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Fener Süleymaniyeye, Beykoz da 

Koca Yusuf Pol Pons 
Maçı Devam Ediyordu 

İstanbulspora Galip Geldi 
--.:::.:::::. c=----

ISTANBULSPOR: lik maçlarına dün Taksim sta-1 
dında devam edilmiş, günün en 
mühim ka.ılılaşmaın olan Vefa -
Galatasaray maçında, Galatasa -
ray ııfıra karşı bir sayı ile galib 
gelmiştir. 

Nejad - İamail, Ali - Sami 
Dedeoilu, Hasan, Salahaddin -
Orhan, Tarık, Adnan, Emin~ Ali. Galatasaray aantırfora Vefa kalecisile kartı karııya 

Maç saat üçü on g-eçe, Hakem 
Ahmet Ademin idare;;inde başla -
dı. Vefa takımı sahaya şu şekil
de c;ıkmıf1!ı: 

İlk beş dakika, iki tarafın kar-
111Jıklı hücumlariyle geçti. Altın

cı dakikada hakem İstanbulspor 
aleyhine bir :firikik cezası verdi. 
Bu firikik, Beykozluların ilk go
lünü temin etti. Bunun akabinde 
da, Orhan, TutanbuJsporun beraber
lik sayısrnı çıkardı. 

Azad - Vahid, Saim - Sa -
fer, LUtfi, Süleyman - Adnan, 
AbdUf, İhsan, Şükrü, Adnan. 

GJLlatasaray takımı da şu oyun
culal'dan mür&kkebt!: 

Sekizinci dakikada, Beykoz 
aleyhine bir penaltı cezası verildi. 
Bu penaltıyı Hasan, topu avuta a

Oaman - Lutfi, Adnı::.n - Mu- tarak kaçırdı. 
sa, Bedi, Ekrem - Necdet, Süley- Artık, iki taraf da canlı oyna-
man, Buduri, Mehmet, Salahaddin. 

Maça Vefalıların ayağiyle baş-
la.ndı. Rüzgar Galatauray aley
hine idi. İlk on dakika, ekseriyet
le Galata3arayın hlkimiyeti al -
tında ıreçti. Onbirinci dakikada Bu 
duri, Galata.sa.rayın ilk golünü 
yaptı. Fevkalade bir vole ile yapı
lan bu gol, ofsaydden olduğu için 
sayılmadı. Yirmi be11inci dakika-
7a kadar, oyun, kah Galatasa
rayın, kAh Vefanın hücumlariyle 
geçti. 

Yirmi beşinci dakikadan ıonra 
Galat~ray, h!kimiyeti, tamamen 

mağa başlamıştı. On yedinci da-

kik.ada, Bey koz, kornerden ikinci 
golünü de yapmıştı. Biraz sonra 

İstanbulspor beki lsmailin 1~mhş 

vuruşiyle Beykozun UçUncii golü 
kaydedilmişti. Birinci devrenin 
bitmesine birkaç dakika kala İs
tanbulspor penaltıdan bir aayı da.
ha yaptı ve birinci devre 2 - 3 Bey. 
kozun g&libiy~yle neticelendi. 

İkinci devrede Beykoz tama -
men hakim oynadı. $&.hah iki, KA.-, 

ele almıştı. Şimdi Gal.a.tuara.y mu ',,.,,,,,._,,,,,,. 
hacimleri Vefa kalesine arka arka
ya hüeumlar yapıyorlar, top, yal
nız Vefa nısıf uhasında d<>la.ı,ı-

ikinci deYN: 

Bu devreye Fenerliler daha. se
ri bir aurette batladılar. Daha be
tinci dakikada Süleymaniyenin i
kinci takımının kaleciai olan Sali-

haddinin elinden kaçır.dığı topa 
yetişen Fikret Fenerin üçüncü go
lünü çıkardı. Bu golden sonra Sü
Jeymaniye takımı daha ziyade bo
zuldu. Ve 22 oyuncu da Süleyma
niye yan sahasında toplandı. Bu 
mütemadi tazyik neticesinde yir
minci dakikada Esad biraz sonra 
Şaban ve Yaşar tarafından atılan 

gollerle maç 7 - O gibi farklı bir 
ııetiee He Fenerin galibiyetiyle 

netice) endi. 

58 88 00 
HİLAL: 3 -T. KAPI: 2 

Hilal - Topkapı karşılaşması 

dün Kadıköy Fener stadında ya
pıldı. Maçı Şazi idare ediyordu. 
Mektepliler hakkında verilen ka -

rıa.r her iki takımı da hayli sarsmış 

nm ilk golünü kaydetti. 
Otuz beşinci dakikada, Topka

pı orta. muhacimi Osman, aldığı 
bir pası gayet iyi kullanarak topu 
HilA.l kalesi ağlarına taktı. 

;Bundan sonra, iki taraf da sa
yı yapamadılar ve maç, 3 - 2 Hi
lalin galebe$İyle bitti. 

Beşiktaş 2 Beyoğluspor 2 
Dün Şeref stadında Beşiktaşla 

gayri federe kulüplerin en kuvvet
lisi olan Beyoğlu spor karşılaşmış-

lar, neticeleri mütevazin bir oyun
dan sonra iki taraf yaptıkları ikişer 
golle berabere kalmışlardır. 

Barutgücü Galip 
.buyilk bir kalabalık önünde ~ 

çok heyecanlı bir çarpışma netice 
sinde Barut Gücü A takımı Davut
paşa A takın1.ını 3-0 mağlup etmiş

tir. 

V oley~ ol maçları 
Beyoğlu Halkevinde bir müd

dettenberi yapılmakta olan Voley
bol müsabakalarına dün de devam 
edildi. Yapılan müteaddit müsa
bakalardan en heyecanlıları birin-

ci katagoriye meneup olan takım -
Jar arasında cereyan etti. Netice
de Haydarpaşa Gazi Beden Ter-

biyesi okul "15X12 - 15X7" Ve 
Mühendis de Kurtuluşu "15X9 -
15X7" yenmeğe muvaffak oldu. 

yordu. Fakat bu mütemadi ve 
mUstemir hücumlar, ya Vefa sant
rahafı Lütfi tarafından kesiliyor, 
yahut kalc'Ci Azad muhakkak a-ol
leri akim bırakıyordu. Oyunun en 
heyecanlı devresi idi. Bu heyecan 
Galatasarayın mütemadt hftcum
lan birinci devrenin ımnuna ka -
dar devam etti. 

. Puvan vaziyeti 

Fa.kat, bunlardan bir sem~re 
eld~ edilemedi; Birinci devre, sıfır 
SJfıra beraberlik!<? bitti. 

İkinci devrede rüzgar Vefa a. -
leyhine idi. Hatta, biraz daha 
şiddetlenm~ olara.k esiyordu. İ -
kinci devrenin ılk on dakikası ilsi 
tarafın :ışağı yukan mütevazin 
bGcumları ve müdafaalariyle geç
ti. On dakika sonra, Galatasaray 
mutlak hAkimiyeti ele almış bulu
nuyordu. Fakat, mütemadiyen 
fırsatlar da kaçıyor, bir türlü gol 
çıkarılamıyordu. Bu hal, yirmi 
dakika kadar aürdü. 

İkiııci devrenin otuzuncu daki
kası ... Galatasaray lehine, Vefaya 
bir penaltı cezası verildi. 

Penaltıyı Adnan çekti. Adnan, 
fevkalade bir şilt çekti. Top; direği 
yalayarak kaleye girecek gibi gö
rünüyordu. Fakat, böyle olmadı. 
Direğe çarpıp geriye döndü ve Ve
fa kalesi bu gol tehlikesini de at
Jatmıf oldu. Vefanın fevkalade 
tansı 'YUdı, 

Oyunun bitmesine az bir za -
man kalmıştı. · Galatasaraylılar 

muhakkak l'&lib gelmek için çırpı
nıyorlar, ellerinden geldiği kadar 
gayret urf ediyorla.rdı. Oyunun 
.onlanna doğru, Vefa beki Va
hid, ark&d&'}ı Süleymıa.nın bi:r ileri 
pasını çevirmek isterken yanlış bir 
V'Q?'llf yaptı. Bu hatalı vuruşla 

top Vefa kale.ıinin ağlanna takıl
DUf, Galata.sarayın ilk ve son go
Jtt:nü Vefalı Vahid, kendi ayağiyle 
yapm~. 

Biraz sonra hakemin düdüğü o
yunun bittiğini ilin etti ve Galata
ıaray sıfıra karşı bir u.yı ile ga
lfb olarak sahadan çekildi. 

BEYKOZ: 6 - ISTANBUUPOR: 3 

Dtln, Taksim 11tadında 1stan -
:bulsporla Beyk.ez hr~ılaştıl.ar. O
yunu İzzet MW"hiddin Apak idare 
ediyordu. 

Takımlar aahaya. töyle çıkmıt
}ardı: 

BEYKOZ: 

Kandilli - Halid, Mehmet -
Fethi, M..._,a. BalaadJr - y_. • 
Jian, a.tH, f.ı.aJt, l....U. k&•ım. 

-
Beykoz kalecisinin bir kurtarışı 

znn da bir gol çıkardılar. Buna j 
mukabil İstanbulspor ancak bir gol 
yapabildi ve maç 3 - 6 Beykozun 
galibiyetiyle nihayete erdi. 

00 00 00 
FENERBAHÇE: 7 
SOLEYMANİYE- O 

Fener stadında yapılan lik maç
larının en mühim karşılaşması Fe
nerbahçe - Süleymaniye takımları 
arasında idi. Hakem Halid Gali -

mektepJi oyuncularını kadroların -

dan çıkaran iki takım da çok za
yıf bir halde sahaya çıkmışlardı. 

Takımlar, sahada, şu şekilde yer 
aldılar: 

HİLAL: 

Murad - Akif, Muammer -
L6.tfi, Zeynel, Haluk - Muatafa, 
Rüatem, Salim, lbrahim. 

TOPKAPI: 
Abd'ti!kadir - Hıriato, Saba~ 

haddib - Emin, Tahain, Ali -

bin idaresinde cereyan eden oyu
na takımlar şu kadrolarla çıktı

lar: 
Ziya, Salahaddin, Oaman, Kamil, 

FENERBAHÇE: Hüaamettin - Hamdi. 
Lebib, Fazıl - Eaad, Aytan, M. 
Retad - Seih, Ali lıza, Yatar, 
Fikret, Şaban. 

SÜLEYMANİYE: Salahaddin -
Maritan, Danİ.f - Naim, İbrahim, 
lbrahim - Faruk, Raif, Şahap, 
Nedret, Rauf. 

Fenerb.llhçe bugünkü maçın -
da emektar beki Fazıl da yer al
mıştı. 

Oyuna rilzg-an aleyhine dü -
ten Fenerin bir akıniyle ba,ıandı. 
Ve bu akın Sttleymaniye müdafa
asında kesildi. Fenerin ilk daki-

kalardan itibaren oynamağa baş
Ia.dığı hlkirn oyuna nazaran ma
çın farklı bir netice ile bitec~ği 

tahmin dilbilirdl. Biriblri ardısı

ra yapılan akınlardan birinde Şa-

ban ilçlincü da.kikada sıkı bir şilt
le Fenerin ilk golünü çıkardi. Bu 
golden sonra Süleymaniyeliler ya-

vaş yavaş toplanarak oynua mü
tevazin bir cereyan vermeğe mu
vaffak oldular. F.aka.t 25 inci d~ 
Jdkadan agnra yine Fenerin oyunu
nu b.bule mecbur oldular. V & bi-
ri'Mıi de'f1'8 80 uııeu dalci.kada Ya.. 
pnn attatı ~olle 1 - O Stıl&ymanf
yahı aJ.e7hJM D.ti4.Necndt 

Oyuna, Topkapının merkez -
den hücumiyle başlandı. Topkapı-

lıl&r rüzgara karşı oynuyorlardı. 

Oyun oldukça heyecanlı ve iki 

tarafın cansiperane gayretleriyle 
g~iyordu. On beşinci dakikaoa, 

HllAI sağ acığı, i'eriden aldığı uzun 
bir paaı çok i'ilzel kullanarak Hi
lllin ilk ııayısını çıkardı. Bir kaç 

dakika sonra da Mustafa ikinci 
rolü kaydetti ve birinci devre 2 - O 
Topkapı aleyhine neticelendi. 

İkinci devrenin ilk zamanların
da, Hilllli Salim, Topkapı mü-

dafilerin.in fazla ilerilem&lerin -
den iatifad~ ederek topu ağlara 

taktı v• HilAlin üçüncü i'Olünü 
yaptı. 

İkinci devrede, 
kapı lehindeydi. 

rüzgar, Top-

Topkapılılar, bundan da isti-
f ade ederek hAkimiyoti ele aldı-

lar. Bilhassa Osman, KAmil ve 
lb.mdf çok güz.el oynuyorlar, Top
kap' muhacimleri, ıık sık, Hilal 

kalesine akınlar yaparak tehlikeli 
anlar i'eçirtiyorlardı. Bıı hiicum -

lann ilk aemere~i yirnı· "Pkizinc!il1 

dakikada alındı: HaırıJı. Tupkapı-

Beşiktaş 12 9 3 o 
Fenerbahçe 12 9 2 1 
Galatasaray 12 9 2 l 
Vefa 12 6 ?, 3 
Beykoz 12 5 3 4 
Hilal 12 3 1 8 
htanbulspor 12 2 2 8 
Topkapı 12 3 o 9 
Süleyman iye 12 1 3 7 

Son fırtına 
İaeboluda Çok şükür 

kazasız geçti 

33 
32 
32 
27 
25 
19 
18 
18 
17 

İnebolu, (Hususi muhabirimiz
den) - Son kanunun ikinci pa
zartesi günü tam saat (12) de a
ni olarak bastıran batı karayelin
meydana getirdiği dalgalar sahil
lerimizi dövmeğe başladı. Fasıla

sız ( 48) saat süren bu fırtınada ci 
varımızda çok şükür hiç bir ka
za kaydedilmemiştir. Küçük tek
neler, ufak tefek motör ve yelken 
liler fırtınayı hisseder- etmez Hış, 
Kinyolu ve Ayandok koylarına sı 
ğınmaya muvaffak olmuşlardır. 

Karada ise İnebolu - Kastamo
nu yolu yağan karların fazlalı -
ğından tamamen kapanmıştır. Bu 
yolda dört gündür vesait işleme
mektedir. Posta kamyonu ancak 
(20) nci kilometreye kadar gide
bilmiştir, ondan öte8ine postayı 

katırlarla göndermek mecburiye
ti hasıl olmuştur. Fırtına ve. kar -
dan civardaki telgraf ve telefon 
hatları bozulmuş ve bunlann der 
hal tamiri için hat çavuşları a-ön
derilmlştir. 

İnebolu - Kastamonu yolunun 
biran enci açılması için kazamız 
jandarma komutanlığına da emir 
v-erilmiştir. Yolun açılması için 
bUmmalı bir faaliyetle çalıı,ılmak 
tadır. 

~----H--a-lk_e_v_l_e_rİ------, 

~~~~~~~~ 

Şehremini Halkevinden: 
l·~vimizin Farıfal' kolu çalışma 

glinlel'i perşembe ve pazartesi gün 
!eri olarak aynlmı~tır. Kadro:ıunü 
gen i~lettiğ'i ııdf'n yeni dt•ıı Joı ydol -
mak j-.tiyeııleriıı ht1 ı· gtiıı fotoğraf 

\'e nüfn~ kağıtları ile e\' sekl'eter
li4in emüracaatları ilan olunur. 

Biraz Evvel Pol Ponsu Alkışlıyan
lar Şimdi Yusufu Tutuyorlardı 

--·.....w*-ıı-·-··-·--
Bir iki saniye süren bu tehlikeli 

vaziyetten sonra Pon::ı bütün ener
jisini bileklerinde toplamış, Ymmfun 
kollrını birbirinden ayırmış, bir an
da minderin ta öbür ucuna fırlamı~
tı. 

Onun bu güzel hareketini taraf
darları dakikalarca alkışlo.mış, Pons 
yavaş yavaş tekrar şımarmağa, nıı
maralar yapmağa başlamıştı. 

Koca Yusufa bir iki oyun yaptı, 
faşırttı, tarafdarlarına dakikalar -
ca kendini alkışlattı .. 

Onun, birkaç dakika içinde tekrar 
eden bu hareketleri Yusufu sinirlen
dirmeğe haşhyor, Koca Yul)Uf gözle
rini açmış, bir punduna getirip ko
lundan budundan, enseı:;inden kel
lesinden, neresinden olursa yalfala
mşk, hasmftlı yere vurmak için ka
fasında vaziyet taı;arhyordu ... 

Dakikalar uzadıkça, halkın heye
canı ziyadeleşiyor, hel'kesin sinirle· 
ri, bazan katılıyor, bazan burkulu
yor, hazan gc\'şiyordu. 

Salonun havası, lodosun, poyrazın 
karayclin birbirine kanşaı ak üzerin 
den estiği bir denizin dalgaları gibi 
karmakarışıktı. 

Pol Ponsun güzel bir h:ıreketini ta 
rafdarları, çılgın gibi alkışlarken, 

beri yanda Koca Yusuf şimşek gibi 
yerinden fırlıyor, koca Pol Pon:fü 
iri bir manda gibi kaldırıp yere vu
ruyor, bu sefer onun tarafdarları al· 
kıştan salonu birbirine katıyordu 

Onların alkışları daha bitmeden, 
Pons diiştLiğü yerden kaplan gibi 
havaya fırlıyor ve anide Koca Y•ı
sufa mukabil bir taarruz yapıyor, 

biraz evvel Yusufu alkışlıyanlar 

birdenbire susuyor, bu sefer Pon-; 
1 

taraf darlarının haykırışları, bağl

rışları, müdhiş alkışları salonu bfr
birine katıyordu .. 

Velhasıl her iki ta.rafın hamleleri.! 
en küçük muvaffakiyetleri büyük 
bir al~kn ile takib ediliyor, binlerce 
insanı her gN:;cn saniye heyecandan 
deli ediyordu. 

Bazan salonun derin uğultus11 a-
rasından yükselen: 

- Bravo Pol Pons!. 
Sadalarını: 

- Viv le Türk! 
Sesleri boğuyor, yüzlerce insanın 

ağzından bir anda çıkan bu haykı

rışlar salonda anlatılması çok mür 
kül olan vaziyetlere sebeb oluyor
du. 

Her geçen saniye Koca Yusufu 
düşündürüyor, Pon::ıun her yaptığı 
numara onu hiddetlendiriyor, biraz 
daha sinirlendiriyordu. 

Güreş yerinin dibinde oturan Fi
liz' Nurullah ile Kara Ahmed, he
yecandan buz gibi olmuşlar, otur
duldan sandalyelerde adeta donup 
kalmışlardı. 

Çünkü herif Yusufa tahanımiil 
gösteriyor, hatta zaman zaman ta
rafdarlarmın alkışlarına m37Jıar o
lacak muvaffakiyetler de elde edi
yordu. 

Koca Yusuf artık karar vermişti: 
Karşısında kurd gibi ke.çan, ele 

avuca eığmıyan, hazan dH hiç ümid 
edilmedik bir anda dehşet saçan 
hasmını birden bire yakalamak, sa
vurup şanodan dışarı ftrlatmak, 
kafasını, kolunu, bir yerini lrırmak 
istiyordu ... 

Pons ise, tarafdarlarının alkışla-
rını: 

- Haydi Pol Pons ! 
- Yaşa arslan! 

- Vur şu {lürkü yere! 

Gibi bir takım kendi:;;ini teşci eae
cek sözlerle haykırıı,lannı duyduk
ça şımarıyor, o da Ynsufun üzeri
ne atılmak, bir yerinden yakalayıp, 
bir EıeylC'r yapmak istiyordu. 

Halk, her ikisinin aklından geçen
leri duyuyor, işitiyoı·muş gibi heyd· 
cana geliyor, binlerce insan: 
-Çıt! 

Çıkarmadım duruyor, her iki 
pehlivanın tarafdarlan da tuttukla· 
rı pehlivandan şimşek gibi bir hare· 

ket bekliyordu. 
Koca Yusuf, alaturka gUreşte ol

duğu gibi iki bacağını münasib Mr 
mesafe ile birbirindf'.n ayırmış bu
lunduruyor, ve el ense vuruş vaziye
tinde duruyordu. 

O sıradn ok gibi yerinden fırlıyan 
Pol Pons, bir anda ayağa kalkan 
binlerce insanın önünde Koca Yu
suf a saldırmış: 

- Haydi Pol Pons! .. 
Sadaları salonun duvarlarını titre

tirken Koca Yusuf, birdenbire has
mına sarılmış, havaya kald~tt. 

Fakat o anda nasılsa Yusufun e
linden, demir bileklerinden kurtulan 
Ponsu tekrar arkasından koşarak 
yakalamış, müdhiş bir el ense vura
rak burun üstü mindere, yere yapış· 
tırmıştl. 

Biraz evvel Pol Ponsu alkışlıyı::ı.n, 
deli gibi: 

- Haydi Pons ! 
sadalarile haykırışn.n halk birdenbi
re susmuş, bu sefer, Koca Yusufu 
sevenler, onun galib gelmesini, na
mağli'ıb Türkün yenme.sini isteyen
ler: 

- Haydi Yusuf! 
- Haydi Türk! 
- Viv! Viv! 
- Viv Türk! 
Seslerile haykırıyor, bu tilylt>r 

ürpertici seslerin arasında Koca 
Yusuf, altından kalkmak, bir anda 
ok gibi havaya fırlamak isteyc:n 
hasmını tek boyunduruk ve tek çap · 
razla bastırıyor, ve müdhiş bilel:li 
elleriyle bir bohça gibi toparlıyor
nu . 

Şimdi kendi taraf darları bile sus
muş, manda iriliğinde olan koca Po1 
Ponsu bohça gibi toparlıyan bu deh
Şt'tli 'l'ilrkün ne yapmak istedi~irıi 
anlamak, bir an evvel bu hareUHin 
neticesine sükunetle şahid olmak i
çin binlt>rce insan put kesilmişti. 

Koca Yusuf, altında toparladığl 

müdhiş hasmını, kadınların, kızla

rın, ciyak ciyak haykmşlan arasın
da oldukça yüksek olan güreş yerin
den halkın içine fırlattı, bir manda 
yavrusu gibi ta ahalinin ortasına ~.4 • 
tı. 

Biiyük bir tesadüf eseri olarak 
Pol Pons halkın ortasına ayak üze
ri düştü. 

Onun ayak üzeri düştüğünü gö~n 
Yusuf, halkın mildhi.ş bağrışlarını. 

hakem düdüklerinin tatili faaliyet 
için ötüşlerini dinlemiyerek, hemen 
güreş yerinden aşağı atlıyor, önün
de çil yavrusu gibi dağılan, dti§llp 
bayılan insanları çiğniyerek, hcıs

mını yakalıyor, ve bağırta bağırta 

altına alıyor. 
Salonun içi ana baba günü olmuş, 

herkesin yüzü korkudan solmuştu. 
Hakemler koşuyor, düdUklerinl 

öttürüyor, ahalinin bir kısmı Ywm
fun etraf mı sarmış, bir yerinden tu
tabilmek, ayırabilmek için etraf m
da dört dönüyordu. 

Halk ona müdahale ettikçe Yusuf 
hasmını altında eziyor, onu ayırmak 
Pol Ponı:m altından almak için ko· 
şup gelen: 
-A be Yusuf aga! Bırak yere ar-

tık! 

Deyen Kara Ahmede de: 
- Haydi be sinko ! ( •) 
Diyor, tekdir ediyordu. 

Ne Filiz, ne de K8.1'8. Ahmed, onu 
ayırmıya muvaffak olamıyorlar, ha
kemlerin -düdükleri, halkın haykırıp 
bağırmaları onda en ufak bir te~1r 
bile bırakamıyorlardı. 

Koca Yusuf, gözleri kan çan~ınıt 
dönmUş, burnuna kan kokan ı.ıir 

parsın karakterini almış, blitUn in
sanlık hislerinden sıyrılmıştı. 

Altında ezdiği hasmını bir tüt ~ii 
bırakmak, ayağa kaldırmak istemi
yor, halkın müdahalesine rağmen 

mütemadiyen bastırıyor, sırtını yenı 
getirmeğe çalışıyordu. 

(Devamı var) -------(.) Slnko: Çocuk demektir. 
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Görünmiyen 

lmfmttA AIJAftiB - r Siv~sta Şiddetli Bir 
Aşık _J{ış Hüküm Sürüyor: 

Eski bir ata sözünü (Radyo ma
kineni nasıl kullandığını sövle, se
nin nasıl bir ta.biatin olduğunu söy
liyeyimJ şeklinde zamanımıza mu
vafık bir surette kullanabiliriz. 

sık ziyaret edemezlerdi. Zira araya 
ne de olsa deniz glriy-01-du. 

Filhakika büyük şehirler. kasab"t
larda, bütün gün. gece ve gUndüz 
müzik ve lakırdılar, pencerelerden 
kapılardan sızar, ortalığı gürültüye 
boğar ve asrımızın tenef fü8 ettiği 
daimi sinir buhram havasında mü
him bir yer tutar. 

Belki bir güu bu tahammül edil
mez suiistimal de bir kanun ile tan
zim edilecektir. Faknt şimdilik bu. o
yuncak lıc."lüz çok yeni olJt:ğundc.n 
herkes hevesini almaktadır. Ve insa
nın en fazla asabını bozan §CY de, 
radyo amatörlerinden birçoğunun 
makinelerini sonuna kadar açtıkta~ 
sonra kutudan çıkan müzik ve h1ktr
dı1ara ehemmiyet ' ·ermeden konuş
mn ları, dolaşmaları, ~yayı dilzelt
melcri, musluklnı ı açıp kapamaları 1 
ve hatta sokağ·a çıkmalarıdır. Sanki 
bunu komşularım hiddetlendirm~I{ 

için yaptıklarını bile düsünmek ca
izdir. 

Yalııız bu vaziyete rağmen insan
larda his ve duygular da tamamerı 
ölmemi§tir, hatta 1039 da bile. E\·· 
}erinde btitün bir mahalleyi zıvana
dan çıkaracak kadar kuvvetli ma
kinelere salıib olan ve bundan an
cak kendileri için istifade eden bazı 
kimseler de vardır. Bunlar arıısın
da. o derece hisli ola.nlan vardır ki, 
m:ıkineniıı yanında yapmı~ oldukta
n hususi mcvkie geçerek adeta bh' 
vecd ve seesizlik i<~erfainde müzik 
parçaları..'1l, şarkıları dinlerler. 

Feride de bu nudir tesadüf edilen 
insanlardandı. Küçilk1Uğünd€'nbcrt 

çok güzel piya.'lo çalan genç kadm 
musikiden anlar ve zevk duyardı. Bu 
sebebdendir ki radymamu komşu

larını rahatsız etmek için kullanaca
ğı yerde münzevi hayatında bir zevk 
vasıtası olarak kullanırdı. 

Eugiln, biitün vaktini evde geçir
mek meselesi artık mevzuubahs o
lamaz. Fakat radyo, kendisini iyi 
kullanan, dilinden anlıyan kimselere 
yalnı7. da ols:ıl:ır, i;:ıi ya kit geçirtir. 
t~te Feride. küçük ve §ık salommdn 
yalnız başına, gözlerini kapamıEi bir 
halde, saatlerce radyoswmneb·afa 
saçbğı hafif musiki nağmelerini 

dinler, kentlisini başka diyarl::ırda 

farke&rdi. 
Serveti kendi.sinin bu §ekilde ya

§amasına nılisaade edecek vaziyet
te idi. 

Genç yaşında evlenmek, otuz ya
~ında kocnsmın ölümüne ı:ahid ol

" mak, çocuğu bulunmayıp küçllcük 
ellerinde mühim bir servete malik 
olmak, kendisine hayatın seçtiği pi
yango idi. 

Gtizel bir bahçe i ;erlı:iinde, ağaçlar 
arasında saklanmış gibi duran Su· 
adiyedeki villasında yaz kış oturur, 
yazın sayfiye hayatından istifade 
ettiği gibi, kışın soğuk günlerind~ 

taciz edici 7jyaretlerden kurtulur
du. tstanbuldaki tanıdıkları onu yn· 
lan ve güzel bir mcykide de olsa sık 

Katledilen Jenni'yi düşündü. 

Bir taraftan da genç kızın 

Ferideye radyosu kfil'i geliyordu. 
Dinlediği güzel bir mUzik on arka
daşına. bedeldi. 

Nihayet bununla uğraşa uğraşa 
öyle bir hale geldi ki, artık yqa.dı
<Yından tamamile ayn bir muhiti mu-eo 
hayyeleslnde kurmağa başladı. Or-
kestralar, şarkılar, nutuklar, reklim 
far arasında, bilhassa bir şarkıcının 
hazin ve uzaklardan gelen sesi kal
binin en ince tellerini ~ arsıyor, ken
disinden geçiriyordu. Genç kadın 
aşık olmuştu. 

Bu adamın zevki, beğendiği şarkı
lar da Fer:i.denin sevdiği pa.rçalardJ. 
Bazı günler de o derece heyecana 
düşllyordu ki sevincinden ağlıyor
du. Bun an ara sıra kendisini gör
meğe gc1en arkadaşlanna da. bahse-
diyordu. Arkadaşları, duyduğu bu Karlar altında kalan 
hisle:--den dolayı genç k dına takılıp Sıvas, (Hususi muhabirimiz-
lıiillc ediyorlardı. den) _Yakın zamanlara kadar ha-

Bir gün çocukluk arkadaşlarından valar çok müsaid bir şekilde gider
biri, Ferideyi, tertib ettiği bir çay ken birdenbire dünden itibaren de· 
ziyafetin~ çağırdı. Onun böyle da- ğişmiş ve şiddetli bir kar fırtınası 
vetlerden hoşlanmadığını bilirlerdi. başlamıştır. Sıvasın her tarafı ka
Fakat o giln çok ısrar etmişlerdi. lın bir kar taba.kası altında kalmL~
Gcnç kadın uzun müddet ı~rar ettik- tır. Kazalardan GUrün, Kangal, Su
tcn tonra bu daveti kabul mecburi· şehri, Kozluhisara da fazla kar 
yetinde kalmıştı. Ve ziyafet günll. yağmış ve devam etmektedir. Bu
gürlıltü ve nc.~'cli bir salona girmiş- nunla birlikte yağan kar bölgede 

ti. ts()-60 santim arasındadır. 
Kalabalık davetlerde olduğu gibi Çok şiddetli soğuklar da fazlasUe 

birçok kimseler ayakta konuşuyo", hilkllin slirmektedir. Kazalara karın 
dolaşıyor, yekdiğerine fazla dikkat fazla yağmaaından birçok köy yol-
ctmiyordu. lart kapannllljtır. 

Genç kadın salondan içeri girinc~ Soğukların başlaması ile ~ehirde 
arkadaşları derhal karşıladılar. Hep maden kö:nilrli bulunmamaktadır. 
sinin yi.izun<le neş'e ve tebessüm do- Halk bu ylb:den sıkıntı i<;eıisinde
laşıyordu. İçlerinden biri bir tşar~t 
verdi. zun boylu, iri bir ~enç ilerle · <tir. Gönderdiğim resim kar altında 

SiYastan bir görilnüş 

nunda da fikirlerini söylemek sıı r,· 

tile arkad~larını aydınlatmaktadır. 
Değerli kültür direktörümtizt.ın bu 

verimli çahşmalarıru candan karşı-
larız. 

1 
Şehrimizde kumlan ~imento ı 

fabrilmsı ! 
Şehrimiz Nüınune çiftli~i civarın· ı 

da Sümerbank tarafından kurulmak 
ta olan büyük çimento fabrikaa\r.;n 

inşaat faaliyeti devam etmckteclir. 
önümüzdeki ağustos ayı içcl'isinde 

makinelerln montajına başlanacak

tır. Aldığımız malümata naz::ı.r~n 

fabrikada gündl! 300 ton çimen':.o 

istihsal ediJecektiı. ileride bu mik

dar 600 tona çıkarılacak -ve mer.·üe- ı 

ket ihtiyacının yarısını karsılıyacak
tır. 'kalan Sıvası göstermektedir. 

di.Ve bin bir kaf:.dan çıkan Iakır- Neş'et Nafiz 
dılann doğurdugu gürültü arasınds Ualke"i kötübhanesi 

00 
~ ~ 

ev sahibesini!,: Şehrimiz Halkevi kitabsaray n. Halkevia balo 
- Bak Feride, sana D ... yi tak- yayın kolu zengin bir kütübhane:ri 

., ded·~· d İnebolu, (Hus-ıi) - Halkedn-dim edeyim, tanıyor musun ıg.- hal.km istifade.c:;in~ açmıştır. Bura ı:ı. 

ni i~tti. değerli kitablar, gazeteler, mecmu- deu yılbası miınasebeti,rle ortao-
D ...... radyod::ı.ki şarkılarını heyP alar yer almaktadır. kul menfaatine bir balo vet•ilm'~, 

can içerisinde dinlediği adamdı. Bu· Kültür habt'rleri da\·etliler subıtha kadar e>frlen -
nu iıtitil' işitmez, arkad~şlarının ve Şehrimizde bulunan ilk okul öğ- mişlerdir. 
bizzat D ...... nin ş~kınlığı kar·şısmr.h.ı rctmenleri her hafta kendi araların- Yani ja ıdarm3. ko'Jlutaaı 
geriye döndü. Ve kapıya.<loğru ko~- da toplımarak mesleki bilgileriı:i nrt İnl.'bolu, (Hu:;.~i) _ Uzull miıdM 
tu. Onu merdiven başında yakal:ıd.· tınnak gayesile konferanslar, nii-

detlenbcn munhal bıılunnn kaza-lar. mune dersleri vermek sureti.le bunu 
-- Feride. ne oldu.. Neye koşu- karşılamaktadırlar. Bu topkrtıla- mı7. j,mdarnıa kc>mıı anlığınR Tos-ı· 

yorsun? .. Deli mi olsun ayol? .An- rın yapılmasını temin eden kültür ya jandnrına l«mıut.aııı üsftrr.·.lcıı 

!atsana?... direktörümüz Cemal Gültekin bu İbr:ı.him Om erPn tar!rı crlilmi~. ı 
- Onu görmek istemiyorum, an- k 

toplantılarda hazır bulunmakt. ... ılır· ... ·eni omutan ,·azifeSine ha~.ıa -
ladınız mı ? Bırakınız beni! · · 

Her konferans veya örnek dersi so- m ı::ıtır 
Ellerind~ kur~lmak i~n ~~~ =~~~~~~~~~~~~~~~~·=·~·~~~~~~~~~~~= 

nıyordu. 

- Bırakınız beni! Çok §Ükür ki 
yilzüııe bakmadım. Bana lakırdı söy 
ledigi zaman her şeyin bıteceğini an
lamıyor musunuz? Onun lılkırdısını 
değil, şa.rkısmı istiyorum. Alelade 
bir erkek olarak değil, onu başka 

bir muhitin, değişik bir vücudü ola
rak telakki ediyorum. Çekiliniz, eğer 
sizleri sevmeseydim, bu yaptığınızı 
asla. affedemezdim l 

Nihayet. genç kadını ~erbest bı 
ra.kWar. Ve yolu açtılar. Feride, 
umumun şaşkınlığı önünde merdi· 
venlerden koşarak kayboldu, gitti. 

- -- •• -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
DHTalji, lonklık .,. btitaa 

• .. tcabıadı rıncle 3 

ajTılarıa.ııı d~rlıal keser. 

ka .. abaabilir. .. -
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Nakleden: R. Gülseven No. : 43 

Gü'mek istedi Fakat muvaffak l 
olamadı. Canının sıkıldığı belli idi. 
Sevgili tffetin saf alnında ufak la 
olsa bir keder bulutu belirttıği için 
teyzeme kızmıyor değilJim. 

Buna rağmen ba.hçey~ çıktığımız 
zaman, teyzemin !ffetiıı koluna ı{i

rerek konuştuğunu ve uzak\u5tıkla
nnı memnuniyetle gördilın. 

Ne konuştuklarını mtt :ık etmi
yordum. Mesele, anlaşmaları idi. F -
kat konuşır.alanrıın meV' . .munu bil· 
miş olsaydım, derhal koşar, teyze- ı 

min genç kızı üzecek şeyler söyle
mesine mani olurdum. 

Filhakika teyzemle tffet brae doğ
ru geldıkleri zaman, genç kızm ı:ıap
sarı olduğunu ve ağlamasını 7.or 
zaı't.üttiğini gürdüm. \'e bir miiddetl 
sonra da ağaı:Ia.rın arasına girercl' 
haybolduğunun farkına varınca.. yııl 

mz başına ağlama.h icin ur.akla.i}ttt"ı
na hükmettim. Ve ilk bulduğum hir 
vesile ile nralnrındaıı ayrıldım 

Şüphelerini celbetJ!lemck için İ 
genç kızın saptığı tarafının aksi bir ı 
cihde yürüdüm. Ve gözlcrdPn kay
bolunca ağaçlar ara$ından 1ffetirı \1 

bulunduğunu ümid <>ttiğim biı ka 
me:·iyeye doğru gittim. 

Oran& idi, fakat ne vaziyetle! 
A~:ıç kütliklerinnen ynpılını!; bir 

smıoın ü:t.crinde, yüzii beynz bir 
n ı>11dile gomtiJrnfü; luc;kırıkhn•ht ag
:iıyardu. 

Derh'.tl k(•:;;tum. Ağhyarnk flan;:. 
lan hu gen<: Yi.:.~uclü koll:-ırımm ara-.. 
fitnn :::.;.ı.ar1. 

-1ffot, sevgili i1fetirn, neden ağ._ 
lıyor .. ;um1z? Size ne yuptılaı·? Bunn, 
en yukm dostımuza ı:-üyleyin! dc
dinı. 

F.Jlcrini ö1,üym, alınm okşuyor

dum. Böyl~ kırcl.ct cttikce de ağla
ması şidr1etl.•niyordu. 

- Egeı a;Jıyorsrı.m sizin yüzU
nü~ :ı:, 1 u diyc.r ·k, iki güz yREı arc
. 1 ccvab Yerdi. 

- Ilı-P.;M ytı::lınccm lı1i? F.ı~ .. t 
hı'n en t ak hir üıiintti biiı du ,·
man17! i' lem, ıı ki. 1 .1niyorunı ant'l, 
bil t> lı!!irı k,.. erini;- b. ı .., u tı

J !'. A ~hırı·~ ,lZ!n s~hebiı in b n ol
n.:.ıclı:::r>11 ~;·ı yin ,irnkôr.ı ;} ok de 
yh! 

- Bi'ik: · 1 ~- .. ~iniz. Çlık merha
m.,t3fa. bir ad~m imi iniz. Emirı~~ i 
scv,I:ğinizi '~ onunln cvleneceğin:z: 
hcııd.-:::ı n ye sakl:ıdımz? 

Bcu mi l~minny' aLı.,·ağın. '? 
Bıtnlau dn ırlın yumurtlndı? 

- Kim olarnlc? Tcy?~nir.. 
Kızarak ayağa: fırladım.: 

ğına. fısıldadım: 

· - Benimle evlenmenizi istescın, 
razı olur mu idiniz? 

Gözleri sevinç ve saadetten parlı
yarak adeta kentlim kaybetmiş b11 
halde: 

- Demek beni sevdiğiniz doğru? 
dedi. Benimle evlenecek kn.dar sevi 
yorsunuz? Halbuki mz m•liliğin müd

hiş bir dü~mnnı idiniz ... 
- Bunları soylerlten deli idim mu· 

hakkak. Çünkıı ç<Jktnndır sizi sevi-
v . ? yordum. e sız .... 

- Ben mi? Sizi daima sevdinı. 11 c 

gördügüm andanberi beniml , yalnız 
hcnimle alfLkadar o1manızı i tedim 
Brı~ka biı icinin yanınria olduğunuz 
y.aman k1 kt-nclıktıın bıtlyot'dum. 

Vahzi kıınştıroığnn gUJl bana çok 
kızdlğınır. zaman, i.<ıte o gUn benim 
i<-in M kar\11r kymotli olduğunu 11 

tı.ııindım .. Fakat. mıı.ılcmki beni uzun 
za.mand •nberi S"vdiCintz halde ne
den bugllne kPdar bir şer söyleme
diniz"! 

- Çünkü hi.Blerlni~den emin d-
ğildim, benimle alay edecğinizd!}'1 

korkuyo .. dum 
K:z:ı.rarnk : 
- Bundan korkmamak Ia.zımdl . 

de:li. 
\ e yü.zUnti göğsüme )'npı§tıraralc 

tlamıya b4ladı... Fakat bu sefe: 
sevinçten göz yaşlan dökUyordu. 

Yanyana, birbirimize sanlmış bif 

vnziycltc ne kadar l;aldık, bilı.aiyo-
1 um? Her hal<le bh· saat kadar kal
mıı;ıtık. birdcııbire teyzem kameri~ o
nin kenarında belirdi. 

Bizi görünce lıayretten koJlarun 
havaya kaldırdı. 

Arnnıı Allahım. neler görüy ,. 
rum, diye bağırdı. H11.lid. dPli mi ol· 
dun? ıffot kızım, bu ~k iena şey! .. 

Adeta nc.f e i kesilmişti. 

- Hnlit ! Ncler ynptm .. Ben sana 
l~mincd~n bnhsctroiDtiın ... 

- s~ bana i~hn t srih ctmcdi
ni~ !ti .. knl.bıme, hislerime göre ha· 
rel~et ettim. 1ffeti oovtyorum ve ha· 
na k.., Ef1 duydu ~unuz o.15.I·nyı onıı. 

k, rşı do göstermenizi dıliyo:rum .. 
Ayni z manda ni: nlımı teyzeme 

do' ru ittim. Teyzem, inkisnrı haya
le uğramal,la b~rab~r yine iyi 'kalb
li olduf;unu göstererek 1ffeti kolla
rının ar ma aldı ve alnmdan öptü. 

tffet. 
- Sizi çok evec";;im, bir ikinı 1 

anne gibi!. derli. 

- Tey:-:em böyle bir şey yapruua7., 
dedim. Kendisine hiçbir zdınun abla
nızı sevdiğimi f.öylemediğiın gibi o
nunla cvl~nm<';:i ada düşünmedı~i- 1 
mi size ~amu!'tımla temin e<lehili-' 

- Ben de oyle sevgili kızım! .. l\!d 
) ~palım. Halıdin bu sonıınr.u işme 

şahid olmak ınukad 'it'rmı~. ôy1e göz
lerini açma! d'v• h ma b!tkarak gut 
dü. Buna r-.. ğmen seçmiş olduğun be 
sevimli w ·'fü~el niş·•nlını da bağn
ma baı-;acnğm1. Senin akılsazca ha 
reketlerinden bu sevbnli socuk me3· 

rim. 

Ve Y~'aş ı:;<:Ple devam ettim: 
- Bunun için mi 8.ğlıyorsunuz ~ 

Kardeşiniı:i almamı demek istPmi- · 
yorsunuz? 

- Hayu !. istemem. Muhakkak 
ölüriim .. 

Yüzür.ii ellcrilc kapamıştı. Gene, 
kızı kollarımın arasına alarak kula-

yoktu. Şimdi btitiin arzusu akşam 

üzeri Nans.iye g:de!"ck bir an evvel 
konuşmı;.k idi. Bu?:un için de çay za
manını beklemek Hi..zımdı. 

Den, bunları düşünürken, durdu
ğu kalchr!mdan bit· adamın uzun t•

dualarla Meta kc,şar gibi gdcliğini 
gördü. Bu Bil id:. Hemen karşıladı. 

Bil nefeH nefese: 

ul değil Jci ! 

Nişanlım gavet ınahcub bir tavır
la kızararak: 

- Bilakis. eğer Halidin kaba.'ıati 
'I. ı..ı-sa, yarısmm da bana dü.şmesi la· 
:zım. Zira ben de onn seviyorum. E
<1-er beni, ablama tercih ediyorsa b.ı 
da benim ytizUmden olmu§tur. 

{ Devamı var ) 

Otelde od3..Sl1ldadır. Asansöre 
oinerken gördüm. 

- Nansiden ne istiyordu? 

-Şimdılik bilmlyoram. Fakat va· 
kit 1-ı.ybetmiyclim. Reaııdonu neza· 
ret işini size bırakabilir miyim! E-

Katilin teriki ile hararetle konu
şan Nansiyi nazarden geçirdi. Ken 
disini tutmasa, derhal salonun oı ta 
sına fırlayıp bir rezalet çıkaracaktı. 
Fakat j)kotlandyardın disiplini daha 
kuvvetli çıkarak hiddetini yen".ii. 
Gerlye dönerek ga.zetelerin satıldığı 
kısma doğru yürildU. Dlişilnüyordu. 
Hakikat Reardona karşı bazı uf ak 
ıttbb"lerden başka bir şey çıkarmaz. 
dl ki, MünASebatı beklemek de çok 
ihtiyatla hareket etmeği istilzam 
ediyordu. 

senin keşfedemiyeceği bir gizli sığı
nak idi. Zihnen bunları tertib ettik
ten sonra bir koltuğa oturdu ve ga.
zetesini açtı. üzerinden Reardonu 
tam kar§ısında görüyordu. Ne ka· 
dar da sevimli bir erkek idi! Bir 
müddf.t sonra Reardon garsonu ça · 
ğırarak: hesabını istedi. Ve Den, et
rafta. kimsenin dikkat etmediğini 

görerek telefon kabinesine saklandt 
ve bekledı. 

Nihayet Reardon ile Nansi görün
diller. Cenç kız önden, başını yüksek 
tutarak gidiyor ve sinirli bir elle o. 
tomobil eldivenlerini sallıyordu. Ya
nma epey yaklaştığı zaman Deu, 
genç, mm çehresinin kıpkırmızı ol
duğunu ve gözlerinde eskiden gör
dU~il korku ala.imini f arketti. 

ğım yeri biliyorum ... dediğini işitti. 
Reardon cevab verdi: 

- Evet, aksama görii~eğiz, di· 
ye cevab verdi. 

- Şimdi Nansiyl gördüm ... Bu o
teldeJı çıkıyordu. Hemen şuradıuı iki 
adım ötede otomobilimde duruyor
dum. Birdeıı ger ç kız karşı kaldırı
ma geçerek otomobiline bindi. 

ğer FI'Cf]vaftcre gtttiğlni zanneder
seniz Yat Klübünde beni tele.fonlu 

nr?.yın. Ynlnız bu ~te çok dikkat ve 

basi. et gostermek lfı7Jm. Bu ?atı şe
rif, Mrs. Brc.nzlerin ak.5am yemeğin 
de, Dr. Ctasvcin rolünU oynarkeTl 
sizi muhakkak hafızasında mıkset-

Nansi ile Reardonu bir arada bul· 
ma..sı, taklb ettiği izin doğruluğunu 
isbat ediyordu. Fakat ne yazık ki 
zaman kafi gelmiyecokti. 

Gazeteyi aldıktan sonra dönüp iyi 
bir yerden içeridekileri gözetlemeği 
düşündü. Büyük ve dCSnen kapının 
yanında bir telefon kabinesi vard '., 
Oraya girer~k Bili telefona çağırdı. 
Kar§lsına Koıni gıktı. Efendi.si daha 
gelınemieti. KaBineden çıktı ve elek
tri~ söndttrU.nee burasının gayet k• 
ra;ııık olclı.tğun~ fördU. Bt:rnsı l,im .. 

Kapıdan çıkmak üzere giderken 
telefon kabinesinden 6 yarda. me
safede Reardonu beklemek için dur
du. Ve Den genç kızın konuştuğunu 
gördü. Fakat işitemiyordu. Bunun 
tizerlne elile, kabinenin kapısını ha· 
flfce araladı. O vakit kısık bir se.. 
shu 

- He.eet Y,Ok, otomobili bu·akU. 

- Hiç olmazsa hareket ettiğiniıi 
görmek isterim. 

- Bunu yapmanızı kat'iyen mene
derim. 

Bu adeta bir emirdi. Reardon o
muzlarını ı;ıilkerek: 

- Nas.ıl isterseniz ... dedi. Gen; 
kızın elini tutarak güldü ve: 

- Daima serbest hareket etmelc 
hususunda inad ediyorsunuz. Hav,
di Nansi, bu akşama görünürüz. 

Diye ilave etti. 

(Bu akşama) .. Den bu lakırdı Ü· 

zerine titredi. Bu· sırada. genç kıB 
laakaret eder bir şekllde elini çekti, 
Ve baimı çevirerek boğuk bir sesle~ 

Genç kız kapıdan hızla çıkarak 

gitti. Reardon duruyordu. Halinde 
mahcub olmuş bir tavır vardı. Ba~ı
nı kaşıyordu. Nihayet a~ansör da
iresine )giderek yukan çıkan bir a
sansöre bindi. 

Den kabineden çıktı. Ayakları di
binde, halı üzerinde bir tek elcliven 
duruyordu. Müstehzi bir gülüşle eği
lerekbu eldiveni aldı. Ve cebine koy
du. Etrafına bakındı. Kimsenin ken
dlsile meşgul olmadığını görünce o 
da dışarı {ırladı. Kapının kenarın· 
dan sokağa bir göz attı. Belki genç 
kızı görebilirdi. 

Fakat ümidi boi& gitti. Kimseler 

- Sizi gördü mü? 
- Hayır. 

- Rcardon ile burada kahvaJtı et-
ti. 

- Reardon ile mi ? 
- Evet. Bu akşam için birbirleri. 

le konuştular. 
- Nerede buluşacaklar~ 
- Her halde Rosemont'da. Fa.kat 

emin değilim. Ne :ize, bu akşam ü-
2'eri çaya davetli olduğum için na 
sıJ ol.sa. göreceğim. 

- Peki Reardon §inıdi ne taraf. 
ta? 

. ..... . 
mış,ır. 

- Filhakika bu ince bir iş. O be
ni tanıyor. Fakat ben hakkında bir 
aey bilmiyorum. Ne olursa olsun 

istediklerini harfiyycn ifa edece
ğim. Yalnız onu nasıl tanıyabilece· 
him? 

- Bu, çok zor değil, İngiliz tipin· 
de, şık, zarif, glizclce biı' erk~k. Bu 
hususta aldanaınazsınız. Esası, bir 

§eyden şübhe etmemesidir. Kendisl 
ni bizzat gözde tutmak isterdim. Fn• 
kat Naruıiyi görmeliyim. 

' 
(Devamı •ar) 





~)o EN ~i .~.$~N Ki 
apurların Kalkış Gün ve Saatler· 

9 lkinclkinundan 16 lkincikcinuna kadar kalkacak 
vapurlann isimleri, kalkıt siin ve aaatleri ve 

kalka:cakları rıhtımları 

Kancl4M\iz hattına - Salı 12 d"' (Ankaı·a), pcı·~-mbe 12 de (Gü
neysu), pazar 16 da (Karadeniz). Galata 
r\htımmdan. 

a-tm hattma - Çarş-an1ba 18 (Ülgen), cumuteai U dt 
(Aııafarta), Sirkeci 1'1Mnrundan. 

l...it laatt-.. - Pazar, salı ve per~~mbP. 9,30 da (Uğur), Top 
hane rıhtımından. 

Mudaa.,a haUma - Her glin 9 da ı.Trak) vapuru si~temi va-
puı·lardan biri, cunıııırt.esi ayrıca 18,30 da 
(::\1arakaz). 'fophaue rıhtıınmdMn. 

Banclarnwa hattına - Pazartesi, çarı;:antba ve cuma. 8,ll> t>? {Ma .. 
rakaz), ayrıca çarşamba ve cumart&Si 20 
dt! (Mersin). Tophane rıhtımından. 

Karaltiaa hattma - Salı ve cuma 19 da (Bursıa.) Toplı·ane rıhtı· 
mından. 

lmroz hattana - Pazar 9 dJı (Tay~ ~r). Top han~ rıhtımın-
~~ ' 

A,,-alık 'hattana - Çaı·~aınba 15 te (Kemal), cumartM1 15 t. 
(Bartın. Sirkeci rıhtımınNo.n. 

lsmir aürat hattına - Pazar 11 de (lzrnir). Galata r1htımından. 
M....ln hattına - Sah 10 da (Dumlupma.l'), cuma 10 da (Er-

zurum) . .:)irkeci rıhtınunda.n. 

Telefonlar: 
Merkez - Denizbftnk binası: 42497 
Acenteler 

araköy KöprilN91: 
81rkcl yolcu aalonu: 

448t7 
22740 

KOLINOS kullanınız. Lez· 
zcti hoş, dişleri 
inci gihi parlaanıüeptik 

Dlf MACUNU tan Kolinos'u 
dünyada mil
yonlarca zevat 

seve kullanırlar. Tüpün muht,.viyatı teksif edilmi, oldu-

iwıdan uzu:-ı müddetle ihbyacınızı temin eder . 

Btıyük tüpl 40, küçlik tüpü 22,50 kuruştur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
............................. ! .......... .. 

Harita Ada Bir metrenin nıu- Sahası İlk teminat 

hammen bedeli 
• 

Semti .Maha.lelsi Sokağı No. Bı N. L. K. 1\1. 8. Murabbaı L.K. 

Akla.ray inebsy İnkılap 1706 61 arı1a 2 00 32,00 

" 
,, Valdecarnii 17ô7 61 ,, fi 00 29,60 

,, ,, ,, 1977 61 ,, 2 50 86,92 

" " " 1 !l76 61 ,, 2 00 46,11 

Yukarıda semti, mahaJle ve sokağı, numarası, ~ahası ve muham

men kıymetleıi yazılı bulunan yerler satılmak üzere, ayrı ayrı açık 

arttırmaya konulnıu.,tm·. Şartnımı-e.1e.ı·i levazım müdürlüğünde gÖl'Ü· 

lebilir. 

lat.eklfler hizalarıııda göst.erilen ilk teminat nrnkbuz veya mektu

bil• beraber 16-1-939 pazart&ıl g·ünü gaat 14,30 da daimi encilmende 
bulul':nalıdırlaı·. (B.) (9548) 

PASTİL KATRAN HAKKI 

9 UNUMUSANr - u~·~ 

, ADEMi iKTiDAR Güzellik ve sıhhat ·için ilk şart 

ve BEL GEVŞEKLl~INE KARŞI Saban, ötle Te aktua her yemektea sonra 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her ccz•~~de arayınız 

. :· ' 
t ' ~; ., , • ' 

. ·". . ... . - . . 

RADYC>LlN ·.• 
. . - . ' ~ , . . .. . 
',.'.·. . ·'.'· :: .. ·. .· ... . ' . . .. 

(Poata kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul -

Kullanmaktır 

_ı_nh_i_sa_rı_a_r _u_. M_üd_ü_r_Iü-ğu_··n_d~en_: - R ad y o 1 i D 
1 - Kıil& müddetle teetim şartiyJe 23X35 eb'adında bir tarafı -

temizlenınIJil idar~ monogl't\mmı havi iyi cins 150000 adet manw ,.. 
zarlıkla satın ahnacaktıı·. 

II - Ek$lltme 12 • 1 • 939 tarihine raatlıyan peı·şembe günü saat 
14 de Kabataı,t& levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

III - tateklilerjn ebiltıne için tayin edilen gtin ve saatte teklif 

Dişleri, 
Ditler çehreyi 

pzelle~tirir 

ed~ekleli iyi ciu mantar nümuneleri ve yüzde 7 ,5 güvenme paraı .. R 
riyl• birlikte yukarıda adı geçen konıi~yona ge1meler:i ildn olunur. 

"11 i" adyolin 
* 

-·-------
1 - İdaremizin Patabahçe fabrikası için ~aı'lnumesi mucibineı D 

1
• Ş J • 

satın alına.ca.k (50) ton Sömikok açık eksiltrney& konmuştur. e r ı, 
II - Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabiyle 1200 lira ve ··----------

muvakkat teminatı 90 lirdaır. 
III - Ekailime 20 - 1 - 939 tarihine rasthyan cuma günü sut 15 te 

Kabataşta Levazım ve mübayaat 4ubesindeki alım komisyonunda ya
p\lıicaktır. 

IV - Şartnameler paC'a.sı.ı olarak h&r gün aözü geçen şubed&ıı alı
nacaktır 

V - t~teklilerin eksiltme için tarin edilen gün ve saatte yüzde 
7 ,5 güv~mme paralariyle birlikte yakarıda adı geçen komisyona gelme
leri ilan olunur. (?35) 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

3 Uncu Ke~ide: 11-İkincikanun-939 dadır. 
BUyük ikramiye : 50.000 Liradır • 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır . ._. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

l
~H\ /VVV'(V'IVVV'/'/VVVV', N.,,.., fl.W~..,..r/VVV'rrr .... 

TiYATROLAR 
.W m~N~ ·~~-.-mJ 

Dişler mideyı 

sağlamlaştanr 

RADYOLlN dişleri temiı:ler ve parlatır, mikroplan ytizde 
yüz öldürür. Dit etlerim buliyerek hastalanmalanna mani 
olur, ağız kokusunu keser. 
Sabah, öğle akşam her yemekten sonra dişlerinizi farçalayunı. 

::::::::::~=================::::=--::::~--

Nafıa Vekaleti 
İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğünden 
1 - .Muharıınıcn bl•deli (;)100) b 'Ş bin yüz lira ~.utan 40 ton 

.... 
Tran ıfornrntör' yağı kapalı zarf tH'IUİİylc ı>h.iltmf'ye konmuştm·. 

2 - I•:k::ıiltme 2:i-1-ı:ı:;9 çar!;lamlrn ı.ı:iuıli saht 15 te idarenin 'l'u· 
nel lıaı;;ıııcla Metro lıaıı binasıuııı 6 mcı katıııcta toplu.nacak Rrttırma ve 

ek:ıi1tme komhıyonırnda yapılacaktır. 

a - nu işe ~ti1 ~artnanıe ve muka\·ele prrıj~ si •ct:ırenin lev:azıın 

sen·i~lnde para"ız olarak tevzi eclilınektediı· . 

4 - Muvakkat ttmiıınt 0~8~.5) üç yiiz ,ek<ıeıı iki buçuk liradır 

5 - Teklif mektuplarının 21!>0 numaralı .1<anun ahkamına. uygun 

olarnk \ie ek:.iltmecleıı en az bit' s.1:1t evvel k(\misyoıı l'eisliğina verilmıt 

bnlunması Jftzımdıı·. (168) 

Devlet Demiryolları lliinlan 1 
ldaı eıııiıiıı l':!!ki~ehi ı · \'e Kon~·adaki fal ebe pansiyonları talebeleri 

içiıı kunw~ı idaredl'n verilmek ve diğt>r hiitün httrı:la.-ı müteahhidi ta
rafındırn t.-min edilmek iiıet·e (l;;2) takım elbi~e (133) adet palto ile 

(152) tukım pijam:ının diklirilme:i işi 1873 lira 50 kuruş rnuhmnmen be· 

delle l!!. 1. 19~;!! currut giinil saat 15 de Hayd:o·pa!(a gar bina ı icindeki . -
komisyon tarafından açık ('ksiltmey(• konmuştur . 

T. iŞ BANKASl'nın 
TURAN TİYATROSUNDA 

9/1/939 Pazartesi 

Günü akşamı saat 20,:lO da 

Sanatkar Naşit ve Cemal Sahi.r 

birlikte 

Bu i~e girmek isliyenleriıı kanunun tayin ettiği vesaik ve 144'.ı !ira 52 

ktını~luk mm ukk:ıl t(!minatlariylc birlikte eksiltme gimü fhtatine kadar 
konıi~yon:ı mürncnatları lazımdır. 

Btt i::ı" ait ~artnarııcler 1Iaydurı>a;;;:1 gar hiııasmdaki satın alma ko

misyonu He B ·kişchir ve Ko va 1 alcbe paıı~iyoııları la rafından parasız 

olarHk Jagıtılmaklaı1ıt'. (!J471) 

939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
-ı----

Kuralar: 1 Şubat, 
1 İkinciteşrin 

26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 Mayıs, 
tarihlerinde çekilecektir 

i K RAM 1 YE LE R : l30f3080Eıoscıeoeoe308080E3l'llE3080E308Cıeoeoeoı;3~ 
---·~-~~---

1 Adet 2000 liralık ::= 2.ooo Lirı-. 

5 ,, 1000 
" 

- 5.ooo 
" 8 

" 
500 ,, =- 4.ooo ,, 

16 " 250 ,, = 4.ooo ,, 
60 " loo n == 6.ooo " 95 ,, So " = 4.750 ,, 

250 
" 

25 
" = 6.250 " -435 32.ooo 

T. iş Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

-------.....-----~-- -------- --·---
Göz Hekimi-•' 

Halk Geeesi 

Localar 100, Rer yer 20, paı·adi ıo ! Of 1 Şükr Ü Ertan 
kuruş. 

1 

Cağaloğlu Nuruosmaniye rad. No. 

iki oyun birden S Dr. Osman Şerafettin apartman 

İstikall takvimi 

GUMRUKLERDE l.ŞLERt OLA 
MÜESSESE LEHE 

Çeker Yazaroğlu 
Giimrük komisyoncusu 

Galata, lthallt Gilm~Uğü 
kaq~ısınıfa Muradiye Han. 

Telef on : 3.S, 9S Koca isterim 5 perde 

Yavrum Komıser 1 perde 

• Senelerr1enberi Osın~n Ht•y ~-------.......... 
matba:ı sı h t'" fınrlan ıırı=;rr·dilen ,.e 

İstiklal caddesi Dram kısmı 

9/1/939 Pazartesi 

günü akşamı 8aat 20,30 da 

MUM SÖNDÜ 

5Perde 

büyiik bh· rrıjhct•' n- <l:~h·w ola.n 

(tst.iklil tak ,·iıni) nin 939 8~ne~ine 

ait olan ni.isha~A muhtelif renkiı 
bir kapak içinde ve vakitleri gös

teten cedveli muhtevi olduğu halde 

nefis bir <mı ette tabedilmiştir. Ki· 

tapçı ve kırtasiye mağazalarında 

Deniz Hastahanesi cilt ve 15 kuruşa f'latılmaktadır. Okuyucu-

zührevi hastahklar mütehassısı larımıza tavsiye ederiz. 

1 

DOKTOR 

ı Feyzi Ahmet Onaran l ... Dr.~~~!h~k~~aı ···\ 
\ Pazud&n maada her gün 3 Dahiliye Mütehassısı 
1 den aonra hastalarını kabul Divanyolu 104 

eder. Muayene <ıaatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

A<lre.~: Babıali Cağaloğlu yo. ·: ve cumarte i sa hah !arı 9 - 12 .-
: fukaraya T. 22398 : 

• 1cus,u köşebaşı 43 Numara. • : ................... - -~······· .. ······· 

Mehmet Akjf 
Hayatı, eserleri 

ve 

70 Muharririn yazıları 
Yedi v ii z ~ü:sur sayfadan iba

t·ct olan bu mühim eser, Asarı 

İlmiye kiitüphanesi sahibi Eşref 

Edıp tarafından neşrolunmuştur. 

is.(Jyük şairin hayatı edebiye ve si

.vmıiyesi hakkında çok kıymetli 

ınaltımatı ihtiva eden bu miıhlm 

escrı biitim karilerimize ttnsiye 
ederiz.. 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçojlu 

Ne11riyat müdürü: Macit ÇETiN 

Ba11ldığı yer: Matbaai Eb\iuiya 


