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Pendik R. Söz~n 

Müsabakamıza İ§
tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla -

maya baılayınız 

Son Havadisler 
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sipariş edilen · vapurlar meselesinde. 

mümessili Denizbankı 
ittiham ediyor 
Şirketin mümessili diyor ki: 

Gemilerin çift makineli yapılmasından vazgeçildikten sonra 

Şişli - Calafasarıty rnaçıııaan bir 
enstantane 

Bayram günlerinde 
Alta mühim maç 

yapıldı 

'Muaddel şartname 
gizli tutulmuştur 

Te~slu~fziy~i~~!~~!iarı f 
R a k ip fi r m a 1a r a i m z a .~ 

ettirilmiş değildir 
Oenlzbanka ve Şakir Kesebir zama
nında iktisat Vekalelloe J&ptığımız 
mUteaddlt müracaatlara rağmen 
bizden bir fen adamı bile davet 

edil memlşll r 
~enizbankın ingifür:de~ alt-lt; ettiği 11 vapur hikivesi. i;Un 

rn'n krtdidcn iııtüade ,_ etek f.4i. fcçtikçe meraklı bir §<'kil alm:ık-
fr• Swan H~e&sencsine ilıa (Devamı 4 ün;;ıi.de) 

üçüzlü 
ittifak 

yapılamadı 

OUnkü mtithiş toguğa rağmen t ta"dyoma binlerce futbor 
lısı ıe imişti. 

- 1afsilltı ~ ~c ••Y,famııda -- . ·-

ı 
1 
l 



-- -- --- -- ---- -------- - - ---- - --

2 

:Kadiseter ue fiAic:kc 

Lüks oto:mobillerin ve kibar 
hayatm esbabı mucibesi 

• Emniyet G~neJ Direktörü bu yazıyı okursn 
memnun olurum • 

Yazan: Nnzameddan Nazif 
lkl tUrlU millet var: mi~tir; Oıımanlı imparatorluğunun 
1 - Kirle~ millet. efendileri kokmu§tur, fakat bir. 
2 - Kirlenmemi§ millet. Türk milleti, asla! BugtinkU TUr-
B~ kir~enmentla bir milletir;. Kir- kiyeyi yaratabilmiş olmamız, batan 

lenmemis değil. çok temiz ve titiz milletlerin sahih olamadıkları bu 
bir ınilletb:. GörülUyor ki en ufak haslete sahih bulunu§umuu1andır. 
l:r ııufüıtimal e!klın umumiye~izi r::hassa dikkat ve tccc>s.sUsümüzü 
J;ilnlerce i~sal edebiliyor. daima tam tavında tutmu§ olma • 

Niçin bir İtnpck11, bir Satlye bi • mızdandtr. 

nası işi. niçin bir König meselesi Türk milletitıin 11aflarmda. comi-
bizj bu kadar uğr~tırıyor? yet içindeki fcnahklan ve fena ce-

Zıra biz bir "kirlenmemi~ millet., 
1 reyanları zamanmda 11cı:miy'!n ve 

iz. 1 bu fenalıklara, fena cereyanlara 

.. 
ı~urban b .. " _, · '"" k · . . .. ~!"Am11,,1J'I sol'I ~n unaeyız. r-a at nıonnırJ21rı11 t~i. 

lı pazartosı gunurıt ... adıı.r devam edecek. Bayraın günlerine dair 
yazııııızı üçüncü sayfada bulacaksıııız. Resimde bayramını keııdi 

J 

YAftJ'ICf~kile-~i;n ba;on l
0

ll~akla C~İren• ve e yafta .,:.ı1'
nıış bulunan küçiik bir satıcı gö rülüyor. 

Rirlenmie millet. hırt1ıılıklara, ı;u. kareı hem kendisini, hem cemiyeti 
iıstimaJlere lA.k:ıyt olan millettir. koruyacak tt>dhirlcr dü§iinmiycn 
Kirlenmiş millet momunm çalmuı· tek ferd yoktur. Bu memlekette k 
na, !mırin nUfuzunu knllanara)\ frnalığn nndJr raRlanır. Fakat bu Em i nön Ü mey- o t k .. d . . K dlik 
ez:·et toplama.sma, devle~ 1airele. memlekette t~k frnıılık yoktur ki d . r a oy er e s 1 n 1 n asap t .1 

nrun bir Havys.r hnnr halıni alma· halkın gö::UndPn kn~ıııı;: VP)a keı;t.I anında faal ı yetı 1 korı (U' 
Pına gfü; yuman mille tir. Kirlen • rılabnmi§ olı;un. Ha~"Jr' Buna im-1 Hasım paşa deres1 nde oldoA'u gi bl a rın 1 1 
mı!. millet "b3.l tutan parmak ~·a. kan W'I ihtimal fıl3ıt\\'Ur cdihıme.::.. Açı fan sahanın asfaltlan- • • , . • • k 1 . Arife gUnü birçok 
lar diyebilen ve her ferdinin dU- 1 Halk, faraza bir König'ln nP mal ol- masına b 1 d u s u a pat 1 a c a k d 
euncesi, emeli, bir bal kavano%Un•ın duğunu eez.mek ıçin ne ıılnt>ma ka aş an 1 • kapatıl 1 
haııms geçebih:ııekten ibaret olnı 1 pılannda kadmlara tokat Rlmasını Eminönü meydanı istimllk ııa- D . . . . Belediye, arife gUnil 

~ill~tti:;,~nra h!_rlktinnek.için ''ir· I beklemiştir, ne de> mrmkkel dışına hasında birinci kısmın liôn partaı;ı. erenın iÇi de temızlenerek kışın her tarafında. ka!ab dut· 
tia yr, JbWWı I, ~UlAt;yonu, 1 kaçlll karakayb olmasmı. Hiç bir nı teııkil t=!don adanm öııesinde bu. •• •• • srkı bir kontrol yaptnlf tto1 
k.~vuk Hllamayr, ent.rik&ll.tn ,her 1 meziyeti olmryan bu Mrserinin lüks nı teşkil eden adanrn kÖ§Cıdndc bu· taşmasıııın onu ne geçılecek şeklinde yapılan bU :JOl1 11t 
lurlllsUnU ve her fenalığı mUbah otomobillerden inip bü)"iik otellere lunan l!:minönü hanının da y1kılma- sinde §ehrmiizde :ıne'°' 
g~ren, ahl!kr. ol.mryan millettir: te-: daldığıpı gördilğü gün, parmağında- sınıı. ba~lanmıııtır. Bclcdiyr, . Vali ve ~eledi~e Reisi Lfıtfi Kırdar, fıtnbulun muhtelif semt· dilkkAnlarından bir çol011 

tni.zl:lk aevı;iı;.nden mahrum olan ki pırlanta yüıük ve elinde İstanbul Eminönüniln müstacelen a,çılması i- lerınde yaptıgı tetkıkler sını.sında Ortaköy deresini de görmüş ve 
millettir. , ,-:•rinlerine malQm olmıyan dnııten cııb cttiğindt1n bııyramda. dıı yıkma derenin husule getirdiği tepeler arasına kadar giderek dereyi tama· 

Kirlenmif milletle "fil!n" ''fa. bir ba!ıton gördüğü gün, halk, o- i~ine devam etmiştir. Erilinönü ha • men tetkik etmiştir. LUt!i Kırdar, üstü tamamen açık olan ve dağ
lan'' J \ıırduğu uman, vüa ma- 1 nun bir entrika basili olduğunu ı;ez. nı, hu adanın ~n çetin binasmı teş- !ardan gelen kum ve taşlarla çok dolmuş olan bu derenin her sene 
halline ilk yetifen polil!, bu poliain 

1 
mi§ ,.e ya.lnız ona değil, onunla her kil etmektedir. Bunun iı;in bu bina- kış mevsiminde iki tarafındaki evler için bir tehlike teşkil ettiğini 

amirleri olan ll1Uc'!VÜ1ler, fkinci ko- I konu;:ana, onunla her selıimlar;ana nm mütea&hidina iki aylık bir yık- görerek bu derenin temizlenmesi ve üstünün örtülmesi için tctki· 
miı;erler, Mrkomiserler, merkez 1. belki haklı belki haksız • menfi ma müddeti '·erilmiştir. Ayni adada kat yapılması hakkında derhal emir vermiştir. 
memurlm, cins.yet masası eefleri, bir not venn.i~tir. İzmir sokağına kadar bulunan di • Belediye fen heyeti, bir afet halini alan bu derenin vaziyeti 
hadiseyi inceliyen müstantik, mUd- Halkm bu nevi hfıdi8elerfl takad· ğer han ve a.dalann da yıkılmasına ve üzerinin örtülmesi için ke§fini yapmağa baılamııtrr. 
deiumunı.f, davayı gören hAkim, ve düm eden hariku11de bir "hisslkab bugünlerde ba~1anacaktır. 
mağdunın menfaatini himaye etme· l~lvuku''u vardır. o l'lalde fcrd gibi Belediye, diğer taraftan, Bahk -
ğl .kabul eden avukat eu tek eeyf dU- devletin de bu kablelvuku hi~ razannda ihtilaf halinde bul11nulatı 
r;Unllrler: muvaz;i gidecek bir murakabe tee. ve mahkemeye intikal l'dım frrtnla 

"Acaba bu işin r.e tara!mdan e- kll!tı Iamndır. ranmdaki binaların igtimllk mua • 
~eler&elı: bir parça. dünyalık çkara• Devlet olarak, biz, bu e~na Mdi- mel~tıini tamamtıyarak bu 'binaları 
biliriz?,, seleri ba.elarken gezmek ve ezmek da Ylkmaga o:ı~lıunışlır. 

Klr1enml3 millette ''f ilAn oğlu imk8nmdan ma.hrumuz. Balıkpazan tarnfmaa ynnıan bi -
fa.lan" lı:lrlı bir dalavere çevirdiği 1 Ha.Ik, ona takadUm eder. Zira nalardan aı;ılmı~ 0 11 ho.nm as • 
zaınan bunu ber'kes tabii görür. Ez- halk. gala get:elerind~, flinemalann, faltlanma!ı Yt kaldmmlarn.-. va • 
kaza binde blriııin C&n1 m,ldığı gö- 1 tiyatroların kapılannda d:.ıran y~di pılması işine de bu ubah baelan - ı 
rülürae bilmelidir ki bu uabt va • 

1 
bin, on bin, yirmi bin liralık IUks o- mı~tır. 

tımdq, içinden öyle eöyleıu:ıekte· tomobilleri görünôe huni.ara binen- Camiin Bahçekrı. tarafındaki 
dir: ı Jeri kafasmda eöyle bir tart;ır ve eddin vaziyeti de tetkik edilmi~ ve 

- B&.k sen hele ..• Na&l oldu da bu ka.fa 0 vat.andıııın böyle bir oto bu sed cnmiin t'saa tcmelelril~ a
bu i~in kokusunu biz; d• ha evvel ala· moblle, yüz bin liralık mUcevhere, llkalt g15rtilm~diğinden tıeddin yıkıl. 
madık? Nasıl oldu da. ondan c""vel altı apartrmana, dört köeke sahih o- masma ba~: •.• mı§lır. Fakat Balık· 
akıl edctnedik. davrana.ma.drk? labilmesini tabi! ıaydırabllecek te. pazarı tarafındaki !ed ea.miin tc • 

Bu hal bir içt.imat clizamdır. Bir miz bir "esbabı mucibe'' bulamadı m&lleriylc alakalı görüldüğünden 
millet veya bir milleti idar• eden nıı d~rhal yap~!mr: ayni şekilde muhafaza edilecektir. 
herhangi bir smtf '•eya zwnrP, bu 1 "- Ya hmırzdır, ya uğursu:; ... ,, Belediye, bir taraftan da Emi • 
iı;timal cUzama tut.u'·tr ve zamanın- Ye bir eevkıtabU ile dflrhal on • nönU il'ltimlak sahasının iki numa
da. teda\i edilebilmek taliine maı:- dan t;ekinmeğe baılar. Bu ııevkita- rah adaları üzerinde istimlak İ§le
har olama~a. muUaka bat.ar, mut- 'b!l birçok blllt!ımE:tlerde de mevcut- rlnin haztrlıftna başlamıştır. 

1 • 
lab mahvolur. tur. Fakat bız;1e hlikflmfot böyl,,. bir 

1~te "Atina" nm sonı;, lıit~ tüc· "ssvkitabü" den malırumdur. mobiller, hanlar, apıı.rtımanlar il&· 

car Kartacanm r.onu ! ~~ garbt 1 Nic;bı? hJbi mi oldu? derhal btik!ımetin te-
Romanm Mnu! !ete Em•vf ı;altana· Zira bltde otôrlt~. bir cürmün, cN;silsü harekete gelmeli: 
tm.m llOnu ! l~~ Biz:anmı sonu! h· gözü önUnde yıllarca dol~an bin - Acaba tayyare piyankosu mu 
te Çarlık ıuistôkra.&6inin , 0nu? 1~. bir delil ve bürhnnmı börme~e te· vurdu? Zengin bir kadınla mı ev
te Osmanlı ı;araymm '".9 onunla ay- ı nez~Ul etmez. König ne\.indF!n bir lendi 7 .Akrabıuımdan biri çok z~n
ni bataklığa sa.planmaktan kendileri ı mUcı:Unin yakanına ancak yfü: ellin- gindi de ölünce mirası buna mı kal· 

ni alama~ olanl.ırm eonu ! 1 el cürmUnU ika ettiği anda yapı,.ır.a. dı 1 

Atlna batmıetrr: birçok ''il!h'' la- ğa karar "erebilme~;'Jhı ... h:!bi bu- Eğer bu tahkikattan bu suallere 
n olmum& l"e uytınz artistler, u,ll· 1 tlur. Zira. daimi ııurette seferber hir müspet cevab almak mijmkiln ofa
ramanlar yetiştfrml§ olmuma rağ- 'ılipbesi. bir tecesısüsü yoktur. E- mazsa o zaman d3 §Öyle düşUnmeli: 
men... 1 ğer 0 da halk gibi hareket et.mi= ol- "- Acaba kendisine pilaçkadan 

Ka.rtaca ba~tır; denizden an· sa, kısa bir umanda birlkmi~ r.er- p3ra getiren bir ''foahhUd" 
la~"tDma, dövüemeyi bilmesine, !OD ı vetlerin "e~babı mucibe'' l rini a- mü lütfeden olmuf? Hırsızlık mı e
dakllu dakj e§ıılz kahramanlığma ve 1 ra§tmnak itiyadma uhib olsa bir diyor? Korsanlık nu? Gizli kumar· 
o büyük Annlbalino ~en... l "Satiye bina!! Udi~e!i,. bir "König hane mi işletiyor? Kadm Ucııreti İ· 

Garbi Roma baf:mıatu'. tarihi Sip. uhWtl.rlrğı,. bizde 1939 modeli 0 • le mi uğra§l}"or? Eroin, esrar. af· 
yon L&tn"ken'ler. YullyUs Çeza.r"lar, tarak lanse edilmezdi. yon, morfin, kokain kaçakç1111 mı-
Kafon'l&r, Çiçeran'la.r, Ma.rkUıı A,.. *** 
relyantls'ler:, SDIA'lar OgUst' lerle Uzun lAfm kıaa!ı: 
dolu olduğu halde. Avrupa devletlerinden hitçoğu. 

Ve bUtUn batanlar batml§lardır, nun umumt emniyet mUdürlUkle:jn. 
ula§ılması en gUç medcnt yüksek- de bir teşkUAt vnrdrr ki lUkıı hayat 

1 

liklere ulaomalarma, ve birlblrin • geçirenleri, hiç yoktan zengin olan· 

tlrr7 Devlı>t kaııa.sından para mı a· 
~ırıyor? Yokrıa bir casus nıudur? 

Sokaklard;ı belirecek her §Üpheli 
hıks· otomobili!\, salonlarda belire· 
cek her "yeni kibar" m ''e bir mey. 
hane veya har maıııt.mıı bırakılan 

her yUı liralık banknotun peşinde 

dol~tırac:"ığımız bl'iyle bir dikkat, 
den e.c&z kahramanlıklarla, harika- ları, adım admı takip eder ,.e r;üp
lar ve mucizelerle dolu en parlak he ettiği aı'!amlarm urfettikleri 
tarihl~ri 'yaratm~ olmala.rma rağ- milyonlan nereden ele geçlrdikl ri. devamlı oluru, anc&k o zaman bu 
men. ni öğren~~ğt ç&hfır. Fransada bu memlek~tte bir tlah:ı König !a•i • 

Ni~in? teşkilata; 
Zira kirI,.nmi~ millet '\'eya kirlen. ''Brigade mondain,. 

mio zUmr olmaktan yakalarını admı verlrorlar. 
kurtaramamıolardJr. 1 Bu te§kllAt bizde v r mı yok mu 

fmparatorluğun batmaslle bizim bilmiyorum. Vanıa daha faal bir ba
de batmamı3 olmanın:, imparator • lt sokulmalr. Yoksa, Wyle bir tcş
luğun hududlıııı fı:inde kir tutma-

1 
kili ta ihtiyacımız vardır, bir an ev

miş blrlcik unsur oluşumuzdnndır. ve! kurulmalr. 
Osrnnnh fmp:ırntorluğu tefessüh et· Bir vııt::ındnş 'birdenbire lilks oto· 

Talebelerin saçları hakkında 
bir · tamlim 

~ 

Erkekler fazla saç uzafamıyacak, 
k,,.ı~r ondüle yapftramıyacak 

Maarif Vekaleti, mektepıcnıL•u• ...... y ... ,._ ..... -···. 

talebelerin riyiniJ ve kıyafeti ve kar ve sadeliğine yakı,acak bir 
bilhasn saç meseleı;i üzerinde :ıadde kestirilmesine dikkat lazım· 

mühim bir t amimde bulunmuştur. geldifi bildirilmektedir. 
Bu tamimde gerek krz, gerekse Bütiin mekteplere bayramdan 
erkek taleb~nin bazılarının saçla· evvel talebenin saçlarının bu eııa~ 
rının gerek şekil itibariyle, gerek- !ar dahilinde az ve temi z: olması 

se sıhhatleri bakımından yakışık· blldirilmiştir. Bayram ertesi bu 
sız bir vaziyette bulunduğuna iş:ı- lekilde kontrol yapılacaktır. 

ret edilerek talebe saçlarının bir Kız talebenin de saçlarının on· 

Mebus seçimine 
hazırlık 

intihap defterleri mahalle 
mümessillerine verild.i 
Belediye, yeni meb\ls seçimi için 

IAzımgelen hazırlıkları :ıüratle yap
maktadır. Yeni Eet;im için ilk evvel 
hnzırlanmuı icab eden intihab def-

terleri, imza mukabilinde mahalle 
mümes:ıillcri ile köy muhtnrlanna 
tC\'Zİ cdilmiııUr. 

Birçok mümessiller intihab rlcf. 
terlerini hazı~)°lp milntehibi ev -
vellere imza ~ttirmeğe baelanuelar
drr. Defterlor .süratle hazırlandık-
tan ııonra müntchibisani seçimi mu· 
amelelerine başlanılacaktır. 

lesinden bir zehirli çiçek yetiı;mi~ e

ceğine, bir EtrUsk vapuru belasına 
rulamıyacağımıza, lmpeke nevin
den bir ~irket kurulamıyacagına, bir 
Sıtıye binası entribeı olmıyacağr-

na inanabiliriz. 
Nlzameddln Nuır 

'irolMlton amca 
tavvarecn 

döleli. boyalı, kabartılmış elmama· 
sma dikkat edilecektir. 

Erkek talebe için bir tar.aftan 
sıkı esaslar 1.:onulmuş olma'kla be· 
raber, .diğer taraftan da askerlik 
dersi gören talebe için esasen faz. 
la saç bilyütmcğe cevaz; bulunma· 
maktadır. 

Tedavü le çıkarı lan 
yeni paralar 

Türk iye Cumhuriyeti Merkez 

Bankamızın ıs ikinciteırin 937 
tarihinden itibaren tedavüle çıkar 
mıya başladığı yeni harfli bank· 
notlardan 30. 1. 939 tarihine ka-
dar: 
Beş liralıklard.ın 

.. .. 
Elli ,, 
Yüz .. 

39.803.995 
25.513.670 
2ı.e o4.4SO 

22.255.600 
108.577.675 

Ceman yeni harfli banknotlar. 
dan yüz sekiz milyon beş yüz yet· 
miş yedi altı yüz yetmiş beı lira· 
lık te.davüle çıkarılmış ve esl:i 
harfli banknotlardan ayni miktar 
yani yü~ sekiz; milyon beş yiiz 
yetmiş yc:li bin altı yüz yetmiş 

beş lira tedavülden kaldırılmı~tır. 

mıştır. ııU • 
Belediyenin arife ~ol 

bu kontrolda bilhaSS' ~ . "; 
larda hal km gikayeti~ ,,, 
lan nRrhtan fazla fiatl• ,ro6'. 
pılıp yapılmadığı nok~ıllı~ 
tur. Yapılan kontrol 1,ş 
çok kasapların narhtan ~1' 
karaman etlerini dağllÇ 1' ·J 
cıkmış gibi gP,•tercr~ıat1 t".ı 
damga~ını :ıilerek sattı 41r'I 
müıs ve bunlar hakktn::.bıl 
bıt tutulmu§tur. BU l< -rt~ 
kında cürmümeşhudU11 uc1&rt 
cclere t;örc muayyen 1'\ 

kararları verilmiştir. 

Kasapların heyeti 

lııta.nbul Jt&sapl•~ ~ 
t.n et ııatf ında da n.~~ ~ 
Si Y QC\ ı .ıaı ıs<>~ ~ 

rumu."\un daha fatlıt ıc;!lt'~ t 
sı için teşebbüıılerdr. b·ği ~·' 
re Ankaraya gönderdi I 
dönmü§tilr. ..t~ 

et ... ıt 
Relediye toptan ... ııı 

·tıctı.. ·-' 
ha umun olma!!ı cı ·lt t ,.. f 
tctkilc edecektir. JJe' ~dl~ 
ı.-tmeleri kurumu, btl) .,-e" 
ra daha fazla k••'"' 1' I~ 

Çimento fiatla'.' dirill 
VekAletince '" 

. d,_: 
ık tısat e vkiJet11'1atıtt ;,,ı 

Endüstrile rnatrıU ~ 
ve ı;atı~ fiyatlarınırı o3 ıı 
tesbiti hakkındaki 3~0esiııill 
kanunun birinci nıa Jet\ ,~ı 

. ao '"' diği sal§.hiyete istı~tclİf ~ 
ket mamulatı nııı ,., r; 
mentoların toptan il ıri .JılC 
Hatları vergiler d~}1 .,, ti'' 
te~il?iği üzere tayı!\ . /; 

mı§tır: , itt 
d 

.,,ı ,,.ıll 

1 - Fabıika a siıı'" 
idndc teslill' bir tef\ ; 

s~tış fiyatı: ·nıtıt~ 
a) Portland ç ı / 

li J'.'B - 1\ ' : ,J/lı' 
b) Ça buk se'r t lt§e tiY / 

ıw.entosunun "SUP'' cfP 
liradır. ri tor 

2 - nir ton asgıı t ıf 
a.ddeclilir. 1 ŞıJtı' . .t 

3 - Bu fiyatla~ J", 
'dı'· . .,ıı ~) 

dan itibaren carı ı;sıd•ı (j 
4 - Ticaret ~:ıard•"_,ı"J 

hesaplarına fabrı .. ıaı ,,,.1 ..,,.. _ ...... 
to satın alan t:. 803ıı " ~"" 
çimentoya fabrıi< 521ttf f 
sıtaları içinde ton aft i 1 ~I 
mağaza, depo mas~ .,e •~ı 
ra k azami elli kurll fll,11• ,t" 
lim hallinden satl~ teDif~,rf 
dar ki tevsik ve be ;ıs ı-' 
b 1 •. 1 , a'kil J11 u eaı eceı< n 
ve edebilirler • 
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1 Korkunç karanlık 1 

1 
STANBUL karanlığı Ue me5hurdur. Bu karanlık ona dün

den mlra.41 kalını' \'O bu kadar çırpınma.sına, bu kadar sil· 
klnmO!'line rağmen bu karanlık mirası sırtından atamamıştrr. 

Kenar semtlerin dar n karanlık sokaklannı bir tarafa hıra-

: 
~ : . : 

karak, yarı aydınlık caddelerine göz gezdirirsek onun medeni bir 
şehir olmaktan çok daha uzak olduğunu içimiz sızlıyarak duyarız. 

1 Medeni bir ~ehrln bir tutam caddesi diye gözümüz önünde bU~·üt
i tüğümliz Bcyoğlunda bile ışık ta.ile bağlıdır. Burada piyanko gt
i . eleri bulunmasa. bu anıı. caddenin de eehrin kenar semt okak· 

i 
i 

1 . larmdan pek farklı olmadıfmı görürüT. 
htanbul ışıklanmaya muhtaı;tır. Bu t~, şuraya buraya kona

cak bir sıra, birk~ tane lamba lle olacak iş değildir. Bilmiyo
nız, İstanbul planı ha1ırlanırken, §ehrln aydmlanma.411 da bir 
plana bağl&nrnı$ mıdır! Buna pek ihtimal' ,·erme~·enler arasında 
bulunmamı ma7.ur gösterecek tıf!boblcr yok değildir. t~te bir da. 

r 
nesi: Eminönü meydanmı açtık. GUzcJ... Fakat aydmlatılrna•unı 
dü-::ünmedik. Meydan a1:ılmazdan önce, şehrin dlğt'r yerlerine 
nazaran nur içinde l iizcn burası, bu~ün bir yan~m yerl halinde
dir. Göz ~özü gönnlyt'cek kadar karanlık desem mübalağa et
memiş olurum. Aydmlığa muht~ hlr yerin ilanihaye bu 'a:r.lyet
te kalması ihtimali ka~ısmda ürpermemek elden ~elmt~·or. 

R. ...................................................... _.....___ ....................... .. 
Karadenizde 

Fırtına 
Şehrimizde hararet. sıfırın 
altmda 6 ya kadar duştu 

Kasımpaşada bir 
çocuk kayboldu 

Evvelki gece başlıyan şiddetli 
fırtına hafiflemesine rağmen ha
la devam etmektedir. Fırtına şid 
detli anlarında bilhassa Karade. 

Kasımpaşada Hacıhusrev ma
hallesinde Mezarlık sokağında 1 
numarada oturan Hüseyinin oğ
lu Kasımpaşa yedinci ilk mektep 
talebelerinden sekiz yaşında Ah. 
met geçen cumartesi günü ak -
şam üzeri sokakta oynarken kay 

nizde birçok vapurlara tehlikeli bolmuştur. Bazı kimselerin söy
dakikalar yaşatmıştır. lediğine göre, Ahmet ve birkaç 

Seferde bulunan lıirçok vapur- arkadaşı sokaktan geçmekte olan 
lar en yakın limanlara. sığınmış- bir gaz kamyonunun arkasına 
lar. Bilhassa Sinop limanı mikda asılmışlar, fakat akşam olduğu 
n yirmiyi geçen vesaitle dolmuş zaman diğer çocuklar evlerine 
tur. Fırtına yüzünden Trabzun - geldiği halde Ahmet e\•ine dön . 
da bulunan Güneyl:LJ.l vapuru ha- memiştir. Diğer çocuklar sonra • 
reket edememiştir. dan kendilerinin kamyondan at-

Bazı kazalar da olmuş- ladıklarını, fakat Ahmedin kam. 
tur. Sakarya isimli bir motör yonun içindeki birkaç kişi tara -
K~raburun önlerind_e .kar~ya düş fından içeri alındığını, söylemiş
muş, tayfaları tahlısıye ıstasyo. !erdir. Zabıtanın bugüne kadar 
nu tarafından kurta.rılını~tıf.. ~ ~·aptığı tahkikat bir netice ver • 

Orta Anadoluda da ~ı

1
memi§ ve çocuk bulunamamış -

kar fırtınası var _tır_. --------

orta Anadoluda §iddetli bir, Dün gece bir otomobil 
fırtı~as~ hüküm sürmektedir. ı otobüsle c~ rr•vtı 
Şehrımızde de hava bozmustur. .uun gece saat 24 de Tıbbı Ad-
- _.., ....... c:.:.1 ı:;ınnn altında 

altıya kadar düşmilstür. li önünde bir otomobille bir oto-
y eşilköy Meteoroloji istasyo _ l büs arasında bir çarpışma olmuş 

nundan aldığımız malümata gö- tur. 
re hava bugün de kap 11 k 1 Sultanahmetten Sirkeciye do~ , a ve ar. .d 
Iı ge"ecektir. Bu sabah h t ru gı en şoför Muzafferin idare. 

~ arare . d k. 217 
derecesi en az sıfırın altında 2 9 sın e ı 4 numaralı otomobil 

. .. • . ' ile Salkımsöğütten gelmekte o -
santigrattır. Ruzgar şımalden sa 1 f" M h · · ·a · d k. . .. an şo or u sının ı aresın e ı 
nıycde 3 - 5 metre suratle esmek 3054 1 t b'· b.rd b. 
t d

. numara ı o o ııs ı en ır~ 
e ır. k 1 . 

arşı aşmışlar ve §ıddetle çar -
pışmışlardır. 

Saralı bir çocuk tramvay Müsademede otobüs ve otomo. 

1 d k ld 
bilin ön tarafları ve çamurlukla-

a tın a a 1 rı parçalanmış, insanca bir zayi-
Dün saat 15 de Çal'{iıkapıda a- 'at olmamıştır. 

cıklı bir tramvay kazası olmuş • 1-------------
tu~umkapıda Kulluk sokağında 1 Türk • Alman ticaret 
oturan 11 yaşlarında Toros, 1 anlaşması 
tramvay caddesinin bir tarafın _ I Berlin, (A.A.) - Anadolu A -
dan diğer tarafına gC'çerken bir-

1 jansının hususi muhabiri bildiri
den bire sarası tutmuş ve tram . yQr: 
vay raylarının üzerine yuvarlan- ı Numan Menemencio;;.lu bugün 
mıştır. Fakat fena bir tesadüfle hastaneden çıkmıstır.b Sıhhati 
çocuğun bu düşüşü, Beyazıttan çok iyidir. :. 
ge~ekte olan 219 numaralı Or-, Türkiye _ Almanya ticaret an
takoy - Aksaray tramvayının !aşmalarının Südet mıntakaları -
pek yakınlaştığı bir zamana rast na teşmili hakkındaki r,rotokol 
laı:ıış ve vatman fren yapmasına bugün Menemencioğlu ile Hari
ragmen mesafenin ~zlığından a- ciye müsteşarı Baron Von Veis. 
rabayı darduramamıştır. Çoctık zecker arasında imza edilmi~tir. 
bereket tramvayın 0n tahtasına " 
t~kılmış ve bir müddet sürüklen yın altından çıkarmışlar ve Cer
dıkten sonra tramvay durmuş - rahpaşa hastanesine kaldırmış • 
tur. Yetişenler Torosu tramva _ !ardır. 

Dostça müzakere 

, 

3 

~ <>o f.Vi1 "1 o~ 
~~J !ii,;ifwt:.t;:t~ C~i im 

Kurban Bayramı 
nasıl geçiyo ? 

Bayramın ikinci günü yağmurlu ve karlı 

esnafı epey zarar 
geçtiği 

gördü için bayram yerleri 
ra kadar dükkanlar tıklım tıklım 1 ta~l ve istirahat devresi temin et 
müşterilerle doluydu. En çok sa-1 mış oldu. 

Bu kurban bayramı, birçoğu -
muzu sıratı müstakimden yaya 
geçirmeğe sebep oldu. 

Koyun fiyatları 12 ile 18 ara. 
sında olduğu için ne adayan ala
bildi, ne her yıl kurban kanı akı. 
tanlar el atabildi, ne ben, ne sen, 
ne o yanaşabildik. 

İpinden tutulup sürüklene sü . 
rüklene evlere götürülen kur • 
banlıklar bu yıl omuzlarda, oto. 
mobillerde lüks hayat sürdüler . 

Malum a, altı aylıktan aşağı 
kuzu kurban edilemez. Böylesine 
çoktan pabuca mesh vermek ka
bilinden nza gösteren oldu, ama, 
onlar da ateş pahası olduğu için 
celeplerin elinde kaldı. 

Sokaklarda avaz avaz: 
-Kasap! 
Diye haykırarak gezenler, geç 

vakıtlara kadar bıçaklarını kın . 
tarından çıkaramadılar. Kesilen 
etler de fakir fıkaraya değil, a -
partmanlara ve evlere dağıtıldı. 

t 

Birkaç yıl önceye gelinceye 
kadar kurbanlık koyun ancak 
muhtaçlara tevzi edilir ve seva . 
ba girilirdi. Şimdi hangi kapı ça
lınıp da bir but uzatıldıysa, Tay. 
yare piyankosu amortiı:;i çıkmış 

gibi bayağı bir teselli hediyesi 
yerine geçti. 

Dün fiyatlar epeyce düşmüş 

bir haldeydi. Biraz zayıf ve an -
cak uzaktan koyun gibi görülcbi. 
len yorgun hayvanlar 8 - 9 lira. 
ya satllabildiler. Her yıl. kurllan 
kesenler bu yıl 2'""...ıcıı tedarik 
ettikleri kasap etleriyle iktifa et. 
tiler. , 

Kasap dükkanları normalin 
fevkinde et sattılar. 

Velhasıl bu kurban bayramı 

Abdürrahmançelebiyi bile mum
la arattı. • 
Boş meydanlar ve bilhassa 

Cinci meydanı, Fatih meydanı, 
Altıncıdairedeki meydanlar ve 
boş arsalar her yıla nazaran da. 
ha çok .1evinen çergi esnafile 
dolmuştur. Bayramın birinci gü
nü hava fena geçmedi, bu itibar 
la çocuklar bayram yerlerine 
doldular. 

Eski faytonlar, arabalar, atlar, 
katırlar ~abahtan akşama kadar 
irili ufaklı, cicili bicili yavrular 
taşıdılar. 

Atlı salıncaklar. yaylı salın -
caklar, çok iş yaptılar. 

Fakat ikinci günü birdenbire 
hava bozdu, yağmur, sulu kar ve 
nihayet kar, bu meydanları çil . 
yavrusu gibi dağıttı. 

Bu sefer de sinemalar, tiyat
rolar doldular. 

Bu ba}Tamda en çok kazanan
lar kart ve zarf satanlar oldu. ü. 
zerleriRde (kurban bayramınız 

kutlu olsun) tabirleri yaldızlı 

harflerle yazılmış kartlar kapı -
şıldı. 

İşporta esnafı da her zaman -
kinden fazla satış yaptılar. 
Maaş verilmesinin piyasada 

büyük tesiri olmuştur. Filhakika 
bayramın arifesinde geç vakıtla. 

tılan hediyelik eşya, çocuklara Haber aldığımıza gör~. geçen 
ait elbise, şapka, ayakkabı vesa- yıla nazaran bu yıl Tayyare Ce· 
iredir. miyetine verilen derilerin mikda

Br)ramın Uçüncü günü sabah 
bir müddet kar yağmış, fakat 
öğleden sonra hava açılmış ve 
halk sokaklara dökülmüştür. 

Umumiyetle söylenebilirki bu 
bayram, kurbanlık koyunlar üze 
rinde hararetli satış olmaması -
na mukabil manifatura ve eğlen. 
cc eşyası üzerinde fazla hareket 
görü im üştür. 

Bugün bayramın dördüncü ve 
son günüdür. Fakat gerek mek -
tepler ve gerekse daireler yarın 

cumartesi olması dolayısile ya· 
rım günlük mesaiyi ynpmıyacak 
ve açılmıyacaklardır. 

rı epeyce azdır. Bunun sebebi, 
evvelce mevzubahs olduğu veç • 
hile bu yıl §ehre fazla mikdarda 
kurbanlık geiirilm~miş olması • 
dır. 

Zaten fiyatların çok yüksek o-
1 u~una da bu hal sebep olmuş • 
tur. 

Kurban bayramı :ırücsinde ve 
birinci gününde şehre getirile • 
rnemiş olan birkaç c;ürü hayra ~ 
mm ikinci ve üçüncü günleri pi. 
y'lsaya dağılmış ve bu fiyatların 
derhal tenzilini mucip olmuştur. 

l<'alrat davar sal~.i!llcrinin söy - , 
!l.!diğine nazaran, b ı son parti • 
!erden elde epeyce mikdar koyun 
kalmıştır. Davar sahipleri koyun 

Mekteyler ve daireler pazartesi lan asgaıi fiyatla celeplere verme 
günü açılacaktır. ğe hazırlandıkları için bugün ya. 

Bu suretle bu kurban bayra . rm et fiyatlarının bir miktar 
mı aşağı yukarı bir haftalık bir daha tenzili beklenel;ilir 

Romanya Romanya para-
Hariciye Nazın sının kıymetini 

Belgratda Yugoslav düşürecek mi ? 
Başvekilile görüstii Ye~i. Maliye Na~ır1 bu · · i ışı tetkık edıyor 

Belgrad, 3 - Romanya Harı· Bükreş, 3 - Romanya kabinesi 
ciye nazırı Gafenko <.:yın birinde ayın birinci günü değişmiştir. Ye. 
ı, .. ,.,..;T,.. o"ın,;ll ,. " 3LV.) Jtllı11.1viçıo 

görüşmüş, Prens Fol tarafından 
kabul edilmiştir. 

Müz«kcrelerde Yuı;oslavya baş 

vekili St0yi...dinoviç, halyan Hari-

ciye Nazın keınt C,j·anonun Bel
grad ziyareti esnası:ıda yapılan 

görüşmeler etrafında Romanya ha 

riciye na::mr:a malGmat vermiştir. 

Stoyadinoviç • Gatenko müza· 

kerelerintlen sonra aşağıdaki res· 
mi tebliğ neşrolunmuştur: 

ni l::ı.bineyi gene Patrik Miron 
Kristea teşkil etmiştir. Hariciye· 
nazırlığına Gatenko tayin ec;Iilmiş· 
tir. 

Kabineye Transilvanyaıi olarak 
Başvekilden başkaca altı nazırın 
da getirilmiş olmasının ehemmiyı: 

ti siyasi mahafilde tebaruz ettiril
mektedir. Keza, kabinenin büyük 
bir ekseriyet itibariyle genç ve e
nerjik uıısı:rlarcl;ıH mürekkep ola. 
ması da nazarı dikkati celbeyle
mektedir. 

Yeni finans bakanı Konstanti-
''Romanya Hariciye Nazırı Ga- nesko, paranın devalüasyonu me

tenkonun doğrudan doğruya te· selesi hakkında da bir karar vere-
ccktir. mas etmek üzere bir ve iki şubat 

Bazı mali ve ticari mahallerin tarihlerinde Belgrad.da Stoyadino. 
bu devalüasyonu temenni ettikleri 

viçe yaptığı ziyaret iki devlet ada· bildirilmektedir • 
mına Romanya ile Yugoslavyayı 

alakadar eden bütün meselelerin 
tetkikine vesile olmuşt•:r. 

Bu noktai n~zar teatileri sıra

sında, iki dost \'e müttefik mem· 

leket arasında rr.evcut ~ıkı müna
sebetleri idame husu.ounda karşı. 
hklı olarak azmetmiş bulun.clukla· 
rını ve her iki tarafın tam noktai 
nazar mutabakatını müşahede ey
lemişlerdir. 

Ayni za:nanda şu cihet te teyit 
edilmiştir ki, guek Romanya ge-

rek Yugoslavya diğer bütün 
memleketlerle ve evvelbeevvel 

kendi komşularile sulhcu ve ku· 
rucu bir teşriki mesaiye müstenit 

münasebetler tesis etnıel~ arzusun 

dan mülhem bulunuyorlar. ,, 

Kanlı bir kavga . 
Tahtakalede üç kişi 

yaralandı 
Dün gece saat 21 de Tahtak~. 

lede üç kişi arasında kanlı bir 
kavga olmuştur. 

Tahtakalede Paçacı sokağında 
Kürt Mehmet isminde birine ait 
bir kahve vardır. 

Dün akşam Elazığlı sabıkalı 

Ali Osman, Yafalı tatlıcı Ahmet
le kardeşi Arap Selami isminde 
üç kafadar bu kahveye gelmişler 
ve içki içmeğe başlamışlardır. Bir' 
müddet sonra kafaları adama -
kıllı dumanlanan ark~daşlar ara 
smda hiç yoktan bir sebeple kav. 
ğa çıkmış ve bunları ayırmak ve 
kahveden dışarı atmak isteyen 
kahveci de aralarına girmiştir. 

Bu ihtiyarm kunct \'O kudretine se. 
beb tlc et yemez olmıısıymı;:;. 

1 
:SG1L1ZCE "Pcoplet>" ı;azet05indcn 
naklen ajanslar bildirdiler: 

"İngillz baş' ekJll Çcmberlayn eğer Al
manya müstemleke taleblerinl muvafık bir 
tanda ileri ürene tngutercnln doırıtça 
mür..akerelere ha1.11' olduğunu bf!yan eyllye
cekUr.,, 

Bunun aksi olan düşmanca mü7.akcre 
aca.ba ne olsa J;erf'k ! 

Haydi 44 yıışmda blr kadına gcnt lle
meğt marnr göreJlm; kadına göre yaşlı kn
dm yoktur. Fakat et ~·cmemeklc insruıın 

ömrü art.c;aydı eğer, bblm ömürlerimiz bc
~er yilz yıl olurdu. 

Fakat bu sırada Selami ile kar 
deşi Ahmet derhal birer sustalı 

çakı çıkarmışlar ve kahveci Meh
medin üzerine atılmışlardır. Meh 
met de bıçağı çektiği için üç kişi 
biribirlcrine girmişlerdir. Yarala 
nanlann f eryatlanna koşu§anlar 
üç adamı da kanlar içinde, bul
mu!lardır. Bunlardan kahveci 
Mehmet omuzundan ve arkasın. 
dan Selami ile kardeşi Ahmet de 
muhtelif yerlerinden ağır yaralar 
almışlardır. Yaralılar Cerrahpa -
şa hastanesine yatınlmışlardır. 

Dostça mü1ak~l't'y[ öğrendik. Ba..'}ka 
bir mc-mlekctln akıbeti mennbahs olduğu 
7.anıan Çembtrlayn, Jlltler, ~u'lollnl 'e 
Daladiye konu,malan (}09t~a oluyor. 

Jla, anladık. Mesela Jıarb ilin etme

den yapılan müzakereler ~allba ... l\Ieı;ela: 
Ja.pon YO ~'in düı:manra müzakeresi ml"il
lü ! 

Et yemez 

1 
ZMtRDE San admda 109 ya'lmda 

bir ihtiyar 4! ya,ında genç blr ka· 
dınla e' lenmiş. 

Ey aziz lunllcrimiz, gördünüz ya, 
Kurban bayramında hile et uru7.lamadı da 

et yemedik dlyerC'k Ü7.Ülme~·lnl:ı:. İsahrt Jd 
pahalı , .o yrml~·OTSunuz. Bakc;an11.a, et me
selesi bile bir (imUr :tiirp\isUılür. 



L 1rlgiltereyf: 
vapurlar 

sipariş edilenı 0~~~~~~~~~~ 

meselesinde 
OS"" B~.tarafı 1 incide du. halde tcrsanemizden bir mühendis 

tuirr. Hele eski 1'.üdür Yusuf Zi· Hiç şüphe yok ki cift uskur ü- celbi için vaki müteaddit müraca· 
ya Öni:-in bu meseleye dair gaı:e- zerine verilen bir fiyatla tek üzeri. atlara ve uzun zamandanberi 
tclerC:e çıkan beyanatı işin bir kat ne veril~~ f~~·at. arasında fark ola- Swan Hunterin mühendisi ile mü.1 
daha <?)evlenmesine v~sile olmuş· eakt'.. Ç~n.ku çı~t uskurlu demek, zakerelere devam etmesine rağ· 
tur. gemı~e ıkı makıne bulıınmak de- ı men kemali esefle arzedcriz ki hiç 

Malumdur ki, eski müdür Yu- mektır. b.ir emir ve cevap alamadık,, de- 1 

suf Zira Öniş, bu beyanatında si· Müsaade buyurursanız size ha· dık. 
.Paric:in normal, hatta normalin üs- aısey·ı - k ı :r ve muna asanın yapı r_ş Ve ayni mektupta fiyoıtımız n 

il a 
YAZAN 

M u:JJ ~ ~ IHJ 1 fi2> ~ ~ (Q) ®: 

A VE 
Sinemalarında devam 

tünde ka:ıuni bir seyir te;kip etti- şeklini k saca .:mlatayım: Deniz bankın vermiş olduğu ~art· 
gını söyliyerek aynen şunhırı Bı'z Barınan ~ı·rı·ctı' De . b J d h" · e - ;ı • • nız an- name er ::ı ılınde çift uskurlu ge • y 
ilave etmişti: km İngiliz firmaları Hasında Lir miler fiyatı olduğunu bildirerek m r lım • ya 1 va z 1 d 

.,._ Den"zhanlc kıınunu, bu işin münakasa yapl::agmı ögrendikten fabrika.mızın hiç bir zaman De. 
mür.akasasız bitirilmesi h:ıkkmda so r K 1 d t · D · n a, a e on ersanesı, en:z. nizbanktrn şartname1e değişikli'{ dal1 
bize saliıhiyet verdiği halde ir.i banka 17 Ag~ ustos 938 tarihli bı'r ld ğ Paıis, 3 - 1'"'ransız - İtalyan 1 Fransanın Akden~ filo .. u Fas Jafaa ile doğru J .. ya;:>ı ı ma cair hiç bir tcbli,; al ;de ç 
:reşmiyete dGkme'.c zaruretini his- mektup yazarak Harman şirketi- madıgımızı bildi:dik. ihtilcifı dolayısilc çok gergin o . sularında dolaş•mıktadır. Iskende- 'tadar hizınctlc~ 
aettim. 31 Te~rinievvcl 1938 tari- nin kendisini temsil edeceğini bit- İkinci bir telgraf üzerine vcka- lan .siyasi vaziyet Hitleı in Rayş- riye.de bulunan ingilterenin Akde-! bur etmektedir ' 
hinde bütün finnalaro • esasen :bü- dirmişti. Binbir müşkülat içinde ietten 9 _ 12 _ 938 tarihinde aldı- ~ğda~i nutk.ilc bir kat daha va-

1 
niz filosuna mensup b:r çok gemi· Jsveçte ) / 

tün mümessil ve vekilleri lstnn- çift uskurlu şartnamelerden lıir ğımrz telgraf: h!ın bır mahıy<:-~ almı5tı:. Bu :•a. ler ve Akdeniz filosu bagmiral Stokbolm. 2 (A·~ 
bulda bulunmakta idi. - tnahhütlü tane elde cdebilerek temsil ettiği. ''M.. k"k d'ld" zıyctte H.uzvellın Amerıkan a • C<>belüttarıka gitmişlerdir. Cebe- met, tnternasyonal ıeee' 
birer mektup yazarak ~imciiye ka- . . k ~ d J'k • uracaııtnuz tel ı c ı ı. van meclisi ordıı encümen:nde ıutt~nkt~, AkJenı'z Fransız fı'Jo. lı'nde yoklııgvu hissedir _ mız şır ete gon er ı . Şırketten Münııkaco n~tlcesinde teklif etti. - .. }ıll 
dar ggyri resmi bir §ekildc ''ermiş aldığımız fiyatı da 7 - 11 _ 938 ciniz fiynt ve teslim müddctioin "Amerikanın hududu Frnnsada .. una mensup u;r kaç gemi de terden 140 milyon g< 
oldUkları fiyatların neni~kı tarihinde Denizb:ınka bildirdik ve diğerlerine nozarc:.n müınit olma· baş1ar,, diye beyanatta bulunma- bu!unmaktadır. 1 de bir stok vucu0

3 
J 

tahnin etmediğini beyan ve kat'i onlardan cevıp ~e1dedik. dığı nnlaiılmıştır. ,, .:>ı sulh taraftnrlonnı büyük bir Bütün dev2etler vaziyeti 1 HülHimet bu :rıe;;,, 
fiyat tekliflerini meclisi idare hu- Biz cevap bekliye duralım, bir diyor ve Şakir Kescbir im.tasını ümide diişiirmüştür. İtalya ve tehli'<eli görÜ)'Ot. ı 200 milyona ,.arııt od'# 
:z;urunda açmak üzere kapalı zarfla gün öğrendik ki, Denizbank şart· t.::şryordu. A!ma:ı>:~ıın,., Tunu.:ı, Korsika ve Londra, 2 (A.A.) _ Hükumet vam için pariarnent 
1 Tcıriniıani 1938 tarihine kadar name degıV"ştircrek t:ft uskuru te· ş·· 1 1 k" f" 1 S Cıbutı ıçın l•ronsaya taurntz et. b .. A K d yet ı"stemı"ştir. - up ıe yo t ı ıyat arımız wan . . . . ugun vam amarasın a son _ 
tevdi etmelerini rica ett:k. Bazı ke revı·rmı'ş Bun-· ı,.,0•-anın resm H t . f" d . 1 1c 1 1 t.iklen takdırde kaı-şılunnda A- "k' · · d ı · h lk ~ · ... ... ,. un erın ıycıtm an yu :se o a- . . on ı ·ı ay ıçın e ngıtere a ·ına 

finnalann ımüroca.ntı üzerine bu bir tezkeresiyle det.il, kulaktan caktı ve teslim törihi cna b~n.ze· nıc_n~myı da bulı.ıc~kl~n~ı bılnıe· ltırk milyon zehirli gaz maskesi ıngı'fterede B 
mühleti 14 Teşrinisaniye talik et- i<:ittik . k . ç·· 1 .. b' k 

1 

lermın onlnn tchlikelı hır mncc. d v 1 ld v b"ld" . · "' · mıyecc tı. un rn ı~ yu ·arıda da . ;· 'a~ıtı mış o ugunu ı ırmıştır. 
tik. o tarihte idare meclisi huzu. Valdt pek dardı .. rabriliaya ya· "t dd't d f 1 .. l a· . . . raya ntılmaktnn menedcce.,ı u • I . d santrallarınp.a.) "' :nu ea ı e ıı ar soy e ıgımız s:ı. 1 B"lh Al svıçre e ,. 
ı-unda umum müdür, ür muavini, zıp yeni c:artnameye cru··rc fı"yat b" h 1 ·r , .. ."' mu uyor. ı assa maııynııın ( A 

x :s • ., ı esap arımızı sı t ucKur uzerınc · • 
1 

A .
1 

k , Ber:ı, 2 (A.A.) - Milli meclis J.ondra, 3 ro• e ~ 
hukuk mü..,.virleri, tercümanlnr istemek zaman 1·c:.1• Yenı· sartn"l .. .. .. ..k uınunu ıarr.tc mcıı rn.nın uv • ı· . . . 1 'l"loar ' 

r- "' ·· · }' ur..ıtmuıtu . t' . d ~~· -· d.. . .. , k }:l"t 1939 senesı içınde ıhtıyat efradı nazırı Samoe P ıı~ 
ve lirma!ı:ıno mümessilleri hazır meyi de tedarik imk.insız. Bu vazi- N • "h' • \'C mı ent:uıgı uşunu ere ı . . . . cbııs " 
b l 

.ı·-'-la h 
1 

fi etıce, 20 tarı ınde vekale 1 . ...1 1. . .. . d .. . tnlım görmek üzere sılah altına marasında bır rn 
11 

..... ı 
u unaua rı a de znr nrı açtık .• yettc bize düşen i" keyfiveti fabri· eı·ın .:.-. uso mı m:cım e muessır ,.,.ı ... 

-: J te ya::dıgımız bir m::~<tuptl '}U ~ağırmak ve liızum gör.dugü müd- de elektrik santra ..,. 
Fiyatlar malum oldu •• Verilen tek- kamıza bild"r ekt" ö 1 d vlına::a ve onu itiJa.lc scvkclmc- ~ııı> 1 m ı. Y e e yap· cümleleri kullanmak mecburiyetir: detçe l.rJnları silcıh altında bulun- giinler.de yapılan " ~ 
lif mektuplannı, dahn emniyetli tik Bunu u·· -er·n f b ·k b' d ~ çalışacaf>ı s:ı.nılıyor. 1

1 · n ~ ı e a rı ·a ız en, de kaldı':: b durmak hususunda hül:umete "erv 
olsun diye rnkip firmalar tarafın- yeni şartlara göre fiyatı tenzil :.rı· Üçüzlü askeri ittifa < sorduğu suale ~ ''T ı l'f · 1 f mezuniyet veren bir kanunu 2 . a· k d r 33 
dan p:u-a/e ettirdik.,, Hihiyetini haiz bir direktöri.in:. e' 1 veren f. nn nrın en DiJ"t' tamftan Romn. - Bcl'lin sım ıye a a ' 

·· h ı l &ıuhalife kar§J 96 ıeyle kabul . d ~ 11u ,e 
Yusuf Ziya Önişin bu kafi lıe- gönderebileceğini söyliyerek, De- ınute ass::; arı i c temas etmek ve fokyo müsellesinin bir askeri it- edılmiş ol ugu b 

a t t ··t 1 d · b ,_l teklifleri tc,'OZi.ın ettirrn_k icap et tu· ~akla bag~l n · · · ztmiştir. ..:ıa de\ am edildİ~111 
y na ı, gaze e su ıın arın a yer n- nız anK a temas etmemizi ve bu- • a ması proJesının su. f" l d' :J "J 1l 
lmca, alakalılannın hayretler için· nun için de hiç olmazsa r-i.inasip tif:i hal.!c Deni .... :.a.kçn 3• !.nız ya diişml'Sı de demokrasiler Je - 11 ~n .ıya 8 

. ~ Dığer taraftan }la',\ 
de kaldıklarını kendi ifadelerinden bir mühlet temin etmemizi iste bu firır.:ll.:-rdan Swı:ı.n Hunt:r ter. ıine mühim bir kazı.nç telfıkkı . He~.5ınkı, : (A.~.) - Finlan: bir takım mahreıtl d<ıf. 
anlıyoruz. di. Deniz banka 28 - 11 • 938 ta- sanes;n:n u:tlli ile uzı..., r .ü.ldct diliyor. :F'ilhakika Tokyodan gt• j dı~: _hu:cumctı parl~m.entoya tevdı a -ke~i tavvare rne~ l>l 

Hadiseyi bir de onl;mian birinin rihinde aynen şu mektubu gönder· şeraiti fonniyc l·nitlunda rr.üznkcre len bir habere göre, Japon dip· ettigı hır kanun layıhasında ıs den me~~runun bİf~~ 
ağzından dinlemek v'! sütunlarımı. dik: de bulunulmu~tur. ıom::ı.tları konferansı, Japonya . yasından 60 y&ş na kadar erkek, ren ga} bubeti c<;na 

1ırtı'ı 
za geçirmek icap ediyor. "7 - 11 - 938 tnrihindc tc•ıc'im Bur.a r:ı.um~ı:ı. cliğ~r tcrmnelcı·· Almnnyıı - ltnlya nr nsmda bir kadın biıtün vatnnadşları KmiAUi mRÜVJ)Aerhalslailnıkiekamt :ı~çı~,!~ 

Bize müracaat eden The Caledon ettieimiz Vl, V3, V 4 ti!)?erinde den ve bizden vu:nıbulan rnürn· ·ısk ~rı nnln ma yapılması proje-
Shipbuildingş Aoo Enginering ,.ııpur teklifna .le I ır.a~ •• ı ıı cnatlm·ımı~ rni;-.r~ b'r fen adaıtt ı;;indc ittifak cdememi tir. Binne.' ~u..,n s 
Co. Ltd Dundee müessesesinin nizden nlman (nrtnamdere tama• c:n,·et bi c cc.ilmcmf~tir. Bu ıeldi nalrylı l:oııf rnnstn bu mese iizc- ı 
mümessili münakasaya işirak t;t- 1

1 

men uygun olarnlt t:ınzim ve fi. :h:ı!eye m:.in bçu neticesi knyd ·inde noktai nazar ll'ntisi yapıl - ;rn t1 Jt 
m.iş b~~ ı:ı~messil sıfatiyle, Yusuf ):atlnr. dn. ca:ı güre te_,w:t edil ~.iş. iza~c c:liLıniyeccğini o.,.:"' ~ı.ygı· ma...°l{Ja iktifa olunmu5 ve noktni 

1

. iiH En güzel yılc!ız D O ROT H y L A M O 
Zıya Onışın gazetelerde çıkan be- ti. Şımdı haber nltlıı:ımızn gore lanm zla nrzeyleriz.,, ""~'l l' ihtilüflnrına. binaen daha :fü büyük muvnffakıyeti A 
yanatmın yukarıya aldığımız kıs- gemilerin şartn<ımcde i~t.enildilf 1 .Jnıka topltı.nuıuı ~·:-. - • 1.n :::: ~ A N u E b 1 r ~ 
mının hiç te hakikate uymadığım vec.hile çift u~kurlu olmnyıp tek N."h::ıyet 11 K_fınunusani 193ç !'arla~tırılmıştır. füi F .. 1.. ··ı l h -~'ı- ,r· 

J V k 1 'k b F d l h ::.:':" ' ronsrzcn soz umu tcnunP. ve mu eşe ... ~· -~ 
ve ayni zamanda, Denizbankın uskur üzer:nc bina ed"l:n<ıci ve o • a t.a re. e e. dete ~.ı me ·tu .. ransa a tes İ at programı .•. Cs;;-l!ııl'~_ıJ 
münakasaya i§tirak eden firma· 1 na göre fiyat verilnıesi t knrrüı .::0 •1 ~crJik: Fransa bu arada silahlanmn m~ 1 dl ve ten: M 2. \K ~ ft ~ ~ ~ ~ sil ,, 1 
Jar.:ian Thomson ve Swang Hun.1 ettirilmiş olduğundan :.z.?.ITh°ınır. ''Ge:ıi. :.an'.ın sipari~ etmek i:; "naliyctinc hamreUc dn·am et - ~fü Holivudun en büyü~c yıldızları tanıfındnn t~ Jet 1, 

1 .... •ı· ~ı ı· r·ı B ·· :ıtıne I! 
terden maadasınm hep çift uskur Cı:ırhgvı itib:ı.riyl:: yeni tt'..dilata gö- ıe·li __ 1• v ı, v 3, v 4 ti"p~ndclt"ı pos. m~ktedir. Anıcı ikaya. ycnid n :::: t:ırr:un~n reni< ı ve eg ence ı ı m. ugun rn• .A 

1 ... - :::: • • ···ı~!SS 
U··zer"ne şartnam aldıklarını ı0dd'a f' t' -' J •• l d · ı ·1 d 'ıarn tayvnrclcrı' sı·ı1"r·ı·c:: cdı'lm ~ •• ········~·t··· .. ··········· lhıı..... dct!l ıtıb:ırcn bnşlıır ~ ••:.:;.P ı e re ıa .ar""a yapı ma.sı ı t ıza c ~11 ta \1 pur.:ı:-ı hnkkmdn nrıı tere c .. ,.. .; lf. ~.1 •v - ::::;::::!! .. :::::::::::::::::: ....... ' .._.. :: .. 
etmektedir. ! tenzilatı tesbit ve bizz.llt nrzetm::'. ,:ıin U-le 'on tcrsr.ncsi r.anuna ı ~ır. 

Mallım olduğ:.ı üzrı e, bu iddiayı üzere ters&.r.enin talahiyeHnr bir muhtci'f tari!ılcit!e makamı devle· 1'.fr~us~n m:clisi~in iki scnelık !m~ 1!!1l:l!rı:l\fil!!~~nK ~ UIUfillli~I! 
11 'bayram~an önceki nüshalarından I direktörü lstanbı.!a hemen hnre- linizc vukub:.tla.., res:!Iİ müracant· asken hızınetı tesıs eden 1936 Sil' 

birinde (VAKİT) refikimiz orta- kete hnzırlnnmıştır. Şnrtr.arr.ede lnr cı:::a i.;,,·cten an ve it~;nn eyle· ~arihli kanunu 1910 senesine kn. E K sı· nerıı8 
ya atm·ş ve kendisiyle konuşan tadaat vaki oldug~una r.azaran mu · dar temdit etmesi ÜZ(;.rinc Fraıı-I rız. 
bir muharririmize de Yusuf Ziya maileyhin lstcni>ula .. dip m;ıka- • sn.da iki senelik hizmet, kati bir 

ı 0 Bu sıpnrişnta ait fonni ~rtna 
önic: iki türlü şartname bulunma- mmızla teması için mür-·nip bir 1 tedbir olarak, kanuni surette tc. "" ı me er bize Deniz:bank tarafından 
dı}mı söyle:nişti.. Onun bu iddia-

1 
müddetin itnı;ınn müsaa "enizi 2ssüs etmiş bulunmaktadır. 

~;rt usl.l!r ve ç;ft mı:kine üzerine 
sına mukabele ta:tıh:cak olan bu diler b:lvesi~-: saygılarımızı suna. M~clis, kabul ctmİf; olJug':-u di-ı oinn c.lilmcl sureti) lw verildiği 
iddia ne de olsa mide bulandırabi- rız.,, !1cr bir kamın ile ıhtiyat hizmet 

1 
::nldc, bil:ıhare tci< rnr-.:cine ve tel. · ..:ıd · lir. Deniz banktan bu mektubumu· miı11 ctıni arltıı mo. ksızın ihtiyat 
us'.::.ıra l "'1wil edildiif :ıc dair olar. 1 Yukarıda yazdığımız u- za cevap alamadığımız gibi ihale· arın sık davet edilmesine karaı · c ı l son mundd:::I ~arlnamc vcr:lmc. . . 

zun isimli ve tek kelı:r.e .le a e. nin yap lmış oldugunu öğrendik \'~rmı tır. 
i 1 miştir. -----------don .denilen ngiliz firmasının Hadisede açık bir t ... rafgirlik ':u-· . . ı C:.ına bina:::nt!ir l.i, fobrikrunız. C"' f R 

mümes:ıillerınden olduğu.nu. si:iylı- 1 .dı. işi Denizbanktan sormakta :JOVye USya 
dd çift m:ıhinc ve çift u-kur üzerine 

yen Bay Faruka bu ı ıalarını mana yoktu. 5 - 12 • 938 tarihinde 
. . ci.rnt1ar.nı venni~tiı-. Macar·stanla s·ıyas· tevsik edip edemiyeı:r.ğını sordL!· iktısat V ekalctine şöyle bir tel· ı 1 

w b' b" d 1 
gumuz zaman ıze, ce ın en graf çektik: Tndil edilen işb:.ı ~rırtnnmedc ınünasebet.ni kesti 
çıkard.ğı muhaberat e•, rakını gös-

1
1 ''Denizban'nn yeni ccmilcr si· mün:ı.!~Jaya iştir.ık eden ve eda· 

_..:ı· ıfoskova. 2 (A.A.) -- Haı.;clye 
terdi ve şunları söyl~ı: parişabna rr.ııkarr-er günde i~tirnli: cek oian ter.sa..'l<!:cr~:ı t~lifleri ik 

. !comis rl LitYinof, Sovyet!C'r Bir-
- Yusuf Ziya bnişin ildiası eden Jr.::iliz terznncler:ni rr.üzcl:e- tc ... ·~1id e.?:l.:iği talt:fo·dc bu suretle 

ı :i~inin Macaristanla olan sivnd 
yersizdir. 

1 
reye celbetmeden Swnn llu..,ter ynı:~lı:.ca!: umumi b

0

r m "nnliasa· .. . . J 

Şimdi size hadise~ıin nas.ıl ge-r-, tersanesine ihaleyi ynpmnk ır.em· c!ım C:cvlct ve hazine ıncnrnnt'ne mun~s"h"tıcr~m kesmeye . karar 
tiğini §U kağıtlarla tevs:1r.c çalışa. b'totin yüksek mcn~n::f -:~ uygun :,üyü!t bir tenzilat!a bu münclm- j \'Crmıj oldugunu Macarıstanın 
cağım. Sırası geldik~e bunları c.'n olmıyan hal:ı~:.o.ntlır .. Ayni derece· ı sayı ihnfo e 'cbileccci malumu nlilc' :,!oskova orta clçı~ine bildirmiş · 
okuruı:. Önce şunu töyliyeyim ki de n::ı.li ve fenni lrudrcti h:ıiz olan rid;r. Yü:tsck c..~rleriniz.c intiza. ..ır. 
iddia edildiği gibi tekfü mektup'a-: lngiliz tersaneleri nrnsındn rr.ünn- ren derin ınygılnrımız.r lrıtfc., ka· ·--t.-~-k-l_t'_fl_J __ l\-0-.-fl-J-. ,.,-ll'--
rı ra~ip .f:rma~ar. tara:md:n p.a:a- ltnsn yapılmas: lüz!mdır. B':l hu. bul buyu~zı rien ederiz. ,, i 
fe edılmış değıldır. Mesela hızım sust&i t~tl. ;:;n!ın!z, iddiamızı Bay :Faruk sözüntl şu cümleler 1 had İS e Sİ 
Kaled~n müessese:>inin vekili mcy:,-..r.:n ç.lmr.:.c.:!dır. Ehcm:nİ· le bitirdi: Ankara, 3 - Tayyare knç:ıkçı. 
Harman şirketinin bu t~klif mek-

1 
yelle nazan dik•t:ıte nlm:ınm ri- .. ., 1 ıı.;:ı işinde ıı;ıni gtçcn Ekrem Kö- 1 

b 
• , w ·b· ''-Anlaşılıyor ki, bu m n'11-... · ı tu unda ımzası bulu.:-nu .ıgı gı ı ca ederiz.,, · - . · . niğ"in yak !anması friıı lıiikumc-

.. k · · k t "ki · · sa işinde falıriı.:anu. ın vazıyet . . · 
mıına as.aya ıştıra e tı erını Beş gün bc1dedil:. Vekaletten tımız tarafından yap1lan mütc:ıd. 
bildiğim firmalnr mümessillerinin hiç bir cevap akmayınca 9 - 12 - meydnndadır. Ben bu gün, kuvvet Jit müracaatlara Fra?ı~ız hültfı -

le iddia ederim ki münakasaya iş 
imzalan da yoktur. 38 tarihinde de gene iktısat Ve. mcti J{öniğin buluncmaçlığı cc -

Ç 
~ k tirak etmiş olan di ~er f.:ıbril::ıl:u 

ünkü ça~rılmadık, çagnlma k;'ıletine uzun bir mektup göndere vabını vcrmi~tir. Me\•]rnf bulu • .. ı d 1 da a~ağı yukarı benim vaziyetim-
şoy e ursun yaptığıımz mütead· rek ''Deo:zbnnk heyeti fo-,niyesi· nan hn.ri~iye memurlarından Ru-
dit miiracaatlara cevap bile ala. nin elbette mevcut teklifleri tet· _d_ed_i_r_ .. _. ----------- hi, suhtckiirlıga yardım t tmelc 
madık. Farzımuhal çağrılmış bu- kik ve bu teklifler üzerirı.:le her ş E H 1 R T 1 Y A T R O S U üz re I~krcmin kend:sinc 10 b:ıı 
Junsaydık bile nasıl imza ederdik firmanın fen mühendisleriyle mü. j 
li bizden çift uskurlu gemiler için nıı1mşa ederek tekliflerin k:ıbiliye
lyat istendiği halde Swan Hunter ti fe:miyesindeki fcvaidi ayrı ayn 
t ek uskur üzerine yani bize sonra tesbit ve tevzin ettikten sonra fi. 

3. 2. 9~'..l cuma al> ·a 
mı 21.~n da 
Tcpcö:ı~ı Drnm k smı 

HAYDUTLAR 
elan deği§tiği bildirilen şartname- yatları bu noktai nazardan muka- 1stiklıil cadde.!'li kom"di kı:>mı 

ye göre fiyat vermiş bulunuyor- yese etmek lüzumu a§il:ar olduğu O ô L U M U Z 

Lira. n:rm k \'andindc bu!undu;u 
nu sö:·lcmi tir. 

A u1::-t Hamit ~ , ket Ruhl11in ı 

\'ekilliğini deruhte ctmi~t:r. Yn- 1 

•mda mt !:al::~m,.,yc bo lanucı::: j 
ıtır. 

ük 
val 

etıe' 
Gririiln1emfş m uvaffakJY 

hazannıaktadır 
ı ı ... ı~~ n~11 

OKSORüK 
u s·rop 
ectoraj " ı.:..ki \ e yeni bütün ok. 

suriikl ıi tiC'"irir, bal· 
g ım l->l•türür, bronnlnn 
temiz" r, n~zle v grıp. 

ten ı~o:-u., .:;J~üslcri za
w 1; , . a bilhnssa ŞJ.. 

y.ını tavsiyedir. 

t:;a!L 1'! l~ANZUK 
ECZANESi 

*&ir5Qi iCiIA ++ e ;+ = 



JIAKl'a~ - Al\~sm JIU!ll81U 

Uzvelt diyor ki: lt5~~l 
& r p ha ı ·ı n de A 11 ı er ·ı ka- ~:~~~1~2:.~~~~,:;~:~:ıt~: 

rupaya tnlebe gönder>lmesınc ka 

1 tl h U d U d U F ra n Sada d 1 r ~~rs~ı~~~~~~~~~ :kutı~~:~~: i~~~ 
lı:.m yapılucaktır. 

• 'l'Urkofis Berliıı ııubesi müdü 

A m er 1• k a, ' n g ı· ı tere ve F r a n · ::~;:~~~~r~n;:~u~tr~~~:~~~~ 
~ İiğine intihap edilıni~tir. 

• Yeni ıı:ocaeli Valisi Ziya Tc-

s aya ya r d ı m k a r a r ı ver d i ~:;ı:;.~:~h~~:::'p1::·~:·~:~ 
Amerika Hariciye Nazırı, Fransız elçisiyle uzun bir :;~~~~·n;;~~ı~:;~:~:ı.%~;~a;uv~ 
mu·· ıa" kat yaptı - Oı"ktato·~rlükler"ın tehdidıne mukavemete pu la ınUdiirlükleri ile lş ve Zi-

l at Bnnka:sı binalarının inşaatı. 

hazır olan mustakil Avrupa devletlerine de ~~.bu sene içiııde •Ja. lanacak -

harp malzemesl. satılacak "' Cenup vilüyellcıfodeki hay-
vanlarda görülen hummayi ku • 

harb aramıyoruz. Bizim istedig"ti t \ 1 k'-1 t ' · ·· cndelcsi .,..."••••••·•··•••••••AA.A4A•~··•A• ··••••++w ....... •••••••·••• lal Ziran e u e ının mu 
miz dün,•anın refahına digrer mil ( lk trn bil 

J Almanlar ve f tal yanlar Amerika Cumlıurreiıine ateı pütkiirilyorlar: Ruzvelt ile ortadnn ku mış ve n • Jetlerle beraber i~tirak etmektir. ı l 
m"'skesı'ni altı, dı'yorlıar, o lınrbi te,.vikte israr vo kendini konıünia tliiin aıkeri J k\mıeti tarnfındun bu ıayvan a-Bizim hu hakkımız tanınınca elbir- " :ı: 

liğile müşterek menfaatleri koru _ ,ampiyonu tela.klci ediyor. Franm~lar '':ırlık diktalörler layb;dec:elderi timdi. rn knrşı konulan ilırncat yasağı 
muş oluruz. Ancak, hiçbir tehdidin den belli olan bir screüzeşte atılmıyacaklardır. ,, diye dMtiioüycn ve ı•vini- kaldırılmıştır. 
ônünde irkilmiyeceğimizi de söyle. yorlar. lngilizler, Amerikanın yardım louarmdan ferahlık Juyduklar:ru ıiılemiyorlar. • Belediye, \'nli kC\nnğı cadde. 
riz. Yalnız Alınan orduları değil, ++9V'9VV9'9 V'" ................... -~....,. ....... .,... .................................... sini geni lelmeğe kurar vermiı;ı .. 
Italran ordulan da ba~lıba.ına Vasington, 3 (Hususi) ~ Ameri- malzemesi satm:ı~a ama<lı: uldu~u· dl'.lkika} a kı.tdur bcklcmc:.ini tn\ :.İ} c tir. Bunun için Yedek Subay O • 
kendi taleplerini is'af ettirecek kud ka Cumhurreisi Huz\'elt, fıyan \c: ııu be} an dn.ış bulunduğunu :ıu; le: c:ırrn:kledir. kuluna ait bahçe duvarları da 
rette bulunuyor. ordu encümeninde çok muhim be - mi~tir. Jkinci usuldcyse lnailtere \'t: Fr!ln bir mikdur geri :ı.lınara.ktır. 

Tekrar ediyorum, Almanyanın l n yanatta bulunmuştur. Encümen cu- Amerika Hariciye Naım, i&)::ı hc.ilc::n. yardıınd:ı. buluıım:k u: 
giltere ve Fransadan toprak istek- ma günü (bugün) toplanacak ve: Fransız elçi.tile konuıtu relıle şınıd!clcn ~~~r1ckete .1 

i~-ıl.~n~~· L>JŞARD~: 
leri yoktur. o, kendi mü temleke- cumhurrelsi tararmdnn yııpılnn be- . . 11 1 . 1. llızıın uldtıi:U ıııut:.ı eası ı en ~uru • 

_ . . . IIaııcı) e nnzırı u 1 un a) ın ı ı · •ııekt clir 
lerinin iade ini j,tiyor. Bu mü ~ - yanalın metnım ne~redıp etmeme rinde Fran~a bii) ük elçis.ile yuplıiı 1 e • .

1 
k 'i 

temıekeler J·adc ed·ı· se du··n,•a sul i";e Jrarar ' 0 1"cektir. 1 . A • • •1 Nu:ı:' elt. son beyanatı ı e !it 
•• .. • • 

1 ır · - 0 
• • ... .~ • • • • • uzun mul<ıkata elıenunı) et \ erı • urctıe ikinci ııukt~i nazım knbul et 

hunun ıstıkrarma çok yardım e. Ayandan ısmını \ermemek ıstı - mel-tedir Bildirıldıuine giire kurms· . . .. . 
d·ı · 1 B 1 · k · ı,· t ı:ı ıt · r. • ~ "' • .. ' • ~ ını:s 11,uı uıunektedır. ı mış o ur. u me e enın anca 1 ) en ı.ıır za , ~uz\ e ın <ı) an mec- rnada umumi en tema \'Otıal 'azı) et ~ . . . . tl ile" 
bir harple halledilecek bir mesele !isi ordu encümenindeki beyanatı - b h ed 'I . t• • Aıııerılı:a remcun ıunınun ı Se· 

, . . .. . . . . _ · mevzu a s 1 ınış ır. , l.Jtbch·· duluvı sarih bir \uıiyct al. 
oldu unu zannelmı}orum . ., na muteallık olan gazele lıaberlerı_ Huzvellin lngillere \'e rnın~va · . A 

1 l_y·u b d d" d • · t ··d tın• 1· 'l · ı •! J> • mımm ı:ınırf oldu~u ktı.ntt1;tlıne 'a. ı -ıı er un an sonra unya C\· nı e}ı e ış ır • .ı.\ umaı e~ ı ,uz nzanır nıUzaberette bulunmak için , · k ~ -ı · u 
letlerivJe olan ivi mlina5ehetlere geç \'eltin dlin diinyan "indifa etmek . eılmu, o.duğu zaııncdılmc kuır . .JJU 

. • . · . . . . . • ~ .. . vennış olduğu kanımı e bal.ıı mu • 'k' ı . "l.ı ı· d . 
mı5: ve Amerıka Bırlesık devletten üzere bulunan bır yanar dagı uze- . . ~ . ld l ı St-uc • şun ar ır · 

"' ~ . cıbe ının asagıdakı noktalar o u ~ı t ı · ıı · ı ·~ ·,,u:iel :.ahn · 
üzerinde dummştur. rine otunnu~ .. şeklinde taS\'tr et - .. . • . . n 11 ı.ıı. ı erı, uuı"'1 ~ı. . . . 

,, · · 'k 1 1 · ~ .. 1 · · ğu SO) lenrnc::l.tedır • 'lmd~kı. hatlı h~rckdlerını teı.bıt 
- Bırleşık Arnen a dev et c- ınış oldugunu soy emışlır.. 1 H ·s·cwnhurun totaliter dev· . 

1 
:k ~ (J' · · 

riyle olan münasebetlerimiz gCıya Bu zata g('rt', rei icümhur, Ame- !etlerin pe;O'J. eleri ve siltıhsızlannıa • etml"ll ek ı~bal~ cdy eıb.ııle ·:..ı ~~~nh~sı.n~ 
· · · • · · ·k~ · f ıe oJurc:a ol-un rneın c elın ııç e ı mcuı.,ı rıc 

Al.-ıanya, Amerıkarun ıstıklalı:lı n ~nı~, sıya e 1 ~ . • • · • • ları h:ıkkmda istihs~l etmi~ oldu~ıı bir siy" el tııkip etmekte olmakla 
ve hürriyetini tehdit c.diyor sure· bu mdıfam netayıcını hıssedeceğını 10. at 'dl ı .-ı.~ıcd . ·· ı · d k · ı ı · ma m · ıtlıarıı t:dtn tenkı ere nıu~uc; e 
tinde yapılan iftira yüzünden soy emış ve emo ra 1 ere mesaı 2 - J fülerin ~kli itibarile mute- 1 .. ı. 

.. · birliği ynpmanın Ameıikıının nıen- . ~ . bu uıın.:ı11.. 
muteessır olmaktadır. . . . dıl olan nutkunun Almanyanın bu. Ruz\dliıı bt.,·anatmnı kongrede 

Almanya bütiln di.inya ile sulh fa~tı. dahıhnde olduğunu beyan et.. tün dunyanın demokratik. ve totali· ........ n:.ı.ı..tt. l.:, t .. lu= u.'11191.:ıı. 
içinde yaşamak istıyor. Almanya mıştı;·. .. , . . ter ideolojilf'ri ura ınd ·ı mUc:ı~· ıab111 sebebiyet verece~i tahmin c• 
A .1 . 1 . ..d h 1 f' Re.sıl·umhurun l• ransa ıle 1 ngıl • le' i ~iddetleın:'lirn>ek'llrTusunu gos· dı'' 1 ·kı-""ir uakat rei)iicUmhuruıı 5 
mcrı canın J" erme mu a a c ı· · b. h bel vl(ıb J ı J " " ., c-u ·" ' 
. . . " tcrcnın ır ar e mag 0 ma arı termekten hali kalmamı olması. ikiıı ilduıun tarihinde konircdcki 

kırlennı tamamıyle reddeder. halinde Amerika ciimlıurivetlerinin . e!t n demokrasilere kar· · · · 
• · d Al . . · v 3 _.. uz.' · ııutktı nd3. ıldn cdılmış ulan prue;n1 .. 

Nasıl kı Amerıkanın a man clt>ınokta~inın son kal ı oldıı ".''w "'1 takip etmeJ,te olduğu müınher~t . ·k· k '{ . l t · 
işlerine 1.!.arışmasını ayr.i siddctlc ,.;:, .1--: . .. ı...ı .. KU ua rıv:ıyet edıl - ~. • . d A 'k !ka . mmı l:ıtbı :ı at 'urct c c.une ınıı 

• lııglliz mUstemlekflt nazm 
M kdonald Filistin Konf t>rnnsı -
nm 7 ~ubu.Un. açılacağını Avam 
Knmarnsın:ı bildirmi~tir. 

• lstirahat etmek i.izere Fran
ıuı.ıım Akdeniz suhillerinc gitmek 

te ol:ı.ıı lsveç l\ralı Berllndc bit 
gt\n luı.lmış \'C 1'.Inrc~l\ı Göringlc 

ıorüvml\ştür. ' 
• Çctclm Ajnnsı, Şnst'da yeni 

bir rndvo istasyonunun yapıldı • 
tıuı bildiriyor. 250 vat takatinde 
c.ılan bu istasyon J{nrpat Ukran • 
yıı.snım ihtiyaçları içindir. 

• Ha.t.nv :MJllet ~ieclisi 9 şu
bat perşe~be gUnli topl:ınacak • 
tır. CezR muhakemeleri uslil ka. 
ınıııu adliye eııciimcninde tetkik 
ve ınUznkere olunmakta.dır. Bu 
kllııun uıı ce..za ltanunu gibi Türk 
ceza muhakemeleri usulil kanu • 

• -.uut.ut.•. mekted'ır. Sı)Cl.~tınke d.~elrıha ef·k·rı Ulmdt~mı. o!du~u ıannc.ı\ıımnakl!idır. 
• ~ 11 s e "'" · o uı:ru nunun av. mdır. J":ı.nun baynı.mer• 

ık d 1 1 A 1. . d .. . )e ıı n ·en ı ı '"" ı ır .. . "Ha p ıawaımıda 
hsa i mese e er yan mec ıc:ı or u encumenı aza- aka . b lu lması r tcsl M~cliıste ıuüznkere olunacak 

Alman Devlet Reisi, nutkunun · ~ndan birisi.. Huz\·elt~~ ~·alnız n Esa~~n ~~u~velli~ va%iyeli yc::nl hududuwu% F ranaadadır,, 
en uzun kısmını dünya ve Alman· f ran~a ve lngıltereve degıl dıkla - d ~·1 •. Nevyork, 3 - Amıulkau blatbuıı. 

t" lük. 1 .fı ta . ) t hd.d ' t-l{I Cıtr: 
yanın iktısadi vaziyetine tahsis or en arruz arı e 1 ıne Kemfüi uzun miiddettenbcri to • tı, RuıvelUn beyauatını hararetle 
etmiş bulunmaktadır. mukavemete hazır olan A\rupamn t<ı1 ıter de\•letlerin ileri hareketleri - karıılıun.ılllai'.lır. BUtUu ıa:ı: leler, 

diğer müst:ıkil devletlerine de harb · · 
Nasyonal Sosyalizmin iktısadi nın anc:·k hiilün milletlerin te~ıkı Cumlıurrelııinln ly!rn urdu eucüme-

prensiplerinin tahlili ve kla~ik e· sızlığr idame için bunu y:ı.pıyur· mcsaiı;i ile durdurulabileceğine ka • ıılode ıöyledljl ıtlılcr içiud~ıı \ıllhu-
konomik prensiplerle mukayesesi 1 ııidir. 1aamafih her şeyden C\'Vel b ıu cümle.>• Jikkali çekmektedir· 
olarak hülasa edilebilesek olan bu ar.,. h Amerikanın emniyetini zıman altı. ler: 

Hitlerin ke aneti 11., "lm.,l,. JAzımdır • .. .. ...... "' " "Hub ıamıuıınlla Amerika lmdıı· kısımlarda Hitler, Alman iktısadi 
prensiplerinin tahakkuku için 
müstemlekeye ihtiyaç olduiundan 
israrla bahsederek şunları söyle. 
miştir : 
Eğer ecnebi devlet adamları, 

Alman milletini tabiatın bu tazyiki 
altında bulundurmakta devam e· 
derlerse dehşetli bir ekonomi mü
cadelesi ba§gösterecc'lctir. Harice 
karşı şunu ilan edeyim ki Alman 
milleti bu mücadeleyi başarmak 
için bütün çahıma kudret ve ka· 
biliyetini hükumetin~ emrine vere. 
cektir. 

Hükumete &elince, onun her 
Ş~yi yapmağa karar vermi~ oldu
ğunu söylemeliyim.,, 

" Öyle zannediyorum ki lngil· 
tere ve Fransanın Almanyaya üç 
milyon kilometre mürabbaında'kt 

"- Yahudiler gibi bu kadar 
kıymetli ve medeni bir unsuru 
memleketimizden çıkarmak iste· 
memiz 'karşısında harici memle
ketlerde yükselen miirai seslerin 
vardığı netice karşısında hayret 
ediyoruz. Bu medeniyet piştarla

rını Almanyadan çıkardıfımızdan 
dolayı bilakis memnun olmaları 

lazımdır. Bize minnettarlık gös· 
terip bunlara hemen kucaklarını 
&çmaları icapeder. Fakat ne görü· 
yoruz? Hiç kimse bunları araları
na almalc istemiyor. 

'Hayatımda bir çok kehanet· 
lerde bulundum ve düne kadar 
bunların hepsi tahakkuk etmiştir. 
Bugün bir kehanette daha bulu· 
nuyorum. Eğer beynelmilel yahu. 
dilik A vrupada veya .deniz aşırı 

memleketlerde milletleri yeni bir 
h:ırbe sürükliyecek olursa bu har 
bin neticesi dünyanın bolşevfldeş· 
mesi ve binaenaleyh yahudiliğin 

zaferi değil Avrupadaki yahudi
lerin tamamiyle imhası olacaktır. 

Milcltler vatansız bir ırkın harp 
zengini olması için veya Tevrata 
istinat eden intikam hislerini tat· 
min eylemesi için harp sahasında 

artık ölmek istemiyorlar.,, 

Tefsirler 

Bu hu u ta Menelerdenberi biribi· a'lıı Fran!iucla olacakllr.,. 
rinin karşı ına dikilen iki usul vıır· 
dır: 

Birincic:i infiratçı usul olup Ame• 
rikanııı cihan vak::ıyiine ıru.cayt 'kal· 
masmı \'~ kendi ini müdafaa için i. 
cab eden tedbirleri almak iiçn Mon 

na göre Almanyanın bu memleke. 
te yardım etmeıi için ortada bir 
sebep olmadıfını kaydetmekte • 
dirler. 

Siyasi mahf ellerin bu huıuıtald 
fikri ise şudur: "Bu bir intiıat 

nutkudur.,, 

İngilterede 
J,ondra, 2 - Burada Hitlerin 

nutku bilhasas iki noktadan ıaya· 
m ehemmiyet teliltki ediliyor: 

1 - fktısadi ve siyasi esaslara 
müstenid olan müıtemleke taleıı· 
!erinin alenen tekidi, 

2 - Almanyanm mutlak su 
rette İtalya ile beraber olacatı, 

Amerika da 
Vaşington 31 (A.A.) - Sali· 

hiyettar mahfeller Hitler tarafın. 

dan söylenen nutkun demokrasi• 
terle diktatörlükler arasında mev· 
cııt ihtiHifı vahim bir şekle soktu· 
ğunu beyan etmektedirler. 

Roma da 

-Sovyet · Japon 
hududunda 

_... B11,ta~fı l incide 
ın11ı hldittlerl sen ı:luıtrnlar<lıı. 

sıkb.3m1*tır. 
Bu miisac.lewel~ıiıı tn mUhiınl 

31 ikinr.lklnunda. Kaylutuevı -
kaya istasyonu Cl\'arında vukua 
relmlştir. ~C3 ld;,illk bir SO\')'ct 
dı:vıiye~l Arıun nehri iizerlnde 
Hin Jtusyaya ait bir aJay& yer· 
!eşen 18 kişilik bir Japon kuvveti. 
ııln al~:ıinc maruz kalınıştır. Tak 
viye alan Suvyct ınllfreıesi Ja • 
ponlım idüetli bir uıUsademe 

ueticeainde oradan atwı§tır. Ja. 
IJuıılt.r yualı ola.nı.k yı:di arka • 
Jaşlıı.rıııı bcr•bel'leıfode ~titür • 
ınU.JeıXllr. Sovyet l~r tarafındıı.n 

yalnız ınilfreze lrnnuı.uclaıııı hnfif. 
çe yaralanın14tır. 

Sovyeılcrin 'f okio mulalıatgU-
2ııı-ı keyfiyeti Japoıı lıUkuıneti 

nezdinde prolc:ıloya meıuur edil
miştir. 

Japonlara ıöre ... 
Hsirıgginlc, ·3 (A.A.) - Japon 

Dönıei Ajansı bir tebliğine göre, 
Maııçukov hiikumeti dUn So .. 'Yet 

tır. 

• On be~ &liııdenberi İtalya 
ICr lının nıitafiri ola-:-ak 1t:ılyada 
buluııınıı.lcta olun Bulgaristan 
l\'.rıı.lı Boıis diln Romad:ın aynL 
nııe ve i11tnısyoudo. ltalya Kr.alı 

taı.raCıudnn ~ellmlanmıı,ıtır. 

• Alro:ınyo.da vatani lıiyanetle 
ve ecnebt devlet menfaatine ca .. 
ıuısluk yapwış olmakla itham e• 
dilerek idama. malık\tm edihnif 
ol n Heinrich Seluı.ffuer, idam 
edilmiştir. 

• Bulgarl11tanda l{ral Borisin 
45 nci dofum yılı nıUnasebetile 

lyinler yuµılmııilır. Sofyadaki 
iyine lıükfııuet ve kordiplomatik 
azası ile kala.balık bir lıalk işli • 
rak elmi tir. 

• Jii ·a.nıuı.nın resmi celladı Arta 
tol .Deybler dün birdenbire bir 
kalp krizi ile 76 yn~mda olduğu 
halde Mdro 'ela vefat etmiştir. 

Kendisi, 1899 da bnbasının vazi. 
fesini 11.lmıştı. 

• Çekoslovakyanın eski Cum
bur Baııkauı Bene.'}, demokratik 
enstitilsyoııls.r lt::ı.kkında konfe ... 
ranslar vermek Uzere diin Amcrl 
kaya hareket ctmi.5tir. 

~ Alma.nyada sabşsızlık yU • 
zUnJcu luı.p:ınnn gazeteler çoğal
ıııaktudıı·. ]ki eski Alman gazete 
sinin yani BeJ'liner Tageblatt ile 
Kreuz 7.eiluııg'un neşıiyailnnnı 

tatil etmlşlı::rdlr. 
Viyannıııu iki gazelcsi yani 

Neues I<~ıeie Press~ ile l'\cucs 
Vicner Journal, bugünden itiba
ren çıknıanıa.ğa başlamışlardır. 

ınüstemlekelerini iade etmemesi 
ve Almanyaya hukuk müsavatı 

tanımak istememeleri yalnız İn
giltcreye 20 milyar altın markh 
bir masraf yüklemiştir. Ve kor
karım ki pek 'kısa bir atide bu ye
kun çok daha kabaracaktır. Eski 
Alınan tnüstemlekelerini ellerinde 
tutanlara pek pahalıya maloluyor. 
Va'kia bizim de ayni suretle büyük 
masraflara katlandığımız söylene
bilir. Bunu inkar etmiyoruz. Ve 
bu masraflardan hiç de memnun 
değiliz. 

. "Ancak aramızda §U fark var ki 
hız mevcudiyetimiz için çabahyo· 
ruz, diğerleri iıe kendilerine hiç 
bir fayda temin etmiyen bir hak-

Paris, 2 - Matbuatta Hitlerin 

nutku hakkında göriilen tefsirler 
bilhassa !talya hakkında söylenen 
sözler i.izerinde durmaktadır. 

Roma, 2 - Bitlerin nutku bu· 
rada pek tabii olarak memnuni· 
yetle karşılanmıştır. Gazeteler 
nutkun 1talyaya dair olan kıs. 

mından bahsederek Roma • Ber· 
Gazeteler İtalyanın bir taarruz tin mihverinin 

tehlikesi k?n:ırs'nda bulunmaCığı. maktadrrlar. 
sağlamlığını yaz-

lıilkumetiııe bir nota vererek 31 ı Mengkosili civnnnda bu Sovyet 
ikincikA.ııundı. Mançukovun gnrp askcrlcr1e Japon müfrezesi ara. • 
hududunda Mançuko\' toıırakla .1 sında bir müsademe olmu~ ve 
nnın yiiır, kadar Sovyet askeri 1 Ruslar dört ölü verdikten sonra 
tarafından ihlalini pI'Oteı:;Lo et -l çekilmişlerdir . .Jaı>onlar .7.ayiata 
mi~tir. Mıı.nçukov lıükurneti, uı:mmaınışlnrdır. 
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B©lylf©llfTfilDIFD 41 <CÜ V~ 3 <ClÜI· <glÜllrilD~ 
Galatasaray .. 3 r .... ;;a·d~:;:·k·u~::; ismi altında başlıca··;:d:~: .. :ı~;,:;;:~ ı 'C:'enerbahçe .· 

Beşiktaş, Calatasaray ve Fenerbahçe ile gayrifederelerin en r ~ 
tanınmış takımları Şişli, Pera ve T. Y. Y. Kurtuluşun iştirakile 

Ti Y. YI 
v.urtuluş.· 1 bayram günleri içinde başlayıp bitecek bir turnuvaya, salı gU. Rera ~· ft 4 nü on binden fazla seyirci önünde Taksim stadında başlandı. 

ilk gün oynanan üç maçın netice teri bu sayfadadır. 

Birinci devre ı -ı beraberlikle bitmişti ... BeŞikf QŞ .... ; .... o·· .. ilk dey_re 1- ı __ ~er~~~ıı~e ~11 

T. Y. Y. Kmtaluş talmnı Galatasaray maçına ~ıkarken 
nk müsabaka. Galata.sarayla ruk vurmak isteyen kalecinin ya 

T. Y. Y. Kurtuluş arasında idi. nından Mehmet Yılmazın kafa • 
Calatasaray: Osman _ Llitfi, sile ağlara girdi. , 

:Adnan .. Musa, BeCU~. Ekrem " Kurtuluş mağlup vaziyete düş 
Necdet, Mehmet Yılmaz, Cemil, mesine rağmen hiç de mahküm 
Bedri, Sarafim. çalışmıyor, Drago, müdafaadan 

Kurtuluş ise, kuvvetli rakibi uzun vuruşlarla her an oyunu 
karşısına Arnavutköy takımın • açmak istidadı gösteriyor. Bu a. 
dan üç oyuncu ile takviyeli ola - rada Necdet, yerini Salahattine 
rak: ter ketti. 

Kiço • Stavro, Mihal • Pulyos, 
Drago, Kiço - Veço, Poliyenidis, 
Maruli, Polyenidis, Maryo. 

Seyirci adedi, bilhassa duhulL 
ye tarafından fevkalade büyük 
bir kesafet gösteriyordu. Yıkık 

parmaklıkların arasında yer yer 
çı.knn kafa ve bacaklar nihayet 
büyük bir hay huy içersinde sa
haya saldırdı ve 1000 den fazla 
bir seyirci tribUnlcre geçti. 

Oyuna, hakem Refik Osmanın 
düdüğü ile Galatasaraylılar baş
ladı. Bu hücum Kurtuluş :müda. 
fa.asında müşkülatla. geri çevril
dikten sonra Sarafim, Cemilden 
aldığı topla kaleye indi ve sıkı 
bir şilt çekti. Top, kalecinin elin 
de falsolanarak kornere çıktı. 

Galatasaray haf bek hattı 

yanlı§ olmakla beraber sağlam 

bir tabiye kullanıyor. Bu tabiye
nin yegane mahzuru pasların a. 
çıklardan ziyade içlere avundu
rulınası. İçler de fazla görüşlü 
oyuncular olmadıkları için ez • 
bere bir sistemle aldıklan topu 
hemen Cemile • velev marka ol
sun - veriyorlar. Dolayısile bu 
§ekilde sıkışık bir oyunla neti -
ce alınamıyor. 

Nihayet Sara.fim yapılan !a . 
vulu, Ekrem kale ağzına muvazi 
bir tarzda güzel çekti. Top, yum-

Boncuk Ömer 
Galatasaraya giriyor 

A:ııkaraya giderek orada Ankara 
gilcil takımına intisab etmiş olan 
Cüneali Ömer, tckrnr lstanbula 
gelmifJtir. Bonservisini de yanında 
g ~tiren Om erin, Galatasaraya gi -
receği söylenmektedir. 

Güneşli Murad ve İbrahim de 
Güneşli soliç Murad, Galata.sa _ 

raya girmek için mUracatta bulun
muştur. lbrahimin de bunu takip 
edeceği §ayidir. 

maçlar 
Saat 16 da: 

Dragonun, uzun ve havadan 
bir pasına avut çizgisi üzerinde 
yetişen solaçık topu ortaladı. Ve
ço ile M:aruli müşterek bir mü
dahale yaparak beraberliği teml 
ne muvaffak oldula:r. Yalnız bu 
golde bariz bir endb9l vardı. 

Oyun 1 _ 1 bP.rabPre vazivetine 
geçince de hararetlenmedi. Et -
raftaki boş gürültüye rağmen 

Galatasaray kedini sıkmadan ra
hat bir oyun oynuyor. 

Devre, bu hava içinde 1. lbitti. 
!kinci devrede Galatasaray 

forvet hattı §U şekli al~ı. 
Necdet, Süleyman, Cenıil, Bo

duri, Sarafiın. 
Necdetin tekrar takıma giri§i 

oyun üzerinde müessiriyetini 
gösterdi. 

Sarafim gönderdiği uzun bir 
pas, tehlike halinde kaleye doğ
rulurken Stavro kornere attı. 

Korneri Sarafim falsolu bir vu
ruşla kale önüne düşüroü. Cemil, 
kaleciye hafif bir §arj yaparak 
yakından kafa ile ikinci galibiyet 
golünü Kurtuluş ağlarına gön
derdL 

Hemen bundan 10 dadkika son 
ra Ekremin çektiği frikikle top 
direklerde falsolanırken Stavro 
eliyle çevirdi. Penaltı. Penaltıyı 

Necdet sağ ilst köşe ağlarını bu
lan bir şiltle kaleye attı. Gala. 
ta.sarayın üçüncü galibiyet golü. 

Gafatasaray bu üç golün ver
diği bir emniyetle, vaziyeti kafi 
görerek müdafaaya çekildi. Ye 
oyun Kurtuluşun mütemadi hü • 
cumlan esnasında sona erdi. 

' NASIL OYNADILAR'? 
Galatasaray, galip gelmekle 

beraber güzel bir oyun oynıya • 
madı. Osman, kalesinden hesap -
sız çıkışlar yapıyor, dolayısile de 
iş zararına tecelli ediyor. Müda
filerden Lutfi i;yi, Adnan mükem 
meldi. Ekrem ve Musa da vazife. 
lerini hakkiyle başardılar. Cemil 
sertlikten ayrı delici ve dalıcı bir. 
sistemle çal§mağa başladı. Yal -
nız içler kendisine 18 içine girin
ce kısa eşapelik yerden ileri pas. 
lar tevcih etseler muhakkak ki 
daha çok randman verecektir. 

Kurtulu13ta nazarı dikkati cel -
Fenerbahçe - Şişli. ' beden oyuncu, hemen hemen yok 

c ı· o ~Q~l yiş z: ı 
iki takım da havadan oynadıkları 

için netice alamadılar 
lkinci müsabakada Şi§li ile Besiktaş takınılan ka~ılaştılar. Be. 

eilttaş takımında, Anknradan gelen eski oyuncuları Genç!erbirliğindcn 

santrhaf H&.!!anla, Demifspor müdafii Xuri yer alm13tı. Takını §Öyle 
dizildi: 

M. A1l - Nuri, Ta.el - Bülcnd, Hasan, Feyzi • Hüse)in, Rıd\'an, 

llilsn~ Şe\'ket, E,ref. 
şı,ıı: Armenak • '\'listardI, Alber - Arıe,ir, Yusuf, l'tlartayan • 

Diran, Vaha.b, Suldur, Nubar, Agob. 
Şişlide, yukarda görüldüğü veçhile Ankaradan celbedilen Vahab 

da vardr. Hakem, Nuri Bosut. 
Oyuna Be3i.ktıış Hüsnüden Rıdvana ve ondan Şevkete kadar uza. 

nan bir hücumla ba.§ladı. Nubar, kat't bir ofsayd pozisyonunda kale 
ağzında topa yeti3ti. Attığı kafayı Y. :Ali fedakar bir plonjonla ber
taraf etti. 

Şişli uzun, derin paslarla Beşlktnşı mUtemadi bir hUcum fırtına-
sma maruz bırakıyor. Fakat santrhaf Hasan, gayet temkinli, müte
yakkız ve akıllı bir oyunla b!itUn bu akınları durdurmağa ve Egrefe 
uzun kaçamaklı paslar vermeğe muvaffak oluyor. 

Bir aralık Hasanın bu fevkal!de oyunu karşısında. şaşalıyan Şiş
li, Bel}iktaşrn baskısı altına' dill}tü. Fakat HUsnünün forvette muvaf
fak olamayı.51, Rıdvanm da tutuk bir gününde oluşu sayı fırsatı ver
medi ve devre, oyun tekrar Şişli hikimiyeti altına girip, Nubarm at. 
tığı golü hakem o!snyd addederek saymadığı bir esnada bitti. 

1klnci devrede Şişli dahn liakfm bir oyun oynuyor. Yalnız, Diranı 
i~ k~ntroı eden Nuri cenahr üzerinde inad göstererek topu sağa gc
çırmıyor. Mnamatth Agcru <la sağ açıkta sıfır. 

Oyunun bitm,...sine lo dakika. kala HüsnU müdafaaya, Nuri santr
fora geçti. Ve oyun BCŞUı.\.caın net bfr Jıfıkimiyeti altına girdi. 43 ün-
cil dakikada Rıdvnn, Armcnagmv elinden :Kuı:....... .. __ • • .. • d " "' •• ,.,.,ın ıızcnn en 
içeri atamadt ''e bu suretle iki takını biribirlerine bir tek gol atama-
dan sahadan çekildi. 

- Pera t&lamı Fenc-;;abçe m~ma çıkarkesl d~ 
ÜçüncU maçta Pera ile Fener. tekrar Fener Jebble~ 

bahçe kar§ılaştı. Hakem Adnan 20 nci dakikadır. ~~· 
Akındı. Fenerbahçe: çizgisi yakınlndaJ1 ~~ 

Hüsamettin .. Yaşar, Lebip "' pu Fazıl bir kııfs. 
• ı .l~BvJ 

M. Reşat, Alı Rıza, Esat • Fazıl, besile Pera kaleııv-~-
Şaban, Fikret, Basri, Şevket. kıınını 2 .. ı gs.liP 

Pera: seltti. ·""° 
Cafetino .. Hristo, Hüseyin • or 1;. 

Çimoviç, Etiyen, lstetyo _ Ömer, B~nd~~ ~::deJl 
Culafi, Barkleyf, Bambino, Za. 1~ çızgısıdau durd~ 
veu bıp hattın 1335':. t 
F~nerbahçede takıma yeni gi - lan ':~ Şa~~~sng.SlD~(. 

ren Demirsporlu Şevket ye tz • ları çıgneyışıovN.AOI ~ 
mir,li Basri Perada ise Ankara - NAS~ • :au~~ 
dan gelen Güneşli Ömer oynuyor F~n~rba_ çe. nıelPe ,,ti. 
lardı. la bır ış du§nı: .... 111er 

"di Leb" mUkCW:-_;HO 
Oyuna Fenerbahçe ba_şladı. ı . ıp uns. ~ 

Etyenin lcestiğı bu hücumdan. da oyunun 50~ ııstt:JP-.. 
sonra santrfor Bortfleyfin he ret duydu. H . J:fılC 
saplı bir §ekilde yakından attı~ 'Z~ ha~.ul~de ıdi;-eröt«l 
burun §Ütünü, Hüsam köşede kip edi§ı, ~ç:creuıtJll 
tam zamanında. yaptığı plonjonla. paslar verışı, ,çıl 
kesti. mü~aada.n o~~ 

..... ____ ı...,ı.,,,. ... ,.ır Fikret, her ,.. 
kuvvetli ve ezici bir hakimiyet b ... 7- ~--·1 ;_hştı. :ı 1 
k rd r.o:ı~ t• trf . ır sıstem e ç t u' .At 

Beşiktaş takımının en bUyilk hatası, HUsnüyil santrfora. geçir- u u . ..[' uu e ın san or yenn • · alam dı Şc"ıce L'f. ~ 
mesiydi. Hnlbuki bu mevkide Bedii oynasa ve Hüsnü de müdafaada· de de mükemmel .?ynayı~.aç~~- ~:z~a haf~ ~u\1J.ffll~ , 
ki yerini alsaydı daha iyi olurdu. ra uzun paslar gonderdigı goru.. . . usu o ·· yennın oyunc . 

Hasan, !stanbulun çoktanberi hasret olduguy bir santrhaf stili luyor. Fakat... b f d aildi· 
lı tli h A ra er ena Co· ·i-D 

gösterdi Fazı n gayre ve atta sem~ p d • e Jlı1 41 . . - 1 era a ıs 1tı 
Şişlide ise Vlfı.stardi ve Armenak mükemmeldiler. '.Alberin de Be. rekvencı oyununŞ a. kragmledn_ so a.. fevkinde idi. ause) ,.e ~ 

§ilttaş forvetinin yegane şutör oyuncusu Rıdvanı kontrol e,,;pi i'-i idi. çı ta yer alan ev et a ıgı pas- ğil' eli Et. ,.$1.ııştı 
~ .J 1 ·· • . ıyen ~ -~ 

Yusuf, eantrhafta topları gayrimuntazam ve acele tevzi ediyor. Bazr an suremıyor. ld r 
kere topu ayağında faila bekleterek karşı mUdafaaya. yer tutmak Ali Rıza da cenah hatlarile fev ~ ı'::r .. t adiYeıı q.IJ 
frrsatmı bah~ediyor. Forvette bir dereceye kadar Nubar ileri geri iyi kalade bir anlaşma tesis ederek o:na~:~ti':1arite ~oıı 
<;alı§tı. Suldur, Vahab, Diran, Agob oldukça bozuktular. lki takını- çalışıyor. ni hasıl ettL Lj 
dan biri topu biraz yere indirerek oynasaydr, neticeyi kendi lehine Bir aralık Fikret, Şabanın yer- ff ~~ 
çevirebilirdi. den kısa bir e§apesini mükemmel B ha fi 

Maçları yazan: Muammer <ODgaç bir "sol,, la içeri attı. Top, direk u ,,~ 
.. - - - - - - - .. ~~~~0~!:0a. r~;::n ~~e~ğ~a:~ lik nıaÇ ..1I 

na girdi. a•'. 
Fenerbahçe galip vaziyete ge ıo progr ~ 

çince büsbütün açıldı. Esat, ara · Jf • 
sıra forvetin arasına katılarak pe Beden Te~,.et~f 

i
lli' ra müdafaasını karıştırıyor. ııeıi Futbol A;aıd' ·.dl 

5 • 2 - t939 ~-w: 
Nihayet Fenerbahçenio ezici P"" V' 

hakimiyeti Etiyenin uzun bir vu. yapıt.calt 1• 
ruşile açıldı. Lebip, gelen topu TAKSIM S'f A~1;ı .4 7J 
kısa bir vuruşla Hüsama. bırak- Galatasaray • ıceıı1 l 
mak istedi. ı saat 15 de. ~a b!atıiı1'1 

Ömerin yetişerek yaptığı orta Yan hakemlerı 1 . _.) 
layışa Bambisonun vurduğu kafa ŞEREF s'f AVl;_,,rıf"~r 
Fener ağlarında. ,... 

Oyun, 1 • 1 berabere vaziyete Anadoluhisar • 50 µ-
geçmişti. takımlettı &aat 

9
• •. ~ 

Oyunun berabere vaziyete ge- Halid Galip x;ıgU·t, ~tP 
Bogv azirispor }. ofSV'".t 

!işi Fenerbahçeye biraz daha top :ır :R file t 

lanması hususunda bir ihtar ol .. 11,15 Hakem e ı /.O"' 
du Beykoz - Topl<al' Jet 1' 

. ~eco ~.ıl' 
Geriden Yaşann uzun vunış1a saat 13 hakem. oıet ~ 

nna Fazıl da aynı şekilde ve sol hakemleri J-Iahd A t• 11,. 

açığa muvazi bir tarzda müdaha. Vefa - Be~iktat 11• J:J't ~ 
leler yapıyor. Ve bu, her türlü 14.45 hakem su~tJ~ııı11111 
görüşün fevkinde tehlikeli bir va hakemleri Ziya 11 
ziyet alıyordu ki birinci devre ret Kayral. 511-0 ~ 
bitti. FENERBAtıÇf: tP'f' 

İkinci devreye başlıyan takım pıı~ ~ 
tar neticeyi bir an evvel almak Feneryıtrnaı - 1'et1' l-' 

• 1 gibiy ı. Yalnız Drago sağlam Saat 12 de: l a· 
T. Y. Y. Kurtuluş · Be~iktaıJ. vuruşlarla oyunun seyri üzerinde .,. 
Saat 13,5 da: ! kendini gösteriyordu. Maruli de 

azminin verdiği bir şevkle oynu. kımlan saat 13 1ıb11311çe: ,s 
F er j"' 

yorlar. . , manoglu. en ı;ıııt ıı:ıl' 
20 nci dakikada. Fikret sol açı- ıpor A taktrntarı ıı•"~t 

ğa, F..sat soliçe ve Şevket sol hafa E~ref Kutlu. "arı "e 
geçince oyunun cereY.an §ekli bahaddin Yarnı11•tl _cı~.:=.:::~.~-·-······-··..I :u~dafaaya geçince muya:!ak ol-. 

ilk ~Un Jııs,aom da te~b1ade,;.gµze1Jll1 maç mf'r:ı.khlarmm :k<'yriııi 

bUııbUUiıı arttırıuış{ı. Her es hayatmiliuı memnun götUnUyor 



~ bt6ıyü 
• • 

• Y. Y. K uatuluş : 1 
Sarılaciverlliler dün çok eksik bir 

kadro ile oynadılar 

~}' 

,btııı ~Q~lns ~ :r - . 
~"4~·01ı:ı 'ltahxı at ener ınacında taliun1ar ~ln aynlıyor 
'aba~ ~Pası adında Yapılan çok ıııkı bir tiltü ile ikinci golU de 
~ıırt,,,_-ı laat l2 ltıaçJarrnın ilk mü- kazanarak devreyi 2.0 galip bitirdi. 
~ • .,~Ui de :F'e 
ttı( Oa ata&ı:nd nerbabçe ile Fenerbahçe ikinci devre de hl • 
'l'~ llıatıdı, a 

0
.Ynandr. Hakem kim bir oyun oynuyor. Fakat Niya-

~.~~: &alıa~·a zi 801 açıkta ayağının aakntlığı do
b~ ş,b tbahçtniıı ~kttklan za. • Iayısiyle muvaffak olamıyor. Bunu il'' an \'e :F'aııı ll§ar, Yqar, hi hisseden Drago da sola kadar u-

l'tlıt Ue o'llıa dan. mahrum zanarak sıkr, ııert müdahalelerle 11<>1 
~t· l..e~~te: ıı~lan görUldU. tarafa fırsat vermemeğe çalı§l}'or. 
~~ .. ~lltaf[ Ccldlıı • Şev • Oyunun bu §ek.ilde fena bir aert-

tt1 ~; ltaldtırı ~· AııgelldllJ, liğe doğru gideceğini iyi hesaplı -
il l{~ ~. • liri, Ali Rlza, yan Fikret, büyük bir eforla oyna-

~~.~~':ı~ birincı ıUn G mağa ve Fener hUcumlarmı ııUrük-
~ tdi 6 1 kadro alatua- lem eğe bqladr. 

~ ~' ;ordu, Y\l a;v:nen. mu • Bu arada Ali Rizadan aldığı pa-
~ete entt'balı 111 tekrar Ali Rizaya uzattı. Ali Ri-
~ıp ,_"~OM .. -- ı:e "-U ltiud u.nıri 35 metreden attılh bomba gl-
~ lı._- ~ta "<lll ~· an 9· 

~laıfı. 'ktrıı:~Ye kadar bi bir eUt, Uçİlncü defa Kurtuluıı 
'tlıerbaıı bır hUcum- kalesine girdi. 
b derb Ce ta'ltf 35 inci dakikada Fikretin 4.5 
Ct: ll~a.l !r'llrt.lllu 0lınasrna rağ· Kurtutuılu ara.smdan ııynlarak or

Ql'fde .\ıı 8.la.~lt ~ 81kı bir çem- Wadığı topu, ttlı:rar Fikrete verdi 
~~: 4\11 ı>.ı!elidisteıı. t•e baııladı. Fikret 11ağ köşeden ağları bulan 
)~ 'o}.. 'Ça.hlılt 'il çıkan top. bir ıUtle '4 üncü de!a Kurtuluıı ka-• ,,a " ıs ~ "e l>'lı •• 
~ ~lec~ aga i'ltikai"~ı bir §e- lesine soktu. 
\~~-~ '~lltlar ettirmeğe Kurtulus bu goldeıı aonra Dra. • 
•1 ı. 68. tı.ı "asıta . 

~ ·;;a~·et ll\'a.f!aıt 81Yle oyu- gonun uzun bir vuruşu ile Fener 
t t(!Uıı 11 Uncu oluyor. kalesine yaklaııtı. Sol açığın ıılbe 
~:~ "ıııe ~'.'a bir ar!'kilcada Basri, bir ıütü HUsameddinin plonjonuna 

llltı_ it llitıe l<' Pasına Yetişe- rağmen Fener kalesine girdi. 
~~ en erin 

tıı !:otd ilk golU- Oyun da, Fenerin gittikçe artan 
~ t.ı eı~tı lotıra b' hakimiyeti sırasında 4-1 bitti. 

Matb~~~!~,~~~ ~~·:.~~;~~~~~;· bil· 

G~~çıerı, ~~Çını da kazandı 
;::.~ı <ııUs~>vıye edilmiş Bursa takımı 3 - 2 yenildi 

• 

~ ~eı-lltboıcu.ıeri - ŞehriznWn Abdullahm hakemliği altmda maça 
tı..t,ttecu,:_bllta,,a Yle karvılaı-,.. ~1.11d ~ gelen "- bqlandı ve ıazetecilerin nam.ağ -
' t tııl... e11 ltıü "-lltanbut lub ta.kmu yağmur, çamur, deme • 
-ı. blttııcı~ı o~ek.kep Irıe§hur den derhal hUcum Ustüne hücum 

'~l!tt tılııtuıu lı:~ baYra • yaparak arka arkaya Sedad ve Ul
t,~ teç~~ltıiye :~!erine tab_ vi vasıtuiyle iki ııayı kaydetti. 
~ llıaıt-\llltten 8o elinde isti- Hakem Abdullahm yardımiyle ya 
~~ b~\ıe btr ha nra dUn Çok Va§ yavaş kendilerin! toparlıyan 
r~,'t ,,.6 tıen ltıa,.ı"ada aylardan • 
. ~ "~ce b .. arını Ya Bursalı gençler bu iki gole ancak 
~I' de..lltı. avlı}•an Pinlfllar. bir sayı: ile cevab verebildiler. 

t U l'cı- bı etı:nelı:t l'afrnur bilfı Vaziyet 2..1 olunca hakemin mil • 
er ~ l'ilte11 e oldufund 

tııta~ llularıa k . . an samabasmdan ceıaret bulan Bursa 
~ er 1 haUni Uçük bir taknnr çok sert bir tabiye tatbika 

~t ' ıu ltadro alan Bah~a ba§ladı ve misafir takımdan evvel! 
~' ,_,ru:, .trcİiın~n;ıe çılı:tılar: sol açık Besim, eonra da merkc:ı: 
'~er-~lutıeı i\a Osman Mü- muavin Ahmet A iem saltatlandılar. 

t; 'Oatıı ~lın em, Salihac1 !ki kıymetli uruvlarmı bir anda 
t~ ~Çll(ıe ~il l\a\'~ak, lJhi Yenal~ kaybeden misafir takmun mağlfıbi
~~'.'da l'irıde bile !aıı Texcan. Yetini muhakkak görUyorduk. Fa
'lııt~ •abaya böyle berbat kat Sedad, Ulvı" ve Osman Kavrak liııd te'Jta ü Çikınaın 
~ 11 Ce t !11tb 1 . ış olan cidden fevkalade gayretleriyle Bur-
~ laı- ıı.rılaret buıa 0 cUierı ken. salılara glSz açtrrmadıklarmdan ilk 

tlka tren5..ı, ~dıklarından 
~U tın • "lllUz ~ devre bu neticeyle kapandr. 1at ~ aıt hus aslın ta • lkinci devrede sakat sakat ma-~ tıı,.,,_ .e1cu. \r usunda h . 

' '"llcu1 ° lliha ayli 
tr,~ ta1cır:rı soy'llnduYet birçok 

t~n'ktı l'lnak sure 
•l:rnefe :mu _ 

•abılt 
f\ltbo1 ajanı 

ça devam etmek ga~Tetini gfuıtercn 
Ahmet Ademi, maçı terkelmek 
mecburiyetinde kalan Bellimin yr
rine ıol açığa vererek, merkez mu. 
avin :rnevkiine O&man Kavrağı aııiçe 

(Devamı 5 hıcl ılltwıda) 

n;ı c§l ~ y c§l IPYlt o O c§l ır 
·•··············· ·····>••···~~ 

Stadyom kupası maçlarının ikinci kısmı bayramın ikinci• 

günü oynanacaktı. :.a~at .. ha~.aııın bi_rden~ir.e bozı~_ıası ~üzün -
1

f 
den bütün oyunlar uçuncu gune tehır edıldı ve dun soguk fa-{ 
kat güzel bir havada oynandı. Maçların en son karşıla§ınala~ıt 

ise bugün yine Taksim stadında oynanacaktır. Puan vazı-ı 

yetleri ve averaj usu!ü ile şampiyon tayin edilecektir. E 

Galatasarag: 3 
Şişli: 2 

Son dakikada Şişliye verilen ve 
mağlObiyete sebep olan bir penaltı 

yüzünden ihtilaf çıktı 
Bugün ikinci maçı Galatasarayla Şi11ll yaptı. Hakem Adnan A

kır.dr. 

Galstasaray: Osman • Ltlttl, Adnan· Mu.Mı Bedii, Ekrem - Ne<". 
det, Sitleyman,, Cemil, Buduri, Saraflm. 

Şişli: Armenak - Vlbtardl, Albcr - Martayan, Yw;u!, ArteYlr • 
Aı,;ob, Nubarlk, Suldn:r, Va.hah, Dlran. 

Oyı:.na Şişli ortadan sağa kadar uzanan bir hücumla ba~ladı. To
pu tac:ı atmt.k ııuretiyle bu hUcumu bertaraf eden Ekrem, biraz 
sonra Cemile uzun bir ara pası yaptı. Cemil bu esnada aol iç yerine 
kaymış bulunuyordu. Cemilin 18 çizgisi Uzcrlne muvazi bir şekilde 
vurduğu topa Süleyman ııkı bir elit ilave ederek Galata.sarayın ilk 
golünü Şişli ağlarına taktı. 

1·0 galib vaziyete geçen Galatasarayın çok .tnkı ve hlk.im oyna
dığı görülüyor. Şi§li de bozuk, nuursuz bir müdafaa ile her an t;ol. 
lük vaziyetler içersinde kıvranıyor. Cemil, eıapelik paslarla çok mu
vaffak olacağını gösteren 2-3 hareket yaptı, top yakın mesafelerden 
avta gitti. 

33 üncü dakikada Şiıll takıinmda iıabetli bir değif iklik yaptı. 
Martayan B&.nlr\. ra, Yuau! eağ ha!& geçil. Hücumları gayet güzel 
kor.trol edip açı.-dra yerinde pu veren Yartayan hakikaten tehlike
li bir 4ilt çekti. Lülfi bunu eliyle çevirdi. Penaltı. 

Penaltıyı Vlbtardi ıağ kÖ§• ağlarını bulan bir ıütle Galatasa
ray kalcaine aoktu ve oyun l·l vaziyete girmitken devre bitti. 

Sol açığa Sara!lmi alan Galawarayı ikinci de\.Tede daha gayret. 
li ve daha netice alır bir oyıın oynarken görüyoruz. 

10 uncu dakikada Süleyman, kale önündeki kanaıklık e!nasmda 
hafi! bir plase attı. Top, yerden Şiıli ağlarında .. 

·Mağlüb vaziyete geçen ŞiaU. son bir pyretle Galatasaray kale
sine aktı,, Yusu!un yerden ileri 'bir pumı Dira.n i}i takip ederek aıkı 
bir elitle beraberliği temine muvaffak oldu. 

2-2 beraber vaziyete giren oyunda yer yer aertlik emareleri na
zarı dikkate çarpıyor. 

Hakem bu hava içinde kavga eden ve biri.birlerine tekme ve to· 
katla mukabele yapan Cem.ille A.gobu d11an çıkardr. 

Oyun 2..2 beraberlikle ıona ererken hakem, biraz evvel vermek
te tereddUd ettiği penaltıyı kanıık bir anda yapılan harketıe telA.fi 
et.ti. Şişli bu penaltıya itira:ı: ettiyae ıe hakem dinlemedi. SUleyman, 
tam 43 neli dakikada plbe bir vuruııla bu penaltryı gole tah\•il etti va 
oyun bu netice ile 3-2 Ga.latasaraynı lehine çevrildi. Bu dakikada Şi§
lililer ~abayı terkederlerken hakem de urun bir dildükle oyunu bitir
diğini ilan etti. 

Şişlililer idaresiz bir oyun oynadılar. Yuıu!un ıantrha!ta oyun 
açışı batalı, Suldur da mUtemadiyen içlerle oynay~ı itibariyle kaba· 
batıiydi. 

Galatasarayda Cemili i~letif itibariyle ~·anlıe çalrvt.r. Eeape, eıı3· 
pe ..• 

Per11: 4 
Beşiktaş: 2 

Beşiktaş ilk on beş dakikada 
2 - O galip vaziyete girmişti 

Beşikta.., - Peta m~ Wftn gol atmadan biraz en·eı 
Güniln UçüncU ve ıon maçını Pe- lafi yakından Be:ıikta:l kalesine 

ra ile BC§iklaf yaptılar. soktu. 
Beaiktaam Ankaradan gelen Ha- Devrenin bitmesine 2 d~kika ka.. 

san ve Nuıiden başka, Gençlcrbir- la yine Culafi takmunın ikinci go
liğinden Ali ve Beykozdan Baha. IUnü de çıkarara:: oyunu 2-2 vazı .. 
dırla da takviye edildiği görül - yete geçirdi ve devre bu netice i.. 
dü. Kalede eski !kaleci Osmanm kar le bitti. 
de§i Hayati oynuyor. 

Be&Jkta,: Hayati - Taci, :Sari -
Şebab, lh5an, Saffet • Hiileylıt, 
Rıdvan, B.ahadır, Ali, Sabahaddin. 

Pera ise: 
Koço - Hrftt.o, Hüaeyin • lateL 

yos, Etlyen, Boncnk ömer • Hav
ropulos, Bamblno, Butley, Oulatı, 

l'aleu. 
Oyuna Bqiktaı baıladL Sağdan 

Rıdvanm aürU'kled.iği bir altın ea -
nasında Ali, kale yakininden hafif 
bir vuruıı yaptı. Top, Pera ağl&rın
da ... 

HenUz, kendini toplamağ& vakit 
bulamıyan Pera bu golü yeyince 
bozuldu. Ve tamamen Beoiktaı hl. 
kimiyeti altına dü11tü. Huan, hU -
cumları güzel tanzim ederek müeı
sir mUdabaleler yapıyor. 

H Uncü dakikada. Rıdvan& ver
diği uzun bir paııı, Rıdvarım biraz 
sürdükten sonra attığı aı1u bir eU.tle 
ikinci defa olarak Pera kalesine 
girdi. 

Oyunun henllı çeyrek aaaU ol • 
masına rağmen iki golle mağlubi
yete düeen Pera, Etiyenin ve Bam
binonun gayretiyle Beeiklq kale. 
sine doğruldu. 

37 mci dakika Taleaıı:ı, avt çiz. 
i:i•i fu:erlnden ortaladığı topu Cu -

Beeiktqlılar ikinci devreye bo • 
zuk bir haleti ruhlye ile başladılar. 
N• hUcw:nda, ne de mildafaada 'b1ı'. 
varlık gi5ııteremiyotlar. lQ µncu 
dakikada Culafiniıı ileri puma 
Budley ;>'etiGip Hayat.iniıı kale&ln ;ı 

den frrlamumda.n :istifade ederek 
3 UneU galibiyet golünü yaptı. 

Beeiktaelıla.r bu golden ııonra da 
hlçblr mUcsıılrlyet yaratamadW.r. 
Kalede muvaffak olamadığı görU• 
len Hayati yerini Mehmet Aliye tet 
ketmek mecburiyetinde kaldı. Bu 
arada Etlyen, Bambino, ve Culaff 
ile anlaearak kareı tarafa tehlikeli 
an!ıut yqatlt. 

Oyunun bitmesi.ne 2 dakika kal& 
Taleaa ıahsl bir hücum neticesin • 
de Peranm 4 Uncu golünil de ata. .. 

rak Perayı 4:-2 galip vaziyete yilk. 
aeltU ve oyun bitti. 

Paralılar galip ~elmelerine rağ • 
men hi bir oyun oynıyamadılat. 

Yalnız Budleyin ~a!e önUndeki ça.. 
lı§lllası ve aütleri itibarile iri bir 1n 
tiba bD.sıl etti. 

Be§iktaşlılara ne diyelim. 2·0 ga

lip vaziyetten 4.2 mağlub vaziyete 
dlleil§leri de gösterir ki i~i bir gün• 
lerinde değildiler. 

Hakemin idaresi ~k nyıt't.t. 

Stadyum kopasında takımların vaziyeti 
Oyun Galib. Maf. Be Attığı Yediği pu,·aıı 

FenerM.hte 
Galatuaray 

% 2 6 2 6 
2 2 • 6 s 6 

Pera 2 1 1 5 4: 4. 
Be5iktq % 1 1 % 4 S 
Şltll % 1 l 2 s 8 
r. Y. J,. Kurtuıuı 2 2 2 '1 2 

:NOT: Tuman gol anraj uuliine göre tanrlm edilmektedir. 1.·anı 

ıamplyoa en ~k atıp en a.ı yiyen olacaktır . 

Matbuat takımının Bursadaki maçı 
d.; lızet (Sonposta) 1 alan matbuat Hava çok fena olduğundan maçı 
tı..ktmı ikinci devreye pya.nı hayret görmcğe gelenler nncak seksen •yilz 
bir aüratle baıladt. Ve ıiddetll lı.ü- kiııi kadar vardı. 
cumlardan sonra Ahmet Ademin o Misafir matbuat takımı lıizde çok 
sakat ayağıyla çektiği fevkalA.de iyi bir intiba bıraktı. hepsi futbolü 
lısir eUtlo UçUncü golünü de yaptı. anlamış usta oyuncular. Yalnız lc-
Maçın kat'l neticesini veren bu lcrinde (ismini zikretmiyeceğim) 

sayıdan sonra maç Bunıalılarm 

mağlubiyetten kurtulmak için sar • 
!etlikleri gayretlerle geçtl. Matbu
at takımı müdafaası başta Namıi: ol 
mak üzere çok enerjik oynadığın
dan son da.kikalara kadar Bursalı
lara gol fırsatı vermedi. Bunıalılıır 
ikinci gollerini ancak .!On dakika • 
!arda hakem Abdullahm göremedi
ği bir oCııaytla kazandılar. MUıaba
kn böylece 3-2 misafirlerin Rnlebe
alyle nihayet buldu~ 

bir oyuncu var, mütemadiyen ko • 
nu§Uyor ve konu"uyorken ayağına 
gelen toplan kaçırıyordu. Diğ~rlerl 
bilaistisna vazifelerini yapmı§lar • 
dır. 

Hakeme gelince: lst&nbulhı oldu· 
ğu halde eehrlmizin oyuncularmı 

çok himaye ctmig olması burada bU
yük bir memnuniyet uyıım:Jırmıetır! 

Not: Mıı.tbuat taknnma BQI'M 
uyahaU JıAkkındakJ uzun tafsllM1 
ylW"Dlkl uöahaıw.ıd& b\&lacWmız. 



Habeır'Dn itarDUılT ~cmano: 46 Vazaın: DkDmnm 

Teodoranın ·kendisine göz kırptığını 
gören Abdürrahman dehşetle ürperdi 
Kapı ~l\Unde uyukl.rye.n kedi bu 

tecrilb9"'e kurban edilecekti. Hün
k.A.r. Nlrerıuım olüm.Unden smn 
ıımun çok ııevdiği Van kM!ııini ken. 
eli daire.sine a ldırınqtr. 

ma saplı, kakma mücevherlerle mu
tena. pırlantalarla dolu camekan gi. 
bi parlıya.n hançerini !{ara Ahl'i.ür
re bnıa.na "·ererek: 

- Hakhıım. d .. iii. Şimtii dile ben- 1 gibi gönınılynr, bilıikie hak verir rah.fuıuını Wirunii ke&er•k ayağa 

d"'n nf' dü(>nı.in? 
- Sağhğm f6Vkttl~ 
- Hayrr, bir i!t"'ğin.i ~·a.rar:tk, 

ba.kkmda düşllndufi.iın fena ~y!A -

vaz.iy~t.t~. 

K~-ra Abdürrahman bund01n cePa •• 
rPt alrh. 

- Şe\'k~tl\.\m.. D.sdi. Kanta.~~n 

fırladı ve aordıı: 
- Na.srl, l'lı'lsıl. Mercan bir 11ui. 

kaııt mi hnrrlamı,? 

- Evet fevketlum 

-13-
M~mur}ar gliç halle flnu geri) e 

çe!ltiler. Dıdıye ceketini, kravıt.tııu 

düzeltirken tekrar kadma lıitab et
ti: 

- Son defa goruyorum.: bu adıımı 
tanıdığınızdan kal'i olarak emin 
milıiniz? 

- l';vıot, em.inim. 
- Peki. 
Arkadıışma riöndü: 
- Madama yol göatermek lOt!uııl· 

da bulunur musunuz? 
r' okur gıızete H tICitll kadmI ka. 

l'IY& kadar geçirdj. Döndüğü za
man Didiye yumuı:ak bir sesle Leo-

N'akleden: f·, 
- Fakat kaybl"lilec::. 

Belki ~u da~.ikalarda 
911 

tJI 
nıtyeti Rnlatmaktadır. JJıdeO it 
hayat memat meııeietı .ıııı 
hi~dir. Za va Ilı kız çıldıtt 
varmuı tıize... . . t•..,t 

- Çok mütee!SiriJl'• 
bir müsaade ve~k 
olur. 

LMnidasm teet!Silrl• 
görtince ilave etti: ... 

• çaıw 

- Fakat bıı.şka bJJ" ·ri 
km ıı.hbable.rmrzd&n_ ~ıtı 
k:~ kardeışinize ~~) • it!J'l't 
mümkün ... Kendiııne ., JJ' 
1er-5niz biriııi yok ınu ~ 

. ti "d .. e ed !!mda, vazıye ı aı 

dost? 
Leoni..::ıs Atıldı:_ . ~ 
- Baeamm k&tıbt :ff "" 

J)tt" 
vi.nde telc .. :ın vıtrdır. 
~Plmeııi.,i kendi.sine ta'! 

İe 
ca edf'ri• c;ııbul~. BPJl ~ 
ziyeti ıı.nlatrrrm, o da 
nuşur. 
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'l»llaı °" vı Vtsikaları 

« Hınçaklar ~da~;y~;i;r. KendiY···~;;Öımızla Car kızın ın c esareti 

t 1 Suzan hastahaneden çıkınca 

Q~ uzag"" a gıdı'yoruz >> hayatında hiç bir gün düşmediği 
bu~ çok fena bir vaziyette kalakalmış-

i atınarne asıl t e f l k 1 · J . . tı. Ne parası, ne yatacak yeri var-ial'eyj · az a ·a _mamasını ~emıne . . uğraşa· senelerdenberı l:izı nezaret altında 
·~ ı.'!1 büyük tahakku.lc caktı. Kanunuevı;elın on bırınde pa· bultındururordu. Maden kazasına- dı. Ne yapacaktı?. 

'1 llı vasıta olacak· M 'f 1 · Her şeyden önce yegane ser-
"-ıı,ıı~-:- hnı· !;ak.lara da artık şa erzı ona ge dı. Hükıimet erka- ait posta çe\'rildiği zaman Hüsrev 

---~ ç b nı tarafından kar~ılandı. Bir kenar· paşa (12 mart 307) tarihile makamı veti olan altın yüzüğünü gidip 
' dıbna ~- kimseden da da ben duru}?Ordum. sadartete bir telgraf çekerek bu ha- rehne koydu. İki lira aldı .. Bu iki 
. nı... . ır i~ret ola- Paşa herkesin elini ayrı ayrı diseyi (Toros) ve (Gülbenk) adın· lira ile ne yapabilirdi. Onunla ne 
ı.;.,'41arbtta k alınabilirdi?. 
"1f '8a)i .1 • bi evv 1• • ı sı ·tı \'e bir aralık beni gördü, dur-- da iki ermeninin yaptığım bildirmiş 
~~ilktir ve~~ bıda}:e-

1 
du, \'e üzerime doğru süratle yürü- ve bunun gizli te~küle mensup o· Bu para ile ne bir b!Uz, ne 

Jııiı::llltır. San·d ır asayış- dü: !anların bir icraatı bulunduğunu bil· güzel bir şapka, ne de zarif bir is-
tt~'.'11ltt \Pe sa{ta%~ ~rih şc· - Sen neredesin? dedi. dirmişti. Daha o zaman bu telgraf karpin sahibi olabilirdi. Kendisini 

'ı...: Salisen Yur ıth_am e· - Buradayım paşam. bize ağızdan nakledilmişti. Fakat e- çok çıplak hissediyordu. Ona öy. 
· ~l'J•ı.. t teınını' · · S le geliyordu ki yalnız insanlar de-
llbı.ı ·~ ""'a ve e . ışı - ana çok ihtiyacım \·ar. hemmiyet vermemiştik. Halbuki o 
, :""'Ull:ı ... ı.. rnın '"apıl B .. h . . ğil, atlar, köpekler sokakta sanki bir ... , •ıcızırla J a-1 u soz oşuma gıtmiştı. Demek zaman basiretli olaydık, Hüsrev pa· 

Glı.... ... l!>., !Unaktad keİıdisine bakıyorlardı. Onun kı-L. "'lliOr, '""ila birkal" k ır. pa~a bu ihtiyacı dolayısile benim şanın bizi tarassudunu öğrenmiş o-
... "'."11 ~ uş vurul k l ff d' yafetinin külüstürlüğüyle eğleni-
~ • . usur arımı a e ıvermişti. !urduk. yorlardı. 

o ır.. .. -· rciyan b . ı -Emredersin pasam. Öğleden sonra Ropen Cevahirci· 
~ il·rı ve bu ıkzahatile - Zaptiye kol odasında öğleden yanla pa_saya gittik. Bizi ayağa kal- Tuvaletten başka bir şey dü-

s .... "" ac; ·a türı ·· b 1 1 k k şünmüyordu. Yemek yemek me-. bnav•ıu Yola ~ . u , sonra u uşa ım, a şama ·adar ora· karak karşıladı, ellerimizi sıktı. Bir 
"' k getırme"' d 1 ... selesi, barınacak, yatacak yer onu 

'ı oL.t ath·e . ge a ka acagım. az oturup birer cıgara içtikten sonra 
L ""'41 Q,, J n ırnan t 1 \ ' k l · telaşlandırmıyordu .• "Tanıdık,, bi-
"ql de ""n Söz ol e • e u ağıma ığilerek: Ropen Cevahirci yan birdenbire dı· 

-...: 
111 bunu . arak da· risine rastlarsam diye düşündü ... 

a..~ "--· lYi du" u" .. · - Ropen CeYahirciyan Merzifon- sarı çıktı. Paşayla yalnız kaldık 

S~ t• § ntnuvo d ? d' Biraz ödünç alırım, her hal.de, ~un. Bu . J r- a mı. ıye sordu. Pa~a yavaşça sordu: 
lıı .... ~lar. Ben l§te Hın- - Evet paşam. - !stanbulda Amerika misyoner hiçbiri de reddetmiyecek, çünkü ... 
-~a ce kend' Fakat bir türlü tanıdık bir ada-

. iİdiy0 1 a- - Onu da isterim. cemiyeti veznedarı mösyö Perki ta· 
h taJiıc. tdilrn::z. Bu be· _ Peki paşam. nırsın? ma rastlamıyordu. Akşam üstü hu 
~ l>ıhna.sı en ne ya- H . gece ( ..... ) barında birisine tesa-
di'...: ~lttıh•o daha muvafık Paşanın Ropen Cevahirci yanı a· - B a) ırApatşa~k· d d b' düf etmek zor bir iş değildi ama, 
~"'lllııu .1 rurn k iih' • b' h.t.d' d - erç n ranı ·yan a ın a ır }'OJ'sUn, sen niçin raması pe · m ım ır a ıse e· . h t 

1 
, l bu kıyafetle onu oraya s::kmazlar-

" }lftaıa....: Ben fikrimde 1 ğildi bizce. Çünkü Ropenin ayni za· ımza 
1 

a ırıyorsun. dı ki .. 
ca1t. ~ ı.,, -"ı t:ı .... · nd hük h 1 - !ayır paşam. "'~L ".il \h':ı_ h "'~llnindc de ma a ·· ·ümet esabına me~gu o· Düşünme1cten ve yürümekten 

• ""Yet .. "ll: ata - Sıvasın ôrtülüpınar mahallesi· de ı Pro•-- \'ardır • 1 lur gibi göründüğünü biliyorduk. yorulmuştu. Bir yere oturdu, srın 
l'lı..•r.~ ~tol:ı- ni biliyorsun değil mi? 
~"'11 ...,_ ... ,, talebna· Fakat bizim hesabımıza meşgul gi- çareyi bulmağa çalışıyordu. Doğ-
ı.... '"Clslar · · - Evet paşam. 

. "lllUrıuı- dahilinde bi göründüğünün, asıl vaıHesının rudan doğruya tanıdığı birine gi· 
.ıvrdu - Orada kasap Nişan o1'1u Kara· 
~. · l<anunu· hükıimet namına olduğunun farkın- decek ve oors istiyece1cti. Fakat -vgru her beti elbette tanırsın? 
basıı- §ey ikmal da değildik. Neyse paşa hükumet kimin yanma?. 

i ""'ak ko a"' a g'tt' ben orada aı_·rıl -Hayır paşam. Anatol:.ın vanına gidemezdi ya; ~atı gelmiı:; n gın 1 1 ve J - Hakikaten ·bu üç ismi de tanımı- ,, 
' ıet'l'~- dım, tekrar: • Onun karı::u falan var. Nihayet 
""''~L.':l'an }"enj b" 1 -Herhalde görüşelim, mühim bir yordum. Fakat paşanın bu isimler- Dişçi Miliçi hatırladı .. Bu adam 
' -" '"tt14. '-• ır ""\d den ne gibi bir netice çıkaracağına 

"tıı •vı:ı.,ı. ""' • a i" var dedi üç ay evvel ona bir bilezik ver-.. il'"· ._ıaza b 1 " ' · merakla muntazırdım • . ~lan oır fikir ~ d_a - Geleceğim paşa hazretleri. miştl;-Vt ( .... ) klübUnde bir akıam 
ihtııaı :.erıiltrde ?~ıldı . Doğru Ropen Ce\ııhirciyana git· - Bu Karabetin elinde bir mek- yemeğinde, Suzan ona bir bardak 
~ llıahıc u Ctı>ha~ 1•stıra~.e I tim. Vaziyeti anlattım. Birdenbirı> tup bulduk. Bu mektubun altında bira dc-ldurmu§tu. 
ttt~l ~arı~ ere hu-

1 
ağzından garip bir cümle kaçtı: Berç Antranikyan imzası vardı. Bu Bu eski c:.hbap dişçiyi hatırladı-

:=~e il~ SUratıe ş~Itmak - Ah, dedi. Sen ne budalalık edi- mektup Artin Tomayana hitaben ğı için ço'k sevinmişti .. 
ltıiike •haJc etr sıla~Iı- yorsun! yazıldığı ve burada TQmayandan Kendi kendine "muayenehane-
. ir . .;ırneı bir 1:~· ılk j Bu cümleyi anlayamamıştım. Fa- basolunduğu görüldü. sinde bulamazsam da beklerim,, 

'\ı.,_;ııı dediti ~a~ ~oPen l~la· kat Hüsrev paşayla iş birliği yap- Birdenbire asabım boşanmı~tı. E- diyordu, gelince her halde bana 
~~ hitb· ~ıhı: va· mayışımdan dolayı bunu söylediği- ğer paşa dikkat etseydi dizlerimin 
~lliha &öre ~•si ~il'asi rn ni dü~ünerek pek mühimsememiş· titrediğini görecekti. Biraz gayret 
'~ttdilld endıne, henıa~b~s tim. Velhasıl bir gaflet gözlerimi etmesem dişlerim biribirine çarpa· 
~ ~ ~~ına, }'Urtd cınsı· bürümüştü. · captı. Bu mukaddeme Hınçak teşek-

l'onıa ıze Yarar aş~na Zaptiye kumandam Hüsrev paşa külüne doğru yürüyordu. Eğer paşa 
bıı...~ Yanı bö rnı . .. 
ı.~, ist Yl~ arzula-
~ · .\iıını~'k. Ser-

'~ b· ayını alırdı 
)ttt~ nı~ ~dise 
•• "'q\ h.. ~Ylckiz Cereyan etti. 

rııı..:·~ ha olaydım b 
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bu işi biliyorsa mesele kalmamıştı. 
Artık bı.u·urun cenaze namazına! 
idi. 

(Devamı ııar) 

,. 

Çeviren : Suat Dervi~ 
para verir .. Eğer vermezse onun hizmetçi kadın oda.dan çıkmalı .• 
bütün lambalarını. kırarım.,, Onun yanında istemek olmaz,, 

Bu mülahaza ile dişçinin mua- hem burada ne bekliycr o?.,, 
yenehanesine yaklaşmıştı. Şöyle Beş dakika sonra kapı açıldı .•• 
bir plan hazırlamıştı. Merdiveni Esmer, tombul yanaklı doktor gö·' 
gülerek çıkacaktı ve yıldırım sür'a ründü .• Gözleri, yanakları, karnı 

tile Miliçin yanına girecekti .. ve kocaman, bacakları korkunç ·ıe 
birdenbire ondan 25 lira isteyecek- taşkındı . 
ti. 

Fakat kapının ziline elini uzata· 
cağı zaman bu proje hemen ka
fasından uzaklaştı.. Genç kadın 

ilk defa olarak düştüğü bu müş
kül vaziyetten korkınağa, telaşlan· 
mağa başladı.. O ancak barda 
sarhoş olanların arasında cesur ve 
yüzsüz olabilirdi. Şimdi ise bu fa
kir elbiseleriyle, herkesin sakın

dığı bir dilenci gibi, kendini hakir 
hissetti. 

Zile banmadan evvel ''belki be· 
ni unutmuştur bile, diye düşündü, 
hem bu kıyafetle onıın yanına na. 
sıl girebilirim? Bir hizmetçi, bir 
dilenci gibi!.,. 

Nihayet korku ve heyecanla zile 
bastı .. Kapının arkasıncla ayak ses· 
leri duyulmuştu .. K:ırş·~ına çıkan 

kapıcıya scrdu: 
- Doktor buradı mı? 
Eier ona hayır diye cevap ver

scleı dı, oaha ziyade rr.cmnun ola
caktı . H<:lbuki kapıyı a~an uşak, 

onu ;çtri alarak mantosunu aldı, 
astı. merdivenler ona çok lüks 
harikulade geliyordu. Bütün bun
lardan başka en çok nazarı dikka. 
tini celbeden şey büyük bir ayna 
idi. Bu aynada üstü .başı periş:ın 
biri vardı. Başında güzel bir şap· 
kası, şık bir bliizu, zarif iskarpin
leri yoktu. Bu kadar fakirane bir 
Jekilde giyinıllif olması Suzana 
tuhaf geliyordu. Kendisini bir ça· 
maşırcıya benzetiyordu. Cesareti, 
arsızlığı silinmişti.. 

Hizmetçi onu karşıladı, muaye
nehaneye soktu ve: 

- Doktor, şimdi gelir, dedi, bu 
yurunuz, o+urunuz .. 

Genç ka,d.n kendini yaylı bir 
koltuğa atıverdi.. Ve düşünmeğe 
başladı .. "Ona derim ki bana bor~ 
para veriniz! .. Mademki beni ta. 
nıyor, her halde verir. Fakat şu 

( .... ) Barında ( .... ) klübüne mil· 
davimdi .Çok para harcar, kadın

ların şakalarına tahammül ederdi... 
Mesela bir akşam Suzan onun ba· 
şma yira döktüğü zaman yalnız 

gülmüş ve parmağiyle ona hafifçe 
d~kunmuştu. 

Fakat şimdi sert ve çatık bir 
çehresi vardı. 

Soğuk ve azametle ağımda bir 
şeyler çiğniyordu. Suzana biç bak· 
madan sordu. 

- Ne istiyorsunuz. 
Genç kadın karşısında duran 

ciddi yüzlü hizmetçi kadına bir de 
onu artık tanımadığı muhakkak 
olan koca doktora baktı ve kızar
dı. Sonra: 

- Diş ... dişlerim ağrıyor! diye 
kekeledi. 

- Hangi dişleriniz? Nerede?. 
Suzan derhal çürük bir dişi bu

lunduğunu hatırladı. Ve: 
- Sağdaki dedi.. Aşağı tarafta .. 
- Ağzınızı açınız bakayıJtl .. 
Ciddi bir tavır takınarak, nefesini 

tutarak, hasta dişi muayeneye baş· 
!adı •• 

- Ağrıyan diş bu mu? diye so
rarak dişe demir bir pensle dokun. 
du. 

Genç kadın yalan söyliy.crek: 
- Evet, o, diye cevap verdi .... 

Bir tarafta da kendi Jccndi,n~: 
"Kendimi hatırlatsam ber halde, 
beni tanır, dedi •. Fakat şu hizmet· 
çi kadın ... Neden gitmiyor bura
dan ..• ,, .diye söylendi. • 

Doktor birden lokomotif gibi 
ağzının içine üflemeğe başlaılı ve: 

- Doldurtmanızı tavsiye etmem 
dedi, Bu dişten artık size hayır 

gelmez. 
Dişi biraz kurcaladıktan ve 

tütün kokan parmaklariyle Suza· 
nın diş etlerini, dudaklarını karış

( !.fi/fen sayfayı çeviriniz) 
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!ıh~ nadü u 
b ~ ''ahi da\~n hareket 
d...ıbir~ taresine baJc'asını hıra· 
~~ ~ ~trlerde b .rnaktı. ln
~~ o~ıe obn asıreti bağla· 

bir ha tl.!n altı~ştum galiba. 
her aldıı. cı günü bir-
r h:, "\. Sıvas . 

elli yaşlarında kadar bir adam
dı, 

Bir gün, bir kavga neticesinde, 
gözü, bir hançer darbesiyle pat
lamıştı. 

Ona tek göz Bartolo denme· 
ıinin sebebi de buradan geliyor
du. 

Uyuyan adam, hakikaten u
yuyormuş gibi birdenbire fır

ladı ve eliyle esrarengiz bir işa· 
ret yaptı .• 

Bartolo bu iıaret karşısında 

titredi.. Oturdu.. Alçak sesle 

harekete geçer .. Kendi fili şa

raplarından bir kupa ikram eder. 
Kupalar biribirini kcvalar. Al
tıncı kupada ne kendisinde mu
hakeme kuvveti, ne yürüme ka
biliyeti kalır •. Anlıyorsun ya?. 

rir, kapak açılır ve sular içeri
ye dolar .• 

- Buraya yalnız hafiyeler mi 
atılır?. 

- Hafiyelerle Altın Çapa 
meyhanesine tehlike getirmek is· 
tcıycnler .• Bundan başka b!.iyilk 
kurbandan tarafından Baba 
Bartoloya i~~ret cqilenler. 

~ M~:Xı.ısrev zaptı-
~ ~~ut .~aŞa Yanın· 
"it ~!ti bıtıer d~~ Uz başı Maz

k Çık... a bulundu:fu 
~-..~ ()["'· .. ,ış \e . .,, 
,, ··&c1dığı h garı Ptir 

l'~ ~ ~Yi ol alde Merzi
~ bi lıkıa ·1 rnu~tu. ll" . 
~!ta rı e \e . us 

1 
:"llrtı l>tıye k bılhassa 
iL ., ıştı. C urnandanı ol· '""1\ k ayet ta..~' 16y1 'tıdisini sert bir 

t.....~Otıı e böyle<:! aranıızcta 
,~rq~ tun l'\ o tluk y" .. 
liıli?ıe t aıltlı. verhal M ~zun 

t ş \e ıı erzıron-
11\, ltL ~l'\lrdekileı~çakyan te· 

'l'tıltı U İŞe be rı ortadan 
llılli.~14~. 'btn· n de Yardun 
Ilı. .. ,L, lrtı h ~ 

ıa ... "'ltrni . Ll-Usrev . 
Ci>a:ıa, bıliy0rd ı>aşa ı-

.. ~ ~heri, ~o u. Fakat 
ına r ~ Pen Ce,·a· bir at>ın .. 

lijı..._ ~ ş \e hatt~ .. n onun Ya 
"q\ ltıaır;... . son zama 
~- tapr ... ,ıat bil n· 
ıb ~liıı.· ıte isrh e vermiye-

bı,:''1ltıi 1 bara t ı.~lcta anlatın çılığın-
l'lllq onu ka ıştırn. Bu i· 

u. taka rşı1arnab d 
1r.: ~t t konıi . a 
~ . lesa<liif h tenın ıs· 
Olıt.~ İtrnas azırl~·arak 
..... -:"l\ı kadar edecek ve 

Merzi{ 

O meyhanesinde yatar, kalkar
dı .. Ne zevcesi, ne akrabası, ne 
de çocuğa vardı. 

Çok çirkin bir yüzü \'ardı .. 
Baba Bartolo, zabıta memurlari
le hoı geçinmek için dükkanını 

muayyen vakitte kapamakta ge
çikmezdi.. Fakat gece yarısın

dan sonra batka bir delikten gi
rip, içerde kalan haydutlarla ıa· 
lcavet planlan kurardı. 

Venedikte ıakavet alıp yürü. 
müıtü .. Zabıta bunu biliyordu ... 
Fakat nedense bu tek gözlü ca· 
navarx 11kıştırmay1 akıl etmi· 
yordu . 

Baba Bartolo salona girer gir-
mez içkilerine devam eden altı 

haydudu gözden geçirdi., Onla
rın hepsini ayn ayrı tanıyordu. 
Yalnız biri uyur gibi görünü· 
yordu: 

Ru fakir bir un.dalcı kıyafe. 

tinde giyinmi§ biriydi .. 
Bartolo ona yaklaıarak ba-

fırdı: 

- Ey d~stum burada ne yapı-

mırıldandı: 

- Sen kimsin? Bu yalnız bize 
mahsus olması lazım gelen işa
retleri nereden öğrendin? .. Seni 
şimdiye kadar hiç gördüğümü 

hatırlamıyorum . 

Baba Bartolo, bu meçhul a· 
damı teşhise çahııyor ve onun 
kuvvetli biri olduğunu görü -
yordu .• 

Meçhul adam titrek bir sesle 
cevap verdi: 

- İsmimi ne yapacaksın?. 
- O halde burada kimi arı-

y~rsun?. 

- Sandrigoyu .. Kendini gör· 
me'k isterdim .. Burada mı?. 
-Hayır .. 
- Gelir mi? . 
- Belki ... 
- Neye bu kadar garip ve 

kızgın konu§uyorsun koca Bar 
tolo? 

Altın Çapa meyhanesinin sa
hibi titredi.. Dudaklarında vah· 
şi bir tebessüm belirdi. Kendi 
kendine: 

- Ha, iıte şimdi 'kim oldu· 
ğunu tamdım, tlcdi .. 

- Evet anlıyorum. Devam et. 
- Baba Bartolo, bu garip 

zaire içtiği şaraplardan daha a· 
lasını teklif eder. Fakat bu ~a
rap mağarada, ayak üstü, fıçı ba
şında içilecektir .. 

- E, sonra?. 
- Sonrası malfım.. Beyinsiz 

zair ayakları dolaşarak kalkar .. 
Baba Bartolo onu takip eder ... 
Mahzenin kapağı açılır.. Aşağı 

inilir .. Buraya inildikten sonra 
da kendisinde garip bir nefret 
hissi duyar .. Fakat bir kaç kişi 
yardımına koşar .. Onu indirir
ler .. Baba Bartolo da mahzeni:l 
kapağını kapatır. 

- Garip şey .. Adam şarap içe
ceğim diye indiği yerde susuz
luktan ölüyor desene ... 

- Ne susuzluğu .. Bilakis faz· 
la su içtiği için ... 

- Allah, allah ... 
-Tabii ... Çünkü bodrumu 

kanal suyuyla dolduracak bir 
delik vardır. Ba.ba Bartolo ve 
ancak bir kaç dostu bu .deliğin 

nasıl açılacağını ve içeriye suyun 
nas•l doldurulacağını bilirler ... 

1· 

- Bartolonun, emrine boyun 
eğ<liği bu kumnndan kim?. 

- Bunu benden ne diye soru
yorsun?. 

- Basit .. Böyle münferid ve 
münzevi bir surette yaşamaktan 
bıkıp usandım .. Biraz da böyle 
gürültülü işlere atılmak istiyo
rum. 

Gemici kahkahalarla gtildü: 
- Demek artık ıslahı hal et· 

miye karar verdin . . AHm Ça
panın senin gibilere cidden ço'k 
ihtiyacı var .. Hele uzun kış ge· 
celerinde .orada geçirdiğimiz 

tatlı müsahabelerdc senin ~a
at ve merdliklcrin büyiik bir yer 
alır .. Hele son kaçışın yok r.ıu? 

iskala Brino titriye.rck cevap 
verdi: 

- Kaçtığımı orada biliyorlar 
mı?. 

- Neye bilmesinler.. Onlar 
senin eski arkadaşların değil 
mi? Benimle ber~liler gelirsen 
göreceksin ki çok sevinecek~c'r .. 

- Kararınu verdim, gelece· 
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o;ası ıya , • . t 
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() .: .. :tir. Ke-sif proje!m hazırlanmı..,. \hmet pa;a kervansarayı Trakya 2 - 1-rlix Atcn~lr~s;;11111 
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.. >ahar;:h ba:lanacaklır. .. Maliye vekaletinin g~en \e bu ~e- o;iiit Aııgaio;c - ı:ı tt1
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Tari '1i eserleri koruma ne \'erdiği tah<>i~tla bu eser de c- hunıJı• I:rkiıı), <1· 93,,;_; 

t"' J1.1irl .. ri a h ~urettc tamir edilmi~tir. .ııuıık <c:ızb:ınl)' :i J' - ~ ı lı J • • ·ıırııı"' 
A.,faıt yol üı:erindc bulunan Hav Bu eser Edirncde mc,·cut tarihi 111 er erı 'c ) 

.mJaki Sinanın büyi.ı! ... e"eri Sokullu !<itabelerde Karaman oğullarının, 
\ ezi.-c ait camiin 14 bln lira ile ta- Tatar hanilerin ,·c diğer tarihi ze\ a-
:nirin~ de,·am olunma'-:tadır. ' tın mezar taşları içın açık muzc ha· 

Ankara radJ 
yarınki pro --- ı tine konulacaktır. 

Hi~eli yag"' derdini halletti \"akınar umum mudurlüi:rü Seli-trTdıktan sonra dişçi genç kadının 

ağz:ına s-:>ğuk bir şey 'kaydırdı .. Sıı.. 
%an birden müthiş bir ıstırap duya· 
rak b:ı,ı:~r .. Ve Mil:çin kolundı~ 
tuttu .. 

- Vizitayı kbı ödeyecek? 
Genç kadın hatırlar gibi : 
- Ha! .. Evet •. Ben ... dedi,. 

mi} e 'e Cç ~~rc!eli camilerinin ta- ı:fl 
Karısı~\: yag- sah matı y~rin:le bir kararla m!!nolundu . . . 1 ·b. ltı 1 13,30 proı;r~rıı. 

~ mırım esası ır program a na a - ı • 1 1 k 
1 1 •1 ,ıır•· 1 

Z t ' l le s'al1 edııı'yor . . ~ .. l'lll (' ·c s:ı.ı • - o 

Di~i söyleniyordu: 
- Bir şey değil, bir şey değil.. 

Korkmayın ; zaten bu dişten size 
hi~ bir hayır yoktu. Faydasızdı. 
Biraz kahraman olmalı canım 1 •• 

Ve kız:ı.rar:.k cföndü. F..clıin mu 

kabilinde almış oLJuğu il:i lirayı 

verdi. 
Sokağa çıkınca daha !azla mah 

~up olmuştu. Şimdi onun bu utan· 
ması ne fakidıt.ten, ne de kötü kı. 
raf etinden idi. Hem yürüy.or, h::m 
de kan tükrÜJ ordu. 

ey fllıf ( f ( l mış \'e her sene butçe ındcn a} ırdib'l l loji h<ıhC'rlcri, 14, 1 J 
A}dm (Hu u>iı - .\ydm/i;in 15 bin lira tahsi at aynlmr,.tır. tah isatla bu bi.ıyük Türk e erlerini 1 Okuyan: ~tuzaffc~f 

beledi} c ,j afi wdcraj:lı atanlarla 1 Yalnız .\ydm merl·ezinde ıc} tinlik :{ut tarma;;a çalı.maktadır. 1 H.ıkkı l>crıunn •.. f,şıı•~ 
-:nahlul ) • ., satanların } e.clcı ini 'erci~ 70 amele ç:ılr ... maktadrr. llcr il\i cami in şadm·an a\lusun- Crıcr, Hnsıın ~1~5 rııiiılı 
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cl T .. k tal ıı · ' ' ·• r slı ' ;w-rme 'l:l1İ ve:-ra ın:ıhlüt F~ etiketi '!WdC' l\I':!ndcrs üzctinde beton ,.(' ı de mut ıas!;J<; ur uc; anna rap- lıenti _ Hü~l'~ııi 11 ırrı'' 

.oynu}'a m cbur elm.,5ti. muntazam kaldmmlr bir koprü ı tırıalü.ık yer2cni.ne-kQnulmu~t\ır. (dış politika tıiıclİ'~ )1 
Belediye 1-rci meni son defa aldı- \'aptırmışlır. S~liıniyenin Şadırvan avlusunda müzıği, Oku~ :ıoı:ır(.,ııı~ 

ı~T k w 1 ... \"ak fi d · ç· · h ı·r t ·· b" ···k esı··ım· ., 1 ·npıdan Müzı·nrn Scn:ır .. · ı:.. 
Ve gene tütün ko1tan kanlı par

m.aklariylc Suzanın gözü önünde 
sökülen dişi atarken hizmetçi ko. 
§UP ağzının alona bir küvet koy
du. Doktor, o vakit dedi ki: 

""J.er tü ürdügü kırmız: eke, ona "rı bir kaıarla kan!'Ik '".~,..,. satma\l ı , ı ar ı nre ı ıncnın mu le ı Ole\CU uç u~ u ' ı., N.ı • • • • ıt1 
' ~ ,..,,,. - ' · b" · • k' ı l , · ı k Cc,·dcl Koz:ın, l\t' • fena ve .zor hauatıru, kar,.ılaı:ıııca".ı am::ım •1 , a 11. "'--1• tı'r 1 ~ovlermdc u •·ollanııa mc rut ya- ırıne ae e,. ı capı arın C} nı o .. ma . • • ·1r ıır' J ~ :s - ~ • • ·" '-""U" • • J • • 1 - hıınunı nt" {t 

hakaretleri ha~ıa.tıy-:>r:lu. "A!ı. Safi sadeyağ a nebati ya;::ıar a, n kıDarİn kı.y ~!arma deHinc ba;· iızc:e çok sanatk~ran~ kapılar yap- rıqre' i. 2 - vcM 3c,.. 
bu hayat ne muthıs, ne korkunç ıyn satıl~caktır. Halkın f>Ihhati 'e 12..'lll trr. Bu arnda !\.arkı l\ l\o) un- tırılmış 'e ) erlcrme taktmlruı-,tır. mni - Nifı:ın ctııll; ıı•f< 4 
şey .. ., diye dü .. ündü · . de bul . !iki .k. 1 dcııdi - Gülltr :ı ıır 

' ı. • • e ;ı a'c~ hine epey zamandanber: unan zcytm er on ı ı ıxırça \)dm m"rkez partı bina ,mm ta- met, Y:ıraıı.ııı ô) ıc ~" - Artık ağzınızı evinizde s~ 

ğuk su ile _çalkarsınız. Kan kesilir .. 
Artık Miliçin, kendisinin yalnı::, 

sakin bırakılmasını arzu eden insan 
lar gibi duruyordu. 

Suzan ertesi gün ( .... ) b:mnda levanı eden J,arı,ık yağ i ini kati ya ayrılarak muhtelif köylere tevzi 1 dilen inşa. ... ı muteahhidc verilmiş \e 1 LC'ıııi Anclı'ı·rı ı;d~~ııl 
dansediyordu. Büyu'k ve kır nim 'rnrnr 'c -şiddetle takip w halleden t·clilm• )t•. 

1
;. basJanmı:;-tır. Bu bina parti ve 1 k::ınımi Arıf fıe) ıt; efe 

bir şapkası, oldukça zengin bir beJediyemizin bu icraatı bütün A)- Y<b'h r idarc'ii Nazill:de Sumer· .{Cl'\lıl... kurumumı tah i otunacak· ı sC'1ıı:ıhl, i ~ 11~ _su~ 
t 1 • ·r · k · 1 · d d 11 k · d" · .._ · I i b k d 5 b" · asdıın Sl'lclını. bı.ıt uva eti, zarı ıs arpın erı var ı ... ın ı an <;o se\ın ıımı~~ır. )an ( n ıı a-ı yanın a 1 ın lırn tır. ' kı 111 ııtııı , 
Ve ufak bir k.:sabaclan gelmiş orta ı Aydın \ akrllar idare i, mah,.,ul :trf('d~:-ek a~ri bir fmn yaptıracak- Belcdiyer:ıiz fmnlann temizliğile t:.~~ : i~!ık ınrı..:ıi~~ ıı Suzan kapıya doğru giderken: 

- Allaha ısmarladık! .dedi. 
Fakat dişçi sordu ı 

yaşlı bir tüccar onu al:şam yeme-
1 
,omı dolap;ilc \'alda n:t zeytinlik-! tır. Bnr1c.r ayni zamarıd::ı iki de e\ :İdd;:tle alakadar olmaktı\ Ye çok sı- ::w .\j:ııı<>. rm'ıc~r;\~1• 

ğine .davet ediyordu. ~erin imarına ba-::lamı~tır. Hunun yapılaı 1i-,tır. kr kontroller yapmaktndır. nt lıor-ı:ısı, (fı: 1dtt ı~ 
{M hıııut d.ı~J.ır· 1.0ır 
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ğim .. Fakat kime itant 
lazım geldiğini şimdiden 

meliyim. 

- Evet doğru, fakat .• 

etme:n 
öğren-

Iskala Brino genç gemicinin 
tereddüdünü gidermek için: 

- Beni dinle Jiyanto, dedi ... 
Eğer senin büyük kumandan de
diğin bu adam işime gelmezse, 
sana söz veririm ki bu dakikada 
unuturum. .Benden emin oldu
ğunu ümid edebelirim değil ., 
mı .. 

- Elbette .. 
- Yok, İ§İme gelirse benimle 

onun arasında bir kura keşidesi
ne nail olmak için müsaid bir 
fırsat elde etmiş olursun. 

- Hakk~n var, iskala Brino .. 
Baba Barto~onun emirlerine itaat 
~ttiği adam, hepimizin reisi ve 
kumandanı Sandrigodur. 

:f sl:ala Brino kendisini zapt
cdemiycrek kızgın! k hareket· 
leri yaptı.. Bundan şüphelenen 
gemici: 

- Ne oldun? diye sordu. 
- Hiç dedi, Sandrigonun 

reis olduğunu öğrenmem beni 
çok sevindirdi. 

- Onu tanır mısın? • 
- Evet •• Vaktiyle o:ıunla ay-

ni çetede ~alışmıştık 
- O halde s.en de bizlerden-. , 

sın .. 

1skala Erin::> cevap vermedi. 

Yüz: adım kadar karars1zca ya
rüdüler .. Sonra birdenmre du· 
rarak soğuk bir t~vrrla : 

- Jiy:mto, dedi, l:cni takip 
et. ... 

Genç gemici ha:•retle :ordu: 
- Nereye?. 

- Bunu varogımız z:ır.1an 

Öıjrmirsin. Dinle snna lıi!r b:r 
fenal k ı!elm'yccek. Takibin bil-
akis menfaatine uygun gelecek • 
Alt n Çapa me}hancsindc önce 
beni kimsenin tanıı:ı2ma.,ını is· 
tiyorum. Aramızcl.1 geçen ~u 

konu~madan kimı:enin h.:.bcri ol· 
mamaldır. Simdi ; a töylcdikle
rimi kabul edersin, yahut ta ö-
lürsün .. 

1skala Bı İnonun çehre .. i kor
kunç bir şe'dl alınıştı .. 

I Ianierini çekti. . 
Jiyanto morardL. Titri.ren bir 

sesle: 
- Iskala Brino! ddi... Bu 

hareketin insanca de6 il._ EJnu 
yapmıya cesaret edecek midn? 

- Söyledi.,imi k;:ıb:.ıl eder
sen hayır.. Etmezsen evet .. 

- Pekd.l.i .. l\fademki bö~ le 
Ltcdigini yapaca!~ ve emirlerine 
itaat edeceğim .. Nereye ı;ider

scn git .. Seni takip edeceğim. 
- O halde acele yı.iriıyelim ..• 
Bir SC?at kadar hiç bir şey ko

nusmadan yürüdüler .. ikisi, tek
rar Mester lmsabnsına dönmtiş-
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terdi.. Şehre girmeden is .cıla 
Brino: 

- Sakın ha, dedi. Bağırıp ça
gırm ya kalkma. . Bu feryadın 
r;on feryadın o1ur . 

- Sen müsterih ol... itaat e-
dcceğim adam Sandıigo o1rr..a
'"'ın da hkala iBriro olsun .. Bun-
da:ı ne çıkar ... Benim için ikisi 
de bir. 

- Bu sözlerinde samimi isen, 
r'artolo ile Sandrigod.ın kurtul
mı.q olman-:lan dolayı kendini 
b1ht'yar s:ıymalısın.. 
iskala Brino, Mesterde Jiyanto 

iç"n bir. hayvan tedari'k etti .. 
Ayni güncle Piyav deı bendleri
ne vardılar. 

iskala Erino arkadaşını ma
ğa:.,nın kap.ııı öniıncle bekliycn 
~ :..111 l:ıyafetli dört ndrunın yn
rın:ı bıraktı.. Jiy:.mto bu ço
banların han;crli ve bıçaklı ol
uu· .ıarmı sezmişti.. 

iskalı:ı Brino bu adamlarla bir 
kı.~ kelime konu~tuklan sonra 
Jın· vanını çevirdi ve 1\1eı;ter yo· 

1:.ı"'u tuttu .. 
Haydydun kalbi, göğsünden 

d ş ı ı fırlaync:ıkm·ş gibi çarpı

y-;rd :.ı, 
Vahşi bir tcbes::ümle mırıl-

C:a-:.:lı : 
- Yeter ki sefil herifi ele 

ı;eçirebilcı:ek lıir saatte varal.ıi

kyim. 

Filhakika, şimdi, büyuk bir 
dü iınce içindeydi .. Sanclrigor.un 
Biyankayr kaçırmasındaki mak
sadı, Rolan Kandiyanodan ıinti

'kam 2lmaktan ziyadt. ona ola:ı 

aş';( ve alakasına lıam1cuiyordu .. 
O adamın genç kıza yapmıyaca· 
ğı kalmıyacak bir yarat h~ta 
balunduğunu düşün:rel: titri. 
yordu. 

- • • 15" 

Ertesi gunüydiı .(\ltın Çapa 
meyhanesinin pis kokulu karc:n· 
lık salonunda gemici ve sandal
cı olarak yirmi 'ki i toplaıım•ş 
tulunuyordu. 

J.l.1:eyhanc sahib:nin yüksek se
si .duyuldu: 

- lfaydi bakalım clışarıya, 

artık dükkanı kapatmak zama
m ... Dalın fazla kalmamız, hafi
yelerin di.k'k:atini çeker. 

içki içenlerin büyük bir kıs
mı hesnpJarını gördükten s-;n
rn birer ikişer, meyhaneden çık
tılar • 

Meyhanede '!!imdi beş altı ki
şiden başka kimse kalmamıştı. 

Baba Bnrtolo, bunları .da öte· 
kiler gibi çıkarmal:ta acele et
miyordu. Meyhanenin sokal
üstüne te::auüf eden pencercle. 
rin kepenklerini kapadıktan son
ra içeriye girdi. 

Bartolo kuvvetli görünen, 

• ~ .:11 .:ı _ J{cınııl i ~ıı 
rad:) o Türk mu:ıRJl eıt11 
r k cı.lrcck. 21,ı.ı 1 tı' 

1 

ı ı. 21.1j F..;h!lıı•,· ı>· , 
( l). • • 

11 ıkııl hor~ l'l • ı ı 
l ·ı Jıt' 

Holl..lor - il ıııC 
h.ııl~i i rc<-rJ. 22~ (~ 
lu lL :..!,3 Mtiı• 1 , 
şer i\rcip ~sı.ınJ ,ıı 

J\ l' 1 
pJ opc ı o;ının 1 S 
\ nn Hı srcn ııl. ıır~ • 

nclı t 
cl.ın'>lıtl'I, 4 - • ~' ... ·ı 
si ndrn potrurı, ,ıııel 

HS :Il ında \l~~tJ(IO , 

potpuri). fi - '
1 

ı:ı-
ıcı .. ı 

:l'locrlcr - raıı 1. Jll 
• - •ı ı · ~o• ~.ınl, 23.1..ı,-

\ :ıı ınkı proı:rıııl'l· 

·•·ı·ııei 
Üsküdar 1" • 

· dctl · " mahkeml'st~, )"e~ı 
Ayşe Kadtı)C ,,.,\~ 

Çstl"··· 
Ankara da ·di 
tarik mutenhııı ,-ıJP 

•ol c;3 .rt 
memur ve ~ r,ıl"~ 
Yeşil aleyhineu~sl"~ 
nin 939 79 n ndjll) , 

, nafaka da' ası ,.ııJll1' 
- ·c 

l 
rikn daveti) •f Jl b 
leyh Veli yeŞ~~ıetı 
ri torkedcrcl< ıııı1' ~ 

• b ll 1 ıJ ııll"I 
ğu ınaluJil J<ıU 
bila tebliğ iad_~11 111il~ 
dan on beŞ gu ş ,<t 

tebligat icrası; ~ 
nin 20-2-9~ ...... ıı.t 

··rıtı :>"" ~( 
pazartesi gu Jt'-rr 
ne mahkCJ'Dcer. ı1l 
Yevm ,.c ,.nkU tı\l 

. . . Sl)ltı ııı anr ıkıncı btl 
mcsindc hnzır ~ 

• b. JllU1Jl 
kanunı 1: pıtl~• 
aksi takdırdC ...ıtı 

~ , .. 
ben ba.Jrılactle> tcbıil 

1 
Ye~le BfınCJl 
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varmış .• Bu hayvanı hep tavuk 
artıkları ile beslerlermiş .. Annem 
bu kediyi sol elime önce bir pençe 
attığı zaman boğazından yı;ıkala

mış ve hayvanı dehşetle duvara 
fırlatmış. Kedi bir kaç 
dönerek yere yuvarlanmış, feryat 
tan babam yetişmiş ve evvelce 
parmaklarımı bu kedinin yediğı 

anlaşılmış, hatta karnının tiiyl • 
rinde kan lekeleri göriilmüş. 

Babam merak edip bu tüyler 
İstanbula göndermiş ve tahlil et 
tirmiş, insan kanı olduğu meydan:ı 
;ıkmış .. 1şte böylece parmaklarımı 
kedi yedi. 

Sonra kediyi bütün mahalle hal
kı taşlarla ö1dürmüşler, amma, ııe 
çıkar, beni.m de parmaklarım <11 tık 

yerine gelmedi.., 
Doktora döndüm: 
- Olur mu, dedim?. 
- Kendi yavrusunu yiyor, ne-

den olmasın?. dedi. 
Aman anneler, lıabalar, dikkat 

ediniz, kedileri kendi evlatların • .: 
la beslemeyiniz!. 

lstanbul Muhabiri 

\'AZAN: L. Buscb 36 Yılım vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 
. ~ .. 

• : ·~ 
iO • 

1-'ızıda Reıra prınsile Bau purışuinin izdiı•or mrratimi rortaaaki er kek 40 melrt kumaşa snrıtımtş gü· 

1 Ierharıgi bir tehlike anında dtr 
hal Magnez} tunu atı:)iyen:k onun 
~im;ıe.k gibi göz k:ıma5tıncı ziya:ıile 

t9 T,,Vv,q Ht9V4 • 
Mf:'IDAN/N/J-4 HINOI~ T'9H POJ • 
'TAJI "tAlt~lrETI H-t7ı/lt"l>l/'l'l>lt/JV 

t.'tli. yatımdaki geli1ıdir.) 

-29-
Bohu·Bohuları tetlıi~ t'de~c:ktim. Bu 
fır:;~ılht ı.la ayiııiıı mükemmel bir fo· 
luğ"rufmı ç .... miş oltu:aklım. 
Ayrıca. icabmda o sıralarda bir iki 

ı:l uüyük l:tbaııc:umla :ıtcş t'<lerek 
Bohu·l~ühıılım biıibirinc: kalubilir
dim. 

. maıı, iirkek bir tav~an gibi adet'a eı, 
rafı koklayarak yürüyen Pohua bir 
denbire sol tarafımızdaki ağaçlara 

herecanla bakarak durdu. Sağ eli· 
nin üç parmağını birleştirip §İmale 
doğru iiç defa s.11ladı. Galiba gene 
kiiçiik ny) ıldız kiimesini pokuzladı. 
Polıu:ıya lıeycn:ıımı bc}li etmedi: 

Bu labiytnı.in mükc:m.u:ıc:l uld~u 
rıu lıir defa uaha zihneıı he: aplı} a 
rak lekrttr mü=ıtcrilı \'c c.ıuiu olıuu~· 
lum. Yalmz hııyrd ettj~im şeylc:r 
den biıi de: Pohuarıııı kultuğu!ıda 

himli tance\ izi yapraklanııd:.m gu· 
ı ip J,uııd!lıı içindeki bi~arc 1-'.anlı ikiz 
~ocuğuıı }Jüli.uı "C)Uhalimiz ıuü<ldc 
tiııce gık ci:.tlıi ı.lcrneıui~ olması, ses· 
:iİı !>• ıız, hiç 1'3~ıımaclıuı ağlamn· 
ı.laıı e!ıaıeııgiı !\kilıetine doğnı gi· 
dişiydi. Buııu da Pwlıuaya sonnak· 
ı:m kendimi mene<ieme<liuı. 

- Polıua! kuzum, şu kollulunda 
ki çocuk neye hiç es çıkarmıyor? 

Pohua ~u ]>3sit l'e\':tbt veı-di: 
- !-.lulıl o uyuyor! 
- Nasıl U}u}or? .• Yoksa ölmll~ 

Biraz kava 

Bu sessiz Ok~·anu:ıtın ad:tl:ınn· 
dn, bütün adalarda olduğu gibi, he· 
men hiçbir :ıaman geceler :zifiri ka· 
ranlık olmaz. Ay olduğu azman melı 
taplar ne kad:ır parlak \e ihti~:ımlı 
olurlarsa ay olmadığı gecelerde ge· 
cenin karanlığını daima tadil eden 
bir takım e-srarengiz aydınltkbr \ar 
dır. Adalarda ya~:umş ol:ııılar lıu 
htıli pek güzel gorehilirler. Bunun 
sebebi ele her hale.le <lenizlerin gökle· 
re ak eden lıafif aydınlıkları ile de· 
niz ii tiiııc.leki lıa\ a talıakal:ırında 
duimt surette bulun:ın fcı ·ford:,ın 
ba~ka bir şey değildir • 

Unun için, ay olmama m:ı Ye u· 
z:ıktan zifiri karanlık görünme ine 
rağ,men Pohua ile ağaçlıklı dar yol· 
l:ırdan adanın daha 'ahşi cenup is· 
Likametine doğru kolaylıkla yüriiye
hiliyor. Yalda.tıkça daima fazalca 

ay<lınlamın yollarda bize yolumuzu 
gösteren cc:rarengiz bir aydınlık tıt· 
riyordu. 
Kü~ük bir t<'pcye geldiğimiz za· 

- Ne \•ar? 
Diye sordum. 

- l ~aret var! dedi. 
- lşaret mi? 
- Evet, 1\lau!. Şimdi derhal yü· 

.zümiize ma ·kelerimizi yapmalıyız? 
- Ne maı-kesi? .. 
Bunu SÖyliyerek merakla Pohua· 

rıın yüziine bakıyordum. 
Polıua: 

- Arlık tabulu yollara giriyoruz! 
Qi;-e mırıldandı \'e belinderl çıkar
dıfı geni. ve k:ıhn bir y:ıprağı açtı. 
Hu yaprağın içinde ıslak bey:ı.z bir 
rondde vardı. 

Pohua kolunda tuttubru ikiz ço· 
cu~u u_ulca yere bırakarak iki ~r
moğını bu beyaz maddenin içine dal 
dırdı 'e yüzüne parmağile içiçe üç 
beyaz ve kalın mü elles çizdi. Bu 
mü::ıelle !erin en dışındaki Pohua· 
nın ka~lannı örterek ucu çenesinde 
hitam buluyordu. Di~erleri, burnu· 
ııu \e dudaklarımn kenarlarını kap· 
lanuşlardı. 

Mufulıt kadmlarımn Tmlaklartna as
tıkları ağır kupeler (bu küpeler k"· 
lak ddikleriui gitlikçe büyiilmcğe 

malısııslm) 

Pçıhua sonra benim yanıma yak· 
la;-:tı: 

- Mau! sen de maskeleneceksinl 
dedi. 

- I't·ki! .. 
Pt-.Jıu:ı iki p:ım1:ığile ve alı~km bir 

-.iirnt!t benim de yüziime bu müscl-

lt·sled ~iircrken aldığım kokudan 
bu beyaz maddenin kireç olduğunu 
anladım. 

.\ııla~ıhyordu ki Bohu·Bohular 
.mil>ırlerini yüzlerindeki bu işaretle 
l3nıyorlardı. Fena da bir usul değil· 
cli. 

Zira aysız gecelerde yapılacak giz· 
li ayinlerde yüze ~ürüten beyaz ki· 
reç kadar birdenbire görünecek basit 
hir i5arct olamazdı. 

( /Jeı:a1'tt t•a) 



\ 
\ 

12 

CAFER MüSHil SEKER 
. . 

"Nezle - Grip ve üşütmekten hasıl olan' 
hastalıklarda hatırınıza gele~ek ilk isim 

. . .,. ,. " . .. . . . . . . 

! 

Baş - · Diş · - Romatizma Kadmlarm Ay Sancılarını 
Derhal · Geçirir. Eczanelerden 1 lik · ve· 12 lik Ambalajları 

nı lsrarla arayınız. Taklitlerinden sakının 

- Saç Bakımı -• 
Güzelliğin en birinci ı~ _ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedui eden tesiri mticerreb biI 
tıaçtır 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; ak~am

l:ırı 17 den sonra Laleli Tayyare 
.\p. Daire 2; No. 17 de hasıatarını 
k:ıbul etler. (Ttltf on: 23953) 

DOKTOR - OPERATÖR 

Hamdi Hako 
Pazardan başka hergün 14 den 
19 za kadar Bakırköy Osmanlı 

bankası ap:ıt. No. 5 

Dr. irfan Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karımnda eski Ktod F arer 
sokak No. 8 - 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye 'kadar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

İstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel : 22398 

O ksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN 

Ademi 
HAKKI EKREM 

iktidar 
v e ~en @ie'4şel!<DDğlne n<aırş u 

--------Tabletleri h er eczanede ar&)"Dll%. PMta kutusu 1255 Hormobbı ....... . 

' . t ' 

P~ylfilüır 
Mayası 

Ecnebi memleketlerde tahsil TO ilıtis::ısile maruf ,.e sureli 
mah.msada gctirttijtimiz bir ecnebi nıarifelile hı::ınbulda kendi 
Cabrik:mııztla yapmakta olduğumuz ve SARK ınarkasilc 

piyasaya çık::ırdığııııız peynir ınay:ısıııı l>ülUn nınnclracıl:ıra ,.e 
toptan s:ılıcıl:ıra ve cli~er al:ikad:ırlar:ı f:ıvı;iyc cıleriz. Bütün di
ğer mayalardan yüksekliğini, tcıııiılit{ini her fiirlii kunetini te
min ·ve garanti ediyoruz .• 4..rıu erlı:ıılrrr nümunelik d:ıhi gönde
rilir. Fıçı ile ve şişeler içinde ~:ıtılınakladır. 

ADRES: 1sı:ınbııl - Balıkpaz::ırı Sü ngercilerdc 83 numarada 
Şakir , .e Abdurrahim Siitcr k:ırdcşler lic:ıretlı:ınesi. 

Diplom Terzi 

Hakiki tek ko~trirnlük İngiliz 1m. 
maşlarımız l<(elıııiştir. - 113 Beyoi}lıı 
Parmakk.ıpı Gayrcl Apt. Tiirk Foto 
evi ıistıinde. 

SOMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 
Siimcrbank Yerli ~fallar Paz:ırlarile :r:ıplıkları tcm:ıslarılan 

lıerh:ın.ıü bir selıclılc ıneınnunkalrııı.r:ıcak olan ~ayın halkımı 
:r.ın badema bu lumıslaki şikayetlerini, hemen intaç edilmek 
üzere, ındnı.al:ırımır.cl:ın derhal telefonla ''eya yazı ile aşa~ıc,la
ki nıım:ıra YC :ıılrcslcre biltlirıneleri rica olunur. 

SC!ltETlRAXK 
1;111ıınıt ~füdürliiğü 
Ankara 

SOl\lEHBANK 
lstanbııl ~ıılıc~i 

Telefon: 1738,19'.!2 

l ,. • • .. ' - ~ • . • 1.• Yoyrnda c:ldde~i, C:alala Telefon: 4 !9G!l 

·rürk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide ·: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

SO~lERBXK 
Y t'rli ~fııll:ı r P:ızarları 
Mües~esesi Miidürlüğv 
1 inci Yakıf ilan 
B:ılıçek:ıpı, fst:.ınbul 

, ~ Dr. Sup hi Şen ses ""11! l p ~ Dr. Hilmi Koşar ... 

I 
/ drar yolları hastalıkları 1 Haydarpaşa hastahanesi züh-

mütehassısı Zühreviyc mütehassısı has 
Beyoğlu Yıldız sineması kar- talarını öğleden sonrala 
şısında Lekler apartıman. Fa rx AGACAMU karşısı Ahu-

kirlere parasız. Tel. 4392-1 dudu 8 . No. 1 de kabul eder. .................. 

Dca borncdla 
kaşe 

EKSPRES HATLA R! 
Pire, Birindisi, Venedik. ADR!A 

T rieste CEL!O 

Gala Rrhtrmından her Cuma 
tam saat 10 da 

P ire) Napoli, Marıilya, Genova 
Saat 10 da Galata Rıhtımından 

ADR!A 
CELİ O 
ADR!A ıı 

~· " 
C!TTA'di Bft.ltİ jJ 

~' . e sıı.ııt.-ıııı 
İstanbul - pır ti ~· 

NaP~0 
" " :Mafi1lf~ 

" ----C-am-pi-:d-oglio 

P ire, Napoli, MarsilyaJ Genova C~il· icia. 
Caldc.a 

ı 

j 

Kavala, Selinik, Golos, Pire, 
Patras, Aysaranda, Birindisi., 
Ank~ Venedik, Trieste 

Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Kalamata) Patras, Birindisi, 

Venedik, T rie.te 

Burgu, Vama, Köstence 

Quirinale 1 / 2 
Cilicia. 8/ 2 
!seo 11/ 2 
Diana 15 /2 

Sulina, Kalas, !brail 

Fenicia. 

Abbazia 
Fenicia. 

ı 


