerini, sistematik surette ça- mişler ve kavgacıları ayırmışlardır. Aile kadım dürU olan kocasiyle beraber çalışır. liri vardır. 100 dolar da cep b ıf• 1

" ~~ 
Jışma usullerini öğrendikten sonra Fakat Hikmet Mehmedin yolunu bek- Aslı: Italyan. Geliri: Ayda 1100 dolar. Kocası senede 3000 dolar k~. ~. ~ 
çalışacağı makina hakkında tamamile lemlş ve zavallı adam. iki saat sonra Yaşı: 28. Masrafı Ayda 1100 dolar. ve hususi ihtiyaçlarına ~~ı-O~. • t... "1: 
malllmat edinmiş vaziyette fabrikaya evine giderken üzerine ateş ederek Boyu: 1 metre 6s santim. Zevk ve eğlenceleri: Dans, sinema, yan, iktısada riayet eder gi ~. cl1'"'" .~it 

,verilmektedir. Usta. muavin srrırfm- yere sermiştir. Yaralı hastaneye kal- Sıkleti: 63 kilo. bar, dansing, mütalea, seyahat. Fakat lüzumlu lüzumsuz Jl'lut , 
aa ise fdare. organizasyon, pam~ ip· dırılmış, Hikmetin İzmire kaçtığı an- Saçları: Siyah. Joella, on senelik bir müşterek ha- yen sarfeder. bif ~" 
lik ve dokuma teknolojileri, me ~ki , laşılmıştrr. Suçlu aranmaktadır. ıGözle:ri: Mavi. yattan sonra kocasını, yine ilk gUn - - 100 dolara satınalıntı1ı 1'İ fi 
W~~m~~ft~~m~iu~------------------------------- ~rd~i~~~~~~ılarm~ t~m~ıHM~~n~~~~ 
sa.batı. kumaş tahlili, desen, hesaf:J, fT •IJ.. d• IJ..: le hayatları, Avrupahlarınkine benze- lan pek çabuk eski.r, anccik 
hendese ve tesviyecilik gibi dersler J,atın t(IO.C m: mez. tşte, g~çen sene tatilde, karı ko- sim giyilebilir... 3 ıı~ 
öğretilmektedir. ,____. - --- -- ca karar verdiler. Joella Holinıda git Der. Apartımanı g odalıdJ~0 dol~, 

Yukarda söylediğimiz gibi mektebin ~al dal ıre'{t ırifi) al V 8 S O Y ti, kocası Juliyen de Parise, sergiyi yo salonu vardır. Seneliği 3 ıJl ll~.1 ı 
ga

'-·esi. memlek~tte faydalı teknik e- ziyarete. Gerçi ayrılık biraz acıklı Ucuz. Çü"nkü büyu .. k bir bill. nl_1A .. ıı1 
J p.ınlŞAHL..\RIX, keneli a<llal'ı- dalı, ~iizel, uğurlu ,·c mC'~nt tşl('r 1 F k t · b" ı kl · ·· ov" dli 

lemanlar yetiştirmek ve bu eleman - JlB de\ lct idaresini cllcrino bı- ynpma;rn ~C\ kctıncmiştir. o muş. a a yıne ır eşecc erı u- CÜ katında. Bir alıç.ısı, blf oır· J'< 
raktıkları "l:'Ua,.taı·, "n~:Lirlfızam- Snclruzamtar; "nıUrşit.,Hk ,·azife- midiyle teselli bulmuşlar.. metçisi, bir de sUt anası vııJ' 00ıst _.J• 

Yurddan ı 
KUçUk Haberler --* l.zmirde Kültürparkta kurulacak 

olan at1ş poligonunun planlan hazır -
lanmıştır. M:arttta inşaata başlanacak 
tır. 

* Sıvasta Kepenek adıyla haftalık 
siyasi bir gazete intişara ba~lamıştır. 
Muvaffakıyet ve uzun ömUrler dile -
l'iz. 

1/. Sındırgı çocuk esirgeme kurumu 
Kurban bayramında elli yoksul ço -
cuğa elbise ve ayakkabı verecektir. 

>:ı: Bursada bir kısmı ilk okullar bi
rer radyo almaya karar vermişler -

dir. Radyo, ayni zamanda bir ders va 
sıtası oıarak kullanılacaktır. 

• Mersinde yanılacak halkevi bina· 
!llmın projesi nafia vekaıetince tM -
<\ik edilmiştir. Yakında iil§aata bag -
!anacaktır. 

hır,. '"ba~,·ekillcr., "\'ekili mutıuk,,· ıerını ynpınaclıkJnrınclnn hnşka, zn- Juliyenin çok rağbet g&en bir tab- ıarm herbirine ayda so-ıOO i ııı~;, 
Jıır, - hlr kelime ile - "nclrnznınlıır liim<fo, kRhırcln, lstlpılııttn, kel fi ir- lo sergisi vardır. Karısı da kendisine rir. Bu sebeple kendi hustıS·1.-cti11" 
birer tclUıldan h:ışka bir şey dci;.'11- raatta, ımdl~nhlnrdan zcrrec·c ı;tcri yardım eder. bııfl• 
lcrdi: Hnlkln pn<lişah nrno;mdıı i~ kntnınnnı;;lnrchr. ln.rını biraz kısmak ınec ı< 
..,

0
··rcn l>ir tcJlAI '··· Sabahları saat 7 buçukta kalkar, dır· . D";ma sı"yah "e'-•a. JtO)~r1c ". ~ ıl Padi-::ahlnr, sebeh,,.fz, hnznn tn<'ir .w • J u ·ı Sıırlt•azıtmlur, uıcnılckctin. mcm-' ki l wi ... ı 1 k k A henüz beşikte bulwıan küçük çocu - bl . . . _,., tııY_h ... ı( ' 

1 
ÇC r< eg uO ( nrUlT)"t:.C:.l . ·nuRI' C- w k s··t _ } rO ar gıyer, aynı Styu.ı• ...,IJ.'.V .i 

(('ketin hakiki Mhibl ,.e cfcndiı;;l olnn hemmiyctslz ,.c sudan fiahanelerle gunu sever, 0 şar. u anaya soy e - beş defa sokağa çıkntaktn w. ı-~· 
milletin dc~ll, pacli':'nhm ı;;ıı.<lrnzam- hlrı:ok fnsanlnrı nn~l sürdürdüler, nir. Ve iki büyük çocuğun giyirunele- dı:ıJ•l ,.., 
larıydı. Pntli .ah ne clcl'se onn yapar hoğ'c'hırclnlnr.;:ı, c;n<lraznmlnr da. tır- rine nezaret eder. Kahvaltılarını ye - madığmı söyler. Ark0S~ ş~Pıcııtı' 
1 1 ık ki k h .,,,, l i mu 50 dolara, ba§ında'.k1 sıı J 
ar, < a a' u · n · n• en ı unc > r kı iiylc :ntptılnr. D(w)<>tin, milletin dirir, mektebe gönderir. Bu vazifeyi wı - )$ ıı-

mic;klnlik lçinıle "tc<hiı'i nıaslahnta., mhntı. hurnm ic:ln cleğil, sırf, "müh bitirdi mi, kahvaltısını açık havada 18 dolara almıştır. yal -atıtl~,.rt ı 
çalı~rrlnrclı. Jlnlk bir Ş<'Y istese, hir 'Ü ifi 11 k 1 ili 1 ır P ~~~· 1 şcr " <' ' <'n ~· nrmamn 'f! l ıa nlmak için (Zoo) }{alwcsine gider. 1- verdiği cüz'i paraya ac • · 5t1tl; 
clllekte bulunsa, bu c)iJ('~i de "ı;n- ~ic; hir mf'nfnnt ,·e iktl<lıır me,·kif hır ç .. nı& pf• ~ adetıu, kernmctliı, clc\lctHı, kudı·ct.- ki yumurta, çay ve meyve... Sonra raber ''zaruri" der. u. cµUtı f:ı:rfo rakio c;an1hldarn11. c:;a<JnrC'tc c;c ~ • k · kın g J1~ .A 
lü. şchln":-ahı C'ihan hn:trf'tlcrine ib- bankaya u.~ar. daha sonra galeride mazsa gögslı pe çır f ~':.1 V tirilme"i ihtimnli olnnlnrı, hndiyc de ıı tı-~ ~ 
IAj:'; .. c<lcrlcrcU. ,·~nnf"en 7.Nl"jn1<'rl, ~nnhc:;p: rle,·lct çalışan amelelerin yanına gider, emir- Senede bir veya iki ~ ~e. L~ 
h Tclll\llık :rıllıır<'a ~ül'üp gitti. J>a- rü~<iinl<'rlnl n<:frrdılar, kazıklnttıJnr. }P.r verir. Bunu müteakip kocasının müessesesine gider. ~af bıı.SJ"., ~ 

a clo~ruc;n btr mayo, olarnk k:ıhlı: 1'lir<türcliilcr. terzisine uğrar. yeni ısmarladığı kos- nünü berbere, manil..--iife d ~tılt 
Snılnrct ınl\ya..;ı !.. er ıı.ıv Osmanlı tnrlhl clikkntle ln<'clcne- BC'ş :nl iki AV sü .. cn c;adnrcti zar- trımUn provasında tazır bulunur. Zi- dolarlık kaplama bir g 
<'Ck olnrsn. ~iirürüz ki, JıJçhir rlcvlr tında Jrnpriilii l\f('hmet pn~anm kıy- ra onun, kusursuz ve şık giyinmesini ken içini çeker: ·si7Jf ~ 
ele hl~bir ~aılr:ız:ım - bir kaçı nıüs- tlıl"•ı <'anm c;n,psı ~·irmi hinckn rnz- arzu eder. - Ne IY1.TC, der, ?ıl!.'k.~,.,., ,,.~ 
t j

.k h" h ti t ı lııclır. Hıınlnr ne sn,·nşlnrcla, ne mü- Ö r- _,1 rı-~' e~nn - ('lll(ll' 1 - ır a:rn ye \"(~ 1n- ğleyin, eğer dostlarından biri ta- 861'Vetimiz miisait aeu~,. 1'#'01' • 
rck<'t ı;:fü;tf'rcrek, pndi~nhm zulmü, ,.:nılcmelcrdc illmii';ı, dol::ru<lnn clo~ru af d l"k b. 1 k ta d ı· "ti """ • . 

1 
i\ •

1 
.. 1 lü UJ .. r ın an u s ır o an ya avet ı ögwlenden sonra ça.,, ,,1.tl mlhı"""h"t"h·likl<'rini. reznl<'tlcrini, ,.ıı \'Czn· ı ı:amm t"mrı c o < r muş- ,. 4 

lrnyti krnatını, ahtl\ksızhktnnnı, tür, değilse, (Drug Store) a girer, meyva vetlerine gider, boŞ ,•a Jıltf 
rü•wetcf11{tlnl Hnlemek t<'şel>blislinclc Hüseyin Rüştü TIRPAN ve sandviGle karnını doyurur. Şişman- ıride geçirir. t 1' 
bulunmamıştır. 'l\lcmlekct için tay- _... Devamı 12 Jnctde lanın diye çok yemek yemez. ~ De-vntıl 
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lfj w•••wı..a .. '"": 
Ona nDçDn 

''Çok. sevgili,, 
Dsmn veırnomıştıır? 

1938 senesinin 
baş tuvaletleri 

Tino Rossi'ye tapınan kadınlar .. ) r:;ı 
sayılamıyacak kadar çok ~ 

1 { 1 ... " I 

)-ı~() • . . 
~ld · illa!{ ltosst'nfn hayatını yaz. 
~ ıı-~ Çunk~.0 kndar kolny bir §ey de
~ eonetıtrı~ buna dair o kadar §ey
t~i l' ~eyıeı-ış, hakikate uymıyan o 
~i!l doğ Yazılmıştır ki, insan han-
~ tal'in~' hangisinin yalan oldu
~: ~ğıa~ a~z kalır. 
' ~ıı gözıu VUcutıu, esmer renkli, 

'l:i ~Yat1 l> k tatlı bakışlı delikanlı
lıo, l9Q e Sadedir. 
lu.. 7 de~ · ~ 
· '· ~u .. r..orsıka ndasındn doo 

~: l( gun ''O n 
ı~ ollstanr u Y~ındadır. Hakiki 
\i .r?ııa Sad ltıdir. Fakat, yaşlı tcy-

~ıı:ı ece 'I'' 
~ab istrıi b" ıno diye hitab etti-

~( ası, tic 0Yle kalmıştır. 
~laba1ı~~~Ue ı:ıeşguldü. Ailesi 

t,~" ...-1Yetinae · . Tino da çalışmak 
~~r ""'· Ydı. 

'il • -tınod 
~' ~ ~l~or· an bahsed~rken bakı
•ı Ilı-de. 
~ ~ı.. ~?erine 1 · 

"l>ı, ~l ııç benzemezdi. Ga-
~~ "Ydıı. 'Beni hiç üzmez-

~~ lııaıar bö 
""lct da b .Yle söyler. Fakat, s:· İllı:·d 'l'~no, cidden uslu bir 

ı, ı.. a oyledir it Qtr h . 
~ ~ıı ho 1°ros hikayesini de an
~ Cflley! anır. Cocuğunun, ta -

~'" "'diği h Sok merakı vardı. Bir 
~~eld· 0 rosu k · 
~~ 1

• l'ino esıp kızartmak 
, .. c

1
a, a;;1 ' horosun kesileccg-ini 

~~ i "' a.rnıy b ~ ~;bi a ~!adı, dışarı fır 
~l'ıl~tfl'ıe)c iç~ınıyordu. Kendisini 

._ ~- ~ln "Ok .. k''l• 
~ d -.ufl'ad "'- mu§ u at çek-
~ 1\ 

1
• ~UteO: n~na bir lokma 

~I' ~it hnss ndıyen ağlıyordu. 
~; baha as, çok Yllllluşak yü-
,d~ "al'tlı Çocukken, güzel, tatlı 
~ · l\.;k Bundan çok istifade 

t h:teltteb· adn~Iarındnn birisi, 
~Ilı ve~de ley' i •al~belerc!en 
~ \., )\ L l§tı. !:Sır gece men

"İ • 11:end · 
~~ r IJark 1 Yerine mektebin 

' ':fı. ı EIÖ ] 
~ıtto ı. Y cnıesi ricasında 
~ ~abu1 tt· 
~idi k' <' ı. Ses o gece 

ı ... Yalnız, arknda-

Buna rağmen o şöyle diyor; Şarkı 
söylerken hiç bir kadını düşünmem; 
hiç bir kadının hayalini göz önüne 

-o 

~ • 

getirmem J '\ 

=::::::::::::11:::::::::::::::::::::.:r.:m:::::::g:::ı .. .. Tino, hayatının bu devresinden 
bahsolunduğunu istemez. Çünkü bir 
aralık Marsilyada, çok sıkıntı çekmiş, 
bir lokantada tabak yıkamaya mec -
bur kalmıştı. Fakat, patron bir gün 
sonra kendisini kapı dışarı etmişti. 
Diyor ki: 

.. .. •• •h• •• •• L•• b' •• ii ı ı g oz u " o ı· ı r H 
U gtJnç hız /Jir gün 7 i- ~i 
ii noya şöyle dedi: J .. .. 
=· -li Sesiniz hana deri- ~i .. :: 
ii leı imi unuttur ugoı; i~ 
~f bana /tJloğı afınızı H - -n oeı ıniz. Geı ('İ onu ii .. .. 
~i göı 1-miyeceğim, fa- E~ .. .. 
i~ kat elleı imle ohşa- i! .. .. 
ii yacagım. ii .. .. 
::::ı::::::::::::::::::::::::=::::::::::::: ::-.:::::::: 
şının sevdiği kız değil, mektebin bü
tün talebeleri, beyaz gecelik gömlek
leriyle pencerelere üşü~tüler. 

Tino, her fırsat düştükçe şnrkı söy 
lüyordu. Bülbill gibi şakrıyor, alkış
lanıyordu. Ajaksiyondaki büyük otel
lerin önünde, kırda, her yerde parasız 
konserler veriyordu. 

Tino, Fransada iki sene askerlik 
yaptı. Bu sırada gönlünü birine kap
tırdı ve inkisarı hayale uğradı. Arası
ra yüzünde görülen yeis izlerinin bun
dan kalma olduğunu söyliyenler ,.ar. 

Tino, askerliğini bitirdiği sıralarda 
Liıi ism;'1de bir şnrkıcı ile tanıştı. İş
te, kendisini tescili eden, ona cesaret 
veren odur. Aralarında o vakit başlı
yan dostluk ve samimiyet hala de • 
vam etmektedir. 

Lui, bugiin Tinonun mencccri. hu
susi -katibi ve samimi dostudur. Bir 
dakika ayrı bulunmazlar. 

"Bir Korsikah yüreği ne iyiliği. ne 
de fcnnlığı unutur,, derler. Doğru ... 

Tino, Lui ile beraber ilk evvel Mar
silyaya, sonra Bordoya, daha sonra 
Tuluza giderek ı:;nrkı söyledi. Nihayet 
Parise geldi. Gazino dö Pari mildürü 
ile bir mukavele imza,ladı. 

• ''Ba-:mı bıt acı günleri düşihıiiyo
rum. Az sonra, Odeon tiyatrosundaki 
alkışları hatırlıyorum. Hayatın cı?ve. 
Zerine şaşıyorum. Tiyatrodan çıktık
tan sonra, beni 1..YLpı dı§arı eden 1-0-
kantaya gitmek, bir §61J içmek arzu
sıuııt hissettim. Bu suretle <mda>ı in
tilrom almak, ''i§te; scni1ı işe yaramaz 
diye kapı <11şan ettiğin adam benim: 
Tino Ro.ı~si,, dnmck istiyordum. Fa
kat kapıcLan içc1'i girince eski patro
num koştu, ellerime sarılarak btmi 
tebrik etmeye b~ladı. Ve fırsatı ka
çırmak istemedim, sesimi çıkarma
dmı.,, 

Tinonun ilk çevirdiği film, Mari
nelladır. Bu filmde bir ressam rolü 
yapıyordu. 

Studyonun hususi hayatı kendisini 
pek sıkıyordu. Acemilik hissediyor • 
du. (Gitaraların sesi) filmini çevirir
ken çok sıkıntı çekti. 

Bu filmin mcvzuunu belki hatırlar
sınız. Büyüleyici bir kadının peşin • 
den Parise gelen Korsikalı bir balık
çmrn macerası ... Senaryonun kusur • 
larını (Tino) nun şarkıları örttü. 

Tino, yine sahneye döndü. 1ngilte
rede, Amerikada Müzikhollerde şarkı 
söyledi. Büyük bir şöhret, büyük bir ı 
servet ka1.andı. I•'ransaya geldi, Afri
kaya gitti, Ceuıirde dola..stı, ora aha
lisini de sesiyle teshir etti. Cezairden 
avdetinde: 

- Ne gflzcl bir memleket, diyordu. 
Hele Oran şehri ... Ahalisinin güster
diği hflsnii!mhuW hiç unufam1yaca -
ğım. Sfiy1cdi/jim şarkı7arı, 1ıcp bir rı
ğı:<laıı, ayııen tr)trctr cdiyor7ardı. ilk 

\Ş tuvaletleri iki ayn lstik<:.met 
takip ediyor. Bunlardan biri 

sonbah<ırıda ortaya çıkan ve günden 
güne yapılmakta olan kısa ve aşağı 
doğru inen kıvrıklar. Diğeri ise enseden 
başlıyarak yanlardan yukarı doğru çı
kan bu~leler.. Bunlardan bazıları tam 
tepede tıpkı bir taç gibi tanzim ediliyor 
ve pek güzel duruyor. 

yüze sert ve gergin bir ifade vermemek 
için şakakların Üzerlerine doğru bir iki 
dilim çekiyorlar. 

Bazıları, aşağı doğru inen krvnmla
rm, uzun saç modasını getireceğini, söy 
lüyorlar. 

Ksa saç taraftarları hiç üzülmesinler. 
Şimdil~ baş tuvaletlerinde böyle bir ih· 
timal yok. Bu kıvrımların yapılabiJme
si için saçın her zamankinden uzun ol
masına ihtiyaç yok. Hatta bazılannda 

Yukarıdan aşağı doğru inen kıvrım· 
lar dalgalı olmıyan saçlar ile perma
nant saçlar için pek elverişli ... Bunları 

maşalarla yapmak pek kolay.. Sadece 
saçların uçlarının enseye doğru b:r de
fa kıvrılmış olması ktlfi. 

Kıvrımlar en fazla ensede, yanlarda 
ve alnın hemen üstündedir. Başın di
ğer tarafında sadece, iki, ilç dalga var. 

Uçları yukarı doğru olan ~ıvrımlan 
yapmak daha zor. Bunları meydana ge
tirmek için saçın bigodilere iyi sarılmış 

olması lazım, bu kıvrımların bazısını yas 
sı yapıyorlar. En fazla revaçta olan ise 
yuvarlak kıvrımlar. En son baş tuva
letlerinde alın tamamiyle açık. Bazan 

öJıcclcni lnma biraz oamm 8ıkı14ı.. ..Ea, 
lMt, sonra, bunun bana kar§1. büyük 
bir tcveccülı oldıığımu anladım ... ,, 
Tinonwı muvaffakıyetleri, bir çok 

kimselerin hasedini uyandırdı. Hak
kında neler uydurmadılar, neler söy
lemediler? Hatta, bir gözünün takma 
olduğunu bile iddia ettiler. Kendisini 
gören güzel yıldızlardan birisi, gözü· 
nün hakikaten camdan olup olmadığı
nı sordu. Tino şapkasını çıkardı, ve: 

- Bcılwıız, matmazel, dedi. ÇeJ..·i>ı
meyiniz, gilzcl pann.aklarım::la doku
>uıbilirsiniz ..• 

Tinoyl' on beşinci Lui gibi "çok sev
gili,, ismi verilmiştir. Kendisine, ta.. 
pan kadınların sayısı çoktur. Her gün 
yüzlerce rusk ve takdir mektubu alır. 

- Sıuılara ayrı ayrı cevab 'L'erme
. ye çalışıyorum. FaltA.ıt, im1..·anı yok. 

lstiyenlere fotoğrafımı gönderiyorum. 
Fakat,· bunlar o 7~adar <;ok ki. .• 

Takdirkarla.rı, ellerinde birer fotoğ
raf, imzalattırml\k için tiyatronun ka
ptsında saatlerce beklerler. 

''- Beni kapıda bckliycnler ata-
8ında gençler, ihtiyarlar, güzeller, çir
kinler, sevimli ı•o sevimsiz olanlar 
çoktur ... Ben, hepsini memnun etmek 
ister, nrzulahnı yerine getiririm. Ba
oon saatlaroa. kapının öniınde fotoğ
raf tm::::alartm.,, · 

Diyor ve sonra ilave ediyor: 
- Faka.t, ~rkı ~öylerken hiç bir 

kadını d.ü§ünmem, hiçbir kadının ha· 
yalini gözönüne getirnıem. .. 

Tino, Dovilde, Güne§ barında bulu
nuyordu. Yanma bir yabancı yaklaş
tı, ve: 

''-Mösyö, dedi. Kızım amadır. En 
büyük arzusu sizin Tadyo<la şarkı söy
lediği>tizi i}'itmcktir. Kendisi a.şağıda 
oturuyryr, Sizin burada olduğımu::u 
haber almış. Yamna gelmenizi rica C· 

diyor ... ,, 

Tino kalktı, genç imanın yanma 
gitti. Konuşmnya başladı. Genç kız 
büyük bir sevinçle soruyordu. 

- Hal..-ikaten siz misi11izf ... Sesiniz 
beni teselli ediyor. Onunla dertlerimi 
unıduyonım. Bana bir fotoğrafınızı 
verir misinizi Gerçi onu göremiyece
ğim, fakh.t, climlc 07.qıyacağını. ... 

TiM, zavall: kör kızın yanından ny
rıldığr zaman ağhY,ordu. 

daha kısa saç bile lazım. İşte buradaki 
resimlerde görülen şekli verebilmek 
için saçları evvela kuvaförde alıştırmak 
lazımdır. 

Saçlar kovaförde bir kaç kere bu Je
~ilde kıvrıldıkt<ın sonra bozulan kıv· 
rımlan evde dUzcltmek kolayla~ır. 

Bu mevsim, en fazla permanant yapı· . 
lan mevsimdir. F:ıkat dikkat edilirse bu 

permanantlardan ancak mahdut bir 
kısmının güzel yapılmıJ olduğu görü· 

lür. Acaba kabahat sadece berberde mi· 

dir? Buna bayır hevabıru vcrcleğiz. Ba 
yanlar isterlerse perm<ınantlarının her 

seferinde de istedikleri gibi<QJmasını te
min edebilirler. 

Saçın çok kuru veya çok yağlı, yahut 
ta kepe'k)i olması permananta tesir e
der. Permanant yaptıracaklann bunla
ra dikkat etmeleri lazımdır, 

Bugün Avrupanm bir çok meşhur 
tuvalet salonlan,permananttan evvel b~ 
kaç giln saçı terbiye etmekte, ondan 

sonra permanant makinesinin altına 

sokmaktadır. En yola gelmez saçlar bu 
terbiye ameliyesinden sonra inaııılmıya 
cak kadar güzel oluyorlar. 

Bazı kadınlar pcrmananttan ~orku • 
yorlar. Bunlar da saç köklerinin yandr· 
ğına dair bir kanaat vardır. Halbuki 

permanant, ~aç için kat'iyyen zararlı 

değildir. Meraklı bayanlar bunun için 
emin olabilirler. Permanant saçı yak· 
mak suretiyle değil, buharlamak suretile 
kıvırır. 

Hatta işin daha garibi bi;-çô"k saç
ların permananttan sonra daha gürleş

tl~i ve güzelleştiği görülmüştür . . 

Per~nnant gitgide tekamül ediyor. 
Bugün ~inesiz ve elektriksiz perma
nant yapılıyor .Bu yepyeni usulle mey

dana gelen dalgalar ve kıvrımlarda 
sun'ilikten zerre kadar eser yok.. Bu 

yefil" usulün bir iyiliği de beyaz saçla -

nıı sararmak tehlikesine maruz kalına
dan mükemmelen kıvmlabilmeleridir ' 

Saçlann dişler gibi kendilerine has 

hıfzıssı1ıhası va'tdır ki baş tuvaletlerinin 
cazip olmasını istiyen bayanlar buna 
riayet etmelidirler. 

Saç çok yağlı ve kepe'k)i ise bundan 
korunmak çareleri bulunmalıdır. Çok 

kuru saçlara bir canlılık vermek için 
onları pomadlamal: ve parlatmak icap 
eder. 

Cilt• ll'rengt ve dıeer ZOhrevı 
hastalıklar o!Ma sınıt mutet\aSSl9ı 
lôıall ca rıraı. bulı ıınısı r11r1n ClllJill llıa ı • 

Telefon ı 21 Ma -~ 
1 O(lleOeft e><:erne ıtoOOr r.astelbtn-•-...., ' 

1 l'aurtea ~-&<inler! ... , t9,5dlıı ,.,....... t 
)'allııı 2S tltnlf mulabllftılo H•v• Kurum" fMllfUo ı . ._ ~ .. csa....,1ç1ııe~..-. J 



Dün 
üç sahada 

devam ediıen 
Vefa on biri Kasımpaşa on biri 

- ik- in_c_i -ış ü O <dl m a fi=> D C§lrrn ifil <dl~ 
küm eler ~ (9J 

K ır 
koşusu 

1 Anadoluhisar: 3 
Ortaköy: 1 

Dün Şeref stadında ikinci küme 
lik maçlarına devam edilmiştir. 

Saat 9,30 da başlıyan ilk oyunda 
Anadoluhisarla Ortaköy kar~ılaştılar 
ve netice 3-1 Hisarlılann galebsile 
bitti. 

Dav.utpaşa: 1 
B e ylerbeyi: 1 

İkinci oyunda Davutpaşayla Beyler
beyi ilk devre)i 0-0 berabere bitirdi -
Jcr, ikinci devre biribirlerine birer 
gol yaparak neticede yenişemdiler. 

Altınordu: 2 
G a lata gençlerbir-

liği: 1 
Şeref stadındaki son ikinci küme 

maçında, Altmordu ile Galata genç -
lerbirliği karşılaştı. Çok heyecanlı ve 
zevkli olan maç Altmordunun 2-1 ga
lebesile nihayetlendi. 

K aragümrük 
Doğanspor 

Kadıköyündeki ikinci kiline lik ma
çında disiplin heyeti tarafından iki 
hafta müddetle oozalandırılan Doğan-

spor sahaya gelmediğinden Karagüm
rUk takımı hU;mıcn galib geldi. 

Ahmet Ademin 
teşekkürü 

Göğsümde zuhur eden tehlikeli bir a
rızayı büyük bir hazakatle tedavi eden 
Be)·oğlunda, Sakızağacı caddesinde 51 
~iımarada sa}ır doktor bay P. Dinani
an'a aleni teşekkürlerimin iblağma ta -
\cıssutunuzu rica ederim. 

Ahmet Adem 

G.· _Jordan 
. -2 - 1 

Galibine güzel bir kupa kazandıra· 

cak bu maç, Gratzda 6000 kişi önUn 
tJe oynandı ve iki ikiye berabere bit
li. Fakat maçın muhakkak bir netice
ye bağlanması icab ettiği için oyun 
m:atıldı ve, işte o zaman, Jordan iki 
gol atarak takımının galibiyetini te· 
min etti. 

Garib blr tesadüf eseri olarak, bi
lahare, ciddım candan dost olan ve bu 
dostlukları yüzünden beraberce Pari
se gelerek Raclng'e giren Jordanla 
Hiden, karşı karşıya oynadıkları bu 
ilk oyunda sahanın kahramanları ol -
muşlardı. Netekim ertesi günU çıkan 
gaııeteler şöyle yazdılar: "Hiden dok
san beş dakika müddetle galipti. O
~ w;adıktan sonraysa, Jordan kn -
andı ... 

Viyanaya da\·et 
GörUJdUfU veçhilc, Jordan, daha on 

Ve/ a Kasımpaşagı 4 :- 2, F enerbahçe Sülegma- Galatasaray birine 

nigegi 6 - 1, Güneş Feneryılmazı 2 - O gendi oldu •. 
DUn sahalı :ı\Ialtepe ile ToJ>kaP1pıı· 

rasmda büyük bir kır koŞUSU ya: 
Vefa - Kasımpaşa r ~ ....... · .. ·~ \ 

DUn 1stanbulun üç stadır.da da şi l e Avı/> 
maçlarına devam edilmiştir. Günün C': _,,,, /~' ~}!;. 
heyecanlı, en zorlu oyunu, Şeref sta - / / '1)' 
dmda birinci kümenin 5 incisi Vefa i a.ı...-----·' -------
le ikinci kümeden Kasımpaşa arasın
da yapıldı. Geçen hafta oyun temdid 
edildiği halde yenişmiyen bu iki ta -
kım, dün mümkün olduğu kadar kuv
vetli bir kadroyla sahaya çıkmışlar
dır. 1.u.et Muhiddinin hakemliği ile 
başlıyan oyunda, iki taraf m geçen 
haftanın tesiriyle çok sinirli olduğu 

görülüyordu. Hele daha birinci daki
kada Muhteşem 20 - 30 metre uzak -
tan bir frikikten Kasımpaşaya ilk go
lil yapıverince, sinirleri büsbütün gerdi ... 
gerdi ..• 

Beklenmiyen bu golden sonra Ka -
sımpa§alılar 20 dakika. dişlerini tır

naklarına takarak oynadılar ve Vefa
yı fena lıa!de sıkıetırdılar. Fakat Muh 
teşernin kornerden çektiği top bir kafa 
vuruşuyla ikinci defa Kasımpaşa ağla
rına takılınca, oyunun şekli değişti, ha
kimiyet Vefaya geçti. 

llk de\.Tenin son 20 dakikası iki taraf 
da sinirli olm~ı!ı. beraber, çok seri, çok 
canlı ve çok güzel bir oyun oynadılar, 

ve devre 2-0 Vefanın lehine bitti. 

Bundan sonra Kasrmpaşalılar birdenbi
re canlandılar \'e iki gol yapmaya mu -
vaffak oldular. 

Müsabaka da böylece 4-2 Vefanın ga
lebejy!e bitti. · 
Gün es 

Feneryılmaz 
Dün Taksim !'tadyomundaki şild kar

şıla~ası Güneşle Fener yılmaz arasın
da, doktor Halid Galibin hakemliği ile 
yapıldı. 

lpek formalar giymiş o1an her iki ta-

kım da şu kadrolarla oyuna başladılar: 
Güneş: Cihad - Yusuf, Re§ad - ibra -

him, Rıza, Omer - Salahaddin, Necdet, 
~Helih, Niyazi, Rebii 

Feneryılmaz: I smail - Muammer, Mıts 
lafa - Atıf, l'alıdet, Ekrem - Mtlkadder, 
Refik, Ahmet, Necdet, Ahmet Cevad. 

Bir iki karşılıklı hücumdan sonra 
derhal üstünlüğü tesis eden Güneş, oyu
nu tek kale haline soktuysa da, çok can
lı bir oyun çıkaran Fenerytlmaz müda
faasmı bir türlü mağlftb edemedi. Basta 
kaleci hmail olmak üzere bütün müda
faa hatları vazifelerini kusursuz yaptı

lar. Hücum hatlanysa - ender olmakla 
beraber - arasrra yaptığı akınlarla rakip 
müdafaayı bir hayli hırpaladılar. 20 in
ci dakikada güzel bir fırsat yakall}·an 

IJS': De\'amı 12 incide 

dı. ~lıl' 
3000 metroda 13 puvanla. B:_e~s}ı 

spor birinci, 35 puvanla Be~~:u-~ S 
kevi 2 nci, 39 puvanla Gala~-· 

üncü oldular. ~ 

Müsabakayı Beyoğlu Halke 
Serkis 12 dakikada kazandı. ()()Ol 

2 nci müsabaka ayni yerde <7 
1 ' 

metro yerinde yapıldı. Gala~iJS 
dan İbrahim 23 dakika 43 sanıye·rı ' 
de birinci, Galatasaraydan .~~;sr. 
inci, Beşiktaştan Artin 3 cu o~sJJ~' 

· Umumi tasnifte 7 puvanla 
saray birinci geldi. ____.-/ 

~6Jlrsa<dla ~ 
1"alebege k aya 

öğretiliyo~ . ıı~ 
Bursa, (Hususi) - Bursa 1f; 

susi bir kıymet ve eheınınlyet fi 
mış olan kar sporlariyle tale~sd' 
yakından ala.kadar oıınası ve ti 

tni, · dncı·· uı· .. ı:ı ve bunun içlI1 e csı ~un mll§, k t 
cumartesi gUnU Uludağa çık~:ı;eptl 
lan kafilelere sırayla her 111e ~ 
onar kişilik talebe kafileleri~~ 
sı ve bunla.mı bir kılavı:z _n ad~ 
verilmesi takarrür etm1ştir· ~ 
haf ta ilk olarak sanat oktJlll ~e ,..A ,·e W' 
enstitüsü talebesi dağa çıkmış e Jti ' 
yapmıştır. Dağa çıkan tal~~· 
razlı yaylada kayak öğrctilece ~ 

ikinci devreye takımlar oldukça yor
gun ba~ladılar ve dakikalarca bu vaziyet 
devam etti. Devre o .. talanna doğru Ka
sım~c;a müdafilerinden birisi topu elilt 
tutarak penaltı yaptı. Vefa ii>üncil go
lünü de bu sayede attı ve aradan iki daki 
ka g eçıneden Hüscyinin ayağıyla 

dördüncü ve son golünü kazandı. Güneş - Feneryılmaz maçından bir görünüş ..• 
Önümüzdeki hafta kJZ !Jl~ 

mektebi talebesi Ulu~ 

Gol Krallığından orta muavinliğe ... ~'. 
holün en hararetli taraftarlarından r na halde üzülüyordu. o d~· ıı~e 
biri haline gelmişti. Hatta. oğluna ni- ayrılmak istedi. FJ3asen .At erJi!°_t(ffi 

beş yaşındayken, meşhurdu ve Viya
nanın büyük ltlüpleri onu elde etme
ye çalı§tılar. Fakat on beş yaşında 

bir futbolcil, henüz, profesyonel ol -
mayı dilşlinmez. .. Hele çok ciddi bir ba 
bası olursa ..• 

Bir sene sonra, Gusti, Viyananm en 
iyi prof esyoncllerinden müteşekkil o
lan bir muhtelite karşı, yukarı - A
vustuıya muhtelitinde oynuycrdu. Bu 
~ef a yukarı - Avusturya takımı gayet 
tabit olarak sahayı mağlıib vaziyette 
terkettl. Oyunun neticesi 5-2 idi, fa· 
kat mağHib taraf m yaptığı gollerin 
ikisi de Jordan sayesinde kazanılmış
tı. Bu kUçilk bir muvaffakıyet sayıl· 

mazdr. ÇünkU karşı takını kaleci 
Franzl, müdafiler Reiner ve Blıim, mu 
avinler Hofman, Kaller, ve Klina, mu· 
hacimler Cutti, Hannel, Stoibr, Shall, 

"-------

ve Vögl gibi, Avusturya futbolünün 
birer şöhreti olan oyunculardan müte· 
şekkildi. 

FJorisdorl'ta 
Bu maçtan sonra, Viyanadan gelen 

teklifler büsbütün arttı. Bilhassa Wie· 
ner'in ve Wackcr'in teklifleri çok mü· 
himdi. Eğer babasının şiddetli muha
lefeti olmasaydı, Gusti bunları §tip ~ 

hesiz kabul edecekti. Şunu söylemek 
lazımdır ki, Jordan'm babası gayet 
sert ve hatta serkc.~ bir adamdı. Oğ
lunun her pazar akşamı, yara bere i
çinde ve ekesriya topallıyarak eve 
dönmesi onu çileden çıkarıyordu. 

Fakat oğlunun yavaş yavaş kazan· 
dığı şöhret ve gazete1erin onun hak
kındaki stayişkar yazılan, bu sert ba
bayı ikna etti. Hatta Gusti on sekiz 
yaşına geldiği zaman babası da fut-

Fransız milll takımının yeni merkez mıuwirıi Jordan Paris nııt1ıtelitinin son 
maçında ... (Sagdaki i?k g,ru11çu? •• 

Omm biiyük doslıı l~!!}e_n'e oyle büyük bir itimadı var ki, bakınız rakip mer
kez mtthdcimini marke etmeye bile Wzımı görmiiyor. Nihayette Diagtıe .törföımek
Ledir. 

hayet şöyle dedi: bü onu mütemadiyen ~~ve na fJ; 
"Mademki istikbalin Viyanadadn', klilbünU değiştirmesi ıçın ° ~ 

seni bundan menedcmem, ne istersen eiling teklif ediyordu. .. .. buJS• 
onu yap.,, 

Gusti, 1929 da, Florisdorfla ilk kon· 
turatını imzaladı. 

Bu klüpte Platzer, Hummenberger, 
Cay, Hanke ve Ströh gibi meşhur o· 
yuncular vardı. (Bu oyuncuların ek -
S€risi şimdi hala Fransada oynamak· 
tadırlar). 

Fakat Florisdorf klubu 
oldu. , 11tt 
Oyuncu kandırmakta 111 

bir Fra n.s•.~ 1'~ 
Gusti vakıa, klüblin~ 1 iJl!'~ııt· 

gayet iyi muamele yapt;~ars.1': l)I' 

demezdi. Fakat, pek hak d ı>U~ .Jf 
boldeki istikbali hakkın~ Jll~~' 

Jordan soliç oynadığı bu takımda, tiraslar besliyordu .. F..s de ıceııd~utı' 
tam dört sene kaldı ve 1933 deki res- tek seç:ici Hugo MeiSe~. rU~ bir 1'edl' 
mi maçlar esnasında 34 gol atarak, 36 tekamül etmek için: bUY ıs.vsiY8 
gol atan meahur Binderden sonra A- girmesini mütemadıyeıı ~ 
vusturyanın en çok gol atan adamı ol- yordu. s.nı~ ~, 
du. Milli takımda. ?yn girıı1e1' ~ 171'' 

Gol Kralhğından merkeı Gusti, başka bir klübe yıorısd 
muavin liğine ğini tekrar etti, fakat 1au. cııl,ts 

Jordan, Florisdorf klübünde oyna- na yine şiddetle mani 
0 
bi o~AP 

• O• ecne A., ı- O' 
<lığı dört sene içinde, bir defa. 1932 de Nihayet bır güll aJıi.t ol-~ıl· • 
A vusturyanın B takımına seçildi. Fa- ayartmakta gayet ~ ·ııg 11 gel4

1 

kat kendi klübü Dresde büyük bir maç klübü erkfuundnn J~jysJlıı.)" ~· 
Yapmak mecburiyetinde oldugu'" için, yuncu bulmak üzere . teJll.,a ~ 

kllibil ıle -~ f'f 
Jordan, milli takımın teklifini kabul ve Florisdorf caıta 19J~ 
edemedi. Bu defa Florisdorf bit J,.. ıı-1"" 

di ve Gustiyi baŞ~.3 teflledi~ J Gusti, takımının Dresde yaptığı bu 
maçta, ilk defa olarak merkez muavin 
oynadı. 

Bu aralık Florisdorf takımı mUte -
madiyen sönüyordu ve artık Viyana 
futbolünde ehmmiyetli bir mevki iş -
gal etmiyordu. Bütün iyi oyuncuları 
başka takıma girmişlerdi. Jordan böy
lece, zayıf oyuncular arasında yalnız 
kalmıştı. Eğer klübünü değiştirmez
se, fazla terakki edemiyeceğini ve sö
n~p unutulacağını pek ila anlıY,or, fc-

klilbüne vermek 1~ , 
Fransız klübUne ver . 1otdg.tıı 

Fakat JimmY gogtıll• ~,.,sJ 
keşfetmişti? d oktl>'ac 

(Bunu gelecek >'azı a ~ .. ~ 

r "/o 
4 

~ 



, 

Hava 

kupası 

finalinde 
Beşiktaşlılar Hava kt1fJ asını aldıktan sonrn • Diin biitün gayretine ralmen mağltlb olan Galatasaray takımı 

Beşiktaş Galatasarayı 3 - 2 yendi 
·~;~1 ~ Oyunu~~~:~~=~ 

ı:====::c:c::::.-.:::==:::::::::::::::::::::::::::::: .... 2:s*::n===-========:m-.:::::::=_:::m:•w::::m:i s:::::::::::::nc::::::--..1::::.-.::::::.-:-.. _.==; a: :=-==== ..... ...,.---·-· =:::=mm::::a 
Uç sene evvel başlanmış olan (Tay

Ya'"e k"Upası) müsabakalarının final kar
şıl:'lŞması dün Taksim stadyomunda ye
di bini asan büyük bir seyirci kalabalı
ğı #)nünde, Galatasarayla Beşiktaş klüp
len arasında oynandı. 
· ~abahki gayrifederc maçlarıyla şild 
müsabakasının vaktinden geç bitmesi 
l'ihünden san kırmızılı ve siyah beyaz
h f11tbolcular saat ancak üçü yirmi geçe 
tari\rtarlarmm alkışları arasında sahaya ı 
~tkı ılr ve maçın hakemi Adnan Akının 
~ klüp oyuncularına verdıği bir nasi
d' l"'.en sonra takımlar ~ kadrolariyle 
Iıılfüler: 
~ t 1alatasaray: Sacid - R şad, Adnan -

11~ 1k, Salim, Fazıl - Nrcdet, Süleyman, 
lile?zd, llaşim, Danyal. 
~ 1'eşiktaş: Mehmet Ali - Fethi, Faruk
.1./f-'lt, ·Feyzi, Fuat - Hayati, Muzaffer, 
a~kı, Şeref, Eşref. 
C\'Una rüzgan arkalarına. alan Beşik

~ılar başladı ve top Galalasaray mua
~ hattında kesildi. San kırmızı akını 
• a}'nİ akıbete uğradıktan sonra oyun 
r lllQddet ortalarda oynandl. 

hıı~~cü dakt1rnda seri bir Galata~ray 
~lllllu neticesiz kaldı, akabinde Beşik

lUann Seref ve Hakkı vasıtasiyle 
~: bir icişi görüldü, Galatasaray ka

onünde bit kargaşalık oldu, R~<ld . 

~ Barutoücii 
~ ~aekı k~~ldi Pk. gBe 1 t~.i ·· r oyun c ı aru gucu 
~e1llda büyük bir kalabalık önün
~ hatta olduğu gibi yine birçok 

llıoa areketlcri yapılmıştır. Öğleden 
i ~Pılan futbol maçlnrında, Sir-

.\) lak an Yllrdu ile BarutgUcünUn 
~·· •tnları müsabakası 7-2 Barut-
111) { galiibyeti ile bitmiştir. 
~lıaakırnları maçında Banıtgücü 
~l'tı ~u~: genç takımlar maçında 
·IK· lgUcu neticeyi 3-2 lehine bi -
11qr Ö ~ 
~l · gleden evvel Bakırköy rum 

ti~ a Yenı Pera arasında yapılan 
~ll}~a:yı Bakırköy rumlan Yeni 

4-3 yenmişlerdir. 

bu ilk tehlikeyi topu kornere ataraf ber
taraf etti. 

Bundan sonra top iki tarafın da yap
tığı çok süraUi hücumlarla kaleler ara
sında mekik dokumaya b~ladı. 

Dakikalar ilerledikçe Galatasaraylıla
rın ağır basmağa başladıkları da farko
lunuyordu. Son zamanlarda bozuk o:run
lanm gördüğı.imüz Süleyman çok iyi 
çalışıyor ve bılhassa Necdeti fevkalade 
güzel besliyordu ki, bu ı;ayede sağdan 

hücum eden Galatasaraylılar, rakip ka
leye her an mühim anlar yaşatryorlar
dr. 11 inci dakikada Bülcndin sıkı bir 
şüW kale içine yığılan Beşiktaşlılara çar 
parak, 18 inci dakikada Danyalm bir 
ortalayışmı Mehmet Ali yerin -
de bir plonjonlar, 20 inci dakikada da 
Necdetin kale önüne düşürdüğü top, 
Suleymanm sıkı bir kafa vuruşu ile avu
ta giderek kurtuldu. 24 üncü dakikada 
yine Süleynınmn çok sıkı bir şütü, yi
ne kale direğini yalıyarak dışan kaçtı. 

Galatasaraym ilk golü 
Necdet, Süleyman ve Eşfak müselle

sinin her dakika tazelediği Galatasaray 
hücumları rakip müdafaayı bir hayli 
yormuştu, yine .. bunlardan birinde, 
Süleymandan N'ecdcte, ondan da tekrar 
SGleymana geçen topu Galatasaray mer
kez muhacimi' Bülend, ani bir vole ile 
.Mehmet Alinin kıpırdama~ma bile va 
kit bırnkmad:ın Beşiktaş ağlarına taktı. 

Beşiktaşm ~om 
Tekrar başlanan oyunda topu a~·ak· 

Hakem ve iki takım kaptanları 

iarından ayınmyan si)(ab beyazlılar, Sa
cidin hataı;ı yüzbnderı derhal beraberli· 
ği temin ettiler; ortadan yaptıktan bir 
hücwnda l\Iuzaffer hafif bir vuruşla to· 
pu Galatasaray kalesine soktu. Bu sı· 

rada müdafi Fethi oyundan çıktı ve ye· 
rine Hristo girdi. 

Beşiklaşm ikinci sayısı 
Oyun karşılıklı akınlarla deyam eder· 

ken, 41 inci dakikada, yine l\Iuzaffer bir 

şüt çekti, Sacid bunu bloke edemedi, ~
ref yetişerek takımının ikinci golünü de 
attı. 

Akabinde Galatasaraylılar bir hücum 
yaptılar ve Bülend topta kaleye girer
ken Hristo yeti~rek bu mühim tehlike
yi bertaraf etti ve ilk devre 2-1 Galata
saray aleyhine neticelendi. 

ikinci haftaym 1 
Galatasaray hücumu ile başhyan ikin-

ci devre, ilk devreye nazaran daha dur
gun geçti. llk anlarda Beşikta~ ağır 
basıyordu. Halbuki altıncı dakikadan 
sonra Galatasaray hakimiyeti ele aldı. 
Bu arada Necdctin gerilerden sürüp ge
tirdiği topu Bülend kale ağzında ıska 
geçerek yüzde yüz bir fırsatın daha kaç
masına sebeb oldu. Bu sıralarda Gala
tasaray daha üstün oynamakla beraber ( 
- ilk devrenin aksine - arasıra yapılan 
Beşiktaş hücumları daha müessir olu -
yordu. 
Galatasaraym beraberlik gölU 

30 uncu dakikada iki kale de birer 
tehlike atlattıktan sonra, Bülend, Dan
yaldan aldığı topla üç Beşiktaş müdafi
ini ge~k attığı .ikinci golle ~ımmı 
tekrar beraberliğe yükseltti. 

Beşiktaşın mukab elest 
Galib vaziyetteyken iki iç oyuncuları

m geri çekerek müdafaa oyunu oynıyan 
siyah beyazlılar, beraberliğe düşünce 

tekrar ileri atıldılar ve Hakkı ile Şerefin 
gayretiyle 35 inci dakikada Şeref, kupa 
galibini belli eden üçüncü golü de attı. 

~ayırDfedeıreBerr araısuncita 

Şişli Galata spora yenildi 
Kurtuluşla Arnavutköy berabere kaldılar 

Her hafta oynanmakta olan Taksim 
stadyomunda gayrifedere ktüpler arasın
daki müsabakalara dün de de\'am edil
di. Günün ilk maçr Şişli ile Galataspor 
klüpleri (B) takımları beynindeydi. Ta
raflar gol~üz olarak berabere kaldılar. 

lkinci ka~ılaşmada da Amavutköy 
\'e Kurtuluş · B takımları da attıktan bi
rer golle berabere kaldılar. 

Şişli - (Jalata spor 
Her iki B takımları maçlarının bera

bere kalmalarından sonra Şişli ile Ga. 
lataspor birinci takımları çarpıştılar. 
Müsabaka tamamen müte\'azin başladı, 
10 uncu dakikada Galataspor merkez 
muhaciminin güzel bir pa ı ile sağ içleri 
maçın ilk golünü attı. Şişli bu gole dev
re ortalarında Suldurun attığı penaltı 

ile mukabele etti ve birinci kısım bu ~
kilde 1-1 beraberlikle bitti. 

İkinci devre gene müsa\'İ bir ~kilde 
ba~Jadı ve son dakikalara kadar böyle-

ce devam etti. 40 mcı dakikada Galata- r 
sporlular sol açıkları vasıtasiyle ikınci 

üç dakika sonra da sağ açıklannın aya-

ı·oi"k·k·a·t:·····ı····-··-··! 
ı- - - - --. Bir Yugoslav 
1 takımı geliyor . 

Dost Yugoslavyanm, Yugoslavya 
futbol takımı üç maç yapmak üzere 
şehrimize geliyor. Maçların birincisi • 
5 Şubat cumartesi günü Pera ile, i-

'ı kincisi 6 şubat pazar günü Galatasa-
rayla ve üçüncüsünü de Kurban bay-

i cuma günü Şişli ile Taksim stadında 
ramımn birinci günü olan 11 şubat 

i yapacaktır. 

İ Gelen takımda müteaddid defalar 
1 enternasyonal olmuş birçok oyuncular 

1 me\'cut olmakla beraber, Yugoslavya 
1 takımı tim halinde klfisik bir , futbol 
oynıyan kuvvetli bir ekiptir. Şehrimiz 
futbol meraklıları önümi.ızdcki haf ta 
da bu çok enteresan maçları ZC\'kle 
SC}Tedeceklerdir. ................................................ ........ . 

ğıyla üçüncü gollerini attılar ve müsa
baka da böylece mağrur Şişli takımının 
3-1 mağlObiyetiyle bitti. 

Kurtuluş - Arnavutköy 
Taksim stadındaki gayrifedere maçla

rın dördüncüsü Kurtuluş ile Arnavut
köy ara mda yapıldı. Taraftarlarının bü
yük tezahüratı arasında sahaya azamt 

kuvvetleriyle çıkan takımlar, bütün di
dinmelerine ra~en beraberliği bozama
dılar ve ilk devre 0-0 nihayetlendi. 

ikinci de\Te beraberliği bozmak ve 
galibiyeti lehine çevirmek için azami e
nerjilerini sadeden takımlar, zaman za
man oyun üzerinde hakim oldularsa da 

maçın beraberlikle nihayetlenmesi mu
kaddermiş ki, kendilerine dü~n mütead

did f rr.satları kulla.-ıamadılar ve hake -
min düdüğü maı;m nihayetini ila.n etti
ği zaman takımlar sahadan 0-0 berabere 
çıktılar. 

En. Er • 

Son dakikalar - daha ziyade - Galata
sarayın hücumlan arasında, fakat neti· 
ce değişmeden geçti. 

Nasıl oynadılar? 
lki takım da • bilhassa ilk de\Tede • 

çok düzgün ve silratli bir oyun çıkar· 
dı. Umumiyetle mütevazin, hattfı biraz 
Galatasaray lehine cereyan etıni~ olan 
bu maçın Beşikta~ın galebesile netice
lenmesini doğuran sebcbler başta kale
cilerinin büyük hatalarıyla, siyah be -
yazlılann yakaladıkları üç fırsattan istl
fade etmesini bilmeleri, buna mukabil 
Galatasaraylıların yakaladıktan asgarf 
~ fırsatı kaçırmaları ve san kırmızı 
hücum hattının fevkalade muvaffak o
lan sağ tarafına mukabil so1 cihetin va
zifesini layıkıyla başaramadığı gibi, a .. 
kınlar esnasında geri kalmasıdır. 

Galib takımda Faruk. Feyzi, Şeref, 
rnağlub on bir arasında da Reşad, Ad
nan, Eşfak, Necdet ve Süleyman en mu
vaffak olanlardı. 

Hakem Adnan Akın, maçı çok güzel 
idare etti. 

• il- • 
~ 

M~tan sonra turnuvanın galibi Be-
şiktaşla, bu turnuvaya iştirak etmiş O· 

lan on iki klübe hatıra olmak üzere, m'"° 
rasimle bir kupa verildi. O. M. KutnaJi 

Salim, bir Be~ikta§ akınını kesiyor 

Yağlı gilreşler . 
Her hafta olduğu gibi, dün de Ç~nber· 

litaş Aile bahçesinde yağlı güreş müsa
bakaları yapılmıştır. 

Destede dört pehlivan arasında Kum
kapılı CelAI, Küçük ortada altı pehli • 
vandan Adapazarh Arab Salih, galib gel 
mişlerdir. Büyük ortada birer kişi yen -
dikten sonra Adapazarlı Servetle, Ç.atal· 
cah Receb heyecanlı bir gür~ten sonIT 
berabere kalmışlardır. Son olarak başa 
yapılan güreşte, Şileli Rahmi, Arnavut 
Mehmedi, Balıkesirli İbrahim de Ro -
manyalı Ahmedi yendikten sonra karşı· 
!aşmışlar ve berabere kalmışlardır. 

Gelecek hafta ayni yerde birçok mil
him karşılaşmalar yapılacaktır. 



Yurdumuzun ıııerı: 2 

Son zamanlarda 
Genel durumu ve 

Adananın 
ilerleyişi 

Geçen hafta, TUrk illerinden ve 'l'Urkiye Cumhuliyeti
ntn idare merkezi olan Ankarayı coğrafya. ve tarih bakı
mından incelemi§tlk. BugUn de yine orta Anadolu yay
JAsmm gilney memleketlerinden olan Adanayı inceliyece-
liz. 

F.skt çağlarda Adana ve Tarsus Ulerinin bulunduğu 
kısma Kilikya derlerdi. Kilikyanm coğrafya ve tarih ba
knnmdan turltl çağlardaki durumunu ilerde göreceğiz. 
Bugün yalnız Adanayı ele alacak, onun geçmi3ine bir g6z 
attıktan sonra bugUnldl vaziyetine nasıl emeklerle_.., 
tuğunu anlıyacağ& li 

Adananın coğrafya bak'tmmdan cmemı: 
Adana fli, Seyhan trmağmm, Torosları ve eteklerini 

geçip ovaya girdiği yerde. mneğın sağında çok hafif 
bir tepenin üstünde ve eteklerinde kurulmuştur. Adananın 
bulunduğu yer, ''Adana ovası,, ve tarihte ''Kilikya ovası,, 
dediğimiz yerin ortasındadır. 

Adananm hakiki olarak ne zaman Jrurulduğu belli de
ğildir. Bu, yakında (Tepedağ) ismi verilen şehrin en yUk
aek yerinde yapılacak arkeolojik araştumalarla meydana 
~ıkacaktı:r. 

Birkaç 88D' 5nceye &dar :Adana eehrl s\ır ile çevrili 
idi. Bugün Tarsua kapısı, kale ka.pm gibi isimlerin hlll 
yaşamakt& 0111111 da bunu göstermektedir. Şehrin doğu 

kenarında olan, bugt!n 18 bUyUk'. g6zl1 meydanda bulunan 

köprll, Adanayı doğu ovasına bağlar. Bu köprüyü Roma 
imparatorlarından ''Adriyen" yaptırmıştır. 

Buna şimdi Seyhan köprüsü denilmektedir. Adana ay
ni zamanda tarihi eserleriyle de 1.ellgin bir memlkettir. 

Adana 4§ 11e kmanç yeridif': 
Küçük atölyeler ha.riç bırakılırsa, 25 e yakın fabrika 

ve sanat evi vardır. Bunlan çalı§ma konularına göre göy
le tasnif edebiliriz: 

3 un, 19 pamuk, 2 dokuma , 1 iplik, 2 makarna, • ta
-lıNı W ASalll yağı, 'e ~"Va Debi.ti ~at", l c!aM:fat 
4 buz, B ;gar.oz fabriklı,Sı .. 

Bundan başka Adana halkmm çiftçilikle uğraşanları 
vardır. Bilhassa meyva, seme ve turfandacılığa şehrin 

güney ve Seyhan nehrinin iki yanı çok elverişlidir. 
Adancnın şehirc:ı"ği: 

Adananın 35 yıl önceki haliyle bugilnkil durumu ara
sında çok.fark vardır. Şehrin sokaktan, caddeleri ve daha 
doğrusu şehirciliği son zamanlarda ilerlemiştir. 

Adananın nUfusu son yapılan sayımda 130,243 olarak 
saptammştır. 

Okulla.rda okuyan talebe sayısı 3004 dür. İlkokullarda 
okuyan çocuklar 17729 dur. Adananın senelik ihracatı 

13,985,019 liradır. lthalA.tı 8,091,060 liradır. 
(Bu. resmi 17e yaztyı keserek coğrafya klasörünü:ae 7co

yunuz). 

~.... .. ...... . 
NaeH tlldlven almalı, naell 
temlzlt1mell ve onarmalldır 

ED<dlüven 
Kıtm en çok kullandığmıız giye

ceklerden biri de eldivendlr. Eldiv~nl 
satıcıdan alırken, aldıktan 10nra da 
kullanırken dikkat edeceğimiz eeyler 
şunlar olmalıdır: 

Bi~oklan eldivenleri kirletince ve
ya hafif surette eskiyince, bozuldu, 

diye atıyorlar. Halbuki bu eldivenler 
kısa bir onarma ile temizlenirse yine 
kullanılabilecek bir hale gelir. 

Eldiveni alırken daima kumqtan o
lanını almalıdır. Bunlar deriden (OK 
daha ucuzdur. Ayni zamanda kulla
nılışlan pratik ve s~lam'dır. Sık sık 
eldiven kullananlar, daima kumaş el
diven almalıdırlar. Podösilet ve glase 
eldivenler çabuk genişlerler. Bunlar -
dan alanlar, kat'iyyen geniglerbıi seç
memelidirler. 

Yıkanabilen eldivenler ise, su gör -
dükten aonra daralırlar. Onun için 
bunların yıkanabilen cinslerini atı -
ruz. 

insan, eldiveni eline alıştırmak için 
içine biraz pudra koymalıdır. Sonra 
dört panna.ğmın sokarak eldiveni a

cılmafa ah&tırmız. Bq parmağı da 
deriyi fazla çekip germeden !!Okunuz. 

Eldlvenlerln temizlenmesi 
·Eldiveıılniz az kirlenmtşse bir par

ça bayat ekmek ile ovunuz, çok kirli 

iBe, sa.bunla köpürttüğitnUz ılık bir su 
hazırlayınız. Bu suyun içine deriye yu 

muşaklık vermesi için, beş damla gli
serin damlatınız. Bu mutlaka 18.zmı 

değildir. Sadece deriye yumuşaklık 

verir. Sonra. eldivenleri elinize gtyl -
Diz ve ellerinizi yıkıyormlll gibi oğa
la.ymız. Eğer hila kirli 1ııe bunu bir 
temiz suda tekrarlayınız. 

Temlzlenmie eldiveni ılık suda baa
tıra bastıra çıkarınız ve bir havlu a
rasına koyarak ateşten u=:.~t ve gU • 
neşsiz bir yerde kurutunuz. Kuruma 
sırasında c:laralmama8I için de, içle -

rine bir şey koymak ve germek li.zmı

dır. 

Yıkanmağa gelmeyen 
eldivenler 

Kirli eldivenleri elinhe giyiniz ve 
benzine sokunuz ve ovalaymız. Bir i

ki tekrarlnymız, sonra gerginliğini 

vermek için içine bir şey IOkup kuru
tunuz. Eldivenler kurumadan önce te
miz bir bezle siliniz. 

Beyaz eldivenler 
İyi bir kalıp sa.bun rendeleyinfz, bu

nu süt içinde eriterek akıcı bir bula
maç yapınız. Bir temiz bez alarak bu 

bulamacı bütün eldivene silriinUz ve 
temiz bir bez ile ovalaymız. Bir parça 
üstübeç de alarak suda karıştırınız. 
Bir bezle eldivene sürilnUz, başka bir 
bezle de ovalayınız. Çabuk havada ku
rutunuz. İyice kurumadan önce bir
kaç defa giyip çıkarınız ki, sertleşme
sin. 

Beyaz eldivenleri krem rengine bo

yamak veya krem rengi bir eldivenin 
rengini yenilemek için ılık suda biraz 
safranı eritmeli ve eldivenleri bu su
ya batırmalıdır. istenilen renk olun
ca eldıveni derhal oradan çıkarmalı
dır. 

Bunu aile bilgisi dosyasına kesip 
koyunu~. 

Yakın yurd tetklklerl : ' 

1 Galata kulesi 

lstanbulda saat ta iken -- ,_ ~ -- - .-:-:. 
Avrupadakl 

memleketlerde kaç 'l 
Anıslerdamda (Felemenk).: 10,00 
Anversle (Belçika)_: 10,00 
Atinııda: 11,35 
Ballimor:da: 5,00 
Berlinde: 11,00 
Rrükselde: 10,00 
lJiil.reşle: 12,00 
Bıu/apeştede: 11,00 
Ce11evrede: 11,00 
Edimburgta: 10,00 
lskenderiyede: 12,00 
Kalkütada: 15,30 
Kolonyada: 11,00 
Kopenhangda: l 1,00 
Leningralla: 12,00 
Londrada: 10,00 
Madrille: 10,00 
Mekıikoda: 3,00 
Jloakovada: 12,00 
llünlhte: 11,00 
lıı'evuorkla: 6,00 
Romada: 5,00 
Parlste: 10,00 
Pekinde: 17,46 
Rio de Janeyroda: 7,07 
Romada: 11,00 
Sanf ramiskoda: 2,00 
Santiyagoda: 5,00 
Sauoonda: 17 ,00 
Şikagoda: 4,00 
Tahranda: 13,26 
Tunuıta: t t ,00 
J1l11anada: ıı,oo 
Yokohomada: 19.00 

incir 
Nasıl yetişir ve 

faydalara nelerdir ? 

:Memlekelimizin en gOzel mahsllerln
dcn biri de incirdir. En fazla lzınir ve ci· 
varında yetişen bu sllzel meyve kuru ve 
yaş olarak iki tllrUl yenir. Bundan başka 
yurdumuzun diler bölgelerinde de incir 
yetiştirilir. 

incirin olgun bir hale gelip ıelmedlitl 
yumupması ve dıf tabulunun çatıamaAa 
bıışlamasile anlaşılır. Balcılar derhal fa· 
aliyete geçerek sabah erkenden çil kalkın
ca bunları birer birer toplarlar ve ıüneşli 
bir yere blrlbirine dokunmamak fizere 
:ıerler. Buraya sergi denir. incirleri, 
geceleri ynJtan çiğden korumak için ör-
tliler koyarlar. Sergide 10 gftn kadar bı
rakıldıktan sonra sonra incirler. toplanır. 
Kurtlu ve kurtsuz olanlan; çllrilklerl a
yıklanır. snııamlan kutulara yerleştiri
lir. 

Billfin dilnya lzmlr incirlerini tanır. 
lzmir, incirden senede 3-5 milyon Jfra ara
sında para kazanır. Yemişlerimiz çok ıft· 
zel ve ncflslir. J\tiylllmfizll zengin görmek 
isti:rorsak soframızdan eksik etmemeliyiz. 

Bundan başka incirin sıbbı bakımdan 
vncuda çok faydası vardır .. Şeker diğer 
meyvelere nazaran en bol oJ:ınıdıı:. incir 
barsnklnrı dezenfekte eder, t.-mlzl11r. Bu
radaki hazmı kolaylaştırır. 

Doğan, Galata kulesinin resnıi ~ 
nünde durdu. Arkadaşlarına resnıl 
gösterdikten sonra anlatmuma de 
vam etti. 

"- Bu gördüğünüz kule, fatanbdl• 
da Cinevizler Y.&manında.n kalmadst'" 
Cinevizler kuleyi 1349 yılmda ya 
Iardır. Şu hale nazaran kule olduk 
eski bir tarihe maliktir. Bunun 
bir adı da İsa kulesidir. Ust tarafı 
çok defalar değiştirilmiş, fakat 
şeklini kaybetmemiştir. Duvarlan P 
yet kalındır, tam tepeyi bulmak iç 
146 merdiven çıkmak lazımdır. 

Eskiden Bizanslılar r.amanmd& 
lenin tepesinde büyük bir haç 
Türlü tarihlerde lstanbulda 
yangınlardan kulenin tepesi _'boZUlJll 
tur. Bozulan bu kısımlar Osmanlı 
paratorlartndan Selim ve ikinci ıı.aJ1 
mut zamanlaı:mda yeniden o 
tır. Son r.amanlarda, kule, ya.Dt[l~""I 
etrafa he.ber v~rme va.zifeelnl göJ'l!l 
tedir. Bundan başka limandaki vi: 
lara sancak \"asrtasiyle işaret veril 
mesine yara.maktadır. 

Yine böyle bir kule daha vardJl' 
o da Beyazıt alanında bulunan )cUle 
dir. Bunun hakkmdaki bilgimi 
gelince söyliyeceğim. Şimdilik Ga1' 
kulesini öğrenelim. 

Bıı ytszıyı 1oe8erek do!yanıza 
tınnız. 

Bilinmesi RerekeO 
sOraller 

Bir saniyede ne kadar 111ett' 

Arz 
Balon 
Beygir 

ahyorlar? 

Beygir (kopnJ 
Bisiklet 
Elektrik 
Fitek (piyade) 
Fırtına. 

Kamer 
Lokomotif 
Menni (ea.hra) 

Otomobil 
Ses (havada.) 
Ses (ma.h?.ende); 
Ses (suda), 
Tayyare 
Torpil 
Tren 
Vapur 
Vapur (seri) 
Yaya giden 
Yelkenli 
Yüzen 
Ziya 
__ ...... -........... ··-·--····-·· 

Kuyu 
Bu kuJUDun çıkmil. 
Andırsyor adeta, 
Boiuk bir hı~iı-
Geçen yolculu lailirJ 
AkpmlanllaMtİ,ti 
Uzaktıla ipdilir. 
Döne döne ku~ 
Kova çıkarken .uddt 
Ufuk aaranr, tolar· 
U-'*9gölpler, 
Güfümler, ten.,.,.._, 
Şmltılula dolu. 
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41 N uı liifi1 ©l ır ©l O o Errkek = Ko~ 
N©a ouı IE:rrkek CI Ko~o tc§lliil otny©ır 

1 nrınınrfl1ı l'I' ~ nıımnra1ı T:r/ · ,·~· 1. •:lrır ımıı !'nrın 

Bayan Bedia 
Vahı.nt 

Bay Bedi 
ile nasıl 

karşılaştını; 
neler konuştum? 

.ı:;;.t-LU&--M~--T-...'""""''M'i-·.ıım .......................................................................... ~ 

''Sırnaşık kadınlarla karşılaştıkça erkek 
elbisesi q(qdiğime pişman oluqorum / ,, 

Sorulacak sual bulmakta ıüçlük 
~k:-niyordum. Sekiz karde§mitler .. 
.ı•uhakkak siz en küçüğüıünüz, de 
\IJın • • Şa~tı: 

- Nereden bildiniz? 
Cülürmiycrek cevap verdim: 

- Masallar da bile en küçu< 
~~dcJcd:n daima afacan olduk
atı anlatılmaz mı? ...... 

KENAN - MELEKZAD 8011 Dtcli 

1:j.. .................................................................................................................... 
5 

dedi hazan m()mnun değilim. ~"'akat ( - Bir aşk maceran\ ,·nr ama hüs 
r : umumiyetle çok memnunum. Çünkü bUtün başka turll\ ... Oldukça kUçUk-. E JUO~J\ clbi~C'~I giymek gibi benco mnsıım hir he,·es 3 iizUndcn el ! sevdiğim sporları, motosiklete, bisik tllm. Beşiktaşta bir kızcağız bann 

• de ctmi~ oldııgıım - bcklcnıcdltrfm , ·c istC'rn<'diğim - .. Erkek. i Jete va ata blnmetı. ava çıkmağı bu Aşık olmuı;ı. Etrafımda dönp dolaş-
~: Jiız,. şfibrctlndcn galiba kurtulmak Ü7Crcyim. <;'ünkü İ!iitnnbul<la : elbise tle gayet rahat yapıyorum, mağa başladı . Ben hiç oralı olma-
• ''Erkek • Jüz.,lık bakımından artık ynlmz deilllim. Yeni er.kek kız j erkeklik, kadmlrk mevzuubahs ol- yınca bir gün dayanamıyarak aşln-
~ &uyc lnclo nrtık h<'n belki nnntulacnk ,.0 iiç S<'ne "'·eline kadar ol- ; madan erkek çocuklarla arkadaş o- nr nçtı. Den gene nldırış etmedim. 

<hı""n ,...ihi kimsenin nazaı·ı dikkatini <"clhc-tmiyC'n hiı· kimse olmnk : lablllyorum. Daha ne bileyim bir sü- Nihayet kıza, benim zannettiği glbl 
• e e • ril scbcblcr... erkek olmadığımı söylemişler. 1nan-
: hnhtiynrlı;-;ını ehle edc<"ci:Um. Bu ya21,p i':'fc onun için yazıyor vo bir i - Bazan memnun değilim demiş- mamış ve teyzemi yolda çevirerek 
: hn';'kn,.ım ortnyn abtrak kendimi hiç ho':'ımın gitmiycn bu ';'Öhrct sah- : 
• ncsin<lcn çekmek emelini takip cdiyonun. tiniz?·· sormuş: 
: : - Evet. Bazan pişman oluyorum. - Teyzeciğim. Bedi içiıı kızdır di-

İJf ı · ................................ -········---·············-························································ Hem de kimler )·üzilnden biliyor- l·oriar. Doğru mu? 
C)l'ta tknc sone evvel işitmiştim ki Gülilmsiyerek cevnp verdim: dayak dn yemiştim. Bakın size nn- mıırrnnuz? Teyzem kızın maksadını anlama-
b11ı:ıı köy civarında. da bir genç kız, - l\Iasnllardn bile en küçük şeh- lata.rım: -Aileniz yüzünden mi? dığr lı;ln ve biraz ela şaka olsun dl-
tııe~:X\Slbl delikanlı kıhğiyle gez- zadnlerln dalma afacan oJduklarr an Benden dört beş yaş büyük ağabe- - Hayır. Aile namına. bana kil- ye: 
lld ' 1r genç kız kıyafetile arzı ıatılmnz mı? Ben de kardeşlerimin yimin bir gUn bnyramlrk yeni elbi- çüklUğUmdenbert bUyUk bir şefkatle - A! kızım, demiş, o nasıl sual?. 
ı:ı~tn etmeğe tercih ediyormuş. Bu en küçUklerintlcnim. selerinl gizlice gl)·miı;;tlm. Elblsonin bakan sevgil1 teyzem var. Kardeşle- Bcclf kız olur mu biç! 

1 ııe~ tanışmak o zaman aklıma bi- Bahsi dı>ğiştircrok sordum: içindıJ tnhil kayboluyordum. Panta- riın da vnr nma onların benimle ara· Znvnlh kız aylarca bu muamma-
... ~ rncmiştı. Ne diye tauışmak is- - J{a" vaşındasrnız? lonun kemerini gırtlağıma yakın nın içinden cıkamadr, ve hasta oldu •• 
1\ \'- t!ktim? Onun benim nazarımda y " i k 

1 
ları pek iyi değil.. • ., ... 

"\t - On sekiz .. Fakat nüfus kMıdı- bir yerde bağlamış, ceket n o ları- ..... ... 
\(11.1 ... fevknU1dollğl olamazdı; baş- h nr iyice kıvırdrııı:ım halde ellerimi - Şu halde kimler yüzUnden? 

h .. r, iı;in belki... ma haknrsnnız on eş.. "' GözlerJmln lclno bakarak mırıl- "lki numaralı erkek kı71,, Bedi \O 
~ııı(Jlrka.c av. OVl'el lzmlrden dönü- Aramızda. garip hlr benzeyiş da- meydana çıkarmağa muvaffak ola- dandr.: ya Bedlayı tam ''aktinde bulmu-
~ .ı ha O d" benim rribl '"'aşını kli"illt mnmıştım. Mnnzaram herhalde ko- BI daha gecik e dim rrn.Jil n ~~,."e g azetecilerin muhasarasına ··· •• 0 

., • " - - Kadınlar! şum. raz s Y o• >· 
"' mek ı"htı· .... acını lıissetmlyor ve haki mikll, fakat ben bunun !arkında de- d bl h k d ı ıı lıı. "Yınca bunu hatırla'"'IP bir ara- " - _Kadınlar mı? o a r mu a ·eme o ayıs e gazc-

'I ıs0tlemı'ştı·m.· " ki yaşını söylemekten çekinmiyor. ğildim. Kendimi fc\'kalAde buluyor tecllorln meçhO.lU olmaktan çıkacak 
Erkek elbisesinin insana, yasının dum. Evin i"inde yeni yetişmiş bir - Evet lrndmlar! Beni erkek bl- t 'I 1 bl k k i 1 d ;-.,. 

h C:anım "fendim, benimle ne dl- · ),' ı. !• ese e raz arışı ve ş n ob-
... <lo;ı-.rusunıı söyletmek gibi bir fay- delikanlı nzameUle gczmeğe koyul- len kadınlardan bazılarının ara sı- t 1 1 dilik bit d erı.~tı ita.dar tncsgul olU"-'Orsunuz? 6 rusunu ay ll Ş m za ayn. n-

ı .... 1. • " dası oldug~unu kabul ntmek H\zım! dum. ra öyle tekllfJerlle karşılaşıyorum h ad icap ederse adliye"-'e du·· 'bJıo.d" elbisesi rrı·ymek bu kadar fev ki a sonr a ,, -
.. cı. o tatbiki koJnv olsa r:ışl:ırı mer:ıkcdilcn Horkes halime katıla katıla gülü- .. nazan üzerime A.deta hücum e- B 1 z iki ta afın anlatış na ~nı.., " bir <:oy mi'>. Jlem benim 1ibi " dl 1 Gü , lA. k şer. en ya nı r ı 11 

.. b v kadınların mrlarmı elde etmek İ"in .'·ordu. Yalnız hen çok ciddi idim, yor ar. ç :ı>e urtuluyorum. .. bAdfs i hfkdve "deooğfm 1 ıtrıa nıskaları da var. Biraz da on- " , k gure u ey . "' .. 
() miikcmmcı bir usul ı erkelc elbisesinin bana çok yaraştı- lana ları kızarmıştı. Dudakla- Dedlanm anlatışına gBre: 

l'tıtı · ttltı.kadar olsanıza .. MeselA !aminin Fatma Bedia olduğunu ğma kanldim. Biraz sonra ciddiyeti- rrnı i~tthfafln büktü: Bodl (Bedia) bUvfyetilB bir g enç 
"arlll·ııyao bir "Erkek - Kız., daha yazmamıştım galiba .. Bedia ismi ko- me bir başkası da iştirak etti. Fakat - Böyle kadınlarla lcnrşılaŞ'i'li'Ci sevmekte ve onunla evlenmek iste-
~ C) ;ıı . h~ın de güzelmiş. !ayca erkek adı haline getirflebilece tama.mile başka bir düşilnce ile ... A- nrlrnk olbfı::esi giydiğim~ pişman o- mektedlr. Fakat Bedia her nedense 
.' llrı tı~~rnan gazetecilerden bazıları ğ-i için benim gibi ayrı hlr i~im kul- ğnbeyim gelmişti, clr.I elbiselerini Juyorum. bu sevgiye mukabele etmiıor. EHe-
jrlreııı l\ altı.kadar olmuşlar, fakat ıanma~a mecbur olmamış: Bedlanm benlrn giymiş olduğıımtı görünce he- Tehlikeli bir suali hemen yerleş- JA arada nişan varken sonra vazgcçi 
a lrıu 111 bilmediğim lcln henden faz ııonundan bir harf atmrş Ye Bedi o- men üstıimo yürüdü ve beni bir temiz tirdim: yor. Bunun Uzerlne delikatılt geçen-~-l'ı ~<'l,:u alamamışlardı. Birkaç ga- Jup "lkmış. dö"dü. Elbiseleri de sırtımdan aldı. lerdo 11lr gün erkek kızın ,_~otunu ke-

111.. "hı b "iki ı E k k " "' - Tesadüf ettiğiniz delikanlılardan 
""la u numara 

1 
,,r e - Rualler·ımrı dcYnm ecli,·orum: Hem dnyavın ncıslyle. hem de siyor. Bir mUnaknşn ..• Ve bir aralılı: •rı llıUIAk k d - ., .- erkek sandığı için sizinle. nltkadar U~u ·at yapma • arzusun a - Tnl1sı·1·1ıılz ne kadar? crkok olhlsesfnf kaybettiğim i"ln 1 lbl sustalı rekill ... ·or. Etraftan '.'etişiı> a ııu b"II d A d b k ~ olmıyan hirlsile karşılaşıp >u e se " " tır "amanı yolr;ı-. umh '1d rahlanbl ui la - Ortamektep ... Okuyup roühen- hiln~ilr hüngür ağlamağa lı:oyu1- yl gt~·diğlnize plşman1ık hissettl~l- ayırıyorlar. 11 

b geçt bi a e C r n n dls olmak isterdim, fakat maalesef dum. Belki o teessUr ile, yahut baş- niz hiç vaki oldu mu? Du hlidlsede, yani zabıta ve adll tı ~~llanıadığını hatırlayınca ge- bazı sıhhi vaziyetler dolayısile bu- k:ı bir sebeb teRiriJe ertesi gtin has- yeye taallük eden cihet 'bıçnğı ki-
llııı.r n br-nde de bir gazetecilik n", mtı\'affnk olamadım. talandım. Haftalarca hasta yattım. Epey afalladı. kızarıp bozardı. mln çektiğidir. Bir kısıın R.ahltlnre 
" 

1 
tutu dl T~ı t tı d ı .. Ve nihayet cevap ,·erdi: :ır:q ver · ~ a ıra m 

0 ayı- - Demek mUhendfsllğe hevesiniz f.rileştiğfm zaman bana hediye ola- göre sustnlıyı erkek kız çekmistir . 
• ,

1 
t biarında çok bulunduğum için vardı? Erkek doğsaydınız başka ne rak gUıel bir erkek elbisesi yaptır- - Hayır! Erkek kız ise aksi iddiadndır. 

tlrı ~·lınem, onların istedikleri olmak isterdiniz? dıiar. - Peki böyle bir tesadüf oll'a bu Sustalıyı sabık nişanlısının cektiği-
dftn arınmadıkları bu rnüla.katı - Ta .... yarecl ~ Gülümsiyerek s{\zllnfi burada kes- P.lblseyl sırtrnızdan atar mısınız? ni ve kendisinin bıçağı onun elinden 

tecrube <'tmr-k istedim. " ı bl ih i 
- Gene tayyarP.cf olablllrsiniz, ti ve sonra devam etti: - BBy e r t mali hiç düşilnme zorla aldığını söylemektedir. Şaya-

11k lıak • :,. "' . mademki oıta talısiliniz var. kız ol- - lşte "Erkek M Kız .. lık hayatım mlştim. Fakat sevdiğim bir erkek nı dikkat olan nokta da delikanlının 11 
lllrl ışta çok mahcup ve çekın manız bir mani değil.. böyle başladı. O gUnden sonra bir olursa herhalde öyle yapmam icap erkek ktzı dava etmek istcmeme-

,n 1 ı ı }li:'u hissini voren sarışın ve - Hakkınız var. Zaten ben de daha kadın elbisesi giymedim, buna eder. Tablf cwlenmek mevzuubahs sidir. 
:ı":ı•; bir delikanlı ... Kesik kesik Türkkll';una yazılmak iı>tiyordum. mukabil erkek elhiı:;elerinin envainl olursa.. Dediğim gibi işin doğrusu tablf 

hı~fı1:. "~ .. bir tonla konuşuyor. Sesi Erlcek elbisesi giymeğe ne zaman giydim. - Demek haşınızdan hiç aşk ma- sonra anlaşılacak. Benim temennim 
·ı "rıt(.'kınn girmek üzere bulunan haşlndığ'rnr öğrenmek tabii çok en- - Peki erkel.: - k1zlık hayatrndan (erasr geçmedi? "iki numaralı,, erkek kız,,rn "bir mı 
ıı~1llttıış J0cuğun sesi.. Çok temiz teresandı. Sordum, dedi ki: memnun musunuzlı - Evet hiç geçmedi. maralı erkek kız,.tn başına geldiği 
~ l;l~·ı: rı ı>ardesU, golf panta- - üç yaşımdan beri erkek elbisesi Sualime derhal cevap vermedi. Aklına tuhaf blr şey gelmiş gibi gibi mahkeme ile işi olmamasıdır. 
~1 it\·~ ~or. Spor biçimi ~ömle~fnin giyiyorum. Hiç unutmam. Bende acı dalgın dalgın dUşUnclU, sonra: durdu, bir kahkaha attr ve anlatma-
~~~1tı~nbCenış Ynknsmdan gerdanı- bir hatırası vardır. çünkU hu yüzden - ~izden saklayacak değilim ya, ğa başladı: Kenan Çinili 
i,\~~lta11he <'ildi görfinUyor. Güzel bir ~~;.;;.;.;.;.;;.;-~.;.;.;..;.;. ___ ~---------------------------------------------

() 1 ~<lıİ fakat daha tam· erkek te- Ilz'>erın deniz ve macera romanı: 71 "Dört gözlü .. elindeki dUrbUnU sarsarak: rlcl cizgller belirmiş, eli kumanda telgrafını 
~- l'tak6 enıez. - Hay Allah belAlarını versin, bekleyin, kavramıştı. Ben de dışarı bakınca bizim güverte-ltı::1ta 0~de bir kıraathanede karşı size fllka göndereceğiz! diye işaret vcrlrorlar. de kimsenin bulunmadığını ve makinemizin tn-
r, 1 ı;0k uruyoruz. Ben mle tanış- Kaptan Blak haykırdı: mamile lstaper etmiş olduğunu gördüm, yerimiz-
'J bb~ı:ıı istermiş. Fakat birkaç de- - Onlara söyle ki; şimdi Allah belft.larrnı den oynamadan duruyorduk. 

ııttı, ~rndığı halele bulamamıı;:. ,·erecektir! Sonra, birçok çıngıraklar calmağa başladı, 
~~I ı:~tı~0 <!U onu, hlrlbtrlmlze belli Sonra Alman makinist Karlı çağıl"dr, ona el makine dairemizden lşliyen demirlerin, dönen 
S rı FıUzu <:ahşRrak mUte<'essls göz- işn re ti erile bir şeyler süyledJ. Bu sırada "dört çarkların sesi duyuldu; adsız altın gemi, düme-

ft ~ ı:ıruı Yoruz. Yaznrı: A 11 Hıza Seyıı gözlU .. tekrar gözü dürbünde bize seslendi: nini dikllyerek dik bir saldrrışla döndü ve iki 
~ ,ıtı(lttı ll<'ak sual hulmaktn giiclük Gürnrtede hir ses: - Eğer göndereceği fllkayı beklemezsek yanından köpükler saçarak denizi yarmağa baş-
ı;,~ı:ı~cıı~evzuuhahs değil; çünkü - 1kinci makine parçalandı! üzerimize ateş edecekmiş! ladı. Gemimizin başı ve kuvetll mahmuzu tnm 
~~Ilı ~ş Old~azetectıerln blzznt bana Dedi. Kaptan Blnk cevap verdi: önUmUzdekl düşman gemisine ~evrllmlşU .• Yarn· 
lır. k~rı Uklnrını ona tekrar et- Gü,·ertcyc fırlayınca gemicilerin öbek, fi. - Öyle mi? Pek iyi, haydi yaklaşalım da lI bir canavar glbl uğuldayarak, homurdanarak" 
ı;,~~ ~~~·· F'nknt birden mühim su- lıek somurtgan yüzlerle toplanmış olduklartııll n e çene yapacaklarını dhıllyellııı .. Onlara öyle büyük ölüm hamlesine atıldık .. 
~11.~· !l~er~k onu Urkntm<'k iı::tf'!mi- gördük. Mnklnlstin büyük oğlu Frederlk makine söyle. O zaman yürekler tltretlcl, korkunç hakika 
l'cı '°errn ° ur ne olmaz? Belki mü Kaptan bunu söylerken kaşları korkunç ti anladım. Blak İngtltz hal'P gemisini mat.muz-
ıı rllttt. nkten c;eklnlrse diye düşU dair~sl merdivenin en üst basamağında, bütün surette çatılmış, yüzüne buz slbi bir sertlik in- la vurup batırmak istiyordu. 
~11 .ltınt'l u" SebebJe ilk suallerim kudreti tUb:enm!ş gibi oturuyor, gözlerinden iri miştl. Beni kolumdan tutarak zırhlı kuleye sok- Bu korku anını, makJnemlzden gelen o kız-
....,,." Clin('ij derecede sualler ~·aşlar dökUIUyordu. tıı, içeriden kapıyı kapadıktan sonra: mış demirler hışıltısını, o denizleri yararak atı-

~aşlta k Muazzam zırhlı h!ı.1:1 parçalanma hA.dlsesi- - Şimdi seyret! lışı hiç unutmıyacağım. 
°İ'ı.ıı.. eıt 12 k ardeşiniz var mı . nin silkintislle titriyor gibiydi ve artık on mil bi- Dedi. fngiliz harp gemisindeki kumandanın Bütün kuveUmle zırhlı kulenin oturduğum 

•1ıı.r tes nrdeşız. ttçu erkek.. le c-itmlyorclu .. }Jn önde bulunan zırhlı her dnkl- bizi artık ele geçirdiğine emln olduğu anlaşılı- sedlne tutunarak korkunç c;arpışmayı bekledim. 
~li~ı~ llıu~clUf aynen hentm ~ibl.. ka daha cok ~·aklnşıyordu. Bi:ı daha felA.ketimi- yordu. çünkü zırhlı ilerllyerek bize Uç yUz metre En sonra denlıln a1tmdan doğru, gök gllrlü-
~U~u811 nkkak kardeşlerinizin 2Jn <leroceslnl ölçmeğe vakit bulamadan. top kalıncaya kadar yaklaştı. Kaptan Blak gemiyi, yormuş gibi derin ,.e titretici bir gilrültU duyul-

"et ntız? menziline gfrmiı;ıtik. tngiJiz zıı·hlısınrn iki arka-_ kulenin 1ombuzundan, avını gözetllyen kızgın du. BUyUk sarsıntı Ue ellerim kurtuldu, oturdu-
, llerden bildiniz? tlaşı dahn hııyll m:aktay<lılar. bir kaplan gibi gözetliyordu. Yüzünde korku~... ,(0..ama nr), 
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Sild ma~ları 
.... Bqtaratl 8 lnclde 

Güneşli Salahaddm kale ağzında topu 
havaya dikerek heba etti. Akabinde Yu
sufun ha• yüzünden Güneş kalesı de 
bir tehlike geçirdiyse de, Cihad bunu 
önledi. Nihayet 24 üncü dakikadaki bir 
Güneş hücumunda Necdet Ant bir şiltle 
topu Feneryılmaz kalesine soktu ve ilk 
kısmı böylece nihayetlendi. 

lkinci haftaym, yine Gilnqlilerin bas. 
kısı altında cereyan etmesine ratmen. 
Fcneryılmaz kalecisinin ve müdafileri • 
nin gayretiyle bu devrenin ortasına ka· 
dar Istanbul ,ampiyonuna çok cQıel mu 
kavernet ettiler. 

Devrenin otuzuncu dakikasındaki bir 
Feneryılmaz hücumunda. top Mukad • 
derin eline çarptı ve bunu gören Güneş
li Reşad da topu eliyle durdurdu. lik 
pozisyon için hakem müdahale etmemiş 
olduğundan seyirciler Gün~ aleyhine pe
naltı verilmesini beklerken hakem Fe -
neryılmazlı oyuncunun hatasını ttcziye 
etti ve ikinci kümenin bu enerjik takı· 
mrnın şeref sayısını kaydetmesine mAni 
oldu. 35 inci dakikada Salahaddin f ri • 
ldkten takıma ikinci golü de kazandırdı 
ve müsabaka böylece 2-0 Güneş lehine 
bitti. 

Galip takım kendinden beklenen oyu
nu oyruyamadı. Bilhassa hUcum hattı 

çok bt.ceribizdi. Müdafaada Omer, Re
şad ve Cihad gôze açrpan oyuncular ol
dular. MağlCıb takım, ümidin fevkinde 
güzel oynadı. Bilhassa kalecileri fevka· 
l!deydi. Müdafileri, merkez muavin. sol 
müdafi ve hücum hattında Mukadder 
ve Neafet temayüz ettiler. 

Fenerbahçe 
Süleyman iye 

Dün Kadıköy stadındaki şild maçın· 
da Fencrbahçe ve Süleymaniye takımla
rı karşılaştılar. 

Seyircilerin Taksim stadındaki mühim 
müsabakaya yetişebilmesi için sabahle
yin saat 11 de oynanan bu maça Fener· 
baheç takımı her zamanki kadrosuyla 

çıktı. Yalnıı evvelce de y~ olduğu
muz veçhile müdafaada Sedadın yerinde 
Ali Rıza oynamaktaydı. Sotiç mevkiine 
alman Esatlm yerine de Necdet konul
muştu. 

Süleymaniye takmu ise birkaç kıymet
li oyuncusundan mahrumdu. Ve saha· 
ya şöyle çıktı: Muvaffalı • Ruhi, Bür • 
han - Rtfid, ·orhan, lbralıim • lstttxm, 
Süreyya, Hamdi. Hayri, Kaim. 

Hakem Bürhan At~ın id:nsinde ve 
Fenerin hücumuyla başlryan müsablka 
derhal san lacivertlilerin hakimiyeti al
tına girdi. 

Ust üste soldan Fikret vasrtasiyle §İd
detli hücumlar yapan Fenerliler, üç or· 
ta muhacimin tesirsiz oyunu yüzünden 

otmwıcu dakikaya kadar sayı yapama· 
C:hlar. Süleymaniye müdafaası başta Ru· 
hi olmak üzere, Fenerin hucumlarına 
büyük bir enerji ile mukavemet ediyor· 
lar ve sarı lacivertlilere gol fırsatı ver· 
miyorlardı. Nihayet 31 inci dakikada 
Nacinin hamladığı fırsatı hi kullanan 
BGlend, günün ilk golünü çıkarmıya 

muvaffak oldu. 

Süleymaniye müdafaasında küçük bir 
pŞanlığa sebeb olan bu &olden biraa 
aonra Esat ikinci golü yaptı. 

Vaziyet 2-0 olunca Süleyrr.aniye takı· 
yah beyazWar üst üste müteaddid hü • 
cumlarda bulundular ve bunların birin
de Hamdi vasrtasiyle güzel bir de gol ka· 
ıandılar. Fakat Fenerbahçe takımı bu 
gole cevab vermekte gecikmedi. Esat 
güzel bir ıütle üçilıicil sayıyı da yaptı. 
Ve birina devre bu suretle 3-1 Fenerin 
galebesiyle nihayet buldu. 

İkinci perüye daha süratli ba,lıyan 
F eııerliler, Dk anlarda BGlend vasrtasile 
dördüncü gollerini de kaJandılar. BWl
dan soma Siileymaniye m6dafaası dev
renin sonuna kadar hamım hücumları· 
na muvaffakıyetle kartı durdu. Fakat 
son dakikalarda sal açık Naci, iki gü
ıel ş~ gol adedini altı}'a çıkarınca, si
yah beyaıh1ar sabayı 6-1 mağlub ola· 
rak terketmek mecburiyetinde kaldılar. 

Dünkü matça Fener takımı umumi -
yet itibariyle vasat derecede bir oyun 
göstenniştir. Tekrar sol 8'Jkta yer alan 
Fikret, cidden yüksek bir oyun oy
nadı. MemJeketin bu efSİZ açıtr. Fener 
takımının yaptığı gollerde büyQk hisse 
sahıöidir. Diğer oyuncular arasında va
zifesini ~. Naci, Alı Rıza, Esat 
idiler. Niyasi çok talihmdi. 

SQJeymaılyeliJere gelintt, zayıf bir 
kadro ile brfwıdi . bir hasım önünde 

kendilerinden beklendiği kadar muvaf • 
fak oldular. 

tçlerinde her zaman olduğu gibi kap. 
tan Ruhi, Muvaffak, lbrahim, temay{lı 
etmişlerdir. 

Hakem Bürhan Atak r"'çr güıel ida
re etti. 

O. Kavrak 

Tarih dsyor ~ 1 : ____ .... ___ _ 
Sadaret 
mayası ı 

_. Bnşt:ırafı 6 ıncıda 
İtto kur-hanlarından hlı-kaç itim: 
Topal Mehmet paşa, Scydi Ahmet 
~. Hoeaa.de nuhullah, Abdi pa
~ Siya~ Mn~tafa paşa, Serda.I' 
Deli Hüseyin JUt.';'tl, TnHıkçn Mehmet 
pa.,a •• 

Ki'iprUllinün o;llu Fazıl l\fustafa 
paşa da, sada rcti zamanında elini 
kanla bllyadı. Babası gibi sudan se
heblerlc birçok <'anlına kıydı. Bil· 
hıısaa babasının icraatını tenkhl c· 
denlerl hiç nffetmoot, hemen astır
dı. 

Osmnııb ricali içinde, böyle hiç· 
den sebchlcr Tc ,·estlclorle adam öl· 
(ltlrtcnler pek çoktur. Fakat, Daren· 
deli Toıw tzzf't Mclunet ııaşamn yap 
tıklan hepsim gölgede bırakacak 
kadar f eel ve ullınane.dir. 

tik defa 1.244 de, ikinci Mahmut 
zamanmda sadruam olan tzzct Meh 
met paşa daha evellerl muhteltf , ..... 
Ullklerde bulundu. Yali olmadan 
C\"Vel dC'. l1sküdarda muhafızdı. Ye
nlc;erllll.-in knldırılmast lıdndc hlz· 
met etti, ytlzlerce 7enJçertjı kılı~ 
gec;lnnokle-şöhret kazandı. Çok bld· 
dotıl, sert bir adamdı. 

Kutomonoda T'all bulundutu srl 
Pada, memleketin Uerl ~len eşrafın 
dan Nnr.l s~ayı sevdi. Söztı, aöhbett, 
hoşuna gitti~ için yanından arırma
dr, <1alma iltifat <rttf. ' 1allnfn sevgisi 
böylece de,·am edip giderken, Nuri 
aJa, bir ~ece rilyıtda pa,anın ttzerlne 
yUrildü, tabancasını kafasına dokrn 
ateş etti. 

,·au pnşa korku içinde nl·anc'lı. 

Rü)·ada bile ken<llshıe tahanra ahi· 
masmı hlr kUfran sayarAk kadar dar 
.katalı oldup tçin, ctlrmUn ( !) faili• 
nl cezalandırmaya karar verdi. He
men tabur ağasını t•Jtırttı, 'u emri 
verdi: 

- Etraftan Nuri &R&Jl şimdi evin 
den alın, ı,ehPln bll' Jr.~lnde Jtafa
IJID& bf r martin sıkın, gebenin ı. 

Bir saat it;indc ,·ali paşanın emri 
yerine gctJrilill. Topal İzzet Mehmet 
paşa, ver<liltf emrin netlcesfnt öiren 
dikten sonra, höpllrdctc höplirdcte 
kahl"cslnl lc;ti. Tanyeri ~armaya 
başlarken, NaJp A7Jz mollo.ya. ha
ber rotıadı, evine da,·ct etti. 

Böyle vakltsiz çağnlmasnu hayra 
rornıayan, ' 'alinin şiddet ve lıidde
tini bilen Aziz molla, korka korka o 
daya girdi. Bir köşeye bUzlildU. 

bzet Mehmet paı,a sordu: 
- Nuri ~ayı tanırsın değil mi 

molla! .. Onu ne kn<lar sevdiğimi do 
hUlrııdn. Hıl.lbnkf çok nankfir bir a
damıunrş. Ne yapsa beğenirsin? Do 
gece kafama tabRnca 8ı1anaan mı? 

- Nerede velinimet? .. Cezasmı 
vermediniz mi?. 

-Rüyada! .• 
lfolla gülecek old11. 'Fakat Tali· 

nln: 
- Müstahıık Oldain ceza)'I -ver

dim. Taburağası blı·az evvel canını 
cobenneme yolladı! demesi ka~ısın
<la dudaklanaı unrdı, tebessüm bot• 
zında dii~lendJ. 

O gUn, mahkeme)'c koru korka 
çıktı. Eline döndüğü zanıan korkusu 
blrkat dalın. arttı. Geccransı. kim· 
seyc gözUlmıcden yola düştü. Kaata
monudan savuştu, tstanbula gel<ll. 
Doğnıca ~yhlslAınm karşısma çık· 
tı. 

Şc)·hlslAm Samani zade Omer Hu· 
1081 efendi BC>rdn: 

- Mezuniyet almadan niçin geldi· 
nlz? Halkm işlerini )'ld&tll bırakıp 
selmck clofn"u bir hareket clejildJr. 

Aziz molla vaJinln ri>·asını, Nuri 
ağamn AkJhcflni, anlathktan sonra 
dedi ki: 

- VaU)·i kızdırmamak, bu suret
Je ceza gi>nnemek için lhtlynth cla.v
rana)·ıın. Fakat, rüyasına girmemek 
to elimde değil ki! .. Ya. dAfnlzl de 
ba,ına llOJl3 'unırken gi>rürse, ba
llın nice olur. Bö>·lc bir Aklbetc ul· 
raJl'P da canımı tehlikeye nğı-atma
mak için. memuriyetimi terketmeye 
mecbur ol<Jnm. 

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 
--~--~~--~~-

Sultan ab met 5 inci sulh hukuk hl-

kimlliinden : 
Alemdar belediyesi tahakkuk me· 

muru ve balen Bakırköy akal haıtane
tinde tahtı tedavide (Felci terakkii u
mom1) duçar oldufu hastah~tan dola· 
yı mahkememizce bacr edilerek keridi
ıine lıtanbul Baro.u avukatlarından 

IUJ No. lu avukat lsoıetin Yllİ tayin 
edildiii ilin o1111111T, 

Amerika 
kadınları nastl 
giyinir ve ne 
kazanır? 

QS"' Daştnrnfı 6 ıncıda 
Akfam yemegini ailece yerler. Ço· 

luk çocuk bir 8Qfraya otururlar. Ko
cası, bütün Amerikalılar gibi, mide -
sinden muztariptjr. Geceleri ya ahbab· 
!arından birinin evine, yahut da bir 
dan.singe, bir kabareye giderler. 

Joe1lanm bir dUşUncesi var: gele -
cek tatil seyahatinde, muraf ı çeke
cek bekar ve yqlı olmak §artiyle 
kibar birisini bulma~! ... 

-=-8-
PAULETI'E 

Manikdrcü kı~ 
Aslı: lsvi~Ii Alman. 
Yaşı: 21. 
Boyu: 1 metro 62 santim. 

Sıkleti: :51 kilo. 
Saçları: Kestane rengi. 
Gözlm: Eli.. 

Va~~ti: Ana.!ı ve kardeşlerile be-
raber yaısar. 

Geliri: Haftada 20 dolar. 
'ftlasrafı: Haftada 20 dolar. 

Ze-.:k ve eğlenceleri: Dans, sinema, 
kır gezintileri. 

Polct, günlerinin büyük bir kısmı· 
nı, işsiz güçsüz bir takı)ll kadın ve er-

keklerin tırnaklarını kesmek, dtlzelt • 
mek, vernik .sürerek parlatmaya çalıı
makla geçirir. On be§ yaeındanberi 

manikilrcülük yapar, ve her gün kum· 

harasına bir veya yarım dolar atar, 
kUçUk bir dükkan açmak için sermaye 
biriktirir. Biricik arzusu kilçUk, aık 

bir dükkanın parlak camekanı üstün
de ismini görmektir. 

Kendinden az bahseder, evde anası· 
n& yardnnı çoktur. Kardeşleriyle is
kambil oynar. Şayet kibarca ve terbi· 

yeli bir delikanlı çıkar da. sinemaya 
gibnek teklifinde bulunursa bunu 
reddetmeyi nezaketsizlik sayar. 

Sade giyinir, robları Macya veya 
Klein mağazalarından 6 dolara alm· 
mı~ır. Yeni elbiselerini pazar günle
rine saklar. 

Öğleyin, çalıştığı dilkk!nm arka. ta
rafındaki küçük odada bir çay tçer, 
bir sandviç yer. Akpm yemeklerini 
de evde ... Anası çok gil?.el yemek piel
rir, pastalar yapar. Geceleri saat 10 
da, yUztınU ve gözUnU iyice yıkadık -
tan sonra yatar. 

Derin bir uykuya. dalar, bütün gece 
rüya görür. Sanki kırda, yeşil çayır· 
tar üzerinde geziyormuş glbi. Beyaz 

tüylU ve ICVimli köpeği arkasından 

geliyormuş. Mavi benekli beyaz fis • 
tanı varmış .• Görenler dönUp dönt:p 
bakıyorlarmış ..• 

Yaz tatilinde, rüyalarında Hüılson 
nehri üzerinde, parlak boyalı bir 152n
dalda, yum~ yastıklara d&yanarak 
dolaştığım görür. Ho§, uykuda dcğfl
ken de dil.5ii.ndüğU budur. 

Polet çok haM88, hayalperver \ e 
dindar bir kızdır. Faz.ar günleri mut· 
laka. kiliseye gider, duada. hazır bu -
lunur. Ga.ri Kuperin, Klark Gabl'ın 

hayranıdır. Cameklnlarmda, gelinlik 
roblar teşhir olunmuş mağaza.larm ~ 

nünden geçerken durur, hayale dalar! 
Bu aaten ve tül elbiaeleri giyindiğinl, 
son filmdetgördUğü gtl7.el bir delikan
lının kolunda kiliseye gittiğini ea.nır. 

1 

Yanına sokulan birisi onu, bu ha • 
yalden kurtarır. Yüzü kızanr. Niean· 
lamı dtlf\lnür. Fakat, onun kazancı 

pek udır. Zengin olmasını, milyonlar 
kazanmasını ister. Ve teselli bulur: 
belki iki sene, ü~ sene sonra ... Tali yar 
dım eder, kazanır .•• 

Der ... 

Beşikloş icra memurlulundan: 
Bir sılacaAın temini icin haciz allına 

11Jın:ın hlr adet a:rakh kundura saya ma· 
klnc.~i s.2.938 tarihine müsacHf salı günü 
saat ondan on ikiye kadar 1st:ınbul bele· 
diyesi sandal medesteninrlc açık arttırma 
~uretilc paraya ~·rllecektlr. 

Mabcuzun muhammen kıymetinin yüz-

de 7S nl lemin cdltemedlll takdirde 17.2. 
938 tarihine tesadüf eden perşembe gtlnll 
sene saat ondan on ikiye kadar ikinci art 
tırmuı yapı1acalından a1ıcıların telJA1i3-e 
Ye belediye rtısumlara kendilerine alt ol· 
mnk üzere ayni f(ln Ye saatlerclc mahallln· 
de bolundatulacak memuruna mClracaatJe. 
rl IUıı olanm. 

Adliye sarayı 
inşaatı başlıyor 
istimlake başlanması için 
Adliye Vekaleti emir verdi 

1937 ilkb&hannda inpsuıa bqla.n • 
ma.sı mukarrerken ana yerinin değifo. 
meal yüzUnden geri kalan adliye ura· 
yının nihayet önilmtımeki illcb&ba.rd& 
inşa.sına ba§lanmuı kat't olarak ta· 
karrür etmiıtir. 

Adliye sara.yınm. fi~ki ha.pt.
hane binuınm yerinde kuıı.ılmaaı hu· 
susunu adliye veklleti kararl&§brdık· 
tan sonra. yeni arsa vaziyetine naza
ran tadil edilen plln "e projeler Na
fia ~ki.letine gönderilmiftL Nafia 
vekllett bunlai! tasdik etmi3 ve tas
dikı adliye vekaletine bildirmi§tir. 
Bunun üzerine vekllet istimlak iı;ıine 

Dlnamltle yaralanan 
çocuk 

Göztepede Rasimpaıa köşkünde otu
ran Rahmi Tuncerle İlkele cadd*nde 
oturan on be§ ya1rn!.:la Seyfi, Guipap 

k~şkünün bahçesinde dolaşırlarken çam
lar altın'da bir dinamit bulmuılardır. 

Seyfi bu dinamiti patlatmak heY!fii· 
ne ~apılmıı, bir tqa. çarpmıı, patlayan 
dinamitten vücudunun muhtelif yerleri 
yaralanmııtır. Seyfi hastaneye kaldml

mrıtır. 

Basın Blrllğl balosu 
Basın Birliğinin balosu bu "Gene 12 

ıubat cumarteal gecesi Makalın salon • 
lannda verilecektir. Kurban bayramının 
ikinci ıününün ıeceaine tesadüf eden 
bu balonun, aenenin en ıücl ve neı'e· 
li balosu olmaıı için bütün hazırlıklar 

tamamlanmııtır. Bu ıeneki baldda timdi 
ye kadar görUlmemlt aürprbler vardır. 

DIŞARDA: 
• Bitlerin iktidarı de pçirişwn beşin

ci yıldônilmU dolayıaile dün AJmaa1ada 
bayram yaplmlınııtır. Propqanda n&Jın 
Göbels bir nutuk 16ylemi4tir. Aıkert ıeçlt 
resiınlcrl yapılmıftır. 

• lsviçrede Vaud Kantonunda komünist 
tcşckküJlerinin yasak edilmesi için yapı
lan plebistle 34.336 müntebip lehte 12.69S 
nıilntehip de aleyhte rey vermitlir. Geçen 
sonteşrlnde sosyalisllerin onbln reJ aldık 
ları Lausanne şehrinde 4336 müntehfp ke>
müntstler lehinde rey vermiştir. 

• Çekoslovakya mildaraa kanubunun A
vnshıryalılar için doAurduiu mahzurlan 
izale zımnındn iki hükQmet aruında yapıl 
makta olan mfizakcrtler muYaffaki71Uı 
ncUcclenmişlir. 

• Yunnn prensi Nikolanın sıhbl vulye
tlnde bir delltlkllk yoktur. Alman mftte
h::ıuısı doktor Bcrgmnn ile prensin kar
deşi '"e Yugoslavya naibinin zeTcesi oJaıt 
Prenses Otga Atlnaya gelmlşlerdlr. 

• Parls edebh·at fakilltesl fahri duvay· 
yeni Ferdlnand 8nınot, teda'1 edilmekte 
olılu{tu klinikte 77 ya~ındn oldtıltt halde 
ölmüştür. 

• ı~ransız işçi sendikaları merkez kon· 
seyl kabul etti~I bir karar suretinde, 
hiıkQmclin teklif elli.ti yeni ı, kanununun 
ameli hiçbir kıymeti olamıyacaAını be
yan etmiştir. 

• Roman~·ada "denılr muhafııların., bir 
tebllijlne g3re, bu parti mensuptan bele
diye fntih:ıbatına iştirak etmlyecelclerdir. 
Çilnkü iştirak ederlerse tetlcllAla mensup 
olmıynn nazırların emrine itaat etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

• Belgr!lddaki Fransa orta elçisi Bruge
re, Fransız konsoloshanesinde muhalif 
bı"at lideri Maçeki kabul ederek kendisi 
le uzun bir mOIAkaUa bulunmuttar. Ba 
haber Belıtnd mohaflllnde derin bir h• 
yecan uyuıdırmıJhr. 

• 1 n • l 1 1 z anavatan fllosa 
lı n ş k u m a n d a n ı Amiral Back· 
house, NelS<ln zırhlısı ile Llzbona git
mek üzere Porlsmout'dan hare-kel etmi~

tir. Nclsona Hodncy zırhlısı ile beş tor· 
pido refakat etmektedir. Filo Lhıbonda üç 
ııiin kaldıktan sonra CebelilttarıkR gidecek 
tir. Amiral Backhouse, büyük deniz ma
nenalarında hazır bulunacaktır. 

• Fransız hava nezaretinin beş mQtehaı 
ııısı dün Londraya selmitllr • 

HABER 
/slanbulun en çok .atılan luJciki 
ak,am ıazetuidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 
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' baftaıunuı için tmlr ~· "'$ 
41 telu'imbde ~- MU 
Onat'ın riya•U altmıia ~"' 
ıua.t itleriyle mewuJ ~ 1ıir ~ 
mlayon ltunılmu,tuı\ Bu ~ 
aliyete pçmlf ,. tetki~~ 1-(lia • 
JIUfUr. 

Yeni adliye -.rayı ılmdUd _....." 
han& blllM.JAdaıı ~ b&r ~ 
Sultanahmet parklı 4tp tar&ft4' l'i" 
vanyolUQI, baku ~ M1ıwa.e• 
dükk&n ve evlerin~_..., 
rulacağından bUtün bu btnaıarm "' • 
tlmllkl de lea.b emektedir. ~ 
ilk tetkikler sırumd& - ısaraynı mali
yet fia.tmı hesa.b için bu~~ 
ziyetleri de tetkik olumn'Qf ve her· 
ne kıymet konulmuştu. ~ bG ~ 
metler bina sahiplerine de teblfl ,,. 
dilmlftir. Bwılardaıı .- uı ı.oaaltl' 
kıymetlere itiraz etnitftlr. 

Gerek hapishane biııuı, g~ 
binaların Wıllyesl !lf martta 
olacaktır. Hapishane ile bu b~ 
yıkılması hususu yeni sarayın JJJP""""" 

kadar millıim tıel~ ~_:...--

3 kaza 

Dilkloıtfta ,..... ~b..ofJll 

Şofl!r Haydnhı .ı....;...ı.ııı-~ 
maralı ta'Jıtli otıcımobill 4ia "" ~ ...ı; 
da B6bektm ~ ,.ıtrJIM ~ 
Ticaret Mektet>l CSnttnM BefSllll tlJll'ı 
tinden ıelen Haeanm .U. arllı-?._~ 
mıftır. MUsademe çok flddetli ~~ 
dan araba tamamen~ lfll""""' 
ki ıu damacanalan ~· ~._.-; 

Otomobilin de aol tarafı~ 
tır. Arabacıya ve p>före bir 901 ~ 
tır. 'f" 

Bir kaza da, üç ıaat wonta Panb 
olmuıtur. ,,,-:_ 

Liman tdaresl MÜdiit indiViftl .fllr. 
oğlunu Ankara. trenine yetı~ı 
re Bebekten aon ıit'atle ıellll ~ 
Hamdililn idaresindeki 4911 ? 
ot~bil FıAdi~lidan ce~JMa""' 1" 
küçük ~ çocuk ~tlmııf. _.,ret~
nııı ve direbiyomı Al•~ .... JI' 

Otomobil bu ıırada 5 7 •YJlı t~ 
tın oiJunun ldükkanınm ~ 
~rpımf, otomobil dWddn ~ ...... " 
tir. Kepenkler 'Jr;ınlmtt, otoiD! 
kısmı hasara uğramııtır. 

Üçtloctl kaza "'' 
Numun oUrdili!llflft~~ 

numaralı araba bu ubah a,ıo 
oilu Balıkpaıanndan x.a1: _.....- ...,, 
funa inerken beypler ~ r/I 
müı, arabayı sür'atle kopıı-'~' 
lamııtartbr. Arat. Tarlabe::. fi~ 
ken Kalyoncu karakolu Cfn ~ ~ 
pnda Cozyana isminde bir .......... . 
parak yaralamıftır. Kadıı1 
kaldmlımftır • 



N lr nıahaııenin 
'tela_ bir zamanlar ıür siyah saçla- vardı. Ayaklarında kışa topuklu, deve 
~ te~sinde kocaman bir mavi fi. derisi iskarpinler vardı. 
~ tur. dı. Diz kapaklarının b:raz Evlerinin üç adım ötesindeki mahal-
~u kildar sıvanını§ kırmalı tül ro- le, eskisinden bin kat aydınlıktı §.imdi ... 'n cebinde da:ma kuru fıstık ka- Akşam üstü mektepten dönerken o ıo-
~ r, bulunurdu. Beyaz, uzuu par • kaklardan birinin hizasına geldi mi, ba 
~t ~·ellerini yanlarında tutamazdı şını önüne eğiyor, kajdmm taııarını sa-

b ırna, daima gülerdi. yaral· yürüyordu. 
'""ltt" . ~ "1J~. ~ öte~nde bir mahalle Cebindeki ınendili oraya gelinciyc: ka 

--t (t. :Q\,l\un yakın ıokakla.rdan, ci- dar ütülU, tertemiz dururdu, O sokağın 
'1 ~a~lel~rden, bUtün şehircıen ay. yanından, evin kapısına kadar mendil, 
"'"• ~ ~ıbı, onlara hiç benz~miyen bir terli avuçhırının i~inde, buruşurdu. 
lıiıı ~ç:~de yaıardı bu mahalle .. Evleri- Annesi onu kapının arkasmda11 karıı 
~ki . Un pencereleri sabaha kadar lardı: 
lııılfd~ınde )'lnardı. Her evQ.e çalgı ça - Ne var kızım? Derdi, benzin gene 

ı. 1- sapsarı! Yoruldun mu? Ap benim.. 
~n ~u ~ahallenin biribiri içine N e c 1 a y ı sıcak ~o)tuğunun al-s;.:'· u~ d6rt aokağmdan hangisinin tında merdivene doğru götürür-
~ gldıp dursa, sokağın öbür başın- ken , o incecik derisinin a 1 t ı n d a 
ı.ıı.:"n tüzgar, bu tarafa_, gülen, eğ- bir şeyin eridiğini, a k t 1 t ı n ı ''Vlt ~rkı söyliyen ipsıın1arın ses- duyardı. Neclayı her gece, hala. saat 
~ '~tırırdi, sekiz de yatağına yatırırlardı. Her gece 

'iıı~ll .. dadaının, üstüne son eğilme 1\ ranlık camın arkasından gökyüzüne 
~~ .,~ kapının } anındaki elektrik uçan beyaz ış•k bulutunu seyrederdi ve 

,~e dokunarak fmr fısır uzak- kafasının içinde çalgılar, şarkılar, uyur-
~tı\dan ıonra, yavaşça yatağından du .. 

• • 

................................................... , ......... ~ 
: ı 

: Yazaın: : 
J lahan Tarus ~ 
............ ·-·············································· 

Kendini yatağının üstüne atardı. Göz 
terini 'k,apardı. Kulağında yan sokağın 
kahkahalarla dolu rüzgarı eserdi. 

Necla artık o kadar çabuk yoruluyor
du ki? Annesi, bazı akşamlan, onun ar 
kasından yukarı çıkar, oda kapısını usul 
cacık açar, kızının arkası üstü yatağın
da ölü gibi yatışını, içinde, belirsiz bir 
elemle, seyr~erdi. 

Bir gün Necla annesine dedi lÇ: 
- Daham bana bir kürklü palto al

ım! 

- Peki kızım, söyliyelim de alsın!. 
- Anne, babam bana uzun ökçeli a-

yakkabı alım! .• 

- Alsın kızım!. , 

- Anneciğim, canım turşu istiyor .• 
- Aldıralım yavrum .. 
Ve N ecııi, annesinin boynuna sarı

larak onu yan<1klarmdan öperdi. . ~ . 
- Anne, bu akJam Fıtnatlarda ders 

çalışacağız.. Gece hizmet~i ge lipi)cni 
alsın( .. 

- Peki yavrum. Saat kaçta gelsin?. 
- Ne bileyim ben? Saat on bire 

doğru gelsin l 

- Olur evladım. 

~ \d lıfdu. Yerinden kalkmağa ccsa-
~eıdi. 

lı.! ~1•rt . .. . d ~ ftti! nı camların otesın e, havaya 

Bir gün babası Neclaya dedi ki: 
- Kızım, bak artık koskocaman ol-

Ne:ıli, Fıtnatlaı:ıda , Fıtnatın kardeşi 

Osmanla eğlcnirdi. Osmanın burnuna 

ris~e ile vurur, Osman kızar, onun üs
tiine atılırdı. Oraya bir çok kızlar daha 
gelirdi. Hepsi, Osmanla N edanın ha-

Osman onu çenesinden tuttu, dudakla
rından öptü: 

Kar§I mahalle. bu akşam , yık•'Il'orciu. 
• Jf. (: 

~ ~ tlbi fışkıran ışığa dikerdi .. 'i n Solrak görünmezdi. Fakat so
l.... "'" bi 

dun. Mektepten çıktıktan ıonra sokak
larda dolaşma! Doğru eve gel.. Zaman 

- Işte, dedi, cezanı buldun! .• 

Necla şaşırrnıştr. Etrafına ba~ıtııyor
du. Bütün arkadaşları ellerini çırparak 

- Anneciğim, bu evde sıkılıyorum. 

Başka bir eve çıksak ne iyi olur? 
- O nasıl söz evladım .. Burası bizim 

kendi evimiz .. 
~ft r salıncak gibi duml3dan sal-
~ det~ dumanlı havası gökyüzU -
li tu tUterdi. 

\ıtd~ dUtUnürdil. Orada kimlerin o

bir acayip .. Sen daha bilmezsin. Hem 
artık annene de biraz yardım etmelisin. 
Hadi benim güzel k}zım .. 

lının üstüne altalta, üstüste boğuşma
larını, çırpınarak seyrederlerdi. Kitabın 
yüzünü açmadan saat on biri vurdu. 

Nec!anın kör hizmetçisi oda kapısından ' 
içeri süzülüroü. Nec!a toplanır. üstünü 

başını düzeltir, duvardaki aynada Fıt
natın tar~ğiyle saçlarını t.uardt. YUzü 
kıpkırmızı, göılerini;ı içinde ha~arı ço-

gülüyordu. O da gülnıeğe ba~ladr. Am
ma keyfi kaçmıştı. H izmctçi gtlinciye 
kadar köşede sessizce oturdu. 

- Kendi evimiz amma. sıkılıyorum 
burada.. • • 

llrıu nıerak ederdi. 

~ . "' . 
~" •eneler i:eçtf. Artık NccUi 
~ ''nnıalı bir kasket taşıyordu .. 
~ ~ '" ortaamda vakit vakit bir 

~,.._o._ k~barıyor. ıonra kaybolu -

Necla kızarırdı. Kop koşa ü~t kata 
çıkar:lı. Odasına girip aynanın karıısın
da dururdu. Kasketini, paltosunu çıka-

O akşam odasında kendini yalnız bn
hınca, Jambayı söndürdü. Pencerenin 

önüne giderek burnunu soğuk cama ya
pıştırdı. Alnı ateş içindeydi. Dilini çı

kararak camı yaladı . Uzaktaki ışı~la
rm altında camdan a~ğı ıdoğru sızan 

acr su damlalarını yuttu. Biraz kendi
ne gelir gibi oldu. 

- Neden yavrucuğum? Bir ıey mi 
var? Bir gey mi göridün? Kır le yıllık. e
vimizden .. 

~ ~ röiUslUğünUn cebinde kena 
li kUçUkı buruşu~ bir mendil 

nrdı. Göğüslüğünfin beyaz yakasını ırt>
ker, arkasındaki çitçitleri hızla koparır, 
göğsünü açardı: 

- Hakikaten güzel miyim? derdi, 
Ba~m bana güzel dedi. Amma ben gü
zel miyim? 

~ KAHR 'KMAN .K T Z ' 

c\lklara mahsus parıltı, arkadaşlarına: 

- Allaha ısmarladık 1., 1 
Derdi. • esnasın'·'-, Bir gün gene bir kavga wı 

KAH~'AMAN 

- Ooof anne, kırk ~llık evimizden 
ben bıktım işte! .. 

Annesi kızın bu arzusunu gece, ya· 
takta kocasına anlattı. Adam: 

KIZ 

- Allah, Allahl dedi, ne var ki? Ne 
(Ltltfen sayfayı çeviriniz) 
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~~tun .. Git te bunu, btiyük efen- 'I 

on dö Sen Priyaka sor?.. 

l\t. • • • • • 1 

ltıiı Ontaryol, Annaisin kendisine ver-

dıı1t:Uiu. vazifeyi yapmağa razı ol
~~Pia sek.z gün sonra, yani Liyon 
ltıı.cı.i lcoposu artı~ Parise doğru yol
l'iıterı 1 •ırada, karde§i kardinal da, Pa· 
tı' ~ılcıyordu. Kral Bretanyada bir 
lltt hc~I !apmağa ikna etmişti. Seyaha
ltıi bed::1.Nant şehriyeli. Fakat bu, res
'orıra ti. Asıl karar Nanta. geldikten 

ll Verilecekti. 

~t}';~tanya, Sezar dö Vandom'un elin
lilııttrti Gabr;eı d'Estreyle !dördüncü 
~ali ~: büyük oglunun, bu güzel ve 
tı.ı~ ,!ette umumi vali oldı.ı.ğunu o-

l! ll..,.r bilir. 
1tıı.~dan başka, dük dö Merkörle ev
~ id;.1ınası, ona Bretanya üzerinde 
~~ talar ilham etmiş olabilirdi. 
~~ ~ilıların içinde eskidenberi is-
' zusu kalmı§tı. Onları ayaklan'lt ~e huarada başka bir devlet kur

~~IU}'a~•ı~ bir iı değildi. 
ıe·~ u ısyan yangınını doğura:ak 
~ taı, .. hazır olduğunu isbat etmek
~ 'ırı!UÇlUk çekmedi: Bu işe her ne 
'ı.ıll?tttrı iç~lursa mini olmak lazımdı. 
\ ~tt ., ın de Bretanyalılara, kphn 

l/~:i e haımetini göstermek lazım-
oınu k . 

Sttı:-.ıt 1• ve arde§ı Burbonu ya-
~~ı~ ~1~dı. Flöri hadisesinin deh
~ ,tliltıc nüz kurtulmu§ e>lan Ri§liyö 
~~tı 1t korkunç ve şahsi bir düşma

() l'ct ı uz:ıulmak istiyordu. 
il t} ltıf Ve k . .. . 
~ Çthıc'" ya ışıklı bır euvan olan 
'r ~tirı· u LGi .etrafındaki muhteşem 
-.~ ın g·· 

hıı.. ~t!a uneşte parıldıyan silahları 
~~,ı~ ~abaların boğuk gürültüleri, 

~t ~~. ~ki~ ve çanlarıh tannan ses 
() t•fer :rıstcn geçti ve bütün bun 

tı' ~~rd avaıı yarattı. 
'ltıı11,; ~e~ç, kuvvetli ve yakışıklı 

1\tlet ' ıstıkbali parlak olnn bir 
uyandırmakta asla güçlük 

çc..mı.yordu. Üzerinde vişne çurugu 
renk:e, kadife bir elbisesi vardı ve bu 
elbise en göz kamaştırıcı nişanlar ve 
mücevherlerle süslenmişti. 

Mantosu da ayni renkteydi ve ıapka
smdaki tüyler rUzg~rın tesiriyle ho§ 
bir §ekilde kıvrılıyordu. Altında ıiyah 
renkte çok güul bir at vardı ve Ritli
yö. Paris sokaklarından çıkıncıya kadu. 
bilhassa binicilikteki derin vukufunu, 
halka göstermeğe ehemmiyet verdi. 

Bu heybetli, muhteıem kafile, Paris 
ten çıktıktan sonra Şartr yolunu tuttu.· 
On üçüncü Liıi gayet neı'eliydi. Atı· 

nın üzerinde dimdik duruyordu. Halkın 
te~ahüratı onu adeta sarhot etmiıti. 

- Bana öyle geliyor ki, dedi, biıim 

mert Par~sliler son derece memnundur
lar. 

Ri§lıyö de hürmetkar bir tavır~ ce• 
vap verdi: 

-Çünkü sizin tam bir kral gibi hare
ket ettiğinizi anlıyorlar. Asilere, bütün 
milletin sizinle beraber olöufunu gös· 
terin sir, o zaman halkın size dönü§te 
ne çılgın nlimayişler yapacağmı görür· 
niiniız. 

zündeki para kesesinden üç altın çıka
rarak kadına uzattı ve şöyle dedi: 

- Sizde yemiş olduğum omlet için 
bir alan, içtiğim şarap için bir altın, 

gösterdiğiniz misafirperverlik için de 
üçüncü bir altın, şim::lh seyahate çıkı

yorum ve size köpegimi bırakıyorum .. 
Ona iyi bakın .. Bol bol yemek yesin. 
Bilhassa bir tek kulağı olduğu için, 
hiç kimsenin ona ha'k;aret etmemesini! 
dikkat edin .. 

üç altınla gözleri kamaşan meyhane 
sahibesi, yerlere kadar eğilerek Rat.ka· 
sa teşekkür ettikten sonra, köpeği mut
fağa götürdü. Hayvanın akibetinden 
emin olan Raskas ta Paristen çıktı ve 
hür havayı sevinç ve saadetle teneffüs 
ederek,. giineşli yollardan, dört nala u
zaklaıtı .. 

XL1' 

HARP TERTIBA Tl 

Annais, Molüs'ün refakatinde dört 
Anje~i genci mezarlığa kadar teşyi e
derek evine döndükten sonra, tamamile 
şaşkın bir vaziyette kalmıştı. Bu dört 

Kardinal h ~:n konuşuyor, hem dt genç, yavaş yavaş, onun hayatında yer 
kulalc kaba: tan dük d'Anjuye göz uciylc alm ışlardı. Bu yer şimdi boştu. 
bakıyordu. 

Genç kız büyük bir teessürle, tıpkı 
Gaston mutad tedbirsizliğiyle: 

'k.ardeşleriymiş gibi, onları ya!dediyordu. 
- Demek asilerin cezalarını verme- o nların dördünün de, kendisini sevmiş 

g~ e gidiyoruz, öyle mi mosyö lö Kardi- o'dukla d "" .. ·· d F k t · • rmı uşunuyor u.. a a aynı 
nal?. 

zamanda, onlardan hiç birisinin kendi-
Dedı. Kral da karde§'ne, soğuk, bir sine kardeşlik hislerinden başka bir his 

sesle cevap verdi: telkin etmediklerini de, kendi kendisine 
- Galiba öyle 1.. söylüyordu .. 

Rişliyö, ara sıra tırmalayan ve ba· Trankavel, ona, dört gencin ölümü-
zan okşıyan garip tavriyle devam etti: nü haber verdiği zaman, genç kız cid-

- Fakat Sir, eğer majesteleri, yolda, den korkunç bir gece geçirmişti. Onları 
şiddetli tedbirlerini, bazı güzel ve par- gömdürüp Parise döndükten sonra ise, 

düşünce/den ve hakikatten muztarip ol

du. 
O gün, tenha olan evinde düşünceli 

bir tavırla dolaşıyordu. Mütemadiyen 
gidip geliyor ve nefsine karşı olan bu 
hiddetinin sebeplerini bulmağ.a çalışı· 

yoı1du. Tam bu sırada, o korkun~ mü
cadelenin vuku bulmuş olduğu merdi· 
ven sahanlığına geldiğini gördü ve 
gözlerinin önünde, toz ve duman için
de, yalnız başına bütün bir tabur jan
darmaya kar§ı koyan Trankavel c.an
landı. Annais. 'l'rankaveli iyice ıörU
yordu .. Görmemek için sarfettiği bü
tiln gayretlere rağmen .. 

Annais heyecan içinde soluyarak ha· 
şını indirdi ve elleri gayri ihtiyari. göi
silnde kavuştu. 

Bu hareketi esnasınıda gözleri, parma
ğındaki ylizüğe takıldı. Genç kız ürper
di ve mırıldandı: 

- Eğer bir tehlikeye maruz kalır
sanız, bana bu yüzüğü gönderin .• iıte 
gitmeden evvel o, bana öyle demiıti .• 
Ah. anneciğim 1. Bana ~uvvet verecek, 
bana gideceğim yolu gösterecek, bı.itün 
t lılikelcrden daha korkunç olan içim
d eki tehlikdden beni kurtaracak olan 
bir tek insan varsa, o da sizin eevdiği
niz insandır l . 

Genç kız, derhal, yüzügü Liyon kar
dinalr LUi dö Rişliyöye göndermeğe 

karar verdi •. 
Annais, bu kararı verdiği esnada, 

Roz'un onun yanına göndermiş olduğu 
hizmetçi kadın da salona girdi. Otuz 
yaşlarında olan bu ~dm, gayet tedbir
li, zekiydi ve kendisine verilen vazifeyi 
iyice miidrikti .• 

- Madam, dddi, kapının önünde bir 
adam var ki, sabahtanberi mütemadiyen 
gidip geliyor .Bu belki de bir casus
tur, lak merasimlerle tatlılaıtırmak isterler- daha korkuns anlar yaşamaga başladı, 

se, meseHi güzel bir düğün yapılabilir.. çünkü o zaman anladı ki, dort şövalye· Annais, hemen Kurto sokağına nazır 
Gaston sarardı veheyecanla bağırdı: sinin düşüncelerinde almaları icap c- pencerelerden birisine koıtu ve, elini 
-Matmazel dö Monpansye Par:ste den yeri bir tek erkek işgal ediyordu. upuzun ve miıthif bir kılıcın kabzesine 

kaldı 1 On.un...mıwı..:ııiı-.v&..aı:i..11:.ı...:....k.uı.__......,....,....h&.L--L---'.-- --~---~ 
~===-=.:...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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/Jcyoğlu • Sen Berı S: 
Gönderdiğiniz mektubu bu arada yazı

nızı lelkik ettim. En·eııi şunu ehemmiyet 
le söylemek islerim ki: \'a esasen dikkati
niz kuneUi değildir veyahut bana yaz
dığınız sıralarda çok dalgın ve dlişüncclı 

bir halde i<liniz. Eğer dikkat zaafınız 

mevcutsa işlerinizde mu,·arrak olmak için 
bundnn kurtulmanız icap eder. ~ahsi ve 
ba~kaları hakkındaki dü~ünce ve hisleri 
iyi ,.e sizin gibi bir zatın dikkııt ckslkliAi 
kusurunu gidermesi çok rnuYufık olur. 

ğuma kııiim. Başkocıı öğrenmek istediği

niz varsa ayrıca sorabilfrstniz. 
-374- ~~~~ -®'\f ®~@IDıi~ 

Gönderdiğiniz mektup sahibinin ka-
nıl:lerine ve hususiyetlerine gelince: ze
ki, esnsında mütehakkim labialll, genç 
(ve1·a en fazla orta yaşa yakın). Bir işi 

kolaylıkla knvrnmnsını bilir ve kavradığı 
işi de pekiila idare edebilir. Biraz hodbin 
,.ekendi menfaatine daha çok bağlı görün-
meklcdir. Görü.5lerine kendisine illmadı 

fn1ladı. Hodbinliği, belli başlı kusurları 

ıır:ısındatlır. Jlissi meselelere de Jtıkayt 
ılcğil<lir. Fakat bu ncYi münasebetlerini 
iste<liği \0 nkit kesebilecek bir :yaradılışta
dır. 

nu izahatın sizi tatmin edebilmiş oldu-

/:mir L. lıf.: 
Genç \'e narin yapılı denebilecek bir tip 

lesiniz. Hassas bir ruhunuz '°ar. Ruhi bağ 
lılığınız çok kuvvetlidir. Başkalarının bil
mesini istemediğiniz şeyleri sakınmasını 

bilir ''e l.ıu gibi hallerde ihtiyata riayet e
dersiniz. Ruhen atılgan olmağa istidadınız 
var. Foka! ihtiyatlı olmanız, ii.deta bir fren 
\'UZif Psini görmektedir. Düşündü~ünüz 

şeyle bilhas~a aldkadar zatın yazısını gön-
derirseniz size i!!tediğiniz mnlilmatı ve tu
tulacak hattı hareketi gösterebilirim. Şim
dilik arcleye lüzum yok! sebebi malilm. 

........,ıuı__.,ıtaıauısıınııı11111ıanıııtJ1111JııalfJlllf1'111ııııw11111ııı11uı"1ı uııırıııııııı11111nııııi111ıııu1111111ııııııııı11u~n~11Huıua1111ıwwu11ıımıııııı111111ıııı11111ıı11111111ııııırıııı1111 
oluyor bu kızal.. yerlerde duramıyordu. Neclanın koca- Nedanın kocası çok içmişti. Hatta 

Ve dirseklerinin üstünde doğrularak sı her sabah erkenden işine gidiyor, ak- bir defasında )sansını kollarından ka-
karısına baktı: şam geç vakit dönüyordu. Necla onu, çırdı, fakat yere düşmeden tekrar tut-

- Dilinin altında bir şey olmasın? İyi öğle yemeğinden az sonra, beklemeğe tu, tekrar kaldırdı. Neclanm etekleri 
ce yolkasaydın kızı! Artık küçük değil, başlıyordu. Saat beşe doğru yatak oda- sıyrılmıştı. Çırpmıyor, kocasının saç-
on yedisine gidi... ınnda rakı sofrasını hazırlıyordu. Turp larını yoluyor, abajorun altnda pınl pı-

• * ., salatasını öyle seviyordu ki? Akşam eve rıl parlayan ipek diz kapaklarını örtmiye 
Kadın elleriyle yüzünü kapayarak dönüp odaya girince ve masanın orta- çalışıyon etrafına toplanan misafirlerin 

bir çığlık attı: sında çe§İtti çeşitli mezelerin arasında, parlayan gözlerine korku ile bakıyor 
- On yedisine mi? Vay bizim on ye- beyaz tabakta kar gibi salatyı görünce, - Bırak 1 Bırak artik;I 

di yaşında kızımız mı var şimdi? Ah Neclayı k,ucağına alıyor, tavandaki avi- Diye yalvarıyordu. 
benim bir tanem aslanlar gibi olmuş ta zeye doğru kaldırıyor, bağrryordu: Kocası birdenbire kollarını kaldırdı . 
benim haberim yok ... Hemen yataktan Neclanın elbisesi beline kadar açıldı Ba-

- Karıcığım! Benim bir tanecik kan 
fırladı, beyaz geceliğini uçurarak kızı- şı arkaay -düştü. Altındaki erkek bağı-

cım l .. 
nın odasına koştu. Yorganı yere düş- rıyordu: 
mliş, çırılçıplak yatan Neclanın göğsü- Nectanın kocası bir akşam bir ziyafet - Bakın! Bakın! Bunun bir mermer 

• verdi. Sekiz on tane arkadaşını evin ar-
~:: r:apandı, öptü, öptü. • heykelden farkı var mı? Şimdi benim 

ka tarafındaki büyük salona aldılar. Nec :C:rtesi gün mektepten dönünce Nec- saadetimi anlıyor musunuz? İnanmıyor-
:.•, y~tağının üstünde büyük bir şapka la ile annesi 0 gün sabah karanlığından dunuz! Şimdi anladınız mı?. 
~utusu, irili ufaklı paketler buldu. A- itibaren köleler gibi çalışmışlar, fev- Necla başının döşemeye çarptığını 
cele ile sicimleri koparmak istedi. Elle· kalade bir sofra hazırlamışlardı. duydu. Gözlerinin önünden siyah bir 
ri kanadı. Gece yarısından sonra Neclanın ha- dalga kaydı. Kendini k,aybetti. 

Ve o akşam sofraya, Necla, ipek basiyle annesi müsaade istediler, çekil· • :t- * 
çoraplarla indi. diler. Herk,es eğleniyor, şarkı söylüyor, Necla, şimdi, aydınlı'kj ve şarlalarla 

• ~ • gülüyordu. Necla o kadar sarhoş olmuş dolu bir sokakta oturuyor. Arasıra o 
Neclayı nişanladılar. Necla yatak O· tu ki sandalyesinde dik oturamıyordu. geceyi hatırlatan çehreler geliyorlar, 0 • 

dasında bir yaz akşamı, pencereler açık Bütün misafirlerle ayrı ayn, saatlerce na rakı ikram ediyorlar. Sonra onun 
bir erkekle beraber yattı. O günden dansetınişti. Gramofon durmadan bağ- beyaz çarşaflı yatağında yatıyorlar. 
sonra her gece, amma her gece o er- rıyordu. Yalnız kaldığı akşamlar lambasını 

kekle beraber yattılar. Kocası ikitle bir Neclayı kucağına söndüıiiyor. Burnunu soğuk cama da-
Kocası Neclayı çok seviyordu. Güzel alıyor, burada daha yüksekte olan aba- yayarak, karşıdaki karanlık sokağı, o 

bir adamdı. lri iri elleri, kıllı bilekleri, jora doğru kaldırıyor, karısının tül e- soka~tan gökyüzüne doğru uzanan si-
simsiyah saçları vardı. Ut çalıyordu. tekleri y!>ünde uçuyordu. O ıakit bü- yah gölgeleri, o sokağın kenarında uyu-
Eve gd1iğinin haftasında Neclaya bir tün arka!daşlan: yan bir tahta evi, bir küçük pencereyi, 
kadeh rskı içirdi. - Ya;a! Var ol l.. seyrediyor .• • 

Annesi sevincinden çıldırıyor, bir Diye bağırıyorlardr. ilhan TARUS 

FAKAT BEN .Sil.İN av 
İC,,()JNtZI HAltP 
lçiN /JEGİI. &ul.Jf _. 
YOLUNDA 'NUUAN
A'\A)( '"-İN ı'sTi- · 
1 YO~UJV't. -
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müt1.maı;iiyen dolaşan iriyan bir deli
kanııyı gördü. Kont dö Molüs'ü tanı

mamış olan Annais, Montaryolu derhal 
tanıdı. 

Hangi gizli bir tesir altında kalmıştı? 
Bunu 1:öyleıne1' imkansızdır. Muhak -
kak olan bir şey varsa, o da, Annais'in 
asla tereddüt etmeden, bu adamı çağır
masını. hizmetçi kadına söylemiş olma
sıyjı. 

Bir kaç dakika sonraı eskrim kalfası 
onun önündeydi. 

Annais tatlı sesiyle &ordu: 
- Mösyö beni tanıyor musunuz? 
Montaryöl de sert bir tavırla cevap 

\•erdi: 

- Pek iyi tanıyorum l Sayenizde üs
tad mütemadiyen zayıflıyor. lçini ke
miriyor. Madam, size diyorum ki içini 
yiyor .Dün bir az hava alsın diye onu 
Kontun evine güçbela götürdüm. Yol
da, düşmemesi için onun koluna girmek. 
mecburiyetinde kaldım. Bu ağlanacak 
bir haldir, madam! Bir aslan bu hale 
ge!ir mi?. 

Annais, bu adamın temiz yürekliliği
ne hayran kaldı. Fakat ona Liyona gön
derilecek bir adam lazımdı. GQğsünü 

kabartan, iç çekişini güçlükle boğdu ve 
deil'am etti: 

- Mademki beni tanıyorsunuz, ma
demki Mösyö Trankavel size benim evi
mın l\apısını bekletiyor .. 

Montaryol kekeledi: 

- :C:n mi? Yemin ederim ki .. . 
Annais, tatlı bir tebessiimle gülüm-

siyerek sözünü kesti: 

- Yemin etmeyin! Sırf ben. koru
mak için sokakta bekliyorsunuz •. Bina
enaleyh s:zi endişeye düşüren emniye
timi temin edece~ bir hizmette bulun -
mayı kabul etmelisiniz. 

Motaryol hayrette kaldı. Mutad ye
minlerin:!en bir kaçını mırıldandı Sonra 
sordu : 

-Nedir bu hizmet?. 

- Ahırlarımda üç at var •. Bunlardan 
birini alıp Liyona gideceksiniz. Orada 
kardınali bulacak ve kendisine bu yü
züğü vereceksiniz. 

Montaryöl bir sevkitabiiyle yüzüğü 
aldı. Hayretinden dona kalmıştı. 

Annais asabi bir heyecanla sol1du: 
- Canım! Kabul ediyor musunuz? 
- Demek Liyon'a gitmem lazım! .• 
- Hem de derhal, Mösyö Trankavele 

haber vermeden •• 
Eslçrim kalfası yerinde adeta sıçra

yarak: 
- Kimbilir gene neler kuruyor? 
Diye mırıldandı ve derhal yüksek 

sesle ilave etti 
- Madam, buna imkan yok .• 
- Pekala! Artık bundan bahsetmi-

yelim .Güle gü.:e, mösyö .. 
Montaryol şaşkın bir halde orada du

ruyordu. Fakat bildiği bütün yeminleri 
sıraladığı halde, kararını bir türlü vere
miyordu. Sırf Annais'e hizmet etmek 
için oraya gönderildiği hal.ıde, genç ~ı
zın bu teklifini reddetse, kimb:Iir Tran
kavcl ne k;ıdar kızacaktı! Fakat kabul 
etse bu seyahatin neticesi ne olacaktı? 

Mahcup bir tavırla: 
- Madam, dedi, gitmek isterim, fa. 

kat .. 

- Fakat, Mösyö Trank,avele haber 
vermek istiyorsunuz, değil mi? Hayır, 
bunu yapmayın .• 

- Madam, şu ha1.ie, bu seyahatim • 
le size cidden büyük bir hizmette bulun 
muş olacağıma yemin edin! .• 

- Size bunu, bütün kalbimle temin 
ediyorum .. 

- Eh! Pekala!.. Esasen, üstadın e
mirlerine itaat etmekten başka bir şey 
yapmış olmıyorum: Derhal hareket e
diyorum! 

Filhakika, Montaryol, hiddet için
de homurdanarak hareket etti. Seyaha
t!nin yedince günü Liyon'a varJı ve 
derhal batpiskoposun makamının yolu
nu sordu .• 

Liıi dö Rişliyö, Paristen gelen bu 
yolcuyu derhal kabul etti. Motaryöl ona 

yüzüğü verdi ve kard.nalin kendisine 
sorduğu sualler üzerim~ sadece Annais 

le arasında geçen sahneyi anlattı. He
men ayni gün, başbakc:nın ağabeyisi ile 

Trankavelin kalfası tekrar Paris yolunu 
tuttular. 

Yolda, bittabi konuştular. Lfıi ldö 
Rişliyö, eskrim kalfasının bu sert, fa
kat cidden mert ahlakını derhal anla-

dı ve takdir etti. Fakat onun bilhassa 
öğrendiği şey, Trankavelin aşkiyle, a
kıllara durgunluk veren kahramanlıkla
rıydr. 

Lüi dö Rişliyö, Montaryôh1 dinlerken 
ve ona Sent - Avuay sokağmdaki, Es
yoldaki, Kurto sokağındaki ve Flörideki 

kahramanlık menkıbelerini tekrar et
tirirken, hayretler içinde kalıyor ve 
l\lontoryo!un bunları anlatırken göster 
diği heyecana hayran kalıyordu. 

Böylece Liyon kardinalı ve başpis

l:oposu, altı günlük b:r seyahatten sonra 
Parise geldiği zaman, Trankaveli mü
kemmelen tanıyordu. 

LUi dö Rişliyöyla Montaryolu, Paris
te, bir inkisarı hayal bekliyordu. Birin
cisi, Annaisi evinde bulamadı; ikincicisi 

de, Trankavclle Kont dö Molüsü göre
medi. Fakat onların yerine Verdürü 
buldu .• 

Verdür bir masanın önünde koltuğu
na uzanmış, yeni alıştığı upuzun bir 

çubuk içiyordu. Masanın üzerinde iki 
~işe duruyordu. Bu şişelerden birisi bir 

hayli boşalmıştı, ikincisi ise henüz a
çılmamıştı. Montaryol, Verdürün bur
nunun her zaman kırmızı iken bu ~efa, 
al renkte olduğunu gördü. Fal at böyle 

şeylerle kaybedecek vakti yoktu. Amira
ne ve sert bir tavırla sordu: 

- üstad nerede? 
Verdür dişleri arasın:dan mırıldandı: 
- Gitti! 

- Ya Kont?. 
Verdür gene kısaca tekrar etti 
- Gitti!.. 

Montaryol küfür ve yeminlerle bera• 
ber bağırdı: 

- Gitti 1 Gitti 1 Doğru dürüst konuşa· 
cak mısın, ayyaş herif? Gittiler! Nere-

ye gittiler?. Ne zaman gittiler?. 
Vcrdür sayıklar gibi cevap verdi: 
- Bilmemi ... 

Kalfa, endişe içinde ürpererek sor· 
du: 
, - Ne diye gittiler?. • 

- ik,isi de deli, tam manasiyle aeıl.• 
Montaryol, hele şu şarapların tad1118 

bakın .• Bunlar son iki şişe •• Başka ))u• 

lamazsınız .. 

- Fakat sen niçin burada kaldın?! 
- Şarapları bitirme~ için .•• 

tler 
Montaryol, bu cevaptan hayre ele 

içinde kaldı. Verdür'ü isticvap e~iııİ 
için, şarapların bitmesi lazım geı~ığös· 
anladı. Fakat sonra, dolu bir şi§enı~rill1 
ha bulunduğunu ve bunun Vcıid~ ~ 
sarhoşluğunu uzatabileceğini diiŞ~11 

rek, bu şişeyi açtı ve içmeğe başla 1
;:. 

V crdür kahkahalarla gülmeğc ))aŞ 
dı ve: ttırı?·· 

- Kalfa, dedi, aklını mı oyna ~ 
Dur ben sana burada niçin kaldı 
söyliyeyim.. ·rırıe1' 

- Biliyorum .. Şarapları bitl 
irin.. ..:e,.-i 

:J bİf '.J I 
- Evet ve ayni zamanda 

muhafaza etmek için.. 
5 

.. ._,}C 
•• ? Oı 

- Neyi muhafaza efrnek ıçin 
ayyaş, söyle diyorum, sana!. • rid1ğ' 

Verdür ayağa kalkarak ~ir .. ~11 çil' 
doğru yürüdü .• Çehresinde'lsi büt di1of' 
giler sevinç ve istihzayı ifade e ~iitt" 
du. Esasen dimdik duruyordu· giilil' 
madiyen sandığı yumrukluyor 'tfC 

yordu. • . , ~ıil>I 
- Neyi muhafaza etmek ın1 

• ~,ııı~ 
N . 1111'..: 

kalfa da aklını aynattı. evı 
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V ltiO kalyonları . lnknslnrın h:ı

ıarı ılnelerl... Jmpnratorlnrın me
lı 

8 
arında gömülü. nınğnralarda sak 

l'r\·etl"r J> .. - ••• 
heriııııınra nlt masallar nsırlnrılan 
~lrn lı~itilir. Fakat. 11erede olduğunu 
sıra se bilmez. Böyle iken gene nra
tln bazı kimAelerin hu mevhum ha-
1uş~~';;I bulup çıkarmnk ilmiclhıe 
ltınrı. lerı, delice teşehbfislerde ibu
lilrı t~kları işitilir, görillür. Dlrçok
led~ U hazineler uğrunda cnnlnrnv 

4\ nderler. 
bir ~tın ihtirası. rtünya kadar eski 
ile b astalıktır. Ve şUphestz. dünya. 
llfaJı:eraber ı::-ö$UP gidecektir. Bnzan 
hab bir muvnftakfyet elde edildiği 
her:; alınır. Bu pek nadir olmakla 
~I k e.r altın aravıcılarının Umillerl-

ır · Cene lllaz. C<'snretlerlnl eksiltmez. 
ltoşarlnynt hırsın emelleri peşlndo 
llıGra nr. nkla gelmedik vasıtalara 
Oen·caat ederler. 

3 ıı altında bir hazine 
11'fı1 ~tnıayıs 19 2 2 de (Mısır vapuru) 
ite he:r acıklarmda yolcuslle, yükü 
le 'VE! k aber battı. An barlarında, nce
)a ar arrnnknrışık yükle dolmuş cş
~lııcte asında 1,229 kUlçe gümUş ve i
'aııcııkl.089 kUlco altın bulunan lö6 
llltın Si ''e 150 den fazla 20 şlJlnllk 
lııeu 1 kke vardı. BütUn bunların kıy A /f 'h f • d •• k d k " b • h f / k 
taııa:vsdeı,oss,s19tngillzlirasın<lnn zn l zrasz, UllljQ Q ar es l ır QS Q l ••• 

Q r. 

tııı;~l'llfnfnenknzr12ometrederınu- Okyanos)arın YUİİUg"" U >an " Yatıyordu. Şiddetli btr cere-
tarıırne fırtınnJnr, bu hazinenin kur-
l92:sına imkAn bırakmıyordu. 

\aldı 'F'da YnpıJan ilk teşebbUs aldın 

~~·0e~)~:~iı~l~r~i~~::31 ç~~I~~~= · h azı·neler aranıyor ~barı ek sarfettikten sonra geminin 
liill ltıu arıııdakl milyonları çıkarmn-

~alt \'affak oldular. B t 1 b* likt d · ·· ··ı ·· 1 t t~ıııtııat, Okyanuslar, sinelerinde a an Vapur a lr e enıze gomU en VUZ erce On 
t~ıa~u~azineıeri bilyUk bfrkısknnc Felemenk peynirinin içindeki altın külçeleri sır mı oldu? 
ltılro araza ediyorlar, vermek fs-

~0lıı g:~~r. Bununla beraber, altın Epiı 'de hazine aıayan alim çıldırdı; Atina akıl hastanesinde tedavi 
~~tlerı enkaz1armın mUfrednt def Ö •• • ı· A ı· 7ı · • • 
bnıııııı ~evcut ... Bu defterlerdeki ye-O ruyoı ve daıma 1 epedeleıı ı ı raşanın hazınesınden bahsedıgor 
1l'Qı111 zarneu bircok kimselerin 1 

lıa d \ıynndırıyor· hayatları bnhas ~öylendlğ'ine göre, bu mağara, yerin· Jarın UzerJnde otururlardı. Paşa, ken 
llr~11 a Olsa, lıu hazi~eyi ele geçirme~ 4 :ıltmdıı ve müteaddit odalardan mü- dllerine: "hazineye birinin girdiğini 

l?~ıına sevkediyor. ı·cklrnpti. Mnlırel'ini kimse bllmczdl. yanınıza yaklaştığım ~ördUnüz mil 
tl!)}ılsıO de, (Hüssar) İngiliz hnrp lç!ııdcki rıübclçiler, barut dolu fıçı- lıcıııcn lildürün. Oldürcnıiycceğinizi 
l 8ıraia"N'evyork acıklarrnda bnttr. 

11~~%: [da, Roşambo ile harbeden .,;;ı>il!.i~J-ı 
) ~ tlıa nburları zabit ve neferleri· 

r e 

anladıııız mı barut fıçılarını ateşle· 
yln !. .. , emrini vermişti. 

Geçenlerde, eski eserler ınUtehas
srslarmdan bir Yunnnlı t\llm, ornlnr
na nraştırma ynparlı:cn uzun bir ge
~it buldu. ntr hayli glttll<ten sQnra 
ıskelet dolu bUyUk bir mağaraya va
sıl oldu. Alimin söyledliğne bakılır
sa bu iskeletler nöbetçllcrlıı mdur
düklcrl adamlara aittir. MUtehnssıs 
araştırmalarına devam etti. Galeri
lerden bir kısmı yıkılmıştı. Bunları 
kazdırdı, nylnrca. çalıştı: hlrç;ok ıın
ra sartettl. Nih,ayet .. Çıldırdı. Şimdi , 
.Atlna akıl hastanesinde. dalma Alt 
paşanın hnzinP.siııdcn bnhsedtyor, 
ı-ü,·asmda Arş!nlt1<li gördUğUnü, hazl
ne0nln yerini tarif ett_lğlnl söylUyor ; 
haetaneden çıkmak, araşlınnalnrmn 
ıle,•am etmek istiyor ... 

Dizim tarihlere göre, Ali puşa 1s-
taııbula gelirken sadık kBleslno: 
"Şayet başıma bir fel!lket gelirse ha
zlnevl berhava et!,, emrini vermiş. 
Köl~. pek sevdiği efendisinin emrini 
yerine getirmiş. Bir rl\'ayeto göre de 
paşanın kellesi uçurulduğunu hnber 
nlıı.n bendelerl hazinede ne Yar, ne 
yok aralarında taksim ederek her 
hlrl l>ir tarafn sıvışmış ... 
Poı· - Ar tur •.• Tr ansval 

ı sonkt\nun 1905 Por Arturun Ja
ponlar tara.fından muhasarasmm 
3 2 S inci günü. Muhafız kumandanı 
general Stoesscl, akşam karanlığı 
çökerken, istihkllmdrı. bulunan hnzi
ncyi - 5 milyon altın yen - dört kıza
ğa yükletti ve askeri hastanesi bnş
hekiml Macar doktor Gyorgyyc to'\"
dian yola çıknrdı. General, bu ba-
2Jneyf Rusyaya götürmesi, emin bir 
yerde hıfzetınesl emrlnl Yermişti. 

Hazine yola çıktıktan bir gün son 
ra (Por Artur) sukut etti. General 
Nojl, ganlmellerl saydırdı: 54 6 top, 
35.000 tüfek, 1,920 beygir, 30.000 ki
lo muhtelif mühimmat. li'akat, hazi
neden eser yok. Kaçırılmış .• Bu 'ha
zine, bugUnkU para ile 300 milyon
dan fazladır .. 

Fakat doktor ve d5rt kızak ne ol
du? .. Rus pollsl aylarca aradı. Bey
hude .. Dört kızaktan da bir eser bu
lunmadı. Japon polisleri de araşttr
dılnr. Onların <in ui'.;"rnşmnları boırn
na gitti. -i 

• 
Iİlt tn ~Şiarım götürUyordu: 5 mil· 

ıı. rıgıllz lirası .. G~tntn enkazı, 
ı. taştırmalara rağmen buluna. 

r ~~~el 
LEXANORE DUMAStıatN 

~~~<~? bnşka, '(Dölnvar.e) k6rfe
R• be.ltı ö Drank) adlı bir gemi dn-
~~Q~d· Bundn dn 5 milyon nltm ve 

( (~a. Olar vardı. 
~ l'l tıUb~tuket) fener! önilnde hatan 
t:ııı,,lt IJq in enkazı altında 50 mil
>oıı 011a

1trn kUlçesl yatıyor.1905 ba
llltrı lllt~rada)nm nnbarmda 1 mll
l'e.'rı: s: dolarlık elmas, gUmUş vo 
il.it~ cnıl'nfranslskoda kazaya u~ra
lı. ıı ıloı 0 dö Janeyro) da 9 milyon 

l{I ar vnr. 
~ tltıı!\ • %11 . '11ına: LnZllanya, 

1 ~ ntıy8 
~~ ıc d 
tfıı 'aııur a., 'I'ubantlyn adlı bir Holan 
h~t~eıı btu. Alman denizaltı gcmHc
~n •rııdı r~ tarafından torplllendl ; 
~a~ ton ~ u gemi, ArJantlne birkaç 
~u. cleınenk peyniri götürü-

~ı "ıı.ote11 ı rf!ı-, "-lın sonro. Holnndalılar, lngi-
~tıı larına anıar gemiyi bulmaya, 

"{i\.ıerı ~n calıştılar. Fakat, blitün 
ı l>ernir oşuna gitti. Bir aralık, 

a~~tıdu~u keııcsindo bir külçe altın 
lt~n htık nn, CTubnntlyn)nln Ar-
>tt 1 t6tu fı~ tine 2 milyon İngiliz 
l~~ ~1 lttı ;dl\ " üne dair bir de riva
~,11 de ·Yon kurtarma teşebbUsil 
t1t ~ı Sır ~llld~. Ye gene neticesiz 
~İ a bır türlü çözUlcmedl, 

~I\ rtoıı: l 
~~}'ll)nı:gfllz şirketlerinin (Lu
'~a. f!lerı h anbarlarını boşaltmak 

~~lı t "nrı~r le;: ş~phesiz bu lUks se
~ t lornııı unun Almanlar tarafm
t,;rıt~ılld('~~lp batırılışı için değil-

? ~llecıı altınları ele geçirmek >,, ttıal·ısr. 
t ıır1 So ıne: 9ıs de batan (Luzltnn

ın111ta11a.r re <lerlnlfkte yatıyor. Bu 
t. ~il ilin ı~:emfden bir şey çıkara
'~ı l)l'tarınn tl.nı bulunamamıştır. 
~ 1

1tna'kt daıneHyntı çok pahalıya 
l.>Qatılar n ır. Bu hususta mUtehas 

~t ıatlar, •8Il'larur dalgıçlar çok para 
~t ~ ~ıtrıdır onra hlrı;:ok hususi nıet
~ıı ltrrı a . nunlar için de yUz bln-

L 
11 ttıı arfetmek lkU • t~•ı1111 rı oıs h za eder. ~e-

~ n~I! b•r iş a nydt neyse. Fakat, 
~~~ Ok'l{ n1tııı 1

1C:ln Yliz binlerce snr-
t~llt~cll\r ç 'kar ( !) zamanımızda 
~ •del o de~n .. 

~Q1ıı."acı • bUyii'< Monyo'a 
t ll.l' a. nrn 
~. l:o)t d ·~!Stırma masrafları o 
~ tııu,.aff ~ı:;llcllr. Pnkat tohlll<e 
ı,lltı~~dır. a 'IYet üm1dl ise o nis-

>ı ~il" tı dot;u 
b~.,.bııdorı.osşunclan G yUz yıl en·el 

Dcniz!erc gömiilcn 7ur::incleri rılwr

mak iMirası çok defa insanıaruı ha
yatlarıııa mal olur 

blr kimse bu mağaranın yerini bula
mamıştır. 

Jspnnyol zaferinden eHel. Jnkas 
hükUmdarlnrınm payitahtı olan ( Cuz 
co) şehrinde, çarşı meydanının etra
fında halis altından bir zincir geri
liydi. Bu zincirin, (Cordllllcro) civa
rında bir göle atıldığı hakkrndn bir 
ri\'ayet varcl ır. ( Cu zco) da: Cordll ile
re yapılan müteaddit sundujlnrclan 
hicbfr netice hasıl olmamıştır. 

1918 de, Kişınirde bnzı köylUlerin 
gayet kıymettar mücnvheratı yok pa 
hasına sattıkları görUlclU, ve bunları 
Yarkand civarında gizli olduğu söy
lenen eski longol imparatorlarının 
türbelerinden aşırdıkları zannolun
du. Bir İngiliz kAşlfl. lılrka1: kişiden 
ibaret malyetlle Yarknnda gitmek, 
hafriyatta. bulunmak istedi. Fakat, 
bir daha geri dönmedi. i'\e l·endisln
<len. n de maiyetinden bir hal.ıer a
lındı. 

Ali Psşamn hazinesi 
Milletler cemiyeti; 19~1 ele Yuna

nistanla Arnanıtluk arasmdaki hu
dudun tashihi meselesinde bir hayli 
ı:;U1:!Uk çekti. Bu ilıtllflf, (Eplr)in şi
mali ı;arblslndcki dar bir nrazldcm 
ileri ı::-ellrordıı. Bu ehemmiyetsiz :rer 
için iki komşu millelln bfrihirlno 
düşmesine mftna. verilmiyordu. Hal
buki bunun sebebi başkaydı: {Tepe
del<ınli Ali paşa)nın hazinolf'rlnl hu 
arazi dahilirıde büyük bir maf;"a.rada 
ı.ıakladığı znnı.ıolunuyordu. 

~1ııl!6 harap os, CKudUs) U yaktı, 
l\ıl' 81rıı eı ctu. Fakat lbrantıerin 
''>t -~et.o :ö geçi rem ed l. mınnıııınııınırı.nıı 11111111111 ıııııınııııı1111mıııı1111uıııııııııııııııııııın1111111 

~~il.!' ~Obo) r~. (Jeremi) hu ha- Bu kuponu kesiı> 1 Q . ı 1 

~<esnmou 
Oç Silahşorlar 

tıı~ll)a göın ~ğının eteğinde bir 
~z Yıl~UştUr. O '"akıttenb<'- saklayınız 

ar sectlğt hnlde hi<: ··~~~~~~~~~~~~1 

....... --·· 
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a ~'1'1 e a IKJ yr't ""' 
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l'f,,,, "l<)ı ( <iı (} Y1 ' 9 ôl'.İ, 

5 



1d 

En çok dayanır ve dataa fa· 
zla •••k verir. Dünyanın en 
lyllerl olan EVEREADY pll· 
lerlnl lararla lateylnlz. 

inhisarrar: u. Müdürlüğürid.en. : 
400 adet kopya muşambası. 
104 §İşe kopya mürekkebi 112 kiloluk. 
219 ,, ,, ,, 114 kiloluk 
1 - Kabataş kırtasiye anbarında m cvcut olan yukarda cins ve miktarı ya

zılı üç kfilenı kopya muşamba ve mürekkebi pazarlıkla satılacaktır. 
2 - Pazarlık 16-11-1938 tarihine ra slıyan çarşamba günü saat 10 da Kaba

taş levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Satılacak mallar her g\in Kaba taş kırt.asiye deposunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin pa7.arlık icin tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen 

komisyona miiracaatları ilan olunur. (519) 
-------

•t-Sfz1;1.ııı•=i4t4!·Ri4-1•miJMjl9 
fJtobüs sahiplerine 

1 - İstanbul hududu dahilinde hiç bir otobüs sokaklarda geccliyemez. 
c :ı.-visini tamamlıyan otobüsler hemen garaja çekilip muayene ve temizliğini 
or da yaptınnağa mecburdurlar. 

2 - OtoblIBlerin sarf edecekleri benzini araba içinde müşteri varken temi
pi yasaktır. Otobüsler benzin, yağ ve suyunu hat başlangıcı veya sonlarında 
ve bütün müşteriler çıktıktan sonra ta mamlama.ğa mec urdur. 

3 - Yukarda iki maddelik tenbihi beledi hillfına hareket edenler hakkın-
'da lfı.zımgelen ahkfum cezaiye tatbik edilecektir. (539) 

lstan bul Nafıa MUdürlUğünden: 
7-2·938 Pazartesi günü saat 16 da tstanbulda Nafia Müdürlüğünde 6248,84 

J' .. a keşif bedelli İstanbul Tevkif evi ta miratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muk'avele, eksiltme, bayındırlık i§le ri genel, hususi ve fennt §artnameleri, 

proje, keşif hulasasile buna mütcferri diğer e'l.Tak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (469) liradır. 

İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin
d n almıŞ C\lduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia müdürlüğünden eksilt
t tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve ticaret odası vesikalarile gel· 
f! .leri. (356) 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
• Kom1syonondan: 

25. ci tertip piyango biletleri için 140.000 tilrkçe ve l0.000 fransızca el pla
nı ile 10 duvar planı ve 10.000 resimli afiş bastırılacaktır. 31-1-938 Pazartesi 

lnU saat 15 de münakasası yapılacağı ndan istekli olanların şartnamesini gör· 
ek üzere piyango direktörlUğü muhasebesine müracaatları. (541) 

Selimiye Askeri Satına,rt)a 
· Komis .onu ilan .tarı " 

2 Şub:ıt 1938 Çarşamba güııU saat 
iO da Sellmiyede askerlik dairesi bi
numdald satmaLna komisyonunda 
t23,793) kilo saman pazarlıkla satı · 
lacağı 111.n olunur. (517). 

SERMAYEDAR ~ERİK ARANIYO 

Çok kazançlı ıtrıyat işlerinde para
sını çahştırmnk Uzere sermayedar şe· 
rik aranıyor. Arzu edenlerin Tak2im· 
de Carnlıköşk kıraathar.csindc gar -
sonlara müracaat etmeleri. 

HABER·- :A.l<eam r>osfa91 31 lK!NctKA.NUN~ 

\ "•• Havalar soğudu 

l lstanbu Levazım amirliği 
Satmalma komsyonunddn 

İdareleri İstanbul Levazım iı.mirliği 
ne bağlı mUessesat için alınacak 300 
ton arpa 8 Şubat 938 Salı günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Levazım 

Satmalma komisyonunca kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be-
deli (16500) lira, ilk teminatı 1237 li
ra 50 kuru.<7tur. Şartname ve nümune-

si komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile ·beraber teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(391) (363) 

İdareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı müessesat için alınacak olan 
300 ton yulaf 8 Şubat 938 salı gUnU 
saat 15,30 da Tophanede levazım a
mirliği satınalma komisyonunca ka· 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 15750 lira ilk teminatı 

1181 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
nUmune8i komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
9ir saat evvel korr.isyona vemıeleri. 

(392) (364) 

Askeri okulhr için 36 bin metro 
patiska. 16·2·938 çarşamba günü saat 
15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 12780 lira, ilk 
teminatı 958 lira 50 kuruştur. Şart

name Ye numunesi komisyonda görU· 
lebllir. 1steklilı!rln kanuni vesikalari
le beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. ( 404) ( 501) 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - o·ş - Baş 
Romatizma ve bütün ağrıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambB" 
ıaııarını ısrarla arayınız. TaklitlB" 
rinden sakınınız. 

--------~~--.--------~------------~--~ 
Hurda demir satışı 

1 
Malatya bez ve iplik fabrikası T. A.Ş. Adana Mensucat fabrikasında. ~ 

~ut takriben (100) ton hurda demir ile (200) ton makine aksamı pik P 
!ıkla satılacaktır. 

Talip olanla:ın Adanada fabrika müdürlüğUne miiracaatları. 

l~~:;~ğ~r~~:~:::!r.!~~~!~~::~!e~::~·:.yePe 
il 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 4392' 
=:::::::=:--======·-==-=ı:x:m::::m-.:m::::c:: .... ::..-::::::::::::: 

·- VALDE Lokanta ve 
Birahanesi 

Eminönü Valde Han içinde No. 1'1 
Dç yemekli bir tabldot 

ekmekle 32,S kuruş 
BfRJNC1 YEMEKLER: 

Marmara üssü bahri satınalma komisyonundan: 
Tahmin iiatı Tutarı 

Nafıa Vekaletinden : t,.1 
aae ~ 

.Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan cem'an 256439 adet normal ve (140) takımlık 5460 3s C.J;f 
makaslık kayın traversi değiştirilmiş olan fcnnt şartnamesine göre yonldeıı sekiz partide Ye 4 f3ubat 9 otP"'.I 
günü saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı elcsiltmesl yapılacak surette kapnlı znrf usnliyle ekslltmeye 1'

0

1 
tefi'. 

Eksiltme Ankrı.rada Vekalet Malzemclrnmfsyonunrlıı yapılacaktır. Her partiye ait eksiltme şnrtnaınesi"' l 
atı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarnda Vekl\lct Malzeme MUdUrltiğilnden alınabil1~ı,- tf 

lsteklilerln her parti icin ayrı ayrı tanzim erecekleri teklif mektuplarını cet,·elde hizalarında göstete 4 ~ 
vakknt teminat ve talimatnamesine göre \'ekflletten alınmış malzeme mUteahhltllği vesikası ile bfrJlk / 
938 Cuma gilnU saat 9.30 n kadar Anknrada. Vekfılct malzeme müdUrlllğUne vermeleri H\zımdır. ,.ıet 

Partiler Mikdarı Muhammen Muvakkat Şartnnme1'raYcrslcrln kesileceği dC 

1 

II 

III 

IV 

v 

VI 

VII 

vnı 

Normal Basit makaslık bedC'l teminat bedeli ları p1 
adet adet J .. ira Kr. Lira Kr. Lira Kr. lt~s-'" 

30835 70920.50 4796.03 3.55 Kocaeli viH\yeti Hendek d.0 1 
Çamdağı - Atbaşı ormnnı01'_., 

24003 55206.90 

41524 95505.20 

61901 216653.50 

20622 C9083.70 

9289 27867.00 

55265 175.190.05 

13000 6160 C7730.00 

4010.35 

6025.26 

12082.68 

4704.19 

!!090.03 

10009.60 

4636.50 

2.76 Kocaeli YllAyeti Karasu 6~_,. 1. 
anı O Mollahasan pınarı orm ıc• l.'td' 

4. 78 Kocneli Vilft.yetl ııcndelt ,,0ıtt ,J' 11· 

Kcremali HarakhUstU orııısıod _., 
10.83 Bolu ViH\.yetl Dilzce ıcaııL _,ı ~,. 

rişkuzu ormanından. 1114' , 
3.46 Bolu Vil!yctl Dilzcc kaııı5 ~ ~ 

kaya ormanından. -'/ 
1.39 Bolu VilO.ycti DUzce kaı 

kurdan ormanından. " 
8.76 Bolu v!H\yetl Akçal<oC" ,; ~ 

Orhnndağı ormanından· 510~.., 
3.:rn Bolu VilA.yetl DUzce l<flı:,,.,r 

çldere • DlkmenalU orıP 
Ekl'!iltmclere huaust orman sahipleri de girebilir. ,(145) (329), 


