
Son Havadisler 

tLAN lŞLERt: Tel. 20335 

· Milli Müdafaa Vekili · Kazım 
Özalp istifa etti 

Ankara, (Hususi rnuhabirinıizden.~ telefonla) 
- Mevsuk olarak öğrendiğime göre Milli 

oeneraılllzmıC>ul•p Müdafaa Vekili Kazını Czalp vekalet vazife-
a- - sinden istifa etnı iştir. 
~"t."t.Lıte""~--~"1t0ti...~~~~ 

·---
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Reisicumhur 

srnet ı· .. .. Do nonu 
Filistin arapları "Türkiyenin Halep 

klr 11 General Ka.zım 
~&kirle görüştu 

-. bı.ısntİ, 16 
- Reisicumhur ls

~ ba .... _dU:n ltadyoma gele
' ' -oı.allt kulesinde yapıl
~)~ t.ecrube talimlerini 
~ ~aıı.11 P et:nıışıerdir. ts
""\Qlll tell danllgte İstanbul me. 
~ hl- e"l lrhım Karabeki
bı.._""le 1ı'' 

vilayetinde tatmin edilmesini,, istiyor 
Londrada bu da 

~ . 

görüşüle.cekmiş'' ~lar11n-~arak bir müddet 

... c:'!U!I'""" _. 

l , Kahlonya oeph o•lnde Frankocnla rm ajOr toplan ... , 

~Danqa harbinae vaziqet 
Curnhuriyetçiler Estramadure, Frankocular 
~ Katalonya cephelerinde. ilerliyorlar 
rankoculardan kaçan kadmlar ve 

~ .. '4rtd ihtiyarlar zorla geri çevr:ldi 
~~~!16.;_A.A.) - Cumhu. --------------
~lb.... •o.ıı. g·· Slraznadure cephe-
.ı ~qı1'ıı \lnlel"de ı · . . .. d 11tb_ ·:ı 4)];ı~ • ıs yuzun er. 
_ ·~ ... , ıle · 
~ tdcrc1t . tı hareketlerine 
~.: ~Q ltu0,.. Fucnte - Ovcjuna-
~ıı.ı.... ... ctre b •. 
'h.~"h. lca gar :nda kaın 

),.:_~~tl'l dar gelmişlerdir. 
~~.. Ccpb. • S\t-~ 'l'.ı et&ındc CumhurL 
,~ ,.~cra. de la Reina'mn 
~ dt 'tarbuıdan ayni za_ 
"ılı~ ._te .ederek Tagcyi, baş 
~ ~rı~c~ sonra Castillo 
.... 'ltıt ltt-ı e~ Frankist mev-

• "" . etnll!lcrdir. 
~ (l>,...,, 4 üncüdt) 

,,:tem König'in 
v tıı ırdı" 
'stı fta . ~· sorgu 

şıtızahat veriyor 
aı.t: Ya~~ 4 üncüde 

(Yazısı 4 üncüde) 

Almanyanın 
müstemleke 

talepleri 
Hitler bu sene için bir 

plan hazırlamış 
Londra 15 (A.A.) - SaJfilıiyet

tar mahafil geçen hafta Hitler ile 
Beclc arasında yapılan mülakata da
ir verilen tafsilata büyük bir ehem
miyet atfetmektedirler. Verilen ha
berlere göre bu mülakat esnasında 

hemen münhasıran Hitlerin müs
temleke projelerinden bahsedilmiş· 
tir. Sunday Dispatch gazetesine gö
re Bitler büyük bir kısmı lngiltere
nin zararına olarak müstemlekele--

(Devamı 3 üncüde) 

Slalin gripten 
rahatsız 

Sta.1ln 
(Yazısı 2 ncl sayfada) 

Bugünkü sayımız 

41 (6) 
Sayfadır 

Freni tu.tmayao 
bir tramvay 

otobüse çarptı 
~ Yansı 5 incidı 

.,,A~ • •• ••••+•••e••••+•••e•••••••ee••••••••a..+A*44t 

l HABER'in 

~ Güzel gözler müsabakası 
İ Senenin en bOyOk eğlenceli ve 
1 mUkAfath mUsaba kasıdır 

~ 
" 

Bugün kadın okuyucularımızdan · 
aldığımız güzel gözlerin resimle· 

rini neşre başlıyoruz 

. . 
. ' j t 

No. : 6 Befiktaı B. N. V. ~ 
Bu resmin sahibi lıize adresini vazih suretle bildirmelidir. (Se-J bebini iç sal·falarımızdaki ıarsilatı okuyup anlamalıdır.) . 

Okr,ıyucularımıza dağıtacağımız mükafatla-
' rın kıymeti 800 lirayı aşkındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe ta· 
lamları, kıymetli ceb ve kol saatleri, muşam .. 
balar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabilmek 
salahiyetini veren 20, 15, 10 lira gibi para kıy .. 
metinde kartlar muhtelif ev eşyası vesaire 

1 
Müsabaka kuponu 

HABER 
No: 60 - 6 

11.1.1939 - 11.3.1939 

MUsabakamtza iştirak 
ediniz ve kuponlarımızı 
toplamıya başlaymız 
Tafıilih iç. sayıfam.ızda 

RU44444~44;;;4;;4;44;;44444;+u+U44444444++ooS#44 
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l 6 tKlNCtKANUN - ı 

Oç tabut! 
Yazan : SUAD DERViŞ 

E LBET aiz de gördünüz. Bir iki gün evvel gazeteler birinci 
aayfahnnda arka arkaya dizilmiş üç tabut resmi bastılar. 

Bu tabutlar Fatih cinayetinin, bu hazin aile faciasının üç kur. 
hanını taıryan, üç tabutun resmi idi. 

B::n kenC:i hesabıma bu tabut resimlerini ııörünce büyi.;.1c bir 
haşyetle titredim. 

Burada geçen ve bütün kahramanlannın ölümiyle neticelenen 
hadbcyi tahlil etmek isttnıiyorum. 

öfonler, yalnız içlerinden biriı:lin değil, bütün bir memlekete hi
kir.ı olan bir zihniyetin cezasını birl.kte çektiler, Ben bu hadisenin üç 
kahraır.anı arosında han!;'İsinin suçlu, hanc-isiı:ıi.., haklı olduğunu ;t. 

raşhracak dcj!ilim. ölüler, ckscı·iya arkalarında, kent"ilerine içden 
yananlar bırakırlar. Onl;ınn matemine hürmet etmek için bu het
bahtle.rın isimleriıni artık hatırlatmamak liznn. • Dün akşam üzni Şehzadebaşında Şerife adında bir kadıncairz vat

man lbralıimitı idaresindeki 62 numaralı Edirnekapı - Sirkeci tram· 
vayımn çarpmasile j'aralammştır. Resmimiz yaralı kadın civardaki 
eczaneyı tölürülürken alınmıştır. Kendisini götürenlerden tramvay 

bile/çisinin giilıişii şaşılacak bir hcldeğil mi? 
• 1 çki diişmam gençler diin senelik topla11tılarını yapmllı:,, 

iJare lıe:yelini seçmişlerdir. Buna dair ta/silôt di~er sütunlaf• 
• * • 

Benim burac'rı tenltid etmek is tcdiğim ıey membkette, eıine, sık 
aık tesadüf edilen bu nevi cİMyetle ri dofuı-an zihniyet ve Lizdeki 
kadın, erkek, karı, koca münasc<betlerinC:en doğan ihtilaflann hemen 
ekseriya, bu kadar iptidai bir ~de neticeleaişidir. 

Gazete ıütunlanmızda ırksık, okuduğumuz bu nevi havadisler, 
içtimai bir haatalık olarak üzerinde durulacak JNr 7elniu varmak
tadır. 

''Hasan, karısı Ayşeyi, kendi sinden ayrılmak istediği için yedi 
yerinden bıçaklamıştır.,, 

"All, kansı Hali.deyi kendisini terkedip baıka er'kekterle dolaş

tığı için tabancasını çekerek vurmuş .. ,, 
Halbuki yirminci asırda b:r cemiyetin en baait kafah fercllerine 

la.dar berkeı kendisiyle ya~amak iatcmi;en b:r vefaaan karıı yapı. 
lacalr muamelenin bu olmadığını miidrik olmalıdır. 

Atalar sözüdür: "Zorla güzellik olmaz.,, 

• * • 
Ayte, Haaanı iatememiı. Bundan tabi! ne c!a:.ilir. Diln iatiyor

muı, bugün istemiyor .. Ne vefosız kadınmıı! Has..."'11 belki ona yalvar
mıı, belki yakamuı, ıbelki kendisini terkebnemesi için ayaklanne ka. 
panmııbr. Fakat Ane istemiyor. O halde Has-ana düıen şey Mdir?. 

Eier seviyorsa gönlüne taı basmak, Ayteıini iıtediii yere eit
ımie bırakmak lazım. 

Çiçekçiliği 
himaye 

Cemiyete yirmi bin lirahk 
yardım yapıhyor 

Geçen ay Ankarada toplanan bü· 
yük ziraat kongresinin memlekete 
faydalı neticeler verecek tedbirleri 
alınmağa başlamıştır. Ziraat vekA· 
leti t(!5killtı, bu kongrede verilen 
kararlara göre köy ve ziraat kalkın· 
ma programının esa !arını hazırla
maktadır. Fakat bundan evvel, bazı 
ıirai işlerin ve bunlarla me~gul o
lanların himaye::ıi miına::ıip gorulmüs 
tür. 

Pamuklu sanayiinde iş bölümü 
y3pılması isteniyor 

Pamuklu mensucat fabrikaları 
Ankaraya heyet göndermeğe 

karar verdiler 
Şehrimizdeki pamuklu mensucat ma sahasrnnı çok geniş olmasına 

fabrikatörleri Ankaraya bir heyet göre iş bölümü yapılacak olursa o 
göndermeğe karar vermişlerdir. Bu 

heyet Ankarada pamuklu sanayii
mizin, harici rekabete karşı müttehit 

hareketi için müşterek bir 

zaman fabrikaların biribirile reka 
bet yapmadan iş yapma ·ı mümkün 

01 1cağı gibi haricin rekabetinden de 

Dedik ,. zorla ıüzellik olur ma?. Ali lrarmru bayafı bir erkekle 
sirilnce hiddetlenmiı, bunda da halda var .. Onun belki aı o daki. 
kaya kadar Adlıkatine emniyeti vardı. Bu bir ıukutu hayaldir. Fa
kat ~i medeni bir memleketin çocuğuc!ur. Onan aklına uJ rncascn
İıllln evvel adliyenin gelmesi lbımdır. AH için en doina hareket 
mahkemeye müracaat edip hu hain aleyhinde bir talik dava•ı aç. 
maldır. Medeni inna teeuüriinü tüfekle, ••blrıcayla, INçakla izhar 
eden inaan olamaz. 

şekildr 1aha kolay m:ı. un kalınabilcceğin· 
~özönüne koyacaktır. Ziraat vekaleti bu meyanda çiçe· ı çalışmasını teklif edecektir. 

ğin vatanı olan memleketimizde 
harpler dolayısile ihmale uğramış Pamuklu sanayiimiz Sürncrbank Bu arada, heyet, yapılacak tica 

HiddetUa• ~P :Olan Ali bu hareketten sqara çok betbaht 
ve hu .,ir ı\nbk hiddetin lezzetini ç • '~ci bir fddlde ödemiı olur. 

• • • 
Bu nevi feveranlarına fren taka nıyanlar, yalnız kendilerini 

değil, mensup olduklan a.ımianın t'a iptidai olduğunu ortaya atarlar. 

bulunan çiçekçili~in ihya ve himaye· elinde bulunan fabrikalar ile fert· ret anlaşmalarile diğer memleket 
si için tedbirler almaktadır. Bu ara- ler elinde sanayiden mürekkep ol- 'ere verilen ithalat hisselerinin mem 
da lstanbul çiçekçiler cemiyetinin mak üzere iki kı!;ma a)Tılmakta· leket sanayiini daha koruyucu biı 
çiçekçimizin ihyasında biiyük yar- dır. Ankaraya gidecek heyet fertlere .c.:•ilde \erilemsi takdirinde sanayi· 
dımlan olabileceği gör:önünde tutu· ait fabrikaları temsil etmektedir. in daha fazla inkişafına arzcdecck· 

Yirminci asarda, yirminci asnn insanı olmalıyıa.. Yirminci asır. 
ela, yalnız yirminci aaırhlann ya!ftmağa baldan vardır. 

!arak bu cemiyete 20.000 liralık bir Heyet, pamuklu sanayiin çahoŞ- tir. 

Kendi kendimizi terbiye cdel:m. 

yardım yapılması takarrür etmiştir. 
Bu yardımı cemiyet en iyi çiçek ye· 
tiştiren ve iyi bahçeler kuranlara 
ikramiyeler \'ermekte kullanacaktır. 
Ziraat vekaleti çeçikçilimizin ihya· 
sı i:;in her sene bu şekilde yardım

larda bulunacaktır. Bu yardımların 
çok faydalı olacağı muhakkak adde· 
dilmektedir. 

Stalf n gripten 
rahatsız 

"Avrupa matbuat birliği,. ajansı 

Moıkova mahreciyle bildiriyor: 

Bugtin sadece Mo.lotof, füılinln, 

Voroşilof, Bcrya ve Kanimanoviçten 

mUrekkep olan Rua kabineai Krem 
lln aarayuıda Stalinin yatak odasın

da her iki gilndc bir sabahlan top
Ianmakt:ı.dır. Zira, Stalin hafif bir 

nezleden muztaribdir ve doktorlar 

kendisine birkaç gUn için yataktan 
dışan ~ıkm:ıma mı tavsiye etmis -
!erdir. 

Kabine toplantıları umumiyetle 
Kallnln tarafından idare edilmek

tedir. Çünkil Sta.linin fazla konuş • 

masma doktorlar mUsaadc verme -

mektedir. Toplantıdan evı:cl ekse
riya Stal~i ı!okt:>rldr .ziyaret et

mekte ve ak c:na tekrar bir muaye
ne yapılmakta .lrr. Stalinin çocukla
rma da Krenıll.ı aar:ı) ında babaları. 
nr görmeye reU~de verilmemekte
dir. 

--o---

Kırşehirde zelzcıe oldu 
Kır~hir, 15 (A.A.) · - Bucür. 

aaat 18 i 55 geçe iki saniye c1enrr 
eden ve dipten gelen orta deıc. 
ce kuvvette bir zelzele kaj-Jedit 
mittir. Haoar yoktur. 

ŞUphali görülen tir ölüm 
Mevlinekapuıında 55 yac:lann

da Nazmiye adında bir l-.oıdm dün 
evinde ölü ~larak b~lunmuş ve ad· 
life doktoru Enycr Karan tara 
{ı .. 7•pılaa muayenede cesedir. 
üz~kıı Meler ve ,ç::rükle:
gör~ffc'k llJ.Orea ~aldı:-.l:TiaSır.a 

1 ~um"ğ~ruır.fttur. 

Saad DERViŞ 

Efganistanın 
sabık Ankara 

elçisi 
f ürk • Efgan dostluğunu 

tebarüz ettiriyor 
EfgaDlstanın Motikova elçiliğine 

tayin edilen cıki Ankara elçisi Sul
tan Ahmet Han, Ankaradan 3ehrl. 
mi.ze gelmiştir. 

Bir hattısya kadar Moskovaya ha-
okct edec ktir. Memleketimizden 
ayrılmakta olan elçi bu mUnasebet
lebulunduğu bir beyanatta demiştir 
kJ: 
"- tkl memleket arasında bulu

nan ıukı kardeı bağı, Saadabad pak 
tı ile bir knt daha takviye edilmiş
tir. Bu pakt diln) a ıulhtl için de 
bir kuvvettir. Uzun bir zaman TUr
!tiycr!c yaşadım. Güzel memleketi.. 
nlzd n un:.ıtamıyacağım tatlı hatı

ralarla a~ ı uryorum. Büyükleriniz
den ve mntbuatınızdan ıördUğUm 

yardımlan bilhassa kaydederim. 
Türk matbuatının TUrk - Efgan 
dort:t.ğı..n:ı kan-ı gösterdiği yakın a
lakaya da tc~"l.. lıtir ederim.,, 
Eigani~tr.nn yeni Ankara elçisi 

~ruh:ımmed Han şubatın ilk hafta
ıırnd:ı gclcce!rlir. 

~ u~nl"ln 
akıbeti meç11ul 

--o---

Hamamcllarm su derdi 
Vali ve belediye reisi Lfıtfi Kır· 

dar, Krrkçeşme suyunun kesilme
sindenberi çok sıkıntı çekmekte olan 
İstanbul hamamcılarına belediye· 
nin terkos suyunu vermek hususun
da azami müzahereti göstereceğini 
bizzat bildirmiştir. LQtfi Kırdar İs

tanbul halkının sıhhat ve sağlığı ile 
bu kadar yakından al!kadar bulu· 
nan bir meselede şimdiye kadar be· 
lediyenin ısrarda bulunmasını doğ· 
ru görmediğini ifade etmiştir. 

Evvelce İstanbul h~ıları, 
dahiliye vekaletinden hamamlara 
suyun üçte bir tenzilAtla verilmesi 
hakkında bir emir almışlardı. Bu 
emir belediyeye teblil edılmiş oldu 
iu halde belediye buna mukabil 
kırkçeşme suyu bulunan hamamla
nn bu suya ait tasarruf tapu se· 
netlerini istemiştir. Hamamcılar 

kendi mallarına ait tapuyu beledi· 
yeye \ermeği kabul etmediklerin· 
den ne belediye su vermiş, ne de 
hamamcılar bu üçte bir tenzilAttan 
istifade etmeğe imkan bulmuşlardır. 

Lı'.ltfi Kırdarm bulduğu formüller· 

BerJin, 15 (A.A.) - Havas bil 
eiriyor: Eski Şansölye Şuşnig'in 

~!;ıbeti henüz meşkôktür. Viyana· 
d:ın gelen haberlere göre, kendisi 
hala Met11~pol otelinc1e bulunmak
ta ve bu kış brı lı7acağı evvelce bil 
ciıilmiş olan dava!:ı hakk:rtda he· 1 

nü:: hiçbir hazırlık gcrillaıcrne'lm:-) 
dir. 

Amasra limanı gemi 
enkazmdan temizlendi 
Deniz ticareti müdürlüğü Amasra 

limanındaki temi1leme işini bitir 
miştir. Burada batmış bulunan Rize 
vapuru yüzdürülmü,, Şahin vapuru 
enkazı da parçalanarak çıkarılmış· 

tır. 

Deniz ticareti müdürlüğü, diğer li· 
manian da sırasile temizleme işine 
~irişecektir • 

--o--

Seyahate çıkan 
Un;versitelifer 

lstanbul üniversitesi talebelerin 
den 40 kişilik bir kafile sömestr ta· 
tilinden istif acle ederek dün Ba a· 
rabya vapurile Köstenceye hareket 
etmişlerdir. 

Doçent Hıfzı Veldetin reisliğinde 
:>ulunan kaf ıle, Romanyadan Al
manyaya kadar olcµı Avrupa mem· 
leketlerini gezecek ve dönüşte dr 
Balkanları dola5(icaklardır. 

ve 

Adliye sarayı enkazı 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kır

lar, eski adliye sarayının hfila ye 
inde duran molozları hakkında ala· 

\adarlardan rnalCımat istemiştir. 

Malum oMuğu üzere müteahhit sı· 
tatile bu işi üzerine alarak, yalnız 
şe yarayan enkazı kaldıran 'e 
liğerlerini yerinde bırakan Hikmet 
Üstündağ, Milli Emlak idaresi ta· 
rafından aleyhine açılan davada 
24000 liraya mahkOm olmuştur. Fa· 
kat kendi ·inin hiçbir eım ali buluna· 
madığından bu pa:-amn tahsiline 
imkan olmamıştır. 

-0--

Memurlar 
Kurban bayramı dolayısile . 
Şubat maaşlarını 
~eç mi alacalılar? 

Kttrben bayramı salı gUnline te. 
sadüf cttiğindc;ı resmi d irc mc -
r:~;.ırları haft:ı t:ıtili günlcrllo b ra
bcr tam bir hafta. istirahat t!tmış <'

lacaklnrdır. 

Yıılnız bayram ayın tam 31 inci 
r-t\nllne tcs::.:1 1 :~ ettiğintlen memur-

içki düşnı• 
gençler 

Dört yıllık koni 
yaptılar. 

Yeşilay Gençler Bit 
nelik 'kongresi dUn ~ 
Kongre Ebedi Şef 1J 
kün hatırasına bir dakik' 
başladı. 

lstikla.I marşı okundll 
ra başkan Prf. do"ktor 
Kerim Gökay çok al 

gençlerimizin 
r.ümunedir. 

Yeşilay, bilhaaaa I' O 
f~nda toplamak ister. 111'. 
ki henüz hayata atıldl' 
bir mefkure etraf 111d• 
zevkini idrak etmiş bul 

Bu idealist gençler 
yeterine ulaşacaklar. 

Y eıilay kurulijşuPd• 
karıılanmıştı. Hilr~Ye: 
edildiği ileri sürülnı ı;t iJiıll': 
riyetc tecavüz deiil, 
yoliyle alkolimlc 
ettik. Artık, Yeşilay, ;,ı.ı 
memleket ve vatan ıııe 
Y.dbul tdilmiştir. su b:,S 
yüklerimizden te!Vlk 1 

ınai..la bahtiyarız.,, .,,J. 
Alkışlarla karşılapıl.1' 

den aonra umumi kitJ 
yıllık çalışma raporunllı 
Orhan vezne raporunıl 
ve Fehmi de mürakiP 
kudu. 

Verimli çalışmalar içi' 
yapıldıktan sonra idat'f 
;rimine geçildi. 

Seçim ncticeıinde i~ 
başkan Prf. Dr. F 
rir.:ı Gökaydan aonra 
hc:n:listen Suphi v• o. 
mezunlarından Febpıı, 
Abdullah, Tıbbiyedcıı '
Kemal, kimya.dan )i\JI t, 

selerden Tarık, ~~dl= 
M ürakipliğe yuk5' 'JI 

ticaret mezunlarından Jıfl 
liycden Necmi, M~ ,,., 
sından ihsan, sc~~ı~ı~ 

Müteakiben bilyil f)Jf" 
zim ve şükran teııra 
sine alkıtlarla karat 
kongre nihayet bulcl114 
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Yiiksek sesle 

0kuma 
Ç Ol{ setdiA' 
lijal' l!akkı Ba;rn hocam hm:ıil 

~ltıı ır, ben tacıoğlu ... 
~'"' t la!ısıııın~~dan ders sörmcı.llnı. 
tııııtc:rdığı liıksıicbır zaınan, onu~ 
ıı ı. k kadar 11 ek tncktcplcrc kal.mi 
h~)lllc ~ıııınıış octletıncd,m. F.ıkııt o
~ltıtıde bahtılartı~ak, ha) alımın en 

lı, l 11 Cok •e 1 
1 rınu:ındır . .Kcn· 

ı.. eııd v l er 0 "'1 Oltı 1ıtıı buıın ı:;rcndım; ) olu· 
tı,b~ Zaten b' anıa bu)uk )ardı· 
tfı ııu /den &en ;zını ncsluı nd:ımla· 
>'tfııtııt eş~ıJ Cd c er de - K all in G{J· 
~ı lıtık. () kitıı~n lnzıları oku) :ıra!. 
lar lı 1 llıcc 1 ın ıcındckıl~ri şıırı
~l'•'t Ilı duşiıt:ınlırl:ını;ıl ız; fakat on-

ırıa ı ecınız 
lı Jlenını . ın, ruhumuzun 

4 ııılil ~lır, ) 
~ııı liaı.:ı.: 

'1ııı1ı ~~'Uda 1 l!:ııtncıoğlu "Kö) 
l~ uır ~ Oğretın · ' . 
1 )llıle aıısınct cnın rolu,, ı· 
t , '" tı lopı., a ınual!iının •·ece 

ı ''a "'.f!J> ' "' ~ı ı l'l canı Onl:ır:ı l uksck ı;cs· 
~c b11~lltıııınd~dırarak kıtap ol.u· 
h 4tıı, \ 11 

i al et C hahscllı) or. Ben 

t 
il ftb llııız ı. lll'dalı olncnğına kn· 

ırı. 'O'lcrd h 'ıı1ıt ~1de de 4 e mı? ... h:ı)ır, 
tl~1 Cdin. 1 lapılmalıdır Hu 1 

la tok · anıd · 
11 lı l~ı iıııcı .k ıklnrınız ara ıncı.ı 
~ '111.~ ~4 kırııSel onu5:ın, tok guzcl 

k hı~ 1 kıtoL er \'urdır· fakut dı· 
~ • l(j "'1 l lı; • 
1~ ı.1111 kış1l1 u ·sek sesle okuyn· 
lt ktrıd,t~~. cu zor bulursunuz. ln· 
t '1ttı111 ~~ ık~tınc hır kitabı, lı:ıl· 
t 'Ilı l;q)b c~lllr rı hır yazılı ıılıııc:ı 
11~ 1tcr11b:dı,ertr~t, tabıt ı.onu5ınulJ· 
ı . 1%ıı e~iıı er. ~unu dı.1 hır ke· 
ıır ı. • arıı : J\ d 

ı~ <1 llısc ar,111 en ınız hır kitnlıı 
llı~s111 le akuıız; fnkat onu haşl.a 

:::da~i~~· lfaııA up dıntc;> ın, ili ıııı· 
~ •ııa,. 1

11 Okııı:ı \'OHu ZOJnıaıı, karşı· 
\b~!lırııı ecıer e h ıığu l azı hiıı pek a· 
~ llıt 0kııınakc~cn clındcn alıp 

katra ıstcrız 'e o zıınınıı 
"'• lll~ b rız. l'\ içın., 
·~,l"u .... 
le, ~ bııı &ıını.u 

te 1 tıı nıe insanın, lıic ol· 
Ilı~~ e d tok cı.: nı!ckctımızdc, ı.ulak 
1 "'"i , 0~ Çocıııcı:~ tır. l\lcktcıılcı ı· 
1 •tıı 1111:tn hl l liksck sı.:slc oku· 
tııllıı~ı 'lor, 1 r Şe) i anl:ıııını;:ı n· 
~~ t" rfan1 ı llıtı <>Cnişı I' 111121 l alım; goı· 
tr1tıe ~1ki1e e ip kulaklarıınızı an· 
htıı • ''il.StcdeVch hal atın ourultu· , •ile n in ., 
t)• b tci31 • sanlar olduk. Ak-
l~ •t nııı ~a 

it~ ra111 Zclcdckl hıka) c) ı 
t 'eı1 an, bi 
ı ~. e Oku • r şıır kıtabını 

.......................................................................................... --··! 

Hayat ucuzluğu 
memur maaşları ve 

D t~N bir sa.balı gazel csinılcn nal>lcn g:n:c tentil.(]o H r An~ 

kara ha.heri ~ıklı. nn, hiikiıınutin ha~ atı ucuı. lnhnak H l 

memur mıın5lnrını bu nl.,pettc kırıımnk mana~ını mut az:ımmınılı. 

Maaş .. kırpmak .• ne knrşrsrndıı ': hnyat ucı11:lu~'1ı. 

Uaynt ucuıluğunu l<'min <'tmffic n \ C bu mü:;.lüil işi haşnnn:ı

clan mruı:ilnrı l>ırpmo.k yoluna f'apılamıya{'ağı pek aı;-lkfır olınck

l:ı. beraber, bu haberin, lıö~·h•cc do~n.ıluğunu kabul <'dh erecek 
memurlar, gelirleri ~ ıı.lnız ' e yalnız aydan a~·a lıüklımct bütÇ<". 
sinden aldıktan ııarn.daıı ibaret oldu~u cihetle ~ ürcklcri e pey 
ho1ılamı5 olsa gerektir ... 

Henüz ha~ at ucuzluj;"U bulunmaılığına J:iire hu t.emln edilme. 
den hiikumetin memur m:ın5ln nnd:ın tc nkihat yapacağını snn
mak - yuliaroa da ı_arct l'tt lğiın gibi - yersiz bir inanı~ olur. Böy-
le bir harekete ec' nz \erebi lmek için hayatın hnkir.at;cn ucuzla. : 
tılmıs olmas ı laz ımdır. 

Hayatı ucuzlatmak kolay mıdır ? Brn keneli hrsalnma bun-
dan da.lıa f;ÜÇ bir şry lıulunahilcc<'l:;ri ni tahmin etm iyonım. Şiiphc 

• yok ki, her gt:çlül< nncal<, ınüshet lıir ç:ılı~ma ile or tadan kaldı-

rıl:ı.bilir. n u da, bizde mcwut olmı/an bir haskt de~itılir. 

Cumhuriyet hükümetlnln nele r i başarabll diı;ine IG senelik 
genç tarlhi can lı misaldir. 

Ila~·at paha lılıj;'1yla mücadc l r.ılc muYaffak olmadıkça nıaa..5-

lard:ın lurpıntı yapm:ırı dü. üıı ebllccek bir hükiımctln iclarcsinde 
değiliz. 

Neteldm öylediklerimlıJn miieyyiıle.,i 

metin büt~e encümenine SC\ k ctti&rf ba rem 
olarak bugün, hiiku-

! layihası <ısa tarı da : 
~özümüzün (inündedfr. R. i 

·····························································-· ·-···-······-······ .. ······-1 

Paristeki ltalyanca sokak 
isimlerinin ıavhaları söküldü 
Fransız Başvekili, ltalyaya bir 
karış toprak verilmeyeceğini 

tekrarladı 
Paris, 16 (A.A.) - Yüksek talı· 

il talebesi evvelki gece Roma. To· 
rino ve l\Iilan gibi l talyan fi<!hirle· 
rinin ismini taşıyan sok~k levhala· 
nnr sökerek bunlann ye::nc "Ca· 
poretto,, ismini taşıyan küçiık afiş· 
ler koymuşlardır. 

Tanzifat sen·isi, bu afişleri kaldır· 
mı~tır. 

Daladyenin nutku 
I 

Faris, 15 (A.A.) - Saat 15 de 
l\lutuallte snrayındn radikal 
partisinin ktiçU k kongresi açı l . 
mıştır. Daladdye kongreye al· 
kışlar arasında gelmiş ve derha l 
söz almıştır: 

vukubuldu . BugUn size soruyo. 
r um: Umumi grc,·i al;:lnı hıra!;:. 

masaydı k ne ola~aktı? Memlc. 
kete milraeaat eltik Ye, siyasi 
hayatımda en SC\'inçli bir ht\dise 
olarak, işçi sınıfının lıiiyUk b!r 
'?kserJyetinin fena çobanların 

nasihatleriııi redclettiğiul gör • 
düm. lşte hattı hareketimizi hnk 
h gösteren en mühim sebep :JU. 
dur ve milli lrnlkrnma başladı
ğı içindir ki ileri sUrUlcn me -
talll.ıata kat'i reci ee\·ab ı verebil. 
dim. 

Daladye buntlan sonr a scya 
hati hakkında izahat vermiş ve 

Başvekil, kendislnç mlizahc- dahll i karış ıkl arın har ici zor • 
retten geri kalınnınış ola n bil • luk larm aym zamanlara tesac!Uf 
tun partiye teşekkti r ettikten ettiğine işaret etm i ştir. 
sonra bundan on ay lince "bu On aydanberl hükumet iki 
\'azlfeyi kabule çok istek li,. bu. cephede mliefldeleyc ıneebur ~ rıı 11.ınıeıı ltıp d.ı ı;oluğ1.1ııa \"O· 

4 "tdıısuar;~ kaç aııe tanırı;ıııız'l lunm:ıdığı bir zamanda hllkilme lrnlmıştır. .Anlayışsızl.ık, fena 
~ >aı.:111 arasında lıo)lc bır ti teşlcil ettiğini ve o zaman niyet, halt1i bnzan da tcşrinisa-
ıı b b~ıı r r. Cumhuriyeti, demokrasiyi ve nideki siyasi umumi grev gibi 

f.ı : 11tıı lr:~::ı nclicclcrl olu;>or: Ki· yurdu htirriyet usullerine göre korkunç teşebbüsler. Dahilde 
t ı!t 'ı:ı'4ıın,~ lalnızııgın ıfaucsidır. kurtarmağa Amade olan bUtUu tehlikeler çoğalıyordu. l3ilflkls 
c0 otııı~ı Lu~~~·~:"· k lab:ılık hır insanlara mUracaat ettiğini ha. karışıklı lr zail oldukça, Fransa. 

rıı"ııİo k 1 t:ı1ı 1 cc!; herkesten o~- tırlatmı.,tır. nııı arzu ve iradesini teyit mum 
l l )r: ıçın bır 'laeteı k.ırışıııak, Daladye yaptığından piş· le Un oluyordu. I3öyle bir \'azlyet 

l, ı l!ı- (. l\ıta . ı>ı a tlı~ c kul· 
'"' ""<Sil il sc m:-n olma·•ıP-ını mı.ve etmiş ve h udutsuz bir surette dc,·am ede ~ ""it Uterı \tnı ka) iJcllı 'c .. u c 

tı · ~~h •rı lıen 1,1
nclcki ı;ilah şckıllcr çok nlloşlnnmıştır. 

~ "lılı 1 rcr sııı t . . 
t ~. ı çın 1• u ı :ırctı ol· 1\!Utcakiben ekonomi !{ kalkın 

it ll'ı ' ır kı k . 
~,~1/lı~ aıı l!akk 0 l ıııu:ıllıınlc· madan bahseden Daladye, 
tı tın 

1 
'aıır 1 HJıt cıo •lu'nuıı Frnn~ız sanayiinin en az diğer 

~ lt ~ ı ~aııncıcli Lugun ) apalıılc· 
.. ı •l1ıloru . memleketler sanaylino mtlsavi 

mezdi. Dundan sonraki glirıler. 

Fransanm ve imparatorlu~un 

bUtunlüğlinUn ve milletin haya. 
U menfaatlerinin her tUrlU iı; 

politika endişelNinin llstUnde 

~ o ()ô M c;-ı OJl.. 
'~]; I!Ji fj(t;;;i~ C:t;j iıa 

Çöp sandıklan, çöp dökülen yerler, ev artıklan 
birer define, birer hazine ! 

lbrahlm d yor ld:" Param kalmadığı zaın a nhır çHp 
len ek e ~ er ı rtden k~m i k ler top arım, ll un ları yı k ur 

k ay na l ı ,. , t i r i t y a p a r ı nı ,, 
Bu yazımızın arasında bir re· kahrım .. Ben dilenmem. Para vr-

si mgörüy~rsunuz; belki bu resim ren:n paras nı kafasına atarım. 
rı karıştırılıyor ve paketlerle &a• 
tılıyor. Ben bir kaç defa tecrübe 
ettim. Ç.C.k güç bir iş. fakat pek 
lezzetli, her türlü tütiinden nefis 
bir harman oluyor.,, 

- modern konuşma diliyle • size Kendim için çalışırım. Elime! .. 
bir şey söylemiyor, ama, bize biz. bitmez, tükenmez hazineler \•ar .. 
zat o resimde bir çöp kutusu ba· Benim gibi işçiler yok değil.. Br.n 
şın:;ia duran İbrahim neler söyledi ekseriya tesadüf ediyorum. Pa· 
bilir misiniz?. çavra topluyorlar, izmarit toplu. 

ibrahim:n hazan mezarlıklar 

içinde yattığını da öğrendikten 

sonra bu hadise münasebetiyle 
§Unlara temas etmek istiyoruz : 

Bunlar •'çocuktan ve deliden al yorlar. Küçük tahta parçaları tvp· 
haberi., gibi en hakiki meseleleri, luyorlar, kömür topluyorlar. 
en ümit edilmiyecekten öğrenmek l 
demektir. Yani ummadığımız ta~ 

baş yarıyor. İbrahim, iki defa 
müşahede altına alınmış ve delili· 
ği başkasına muzır olacak bir de. 
recede ve mahiyett e buhrnmadığ 
anlaşılarak, yataksızlıktan dolayı 

timarhaneden kaç kere kadro hari
ci edilmiş biridir. 

" Ben, 48 yaşındayım. Bir gün 
bir saat, hatta bir dakika bir baş 
kası için çalı~tığnnı bilmem.,, 

Deyen lbrahim pekala bir kas
ket ve deliksiz bir ceket, herkes< 
nasip olmıyan ütülü bir pantalor 
ve bir de topuksuz. amma. yama· 
sız bir ayakkabı sahibidir. 

1 - Paçavra !'atılıyor. Bunlaı 

ütüden geçiyor mu?. 
2 - Paçavra toplayanlar, iz. 

marit toplayanlar, bir d\lcncı len, 
bir cüzamlıdan daha muzırdır. 

Bunları şiddetle cezalandırmak 

lazım gelir. Hala şurada, burada 
mahalleleri, meydanları, sokak .. 
ları berbad eden, serserilerin bi
rer hazinesi olup halka mikrop yu 
vaları halinde dağıtılan paçavra 
ve saire gibi şeylerin toplanması. 
na sebep olan çöp sandıklarının 

bir an evvel GTtadan kaldırılması 

lazımdır. 

Mendili, taba'kası. kösteği. ç.~ 

rabı, gömleg~i, kravatı, hatta saati 
lbralıim, rüp u111rlı/.'laruula11 biriııılr 

bile vardır. 

Bu sandıklar ölüm, mikrop, 
facia yuvalarıdır. Bu işleri yapan. 
lar bir cüzamlıdan daha büyük teh 
1ike saçarak yaşayanlardır. 

İbrahim bunların bir tanesidir. 
"Evvelleri tıra şolmazdım. Ber

berlerin sakalun ve bıyığım yeri. 
ne çene mi ve burnumu kesecek
lerini san•rdım .. Saçlarıma makas 
sürdürmezdim .. Fakat artık o ta
rihler geçti. Şimdi asri yaşamak 

tazım .. 
Daha tıraş olalı henüz üç bu. 

çuk ay oldu .. , 
Deyen İbrahim bize ya§ayış tar

zmı anlatırken farkında olmadan 
bir kaç mühim derde t emas etmi~ 
oldu. 

Diyor ki: 
"Çöp sandıklan, çöp döküleıı 

yerler velhasıl evlerin artıkları be. 
nim için birer define ve hazinedir. 

Ben mahallelere göre çöp ara· 
balarının veya otobüslerinin dö 
külcceği yerleri takip ederim ... 

Bilhassa zengin mahallelerin 
çöp sand klarını ve çöp tenekeleri. 
ni araştırmak en mühim vazifele
rimden biridir. 

Hayret etmeyiniz sözlerime; 

Öyle artıklar vardır ki benim gi. 
bi kaç açı tıka baı;a doyuruyor ve 
artar bile .. Öyle atılmış şeyler var 
ki hepsi para eder. Önce paçavra 
toplardım. Bunları açavracılar 

satın alırlar .. 
Çöp tenekelerinden, çöp dö

külen yerlerden, çöp sand ıkların • 
dan bir günde 30 • 50 kuruş değeı 

arasın.da paçavra t~plarım. 

Sonra, eski saç mangallar , tene. 
ler, konserve kutuları, t eneke ve 
saça· ait şeyleri ayrıca birikti rir, 
bunları bir çe'kiç altında düzeltir 
keser ve Edirnekapı, Topkapı gib: 
bazı semtlerde tenekelerden ku-

J.-cmil: loplcırkcn 
Daha böyle niceleri var.dır .. Nice 

E~ki ayakkabılar, mendiller top. küçük çocuklar görürüz ki bu çöp 
luyorlar. Bunlar adama döndürü- sandıklar mn etrafında, üstünde 
lüp satılıyor. izmaritlerin de kafa- vapurculuk, tramvaycılık, komşu
ları kesildikten sonra geri tarafla. luk, bakkallık oyarlar. 

Ebedi Şef 
Atat ürkün tarihi 

saati 
İzmir, 16 - lsviçrede maruf bir 

saat fabrikası, 1zmirde bulun:?.n 
mümesslllne bir mektup göndere
rek, Çanakkalede Conk bayırında 

Atatürk'ün hayatını kurtaran saa. 
tin, aslının veyahut fotoğrafının 

kimdc> bulunduğunu haber verene 
1000 İsviçre frangı vereceğini ve sa
ati de 250.000 franga satınalabi-

A'manyanın 

müstemle~~e 

talepleri 

OF" Baştarafı l incidt 

ri11 yeniden taksimi için bir plan 

hazırlamaktadır. So) lcndiğinc göre 

''daha büyük bir l.'kranya .. ihdası· 

m da ihtiva eden .\lmanyamn ~::ırkt 

leceğini bildirmiştir. A \ rupaya doğru genişleme projesine 

Bu snatln General Leyrnanm ö- itiraz etmemek şartilc Polonyanm 
!Umünden sonra bir Aemriknlı tn- yeni müstemleke 
rnfındıın alındığı zannedilmektedir. 

hukuku olacaktır. 

taksiminde bir 

içki aleminde 
kavga 

Bu gazete ~yle devam ediyor : 

"ltalyaya da müstemlekeler veri· 

lecektir. Bununla beraber Beck hiı; 

bir taahhüd altına girmemiş ve bu 

me::e!enin ilkbaharın ba)langıcmda 
Bir kadın ve iki 

erkek yaralandı 
yeni bir mülakat esnasında me,·zuu· Dün Samatyada kadın yüzünden 

kanlı bir kavga olmuş ve iki erkek- bahs edilmesine karar \·crilmiştir. 

le bir kadın a~ır surette yaralana. Almanyanm teklifi Polonyayı müş· 
rak hastaneye kaldırılmıştır. kül bir \ aziycttc bırakmıştır. Al· 

manyanm t:kranya hakkındaki pla 

m Polonyayı korkutmaktadır. lki 

.:ihettcn bu de\ let Ingiltere aleyhin· 

de bir siyaset takip etmek isteme· 

' •ı b 1 ı.lc s ın. (Zaten lıu· 
11 • < •r" r tı1 llulor: "Oı,;rctrııcnın olm:ısı llizumunu kaydetmiş, 40 tutulmas ını istilzam edecek de. rulan ev sahiplerine scltarım. 

Snmntyada Katlı ağa sokağında 

275 numarada Fethi ve metresi 
Emine dün gece için bir içki fıkmi 
hazırlamışlar ve tanıdıklanndan A
ralı 1smnille ayni mahallede otu -
ran L!'ı.tife isminde bir kadını da-
vet etmişlerdir. 

mektedir. Polonya bir müstemleke 

:icvleti olmak istemekteyse de de-
'"t ' '<ı ilen ı t l h l d 1 l'Q tıı lal l ır o r k dcoıl, sna rnnununun n vn e uy uru 

it 01,;Uluııı.J Urlı\t ol ıı a" ta IDfiSI icabettiğin i SÖyJiyerelt 
ı, > '• <lı~or. lnlıcrı Htı ıııc ı u suretle devam etmiştir: 

~ b~ıtnıı ı1ı 111 Enclec de söylediğim gibi, 
l.ı 1~~lırı1 ~~1• hu işı ha-s:ır. Lıle- ı.a'yin gUnlllJU bir şekilde gay-

~ı. 1"ır •~ın ı h ıı. 1 • l.ıır k c c rdeıı retleri olmaması beynelmile l po 
ıı 1

• b c oı. "1 c ıncktc ıl d 
r~ ~lı "Uı11a u ı er c lltikn terazisinde ağır lılr tazyik 

't l;ıı l!unı Lı leı ını ı;oı::all· 
1 le t Leı1 .. crııı hıık c ~ 

1 
husule getirmiştir. Bugiln tek • 

'I( ~nıı '"lllllı;t• 
ı. 1'dı111 le, r ır ıkısınc ~uk-.ck rar ediyorum, son eyltil ayında 

~t 0 nan 
1 l<t,1 ltte~c lı ol,ıııuıı utcl.i memleketi hnrlıe slirU l<lem c k el 

l ıı b11

1
r1nin r111,~ıc~ıııui. lhı lamı~- nat bir delilll~ olacaktır. 

~ t ır l\ .,. tok lı i 
ı.ıı<ıı41: 1ıtılıııır'} 1

1 Hık ~.ııdı· !c polltflrnclnn bahseden Da. 
'I: r '"llın >clkı '\ uı.sck • 
tt !Je, u uluntı 1 k 

1 

l~dye, sosyal ihtilafları, Çcm -
~ :trl) ogı e t•cc 

t t r ın r.ııa cı ır. 'ıoı.s,1 hılc lıu !Jerlaynin Parisi ziyareti esnn -
• ~t ~ ~iıı ~. oı~c.cılıııı. Cuııuıı ıkı ;mda Renault fnbriyalnrmın iş. 
~ l ır. hı ı ı 

<; •rı ı:ı ll)ıp bl'ıı,· 1 1 ı lııl.:ı ';'alini Ye nihayet 30 teşrinisani. 
1~ nı: 1 ı:o. 11111 1

1 l.ıt 'il okıı· dcl•i umumi grev tC'şcbbilsUnll 
ı ı ııa '\nrdıın el· 

t.tr .. 'r, en hu\u 1 .ı hatırlatmış ve demişti r ki: 
·• a1'_ • iiln1 u uuur 

ı 11 ı ı .• t..m:ı•.ı. n Aynı gl\n, İtalyan par!Cmıcn-

1 
tosundn nUnıayişlcr yapıldı. l'7.

"tı,· laşma mnksadlyle gönderdiği • 
' urııUıı/ı \T.\C l mfz bUyük elçiye karşı 1 ta l ynn 

hUkümet nıerl{CZiııdo tcznlı Urat 

reeerl<> zorluklarla doludur. HU- Atılmış eski süpürgeleri birikti· 
T İki erkek ve iki kadın gceeyarı-

~üınet politikası hem bir barış, r ir, bunları çözer, t ekrar ayıklar 
sına kadar bu suretle içip cğlen

hcm de milli müdafaa politika- ve yıkayarak örerim. Böylece kil. 

.1iz aşın yerlerde arazi sahibi o!ma· 

.:ıı ancak uzak bir istikbalde mum· 
mlşlerdir. Fakat bu sırada fazla 

Sıdır. H ükumet hi"bir scrrrUzcst çük süpürgeler imal <'dtrim. klindür. Halbuki şarki Avrupa me· 
:.-

0 
• sarhoş olan Fethi Lütifeye gizli giz 

Pesinde de:!ildlr. Fakat hlclılr Elime kırık tabaklar, delik sa. ğ b k · • • 1i sarkıntılı a başlnmış ve una ı. 
şeyi feda etmek istemiyor. O, hanlar, tencereler, testileı geçtiği zan kadın da Arab !smaile haber 

.. ıe i acil menfaatlerini tehdit et· 
mektedir. Diğer cihetten Almanya· 

.ıın bir veya iki seneden e\ \el müs

temleke mc:ıeksinden bahsetmiyecc· 

I•'ransız kanı iç in hasistir, fakat g~bi bazan bunların aras•nda yü. vermiştir. Bu vaziyet içki alemini 
Fr:ınsa nıenfaatıerinl ıı hclq; lsl • zük, küpe, iğne, taş. yüksük, ma- bir anda bıçaklı bir kavga meyda
ui r. kas ve saire ı;ibi epeyce para eder nına döndürmüş ve iki erkek biri-

1 d b 1 ğine dair llitlcr tarafından ~mlıer-HükCıınet blltll n cncı·j i sl il r şey er e u urum. birlerinin üzerine atılmışlardrr. 
P k l ~ .:ı v ı.. ta laı..·ne \ erilmis olan söz henüz mu· batı medeniyetine ni hayet \ ere. aram a m<IA.lıgı zaman .. r • Bunlardan Fethi daha çabuk dav- J • 

cek lıir anlaşmazlığın Jıudusuna vuk kesilen evlerin çöp t enekelc. r~.nnrak Arab 1sm:"li yüz~nden ve 
1 
ıeberdir.,. 

ml\n i olacaktı r. l"alrnt Fransız rinden kemikleri toplarım. Bunla- vucudunun muhtelıf yerlenndcn a- Bu gazete netice olarak ŞÖ)'~C de-
mcııfnatlerinin gerclt kuvvete rı yıkarım, kayr;atınm, t avuk su ğır surette y,.rnınmış ve araya gi- nektedir: 
V"e gerek hileye mtiracant celil- yu içerim. ren llıtifC'nin de ba~ında bıçağı ile 
ınek suretiyle telıllkeye konul- K üçük yaşımdanberi akŞamla~ı bUyUk ve tehlikeli bir yara nçmış. 
-nasını kabul etmiycce~ctlr. :!nzarotu bırakmadım. Buna para tır. 

Daladye Frnnsızlrırdan nizam yetiştirmek g üç .. Bazan on parasız Fakat kendisi de kanımdan ve el-
:e miisalcıııct içinde çalışmn lnrı ]erinden yaralar almıştır. GUrUltU 

"Bitler bu sene de geçen sene kul 

andığı tabiyenin aynını tatbik et· 

·- tasavvurundadır. Mumaileyh 

gene şarki ı} \'rupada genişlemek •ıı istemiş \·c sözlerini şu suret. bulmalıdır. Hem barışı hem de \'O fı-ryntlara yctfacnlcr Uç ynrah-
1 meselesi ile müstemleke meseleli le bitirmiştir: Fransanm Hllitsın ı kurtaracn' yı Gilmtişsııyu hastanesine kaldır-

H ıınun lı;!n, Frnıısız birliğ'l olan bıı ılış politikayı ancak b u mışlardır. Polis, tahkikat yapmak- 1mkkmda mU\azi taleplerde bulu· 
her gün bi r kat daha kuv ,·ot s uretle t a.kip edebiliriz. tadır. n-ıcaktrr.,, 
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Filistin arapları 
va Halep 

Iiondı' • 15 (A.A.) - R())'ter 
ljansı b ldirıyor: 

Arap ma eri Filistin konfe. 
nmm a da i esaslara mili 
tmıt b r plinm mUzakereainf der 
Pi etm ktedır : 
l-S iye, F ı ·n ve Erdilni 

lllttva ve na tezi Emir Ab. 
i1allah ı inde Şamda bulu. 
nacak olan bilyilk bır federal A.. 
np devleti ihdu edllmeet. 

2 - Fllistln Jllalldaanllll OD 118-

• mtldd tle lngiltereye bıra • 
Wm•1t. Bu mllddet sarfmda l'l. 
Jlltfnfn cenubundı ki Nedtte bir 
Xahucll memlek tl "siBme alqı. 
IM&ktır.Bununlaberaber. Yahudi 
mnbaeereti Fil Din eti· r böl • 
plerlııdeki nUfU8UD ybde otua 
Ji11 ubetıne indirilecektir. 

8 - Frans z Suriye muahe • 
imiyle teeia olaıı Lilbnan 
llmlhurıye Fran.ua mandaaı 
a1tmda kalmuı 

4 - Tilrkiy niıı eakl Hal p vi. 
JIJetinde tatmin edilmeıi. 

lll8lr m illerlııin konfe • 
nuta fngiliıde .Araplar ara • 
llDd•ki m erde mijhim bir 
ld OJDIPC&klan zannedilm kte. .. 

.Koııferaıwn topla.nması Arap 
81JoDalistlerlniıı Londraya cet. 
-.den önce Kahtrede eld edecek 
Jerl neticeler bağlı bulunmakta-

~ 

• = ----- - ----- -·~ ----~ ~ 
- - -- - --- - - - - ----

• ....-.. ....-....: ..-.... ....... ~ ....... ~ ...-.... ...-... ......... ~ ...-.. ~ ....-.... ...-..._ ................ ....-.. ........ _~" .. _. ___ ._ .. --..rıııllfllı.11!!•••~--"~· •'ILr..ı;.J,.IU....\.JXU...KL.•4 •. \ı.;w..~vw..ı:.ı..ıw.ı..x..vw Ekrem 
1 uza perlıiz yaptırdlğt 

vncucı.-• tuz olmayınca 
yqamak kabil delildir. Fakat 
tuzun tallıjımua dokun4ui11 da 
olur. Aln"himmm her kilosu ba· 
pna liç snm kadar ıus olunca bi
zim icin selıir olacaimz .CSylemit· 
tim. Halbuki o kadara nrmadan 
ela tua balı hallerde blae dokuna.; 
bilir. 

Bir kere, lnun çok tulu Jr 
yince mide ilk samanlarda fula 
uure çı'kanr, onan fulaaı da in• 
una una •erir, bulantı cetirir. 

Daha tonra mide tuaa alıpr, kendi. itini tuza bırakır, tembel 
olur. Onun lçln mldellin bumı boauldup vakit, bammız.. 

hk aearenln fulalılnıclan da ıeı.e, uhfmdan da cette tuta 
u çok pedala etmek 1hım olur. 

Tuz çel• lshir, bundan dolayı midesi tembel olanla· 
na lranwu tllir1r babreJderi bozuk olanlanıı neftllerine 
dokunur, demek ti ıene tuu u çolı: perhb lliaumu meydana 
çıkar. 

Pabt tasa perhb-en aiyade blbnk baltahpda IUzum· 
ludur: 8'brek llutablaıdan inun ricud\I titmele batla· 
dalı nJdt ma perbia etmenin bUyUk fayda11 olur. 
~ ı.talıimdaa brm ·a ıu toplanınca 1\lza per· 

hiJ ettldt tu lllJ1l çekt ii için insan tana yeyince vil.. -.da ~ IVP. da diba u tııtar, diye .• Vakıa tuz· 
- j91ema btacller baetalıimda da a çok faydaıı gö· 
rilk 

tn..,.m ıQdn4e Mdferlerin ıran arasma, bmmcla 
buukJana tlHriD4ekl sarın arasına lltibaptan ıu toplan• 
dalı hJdt - bep apl fikre dayanarak. tuaa perhis ettirirler. 

Sar'a hiatWıinıda tUllUS yemek cene fayclal dır. !n1an 
tuh& Jedlqe o lautalılm nacı tesir ctmes de, tuzıuz yem~ 
1• bqla,mca nacın tnlri 1ıruı1t. 

.. s·rop 
Pectoraı , 
Dkl Y8 ,..ı blldba 6k. 
alrlkleri geçirir, bal 

gam 16kUlrtır. brontlan 
tembler, nede v pip. 
ten korur, ı6ğll81er1 sa,. 
~ btlht• iL 

yam taftlyedlr. 

INOIL 1. KANZUK 
ECZAf'JESI 

lleyo.,.'u tstanW 

Yazan: Dr. CI. A. 
Tuaua yemek yerine ıöre, pek faydah olur. Onun için, 

yalan samwnlara kadar. tuaa perhb ettirmek Adeta moda ol· 
mqtu. Hele damarlarında tansiyonu artanlar. böbrekleri .!e 
bosuktur aanarak. yahut bonlmap diye, ilk it olarak 
yemeklerinde tuzu hufederlerdt 

• Scbiin kı1UJ, tuza perbis böbrek haıtahklarmdan ve da
marlarda tansiyon fuJalıf ndan baılayarak bir çok basta. 
hldann ilk il cı clmuıtu. Şimdi, hekimler hiç tuzsuz yedirme· 
den önce, bunun faydası olup olımyacağıru diltünilrlerse de, 
eskl moda, bekim olmıyanlann ha tırıncla 'kalımı olduiundan, 
hekime dan ımadan kendi kendilerine tuza perhiz edenler 
•rdır. 

Halbuki tuza perhizin yerine ıöre faydası olmakla be
raber bu türlü perhiz gellficilzel yap lamaz. Böbrek hastalı· 
tından dola ı vücud ı· rıe tuzsuz beslenince ı ter iner •• 
Fakat tuzsuz yemenin • tiı olmadıp vakit - yalnız albomin 
çıkarmıya karşı faydaaı yokt r. Aksine olara , albomin 
çılraranlann bazılan tuzıuz yedikleri kadar albomin çıkarmak· 
tan geri katmadıklan halde tuzlu yemege baılay nca albömiıı 
çıkarmaz olurlar. 

Sebeb"ni bundan. ö ceki yazıdan, kola ca tahm"n ede
billn"nh: VUcudumuzun k tı kısımlan .da pota om nr· 
dır, buna karşı tuz lazımd r. Bobrckte de katı k ıımlu oL 
duiundan kanda tuz az olunca brek daha ziyade b zülür 
ve daha ziyade albomin çık ra. 

Yalnız tuzsm bealenmeden dolayı albomin çıkaran böb
rek o ka arla kalsa gene iyidir. Bazılarında albômin çıkmu 
ela üremi gelir. Böyle. tuzsuz yemekle böbrek hastahimr 
iyi edeceklerini zannederken, o haatahlnı en korkulu netice· 
sine tutulanlar vardır. 

Oaun için, tuza perh"z epeyce karqık bir ittir. İnsan 
ıı· abut n tunuz yaşayamaz, hutalıkta ne kadar twı yemek 
lb m oldufunu da hasta kenı!f i bilemez. İyisi, tuza perhiz 
liz m oldugu vakit, onu da hekiminiz"n tarifi e gore ve ooun 
tay.n decetl derece yapmaktu' 

Bu cl1mleden olarak umumi he 
yetin iki hıriıUyaıulan birini aeç. 
meal llzımgelmel..-t.edir. Bunlar • 
aıı blrl Ltılman& nUca eden u.. 
tin ll'kmdan .. Alfred Bok., dlle-
rl protestaıı Fuat Sabacllr. Bu u. 
ım •·eeneı .. adalarına nefyedlI -
mi• olması k•d.ia1De FWlıttD A. 
raplarmı teJn8l1 etmesi için ful& 
bir hak verme~ 

Yilklek komite kat1 bir karar 
vermeden enel. battl~ qlebl 
llltbnal 181'lll İDgµtereJt ptmek ... baldan....- olu JrU 
BapekiU Ul'I .,.... S&tdln 1lill • 

"-Yavua ve 
1lllJ bir adamdan 
,dan bapa bir de 
lar.,, 

Kend111ne. YaYUI 
birçok timaelerin 
bu satırlann dava 
miyecelini 161YleClU. 

,. Sen davayı 
teirafı bulup pto 

Ben ilk fikri17ıde 
dava)'a hem. inamllllJ. 
de, kendilerile dost 
Jaıa kaqı dava ka 
yordum. Fakat bit 
kili telkin etmek 
da arkadatlaram 
etmek ıçın telefon 
telefonda ne avukat 
olarak delil bir 
konU1tum. y 
K&Uı de vaıdr. 
sahibi FJmme 

'"-Yurflium 
kasdedi)cxamım? 
mıdır? 

Guete sahibi bu 
bı wnti: 
··- HaYD". 

smda hiçbir maki~ 
de bir Franm 

tüumı eoraaaktır. NetlCIDla Sebrdllk ..... 
balen Kabinde topJ•nm• olu nıpacp 

Arap memleketlerinln Divnhhu ~ tmhl ft 
1arma blldlrilmell Jblm ıekUlln dolan teker 
den bU hunatakl karana bir an lllak tekederi 
evvel ittihaz eCIUmell icap etmek Jra1 dlJı:Mnlm~ 

niıı bWgM.lftl .. 
todlr. ~. 

Yahudllerjn pgen ay kODfe • =--= Qd: 
rana lfUrak etmeye taraftv. &ö- tana tOçcarlar 
l'ilıım mekte lclller. Bununla 111 • Pi,..m lllltl.._,. 
raber bu menfi tanı hareke~ • ıaamam111 _,...,. 

~ 181'&1' etmeyecekleıt ..... • th1mlt oldub 
iilmekteclir. ~ DiYlallDJ 

IOndmdir. 
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T~ fl1BR~rij@ITJ~~ 
Fr~nsan n verdiğ i ehemmiyet 
llıeseı ~ ilca "Te.mp " gazetesi Ankara muhabirinin Suriye 
ll i bir dolayısi~ le Fran ız - Türk münnscbatından da balısct
do !Jq• lll~l.iubunu nmnetrnlştlr. J.ouis Rc,·lllo Türk - rmnsız 
tık(!: lı;ln son defa olnmk, Ata.türkün cenaze merasimine io;tl
lll L_. ek i17..ere gelen rran ız askerlerine Ankarnda göst<.'rilcn 

Macaristanda ırkç 
~tıle ı 
,, al'Ct ederek diyor ki: 

Macar vatandaşları 1 [.J(~;;ıd.J~) 
d.Ankaradaki Siyasal Bilgiler mektebinin yepyeni güzel bi
a b.ahri;clılerimize ve gf'nç znbitlcrimize büyük ve insanı 

1 .ıs eden bir kabul gösterildi. Türklc>rin mü:afirpcrver_ 
af dPğtldir. Fakat burada an'anelerin üstlindc bir knr-

Vgis· . ' 

•• uç sınıfa agrılıJor 
IÇERDE: 

• Defterdar Şevket mali işler h~k
kında vekaletle temasta bulunmak 
iizere bugün Ankaraya gidecektir. an 1 h 1 hıssolunuyordu. F..sasen karşılıklı olan bu dostluğu o 

A Un bile izharına m!ınl olamamı~tı. 
" <\' t rk' 'lraı1 un ö iımUnden iki gün sonra da, Yeni 'l'iirkiycnin 

a cısının Ankaradaki he:, kc>line ilk konulan çelenk bu şehir
,.11 an Fransızlann, konsolosları M. Gauıt tarafmdıın getiri-
T nk o.du. 
Utkıyc · 

o an 1'' nın merkezinde bulunan ve sayUtı ancak elli kadar 
tan ızların bu içten gelen hareketi, matemli TUrkiyeyi çok 
bı ctmı tir. Onlardan on kere daha fazla olan ve icie
t trçoklan daha yüksek mevkilere sahih bulunan muhtc-

r g . lnC'nsupları Fransızlnnn bu örneğini ancak aradan gUn. 
Bu ııttt-n sonra taklid ettiler. 
ana UrctıC', vakti) le Birinci Fransua ile Kanuni Sultan SU-
1 

11 
'"asında tesis olunan Türk - Fransız 1skonderun sancağı 

1~ 1" maales('f ortaya çıkan bir gerginlik devresinden son
d r tazyik görmdc>n, kendi kendine tekrar tezahür etmiş 
u. 

1 'l'('rnııs ·• 
t l'tli!;ı ın muhalıiri bun<lnn sonra llatnv ID<'!ll'leslnin gc-
b;ı.J .. safhaları hnbrlatrYor. Ilu meselede a~ln man\ Ynnldı"ı " ıırı • . .. 
1.1 ltıtıht ~ c ınc l'lcslnln henüı. halledilemctll~inl, zira Suriyetle-
Rurırcnıl'lif un urlarm, n.nlıı mn mucibince mü!ttakH olllCak olan 
l n tı· · ~bnan aldınıyetı altına ~e~mel,; 1 tcmediklcrirıl, nct.cldm 
tt ı;;tnı tıı Suriyedcn n:, n olarak, Prnmınyn bağlı kalmayı kabul 

hıısor \o sözlerini öyle bitlriyor: 

illıuıı.u~~enin kanştığı bugünlerde Türkiye Fransız pnrltımcnto
r ;receği karan bira:r: merakla bekliyor. ÖlUmU Türkiyeyi 

atC'rne boğan Cumhurreisi Atatürk, Türk - Fransız mU
l<: nın nazilı: bir devresinde, nutuklarından birinde ııöylc 

o 'liata 
<aı-.aıttır Y rnesclesi Türk - Fransız dostluğunun mihenk taşı 

i l'~ .. 
1 tn mı llunu:r; 1938 denberi mesele kafi şekilde halledilmiş ve 

l'a ltct arasındaki dostluk, harblcrden ve ihtilallerden son-
t isinden daha sağlam tezahür eden bir kuvvetle tek_ 

.-\. 11 etmiş bulunuyor. 

(j td t ıtc;o tlar ncı günlerde belli olur. Genç Cumhuriyetin gc
t llıatt'm esnasınd:ı, yeni Türkiycnin yaratıcısı, BU~ Uk 
r l"ans:ının nckndar hUrmct beslediğini TUrk milleti takdir 

d!r So ~en . 
· ~ t'n söz uçn.r gider derler; yazılanlar da ebedi dcğil

ltat bi ?tı z Fransızlar bir kere birisine dostluk sevgimizi 

0 

1
' bir daha S<'ri almayız. Türk - Fransı:r: dostluğu, ne 

111
• kuvvetinden kaybotmiyl"'ccktir. 

Yahudiler üçüncü 
sınıf vatandaş 

Budapeşte, 15 (A.A.) - Etnik 
prensip üzerine müesses Noel pro· 
jesine zeyl olarak, bir Macar mebu 
u yeni bir kanun lfıyiha~mın ha
zırlanmakta olduğunu bildirmekte· 
jir. Bu projeye göre, mühim idari 
me\'kiler yalnız Turani Macarlara 
yani ecdadı 896 senesinden evvel 

Macaristana gelmiş olanlara Yerile
cektir. Bu tedbirin siyasi, adli, ida· 
ri ve hatta dini rne' kilere şamil ola· 

cağı bildirilmektedir. Diğer Macar 
vatandaşlarına yüzde on bir pay ay· 
nlacaktır. 

Bu proje kabul edildiği takdirde, 
:"\Iacaristanda iiç sınıf vatandaş bu
lunacaktır: 

1 - l dare me,•kiinde bulunan 
Turani Macarlar. 

2 - Ecdadı 896 yılından 
i\Iacaristrma gelmiş olanlar, 

sonra 

Yani ikinci sınıf vatandaşlar. 

3 - Yahudiler yani üçüncü sınıf 
vatandaşlar. 

• lngi.lterenin 

Ankara 

yenı 

elçisi 
Tayin, kral tarafmdan 

tasdik edildi 
Londra, (Hususi) - Eski Çin 

biiyük elçisi Sir Hug M.cntgomeri 
Naçbul Hugessen'in Ankara büyük 

~ elçiliğine tayini kral tarafından 
- tasdik edilmiştir. 

1)) Sir Hug 23 ağustos 1937 de, 

(1 're n 1• t u t m 1 y a o bulunduğu otom':>bil, Nankinden 
Şanghaya giderken Japon tayya-
relerinin hücumuna uğramış ve 

t ağır surette y~ralanmıştı. B unun 

~~~ a m va y üzerine İngiliz hükumeti Japon-
~.. yaya nota vermiş ve tarziye ile 

da C"ecc saat b b ' · ı b t L 24 de Şeh:r:a.deba. şından t ehlikeli surette yara1ana- era er mcs ullerın ·cezalan.dırıL 
llıa '-aıa ı · k'ld bi k' :1'itn b 0 ınuş, ve frenleri rak Cerrahpaşa hastahanesine kal- masını ve aynı şe 1 e r va anın 

•t ot b:r tramvay yolda du- dınlmıştır. bir daha cereyan etmiyeceğine da. 
<il o usu k . t . . . . 

ilrçaıa ar asından çarpa- O tobüsün a rka kapısı ve cam- ır emınat ıstemıştı. 
}'aiti l?tışveb· k • . · ~ 1 d k ilnnıa ır ışının agır- an a tamamen parçalanmıştır. Japon hükfimeti verdiği cevap-
~~a}'ı l'a •;:a sebep clmuştur. Kazadan sonra tahkikata başlana ta tarziyede bulunmuş ve h adise-

''\ ... ilresind P •. ~· vatman Ahme. rak bozuk t ramvay muayeneye 1 den dolayı teessürlerini bildirmiş-
~a,, Ct.J 17 9 ) "·ed'l ' . ~ t ., araba numara ı sevıı; ı mıştır. ti. Elçiye de inailiz pa rlamentosu, 

ra.... sıdır ş h ı .. b , .. , " d · e zadebaşın- Bundan başka gene dun gece, yaralanmasından dolayı 500 ster 
er· ., ta de . d J -'tıa ı alan sı_n e duran ve saat 20,15 de 11 2 numaralı Şişli· Jin verilmesini kabul etmiştir. 
n n buf~tobüse yaklaşınca Beyazıd tramvayı Eminönü maka- . 

tl}liş un gayretleri boşu- sında yolundan çıkmış, ve yarım Sır Hug Naçbul Hugessen, es. 
ilt Ve tra k" A k 1 . . S' P . L · il.c h mvay frenleri t • saat seyrüseferin durmasına sebep 1 n ara e çısı ır ersı orenın 
c · ıııa otob·· yerine 1 kt d' s· P • L d '" sad u e çarpmıştır. olmutşur. H adisenin tramvayın ge me e ır. ır ersı, ::T 

qfııı enıc ·ı P th'" · R ı · · da d 1 e otobüsün arl:a b::-zukluğu yüzünden ileri geldiği er ın yerıne omaya e çı tayın 
Utan b"l l d' l · · 1 etçi Halid ba. anlaşılmıştır. e 1 mıştır. 

~te~ilya "il" d .., .. Misfinget ve 

D~ll . .Y 

T nT~r:~: 
;pc.a ants y o u 
:it" GJ\ the n Jb&: 
ot thtt ı.ıctv 
are Şlttınr with 
:\I.P.ı in Par llA
ment ıat Ankara, 
duJ"lnı a. discu -
slon on lll'ritl 1 
turt-. .For Clıe 
first i 1 m ~ t n 
bht o r:y th e 
peau nt.s w e r e 
invJt~d t here 
a tta rh•en a 
chantt ~ n:
prf' .S l!I th~lr 

, . • Teşvikisanayi kanununda esaslı 
deği~iklikler yapılmar.ma karar ve
rilmiş ve bunun için lktisat \eka
leti tarafından hazırlıklara başlan· 
mıştır. 

• Türk tarihi tetkik cemiyeti ta
rafından Trakya ve Anadolunun 
birçok yerlerindeki hafriyatlannda 
bulunan eserler İstanbul eski eser
ler müzesinde toplanmıştır. Eserler, 
üzerinde bazı tamirat yapıldıktan 
sonra teşhir edilecektir. 

rif!Wıt. 
1'1\eı •Pttluı •P cc11raae0wrlY Jn their ur.brntıiar 
be'*"' the Ml.t to .4f-o il in tht~r ;p wer to t\u~our re land 

• lstanbul Kızılay şubesi son b~ 
sene zarfında 11 bin aza kaydetmiş~ 
39 bin lira toplamış, 15 balo ve mü .. 
samere vermiş, 3000 çocutru sünnet 
ettirmiş ve 1255 çocuğa elbise da· 
ğıtnuştır. 

ıo o de r ttU f or .poor llı\I~ 
~.~~~~---....... ~~ • lstanbul doktorları kendilerine 

Z• t k • ı "it mahsus birer rozet yaptırmayı ka• 
ıraa ongremız ve ngı ere bul etmişlerdir. Rozetin şeklini E· 

Geçen ay An karada t-Oplaruın ilk köy ' o ziraat konferan ı A \'Tupa tibba odası tesbit edecektir • 
ga.zetıclerlndc de alakayla karşllnn mıştır. İngtllzce "Dcyli Jlernld" ga- • Kunduracılar Y edikulede üç yüz 
:ıett>si kon ı;rl'~·o i5tirnk eden bu l•iiylii murahhaslnnn resimlerini basa_ bin lira sarfiyle büyük bir lastik 
rak diyor ki : ' 'Tarihte illt defo olarak köyliiler meclise davet edllml ayakkabi fabrikası kurmaya karar 
, .e ornda onlara <lüşllncelerlni söylemek fırsatı ,·rrllmiştir. Köyliiler 11- vermişlerdir. 
kirlerini aı;ıkça söyleml5ler YC m<-bu slnr<lnn toprak işçilerinin ,.c fakir • Diyarbakır - Cizre hattmm 106 
köylerin kallnıımasma çnlışmalarmı istemişlerdir.,, \"C 131 kilometreler arac:;ının inşaatı 

Anni Ondra 
tevkif • edi di 

için 1.800.000 lira tahsisat verilmiş
tir. lnşaata yakında baJanacaktJr. 

• Hükumetin eski şeker şirketin· 

den istediği 850 bin lira alacak da
vası maliyenin lehine bir safha} a 
ginniştir. Karar bugünlerde ,·erile

cektir. 
• Yüksek iktisat -.e ticaret mckte· 

binin 56 ınc.ı yıldönümü bugün mck 
, tepte büyük bir merasimle kutlula

nacak, saat 15 de Tokatliyanda, çay 
verilecektir. 
• '1ktisat vekfiletin~n birçok ~ir
lerde açrnağı düşündüğü umumi ma 
ğazalar için tetkikat ilerlemiştir. 
: Iağazalardan ikinc· i lzmirde açı

lacaktır. 

• Şehitlikleri imar cemiyeti y1l
lık toplantısını dün yapmış ve yeni 
idare heyeti seçilmi5tir. 

• Denizbank, halkın deniz sefer
lerinden haberdar olabilmesini te-

Şmelingle Atmi 011dra Bcrlinılc ev lcndikleri tarihten biraz sonra ~ 

Dcyli Heralddan: 

Alman boks şampiyonu Şmeling 
nazi hükumeti ile arasının açıldığı 
haber verilmektedir, 

Şmeling geçen pazartesi günü pro
paganda nezaretine getirilmiş ve o· 
rada bir müddet sorguya çekilmiş

tir. Sonra oradan bir nazi memuru 
ile beraber çıkmış \'e nazi partisinin 

d .... b' k d . 1 . k d"l min için haftalık sefer programlın• 
ı ,er ırço aıre erme sev e ı · 1 d . • kild 

1 
. 

miştir. Buralarda gene isticvap edil- ~1 aımı şe e ne§re rnrar vemu§• 
d ·•• l tır. 
ıgı zanno unuyor. 
Diğer taraf tan, O loda çıkan 

"Altenpostcn .. gazetesi boksörun ka 
nsı Anni Ondra'nın da para kaçak· 
çılığı suçu ile tevkif edildiğini' yaz· 
m· 1tır. Berlinde yapılan tahkikat 
bu haberin doğru olmadığım göster
miştir. 

DIŞARDA: 

• 1 ngiltere işçi parti inin icra ko• 
mite i bir halk cephesi te§kili hak• 
kındaki projeyi üç muhalife karşı 
17 reyle reddetmiştir. 

Kont Çiyano Londraya gidecek mi 1 

• Vaşingtondaki Panama elçisi 
Boyd, Amerika hariciye nazır mua· 

vini Vellesi, ziyaret ederelc Panama· 
da Amerika se\"kulceyş ~ ollanna a
it projeler hususunda uzun bir mü

Paris, 15 ( A.A.) - Romadan 
dönmekte olan Çemberlayn saat 
8.1 O da Parise muvasalat etmiş 

,.c garda İn giliz büyük elçisi tara· 

fından karşılanmı§tır. 

• • 
sınema grevı 

.. Çemberlayn Pariste inmiycceği iti.katta bulunmuştur. 
ıçın, vagon Lyon garmdan ~aat j • J\merika mebusan meclisi işsiz-
9,46 da La Chap~lle garına gıde- lcr için 725 milyon dolarlık bir tah
cek ve orada Parıs - Kale ckspre- sisat kabul etmi~tir. Bu talısisat re
sine bağlanacaktır. isicumhur Ruzv;ltin htediği rniktar-

Çemberlaynın treni saat 9,46 da dan 150 milyon dolar azdır. 
hareket etmiştir. B ir saat 46 daki- • Suriyede meclis 227 milyon 
kalık t evakkuf esnasında başvekil frank tutan 1939 bütçe ini tasdik 
Paristeki İngiliz büyü k elçisi ile etmiştir. 
görüşmüştür. ------------------

\ ERTUCRUL SADi TEK 

Lon Jra da Tll~ATROSU 

(KISMET) 

'odvil 3 perde l.Jf!~ıx.~A .• mı ı marşı egışıyor 
• .,. tı?ıu ti rnı_ııı marşı Uzerinde bazı değl§lklik yapmaya karar 

~ 1 i t l3ır ınilletin milli marııı değişmez ve mukaddes bir 
1 ı tn'lr n, bu tadilat clırmmiyetle karşılanmı tır. Fakat, Bre-

P ARlSTE geçen hafta sinemalar, hükumetin koyduğu yeni ver
gilere itiraz mahiyetinde, kapılarını kapadılar ve halk sinema

sı~ kaldı. 

Londra, 15 (A.A.) - Başvekil 

bu akş:ım Romadan buraya dön
müştür. Pazar olmasına rağmen 

kalabalık bir halk kitlesi kendisL 

Pek }akında: 
lNS.\N MABUT 

1 ır mu ~~'.n bestesi, esas itibariyle ayni kalmakla beraber, dn
a l3rrıu 1 Parç.a.sı haline sokulacaktır. 

ı ı·li .~~nın ılk imparatoru ı inci Dom Petro, 1822 de mcm-
ı ı. nı ılan tt·-· 

ıı 1J 'eıl . c ıgı zaman yazmış ve o zamanld bestck!i.rhır_ 
rı lllı ti. 

r h ~rl ıtlya nınnrif ne:r:arcti milli marşın bestesini tadil etmek 
r tnra.r İC' kil etmiştir. 

ı tan ArJ"a t" '"'')' p d . . • tar ,. ' n ın, ,;;ıı ı ve cru a bırcr mıll ı orkestra 
l', errnı lcr ve bunun için Avrupadan miıtelın~sıs davet 

Yalnız, bu umumi. greve, biç olmazsa, sinemada. Mistingctin ma-
ni olduğu haber veriliyor. 

Fransanın eski .sahne ve sinema artistlerinden olan Mistinget 50 
yaşında olduğunu bizzat itiraf edecek derecede yaşlı :bir kadındır. Fa
kat halii. varyete programlarında rol almaktadır. Geçen hnftn Pnriste 
hUtUn sinemalar kapanırken, Mistingctin film fasılalarında varyete nu
rnnralnrı ynptıJı sinema açık kalmıştır. 

ni garda selamlamıştır. söylemiş ve fcv"kalade dostane di
fe tavsif ettiği Roma mülakatların 

Londraya dan dolayı memnuniyet beyan ey-Kont Çiyano 
gelecek mi? lemiştir. 

Ayni hususi muhabirin diğer 

Londra, 15 (A.A.) - İtalya tarafdan yazdığına göre Muso
hariciye nazı rı Kont Ciano, "Dayli lini, İtalyan _ Ingiliz anlaşma.. 
Meyl,,in hususi muhabirine yaptı- sının zihniyetine kafiyyen riyaet 
ğı bcy~natta y~kında Londraya etmek fikrinde olduğuna dair nı .. 
gelmek ümidinde bulundufunu İ m usu üzerine söz vcrıniıur. \ 
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HABER - Akşam Pftltul 

• Silahlanmak ıçın 
. 21 Milyar Tür~ Lirası harcanmış ! 

60 Ellnde dan fazla denlzaAtı gemisi bulunan 
Almanya, hu cihetten lnğlltereyle beraberdir 

' 
Moda Haberler~:] 

·~ Tül balo elbiseleri, yeryüzü
nün her taraf.ndaki balolarda sık 
sık görülmektedir. Bu ropların 

göğsüne mavi ve büyük bir ortan· 
ca takmak adet olmuştur. Bazan 
bu elbiselerle, boyna ufak altın 

yuvarlaklardan mürekkep bir 

Siyah bir elbise ile nasıl 
makyaj yapmalt ? . 

Siyah elbise giyildiği zaman mak- dır. !nce bir saç fırçası ı;slctr' 
yaj yapmak feykalade mühim bir tırılarak bilhassa ensedeki \·e, 
meseledir. Siyah renkli bir elbise lardaki saçlara sürülmelidir. / 

Kolye dahi takılıyor. ile yapılacak makyajı her kadının ' 
b·ı . k. "' • ,.. ..,,k 

* Çizgili kumaşlar günden gü
ne daha çok moda oluycr. Gündüz 
tuvaletleri için siyah ve pembe 
ç: .. gili kumaşlar oldukça çok
tur. Akşam tuvaletleri için pem
be ve yeşil çizgili kumaşlar tercih 

ı mesı gere tır. ~~ 
Siyah elbiselerle eııe:e de bit 

ediliyor. 
* Sırma tellerle örülmüş el 

~antaları en kibar kadmların e
linde görülmektedir. Bu el çan· 
talarının modeli orta zamanlardan 
alınmıştır. Orta yerlerinde altın 

veya gümüş iki halka vardır, çan
ta bu halkalar arasına takılan i· 
pekli kordelalarla kapanır. 

., İşleme motiflerle süslü rcp
lar çok beğeniliyor. Böyle işleme
li elbiselerle, ayni tarzda işleme· 

!erle süslenmiş eldivenler giyili
yor. Mavi mat krepten yapılmış, 

uzun kollu bir t u v a 1 e t 
ile beraber giyilen ayni kumaştan 
eldivenler, Faris eldivenler sergi· 
sinde ikinci mükafatı kazanmış

tır. Birinci mükafatı alan eldiven 
sim tellerle kabartma olarak işlen 

Eğer cildinizin rengi beyaz \'e saç
larınız kumral ise içerisinde biraz 
karmen bulunan bir pudra intihap 
ediniz. Bu cildinize çok tatlı bir akis 
verecek ye çehrenize müteessir bir 
ifade veren solgunl·•~u giderecektir. 
Koyu fes rengine kaçan bir ruj kul· 
lanmak hiç doğru değildir. Beyaz 
\'e kumral bir çehrede bu renk çok 
çirkin görünür. Eğer gözleriniz de 
açık ela ise göz kapaklarınız için 
hafif ma\'i bir kozmatik kullanırsa
nız çok güzel tesir yapar. 

Eğer cildiniz esmerce ise o vakit 
siyah elbise çehreye çok gamlı bir i
fade verir. Bu takdirde yüzünüz için 
., ..... renk bir pudra, dudaklarınız i· 
çin de çok açık bir ruj seçmeniz i· 
ca:::> edecektir. Göz kapakları ıçın 

yeşilimtrak mavi ve kirpikler için 
de saçın renginde bir kozrnatik bu 
tm·aletinizin çehrenize verdiği tesiri 
tadil edecek ve bu suretle görünmek 
istediğiniz şekilde görüneceksiniz. 

'Amerikada, .harp olursa bütiin sınai müesseselerin Tıarp malzemesi imal edecek şekilde çalışmalarını temin 
edecek tedbırlcr alınmıştır. Bu levhada hangi fabrikaların ne gibi harp malzemesi imal edeceği gösterili-

miş motifli idi. 
• Eski zaman kadınları gibi 

mücevher takmak modası hayli 
alıp yürümüştür. Elbise üzerinde 

Ciltlerinin rengi mat ve esmer o
lanlar siyah elbise giydiklerl vakit 
makyajlarına daha çok dikkat etme
ğe mecburdurlar. Bunlar ciltlerinin 
rengini tatlılaştıracak çok soluk 
renkli bir .pudra kullanmak ihtiya
cındadırlar. Yanakları ve dudakları 
için kullanacakları ruj da açık gül 
rengi olmalıdır. 

Milletler Cemiyetinin senelik 
statistik kitabına göre, 1938 yı
lında bütün dünya memleketleri
nin siliihlanmrya sarfettikleri pa_ 
ra 3 milyar 400 milyon İngiliz 

lirasıd ır ki bizim paramızla 20 • 
21 milyar lira eder. 

1937 senesinde ise dünyanın 

silahlanma masrafı 2 milyar 800 
milyon sterlin.eli. Bu suretle ge. 
çen seneki masrafın, c·ndan evvel
ki yıl:ı nisbetle 1 milyar İngiliz 

lirası kaC:ar arttığı görülüyor. 
1938 deki sil:.hlanma masraf, 

silaf.Jarı bırakma konferınsınm 

topla 1cl,ğ1 1932 senesin~enberi 

en yüksek ra1~amdır. O sene dün 
yanın sil.1hlanmaya tahsis ettiJi 
para ancak 1 milyar kadardı. 

Son seneler.de silahlanmasına er. 
fazla masraf edenlerden biri, hiç 
şüphesiz, Almanyadır ve onun si
lahla-ur.ası üzerine diğer devlet
lerc!e s;l:ih masraflarım arttırmak· 
tadır. 

Al..-.r.nyanın L:lh~ssa deniz kuv
vetlerine verdiği ehemmiyet bü· 
yüktür. Alman donanması müte
madiyen yeni yeni gemilerle kuv
vetlenmektedir. SJn olarak 26 bir: 
tonluk "Şarnhorst,. harp gemis, 
faaliyet sahasına konulmuştur. 

jlOT. 

hlardan kaçabilecek bir sür'atte- rar büyük bir ehemmiyet almış o- mücevher süsler işlemek modası 
dirler. Iuycr. da yeni yeni görülmeğe başla· 

Almanlar, ayni sınıftan 35 bin Asgari bir hesaba göre, Alman- mıştır. 
tonluk iki, hatta belki de üç yeni yanın gerek faaliyetteki, gerek * Raye yünlliden erkek ceketi 
gemi daha yapmaktadırlar. inşa halindeki denizaltı gemileri şeklindeki tayyörler ufaktefek ka-

''Graf Zeppelin,, ismindeki mevcudu şudur: dmlara spor kıyafeti olarak en uy-
19.250 tonluk tayyare gemisi de 250 tonluk otuz sahil tahtelba- gun elbisedir. 
ge~en ay denize indirilmiştir ve ri; 550 veya 517 tonluk yirmi bir * Bu sene yünlil eşarplar pek 
bir .diğeri de in§:ı halin~edir. yakın mesafe, 712.veya 740 ton- kullanılmıyor. Boyun ve kulaklar, 

Krovazör ve torpitolar luk on uzak mesafe denizaltı ge- birkaç kat ipekli eşarplarla soğuk· 
Almanlar henüz v ersay mua-ı misi. tan muhafaza edilmektedir. 

Siyah renkli tuvalet giyildiği vakit 
son günlerde çok moda olan ve me· 
nekşe rengine yakın bir koyulukta 
bulunan pudralarla rujlardan sakın· 
mak icap eder. Çünkü bu makyaj 
çehreleri olduğundan çok fazla ihti
yar gösterir. 

* • • 
hedesine bağlı bulundukları za- Bu suretleAlmanyanın 60 da!'l * Yünlü emprime jerseden yapı
manlarda 6 hafif kruvazör inşa c.t- fazla denizaltısı bulunuyor ki bu lan kısa blüzlar bu krıı çok modadır. 
mişlerdi: cihetten Ingiltere ile beraberdir. * Örme yün eldivenler, en göze 

54100 tonluk (Emden), 6000 c.r Fakat, umum tonilatosu 25,500 dür çarracak renklerde örülüyor, çorab Saçların rengi ve tuvaleti de, siyah 
tonluk üç (Königsbcrg) gene 6000 ki bu, nisbeten az bir rakamdır. konçları, hatta çoraplarda da bö~·le elbise giyildiği vakit ehemmiyetli 
er tonluk iki (Laypzig). Bunlar Bu da Almanyanın gerek sahil, göze çarpan renklere doğru bir te-

1 

bir meseledir. Parlak kumral saç· 
bugün gerek kendilerini ır.üdafaa. gerek uzak mesafe tahtelbahirler; mayül vardır. larla siyah elbiseler çok yakışır. Saç
gerck ateş sahalan bakımın<lan için oldukça küçük tonlar intihap * Spor ceketleri üzerinde cebler, ların parlaklığını muhafaza etmek 
ta'h.-viye edilmiş bulunuyorlar. etmesi<lir. yaka, kol ağrıları, ve kemer meşin- için saçları h~ olmazsa on beş gün· 

Vcr:;ay muahedesi im!canı den yaprlryor. de bir defa sabunla yıkamalı ve sa-
Mesda Fransız donanmasında * Kış sporları ''apan kadınlar feshettikten sonra Almanya üç a· J bah akşam fırçalamalıdır. Her ka-

ğır kruvazörü tezgaha koyC:u.. sahil tahtelbahirleri 600, Okyanus yünlü veya muşamba başlıklar kul. dınm tuYalet masası üzerinde bri· 
tahtelbahirleri de 1,500 tondur. lanl"Orlar Bi:nbr 10 ar bin tcnluk ve 20: J • rantin dolu bir pülverizatör bulun· 

Almanya birı:klerinin tonlarını 
milimetrelik sekiz toplu kruvazcr
lcrdir ve içlerinden (Prinz Ay~en) 
gc;en yaz denize indirilmiştir. 

(Elüher) ile (Admiral Hipper)
de h.:::üz in~a halindedir. 

Almanlar ayni tipte iki gemi 
<l«ha yapma1c fihintle olduklarım 
'.Ji:<li~mi~lcrdir. 

malr ve saç tuvaleti yapılmadan ev-
küçük tutarak, 135 deki Alman T 1 avs "ıye er 1 Yel Saçla_ra_ pülverizatör ı_"Je briyantin 
İngiliz ~nla~ması ile tesbit edilmiş 

1 
serpmelıdır. Poma.t halınde k~llan-

tc·nila toyu geçmemelt üzere bir - _ 
k h lb h

. 
1 

• Patates ışıkh bir ye. rde kalır- ı mal.< ve. yah .. ut·dogrudan dogruya 
~o ta te a ır yapmış o uyor. 

Fakat, denizaltı filolarının ten:- sa yeşerir. Patatesin bu suretle ı bnyantın dokerek parlatmak saçları 
yeşil bir renk alalan kısımları hem yağlı gibi gösterir, hem de ça-

Bunda:t evvel geçen 21 Mayısta Eundan baş:..a, dJrt ha~if kru
da ayn: tipte ''Gnaysenav,, gemis: vazör daha teıgfolarda bulunma:.. 
d~nanmaya ilhak olunmuştu. Her tadır. 155 mil~metreden fazla ka
iki gemide 280 l'.Iilimct.:-elik do- !ibreli topu olmıyan bu hafif kru· 

latosun•J arttırmıya karar vcrmi~ 

ola:ı Almanlar bundan sonra da
ha b:.iyi.ik 2 belki 1000 er tonh:l~ 

tahtelb:ıhirler inşa edeceklerdir. 
1: lm:ın <lo:ıanmasındal:i 2 50 

tonluk tahtelb:ı.hirlcrin sür'ati su 

:.izerinde 13 fersah, suya daldıkları 
.:aman da 7 fersahtır. Faaliyet sa
haları 5000 mildir ve üç tane tor
pil atacak boruları vardır. 

Sollmis isminde kuvvetli bir zeh 1 bak dökülmesine sebeb olur. Ara sı
ri ihtiva eder. Patatesi dcğrama- ra saçları Alman papatyesi ve içe
dan evvel bu kısımları iyice ayık- 1 

risine az miktarda amonyak ilave e· 
lamak şarttır. 1 dilmiş su ile yıkamak da kumral 

~· Kestanenin iç kab !ıt;;unu soy- saçların renginin bozulmaması için 
mak için çok kolay bir usul var.1 çok faydalıdır. Kestane renkli saç
ciır. irt:da üı:t kabu~ soyulur .. 1 Iı kadınlar ayni tav:.iyelere riayet kuz, 150 milimetrelik on il.i top 

vardır. 

Almanya bu suretle, Vcrsay mu· 
ahe<lesinin kendisine menettiği bir 
donanmayı tekrar vücuda getirmi~ 
oluyor. I~u itibarla Alman donan-

vazörlerden ikisi 10 ar b;n ton
luktur, ikisi <le 7 şer bin tonluk . 

Bugün Alman donanmas nda 
da 800 tonluk on iki torpido var· 
dır ki, bunlar Vcrsay muahcdes= 
ih: tori?iclolar için 800 tcnun haC: 

masmnı bugünkü mevcudunu göz- olarak 6ÖS~e::il..:i,;i tarihte, 1927 ve 
den gecirmek faydalı olacaktır. 19:!3 de y2.pıln:ı:ttır. 

S:\ffı':ıarp ge.nileri Hi~~:r hükurr.et b2.şına geçtik· 
B ızün mektep gemisi olarak ten sonra d<-ha l:üyük torpiC:olarır. 

kulhmlan "Şlesien,, ve ··~lcsvjg :n~a.m1a ba~la·1r.1ış ve 1935 ile 
Holştayn., ismiııdeki eski gemiyi l'.)37 arasında 1,625 şer tonluk ;:,r, 

saym.al:suın Alman clonanmasın- :ı.ltı torpido <lenize indirilmiştir. 

S-::·1ra beş dakika kadar bur.lan etmelidirler. 

Bu tahtelbahirler Baltık gibi 

sıcl ~ h~vag~ıi fmnın . ta bırakı-1 Siyah saçlı kadınlara gelince, bun 
.nz. Bu 1<abuk derhal çatlar ve ta- lar saçlarının parlak rengini muha
ı~z.miyle soyulmAa~ı .için avuç içe-

1 
faza edebilmek için ara sıra kayna· 

rı~:nde ovmak kafıdır. mı:ı ceviz yaprağı suyuyla yıkama
. !uva~et r_apmadan evvel avuç lıdırlar. Bunlar da saçlarının par
:_ç,1 !rı~e bır mıktar pudra serpme· laklığmı muhafaza ve ondüleler1n 
gı h.ç unutmc:yınız. Bu suretle .a- devamını temin için briyantin kul

ı1areb:l::rde çok iyi neticeler ala· vu-ılar<la''.;.i mesamata kaüar gır- 1 ıar:malrdırlar. Eğer bu bayanlar son . 
1 ·1 1 1 . . .. t . ı d" mi:> ol;:ın pislikler çıkar. 
)! e::e:< erını gos cr.nı~ . er ır. .. . modaya uygun olarak saçlarını yu-

kapalı bir deniz için yapılmıştır ... 
So:; ıyetler de ayni sebeplerden do
:llyı aşağı yukarı bu tonda deniz 
lltr gemileri yapr::ı§lardır. 7 50 
tonluk tahtelba!lirl;:r, bazı muh2. 

••• 
Dijcr gemiler v~ 
yar~ımcılar 

Alman donanmasın.Ja bt•nl::ırC:ar 
başka daha bir çok küç:.i!< I:aq; 
::;emileri v: yardımcı gem:Icr va:·· 
<lır ki bunların da ihmal c<lilme· 

~' Kür!dcr üzerindeki yağ le- k · · . . . • . . A ·arıya tarırorlarsa hiç bır kı\Tımm 
ıı:elennı çıkar.m<ık ıçın evvela b'.l ' 1 h t. · · d d 

• , 
1 

, • 1 saç arın eye ı umumıyesın en ı-
verı ısı:ı.t ve sanunlu bır bezle f l ·· d t 
~ . . sanya ır amasına mw,aa e e me-
ıy ce sil;'lelt. Sonra burasını krz- l.-d. z· 1 d f 1 b . .. .. mc ı ır. ıra saç ar an ır ayan u 
t;ı 1 hır u.u altır.ı dokundurmak t k ml 1 d 1 · k' d . ·ıvn ar esmer er e ço,;: çır ·ın u· 
sııretıyle kunıtm::ılı ... Oııdan son· B • l 1 1 t' 

1 
• • • • rur. u ası uvrrm arı yo a ge ır· 

ra lc.;:eyı ıçerısınc yarıyarı' a eter ) · · k · Lak k il 1 ·. . mc .- ıçın ren sız ·e ·u anma ı· 

kat etmek 1azımdtr. Sıyalt riJl 
senin kolundan çıkmış elle 
beyaz olması şarttır. O hal~e 
nizin yumuşaklığını ve be~ 
muhafaza etmek için l~ . . ıt-
tedbirlere dikkat etınelısın 

• ·ıı 
Ellerin ywnuşal<Iığı ıçı .. 

"'d8Y' 
suyuyla karışık mısır bug ~ 
la oğmak çok faydalıdır. . 
sonra eller gülsuyu ile pi<~ 
ri her yıkadıktan sonra bt 
kremle oğmayı itiyat 11atirıt dJf 
mek de her kadın için l~ ~ 
kanan elleri iyice kurula~ 
nutulmıyacak bir tedbirdi.!'• ' 

da bu;;i.:n beş saffı harp gcmis·, BundJn sonra 1,810 tonluk altı 
vanlır. Bunlar yukarda ba:\sctti .oq.' ickaun claha inşasına geçilmiş· 
ğimiz i'd yeni gemi ile, •'Doyçl<md.. Een~·z in~a halirı:le olan gemi· 
''Ac1mi al Şcer., ve ''Adm"ral l:ı de denize indirilclikten sonr<' 
"Graf Spee,, üç "Cep zııhlrsı,.- Al:mmy;ının GOO :le 1,310 ton ara 
dır. ">:nc::ı yc.t:niş torp~dcsu olacaktı~ 

'ti L unları:-ı tır.1Ur.ı tonilato:-u 
66.C'OO t'Jnu b•Jlarakt.r. 

'·~rıştırılmış amonyakl~ı sılmelı.

1 dı; • ================== Amerikada . .ıı 
Eski tip yirmi c~;Jrt mayn tarak !eri vardır ki, bu zırhlılar bugün ğezalarmuan birisinin, ısJ'IV' t' 

.ncl eri lfü:rmdır: 
Bu son üç zırhlı Ver::ay mu1hr· 

desi ile h:.:l -::·!.,ra!: r;1kterilen 10 
'-in tonluktur. Fakat hakiki birer 
deniz korsanları olan bu gemiler 
diğer donanmalardaki kruvazör
ler<len pek korkmazlar ve eski zırh· 

"';~"Tlisi ile 1936 ve 3 7 <le in:jaat tc;-- le:; tcı:ri:b:: ve mektep gemileri hedef gemisi olarak kullanılmak- ğıtbrrnm ::ıslarınclan istifade cı" 
gablar:na konulmuş olan gene aşa- ve amirallığın Aviso yatı "Gril· ı' tadır ve ancak makineleri, kazan- piva<ı::ıY:ı c-rJr clı"r .. atJka!9' 

Almanyanın Londra hükumeti- ğı yukarı ayni miktarda mayın top. le,,. lan ve elektrik tesisatları kalmı" - J •1 '. .a\r "' .k .. a~ stlıf k 1 k • ı ,..
1 
gem mış ,.o , mcrı a · ~~ 

ne son müza ere ve an aşma te • laya~. gemıler. icabında mayın Ayrı 1ikredilmesl lazımgelen, tır. Muhtelif sür'atlerle bir kaç yılmıştır. Resimlcriıniz bıl ~ 
lifi üzerine denizaltı meselesi tek. gemısı olarak kullanılacak gemi- "Zahringen,, ve "Hessen,, gemi· 1 saat gidebilirler. - (Temps). j gösteriyor ... 

Denizaltılar 



1 1-GaıQ:ı lf'a 
'öı e~ınaso 
. tn biiy'·k 
ile birer h u muharrirlerin ev-
'ti ı...: atıra ı h uııd ev ası konmak 
e ~ e tanıa .. 

0Yacakı mum et e benim 
de · arı Ievh ...._ raın?. aya ne yazar. 

talık cvı. 
1ı 'vn '-1 C!l ı.n ~ 

ııııııı:ı· h )7 Ç' lnl e 
ı arpt 

ataat etti! c as.kerlik şubesine 
il ile· er. İkız karde ler bir 
b ı Yarısı kad b' 'b' 

... cııııyorıard Ear • ır~ ır
·44 Alj ı. vvela ıçle-

ttı •onrnuaycne odasına girdi 
eh ra dı 

lber ~arı çıkarak karde. 't-· \'crdı • ... ııtüğ • 
~deıi ~.~ıkarıldım .• 
'>. useyin : 

ltıan, dcd' 
ın. l3cn· 1' madem'ki çürüğe 

~tııe ot. ıın Yerime de sen 

' • 'karder h 
~tirdi l) 

1 csabına da muaye· 
: · ışarı çıktı ı zaman de-

' A.r erin li .. 
il.. Su,,.a . useyin, sen sa ~ıam 
S't rıyc ayrıldın .. 

'-' QG=tıanede 
- n1tara içi . ~ur Pul n hır pul veriniz .• 
.,._ ~: u Verdi. Adam alıp 

\'lıılı 
detu '· dedi, bu pul Ankara 

'll .. 
't ~~Ur 
1 1i ~ • yanlışı k y.ok .. 
> ~1tıın, dun Adana için bir 
' 0 da tıpkı bunun eşi 

't> ı-eaaı 
eıı tften c . 

dı.. h., fcndım, ortalık bir 
ıL q"ll\ '• .._ bııJ 0 Ylc bir sarsıntı kı 

....., dlltt~an Çanak çömlek ba-

S iy· 
ı tCS ~~ hatırıma getirdin, 

ı l'cl'lııi "ttln eve erken dönme· 
t ttirıı .• 

L f',·\ 
!ıı~~ . . \ 
·~ N-~-.... 

~ tece , \, ''l'dl 111rarnaa bana on ıı
''e n. 

' latnan ı , t adc edeceksin bu 

~tte)( 
bir liiyacla ı 

- Köyden getirdiğin hizmetçi 
nasıl? İs tan bula alıştı mı?. 

- Alıştı ya? Diın maajına zam 
yapmamı istedi.. 

iialD 

Talihsizliğinden şikayet ediyor
du. Arkadaşı: 

- Böyle söyleme canım 1 de-

I 

di. Tahakkuk eden hiç bir arzun 
yok mu?. 

Öteki düşündü ve: 

- Var. diye cevap verdi. Bir 
tane var. 

- Nedir?. 

- Mektepteyken arkadaşlar 

saçlarımı çekerlerdi ''lnşaallah saç. 
larım dökülür de cascavlak kalı

rım,, diye dua ederdim. Duam elli 
yaşımda kabul edildi. 

T.\Ş DE\ HİN DE 

-Aman şuna bakınız: eteklikli blr kadml 

~ 

Ç \PJHN AS \NSÜRCO • - Bu asan öre her biııi~lmdc b:ı amağı yüksckt-0 buloşulllun 

hikmeti nedir acaba? _ lnglliz k rlk ttiril -

- Ne kızıyorsun ya u? Evi· 
nin adresini bir arkad ş na söyle
dim diye kızılır mı? Ona b~rçlıı 

mı.sun?. 

- Hayır .. 
- O halde?. 

- Anne, karşıki evdeki kadın 
ne.den bağr yor?. 

- Bağırmıyor, çocuğuna ninni 
öylüyor ... 

- Niçin?. 
- Çocugu uysun diye .• 
- Öyle ise neden çocuk gözle 

- Bh ibtr·mizc l azdı nmız aş] - Borçlu değilim ama bir gün rini kapayıp uyuyor gibi yapnu 
yor?. m<'lctupl:ıri) le k ııclimizo C\ ~ npa- olab;Hrim .• 

rız. 

- Fransız karlk tUrU -

IN1amu$ 
K rakolda uçunu iti 

Ko r rdu: 
- Bu hı ız v ) Inız b 

J ptın? 

etml ti. 

ına mı 

Haıyat 
lYl~Qdl;gU C::!I V©ır 

M g zanın ıkı sahıı i dert l anı -
l orlardı. Bıri: 

- 1 l r f na gidi) or. DE:di. Ucuz
luk o d.ı unu ilan cdıp fıaUnrı in "' 
dirm li. 

o 
t nzil • t ~ apmnlı 

d 

- Çıldırdın mı sen? 
- H mdo un daha ~ldırmadmı. 

'Mnll nn tiz rind ki elik tlerl de • 
fririz. M s la şu üç lıraya gat

tı mız goml klcrin üstUne beş lira 
) "'· B rakamını çiz ve dört lıra. 
koy. 

Mal}"'\)~emede 
Hakim, ah l rd n birine: 
- Ka\ gada hazır bulunduğunuzu 

s ylu)orsunuz. D di. Neden maktu• 
lün imd dmn ko m dmız? 

_ H n · inin m ktul olduğunu 

o zamcı.n bılmi ordum efendim. 

~nkMU$ 
Dilenci bir ko başında rasladığı 

arkndaşma sordu: 
- G çen hnfta topaldın. Bugün 

dilsiz rolüne çıkışının sebebi en? 
- Her parn verene dua etmek 

m cburiy tinden kurtulmak için! 

©~elc9l<e 
Garson mli terl)i uyandırdı: 
- Size bir mektup var. 
:Müşteri uyku sersemi söylendi vo 

garsonu kovdu: 

- E t. Bu z m n a n 
le daş bulu mu or ki! 

- Sabahın snnt beşinde insana 
m ktub getirirler mi? Defol. 

u lu ar- 1 Bir s nt sonra g rson gene ka-

~@lfÇ 
Telaşla odaya gir.eli: 
- Hanginiz bana iki lira borç 

verir? Bunu hemen şimdi iade ede-
rim. 

Kd)aı!nlS 
Bale kızlan prova yapıyorlardı. 

Bale efi emretti : 
- Şimdi bu figürde sağ ayakla

nnızı kald racak ve evvela saga, 
sonra sola doğru yavaş ) nvaş sal
layacak ınız •. Haydi ha layın •• 

Dans başladı. Fakat kızlardan 
biri söylenileni yanlış anlamış o· 
lacak, sa ayağı yerine sol ayağı
nı kaldırdı. Sır daki ir.tizamsız
lıgı farkeden bale şefi bağrrdı: 

- İki ayağını birden kaldıran 
sol ayağım indirsin .• 

pıdan ba ını uzattı. S slcnerek mUı 
t rlyl uyandırdı: 

- R h t uyuyunuz efendim, mek 
tup size değllmls 1 

- Utanmıyor musun ıren yalan 
oylcmegl.' ... Ben enin ~asmüaykcn 

3 alan ne<llr bilmezdim. 
- l\at- ~ smda öğrendin anneT 

l}={I ~ ır'lfelfil©l a ~on k 
S k kt:ı k dma )lana tı: 
- Aff d rslniz ba) an, ben sizi 

t myorum. Fakat nerede gördüğil
mU bir tlirlu hntırlıyamadım. 

- N s l oldu dn unuttunuz. Yıl
ba ı g ce i sizi barda tokathyan a
d m n kansı~ ım. 

Malhı r=u m n"et 
- Ni anlının kazancı azmış. Ev., 

- :Cn knrd:ın adamı neden bozu.

1 

1 ndı ten sonra n sıl geçineceksi • 
l on;unuz? ni.ı:? 

- O benim ı,oc:un, biraz beni bek - Kocnmın ihti)aeı olan her e>-
lcdl de... 

1 
den mahrum kalacağız. 

4 

f:JU GECt: 
BIZ.t: GEL! 

~ 

o 



lan blr penaltıyı da atamamaları 

kendilerinin §Cvk ve isteklerini kır
mış, buna muknbil Bceiktaşhlanıa 

bu fırtmalan atlalmPktan mlltevel-
llt bir itimadı nefisle galibiyet yo .. 
lunda kolayca ilerlemişlerdir. Bil • 
hassa blrincl gollerini yaptıktan 

sonra siyah beyazlılar nekadar açıl
mıelarsa, Vefalılar da kaçırdıkları 
birçok fırsatlardan sonra hiç bek • 
lcmediklerl bir zamanda yedikleri 
bu golden sinirlenerek normal o ,. 

stadında 

yunlarmı bozmuıılardı.r. Bu arada ı r.c5tm1er yuka?'dan •l'•l• cJoğnı:Vda kalttlcıfntn blrlnırtan,ı, buma 
bilhassa şans da bUyUk bir rol oy- çrn ııt,·lrdlerl heyecan l~inde O:\'llnu takip r.dlyorlar 
namış ve Vefnlıların çok güzel bir · 
iki ııUtU Mehmet Alinin sanki bir 
hedef olan ellerine düşmUştUr. 
Eğer vaziyet böyle olmayıp Ve. 

falılar birinci devre ka~ılaştıkları 
fırsatların bir ikieinden iııtüade et-
miş olsalardı veyahut da hiç olmaz
M penaltıyı bir gole çevirselerdi, 
neUce bambaııkn bir şekilde olabi -
lirdi. 

Es:ıffen maçtan evvel bir çok kim-
ıseler, bu arada Beııikta~lı oyuncu
lar bile nelice~i tehlikeli görüyor. 
lardı. 

Beıılktaşlıların :soyunma odasına 

girenler, onları pek heyecanlı bir 
halde blribirlcrlylc tabiye müzake
releri yaparken gördüler. Bazıları: 

•• - Aman arkada.elar ne yapar • 
11ak yapalnn, ilk anlarda gol atmağa 
bakalım., diyordu. 

Oniversite 
mektep 

ve Yüksek 
talebeleri 

Tekrar klüplere dönebilecekler ! 
(Bu sabahki \'akıt gazetninde §U satırlar okunmuıttur) 

Beden terblyeııl umum müdürlü ğU tarafından \·erllcn bir emirle üç 
haftadır m~lara ~lrmlyen talebeler hakkındaki kararın deği.~ceğinl 
m<'mnunlyetle ö~rendlk. Umum mii dürlük ünken;Jte ve yüksek mekteb 
müdavlmltrlnln eskl klilhlerlnt: dön melertne mU"3ade etmiştir. Türk 
ııpmunun kalkınmasma bUyUk bir i mil olacak olan bu yeni karan; 

kliibclUcr, ldmanrılar ,.e !i!pol"!'lt:\'en ler ııc,·in~le kar,ılıyaeaklardrr. 

Bisiklet 
Balkanlar arası kongresi 

toplandı 

lngiltere milli 
takımı 

Fener 

Sivil tt~kildtlar: 
Bu sözlere diğer oyunculardan 

bir cevab çıkmayınca, takımın an
trenörü Refik Osman, oyuncuların 
kuvvclmanevfyesinl yükseltmek için 

bu mUnaka§n.lara ka~ıyor ''e nöyle 
söyleniyordu: 

Sof ya, 15 (A.A.) - Balkan bisik
let birliklerinin kongresi dün bura
da dahiliye nazırının bir nutku ile 
açılmıstır. 

Balkanlarda bir 
çıkacak 

turneye 
1 inci lbrahim G.S. derece 20.51,2 
2 inci Hüseyin Demir S. 20,53,2 
3 üncü Artan B.J.K. 20.57,4 
Takım itibarile 3+5+ 7 sayı ile 

"- Neden olmqsm, tabii ilk da
kikalarda gol çıkarabillrai.niz. Ken
dinize bu kadar gUvenmemezlik et. 
meyin.,, . 

Fakat onun yüzUne bakanlar da 
bir endişe seziyorlardı. 

VcJalılarsa. kat'I bir eey s5yleme
mekle beraber neticeden Umltvar 
gl5rUnUyorlardı. 

lşte maç, her iki takımda bu ha
leti ruhiye içinde başladı. Beııiktaş 
ve Vefa takımları son knrar yüzün
den birçok yeni oyunculan havi bu-

• Iunuyorlardı. Beşiktaş takımı eöyle 
idi: 

Mehmot Ali • TB<'I, Hüsnü • Bü

lend, F-eyıl, Şc' ket - Hayati, Rıd
van, Bedii, Şerer, Eşref. 

Vefa takımıysa geç 0 n hafta Ga
Iatasaraya karııı' oynıyan iki oyun
cusundan da mahrumdu. :Muhtc • 
ıem11lz, Sulhlsiz ve Hüseyinsiz hü -
cum hattında zayıf olan \'efahlat 
ıl5yle tcşckkUI ctmlşlcrdi: 

Aı.ad • Ralm, 'ahlıl • Sefer, l.ut

Kongre, Balkan deY!ct rcl~lerine Jnglltere mlllf takımı halya u~ 
tazim telgrafları gönderilm~ır.c ka· yapM'ağr ma~tan sonra Balkaulartla 
rar vermiştir. iki mli"ltbaka yapM'.aktır. 

Kongre, bis:klet sıxırunun tamimi Bu ııuretl~ tnı.;llterc senelcrtlen-
ve her sene şampiyonluk milsaba- beri ilk dda olnrnk İtalyan toprak
kaları organize edilme.c:i maksadiyle larrnda oynryM'aktır. Mü!'abaka ta. 
bir Balkan anlaşması tesisi meselesi- rthlerl JS Mayı!I Romada İtalya ile. 
ni tetkik etmektedir. 

1

20 May19 Rel1:radda l·uı;o!llavya 1-
Kongre, pazartc::i gü:ıü me~aisini le. 27 mayıs Bükr~t~ Romanya ile. 

bitirecektir. 

ft, Namık - Adnan, ,\lnlıt", !;ükrü, B- tt.!tme dlt.:lıafle baloarz.. Top lılr ıııanlyt ıı;nnra Vflfa kalesine J:lrmt~ 
Mehmet, llarAh<-L ve gol sayı'mı!Jtır. llalbald, UT.aktan ı::örülen yan hakem golden ""el 

Oyurıua hakem Tank C•z• rl'Ogiıı hatalı bir hareket görerek bayral:'Tllı kaldırmış ve oyunun durtlurulmaııı 
ldaN tııliyerda._ için orta hııkr.mr. 1,arf"t \'f'nncktf"- dlr. 

( /Jtı•11mı IS İtıritlt} Hakenıln bnnu görc~mesi \'daya bir gole mal olmuştur ... 

B.J.K. birinci, 
.ı + 8+ 10 sayı ile Kasımpa~a ikin· 

ci. 
6000 METRE: 
Talebeler: 
l inci Nedim Haydarpa~ aerecc 

21,i7 
2 inci Plimiridis Robert Kolej 
3 üncü Ç-estakof Robert Kolej 
Takım itibarile Rober1 Kolej takı 

mı 2+3 +4 sayı ile birinci 
llaydarpa~ takımı 1+5+6 sayı 

ile 2 iinci. 

1 
Haydarpaşa lisesi kapalı 

salonundaki müsabakalar 
1 
1 Bir taraf tan Şi~lide kros yapılır

ken diğer taraftan Ilaydarpa~a lise· 
sinin kapalı ph;tinde 40 metre düz 
koşu ye manialı ko~u sürat tecrübe· 
!eri yapıldı. 

1 Tahta dö~cme üzerinde \'e ıa~tit-. 
ayakkabı ile elde edilen derecele. 
aşa~ıda yazıiıdır: 

'10 M. DOZ SÜRAT KOŞUSU 
1 inci seri: 
l inci Nazmi derece 
2 inci ~ecip 
3 üncü Enis 
2 inci seri: 
1 inci !\luzaffer 

5.1 
5.2 
5.4 

5.2 

stadında 



·~~t-

~ hl~ç haftanın 
1ı1.~izi oldu 

llıJtı ıı Gaı'tad.rnda yegane lik 
~ iki +.,_ atasaray arasmday 

~ fbı. "<Utltn da • 
~ ııınte . son karardan 

'il 'la e.9sır olanlardan. Ve
aa~, l'tQ. ıararlan üç hafta-

\)ı!._ gôıtlku . 
ıı.·"qf ıaru1 ~or, fakat henüz 
~ı..- nıu. d -.<lir 
lı.~"ll" ~e " egı • Bununla 
ı~ağı hakk: Galatasarayın maçı 
lıal liıııtt la tnda herkeste kat'i 

"#;eıı,. r. Saat b 
ç, şaıı 'l'e on iri elll geçe 
~~ batla.ndrğı zcanın idaresinde ma~ 
~~l'le y \"akit talamların sa
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Hil8lle berabere kaldı 
Talebe futbolc ul ara 

Temsili maçlara iştirak 

müsaadesi veriliyor 
Beden Terbiyesi Umum Mü. bulunan futbolculan muhtelite 

dürlüğü tarafından verilen emirle davet e.debilmesini mÜ.'1asip gör
klüpler.de spor yapanuyan mek- 1 mektedir. 
tepti futbolcülerin temsili müsa-ı Bu müsaade, yalnız mmtakala
bakalara girip . ~ir:"iyece~_i ~~~- rm temsili müsaba~alarına hasrc
kında Ulus rcfıkımızde gordugu- lunacalc ve talebclcrın müsabakala
müz enteresan yazıyı aynen ah. ra İ§tİraklcri §ekli bir talimatna-
yoruz: meye bağlanacaktır • 

"Dünkü _saymızda şubat ayı 

içinde Anl<araya gelmesi bekle-
nen Atina muhtelitine çrkanlacak 
Ankara takımına mektepli spor -
cuların davet edilmesinin doğru o
laıruyacağını yazmıştık. Haber aldı 
ğım:za göre, Ankara bölgesi fut

Ankara ve lzmirde 
hk maçları 

~'~ .. Lutft, Haltik, 
·ı.,~ , ?alılın 
ı~·~~::: ~la~ğı hUcum 

~t "'-~ ın tnda. kesildi. Uzun 

Galatasaray - Hilal m~mm ne karmakanşık lıtr halde oynandığmı anlamak isterseniz şu enstantaneye bir 
kere bakınız! mıa.ı kal~l önünde 22 futbolcüden tam 12 slnln blrlbirlne glrdlğtni göreceksiniz.-

bol ajanlığı bu .düşüncemizi nazı. An.karada lik maçlarında Galala
rı dikkate almış ve bölge reisliği 

1 

s~rayla Demirspor. ~arşıla~mışl~r 
vasıtasllc Beden Terbiyesi u- bırçok fırsatlardan ıstıfade edemı· 
mum msdürlüğü nezdinde lazım yen Galatasaray neticede 5-0 mağ-

~'" ~lll~lınler hemen Ga-
llt\'-ı ~ e indiler. Bu hücu-

8atda:X lnildafaası kornerle 
t'll ~ ÇekUeı:ı. korneri Hilal 

~ : kalecinin müdaha

Fakat topu elinden dilşürüyor. Ka
le önü kartşıyor. Bu arada ilet Us
te Uç penaltı oluyor. Hakemin dü
düğü. Top penaltı yerinde. Necdetin 
vuruşu ile Galatasaray beraberliği 
temin ediyor ve devre 1-1 beraber
likle bitiyor. 

İkinci devre 
(da"'~ Gata~da_n bir kafa 
-~ 3)) &ray aglarma tak-
~l llııtıe · l3~ hiç beklenilme- İkinci devreye her iki takmı da, 

"eı-.ıı Üinid, Galatasaray& (Devamı 15 incide) 
.'ll. saıı 

)! eıı~Ya Çıkarlarken ha 
tltt t 

1 
Yet vermedikleri 

~ ~lual' oh Yedikten sonra Ga-

~l.9..: o «ada~nıen Hilll kalesini 
-~l' b ki, zaman zaman 

) • ..._ ~ eitıeri.nin HilAI rf 
~ o~ u nm 
'"hı~ ~11.h~ lldıkıan görülüyor. 
it 0~ Q~lll.s~er kale <>nllnde r.ıtıt 

Futbol 
hakemleri 

Tekrar imtihandan m1 
geçecekler? 

~ l·~ onııy llaslamşalan ve iyi 

lıb, tlı! de llıilıuı. lliIAI müdafaası • bol hakeminin yeniden imtihan e
lıteı.. ili 0111 • dahaleleri gol olma- dilme!'İ lüzumu hasıl olmuştur. 
~ı..-"lllet" ~or. 
"~ lı.ı 1.unıaz Ankarada Beden Terbiyesi U-

Dolaşan bir rivayete göre, mem· 
leketimizde mevcut 67 lisanslı fut· 

~ oY?uy' Yeri olmryan sol mum müdürlüğünde kurulacak olan 

o~:ıııı dan':~~r. SUleyman yüksek komite tarafından bütün 
\'e ~da defa takım- hakemler tekrar sıkı bir imtihana 
· ~"llrııaz b~ aluııyor. Fa.kat gir tabi tutulacaklardır. 

taatehtı ~·el'd: <>Yun oynaması bu 

ol'ıı 'tiror. 'Ia:uvarrak olacağı- Galatasaraya giren 
~~.~ası . ıı !!iındiye kadar l zm·ırl ·ı kalec ı· 

l?ı! aJta' lıllndJUk bu yerde 
geı atıyor B Izmir muhtelitinin ve Alsancak 

ııı en bir • u arada fri • 
~~~ Uilte Pas nıuhaciınler klübünün kalecisi Hilmi lstanbula 
de~ tevrıuyorsa da ka- gelmiştir. 

~'aya~ Galatasaray muhn- Bu güzide kalecinin Galatasaray 
1tfıı:~tıı%r. 

0 
la gol olmasına im- klübüne intisap ettiği söylenmekte-

.\~· Yun, 'fliıaı on seki- dir. 

1tt l"ta li· 
,~c:uner de, cidden yir- Buz hokeyi dUnya 
"~ ~erıı:e lln fln iyisi dlyebııe- şampiyonasmda 

~~~aaı:;-16 ~ lnuhaciınıcn Hak- Kanadalılar önlerine geleni 
ltf ~Yo"ıa alatasaray kalesini yenmeğe başladılar 

' ' r. B Ul.fl <'ldllan h u gneç bugün Prag, 15 (A. A.) - Kanadanm 
(l ~. attını Yorduğu gö- Smoke Caters ekipi ile Çekoslovak-

lllıtta yanın L. T. C. ekipi spor Palasta 
toı·· •a.ra,,.. b . be il .1 •ll eraherlik binlerce seyirci önünde buzda ho-

gelen teşebbüsleri yapmı§tır. lup olmuştur. 
Beden terbiyesi umum müdürlil- lzmirdeki lik maçlarında da De-

ğü keyfiyeti Maarif Vekaletine mirspor, Alsa.ncak takrmına 7· I. A
arz ve mektepli sporcuların temsi- f te~ ~ki~i .de Doğansporlulara 4-2 
1i müsabakalara iştiraklerine mü- yenılmı~tır . 
saade edilmesini rica edeceğini bil. ------~----

dirmi~tir. Boks 
Gene öğrendiğimize göre, Be- - "'" --

den Terbiyesi umum müdürlüğü. DUnya şamp iyonu galip 
bölgeler arasında yapılacak olan Nevyork, 15 (A. A.) _Hafif 8tk. 

Dün Hllô.lln karşıAmda. zorla berab ere kall\b11eo Gatataırıamy tatmnı 

muhtelit talctmlar müsabakaların. let dünya şampiyonu boksör Henri 
da bir tarafta, oynamasına müsaa- Arın, Los Anjeleste karşılaştığı re
de edilmi§, mektep talebeleri bu· k!bi Meksikalı Arzinıenti ile ~aphğl 
lunduğu takdird~ iki tarafın da on ravntluk maçta sayı hesabile ga-
bölge~i dahilindeki mekteplerde Hb gelmiştir. 

Gayr lfede reDer arasında ... - - - -
'G«:1l a taSpo ru Şişli 

Pera Bozkurdu 4-
4-1, 

O yendi 
Pera - Bozkurt maçı 
Dün Taksim stadında, gayrif e ... 

dereler arasındaki lik maçlarına 

devam edilmiştir. 
Sabahleyin gayrlf edere klübler • 

den Perayla birkaç gün evvel ismi.. 
ni değiştirerek Bozkurt ismini al -
mış olan Barkohba iaknnları karşı
laştılar. 

Takımlar şu şekilde teşkil olun -
muşlardı. 

Pern: Calettno - Fedon, Hrl~to • 
ÇlçoYit, Etyen, tstelyo - Ekonoml
dls, Culaft, Bodley. Lchozuloıı, Za • 

v~n. 

Bozkurt: Se.ll~ _ Al&.eddln, Sudi • 
Alber, Canbaz, Rcfli • Ruso, Anjel, 

Mellh, Kadri, Molko. 

•ı 
yordu. aTknnlar dirildikleri zaman 
Şişli: Berç • \'listardl, Alber • Mar. 
tayan, Stetan, Arşctlk - Agob, Nu. 
bank, Suldur, Dl.ran, Mikrop. 

GalatMpor: Yaman - Yorgo, İh~ 
ran - Muzaffer, Pa.skaUdis, AngeU-
1Ji5 - Petrlka, Mehmet, Andreail1, 
lstefa.nldi, Nino. 

Hakem: lzzed Muhiddin Apak. 
Oyuna Galawporlular anlqmış 

bir şekilde başladılar. Fakat hücum
ları Şişli muavin hattından geri 
döndü ve kısa bir zaman sonra Şiş. 
linin ağır basmağa başladığı görül-

1 dil ... Üst üste iki korner kazanan 
'"" .,.,__.,. .- .~ t Şişli bir netice elde edemedi. Bu 

Şişli - GalatMpor maçmda, tribünler y1ne M31e dolmuştu tr.zyikten kurtulan Ga1ataspor1ular 

p ~~ \'llrı1ıı ı~ey dünya şampiyonaRı için karşı • 
Caıa. bitıneain laışmrşlar ve çok kuvvetli olan Ka-~l <ıhı ~a.ray k e 2 dakika var. Hakem:Needet Gezen. 

l b· %ıt liu a rnt, Bu gUn gU- nadalılar, çetin bir mücadeleden İlk nazarda Bozkurt takımında 

Bu tehlikeyi atlatan BozkurUular da zıol iç mevkiine geçmiş olan Et- Şişli kalesini ziyarete başladılar. 
bliyük bir gayretle oynamağa baş- yen UçUncü golü, 24 üncü dakikada Sağ açıkları Petrikarun çok nefis 
!adılar. Fa.kat Pera daha ağır bası- Bodley şahsi bir gayretle dördUncU bir şütUnü Berç güçlükle kornere 
yor ve tehlikeli hücumlar yapıyor- golü attı. attı. Karşılıklı hücumlar arasında lr lllo . lI kalecisi M d gU sonra, rakiplerini ancak 2-1 mağ- eski GUnea klUbü oyuncularının yer 

nJonı ura • .,, 
· a tonu ku t lıb edebilmişlerdir. almı" oldukları görüJüvordu. 

~ r anyor._____________ "' J 

Bozkurt takımının fevkalade bir 

lar. Maamafih Bozkurt müdafaası - ı her iki takım fırsatlar kaçırdılar ... 
nm canlı oyunu gol yapılmasına Oyunun bundan sonraki kısmı, Galatasporlular iyi bir netice ala -

enerjiyle kuvvetli rakibi karşısın -
da netice almak için çalıştığı görü

lüyor. Oyun mütevazin bir şekilde 
cereyan ederken 8 inci dakikada 
Pcralılar bir penaltı kazandılar. Fa· 
kat kaleci Salis güzel bir plonjonla 
takmımı muhakkak bir golden kur. 

mani oluvor. ı Bozkurt takımının bu büyük farkı bilmek için canla başla oynuyorlar. 
Devre~in sonuna doğru Refii, boş telafi e~ebilmek.için büyük bir gay- Şişli tarartarlarımn bflklediği gfü;ı>I 

kaleden kafayla topu çıkararak mu. ı ret sarfıyle geçtı. Fakat usta oyun. oyunu gösteremiyor. Oyun mütM·a
hakka.k bir gole mani oldu. De\Te culardan mütegekkil Pera takımı, zin ... 

her iki takımın canlI oyunu ile 
gotsliz nihayet buldu. 

ve dört gollük farkr ka.pattırmadı ve İlk gol 
Bozkurd'a bir tek fırsat vermeden 
oyunu 4-0 galib bilirdi. 

35 inci dakikada Şişli kalecisinin 
topu taş:maııiyle Galatasorlular bir 

Şişli - Galataspor maçı endirekt \'Uru§ kazandılar. Top mü-
İkinci devre 

tardı. İkinci devreye her iki takım da 
------------- , isteksiz bir şekilde başladılar. Kar- Gayrifederelerin en kuvvetli ta-lik maçları puvan , şılıkh ve neticesiz hücumlar. Fakat 1 knnlannd~n ~işli ile Galataspor ta· 

Beşikta5 
Fener 
G.Saray 
Beykoz 
Vefa 
mıaı 

Süler. 
tst.Spor 
T.Kapı 

yavaş yavaş Peralılarm açılarak ne kımlan dün oğleden sonra saat 1.5 . ı· 1 vazıye 1 tice almak istedikleri görülüyor. Bu de Taksim stadında karı:ııla..5tılar. 
devrede eski Güneşli Canbazla Re- Hava.nm fevkatade güzel oluşu ve 

O. G. B. M. A.Y. P. fii bozuk oynuyorlar. Bereket Salis akalliyetler arasındaki futbol reka-
13 10 3 O 53:13 36 bütiln tehlikeleri bertaraf ediyor. beli saha~·a binlı;ırce k~i toplamı~. 
13 10 2 1 52:10 35 Peralılar hakim oynuyorlar. Niha - : tr. H~r takım taraftarlarının coşkun 
13 9 3 1 36:13 3·1 yet ı 7inci dakikada çok güzel bir avazeleri arasında oynanan qyun 
13 6 3 4 41 :25 28 oyun çıkaran Bodley on sekiz üze- Fevkalade heyecanlı ve o nispett< 
13 6 3 4 23:23 28 rinden şimşek gibi bir şiltle ilk go. de gUzel oldu. 
13 3 2 8 20:42 21 tü çıkardı. Peralılar tamamen hil- Bu mühim maça her iki takım da 
13 2 3 8 12:35 20 kim oynamağa başladılar. Hemen mümkün olan en kun·eUi şekitleri-
13 2 2 9 19:40 19 iki dakika sonra Ekonomidi!I Pera- I le çıkmışlardı. Yalnız talebelerin 
13 3 O 10 14:17 19 nın ikinci golilnli, bir dakika sonra takımlarda yer almadı.kları görülü-

~ nrı mnı ı ~ 111rı ılf 

Yağh güreş~er 
D:ın Çemberlitaş aile bahçesi ~1. 

de ya~lı güreş müsabakaları ya
pılmı~. destede Rifat ile İ!.mail. 

küç:ik ortada muhacir Ahmet ile 
Silivrili Hüsey:n galip gelmi§ler, 
büyü kortada Kumkapılı Celal ile 
Silivrili Musa berabere kalmışlar. 
başaltta Ru§i.:ile Silivrili Şevket 

kaıanmıslar ,başta Pomak Muı

tafa bir saatlik b:r güre~te11 son· 
ra Bulgaryalı MtUlit.' i ye~işrir. 
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HABER'inl 
SAY~ALIKI 
~KAYE!i 

,. 

r 
Yedi haftadanberi Mary Rogers fa bUsbütiln suya gömUlmilf, gUver-

1 Atlantikte 50 derece cenupta ve leye hücum eden suyu denize akıt- Yazan: Cek London Çeviren: Efdal Nogan 1 
Pasifikte 50 derece cenubda boca. mak için alellcele geminin kUpeı • =-----·----------------------· 

_.,,, ,_ 
ca barınabilir, Morey Bogers kolay- üzerinde ufak bir daıı .. 
ca faça edilebilirdi. Lakin gemi aynı nerken milstehziyaat: 

lamı§b. Yani, Hom berzahını dön- lelerinde kocaman delikler açıl • 
mek için tamam ) edi hafta ka) be- mışlı. 

dllmlştl. Tamam yedi hafta Mary 
Kap•an Don Kalen güneşin yüzilRogcrs kötü ha va dan daha kötü ha

n ti ancak haftada bir defo, o da bir vaya girmiş, tamaır. ) cdl hafta mu· 
lahza görebill) ordu. Bir defasında ayyen bir deniz parçası üzerinde 
öğle üzeri güneş on dakika kadar hedefsiz dolaşıp durmu tu. Hnttfi 

b. d f d T d 1 F görünmüş, bu kısa ömürlü saadeti 
ır c asın a erra e ugonun .. 

. !ıkı bir ruzgar takib etmişti. Var-

zaktı. Bundan maada kaptanm iti
kadına göre Corc Doreti ufurauzdu 
ve bunu kaptan onun yüzüne karşı 
her yemekte bir defa tekrarlıyor 

ve hem Allaha, hem de onun yolla
dıfı bu uğursuz yolcuya yUzl!nUn 
müsaade ettiği kadar surat asıyor -
du. korkulu kıyılarında blrdcnb1re ha. d" 

1 
b" k Ik 

1 
ri al 

11 1 • ıya ar ırço ye en e e ce e 
va kesilmiş, anı olar it )Ukselen, 1. - .• d lklnci kaptan da iyi bir 10fra ar. 
k b ··ıu d 1 1 1 k dti ındlrmege, dıg rlerini de cama ana 

a aran o a ga ara ara)a !l- .. ..1.. ım kt kt Adı c 
almağa mecbur olmuşlardı. aa--.ı o a an uza ı. OfUa 

mesine ramak kalmıştı. Gemi yedi Hiılns, mesleki denlscl olan bu a-
hafta Horn burnunun beyaz köptik- Rüzgar kesif bir tipi getirmişti. 

dam iri JJ\afsalh, hodglm olduğu lU dalgalariyle pençeleıımlş, onlar Kaptan Don Kalen günler gUnü ci-
f d. ···ı · k b 1 h ti 1 ta . i kA bul kadar kalpsiz, korkak oldufu ka4ar tara ından ögu muş, ır aç anmış- e n yınc m un amamış, an-
,, R t ht d 1 k k ö dU"U kit 1 d vicdansız bir mahluktu. Kaptandan tı. -a.ry ogers a a an ynpı ma ca ara g r g va pus asın a 

bir yelkenliydi ve yedi hafta müte- tnshihat yapabilmişti. Denizi ve gö ödU kopuyor, tayfalara kartı ulan 
madiyen hırpalanmak onun en sağ- kü s:ınl:i kursuni bir kefen sarmış. ı kesiliyordu. Tayfalar da ~nun arka
lam yerlerini açmıştı. O:, le ki gün. tı. B~lutlat kurşunt, iri köpüklü smda kaptan Don Kalenın, o mUt
de iki defa n6bet d ği tlrm k sure- ı dalgalar kurş·ıni, hattA arasıra ge- hiş cebir ve ceza Allahmın olduğu
tiyle tayfa mütemadiyen el tulum- çm Albatros ku§ları bile kurşuni nu bildikleri için bilmecburiye ona 
balarını ba!lıyor, içeri dolnn suyu bir renge bUrUnmfüıtU. Havanın katıamyorlardı. Dünyanın ccnub u. 

fazla bir ıey kalmamııtI. RUzglr 
istikametini değlttirlr de cenubu 
garbi ile ıiınal arasında herhangi 
bir istikametten eserse Mary Ro • 
gera gerisin geriye gidecek ve bun. 
dan yedi hafta evvel neredeyse yi
ne orada olacaktı. Pazar sabahı 

rüzgir kesilmefe ve yenfs yatıı • 
mağa başlamıştı. Vardiyalar ılmdi 
bUtUn yelkenleri alellcele fora edi
yorlardı. 

Kaptan Don Kalenin yUzU blrdeb 
bire gUlmilıtU. Ağzında bUyUk bir 
yaprak sigarası, neıeyle sağa sola 
bakıyor, sanki azalan rilzglrm pek 
hofuna gittiğini göstermek istiyor. 
du. LA.kin içinden Allaha kal'fl tıs. 
pUrUyor, isyan ediyordu. Garba kaç! 
Ne boş bir tavsiyeydi bu. Allah bı
raksa elbet lı:açacaktL 

boşaltmağa çalı§ıyordu. 1 m:.ı-'"'lum karanlığı karlara da ak - cundaki o soğuk ve korkunç hava-

Gemi t f sctmişU. Ô\ le ki yağan kartn ren- da Udncl kaptan yıkanmak ldetini c OLEYlN kaptan Don .Kalen 
yıpranmış, ay a yıpran • ı · 

f . k t D J{ 1 gi bil kursuni gözUkUyordu. kaldırmıştı. Onun pis ytlztl Corc Do- kontra babafinıolarmı da m11, nyarı ap an an a en yıp- ı 

ranmqtı. Belki de en fazla yıpra- Mary Rogers'teki hayat da onu retinin zaten az olan lştlhaamı da çektirdi. Tayfalar direklere, hafta -
nan kaptandı. ÇünkU bütün o mUt. çcvreliyen su ve hava kadar donuk kaçmyordu. AlelAJe ahvalde olsay- lardanberi trrmandıklarmdan çok 
h1J .~Ucadelenin yükü, ~es'uliyeti I ve zevksizdi. Tayfaların yUzlerl ma- dı bu pislik kaptan Dan Kolenin daha seri tırmanıyorlardı. Sade gar
ona yUklenmiştl. Uyumaga fırsat I vimtrak bir kurşuni ren~ almıştı. gözUnden ve kUfrU bol dilinden kaç- ba doğru yol almak onlan neşelen. 
bulabildiği zamanlar clhi-!'krile ya-

1 
Hepsini deniz yaraları ve deniz çı- mazdı. Llkln ılrndi onun zihni hep dlrmemlş, ılık bir gtlneıte donul>' 

tıp uyumuştu. İri cüssesi, Orango- hanları çıkmaya başlamıştı. Yorgun. garba kaçmakla meaguldU. ve gö. uyuşan adalelerini ısıtmafa baıla -
tan kadar kıllı vücudu ve otuz se- Juklanna bir de acı inzmıam etmiş- zil hiçbir ıey görmüyordu. İkinci mıştı. 
nelik deniz hayatının kararttığı yil- tL Güvertede birer gölge gibi dola-
sllyle geceleri korkunç bir haya - ııyorlardı. tamam yedi haftadır ne kaptanm yUzUnUn temiı veya pis Corc Doretl kıçta, kaptan Don 

Jet gibi güvertede dolaRmıRtı. Bil - ba.t kaaarada ne de güvertede sığı - olU1unun garba kaçmakla hiç iliıiği Kalen'in yanında duruyor, gilnqln 

tnn bu günlerde onun fikrini tek bir nacak bir kuru yer bulamamıılar, 
dUşUnce işgal etmi§li: Gnrbe kaç • sırtlarmdakl ıılak çamaoırlan bir 
mak ! Horn burnu Jçln se) rüsefer 

an için kurumamıştı. Vardfyuız uy-

yoktu. fierde, Pulfikte riO derece ılık hararetini vtlcuduyla emerken 
ctlUlba erltlldlll vakit Cotua H1 • güvertedeki faaliyeti ali.kayla ta • 
ıfD8 yUztlnll derhal yıkıyacaktI. klp ediyordu. Vaka pek seri ve lnt 

oldu. On ~abafingo direğinden bir kunun ne demek olduğunu unutmut· Corc Doretl yemek masasmm ba-
ses ifitildi: lardı. Artık her gece hep.si için ıa. şında biri bir kaptan, diğeri bir 

kitabı Myle ynztyord•ı. Horn bur
nunu aı;mak !stiyen kaptanlara ki
tabın tavsivesi ne yap·p yapıp gar
ba kaçmaktı. 

baha kadar vardlyaydı. Istırablar i- strtlan olan bu ikl adamın ortasın- - Biri denize dU§tll ! 

çlnde beıer onar dakika uyku kes- da otururken ekseriya Allalun bu Tayfalardan biri hemen denlie 
Garba kaç! Ne bot teY! Belki on tirlyorlar, hemen yine 1ca.ptanm adamlan neye yarattıfınr dOıUnU - bir can kurtaran attı. Ayni anda ü

beı defa burnun birkaç mil açı~'ln- kumandasiylo iş ba§ına fırlıyorlar- yor, zihnini kurcalıyan bu suale bir çüncU kaptanın tannan ve kat't ku
da gemiyi ıarba çevirmiş, lakin her dı. Arlık o kadar zayıf ve kuvvet- izah bulmağa çalı§ıyordu. OçilncU mandası duyuldu: 
detumda sanki <' dil eşmiş gibi siz dOşmOılerdi ki, birinin yaptığı kaptan Mat Turner tam bir erkek 

bl t ·· d1 b" b - Orta alabanda\ IOnsuz r aannu c esen ır gar işi ikisi zorlukla yapmağa başlaml§- ve mükemmel bir gemiciydi, ilkin 
rilsgarı onu şark:ı atmı tı. Yani tı. ı3tcn muafiyet için ancak kınk Corc DoreU onunla arkadqlıfa im. Dümendeki tayfa dümeni bir par. 
her defasmda garba değil şarka bir bacak gibi vücutta bUyUk b1r a. lin bulamıyordu. ÇünkU o, ıemi e- mak bile oynatmadL Çünkü baı u-

bçmıştI. ' rıza olmalrydı. Gemide, bacağı kı- tiketine uyarak herkes sofradan 
Blribirlnl velyeden fırtınalarla 1 rılmı§ iki kişi vardı ki, onların hal- kalktıktan sonra yalnız yemek yl • 

bofuşmuş, 64 dcr('CC cenuba kadar leri çalışan arkadaşlarınınkinden yordu. 

cunda kaptan Don Kalen duruyor
du. Tayfa Uçüncil kaptanın kuman-

tla!lma biltün varlığıyla itaat et -

mek istenıiştl. Mevzubahs olan bir 

arkadaşının hayatıydı. Onu kurtar. 

dUşmll§, cetıub kutbu medarına, de fenaydı. Geminin elddetli yalpa
buzlarıtı içine kadar girmiş, kendl. I ıarı onlan daima yerlerinden oyna. 
sini Horn burnundan a ır cak, gar- tıyor, bu, ıatırablarmı arttırdıktan 
ba götürecek bir parça rüzgar ver- maada onlan sala sola çarparak bir T ElıılMUZUN H Une rulıyan mak için dilmeni, dönebildiği kadar 

mest fçin mukadderatiyle oynıyan et peltesl lipline ıoltuyord11. 

zamanda hem faça edip hem g~rbe 
kaçamazdı ya! 

Corc Doreti ömrilnde ilk defa bir 
hayat ve memat faciasile karşılyaşı
yordu. Bu, Mops adını taşıran meç 
hul bir tayfanın hayatına mukabil 
kazanılacak bir kaç millik yol, ve 
bu karşılaşmanın doğurduğu ufak 
hakiki bir facia idi. Corc Dorotl ev
veUi deniz düşen tayfaya bakarken 
şimdi gözlerini kaptan Don Kalene 
bu, ha} at ve memat kudretini elin
de tutan, iri, kıllı dc\e dikmişti. 

Kaptan Don Kalen ikinci bir u • 
zun dakikayı da sec;c;iz sigara içmek
le geçirdi. Sonra, ağzından sigara 
yı çıkarttı, ba,mı kaldırarak direk
lert bir göz attı \ e giırledi: 

- Babafingo yelkenlerini mayna 
edin! 

On beş dakika sonra yemek ma~a
sının başında karşılaşmıslardı. Corc 
DorcUnin bir tarafındaki Don Ka
len tam bir kaplan gibi, diğer ta • 
rafında ise Coşua Higins tıpkı bir 
sırtlan gibi oturuyordu. Hiçbiri ko -

nuşmuyordu. Güvertede tayfalar üst 
gabycleri topluyorlardı. Corc Do
rcti onların seslerini işitiyor, lf1kin 

şimdi millerce geride, bir can kur
tarana sımsıkı yapışmış, bir ba~ka 
koca bir ummanın ortac;ında boca
hyan Mops'un hayalini bir türlü 
gözünden silemiyordu. Kaptan Don 
Kalene baktı ve onun sanki hiçbir 
şey olmamı~ gibi büyük bir iştiha i. 
le yemek yediğini görünce içl dün
dü. Daha fazla sabredemedi: 

- Kaptan Don Kalen, dedi. Bu 
gemintn kitptal)ı sizsiniz ve sizin ha
reketlerinizi muvahaze bana düş • 

mcz. Yalnız tek bir söz söylemek 
isterim: Günün birinde yaptığınızın 
hesabı sizden sorulacaktır. 

Kaptan Don Kalen bu tehdide su
rat bile asmadı. Cevap verirken se
sinde teessüf ahengi vardı: 

- Sıkı bir rüzgAr esiyordu, onu 
kurtarmağa imkQn yoktu, dedi. 

Doreti adeta h&ykırarak: 

- Buna kimse inanmaz, dedi. A
dam babafingo direğinden düştü. O 

sırada babafingo yelkenlerini çeki -
yordunuz. On beş dakika sonra üst 
gabyeleri çektiniz. Sıkı esseydi bu 
yelkenler çekilmezdi. 

ve eararen~lz kuvvete için iı:in yal
varmıştı. O, garba gitmek istedikçe 
prb gitmeğe mecbur olmuş, nev
mtcU içinde geminin seyrini değiş
tfrerelı: yoluna Le Malre bo w azını 

ıeçmek suretiyle devama t" ebbUs 
etırıJtti. Daha yarı yoldayken rüz • 
*'r tlmall garbinin şimalinden doğ
ru eımeğe başlamış, birdenbire ba
rometre dUşmUş ve Don Kalen ge. 
:mlyl tekrar geri çevirerek siklonn 
kadar meşhur bir fırtınanın önUn

'cıen kaçmağa başlamıştı. Bu patır
bda Mary Rogersln kayalara otur. 
muma kıl kadar bir §ey kalmıştı. 
l'amam iki defa kaptan Kalen Di
ego Ramlreg kayalarına doğru git
mefe mecbur kalmış, ve bir defa
llllda, kar tipisinin aralandığı bir 
IIl'ada, birçok gemilere kara ve 

B tR gölge kadar hlçleşmlt a • 
damlardan biri de Corc Do. 

reti idi Corc DoreU geminin yegl
ne yolcusuydu. Gel lahlblerlnin 
dostuydu ve bu yolculufu sıhhati 

için yapıyordu. LA.kin yedi hafta • 

cumartesi sabahı Corc Do- alabanda edecekti. Likin gözleri 
retl gözUnU yeni bir hayat ve ha- kaptanın gözleriyle birleşince hare
rekete attı. Gnverteye çıktığı vakit keUıiz olduğu yerde kala kalmıştı. 
Mary Rogera'l sıkı bir cenubu tarki üçUncU kaptan geminin kıçına doğ
rillglrmın önUne katılnıq hızla yol ru koşarken : 

Kaptan Kalen dönerek ikinci kap 
,. Tam alabanda! tam alaban- tana sordu: 

alıyor buldu. Yalaız alt gabya yel. 
tenleriyle prova yelkeni fora edll

danberi aldığı Horn bumu havası 
sıhhatini dilzeltmemlıti. Uaun ge • 
cclerdc kamarasında sıkıntıdan bu
nalı)' or, güverteye çıktığı zaman -

lar da soğuktan donmamak için o 
kadar çok giyiniyordu ki, tıpkı sey
yar elbise satıcılarına benziyordu, 
Öğle yeJtıeklerinde, tavanda asılı fe 

nerlP.rle biraz aydınlanan loş ka • 
marada yemeğini yerken, baş ka -
saradaki en hasta, en mahzun, tay-

meı'um 'bir mezar olmuş olan gra- fn. kndar bJtkln ve kederli duruyor-
nit kayalarını çeyrek mil açıkta gö- du. Karşımıda oturan kaptana bak. 
rerek hemen dilmeni alabanda et. , mak da ona cesaret ve neşe ver • 
met suretiyle yaka), kötU bir akı- miyordu. Kaptan Don Kalen asık 
betten zor sıyırmı tr. ı suratiyle hiç konupıadan yenleğl • 

nl geveliyor arada bir hiddetli hid• 
Rüzgar mı? Kaptan Don Kalen detli homurduyordu. o, asıl etrafı. 

miıtı. Buna rafmen Corc Doreti ıe· da! diye bağırıyordu. - Rüzgar çok sertti değil mi Mis-
0 da dümende Don Kaleni görün· ter Hignis? minin on dört mil yol yaptığını Mis

ter Turnerden öğrendi. Gemi garlıa 

doğru seyrediyordu. En nihayet 
Mary Rogers, Hom burnunu dönU
yordu demek. 

:Mister Turner memnun görünü. 
yordu. Artık mUcadelenin sonu gö
rUnmUı;tll. 

Yalnız kaptan Don Kalenin yU • 
zilnde memnuniyetten eser yoktu. 
Yanından geç~rken ters ters Dore

tlye baktı. J~aptan Kalen o rUzgA.
nn kendisini sevindirdiğini, Alla • 
hm bildiğini istemiyordu. Onun iti-

kadınca Allah gaddardı ve o rUzgi
rm kullan tarafından iştiyakla bek
lenen bir rilz"lr olduğunu bilseydi, 

ce olduğu yerde mıhlanıp kaldı. 

Kaptan, iri VUcuduyla dilmen dola. 

hına abanmış, sanki a6ylenenlerl 
hiç duymuyormuş gibi bUyllk bir sU
künetle purosunu püfUrdetfyordu. 

Şimdi geminin dilmen suyu istika
metinde süratle uzaklaşmakta olan 

- Gemiyi orsa alabanda etsey -
diniz eminim ki rüzgar direkleri sö
kerdi. Siz yapılacak } egane şeyi yap 
tınız kaptan Kalen .. 

Corc Doroti ikinci kaptanın bu ri
yakar cevabına mukabelede bulun. 

gemici görünüyordu. Can kurtara- madı ve yemek sonuna kadar tam 
nı yakalamış, ona sanlmıştı. Ge - bir sükQnet içinde yendi. Ondan 
mide kimse konuşmuyor, kiınse kı. sonra Doretl yemeklerini kendi ka
mıldamıyordu . Direklerdeki tayfa- marasma getirtmeğe başladı. Kap -
lar iplere tutunmu§lar, hayret ve tan Kalen artık ona surat etmiyor
korkudan bUyüyen gözlerle aşağıya du. Maamafih hiç konuomuyorlar • 
haka kalmışlardı. Bu sırada ~ary .:-.. 1 dah 

1 dı. Morey Rogen ise p_.e, a 
Rogers olanca hızıyla yol a ıyor, . . • . 
garba doğru ııerliyordu. sıcak tul daırelenne dolru ilerlıror· 

du. Aradan bir hafta kadar geçınlt· 

- O yelkeni bizzat 
lamıştım. Hattaa eınitı 
bir düğüm daha atmll 
dini miıdafaaya çalı§Uo 
rar fe\eran etti : 

- Bir düğüm daha 1 

donunun uçkurunu b~ 
mazsın. Sersem herif. 
:,ımsıkı bağladmsa 

lkinci kaptanın Urkel 
mn gürlemeleri ara 

dar şaşmıştı .. 

Oğledcn sonra, 
nız kalınca gemi 
yazmağa başladı: 

raladı : 

"Mi:ster Dorotiyl 
dikkatsiz dolaıtılt içiıl 
eder, daha dikkatli • .-M 

ederim. Günün bi~ 
karalardan birinin ..,, 
caltnı kendi ine defal 

tim. D~ balbll 
na ye1keiıi 'ilkotaSJ 
18 tebiblyet verıııi 
retl tln pmiye otuz senelik deniz hayatında bö:, le -· Ali h t rd A • na degıl, a a sura aaıyo u. r· 

rüzglra rulamamıştL Kaptan bunu di tini bUrU u 
. ·-· tık bUtUn mcvcu ye m ~. 

aöyledıgı zaman Mary Rogers faça- . lk . b"t h 11 i ı .. .. . onda bır f nsa ı a n a mıı o. 
daydı vo kaptanın sozu biter bıt • 

hemen onun istikametini değiştire
rek, garbdan sıkı bir fırtına rUzgl. 
gönderecekti. Böylece Dan Kalen 

i<;in için s vinlrken, dışından surat
asıyor, küfrediyor ve Allahı aldatı-

A RADAN asırlar kadar uzun 
süren bir dakika geçti. Son

ra, kaptan etrafındakilere sordu: 

ti bir giln kaptan Don Kalen Do
retiyi gövertede yakaladı ve mubd.. 
climeye lOzum görmeden: mtJti. Bu acıklı kaJI 

- San Fran iskoya gittiiimiz VL b'r teeaUre gar~ 

mez şiddetli bir sağanakla gemi 
lombar ağzına kadar suya gömUI
mil§, fırtına yeni bir tehevvürle, 
sanki kaptanın bu ifadesini teyid 
etmiştL Geminin yepyeni ma) stra 
yelkeni parçalanmış, diğer yelken -
lerindeıı beşi de sımsıkı bağlı ol • 
duttan direklerinden çözUlerek liy· 
me llyme olmuflardı. Ortalık ağar
m:ıd:ın ırary Rogers tamam iki de-

!an "Garba kaçmak,, her yuttuğu 
lokmayla belki ınilyonuncu defa o

larak dimağının boşluklarınc!•n fır
lıyarak zihnine saplanıyor, yUzU bir 
kat da'ıa asılı)'ordu. Kaptan Dan 
Kalı>n iri) arı, kıllı vtlcutıu bir a -
damdı. Onu neşeli halinde bile gör
mek pek .iştihaaver değildi. Hele 
bu hali) le zevk verici bir sofra ıı.r. 
kadaşı olmaktan fersah fersah 11 • 

yordu. Çünkü onun yegane korktu
ğu ıey Allahtı. 

Cumartesi gilnU ve gecesi Mary 
r.ogers bilyük bir hızla garba doğ
ru yol aldı. Yolu saatte on dört mit. 
derı aşağı dUşmUyordu. Öyle kl pa
zar sabahı tamam Uç yUz mil mesa
ro katetmişti. RUzgAr devam etti
ği takdirde artık burnu dönmesine 

kıt ne yapmak niyetindesiniz? diye Kaptan Don Kal lift 
d 1 sordu. ni saklıyamadıil Dümendeki tayfa erha ce\'ap 

Doreti ıllkfaa U omlP verdi: olrudu..ea"8Ylbdl~ 
Derhal tevkiflniz için mQddel • ve d~ 

- Mopsdu efendim . SiJi gersin atlldılmı hl 
. . . . , umumible m caat edece m. . dokuz mil~ 

Bu sırada gemının kıçı ıstıka • katil suçıle itham edec ğ m ve ıpe en 
1 · d kt l\1 · Don Kalenin kılı metın e ve epeyce açt a ops un k"lm niz için elimden geleni yapa • --• 

blr dalga ile yükscldi~i Ye sonra çe w 
1 e nunıyet gülGm!!ernc' 

gözden kaybolduğu görüldil. Oyle 1 ca •ım. hayet gari.Je kacmıs 1' 
bir denizde küçük bir sandal kolay- Kaptan Don Kalen topuklarmm mıştt 

-Kimdi o? 

\'erdi : 
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'~~~?.i 
Ahretten gelen piyanko bileti bir milyon 

VA z AN: L. Buse :ı 3 5 Yılını vahşiler arasında geçi rmiş bir Alman se1yal11 

11' 
r•nıada 

111, 'Ahr ~k garip bir hadise 
hiıcu etten g ı 
~ ••bir . c en bir piyan-
V 2anınııt rnily-::ın frank ikrami

a( a . ır. 

Gc 10Yle ce 
_sen aı:ust re} an etmiş tir: 
Y0sundc os ayında, Parisin 
koc Oturmakt 1 . 

· a, tatild a o an hır 
~ ttldıkı en istıfoclc ederek 
ı~i erj b" 1 ll<lc . ır s rada eylül c Çekılccek F 
~ 0 biletı . ransız milli 
~ dır, erınden bir tane al-

tcc b' 
, ı.. ' ileti teb' 
'4dın · ıne yerlestir 
~~ ıse Yal :. 

ı;ıt Uıc . nızca numarasını 
a rıne · 

~ 'tllıiır ışaret etmc1dc 
~~ak• ı. 

frank kazandı ! 
den bir çok makamlara baş vura
rak mezarın açılmasına ve biletin 
ölünün ceplerinde aranmasına da 
müsaade almıştır. 

Mezar açılıp ölünün cepleri a
ranınca biletin orada durduğu gö
rülm:iş ve kadın ahretten gelen bu 
piyango b:letini müdüriyete götü
rerek ikramiyesini istemiştir. 

Tetkik olunduğu zaman. mezar 
kckusunu taşıyan bu biletin bü
yük ikramiyeyi kazanmış olduğu 
anlaşılmış ve dul kadın bir milyon 
franklık büyük ikramiyeyi almış· 
tır. 

Bu şeilde ahretten gelen büyük 
şans dul kadın için muhakkak ki 
en büyük teselli olmuştur. 

Belçika Kralı Leopolt Yunan 
prensesile mi evlenecek ? 

c •dan b' 
•011lıüş k ır kaç hafta sonra I{ r 8 h n y J 1 h k t 8 ti il n i F r 8 n s H da 
ıçinde 'karısı büyük bir tc 

tl,u • <>tasına aıt h" b" ge~irlşl yeniden evlenme ~ayl-t'tnern· ıç ır v 
11 Piyazı ış, bu arada satın ahı r ı nın "Jkmasına ~eb•.ap oldu 

ltıır ı:o bileti d ' ~ 0 
'-

i!ıa' e unutul- Belçika kralı III Leopold her 
hıııt ~et kederi . sene mutad tatilini İsviçrede ge- r mi Zelandada lwyık müsabakası 
~rı bir kaç bı~az zayıflay:n- çirmekte iken bu defa Fransada Orada gerek erkekler ve kadınlar j - 1J 5 - ı fakat son derece ~e\'k ifade eden titre 

,,_ "'tbtır ..... ~ _ gun evvel eı:.ya- · · 1..: k · · · 1 · · 1 l d d 1 · , , ~ "'4. " geçırmış ve 1.11r aç gün evvel mem uırıbır enle yalnız burunlarını bıri . me ere anse en erın elleri ha\'aya 
1ı toYıtıa"' ga ve kdğıtlarını leketine dönmüştür. 1 >irlcrine dokuşturmak suretile öpu-1 ~-ak ):erlıler ot~rmuşlardı. Bu~ları~ kalktıkça mehtabın ı~ıklarmda çıl· 
ldrada hilc~il başlamıştır. İşte Doktorların tavsiyesi üzerine ,ürler; bu hayvanları taklitle mey-

1 
onlerınde de bırer 511:1 genç kadın gın bir da\'etle çırpman bu eller u· 

~~~ :aa~ıt n;:~~:ınıç:rpy~~:- valde kraliçe Elizabet, Fransanın ~ dana gelmiş çok saf bir öpü,me lar oluru~·orlardı. ı:admların he- zaktan gümüş yapraklarile sabah 
t~ ll{asiyl . s• cenubunda istirahat etmeğe ka- "6•' değil midir? .. l Ierhalde sarhoş ol· men. hc~:ı ~a~tan aşag~. çı,rılçıplaktı rüzgarında titreşen e rarengiz bira· 
ıııı1 n bUyük -~ lısteye baktı- rar verdikten s-:ınra III Leopoldun dukları anlasılan bu iki ihtiyar yer. !ar. 20"2::> _k~~ıden mure,~kep olan ~aç gibi parıl parıl yanıyorlardı .. 

't'abiı01dıığunu -~ğramiyeyi ka- annesini yalnız bırakmamak mak li benim de burnuma burunlarını çal·g-ıcı;ar ıkı taraflarına sallanarak I Dan edenler, o vakte kadar hiç 
f · hU;>ük 0 renmiştir. sadiyle tatilini Fransada geçir- sürdüler ve bizi içeriye a:dılar. 1 (~~ kalad_e :11 .. un.t_az .. a,m te..'ll_polarla 1 görmediğim bir şekilde, erkekli ka-
•tıfade teessürü bu fırsat- 1 d b 1 kl tt 1 k d 1 -., 'it etme . meği muvafık bulmuştu. ı içeride Pohuayı kim gördüyse i- un e. e :rı 0 uru~ or ar. a m ~r dmlı yüzlerini kırmızı bir renge bo 

iter adın de;~:~ n:ıani olma- Belçika kralı ile valde kraliçe • 1 tibar etmekteydi. 1 hep bı~ agızdan gayet :_atı.~, coşkun, yaınıJardı . 
. 'n~~e ltlUrac:a pıyango mü- 28 Kanunuevvelde Fransanın cenu Galiba Pohuanm Pohu·Pohu ol- şen nagmclcrle şarkı soyluyorlardı. 1 w 

·ı "'tnıı~t at ederek vazi- buna gelerek Boliyöde bir otele in· ı d ~ 1.1 . h . b"l kt 1 !\levdanın ortasında ise kadınlı er 1 Fakat mehtap 15ıgında bu kırmı-
llıc.: • z ır. lk . . ugunu yer ı cnn epsı ı me · e, o- ·. .. 1 · d k d t 1 1. 

••1' .. ı..: . ramıyenın alı- mişlerdi. Kendi arzuları u""zcrı'ne h h ld b d d 1 h"" keklı, 20 30 kadar genç ,·erli son de- zı yuz erın c o a ar atı ::;r pa· "'il b' ı•n bıı f na er a e un an o arı ur:met . • 1 • 1 d .. r~,_ ,_ıliditın .. e ın ibrazı şart hk bir merasim yapılmarruı:. ve lll"lçika kralı ili"~' lener<'ğl t kt d"l ~·· h ~· b . d p rece coşkun bır halde dan::;etmcktey n tı aımış ar ı kı ınsanın hayrete '""il -.c k 3 3 e me ey ı er. ~ up e::-ız enı e o- d 1 dü!'.memesi kab'l d Yld" 
le..: otas... .adın çaresiz kral ile valde kraliçenin kimseyi bildirilen prenses İren ı p ı 1 d b" · d" ı ı er. ı egı 1

• ''l'ıd " 1ın esk· ıu- 0 ıu ar an ırı zanne ıyor ar -, l)anseden genç kadınların da cu··m Mehtap altında danseden bu rıp 
'· laC: bileti ı elbiselerinin kabul ctmiyccekleri, şenlik ya- d ) llıtn t b\it"" aramağa koyul- pılmaması ve fotoğraf çekilmeme- da her gün golf oynamıştır. ı. lesi çırılçıplaktılar. Yolnız erkekler lak kadınların \ ücutları isti::-na ız 
llıı;fırbııııııa~:n bu gayretlere si Fransız hükumeti tarafından . Son gü~lerde bilhas~a tngiltere Tapa kumaşlarile örtülmüş garip yarı bellerini (l\latu) denilen zarif birer harika idiler. Hepsi me\'zun, 
~ih · O ıa muvaffak ola- resmen tebliğ edilmişti. ıle Yunanıstarıda Belçıka kralının !\apılardan geçerek binanın ortasın· kamı~ püsküllerle örtmü~lerdi. Bu mütenasip, sülün gibi vücutlarile 
-., ktc ha.,aıflıan, bileti aLdıkla- VaLde krali~e ile oğlu sakin kö- yakın bir zamanda Yunan prense- daki geniş avluya çıktığımız azman kalabalık coşkun bir halde Polinez· öceklcrin muttarit ve co~l,un a-
İae .otas1ll.ınarın sıcak olduğu 1 şelerinde iki seyyah gibi yaşamış- 1 si !ren ile evlenecekleri şayiası gbrdüğüm manzara kar:.ı:;ında hay· 

1 
ya ~ erlilcrinın milli dan:ıları olan hcngile mehtap ı~ığında kıvır kn1r-

bıı Cıi'di~il\i : gün açık renk ı ıardır. Hatta 0 kadar 'ki, Belçika 1 dolaşmağa başlamıştır. retler içinde kaldım. Hula dan.ı yapmaktaydılar. Ben kıvranıyorlardı. Dan<:eden genç 
lıııı~:hiseıerıc atır-~an_:ış i_~c de kralının ziyaretine gelen bir Bel· ı Belçika g~zeteleri~in . yabancı Burası etrafı müselles ~ckilde ku· Polinezya yerlilerinin bu Hula dan- kızlcriın mehtapta tenleri, \'Ücutlan-

t le du1 lca gomulmuş ol- çikalıya otel sahibi şu izahatı ver- meleketlerdekı muhabırlerınden al- lübelerle çevrilmiş geniş bir a\ tuy- sını, A\·rupada birçok sahnelerde na sürdükleri hindistance\•izi yağla· 
ar!ııında ~ın Yeni bir müş- miştir: ı dıkları mallımata göre bu işe ol· du. Fakat ilk bakışta insan kendisi- gördüğüm gibi bizzat Polinezyada rile pırıl pınl, göz kamaştıracak bir 

almıştır. Yeni- ··- Otelimizde kral müşterimiz muş nazariyle bakılmaktadır • ni N'e\•yorkun me~hur Brodvay ti- da birçok merasim esnasında sıkı o· ışıkla yanmaktaydı. 
yoktur. Muhakkak ki yanılıyorsu-1 Bununla beraber, allikadar mah- yatrolarından birinde harikulade bir !arak l 5rml:~tüm. Fakat o ak~m o- Deniz böceğinden çıkarılmış i· 
nuz. Kant Rety bir çok hüküm- filler, bugün için Belçika kralının revü sahnesinde zannederdi. rada gördüğüm Hula dansını hiçbir yotlu ıtırlarını bu kadınlar 0 kadar 

.. 

darlara benzer ise de bu bir müşa- 1 
yeniden evlenmek tasavvurunda Buraya gelirken yolda bizim yolu- yerde görmemiştim. bol sürünmüşler ki bu garip, kn • 

bihetten başka bir şey değildir . ., olmadığı kanaatin.dedirler. muzu aydınlatan mehtap bu av- l htinıal ki bu hulanın diğer bir ne- rak, baygın koku hindistancevizi ya-
Otelcinin bu izahatı karşısında Nitekim bundan evvel de bir çok 1 !unun tam ortasına a<;Jlmış muaz· \'iydi. l\ lalOmdur ki hula dansında, ğının ~rin ye yabani kokusunu bas-

hakikaten yanıldığını zanne.den defa kraal baz ıtekliflcr yapılmış zam bir avize gibi avluyu donuk, umumiyetle Polinezya yerlilerine tırmış, avluyu doldurmuştu. Danc:e-
ziyı:.retçi fazla israr etmeden oteli ve kral bunları reddetmişti. gümü) bir ı~ığa boğmuştu. 1 mahsus danslarda olduğu gibi vücut :lcnlcrin önünde bir çıplak kızla, bir 

1 terketmişti. Bir kaza neticesinde ölen kra- Avlunun dört tarafına gayet mun ye ayak hareketlerinden ziyade el çıplak erkek omuzlannda kırmızı 
Belçika kralı ile valdesi büyük Iiçe Astridin mateminden daha he- lazam birer sıra şeklinde dizilmiş hareketleri ha.kimdir. Poliııezyalılar renkte yapma acaip kuş ta~ımakta, 

bir huzur içinde yaşamışlar, gü- ni:z çıkldığı zamanda Belçika kra hindistancevizi fidanlarının altında kadar dünya ylı.zünde ellerini dans· bu çift ikide birde dans.edenlerden 
neşli günlerde valde kraliçe bir 1 lının bir İskandinav prensesiyle ev- !Jirer sıra halinde ellerinde su kap· ta maharetle \'e güzellikle kullanan ahenkli adımlarla ayrılıp biribirle
kaç saat dolaşmış ve kral Leop-::ld lenmesi mevzuu bahsolmuştu. !arını andıran dünbeleklerlc yarı çıp isanlar yoktur. Tatlı \'e ahenktar, rinin etrafında 3 defa dönerek kuşla 

1 KızaO HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 
........................................... 

.... ' \ 

• Pt~SEr ı·~ı'NDf l(q 4'1N SiN t; l.ElliN 
R .. ~;~ i ıoıs-ı rı, KıZıt.GOLC,f:NıN B u 
EM~ı"f'IE DE~Hlll.. irlM T crrı: .. 

ı----r~~~-..,...~~~~~~~~~~ -~--''-~ 

tit LUfK TEFRİı<1Ulf~04 

rın gagalarını biribirlerine dokuş

turmaktaydılar. 

Bu iki kuşun gagalannı birleştir
meleri aşk ve 'isalin tasvirini tem
sil etmekteydi • 

Avlunun sağ köşesinde ise ortaı:;ı 

oyulmuş bir ağaç govde<;inden yapıl
mış bliyük bir kabın içinden herkes 
bir hindistancevizinin kadeh şcklin
=le kabuğile bir şey içmekteydiler. 

Bu Polinezyalılaırın Ka,·a denilen 
"çldlcriydi. 

Ka\ a içenler arada sırada bir çığ· 
iık kopararak ortadaki çıplak kadın 
arın arasına dan a atılıyorlardı . 
{a\ a içki i Polinezyalılann en 
:ne.hur \e makbul içkileridir. Yani 
.lizim hayatımıza ni betle Polıncz· 
ya şampan) a ı ... Bu Polinczya 
,;ampanya:ıı insanı muthiş surette 
arhoş eden ağır bir içkidir. "zum· 

jen değil, Po!ınezya hm alisinde ) c
.i.en bir nevi biber ağacının k:.ı!de
. inden yapılır. Bu kök bizim Piper 
.\1cthiysticum dediğimiz nebat.ır. 

.3u kökler 10-15 dakika kadar ağız
ja çiğnenir. Sonra hindıstance\ ızi

ıin içinden çıkan tatlı su ile karıli
tınlır. Kava köklerini hu u i mera· 
,imle ya köy çocukları \ eyahut da 
~enç kızlar ağızlarında çiğnerler. 

Bu kokler tüküriıl~le ka: ı~tıl..tan 
-onra ga)et süratle tahammür ec:~r. 
Hindistan CC\'İzinin suyuyla da ka
rıstmlınca insanı sarhoş edecek ga
yet ke~in bir içki haline gelir. 

(Devamı var j 
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urat, askerin önünde olduğu 
-49-

~ 
Nakleden: f~,r; 

halde tahta kılıçla gapmadık 
kahramanlzk kalmadı 

- Fayda.!ız? Ona ne söyliyebJlir
siniz 1 

- Sizin şimdi J ana olan itimadı. 
nızm sarsılmasında benim de mes
uliyet hissem var. Çünkü makineyi 

rilstlUğUnUn isyan ett.J!iı1 
tı: il~~ 

- Jan hakkında ve 0 .ş 
lan hislerimde nJda[llll~~ 
şahst menfaatini dOşilnJ!l 

sc 
gatkAr illin adaznı:nı . GP;ikli baba bir geyiğe suvar ol. 

duğu \ llnd ~ iiz ellı llyor (1) 

sıkletinde bir kılmç bulunduğu hal
de ordu ile beraber Burs:ı önUnde 
lıarbctmiş, abdal Murad elinde Uç 
ok (2) ve elinde tahtadan mamul 
bir kılıçtan başka silah olmadığı 

halde pek bUyı.ik yarnrlıkl:ır ibraz, 
Abdal Musa da pamukla yanmııı kö
mUr tutarak şu suretle hilm ve kuv. 
vcte acib bir niş:ıne göstermiııtir. 

lmnüfasıl olan Ge:;ik baba (Hoy 
da doi:'mu.' ve §eyh llyastan akli
seim ilmctmfşU. 

Sullnn Osman zamanında zUhdü 
takvasiylo kesbi iştihar eylemiş o
lan mumaileyh Keşiş dağı orman
larmdı:ı. geyiklerle imrarı hnyat ey
ler ve sultan Orlınnın davetlylo 
Bursaya inerdi. 

Rivayete nazaran bir gUn yine bir 
g yiğc binmiş olduğu ve omuzun • 
da. ta~ıdı -;ı bir çınar dalı kökü gibi 
kaviyy n lcıe süs, dalları gibi te -
\ieS ll, irtifaı "'İbi iliı.yı ~an ve §C'V

kel e) liyecel:: olan devleti Osmani
l enin azam tine nt:ımet olmak üze
r sar ym bahçr ine dikmişti. 

a vukubulan müteaddi • 
r '.' rd su'tcn 0::-1mnın !ll'rayıy_ 

ıı mu'•addes olan bu çınar da yan-
• tır. 
Sultan Orhan tarafından memur 

lilen Abdal Murad, askerin önün
\ oldı.. -u halde geyik bab::ınm kıll
ı ıkletinden aııağı kalmıyan tahta 
• la icra etmedik kahramanlık 

r l.madr. 
Bu kılıçla düşmanlar ve o aralık 
mlt'krtte tUromlş olan cesim yı-

l nlarln mUcadelelerde bulundu. 

Ayni zamanda berhayat olarak Osmanlılann birinci şuarasından' de vefntlarmdan sonra kendilerine işletmemek vaadini ona sormadan 
hi b. s b bl k kt · d bd 1 ı ' ~ 1 size ben haber verdim. Bunu onun ç ır c c c ır an zı)n e n a o an .niugla şcyhi orada Hüsrev ve sultan unvanı verilmiştir) tiırbeleri 
bulunama s· · H ı· D ı· Bi ' bilmesi ve kendisini temize çıkar. z. .,.ırın, aya ı ve e ı rndcr nam civarında birader VC' alıfadlanndan 

Birinin vefatında yerine tercihan şuaradan birinci kaside ve mersi _ 1 yirmi altı prens.in tilrbclcri mov _ ması lıizan ..• 
meczubinden bir diğerinin intihabı yelerini ve ikincisi de şehvetengiz cuttur. Ona, bozulan bu yeminin nrka -
adettir. ·hikayelerini, Hüsrev usul, nağme j sında sizin bulunduğunuzu söyliyc-
Bunların uzası memalik! isliı.miye. diğer bir hayali iliıhiyata dair c - De,·letl Osmaniyenin ilk vüzera ceğinı Mari - Fraııs ... Sözünde dur. 

ye yayılmış mecııninden miltc~ekkil serlerini bu mcvakil latifede tahrir ve beylerbeylcrindcn Çnndarh ile mamasının sebeblcrlni öğrenmek 
ufak bir cumhuriyettir. ve telif ettikleri gibi Ali de tabia- Timurtaşın vüzerayı saire ve kuz. hakkına maliksinlz. Çilnkü onu se

Abdal Muradla Abdal Musa su! - tin uh'i olan ahengini taklidc>n hü- zattan müverrih Aziz efendi ve Kıb- viyorsunuz. 
tan Orlınn zamanı müntehiplcrin. mayunnameyi burada terccme et • rıs ceziresi fntihi Koeamuslafapa - - Onu hain sevdiğime mi kant-
dendiler. mlşlerdir. 1 eanın ve miktarları beş yilzo karlb siniz Jcrar? Böyle bir §ere ihtimal 

Sultan Orhanm siluh rüfekasm • Sultan Emir Veli namiyle şöh _ olan viizera, ~cııayih,. m~allımin, verl~·or musunuz? 
dan ileri hoca snray civarında bir retynb olan Buharalı Şe~h Şem • ııuara, etıbba ılc musıkişınnsanm Ccvab Yermeksizin başını çevir -
cami şeyh Üdcbalinin kainblraderl sc>ddin Mehmet Bin Alinin tUrbl'si kabirlerini muhtevidir. di. Bunun üzerine Mari - 1''rans el. 

bir tekke, sultan Orhnnla Muradı mevcut olduğundan Keşiş dağı ile 1 Bursa civnrmın letafeti mahsulıi- lcrini onun omuzlarma ko~arak ı;or 
l'welin en namdar g ııcrall rindrn civan islıimlarca muhteremdir. I tı smaiyc ve tabliye i, kaplıcaları, 1 du: . 
lala Şahinde bir medrese bina et - Bu türbeyi ihtiva eyliyen ve §eh- en baıılıcalan Pınaıb3ş1, Akçağlıyan, - Demek sırf benim ıçln Jandan 
mislerdi. rin bir mahallesine namını vcr<'n ce- 1 :Mir Ali Şir namlariyle maruf Kc _ vaad almağa çalıştmız? Cenc be-

Sultan orhan lala Şahine bir scfc- I sim ve güzel cami, zuhur eden harik 1 şiş dağından çnğhyanlar tqkil ede- nim için şimdi onunla konuşmağa, 
rln gannimini kiımllen vandelmiş ve 

1
1erde ekseriya yanmışken ·anlına sa- 1 rck nüzul t'yliyen mütenddid ber _ belki de kavga ctmeğe glruyordu • 

bunun kesreti bilahare mucibi ne - lıltfn tarnflnrmdnn tekrar bina e - 1 rnk dereleri, nefis üzUm, dut, krrk nuz. 
damcti olmuetu. dilmiştir. 1 sekiz ç<'şit armud, kaysı, kiı;az, ba- Jcrar inkara çalıelı: 

Mesela Taceddlni KUrevinin ve _ Bahsettiğimiz bütün bu ulema, 
1 
zıları kırk dirhem sıkletinde' k<'sla- , _ Hayır. _ 

nlen bir şeyin isairdndı caiz olma- şuara, hayatlarında sakin oldukları neleri, ipC'ği, yünU, deniz köpU~'il. Makul bir sebcb bulnmaymca kc-

Onu bir ideal uğrunda çJ 

nıyordum. Yanılxnı:;Jlll· 1 
Uğradığım inkisarıb8)~Ul' 

birer saymağa beni ıne~, 
· H c1binli::..ı b !1k813 

;ın. o ö'ı a,. ıs)iJll 
selci. bana. karşı olan 

0 9 
oız menfaatini düşUnil~ tel 
şöhretini başkalarının tııle 
sıtırabı pahasmıı. elde c 1ll 

· D h ss' kınmcmesl... a a • l) r 
Merhamet Jerar! Anlall• 
nuz ki ben sizin aşkıllıı~ 
nlze muhtacım! . O 

Jernr cevııb verınE'di· 
ıı• 

şünüyordu: kaç gUnUJll 
mcğe, se\·ilmeğe hnkltIJ!l ~ 
Zalim ve kat'i hakikat 
Yakında ölecekti. ııa.t~ 
ölmüş sayılabilirdi. öl~5t~. 
mek, Umid etmek, bulıı 
hakları yoktu. 

- Jcrar! ııl 
l\fari - Frans ondntt 

beklcmekl('ydi. Gallu:ı b 
dırarak mahzunnn<' onn 
zilnde müthiş bir kcd"r dığma dair vaki olan itirazı üzeri. , bu ~-a~ t't~ği~de mcdf~n.durlar.. 1 iş.lt'n1<'~i. ipek kumnşlarr, muslin ka-

1 
keledi:. . . 

ne efendisine hoş görünmC'k için Dun)adakı ..,azlfclcrinı ıkmal ılc dıfolcn ılc dem(' burdur. _ Bılmıyorum. Bılmlyorum. 
lain Şahin bu ganaimln bir kısmıyla ı terkih:ıyat eyliyen bu me3:ıhirin a- j Bursa şehrinin başlıca şöhreti ts- _ Onu hlil:l sevınek mi? Et.rafı- du. rc1 e , 
b;r m dr s , ~cuda g tirdi. 1 sarı d~v~et Osmaniyeni~ ve lisanı 1 tanb.ulun fethin.o kadar devlt'ti Os - na felaket ve ıstırab sac:an biriııini Ayağa kalkll. Me c 1 

Bursa d runu v Ke i daf;'l civar- Osmanının mabv ve ınkırazından manıyl'nin pa) ıtahh olmasından ve 1 kendime hayat arkadaşı seçmek rarla yüzUnün ifndcsl .b ~ı 
!arı erbabı hast'natlan olan salatın sonrn bile bakidir. 1 bu kadar meı:ahirin mC'rkadlc>rini 1 ha? Ben bile onun bir kurbanı ol. leşmişti. Cali bir soğ°J 
ve ahalinin büyük masraflar ihtiya- Birçok zaman sallitini Osmaniye • ihtiva eylemesinden ileri gelmiştir. madım mı? adeta tahkir ederccsille 
riyle inf;ln ettirdikleri cevam.i ve me- nin mnkarrı idareleri olan Ilur.sada 1 - Senin saadetini Jstiyordum Ma- - Hislt'rinizdc bir 1trf 
darl!, tckllya ve lilrbelerle tezyin salalini müşarilnilcyhten Osman, (Devamı vnr) I ri • Franıı, affet! danmışsanrı:? 
olundu. Orhan, Bayezid, Muradı evvel, Mu_.- - Benim saadt'tlm ! Beni 1)1 din- _ Jerar böyle söyll)c~ 

Ke il)dağmm muhteşem letafeti radı snni, ~1ehmedi evvel biraderle- (1) Yımm Jdlo ı;ıklctindc bir \"t· 1 J s d timi ben temiz ~.1 • S 'b b""ylc ~ 
O gu··z"l ''adilere cenabı hakka ı"b:ı- rl, cvlll.tlan, zevcelerl ile gayet mU- zln ''ahldlkn asisi. 1,~ lbl~rar.lit • :ın ob k• 1 f ' gı 1.1ın. en ana o ı \1 t ' · l l'a ı, m evazı, a!J a arının ena- mezsin. Kendine knr!i 

kellef türbelerde medfundurlnr. ~ det edenleri her znmanlnr cclbct • ,, lrğrnı dcğil, iyiliğini dtişUntn bir a- sö,·liiyorııun. Ben bU 
mekten hali kalmamıştı. Bu altı padiıJahm (bunlardan U- (2) l .188 tullirıcle bir m~nlıa 'n- dam vanında bulabilirim. Bundan c. 1. ·, k d ğil' • B nn ııaJıı 

h.d.k • • ı . a) ı e ım. a 
Bizans hUkilmetinin hengli.mı şev- çünc l1ayatlnrında Emir denilmişse ı ı ·ıya.sı ı. minim. le ..• 

~~--------------~~~~~~~~~--~------~~~~-
ketinde ~ehrin kalabalığından u":ı- Çapraz e ""glenCB : Jerar kızardı. I\endi kendisine bi- cııif' 

Geyik baba. Osmnnhlann Scnjorj narnk miinzeviyanc bir ömür sür- Sold:ın snğ:ı: ıo itirnftnn çekindiği bir limitle tit- I Artık yal\'armıyo~lı 
yeyn.hut Hidrolanıdır.,, meği an:u eyliycn ruhban lnrihcn 1 - Eı;ki bir Türk o~unu - Yeme redi. "Mari - Frans,, ne demek isti- .Jerar sene kaı:amn il 

Hammer O manlı tarihine ve bil. kesbi ;qtihar eyliven bu mnhallere 9 
to !;c dıl\·ct, d ., vcrm<.'k istedi. Fakat rıı ~15 ...., .; yor u . ,, bctll"" 

hassa Orhanm sallan:ıt devrine gi- ı firar ederlerdi. 1 t.-.+--'--1--+-- 2 - :\'ukil ':ısılası - Czll\ l:ırımız - Anlıyamadınız mı Jerar? madr. Cesaretini ka) 

ren ve bUyUk teznhlirler gösteren Rum imp:ıratorlan bile bunların 2 i-"'-""--'--1-- d:ın biri, ı _ Mnıi - Frans, artıl' > 
bu rnc ayih ve abdal ve bab:ılo.rdan duaları sayesinde bir varise nail ol. ] 3 -- Yumurta . . Genç kızın, anlamak için dikkat- • ~ h uıuın 1'~ 

4 4 - Su - Dnmnrlnrımızdnkı mn) ı le baktığı gözlerinde, aşk §Ulesi sc. lcmcge ta amm ı;ıl 
muhtelü eserleri tetkik etmek tize- mak ve ... ·ahut isliı.mlara. ka-ı ede- l k"k ti · t• u"' dCo 

J .,. S 5 - ııınn ' zcrek sevindi. Fakat nğzmdan an - 1 a ıs ıyorsun .. · o 
re bahsediyor. cekleri muharebatta ibrazı galebe (> G - Lıkır - Orgıın cak bir kelime çıkabildi: alii. öyleyse ... Seni scvı; 111 
Romanmıızm cereyanı sırasında . eylemek ilmidiyle bizzat ziyaretle- i - Saiy tan beri, seni ilk görd_il&~ 

öa görülecek bu tipler ltnkkmda bir rinc tenezzül etmekten çekinmezler- 7 S - I:st.i bir Tiiı·k ş:ıid - Mari - Frans! beri seviyorum. O gUll Oıı1 
t n l f\. t di bil ek 8 !l - Bir isiın · c nza e rn ıctı ma uma e ne m di. - Benim söylemem laznngeli - en ehemmiyetsiz bır 0 

. . b . h t l g .. z gezdire K i . d b" d. 9.-..L...-L..-.J lO -Adi - Y:ır - .ı bilir• ıçın u ıza a a nsaca o - eş şdagı pnyelcrin e ına e ı - yormuş meger. Seni sevıyorum Je- şimdi rizc tckrarlıyn biuP 
liın: len tekkelerin, zaviyelerin derviş - rnr. GUnlerdenbcri itirnfmıı:ı bekli- diğiniz robu tarif cd<' ııı&' 

"Dcrvi5ler cskl manasına. olan leri rum tariki dUnyalı:ın yerine ka. Yuk:ırdnn nş:ı~ı:rn: yordum. O zamnndan~eri .a~ll r:e 
mc~:ıyihin emir ve iradeleri tnhtın- im oldu. 1 _ Zulmet, - Beıü seviyorsunuz! Sırrımı kce varsınız. Ah bılsenız· .:ıl 
d:ıdır. Znviyenefjin olanlara zahid Dcrvlıılerin muhln" olduklan sil- fetmh:li.niz demek? .-ektı""mi, kcı.lbimle un .. c " 2 - Arnhistnnlı - him .,.. "' wt>• .. 
ve dcrvi.5anın ikametgahlanna: tek. kilnete bu vadilerde mukavemet 3 _ Öteberi koymak idn tahtadan - Çoklnn ... Seni çabuk anladım ettiği.mi bilseniz bııns f(iıl 
kc denir. mümkün olmıyan bir cazibe mevcut yer - n:ıın:ız \"akitlerinden biri. \'e... ramızda Jan bu1unuY0 ııt 
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meselesi dCb'11 mi? bnX:~ d 

- Size bütün söyliyebileceğirn, bu taraf· 
Iara kimsenin yaklaşmadı611m tekrardan 
ibarettir. Ancak, buralar tekinsiz sayıldı· 
ğma göre, eğer, tabiat aşın kuvvetlerin işe 
kan lıtrını kabul ederseniz ..• 

Hemen sözünü kestim: 
Hayır, ha),r! katıyen! Ben böyle ma

sallara inanmam. 
Şüp!ıesini gö teren bir tavırla: 
- - Ben c:izin kadar kuvvetle hayır diyc

rniyec w•m, dowrusu .. Yaşlılanmız o kadar 
çok şeyler anlatıyorlar ki.. !nsamn iste-
m d n a1dı kan~ıyor ... Herkes 'burasının • 
tekin ol..'lladı:-ını ıc;rarla söylüyor ..• 

- Onlar, ne dediklerini bilmiyorlar .. Hep 
si saçma şeıl r •. Hem 5İZ de demiyormuy .. 
dunuz ki hergun buralarda dolaşıyordu

nuz? Peki bu kadar zaman içinde ba~mız
d n h·çbir \aka geçmedi mi? .. 

Gözleri birdenbire daha dalgınlaştı. 
• Hayır .. dedi. Fakat kim temin edebi· 

1ir ki ben de, bu harabeye bu kadar bağlı 
oldul:'Ulll halde, ruhların gazabına utrrama· 
dım: Yalnızl!Il, öksüzi\rn .. ailem, dayana· 
cak bir ld:nser.ı yu:, .. Biitiln sevdiklerim öl· . 
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müs .. Demek ki, ne jyi, ne kötü ruhların 
nezdinde, imtiyazlı bir mevkiim yok .. Şu 
halde benim kaderimin gıptaya değer neresi 
,·ar? 

-Daha nice öksüzler vardır; hem de, pa
şa harabesinden uzakta oldukları halde, 
bahtları sizinkinden daha karadır. 

Dalgın dalgın: 

- Sahih! Her şey nisbidir!.. l\Ieseıa 

ben hiç açlık tanımadun .. 
Yününü bırakmıs, ellerini mütevekkil 

bir tavırla, dizlerine kavuşturmuş; gözleri 
uzaklara dalmıstı. Dudakları, sessizce dua 
ediyormuş gibi, kıpırdıyordu. Bir müddet 
sonra, ağır bir sesle: 

- Hayatımızdan hiç şikayet etmiyelim, 
aedi. Kaderimizi küstürmekten çekinelim 
ki bizi daha fazla hı:mına uğratmasın! 

Ben de felsefe )'aptnn: . 
- Allah, saadeti de, felaketi de e\"\'elden 

takdir etmiştir. Fakat önünde daima boyun 
eğmemiz liı.zınıgelen iradei ilahiycnin 'bura· 
da yeri yok. Demin. harabede yaşıyan 

ruhlardan ve bunların gazabına uğramış ol· 
maktan bahsetmiştiniz ki, ben buna itiraz 
ediyorum. Ruhlara, bu kadar comertçe 
atfedilen bütün kötülükleri reddediyorum. 

- Belki size ili;medikleri için! 
- Hayır, yalnız bana ili;medikleri için 

değil; bilhassa size karşı hususi bir tevec
cüh eseri gösterdikleri için!. .. Siz ne derse· 
niz deyin; fakat bunu inkt\r ederseniz, 
nankörlük etmiş olursunuz .. 

- Bana mı teveccüh eseri göstermişler? 
Bunu SÖ)'lerken hayretle yüzümü tetkik 

ediyor, alay edip etmediğimi anlarnağa ça· 

h5ıyordu. Ne demek istediğimi izah ettim: 
ı - Demin kendinize "harabe çoc:..11ğu,, 
derken, tabiatin, yahut da "mafevkattabi
iye,,nin size neler bahşetmiş olduğunu hiç 
düsünmeıniştiniz, değil mi? 
• - Böyle bir şey düşünmedim! 

' - Çünkü, gözleriniz kapalı, yahut da siz 
görmek istemiyorsunuz .. güzelsiniz!.. fcv· 
kalfıde gözleriniz, lfile gibi teniniz, hlilya 
dolu alnınız, ha~ döndürücü dudaklarınız, 
bütün kızlan hasetle kıvrandıracak, altın 
gibi, dalgalı saçlarınız .. Daha &"l.ya}1m 
mı? .. Mini mini elleriniz, nazlı vücudunuz. 
Vcnii~ü kıskandıracak biçiminiz .. Hülasa 
Anadolunun köylü güzellerinden büsbütün 
ayrı, bambaşka lbir güzelliğiniz var! ... 

kadar paranı?. olnıe.dıt! J 
le böyle söylUyo~un~~r;t 
nim hayatımı ynlnIZ kU ıııU 
dan ibaret gördUğUrııll 
sunuz? it ô 

_ Sizin hakkmızdıı b 

le böyle düııUnıncdiııt• 
- O halde? . ıı~ 
-Tekrnr edlyorıııxı· J 

~ıaıtıll 
zln hayatınıza bııg 

malik değilim! . . uddtt 
l.lari - Frans bıı J1'l 

li kaldı. Sonro .sordıl: e~ 
_ Aşkımı size dııbs ıı.ııd 9 

ıa Janla son görU!!ıııc e • geP 
nçsaydmı cevabmtı 

!urdu': bil 
Menınun bir kahkaha salıvererek, hay· Jerar beklemediği 

kırdı: ıırrdı. Kekeledi: . 111ıcıı' 
- Hele bakınız! Genç bir kızla konu· _ Cevabını ını ! l3~ııd~ 

§Urken, iltifatlannızda ne kadar cöm~rt Bu tereddild genç ~ 
davranıyorsunuz! .. Bereket versin, bu cö· ıınladığı kanaatini u}·ıı1l ~e 4 

mertl~ğin~en istifade edecek daha birçok 1 _ Anlndmı. Jan sııe 
JıcmQnslenm Yar.. - Hiç! ,
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Sanki olrnıyacak şey nıi? ~urpİÖi·~··~~td;· n;;s~i· merk
3

ezi oıi~~·klkiOiösterildi 
•• ,d,.. Surpik itiraz etmedi. 

Çeviren: Suat Derviş Yazan: Svetoslov Minkov 
(Dilnl<ü nüshammlan devam) diğini sana isbat edeceğim, tecrü- yumlar piyangosunun büyük ik· 

M. Linç. samandan yapılnuş 

geniş mantosunun içinden bir 
defter çıkarıyor. Bu defterin içi 
bir sürü pembe biletlerle dolu .. 
Bu biletleri bana uzatarak: 

beye razı mısın?. rarniyesi 7777777 numaraya isa-

cak Yerı:r~ce 0~krr1 tcşkılatı 1 - Evet, dedi. Bu mühim bir me· çıktı. Henüz asl ıolup olmadığım 
tahkik edemedik. Te~kilat bu dedi· 
'(odu altında çok sarsılmış bir halde· 
:lir. 

Sıkıntı ile: bet etti.. Pa, pa, pa .. Bu numara· 

~ 11 tl11zc1r tayın etmek, harp ;eledir. Fakat bu Hınçaklarm umu· 

" oıd • a "' 

• • nı ta11ziı~e ıtssu/hareke ıllihaz rni bir meselesi değil bu birkaç ki~i 
tıde b··ı etmek, her ihtimalı I aramızda düsünecer"imiz bir iııtir. 

,~)a ehr, . ura,ı 11crclerı mır Ne yapacağımızın kimsecikler ta· 
ı r 11ıek ,11'

11'Yet vereceğimiz. 1 :afmdan bilinmemesi gerektir. - Ropen Cevahirciyan Avrupa· 
"-c' azınıdır k rk k.f 

- Nedir bu haber? 

1 drreced • - O halde, dedim. Ropcn Ceva ya ·aça ·en te\ ·ı olunmuş. 
11 tıza dr .e teşkılatınıızı teves "ıirciyanı da çağıralım. - Ne? 

' r; rcıne eh · · ~ O l • llincu d emmıyct ııcre. - Hayır, dedı. 1 aranmızı ona yle haykmnışım ki gırtlağım SI) 

ı t Y'a /f11,rak/crcccdc Propaganda bildirir, noktai nazarını alırız. Onun ~ıJdı \'e dakikalarca öksürdüm. 
1 lııal>ıaf!a ılars bek'~· .. • · ., daima 1stanbulda kalma:;ı lazım - O halde, dedim. Geç kaldık ve 

1 ze lıaıt'c her zaman enerji- dır. :ırtık her şey bitti. 
~ "0ğız. mde bulm.durmala Tomayan doğru düşünüyordu. Bu Heştuni bu hükmüme itiraz etme-

• oıo ~sa-ları bizim tesbit etmemiz muva· :nisti. Hakikaten Rol'V'n Cevahirci· bı S!Cçtj•• • • .r-
t 11ıatıd gınıız zamanki razı fıktı. Fakat fena bir tc~adüfie ben yan tevkif edilmişse bir müddet sop 

atcr/ik I I b 
• <:'arakt 0 e c doğru te- lıastalandım. Terli terli su içmi~ -a da bizler ele g~eccktik demekti. 
• "'~lı h ır. ilk ağızda asgariye ve midemi üşütmüşt\im. Bu bana - Teşkilatın nereden haberi var? 

ıı ta rsap cdrceğiz. Amerika bir ay yatakta uzanarak her şeyden - Sinckrim muhtarın yanınday· 
' arkanı d . . . e 01>1 bir ız a bır ıstuıat vr 'Jzak tedavi edilmeme patladı. Bu ccn duymuş. (Ceridei Mehakim) a-

~l taPor a~:ıvt et halindedir... müddet zar fmda ne o!du~undan da· lrnda çıkan gazetenin 695 inci nu· 
lirıı,...,k en \e muhtelif imza !'ıi bana bahsetmediler. marasmda Ropenin tevkif olunup 
• Hl Razet l 1 nad e erinde çıkmış ve Afiyetim yerine geldiği zaman bir "\dliyeye tevdi edildiği yazılı imiş. 

;ı b en baz h 1llı aıon!a ı abcrler de ya- ay zarfında ne olup bittiğmi öğren- Birdenbire bütün teşkilfita yayıl-
Q bOtıı r Uçurulmuş, bu gizlı mck merakından çatlıyordum. Ziya :.Iı. 

~ır- b·ıha ~ ~~ıkknçakların ve şu· :-etime Reştuni geldi. - E, ne dunıyoruı? Bu ciheti sür 
1) Uştu. 1 ·af nazarı celbo- - Artık dedim. Çok iyiyim. Bel- ıtle tahkik etmemiz lazım! 

Ct ~\J'l §U e ki cumartesi günü idare merkezine - Evet, ama, ne vasıtayla? 
\ • 1i !'ti t~k; la takarrür etti. On· geleceğim. Bana şu bir ay zarfında -- Once bu gazeteyi lıuldum1ah 

- Seçiniz içinden bir tanesini 1 
diyor. 

Memnuniyetinden tebessüm e· 
diyor ve büyük hortumu bu tebes· 
sümle büsbütün şişiyor .. 

Biletlerden birini seçiyorum ... 
Sonra ihtimamla katlayarak yele· 
ğimin ceplerinden birinde saklı· 

yorum .• 
- Kazanan numralar öğle üs

tü şimali garbi radyosuyla ilan e· 
dilecek ... 

Bay Linç bu sözleri söyledik
ten sonra eğiliyor, sağ ayağının 

üstündeki parlak bir düğmeye ba· 
sarak ayakkabısının düğmesinde 
takılı atomu tahrik ediyor. 

Kuru bir ses işidiliyor ve Uta
ridli adam sür'atle gözden l:aybo
luyor. 

• • • • • • 
Aer.cbus beni nişanlımın evine 

doğru götürüyor. 
Semanın mavilifi üstünde 1J1U· 

azzam ve san harflerle şunlar ya· 

- Elbette razıyım, diyorum, 
ver şu dinamometreyi bana! ... 

Kendimi güneşin tutulmasını 

seyrctmeğe yarayan Helyoskop a· 
lctinin yanındaki alöminyom kol· 
tuğun üzerine atıyorum. 

Alfo küçük gece dcfabına ka
dar koşuyor ve çekmecesinin gö· 
zünden ktrmızı aşk dinamometre· 
sini alıyor ve bana getiriyor. 
Gömleğimin düğmeleri~i SÖ· 

zerken: 
- Nefes alma, diyor, ve son· 

ra dinamometrenin soğuk platin 
iğnesini göğsüme doğru yakfaştı· 

nyor .. 
Dinamometrenin ibresi derhal 

100 rakanunı gösteriy.c!". 100 de• 
rece, aşkın en büyük derecesidir. 

- Görüyor musun? d!ye bağ· 
rıyorum, bugünden itibaren böy· 
le manasız laflarla ve itimatsız· 

lıkla rahatsız etmeni menederim!. 
Aksi takdirde mes'uliyet kabul 
etmem. Eğer bir gün hakikaten 
seni daha az sevmeğe ba~layacak 
olursam e{Ilin ol ki bu, şu Allahın 
cezası aletin yüzünden olacak • 

ı._ c lh .. _ !atta re · lb" ı b.t ı · ı t ' "'%ı .·~i ol ~ı c ıse, çe· o up ı en crı anamaz mısın. yız. zılı: tır .• 
1',tırıe bt'nz~ıracak, yan gürcü - Hemen hemen, dedi. Mühim - Nasıl? Alfo bana aş'k dolu gözlerle ba· 
i Clf }'aııın h 1Yt'rı ve aşağı yukarı bir şey olmadı. Yalnız komite harp Miting kıyor. Siyah gözlerindeki parı?t-
r, 1~lar Usu~r tebliğ ve tamimi planım tanzim etti. Harekatı aske· - (l\latbaai Amire) yoluyla. Ce- "Lüks teneffüs havası üzerine dünyanın bütiin dinamometrele· 

Jtah._. <lrasınd ridei Mehakim orada basılır. Eğer 
ti?\ "UJ etrk a yayılan kıya· riyenin vaziyetini de tesbit ettik. yeni konulan gümrük resmine rinde daha beliği .. 

rı....._. 1 T hakıkaten Ropen Cevahirciyan tev· -.'. Yatını ·~ 0 mayan gazetele- Bir miktar cephaneye ihtiyaç \'ar. karşı seyyareler arası bir toplan· - Affet beni!. • 
ta·bi ' liın Uzerinc aldı. Andon Bunu Ropen Cevahirciyan yoluyla kif edilmişse ba~ımızın çaresine tr... üzerinde dövme şekiller bulu· 

tıld\1. tak t~kilfitımn idare temin için teşebbüse girdik Bazı bakmamız gerektir. lş ciddiydi. Ye "Penomatik ittihadı fahri reis~ nan ellerin! uzatıyor ve saçlarımı 
kall~itt kariyeler ermcniteri Hınçaklara da· ç~k mühim~i. Gazetelerin hiçbirinde profesör Hilir - Tilir nutuk söy- okşuyor .• 

lqz-~~etti . .1 "h' hil olmamak inadmdadırlar. Bunları bır tek ~ı~lumat yoktu. l\tuntaza- liyecek.. 1 1 • , , • 

~~ ~ ğun1 
•• e~ mu ım da toplayabilmek için Karabet To· ınan getırılen gazetelerde aradık. "Zühre stadyomunda üç .daki· Benim dairem, apartımanın al-

130.. · Vekayunın en ka· B ık· hMik.'I t b • · · J 
U(l id· mayan ile vatz l\lardiros ve Kaya- e 't t ·ume u ı~ın şayı oması· kaya kadar başlıyor.,, tı yüz sekizinci katında bulunu· 

rııı., ır. · · d 1 · b 
-..q~ (i uevveu .. yan bir seyahate çıktılar. Henüz ko- 111 ıstemıyor u ve gazete en unu Bir kaç saniye sonra nişanlımın yor. Bütün duvarları camdan, 

ti) lltııı:ı.n 1~. nde f ıılen ha· miteye mesai neticeleri hakkında yazmaktan menetmişti. Her şey var· odasında idim. Alfo - nişanlımın muazzam bir salon.. içinde bin 

h.~· ni~~ de hazı lık k il c: _ 1 malQmat gelmedi. Ben vek€tleten u· ; ~ı. ismi - boynuma sarılarak: bir alet var. Demir iletlerle bu· 
~lıhn cı büyük { 1 b 

0 
h a~t muru tedvir ediyorum. j Zaten henüz Andon Reştuni Mat· ı - Knik, knik diye bağrıyor, rası apartnnandan ziyade bir 

lı. ~.!at~·~~ Planını ~·ap~ca~ ikin j Şubelerden bin türlü şikayet mek- 1 baai Amireye tezkereyi postaya ver? beni bugün dünden daha az se- fiziko - şimi Iaboratuvanna ben· 
tle lllukeıter b 1 ' ak- tuplan alıyorum. Hınçaklann, Hın lmeden Tomayan ve Kayayan geldi· viyorsun... ziyor. 

~İti,,_. u unac çak olmıyan ermenilere karşı zulm 
1 
lcr. Bunlar da bu dedikoduyu haber - Alfo, saçma söylemekten Ağzımı açmış, dişlerimden biri 

~ ' ~IQ koı: 1' ile muamele ettikleri anlaşılıyor. alınca her işi bırakıp Mcrzifona vaz geç!. • ni doldurmağa hazırlanıyordum. 
c ~C§tuni ~llla;-an, Kayayan, Halbuki cebren ermenileri teşckkü- dönmüşler ve derhal bize gelmişler· Onu burnunun tepesinde11 öpü· Salonun dibinden kuru bir ses 

Ct d tan no~ apaz Daniycl, Ce· lümüze almakta bir mana yoktur. :li. Gece hiç uyku uyumadıkları göz yor ve hafifçe kollarının arasın· duyuluyor: 

run talihli sahibinin ültra viyole 
telgrafla adresini bildirmesini ri
ca ederiz.. Kazandığı üç kilo 
telcplozm kendisine derhal gön· 
derilecektir. Pa, pa, pa ... 

- Yeleğimin küçük ceplerini 
araştırıyor ve piyango biletimi bu 
luyorum. , 

Ne saadeti Numaram 7777777 !. 
1 • t 

- Söyle bakalım Alfo, karşm· 

da tecessüm ettirmek istediğin 

kimin ruhu?. 
- Her halde ebediyete intikal 

edeli çok zaman geçmiş olan biri· 
sini isterim. 

Bir müddet düşünüyor ve sonra 
yüz neş'e ile aydınlanıyor .. 

- Ne var? diye soruyorum. 
- Biliyor musun Knik? Ben 

dlin Septafanda bir konferans din 
ledim.. Konferansın mevzuu be .. 
şeriyet tarihinde büyük dehalar .. 
dı. Konferansta ismi geçenler a,. 
rasında elektrik aletlerinin muci• 
di Tomas Edison da vardı. Ne 
dersin? Onu şuraya çağırıp la baş 
ucumdaki küçük elektrik lamba .. 
srnı tamir ettirsek nasil olur?. 

- Aferin, Alfo, daima böyle 
güzel şeyler bulursun., 
Masanın üstünde duran mah .. 

ruti kutuyu alıyorum.. İçi ağzına 
kadar teleplazm ile dolu,,. Bu ku .. 
tuyu odanın ortasına koyuyor ve 
kapa~nı; hafifçe oynatmağa baş· 

lıyorum.. J .. "" ,.. 1 

Sonra üç kere bağrıyorum: 
- Tomas Edison çık!., Tomas 

Edison çık! Tomas Edison çık! .• 
Mahruti kutunun parafinli ve 

dar kapağından kalın ve mavi bir 
duman çıkmağa başlıyor. Bu du
man odanın içine dağılıyor ve bir 
bulut teşkil ediyor. Bu bulutun 
içinden de büyük bir insan kafa,. 
sı çıkıyor ve bu insan gitgide vü .. 
cud bu}uyor. Matruş bir adam ... 4 

Ağzında da pipo<Su var ..• 
Bu tarihi ruh tatlılıkla: 

ı\~,~ 1khn ~ n, I>arsih, Karabet, kap eder yerlere emirler Yerdim. !erinden belliydi. dan sıyrılıyorum. - Pa, pa, pa !. Burası 'Utarid 
l\tt, Oğ arı, l\ebo~~ Muşu, Misale, Yalnız dün akşam fena bir haber ( Dr.uamı var) - Hayır, aşkının bir derece in- radyosu .. Pa, pa, pa .. İşsiz med-
tllr, t lu ?ı.1tke a;ıyan Sckrim, 

- Ne istiyorsunz? diye soru· 
(Liitfen sayfayı çeviriniz) 

~~ ~rı oğıu ' ?glakçıyan Haça· 
1-'~e lieıııu 1-talost, Midil oğlu 
~!Jn.s:ııu)'an ı~· Vaız Mardiros, 
I': t !tıoh M( bet, bebağyan A-

' <la -"' u A.rf ~ \a "ekT ın, ~ironlu Ka· 
ilıı j Cı\'anya 1 ~Artın, Mualiml 

~- ~ lepan, \n 1ardiros, Bora
~ ~'ltkrıan oğıu ~rnok oğlu Kapri· 
~ ' l<eı /\ . ?"Şan, Ferarosyan 
l<iııSl Oğlu c·rtın oğlu Karabet 

Ci k ıvan ' 
'.tl) .ol: Oha ' 
n <lni:reı, l<:anne:~ ~ara Parsih 

. :r~ ~· Cuıbenk rakuıaıı oğlu O· 

'('· 1~ Sahakyan Kirkor, 
:ılt, ~ ot:ıu, Su ~er oğlu Karasus, 
~.J?... te:tin o'"ı rpık, Civan oğlu Sa

r~ 'ıt~n ~ u. 
t ı C\ıdem . 

ı\ l'l .... 'Crildi, Su :sa~ ~rkezi ola-
rı-S bundan rpik ıtı_raz etmedi. 

• e A.,'l'\ı SOnrakı neşriyatın 

1 
·~<lt\letine~~da tabolunup Os· 
~.1ııı t<l'tlllnıa~ ı~settinneden güm
~ı.ı • 1 

Ve te zii kararlaş
• llltıl..~ 
~pı ~"<U'l'erat ~ 

ı ııq ar1a but~ suraue ve şifreli 
~~ beıetin un te~ilata ve Av

h,. Ct'i<ıhi~ r.esen ~!ize, resen 
;.a; ~adar h } ana bıldirildi. "Bu 

}.'~~ i1tzna~r türlü mukarrerat 
bır ~lilen raai: tavsiye olundu. 
ı tilı attı har~Yete geçmekte na
ili eti ne g~ et takip edcceği
t · 0

riiSUldü, ne de akta 
~ ~ata 

1-;t~t:ak~~;cektik, arna, rnesclri 

'· bittıkten ı '. sonra Tomayana 
•\~ f 
~ a ıtn. 1-'iir 
l'.ıı.ı.<I ıtıa, ne 'YaıYata geçeceğiz di-

ı u. dU~u" Pacat'lz? 
' :ı.. J nda n ~ların1 k · Udaklanm. ı· 

<ırı~tırdı. 
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Haydut sustu. İşlemek üzere 
bulunduğu cinayetin büyüklü
f ünü takdir ediyor ve kendi 
kendiyle müca.dele ediyordu. 

- Maiyetimde bulunan adam· 
ların bana karşı isyan ettikleri. 
ni ııöylemiştim monsenyör .. On
lar kendilerine bir başka reis 
seçtiler .. Bu adam da başka bi
rinin emrinde bir heykelden baş· 
ka bir şey değildir. Onların bu
lundukları yer, Tiryesteden Ro
''İgoya kadar giden Alp silsilesi
dir. Venediği bir daire halinde 
muhasara etmiş gibidirler. 

Dandolo hayretle bağırdı: 
- Sen bunları nereden öğren· 

din?. 
, - Tesadüflerle ... Fakat takip 
etmekten de bir dakika geri kal. 
nıadım .. Oralarda dolaşan bütün 
haydutları tanıyorum. Hesapla
rımda yanılmıyorsam bugiin iki 
binden fazla bir kuvvet bu ada-
aun elindedir. 

- Dehşetli bir kuvvet!. 
- Başlarında bulunan bir a· 

~am §ayanı hayret bir adamdır. 
Zapt ve rabttan eser bulunmıyan 
bu vahşi mahlUkları üç ay gibi 
kısa bir zaman içinde yabana a. 
tılamıyacak bir 'kuvvet haline ge
tirmiştir. 

-'Uç ay mı?. 
- Evet ~nsenyör .. Sonra bu 

adamın konuşma kabiliyetini 

sormayın?. 

- Nan:l?. 
- Konuşmıya başladığı za

n:an yalnız ağzı değil, vücudu· 
nun da konuştuğunu sanırsınız. 

Karşısındakileri, taş bile olsalar, 
bir an içinde muma çevirir. A • 
damlar ıavucunun içinde yalnız 

diliyle tutuyor deyebilirim. On
lara istikliilden, hürriyetten, mu
harebeden, kandan, hücumdan 
bahsedip .duruyor. 

-Adı ne bu adamın?. Sen bu 
ifşaatınla hakikaten cumhur:ye· 
te büyük bir hizmette bulun
muş oluyorsun. 

- Acele etmeyin.. İsmini de 
söyliyeceğim monsenyör. önce 
bu dehşetli çete reisinin ta'kip 
ettiği pHindan bahs!'deyim.. Ben 
buna bir tesadüf eseri. dinleye· 
rek vakıf oldum. Bir plan .dahL 
linde çalı~ıyorlar. Faraza bir reis 
Iaalettayin bir prens veya dük
ten bir kaç bin ekü bir haraç vur
dumu bunu götürüp hazine de· 
dikleri bir yere bırakıyor. Maal
esef hazinelerinin nerede bu· 
lunduğunu öğrenemedim. Emir. 
lerinde bir ç.~k gemiler de var ... 
Bu adamın bahren bu vasıtalarla 
ne yapmak istediğini tahmin e
dersiniz?. 

Dandolo titredi. 
- Şüphe yok ki Venediği ele 

geçirmek istiyor. Kendinizi ko-

I 
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- Müsterih ol .. Ar~adaşları:l 
elan Foskari, Altiyeri ve Dando
lonun da sıraları gelecek .• 

Kardinal elan yalvarıyordu: 
· - Af, merhamet .. Bana biraz 
ümit veriniz!. . 

Çete reisleri ,Rotanın bir işa
reti üzerine zın<lana çıkıp gitti
ler!. 

Kendisi de, Bambo mülevves 
b<ı§ını elleri içinde sıkarak yer
den yere atarken çıkıp gitti. 
Kapıyı ağır bir uğultu ile kapa
dı .. 

Bambo koyu bir karanlık i· 
çinde kaldı. Rolanı görmek için 
vaktiyle Venedik zındanlarına 

indiği günü hatırladı. O zaman, 
onun karanlıklar içinde inlediği· 
ni görerek ne ka.dar da sevin
mişti. 

Zındanın kapısına hücum etti. 
Rolan gibi, tırnaklariyle kapıyı 

tırmalamıya başladı. Sonra taka
ti kesilerek yere yuvarlandı ve 
bayıldı .. 

-30-
SAN DRt GO 

Rolan, zındanın :kapısını §id
detlc kapayarak uzaklaştı. Zın· 

danın mukabil cihetinde bulwıan 
bir yere girdi. Burast dar bit 
odaydı. İçeride, biraz evvel ta• 
nıdığınuz altı çeto reisi vardr4 
Odanın duvarlarından biri. bir. 

dolap kaP.ağı ~ibi y_arı as_r~tt.,_ 

Buraya bir ç.ck sandık istif edil· 
mişti... 

Rolan: 
- Benim Venediğc dönmem 

lazım geliyor, dedi. Siz de gelip 
beni orada bulacaksınız .. Konu
şacaklarımızı da orada konuşu· 
ruz .. Son seferin hasılatı ne?. 

Haydutlardan biri cevap ver_. 
di : 

- 3000 ekil ... 
ikincisi ilave etti: 
- 10000 ekü .. 
Bir üçüncüsü de: 
- 7000 ekil! dedi .. 

Altı çete reisinin son seferde 
elde ettikleri hasılat mecmuunun 
42000 ekü olduğu anlaşılmı§lI. 

Rolan bir saniye düşündük· 

ten son~a emretti: 
- Ven"'diğe benim için virmi 

bin ekü getir:n .. Gemide bize bu 
ka<lar bir para lazım olacak. Bu 
rakam yeter de sanırım .. 

Rclan, haydutlarla bir çeyrek 
saat kadar konuştu. Çete ı-eısle
rinin, kendilerine baş reis seç
tikleri bu adama karşı derin bir 
muhabbetleri olduğu anlaşılıyor~ 

d~ 1 

.Rolan bu konuş!llalardan 

lonra atma atlayarak sarp ya· 
maçlardan sür'atle indi. Meste:ı: 
yolunu takip ederek oraya gece 
basarken vardr , 

Kendisini, Y.ÜZ ~!lhut iki yüz 



~~~~· -- - -~ _ z;!L!l!E 

..... Bizi affediniz, mösyö Edi· ı ,!~eng_i~ _mü_kaf_ath_ ,il 
ıon .. Tam karşınızda yatağın yoı- = - """"' ~ -- - _ " 

nında duran elektrik lambaı:rnın ı 9 9 9 
tamiri hu::msund:ı sizin il:f.r kabı.! tJ ' 
etmez dehanrzdan ist~fade ec!ebi-

lir miyiz?. VAKiT 
- Bu kadar basit bir iş için ~ 

benim alemi bekadaki istirahati· 
mi selbctmemeniz icap ederdi. Bu 
tamir Iaalettayin b:r elektrikçi 
tarafından yapılabifa. 

Edisonun bize fena halde kız

dığı sözlerinden anlaşılıyordu. • . 
Lambanın bulunduğu tarafa 

doğru yürüyor, küçük mika 
lambayı eline alarak muayeneye ' 
başlıyor. 

- Bu üçüncü tel de ne oluyor? 
diye sözüen devam ediyor .. Benim , ! 
bildiğime göre iki türlü elektrik 11 

vardır: Müsbet ve menfi .• 1 

Kendimden çok bmin bir sesle 
bağrıy.c"Cum: 

- Oh .• Bin türlli elektrik var
dır. Bilhassa bu lambada.. Müs
bet ve menfiden başka bir de 
'kromatik elektrik var. 

- Ne saçmalıyorsunuz, A]]]a
ha aşkına? • 

Bu tarihe intikal etmiş dahi 
bana inanmayan gözlerle bakıyor. 

l! 

, müsabakası 
En çok hangi §arkıyı1 

, 

beğeniyorsunuz? 1 

Birine iye bir 1 

Radyo ! 
Tafsilat için yarınki 
Yakıt gazetesini oku-: , 
yuunz 1 

Dr. Murad Rami Aydın 
GöZ HEKiMi 

Taksim - Talimhane, Tarla· 
başı caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 - Elbette Kromatik, diye tek
rar ediyorum. Bu elektrikli lam
ba hiç :\lir abajora lüzum kalma
dan istenilyen renkte ışık verir .. 
Eğre bana inanmıyorsanız mös· 
yö Edison istediğiniz fizik kita
bını kanştırınız. O zaman sözle
rimin doğru olduğunu anlayacak
sınız.. Bugün elektriği enerji o 
kadar muhtelif şemanalradn ge· 
çiyor ki.. Trrr,trr,trr.... Burası 

Zühal radyosu .. Fenni ihtiram şu
besi... Trr •. trr .. trr... dikkat! .. 
Ubcratuvanmızın mayi halinde 
elektrik istihsaline muvaffak ol
du. Bu sayede toprağa ekilen to
humlar bir günde meyva verecek
ler ... Trr .. trrr .. trrr ... 

.... Dr. Hilmi Koşar .... 11 

1 
Haydarpa§a hastahanesi züh

Zühreviye mütehassısı has 
talarını öğleden sonrala 
n AGACAMll karşısı Ahu
dudu S. No. 1 de kabul eder. ---------

Göz Hekimi 
Or.Şükrü Ertan 

Tomas Edison bir kelime bile 
söylemeden mahruti kutuya yak
laştı ve tıpkı gelişi gibi mai du
man tabakası içine saklanarak 
gözlcripliı:dcn kayboldu. Mai du· 
man da ıavaş yavaş silindi. 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osman 

ı Şerafettin apartımanı. 

Odadan içeri süzülen akşamın 
karanlığı içinde mükedder yuzu 
bir bulut gibi eridi ve kayboldu. 

deni ahize plaklarını çıkarıp bir 
kenara atmıştı .. 

Ben ona hayretle bakarken o 
söyleniycrdu: 

Eğer bu hikayeyi neşredecek 

mecmuanın sekreteri odama gel
memiş olsaydı uzak bir istikbalin 
bu hakikatleri isindeki seyahatim 
kimbilir daha ne kadar devam e
decekti. Ben hiç farkına varmadan 
odama girmiş ve kulağımdaki ma· 

- Hikayeniz yedi sayfadan u
zun olmamalı! .. Unutmayınız ki 
mecmua başka yazılar da neşret

mek mecburiyetindedir. Şiirler, 

yeni çıkm·ş eserler hakkında ma 
kaleler ,tenkidler ve saire ... 

- Bulgar et'ebiyatrndan-

• 
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ac! ... n gerisil!".1en bir başka süvari 
takip ediyordu. Rckn bunun far 
kın::ı varm2rn:ı;tı .. 

Tal.ip eden adar:ı, onu bir an 
bile gözünden kaçırmıyordu. 
Atta.1 i ıince iniyor, yola koyu
lunca o da koyuluyordu ve icap 
eden yerlerde kendisini maha
retle çalılar arasına gizliyordu. 

GJneş do;arken, R:lanın 

yanında bir kadın btıl.ınduğu 

halde evden dı'jcırı, a çıktığını, 

b:r müddet l.::drnla hafif bir 
sesle kcn .. ştı ktan sonra atına 
bin-re 'c s:ı!-ıil ist~k?~etinde yo
luna <lcva .• 1 ctmiye başladı..,ı

nı görd ~ .. 

S:ınJri3'o rnır.ldandt: 

-Jua.ıa! .. 
Bu adar.ı ::.c.i bir hayc!ı· ttan 

başk:ı b:::"7 el .;ildi. Roiarı u
zakta.ı ı ~ ,,;' 1 etme!-: i tediy.e de 
Rolıın•n yav-ı. Java'? ~ur·a·ıe~en 
harc' .... tl.:r'ni oıde 1 k.ı,.myor

<lu. fok;) e ... _.n:} cc~ c;,.üi anla
yınca vazgeçti. .rendi kenC:ine: 

- O, c; ... ,;i, \. ene..;ibe g:.;iiycr. 
He:e ben, !lu evJe Juananm ne 
yaotığmı ögrencyim .. 

Snnclr:go, büt;j,ı gün evin et
rafmda dolaştı. 
Akşam üzeri de V enedik yo

lunu tutarak uzaklaştı .• 

Şimdi Dandolonun sarayında
yız •.• 

Saat a1'ş;ımın altıs• ... 
Büyü kengizitör yatmıya ha· 

zırlanıyor. 

Bu sırada kendisine mühim 
ve müstacel bir iş hakkında ko
ı.uşmak istediğini söyliyen biri~ 
sinin geldi:1i haber verildi.. 

Dandolo: 
- Getiriniz, dedi .. 
Az sonra karşısın.da yaşlıca 

fakııt dinç b:r adamın bulundu
ğunu görclı.ı .. 

D::nd.clo sordu: 
- Siz kimsiniz?. 

Meçhul adam garip bir tavırla 
belin:len çıkardığı hançeriyle ta
U"'n::ı.s nr odanın ortasında du· 
ra·1 bir masa fü::er:ne fırlatarak: 

- Een haydut Sandrigoyum 
mon~enyör, dedi.. Iskala Brino
nun cs~·d arkada~ı. t~te kendimi 
size teslim ediyoı um. Fakat bazı 
şa:-~:arla .... 

Eiiyü!: eng-izitör hayduda ba. 
kLı•a:{: 

- Bir <le ~artt.ın b:ı.hsecl:yor
sunuz h:ı?. 

- Bunfa hayret -:decek lıiç 

b:r ~ey yok mcnsenyör .. Ben } a
kalanmış bir mahkum değilim ... 
Kendı kendine tesHm olmuş bi
riyim .. Beni siz tevkif etmediniz, 
ben kendim geldim .. Size namus
lu bir adam gibi yaşadığımı söy. 
lüyorum. 

Dandolo düşünclil : 
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HABER ' ·i n 
Yeni 

Güzel 
1939 Senesi 

tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
içinde yapılacak müsabaka ların şüphe 

yok ki en bUyUğüdUr ~ 
Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan dilerini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz • 13uıı J,I 

8 inci yılına bastığı gün olan bugün başlamış bulunuyor. hem HABER'e yardim etmiş, hem de hakikaten güzel 
0 

MUsabakamızm izahı: 

gözlerinin güzellik derecestni ölçmüş bulunacaklardır· 

til' 
HABER, kendisine göz resimlerini göndermek su:b( 

yardım eden kadın okuyuculannın bu zahmetlerini ınu 
lesiz bırakmak istememiştir •• 

Okuyucularımız tarafından verilen reyler 
ayyün edecek en fazla rey almış bulunan beş göz sahibine 
mükafatları daiıtacaktır: 

Kadın okuyucularımızın evvelce çektirmiş veya yen~- -
den çektirecekleri resimlerinden istiyenler baş resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde görüldüğü gibi kesip bize göndere· 
ceıklerdir. Müsabakamıza iştirak için kadın o1ı:uyucularımızın 

bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 ikincika
nundan 11 M&tt 939 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 

bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde neşre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu o. 
kuyucularımızdan sorulacaktır. 

Birinci derecede rey toplayan göz ıahibi 
İkinci 

Uçüncii " ,, 
Dördüncü ,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

20 
ıs 

12,5 
JO 
7,5 .. 

Bundan başka bize göz resimlerini gönderen her )' 
okuyucumuza hediyeler verilecektir. ti' 

NOT: Bize gö~derilecek göz resimleri sahipJerinin ııı~ 
ar isim .. leriyle neşrodilebileceği gibi hakiki isimleriyle de de 
dilebilir. 

Yalnız göz resimlerinin ister müstear, ister hakiki j~ 
lerile neşredilmesini istiyenlc.; her iki halde de bize ıı•# 
adreslerini bildirmelidirler. Çünkü adreslerine idareban.c ~ 
den birer numara gönderilecektir. Bu numara iledir Ju dJ' 
sabakamız sonunda kendilerine vaadettiğimiz hediyeleri 
ğıtılacaktır. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intişarı devam ettiği müddetçe, ga. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkını haizdir. Rey

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunacak nu
maralan topladığı kuponlarla birlikte idarehanernizc gönde. 

rerek kullanrruı olacaklar ve idarehancmizdcn. bunun için 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmiş reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kü
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne şekilde yapılacağını bilahare esaslı bir şekilde 
izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta
sı bırakmamıya çalışacağız. 

oJ • 
Bu mecburiyet, göz resimlerini kendilerinde mevcut. f 

resimlerinden kesip gönderenlere aittir. Göz resimleriııılııı" 
toğrafhaneden karşılığında hiçbir ücret ödemiye mecbtJr 0

• 

mak şartile hesabımıza çektirecek kadın okuyucularıı1l:ı ~ 
bu mecburiyet mevzubahs değildir. Böyleleri, bize fotogr' 
nenin kendilerine vereceği göz resimlerini göstermek sure ıt' 
hediyelerini alabileceklerdir ki lbu resimlerin birer e~i ı• 
gazetemiz.de güzel gözler arasında intişar etmiş olacaktır· 

Foto Etem sizi bekliyor P 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek ~e 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermiş ve ti!· 
yoğlunda Tokatlıyan karşısında Foto Ethemi temin etrnl~ Kadm okuyucularımızın göz resimlerini 

bekliyoruz. 
Gözleri en çok rey kazanan beş 1'a.dın okuyucumuza para 

diğerlerine de münasip kıymette hediypler verilecektir. 

ilet 
Sanatkar Foto Ethem, bugünden itih;ıren kendisine ~ 

caat edecek o'kuyucularımızın göz resimlerini bizim hesab 1' 
çekecek bir nüshasını bize, bir nüshasını da gözün sahibil1e 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır. 

rccektir. r• 
Kadın okuyuculanmız, kendilerine vaadettiğimiz rntil<i # 

fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini gösterrne1' 5; 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehane~ 

İsteyenlerin yalnız göz resimleri neşredileceğine ve bize den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraY3 

yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken- racaat edebilirler. 

~ ~~tlUllJdMtaA,_,_Aı...,,.~1111111111-.ı~ılll--,_-._ ... _._.~ 
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- Alçak, şeni bir haydut ta 
demek namuslu bir adam dabi
liyormuş .. 

Sandrigo deva-n etti: 
- Beni tevkife kalkışırsanız 

ben değ:!, siz kaybedersiniz .. Si
ze baş vurmaktan maksad~m. 

sırf menfaatin.ize taalluk c(il.!11 

bir :ş içindir. Size bir sır t...vcıi 
etmek istiyorum. 

Danclolo, bu adamı önce de
rin bir hayretle süzdii.. Sc:nra 
zabıtası için çok kıymetli bir mu 
avin olur ümidi} le sevin .ti Cid
di b:r tavır takım:.rak cevap ver. 
di: 

- Sizinle konuşabiliriz .. Evi
me ken.di arzunuzla geli~"niz, her 
halde iyi niyetin>e i~arcttir. Si
zinle mertçe konuşabiliriz o hal
de .. Alınız silahlarını=ı. 

Engizitör, h:-~·dudı1n masa 
\isti.ine fırlatıp a.tığı ı;i!:hları e. 
ı:yıe itti. 

Haydut :ıil:.hın :ıltl., kc-ncrine 
y::rleştirdikten sonra: 

- ş:mtli, dedi. hakikat:: b~ş
lı:ışa ve mertçcsine kcnu~abiliriz. 
D;.ı i}i kalbliliğinizin mü'::fi!'atını 
görec::kı:iniz m:-nsenyör.. . 

- :-Iay.:Ji an!at bakalım, sır 

dediğin ;;ey nedir?. 
- Önce hayatımın bağışlana

cağına dair söz vermelisiniz. 
- ~öz veriyorum .. Serbest tc 

yaşayacaksınız .• 

- Siz, söze başlamadan önce 
ilave edeyim ki Cumhurreisi ka· 
clar niifuz sahibi birisinizdir .... 
(Dandolo güldü.) insanı Vcne
<lik kuyularında inletmeniz iç:n 
bir işaretiniz kafidir. (Dandolo 
titredi.) Ben adi bir haydudum .. 
Emrimde olan adamlarım son 
günlerde bana isyan ettiler. Bu
gün hiç b"r kuvveti, hiç bir e
hemmiyeti olm•yan birisiyim .. 

- Demek teslim olmanızın 

sebebini nidamctiniz.de araya· 
hm. 

Sandrigo l:aranhk bir sesle 
devam etti: 

- Hayır mon:ıcnyör .. Yanılı
rorsunuz .. Ben:m bu harcket:r.ıi 
nedametle tavsif etmek hatalı o
lur. Nedamet alçaklara yakışır .. 
Knr~ın z 'a görd. ğiinüz hiç b:r 
kuvveti bulunmıyan salıı'k çete 
reisi Sandrig·:>, ne sizin, ne Cüm

hurrci~inin yapamıyacağ. l;'r 
i§i yapab:Iecel; ı:.:r hdtle bulma· 
yorum. Size pek yararlı olaca~ı
nı bildiğim bu hizmetime mui'a
bil siz.den yalnız b:r şey istiyecc
ğim .. 

- Ne gibi bir mül~afat, altın 

mı?. 

- Şimdi söyliyeceğim mon
senyör. Fakat önce, cumhurreL 
sine ve memlekete arzedeceğim 
hizmetin takdir edilmesini iste
rim. 

Yaz:ııı: 

Albümünü~ 
tabı çı~U 3 üncü 

Müvezzilerde" 
n s{t: ~~ J 111 I-
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Galatasaray - Hil81 
Ollf"'" Baştarafı 9 ımrnda iki muhakkak gol fırsatı knçmyor 

ilhasn Galatasaray nrtlec)i lehinr ve maç da 1-1 e bili)or. 

Gayrif edereler 
arasında 
~ Baştarafı 9 ımmda 

ç \lrmcık azmi) le sıı aya çıkıyorlar. Hilal kltibii teessüsündE'n b ri ilk 
Bu deı.re bırıncıye nıı:ıpt'lC'n daha d~fa ol tak Galatsara~la brıab"r t addid defolar Şişli kal slne ha.va- 1 tre mikabı muh mm n bC'd li 4 l lira olan takriben 10000 metre 
mUtevnzin olarak devam cdfy or. kalarak her sene yaptığı sürprizler 1 olundu ve niha) et karga~alıktan rn'ktıbı muhtelıf çam kere te 26-1-939 pcr:; m'bc günu saat 15,30 da 
RU" lir bıı devrede Hilal lehine. Bu gibi bu sene de sürprizini yapıyor. istifa~e eden Galataspor saç i6i to_ / kapalı zarf u~ulile Ankarad:ı idare bına ında satın alınacaktır. 
arada Gnl tnsarny lehine olan fri- Maçı seyreden bir arkadaşın dediği pu aglara taktı. 1 Bu işe girmek istiyenlerin 21350 liralık mU\ akkat teminat ile kanu· 
kiki rd n rı - kırını ılıl r ı tifa- gibi Hilfil bu sc>nc de (~edili koz!) Beklenilmiyen bu golden sonra ııun tayin etliği \C ilrnlan \C tcl,liflerini aynı gün saat 11,30 a kadar 

de cdemiyorlnr. DördüncU d l Uta- \'azifcsini görerc:~ saha~ ı terkcdi - o) un hızlandı. Diranın Eoldan çekti- komi } on rei ınne n•.-mcleri lazım dır. 
da C mil topla beraber ilrrli) or. Ö- yor. gi bir favli G::ı.lata"por kalrcisi nC'- Şartnameler 2200 kunı~::ı .\nk::ı ra, lla} darpa~a. Eskişehir ve lzmir 

nü bo Kaleci kalesinden çıkını . ı Nasıl oynadılar ? fis bir plonjonla kornere attı. o _ ' .meler ndc satılmaktadır. (18 P 
Kal~~ k~mse yok .. Fakat Cemilin 1 Hiliılde: kaleci gUz l, mUdafiler yun miltcvazin ve sert bir ecre) nn ------------------------------

«; ktı fjÜt kaleslnın ı;olundan dışa- \'azifelcrini ifa ettiler. Santrfor aldı. Bu sırada Şişlililer, bir fn\l ka- fen e rba e stad nda 
n çıkıyor. Yuk tda da SÖ) lediı:,i - Hakkı yirmi iki O) uncunun en iyu;i. -zandıl ır. 
miz ;bi C mil bu sıkı vuru u ile bu İstikbali parlak bir oyuncu. Beraberlik gJlü 
gıin muhaeimd n zi)acle bir müdafi Galatasaray: kaleciye fnzla icı Nubarikln çc>kti~I favlU Yan-ali Başlar fı 8 incıdc n rn ında ç:ılı ıyor. Fakat iki in-

o"unrusu oldu/;unu go"stcri' J ki b b k Ut cd 5 inci gol l dıni gC'ri" c rrk n lstanbulspo .. ,, ., ,, or. şmcmc e era er ço m er - yumrukl::ı karşıladı \ e bu h l n " " == 
Oyunun 8 inri dakikasında Bu - did. Lüzumsuz l ore de ka!C'sinl bı· d 1 l 1 ö .. ı. t 1 : 16 ınrı "':ı. .ık d:ı. Ş hab, Sad<>dJi- run mUd'.lfo.ası ir gol olmasına o ayı rn e nu .tarı ı \ cı top ir ı. 1 ı · 

rnkarak rıkıvor. :Müdafiler: Lülfı , • d r idi 1 ., t .., ,_ nin) ( rd1.:n ı' r. lir p sına~ ti r k .) n \' rmıyordu. duri kalbinin üzPrine yediği bir Ut

le sakatlanarak sahayı terk<>di) or 
VE' kcndiRi Alman ha tano11in(' yatı
rtlı)or. Oyun hiç de limid ('dilme>dik 
şekilde seri oluror. Dc-vre ilerledik
çe de Galatasarnym bu prk mu -
hakk k k zannc:ı~nı zanncd nl rin 

"' ,, h .a r, p gc •, "l n"'l 1Hlı-.• _ 

g .. e>l Ad f d .,,.,! F h t - 1 1 n o ı r:nı 1 n ~ ır uz , nan ena egı . or n - l'Ob \'asıtasiy1e ag'ara t kıldı. 
tında birinci de>vre o kndar iyi ol - 1 t 

1 ı ı . i golıi de 1 -
mrunakla berabrr ikinci devrede Ce- Birinci devrenin son dakıkalan z 
mil fena değildi. Mehmet Yılmaz kar ılıklı hUcumlarln g erı: n n ti- ı 6 ncı gol 
~ok fena. Sülc>ymıı.n bugün fena. CC' den mC'dC'Yl hak ırin ""jel iı Tur ıaııın on kiz çiz i ı Ü!':Nlne 
HC'r zaman gördü~ Um Uz o güzel pas el ... :·r~nin. bittiğini ilan etti. ı irc>rek SaidC' bıra '. lı ,ı top, S L 

ümitlr•ri de azalıyor. alL5 ve veriı:ılcri yok. Bunun neti - lkmcı devre din il ri bir pa ... ı)1a Ş habı b ılJu. 
M hmct Yılmaz sanki takımda esi Nccdeti iJ-i oynatamıyor. lk• ı 1 devreye her iki takım da IS hah n ~ :~·'l · ir n 

1 
n <; lt 

Feneri'l ilk gölü 
15 inci dak.lmda Fikretin sunın .. 

ü bir topu 1sma l yeti cn.k korne .. 
rr attı. Korneri Fikrrt çok gUı;c>l bir 
ıı kilJ çek r k, kakııin dibinde 

kliyc>n Y aıın önüM düşürdU. 

Yaşar da topu kafa ile ağlara gön. 
• .u. 

hiç yok. Devre daha ziyaC:c Galata- Galatasaray kaptanı Adnan veya seri ı.;.~umlarla ba ladı. Fakat Ga- t i şiıt Ab~Jlkadirin elıyle geri 
Ce>mili haf hattına 1rnyarok Bedli)i latasporlulnr ilk b ş dnkikad:ı hı1. - d ndU. Ş fıab dönen topu, i)i takıp Feneri:ı ikinci golü 

s:ırayın baskısı altında, fakat seme
resiz akınlarla nihayete yaklaşır -
ken Galatasarn) lılar tnkmılarında 

tadilô.t yapı) orlar. Cemili müdafa-

de fora alnbilirdi. Cemil yarın için kim bir oyun çıkardılar. Ve bu sı- d r 't G ın ı olU ka) d tti. 21 inci dakikada Yaşar, Fikretin 
iyi bir muhacim olabilir. Buna en rnda Şişli üst ü tc iki t(lhlil.e atlat_ 7 nci g:>l rtaladıfu topu biraz sürdUkten son-
büyük bir delil de k<>ndisinin yu- tı. Bilhassa bir keresindr G"lata - SadedJinin, Bahadırdan nldığı .ra bir rıa "ile 1sta"\m}SJlQr nğlan-

aya alıyorlar. Lfıtfi hafa Adnan ve 
Musa da muhac'm hattınn geçiyor
lar. Bu suretle 1 bek ve sakatlanan 

tıcı ve delici bir oyun oynamasıdır. ! spor sol içi topu yavac;ça knl,..clnin 1 top Saidin a) a;'.rıylt. Şehaba geçti. na t ktı. 
Fakat bugün daha o ycrln oyuncu- eline atarak muhakkak bir gol ka- • habm iki Topkapı müdafıi arn- Üçüncü gol 
su değil. Bediinin fora geçerek sol çırdı. ıınd:ın ) aptığı plase bir vuru la 7 25 inci dakikada Şaban &:ıhsi bir 

Budurinin yc>rinc g<'çirdik!C'ri Ad - içte yer alması, Mehmet Yılmazın B~şlncl dakikadan sonra Şiı,ıll a- inci defn olarak Top To kar a -ı n- ucum n ticesinde üçüncü golil de 
nanla bC'• mulıacimlc o~'Ilanıhyor. nispeten veri olan merkez muhacim na ,...irdi kaydetti. 

" " " çıldı ve çok gUzel hUcumlnr yapma- " · 
Bunun neticrsi d<' Hiliıl 1'nlr'li için :le yer alarak takımına daha ziya-
tehlikeli olm·or. Bilhnssn Adnnnm de nafi olması da temin edilmiş o- ğa h'.1.cıladı. Sonlara doğru Topkapının Bey - 4 üncü gol 

lurdu. Şi~linin ikinci golü koz knlC'si öııl rinde kaznndı'h bir Fıkret, Yn ardan aldığı pası 18 
sıkı bir şütU kalenin Ust dlrC' ~·nı 
yahynrnk a\1a gidiyor. N('rdrtin 
glizel ortaları, bur.Un fena ovnıvan 
Silleymanın çekingenliği yUzUnden 

H k 
,.. . T b k il 12 inci dakikada Dirandnn ufak iki fırsat Bahadırın müdah l ri · z rind n sıkı \•e rnlıat bı'r «Utla 

:.ı em çnzı c>zcan u sı ı ve s r ... 
prizli maçı vukufla idnrcsllc her. ve yerinde bir geri pası nlıııı Suldur 11 bir n tice \' rmt'df. Ve oy n 7.0 l Uncü d fa olarak 1stanbulsror ka-
hangi en ufak bir sızıltıya bile mey- takımının ikinci golünü ynptı. B ) kozun galiblyctile bitli. l sin soklu \'e bu devre Fcnerbah-

dan vermeden nihayetıC'n irmışur. şışıı ga1ib vaz.i)c'e girince çok Fen 3rbahçe - lstanbulspor ç nın artan hücumları önünde ıııtan 
'ice vermiyor. 
Bu sırada MehmC't Yılm~z da. bir T. D. gUzel O) namağn C:ı ladı. Suldurun l!'<'ncr sl.adınd ikin i mü b kn bul p:>r mUtckaitlerinin mumkila 

m rt b enerjik, c::ı.nlı ve atak hU .. 
uml:ı.riylc sona erdi 

Beş"kt ş Vefa 
şiddetli bir hücumu güçlükle dur • Fenerbahçeyl l • nbul or arasın-
duruldu. da yapıldı. Saha} a e\ v la 1 tunbul-

İkinci devre - Kaçan penaltı sporlular fırladılar. 

Başta; afı e inı.:idc 
!Ik dakikalarda. Be. ikta.51ılar bü. 

bir vuruşla vo kalecinin plonjonu
na rağmen ilk golü yaptı. Vefalılar 
imdiye kadar tamamen hakim oy
nadıkları için, beklemedikleri bir 
anda •yedikleri bu got\e birdenbire 
sinirlendiler. Kuvvcimancv.iyclcrini 
kaybetmedikleri halde bu nsa'biyd
leri yilzünden oyunlarını bozdular. 
Bilhassa sık sık fnvl yapmaları da
ha çok aleyhlerine netice vermeğe 
başladı. Buna rağmen milthiş bir e. 
nerjiyle tekrar hfLkim O) namağn 
başladılar. Fakat hücum hattı oyun 
cuları birinci dcvrrdeki kadar da 

19 uncu dakikada Galntaspor mU. 
dafii topu eliyle çeldi. Hakemin VC\r
diğl p('nnltıyı Dlran havadan bir 

Bir çocuk sahaya ç kanları sayı-
yor: 

- Bir, iki, Uç. A, 13 ki'Jl bunlar 
baba. 

F n rbahçC', birinci devredeki hA:.. 
kim O) ununu iklnci devrede de te .. 

dl ettiriyor. 

5 inci gol 
4nkara 

tUn enerjileriyle gol çıkarmaya c;:.a· 
ıı~ıyorlardı. Bu Uç dört daktkn de -
vam etti. Bundan sonra V efnlılann 
çok gU:tel bir oyunla Mkim vaziye
te geçtikleri görllldü. Dokuzuncu 
dakikada Abdus sol açıktan gelen 
topu müthiş bir vole ı:ıüUe il.ni ola
rak Beşiktaş kalesine gönderdiyse 
de top büyilk bir tesadilf neticesi 
Me};!met Alinin ellerine çarparak 
kornere gitti. Vefalılar, gittikçe a
çılarak Beşiktaş kalesini sardılar. 

Mütemadiyen soldan hlicum celi • 
yorlardı. Beşiktaşlılar da nrn sıra 
tC'hlikeli akınlar yapıyorlarsa da 

vuruşln dışarı altı. 

Yarınk· radyosunun 
1 Programı 

Oyuna Şişli Mı.kim. Zaman zaman 

neticesiz Galnlaspor hUcumları Şiş 
Babası çocuğun saçlarını ok§ıya

rak: 

13 UncU dakikada Fikret, Şab~ 
dan aldıb't pası sıkı bi.r ııtılle gole 
tahvil etti. 

li mlidafaasını a§amıyor. - Çok uğursuz bir mknm bu, di_ 

30 uncu dakikada Suldurun c;:olt yor. Bu sırada Fenerlıler de sahaya 
güC'zl bir pasını Mikrob drnarı attı. çıkıyorlar. 

9 ncı gol 
SAtı 

il 11-1-939 
ı30 ~, 
iıı c\ Utl\ ( I{ 
u ... lkın) 1 lltiık orkcstrn - şef. 
'"'u , - .. .\. baı0 ••· Huhlnstcm -

Ttııb· t!Htind 

Şişli tamamen hakimiyeti Çocuk, mC'rak ctmı~ soruyor: 

alıyor - Baba, deminki hakem kimdi~ 

14 tlncü dakikada Şaban Fikretin 
c;: kliği eütü ileri çckn kalcclnln a .. 
) akbrının dibind"'n 6 mcı golü de 

:ıttı. 

ınsıcı en - hıı.,langıç, 
11 ~l>ol· n ko tuınlü lı, lo slıi 
t ltonıan' Laiıkçılnrı 3 Hio Gclı 
~ s , .. 

b 'J. St ' 11010n el, orkestra i 

Biraz sonra Şişli oyunu tamamım 
Galntaspor nısıf sahasına intikal ct

muvaffak olamnma~'ll basladığı için tirdi. Nubarla Mikrob Ust Ustc iki 

-Adnan Akın. 
- Peki, ı;imdı ne yapacak? 
- Oynıyacak. 

1 nci gol 
23 unciı dakikada Fikret plase bh: 

ııütlc ye dinci g"lil de atmağa mu. 
vaffak oldu. 

1 rnuss p 
~ ncııcr \ olkn, 5- l:I:ınns 

vaptıkları hücumlardan bir netice 
<ılamndılar. 

( ,~ııte0~01 nh, 13 S:ınt, A 
11\r. • oJı 

1 
bunlar iki yan muavinin hücumlar -<ıtUk ıab ı Bu vaziyet, devre ortalarına ka-

1>~1~ Orkesı er eri. 13,10 l\lil- da çok gı:ri kalarak forvet hattına l'ı, 
7 

• \·,.
111 

raııın de\ nını) 6- dar devam etti. Fnkat 23 üncü dn-
' " d ' hiç yardım edememeleri yüzUnden ,_ l' . .,,, ~ınl ıınııı e">ki ş:ıı kı- kikada Hayatinin, müdafileri ntla-

-<o '"unıg ı devamsız oluyordu. Bu arada bil -' D, 11, 8 _ 
1 

~ ıoter - Tırol en- tarak yaptığı ikinci gol Bc~ikt şlı-
( G lalo A hassa Şeref ve Rıdvan çok çalrnı -f;q.~ •tb:ırcı \ zıoni - l\telo· lann müthis açılmasına. sebcb oldu. 
k ı ı 1 lnkle 1 yorlardı. D<>vre ortaln.rınr:ı doi!ru ~~ij • Q _ ıı r • "enıanın ~ (Hayati g-olli yaptıqı anda topu c-
, ı~ rı 13 ectlıo, en cı Vcfıılılar tamamen 1ı kim o~'Ilamn -Q.:ı • 40 - ,, ... oç· " llylC' sürdüyse de hakem bunu gö. 
~ 1-' 

11 
~ro ;11~ \~ 3~'u1rk ın.ı il:li ğa başladılar. Fakat ellerine geçen remı:'di). 

Sa;ı 1 l!l ctı _' M h" uı k muzi· çok güzel gol fırsatlarından istifn-
·~ira '.\ı n~ • u Hr fıı'ilı), de ede>miyorlardı. Si) ah beyazlılar bundan sonra o-

1 ı~ıl hor ıı.s'ı ~cteoroloji haber- yuna tnmamen hakinı oldular ve 
• k 

11 
ht~ıır 1l 1), Hl,30 Turk Vefa forvet battmda. bu anlardn 

L, 11 olun
11

°lun h:\\al rı) 
1 

_ 28 inci dakikada E-ref, Saimin ka-
<ı,." :ı • yalnız ŞükrU ve Abduş birnz dn sol 
1 

sı, ... '.ısı, 2 B rtın 
0 

fasından kurtulan topu hafif bir 
• i " - G • a.çık i)i o)'lluyordu. 0
1

1! - Aııaıt(ılenç O rn ın O) un knfa vuruşuyla boş kaleye sokarak 
tğ11 ;nı, ?elbc~;, ~~~ı lı.' ı. Bir arn Vefn tnz)ikı 0 kadnr faz_ UçUncü ve 30 uncu dakikada da Şc-
~ı r: ;: hnılr 1' lhlıke ır lnlaştı ki 20 inci dakikndn mUdafi rcfin LütUn mllc1ufilcri ntlataralc 
~n C \'a'er Ator~oıı zc}lıc~ı, Taci ~aş;rarak avta gitmE:'kle olan. verdiği çok güzel bir pasın Bedü iki 
a ıı1' · f'. .. ~I ın, \'ccılıc ' ~ et ed d- dil il 1U l l l,ı5 'l' llkuı.~h :ı, H. Gur, 

20 
J\o ~ topa eli) le dokundu ve pcncltıya sc- m r e>n ur ne go ynp ı ar. 

1 
ıırı. ııı~ .nıını Y l ma Kuı umu bcb oldu. Fnkat Vefalılar bu penal- :Mnçın kat'i neticesi anlaşıldığı i-

\ı .ll1 ııcşre~~ı~i (Ş.1rL.ıl:ır), 1 
_ tıyı avla atmakla belki de galibi - rin oyunun bundan sonrnki kısmı i. 

~ tac\ ep n:ı~ .. - Hnlımi Jhm ~ ni yetlE'rinin temelini tc>şkil cclcNle • ki tnrnfın da isteksiz çahşmalariy-
t l • )fı~ en 1 s h 1 1 bil L~ r il " e~ııt 'k u u, 3 - Sup CC'k bir gol fırsatını ka~ırmış oldu- le g<"çti. Vefalı ar galip gc e c -
" • S l, 4 _ 

1 
r l - l ı t dı-1 lar cckleri ve hiç olmazsa beraltero ka-

~ tr. t· a lıu nu 11 1• l l er Penaltıdan hemen bir iki d-ıklka labileccklcri bir nınçı 4-0 ku) be -lt Ct p t hınt - M 1 1 . 
l,,. r• "'Cnı' •·1 •n, " - He· . .. .. d k h d k'ld'l ~ "' •uş , .. n tal 'I nıi G .. 

1 
1 sonra da sol ıç :Mebm t, Şukruden re sa a an çc ı ı er. 

I illi • lı ' 1 - O\ lJS• 
' ıı ltıticn l' nu ehi şarkı - aldıc;ı güzrl bir rasta kalC'ri~ le kar_ Vefa takımı ovunculnrı Bc .. iktn. 

a ı A. S•lıncz ı - t " 1\ tlaQ tir ıı a h. ~ali, ın karrııya lmlmasınn ra ~c>n, opu ın birhıci golUnC' kndar istisnasız 
' 1 1 ta 1 r caıı1~ • Hıcaz. Hlrku - Mehmet Alinin cll rinc attı. Birin- f'/\k gilzel ovnadılar. Bu anlarda bil-

ar itan • • llulk t' • "' J 1~ liıc e gezer !l uı u u - ci dc\Te ~ıfır sıfrra bitti. hassa oyun çolc zevkli oldu. Top 
'S :ız lurk • 6cI ıhatıin • • . d ıı,1 a1 ıhaıı· ıı ll:ıı:ı l sı' or lkıncı evre müt madiyen kaleden lmlcyc gidip 

.\ ı , l\ı ın 1\ • • ' . 
1 

lını rpfkı ri n~ ııak - • ıh \Cnl Bu devreye, Vefnlıhr kendilrrın- geliyordu. 
• rrbth h.crıenı?, 11 - J:, ıç tu ku den emin, Bc,.ikt.nsılılars.ı tehlilu:'lı ~ L ~ tıı- Sır l' 1 B şiktaş takımında Şeref, Ftyzi, 
lt.'ı~ ,, "llr, s . ' 111• Oh.t ':ın I ıı : vaziveti görerek daha tedı-frli lıir ... ' " }\ • · ru• 

1 
c· · Hüsnü güzel oynadılar. Eşref Rıd-

rııqı:,. ul n, !\ , Y, l nt 1r: I 3ekilde ba5ladılar. 

1
1, ~ h""' ('l'urk· · Lıcr, H. K nı, vnn ve H:ı.ynti de iyi çalıştılar. 
Ltıı-..aın, 1 1ı,. 1

1~ 0 ı1 ı ı), 0 1l;ı1 S'J-ah beyazlılar, Ff'yziyi !''.l~ lm-() C"'ı <r ' t k nıl · 1 h Vl'fa takımı birinci dcvrcd<.'ki gol 
ı ~ it 1) ıt) 21 3 il\ o - llll· fa almıdar ve nuı(:ndl de santı a- fırsatlarından istifade edemediği i-

l+ 'l "-il • Ş C: 1İ O !-ıh ıık mııd fn gcçirml§lercll. 
re •• \' 1 n 1 rıt Al- . . . ld 'n mağlfıb oldu. Bu neticede, bazı 

• . C 11,t'ı tur~ B lllıo <.'n. 3 t• ı B ikta lılar binncı devrede o u~ müdafaa oyuncularının da birinci 
, h tıcı s r' ~ - I.. \' n n 1 _ ğu pbi yin seri ve cn"rjik 0

1nrak ~ 30 rı on· ı· ı".l golden sonra kt'ndilcrini kaybedip 
) ı 234 ~lıııık 1 ı . ın:ıjür lP sto. oyı.ına ha ladı'ar. Vrfnl ! r daha toptan ziyade adamla uğrnşmağa 

ııı,1 "· 24 ~un Aoııu 1 1 "1111 ke>ndilerini toı '"ı "n vn1·1t hula • llr J 111 ı b::ı .Jnmnları da lıaşlıcn tımildir. 
0aruın, 1 1 l rı 'el mad:m H ; ali ıin gü:.ı: 1 lir ortala -

)'ll'ında topu )'r.ke.hyan Bedii. hafir . s. A. 

fırsnt kaçırdılar. Hemen nrkasmda.n Fikret hak<.'mle el sıkıştı ve ha
Dlran da arkada§lnrını yalnız bırak- k<'mlo Fikret lstanbulspor kaptanı
mamak için ild gol fırsatından isti- nı arnmağa ba§ladıbr. J{nptan, 
• adc edemedi. Bu sırada Galata • kaptan ... Nafile, yanlarmdn vaziyc' 

spor kalecisi sıkı bir şarj neticesin- almış olan Adnan bu vazifeyi yük • 
de bayıldı. Oyun oldukça sert bir lc>ndiği lınldc ses bile çıkaramı~ or 

vaziyet aldı. Muzaffer Mikroba fnvl Nihayet mesele hal )oluna giri)or. 
yaptı. Suldurun gülünü Galata. - \dnan, Fikret, Ahmrt Adem el sı
qJOr kaleci 1 çok giizcl bir plonjon- kı§arak kaleyi tayin ediyor. 
la kurtardı. Hemen arl,asından da 

8 inci gol 
28 inci dakikada Şaban, Yaşarın: 

·ı ri bir pasına yetişerek 8 inci go .. 
inil Jc knydetti. 

İstanbulsporun golü 
8_0 glbi nçm bir netice elde ede~ 

Fenerliler tamamen gevşek bir o .. 
yun oynuyorlar. Fakat 1stanbulspo..; 
run mutekait .sol açığı da ihmal e .. 

Diranın ayaklarından tonu alarak 
muhakkak bir gole münl oldu. 

- Baba, bu göbekli solaçık kim? dilir bir kuvvet olmadığını ispat &4 

- MUtekaldinden oğlum. Pul mü- ılC'r iki Uç hilcum ·tc§ebbüsU 

Üçüncü gol .fettlşldlr. ile Fener mlidafaasını taz)ik edi "4 

40 ıncı dakikada Akobdan Mik
roba kadar giden uzun bir p sı :Mik
rob kaleye gonderdi. Ynmaltnin ka. 
çırdığı topa Diran yctiscrek topu il
çüneU defa Galataspor ağlarına tnk

tı. 

- Allah Allah... •or .. Nihayet 38 inci dakik.oda Ali 
'U"adan s:iktüğü topu, HüsnmcddL 
nin plonjonuna rrıb"Dlcn Fener ağla .. 
ı mn göndrrdi ve oyun 8-1 Fenerin 
..,.~libiyctiylc son::ı. erdi. 

Dördüncü ve son gol 

l"cncrb:ılıçc: Jlüsnmc<lılin • Lcbllı 

r zıl - nr~:ul, An~cliılis, Ali Illzn -
J."ikrct, l~ :ıt, l'as.'lr, Şabnn, Semih. 

Ji'enC'rbahço takı~ında 'ti yrg:.ne 
orijinal nokta sağ ve sol açıgın kar
deş olmalarıdır. 

22 O) uncunun en iyisi Flkrctti. 
Fenc>r takımının forvet hattmt 

Şi linin lıUcumları 1.ayıflamı tı. lstanbulspor takımmd:ıys bir çok ) üriltl'n Fikret \'(' SC;mih, netice a .. 
Oyunun bitmesine bir d:ıklkn knla orijınal noktalar varJı. ı.ıe e''L ka- lan d'.l. Şabanla Yaı:.ar oldu. 
Şişli sağ hafı Martayanın ha\adan 1 do eski yUz metre ko ucularınd:ı.n Hak m iyi idi. 

kaleye gonderdi-;i topa çok g.Uz l bir atlet Ali oynuyor, sol açıkta mtitc>- Muammrr OLGAÇ 
çıkı~ rapan Dirnn mükemmel bir ka kaid oyunculardan Burhan, Samih, 
fa vuruşu) la topu dördüncil d fn Salfıhnddin, Hasan o~'IlU) orl:ı.rdt. 
ağlara taktı. Oyun bir d:ıkika sonra Ali • Ali, fı;m!lil - NC'jnd, Orhan, 
netice değişm('dt'n 4-0 Şi linin ga- Tan'c - lh an, ifa aıı, Salalıadılin, 
libiyctiyle bitti. Sıunlh, Burh:ı.n. 

Nasıl oynadılar lstanbulspor tnknnı bu fiCkildc dl· 
Galatasporlulnr teknik bakımdan zllirken, ortada fazla o'an Adranl" 

olduğu gibi bilhassa clisse cihetin. Şakir saha kenarına ç"kilmC'k mcc
den de Şişliden çok Mağı olduğu i· buriyetindr kaldılar. 
C'in majli'ıb oldular. Her iki takım Fenerbahçe gUneşe karı 
da canlı bir O) un gösterdi. Şi ,lıli - Oyuna, güne~e k r 1 <>) n 1 i.1 

l rin vUcut ve teerübo faikiyetıerl mecburiy tinde olan F n rbah 
oyunu kazanmn.lnrmn. yardım etti. ba hdı. Ii'ikretin YaR rd n k 1" r ı 
şı 11 takımı bilhassa ikinci dc>vrede 
güzel oynadı. lki takımın en iyi O· 

~-uncusu Suldurdur. 

HakC'm bu oyunu büyilk bir dll -
ıiistllik ve muvaffakı) etle idnre c>t. 
ti. l\:eııdisiııi candan lC'lırik ederiz. 

l\luznffcr Acar 

1st11nbulsrnr Iı;al s.ne indirdi ı t 
lsm.nilin ayaklarmC:a n tlc siz l: 1

-

dL 
Fener hakim 
naşlangıçtnn itibaren Fc:nerbah

çe iki açı mıın ve MPrkr z muh. i . 
minin gayretiyle !stanbulspor hat-

lstanbulsporlu Fahrinin 
bir kızı diinyaya geldi 

!sfr.nhul porun • ki ,.e .. cvlmli o
yuncusu, Y purcu Hilscyi::ı AYn~ 
mmpnnJ ası muhasebecisi Fahri Pa .. 

Iıo -ıumın bir kız çocuğu dünyaya. 
,., lmi 'ir. KllçU -c uzun ve mes'ut 
ir ömUr dil r, kıymC'Hi sporcumu. 

ini d t brik ederiz. 

Alcm:far Spor klubünden: 

Klulıiımüzün ) ıllık kongresi 
17.1 939 :ı1 ı c;aat 20 de Alayköşküır 
el top1anac V;ı alfıkadarlnra ilfuı <Y' 

lunur. 

' 



18 HABER - Allfam poat&aa 

CAFER MüSHiL E • 
1 teıiri kat'i, alımı kolay en iyi nüahil tekeridir. BU'"' 

Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Ortp ft nezlenin, romatizma, baş , . ., dit ainlamun en tellrll lll
eıaır. ~eneke kutul&rda olduğundan dalma terkip , . ., talrlnl mu. 
bafua eder. Her eeauıecle i ~klik kut.a '7,5 lnınaıtar. 

icabında günde 3 - 4 
kaşe allnabll l r 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Cinai l4Udan 1'artma 
Q.blllye\l 

Baaktll ".kolu" l adet 300 Kg. Iılc 
. ,. ,. 1 " 500 Kg. .. 

,. "otomatik,, 1 ,. 300 Kg. •• 
.. •1ııaan tartan,. 1 ,. - .1 

K uham. " 7,5 
ı.ckll tem.hı .. tı 

100 : 
110 : 
100 ,, 
so ! 

.saati 

15 

K] 
16 - lkincikanundan 23- lkinciklnuna kadar 
kalkacak vapurlarm isimleri, kalkış gun ve 

saatleri kalkacakları rıhtımları. 

Karacleniz hattmıı - Sah 12 de (Tarı), pel'§ell'lbe 12 de 
(Aksu), pazar 16 da (Ege). Galata rıhtı. 

dan. 
Bartm hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), cumartesi 18 

de (Konya), Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattına - Pazar, salı ve perşembe 9.30 dr. (Uğu:'), 

Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Marakaz) vapuru siste. 
mi vapurlardan biri. cumartesi ayrıca 13.30 
da (Trak). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çaşamba ve cuma 8,15 de 
(Trak), ayrıca c:arşamba ve cumartesi 

20 de (Ülgen). Tophane rıhtımından. 
Karabiga hattına - Sah \'e cuma 19 da (Bursa). Tophane 

rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın. 
dan. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), cumartesi 15 
de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtı
mından. 

Menin hattına - Salı 10 da (Anafarta), cuma 10 da 
(fnönü). Sirkeci rıhtrmmdan. 

Telefonlar : Merkez - Denizbank binaaı 42497 
Acenteler )Karaköy Köprübatı 42362 

Sirkeci Yolcu Salonu 227 40 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyan osu 
Dördoncu keşide : 11 Şubat 939 dadır. 

BOyOk ikra miye 50,000 liradır 

i 

zanelerde bulunur. 

Ronıati~ 
Lumba~ 

~~· Siyatil' 
algınhklar1nı ıyi e 

Türkiye 
ızılay Cemiyetinden· 

Hastanelerimiz icin diktirilecek hasta r.balarıuda 
mak üzere: 

5.500 metre kurnaf 
(Yerli veya ecnebi malı) aatm alınacaktır. Talipıerl' 
neyi görmek ve teklifte bulunmak üzere 24. ı. 9S9 

ntl saat (15) e kadar Yenipoatane kartısında Kısıl•1 
deposu direktörlüğüne mUracaa tlan. 

'!!!'!!~.!°!~~~~~!°.!~~~ 
de 6782 adet resmi ve sivil elbise ve §apka, kaput, fotin vesait' 
arttırma suretile satılacaktır. isteklilerin 25· l ·939 çarşaınbt 
14 de 55 lira Uminat makbuzu_ ile defterdarlık m'Uhase~ ....A 
dairesinde kurulu komisyona qyaları görmek için de üçuP""" 
dürlülüne müracaat etmeleri •. (233)1 

Balfer "2000 anı. 
per1lk S kutuplu,, 
:Amper metre ''2000 
amperlik,, 

~( 

1 ,, .. . •• • 980 72 PASTiL KATRAN HAKKI 
: 

lJOO 37,50 16 3 . ,. . . .. . 
r ' .r' ı ~• .. J ~-

1 - ldareımlzln Imılr Fa'tirliilflçln 1 adet 300 kiloluk kol. 
1111 1 adet 500 kiloluk kollu. 1 adet 300 kiloluk otomatik ve 1 a. 
W iD8&l1 tartan baakill ile Ciball Fabrikuı için 2000 amperlik 3 
kutuplu plter ve 2000 amperlik 3 adet amper metre ısartnamele
rl mucibince ayn ayn açık eksiltme usullyle satın almacaktır. 

t 
~ U - Muhammen )>edelleriyle muvakkat teminatları hizala.. 
rmC!a g&lterllınlttfr. 

t,.. \.__ 
' m - Ekalltme 23-1-939 t&rllılne raatlryan Puartesl günü 
ldolarmd& yazılı aaatlerde Kaba.tatta Levazım ve MUbayaat OU
l>ealndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paruız olarak her gün ıtöıil geçen şube. 
ilen almablllr. 

V - Eksiltmeye i§tiraJC etmeli isteyenlerin fiataız !ennt tek. 
llf ve katalogları ihale gününden bir hafta evveline kadar lnhi. 
Arlar Tilttln Fabrikalar §Ubeaine vermeleri ve tekliflerinin ka. 
bulOnll mutazammın vesika almaları Ihımdır. 

V1 - htekllıer· ekailtme için tayin edilen giln ve saatlerde 
9' T,5 gilvenme paralariyle birlikte yu.kanda adı geçen komisyona 
plmeleri illn olunur. (30) 

• • • 

Operatör Dr. Caler Tayyar 
ŞlŞLt CERRAHI KLtNtGI 

Havadar, ucuz huıusi has· 
tane, her nevi erkek ve ka· 
dın ameliyattan, dimağ, ıinir 
estetik (yüz buruıukluğu, 

mem~, karın aarkı'Jdığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan. 

Jara 100 de 50 tenzilat 
Şiıli meydanı No. 201, 35·261 

Saç Bakımı 
Gibellii'in en birinci tartı 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve aaç dökülmesin' 

tedavi eden tesiri mUcerrcb bu 
fllçtır 

1- idaremizin Pa~bahçe fabrikasında ~cut 3000 adet. müC1ta- ----------
mel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi de en kısa bir • 
a:amanda kaldmlmak ~rtile satılacağından kapah zarf usulile arttır

maya konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beheri 2. 50 lira hesabile 7500 lira ve yüzde 
15 teminatı 1120 liradır. \ 

Acele satılık 

III - Arttırma 20-1·939 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da Üsküdar Selimiye Harem iskele· 
Kabata~ta levazım ve mübayaat ~besinde müteşekkil sauş komisyo· sinde bükücü han :so!rnk 12 numara. 
nunda yapılacaktır. i skele caddesinde Bakkal ::arız Ih· 

IV - Arttırma prtnameleri parasız olarak hergün sözü geçen şube- sandan sorulacak. 
den alınabileceği gibi bidonlar Papbahçe fabrikasında ıörülebilir. 

V-Mühürlü teklif mektubunu kanuni ftSaik ile yüzde 15 güven- Ah,ap ~odalı her odası cifonİZ(' 1 

• 
• ı a 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE 

1 
PLANI 

32,000 LİRA MÜKAf A 
) 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağust0 
.1 eylu 1 ikinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektir 

·-- iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık ı:::::s 2.000 lira 
5 ,, 1000 ,, ==- 5.000 " 8 ,, 500 ,, s::::ı 4.000 " 
16 ,, 250 ,, ıı:::: 4.000 " 60 100 ,, -= 6.000 " " 95 ·. 50 ıı:::: 4.750 ,, ,, 

" 250 25 -== 6.250 ,. 
" " 

435 32.000 ,, 
·r. tı Bankasına para yaırmakla. yalnız p•

1 birik tirmiş olmaz, aynı zamanda tallblolı 
de denemiş olurunz. me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti\'a edecek olan naZTr,büyük bahçeli;vapur iskelesi· 

kapalı arnann ihale günü en geç saat 15 §C kadar yukarda adı geçen ne bir dakika. Ucuz fiyatla acele sa-

~~~ -~~~~~~i*~~~~ı~ ~---~~~M--•~A~---~~~--~--~---~ {841 -


