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Fransa Suriyede federal Mevsimi11 
ilk karı 

Karadenizde sidöetn 
bir fırtına 'var ~Bugün muhal<kak~ 

Haberin yılbaşı 
hediyesi 

Cumhurreisimiz ve Millf Şefimiz ismet 
lnönUnün 3 renkli resimlerini 
gazetemizle birlikte isteyiniz 

H~BER'in 
19 39 Senesi ve yıl dönümü için hazırladığı 

~ büyük mukafatlar 

Güzel Gözler Müsabakası 
Tafs n natoınn 3 lUıınctYı 
sayfada okuyunuz 

GizLi f ulıuşla miicadele ------
Kadıköyün " Atina " sı aile 
kadınlarını fuhşa sürüklemiş 

Evinde bazı mektepli ~ızların ve 
•ile kadınları nın re~ imlerini 

muhtevi bir albUnı \1e adres 
defteri bulundu 

Bir mesele: 1 

ceza····ıC"ailü~i"ie··randeVüC:üiara_ ver!~ enj 
cezalar kafı derecede şıddeth degıl.. ı 
---~~----~~--~--~~--~------- · 
Zabıta gizli randevu evlerini I Fatma adında biri tutmaktadır. U

ıneydana çıkarmak işiyle esaslı su- zun müddettenberi evini gizli bir 
rette meşgul olmaktııdır. Diln de, 1 fuhuş yeri gibi işlettiği anlaşılmış
Raragümrüktc, Beye ğiz mahalle- ! tır. Dünkü baskında içerdo Meh
sinde, Saray ağa caddesinde 45 nu-

1 
met ve Saim ismindC' iki erkekle. 

nıaralr bir ev basrlmıştır. ~ Hatice adında bir de kadın yaka. 
Bu evi Servet ve hakiki ismilc ı gıs-- Devamı 4 ıincüdt 

hükfimet istiyor 
1936 Muahedesi hükümsüz sayıldı 

Fransaya göre Suriye 
milleti yoktur ! 

Fakat Halep milleti, Şam milleti, Alevi 
milleti, Dürzü milleti, Cezire milleti vardır 

Bunların federalist bir 
rej.imle idaresi isteniyor 
Şam parlamentosunda 

Fransaya hücum! 

Suriyeliler 
Vatanlarının istiklali için 
hayatlarını iedaya 

hazı rdı rlar. 
Beyrullan Cibııtiyc giden Fransız kmvazörü d'lbervil... 

Fransız Başvekili diyor ki : 

ransa toprak f edak3rlıümda 
bulunamaz ! 

Daladye, Nümayiş mahiyetindeki 
Korsika ve Tunus 

seyahatine başladı. 

Bu sabah kdPril iizerinde karlar 
tcmizletıiı kcn ... 

( Y azıM 2 incide) 

~-~4&..6.A 6 .. t,u.+••&4 

Başvekilin nutku i 
ceıaı ~ 

Bayar 
; Köy kalkmma hareke
~ linin ehemmiyetini 
; anlattı 
4 

-
Bugünkü say1mız 

116 . 
Sayfadır 

. 
Şehremininde 

Bir kız kuyuya 
düşerek öldü 

Londra, 2 (A.A.) - Havas ajan- Londrada meşru hatta mahirane .. . . . 
, mm muhabiri bildiriyor: addedilmektedir. Du~l akşam şehtcinınınde bir kız· 

Suriye başvel.ili Cemil Mardanı 
l' azısı 4 üncüde 

Fransadan ikinci derecede olsa Çemberlavnın etrafında bulunan ca~'1z boş bir arsadaki kuyuya dü-
lar başvekiİin l talyan taleplerinin şerck ölmüştür. bile bazı imtiyazlar alabilmek için 

ltalyayı müzakereye girişmeğe ic
bar eden Fransanm tarzı hareketi 

meşruiyeti hakkında münakapaya Kaza kurban.ı Sanmusa mahallesi 
girişmiyeceğini ve umumi şekilde Fmdikzadeôe sakin Hasarun km 
bazı müH\hazalar dermeyan etmek· Adiledir. Adile dün akşam civarda· 

ispanya harbi kati safhada mı? 
t --·· -· -··-· ·~·-........ le iktifa edeceğini söylemektedir ki bir arsadan g~erken üstü açık 

1 Elazıgta mebus lcr. B_aşvek.il bilh~ssa şu noktaları bir kuyuya düşmüş ve bo~arak 
t tebaruz ettırecektır: ölm~tür. Neden sonra hadıseden 

__ .... ____________________________ llllllİI _________ ___ 

Cumhuriyetçiler 
'seç"ım ·ı teh"ır edı"ldı" 1 - ltalya Fran aya makul bir habcrdar~a'nlar mın \almz ~ l t~lif te bulunmağa te~ebbüs etine- dini ı;r1farabilmi,Jer ,ıc h&et;e: ~a . 
1 Evvelki gün on Uç vilayette ; lidır. tanesine kalqınrl~Iardir. Adlı}e 
İ birden yapılan mebus intihabı i 2 - Ispanyada ltalrafı müdaha· doktoru Salih R~m ~in def 
1 esnasında Şükrü Kasnboğlunun j (Devamı S incide) nine Jzin \'onni tir. 

Mevzilerini son kurşunlarını harcayıncaya kadar büyük 
bir cesaret ve vatanperverlikle müdafaa ediyorlar 

- -

t namzed gösterildiği Elô.zığdakl 1 
intihab, bazı SE'lıebler yUzilnden 
tehir edilmiştir. Seçimin yapıl-

• dığma dair dünkU ajans tcbll
İ ğindc de esasen on iki vilayetle 
•ı s!'çim yapıldığı bildirilmekledlrı 

1ntihab birkaç güne kadar ta
zel('nece ktir. 

! ,_ • 1 •• 

Kumar oynahlan 
kahveler 
basılıyor 

Dun on dört kumarbaz 
yakalandı 

Kı~ mevsimi dolayısiyle bilhassa 
kahvelerde kumar oynandığını gö

ren emniyet müdürlUğti bural:ınnı 
sh·il memurlar tarafından sıkı bir 

"' tnrnssud altında bulundurmaktadır. 
.... ~- ""- • • ,.~ ' • ~ Her gün birçok kahvehaneler bu 

•lspa~yadaki harp 11zu11 miiddtlleu beri Ebrc nr~.'i .. ciı'.artnda ce~eyan. rlmekledir. ~eçc.~ı ~emmu.zda Jıük~i.- I ~üzden kapatılmaktadır. Dlin de bu 
metçıler gerı çekilirken nehir iizerin delzi btt kopruy ı dmam t1 mışle. dı. Somadan koprnyu ellcmıe geçır· şekilde iki kahvede clinnümeşhud 
mişler ve tamir etmişlerdi. B11f!:i11 Frcmko~·ıt!arım lııa11ıuı iızer:ne kbJnüyıı tekrar havaya tt;ırrmıış· 

1 
yapılmıştır. 

laulır. (Yalısı 5 lnclıle ) lilS'" Devamı 2 incide 

ltalya ve 
tayyare 

,. . . 
İngiltere ve Fransanın mecmu 
tayyarelerinden alfr kere fazla ... · 

(Y~uı 5 lnclde) 



1 RABIJB-Ara.m ..... 

Fransa Başvekili Akdenize açı!dı 
Yazan : Nizamettin Nazif 

Fransa başvekili Daladye, parrnmentodan yeni bir itimat reyi al· 
dıktan ~ 10.000 tonluk bir kruvazöre binerek dün Tulondaıı denize 
açıld&llu~ .. tu saatler~ Korsikamn idare merkezi olan Ajaksiyoya 
ula,ŞJJp' a?ulur.ması l!zım. Tunus, Cibuti ve Korsika etrafındaki gürül
tillü nwuyjŞH ~inde kararlaştırılan ve Murolininin Sicilya seya· 
h~t.ine bir mukabele gıbi telAkki edilebilmesi ae dünyanın her tarafın· 
da p~ tabii sayılabilmiş olan bu seyahatte, Daladyeye, en modem 
Fransıı harp gemilerinden yirmisinin refakat edeceği söylenmişti. iki 
gün evvel Fransız hükCımeti bu rivayeti şu tarzda tekzip etmeğe lüzum 
&ördü: 

H - ~ile 20 harp gemisinin ki gerginlilin azalmasına zerre ka· 
makat edeceği ve böylelikle bir se- dar hizmet etmemekle beraber. teh· 
yahatin bQyük bir deniz nümayişi likeyi gün ve saat mesele i oimak
manamu alacalı yalandır. tan uzaklaştmnıştır. Şarki Akde-

2 - Ba,vekilin bu seyahatile nizde.ki Fransız filosuna mensup 
Fransanm gôıc wracalı deniz mi lbervil adlı torpidonun Beyruttan 
mayi~tne bir mukabele olmak üze- Cibatiye hareket etmiş olmasını bi-

. ' 

,_ ltalyanlann Franm Somalisi le, "tehlikeli neticeler dcğurması M • • 
hudutlanna büyük kuvvetler yığ- melhuz bir nümayiş,. te:fı'.tld ede- evsım ın 
cMdan yaLandır.. cek derer.ede müfrit bir tahrikat ha- • ı f k 

1939 kı11nın ilk karından $Mira lsta'11mld:zn iki m!l~zara .• 

Başvekilin Nutku 
3 .... Rcmaya eeyahati kararlaş- vası içinde bulunan ttah an ga:e- 1 K arı 

tmırnıı o1an:wniz ba,vetcmnin. terleri ve bu gaieteıerin mue-sir oı· Karadan:zde şiddetli C e a 1 t.. ayar 
geçerken Pariste kalarak Fransa ıduğu Roma Berlin mihveri efkarı u- bir fırlma var K 

2 lrdNC!KANUN - ım 

lsf anbul et piya
sasını tanzim 
Ziraat Kurumu işi 

gan:şJetiyor hilkOmeti ile .. Tunus. Cibuti ve mumiyesi. Daladyenin peşind~ 20 o··y ve Zırai kal!·ınma harekeı·ın·ın 
Konika meselesi,, etrafında temas- ! harp gem;sini gö:seydi ne hallere Birkaı; günden beri düzelmiı olan ;\ 
Janta bulunacalma dair olan riva· girmez, ne hallere sokulmak iste- hava dün birdenbıre boznm~ ve dün 1 1 • \ • - t b •• it· d · ı lstanbal mezbahasmda bir mUd· 
"6er de yalandır." meıdi? akşam8akad daryağank yağm~~~ 1 enemmıyeıını e aruz e [r J dettenb3ri hayvan kestirerek ta~ 

Bu tekzipte dikkati çeken en mil- ••• saat 1 en sonra ara çevırmı~tir. Ankara, 2 - Birinci köy ve zirai Çünkü halkla konU§JDak. halka ica· tanbul pl,}uaamda nlmn rolllııll 
him cihet ikinci maddedeydi. Yani Daladyenin seyahate çıktığmı Bu suretle yağmağa ba:;lay~n kar kalkınma kongresi de!ege!eri şere- 1 bında hesap venn:k demektir. On- oynamak Uzere tecrtıbeler yapu 
Fransu Somalisi hu:futlanna ltal- ı bildiren telgraflar. hareketinden ~- gece sabaha ka~ar. fasıla!~. bır su· fine Ankara halkevinde verilen bir 

1 
lann ~epetlerinde bu he~abı vere~k devlet ziraat l§letmelerf turunuı 

yanın bQyOk kuvvetler yığmış "ve- vel lideri bulundtığu radikal so:.) a- breultte dkeakvaml et?1lk·~tkır. Bugun Ist:n· ı zifaf ette Basvekil Celal Bayar mu· 1 pamuk yoktu. Halktan korktukları 1 yaln11 bu aahada değil memleket 
b 1 1 k so an ı arın beyazhgıle rahh 1 ukl _ d . . d'~ ' ,ayılmaya aş amı~ .. o mas1 ey- ı:st partisinde bir söylev verdıfini "rtT'dür , a" ann nut ann an sonra ıçin ka;arlardı. Bız, halkı sev •5 ,· Jkuaphk hayvan ticaretinde de nt. 

fiyetf._ acaba hakikaten, ~·ekile ve Akdeniz turnesinde bir ikinci 
0

.;, u d.
11

: • h • • d'ği bir nutuk söylemiştir. Ba~ekll er-
1
miz için, halkm içinden oldulumul zım roıu.,0 ifa edebllmek için ter. 

Jinni harp gemisinin refakat etme- I söylev vermek vaadinde bulundu· mal~~ :::t d:e~~:~ay: k~ra cUınle demiştir ki: için bilAkis halkla konuşuruz. ~ ı' Ubat al. -a bqlamqtır. Kurum. 
Iİ kararla•tmlımştJ da ttalyan!ann ğunu da bildiri'l•orlar. Biltün ii'\Mr- ' ll "-Arkadaşlar · d'ğ' · h '--t n k bi-ı ~ :1 yel fırtınası bugün tiddetini daha . '• . ge;ır ' ımız er Ull)d • 8 ca. ı;ı memleketin k~:::ıplık hayvanı en u-
anl bir em-ivaki ile Cibutiye inme- !ara rağmen, Fransanın bir "impa- ziyade arttırnuctır. Saniyede 22 Eitlen~mze ka.tı~mak, yenı }'tlı· j kuvvetlendiriyor. Şu dakikada bizi cu. olan mıntakalarnıdan hayvan 
lerl ihtimalinden çekinildiği için mi ratorluk nümayişi,, oldl·~u açıkça " nııı kutlu!amak ıçm buraya gel- · · · k :ı ·ım k t' 
nzgeçilmişti? görülen bu seyahatin sikTet merke- met~e süratle esmektedir. . ._ inijtim. Nutuk söylem~< aklımda l~'~~n~~e eb:ı~~~ı·u~;~: alarak getirtmek için tegkitat yap. 

Pransanm sadık mnttefiki oldu· zi hu söylev ola:aldır denilebilir. Dün ak~ saat 21 de 751 mıh yoktu. fakat o ka:lar güzel geyler bulmalı ruz ' n;aldadır. Devlet çiftliklerinde do 
tuna ,Ophe edilemiyen İngiltere- Bindiği gemi umumt harpte Fran mette olan barometre bu sabah sa- söylediniz ki, ben de kendimi zapte- sı · ka~plığa yarar siirlller bulundu • 
den - bilhassa iç•nde bulunduğu sa ve müt~fiklerinin ordulannı at 8 de 758 olmuştur. Hara."et az.a- cftmdim. Birkaç kelime de ben Kardeşlerim, 1939 yılma milli ve rarak lcab ettiği zaman İstanbul pi. 
ekonomik durumdan kurtulmak i· garbi Avrupada zafere ulaştırdığı mi 9 ve asgarf sıfmn altında 1 dı~. söyliyeyirn. Sözüme bir hatıra an· ı mühim bir da\a ile giriyoruz. Si· yasasına ıcvkedilmesi llzerinde tct· 
pn - birçok yardımlar umduğu birçok vesilelerle söylenmiş olan Rasathanece kann devam etnu- !atmakla başlıyacağun. zinle söı birliği, kafa birliği etf ği· klkler de yapılmaktadır. 
lltylenen Jtalya, Roma.da yapılacak mare,I "Foş .. un adını taşıyor. yec:?ği zannedilmekt~:!it. Bilmiyorum, nasıl bir vesile ile 1 miz bu dava, pk bilyilktür. Fakat. 
bir ye!)İ t"t('iı · tta1 ·-ı 1 konuc:ma- 32 mil yapıyor. K:ır:ı ·'eniz fe fırhns bir gün birisi Atatürke ~~tığının 1 bugünkü reiiınin adamt:m, ~'drt- Davlct zlrast lşı~·melerf kuna-
11 arifesin:Je. lngiliı maliyecileri tl· Bu sem'x>!ik gemı içinde dola~an Dündenberi Kara:ienizde de ~'d· bu millet için lüzumlu ol~ eri, Atatürkle lnönünün arkadaf' muI1un son günlerde et satışını dL 
---z .._ b ·""" b' l , detli bir karnyel fırtınası hüküm 1 ..._...,., tomlllvODftlM .. a.ı ..... a 
M:ıınUoC Qk,"';' ırbösemtpabt' .~~pıa· Dalad~in söylev verm:!!< için aÇf· sntm~e başla~~tit. K~ va~ setti. ~an ve.~Xirk milleti, b6 •--- ,,. .,.... 3 

.... 

yamıyac:a oıan ··ye ır uurilst tacil !rJıesf, ufak bir dif<katsiz1ik tatilrk dedi ki: ,' ~ ~~~\ift4ifjlfı:t.~efı-'11~~1) sevk ı· tıat °''rlnden ~pm~ olbt11 ~a-
harekete kalkı,abilir miydi? Kal· (veya ~ıu bfr iltim.tn) ile ttal- lar boğazdan dı~anya çıkamamış· !Efn si~ 1MNN~l't~. ikNlt.ifb~ ırla~. ~oy ve' iiraat ı<a~lünma cır zı nqt yat ve dedikodulara sebebl-1r--...... h ... a ı .... n. d lar ve Bilyükdere önlerinde demirle- l -~..-....ı w 11.Ul NUAJşamaz e- yan· Fransız gerginliğini çok daha mi~lerdir. r ola? Mwla/a Kıma?~ varı. ını vası, büyük milıt davalanmmn eri yet •frJtJltUt. Filhakika kurum 1-· 
nilemeı. Zira Londra bankalarını tehlik:?Ji bir kertere ulaştırabilir. Ka :J . d f d b 

1 
ba· luatedıyorsamz o, fa:ıtdır, zeval bu- başında gelir zı gtınler daha dllşUk fiallarla et 

el altından itkan4il etmtkte oldu· işte bir çene ki şu anda. harp ra enız e s~ er e u unan • lo.lakhr. Fakat fikir olara1ı bir • aattıiı gibi, bazı gilnler de ayni fi-
iu söyle:ıen bugünkü ltalyanm a· gemiciliğine gurur \'e:-en bir son zı vap:ırlar da 1.ıma~ra sığınmı~- Mustafa Ktmal '" bir Atalilrkün Mümkün oldt1~ kadar sOratfe 
ya!cta darabilme3i için malt anlaş- sistem kruvazö:ün s:d ate:tli top- ıa.rdıt,. Maama.fıh allli.::ta.rlara hıç ölmiyecelfinden, daf ma vaflyata- hare.!•::t e:l::re!{ kararlarınızı )·eri· atlarla aat.ıt yapmaktada. Et .flat-

"' b k h be t t 6 ~ r lar.nm esasen dillilll oldu.~ ve ta· 
matara ne ka:iar lhtiyıcı, varsa si· Ianndan milyon kere d:ıha çok mü- ır aza a. n g~ mmt•ş ır. •lmdan ~üp.'ıe etmemelisiniz.) ne getirm..oğ? çalışacağız. Bunlann 
yasl boyrathfnu tavmda tutma~a e3Sir o!abilmek imkAnlarına malik- Fırtına bırdenlııre çı!;.mayıp ~a· Arkadaşlar • içinde yapılnuyanlan \'eya geç kal- rumun piyasada tecrilbe devrcsln-
da o dmce iht!yacı vardır. Yapttğı tir. ~a~ yavaş başladığından gemder Onun fani olan varlılmı aramız- nuş o'anlan olursa, ihmal ettif'mi· de bulundu:U bu zamanda bir mll. 
bQtibı anlapalara nıtmen tspan- Nizameltin NAZiF ıht •,yatlı davranmıştır. . . dan kaybettik. Bu acı ve ıstırabı ze d:lil, şartlarının he;:ıüı ele geç- dah:ıleye ıu.sum gôrlllnıemektedlr. 
yadaki davamdan en ufak bir fe- d '-:ıruz ~iln 1~~~ Tarab~•a önle7n i;!mizden götüre:~' gün, o1mıya· me:Jiğine hükm~iniz. Fakat. flatıa.1; normal h:ldden fu-
ra~tte bulunmamış olması, gene- Kumar oyna' ı I an e ır ye ·•~n 1 azaya ug:amış a- l caktır Türk milleti kendine hiz- la yt ·:~eldi.., görülecek oluna 
ral Frankonun son taarruzuna tam • kat civardan yetic:e., motörler tara· 1 t ~ nl . 1 ' •--- 8 Bununla beraber e~aslı bir köy ve 

1 

derhal müdahale edilcccktlr. 
• mt c-Je en as.a unuuıı.u. u. o- . kall 1 b 

kairo!u bir İtalyan kolordusunun kah V ~ 1 er f ın:!an kurta'.1lmı.~tır. Bu, Kabataş· ıwıt büyüklilğil icabıdır; Mustafa '11z~;.a3tkalk cıruna3d1, esaks ı '.J ır.., m~ 1 -.o---
lştirak et.'lliş bulunması butıun açık ta ctu-an Saıte aıt 3 tonluk Suat ~li de unutınıyaca!:tır. Ona,~ :!A~t mma~! e!11e. 0:-.auga ıçın Dev Jet sermaye-
~ delilidir. Bu takdirde İtalyanın b ı re1ken1isidir, Karadeniz:f~n gelir· h t 1 1 . d' 1 t•r bu ~artları da surat.e temıne çatı,_-
uır -sı ıyo r - ., a ım.anna, e3e: en:-ıe ve ırc., ' - v • 

Fransız Somalisi hudutlamıa bil- C4 • ke~. dun. gece saat 19,.:10 da Tarab- Jetine olduğu gibi, daima ba~iı ka- cagnmıa emın olunuı. Sİ 1 e k U rU 1 m U c:. 
70!c kuvvetter yıl:iı~ daır otan Don on dört kumarhaz ra onıen~de .fırtı~a ~:nznnden bat: ıaca!:tır. Aktınızda tutaca~ıı ~y ~u(!ur: Y 
rivayetlere, hiç olmazsa Daladye- d mak tehlık:sı geçlrmış: fak~t yetı- ! Manevt Mustafa Kemal, i~mizde fr.önü ba,muzda, Atatnrkün göster .. 0 f e 
nin IOft seyahatine e-.vel& büyük yakalan 1 şen.6S nu~aralı Şirketıh~ynye va· ya5ıyor ve mü~bbeden yaşıyacaktır diği üstün varlığa, üstün refaha si- muess~se r 
hl: deniz nümayişi mahiyeti vermek (Baştara;ı ı incide) punle ~ahlıs!~e ı:n~törlen tarafın-lda... diyoruz. Mutlaka muvaffak olaca- Kontrol kanununun 
istemit oldui'J kadar inanmak lA- Bunlardan biri Samatyaa tram. ı dan sahıle Ç?.<ılmıştir. Jçinizde Cumhuriyetten önc~ki ğıı ve m!ltlaka eri,ee!'z ve siı, he- : • 
mm:lır. Kaldı ki ltalyanlann Cibu· vay caddellııde 345 numaralı Ha- , • • • • devirleri yac:amış o~anlar vardır. piniz, dünyanın en üstün, en re!alı· tatb.kme başlan~ı 
ti tekerini Eritie ve Etiyopiya kah· çiğe alt kah\'cdJr. Salonun dip ta- Ankarc:.da ~ecatı lhldah istibdat, M~rutiyet ve Cumhuri· lı halkı olaca!csum. D3Vlet sennayesne turulmut 0 • 

"ftSl içinde eritmeleri için asla bü· 1 rafmda cam bul.meyle aynlnuı bir Ankara 2 - Sabık Maarif vekili yet ... Bunlann farkı ve t~'.ihi ma· Yeni }'llmm kutlu!anm. Hepini· lan " a ıermayeslDlrı yarw dev. 
yOk kuvvetler kullanmalanna da 1 kwmda poker oynandığını haber 'Necatinin ölümünün dönüm yılı lllmunuz:Jur. BuJtlnkil re;•m, hal· . di• Y 

1 
1 

.. . h ,k . . k ru1 ze muvaffakiyetler ve saa:JetJer - let tarafından konulmuş bulunan 
lıtiyaç yoktur. alan memurlar dUn en mUealt bir münas~~~tile dün kabri ziyaret e- cm re1ım1, a ıçın u muş re· 1 · Tem. ·ıı · · IA·"k d 1 

1 ·ı b .. u. :ı- ı ..... ..__ ··, ... .:ı· enm. ız n;l' ::tımıze ....,.. uy· mlle11ea~lerin murakabeal hal;tm-Bu işi bir Bersalyerl ve fld Gal zamanda ba!km yapmı J:ır v~ hahl- di'mic::Hr. lht;falde, maarif vekili J m~ ~ ııç "u'""YN'~ ftJ'.ı••.ıır. 1 ı...ı..•~.ı..~ t .. ..ı • s· j 
' ı ı i . k ... ıt i . ' .. '{U armıza ~ur er ıcuenm. ı· d ki kan tlesseselerin ıe~. 

taburunun yapacaf!ı bır ge:e ba 'cı- katen burada poker oynamakta o- II~ran .ft.!i Yik~. Mitil müdafaa Onun çın e'.1:.ıı uz e~er h·~.e, u': re- zin gibi fo:-tlere ma1ik bir millet, a unun, mri dUnd itlb 
nı 24 saatte halled~!>ilir. Zira Cibu- lan Nubar, Artin, Ali, mı.ıos adın- ve!;:ili Kazı~ ~alp, maarif vekftkti 

1 
jiminizle öğJnmenizi haklı bulu- elbette dünyarun en büyük milleti- llne alt bUkUmle en areıı 

ti, umumi harpte. Japonlar tarafın· da dlSrt kJtlyi cUnr>llmcşhut halin- 1 erMnı, ta e_eler \'e merhumun rum. 1 dir. merlyet mevkline ginni~tlr. Fakat, 
dan ıaptedilmiş olan Çindeki Çdg- de yakalamışlardır. dosttan hazır bulunmuştur. Biz, halktan uzak kalmanın yal- I •• dUn pazar olduğu için filli tatbikat 
tav Alman milstemlekeciği kadar Suçlular kahveci Haçlkle bera • ruz zararlı olacağına kant a·larnJa· bu eabahtan itibaren bqlaı:Dlftır. 
dahi 1.~ZA' l .. d f ·-•-anı Macar sanat .. Ar',arının nz. Bizim i;m ~as, halkın fikirle-

ac:&-.u3ln rnu 3 aa lllUWI an- lb d bal hkemeye ıevkedilm1d 1\ d k bah ıu~--.. bu nevi 
malik ... ~ld' Fak c·but· . er er ma '9- ri. halkın iste!deridir. At:ıtürk böy· Ter!~os nE an es"ıldı" Bu la tan ....... ~ 

na 1 ~IS' ır. ·at 1 ıyı 1 ....11- 1"lk konseri• •· blltiln elelerinl 
bu tanıda inal etmesi ltaJyanın bu e.ı:uu-. le ya!,):ırdı; tnönQ böyle yapmakta· lstanbulun muhtelif ~mtlerinde mlleueaeler muam 
byınt-tli limanı kendine maletm'ş Basılan diğer kahve Sirkecide Ş:ilirimizde bulunan Macar sanat- , dır. Bütün devlet a::tamlannın da 'ki gQndür t~ suyu kesilmi .. t' yeni kurulan htıkmt phalyetl hah 
...ı- manasına molemez Cibuti· Cumhuriyet caddesind" ıos numa- l:fü·ı J~a., Ban ve Merni Van Hof· onlara imtisal ed~ce~ine şüphe yek· 8

1 
u vazı·y·tle _ 11• ve bel :ti ı. ~r: ve mahdut mes'ullyetll ldareler na· 

vuıııccııı e~ • 1 • 20 30 d F B .. . . . k . b ~ Yilll e ye reısı 
ilin tapusunu atmak için şiamli Af- 1 raıı ııehmedin kahvccldlr. Burada er ~:-ın a.:;:~am ~:ıt , .... a .. ran· jt~ ... u: ~,ırnımı~:n .... uvvet1.' u. LQtfi Kırdar a!A!ca:lar olarak sular mma yapmağa bqiamqlardır. Bu 

= Akdmlzde ve .t\lplarda kan Cevad, Sadık. Jııluhlddln, Cemil ve sız t;yat-?~unda ılk kons~. lerım ve- rejlm•m•.=ın O:tünll'i~u:tur. Ec:kıd!n idare3ine halkm bu akmtısmm ö- mUeaaeter Uııerlnde devletin yilk-

yl """-almak l~ tam! ıııı.an adında bet kl3l kumar oynar,. rec~.derd~r. . devlet acıamlan halkla konuemazdı. nüne biran evvel g•!"ilmesini bildir-1 aet murakab!ll de devlet ıermaye-
.. ..._ " 1 Konse:ın hasılatı fakır çocuk- 1 · . -ıı ı ı rl EPf Fransa hOkfuneti .. anavatan ken yıkalanm11 ve mahkemeye sev • . . mı,tir. alle turuımuı m'1e11eH e murt.-

... ' 
1 fora a•ttır. Kon~e:den sonra Jean 1 

ft fnma~torluk tolX'Btdamıdan bir kedllmlfler~. ! B ... .. - , . .. M:ıc:a- m'lll · 'k' _ j Su k .. silm•ll"nin t...1.- .n-..le- kabe heyeti tarafmdan bugllııdeıı . . . . .,.., 0 .• 11.uı:~u • • mu.,ı ı w w • ~- a .... 6~. 
sa..-ıt•~ .. tre m.ura!lb~ feda edılenu· B:mdmi bqka Sirkecide Nöbet- si,, a:lın~a bir de ko;:ıfo;ans vere- j r C n tO n 8 m C 9 rinin çamurla tıkanım~ olma3mdan 'itibaren fillen bqlanıJI olmaktadJt. 
yec:~·ne., daır hancıye nazın ~ hane caddulnde vira~. blr kale ı. c::!dir. il s t rn..... ileri g~!diği zannedilm~ktedir. Birer ıtrket halinden Çtkarak l. 
nmıın ~pmIJ old.uğu beyanatı fıı- . çin:!e kumar oynıyan dort kişi laha -- il p r z er dare haline relen TUrklye ytlnlll 
len tekzip e~k ıstmıezse. ıyakalanm:§tır. 1 mensucat ve yUn ipli~, TnrkJye pa 

••• Bu adamlar dlln geceıılıı n:.Uthlş mu!tlu mensucat ve pamuk ipliği 
lta!vadald s'nMiliğin 111 &"l:fa a· solıığuna ratnaen bir duv~r dibin- , 

ı:amf dereceyi bulm:ı'cta oldt•ğuna de iskambille kılmç oyunu oynamış- fabrfkalan TOrk anonlm tfrketleri-
~~e etmem"Hdir. Ba~il Dl'llad- larclır. Memurlar clnnUme !ıud ha. le Beykoz deri ve kundura fabri • 
DR111. Jlter evve'C! knrar ~tmi, Un:ie yWlad:klan c!ört k1$arb&zı kam Tllrt anonim firketlerl bugtln 
buhrMtM, l!tenıe h~'-;T·~t~ bir rl· actıy ye tcsı.ı,...., etr'-'"'r~ilr. B· n - ortaan kalkmış ve yerlerini bu 
\'a''et nl!n.,,,. ~•ne 20 l"" .., f" :-ı' ; lar. !'e!unet, ô,.;:ı, HılscyJı n ı. · jlab!lhtan l'ibaren yeni .ldarelar al-

• 1 
takmanuş olması, prbf Akdeniıde- ımallc:Ur. DUi bulunmaktadır. 
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·---------------· 
Denizbank 

müdürü 
Yusuf Ziya Önişin istifası 

doğru değil 
Bu sabahki gazetelerden biri De· 

\nizbank umum müdün.i Yusuf Ziya 
Onişin istifa edeceğinden bahseden 
bir haber neşretmi~tir. 

Alakadarlardan yaptığımız tahki 
kata göre bu haber doğru değildir. 

Mersin gümrüğünde 
suistimal mi ? 

Mersin, 2 l\Ier.in gümrüğünde 
tbir suii timal ihbarı üzerine tah
kikata bas!anmı~. gümriık müdür 
mua\ ini Te\•fikle anbar memuru 
:!\:aite \e Ha ana i~tcn el çektiril
miştir. Müdür muavini Te\ fik tev· 
ki! edilmi,tir. 

İddiaya gö:e müdür muavini Tev· 
iik tüccarlardan para btikraz et
mekte, :i\'aille Ha an da bir kısım 
güznri.ık eışyalarmı kendilerine mal 
etmekte imi~ler. 

Arş idük Ottonun 

ümidi 

Macaristanda 
lPariste kralcıların yardı· 

mıy le teşkilat kurdu 

Ar~iılük Otto 

peyli l/crald gazetesi ya~ıyor: . . 
ı Avusturya tacının eskı varısı 

•Arşidük Otto, yeni bir teşkilat kur
man kararlaştırdıktan sonra, Paris 
ten hareket etmiştir. Arşidükün 
kurmayı düşündüğü bu teşkilatın 
hedefi, Habsburgların A\rupadaki 
menfaatlerini korumak olacaktır. 

Bu maksatla Pariste bir daire ku· 
rulmu5 \C e ki bir Avusturya dip· 
lomatına Ottonun Fransadaki mü· 
rnessili vazifesi \Crİlmiştir. 

UABER .- A k"am ııoıııtuı 3 

1Haber'in 
Yeni tertip ettiği 

mükafatlı 
büyük 

Güzel gözler müsabakası 
1939 Senesl için de yapılacak 
mUsabakuların şüphe yok k i 

en bUyUğUdUr 
Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 

basacağı ı"ı ikincikanunun 1939 tarihinde baş. 

Kad n okuyucularımızın evvelce çektirmiş veya yeni
den çektirecekleri resimlerinden istiyenler baş resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimler:nin göz kısımlarını yu
kar.daki res:mıerd: işaret tdıldiği şekilde kesip bize göndere-

ceklerdir. Müsabakamıza işt!rak için kadın o"kuyucularımrzın 
bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 1kincika
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntazaman hergü'1 bir veya 
bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde neşre
dile :ek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu 
kuyucularımıulan sorulaca"kt:r. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 

-=========~~======~=======~== 

Evdeki eşyamız niçin 
çatır çatır çatlar ? 

Mobilyacılar, Türk ımalatçıllğının şantaja kurban 
· edildiğinden dolayı hem telaş ve hem de teessür içindedirler 

Hadyo, ~ramolon kutuları T Urklyede yapılamaz mı ·ı 
Mobilyacılar bu vadideki Türk i- hayatına teveccüh eder bir mese- Piyasada ayni cinsten ve ayni 

malatçıhğın şantaja kurban edildi- ledir. şekilde, tarzı imali ayni olan h~ 
ğinden dolayı hem tetaş ve hem de Bizdeki ağa?lar . ood~lıdı.r. Av- hangi bir ev eşyası kapal:çar§Jda 
teessür içindedirler. . rupa kontrplaklanle bızımkıler a- ba~ka, Mısırça~ısmda ba~a. Bey-

Bugün memleketimiz içinde Av- rasında en büyük fark onlarda bu- oğlunda ba~ka fiyatlarla satılmak
rupa mobilyeciliği ile gerek el sana- dak olmayı~ı. bizde ~ok o~u.şu, .on· tadı:. Bunun sebebini araştırdı~. 
ti ve gerekse sağlamlık Ye tezyinat ların yapı~tırmalan ıle bızımkı a· Bu ış çarşıların boşalmac:mı mucıp 
,.e zarafet bakımından boy ölçüşe- rasında bü}•ük aypbklar bulunu- olan amillerden birini meydana ge-

1 ':!k mahir sanatkarlar bulunduğu· şudur. tirmiş bulunuyor. 

u söyliyen mobilacılar, gramofon l\lalum olduğu üze:re en, boy ola- Dışarı e nah bu gibi imalatı fena 
ad,·o Ye:>airc malzeme ile dışarı- rak biribirine yapışbnlan }wntr-

. propaganda ile çürütmcktedirler. 
hn gelen tahta aksamının memle· plakın yekdiğerine Q'.>k sıkı bir su-

~ Bu vaziyet karşısında (çarşı malı) 
.et kinde daha sag~lam \'e daha rette yapışıcı ve y(B<paremsi bir 

ı :y gibi bir kotülük ifadesi meydan al· 
ıııüzellerinin "·apıldıgı~ nı \:e bunların hale gelme~i gerektir:. 
~ ~ mış bulunuyor. İşte bu netice, çarşı 

'

misal ve örneklerinin epeyce bol ol- Halbuki buda~l~r 2amk içmiyor- esnafının piyasaya dağılmasını mu· 
duğunu iddia ediyorlar. !ar ve kontrlar ı}ıce yapıştmlmı· cip scbcblerden en mühimmidir. Ve 

Filhakika mükellef ve muhtc,c;em yor. Bu, ihmalden dobrma bir ha- ayni malı satarken daha ) üksek 
oda takımları ve ev eşyası yapan jtadır. fiyat istemeğe de amil oluyor. 
Türk imalatçılannm, mobilyecileri- Bu gibi kontrplaklar bir müddet Bu hususta gene ayni zat diyor 
nin niha\·et dört tarafı kapalı alcl- sonra üzerine çekilen kaplama ta· ki: 
lfıde bir ~dyo veya gramofon kutu rafından emici bir tazyikle yerin
su yapamadıklarını iddia mana-1den ayrılır ve birçok eşyada görü· 
sız olur. Halbuki piyasada böyle l~n kabarcıkların amili olur. 

"Bugün en fazla re\·acı olan iş 

mobilyeciliktir. Fakat bu mobılyc
cilik artık tezgahtarlık h~line gel
miş bulunuyor. 

bir iddia mevcuttur. Hadise et. Buna nazaran dikkat olunacak 
rafında telaş şuradan geliyor. nokta bu kontrplakların budaksız 
~fobilyeciler. Yerli işlerin gözden olmaları \'e iyice yapıştırılmaları Ayni mal, ayni yapı 40, diğer bir 

düşürülmesine scbeb olan bu nevi ciheti olmalıdır. Bu takdirde mem- dükkanda 80, öbür dükkanda 120, 
Mü5abaka ı·esimlerinin intişarı devam ettiği müddetçe, ga. dedikoduları ellerindeki işlerile leketi"mizde vapılan CS'-'a A\TUpa 

:ıc J ,J ye satılıyor. Bu ne demektir? zetemizde çıkacak kuponları toplayan her o uyucu, güzel ve cerhe daima amade bulunmaktadır- eşyasından daha yüksek değerde 
0

-

cazibcli buldug~u BEŞ GöZE rey vermek hakkını haizdir. Rey· ı l!;te buna mu"dahale etmek ı~zım-ar. lur. ~ " 
}erini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunaCAk nu- Gerek gramofon ve gerekse rad}"O Nitekim Ru kontrpliklarile ya- dır ... 
maraları topladıiı kuponlarla birlikte idarehanemize gönde. \e bu nevi cihazların kutularını pılanlar Avrupa eşyasile kıyas e· 
rerek kııllanmı~ olaO'.lklar ve idarehanemizden d>unun için memleketimizde yaptımuyan mü· dilemiyecek kadar güzel, mükem· 
de bı·r - uma- alacaklardır. 1 ı · · tt"kl · bu dedı'ko •• ... essese erın ı~e e ı en · mel, dayanıklı ve zariftir ... 

Okuyucularımızın gönderec-;kleri reyler toplanacak ve dular, Türk imalatı;ıhğmı hakkilc Gene yaptığımız tetkikata göre 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmiş reyler içinde müteessir etmektedir. birkaç yıldanberidir mobilyecilik 
adı :bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kil- Bugün Türkiyede kontrplak da Türkiyede çok piyasa bulmuş, mu-
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. yapılmaktadır. Ancak bu hususta tena bir iş haline gelmi§tir. 

Tevziin ne şekilde yapılacağınr bilahare esaslı bir şekilde en bitaraf malumatı mobilyeciler Ancak e:maf imalatında ucuza 

Mobilyccilirin şikayetleri halkın 
şikayetleri demek oluyor. Sıcakta 

evindeki eşyası çatır çatır çatla) an 
halk dalına zarar içinde sayılır. 

Kontrplaklann ıslahı, yapı~ır

malannın kontrolü, mobilre satışla 
nnın tetkiki çok mühim bir mc. 
sele halinde görülüyor. izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· arasında bir cemiyet reisliği yap- maletmek gibi bir zihniyetin te~iri-

sı bırakmamıya çalışacağrı. makta bulunan bir zattan şöylece le malzemeden iktisat ederek c:ağ- 1------.....,....·---
Kadm okuyucularımızm göz resimlerini - dinliyoruz: lam olmıyan mal yapmak \aZİ~ e· 

bekliyoruz. ''Bizde henüz kaplama yapılmı- tindedirler. Havagazı şirke-
yor. Belki bilmezsiniz. Ceviz kap· . . 

Gözleri en ço'k rey kazanan beş kadın .ckuyucumuza ay- lamalara en mü~ait ce\'iz kütükleri . Yoksa eskıı!ezar.:;1 a~n~~a l'i" finden ş ikayetler 
rıca para mükafatı verilecektir. memleketimizden gider. Bunların tımle kub~ul tu. uşl edl'\)•rbı .

1 
1 ! ~cmd. • 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön. en güzel ve göbek taraftan A' rupa· leler mo ı .?·e 1!1'1a 1 e 1 m ı'te ır. Nafia başmüfettişli"gi 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip d k 1 Ç" .. k delik ve bozuk Bunlar uzennde yapılan çalm-

a a ır. uru ' ' 1 1 f 1 w • 1 ak t hk"k t ettiği müsabakaya yardım etmi§ olacaklardır. budaklı yerleri kaplam~l~ra t~h-ıtı ar, ma m ena ıgım mucıp Om - a 1 a yapıyor 
isteyenlerin yalnız göz resimleri neşredeccğine ve bize vil olunarak memlcketimıze gı . tadır. 

yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine .göre ken- rer. Bugün bir A\TUpa sandalyesi 6 lslanbuldaki havagaı! aboneleri-
dilerini utandıracak hiç bir §ey mevzuu bahsolamaz . Bununla Halbuki bir fabrika mevcut olsa liraya ise, ondan daha sağlam Ye nin, boruların dolmu§ olma -
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten güzel olan dünyanın en güzel, en ziynetli ve zarafetçe farksız bulunan bir yerli Isı ve gaz istihsalinin Jstlblakc 
gözlerinin güzellik derecesini ölçmüı bulunacaklardır. en nefis kaplamalarını yapmamız sandalye 200·225 kuruş fiyat bul- yetişmiyecek kadar az bulunma. 

HABER, kendisine göz resimlerini göndermek suretile mümkündür. Ye bu suretle de ham maktadır. 1 sı dolayısiyle yaptıkları eiki.yet 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe- maddeyi Yerip fena taraOarının Halbuki birçok esnaf bunu daha nafia vekaleti şirketler ba§müeft-
lesiz bırakmak istememiıtir.. ı mamur kbmını memleketimize sok ucuza satmağa kalkısmakta, bu da tişliği tarafından ehemmJyetle na-

Okuyucularımız tarafından verilen reyler neticesinde ta. mak \'aziyetinden de kurtulmuş er malın bozulmasını mucip olmakta· zarı dikkate alınmı§lır. Esasen lıı-
ayyün edecek en fazla rey almış bulunan beş göz sahibine "U 1 dır. tnnbuldaki bu nziyet daha evvel. 

:r uruz. 
mUkafatları dağıtacaktır: Kontrplak meselesine gelince bu Bu milnasebetle gene ayni zat den nafia •;eklletince görillmUş ve 

Birinci derecede rey toplayan göz s:ıhibi 20 lira di'-'Or ki: tetkik edilerek §İrket bu halin ıs-
mobilyeciliğin en mühim tarafıdır J 

ikinci ,, ,. ., ,. ıs ,, "B k bah t ft d S ~l mayedar grupun malıdır. 
Oçücıcü denilebilir. u ·a a esna a ır. ag anı- r 

'' '' '' " 
12

·5 " Bizde kontrplak kızıl ağaçtan ya- lık sanatinin inceliği kara feda e· Şehrimizde, Yedikule, Ü!!kll.iar 
Dördüncü ,, ,, ., 10 F 1 d ,_ k ij "ç 
8 . . " " pılır. Binaenaleyh rengi hafif kır'" dilmektedir. ~aza sürüm yapmak, ve Dolmabahçe e ouua zere u 
eşıncı. '!. . " .. " . ." . 7•5 ., ımızıya çalar. Halbul.i Hus ağaçlan fazla kazanmak için malzemeden ha\'agazi fabrikası vardır. Her Uç 

NOT: Bıze gonderılecek goz resımlerı ısahıplerinin müste- b d R . b" k d ra)I'-"Orlar \'e bu suretle ucuza mal fabrika da tramvay ve tünel şlr-. . . . . ~· . . . • . . . eyaz ır. engın 12cc o ·a ar e· ~ ,, 
ar ısımlenyle neşre.dılebılecegı gıbı hakıkı ısımlerıyle de derce· 'hemmiyeti yoktur. Fakat kontrplak ediyorlar. Hükumetin bu işe ehem- ketlerinin de esas sahibi olan ıcr-
dilebilir. I 'taki budak ve yapıştırma meselesi miyet vermesi \·azireti derhal ıslah mayedar grupu malıdır. 

mobilyeciliğin doğrudan doğruya edi\'erir.,, Öğrendiğimize göre Arşidük Pa
riste kraliyetçilcr1e \'e sağ cenah ma
ha(ili ile temaslarda bulunmuş ve 
onlardan kendisine yardım istemiş· 
tir. Ottonun bu tem:Jarı Fransız Yarım milyon, Deli Mehmede duştu 

Nafia vekaletinin, tnrifelcri ma
kul hadde indirmesinden sonra ha· 
vagazi i.l!IUmali birdenbire çoğalmış, 
ı;ıirket ücretlerin indirilme.sine ha· 
yıflanırken buna mukabil ummadı
ğı bir nimete mazhar olmuı;tur. '!"a."' 
kat abonelerin artışı ve gaz sarli· 
yatının çoğalması dola~ uıilc şirket 

tesisata yeni bir §Cl ila"I esine ken
dini mecbur addetmemi!)tir. 

krallık tahtına hak iddia eden ve y ILB.'\ŞI tayyare piyango unun en büyük ikramiyesi olan yanın 
Belçikada bulunan Giz dükasmm milyon lira, Bakırköy emrazı akliye Ye asabiye hastanesinde cr-
delfileti ile temin edilmiştir. kcn bunamadan yatan Mehmet adında birine çıktı. 

Avusturyanm naziler tararından Siz ve biz akıllılar buna hayret ettik. Yanm milyonun bulup bulup 
isgali üzerine Ottonun mali vazi- da bir deliye isabetini garip bulduk. Fakat Deli Mehmedin para karşı
-yeti çok müc;küllec;miştir. Arşidük ;mda kaç filozofa şafak attıracak sözlerine dikkat etmediniz galiba! 

10ttonun yc~i girlştiği mücadele !\fehmet. parayı görüp delirenlere, parayı görmeden delirmis tecrübeli 
Macari:ıtanm da nazilrrin eline bir akılsız sıfatile ne mühim şeyler ifşa etmiş bulunuyor. 

geçmesine mani olmak hedefini ta- Soruyorlar: 
şımaktadır. Çi.ınkü, Bclçiakda Ste- - Para)•t ne yapacaksın ~1ehmet? 
nokerzeel'de Arişdük Otto. annesi - Kartallara dağıtacağım; diye cevap veren Mehmedin bu dcriı\ 
imparatoriçe Zita \C diğer kardC{;le- ve felsefi nüktesini kimsecikler anlamadı. 
rinin oturdukları küçuk sarayın Kartal, bütün bir beşeriyet 1!rihinin ta ilk şuurlu cemiyet devrele· 
masrafını temin edenler l\lacar kra- rinden bugünün m~eni milletlerine kadar intikal <:<1en milli efsane
li~·ctçileridir. lerin bir remzi halındc bayraklarda, markalarda, sımyelerde yer al-

Arşidük Otto Paristc "Bar dü-1 rr.ıştır. Bcşeriye~e kendi .a~·anna -~~z~r _ta~yarelerin icadına yol ':e ör
ka ı., diye bir namı mü tearla bu- ı nck Yermi;;; \'e nihayet d.ıdışen, bırı~ıı:ı~ı hır a\-UÇ top.rak ve:a bırkaç 
lunınuş \'e orada A\·usturyalı ba- kilometre murabbalık bır pazar yen ıçın boğazlıyan ın anlıgın harp 
zı kimc;e!erle görü)müştür. Bunlar l meydanların~ terkcttikleri binl:rce ölü):Ü .dişleri a~sm~a inine götiır~
arasında bilhassa eski Yiyana , ali 1 ıek onların hıı; olmaz a sıca~ bır Hiht. gıbı ~ar.tal ~ıdcsmde ya~ır~n ~
muavini Lahr vardır. Lahr, Şuşnig 

1 

lü yeya adsız kahraman halındc ebed~yele ıntıkalıne yaı dım etmı~tır. 
bükOmeti de\ rilmek üzcrevken Vi- En mağrur. en muhtc~cın ,.e insanlıktan eski en ihtiyar ve fcic!,zc<le 
rana \alisi tayin edilmişti. Lir kus azmanıdır. Kartallara \ermekte böylece ne derin mana münde· 

miçtir. Ya e pirisi, <lariyanedir bence: Ha\·adan gelen parayı gene ha
''aya sarfedeceğini bu kadar güzel ifade etmek her kula nasip olmaz. 

Gene ~lehmet demiş ki: 
- Dünyada ne kadar Eaba yarsa satın alacağım \e fakirlere dağı

tacağım. 

Mehmedin te~hisi yanlış olacak, bu erken bunama değil, erken 
dehadır. 

Kara kı~ın. fakirleri nasıl cane\'İnden vurduğunu kömürsüz ve o· 
dunsuz kalan fakir fukaranın ne azap içinde bulunduğunu düşünen 

J\leh..'llet, İnsanlığı ve akıllı geçinenleri bu yüksek je:ıti ile mahcup et
ın"k i tcmiştir. Ser\'et sahiplerine bir hamiyet dersi mahiyetinde olan 
bu sözü biz akıllı in anlar delilik diye vasfediyoruz . 

Filhakika bugün fakirlere yardım artık delilik telakki olunacak 
hale geldi. 

Odun, kömür fiyatlarını düşürenler, hatta fakirlere ucuz kömlir 
dağıtanlar bile Mehmet kadar bunların giinlünü alamadı. 

Buradaki nükte de dahiyanedir. 
- Geceleri çok üşüyorum, uyku tutmuyor. 
Diyen Mehmet, kendi inin de fakir olduğu müddetçe böyle bir 90-

baya ihtiyacı olduğunu telmih ederek hastane idare ine taş atmış olu· 
ror. Ye nihayet bizce yanın milyon en isabetli yerini bulmuştur. 

Birine çıkıp da delirteceğine, bir deliye çıkıp yeni bir \'atandaı:rn 

Nafia vekaleti, İstanbul havaga
ti işini devlet eline almağa knrar 
verdiğinden §ebeke ve fabrikalar 
Uzerinde geniş bir tetkik }apılmış 
ve bu cihetler de tesblt edilmiştir. 
Bittabi vaziyet satmalma müzakC'
releri yapılırken gözônUnde tutul:ı
caktır. 

aklım başından almış olmadı~ 
Mchmedin bu parac::mda ben 

Rastgelecinin de paracığı var. Fa
kat ?\1ehmedin bu yüksek projec;ini 
okuduktan 90nra parama yanmr 
dım. Güle güle sarf etsin. 

Ve hfı.lik akıllılarn, Deli i\1ehrnet 
gibi insani delilik \'ersin iı.rnin ! 





2 İKİNClKA.NUN - 1939 

" Kemalizm ,, kitabının Çekçeye 
münasebetile 

Prağ Üniversitesinden bir profesör diyor ki: 

Atatürk 
Bin senede bir yetişen 

Dehalardan 
biridir ... 

Onun eseri devlet adamları için 
ders;erle doludur 

Tekinalp'ın "Kemalizm ismindeki eseri Çekçeye tercüme 
edilmiştir. Türk inkılabının umdelerini Çek0&lovak milleti
ne tanıtan bu tercümeye Prag üniversitesi profesörlerinden 
Draşovsni de bir mukaddeme yazmıştır. 

Profesörün inkılabımııdan ve Atatürk'ten takdirlerle 
bahseden bu yazısını alıyoruz: 

"Ameli ve mümtaz bir iktı&adiyatçı olduğu kadar değerli 
bir ilirn adamı olan Tekinalp 193.7 de Pariste Alcan kütüpha
~esı neşriyatı olarak, Kemalizm hakkında günl bir eser çı
kardı ve bu kitaba Fransız meclis reisi Herriot bir mukaddeme 
Yazdı. Bu eser bugün Çekçeye tercüme edilmiş bulunuycr. 

Kitabın lisanımıza tercüme edilmiş olmasını büyük bir 
ıneınnuniyetle karşrlanz, çünkü Türkiye ile aramızda bir çok 
dostıuk bağları vardır: !ktısadi bakımdan Türkiye mamul mal
larımızı alan başlıca müşterilerimizden biridir. Bizim de başlı· 
~a iptidai madde i'1tiyacımızı karşılayan bir memlekettir. Bu 
ıktrsadi münasebatın daha fazla inkişafı da mümkündür. 

Türkiyeye, gerek doğrudan doğruya, gerek Balkan an
tantı vasıtasiyle, siyaset ve kültür bağlariyle de bağlı bulu~ 
nuyoruz. Bu rııbıta ve sevgiler müşkül tecrübeler geçiren ve 
Yabancı bir milletin nüfuzu altında kalmadan sulh içinde ve 
bütün dünya ile .dost clarak yaşamak, hürriyetlerini ve arazi
leri üzerindeki hakimiyetini muhafaza etmek istiyen milletler 
arasında daima mevcuttur. 

Ge~enlcrde ulul etmiş olan Kemal Atatürk bin senede 
bir görülen ve bir milletin tekrar doğu§unun ve inkİ§afının 
mahsulü olan büyük adamlardan biridir. 

=-<4* 

ITfrl@Uilll@ir~@RfaRilJılk@1 
Almanya beş ağır kruyazör 

yaptırıyor 
Sovyetler 
Ayni fipfe yedi 
gemi yaptır

maktadırlar 
Berlin, Z (A. A.) - Havas ajan

sının muhabiri bildiriyor: 
Scharnhorst zırhlısı 7 ııonkanun

da hizmete girecektir. İngiliz ami
rallık makamınm mümessilleri ile 
Alman makamları arasmda Beriin· 
de yapılan görllıımeler esnasmda 
Almanların ezcUmle ağır kruvazör
ler meselesini ortaya attıkları söy. 
lenmektedir. 

Berlin hükumetinin iddiasına gö
re Sovyetler birliği halihazırda bu 
tipte yedi gemi inşa etmektedir. Bu 
hal. İngiliz - Alman deniz iti16.tı mu
cibince Almanyaya ayni tipte be~ 

gemi inşa etmek hakkını vermekte
dir. Bu gemilerin ü<:U inşa veya 
teıılih edilmektedir. 

l\fusolini anne - Haydi bakayım rocıı~lar, yı!başı 
Noel babadan ne istiyorsw.uz. söy le.yin. 

- /ngilizce" Deyli Il era ld., gazetesinden 

hed:yesi olarak 

"Almanyanın 1939 da isteyeceği 
çok şeyler var,, 

Eerlin, 2 (A. A.) - Yeni senenin baııında siyasi vaziyeti gözden 
geçiren Lokal Anzeiger gazetesi billı:ıssa şöyle yazmaktadır: 

"1939 senesinin bize neler hazırladığını bilmiyoruz, fakat bizim he. 
nüz istiyecck şeylerimiz vardır ve mlistemlekeler de bu meyandadır.,. -----------·-- .. --- --~ ---- - --

l ÇER DE: 

• Vilayet umumi me~fo.ltri l)a· 
hiliye ''".kaleti tarahndan şubatın 
dokuzunda iı;timaa d<ı.\'~t edilmiş· 

1 

tir. Yeni a~ataıın i~liraki ile :rapı· 
lacak bu ilk toplantı için hazırlık· 
Jara ba~lanmıştır. 

• Posta idaresi teda\ ülcie bulunan 
bütün pulları değiştirmere karar 
vermiştir. Yeni pullar için nümune· 
!er tesbit edilmektedir. 

• Kira konturatlarınm belediye 
mürakipleri tarafından kontrolüne 
de\·am edilmektedir. Şimdiye kadar 
Eminönü kazasında 1659, Beyoğ

lunda 2271, Fatihte 938 kişinin 
kontruratsız ev veya dükkan işgal 
ettiği görülerek haklarında takiba· 
ta geçilmiştir. 

• lsveçle )'apılmakta olan yeni fr 
caret anlaşma~ı müzakereleri bit· 
miştir. Anlaşma bugünl~ Anka· 
rarla imza edilecektir. 

• Sirkeci garının reni banliyö 
paviyonu yılbaşında a;ılacakken, 

bazı noksanlar ikmal edilemediği 
için on gün sonraya kalmıştır. A· 
hırkapıda istasyon bina5.ınm in~a
sma da )'akında başlanacaktır. ihtiyar işçilere ispanya harbi son 

tekaud.ıye f n d ? •Esnaf cemiyetleri umumi heye-

s a a a m 1 ret toplantılarına bugünden itiba· 

F r 8 o ~Q d 8 b6 J 1 e • ren başlanacaktır. Toplantılarda es-
Saragos, 2 (A. A.) _ Havas a- 1 Madrid, ı (A.A.) - Başvekil rıafm dertlerini tesbit ederek hazır· 

b İ r k a O U O jansının muhabiri bildiriyor: { Negrin, radyo ile ve bilhassa ce- lanmış ~lan_ raporlar ~kunaca_k. ~e 
C:I k 8r118 C8 k Ketalonya cephesinde yapılan ta. ! nubi Amerikaya hitaben irad et- bunla: uzennde teşebbusata gınşı· 

Bu büyük adamlar, fevkalbeıer bir deha sahibidirler ve 
tam zamanın.da meydana çıkarak milletlerinin menfaati ve se
lameti le!tine arzularını herkese kabul ettirirler. · • 

Paris, ı (A. A.) _ Mebusan arnız §imale doğru tevessU etmek- , miş olduğu bir nutukta halihaıır. lecektır. 
meclisi, geçen cuma günti hUknme. tedlr. Cephenin uzunluğu gıimdi 110 da lspa.1yada cereyan etmekt~ o· • t:t~mlak ~a?~nun~n ~azı ma~· 
ti şehir ve köyelrin ihtiyar amele· kilometreyi bulmuştur. lfava i}i 1an bütün muharebelerin bütün delerının değıştınlmesı tçın beledı· 

1 
!eri için tekaUdiye fhda11 eden hir gitmektedir. Y~lnız Segre mınııı.ka- milletlerin istikbalini alakadar et- }'e tarafınd.a~ hazırlanan proje y~-
ttanurı U.yihıısrnr te•di etm:eğe ada-., sıMa Segre veıı Ebre nehirlert ta§· . kında Dahılıye vek!letine gönden· 

Bugünkü Türkiyeye bakanlar onu istanbuldaki mahut • _ mekte olduğunu ve memleketlenn 
1 

kt' Pr . .
1 

. t' tak 
vet eden bir karar suretini ittifak- mıetır. Fak.at eimdiki halde tugyan . . ece ır. OJe ı e ıs ım . muame· 

"Hasta Adam,. la mukayese edince, büyük degı-'tikligı-· ve Ata- 1 b' 'ld hasın kuvvetle mı . yoksa btynel· I I . d k' "d..ı-t k it lrn r 
la ve İspanyada muharebe etmek- endişeyi mucib o acak ır eekı e ~ e enn e ·ı mu tK ıı;a r ı~ o a· 

türkün bu inkılapta oynadrg-ı rolü derhal anlarlar. Mustafa milel kanunlar ı'le mı· ı"dare ve dün 
te olduklanndan dolayı eylUl ayın- değildir. - caktır. 

Kemalin ortaya çıkışı efsane gibi bir h!disedir ve yarattıg~ı · h2.d' t t l.t\ d t tl t f 
daki kısmi seferberlik davetine ica· Dün kayda şayan yegane " ıse yanın ° a 1 :tr ev e er ara ın· • lnhic;arlar idaresi piyasaya ) e· eserin gözden geçirilmesi devlet adamları iı-in bitmez tüken· 

rnez bir ders ve ilham kaynağı tetkil eder. :ı- bet edememiş olan itaatsizlerin af- Cubelles'in zaptıdır. dan mı kontrol veyahut ta demok- ni bir cins cıgara çıkamnstır. Bü· 
fma dair olan kanunu da 229 reye Bu şehrin sukutu yüksek Segre rat milletler tarafından mı idare o· yük kutular içinde bulunan bu cı· 

Mustafa Kemalin eserini gözden geçirirken ekseriya onu 3'>- 1 k b 1 t · t' ta h ·k· t ·1 · d 
kar,ıı ~o reye a u e mış ır • mm kasmda U ume çı erın mu • lunacag-ının mevzuu brahsclduğu_ garalar iki~ ikişer :;:anlı rr ve is· Hitıer ve Musolini ile mukayese ederler. Fakat daha derin ı A l -, 1 Al kavemet anahtarı o an r esaya ~a nu söylemi§tir. mi "lkiz,. olan bu cıgaralar istiyen· bakacak olursak görürüz ki onun hareket noktası, gayeleri ve ta ya ve man- . k . 

pılacak taarruzda Frankistlere bir "- Dünyayı halas etmek için lere çifti 30 paradan verılme tedır. 
neticeleri ta.mamiylc başkadır. istinat noktası temin etmiştir. 

d v "d . b' 'h t m dd yanın tayyarelerı· henüz vakit vardır ve tam ·amanı- • Tcş\·iki sanayi muafiyet ruhsat Fası'zmitt müessisi, kur ugu ı aremn ır ı raca a e- Le . p . 'd ,., 
ndadan wgcerdaya gı en yo- · · h · b ı l hsat 

si olmadığını söylemiıti. Bunu Kemati%m için de söyleycbi- 2 ( A ) R" t Iun üzerinde bulunan Cubel18 şehri dır. Fakat çok fazla geç kalmamak namesmı aıı u unan ann ru . 
liriz. Kemali•min mütaleası, ondan alınacak dersler itibarile Vaşington, • A. · - oy er . tezkeresi harcından muaf tutulma· 

.. a1·ansı muhabiri bildiriyor. önünde cereyan eden muharebe ta· ıca peder. Zira tehlike cihan§ü- k 1 t 
çok son derece fa.-.dalıdır. Onun içindir ki bu eserin Çekçeye sı ·arar a~mış rr. 

J Harbiye nezaretinin eksperleri ta- arnızun başlangıcındanbert yapılan mul:.lür. Bugün harplar ilan ediL 
tercüme edilerek neşredilmiş olmasını büyük bir memnuni- k f d k 

1 
k . • Ziraat kongresine iştirak etmi~ 

rafından hazırlanan statistiklere gö- en çetin muharebe olmuştur. meme te, esa ç arı ma ve nı-
Yctle karşılryor ve ve mi11etiniz için faydalı olmasını temenni I . ., . olan murahhaslar Ankaradan ayrıl-

re, Almanya ile !talyMa bulunan Frankistler burada beş müst:ıh- fak tohumu ekılmekle uctafa olun - b 
1 1 

rdı 
ediyorum .. , ı maya aş amış a r. 
~ ~ _-. .- .- .-. -. .- -. _-. .-. .-. ~,~ 1 tayyarelerin miktarı Münih anlaş· kem siper hattının gerisinden ateş maktadır. 
~l...L.1 4.Nl..K.-N!...R..V..-..rı> . .-..ı•..xı.x..ı.A.W.. __ -__ ~_,... __ ·ması imza edildiği zaman Fransa eden cumhuriyet,.ileri tardedebil _ 

1 
"' İspanyada evvela askeri isyan, D!ŞARDA.: 

Daladyenin 
seyahah 

( Baştarafı 1 incide) 
le1:i meselesinin halli Fransanın 
İtalyaya karşı daha müs3adekar 
davranma mı mucip olacaktır. 
Çemberlaynın bilhassa İspanyol 

rnese!esinin halline ehemmiyet vere· 
C"~İ burada herkesçe maltımdur. 
Bu itibarla baş\ ekilin papaya ya· 
Pacağı zi) arete oldukça büyük bir 
ehemmi) et atfedilmektedir .. 

Fır;:at düştüğü takdirde Çember
laynın papaya bu meseleden bahse

deceğinden şüphe edilmemektedir. 
BaS'<ekil tavassut keyfiyetini 

b rr. lmılcl vaziyetin anahtarların· 
dan biri mahiyetinde telakki etmek

tedir. Çünkü Çemberlayn, lspanya· 

Ya ecnebi müdahalesi meselesi hal· 
!edilip cdilemiyeceğine ve bir mü· 

~areke imkanı hasıl olup olmıyaca· 
gına göre demokrasilerle diktatör· 

lü~ler ara-mda bir yaklaşma siya· 
setı takip edebilecek ve}·a etmiye
cektir. 

p . 
arıs, l (A.A.) - Ba•wekil Da· 

lad"e radikal ı· ~ .. 
J so~·a ıst partısı gru-

punda be) anatta bulunarak Fran· 

sanın kendi erazisinden bir karış 
toprak f~.l 1•• 1 , -=u::ı 'nr ık yapamıyacağım 
sc,) emiş ve bu l,cyfiyeti, ,·apac~ğı 
se ·ahat • ~ esnasında da tekraren ilan 

KudUste bir lngiliz 
öldürUjdü 

ve lngilterede bulunan tayyarelerin mek için elli dört kere hücum ~t
arkasından .da Almanya ve italyL miktarından altı kere daha ç.:ıktur. mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Eksperler sonte~rin ayı içinde Siperler alrndıktan sonra da muha
Kudüı, 2 (A.A.) - İngiliz za· Almanyanm binden fazla tayyare rebe kasabanın içinde devam etnıi§ 

brtası erkanın.dan Sondcrs Kudü- inşa ettiğini ve bu ay zarfında İn· ve milisler son kurşunlarına katlar 
sün Şimalindeki büyük yolda oto- gilterenin ancak 250 tayyare ya- evlerm pencerelerinden ate§ etmiş. 
mobili bir geçitte durmuş olduğu pabildiğini iddia etmektedirler. '!erdir. 

sırada atılan bir kur!Junla öldürül· Amerika da ayda vasati 350, 1 · ==============
mü§ tür. talya 200, Fransa da ltalyadan da· 33.500.000 dolar tahsis etmek ta-=============== ha az tayyare inşa edilmektedir. savvurunda olduğunu beyan etmiş· 

"Her ihtimale karşı ... ,, tir. edeceğini bild)rmi~tir. 
Başvekil Daladye, mebusan mec

lisinin itimat reyinden sonra öğle 
üzeri trenle Tulona hareket etmiş· 
tir. Oradan Zırhlı ile Korsikaya git· 

Yaşington, 2 (A.A.) - Levazım Bahriye encümeni tarafından ya-

miştir. 

reisi general Yes?.<m, Amerika ordu· pılrnış olan programa tevfikan in~a 
sunun "her ihtimale karşı hazır ol· ı edilecek olan beşyü.z yük gemisi ile 
mak üzere., mühimmat imali için sarnıç gemisinin birincisi 7 ikinci· 
hususi makineler iştirasına kAnunda denize indirilecektir. 

Teslihat, teslihat 

A VRUPA devletleri silahlanmak hususunda bi ribirlerileyarrş etmek 
ten vazgeçemiyorlar.Geçenlerde Almanlar muazzam bir tayyare ge 

mekten vazgeçemiyorlar. geçenlerde Almanlar muazzam bir tayyare ge
misini denize indirmişlerdi.. Fransız da yeni yaptırdıkları 35.000 ton
luk muazzam dritnotu gelecek ayın on yedişinde c!eni.ze indireceklerdir. 
Du yeni deniz ejderinin adı Rişliyö'dür. 

Rişliyö denize indirildikten sonra ayni tczgfilıt:ı ayni tonda yeni 
bir dritnot inşasına başlanac:ıktır. 

Fransızlar 939 bütçelerinde deniz harp vasıtaları için büyük bir 
kısım ayırmışlardır .. Bu para ile 4 tane 35000 tonluk dritnot, 18000 
tonluk iki tayyare gemisi, 3 tane 8000 tonluk kruvazör, birtok denız· 
a'.tı gmıileri ile diğer harp vasıtası inşa edilecektir .. Bu şekilde 1939 se 
nesinde tezg~lıa konan Fransız gemilerinin tonajı :; 10.000 to;ı ob:::ık
tır. 

duğunu bildirmiştir. 

• Arnavutlukta kraliçe Jeraldin. 
ıdün 200 fakir çocuğa bir çay \trr 

Ayyaş hırsız miş ve muhtelif hediyelerle e..\bi::e 
.lağıtmrştır. Gece, sarayda bürük Q EÇENLERDE Fransada çok enteresan bir hırsızlık ,·akası ce bir kabul resmi tertip olunmuş \e 

reyan etmiştir. bu kabul re~minde bütün m~ırlar, 
Kler isminde bir genç krz Şalonda mobilyalı bir odada oturmak· mebuslar. kordiplomatik ve devlet 

tadır. Ak~amiayın oclasma girdiği zaman yerde hareJ-et-.iz yatan bir yük~k memurları hazır bulunmus· 
insanla karşılaşınca ürkmüs ve imdat i temi:lir. Polis Yakaya vaziyet tur. 
edince odanın ortasında boylu boyuna uzanıp yatan adamın ~arhoş ol· • Londrada salihiyettar mahfil· 
duğu anlaşılmış \"e karakola celbolunmuştur. ler, İngiliz· ç.ekoslovak bankasının 

Filhakika matmazel !{]erin evine girmiş olan adam sabıkalı bir bu resmi ünvanına rağmen artık 
hırsızdır. Eve soygunculuk kasdile gınniştir. Ancak bu e:;ki hırsız ayni hiçbir İngiliz menfaatini temsn et· 
.;;::ı.rnanda fe\·ka!ade ayyaştır. Matmazel Klerin ocla:;ına girdiği zaman mediğini beyan etmektedirler. 
bir şişe şarap ve birkaç litre kadar ispirto bulunca zevkini sanatine ter· • Noel yortusunu Fransada ge-
Cih etmiş ve hırsızlığı unutarak i~meğe başlamıştır. çirmiş olan lnıı;iltere harbiye nazın 

Ewela ~arabın sonra ispirtonun dibine darı eken ayyaş hır~ız ken· ıHore Belicha dün Londraya dön-
dinden geçerek halıların üzerine yU\·artanmıştır. müştür. 
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Veni yılcta neler olacak? 

ri3f, fr"iiiSa lçiıl uğÜrSÜz ~tYifmış! 
Bir ki.my.ager, zehirli gazlerin 
fesi~lerini ortadan kaldıracak ve 
bu. suretle harpler korkunç bir 

afet olmaktan çıkacakmış 
Cum;ırtesini pa::ata bağlayarı ge· 1 tır. Fransa. ile Ingiltere arasındaki 

ceyirwnda yeni yıl e~ki dünyanın siyasi münasebetler tünden güne 
ka~ vurdu. İspanyadaki kanlı daha soğuk bir hal alacak, Fransa 
h4fplerden yorulan imanlara, uzak 1 giriştiği harpte yalnız kalacaktır. 
~a·rkta yıkık köylerinin dumanları lki senedenberi kan ve ateş içefr 
tüten enkazı :trasında ölmüş yavru- sinde boğulan zavallı lspanya için, 
Iarımn cesetlerini annelere. yeni yirminci asrın kainleri, 1939 da bir 
~ılın harp mi, sulh mu getireceğini sulh ve sükun yılı başiıyacağml' 

end~ ile bekliyenlere varıncaya müjdeliyorlar. Bunların dediklerine 
kadar herkes ıstıraplarını bit" gece- kalırsa "bu yıl içerisinde lspanya 
cik için unutmağa çalı~arak ne ge- 1 dahiU harbi bitecektir. Bu t4"rpte 
tireceği belli olmıyan bu misafiri 1 muzaffer olacak taraf, bugün için 
ne,e ite karşıladı. O da 365 günden- ku\7vetli görünen tarar değildir. ,, 
beri ümitle, heyecanla, korku ile Italyadan bahseden falcılar Fran-
oyahyarak geçecek. ~anın Alman hücumu karşısında 

Meçhfilün ifüanlan ~ran kor- ltalyanların arzularını tatmin et
kul'lç bir kuweti 'ardır .. Her yıl mek suretile İtalyan bitaraflığını 
ba, gece..~ini neşe ile geçirdikten temin edeceğini söylüyorlar. Bunla· 
sot!ra erte!li sabah "acaba bil yıl ı ra göre Almanya Fransa ile harp 
neler olaiak?,, istifhamı yorgun ka· 1 ederlrnn hal)adan umduğu yardı
famııda dôla~tr; uru~mu~ beynimi- mı görmiyecek. kati bir zafere eriş· 
zi tırmalar'. Bu suale bir ~\'ap al· mek için bir Asya devletinin ordu· 
mağa çalı~ır, ya"lan ol~a bile bir tarını Alman topraklarına sokacak
şeyter bilmek ister. tır. Fransa. Alman harbinin netice
• ~~te insanların merakını fal~dar ı ıeri . her iki devlet içi~ çok fecidir. 
ıstısmııra çalışır. Her· yılbaşında Bundan ralnız asyalı ımparatorluk 
o yılın insanlara ne getirdikleriôi i~tifade edecektir. 
söylerler .. Avrupa gazeteleri bunla
rı bir eğlence, bir vakit geçirme re
silesi sayarak sütunlarına geçirir. 

Bu posta ile gelen bu tün Avrupa 
ıaıeteleri bu çe~it yazılarla doludur. 
Bu yazılan okuduk.. Bazı parça
lannx sütunlarımıza geçmyonız. 

Yalnız bu yesile ile şu noktayı işa
r« etmeden geçemiyeceğiz, 1{}38 
yılı bütün insanlığın gözünü kor
kunç ihtimallerle ürRütmüş, insan· 
lıim ilmidini kesmi~tir. Bunu iyi 
bilen yeni yıl kahinleri 1939 u he
men bütün dünya için korkunç 
htdiselerle dolu bir uğursuzluk yı
lı olarak anlatmağa uğraşıyorlar. 

Bu ıatttelerin ~iklerine bakı

r!a: 
1939 yılı Fransa için ~ok ~ğur

bir yıl olacaktır. Alman~·a ile 
ra.nsa ara,mda harp patlıyacak. 

an orduları Isviçre toprakları· 
a girecekler, lsviçre&n Fransaya 
aldrrac.aklardır. Paris şiddetli tar· 
·are bombardımanlanM uğl'ıya

,, ~irde müthiş yangınlar çı-
acak. bir enkaz sığmı halinde ka

acak Paris ~inde a}·nca sari has· 
alıklar çıkacak, binlerce insan tek!f 
lacakbr. · 
Fransa:da bu yır içerisinde bir çok 

iikômetler deği,ecek, !enenin ya· 
smdan sonra bütün Fransız kuv-
etlerini emrinde toplayacak bira

Fransada iktidarı eline alacak· 

Yeni yıl için kehanette bulunan
lar, İngilterenin her iki tarah kol· 
lıyan bir siyaset takip etleı;ek, tngi· 
liz menfaatlerini siyanet edeceğini. 
Ingilterenin nisbeten rahat bir yıl 
geçireceğini anlatıyorlar. 

Bütün bu felaket haberlerinden 
sonra Ara sıra da rastgeldiğimiz ü
mit vetjci sözlere bakalım: 

Karadeniz ve adalar denizi kıyı
lariJe Balkanlar, sulh ve sükun içe
risinde kendi işlerile meşgul olacak
lar, buralarda oturan insanlar ral1at 
bir yıl geçireceklerdir. 

llim ke§ifleri sahasında kendini 
yeni gösteren bir millete mensup 
genç bir kimyager zehirli gazların 

'tesirlerini tamamen ortadan kaldı
racak bir keşif yapacak ve bu keşif 
saye3inde korkunç bir Met halini 
almaia b~şlayan harp eski şekline 
dönecek. 

Rusyalı bir doktor. kan~ri ta· 
mamiie tedavi eden bir ilaç bularak 
her "sene binlerce insanı yok eden 
bu müthiş Uetin önüne geçecek .. 

1939 yılı tabiat afetlerinden kor
kulmıyacak bir yıldır. Bu yılda zel
zelelere, müthi~ kasırgalara rastge· 
linmiyecektir. 

Milletlerin biribirile iktisadi mü
na~betleri iyileşecek, bolbol alış ve· 
dş edilecek, birçok· milletler de bu 
yüzden refaha kavuşacaktır. 

. . ~ 

KREM PER~fEV . .. . 

Muhtellt ialınll bitçok kremler aruında en mUtemayit mev
kii alaıı. te Siikselc IOsiyeteye ıneıısup aileler tarafından kat'i te
air ve faydalan kemali memnuniyetle ta.sdik olanan krem yalnız 
Krem Pertevdir. 

XRP!M PEDTEV diğerleri arasmda en taki vt en tanınmış 
mar-kadtr. Ve, bu mevkii uzun tecrübeler ve. kimyevi tetkikler 
ıay'eainde ihraz etmı,ur. · · 

Sizler de, ıihhatinizin vilct.yeeini, taravetinizin yetmiş ye.şı· 

na kıi.dar muha.fıuaıırrn ve daima genç kıı.lmağ'ı ar:ı:u ediyorsanız 

Krem Pertev kutularmdaki taritat dairesinde kullanınız. Krem 
Pertevin geee ve 1Und\i11: krenıieı'ini tultanmalı:la gençlik, güzel
lik ~e tauveti.ıtizi aizler de 11Z1ln müddet muhafaza ediniz. 

KREM PERTEV bir pu1Hk sigorta.sıdır. Bunu kull~rıanla.r-
la helctedftleri lattfadeyl temin edeceklerini beyanda müttefik. · 

irler. Krem Perte• yerine size vermek ittiyece'kleri herhangi bir 1 
kn'! .... ; ",..,.,...,, "'"' .ı .. .,, .... ~. . 

S@urro~M ~ 
Pala Negri 

KürkçUsile mahkemelik 
oldu; borcunu ödemege 

mahkum ed.ldi 

Yılbaşı münq~ l:>etile Fransı; 

.mahkemeleri bir haı~a tatil yap
mışlardır. Ancak müstacel işlere 
bakmak üzere nöbetçi mahkeme 
bulunmaktadır. 

1 şte bu mahkemede geçen sah 
günü çok enteresan . bir dava gö· 
rülmüştür. Henüz Parise gelmiş o· 
lan Pola Negri, nöbetçi mahkeme
ye başvurarak kürkçüsünü dava et
mi~tir. 

Davanın metvzuu şudur: 

.... , 

. 
·~ ' 
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. -Artist, Amerikan Sansarı kür
künden mamul 300.000 frank kıy
metindeki mantosunun biraz bozul
muş ve ufak bir tamire muhtaç ol· 

duğunu görerek her zamanki kürk
çüsüne yollamış ve kürkçü de man
toyu 13 kanunuevvel tarihinde öğ
leden sonra iade edeceğini bildir
miştir. 

1 - Penbe ve siyah ipekli e§:i;p. Boyuna sarıldığı J 
gfbt sfya?i bfr ctbT~c uzerinde kemer olarak 

da kullanılabilir. 
2 - Ev içerisinde giymek için resimde gördüğünüz gibi yünlü, hatta ipekli müslindcn uzun bir göm

lek yapabilirsiniz. Bu gömlek açık bir renkte yapılırsa siyah bir eteklikle giyilebilir. Kemer, Yaka ve 
kra\'at koyu renkli bir kumaştan yapılır. 

3 - Evde ve misafirlikte giyilebilecek pamuklu kadifeden güzel bir rob .. Bu robun korsesi gayet sı· 
kıdır. Bu suretle belin çizgileri tamam.ile meydana çıkar. Etek kısmı geniştir. Yakası ketendendir. Ke
narları beyaz işlemelidir. 

. Gerçi kararlaştırılan zamanda 
kürkçünün adamı Pola Negriye mü 
racaat etmiş ve mantosunun emir· 
!erine amade olduğunu, ancak bu
nun için 43.05 frank vermesi icap 
ettiğini haber vermiştir. 

4 - Uzun kış gecelerinden istifade ederek evde kendinize güzel yünlü bir rop yapabilirsiniz. Yaka 
ve kollardaki süsler ufak inci taklidi boncuklardan yapılmıştır. Kemeri de kenarlarından bu şekilde bon· 
cuklarda işlersiniz. Kemer ipekli müslinden olacaktr. 

5 - Eski kadife parçalarından istifade edilerek yapılmış ~zel bir resim çerçİ\:esi. Eski ye kullanıla· 
mıyacak kadar fena görünen bir çerçevenin üzerine sarılarak yapılmıştır. !ster~cniz üzerine resimde gö· 
rWdüğü gibi sırmadan bir çiçek işliyebilirsiniz. 

Halbuki Pola ~egri kürkün ta
mirini 15 franka pazarhk etmişti. 

Kürkçü ödenmemiş eski bir fatura
nın mevcut olduğunu ileri sürüyor
du. 

6 - Maron renkli jerseden bir caket, önü sandır. Omuzlar ve etraf marondur. 

Hakikat halde, 1935 senesinde 
Sen mahkemesi Pola Negriyi kürk
çüye 30.450 frank vermeğe mah· 
kum etmişti. 1935 ~enesinde tanzim 
edilmiş olan bu fatura, artistin ka
tibi tarafından tamir ettirilmiş bir 
manto ile bir halının tamir masra
fına aitti. Halbuki bu manto ile ha· 
lı kürkçüden alınmamıştı bile .. 

Pola Negri mahkemeye müracaat 

ederek eski manto ve halının kürk
çüye kalmasını, fakat sansar kür· 
künden yapılmış yeni mantosunun 
iade edilmesini istemiştir. 

lşi tetkik eden nöbetçi mahkeme 
artistin fatura muhtevası olan 
43,805 frankı ödemesini ve ancak 
ondan sonra tamirdeki eşyalarım 

alabileceğine karar vermiştir. 
Pola :--;egri, bugün, 304-50 frank 

iken üç senelik faiz ile birlikte 
43805 franka baliğ olan borcunu 
ödiyecektir. 

Onu unutınağa çahşmanız hayırhdır 
Emirgdn M. P. S. imzasile ald1ğınıız bir mektuptan: 
"Bir delikanlı ile tanıştık, seviştik, nişanlanmağa ve evlenmeğe ka

rar verdik ... Ailem bu işe razı oldu ... Artık yalnız ni~anlanacağımız ta
ıihin tesbiti meselesi kalmıştı. Fakat sevdiğim delikanlının annesi ser
vetimiz olmadığını ileriye sürerek bu izdivaca razı olmıyacağını çok 
kati bir şekilde oğluna ~örlemiş ... Sevgilim de bu mazereti ileriye süre
rek benden ayrılmak istiyor ... Beni se\·mekte devam ettiğini, fakat an
nesinin sözünden dışarıya çıkamıyacağım söylüyor .. Ben bu evlenme
dtn ümidimi keseyim mi? Yoksa bekliyeyim mi?,, 

Size vereceğim cevabın çok canınızı sıkacağım biliyorum. Buna 
rağmen sizi beyhude ümide düşümıeğe kalkmıyacağım. Ne kadar müş
kül ve ı~tırabh olursa olsun kendi huzur ve sükununu, a~ına tercih 
eden bu delikanlı ile al!kanızı kesiniz, ailesinin muvafakatini almağa 
katkışşanız bile muvaffak olacağmızı zannetmiyorum. Diğer taraftan 
bu gencin sizi derin bir a;kla .SC\'diğini de sanmıyorum. 

Başkasının tesirile kararlarından bu kadar çabuk cayabilen bira
damla beraber mesut bir yuva k-urmağa imkan yok gibidir. Cesaretinizi 
toplayınız. İ!ltikbal hakkında ümitsizliğe dü~meyiniz. Ve size layık ol
mıyan bu _'.!'enci dü3ilnrneyiniz. Unutmağa çalışınız. 

r.r. imzalı okuyucumuz yazıyor: 
"Annemle beraber yaşıyorum. Hiç evlenrnemeğc karar verdım. F'a

kat beni ısrarla istiyen bir adam var .. Annem de onunla evlenmemize 
taraftar, siz ne dersiniz?,, 

Annenizin tavsiyesi yerindedir. Sizi istiyen bu adamla evlenmenize 
hiçbir mani yok. Yuva kurmak, ,.e c:!miyete faydalı olmak, insan nesli· 
rıin devamına çalışmak, çetin hayat yollarını kolayla5tıran bir ülküdür. 
Oksür bir hayat kadar hazin, tahammülü müşkül hiçbir ıstxrab yoktur. 
Emin olunuz. Birkaç sene sonra annenizin ta,·siyelerine kulak asmadı
ğınız için çok üzülecek ve ıstırab çekeceksiniz. lyisi mi, henüz vakit mü
saitken hayatınızı bu tavsiyelere uyarak yoluna koyunuz. 

1939 da makyaj ve tuvalet 
ne şekil alacak ? 

1939 kadını 193 8kadmından pek lcaklardır. Çünkü 1939 da moda o• 
farklı olmryacaktır. Bununla bera. lacak Mey Vest tipidir. 

bcr sıhhat, tabiilik ve gençlik 938 ......................................... . 
den daha fazla itibarda olacaktır. i i 
Makiyaj çok büyük bir itina ile i Moda haberleri : . . 

1 k b . k d .. .. b : • 
yapı aca ve ır a ın yuzune a- • - ........................ - .............. : 
kıldığı vakit boyalı yahut boyasız * Siyah tuvaletler altında mavi 
olduğu çok gUç farkedilecektir. kunduralar bu yılbaşı balolarında 

Saçların rengi tabii olacak, si- ilk defa olarak görülmüştür. 
yalı saçlar çok büyük bir itibar ka. * Bütün elbiseler üzerinde ga
zanacak, platin saçlar tamamile yet iri sedef düğmeler lakılmak-
görünmcz olacaktır. tadır. 

1938 sonbaharında moda olan * Siyah ipek krepten roblar üze
makiyaj renkleri, tabii: olarak hiç rinde ince rugan süsler de 1939 
insanda bulunmıyan renklerden i- modasının gösterdiği yeniliklerden. 
baretti. 1939 da bu sun'i renklere dir. 
artık rasgelinmiyecektir. Pembe * Tüyleri gayet kısa kırkılmış 

renk makiyaj için en fazla beğeni- kastor mantolar çok modadır. 

len renk olacaktrr. * Gül kurusu renkte kadifeden 

Dudaklar kiraz renginde, tabii balo elbiseleri de yeni yılın mo= 
inhinalarını meydana çıkaracak §e- daları arasındadır. 

kilde boyanacak, bu günkü gibi yıl. ·:t Bugünkü bakıma göre gecclc
dızların dudak şekilleri örnek itti- yin giyilen kunduralar tm·aletin en 
haz edilmiyecektir. mühi~ tarafıdır. Yeni modaya bir 

Göz kapakları fazla koyu gölge. örnek yarntmağa çalışan lerzihane
lerle ağırlaştırılmryacak, hafif, fark ler kunduraların rengini, kundura

olunmıyacak şekilde şeffaf bir ma- lnrm orijinal oluşunu da gözönün
kiyajla iktifa olunacaktır. de tulmağa mecbur oluyor. Parisin 

1939 da tabiilikten ayrılan yal- tanmmış kundura mağazalarından 

nrz tırnak cilaları kalacaktır. Git- birisinin sahibi kcndisile görüşen 
tikçe koyulaşma meylini gösteren bir gazeteciye: 
tırnaklar 1939 da simsiyah olacak-
tır. 

"- Bu sene yeniden düğmeli 

potin modasm:ı dönüyoruz, demiş
Kaşlar daha az yolunacak, bu - tir. Yeni moda potinler beş dilğ

run taraflarında geniş olacak, uç. 
laruıa ~oğru sivrilecektir. 
Makiyajın alacağı bu yeni ııekle 

verilecek isim henüz tamamiyle ta
ayvün etmemiştir. "Taravet maki
yajr,, "gençlilc makiyajı,. yahut 
"sıhhat makiyajı" ismi verilmesi 
de düşünülmektedir. 

Yeni moda kadrnlart biraz daha 
rok yemek yel""Pğc ı:rvkPdecek J!İ

bi görünüyor. Bu suretle rerhiz 
knJimest d 0 modalığrndan siline • 
cektir. Artık kadınlar daimi ımret-

melidir. Keçi derisi en güzel deri
dir. Yeni yıl modası bu hakikati 
anlamıştır. Art.ık nadir derileri 
kullanacağımızı zannctmiyorurn. 

Çünkü, kec;i derisi her rengi pek 
güzel kabul ediyor. Gayet sabit bir 
ıwkilde boyanıyor. Ökçelere gelin
ce, onlar da hafif !jekildc kısalmak 
ve alçalmak temayülünü lnkip e
diyoruz.,, 

* Pirinçten ya
0

pılmış e·ı eşyası
nı parlatmcrk için üzerine bir kaç 

te tartılmak ve kilolarını düşün. damla limon .sıktı'!<tan scnra kuru 

mek mecburiyetinden azade kala- bir bezle iyice oğmalıdır, 
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pjlli#i~ t Yeni kararttı tatbiki karşısında dü.11° takımlar sahaya alelô.caip kadrolarla p_kmışlordır. Bir tarafta, içinde Adnan Akm, Salahaddin, Hasan,Or!ıan, !smail Kibi tekaiillerle s~ 

lıaya çıkan lstanbulspor takımını görü.yorsımuz. Diğer tarafla da üstte !Iilcil !akımının im hajtaki lekaüllcrle tamamlanmış kaarosu, altta da ay11i takım 111 geçe11 hafta esas 
kadrolıı resmi var .. Bu iki resme bakarak değişikliklerin ne kadar çok olduğunu anlayabilirsiniz. 

Şerelf -
Hil3.l: 3 Beşiktaş: 7 

·Istanbulspor: 21Süleymaniye:O 
iJe~iktaşlı Şeref Süleymaniye mü

dafaasını geçiyor. 

Çok eksik hire·r kadro ile çıkan Maç çamura ve yağmura rağmen 
bu iki takımın oyunu alaylı bir çok güzel ve zevkli oldu. Beşiktaş 

Vaıro şaka · 

Yeni kararın 
tesirleri 
~e 

Klüplerimizin alması 
li.zım tedbirler ! 

tekaütler maçını hatırlatıyordu tamamen hakim oynadı 

·m [~•· 

.,. 
~ 

' ' 
Bcılen Terbiyesi Umum Müdür

lüğünün, talebe YC askerlerin 
klüblcrıle oynamamaRr hakkındaki 
kara:rr, diin bütün sahalarda oyna
nan ,.e oynanması İcab eden ma~
larda tanı bir hercümerce sebeb ol. 
do. Jlemen bütün ldilb idarccUeri 
bir iki giin gibi kısa bir zaman 
zarfında ılerhal tatbik edilmesi is
tenen bu kararla şaşkına. dönmüş
lerıli. nu miinascbetle lıazı klüble
rin yep~ eni bir tııkmıta sahada gö
:ıüktükleri \'C bazıli:ı.rınm" da artik 
isimleri unuiulmağa başlamış cskl 
me5hur futbolcülcrden birkaçını 

tekrar takıma ~ldıklarr görülılü. 

Süleymaniyeye penaltıdan gol böyle oldu. lstanbulspor kaTecisi bir korner atışı;ıı kurtarıyor. 

Günlerdenberi yağan yağmur, yor ve yorulan tekaüt oyuncular 
yağmurlu havalarda oynanabilecek bol bol düşüyorlardı. Ve her düşen 
yegane saha olan Şeref stadını da yerde bir iki saniye kalıyor, ondan 
bir havuz haline getirmişti. Böyle sonra ı;:amur içinde doğruluyordu. 

olmasına rağmen Necdet Gezenin Bu sırada da tribilnlerden kahka -
uzun düdüğü lstanbulspor ve Hilal balar, bravolar, ahlar, vahlar yük
takırolarını sahaya çıkardı. Her i- seliyordu. Dakikalar geçtikçe oyun 
ki takrm da dizildiği vakit tribün - biraz daha canlandı. Bilhassa tstan
lerden kahkahalar yükselıneğe baş bulsporlular Adnan Akını müdafa
ladr: Çünkü !stanbulspor takımında aya aldıiar. Samih ileri geçti ve mü
bu sene çok ümit bağlaanan genç temadiyen Hilal kalesini sıkıştırdı-

Havanın gayet soğuk ve yağıı;ılı din, Burhan ve Muvaffaktan malı-

Esas0ıı hafta içinde stıan bazt 
h&berlertle, bazı t•ski me~hurlarm, 

ta.lumcılrmın istikbali namına tek
rar antrenmanlara. başladıkları ha.. 

heı- yeriliyor<lu. Bu suretle birçok 
kimseler ~enclercc a.Ikışlatltkları 

\'e uğ"runa haykırdıkları futbolcü
leri tekrar sahada görünce seviıı. 
diler, Il:ıtt~ Jmnlarm içinde: 

oyuncuların yerlerine senelerden -
beri sahalardan uzaklaşmııı tekalit 
oyuncular yer almıştı. Bilhassa sağ 
açıkta, üzerinde lacivert bir kazak, 
başında bir bere ile yer alan hakem 
Adnan Akın nazarı dikkate çarpı -
yordu. 

- Ah ... Arlı!\ futboJümüz yine 
Şimdi takımları yazalım: 

lSTA.NBULSPOR: Nejad - Ali, 
eski kudretini buluyor, ~ine Avru- Sa.mi _ İsmail, Tank, Burhan _ i\(1-

pa takrfülıı.nıır hnll:ı<: pamuğu gibi nan Akın, Salahaddin, Orhan, Ha-
evire çm ire yenmeğe başlarız.,, di
ye hayalfıta kapılanlar olduğu gf. 

bi; 

- Eyvah, en kunetll istidatlar 
ortaıla ~·ok, demek ki bu gençleri 

spdrumu:1. artık kaybetti,, diye ha. 
yıfiananlar da \'ardı. 

Bu arada bazı sahalarda, takmı
lar arasında da lhtilaf1ar ba.~~ös
tcrdi. Birçok taıumlar, rakiplerin

deki oyuncuların büyük bir kısmı
na talebe oldukları iılıJiasilc itiraz 

san,Karnlk. 

HİLAL: lfnrad - Akif, Muammer 
Ltitfi, Zeynel, llal(ık - Mu~tafa, 

Rüstem, Hakkı, İbrahim, I\emal. 

Tam bir çamur deryasında yarı 

tekaüt, yarı genç ve hiç görmediği
miz yeni yeni elemanlardan teş~k
kül eden bu iki takımın oyunu ha
kikaten zevkli ve alaylı oluyordu. 

Zaman zaman topla koşan bu ye
ni elemanların kayarak çamurlara 
yatışları, tribünlerden türlü türlü 
sedaların yükselmesine sebeb olu -

ettiler. Uakeınler bu yaziyct kar- yordu. 
şıo;ında uzun zaman · iddiaları tcL 
kike mecbur olılular. 

* • * 

Biraz ağır basan Hilalliler, birin
ci devrede Hakkı vasıtasiyle 2 gol 

atarak devreyi yedikleri bir golle 

Dünkü ,·azlyctl gördüktt>n ,;onra 2-1 bitirdiler. 
artık yeni lmrarrn sporumuzda ya. İkinci devre birinci devreden da
parağı değişiklikler de kat'i olarak ha enteresan oldu. Zira yağan yağ -
a.nlılr:;ılmı5 oltlu. Takımların yapa- mordan biriken göller daha büyü -

cağı tel;: bir hal <:are~i vardır. O 

da simdi e\· bark sahibi olan kimi
si tüccarlığa, 1\lmir-l mC'muriycte 
bel bağlamış bulunan t>dd eleman-

~ 

ları tekrar antr<.'nm:ına başlatrp 

Süleyman iye 

Stadında 
Maçlar tehir 

~d· idi 

olmasına rağmen takunlarının sa
)1.aya ne şekilde çıkacağını bir tür
lü kcstiremiyen koyu taraftarlarla 
Şeref stadmın üzeri çinko kaplı 

lribünü dolmuştu. 

Takımlar sahaya ~ktıkları zaman 
Beşiktaşın da son karardan epey 
mütee.ssir- olduğu görüldü. Hakkı, 

Nazım, Faruk, Fu:ıt, Rifat, Sabri 
gibi takımın en iyi elemanları orta-

lar ve bu sırada kazandıkları penal- da görünmüyordu. Beşiktaşlılar §ÖY 
tıdan bir gol daha yaptılar. Buna le dizildiler: 
Hilnllliler Hakkı vasıtasiyle üçüncü 1 Mehmet Ali • Xaci, H\isnü - Fev
bir golle cevab verdiler ve oyun İs- zi, )l('tlH; Rauf - Haya.ti, Rıd\'an, 

tanbulsporun hakimiyeti, fakat Hi- 1 Sulılur, Şeref, Eşref. 

lalin 3-2 galibiyetile bitti. 1 Süleyınaniycliler yalnız Nizamed-

Beşiktaşlı Hakkı Jihı arkadaşlarını böyle tril>ii1lllen sryretti. 

Talebeler hakkındaki 
kararname karş!smda ... 

-

Dün iki klüp takım çıkaramadı 
Bir ço:c birinci sımf takımlar tekaütlerle oynadılar 

Talrlı ..:l~rin spor klüblerindcn ayrılmaları hakkındaki kararın 

tıı.tbikından sonra dünden itibaren takımların Yaziyetlcri alt üst ol
muş ,·c kaılroları pek garib bir hal almıı;;tır. 

Bu sa~' fadaki yazıların lıep..,in de bu noktalan ve talimıların ha
lini a~·rı :ı~·rc okuyup anlıyacaksı nız. Biz buraJa i5in kısacık bir 

hulasasını yapalun ... 
Dün bu yüzılen iki klüb sahaya takını !;ıkaramıunış ve hüknıt'n 

mağllıb olmak 'aziyetinc düşmüştür. 

rum olarak şöyle dizildiler: 
Ilayati - Ruhi, l\lartıışan - İbra

him, İbrahim, Kail - Rauf, Neılrct, 

Dani':', Diran, Raif. 
Oyuna tam 15,7 geçe hakem Şazi 

Tezcanın idaresinde başlandı. Bi. 
rinci devrede Beşiktaşt fena vazi
yete düşürmüş olan Süleymaniyeli
ler ayni neticeyi almaya azmetmiş 
gibi oyuna .başladı.lar. Ve Beşiktaş 
kalesini arka arkaya hücumlarla 
hırpalamaya başladılar. !ki dakika 
içersindc gol yemek tehlikesine ma
ruz kalan Beşiktaşlılar, Hüsnünün 
uzun bir vuruşuyla biraz nefes alır 
gibi oldu. Top Bedüde, Bedii Haya
tiye attı. Hayati de önündeki beki 
atlatarak ortaladı. Rıdvan marka 
edilmesine rağmen güzel bir vuruş
la topu Süleymaniye kalesine sok
tu. Şimdi şaşkınlık sırası Süleyma
niyelilerde. Çünkü topu bir türiü 
uzaklaştıramıyorlardı. Ve uzakla • 
şan toplar da bugün çok becerik -
ı:1iz oynı;ı"an muhacimlerin tekrar 
Beşiktaşltlara kaptırması yüzünden 

geri geliyordu. 

Mütemadiyen sağdan oynamak is
liycn Bcşiktaşlrlar Hayatinin bir 
ortalayışı esnasında Rıdvanm kafa 
vuruııuyla ikinci gollerini de attı -

lar. 

23 üncü dakikada penaltıdan Fev 
zi takımının üçüncü golünü yaptı. 

Bir anda oluveren bu goller her i
ki takımı da asabiyete sevketli. 
Şerefe yapılan bir favlü hakem çal
madı, Şeref d~ bir favl yaptı, fakat 
dışarı çıkarılmadı. Oyun bu andan 
sonra biraz bozulur gibi oldu. 

Biraz sonra kaleci Sabri Suldurun 
ayağından lopu kaparak muhakkak 
bir gole mani oldu. Fakat ne yazık 
ki sağ elinin çıkık parmakları onu 
oyuna de,·am ettiremedi ve biraz 
sonra da birinci devre 3-0 I3cşiktaş 
lehine bitti. 

İkinci devreye Beşiktaşlılar daha 
büyük bir süratle başladılar. Bugün 
çok güzt"!l oynıyan Fevzi, Rıdvan, 

Hayati güzel anlaşıyor Ye her an i
çin Süleymaniyc kalesine tehlike ya 

1 ı-atıyorlardr. Bu sırada ayaktan a -
: yağa dolaşan top Suldurun ayağile 

An karada lik 
maçları 

Galatasaray .. Gençler 
birliği berabere kaldıla 

Ankara, 1 (Hususi) - Lik ma 
!arına bugün (dün) Muhafızgüc 

sahasında devam edildi. Hava ço 
soğuk, saha çamurluydu. Galataı;j 

ray - Gençlerbirliği arasındaki lı 

müsabakayı, takımlar, mektcb talC 
helerinin klüblerden çıkması Uz 

rine, tekaüt futbolcülerden müreı 
keb bir kadro ile yaptılar. SeyirCl 
ler arasında futbolü terketmiş o 

yuncuların tekrar sahada görülm~ 

üzerine bir gülüşmedir başladı. 

Müsabaka bir çamur deryası 1 
çindc oynandı. Takımlar ilk devre 

de ikişer gol yaptılar. İkinci devrt 

de gol yapılamadı ve müsabaka 2• 

beraberlikle hitam buldu. 

--o-

Galata ü rnçlerbirligi 
Yeni Hare h~yetini seçti 
Galata gençler birliği senefı 

kongresini klüb binasında yapmif 
tır. Kongrede senelik mesai rapo
ru okunmuş, klüb bir sene zarlIJl 
da 1052 lira varidat temin et~ 
bundan 400 küsur lira masraf cdi 
lert'I- mütebaki 528 lira ziraat ban 
kasma yatırılmıştır. 

!{ongre sırasında kllibün birine! 

takım azasından Halil, hasta ya· 
tan bir arkadaşlarının sanatoryO' 
roa yatırılması hususunda i<lart 
heyetinin alaka ve iltimasmı iS· 
temiş, bu fikir memnuniyetle kar• 
§ılanarak hemen icab eden makaiıl 
lar nezdinde teşebbüsata giri§ile' 
ceği vaadedilmiştir. 

Okunan raporlara göre, k!Üb· 
bundan üç sene evvel federe edil' 
diği halde o zaman üçüncü küme' 
de iyi netice alarak ikinci küme~t 
geçmiştir. İkinci kUmede o ııe ı:ı 

küme birincisi Hilalden bir pu,;,all 
farkla ikinciliği temin etmiş, 'b1J 
sene de kümede, maçlar nelicelell' 
memiş olmasına rağmen bugün ))1 

bir vaziyette olduğu bildiriliyor• 
du. 

Raporların tasvibinden sonra i• 
dare heyeti intihabına geçilmiştir• 
Neticede K'amil Bingöl başkaııı 
Server Işıltan muhasib, Nuri Uer• 
çil murahhas, Mehmet Taşkol kli• 

tib, Ce1fı.l Kolcu tahsildar, Hakki 
Akdoğan tahsildar, balıklara dil 
Saim Birgök, Süleyman Ulukut, 

yedek fı.zalıklara da Faik Kayıuıkı 
Saim Bayındır, Mehmet Yılmaı. 
Muhib l{apnak, Latif Çatık seçil' 
mişlerdir. Yeni idare heyetine ve 
klübe muvaffakıyetler dileriz. 

Lik maçlarında 
puvan vaziyetleri 

O. G. B. M. A.Y: p. 
Bc~iktaş 11 8 3 o 16:13 30 
Fener ı 1 $ 2 1 37: 9 29 
G.S. 11 8 2 l :H:12 29 
Vefa 11 6 :3 2 23:18 26 
Beykoz 11 4 3 4 28:23 ?" .,,.,, 

1.Spor 11 2 2 7 16:26 11 
T.Kapı 11 3 o 8 11:35 11 
Hilal 11 2 1 8 16:36 16 
Sley. 11 1 3 7 9:28 16 

içine aldılar. zaten kalecisiz olaıı 

Sü!P.:\'Inaniyeye Beşiktaş on biri ın· 

saha~·a. çılmnnaktır. Hem bu yeni 
yolun fa~·Jalı tarafları da olacaiı 

~üphcsiz<lir. Eskilerin kat kat ol
mu5 giılı{'klerile dahi şimılikllcrtlen 
daha çok mu·rarrakıyrt elde ede. 
ccldcri tecriibeİı•rle ~,ı.biitlr. Esa
een fut holümüzüıı eski mU\ affakı
yetlerinf tamamen 'kaybetmiş ol
mal(ı da bu ,.MUde lıiiyiik bir \inıid 
n•rmektediP. 

İstanbulspor, Hilal, \'efa gibi birinci smıI klüblcrimi:1. tekaüt_ 
!erini oynatmak merburlyctiııde kalmı>;olar<lır. Hele İstıınbulspor 

takımınıla hakem Adnan Al<m, ı:ok rski o~·uncularılan Sal:lh:ııldin, 
Orhan, Ha<ıan ~ibi birçok teliaütlcı in yer alması pek ~arih bir v:ızi
:vct ~·aratmıstır. Talebeler hal<kınılaki lmrarın diiziinclerl~ futbol
cüye malik olan Il<'!'.:ik1acı, Gıı.lata ... arar, Fcncrbahçe gibi klübleri
miıin t::ı.kunlarıııa ılahi büyült te..,irlı-r yıı.p:l<'ağı \'t' bütün bir nwııı
leket ~µorunun bugünkü gidl,atı nı alt füıt edeceği dilıı tamanl<'n 
anla.~ılnııti tır. 

4 üncü defa Sülcymaniye kal<'l'line rayla Rıdvan, Rıdvan, Suldur vnsı· 
girdi. Sonra Süleym11niyeliler mıı.ğ- tasiyle üç gol daha yaparak gol a' 

S. A. 

ve yapı_şkan olması yüzünden hn
kenı ?gurı BO:Jut bÜ ma_çları tehir 
ctmişlir. 

lÜlıİ\'Cli l:alıul etler \•aziyeltc oyna
mai{:ı ba-,ladılar. Beşiktaşlılar Sü
leymaniye kalesini sıkı bir çember 

<ledini yediyP çıknrdılur ve oyun cln 
bu neticeyle Beşiktaşlıların bariı 

bir faikiycti altında 7-0 bitmiş oldu. 



Dı7n Ttr~ sl•tlındtt gayri/edereler arasındaki maçla l'erayı yenen Kurtuluş ve mağl'P Ptra takımları 

stadında iraksDm stadında 

Boğaziçi 
hükmen galip 
Altınordu takım 

\'lkaramadı 
Dün, Kadıköyünde oynanması i

cab eden ikinci küme maçında Al. 
tınordu klübü talebeler hakkındaki 
karardan sonra takını çıkaramadı
ğından, rakibi Boğaziçi maçı hük
men kazanmı12tır. 

Galata Gençler de 
hükmen galip 

Ortaköy takım 
çıkaramadı 

Şeref stadında yapılması icab e· 
den ikinci küme maçlarının birin
cisi de son karardan sonra Orta
köy takım çıkaramadığından oyna. 
namamış, Galata gençler hükmen 
ga!ib sayılmııılardır. 

Beylerbeyi : 3 
F eneryılmaz : 1 

GlinUn yc>gane ikinci küme ma
çı, Şeref ıstadında Beylerbeyi ile 
Feneryılmaz arasında oynandı. İki 
taraf da eksik kadrolarla çıkmııı
lardı. 

Netice 3·1 Beylcl'beyinin lehin
de bitti. Gayrifederelerden Gaiataspor • Ar navutJuiy taktmlan bir artsı. 

Gayriftdtrtlırden Arnavutiöy • 
Galataspor maçı hakemi Halit G11-
lip 3ladyt1mrm çamur deryan ;~,... 
dt oyunculara dert 11nlat•ola roır 

etti 

.Artık diyebiliriz ki, oyun Kurtu. 
Iuı nısıf aaha.smda oynanı;> ~r. Bu 
arada Pera sol açığı ile aantrfor 

Budirinln beceriksiz1ikleri :>Uzun. 
den birkaç muhakkak col fırsatı 

kaçırdı. Bu de\'rede Kurtuluılular 

da birkaç akın yaptılaraa da Pera 
müdafii Hristonun ve santrhaf E
tiyenin yerinde müdahaleleri bu a
kınlan neticeaU: btrallıyordu. Bir 

aıra Pera lı:aleciai bir Kurtulut w
Ull.k mıurı. &tlatablWl. .. 

rlncl devrede ha.kem Kurtuluetaa 
bir oyuncuy\l ~rl hareketlerlndt'n 

(Dtı:a"" 11 incidt} 
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Btpktaı takımı dükün kadrosilt 

erw 1 • ...................._~ ...... 

Sültymaniye • Bt§iktaı maÇ1nda karmakar'l'k bir an. 

Gayri federeler 
arasında 

( Baıtarafı 9 unt:llda) 

dolayı çıkardı. 

ikinci devre Kurtub11lular, on 
kişiyle oynuyor. Bu devre birinci 
devreye nazaran daha heyecanlı ve 
zevkli oldu. 

1 
Oyun mütevazin cereyan ediyor. 

ı Bir ara Kurtuluılular, Pera nıaıf 
c 
' ıahaama yerieıir gibi oldular. Bu 
aıra bot kalan Pera kalesine çeki
len ıüt avta gitti. 

Oyun golsüz devam ediyor. O. 
yuncular aruıra ıerUiğe kaçmak 
iatlyorlaraa da hakemin yerinde ve 
kat'i kararlan bu harekete mlnl o
luyor. NeteJdm Peralı bir oyuncu· 
)'U aa hakem bu devrede çıkarıyor. 
Her iki taraf da 10 kişi. Oyun or
talarda. Bir Pera akınını kesen 
Kurtulut müdafileri topu muhacim· 
lere geçiriyorlar. Oyunun bitmesi· 
ne on dakika var. Seri bir akınla 
Pera kaleılne inen Kurtulutlular, 
kalecinin tereddüdünden ve geç 

V AZAN: L. Buse" 35 Yıhnı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman sayyaht 
Samoalar, uzun boylu, bir aek- ı _ 2 _ rece büyük heyecanlarla öfrenebilr 

sen boyunda, mUtenuib endamlı, f tm k .. _, Nak ~- diğiın bir hakikat.Ur. 
U l damı rd Bili k d 

aza e e te)·u.. ledece.,uu 
g ze a a ır. 1&11& a ın. . . . nu halim ıelim ve yıu11yamlıktan 
J b

. w b aklar w hakikatler benım gibı tftltUn dünya· 
arı, ıru e ce ac ma rag- • eser kalmımrı JıısaııJanıı )'amy&Dt 

men gayet güzel vücutlu, yüzleri ya~ kanaatimi verecek kadar cedleriyle hlli bailıhklan vaı-
çok canlı ıillün gibi enamlı zarif &I • Onlar pek eıki mazilerine ait bu 

Ben kendi hesabıma çok defa or-
kadmlardır. bağları liali cemiyetler Ye lidi 1~ 

Zeytuni esmer renkleri, Inıacunt ta Avuatralyanm vahi! ormanla. 
rmdakl kabileler araamda bile tsyle yinler yoluyla muhafua ediyorlar. 

siyahtan açık ılyaha kadar tahav- Son d re ...t.ıı t tt '-1 b yüzler gördllm ki onların Londra e ce ..... u U.a arı u an. 
vül eden dalplı veya kıvırcık aaç- anele · .. _ ölüm ....... k f d ve )'& Berllnde taındıtmı ]>rofeaör- n ucn PmuUUl& eı e e-
lan, kıaa, biru genişçe, delikleri bllm k l in .. k uba ler ve madamların akrabaları olup e ç pe.a uzun ve pe m • 
yuvarlak burunları ve kaim dudak- ta l bir tt l t olmadığından çok defa -npheye ra ı sure e ça lf un. 
lı, etli ağtzlariyle bu kadınlar he- ... B t rlhl rd inci to ı---'- i dllttUm. Benzeyigler o kadar ... en ° a e e P aıu&A ., 
men umumiyetle güzeldirler. ..- · .,.. · dal bl '-ıırtıcıdır. çın .-anan a al'llla r .aaç ay 

En garibi bütün bu Pollnezya tl. yerleımiftim. Bir akfam U.tU ada· 
pinin tamamlyle lılogol tipini andır- nm ılmall garblaindeld kayalıklar-
muıdır. ·Ja balık avlıyan bir yerliyi tafe· 

Şagılacak elbet eudur Jd bu ada- ğimle füdürdüğUm bir klSpekbalJiı· • 
lar lnıanlarmm !logollarla gerek nm hücumundan kurtanmı. Bay • 

• hareketinden istifade ederek oyu. 
tip, gerek idetlerce pak çok ben- ım bir halde aahile çıkardıiım bu 
zeyişlerl olutUdur. Kogollarm mı adamcağız 0 andan itibaren bur& -----------------------------------------------

Fener -
( Baıtarafı 9 uncuda) 1 mamen kaybetti. Fenerbahçeden de 

larına rağmen Fener kalesine sal· Niyazi ve Muzaffer oyunu terketti· 
dırıyorlar ve mütemadiyen gol fır- ler. Oyun da böylelikle 6·2 Fenerin 
satı elde edi)'Orlardı. Fakat yukarı· lehine bitti. 
da da yazdığımız gibi Kazım ve Şa· Takımlann oyunu 
hap bunları kaçırmakta biribirleri· Fener takımı kazanmasına rai-

\le Yanş ettiler. men hiç de iyi oyruyamadı. Bilhas· 
Fenerliler daha tehlikeli sa müdafaa çok bozuktu. Yalnız for 

1 Fenerliler Beykozlulardan daha vette bilhassa Fikretin güzel oyunu 
az hücum ettikleri halde tehlikeli ele geçen fırsatların hemen tama· 
"-iyetler yaratmağa muvaffak ol· mmdan istifade etmelerine yaradı. 
d\far. Ve bunlardan üç tanesinde 
Fikret arka arkaya üç gol attı. Bir 
lllüddet sonra da Şaban gene kale 
önünde havada yakaladıiı topu ha· 
fif bir kafa wruşile dördüncü de
fa Beykoı kalesine soktu. Bu dört 
golde hemen tamamile tuttuğu to· 
P\l elinden kaçıran Kındillinin ha· 
tasından ileri geldi. 

Beykozlular bütün fyf oyunlan
na rağmen yalnız galibin ayağile, 
bir ıol çıkarabildiler ve birinci dev 
reyi 4·1 mail6p bitiıdiler. 

ikinci devre 
Bu devre başladığı zaman oyun· 

cııl~ soğuk ve çamurla mücadele
<len bıkıp,usanmışlar a)rni zamanda 
da artık tabiatin biıtiın bu şiddetli 
tfetlerine mukavemet edemez ol
ınul'lardı. 

Oyuncular hutalanıyor 
Hemen ilk anlarda Fenerbahçe

den Naci ve arkasından da Beykoz· 
dan Turhan rahatsızlanarak oyunu 
terkettiler. Oyun bu şekilde cereyan 
ederken Beykozlular tekrar bakim 
OYJluyorlar ve Fener kalesini müte-
madiyen tehlikeli vaziyetlere soku· 
Yorlardı. Fakat bu arada her akın· 
da ÇOk uzaklardan şüt çekmeğe sa· 
'·a:.rnaları ve gelişi güzel \'UJ'Uşlan 
Yüıünden ellerine geçirdikleri fır
sattan öldürüyorlardı. 

Arka arkaya goller 
Buna rağmen lsmail Hakkı toplu 

halde yapılan bir akında topu ya· 
kalıyarak ikinci Beykoz golünü de 
atmağa muvaffak oldu. 

Oyun bundan sonra daha ziyade 
hararetlendi. Beykozlular vaziyete 

daha zifade hlkim oldular. Fakat 
bı sırada Ismail liakkırun da so· 
ğuktan hastalanarak çıkması Bey· 
kozu dokuz kişiye indirdi. 

Oyun Fener nısıf sahasında de
vam ederken mudafilerinin uzun 
bir vuruşunda topu ) akalıyan santr 
for Yaşar Beykoz kalecisile akrşı 
karşıya kaldı. Kandilli Yaşarın a· 
) aklarına yatarak gole mani olduy 
Ea da yerinden fırlamak istiyen 
Ya§ar! sıkı sıkı tutarak bırakma· 
ması yüzünden penaltı c:zasma 
sebebiyet verdi. Lebib böylelikle 
be!;inci Fener golünü de yaptı. 

Beykozlular go'e rağmen tekrar 
Fener kalesine irıdiler. Fakat haki· 
miyetleri boşuna gidiyor bir türlü 
gol çıkaramıyorlardı. Devrenin son 
dakikalarına doiru santr çizgisi 
~nde ve boş vaziyette topu ya: 
kahyan Fikret, müdafilerin çok i
leride oluşundan istifade ederek ka· 
leye indi. Ve Kandillinln elleri a· 
rasından altıncı golü de yaptı. 

Oyun bundan sonra zevkini ta· 

Beykozlularsa Fenerden daha iyi 
oynadılar. Bilhassa forvet hattJ mu 
vaffak oldu. Yalnız müdafaada ba· 
zı oyuncular çok aksadılar. Eler 
şanslan olmuş olsaydı dün hiç de
ğilse bir beraberlik temin edebilir
lerdi. Likin Beşiktaş • Galatasaray 
ve hattA Günet karşısmda bile her 
zaman muvaffak olan fakat Fener-

IKızll Gölge 

n un yeslne golllnü atıyorlar. Ve 
birkaç dakika sonra da maç, Kur
tubqun 1·0 gallbiyetile neticelenl· 
yor. 

1989 
Resimli 
Hafta 

Veni yd nüshası 

fevkalade bir 

ekilde çıktl 
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bunlardan, yoksa bun1ıırm mı Mo· yerlilerinde ldet olduğu veçhUe ha 
gollardan geldiğine hilkmetmekte yatını kurtarmıt olmama mukabil 
in1an ıagınr. eıir olarak benim hizmetklrlrğnna 

Fakat aralarında 8 ~ene yqadı- girdi. 
ğun bu insanlar, karakter itibari· 
le o kadar benzedikleri Mogollar· 
dan yine ıatılacak derecede ayn
lırlar. Zira Mogollar gibi cenkçi, 
ıert insanlar olmaları ıöyle durlun, 
bilikli gayet halim, aelim, lntil&m 
ve temizlik ıever, namuıtu ve bll
haua güzelliğe düşkün insanlar • 
dır. 

Eaa.sen bizim bu gUnkU. medeni. 
yetilnızde en yübek zaafımız ola
rak gördUğUmüz 8li• ve lllkl, bu 
insanlar arasmdaki süs ve ltlkl ip. 

tilbı yanında pek aönUk kalu'. Ne 
gariptir ki bu yarı ~ıplak, hattl. A· 
vuıtralyanm en vahşi yerlerindeki 
tamamile çıplak insanların güıelli· 

ğe dütkünlUkleri korkunç bir de • 
recededir! 
Bus«ıı medeniyet ve beyu ren· 

gbniz üzerinde duyduğumuz gurur 
ve iftiharı nekadar yaralıyacak O· 

lursa olllm, her 1eydeıı evvel ıu. 
nu ıöyllyeceiim ki benim edindi· 
ğlm kanaate &are buıtlnkU Avrupa· 
nm beyaz, medeni ve nuik insan· 
lan arzın ilk aınanlarda bt'iy .. Bir Havaylı ltadın, millı 'damlan 
yen bu vahtl adalarda, ayni lüll. olan Hula dansında. ,. 

(Pohua) isınlnde olan bu MariD 
r"rlisl 30 yqlarmda, fakat aon de
rece halim, ıelim, iyi bir adamdı. 
Beni hakikaten bir klSpek udakatl. 
le seviyordu. O derece Jd yanım

dan bir dakika ayrılmıyordu. 

Fakat hlmıetimde bulunalı bir a, 
kıodar bir müddet geçmemifti kl 
be nde bu adamı eon derece merak 
etmeye bqladıın. 

Zira bana bu kadar ıadık bir a• 
dam her 15 günde bir birdenbire 
kayboluyor, kendini arayıp bula ,. 
mayınca: 

- Vay mendebur vay! kaçtı! .. 
Diyordum. Fakat Uç gün aonra 

Pohua tekrar geliyor, ıeutzce, hiç 
bir py söylemeden itlerine devam 
ediyordu. 

Pohua tekrar yanıma döndUfll 
zaman adamın hali ıon derece a&· 
tıl&cak bir dellilklnrteidl. O ha • 
Um adamın yUzllrıe bir cani yUd' 
celmlt bulunuyordu. G&len kan 
çanağına d&mıUt bir halde, uyb· 
su, yorgun ,korkunç torkallo ba
kıyordu. YüzU c&U yutıklar, Ti • 

de, ayni hayatı ya~amıllardır. =========== Buglln ytldedmizin ve derileri • Yan eemer, beyazlara en yüm 

bulunan Polineıyahlarm da daha 

cudu yaralar, bereler lçlndejdL O 
Uç gün l&l'fmda fevkalUe ayıfl&
m11, avurdu avurduna çOkıallf, ft 
son derece yorsun bir halde yam
ma dönllyordu. O vakit o kadar 10l'6 
sun. zihnen o kadar metıuI &arU· 
nllyordu ki, canı adeti. kon1JllD&k 
bile istemiyor, mak.s&Uarmı lw'•• 
ketlerle ifade ediyor, tek bir kfU-. 
me bile aöylemiyordu. 

bahçe karşısında da hemen her za· 
man §8ftSSlibla ulnyan Beykozlu· 
lar dün de kaderin bu cilvesinden 
kurtulamadJlar. 

mlaln hayli deiil!kliklerine rafmen 
gerek insan tipleri itibarile ve se
rek bir çok ld~ ve itikatlar bakı
mından hlll A vustralyada yqadı. 
ğmm Jamanlaıa ait ballan mu'ba-

HABER' iN RESiMLi ZABITA 

valıtl, A vuıtraıyarım en vahlf yam. 
yam kabilelerinden gelme oldukla
rını da ispat eden hldJıse benim aon 
derece tehlilı:eler içinde ve aorı de-

ROMANI: 
Fakat bütün bu bitab ve hara1t 

haline ralmen p.yeı me.'ut ve n. 
hat bir &arllnllfi Vardı. 

Bu civar adalann ldetJednl, &..; 
yinlerinl pek cUzel bildlitm ._ 
Pohuanm b6yle 4i1er yetWerdel. 
ayn olarak muayyen umantitda 
kaybolutlanna hiçbir ID&D& wreml• 
yorum. 

Evvel& Pobuanm bul eUiyaDe 
ifler yaptıfından ıllphe ettim • .»' 
ra çıplak vücudunda 1Jisanmal& 
çaıı.rlmıt olmuma ntmen ıe-.ı.. 
rl çıkanlam&DUI tue kan Werl de;., 
glSrür Slbl olmuttum. 

Bu ıüphe beni rahatm etti ff 
ıtmUn blrlacle kendi hayatım illa 
de ıüphey edüter gibi owua. 

Bunun ll&erlne kencUllnla cbıa,et 
itlerine kartı ne derece b--.i ol· 
dulunu anlıyabilmek için vahtiY&
ne bir tecrllbe yapmağa karar ter· 
elim. 

Bir gün yelken g'1nislnde 'Po
huanm göıtı önünde, ipleri karij • 
tırm11 olmaımı behane edftoa yJ. 
ll adamlarımdan gene; blritılıt &ta. 
detle Uıerine nldırdmı ve kaba ... 

tini bıçafmıla deterek kanattım. 
Gene; yerllnln dirl el'I berin 

kll"DlW kan frPırmca Pohuanm bir 
denbire harikullde bir heyecanla 
g6zleri kaydıjuu, tltrlyerek yere 
cllltttıiünll ve ağzından k&plUdu 

l 
reldilin lhayretle g6rdllm. 

Kan manzaram Pobuaya yıldmm 

sftllftlmatft. 
( DttJOMi ""') 
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Abdürrah.man karşısındakilerin en 
küçük ~areketlerini bile gözünden 

kaçırmıgarak söyledi 

-Sa-
Yanma yakla tı. HUrmctle eğil

di: 
- Matmazel ... 
Genç kız hayretle ona baktı. Bu 

adamı tanımıyordu. Nclkcntal de-

- AllahUalem bu çocuk gene bir 
cmgar çıkaracağa benziyor. 

vam etti: 
_ Peki Kara, sana her zaman- - Hele kabul <ıt. Sonra &Öyle.. Sarya yine gecelanamdan ik.I _ Matmazel Löveyrlye ilo gö. 

kinden, kara Halilden daha mU- rim. saat sonra eve gelen Karayı uya-
- Kim bu oğlnn? 
Knhvccl eliyle ihUynnn nğunr 

kapıyarnk: 

- Sus. Diye haykırdı, ne halle
diyorsun? 

rüşUyorum değil mi efendim? 
kemmel bir ruba yapacağım. Sen AbdUrrnbman bu konuşuştan nık beklemiş ve gelir gelmez karuı-
bizimsin. Fakat sen de hlll toy yalnn bir neUco çıkarabilmişti. O lıyarak sormuştu: 

- Evet. 
- Affedersiniz. Size bu eekllde görünüyorsun. Ne olur, sanki Ka- da Metanın bu İznik muhasnraaile - Oğlum, bu zamanlara kadar 

takdim edilmeden mllracaatim kara Halil bnbanıı hükmederse. ?.le· pek yakından meşgul oluşu ve bu- neredesin? 
balık amıı acele bildirmek fstedl-

eele, devlet umurunun rahne bul- nun için aarnsa çavuş:ınun öldürül - - Sorma ana, bunu ııonra söy. 
ğim bazı haberler var da ... Evve

Naiıleden: lFi 

tnan:a!lı. bt' -tuı ... ,.ıın zarardan vl- mesinde bir netice dü.ıUnUşU. lerim. 
ka)•esi değil midir? Ama, ne maksadı vardı. Ne karı - Eğer bir krza gönlll verdinııe, 

IA kendimi takdim edeyim: Nel- - Endı 1 nm 
kental. .. Bu ismi işitmediniz gali- siz de değil.. • .İltl 

Azrnilc vakit bırakmaz. Kara 
Abdürrahmnn dedikleri iotc bu de
Ukanlıdır. 

İhtiyar dudaklannı bUlterek dö-
Aıker lııterl ne demek? olabilirdi! Bir elbl.secinin bu işler- biz baban in her §eye razıyız. 

le bu kadar yakmdan alakıuunm Abdllrra.bman gUtdil. 
ba. o halde Ube edeyim: Doktor bul bir ndnm 1aborntuv ra ı;ırm -
Jan DDran•m bir arkadqr... ' ~e teşebbüs etti. F AbdUrrahman, söyletilmek iste • 

nilp Abdilrrahm nın arkasından eliğini anlıyordu. Kendisinin de bu 

baktı: işten bir tek haberciği yoktu. Yok-

manası neye varabfllrdl. Bunları dil- - Ana be. Dedi. Bazan o kadar 
aünemiyordu. Yalnı:z içinden kara • ı budalasınız ki. Bir kızı sevsem o. 
rmı vcrmlf bulunuyordu. nunla gecoyarılanna kadar nere -

Genç kız sevinç ve heyecanla duğu için kaçm ğ cbur o du. 
haykırdı: Böyle teştbbUslerin t k rrür 

- Allah Allah, bacak kadar vey. 
Ben do onu dev gibi birlal sanı -

yordum. Bunun ne canı var ki Ha
frz? 

- Onu bana sorma! eğer eceli
ne susadınsa bir dene. 

- Bir gilrültU çıkaracağını ne
reden anladın! 

- YUzU sapsarı. Onu ben daima 
çatlryacak kadar kırmızı görmeğe 
nlıştım. Hem bu kadar erkenden 
onun burada her halde mUhim bir 
işi oltnak gerek. 

K:ırn AbdUrrahman dUkkAna gir
mişti. Tezgah başında §urayı: bu
rayı bir bezle temizllycn .Meta ba
şını ltı.ldır.ıp Abdürrahmanı &öriln-

. eski bir aşina gibi liubali ko-
nu~tu: 

- O karam, safa arncdt. 

tu, ama, bu keferenin alA.kasmm 
manasmı anhyabilmek için dereden 
tepeden bir §eyler uydurmak liınn
dı. 

Abdilrn.hmantn en iyi bildiği 

şey İznik muhasarasıydı. ÇUnkU ba
bası Gazi, muhasaraya memur edi
len aamaa çavueunun yediği a) rı 
gitmez arkadqıydı. Annaı Saryayıı 
bu va&iyeU hikflye ederken o da din 
ıemı.eu. 

- Bu mel'un, hUnkAr orduları- terde kalırmı? 
nın dUemanıydı. Bu değil, hem başına yemin edc-

A bdürrahman deliller buluncaya rlm k.i, fena bir it peainde değilim. 
kadar bu fai takibe zihnen kat'I Yakında kokusu çıkar. Ana, haydi 
lcararmı verdikten ıonra: var uyu. MUslerih ol, acn de, ha -

- Hele. Dcdl, bir dilşilneyim. bam da. 
Bu öyle boyacı kUpU •ey değil lt.i Söz verdim, bundan ıonra dU"-
dahp çıkalım. mandan baııkıunna elim kalkmıyn· 

Elbiseli de hazırlarsın, yine gc- cak. 
lit bir acı kahveni içerim. Hcşapla. Ne Gazi, ne Sarya bir daha Uste-
şrnz. lemcdiler. Samsa çavuşundan da 

AbdUrrahman karvwndakilerin Meta kapıyı kaparken arknsm - hUnkar Orhana haberler yağıyordu. 
en ltUçtlk harekctlertnı bile gözUn- dan haykırmışt1: Kara tekin ve Torgun kaleleri ci\·a
den kaçrrmıyarak söyledi: - Hesab kolay Karam. Hele sen nndrı yollar kesilmiş, bUtUn muva.. 

- hnik ıııuhasaruına babam buyur. salat durdundmuştu. 
memur edilccckmtı. Torgun kalesi Gazi Abdilrrnhman. Sarya son Evvelki gUndenberi Iımikten kor-
alındıktan aon· 1 yapılacak muha.sa bir iki glln zarfında oğullarının ~ok kunc; sayhalar duyuluyormuş. Se
ra esaslarını babam hUnklra ar - geç ıelip çok erken gitmesine dik- hobini sormu§lar. Şehirde veba baş 
zotı:nlf. Fakat Çandarlr bu işe en- kat ctmlılerdl. lamı§. 

- Sizi o mu gönderdi! 
- Hayır, o göndermedi. Hatta 

benim size müracaat cttlğfml öğ

rense sinirlenir bile •.. 
- Nlçln? 
Endi§e ve §Üphe ile Nelkentnlc 

bakıyordu. O, buna dikkat etme-
mi§ görünerek: 

- MUsaade eder misiniz, dedı, 

oturayım. 

- Rica ederim, buyurun. 
Sırada, yanında, yer gösterdi. 

Bir an sUkQttnn sonra sordu: 
Jnn iyi mi? 
- Evet. Çok çalı§ıyor, hem pek 

çok ... 
- Tnbmln ediyorum. Fevkalade 

bir eekilde muvaffak oldu. 
- BUtün Umitlorin fevkinde, el-

haneUmul bir muvaffakıyet. 

tim. Buraya kadar uz ndım. 
- Siz h kıki bır dos unuz. 

Un\ 

- Prof~ör bu d tlu • l yıktır. 

- Fakat Janı kurtarın k ıçın 

ben ne ) pnbllirim? B rum clun -
den ne gelir ki" 

- Bilha a sızin y 
bir iş oldu 'u için siz 

rrni 
ündll. Sonra d • am etti · 

- Makin sinden kurtul 

- Safn bulduk kefere. 
gel olup iti samsa çaı.~una irade Gazi oğluyla yüz göz olmamak i~- Bu korkunç ve mel'un hastalık 
etUrmlı. tiyor, bu itibarla Sarya.ya i§l btra- ehr kınp geçiriyormuş. Açlık, ta- - Onun hesabına çok soviniyo. zımgeldı-i fıkrlne onu 

- Yine ne var, yeni bir elbise 
için mı bu ziyaretin? 

- Evet, ama, bu seferki ruba
mm Çıındnrlı Kara Halile yaptığr
nm bir eGi olmasmı isterim. 

- Ne o Kara, bu Çandarlıdan da 
blr türlU vazgeçmedin. Yine aran
da bir kn.ra kedi mi var? 

- Ordu ialerlne hllnkar Çan· 
darltyI gcçirmi§. Babam eski ve 
kahraman bir askerdir. Ona da e-

Metanın gözlerinin içi gillllyor _ 1uyordu. un, pek yalun bir umanda lznlkin 
du. Demek ki sualiyle Kara Ab- - Sen konu .. Bakalım, nedir bu :ıun nr' ordularına teslim 'olacagı -
durrahmanm tam bam teline bas- oğlana lım olan"! nın ~areUerlymiş. (Devamı var) 
mıştr, hem de kendi öğrenmek llte-
dlklcrinl de pek 11& 15ğl'enebilecek
tL 

- Muhasara esa.ııları ne deme.le 
Kara? 

- Vallah ben de pek bilmem. 
Meta ipekli bir killAh çıkarıp Ka· 

Çapraz eğlence : 

rum! 
- Herhalde gazetelerde ona da-

ir yazılan lan okuyorsunuz? 
- Evet. Fakat rica ederim bana 

ziyaretinizdekl maksadı anlatınız. 

Mer:ıktaymı. 

- Anlatması, güzel lisanınızı 

kMt derecede bilmiyen benim için 
bllhasısa zor... Her halde biliyorsu
nuz: ben profesör Dilranın bir 
dostuyum. 

ra AbdUrrahmanm önilne koya • 
mir verlrmi!} diye haber aldım. rak: 

Bu adaşla pençeleşeccğl.ı galibn 
Meta! 

Mart - Frans §Uphc ve 
dildle: 

tered-

Fakat Kara Abdürrnhman bu i
uıbntmı büyük bir ehemmiyetle 
din1iyen Metanın arada Birada )'a
nındaki kıııa boylu çırağa manidar 
bir şekilde baktığını gözUndcn ka
çırmamıştı. 

Abdilrrahman çok okumua de
ğil, ama, babasından kafirlerin 
neler yapmağn muktedir oldukla
rını kaç kahramanlık hlkiycsl l -
çinde dinlemişti. 

Meta ile yanındakinin, hükumet 
lelerine bu derin s.1Akalan Abdllr
rahmnna halledemediği Upheler 
vcrmlg bulunuyordu. 

Bir kenara oturdu. Ç'.ok saf gô
rilnUyordu. 11eta ellerini uğu§lııra 
rarnk: 

- Ben nenin yerinde olsam Kn-
ra, dedi. Samsa ça\'UŞUnu haklar, 
babamın muhasara zaferini hazır. 
lıırdan. Senin için bu bir içim su 
kadar, kolay! 

- Deli misin be Meta, bunu be
nim yanıma korlar mı? 

- Kim kime, tum tuma kara 
Abdllrrahman. Fırsat bu fırsat, ba
ban belki de b6yle bir ıa!er lcaza
nı:rsa vezir olur. 

AbdUrrahman kendini cebrede -
rck güya sevinç duymuıJ gibi söy
lendi: 
Aklımı çellyorsun kefere. 
Meta ellerini Abdürrahmanrn o -

muzlarına koyarak: 
- Hem, dedi. Ben de eazıa yar

dım ederim. Ama bir artta! 

- Ne ıart'! 

A S:K ROM 

RııoDnkii bıılmacnmı: 

l'ııkardan a1a1Jı: 

1 - Asker başı - A~kcr. 2 -
iki ıeyfn ortası - Pis şe). 3 - nir 
millet - Koyun haykırışı. 4 - Bc)aı 

- fJi"tç. & - htnnhulda 1$ten men~
dilen hayvan. 6 - Bir ""'' ha)'rllı
cı ilaç. - Farenin erkeJli. 7 - Hiı

mct eden adam - Altın. 8 - Dişin
d•m kı)'melli cşyıı yapılan mahlCık -
Çifte! Aleti. 9 - ~fah<'tıP ol - Bir 
hendese remzi - Memleket. 10 -
Sopadan çalgı - Borıı. 

dünkü bulmacamızın Jıalli 

Soldan ıağa: 

1 - Yngonl:ırın teselsühi - tık lıın 
~erinin belirdiği yer. 2 - Çiflci ıilc
ti - Benzer. 3 - Donuk ve ~atrançta 
intihn - Capuculuk. 4 - \'uıl ol
maktan emir - llAve - Sual edatı .• 
5 - Sert harflerle biten kelimelere 
eklenen tdnt. llaber-l~rkek (ıukrr). 
6 - Rt>ruı - Arkaclaş - Bir şe~ln 
tutulacak yeri. 7 - Kudret sarfı -
J.ı'inıb:ıtarı yakan gazsız kudret. 8 -
ipek çıkar. O - Yüz - Çocuk. to -
All:ıh bunun lıaslalıihncfan L:orn~uıı 
- Rugilnlerde dfLŞmcsl bekle-nen o
ftuk şey - Beraberlik ifade eden e-

<lat. 

- Ya? dedi. Jan bana ıı;izden 

bahsetmemişti. 

- ''GUlJU Köşk,, c son zaman
geldim. Bir tesııdUfle bulu~tuk. A
ramızda evvel! mlltekabU sempati, 
sonra dostluk hbı:I oldu. KendisL 
ne bllyUk bir hayranlık duyanın. 

BilyUk bir adaın ... Bana sizden u
zun uzadıya bahsetti. 

Maalesef bil>iik lllm hakkında 

herkesin fikri bcnlmkl gibi değil: 
dU§tnanlan, pek çok dU,manlan 

var. 
Mari-Fra.rı.s tasdik etti: 
- Evet ,aleyhinde kindar mıı -

kalel~r okudum. Makinesinin aleyh
tarları kcefi aleyhinde btiyük bir 
propaganda yapıyorlar. 

- Yalnız onlar olM bir eey de
ğil ••• 

•-" meı:ıtı·1ı:oaammr;;mammam 
li gördü~ne hiç ~üphe yokl 

••• 

mala cdcblllrsinız. 
G nç kız ha~ 

masaydı, dU m:ını dıı. olmı 

Binaenaleyh makin 
Jursa dü m nı da k 

Bu da tUrlti kili 

Devam ttı: 

- Sizı h r şeyin f vkınd ev-
diği için onu ancak tz ikna e ' i
lirsinlz. 

Genç kız mrnld ndı: 
- lnşallah! 
- Profesör Uz rind nUfurn o-

lan sizden başkn bir 
tu var mı? 

Genç kız atıldı: 
- Doktor G llu 

nnı dP- tim1 k m 
- Yawıak mı? 

ki. .. 

ra ı, d -

b'm m 
Şimdi, benim ~~kınh~ımı gözünün ö

nüne getirdikçe, dudaklarında beliren ha· 
fıf tebessümü görür gibi oluyorum. 

Artık, yaptığı azizliğin pek de kötü Ol· 
madığını kendi kendime itirafa başlıyo
rum. Hatta şu anda, meçhül bir üstadla bir
likte ~lı~manın zevkini bile duyuyorum. 
Bu macerayı o kadar fevkalfide bulma •a 
basladım ki... 
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se ile şarkı mmldanmda bile ba~mıştım. 
Kendi kendime: 

hQlatı kavramağa. çalı§ıyor: bütün fikirle· 
ri, görüşleri kendisine malediyorl.. 

Ç.ok kötü bir gere g~~rdim. Saatl~~e: 1 
biribirinden çılgınca fıkırlcr kafamın ıçını dl: 
allak bullak etti. Bir aralık, kendimi manc

'"iyata suikast yapan caniyi meydana çı

karın$ uğra~n bir detektif gibi gördüm; 

ari • Fr ne; on 

( D vaı ı ı r) 

Bird~nbire ağzımdcın, çıkan ~u söz içim· 
de beliren yeni duyguyu ne iyi tahlil cdi
> ordu.:' MeçhQl bir üstadla iş birliği!.. ı-:
\et, bu fıkir bende yeni bir hc>·ecan uyan
dırıyordu. Birkaç dakika dimağım bu bu· 

lusu hazmetrtlekle meşgul oldu. Nihayet. 
ilk hiddetimden eser kalmadığım, bilftki 
bu mncerarı pek hoş bulduğwnu hayretle 
gordilm! Fakat, biftün hoşluğuna rağmen, 
gene i~e gibi batmaktan hali kalmıran 
bir macera! ..• 

Kııgmlı~m tamamılc geçmiş, hatta n<!· 

İ §te, diyordum, artık hakiki bir 5ahe 

er meydana ıetirebilecefim ... 

şansım varını~! Allah bana yardım ediyor. 
Hakikaten kendimi 1 t isnat, fevkalMe 

bir mahlQk olarak görüyordum.. Köküne 

kadar artist ruhta yaratılmıı olduğumdan, 

garabet, fevkalAdelik, hayal ve gayri haki
katlık namma ne \ıarsa hepsine tapıyorum. 

Her şeye inanıyor, her cüreti kendimde 
hissediyorum .• Güzelliğe, yaşama zevkine. 

hnrata inanıyorum! Dimağım, binbir dü· 
.ünceleri üzerimden ilkiyor .. Bütün meç· 

KAinata hitap ediyor Ye bütün mane'i 
'arlıklara dostluk sel!mı yolhyor, bana 

rardımları ıçin şükranlarımı sunuyorum: 
- Ruhlar, hayaletler, mt>lekler, periler .. 

Cehennem ve cennetin bütün sakinleri .. . 
Harabede dolaşan ruhlar veya insanlar, .. . 

Kim ve ne olursanız olunuz. Size en derin 
teşekkürlerimi sunarım! 

GilllU nine ne derse desin; ben kendimi 
.\ilahın IQtuf ve himayesine mazhar olmuş 
hir insan telakki ediyorum. lnsan lıayatcı 
bu güzellikle bakarsa, yasamağı pek zevk-

ve uzun müddet onu yakalayıp. layık oldu
ğu cezaya çarptırdığımı tahaY}rill ettim. 

Gene bir aralık. onda, ta biatin fevkinde 
bir kudret ve kabiliyet görerek, dehası o 

nünde iğildim. Hillasa heran değişen hale

ti ruhiycmin tesirile, onu hazan bir melek 

farzettim ve tahayyül ettim. Sazan da bir 
iblis olarak kabul ettim ve tel'in ettim. 

Netice: Bu sabah şişelerle alkol içmiş 

gibi müthiş bir baş ağnsile kalktım. Anlı· 

yorum ki. insan yalnız alkol ile sarhoş ol
mıyormu~!. .. 

(Devamı ııar) 

ATA 
Albümün "n 
3 üncü tabı çıktı 

Müvezzi er~en 
n ~tte "n (()) cg 
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Yazan: !kimim -49- Hatıraları anlatan ve vesikaları vıren: A.K. 

Ağhyarak dizlerine kapanacak ve günah 
çıkararak bu işlerden büsbütün vazgeçecektim 

Yazan: G Rıkbin 
Bu hadise, yeni ycşermeğe 

k1layan leylak ağaçlvında ilk 

aşkı 
çöllerin göklerindeki mehtap ka
dar berraktı .. ,, 

Çeviren : F arah Ferruh 
tebini bitirmiyerek hayatuu kat> 
zanma'k içia ite Pnnifti. 

- Ben teşkilatın bu taraflarilc 2aptiyece isticvap edilmişti. Netice- Dedim. Ben de bu işi halledeme- tomurcuklar filiz verdiği, neş'cH O, hemen JS'emen hlr giin ın. 
&iliıindc hoşa gidecek bir takım 

yenilikler buluyordu. Bunda 
Standahn .. ~şk hakJapda;, ki ıu 
cümlesini f>\iraya rıaı&.tıae'kten 
kendimi alamıyacağım: "Sevdiği
miz katlım binbir güzellikle ıUı· 

lemekt ~nda binbir güzellik vell· 
metmek, &izim içib düa,anın en 

Yı, Vera mektepteyken? Belki 
de o?I .• Acaba nism?. Ha>ıı, Jıa· 

yrr; "flmdtılk •mmak, hillerlni 
billl-etmellllk c1aha m11nfık, daha 
"lltı,.tlı,, 1'ir hareket olacaktı. 
Varsın leylakların tomurculdan 
biraz daha açılsın !.. v anın an. 
net istediği gibi, istediği yerden 
batsın 1 .. Val'llll martılar, keyifle
ri istediği istikamette uçsunlar 1 ... 
Tibiatan, her duygulu innmn 
kalbini titreten bu tezahürleri bi· 

meşgul değilim. Bunları sizden du· yi alınca bildireceğini yuıyordu. dim. Maahaıa Tomayan bu hkli· ıüne fltıklarının, c:a.nlı bahar ıel-
)'UYonım. dedim. Halbuki biliyor- Faaliyette devam olunduğunu, seden dolayı merak eder gibi görün· leri içinde yıkandığı aıralarda ee
durn. Hakikaten işler bu papazın toplanan para yekUrıunun işan lü· müyordu. Bilakis paranın vaziretl· reyan ettpipi. 
dediği gibiydi. Ama, ben bundan zumunu da aynca kaydetmi§ti. ni soruyordu. Bir keliıne ile bu hadise, bütün 
bir şey anlamıyordum. Yalan söy· t F.liz dedi ki: Ertesi gtin papaz Nupri ile gö- tabiatın uyandığı, damarlarda ka· 
lüyordum, fakat doğrusunu söyle- - Mühim değil mi? rüşecektim. Bugün de mühim bir nın daha sür'atle cereyan etmeğe 
miş olsaydım ne çıkardı? - Evet. vaka olamadan geçti. başla.dığı bahar mevsiminde cere. 

İyi ki söylememişim. Papaz: 
- Bundan bir ay evvel heyeti 

müttehide toplandı. Din i§elrile hü· 
k.funet işlerini karıştırmak asla bi· 
~1?1 işimize gelmez. Osmanlı devleti 
ıçınde ınevcut ayni hükfımetin tebe
asından birçok protestanlar vardır. 
Bunların hukukunu muhafaza et
mek vazifemizdir. 

Halbuki bu haı;-eket onlan da bir 
tehlikeye düşürebilir. Vaziyeti ma
hallinde tahkik etmeğe karar ver
dik. 

l-Iüktı.nıetin müsaadei resmi~si 
ve daha do,'Ttlsu padişahın iradesi· 
le orada her tür! ü teşekküllere mü· 
~it bir hava buluyoruz. Bu vaziye· 
tı. kaybetmek protestanlar için iyi 
bır netice vermez. Bu itibarla bize 
mevcut malOmatmızı açıkça ve doğ· 
ruca soylemeniz lazımdu. 

ROJ>en Cevahirciyanın talimatın
d~ki lllana anlaşılıyordu. Fakat he
nuz l'omayandan çizecelim hattı 
harekete bir cevap gelmemişti. de· 
dırn ki: 

- Sizi tenvir edebilmem için ba· 
na üç gün mühlet verinis. 

Hayretle sordu: 

-Neden? 
- Biz Hınçaklı olmak itibarile 

· davamıza ihanet mahiyetinde bir i· 
§e girişmek istemem. Once vaziyeti 
bir etraflıca düşünmeme müsaade 
ediniz. 

Maksadım şu Tomayandan ceva~ 
alnıaktı. Bu işte büyük bir mesuli· 
Yet görülüyordu. 

Papaz gözlüklerini çıkardı ve o
nıuzıarımı okşıyarak: 

-Azizim dedi. Allahm tayin et· 
tiği mukadderat değişmez. Bana ka
lırsa bu i~ boştur, ama, bakalım so
nu ne olacak? 

Üç gün hattft dört gün diisünü
?üz· Fakat her §eyi doiru söylemek 
uzere sizi beklerim.Benim mQeyyi· 
dem Allahtır! 

Herif beni bayağı teshir etmişti. 
Ağlıyarak dizlerine kapanacak ve 
günah çıkararak bu işlerden büs
?~tün vazgeçecektim. Her nedense 
ıçıme derin bir hüzün çökmil§tü. 

Dedim ki: 
- Size vaadederim. 
AYnldık. Eliz bu mülfilcatmuzı 

Çok merak etmişti. O gün bana mu· 
tattan fazla içirdiği ve biraz da ken· 
dinden fedakirlık etmeğe razı oldu
ğu halde afzımdan tenevvür ede
cek bir sır alınağa muvaffak olama· 
dı. 

Ertesi gün Tomayanın mektubu· 
nu getirdi, bu mektup dört sayfa ve 
Fransızca yazılmıştı. Ben fransuca 
bilmem. Bana ingilizceye tercüme 
ederek okudu. Tomayan, Ropen Ce
vahirci yanın teşkilitm hi.m.isi ol· 
duğundan bahsederek talimatına 
harfiyyen inkiyad edilmesi limı
mundan bahsediyor ve Amerikada
ki şube ile temasa geçerek eski Er 
rneni kilisesi işi etrafında müstacel 
tedbirler almamızı bildiriyor, ço
cukları lsviçreye gönderdilini yazı
yordu. 
Verdiği malQınatm en mühimmi 

şuydu. Kayseri mutasamfma Kar 
seri tnahallt idaresi azasmdmı 
(M. B.) imzasile verilen bir ihbar 
üzerine Derevenk manastırında 
taharriyat yapıldığı ve bahçenin a· 
hır kapısına yakın bir yerinde. bi 
ri dolu, ikisi boş fişeklik bulunchr 
ğu bildiriliyordu. Rahip Daniyel 

-Kim bu (M. M.) acaba? Ertesi gün Npri beni ayni vazi· yan etmiıti. 
_Bilmem. dedim. Fakat birden· yette karşıladı. Yalnız bugün Eliz· ı Bahar mevsimi, gizli ahların, 

bire hatırlıyamamıştım. Biraz dü· s~z ~itti~: hatta ~na o~~a ~id~ derin iç çeki~lerinin, heyecanlı rü
eününce b~dum. 1 ğımı de ~ylemedım. Elını öptum 1 yaların, bir kelime ile: sevişmenin 

- O, diye haykırdım. (}\hndık• ve derhal· 1 mevsimidir Bu mevsimde kalble· 
yan Bedros)dur - Evet, dedim. Hmçaklılardan . b" "k bi·. kt •-- 'k d t • . . . . nn uyu r ıırnı, aşıun u re -

Ve Eliıe aramızdaki münasebeti. bazılarının kılıselen ve mekteplen 1. h k ıl k dah k . . • ı eyecanına ap ara a 11 
tstanbuldaki dostlufumuıu. Ropen Alet ettıklen do~dur. \ alnız ne atar. 

büyük bir zevkidir.,, 
işte bunun içhıdir il, 'atlfll Y 

genç avukat Verasını, dtinyada 
eşi olmıyan nadir bir tip olarak te. 
takki ederdi. 

zimi genç avukatı yolundan t•ırr. 
tamazdı .. 

Cevahirciyanla onun araııındaki va- dereceye kadar çalışıyorlar bu cihe· 
Mehtaplı mayıs gecelerinde, ge. 

ziyeti anlattım. ti kestiremem. 

Evet, bizim genç, ateıli avuka
tımız bütün bunların dütUnüyor, 
bil.ün bunları hisaediycr, fakat 
\' .:rasına bir tek kelime bile IÖJle· 
miyordu. O sadece gizli gizli içini 
çe'·iyor ve susuyCİılMU. Onun hiı· 
teri kalın bir gizıa duva,n irne 

O, yani Alekaandr Mihayloviç, 
kontrol etmeden, tecrübe etmeden 
hiç bir iş yapmak itiyadında de
lildi. Eliz merak ve heyecanla dinle- - Kayayan kimdir? ce bekçilerini bile, uyku tutmaz 

mekteb. olur. Böyle anlarda, bu gibi mev-
dikten sonra: - Merzifon protestan ı 

- Acaba dedi. Neye ihbar yapıl· hocalarından biridir. Teşkilatın ıimlerde pirlerin ne hale geldik· 
dı? müteneffiz erkanındandır. !erini artık siz tasavvur ediniz! . 

- ihtimal, postayı çeviren hadi- Bu mülakattan on altı gün sonra Aleksandr Mihayloviç bir §air 
sesi ile bilhassa Haçatorun kaUi Nupri Merıifonun etrafındaki mele· değildi. O, bir hukukçu, bir ka
meselesi tahkikatı buraya kadar in- tepleri teftiş etmek üzere Türkiye· r.uncu, Volga kıyısın.da ki Ul ya. 
kişaf ettirdi. ye hareket etti. Vaziyeti Ropen Ce· novsk şehrinde bir avukattı. 

Herhalde bu işin içinde gene bir vahirciyana yazdım. Fakat buna rağmen.onun da ba-
orostopolluk var, arq.a, tahmin ede· Tomayana da: "Portestan kilise- \ pnJa kavak yelleri esmeğe başla· 
miyorum nedir? leri heyeti müttehidesi murahhası nuş, bahar onu da aşkın ıst rapla· 

_ Mındıkyan bizden midir? mösyö Nuprinin teftiş maksadile ! rmı çekmeğe mahklım etmişti. 

hapsedilmişlerdi. 

Bazan sessiz alqam 111&.-de 
ikisinin kolkola Vo1ga kr~da 
dolaştıkları olurdu. Bu anlarda 
güneş ekseriya bulutlarla örtülü 
yi:kscklikteri terkeder, uzak dai
lann, yeş:l ormanlan ardında kay
bolurdu. Beyaz martılar, tıpkı ok· 

Iıte genç ~ bu adetine uya· 
rak, uyku.e • tJceainde bir 
..., 0-- af!i!i.tup demelc 
ir itt ~kat bunun 
tına .,iad~-mı koymuı

tu.) kaleme aldı. Mektup Saratov
daki baytar mektebi direktiSrüne 
bitap ediyordu. 

Oldukça meraklı elan bu vesi
kayı aynen hikayemize naklediyo· 
ruz: 

_ Evet. oralara gele<:ellni ve müteyakkız :ıı.:~.hkumiyet kat'i ve nihai idi, lar gibi sulara sürünerelt uçarlar· 

Eliz dudaklarını büktü. olmaları lazımgeldiğini,, bildirdim~ temyizi falan yoktu. dı. "tatida, 

- Garip teY! (Devamı var) Avukatın aşık olduğu kızın is. Bu an, aşkın sevıiliye anlatılıp "Bay direktör-; f~ ve filln 
iıimli talebenizin, mektebiniaden 
aynlıt ıebeplerini, aşafrdald ad

e bildirmenizi derin aaycı· 

---------------- ırJne gelince ... Maamafih bu oka- anıdır. 

dar mühim bir keyfiyet değil... 
Kızın iamini pekala Vera farze· 

Halbuki genç avuk& MI~· 
bir kelime bile s8ylemlyor4ıt:; 

T •• k H K de biliriz. ur ava · Urumu Aleksandr Mibayloviç !Çin Ve· 
kı şu sahildeki taı gibi... 

Nltln? Acaba o niçin •Ulfllllf" 
du? Onu, qkım iSJlerntiltQ 

.. ... çok rka ederim.. Ayrılıı, 

tlltlal 1933 •<7ahut 1934 yılıdır. 
.. lamlni yazdığım kızcatız be

evleamek niyetinde (bu 
D : ':. ı ı k D ı radan güzel bir iıim j'6ktu. Bu 

ouyu v--lfangosu t' .. 1:.kt.:·:ı.~em% ea,W~~I 
duyğmu de!ff,dl. .as oktaya dikkatinizi cdbederim ; 
~ö~~e~esini bllmlyen ~ir adam da 

1 

avukatın inala delil de, kısın avu
c .gildi. O, Ulyanovaki barNunda katla evlenmeğe niyeti var. Yani 
kayıtlı, koskoca bir avukattı. burada awkatın hiç bir rolü yok 1 

Oçüncu kqide: 11 ikincikAnun 939 dur. lehde bir nakzı gibi gelirdi. 
Ya Veranm gözleri, ıeai, aklı, 

BOyUk lkraınlyf! 50,000 liradır ae1c1sı, aosya1 m~ .... 
Bundan bqka: 15, 12, 10 bin liralık ikramİ· Aşık avukat bunları tavsife.de. 

yelerle (20 ve 10) bin liralık iki adet mükafat cek kelime bulmaktan bile aciz ka
vardır Jıyordu. Bu kızm her ıeyi avuka· 

Yeni
0

;,rtipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. tm hqıuna gidiyordu ...... o, aıkı 
Siz de piyanconun mea'ut ve bahtiyarlan lrauna ıirmit .olununu.,terennüm ediyordu .• Bu atk. saf 

. ~nun ıuıuıu, aıkmr a8yleme· 'ı G. R.) olduğu için onun, mekte
yııı. her halde başlca sebeplerden binizden aynJıı sebeplerini öifen 
.leri gelse gerekti. mek beni derinden allkadar edi· 
Avukatın biricik ıevcili Ver~· I yor. 

bir bakirenin fikirleri gibi açık, 

bir sibinin uykoau kadaT temiz, 

avukatın onu levmeğe baılama. 1 "Sür'atle cevap vermenui biI
srndan az önce Sarotov baytar (LGtfen .. ,,.,.. C"İrinia) 
mektebinde okuyordu. Sonra mek 
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olamu. Rolan ya kurtulmuı, 

yahut ta botuhıp gitmi1tir. Bi
rinci halde onu öldürmem 11-
.mndrr. ikinci halde de yalan 
.CSylememi1 oluyorum. 
. Leonor yalnız kalınca, bir· 
detıbfre dizleri üzerine düttii . 
Sanki, babaaının, Rolanm Ve. 
nedikten kaçtığıiıı haber verdi. 
ii gündenberi hiç ağlamamış 

cibi uzu~ uzun hıçkırıklarla af. 
ladı. 

-26-
ARETENIN KA TtU 

Aradan iki ay geçJnişti.. O· 
'kuyqculammzı §imdi, Dandolo, 
Altiyeri ve Emperyanın saray. 
lan yakınında ve '!lüyük kanal 
civarında Piyer Aretenin sara. 
yma gatürelim. 

Areten, Venediğe yerleıeli 

henüz yirmi gün olmuştu. Da• 
vetlilerinin büyük bir kmrnnı 
ıairler, ressamlar, artistler teş· 

kil eden mükellef bir ziyafet 
vennitti. 

Gerçi sarayı debdebeli bir şe. 
kilde dliıenmitti .. Fakat parası
nı henliz ödeyememişti .. 

Bir akfamdı .. Sarayın mavi 
ve kırmm çlqiH earif ipek bir 
'kumaıla örtülil süslü korido
runda iki adam göründü. 

Bunlardan biri, diğerine nis
beten daha gençti ve en önde 
yüııüyordu. Kendisi gayet te. 

miz ve ıade ıiyinmiş bir Flo. 
ranaaJı gibiydi. Saçtan aarıydı. 
Mermer merdivenlerden yuka
rı çıkıyorlardı. 

Arkadatı da iriyarı, yarı 
kambur yütilyen kıranta biriy. 
di. 

Floranaabyr otuz yaşında 

tahmin etmek mümkündü. Gü. 
zel ve zarif heykelletle ıilılü 

beldeme salonuna girdi. o
rada bulunanların hiç birine 
dikkat e~emiı g6ründü. 

Bir mUddet 'kabul edilme sı .. 
raıınrn celmealni bekledi. Are. 
ten bir hUk1lıitet adaıiı gibi 
kendisini siyaret edmJcn, 
me\rldlerine ıate bti' dta ta;in 
et mitti. 

Nihayet Jcendiıine doğnı ce
len bir hizmetçi, Ollu da, açık. 
saçık -giyinıuiı, kitar çalan iki 
kadının bulunduğu odaya aldı .• 

Burası bir batka intizar sa. 
lonuydu. Ara ııra, salonun ni. 
hayet ki>§esinde'ki bir kapı açı. 
lıyor, içeriden kahn kahkaha 

sesleri sızıyordu. 
Genç FJoransalr bu kapıdrn 

da geçti .. 
Kranta adam yerintle kald• ... 
Yabancı adam 6dava trlrinre, 

bir çok erkek ve üc dört kadın
la karşrlaatı_ lCadınlar, ellerin.. 
cl"'d barda1d"rdl\o erkek1er"' ir. ... 
ki ikram etmekle me11uldtller. 

nançennr çekmiş, polisin göğ. 
ıüne aaplanuştı. Polia milfetti.. 
ti bir kelime söylemeden yıkı

lıp kaldı. 

Dandolo, mehtabln donuk 
ıptıyla aydınlanan ymünde, 
adamın can çekişini seyretti. 
En küçük bir titreme bile hiı
ı~miyordu. 

Az sonra cesedi iki eliyle 
kucakladr. Yavaş. yavaı ıon· 
dolun kenanndan denize bırak
tı. Sonra kürekleri yablacb .•. 
ıGendolu harekete geçireli •• Sa. 
raya gelip te içeriye girdili A· 

man kendisini yataia attı. 
• Boğuk boğuk aunldandı: 
- Nijlayet Rolana borcumu 

ödedim. Artık sakin ve müste
rih uyuyabilirim. 

-25-
YE IS VE MATEM 

Altiyerinin sarayı, Dondoıc>
nunkinden ancak iki yiis adım 
ilerideydi. Fakat bu iki saray 
arasında bir üçüncü daha vardı 
ki, bu diğrelerine nazaran da. 
ha debdebeli, daha tantanalı 

!di ı Şuluneırep Emperyanın 

sarayı .• 
Bu sarayın U.tüne, ta~ıt

na çıkılıp ta etrafa bakrbnca 
hiç bir ıey gözden kaçmudt. 

J)andolo, Leonor, Emperya ... 
Bunlar bir müselleı halinde bu· 
lunuyorlardı •• 

Altiyeri, Dandoloya, Rola• 
nın kaçtJiını haber verdikten 

sonra hemen erine d&untif· 
tü. 

Bu urayın içi de, lrompıla· 
nndan cm kalmryacq •urett.J 
ıüalüydU. Fakat bir farkla.: Al· 
tiyerlnin 1&raymda :.ıtunan ._, 
zı te1ler dilerlerlnde yokta • 

ArJdbüsler, oklar, yaylar. lJd 
tarafı kea'kin kılıçlar, kollan 
kordonlu ,anrler .. Avluda on 
ilci lilahb aker.. Bunlar .aece 
;ilndila auayı muhafuayla 
mükellefti. 

Hiç ıilpbe yok ki ıcneral Al· 
tiyerinin sarayı Venedik saray· 
1armın en nüfmluıuydu. Cum
hur reial•i, ancak Veneclik ot

dularmın kumandanı llfat:m 
laais bulunuyorlar. Kwnandan
bktan batb Vhifeleri yoktu • 
Bu da. ihtiyar Kancliyaıt0 za. 
manana kadar dnam cdegelmit 
bir u•uldü. Bu mev~ie Fo.kari 
ıeçer ıeçmez, bu vulfeyi de 
Altiyeriye devretmiıı;. 

lAonorun, AJtiyeri ile evlen· 
meal üzerinden iki ıeııe ceç
mitti. O nmanclanberi de b11 
uraym bir kummda oturuyor, 
drprıya çıkmıyor, büyük da
ftdar ... ında hap•ıliknit gL 
bl ..ın ldarellyle ........ 
yonlu. 

Altiyeri, dofruca Leonorun 
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kuvvet 
umumi , kansızlık, sıraca, 

·Hasan şurubu 
·zaafı kemik 

. . hastalıklarına şifai tesirleri çoktur . 
·-' 

Çocuklar, g·ençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

·MüSHi l 

Vücud~nüz .für ·terylikenin yaklaştığını haber_ veriyor . . " ' ı · 
rı .. p .• 
. . . . . 

Hemen AS~IRIN; grip'. soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilice · ASPiRiNi 'alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 
... ' .. 

göreceksin iz. 

.. 
ısrarla 

'20 ve 2 tabletlik l~killerde bulunur. 

· Her ı;eklin üstünd~ki Ef7 markası aldığı.nı% mal;n 
· hakiki oldugun}Jn ve iyi tesirinin ıarantisidir. 

' • • •' ' .t ~" • ' • 

ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur. • 

" 

Tepebaşr Şehir Tiyatrosu 
1{01\IEDt JiISMI 
21 - 939 Pazıırlcsi 
günü akşnııı ı sual 

20,30 da 
l\11.Jl\I SÖ~DÜ u P. 

E. Sadi Tek Tiy:ıtrosn 
Taksimde (Ilıı ~en') 
( IT.1,;\ T I um ) 

Kome<li 3 Pcrclc 
Yakını.la: l:'\S.\X ~l.\BCT 

Yeni eserler 

Bahçıvan 
Muharrir arkadaşlarımızdan İb

rahim Hori tarafından çok güzel 
\'C itinalı bir türkçe ile dilimize çev
rilen Rabindranatt Tagore'in bi
rinci baskısı altı aydan daha az bir 
-amanda tükenmiş, \'e ikinci defa. 
rlaha nefis bir şekilde olarak Hemzi 
Kitabe\·i tarafından basılmıştır . 
· Son denin tercümeleri içinde 
Bahçıvan kadar rağbet kazanmış 

eserler pek azdır. Bütün edebiyat 
meraklılarına hararetle tavsiye ede· 
riz. 

Bulanlara bahşiş 

Ronıatizrna 
Lunıbago 
Siyatik ve 

Soğuk algınltklartnı iyi eder, 

Nafıa · Veka.eti 
lstanbul Elektrik işleri Umum MüdilrlügUnden : 

1 - Muhaınm-ı bedeli 9990 lira tutan 60000 litre benzin ile 3000 
litre oktanlı hususi benzin kapalı zarf U::ulilc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 13-1-939 cuma günü ~aat 15 de idarenin Tünel ba
~mda l\1etro Han binasının 6 mcı katında toplanacak arttmna eksilt· 
me komi::ıyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler idarenin leyazım müdürlüğünden pa
rasız alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat 749 lira 25 kuruştur. 
5 - Teklif mektuplanmn 2490 sayılı kanun ahkamına uygun ola

rak ve eksiltmeden en az bir saat evYel Komisyon Reisliğine \'erilrni~ 
olması lazımdır. (9414) 

1 kanunusani 939 pazar günü 

öğle vaktinden sonra Ankara cad· 1 1• n h 1• $af 1 a r 1 .. 1 a.-n 1 a r I 1 
desi - Unkapam ve Küçükpazar -

\Iercan semtleri arasmdcı üzerimde -----------am------·-------• 
taşıdığun 450, beş yüz lira kadar 1 - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrika~mda halen mevcut 
paramı zayi ettim. Bütün kazanç olanlarla mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160.00Q 
ye iradımdan ibaret olan ,.e bulu- kilo tahta parçası pazarlık usulilc satılacaktır. 
namadığı takdirde benim için bü- II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira 
yük bir felaket teşkil eden bu pa
rayı bulan herhangi bir hamiyet 
sahibi adresime getirdiği takdirde 

ve yüzde 15 teminatı 120 liradır. 

-=======:.;·~· .e::,... ____ ================================- kendisini memnun edeceğimi ilan e· 

III - Arttırma, 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15,30 
da Kabataşta leYazım ye mübayaat şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

. haıaa rica ederim. (Avu'lıca.t ne 'aı.- ''A. M. Katlıyarov.,, lüm kadar kuvvetli clduğunu tc- derim. IV - Numuneler Cibali ve Kutu fabrikalarında görülebilir. 
'bı~ıı:" iıılıtmıt l G. R.) Şu avu.kat, ne fedakar, ne ateı- vekke1i söylememişler!. lstatıbul - reni postane karşısın·· V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün Ye saatte yüzde 15 

tcminatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan o
unlur. (9484) 

"Cevabınız için ı:zc bir de poı- li bir a§ılı;mı!} ! Adamcağız posta Y:ıman aJarrı şu avukat vesse- da Kınacıyan ham J'amnda GiL:el 
ta pulu lefcaiyorum.,, pulunu bile acımamış!. Aşkın ö- lam! - Rusc:ııdan - /zanda Mttstafa oğlı~ Yerli 

·. 

' KAHRAMAN HA YDUD 

da.ireüıe giderek krndiıini ka
bul edip wemiyeceğini ıordur
d.ı. 

• Muvafalıl:at . cevabi üzerine 

i~eriye cirdi. Karııın1, büyük 
bir dolaba yerle§tiriien kumaı.; 
lara nezaret eder buldu. Bir 

müddet ıeyretti. Soora hizmet
ç:!ere it&ret edetek onl•n dt§a
rı.15&vdr. 

Şimdi ltarı koca kartı kar§ı: 
yaydılar.. Leonor zneine, kal. 
bi kan a.claaa da daima ıüler 
y~ı; cöıtermekttn ıni kalniaz, 
faka.t ıoruJmadan da lıconutmı-
71. bq.lamudı. . 
Kocurnın ıöze ba~lamurn·ı 

be'kleai. Altiyeri konuımuyor
d~ Hala içinde earip bir çar
pınt. hissediyordu, Rolanın ka.. 
~r§ı, Altiyer:nin Leonora kar
ı.r ,-:,la.n mevkiini de ısanmrııtr, , 

,· Güilükle tebeı..Ume çalr~1.
rak: r 

- Güuliııı, ne kadar tuhaf 
'.bir talıi.atınu: nr. Venedikteki 
anrıel~r ktzlarına ıizi nümune 
ı:»terirl!'r. 

· Leonot ce~ap vermedi. 
Aitiy~ri gittlk~e artan bir 

·d~etie f\ü~mna ıeçti: 

. - Bltbnl'I be.na bir ""'c. 
11ereeflı: yerde, bir e• kadmı 

.-.rmtı. Beni dinleyiniz Leo
nod Attık bu hiyat' beni dcL 
dm ü.ıın&1e bııladr. 

- - Fak.at beni n :çin ayrplı

yorsunuz.. V tnedik bizim ne 
yaptığımızı bilir mi?. 
· - Gerçi öyle .. Fakat neden 
1ikayet etm.iyeyim. Çektiğim 

azaplar kafi de~il mi? 
- Verd:iiniz ziyafetlerde 

yardım ediyor, evin idaresine 
diklıtaf etmekten geri kalmıyo
rum. Evlenirken, sizin yalnız a
dınızı ta§ıyaeağımı, fakat zev
cenir olamıyacağımı İöyleır.c
mi1 miydim.. Siz de bu §artı 

'ka~ul etmemi§ miyd'.niz? Ben. 
d!!n .ne ıikiyete hakkınız olur, 
Beıı bu ~rtları değittirmi: c 
razıyım.. Bir gün bana, sizinle 
gezmiye ~ıkmak iıtcmediğir.·i 

öne .Urerek ıcrzenİ!te bulun
mu§tular. O akşarnclanberi, da
ima gonclolunuzda ıiıinle bera
ber bulundum. Sizilt hep ,e. 
zintini~i ecel köprüsü tarafın

cla yaptmız. Duyduğum inilti. 
ler i~im: yaraladığc halde, her 
gezir.tbiıe iştbıkten ç:e.ldnme
clim'.. Strf sözünüzü htttuğuıru 
isbat i~in .. Benden daha ne is

~iyortun·..ız. 
Alt:veri aapsarı kea"lmişti... 

G~o:-!eri ·~1~9 nr.ty?rdu. B~ğı: k 

boğ··k mınldand': 

- Z~vcem olmanızı istiyo
nım .• 

- Kendiniz~ geliniz.. Dan -
dolo aiieoııinc mcnıup birinin 

• 
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neler yapmıya kadir bulundu
ğunu unutmamalısınız. Son ha
reketlerin:z adeta bir tehdit 
mahiyetinde .. Fakat ben tehdi

cl: gelmem .. Tehdidinizi riya
kar hareketlerinize tercih ede. 
rim. Dandololar, hürriyetlerini 

feJa etmemek uğrunda herşeyi 
yaparlar. 

- Bununla size karşı ııiddet. 
li hareket edersem, beni öldüre
c cğjnizi mi, söylemek istiyor
sunuz?. ' 

- Hiç tereddüt etmeyin .. 
- Babanıza hücuma kalkar-

sam .... 
- Bu takdirde ne yapayım? 

B ekler ve bu son kurbanı mı 

t::\ ağlayarak feda ederim. Şim. 
d. hareketler:nizde serbestsi. 
n · ~. Babama karşı tazyiklerini
zc başlayabilirsiniz.. Zaten o 
2;ttk benim babam değil.. Kal
b 1min ve ruhumun aksine ola
r-k sizinle evlenmemi istiyen-
lcr l'n ·biri de cydu .. 

Altiyeri, büyük bir ümitsiz. 
li ,(e titredi .. Şimdi Leonor ken
dis:ne, iffetini, ismet alihesi 
Vcstaya nezretmiş eski bakire
Lr gibi gözüküyordu. 
Şimdi Leonor, her ıamankin

d ~11 daha cazip, daha güzeldi.. 
Leonor, kendisini yalnız br

rak:nasını ister gibi ayağa 

kalkmıgtr. 

Altiycri yalvarmalarının, 

tehditlerinin hiç bir neticeye 
varmzyacağını anlamış bulunu .. 
yordu. O da ayağa kalktı: 

- Sizden dedi, zevcem olma
nızr ikinci defa istiyorum. Bun
lardan birincisini, ecel köprü

sünden döndüğüm gün yapmrş
tım .. ikincisini de bugün yapı

yorum. Öyle bir günde ki be
nim ve senin için mühim sayıla
cak bir hadise olmuştur. 

- Bir hadise mi?. 
- Evet b:r hadise .. İhtimal 

ki bu. ahlak ve adetleriniz üze
rinde az çok bir tesir yapacak
tır. Çünkü bir kadın, ancak 
hayatta clanlara gönlünü ve. 
r:r. 

Leonor, Altiyerinin sustuğu
nu görünce sordu: 

- Peki ne olmuş?. 

- Ne olacak, Rolan Kandi-
yano ölmü~ ... 

Lconor donmu~ gibi ayakta 
l;al<l . Çehresi sapsarıydı.. Ro. 
lan demek ölmüştü. ş;mdi için
de eskis:nden çok şicldctli bir 
hüzün ve elem buluyordu. 

Altiyeriye gelin:e, şu insaf
sız darbe ile cnun biçare kall::i 
ni bir kere daha ezclikten scn
ra re'-il'p gitti. 

Kapıclan çıl;arken kendi ken4 
dine: 

- Söylediğim pek te yalan 

. '• " ~ . . . 
. .>' 1 ·~ 't ... ~ ' .... • •• 

.A • • ' • ' ~ 

1939 

Resimli 
Hafta 

Yeni yıl nüshası 

f evl<alade bir 
şekilde çıktı 

52 Sayfa 5 Krş. 

Or. Hafız Cemal 
Dahiliv~ mütehassısı. 

lstaııbul Divanyolu. 

No. ltl4, Tel: 22398 
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• 
URIPsiz, NEZLE s!z, •• •• • • 

OKSURUKsuz, Kış Ulr VALDA Sa1~11•n .. \l\ 
kublldlr · 

Hakiki YALDA ismi Uzerinde ısrar ediniz. Her eczanede buJunur. 

RADYOLiN 

KiYffi8iinden şüphe ôd"li"18Zbirl 
diş macunu hal.ne nasıl geldi? 
~--ZiRA 

Daima nefiıtir, dalma tembdir, ı paılan temizler, diıleri parlabr 
daiına ucudur.Ve JDÜ;7ıeJerdeki ve loatalıklannı ıeçirlr. 

Ancak sabah, öğle ve ak§am giinde üç defa 
diılerinizi onunla fırçalamak ıarttır. 

Ancak sabah, öyle ve akşam gUnde Uç 
defa d:şlerinizi onun ~a fırçalamak şatltır 

DAiMA RADYOl.:iN 
,"' . . .. - .. . .. . . ' 

1 

KASE 
, . ·. . 
;NEVROZiN 

~ 

Sizi aünlerce ıstırap çelanekten kurtanr 

Eıt tfddetıı baı, diş afnlannı, iişfitmekten mütevellit bOtiln ~~ve 
sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kınklıla .karp çok müessırdir. 

~ideyi bonna:1, kalbı ve böbtelderi yormaz 1 

18*üne dikkat: Taklitlerinden sakınnm ve Nevrozin yerine bi§ka bir 
marka verirlerse 3iddetle reddedinla. 

buna çocuklar 
bayıl ı yor
lar. Çok ittahlı 
ve severek bü • 
yürler. Bu ıaf öz 
lü unlanıl' vita· 
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
çocuk do?dorlan 
buna şahadet e • 
der. Avn1pada 
diplomalarla mu 
ıaddak birincili .. 
ği kazanmıştır. 

Bu kadar yijksek 
evsafa malik ta· 
bii gıda ancak 

HASAN 
özlü 

unlarıdı· r 
Pirinç, Yulaf 
Mercimekı Buğ• 
da~ irmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba· 

dem, Çavdarözü 
unlannı çocuk • 
larınıza yediri • 
ni~ 

ı• Dr. Suphi Şenses • ı l 

1 
l drar yollan hastalıklım 

1 

mütelıtl$$UI 1 

Beyoğlu Yıldız sineması kar 
psmda Lekler apartıman. Fa· 

kirlere na-a~r~. Tel. 43924 -------·-
- Saç Bakımı _ .. 

GUzet.lifhı en birinci prtı 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dlSklllmeahı 

tedavi eden teelrl mDcerreb b1 
ll&çtır -.... -1 .......... .: 

ATATORK 
Albümünün 
B Uncu tabı çıktı 
MUvızzilerden 

lsteyanfz 

Turkiye pamuKlu dokuma ~e pamuk 
ipliği fabrikaları an<>nim ş·rket:nGlen: 

PAMUK !PLtGt SATIŞ!: 
Ka11cri Bca Fabrikam mah 

NuiUi Basma Fabrikası 
Ere&li Bca foıbrikaaı 

10 balyabk ıipariı ler için •• 
ıs ,, ,. .. 
25 ,, " .. 

" 

ıı !to. 
UJ " 

24 N"o. 
24 No. .. " 

paketi .. 

50 " " " " " 
F:atlaila Fabrikada TeaUm prtiyfe ıatıliılaktactir. " 

}'açları n1abetinde lpt:k ılpaJcaritli yazılı labn~arl ıldcfereceMer!Wen'tri 1imbbiliılc111Mi· 
lplik müatebliklcrin:n yurip ver"ebilecelderi ye 24 nuinaradatı lke W'"tfıullftıtr Dil1&llitlaa 

}'arayabilecek pamuk lpllll mUİtehtilı:ferhiiıi ie ilitifaçlülllı )'hı• jy&a pttliflit ~ illhlli 
Fabrikasfea ıipariıt edebile cek1eri ltAn olunur. ~ ·· 

SiGARADAN KURTULMAK 

Ademi .iktidar 
ve Bal Cla~,şelcııtına 

HORM .. 
; 



Sayın müşterilerine bir düzine bügük ikramiyeler 
dağıtarak gine bütün bayiler arasında şampiyonluğu 

mu haf aza ederek rekorların rekorunu kırarak 
3 ı a ir i 

Rakipleri TEKKOLLU CEMAL gişesinin önündeki 
levhasını kapattılar fakat TALi yıldızını 
söndürenıediler ve söndüremiyeceklerdir . .. ·~ 

1 Bakırköy Akıl Ha.tanesi hademe Bilal ve Usküdartla Boyacı sokak 1-21 
ulak evde kiracı Seyrisefain memurluğundan açıkta Bay Ahmet yarı yarıya 
aldıkları 24573 numaralı biletle 500,000 lira 

2 Taksim Valdeçeşmesi Rostamyan Apr. Bay Yusuf Fevzi ve iki arkadaşı 
31027 numaralı biletle 200,000 lira 

3 Emniyet Sandığı memurlarından Bay Ali ve Kadıköy Mısırlıoğlu Çeşme 
sokak No. 6 Beyhan ve Fikret müşterek en aldıkları 7558 numaralı biletle 

150,000 lira 

4 Edirende Tayyare Cemiyetinde memur Bay Fehmi 24481 numaralı bilet
le 100,000 lira 

~ Şişli Halaskargazi caddesi 353 numara isminin· gizlenmesini arzu eden 
t.J bir müşterimiz 29831 numaralı biletle 10,000 lira 

6 Balıkpazarında Ciğerci Seyfettin yanında Bayburtlu Tevfik 18863 nu
maralı biletle 20,000 lira 

500,000 liranın yarı.stnı ka:x.ıttan hademe Bilal Tek1roUu. Cema.Ukn. 
para7.annı alıyor 

TEKKOLLU CEMALiN kazandığı bu müstesna muvaffakiyeti harp 
meydanında eşini vatan uğruna bıraktığı tekkolunun, muamelatındaki 
ciddiyet ve hüsnüniyetinin büyük bir mükafatıdır. Tekkollu Cemal 
doğruluğu ve hakikati kendisine prensip ittihaz etmiştir. Ve büyük 
ikramiyeleri 10 para bile kesmeden müşterisinin önüne tamamen 
koyar Tekkollu Cemal gişesi sahibi Cemal Güven daima önde daima 
birinci isim benzerlerile hiç bir münasebeti ve hiç bir yerde şubesi 

yoktur. Adrese çok dikkat! 

a ısı 27 Numar 
mal •• uven 


