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••Tayyare skandalı,, nın yeni safhaları 

~l<önig 500 bin lira almış 
hastahaneden 

ültimatom 
verdi 



2 llARF.tı -

Tc§lyy©lrr~ 

~lk©llfilcdl~O ö 
ı Ba.:arafı 1 incide) 

yet vermemekte ve lıcr rivayeti 
kaydetmemeğl doğru buhrnktayız. 

.Meselenin "Divanı ali" ye \'Crllccc
gi rivayeti ve neşriyatı ise hiç ye
rınde olmıynn bir dedikodudan iba
rettir. ÇUnkU, malum olduE;'U üze
re "Divanı ali" vazife halindeki \"e
killeri ve ) üksck hakimleri muha
keme eder. Hfı.discye ismi karışan 
mebuslar - farzımuhal - bulunsa bi
Je bunları muhakeme i<:in "Divanı 

fıli" teş!tiline lüzum ve mecburiyet 
~oktur, teşrii masuniyetlerinln kal
dırılması bunların normal mahkc -
m lerdc muhakeme 
mürnkiin krlnr. 

edilmelerini 

*** 
Bugün hfıdisc etrafında yaptığı· 

rnız tahkikat, neticesinde. büyük re· 
zaletin bazı safha1anm daha ö~ırcn
dik. Şöyle ki; 

Ekrem Kônig, bu beynelmile! 
ılfıh kaçakçılığı teşldlf.tma girdi6ri 

zaman memleketimizin mühim bir 
tc .kilatıı daki vazifesind~n \ıkarıl· 
mı~ bulunuyordu. Ekrem König, :ın· 
cak şahıı;larma ve \'1tanpcrverlik 
duygularına büyük emniyet göste
rilebi!ecek vatandasla:-a tevdi edi
Jebilen bu mühim v:ızif e ini kendi 
~ahı;.f htrslannı temine de vasıta o· 
larak kullanmakla ithrun edilmiş, ve 
mcvkiinden i tifade ederek ~antaj· 
lar yapmağa kalkışma ı. verdiği ra· 
porlardan bazılarının tahkikat ne· 
tice inde hakikate uymaması, bil
lıa::i33 şahsi hayatı, faraza oturduğu 
apartım.ınm sahibini tehdit ederek 
iki yıl on para kira vennemcsi gibi 
halleri bir buçuk ne kadar evvel 
isin:Ien ko•.-ulma~ına sebeb olmuş· 
tur. Ekrem Konigin umumi harp· 
te fon König adlı ve yüksek rütbeli 
yabancı bir subayın emri altında 
çah~tığı günlerde bazı gizli yabancı 
te~kilAtlarla ilgilendiği de rivayet e
dilmiş ve kendisine tevdi olunan ba
zı gizli vazifeleri ihmal ettiği de 
say lenmiştir. 

2 - Ekrem, bunun üzerine biraz 
dinlenmek bahanesile Parise gitmiş 
ve bir müddet sonra Pol Jilon adh 
bir Fransıila birlikte lstanbula dön· 
mt.i~tür.Dostlanna ~ büyük bir i~ 
adamı diye tanıttığı bu Fransız Bey 
oğlunun büyük bir otelinde otur
mu~. Ekrem şahsına veya dostların· 
dan birine ait bir husust otomobili 
bu adamın emrine tahsis etmiştir. 
Yapbğımız tahkikata göre Pol 

~ilon, Fransadaki me hur Haşet mü 
esscsesinin eski direktörlerinden ve 
~ahiplerinden olup ölmüş olan rnös· 
yö Jilon'un oğludur.Babasından ka· 
lan büyük serveti kadınlarla, kumar 
la, erittikten sonra dahi lilksü de
'am eden hayatını karışık işlerden 
ettiği kazançlar idare edebilmiştir. 

lstanbulda bulunduğu müddetçe, 
Ekrem Königin Beyoğlunda Tokat· 
lıyarun karşı sırasında Şık sinema· 
mn üstündeki apartımandaki dai· 
resine de sık sık uğnyan bu pol Ji· 
lon'un Paris banliyösünde çok muh 
teşem bir §alosu vardır. Ek:-e.m Pa 
riste bu §atoda kalmış ve §Cbel~enin 
kendisine tevdi ettiği işin ilk esas
lan bu misafirct esnasında kararlaş· 
tınlmıştır. 

Şebeke niçin Ekrcme 
baş vurmuştur ? 

3 - Elffcmin bu j~ girişi kendi
sine \-aki talep üzerine olmuştur. 

:Franko hava kuvvetlerinin on uça
ğına karşı hi.ıkOmet ha' a kuvvetle· 
nnin uç uçakla hava harbi kazan· 
malan nazan dı!<l<ati çekmiş ve hü· 
kUınetçileri n elindeki So\1 et uçakla· 
nnın Alman \C Jtal~nn uaçklarma 

' faik olduğu anlaşılınca Frankora 
yardım edenler Amerikanın son sis
tC'JTl "Martin,, bombardıman uçak· 
lanm satın alıp Burgos ordusuna 

gonderm ğc karar vcrmisJerdir. Bu· 
nun üzerine Am"rikaya ba~'<urul· 
mus fakat RUZ\cltin, bitaraflık ka· 
nunu mucibince lspanyaya ~n~h 
attmnadı~ı ve bitahsis Marten 
uçaklarının ise ancak Fran~. ln· 
gilterc \"e Türkiyeden ba~a hiçbi. 
devlete ihracına müsaade edilmedi-

ği öğrenilmiştir. 

Mevzuubahs yabancı devletler 
'bunun üzerine Fransada böyle ka· 
n1ık işlerle uğraşan Pol Jilonu ha· 
t!rlamışlar, ve Amerikadan Fransa 
namına uçak alıp Frankoya gönder 
meği tnsarlamışlardrr. 

Onun Pariste King Jorj 5 cadde· 
sindeki yazıhanesinde yapılan bir 
toplantı üzerine bu i~in Fransada 
yapılarnıyacağı anlasılrnış ve o za· 
man umumi harpte Alman binbaşı
sı fon König ile arkadaşlık etmis o· 
lan Ekrem hatırlarvmştır. lşte Ek
rek bunun üzerine, yani "mühim 
eslihasını ancak Kemalist Türkiye
ye karşı bir cemile yapmak niyeti 
ile,, bize satan Amerikanın emniye-

i' 
Şt'lırimizde ahşap binalar yerlerini gitgide kôgir ve beton binalara lma kıyor. Falih - Edirnekaflı caddesin de yed yolla beraber btzllaJ'f11' 
§aat bu civarda alzşap evleri gün den gune aıallıyor. ____,,/ 

tini suiistimal edecek gizli ajan ol· 
mak üzere Parise davet edilmiştir. 

Ekrem lstanbuldan Jilonun kfıti
bi Lökont ile birlikte Parise git
miştir. 

Ekrem ne kazandı? 
4 - Pol Jilonun lstanbula gelişin· 

den sonra, malam şebeke hazırla· 

nınca Amerikaya 50 uçak sipariş 

edilmitşir. Bu 50 Martin bombar
dıman uçağı a."t partide teslim e
dilecekti. Kaçakçılık ve sahtek~rlık 
ancak 12 uçaktan mürekkep son par 
ti de meydana çıkmı~tır. 

Ekreme bu i~ten dolayı komsiyon 
verilmemiştir. Ekrem bu rnuyaf fa· 
kiyeti üzerine merkezi Pariste King 
borj 1 de olan şirketin ortakları 

arasına girmiş \'e bir yılda hissesine 
500 bin Türk lirası geçmi~tir. 

Pasaport meselesi 
5 - Ekremin bir sahte pasa.port 

tedarik ctmeğe muvaffak olduğu 
muhakkak clarak iddia olunuyor. 
Pasaport Kendisine gönderilme· 
miştir. Ekrem buraya gelen 12 

tayyareyi koparıp lspanyaya gön· 
derebilmek hevesine kapılarak bu
raya kadar gelmek cür'etint gög· 

termiş, fakat burada işin sarpa sar
dığını öğrenince kaçmıştır. 

Türk zabıtasının dürüstlüğü 

bizce müsellem olduğu için böyle 
bir pasaportun tedariki bize bir 
hayli esrarengiz görünmektedir. 
Pasaport hakikaten tedarik edil· 
mişse bu hadisede dikkatle süz
geçten geçirilecek no'ktaların ba· 
şmda burası gelir kanaatindeyiz. 

6 - Ekremin §ehrimizin tanın
mış bazı tacirlerini, bu meyanda 
Baban Fuadı dolandırdığı da söy· 
lenmektedir. 

mir ve ta!aiIAt Uzerine bu meıeleyi 
Türk hUkflmotine: aatınalman tay
yare sayışını, ihraç }!nıanma bW}l~ 
nakleden gemilerin ialmJcrlni, tay
yarelerin hakikat halde kimlere ait 
olduğunu irkap limanını velhasıl bu 
lale nlakadu bUtUn tefcrrUalı tM. 
rih suretlle ben ihbar ettim. 

Bu fırsattan istifa.do ederek bu 
mesele hnkkmdn Anka?a maha.fili 
resmiyesinde kar~ıla§tığım dost:ı.no 

ieşriki mcsıı.lyi \•c hUsnUkabulü 
§Ukranla yadcdcrim. Bu mesele hc.k 
kında fazla bir eey l!öyliyecek mev
l:ide bulunmadığmır kolaycn takdir 
edersiniz. Lakin mev7ubahs tayya-

relerin General Frnnko ordusuna 
c.it olmadıklarına vo lgpanyn milli 
hUkümetinin uıakta.n yakmdan bu 

işte alukadnr bulunmadığına e
min olabili:'!liniı. Bu mektubumu 
gn:ı:ctcnlzdo neııretmek llıtfunu e • 
sirgemiyccağinizi Umid eder '~ pe
~inen nrıı teşekkUrl ihUrnmatı fn
ikıımın kabulünü dilerim.,. 

VerC:ikleri tafsilat 
Bu sabah li'rnnkonun Tilrkiyo 

mUıncssilllğlno de giderek nyrıca 

onlnnn oü:ı.hl iddialarını da dinle • 
dik. Söyledikleri e:eUrnle nudur: 

Kaza mahsus mu yapıldı? 
7 - Ekremin Fransada hapis· 

haneye gitmeyip hastahanede k<ı
lışmı mucip olan otomobil kaza
sı (!) Nis yolu üzerinde vukua gel· 
mi§tir. Bu kaza Ekre.'llin mensup 
bulunduğu kaçakçılık çete i tara
fından mah"usen ) apılmış 'c Ek
rem "sol ayağının a:oık kemiği in· 
cinmiştlr,, gibi sudan bir bahane ile 
hastaneye yatmlmı~tır. Bu hastane
den kendisinin kaçırılma ı tehlike· 
si vardır. Bir znmnnlar prens Scy
fottinin lngilteredc 26 yıl kapatıl· 

dığı bir timarhaneclen nasıl kaçml· 
"Geçen ynı mayıs a~'l içinde Bur

mış olduğu hatırlardadır. Bu ka~ar 
r;os hükflmetinin Amoıikadakl a -

parası bol \'ete kiliı.tı geniş bır 5ebe-
janlan oradaki en bUyiık Layycre 

kenin böyle mi.ıhim bir unsurunu fobrikaluındnn birine TUrkiyo na-
ka~ırtmakta büyük zorluk çekmiye· mına büyük bir oipariş verildiğini 
ceği muhakkal<tır. ve b:ı.zı noktalnrdnn ııUphelcnmi~ 

Ekrem König kaçamamahdır. d bil·'lr . 
1 

d" B · • ol uklarını \A ınış er ır. u vazı. 
Franko a1amnm mektubu ·et kıı.rsısmda Burgos hilkumeti tıe-
Diğer taraftan Frankonun Tilr- ) .~ . . •. 

k. d 1 · · p 1 _,_ bUt"' men Turk1ye mUmesslll1ı,ıni haber-
ıye c cı nJanı o. en..w, un gn· ü 

11 
d A 

1 . . , . ~r etmiş ve m mcss c n co.rn-
ıctclerle bırlıkte Hııberc ı...ı gön - ı . k11l ti u t 
derdiği bir mektupla tayyarelerin d~ l~n~icıyc \'C ·u c ne m r:ı.ena 
Frnnlto için değil, İspanyol cumhu- ct.mıştir. d 

1 
. 

1 
itil. T fik 

• Bu aıra a ınne ye \'C ı ev 
riyeti hUkCımetl için ı:ı.lmdıgmı iddia R . "'U k" d 

1 
d .,.. ı 

. ti Uşdı.. Arns ı r ıyc e o mn r6 • • 
etmı3 r. ~ "bi • N M . cin, kutı umumı umon one-

"Türkye hUl.ümctl namına Amc- 1 1 • 1 . tl • . 1 ı~· •· 
menc.og u 'a ... yf' e C4crnn n ...... a • 

rikadn tayyare mUbaynası m sele. D A u Ud ) 
• • ( l'\:ı..•111 11 ne o "ine ait bUtUn tnfsllA.tı bugUnku 

~zetelcrde nıtıkn il okudum. 
Şimdilik mcvı:ub::ı.hs etmeyi mU-ı 

nn.sib görmediğim tcferrUata ait ba
~ı ynnllflları bir tarafa bırn~ra':, 

TUr;ciye ht.:!:üır.etı namına mUbay:ı.o. 
cdilc11 tayyarelerbı EkııelAnıı gEınc
rnl Franko ordusuna aid bulunduk· 
'an hıı:tk:ndnkl lddicnın tıı.mnmilc 

yanlış olduğunu söylemek lsterlm. 
}lükumetlmdl'n almış olduğum e- 1 

Denizbank ile 
aras~nda 

Belediye 
ihtilaf 

Sinemada 
r 

' cinayet 
1 

Yer kapmak yUzUnden 
bir genç yaralandı 

Dün akşam aaat 16,S da Kurtu• 
Iuş sincmasın<IA feci bir h5.diıe 

olmuş, bir genç tannnadığı diğer 
bir genci hiç yoktan bir sebep yU· 
zUnden bıçakla ağır surette yara
lamıştır. 

Atatürk köprüsün'ı.in Unkapanı 
tarafından itibaren ıimdiye kadar 
dokuı: duba yerlerine 'konulmuı. 

Uzerlerine beton dökülmeğc ba§
alnmıştır. Şimdi yaya kaldmmlan 
betonu yapılmaktadır. 

Köprünün diğer dubaları da ha
zırdır. Esasen Unkapanından iti· 
baren dokuzuncu duba köprUnUn 

Deniz Ticaret 
Mektebi 
talebeleri 

Talim gemisile stajı 
çıkacaklar 

lktısat Vekaleti, Deniz 1'1 
mektebi talebesinin tahıil .lı';/ 
l:ırmdan daha ziyade den~ 
stajlarına ehemmiyet veri Jı'. 
karar vcrmiıtir. Mektep ul~ 
bel aene denizde staja çıka~ 
dır. Bu malı:aat ile evvelce ;I 
lık enstitUaüne ait bulunup ~ ;I 
radan Deniz Ticaret :Mekt ıl._ 
devrolunan "Balık,, isimli tJı'__ 
bir mektep gemisi haline ıe "tjl t 

cektir. Gemi ayni ıamanda ısı 
bir tamir de eörecelrtir. 

.JJ r 
iktrsat Velcileti, balık g~ 3•ııı 

mektep talim geı:nlşi haline 1"''1 ~lııı 
meıi için icap eden tahai~tl ıJ ı:~ı 
niı: Ticaret Mektebi mUd~ tıı~ 
ne el:Sndermittir. Geminin b~rı 
bu ay ıonunda batJanacaJc .- ~lııı 
bahara kadar bu tadilit ve cı~ 
ikmal edilecektir. Aldı~ -
ll1mata g5re, Deniz Ticaret 
tebl talebesi ilkbaharda b1S 
ile memleket 'kıyılannda bir ~ 
ye çıkarak staj yapacaklardl't 

1. ~ 1 

Bu ıW"etle deniz: ticart" / \ 
muzu yann elletine alaca~ • 
gençler denizlerle bilfiil ~ ~ 
ederek mektebi bitirdikten ~ 

muhtelif gemilerde yaptıklafl İ 
alra daha müY.emmel lbir ıc 
yetJımiı olacaklardır. 

Pazar günı:i olmasr dolayı&iyle 

sinema çolr kalitbalıkur. Bilhasta 
matine aralarında salona birden
bire dolan h:ıJk arasında boş yer· 
teri kapmak için bir çok itişme, 

kakııma .clmaktaaır. Bu arada ŞiD
li de Jak isminde birinin mensucat 
fabrikasında çalışan Ahmet öz
ttirlc ile Maçkadn kasap Abdinin 
çırağı Ahmet Yücel boş bir yere o· 
turm.ak meselesinden kavgaya tu
tuşmuşlardır. 

açılıp kapanacak kısmını teı'kil et .-o---k I 
mektedir. Boyalı ma art1 

Belediye makine lar çoğaldı 
şubesinde 

Kavga pek çaı'buk ilerlemiş ve 
etraftaki halkın müdahalesine rağ- tahkikat 
men derhal bıçağına sarılan Ah· Eski müdürün bazı 
met öztürk, Ahmet Yücelin üzeri· I ki "dd' dT 
ne atıkra1c sol '\)i)~ründen yarı:la· yolsuz u arı 1 ıa e 1 ıyor 
rIU§tır. Belediye makine ve aıınayi ıu-

Bıfi:ık 0 kadar derin ol:ı.rn'k Ah- beıindc yapılan tahkikattı ba:ı 
met y;:celin böğrün: cir:n:~tir ki yeni nolctalar meydana eıkanldığı 
carih bir dah::ı or<:~nn çıl:armağa bildirilmektedir. 
muvaffak olamamış ve an-.:ak yeti· ı Kend:sine i;den el çektirilen bu 
şen zabıta memurları ve bazı kim· l ıubcnin eski müdürü Nusretin bir 
&eler tarafından bıçnk yaralının zamanlar belediye temizlik müdür 
böğrilnden çıkarılmıştır. Hadise· lUğünü de yaptığı sırada bir Al
de:ı sonra Ahmet öztür'k yaka- man fabrikasından çöp kamr:nu 
lanmııı vı: ~·arclı da Beyoğlu has· alırken, kendi namına da b:r oto· 
tahnc;in~ yatmlmı,~r. Adliye mobil aldığı. lbelediye rciıliğ'ne 
dol:toru Salih Haşim de yaralıyı tcınizlik işlerinin takibi için bu 
muayene ctmi§t~r. Yaralnun \•a· otomobile ücret bağlandığı ve bir 
ziyeti ço!t tc:hlı~elidir. defa 400 l:ra aldığı, ikinci bir dc!a 

da 500 lira alma:: ister!:en ışın 

mcyd:ına ~ !:tığı ve Mu'.1iddin Os
tün<lağr•ı vekalet: emrine alrnm:ı-

Yumurta tUcc(lrlart 
şikAyet ediyorlar 1 

~ 
Son zamanlarda piyasa~ 

yalı makarnalar.n gittikç~ ;ti; 
dı~ını cören yumurta tacırl -1 
vaziyeti allikadar maltaınlarf 
rerek protesto etmi1lerdh'• I 

Yumurta tacirleri. boyalı .;J. 
kili naların memleket hal -1f 
sağlığına yaptığı muzır t~~ol' 
ve gıda bakımmdan dü~~ 
bertaraf yumurta sarfiya ~ 

gittikçe azalmas:na sebebiyet ol 
diğini bildirmişlerdir. FiJ!1J 1 ~ 
bu ş:itildc yumurta t:caretı~~ ~ 
çok mühim bir azalma olf11 

d~ -~ 
Al!kndnr makamlar bu tfl~ 

ntı bUylll: ~ir alaka ile 'kar~ 
lardır. Bu cihet tetkik oı-"n 
dır. t 

ıroıntoın amcsı 
eDlnl yakn~?cr 

ı;iyle h5.cHsenin bu noktaC:a kaldı· o---

ğı haber verıımektedir • • Romanya-e1çisi me.rnlf 
J·etimizden ayrtlll!ııı' t 

Romanya hükUmctinin l>·:ı ı 
elçili~ni bli/ü'.· elçiliğe uıh~ c 
me!< istemesi üzerin:. ort• 
Tcl:mak Romanya vapurıl $l t. 

m~mlekctimizden ayrıJın:ştı\ 
:;r harckct:ndcn evvel 'fıl •t 

. ~eı 
Cumhur:yet f.ı'.lidesir.e b,r 

koymuıtur. 
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/~l~·:-N.;,;~,s;,,:,,,~' 'Biliyorsanız söyleyiniz, . bilmiyor· 1 t b 1 1 · d ., 1 3000 d 
J~e~,.;;~~;~~'.;::ı sanız kimseyi lekelemeye s an u pazaryer erme agı an en 
rr1tt~::·~;·_,::~~~~L kalkmayıniz ı · fazla tufeyli kimlerdir ? 
• T ŞARTLARI 1 i tini l b t h:!--ı. ti 
1 8'11tıı~ trt11 Embt 

1 MATBUAT, hürr ye · kendisi alır, y ne mat ua uı-Hye - E b ki rf I 1 b · k k 
• ::~:~ 

1

~:~~~~. ;l:ggK:· : Dİ kendisi kaybeder. llürriyetini alması Ve kaybetmesi vlerini, ar annı, yu annı, iş erini. ıra ara 
·-~~;. .. ~:~~ : ::~ : f Jıendisinin elindedir. Tenkidlcrini şuurl:ı. yapan, haysiyet Ye ŞC- d b ı ı 

...... _______ D rcfi gözeten, Atatürk rejimini benims-emı, bir milletin matbua- büyük şehirlere muhaceret e en u aaam ar 'fii:----_ tr, hürriyetini istediği gibi kullanmakta haklıdır. Fa.kat, bu hür-

1 
1 ? 

~ta daic' ;~~~~.ba.şkalarınm haysiyet ,.e şerefini ihlale nrdı~amak nas 1 geçinir er . 

S b 
- Haber, İstanbul matbuatına dedikoduya müsait bir menuu e ehin sebebı" ilk defa neşrederek, bir s:mnayo ,·erdi. Öyle bir sermaye ki, 

l ~S.\~ı • henüz üzerinde yapılan resmi tetkikat tamamlanmadı. Hatta biz 

1_ kü • ·ARı;-.; ~·oğu peşinhii- bile, bunu al la.nlanberl bildiğimiz halde, tahkikatı işkal etmc-
"tie ınlcrlc . g· ·ı . l .. k.. • k Adi . il l'aşar • 0 renı mış ıu um- mek •zin ya7.madı • Bugünkü yazıla.nmızda. da., ha seyı azami 
k e hiç dij •. Bunı:ınıı hemen hepsini itina ~östererek yalnız skandalin umumi hatlarmı çizmekle iktl-
1\hı!l'c t:ııŞ~ınınccJcn, hiç lıir mlira· 

fa. ediyoruz. Yoksa, masa başında "ışu , ·eya bu zatın isimleri de 
söyleniyor ı., diyerek işi dallandırıp budaklandırmak bizatllli mü
heyyiç olan bu haberi, azami derecede müheyyiç kılmak bizim 
olduğu kadar hepimizin elindedir. 

Bazı ufak tefek görünen işler var·' :zm biçarelerdir. Evlerini, işlerini 

dır ki biraz derince adaştmlırsa e- bırakarak buralara gelirler, aç ka
hemmiyeti ve şümulü anlaşılır. ırlar, işsiz kalırlar, işsizlerin mikta· 

Bahsetmek istediğimiz bugünkü me nnı arttırırlar.Halkı iz'aç ederler. 
selede böyle Karamürsel sepeti sa- Once bunları kendi yurtlarına bağ 
nılıp da altından çapan oğlu çıkan !amak \'e hariçte iş aramaktan men-

1~ n lubar~1 hıt_ın:ık ızın. knlıul eder. 
• 11dtıkJcr· .ııck çok kıınsclcr ılü-

:lertlerden biridir. ;tmek lazımdır. 

•Cn. ını bı· r·ı . ı . . lstanbulun pazar yerlerini şöyle Bunların çof;,ru arazi sahibidir. Fa 
k 'ilkah ' r ın·ı tel ok cllıklcn 
~ ll hir " 111 Cltiklerıııi sanırl:ır. Çlin
ı eııdiıc/chcb,, sorınııs!anlır; faJ,at 
Qebı ınc ır ı · · 
la h·e du iktif~ı~ 1e_nlcıı .en uf.acık ı;c-

ır lld cı 1\ crıııt';'lerdır . .\lesc-
:\"c~ . arııa. "Lr ı 1 

Ma.:ılesef görüyoruz ki, şuurlarını muhafaza edebllenlerlmiz 
yanında. ne yaptıkl:ı.rmı bilmiyecek bir \'azlyette bulunanlar da. 

bir dolaşmak ve dikkatle araştır· kat yetişmiş çocuklarım mektepten 
mak, ellerinde kalın iplerle dolaşan alarak yeyahut karısını toprak işle· 
bir takım irili ufaklı, sakallı, bıyık· -ine bırakarak ha,·:ıda:ı para kazan· 

lr,, zayxf, şişman, muhtelif şiveli mğa gelirler. 
l rıını kL ' · ız m ş:ıiı lerımiz aruz 

2~1lıan: .. ~!a.nrııunıulıdır,, tlcdığiniz Du gazetelerde müphem, müıllıem olduğu için şümullü , .e 
adamların ne iş yaptıklarına mera- Özürleri kabahatlerinden büyük· Yardır. 

kmIZI celbeder. tür. 
hl~e: beı; 8

1

:.~~ ?,. dil c ~ornr. "O Ye- blrçok kimseyi töhmet altında brrak:ıcak satrrlar yer buluyor. - Nerelisin? 
kl .değilclir 

1 

~r:ı:i~urw.ı demek J,a~ Biri: ''Bazı mebusların rla :ıdı karıştığı söyleniyor,, diğeri: Ya Sxvaslı, ya Kastamonulu, ' 'a tı 1 " dcdınız mı lııı sehclıı .; 
~bebin;uıur. lfallmki • schcl.ıin de "Dinnı alinin toplannıası ihtimıı.llnin meycut olduğunu,, söylü- Elazıklı veya Bitlisli veya şuralr, 
tde· b :ırııınuıc Jitzıın"tlir "l.:i yor. buralıdır. Fakat asla !stanbullu de-bı • eu : '; · ·ı -
~ı~: ııc lüz scııı scvnııuorum de- Hangi mebuslar? bnra<ıı meçhul. Şaycd, hakikat halde bu Jildir. 
t •ı.atırı unı vardır'!., di) c sorııı:ı- skandalde mebus isimleri Yarsa, "söyleniyor ... ,, diyen gazete bu- Sorunuz: 
~llılerı a)aıuı:ı.an ncJ:ım, ııcsinlıü-
t~ c )'ııs · nu söylemeli. Bilnıiyorsa öğreninceye kadar sükut etmesini bil- _ Ne zamandanberi buradasın? \ ,. ~~ k , lj or, her znm:ııı ı;u) et 
~o 11 .. :ındırıJ:ıbilir dooıeldir. <;un- melidir. - Kış başmdanberi! 
"n "nın ... 

, aşkı şııruı a)ktan bahsetmesi· Dh:am allnln toplanması ne demektir! Divanı iU, nlçitı top- Der. 
'ti eıı, an halıseucrkcn de: ben sc- Ianrr Ye kimleri muhakeme eder! Bizce, bunu ortaya. atan arka- Bunlar, memleketlerinden, kış gel lıor~ liorııııı s b . . . 
'nı tırı:ı Sibi '1 lcrı em nıue sevcmı· da.5nnızm bunu bilmediğine hükmetmek, bu dakikada biJdiğine meden önce büyük vilayet merkez 
lı bır z a sızlıkların söylenme· 
'lırııen· arurct dil c k:ıbul etmiş, inanmaktan dalıa. isabetli olur. lerine evini, barkınI, ailesini, oca-
n r ın en kötü manasilc ezberle- Ortada hiçblr ka.t'i maliimat meYeut değilken kendilerine ğınr, tarlasmı, sabanını, bırakarak 

L lur~r inana.rak, muka.dderatunızı e llerine teYdi ctmı, bulunduğumuz göçen iş arayxcılardır. 
b l ara Cdcyiıu ki hicbir şeyin sebe- büyüklerimizi topyekün böyle bir töhmet aıtmda. bulundurmak Fakat aradıkları iş ~unlardır: 
thı~rı llıı) nnian, lıö' le ufacık sc- lnı l f 1 k d • · ı b" .:... ··ı "l mJ k d d b" "] 1 - rr.pçu··ıük· ~ırıı e kan J ya z nsıı sız ı cgı , UJ wt., o çu e yece ereee c uyu ' yv 
~··1 Ütk ş~~:1ı-eı~lcre terc.ilı. ckt1c

1
• bir haksızlık \·e şuursuzluk olur. 2 - Kapuculuk, 

tl .,,~ 111 • en aruz Yeznını ·u • 
t1lc11 n ı' Çunku lıiz öyle istiyoı:uz Matbuat hü.rrJyetlne layık olmak, ancak bu gibi hiidiselerdo 3 _ Hamallık. 

lir; r~~tıı, insanın sinirine dokun~' temldnll yürümesini bilen ma.tbuatm hakkıdır. 4 _ Bekçilik, 
ı:ı~ııı Lasn~ı, hiç şüphesiz, ötekinden Dikkat edelim, bu hi.dlse bir lmtihandır. Temizlik işleri idaresi yaşlıları 
t llıa~<t ıı : kalıp nya hasma kalıp R. çöpçülüğe almaz, apartımanlar tav-
~en O.rla.rne ~ clverisli scbcb1er güslc- - .... _........................................................................................ k lık H·iJ~(ı 
t ile <.lah dnıı ibtı.indür. Onıl:ın el- siyesizlere ·apıcı Yermez . l ~ -

b~~\·czııı~ ua samimidir; Çtınkü n- Bomontı·dekı· oto bu·· 
8 

met bekçiliği kayıtlar altma almış-
d rı ııı 1 1 eudcden adam, onunla tır, bunlar bu i~ de elvermez ve 
~lrııııı.ıı«ı ·~ev/yorum demenin k:ıbil nihayet yalmz hamallık kalır. 
lı)ıııaıı Ilı forkettiktcn sonra ona hte ellerinde kalm . ince iplerle 

~lnıuşı11r <ılnınnııştır; ev\ elit düşman k ı ~ . 
~n leııtıeİ·S~ı~ra lıUSUtııClİlli Jıaklt azasının suç usu alış yeriş edenlerin ~Özlerine bır a-
t l'rıış 1 ' 

1
<:111 l.ıir takım sclıl'l,Jcr n- lacaklı gibi dikkatle bakıp insanı iz' 

lı!ııı~şt~ltnıı 'e lıunıın gll.ıi şc)ler ş ı·· H b• Adi" t ,. ld aç eden bunlar saba_11ta ı akşama 
lo~ l'or"~ "~~.lı~lıi ol.sun olmasın i:· o or a ıp ıyeye es ım o u kadar dükkanların önünde, çarşılar 
• •tıııı .. '' uı)cn ntlaıııl.ı: "ıstcıııı- l b'l 
'~ 'l:unıc t k•f d"ld" :la, pazarlarda do~aaşrak taşı a ı e· ~ 1 () tl u ... ,, diyen ar.ısında :ın- ve ev 1 e 1 1 
tn~1k ~. lıirinciııiıı lehine olarak, cek yük ararlar. 

1 ~ 11 lıc;ozln.ıuk farkı vardır. lki gün evvel Bomontide küçük yüzünden yaralanan Mahmut Zeki- Daha küçükleri daha cesur olan· 
lıır şe~Jn sclıcl.ıini aromalı, ya bahçe sokağı ağzında Denizbank iş· nin başmm cama çarptığı ve aldı- landır. Kemali cesaretle elinde mi-

r :'Jı iııs,şc:\ iııJ..ini aramarnnlı. .. Doğ- nı' mini bir paket bulunan herhangi 
~le .... nJar lıö~Je iki kısmn on-ılır: !etme dairesi memurlarmdan Mah- ğı yaralardan öldüğü, şoförün fren 

~ rı ~~~1 '.ı. · .ni :ırı):ınl::ır, hiçlılr mut Zeklye çarparak hastanede öl· yapmadığx verahut da yaptığı halde bir kadının \'eya erkeğin peBine ta· 
~ l\ı,ı 11 ıelıtııı araınıy:ınl,ır. Bil'inci me.>ine sebeb olan 3057 numarah kazada dikkatsizliği olduğu bildirili· kılarak: 
aı ıen u 1 • G .. ı· ıı asıı u P 0 :ııılar pek ıızdır. 1-n- Şi~li·Fatih otobüsünün şoförü IIa- yordu. - öture ım. 
lihar Yanık k:ıf:ıl:ırın ins:ınlığııı Arzusile "te,_·ze, ağabey, baba 1'~1 (!ıJ~ı ·ı ' bib Agahın muhakemesine dün cür- Bundan sonra ~ahitler dinlendi. 

Bir taraf tan da burada mu\·affak 
olamayınca aç. kalı:·!ar Ye dilenme 
vaziyetine dü)erler. Bunalr arasın
ian dilenmeği sanat edenler ve böy· 
ce her yıl krş mevsiminde büyük şe
hirlere dağılara!< dilenenler vardır. 
Mahzurlarını sxralıyalım: 

1 - Çocuklarım mektepten me

nederler. 
2 - Kadınlarını işe scvkederleı. 

3 - Yerlerini yurtlarını deği~tı· 

ip gittikleri yere sefaleti götürür 

ler. 
t - Dilenirler. 
5 - Hamallıkta markac;ız olduk· 

-------------
Şarki Erdün 

Başvekili 
Londraya gitmek üzere 

şehrimize gelrli 
Londrada, yakında to/:.ınacak 

Filistin !;:onferansına iştirak ede
cek olan şarki Erdün b:ıii\' !tili 
Tevfik ~aşa, Ankaradan nchı in' ize 
gelmişlir. Tevfik paşa bulundı:ğıı be 
yanalla demiştir ki: 

"- Yuvarlak masa konfcrnsına 
iştirak etmek ilzerc sah gi.ınü İs -
tanbuldan ayrılacağım. O r ' ka
dar tarihi abideleriyle ve t-: ıi gü
zellikleriyle dünyanın en güzt.: ııch
ri olan 1stanbulu gezmeğe fırsat 

bulacağım için memnunum. Anka
rada kaldığım kısa müddet içinde 
büyüklerinizle görüştüm.,, 

--o-

!arı •;e kayda tabi tutulmadıkları i
çin bazan emniyeti suiistimal edip 
cürüm i~lerler. 

6 - Ifalkx iz'::ıç ederler.,, 
Bunlardan 63 ya~ında Sıvaslı 

Feyzi adında biri bilhassa Beyazıt 
'mrdacıla.-xnda ı::eyyar hamallık et· 
n~kledir. Bu:ı~mla konuştuk, diyor 

ki: 
"Ben geleli henüz iki ay oldu. Çöp 

;illi.iğe müracaat ettim, yaşımdan 

!olayı almadılar. E\'im barkxm, a· 
ilem, çocuklarım \'ar. Onlan meo:ı
ekette bıraktım, yiyecekleri \"ar. 

'en de burada kazanmak istedim. 
Hemen her kış bir yere kalkar gide-
-im . .t~tanbulda çok iş olduğunu 

.;öylediler. Fakat bugün akşam ol
duğu halde ancak 20 kuruş alabil
dim. 
Ağır yükleri bile beş on kuruşa 

'.a~rrorum. Vaziyetim iyi değildir. 

\ç kaldığım zamanlar oluyor., 
IIurd:.ıcrb:-dan ba7.ı1arı bu ihtiya

·a merhamet ederek ekseriya ona 
·ş verme_ğe çalışıyorlar. Fakat ihti· 
•arhğı dolayısile ağır yüklere taham 
:nülü olmadığı gibi uzun mesafelere 
:le dayanamıyor. Bu vaziyet ihti

"a:-a açıktan :·:ırdıma sebeb oluyor. 
Yani beda\·a g:!çiniyor, neden? 

Bu vaziyetin önüne geçmek lazım

dır. İşsizlerin miktarını çoğaltan 
\'e hamallıktan başka hiçbir iş ya· 
ramadığı halde toprağını, yurdunu 
bırakıp şuraya buraya göç eden bu 
gibi seyyarların aşiret zamanının 

zihniyelile hareketlerinin seyyieleri 
meydandadır. 

Bir taraftan da halkın önüne ge
;erek pazarlarda huzur \·e rahati 
selbeden gene bunlardzr. Böyle çalı· 
şan Istanbulda üç binden fazla tu
feyli kaydolunabilir. Bunların hep
sini bir arc>::- :.!irebil!::em söyliye· 
ceğim: 

lstanbulun yağı olsa kendi haşma 
sürer. 

1 stmıbul muhabiri 

h ar oıd r ıı cccği :ısıl ':ııJ:ıııı,,l:mn analık, hem5ire,, gibi tai:ıirler kulla· 
4 "'el'lccs 1 Ugunu biliriı; bunun icin de mümeşhut nöbetçisi olan birinci ce· Ve şoförün tevkifi kararlaşarak 
' ·~~~ "enct· · d b 1 ş narak imanı alıs veriş ettiğinden 

Namık Kemal 
çıkarılıyor 

pulu 

Ta111ir erlilen 
camiler 

Eski eserleri muhafaza encüme
ni tarafından acilen tamirine lü
zum görülen 'Azapkapıdaki tarihi 
kıymeti büyük cami müke~:ımel 

bir şekilde tamir edılmiştir. Bu 
cami bilhassa baha biçilmez kıy· 

metteki sebili ile şöhret bulmak
tadır. Sebilin tamiri bitmiştir. Ca
minin tamiri de tamalanmak üzere

dr. 

rı 

1 ~e ı.:nı 1111 onlard.ın ııilıi göstl'r- za mahkemesın e aş anmıştır. o- mahkeme birkaç gün sonraya bıra· ~ 
ı~· ~~ır, hunun iı.:in lı:ızı scbclı· för 455 inci maddenin birinci ben- kılıfı. beroirecek hale getirir. 

1 
. Posta, telgraf idaresi, şair Na-

1 ıgaıııa/ıaı:ı.:ı. kalk:ır. Bu, ikinci sınıf dine go"re muhakeme edilmektedir. Küçücük küfeleri \'eya sepet en 
• n Lırı · f . 1 k · kl"d mık Kemalin 50 inci ölüm yılı 

lııı \İııı ncı s.ıııı ınsıın. nrı ta· Habib A ah kabahatin kendinde ol Ç 1 1 "k A ti · ,·evahut ellerinde büyüklen ta· 1 er. 111, .. kı IC!n, 'anı sıtd"ce ı,ır nı.·t''- g a gıcı arm Si aye erı . . 1 . d münasebetiyle bir seri posta pulu 
h " an ı J • J d ~ 'dd' d k d • ~'alın veya ince ıp en var ır. 

• u ınşka bir şey değildir. ma ıgmı ı ıa e ere - sorgusun a h ki ld çıkarmağa karar vermiştir. Pu1-
'l!ı1. ıtda b !' . d ·t · k' a 1 QÖf Ü Ü Bilhası::a hırdavaçtılarda, eskiciler ı, ~ıla 111 . e .,ı lıiçlıir şc~ in selıclıi emı şır ·ı: 

1 
larda şair!n resmi ve şiirlerinden 

' 
r n ınııştır. ''Pcıırcrc•lcn ntılaıı "-Ben caddede sagv tram\·ay ra· 1 de, Baht-pazarında, Beyoğ u paza- k 

' staııbulda.ki ı::algxcılar ve orkos- mısralar bulunaca tır. 
~~;•LI ~ ı ~·~~ndHre ılıişliJor. - Arzın yınx takiben gidiyordum. Sol ray- tracılar, dahiliye vekaletine müra- rında, Asmaallında, Topane paza-

1 ı · u unun friıı. - Arzın . rında ve haftamn muayyen günleri 
' r~ ~ 1 ııedcn 1· tl dan da tramvay gelıyordu. Bu sı· caat ederek, verilen hususi müsa-

--o-

" ·,, f.l \Or arz ne t'll - .. . ıka ::.urada burada kurulan pazarlarda 
h, r nu,.nun sil.ıi, sclıehlcr hakkın-! rada sag~~.~ sur_atlc bır ad~ ~ • adelerle 1stanbulun yabancı çalgı- · 

Vefat 
ı aı. th 1 ?5lırıııa, <'e\ aıısız f,alal':tk rak otobusun sag tarafmdakı mıkalı eılarla dolduğunu ve kendilerinin :)i11i bir paraya olan bu kayıtsxz, hü· Kırk yıldan beri şekercilikle ta-
~ ~l ; t11ncğc ııınhklımuur. Fak.ti cama basxm vurdu yere yuvarlandı. 1 iş bulamxyacak b~ vaziyette kal· viyetsiz, ma:kasız hamalların faa· nmmı5 olan Giritli Bay lzzet öte-
~~·1 o ~~~~ı~ ;·alıuk ç~lı~ı.~ r;'.~' o.~- Hemen fren yaptım. Sonradan ada-1 dıklarını bildirmişlerdir. 'iyeti, iki noktadan ç ~( !'~ühim gö· :lenbe:i mübtela olduğu hastalıktan 

Ctc anneltıklcıı pesınltıı· "ld··~·· .... - · 5· l"d t . .. . . • ;ülmektedir. '.mrltılamıyarak dün hayata \":!da et· ~ 1 ,. \ıın ıkı 1 • 1 1 • 1 mm o ugunu ogrenınce "'ışı e o o- Vekaletin sorgusu uzerme vılayet 1 
g "nrn • ' 3S ıc ır 'e 011 nl':ı , ··~·· .. . ·· . . . . . Bunu bilhas"-a bu işlerle uğraşan miştir. ıı vijft nlnra adeta ılü 5ınanbrı, in- ull::U bırakarak kaçtım. Bugun tes de bu müracaat sahıblerının haklı 
~ 1ntın düşnın~~· diye b:ık:ıı lıır. J!:n oldwn. olduğunu ve iddianın doğru bulun- ;;alahiyettar bir zat alrzından dinle- Cenazesi bugün Aksarayda şel;er· 
~Ae ··~ ııllalı \T.1Ç nu ifadeden sonra hadiseye dair duğunu tasdik etmiştir. Vekalet bu -nek daha r.mrafık olur. Diyor ki: ci sokağında 24 numarah eYinden 

il 'York serg's'ı ko n'ıse- mt1hendislerin re doktorların rapor·: iş ilzerinde bu günlerde kat.'i bir "Bunlar Ltan~~1u·1 sokakların- 'rn.ldırılacaktır. Ailc:l:ıe ve kendisini 
• 1 ları okundu. Bunlarda, başmdan ve karar verecektir. dan altın aktığına inanan b!r ta 3eYenlere beyanı taziyet ederiz. 

~~ rımiz gitti ·~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~~-~ 
''cı. tıct-.·ı 1 ~ ...-..:WWW "'Iİ .. ,ı e Nevyork sergisin-

. . . . .. . ... , ... . . . ~ ...... . , 

~., Pa·1h·on • ·-· On çl'llc 111<1U b1s..1yı:ıı yardım l'lJ ~stµfe '<t\ Cd'l J u:nuz korr.ıı:erlıgınc ; ı J :..1 ! 'I " J\.U 
ııı ı e11 ··1 ·· Qtıı o çuler ve ayıırlar u- A YDINDA Germencik Gümüş köyün· du llııld.. .. . 
~ tı aks uru Nizaır.ec1din Alı den Mehm~t Kaplanın karısı bir 

tı..c? har:: N'evy:r'ka ~t:cv::cc:- betmda üç <;ocuk doğurmu<;. 
• lı sert>·, et etmiştir. Nizar.eddin 
ıil. , • ..,ıcıek1' p- . . 

~. ile d' c.vıyonumuzu;1 ı:•· 

~~~,_ •. ıger hazırhkl:ı.ra nezaret s 
, ::---,. "·ır 

Yen· · 
cı.~t !::~~ansız olçisi geldi 
h ~ı : ~:. · ~ Yeni Ankara b:iyül: 
ı•te , ~rsı1:11· 
• 3 c . u 1 hJ sal;;;ıhki c,:s-
ıta... tnriın. ~ . . . . 
t "l01tı., .. ;! gc!nuşt r. Elçıyı 

tı v ... e:ı .. F .. e' '1 ran l" sdırı F~n 
~ı ~ n"ol .. .. -
('~ur, ı .. . .. h,n:: c kanı k:rşıla-

:ı1. r ' ~i /ı,. iM. .. r' • ı-( 4 tr ' • C> r. • ;ı L • c \;. • 
• ~ e.s ne .. 
· t:lc:. , • ıtımatı amesini tak 

~c.! cir. 

Şimdi Kaplan on ~.oeuk babası olma,. 
Faldr olan alleye yardnn edilmiş, Mik-

farını bltta.bl merak etmı,~lnlzdlr: 

- 30 lira.! 

l'anl, çocuk başına 3 Jlrıı. 

Gördönmü on çocuklu Ka.pla.n l Bu nı.-

:r.iyettc neye şa~alamı5 bir haldesin, ne 
ılurny:>rsuıı. Ilir çocuk (8) lira. Şu çocuk 

ın'ıth. 'lllı on i>~şe çıkar da biç olmazsa 
y:ı.nulardan birine bir karyola alırsın. 

Türkçe bilmeyen şoför 

D UN bl::- kazaya sebebiyet Yeren Dl
ınitri adında bir §oQför yakalan-

mıştır. 

Şoför hakkında takibata. başla.nmı';tır. 
Yalnı7. bu aralık ı:-oför Dlmitrinin tlirk~e 

bilmediği anl11şılnıış, ifa.d~i bir tcrcü-
ınanl:ı alınmış. 

Güzel a.ma, bu a.damm bHmcdiği yalnız 

ilU ka.1nr mı ya? 

Adam ezdiı~inc güre türl<çcden rıızlo. o

to~obil id~resinJ de bilmiyor demek. 

Filistinde otomobil seferleri 

F iLtSTL'iDl: her tarafta otomobil 
seferleri dunnu-;. 

X e mutlu Filistinlilere! 

Demek ka:ıasız belasız ferah ferah ge
zip tozuyorlar. 

Edirnede yıkılan bina 

E UİRNEDJ~ yeni yapılmakta olan si
nema. binıı.<ıı yıkılmı~. bir ki)lnin 

ülümüne, on bir lci~inin de :ı.ğır lıafif ~ara
lanınn.<ıma sebcb olmuş. 

HatmnmJ:ı.dır b2lki, bö~·Ie bir a.ııartı

man da Pang:ı.lhda yıkılmıştı. 

O halde modern inş:ı.ata başlanan y<'rlC'· 
re asılmı!'J )öyle Lir lcYlia ~ör~nce ı.,a~t:I 
buluıı ho~ görmeliyiz: 

- Ölüm tehlikrsi Yar! 

İki senedenbcri ta:nir edilmek
te olan Mahmutpaşa camiinin mi
nare tam:ri yapılmaktadır. Bu su
retle b:ı camiin tamiri de nihayet
lcnmiş olacaktır. 

Yeni camiin park tarafındaki sa
çakları tamir edilmektedir. Bu sa
ça'ldar n İi kısmı da ahşap iken 
şimdi demir potrellerle yapılmak

tadır. 

Eyüp Sultan camiinin kubbe ta
.niri bitmiştir. Havalar düzelince 
cami:n aşınmış olan avlu taşları da 
Jcğİ§tİrilecektir. Bu meyanda bü· 
yük bir mimari eser olan Zal Mah
::..rn dp.:ışa camiinin geri kalan bir 
'm;ım tamiri de ikmal edilecektir. 

Vakıflar iciarcsi, ·m camilerin 

~amirini mütea".<ip tamirleri yapı

lacak olan ikin-:i partiyi tcsbit et· 
nişt;r . 

--o-

oo ;m ~lıah~e hadisesi 
tahki~atı 

Dolmabahçe ha lıse .:ıin tahkikat 
~\'rak ı Dahiliye \"cka!eti tarafından 

Jnümlizdeki giiııit'rd..! tet:~ik 

cektir. 

dıle 
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Kırıklık 
Ankara radyosu 

IHl.G\ UZUNU.:Ct:: 

1639 m. 183 Kcs/120 Kw. T. A. Q. 
l!l,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. T. A. P. 
31,70 ın. 9465 Kcs./20 Kw. 
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12,30 l\filzik (Sololar. PJ), 13 Saat, 
Ajans, haberleri \'e meteor . Anknra, 
13,10 Türk rnüzjği (Şarkılar. Pi), 13, 
40, 14 Muzfk (Melodiler . Pi), 18,30 
Türk müziği: lncesaz: SesAh faslı. 
Okuyan: Tahsin Karakuş, Çalanlar: 
Hakkı Derman, Eşref, Kadri, Hasan 
Gilr, H. Tokay. 19,15 Saat, ajans ha
berleri, meteoroloji ve ziraat borsası 
(fbal), 19,25 Müzik (Operel parçala.. 
rı - Pi), 19,15 Konufma (Hukuk ilmi 
l&yma kurumu), 20 Temsil: Bir Ka,. 
ra«öz gecesi: Tertip eden (Ekrem R• 
f)it), tstanlM' ~hlr Ti)atrom sanat. 
karlarınd4n Hazım Körmükçünün 
temsili. 21 Saat, esham, tahvilAt, bm
bi> o, nukut borsası (liJr,al), 21,15 
Türk müziii: Şarkı \'e Türküler. 1 -
Lemi: Seni arzu eder bu didl'm, 2 -
Lemi: Günler ıeçi)or, 3 - Leını: Ru .. 
bunda buldum, 4 - İndim yarin bah
çesine .. lOrkO, 5 - Taztlendi tabı iı-
lcm, 6 Rahmi Bey: Bahar oldu, 7 
Ay doldu batmadı mı' Halk tUTkusü, 
8 - YOril dılber • Halk türküS'il, 9 -
Ya kiz geJ ya kız .. Turkü, Okuyanlar: 
Semahal, Sadi, ÇaÇlanlar: Yccihc, 
Reşat Erer, Ru~n Kam, Cevdet Ko • FnntHz batveklII Tanusa ziyareti t'tnatADU Taau sob.klarnulu 
zan. 21,45 Konuşma (TürkiJe posla- geçerken-
sı), 22 llüzllt (Kücllk Orkestra), 1 -

1 
• ı 

1 Fujl Sanın tk'afındn müzik sesleri n g 1 ı• z naz 1 r a r 1 n 1 n 
::~:;~!!~;, 23- 8;~~s ';~;r c:~ı; 
rasından Kon~akovanın şarkısı (Bo- p • t e 
rodill), 4 -Ciıan sevıisi (A. Fcrrıı. ar 1 s seya 1 
ris), 5 - İ•anov • Screnad (A. Ama-
dei • E. H•nsch tertibi), 6 1t:ıha . 
şarkıları - Potpuri (Dl G. ~icheli Op. Parls, 8 (A. A.) - Başvekil Da-
37), 23 MDrlk (Cazband), 23,45, 24 Jadiye, bugün reilfcumhurla bir sa. 
Son njnns haberleri ve yarınki prog- atten fazla g<SrUşmllş ve Korsika f. 
ram. le ıimaıt Afrlltaya yaptığı se~ abat 
_____ .. ________ baklanda izahat vermiftir. 

Roma mllzakereleri kat'iyyen ve 
münh&lıran lnıtltereye t..ıtak e
Jecelrtir. Bu mevıu, çok ıenattır. 

lapany.ada]ti vaziyete ıellnce, t -
talyaıun Akdeniz ıtatükosunu bo • 
zaeak arazi taleblerinde buluııdu-

ŞEH IR TİYATROSU Neıredilen bir tebliğde Korsika 
T~JHbaıı Dram Kısmı ve şimali Afrika halkmm başvekil fu b1r anda lsparı)·ada ltalyan ... 

Bu akşam 20. 30 d:ı hakkındaki samimi tezahüratı tay. kerletinin bulunutıı İngiliz hUkl • 
A s ~ o o E dedilmektedlr. metini endJteye düeUrmekteıı haU 

utikl11l caddeııi komedi kısmı Dlladi il' h 1 bhnaz . ., 
Bu ak'8m 20, 30 dM ye, re ıcum urun yan~ • Ha1J~şistanda Franaa aley~ 

MUM SÖ mO dan çıktıktan .ıonra, derhal bbıne b" • • 
• arkadaşlaıiyle temasa ıelerek aalJ ınde bır nilmaYJf 

- - ---------- gllnU İngiliz nazırlanyla Pariate ya- Roma, 8 (A. A.) - Habeılataacla 
pılacak müzakereleri, parlamento • kihı Hararch Fransız koallOloeha, 

._._
11111 

_ _.._._
11111 

_ _.
11111

,_
1
" nun nıznameslnl va kabine toplan.. 

tmmı görUşmllftilr. 

ATATORK 
Albümünün 

3 uncu tabı çukt 

Paris, 8 (A. A.) - Cemberlayn
m Roma aeyahatini mevnbabı e • 
den "Jour,, gazetesi diyor ki: 

"Salı günü Çemberllyn ParlJe, 
Fransız - İtalyan müzakereleri hu. 
ausunda bir taviz istemek için değil, 
fakat aadık bir dost sıfaWe Franm 

hllkbmetini Romada yapacağı mil -
zakerelerden haberclar etme1ı: için 
geliyor. Elesen hafka ttlrltl olma
sına ela ihtimal yoktur. 16 Dilan ta
rihli Jnctııs • İtalyan anlqıpa.Ue 
Akdeniz statllkosu garanti edilıDll
tlr. 

B"rut, 8 (A. A.) - Havas ajan
·nnı.ı muhabl..i bildi~or: 

Buciln Suriyellbı bqbca teblrle· 
rinde Suriyenin ietlkWI lehinde Te 
,ransız - Suri) e muabed ... Dm ter
ki aleyhinde bllyllk nümayi.Jler ya· 
pılmlftl1'. Şamda, Halepte, Hmaua 
ve Hama'cia bUUln mağazalar U.
ll&DJDllUr. 

NUmytıçUere iştirak etmet u. 
zere eobklarda cruplar tqekkill 
etmektedir. Yülraelı taheil fiDÇle. 
rindeıı Ye U.. talebeleriDdeıı mu .. 
rekkeb alaylar Ş.uı eokaklarından 
~eÇtrek Buriylllln 19tlkW. _...,. 
masmı istemişlerdir. 

Halepte 600 Jile taltW sokak• 
·ardan geçerek halkı •lyaııl nutuk
lar dinlemek Usere 51fe zamaaı ca
mie rttmefe dav.t Qmlftlr. 

HilkQmet mıJramlm luıbat ted· 
birleri abaqlardır. 

Bir milddettenberl Aleviler ara
sında galeyan eserleri göıillmeit' 

bqlum]ltır. Son SÜlllerde AJ'vi 
çeteleriyle jaJNlanDalar 11181Dda 
au..demeler oJmuttvr. ıı.att 9\1 • 

kavem~ hareketinin reisi Şill•Y· 
maıı MUl'lid tarattarlarmı teıJd1't
luclJnaakt& ve yama4a clallDa 100 
kitilik ıilAhlı bir mQhafıı kuvveti 
bulundunnüwlır. 

Evvelki ıece Uzıldyeclea Halebe 
ctden yol U.ertnde 1 otoınobll aur
_.unılarak .oyulm111tur. 

Bir çete Hula dvarmda bir poa. 

nesine lqıı1ı nllaa}'lfler terüb edil. 
nüt Te fqiltler mUU prkdar IÖY· 
Uyerek kouoto.baualıa WııMn 
seQmlıterdlr. ~bir b&diM olma -
1m1tır • 

MUvezziJerden 
isteyiniz SufrutWr .. a Wr....., JU111 ......... ıatMlmı§h~. C. mu,.. 

..-Ura beygir kotala Rus lllateml ıu.Jdar ltffNlı ......,o·. Knak· 
lan oekfta beyghterden blrlAI rakiplerinin kendlsl:.I g~tlilat 1,'IStUJlee 

artık~ htftmemlt ve bnc11111 yerdft yere ~ llcl:üm3;1· 
tir • ........, tıa öllm sabalal M.w edlJor. 

ta ar&bumJ durdurarak IO)'llUlftıır. 
Stlleyman Kirtidln taraftarlan Ha· 
ıu mmtakumdaki kltylerden yat
ma ve tehdidle para lmbrmakta
dırlar. 

Bo bavalfdeki ıilnnl mtlalUman -
lar DlUlravemet etr - ': içhı tepuit 
yapmakt,dırlar. 

l>ti• c!betteıı Dtlrılltriıı llltlkııI . . . 
hareketi Sariye hareketlnüa zaruı. 'ıaıua tayY;,trE şırketının 
na o\aru 'ıriit&t u~ ~. Et - -~llit'ni yapmtatır. 
W'ek• 9uri7e ~ tanıtan olan lnayder liWı fabrikalann 
JUitme kiti hll llartlc•te Otlltak et.. :.ıılıtmı yaptılJ da 96yleni 
mektedir. Bu cllınleden olarak At· 
rq ailellala u yatlı rlbtl olan tOrlll mlnuebetlmlzl b9 
Abdlllgaffar pap ıu aözleri aöy{e- DUrzilerla lideri, föyl 
mllUr: ıare iltlkW lehinde bUyl~ 

"- Tetrikl meui lmkinma kail l mayft tertlb edecek ve 
olısaadıinnadaa SurlyeUlerle her ratmı remnt binalara çe 

Amerika ile Avrupa arasında 
işl~ecek balonlar 

AYrupa ile Amerika ll'Ullacla u '10, yGbetdlll 25 
ltletilalek tiur• Allllrib yeııi Her biri 550 beyciı kuVV 

beJoaJar yapaaaktadır. Sunlardan i motiiril vardır. Balon J 
(K. 2) ilmi verile balona ilk tec· metre mtlra'bbaı helyum 
rltbeleri yapdı61ftlr. l!laSonun 00, durulmaktadır. 

t·k ........ ıtseı lılt &ez,ial teldi ... , .... .. HfllJ't 
btte, bir fetelrat nedc1lr Ye lılr plf .,........... .. 7enleld 

....ıc here -~ sopam ha' •F• kaBap Jete deilJaee 'e 
..... bff.ılwya ....... ıeclNlil ........ t.edılt et.ektedir· 
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Filistinde mevkuflar 
4500 ü buldu 

lnDilizler "asf araolar arasında 
1 ı k~!~~ halinde 'fevkifler yapıyorlar 
1 bir ıı .. us, 8 (A. A.) - Asilerin galeyanı tekrar oldukça geni.§ 

1 Mde~;Yast~ kendisin! göstermesi üzerine hlikümet mem.urlarr 

1 
liUkfı tenkıl tedbirleri ittihaz ve tatbikına teveuül etmi11lerdir. 

~ hilll :et nıeınurJarı, memleketin şimalinde ve merkeı:nde mü-

, 
l'a Ve ~tarda asi tevkif ctmi3lerdlr. Bu tevkifat, biihaıısa Nası

lkarem'de yapılmıştır. 
lialih 

buı1111 azırda mevkuf bulunanların adedi V>OO ki;ılye baliğ 

~ad~ ~aktadır. Bu mcvkuflar, 10 tahıid kampma daiıtılmıştır. 
~ ~·kka tt· kaınpında lOCO kadar mev~uf vardır. 

likıirnct· b' k . . . cııere b" • ı.n ır ·ararnamcııı, ecnebi memleketlerdekı mülte. 
ııe § ·1 Pc1t3 anu bulunmaktadır. Bu kaıarnam(', memleketi pasa-

Uz olar k t . 
lııltiza a erketmııı olan veyahut pasaportunun milddcti 
b1tıUha etU~ten Eonra dahi ecnebi memlekette ikamet etmekte 
dir. n kınıııelerin kHf P.ıinden FHiıtin tabiiyetini nezctmekte-

.\ııiler y h . 1 . 
\·aZi • a udılerle ngılizler aleyhindeki hareketlerine mu-
'- olarak ... d"' <atda ısyan u§manları,, olan Arablar ve bilhnasa bun-
l1tıı~; haydudlukla mücrim olanlar a l,.yhlnde de faa1iyP.tte bu
~ladırlar. 

'-........ ~nn--------·---• ., ._____ ~ - _,. ...V . .LKı,Y.ı.x.ıA..JAJV.LY.JL..k.9-1..AftL 

rspanyada taarruzlar 
~~ ( lJaştaraf ı l incidt) 

l'ttıht • 
t~0· • ıtın 40 k'lometrc ı:mar 
ka •·nd .. ,_r. • 
~ ~ ,.;aın Espiel kataba•ma 

ı.. ;ı·, . . . 
"lll~ıı .... : §l:tıızın tehdi~:ne maruz 

..., -.lctad.r 
Otılld • 

q~ltr an ba§lca diğer cumhuriyet 
lı~ - ırun s· 
~ıı. İ' ıerra Morio de Pero-

tııı· ·trley k . ı za ere Tcıonera tepelc-
~h Ptctıniıı.I d" . . 

ı-tı h • :r ~r ır. Bu mevzılerın 
"' '"'ta k' "llıl.. n ır;.tlerle şiddetli bir 
"'Crcı. . 
Ctı~~~ ı~raı;ınr intaç ctmiJtir. 

ll, l ~ ·ı.t!"ı}Ctçilcr, Uonterrubic 

edilmek tehlikeıine ilka eden mev
zileri itıal etmiılerdi r. 

Bombar ..!ımanlar 
Valans:ya, 9 ( A.A .) - Gece 

yansından sonra sat 12,50 de be~ 
tayyare 100 ili 250 kilogrm a ağrr
lı'1nda '40 tane kadar bomba at 
mışlardrr. 

34 kişi ö~müştür. Bunlardan altı
sr kadın, onu çocuktur. Bundan 
başka 48 kişi de yaıalanmıştır. 
5 ev harap olmu~. 16 ev hasara uğ· 

15 
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Yugoslav Kral Naibi 
Bükreşte .~~1 

---! Prens Polun seyahatine büyük 

Mısr r Krahnın kızı ı . 
Mısır kral ·ve kraliçesinin kız

~arı prenses Feriyal, doğduğu ls
kendcdyedea, annesi ve babası ile 
beraber, i:'CÇcn hafta ilk defa ola-
rak Kahireye galmiçtir. Küçük 
prenses resin1de lngiliz: mürebbiye-
3i .Mis Vinüred Consonun kucağrn

cla görülüyor. 

bir ehemmiyet veriliyor 
Belgrad, 8 (.\ .. \.) - 0:aip Pren\' 

:>ol, kral Karolun daYeti üzerine 
·mgün Romanyaya gitmi~tir. Kral 
• ·arol, prens Polün ~refine bir av 

.atiyen hu:-ıu~i mahiyette olduğu 

\ e hatta saray nazırının bile prens 

2ola refakat etmediği ehemmiyetle 
kaydedilme~~ted ir. 

tertip cylemi~tir. . • 
Prens Polün Bükreşe yaptığı zi- Bun~~la ber~~r, ~elg:ad sırası 

·arete büvük bir ehemmi,·et atıe- m:ıhafılındc muhım sıya-;1 me~le· 
.lilmektedi.r. l IU'mle!d, 193S teşrini-: !erin görüşüleceği Ye bilhassa Ro 

anisinde kral Karolün bir av dave· manyanın llalya hariciye nazırı ta
~ine prens Pol icabet etmiş. kral, rafında Yugo lavyada yapılacak zi
isc bu ziyareti henüz iade etme- yaretten evYel müttefiki Yugo5la\'· 
:ni~ti. 1 ya ile temas etmek istediği beyan o· 

HeQmi mahafilde, bu ziyaretin lunmaktadır. 

Çek - Maca( hududunda 
müsademe devam ediyor 

beyaz bazulıendler bulunmakta idi. 
Zabitler ilerlerken Macarlar mü

temadiyen ateş etmekteydiler. 

• Istanbul belediye reis mua\im 
!erinden Raufun ba~ka bir \'azifeye 
nakli, yerine Akhisar kaymakamı 

Rı fa tın tayini kararla~tmlmıştır. 
• Edim<!, Bur:;a \'e ! stiklal lisele· 

rinden yeti~enler birlikleri dün E· 
~İnönü halke\ inde senelik kongre· 
!erini 1 apmışlardır. Ye~ilay genı;ler 
kolu da kongre"i gelecek pazar ge
ne Eminön;i lıalkevinde yapılacak
tır. 

• Fıı tına dolayı sile Karadenizden 
0dun rt kömür gelmemesi üzerine 
~ehrimiz·!c fiyatlar bir hafta zarfın· 
da ~ iık,e'ın;~tir . 

• 1..'~d JF!erin yıkanmasına itfaiye 
\'eş::ııti n· ~ulama otomobilleri kafi 
t:elı:1edigjnden belediye Avrupadan 
te.rnizlik iı:!erinde kullamlmak üzere 

h0;Lı:m getirtmeye karar \'ermiştir. 
• Belediye kooperatif müdürü Ba

ha yaş mcyYe ihracatı birlik mü
dür muavinliğine, yerinede eski Kü
~ahya bele:liyc rei:;i Aziı Hilmi ta
yin edilmi~tir. 

• Ünh·ersite yabancı diller kurs
. aı mda yazın dolgun not almış ta
k bflere ~ubat içinde bir terfi imti
'ı,ınr açılacaktır. 

~ tt~a ~~.l:e~aya <loğru :Jerledikler: 
'lrt' 0 """ıye kıtac:!ı almı"" elan 

ramıştır. ahd değildir. Çünkü kra l Fuad, 
BarseJona, 9 (A.A.) - Havas 1922 de kabul ettiği bir kanunla 

Prenses Feriyal kral ve kraliçe

nin ilk çocukları olduğu halde veli-

~ Baştarafr 1 ncide 
Rüten nahiyesine mukabil Macarb
tana terkedilecek olan Munkacs ve 
L'ng\·ar şehirlerinin mübadelef\i hak
kında müzakerede bulunmak üıe;·e 
geçende Budapeştcre gelmiştir. Ay
m gazete, Macar hükfunetinin bu 
t"l~lifi kabul etmediğini \'e ,·erdi~i 
.-. ' cevabına bir mukaJe}e olmak 
Jzeıe ~lunkaesa taarruz edildiğini 

.ddia etmektedir . 

l<'rnntisek Hacha isminde olan bu 
zabitler:len birinin göğsüne üç kur. 

şun iJiabet ederek ağır yaralar aı:
mııtır. Diğer zabitin kaputu mer -
milerlc delinmiştir. Bununla bera. 
ber bu zabit Macaıfarın mütemadi 
ateşi allınd:ı yaralı arkada~ını Vel
krlar'a kadar taşımağa muvaffak 
olmuştur. 

• P;ımuklu mensucat sanayii er
:Jabı bir toplantı yaparak hariçten 
~c>len mamul mensucatla rekabet ça 
rr:erini görüşmüşler ve iktLat Yeka
~tine bildirilmek üzere bazı karar
a.- almışlardır. 

t .. t1.11 :r 
:ıc tlla arın şiddetli mukanmc· 

~:>cuı;ır ruz l:almışl:ı.r ise de Frc:n
btz~ b 

1 ll'ıaiJup ederek onla.rı Ca-
cı :ı;: l uy rnıntakas nda ihata 

, ereya§ buhranı 
~ eo· ( Baştarafı l incide} 
'a)tlt glıltlar dolayısiyle ıüt islih-

ajans n•n muhabiri bildiriyor: 
öğle vakti beş tayyare li:nam 

bombardıman etmittir. B:r kişi ö1-

:n~ı. 7 kişi yaralanmı_ştır. 

Ehliyetnamesiz 
otomobil kulla .. 

biri ~ lnah~ . 
~ll!lun ll~t" Us. rnıktarda azalmııtır. nan 
~tela; ~esı olarak muv.ıkkaten 
ç~r.iı~ tedariki hususunda sıkın. Maçkada bir çocuğun 
<'rııp C'ktE'ctir... j bacağım kırdı 

fı~ • haı~ b h .. ti 
'il gıııi b' . u rıı.nrn on nf' gc- Dün de M açkada b:r otomobil 
~ il'bıldırnıekte fakat vazi.} eti k;ı.zası olmuş, ve küçük b!r yavru-
~~d~ ı ara 1 k k . 
t ....... 11. .., • a ara pera endecı - nun bacag~ı kırılmıştır. Kazayı ya-
"'111 erernıye ki . .. . . "il!"· ce erı §e) ıerı . ıs· pan, Galata da Ohçu Musa cadde· 

ge davet t '-t d' 41 e meA e ır. sinde G üzel Mandıra apartıma-
"1an y nında oturan Kohendir. Kohen 

apuruna taarruz otomobil kulandxğı halde ehliyet-

ta\' ( Baştarafı 1 incide) 
ı.ı,. 

l'i'.1<\e ~~~g haricinde Yangtc;e üze
C.:ıtılı lto etmekte olduğu ırada 
rtıı an~antarm taarruzuna uğra· 
llıı oJq bu taarruzun akim kal· 

ıı a;- ~~u bildirilmektedir. Kor
~a.JJa; ırçok "andallarla gemiyE" 
~11 l'tlışlar b. • · · · 
·~ec , ır~aç dakıka ıçındt> 
}.:

1 
el ateş etmişlerdir. 

l •r::ık '· · 
'~ <,; ın)ı volcu varalanmıc:tır a -..nın k . • ,. . 

d\lııış Ve •• aptanı, bilmukabele ate~ 
1 aı-.. Uratini arttırarak ~·olur.a .• , etrıf , 
. ad" . '6 ve korsanların planım 
~. u~urrnü<=tu·· ~ \ ın ~ .. 

&il.'. :ı.n \'a · a ..,.. Puru, pazar akc;amı San 
ııoırrn·. . • ~ ... tır. 

namesi bile yoktur. Dün de Tahsin 
adında bir arkadaşına ait 610 nu· 
maralı ot:mobili almış ve şehir 

için de gezmeğe çıkmıştır. Bu ara
da Maçkadan Beşiktaşa doğru iner 
ken yolda yürüm ekte olan küçük 
bi: çocuk görmüş ve acemiliği yü
zünd.:n direksiyonu kullanmıya

rak zavallı yavruyu tekerleklerin 
altına almıştır. Adal.çeşme soka

~ nda. oturan Samin;n 10 yaşın -
da.ki km Müzeyyen olan b:.ı kü

çük bacağından a:ırca yaralan:nış 
ve Şitli Çocuk hastahanesinde ya

pı.lan muayenede de bazı kemikle· 

rinin kmldr~ı anlaşılmıştır. 

Ehliye tsiz ıJOför yakalanm•ş-trr. 

l\ "-S:tı. Kasım patı yetiştirmek yasak ! 
çiçeğ~I'>.\! I ! kıc; mev<=imnin en ~i.iul \'e hemen hem!n yegane 

1 clegıl midir? Yasak edilir mi hiç! 

ı~a~'at ...ı· 
' ""1 lıniş i~te! 

ş· 
ı<' . ltlıaıt trı n<l . 

Ci\·arınct ka a zıraat nezaret' nin Yerdiği bir karara göre, Eelfa~t 
• 

1tı har•aı asrrnpatı yetiştirmek menedilmi~ir. Ve bu kararname,·e 
b ~cet • · hır U Ya al e<le-cekler oldukça a~ır cezaya çarpılacaktır. 
~bebi bac/~k manasız gibi görünüyor. Fakat, hakikaten mühim 

d~ı ~asıın .. , 
11 " ' ctı~er ~at~ Uzerinde büyüyen bir böcek Y:ırdı r ki, 'bunun bahçeler
i, · f)ııı..ı 11 i~~ lere Ye nebatlar::ı. sebzelere, ~ğaç!ara büyük .:aran doku-

.:ı~tların ın, Ra~ıınpatınm ~iizelligı" .. ni <'e\ı·etme1' i<·in clihr fa'-·dalı 
tah ·· . · ' " J rıoıne razı olmak herhalde doğru dcğild:r. 

Mısır hancdanmda hükümdarlık 

hakkını yalnız erkek çocuklara ver
mişti. 

Virrodat gazetesine göre, l\1unka· 
:.>~ lıadısesi büyük bir ecnebi devleti 
tar:tf mda.n himaye edildiklerini id-

'*** 
Dün sabah ·Macarlar Unguvar 

ch·arında Douhede Çekoslovak hu -bir Fransada 
Alman casusu 
Umumi harpten~eri ilk 

deh oh rak 

dia eden l1kranyalılar tarafından dut karakollarına taarruz etmişler
ı~rkanlnuştır. B u gazete, başmakale· dir. Yarrm saat kadar süren bir mü· 
,,in-:!t' 2çıkça Almanyaya tE"lmih et- sadem~ olmuş ve bir Çekoslovak su 

mekte ve §Ö}'le demektt'dir: bayı ağır surette yaralanmı~tır. 
''Fakat Ukraynalılarla Çekler ar· Macarlar Çekoslovak hu-udunun 

kalarında böyle bir himaye tac:av- diğ<'r birkaç noktasında dn taarruz-

Divanıharpçe idama 
mahküm oldu 

Fransada umumi harbdenbcri ilk 
defa olarrık bir casus geçen gün i
dama malıküm edilmiştir. 

Helmut Grunberg iıımindeki ca-

vur etmekle \ ehme kapılmı~lar Ye 

toplarını, tanklarım, mitralrözle
rini bo5 yere i~letmi~lerdir. Beş mi~· 
li kuvvetle yaptıkları taarruz da bo
şa ~itmiştir. Çünkü bunlar yalnız 

Munkaes ve Ungvar değil, Viyana 
ha.kem kararmı müteakip l\facaris
tana karşı açtıkları diplomatik mü
cadeleyi de kaybederek çekilmek 
mec::ıuriyetincle kalmı~lardır. 

sus 25 yaşında bir gençtir \'e aslen 

Strazburgludur. Kendisi geçen ey
lfıl ayında, Avrupa buhranlı günler 

Mü:alıitler bir Macar gazetesinin 
geçirdiği sırada Framıada Almanya ilk defa olarak "bürük bir A vrupcı 
lehinde casusluk ederken, cürmü -

de\ !etini,, <,.ekler ve Pkranyalıla:-m 
ıneşhud halinde yakalanmıştır. 

.\1unkaes \'e t.:ng\ ar üzerinde!;i ta· 
Gruncbergin davası Nansi askeri !cplerine müzal1eret etmekle '!>Ikı,;a 

mahkcmesi:ıde görülmüş ve niha- i•ham etti&ini beyan eylemektedir
yct hakkında ka ·ar verilerek ida- !er. 

ma mahküm Pdilmiştir. Bu, umumi Çekler~ göre ha "iseler 
harbdcnberi Fransad:ı bir casus p 9 (A A ) ç t k · rag, . . - e c a aJan. 
hakkında verilen ilk idam kararı- sı bildiriyor: 

dır ve hükumetin 17 haziran 1938 Un;var civarındaki taarruzun a
·Jc kabul ettiği ve casusluk cürıim- IS.kadar Çekoslovak kumandanlığı-

!arda lmlunmuşl:ırdır. 

Si~·ıısi mahafilde beyan olunduğu. 

nn göre, Macar hükumeti Ka .'at 
Ukranyası hüküme.tine mühleti bu 

~ece bitecek olan bir ültimatom 
vererek Karpat Ukranyast toprak. 
larınd:t bulunan Basiley mana,tırı. 

nın Macaristana tf~rkini istemiştir. 

Macarlara göre hldiseler 
Budape§te, 9 (A. A.J - Maca!' 

telgraf ajansı. evvelki gece Ung
var yakininde Nagygejosec'de vu . 

kua gelen hudud hci.discsi esnasın
da Çekle,.in yangın çıkaracak bom
ma atmış ve bunların ilç evde yan

'rln çıkarmış oldu~unu tıuıırilı et -
"'Ylektcdir. 

Bu ajans, bir 
'rndudıı tecavilıı; 

Çek mülazirninin 

etmi.'! ve Macar 

topra~ında yaralnnmifl olduğunu i
lave eylemektedi:-. 

*** 
Dün Lkşam ~·eni bir ciddi hadise 

lerin:n şiddzUc cezalanclrrılmusrnı nıı. bildirilme.sini müteak.ip Duhc'yc ı ~uhur etmiştir. ı" ınta.zam Çekos. 
istihdaf eden yeni kanun mucibince ıki zabit gönderilmiştir. Bu zabitle- 'ovak kıtaatı ilP :·..,r,.,.at UJ;ranyas: 

verilmiştir. rir. kolunda uzaktan e-örülcbilccck -:ctecileri dj.in snat 21 de evv<'lc<' 

---· ~-~-- U.,.horo:i adr ile anrlan ve Karpat 

mlıııı."'!l..-~= .. ~=-•Plll Ulrr::n''""mın rn('rkrızini teşkil et -

Ortagmın karısını kaçıran milyoner mevkuf 

rnicı ve Viyana hakem kararı ile 
~frr:aristan"l VPri!miş olan Ungvar 
. .,k•n· ~a 14'-"'tr hududunu teca -

"Ü?: ~tMi"lerclir. 

Macar 

• Ne\'york sergisi münasebetlle ;\
;ncrikaya gidecek olan Kocatepc 
torpidosu \ e Ilamidiye mektep ge· 
misi mcmlel~etimizden ~i5anda ha
reket cdea:ktir. 

• Dwi;;bank umum müdür mua

vini Hamdi Emin Çap şilepçilik şir
keti mürakipliğinden istifa etmiş, 

yerine Sadun Galip tayin olunmuş
tur. 

• Sümerbankça devralınan Uşak 
terakkii ziraat Türk anonim şirke· 
tinin bir kaç senedenberi dernm e
den ta.:;fiyesi nihayete ermiştir. Şim 
di, hisr::edarlara nama muharrer se
netleri yerine ikinci birer vesika ve
rilmektedir. 

DIŞARDA.: 

• İngiliz hava nezaretinden bildi· 
:ildiğine göre, A vusturalya hük(l.
metini n da\'eti üzerine bir İngiliz 
'ıeyet! yakında Avusturalyaya gide
;ek oradaki tayyare fabrikalarının 
:malatmı hazırlıyacaktır. 

• Yahudi meselt.si hakkında Ame
.ika büyük elçi~iyle I talya harici~'e 
nazırı arasında yapılan mülakata 
jair Romada emin menbalardan a

lman haberlere bakılırsa, Musolini 
:iğe::- devletlerle ye bilhassa Alman
ya ile temas ettikten sonra Ameri
.~an muhtırasına cevap verecektir. 

• Meksika hükumeti İngiltere 
f<'ran~ ve ltalyaya "ihtilal tazmi
natı,.nın bu seneye ait taksitini ö
:iemistir. Bu ;r.uretle lngiltereye 368 
'.Jin, Fran<:1ya 15 bin Ye ltalyada 
:la 30 bin pesos Yerilmi~tir. 

• Çeko•fovakyanın Paıis orta el
·isi Oziski pek vakmda vazife-sin-' . . 

den ayrılacaktır. 

}3 ÜTÜ. :.dü~yaca taıı~r.m'.ş imalardan biri. ola~, ~~bık Lehli mil· 
yoner Sıgfrıd Vren:szın.kı Holandacla tevkıf edılm.ıştir. 

Sabık milroncr !'ahte!iarlıktan suçludur \ e bir Holandall ıyı dolan
dmm5 olmakla itham edilmektedir. 

Vren zin~J...i vaktilt> 1.>ir milyonerdi ve lngilterede, diğer bir maliye- l 
ci ile beraber Almanyanrn "donmuş,, (bankalarda kalmış) paralarını 
kw·tarmak gibi büyük bir teşebbüse girişmi~ti. l 

HABER-i~.;-~ 1 
1939 Senesi v!l yıl dönümü ıçm hazırladığı 

Fakat bu i5te muYaffak olamamıc;, ortağının karısı ile beraber IIo· 
Jandaya ka~·mıştr. o.-ada bu kadınla evlenmiş, lakin çok geçmeden ay- 1 
nlmı~tr. 

Ondan sonra iflas ederek müşkül bir Yaziyete dü6en sabık milyoner J 
.'\msterdJ.mda bir otelde otunıp lqlll•maya ba<=lamı~tı. Bugün de. ~ahte 
hir hüviyet ta!anarak /\.m~terdamda biriı;ini dolandmm, olmakla tev

ki! C'ditmiş bulunuyor. 

büyük mükAfatlı 

~ Güzel Gözler Müsabakası 
J Tafsııatını 11 ınc~ 
~ sayfada okuyunuz 
" .,.~v~v••••••-•-•,P • •• • •••••• •••••f4f•••••••• 
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[Q)alllgn n 

Doktor hastayı iyice muayene 
ettikten sonra: 

- Günde bir öğUnden fazla ye
mek yemiyecekslniz. Dedi. Size bir 
de ilii.ı; \'ereceğim. 

Oturup reçete yazdı ve sureti 
istimalini anlattı: 

- Bu hablardan gtindc üç defa 
sabah, öğle ve akşam yemekleri es
nasındıı alacaksınız. 

Afrikada eeyabattcydi. B!r avcı 
kafilesine katıltlı. Bir gUn, yemek 
sonunda: 

- Buna bir tüfek verin. Dedi. 
- Ne yapacaksın tüfeği? 

- Biraz avlanmak niyetindeyim. 
- Dikkat et, civarda aslanlar 

var. 

- Ben de aslan avlamak istiyo
rum zaten ... 

Bir saat sonra size bir aslan ge. 
tireceğim. 

• Tüfeği alıp uzaklaştı ve bir çey
:.ek saat sonra koşa koşa geldi. Tü

feğini kaybC'tmişti. Arkadaşlarına 
tyaklaşmca bağırdı: 

- Dikkat celin, sL.e asl:.mı diri 
tetirdim. 

Dilenci - Merhamet cf cndim • 
Jki gündür yemci< yemedim ve bir 
tatlı ıöz i§ilmedim. 

Belediye reiııi - Ne talihli a
damsın! Ben iki günde beı ziya. 
fette bulundum ve yirmi tane nu

tuk dinledim! • 
- lr.giliz karikatürü -

- tyi ama ben bekarım. 24 ta
baklı sofra takımını ne yapayım? 

- Ne zaran var efe~c!im. Mü. 
essescmiz frazlalannı kınncl< için 

size bedava bir çekiç takdim eder! 

KöyUn papası, kiliseye gitmezden 
• önce ihtiyar hizmetçisine: 

- Bugün öğle yemeğine ciğer pf-
KOl\"l'J~ ... \NSÇI I>OJ\TOHD.\ şir. Dedi. Kasap David (Davud) 

- Uyurken konuıtuğunuz va
ki mi?. 

- Hayır •• Fckat başkalan u. 

yurken konuıtuğum vakidir. 

t 
' V ~dar - Yan yanya pay 

rhJm3ğı kabul ctt de beraber gide. 
lim. 

- Fransız karikatürü -

rF ra lfllSo~ 
folkıraso 

MnrlyUs, rüyasında Sen Piyerin 
delii.letlyle cehennemi geziyordu. 
Kimi yavaş, kimi hızlı, binlerce ka
dının mcvlc\.1 gibi dündükleri bir 
salona girdiler. 

Marylis hayretle sordu: 

- Bu kadınlar ne yapıyorlar böy
le? 

SC11 PiyC'r izahat \'<:' rdi: 

- Suı;larmın eczasını çekiyorlar. 
Bunlar dünyada "'ocalnnnı aldlıtan 
kadınlar. Çok nl ~anlar hızlı. ez ni
da tunlar dahn yavaş dönüyorlar. 

dan alırsın. 
- Para? 
- Hesabımızn yazsın. 

Kiliseye gitti ve Davulla Calut 
kıssasını anlatmağa başladı. Fakat 
Davudun Calutla karşılaşmağı ka
bul ettiğini alatncağı sırada hafı -
zası karıştı. Zaman kazanmak için 
climlcsini tekrarladı: 

- O zaman David (Davud) ne 
dedi, biliyor musunuz? David ne 
dedi biliyor musunuz? 

Hizmetçi de bu csnndn kiliseye 
gelmişti. Papasn S('slendi: 

- David "para yoksa ciğer de 
yok!,, dedi. 

- Srı.ç mı, sakal mı?. 

- s~ç amn siz ) üzili7.ü ac"le 
ı;abunlnyın.. Şimdi ı:elen adam be· 
nim terzi!. 

- Ne vnr ne yok bakalım? Ne 
alemdesin? 

MariyUs, rahmetli karısını, dönen- 1 il"k ~ 1 k K · ı 
1 - ) ı sag ı . ızımı nıı;an n-

:Wr ara[lmr!a görtT'ed'ği f<'in mcm- d 
nun, salondan çıkııca:-ı sırada: 

- Arcrin karıma! dedi, beni nl
dntmamış. 

ım. 

- Ya? tebrik ederim. füminle? 
- Ahmet Soysuz oğluylcı ! 
- Drme yahu! tanırım onu, on 

Sen Piyer sruonun tn\'amnı jeoaret S"ll" hnpi<ıtC' kalmıştır. 

etti: 1 - Ne divorsun? Vf'v yalancı vay: 1 
- Karmı glkmed·n mi? Onu bu bana ancak brş sene hapiste yattı-

salona vantilatör yaptık! ı ğmı söylemişti. 

- lrhınt!a karikntürü -

ırnvatıroda 
Temsile başlamazdan önce reji -

sör perdeden salona baktı. Salon 
inlerle cinlerin top oynamalarına 

müsait olacak derecede tenhaydı. 
Direktöre döndü: 

- Ancak yirmi kişi \'ar salonda. 
Paralarını iade etsek ... 

- !mkanı yo!:. Onların hepsi da
vetiye ile geldiler. 

- Bütün ser.vetimi ayaklarınızın 
altına sermek isterdim! 

- Ama siz zengin değilsiniz. 

- N ekadar zengin olmasam mcv 
cut param sizin m!nimini ayakları
nıza nispetle ı;ok bliyUktlir. 

Hizmetçi kız - Kannızı değiı
tirin, y~ıa kalkıp giderim. 

1 

- Ne y·r.pıyorsunuz? O benim 
kanın!. 

- i yi ama dü§en §ey de benim 
gözlüğüm!. • 

- Fransız kar".lntür:i -

M. ( U lukışlı=l) : 

Akşam 

tuvaletleri 
Bu yıl gece tuvaletlerinde ge· 

niş bir tenevvü var .• Geniş dekol· 
te roplarm yanında uzun etekli ve 
kapalı tuvaletlere rast geliniyor. 

Gecelik taayyörler umu. 
miyetle dekolte bir roptan ve bir 
ceketten teşekkül ediycr. Şapkalar 
kordelalarla süslü ufacık bir tak· 
keyi andırıyor. 

Yahut devekuşu tüyleriyle süs· 
lü minimini bir §apka giyiliyor. 
Bu şapkalar daima elbise ile ayni 
r~nkte yapılıyor. Fakat beyaz ve 
ya siyah roplarla göze çarpan 
renkte şapkalar giyiliyor. Resim. 
lerimiz, gece tuvaletlerindeki bu 
tenevvüü daha iyi göze çarptıra· 
cak modellerdir : 

( 1) Numaralı model siyah ka· 
aifeden çok güzel bir roptur. Ke. 
3iJişi çok sade olduğu halde çok 
zarfitir. Yavaş yava~ akşam tuva· 
!etlerinde görülmeğe başlayan 

mücevherlerden bu r.cpta istifade 
edilebilir. Başa siyah tülle süslü 
bir tüy ve kadife bir fiyonga takı· 
lıdır. 

(2) numaradaki rop pembe 
renkli satendendir. Korsajın şekli 

yepyeni.dir. Eteğin genişliği. daha 
ziyade ön tarafa doğrudur. 

(3) Numaralı siyah dantel 
bir roptur. Korsaj askısızd·r. Ve 
etrafı küçük balinalarla tutturul. 
muştur. 

''Epeyce bir zamandanberi dul kcıldırn.. Fahmetlik kocamın 
arkadaşlarından birisi bana taliptir. Fakat b~n bu adama karşı sev 

gi duymuyorum .. Kocamı C:üşündük~e ondan başka .birisini sevmeme 
imkan olmıyacağmı tahm:n ediyorum.,, 

Kerı:iisine karşı hiç bir sevgi h:ssi beslemediğiniz birisiyle ev
l:nmenizi tavs:ye etmek istemem. Vakia izdivaçta sevgiden ba§ka 
gayeier de vardır. Fakat içerisinde aşkın tatlı sesi duyulmıyan yu. 

vatla saadet aramağa kalkmak beyhu;ledir. Bu adama karşı yapa· 
ca3ınız en d:irst ve en doğru hareket kendisiyle evlenemiyeceğinizi 
a; kça söylemektir. Ümit verip te scnra red cevabı vermek doğru 

b'ı lıare"ket olmaz .. Fakat isterseniz bu hususta kat'i bir karar ver
meden evvel daha bir müdd:t düşününüz .. 

Zamanla bugünkü hislerinizin değişmesi ı!e ihtimal c!ahilinde. 
<lir. insanın bir defa sevdikten sonra ikinci bir defa sevemiyeceği 

fikri muhakkak bir vakıa halinde gösterilemez. Seven, sevgilisinden 
ayrılan, sonradan bir ba~kasını seven Ur çok kadınlar ve erkek· 
!er vardır . Bu daha ziyade insanın mizacına, ycti~ne tarzına ve 
biraz da bünyesine tabi bir meseledir. Kocan·zın ölümünden sonra 
başka bir erkeği sevmenin ölünün hatırasına bir hürmetsizlik oldu
ğunu düşünmeniz, yukarıda anla.d ğım fikirlere göre, tamamiyle 
yerinde değildir. Bazan hayııt şart:arı, hazan da sıhhi vaziyet insa. 
nı ikinci bir defa cvlcnmeğe icbar eden amillerdir. 

(4)" Numaralı rop, siyah krep· ipekli parçalar geçirilmiş ..,e 
döşindendir. Göğüs kapalı ve ya· rine ince dantela konmuştur· 
kası biraz diktir. t." lik yürürken ayakları 

Göğüs kısmına, dcnuk renkli cek kadar uzundur. ~ 

Pencerelerimizi 1 1 ~ Tavsiye e~_.) 
süsliyelim *!pekli elbiseler, fırça Ue, 

Bir pencerenin göze hoş görlin • p:..rülüp temizlenmez tabii .. 1P1 
mesi için evvela camların temiz, pı. elbiseleri tcm:z tutmak i~in pıı 
rıl pml olması şarttır. bir fanila parçasiyle silıne1' 
Eğer her gün o~alarımızı temiz. zımdır • ~I' 

lerken camları da temiz bir bezle • Döşemelerin tahta kısı~ 
silmeği itiyat haline getirirsek cam- ne: musallat olan ufak rbir .• 

1 
lar temizliğini uzun zaman muha - vardır. Bu böceklerin girdığı 
faza eder. talar ufak toz zerreleri halind~e 

Pencerelere fantazi kumaıılardan külür. üzerinde delikler ..,e 
perde takmak modası 1938 de oldu· lcr hasıl olur • 
ğu gibi bu yıl da devam ediyor. Fn- ı Bunlar:n tamamiyle 011 

kat fantazi kumaşlar daha. ziyade geçmek için delik yerlerine 11 

yemek odaları için tercih ediliyor. L': rna!cine tulumlıasiyle çef 
Diğer odalarda tül perdeler, fan • litre albl içerisine konul' 

tazi kum~şlarr pcn_cerelerd:n atı ." g ·am süblümeden ibaret ~-~ 
yor ve bır zamankı ehemmıyetlerı· sıkılır. Bu mahlUl böcekleri ~ 
ni tekrar kazanıyorlar. ı mam:yle öldürür, yumurta~~ 

Tül perdelerin altına tek renkli imha eder. Sonra.dan bu eelı"' 
ve ince bir kumaştan yapılma per- arap sabunu yahut balınu111ıı 

11 l ' J~( deler ku anıyor ar. k d · ev• doldurmak ma ·sa ı temın ııl 
Kalın perdeler yalnız çok geniş * Kırılmış kıymetli porsle 

pencerelerde makbuldür. Fakat tamir etmek ,kırık kabın kef1~ 
küçük pencerelere hiç gelmiyor, rını biribirinin içine yanaştırı:, 
hatta bliyük pencerelerde bile oda. ve çok sağlam olarak bağııır 
nın aydınlığına ve iyi havalanması. Sonra baglanan kabı kaynar sıJ 
na mani oluyor diye beğenmlyenler "k s risine batırmalı. Beş dakı a ,fl 
le var. ,. ~ 

çıl:armalı. Yapışır ve kırır-
Bu sene Priz-biz denilen perdeler 

~skisi kadar çok kullanılabiliyor. Sc· kalmaz. 1'' 
nenin en son model perdeleri altı * Ayakların üşümesine ~5 

kunduraların içerisine gazete 
ve üstü tül olan kumaş perdelerdir. 

Hafü okr rengine çalan keten dı sokmak çok faydalıdır. ıe 
ııı Meşin koltuk ve sandalY' :ı 

perdeler her mobilya ile imtizaç c· , 
lebildlği için beğeniliyor. Fakat bu parlaklığını muhafaza ve ,ı 

irin l"arpılmış yumurta bcY' ;ı 
perdeler üz('rine konulan tüller ora. :s :s • ıe 
'lın halısı ile yakıııa.cak bir renkte batırılmış bir bez parçasıy cııt· 

meli ve kurumağa bırakınalı : 
seçiliyor. le • 

Mutfak ve tuvalet odası pencere. * Kışın, yatakları ısıtma rttl. 
terinde perde kullanılmı~r. Bura - o~r şi~eyi ince kumla d-:;!dU ıl 
tarda camların Uz.erine beyaz cam 
kClğıdı yapıştırılıyor. Bu kağıt çok 
dayanıklıdır, ve odayı bol ışığa bo
~abiliyor. !şık mutfakta ve tuvalet 
odasında çok lazımlı bir şeydir. 

r .. •"M00Q00~~···-~~-~~;;~·••" 1 
1 : 
1 ... - ........... ...................... ... : 

ve bir gün cx:ağm yakınında <' 
kılmalıdır. Yatnrken bu şişe ft 
tağa alınırsa sabaha kadar 

0
,, 

ğın sıcaklığını muhafaza e 1,1 
r:ı Utüler'ken ipekli kuıtı3~ ~ 

parlamaması için ütülencce\,ıı 
naşla ıslak bez arasında el1'l 1' J.l' 
kumaşından bir parça koyrtı8 

fayet eder. ../, 

-=============~ 
* Önden, yahut yandan bağlan - «esilmişlir. ~ 

mış b'Umuşak satenden uzun ve ge· * Beyaz kr(lp döşin bJüzlnt 
niş kemerler çok modadır. larla süsleniyor. re 

* Balolarda Po dö süet veya l - * Küçük şapkalar üzerine .of 

prktcn, elbl~e renginde dantelıih ltnnatlar, yahut çiçekler tııltıl~~ V' 
"ldivenler kullanılıyor. * Yeni eteklikler ur.ıuıniyct 

* Ilavalar soğudukça uzun ko:lu sadır. t 
0 lbiselere daha çok rastgeliyoruz; * Sert ip<'kli kumaşlar, gccr 
bu elbiselerde kol ağızları yuvarlak valctlerinc tamrunile hakiııtdit'· 

• 
• 

k 



v günahtnda 
mı ? Kanrndan 

ba arak 

parça :.a. .. , ..... n ve rkeden 
vruyu bağrına 

Si 
em du ast

na y ni ytldızlar 
yeti1tiriyor 

Ka,abklar üserine JmU1mat * 
memleket • K6pilkJil daJpı.dl 

lr.wrçtanaa uld11er. A•lar ,.... 
mıı uçaus bucabu onauıu.,.. 
tneç diyannı anlatmak için bu Mr 
kaç kelimeden daha cUa.~ bir ft1 
187lenemu.. Bu memlebtln illa. 
re merkezi olan Stokbolm S-, 
kayın onualıi ortaamda bemlle 
yu ıvlerUe yübelmiı altı J1la ~ 
nllfullu bir tehirdir. 

Bu memlekette 18111U..,.. 
linemafl' tncr, vo bi& ili& tn'n'n 
etıueylz, ~irsok •tüdJOlar ftl6t. 
Ve !aves Jiunilc Jacr 11ene Wllok 
kunctli mmı.. Sftdlir. I,...ra 
en ...aıur aiıı,.. ltGclJola ollill 
RuUfda atllclJoJm StoNıolcr 
çok nkm Wr , ... Mbdr. 

On altı tlDaJi1r tar ..W -
bu «ficlyoda laft5 ....... 
sok rdc1ular 78tittinDlt n ...-: 
lardan birkaçını Aft11P1l w ~ 
ka lddyolanaa ihn& ... .,.. 
BunJerm baPQda _.. ar. ~ 
bo plir. 

Bqüa hveçia Y•tittWlll Jtl 
dular arasında memJellltte 
1" .... lllııip o1aa ..... 
-. YVClır: 

B11 lnesJi imla alrll• llir 
harir onu fQ suretle mila.,_ı 

1aHCik bir )'Us, ~ lllr·Aii'lllllil
ricuıdu. lmdilMlm '* 
taYSr. Mai .......... " 
... bir ................ ıc 
ba çok •miınt, BeDl 111 -..-
ftffôıyet, ne. -~et. Be 
arkaunda hJ, ~ 

B ~--illdl 



Matbuat takımı 
Bursaya gidıyor 
Geçen menim yaptığı m114:larla 

töhretinl tstanbalun en hücra kö
,elerlne kadar yayan bizlerin ta~
mı, nihayet seyahate çıkacak kadar 
llem~iUnul oldu. 

Ga.lata..,arayı aağll.b ederek sah. 
neye çıkan bizler, htanbulsporu 
3-1, Beykozu 6-1, nihayet bütün bu 
plebelerlmlze alnlrlen~rek mağlô
blyet acısmı tattırmak gayeslle de
fi 1&\'Ur&D ve içlerinde Arab Hiia
nillcrl, Orhanlan, Hikmetleri, Ha
falan bulunan Süleymanlye takı -

llUIU da '7.2 pbl kahkarl bir mai-
16bfyıte atratmca artık kartımıza 

çıkacak ta.lam kalmadıioıa. hükme
derek celecek me\ .. lme kadar ma -
vakbt Mr mtldclet için tatili f&&ll-
7et ettik. Fakat mtlyeeser deiU
Iİllf ! .. 

htbbal haclacll&n dahilindeki 
plehlerlmb 11:&11 celmemlı ki, tim
di ......,.aa bir ele seyahat çıktı. 

NunalJ6b f.almnqnn Buna.ya cla
~et edUclL 

tatullahua uJdı kltlblerlnln h
Jal'Ulladıir it için Bursalı karde,le. 
iLİdsla "k na.dk davetlertle kartı
tİttdr. 

Kuha bayrammaı birinci ıtlnti 
JSP11aeak olu ba tarihi kal'ldat-
1ilac1Ul pUb olarak a.\•det ecleeeil
lldml llpOrea karllerlmbe Jlmdlden 
'}turtm. 
f kinci kümeler 

ArnavutldSy • Kurtulut 
yor ... 

Silleymaniye yan saııas 
Fener hücumlaruu mUke 
ederek daha müessir bir 
çirmeğe çalışıyorlar. stıl• 
liler de bu artan Fener 
altında iki içini de gerl1' 
çok şuurlu bir müdafaa 
düyorlar. Bu müdafaa i 
ziyade nazan dikkati c 

KIUpler takım 
0tkaramadığından 

maçlar y~pllamadı 

Birinci takmılar araamdaki ilk 
karplqma, Arnavutköy - Kurtuluş 
arasında yapıldı. Ahmet Adem 
Göfdlln'lln idare ettiği bu maçm 
mütevazin bir tekilde reçen ilk l 
devresi ikiye kareı tıç golle Arna
vutköy taknnmm galebeaile bitti. 
İkinci devrede daha üıtün bir oyun 
tatbik eden Arnavutköy takımı, 

forvette eekl Topkapdı ve bir Dd 
gUn evvel Kocaeli bölgesinin Ada
puan ldUbüne nakledilmif olan 
Haydar Boraganlınm himmet ve 
gayretlle ve yekdiğerini takiben tiç 
sayı daha yaparak maçı 5·2 kazan
dı. 

Mikrob yaralanchktua aoara kenar ela arkadq1an tarafmclan teclan 
edWyor 

Fenerhahçenin ilk goln 
3 üncll dakikada Fikret Esaddan 

aldığı ara pumı Şabana bıraktı. Şa
banın 'kalecinin mUd&haleıine rağ
men çektiği tUt, birinci defa olarak 
Süleymanlye kaleılne ılrdL 

nif. Fikreti yakından "' 
trol ederek vaıifeslOl 

Hususi maçlar 
pıyor. 

Devre bu ıekilde FeD 
2,0 galibiyetiyle bitti. 

Dün muhtelif atadl&rda yapılma
ıı !cab eden ikinci kUme maçlan, 
Webeler hakkmdakl IOn karardan 
İÔnra birçok 'klllblerin takım çıka
ramadıklarından oynanamamt§ ve 

Beşiktaş Pera ile 
2-2 berabere kaldı 

J'enerbahçe bu ilk dakikalarda ka 
J&DdJiı colden IOnra, mlitemadiyen 
rakip nısıf sahada çabımuına raf. 
men fGrVet hattının &klıı.muı yıı.. 

zilnden gol adedini fazlalqtıramı-

İkinci devre 
İkinci devreye Fener 

iyi baıladr. BqlangıçtaJI 
SUleymaniye 18 i içe 

yor. t 
Fenerin Oçüncii ~ 

•maçlar bUkmen maflCtbiyetlerle ne· 
tfcelenmlıfir. 

Süleymaniye stadında Ortaköy ta
kım çıkaramadığından Galata genç
ler hükmen galip aayılmJflardır. Fe
ner stadında Altmordu rakibi Ka. 
ımıpaıanın karıısına takım çıkara

mamıı ve ayni akıbete uframıttır. 
Şeref ıtadmdaysa Anadoluhiaarlı • 
lar, rakipleri Anadolu da diğer bir
Ç9k ldübler gibi takını çı~arama

d!fmdan maçı bUkmen kazanımı -
Ur. 

Oymnan yerine maçta 
hir lıldiae ile yanda kaldı 
İkinci küme takımlan arasmda 

yapılu yeglne müsabaka Şeref 

a}admda Beylerbeyi ile KaraıUm
ıb arumda olnuqtur. Beylerbeyi 
1-0 plip vuiyetteyken Karqilm
r'tikltı oyunculardan buılarmın ha
keme Jttıfretmelerl yUzUnden bu 
b.rtııatma da yanda kalmı' ve 
Beylerbeyi hUkınen galip addedil: 
mittir. 

Voleybol ve atletizm 
aja~ları istifa etti 

J,t:Ubul mm.tüuı atletizm ajanı 
nWn&r Rebi! Garbon, itlerinin çok-
1~ ytlltlnden ajanlık vazifesini 
yi.pamıyacalmı blldlrerek iltifa et-

Şifli • T. Y. Y. K. 

Günün bu en mllhim maçı Nuri 
Bosut tarafından idare edildi. 
Takımlar sahaya ıu kadrolarla 

çıktılar: 

Dlln, Glineıin llkten çekilmeli 
dolayıaiyle ilkte haftayı bot geçi
ren Befiktaşlılar, kendi stadlarmda 
Pera (Beyoğlu spor) ile hususi bir 
maç yaptılar. İki takım 'öyle dizil
mişti: 

Pera: Cafetlno - Mesined, Brlst.o 

Şlıll: Armena.lı: • Vlutardl, Al
ber - Agob, Pa.nçef, Artelir - Sul- ... 
dur, Nubar, Şavarı, Mlkrob, Dlran. 

T. Y. Y. K.: htrot.o: Htlseyin, Nl
ko • Jan. Dngo, Palyos. Maryo 

1 
Pal7enldls 1 Tuıat, Palyenldls D 1 

\'eno. 

Oyun kartılıklı akınlarla bqlad , 
ve yavat yavq Şiflinin bAklmi.re· 1 

altına girdi. ! i 
1 -. 

Suldurl& Nubarm c;ok fena oyna- ı ~ 
malan yUzllnden birçok fırsatla: Ja~.~liıll.!!!I 

kaçıran myah - kırmızılılar, Niha 
yet Diranm gayretiyle ve Sulduı 

vaaıtasiyle ilk 1&yıl&nn1 çıkardılar 
1 

Bundan sonra oyun bir bayı: 

ıertleıti. T. Y. Y. K. merkez mua· 
vinl Draconun kaadt tekmeleri ma
c;m z~vkini kaçırmağa b&flarken 
devre nlhayetlendL 

!KtNCt DEVRE 

1'11krol> sakatlanmadan l>lr dakika 
ewel, Kurtulut kalesine böyle 

iniyordu 

F erenşvarOf • SelAnik 
muhteliti 

~- tldnci bama T. Y. Y. K. un c;ok 
MWıhaI bulunan bu ajanlıfa h e- canlı akmlariyle baflandı. Bu arada Ferenşvaroş da ayni günde yap-

D~ kimae tayin olunmam11tır. Şişli kalesi bir iki mllhlm tehlikeyi tığı Sellnik muhteliti maçını 4-2 
Voleybol, basketbol ajanı Mimar Armenakla Vlbtardlnin mlldahale- kazanmıştır. 

Ali ıiıdvan Arsever de ukerl va- teriyle atlattı. --..----------

zif..ınl ifa etemkte olduğundan a- Bundan sonra oyun mntevazin L•k 1 · d 
janlıktan mllltafi addedilmiftir. bir ıtekil aldı ve baylece devam e- 1 maç arın a 
Rıdvanm yerine ıimdillk kimse derken, Mikrob aantrdan kaptığı 

tayin olunmıyacak ve vazifesi mm~ topla rakip kaleye yaklattı. Fakat, puvan vaziyeti 
taka müdür vekili tarafmdan ted· Hllleyinin celmesiyle yere yıkıldı 
vir edilecektir. il ve yaralandı. Bu harekete hakemin O. G. B. M .. A.Y. P. 

-o-- verdlti penaltı cezumı Suldur ınkı Beşiktaş 12 9 3 O 49:13 33 

BarutgUCU SahlSlftdakİ bir sUtl~ topu ikinci defa T. Y. Y. Fenerbahçe 12 9 2 1 44: 9 32 
K. kalesine soktu. Galatasaray 12 9 2 1 35:12 32 

maç T Y .. Y. K. taknnı oyunculan so" Vefa 12 6 3 3 23:19 27 
Dün Bakırköy BarutıUcil l&ha. • on bet dakikada ~ olmu.ta maf- Beykoz 12 5 3 4 34:25 25 

..mda BarutgUcll ile Yddmm Da • Iiblyetten 'kurtulmak fçbı çok ça _ Hilal 12 3 1 8 19:38 19 
vutpqa A taknnlın aruuıdald maç bltılarla da vuiveU 'boı&madıklan lst. Spor 12 2 2 8 18:32 18 
:5-3 t>avatpqalılarm plebellle bit.' ~ mbabüa 2-0 llellnhı plebell- Topkapı 12 3 O 9 13:38 18 
~\ir. ıe'lQttr. Süley. - 12 1 3 8 9:35 17 

Çlçoliç, Etyen, Ç~ • Flllpa, Ca- yor· 
lafi, Stel7os, Bat7ot, Za.ven. Sllleymaniye taknnmm son mn • · 5 inci dakikada Fikret, 

ortaladığı topu kaleclJıJD 
:Uçırmaaiyle UçllncU goltl 
den Sllleymaniye ağıarso' 
dl. 

Beılktat: il. AU - Htt.nll, Tael - dafaumda da llartayan ve Danif 
Feyzi, Biilelld, Mehmet_ Etref, Şe- iyi. yer tu~rak, 18 çizgisi içersine 
ref, Şe\·ket, BedU, na7atl. ' rfrince ~ Fener bücumlan ö-

O B nUnde muvaffakıyetle çalışıyorlar. 

1 byunlaadı etikD h~ ortadan bir akın- Flkretin blltün çalıımalan, Ali Ri
a &§ • a a ilk dakikalardan i-

tibaren Beıiktaş hlkim bir oyun 
oynamaktadır. 

Bir korner atıfmda Bedii kafa ile 
Hilal 1 

1 3 • 
Beşiktaşm ilk golUnU kazandırdı. Dün Fener stadında gilnetli bir den bir ara pasıyla ll 

lılağlüb vaziyete dillen Peralılar, 1 hava içerainde ilk maçlarma devam di. Mustafanın 10 meıred 
dilzelmeğe vakit bulamadan yine edildi. 1Ik mllsabaka ıaat 13 de Hl- sıkı ıüt, ikinci defa o~ 
Bediinin ayağıyla ikinci golU de ye- 1 lAlle Topkapı arumdaydı. Hakem pı kalesine girdL 

diler. ' Şıa Tezcan. 2-0 mağlf!b vaziyete d 
DevreJlin bitıneaine io dakika ka- mW: Murad • Akif, Cel·det • kapı bllsbütlln bozuldu. 't/e 

la Çaços maktan attığı falaolu bir Muammer, L6ftl, Zepel - Bal6k, illin tam bir blkimiyeti 
şiltle Peralılara ilk ıayıl&nnı çıkar- Mutafa, Btlstem, Baldo, Salim, lb- bitti. 
dı. rah.lm- ikinci devre 

'lopkapı: Abdillkadlr • llrlat.o, Sa lkinci devreye batlJYd 
büaddla - Emhl, Tahsin, Ali - Zl- tı sollu hücumlarla Topkf-
J&, SalUaddln, Oamaa, K1mU, ilam nl tehdid ediyor. • 

İkinci dewede : 

İkinci devreye 2-1 mağlüb giren dl. • Üçllncü gol 
Pera, bu devrede çok canlı bir o- f Oyuna Topkapı baıladı. Hilal mil- Salim Hakkmm 18 use 
yun oynuyor. Beıiktq da bu artan dafilerinin uzun vuruılarile top, dilline verdiği bir ara 
hücyınlar önllnde tehlikeler geçirL 1 daha ziyade Topkapı kalesinin ö- sUrdllkten ıonra üçtıııctl 
yor. 20 inci dakikada Culafi 18 i- j nllnde dolaııyor. HllllWer, tama- rak Topkapı kalesine plil' 
çersinde attığı bir 1Utle takımının men daimık ve reliflgllzel bir oyun Fena bir mağlubiyet• 
beraberliğini temin etti ve oyun 1 oyıııyan Topkapı battan önünde da. rUklenen Topkapı, ya\'., 
2·2 beraberlikle bitti. ha :itlik ve sizel çalqıyorlar. ıelmeğe, ıeyrek hile 

s. ı:ken Bu Bu ahval içinde aertllğe kapı- kalesini ziyarete baeladf. 
tan ikt Topkapılı oyuncu hakemin Hakkı oyundaD 
cldd! lhtarıarma marus kaldı. 25 inci dakikada 

HtW bir arada 90ldan indirdiii kendi armsiyle terkettl-
Uç ,useı hücumla Topkapı kaleaini Topkapımn golil 
teblikell vasiyetlere soktu. Klmil, derin bir ...... 

HiWin biriaci pli Hamdiye ceçirdl. HaJll~ 
Nihayet 15 inci daldkada Muit&- ıma ıürUklediği top, b1I 

fa, Hatkmm bir ileri pumı iyi ta- nun falaolu bir 1Utll Ue 
kip ederek, Hrlstonan müdahaleli- ilk sayıyı kazandırdı- ~ 
ne rağmen Topkapı 'kalesine ilk Topkapı bu golden IO . ..u~,ı• 
colll soktu. men açıldı. Haf batU bllC 

Gol yiyen Topkapı takımında hiç zel takip ederek akIDlaflO 
bir canlanma eseri gözllkmllyor. riyetinl arttınyor. 
Geride kaleci Abdlllk&dirin candan İkinci gol 
ve fedaklr çalılJll&lına rağml!!b i . 31 inci dakika. ııurs4.fo, 
Ierde bllh&11& forvet hattı eline ge- dinin ıütünn ileri çeldL 
c;en blltün fıraatlan doğınadan öL 0 ilerde bekliyen ~ 
dUrUyor. rak biraz ilerde bekli>"0 

Hilllin ikinci 10111 1 çarparak ikinci del• ~ 
T. Y. Y. Kartalq .. ıeew.ı• gkel 30 wıcu d-.kikada Salimin Hak • kalesine girdi. • 

bif kartant& kıya rönderdiği to.P, Hakkının bl,r- (DffJ01111 JS 



DUn cUnlbi en mWm karplapıuı olan Vefa. G&latua.ray maı:mda Vefa kalecisinin Ud güzel kurtanıı 

Taksim stadında - ~~--~~~-

Galatasaray Vefayı 1 - O yendi 
~akat son karardan dolayı ç1k eksik çıkan sarıkırmızı takım hiç muvaffak olamadı 

• latanlnılspor talmnlan d iin böyle tekalltlerle 
larla oynadılar 

Vefahlar 
Golü kendi kendi·ı 

lerine yaptılar 
Taksim stadındaki ikinci maç Ga 

latasaray • Vefa arasında. Galata 
sarny da t~ klübümü 
gibi irfan ocağına daYanan bir klüı: 
mensuplarttıuı hepsi liseli ve yük 
sek tahsil genci, bu maç kararır 

neşrinden 90n11- yapacaklan ilk ma 
olduğundan taraftarlan Galatasara· ' 
ym sahada ne- ııekilde çıkacağını 

merakla bekliyorlaıf.. 

5aat 3,5 de hakem Ahmet Ademin 
idare5inde başlandı. Bu maça Gala
tasaraylılar mektepli olan CelAI, Fa
zıl, Bülent, Eşfak. Salim gibi en 
mühim te gellÇ' enelamaruanndan 
mahrum olarak şöyle çıktılar: 

eykoz: 6 
lstanbulspor: 2 
•• } } d } Osman - Latfi, Ad na• -Ekrem, aut er e o u Tstanbulspor Bıdii •. Musa -Ntcdet, Süfey.man, 

·~--... ilk devrede mütemadi ~,tı~Mıhm'f Yılmaz, Salôlı:!J· 
•• { .. 1 .. k •• "" Vı/a da: Azad -Saim, Vahit -
US ll0 Ü gostermege Süleyman, Utfi, Safir - Adnan, 

ff k J d 
' 

Abduş, Şükril, l hMm, Adnan ıelc-

~ muva a o u . litıde plnyor. 
~ 'rllraina lıaclmda Vefa tlk 

1 
Vefada da 'M~. SUlhl yok. Vela kaleelsbtln güzel bir ktırtan::ı 

1 Ye 
1 ı tanb.ıl - :ç ıtanbulıpor • Beykoz Oyuna Vefanın vuruşu ile ba§landı. ktnnızılılar Budurinin ayağiyle bi· r len her pası muhasım oyuncuıard 

~ ~ Mal~P:.· arası~uh·~~~t l!,20w de ~ike~ tz- Bu akın San-kırmızı haf hattında rinci gollerini atıyorlarsa da Meh· geçinnekten geri kalmıyor. Bu yüz 
~ Beden Teıi;M ~ U- zetda 1 ~n pagnı ıdareıı al- kmldı. Uzun bir pas alan Necdet met Yılmazın ofsayd vaziyetinde ol- den birçok gol fırsatları heder o-

a.::,eirlüfü tarahiı:::.• : tı;. koy~an ı. k d Vefa kalesine indi. Fa'kat Mehmet ma.sından hakem buna, ofsayd veri- luyor. Birinci devre golsüz olarak 

~&&en... mekt • ~;~: aaldııml ar ft,ı a ro ile ıahada Yılmaz ve SalAhaddinin kötü oyu- yor. Vefa müdafileri gilıel bir pyun beraberlikle bitiyor. 

Görüşler: 
~ -' ..-. 

1 aiebeier 
hakkındaki 

kaıar 
ve 

Yeni ist;şare heyeti 
Dünkü maçları seyrettikten son• 

ra, yine talebeler hakkmda 'erli .. 
mJ tolan &OD karara temas etm~ 
mek lnaanm elinden gelmiyor. Çun. 
idi ba karana spor bllnyemlzl " 
temelhıden sarstığnu görüyol'DL 
Banan mJsaU de son Od llaftakl 
maçlardır. 

Ba.,ta, hNZlarını isimlerini tqıdlk· 
lan mekteb kaynaldarmdan alan 
Galatasaray ,.e htanbalspor olmak 
ilzero bütün spor teıekkllllerlmlzba 
tam maaaslyle acmacak hallerlcllr. 
Biz bu vaziyet kaqısmda, Beden 
Terbiyesi Umum mlldllrlüitlnlla 
veruı1' olduğu karan, zararm nere. 
sinden dönüliir9e kirdır diyerek, ve 
hiç olmazsa mekteplerdeki spor tef• 
.ııatlamım noksanlığı tamamlanm-

«'aya kadar geri alacağını '-e ba su
retle Türk sporuna en bUyiik lılz
mctl yapacalraı Umld ederiz. 

Bilhassa, son kurulan istişare he
yetinin ba yolda bir karar nrece
ğln~e h!Ç !fÜphemlz yoktur. Esasen 
istişare heyetinin nzlfelerlndea bi
ri de beden terbiyesi mtldJrfyetl a.. 
mamlyeelne alt taıbiıatnamclerl 

bazırlryacak; allkadar 'n'lklletler • 
d(."ll plcn taHmatnamelerl hıcellyeJ 
~k; kA1dlt tat~ olaıı!anm yine .. 
lakadar fcdel'&Syonlara ha\'ale ede

koek. tatbftm\ı lstlyettktlr. 1'aldı ki: 
Maarif Tekilettnln son karan, 1931 
l'eD'9fnıle YJIPJlmış bir tallmatnam ... 
dir. Binaenal~yh bu talimatname 
istişare heyetlq<\_(ln l;Ctm~en tat
bik ıahasrpa .konmaehlr. 
Şu halde, heyetin tetkikinden 

geçmlyen ba karann tıpor. klüble. 
rlnılze tebUil ,.e mllnderlcatmm 
yaprlmasmı istemek beden terbt1e
ııl kanununun MUma muhallfttr. 

Biz, itte bu noktadan lstlpn he.ı 
yetinin kendinden g~lyen ba ka
ran, lnceltylp te\'llc1 ettiği men.fi 
neticeleri ele göz9nünde tutarak, 
yeni n faydalı tedbirler almasmı 

bekliyoruz. 
ep e ,..,,. yer ar. . "fad :-'-•---- G S . . . d .. dahal t.lel.eJerinin ma lara. _ BEYKOZ· • nu bu pastan ısti e UUMUUlu a- oymyor. aımın yenn e mu e- lkinci devre başladığı zaman Ve· 

~:ı-: •• :. ç 
11 

Ka d • latasaray forlarma vermedi. Oyun leri gol olmasına mani oluyor. Bu fahlar, birinci hafta'-'lllln neticesin- Ç b M h ........._ ..._.... n illi • Bahadır, Mehmet - ~ f 
~-...le ınemleketimiz kültür Halil, Mustafa, Fethi, Turan, Ki- Vefa nısıf sabasın& oynanıyor. arada Vefa kalesine çekilen birkaç de cesaret alarak maçtan iyi bir de· 0 an e me 

cla)'amn ldüplerden zım, Şehap, İsmail Hakla, Saded- Buduri çok güzel bir oyun çıkarıyor. kornerden de Galatasaray muhacim· rece ile çıkmak için çalıştıkları gö· A k 

T.K. 

1 Ye latanbulıpor bu din. Ne yaıık ki verdiği ])astan arkada~- leri istifade ediyorlar. rülüyor. Nitekim devrenin ilk daki· n araya Q iff İ 
tQ-ziyade müteeıair o- 1STANBULSPOR: lan istifade edemiyorlar. Vefa muhacimlerinin de ara sıra kalan mütevazin cereyan ediyorsa .,, I d 
Nk-1.!-~ le" le md San Gaı kal · · 1 · d Diger gUreşci erimiz e ·--.iın t.a MDe takım- Nejad • bmail. Ali r. BUrhan, Oyunun 3 üncü da ı;u~a - atasaray esme ınme en e da san kırmmlılar müdafaalarının 

~tiren Iatamaııpor- Orhan, Ta~ık, Karnik, Hua.ıı.,.Sa- I I Ltltfinin çok güzel oyunu kar§Isın· güze toyunu sayesinde Vefa kalesi- gidecekler 
~haftayı •• , ... bte mü- lihaddin, Sami, Adnan Akın Dun yapı an at 8· da tesirsiz kalıyordu. ne yerleşmekte gecikmediler. Oyle Milli takım gUrcşçllerlnln Allka.; 

C....~ ile çılamıı.rdı. İstanbulıporun ıene tamamen Galatasarayın bir akmmda Vefa ki müdafi Adnanm Vefa nısıf saha· raya tophyarak talr~malarmı temin. 

ıı;.~yhlar, hu lmrarclan te'kaüdlerle çıktJiı ıörüljlyor • tizm musabakaları kalecisi hatalı bir çıkı~ yapıyor. Fa smda oynadığı görülüyor. Oyun bu gayesiyle ilk olarak Çoban Ankara.. 
defa olanıfc ..ı..,.. çık- Oyuna Beyko~un vurutu ile beı- kat oyunun başmdanberi gayet fe- minval üzere golsüz olarak, devam ya duet cdilınl' ,e dün Jıareket 

J.i.. aarı larnazıhlann ne landı. 1stanbulspor mlidaf aau bu latan bul atletizm monltöril tara- na oynıyan Salfilıaddin bundan da ediyor. Galatasaray muhacimleri· etmiştir. Bugünlerde büyük Mmıta-
~ .lcadro ile maçlara iıti- akıru Hindle kesti, çekilen firikik fmdan tertib edilen kqlık atletizm istifade edemiyor. Kendisine veri· _.. Devamı 15 incide fa da Anl<araya da' et edilecektir. 
:.._~ ciclclea menılda ._.. avuta gitti. Oyun ortalar da mü- mUaabakalarm& dün Haydarpqa -----------------------

.. • .., .. .. 119': Devamı 15 incidı ıabdmda bael&nmııtır. 

~· - ııe,ı.o. ...... - hlr ıörlhıllt-
~ ~urrıenler j Barkohba: ı 

•11tn milli takımım Moda : 1 
4 • Q d.I Dlln Şeref •tadında Barkobba ile 
tlı: J8C 1 er Moda da saat 13,30 da kaJ'lılqtılar. 
'9tbniıde Uç maç yaptık- 2~ Uncu dakikada bir peııJltı ka-

1- 'tllııaniatana gitmi§ olan zanan Barkohba, ilk golll bu ıuret
tboı takımı, Yunan mllll le attı. tıwıcı hattayımd '1'5'1iıci cla

bst hptJklan mllll :maçta Us.. kikasmaa Moda uf lçt de buna bl'r 
0"1ndan sonra 4-0 &allp golle mukabele ederek oyun 1-1 

bitti. 

57 atletin i§tlralc ettiği ve yalnız Ankarada 
(atmalar) mllısabakası olan bu kar
ıılatmalarda dört latanbul rekoru 
kmlmılbr. 

Büyük bir fntlzam iclnde seçen bu 
mllu.bakalarm teknik neticeleri 

Galatasaray Güneşi 15 - O yendi . ... 

tunlardır:. Harbiye de Gençler Birliğini 5 - O mağlup etti 
Gtllle atma Katecorl 1: Ankara, 8 - Aııkarada Galata -
1 el Ar.at Beyoflu halkevi 13.08. earayla Günet arasındaki maç, An
~ci Yavru Beyoilu halkevi 11,ü. karagücU ıtadmda oynanacaktı. Fa-
3 cll KUnlr BeYoflu halkevi kat GUneılllerin gayri nlzamJ oyun-

~-- il. ı cı ~lhl\etll. ,. lisem 12,00. r-
~ ci s~~nlte. 11,M. 
3cll vliftın;-lL 
Katcorl: • 

ı. el lluammeı-ıiot>ert K. 12,T3. 
(Yeni İlt. rekoru) 

2 ei BiWliı Unlv.ersite 12.62. 
-e cQ. Ali ~ liseli 11.64. 

1Jlıod1tv. 
ı .el ~deıiöğld Sen lli§el 13.02. 

(Teni ht. rekoru) 
2 el İhıan Şffiı T'erakkl 12,39 
3 en Ceınll A. 4 11.M. 
DİSKATK.l~ 

·~r. 
ı el Aral: Beyofhı halken 28.5S. 
~ Dıf/O#lt lS-btdtlı f 

cu ile sahaya çıkmaları iizerine, Ga- 'duran bUyUk bir kalabalık önUnde 
latasaraylılar seremoni yaparak ga- hususi bir maç yaptılar. Galatasa
llp geldiler ve sonra, havanın çok ı raylılar bu maçı 15 - O gibi çok bil
llOğuk olmasına rağmen, sahayı doL yüz bir sayı farkiyle kazandılar. 

Bundan sonra, Harbiye - Genç
leı tirliği karşdastılar. Maçı Harbi
yeliler 5-0 kazandılar. Gençler birli. 
ği, ilk 15 dakika esnasında tuttur
dukları çok gUzel ve kombine oyun 
sayesinde hB.kim oynadılar. Fakat 
bu esnada çamurlu saha, ve muha
cimlerin acemilikleri blr~ok fırsat • 
ların kaçmasına sebeb oldu. 
Yavaş yavaş toplanan Harbiyeli

ler, mukabil hUcuma geçtikleri za· 
man birinci devrenin sonun:ı kadar 
3 gol çıkarmıya muvaffak oldular. 

İkinci de\-re tamaml'n Harblyell
lerln'lılklmfyetl altında cereyan et. 
tt n ~U'n !'Jn'armıı c!ofru 2 rot 

l daha atarak neticeyi 5-2 şekline 

aoktular. 



1 HABER'ir.I 
SAY~ALIKI 
HiKAYESil 
· -- Ro Tecrübesi ~ 

T ECROBEDE hazır bulu· edebilirim. Bay polis d:rcktörü, ü· dü§linmeksizin, hatınnıza ilk ge. - Ben böyle bir !q> söyleme.! bir otornat gibi hareket cdeceksi 1 - Bu kaadar uzun değil. c:ıtl 
uss'un 

nanlaı arasın.da, eski A· zerinde tecrübe yapac.ığımız cina. len kelimeyi söyliyecekıiniz ı. An· dim, dedi. niz !. Anladını:r: mı?.. Bira 1. • • • • kf' 
vusurya - Macaristan imparator· yet maznunu hakkında lQtfen biz~ ladınız mı?. Dikkat, başlıyorum: f"k • • Tecrübeye kalkan adam, onu çe· - Pıl:r:en bıraaı, bNalann 

1 ğ dah.
1
. dli bi . • 1 B Profesör Rouss, -eski ı rını ı .L· b 1 h "d" u unun ı ıye ve a ye nazır raz tem·ır etsın. uyurunuz e - Bardak! . vırel'l kala '2 ıktan ma cup o!a. çesı ır .. 

• , f d" kat'iyyetle müdafaa ettı : ,_ MU "k 1 lan, polis müdürü, bir çok mebus, en ım... Suhanek: raıı; • - zı . .. g 
ve yliksek rütbeli memurlar, ta- P:>lis direktörü ayağ:ı kalkarak. - Siz mutlaka onu bahçenizde _: Emeredrsiniz, cfendi:n, de - Muzikacı .. Muzikacıtar 
nınmış avukatlar, memleketin bel - Baylar, dedi, ~imdi k~rşınız<. -E, e, c, .. O, o, o, diye keke· gömmüş olacaksınız 1 Siz onu Be· di.. . rühu .. İstikbalin mü:r:iği ı. · 
liba§lı biıtün filimleri ve - tab:i - çıkaracağ m adam, Zab~glıı:;tten ı emekle iktifa etti. roun yolunda ötdürdilnliz: ! Otomo Ve, tıpkı imtihan odasından içe.. - Şişe! .. 
matbuat mümessilleri ·ardı. • tesviyeci Çenek Suhanektir. Ken. Bu arada polis .direktöru de il. ! bildeki kanları çuvalla temizledi. riye girmiş bir telebe gibi ürkek - Tıpa l .. 

disi, takriben bir haftadanbcri, fa karıştı: , niz ! .. Peki, s-;ma çuvalı ne yaptı· ürkek gözlerini kırpışt rmağa baş· - Zeh r !. . 0 
Amerikalı hemşehrimiz, Har. şoför Jazcf Çepekayı öUürmck ı' • mz?. dı, . - Z~hirli kuyu. zenır gıD~ \ 

vard üniversitesi profesörlerinden t 1 la k ı . • • k f - Bana bakın Suhanck. dedı, p ROFESöR seaını en .snuç u o ra uızcıe mev u kend'.ni Profesör dik b;t sesle: c iti 
K. G. Rousa, bir iki defa öksür· b 1 kt d I sayet cevap vermemekte inat e- Suhancy tutamıyarak d S londald u unma a ır. - Meşe! dedi. şı ı. onra, sa 
dükten sonra sözüne şöyle batla- derseniz sizi tekrar isticyaba sev· haykırdı: Adamı ürkek bir eda ile: ıabalıga dönerek. 
dı: Şoför, Çepelka, afagı, yukarı iki kederim: anladınız mı? Sizi bUtün - Hayır, hayır be~ böyle bir Gö il · k. bayla - Kudretli diye cevap verdi. r yorsunuz ı, 1e 

haftadan beri ortada hiç bir iz bı- gece isticvap cC:erim .. Buna göre şey yapmadım, bu yaland r! D.r: • d" B d . basitİfllJ 
- Baylar, size bugün göster· rakmadan kay1>olmuş bulunuyor. Profesör, biraz şaşırmış gibi: baoe 11ı. en aBıma en 

1 
tecırl'eı' 

me'k istediğim ilmi tecrübe, üni· s·-L ı . .l "ph 
1 

. • - Nasıl, ne dediniz? diye sor- ş yorum.. u suret e .ıe 
u..aner..uen şu e enmemı:r:.n se· "b "b" 1 rııe., 

versitedeki profesör arkadaşları . Ju.. tecru eye ta ı tutu anın ııı 
bep1en de şunlardır: h'. . . . öğ . oluyGtıl 

mın, kitap halinde intişar etmiş Büsbütün ürken adam: ve uvıyetını renmı§ 

ilmi tetkiklerine istinat etmekte· Ortadan kaybolan Çepel~.a-un - Ormanların kralt, diye i:r:ah Devam ediyorum: 
dir. Bu itibarla, bu tecrübemde A- otomobili mevkuf Suhanekin ahı. etti.. - Hesap! . . _-Jlf' 
merikanın keşfi şeklinde bir yeni. rında bulundu. Otomobilin dirusi· - Ya, Ö)ile mi? Cadde!. - Tarihi hetaplar; dU~-ııc· 
lik aramayınız 1. Bugün size yapa· yonunda ve ~~för oturma yerinde - Cadde ... Pırıl pırıl sUslU cad. la hesap görmek; ba§l:a 1run 
cağım tecrübe, nihayet bugüne insan kanı izlerine rastlaclık. .'leler.. . sabına .. 
kadar nazariye halinde kalan bir Mevkuf Suhanek kendisine ya. - Anlayamadım, ne demek isti - Hımmm .. Kağıt!. • ~ 
tecrübenin hayata tatbiki olacak- pılan bu isnadı gi.ddetle reded:yor: yorsunuz:?. - Utancından kıpkırnuıı ~ 
tır. Bu tecrlibe hakkıQdaki fikirle- Kayıp Çepelkanın otomobilini T6crübclcrdcı hazır bu1ııw.ı,ı bir grup - htcneniz bayram diye te· muş bir kağıd; kıymetli e~dJS' 
rini, kendi göri.:511erine dayanarak, kendisi kullanmak niyetiyle biz· Hikki ediniz ı. Kağıd her §eye mUte!lamm

11 .~ 
söylemelerini bilhassa hu'kukç4 ar· zat Şepellı:ad an altı yilz krona sn. aklınızı başınıza toplayınız!. J bu otomobili Çepelkadar. ıuıt n al - Profesör kaılarını çatarak: Profesör suratmı buru~tur'' 
kadaşlanmdan rica edeceğim!.. tın aldığın ıiddia ediyor. f Profesör R:>uss kelimeyi tekrar dım. Hakkımda böyle bir zanda _ Ah So? dedi. Fakat doğru- - Beless yau, dedi .. Ta§!. t' 

. ladı: bulunulmasına kafiyen ruı dcğL dan doğruya: Bayram!.. dem.niz Me;hul adam b:.:yiık bit 
11
' 

TccrUbcmin mahiyeti gayet Yaptı!i;nnız tahkikat neticesin-
1 

_ B d k 1 • l 
basittir: Ben bir l:eli:ne telaffuz de kayıp Jozcf Çepelkanın filha ar a · • ım · Jaha uygundur. Hem müml;ün retle : . t 

• ' - 1 Suhanek, isteksiz bir tavırla: Profesör: mertebe tek lı:elbıelerle cevap ver· - Mezar taşı, dedi. Tarız 
edeceğim; siz de, o an için hatırı- kıka böyle b:r niyeti olduğunu tes· ı - Bira, diye mırıldandı. - Susunuz! diye bağırdı. menizi rica ederim.. Eb:di taş- Semavi taş? 
nııa gelen laalettayin bir kelime bit ettik. Hatta Çepelkanın, ken· ı Meşhur profesör: Sonra polis direktörüne döne _ Araba!. . 61 
ile cevap vereceksiniz 1 • di es'ki otomobilini satarak birisi. 1 B k .. .ı·· ~ •. d' t k L k z f b Sıhht iri' • .. .. • - a gor~unuz mu, ıye a · f re : - a er ara aıı .. 

Siz cevap verirken, tabii, hiç nın ya. ıuna ucretle şet. or olmak dir etti •. Aferin!. , _ Lutfen siz de bu ~öyle;ikle 
• k · • 

1 
· d ld ~ d b arabası .. 

dütnnuyece smız nıyetın e 0 uguna aır ~una u- rimin doğru olup olm<\dıklarını S"lah ı 

1 el
. . na bazı sözler söylediğini de öğ· Subanek, işin içinde bir kata· taht.,ı"k edı'nı"z ! .. Bu artık nı'ze aı"t - ı · · . .eh d rrıiid' Hatırınız:a ge en, k ınıenın "' - Evet, aılil la yur u "' rendik. kulli olmasın diye itimatsızlıkla ·a " manasız da olsa - derhal söyleyL b!r iştir .. Sonra, ~u maznunu da faa etmek ı .. Tepeden tırr.ag Ô' 

. . profesöran yüzüne baktı. ~ 
vereceksiniz! .. Bu karşılıklı ko· Fakat bundan sonrası bız.m I p f .. t ··L- . d cötürünU:r: 1. • öar silahlı. Silaha davranrtı• .. ci ro cscır ccru~sıne evam ..ı;.u 
nusmaıun sonunda, sizin düşün - meçhulUmüzdür. Acaba Çepelka etti: Mııznun dışarı çıkarıldıkt;;n ~cm JUm, dirim kavgasr. tnt1hai' ,.., 

mcks.izin söylediğiniz kelimelere bu fil:rini hayata tatbik ederek Su _ C dd !. 1 ~- ~talı~~ ~ir . ~olık,µ,ir s~~ik 1 
delesi .. 

1 lh 1 
• y k b" . u ane gene ... ..... f k .. dUk . 1 fll ır 

istnaden, ben ne düşündüği.inüzü, hanekin iddia ettiği gibi otomobi-11 S h a ke · iıt•kai•"e cevap l lıukum surdu.. Profesör: . "' 
kafanızdan ge;en §CY eri, ve ası lıni satmış mıdır? o sa ır cına· verdi: Profesör, bir iki de a ö sur · - Kafı, yanı mıyorsaın dV 
içinizdeki gizil sırları istihraç ede· yete mi kurban olmuştur?. ten sonra terar söze ha tadı: zetedıiniz, değil mi? diye ,or 

ceğim! Anla§ıldı nu? Ben §İmdi - Otomobil.. 1 Ef .l·ı d d' ·· d"-U .. Meçhul a.Jm: Bunu bilmiyoruz.. Suhanek a. . - enaı er, e ı, gor ug nuz . . 1 ·niıe 
size bunun nazari ~saslarını izah - Bıraz daha çabuk cevap ve. .. b t "' b edı' dakil·a - E•;et, dedı .. Emır erı 

leyhinde .de elimzide 1.-:ışka bir . . uzerc u ecru e on y • 
etmeg-e giriıuomiyeceğim. Çünkü o nnız .. Izbe 1. • d · ş· d" d · ı · d b" :r- delil yoktur. Bunun için kenc'!isini, e·ıam ettı. ım ı e ıç nız en ı· 

madeyim.. f' 
Prof~sör, kuru bir revera111 

takdirde, fikirlerin tedaisinden ve · · · 11 • • • elde mevcut delillerle ihtifa ede-
1 

- Oda.. nnızın sua enme cevap ver:nen ızı 
p::rak: . 1" buna benzer diğer meselelerden ~ı.. • d -· ' T b"• b .ı f k" rek yarın adliyeye vermek mec-

1 
- Tezgwı.. rıca e ecegım ..• a ıı u "e a ı Teşekkür ederim, dedi ,&1 uzun uzun bahsetmem icap ede · • · dah ü b" d buriyetindeyi:r: !.. Bereket versin - Bakır. . tecrübe öıraz a g ç ve ıraı a 

f• l •. b • btJr 
cek.. hatırımıza profesör cenaplarının• - Çok güzel.. ha mürekkep olacak .. Çünkü orta· 

tecrübesi geldi. Şayet profesör Görünüııe göre Suhanek de bu da muayyen bir hadise mevcut 

ı .. Bay ar, tecru emıze pi 
nihayet veriyorum.. Şimdi >'il' 
ğımız tecrübe neticesinde ~~ıl' 
y n .. bu bayın ... Bir gazetcC1 tı' 
ğunu tesbit edebildik .. Artıl< '6 
rübeye devam etmeğe ıuz:urrı 

Yalnız size şu kadarını söyliye. 
'bilirim: Bu işde muvaffak olabil
mem için başlıca silahım irade ve 
kabiliyetimdir. Demir irademle 
karşımdakinin iradesini balmumu 
haline çevireceğim .. Ve işte o za 
man . ..• 

S ÖZUN buraSJna gelince 
profesör Rouss durakladı, 

Fikirlerini tamamen ifade edebi· 
lecek bir tabir aradı; bulamayınca 
ayağını yere vurarak, bu cümleyi 
İngilizce söylemek mecburiyetin. 
de kaldı: 

- Well what's on the bottorr 
of ycur mind .. 

Orada hazır bulunanlardan bi 
risi profesörün bu cü:nlcsin: ter. 
cüme etti: 

- Ruhunuzun 
bulunan şeyleri. .. 

Profesör: 

derinliklerinde 

- Tamamen doi>ru, d;ye söz. .. 
ne devam etti, iste b•n o zamar. 
ruhunuzun derml'klerin le bulu 
nan şeyleri ogrenmel: irr:kanı elde 
edecef:rim. Fakat bu tecrübemde 
muvafak olabilmemin b:ı~hca şar 

tı. sizin <lilinize gelen ilk !~ermeyi 

herhangi bir kontı ola t[ıbi kılma 

ğa lüzum görmeden, der hal teliif 
fuz etmenizdir. 

Bundan sonra benim için } a 
pılacak iş, sizin ilk agızı.:a manası~ 

görünen bu miınfcricl kel mclcri 
ııizi terkip ve t~hhl ctmekt.r. Sin: 
di ben arzu cdc . .ler bulunursa, bı 

1ec:rübemi onun üzerinde tecrübe 
etmek isterim. Sonra tabii içiniz 
den arzu edenler b:ılunun:a, bu 
tecrübe onun üzerin.de de tatbik 

cenapları kıymetli tecr:..bclerini oyuna acapte olmuştu .. Çünkü ar- C:eğildir. Bu i~ için en aşağı bir • 

- Anne!.. Suallerime kim cevap verecek?. 

esirgemiyerek. . 1 tıl: itiraz falan da ctrniyor<lu.. s:ıat sarf etmemiz lizım gelece'k !. .. 

H ARIL harıl bir şeyler not _ Teyze! • I Arzu eden Jlıtfen ortaya çıksın! .. 
kt b 1 f 

·· müyorum .. 
etme e u unan pro e!or, _ Köpek!. 

1 
Dahiliye nazırı, adliye nazmnın ,,. • • 

yerinden d:>ğrularak : _ Kulübe!. kulağına eğilerek: v•t,tJ 
A f n.d

• • d · Polis muhabiri Pan . ..ıı 
- man e e ım rıca e enm, _ 1sterseniı: ilk önce zat.al:- 110"" 

- Asker!. 1 1 akşama doğru idarehar.esı 
dedi . . Lütfen mnznunu buraya S 'b 1 niz buyurunuz, dedi. TocrilbGyc 1."'tlldınlan meçhul 
ğ 1 

- u ay·· b d b" içeri girer girmez: . ıc 
ça ınnız .. . • Hazır bulunan me uslar an ı· ndom 3c}it ' - Size mühim bir ha•; 

Polis direktörimun ı~areti iıze. A RTIK iş tıkırında gidiyor· ı ri } anındakine dönerek: tirdim, diye haykırdı.. _ .J 
rine maznan Çenek Suhanck sa· ~ du. Suhanek hiç dü§ün. - Demokrat partisinin 1'cisi sı· - Peki, efendim: IUtfen deva~ Pclis, şoför Jozcf çeptJPCı· 
lona getirildi. Bu, çatık yüzlü, is· meksiz:in yıld rım hıziyle cevaplar fa tiyle ilk önce siz buyurmaz mı· , ediniz ı. . a· 1 c:sedini bulduğunu bild"riyor• Jıı1' 
tihfafkar bakışlı bir adamdı. Hiç ı veriyordu .. Bu onu ideta eğlen- sınız? .diye so::du.. . . .. .. .. - D~nleyiniz; devam e ıyo· sat, Suhanckin bahçesi de bt11'' 
bir suretle sözünden clönmek is. d:rmeğe bile başlnmıştı.. Böyle. Da.relerden bınnın muöuru, rum: :;rıearet !. . d" 1 mı:§. Cesed'n yanınc.a b:r c:e 
temediği her h:ılinden belli olu· soluk almaksızın kar§ıl klı konuş rnu::ıvinine dönerek~ - Son sliT'atle inkişaf e ıycr.. h guval varmış .• 
yordu. z tukça, kahvede oynadığı bir nev: Belki sen çikmak iıter .in?.. - Hımmm .. Devleti .. 

. . I k.ig.t oyununu hatırladı.. Dahr. de1i. - Af buyurun, fakat ne c;e§it ı 
Profesor Rouss sert ibır sesle: sonra daha baş!ı:a şeyler de hatırı. devlet?. 

- Buraya geliniz, .dedi ı.. 'Ben na geldi • v AZtYE'f biraz tuhafla§· - Ne çeşit olur&a ~sun; sade. 
size f;ual fak.n sor:nı) aca~ m; sa 1 R h" f l k • ırıştı: Hazır bulunanlar- ce ıiz: silr'atle cevap vermcğe ba· 

ouss, ıç ne es a ma sızın, a dan hiç kimse ortaya çıkıp cevnp 1unız ı .. 
dece muhtel"f kelimeler telaffuz deta mak:neli tüfekten ateş eder vap vermek istemiyordu. - Peki öyle ise: Hakim.. Ha· 
etmekle j~:tifa ecleceğim .. Ben bir ~ibi kelimeleri yafd rıyordu: Amerikalı bu ü:üncü daveti U· kim devlet .. 
kelime söyler söylemez, siz de. h:ç 

Pt/. Rouas 

_ Yol!.. zerine dahiliye nazırı arkasına - Çekiç ı .. 
- Patika! • 
- Prag!. . 
- Beroun!.. 
- C:.i.nme': !. 
- Ka:r;ımak!. 

- Temizlemek! .• 
- Leke!. 
- Çuval!. 
- Kazma!. 
- Bahçe!. 
- yukurl. 
- Ceset!. 

Profesörün bu aon sözü üzerin . 
ortalıkta derin bir sessizlik cldu. 

Profesör israrla tekrarladı: 
- Ceset 1 Siz onu bahçenin içi 

1 
ne gClmdUnUz, değ"l mi?. 

Suhanek, boğuk bir sesle: 

dönerek: - Kerpeten.. Sızleri kerpeten 
- O ka.dar da tereddüde lüzum le çelcip çıkarmak!.. Kafasını çe· 

yok. dcd', birini:r: çıkıverin 1. kic;le kırdım .. 'Kanı .• 
Salonun en dibinden mutevazi - Ateş .. 

bir o"ks;irük geldi .. Biri ayağa kalk - Ateş ve kül .• Fodakar itfaiye· 
tı. Bu, uzun boylu, oldukça miıtc. d •. Eski bir nutuk 1. 
vazi kılıklı, heyecandan çenesi t~· Profesör, canı sıkılarak: 
riyen bir adam~ Urkek bir fıen1c :l - Acayip §ey, diye söylendi .. 

- Şe;-.. di} e söze ba ladı. mn. Bana bakın: Sadece bir tek 'kelime 

1 
dem ki kimse kalkmıyor; naçizane lıc cevnp vermenizi rica ederim.. 
bendeniz.. Ilatmnıza ilk gelecek kelimeyi 

1 Profesör. amirane b:r tonht o söylemelisiniz! .. Gevezeliğe lü. 
nun 'öz" nil yarıc!a keserek: zum yok .. Deva'll ediyorum: 

- Canım efendim, dedi, uzun - Dost eli. Kirli ~ller.. Eline 
söze ne lüzum v•r? Buraya gelip vurmak . . 
oturunu:r: 1 Benim her 'kcllmemeen - Gözler l. • 
ıonra hatırınıza ilk geleec.k sözü 
telaffuz: edeceksiniz 1 Kat'iyen dü· 
§Ünerek söylcmiyec~kıini:r: ı Adeta 

- Seyirc·nin gö.T.lerl önünde .• 
Gözüne ıokmak.. Masum ç:cuk 
gözleri.. Gözden göze fark var ... 

---------------~-Va zan: 
G<av-eo çape&ı 

• 
Çeviren? "'~ 

IFera h ıJ.'YeırlJ,,) ·-

b 
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Dağ dağ üzerine olur, ev ev üstüne olmaz 1 

1\part;~ı~ biricik dikt;törü: 
Kapıcı Ef. 
Aylığı bir gün geciktirildimi, 

dedikodudur alır yürür: 

Hz. YAZ t\ N: L. Buscb 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

, !) ~ ayhğ:nı bile verecek 
t" .. 'r de~ ·· · 

apartn1anın içinde bir 
"efendin1, kapıcı 
paraları yok ı ,, 

\ıatii g uzerınc olur, ev, 
~ •o··~ olmaz derler.. Bu a. 

yukarı püskürseniz bı~ık. cuğun her sabah mektep saatinc~e 

'"""' l'\l'~ Un kıymetini Aksa-
,ı_ baba d' -
""'1 !İrrıd" ya ıgarı ahfap ev-
t~l\l\ ~ oturduğum kübik apar
~ •nl ıındıktan sonra bir defa 

•dnn, tasd;Jc: ettim! .. 
ı: l(ır sa ı 

Alacaklılardan yakanızı kurtaı bir curcuna faslı başlar.. Büyük 
n.c.k, sizi aray::n dostlarınızla gö· o~lan mektebe gitmemek iç'n ola
ri.:şebilmek için kapıcının çok de- c k bir vızıltı tutturur, onun crta 
ğer!i tavassutuna ihtiyaç vardır. perdeden akseden hüngürti!sünc 
O, bir mütehasıs dirayetiyle z:ya- 1 birer dakika fasılayla kardeşleri. 
retçilerin mahiyetini ~ı.rçabuk kes nin ağlayışları katıldı mı, küçilk 

• • I 

,u ıed' !l 1 muhatabım oturdu. 
dıır~k~rde kıpırdandı, bükülü 
toı diz· ~n .sızı meydana getiren 

tıtır. bayanın piyano iskalasiyle tempo· 

1 ını uz 
adı. " attı, diz l:apağım ova· d' ıana , __ 
ille d· Yal\.lıa anlattığı der-

~vaın etti: 

·'~Ura 
tlıı'ı 'llıek Ya taşındık taşmalı bi-
fız tad· tar bacı ile ~öyle bir a
haırer 1Ylc sabah kavgas na bile 
lcs ıı:~ ·Mil:>arek bina öyle de 
katta çı~racak yapılıştaki ... Bu 
!arın it ~esen yukarıdaki kiracı. 

..ı:sterse alacaklınızı atlatır, ister. 
~e başınıza musallat eder. Dostla
larınıza adresinizi sö7leyip söyle· 
mt..mek, mektubunuzu zamanında 

almanızı temin etmek, onunla mü
nase b~t:nizin şekil ve derecesine 
bağlıdır. 

Kapıcıdan sonra en z.~rlu derd 
di:!er kat kiracıları, bitişik değil 

L üst i!ste komşularınızdır: 

Her birin:n huyu, ev hali, yara. Ula gına 
l<ı a. · Jılışı başka blşka olan bu 40 - 50 

t .. !\ tk Yıllık ı...ba c · · . b k j l.ı~ilik ayni dam altı sakinlerin:n 
""1., biz• ı.r.ı vım.zı ıra · 
l'llıd' ı buralara ge·ır· en le j her 'biri bir derddir. 
1 ı Ya ~ • ızım, 

Cti boz:ı~ gına bin pisman ! Sinir- Mesela bizim apartımaııı ele ala-
lio u. lım: En üst katta bekar bir bayan 
...._ 1tihıılundum; sordum: oturur .. Sabahın alaca karanhğrn-
&11 Cden?. da ba§layan misafir akınının ayak 

)11. •ııaliın "h · ı · -<iınd 1 tiyar ve mesken :ıes en, gecenin 24 üne kadar de. 
lıı~ğ en dcrdli muhatabınu coş- vam eder. Haftada iki defa gelen 
~tı~ ~~etti de <:rttı bile .. Adam- kabul günleri, hepimize yarım 
~Plandı e ~~r.. yerinde derlendi, günlük çile çıkartmakla geçer ... 
'nı. ' gozunü yumdu, açtı ağ. Haftada bir gece de en üst katta 

t·' ~Cd 
il \i., S en olaca!:, derd bir de-

S~ll &ib~na bunu bir banka bilan
"cı· ı -ıır . 
ı.. a itap. asıyle anlatayım: Ev-
~· •Cı d d. 

' !ıı lef. er ı .. Bu öyle bir derd 
tcıcrj ı: .. r tası gibi d'aracık dai-a llSt .. 
h~ttıına ııste beş gö-:dcn farksız 
.;.,, ,_. nın b". . . 
ı._ ıı:ırası ırıcı . ı kapıc.dır. 
~t ı._ nı salla ... l'td· F ~ . 'iPlcı m ... : •• a • ır. a. 
~idi illi tek aylıgı bir gün geçik· 

dedik apartımanın içerisinde 
~·tı, ayı kodudur alır, yürür. Ka

tlara~·· ~~ınağa çıktığı öteki ki
~lc d ozu ibir birimine getirir er• :ı; ' ..... . 

~c ~fend· 
)j tccclt ırn kapıcı aylığını bile 
" h tak:aratarı yok.. Bari daire-
,cr ınıar z .. 

~'ıı a ·· .aten ev sahıbı 

süvare verilir. 
24 e kadar süren çeşitli müzik 

ve dans gürültüleri binayı en alt 
katına kadar sarar, temellerinden 
sarrar. 

B "rdüncü k~tta üç 'kişilik bir 
aile yerleşmiştir. 45 'bir baba, ya
şıt bir anne, sükuti, melankolik 
ebeveyninin aksine yaradılışlı ge
linlik çağına merdiven dayamış 
bir de kız. 

Her sabah daha sütçülerin ses
lc,.i caddeyi kaplark:n küçük ba. 
yan piyanosunun ba:ına geçer, 
bir senedir becercm:diği iskalala· 
rına başlar .. öğleye kadar bu mo 
noton konser kulak tırmalayarak, 

kafa şişirerek sürer, gider. 

!anan bu melodi insanda ne kafa 
bırakır, ne beyin ... 

Üstümüzdeki kiracılar daha ye
ni taşındılar .. Sess!z, sadasız geniı 
bi: çift .. Yeni de evliymişler. 

Buraya kadar apartıman sakin-
lerinin bir solukta seyyiatını sıra- ı . .. . 
tayan yaşlı muhatabım durdu, ne. Pohua gene tereddut edıyordu. 
fes aldı, bekar bayanın misafirle- Pohuanın bu tereddütlerine ve es
rinden, genç kızın piyanosundan, rarengiz tavırlarımı belki başka bir 
çok çocuklu komşularının sabah zaman olsaydı hiç eLem..rniyet vermi
faslından bahseder!Cen hazin ha- yebilirdim. Fakat karşımdaki ayna· 
zin bakan gö.z bc!beklerinde tuhaf da omuzlarımdaki \'ahşi tatauları 

bir ışıklanışla bir tebessümün uç- gözümün önündeyken birdenbire 
tuğunu görür gibi oldum. ·ert tabiatimin elimde olmaksızın 

O, dudaklarını büzdü, gizli bir galeyan ettiğini gene hayretle gör
şey söyliyecek bir adam tavriyle ::lüm . 
bana biraz daha yaklaştı, yavaşça -Söylesene köpek! 
anlattı: Diye bağırdım. Sesim geminin ka-

öteki katlann gürültüsü kırk marasında bir dinamit gibi patla
yıllık heıalımın baş ağrılarına uğ- mıştı. 

rarnasına, piyan.' is'~alası ile ço. Pahua hayret ve korkuyla tekrar 
cuk ağlamaları zavailı kızımın si· yere kapandı. Ve titriyerek: 
n:r hastalığına tutulmasına nasıl -- Oraya gitmek i;in yeni doğmuş 
sebe polduysa bu genç çiftin üs- bir çocuk alacağız! 
ti.müze ta~ınmaları da beni didir- Dedi. 
gin etti, rahatımı, huzurumu ka- Ürperdiğimi itiraf ederim. 

Samua yerlilerinin bir dansı - - ~-- ·- -
- 8 - J GilDert adalarında bu merasim hay· 

. .. .. . . 11 gariptir: 
lerur, buyulenır, haramlaşı~. Sankı E~er kadmm ilk gebeliğ; i c (\ . 
dünyanm bütün cinleri ge >~ :,a:iı· "' ~· 
nın etrafına hücum etmişler ~ıl . her 1 kit gayet mufassal, uzun uz= 
tarafa el sürülemiyecek, a) a': '•a ı- ve karışık bir merasim başla 
lamıyacak korkunç bir mrntaka ke- beliğin ikinci ayının nihayetine 
silir. Adeta biçare ana ile beraber ru ihtiyar bir sihirbaz kadın g 
etrafındaki bütün eşyalar, yiyec.!Jc- için garip bir yatak hazırlar; 
ler, içecekler, kulübeler, ağaçlar, ·u
lar, bütün ada, bütün kab'lcler. yıl
dızlar, gökler hepsi birden doğuru
yormuş gibi hepsine bir dehş~t. bir 
değişme, fevkaltabia bir hale gelir! 

40-50 Hindistanı cevizi kabuğunu 
bir küçük ehram ~eklinde yıkar. Tc· 
pesine l:Jindistan cevizi dallarının 
bir göbek yaprağını diker. 

Gebe kadın, bu Hindistan ce\ iz· 
kabuklarının garip ehramının dibi 
ne serilmiş olan otların üzerine ya 
tırılır. 

Bir Polinezya çocuğunun di.ın~a
ya gelişi, hiçbir Avrupalı çocuğun 
dünyaya gelişindeki naz \e niyaz, 
heyecan ve telaşla mukayese bile e
dil~m:?z. Bir Polinezyalı çocuk, dün İhtiyar kadın hindistan cev[zi içiıı 
yaya pek büyük bir nazla teşrif e- den hususi şekilde hazırlanmış bir 

çırdı .• 
Ne romatiımalarımrn~ azmasına, 

ne kap~mın densizliklerine ne §u. 
na, ne buna aldırdığım yok .. 

der. ekmek hamurundan tahmimen bir 
- Yeni doğmuş bir çocti!\: mu?.. ak b"' ükl. ..v .. d b" 

Onu ve anasını cinlerin elinden 1 ay uy ugun e ır parça alıp 

Yukarı kattaki en ufak kıpırdı 

beni krrk s:ne eveli.ne irca eden 
kuvvetli bir sebeple yaşımla ba
şıma uymaz türlü tuhaf arzulara 
uğratıyor. 

Durdu, tekrar nefes aldı, göz
leri sisli bir zeman perdenin arka. 
sında boğulu lbir duruşla beliren 
gençliğine ait maceraların renki 
tablosuna daldı, ağır, ağdalı bir 
sesle mırıldanır gibi tekrarladı: 

diye gayriihtiyari tekrarladım. Ne kurtarmak için neler yapılmaz. ne elleri arasında yoğ~aya, bir ta· 
yapmak için?.. kadar uğra~ılmaz, ne terler dökül- raftan da bu hamuru annenin \'Ü· 

O vakit Pohua bana hayret içinde mez, ne büyüle• yapılmaz.. / cudunun muhteli~vyerlerine değdir· 
kaldığım ~eyler anlattı: A 1 ek") b ahm ti meye koyulur. Dıger taraftan da y arca ç ·ı en u z ~ ~r \'e-

Bu tatlı ve halim adamların yega- 1 k" b ~d lak 'b' P r ı kadın dualar mmldanır. 
ne vah'}('tinil ölüme mahkQm çocuk- ev ı a ırı çıp ır 0 ınezya-

lınm daha dünyaya arak basması Bu dualarda mabut Aybongdan 
!arını .. 
Polineıyada ô!üm çocukları .. Po- için olsa dahi!... doğacak çocuğun dünyaya güzel ye 

linezj·a yerlilerinin itikatları Ye feci Yclhasıl dünyaya bir çocuk geti- gürbüz bir çocuk olarak gelmesi, 
ren Polinezyalı bir anne jçin bu ha.· eğer erkek çocuksa genç kızların gö 

adetleri çocuk doğurma meselesile 
b 1 P 1

. . 
11 

. . L. <lisenin bir saadet mi, yoksa bir fe- nüllerini a\'layacak bir erkek olma-
aş ar. o ınez}a ı ar ıçın ,uır çocu· 1 .~ı. . ld .., d .., pek k ... · nı b. 

~ d.. 
1 

. b · Ok <ıKet mı o ugw1a ogru u sr, şayet ·ız çocugu ıse yaşa r ır 
gun unyaya ge m~ı u sessız - .. .. .

1 
, • . d ah . ..,. b" " 

d . 
1 

.. ı k. k. h t hukum \'Crı emez .. Zıra zavallı anne a ama, y ut vıgıt ır cenga\'ere yanus enız erın~e ·ı sa ın aya m . • : 
b 

.. ük. h 1 k k o kadar sayısız, uzun uzadıya w nasıp olması ıçın yah"arılır. 
en uy , en eyccan ı, en arışı . t leler. y bana ten';:ıih etti Gele s ... od . . , -

taca~ aıreyı gezdir, bunları 
gıtnı dcd· 

üçüncü katta dört çocuklu lir - İşte evlad, dağ dağ üzerine hna· 1 . d b" .d. 11 p ı· umulmıyacak ışkencder çeker. 
eı ıse erın en ı:ı ır . .L :?men o ı·ı Bunun üzerine kocakarı bu ek

mekten bir parça kopanp gebe olan 
genç kadına, geri kalanını da ye
mesi için kadının kocasına \'erir. 

!• ı. 

h -alciıifcr· 
1 ~nın h ın yanması havanın 
ct;1cının ~ar:t dereces;ne degil, 
, · .na Yfıne bağlı bir mesele-

t zan c ~ 
ı >ıta.r n soguk haV:'.!.da ina-
~ '§Uf ... 

r-' • Od 
1 

nJıderden farksız, da-
~~ a ard b. ttr a ıze buz kestirir. 

•orarız 
........ . 

' l ltalörif · . . · So ~ erı nıçın yakmıyor_ 
O guktan t"t · · · ı • kem . ı tır tıtrıyoru:: !. 

<t: alı azametle cevap ve

tıı' l<azan b 
t ı;:dırı oruları ~ozulmuş, 
tice '- Yor ak"'" .. . . . 

t Cıı: '7 • :rom uzerı tamırcı 
ıı:ar " .ı: a 

1
1~! rın tam:: biterse ya· 

~. illbuki 
~ 1 "ardı ne kazan.n tam:re ihti· 

t d r, ne de ı..... 1 F ~· aba .
1 

L- •• u arın... a. 
·h~ ı eri 'd· 

t t "~ 'ÖYlcn gı '!l çrl:ı:aır.ayız .. 
ı:ı t: rtcn cnda cevap hn-

le' ~e 
, b",,. Yapaııın b ıı.·· 1 . ,.. '"ize • urası ·uoy e ış-
" Re! · ıır , Cceıer· mı yorsa çıl:arsınız ! 

il\~· bit kı &eç gelenl~:-le kapıcı 
·~ avg 
, · ~u C a etmeden kapıyı aç-
~ t i'la 01 eç kalış bir l:a'" akrarr 
.ıyıto Ursa . .. · :ı. 

~ :all\a 1 ' uçuncü gece zir 
~ı ı.. z.ıı·•a 

d ı: t<ıcıJ '" '1 .... rr, a'"maz: Ea 
1 rı "oı· arıa arad b' . . .. ı t' ıs 1 a ır Ju yuz· 

t~ı. c •ada k 
""1ne1e r a ~c ·en patırdı· 

~. r de 
lr ''aPıcı . cereyan e<l~r. 
~de . ııızi "ah· 

t d 1Çin ı · .t {;Östcrm:ştir .. 
il ıı· •llrakola .d . . O 

~tıl cıyıcy .. g, cr .. ın z.. -
tıt ı tutrrıake.eklcrinizi çok he. 
\~l."fl h:r t ttıecbur:yetindesiniz .. 
a ,. Ş.ı,.~~ ·tı ilraf 1:.,p.cı, c; .e tara! 

qğı Jr • . 
tlikiırs~ ~ a:ıı ta-ıı r.ı;na:il~ 

nız sal:al, yukarı 

ır..enıur ailesi vardır. En büyüğü olur ama, ev, ev üzerine olmaz di
orta mektep, en küçüğü de mü· ı yenler, ne doğru söylemişler!. 
reb!>iye çağ nda bulunan dört ç.~ N. BORA 

nezyalı bir kadın gebe olmayagör- Samoa adalarında bir kadının da-
sün! Oldu mu bitti. Aylarca kıya- ha ilk gebelik alameti görülür gö
met kopar!.. Etrafmd:ı herşey sihir rülmez derhal bir merasim yapılır. 

1 il< iZi 1 Giöl 91e HABER ' iN RESiML i ZABITA ROMAN I· 
............................................. 

• 

Kocakarı bundan sonra dördüncü 
günün sabahına kadar geJe kadınla 

birlikte bu hindista cevizi ehramı
nın dibinde beraber yatar. Ondan 
sonra doğacak çocuk için süt ana ve 

baba tayin edilir. Bu süt ana ve ba
ba, çocuğu emzik devrinin sonun
da gene diğer bir ana ve babaya 
devrederler. Adet böyledir. 

Bu gebeliğin ikinci arının me
rasimi, üçüncü ayın sonunda ise 
genç kankoca bütün akrabalarile 

birlikte, mutlaka başlarında ma
hut kocakarı bulunmak şartile, ıssız 

insan bulunmayan bir yere gider
ler. Buralarda kocakarı yiyecek ve 
içecekleri bir ağacın altına yerleşti· 

rir. Sonra gebenin kocasının süt ba
bası gebe kadının elinden tutar, 

her ikisi de bu ağacın etrafında üç 
defa dönerler. Ondan sonra ağacın 
altına otururlar ve kocakarı kendi
lerine yiyecek ve içecek sunar .• 

Bunun üzerine bütün akrabaya yi 
recek içecek dağıtılır. Hepsi birden 
~rkılar söyliyerek uzun uzadıya 
dansetmeye başlarlar . 

Dördüncü ayın sonunda ise gene 
kocakarı gebe kadını ve kocasının 
süt babasını alır, hep birlikte bir 
yol ağzına giderler. Burada koca
kan gebenin elbisesini üstünden ~ 
karıp ateşte yakar. 

(Devamı var) 



12 HABER - Aksam po~tuı 

Haılb>eır0nn taırDlhif ~omaınn: 24 Yazan: BklmDm 

Dursunun gözleri parlamış, sevinçle - 42 - Nakleden: IFa t<• 
yerinden f ırlıyarak lıünkô.rın 

ellerine kapanmıştı. 

Jacı mUdafaa ctmeğe karar ver- ı le baktı. Onun Jan hakkında-~ 
di ve hastalarının başı ucunda yap- nıesini istediği hUkmil, dog 

tığı gibi, ge_nç kızı teselliye çalıştı: 1 doğruya olmıyarak, iki ıcc!Jıllt 
- Ağlamayın Mari - Frans. Sakin bildirdi: 
olunuz. Janr itham etmeyiniz. Ba - - Zavallı Mari - }"rans! 
banız öğrenmek için ısrar etnıiş ol· Jerar için bu yeni ifşaat, on~ 

Filtuhatı ahircslnden k('sbi C('Sa - memnundular. Bu sur tl mcsC'lc desinde mlisavi haklarla bulun:ı- mevkii hikimiyeU müle!aviyen tak- malıdır herhalde. Jan mukadderatı na bağlıyan eski dostluğu )1 

ret e.}Iİ) n ultıın Orhan bu mu c- kalmamış olu.}ordu. :ık. slm e.}ledik! deği;,tiremezdi. Babanızın intihar et için son darbe oldu. 1fJf 
cız kom. ul rınd:ın kurtulmağı tas- Hünkiir: - Peki! Bu aralık Kara Abdürrahmaıım me!Ü mukaddermiş: Mari • Frans susmoştu. 
mim cylrdığindcn ilkönce kadim - O halde. Dedi. İ)i olur olmaz Dursun biraderinin bu ftni kabu- tüylerini Urperten bir hadise olu . 
Mizide icrnyı htikümC't cd n Türk. ı derhal harekete g çcır k h m bira-~ liındC'n hayrete dUşmüştü. Bir mii- 1 yor'du. Karesi anlaşmuile J>f'lc yu. Mnri • lt'r:ıns itiraz etti: 
men Umerasındnn Ifrc.si uz riuc hlı· dC'rindcn Jntiknmmı nlmı ve hem naknşn>a bile kalkışmaksızm bu ka· kın bir alika gösteren bu ,·aka Ah- - Evvela hen de öyle düııündllm. 
cum eyledh de huzurumdnki rıhdini tnlml.kııl: , buliı, hUnki'!r ordularının muha.s:ırn- diirrahmanı r,ileden çıkarmı§tl. Ab- l~aknt makinemin mcş'unı habcri-

Osmnnlılo.r Kc!ıl dağından çıg gi- ttirmiş olacaksın de ıl mı? l lnrda gosterdıklcri büyük murnffa- dürrahman, ca.lrcaile ayn bir evde rıin babamı intihara sürüklemcdiği 
bi aşağı inerek dağları, dereleri n- - Elb lte hı.inkarım. 1z n buyu. kıyeUerden korkusuna hamlelmi~ti. I babasının nezareti altında bUyük ne malum? babam kcndis.ine gilvn-
ıp Toros silsilesine kadar Anndo- rulursa hC'm n .} ola çıkabilırim. 1 Hacı 11 be-y hünkar Orhana hnlıer bir haz ve ıUkCın ıçindcydi. Ama, o. nen bir adamdı. Uğradığı mali buh-

luyu kana boğarak devleti Selçu • - Nilüferle de konu!ı, onu dn ik. gondrdi. mı kuşkulandıran hadiseler etrafın- ranı belki yenebilirdi. Fakat maki· 
kiye enkazından zuhur eylemiş olan na et ve hakkındaki t<'v<'ccı.ih mü Hünkar ihti)alı elden bırakma- c!a csiresilc konuşmaktan da bir nn nenin hükmü onun ümidini kınnış-
dokuz hükumeti istilfı ile mUJkleri- suiistimal etm(' ! makla meşhurdu V<' ) ine o gün sor. geri durmamıştı. tı. Bu !ebeble de intihannı muclb 

~ura: b 
- sız. dedi, makinenin ce"' 

olduğunu öğrenmek isteınPdiJıil' 
- Ben mi Mari Fratı!? Bf'!~ 

bilmek istemiyorum. Benim b..-1 
ğim bir şey var: şimdi yantll'ld. ııt 
ve ıstlrab çekiyorsunuz. Siz 111 

nim nazarımda... il 
Ağzından kaçıraacğı s' zderl )1 

rek cümlesini tamnmlamad1• 
ne zam ve iliıvcye muvaffak oldu. Karesi hakimi ka} nl) an bu kaım- mu tu: olan vaziyeti düzeltemediğini kabul 

Kara, kızı seviyordu. Bu mutlak- cub, mırıldandı: 
Jar. (1),, nıo farkında dC'ğlldi. o. babasın _ - Sa.kın bu mcl'unun yine bir etmek kabildir. 

P •. dişah Orhan kararını vermi dan intikal C'd 11 saltanatı ellnd"'o maksadı mahsusu olmasın? tı, kız da .Abdürrahmana abayı yak- Jerar mırıldandı: 
bulunuyordu. Dursun iyi olur olmaz almalarına imk· n gönnU~or ve füıeı il: ;~~Lı. Hem öyle ki, 0 blraksa ölür- - Kimblllr? Belki de haklısınız. 
ve onunla bir anlaşma ,>aparıı.k Ktı· mümkün olduğu kadar kardt>. i Dur- - Sanmam, şıwk('tlüm, dedi. - Birkaç saat evvel Janı ikaz et-
resi üzerine sefer açacaktı. sunu izale için etrafına bol vnidlcr- - Dikkat et Hacı 11 be~·. bu Jtc- Bu kalb anlaşması, kızın, birçok me~e <:alı.atım. KC$finln ne bUyiık 

Bu ciheti silüh arkada..,Iarile dP de bulunmaktan geri durmuyor, rif ıııaltanatı muhafaza için elinden lfııantın:ı zemin olmuştu. rcnnlıklara scbeb olduğunn ~nlnt -
görilştü. V<>zir Alaeddin de artık hud'nlar., deııiseler içlndC' hiç do ra- ~else bt>nl ifna ve imha edC'r. Kareside bayrnm olnıı ilk gece, tım. Kı:ıdı, zalim ve müstehzi oltlu. 
bu davanın ortadan knlkm:ısınn tn- hat götiinmUyordu. - Ayni keramettir şevketlum, tabes:ıbah devam eden iki sevgili. Gurur onu mahva sürüklüyor. 
raflardr. Mnahaza pek ~altın bil' zamanıln fakat sizin k:ıhir kuvvetiniz kn~ı- njn zevk ve safası, yan gecede bir- O zaman babamı gördüğünU bil. 

Dursun iyi olmak UzereydJ. Zaten başına bı.iyük bir feJakC'tin gelce • "ında z" bundur. dcnblre bir faciaya inkılAp ediyor- mi)'ordum. Bilseydim bunu da kcn-
yarası pek mUhim değildi. Bir kar ğini h <>sab etmi buluns:ıydı, bu iş- - Yine sen mukayyed ol. du. dislne söyllyecektim. Niçin bana ya-
pansmanla kar anır gibi oldu. terle uğra :ıcnğına lıUnkarla anla5. - İrade hünl:ftnmındır. Kız, Abdilrrahmanın kolJarınday. lar. söyledi? Babamın ölUmUnde u-

Hünk:lr Orhan Dursunla görüş • mayı tercih ederdi. Karesi hakimi, Osmanlı orduları- ken 90rmuştu. facık da olsa bir mes'uliyet h~se-
mek istcmiı ve )aralı huzuruna ge- Günkr g çtik:çc bu alev fazlala- nın hücumlarını durdurmuş ve Bel'" (/Jtvnnıı rorJ si olduğunu bildiği için mi? Yalanı 
tirllmişti. Yalnız vc?.ir Alucddin be- ~ıyordu. Bir taraftan da Hacı 11 gamada büyük bir emniyete kavuş- (1) Hammer tarihi clld 1, sayfa onu suçlandınyor. Jandan korkuyo-
rnberdl. Üç kişi toplanıp dört saat bey, Dutsunu teşvik ederek hUnka- muııtu. Ama, kafasında dönUp du - J i:.? - 173. rum ! 
gorü~tüler. nn arzusunu bir an evvel tnhnkku- ran melanetini tatbik için de hazır- (2) A9ıkpa.,l\7.ade tarihi (\'atlkan - Mari - Frans, ıııakin "olunuz. 

HUnkAr Dursuna demf!jtl: Jca sevkediyordu. lıklannı ikmal P.tmekt<>ydl. 1'ütiiphancsindNlir). Şimdi heyecanlısınız. Bu Jıalinlzde 

- Artık bUyUdUn. Bir memleke. Blr sabah hünkar sarayına dört Bu anlasma neticesinde Karesidc (:~) (~rmOAtl (Klnnutor>t) a. Jan hakkında hüküm vermek için 
ti idnre edecek kablliyettc olduğu· nala gelen bir tatar, )erlere kaıla· büyük bir bayram oldu. Hakim ira.

1 
dındal.:i bir rum llrcn-.in!n adına J. acele etmeyiııi7., yarın belki pi5 • 

na kanaatimiz tamdır. Hükfımctl bi narak padi aha Runu nrzetti: de etmişti: -ıcafe olunmo!tur. man olursunuz. Dü§ilnünüz. Janla 
~deıiniıı ycddindcn istihsal gerek- - Dursun şevketlfınun imdadına - Halk üç gün Uç ı;cc.c izharı ıı:ı~ llih:lli9 de bu kızın kardt!&I ım • bir kere daha konu§up bu bnhsi n. 
tir. muhtactır. dimani etsinler. Hlinkfır Orhan or- hal aclıyln yadolunntu~tur. (()lhıan. çınız \'e ondan ıeonra aleyhinde bir 

Dursunun cözlcrl parlamış, sc • Orhan derhal oıdusunn iradesini dulariylc anlaştık ve biraderimle ııüma). hüküm veriniz. 
\'inçle yerinden fırlıyarak htinkll.nn tebliğ etti: Genç kız şiddetle itiraz etil: 

ellerine kapanmr:ıtı. - Karesi lizerine arş! Çapraz eğlence : - Hayır. Janla bu bahis üzerin-
- Otur Dursun, zaten biraderi- Padi ah Orhan Rindokös suyu de asla konuşmam! Onun iki yüzlü 

nin kırdığı ce\iz bini aştı. Kolunu k narlarındaki Ulub:ıd, Kirmn,li ve , 
2 3 4 'S (, 7 8 9 

fO Sold:ın s::ıs:ı: olduğunu artık anladım. 
hudutlarımıza kadar uzatmak kils • Mihaliç şebirlcrile I\ailoJ \ e Ailos l - Haınazaıı hıınsuz olmaz - - İki yüzlü mü? Jan .iki yüzlU 

- Affedersiniz? 

- Neyi nf(ede) im? "Siz lci bt 
nazarımda merhamete layık \ e 
<lrma muhtaç birisini::.,, di)cc 
niı değil mi? 

Jcrar cevab vernıC'di: ••,Acab• 

!adı mı?,, diye dilşündii vc ~: 
Fransı güccndirmi!} olmnkltlll • 
tu. 

Genç kız ayağa kalkar1l1' 
uzattı: 

1i 
- Şimdilik Allahaısmartadı1', 

slbatinizi dlnliy('CC'ğim. ııcr 

ra~mcn Janr belki tekrar go~ 
Kendisine biraz C\'VCl söz ,c 
tim. O zamandan beri öğı cndılt 
bu vaadimi tutmamamı jcab ~ 
yor amn ... Fakat Jcrnr, size 8 t 
olarak söz veriyorum: tekrar 
ceğim buraya ... Bana karşı ço 
davrandınız ve hakiki bir dost 

0

1 ğunuzu jspat ettiniz. Tckrcr ıc 
kür ederim. 

w ııııJ' 
Jerar, bir ha~ta çocugu tJ 

ne eden bir doktorun babac• 

ile: ~ 
- İstirahat ediniz Mari • 

Dedi. 'Kendinizi Uzer(\k sinirlt 
tahlığındn bulundu. hisarlarını bir hamlede znptctti (3). 4 Çocuk, 2 - lğri - Bir erkek adı, :l değildir. 

2 - :Se\'i - ltine bir şev konıılnn nes· harab etmeyiniz. tc 
Senin C('rhln hadisesi bizi daha Bu harbi bir emrivaki c>klindc - Siz her şeyi bilmediğiniz için Mıırı' • Fr'!ns uslu bir rocU 3 ııc, 4 - Memleket - Çalışma - Ek· .. ., 

fazla tcm•ir etmiş o1du. Artık knr- haber a lan 1\nr si hakimi alcllicelc> ıııck, 5 _ Bir (•rkek adı_ Edatı şıırl öyle diyorsunuz. Bilseniz... mukabele etti: 
deşinln haddini bildirmek zamanı topladığ ı ordusu) la Balıkesıri ter- 1 

4 O - Sümerlerin All:ıhı - S:ıklayıııuı - Ne)i bilmiyorum? _ Peki doktor. l~ 
gelmiştir. Ne dersin? kede rek Bcıgamada Osmnnlıl:ıra 5 zamanı gelir, i - 'l':ılıkir - zayıflık Gene; kız tereddüd eder gibi oldu. Birden ciddileşerek ilave C ıı 

- Hünkı1nm fücm, kölenin ne mukaveme te hnzırlandı. I 6 - .Sonu :1 urııuşa) ınc:ı halık tııl:ır, R Sonra karar vererek anlattı: _ Janla babam arasında 
hükmü var ki? Hünkılr Orhan kaleyi kan dôkc- 7 - Jicnclek (freııkçc) - hoş, !I - - Babamın ölümünden evvf'ldi. j ..,cçtig-ini öğrcnmcğo çaiışrn;ınıı1 

8 Düzeltme. (:ıyvanlar i~·in), • hlt·klrı· t> t O 
- Öyle deme Dursun. Karesi bll.- ıek almak ıstcmcmiş, bu i in bir 1 Janı lfı.bor:üuvarmda ziyaret et - en ederim. Maalesef haklkll 1 9 10 - Sinil' - 5ıırl'I, • . • t .. k f' t dS 

kimliği mühim bir mesnedi ikbaldir. uzlaşmaylıı. elde edilm inin mUm - mıı:tım. O zaman ugraş ıgı C§ ın ğunu p:;k iyi bildiğim nok tl 

Bunu tcdvire ve benimle clbirliği kün olduğunu ilC'rı sUr r k Hacı lli t ~ 3 4 5 '- 1 8 9 10 mahiyetini, neye yarıyacağını bil • <lanmış olmağr pek istiyorııı:ıl·~ 
etmcğe kudretin var mı? iki knıd i uzla tırmağn memur el· , •. .• 11 miyordum. Söylememişti. _Merak etmeviniz. Bunu 0 

ıu~nruan 11~1101: • 
- Sayende ~evketlum. mic;ti. Mesaisinde kendisine yardım el· meğc çalıı~acağım. 
V'e Dursun yine hünkllnn etek- KarC'si hfı.kimi bu hndisc)i bir fır- 1 :\lııhtari)cl \·erme_ :hııd:ır, 2 mcmi istedi. Memnuniyetle kabul 

leıine knp:ınarak sözüne devam et- sat telakki etti Hı Dursunln karşı- - Y:ıp:ııı - Tııtlı , c düzııiııı, 3 rttim. Bunun üzerine beni "ölümü 
ti: !astı. Konuştular. B:ıyrnğımızın rengi - A!tzımızdnn haber veren makine,, de muayene 

- .Aydıncık, Balıkesir, Tırhala, - Dursun. Hünkar Orhan ara- çıkım llir ŞC) in konuldııiıu l er, 5 elti. 
Manyas şehirlerini hünkiınma ter·' mızda bir anla mn için elçi olarak - Çırak, 7 - Gör! - Doş ııöz - C· Jı-rar yerinden sıçradı: 
k d . 1 . N d . ., mııml - 8 - Cere)an eden - Kor, .a.. Jan bunu "-'aptı ha? 

c cnm. Hncı l beyi izam ettı. 1 c crsm. 9 _ Gi~ ilen şey _ T:ıhnrri eder, 10 " 
Edrcmid, :Kızılca Tuzla, Pınarhi- - TC'klülerim malüm. Aydıncık, _ Sıfat (fransız \C tiirkçc) _ Amc· - Evet. Şimdi onun hakkında siz 

sarr, Ayment kuluna kalır. (2) B:ılıkesir, Tırhaln, :Manyas hünkara rikolıl:ırın ha~ ret ellikleri lılr nc,·i hUkUm verin. 
Sultan Orhan ve vezir Alaeddin teslim olunacak, hakimlik ikimiz l\h. sunilliılii ınilkerrifnl \'a!ıılıııs, Je.rar, Mari - Fransa merhamet· 

••ı:ıarnCE11rr•~~ım1rEC"mmmema~ ·lf-®l!Ja'3i&li~l•I•• 
}\~Jiks:.ze rn~tgeldiğime çok memnunum, lliEr.u• ~~ tf-;.1 .. rnA •r4 n 

KJz, ayni c:ükunet ve so&ruk kanlılıkla, ! • 'aJ § ~ t1 ~ •• 
köpeğine se lendi: 

- Su Koko! yat bakayım! 
Galiba kopeğıniz bana kü;;mü, olacak. -28-

Fakat Melike, dUn onu c:iz de o kadar kı)· 
kırttınız ki, beni dü man sanmakta hak· 

J7 d ğil.. 
Bu defa elleri durdu .. Ba mı kaldırdı. 

Tuhaf c:ey, dedi, izinle lıangi mahal· 
lede arkadaşlık ettik, acaba? .. 
Şaşırdım. 

- Ne demek i tiyor<;unuz? 
Oyle ya~ bana bu kadar laubali bir 

1;ilde "• 1°like, Melıke ... ,, diye hitap et· 
tığınizc gure herhalde ayni mahaijede si· 
zinle ip atlamış, çenber çe\: inniş, seksek, 
ka} dırak oynamış olacağız .. 

di ine sadece "l\Ielike,, denmesine taham· 
mulü )Okmuş! , 

Sanki kendi ini deh5ftli surette tahkir 
etmişim gibi, dimdik ve müthiş hasin na· 
zarlarla. !leni süzmekte de\ am ediyordu. 

\nla ılan bana karsı derin bir antipati i 
• a 

Yardı. Olur a .. ._, bcbi, hiç anlaşılmıyan, 
izah edilemiycn antipatiler çok gôrii!mlis· 
tür. Şimdi de böyle olsa gerek ... 

Bu duşünccler beynimden geçerken, kı· 

zın, sert nazarları hala üzerimden ayrıl· 
mamı tı. 

Duda!darunı ı->ırdım. Bu ihtar, ince ter- Birkaç saniyelik üzücü bir ~ükuttan son· 
biye görmü~ bir erkek olmak do!ayısi!e, ra, aradal.i soğukluğu giderm .. k için, da-

müthi~ haysiyetime dokunmuştu. Bilhassa ha nazik 'e yumuşak bir e--ıe rozc baş 
~ne haksız olduğumu idrak ettiğim için ladım: 
bü::;bütiln ezginlik duyuyordum. - Çok affınızı rica ederim Bayan ~le· 

Hele ~u küçük hanıma bak! demek, ken· like. Emin olunuz ki size hürmet izlik et· 

mek aklımdan geçmemiştir. Sadece, köy· 
lerdc daha samimt olunabileceği zehabına 
kapılmıştım .. Hem yaşınız da o kadar kil· 

çük ki... 

- E\·ct ayni köyden olanlar ara mda 
samimiyet vardır, hatta biribir!erine "sen., 
de denir. Fakat hiç tanımadığımız bir ya· 
hancının laubaliliği biraz can sıkar. Me e· 
la ben de sizin annenize ı:adece ismile hi· 
tap etsem, yahut da köy çocukları ona bir 
lakab taksalar da öyle çağırsalar, ne der
siniz? kızmaz mısınız? 

- Ooo, mübalağa etmeyin; ben bunları 
düşünmemiştim. 

- Dü~ünmeliydiniz efendim.. Madem 
ki genç kızlara karşı gösterilmesi lbımge· 
len hürmet ve nezaket tabiatiniıde yok, 
hiç olmazsa !bunu belli etmerntliydiniz. 

- Bu ne 1iddtt, bayancığnn? .. Suçlunun 
idam hükminü istiyen müddeiumumiye 
benziyorsunuz! Bu kadar sert davranmağa 
ne sebeb var? .. 

Gülmeie, şakaya boğmağa çah~ıyordum. 
:Fakat o, heykel gibi cansız \'e se izdi. 
Hiç, yumuşıyacağa btnmniyordu. 

- .. ~e sebeb mi var? dedi. Anlasılan siz, 

kendinize dokunan meselelerde pek müsa· 
mahakarsınız .. 

- Siz de, pek serbiniı! 
- Hiç de d~ill .. Bir kere dü,ünün .. 

Ner inizde mukayese yapın ... Size gülerek: 
tanımadığınız birisi llubalilik etse, küfret· 
se, kıımar mısınız? 

- Tabii kızardım, dedim. Onun böyle, 
mübali~alandmnası hoşuma gidiyordu .. 
Demek size nazaran ben, "tanımadığınız 
birisi,,yim öyle mi? .. 

- Öyle ya!.. Hem de bana "sen,, diye 
hitap etmekten \'e - sanki herkesin lfm· 
hali muamelelerine hedef olabilecek birisi 
imişim gibi - hünnetsizlik göstermekten 
çekinmiyen bir yabancı ... 

Do\ amı var 

xvm ~ 
·ı;un:~ ... r.u. :cze~.,..ro ti 

Mari - Fra~s gidince Jcrar _, 
Hımc salonuna geçti. Orada, B}~ 
dUşünccll kaldı. O kadar d~t 
ki omuzuna biri dokununca tı ,-1 

' dJ11 • 
Dönüp baktr, annesiydi. l{n 

vaşça sordu: 

- O mıydı~ cıP 
_ Evet anne ... 7,ava:ıı k:~ 
Birkaç cilmleylc, Marı ~ 

konuştuklarını anlattı ve: ei 
. d' ·ı . ideli" Af - Jan, dedı, sev ıg nı ~r' _ 

ği Mari - Frnnsm nekadsr >~~ 
cağını merak etmiş ve bunu 

0 .,!, 
mi§. Kızcağızı bir tecrUbc dl'fe~ 
dırarak "öllimü haber veren 

ne., de muayene etmiş. 
Madam Gallua §aşırdı: 
- Jan bunu yapmı~ ha'! ~ 
- Yalnız bu kadarla. ~a gı'fll 

M. Löveyriye Janr görrnegcldJl.~ 
_ Evet. J an onu da nıs ~r 

de muayene etmiş ve 'be~ t ~ 
ömrü kaldığını kendisine hab;,c 
miş. Bcı;ı günün sonunda ad 

intihar elti. 51/ _ :Mari - Frans bunları 

ha? a) 
_ Evet. Fakat elan in~11 ~ 

temiyor. Bana rica etti; 0 gi1 ,. 
la babaaı arasında neler g 

öğrenmemi btlyor. ,, 
d siP' _Ne yapmak fikrin e 

(Devamı var). 
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Eliz Avrupada mekik dokuyarak ıazım olan Eski felsefe hocası ... 

11 
parayı toplryordu. 

bu \lıj;: kornıtesı ıkinci safhad< Jut içinde asayişsizlik temini için l 'lğlu ekmt>kçi I{irkorun Hmçak te~· 
~ }f 1 _alınış bulunuyordu. Ya ;adalar yapmaktaydılar. :ilatmı ele almak ta::.an urunda bu· 
ıcra ~idare ~ubelerinde gerek Eliz Avrupada mekik dokuyarak lunduğu öırenilince bu nafiz ve p:ı
dotı,;Ya ;ıe ve. ger~~se doğrudar. izım olan parayı topluyor \"e A\ · <tir adamın izaJe,i tedbirleri l\luha· 
'3a 59 ki ~re ı~Ierı ı~ uğraşan rü ·upa efkarı siya ·iye:-ini (Ermenı ·ir b~re te,·di edilm!~ti. 
}li,ı_ ,.& ~1 olmuşlardı. Her şubed ·)Cyliği) ga} e-ini himayeye hazırlı -er-..: }{ ?\i amn yirmi dördüncü pazaı 
2aıını . ınçaklı \ardı. l'mum a ıordu. 

Avrupadan dönen bir doıtum 
anlatı: 

''Bulunduğum şehrin panayır 

:nevsimiydi. Gece, yegane eğlen. 
ce mahalli olan Amerikan iske· 
tingi donanmıj, her taraf ıelektrik 
ziyas:yle aydınlatılmıştı. Gişeye 

.iuhuliye ticretini vererek mavi 

.>ır billet aldım, içeri girdim. 
t\a,.,_ miktarı ele g~en defterlere Bittabi bu' aziyet Hopen Cevahir ;ünü kulaksız çiftliğinde ekmekçi 
ı' ~ ta IGrkorla Alacacı Ohannesin önün<; B" 1 k Iarla patinaJ·ı hiç ~- "u· ~- bir .. surette tesbit_cdi- .::iyan böyle_ Abdülhamide ve hükCı· oy e ma ara 
ı.... " nk h 'ki. yüzü gözü kapalı silahlı çıktı \"C' 1 sevmem. Fa'lcat ba§kalarımn bu 
""\ları.ı:._ u ükCımet te\ kıfata 1 mete aksedıyor, bu münasebetle ca <I -,ı zam Ohanncs kaçabildi, fakat Kirkor tehlikeli oyuna atılması seyretmek 
tfterı~· ~an H_ınçal<lı rüe,,,a bu ,;u~lar, hafiyeler mütemadiyen fa-

llııı.ı aqıq r-na ıelikde~ik edilerek katlolundu. pek h~1uma i~der. . -"flatd ~~!!tunu ımhaya vakit bul aliyet halinde bulunuyoralrdı . 
lıtıda ı. Faka( mahkeme safaha· Kirkoru öldüren 1\.luhacir bey bu Tahta parmaklığın arkasından 
d n \·e el Amerika protc ... tan cemiyeti müttc 

'fteı.l e geçirilen ve$ika \C ,uretle Ilınçaklarm buraya kol at· i:>ir genç kız ile bir delikanlının 
b erden ı 1ide$i, bütün protestan mektepleri· 

tıı ı..._ a ettahmin azanın dört malarının önüne geçmeğe muvaffak döndüğünü, dolaıtığını, sıçradı-
! v~ Vuz k d ni i ·tiJ~ya doğru yürüyen bu hare . ı. ı\n...." a ar olduğu anla~ılmı olmuştu. ğını, seve seve seyrediyordum. 
•d ·""4k g ;etin önüne geçmek için tedbirleı di:ı,,_ ene müddeiumuminin Derken, bir çarpıtma oldu. Genç 
d,ı,_""ı<ttnesi d .. :ılmağa başlamış, fakat bunu Oı;- Bu adam Eski~hirliydi. A:>ker 
~'ı . n e ahali \e tebeai a· kız, bir ihtiyar erkeğe çarptı .. 

1 •dl· ı :nanh hükumetinin ıttıla ve hima· len kaçmı~tı. Yi mi dlirt yaşında 
atııı b . a \e iğfal,, tabirile bun· Bu adam muvazenesini kaybe-
t U Iht'l•J vesine krn.•mı\.·arak kendi basma JZUO boylu, çiçek bozuğu, çil yüzlü. 
llksirı· ö . 'a hareketinde bir sunu J ~J • derek yere otururken kendisi de bir g ruı i~in içinden ı.;ıyrılma~ı dü~üneret na\ i gözlü koi·kunç bir adamdı. 

,..,, lloktasındme~i ti. İddianamenin '!İzli mesaiyi tercih etmişti. (l\1ar~ak Takup) adında biriniı: yüzü koyun yere kapandı. Bütün 
v,ı be a .,ıerzifonla berabeı sür'atiyle ko§an delikıanlı da genç 
1tdir. \}Ubenin açıldığı s<>ylenmek· Vaıiyet §<lylece hülasa edilebilir ğluydu. kızın üstüne yığıldı. Fakat dü§er-

•lalbuıc· Bir ihmal bu hareketi Osmanlı 1 ~ \e ı Hınçakların murah· Hayret de zmitliydi. Yirmi sekiz ken şişman bir kadına çarpmak 
<!ar,"" tnünıessil yoluyla ve yani i Jevleti aleyhine vahim bir ı:ekle ;aşında biriydi. Görülüyor ki Ro felakdine de uğradı. Bu kadın da 
ı. ·•1trk-· :okabilirdi. HükU.mctin tayakkuzu 
lll}'t d"'L.·ı~"' açmadan yalnız Tür· )en Cevahirciyan son zamanlarda kocasını 1beraber sürUldiyerek a_ 
d <ulJ ınd :la, işi Hınçaklılarm aleyhine rnhirr. . ı f..ı.ı· e Ytızlerce şubeleri \ar· Jmçak teşkilatını bulundukları ma· ğır bir gürültüyle yuvarlandı. Bır 
ı~ ~ıanam · lir şekilde bitirebilirdi. k "'il ko . enın bir yerinde "mer ıalcle bağlamak \'e onların gere · saniye içinde her taraf karıştı .. 

k""·: tnıtesi Avrupada bulunan Birçok ''erlerde Hmçakların te·· :ark vilfıyetlerinc \'e gerek~ garp Meydanda sallanan bacaklar, kol· 
""'111iteJer" J 

~~-t' ın merkez muhaberat ,.e •iklerile cinayetler oluyor. Birçol. vılayetlerine doğru yayılmalarının !ar görüldü. Acı sesler ititildi. Bu 
··ı.a 1 tebr~ 
ılıaz . ıgc evamir ve talimatı yerlerde sükut hakkı olarak mühim- ·inüne geçmek İ5liyordu. gürültünün içinde olmadığımdan 

\'azan: Hnka~ecn 
rum .. Panayıra gelen adamlar bil
hassa oyun oynatanlar, öteberi 
:;atanlar, tabii edebiyattan pek te 
anlamazlar. Fakat ben alelade bir 
gazinocu değilim. Yüzünüzde bil
} ük bir ciddiyet ve •amimiyet ıör 
düğüm için size hikaye mi anlata
rak merakınızı tatmin edeceğim .. 

Ben yüksek muallim mektebinin 
felsefe şubesi mezunuyum.. Aşağı 
yukarı on sene e_vvel bu ıehrin li· 
sesine felsefe hocasr tayin olun
dum. Bu ilk memuriyetimdi. Bu
rada hayat müthiş surette hazin_ 
di. 

Gidecek, gezecek bir yer yoktu. 
:"ıkıntıdan ölüyordum. Derken 
bir at cambazı kumpanyası gele
rek çad~rını şehrin büyüle meyda· 
nına kurdu. Tabii oraya devama 

başladım. Ve pullu, yaldızlı elbi
sesi 'beni teshir eden cambaz kız-

lardan birinin arkasından koşma. 

Tabii, bu büyük b'r retaletti .. 
Lise müdürü, muaarif müfetti§i ba 
na ayrı ayrı birer tevbihnaır.e gön
~ ... rdiler. 

Arkadaılarım, beni gorunce 
başlarını çevirmeğe, talebem yü
züme karşı bağırmağa başlad 1.ır. 
Artık herkesin nefret ve istikrah 
ettiği bir adamdım. istifaya mec
bur oldum. Kayınpederim beni 
cambazhaneye direktör muavini 
tayin etti. Ayni zamanda muhase
be vazifesi de benim üzerimdeydi . 
Bu işi gayet muvaffakryetl.e idare 
ettim. 

O zaman, yüksek muallirn mek
tebi mezunlarının isimlerial mun• 
tazaman neşreden salnaı.ııede her. 
kes şu } azıları okudu: 

"Mösyö (x) ... felsefeden 
zun. Viktorya cambazhanesi 
rektör muavini.,, 

di· 

ğa, onunla küçük bir a§k münase- Tabii tekrar takbihnameler aı .. 
beti tesisine başladım. O, zaman dım. Eski mezunlardan bir kıQSU 
hayatım, fırtınalı, teneffüs ettifim protesto yağdırdılar. 
hava ko'lculuydu. Tabii aklım ba· 
şımdan gitti. 

Bu hücumlara mukavemet et. 
tim. Sebatımr !bozmadım. 

Sergüzeşt, istediiimden pek 
fazla ileri ııitti. Bizi bastılar. Beni Cambazhane terakki etti. ltl 
emrivaki karşısında bıraktılar. İz- d~ğrudan doğruya kendi W:erimt 

divaca mecbur ettiler. Evvela mu- ald.m. 
~1- ed~lrni~ .. denildiği halde bı· .:lıe paralar dönü\.·or ,·elha-.ıl karga· dolayı kendi kendimi tebrik eder-"' tnıkt Ilmçak teşkilatına gelince bu da kavemet gösterdim. s!::nra itaat 

r. ara ithal olunmamı,- .; !ık rrittikçe artıyordu. ken yanımda bir ses litince bir 
!!> ~amamile taazzuv etmiş bir halele ettim . 

Sonra bu isketini teıis ettim. 

ltalbuıc· Bu sırada Adapazan ve ha\·alisin şiir okudu. l ı Anı '>ulunuyordu. 1307 ~enesinde (l-hn· 
'iik Şehjrl .. erikanm hemen. bü· de bulunan ermenileri de Hınçakla ,akran ihtilat taraftaram kcmitE'~j) Demek istiyordu ki: "Selamet 

da ı\tı erının hepsinde, Marsıl'} a- ·a ilhak için ~-apılan te~ebbüsleı 
Cambaz kız, karım oldu ve ayni 

zamanda, sahneye biri sakallı ka.. 
dın, diğeri yılan ıeklinde çıkan iki 

Her gün ıeçtikçe muvaffakıyetim
den dolayı lcendi kendimi tcbn1c e
diyordum. Pariıte de bayle mi bil· 
mem. Fakat burada patinajı lıer .. 
kes çok seviyor. Avuç doluıu pa· 
ra kazanıyorum. 

S rıad F meclisi umumilerinde ittihaz ettik· daima kenardadır!.,,• 
\ıti"a.ı a, ran!:ada, lngilterede. (Muhacir) be~· v~ (Hayret) adındc:ı 

ı., 1 ""e ~ J !eri karar mucibince bütün teşkilatı ı k 
tJtt t"'· ' foırda, Iskenderunda ·ki sakinin türemesine sebeb olmuş Acaba böyle litince tiir er o u-
"" ""-Ut\ be • ıazırlamış oldu. B .. 

herifin eniıteıi oldum. Bir 
felsefe muallimi için ne parlak va

ziyet değil mi?. 

\il t\', ~U ler faaliyet ha\ind y· ~U. ytn atim zat kimdi? a§Imt çevırtp 

lfu SU Bunlar Ropcn Ce\ ahirciyanm a· Şubeler. esliha temini ,.e çetel~ baktım. hketingin sahip ve müdü-
Şimdi zenginim. Yakınoa ao· 

muzculuk ta edeceğim. Fakat 
felsefeyi terketmedim. Bu hafta 
felsefe meemuasmda Eflltuna da .. 

llıliJıi ... ktetıe Hmçak teşkilatı ikı jamlanydılar. Ropen Ce\ ahircirar ıt ıaJmntası, ciinamtt ·es:tire' 'tibi tünü ıardüm. Hayret etmit ve 
~ ~., ol · ı ı İzdivacımız pek ıatafatlr oldu. . •ri, <"'o a ayn\rnr~ bulunuyordu. te<·,ril~tın garba sirayetini çok tehli- ..:ephane tedariki için lazım olanı hayretimi de izhar etmış c· ma ı-
ırı. 4 ' nıa .~ ] Bütün yeni ailem erkanı mera· "<il'' 1• Yan Karabet) in umum7 keli bulmuc ve bu huc;usta umuru- Jütçeye mukabil taahhüt ettikleri yım ki: ı 
llbı. ·• altı >1 i1 • simde hazırdı. Dua okunurken ı.. ..... 11'\1 • nda bulunan "memaliki dahiliye nazırı Rrfat efendiyi iknaa :iidatı merkeze gönderrni..; bulunu- - Yanlış okumadım değı mı e- ir uzun bir makale ne§retme:IC (1., 

zereyim. Bu, hiç şüph~ felaefı 
Aleminde büyilk bir hareket mer. 
dana getirecektir.,, 

'ti <j~~ Şahanede,, ki şubeler. di· muvaffak olarak bu ha valide res· ·o;:fardı. , fendim? dedi, ;I zevcemin ba.~cazkila~elerahin~b~n. b!-
~ · ' 0ma K bet' k II H k t J ·ı·t .. b" "k k 1 H t' aı'ttı'kre artmıştı Bu ca'k yutan ırı, ııe r 1 ının a-tı ta ran ara ın an ı Je.:>tçe 5ekavet yapabilmek için - m· ınça e~ -:ı :ı ı uç uyu · ·o <J ayre ım • ~ ·· ~ 
\ııı. tahllda 'd d A . 1 <·t . tı'na· sahı'bı'nı'n kafasında latin· ı' s::ısınr yuttu. Hokkabazlık yapan 
'"'ltlerj . n ı are e ilen 'iTUJ)3 ;aktara karşı bir cephe kurmak ü· ı~ rı mı- ı. pa J b' a·- · d h' • · t 1 d 

İli Y~ı. İngiltere şubesinin mü· ıere l\luhacir beyle Hayreti h;tih· 1 - Propaganda elemanları. ce şiirlerin ne i~i vardı?. 1 ~ır ıgerı. e ız~etçının op a 
1
• 

ı(j iıtar, Atina şubesinin rofr :lam etmişti. 2 - ldarc elemanları Muhatabım, tevazuyla, sözüne gı parayı yok ettı. ıa!i~~;;:~bımı memnuniyetLt •~ 
· I'ldon R~ttıni Mar"ilya şu· Bilha .;a Adapazarının Pe;;kirci 3 - lcra elemanları devam etti: Ve kimse, bu paranın nereye n rn .. 

Orta iti uıne~sili Kazaros l\ferzi :)agir mahalle.;inde oturan Papaz f Drt'(lmı ı1ar) - Hayretinizi pek tabii bulu- gittigini anlayamadı. 
lıtı·sıer ':ek dahilde faaliyeti tercih 

HlKAYECl 

dı. 

~u Yad · ~ atı tei ~ Sıgan Parsih Hınçak le• 
l~ t 1 bulunuyordu. Bu da 

\eııı\lhon merkezine da'fet edilmi" 
tısa ~ .. 1te

1.if Yollar takip ederek Kıb· 
lla f.)t~ış o:-adan da bir İngiliz 
e !ır,H u ah:-ak Adana) a geçmi .. 
.\\'t\ı ece kom;tf:)t' i!t,hak etmişti. 
f(ıı ~ ~Ube!erinin böyle mute· 

l'i dt ~calinin Merzifona gclmele
l"-1~ 1 ınçak hadi::;elerinin ikinci 
~'lltlllt sırasındadır. Çünkü artık 
' ~ taınamile kuvvet buldu· 
' t hasıl olmuş bulunu· 

ı~~~ika b"t•• 
"<llÜ\ tdil . u un teşkilllt az çok 
' , . ını~ti. Bu sırada Hınçak· 
1'1'\Uftt~lllde (Smit Veson, Vinçis· 
eUf llıa;İc mavzer, altı patlar, - muh· 
lıııı~ a ve çapta - gibi sillhlar 
~ • .ı: )Ordu. Mühim miktarda fi
~ .. ~J\anı· ~~ ıt, barut vardı. Bunlar 

!\:.~. t!:Ubelere tevzi edilpli~L 
~~ ;tan Ropen Cevahirciyan 
1ui ttİıltr ornayan, Andon Reştuni 
~ atasında rekabet ve mü· 
; ()ha devanı ederken diğer taraf 

il leoro IUıts Kayayan, Kertmarr 
atı ~Op· A&1>J> Pehlo,, Cebidelik· 
~ bökın' ~bet Alaciyan, Par· 
~~ ~an, rahip Daniyel teş 
t-~~ bu rnaınası için tedbirler 
~~~Utta ~eka'!Ytt ve mücadeleleri 
arı% sırayet ettirrnemeğe çalışı

h ~İt· }'. 
l:l..~ ~dan da Arzman oğlu O
~~· <>ğ~os,. Cü!benk, Mihircan. 
taaı,1l'ttine Mısak, Toros (lcra) 
~ t, devanı ederek bir taraf

~ tıC!den ~id,hın~aklannı ihanetten 
tellt\ .. ı. detlı ve korkunç icraat 

"l\te eli~ 
' ~er taraf tan da hu-
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na doğru yürüdi.i . 
Oraya ne yapm ya giıiiy:.r<lu ? 

Üstünde bir cumhuriyet bayrağı 

dalgalanan uzun sütunl:udan bi
rinin dibinde pusu kurar;ı'.~ kimi 
bekliyordu. Bu sırada birdenbire 
düka mahsus kapılard:aıı lıır :si a. 
çıldı. Bir gölge görünJi.ı. B:.iyük 
kanal sahilini ta!dp eC:erck yavaş 
yavaş yürümiye başladı. 

Hiç. ıüphe yok ki, Rol.mm bek· 
ledi~i adam buydu .. Çünkü o da 
ar1ı:asından takibe başlamıştı ve 
dudakları arasından: 

- Eambo ! diye mırıldanmıştı .. 
Bu adam Bamboydu .. Rolan, ne 

yapacağımı b~lmeden takip ediyor -
tl..ı onu .. Kafas.nda ne oldukları 

!belirsiz bir takım projeler parla· 
yıp sönüyordu. 

Bambonun, vaktin bir hayli geç 
ve ıecenin bir hayli ilerlemiş bu. 
lunmauna rağmen evine gitmedi· 
ği, gitmiycceği muhakkaktı. Çün
kü !:: tarafa sapmamı§tt. 

Nihayet durdu. 
Şimdi Emperyanın sarayı ö· 

nündeydiler. Rolan her şeyi anla-

münasebet ve mukayese, .t.oıanın 
dudaklarında zehirli bir tebessüm 
yarattı. 

Bu sırada Rolan, dü~üncelerini 
bir yarıa bırakarak Bamboya doğ. 
ru y:.irümiye bışladı. 

Eambo, kendisine doğru bir a
yak sesin:n yaklaştıiının farkına 

varmıştı. 

Geçip gitmesini temin için şöy
le geri çe~ildi. 

Rolan müstehzi bir sesle: 
- Demek, genç ve latif melek· 

İerin oturduğu şu saray per.cePk. 
ri altında bekliyen benden başka 
da aşıklar var ha? dedi. 

Ba:nbo homun'antlı: 
- Haydi Allahın belası .. 

Rotan ilave etti: 
- Madam Emperyaya tesadü

fen mi aşık oldunuz. Aşkm r.e 
demek olduğunu ancak üstadım 

gibi şairlerle, benim gibi şair ya. 
ntakları bilirler. 

• Bambo mırıldandı: 
-:--- Ah .. Bu Aratenin katibi 1. 
Sonra yüksek sede ilave etti: 
- Liıtfen yolunuza devam edi· 

mıştr. niz mösyö. . 
Demek oda seviyordu. Demek - işte ben de size bunu söyli-

o da maşukasımn uyumakta oldu· yecektim.. Güzel Biyanka için bir 
ğu yerin önüne gelerek tatlı ha- manzume yazını,, beğenip beğen· 
yaller içinde yüzüyordu. Rolan miyeceğini anlamak için kendisini 
Leonorla konuşmıya nasıl gidi- görmek istemittim. 
yorduysa, Bambo da Biyanka ile Biyanka adı, Bamboyu titretti.. 
öylece konuşmıya gidiyordu. Bu Rolana doğru yürüdü. Onu kolun .. 
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gryndulun köpeştesi üzerine düş

tü. 
Rolan §iddetle bağırdı: 
- Diyanka senin kızın. 
- Bir kız, bir kızım.: 
- Evet senin kızın. Emperya. 

nın kızı Biyanka senin .de kı:ım

dır. 

- Kim? .. O güzel güzel, zarif 
çehreli çocuk mu? 

- Evet o .. 
- Bu melek kız, benim kızım 

ha! Oh Monsenyör, beni affedi· 
niz. Bu akl mın kabul <.demiyece
ği bir şey. 

iskala Brino şimdi yavaş yavaş 
ağlamaya başlamı~tı. 

Rolan küreklere geçti. Gondolu 
olanca sür·atiyle sah:le çekti. Gon
dol sahile yanaştığı zaman İlôkala 
Birini garip bir inilti ile karaya 
atladı. Şimdi, her şeyden ziyade 
yc.lnız kalmak istiyordu. Karanlık· 
lar içince ka} bolup giderken Ro
lar. arkasından bakarak: "Bu ka. 
dar senelik felaketten sonra niha
yet sevinç dakikası .. Ağla .. Ağla· 
nıakta haklısın .. Saadetini gecele
re anlat ...• 

rası Altiyer:nin sarayıydı. 
Bqı ateıler içinde yanıyordu ı 

Sabit ve kanlık gözlerini sarayın 

karanlık cephesine mıhlamııtı ... 
Bir aralık topukları W:erinde dur .. 
du. Rıhtımda olduğunu anladı ·• 

Orada bulunan taşlardan biri
nin üzerine oturdu. Gene gözlerini 
saraya dikerek mırıldandı: 

- Ben buraya ne yapmıya gel
dim. Burada kendisinden nefret 
ettiğim birisi uyuyor. Burada bel· 
ki hayatımdan çok sevdiğim birisi 
cturuyor. Altiyeri ile Leonnr .. Ben 
buraya neye geldim .. Onların hak-
1m.daki duygularımı tetkike mi?. 

Şüphe yok· ki ben korkunç dü. 
şüncelerimi tatbika başlamazdan 

Öi ce etrafıma saadet kır ntılan 

s .-pmiye çalışmalıyım. işte onlar
dan biri: Şuhmeşrep kadının kızı 

bu dakikada müsterih bir uyku 
içir.de<lir. Ya şuhmeşrep kadın .. 
O da sevinç içinde .. Ya Iskala Bri:
no ? .. O da öyle .. Yalnız ben, yal· 
nız ben ıstırap içindeyim. . 

Leonoru hala çılgınca seviyor
du. Yirmi adı milerisinde, güzel 
güzel yanağı içinde uyuyan ıev-

Rolan, gondolu bağladıktan gilisi, onun lbu halinden haberi 
sonra kendisi de karanlık sokak- yoktu. Yalnız halinden değil, ya
lara daldı. Karaları biribirine bağ- tadığını bile bilmiyordu. 
lıyan köprülerden geçti.. JCana1 Altiyeriyl kıakamyordu. Leo. 
taraya yaklaıtı. önUnde durdu •·• nor da d8hi1 .aldup halde, '.A.ıtı,. 
Batını kaldırarak: '1Rn uzun Hr riye kartı isinde sonsuz bir infial, 

retti. Pencereleri ka!lb1-dı Ye bil~ bir Mddet '.!Jf.4ı. ' 
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. Bir yanhşhk 
kurbanı 

22 sene yattığı habis
. haneden çıkmak üzere Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
1939 Senesi içinde yapılacak müsabakaların 

yok ki en bUyüğildUr 

şüphe 

''Dünyanın en meşhu:: mahpu· 
su., ismi verilen adam bugünlerde 
serbest bırakılmak üzeredir. Ka
lifoniya hapishanesinde 31921 
numara ile kayıtlı olan bu mahpus 
Amerikan İ§Çi partisi lideridir ve 
"yanhtlık neticesi olarak., 22 sene 
ye mahkum edilmiştir. Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılına basacağı 1 ı tkincikanunun 1939 tarihinde baş

lıyacaktır. 

MUsabakamızın izahı: 
Kadın okuyucularımızın evvelce çektirmiş veya yeni

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler baş resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimJerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde işaret edildiği şekilde kesip bize göndere
ceklerdir. Müsabakamıza iş!irak için kadın okuyucularmuzın 

bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 ikincik5.
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 

bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde neşre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler .clduğu o. 
kuyucularımızdan sorulaca'kt ır. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intişan devam ettiği müddetçe, ga. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GÖZE rey vermek hakkını haizdir. Rey

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunacak nu
maralan topladığı kuponlarla birlikte idarehanemize gönde. 

rerek kullanmı~ olamklar ve idarehanemizdcn bunun için 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmi§ reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kü
ıur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne şekilde yapılacağını bilahare esaslı bir şekilde 

Nafıa Vekaletinden 

izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· 
&ı bırakmamıya çalı§acağız. 

Kadın okuyucularımızın göz rasimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en çok rey kazanan be§ kadın okuyucumuza ay
nca para mükafatı verilecektir. 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır. 

İsteyenlerin yalnız göz resimleri neşredileceğine ve bize 
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken
dilerini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten güzel olan 
gözlerinin güzellik derecesini ölçmüş bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini gön.dermek suretile 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe
lesiz bırakmak istememiştir .. 

Okuyucularımız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayyün edecek en fazla rey almış hulunan beş göz sahibine şu 
mükafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz sahibi 20 
ıs 

lira 
Jkinci 
Oçüncü " ,, 
Dördüncü ,, 

" ,, 
,, 

,, 

" 
,, 

,, 
12,5 

10 
,, 

Beıinci ,, ,, ,, ,, 7,5 ., 
NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin müste

ar isimleriyle neşr«.dilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

DIKKA T: Mükafat kazanan göz sahiplerinin müka
fatlarını alabilmeleri için, bize gönderdikleri göz resimlerinin 
birer eşini de kendilerinde bulundurmak zahmetine katlanma
ları lazımdır. 

Mükafatlarını bize ancak kendilerinde bulunan göz 
resimlerini göstermek suretiyle alabilirler. Herhangi bir 
ihtilafa sepebiyet vermemesi için bu resmin, ::;öylediğimiz gibi, 
gazetemizde neşredilen. resmin ayni olması liizımdır. 

İstanbul Belediyesi 1IAnlar1 · 
Keşif veya tah- alınacak 

min bedeli ilk teminatı vesikanın 

1916 de umumi harbe iştirak e. 
den askerler giderken San Fran· 
siskoda bir bomba atılmış ve bu 
hadiseden başlıca suçlu olarak iş
çi partisi lideri T.om Muney tevkif 
olunmuştu. Evela idama mahkCrr 
edilen Tomun cezası '22 seneye in 
dirilmiştir. 

C
• . d.. ·ıhtiyar V 
ımmı .ınyanın en 

0 
yak muallimidir. 70 yaşında çil 
ğ:~ halde kış sporlarında gen )J 

beraber görülmekte ve onlara 
yak öğretmektedir. ______ __/ 

Bir kocanın 
değeri . r 

' lngiliz kadın muallı11118 

bu bahsi münakaşa 
ediyorlar ~ 

"Milli İngiliz Kadın rnua 
b. l" .. - .. Londrada 
ır ıgı,, geçen gun 03, 

kc-nferans akdetmiş ve bura ";;! 
O gündenberi gerek Tom Mu ha bir çok meselelerle bt *' 

k . . t" • k. h'" ' bı'r k-:::o!'"an n deg" er"ı,, munal<3 
ney, gere ışçı par ısı er anı u- --
kumete mütemadiyen müracaat dilmiştir: "' 
etmişler ve kendisini masum oldu· Bu hususta bir konferans fi 
ğunu, bir yanlışlığa kurban gitti- ml.allim, evli bir kadındır:. c 
ğini söyliyerek serbest bırakılma - Le Suener evvela, bugünki.1 
s.m istemişlerdir. Hükümet bu yette kadının ne demek oldll 

k 1 1 .. d . . Alrnaıı> meseleyi bir kaç ere e e a mış, goz en geçırmış ve r 
fakat istenilen af kara:ını vereme- kadının sadece, gelecek ne5 1 

e 
r .• iştir. Çünkü Muneyin masum oi zırlayıcı olduğunu söylemiş 11 

d:.:ğu, kafi delillerle isbat edile· miştir ki: aııı 

memiştir, 

Nihayet, son seçimlerde, eski 
işçi partisi liderini .serbest bırak

mak için çalışacağını vaad ederek 
intihap edilen yeni Kaliforniya 
valisi Mister KuThert Olson mah-

- Şüphesiz lngilterede 
kilde düşünmüyoruz. fakB~a 
çok kadınlar, tek başlarına "ıe 
lannı kurtarmadıkları içİJ'l e 

b'd yorlar. Bu suretle erkek, ı 
1 Yor· 

vasıtası, gelir membaı o u ., 9 Şubat 939 per§embe güp.ü saat 15 de Ankarada Nafia Ve. 
i binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Ek. 

· • K<>misyonunda 13.000 lira muhammen bedelli 5 adet Re. 
.. ..)r kapağının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Vekalet
ler Haneme Müdürlüğünden alınabilır. 

tutarı 

Daire adı !şin cinsi Ye mahiyeti Lira K. Lira K. Lira K. 
Yalo\'a Kaymakamlık konağının 

bl• 
kumun serbest bırakılmasına ka- erkek olsaydım, karıma n~ diı1" 
rar vermiştir. alırdım, ne de harçlık v_?. 

Fakat, Tom M uneyin mahkumi • ==============:::::::-;::;::7.A • • lb 
noksan ve kusurlu ,yerlerinin ikmal yeti de esasen bitmek üzeredir • kılmış olacaktır. Kendısı 
ye ıslahı 583 42 43 76 500 Yalnız, bir kaç ay evel serbest bı- 57 yaşın~ 

· Muvakkat teminat (975) liradır. 

lsteklilerin teklif mektuplarım, muvakkat teminat ve şart. 
namesinde yazılı kanuni \'Csaik ile birlikte ayni gün saat ı .ı de 
l·adar mezkur Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verme. 
leri lfızımdır. (5211) (9286) 

Dairesi adı, ve keşif bedeli yukarda yazılı bulunan iş pazarlığa konul
muştur. Pazarlık 12-1-939 pcr§embe günü saat 14,30 da Daimi encümen· 
de yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. i stekliler 2190 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba .. ka bu işe 

benzer i~ yaptığına dair ;ksiltmeden 8 gün evvel vilayetten ::ıl~~ 
rı fen ehliyet ve 938 yılma ait Ticaret oda~ vcsikalarilc 43 h ,. 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 

1
3, 

günde saat 14,30 da Daimi encümen de bulunmalıdırlar. (l.) (9
1 
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' 
Neden sonra oturduğu yerden 

!kalkarak, dükün sa_rayına ve zın
C:anlara doğruldu. Ecel köprüsü 
yakınına geldi. Eir zamanlar iş. 

'kcnceleri içinde kıvrandığı bu yer-
1.ri görmek arzusiyle yanıyordu • 

Gondollardan birini çözdü. 
Dükün sarayına doğru ilerledi. 
Gözleri önünde müthiş zından-

lar göründü •• 

Gondolunu Ecel Köprüsünün 
altına sürdü. Orada, uzaktan far. 
kcdilmiyen garip bir şey gördü .. 
Bu salip ~eklinde lbiribir:ne çat 1-
mı~. meşe ağaçlarından ibaret ke
restelerdi. 

Rolanı..'1 pudaklarında bir tebes. 
aüm dolaşarak di.ı şündü: 

- Yıldm{tlla iskcla BrirJonun 
yaptığı tahribatı tamir etmek is
tiyorlar. 

Gondolunu kerestelerden bir:ne 
bağlayarak, tahtaların üzerine at
ladı. Burada;;ı, Ecel köprüsünün 
tek penceresi yanına gitmesi güç 
olmadı .. Ameleler, pencereyi da. 
ha tamamlamamışlar, öylece bıra
kıp gitmişlçrdi. Rolan açık delik
ten i!;eriye süzüldü. Derin bir 
titreme ile sarsıldı. Babasının göz
lcriniıı oyulduğu yer i§te §Urasıy
dı. 

Nihayet korıaoraan gelen ayak 
sesleriyle kendisine geldi. Celen
ler vardı. Donuk bir ışık görün
müştü. Saklanmalıydı. 

Nitekim öyle yaptı.. Delik:en 
çıktı. Tahtaların arasına büzüldü. 
Donuk ışıkla birlikte hayaller de 
yaklaştılar. Rolan ilk bakışta, bun· 
ların kim olduğunu tanımıştı. 

Foııkari ile Bambo .. 
Dambo elinde bir kandil tutu

yordu. 

Taş iskemleye kadar yakla~tı
lar. 

Rolan hücum etmemek, il.isir.i 
bir arada öldürmemek için kendi
sini güç z<'.ptetti. Doğru olır.ı) a
cak, bu ölüm onların arayıp ta 
lb:.ılamadıkları rahat bir ölüm oh
caktı. 

Bu sıraC::a Rotanın l:ulafın:ı p 
cümleler geldi: 

- Niçin onu buraya, ~u ta~:ı 

bağlamadık .. Neden onun de b:ı
bası gibi EÖzlerini çıkarmadı!: ..• 
Ne cliye celladın baltası altınC:a, 

baş nın yuvarlanma:;ım emret:ne. 
dik. Ah Bambo 1 Bu bizir.1 af~cdil
mcz bir kab'ahatimizdir. 

Foskari, kendisinden bcili:edi
yordu. Kulak kabarttı. Eambo ş'.l 

cevabı verdi: 
İşte şimdi içeriye süzüldüğü . - Bunlar lüzun;ısuz C::i:şünce • 

pencereden kurtulmuştu. Burada terdir, monsenyör .. Hokn Kc:ncii. 
ıarip ve acı dütüru:ekri aratınrda yano -lbugün ölmii§ !bulunuyor. 
ıbirJıayli hareketsiz kal<Y F~kari Bamboyu Hbit bir ba· 

/ 
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kı§la ıüzdü. Boğuk boğuk ilave - Ne olursa olsun, cnun ha· 
etti: yatta bulunup bulunmadığına iyi. 

- Fakat ortaya cesedi çıkmadı. ce kani olmak için ara§tırmaları

Kanal sularının aratmadığım bir mızda devam etmeliyiz. 
noktası kalmadı. On beş günden- Foskari omuzlarını kaldırdı ve 
beri, her an, her dakika onun tek- ilave etti: 
rar ele geçirildiğini haberini bek. - Senin Venediğe çağırdığın 

liyorum. Hiç bir haber yok.. şu Dö Medicinin arkadaşının adt 
- ihtimal kanal, onun mülev- ne?. 

ves naşını Lidoya kadar sürük
lemişti, balıklara çoktan yem .cl
rnu~tur. Bundan hi~şüpheniz ol-
maı;ın. 

Foskari başını salladı : 

- !timat et bana, Bambo l de· 
eli. Öyle bir ada~ n bcğulacağma 

lı :n kat'iyyen ihtimal verme:n. 
Ben zındanda açtı~ı dehlizi gör· 
füim. Bu altı senede yapılamıyacak 
bir eserdir. He!= kacsma şe~:li tüy
lcri:ni ürpertiyor. 

Fo3kari gittikçe muzlimle~en 

bir sesle ilave etti : 
- Kim ne derse desin, bu adam 

tı .:ı;ulmamıştır. Kendiı:inin ölüm. 
d ::n önce yapacak bir çok şeyleri 
v:ırdır. 

- Ne dec:in:z? Anlayamadınız 
rn:msenyör?. 

Foskari arkadaşının kolundan 
t utarak cevap verdi : 

- Anlamadın mı? Anlamak i~i
r e gelmez de on<lan.. Seni, beni 
m'..ithiş b:r feHi1;et bckliy::r :Cam
bo l .• 

Bambo mınldandı : 

- Piyer Araten monsenyör .• 
Venediğe gelc;i.. Şimdi, müdt•bdeb 
ve mutantan ziyafetleriyle bütü:1 
şehri hayrette bırakıyor. 

- Evet geçen gün bundan 
bahsediyorlardı. Jan Dömdici nez
dindeki sefareti yapabilecek kadar 
zeki ve sad.'k mı?. 

- Son derece zekidir monsen
yör. Sadakatine de tliyecek yck
tur. Bunu h.tecii~·miz zaman, is· 
tediğimiz yerde tecrübe edebiliriz. 

- Şu halde sen onu bana sUr
atle gönder. 
Cumlıurrei::;i Fosl:ari, sa~ .k hü

krımet reisinin gözler:nin oyuldu· 
ğu tnş sandalyeye bir c!aha baka· 
rak di.iş:· n:cli bir surette yürüdü .. 
Damboyla birlikte bUyük kapıyı 

a:aral: içeriye girdiler. Kapıyı ka
pat~ ve Fos?:ari i!e Bambo ~ö

r:inmez oldular. 
Bu sırada Rolan, boynunu u

z:ı.Lnı~ bJ!:a l:almı~tı .. 
Dir müdJct sonra da gondoluna 

atladı. Açıldı. Sahil:: yana~tı, rıh
tıma çıktı ve Sen Mark meydanı-

Ceki Kugan 

karısından 

~l 

Ce!d Kuganla karısı dili> 
Grabl'in ayrılmak üzere 

01 ı> 
haber veril:yor. Fakat bıl 6e"r 
muvakat clacaktır. Buna 1i / 
eski ' 'Çocuk Artist,, in rn3 ıd ~ 

· · · d r çe uetının iyı olmaması l • • 
. . ttigı 

3an annesınden aava e 18,a•,1 
:len kaza:'l-nış paralarını a ' ' 
lursa tekrar bern!...er yli 

ı ·aşhyacaklacd r. 
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llABER - Akşam postası 

Galatasaray--
=---

Vefa 
ilin h....~k. Baştara/ı 9 uncuda latasaraym, daha doğru, Vefanın 
\ -.erı sızrğ· lıtı edi 1 1 de bermutat de- Vefayı ı - O yenmesiyle neticeleni-
o...ı: Yor. De . 
~"'IY<>ruz 

4 
vrenın sonlarına yor. 

lat_asara, • O ncr dakikada gene Ga- Bu devre Vefa müdafileri bir 
Soldan~ llluhacıınlerı hucumda. Gaktasaray akınını on s~:Jciz için
Vefa ltıilda;ıun Yapı)orlar. Yorulan de hatalı kestiklerinden, hakem, 
~ta ~aa.~ı bu akınları uzaklaş bu hareketi penaltı ile cezalandırı· 

liı.ı tüçlük tekiyor. y:;-rsa da Adnanuı ,.ektig~ i •Ut di-
li: Irada 8 · • :r 
""t Scij edi Vefa kalesine reğe vurarak geri geliyor. 
toı>u ~ \Tefa müdafii Vahid Adnan, tekrar topa vuruyorsa 
~i •oı 1töıc .ıtırınak istiyor. Kale· da, gayri niıamt olan bu vuruıu 
'cld .q hı?°1 ~apatıyor, Fakat Va- hakem. Galatasaray aleyhine ce· 
trıdi kal .ıütıe topu sağ köıeden zalandmyor. 

eaıne soku '"r ve bu su· 
Gaıatasara,. y "'h' • 

1 
. • ı Vefa takımında kaleci çok pns-

dr J mu al-.m erının 1 S • V h.d . • h f 
lal-_~ haki ı, aım ve a ı ıyı, ~ntr a 
.:-.lllltlı. ,.._~ :n ovnarr,alanna L" r· .. 1 uh . 1 d d s··k ?ttJe ~-.ınadıkla · .. ut ı guze , m acım er c e . u · 

'ief 
1 

rı golu bu su- .. .. 1 1 ı......_ L il ılar G 1 ru guze oynuyor ar. w'"' •tııd • a atasaıay hesa· 

Dünkü atletizm 
W"' BQ§ta)ajı 9 ımcu<ia 

2 ci Yavru Beyoğlu halkavi 34.22. 
3 cü Sudi. ! 
Ktı.tegori Dl. 

;ı ci Ali Bütün Ünivcrsıte 30.74. 
(Yeni !st. rekonı) 

2 ci Sabahattin Ş. Tcrı:ık. 30.22. 

3 eli Muammer Robe>rt !\'. 28.1)3. 
Kafogori: ]\'. 
1 Kemal !et. Lisesi 
,2 İhsan Şişli Terakki 
3 Andesoğlu Sen .:\fücl 

CİRİT ATMA: 
Kategori I. 
1 Melih Beyoğlu hnlkevi 
2 Ali 
3 Osman 
Kategori: ın. 

28,57 
26.63 
2G,35 

52.64 
43.81 
•12.20 

ı İhsan Şişli Terakki 43.28 

:ıs 

ileri yapın Jd 
1 

Gıtlataaaray takımında kaleci 
Ve lları l{J rn ° u ar. Osmana İ! düşmedi. LQtfi ve Ad-

(Yeni lst. rekoru) 
2 Kemal İst. Liaeı.1i 42.45 
3 Halit lst. lisesi. "~ btlıı .rınızıJdara da 3 pu- nan güzel ve bilhassa Lutfi fevka· 

"~'dili 'titıış oldular, O!'Una de· lade haf hattında Musa bu.gün her 

'ictlh~o~. zamanki kadar iyi olmamakla bera Hı.la" 1 • 
~~ eraberliği temin, Ga- ber Fena da denmezdi. Muhacim Topkapı 
"'~ tç· r da galibiyeti kaçır- batında Budoru fevkalade, Nec
~ ~n. ufrqıyorlar. Maç Ve- det ve Süleyman biraz çekingen .. 
it'11 ~1-tasaray kalesine a· Salahaddin hemen hemen takımda 

~ Başlara/& 8 incidı 

Vaktiyle Avrupanın en genç 
ve güzel Krah 

~Jet~ hakemin düdüğü hiç yok gibi.. 

Topkapmm bütün çalışması oyu_ 
nun neticesini değiştiremedi. Bu 
suretle oyun da 3-2 Hilalin galibi
yetile bitti. 

13 üncü Alfonstu ! 
~uyor. Ve 1 - o Ga· T. K.. DEUDAG 

lstanbulspor • Beykoz 
~' IC~BtJ§tarafı 9 uncuda) sı 6 - 2 'kazandıl~r. 

Nasıl oynadılar 

Hilalliler, son karardan milteee
sir olmalarına rağmen vücuda ge -
tlrdikleri bu kadro ile oldukça mu
vaffak bir oyun çıkardılar. :MUdafa
ada Akif, forvette Salim ve Hakkı 
iyi idi. 

Meşhur lspaoyol muharriri Blesko lhanez, Alfensan 
tahta geçişinden sonra lspaoyollara kralın son 
devirlerinin lhtilA 'ler içinde geçeceğini ha IK'r ver mlştl 

~llıt 4 .. 
1d~. cereyan ediyor .. Yukarıda da ıöylediğimiz gibi 

'bu'Por ~ncu. ~a:Ukasmda ls- istanbul~por ıeçen haftaki gibi 
~ a'Sen. alecı~tnın elleri arasın- dün de son 'kararın kurbanı olmuş 
""'du \>c •ıltı hır tüt, üst direğe tur. Memleketin bir irfan kayna· 

insanlar iki çe§it adamlarla a· harbin s~nunda otuz binden fazla 1 Bir çok seyahatler yaptı. Hr 
la.kadar olur, onlara ait menkıbe· teselli mektubu almıştır. men hemen bütün Avrupayı de-
leri öğrenmek ister. Dünya mu- I Cih H b' d b't laştr, Kudüse gitti, Mısırı, Hin• 
k dd 1. d b'' .. k spanya an ar m e ı a· a· 

a eratını e ın e tutan uyu a· f k 1 _ ff k 1 d' ıstanı gezdi. 
d m1 Cih fk

" . . ra a maga muva a o an na ır 

'ıı lıra:cre dü~tü. ğına dayanan ve oyuncularının ek- Topkapı son karar dolayısile haf. 
bek hattının ve forvetin en kry • 
metli elemanlarmt kaybettiği için 
bu iki noktada fazlasiyle aksadı. 

Mildafaanm bütün güzel çahfmnla
rı tırtalara gelince dağılıyordu. Bü
tUn takım içerainde en şuurlu ça

lt§an kaleci Abdlllkadirdi. Hakem 
Şazi Tezcan mUkemmeldi. 

a ar.. an e an umumıyesı d 1 1 d b" .• d. İ 

b 1 I h h h 
.. ev et er en ırısı ır. spanyanın 1934 de Alfonsu Romada ytr" 

un ar a emen emen er gun h b . • • h b' 1 ı • b 
k ka dı 1 

. 
1 

. :lr e gınneyışı, ar ın zarar an- e~mıı uluyoruz: Bu tada oğluna 
~ qPtı a kalecı geri dönerek serisi .mektepli ve yilksek tahsil 
~ tltdi~sa da, hakem topun genci olan sarı siyahlılar iki maç· 
~ ij bı.ı ne. kanaat getirmiş ela tanberi tekaUd oyuncuları ile ma
~ ttt( \>e \'az.~ye~i sayı olarak ka· ça çıkmak mecburiyetinde kalnuş· 
ııı.)~ l 'böylece beklenmeyen lar ve bununla beraber, bilha11a 
-,!Gp ,..'~nbuı sporlular 1 - O ilk devrede, yani yorulmadan ev-

ar§l - rşııa r. sım en c. .ur, f 'al al " 1 B b . l . .. .. F k b 
1 

k nı ve acı arım az tma5 a ça rı· ur on hanedanına mensup bi'r 
resım erı gorur. a at un ar a- . .. . . 
d ah d lmı h

··k·· masr, kral Alfonsun ısabctlı go- prensesle cvlendırdı. Bir sene 
ar, t tın an ayrı ! u um· .. U .... d ı·ı 1 k Ud b·' .. k b 

da 1 ff k 1 
ruş ne ·uır e ı o ara :uzun m - sonra uyu aba oldu. 

r ann, muva a o amamış ya- _ 
h 

'k 'd k"· d d"" •. det soylenmis ve yaztlm?§ttr. ut ı ti ar' mev un en uşmuş ~ 

devlet adamlannın ikibeti de in· Filhakika kral Alfonıun harp 

~'1tat ııyete dü§tUler. vel rakiplerine nazaran daha k.om· 

4....""' bu goldan k d. . bine ve daha üst'ün bir oyun göıı-
eı:•~ t sonra en ını . 1 d' 
"iti..._ Oplayan i t b 1 termış er ır. ile .. ~ s an u sporun k . k d" , b kl 
htıeı.~rtuıcuları hücum üstü- Bey oz ıse, en ınc.~~ e ene~ 
~h ·"«il )lp .... * ~ ba 

1 
1ar oyunun yanımı bile gosteremedı . .. -.. .. - •uaga ş ıyor • 

sanları çok ala'kalandmr. Bunla- sırasında insanlığa bir çok yardım· 
rın araaıra bir hortlak veya cadı lan dokunmuş, harp esirlerine da
gibi günlük vukuat sahnesine çı- ha iyi muamele edilmesine çalı§· 
kışları, haklarınd~ki eski alikay. mış, casusluk suçiyle itham edilen 
bir kat daha arttıran bir sebep o· bk çok inıanlann hayatlarını kur· 

~be~ Boliç SaUhaddin takı-
~'lll~berlik sayısını yapıyor. F enerbahçe • SU· 
1_

0
z ~c.: rıı.ın llzerine tekrar Bey-

~r u•ne . 1 • 

lur. 

't~·lblicsafi ınen istanbulııporlu- eymanıye 
dı •• ıı içjlld lttehtnet tarafından on 
~lı)~r c hatalı bir §ekilde dur- .,-. BaştaraJı e inci!le lira yardımı reddetti yıran ve yıllardanberi sürüklenip 
t·11ıı. " • l>cnaıtı Hasan bunu Bu aolden biraz sonra Ali Rlıa giden mücadeleler eski İspanya 

.. ııy · ., kralının ve oğullarının isimlerini 
or. :Bundan sonra Bey sağ hafa, Esat ııağ içe, M'. Retad Cenubi İngilterede Kardif City 

r dalı · arasrra meydana çıkarır. 
llıı..' tla a hakim oynamağa 1101 hafa geçtiler. Ve bu değişiklik isminde üçüncü kümeden küçük 
~ 'ltzur. ~Unda Bey'koz takı- Fenerbahçe takmır için daha müfld bir klüp Yardır. Son bir Mldise bu ismi tekrar 
'-~ n ıaınandanberi futbolu oldu. Esat, Semihle daha iyi anla- Son günlerde klüp idaresine, 0 ci- ortaya atryor. Bu vak'a evvelce de 
~do~la~ 'le fakat son verilen eabiliyor ve kale <SnUnde Ali Rlza- \':ırda çok muazzam Kardif kömü- haber verdiğimiz gibi, Franko 
.ı: '~sıyle renklerinin şerefi dan daha canlı .. Ali Riza da sağ haf rü o~darı olan zengin bir zat mü- hükumetinin eski İspanya vatant;: Oıı b' .abaya çıkan İstanbul- yerinde forvettekindcn daha iri racaat m.l~rek: daşlığı ha1ı:kmı ve zaptohanan em-
"1 ~ ıtınin rakiplerine naza· randman veriyor. - Klübii eskiden olduğu gibi lakini vcrmeğe karar vermi~ olma-

• :Yaş]r olmaları en btiyük • me~hur etmek istiyorum. Bunu te- sıdır · 
& Dcsrdüncü gol miıı edebilmek üzere klübe yeni 0 - ispanya kralı on üçüncü Alfons 

t°rııı ltııan 1st yunrular alınması ve diğer ek-ikle- 1886 da on altı yaşında iken is-
~ •tıcak anbulspor müdafaası 20 inci dakikada Şabanın ortala- rini temin için (180.000) lira vere panya tahtına çıktı. iki sene an ne-
t_,,._ ta. ilstUste kornere at- sinin vesayetile devleti idare etti. 
l'!
1 
•• ~ ı..... "U§turabiliyor. Bu arada dığt topu Esat, yakın bir mesafe- yim, bt.l şekilde hem klüüün borçla-

., bı.a. "llllı>or kal den Silleymani'-·e kalesine -kmafa nru ödemek hem de '-'Cniden bı" r Sonra filen hükümdarlrğa ba,la· 
''111 o .. ,_.

1 
• . ecisi sakatlandı . ,J """ J 

"" §ı n:.uvaffak oldu. Fenerin dördilncU faaliyet temin etmek mümkün olur. dı. O vakit Alfona Avrupanın en 
' OYnuyorlar. golil... Demistir. geng ve güzel kralı idi. Fakat genç 

lltb. ıın 16 • 
~it fiti1t· ıncı dakikasında ge- Me~elc klübün idare heyetinde u- kral bu gençlik ve güzellikten 
~' ık atışından istanlbul- Pefi peşine yapılan zun uzn'1 münakaşa edildikten son- istifade edebilecek b!r halde değil-
~ ll~ornere attılar. Çekilen Fener golleri ra bu işte klübün istik!~inin kay- di. Dahili ve harici bir cok karı; 
~ ı ~dır, kafa ile 27 inci bol;n~sı tehlikesi mevıuubclhs ola- §ık meseleleri halletmek .mecbur-' 

ınti golünü yaptı. bitec.:c!iınden, teklif ne kadar cazı'p yetindeydi. 
ıo 4 üncli golden 5 dakika sonra · 

nracyun gene bir ara r,Jur""' oisun reddıne" karar vermı·c: MilJetler, tahta yeni bir kral 
tı bir Şaban, Fikretin sağ köşeye çektiği ,.,.. -s 

S ,.ı.._ §ekil aldı Bir 1stan- .. !er \ e k..,rarlannı zeng'ın maden sa- çıktığı vakit - hele bu kral gen~ 
~~ d şutü kalecinin mUdahalesine rağ - '-' '.1' lr n a gene Beykoz men 5 inci defa olarak Süleymani- hibin,, şı.·ıylece bildirmişlerdir: "lda- ve güzelse M ona karıı derin bit 

lltı t >t1ıU:~cdin topa elle \tur- ye ağlarma plase etti. re heyetimiz bu teklifinizi maalesef sempati duyarlar. Onun için salta· 
ler. ~butı en 2 inci penaltı .•. B~- 27 inci dakikada yine Şaban phsi kabul ed.!miyor ve sebeblerini söyle- natının ilk senelerinde İspanyol 

l'ı· Porlular gole çevırdı- ......,.,...e':t~ de kendı'len'nı' mazur gc·>·.... milleti kralını sevdi ve etrafında 
11 bir hücum neticesinde 6 ınet, 38 in. .,....._..__, . - • 
~ ~i i)tj t k ci dakikada Yaııar, Fikretin bir ara menizi ri1.<a ediyor.,, toplandı. Fakat bu sevgiye rağ-
~ ~tıta ta 1111 berabere, bun· pasıyla 7 inci golU atarak Fenor· Bu şe';ild~ Kardif City gene her men daha hükümdarlığ.nın ilk 
rtıı~İlıcı f stanbulsporlular lı:r bahçeyi 7~0 gaUb vaziyete geçirdi- zaman~d gibi üçüncü kümeden kü· günlerindenberi ale}hinde bu-
1tt ~ ırsat kaçırdılar. Dev- ler ve top Sülcymaniye knlesi ö- çük bir takım olarak kalmış fakat· lunan İspanyollar da vardı. 
t~~-~tıcu r;~ d?~ru Beyokzlu· nünde 'dolaşırken oyun bitti. idare heyetinin düşüncesine göre • Bunların başında me§hur k 
tt0'"-· w crını yaptılar. is-
:"lt ..,-:un sakatlan:.n kalec:si her zaman için müstakil çalışmak panyol r.cmancıaı Blaıko ibanez 

,,~.. Nasıl oyna..ıılar imkanını ka'-'betmemic:tir. lir B muharrir daha o v•kit 
llııP.. ":"iln"a girdiyse, bu cefa C.a ı;.ı J ;i ge . u 
ltı.~~ solaçrk , B. ı Bu misal hakikaten ço!;: cntere· etrafındakilere şöyle diyordu: 

bttf dc'lre 2 _ 
3 

çı ttı. .raz Siılcymaniyeliler son vaziyet do- ~ndır. Xc olur bazı teşekküller. - Çoculduiunda, ve gençli&. 

~l~ ?lcticeıe d" Beykozun ga- la:rısiyle en mühim tlemanla..""llldan BU gizli profesyonellikten vazgeçse de güler yüzlü, iyi kalbli ve ae· 
'PGtı11~l devre ~ ~· .. mahrum oldukları için aksıyordu. de. klüpler her şeyden evvel oyun· vimli gibi görünen tipler ihtiyar
>eı- tın ' e aud İstanbul Fakat müdafaada De.niş ve Marta- cularına vereceği parayı bulmak i· lıklanr.da gayet fena olurlar. Sev-
~~ ~itc'lt·rn ~orgunluğu görüİü- yan mükemmeldiler. çin çırpınmaktan kurtulsa. lşte Kar gili kralınmn bumul'll'l <Ükkat e-
llı._. t ll,:,_ u devre ilk devrenin Fenerbahçe takımına gelince: dif Cit'-·: Sportmenlig~in bize ne gu"- • B · ··ı b 1 h!'1-·· da ~1111 '-b .. ~ 11;02:lular İstanbul spor J dinız. iıyu < un:n u uaum r-
~ -ına Hüsameddine bir iş dtişmedi. Le- zel bir mi~ali.. 

1 
Jann son devirleri daima kanlı ih-

tarmıştır. 

1931 yılında yapılan belediye 
intihabatı neticesinde cumhuriyet
çilerin kazanması üzerine kral 

ispanyayı ter'ketmeğe mecbur kal· 
d.r. Madridden bir otomobil ile ay· 

nldı. Kartanjene limanına gitti ... 
Buradan bir vapurla Marsilyaya 
geçti. Kraliçe ve çocukları da 
kendisine Pariste iltihak ettiler. 

o vakittenberi kral tam manasi· 
le bir gurbet hayatı yaşıyor. 

Kral Pariste Fonteneblöya yer
İe§tİ. Alf.cns sporu en çok seven 
hükümdarlardan birisi olduğu, 

güzel golf ve polo oynadığı, &li
vercin beslemekten zevk aldığı 

için burada kendisini büıbUtün 

bu zev'lclerine bıraktı. 

dtı... dt~iı.- Yerle§tiler. Fakat bible Fazıl da gerek hücum, gerek ı ·ı~'t · · · d ·11td· ~da b · tı 1U er ıçerıı
0
ın e geçer. . . , 

~ ilcr. 2 i . ır netice elde e· müdafaa vaziyetlerinde da.iıha mu. 

Fakat Alfons talihli bir baba o• 
lamadr. Oğullarından yalruı blri•1 
sıhhatlidir. Son günlerin ~ayialan• 
na bakılırsa ispanyada Frankoe~ 
lar tarafından bpany:ı tahtına 

çrkmaf a davet edilmeıi muhtemel 
olan prcnı Donjuaıı otuz beş ya• 
şındadır. Tahsilini Lo;,dra bahriyo 
mektebinde yapmıştır. 

Fakat elyevm ltalyada ya~
makta olan prens Donjuanı'n bay' 
le bir teklifi va1d olduğu takdirde 
nasıl karşılayacağı belli değildir. 

Babası Ispanyadan ayrılırken "şah 
st ve ailesi namına İspanya üze-. 
rinde ki bütün haklarından f crağat 
ettiğini,, ilan eylemişti. Hatta bit 
gün küçük Fontenblö kiliaesin• 
de papas ayine "ha§metpenah,, sö• 
2Uyle başlarken Alfons papaam 
sözünü kesmi§ ''ben artık hükUm• 
dar değilim. Hadisat beni fi· 
lozof yaptı. Bana halktan birisi 
gibi hitap ediniz.,, demişti. 

Belki bu filozof, eski kral oğl~ 
nu iıpanyada yeni bir maceraya 
atılmaktan menede bilecektir . 

-~~I h ncı d~kikada k~eci- vaffaltıyetll müdahaleler yapıyor - da iyi ve Fikret mükemmel. FeMr- Alfonsun ılk krallık seneletı ıs
t' l~ ~ .. a:~ketınden 4 üncü lardr. Hafbek hattı iae sadece mü- bahçenin en iyi hareketi Ali Riza- panyol - Amerikan harbi ile geçer1 
~ı.. tanbı.ıı.. ılar. Bundan son· kemmeldi. ~Uhassa cenah hafı E- ·ı geriye, Es-tdı ileriye tlmasıdır. İspanya bn harpte filosı nu karf 

~,_ Spr~ı 1 • 
~ !{ iol lUar hır iki mu- sat ve Mehmet Re§at çok gayretli Esat forvete geçtikten St'IJlra hU _ \Jttmiş ve P.üipin adala "ınt elill"f 

t~tU~lt -~:atını ka;ırd lar. idiler. Forvet hattında da Semih ~umlar daha 'yi netice ,..eriyordu. d~n çıkarmıttır. Bu maillubiyet 
~a~1 \!Yordu aktllı yoruldukları gittikçe pi!}!yor. Vurugla.-r ve 0 rt.a. ı;aub Fenerb"'lbçe takrmrn'11 en ra· genç lapanyol kralına olan ıempa· 

"'· · · Bunu · · B · · .,_ Ek · · k '<il' ılti goı d n net1cesı ey- layışlan dilz~n. ~r oyunru'3u Semihti. tıyı ÇOK artırmıştır. sensı a· 

Duglas Ferbanks, karr"'• ile beraber, ~tr mllddet~berl 1ndmula· 
ğu lngt1teredcn Amcr:!uıl :ı ~ı:ır i,; ·t c!n~lı:ı(ir. Kcndilcrlni, tng!fü~redeıl 
D.J'l'llırken, iki kllçUk dost!ıı.rı uprlamıştır. Fakat onla.mı, daha ..... 

de ~111 lllpeğln'1en aynlaea!dlln * mll~nslr otduklan ı~ 
lttyor. 

aha yaparak ma- Ali Riza forvette fen&, mUd&faa- °"uammer Olgat drr.Jardan olmak üzere kral bu 
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CAFER MüSHil • 
1 

, 
tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. BilÜJ!'d" 

zanelerde bulunur. 

• .. • -~ -· o.or- ı- - • • <ti.· .. ' 
' 1 ~ .'.';" f' • • • • •• ' • ~ • r 

• ı a kası'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000_ LİRA MÜKAFA1 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 1 eylül 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

~1 
..... IKRAMIVELER: 

1 1 Adet 2000 liralık - 2.000 lira 
5 

" 1000 
" - 5.000 

" 8 ,, 500 ,, - 4.000 ,, 
16 ,, 250 

" - 4.000 ,, 
60 

" 
100 ,, - 6.000 

" 95 ,, 50 
" - 4.750 

" 250 
" 

25 
" - 6.250 ,, 

..___ . 

, ...................... ______ __ L435 32.000 

T. iş Bankasına para yaırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda tolihlnlzi de denemiş oluruoz. 

BUGÜN·KUMB~RANIZA·ATAGAG1~12· 5·.kiJRU$ 

·-·--=-

-~ * - ___ , ... 
... ,_ 

--

YAR1N·KURACAGINIZ ~EVİN· TEMELİDİR 
m _..~c:J'Z m ?' • 

T. C. 
ZiRAAT -IANKASI 

- Saç Bakımı -•ı 
Güzelliğin en birinci şartı• 

Petrol Nizam 

PASTiL KATRAN 
Ademi 

HAKKI 
Hakiki Katran Pastilleri, hem 
crgaradan vazge~irir, hem ök- • 
sürükleri kökünden keser. 

iktidar 
ve rBeR @leyşel!:<Dnğıne ~aırşı 

HORMOBiN Kepekleri " aaç dökülmesin 
teda'Vt eden tea1ri milcerreb biı 

l!Açü.ı 

-·-••••-•""•----· l••••••Tabletlerl her eczanede arayınız. :Posta kutusu 1255 llonnobhı;••••••ı-

Romatı:zl111 

LunıbagO 
Siyatil<ve 

Soğuk algınlıklar1nı iyi ed
6 

------·------------~~ ·Kayserili meşhtJt 

Sucukları bütün Türkiyede bir tanedir. Sıhhi ve teıni:t, ~~ 
Türk sucukları yalnız APlKOGLU imalathanesinde yapı~ 

1 \ PlKOOLU markasma dikkat ediniz, her yerde ısrarla arar1 

~ ~ 
~ 

DENiZBAN~ 
~- r 9 ikincikA.nundan 16 ikincikanuna kada 

kalkacak .vapurların isimleri, kalkış gun 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları , 

Vapurların kalkış gün ve saati~~ 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara). perşembe 12 ~. ıs 

neysu), pazar 16 da (Karadeniz)· va. 
.. 1 l 

rıhtımından: . ıs ~ 
Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Ülgen), cuınartesı 

(Anafarta). Sirkeci rıhhmmdan . ., t 
limit hattına...:.. Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (tJğıJ 

. Tophane rıhtımından. . ıe? 
Mudanya hattına - Her gün 9 da (Trak) vapuru sı;9 

vapurlardan biri, cumartesi ayrıca 

(Marakaz). Tophane rrhtımmdan. 0 il 
Band1rma hattına __:Pazartesi, çarşamba, ve cuma g.lsf' 

. (Marakaz), ayrıca çarşanıba ve cufl1dşl} 
si 20 de (Mersin). Tophane rıhturı.ıil ti) 

Ka.rabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Bursa). Topballe 
tımından. · dY° 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar) . Tophane rıhtIIl11J'I. ı~ 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), cuma.rtesı 

de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. btlı 
İzmir sür'at .hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rı 

· mından. . (9' 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupmar), cuma 10 da 

zurum). Sirkeci rıhtımından. 
Telefonlar : 

Merkez - Denizbank binası 

A t 1 
1 Karaköy Köprübaşı 

ce~ e er ,, s· k . Y 1 1 ır ecı o cu sa onu 

42497 
44867 
22740 

1 - idaremiz.in Paşabahçe fabrikası için ~artnamesi 
satın alınacak (50) ton Sömikok açık eksiltmeye konrnu~tu~ Jiı-' 

II - Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabiyle 12 
' muvakkat teminatı 90 liradır. t l 

III - Eksiltme 20-1-939 tarihi ne rastlıyan cuma günil s<t~~ ~ 
Kabataşta levazım \'e mübayaat şubesindeki alım komi!'yorıutl 
lacaktır. ~p 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu 
na bilir. .{it# 

V - !stekjlerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte i ıe!İ 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyop.a gelıtıf 
olunur .. {85). 

*** • 
. b~ 

I - Kısa :müddetle teslim şartiyle 23 X 35 eb'adıtıd~, f 
rafı temizlenmiş idare mongra.mmı havi iyi cins 150000 3 

tar pazarlıkla satın alınacaktır. - ~ 

II - Eksiltme 12-1-939 tarihine rastlıyan pe~~i) 
nü saat H de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde 
Komisyonunda yapılacaktrr. tV {I 

IlI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sıı.J e 
Jil edecekle,ri iyi cins mantar nümuneleri ve % 7,5 güve~{ııl 
larile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeıerı 1 

nur. (lHt 


