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Prağın başında yeni bir 
f eldket mi dolaşıyor ? 
Almanyaya göre yeni Slovakya 

hüktimeti meşru değil ••• 

isçi siuorta·· ~id~dr~ii~·n çalışma ~ r ~ . ğ 
esaslan neıef olacak ? Çek J_andarmala~ıı~ı ,, 

Evvela iş kazalarile ~astalıklara Slovakyadan çekıyor 
1 k 1 d Br~tislava, 13 (A.A.) - Slovak lantılar yapmakta ve vaziyetin in- · 

Ve ana 1 sigorta arına air hükumetinin dün akıam vaziyeti ki1arını dikkatıe takip etmektedir. : 

k 
tetkik etmek üzer~ toplanmış ve Şehir, tamamile sükunet için. 

anunlar çıkarılacak icap eden bütün kararları ittihaz de ve caddeler ıssı:ddır. Çünkü hal 

h.~ kanunu l!UkUmlerine &öre ku- kip eden ig dairesine bağlı olacak- elmİJ olduğu bildirilmektedir. kın hususi bir sebep olmadan ev. 
-..acak Hükumet devamlı surette top - (Dcı•amı 4 ün ... üdti ~hı olan ''.İ§çi sigorta idaresi,, tır. 

,A,,_ 1htisumdan iatifade edilmek il. 
~.ı:: ın Bir ifçi, if yerine alınmakla oto. 
~ eınıetetimize davet edilip matik ıekilde sigorta olmuı bulu -
~r tlki rün ıeh.rimize relen millet- nacaktır. Ne ıeldlde oluraa olıun, 
O. cenı.iyefi metal bilroıu direldörli bir işçinin sigortalı olmak hak ve 

~~ Stayn Ankuay& citnUolir. vecibesinden iıtinklfına kanuni me 
~ .iktaat ve~ tarafmdan :ta. ıağ yoktur. 
ı.~1 tdilecek ''e derhal muhtelit it ,._ ka ~. ,_ tarif' 
"il c ı ~ nunu, .., .aanununun ıne 
~ e erinde tetınlertne l>a.§lıya - ıiren mUe.ueselerde ifçi olmayıp ta-. 

\ 

~ -11tei.i·ı'lk"s1:4ın~Yk"~ 
ve ifçi tarifine dahil olmaksızın 

wahıan müstahdemler hakkında da 
uçi ıüaortaaw.ııı ll~ ve vecıbe1en 
De hW.Uml•rial mfflMui tııtmuttv. 

Stalinin görüşüyle 
dünya vaziyeti 

"Yeni ekonomik buhran emper· 
yalist mücadeleyi yeniden 

ifh11tmefst1TeQ::ktir. .. 

Solda: Madrit müdafilerinden biri zeneral }.fiajanın şehrin etrafına çe· 
t:irdiği siperlerden birinde ... Sağda: Milis askerleri petrol varilinden ya· 
pılmış bir soba etrafında toplanmış, ;yemek yiyorlar. Askerlerin tlbişe-

sizlili mühim bir mesele teşkil etmektedir. 

Madrid'de "tabii hayat,, 
avdet etti 

Komünistisyanı bashrı ld ı , 
lıül<Vmef vaziyete hakim .. ,, le'4,ff lı&ntnıda Si Jcualatı iJe m-. 

~~ haatalık:ıar, aııalik, Dıtiyarlık, 
G llQı kaJnıa, alelumum hut&lık ve 
laı hallerine karat" yapılacak IOS

lt ~·lrdı:n:ılar, devlet tarafından 
tı:~ ~e idare olunacaktır. Bu VL 

~ i!aaı için de, devlet müea-

1ıçi sigorta idare3i, ilkönce i§ Sovyetler Birliği Komtlııist part,t. 
kauuıiyle meslek! hastalıklar ve 1· sinin 18 inci kongresinde Stallntri 
nalık sigortalarını yapacağı için tv. bir nutuk söylediğini yazmııWc. Bıı 
veli buna müteallik kanunlar er- nutkun Anadolu ajanıır tara!rndin 
kanlacaktır. İhtiyarlık, i§ten kal • verilen metninden harici siyasete 

dair muhtelif parçalar alıyoruz: 
$talin denıi§tir ki: 

· Madrit, 13 (A.A.) - ''Havas a· istiklal meydanında kain umumt 
jansı muhabirinden: Komünist isya· karargahlanmn Cassadonun kıtaatı 

''- Politik sahada, ıeçen bu se
neler üzerinde, birçok ciddi siyul 

(Devamı 5 incide) 

ru dün 9ğleden sonra 'komünistlerin (Devamı 2 incidt} 

ta, ;-ı 01nıaıc üzere bir ".itçl ~or. 
~ k ~.. lrunılacaktrr. Bu !dare 

ma,. hu talık ve ölilm hallerine ait --::r::--:~:-".""~~------... _-.-----"'---~:------- ÇERÇEVE 

~ tatbikatını temin ve ta; 

bnunlar bunları takip edecektir. 
l'a.kat bütün kanunlar bir kül halin 
c!e Jnütalea edilecektir. 

liayfa ve Akada 
llnıumi grev başladı 
~ltki Erdünde Arap çetelerile lngilizler 
~areeinde Arap alayı arasında 

~ bir muharebe oldu 

Bugünkü sayımız 

16 
· Sayfadır 

Aksiyon 

inkilap 
1. serisinden 

abideleri 
ı; - 3 -
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HEYKELLERE SARFEDİLEN PARA 

,. l tin pratik pliada en acıklı cephesi budur. Heykel plyuası ize. 
• rinde de\'Jetıe halkın bllglalilljl, her~ bir aksülimele meyUıı nr. 

mlyecek, emin blr istismar \"esllell tellkld ~; böylece inllli blı: 
, mukaddes temaU eden bu itte, mabecldo ziat yapar &Ibİ, CD çlrklıa ne• 

flsler htnlsrnu tatmine 701 ~. Blllblbl Dlikemmel lılr ioi. 
rulult ,.c gllzelHk mlyarDe tasnye ettiif komtJyonca tlpl. lb188 cla\1111. 
J1111 da merkeslncle oturur. Ba tipler ltakkincla, balta lıe;..B Japen 

~ ıözla -re clbenbu Anupalı olmak UZ.ere, hlM V'erdlil biltla .. &.
nasıtlar'fa beraber ıa tabiri kollanmaJıClır: Hakaddeat tilrdrtml 

Şa ima kadar •eykele sarfedllen para, mllyonl&n aılanclıi. Bu pa. 
n ecleblyatlle, tlyatroıne, resmDe, mmUdılle, teiybıi ıanattaıtıe, "1· 
mariıbe ,.e gene heyieme alstem Te pur' aıtmaa Tilrk gilxet ~ 
na ıarfeclllstydl, ~imdi lnkıllb en bllyllk ibldeslne ka\'UIJllUf olurdu. 

oı~u: 
Maadt ,.e maaed ID.kilip lbldelerlncle en büyfilıı: yal&k, mlllt mu. 

kaddealerln isttnaar vesUeSt yapılmamuıaır .. 
4 

TEK ABİDE VSTtlı<ı'DE MWl'ET HESABI VE :alR NİSBET 

-----------------------------------------Meml<.'ketln en salihlyetu mUessetestnaeld mbiıarlar he.yetlııden, 
en aıak \lliyetimlzde 100000 liralık bir ibldenin lcab ettireceği mu· 
rafları öğwndim." Kazma işi, betonarme kaideler, taş malı.eme, nakli
ye, el emeği, in)& iskeleleri, figür tqlan, tunç fJgürler Ye saire olmak 
Uure bütün masraf SSOOO liradır. Bana heykeltrqın phal Üraflan 
\'C fikir bakin ola.rak 15000 lira daha eklersek 50&00 lira eder. Geriye 
kalan lklnd 50000 Ura gölge fikir llt'retldlr. Son gilnlerde heykel, fok 
~Ukiir milli ellere geçmeie ba..,lailıktan sonra da, ağabeylerimiz Anu· 
palılardan kalma pahalılık moda..~ı dr.,·am ~tmlıtlr. Bir~ heykeltraşm 

tek eseriyle kazanacait parayı kazanmak için en iyi romancı \'C piyes 
muharriri 250, en iyi ~alr 1000 clld C!ler \"Crmeğc mecburdur. 

Ülçü: 
· Belllbatlı bir mallyetı olan sanat eSf'rinl öderken, ı,ı bütün inceli. 

ille tanımak , .e ;flklr , .c sanat hakkını, öblir Aanatlarla mütenaalb ola· 
rak biçmek ,arttır. 

NETACE 

lakıllb lbidesl olarak heykel, yaptrnlrnanuuu lcab ecJerbn yaptı
nldı. Tilrke nrileceif yerde A\npalrya ,·erllcll, fikir resmecleeellae 
vMlka fotoinfı rektl, ldcltlr IU&t laymetlae al•p•Mr ve lltdk 
lorkunç bir menfaat lıtlmıarma yol ~r. t,te bılall1t lllleled .._ 
rinde, düne, bugllno ve ,-arıu. alt bUtiln ölçilerile ~ tetWll! 

.......... --------- .. J.JLS.L!l1't'.!J.lilı!W.L-..:JI! ·Nrcip Fanl Kr.!Aımıt~R 
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içtimai sigorta 
Yazan : SUAD DERViŞ M tLLETLER Cemiyeti İçtimai Yardım Şubesi müdürü 

. . Mösyö Oswald Stein, memleketimize davet edilmiş ve 
§lmdı gelmi~ bulunuyor. c:>nun buraya davet edilmesindeki gaye 
memle'kette yapılması kararlaştırılmış olan içtimai sigortaya ait 
~z.nun 1.iyihası htızırlanmai:Ian evvel onun kıymetli ihtisasından is
tıfade etmek arzusudur. 

. İ~timai sigortaya malik olmak kendisine medeni deyen her ce
mıyet.ın .en evve: ula~mak isteyeceği bir mederJyet merhalesidir .. 
Elbettekı medenı sevıyeye ulaşmış olan bir cemiyet fertUerinin 
istikbalini emniyet <ıltma alacak olan böyle l:ir gar~tiyi ihmal 
edem~ı. 

. Bütiin hayatınca çalışmasının mahsulünden ufak bir krsmını 
hır tarafa ayıramryacak. k<!ılar kıt kazanan, çahşamıyacağı günler
de 'kara ve korkunç bır sefalete düşeceğini bile:-ek istikbalden 
e~ u~a~ bir ümidi olrr.adan, bezgin ve ancak gününü gün etmek 
nıyetı ıle çalışmakta bulunanlar i~in bu Mösyö Oswald Stein"in 
davet edilip memlekete gelişi en büyük bir müjdedir. 

1 • fl ~n:wy.'1 lıiildmıe(ııin A.ııknrada.'3 orta e!çiliğini büyiik elçilik 
fıa/iJ•z getirmesi iizcrinc memleketimize gelen Rflmanyanın Ankarada
ki ilk büyük elçisi bugiinlerde itimn !namesini Reisirnmkura verecektir. 
l 'eııi clri Stoyko Ankaraya gitmi§ tir. Resimde kendisi Ankara istasyo· 
mmda karşılrındığı sırada göriilii yor. , 

• Viyana opera.çıtım bnşmı1gmw~yesi Anl:araya gckrek Kızılay btı· 

losunda teganni etmiştir. Artist mukabilinde iicret de almamı~ ve btl 

Parayı Kızılaya terkelmiştir. Resimde artist .4.nkara istasyonunda gorir 

liiyor. 

İnkılap umdelerinin hayata tatbiki ve her birinin tahakkuku 
her §Uurlu vatanperveri seviıı.ı::lirecek bir hadisedir. 

Ji!ü'WMl~ 
Darüşşaf akanın 66 ıncı 

. .... ' .. ... . . . - . ~ . 

.. Halkçılık umdemizin en geni§ mikya.\'Sta ve durmadan tekem• 
m:.:l ederek inki§af cttğini görmek bu inkılabın diğer umdelerinde 
olduğu gibi bu urndcye de candan bağlı olan bir milleti, ken.c1i 
h-lkçr temayüllerini ve içtimai istek ve eksiklerini bu kadar i j 

arJayan devlet büyüklerine daha ziyade bağlıyor. Y 

Yaş üzüm 
ihracatı 

Gelecek mevsim ıçın 
ambalaj hazırlanıyor 

yıldönümü kutlulandı 
Dün bu münasebetle eski ve 

Çalışanı, günü gününe yaşayan bir sefil ve serseri olmaktan 
'.k•~r.t~rar~k istikbali düşünülen, yetimleri ve dulları çaresiz ve Ü· 

n msız bır halde sokaklara atılmıyan l::ir vatan evladı haline sok· 
r.lak, şüphesizki her medeni cemiyetin yapmağa borçlu olduğu 

; .... :m bir vazifedir • 

lki sene evvel tecrübe mahiyetin
de başlayıp geçen sene oldukça mu· 
vafafkiyetli netice veren !zmirin ya~ 
üzüm ihracatının bu sene daha bü
yük bir hızla inkişafr için icap edett 
tedbirler §imdiden alınmaktadır. ! 
Daha bundan aylarca evye}, yaş ti- 1 
zümlerinıizin bilhassa rağbet gördü 
ğü Londradaki ithalatçı firmalar ile : 
temasa girişen Tariş kurumu şimdi 1 
yapılacak ihracat için hararetli bir 1 
şekilde hazırlanmaktadır. J 

yeni mezunlar eski 
• İçind:, ba§kal.arı~n sırtın~n. geçinen tufeylilerin, sayısı pek 

;ı olan Turk Cemıyetı, bu vazıfesıni yapmaktan ve bu haklarına 

hı.,uşmağa yaklaşmaktan büyük bir gurur ve büyük bir haz duy. 

mekteplerinde. toplandılar 
t r.ı:.ktadrr • Suat DERViŞ 

M adridde tabii 
hayat avdet etti 

tarafından işgali ilzerine bilkuvve 
hitama ermiştir. 
Binanın cephesinde mermilerin 

açrms oldukları delikler Napolyon 
zanuuunda yapılmış bcmbardıman
lann ni~nelerile bir arada görülü
yo:du. Cassado, kxtaatmın katı ha
reketlerinden sonra komünistler, mu 
kavemetin faydasız' olacağını anla· 
mı~lar ve ekrerisi teslim olmuşlar

dır. 
At meydanında ve Chamartin 

mmt:ıkasmda bulunan son mukave
m"t yuvalan da dün öğle.den sonra 
tahrip edilmiştir. 

l\ r uhareb~lerin vukua gelmiş oldu
nu r.untakanm merkezinde bulunan 
Rom:ınya sefarethanesi dün sabah 
tahlis edilmi~tir. Sefarethane etrafın 
da nıkua gelen ve altı gün devam 
eden muharebe esnasında komünist· 
ler sefaret binasmm diplomatik ma
suniyetine riayet etmişlerdir. Ro
manya sefareti binasına ancak kaza 
eseri olarak pek az bomba isabet et
miştir. 

Normal hayat a\•det ettiğinden 
Madritliler, komünistlerin siperleri· 
ni görmek üzere sokaklara dökül
müşlerdir. Belediye müstahdemini 
tekrar işe başlamışlardır. Trarm"ay 
armlesi ele!drik tellerini tamir et· 
nı~de meşguldür. Dükkanlar bugün 
açılmı~tır. Sosyalist sendikaları rad 
yo ile ameleye hitap eden beyanna· 
meler neşretmişler ve komünist is· 
yanının hitamına binaen tekrar işe 
'başlamağa davet eylemişlerdir. 

Avrupa hadişeleri 
Am3rikalılar va 

Efkara umumiye bir 
harbe müdahaleye 

taraftar değil.. .. 
Ncvyork, 12 (A. A.) - Doktor 

Gallup tarafından yapılan Referen
duı:n, şu netlcelerl vermi§tlr: 

"Avrupa.da. harb çıktığı ta.kdirde 
Fraruıaya ve İngi1tereye gıda mad. 
deleri satmalı mıyız?,, sualine ge
len cevablarm yüzde 76 sı: "Evet,, 
tir. 

"Bu devletlere harb malzemesi 
satmalı mıyz?,, sualine gelen cevab
larrn yüzde 52 si: "evet" tir. 

Demokrasilere yardnn etmek için 
ordu ve donanmamrzı göndermeli 
miyiz?,, 1ruallne gelen cevablarm 
yiizdrı 83 U "hayır" dır. 

Nevyorkfa kar 
fırhnası 

Baş ölü, bir çok 
yarah var 

Nevyork, 13 (A. A.) - Bir kar 
Iırtma.!!ı ve onu takip eden rüzgft.r 
ve yağmur ile; gündenberi Nevyork 
ve civarında tahribat yap~aktadır. 
Fırtma, b03 .kişinin ölilmiln~ b 015 

kiıu~··~--· otômohll. • 
~~~~~~~ 

t 

!zmirden bu· sene ihraç olurıacal• 1 
yaş üzümler için tesbit ~dilen yeni 1 
tip sep:?tler şehrimizde hazırlanıl- i 
maktadır. Bu repetlerden 18.000 ta· 1 

ne yapılacaktır. Bu suretle 10.5 mil· ı 
yon kilo üzümün ihracına elverişli 1 
am.bal.Aj hazırl<ı.nmı~ olacaktır.1.:mir j 
den şimdiye kadar üzüm ihracatı a· 
ğaç~a.tnbaliı.j!ar iÇinSe )"flpıhnı:ıht .. 

ve. bı;tıun ıçın lazımgelen ~atıta1a: ı 
da hariçten getiril.mekteydi. Fakal . 
birçok defalar bu arnbalajlık tahta 
ların tedarikinde müşkülata düşül
müş, geçen sene Yugoslavya ile ya
pılan bir anla5ma ile ambalajlık 
tahtalar tedarik edilmişti. 

Dariişşafakanm 66 mcı tesis dö· •bin en genç mezunu olan Mehmet 
nüm yılı dün büyük merasimle kut· Aşikgil kürsüye gelmiş \.·e kısaca 
lulanmıştır. Toplantıda eski, yeni şunla.-ı söyleaıiştir; 

Darü~"3.fakahlarla kalabalık bir da· 
vetli kütlesi hazır bulurunuc;tur. 

Sepe~le ya?ılaca.k ihracat il~ ~- l\Ie:-asime Daril<~şafakalı ~talebe-
züm\e:-ın malıyet fıyatları da ~uşu· 1 nin söylediği istiklal marşile başlan· 

Lo~drad·a sulh 

·konferansı 
Çembarlaynm böyle bir 

tasavvurundan 
bahsediliyor 

rülmüş olacaktır. mıştır. Arkasından Darü5şafaka ku· 
I' rumu umwni katibi Harun Koca· 

-o- b can ir nutuk söyliyerek hülAsaten 

Kasımpaşa yoksullaf 
kurumu kongresi 

Londra, 12 (A. A.) _ Sunclay . Kaııımp~a. p yokııullar kurumu 
Dispatch g et . . bildi d·-· dün C. H. P. Kasrmpaş:ı Kamun ku. az esının r ıı;ıne j _ . • 
go
-re Çemb ı Lo d d b. ragmda yılhk kongresını yapmış ve 

, er ayn, n ra a. ır 
"Sulh konfe .. t , k ta idare heyeti iş ve mali raporları o-

ra.n111 op.ama sav. 
VUrundadır K f t A 

kunarak kurumun geçen çalrııma 
. on crnns a. vrupayt 

-'"'·ad d b 
1 

~ılı esnasında şümullü yardım işle. 
iS..\l:l.1'. ar e en ~ ıca meselelerle . _ . 
milstemleke ve silahları tahdid me rı yaptıgı anlaşılarak eskı heyet al-
seleleri görüşülecektir. Jr_ışla.r arasında ibra edilmiştir. 

Yeni idare heyeti için yapılan 

ikinci 
• • 

saçımı 

münt~hip 
hazırhklar' 

eec;irrıle lsmail Hakkı Korur, Dil
şad Besen, Edib Özkaynak, Rayet 
Taner, Memnune Özköker, Niza • 
mcddin Çağlıyan, Fehmi Ayral, 
Fahri Akten seçilmişlerdir . .... -

, , 

demiştir ki: 
.. _Bundan 74 sene evvel irfan 

ve vatansever bazı kimseler Cemiye
ti Ted~isiyei İslamiye adıyla bir c.e· 
miyet kurmu)lardır. Bu cemiyeti 
kuranlar arasında Yusuf, Gazi Ah· 
met Muhtar, Sakızlı Esat, Ktmil 
Süleyman, Rıza ve Nazif paşalar 

,·ardı. !Ik adım bir çırak mektebinin 
tesisi!e atıldı. Fakat sonradan bu te
şekkül pek mütevazi görülerek Da
rü;şafaka tesis edildi.., 

Hatip hun::lan ~onra Darüş~afaka· 
mn 66 yıllık tedris hayatının tarih· 
çesini Ye tekamtilünü anlatmış ve 
mektebin yetiştirdıği münevverler· 
den HasJ.n Ferit, Ahmet Ra~im. Is· 
mail Safa ve Salih Zekinin hatıra· 
lannı anrrıı~hr. . 

Harun Kocacandan sonra mekte· 

Müntehibisani intihabı hazırlık· 

lan tamamlarunıştır. Namzet listele 
ri yarın ilan edilecektir. Çarşamba 

gününden itibaren de rey verilmesi· 
ne başlanacaktır. Seçim münasebeti
le şehrin her tarafında propaganda 

-<>-
. Bir eroinci yakalandı 

Bır adam arkadaşını Polis dün Fatihte oturan Karslı 

nutukları verilmektedir. Dün hava· 
nm çok bozuk olmasına rağmen 

Taksim meydanında kalabalık bir 
halk kütlesi önünde Mustafa Tunalı 
tarahndan nutuk söyleruniştir. 

Bugün de gene Taksim meydanın· 
da bir SÖylev verilecektir. 

23 nisan çocuk bayramı ve onu 
takip eden çocuk haftası, yurdun en 
büyük ve en ileri davası olan Ço
cuk meselelerini önümüı::e koymak· 
tadır. (Ç. E. K.) 

yaraladı İsa isminde birini ya.kalamı§, ve ü
zt>rinde yaptığı aramada mUhim 

Dün gece Hacı Gıyaseddin ma- miktarda eroin ve esrar bulmuş • 
hallesinde Şebab isminde birisi :Mu- tur. Bugün !sanın evinde arama ya 

pılacaktır. 
harrem adında bir arka.da~ını bı. 

çalı:la yaralamr;;tır. Yaralamanın 

~ebebi eski bir kadln meselesidir. 
Polis tahkikata başlamıştır. 

ıroni:on amca 
maıınınıKüır 

ya pil:e ır oyco r 

"-Beni büyütmüş ve bugün mil· 
!ete nafi bir uzuv olarak yetiştirmiş 
olan sevgili yuvamın 66 ıncı yıldö
nümü dolayısile çok heyecan ve se
vinç duyuyorum. Buraya diğer ar
kadaşlarım ve büyüklerim gibi kim· 
sesiz geldim. Okuduğum sekiz sene 
içinde, zengin bir ailenin yavruları· 
na göst~rdiği ihtimamr gördüm ve 
yetiştirildim.,, 

Nutuklardan ı:;onra Ekrem Zeki ve 
refikası Verda Zeki tarafından bir 
konser verilmiştir. Bu sırada \'akit 
öğle olduğu için bütün davetlilere 
mektebin yemekhanesinde Darüşşa· 
fakanm me~hur yemekleri olan ku· 
ru fasulye, pilav ve üzüm ho,:;af ın· 
dan mürekkep bir ziyafet verilmiş· 
tir. 
Öğleden sonra bütün Darüşşafa

kalılar hep bir ağızdan Darüşşafaka 
marşını söylemişler ve saat 16 ya 
kadar devam eden muhtelif temsil
lerden sonra Ekrem Zeki ,.e eşi· 
nin ikinci bir konseriyle toplantıya 
nihayet verilmiştir. 

Topkapı dışında bir 
köşk yandı 

Dün geceyamı saat 1 sıralarında. 
Topkapr dışındaki Mitatpaşa çiftli· 
ğinde bir yangın olmuş ve büyük 
bir kö~k yandıktan sonra yetişen it· 
faiye tarafından söndürülebilmiştir. 
Yangm~ ne suretle çıktığı belli de· 
'jildir. Tal1kikat yapılmaktadır. 

Fethi Okyar 
Bir lngiliz üniversitesinin 

fahri doktoru oluyor 
İskoçyadaki Scntandr üniversite· 

si eski Londra elçimiz Fethi OkYS• 
ra üniversitenin fahri doktor un· 
vanrnı vermeği kararlaştmnt§tır• 

Fcthj Okyann Londrada bulun " 
duğu müddet zarfmda, liyakati ~e 
vatanseverliği ile İngiliz efkArI u. 
mumiyesinde uyandırdığı alaka "e 
teveccüh bu kararda 3.ııı.il olmuştur· 

Fethi Okyara haziran sonlarında 
bu yolda mera.sinı yapılacağı bildi· 
ril.miştir. Üniversitenin bu unvıı.ııt 
tanınmış ilim adamlarma ve fevk3· 
iade mesaisilc temayüz etmi~ kito• 
S('!erc verilmektedir. 

Dün geceki 
fırtına 

lzmirde kordon 
boyunu su bast1 

1 vu;;wmıı J. ıncıde) 
gar civar kazalarda bazr ağaçtst1 
yerlerinden sökmüştUr. Fırtına \'t 

yağmurlar yüzUnden Kordonb0)"1 
ve çarşıyı sular basmıştır. l{aı11· 
yaka vapurları seferlerini yapa "' 
mamışlardır. Fırtına. dola~ile Atı• 
kara treni bir saat kadar geç gel· 
mi§ ve umumi hapishane karşıSil'· 
da da bir ev yıkılmıştır. şundililc 
hiçbir nüfus zayi.atı haber~ 

Memlekette bisiklet 
yarışları 

lzmitte 
İzmit, 12 (A.A.) - Bugün .s? !d; 

lometre üzerinden olan seri bısıkle 
yarışları yapılmıştrr. wk çarntırlıf 
bir yolda yapılan bu yarışta m~sa· 
bıkların ekserisinin bisikle~~erı~ 
arıza geldi~inden, ancak üç musab 
yarışı ikmal edebilmiştir. . da 

:r-:eticede, bir saat 52 dakİ.1\3 e. 
lbrahim birinci, 35 saniye far~ •• 
Mi tat ikinci ve ayni mesafe ile Ş~ 
rü iiçünr:ü olmuşlardır. 

Ankara da . 
Ankara, 12 (A.A.): - Bisik~et ~

ri yarı~lar6nın üçüncüsü ~uguıı ıYı· 
at 9,30 da Adakköprüden baŞl ır 
rak SiT'rar. köyüne gidip gelJI1~ 5dc 
retile 50 ~lometre mesafe uzet111 

yapıldı. . d8 
JI-ıycaıı.Jı geçen bu müsah~ııci 

Nuri Ku~ bir buçuk saatte bırl 
Orlıan d~ ıkinci oldular. tel'' 

13 kilometre mesafede ve mekGa.ı1 
lilcr arasındaki müsabaka}:ı d~ ıca· 
!isesinden Cemal 23 dakıka. 3 

,11i ·1·~·111 a) 
za;dı. Bu koşunun ikincı ıgı 
mektepten Sabih aldı. ~ 

37000 ltalyarı 
• • • 
ışçısı 

Almanyada 8 ay müddet· 
le çalışhrılacaklar rşS· 

Roma, 12 (A. A.) - Lavoro ı;re 
cista gazetesinin bildircliğiJı.O g,,dıJ. 

· · yak'" 
37.000 ltalyan ziraat iş-çıs~ l<ııl· 
8 ay müddetle ziraat işlerınde pıııf 
!anılmak üzere muhtelif grıı 

·.ı ektir. 
halinde Alınanyıı.ya gı cc 
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Bedava doktor 
H ALKEVLERİ içtimai yardnn şubelerinin ı;ok hayırlı ve 

yurd saran dcğercle vo doğrudan doğruya. halk& milte
veccilı bir hiinıetini görüyoruz. 

Bu, günılen güne bütün Jlallte,·ıeri teşekküllerine §amJJ bir 
hedef haline g-c:iyor. 

i 

1 . 
i 
t 

Fakir halkı, e' mensubu doktorlara. beda\·a muayene ettir. 

mek, onların ha.yatlariyle kaygulanmak, doğrudan doğruya. bir i 
içtimai yardım demektir. 

Çok gil:ııeı bir iş, çol• gii:ııel bir hedef, çok yerinde bir say . 
.Cunu hatrrlıyanlar, yapanlar ,.e bu yolda halka, lhtısasmm 

elini maddi menfaatlerden uzak olarak uzatanlar, ne mübarek, 

ne aziz bir yurd hizmeti :rapmak yolunclaclırlar. Bu münasebetle 
içtimai bir hadiseye temas edeceğiz: 

Hiçbir meslek ve ihtisas t:ısav,·ur olunamaz ki tababet ka... 

dar beşeriyetin c1oğrudan doğruya Jlayatlyetlne müte\·ecclh ol· 
sun. 

1 :'ıILA:'ıIIZIN kal'! kaidelere 
.ı bağlnnmanıasıııdan şikfıyet c-

Neden? 

Dünyada hiçbir lıaclise, insan ısürabı l<adar korkunç değll
tlir. Zaten dü~ünülürse, bütün hadiseler et, kan Ye kemikten ö
rülmüş insan denen mahliılrnn can Ye hayat acısına. göre değer 
alır. 

"Cr duru II tl · ti ruz. em c ta ne zaman- • 
?tıLeri... c?:rle zannediyorum ki 

turkçe liirkçe olalı, kelimelerinin n:ı
~ıı Yazılacağı bir türlü lesbit edil-

fıncın iş lir; ancak arnpçadan veya 
arisi 1 Id - " · < 

1 .. · c en a ıgınıız .-elımelcrin .şek-

kn~ ~1Uhafaza edip ötekileri h<>rkesin 
c~ fıne hırnkrn:.ığı daha münasip 

Luırııu~uz. 
Biz bundun şik:'\yet ediyoruz ama 

~eğer başkn milletlerde de hunu 
l~t. 
· !Yenler varmış. !lfeseıa bu hafta 

ffclcn Mcırlamıc gazetesinde "I •ıı-dre . ' ••. n 

Ölümden sa.bit hiı;bir halükat yok denilebHir. Tababet ise, 

bu ezeli insan kad<'ı'ini miiml<ün olduğu kadar geciktirmek müca... 
dclesidir. İnsan ıshrabma şifa ilmidir. 

Dünyanın her yerinde eu küçüğünden en büyüğüne kadar 
Adem oğlu, ıstırabım ı1imlirecck, elemine şifa \"erecek \'e ebedi ve 
insiyaki korkusu öliimlc mücadele edecek doktoruna, tevekküJ. 
le, imanla, inançla kendini tc' eli l'der. 

Bılly, fransızcanın kol::ıylaşlırıl-
ıı~ak rerel·anın<lan bahsedcrkrn: "l\i
\'ın, giyim gibi, imla da bir moda ve 

~ah si zc,· k ınc.se lesi olmasın,, ti i yor. I 
~~ :'.\L An tlr6 Billy'ye Lürkçe öğretsek 
1
_1tnbilir ne katlar memnun olu!'! Fa
•at ııc de olsa l.Hı yaşıııa kadar keli· 
ıncteri muayyen bir im!,iya göre y:ız
ınağa alışmıştır, bizim diliınizdc 
~llckı up falan :razmağa kalk.acak o-
_ lırsa scııe }Jir kaideye l:ıbi oım~ık 
ıs ter ... 

Doktorun iııs:ınhk şuurundaki mcvkiini böylece tebarüz et
tirdikten sonra, Türk cemiyetiııin bir yarasına. temas ede1Jm : 

Yurdun bh'çok yerlerine tababd denilen ilmin ayak basma
dığım görürüz. l{aç k:ızamız var, kaç nahiyemiz ,·ar kl doktor 

bilir? Nice Jı:öylerimlz Yar ki, nice kas:ıb:ılarmuz va.r ki halk bu 
yoksulluğun günahml ölümle çcık.mcktcdir. 

Ne<len? 

Bu ilim ve ilıtisası \'eren mcktcb mi yok? Bu illin ve Uıtlsası 
ctiin~cek insan ım yok? 

HcpsJ ,·ar ve 18 milyon Türkiin 760 bin kilometre murabbaı 

ı 

.. :\fo.amafih makalesi hoşuma gilli; 
~tıııkü içinde bir zamanlar benim de 
0;;uına giden ve sonra nedense unul

~~R-urn ~~zı fi~irlcri buldum. Latin 
aı flerıııı ye111 k:ıbul etmek üzere 

~ldıığumu7. sıralard::ıytlı; bir f.(Ün mu-
ı:ırl'iı·Jcrirnizdcıı birine: "hi anın 
lıundan sonra hepimiz bir suretle yaz 
lııajfa mecbur olacağız; halbuki anıp 
lıarfl" · ·ı k' · · · .. l k' · · ,.rı ı c, ·ımımıım ~oy e, ·ııuımı-

:r.in Löyle yazmasında hoş bir şey 
~~~·ılı; aşai{t yuk:ırı herkesin mizacı 
]"' ":.-''.t""'·- ,., .• . -- .. 
_ up ınsan ııı la kendisidir,, <lerleı-; 
ltııli'inın rla insanın ili kendisi olııın~ı 
lıoşıınıa gider; çok şükür lalin harf-
l~ri ele bu keyfimize mani olmadı, iın-
l<ıın ız gene şnhsiyclimizin ayııast ol
ııı:ı!\ıa tlcvam ediyor. 

l\Tcsclfı "söylemek,, fiilinin halini 
':ısrif celin: söyliiyorum, söyliiyor· 
ıuı, Y.s. Herkes böyle yazmıyor ki! 
tazı!an "süyliyorum", lıazıl:ırı d:ı 
~ÜYlc:rorurn., şeklinde yazıyol'; yani 
; Şekil v:ır: le, li, lii. "Le., ile yar.ıııı-
r c~ki ırrmncrin bir kaidesine riayte 
~i:rorlar: "Fiillerde asli madde dc
l-ııııcz.,, Mademki söylemek ıırns<l:ı-
1· 111 l. sli maddesi sö11/c'ılir, o halele 
Cır u tasrirtc ayn~n kalınası l:izını-
tlı, İtiraf edeyim ki eski harfler za
llı:ıınıı:ı ela, şimdi de süylcyorıım 
!)ckudc yazan tara. k::ı rşı, :ıclclft ner
l'C!le,cnzcr bir his duydum; huzı yu
Zıl:ıı, sırf içinde ~vle bir şeye r:ıs
~:ld(im i~iıı clinı~lcn allığıını bili· 
~1.nı .. l-i:aitlcye, bel'l de pek mnnasız 
ır 1\li<!cye o derc~tye kadar ria-

j eı !.,•·Li,: ik yazanlaı ise, lalin h:ırf
eriııı daha yeni kabll\ ettiğimiz z:ı-

111arıı,rd::ı çıkan ı;ır:ınıer .H:ılıına ria-
~·cı c(iyorl:ır; onda, y üıüacle kalın 
\·u -
.. :ıycııcriıı ı'ya, ince nı:vclleri n de 
'.
1
.l'c laha\'\"iil cttiiH l.ıir kıi<le oltınık 

l er· 
1. ı sürülü\'or<lu. Bu, müı.lfn:ı cdilc-
/11; r :r.alcn. sii11Ieyorum dcıcıJi~inıiı 
l'.111lı1kkak ise de siiIJliİllil'Um mu. 

1 °k~a siiyliyorıım mu dcdHmiz pek 
ııl!lli <Teğildir. Öyle yaı:.ınl:ıın yaıı-
11rııı ı o!rnyabi lirinı. Fakat lın, kentli 

1'-sıılıııııa:rn ile ,ynzınnğı lerilı e<len
ıı·ı· ıcnirıı; ~·ünkii Jıöylc yazalar gnı
ıı1~. kitanlarının lrniılclcrincn ziya
\ l,c•nıli talaffrndarına ccınmiyel 
eı·iı·lcr. 

r. Oaha hö\'Je hirrok kelim«~ri, key-
111 • • ' 

lıiı 117.İn İslediği şekilde yazınmız k:ı· 
ı~ 1ı1 ~· Hepsini, şöyle bir~ı.·akıncl:rn 
rı ık edecek olur.sak, bırtkıın ına-

lnı· k ı . ı . . , ~- çı ·artır ve lcıncııı crınıızın 

( ;1t:ıkıerleri ne. ıihıı iyetlene rl:.ı i r 
••. 

11 nı-c·ler lıuldıı<Tumuzu vnmederck 
·~\" .. 
tülı:~~lıilir_i1.: El y::ııı~ıı.1~ Jıkar:ı.k ruh 
ı·:ık 111ne gırışınek gılıı ına~·a haka-
1,~ rutı tahliline kalkınınk ... Bu, 
l/

1 kiııısclcrin objektif, 1ıııi tcııkiıl 
Pltkl · · · J . l 1:11 arını ıuılıa clınelcınc ııznıc 
erk' ı 
1,. 

1 ona hic doyum obo.z. 
l,~ 1 ·: 1ıncın söylcrncğe hcct Yar mı? 
l:iiı:~'.~ _a~ıl scYdiğiın im~clcr, l.ıir 
ıı 1 

11 ııııl:ilnrı ertesi g[tkü iııılrt!arı
ıı1n 1'Yıı11ynnlardır. E~k hıırflcr 1.a
~a~~1'1da rl:ı "doğrudartoğnıya,, :ra
~-ı aı·da11 lıoşlaıı ırtl11n çiinkü onlar. 

satılı mesaha.sı üzerinde haş::ı.t emniyetini mümkün olduğu kadar 
: koru~·acıık doktor yetiştirebiliyoruz 'e yetiı;iyor. Fakat, bizde 
S mesJcke bağlr kalmal\, mcs~ckin ic:ıh ettircUğl halk ,·azilelerinl, 
: 
: memleket veeibelerini takdir etmek iı;iıı lazımgelen şuur \'e zih-

~. niyet henüz olgunlaşmış değildir. 
lfckteptcn çıkan birdenbire bir tez;;ô.h açmış esnaf gibi mcs. . 

~:=:. !ekini tlcaret bezirgil.nh~rı haline getirmek kaygusuna düşüyor. 
Ye onun içiıı bir yurd da,·ası kalmıyor. Şahsi Jıaya.t icablarm.ı, : 
meml<>ket ,·azifesine tercih edh·cri~ror. Gönderildiği yere gitml. S 

! yor, gittiği yerd;) ~a.h~mıyor. İlmini, ihtisasını, ,·azifcsini parn i 
i ile ölçmek gibi bir zaafa düşüyor Ye biz bu zaafı en mütekimH, • 
~ .u--:. ..;;a~-~.....w.ı. • 0 • •lnl(,toria rmuzcla daha ka tmerJea• i 

ml5 ola r a l< giimıeldcn m ütcelllm ohiyor°"'-

nirl\&Çl müstesna.,..airgl aoıttorumur ' 'ar ki kendisini, hlzme- J 
tini, ihtisasını parayla cl<>ğil, ancak minnet ve şükranile ödlycbi- İ 
lecek halka. kapısını a~mıştlr? İ 

lfastanelerimjzin ISıfi gelmediği meydandadır. Ha.Ikın dokto. = : 
ra, tab:ıbcte ihtiy:ıcr da gözönündedir. i 

Ilayatlarmr, tarihlerini, hatta senetlerini ya.pnuşlarm bile 
halii. kapıları halka açılmadı. 

Bu itib:ırladır W tıb mekteı)lerimizdc talebeye, önce halka hiz
met zihniyetinin aşılanması llzırnclrr. Bu meslekin üstünlüğü te
barüz ettirilmelidir. l\lckteptcn çıkan Türk genci mesleğini koltu

ğunun altına sıluştırııl kendisini iştiyak Ye ihtiyaçlar zebunu ola-
' ra.k bcldiycn hafüın a;t;:lğına gitmeğe b.azırlanmalıclır. 

l\lcs1e~e bağhlık esas olmalıdır. l\feslekin idealini ticaret n 
tezgalıtarhk zilın!yeti içimle yere sermemllcllr. 

Halk\•leri, bu biiyillt memleket .ihtiyacının nasıl önlenebilc. 
ceğini göstermek ,~o nUmuneJcrle ifade <'tmck vaziyetindedir. 

Fakat, l•afi değildir. Bu halk hfametinde, mcktebile, mütehassısı 
ile ve bütün lrnd!'et, ~unct YC <'lcmanlariyle bu mesleğin elbir. 
Hği yapması gerektir. 

................................................................................... -.............. . 

Mudanyada Maslakta bir 

mütareke abidesi 1 ?tomobil _k_azas~ 
Mudanyada istiklal harbi müta-' Bır zavallmın ıkı bacagı 

r~k~s~nin }m:~amşı. hatır~sını tes- kırıldı 
bıt ıçm bır abıde yapılacagını yaz· . . 
mıştık. Heykeltraş Sabiha B _ Evvelin gece Maslakta elh yaşla-

engu d b' d 'k' b v k taş taraf mdan ha rlana • b 'd , nn a ır a amm ı ı acagının ·ı-
zı n a ı e I 1 .1 . . 

"'tatu·· k1 ! s t 1 ·· ·· .. · 1 1• n ması e netıcelenen bir otomobıl 
.~ r e me nonunun ın n ap 
arkadaşlığım tebarüz ettirmektedir. kaazsı olmuştur. 
Abidenin sagv tarafında ı .. .. .. Kazazede seyyar fıstık satıcısı , nonunun R d. E . 1 ~ .. .. 
Mudanya mütarekesi şartlarını ec- uş~ ır. rmenı mezar ıgı o~un-
nebi devlet mümessillerine dikte e- de gıd~rk~n arkasından gelen bı; ~-
derken gösteren bir rölyef vardır 1 tomobıl ~ıddetle çarpmıştır. 1 etı-

.. yenler iki bacağı kırılan ihtiyarı 

Rölyefle, !nönünün yanında orge-
1 
Şişli çocuk hastanesine kaldırmış

neral Asım Gündüz ve arkasında da lardır. Meçhfil otomobili bulmak 

Türk zabiti ve fükerleri görülmek- kazası olmu5ttır. 
tedir. Abidenin sol tarafı ise İsmet ----------'-'--'---

!nönünün mareşal Çakmak ve di· 
ğcr kumandanlarla beraber Mudan- Yurtta 35 milyon Türk ve büyük 

ya halkı tarafından karşılanışını ku:vet ve saadet kayna~rğı çocuk 
göstermektedir. Heykelin dikileceği Esırgeme kurumu teşkılatmı yar-

dımlarınızla kuvvetlendirmek bu kaidenin ön tarafına ise Atatürkün . 
şu sözleri yazılacaktır: :aadet~ ~ize bir ba:ında temin etme· 

ge kahdır. (Ç.E.h .. ) 
"ismet lrıöniinii.n gösterdiği Uya· 

•tııcıe . ·ı. k ı· ı-ı~~ı. rın :nızı şekli p Jl ·ıyme ı 

1 , '.ll:c "i<'~·h:rc• <'hcnıniyet vcrmeclik-
'·lt • ., .. 

u\J~\crirlt-r. 

Nurtııalı ATAÇ 

lwt ve f artı gayret kendisine tevcihi teriltim. - Atatürk, , 
vazifede isabetini fiilen is bat etmiş 1 Kaidede bulunacak diğer yazılar 
bulmıduğıı için millete harşı, ordu- da Atatürkün gençliğe hitabesi bu
~ karşı, tarihe karşı tamamen müs lunacaktır. 

ffi!J m1rmt;t.Jlt?ıniıl 
Tütün işçileri, mütehassıs 
işçilerin vaziyetleri acına

cak haldedir diyorlar ' • "Başka 
istediği 

memleketlerde, tütün taciri tonga yapmak 
zaman tütünün beher kilosuna açıktan 

bir para ödemeğe 
böyle bir 

mecburdur. Neden bizde 
mecburiyet yok? ,, 

İstanbul tütün depolarında ve 
müesseselerinde çalışan işçilerin 
dertlerinden bahsederek istedikleri
ni üç maddede hülasa etmistik. Dun 
lar, gayrimamul tütün ihracatının 

durdurulması, tonga denilen usulün 
refi, 30000 kadar olan işçiye birce· 
miyet kurulmasıydı. 

Bu yazımız münasebetile sabah 
refi.)clerlınizden birinde kısa bir fık· 
ra intişar etti. Umumiyetle işçilerin 
taleplerinde hak bulan bu fıkra mu
harriri, yalnız bu nazik mesele et· 
raf mda hassas olmak l!ıımgeldiğini 
işaıet ediyordu. 

Türk tütün limitet şirketinde ça· 
lışan Ltltfi adında bir işçi gazetemi
ze müracaat ederek bu fıkra müna· 
sebetile şunlar ısöyledi ve bu söyle
dikelrinin işçilerin mühim bir kısmı 
ile müzakere edilip mutabık ke.lınan 
fikirler olduğunu ilave etti. 1'Arala· 
rmda müesses bir cemiyet bulwıma 
dığı için işçilere şamil herhangi bir 
işte ancak bu tarzda harekete imka
m olduğunu,, söyliyerek sözüne başlı 
yan Lfttfi diyor ki: 
"Neşriyatımza teşekkür ederiz. 

lşçi, müşterek haklarım müdafaa 
yolunda bir cemiyetten mahrum bu
lunduğuna göre bu memleket vazife· 
sini elbette matbuatımızdan istemek 
mecburiyetindedir. Buna tavas.sut 
ettİniz. Tütün işçileri, haklı olma· 
Ul.hlOJ.ı. 1~ U...rG..d'O" :ır~ .-~ .... .ı.,. 

nihayet yapılamadığı takdirde böy· 
le tedbirler almak imkınları bulun· 
dUb'Tunu bildirmekti. 

Büyüklerimiz tetkik etsinler, araş
tırsınlar. Hakkımız yoksa yok desin 
!er. Varsa bizi bu vaziyetten kur
tarsınlar.,, 

E\ret bu tütün işi bir ince mesele
dir ama, işçinin isteği de incelenme
ğe değer bir meseledir. Bu ince me· 
sele üzerinde ne kadar hassasiyet is· 
teniyorsa, bu inceleme işinde de o 
kadar sürat ve hassasiyet talep et
mek gerektir. Biz kendi hesabımıza 
Türk tütün işçisi adına vaziyeti ol· 
duğu gibi bildirmekten çekinmeyiz. 
üst tarafı alakadarlara düşer. 

• • • 
Not: 
Gazetemizin 8 mart çarşamba ta· 

rihli sayısında "bazı geceler aç ya· 
tan beş yavru yardım bekliyor,, baş· 
lığı altında !smail adında bir hama
lın hayatından bahsetmiştik. Hamal 
tsmailin oturduğu köy mümessilleri 
bu yazı münasebetile şu izahat! ver· 
diler: 

Papa dün 
g"iyd~ 

taç 

1- lsmailin beş çocuğundan biri 
orta okulda, diğer ikisi de köyün ilk 
okulunda himaye heyeti tarafından 
yedirilmekte ve yatmlmaktadır. 

2 - Isnıailin kardeşi ayni köyde 
helvacılık ve tatlıcılık yapmakta ve 
annelerine bakmakta, Ismaile de 
yardım etmektedir. 

3 - Beş çocuklu olduğu için yol 
vergisinden istisnası mürnessillerce 
temin edilmitşir. 

4 - Şimdiye kadar Ismailin mo
tör §Oförü olarak çalıştığı Mehme
din motöründe çıkan ihtilaflar dahi 
daima Ismailin lehine halledilmi~. 
bu ~uretle çok çocuklu olması vazi· 
yeti mümkün olduğu nisbette ko· 
runmuştur. 

5 - Mümessiller çok çocuklu ai· 
lelere yapılan yardımdan !smailin 

de istifadesi için teşebbüste bulun· 
mu~lardır. 

l\faballe mümessillerine, köylerin· 
deki muhtaçlara gösterdikleri bu 
tarzdaki alakadan dolayı kendi he· 
:3abımıza teşekkür ederiz. 

Belediye ve 
otobüs seferleri 
Nisan devresinde Şehir 
~eclisinden müsaade 

istenecek 
Belediye, harap bir halde olduk-

Tonga denilen iş çok yorucu ve üzü
cüdür. Filhakika tütlinlerimize re· 
kabet vaziyetinde bulunan memle
ketlerde bu tonga usulü yok değil
dir. Biz kendi hesabımıza bunun · 
memleket bakımından fayda -
smı görmüyoruz. Ama, nihayet, bu 
iş mahiyeti itibarile yurdun bir ti
caret siyaseti meselesidir. Eğer böy· 
le lazım olursa gene böyle olur. Bir 
şey demekten sarfınazar, itaat ede· 
rek daha fazla sayile başannağa ça
lışacağımızdan şüphe olunmamalı· 

dır. 

ı tarından dolayı hepsini seferden 
menettiği Rami otobüslerinden son

! ra şehrin diğer semtlerinde işliyen 
otobüsler üzerinde de esaslı bir tet
kik yapnıağa başlamıştır. 

Ancak bu takdirde de bir mesele· 
meydana gelir: Biz, her yerde oldu· 
ğundan başka türlü hareket edilme
sini istemiyoruz. 
Diğer memleketlerde. ve bilhassa 

komşu devlet Yunanistanda tonga 
işinde şu suretle hareket olunuyor: 

Tacir, tonga yapmak istediği za· 
man tütünün beher kilosuna açıktan 
bir para vermek mecburiyetindedir. 
Bu parayr işçinin kasasına yatın· 

yor. lşçi cemiyeti bu parayı, işçile· 
rin işsizlikleri veya işlerinin azaldığı 
zamanı nazarı dikkate alarak istis
mar ediyor. 

Bu itibarla o memleketlerde ve 
belki her yerde tonga işçisi de yev
miyesini basmabaşı bağlama işi iş· 
liyen i ş ç i t a m o l a r a k 
alır. Yani tacir, yanın ücret ver 
se bile diğer yarım ücretini işçi ce· 
miyetinin kasasına öder. 

Halbuki bizde böyle değildir. Bir 
tacir veya müessese hiçbir şarta bağ
lanmadan tonga yapar. Bu yüzden 
mütehassıs tütün işçileri çok peri
şan haldedirler. Çünkü tonga işi ih
tisasa lüzum göstenniyen işçiliktir. 

Gayrimamul tütünleri Triyestede 
işletiyorlar. Burada Türk işçisi yok 
mu? Kaldı ki Türk işçisi bütün dün
yada şöhret, itibar ve rağbet ka· 

zanmıştır. 

Bizim elimizden mamul olarak 
çrkan işle dünya rekabet edemez. 
Cemiyetimiz olmazsa böyle vaziyet· 
lerde şunun bunun keyfine mahkCım 
oluruz. 

! steklerimiz bunlardan ibaretti ve 

-
Papanın giydiği tcıc Ttaıtt16nırken .. 

Vati.kan, 12 (A.A.) - 12 inci Pi
nin taç giyme merasimi bu sabah 
yapılmıştır. Mutantan bir şekilde 

yapılan merasim, saat 8 den 13 e 
kadar sürmüştür. 

Şehrimizdeki merasim 
Dün yeni papanın Rornada tac 

giymesi dolayısile Pangaltı Erm~ni 
kilisesinde de merasim yapılmıştır. 
Merasimde şehrimizde bulunan se
fir ve konsoloslarla kalabalık bir 
katolik cemaati bulunmuştur. 

Yeni cemiyetler kanunu
nun tatbikatı 

Eski cemiyetler, yeni cemiyetler 
kanununa göre nizamnamelerini de· 
ğiştirerek vilayete müracaatte bu
lunmaktadırlar. Bu iş temmuz a
yma kadar tamamlanmış olacaktır. 

Spor klüplerine verilecek müsaade 
için evvela beden terbiyesi genel di
rektörlüğünden müsaade alınmakta· 
dır. 

-<>-
Hava Kurumu menfaatine 

müsamere 
Türk hava kw-umu menfaatine 

Şehir tiyatrosunun komedi kısmm· 
da bir müsamere tertip edilmiştir. 

Yarın akşam saat 21 de verilocek o
lan müsamerede De Marki ile Ka· 
rakaş ve reCikası tarafından alaf
ranga konserler verilecek, Şehir fr 
yatrosu artistleri tarafından "Dama 
çıkmış bir gü::el,. isimli üç perdelik 
bir komedi temsil edilecektir. 

Belediye, uzun müddettenberi şe
llir otobüslerini bizzat işletmek iç'in 

~ tetkikat yapmaktadır. Bu tetkikler 

sonunda esasen kendisine ait olan 
otobüs imtiyazını belediye li:ullan-

mağa başlıyacaktır. Bunun için şim 
eli işi.iyen otobüslere verilen ruhsat 

"muvakakt., kaydiie verilmiştir. Be· 
tediyenin otobüs işletme imtiyazım 
bizzat kullannıağa karar vermiş ol· 

masından sonra üç yıldanberi yap· 
tığı tetkikler esnasında tam 34 fir
ma belediyeye müracaatle otobüs 

vennek teklifinde bulunmuştur. 

Bunların içinde işletme işini beledi
ye namına deruhte etmek istiyen 
finnalar da vardır. Yapılan muhte
lif şeraitte ve muhtelif tip otobüsler 

arasından en muvafık şerait ve tip
te olanların seçilmesi için bir taraf· 

tan tetkikler yapılırken diğer taraf· 
tan da bu firmaların taahhütkriı:i 
ne dereceye kadar yerine getirebile
cekleri hakkında mahallinde tetki
kat yapılmaktadır. 

Belediyenin karan bu yaz otobüs 
işletme imtiyazım h."Ullanmaktır. Bu 

nun için şehir meclisinde nisan dev
resinde bu hususta teklif yapılacak
tır. 

-o-

Silivride hükumet 
konağı yapı l acak 

Oldukça harap bir halde bulunan 
Silivri kazası hükumet konağının 

vaziyeti Milli Şefin son silivri seya
hatinde de nazarı dikakti c.elbet
miştir. Bunun için burada yeni bir 
hükOmet konağı in~sı kararlaştırıl
mış ve yinni bin liralık tahsisat ve· 
rilmiştir. 
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Pı~ağın başında 
yeni bir fe lAket 

dolaşıyor? • 
mı 
_. Baştara/& Z incidı '§&fa yol açmak ve orta A:vrupıyı 

lerin:lcn çıkmaları yasak edllmiıe vaktile balkanlar.a hu 'fOIJeL 
tır. Tramvaylar ve otobüsler, bo§ lerden kurtarmak istemilfl. 
plara• s fer >:ı.pmaktad rlar. Praı, 12 (A.A.) - Yeni Slo-

Ba~vekıl Karol Sidor, silkt\rtetin vak hüktımetinln erkinı Reiaicum 
etini tc ı.in etmelc üzere bazı burun önünde yemin etmek isJa 
· i 1 almrıtrr. Bu cüınledm ~ buraya gelmiıJerclir. Yabııt fflri 

• ukL1metçe alman askeri hükfunete de intisap etmit olan ve 
... ri kaJ:iırmış ve sivil Çek bu acbeple yeni<leıı. ,anin jelbh\ 
• ·,le jandarmalara sala- etmesine hacet kalmıyan Sidor 

'.'ti iade etmiştir. Bratiılavadı kalırııJttr. 

• .:ındarmaları 24 saat içb. Bratialava, 12 (A.A.) - Dahi-
.:mleketi terkedeceklerdir. liye nezaretine ıetiritcn Sokol'wı 

Başvekil Maravya ve Bohemya- yerine Slovak Diet meclisi reisliği. 
v sevkedilcn mebuslarla tevkif e- ne Teplanski tayin edilmiıtir. 

ı n pap .. s, mebus Hlinka muha- Bratialava, 12 (A.A.) _ Gece 
f lan şeflerinin serbest bırakılma. bir~k mafuaların ve iki Yahudi 

emretmiştir • kahvesinin önünde kestane fiıck· 
~şvekil demiştir ki: teri patlamq ve maddi hasara te· 

• - Hlinka muhafızları hükii- bep olmU§tur. Yapılan tahkikattan 
mete yardım etmek i.ııere ihdas bu fiıe!derin Almanlar tarafından 

mişlerdir. Vazifeleri Jtaat et- bırakıldıiJ anlaıılmrıtır. 

Sabahleyin ıilkunet avdet etmiı 
ve ıehir bayraklarla donatılmışur. 

Almanya memnun Almanlar Antlusu tesiden &amalı 

Bertin, 13 (A.A.) - Alman 
matbuatı Praga karıı gittikçe §id

etlcnen bir ton kullanmaktadır • 

haçlı bayraklar asmıtludır. 
Slova'ldar ııc, çifte dallı Slovak 

baçlarıru taJıyaıı bayraklar asmıı
lardır. 

Volkişer Böbahter gazetesi bü- Berlin, 12 (A.A.) - Alman ~s-
yuk harflerle ıu ba11tkları koy- tihbarat bürosunun bildirdiğine 

muştur : 
"Çekler Slovakyada şiddetli bir 

terror tesis ettiler. Galeyan git
tıkçe artıyor. Çeklerin Alman
ya aleyhinde ·taşkınlıkları.,, 

göre eski Slovak nazırlarından 
Durcanski, Viyana radyosunda bir 
nutuk söyliyerek Çeklere §iddetlc 
hücum ctmiıtir. Sabık nazıra g<J. 
re, Çekler Slovakları muhtariye
te olan haklarını:1an mahrum bırak 

---, .... !~AbER - XlC.-m Po.twır 
13 MART - 1939 

Çocuk rteden. Zoruldar? 
Çocuk obmyanlann lıo

ruldayrp iç ııJı:ar, hele ya. 
takh vagonda yola clderJı:en, 
altınızda yahut üstünüzde 
hattt yalarJdaki bqb !>ir 
komparthnanda lıorulda-
yan bir adam tesadüf ederse 
yolcuJu1c Adeta bit relüet o
hır. 

Fakat çocukların horul
dama.sı yürekler acısıdır. 

Bakınız, şu minimini kız ço
cuğuna: ga.ılerini kapayıp 

ta uyuyunca hemen horuldamaia baJlıyor. Hem de uykusun. 
d.ı rabataız oJduiu belli. Yaatığı iyi konmamıı da ondan ho
rulduyor, dersiniz. Yaatıtı kendi elinizle düzeltirainiz. Ço
cuğun borultuıu kesilmeı, ters tarafa yıtmıı ta ondan der
siniz .• &tını öteki tarafa çevirirainiı-, gene horuldamakta 
devam eder. Ne yapu.nu horultu kesltmez. ÇünkU horultunun 
sebebi çocuğun va.ıiyctinde l.:fefil, vücudunun içindedir. 

Uykusun.da horuldayan çocuğa uyanık olduğu zamanda 
<likkat ediniz: Ben.ıi Jrül cibi, kendisi zayıf, gözlerinin etrafı 
siyah çemberle çevrilmit gibi, dişleri ileriye, doğru 4Sıkık, 

burnu ince ve u.ı~ üst d00aiı kısa, fakat alt dudağı daha ge
ride, ağ.ıı hemen .daima açık. 

Zaten cüacai de yqına göre küçük kaJmıı, zekb1 da pek 
uyanık değil, bakıp dumanlı. Burnundan rab.2t nefes alama. 
dığı için af.ıını açık tuttuiu beJli. Horuldaması da OD:lan .•• 
Çocuk nezle olunca - pek te •ık nezle olur - nefesinde ıüç
lük artar. O yafta burnunu da temizleyemiyeceji i~in burun 
delikleri bildiğiniz maddelerle dolar ve çok defa ldudaklarma 
kadar da akar. 

Çocuğun sesi ide bozuktur. Ağlarken, söylemeğe başla

dıysa, ıöyleıken burundan siSylediği, hım hım olduiu anlaıı· 
lır. Arada sırada kendine sağırlık ta geldiği belli olur. Bazısı 

da kulaklanıu ıöstererek aglar, ora.da airı var demek .. 
Di§leri çıkmağa ba1ladıysa onlar lda bozuktur, çıkan 

di§Jcr biribirinin üstüne biner. Çocuiun damafına dikkat e
derseniz, Yeni cami kemerinin tavaru pbi olduiu ıözünüze 

Yazan : Dr. CI. A . 
saıpu, :Ağmun arka tarafı, boguınm yukarıaı daima heyu 
~yu kirlerle doludur. 

Göğıü de pek .dardır, karnı büyük, omuzlan yu~ 
doğru kalkık, bazıaının belkemip de çarpuk, çocufun lttahr 
iyi.. Fakat ne kadar yese bllyümiyor, lmka ıibi ... 

Horuldayan çocuğu kulak. bofu w ...._ miitdl•-
bir helcimc ıötüriinilz. Muayene e~ince onda vejetuyon bu· 

Junduğunu haber nrecek, küçüs bir ameliyatla çocuğun ho
rultıunun ıe~eceğiııi. aonra daha iyi büyüyeceiini. aaydıfım 
alimetlerin kalmıyacaiznı aöyliyecektir. Onun münasip g&-
düğü zaman çocuia ameliyat yaptırmakta tereddüt etmeyi· 
niz ... 

Çocukların bulu honıldaırıaz da, yalnra nefes alttken ıı
lık gibi bir ses çıkarır. Bu 9es lcimiainde ince. kimisinde ka
im olur. Çocuk uyurken ıslık ıeıi Yalrit .akit artar, o zaman 
çocuk moranr. 

Bu ıslik ıesi de çocuiun burnu tıkalı yahut dolu olma. 
ımdan ıelebilir. Öyle olunea ~ocuğun burun delikleri temiz• 
lenirse hemen geçer. 

Geçmezse, bat1ca bir sebepten ıeliyor, ~emektir. Kimi
siok, çocuklar bilyüyüneeye kadar boyunlunun apğramda 
ve ön tarafında bulunan timüı guddesinin pek büyük olmaaın· 
dan ileci gelir, bu gudde hançereyi -daraltır, seı ondan gelir •• 
Bu halde timüsün kendi kendine kaybolmaunı beklemek za .. 
rurfdir. Zaten ses, çocuk bir, nihayet iki yapna ıelinee 
kaybolur .. 

Kimidndc ıslık sesi hançerede ıekilce bir bo.u1dukt.an ileTi 
gelir. Böyle, hançereıinde bozulduk bulunan, uyurken çıkar· 
drğı ıslık sesin-den dolayı tedaviye çok defa Takit kalmu. Böy· 
le çocuk zaten pek r:aytf otur. Bazıırında da, ıslık sesine •ebep 
dilin ıekilce bozuk olmasıdır. Dili arkaya doifu düşük oldu
ğundan çocuk uykudayken nefes borusunu daraltır, ıes çıkar• 
tır. Böyle çocuklardan, ıene pek zayıf olmakla beraber. yap· 
y11nlar da vardır. O zaman da çocuk, bir iki yA91na •elince 

· uy'kuda çıkardığı ıslık aeıi kaybolur. 
Bereket versin ki bunlar pelı: ender ıörülür hallerl~ir. En 

çok İJidiJ~n bayalı horultudur, o da mütehaasraın muayene· 
sinden sonra küçük bir ameliyatlı ıcçer. 

Bu gazete Alman ekalliyetinin 
ışleriJe meşgul olan nazır Karmo
sir. .. n hariç bırakılmasından şika
yet etmek ve şöyle yazmaktadır: 

mağa uğraımakta ve StovakJarın -------------------------------------------------------
zararına olarak kendi menfaatle-

"Memlekete yabancı olan cel
latlara rağmen halk boyun eğmi
yor. Meıru 'TİISO hiılcQmeti n Slo 
vakyanm hürriyete kavuıması le. 
hine tezahüratta bulunuyor. Halk 

u suretle Slovaklara yapılan .ı.k
sızlıklım dünyaya ıl~n ediyor. 

Diger cihetten atrenildigine 
gore, Alman ckalliyctlerine men
sup 70 'kişi ile Alman tcbaaaından 
dört kiti tevkif edilıniftir. Mevkuf 
lar aras nda bulunan profesör Be. 
la Tuka'nın hapishaneye nakledi
lırken ölcJurülmesinden korkul
ma tadır.,, 

Bertin, 12 (A.A.) - Yan res. 
mt membadan bildiriliyor: 

Berlin polıtik mahfilerinin Slo 
vakya meaeleai karııamda aldık. 
lan vaziyet, Alman matbuatının 
aldığı vaziyetin tamamiyle ayni.. 
dir. 

Prağda, teşrinievvel badisele. 
rmden sonra milphede edilen 
p ko ojik değişmenin muvakkat 

ir mah·yct gösterdiği burada, 
bılha sa son haftalar zarfmda 
gıtti artan bir endi~ ile kay. 
dedilmi tir. Bilhaua. bu sene bL 
dayetindenberi vukua gelen bazı 
had:seler, Çeklerin. vakayiin in. 
ki af ı kar~ısmda terkedilen vazi. 
~eti başka yoldan yeniden elde 
~tmck arzusundan vazgeçmemi§ 
olduklarını göstermektedir. Prag 
Beneş rejimi altında Alman gnı
punu tethi' edeceğini ve tazyik 
altında tutacağını aenmqtı. Sim 
eli de Çek hi.kimiyetini yeniden 
tesia için, evvela Karpat Ukray. 
nuı ilzerinae mali ve askeri ta7-
yikl r icrasına başladı. Aksüla ~ 
m 11 '"İn zafından cesaret alan 
Prag, şimdi de Slovakya ya kar. 
şı cebir hareketini yaptı. Bu ce. 
bir hareketi haIA Çekoslovakya -
da ya ıyan Almanlar Uzerinde a. 
ı tesirler tevlit eyledi. Süngü. 

l rin ve diğer tazyik vaşıtaları. 
nın yardımı ile, Presburga yeni 
bir hükumet getirltdf. Bu hQkQ. 
met Prağuı fJkrlnce, °'lderin 
pozisyonunun fili bir takv_iyesi 
ıle eski vaziyeti yeniden tetıis e. 
decektir. 

Bene rejimini çok andıran 
bu mantaliteye ve bu metodla.. 
ra. döntlş, Almanyada, hayret ve 
derin endişeler doğurmaktan hall 
kalamaz. FıJhaklka MUnlhte ba1-
lıyan ve Viyanada devam ettlri. 
len politika, orta Avrupada inki. 

rini temin etmeğe çalıımaktadır

alr. 

Hatip, Tisso hü\umetinin azli 
kanunu esasiye uauııyir olduğu
nu, çünkü Slovak hülri\metinin an. 
cak Slovak · ~e veri· 
lec:elr"'.Wr fillM'ftJ' 
kilebilece~ a51lemiftir. 

Mumaileyh, TillO JalkQmctinin 
vulf,.. dHam etmeli ıt.mıel· 
dillDl ..,..ttiktea ... Mtice 

olarak dı•'ıtir "1 
"W t1a .m 11ti1111• .. 

ccifmbl .. - Hli...._ J.,a. 
Jiat ,.,........ .......,. , .. 

ınabaf9• .. actfımi.d .. temia 
eıledaa. 

Hakiki aşkam 
gazetesi 

G Jnün en son haberlerir 
Y91".8fttfir 

lstanbulda 
P. u vazlyetteo laı 

tek gazet e 

HABER'dir 

Hayla ve Akkclda 
umumi grev başladı 
Amman, 12 (A.A.) - Askeri Diğer cihetten Filistinde Kafrin. 

müfrezeler Maverayi Erdlinün !l- Baiad, Arunba ve Rihanya mıntıka· 
malillde ıilihlı çetdeci Qkibe de- lan!lda askeri kıtalar tarahndan ya· 
vanı etmektcıairler. Zemal cin- pılan araştırmalar esnasında asfler
nnda tayyarelerin himayeaindc den 4 kişi ölmü~ '\e 5 kışi l aralan· 
hareket eden bir arap müfrezesi, mıştır. 
kuvvetli bir asi çetMiyle Jiddetli Hayfave Aldda. kaçmağa te.teh* 
muharebeye tutuprak aıiltrin bil- büs eden a9flerden Şerabinin öldü· 
yük bir 'kısmını imha ctmiıtir. rülmesini protesto etmek üzere yapı· 

Arap lejyonuna menaup olan lan grev, hemen ul'l'.ımi bir mahiyet 
Mac Adata ismindeki -.blde 4-. almıştır. 
ker ölmüttür. Aıiler, 3 askeri tay-
yareye kartı atet açl!Jl!lardır. Bu 
tayyarelerin biriııd. bulunan mL 
ralay Chryıtal • pilotwı kalbine 
bir kurıun iaabet ettiii için kara
ya inmek mecburiyetinde kalmıf· 
tır • 

Diğer cihetten ailih1ı çeteler 
Summar poliı merwine hücum 
ederek binayı ateflemifelıdir. 

Ajlum rruntakasında telefon tel. 
leri bir kaç yerde~ kesilmiı ve 
petrol borulın tahrip edilmiıtir. 

Muharebenin tafailAtı 

Antrepodaki hırsızlık 
tahkikatı 

Son günlerde Denizbankın an. 
trepolannda hırsızlık vakalan -
nın artması alakadarları bu yolda 
tedbir almağa sevketmittir. GUm 
rükler vekaleti de bu vakalarla 
ali.kadar olmUI ve kendisinden 
bu hususta Lıahat almak ~re 
latanbul gilJnrilklerl bae mUdürU 
Methiyi Ankaraya davet etnıif .. 
tir. Vekfilet bilhassa Sirkeci an.. 
trepolannda geçenlerde yapılan 

mUhim hırsızlık hi.disesiyle met 
Hayfa, 13 (A.A.) Maverayı· gul olmaktadır. 

erdünde vukubulan muharebe esnr Bu defa da antrepodaki blrçok 
smda ölen asilerin miktan 45 kiJi· sandıklar kınlmış ve bir mUeile. 
dir. Tayyareler bu muharebede bü· seye ait bulunan bir çok ipekli 
yük bir rol oynaınJtlardır. Uç muh· kumaşlarla mendiller çalmmıttı. 
telif filaya mensup 15 tayyare' asi· Bilha&Sa İngiliz markalı mendil
leri bombardıman ettikten eoora lerln plyuada çok ucuza 1atıL 
mitralyöz atqi altına alarak bunla- mış olması da nazan dikkate çar 
n şimal istikametinde ricate icbar para'k iş anlafllmıftı. Bu iıtn tah 
etmişlerdir kikatı hentiz tamamlanmamıştır. 

• • 

Olüler yaşıyor mu? 
Ta~klk 

ô lRVH1CV. llİIÜir. ~ ... w1 nmJ '""""le tetkik ve tetlılt edihftİt 

11 olmaac prtiyle "81'bP. reddedilemez delill.n nelerdir?. R-. 'Varbimı n·öl-.... ...-a da :ra .. dıimı aöyliJenler, .ı... 
valılnaı ıöJ'le i.._ .-,...ı.r: ölülerin nhlan W.. ~ 

veya hayal • t..ralet ,eklinde priiıunelrtedir. Olmı1an INr ~ ~eceii9' 
ıöre. -d ıki sörmiy•lar, o halde Yardırla, ya~ .. 
Bu i:ldia dojnı mudm?. 

2 
3 

* lıpirtizma nedir?? Masalar nuıl döner,"~" cRiınn? Meth'1 
pir Viktor Hüpnun iki ımelik mata tecrülMJeri, 11...u Mı 
ha ..... t, Musa, ha, Vildor Hqo,. nea. aalatmtlar?. 

* Bir İlla&n uçüilir mi?. Tarihte ıeçmif •P'At haftJ'A ,..., 
vak'aları w bunların ilmi iablan. Med~ 1-1İ•leri. M_,... 
nedir?. Nasıl medyam oluıaurf Ruhlaria temasta ıneclyom~ 
çin liiswn vardır? • 

* - PT'OfelÖr !......telin yar Mt'İsiftde, .. -. t1iyler ürperteoek meraklı .,.. be,...J. wk'alu- 1'k
l~yecıelc, iııt .... kaf.ası ... laiana sorduia bir awale ıbqüakü malam.~ ~ M#
liıwle cevap verilecektir. 
Profeelf, ,......_ .... lamazdan ev..J, olaa)'UCUianaa aoru10r: 

1 -Tam bir vüzuhla ıöı-Güiüniiz aynen çılam• rüyalaz:ınız •~: • 
1 z -~ Ulta enelden ~I ve liJWild•n tarilla. ölSH9'r-'ım tmııJ«~ 

3 - Batınızdan ıetmif, wkuundın evvel du)"Ulan Mtlft'İnize ait .......... ..ı.rftt7. 
4 - Haratmada fah•i olarak .ajurlu "P ujurıuz aaydıjtnrz aeler ._...... " IMntlıum ••W

leri hakkıttda tahlilleriaizia netiu9i neclir? • 
5 - Yakna ölülerinizd.ın .üyamada Yeya hay,.t,.t ttkliade sördm.riaizin •İM ei1Je.D· 

lerinclen •JQen çıkanlar old• mu?. .. 

a.llllııııl9111ııılllllı .. ~lllııllllllaıılıı.ıı..-1111~111ıı11111111111ıı.ıı .... ~ ... llılll~~~ 

Almanyanın 
• 

azını 
Alman ordusunun ihyası .. .. 

gunu kutlu landı 
Berlln, 12 (A.A.) - BUtUn ptlmı$ ve amiral 'Raeder bir 

Almanya, Alman ordusunun tb nutuk sOylemı,ur. 
yası n Anşhuıuu yJldönUmU o. j Amlrnl. Almanyanın ıulhu t•
lan "Kahramanlar gUnU.. nU tedlğlni, fakat kendi emniyetini 
tesıt etmektedir. temin etmeğe ve Alman hudut .. 

larının içinde ve dıtında yaşa. 

IOyDk romancı 

Suat 
Derviş 

En ~Uzel romanını 
i HABlR iç'n hazırladı 
~ lsanbulun 

Bii Gecesi 
iamlai \flJ'U hu ,__..., 

--~ .,.,,,.. 
~~-~ 

~ .. =-=---
BU tün Alınan tehirleri donan "' yan Almanları himaye etmeae kO 

mıştır. azmetmiş bulunduğunu tebartız asker abi4eflnE' hlı:,ı.:eıenlC ıod' 
Berıın operasında Hitlertn etUrmhJtir. ımuş Ye yapıb geçit resın 

huzuru.oda bUyUk meraalm ya. J Httlcr, bundan sonra meçhul hazır bulun~tur. 



5 

ABER'ın ~'1@1 
...... ..-.-..ı..:: 

Stalinin· görüşüyle zel gözler musabakası 

~---+i" 1 ı'!"C .......... 
7 ... 

dünya vaziyeti: 
« Yani ekonomik ·buhran emperyalist mucadeleyi 

yeniden vahimleştirecektir. » 
ıMdıWr.-,..lll'laeal .... 1' hn. .. ı .... •' 1 .,.h• w t.ııen:t:·:in) bağlı ka'm.:.-n.:.k için bu üç dc,·:et ı-am i--='• sahip bulwıan pyri· Bilih&H. Awupa, Amerika po

, ı •••••ar· Bir -.dıen- milletler cemiyetind~ de çekildiler. ·niitecaril dllleıtler, müt«aviz1m 1itikacdarı, bekelnaeğe ve miphe
._.., ti, ~ Oellelltta. Fakat aynı zamanda bir '°k mua- boş görü--,icin. bu derece kolay· deye koyulduJar. Billharc Japon
nlla ..._. .--· arul lwin- hedeleri \"e efktn umumiyeyi naza lıkl1r ve .,,..trar bir surde • .po· ya aaıker iharekitmı inkipf etti
.._ 1lılt 7'11 .ıb'an ....., lttlva e. n dikkate almaksızın, bütün enpı. lisyonlwmdan ve taahhütlerimien rince Japaayay• .Çinde yabancı 
... 1lir _ ........ ,.ı '* .. per. lerl bir hamlede yıkmak ve dGlnı· v~laP. sermayenin kalbi olan Şanıhayı 
Jdlt 11utt bnt'•• ah· A'mipuın, dan qruya harbe atJ1mak kolay t\al1la llllJıpn sebebi. 91Jrimütıe- verdiler ,Knbhar ha1inde Incilte· 
.&lı9alaa ,. MJum lıııuttalan, delildir. Burjuva politikaalan bunu cavilllrin wtrftllından ını7 Muhale renin orta Çindeki nüfuz oraı*iı 
eülır w tMılet nntNn • Wil· pek iyi bilirler. Pqist zimamdaiia· kakı.; hayr. ~er de- olan Kantonu ?erdiler .Halanı Ter-

-.111111 .................. ,. ı". • .... , 1 ........ ...... 

1.ı.:, ftN9-. u. ıe .. _.,.. 11; • ıı 11u&-
....... ,, . ".__ , ....... 

t:~. 
l!!-ı.-.ıu.-

lı.ı:.... Wrbç ay: enel Alınan
~un bumdan Hollan· 

i Allerin,ı'in iıtifa et· 
lıı..~eınif ise de mumaileyh 
~~ etmeqtir. 

. iizerinc Almanya, Çek 
e lüzumlu addettiii tak 

·· cemiyetlere birer ko· 
etmek ..WUyetini •e. 

tatbikini i&tenlittir. 
l ~ .. ,lü\Aa W• ..,•••••-• 

İtalyan baları istifa et· 

llibıyet Berlinin arzuıu 
Cetirmiftir. Esaaen Ey· 

• denberi birçok ecne· 
biilrilmet merkezin. 
rdn-. 

Miisa'-b- i.
tinlc ediniz we lru
ponlarnmza topla • 

YIDIZ . t:lll ........ U....S ...... son. n da ayni şeye aynı derecede wkrf- :nokrat dnletl•, llep Mrlikte, ıerek eliler. Konkopa ablcb ~sine 
ıa ba 1 ıı elaa '" ...... aalb re. tırlar. Bundan dolayıdır ki, harbe ekonomik bakımdan gerek askeri ıaü .. de ettileT .B6t6n bunlar mü.. 
jllll ._ lıltla ..,_, tt temelle· atılmadan evvel, efkAn umumiye ü· bakımdan, fa~st devletlerden inkar tecavize cayret ve cesaret verme-
rllle .._.•mi &ili.,, zerinde çalıpaya veba efklrr u- kabul etmez derecede daha~ kuv- ,: çok benziyor, 4elD mi?. 

8lalln ıllQa tkm.dt vasiyetin- mumiyeyi kandmnaya, yanhJ yola mlidir. Batka keBmeJede Japonyaya 

~-;ı4( ~lllltl . :.:.---- olyle devam ;evketıııeye karar ....ıııer. O halde bu ıleYlotleW> mjllocavd· :;!. "'ı::; :!'" !:.., ~ 
-~------------•- J .. _ BkoaoeMr memeleleriD aldıiı "İngiltere ft F~ansamn Avrupa· tere karşı ~~ mrttte yaptık· :ıe olur .. 
tÇ'BRDE dKi .menfaaUeriae karff, Almanya 18" Walctrhklın na!ll ilah etme- Mesela Almanyayı ele alalım: 

: 1 bu ı ... Y1lliıetiD. cleYh&r &ı'&lm. ve İtalyanın Beri bir bloku mu? ti? Bu b,flyeti med, pJrimttte-
• Birkaç~ rahatsa bu· daki mlnwbetlerill dıüa slyade .1 Almanya ,lstildllini müdafaa için 

hman ~ w ~ye~ LOtfi ı .. 1e.--· intaç etmekten hali Katiyen .. Esasen bu bir b&ak dfiı caviz devlet)« harhe sire!' w ı.rp alına ntubhildlen rafmen Awı 
Kll"dar 21?~ mendir. Bucün· kalmlJWiı kolayca ..-ıır. Da. :a, bizim biç~r a&keıi blokumuz bir dOnya harbi mahiyetini ilına, turya tedıohandu. Südet mmtakası =;..a. fesme lall•ması muhtr Iha. hadan eYftlti ,balann, blltUn yoktur. Olsa olsa. bilim elimiıdeki :ıu harttin 90ftUnda tıkacak bir ihti· terkolundu. her türlü taahhi!ldler 

af d masum bir Berlin - Roma mih\eri· lalin korkusu ile iza1l etmek nıOın- ibW edilerek Çekoslovakya yapa 
• Ecnebi ve ekalliya mekteplerin prtlan karplamJe ve lptid ma - .r.ır. y-o ~- bakkmda bir aeYi :<ündar. Jlilblıkika Bur~ politika· 

.ı-ı.: ır ,_ ı..-n.. ı• de de ka klan ı..ı.. .aıeadeleyi çok uı _.. -~ •-·- yalnız bırakıldı. Bundan aonra da 
uau mu• 1llhıcı -.- mt • yna _. ı.--a-- ~ın ·, ::ılan bilırlcr ki. birinci empeıJ'alist 
Alınan liaainde t.oplanaıak Maarif daha çetin bir hale ıeth'miltL Man- ua- ...-. matbuatta büyük gürültülerle 
Pamna ~ raporu bamhya· ~rlnin ve fhnall Çlafn Japonya la· İ'lliltece. Fnma ve Anwika bir- dünya harbi. en büyük memleketler ·'Rus ordusunun aafı.. '1tus hava 
=ve• t~~::.dı;:n kararları 1 rafından ahtı, Haı.e.-t••• ltalya lellilt *"1etleriDin uzak pddaki :len birine ihtilalin zaferine müncer kuvvetlerinin boauldulu., "~et 

pçı~ . -'-'· .ı- •-&•- :nmıf8rderine karp. AJmanya w l· olmu5tur. ıs birli.rinde L .. -. 1..LL.11-., bah-
• Jran Şatnnm '1klfinQmü MÜJUl· taıafıadan --.., ~v-· .•ıum.. . 1 a- - .. ~ 

tebdilelliKimiftlri kmmloslukta· daki bu ailcadeleauı çetinliilııi IOI talya ve Japonyanm askeri bir b o- Bunlar, ikinci bir dünya emper- sinde yalaalar söyleamiye bafla:ı· 
nafmdaa a,m 15 iaci çarpmba p· teren hldflelerdir. im IDU asla~ Bizim ~ir tikeri yalist harbinin .de bir veya müte- dı ve bu auretle Almanlar. ıarka 
nü bir kabul resmi tertip edilmitlir. blokumuz yoktur. Olsa olsa bilim addit memlefttte ibtililia zaferine dojnl .... ilmi kıfkırtıl~ • 
D.-ı.--ı- ..:.L-!'-' • 10 l 12 Yeai e!goeoaik buhraa da. em- -ı· ·-1-ı..: m·-um bir Bertin· Ro· .........,._ Laıoı uuen a ara· aımı>tcM.• • . . müncer olmasmdaıı korkmakta-
wnda kabul edec.Utif. peryallat m"cad•leyl )'elliden daha m.a. Tokyo millellesidir, yam nmh tlır. Oallra kolay bir tikar vaad e. 

• Urfa ~ eeçiminde uaul· liyade vabJalt1tinc:ekıtr' ve filha. L-.ı-- r eh,. W dendi ld :Bolıeviklerle 
..r....a.:ı.a.. b....ı ..L.X... ...&...:& 1 bır ~ ot*&U . ., Fakat aimdilik ,bu keyfiyet. ne 
-- :ca11ww.,. __,,,l"Jt vt kika vabimlettirmektedir de. Bu • s harbe batlaym, arkası iyi eidecek-
~~~ea~r..k tre:~ ~ 1 =~ ~~!':~r~ ..... __ - "l1111111ıtiıı .,...,. w Amenlca biricik ıebep, ne de hattl .... -- tir . 
~ ~ 11".U~ !IO.:lla e1 .... birleıiik t4t.v:etlerinin menfaa~'!rir.e heptir. En eaab ıebep, pyıi IİlÜ- uraııru kabul etmek lblmdır 
~r m.-;euDeı~yimt=: t IJtpaJQle dun~sdlr-. • mlc.lele lcaı!ı bir harp mi? Ylllll.7.w. oa '~ ...-ıan-.Gı~,M~ftlırhn~t'bn bunlu' .allt9CaWıt 411t· 
pdacütır. j vuab&larmm kifayetailllii. çoktan- dn!ettere kıt11 tfeli1, yalnn komin· :un " • mtda ın,utere ve ran- kırtmafa ve mütecavize cesaret 

• Yeni belediye kanununa ıöre be : ahit olm\lflur. Bu,Un mev. tr.rne karşı harp ediyoruz. Eğer bi· sanın kolle!:tif emniyet politika. vermeie çok benziyor • 
nizamnamelerini cleli,tirmekte olan aubaba olan teY, dilllyayı nüfua Z! inanmazsanız, antikomintern pak • ndan, •-••ime._..._.. 
ıJemiyeder vitıyet.e müracatte devam mmtalralarmı ve mUıtemlekelerl. tını okuyunuz • ., tif auı1ılı ıaoet ı •• ı dıa nz Fransız Ye tnciliz ve Amerikan 
~~ ~ ~ cıe- j yeniden barb yolu De taksim et- Mütecuia -efmcli1ıer, efkAn umu· ıeçwıi n bu mıemelkedllfiı. "a- matbuatının Sovyet Ukranyası 
:00,.iyeJeri de vardır. ycıet me 1 mektlr. nıiye üzerinde bu suretle çalışmak demi ıaüctmale,. ve 1'bitsafhk., bahwinde yaptıktan gürültü, ka-

• Radyosu olan bur kimseler TeeavUz fiiDerinf haklı~ iıtiyoriardı. Halbuki bütün bu be- poziı,.U • ......._. • raktıeriadktir. Bu matbuat mü· 
P.T.T. umum müdirlülüne müra·, lçhl Japon),, dobs cleıvlet aabe- -'ksı'z ~~ komedyasmm mana· messilleri, Almanlann Sovyet Uk-

...... • uı.uuo; Şek:en. adcml nıilclabale politi-
cut ederek fabrikalarm, r3dJo ka· a..ın lm•llNla Juıadlaine Jaalı.. -ı..lr-• .nnn·•· bir de crior delildir ranyasma karıı yürüdüiü. bug~n 

·· "l · -'·-ı. • ~ .. •--·- 97 •- kaın. fU ıuretle tavmf edile~: L-'be aunana aore. paraa e manı _. • muamele edlldiibü, J'ru• ve Filhakika. Mogolistan 'çölleri~ taa.ı n yedi yüz bin nüfusu bulu 
~birler almalannm teminir_ıi ist!" lqilt.ere, •-· -Wealekele- tlah-istan datla~. tspanyOl Her memleket. mütecavizlere nan ve bunlar tarafııdan Jearpat 
miflerdir. P.T.T. amam nıüdürtü- --l.l'-'- rıı. • == 1.-..ıı &. U'IO~ • ı · ı k bil Uk t · ed"l ....ı JO tetkikat ,.-tadlr. re 111a1ııaaen ~ -••- •- f'ası &teplerinde komintem ocakları .ı:arıı nası ısterse ve nası a o. ranyası esmıye ı en yere 5 ,r-

• Atatürk köprüsünde inpata de· rcsfainln reaJtieW.eıiae uUlaade 3l'alDak ıülünç olur. l&ırsa, o ıuret1e kerulimi mldafu mif olduğunu. en geç bu Hilenin 
vam edilmektedir. Açılacak olan A· olunmachimı Deri aUnnektedir. Fakat, harp, aman vermez bir ha· etsin, bu. bizim işimiz defildir. ilkbabanndan otuz milyondan fu
tatürlc bulvan için de istimllk mu· ltalya, birinci emperyallat harb- kikattir. Harbi gizliyebı1ecek. bir Biz, cerek nıütec:avisler cerek te- lanüfuslu Scwyet Ukranyaunı, 

<lfüauat) - bmir bele. ~.ikmal oknnak!"drr· Bina den sonra pnbrıet tcbhn olunur- bir örtümevaıt deiildir. Ne mihver cavüz kurbanlan ile ticaret yapa· Karpat Ukranyau teamiye ettik-
~ .. -be · Bul • .ııiplerine yakında tebli,pta batla· ken hablz muamele i&'ftiUnU w :t. ca.r..• leri bu vere ilhak edeceWerini .... 
..... _ . ucn n var 11r. nacaktır !er ne müsellesler, ne de antla.o· •-· ~ 
,.,._da k bir ib n.u • • laıtıtenalll ve J'raıuıamn nutıu: f d leri kısılıcıva kadar baorb baiır& çı an ı tuu • Büyükderedeki orman mektebi· minter pa~ctlar, bu müddet zar m ~ Halbuki hika'ktte ademi müda- söylediler.~ • 
'~iı Marepl Çak nin fidanhiı pnielıetiklikten b9tka. mrntablanaclu bir tavis arama.aı Japonyamn Ç"tnde muanam aruı !1ale poltikuı; tecavüz ve harp 

NWyet taıuime Kartalda bir diler fidanlık tesisine lcab ettiğini hat.ırlatmııtır. ıtma-·. ltah.·anm Habl1istanı B 11 b r :ı.:n •• .. hed f' 
il.. .. ~.-- Ziraat veklletı tarafından karar ve- Birinci emperyaliıt barbden ve ,..... .&. ~ıkardmaıma Ye binnetice harbin u ! P e 1 r~uıtunun e 1• 
--.wr. a-i..h l"'tetme&ini. Alınanyarun nftltur Jünya urblne •iincer o1ıaa11na her halcle SHyetJer birliğini AL 1..... r~r. Venay aaa~en fthim suret ... 'de t 

lıL.71QUftan 10 bdar dük· • TOrk - İsveç klirinc anlapnası te zarar saren Almuya. Jap6aya > .. fi .. -e Südet mıntakaMm eı e . karız mlilumhakirdır. Ademi mi mınwayı karp hiddetleadinnek, 
~ç hanm yılıtmlmaa- yiibek tud~ pçrni§tir. . ve ltalyaya iltilaak eylqlif ve b. mesini ve Almanya ile ttaıyanpı dahale politi..., mütecavizlere havayı zehirlemek ve gözükilr se-

- • Türk·lngıliı taUs muameleleri· ı~-t t""-'11,._,,., almaları keyfiye- ,_ k --•·Jı z.ı.-.a • ı .L.;l b ı .a • 1--- il b" an w~. Bu bulvar açılın'- ne dair IOll verilen emir illerine ıe- rupada aruiainiıı ıent!!letlhneslnl bir 1& e ~ ...... -,, ... ~- 1,1U ar..... ...... ..e te,... JC o ma;,an ....-ıya e ır • 
tordon ile Basmahanr CeD hafta içinde ehemmiyetli satıı ve pllbler tarafmdu eliaden alı - tini mac:kele~. Ve bütün bun- etmemek ve IMllM ,.._.y&JI Çin Japnuhk çıkarmak idi. JPiJhakıka 

• ~ela en kısa cadde taaliyeti obnuo, bu arada 1700 balye 11an JnUıteırıl~kelerlnln lade•lnl ta. !ar. pYfimtitecaviı devletlerin men- le ve biıh- lo JllllK 1ııir'ttiiyle Almanyada fili yani Scwyet Uk-
- tiftik. 1430 Wye Japalı satılmıştır. lel» eylemlfllr. (aatterinia.aleyhiaıe elarak yapılm~ bir JmM batın-, meseli Al- ranyu1111 lıirleıdirmeyi talıayyul 

• Geı;en llafta içinde Amdol1111un 'C'ç mllteeavfz devletin bloku iltf' tır. Harb. daima harp ve mütecavır man~ Avrupa iflnl&de bojul- eden delnterin mevcuduyetl pek 
muhtelif yerlerinden latanbul piya- bu suretlfl ı..-1tklll •bNc w barb !er daima mütecavis.kalır. maıı ft Sovyetler ....... ile bir mulatcmelctir. BPr orada bakikat-
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Tiyatroda Va Dam 
Tiyatro gişesinden iki bilet iste_ 

di. Proğram o ak§am dcği§ecekti. 
gündüzün eski piyesin son temsili 
varı:lı. Bu &ebeple memur sormağa 
lüzum gördü: 

- Yekta efendi ailesi,, için 

Memur, patronun yanına çıktı: 
- Eskişehirde kızkardeşim ev. 

!eniyor. Düğününde bulunabil· 
mem için bir hafta izin vermeniz~ 
rica edeceğim . 

Patron yüzünü bur§uturur 

19 3 9 ilkbahar 
modelleri çok mütenevvidiı 

- Bana on lira veriniz, bir ma· 
sımııın hayalmı kurtarmış olursu • 
nıu. 

- Sizde masum hali }'Ok. 

- Hayatını kıırtaracağınız ma· 
sum ben değilim, sizsiniz. 

-Fransız karikatürü -

O vakte 
kadar ... 

Lokomotif makinistliği imtihanın· 
ela mümeyyiz sordu: 

- Meyilli bir yolda çok fazla sür 
atıe gidiyorsunuz. Ne ~2pmak la· 
zım? 

- Fren yapmak ... 
- Fren i§lemiyor .. • 
- El frenine ba~ vururum. 
- El freni sürati kAfi derecede a· 

zaltma.dı. 

- Buharı azaltırım. 

- Tekerlekler kayıyor. 
- Kum atarım. 
- Kum rutubetli olduğu için a· 

şağıya düşmüyor. 

-- Merak etmeyin artık. Tehlike 
gt-çtı, düz yola geldik. 

- ~i~ karnavalına 

değil mi! 

- Nereden bildlnlz ! 
- Fransız karikatürü -

Fena hava 
Erkek, pencereden baktı: 
- Bu yağmurlu gecede de soka. 

ğa çıkılır mı? Vazgeç şu sinema 
sevdasından ... 
Kadın şaşırdı: 

- Yağmurlu gece mi? Sayıklr -
yor musun ayol? Baksana gök yü _ 
züne, yrldızlar pırıldıyor. 

- Sus! Rasathaneden daha mı iyi 
bilecek.;in sen havanın nasıl oldu -
ğunu! Gazetede okudum. 

• ? 
mı .. 

- Hayır, oğlumla benim için ... 

NALBANTTA 

kaşlarını çattı: 

- Size inanamıyacağxm. Kaç 
defa böyle uydurma bahanelerle 
benden izin kopardığmm biliyo-
rum. 

- Şerefim üzerine temın ede· 
rim ki size doğru söylüyorum: 
Kız kardeşim evleniyor. 

- Yarına kadar, bekleyin de 
tahkik edeyim. Eğer kız kardeşi. 
niz hakikaten evleniyorsa izin ve· 
rırım .. 

Patron ,ertesi günü izin istiyen 
memuru çağırdı: 

- Doğru söylemediğinizi anla
drm, dedi. Kızkardeşiniz evlenmi· 
yormuş. 

Memur şaşırdı: 
- Ne? Kızkardeşim cvlenmi 

- Bu kadar nal sayesinde kimbi· yor mu? Emin misiniz? 
lir ne kadar talili adam olmuşsu· - Evet, tahkik ettim. Henüz 
nuzdur. • krzkardeşinize talip olan bile yok· 

MeOekDeır muş. 

Memur dayanamadı: 
Tabloya baktı ve du.dak büktü: - Darılmayınız ama siz benden 
- Fena değil. Fakat meleklerin daha yalancı imi§siniz. 

ayakkabılı olması garip .. Ayakka-
- Neden?. 

bılr melek görülmüş şey midir?. _ Neden olacak?. Benim kız-
- Sizin gördüğünüz melekler 

hep ayakkabılı mı idi?. 

Şapka 
üniversiteli kız - Baba, kimya 

enstitüsünde masa komşum olan kı· 
zın benim şapkamın aynını giydiği
ni görrniyeyim mi? 

- Anlaşıldı. Sana yeni bir şap
ka almamı istiyorsun? 

Üniversiteli kız - Mektebi değiş
tirmektense yeni bir şapka almak 
daha münasip olmaz mı? • 

kar.deşim yok ki 1 •• 

- Siı.lnla evlenmek t.t.-..vLır

ne yaparclmız? 
- Hemen karyolamı sağlamla,. 

fnırdım . 
- İtalyan karikatürü -

iFehDDB<e 

Delikanlr, biraz çehre ve ahlak 
züğürdüdür. Genç kıza: 

- Hani o sarışın arkadaşınız 

yok mu? ıdiye söze .başladı. 
- Şermin mi?. 
- Evet. Kendisine ''benimle 

Bu sene kış gayet hafif geçti sa· 
yılabilir. Hemen hergün, bir parça 

soluk da olsa, güneşi gökyüzünde 
parlar görebiliyoruz. Ve güneşi gö· 

rür görmez hatmmızda ilkbahar 

canlanıyor. İlkbaharda giyilecek tay 
rörlerin biçimi derhal günün mesele· 

si olarak zihinleri işgal ediyor. Ve 
.-IArh,.} .,..,....ı~ 1.raf<ıll'\ltl~~·-- 1. s-.J -

ruz. 

Fakat bu kataloğlar tereddüdü· 
müzü izaleye tamamile kafi değildir. 
Zira 1939 ilkbahar modelleri çok 

mütenevvidir. Modellerin hiçbir nok 
tasında bir tek benzeyiş yok.. Hatta 

eteklerin uzun ve ya kısa olması ü
zerinde bile daha kati bir şey tesbit 
edilmiş değildir. Modellerin ekseri· 

sinde etekler - şimdiye kadar bir 
çok defalar söylediğimiz gibi - yer 
den 42 santim yukarıda kalıyor, ya· 

de de yerden 39, 38 santim yüksek 
nisbeten uzun eteklere rastgelini· 

- Büylidi\ğü zaman ne olacak a_ 
caba.? evlenir misiniz? . ., dedim. "Ben ni· ni çok kısadır. Fakat bir kaç model· 

- Şehir meydanları mütelıassıs1 şanlıyım,. cevabını verdi. 
olur sanırız. Bugün oyuncaklarını Muhatabı genç kız atıldı: 
kırıp döküyor; 0 , ·aldt de 5ehrin - Aman, ben .de nişanlıyım!... 
bhıalıınnı yıkar. 

TİYATRODA 

yor. Eteklerin ekserisi kloştur. Fa

kat önden yırtmaçlı teklikler de 

vardır. Hatta nadir olarak düz etek 

tiklere de rastgeliniyor .. 

Ceketler umumiyetle \'Ücuda tama 
mile intıbak ediyor. Yakalar, cep 

kenarları, kol kapakları uzun veya 

kısa olabiliyor. Ceplerin koruna yer· 
leri de çok değişiyor. Düz renkli e· 

teklikler üzerinde Iskoç kumaşların 
dan yapılan ceketler Meta mektep· 

li erkek çocukların eski üniformala· 
rmı hatırlatıyor. Bluzlar ya 1939 

en son tesbih örneği olan tivil isim· 

MÜZEDE BİR KAVGA BAŞLANGICI Hadm - B:ı.lc, kıı.rşıkl locadaki 
n:la.m uyumu-;. Dl:.;(.~~ (ortadaki heykellere seslenerek) - Oturalon baylar, 

manz~'l lmpatıyorsunuz. - İtalyan karikatürü -
Erk~k - Bunu söylemek için mi 

uyandırdın b<'nl ! 
- İtalyan karikatürü -

~ ~zdJın~e 
durmlUIŞ 

- Nere!erde>in yahu? Seneler vaı 
ki görÜ'~m~tlik. Maşallah, parmağın
da alliyans görüyorum. Evlendin de· 
mek? 

- EYet. 
- Halbuki "dünyanın en mü· 

kemmel kadınile bile evlenmem,, 
der dururdun. _ Yeni apartımanların bu iyili-

- Sözümde durdum ve dünyanın • ğl ur işte: Ifom!;ulann ~aktıkları 
tutun en mükemmel kadmile e\'lenmedim. J ~h ilerden i!ltlfado edJlcbUlyor ı 

' Karımı göri.lnce anlarsın. 

1i yünlü kumaştan yahut donuk 
renkli krepten yapılıyor. Mesela 
dantel yakalı müslin bluzlar da ta· 
mamile kaybolmuş değildir. Keten 
bluzların ilkbaharda görüleceği zan
nedilmiyor, bu bluzlar ancak yaza 
doğru meydana çıkabileceklerdir . 
İlkbahar redingotları arkadan bele 

Dördüncü bir kataloğ?a; 
siyah bir tayyör var.. hCil irı:: 
koyu kırmızı bir zıh geÇ ' 
Renkli tayyörler umumiyetle 
kuma~lardan yapılmış. 

Bu kataloğların bütün rrı~~ 
buraya almağa imkan yok· · t 
temez en orijinallerinden bC~ 

kadar yükselen bir fili sayesinde vü· -: =•- !ı.~·· . --o- ........... . 
cut çızgııerını meyaana çıırnracaK ruz: 
bir şekil almıştır. Süsler seçme renk
lerde satenden yapılıyor ve akşam 1-Vücudu çok zayıf .. g;d 
giyilecek tayyörler üzerine dikiliyor. klasik bir tayyör. Bez runl 
Başka bir kataloğu kanştrrdığı· lan eteklik düz bej yünlüd:(. 

mıştrr. Ceket oldukça uzun 
mız yak.it garip bir modelle karşıla· 

ron, ve gri çizgilidir. 
şıyoruz. Siyah bir tayyör yalnız cep _

1 
,-e 

ler arkaya doğru dikilmiş cep ka· 2 - Penbe şapka, sab~1 

paklan elbisenin yan çizgisi üzerin· di ziyaretleri için çok u~-ıf ... 
de. Düz renk eteklikler üzerinde çok tivedden bir tayyör. Uzunc:ı 
renkli, çok çizgili ceketler ve ya iki parçalr eteklik. 

çizgili İskoç eteklikler üzerinde düz 3 _ Açık renk ceket, kO)~ 
renk ceketler. Spor tayyörleri umu· lik. Ceketin beş düğmesi oıı:ı. 
miyelle renkli. Gece giyilecek tay· 

ni bir manzara yermiştir. 
yörler umumiyetle siyah. ~ 

4 - Havalar biraz daha ıs 
üçüncü bir kataloğda dört kö~e b . h k t t .. ııell1 

l kıA 'k k tl .. .. .. u sıya ·e en ayyor 
omuz u · ası ce e er gorunu~or. . . . be'°aJ 
Kollar büzgüsüz. Trakarlar bıraz hem de zarıftır. Ceket · 

. j Brodedir. 
fazla uzun, alt kısımlar çok ge~ış: ç 
Mavi renk hala modada kıymetını I 5 - Giyenleri çok ~e!l fi 
muhafaza ediyor .. Siyah tayyörler, güzel bir sabah tayyaQrtl· ( 

üzerinde bile mavi zıhlann kullanıl- ça ar grı re de yun u be l l · n1 ·· ı ·· kuııııı, 
dı~rı vakidir. Bu kataloğun bütün pılmıştır. Jile ve yfü.-:alar 
bluzları linondan. 1 kedendir. __/ 

Paris ter zi1ıaneleri sm eisinin 
nıe çocuk hluzu 

.. ':\ ....... -



' Gtrm ,.ı btynılmiltl atlı müsabda lara iıtirak tdm birıiciltrimiz. 

Binicilerimizden şunu bekliyoruz : 
Musolini kupasını 
muhafaza edelim 

Yazan: NIZAMEDDIN NAZiF 

bini· · 
•por f eder as. 
. 14 üncü bey• 

el atlı müsa. 

n proğra· 

tesbit etmiş· 

~en yıl, bu 

bakatann en 

Biniciltrimiz, titiz bir dikaktlt ani rt11manlarına 
"' '1tın kupa· dtvam tdiyorlar 

"- d&ırikada memleketimizde dünyanın en büyük ordularına 
~~~ malamdur. Geçen yıl menıup bir çok rakipleri ıeride 
--uormamu tqıyan ekip, bırakarak İtalyan ıbaıvekiİinin e-

1 

lirlden altın kupayı almıt ve ıali.p. 
ler .buralda bize bir millt bayram 
yapmak uadetini bahtetmitler· 
di. 

Musolini kupa11na tamamiylc 
temellük edebilmek için üıtillte 

üç defa milletler kupau y&rıflnı 

kazanmak icap eder. Bizden evvel 
bu yarıp kazanmıı bulunan ekip· 
lcr arasında yalnız bir kere Al· 
manlar bu muvaffakıyeti göster. 
miı. ikinci defa konan kupa ise 
şimdiye kadar elden ele dol&§· 
mıştır. Geçen yıl, bu ııütun

larda muvaffak ıubaylarımızı al. 
kışlarken demiştik ki; 

''": .: +,.hrilr .-iıf,.,.; ,.._ Sb. hu 
memleketin ıpol'cu ıençııııne en 
güzel nümuneyi verdiniz. Bu ku· 
payı bir defa bile almıı olmanız 

bizi ıevindirmeğe klfidir. Fakat 
gönül istiyor ki bu kupa, bize ceı. 
dikten sonra baıka diyarlara göç 
etmesin .. Zira bunun celiıi bir 
zevktir, fakat ıicliti biç gelmeyi· 
tinden daha büyük bir azap .ola. 
caktır.,, 

Ve ....• çalıımak, daha kuvvet· 
li muvaffakıyet prtları elde et. 
mek için bizden bir irpt bekleme· 
diklerine ula ,uphe etmedilimiı 
binicilerimizden, bir an ümit kes. 
meden bugünlere ulattık. Şimdi 

ayni arzuyu bir daha tekrarlıyo· 
ruz: 

Bir sinema 
artisti 

Lübnan Cum-
huriyetinin en 

büyük 
nasıl 

• 
nışanını 

aldı? 
Adam dalgalara kapılarak 
açıklara sUrUkleniyordu; 
boğulacağı muhakkaktl. 

Birdenbire, ısınır, gazel 
bir delikanlı suya ıtlldı ..• 

Birkaç ay evvel Ltlbua Mhille. 
rinde ufak bir bofulma -te kurtar
ma vakuı oldu. Bu ftka belld ıt1a. 
delik guetelerin mtlteferrik hldL 
ııeler ailtunuİıda blrbc atırllk yer 
alır, belkl de maJıaltt abrtaiııım 

raporlan arumcla UJlUtulur lider
di. 

Fakf.t blSyle olmalı. 
O rUn Akdenl& lıer ftkltkl lfl>l 

masmavi deiildl Klrll eri reqiL 
de. Beyu: köpllkler, kararmata 
yüz tutmuı kar yığınları pbl s;ırpı
nıyor. Fakat bu kötU havaya rağ
men deniz bu.yonnu yapmakta L 
rıaa edecek kacJar cuur ia•nlar da 

yok değil. İşte bu tehlikeye meydan 
okuyanlardan biri.si, dalgalara ka
pılarak açıklara dofru aUrUklenl • 

yor. Fakat bu manzaraya sözleri 
korkudan bUytımUı bir halde ba -
kanlar arasında, tehlikeyi sözüne 

;::z: 

natkirm ismi duyulmağa ba§lanm
ca "bir ıinema muharriri kend~ile 

ıörüımefe ritmiftir. Muharrir bu 
görü§me.sinl ıu suretle anlatıyor: 

"Joze Norerö mlltevuı bir cenç
tir. lılealefi.ııi ıeverek yapıyor. Et
rafında fazla ıürültil yapılmuını 
iatemlyor. Keadlaine teklif eclUen 

alarak, bofulmak U&ere olan adamı her rolÜ. kabul etmiyen, beğendiği 
kurtarmafa cesaret edecelt hiç rolleri alan ~ meıle ~ Çok 

-·· w. .ı.U&a..ıı. e~uom 
delikanlı ıuya atıldı. Çok Dıahlr bir 1'bllrberln• top1t• ı •'.fi&nıa-
yiizücU olmuma rafmen Uıerine ce: 
vurani sörme.ine m&nl olan, ken
disini ıahile doiru atan clalıalarla 
boyuna çarp111yor. Bu Ç&rptflllada 

iki defa hayatı tehlikeye ciriyor. 
Fakat nihayet kendinden reçınlt 

zavallı adamın vücudunu bitkin bir 
halde sahile çıkanyor. 

Bir hayatı kurtarmak fc;in ken. 
dini tehlikeye atmakta tereddUd 
etmiyen bu adam talille llyıktır 

şilpheaiz. Fakat 1Uphe yok ki bu 
zat alellde bir fant ol.saydı ya avu

cuna birkaç lira konur, yahud da 
paraya ihtiyacı olmıyan bir adamq 
kendlııine bir tahllalye madalyası 

- A)'luea aQlk ı..,nda, tabiat 
ortuıncla yap4Jm. '°Semler altm. 
ela Cemile,, !Wnhı1 Suriyede çevir. 
dik, bu vesileyle bUlUD Suriyeyi de· 
ve ve at aırtmda dolaetım. · Sanra 
da "llavi Tuna" filmµıl çevlrmefe 

baıladık. Bu filmde ben bir çinge
ne ro\UnU

0 

oynuyordum. Bu film yU· 
zllnden aylarca hakiki çinıeneler a. 
ra11nda kaldım. Onlarla beraber 
:ıtlara bindik, kırlarda dolqlık, az 
zaman 10nra derim de onlarm deri. 
sine benzedi. 

ciydiler de kaza olmadı. Yalnız bir 
defaısmda ben attan dü§tüm. 

- Sizin gibi i)i bir binici nasıl o
lur· da attan dü3er! 

• ..:_ 

0Heııi ae kampın en uslu atma 
'Qinmişliın . . Fnkat nasıl olduğuiu 
b4111iyorum . .At birdenbire şahlan -
mağa bqladı, Ben bunu hiç bekle
mediğim için muvazenemi kaybet. 
tim •e yere ö~tüm. •rımdakL 
ler tabii kalilr.ıtl1' lop'IMl.r. Ve 
"efer hakiki çingene olsaydın ıeni 

derhal ·afaroz eder, kabileden tar
declerdik,, dediler. Maamatllı bu 

dU,Uıteıı dolayı bana yiııe biıı ceza 
verdiler. O ak§aın .kampta içllen \11• 
Hlıı içkli«:rin murarını bana lSdetll
ler. 

· - Demek oluyor k.i böyle uslu 
hayvanlara binmek de tehlikelidir. 

- Tabll. Bir ıun rejlaör, fi(U. 
ranlar için ordudan ~Urtığe çıkaıi1. 
m11 atlardan yüz tane aatm almJl4 
tr. Bir işe yaramaz, gözleri ldSt, 

••- Biniciler 1 Bu kupayı muha. verilirdi, F.akat bu defa bu it böy
faza etmeniz bütün memleketin en le olmadr. Ertesi gUn bizzat LUb. 

Billyorsunuz: Mavf Tuna filmi 
müsikll bir filmdir. Bu filmde Al
fred Rod'un meıhur Zigan orkes
trası bizimle beraber çalıştı ve Al
fred Rod filmin bat rolünU bizzat 
:ıtendiai oynadı. Fakat bu Cl1m ıa_ 

hareketten kalm11 beygirler. Fakat 
ahırda kala kala hllrriyete huret 

kalmıl' bu zavallı hayvanlann llze
rine figüranlar binince tasavvur f
dileıniyecek bir manzara ile kartı. 

lqt.ık. Hayvanlar derhal gemi ur. 
ya aldılar :ve ağızlan köpUk dolu 

kofmaya ba~ladılar. Vakıl bu h~ 

reket Uzerindekileri korkuttu ama, 
rejisöril çok memnun eW. Onun da 

~apa Markanın 
~()~1!11mez bir kuvvet olduğunu 
..... 8 CONCOURS) mDkAfatı vermek 
~t\ etue tasdik ve kabul etmiştir. 

PA MARKA HUBAf UNLı\RI 
~~it Sıhhatinizin ·yardımcı kolları 
~ s baharatı: 

'ıih ~~eriniz lezzet ve iftiha kaynaj'ıdır ... 
&ısı: 19 15 M. NUR 1 ÇAPA Beşiktaş 

candan temennisidir, biliyorum, 
biliyoruz. Atlı yanı, her ıeyden 
evvel at meselesi ve gene her ıey· 
den evvel talih meselesidir. Talihi. 
niz açık olmasını ancak temenni 
edebiliriz. Fakat atlarınızın iyi ol· 
ması bir imkan ve nihayet bir bilgi 
itidir. Acaba ıu uzun yıl içinde 
at işini halleldebildiniz mi? Yor· 
gun olmıyan, sakat olıruyan, ya§h, 
ürkek, aksi, idmansız olduktan 

söylenemiyecek atlarla mı bu se· 
yahate çıkacaksınız? Biz böyle ol. 
dufuna tliphe etmemek mevkiin· 
deyiz. Zira fU at satın alma dava· 
ıı bu yıl içinde mutlaka halleldil· 

mittir, sanıyorut. Sizden, ıizin bi. 
nicilik kabiliyetlerinizden, üni
formanızın ıerefini yülcıek .tut· 
mak için imk&nsı.ı l&llllanı yapabi· 
lecetinizden eminiz • 

Fakat acaba atlannız nasıldır? 

Huysuz deiiJdirler. ya?. Idmanııı 
değildirlerye?. Siz, atlarının alıı.· 
kınsıruzdır ya?. Onlan hünerleri· 
nize yatkın bir hale ıetimülliniz 
dir ya?.,. 

Kuaolini kupasmm calibini se· 
çecek yanpn cinli Kayısın albsı 
İmif. Bilmeliainiz ki bu bir buçuk 
ild aylık müddetin her anında, 

bu memlekette, bütün vatandaı
larınız, bu ıualleri kendi kendile. 

nan reisicümhuru bu delikanlının 

göğsünP Lübnan cumhuriyetinin en 
bUyük nişanını taktr. ÇünkU bu 
zat asnmızm eıı allka ile takip e
dilen mesleki olan sinemacılık lle. 

mine mensuptur. "Serviler altında 

Cemile" filmini çevirmek Uzere Su
riyeye celen renç bir Fransız artis
ti Joıe Norero'dur. 

·t,te onun içindir ki bu alelade ha_ 
ber ehemmiyet almıı. birçok gazete 

ııütunlarmda dolqml§ ve Joze Ne
gero için epey bir reklam veııileıt 
olınuıtur. Bu hldiaeden aonra ••· 

rine ve biribirlerine soracaklardır. 
Muıolini kupasını bu yıl ıcla mem· 
leketimizde bulundurmanız bu 
milletin mUıtereK: bir temennisi-

dir. Ve bunu yalnız lbir temenni 
olarak ta ileriye ıilrmilyoruz. Bu . 
na inanm'.f ta bulunuyoruz. Altı 

ma)'ısta, İtalyanın o yarıı yerin· 

de belirdiğiniı anda aizi alkııfaya
cak halka yarıı ıonunda bayraiı. 
mızı da alkıtlatmanızı iıtiyoruz . 
Sportmen htlyanın Türk bayrajı
nı alkıılaınuı bizim kanamıyau
ğımız bir zevkti. ltalyadan cöf. 
sünlizde yeni madalyalarla ve 
mutlaka altın kupa ile dSnmenizi 
bekliyoruz. 
/" Nizaımeddin NAZiF 

dece bir muıılklll film defilclir. Bir 
hi.a9i tarafı Ye bir de zabıta roman. 
l:ınnt hatırlatan cepbell vardır. 

Film beyıir yeUttirlp · satan · blr 

çinıen• aeiretlnde ıeçer. Film ıtr
k:eti Tuna luyılarmda ıenit arazi 
kiraladı. Buraya hakiki çinıene a

rabaları ıetirdi. Birçok çtııceneler 
buraya ayılarlyle, kiçUeriyle yer -

lettlrlldl. Çadırlar kurulau ve bun
dan 10rira filınin çevrilmeahae b&ı
landı. Arada ıeçen mUdedt ~rfln. 

da hepimiz ı,:inreneleria yapyı,ma 

aradığı böyle hareketli, intiumsız 
bir kolu manzarasıydı. Derhal ma
kineleri çevirtti. 

- Bu çlnıene kararglhmda ya.. 
şarkcn, kemaq, def, yahut sunıa 

çalmalı ağrenmedinlz mı! 

- Hayır. Çtilıkll filınde pıta 

söylemeğe mecburdum. Ve onun S
çln y~lnız nan yapmağa çatr,tnn. 

all§tık. H&kikt bir ı~ebe Yata}'lff. Bu aözlerden sonra J'oze Nogero 
nm zevkini duymaia batladık. Mavi ~na filmlnin çingene han-

Film icabı at üzerinde yer yer· lanndan birisini mınldanmafa bat
dolqtık. Hem de ne atlar! Hatan, ladı. Artık söyllyecek bqka bir .-ey 
ılnirll, zaptolunmaz, cinaten. Bere. kalmadığını bana anlatmak fltiyor. 
ket verııin filmi çevirenler iyi binL du ... 

RADYOLiN 
ile SABAH, ÔGLE ve AKŞAM 

Her 1emekten sonra ıünde üç dela diılerinizi fnoçalayınız. 

• 



Futbolun aco hatıralarından -
Bizde fut bol hangi tarihten 
itibaren geri/emeğe başladı 

Boks maçları 

Futlıiolümüzün en parlak devri - BiJ.ıiüzlik, idarelizl~ ~den futLolümüzü naıil peripn et
mittik? - Yiyecek paralarmı kaza..-k için ......... -.... pldam~ ·cibi araı.larda IDMaalle 
mahelle dolaııp reklam yapuı Türk takımı oyUDCtllan - Kmmr , lçtô. dıuM ~ eileac:e içidcle 
ı-Prilen esrarengiz otel - Olim piyadda Mııırblann karpsma 'Çılı: an yorgun n perite.ft takımımız .. 

., - Fütb:J•i-uij.Zcle ..... ,. h H - SiiAde tıecl-wıiJ'• doinı , •• • 

.. 

, •• ııtf! ı .. , -~ .. -~~ 
O zaman Praidaki Türk f udbolc-ülerin-cfln tiir ·:ktıim. 

TUrkiyede fudbol, başlanğıç · ı-·-·-·-· .. ···--····-·---....... -.......... ~ 
aewınder_ı iti~en. adım a.~m ve Yazan: Dit Tabibi .. BEDRi GÜR SOY 
normal bır şekılde ilerlemege baş- . 
l 

, t "Fenerbahçencn ve miat takımın eski solaçtlı,, 
amış ır. 

Fudbolümüzün en parlak za- --- --·----· ........ ~. __ 
manı, 923, 924, 925, 926, 927 se. - _ 
neleridir. ... 

1928 Olempiyadı hezimetinden 
sonra ise fudbolde adam akıllı 
gerilemeğe başladık. 

İşte size bu yazımda -Fudbolü· 
mliztin dönemeç noktaaı olması 
dolayısiyle bence çok ehemmiyet. 
li sayılan- 1928 Olempiyadlanna 
nasıl hazırlandığımızı, ne şekilde 
idaresi.zlikler, intizamsızlıklar, 
bilgisizlizlikler içinde bocaladığı
mızı ve nihayet üıempiyadda ne 
den dolayı Mısırlılardan yedi gol , 
yediğimizi uzun uzı.dıya anlata .. 
cağım. 

1928 Amisterdam Olempiyadı-
na. hazırlanmak üzere otuz, otuz Eski milli fudbol takımımız:dan meşhur üç muhacim 
beş kişilik bir fudbolcü kafilesi h · t verir gibi oldular .. _ b .. t" . 1 ze e emmıye 

IEmektaır 
bolks~r 

Kôni 
Kendisinden çok genç ve 

ağır olan rakibi 

Ekreme yenildi 
Günlerdenberi ilan edilen boks 

maçları, dün Taksimde İzzet gazi
nosunda yapıldı. 
Yapılan propagandalara rağmen, 

müsabakalar, çoktandır boks maçı 
: görmeğe susamış heveskarları taL 
1 min etmekten çok uzak bir şekilde 
ı ne intizamsızlık içinde cereyan et. J 
' ti. . 

Ringe çıkanların ekserisi boksun 
(B) sini bile öğrenmeden kendileri
ni boksör göstermek istiyen heves. 
kar gençlerdi. Organizasyonun ba
rıındaki zevattan bir kıamr, boks 

: hakkında tek söz söyllyemiyecek 
kudrette insanlardı. 
Başka bir gün boks arganizas_ 

~·onlarmm feci halini teşhir eden 
bir 'inakaie yazacağımı~cfan orga -
nizasyon~ kötii tertibi üzerinde 
burada daha fazla durmadan dün
kü maçlarrn izahatına geçeceğim . . 

Birinci maç · 
İlk maç 47 kiloluk iki çocuk a. 

rasmda yapıldr. 
Tamamen çocukça bir döğüşten 

ıııonra Nijadlardan biri galib sayıl-
dı. . 

ikinci maç 
Receb ile Hüsameddin arasında 

(Devamı 14 üncıüle) 

SELA~lt KORÇAK 
(Türkiye eski boks şampiyonu) 

P;agda altı ar, us u gazıno o an 
ınr otele yığıldı. Çeklerin meşhur 1 çalıştırmağa başladılar. Sonrala
!sparta klübünün nezareti altına rı ya paramız tükendi de yüz çe· 
girecek çalıştırılacaktık ve niha- virdiler, ve yahut bizim fudbolü
yet bu grubun içinden de mü. müzün ümid bağlanacak bir yol. 
kemrnel bir Türk milll takımı se- dan gitmediğine kani oldular; bi-

şüncın yoktu. Bize geçinmemiz, 
aç kalmamamız için para lazımdı. ' 

!;ilecekti. zi kendi halimize bıraktılar. 
Halbuki Türk milli takımının Bir gün lsparta bize ikinci fud 

Yenile yenile, günün birinde bi. 
ze köyler de bile rağbet göster
memeğe başladılar. O zaman şu 
çareye baş vuruldu: Türk fud
bolcüleri arabalara dolduruldu, 
ellerine bayraklar verildi. İçlerin-

Ekrcmlo Kani m~r ba.5Iamadan enet .. 
---. -· -----------------------

An karada milli güre~ 
takımı seçmeleri 

Müsabakaların ilk kısmındS ~ 
kimler kazandı ? ~ 

' Milli güreş takınır seçme mfu>a- j kada tuşla, Yahya Kalkan N 
bakalarr cumartesi günü Ankarada din Özşenc 15 dakikada sayı il• 
başlamıştı. Halkevi salonunda ya- lib. ~ 

prlan müsabakalarda kalabalık bir 72 kiloda: Celal Atik Sadılı fi 
meraklı kütlesi bulunuyordu. İlk ğancıya 15 dakikada sayı ile, ... \ 
müsabakalarda birinci devrenin ne- hid Ceyişakar Hüse:;in Erçetııs• 
ticeleri şunlardrr: dakikada tuşla galip. 

56 kiloda: ~enan Olcay Halil 79 kiloda: Ahmet Mersin ) 
Kayaya 15 dakikada sayı ile, Hii • Yurdaere 7.02 dakikada tuşla 
seyin Erçetin Mustafa Betona 15 lib. 
dakikada sayı ile galip. 87 kiloda: Mustafa Çakına), 

61 kiloda: Ahmet Işık 1,45 daki- mail Yılmaza 15 dakikada ssff 
kada Niyazi Yıldıza tuşla ga.lib. galip. 

66 kiloda: Yaşar Doğu Yusuf As- Ağırda: Mehmet Çoban, 
lana 15 dakikada sayı ile. Beslen Merde 10.10 dakikada t~la. 
~umbay; Doğan Erdinçe 4,25 daki- --- · 

evrile çevrile, yine besbelli olan bol talnmmı çıkartıp oldukça ka
maruf oyunculardan teşkil edile- !abalık seyirci önüne.le bir maç 
~ği muhakkaktı. Lakin bunu id- yaptırdı. Fudbolcülerimizi imti
ri.k edemiyen idareciler, fuzull o- han etti. Aman Alla.hım, Türk 
Iarak yaşını başını almış, müte- milli takımını teşkil edecek fud
kaid oyuncuları, toy ve tecrübe. bolcülerimizin hali görülecek bir 
su çocukları, oradan oraya dolaş- haldı. İspartanın çoluk çoduk o
t1hP götürmekle ve otelde gece- yunculan bizimle alay ede ede 
li gündüzlü beslem~kle ağır bir kolayca gollerini sokuyorlardı. 
masraf yükü altına girmiş bulu- Ahali de bir yandan: "Olem pi· 
nuyorlardı. yadlara iştirak edecek milli takı-

(Devamı 14 üncüde) Ankaraaaki güreş birinciliğine ifl'P"1 • ~1ılivanlamnız ..J 

Pera dün· Ankarada ikinci 
Bu kadar kalabalık sporcunun ma bakın! .. " diye gülmeğe baş- kaybetti 6 . maçını - 2 

. g\.inde dört nöbet adam akıllı ye- !adı. 
mek yemelerini bir düşününüz. O günden sonra Çekler de biz. 
İçlerinde Maşaallah, dört kişinin den ellerini büsbütün çektiler. 
yiyeceği yemeği bir oturuşta silip Halk artık Prağda bizim fudbo
süpilren ve yine de doymayan iş- lümüze metelik vermez oldu. 
tahh kimselerin de bulunduğunu Otelde yivecek paramız artık 
nazan itibara alınız. Dayanılır tükenmişti. ~Para kazanmak la 
masraf mıdır bu? Esasen tahsisat zımdı. A ve B takınılan olarak i· 
da azdı. Nihayet günün birinde ki milli tim teşkil olundu. Şehir
şapa oturuluverdi. Para ancak de bize ehemmiyet vermedikle
oyunculan AmisterJ.:ım:ı götüre rinden, takımlarımız kasaba ka 
cek bir mikdarda kalmıştı. saba, köy köy dolaştırılarak iki 

Ankaragücü güzel 
Şehrimizde bulunan Pera futbol 

ekipi bugUn (19 mayıs) stadyo_ 
munda on iki bine yakın muazzam 
bir seyirci kalabalığı karşısında 

Ankaragücü ile yaptığı ikinci kar
şılaşmasını da 6-2 gibi büyük bir 
farkla kaybetti. Denilebilir ki, bu. 

oyunla bu neticeyi aldı 
tığı iki gole Peralılar ancak bir sa.. berlik sayısını kaydettiyse ~ 

bir 

günkü maç, Ankaranm sarı laci -
verdi için bqh başına bir muzaffe_ , 
riyetti. · Halbuki daha Prağda haftalar- günd~ bir maç yapıyorlardı. Ve 

ca kalmamız icap ediyordu. Dü· hasılat temin ediyorlardı. Hali· 
şünce yanlıştı, pro;:;ram isabet- miz yürekler acısı idi. Oyuncula· 
sizdi. İdare yoktu. Fudbol antre nmız, daracık, duracık külüstilı tikle işliy~ güç hatları bugünkü 
nörü, şimdiye kadar Türkiye ge- otobüslere balık istifi gibi doldu· değerli galibiyetin amili olmuştur. 
len antrenörlerin en berbadı idi. ruluyor, saatlerce uzaklara gön- Peralılar, Güciln nefes aldırmıyan 

Kµvvetli rakibi kal'.§}Sında, hiç . 
bocalamadan tam bir ahenk ve tak 

Ti.ir!~ fudbolcüleri Prağa gelir. deriliyor, bir kasab'lnın yamru. hücumları karşısında devrenin mil~ 
ken yolda iki, üç mühim maç yap taşlık ve dar sahasında, düşe kal 
mış hepsinot' de mağlup olmuştu. ka oyun oynamağa mecbur edilL him bir kısmını müdafaa. oyunu ile 
Bu cok hatal.: ~'i. Hazırlıksız. id- yorlartlı. Eks~riydlc haı:;in ve :;cr,irmişlerdir. . " 
ma~sız bir takımın bu şekildE' sert oyuncularla çal'pı~an Olem ~~la~~:i Banı.~mo, ?aponi, An. 
magltlllytıte prptırılması doğru piyad clemanlannuz, sakatlanı· ~elıdı<J gıhı futbolu hakikaten anla
olamazdı. Nitekim hrmen başlan· yordu. Değil dil!'} yapmak, ellerini m1'Ş oyuncular dn bulunan Peralılar, 
ğıçta bu hal fudbolcülerimizin yıkayacak su bulamıyorlardı ve 1 bugün kendilerinden çok faik bir o. 
maneviyatını kırdı. maçlarda da ekseriyetle mağ- yun çıkaran Ankaragücü karşısın-

İspartalılara gelince; evvela bi ICıp oluyorduk. Lakin bunları dü- da gol çıkaramadıkarı gibi muhtc-

mel bir hezimetten kurtulmak için 
olacak ki, hücumdan ziyade müda. 
faa oyunu tatbikını tercih etmiş 

bulunuyorlardı. 

İlk devrede Ankara'~ y~-

yı ile mukabele edebildiler. karagücü bir dakika kadar 
Ma~ın ikinci yarısı başlar başla- zaman zarfında yeni bir saf! 

maz Peranın en tehlikeli oyuncusu dederek yine aradaki farkı JXl 

sayılan Bambino takımının bera - zaya muvaffak oldu. 

Devre nihayetlerine doğrıl 
ziyade açılan Güçlüler, kI~ ~ 
lalarla 3 sayı daha yaparııl< 
lcdini altıya iblağ etmiş bulılıı 
!ardı. 

Fakat, inkar etmemeli _., 
devrede misafir takım da t') 

iik icinde bocalamış bulunıl .ıı - lf'.,... 
Daha, 60 ıncı dakikada baŞ ~ 
~ittikçe süratini arttıran rU 
1;nen hakim oynıyan Anıtıır 

111 
aün hnrPkellcrini bir ka~ da. d~ 
laylaştırıyor ve kendilcrıne 
cum imkanı vermiyordu. 

Ankara mulılelili ve Pera takımları cumnrtt~i tiinkü mafa 
evvel 

sıkmadan 
Oyun, bu vaziyette soı:ıa 

devam ettiğinden 6-2 .AıılC 
nün galibiyetiyle neUceıeııdir 



maçlarına devam edildi 
Taksim stadında Fener stadında 

~ _,,_,~- -
iki maÇ t8 yarıda_ Jiald.~. 

Vefadan 8 gol yiyen ..-~ " · ; ~ 
HilAI -Beykozu 4 -2 yendi 

Kasım paşa 
Orunun bitmesine 15 

dakika kala 

Sahadan çekildi 
Karag-ümrükde 

s··ı 
• il tyınaniyeye kar.ıı oynadr-
i!Lı ~açın 15 inci dakikasın dil 

11ukmen maglOp sayıldı 
ıu lJiin Taksim stadında mın taka 
ı: d tnaçlanna devam edildi. Ilava-
ıır b b ~ er at denecek derecede ça -
~t _oluşu, yağmurun da sert bir 
tu &arla birlikte mütemadi bir şe_ 
, de Yağışı haddi zatında ehemmi. 
'eli , esasen kaybetmiş olan bu maç 
~in. seyirci adedinin de 60 I geç-

sıni intaç etmişti. 
da lıaıceın lzzet Muhiddin Apak'ın i
~esinde takımlar sahaya ~ıktığl 
ı.:: an §U §ekilde dizildikleri gö
·~ldU: 

-..tera.: Azat • Vahid, Garo • Sefer, 
k trı, Silleyınan - Abdu,, Muht-0 • 

Ilı, Sulhi, Şükrü, l\Iehmet, -
h,~asıınpaşa: Ati.edelin - Selim, 
l\11w·· )fa U - Mümtaz, Cafer, Sabri .. 
4ı. llıld, Dincer, Fethi, Hayrl, Ham· 

~-

~ ... 
lıt 'lıfilıt kilnıenin yeni takımı Vef~· . Beykoz mildaCauı bir top uzakJaşbnnap çalışry~r ... 

&'e"en hafta b. · · k" ul t ı· • tt " mncı umeye ge- K - ·· ·- mildafilerine sürünerek de yer almıştır. Ualguk.i m ı e ı.ı. 
ı,.~ hafta bi.rincı kümeye geçen ,,:;u:pgıa~;di. 6 mcı gol. sebeblerden dolayr Karagilmrük 
·~llnp - - - h - ey . 
la 0Y\uı aşa soguga ragmen eyeeaıı 30 uncu dakikada ŞUkrü ve Meh. ancak on kişiyle oynamak mecburi-
~ a baııladılar. İlk anlard& ı:tız medin m~tereken kale ağzına ge. yetinde kaldı. 
~k karıı oynamak mecburlyetın.. iliclikle • hilcum esnasında Sulhi ya Oyun başladı ve fakat bitaen 
~ alan Vefanın ortadan inkiea! e. ){~ ~- Ut ~aha. ~ekeııek durdu:. H&kem, liaaıuı tedarl4, ediL 
~u hücumu Kasımpaşa. mlida .. 7 inci golü de altı. miyen Karagümrüklil bir oyuncu-

~ lS inci dakikada. Lfıtfinin uzun 
~ llaaına. taç çizg'isi yanında yetL 
llıe ~-hduş topu sürerek Muhteşe. 
llıı &'on~erdi. Muhteşemin 18 çiz~ 
~~I dahılinde güzel bir şekilde ha
\ar:lldtrcırğı top, Sulhinin nefis bir 
be . vuru§u ile Kasunpaşe. kalesi-

'l'lııı da geri çevrildi. Biraz sonra., 7_0 mağlüb vaziyete düşen Ka-ı yu dışarı çıkarmak istedi. Kara -
t1.. .k.a,..,ıııklı hücumlarla zevksiı ı h 
q •· • '!i sımpaşa, manasız sertliklerle oyu- gümrüklüler, oy~cu. ~rının s~ a • 
laıır~ucadele halinde devama baş- nu durdurmağa başladı. Nihayet dan çıkmaması ıçın ıtıraz cttılerse 

Jıakem, kasdi bir favl yapan HamL de hakem dinlemedi. Ve Karagilm
di oyundan çıkarmak ihtiyacını rüklüler 9 kişiyle oyuna devam eL 
duydu. mek mecburiyetinde kaldılar. Maç 

gjtdi, 
l.o ı 
~ gaip vaziyete geçen Vefa 

32 inci dakikada Şilkrünün hava_ tabiatiyle Süleymaniyenin haki -
landırdığı topu Abduş stlü bir vu- miyelinde devam ediyordu. Aradan 
ruş neticesinde kaleye ~okunca o- on beş dakika kadar geçmi~ti ki, 
yun 8-0 gibi büyük bir farkla. Vefa_ Kara&funrüklli Mahmud Ali kasdi 
nm lehine çevrildi. bir favl yaptı. Hakemin, bu hare. 

Bölge ~ild maçlarına dün Kadı
~üy stadında da. devam edildi. 1Ut 
milsabaka Beykoz • Hil!l takımları 
arasındaydı. Hakem Şebab Şi1'man 
oğluydu. 

MUsabalcadan evvel biltün tah
~r B~oz~azan•cağı etra -
fmda toplanmıştı. Halbuki ikinci 
devrede dağınık ve rabıtasız bir o~ 
yun oynıyan Beykozlular sahadan 

hakem: 
- Takımın kaptaıusa. &a.at tu_ 

tuyorum. Eğer 2 dakiby• kadar 
sahadan çıkmazsan takımın hük -
men mağlüb olur, dedi. Mahmut 
Ali, büyük bir inadla sahadan ay -
rılmadığından Halid Galib oyunu 
kesti. Ve Süleymaniye de böylece 
hükmen galib olarak sahadan ay .. 
rıldı. lı.11 lfrııtıda ki.içlik bir değişiklik ol. 

!iı<içaınura bata çıka üEtti başı su 
l:ııı ~~ kalan Vahid oyundan çıktı. 
~ .... l.Şi kalan Vefa takımında onun 

Fakat gerek çamur, yağmur ve ket karşısında kendisini oyundan 
gerekse aradaki azim ·got farkmr çıkarma kararma bu oyuncu "çık
hesaba katan Kasımpaşa. taknnı, bu mıyorum" diye mukabele edince 
kötü havada oyuna devam edip da. ..::_:-------=-L-1--u-s._u_ s_T_ m __ a_ ,.._l_a_l_r ____ _ 
ha fazla gol yememek için olacak, .-V 'Y 

Mua1Hmer OLGAÇ 

'•ını 
t1ıı ~bduş doldurdu. 

~\ı hıltin kale önüne yaklaşır 
1<ııı aşına:z; derhal sola aktardığı 
3a;~tehtnedin demarke bir pozis
cı d attığı hafif plase şütle ikin
~. era l{asnnpaşa ağlarına takıl-

birdenbire sahayı terkelti. Vefa da 
yaptığı seremoni neticesinde esa -
sen galip olduğu maçı hükmen ka
zandr. 

Kasmıpaşalıların birinci kümeye 
geçtikten sonra yaptığı ilk maçı 

G? . ,böyle garib bir şekilde •yarıda bı_ 
l~tfiqllı.ci dakika ııaha ortalarında rakmış obnasınt beğenmedik. Her 
llti l{ erı. kıaa bir pa.!1 alan Sulhi, şeyden evvel, hakem tarafmdan ta
~arıt1~8llnPaşa mildafü arasından til edilmedikçe, dtiziinelerle gol ye. 
bir ş~t 8en bir ataktan sonra sıkı mek ve :ıııoğukta iişümek pahasına 
~~ ~~~tle UçUncü golü de. kaydet~. da. olsa bir maçı yarıda bırakmanın 
tı tC!k~ dakikada Muhtetem, yedL tıporculuğa yakışmıyan bir hareket 
l'ııak tı:ıe dolayıaiyle oyundan ayrıl. telakki edildiğini öğrenmek ieab e-
11.ı(Ut 1"iecburiyetindo kaldı. Ve bu der. Hele Kasım.paşa. gibi yüksel • 
~a~ eia Vahid de takımına ilti- me yolunda :;-ürüyen ve büyük bir 
~ ~it ~tek nıUdafaadaki yerini al- gayretle çalışan sporsever bir ta. 
'1ıa 'Ut ~alan Vefa, yeni bir hü- kım için! ... 

'li u.takip kaleye indi. Sül · K gümrük 
-~d~rı ncu dakikada Sulhinin kö. eymamye- ara 
da Sekti~ Taksim stadında günün ikinci 1 
h fiI"ı-;- gi şilt, Kasnnpaşa mü_ 
~llaıııı'~e <.:arparak geri döndil. müsabak~ı yukardaki saydığımız · 
tıı~a ~~~altıarm şaşrrdığı bir anda dekor içersinde Süleymaniye • Ka
~liı•ıa tışen Sulhi, yerden düz bir ragümrük takı:mlarI araı.mda ya -
'laYcla ta.ltınunın 4 üncü golünü de pıldı. Hakem Halid Galip Özeren. ~ 
~evre 4tı:ı.1J.vaffak oldu ve birinci gindi. Takımlar şöyle çrktılar: ~ 
.ı İkiıı~;o Vera lehine bitti. Süleymaniye: Yu\'akim • Rullı, 
··~·ıııi deVrede yağmur nasıl şid- Martayan • İbrahim, İbrahim, HiL 
;ı h~lti~ı:tırrnışsa, Vefanın da ezi- seyin - Rauf, Nedret, lskender, DL 

"~· Ve tn~~eti o nispette fazlalaşmış. niş, Diran. 
"I, Utenıadiyen tek kale oyna.. Kara.~ümrük: Konstantin • Jl.lab. 

11 " mut Ali - Remzi, Sali.hiddin, BI -
~ ~ . Q"e~ 

0 
u dakikada Şükrü, Meh- JiJ, Canib - Aziz, Mehmet Emm, 

, likınrı rt.aladığı topu biraz sür- Mmtaaf, Hulusi. . 
~ııl'tı lı !!<ınra ağlara göndPTdi. Ve- Yukarda da görüldüğü veçbılc 
lıl' eşıncı golU Stileymaniye takımında vazifesi do. 

\•• l'rıen b . d 
cıhidiı:ı 

3 
tından beş dakika sonra tayısiyle Ankarada bulunup ora a 

5 lllctreden çektiği frikik "G'"uneş takımında oynryan 1skender 

T. Y. Y. Kurtuluş Bozkurdu 
2 - 5 mağlUp etti 

Dün sabah Taksim stadında akat. j 3 ,gol daha a.t~n Kurtuluşlular, sa
liyet klüpleri arasında hu~usi bir hadan 5.2 galıp çıkmışlardır. 
maç yapılmıştır. Ve T. Y. Y. Kur

tuluş - Bozkurt hakem Re • 
fik Osman Top'un idaresinde karşı-
!aşmışlardır. 

Havanın fevkalade yağııılı olm.a. 
sına rağmen her iki takmı da canlı 
~e iyi bir oyun çıkarmağa muvaf
fak olmuş ve birinci devre 2-2 be
raberlikle bi~tit. tkU,:ci ievtecle 

Şişli - Arnavutkgy maçı 
oynanamadı 

Ayni günde Şişli ile Arnavulköy 
arasında da hususi bir maç yapıla
caktı. Fakat havanın ve bilhassa 
salıanm çok çamurlu oluşu yüziln_ 
den klübler sahaya gclme!_llişler ve 
ma~ yapılamanu12tır. 

Evrt1lkl gün Şeref ıiaamaa Nalla fen olnıta lte t .. tiklll Uıı~ fut-. 
bol takıınla.rı ara,.mda h116usi bir maç yapılmıJ \'e 1-.tikh\l ll~t bu 
müsabakayı 2-1 kazanmı~tır. Resmlmlzde galib ttkım c\·velkl &iinkü 

kadrosu ile görllJmektedi:r. 

Bu sürprizli maçtan sonra 
oynanan oyun da §Öyle bitti: 

Fener bahçe: 8 
Beylerbeyi :O 

halini almışlı. Takımlar salıayll cıöy 
le çıktılar. 

Fcnerbahçe: Hüsameddin • Le • 
bib, Muzaffer - Ali Rlzıı, Fethi, Re. 
rıarl - l\'aci, Basri, Ya.~ar, Semih. 

Beylerbeyi: Veno - Muammer
1 

ı Hasar _ Hüsameddin, .Rec.eb, Ah .., 
met - Haydar, l\lelenl, Muzaffer, 
Letter, İbrahim. 

Fenerliler oyuna ıfu:gan arkaya 
alarak on kişiyle başladılar. 

llk dakikalarda kuvvetli eaen 
rüzg!rla beraber Beylerbeyi kale • 
aine indiler. Sağdan Basriye geçen 
topu Basri güzel bir şütle 11 inci 
dakikada gole çevirdi. Hemen ikt 
dakika sonra, Yaşar ıahsi bir bil ~ 
cumla ikinci golil de yaptı. Beyler~ 
beyi takımı rlizgara karşı oyna. ,. 
makla beraber gayet gilzel anlqa. 
rak Fenerin yaptığı hücumlara mıı 
kabele etmekte gecikmiyorlardı. Ve 
oyunu 41 inci dakikaya kadar böy .. 
lece devam ettirmeğe muvaffak ol• 
dular. Nihayet Naci uzaktan çekti. 
ği bir şiltle üçüncü golü, biraz son .. 

_,,...,...'-"" ra da Basri dördüncü golü yaptr Ve 
/ birinci devre 4-0 Fenerin lehine 

mağlfıb olarak ayrılmak mecburi - bitti. 
yetinde kaldılar. Takımlar sahaya İkinci devreye çıkıldığı va.kit 
şöyle dizildiler: Fener takımı yine on kişi olal'ak v~ 

Beykoz: Sala • Halid, JJürhan - mtithiş surette esen rüzgara :v~ 
Galip, Mustafa, Fethi . Cahld, MJk- yağmura karşı oynuyordu. 7 inci 
.rob, Bahadır, Sadeddin, Tuthan. dakikada Semih beşinci, 18 inci 

JllW: Malla4.-.. Hwillnmer, Akif- dakikada Yaşar altmcı Fener gol-
)lcsalim, Zeynel, Celdet • Haliık, !erini yaptı. Fenerliler '°k acemi 
Rüstem, Hakkı, Lfıtl~ Mustafa. olan Beylerbeyi kalecis1ııhı bu:ii; 

Oyuna, kuvvetli esen rüzgarı da hatalarmdan istifade ederek 25 ve 
lehine alan Beykozlular ortadan otuzuncu dakikalarda Yiı.şarm yap. 
bir hücumla başladtlar ve derhal tığı iki golle maçı '8-0 kazamnağa. 
hi.kimiyeli tesis eden Beykozlular, muvaffak oldular. Hakem Eşref 

Turbanın güzel bir şekilde ortala- Tevfik oyunu i:ı,i idare ettl. 
dığı topu Mikrobun hafif bir kafa Beylerbeyi takımı gollerin birço .. 
darbesiyle kaleye sokunca, 1~0 ga- ğunu kalecilerinin hatasından yedi~ 
lip vaziyete geçtiler. Bundan sonra Oyunun oynan:rş tarzr hiç de sekiz 
Hilii.1 hakim bir oyun oynamağa srfırlık değildi. 
başladıyee. da kaleciyle müdafaa a- lf. N. 
rasında çamura mıhlanıp kalan bir 
topa. Mlkrob yetişerek ikinci Bey. 
koz golünü de kaydetti Ye birinci 
devre 2-0 Beykoz lehine kapandı. 

!kinci devrede rüzgara karşı oy
myaıı Beykoz takımında bir dağr_ 
nıklık göze <;arpıyordu. Bunun neti
cesi olarak Mesalimin tist üste yap 
tığı iki hücum golle neticelendi ve 
oyun 2. 2 beraber vaziyete r.irdi. 
Galib vaziyetten birdenbire bcra -
berliğe diişcn Beykozlular bütün 
gayretlerine rağmen, Hilal hücum
ları karsrsında müşkülata maruz 
kalıyorlardr. Hakkı, şahsi bir hli ~ 
eum neticesinde 3 üncü ve Mcsalim 
de 4 üncü golü atınca oyun Hilalin 
~-2 galibiyetile bitti. 

Fenerbahçe .. Beylerbeyi 
Fener stadında günün ikinci kar

şrlaşmasınt Feİıerbahçe ile Beyler -
beyi takımları yaptılar. 
Yağan yağmurdan sahanın muh

telif yerlerinde su birikintileri hu
sule gelmiş ve yağmur da sağanak 

Basketbol 

Bisiklet yarışları 
Havanın fenalığrRdan 

Yapılamadı 
Dün Mecidiyeköyde yapIJmasr ı. 

cab eden seri bisiklet yan§1umdan 
üçüncüsü ve ikinci sınıf bisikletçi· 
ler arasındaki koşular havanın fe,. 
nalığı yüzünden yapılamam:ı:ştır. 

Bütün müsabık ve idarecil~ Y!l• 
nş yerine gelmiş olduklarr hald~ 
ajan Fuat müsabakaları tehir et • 
mek mecburiyetinde kalmtştır. 

Dün yapılan 

Kros - Kontri 
G \latasaray turnuvası B~şiktaş Jimnastik klübünün i. 

başladı kinci kros - kantri müsabakası dün 
4 kilometre üzerinden yapılını§ ve 

Galatasaray klübil tarafından ter· şu neticeler alınmıştır: 
tip edilen basketbol turnurnc.ımı T d · l4 30 

ı - o orı - • 
, dün klübün yeniden yapılan !oka· 

2-Hasan. 
!inde hac.landı. Oldukça kalabalık 3 _ Yorgo. 
bir seyirci önünde yapılan müsaba· 4 _ Mahmut. 
kalar çok güzel w heyecanlı geçti. 5 _ Yani. 

d Gal ta t k Mu"sabalra klu"b o··nun·· de b"~".,,,"" İlk karşılaşma a a '."aray a ·ı· ,... - -..._ 
mı çok çetin bir müsabaakdan son- Yıldız yokuşu takip olunarak Hal
ra Kurtuluı:;u 39 a karşı dO ile yffi· kevi öntinde ikmal edilmiitlr. llll
di. lkinci ~açta ise Kabala~ ekiP.i 

1
S(abakalara gelecek hafta da devam 

Mühendisi 33-48 kazandı. ' · Eclilecektir, 



ıur. , 
Yanaklann:ıı pudrıwnı &osan 

göz yaflanıu kunıtma~ için pek te 
temb olmıyan mendiliyle g6ıleri· 
ni uftufturuyordu. Faka~ ina.faz 
cöı: yatlarını sildikçe daha kuv~ 
vetle bopnıyordu. 

B tRDENBtRE, ayni kitap
çımn &ıünde duran ilni. 

formalı bir genç adamın, kitapla
nn ıerleYhalarma okapcak yerde 
dikkatle 'ken:lialni ıüzdüfünü far· 
ketti. Zabit, "\1%Un boyluydu. Yli· 
dnde tan ve umimt bit ifade 
Yardı. 

Melleld abtbnl•lnuıi teairlylı 
bdm, erkeii rarünce toparlan
mak, caz yaılarinı kesmek istedi, 
fakat muvaffak olamadı. Ba.bil
ttln luçlmdı. 

Genç yllzbaıı. daha o akfam 
hastahaneden çıkmqtı. tlk iti. ay. 
lardır baret bldılr malld ile 
çe1rtitl acıları biru unutmak için 
bir kotılel" alotıuna ela~ ol
ınuıtu. Bu konser, uzun bir açl k· 
tan r.ınra oturulan bir ziyafet ıof· 
rumm mideyi -tatmin edip. cibi 
blaklanru diıriafmı doyurmuına. 
Harbe ittirak etmeden evvel, gU· 
sel una'tlarJa. musiki ile çok aJA 
kadar olurdu. Şhıdt bir aylık ne. 
kahat devreıinden sonra gene cer· 
heye döneceği i~in gtlnlerfnı 

mUmkUn otdutu kadar zevkle ge· 
çirmek niyeti.o '!eydi. 

Ay ıtıkh ı..vayı, emer ~ do· 
r'n nefeslerle içine çekti. Esuerı 

güzeWfe tapan bir inaan, unr 
mü:ldet siperlerde 'kahr, bir bom 

Diye ıoıldu. 
(feo; kadın, hlJA~ r 8'1tı 

ıatfte baktı: 
- Hiç... GKe s°" güzel, OD· 

Jan .• 
Blr ~ kadının tıp~ bh&i 

yalaır olur~ .. 

Pt'alc ıoıf4u • 
- BU b'ayta nud atıldlnıı, son. 

auz, gilç bir yapy:f •. değil mi 
- Öyle, hakkınız var.. Fakat 

lif- topallıyoraunur, yaralı DU1mJZ 1 Çeviren: llhaÔ TANAR 
yo~ ~a.ıahanedetı buiü• çıktım. G t~DlKLERl oda, intanın 1 kardeılerim muhakkak 

CL. ... _ ıı..ı.ı. ! ,Udıw: "Bu aece burida-1 dlr, 
v .. -rp ne na .. ...., tef .... • • 

Biltün bu çektiğimia,.aefalet harp. un .. Y~nn ıı~ece~•ın:,. diye ~ay: 
yüzllnden delil ıan ~llir ne kıran bır yerdi. Hıç bi~ buıuııyeti 

• olml)'IQ bir llarye>Ja, m;nua ve 

Sönra ctenm ettt: 
- ~ bdi sokakta ailar but. 

dutunu aaman ne dütün!iyor· 
dum, biliyor mUtunuz? Vatanımı, 
bu mebtaph aecede beyulapn 
bahçeleri dütüniiyordqm. O yer· 
leri bir defa "'8ha görebilmek ne 
tatlı ~r 1ey1 Sis hiç daüMlla. hil
settfnb mi?. 

'1eni lıerkealn hakir görilp. nefret 
lıttiği, bir bahane ile hapıe ıtt r· 
f,ak iıteıdikdri bu yerde, benim 
~alimin fecaatini tasa.vur edebi-
ir millniz 1. 
Zabi~. kuın yliıilne doğru ~lil

Ji. Göğsünün heyecaniyle tık eık 

'cabanp in :liğini görüyordu. Diaini 
lkpyarak ıiurıldaılcb = 

- Yuık, zavallıcık!. 

- Çok&anbeti'!bana kaqı iyi, 

- Şöyle yikdye.lıfJjtpliJtatJ~q 
Erkek için bu )'Mi"fııiAlhtl~-:llilıı.ııt, 

~ütfik muamelede b\ilunan bir 
t~lr inlln .ınmia .. Siae hakikati 
öyHyocettm.. (Hıçkırdı.) Ban 
~ut değilim; Alma mm. canlı bir macera~.. .p· 

gı izlerini taıryan güzel yüzüne ba Zabit, kendi ker.ı:line "kadıniar· 

Cephede, ıiperlerde, haı 
de iken bayatm hep kahra-..ttPl'l~,J 
tarta dolu olduğuna ideta 
nuıtı, halbuki o muhitten uz 7:1} 

pr uzaklaımu ka11ıla1tığı ilk 1F 
dın ona hayatın ne sefil, aldl dedir. 
Ulderi olduğunu i&bat ediyord• 

Harp uhalannda aakerten. 
Uirlerkeıı bile cesur, aeı'eli 
lerle lmJıyaa enleri, ®kto,rlGlllPI 

a- baıtabalacıuarm fedakar 
~epıi kabı'amanca ve kibar 
eli dopu.. Fakat bütün o 
manca hareketlerin arkasında 
le zavallı, kimsesiz kıslann, 
d.m1ann fena yollara k!ütütl• 

Dütünceye dalan aabiti, 
Mil uyandırdı: 

- Bu gece, çok aydınlık.. 
u hilcumu olmaz. Biıim ıa--~ 
lerde.n birini yanarak dutd 
göıi:iilm.. Ne milthit bir 
Halk, nq'e içinde bu öllimü 
hyordu .. Gayet tabii bir tef·· 
kat, bizden, pek çok mu nef 
1ieraiııiz?.. Ben in&iliı:lerden 
nef1et etmiyorlUD.. Sadece 
ni mücrim addediyoruın. 

kendi vatandatlanmı da.. il 
batlayan onlar değiller mi?• 
vardı dünyanın rahatını ki 
cak? Ne vardı milyonlarca d 
öldürüp bir O kadar mı IO 

düıürecek; dünyayı fenahi• 
ru cötilriiyorlar, beni fen.ahi~ 
tdar •• Artık biç bir pye · 
ruım. .Neye inanayım? A~ 
Ha.yır.. Bir samanlar ben İİ1' 
çük çoe11klara din ve iman 
ri veriTdim .. Ben de in 
rettiklerime .. Şimdi bir ıere 
mıyorum .. Zaten, yaUcı .
la elmıyan insan hiç bir teY' 
:nu. Hastahanelerde 
~edim: Almanım di~ sa 
meı;füer .. Hill mı Allaha 
ion? Asli .. Belki bu hayatdl 
riyle bayle teyler aöyledi 
nıyonun.. Hayır, tema• 
adamlara biç bir kinim yok. 
paramı, konser parimı ~ 
yetinde temin ediyorum
lıarbl çıkaranlara kuıyorud'i 
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K an varıcııerln ıztı raplı hayatı 

Bin defa kan VAZI\ N: L. Baıch 35 Yıhnı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

veren adanı 
lngilterede, daima 

olan hususi 
ltastaıara sı:üıatli bir insandan 1 
~ nakletme .. m~~iyesinin tarihini 
~cak olursak, bir tedavi usu· 
"lllltin tekemmül edebilmesinin ne 
kadar uzun zamana ve ne çetin bir 
~ya müt.evakkif olduğunu bir 

daha anlarız. 

Bir insanın kanım diler bir in· 
"1ıa akıtma fikri ilk defa ortaya 
atıldığı zaman alAkasızlık ve istih· 
~karşılanmıştı. 1490 senesinde 
bir Yahudi hekim, ihtiyar ve hasta 
llaJ>a sekizinci lnnocent'e üç erkek 
~ğun kanlarım verdi. Papa ve 
Uç ÇOcuJc derhal öldüler. Doktor es
larcngiz bir surette ortadan kaybol· 
du. Kan nakletme fikri de unutul· 
du. 

lıd asu sonra, 1665 de Richard 
lo\.er isminde bir doktor bu ameli· 
ttyi ilk defa olarak muvaffakiyetle 
tltbik etti. llk tecrübesini köpekler 
~e yaptıktan sonra, fazla kan 
kaybetmek yüzünden ölüm haline 
itlen bir çocuiu, koyun kanı enjek· 
lifonu yaparak kurtardı. O seneler
cte kan veıme, sadece alır ciğer has· 
talıkıan ve deliliğe karşı kullanılır
'Ve kan, şimdiki gibi gruplara 
~iı için, insanlara kedi, kö
~ ve koyun kam verilirdi. 

lı.!l"akat, kan nakline hllA faydalı 
"il' buluş gözüyle bakılmıyordu. 
~bte cereyanlar o kadar kuvvet· 
·~ ki, Fransu doktorun çalışma· 
~da neticesiz kaldı ve bu ameli· 
"niıı tatbiki resmen menedildi. 

hazır 3000 kan 
bir cemiyet var 

~ iki asır daha geçti. 1877 
~-~~~ James Blundell isminde bir 
:-.ıüz doktor, çocuk doğururken 
'-il kan kaybeden kadınlara kan 
~ife teşebbüs etti. Hasta ka
~ dördü öldü, yüzlercesi kur- Nevralj18 Nrzle 

• • • 
verıcısı 

Sihirbaz hiddetle baaırdı: « Hayır ben insan 
deaınm cinim, cin ! » 

-ee-

_,/ ....... Dit ....... ,. 
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dürrahman harbin 
bire pat lıgiıcağını 

H A B E R - Aletarn Poıbat., 
t"'t g _ ~ 

Dklmlm 

birden-böyle 
ummamıştı 

Hammer, filhakika en fazla do
kilmanlarn istinat etmiş bir mil
verrl!ıtir, fakat O~manlıları do.ima 
öır dil m n tcl.kki etmekten kur. 

karşı tnr:ifın da hazır bulunması 1 - Yalan söylemek senin gibi Şimdi de btni böyle miskin bir ha-
lnzımtlı. Bu 11arb kahpece oldu ve . bit merde yakışmıyor. Senin bir le getiren bu kadındır. 
buna scbeb de Abdlir'rnhmnndı. derdin var. Derdini söylemiyen der 

Ne yapayım, insanml, irademe İçinde derin bir üzUntU Yardı. man bulamaz. 
11ahib olamadım. Bcm dağlar a.3. tularnndığı i in bir ok nokltılnra sL Fakat bUtiln bunlnnn tl·<-ellisini bu

yasct kar!§lırmış, lJilnrnf olama- luyoı-du. Ne ~n1 alım, S"\lyordu, 
ı:rııştrr. GC'ccn! ıcle bir kariimfzc ver hem cok SC>\isoruu. S vdi i blr kı_ 
diğiml:ı cevo.bda bu ciheti daha c- zın mili tine ihan0t cdem(.'1.di, Pdc
Otı.<;Jı lı!r şekıl<Te ttbıırüz ettirmiş- m mckt d h klı}ui. Çilnkti bfö·
tik. le bir ·şev ; npsa kı ı kn b drcek 

- Ozmıın, ben ba.inltri. mtfi, şehirler ba.sm ış, isyanl~r 11ön
clHrmilıı. eruila.r yakmıR Kara Ah-

Osmanın gözleri ;verinden fırlıya_ • 
clUrrahmanrm. 

cnk gibi'. büyümuştU: 

- Naırııl, dedi. Hain mi ln? 
Kııtıbur Osman yerinden fırladı. 

O eri get'l cekilerek söylendi: 
O t rihlerd ki satvet, ldnr , ihti. ve vani l·endl ini ka~ > t.ıniş ola_ 

şam dı1şünUIUrsc, O manlı hünkfıı-_ caktr. 
- Evet. Hcı.n hünkar Murada 

_ N~. Karıı Alx:1Urrahınan mı? 
kaN;ı. 

ların n b'rka ınr, yukarda söyle- Halbuki AbdUrrıı.hman d:l artık 
di~. iz vruı1Darla nyırt etmek yaşl!ınmı sayılırllı. Ein blr liildise 
mümkün olur. i~inc girip çıkmaktan yorulmuş, 

Hünkar Murad Abdilrrahmandan istirahate, dinlenmcğe Ye atlama ~ 

ter kJfi C'tfüH Ş"kiUle hareket Pdr. kıllı bir aile lrntmroga ıiıuhtz.çtı. 
ı·ek ~ hre sol tarafüı.n ilerle:nil~ti. Bütün bundan cn•elkilcr hC'p birer 

Hu _ ' '. •-: Alxlürrahtnan böy-
le biı şey arzu Ptmiyor<lu. Harb o_ 
Iacağr aşikfırdr ama, hiç o1mnzsa 1 

Tab~ölarımt sergiye ;'erle~tirirken, belki 
bıı- mü teri çtk<ır Unıidile ne fiyat koydu~tl
tnu ordulnr .. llerl Melikctıirt hayallcriııi 

h1İI) onlar mukabilinde eldeh çıkatmak i .... t~ 
m .. m. Fakat Mete uy.ırı:ık lazım. l\Iana~ız 
bir heves uğrunda almak i ti) en olur<;a ar. 
zıısuna set çekmek üzere çok Yük-ek bir fi
:rat kordum .. Bır t ıfl" i 'Çin ~~ÖO'J lira ... Bu 
f'~ att j':'iten katip ha) retle ıCradı .. Bu a
dam deli mi gibi ) liztltne baktı. Fakat ca. 
natkarlann mana ıı he\c~lerir1e alı~·nı5 hir 
a3am olduğu için c ini ç rırtrtaciı ve el r. 
l ı t d ~im rakamı ) nımaJ,Ja iktifa Ettr, 

1\1 ı ) e ta11olanmı Gatata-arny rc<>im 
.. ı inde te hir cltirec ~imi !':iıyl.emiştim. 

'\luhahka!' er 'nin açıldığını (iğrenir iiğ· 
renm 0 z resmini görmcğc geleceUir. 

• • • 
Btı..,ııı1 ergi hçtlıyor.. fnlike ile karşı 

J,·ı~ ~n •e'~.: ğ'mi"'e eminim. 
B ·rnı1 glitı gö tlcdim, beklroi.m, !\1e:ike 

~elm :ii. 
• • • 

Bugiltı sctginin İldnci günü .. I3u~ün d 
Melike görünmedi. 

'.Fakat> arın da beklerim. 
Melib!ııain Ye§ilpmar köyütıü, Vezir kö<ı

kn h-:rnbelerirıi re :m:ni yapan zm allı re ~ 
amı unutması iml>.tlı u: .. '!\Hıhakkak gele

:ektir. 

Du im ele yo!r .. 
• • • 

rılnmırottım . 
ra!nl l\l l 1 fü"lİJ ı trınbuldn mı? n !. 

ki de lzı\liıtJ tlit, yahut bajka bir ) erclc .. 
Bjtün hu l>ekleyi..; l>1:ı-~ artık. t·im illr 

I\J"llkrı $1ftx!i 1:c~ecıc e~leniyor; Yc:ı:ılpııınr
tl:ı 1, Vezir ki ·kü harabelerinden, budal;.ca 
1\chdıSitt~ !l--ık o an hülyacı tesfarndan Me· 
Ukettin kafa mtla hit tek !.z bile kalmadı. 

• • • 
!; rgi tı dırk n :ınnem bi~at ha<ıtalnnm1q, 

romatı ma nclla11 uyanını tı. B n tablo. 
!arımın ba meta nöbet bt'kletken o ı ı1ııra 
~ifa bulmak ernelıyle But <\ l:aplıc !arına 
gitmi~ti. Bugı.ifl anrlemden bir te' raf al• 
drm. lla~talt'rt ailn'n • ~ni yanına ~agııı· 

ror'. DcrMI Bursaya ko~tum. 

Kara AbdUrrahma.n mı? 

Annemin her vakitki tel~ş1ydı bu .. Sm. 
!arı biraz artınca etrafı Wlvele~·c \'erir. 
Dınaen:.ıle.> h onu kafi derecede te"t'lli c
lllp ctraf ıııdı he'. altı doktor toplayınca 
t tanbuln dönm~·~ tekrar mürnküh oldu. 
Fakat tum iki glin sergiden U .. ak kalmı~. 
fazla olnrnl.; k:ıp::inı' günü Ô" otııda bulu-
ııanuım• t"n. 

S mtlı ) aıır a:::ık i·~ tuhlu!cırımr trgıdctı 
C\ e g llrm~ ... 

S rgide!'I çok ı:eyler beklcmi~lim. Ful.ut 
b'"klerJik!ı'!rimin hi\:biri olmadı. 

• • • 
Bu S!tbah tablolarımı :ılmak üzere "ergi. 

l c gitlinctı hiç bt>klerned'ğitn korkunç hir 
hf fü ile kar ılaştm1. 
Tablolarımın :ısılı durduğu raJonun h:ı

dem~ i beni evınçlc karAıltıdı: 

- Tah:olarıııı:ı -.:atıldı, b<tyım! dedi. 
- Na ti, ne diyorsunuı? 

S3lıldı divorum. Hem üdııi biril n ... 
~atın alan, onları ron !!:itı ~~Un cldı \ c &ııö· 
türdti. 

-

...__ 16 - V azan: Asaf Beıge 
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- 12 Nakleden: F. K. 
~'-lbıın bunhrı t:.>~ ü··orclu. Fa· ı 
~ 4\ldaklanm seı;f z k~lıyo du. 
~0&aman ken "iıre, bütü:ı dün· 
~ı:. karşı hiddet .ıuyclum. J{ z~ 1 
ıt.."lllltt \•e öptüm, ljptüm. Bir d.ı 

1 
~ söyledim. 0nu ölünceye 
~-ıeveceğimi. l::ıdı:ıların en 
~~ olm:ı.sı içb )~pamıyr.c:ı.
~y bulunma.:b~-ını. timcliye 

ondan b"j;!ra kimz yi sev. 
~i söyledim. Onun ujurun 
Wllllefc hazır iO:dujumu ela i
eltiın. Bütün söylcdikl""rirrin 
da yalnız bu eonuncusu
doğru olablleceı;ini s:ınıycr-

...._iletu~um zamnn: 
Söyte dııha anlat, diye yal· 
· N ~ gUzcl ıMsy: Uyorıun ! K • 1 
rıe varsa bana dök sevgi· 

~Yecek cUmleler aradım. "Frnnsın 
t, artık bir tek kelime bile 1 
~ordum. Kalb·m sanki bir· 

beni allı~ı oda dnrnıa,fa 5mı 1 tı ı·e scmlLrılir totti .. lilr yiiz•i 
'Jrmcdiğ: belliydi,. 

~nıvermifti. Halbuki bu cajız. Duradl kalama\•ız değil mi 
111...ı ıyordum. Hem de çok se. J , 1• I w· • 

.·•ı.ı:urn F kat . a..: ..... v enecegız zaten . 
. a ... 1 ~ . . ,. ., 

~ benim gibi o .şehir senin - • ~-za~~n gıoı~oruz. 
toy benim, hayatını aer&eı i- - l\Iumkun olduI:,ru kadar çabuk. 
' geçirirse artık uzun ve de· Bize yardırnm d:>kunabilec:tljni 
4 'ir aşka inanamaz olur. dü;ündük Jak. Sen Klayfı bilirsin. 
' kadar az mı kadına a· Buradan kaçmak kol:;ıy iş ekti!. 
. u11. az mı afk gecesi gec;"r 

1 

Omuz ilkti. 
l"a.l:at, i§te hepsl~i unut - Ta1iiniz denemeğe karar \'erdi· 
·O kadınlar da b:mı unut- niz deme~? tvi düsfindünüz mü? 

~ h ı,üphesiz. Unutmiyan· Kaçarken Kl~yf sizi iö:ürı:e ba~mı· 
la E>r halde beni hayırla an- za neler gelebileceğini biliyor musu· 

l=;j~~y sövlemivorsun Con.
1 :ıuz? . 

~J\Uvorsu"n ? N; zaman ridi B:n cevap verd•rn: 
~? · " - lnsa:ı bir defa ölür! 
~~ zanıan icterısen... Tuhaf tuhaf rüzüme bnl..1ı. Son· 
1~<'reye gideceğiz?. ra içini çc?.ti. 
ll\!nüz bilmiyorum. Bura.dan - Pa.amz var mı? 
.~ de neresi o?ursa olıun. - Kırk yedibin frank .• 

\ ı.::ı:er kaçacajız defjl mi? - Pekala. Size yardım ederim. 
~ ~ ... . Bu ak~am yemekten ronra buraya 
"'-t~ mesut ~eceknın bun· ı geliniz. Bu ıece ka;maia mU\"affak 
,. nını. 

1 
ı.. •

1 
~· .• 

Qet... o aJı ec~*'ın~zı amn
1
m.. . . 

~1'1 kend' · d .. Bu sozlerı, muvaiıakıyet ıı!Jkte~ l ım ın:..nmli ::n soy 'ld' bir .-~ft ·ı 
tını. Fako.t, söylih·:>r·dur.ı emin o!du~unu hı ıren. ~ . ı ~ 

\ · j söyl~dikten sonra odadan çıkıp zıttı 
lleıncn gidrlim olmaz mı?.. l ·rans ile ben dakikalarca sts! 
~nimle berab~r gel de ser.f durduk. Delki de kızcağız verd:'. 
~ t?e göt"r .. vim Orada kar- si:ı:e pifmandı. Fa!<at hayır. c;&erı 
)! Jr l:Jı rörU~. Beni ~ok se- -::eyinç:e ı;artırordu, mesuttu. 
b \l İ\'i haberi a'arak 8e\'in- 1 Avnhrk~n ıene bornuma s;ıldı. 
·~1 \ , b' d ed ' . . •ıe 1?.c yar ım er. :\hrıldandı: 

I Çok 0 

• f"k" } 'J ' .. il a·· '\l ıyı ı ır1 er ı erı rıur u _ Korkuyorum Con ! . 
~ Ştur onun... 1 Beni hırakmamak istiyo:Ju. Bır 
d~ tu!.arak beni evine gö önc:eziş miydi acaba bu.? 

• , 1 Ote!t giderken Tek gö:-,lYe ra~tla 
~~ın oturduğu e\;n hariç· 

de iyi görUnmediflnt ev-
~Ylemiştim. Fakat hele i· 
~ ln yarabbi! Med~nr in·· 
' bu evde nasıl oturu~Jardı? 
~le dann:ı.dağınık, öy~e lta-

lım. Dı~ardcn geliyordu ve çok ne· 
;eli görülüyo·du. Koluma yapt~tı. 

- Sizi gcrdü~üme pek memnun 
:>ldum kont. h•i bir gUn geçirdiniz 
:nşallah! Ben de öyle.. Size bazı 
"tirafiarda b.Jlunmak istirorum. Ca· 
nınızı sıkmom ya? Şu sıraya otura
lım. Hah ~le" Şimdi söyleyin ba· 
'.;ayım: 0Ül)'afon en iyi mesleği ne· 
dir? 

CC\·ap v!ltru!:iim. O devam etti: 
- Dütvanm en iyi mesleği dilen· 

;iliktir. tapı kapı dol~mak. 90kak 
!arda gız.mek bil~niz ne U\1di lfY 
::ür. Bı karlı bir iştir. tnsana epey 
:Caıananr. 

Kıtı.kaha ile güldü. Elini omuzu· 
:na loydu: 

- Böyle serseriyane hayatı siz de 
bil;siniz kont. Son girdifiniı ha· 
piaane hangisiydi? 

- Budapqte hapishaneqi. Canımı 
~a ba~lıyan birisini patakla· 
~m için üç aya mabkCim olmu,-

:Sabrttnm ta,..nalrta oldulurıu ha
!imden anlamıştı. Gülmeği bıraktı. 
Ben de\-am ettim: 

- Dayak atmak suçu~·la o kadar 
;ok defa hapishaneye dü~tüm ki, 
~rmayın. Garip bir tabiatim var· 
dır. Kıımaz gôrünürtlm. Fakat bir 
kere de kııdun mı dünya boks ~m· 
piyonu bile dayak yemeden eli~ 
kurtulamaz. 

(Devamı tar) 

Madam 
Valliyer villasının bahçe kapısı· 

un çmzra!ı bu akfam srkıı'k ça· 
.rnryordu. Çünkü bu ıkfam masyl. 

· ve madam Valliyer'ler misafir 
'tıbul ediyorlardı . 

Madam Valliyer'in uyanık gCS:ı· 

. eri biribiri arkaaı srra giren zi. 
7aretçflerin birinden diğerine ka
yıyor, hepıini mütebessim bit 
~ehre ve bilyük bir müsafirperver· 
likle kartılıyordu. 

Antre ve salonu ıdonuk, kırmızı 

..>ir ııık aydınlatıyordu. Madam 
Valliyer, çehrenin bi rçok kusur
ların rörten bu ıııfr 4iğer ıııklara 
tercih ederdi. 

Giren misafirler arasında ço'k 
~üze lbir kadın da vardı. Bu CYin 
bir yabancısı olmadrfı daha kapı
:iın girmesindm belli idi. 

Madam Vatliyer, onu görür gör· 
nez müfrit bir nezaketle yaklaıtı: 

- Oh ıala geldiniz canımın içi, 
dün size gelnrlttim.. Yoktunuz, 
Be) hucle yere ıizi bekledim. 

Süzan Legran bUyükb bir tees. 
sjf ifade edm bir çehre takmdı: 

- Nereden bilirdim geleceğini· 
zi? dedi .Eğer bilmiı olsaydım!. 

zi? dedi .Efer bilmiı olsaydrm!. 
- Hiç ehemmiyeti yok madam. 

O ıeYimJi küçUk kCSpelinizle et· 
lendim. Sonra ne yapacağımı ıa

ıırdım. Birdenbire möıya Drmesi 
dütUndüm. Onu çafırdım. Pıkat 
o da eYde değilmiı . 

Süzan Leıran anlamıştı: 
- Möayö Drmea ile beraber 

evYeJi ormana ,ıonra da çaya git
mi§tik. 

Madam Vallixer: 
- Sahi mi?. 
Diye""l~U'kefi 'ftaffrtl ıçın çe . 

mekten 'kendini menedemedi. 
- Bu genç atıfe hakikaten pek 

cici bir adam . Bliyük bir devlet 
sefaretine ne yaratıyor!. Muhak
kak pek yakm bir zamanda çok 
yükıeleeek bir insan!. Ne yazık 
ki... Biraz büyücek bir kalbi var
mıı .. 

Süran Legran manidar bir te· 
b:sslimle cülUm.edi: 

tö ı .. tarif edilemez. Fransm 
turdüğü ealon aylar ve 

"-'elerdir temizlenmemişti. go:ı:loılcu rıhtım kenarına &ele- - ai4en yolun tn yakm btr ftotmı.. 

"-""41l ne yoktu ki! Kitablar, kir 
~~ltlar, bulqık kablar, pa

f> 

··· Fransın burada yap
"Utunmck inae.nı §atırtı· 

~~lcız özür dilemek ister ai· 
&j IUmsiyerek: 
bir &enedir böylcylz. dedi. 
•·- C\·in defli, bir kaç saate 
~kine hazırlanılmış bir 

~l'tıişiz ribi yaşıyoruz. BU· 
~e~. böyle oldufundanbcri 

~babası mı? Yani Ttk göz· S:, k mis Man~ertonun dedi· 

~i anplama Con. Bu evin 
~~drnı benim ,.e ben dt niha 
~~rni kaybettim. E\·,·el~ 
~ tın değ•c:,eceğini sanını 

~~~~!trrn. Fakat bunun fay<' 
r\\r""turıu anladım. 
~ ~ldı \e )ak içeri girdi. 
~ . Yaşlannda, uzun b(U, 

fı.!i}'di. O da babası iİbiıah, 
~Ü}'ordu \·e gözleriılri~ 
\~ Parlıyordu. Belki r-atesı 

~tok benıiyordıSakak 
~ lac~an ağamlğa .flamı&· 
' bır taprla beni ıamladı. 

~ 1-haettiiim ~ ~unki~ 
~· dedi. Birib;nı:ıı sevı· 
~ I • 8eraber buJIMO kaçarak 
t ile bir yerde e-utup otura~ 

re .. bağır4ı: aına sıkart nız, 

- Hey, Piyetro 1 .. 
Rıhtıma baib büy:!k ve yel

kenli ~ondQllann birinden bir a
d~m ıö.:ıüktü: 

- Ne var?. 
- Sana bir myttcri ıotird:m. 
- Ala, ainyora seyahat mı 

etmek istiyorlar?. 
Biyanka cevap verdi: 
- Evet, büyük cölUn öbür 

tarafına ıeçmek iıtiyorunr '.. 
- Tam benim itim ... Gondo. 

lum aafl~mdır .. Si;ıi bir o"k ıür
atiyle istediğiniz yere cötüri.ir .. 
BJ)'Urumu .. 

Biyanka ktndiaine rehberlik 
eden adama zahmeti için bahtiı 
varmek üzue ~öndü. Fakat 
Gondolcu çoktan kaybolmuttı.&. 

Vakit ltaybetm:den gondola 
atladı. Uıta Piyetro hemen yel
kene nnlm11. uyuyan tayfaları
nı uyandtmnıtt. Kürekler itle
meğe ve koca gondol kanalın ti. 
%erinde kızak gibi kıymatı baı
ladr. 

Piyetro nezaketle ıordu: 
- Oölün ktrıı ya'kısmda han

ai noktaya pkmak arzusundası
nız, sinyora?. 

- Hanci noktaya mı ?. 
- Ent, Pi ı•niıür •• Yana§a-

cak pek çok yerleri var. 
- Haklısınız.. Beni Mutere 

-4-

ORMANDAKİ ESMER 
ADAM 

Elyankayı taııyan ,ondol sa
hile ) anaıtıfı sırada saat on bir
di. Gondolcu mUıterisini indir· 
miı ve gecenin karanlığı içinde, 
gölün uçsuz, bucakıız sathı ara
sına glSmUlen bir lmlangrç gibi u 
zaklaşmı§, kayboJmuıtu. 

Bir müddet dalgın dal~ n dü
şürl!U .• Sonra kıranlık ve sula
rın hı§rrtılatına dikkat etti, tit
redi. 

Korkunun ilk hisleri kalbini 
kaplamağa baılamıttı. 

Rüzıirın tiddetf ile yilztiM 
Nvrulan CÖl IUJarından .akm
mak için ıabild•n uaaldaftı. 

Piyetronun tarif eUiii Mnttr 
yolu üzerinde buhanuyMdu. 

Azimkar adımlarla bu yol ü
zerinde yiirilmete bafhüı. Yo
lun iki tarafında büyüle servi a· 
ğaçları yükaeliyordu. Bu aiaçla
rın 11k yaprakları aramnda: 

- Nereye ıidiyouun küçük 
Biyanka ı Böyle yalnız nereye si
ditonun? Hakikaten kismalz 
mitin?. Sellin fte anan, n• babah, 
ne kocan, ne kardeıJerin Te ne 
de bir ifıiın 7ok ntu? Bu müt
hit, karınlık gecede yapayalnız 

fiyaskosu 
Çeviren : SUAT DERViŞ 

- Hanıi kadın tek baıına bir 1 cek olursanız size hakikaten min
.-:rkeğe maliktir madam? Öyle sCSy· nettar olacağız • 
.üyorlar ki, birçok kibar bayanlar, - Rica ederim ,buyurunuz. Si
bu bjyUk kalbin bir k8şeciğinde zi daha fazla rahatsız etmiyece
küçücUk bir yere sahip olmağt ğlm • 
çoktan razı imişler. . - Evvela lfttfen ya.ııhanenizi 

Bu sözü Ma:iam Valliyer anla. açar mısınıı? . 
mamazlıktan geldi. Sonra, bir çok - Hiç bir zaman onu kilitleme-
şeyler gizlenen bir b:ıkııla misa- dim .. Kendiniz açınız .. 
.irini sii%etek: Süzan Legran bir sedirin Uıtü. 

-Mösyö Dreneı ile Luiz Rö· ne yatar gibi oturdu. 
nan'rn arasının pek iyi olduğu - Madam lutfen bize şu ıarip 
söyleniliyor • notların ne ifade ettiğini anlatır 

- Luzi Rönan mı? Onun Ame· mısınız? . 
rika için bir lconturıt yaptığını Polis memurların.dan biri eline 
duydunuz mu? Kocanız doğrusu ufa'k bir karne almrıtı. Oltuyoteu: 
ona bu ifde çok yardım etti. -P. sefaretine :M. Miıter, 

- Kocam mı?. Binglerde S. K. B. mUsteıarına, 
Tam bu ıra kapıdan başkaları T. t ve ilh .... 

girmiıti. kadım Vılliyer aöyleye- Süzan Legran uzun bit kahka-
ceği sözü mU !iaprmııtı, yoksa ha. ha salıverdi: 
kikaten onlan mı karıılamak iıte· - Bunu mu merak ettiniz? de
mişti, kimbilir .... Lakırdııını kese· di. O halde milsaade ediniz de ıJi
rck : ze izah edeyim .. Benim gibi bir 

- Affedersiniz canımın içi, de· insanın her mevsimde bir siltü 
di.. Baıka misafirler geldi.. Bir davetler aldığını elbette tahrnlıt 
dakika müsaade eder misiniz?. edersiniz. İşte ben, o davetlere u

Süzan Legran, onun arkuından nutup ta ayni tuvaletlerle gitme. 
baktı. Acaba çok fazla gevezelik mek için şöyle bir çare dU§Un
mi etmifti? • düm. Hangi davete, hangi elbisey

- Neden böyle dalgınsınız, Sü. le gittimse onu not dcfteriıne kay-
zan? . • dettim. Mesel! P. sefaretine M. 
Dreneıin ıesi onu dalgınlığın. ~un uifade eder: Pero sefaretine 

dan uyandırdı. mavi tuvaletle gid~lmiıtir. Mister 

.. * * 
Süzan Legran: 
- Ne oluyor? diyerek, evine 

böyle sabahın erken saatinde gel· 
miş olan iki adamın karıısına !ilk· 

Binglere S. K. ldemek, Miıttr Bing 
Jerin davetine siyah kadife elbise 
ile gittiğimi, B. müstepnna T. 1. 
Britanya f efareti mUsteıannın da .. 
vetine turuncu ipekli elbfıeyle ıi. 
dildiğini gösterir .BUtün bu had
ler, kadrn zarafet kaygusunun ma
sum tezahürleridir • 

tı: 

- Affedersiniz, madam. . Ço!c 
müteHIİfia. Fakat evinizi tahar
ri etmek için emir aldık .. 

- Utife mi ediyorsunuz?. 
- MaatteHilf uyır madam ... 

Caıusluk fÜpheti altındaıınız. 

Süzan Leıran güldü. Bu bir a
ıabi gülüftü . 

- Fakat bir ıey anlamıyorum, 
dedi. 

- Affedersiniz madam, fakat 

Memurlu kendisinden özür 
dilerlerken madam Silzan Legran 
büyük bir hiddetle: 

- Ah, diyordu, şimdi evde boı 
yere bekleyip köpeğimle ~ilen

menin ne demek olduğunu anlıyo· 
rum. 

Madam Valliyer ,kitabından &Ö
zünü 'kaldırarak kocasına baktı. 

vazifemizi yapmağa müsaade ede- ( Uıtf en sayfa)'1 çeviriniz) . 
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.Nıc:ln? Bi:' kadın i:d erke fi bir 
d.:n ııaaıl ıever, ilciıini birden 
na ;d kııkanabllirdi ?. 

Nihayet bu muammayı hallet. 
ti .. Hakikati anladı. 

Sancirigoyu zevki için ıevi

yor. Rolanı iıe kalben, ruhan 
bağlı bulunuyorciu. Hıyddun 
karpaında .duydutu heyecan ve 
Litlru Rolana ıfkını ıöndür
mU!tU. Daha dQğnaıu muvakkat 
bir saman için unutmaırna tebep 
olmuttu. 

Sandrigonun k:zı ile evlenme. 
sine mecburen razr olduğu için 
kuduruyor ve haydır:lu kıskanı
yordu. Ayni umanda da Rota
nın ufak bir tebeS1ümüne nail 
olabilmek için bUtiln hayatını 

fedaya banrdı. Halbuki ba9ka 
b:r kadın da Rolanı teviyordu ve 
bu kadın lcencii lı:mydı. 

çıkan sözleri ve seıi duyunc~ 

titredi. Annesi UJ:erine eğilmif, 

ayıldığından habtri olmadan mı
rıldanıyordu : 

- Ah, ketke kendine relme-4 
ıe, keıke ölse! .. 

Biyanlca göııerini kapadı .. An-ı 
nealnin bir hlicumLna uğrayıca. 
ğını sanıyordu. 

Emperya boğuk bo!uk ses .. 
lenıJi: 

- Biyanka l Biyanka ! .. 
Genç kız biraz bekledikten 

sonra &özlerini açtı. Emperya 
sesini tatlılaştırmağa çalııtı: 

- Ufak bir baygınlık geçirdin 
yavrum .. 

- Ehemmiyetsiz anne, artık 
bir şeyim kalmadı . 

Empcrya bir kadeh soğuk su 
uzattı: 

- İç, sinirlerin yatışsın .. 
BütUn dütüncesi içinde nazar- Biyanka korku i!iinde bağır· 

larınr bay&ın yatan Biyankıdan dı: 

ay rmadr. Yavaı yaY&§ Uıerine - Hayır, hayır, istemem ı .. 
dotru eğildi. Analığın müffik içmem .. 
hialeri ile Hvdili kmna 'karşı - lçmek istemiyorsun ?. 
ıimdi derin bir kin bealiyordu. - Lüzumu yok. .Emin olu· 

Biyanka yavaı yavaı ker.i:iine nuz tamamen aaldnim.. Uzeri-
&•ldi. Gödırini hafifçe açtı. me bu fenalık ıelmtden evvel ne 

üzerine efilmit vahti ve kin. .lconuıuyorduk! Ha! :Vereceği. 
dır naıar1ı, laidcletten tltriyen niz müsamere.den bahsediyor .. 
c!udaldan takallQa etmıı bir yüz dunuz lde:f':l mi?. : 
&ördü. - Evet yav:um 1 !!-:: ~::it:~ 

Bu yilıil birdenbire tan:ya- re dolayııiylc b::ı~k:ı ;c; kr d:: 
mıcb..zavU»UU~ ~fil. _ jtQnqluyorduk. 
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Futbolumuz nasıl geriledi Onun bu akıam fevkalade bir pro
jni· olduiunu ıörüyodu. 

BiiyWı • ihtimamla giyinmiı-
"O ., kadınlardan biri ... 

ti. _.- R<11taruıı IU ıın,·udn larını dııarı uzatmışlardı. Elede e-
- Su akıam klübe gitmiyor inanmafa mecbur de;:tim 'n inar.- dilmez zabit bütün hayatını sami-

musun?. auyorum. :niyetle anlatan bu kıza acıyordu. 
- Hayır, Süzan Leıranla ran· Kız hali pencerenin ö:ıün:ley· Avucunun i!jinde:ci küçük eli sık· 

tdevum var!.. di .. Siyah elbisesi, iri siyah gözle- tı.. Zavallı kız, muhakkak ki, 
- Ne dedin? Kiminle randevun ri ve bembeyaz yüzü yer yer ay· hayatının son iki üç senesinin en 

var?. ışrklariyle parlıyordu. ukadaşça, samimi dakikalarım ya. 
Madam Valliyer iikemlesinde - Bir kere 'düıüntt:t f • iyi ço. şıyordu. Bu gece i'kisi ·de, insanıı-

ıaçramıftı. Elindeki kitap yere cuk, hiç kabahatleri olmadığı hal- ğın, milliyet farkından da, nefret· 
düıtü. Gözlerinden kötü ıtıklar de ıstırap çektikleri dünya, i:Üzel ten de, şehvetten de kuvvetli oldu· 
fıtkırıyordu. öyle mi?. Kendimi o kadar düş~n- ğunu isbat etmiılerdi. 
Köıyö Valllyer hayretini büyük· müyorum art.k .. Fakat ya bütün 

bir cebri nefille yendi. Kanamı sevdiklerini kaybedenler, ya ha· 
o hi~ bir zaman bu halde görme- pishanelerde, esarette ölüp giden. 
mitti: ler? Onları düşünmiyeeck miyim? 

- Sevcilim, del:li. SükUnet bul. Ve düıünüraem bu dünyanın gü
Ne yapayım?. Senin yaptıfın o zel oldufuna, Allahrn kullarını 

kötü hareketten dolayı kendisin - korudu~na nasıl inanırım, güzel 
den özür dilemek mecburiyetinde çocuk? Neyse ki, dünyaya bir de
kaldım .. Madam Lecrandan ''bu fa geliyoruz, hem de kısa bir müd. 
,eyi nasıl tamir edebilirim!,, diye det kalıp ölmek üzere .. Bu büyük 
sordum. O tatlı bir cülüfle: Zev- bir talih eseri! Kim kazanırsa ka
cenizle beraber bir ıün Magıy •a- zanım harbi.. Hiç umurumda de
lonlarında çok kıymetli danteller fil. Ah, gitme yavtum, Bak, artık 
ıördülc, bu nadir parçalar yalnız ıuatum. 

b1rtaç metre idi Bu dantellere Zabit, cebinden çıkardıfı bir 
brıı büyiı1c bir allka duymuıtuk. kaç banknotu masanın üstüne in. 
Bir kaç haftaya kadar mösyö Dre- rakarak ppkuını aldı. Kız, yanı
llCI ile evleneceiimden düiünde na yaldqtı: 
onları giymek ve bunu da zevce- - Sahiden ıidiyor mınun? Ho-
ıüzden hediye olarak almak ister ıuna gitmiyor muyum?. 
k:lim .. 

Ve ıonra da: 
''Hayatımın öyle bir tarihinde 

bu hediyeyi alırialıyım ki ömrü
mün sonuna kadar ona verdiiim 
ıu hafif cezayı unutmayayım. ,. 
diye ilave etti. tıte timdi onu e
vinden alacaiım. Beraber ıidip 

üntelleri alacafu, ıonra da ona 
akpm yemeli yedirecefim. Anla· 
4m mı?. 

- Gidiyoraun? • 
- öyle iıe, Alman olduğum 

i~n mi?. 
- Hayır .. 
- Şu halde, niçin kalmıyorsu.'l? 

Beni bir defa olıun öpmiyecek .. ) 
mısın .. 

Erkek eği~. dudaklarını kı· 

zın alnına değdirmek üzere iken, 
kız seri bir hareketle batını arka 
ya attı, dudaklarını uzattı. Zabit 
geri çekildi. 

8 lRDEN bire ; yakın sokak· 
lardan birinde müvezzi 

çoc~kların telitlı haykırmaları 

duyuldu. Ne dedikleri anlaıılmı. 
yordu. ikisi de pencereden biraz 
daha uzanarak kulak 'kabarttılar. 
Uğultu artıyor, aealer daha ya
kınlapyordu. Uyuyan ıehir bir 
anda canlanmııtı. Pencereler, ka
pı açılıyor, sokakta koıuımalar 

duyuluyordu. Pencerenin tam al. 
tınl:la bir müvezzi çocuk ıesinin 

bütün kuvvetiyle bafırdı: 
- Büyük zafer 1 Büyük zafer!. 

Yapsın İngilizler.. Binlerce esir. 
Müvezziin sesi halkın alkııları

na, ıevinç say balarına kanııyor .. 
Zabi te sevincinden aarhoı gibi 
pencereden sarkarak ıerpuıunu 

:salhyor, haykırıyordu. Sokağa ko
şup, coıkun halkın arasına katıl. 

mak üzere kapıya doğru dönünce, 
yumupk bir cisme çarptı ve oda
da mağlup Almanların bir vatan· 
daşı ile beraber bulunduiunu ha. 
tırlayarak ıdurakladı. Kız, ellerini 
göğsünün üstünde, biribirir~ ke
netlemiı. nef eınef eae ve bembe· 
yazdı. Zabit, zaferin u.moıluğu 

arasında bile ona acımaktan ken. 
dini alamadı ve elini tutmak iste
di. 

- Ne olacak bir oyuncu parça
ır, dedi., Daha kı'bar bir tekilde 
hıncını alınalı ~üıUnemezdi. 

JCoca11: 

- Yapr.J.a, hayvanlapnak iste. 
miyorum • Kız ~lini hırsla çekti. Muanın 

- Tuhafsın .. Peki, ıel konup- üstündeki paralan uabl parmak
lım. Çok Alman esiri gördün mii? lariyle yakalayarak uzattı. - Bilyilk bir mucanniye l diye 

brıamın sözünü tlllhih etti. Gü
. .zd ve zeki bir kadın. 

Madam Valliyer yenMen lr.:.ltu'lc: 
tan fırlamııtı. Fakat bu defa tek
rar oturmadı. Hızh ,hızh yürüye
rek odlldan ıofaya çıktt. Sofadan 
kendi yatak odaıına ıirdi. Kapıyr 
üstüne kapadıktan aonra yatağı

Ren kıyılanndan gelenler de var- - Dokunmayın bana.. Alrr. 
mıydı? Sen hiç Reni gördün mü? bunları da cidin .. Ne kendinizi, ne 
Bu gece harikul~ cüzeldir. Bu ~e sizin İngiliz paranızı istiyorum. 
ay, elma kokulu rüzglr ı Ah, harp Paralan parça parça ederek ye-
e fı ~tı. Z~l>it.Hir an_!a~ 
mak fenaynu~ gibi. e ısesiy1e tt~~e~ymtftf>i 

Gene pencereye Clay-anaralC t>aı. ftSir dtınn ima heJrtı '1e .onra 
sokaktaki ıeslerin yeniden coı-

nın üstüne atıldı ve hıçkıra bıçkı- ayırmak müm'lc:ün müydü?. 
ra acl&dı. O, kendi ıuçu yüzünden, aylar-
~l\lbiyeUne mi? llöıylS Dre- danberi beğendiği halde pahalı ol

ncaiııin elinden gldifine mi, yok- duğu için k~asına aldırmağa kı

u i!.ıhalr oldufu için almağa kı· yamadığı dantellerin kocasının pa 
yamadığı dantellerin rakibesine rasiyle alınacağına ve bu dantel· 
kocası tarafından satın almmasma !erden yapılmıı elbiseyi de rakibe-

. mı?. ıinin ıevdiği adamla evlendiği gün 
Bunu kendisi de !:.ilmiyordu. ciyeceğine ağlıyordu. 

Fakat bütün bunları biribirinden - Almancadan -
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ması üzerine merdivenleri üçer ü
çer atlayarak evden çıktı. 

O, &ittikten ıonra, kız bir müd
det daha hareketsiz, ayni vazi
yette durou. Bu iğreti cıyayı oda
yı, zafer nağmeleriyle çınlıyan so· 
kağı değil, Ren sahillerinde bir el
ma bahçesini ve orada kardeşleri· 
le oynayan bir küçük kızı görü
yordu. Eski hatıralar, boğulmak 

Battarafı 8 incide 
den en iri yanlan i!k arabaya 
yerleştirildi. Onlann ortasıiıa da 
koyu esmer renkte mevcut bir o
yuncu oturtuldu. Ve kafile kafi. 
le "Hamsi koydum ta ta tavaya'' 
şarkısını söyliye eöyliye cambaz
hane şaklabanlan ı;ibi mahalle 
mahalle dolaştınlıp, evlerin önfü'ı 
den geçerek reklam yapmağa 
mecbur edildi. 

Sabahdan akşama kadar bu 
vaziyet dahilinde bin bir meşek
kat ve eziyet içinde didinen ve 
yorğun arğın otellerine dönen 
fudbolcülerin oteldeki hayatlan 
da karma kanşık idi. İmam şarkı 
söylerse, cemaat gue!e başlar mi 
salince oyuncular işi alaya vur
muşlardı. Bir çoklan anladı ki bu 
işlerde bir nizam ve intizam yok, 
neticeden de hayır yok Her şey 
baştan sona lcadar bir hercü 
merç içinde sürüklenip gitmekte 
Vur patlasın, çal oynasm bir. ha· 
yat li.zım. Bu yüzden ekseriyettP 
sayğı ve disiplin namına bir şey 
kalmamıştı. 

Türk fudbolcülerinin ynttıkla. 
n otelin gazinosuna ve barına. 
Prağın en güzel yosmaları deva
ma başladılar. 

Antrenöre gayri tabii bir hal 
gelmişti. Memleketinde ayakkabı 
kramponu çakıcısı olan bu adam 
rüyasında görmediği parayı biz
den alıp da (meşhur antrenör) o
luverince ne oldum delisine dön· 
milştü. Sapıtıyordu. Günde üç 
defa tıraş oluyor, pudralanıyor, 
losyonlar, esanslar sllrüyor, ayna 
nın karşısından ayrılmıyordu. iki 

üzere olan bir adamın tklından 

geçer gibi sür'atle biribiriıü kova
lıyordu. Kalbi büyür, bcığazına 

doğru yükselir gibi oklu, tözleri 
karardı ve yüzükoyun yere düş· 
tü • 

Daha bir kaç dakika evvel, hiç 
bir !eye, ne Allaha, ne milliy~te, 
ne zafere, ne mağltlbiyete inannıa
dığını, kendi vatandaılarma atr· 
madığını, insanlığın, milliyetten, 
de, nefretten de kuvvetli olduğu, 

saatte bir elbise değiştirdiği va. ~ey olarraz. ~ 
Hollivud &şıkı tavrı ile odasından Q,runcüanmı7, Frnğa g~ 
kidi. Ve gece olunca da züppe bir ma~IUbiytte a.-?•laııTaıştı. ~ 
usulcacık sıvı~ıyor, orada edin- ;kinci tspı.-ta takın·ındar. de ~ 
eliği yosmanın koynuna atılıyor- t lm t tı. Bi· çok kö:ı taJcırıl~~ 1 
du. da şakır şn\nr mağlup olDl tJ' 

Fudbolcüler böyle bir adamı Nihayet Pe~tede bir Macar B ~1' 1'nı 
jcğil saymak üstelik adam akıllı kımından da son darbe~i dek >e,., 
alaya alıyorlardı. rek Olempiya.da bö~lec~ bO biı' ~ 

- Aayağıma kramp girdi. Bir di. Zavallılar pestil gıbl aDJ ı 
omlet pansımanı yapar mısın? bir halde idi. Maddi ve 1Jl t 

- Diz kapağım burkuldu. Bir yorğunluk içi11.de, tamaıniyle~ 't 
pestil sarar mısın? antrene olmuş bir va.zi)~ettc.kil 

- Bana bak, benim biftek ge- lübiyctc kamk;;amış bı~ § d f 
çikti, mutfağa git de al gel.. 1928 Amisterdam Olcmpıya 1 ttıl 

- Bavulumu ta11ıyamıyaca-ı bol turnuvası (Türk-Mısır) 
ğım. Omuzuna yüklen de ar~am çında sahada yer aldılar. 1 
sıra gel. Ve gayet tabü olarak da 

Gibi türlü türlü muzipliklerle lılardan tam yedi aded gol ) 
herifi maskara ediyorlardı. lcr. 

Oyunculanmızın mühim bir Türk milli takımını l' ri 
kısmı poker mcra'n:ıa saplan. 1924 Olcmpiyadındn. tan·:. 11 

mıştı. Odalara çekiliyorlar, büyük beğenen, Galatasaray-Fen. de 
büyük mikyasta işı azı§tırıyor- çenin meşhur Mısır turncsı . , 
lardı. kışlayan, takdir eden :M'~1r·li 

Kimisi gazinoda hanımlan et- bizim bu perişan halimiz ı: 
rafına toplamış doınina partisi sında müteessir oldular, hr' 
yapıyor, bir tanesi müziğin karşı ten parmakları ağızlannd:ı lt 
sına geçiyor bira kadehini eline n ve: 
lıyor, derin derin dii~ünceye da · _Siz ne olmuşsunuz ooy:e 
lıyordu. kadar gerilemişsiniz! .. 

Bir gurup fam dö şambrlann Demekten kcndi!erini al. J11 
hal ve hatınnı sormakta, dans lar. 
meraklılan da aşağıya bara inip İşte Türk fudbolünün dö~ 
viskileri çekip Çarlston figürleri- tarihi bu olempiyad hezinıetıll 
nin fudbol ile olan imtızacını e. sonra başlar. Bu tarihten i.ib 
tiid etmekte, idiler. bizde fudbol tamamen g r 

Bütün bu halleri anı7.ttık~n 1 mlştir. Ve gerileye gerile~' 
sonra Türk mmi fLdbol takımı- bugünkü acınacak §ekle gır 
n·n ·\'aziyetini anlamak güç bir tir. 

Boks mac;ları 
Baştarafı 8 lndde 1 döğU~mcsinc rağmen dördUneU 

oynanan ikinci maç 4 ravndluktu. vundda J..cfterin tutturduğu d 
Receb ikinci ravndda Hüsameddin! bir kror;c ile mağlfıb vazi) ete 
nakavt ederek kazandı. tU. 

. Altıncı m lÇ ııı 
Üçüncü maç Günün sondan bir evvclld 4 

Üçüncü n:aç hıı.!'if s::.:vUc J.l.i.:. 
1 

:1uvn!'fo!:la, g~çcnlerde orta~ 
le Ekmel arasında oynandı. Akif, fi atan 1stelyo arasında > 
4 ravndda sayr hesabiyle galib ı;el- Maçın idaresini C'line alan lı~ 
eli. ' beceriksizliği etrafın haklı ! el 

nu söyliyen kUçük Alman 'km, D6rdüncü maç 
ı 

lıırına scbeb olduğundan, iki.il 
vundda hakem dcği5tirildi, ) 
Fahri geçti. yerde hem hıçkırıyor, bedi~ Dördüncü maçta Be§iktaşlı Hil -

b a n k n o t l a r ı küçük parça. ~yinle Kaya karşılııştr. Birinci ra. 
tara bölllyordu. Bu k o c: a Vllıldda gUniln boksa benzer ilk ma 
düşman 'ehrinde beı parasız ol- çr ou oldu. Fakat müteakip ravnd
duğu halde, vatan:laılannı esir a· !ar \ine daha evvelki maçlar gib; 
lan bir milletin parasını parçala- ; manasız bir döğilş sahnesi olmak _ 
maktan çekinmiyordu. Birden doğ 'ı tan k1\artulamadı. 
ruldu. Odanm mehtap vuran bir 
köfHine oturarak sesuun biltiln 1 Beşinci tnaç 
kuvvetiyle (Die Wacht Am 1 

Rhein) prkı11nı söylemeğe başla- Beşinci maçta Lefler ile Niyazi 
dr. kal'!ılaştr. Niyazi üç ravndtla faik 

KAilliAMA.N HA YDUD 51 

Bundan sonra oldukça be) 
4 

hamlelerle devam eden maÇIJl 
eli ravndunda Muvaffak galib 
edildi. Bu genç eğer biraz dab' 
'ııım•c; o'sayd•, r:ıaı;ı n kıı"t!a 
nııhllirdl. 

Kani ile Ekremin 111•'1 
Günün eon ve en mühim"'' 

joğrusu boks denecek yegane 
çı, emektar boksör Kani i)e 

boksör arasında idi. cJ 
Taraftarların heyecanlı td 

!eri arasında, boksörler saha),. 
tılar. Malum merasimden 
döğüş başladı: 

nirinrl rarnd: Rakibler b~ 
:-ini denemekle geçirdiler. 't 

- Rica ederim, timdilik 
onları unutalım, sadece müsa
mereden bahsedelim. 

- Peki ama sen bu müsame
reye gelmeli kabul etmiyordun. 

- Böyle bir ıey ıöyledim mi? 

ra sevdiği, kendisine göre bir 
kıymet verdiği ufak tefek eıya• 
!arını bir paket yaptı. Gayet 
sakin görünüyordu. Zihni, yal
nız verdiği ani kararla meş~ul
du. 

men rıhtım ilzerlnde cene kala
balık vardı. Saraydan beı yüz 

metre uzakta, kanala çıkan, tanı
madığı küçük bir sokak başında 
durdu. 

Fakat Emperya bir anne gi
bi hareket etmemişti .. 

Biyanka geriye !dönmekten 
vazıeçti .. Şaııkın bir halde dar 
sokağı koşarak geçti.. Kanalı:l 
kenarına geldi. 

MabcrUk içinde geçti. 
tklnel rarnd: Kani faik 

rek rakibini iyi hırpaladı. 
ÜçüncU r:n n:I: Ekrem 

-ııvndda yediği yumruklarf!l t 
rinden kurtulmuş görUnil~~ 
:1a'3mına çetin hamlelerle bil 

Çok ıey .. Yanılmıpm .. Bilakis, 
ıörmek ve bulunmak isterim • 

Mo~mperyanrn hayretten gözle
ri açıldı. 

- Dofru mu ıöylüyoraun?. 

- Niçin yalan olsun.. Beni 
yalnız )>ırakın·z da giyineyim ... 
Dediiinizi gibi daha ziyade gü
zel olmata, ıüzel görünmeie 
çalııac:ağun .. 

Emperya bafka bir aö.z bile 
söylemeden odadan çıktı. 

Kızının kendisine artık anne 
diye hitap etmediğinin farkına 

varmamııtx. Hatta Biyankanın 
böyl: ani olarak kararını değiş

tirmesiılıde gizli bir ıebep bulu
n:ca!ını da hiuetm:mi§ti. 

, Yaln•z kıskan;lığının verdiği 

ıstırap ile mırıldanıyordu: 
- Çok ıey .. Acaba neden fik

rin: deği§tiı'di.. Niçin timdi hem 
.de güzel gozt:kmc'k arzusu ile 
s~ j'\rede bulunmak istiyor?. 

Biyanka iıe yalnız kalır kal
maz ilk i,1i odanın kapısını ki· 
lidlemek oldıa. 

JCapıyı vuran hizmetçilerine 
yalnıa sf ylneceğini, kendilerine 
ihtiyacı olmadıfmı söyledi. Son-

Giyindikten, ba§ını lda 'kalın 

'bir atkı ile örttükten sonra 
koridora açılan kapıyı aralık et
ti. Bu koridor Biyankanın daire. 
ıini sarayın diğer k111mların

<ian ayrıyor ve ti mutfağa ve 
hizmetçilerin odalar.na kadar u
zuyordu. 

Koridorun ıolunda dar bir 
merdiven vardı. Genç 
merdiveni biliyordu. 

kız bu 

Annesi ile beraber gece gez• 
rnelerine çıkarken daima bu giz
li merdiveni kullanırlardı. 

Biyanka odasından çıktığı za_ 
man koridorda kimseye tesadüf 
etmedi .. Bütiln saray halkı mü
samere hazırlıkları ile metguldü. 

Genç kız hafif, fakat titre!: 
adımlarla me:divene yürüdü .• 
Aıa~ı indi, önüne bir kapı çık
tı. Bu kapı, arkasından, kalın 

ıürgülerle kapatılmııtı . 
Hemen sürgüleri çekti, kapı

yı açtı. 

Annesi ile kendi arasında 

mümkün olduğu kadar uzak 
bir mesafe a!jmak ldütünc~si ile 
saraydan kaçtı .. Saat se'kize ge
liyordu .. Vakit geç olmasına,rağ~ 

Vaziyetini d:iıündü .. Hareke
tinin kötülüğü gözlcrirıUe can
landı. 

Nereye gidecekti?. 
Ne yapacaktı?. 
?1 e olacaktı?. 
Artık ne oturac;.k bir yeri, 

ne tanıdığı 'kimsesi, ne de annc
"i vardı. 

üzerindeki bir kaç elmas ve 
ehemmiyetsiz bir miktar para· 
dan ba§ka hiç bir ıeyi de yoktu. 
Yalnız, yapayalnr~ kalmı§tı. 

Kalbi heyecan ile çarpmağa 

baıladı .. Korktu .. Annesi ile mü
ca.dele etmek, iradelerine, arzu
larına karşı gelmek ıartiyle sa
raya ıdönmek istedi. 

Fakat Emperyanın üzerine 
eğilip ıöylediği ıözler bili ku
laklarında uğulduyordu: 

- Ah, b:r ayılmasa, keıke 

ölse ... 
Annesi bir fahite olduğunu 

itiraf etmitti. Fahiıelik ne de
mektir, bunu tamamen bilmedifi 
halde iğrenç bir teY olduğunu 

ftitmitti.. Anne.ini bu vaziyı:t

ten kurtarmağı, onunla beraber 
namuıkir bir hayat yapmağı ne 
kadar iıterdi. 

Zihni, düşüncesi birdenbire bir 
noktaya saplanmıııtı .. Kanal ke
narındaki gondolculardan b;ri
ne yaklaıtı: 

- Büyük gölün öbür t<:rafı
na geçmek istiyorum. B::ni {.<=-
türür müsünüz?. 

Diye sordu. Gondolcu Vene
diklilere has bir nezaketle ce-
vap verili: 

- Maalesef sinyora.. Bcn:n 
gondolum küçükt:ir. Fazla rüz. 
gara mukavemet edemez. Eüyü:c 
kanalın ıondollarrn.:. müracac:.t 
ediniz. 

- Büyük kanal mı? O nere
d::dir? 

- Güzel sinyora müsaade bu-
yururlarsa kendilerini oraya 
kadar götürebilirim. 

Biyanlca baJı ile tasdik i~areti 
yaptı .. 

Gondolcu önl:le, kendisi arka
da yürüme;e baııladılar .. 

On dakika sonra büyük kana
la vardılar. İki yüz metre uzak
ta iıe Empcryanm ziyalar içinde 
muazzam sarayı yükseliyordu. 

Genç kız bunu görünce deh· 
ıetinden titredi. Rehberlik eden 

':iiyordu. f 
Dordancü ra' ncl: Ekrem ıııJ 

~i tamamen 'Cline almışU. 1{ 

temadi yumruklar altında 
nıyordu. re" 

Bc~inci r:l\'nd: YüzUne.. dtıı 
vumruk yiyen Kani yuzun 
·a'andı kan zavi etmeye b 

Altı~cı mm 1.: Kani bU ti""' 
•ki defa nakdam oldu. ve ~tı 
ıayetinde nak~vt olurken 
örü de sünger atarak JXIS.c;ı 

fone ettiklerini bildiriyord~· .d 
''i1S8~' Maç nasıl oynandı: ;u 

;as itibariyle fena olrnadl· <J"'. 
'>oksörler arasm~a ~erek 0,. 
1ercksc vücut itıbarı~ le rn 
nzlık vardı. t • 

Riini güzel döğüştü. Fak•~"' 
linçten altı kPo ağır, ve 0~e .,;. 
·Uk ha"mının üstelik boY dl 
mnlu~ avantajı kar§ı: 
"tla~lfıbiyetten kurtula~a 1'~ 

K.lııinin ma<;liıbiyetınl doıı° 
0'lns3ızlrğma hamletmek . ~ 
.ur. . . . ııı• 

Ayni rakiple ikıncı bit' 

"llCktar boltcıörün nrada~~
·aş ve vücut farklarına rar 

ha iyi bir netice alabileceii 

edilebilir .. 
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Devlet Oemiryoilan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

yıs" ~., POSTAi.AHi 
·Y'.tiJ ~·· Uadyosu - Atıkarn llncluoıu 
b1~ ,..,~ ı.;zu~ı:ucu~ . 

t iti. 18.l K~s./J_Q ~w.; T. A. Q 
7' Ilı. 15195 Kcs.rıo Kw.; T. A. P 

Ilı. 9Hl5 f\cs./20 Kw. 
Tl'HKtn: SAATi\ 1.E 

~·39 - 1_8.3.1939 . • 
~ P'rAJ41K PROGRAM - l"io. 16 

lttı.sı - 13.3.1939 

18.35 Müzik (Dans müziitı -

1: 19 Konuşma (Doktorun saati). 
~ l'urk muıi~i (Halk ıııusikısiıı
lttiJnıış ınclodılcr). S:ıdi Yan~ı 
aıı. 1V.35 Ttirk müziği (Saz e-

l)rı, ı:ıkı.1111 ""Ol Un hın·nları) H.ık 
ltı tr•ııan, E,rcr Kadri, il asan Gür, 
dı 1'okay, B:ısri Crıer. 20 Ajans, 

:: olojı t-.ulıerlerl, ziraat borsası 
'). 20 15 Türk müziiıi. Bestegiır 
1 nın 7(l ıncl doğum .) ılı münn-
1lle <. eılcrinden ıııiirckkcp 
tanı. Ç:ılanlar: Yecihe Dar~s!, 
1 trer, Refik ve Fahire Fersan, 

J\am, Ce..,.det Kozan, Ce,•del 
• kemal Nb aıi Seyhun. Oku. 
r: Ankara rad) osu kume okuyu-
0\oro). idare eden: Me.'>UI Ce-

t - Kı:ırcığ:ır sıırkı • Hününe el· 
a. 2 - l"şşnk ş:ırkı - Siyah ehrrı. 
3 - Be.} atı ar:ıb:ın - şarkı - ffa. 
hu5nun. 4 - Karcıcılar şarkı -
•rıı o nıeh,·cşin elıiclır. 5 - Hi. 
krkı • Sonılmnsın hana yc'siııı. 
f.'~r lfe .. ·ı sıırkı - Diıılenıll lıa. 

dUn ııc(·e. 7 - Hicazkilr şarkı -
İiklc irntııtı\' elmiş lenin. 8 -

teııd ş.trJ.ı - Bin siil ~ıkarırdıın 
D - Hao;I '.rkı - Yok mu c:ınıı. 
n Si ~;ı, kt • S Zlıt gibi. J 1 -

r ~ z semaisi. 21 Memleket c;:ı:ıt 
· 21 Konuşm:ı (TaHareci konu. 
l. 21.1:, faham, ıalı,·ilaı, lrnmbi· 

l(ıu.uı lıorı;:ısı. (fıy:ıl). 21.30 Mü· 
Uçük orkestra • Şer: Necip Aş-

. 1 - <icntner • Bana daima so) · 
ır va)c;). 2 - P:nıl ı.ıncke - 0-
Ur. 3 - J.i'>cher - 1 • Tıılil giin
ıt - lştc dnğl:ır. 2 - Beklcııil
hir tcs:ıduf. - 3 Suların sü

, 4 - A\'dct. 4 - Künncke -
t bı\cli Jıcınşıı eler opcrctinılcn 
•Ar. Final. 5 - Gruno,· - rıer· 

1 \'ı~ana vnlsı. 22.30 Müzik (0-
'11aları - pi.). 23 Müzik (Caz-
• ili.). 23.4 5 • 24 Son ojan.s tıa. 

Ye )arınki program. 

1~' l4.3.l!)39 
, -30 Program. 12.3j Türk müıi· 

lll. 13 Memleket saat ny:m, a-
1~tleoroloji haberleri. 13.15 Mü-

ans miııığı - pi.). 13 . .f5 - H 

1 rtıa_ (l\ndııı saati). 18.30 Prog· 
~.'J., Müzik (Senfonik pliıklar). 

11~ııın (Turkiye postası). 19.15 
~ÜlıAi (Halk musiki 1 - Tunbu-
(l(a.ıı l>chlh·an). 19.3:i Tiirk mii
~ at-ı~ık program - Hakkı Der
le •rkad:ışları). 20 Ajans, mele· 
~ lıatıerlcri, zir:ınt horsu~ı (fi-
0.15 Türk muziiti. Ç:ıl:ınlar: 

-ı' ~eşaı Erer, Ce\'del Kozan, 
it ~ 1l'azl Sr) hun. Oku) ıınl,ır: 
0~,, Melek Tokgıiı. 1 - Os. 

• Snh::ı peşrc,·ı. 2 - Dede -
kı - Gü5c;, le gel hülbillleri. 

llü cfrndı - Destenisilr şarkı· 
Cdl, 4 - Tanburi Muslafn -

•l' re gonül \crdım. S - Rcşaı 
'-•ksim. 6 - S. f\a) nak - Şe, .• 
tkı - Durupta bir bakışın. 7 

\\z dcı)c - Şevkefza saz seınnısı. 
nı l"z • Kani değil. 9 - Rııh· 
h bir sihri ınrab. JO - Muh. 
•ddın - Bahar geldi. 11 -

~1 \İ, 21 ?.lcınleket saat ayım. 
·~ tııa (Hukuk ilmi yayma ku 

1.15 Esham, tah,·illil, kuınhi 
~t borı;ası (fiyat). 21.25 Ne 
•r -R. 21.30 MOzlk (Rad)•· 
1 

• Şer: PracıoritH). 1 -
~0ttı: Balet silıtı. a) Tımıbo 

c.-nııctıo. c) Gıgue. 2 - An 
'taldi: Concerto Grosso so 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri apğıda 
yazılı muhtelif cins inşa edilecek vagonlar için yedek aksam ayrı 
ayrı ihale edilmek suretiyle 25 Nisan 1939 salı günil aaat 15 de 
~ıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat 
ı'e kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat' 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnamelr pnrasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpa~ada tesellüm ve sevk şefliğinden dağtınlacaktır. (1617) 

Eksiltme Muhammen B. Muvakkat 
No. su Eşyanın cinsi Mikdarı Lira Teminat 

1 - Plak dö gard, cer kancası, Lira 
koşum takımı ve saire gibi 
vagon aksamı.... kalem 

2 - Tekerlekli din~il banda-
23 

jile beraber... Adet 420 
3 - Buvatagres komple.. ,, 900 

*** 

52837 

64680 
183l50 

3891.85 

4484.-
1376.25 

Muhammen bedeli 2569 lira 25 kuruş olan klapeli abdesthane hu· 
nisi, Termosifon komple. abdesthane sifonu, musluk taşı, alaturka ab
desthane ta~ı ,·e saireden mürekkep muhtelif cins 9 kalem abdesthane ,.e 
hamam malzemesi. 24·3-939 cuma günü saat 10,30 on buçukta Har 
darpaşada gar binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık tk· 
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i ti)_'.enlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 192 lira 
70 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte ek:.iltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. · 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komi~yon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1515) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altmcı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUy Uk fliramly" 200,000 llı:adır 
Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır! 

Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 nisan 939 günü akşamına kadar biletini 
deği§tirm~ btilunmahdır .• 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
21 . 30 Kitaplık. üçü neli lerİ 

~· 3 Nr. 2. Adugıo e splccıılo 
~ 1 nı ghetto - Allegro. 3 -

tt llfonı do minör, • 'r. 95 
~o llloderato. h) Andante. 

I l> to .. Trio. ç) Fıııal, \'l..,.ucc Numara 
tıı~·Atntıplero: Dört in,•an'i)oıı ~1 Hükümdar millet 

Ku1111 
50 

22 Yeni ilmi zihniyet 75 
23 .... Toplandı 

. bıonı). a) Allegro grmtioso 
t) ) Allegro grozioso, c) Aıı SEHIB Tl\'ATllOSl' 

Atı,ıro f('sloso 5 - Mar- ii 13.3.:19 pıızıırtesi 
ı.'~ Oııverİure Jo).cıısc'' Ujen akş.:ımı 

~ ı. 2.ao l\lıızik (()pcreller • 20.30 ıla 
,,nlı'k (Cazhaııd • Pi.). 23.4:ı Komedi kısmı: 

~,. ııns halıcı lcri \e )ıırınkı Bir ıııulıusip nr.ıııı)or 

~dada Türk l!C c si ı ~ ~ n·nA:\ Tt\".\'Fnosu 
~ :; . f Hu akşnnı 
~ ırı tn mutekamil radro 1 J Halk gecesi 

~Olan Ho!andanın PHI- Al ı-:rtuAnıl Sadi Tek ı 
\._"J .. ya k ~ "l.30- \C 111 .. Ju.ı .... ı . . Mııdııııı Mango 3 P. 
~~ rın a şam aat... !Sc) ntila re' rı~ü. l\liçe l'enç<'f ,·ar-
~ -ye 31.28 metre kısa yelesi. l.oeıılar ıoo. her)'l'r 20, pa. 

'~nde üçüncü Türk mu· rarli ıo kuruş. 15 Mart ukşııını ila-
nı Verecektir. mi) et \'üct'ses \'C arkadaşları. 

• . 
2• Günün iktıaadt itleri 60 
25 Cumhuriyet 50 
26 Tercümenin rolil ıoo 
21 Değişişler 75 
28 Laofon 30 
29 Kapitalizm buhranı 50 
30 Slasyo 125 

615 

Bu serinin fiatı 6.15 kuruıtur. 
Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruıun 1.92 
kuruıu pqin alınarak mUtebaki
•i ayda birer lira ödenmek Uzerf' 
.Uç taksite bağlanır • . ' 

DIOM j'HQl:U,a~,~ u~uZ-~~· 

Ode.on No. 5 --Odeon No. 1- Odeon No. O 

Ademi iktidar 
v e 11& 2 Gl•v••klliln~ Karşı 

HORMOBiN 
.. ........ rta bletlnl Jaer ..,...ecıe &raJllUZ. Posta kutuı~ 1255 Honaobla••••••• 

• Tra, olduktan sonra cildinize 
krem sürmeyiniz. 

POKER 
ER~ Tras bıçaklan cildi yumu· 

ptır ve yüzünüzü pamuk 
ıibi yapar. . 

Her yerde POKER :::,~~ci~~~;:. 

13 martt.an 20 marta kadar mulatelif hatlara kalkacak vapur. 
Iarın isimleri, kalkış gün ve u.atleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Karadeniz,) perşembe 
12 de (Ere), pau.r 16 da (Cumhu. 
riyet), Galata nbtımından. 

Bartın hattına. Çarpmb& 18 ~e (Ülren>. cumarte
si 18 de (~ntalya). Sü-keei rıhtı

mından. 

lmıit hattına Salı, perşembe ve pazar saat 9.30 
da (Ujur). Tophane nhtımından. 

.Mudanya hattına Her gün saat 9 da (Sus) sistemi 
vapurlardan biri, cumartesi aynca 
13.30 da (Trak). Tophaıie rıhtı. 
mından. 

Bandırma hattına Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 
de (Trak) • ayrİca çarp.mba 20 de 
(Antalya) ve cumartesi 20 de (Ül. 
gen). Tophane nhtımından. 

Kara.biga hattına Salı ve cuma 19 da .(Bursa). Top. 
hane nbtımmda.n. 

İmroz hattına Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıh 
tımından. 

Ayvalık hatt.ma Çat'f8mba 15 de (Saadet)', cumar· 
te.si 15 de (Bartm). Sirkeci rdıtı. 

mmdan. 
lmıir sürat hattına Pazar 11 de (Ankara). Galht& nh. 

tımmdan. · · . 
.Menin hattına - Salı 10 da (Anafarta), cumı 10 da 

(Dumlupınar). Sirkeci n~tımmJa.n. 
/ 

Not: Vapur seferleri hakkmda her türlü malU.ınat ~ağıda 
telefon numaralan yazılı Acentelerden öfrenilir: 

Karaköy acenteliği - Galata, Köprlibqı 42362 
Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti Mlld. bina. 

sı altında 40133 
Sirkeci acenteli~ - Sirkeci. Yolcu aalonıı 22740 ----
1939 ResimliHaftO. 

Memleketimin en güzel ve en uc"z 
haftahk gazetesidir 

Saç Bakımı -• 
Gilzelllfin en birinci 1- .. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve aaç dökillmeainl 

tedavi eden tesiri mUeerreb biı 
ilaçtır 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-JO kitaplık birinci seri 
~umara 

1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

&rsa 

..... 
Kuru. 

100 
100 
75 

4 DevJet ve İhtilal 75 1 

1 
5 Sosyalimı 75 
6 J. Ras;n külliyatı I 75 
7 lşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta la§Uur 60 
9 laf ahana doğru 100 

10 J. Rasin küJliyatı n 75 
795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş . 
tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lira,sı ayda birer lira öden. 
mek Uzere dört taksite bağla
ntr. 

Atatürk albümü 
Re•imll Hartanıa netreWil bu ... 
bllD lo Mla ba=•= .,. He'•• _.. 
ita sablmııhr. 
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GRiP-NEZLE-KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi • BAŞ-DiŞ 
ve bütün ağrrları derhal keser. isim ve markaya dikkat. NEVRO~DN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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OKSOROK ŞURUBU 
" Sirop 

Pectoral ,, 
Eski ve yeni bütün ök. 
sürükleri geçirir, bal· 
gam söktürür, bronşları 
t emizler, nezle v grip. 
t en kor ur, göğüsleri za· 
yıf .. _,, .ara. bilhassa şa. 

yanı t avsiyedir. 

INGI LIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu lstanbul 

ŞU UB 
ZAFI UMUMi • 

KAN Si ZL 1 K• 

ROMATiZMA • 

SIRACA 

KEMiK. SiNiR 

hastalıkfarrna, cılız yavrular, yürü 

meyen, diş çıkaramayan çocuklar, 
1 

dermansız ihtiyarlar solgun kızlar, 

vereme istidadı olanlar H A S AN 

KUVVET Ş U R U 8,undan iç· 

melidir. Kanı artırır, iştiha verir, 

şifai tesirleri çoktur. Fenni suret

te imal edilmiş, içilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçük, bü

yük her yaşta istimal edilebilir. 

HALK VE BOZKURT TİCARETHfü~ESİNlN 1 
t müstahzaratından olan TuV ALET SABUNLARIMIZ yü1"· 
1 SEK hamurdan hususi olarak yaptırılmıştır. 

!.!~!!~~!!!!!!!!~!!.!..!..!'_~~~~~~~ 1 GÜZEL kokulu, dayanıklı ve fevkalade köpürmektedir. 
Bir lise mezunu kız 1 Sahibi ve deposu: 

~t ı~ arayor ------··-··-··--·--·---···:: FEHMİ ARDALI MEIL\ 1ET BOZKURT İstanbul Marptıli\'-
. ,----••••n••M••n•••••-••H••••••••••• ...,...... 

-c..J· ı · "nd . . DIŞ DOKTORU il 1 y . . h NT 1 • 

SOLUCAN 
Fr::~;~: v:se;ür:~ :;:~~e;:; Necati Pakşi n ar arım şışecı an o. 

l yapmağa kadir, daktilo bilen, bü- • Hergün sabahtan akşama ka· i! 1939 RESl.MLI• HAFTA 
ro iılerinde çalı§Dlı§ bir genç kız 1 dar ~s~larmı muayene ~~r H I"' tJd 

.. salı gunu parasız, Karakoy H .. h · b' .. ll'k 1 1 ki kail • 11 • • burolarda, yazıhanelerde, mües- T üney m~ydam No. 12 : er nus a yenı ır guze ı ve o gun u a çı . dit 

1 1 seselcrde mütevazi ücretle bir ir :ir.::ı:ı:::::::ı::ı=:::::::::::::c::::-.:S::l haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetetl f 
arıyor. Müracaat: HABER &a- M.. ·ı d 1 • f "nİZ 
~~ M. n. , uvezzı er en ısrar a ıs eyı 


