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. Unive r s itenin 
muhtariyeti kaldırlldı 

Bayram dolayıslle gazetemizin fn-ı metf cekllmeğe mecbur kalmıştır. 
ttşar etmediği günlerde Romanyada Yeni kabine "Milll Birlik htikümetl., 
llablne buhranı olmuş, Goga hUkik- W- Devamı 4 nncnde 

.Fransaya mikrop 
ve silAh ithalAtı 

Yapan dört Frankocu 
Biyariç'te tevkif edildi 

,, 

Franuda ' bllyilk heyecan uyandı· 
ran bir tevkif 1!11\tiaeti olmq, Biyariç 
fehriır::le dart tıpanyol tevkif edilmif
ti. Banlardan blrl hi general Pranko
nun Londradaki abdı pyri reemt mil
me.ili. Marki da Bortaıco, diler Uçü 
~~ ıene asi Prankonun adamlarmdan • 
dır • 

' 

B~ tlçllnfln bapjları aruaı-

6t ............ mnpıııDt; ....... '" 
taJJo itin '-'*tik ..... ... ..... .. 
stSnde~. Bu -'amJarın Fransada
Jd ihtiW tqkilttı ile alibdar olduklan 
ve .Franaaya liWı kaçakçıhğı yaptıklan 
~lmaktadır. Filhakı'lr.a Fransa hu
duduna komıu bpanya köylerinden Ve
rada bir kaç milyon frank değerinde AJ
man mamul4tmdan lillh ıto~ yapıl
mıı olduğu öirenilmittir. 

Frankonun adamlan bunlan münasip 
fırsatlarla Fransaya ceçirerek Fransız 
ihtilil müteıebbiılerine veriyorlardı. • 

Tahkikat devam etmektedir. Tet·T.if edilen Mar'Td d6 Portago 

Meşhur Amerikan haydudı• 

ALK PONF 
Hapishanede .;lldırdı 

- Am.erikanm en methur haydudu Al 
Kapone, mahpus bulunduğu hapisha 
nede çıldırmqıtır. 

Al Kapone 1931 de tevk1f ~iş ve 
on bir sene ha~ maJıJt.q.ın olmuştu. 
Şimdi Sanfranllako cfv4İ'md& Alkat
ru haplah~ ıııevkuf bulunuyor 
du. KencJJ•lM hapillbanenln kundura • 
cılrk d&freshıde it vermişlerdi. "Ki-

1mr'' bir haydud olan Al Kapone ev
vel! buna ititit.z etmipe de, sonradan 
mr karpmnda boyun eğmiye mecbur 
lralml§b. Geçen hafta birdenbire ba
ğırıp çafınnaia, ona buna saldırma
fa bqlamıı, çıldırdığı anlaşılmıştır. 

Sabrk "haydutlar kralı,_ şimdi deli 
:ı&nleği ile dolqmaktadır. Yakında 
tımarhaneye eevkedilecektir. Al Kapone 

Hitler neler hazırlıyor ? 

Mülakahn gayesi 
Avusturıayı teskin mi, 

yoksa tehdit mi ? 
Çıkmadığımız gUnler zarfında, , manyadaki hAdLselere temas etmek-

dUnyanın döııt tarafuı.dan gelen ha- tedlr. 
berlerln en dikkate ıayan olanı AI- _.- Devamı f UncUde 

1 

B_ugünkü sayımız ... 

16 
Sayfadır 

nmtramda, aun hariç olmak iilzere hoval.ar ıgii.ul geçti. çocu7c1M 'lıer m.. 
nuıııld gibi §ehrin muhtelif rmıntaka'lannda kurulm:u~ olan bayram ~'lerifıde
'ki .atlı kannoa'lara, aalıncaklara binerek eğlendilsr. Y ®"Uarımt:NI diğer- • 
ramlannı da ne§eli 1'6 me.mt geçinMl.erint temenni edmW., l 

Kendisine ''fak a basma z,, diye n 

Katil Ihsan tevkif-
haneden kaçtı 

·. firarda ihmalleri görülen iki 
gareiyan hapse mahkum oldu 

İki ay evvel Uald1darda Yenima
hallede ktlçtlk bir evde yalnız batma 
oturan albnJI yqmda Omıik imıinde 
bir ihtiyar, bqma bıçak saplanmak 
ve boPzma, mendil tıkanmak suretile 
öldilrillmUşttl. Tühfkat& vazıyet eden 
zabıta mem1D'lan, alt tatta mau. Uze. 
rinde bir mektup bulm.111lardı. Bunda, 
lhtfyarm kaçakçılık yaptığı f çfn 61 -
dtlrllldllfn bildlri1lyor, imza yerinde 
de 'Taka basmaz Galatalı Zeki ve 
Kurbağalrderell A..,, yazılınq bulunu

rdu. 
~ ............... ·•ııtır.~ı 
~a nmıaı edt1mft, lhtfyan mdu-
rentn thsan isminde bir serseri gene; 
oldufu anlaşılarak kendisi yakalan -
mıştı. 

İhtiyar Onniği, annesinin bahçı>J ~ 

w. "'4 .. 

gömdüğü paralarını çaldığım M8Jllıe- , 
derek onlan almak ÜRl"f' · >'lDe girip 
öldüren thsan SO""',,... ~kilince, cbt.. Katil İhsan bayramdan evvel tev· 

·e-: kt &.&\" • 
yetini itiraf e!;"' · me u~~~~ı. 1 kifhaneden k.açmıya muvaffak olmuş.o 
şaşırtma~ .. !'ılr =~ummğlnce tur. Ziyaretçilerin bhıaya girip çlktI .. 
80~Jfıiıp OskUOJ tevkifhanesine ğı bir sırada iki gardiyanın ihmalin-
~}%uştu. ..- DeTamı f tıncUde 

------------------·-.. ,-----·"' 

1 
aır facianın 

romanı -----
Belki de "bu gökln altında 7enl hiçbir ş~J 

yoktur.. diyorsunuz. "Ha1at mı bu,. da 
şimdiye kadar filzlerce muharrlrl.n, roman
cmm antatmağa utraştıtı herhangi bir 
aşkın ve ıztırabm hlkA7esidlr cUre dtlş\l
nllrorsunnz.. 

Aşk da, ıztırap da bls insanlar itin 
ezelden ebede kadar mukadder bir teJdir. 
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! 
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H asan Rasim Usu0 1 
romanında da aşk vardD'; :ıstırab vardır. Fakat, "HAYAT MI BU!" nun i 
girift ve fevkallde şayanı dikkat mevzuu içinde aşk, şimdiye kadar bize 

! tanıblan aşktan çok daha ilruıt, ıztIT&p, şimdiye kadar hayatta tesadilf 
ettiğimiz ıstıraptan çok daha fecidir. HASAN RASiM US, eserinde, kah
ramanla.rmın portrelerini büyük bir kuvveUe çizmiş, şahıslarının iç mü
cadelelerini isabetli tahlillerile ve fçli bir ü.slilpla anlatmıya muvaffak 

1 

olmuştur. 

HAYAT MI BU ! 
' 

11988 in en kuvvetli edebi eseridir 1 
Pek yakında HABER de J 
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'tsalı/61 oe Ne,rl11at Müdürii 
Hasan Rasım us 

(f DAR E EV I ı lstanbul Ankara caddesf 

!i™' ewı ''5>>•-=:::::ar.:mn1111:: 

H Doğru ;~ :: ı· il Değil mi? ~ Hatıralarını anlatan 
<JE"l"'!IS NOBODl 

Eolelllcens Servisin en meşhur casuslanndan 

TEF.IUXA 
NO: S2 

,._ı.. htıtıot lolalllıııl IH. Tefıırel ed'"ll btuhl DA8EB 

Yazı lşle~tele!onu: 23872, 
ldero .. .. : 24370 

, llAn '• .. : 20335 

ii Bir bataklık ~i 
U Dün uıareh!'nemizcgelip dertlerini~ Pe"ki general •• Merak etmeyiniz. Almanlar 
iHıananikilw"i§ihcreabahooJıergece:: beni kolay kolay elde edemezler! •• 
H karanlılcta geçmek mecburiyetinde i! Generalin kaşları çatıldı: Kara Şeytanın benimle açık ifadeli 
:: oldukları bir yoldan öy'le §ik4yet et- .: - Demek Moböje gitmek istiyorau- mektupla muhabereye girişmesi ben-

ABONE ŞARTLARI 
~ Tıırtıp -'! 'f Cnt•61 -

Se,.eıııc ,l.410 Kr. t.lOO tir. 
6 eylolıf 110 0 l.4DO • 
:t eyıoıı ) •too • ıoo • 

!! U tiler ki, ooğrusu biz oo bu mvaıııU:ı- H ııuz? • den hiç şüphesi olmadığını anlatıyor-
---------------- :i nn haline acıdık. Bunlann her gün :: _ Evet general,· Eğer müsaade eder- du. Bu sebeple ,onun talimatı veçlıile 

' • .,.... ~ 100 • 100 • 

Fi'\ (' U •• .t.J'-~ Jiunsa, U sabah, akşam g11çmek mecburiyetin- fa seniz... sür'atle Brii~sele hareket ettim. 
~ ,..- •• '! d6 oldukları yol Edirnekt:ıpı·- Eyiib E! - Kara Şeytan sizi yollarsa tabi!.. Belçikada zahirde hiç bir değişildik 
~ il yoludur. Bütün Allahın günil bul·.: - O meseleyi ben ~olayca balle!de- farketmedim, fakat yalnız görUnutte .• 

@ ffi cal f1"il "a lı yolun iizerinden kadın, erkek, f<Jluk rim. HaJr.ikatin büsbütün başka olduğunu 
Yazan: Nizameltin Nazif Uçocuk binlerce i§çi ve esnaf, yU::ler- General biraz dilşUndii, 10nra elini sonradan öğrendim.. Lui Brilin idamile 

B ALKANLARIN biricik laik ii OC mektepli, öğretmen, Bonra mez- uzatıp elimi samimi bir şekilde sıka- ıinirlenmiı olan Belçikalı vatanperver-
devletl Türkiyedir. Diğer beş ~bahaya, buzhanetJe gidip gelen i§çi, rak: ler, müstevlilere hergUn yeni bir oyun 

Balkan devletinde din bllyük bir siya- f~ lvr.ısap, ciğerci, yüzlerce bahçıvan, ı -Peki, ded~ istediğiniz gibi olsun. oynamağa ba§laınışlMdı. 
si rol oynar. Bulgaristan.da, Romanya- :: sebzeci, otçu, samancı ve bir o ka- • Fakat hayatınızı tehlikeye koymayınız. adı lda •• ; Bazan genç bir k n, yo geçer-
aa, Yunanistanda ve Yugoslavyada :.:.dar her gün lstanbula gidip gelen o !; En ufak bir ~üpheli vaziyette her i"'i 

•• :ı: :ı: ken kendisine tesadüfen •üriinm~ş olan 
Ortodokslugunw , Arna\·utlukta jc.n bur- :.·c: ciı·arın memur, işçi, amele halkı,~·& yüzüstü bır"'··p geri döneceksiniz. b. d h 

""" "'t bir Alnınn askerine karşı ce ın en e-
na hafif bir Bektaşilik kokusu çalan ~~ bir silrü at, araba gelip geçme1detJ- - Peki generol.. Merak etmeyiniz. men mendilini ~ıkanp itina ile üstünü 
bir milslilmanlığın ne müessir birer g miş. Böyle old.uğıı halde Ediryıclocıpı- Almanlar beni kolay kolay elde edemez-

•• ,,_ E ~:ı.. • "- z w z 1 başını temizliyor, ıonra mendili atıyor-mevkii olduğu malumdur. : ••• = (l,Un JjU<JC rne1ı vıt yo , yagılj ı ı<ıva- .• ler f •• 
.,_ du. Kimi mavi, kimi beyaz, kimi de Bunun böyle olmasını gayet tabii H ı.urda ta.savvıırıın f cv7dnde berbat, ; Havrda kaldığım m{jddet zarfında 

•• ,.;7 • k bi J 'J..l 1 kırmızı rop giymiş genç kızlar üçer üçer addetmek 18.znndır. Zira; :: ge-:, .. emıyecc r ıal alıyor 'VC vır- vaktimi israf etmediğimi Göylemeğe lii-
•• k ki Ü a·· .. 'l.·z b ,,_ kolkola girerek eo1'aklarda !dolaşıyor -1 - Balkan milletlerinde milli hU- g ÇO mse, 9 n uzutı uı e urauun, zum yok. Belçika Harbiye Nezareti 

vlyeU muhafaza .eden ve milli hare- H önlerindeki {Xlmıır göllerinden füıStl • daireleri tarafından işgaıl edilen 16 ıncı • lar, ve böylece Almanların gözil önün-
ket yam.dan kudretlerin başında dai - g gc~ccek'lerini §Cl§trıyor ve bir çok j= Lui villası bir kaç gün için benden da- de Belçika ibayrağt dolaştIIlIUJ oluyor .. 
ma hristlyan ortodoksluk gelmiştir. g 1dmseler de lnı çamur göllerinin i- ~ ha devamlı bir ziyaretçi kabul etmedi.. lardı. Tramvayda yaruna bir Almaa o-
Balkan devletleri, kiliselerinin birer g çine yuvarlnaıyorlarmış. HeZe sa- U Be~ika•da benim elde ettiğim malilınat turan Bel~kalılar derhal ayağa kalka· 
slyast eserl olarnk görillürler. H bah, a7,şam lxzra11lılclarında lnt yol- j~ ile Belçika istihbarat teşkilatınca esa- rak onun yanından uzaklaşıyorlardı. 

2 - Bu milletlerin bugünkü içtimai H <Zan geçme mecburiyctitıdc olanla- H sen malftm olan esaslan birleştirmek, Bunların en garibi bir birahane garac>o 
§artları içinde kilise, şuurdnn, ordu- H rın çeh.-til~lcri azabı oh":ttyucularımız H sonra te~rar Brüksele fclöndüğüm za- nunun yaptığı hareketti. Bu adam, bir 
can, inzıbat kuvvetlcrinaen ve milli ~i anlata anlata bitiremiyorlardı. O • i~ man nasıl muhabere edeceğimi karar - masa başında oturup !bira içen il~ 
kUltürden çok daha önde ve miiessir, ii 1-..-uyucularımız diyorlar ki: ii !aştırmak U\zımgeliyordu <i Alman %abiti birahaneden aynlınca o-

1 
adeta biricik milli birlik vasıtasıdır. •1 "- Ricamız, ne yapın, yapıtı, bizi i~ Her şeyl en ufak teferrüatına kadar rada kükürt yalaP, birahaneyi ldezen -n bu çamıır berzahından, diz b01Jtt çu- E: hazırlattıktan sonra Portsmut tarikiyle fe:ı..+e ctmı0c:ti'. Yunanistanda kilise, bütün memle- 1 •• ..,, :ı: 
ket meselelerinde icra kuvvetini iste- il 1cur1ardan ııe buralara yuvar1anıp ii Roterdama hareket ettim. Oradan Ka- Bizzat Alman askeri polisi de bu o-
oiği istikamete sevkcdcbilmiştir. :: salcatlanmaTctan 'kurtarmak için be- !: ra Şeytana !bir mektup yazarak "'gay- yunlanı hedef tutuldu. IBir giln aabah-

Yugoslavyanm muhtelif mezhep- jj ZOOiyenin biraz da bu yola dikkatini H retlerime rağmen Marsel Dömoru leyin erkenden Berlcmon sokağındaki 
:5 çck"in 1'C yine gazeteniz oo.sıtasile i! Havrda bulamadıgmuw , oradan merbut lerdeld vatandaşları arasında ne de - : : :ı: 
i~ bclcdiya'IJC valvar1yoruz: bi,."'i artı7~ :E bir semte gitmi"' oldug"unu,, bildirdim.. rece güzel bir ahenk mevcut olduğunu .. •. ~ 
:: 'bu ta1ı<ımmül edilmez <Zertten biraz :: Cevap almakta gecikmedim. Kara anlamak için evvela muhtelif mezhep- fi c• 
.: olsun 'k'tırtarsın!,, ı: Şeytan ıı:ıöyle yazıyo:ldu •• lere hi\.kim olan ruhani müesseseler ·; •• :ı: 
i.:. 1 do reha nemize kadar gelip bize ıt!- i .. : "Filhakika mevzubahis &tamın artık arasınd.aki ahengin derecesini tetkik • 

merkeze otuz kamyon dolusu kömür 
cetirildi. 

Yirmi kömürcü yukarıya çıkıp ıipa
rit edilen ikt§er bin kilo kömUrü teslim 
etmeğe geldiğini bildirdi. Tah}9lrot ya· :: zun uzun ve pe7~ haklı ()?arak dert- E: H~vrda olmadığını biz de ö;;rendik.. etmek icab eder. lE :· 0 

·: Zerini yatan bıı zavallıların dilekle- 5~ Yeni malUmata göre ıimdi Holandada ~ pıldı, bütün binayı doldurmağa kifi ge-
Bulgaristnnda Kral Borls, kiliseyi ji rini be~cdi11enin göz ö~iino a7n.~ bu ,.i yerlepniıtir. Onunla kozumuzu paylafa.. ı lecek miktarda olan kömürlerin, meçhul 

yanında bulundurdukça. dahili her İl yola bıraz him·mct 9österccegınl u- i cağız .. Bu meıele ile meııul olmanıza. biri tarmından telefonla aiparif edildiği 
badireyi atlatabileceğine emindir. !j manz. ~! lüzum kalmadı. ~ıru:ifcniz hitam bulmuı- öğrenildi. Suçu olmadığı anlqılan k6a 
K.,..,.....,l\·nrtı:ık bir i,. sıynsa. bölilmü u••hSYSlrm .................................. ._..._.. -•·--1 d .. ·· •· mUr,.Uler ıerbest ~ırakıl-ı-""" •u.. .... - :ı •••••••• ......................................... -._.. tur, Sür'atle Brun.ııe e onunuz.,, " ıu """ 

.... ,_un·· d"'n devamlı rahatsızlıklar g""'i
·~ " ~:s- Mektup beni biraz hayrete düşilrdil .. 
sıtalm.nnnyada din birlcik otorite va- gün ben olmuştum. Zira dost Roman- Casusluk teşkillitı reislerinin ajanlan-
lise~inin t3:a.1 Karol, Romen milU ki- yada orta partilerin nasıl bir endişe na şifresiz mektup yazmalan fi!det de
ettikçe bütün si~jtimadmı muhafaza l<:.inde yaşadıklarını iyice bilenlerden- ğildir. Eğer şifresiz yazarlarea ticari 
kırılıklara mani ola111lıkla.ra ve ay- dım. bir mektup ifadesi kullanmağı tercih e
Bunun içindir ki, bilha,ss;4Jli..,_ bı-.~... Bunuru ... lıcrnbcr günün birinde, Ro- derler. Ticaret mektuplannda açık bir 
'A- --va- \ :--tı.nyada, ortv.._ks kilisesinin bilfiil 
\Mi., bir b~vekilin iktidar mevkine ge- ıktı'- _ me"kiine ,. ifade kullansc:ılar bile iki mana çıkar-

• ... -,.ılacagwını ve çık- ı.. k 1 ıı... • • chl"k lebil,mesl ve bu mevkide kalabilmesi mayı ka ... ,\ edeceğini h . ma"ı müm ün o acaı:.• ıçın t ı e a.za-
için sadece !{rnlm muzahereti ve par- bilirdi! · tahmın ede- lı:r. 
lft.men.tonun itimadı kafi gelmez. !rr Patrik Miron l4'l şahsı ile, ı. Mesela yüzbaşr Bergam bana gön
bu siya.at §8.b.siyetin mutlaka kiliseye Y!ida ruhani kuvvuı. vasıtasız ol~~- derdiği mektubu şöyle bir ifade ile yaz 
Cie mUlft.yim ve sevimli görUnmesl icab cismnn.i ve icrai mekanizmaya bağla- mış olsaydı, gene ayni mılnayı çıkar-
eaer. nuş olması hiç beklenilmedik bir h~- . ·ı benim için işten bile değildi: 

Goga'nm selefi olan csbak b!1ınrekil <lise, fevkalade bir siyasi sürprizdir. M~ •r.rem efendim. 
-:ır. B Ik Uf t. • ..,(z olan zatın seyahate rık-:I'atarcsko'nun bır· mu·'ddet evvel mem- a an kiliselerinin reisleri arasın- ıd ı ~ ması o ayısı,, . . 1 • . • k d .. 

leketimizi ziyarete geldiği hatırlarda- da son on yıl içinde krallık naibliği ne vcrcmemi§ ' s~~8:1§ erımızı b~· ısı-
oır. Romanya liberallerinin en mühim meı:lisle:rinde mevki alanlar görülmÜ§- mektubunuzu aldık:.~n7. • .1r': 
kısmının lideri olan bu zat, İstanbul- tür. Doğrudan doğruya ba~vekilliğo Holandada bulunduğunia ~sı;~ pm .. 
<ia bulunduğu sıralarda, Fener patriği getirilmiş olmasile patrik Miron, Bal- messilimiz bildirdi. Artık si;:-

3 
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tarafından kabul edilmişti. Bütün hu- kanlardaki ruhani reislere yepyeni bir kendisine biz doğrudan doğnıy~rın:'Z 
ıusiliğine ve sa.deliğine rağmen her kn.riyer, yepyeni bir ufuk açıldığım riz, siz.in zahmet ebnemenizi rica ede. 
tarafından resmi bir mana ve hava. se- göze vuruyor. riz. Briikııele bugünlerde gelirseniz .i
zllen bu kabul esnasında Tatarcsko Filhakika yepi Romen kabinesi, da- ze yeni mallamnız bitmeden takdim 
ile birlikte bulunanlar arasında ben de hili buhranı harici politikaya mazar- ederiz. 

rat verecek her türlU ifratlnnn idare
:Vardmı. Liberal Romen liderinin o gün sinden kurtarmak endişcsile hazır
patrik taraf m.dan söylenilen nutka 
verdiği cevabı aynen not etmiş ve bu lanmı§ geçici bir kabinedir. H~efi de 
sUtunlarda neşretmiştim. ''yeni intihabın tam bir bltal"aflık ve 

Tataresko gayet uçık konu.smuştu. dürüstlükle yapılacağına vatandaşlan 
Romanyada ldlisenin manasını, Ro- inandırmaktan ibarettir,, gibi gözükü. 

yor. Fakat bu zevahirin altındaki hamen iç sryasasında kilisenin oynadığı 
büyük ve hftkim rolil gayet samimi kikatin, nnzist temayüllU partinin, 
bir dille ve heyecanla söylemişti. Bil- yani Kodreano'nun karşısın.da bir tek 
hassa. şöyle demişti: cephe kurmaktan ibaret olduğu bes-

bellidir. Romanyada orta sınıfları 
-Muhterem peder; Romen milleti- temsil eden partiler, Kodreano'nun 

nin ldlisetje baffeılığı .çok yül:sektir. serpilip kuvvetlenmesine imkan ver
Her taraftan gelen tehditler karşısın.. dikten sonra, kendi hatası yüzün.den 
da milli bünyemizi sarsıntıdan 1urru- doğan büyük tehlike karşısında. sali
yacaTc tek kııdrete malikiz. Bu 1..ııdrct bin himayesine sığınmağa mecbur 
dindir, ıortodoksluktıır. Mukaddes lw'i
Ziscnin Romen milletine vermek iste
diğimiz istikamette bize hem mür~id, 
hem mU-:ahir olacağına ıezr.i11iz.,, 

Tatareskonun samimiyetinde, hadi
seleri görüp mıl::ı.t'!ıktan sonra muay
yen bir telakki ile, muayyen menfa
atleri korumak endi~sine tutulmuş 
bir sıynsa, ai.la.mmm inancı vnrdı. 

Onun Patrik'e ortodoks mezhebinin 
yüksek himayesinden bahsedi.~indeki 
hcyccnnı iyi anlıynnlardan biri de o 

• 

kalmı§tn'. 

Eğer patrik Miron uzun mUddet ik
tidar mevkij.nde ka.1rr da. intihabatı 
ortodoks salibinin gölgesi altında. y~ 
pabilirse Kodreano'nun temsil ettiği 

müfrit faşizm partiyi kaybeder mi? 
İşte, Romanya.da günün muamma

sı, cevabını vercmiyeceğimiz bu sual 
ile hulasa edilebilir. 

Acaba hangisi kazanacak? 
Ortodoks haçı mı? Gamalı haç mı? 

Nizamcddin NAZiF 

1r@ıril ~@li'il @) ffi ©al 
taı~\?©llr<e<GD 

Bir aabah Belçika askeri valisi gene.
ral fon Bissing, Kara Şeytaru telefona 
çağırarak vahim Oir hlldiseyi haber ver• 
di: General!n çalıııma odasından Kay:. 

~erin büstünU aşırmışlardı. Heykelin 
yerin!de başına sivri uçlu bir miğfer 
geçirilmi§ lbir domuz heykeli duruyor .. 
du. 

Kara Şeytan hiddetten ~duracak bir 
hale gelmişti. Telefon kapanınca ibağır-
dı: 

- Ah hainler 1 Beni mahvedccek1C7İ 
Zavallının hiddeti daha yatıpnamış

tı ki telefon gene çaldı. Bergam telefo
nu açtı, ldinlemeğe başladı ve birden 
sapsan oldu , 

- Nasıl? Buna da cUr'et ettiler de-
mek ekselans? • 

Cevabı dinledi. Sonra devam etti: 
- Bu yeni suikast izlerinin ortadan 

kaldmlmcnı i~in derhal emir verece-

·~dm .Mücrimlerin meydana çıkanlma-
81 i~1:1e de bizzat meşgul olurum. Brük
seli yakıp yıkmak bahasına da olsa ha
inleri yalçalıın.ca~mt size temin ederim 
ekselans. 

Telefonu kapMınca sordum: 
- Ne oluyor, Allah aşkına'? • 
Suratıma garip garip baktı. Sonra 

Pinkofa dönerek: 

- Gene ne yaptıklarını biliyor mu
suz ?. 

Yeni bir papara korkusiyle sararan 
Pinkof cevap verdi: 

- Hr.ıytrl .• 
Bergam ayağa kalktı. Odanın içinde 

sinirli sinirli dolaştı. Sonra bize doğru 
gelerek: 

(Devamı var) 
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Olaqln Gofıın Gllaetıtn W111 
6,57 .. __ l7,41 . _ .. 

1"111dt 8abaa Olle nın& ___.., 'l"ato ...--
5,84 12,28 15,21 17,41 19,lS 5,16 
LOaumıu Toıeronıar 

TlllQ'Ulı 
latanbtıJ tcııı: 24222. Beıotta tctBı tteu, ~t 

lctnı 80020. Cı11114u ıctııı 80d23. 
TrallkDy, Balmltll:r, Jkl>d:, 'J'nlbn, Bey0.4tr9r.::;. 

ııabahee. 1Iaıı4JUI. :t:nıılıD7, Eartaı. B~ ı• 
bdl. Bıırsaz. Rınab ıctn ı 'l'eleton mııb&benı ıı:ıeıı:ıurt" 
ııe :ra.ııcm Gmıalı: llfld!J', 
Kamı ltfalJUI 1 22111 
Deıda .. H 38 • • IO __ .... , 
lle7aaıt :ranpı 1aı1es11 sııee. Galata ,...... _. 

COOM. ---
edı!d lm4a41 UotS. HMı!ı«ınmrmnn:ı 2Sft0. __. 

:rec moaortl!IDı 2fas2. 
Elektrik 61Betıı 
B<!7ollaı 44801 - btaalıalı ..,,.. 

=·~~k. lkıllktatı COHI. aıı.ll ı 90222· Jt9" 
nıosmanıre: 21708. tl~ • Jl[a4ıkltrı eD1TJ. 

RanprJJ 
taıanbatı 24:ST8. EadılıllJ'ı «!0190. llqoflaı 4454"

1
,, 

Taksi otomobili l•t•m•k I~ 
lle:rolta ellıctl ı 490U. Bebek dlıeU ı 38 • 101· 

kll7 dbdlt 80HT. 
Deni• yollan 

Telefonı 
l•tanbul Mentrllltı 22T40. Kanılıll71 USll. ~-11rl 
Ma4all)'a:raı Pazar, saıı, Puıembe. cımıa ~~ 

lll&t 8,30 da Tophane nııtmımdan llt&lb1'. 'ttlP' 
11.arabı,-a:raı Bal& ve CUma J;11nlerl aaaı ıo Ga___...r, 

hane nbumındaıı kalltu Te Trktrı1af, Mttrette. -
e!arkll:J lılı:elcleıi:ı• u:nıanık Kamb1P1& ~· re-

Akdcnb: postası: Yann saat 17 de ba ııı. 
ket edecek olan vapur; Lllpsekl, Gellb0 

,, 

Çanakkale, İmroz, Bozcnnda, KilcfikkllP 
Edremit ve Burhnniyeye nğnynrak },.~ 
lığa gidecektir. ,. 

Karadeniz postası: Yann saal 12 (!e b,,. 
reket edecek olan vnpnr; Zongnldak, t~o 
bolu, Sinop, Gerere, Samsun, Fatsa, Or oi
Gircson, Tirebolu, Gören ve Trnbzona 
rıynrnk Rizeye gfdecekUr. 

MOzoıer ~ 
A11U0tya, ncıma - nlzanA, YllllWI ~-~.ı. ,.,. 

Kılık, A•lrtrt llfDEO Ttl eamttlDr. S'lcarri'" ~-
sesi. &bhl mauı •"'" 

(Ba mtızc!er bar gtın nat ıo dan 18 ıa uaar 
tır.) ~ 

TClrlı: '" ı.~ eıuım mlbesl Puartuld~.ıert jl 
ber ı:tın aaat 10 d!ln 10 ::ra kadar '" cam& ., ..... 
den 17 re kadar açıktır. ._,.IJI 

Toıılcapı lll IUesl ' ber G1lll nal U Gtıı 18 :ra 
•cıkt.ır. ~ 
Memleket dııJıdenlz sef'er•:ur 
S-:ra 'nPUrlanı Camartesl &1lıı!ut U d• 1C 

ceJ•: Batı gU~rt 111 de Pire, Bmıt lıltend~,... 
tta'7all TaParlAn ı cama. ı;\lnle:t aut ıo -

Bren41zl, Vencd!k, TrtJ'UteJO. 

Avrupa hattı ı 
&bked Jatu:r- :aıaaıırııııtı: Telefon 23011.,.. ıl• ~ 

• IJemlılon drsııre51 ber r;11n Sirkeciden uat - rr 
kaP ve A vnıpad&n pterıı aaat 'l ,2!! tı sr;ted/9 
nu.IAt~~ _.... 
Konvans4oııel 20,80 da ııaıu.r. 10,22 _d•_-~· ,. 
Edüne poatası her s;tın ıa.at s.~ de ı::ıu

,111,33 do gellr. 
1 ANADOLU HATTI: 

Her da llattkd eGeA ılmendUe·lttı ~" , eaaı I! de Konya. 9 Gıı. .AnlW'&,111.lll d~ ._,,. 
.,. aamaıın. ııı,ııo da EJJdlclıtr, ıo,ıo d& ~ 

ııreat.o20 de Adapazan. ._ .... rf. ısı" 
Ba tnııluden eaat O d& hareket edm .-.-ıPı.e 
teUU ııuarteaf. ~amba n cama g1lnll!rl 
:.ı:muıa kadar .. ıer mnektadlr. "• 
Cileçen aenenln eugono..,ı 

neıer oldu "l 0di-
• Ayancıkta mnthiş bir cina>·et .i~1~11rı' 

CAP.Jun blF.Ji:<iY muhtnn Jhnnet etıığ~ ıııl' 
sının da yardımilc sevgililerinden ~ır 
Jcbcası tarafından baltn lfo öldürilldU• 

Tlyatroıar 
TEPEB~l DRA!d 1WD1J 

Saat 20,80 aa 
st"llTOK 
S perde 1et'rl 
Yazan: Mahmut 

OPEnr:T 1[)6)1! 
SÖZÜN KISASI 
komedi 4 perde 

tbllıt Yazan: Schon ra1 
Türkçesi: S. ~{o 

F.RTtıt:nm. S'Tll Tr.K TtVATll0~rıt1 ,e'. 
Bu gece (Kadıköy - Süreyya) ~ tdld~rl 

ce: {Bakırköy), Çarşamba: ( ~ perd' 
~ slnemnl::ırında: CEHE?\'Nfill pl~·cs 
ayrıca: vodvil 1 perde 

ŞEHZADEBAŞIFERAJl 
TİYATRODA deıııc 

Pr.ZAT1 Sungur yepyeni ve harlk~1~r. Jıf. 
, programla tem5illerinc devnın ./ 

n"ca sinemada Uç film. 

Gemi k urtarJl19 

şirketinin de~ il' 
TUrk gemi kurtarma eirke ~ 

mamen hUkf.tmete devri için, btJŞ1,.ıJ' 
karar mucibince, hazırlıklara. .-tll'ıı"• 
mıştrr. Denizbankm tahlisiye t;• #~~ 

bağlanması takani.ir etmiş olall dO ~ 
tin tasfiye muamelatı bu aY ıçlXJ! 
mal edilecektir. c1 '°' 

Şirket hissedarları ayın 28 ~~ 
nU toplanarak mevcut 150 bitı ~ ' 
hisse senetlerinin hUkumete ~s.e6İ ıl 
sı, §irket muamelatmm ıa.sfı~ı' ~ 
icab eden kararları vercrclc b 
ye heyeti seçecclderdir. ~ 

BUyük Millet Meclisinin :~ 
11 

göre, nominal kıymetler . z,ec'e, 
satmalmacak olan h.tsseleflıı. 1J" 
girket hasılatından ödenccc~·ll~ 
nun için, §irkctin son bil"-11~ .,11• 
lanmaktadır. ııJl tY',sı 

Ayrıca şirket elinde bul~tı:~ 
siye gemilerine bir heyet ı;ıı tl1'j~ 
kıymet takdir edilmeırtedir·wsfi)~_H 
ri kıymet neticesine göre ~ tF~-,. 

bitirilecek ve §irket taııak~~ııl cdet' 
sermayesilc denizban.kn. inö 

tir. g.~ 
Gemi kurtarma §irketi b~ ~ ( 

redildikten sonra tahlisiye 1 c ı:ıifl 
tarma işleri) unvanı aıuııd.-ı. 
rilecektir • 
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?!::.vata daü 
Armud ağacı 
,. ~1:AREC1 Charles Lindberg

lıştıgı· ~ ı1cad ettiği veya icadına ça
l soy enen çelik kalb nedir? ne 
Şe Yarıyacaktır? bilmiyorum. Ömrü 
~tacağını, hatta ölUme büsbütn ,na
ııı.· olacağını umanlar var. Hayat il

b~~en bchremiz olsa da olmasa da 
l' abere alaka göstermemeğe imkan 
t Ck, ÇÜnkü her birimize ta ya.kından 
~ı:tıas ediyor. Ömrü uzatmaktan, ölü
~a~ ı:ntuu olmaktan bahsedilince kulak 

artznamak kabil mi? ... 

bi liıkllyeyi elbette bilirsiniz: ihtiyar 
r kadın • ~ cagızın bahçesinde bir armud 

lğ acı varmış. Mahallenin çocukları 
dın~a-tırmanır, yemişleri yermiş: ka
~J'l agız armudlardan tadabilmek 
deıv eh.dursun, afacanlan yakalayıp 
...... e Uınek zevkini dahi tadamazmış. 
oır .. 
tel ~un kapıya ak sakallı bir adam 
taı n:•ş, ekznek istemiş. Kadının fıka
ııu ıg~?~. rağmen yüreği gani olduğu
d gorunce: .. Ben Hızır'ım, dile ben-
en ne d'l lııutj _ ı ersen!,, demiş. Kadın da ar-

'~ln agacma çıkanların kendisinden 
ltı ~ln.!adıkça inememesini dilemiş; 
lca ~. Öyle olsun!" deyip gitmiş; 
tq~n da böylelikle armudlarını .;ur -

ı,,, ış. \', 1 zaman git zaman kadın 
"t!SbUt.. · ' 
tlan .~n -~h~iyarlamış, armud ağacın-
"f an·busbutun ayrılmak vakti gelmiş. 
~aıı 1 kapıya bu sefer de Ezrail da
~IU lllış, Radın: "Ne yapalım? demiş, 
il.la ın Allah'ın emri. Ama bir abdest 
~ı~ıtn da öyle ruhumu teslim ede
lla · ~en hele şu armud ağacına çık 
al egJene dur!" Ezrail armud 
tıı ~ına çıkmış ve kadın ölümden :,Jr-

u~ ... 

~ ~.nra nasıl olmuş da Ezrail ağaç
l!ıağ 1nı:niş ve insanların ruhlarını al
h . a devam etmiş, bilmiyorum. Kim-

l''> .... _ 
l ~ · ut.!lki de kadıncağız bir bezgin-
\ anında "Ya Ezrail ! gel de canımı 
~~diye ~önlUnden geçil'miş, neye 

~a~ını pek düşünmeden sarfettiği 
~t!~r ölüm meleğine izin yerine 
~ı~t~r. Herhalde o gün bugündür 
~t~ 0~Iu, Ezrail'i armud ağacına çı-
1:.. anın yolunu arar durur. Lind-

'?.'· 
ın <:elik kalbi de maddeden baş-

~ tr t>ye inanmıyan'. fakat yine ebe
rı huly:ısmdan vazgeçmiyen za

l'llıtın icad ettiği armud ağacıdır. 
1 l "'af ~ " fak olabilecek mi? ... Bu suale 
~rı arıl'ecr~imiz cevabın ta yürekten 
lr l'la • re}ık değil, et yüreklerimizden 
~ I', : bir: "tnı-:allah!" olması tabii
~ .. ~kat sonra dü~ünmeğe başlıyo. 
~l~rn Ölurnun kalkması, tazeliğin de 
1tıaaıı1 ~1 ~emektir. Ölümden kurtulan 
dı>~işt: • .oYlc çabuk çabuk fikir de 
~atılış t'rtııye<'ek, bir kere saplandığı 
q at ~ \'eya doğru kanaatten (her ka-

'tııtyaarı doğru, yan yanlıştır) ayrıl
r· g ~aktır. Yani dünya çekilmez bir 
Ö . e e<'ektir!,. 

;e. Çare düşiindüğü doğru ise 
\ t'"ı L' " bi . ındberg'in gerçekten me-

rı :.ı b hır adam olması lazımdır. 
llosuUlacaP,-ı çareden yalnız kendi

. " d ~trı. ve hiç tanımadığı adam
fade ' hıç flc\ıncdi~i kimseler de 

"1~ ~a~ edet.'ektir. Onların da ebedi-
~· t"> aması fikrine nasıl tahammül 
~ .. ···· bedim ya! melek gibi bira-

Nurullah ATAÇ 

~ llasın balosu 
ın biri •· geee ıgınin senelik balosu ev-

"· C ~ksim salonlannda veril-
~ h~tı ~zetecilerle birçok güzide 

I' ~~rın bulunduğu balo sabaha 
(} .., nc~Ji ve eğlenceli bir şe
Otla anı etmiştir. 
ııa ~- Ankaradaki meslekdaşlar '-'<ld. 
?ııı.ıı:ı rı Ertemden gelen telgraf 

v. Otad k' 
~ ?ıd::ı.n a ı arkadaşların alakas 

1 
Ya teŞekkür edilmiştir. 

"' " <h ~el('nl<.>re pek güzel hediye-
.. ...gıt 1 

" ~z 1 rnış, zeybek oyunları. 
l'tıttıeri ın numaralan. Hazımla 

ııı a~ tıı.kJitıi oyunları balonun 
tıı-rn '"tır. 

'l· -------,~~~!:ıınez kaza 1 
~ ~tıa illede oturan altmış yaşın

'lilld ~C'l'dfvenden inerken düş· 
~1onı ... e ~ surnhi kırılmış, boyt}u 

tır, · espina hastaneye kaldı -

"Istanbullu'nun bir 
ağacı olmalı!,, 

Şehrin ağaçlaodırılmaşı için böyle btr 
tedbir tavsiye ediliyor 

İstanbul ve el varının ağaçlandırıl
ması için bu sene, bütün arnka.dar te
şekküllerin iştirakile faaliyete geçil -
mesi kararla§lırılmıştır. Devlet bü -
yüklerinin arzu ve ilhamile alman bu 
kararın tatbikatında beldiye birinci 
safta çalışacaktır. 

Aldığımız malumata göre, İstanbu
hın ağuçlandırılması işi için mütehas
sıslar tarafından bir plan hazırlan -
maktadır. Bu planda ağaçlandırılacak 
mıntakalarla buralara dikilecek ağaç
lar ve bu işe müteferri bütün fenni 
hususlar tesbit edilmektedir. Beledi
ye bu mühim iş için bütçesinden mü
nasip miktarda tahsisat ayıracaktır. 

Ayrıca bütün halkı bu ağaçlandır -
ma faaliyetine iştirak ettirmek için 
tedbirler alınacaktır. Bunun için hal
kevlerinden istifade edilecektir. 1stan
bulda büyük bir ağaç bayramı yap -
mayı düşünen Beyoğlu Halkevi, bu sa
hada kendisine düşen vazifeyi ifa için 
şimdiden hazırlıklara başlamıştır. 

Halka ağaç sevgisini ~şılamak için 
bliyük propaganda faaliyetine geçile -
ccktir. 

lkısat Odaları 
layihası 

Mecllsl o bu devre
sinde kanunlaşacak 
İktısat vekaleti memlekette mevcut 

ticaret ve sanayi odalarının la.ğvedi -
!erek yerlerine iktısat odaları kurul -
ması hakkında evvelce hazırlanmış o
lan projeyi ele ş.lmr§tır. Umumi büt
çeye taallük eden bu yeni şekle ait ka
nun layihasının yeni mali seneye ka
dar Büyük Millet Meclisinden geçiri~ 
leceği anlaşılmaktadır. 

Aldığımız malümata göre yeni pro
jenin esasını odaların kamilen devlet
leştirilmesi teşkil etmektedir. Biltün 
ticaret ve sanayi odaları !ağvedilerek 
yerine bütün memlekette ıs iktısat o
dası kurulacaktır. Bu odaların geliri 

kiı.milen hazineye ait olacaktır. Yapı -
lan hesaplara göre, 14 milyon lira tu
tan ka7.anç \'ergisinin od'llara ait bu
lunan yür.de iki hissesi, odalar ve ti
caret erbabının verdiği aidatla beraber 
bu on sekiz iktısat odasının umumi 
geliri 900.000 lira olacaktır. Bu gelir
le on sekiz odanın yaşatılabileceği ve 
mühim iı;ler görülebileceği muhakkak 
görülmektedir. 

On sekiz iktısat odası kurulurken, 
memleket de on sekiz iktısat mıntaka
sına ayrılmış olacaktır. Bugün odala
rın vazifeleri meyanında bulunan sa
nayi işlC'ri, gene ayrı bir kanun la
yihasıyla kurulması derpiş edilmiş o
lan sanayi federasyonlarına verilmek
tedir. 

.........-:wr--------......-- -1~.,, 
IÇ1';RDE: 

ıt. 'ı ENICAMf k:ısrının ~ ıkılıp yıkılm:ıma· 
sı etr:ıfındn yapılan münakaşalardan son· 
rn buranın kıymetini taktlir için bir ko· 
misyon teşkil cdilıııiştir. 

• M.\ı\BIF \'EKAl.ETl eo;ki ınanrif mü· 
fetıişlerinden Ahmet Tc\'lıide :ıit m~skukôt 
koleksiyonunu s:ıtın nlıı ı Ja kurar ,·ermiş· 
tir. 

• BELEDiYE turiım ıııüdiiı lüf;ii tarafın· 
uan teshil cılilıliğine giire lıu Sf'OC şehri
mize her z:ıın:ınkiııdrıı f:ıtl:ı s,'y~:ılı gele
cektir. Hu ııwyanıla hilh:ı~ ... :ı 1nı;ıili1. scy
y:ıhl:ırı tııılunınnl.t:ıdır. Bu il\ sonıın:ı ka
dar gelerek c;en:ıhlnrııı :ıılt·di ıono k:ıdnr 

dır. 
• L\1.EBE K .\~11't •. \1Wnın o;ayısı hu se 

ııc il ıl:ın 10 ıı çıkarılarnklır. Bu iş için vi
layet hulçcslnden li hın lira nyrılnıı»lır. 

A:rrıra hirl ":ııH)illiıl(', ıllğı>ri de Eren· 
köyünıle orlrııncktep t:ılcheleri için de hi· 
rer k::ımp n('ıln<'nktır. • 

• D.D. lDAllESf )enirlen 88 lokomotif, 
106 yolcu \'m:onu, 81ll ~ük \'agonıı, 12 o· 
toray '"e bir din::ımotre ,·:ıı:onu alınağa 

karar ,·ermi~lir. 
• YÜKSEK Tt<:AJ'IET ~IEKTEBI talebe· 

lerl. lıugiin Tok:ılliyrınd::ı bir çay ziyafotl 
verecek lerrl ir, 

Alakadarlar bu iş için pratik ıbir ça
re tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeye 
göre, her lstanbullunun bir ağacı ol
malıdır. İstanbul hemşerisi bu ağacı 
• varsa bahçesin, yoksa belediyenin 
göstereceği bir yere dikecek ve ona 
tutup yetişinceye kadar bakacaktır. 

Belediye, halkrn dikeceği ağaç fidan
larını Büyükdere fidanlığından, Hal
kalı ziraat mektebinden ve civar or -
manlardan temin edecektir. Bu fidan
lar halka çok ucuz satılacaktır. 
Ağaçlandırma işi için şehir civarın

da müsait mıntakalar ayrılacaktır. 

!stanbulun muayyen semtleri bu mm
taka.Jara taksim edilecektir. Herkes 
kendi mıntakasına ağaç dikecektir. 
Ağaç dikme işi de toplu bir halde ve 
merasimle yapılacaktır. Ağaç bayra
mı ismi verilen bir günde ağaç seven 
bütün İstanbullular alay alay bu mm 
takalara giderek fidanlannı dikecek -
!erdir. 
Ağaç bayramında ayrıca halk için 

cğlenccl<'r tertip olunacaktır. 
Not: Bıt hususta 5 inci sayfamwa 

bir vazı vardır. 

Esnaf Cemlyetlerl 
Jçtlmaları 

Heyeti mecmualarının ilk yapılr3m
da ekseriyet hasıl olmıyan otuz bir 
snaf cemiyetinin ikinci içtimalarm:ı 

~rın sabahtan itibaren başlanacak -
tır. Bundan sonra her gün iki cemi -
yetin toplantısı yapılacaktır. 

İlk içtimalarda sadece üç cemiye -
tin ekseriyeti olmuştur. •Bunlar da 
dokumacılar, musiki sanatkarları ve 
ara bacılnrdır. 

Fener bahçe 
mendireği 

İktısat vekaleti Fenerbahçe limanı
nın temizlenme.si, burada bir mendi
rek yapılması hakkında deniz ticaret 
müdürlüğünce hazrrlanmı§ olan proje
yi tasdik ettiğinden ameliyata yakın
da başlanacaktır. 

~niz ticaret müdürlüğü evvela li
manı taratacak ve kıyıları temizlete
cektir. Limanı tamamen mahfuz bir 
hale sokacak olan mendirek inşaatına 
da mart ayı içinde başlanacaktır. 

Bostancıda yapılmakta olan mendi
rek bitmek üzeredir. Burası da ay so
nunda merasimle nçılacaktır. 

Otomobil kazası 
Kadıköyde Tayyareci sokağında o

turan Sahak bu sabah yedide iskele
ye doğru koşarken 2339 numaralı o
tomobilin altında kalmış, muhtelif 
yerlerinden yaralanarak Haydarpaşa 

nümunc hastanesine kaldırılmıştır. 

• D.\Hll.IYE \'EKAl.ETJ \'İliiyet bütçc
h·rinin siirnlle tosdik ('<lilcrek yerlerine 
gönrlı•rılıııc~ıııi ı-ı ıııı ııı.ı .. ,:ı.lıl~ :ıl.ik:ırl::ır 
hıra hir tıııniın ~önderıni:o;tir. 

• Al\'K,\fUD \ topl:ın:ıl'llk olan hül ük 
1ir::ınt konı:rcsi için h:ızırlıklııra ele\ :mı 
eti ilıneklcıl i r. 

• \'fl.A Yl:T :zir::ı:ıt ırnidürlüiW tarofın· 
clıın Bihiikclerc nı(')'\'I' ridnnlıRınd::ın y:ıpı· 
lıın s:ıfı~l:ır drYam clmckle<lir. Siınıliki 
lı:ılılr. kny.,ı, ~rik ,.e n~\'a fidanları lıil

miştir. l>i/;cr \' ilüyc•ll<'r hu fidnnlıkıan bll· 
ha'i~:ı ç::ım s::ılın almnkt::ıdırl::ır. 

• l.f'l.ETASI için. fü;l,i~rolıirin Sarısu, 
M::ırgn, SC'pctd \'C J'emikli kü~ lcrine mah· 
'iU'i YC'rilrn liılct:ıq İmlİ~07.I fr<,hedilmİŞ· 

lir. 

* ETIZIXCAN"nın kurtuluşunun 20 inci 
~ ıldöniimü diin şehrimizde mc"r:ı'iiınle 

kullu lanın ıştır. 
• Al\HlS,\n p~rti haşkonhi;ı 45 Qin Ji. 

rn c;arfile FıÜzel J,ir h:ılkevi bin:ısı inş:ısını 
kıı r:ı rl nşl ı rrıı ı-şl ı r. 

11caret klüpleri 
İstanbul ve İzmirde 

Kurulması kat'i ola
rak tekarrür etti 
!ktısat vekfiletinin tensibile İstan

bul ve lzmir gibi kesif ticari hareket
lere sahne olan §ehirlerde iktısadi 

klüpler kurulması takarrür etmiştir. 

İz.mir ticaret odası böyle bir klübül\ 
kw-ulması için şimdiden faaliyete gi
rişmiştir. 

!stanbulda bir ticaret klübü kurul
masına bundan üç sene evvel teşeb -
büs edilmiş ve ticaret od!sı bütçesine 
de bu iş için 5000 liralık tahsisat ko· 
nulmuştu. O zaman oda reisi bul,µnan 
merhum sigortacı Hamdi ve oda umu 
mi katibi bulunan gene merhum Ce
mal bu kadar az bir tahsisatla bir ti
caret klübü kurulamıyacnı:,cTını ileri sU
rerek bu paranın İstanbul klübüne 
verilmesini teklif etmişler ve idare 
heyetine kabul ettirmişlerdi. Fakat 
bilahare gazetelerde yapılan neşriyat 
ve yüksek makamların işe müdahale
si üzerine bu karar yerine getirileme
miş, tahsisat olduğu gibi kalmıştı. 

Bugün bilhassa şehrimizde bir ta -
cirler kllibU kat'i bir ihtiyaç olarak 
görülmektedir. Evvelce ticaret birliği 
varken ve sonra da odalar faal bir 
vaziyette bulunurken böyle ihtiyaç 
mevcut bulunmuyordu. Fakat bugün 
böyle bir ihtiyaç olduğu iddia edil • 
mektedir. Hükumetin ihracat tacirle
rinin de bir birlik arzetrnesi arzusu 
karşısında bu nevi klilplerin dalıa çok 
faydalı olacağı kr.naati vardır. 

Sulama prog
ramı tatbikatı 
Yakında yeni bir 

hızla tekrar başlıyor 
Nafia vek{ı}eti, kı~ dolayısile dur

durulmuş olan büyük sulama progra,.. 
mına ait tatbikatın ilkbaharla bera
ber tekrar başlaması için tertibat al
mıştır. 

Geçen sene başlanmış sulama şebe
kelerine ait işlere ilaveten bu sene ye
niden birçok nehirler etrn.fmda kanal
lar açılacaktır. Programın bu kısım
ları da tamamn tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Aldığımız mnllımata göre bu sene 
su şebekesi yapılacak yerlerin başın
da Yeşilırmnk, Büyük .Menderes, Ge
diz nchirlerile Susığırlık ırmağı hav
zaları gelmektedir. Buralarda şebeke
nin yapılması için haritalarının fo -
togrametri 'JSulile alınmll!:ına derhal 
başlanacaktır. Havadan alınacak bu 
fotograflnra ait işin ynlnız bu saha -
lar için 2,2'30,000 !iruya mal olacağı 

hesap edilmiştir. Fa.kat bu paftalar -
dan yalnız bu sahada değil, her saha
da istifade edilebileceği için memleket 
hesabına büyük bir kazanç teşkil e
decektir. Son senelerde birçok Avru
pa memleketleri bütün mem!eket ara
zisinin fotogrametri ile haritaya alın
ması yolunda faaliyet sarfctmekte -
dirler. 

• DAŞ\'EKALlff İstanbul arşiv müdür
lüğü lslanbuld:ıki tarihi C\'rakın t:ı'inifine 
devnın etmektedir. 

• J! \H1CIYE \'EKll.ll\117.'in Mısıra ya
pacağı seyah:ıt mart içinde ''ukulıulacak
tır. Tc,•fik HiisUl A rns:ı hnzı h:ıriciyc şu
be müdürleri ıle r~rnk:ıt edecektir. 

• ANKAfü\ BOnSASI'nın :ıçılın:ısı için 
h:ızırlıklnr de\·nm ctınekledir. Şimdiki 

h:ılde mll\·:ıkk:ıt olor:ık bulunan lıinoıla 

hazı in d iliıt y:ı pı lncoktır. 

• nAS \Ti l.\:\'T: perşembe ı;ünii nkş:ınıı 

s:ı::ıt 22.:n i :rn sn niye ~eçe şiclddli hir zel· 
ıele k::ınlelmişt ir. Zc>Jz('lcni n merkez fü;<;fı 

ı~ı::ınhııld:ın 020 kilomclre mc'i:ırcde oldıı· 
j:lu t:ıhıııin C'dılmckl~dir. 

• TOPK.\PJ l\IC7.ı:s1NDE şimdiye kadar 
knp:ılı lıuluıııın ~:ılonların bir kıo;mı ziy:ı· 

rclçilcrc açılrıcaklır. 
• BELJ~DlYE şehir dahilindeki bütiin 

bozuk ,.e pis yollıırı dii Pllmcği knrarl:ış· 
lırmıştır. 

• ŞEYH GALİBiN Ytiksekk:ıldırımdaki 
Medevl ıekke'ii tamir ettirilecektir. Şeyh 
Galibin meznrı da bu bino içinde bulun
ın:ıktndır. IUlcn hurnda hir ilkmektep 
ıne,·cutıur. f'stol (Hüsnü Aşk) isimli ese· 
"'S"li bıı binada yıızmıştır. 
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KlZILAY'da 

Vatanseverlik 
B URHAN FELEK. dün Kızılay gn:ctc

şindc haurata dair· bir fıkra ya.:mış. 
Bir Balkan menıltkttlnde dolaşırken ha
uır :sever ııatandaşların yaptırdıkları has
taneleri. asfalt yolları, mektepleri oörmuş, 
bizim memleket icin de bu şekilde iui 
hisler temenni ediyor: 

D.en, hatt(l hepimiz başka bir yerde 
sürdüğümüz iyi hasletleri hemen kcndı· 
mizde aramak ,.e yoksa yaratmak nokta-
sında hnrek<'' ctiniye mecburuz. Yok':ı 
medeniyet ve insaniyet m:ıb<!dinin :.on 
cemont )'erinde kalırız. 

Gerçi eskiden bizde de hnkikalen şaşı· 
}ocak ve hnyrnn olunacak kadar bü~ ük, 
munzz:ım ve zengin Yakıflar ,·armış. ııaı:ı 

hunların cs<!rleridir ki şclıirlerimizi be· 
zcmektedirler. {Amma bu paralar nasıl ka
zanılmış) diye araştırmaya mahal yok! 
Parayı nnsıl kazanırsa kazans.ın, ha~-rat 
yapmak için is.temlyen bir adamı kimse 
bu )"ola gitsin diye icbar edemez. 

nu güzel huy gitgide, belki de fıkoralık 
c<>ktüsü icin içimizden c.-:kilip silmiş ,.c 
şimdi başkalarının hasleti olmuştur. Fı· 

karalık, gönül ganlliğine mani de~ildir. 

Yermek istlyen kimse aza çoğ:ı bak-
maz. I.fı.kin en zh·ade gözümüze b:ıtması 
ıaz;mgelcn şey ru: cok dünyalığı olanla· 
rın memleket fimranına ve mill<ılin h:ı:r· 
rına yardım etmeyi, az veya tok tebcrrü 
'de bulunmayı dü,ünmemesidir. 

Biz cimri bir millet değiliz. Husttsl lıa
yntımmla ha5i!I olmadı~ııw.ı:ı gösterecek 
hlnlerc-.? misal vardır. Adımu misafirper· 
ver çıkmıştır. Ltıkin atalarımızın hayır
ı>crvcrlik hususundnki huyunu bir türHi 
tevarüs edememişiz. Gönül istiyor ki; biz 
de: 

- Falan zenginin yaptırdıtı cadde 
- FilCın knlantonın açtığı mektep. 
- Fnlan zatın ~urdağu hastane 
Diye yerler gösterilsin ve her gören on

lar gibi ufak bayfik iyilikler yapmayı dü
~ünsünler. Umalım ki, her sahada muci
zeler gösteren milletimiz bu yolda do kcn 
dini göstersin. 

ULUS' ta 

Söylemek ve 
yapmak 

F ALIH RIFKI A2'Al". l.tanbalun lmm. 
ıntseleılnl /ıknuına mevzu uapmr,. 

Bunda lıtanbul için her kafadan rıknn 
türlü ıcsleri va:arak belki yarım mil11on 
blrlblrlni tutma: mütalta toplanabileceği· 
nl söylüyor ve ~öyle devam ediyor: 

Fnknt bütün bunlar nihayet mülalealar· 
(iır. 

lş icra s:ıfhasına girdiği zaman, hfiküm 
ihtisnsındır. İşle biz burada şaşırıyoruz. 
Ağrıyan dişimizi kendimiz çekmeyiz; bo
~nzımııın şişini kendimiz tedavi ~!meyiz; 
bozulan elektrik tesisatımızın herhangi 
bir noktasına dokunmaktan korkarız. Fa· 
knt, her nedense, birini belediye reisi ynp
tınız mı, yahut, birine bina yaptıralıile· 
cek kadar para Terdlniz mi, o, bird~nbire 
şehirci veya mimar kesiliyor. lhtisas de· 
nen şeyi, artık, kendi keyfi emrinin basit 
bir ynnlmı addetmek hoşuna gidiyor. 

Bu meseleden bugünlerd~ sık sık bah
scdişimizln sebebi, bir zamanlar ve bir 
müddet için, hürmet editegelen bir eş:ıs
tan, yııvnş yavaş ayrılındığını görmckli· 
~imlzdcn, T't ayrılışın da birçok maddl 
rnnncvJ ziyanlara mal olduğunu veya ola· 
cn~ını bilmekliğimizdendir. İstanbul ııH\-
nı ,.c imarı davası ile birlikte, plancılık 

ve imnrcılık prensiplerinin de yeniden 
ronzim edilmesi Hizundır. Bütçe mcsuli
Yc"!li ne ise, pl!ln mcsuliyeti de o olmalı· 

dır. Şarklılık itiyatlanna ağır gden hu 
sadakal, l\em:ılist Türkiye imarcılı~ı için 
bf16kis şerefli bir şeydir. 

Türkiye 
Antl komlntern 

mücadele ile alAka
dar değl ldlr 

Ankara, (A. A.) - Bazı ecnebi 
matbuatında Türkiye, İran ve !rak a
rasında lstanbul'da anti komintcrn 
mücadele için müzakere cereyan et
mekte olduğu hakkında bir haber in
tişar etmiştir. Bu haberin asıl ev esas
tan tamamen fu-i olduğunu beyana A
nadolu ajansı mezundur. 

Karpitle yanan 
çocuk 

Fenerde Salmatomrukta Aynalı 
bakkal sokağında. oturan on yaşında 
Yorgi, ka.rdE!§i Vasil ve Yani sokak
ta oynarlarken buldukları bir karpiti 
pallatmışla.rdır. Bunlardan l{oço yü
zünden yaralanmış, tedavi altma alın
mıştır. 
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Alnıanyada yaptınlmaktcı 07.an yeni ticaret gemilerimizden "Hatay" ... 

Hitler neler 
hazırlıyor 

~ 13aştnrah 1 incide 
BUtnn dUnyanın gözlerini Alman

ya üzerine çeken bu haberler iki ıos
ma ayrılabilir: 1 - Almanya.da da
hili karışıklıklar çıktığı; 2 - Hitler 
fle Avusturya başveldli arasında ve 
hic beklenmedik bir anda yapılmış ı 
olan görüşme. 

Almanynda karışıklıklar çıktığı 
yolundaki şayialar, 16 generalin te
kaildo sevk. dilmesi ve 45 generalin 
de yerlerinin değiştirilmesi Uzerlne 
ordu zabitleri nrnsında memnuni
yetsizliğin artmış olduğunu birçok 
şahsiyetlerin ynhancı memleketlere 
iltica ettiğini, bazı garnizonlarda is
yan çıktıtını, Bclcikn, lsvlcre, A
vusturya hudutlarının kapandığını 
ve Berlln de dahil olmak Uzere muh
telif şehlrlerdo sokak muharebeleri 
vuku bulduğunu bildiriyordu. 

BUtUn dünya. matbuntınn akseden 
bu heyecanlı haberler, Berllnde neş
redilen yarı resmi bir tebli:ılo tek
zip edllmclrtcdir. 

Hitler - Şuşnig mlllakab 
Londra 13 (Hususi) - Avustur

ya ba<}vekm Şuşnlg yanında harici
ye mUstcşarı Şmlt ve .lllmanyanm 
sabık Viyana bilyUk elc:ls! Fon Pa
pen olduğu halde IIit1erln daveti 
Uzerine Alman de.vlet reisini ziyaret 
etmiştir. MUIO.katta Alman hariciye 
nazırı Fon Rlbbentrop da. ha.zır bu
lunmuştur. Bu mill~ka.t hakkında. 
Dcrlinde bUyUk bir ketumiyet muha
faza edilmektedir. 

Bu iki devlet adn.mını tık defa ka.r 
şr karşıya getiren görllşme ansızm 

vuku bulmuştur. VJyanadakf tahmin 
ıere göre bu gl)rUşme Almanya - A
vusturya mUnnsebatml düzeltmek 
Or.Ptro Fon Papen tarafından son bir 
teş~bbUs olmak Uzerc tertip edilmlş
tlr. MUldkat kısa bir yemek fasılası 
hariç olmak nzere tam 11 saat sUr
mUştUr. 

I .. ondra gazeteleri bu mUlft.katt Mu 
sollnlntn bir eseri olarak kabul et
mektedirler. 

Umumt kanaate göre, görUşme-

nln esasını Almanya ile Avusturya. 
arasında 11 temmuz 936 dn aktedil
mfş olan muahede teşkil etmiştir.Bu 
anlaşma mucibince, Avusturya kabi
nesinde nazı taraftarı na.zırlar da 
mevki alacaklardı. Halbuki Şuşnlg 
muahedenln bu maddesini tatbik et
memişti. Musollnl, Almanya - Avus
turya. mUnasebatının dUzelmesinl is-
temektedir. Evvelki gUn Mueollnl 
Viyana ile uzun süren bir telefon 
muhaveresi yapmış ve Bitler nez
dinde Avusturya ile yapılan mua.he
deyi feshetmemesi hususunda tavas
sutta bulunmuştur. 

Vlyanadakl siyast mahafll, görllş
menln Avusturya - Alman milnase
batı Uzerinde kat't bir ehemmiyeti 
haiz olduğu kanaatindedirler. 

Berlin ecnebt diplomatlar ma.ha
flllnde de beklcnmfyen bn mlll!knt 
heyecan uyandırmıştır. Hitlerln ge
lecek rıaıar Raylştagın açılışında bu 
meseleye dair ehemmiyetli beyanat
ta bulunacağı ümit edilmektedir. Gö 
tilşmcnln bizzat Bitler tarafından 
hazırlnnuığı ve 4 şubatta vaztrostn
den affedHmfs olan Fon Papenfn, 
Vfyanada muvakkaten vazifeye de
vam emrini almasının bu işle alft.ka
dar olduğu söylenmektedir. Berlfn
dekl A' usturya mahalili de bu zi
yaretten, vuku buluncaya kadar 
haberdar edilmemişlerdir. 

Viyana şimdi, Almanyanm A vus
turya işlerlne karışmıyacağrna katı 
olarak karar verdiğini bildiren bir 
tebliğ neşrJni beklemektedir. Avus
turya.do.ki umurxı.t kanaat birçok e
saslı nol{tnlnrm hAlft. halledilmemiş 
olduğu merlı:ezlndedfr. 

Şuşnlg g6rUşmeyl müteakip Vi
ya.naya dönmüştür. Bn akeam nazır
lar meclisi fevkala.de blr toplantı 
yapacaktır. Şimdiki halde görüşme
lerden beklenen yegı'ı.ne netice Avus 
turyn kabinesinde bazr detfşiklik-
Jer vukuudur. Verllen diğer bir 
habere göre Avusturya başvekili 
hafta tatilini 1;eçirmek üzere Tirola 
gidecek ve ora.da bulunan Çek baş
vekili ne görüşecektir. 

Roman yada 
fevkalade tedbirler 

_.. Başta.rnfı 1 incide 
Jsmi altında muhtelif parU erk!nın
aan teşkil edilmiştir. Başvekil pat-
rik l\llrondnr. Kabinede yedi eski 
başvekil bulunmaktadır. Hariciye 
nazırı Tatareskodur. 

Öğrenfldfğine gOre lngilterenln 
Bilkreş sefiri Sfr Reglnald Hervey 
bundan bir müddet evvel Gagaya 
etddetll bir nota vererek Romnnya
nın ekalliyetler hukukuna riayet i
çin girişmiş olduğu taahhütlere rla
et etmesini talep etmiştir. Diğer ta
raftan İngiliz sefirinin kral Karolu, 
gl)rerek Gogn hUkfımetinln yahudl 
aleyhtarr siyasetinin kendisinin ö
nUmUzdcki nisan ayında I..ondraya 
icra etmesi mukarrer olan 
ziyaretinin iptaline bals o-
la.cağını ihsas etmiş olduJ.u istihbar 
edilmiştir. 

Fakat yeni hllkfımetln programın-
da da ynhudi nleyhtnrı iki madde 
vardır. 

Yeni hUkfimetln fcrnntı cilınlesfn
den olnrak gazetelerin sansürü şid
detlenclJrilmiştlr. Örfi ldnre devnm 
etmektedir. 

C n.zeteler. devlet adamlarının be
yanntlarıuı. umumiyet itibarile si
yasi hayat hakkındaki haberleri neş 
redt>mlyf'C'ı>klerdir. Hükumetin ef'al 
ve harf>krttı hnkkmda mütnlealar 
serdedemiyecekler, kabine erkfı.nr 

hakkmda tenkidlerde bulunamrva
caklnrlır. lktidar mevldlndc bu.lu
nan riC'alden gayri devlet adamla
rının slynsl mo.hlyettekl hcyanatla
l"lDI v fotoğraflarını neşrcdenı~,,.~ 
<'ekıeraır. lJevıetın esas mtlC'ssescle
rl hakkmda tenkidler yapamıyaC'nk
l:t!' ve nihayet resmi mnlOmat hari
cinde Sovyet maslahntgüza.rmrn gay 
bubetl h~dtscstndtın bahsedemlye
ceklerdlrs 

Goga kabinesinin pel kısa süren 
bir hayattan sonra fkUdardan dllşU
vertşi Berlin ve Roma mahfillerinin 
biç hoşuna gitmemiştir. Parls ve 
Londrada ise beklenen ve tabtt bir 
netice olmak iUbarlle kimseyi hay
rete clilşllrmemiştir. tngilhr.e Deyli 
Herald gazetesi "Kral bu son teşeb
bUsünde de muya.ffak olamazsa mom 
leketfn dahm blr harbe silrilklene
ccğinl ve bizzat kralın yuvarlanıp 
gideceğini., yazıyor. 

Bilkreş, 13 (A.A.) - Radar ajan
sı bildiriyor: 
Dlln gece kral Karolun rlya6etlnde 
toplanan na.zırlar meclisi aşağıdaki 
kararları almıştır: 

ı - Teşkil olunacak hir komite 
yeni blr kanunuesasi projesi ha:ıır
lıyacaktır. 

2 - 1dnrt teşkil!Uar iı;ln yeni bir 
knnun projesi ba.z.ırJaııacaktır. 

3 - Bütün de,·ıet memurlarının ve 
mahnllt idarelerle belediye memur
larının siyasi mahiyette herhangi 
bir hnrelrnte \•c tezahüre tştiraki 
memnudur. Aksi harekette bulunan
ıaı şiddetle cezalandırılacaktır. 

4 - Patrik sensinod meclisi ile 
ltll~f halinde. dindarların kanunt 
surette ettikleri yeminler hariç bü
tün diğer ~·cminlerlni ibra edeeektir. 
Bundan böyle siyasi ma.hlyette bir 
yemin kabul edecek olan papazlar 
cezalandırılacaktır. 

5 - Üniversitenin muhtnriyetl 
mtilgadır. 

6 - Matbuat rejiminde., lilzıımsuz 
veya zararlJ neşriyat yaptırılmıya
cnk \'e gazetelerin varidatı kontrol 
edilecektir. 

1 - l\Iemurln kanunile M.klmle
rln azledilmezUk hukuku muvakkat 
bir zaman tein kaldırılmıştır, 
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sabakamızda 
kazananların 

isimleri 

• 
!-- ı-=--'---" . . .. 
• .... . . : : .. ·ı·. ;:-; . .. . .. ·ı..---~ • • 

• • !.-
• • 
• • . . ' .. 

• • • • 
• • 
• • -• • • • • • 
ı• •• '· .. 

-• • • • • .. \ .. • • • • • • 

Geçen aylık ınüsahakıı.mızın hol şekli şu 
resimde görd~llnilz gibi olacaktı. Doğru 
halledenler ara~ında kazananların isimle
rini a~ağıda neşrediyoruz: ( .... ) içerisinde 
görülen numaralar, kazanan okuyucuları
mızın eJlerlnde bulunan daimi kartların 
numoralnrıdır. Mükllfat kazananların mfi
kUııtl:ırı bu kuponları llCtir~rek almaları 
JAz:ımdır. 

15 Ura kazanan 
Tramvay şirketi ''atmanlarıncJan Kadri 

(217) 

10 lira kazanan 
Şe\'kiye Na!iz, Aynlıkta (184) 

6 lira kazanan 
Şişli Ta,·ukı;;u sokıık 4 numarada Mus

tafa (181} 

Birer buçuk lira 
kazananlar 

1 - Snit Berksan, Bolu mtml~ket ha~ta 
ne:.i idare memuru (65), 2 - Jak G:ılııta 
Senbcno,·a lisesi sınıf 9 (117), 3- Snrdi 
Beyoğlu Tomtom sokak numara 1 (120), 
4 - Ynzıcıyan, Şişli hamam yolu sokak 
116 (122), 5 - Halt\k, Bostancı lçeren
köy caddesi 60 (HO), 6 - Sacide Kadıköy 
Cc\•izlik (151), 7 - J\~mran Beyazıt Ta,. 

odalar sokak (163), 8 - hmail BillQr E· 
dirnekapı (182), t- Dfindar Ünluscv Be 
şiktaş Ortabnhce (198), 10 - Mukaddes 
Anseıı Şişli HanımoAlu sokak Ferah epar
tıman (202),.11 - Leman DoJıınay, Ka-
bataş (210), 12 - Ali Ankara, kkale Eli
ler sokak (211), 13 - Şefika Aksaray l\a· 
dıfar sokak (133), 14 - Billent, Erkek li
sesi (139), 15 - Naciye J{odıköy Kurb:ı#:ı
hd~rc (44), 1ü - Şefika Sultnnabmet Ak· 
bıyık (100), 17 - Seldmi Eltoktrlk şirketi 
memurlarından ( 192), 18 - Nazlı, Kandı· 

ra (18i), 19 - Feride, Çapa öğreımrn 
ekulu (104), 20 - Yümnn, Akhisar (113), 
21 - Mihrih.ın Fethi, Deylcrhe) i (107) 
22 - Nafize. Tepeba~ı. Mezarlık sokak 
(115), 23 - ecc?p Ôzcan Cicckda!lı nilfus 
kltibi (43), 24 - Hayrfinnlsa Galat. hU
kamet aparlıman numara 2 (153). 25 -
Şükran Knmupaşa Zlnclrlikuyu num~rn 

164 (l79), 26 - Nennln Günaydı, Karng , 

hhnk çıkmazı (HJO), 27 - Hidayet Nnz 
(194) 28 - Şerik Turhan, Burıın (223), 
29 - Fazıl San Küçükbebek numara 87 
(46), 30 - Hikmet !\ihat Kuzguncuk (:i6), 
31 - Nebile Hamza, bmit istasyon yanı 
8 (62), 32 - Leman Şerhn, ŞI,li kodrıman 
sokak <95), 33 - Hamiyet, Kasımpaşa 
(90), 34 - Vahit Trmel, ?\azilli (101), 
:i5 - Hicran Güven, A ksnray ( 1J :n, 36 -
Namık Tok, Kem:ılp:ışa (126), 37 - Şerif 
TaylAn, l\ımısüınrük (142), 38 - İhsan 
Kanar, Sanlı:amı~ (246), 39 - ~m'i, fs. 
tanbul Tnhlakale (219), 40 - Fikret Naci, 
Biiyükdere coddesi (:!2!!), 41 - Kerime, 
Homalbaşı (235), 42 - Yahidettin Rıza 
Bozdoğan kemeri numarn 5 (240), 43 -
Şükriye Fırat icra dairesi memurlarından 
(256), U - Hikmet m:ıliye memurların
dan Aw!ın (229), 45 - Kadri Kral, Trııh· 
zon (240). 46 - Selim Sıı.rdnTJı Tcpclınşı, 
Şehir tiyalro~ıı lrnrşıoçı {248). 

Tevkifhaneden 
f~rar 

_.- Baştarafı ı incide 
den istifade ederek dışarıya çıkmış, 

ziyaretçiler arasına karışarak ve nö
betçinin nazarı dikkatini cclbetrneden 
savu~uştur. 

Ih.sanın kaçtığı, akşam yoklamasın
da nnlaşılmı§, vak'adan müddeiwnu
milik ve zabıta haberdar edilmiştir. 

Katilin kaçmasında ihmali görülen 
Musa Ye Mehmet isminde iki gardi
yan haklarında tutulan zabıt varaka
sile birlikte Oskfidar cürmümeshud 
mahkemesine verilmişlerdir. Yapılan 
muhakeme neticesinde ikisi de. Uçer 
ay hapis \'e Uçer ay da memuriyetten 
mahrumiyete mahkfırn olmuşlar, ha
pishaneye konulmuşlardır. 

Katil lhsan zabrta tarafından aran
maktadır. 

1 - Dünyanın en meşhur Polis Hafiyesi 

Şerlok Holmes'i0 

En meraklı, heyecanlı müdhiş marecas ını görmeğe ha.z.ırlamıırz. 
2 - Dikkati Son havadis! Ekspres gazetesinin çok heyecanlı bir ba· 

beı·ı SHERLOC-J.{ HOLMES'in pek meraklı macerası: 
3 - BERRY KÖŞKüNDE 1\'ELER OLUYOR? 
4 - LOMBARD MüZAYEDE SALO!\'UNDA HEYECANLI J3f1t 

BASKIN • 
5 - ZABITM"IN BÜYÜK BJR MUVAFFAKIYET.t. 
6 - EVRAKI NAKDİYE!\TlN S.AHTELt(;t MEYDANA ÇIXAJUIJ· 

YOR. 

1 
7 - SON HABER (SHERLOCK HOLMES) TEVKİF ED!IDİ :Nİ· 

1 ÇlN! 
6 - RDma.n meraklıları ne kadar çok cinai ve meraklı roman oıcuro'llf 

olsUDlar hiç bir zaınan SHERLOCK HOLMF.S'in me§hur ma.ceraıannı U· 

nutamazlar . 
9 - Senelerden beri DUnyanııı efkan umumiyesinl mef&'Ul eden :ınee· 

hur lngiliz hafiyesi SHERLOCK HOLMES Şehrimize geldi. 
SHERLOCK HOLMESI meraklı heyecanlı büyUk film yıJ.dıslal1: 

HA.~S ALBERS, H.EtNZ RüHM.ANN, M.AR1ELU1SE CLAUDltJS, 
HANSl KNOTECK. 

Arzu ile Kamber 
1 Türkçe şarkılı, sözlü, nefis şark filmi 

•~ T C R K sinemasında 

1 Bu akşam SAKARYA Sinemasında 
TiNO ROS 
Tahayyül edilemiyecek derecede güzel ve ilk de.fa 

gösterilecek olan 

Si 

YAKAN BUSELER 
1 Filminde dinlenmesi arzu edilen çnk güzel §3rkılar okuyacaktır. 

Sahne nrkadaılan: MIREILLE BALIN - VIVIANE ROIVı.:ANCE, 
MtCHE!.. SIMON 

----------------------~----~--------------------~ • 
~ ~ ., . . '; . . . . •' . . . ... 

GR P-NEZLE· NEVRALJi 

ve DIŞ BAŞ 

AGRILARI - ARTRiTiZM ~ 
......................................... ~ 

Japon maııarıf18 
boykot ~ 

.. . . '::#'° BS§tarafl 1 fP 
DIŞARDA: ric'at hattını keserek yirmi binde11 ~ 

• Amerika reisicumhuru Ruz,·ell ordu- 1 ç· uh "b" • ha ıırna;;..,w 
nun tnkdycsi için 16 miil on 880 bin do- a mm arı .nı mu sara a • 

lar ve cenuptaki Fu - Yaıng'a 
lıırlık yeni hir münr.:ım tahsisat istemiş· ~ 

tir. lerçd~rli.'1 . b'ld. d•w• öre "" 
• Amerika hariciye nazırı Jlull Aıneri· ın erın ı ır ıgıne g ' f{•" 

kanın hariri ı;iyas~tinden bahsederek, bu cenubunda Japonlara karp ıııtı"'~ 
siya'.Sctin müfrit he~ nelmilclciliktcn icti- yetli bir taarruzda bulunmuşlar• 
n:ıp elliği \:adar müfrit infiratcılıkton da .Jıl 
kaçındığını beyan eylemiştir. fengi geri almı§lardır. '!"" 

• lngiltrrcnin Singnptır üssülıahrtsi Bir Tokyo haberine göere de ~ 
resmen lıııgün açılmaktadır. - H~ı;ıkov demiryolu boyUncS ~ ~ 

• Polonyanın Homn büyük elçisi Misecki ilerlemekte olan Japon kuvVetl •• ~ ;I 
Kont Ci:ıno tnr.ıfından kabul edildikten • ,,...~,. ordusu piştarlanndan 30 bin .,. , 
sonr:ı Leh hariciy<": nazın Bcckin Roma 1cU Jf 
scy:ıhatini hnzırl:ınıak üzere Y:ır$ovaya etmi~!erdir. ilerliyen Japon ·JdiP' 
gitmiştir. nin u'yang'r zaptettikleri ide bı 

• Yııgo"ilav mclıusan meclisi im sabah mektedir. t'., 
içtimo etmiştir. Röyter ajansının bildirdiği~:" ~~ 

• Frnn~a kralı on dördüncü Lulnin do· ~ 
ğumunun üç yüzünrü yılıiöniimü Ye hüyük Çin merkezi hükfımetiylc ~~.dlf· , 
asrın başlangıcı önümüzdeki yaz mevsi- yeti arasında bir ihtilaf ~~ 
minele Fransada bir takım nllınnyişlerle lafın sebebi bir vali tayinidi!· ~~ 
tcsit cdilecektlr. lrlar, vali işe başlarsa silahlaA 

• Bütün lısır cuma günü kralın doğum nf 
yıldönümünü kutlamıştır. nu münnsebelle edeceklerini bildirmişle ır. -1 
tıirkoc kabul resmi ynpılmı~tır. Tnlcbe '\"C ·ııi P'. --- ~ gençlik teşekkülleri rencr alu)lnrı tertip Bıılkan antontı konseyi me<aısı el r'!'.J 
etmişltrdir. müddet için tehir etmek I!ııııı~,ı !;ıl 

• Be) nclmllel on birinci olomobil s:ılo- konseyin bu içtima devresi re ı;tP-
nu Cene··rcde acılmıştır. s:ıs konseyi hu n:rın 25 inde Atı , ~ 

• tngiliz harp tayyarelerinrlen biri, bir Jantı~ a caiJırmı~tır. rılsilld''1'_ .. 
kar fırtınası yüzünden Oultop cıvarında • Bu ayın başında M:ınş de ,.d~ ~ 
yere düşmüş, içindeki üç kişi ölmüştür. nevrnl:ır yapmak üzere B~e! sO '~ 
nu kaz:ı, lnsiliı: harp to:r:rarclcrinin 1 son- mış olan Fransız atlantik !il0 ~ 
klınun 1937 t:ırlhlndcnhcri uğramış olduk- risinc dünmfiştür. Gemilerdeıı. ~ 
ları 17 inci kaı:ıdır. Bu kaznl:ırdn 25 kişi şiddetll fırtınalardan mnteı~4 
telef olmuştur. • Aslen Yahudi olan ve. son ıa ~ 

• Büyük Okyanust:ın gelen lıir fırtına :ıntlseınit gazetelerin hilcuJllU~c:,ı:;,: 
1ü gündcuberi sel gibi yağmurlarla devam İtalyan mebusu Allvctti ınets ıı•ff '-J 
etmekledir. Fırtına, 320 kilometre imticla- ikinci reisliğinden, faşist sı ssıJ!,, 
dındnki sahillerde fniıribat yapmıştır. 8 yonu reisliğinden Te diller ~111""' f 
kişi iilmiiş, birçok kişi yarnlnnınıştır. ll:ı- Jerinden "ş:ıhs1 sebebler,. d l..J 
sara!, milyonlarca dolar tahmın edilmek- ra etmiştir. il .,, , 
tcdir. • Yugoslavya ayan aza!lndıı ~ 

• Yeni Romanya hariciye nazırının SC· yon reisi Ante Pa'\'elitch zol 
yahat edebilmesini kolaylaştırmak iç-in etmJşUr. 
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l'azan: Kenan Çinlll - Melckznd Çlnlll 
( ERKEK - KIZ ) 

(Tercüme ve fktlbaı hakkı malıfuz<J.ar) 
-Numaro 68 -

Ha 'll:om ~aıroasnına bnDe onsa ... 

Benan'ın namusunu 

' • kurfarmahydım 
Bir gün Beyoğluna çıkıp 

yüzüOO yaptırdım ve 
yolunu tuttum 

iki nişan 
lzmlr 

Beni burada, bu ıssız yerde oyalaya
~ teselli edecek yegane şey mektup
lannc1ır. Bana sık ve uzun mektuplar 
&Önder. 

lrntibanda muvaffak olman için sa
na her dakika dua ediyorum. Fakat 
btında kendi menfaatimi gö~eterek ha
~lret ettiğ~ zannetme. Bu her ikimi 
ı~n de istikbalini saadetin dii§ündU
tliın içindir. ,, 

Benan, bana yazdığı mektuplarda mü
tcnıadiyen köyde dedikodu olduğundan 
~ediyordu. Verdiğim cevaplarda ü
ımrnernesini istiyoıldum. Gene bir mek
tubunu aldım. Bundan sitemlerden son
: &ene köy dedikodulımna dokunuyor
l u. Bu vaziyet karşısında duşündüm •. 
&tifasını verip !st~bula gelmesini pa

ra gönderebileceğimi yardım. Onun bu
:ı Yapmıyacağı muhakkaktı. Nitekim 
dıgun cevap ta bu merkezdeydi. 

. Benan, evlenebilmemiz için ailemin 
~~~ını almamı istiyordu. Vaziyet teh-

clıydj,, Gönderdiğim son mektupta 
•ılcrnın daha istı1ı;balimi kazanmadan, 

~cn?1cme razı olmadıklan şimdilik an 
() rupn yapabileceklerini bıldiı:'dim. 

b' bu mektubuma da cevap verdi. Bil-
•ssa bu noktaya temas ederek: 

ttı - Ailenin bu işe birdenbire razı ol
d ıy·,:ağmı ben sana söylemiştim, diyor

ı.ı. 

~ütcrnadiycn köy dedikodularının 
dl . ~ kası kesilmediği <vo beni bekle
~tını söylemesı beni cidden i.izüyor ve 
~ <>nurı da üzi.ıntüde olmasına çok 

~ttı. sıkılıyordu. 
~ u lsıza bir ümit vermiştim, onun na

fct~ ~e §erefini hiç düşünmeden kir
~İtı !tını. Bunu temizlemem lazım geldi 
aı~ anlıyordum.. Bunu hayatım paha-

l! bile olsa yapmalıydım. 
tiııc Unu .düşündüğüm gün, kararımı ye
tıır getirmek üzere hemen Beyoğ una 
lu ~ttı.. l3ir kuyumcudan iki nişan yüzü-
~ aptırdnn. 

lanz.:cti g~u de, Ga'ata:dan vapura at 
tidcrı- lznur yolunu tuttum. Anneme 

11:cn. ..... . 
)ol'\ı~nne, demiştim. Ben İzmire gidi
d\tlll • Artık orada kalacağım, iş bul· 

·· Or d q b a ~ çalışacağım. 
ti~iı:ınuı olmam annemin hoşuna 
~da ·· liatta bana kafi gelecek mik-

1 _ Pilra bil . • 
q~b .e vermışti. 

dcliıdinı. tıla ~r daha dönmelıj niyetinde 
'rı . Gıdecek, nişanlanacak, Be

'"-~1Yetini kurtardıktan sonra da 
uuıa d.. •. . 

onuyorum, diye aynlacak, 

henüz kararlaştıramadığun bir semte 
çekilip gidecek, hayMımı orada kazan
mıya çalışacaktım. 

Benen bir sene aonra köyden aynla
cağı için, orada geçireceği bir senesini 
rahat bitireeek, benden haber aln13sına 
imkan olmıyacaktı. 
İmıire pazar günü saat dörtte çr'k,-

tmı. Bavulumu Ragıppaşa oteline bı

raktıktan sonra köye gitmek Uzere oto
büse bindim. Otobüs köy tösesindcn 
içeriye saparken yol boyunca gezmiye 
çıkan Benanın muallim arkada§I Uti· 
fcyi, yanında bir kaç genç kızla gördllm. 
O da beni görmÜ§ ve elini &allamıştı. 

Otobüsten inince, kahveden beni gö
ren gençlerden bazıları yanıma k~up 
geldiler. Onlarla sclimlaştıktan sonra 
doğru eve geldim. Kapıyı Benanm an
nesi açtı. Beni birdenbire ~ısında 
görünce şaşırdı ve ıoevindi. Benan mey
danda yoktu. 

- Nerede? diye sorunca bir gün ev
vel kendisine elbise yaptırmak için İz
mire indiğini ve bu ak§am muhakkJ)k 
geleceğini söyledi. 

- Çünkü, yann dersi var •. Muhak· 
kak gelir •. dedi. 

Otobüste toz içinde kalmıştım. Te -
mizl~nirken kapı çalındı. Büyü"k; bir gü
rültü ile Li'ıtfiye ve arkadaşları içeriye 
girdiler. 

içlerinden biri: 
- Ayol enişteyi ronniye geldim, diye 

takılıyordu. 

LQtfiye, bana arkadaşlarını taruttL 

Bunlar Aysel ve Feriha adında iki genç 
kızdı. Mektepte muallimmişler. lkisi de 
sıcak kanlı1dılar .• Bana senelerdenberi 
tanışıyorlarmış gibi muamele ediyor
lar, ben de ayni şe'k,ildc hcıreket etmiye 
çalışıyordum. • 

Hava karardığı halde Benandan hala 
bir haber yoktu .• Köyün iki otobüsü de 
geldiği halde o görünmemişti.. Diğer 

köy otobüsleriyle geleceğini anladık. 

Ben yalnızca, kendisini şösede beklemek 
üzere eY'den ayrıldım. 

Bir saat kadar şosedeki İbrahim ağa
nın kahvesinde bekledim. Benan gelen 
bir otobüsten indi. Elinde çantaSl var
dı. Ona doğru yürüdüm .. Bana dikkatli 
dfl9tatli baktı. Gözlerine inanamıyor o
lacaktı. Neden sonra: 

- A ... A •. A .. - deidi- ve koşarak ya· 
nıma geldi. Elimi sıktı. 

- Ho} geldin ayol. Nereden çıktın? 
Ne zaman geldin?. 

(Devamı var) 

HABER - Akşam pmıtan 5 

1 Günün meselesi ------------
Halk kolay 'fWI ve sag 

temin 
edebil
~melidir 
Soğuktan yanmı' ve 

fldanhktan çıkarak, artık 
odunluk olmu, malların 
satışını menetmek, bir 

çok vatanda,ıarın 
aldanmasını önlemek 

llzımdır 

Yazan: HABERCi 
ıı; 

• lnsanm kendi eliyle diktiği bir ağacm çiçek açtığını görmesi ne <foyulmq 
, .. zevktir .• 

İşten anhymı b:ıPa bir m ta bana 
şunları: söyledi: 

- Bu mevsim artılı: olan oldu. Fakn 
gelecek seneler için kat'i bir çare dQ• 
şünmek la.zıtn:dtr. Vıl~yetin bir iki tano 
fidanlığı var amma, bunlar uzak yer1cr-ı 
de olduğundan halknı oralara gidip iyi 

ve yüzde se'19ıcn tutacak ağaçlardan al• 
masx hem pek masraflı, hem de zorQI 
oluyor. Fidanlıklarda mallar ne kndat 

ucıız satılırsa satılsın, yol, bamaliy~ 

parası hesap edilince, yckfuı çok bUyQ .. 

yor. Bence vilayet fidanlıklannm, mer-ı 
kezi bir yerde satı~ mnhalli olmalrdır4 
O zaman halk oralardan hiç aldanma .. 
dan istediğini temin eldebilir. Mesela vi .. 
19.yct binasının arkasındaki kocaman 

bahçe bu i§ için ~k müsaittir. Satış za
manlan:, fidanlıklardan bir çok mahsuJ. 
walara getirilir ve dıı,ilirse, mlişteri. 

ler de rahat rahat gelip alac:zı1tlannı 

eçmek imk!nmx bulurlar. EJmin olun 
ki, bu imk&nsız lbir i2 değildir .• 

Ben pek fazla anlamadığım bu mevzu 
tızerinde daha ijcrin tahkikat yapma
dı.ın. Fakat vaziyetten anladığıma gör 
devletin ağaç yeti~tirmek için büyük 
fedakarlıklar yapmağı: göze almt§ ol
masına rağmen lbu işin en başlıca başa .. 
rıcISI olan halk, iyi fidan bulm;;,1çtn m~ 
külatlarla l-arşılaşmaktadır. 

Çoluk çocuk, liadın erkek bir çolC insan lar'da ağaç ve balıç.e mcnla adeta 
bir hasta1ık halindedir. Böyle in sanlara sonunda tutmıyaoak bir 

:AUkadar makamların bu acı hakika 
knrşrsmda derhal tedbir almalan Mznn~ 
:dır, 

fidan satmak affedil mez bir harekettir. 

Bundan bir müddet evvel, Çiçekpaza
rını ldolaşmıı ve orası hakkında ibir ya
zı yazmı§tım. Dün okuyuculanıruzdan 
Bay M. Taylandan şu mektubu aldmı: 

Sayın Bay Haberci: 
Geçenlerde, tstanbul ikonuıuyor ıü. 

tununuzda, Iı Bankası h.tanbul ıube11i

nin arkasında pazartesi günleri kuru- ı 
lan Çiçekpazanna ait iki gün sıra ile 
çıkan yazınızı okudwn. 

O yazı bana baıımdan geçen ve elin 
canımı ııkan vo benim Kibi daha binler
ce vatandaıın da baımdan geçmiı olan 
§•yani esef hadiseyi hatırlattı. Burada 
satılan genç meyva fidanlarınm kökle
rine sabahtan alqa.ma kadar o günün 
souğu ve ayazı nüfuz ettiğinden tabiati
le kökler donuyorlar ve hayatiyetlerini 
kaybediyorlar. Bununla da kalnuyarak 
o günü sabbmyan fidanlar pazar yerinin 
arkıuında bulunan geniı arsada ~ 
bırakılarak ertesi ve daha ertesi haftn 
pazartesi günlerine bekletiliyor. tıte 
o zaman fidanlar odunluk olmaktan baş. 
ka bir igc yaramaz hale geliyorlar. Böy-
1 olduğu halde gene sabp çıkarılarak 
ağaç zirnatinden anlamıya.n bir çok za. 
valh yurtdaılara yüksek fiyatla sa:tıyor. 
lar ve bu suretle de halkı a1dabyorlar. 

O fidanlan alan vatandaılar da on
lann meyvalanndan istifade etmek e
mel ve ümidiyle bir takım masraflar ih. 
tiyar ederek evine kadar götürtmek ve 
bahçesine diktirmek, gübresi İçin, ba
kılması için üzeniyor, uğTaııyol', Netice 
de ağa.cm tutma.dığını görerek ü.züJü. 
yor. 

Burada satılan domateı ve sair fide. 
ler de bu kabilden mahsul venniyen 

Gene geçen sene aldığım (75) kök 
domates fide5ini bahcune dı'lrtirdim, 

ıuladnn, bu kndar ::ahmetlere, masraf. 
lara, fedakarlıklara katlandım. iki met
re boy verdiler. Ne yazık ki bir kilo ol
sun domates alamadım. Alakadarlar bu ı 

çirkin ve acıklı vaziyeti mencdemczlcr 
mi? Bu hususta tava.uutunuzu derin 
saygılamnla rica ederim. 

M. TAYLAN 

Bay M. Taylanın mektubu üzerine 
cidtlcn mühim oüın bu mevzu üzerinde 
ataka-dar dört be§ tanıdığıma başvur
dum. Hepsi de okuyucumuzun iddiasını 
haklı buldular. 

- Çi;ek pazarlarında maalesef so
ğuktan kavrulmuş fidanlar 63.tılmakta 
ve müşterilerin bir çoğu aldanmakt~dır. 
Dediler. Sonra da şunları anlattılar: 

- İstanbulua satılan fidanlardan bir 
çoğu, Trakyanm uzak kooabalarmdan 
getirilmektedir. Yolda soğ~ yeye yeye 
fidanlann kısmıazamı donmaktadır. Us
tclik bu yetmiyormuş gibi pazarlaıida 

bazan günlerce, açıkta bekletilince ar
tık o fid21nlan satın alacak adamın vay 
haline ..• 

Ben burada, Çiçekpazannx gezerken, 
gözüme çarpan bir noktaya istinat ede
rek itiraz ettim: 

- Fakat dedim. Akşamlan pazar bi
tince fidanları ciwrda.19 bir bahç.eye 
gömüyorlar. 

Karşımdaki güldii ve: 

- Bunun hiç bir faydası yoktur. Fi
danı yaşatmak için adamakıllı gömmek 

HABERCt 

Müstakbel modada ''şeffaflık'' e as 
mı olacak? Amerikalı bir terzi 19 (] 
senesi yaz mevsimi için resımde ··r
dilğilnilz §U garib elbiseleri teklif edi· 
yor! 

Dolıtoı 

Hafız Ceı .. al 
:WKllAN BFK1M 

Dahiliye Miitehaurn 
Pazardan ba§ka gtlnlerde Oğled ıı sonra 

saat (2.n tan 6 ya) kadar 1.ırtanbulda Divan 
yolunda (10t) numualı buswd kahiJ: de 
hastaııı.nm kabul eder. Balı. cumartcsı ı.-ün 

lerl sabah "9~12" eaaUerl lınktıd tık r1'ya 
mahsustur. V.uayenehııne Ye H tetcıooı 
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Çocuk suçları, ruhi ve içtimai sebepleri [VI] 
................... amm:11ms111mıırm:ıım11mcıı_. ........ ~ ......... Su işleri yürüyor Cemi ye 
SlYlç D$Il<eM®'4D 
kaım~o Oay<B1 IFl1 

ses\?aD s@(Q)e~neır 

ve çocuk 

1
- Yazan: 

Dr. Rasim ADASAL 

Bahkesire bol ve nefis 
bir su getiriliyor 

Dahiliye VekAletlnce yaptırılan tetkikat 
neticesinde Çataldağıoda çıkan suyun 

şehre getirilmesi kararlaştı 

K.ayseri halke~i 
nasıl çalışıyor 
Kayseri, (Husust) - lllmi.z halke~ 

'hüımnalı faaliyetler sarfetmeJrl.edil'' 
Evin kış toplantı ve mUsamerelerl ildd 
bilytlk alaka toplamakta ve gençliği11 

içtirruı.i faaliyeti takdirle kaııf1lal1 " 
U!\TOAN önceki yazılarımda ce-

za kanunu ölçüsilc mesul ve 
yarı mes'ul saydığımız çocuklı:.rın ve 
umumiyetle insanların işledikleri suçu 
psikoloji zaviyesinden incelemiş ve da
ha ziyade (marazi ruhiyat) çerçevesi
ne giren tezahürleri ve sebeblerini 
yazmıştım. Fakat zahiren hiçbir irsi 
yadigar veyahut doğumdan sonra ka
zanma ruhi bir bozukluk ta§ımıyanla
rm ve her gün mahkeme salonlarım 
dolduranların suç mekanizmalarını 

yağlıyarak fitilliyen esaslı sebebler a
rasında bizzat cemiyeti, bütün mües
seseleri ve noksan ahlak ve terbiye sis 
temlerile de itham etmek 13.zımdır. 

Esasen kriminoloji yani suçlar il
mi, umumi seoobler itibarile, suçlula
rı iki büyük bölüme ayırır: 

1 - Suçu itiyad edinen ve ciaayet 
işlemeye itiyatları veladi \'eya sonra
dan kisbi olan suçlular. 

2 - Herhangi bir vesilenin batıni, 
yani hayati veyahut da harici bir te
sirin tahtında suç işliyenler. 

Bunların suç işlemelerinde kuvvet
li ve zaruri bir vesile, bir mecburiyet 
en esaslı bir sebebdir. Bu sebeb kal -
kınca cemiyete kolayca intrbak eder
ler. Ahlaki telakkileri vicd,an azabı ile 
kabul ederler ve belki bütün ömürle
rince ancak bir suç işlerler. Yani bun
larda ikidebirde ferdlere ve cemiyete 
fenalık yapma itiyadı marazi Ye irsi 
değildir. Mütemadiyen ahlaki kanun, 
yani vicdan ile ceza k3.nunu arasında 
bir mücadele içindedirler. Suçları sırf 
içtimai bir mecburiyetin eseridir. 

Maamafih euurca veya ahlakça bir 
kusur tnşıyan ruh hastala..-ından muh
telif suçlara başvuranların da içtimai 
tesirlerden büsbütün azade oldukları 

ve suçlarının sırf marazi bir ,·ctirenin 
eseri olduğu zehabı da basıl olmasın. 
Cemiyetin ihmalleri, hayat sefaletleri 
ve mahrumiyetleri olmasa birçok de
lilerin suç işlemiyecekleri gayetle ta
biidir. 

Bir tımarhane köşesi bulamayıp so
kaklarda hemcinslerinin istihzalnrı ve 
tahkirleri altında dolaşan bir deli: ka
fasını ve vücudunu zehirliyerck bozuk 
ahlak mekanizmasını büsbütün çığrın
dan cıkaran eroini kolaylıkla bulan mü 

mukavele,, deki tezi bunun ifadesidir. 
Bu meşhur içtimaiyatçı ve te~biyeci
ye göre ''insan fitratan iyi doğar ve 
insanların elinde bozulur". Fakat ne 
çare ki bu bir şe'niyet ifade etmiş ol
maktan zıyade bir ideal ifade etmek
tedir. 

İra!li iştirak, bütün cemiyet ferd
lerinin ayrı ayn ve bir topluluk ola -
rak biribirlerine tesirleri ve telkinle-
ri insanlığın harcrdır. 

lnzirn ve tecerrüd halinde mükem-
mel bır insan tasavvur etmek bir ha.. 
yaldir. Niçe'nin Zerdü~ü, sun'i me
deniyetin gürültülerinden ve iğrenç 
ahlak kanunlarından muztarip olarak 
dağlara çekildikten bir müddet son
ra cemiyet hayatına duyduğu hasret
le yine şehirlere dönmüştü. Muhitin 
yardımlarına ve terbiyesine ihtiyaç 
hissetmeden yalnız ba§ına olarak vah
şi tabiatlı bir adada yaşayan çocuklar
dan Robinson Crusal de edebi bir ha-
yaldir. 

Litva.nsanm orman kenarlarına ya,.. 
kın olan kenar köylerinde zaman za -
man aç ve serseri ayıların bir çocuk 
kaldırıp inlerine götürdükleri vaki
dir. Bu çocuk dört beş ya§mı aşmış i
se parçalanarak yenir; aksi takdirde 
ihtimamla ufak ayı yavruları arasın
da beslenir. Bu şartlar dahilinde böyle 
bir çocuk bütün insani sevkitabiilerini 
kaybeder ve ruhi neşvüncması hay
vani seviyede kalır. 

1861 senesinde müşküHitla yakala - J 
mp Rus çarına götürülen vahşi bir 
(ayı - çocuk) bu örneklerden biridir. 
Çar vahşt karakterine rağmen ona bü-
yük bir sempati gösterdi; medeni b~ 
yata alıştırılması için birçok tanın • 
mıı;ı terbiyeciler çalıştı; ve on iki se-

ne, yirmi iki yaşına kadar, Rus sa -
rayında yaşadığı halde bir türlü in -
san ruhunun içtimai karakterini ve 

kabiliyetini gösteremedi. Basit hece
lerle konuşabildi ve öldü. Çünkü bu 
çocuk dimağ hücrelerinin, fikir mer
kezlerinin teşekkülü esnasında insan 
cemiyetinden kaldıl'llmıştrr. Halbuki 
inkar edilmez bir hakikatdir ki her 

Devamı 15 incide) 
Dr. Rasim ADASAL 

------------~----------------.. 

n .. P."1-
m.a.kbı.dır. Memleket gençleri, Jil.Uur' 

Belediye reisi vaz~yeli anlatıyor 
verlerl, bilhassa öğretmenler, ~ 
kültür ve lise drektörlerl olmak~ 
Halkevi çatısı altında plfuılı ve pro 
gr3.mlı toplantılar yapnıa.ktadll'ıat• 

Balıkesir belediye rcfsi Naci Kodan-0z 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimize 

bol su getirilmek maksadiyle epeyce 
bir zamandanberi belediyece tetkikler
de bulunuluyordu. 

Şehrimizde halk, bilhassa yaz g'in
leri, kullanılacak suların azlığından 

sıkıntı çekmektedir. 
Belediye reisimiz Naci Koda.nas, bu 

hususta yapılan tetkik ve araştmna
lan §öylece hulD.sa etmiştir: 

- Uzun bir za.mandanberi şehrin 

su ihtiyacını karşılamak için birçok 
tetkikler ve araştırmalar yapılmakta
dır. 

Celbedilen su mühendisleri muhte
lif suların §ehre getirilmesi hususun
da raporlar ve keşifler hazırlamıştır. 

Yapılan muhtelif araştırmalarda 

şimdiki halde Çataldağmdan çıkan su
yun diğer bütün sulara her cihetçe te
fevvuk ettiği görülmektedir. Filhaki
ka bu suyun mikyasıma derecesi 1-2 
dir. Yazm en kurak zamanlarda sani-

yede 70 litre; bu mevsimde yarım met 
remikft.p su vermektedir. 

Menbam irtifaı ise; 1300 metredir ' 
ki şehre getirildiği takdirde çok tazyik 
li hem de çok iyi evsafı haiz bir suya 
kavuşacağız. 

Bu suyu her bakımdan diğer~erine 

faik gördüğUmüzden bunun getirtil -
mesine karar vermiş bulunuyoruz. 

· Her on beş günde bir cazlı ve çs.Y11 

aile toplantısı ve muhtelif eğlencelet 
tertip olunmaktadır. 

Mevcut salon ihtiyaca. klfi geıınedi' 
ğinden yeni bir salon ill§8.SI ı.a.sa"'11lf 
olunmaktadır. Bunun için icab edeJI 
tcşebbüsata da girişilmiştir. 

Dahiliye vekaleti imar şefliği de bu 6 
su hakkındaki noktaınazarnnızı mu - Aceba ablasını klıt1 
vafık gördüğünden yerinde tetkikat dtJ~ 
yapmak üzere geçenlerde su mühen - saklamak istiyor 
dislerinden B. Vasfiyi göndermiştir. Kangal, (Hususi) _ Ala.cahall ıı&' 

Mühendisle birlikte suyun menb~- deli • 
hiyesinde Mehmet isminde bir na gittik. B. Vasfi yaptığı tetkikler ne 01' 

ticesinde Çataldağ suyunun Balrkesir kanlı ni§alllr olduğu kızı görmek 
gibi daha Uç şehre kifayet edebileceği re onını evine git.mi§, f aka.t bunu.?: 
kanaatine varmıştır. kemiyen kızın kardeşi 17 yaş~ 

Suyun fenni şekilde iki yilz elli bin Ahmet müstakbel eniştesini bI~ 
liraya şehre getirilebileceği anlaşıl - muhtelif yerlerinden yaralamıştır· 

' m~::~a yapılacak bu masrafla. şe- niştesini kmkanan bu garib çocı.ı.tc ~ 
hir, mikyasıma derecesi çok az olan kalannu§tır. Ağrr yaralı olan !.{ ili 
bol ve yüksek tazyikli bir suya malik Srvas nUınune hastanesine götüri11J11 
olacaktır. tür. ___./ 

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

Trakyada geniş bir 
ağaç seferberliği var 
Şimdiye kadar 52 fidanllk kuruf dl..I· 
Bütün okullar ağaçbirllğl yaptııar" 

22 bin dönümlük Koro çiftliğinde bUytl 
ve modern bir göçmen köyü kuruluyor,, 
Edirne (Hususi) - Hükumet tara- Trakyada 52 fidanlık vaıid.ır- 36cll"' 

rafından Geliboluda satın alınan 20.000 köy kollektif fidanlığı olaın bU ~ ıııı· 
Jıklann 3 ü Ziraat Vekaletine, 4 . ele' 

dönüm miktarındaki koru çiftliğinin a- el diY 
susi muhasebelere, 14 ü de b e ı-" 

razüsne yapılacak olan modren göçmen re aittir. Ve Trakya umumi bir il 
evlerinin temel atma t<>reni sevinçle ve 

binlerce halkın iştirakiyle yapılmıştır. 

Büyük bir göçmen ~öyü olacak bu 

köye (Dirik) köyü adı verilmesi karnr-

lanma seferberliği içindedir. eti f 
Bir yandan mevcut fitıanıı'lçlaf ~ıı 

Ieti\irken, diğer yandan da b~tesıı# 
temin edilen yüz binlerce fida~ mu~ 
diyen dağıtılmakta ve böylclıkle e~ 

laştırılmıştır. yanın her giln biraz daha gö~U .. Ja 1'6' 

tereddi günün birinde işledikleri cina
yetlerden, kendilerinden ziyade men
sup oldukları cemiyet mes'uldür. Çün
kü bu ruh hastaları, belki de mütehas
sısların raporlariyle mahkemelerin a- 1 
ğır kararlarından kurtularak, neden 
sonra timarhanenin bir koğu~unda bir 
yatak kC>§esine kavuşurlar. 

Neifınnn tövbesi 1 Ağaç seferberliği bir güzelliğe ve yeşilliğe büründ~,t il' 
Memlekette ağaç sevgisini ve ağaç rülmektedir. Örnek sayılacak le ~i!· 

Fakat cemiyeti bir kanse'r gibi ke
miren yara bakidir ve tahribatı devam 
edecc>ktir. Binaenaleyh cemiyet, has
talıklarını bütün delileri yaptık · 
ları zararlarla teşhis edip mümkUn 
olduğu kadar kökünden kazimnlıd1r. 
Nasıl ki veremi yalnız mikrop öldü
rücü ilfl.çlar bertaraf edemezse, bir ce
miyetin ruhi sarsıntısını da sathi ve 
eksik tedbirler, arzular ve nazariyeler 
yok edemez. 

Bütün cemiyetleri bugüne kadar 
maddi ve manevi felaketlere sürükle
yen en mühim sebep, hep ynnl!ş teş
his ve buna dayan.an sd hi ve yarım 
çareler olmuştur. Onun içindir ki yo
rulmadan incelediğimiz bu C..ldürücü 
yaralan en derin girinti ve çıkıntı
larına kadar deştiğimiz .. suç arızası,, 
nm ilk delilini doğar doğmaz nevznc
da aramalı ve cemiyete kıymetli bir 
vedia olan bu dünyadan bihaber mah
luku ölümüne kadar nyni ihtimam ile 
takip etmelidir. lçtimai hıfzısı::ıha ve 
terbiye, ahlak buhranının tehlilre!i 
bir humması içinde bulunan modern 
cemiyetlerin en ~ce id~nlleri ve meş

galeleri ol~alıdır. 
18 inci asrr miltefı-kkirlerinden ço

ğu, insanda, doğuşiyle beraber tecrid 
halinde ya.5ayabileceği ve diğPrlcrirıin 

his ve yardımlarına muhtaç olama
yacağı bir tabiat. pir hilkat kabul c
di rlardı. J. J. Robsseau'nun "içtimai ı 

D ÖRD('NCÜ Murat, Ncf'inln şiir
lerinden çok hoşlanıyordu. He 

le kcnclisl hakkında ynzdıb"I kasldc
lcrl sonsuz hlı• zc,·klo okurdu. Şair, 
hu kasi<lcl<>re, dcninln knlnklan 
<loldurnn \'Ch'~lcslnJ ~indirmiş, hod
kiimh~a snınimiyetin sıcaklığını ,·er 
miştl. Di>r<liinrü 1\Iurnt, bunun i~ln, 
onnn eserlerini okumaktan haz du-
yıı:rordu. J 

. ·or•ı. knvctli bir şair, kudretli Te 
büyük hir ,·nrhktı. J<~nkut. onu kü-ı 
çiıltcn bir tarafı \'llr<h: 

llich·Icrl ! 
.Siirlcıin<lcıı, nasıl hanısını bula· 

mı;nw~ bir knrtnl sesi i":-itilir c, kasi 
f1Cl<'rlıulc• nasıl bir bellignt şlmşei;_rf· 
nin çıktığı ~iirüHir~e. hkh·lcıinde i 
de istikrnh ıı)nndıran \"C mide bulnn 
clıran bir rüzgfırm clnl~nlnn<lığı gö
riilür. O şiiri tcrcnniim ederken, 
gıl:r.ntr dn hnl J,.'"lnrdı. 

Xcf'i ~lirl<'rinclo "Hnrnnmc., snhi
lıi • ·cyhi gihi giizel \'C temiz hir lisnn 
kııllnnmnzdı. 

Oıınn gibi, scı·,·ct snhipleriııln hır 
mı, l·nclılnrnı rüş\•ctdll;:tlni fakir 

\ ' O hikec;Jcriıı zn\'nlhlığmı den·ln 
lkhnlrl<' olnnlm•mın ~enintlnrını, I 
Pınhh·ctlPrini, dnlfllefl<'rinl B<"I ,·e 
ayni ~:ımnmlll S<"lls hlr liı-ınnla anln- 1 
tıp hir\'<'fmC'fll. (Sihamı kn7ıt) <in 1 
ı:nli7. tnblrJ,.r, ınüstchcen kelimeler 1 
ı~ullanrlı . Uirvctmcdi. küfretti. Bu i
tibnrln. Xef'iniı1 hich !erini, hakiki ı 
mnnndn hf,..h· telakki etmek, o kad· 
ronıın fc:lne sokmnk doj:'.'o;rn ilc~ildir. 
Bımlrır:ı, \"<'Znln \ ' C lmffycnln nhcn-
• ine nwlıırulmuc;; hir !'ürü kUfilrname 
<lem 1• füıha <loj'.:,.,.ıı olur. 

I>iirc1iiııC'ii Mnrnt, °t\<"f'lııln yalnız 

h<'dli 'e edebi kwmet 1 olnn eserleri-

n1 dej!il, hld\"lcrinl okumaktan ela 
ze,·k duyardı. }fattft, ara sıra.. Xcf'l· 
)1 yanma ~a~n1ır, başkalarından 
Jşfttii:',>i müstehcen, galiz par<;n1nrı 
eserin 5Rhihine okutarak dinlerdi. 
, 1036 yılı idi. Dördüncü l\fnrat, Be
ı;;iktaşta Sultan Ahmet köşklindc 
Ncf'inln hicivlerini okuyordu. O sı
rada, padi~ahm buluncluğu yere bir 
:nldırım düstü. Endenın a~alan yiizü 
koyun yerl~rc kapıın<lı. Padişah he
men N<"f'inin mcrnumsını parça pnr
ça etti, elinden attı. Kendisini ıızıır
Iadı, TRzifcsinden azletti. 

Iln kadarla kalsa gene iyi!.. Aznr
Janmıık. memuriyctinilen olmak yc
tişmiloı•muş ~lbi Ustelik bir de tö\·l>e 
teklif etti. ZnYalh !\cf'i: 

- Bh· daha hi<'iv yazmıyacağım, 
tövbeler s(i,·besi ! diyerek nnd içti. 

Zamanın nükt.cdan bir şairi, Nnl
manın tabirile, ·jkaziyc~i hu beytile 
izhar ,.e ifade,. etti: 

Gökten nazire etti Sihamı kaza
sma 

N'ef'i dilile uğradı hakkın bel~sı
na ! 

)faamafih, clördünrü l\lm·adın, 
Ncf'i hakkındaki hi<l<lcti çok sürme
di. Biraz s~mra, harnç nıuhn-
11ehcclll~lnc ta)·in etmek surcti1c o
nu taltif etti. HattA: 

- Hid\" de ynzahilirsin! .. <liycrck 
w,·heı;;lni do bozdurdu. 
Xef'i hu iltifattan munj::rur, hemen 

kalemi eline al<lı.. Sadrazam kay
mairnmr Bayram pa<;:a hakkında u
zun bir hkl\'iye yazdı. 

Kötü, galiz \'e mU~tckreh küfürle 
rln, kelimelerin bir arn;\·a getlrllme
Eılle yücut imlan hkh·lyc, Jl:tŞnnm 

Hüseyin Rüttü TIRPAN 

ri olan bu hareket yıllarca 6Urece 
koruma duygusunu vilayet merkezle -

Akasya fidanları fJ"' 
Trakyanın iki yüz kadar 1cÖ dJI' t 

yakacak orman ağacı olmadığıd ~rıJ 
diyle güzel bir nizamname ile bir ''O- köylerde kollektü fidanlıklard~d:ıı ti 
kullar ağaç birliği,, yapılmıştır. edilen akasya fidanları ile yenı -,t" 

rinde ilk ve orta okullar talebeleri ara

sında yaymak ve kökleştirmek ma~sc:t-

Kültür ve ziraat bakanlıklarının tas

dik ettikleri bu iş, Trakyc:ının ağaçlan

ma davasında en ileri bir hareket ola
caktır. 

iki kavgacı 
AraJarıoa gireni 

öldürdüler 
Şarkışla, (Hususi) - Kazam.ıza bağ 

h Ağçakışla nnhiyesinc!e bir tarla his
sesi yüzünden bir cinayet işlenmi§tir. 
Bu nahiyede Şükrü ve Turan adında 

iki köylü bfr taı-m meselesi yüzünden 
biribirleriyle kavgaya tutuşmuşlar, 

ayni köyden Mahmut. da aralarına gi
rerek kavgacıları ayırmak veya barış
tırmak istemiştir. Bu sırada Şükrli ka 
masını çekerek Turana yerleştireceği 
sırada Turan eliyle onun koluna vur
muş ve böylece istikametinden kayan 
kama sapına kadar Mahmudun göğ -
süne girmiş ve kalbini delerek zavallı 
adanır bir anda öldürmüştür. 

Katil Şükrü ve Turan yakalanmış 

ve adliyeye verilmişlerdir. 

talıklCJr yapılmağa ve yani o~ 
nundan istifade edilmeğe bat 

1 

Yurddan t 
KUçUk Haberi•~? 

• Kız1lay cemiyeti, ŞarkJŞl~, 
menlere dağıtılmak üzere rlJD ti 
2900 lira para, gaz ve tuz "'~ • 
hayvan yom bedeli göndel'J'.Xl~~ 

• Salihlide yeni bir hükf1Iı1et :;f' 
Pıl' ve bir ortamektep binası.~ ~ f 

• Çeşmede bir zeytincılilC ~ 
çılmış, yedi gi1n dev:m .~~ ~ 
geceleri na.zari ve gündüıl tJ, 
ders verilerek 22 mut:MassıS 
yetiştirilmiştir. ~ ~ 

• Balıkesirde elli yatal<lf ,11 ~ 
çocuk baknnevi binası yapılJıl -pJY 
bin liraya. mal olacak ve 939 

nmda tamamla.na.ca.ktU'· ,fi 
• Tarsuesta sulama knnsl1 

tına erasimle başlamnışt~· ~ 
• Kars vilftyetinde nUfıl 

beş arttığı anlaşılmıştır. 



::::::;zç ::::e 

Rober Taylor'un sevgilisi 
raa rlb>a ra Sita liİ) VÜ k 

Talihsiz bir yıldızdır 
Yıllardan sonra sinemaya döndüğü zaman herkes 
Stttını çevirmişti; ona elini uzatan Rober Taylar oldu 
Barbara Stavink sinema yıldızları

IUıı bel.iti de en talihsizidir. Doğduğu 
~enberi (talihsizlik) bir türlü pe-
<lll bırakmamıştır. 

it lrıan.cıa muhacirlerinuen bir ailenin 
-e rı;ı ~ıa_n kUçük (Rubi lstevcns), 
~ının, sinemalarda çok kere gördü 
lı .~. pencerelerinde çamaşıriar a.sı
)'U:~ apartrmanlarmdan birinde bU-

clı l:>ö~ ~mda babasız ve anasız kal
~ "olarak ona hiçbir eey bırak
SoJt~ ardı. KUçUk Rubi, çok ciddi, 

llanıusluydu. Bugün de öyledir ... 

ltın '1-bara, on üç yaşına kadar bir ye
\a Yllrdunda kaldı. Sonra, bir gün 
~r açtılar, genç kızı sah erdiler. 
~ erce Nevyork sokaklarında do -

tnaya mecbur oldu. 

~er ite girdi, çıktı. Telefon şirke -
ıı.,, Çalıştı, moda resimleri çizdi, ni
~ bir çalgılı gazinoda çalışan fi. 
1\ ar grupuna dahil oldu. Az. pa
'~Yor, çok yoruluyordu. Fakat bir 
'ık konturat yapmıştı. Küçük bir 
~ "8.rdı. Ve hayatından §ikayet de 

Yordu. 

~~ bir sene Foli gazinosunda 
~ etti. Bu sırada Holivuda gitme-

~ dtıttındu. Biriktirdiği paralan tren 
'~e verdi. Ve bilinemez nasıl, kü-

r rol almıya muvaffak oldu. 

~l'hat! Umitleri boşa çıktı. Kenr 
~ Pek çirkin bulmuşlardı. Çok 
~p ve çok acemi olduğunu, gül-

11 ~ve ağlamasını bilmediğini ile
~btrı ll§lerdi. Sonra kendis!ni pek 
ı, 1 

ve kendini beğenmiş addetmiş-
~ 

"'1e i:.ce: teveccUhU kaybetti, ve bir 
~ bııı iı kaldı. Fakat hak yerini dai
l)i btr 'Ur, Bir gün büyük bir filmde 
''~tı ?ol aldı. Ve muvaffak oldu. Bu 
~Ittı, e, töhrete doğru ilk adnnmı at-

~ her Yerden, her sinema şir • 
~ kendini istiyorlardı. 
~~tarından birisinin ona çok 
ı.-:'~ 1 

dokundu. Bu Frank Faydır. 
~ tıı:v10tiler ,evlendile;, Beraber 
~hu ta.nÇe\'frdiJer. 

~k istemediler. Her mUra-

• 

Barbara StavniTc son 

caat ettiği yerden red cevabı alıyor
du. 

Bütün bu müstehzi çehreler arasın
da, ona yalnız birisi gülüyordu: Robcr 
Taylor ... 

Heyhat! talihsizlik yine başgöster
di. Yedi sene sonra aynJdılar. Barba
ra, çocuğu ile beraber tenha bir köşe
ye çekildi. Kalbindeki yarayı tevadi 
etmek istedi. 

Senelerden sonra yine sfnemaya 
döndU. Fakat, ona sırt çevirdiler, ken-

Holivudun genç yıldızı ona elini U· 

zabyordu. O da, onun gibi az konu -
şur; o da onun gibi mahcuptur. Her 
ikisi de al§.yi§ten, gösterişten nefret 
ederler. Şimdi, Rober ve Stanvik haki
ki birer dostturlar. Buna bir aşk baş
langıcı da diyebiliriz. 

Katerin Hepburn 
bir zabıta filmi 

çevirecek 
Holivudda, (Bringing up Baby) ad

lı bir film çevirmekte olan sevimli 
sanatkirın bir de zabıta filmi çevir
mesi kararlaştırılmıştır. 

Hebburn, bundan çok memnun -
dur. Çilnkü bu kendisi için yeni bir 
şeydir. Filmde amatör - hafiye rolü· 
nU yapacaktır. Muvaffak olacağını ü
mid ediyor. 

f~ bs < 
ı"'l\tlle CbJPlln 
~ Clıapl' ) l~r; Palm bpringde güne'} baynosu yapıyor!ar. Ortadak 
~ Olaıt lll) nın meıru kansıdır. Yanlarındaki, meşhur komiğin Nita 
~0laaı ".\ı~~ldarıdır. Bu ktı:iının ismi (Polet GoclJr) dır. Charlienin son 

"-hta111 • •ntanlar,, da baş rolü yapmıştı. Polet artık film çevirmeyecek, 
• leıinin ·d . k · ı areıme hr..srcdece tır • 

':, . 

Danyel Dargö 
Avrupay·a dC>nme
ğe hazırlanıyor 

Danyel Daryö ve Harri Dökuan az 
zamanda Holivud muhitini teshir eden 
bu iki Fransız sanatk~. A vrupaya dön 
meğe hazırlanmaktadırlar. Danyel Dar
yö güzelliği, Dökuan da zekası ile bil
tün Amerikalılara kendilerini sevdirrni5 
!erdir. 

Gazeteler; her ikisine sütunlar ayır

makta ve takdirle dolu makaleler yaz
maktadır. Resimleri ilk sayfalan işgal 
ediyor. 

Dan yel Daryö A vrupaya gelince iki 
film çeYirecektir.: Katya ve seher vakti.. 

Katya, Rus imparatoru ikinci A-
leksandrla prenses Katerin Dolgrukin 
pek hazin ve acıklı aşk maceralannı 
tasvir eder. (Seher \'akti) de Moris 
Dökobranm son eserinden alırunı~tır. 
(Paris Suar) gazetesinde tefrike sure
tile neşrolunan bu romanlar büyük bir 
alaka uyandırmış ve pek çok rağbet 
gönnü5lü. Bu filmlerin de ayni rağbeti 
göreceği muhakkaktır. 

BuQların senaryoları Piyer Volfla 
Hanri Dökuan tarafından yazılmıştır. 

' 

·111 ••oıw11+a.-'a" 
Norma Şerer ve 
kadın tuvaletleri 

"Elbise ile kadın kadın olmaz ama, 
giyindiği elbiseye kıymet veren 

gene kadındır ı , 

Franınzlarm bir atasözü var: ''Papaz elbfsesf ~yfnmekle hutan pa. 
paz olmaz. ... " derler. 

Buna, Norma Şerer de §unu ilft.ve ediyor: "Elbise lle kadm, kadın olmam 
ama giyindiği elbiseye kıymet veren yine kadındır! ... ., 

Norma Şerer; Holivudun el\ şık kadınlarından birisi, belld de birincls! .. 
dir. iyi giyinmekle büyük bir ~öhret kazanmıştır. Şerer'in tuvalet hakkın.. 
daki fikirlerini öğrenmek herhalde meraklı, meraklı olduğu kadar faydalıdır

Şerer'in birçok fikirİeri var. İşte bunlardan birkaçı: 
Tipinizi tayin ediniz 

"İlk evvel tipinizi, yahut da kendi. ması derhal gözlerine çarpar. Halbulil 
nize yakıştırdığınız tipi iyice tayin e- kendileri, alacalı, kaim çi.qrill ~ 
diniz. Sakin, faal, sporcu, klasik, ro- vatlar takarlar ve bunu görmezler ..• 
mantik, hayalsever, ilah .. gibi. birçok 
kadın tipleri vardır. Herhalde bun-
lardan, kendinize yakışanını seçiniz. 

Bunu tayin ettikten sonra sıra be
dent kabiliyetinize gelir. 

Sakin kadınlar, sade ve donuk renk-
11 roplar giyinmelidir. Faal olanlar 
da, serbest hareMta mani olmayacak 
derecede bQl, parlak ve açık renkli 
roplar intihap etmelidir. Bu gibilere 
koyu dralar, volanlı eteklikler hiç 
gitmez. 

Faal kadınlarla sporcuları bir tut
mamalı. Bu sonuncular, açık havalara 
yakışan renkleri seçmelidirler. Yalnız, 
pek ileri gitmemek şartiyle ... 

Biraz dikkat ederseniz, kendinize 
yakışan formayı ve rengi pek çabuk 
bulursunuz. 

Dikkat edilecek bir şey daha var: 
Yalnız elbiseye değil, tefemıatına da 
ehemmiyet vermek 18.zmıdır. 

Şapkanız:; elbiseniz hemfilıenk olınn
lı. Çantanız, eldivenleriniz, çorapları
nız da ... 

En ziyade ehemmiyet verilecek şey, 
şapkadır. Zira tuvaleti gösteren odur. 

Sonra, katlyen fantezi ve göze çar
pacak ayakkaplar kullanmayınız. 

Bunlar; klAsik biçimde ve iyi ya -
pılmış olmalıdır. Biçimleri, renkleri 
kat'iyyen dikkat nazarı çekmemelidir. 

Tırnaklarınıza çok dikkat ebnelisi
niz. F...rkekler, kadınların hiç bir şey
lerini ihmal ettiklerini görmek is
temezler: bundan hoşlanmazlar. 

Çaraplannızda bir ipliğin kaçması, 
tırnaklanruroa minenin biraz bozul • 

Roplarmrzm rengine gelinoe: -
çok siyah renkleri intihap edlıı1z. ~ 
yah renkli roplar her mevsimde giyl4 
lir. Modası geçmez. Ve herkese de ya,. 
ra.~ır .. 

, 

Siyah kadife roplar, merasimde p 
yilir. Kışın da kürklerle yenileştlri~ 
Gilzel bir bluzla başka bir §ekle ko. 
nulur. Siyahln en ziyade beyaz ve~ 
san renkli bluzlar çok gider. Fakı! 
bu renkleri sevmiyorsanız pembe, bej, 
V(' turuncu renklileri de giyebllirs~ 

Bluzlar için en muvafık kumaş ~ 
ten veya gilmüş ıamedlr.,, 

Siyah /ötrdcn ~rif ~·tr ~p'lta 



Sağdmı sola: Şişli Yugoslavya m.açın dan bir enstantane, Fener - Güne~ ,;aç ıtıda l'ctter kalccWnin blr Tiurlarr~, Grr !ata.saray - Be!}iktaş maçın<lan bir an 

Yugoslavlar Ş·işliyi 1 ikinci küme lik maç arı 
duruldu, hakem ceza. verdi Galata Kasrmpaşa - Feneryılmaz maçı;:; 
Gençler ilk gollerini yaptılar. Devre rafın seri a.kınlariyle ba§ladı, 1· 
bu suretle Gençlerin 1-0 galibiyctile devre takımlar gol ~ıkaramadılaf·.; 
bitti. kinci devre Fcneryılmazlılar da.bS ft!· 

nasıl yendiler? 
Uç maç yapmak üzere şehrimize r 

gelmi~ olan Yugoslavya futbol takımı, 
üçüncü ve son müsabakasını bayra -
mm birinci günü oldukça büyük bir 
kalabalık önünde Taksim stadında 
Şişli ldübil ile yaptı. 

lzmirl Vahabın çalıştırdığı ve gay
rifedere klüpler arasında son zaman
larda çok muvaffakıyet!~ oyunlar yap
mış olan Şişli, Perayı 3-1 yenen Ga· 
latasarayla 0-0 berabere kalan Yu -
goslavyaya kar§ı Vefadan Şükrliyii de 
takımına koyarak şu kadro ile sahaya 
çıktı: 

Armcnak - Albcr, llfart1J.yan - Agob, 
Nubar, Jirayr • Suldur, Ar§cvir, Va-

se ele, rakip müdafaayı bir türlü at
latamadı. Bütün devre esnasında Dira
nın 12 inci dakikadaki bir \•olesi ile, 
Vahabrn 25 ve 30 uncu dakikalardaki 
iki sıkı şiitii avuta gitti .. 

İlk devre bu birkaç Ş!c:li hücumu 
müstesna, gittikçe artan Yugoslav 
hakimiyeti altında fakat dakikalar i
lerledikçe yavaşhyan bir oyunla niha
yetlendi. 

ikinci haftaym 
İkinci kısımda da yine Yugoslav 

üstünlüğü çok açık bir şekilde görülU
yordu. Bu arada mjsafir hücum hattı 
sayısız fırsat kaçırdı, bilhassa sol a-

~ De'"am1 12 incide 

Bayram mUnasebetile cumartesi -ve 
pazar günleri Şeref stadmda i/..."inci kü
n:.e Zik maçlanna dcı1am edildi. Bu maç 
lann bir h<Jm1 da yine Cf.!f1!i .crtrıdda bu
qün yapılacaTdır. 

Cumartesi gilnü oynanan m.açların n 
cticclcri şunlardır: 

Beylerbeyl ,. KaragUmrUk 
G::nün ilk oyununda Karagümrük 

-abaya gelmediğinden Beylerbeyi hilk· 
men galib sayılmıştır. 

Galafagençler: 2 
Ortaköy: 1 

Saat 11,15 de hakem Tahsin Özs&. 
zün hakemliği ile başbyan ikinci o • 
yunda maç başladıktan ~iraz sonra 
gençlerin seri bir akmı Ortaköylliler 
tarafından tehlikeli bir surette dur -

hab, .')iiT:ril, Diran. ' 
Misafir ilk iki maçta çıkardıkları 

takımdan kalecileriyle sol müdafile -
Sey iı~cita ı im ize ithaf ... 

rini değiştirmişlerdi. 
Oyuna saat üçü yirmi geçe lstnnbul

.sporlu Saminin hakemliği ile ve rüz
gar aleyhine oynıyan Şişlinin neticesiz 
bir akını ile başlandı. 

!Ik dakikalar bir iki karşılıklı hü -
cumdan sonra Yugoslavlar yava., ya
vaş vaziyete hfıkim olmıya başladılar. 
7 inci dakikada Şişli müdafii Alberin 
iUzumsuz bit çalımından topu kapan 
misafir merkez muhacim güzel bir vü-

cut çalımıyla ka.rşısmdr.kini geçtik -
ten sonra topu daha müsait vaziyet
te olan sol açığa geçirdi, o da hafif, 
fakat fal olu bir vuruşla maçın ycga· r:u re'lim Fransa Tcupasının on muhim maçlarından biri elan Marsı'1ya - Bu-
1c golünü kaydetti. loııy maçındaıı evvel alınmıştır. Oyuncular ~aJuıycı resimde gördüğföıü:: 

Bu golle ga~Tete gelen Şişli takımı gibi bezden bir levhayla çıkmt§lardır. Bu levhanın üzerinde §öyT.e yazılıy-

lkinci de\TC başlar b~Iamaz Orta- yade açıldılar ve 15 inci dakikad3 '/J 
köylüler canlı oynamağa başladılar ve kikten birinci gollerini :ıttılar "9 11' 
oyunun onuncu dakikasındaki bir a - inci dakikada bir gol daha at.arak 
kmda beraberlik gollerini yaptılar. O- ticeyi 2-0 kazandılar. 
yun bu sefer gençlerin hakimiyetin•.ı 
girdi ve devre ortalannda bir gol da
ha attılar., Galata gençler 2-1 galilı 

vaziyette oyunu bitirdiler. 

Anadoluhlear : t 

Davutpaşa : t 
Anadoluhisarla Davutpaşa arasın -

daki oyun hakem Rıfkmm idaresinde 
oynandr. 

Birinci devre iki tarafın seri akm
lariyle devam ederken An,adoluhi.sa -
rmm tehlikeli bir akmmda. Davutpa
şa. beki topu elile tuttuğundan hakem 
penaltı verdi ve penaltıdan ilk gol ya
pıldı.Devrede de bu sureUe 1-0 Hisarın 
galibiyetile bitti. İkinci devre Davut
paşahlar daJı:ı canlı oynamağa ba.,ıa

dılar ve oyunun 35 inci dakikasında 
bir kafa vunışuyla beraberliği temin 
ettiler. Bu suretle oyun 1-1 llk bir ne
tice ile bitti. 

Feneryllmaz : 2 
Kas•mpaşa : o 

Burhan Atağın idaresinde oynanan 

Alfmordu: 2 
Ht[ll: 1 , 

Dün de ikinci kUme (A) ~ 
rından yalnız bir maç yapılmı~· flJ' 
dıköyünde karş1laşan AltnıordU ~· 
lal takımlarından Altmordululat 
ccyj 2-l kazanmışlardır. 

(B) takımları 
Cumartesi gilnU Taksim s~ 

birinci kümeden Galatasarayla ~ 
kapı (B) takınılan arasında 'f'r 
maç 3-3 ~.raberlikle netlceterıdi-

t'' 
Dün Şeref stadında yapılan (I~) ' 

krmı maçların.da. alman neti# 
~unlardır: 

Kasınıpaşa 4 - Davutpap • 1 
Beşiktaş: 7 - Beykoz: 2. . j 
Anadoluhisar: 1 - Fen~ 
İstanbulspor: l - Süleyman!,V 

Ankara ve lzmirdeki mill0 
küme maçları 
Yazısı 12 inci sayfada 

ir hücum tecrübesi yapmak istediy - dı: "Hakeme hürmet edin. Oyımcuları te§ci edin. Mersi.,, 
-=------------------------------=-----------.:._--------------------------------------------------------------------------

Dav!jjack I 
lngiliz futbolünün tanıdığı en hari

kulide futbolcUierden biri, Alec 
James'Ja beraber Arsenalin ve meşhur 
(W. 'M.) taktiğinin serveti olan Davjd 
.Tack'tır. 

09un şerefli futbol hayatı, 1920 se
nesinden itibaren başlar. O zamanlar, 
üçüncii kategori takımlardan olan 
Plymouth Argule'de oynuyordu. He -
nüz hakkında f azln neşriyat yapılma
dığı halde, cidden iyi bir muhacimdi 
ve birçok kims,.lerin kendısini methet
tiğini duyan Bolton WanderPrs klü -
büniln meneccri Foweraker, onu hiç
bir zaman görmediği halde onunla a
Ulkadar oldu. 

Bir gün Fowernkcr. David Jack'ın 
evine gitti. David Jack hastaydı ve 
babası, mcneceri içeriye aldığı zaman, 
ooktor hastanın başı ucunda bulunu
yordu. 

PLYMONTH'DAN BOI;TON' A 
Bolton'un bu gn.rib rneneccri, her -

halde cidden cüretkar bir adamdı. 

Cünkü kulaktan Scuıağa dolaşaa bir-

Büyük bir f orvel 
kaç şayiaya güvenerek, yatağında a-ı 
cıyla kıvranan ve gösteri~ namma hiç 
bir şeyi olmıyan bir oyuncunun klüp 
değiştirmesi için 3500 ingiliz lirası 

teklıf etmekten asla çekinm_di. 
Plymouth Argyle bu yağlı teklifi 

derhal kabul etti ve David Jack böy
lece Bolton Wanderers'e geçti. 

Yeni takımındaki ilk oyunu, hiç de 
parlak olmadı. Hatta söylendiğine ba
kılırsa, oynadığı oyun berbattı, VP, 

Fowerker, bu hastalıklı ve nahif oyun
cu için bu kadar para ''erdiği için bir 
hayli tenldde uğradı. 

Fakat Jack'ın talii güler yüz gös -
terdi ve ba?.an harika1ar yaratan te -
sadüf, ona, yaln~ kendisini toplamak 
imkanını değil, fakat ayni zamanda, 
hiç beklenilmec!ik bir mevkiğe parlak 
bir muvaffakıyet kazanmak imkfuıını 
verdi. 

SAG· AÇIK 

O zamanlar tngilterenin en iyi sağ 
açıklarından biri olan Alex Davidson, 
bir kazaya maruz kaldı ve futbolü ta
mamiyle terketti. 

"Bazılarının felaketi, diğerlerinin 

saadetini temin eder,. derler. Bu çok 
doğrudur. Donaldson'un futbolden çe
kilmesi. David Jack'ın birden.bire 
pa'rlak bir -:;öhret kaz:ınmusmı temin 
etti. 

Sağ açık mevkii, onun için yepyeni 
bir yerdi. Eğer Fowernker, onu bu 
yere koymak mecburiyetinde kalma -
saydı, muhakkak ki, sağ açık oyna -
mak, Jack'm aklına bile gelmezdi. Fa
kat. sağ açık mevkiinde çok daha gü
zel bir oyun çıkardı~nı hisseden o -
yuncuyla bunu gören menecer, hay -
retler içinde kaldılar. Sağ açık olarak 

oynadığı ilk oyundan itibaren David 1 
Jack, futbole karşı adet! yepyeni bir 
sevgi duymıya başladı ve öyle büyük 
bir heyecan ve f,;evkle oynadı ki, iki 
gol attı. 

David Jack, bu mevkide, tamamilc 
değişerek tekamül etti ve Foweraker, 
onu klübe almakla hiç de fena bir iş 
yapmadığını anladı. 

Jack'a gelince, o da, her maçta en 
a§ağı bir gol atmağa başladı ve iti -
matla beraber sıhhaitni de tekrar elde 
etti. 

WEMBLEYDE İLK FİNAL 
Fakat, bir müddet sonra, Jack, im

kanlarm.d!.n hiçbir şey kaybetmediği
ni anlaymca, tekrar çok sevdiği iç 
mevkiinde oynamak istedi. Esasen o, 
kendi nevinde bir mücadeleciydi ve 
güçlükler onun hoşuna gidiyordu. 

Jack bu arzusuna büyük bir güçlük
le nail oldu. Fakat tekrar sağ iç oyna
mağa. b~ladığı zaman Bolton Wan -
derers takmıı bu işe son derece mem
nun oldu, çünkU David Jack, yavaş ya
vaş biitün hücum hattını değiştirdi. 

Fowerker'e gelince, o da, herkese, bu 
harika oyuncuyu ilahi bir ıtı.tuf ve 
tes~düf neticesinde bulduğunu anlat -
mnğa başladı. 

Bolton Wanderers takımı, Dav:d 
Jack'ln zaferden zafere koşmağa ba..s
ladr ve 1923 de .Tack'm at.hğy bir gol 
sayesinde Ingiltere kupası finaline 

West Ha.ın takmuna kar15ı yapılan 

bu unutulmaz final maçı. cidden hika
ye edilmeve değer. 

O gün Bolton takımı, sa.haya çıka
cağı zaman, Wembley staiiı saha..cımm 
hakiki bir insan ummnnı tarafından, 

i~al ~cildiğini görüp hayrete düştU. 1
( 

Filhakika, bilet alamamıo olan bin-

lerce futbol meraklısı, stadın duvarla
rından atlayıp içeriye girmeye ve nU
mayi§ yapmak için, sahayı işgal etme
ye muvaffak olmuşlardı. İntizamı te -
mine memur olan polis kuvvetleri, sa... 
hayı bu akından kurtarmak için tam 
kırk dakika uğrCl9JDak mecburiyetin -
de kalmışlardr. O gün 126.000 seyirci 
parayla içeriye girmiş, ''anaforcu
larm miktarı ise bittabi sayılama -
mıştı. 

lki takım oyuncuları ise, sahaya çık 
mak için, halle arasından güçlükle ge
çebilmişlerdi. 

MEŞHUR BİR GOI. 
İşte o günkü maçın UçüncU dakika

smdaydı kj, David Jack, yalnız futbol 
hayatmm en gilzel golünü değil, fa -
kat ayni zamanda İngiliz futbol tari
hinin en meşhur gollerinden birini at
mıştı. 

Jack, topu ayağma geçirdiği zaman, 
sahanın ortasındaydı. Herkes onun, 
bu topu arkada§lanndan birisine ge -
çireceğini zannetti. Fakat hiç de öyle 
olmadı ve Jack, rakip kaleye doğru 
akmaya b~ladı, önündeki bUtün mü
dafileri sırayla atlattı ve kaleciyle 
karşı karşıya kaldı. Kaleci ileriye 
doğru atıldı. O zaman Jack hafifçe to 
pu kaldırarak onun kafası üzerinden 
kaleye soktu. 

Bu görülmemiş gol, seyircileri o 
kadar büyük bir heyecan içinde bırak
tı ki, saha bir defa daha işgal edil
di. Hakem oyunu durdurdu ve polis 
kuvvetleri bu co.skun müstevlileri bir 
defa daha dışarıya çıkarıncaya kadar 
akla karayı seçti. 

ikinci devrede Bolton bir gol dalm 
atarak, galibiyeti iyice temtn etti. 

(Sonu var) 
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'Beşiktaş Galatasaray} Fenerbahçe Güneşe 

2 ~ 1 yendi 
••rı kırmızunar çok güzel oyna-
Clılar fakat BeşDktaş kazan<dlı 

la&~ 8etıeki milli küme müsabaka!arı- yüzden sarı kırmızılılarm sağdan y~ 
U. .Taksim stadında, Galatasaray tıklan her hücum, rakip taraf için 
'~ıktaş, Güneşle Fener taknnla- çok tehlikeli oluyor, fakat kale öniliıe 

Yaptıkları maçlarla başlandı. düşen topları Galatasarayın orta mu-
~k Bert esen rUzglı..ra ve serpeliyen hacimiylc sol içi bir türlü iyi kulla -
' ura rağmen, stad dokuz bine ya.. namryor1ardı. 
~ ln~raklıyla dolmuştu. Netekim 19 uncu dakikada Hristo-
~ ~ı Bosut'un hakemliği ile başlı- mın falsolu bir vuruşundan top Be -

2'fa 1•1k rnüsabakaya takımlar §U kad- şikl:a.§ kalesinin önünde demarke bir 
11

Yle çıkınl§lardı: vaziyette duran Eşfağa geldi, fakat 
-~laaaray: Sacid - Reşad, Scılim - Galatasaray merkez muhacimi bu yüz. 
~la, Adnan, Cclôl - Necdet, Sü. de yüz fırsatı topu çiğniyerek mahvet-

ı:..._ "' Eıfak, Haşim, Bülend.. tL 2 dakika BOnra Necdetin hazırla -
~-tik~: Mehmet AU - Rriltto, 'I'a.. dıfr balunmaz bir fırsat da ayni akı
"'W~ ltifr:ıt, ll'ey~, Nııri - Hayati, Jltı- bet.e ufradL 

8'a' 1laJcka, Şerek, Jlfn/. 26 mcı dakikada Cel&lin Beşiktaş 
~,. 1lrml kala ribgtr aley - kalesine havalandırdığı top Mehmet 
~ eıı Galatuaraylılarm htıcu- Ali ÇJkıe yaptı ve mka geçti. Egfak to
~ ~lıyan oyunun ilk on dakika- pu kaptı, bu defa da Faruk gerilerden 
~iki taraf da bJrer tehıtke atlat- yetiterek bu tehlikeyi de kornerle at-

IOnra Galatasaraylıla.rm ağır ~ 
laı.u.. U. h bqladıklan görüldü. Necdet 

'"'1e11nanm ciddeng U7.el nkmlan, 
~~ ~iktq taknnmda 
~ll Nuriyi ş&§Irlıyor ,.e bu 

~ federP.ler 'lrasmda. 

Peıa Hurluluşla 
~ 6erabeı e kaldı · 

lael takımlArda Kurtulut 

' yenildi · S'.a h&tta olduğu gibi dün sabah da 
~ at&dında gayrüedere klüpler 
·"-.~~kupa müsabakalannm Pe-
~~Uş maçı yapıldı. 
~ ..,_tu-.ma bu iki teşekkülün B 
~ ~ydı. Peranın hafit ha
~ aı,,..~ cereyan eden buma(:. 
""'tai~ mfıra karşı tek gol-
~"'ntıertıe nllıayetlendi. 
~ ... _ - ... -.. &yııl klllp-

. -..... tabm.tan anumıda oy-

Beşikta~m golil 
Oyun sarı kmnızılılarm gittikçe 

arta.n: tazyikı altında cereyan ederken, 
Beşiktaş muavin hattından bir pas a-

1 •• ·'"' Hayati tonu gUzcl sürerek Haklı:ı
y:., ai~ al- ·~yazlı merkez muhacim de 
k&,"ıı ·:!a Şerefe geçirdi. O da güzel 
,ır plase ile müsab:ıkanın ilk golilnü 
Beşiktaş lehine kaydetti. 

üstün oynıyan rakiplerine karşı 
galip vaziyete geçen siyah beyazlılar, 
bu golden sonra biraz dilzelir gibi ol
dularsa da bu faaliyet uzun sürmedi. 
Müdafaada r.-ışta Salim olmak üzere 
Reşad ve ilk defa merkez muavin oy
nıyan Adrıanı bir türlü ,..~~emedil·Je -
rinden üstünlüğü tekrar !Tırmızı sarı

lılara bıraktılar ve Hakkıyı dördün -
dl muavin gibi geri c;ckcrcl.c tek go -
lün galibiyeti kafi görürmüş gibi bir 
oyun tutturdular. 

..- Devamı 12 incide 

. . . 

.... . ' ' ... 

Dünkü nıaçlaı 
için ... 

Milli küme Maçlarının en c1ıemmi 
yetlilerinden, belki de en clıemnıiyct
lileri olan i1..'ic;inin ayni gihule ayni 
salıad.a O!lıuımnası .. lstanbulım futbol 
meraklılarına Tıevecanlı' bir g'iin ya
şattı. 

Gerek Galatasaray - B"şiktaş) Gc -
re1ı."Se Güneş - Fenrrbahçe maçı, - ba
zı durgıın1ulc anları miistcma olmak 
üzere - görülmemiş bir 1.ıılabalık tara
fından baştan ba.Ja büyük bir zevk ve 
hC'IJCcanla takip edileli. 

Galatasaray - Be§il:t~ maçının ne
ticesi, 01JWttun sureti ccrC?;anilc tam 
bir tezat teşkil ctU. Filhakika, ç:olc i
yi bir tarzda t-e~lril · edilen Galatasa
ray taT.ımt, 011w1w1 il]..· daTcil:.alqnn -

dan ltibaren e7f'l aldığı bariz ~·e ezici 
Mkimhr'i aomma 7Mdar M.ame ettir-
4"'1'9 ~~mkrini• gol at1'1U11c. 
7ı:ıum.sunda gö~terdik7eri cidJ/en şayanı 
hrıyret beceriksizlik yiizilnden, yaptı
ğı aT:ınların adedi nihayet beşi geçmi
yen Beşil:fa.,.<ra mağlıtb oldu. 

Birçok 1;imse1cr, Bcşikt<ı§ııı talfüı

den, Galatasarayın ta1ihsi::7iğinden 
bah..,ettiler. Biiatercddüd söu1iyelim 

ki, biz hiç de bu f i1..i,rde değiliz. Bir 
buçuk .'t!lat mü<ldetle. rn1.."ip locıle öııiüı

'de oynadıkla.rı halde gol •o;lamıyan mu 
hacimler, . talihsizli1cten 'değil, ancak 
bceerik..<:izlikten ~kayet edebilirler. 

Burada bir nıi8<11 göstcrmecıe:ı gcçc
miyeceğiz: 

Giin~ talcımı Fenere kar~, şü7Jhc
siz Mkim oıma11ıakla beraber, Ckı7a
tasarayın Brşil:taşa göstcr:diği ezici 
faikiycti 9ö8frrcmr.di. Buna rağmen, 

beş gol attı. f:alôluıddinle /\·~ya::iniıı 

cidden miithiş 1.'0lclerini, McFlıin ra
T:ip miMafrıayı 1ıa.raroasına. iki ile/~ 
içeriye tlalışını, Galatasaray muha -
cim7erindc göremedik. Şıı halde, ayni 

l ••• r:·ı go po::tSJ/O ,, 1 ıf't'l asarmı mtt-
txr"' Devamı 12 incide 

~ alarak hücuma 
ı...=·~ • daha ilk anlarda 
-, lel bY~e geçirdiler. Kurtu -

.Jt.~uuıt kaleciyle karşı kar-

. • • ' • t- , i ··~ .. . • ' • 
~ ' , .... ""' ,. f • ' • • .. • • • .... 9;' ...,.,.. ' • .. • ~ ,, .. ..... '~ 

\._~ ... ~ ba iki fınatta da topu 
~ llJt bet lntlsabakanm neticesi da
~ daJdka içinde belli olacak-

~&.rında akınl&.ra başlıya
~ • 35 inci dakikada bir 

a:"t 1ltu ıla.r ve ceza vuruşundan 
*)..~ ._ &\'fıı CİÇOviç k·.ra ile gü-

~ ,~ tlaııu kaydetti. 
~~l ~Yete düşen Kurtuluş i
~~~ Yaptığı bir hUcumda sol a

'tt ll1c :}'aft ile heraberliiğ temin 
~ e\rre böylece 1-1 netice!en-

~Yında rüı.g~rla beraber 
~ia rağmen bir türlü üs -

~~~~·en Perahlar 15 in-
httııc· ınonun güzel bir ka 
~ !'ı golJerini de attılarsa da. 
~~Yretli bfr oyun oynr -
~~· e;,:ıar da 30 uncu dakika
... ~ "'•:ernıeye rnuvnffak ol

,~~lk tarafların ikişer go· 
le bitti. Gilne~ ve Fencı bahçe ta7."tm1.arı nıııça 

5-2 yenildi 
DlYınkü oyunoarıoe Güneşınıer 
lfilaD<Oı bnr gaUbDyet kazandılar 

Günün ikinci müsabakası Güneş ile 
Fcncrbahçe arasındaydı. tstanbulspor 
lu Adnan Akının hakemliği ile saat ü
çü kırk beş geçe başlıyan bu karşılaş
madan evvel iki dost klüp biribirleri
ne çiçekler verdiler. - ecnebi temas -
larında olduğu gi'..ıi - merasim yapıla
rak iki on bir biribirini selamladıktan 
sonra şöylece dizildiler: 

Güneş: Cihad - Farıll .. ·, Reşad - Yu
suf, Rıza, Boncuk Omer - Salôhaddin, 
Niya::i, Melih, Mttrad, Rcbii. 

Fcnerbahçe: Necdet - Sedad, Lebib 
Re~. A ngelidis, Esat - Niyazi, Şa -
ban, Bülcnd, Fi1:ret, Naci. 

Maçın başJnngıcı ve Gilneşln 
ilk goltl 

- Mfl8abaka, i'U~ ar1c~ alan 
Gün~lerin çok süratli bir hücumu 
ile başladı, bunu ayni hızla yapılan 
bir Fener akını takip etti. Müsabaka-

nın üçüncü hücumu Güneşlilerin SalA.
haddin vasıtasiyle yaptıkları inişti. 

Güneş sağ nçığı bÜZ91 silrdüğü topu 
a:13ağı yukarı 25-30 metreden çok gü
zel bir vole eiitle Necdetin kıpırdama-

lstanbul mın'akası 
tarafından 

Kluplere yardım 
e d i liyor 

Şehrimizdeki spor klüplerine, İstan
bul mıntakası tarafınd:ı.n muhtelif 
miktarlard:ı yardım edılmesine karar 
verildiğini evvelce yazır.ıştık. Para 
dağıtılm:ı işine başlanmıştır. Fakat 
klüplerimize yapılmakta olan bu yar
dım, klilplcrdeki futbol şubelerinden 

baş'ka kısımlara sarfedilmek üure ya
pılmaktadır. 

sına meydan bile vermeden Fener.baS 
çe kalesinin ağlarına taktı. 

Fenerin ve Güneşin 
karşılıklı golleri 

Sarı lacivertliler daha kendilerln.I 
toplamağa vakit bulamadan yedikleri 
bu golden sinirlendiler ve hticunı hat
ları şuursuz bir oyun tutturdu ; Fik • 
retin bütün gayretine rağmen - Ga -
latasarayın aksine - bunların da :;ağ 
tarafları Niyazi, Şaban ve Bülendin 
bozuk oyunları yüzilnden hiçbir iş gö
remiyorlardı. Birkaç semeresiz akm -
dan eo.nra 10 uncu da..\ikada Niyazi • 
nin ortaladığı topu, Na.ci fa.Isolu bir 
vuruşla gole tahvil ederek talmnım 
beraberliğe yUkselttiyse de bu vaziyet 
Güneşlilerin daha fyf çalışmalarma 

sebeb oldu. Netekim yine sağdan akan 
Güneş muhacimleri Salfilıaddinin or -
talayışma vakitsiz bir çıkış yapan 
Neodetin hatası yüzünden ikinci. gol
lerini de attılar. Bunun aka.binde gU-
7.el bir fll"Sat yakalıyan Fenerli Niyazi 
topu ha\'aya dikerek kaçırdı. Onuncu 
dakikadan yirminci dakikaya kadar 
mütevazin geçen müsabaka, bir hayli 
7.evkli ve heyecanlı olmaktaydı. 20 in
ci dakikadan sonra Güneşliler her an. 
artan bir Ustünlükle oyunu idarcled 
altma aldılar. 

Giineşin Uçilncn golil 
İki cenah muavininin gayretile ile

ri atılan muhacimler, Fener kalesini 
tehdit etmekteydiler. Netekim bu yar
dım lard:uı, yani muavinlerinin ileri 
attıkları toplardan birini Angelidis i
le Sedad ıska geeçrek topun Melihin 
önüne kadar gitmesine sebeb oldular. 
Güneşin bu fırsatçı merkez muhacl -
mi de bu suretle Uçüncü golü kolayca 
kaydetti . 

Bir dakika sonra yine Melih seri bir 
hücum esnasında Necdetle çarpışarak 
sakatlandı ve oyundan çıktıysa da on 
dakika sonra tekrar girdi. Fakat bu 
defa ilk hızını kaybetmişti . 

Giineş:n dördüncü sayısı 

Oyunu yava.slamasına ve gelişi gU
zel oynanma.sına rağmen Güneşin ha
fif baskısı ile oynanırken Rebii Esadı 
atlatarak Fener kalesine kadar indi 

~ De,·amı 12 tnc1de 

Çoban Mehmedin 
teşekkürü 

Senelerdenbcri milli güreş takımı

mıza büyük muvaffakıyetler temin e
den Çoban Me.hmcdin yaptıracağı eve 
yardım için geçen salı akşamı Şehza
debaşında bir müsamere verildiği ma.
Himdur. 

Bu kadirşinaslıktan çok mütehassis 
olan sevimli pehlivanımızdan aldığı -
mız bir mektupta, "bu müsame~y.i ha
zırhyan eczacı: Asafla okuyucu Safi -
ye, sanatkar Hazmı, Vasfi, Naşid, Mu 
ammer ve o gece temsilde :rol alan bil
tiln artistlere candan teşekkUr ettiği• 
nJ,, bildirmektedir. 



TltlıırkDye<dle ~aıırom ve nltlı'ffus Yakın yurd tetkikleri: 6 

Beyazıt kulesi 
Bundan önce, 

İstanbulun ta • 
mnmrş kulelerin• 
den olan Galata. 
kulesini görmüş • 
tük. Bu kule hak
kında, gerek ta -
rlht ve gerekse bu 
gilnkü durumu et
rafında türlü bil
giler ö~rrendik. 

Memleketimizin tarım 
bölgeleri nereleridir? 

; Kış 

Bu gün, Istanbula 
yangın zamanın -
da bUyUk fayda -
la.r temin eden Be 
yam kulesini gö
receğiz. 

Bu kule, 1825 
te yeniçerilerin 

Ytr bembeyaz, 11/ik kal rengi. kaldmlmasmda n 
Kuşlar h;p brrakmrı ahengi.. evvel ve tahta o -
Kamcrlruor ua:a rüzgdr.. larak kurulmuş • 
Jler taraf kar, her. taraf kar.. tu. Üniversite _ 
Gök sanki a4lamakta, 
Saçaklar hep damlamakta... nin bulunduğu yer Son yapılan nüfus sayımının neticesi Ne ldtiftlr ucuıan kar, de de eski bir sa-

TU.rkiye, her 3eyden önce bir çiftçi 
memleketidir. Halkın dörtte UçU bu 
f§le uğraşır. Yapılan bir hesaba göre 
1,500,000 den fazla aile çiftçilikten 
kazandığı gelirle geçinir. 

Yurdumuzda. tarım işleri küçilk kü· 
çülc parçalara ayrılmıştır. Bu parça -
Iardan herbiri bir bölgedir. Bunlan 
sayacak olursak dokuz tarını bölgesi 
olduğunu öğreniriz. -

1 - l{uzey Anadolu silsilesile Ka
radenizin sahil bölgelerinden ayrılan 
kısımlardır. Mesel~ Bilecik, Eskişehir, 
Bolu, Çankırı, Ankara, Kütahya gibi 
bölge!er. Buralarda çok miktarda e. 
kim işi yapılır. 

Hayvan beslenir, bttrtıı.a. talenmeyeta 
ru-azi yüzde 8 dl:r. 

2 - M::.ı.rmaranın ~ kısmı lle, 
Manisa, İzmir, Aydm, Denidi, Isparta 
gibi Hlerdir. Burada yazlar sıcak ve 
kurak geçer. !yi pamuk yetişir, zeytin, 
susam, meyva, üzüm incir buranın 

başlıca zenginliğini teşkil eder. 
3 -Marmara havzasmm yukarı ta

rafına rn.slıyan yerlerle Trakya bölge
sidir. (Edirne, Kırklareli, İstanbul, 
Bursa gibi). Burada tarım işlerine 

son yıllarda büyük bir önem verilmek 
tedir. 

4 - Antalya, İçel, Mersin, Adana, 
Mara.s, Gaziantep, gibi kısımlardır. Bu 
rası çok yağmur görür. Bu yerlerde 
pamuk en birinci tanını teşkil eder, 
meyvaları da meşhurdur. 

5 - Erzurul'l'.L Erzincan, Beyazıd, 
Kars, Artvin illeri beşinci bölgedir. 
Burada en fazla arpa, buğday yeti • 
şir. 

6 - Van, Hakari, Bitlis, Siird, Di
yarbakır. Mardin, Urfa gibi illerdir. 
burada da muhtelif tarım işleri yapı
lır, buğday, arpa gibi... 

7 - Karadeniz sahillerindeki iller
den, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, 
Sinob, Kastamonu, Zonguldak, gibi 
yerlerdir. Burası Türkiyenin en çok 
yağmur gören bölgesi olduğundan ta
rım burada pek fazladır. 

8 - Kuzey. GUncy ve doğu kısım-

• 

ihtiyar bir zeytin ağacı 

ları arasında kalan Amasya, Tokad, 
Sıvas, Karahisar, Malatya illeridir. 

9 - Kayseri, Niğde, Konya ve Af
yonkarahisar dokuzuncu bölgedir. 

Bu hesaba nazaran, Tiirkiyenin do
kuz bölgesindeki tanın arazisinin yüz
d~ s9 u hububata ve yüzde 11 i nohut 
mercimek gibi bakliyata ayrılmıştır. 

Türkiye bağlanııa gelince, bu 500 
bin hektar araziyi kaplar. A.sa_ğıdaki 
istatistiğe bakarak bu yıl nekadar 
buğday, arpa, nohut ve mercimek, 
pamuk ve meyva gibi şeyler yetiştir
diğimizi anlıyabilirsiniz: 

Buğday 3,769,312 ton 
Arpa 2,303,685 ,, 
Yulaf 215,484 ,, 
Çavdar 448,574 ., 
Pirinç 72,844 ,, 
Dan 47,814 11 

Kuşyemi 14,933 ,. 
Mısır 685,816 11 

Muhtelif 5,017 ,, 

Niif us ve şehirler 
Türkiyenin nüfusu, yapılan son nü 

fus saymının göre 16.200.694 dür. Ki· 
lometre murabbama vasati olarak 
(22) kişi d~ • .Aşağıdaki cetvele ba
karak her illin nüfusun.un kaç olduğu
nu öğrenebilirsiniz: 

İllerJn nfifuslan 

İstanbul 883,414, İzmir 596, 078, Kon
ya. 570,992, Ankara 538,669, Balıke -
sir 482,261, Bursa 441,663, Sıvas 

435,630, Manisa. 425,038, Malatya 411 
bin 513, Seyhan 387,009, Erzurum 

386,428, Kastamonu 361,671, Trabzon 
359,791, Kütahya 349,005, Samsun 
338,014, Kocaeli 335,492, Zonguldak 
!?1,248. Kayseri 312,469, Tokad 
310,152, Kars 306,44.4, J..J.yon 299,794, 
Çonım 286,751: Deni~ 286,265, Ga· 
ziantep 286,616, Ordu 283,340, İçil 
271,914, Çoruh 270,688, Yozgad 262, 
268, Aydın 260,791, Giresun 259,673, 
Bolu 254,254, Elaziz 253,693, Niğde 
274,592, Antalya 241,569,'Urfa 229, 
201, Mardin 226,030, Çanakkale 223, 
225, Diyarbakır 214,871, Muğla 

197,069, Tekirdağ 193,537, Sinop 
192,150, Maraş 189,801, Edirne 184 
bin 801, Eskişehir 182,961, Çankırı 

177, 734, Kırklareli 172,344, İsparta 
164,256, Gümüşhane 162,921, Erzin • 
can 158,383, Kırşehir 154,676, Muş 

143,527, Van 142,672, Amasya 128,497 
Siird 127,728, Bilecik 125,417, Ağrı 
106, 727, Burdur 96,152. 

l 
Gündü: uaOar, gece ua/1ar.. ray vardı. Bu sa·· 
Tepeler kar, dereler bu:ı, ray bir zaman 

H Titriyoruz, üşüyoruz.. sonra askeri kışla 
1: l'ağnmr, rü::gı1r., fırtına, kar, F. 
ı: Kışta başka bir zevk var!.. !! haline çevrildi ... 
li E. AJ-'t ii Yeniçeriler bir ak-
J! si §anı kızarak kuleyi yaktılar ve os-
:!::::-.::::x:::: .. w .. :.::::::::::::::.-::.u •• ::==:1 manlI imparntorlanndan ikinci :Mn.b; 

iyi ekmek 
nasıl olmah? 
Ekmek unu, buğday, çavdar, yulaf 

arpa, mısır, pirinç gibi hububatın öğü. 
dülmesindcn yapılır. Buğday otunun 
f çlnde gulten denilen besleyici bir 
madde ft!'dır. En iyi ekmek de halis. 
buğdaydan olan ekmektir. Zayıf ve 
hastalıktan kalkan insanlara bu ek • 

mek çok yarar. En az besleyici ekmek 
çok kabaran ve tahammur eden ek . 
meldir. Bayat ekmek ~ ekmekten 
çok besleyicidir. Çünkü onun içindeki 
su kaybolduğundan hazmı da daha 
kolaydır. Çok elden geçirilen unla ya
pılan ekmek besleyici olmadığı gibi 
çok esmer ekmek de istenilen biçimde 
bir ekmek değildir. 

İyi ekmekte §U §artlar bulunmalı -
dır: kabuğu nar gibi kıza.rmalı, içi 
iyi pişmeli, ne yumuşak, ne yapışkan 
olmalı, ~de bir<,;ok delikler bulun-

mut 1244 hicri yılında kuleyi merJlle 
olarak yaptırdı. Uzunluğu 50 ınetre -
dir. 180 basamağı vardır. BasaınaJd~ 
n çıktıktan sonra gcnLs bir od3) 

raslamr. Kulenin içersinde, tUrlil -yer· 
lcrinde ~ncercler vardır. Şehrin bet: 
hangi bir yerinde yangın çıktığı tJl lJl 
man, kuleden işaret verilir. J{ulctı ıı· 
yukarsma çıkıldığı zaman dn !stanb ~ 
Yun tfütn semtlerini lm~bakışı gortl'I~ 
mUrnkiln r. Siz de ailenizle veya!ıtcf' 
da öğl:e~iniz1e gidip kuleye cı 
mz. 

Kaç derecelik 
hararette eriyorfııt 

650 dereced' 

1045 11 

Alümlnyom 
Altın: 

Bakır: 1076 '' 
Cam. 1200 11 

Cıva: 39,5 '' 
Çinko 412 •' 
Demir: (çiğ) 1200 '' 
Demir: (maden) 1135 '' 
Demir: (yumuşak) 1550 '' 
Gümü.~: 970 " 
Kalay 230 " 

mamalı ve parmak basılınca çukur 
Bu yazıyı keserek coğrafya 'dosya- ] olmamalıdır. 
nıza koyunuz. 

Yeknn: 16,200,694. K 330 
,, 

urşun: 

Lastik: 125 ,, 

Mum: ~ 
~-------------------------------------------------------------------------------~~------------------------------

vanokDaıra ıııason palnsaman 

Bir yanık vakası karşısında heyecana düşmeyiniz, ba· 
ğırarak hastayı ürkütmeyiniz. Eğer yaranın üzerinde el 
bisc varsa bir makasla kesiniz (resim 1). Ellerinizi sabun
la yıkayınız, tırnakla.rmızı iyice temizleyiniz; bu işleri 

gayet çabuk ynpmız; çünkU yanık yerler hava ile temas 
edince çok ıstırap verir. 

Xaradan b.ü)jik olmak §artile, dörde katlanml3 bir 

~ 
gaz bezini (resim 2) temiz bir yağa • tercflı~~ '' 
yağına - batırmız; yaranın üstüne koyun~. (~ 

Üzerine, idrofil pamuğunu güzelce yerleşt!1'~nıı ortP' 
Dikkat ediniz ki, pamuk yaranın etrafını ıyıce .. ıel fi', 
sim. 5). Burulan sonra, yarayı, çok sılmıadnn ~it f1 
ruz (resim 6); hastaya kahve, çay gibi içccc1' 

. . { . 7' 
nnız _,res.un. . J,.• 



liatırlıyamıyor 
llolivudda meşhur sinema yıldızı, 

llıvarede birisine : 
~ Cehreniz bana yabancı gelmiyor, 

• evvelce bir yerde göıilfmtıetUk 
llliba? 

- Evet madam. Ben sizin ilk koca-
llıına! . 

2'eraa - I~ bayma, rob üa~ 
~· Yukan böy'le duracak. Gü.zel de-

""''' Otomobilde 
l: ~obilin frenleri bozulmuştu. 
>.o ... ~ &f&ğı yıldırım gibi bir sürat
tı~diyorlardı. Şoför dehtetle haykır-

~ llapı yuttuk! Aşağı virajda uçu
.. -;:_«ldeceğizl 

-.ıgteri bağırdı: 
a.._ ':' Aman felAket ! bari taksi saatini 
.. IU'Qurun! 

~·1/Uah./ Ayıe, aaçlannı çorap 
.~ 'lotJptım&lf/ 

, Haslsllk 
.... t&zi çoeut ba.ğmyordu: 

"' -· ltksprea yoldan çrkb. On beş 
Iİ.ai. hrah var. 
, adanı sarardı, arkadqma: 

ldit ~! dedi. Karım da o trende 

'°:leYle hemen bir gazete al da 
'IJı~ku ... 
'0~u Yok. Yarınki nUlha.yı a
' ~ana kadar kaza kurbanla

erini de öğremn.if olurlar. 

Pofü - Ne yapı~10raun orada1 
Sarho' - iki dire!ii., nra81ndan geç 

me:;c çall§tyorum! 
- Fransız karikatürü -

iştah ııacı 
Fena halde karnı acıkmı§tı. Lokan

taya girdi, Uateye baktı ve bir biftek 
ısmarladı. Garson boynunu büktü: 

- Biftek yok efendim. 
Tekrar listeyi gözden geçirdi bu se

fer pirzola istedi. Aldığı cevab gene 
menfi oldu: 

- Pirzola yok elendim. 
Bitkaç defa daha ne iatediysc yok 

cevabmı almca kızdı: 
- Peki ne va.r? 
- Bizde yalnız kuru fasulye ile ci-

fer tava.er ve piyaz var. 
- O halde ne diye listeye bu kadar 

yemekisınlyazıyol'BUlluz? 
- MUoterilerin fftihuı açılsm di

yet 

Felaket 

1 
1 

Bulgariatanda elbisenin çok ucuz· ol
duğunu öğrenmlftl. Hem gezmek, hem 
de elbise yaptırmak Uzere oraya git-

meye karar verdi. Fakat döntltte güm 
rUkte mUfk1lllt çekeceğini dtlfilnerek 
gayet eaki elbiaeler giydi. Bulgariatan 
da birkaç gUn kaldıktan sonra yeni 
elbiselerini paket halinde aldı ve he
men trene alladı. 

Yolda kompartmıanm bot olmasm
dan iatif ade ederek soyundu, kendial
ne biç lüzumu olmıyan eaki elbisele
ri vagonun penceresinden dışanya at
tı ve yeni elbiselerini giymek Uzere pa. 

keti açtı. ı 
FelAket! terzi pakete pantalonu koy-

mayı unutmuıtu. 

. .::;;:; 

Sapahleyln işine geç kalmıştı. Pat
ron söylenince: 

- Berbere gitmiştim, dedi, saçları
mı kestirdim. 

Patron köpürdü: 
- lı zamanında berbere gidilir mi? 

Bu ne iş? 
O sükftnetini bozmadan cevab verdi: 
- Ne kızıyorsunuz efendim? Saçla

rım iş zamanında da uzamıyor prn? 
llulgaristauda elbiesnin ~ok ucuz ol-

Hizmetçi kız - Te§ekkür ederim 
b ıyan ... Böyle elbiaelerinia: gibi, bı1dı
ğınız bir Uıtiyar zengin de wr mı 1 

Göı"ü.nmcz adamın zifaf gecesi ... 

ScksOretavsıye 
Kuvvetli rakibile çarpışmadan önce 

acemi boksöre, meneceri nasihat veri
yordu: 

- Soluyla. vurm~sına lnıkln bırak
ma ve sen sağdan yerleştirmeye bak. 

- Peki, solu ile vurmaya muvaf
fak oluna ne yapmalı? 

- O vaziyetle senin meegul olmana 
hiç lüzum yok. Seni hutaneye biz kal· 
dırmz! 

itiyat 
Poet&cı olan arkadqma sordu: 

- Tatil gününde ne yapıyorsun? 
- Yapacak hiçbir eeyim yok, be-

nim yerime çalışan arkadaşla bera
ber dolaşıyorum. Vakit geçiyor. 

1..:. 

Kad4n - 8izt lcabul etmek için ya
taktan kalktım. 

Erkek - Buna pek müteessir oldum 
'baytJn! 

HiS, AŞK ve IZTIRAP ROMAN 1 
Nakleden: SUHEYLA ŞEllH 
~--------ı:www:...--..•owwwz---2-E_..-...owwwı_.-.owwwz_.._..,....,.. ____ ......,. 
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Asabt parmaklarlle masanın llstün 

de duran bir çaydanlığı alarak tep
sinin Ustüne koydu .. Uvey annesinin 
r.oğuk nazarları kendisini BllzUyor
du. Belkls hanım gene söze başladı: 

- Sana karşı iyi bir hareket de
ğil. 

- O ... Onun bu hareketini kıskan
mıyorum. Çok iyi, ölUmden sonra 
bile devam eden bu sadakat blllkis 
hoşuma gidiyor. 

Belkis hanım, manasız bir sesle 
devam etti: 

- Dol"rusu ben buna tahammül 
edemezdim. 

Nermin sessizce, boş fincanları 
tepsiye doldurarak, mutfağa götür
dü. Sonra odasına çıktı. Pek az eş
ya ile döşenmhş, geniş odasına akşa
mın karanlığı çökmüş, çiçeklerin 
kokuları dolmuştu. 

Nermin açık bir pencerenin önüne 
ı:lttl. YUzUne ağır, rutubetli bir rilz
gAr çarptı. Gittikçe kararan gölgele
rin içinde biraz evvel serpen yağmur 
yapraklardan yavaş yavaş sU?.UlUyor 
du. Genç kız pencerenin kenarına da 
yandı. Birdenbire kendini çok me
yus hissetmişti. Şimdiye kadar far-
kına bile varmadığı yeni bir hissin 
doğduğunu anlıyordu. Kıskançlık 
mı? O ... Hayır bu olamazdı. Bir ölU 
nnsrl kıskanılırdı? Ne saçma fikir! 
Fcrldin bu aşkı karşısında blllkls 
memnun olması lAzımdı. Uzun za
man sevdiği bir kadının mezarının 
bile UstUne titremek ... 

Bu. başka birisini sevmesine hiç 
mani değf ldl. 

Atır, sıcak, su damlaları genç kı
zın ellerinin Ustüne düşüyordu. Yat 
mur başlamıştı. Nermin pencereyi 
kapıyarak çekildi. Yavaşça, tltrlyen 
parmaklarlle esvabını çözUp çıka-
rırken: .. Hiç bir gün de bir esvabın 
bana yakıştığını, yahut ken~tstnln 
botuna gittiğini söylemedi.,. dl7e 
dUşUnUJordu. 

-...-
Nermin, bir 1abah, gecenin rutu

betini muhafaza eden bahçenin se
rin rUzglrlr yollarında gezinirken, 
etraf dökUlen sararmış yapraklarla 
örtUlmüştU. üzeri Arap işi koyu renk 
lerle işlenmiş beyaz düğiln esvabt
le, omuzlarına gene beyaz bir pele
rin almış dolaşıyordu. 

Sabahın serinliği solgun rengini 
penbeleştlrmlş, biçimli büyücek fa
kat renksiz dudaklarına canlı bir 
renk Yermişti. Bir gün evvel Hikmet 
paşa: "Busilnlerde daha gUzelleştl
nlz kızım.,. dem!şti. 

Kendi de bir ay evvelinden daha 
güzel olduğunun farkındaydı. Eski 
üzüntUlerinden, Belkis hanımın bi
tip tukenmlyen tanakkümilnden ar-
!ık kurtulmuştu. Fakat her şeyden 
ziyade Feride karşı duyduğu mu
habbet onu manen ve maddeten de-
ğiştirmişti. Solmuş yaprakların gU
rUltUlerlnl dlnliyerek çiğ tanelerlle 
ıslanan küçük yollardan geçiyordu. 
Birden karşısında sonbahar güneşi
nin altında parlayan küçük bir kulü
be bitişiğindeki mezarı gördü.Mezar 
köşklln hemen yanında denebilirdi. 
Etrafta çamlar soluk yeşil renkleri-
le yUkseUyor, çiçekleri dökUlen gUl 
ağaçları sarı yapraklarını döküyor: 
kırmızı, san, açık sarı, beyaz kri
zantemler blltün gUzeIUklerlle hafif 
hafit sallanıyordu. 

Nermin mezarın parmaklıklarına 
yaklaştı. Alnını dayıyarak güzel bir 
sanatkA.r E'llnden çıktığı belll mezar 
taşını seyrediyordu. 

Güzel bir gül kokusu duydu. Mezar 
çiçeklerle doluydu. 

Nermin bu kırmızı beyaz, pembe 
ve çok taze gülleri gördü. Ağaçlar 
arasından sızan aydınlıklar mezarın 

beyaz mermerinin üzerine aksediyor 
dn. Nermin üstüne kazılan yazıları 
okumağa başladı: 

20 yaşında ölen Hikmet paşa zade 
Feridln sevgili zevcesi Feride 1'1erat 
burada istirahat eder. · 

Nermin parmaklığı daha sıkı tut-
tu. Başını bUyllk bir tevekkUlle eğdi. 

Onun nihayetsiz bir rahatlık ve 
saadet içinde lstlrahatı için dua etti. 
Yeni Aleminde bahtiyar olmasını isti 
yordu. Fakat geride kalan bu genç 
kadın için biç olmazsa dlinyadakl 
saadetini bırakmalıydt. Şimdiye ka. 

dar inhisarına aldığı Ferldln aşkını 
artık kendisine bırakmalıydı. 

O Ulbl, yüksek yerde onun buna 
ne ihtiyacı vardı? Halbuki zavallı, 
Nermin kocası tarafından sevilm<'z 
se ne kadar llzlllecektl ! 

Alnını parmaklığa dayamış du.:u. 
nUyordu. Şu geçen bir ayı gözünün 
önüne getiriyor, Atlnadaki on bPş 
gUnlUk seyahatlerini, Ferldln neza
ketini, vaztyetlertndekt inceliği. o • 
nun iyiliğini dllşUnUyordu. Sonra dli
nUş.. Hikmet paşa köşktınUn sıtkln 
ve çok kibar bayatı. Hikmet paşanın 
muhabbetle dolu iltifatları ve Feri
din IA.kayltllğl.. 

Evlenmeden evvel bu lAkayltllği 
nasıl bir vazife diye kabul etmişti? 
Bir başkasının, bir ölünün hatırasile 
mütemadiyen meşgul olan bir ada
ma karşı Nermin kendini çok uzak 
hissediyordu. Hırsla parmaklıktan 
ayrıldı. 

Damarları hızlı hızlı atıyordu. Ha. 
JA. lll~vcudlyetlnl iddia eden bu göl
geye karşı mukavemet edec.ek ve 
Ferldl ondan ayıracaktı. Artık Ferit 
ona aitti, hem Nermin onu ne kadar 
seviyordu!. 

Mezara bakarak söylendi: 
- Şimdiye kadar ona muhabbeti

mi gö9termele cesaret edemedim. 
Fakat bundan sonra anlayacaktır. 
Bent de sevmesi llzım .. Beni, yalnız 
beni sevecektir. 

BUyUk krizantemlerin yanından 
geçerken ılık bir rUzglr. Nermlnl 
ürpertU.Şlddetll bir heyecan onu çok 
uabl bir hale koydu, artık Ferldl 
her gün daha fazla aevmete başladı 
tını, onun bqka bir kadını ıevdlll
nl çekemlyecettnı kendisinden 1ak
layamıyordu. 

Yavaş yavaş geri döndü. Eski boı, 
fikirlerini dUOUnUyordu. "Bir ay ev-
.el her şeyin 70Iuna glrecellnf, bu 
ölUnUn bozamayacatı ıakln bir mu. 
habbette birbirimize baflanacafımr. 
ıı tahmin etmlettm. O zaman sevmek 
ne demek oldatmı11 bilmiyordum. 
timdi öfrendlm.. Feri dl sevlyoru m 
ve o beni sevmiyor.,. 

Sabahın aydınlıkları altında yeşil 

ıulan panldayan havuz durgun du. 
ruyordu. Nermin birdenbire durdu. 
Ferid kUçtlk bir yoldan kart111na tık 
mııtı. Sakin 1lerllyor, karşısında 
yUzU kızarmış duran kadını gördüğil 
halde bakışları biç değişmiyordu. 

- Nereye gittiğinizi kendi kendi
me soruyordum. Nermin böyle erken 
erken hiç gezinti yaptığınızı bllmt. 
yordum .. 

- Hakkınız var fakat .. 
Birden sustu. Daha ilk defa ola. 

rak yaptığı bu ziyareti ona söyleml-
yece ktl. Ferldeye alt olan hiçbir şey 
den Feride bahsetmlyecektt. O san
ki, bundan evvel yaşamamı .. glbl ha. 
reket ~ecektl.. Devam etti: 

- Sabahın bu saatinde bahçenin 
manzarasını seyretmek istedim. Ge. 
ceden kalan dzel bir serinlik vardı, 
biraz geciktim.. Bent mi arıyordu. 
nuz Ferid? 

- Evet. Size lzmlte gldecettml 
söylemek istiyordum. Bütlln gtınU 
amcamda geçirecek ve gece dönece
ğim. 

Nermin hayretle tekrar etti: 
- lzmlte mi gideceksiniz! Dtın ba

na Bursaya gideceğimizi söylemişti. 
nlz . 
- Amcama bugün için söz verdltf mi 
hatırladım. Eter siz Borsaya clt 
mek isterseniz ben de ziyaretimi bir 
başka güne bırakırım. 
· Her zamanki gibi çok nazikti. 
Bugüne kadar Nermin en ufak bir 
arzusunun hemen yerine gelmediği 
ne hiç tesadUf etmemişti. 

Hemen cevap verdi: 
- Amcanızı gUcendlrmek olmaz! 

Bursaya başka bir zaman gideriz 
Birden kendinde bUyUk blr cesa 
ret hissetti. Biraz tltrlyen ellnl Feri
din omuzuna koydu: 

- E~er wlz isterseniz ben de fzml
te geldim. 

Koyu mal gözleri muhabbetle par 
Jıyordu. Sabahın hafif aydınlığı 
içinde yUzQ daha pembe gözüküyor
du. 

Tekrar etti: 
- l"erfd gelirim. 
Ferit, ıotuk bir sesle ceTap ver: 

dl: 



: a mı< HABER - ~m poMall 

Milli küme maçları An karada 

Muhafız gücü ile Harbiye gücil 
2 - 2 berabere kaldllar redeki - mnhaclmler9 yaıdnnı ile iyi I 

bir merkez muavin olduğunu göster -
dl. 

Fenerbahçe 
Güneş Ankara: ıs (A.A.), - Jılilll ldlme maç- Cidden hlkim oYJWD&l'& bqlı78D 1: Galatasaray ı 

Beşiktaş 
__. Bqta.rafı 9 uncuda 

İlk kırk beş dakikanın sonları yi
ne Galatasaraym ezici Jıii.kimiyeti, f~ 
J(a.t kaçırdığı sayısız fırsatlarla geç
ti ve birinci devreyi 1-0 EC§iktaş ka
zanın?§ oldu. 

Hücum hattına gelince: geçen &elle 
lstanbulun en çok gol atan dört oYWl· 
cusu Necdet, Süleyman, Haşinı, Bü
lend hattı bu seneki m~aba.kala.rda, 
beceriksizlikten ve şilt atamamak yü
zünden çok fena neticeler almakta.dır
lar. Net.ekim düo.ktı karşılaşmalarda 

sağ ta.raf.ta Necdet ve .Süleyman müs
tesna, diğer 'Üç a.kmcı iıtabBIZ oyunla.
n ve topu ezmeleri yilz\bden takıınla
nnm rna.ğlfıbiyetine sebeb oldular. 

~ Başta.rafı 9 uncuda 
ve kendinden daha müsait bir pozis
yoruia. olan Murada topu geçirdi. Mu-

!arına bugfuı Şehir stadında C"k kala~a- hafızlılar, müteaddit defalar Har_hl,. ,J,61 
Iık bir kütle önünde başlaıımJştır. Bugun· lesine sokuldukları halde bir turı~,,. 
kil maçla ik\ uketl takım olan Ankara ettikleri müsait ıol vaziyetlerinden 
tampfyonu Harbiyegilcü ilfl Ankara ikinci· de edenıJyorlardı. ~ 
ıi Mubafızgilcft arasında i~~· lkl kardeş Bn suretle vaziyetin a!eyhle bir ~ 
fakat iki rakip takım bugun yapacakları rıldıtını hisseden Harbıyelller, ~ 
bu maçı muhakkak kazanmak için en ku~- tan yeniden hücuma girişliler· I" 
•elli kadrolarile sabaya çıkarak şu şekıl· bir aralık topu uzun bir vuruşla sol; sı'1 
de dizilnıitlerdi: _ . çirdi. Bu aralık 1ı:zct uzaktan _cekll~killcl ikinci devre 

lkinci devreye - bu ~far üzgirı ar
kalarına almi.3 olan - Galatasaraylıla
rnı biribirini takip eden hUcumlan i
le başlandı ve böylece devam etti; fa
'kat akıncı hattının ı:;ol tarafı bu kı -
mroda hiçbir i§ göremez bir haldeydi. 
IRaşim iki adım ilerdeki topa koşmu
~r, Bülend aldığı paslan iyi kullan
tflıyor, Eşra1c ise ~t bile atamıyordu. 
Sarı kırmızılılar, ikinci devrenin ikin
ci dakikasında 18 çizgisi köşesinden 
attıkları frikikten Süleymanm volesi 
:Mehmet Ali tarafından çelindi. 

Dakikalar ilerledikçe Galatasaray 
açıldık~ aç.ıldı, '58ha ortasına kadar 
llerliycn müdafiler rakip muhaclı:ıle -
re göz açtırmıyorlar. Muavinler de 
muhacim arkada§larmm beceremedik
lerini yapabilmek için onların arasına 
)tarıŞI1'.U3 didiniyorlar, fakat bu ara. -
~ atılan §U.Uer ya kalenin yanından, 
~~t.& gldi;yor yahut da kale direğine 
.?rparak geri dönüyordu. 
&alatasarayın beraberlik sayısı 

Niha.yet Haşim, bir vücut çalımıy
la. Hrlstoyu atlattıktan şonra ant bir 
~tle t(>pu Beşiktaş ağlar;ma taktı. 
• B11 beraberlik, Galatasaraylı muha .. 

Eleri biisl>Utün gevşettL 15 inci da
apan sonra top 'Şeşiktaş mtihacim

. yle sarı kırmızılı muavinlerin a -
larmda dolaemıya başladı. Bir iki 
ikeyi Salimin f edakftr kurtarışları 

atlatan Galatasaraylılar, ancak 25 
'inci dakikadan sonra yine UstünlUğU 
ite nlclılar. Necdet ve Süleyman ber
mutad kn.r§ı tarafı allakbullak eden 
nkmlar yapıyorlar. Çok mU§kül anlar 
geçiren Beşikta.şhlar da. bu akınları 
eert ve favlltt hareketlerle keameye 
~§ıyorlardr. Bu anı.da Nurinin 
Nccdete çnrpmasr hakem tarafından 
g"ırüJmediğinden siyah bcyazhlar blr 
penaltı cezasm.d;ın kl.!rlıılmuş oldular. 

31 inci dakikada - nasılsa - soldan 
!nebilen san kırmızılılar H~imin blr 
8ra pasrJla Süleymanm ayağıyla i -
iane! gollerini de kazandılarea da. illa.
hm bunu ofsayt addetti. 

Beşiktnşm galibiyet golil 
~ Galatasarayın tekrar yava.5ladığı 

E sırnda, 39 uncu dn.kik:ı.da havado.n 
en topa Salim ile Hayati sıçradı -
ve çarpıştılar. Ha.kem bunu Ga • 

IL.tasaray aleyhine favlle cezalandırdı. 
kkınm attığı bu ceza. vunı.,ıı Sacid 
rafından uzakla.ştm!amadığı içit:. 
lktaş cırla akıncısı tekrar yetişe -
~akımının ikinci ve galibiyet goll1: 

~U attt. Müsabakanın başmdanberı 
~ahir bir hflldm~yet k~Üş ol~.ala
nna rağmen maglfıb vn.zıyete dueen 
aart kırmtzıhlar, burulan sonraki bet 
altı dalôka. içinde de Beşik~ kalesl
iı adet! bombaromıan ettilerse de a
!"Gıan eUUer ya Mehmet Ali taraf mdan 
\ade edildi veyahut da. direğe çarpa • 
rak kurtuldu. Birçoğu da kalenin ya
nmaan avt.i' kaçt1ğİndan coksan daki
kalık oyunun seksen dakikasını baa
kmı altında. geçiren Galatasaraylılar, 
maçı 2-1 mağmb olara.k bitirdiler. 

Nasıl oynadı1ar 
Beşi~ ta.knnmda Mehmet Ali ve 

Faruk vazifelerini yaptılar, Hristo, 
arkadaşı kadar muvaffak olam.ıdı. 
Muavin hattında da yegane çalışan Ri
~attı. Feyzi ve Nuri çok bozuk bir o
yun oynadılar. Muhaclmler karşı ta
rafın kuvvetli mUdafaası karşısında 
'kabil olduğu kn.da.r çalıştılar. İçlerin
de Hakkı ve Şeref bormuta.d iyi idi. 

rad da sıkı bir şiltle dördün.eli Ayıyı 
da atmakta tereddüd etmedi. Güneşin 

bu aayısı 40 mcı dakikada olmuştu. 
Fener kaleaiııe bir frikik ablırken ilk 
devre nihayetlenmiş oldu. 

Dünkü maçlar 
• • 
ıçın ••• 

..... Bqtarafı 9 uncuda 
hacimleri bulıınsal.ardı, bu bel go'/4en 
hiçbirisini atamtyııook w IJ41ı4yı !-O 
mafjlUb terkettikten sonra l>u netice
yi talihsizliğe mi atfe1ecek7.erdi1 

Galatasaray takımı hakkında dü
§iindüklerimizi A't.SaCa söyliyelim: 

Dün gÖ'TdilğünMl.z Galataaaray takı
mı, hiç §ilphesiz 90k tkuvvetlıidir. &ı.
Zim, h,(;r O'!fU'lld4, bU4 miibaUiğa :müda
f aa.nın 1rüzde elli nın&mamM temin 
ediyor . .Adnan biraz dA:ıM tecrilbeyl6 
en iyi muavinlerimi::den biri olacak
tır. Galatasarayın yegane akMycm 
kısmı, Necdet 1Ve Sıücym.afı müstesna 
olmak 11.zere ımuhooim hatttdtr. B~ 
le Ra.,imde, takamlanftm ~ Mti
c.eyi ikinci derece bir~ eoyt.'IJ<Yf'-
1.ar hissini 1Jm'ml bir it.al"°'· EntJrji 
ncmmıa hiç 'bfr ~eıJ g6sterm:iyor, tın· 
tronmanlarına 1ıfç ehemmiyet t.ıernıe
'diklerini her an ispat sdiyorJar. GaUr 
tasaray ta1..'"lmında on'IJfl.6t'i bir tJMTji 
bir 1:Züpçülük ~7" P"Jrdı ~ bu gi1M 
Ga'l.atasaray müzesini aü.!liyett yüzlM
ce kupayla. !Jerefli hatım1anfl ekleri,. 
3i, bu fevka'fb~er ~ji, bu ocoJc 0§1" 

lZ6 Tro.zanılmı.,tır. H~mle Bilknd, bu
gfin ba§'larında bulunan futbol 'l«ıp
taııl.arının, bundan birJoaç .sene euevZ, 
bir Galata4aray - Fener 11WÇStım ~on 
'be§ dakikaanda, '*°lnu w ı,m...- 'kJV. 
'bflne km°§'t olan mu7ıabbet"'4.ft tn11Ue-
1'Bllit bir enerji ile, ii.3t rU8te iki gol ıa
'taf"ak taı.,mım mı:ığıubiyetten k:urtar
dığ1nı uc bö'ıj7.elikle "Gazi bll8tü'' gibi 
ııpn §crt:f li bir hatıramn da Jaı,mnılmo ... 
aını temin ettiğini 'bellc.i hatırlarlar. 
E(ier 'hatırlıyorlarsa bundan biraz ib
ret alsınlar ... 

Dün, en miifkül mr1arda ~ H~ 
§1mlc Bülendin sönük oyunlanm gö ~ 
rfüıce bu hatırayı anmaktan kendi -, 
mizi a'kımadık. 

11ir kelimeyle: 
GalııtaBaray takımı antr~n

na fazla ehemmiyet -verdiği gündmJ 
itibarım, memleketin en ymtilme.ı bir 
takımı haline 9elecektir. 

Gfrne~ - Fener mt.ıÇI 1ıakkı?Ultı /a.z-
1a söz siYıJ'lemcye Jilzum '\!OT "''' 
Pro/e~onel di3ipıini 'tle mti.2ımM i

çinde çalı.,an Gllne~ futbolcU.leri, mil
li J."iimenin bıı llk maçına, Tilrk fut.. 
bolüniin henüz görmedi.ği Juırikuldcle 
bir tafam halinde meydana çıktdar. 
Oyım tanlan, hele at'1.aft goller, ®: 
ne§in milli ldlrM ~mpiyonaaım ~ 
nm. ue m'hat rahat kaaındığvn gl>s· 
tm-nıektedir. Ftınerbcı1ı.çede "8, tama
mNıjl~ 8Önmek if.l:ıere buluMK bir fa. 

kım hali 1Jar. 
Yazımızı b1tirmeden evvel ehemmi

yetli bir noktaytı ifaret etmek '8tmiz: 
Bizd8 Jıı.tbolle benlber, aey\Toil.er de 

inki.ta/ etmiştir. Artık latanbul 1taZ1ct, 
''ye" oyunundan, yani tôj)U 'bımbp 
rakibine 8GldıraK oyu.ncı.ılan.faN Joat -
iytJen h-0-17.anmıyor, fena uaziyete ~ 
şünce, rakibine çifte -'Otmrt.ın bir o -
yuncunıın sporculuk ne:aaket ve nem
'h.ctine aykın hareket ettiğini biliyor. 
BiMcna~yh nal.d bu ~ekild6 1ıme1oet 
edeıı oyuncular lnt ftJM huyların.don 
"azgeçmc1idirler. Tabii bu ttWlriye
miz, .,!flilw." laT"d4n Jı.oolotsaK ''zeu7oi 
se7im erbabı!,, oyuncuları tıldkadar 
etme::. Biz sadece, tekmelerin hdl4 

ikinci devre ve Güneıin 
son golü 

nk kısımd& az çok ezilmiş olan Fe-
nerliler, ikinci devreye büyilk bir sU
ratle bqladılar ve daha ilk dakı1cada. 

ikinci gollerini de atmala.rına ramak 

kalmırtr ki, Naci topla kaleye girer -
ken, Faruk yetişerek bu muhakkak 

sayıya m~ olabildi. Akabinde Gtin&

~n soldan yaptığı bir akında Reblinin 
ortalayı§Dll Niyazi çok güzel bir vole 

lle befinci defa Fener kalesine soktu. 
MağlUbiyet Ayılan ziyadeleft,ikçe 

uabfle§en 1&n ilAclvertlller bundan 

sonra çok aert bir oyun tutturdular, 
bi1haıısa iki yan muavinle mtıdafile -

rin tekmel«i 88katl&mru1 olaıı. Ye -
lihle ark&dqlarmr adet& yıldırdı. 

Fenerin ikinci goın 
Bu devremn 26 mcı dakflnunndt. 

bir favl atııından f.etifade ederek Nl

yazinln attığı gol mUırtesı& oyun git

tikçe favulltı ve gittikçe RVkaiz bir 
ge}(ilde uzayıp gitti ve neticede G'1nef-
lller doatlan Fenerlileri 5-2 gibi bt1-
yilk bir farkla mağliib etmiş oldular. 

Nasıl oynadılar 

Galib talrnnda hemen herkes üst11-
ne düşen vazifeyi kusursuz yaptı. Ge-
ri'iiatıa.rda Cihad, Reşad, Faruk, mu

avinlerden Yusuf ve ömer çok iyi idi
ler. Rıza arkad&§lan kadar muvaf • 
fak olamadı. Hilcum ha.ttmda yegane 
&ksıyan emektar Rebit oldu. lkincl 
kmnnda Murad da tyl deltJdl. 

Fener takımında 1!e; ka1ecf. ft mtt
da!iler kabil olduğu kadar bomk 01-
na<lılar. Muavin ha.ttmda Aılgelldis 

milat.esna. diğerleri • mağl11blyet be.
gösterince - 1§i sertliğe döktWer ft bu 

yüJıden de her zamanki oyunlarım <Y'J
nıyamadılar. 

HUcum hattında - her zamanki gi • 
bi - Fikret, biraz da Naci ça.l:§b. Bü
lend lüzumsuz bf r insan şeklinde or
talarda dolaştı durdu. Niyazi ile Şa.
be.n ise ta.raftarlannı su.kutu hayale 
uğratan bir oyun çıkardılar. Fenerli -
ler bu son ye.!11lmelerile - bundan bir 

hayli sene evvel Ga.l&tuan.ym yedi 
'kişilik ta.knnmdan yedi gol yemeleri 
Te yine Galata.saraya üç dört sene ev
vel ~1 mağl!lb olmala.n !sti&na edi • 
lirse .. yerli t.&kımlardan biri kallt .. 
amda eın bUytlk hezimete uğram11 ol
dular. 

O.M.KUTNAK 

\'ağlı güreş 

mU&abakaları 

'L-1 'bi ''vay pnMım ama çtı'ktı ve; •••• ,, gı 

Bayram müna.aebetile Çemberlitq 
Aile bahçesinde yağlı güreo mtlsaba
kalan ya.pılm.ıgbr. Evwlki glinkU kar 
§ıla§Mada Deartede Yusuf 4 rakip ara
sında. birinci olmuştur. KUçUk orta.da 
Tekirdağlı :Mustafa ile Uzunköprülü 
Nuri berabere kalmışlar, bq altlnda 
Adapaza.rlr Servet Ça talca.lr Recebi 
yeıuni§tir. Bap. yapılan güreşlerde 
ar&bacı Mehmet birinci olmU§. Musta,.. 
fa ile Sa.n Bekir berabere kalmışlar
dır. 

Harbiyegücü: Fethi - ŞükrQ, Sabn - bir ıülle takımına 43 üncü dakıkada ra 6' 
Zeki, Muhterem, Haşim - MQcablt. CelAI, bir gol kazandırdı. tkl dakika ·~ı, 
Abdıırrahman, hzet, Şerif. de,·re 2-0 Muhafızgilcünl.!n aleyhine 

MubafJSl{lcll: Fuat - Salih, Saffet - neticelendi. ~ 
Jbrahlm, Cihat, Ahmet - Şahin, K~ın:ıl, lklnci devre başl:ıdığı zaman ille eD ,t-
Rıza, met, Naci. _ • de rüzglra karşı oynamasına ralm 4fl" 
Hakeın Kemal Halimin dildü#il ile baş- zel bir oyun çıbran Harbiyenin bll tP' 

tayan oyunun ilk dakikaları karşılıklı de· rede sayı adedini nrttıracalı tabınfn 
neme!erle ıeçti. nuyordu. Fa'kat hiç de öyle olmadL ..-! 

8 inci dakikadan sonra oyun yanş ya- tık devreyi vasat bir oyunla S-G tJ#lf" 
nş Harbiye lehine inkişaf etmeAe başla- bitiren MuhafızrficQ, m11çm ikinci dl'' 
dı. Esmekte olan şiddetli rüzgAra karşı yt birinci denede g'&rlllmemlt bir ~ 
oynamaya mecbur bulunmalarına rağmen ma ve ahenkli bir o'J'llnla, oyuna Ha ıd°'" 
top daima Harbiyelilerin tesiri altında o- nısıf sahıısına intikal ettirmiş bulun 
}arak uzun veya kısa paslarla ayaktan aya- Jardı. , 
ğa dolaşıyor. 25 inci ·dakikada Rıza Harbiye ktl tfllll' 

Henfiı 1' O.nen dakika olmuştu. Solaçık yapblı sıkı vuruşu ~abri ~liyle ke9 et Jıll 
hasim kalesine kadar stirükledlAi topu den hakem penalh cezası ..-erdi. Sa~ 
mükemmel blr eşape ile ortaya geçirdi. nu gi\zel bir pll&e vuruşla 25 inci 
Celll çok mO.salt vcı demarke vaziyette da gole tahvil etti. ~ 
yakaladılı bu topu sıkı bir 'VUTUfla Muha· Bu ıoı. Hr.rblye kunel maD U JlO' 
fızgftcl\ aAlanna taktı. oldukça ııarmuş fakat bana mu~.~. 

Yedilti bu aoldeıı so11ra . caınlanan Mu- bafızlılarda ciddi bir canlılık ~ r 
hafızıriicO. Harbiye kalesine doAru htıcuın- 37 fncl dakikada kale önlerinde b1t ,, 
larını alklaştır.maya başladL Harbiye mil- yalına geçiren Rıza beklenmlyen el .ı 
dafaası Mubafızg(lcll hftcumlannı bir hay manda çok ant şutla takımının fklll ?fi' 
Jf zorlukla ve ancak uzun TUrUşlarla ke- beraberlik sayısını da yaptı. Oyundll ,_o 
seblliyordu. 20 inci dakikada Harbiye fian sonraki kısmı 'daha ziyade M~ 
kalecisi Fethi tnetln çok yakından ~kti- bnsklSt altın ela olarak karfılıklı h '4' 
il sıkı bir t6til munffakiyetle bertaraf la faknt golsüz olarak geçti~nde1l _. 
~derek kalesini muhakkak bir golden u- 2-2 benberlikJe eona erdi. __.,/ 
saklaftırmıştır. Bir dakika sonra da Mu· 
hafız kaleşi ayni suretle b0y11k bir tehll· 
ke geçirdi: 
Yıldınm alratile Muhafız kalesine ka

tiar giren Oç Harbiye ortaaı, kale önlerin· 
de bir hayli korkulu nnyetler yarattı. lı
zetln cektiAi sıkı bir ştıUl bu defa Fuat 
nefiı bir plonjonla yakaladı. 

Yugoslav-Şişli 
... Baftarab 8 incide 

çık muhalıbk gol olacak pod8yon -
Iarda ya topu havalandırdı, veyahut 
d&mkapçtl. 

Pek ender' g&illen IJl11 a1r'm'lan i9e, 
)'ine mOdaf&ayı apm•dan geri çev • 
riltJudu. Dev.N ortaJarmda lld takim 
da 1tamıAkanBlk bir oymı tutturdular 
be de bu uzun 8llrmıedi, 30 mıeu da
kikadan aonra top Şitli kalest. &ıftn.. 
den ayrdmas oldu. Fa.kat. m1ııaf1r ta
kım muhacimlednin fxn&t kaçnmak
ta blrlbirleriyle yarış etmeleri, Şişli 
mUdaf aasmın sert, faka.t canla. ~la 
mukabele etmesi vaztyetfn değieme -
mesine sebeb oldu. 

Hakemin dU.dUğil maçın sonunu ilan 
ettiji Mm8J\ Yugoslavya~ ilk 
iki oYUnu ile kıyas edilemıyecek ka.
dar ltötil oyn.am11 olmakla beraber' 
bu maçı da kaz.anarak sahamızdan 
tıiç mağlflb olmadan aynlıyordu. 

••• 
Her pazar sabahı Talisim stadında. 

oynıyan gayrif edere klüpler ~roda.
ki maçlarda çok gü2'ıe1 mUsa:oakala.n
nı seyrettiğimiz Şişli ta.knnı lbu mtl -
sabaka.da çok bozuk oynadı. . 

Buna, kazanmak azmile oyuna. t;q.. 
lıyan, fakat ilk dakikalarda bir mft : 
da.filnin hata.sı yUzlinden gol yemelerı 
sebeb olduğunu zannediyorum. Bu sa
yıda kaleci de kabahatliydi. MUda.faa.. 
da en ziyade göze çarpan Nubar 'Ve 

Mart.ayan oldu. Hilcmn hattı U5e - Ş~k
rü ile takviye edilmiş olmasına. rag .. 
rıwın lhiçbir iş göremedi. Bunda da ta
knnda ilk defa oynıyan bu gencin ça
lım sevdasına kapılmasI başlıca amu
di. Sağda Suldur ile Arşevir de kendi
lerinden beklenen oyunu çıka.ra.ma.dr -
lar. Akıncılardan yegine muvaffak o
lan eol açık Dirandı. 

N.R. 

Yogoslavler memle
ketlerine dlndDler 

Yugo&lav misafirler Şişli müsaba -
kasından sonra o alqa.mki trenle mem 
leketlerine dönmüşlerdir. 

ızmDrrde 

üçok: 1 
Alsancalı: O 

tznıir, 0

13 (A.A.)' - Mllll kilme ~ 
kalanna bugün t! çok - Aisancak ~ 
maslle başlandı. Maça al.c1m gibi 1uıs1" 
ta olan yağmurun altında devanı 0~ 

Hakem Ferldln idaresinde oyuna 111 ',J 
ciılı Tekil ilk kaU neticeyi almak i~ 
!kt takımın azami tunet sarflle ~ 
da g&rn:roruL Bu suretle başlayd ~ 
ilk deweai hemen hemen m~ ~ "t' 
attmda cerenn etmlt '" Od takJID 
çıbramamlfbl'. ~ 

M tlnctl daklba.,.. 25 lıld ~ 
AJaDealın iki dseJ 801 fınaU 
lannı glSrllyorm. ~ 

35 inci dakikada .Allnfn Mrt ~ f_ 
dan dolayı hakanı Alsancak ale ~ 
naltı ..-erdi. Fakat atılm şilt kale 411 "iti 
çarparak geri eeldl Te bu suretle dO. 
lan mildahale neticesinde klL~ 

Devre de bu sureti~ bütlln ~ ... 
raAroeo ROisüz olarak 0-0 ..J 
nlbayetlendL ~ 

İkinci devre bıışladılt nnıd ~ 
takımı komblne bir oyunla Oço!:e ;~ 
başladı. Fakat yağmur bu dc'V ~ 
tini daha ziyad.:ı arttırdıAındaD ,ocJfll"" 
top oynamak değil yürümek bU• ~ 
temln edilebiliyordu. ~.il' 

Beşinci dakikada Hakkı Salıne ss. ~ 
pas verdi. Fakat Saim bu gtizel :~-" 
nln boş olmasına ralmen b• ~ ,., 
"VUnlfl& avla attL 14 üncll dald1'J~,..I 
gene Hakkından aldığ~ bir ?a~r ,ol ~ 
şanya atmak surctil~ ıklncı bı ~ -' 
tı kaçırmış olda. KaU bir bA~iın t8' ,t 
ebnelerine r~men forvetlerin~, 
maması yilzünden Alsancak ~ 
ticeyi bir türlü elde t!demfyor~=p.,, ~ 

20 inci dakikada ortalardan nrell Jl':"'.jı. 
Alsancak kalesine kadar • 1~~ ~ 
kalenin önlerine doAnt bır o _. SfP'~ 
Avta gitmekte olan topu (eflrı:811dl ~ 
müdafi Ali yanlış bir vurufla ~ ,,ıt 
t1ine soktu. Ve bu suretle O _J 
temin etmiş oldu. _-. ~ 

Bu gol Alsancaklılan tırlll ~ 'I. 
teşvik mahiyetinde olmuştu. r O.,.~ 
dan sonra yaptıkları bn.cunı~dO. il"_ 
dafaasını allak bullak edl~ '-., 
neticesi olarak yapılan hile ~ -,_ 
de Ü(Ok müdaflinin bir karı-~ İ-". 
sında penaltıya sebebiyet ~. ·~ ~ 
dük. Fakat bunu ~ken Ba5r stil- '~ 
!iden topu kalecinin eııertn~00dl' z 
!Oiatı da kaçıran Alııancak, eıt - 1'!: 
üçokun sert müdnfansına aYS,ttl ~ 
etmek mecburiyetinde katdıdıf'rt,,.....,er1 .. den lJyası hııltem oyundan an r-~.J 

Başka gol çıkmasına irtı1' od•~ .,,. 
Ocok fsa~Ui bir hareketle ~C'0Jc1'1' 
klldi ve bu suretle de mao 
olarak 1-0 nihayetlendi. 

Teşekkdr ~ 

Gnlata.s:ıray takımının son müda!a
a hatlarında Sacid ve Reşad vn.sat, 
Salim fevkaladeydi. lki genç ya.n mu
avin vazifelerini canla b~la çalışarak 
başardılar. Ortada. Adnan gerek mü
dııfaa Ye gerekse - bilha.e.sa. ikinci dev 

Ntaşantaşı klilbünUn 
lzmlt seyahati 

Nişan~ı spor klUbU, bayram ta
tilinden istif adc ederek kalabalık bir 
'ka.file halinde Izmite gitmiş ve orada 
grup ildncl1'l Akyeşil takımıyla ya.ptı
fı b1r maçta 1-0 ~p gelmi§tir. 

gcırib "ta'kdlr" tıi<Zal.an do~ıf'tJ~ ~,,_ 
habına kapılarak aldatıan oyunotı1.an, 
bu -nıodanın geçtiğindeft M.berd#r et
mek istiyoruz. 

Bu al$:lerin, - on hm ~U ön'1ttde .. 
tekme oo tokat ~an ve isim1.erini 
zikretmeye lüzum g6"Mtliğim~ bir 
iki mftttcu:ya it'ha/ «lldiğini ildt>eye 
lüzıım mr mı'' 

A. F. ·~ 

DUn yapılan karşılaşmalarda ise: 
deetede 4 kişi arasında Kumkapılı 
Celal, kilı-Uk ortada 6 pehlivan ara -
smda UzunköprülU Nuri, Büyük orta
da KaramUrselli Yakup, ibaşa.ltmda 4.1 
pehlivan n.rasmda Çatalcalr Receb, ve 
başa yapılan ka.r§ılaşmada da Çatal
calı Bekir galip ge1mi§Iey;dlr. 

Kendilerini §ehrimize davet etmit 
olan Galatasaraylılar, dıo8t memleke -
tin sporcularını Sirkeci istasyonunda 
teşyi etmişler ve bUtün misafir spor
culara birer k>ıtu teker venııiflerdir. 
Yugoslav kafile reisi: kendilerine bü
yük bir misafirperverlik gösteren sa
n kırmızılıları Hazirandaki bayram -
Ja.rmda memleketlerinde bekledikle -
rini tekrar etmi§tir. 

Çok sevdiğimiz ve ~ ~ 2 
hnnız olan tüccar AJııııet .,- .:J t 
m cenaze törenin:!81~~ 
göııderenk cı.a ~.J'r 
den d08tlamnıza. 80~ __..- t? 
ve edebi minnettarlıklarıı-- ~ / 
ru. .,,., 
E~, evlatları, 'iJom~' 
kaNJ,sf lsri. 



Kanguru 
Asistan Fjkrct, bir saattenberi kitap en.. 

?neklnının cnarına dirc:cl lcrini dayamış 
'"e hıışını ellerinin lı;inc alarak bir put 
«ihl donmuş ol:ııı lıocnsının yanına koş· 
hı. Onun ),:oluna sarıldı: 
- Hocam diy~ bağırdı, müjde! müjde! 

1 
~roftsör hııfıfçe hıışını tevirdi. Göz -

erı kıpkırmızı idi. 
- Ne oluyor? Bılli mi? 
F'ikret korku ılc geri çekildi: 
- Lli.kin profcsl.ir .. 
- Cııbuk "Ö)Je, bitli mi i~? 
- Evet .. Bir erkek çocuğunuz doğdu. 

1 13u haber buruşuk )Üzlü, bembeyaz sac 
~ ho;:ının fıc;tünde hiçbir tesir göstenn~ 
1• \ alnız dirsC'klcrini c-nmekanın kena 
~~dan indirdi. Elleri suratlc ) anlarına 
'IUŞtfi: 

- Peklilfı! dedi. 

caml3ra çarpı)or ve gözlerinden birer leh 
lehi kadar iri yaşlar yuY~rlanıyordu. 

I.ohusanın :kapısı acıldı. Sırtlarında kol 
l:ın dirseklerine kadar sı,·anmış bcynz 
gömlrldcrlc, iic, dört kişi e~ikle göründü 
lcr. 

Hoca kendini toplamıştı Ayağa kalktı. 

Ellerini onlara doğru 'U'Zalarak yürüdü: 
- Teşekkür ederim dostlarım; dedi, 

t~ekkür ederim. Sizi l ordak. Fakat benim 
icin senede bir <lrfo buna katlanmanız 

l!ızım. Ne yapalım 1 
Doktorlar bir~r lıirer onun elini sıkı;>or 

itizar kelimeleri mırıldanıyorlardı. Hepsi 
nin yüzleri sülül or~u. Profesör koridorn 
nçılan yan iknpıla doııru gllli, dı.ş:m se~ 

lendi: 
- Ayşe! Ayşe! lliıe birer oU:nlı knh,·c! 

... ~ .. 

,--·~-.!:~::=-w---ı 
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- Benim knngurum! Benim seYgill kan 
guruml .. . ,,. . 

llıtiyar ırırofesör Muradın karısı, son 
ç-0cu~unu dünyn:ra getirdikten iki sün 
sonra öldü. 

Bütiin şehir cnlkanıyor; finiversitede 
hep bu bııhls konuşuluyor; yollarda, trnın 
.,.•ııylarda sincmalnr<la herkes yanındakine 
hunu soru)ordu. 

- Tıp fakültesinin .,.·iliıdiye profesörü, 
dol}um evinin sertnbibl ve memleketin 
bin1erce çocuğunun babası profesör Mu
rnd. karısını öldürmüş! 

Sı:h<'~'l Si!belıini bilen yok. Fakat hlıdi
se, lrnl:ıklan kulağa yayılıyor, dedikodu 
ı:ıcnişlh or, rh·aycllcrin nrdı arkası kesil. 
miyonlu. 

Nih113 el bir gün gıızeteler profesörün 
ıannallınn nlınıp tevkif edildiğini ve ya. 
kınıla muhııkcmeslnin başlayacağını yaı:. 

dılar .. 
Asistnn şaşkın şııs'kın ona bakıyor ve 

lie • ' ~rıyc, h:ıst:ının )anma dönmek mi. ora 
. durmak mı, hoe:ı:ra l.ıir şey sö)·lcmak 

:ı lbıın geldiğini bir UlrJü kestiremiyor 
ıı. 

)' Profesör .Murad, bitkin adımlıırla. orta 
ıı '

1 
dağru yürü dil. lçinC!en ~ır iniltiler 

1~ en odanın kapısına haktı. Bir koltuğun 

Bir saat sonra foküllcnin vllAdiyc pro(e 
sör muaviniııC!rn lı ışk::ı odada kimse kal 
rnamıştı. A<0Jstonlllrmın, doçentlcrinin ya 
mnda bir çocuk gihi al;lamamak iı;in ken 
dini tutan lıot'n, imtli rmn,ininin kollıı 

rmda sarsılıyor, iııll~·ordu. 
- Cstat! ?ılurad! l\ardcşhn!. l\endinc 

gel biraz .. ?'edfr bu hnl canım'! Rülün 
memlekete binlerce eocuk veren, sürüler 
le çocugun yan ynnya bııbıısı olan senin 
gibi bir adnmın bu vaziyete düşmesi eok 
ayıp!. Dur biraz, Murad, otur şuraya, göz 
lerini açl Canım ne oluyorsun? 

O giin n~ır ceza salonu hıncahınç dol. 
ınu,.;tu .• Sıııniin sıralarında üniversite rek 
törii, tıp ıırorc~örleri, talebeler ve kalaba • 
hk hir dinleyici kütlesi görülüyordu. BI. 
rnz sonr:ı iki jandarmanın ortasında, el. 
!erine kcl,·pçc ,·uruJarak :kapıya kndar ge. 
ti r!len prorcsyr kelepçeleri çıkardıktan 

le size "deAil, kendime, l::endim jçin, şu 1 
knrşınızdaki Alil ılıtiynr için, ynlnız ken. 
dim için bir ümit, bir teselli icat edebilir 
sem •• Du sôzlerle kendi kendimin önünde 
kendimi haklı cıknrobilirscm, bahtı~ or 
olacağım .. 

rırn(fa ve gilndüz bn)·allmde o vnrdı. O 
heni scvkcderdi. O beni yuşatırJı .•. 

Fakat no fayd:ı:n \•ar? Dunlnrı size nn
lntm:ıktnn ne cılrnr? Siz bilmezsiniz Jıun. 
lnn .. Cilnkü herkes ayrı bir dünyada yn 
şar. Herkesin çarkı ll)'l".l bir boşluktu do 
ner ... Herkes kendi de~lrmenlni döndürür. 
Benim d<'~irmenim, eocukhı.-.n değirrnrn. 
lerilc yanyana kurulmuş . Omrilmde ku4 
Jokl:ıl"lm çocuk sesinden b:ışka musiki Ye 
göderlm pembe etten başka renk görme. 
dl. Yarım nsır, t:ım yarıın asır böylece ya. 
şadım • 

ne «:i>ktQ. 

~ç gecedenberi knfasını bir demir <;en 
U. tııin içinde sıkan azap, artık bitmiş 

~Jstanıno başını kaldırmadan: 

sonra salona setin,dl. 
Profeslirfin sesi her kelimede birnz da. 

hn açılıyor, biraz daha yllkseliyor ve vü
cudunun hareketleri her saniye b.raz do. 
ha genişliyordu. 

lı - Pikret. dedi, ben şimdi ne yapacn 
tn7 •• 

Sonta başını kaldırdı~ 
ta - Beıı şimdi ne ynpac:ığım, dedi, sokak 
l"l herkes beni bekliyor. Şimdi hepsi bura 
lf dotuşacaklnr.. Beni tebrik edecekler •• 
~stahanede doktorlar, talebelerim, hasta 
'it~<:ılar lOlumun üzerine dizilecekler .. 
reı tşlk suraUarl:ı, iı;lerinde a1ay Te baka 
ltt .. ışıkJnrı l anan gözlerle bana b::ıkacak 

Ne vıır? Dünyaya }'eni bir çoculu gelen 
ad:ıın bllyle nglar mı1 lleni şaşırtıyorsan ho 
cam .• Yall:ıhi ne diyece~imi bilemiyorum. 

Samiin sıral:ırının önünden geçerken 
artık bembeyaz bir hale gelmiş olan ba. 
şını kaldırdı. Ayağa kalkan talebelerini, 
asistanlnnnı selamladı. Mnznun yerine 
oturdu. O, mütebessim dudaklarla, etrafı. 
na bakınıyordu. 

• • • 
Mahkeme reisi: 

Durda. Tekrar etrafına bakındı. Dinle
yiciler sırasının en ucunda oturnn hiç ta. 
nımadığı, o giine kaunr hiç görmediği, m. 
yıf sarı yüzlil, küçllk gözlü bir tıp tnlehc
sine gözlerini diktl. Bir müddet öyle kal • 
dı. 

Hayalım bir zindan !çlnde geçiyordu. 
Kul:ıl:l:ınmdan o korkunç vf:yaklamalar. 
bir s:ıniyc Icln bile uz:ıklnşmıyordu. Bin. 
lcrce ,milyonlarca çocu'k arasında bunnlı 
yordum, boğuhıyl"rdum, ötnyordum. Fn. 
kal tnliim nln•mn Myle yazılmıştı. Böy. 
lece clevam edecekll bu ömOr •• 

Profesör. bütün gayretine rıığmen sakin 
Jeşemiyordu. Yalnız aftır ağır, güclükle 
konuşabiliyordu: 

- Şimdi sıra sizin, dedi, mOdafaanız 
nedir? 

Sonra şiddetle l>aşını line doğru cevirdi 
ve müthiş bir :;esle haykırdı: 

- Benim karım benim her şeyimdi, lıfı
kim efendiler, her şeyimdi benimi. Ben 

~~Ya, şu ak sncl:ırımn bnk. Şu şcmpan 
l'hıı dönen suratıma, şu titreyen dide 
ı~ bak! Bô)le bir aC!amın, böyle bir 
lıtıııı rııü .. veddesinin altıncı çocuğunu 
~d etmesi icin lADm gelen kudreti haiz 
111• ~Una kim inanır? lnanmayac:ı.klar!. 

- Annesini m<:rak cdb·oruml Annesi 
nasın 

- Aslan gibi maş:ıllah! istersen gel ya 
nına gidelim. Yavruyu da görmiiş olursun! 

- Hayır. Hayır. Sonra görürüm. Ya. 
hut1. Hadi gidelim • 

Prorts5r ~rurad ı:orhıkla yerinde do~rul 
du. Etrafına bakındı. Sıra ile localardaki 
gazetecilere, a\·ukatlnra, hftkimlcrc bııktı. 

Cebinden beyaz bir mendil çıkararak göz 
lerini sildi. Ancak duyulabilir, titrek ve 
kısık hir sesle: 

onun sayesinde erkek olduAumu anladım. 
Onun sayesinde Insnnlığım genişledi. O. 
nun sayesinde finiversiteye hoca oldum. 
Eğer o benim hayatıma girmeseydi, şimdi 
karşmızd:ı nlellidc bir toeıık hastalıkları 
doktoru görecektiniz. 

Jfoyntımdn bir gUn .. MeselA bundan do4 
kuz sene, fiç ny, on iki gün, beş saat ev. 
YC11 

Ben? Ben o gün, o saı::tte, knnınlık kitap 
odamda, climrlc sallıınan san ynprnklı kite 
hın üstünde gl>zl~rim bulanık, bclkcml. 
~im kırık, okuyordum. Tnlebclerlm sınıfta 
beni bekliyorlardı. Hastnl:ınm hııstahone. 
de heni bekli31orlardı. Karım, çocuklanm 
sofı J b:ışında beni beltl!yorlnrdı.. 

Yerinden kalktı. Mua\·in önden koşarak 
Johusanın kapısını actı. Profesör eşikte 

durdu. Do#urnn bir kedinin yavruları nnı 
sındn, )•erinden fırlamış gözlerle oturup 
etrafına bnkındıAııu seyreden insanlara 
mahsus gözlerle, içeriye bakıyordu. 

- l\luhter m hfıkimler, dedi. 

"ınayacnklnr !. 

S:ılondn çıt yoktu. Y .. lnız F:azetecilerin 
kiığıt hışırtıları işitiliyordu. lki jandarma 
ve mübaşir dimdik <luruyorJıırdı. 

Daktilo ağlıyordu. 

Onu öldürmekle flh:ım ediyorlar beni .. 
Alç:ıklarl Ben karımı öldürmilşüm, öyle 
mi'l Mccnunlıır!.. Bunların h'c~psl mec 

!aft ltnc:ının sesi gillikce yD.kscllyor ve gırt 
.. e ~lldnn hırıllılarln cıknn kelimeler ,tdı: 

Uru kurşun taııelcrı gibi, clm·arJara, 

Sonra yutkunarak Te oldnıo yerde mıh. 
lanmış gibi ih.i tarafa sallanarak mınldan 
dı: 

- Muhterem hakimler! Bütün mubnke
mem boyunca lıicbir şey söylememeğe ka. 
rar vermiştim. Şimdi bu knrarımı değiş. 
tirdim. Süyliy~ce~im ı;:ıcmn sap:ın ~özlrr 

nunl Ben saTdece onu seYiyordum. EIU 
ıkI yaşını scct!Alm hnlde karımı, httla diln 
evlenmişiz gibi seviyordum. Her yerde, 
sözümün önünd~ o yn5nrdı Gece u:vkul:ı-

lnsnnlnra bakıyordum, hepsi ynş:ımanın 
ne demek olduğunu blllyorJar<lı. Ben bir 
mnhköm Fıihl, hir aptnl gibi, çocuk surla 

( Utfm soyf oyı revirinf.ıA 
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~aıa .. ı parçalanmış bir halde yere yı-
ıldı, s nra b.ınu bir ikinc.si, üçüncüsü 

"c do, J;.ınciısü takip etti. Trankavclin 
l:o,ıarı kar.lı kesikler içinde kalmıştı. 
/\.yı.1kl.1.ı -a 1 tında kan birikintileri vardı· 
~\.İ, t ceset korkunç in:ıtiler içinde çır~ 
~:n.yor, sonra birer birer sönüyorlar-
'; Trankavel korkunç ve vahşi bir ta

'.'ırta bi b r an bunlara baktı, sonra tekrar 
ağırJı: 

::-- İşte geldim 1 •• 
ad Oniınde bir tek .adam kalmıştı. Bu 

d il:n Sen - Priya~tı ve Sen - Priyak 
ehRet · • :ır ıçınde soluyordu. 
l'rankavel onu görmüş mü~ü? Ona 

~haus mu vurmamıştı? Belki del ... 
~Unk"" 
<l u Sen - Priyak'ın son taarruzun-
... :~_Trankavel, ümitsizl kten çılgın bir 
le .ıY.ette, onu kolundan yak~ladı ve bi-
gını b""J· . S . ti' u .tu. en - Prıyakm kıhcr, 
ınden a· . 

ıe 
1 

uştu ve Tran'l\avcl garip bir 
9 

e ona §Öyie dedi· 
- s ba • S en na ait d::ğ:lsin J. • 

ra ~~ra, ona hiç bal madı .. Daha son
•ö~~Ç~n.~cki kıvılcımların yııvaş yavaş 
ciJ d uğu gözlerini Annaise doğru kal-

r 
1 

ve iıçüncü defa tekrarladı: 
- İşte geldim •. 
Annai · . le 1 

8 lıtrıyordu. Duyduğu şey kor-
dia·" eya dıgcr bir hts miydi?. Bunu ken 
lit:i de bilıniyordu. Asabi ürpermelerle 

Yor ve .. l .. b tada goz ennı u korkunç manza-
n ay dô ıramıyordu: Kafalan kırılmış 

rt tcaet 
\te U .. • elbiseleri parçl) parça olmuş 
l>tiy~~ başı. kan içinde duran ve Sen -
\tel • ın bılcgini bıra1'mıyan Tranka-..... 

ı... Sen-p. 
.. ııru§tur rıyak, mütemadiyen suratını 
~ıha uyor, ıstırap içinde inliyordu. 
dı vey~~ dudak!arından bir inilti fıfrla-
... ızlcri üz · d k b" "k" · ·1 · "'n iç· crın e, an .n ıntı erı-

ıne dU . 
l\nnai ştu. O zamM Trankavel 
bileı;· sc dogru döndü Sen - Priyalan 

ı.tnı bı k 

T\ T Z 

----------------------------de Annaisi buldu. Genç kız kılıcını çek
mişti ve bu kılıcın ucunu, Sen - Pri
yakın göğsüne doğru uzattı. Sen - Pri· 
yak geriledi ve yerinden kunıldamamıı 
olan Trankavele çarptı. Bunun üzerine, 
'frankavel, Sen - Priyakm kılıcını 

yerden kaldırara~ ona uzattı ve fÖyle 
dedi : 

- Hı•yd~ dövüıün ve ölün. Bundan 
daha ucuza kurtulmanıza imkan yok
tur. 

Annai&in: İmdad Tr;mkawel 1 diye 
bağırması il.z:erin'den ancak iki· dakika 

geçmiıti .• Sen - Priyak, içinde bulun

duğu, §aşkınlık, kuduzlukj ve dehşet
ten yavaş yavaş kurtulmuıtu. Tran
kavelin kendisine uzattığı kılcı aldı ve 

yıldırım hıziyle ona bir darbe indirdi .• 
Trankavel bunu zaten evvelden tahmin 
etmişti.. Yana sıçramak suretiyle bu 
ölüm darbesinden kurtuldu ve tekrar 
etti: 

- Kendinizi öldürtün !. ı 
Annais, sak;n bir sesle: 

- Mösyö, dedi, bu adam annemi öl
dürmüştür. Bunu bana kendisi söyledi. 

Sen - Priyak_, vahşi bir gururlı:\ U· 

lur gibi bağırdı: 

- Evet 1 Ben öldürdüm! •• 
Annais ıdevam etti: 
- Bunun içindir ki, Flöri yolu üze

rinde, bu adamın bana ait olduğunu si
ze söylemiştim. Bu adama kar§t dövü
ıeceğim ! .. 

Sen - Priyak, ayni vahşi sesle bağır-
dı: 

- Ben b:r kadına kZırşı dövüşmem! 
Annais ayni sakin istihkarla: 

- Şu halde, dedi, eğer bana karşı 
dövüşmezseniz, sizi öldüreceğim .. Va
ziyet alın mösyö; si.z:e biraz evvel söy-

_ 
0 

ra tı ve şöyle de:li • n . • 
S u sızc veriyorum. 

" en - 1> . ""kıiy rıyak doğruldu ve kendisini 
en arabaya doğru fırladı. ~önün- il 

lcnmiı olduğu veçhile, bundan daha u
cuza kurtulmaıuza imkan yoktur. Şu-

nu bilin 1'i beni öldürebilirsiniz ve şunu 
da bilin ki beni öldürürseniz, mösyö 
Tran\avel, ıize el SÜ1"meden çıkıp git-

-- ·--- .. 
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ymnız olacak ve yanında hiç muhafız 
bulunmayacaktır. 

Bu eözler üzerine casus ayru sU:at
le uzaklaştı. Annais ürpermedi bile. 
Sadece, ~ehresi biraz daha sarardı. 

Kati hareket zamanı gelmişti. Atına 

bindi ve acele etmeden Marşönuara 

doğru yollandı. Henüz saat yediydi ve 
şcametin kendisine hazırladığı rande
vüye vakit vardı. 

O aabah,Sezar dö Vandomun Şever
ni şasotunda, asilzadelere Nanta gel· 
melerini tavsiye ettiği ve sonra ~arar
gahta tevkif edildiği sabahtı ve yine 
o sabah, Koriny.ınm Bojensidcn ayrı

larak, Bluadan geçtikten sonra Rasks 
şı aramağa gittiği sababtı. 

Casus, matmazel dö Lespan yukan
ca zikrettiğimiz haberi verdikten son
ra, köyün son evlerinden birisinin av
lusuna girdi. Bu avluda beş süvari 
toplanmıştı. içlerinden birisi, C4-.Susu 
görünce ona doğru yürüdü ve gözleri
le onu isticvap etti. 

Adam da ıu cevabı verdi: 
- Tamamı. Asıl bayan Marşönuara 

doğru yola koyulmuştur. 
Süvari de sert bir sesle: 

- Pekala 1 dedi. Gidebilirsin. 'Ustta
rafı bana aittir. Yalnız ~t et, kar
dinale bir tek kelime söyleme. 

- Ne münasebet, Baron cenapları?. 
Aynı ramanda birkaç kişiye hizmet 
edecek değilim yal. fnsc:ın mösyö dö 
Sen Priyak gibi alicenap bir insanın 
emrinde bulundukça, kardinale nasıl 

hizmet eder? .• 

- Pekala ı Hadi şimdi defol! 
Casus hürmetMr bir tavırla eğildi 

ve çıkıp gitti. Gittiği yer kralın karar
gahiydi. Doğru kardinıı!in çadırına yü
rüdü ve biran sonra içeriye kabul edi
lerek, Rişliyöyc şöyle dedi: 

- Monsenyör, mösyö Sen Priyakın 
bana emretmiş olduğu şeyleri matma
ze1 dö Lespara söyledim. Şimdi genç 
kız, Macilen köyünden ayrılarak, si.z:i 

bulae21ğını ümit ettiği yere doğru gi• 
diyor, Mösyö dö Sen Prlyak da yarun• 
da gUçlil kuvvetli dört silfilışörle hera• 
ber oraya hareket etti. 

- Genç kızı nerede bulacak? 
- Bunu bilmiyorum, monsenyör; 

Matmazel dö Lespara sadece, sizi ka· 
rargahtan bir fersah m~ede Şölor 

yolu üzerinde bulacağını 6Öyledim. 
Casus yalan söylüyord~ 
Kardinal devam etti: 
- Sen Priyakın nıalq;adı nedir? 
- Dört adamile beraber matmazel 

dö Lespann üzerine atılacak ve alıP. 

götürecek. 
- Matmazel dö Lesparla evlenece

ğini kendisine vaadederken ona yalan 
söylediğimi, Sen Pri}"ka söyledin mi? 

- Söyledim ve sizin ondan biran 
evvel kurtulmak ist ... diğinizi de ilave 
ettim. Bunun için mösyö dö Sen Pri
ya~ plfiru, matmazel dö Lespan Van 
doma kadar götürmektir. Oradan da 
Paris yolunu tutacak. 

Kardinal tecessüsle sordu: 
- Paris yolunu mu tutacc;,k? 
- Bana öyle dedi. Fakat lben, onun 

Anjuya gitmek üzere :bir araba hazır

lattığını biliyorum. 
- PekflUi 1 Bu işte bana hizmet et• 

tin. Söyle bakayım mösyö dö Sen Pri
yaktan daha kaç para alacağın kaldı? 

- Yirmi beş altın. 
- Ya matmazel dö Lespardan. 
-Yüz. 

- Al sana iki yüz altınlık bir bono, 
Şimdi git ve şunu unutma ki, ben efen 
dilerin en alicenabiysem de, bana hi· 
yanct edildiği zamrm, amansız bir ha· 
kimim. 

Casu"' gıdince, Rişliyö düşünceye 

daldı. 

- Artık bu defa Annaisten ve Sen 
- Piryaktan kurtulabilecek miyim? 
diye mırıldandı. Bu km yakalatsam da
ha iyi olm"ıZ mı? Muha~cme, kralın 

ve başkalarının sualleri ... Hayır! Hayır! 
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Beyoğlu - D. M. 136: 
Size ait tahliller dolnyısile vaki teveccüh 

,.e iltifatınıza teşekkür ederim. lş dol:ıyı
sile yazdıklarınızı tafsil ederseniz bu hu
ı;usta grafoloji haricinde nyrıcn meşgul_ o· 
Jup sir.e faydalı olmak belki mfımkundı.ır. 
Söylcıiiğiniz yerle iş eörmck daha f..ııl:ı 

sermaye mc<;elesi olmuştur. Scrrıııı) eyi el· 
!erinde tutanlar ise husı.ı<;i Yazi)ctlerındcn 
istifadeye çalışı~ orlar. Ha)alla ilcri~:i si
gorln etmek için ihtiyaten yapılnc:ık ı~ler
den biri, bir işle çalışırken dığer bir iş 
için de imkan nisbt>linrlc h:mrlanm~kt~r: 
nirihirine yakın Ö) le işJ.:r ''nrdır kı hırı 
ile me~gul olurken clii!eri için de lınz'.rl:~· 
nılmış olur. htikbıılinizi cmnl) <>ile rluşu 
neuılirsiniz. llcrisi için mühim lıir ''alıyet 
ı;:örünmü,·or. H:luisclcr k rşıı;ıntl:ı tam 
Lir emniyetle dimdik durmak ş:ırtılc ılerı
cJcn tıınınmen emin olmıınızı ıniıjcfrlh l'lıl· 

lirim. Ilckledifiinı izahatı Yerdi inizdc ll·k 
rar konuşacn 11ız. 

-ı21-

Bcşiklaş - l' c~il Ördek 9.~j: 
Gençsiniz. Devamlı, ciddi lılr sıır~llc 

UTON tafsilatile karakteri-
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sızı hayrete düşürecek kadar va.zıh 

ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut

tuğunuz veya düşündüğünüz işt.e m u
vaffak olup olmıyacağmızı; nihayet 

beş farkla ~ ~şınızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve-

ya aklınızdan yazacağınız dört satır· 

!ık yazıyı ; son aylardaki imzalarınız· 
dan ikisini gönderiniz. ______________ ,_ _____________________ ,_ __ __._ 

ç lışmağı ili:rnt haline getirmenizi taYsiye 
ederim. Zor işlerden pek hoşlnnmaınnkta· 

sın11:. Alıştıkhırınıza, lıdetlcrinize fazla 
ba&lmnız. Ameli işlere knbiliyeliniz d4' 

inkisnfo ınuhtac;lır. Zekisiniz, fokat zeka· 
nızı lıeniız esaslı surette ilerinizin sağlam
lı~ ıiçin )Ornıu:rorsunu.t. Maddi vaziyeti· 

nız, şimdi sizi pek tatmin etmi:rccek de· 
recede dcğıl<lir. h i bir takım J.:nbi tiyetle

riniz 'nr, f:ıknt )nzınız kMi gelmediği ve 

sol elinizle de yazı ynzmndığınız için bun
lıırı da hurndn bildiremedim. Yalnız anla-

1111ııımnııuııı:uıııııııııu 1111111ıııııu:ı"nı 1111ım ıııııııuıııııııııııı1111ııııııımıııı11111111ıınıınıııı1111ı11ıtııııııı111111nııttıtıı"11111 111ıı.ıııı11111ıııı 
Bu kadını öldurnıü~ olmnkla benım hıı

rnlını fa h:ısıl ol:ın boşluğu artık hiçbir 
şey dolrlur. maz. Hiçbir şey beni teskin 
edemez. 

rile kaplı hir diııı,>anın ıçınde, )OPl lııı:ı 

dolaşıyordum. 

Bir gün karım lııına ı;ebe olduğunu c;o} 

Jedi. Daha en el brş çocuguınuz olmıışlıı. 
Onları güçlükle yel iştirchiliyordn•n. Al
tıncı cocuk cYimlz için bir frl:ıkcot ol ırak
tı. Faknl rare bulnmııdım. nır mıidılel son 
ra odamda, kilnp orlamda, mütcmarliyen 
Yiynklayan lıir el p. rçası pe~ dalılandı. 

Bir eserim ,·ardı. ifa) alımın rn hih ük 
eserine çalısıyordum. Beynim nltü~ı olffu. 
Yerimden rırlııdım. Bir odun p·ırcıc;ı, h1r 
demir, bir balyoz aradım, yoktu. O, nn. 
nesinin kucn~ındn wı heyqz sıırı:;ılnr için. 
de. ynln ız bir nğızdnn ihnrcl knlnnş çiy 
et renkli sıırntile, bir ordu knd r ı:;ürfıllü 

yapıyordu. 

Bilmiyorum, hatırl:ımıyoru'TI, çocuk be
ııiın daima ynşıılma~a ç:ılıslı~ım bir m'.llı-ı 
lı"ıktu. Onlar için yaşı) ordum. C:orı•ğa rlo
kun-ım ıdıın .:ın nc'>ini s:ıçlnrınd:ın tııtnr:ık 
~ f'rc Yurdum. 

Ynptı~ımn ac;J:ı naclim değilim. Çiinkü 
~orıık doğııı makin hu karlın, heni, tek ümi 
diın olan karımdan ayırmıştı. Beon kendi

si için yo5odığıın Ye k<'ndiı;i için ır.tırnp 

çrkt iı:liın k:ı<lını, hu kanguru ) üz.ünden 

J,a) hrtıim. \'errccğiniz ceznlnrın cümlesi 
hen im için müo;:ı\ idir. Yaş:ımak ,.e öl-

mrk, lıirhirind<>ıı forklı olnn mnnnlarını, 
k:ıf:ımda, nrlık knybclliler •. 

Hepsi müc;aYi benim ic;in, hepsi müo;a. 
\ ı .. 

Profe,ı;ör Murnd olduRu yt>rde ~allandı . 

jnndarmnlar :1 el işliler.Onu yerine oturttu 
lar.. , • 

l\foznun, mahkemenin kor:ırlle, muşahe
rlc atıınn alındı. 

ilhan TARUS 

HABER - J\lişam pos~ 

Cevapları veren 
Profesör Sanerk 
Grafoloji ve Grafometrl 

mUtehassısl 

'----...... --------dı~ım en büyük hakikat, kabiliy..ıll~r~nizı 
hi kull:ınmadığınızdır, Siz ne dersınız. 

- 422 -

Aksaray • Olkü O. 
Gençsinir.. Yaşınız 20 den çoktur fakat 

30 dan da fazla olmaz. Boyunuzun uzun 
oldııttunu tahmin ediyorum. Yazıları han 

gi ellerinizle yazdığınızı işaret etmcmişsl. 
niz. Solak oldııitunuztt zannettiğim için 

tahlillere devam için bu buluşumun do~ 
ru olup olmadı~ını siıden soruyorum. 
Sizden alacağım ce,.uplan sonra tahlil de 
bulunmak mümkün olacaktır . 

- 423 - Fatihli Tevfik 
Yazınızdan anladıl!ıma göre, işiniz ve 

istikbaliniz itibarile umumı malı'.'ımatınıza 

ve tahc;il derecenizi artırmağn ihtiyacınız 
''ard ır. Bu, sizin için pek mümkündür. 
Bu imkıinı veren ve kuvvctlcndir~n sebep 
'e amiller şunlardır: 

ı - Hayatınızın ilerisi ile ciddi surette 
mcşımlsünüı. • 
2 - Maddi vazlyetinizi kuv'\"etlcndır. 

mek bir zarurettir. 

3 - 7.cki~iniz, çalışkansınız. Hayatta 
muvaffak olmak istiyorsunuz.. Simdi yapa. 
cak iş tahsilinizi !Jizznt arlırmnktır. Ilu. 
nun için neşredilmiş olan çocuk ,·eya ha. 
yat ansiklopcıl ilerindcn lıa~Jlayabilirsiniz. 

Er.neht hir dil öitrenmeniz.i de 1aniye 

~<Jr.rim, Halk evlerinin ccnr.ht dil tedrisa. 
tından istifade edebitirsini:r., yaptığınız 

bir şeyi bitirdikten sonra bunuu kontrol 

etmeğe de alışmal mnı:r:. Bir de düşüne. 
rck söz Yermenizi ve söz ,·erdikten sonra 
fe,·kalAde maniler olmadıkça bunu mut. 
lakn yerine getirmenizi tav~iye ederim, 

Du şarllar, dnhitiııdc mU\"affakiyeliniz mu 
hnkkaktır. 

- 424 -

l'tşfldirek. 49133. 8 . 

Yaşlı olduAunuza ~öre • yaşınız belki 55 
vey:ı daha f:ızln - muvaffak olmak ic;in 
uzun zamnn istlycn hir işte muvarfnkiyc. 
tiniz hana şüpheli ı:;iiriiniiyor. 

314 KAHRAMAN T\ T Z KAHRAMAN KIZ 315 -----·-
Böy}e daha iyi.. Kendisini mll'dafaa e
d~cek .. Sen - Priyak artık kudurmuş 
bir bale geldi J Onu ölclürecek .. Öldür
mezse bile . . Onu Anjuya götürecek .. 

Artık böyle bir haydut tarafınd::ın le -
kelcndıkten sonra, mahvolmuş demek
tir. Eh 1 Her şey yolunda f • 

i • 

Annais dö Lespar, kardinalın Mar
şönuar ormanı methalinde bulunacağını 
casustan öğrenmeden iki sam evvel, ya
ni sabahın beşine doğru, iki süvari Mad
Ien J;öyünden ayrılarak Bliıa yolunu 
tuttular. Bu iki süvari kont dö Malüsle 
~·rankaveldi. 

Trankavel şöyle soruyordu: 
- Demek BlQııya gidiyorsunuz?. 
Molüs de §U cevabı veriyordu: 

- Paristen yirmi beş altınla çdonış· 
lık .. Dün akşam kesemi şöyle bir yokla
aım. vaziyet berbat .. BlUada biraz pa
ram 'Jr .• Bunun için, ancak bir kaç stat 
alırccdc olan bu küçü~ seyahati yapmak 
mecburiyeti var. 

- Beni de götürün .• İtiraf edeyim ki 
tahammülüm kalmadı .. içmek mecburi
yetinde kaldığımız fena şıırap doğrusu 
midemi bulandırıyor. Doğru dürüst bir 
yemek yeyip, şarap içmeğe cidden ihti
yacım var. 

Molüs gülümsiyerek: 
- Pekala l Dedi .. Sizi de götüreyim .• 

Fakat siz şimdiden içinizi çekmeğe ve 
arkanıza bakmağa başladınız .. Şu halde 
§Öyle Y".Pahm: Muhtaç olduğumuz yüz 
kadar altını nerede bulabileceğinizi si

ze söyliyeyim .. Siz oraya gidersiniz .. 
Ben <le, bu müddet zarfında, matma
zel dö Lespara göz 1,ulak olurum .. 

- Doğrusu bundan vazgeçerdim .. 
- Eh ı Vazgeçin 1 •• 
- Evet amma, o, k;ı,.din=>lm hu ka-

dar yakında bulunduğu bu sıralarda onu 
"".., ,...tı..t:1fıta edecek?. 

- - ı;ıu uaıof v.... . . n • i' , • • • 1 

- Cidden ~aman adrunsmız Kont .. 

~· 
insan si;;e kai~indcki şeyleri açıkça 

söylemekten ndeta çekiniyor. 
- Canım! Palavraya ne lüzum var? 
- Canım palavra, palavri!lya yarar. 
Molüs hep ayni ciddi tavriyle: 
- Şu halde palavra atalım! •• 
D"edi ve Trankavel kahkahadan ke>

tı}dı. Hayatları incecik, bir lqhn ucun
daydı. Buna rağmen, her şeye tamamile 
Jakaytajar ve Azraille Adeta eğleniyor

lardı • 
Trankcıvel ldevam ett i: 
- Biliyor musunuz ki, kont, matma

zel dö Lespar bizim b u konuıtuklarnru
zı duysa, bizimle alay eder? Halbuki, 
biz, belki bu akşam, belki de yarın, onu 
kurtarmak için öleceğiz. Onu Paristen 
beri adım adım t akip ettiğimizden h iç 
şüphe ediyor mu acaba?. 

- Çok gc::ırip bir insansınız Tran]sa
vel ve tezatla dolusunuz .• O bizi gör
mesin diye, tıpkı polisten kaçan adam
ların hayatını sürmemize sebeb iyet ve
riyorsunuz .• Beni çöplüklerde yatıp, pis 
şaraplar içmeğe meebur ediyorsunuz. 
Sırf o, sizin sadakat ve a§knuzı cürmü 
meşhut halinde yakalamasın diye .• Son 
ra da, sizi hala görmediğinden adeta 
endişeye düşüyorsunuz. 

- Kont, isterseniz gidelim.. Parise 
dönelim .• 
- . Gene palavraya başladınız, dostuıtı. 

Eminim ki, beni burada ekip, onu mü
dafaa etmek için vazifenize <!önmeğe 

can "tıyorsunuz. Hadi bari ben sizi asa. 
yım .• Dönün Trankavel, akşama görü
şürüz ... 

Trankavel gülmeğe başladı, kontun 
1'endisine uzattığı eli sıktı ve sonra 
düşünceli bir tavır!:. geriye döndü. 

Kendi kendine şöyle 1diyordu: 

- 'lanrr vere de, bir felaket vuku 
bulacak..:a. Molüsün ğaybubeti esnasın
dd vuku bulsun .. Bu asil dostun Lenim
le beraber, benim yüzümden mahvolma-· 
"'"" - -

1 
.. t::olııımmül edemem! .. 

} 11,,.,. 1-J' - ı, :_ __ , :ı--.r~•n, 

---- ------------------~~--~--
da Madlcn köyüne dönüi.ı. 'l rankaveıın, 
uzaktan ilk göJ:!düğü şey, Anna!sin, ca
&usla konuştuktan sonra, atma binip 
hareket etmesi oldu ve hiç tereddüt et
meden onu u::aktan ttıldbe koyuldu. Bu 
müddet zarfında Sen - Priyakla, dört 
adanu da, başka bir yoldan Annaise tu
zak kurmak üzere bütün hrzlar:yle Mar
şönuara gi'diyorlardı. 

Genç kız Marşönuara geldi ve dur
madan ,ağır ağır oradan geçti. Biraz 
sonra, işaret edPlen yere, yani ormanın 
yanına gelmişti. Bu esnada, çehresin
de en küçük bir heyecan ni~esi dahi 
yoktu. Yalnız ormanın methaline ge
lince, kılıcını yokladı. Sonra durdu, et
rafına baktı ve )sendi kendine sordu: 

- Gelecek mi acaba? Bu kadar za
mandıın beri beklediğim şey bugün ni
hayet bulacak mı?. 

Yere indi, atını lakayt bir tavırla bir 
ağaca bağladı, kılıcını çekti, havada 
bir kaç defa salhyarı:ık denedi, sonra 
gülümsiyerek tekrar kınına so1'tu. 

Mahzun ve acı bir tebessümle kendi 
kendine şöyle !dedi: 

- Eğer ''o,, burada olsaydı, bana 
bir kaç eskrim darbesi gösterirdi. O
nu dövüşürken gördüm. Darbelerini, 

ufki bir vaziyette uzatarak tam göğse 
saplıyor. Ben de öyle yapacak ve bana 
vermiş olduğu dersi hatırlamağa çalı
şacağım. 

Tam bu anda, birdenbire yak,Jandı-
:ını ve ormanın içinde duran bir arabaya 
doğru sürük,lendiğini hissetti Annais, 

dört iriyarı adam tarfından sarıldığını 
gördüğü bu ilk şaşkınlık anında, yol 
kesen htıydutlarm taarruzuna uğradı
m hisseder gibi oldu. 

Fakat, hemen ayni zamanda, kin, ih

tiras ve istihza ile korkunç bir hale ge
len bir çehreyi görüü ve deh§ct içinde 
kaldı. 

~en - Priyak oraC:aydı ! .. üm.:szı bır 

gayret ııarfedertk silkindi ye sebebini l 

•.•... yamadığı garip bir hissin tesiri al· 
tında var kuvvetiyle bağırdı: 

- Im.:llt, Tran1savel ! .• 
- işte geldim.! .. 
Gök gürültüsünü andıran bu ııes, 

Trankavelin sesiydi .. 
Annaisle Sen - P.riyak, ayni zaman

dıı, başlarını sesin geldiği tarafa doğrtı 
çevirdiler ve kasırganın, üzerlerine. 
doğru geldiğini gördüler. Sen - prı• 

yak çılgın bir sesle bağırdı : 

- öldürün! Onu öldürün!,. 
Beşi birden Annaisi bırakarak üzer' 

terine inen kasırgaya saldırdılar. Bu bef 
adam, bir an içinde kızgın bir çehre 
ve bir çelik parıltısı bulunan korkU~~ 
bir cisim gördüler, sonra bu cisim, bır 
denbire ikiye ayrıldı: Trc:ınyvel yere 

asına atlamıştı. Bir hamlede onların ar 
girmişti. Anlattığımız bu hareketi~; 
bir yıldırım sür'atiyle vuku bulrnu~ 

çarpışma ddden korkunç olmuştu. J1 

Trankavel adeta çılgındı .. Bir çılg~ı. 
gibi vurdu. ilk !demede kılıcı kırıl 

811 
Oradan dört adım mesafede.bulu~ •e 

Annais yerin'de dona kalmıştı. tıc:rı>r• 
atılmak için dünyayı verirdi. Bazan JcOı.ı• 
kulu rüyalard:ı duyulan hissiyatı dı.1{a· 
yor ve bütün arzusuna rağmen en 
çük bir hareket dahi yapamıyordıı. 1:7it' 

ÇarpıQma vukubulur bulmaz, pri• 
kasırga dönmeğe başladı. Sen - 11sı
yak, çenesi tckallus etmiş olduğı.ı p6r' 
de bütün şi'ddetiyle vuruyordu. edilC 
adamına gelince, onlar da, öldüre:a jJJı: 
leri takdirde mahvolacaklarını da 

anda anlamışlar'dı. . ıc•· 
bır Çarpışma vukubulur bulmaz: J'•• 

sırga dönmeğe başladı, demiştılc. 011ıl 
sırga Trankaveldi .. Kılıcı kırılınca si.>'Je 
ters tarafından tuttu ve ağır kab:~ctiri' 

. a· ine 1 il' vurmakta deva metti. Ken ıs 
11 

tı 

len darbeleri bertaraf etmeği bir a jcOI" 

düşünmedi. Ölüm dakikalarının · 
"'°"ır .,,.~ .• t. , _,,;]·lıü". • , rıı 11'>:' 
vuruyorc'.u. Bu darbelerde şaya ııiP' 
ret bir isabet vard; adaınlard::ı:ı 

I' 
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leke ' (aslan • adamın) medeni mem- ;,;i)zle•rl clnlıı clcılıı ynh'nrdı: A.ltua atı lllloırraı 6 482 00~ Deruhte ediıu erralu ııakUye 
atı'- tlerde uzun bir zanıa11 sonra ve - llnysi.rl't ,.<' l:'*'r<>fiın iki parnlık Altma t&bYllt katıO Mrben Kanwıwı ı Ye 8 tJıd lll&dd• 
L.lllJ~Ulatıa konuşabildigiini görmiiş - olılıı. Hnllmı rliliıll' ıliiştiim. İzin ' '<'r döY1%Jer. ıertne tevfikan baztııe taratm. 
"l'd rl<' "'il h:ıhishı e <'7n.,ını \'ereyim! Otğer dl\\tz.ler H tıortlu 
" ır: fakat bu da t.amnmile ilmi r>;>rılüncü l\Jıırnf, katJI ,.e ldnm hu ıcıırtng b11kJyetert • dan yakJ teöij'&t, 

0.118.729.156 

~ t.'100.81 

,, 25.763.092.52 34 .884 .5 l !! .S9 
1

158.748.563.-

14.372.217.-

r Vakıa d -·ıd· b Deru.ble ec!1.leıı eTI"ak:ı ıı&JıUy. 
L_ e.;ı ır, ve u da bir sanat sıı-:u wln ıriıı.trnii;'::I nC"clc l'C nıcrhn- llaılne ta.lıYW-.. ı s "'~l'd · .,... bakiyeli, 144. 70.286.-il 

. 
~ 1 ır. ııH·L~ir.Hkk iılnm f"rmamnı innnln- • · • • ıı .\ "enı.tıte edJlu enakı nakUyt K&retlığı tamamen altm ol~ ıı 

-.rdi J!ayrarıı (lfl':'ll, Xrf'inln tc,·kffi hak " • · ' · 
~ 108.748.568.-

15.000.000.-

0.021 .ıso.ıo 

L. ristonun ded:g-ı· gıb.=. ı'n.can her 1 eh. karşıııgı. UAveten tedavtıle vazAd!leıı l!l 000 000 -
tıı._ en ön. c_e iı:t imai bir ha '-'Vandır : 'e ı Kanu9un ° "' " lDd mad. Reeskont mukabUJ UlYeteıı ted ~n b ,J kın•lıı <'ıııh· \ l'J ·ıli. rnknt "kftrının delert.rıe tevnkaıı Hazine tan. 
~. ızı h:ıyYandan ııy:ran en bü· ' f iil !nmnm rrlllı•ırı-;inl,. nyrıc·n sih·l<'- YUed. 13.000.000.- 176.376.286.-
•q " I tından vaki tedl}'al 0.155.427 .02 14.372.277.- 144 .376.2RG.-tile Y&sıf, i<;tımai olab"lmel< ve tabia- ııu•yi ırıwtıııa lı. ~ıılrl ynknlnyan ... Nlat ctb.daaıı Türk Uraaı Me,ıtaaıı 
ı..IJ bunu_n n<•liC'csi olaral• fılct yapıp h •ı;\'1111 il!-1·1 hlı· <'U\ ıış, onu snrnyın do Raz:tne boı:ıoıan. uam Taalı.blldatıı: 
'q anabılmcklh. 1 lnrnho•·lı :-ullnrııulnn o<Jıınlnğ'~ doğ- • • • Altına tahvtıJ kabil dövizler 

~OfJ't• . rıı ~füüı iiı·k"rı \·rr· ı halli hir şey nn- NC'llr1 ıf'netJer • • ' • Diğer dövt•ıer Ye ıı.Jacaklı 
L... 1 ıvısme \'ani mü b"t fe'$rfe \"<' hım:ı·l'l•~tı. Sor•lıı: Eabam ve ı·abTlllt c-tbaaı: °"all?t . kllrtı:ıg bak1yelert • • • • 

l 2.500.000.-
36.160.887.40 38.000.887 .4 f ~ 

2.089.78 

28.824.367 .33 28.826.457. ı 1 
------1101.4.10.171.88 

~ .. aıyatın banisi ol:tn Aı .g Conıp!C' - :\°ı•l'l'.H' giitiir(İ\'(11'~1111 heni? tD•rubte edlleıı ...-alo ••iL 
..., te.cıid halinde bir insan tasav\'U· Ç<H uş keıırlin(' güro bir cspir yap- • 1Uyeı:ılD karJrlıfl eııham .- lılaJatcıW • ı • ı ı 
•11 t 1: 1 tabTtllt itibari krymetlt 

~ trıUeerred bir fikir, bir hayalden _ Odıırılııktn hkh· cdJlc.cck hlrl :j &-r~.ııt embam Ye tab'f'fllt 

l :18.821.818.02 
5.208.4.05.&1 44.081.281.53 

~~ttir .. demiştir. Hakikaten ins:ın ,·nr: hlr k<'I'<' giir <le, onn giirc hlc- a..-.ı 
l'lııııın h<-l<ası yani ken.li h-ıyatmı ko- , ·ini : :ız! A.ıtm Ye IH.Yh Gzertıae 
..._.~ısı gibi bir sevkitnbii yanında Xe•f'I nkilı,,tinl nnladr. Metin Te raın'1lAt Qzerlne 
~ lll uık ıı ı· r<'ntp Yl'r<ll : 
ttı_ ve dolııyısiyle cemiyetin ,.c bii-
""11 lns 1 - - \'iiıo\i mnl'nn h<'rlf! .. hilcllğinden 

68.8'78.-
7.592.lM.68 

I '1..lS28. '1'1'1.88 
4JSOO.OOO.-

ıs. '130.0M.so "-b· an ıgın bekm;ı tcmayüliine de ~c>ı·i Jrn. mn, .. 
'-

1
Ptir. Bu altrulsmc yani ba.şl~aları

'e lentpati ile bağlılık h i .. -' olmasnyclı 
I;ın r:ırn uıı~n. idari meziyetleri, 

si.rnsi ildlılıu·ı. ele\ lct lşlcrinclo gös- 2 Mart l 93~ tarthhıden ltıbaren: 

redll 887.898.523.0 ı Telltıl 

lakonto .haddi ytlsde 6 1-2 - AJtm ~zerlne nam ')'t!zde 4 1...2 

--~-337.~DR.523.01 

~~efıdisi yaşardı YC ne de bııglinkü 
11

1ret mcv<'ut olurdu. 
f('J•rlfi'i yiiks"k rhllyt't l"e dirayet, l.!11111111!••••••-•••••ml!. 
ı.!Ül n ,·nrmı~ dn, Nef'inln hicdlc 
ınahHılnrnş 11.ihi, intikam almak için, ıı111ı bıae~aleyh insan J. J. Rousseau

~ ~e:!ıği gibi "iyi olarak .. doğmak
ı-14 ıiYadE", <'emiyet terbiye_ ':ıe müs-
11\iı Ole.ra· doğ.ır. Ahlaki hükümleri

ı-ki Yani karaktnimiz. hariri terbiye, 
ıw. p etW"imiz m"s'ı>k milli,·et din 
""'I( \' .., ~ \,; • • ·' • • 

~ tı dah;ı biı surü .. .,, .• t.,•arla tayin 

"'~ Cocuk suçu gibi bizi ecdişclere 
~ lllrU terbiye nazariyelerine sil-

~ ahlAki hüküm, maraz! ruh 
\ lrleri yanında cemiyetin müsbet 
~ tesirlerine de t!bidir. Burulan 

~nlıi hemt'rı iHclürtmek istemem.Jş, 

01111 "nrnr oclıııılu~ıına hnpsettlrmiş-
tl. ' 

Tilı·lü tlirlU işkenceler yaptırdık- 1 
tıuı •mnnt ho~llıırtmuş ,.e ölttsUnU 
ıJrnl:r.r n!tırmışhr. 

Hüseyin Rüttü TIRPAN 

sonraki yazımda bu içtimai !milleri 
ve çocuk suçlarının çeşitlerini saya
cağım. 

Dr. P..asim ADASAL 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

~ fuarındaki tnhtaarlar pavyon unun vaziyetin ica~ma göre her iki ve
~\enede bir, yenilenmeei takarrür etmiştir. Bunun için bu sene bir mü

t lçllacaktır. 
l ~7oıı §artlan: i'' llllsabakaya iştirak edenler yapacaktan planı muhtevi kapalı zarfı 

l ~bir 1.a.rf ic,:ersine isim ve adreslerini muhtevi bir kartla koyup nihayet 
2 1938 tarihine kadar neşriyr.t şubesine vermiş olacaklardır. 

~,~ llıhlar isimleri bilfilıare bildirilecek bir Jüri Heyeti tarafından tetkik 
)( tir. 
:a,ı~ahakayı kazananlardan b,irinciye 300 lira, 

~-t~ k n k ""nanlardan ikinciye 100 lira 
a ....... "e!'iJeccktir. 

i......, ~llPılac:ık pavyonun azami bedeli 15.000 liradır. 
~~ a."Yoıı, cephesi 18.40 olan 24 X18.40 m. eb'admdaki arsa üzerine ku-

3 ...._ V· . 
~ erilecrk !>lanın mikyası 11ıor olacaktır. 

~lerı rnecek olanlar: Zemin, maktalar, dahili fasat etildü "r('nkli olacak" 
it......, ;1Ubtevi olacaktır. 

ll. 1 ....._ lf. ""'Yon. dahili: 
''d eın. lçerden hem de dışardan satı§ yapılabilecek tarzda bir satış ye
't ~l'a~ tUtün, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır.,, lşbu satış yerinin toz. 

itina lan mahfuz ve mamulatın çalınma tehlikesine karşı masun olma
~~......, "'8 tlileceıktir. 

'bit deu satış y(:l'ine j·akm ve elverişli bir yerde marnulfıtın stok edilmesi 
a-.... "'~ Yapı!acaktır. 
i ~Un .. 

ı,.~ ....... c;at '81 l.:·erlerc ''estier ve bir kaç tuvalet yapıl:ıcaktır. 
"!! a~ ının U7.erine veya münasip bir yerde kafi de>reccdc ınnsa konabile-

3 ..... 5 ta ir,ilecck bir içki barı y:ıpılacaktır. 
~. ' ı<s ın b' d d b' . . ı· ti . 1 1 kt 
1 

......, 7' · ~· a ın a ır sıgara ıma a rnncsı rnru :ıca ır. 

....... 'hı eı11foat : 
2 ....... 6 l' . .AtatUrk köşesi. 
.\. \'ı•r· 
h ....... l ~ ın Yapıla<'nktır. 
cı aprak tUt" ,... -.... ~· un. 
\." ....._ .;,_1_ıara. 
b 4~ ... 

t ........ içki. 

,. :: ~rut. 

~l -.... !;ataza ''itrini nümuncsi ""ra1-· • ....... t . ık/er· 
~ ....._ ~~i •atış;. 
a .. utu 

' l' n salı!11ı 
~ ....... ı''2 satışı. · · 
• l\h' 
.._ 1'" 1-· '&arların k" 1'' d •t" t" · · .. .. "b 1 •J. "'il''Uv oy uye yar ımı • u un, ıncır \'C uzum mu ayaası not-
l ....,' l>aııoı:r~·ap•Jnn varlı ·n 1öst •rir ~r:ıfiklir ... 
~ -..... 1'ırktye h"' . 
' ~tut rı tası ''4 / 2 P.b'admda harita haz!rdır.,, 

t. ~~~Ol r 
8~t~!l1ını gösterir bir panonun enquisse'i yapılacaktır. 

~~ ~. A.n cın lcul!aı ılacak malz.•meniıı intihabı mimarın ta!{dirine bı-
1t_ ~'-'1n-. C4k t · 1i~'i..-~a cJıJlrr~ ~k, niyon. milteh:ırr!k levh3. ve ~yalar 
l~~Qq,. 
tı."~ . 

~...... eb'ad . 
~ ı~attkındakı Cib11i Far .. Hrıısı maketi hazırdır. 
~ ~'iri Şarap fıskiyesi "Fontaine lumincu.se,, bu fıslnyı. Fazta 

Yat §Ubesine müracaat edilmesi. (813) 

X9 un 

Maceraları 
Büyük blr clld halinde. Yalnız re. 
simlerden iba.reL içindeki kUçük 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un harlkulfı.de maceralannı takJp 
etmiş olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocuı:l""11ız da çok se. 
ver. 
Bu ontarm aynJ zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fi'!; 30 kuruftur 

1 
~cuklannızı teşvik ediniz. Hafta. 
lıklanndan a~cak1an ktlçilk ye. 
kfuılarla bu küçük ~kamı kısa bir 

ı ~manda elde ederek 

X 9 UD 1 
maceralan kitabından birer tane 
•dinmelidirler. 

\n~ ~~?v~: k~;:.!esi 1 
DOKTOR 

Kemal Ozaan 
Operatör - Uroloğ 

Ga1ata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantaşı kargısmda Galiçi Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41!!5 

Dokloı 

Hafız Ce : al 
LOKMAN llF..KDI 

Dahiliye Mütehcasun 
Pazardan De.Şita (tlnJerde tıgledeD eonrıı 

Mat 12.& tan 8 ya) kadar latanbulda oı .. u 

yolunda (104 ı ownarıı.IJ ııu.u.ı kabll!eatndt 

tıaıttalanru kabul eder. Salı, cumarteat c1k 
ıen sa!>llh "9.~ 1 r 11&11Uerı hllktk1 tukaraya 

oıabnııtw. Uuayenebane .,. .., teletcıa· 

t2.'t9ıt Kı~hk telefon: 2104~ 

Göz hekimi 
1 

Dı.Muıal RamiAyaın l 
M uayeııehaııesinJ faksim. l'alirnarıe 

rarla başı Cad. l1 H fi' A A pt. nına 

nakletmiştir. l'eJ: 41!)5;j 

>cızardan maad~ hergün: Üğledcr 

ııonra saat ikiden altıya kadar 

..... -........ __ ..... _ .......................... ------
::·-------·-----·-··---··--··-ı·i 

I
H Meccani muayene : u :· 
•• t•erşembe gttnıert eaat 2 den 6 • lı&dar d 1 Ortaköy Taşbasamak Palangada 2:5 ii 
,. numarada Doktor Mümtaz GUnoy ıi " . 5! fakirleri parasız muayene eder. i 
::::::::::m:::a:a111:mw=----···===ı: 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPf Rf N senef er· 
denberi her tür ü soğukal

,.. gınlıklarma ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 
' ~ A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin almak için-:lütfen 

sına dikkat.ediniz. 

'Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

marka-



16 HABER - ~9am poıta11 14 ŞUBAT - 1938 ~ 
. - ------

Eserleri ölmez Türk sanatkarı 

Tanburi Cemilin çok sevilen ve çok a nan 
P LA K LA R ı satışa çıkaralmıştır. Bütün P L A K satıcılarından aravınız. 

Pert~:.:~u~am~~~.~~ h~=~~ri ~~~6'D taL 1 ı-~ A O E M i i K T i O ~ : ~ -4::-
lid edilememiştir. Bu pudranın, eo bJyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 1 ve B lE L G E V/ ş E K L n ~ n N E ..,,, 
lerf için hazırlanmı~ olması ve terkibinde tahriş edici hic;bir madde btı- li 

lunmamasıdır. 

i 
ı. PERTEV ÇOCUK PUDRASINI HORMOBin 

Tebletlarl Her eczanede erayımz. '· !»asta kutusu 1255 Hormobln J ~ Şişman, :rucutlu, bazı kimseler de kullanma.ktadrrlar. Vilcudtin iJtL 
"·alarmda ve koltuk aJUarınm plşiklerine karşı bundan daha müessir bir 
pudra henüz keşfedilmemiotir. 

ONU DfOER AD! (TALK PUDRA) lan fle karı§tırmaymız. -===mu IC>ra SupDııl Şeınıses c:::::mr n 

1 
idrar yolları hastahkları mütehassısı 1 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 
4: ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 43924: 

s:-.:::::---...z:=:a riWW :mm AH' 1 &a:m.-mummmrn=m:=::::::::::ı::::::==r. 

1 Rahatını, ke&eslnl sevenlere tavsiye: 
K uştüyü kullaoınız 
Bir Liraya Kuma,lle Kufti.lyU Yastıklar 

Yorsan, şilte ve yastıklarda mühim tenzl!At yapıldı. Kuş lfi)'Ü kumaşl:ırının en iyi 

Adres: fslnnbul Çnkmakcılar yokuşu Kuş tüyü fabrikası. Tel: 23027. 
~alış yerlerimiz: Ankar:ıda, Beyo~lunda Yerli Mallar Pazarı. ' 

si ve her rengi bulunur. Fiyatlar tok ucuz dur. 1 
Mi fi 

1 

Malatya Bez ve 
iplik Fabrikası Türk 
A. Ş. Adana Men
şucat Fallrikası 
Müdürlüğünden: 

ı - 2 • 936 tarihinden Jtlbare kaput 
hezlerlmlzl aşağıda it 1 flatlarla sat- ı 
mağa başladığımızı sayın mDşterile
rlmlze llAn ederiz. 

Tip Genişlik 

santim 

2 Çif çi bezi 7 5 
4 Astarhk bez 85 

Top 
metre 

36 
36 

Top 
Fi alı 

725 
695 

Satışlarımız, fabrika teslimi 
ve peşindir. 

· i .nhisarıar u. ·MudUrlüğünden: 
798 kilo Iskarta kanaviçe 

798 Kilo 
928 

" J98 '• 

Iskarta 
.. 
" 

kanaviçe 
tp 
Kınnap 

86,5 ,, ,. Bez etiket 
1 - Feriye Bakmıevinde birikmiş olan yukarıda cins ve. mikdarı yazılı 

ört kaltm !skarta sargılar pazarhkla satılacaktır. 
2 - Arttırma 15.2.938 tarihine rastlayan Sah günü saat onda Kaba~ 

Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Satılacak mallar her gün Feri ye deposunda ~ör:.llebilir. 
4 - İsteklilerin pazırlık için tayin edilen gün \•e saatte yukarıda adı ge· 

cen komisyona müracaatlan ilan olunur. (388) 
,,. . '' "' ' .• 1 
Ankara caddesinde 

1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitawsının) yeri n arkadaki 

depolan kiralıktır. 
B::leştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde cdilebi· 

tir. tsteyenlerln Vakit yurdu idare memuruna mü~caatlerl. 

SAÇ 

f' 

f-jfi-/ P e t-r o 1 . -n i""z~a m 
Keptkleri ve saç köklerini teda.i eden 

tesiri mücerrep bir ili-;trr. 

Birinci sınıf Operaför 
Or. CAFER TAYYAR 
Umumt cerrahi Te alnlr, dlmal estetik 

cerrahisi mlltehamn 
Patis Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kadın amellyatlan, dlmal estetJk 
"y11z, meme. kann bunııuktata " 
genelik ameliyatı". (Naaalye .,.. dolam 

mQtehassısı.) 

Muıyene sabahlan 
8 den ıo a kadar Meccnnen 
Ö#leden sonra 11cretlldtr. TeL 44088 
BeyolUu, Parmakkapı, RumeJJ han. _ .. , 

--- Dr. lh•an Sami --•I 
BAKTEIYOLOJI 

LABORATtN ARI 
Umum! kan tahlilltı. Froogi nokta! 
nazarından (Wa.ssermaıı ve Kahrı 
teamülleri) Kan kU.reyvatı sayılın&· 
sı, ti!o ve sıtma bastalıklan te3hisl, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlllltı ültarmikroskopi, kan. 
da Ure, §eker, Klorür kollesterln 
miktarlarının tayini. Divanyolu 

1 No. 113 Tel.: 20981 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gUn sabahlan aekll buçufa 

ak~amlan 17 den 20 re kadar T4'.le 
U tayyare ıpartmanlan ikinci daire 

17 numarada baatalanıu kabul edeı. 
CumartesJ günleri 14 den 20 ye !la 
dar bastalarmı parasız, Eunın, Hı 
ber okuyuc:ulanm dakupon mub· 
bilinde muayene eder. Telef: 23953 

aaooooaooaoaooaaooaooaoaoaacO~ 

o o 
a o 
o o 
a o 
o o 
O R . 1-~-L- . ~ • • ğuk 1 1 y dan il . _,__ O [J omatiznw., uıuuaıo, s.ıya..._, sınır ve ıo a gm ıgın en •- O 
a tiddetli ağrılan teskin ve izale eder. o 
a 0o 
aaaaaaaa~ 

Nezle 
Baş 

- GriP 
- Diş 

Romatizma ve bütün sancıu•': 
şayan1 hayret bir suret.:t:e dertı8 

geçirir. Eczanelerden ısrarlB 
s E FAL i N i isteyiniz.~ 

• ' . ~· ~' .· 'p.;,r,.. ·~~J. i . * .. \ .. '· 
' • • , .. ; J .. " • :· •, l :.. ' 

JU iO~ 
KUçUk bir lhtiradrf~"' 

Yolunu şaşıran insana Jvrıl~ 
rehberdir. Yelek cebinde kola~. 'I" 
Türkiyeniıı her tarafında bul ol'.,,, 
ncr ve pillerde JUNlOR ın 

dikkat ediııiZ ,O 
~O· .f 

Galata. Voyvoda caddcS1 r61" 
ISMAIL ÖMER JŞ" 


