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Fransa - ' talya münasebatında • 
yenı safha 

ıtalya 
neden 

sefirini 
çekti ? • 

Gönüllüler işinde ltalya ve Almanyanıtt 
yeniden müşkül at çıkardıkları bildiriliyor 

ispanya sahillerini kontrol 
takviye edilecek 

· Ademi müdaha
le komisyonu 
yeni kararlar 

verdi 
Paris, ~ l (A. A.) - Buradaki ltaL 

yan mahafilinde alınan maıümata gö. 
re İtalyanın Paris b9yUk elçisi Ceruti 
ıızun bir mezuniyet almıştır. Elçilik 

At müsteşarı B. Degbacclide bu vazife • 
~ atilrk bayram gflnU Rom ?1anya U!!~1c7.ili ile bm"abcr.. sinden yakında ayrılacak ve yerine 

fh... YUk nıisa.r· j . • 
cc llorna..ı:ı ır mız, dost ve miltte.. radan ayrılmııs \'C bugün oaat tam 14 başka birisi tayin olunaca.ktxr. 

dlbı. rece VYa_nın ba§vekili Tataresku. de Haydarpaşaya muvasalat etmlıJtir. Karann sebepler i 
t~ e&at ~~len suvareyi müteakiben Az'iz misafirimiz Haydarpaşada Va. Paris. 31 (~. A.) - Cerrutfnin me. 
~huau.ı trenle Anka - lllF" Dovam• • lnctd• •uniyet alması üzerine Paris~ bun • 

a Po n ya, 1 n g i ite re ile _:_:_~_r~..,.ı~-rin_a: ..... "..,.~_;_;..._e .... ~d ... ~ .... ~ ... afns ... " .... :w.nı!_: ... ··B ..... ~ ..... ODe...-;.m-..a 

rn ü nasebaflnı 
ra k e sec9k mi? 
Ptmyanın müzaheretiyle Mon-

9011at "müstak il,, deviet kurdular 

v "1 IVG tJ t ~>ıg~ rwil ~ /:' u ,_;_~_..:.;s;.• . ._...-

~.~~ muharebe ı•aziyctıni gl>st erir h-ıritg ( Japo,.~rrn 
, ~ cdilmiftlr) . . . . ~ Yazı•• 8 lnc!de 

Sur iyede seylap 
fe laketi 

Yurtta bayram 
şenlikJeri 

DUn de sevinç içinde -~-~~---~~-___,;,.._...__ _______ _ 

Ank•~~3~~.!'!.ıe~~~mhuriy•- KıSkançhk yüzünd8D 
tin 14üncü ı.Yrldöniimü dün vatanm iç . bı· 'r c' ,·na yet oldu ve dışında merasim v;: coşkun tcza!N-
rat1a kutlanmııtır. Dün get.:eyi fenera-
laylan. balolar, müsamerder ve mahalli ı . 

eğlenceler tertip ederek ges vakitlere Rakibini öldürfJüğü zannile 
~~dar neşe ve sevjnç içind ıe_çiren bü-

tun memleket halkı bugün de bayram bir genç . o. ir m,ü~ekaidi , vurdu ·. , 
eğlencelerine devam etmektedir. • 

Diğer taraftan ir.şaatı ikmal edi- Dijndece ~anaırıa <lojr~ Feriköy:- n~ koymuf, bunun için de meuesi Mü· .. 
Jen bir sok kültür ocaldannuıın. has- de bir facia olmuıtıır: yesserle bir içki so!rası kurmuıtur. '\ 
tahane ve. bakım evlerimizin, yeni zı- Bayram Clolayısiyie eski polis komi - M•Uyesser Faiğin eski karısıdır. Fı · 
ırai müesseselerimizin. şclfü, kasaba ve ser muavinlerinden ve, ~ale!\ D\uamele- kat tala~taıi bif müddet sonra ikisi an· 
köylerimizi biribirine bağlıyan yeni yol cilik yapan Faile bir alem yapmatr aklı ... Devamı 7 incide 
Jarımız:tn, park ve anrdlarrn açılma tö
renleriyle bir çok temel atma merasim· 
teri karşısında vatandışlarrn şev][ ve 
heyecanlarının bir kat daha arthğmı bil 
dire~ telgranar gelmektedir. 

Sovyet Rusya
da bir azil 
Zıraat komiseri 

vazifesinden çıkarıldı 
Moskova, 30 (A.A.)-Tasa Ajan

sı bildiriyor: Sovyetler Birliği merke
zi icra komitesi, Sovyetler birliği zira 

at halk komiseri (Sovyetlerin maarif 

. . . . . . ................................................................ ·-... ······-·· .. ·········· ...... -........ -.. 
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Yeni tarihi tef riktı;mız 

Odalıklar 
~"'lklr, kaleın, hayal yor.made n seri 
seri çıkarılan profesyonel kavaf 

eserlerden değildi r! 

1 

Dokuz kasaba harap oldu · nazırı) Çernovu vazifesinden affede· 
rek yerine Ejkhoyi tayin eylemi2tir. 

Bekleyiniz! Göreceksiniz 
ta~. ao c Bl nleree kfşl açıkta k a ld~ . .. 

l'ltfaind A .A.) - Şam'ın şimali 1 kalan havalide askerı kıtalar dun 
tiddetıe e • ve bilhassa Kalanı unda <i<"leden evvel kurtarma ve tathir işle-
•uıa :Yagan yağ ı · · "' · · .... · ı t t •. r ta..... mur ıınn tesırıle rine devam etmışlerdır . .;ııma mm a.. 
~ 11

'"
1§ \•e 100 k" · b • · j ışı ogulmuş - kasında Halcb istikametinde v.~zıyet 

İl Oooo ki§i . vahametini muhafaza etmektedır. Su. 
kaaaba ıneskensız kalmıı;tır Al . h k 

tlıerı har kısnıen , u~ kasaba ta~a - la.rın ortasında tamamıyle ma -~ur a 
~ ~b olmuştur. - lan Neb2ks kasabasından hala bir 

c!at iatt~~v~l1nda Halep, Palınir, Bağ. haber alınamamıştır. 
'-ha ı. etinde 50 kilometrelik b' Palmir _ Bagw dad yolları geçilemiye. ea.. .. •a.rab 1 ır 

o.eetı8~ ~ 0 
.mustur. Kasabalarda cek haldedir. Haleb yolunun on · kilo. 

·hh- k SadUf edilmektedir. metrosu harab olmu§tur. Bıı yolların 
ltıa IRaba mahsur kalch tamamiyle yeniden tamiri lazım2'el • 

' 13 CA. A.) - Sular altında. . mektedir, 

Fasta hadiseler 
Cezalr hududu 
nezaret altında 

Ocda, 30 (A. A.) - Fas arazisine 
yeniden tahrikatçıların girmesine ve 
şimdiki kargaşalıklara sebeb olanla • 

nn çıkarılmasına mani olmak için 
Cezsir _ Fas hududu sıkı bir nezaret 
altına alınmıştır. 

Part. Lıyoteyde çarısamba günü vu 
kubulan arix'delcre giren 58 kişi üç 
ıVdan iki seneye kadar muhtelif ce. 
~a.ra mahkU.m oln'ıuetur. ~ • 

' 1 
ODALIKLA R 

1 Kad>run insanhk ta<ihindc oynad>ğ• büyük rolü, cemiyetin 
! anası olan kadının hadiselerin doğu§undaki tılısımlı ve sihirli 

Adll yeni bUyUk eseri ne mUellH arkadaşımız 

Nizanıettin Naz i f 

J rolünü edebi bir üslup ile, zengin ve renkli bir hayal ile 

1 P;k• ;~~;;:ı:·;,~şlıgoruz İ 1 
i 1 ı ______ ,._,, __ ._.. ..... ___.~ıu .... •naıı ...... __ , ........... ...._ .. ---..ıaw--.-• . . 
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~iüı fff eseie& : 

Türkiyede 
matbuat hürdür 

Yazan: Şek ip Gündüz 
P ARİS gazeteleriııden Le JournaJ'in 27 ilkt:.eerin tarihli sayısında Uçiin

cü sayfanın ilk sütunları baeında ''Matbuat ve demokrasi" baglıklı 
J>ir yazı var. Leon Blum'un bqvekilliği eanumda bazı satılmış Fr&D8ız fL 
zetelerine bir parça memleket aşkı ,·ermek endişeJSiyle hazırladığı kan'fl 
münasebetiyle yazılan bu yazıda, "evvelce senato tarafından reddedilmiş olan 
bu kanunun parlamentoda tekrar mevzuubahs edileceği.. kaydedilerek denili. 
yor ki: 

"Dünya milletleri arasında ancak ( •lç büyük demokrasi) adıyla anılan 
Fransa, Amerika ve Ingilterede "Tam matbuı.tt hürriyeti,, vardır. Demokrasi. 
de bu hürriyet, "bir fikir rejiminde her fikrin kendini açıkça izaha hakkı ol. 
masmm,, tablt bir neticesi olarak gösterilir. Damokrat olmıyan devletler bu 
hUrriyeti haşin bir surette ortadan kaldr:mışlardır. Nasyonal Sosy1list Alman. 
ra ile faşist ltalyada }alnı.z bir gazete vardır: 

Devletin gazetesi... 

Bu yolu ilk açan Sovyet Rusya olın•ııtur. K~malist Türkiye ile Salazar'ın 
Peırtekizinde de fikir matbuatı mevcut değildir. Acaba FraDN.da matbuat 
l~UrriyetinJ llğvedip Avnıpada yalnız tngilterenin mi hUr matbuata aahib bu. 
lunduğu görillecek?,, 

I;e Journal'in İtalya, Portekiz, Sovy<'t Ruaya ve :Almanyayı h!lr matbuat.. 
tan mahrum memleketler arasında ga.ttrmek hakkı vardır. Zaten bu memle.. 
Jretlerin rejimleri prensip itibariyle de matbuat ve fikir hürriyeti denilen ee. 
Jl kaDtıl etmemektedir. Fakat Kemalist TUrkiyede matbuatm hür olmadıfmr, 
~ matbuatının bulunmadığım iddia f!tmekle Le Journal aadec haltetmtı o. 
Jur .. 

XemaUat Tllrldyede mattnıat hUrdtır • Ve lier memlekette, her hUrriyet na. 
111 CliPr bir htıniyetı imha etme)[ hakkını hals defilse, nuıl Franaada da, in.. 
lfıt.erette ae, :Amert&cıa da Jier kllrrlyet 'fttandqlara mU.111' olmamakla mu. 
d;yet;1e, bbde ae mı htlıTlyet bir kanunla mukayyettir. 

Gangsterler Amerluda. Rusvelte aemokrulnlıı pU! muunlyet davumı 
lerir zekllarm ne 11U'etle 8UllstlmaJ ettiklerini !ap&t eWler. Acaba Ganpter. 

~ 1>nam1 T incide llldp GONDOZ 

K6y1Qler arasında 
ULUS' ta m. Bir• 1ıa111ana lclDde ..._ 111 18P1Bak 

P a. :u-m '"'""°'eelnde t811e J'UQ'Wı 
"Kulıtar be)'U aak&Uı bılrl.ml !pnt 

ederek ''• lllUJarmm,, dedi. Yaklqtım. ha. 
tmm llOrdum. 8Ymım ..,., cevabi. Pecezıek 

nedemekbWr~-: tr.· 
~ele ~ .' bllcqtiııi 1lls 

[!.f'l-c ."- /. 
buraya DOfu ~den ·~ derJr.m 
elJyle de uzaklan Doluyu JfanWyordu. Hu 
TOrkUz,, Hu TllrklUk bu köyde ldeta bir 
parola idi. Bay etttmen U&n ettı: 'fJlls Et1 
Türklerindeniz. .. Kuhtarm evtıı.de Oturduk. 

KöylU kadnnlartıe Jconuıuyorus. .. Ayfe 
kadm tonmıma ...ıendl. .,Aklm, ııdl&tlrten 
m&r1 oku.,, ~ar hep bir &IJsd&n on 711 

nr.-SJI~. 
ôlıetwwwa arbdatlanmm ~ .. 

pek plııuk llededL Jılubtarm ... llDO UJl1l 
kadmlırlle doldu n bopldr. Ol~ ıçm s.te. 
dlltm ..secB 1ıalm1lftum 
d'Ç b ,. ......... ,._, bdlidl 

etk ...... ._.. ..,..._,,idi. D9Yal 
n mıu JIDl&çlarda gtlr1llt1llO aldller ,.apar 
ken, k6y bU)'11klerl ODlarm oyunlanm da, bl 
se ıtıetermek iltedller. ''Bunlann zanatı 
budur. Bts çaldmr n oynabrız,, diyorlar. 
dL Kısyden ayntq heyecanlı oldu. BUtUn kCy 
ıu kalabalJlı ile kCy dıJma kadar ytlrQdOk. 

Bu &qam kalam diye )'alvarmaıarma cenp 
bulmak gtıçJQfQ k&rf?lll!lda idim. Kuhtarm 

maromı okudular. K&ıJık1 ma!ıalleden davul gellnleriııden b1rl yaklqtr. ''Odamda, hamam 
eeal ge!Jyordu. Ne var dlY9 80l'duiı:ı.. ' fçfndeld dUmbeletl cCrmedlııJ&. JCter kalına_ 

DUğtln var, davul dt!Ydllrt110l'far, diye ~ce. nız gece çalar ve oynardık., diyordu. 

rap verdiler. Ben uıl antropometrik ölçQ L Gllıı8§in akfam ıııklan, kızartuı bu 7&1Jz 
tfm! yapmak faUyordum. Zemin lıasırlama.Jı: ve ıozeı :y11zlere eıı bUyük canlıl:ıfı Terlyor. 

İlzmıdı. Çünkü AJeUerden ürkeblUrlerdf. du. Hepel ne, bir g11nkU t&nl§ma net!ceal kırk 
Tarihten konll§mıya bqladık. E:fi,bnenln yıllık ahbap olmuıtuıc. Bu beraberlik ve kan 

!Jk okul tarih ldtaplan imdada JeU,U. kaJU§Dlur :ırk k&rdqlllfnden bqka ne ile 
İçlerinden okumak bilen çocuklar anaıan.. temin olunur? 

!la fzahat "f'effyotfardı. Hele rulmler daha trk blrlltf fnn.nlaıır bfrlqtlren en bQyilk 
e<>k ip 1ll'!yordu. Nllı&Jet anlattım Jd bu &mildir. Bu kanaatJın Pecerıek JröyHllerfn.. 
kitapları ,yazmak için birçok çallflDak l&sım den aynlırken bir kat daha l&flamtqm11tr. 

Balkan bloku sulh amllldlr 
CUMHURiYET' de 

B AJ-Mele)1 )'&Wl AIJldlıl Dan.r Allb 
ıada ~ Balkan eıklıullaıtıl1e re. 

hıleıt toplutm bakkmclald J'Ulmll i81'e 
bitiriyor: 

''Balk&~~ ıu. ...... 
JUltl~--~~ .. 
n. eütdm lılr~ mana..,.,..... .. 
bnlarm tat 1ılr lldb ft ..... Sc;IDde ~ 
IDüta oldlddanm IDllllllUldJılt IEQlt ... i. 
fade ebDek ........ llltlC.- Do atlteealr 
,. at dntet ~ TtMd)e ~ 

Hı1'81zlıta baılıran 
balıkçı 1akalaadı 
Bedri llmhıde bir bPkcı ...... 

Q mektep IOJıaimda HalidJa e'rine p 
mit. fakat bot zannettllf nde Halldhl 
kanaı Fatma ile brttJatımftlr. 

de bOY11k bir itUhar duymaktadır. DQnyanm 

fU!'Umda, buramıda ve bllhusa Akdeıı!zlıı 

sarbmcla umumi nUı için büyük bir tehlike 
tqkll eden kaynqmalar ve bofuımalar o. 

turken Akdenlzfn ıarkmda bl.z ve mUtteflk

terimlz mQh!m ve kıymeW bir 8Ulh uaU1 o. 
lu,onıs. B61fece kahraman TUrk, Yqoll&T, 

Rumen ft Yunan mmet n ordularl, medeDL 
Jet ft luanl19te 1ıllJUJc blmlet edlJOrlar. 
Ballra blrtlllDden dola n IUlhO Jı:oruyaD 
lnnfttln, ~ ~ ıcta 1ılı' imek tef. 
1dl etme.ini temenni etmemek k&bll delfldlr" 

Şehir mecllsl yarın 
toplanıyor 

Şehir mecliai yamı eon tqrin dev 
resinin Ok lçtimaım yapacaktır. Yarın 
ki içtimada riyuet dlvuu ve clalml e~ 
oJmenler, meclilln diler encUmenJerı 
1tç:mi yapılacaktır. 

-
Hadiseler ve fikirler ... 1 

3latµıta daie 
Bayram saba 

Kemalizm ve 
içtihat kapısı 

B AYRAM gtlnll 
vimden çıktım, tral 

tiyordum, meğer berberler 
miş. Halbuki bayram günleri 
_ benim gibi kıyafetine itini 

. yenler bile -, taze trqlr 

ter. "Bir gün önceden d 
Yazan: Nizametlin Nazi/ hazırlıklı olsaydı!,, diye~ 

Türk lnklllbınm nazariyesi yok 
mudur? 

Cumhuriyet Gazetesinin bir sütu. 
nunda dün verilen bir fetvaya bakı. 
hrsa Tllrk f nkıllbının bir na.zar iyesi 
olmadığını ve hatta hadiselerinden 
nazariyeler çıkarmağa dahi imkan 
bulunmadığını kabul etmek llzımge. 

çilnkU bir gUnlUk sakal da ,, 
noktaya ulaşmayı, elbette, hadiselere tabir caiT.Se "bayramlık çehre 
takaddüm eden bir görüşe sahip bu. kışmaz. 

lurunak şerefine değişemeyiz. Gerçi evimizde, kendi kell 
Hadise bir hareketin muhassalası. traş olmak da var. Hepimiı. 

dır. Hareket ise mUspet menfi unsur. yin ytizUmü.zü yıkayıp saçmıill 
Iarın çatışmasından doğar. Peki, bu dığmıız gibi traşmıızı da olu 
unsurlardan müspetin çarpışma p.rt. yiz. Doğru, doğru ama. herke! 

livor. ı 
·Bu derece keatirme ve dlhfyane bir 

iddianın menşe şehadetnamesinde 

Peyami Saf a'dan başka kimin, hangi 
salahiyetin im.zaııı bulunabilir? 

lannı tesbit eden, çatışmanın seyrini lışamıyor; ustura, kullaııııınal' 
idare eden, mihenge vuran, ayar eden, ca, hele sinirliler elinde tehlik 
neticeye ''doğru" veya "yanlış" teş. le olacak bir llet. Şu "emniyet 
hisi koyan ve yanlışı doğru haline ge. rası" denen nesneler de çok 

Cumhuriyet gazetesinin zeki bir 
kontroldan g~irilmediği görülen bu 
sütununda eöyle tuhaf bir cümleye de 
tesaaüf ediliyor: 

"Patentasını hiçbir Avrupa filow. 
funun elinde görmek mümkün olmı. 
yan bu yüzde yUz Türk rejimi, Ata. 
türkün realist kafası ile hadiselerin 
temasmdan doğdu. Dialectique'e ev 
akademik mUnakaşaya gelmemesinin 
sebebi budur.,, 

Ne mantık! 
Avrupa filor.of (!!) unun burnunu 

sokmadığı yerde nazariye aranamL 
yor demek. 

Bir eeyin yilzde yüz Türk olması 
Jiazaıi bir mukaddimeden ve hattA. 
nazari her kıymetten malırum. bulun.. 
mam mı demek'! 

''TU.rk: inkılllmım akademik ve dL 
alectique bir mUnakaıaya gelmeme. 
ıf,, ni söylemekteki mana nedir? 

Peyami Sata'nm dialectique keli. 
mesinl bilml yerek kullandığını kabul 
etmek bUytllC bir gaddarlık olur. 
Cumhuriyet muhanirinln bu kelime.. 

Jf bilereli Jiullandıfmı kabul etmek 
zanut oJdµfuııa g6re de, ·~k ~nkL 
llbr diatectlque bir milnakaşaya gel .. 
mez,, cllmleeinln tUrk~esi 811 olur: 

'-rl1r1i ' inkıllm fsabetll ve haktka. 
te uygun blr karar verebilmek için 
metodla tetkik edilemez ve ilmt bir 
milnakqaya gelemez.,, 

Acaba Peyami Safa bizim Kema. 
Jizm adını verdiğimiz esasa kendi te. 
Ji.kldlerinln te§rifatında bir mevki 
Jlıtfetse ve ağız dolusu ••Avrupa filo. 
r.of ?!" u adını verdiği hUvf yetlerden 
biriyle bir odaya kapanıp bir hafta 
Qialectique ve akademik bir etUd 
yapsa bunun eler tutar yeri kalmaz 
mı? 

Biz de mUspet bir hadiseyi bir na... 
zariyeye tercih edenlerdeniz. Hldise 
bir hakikattir. Nazariyenin Uıe ebe.. 
ölyyen hayaıt kalması da, herhangi 
bir diğer na.zariye ile _ yine binna.za.. 
riye • cerhedilmesi de, bir türlil tat.. 

bikma iınkan bulunamayrp kıymetini 
zamanla kaybetmesi de kabildir, Fa. 
ka.t Türk 7.ek.bınm 318 denberi ya. 
rattıfr bir idealden tegaflll etmek hL 

taama daemek de lltemeyla. BllhH• 
bu Rklmn 'l'Urk cemiyetindeki roltı.. 
nU Y&hua hldhlelerln emrivakilne dll
men olmakla hulba etmek, butet. 
mek hatı11nL 

tirinr.eye kadar tashih eden nedir? •• n.n"U 
rin - meseli. benim - .~u.--

Nazariye değil mi? tıyor. Yıllarca kullandım, 
Türk inkıli.bmı initial bir nazariye.. 

den mahrum addetmek, doğrusu an.. dım. 
cak Peyami Safa'nın insafsızlığı ve Neyse! boynum bllkUk, eıı 

bayram günU Rkallı aakallr · impul3if cilreti ile kabildir. _,. 
d ·· 1 b · razı oldum. Berberin kapau 

Peyami Safa yazısm a şoy e ır önünden ayrılırken iki çocuk 
garabet de gösteriyor: 
"MUnakaşa değil, tahlil edelim ... ,, yakama bir klğıd taktılar, :,, 
Diyor. Münakaşasız tahlil nuıl ka. ğuna bakmadan kutuya P ttalJI 

bil olur? Yoksa dostumuz, tarafın. tım. Ne olduğuna baksam bi 
dan bugün yapılan tahlili olduğu gf. rayı yine atacaktım. Sokak 
bi kabul etmemizi mi istiyor? da bacak kadar çocuklarla :111 

İ§te garib bir iddisı,sı daha: şa edecek değilim ya!... Melet 
"İçtihad kapısı kapalı, izah kapısı zet", Yegil Ay'ınmıg. 1Kimeenil1 

açıktır.,, ne kangmağa hakkım olmad 
Zavallı dostum!... Yeşil Ay kurumunu kuranlara 
Kemalizmin inkar ettiğin nazari. na yazı!anlara da bir diytıccğilll 

yesi nedir bilir misin? Bizzat Atatür. ister içsinler, ister içmesinler. 
kiln kendisi. Yani· Türk in.. _ daima değilse de - arasıra 
kılabının yalnız doctrine'i değil, rim. Onlar da benim key{iınC 1<~ 
bir doctrine volkanı da vardır. Ve bu masrrılar. 
Atatürk kudretle, sıhhatle ve ışıkla. ·ş 

Alkol insanr şöyle cdermı • d 
rmı saçarak yaşıyor. Bu demektir ki edermi§. Biliyoruz ki, kendileri e 
na.zariye, bazı kanunlarını statique liyor ki bu "laf" tır. Bakın fra 
bir hale sokmuş olmakla beraber bin. tler 

Iara, İngilizlere, Alınanlara. JI rı 
r.efis en dynamique merhalesine de gel şarablarını, viskilerini, biraları .. 
miş bulunuyor. Böyle bir sahada iç. d 'cO 

çerler: ne şöyle olurlart ne c. tihadın kapısın! nasıl kapar111~ '/ s; FaZlaaı .feua. imi.w ... Haıwi rs.i1' 

Şefe: · - lası iyidir ki? 
"-Düşünme.! Sus! Ôöime! Yarat. .. ıı 

mal,. mı diyeceksin! Ye3il Ay'rn çıkardığı mec:eıı 
Dostum, Kemalizm, bir buçuk çey. hiç gördünüz mü? Hele bir ta 

rek asır evvel ilk kanunlarını kur. bir bakın. Yazılarının çoğu . r 
muş bir nazariyedir. Bugiln bunun tatsız ve zevksizdir. Onu bıl 
bir tekamül merhalesindeyiz. Fakat mcktcblilere dağıtıyorlar. Bel~i: 
bu, Kemalizniin son merhalesine gel. teplileri içki kullanmamağa. ıç 
miş olması demek değildir. Canlı na. nefrete sevkeder. Fakat on nüSb 
zariyenin tefsir ve tahliline lüzum okuyan on dört on beş yaşında Jc1I' 
yoktur. Kemalist olmak için Kema.. ta da z.evk namına. bir şey bıra 
lizmin yeni drektiflerini yapmak, Bu belki değil, muhakkak. J)O 

her yeni tE::mposuna ayak uydurmak Fahrettin Kerim o mecmuaya ıro 
icab eder. ğu manzumeleri, hiklyelerl 

Kemalizm, kendi eseri ve hldisesi rek mi okuyor? Eibette değil. O 
olan Türk inkılabından evvel doğ. de nl~ln çocuklara, henUz ke!l 
muştur ve kudreti çocuğundan U.Stun.. ae tenkid huaaaı tefekkUI etıll 
dür. için büyüklerinin göeterdifi heı" 

Nizamettin NAZiF zıyı ~Uzel diye kabule hazır ç 

An karanın Yen I• ra onlan niçin okutuyor? 

Bir adam çık!a da prabı , 

garı 
Merasimle açıldı 

Ankara 30 (A.A.) - An.karanın ye· 
ni iatuyon binaaı bucüıı ... t 16 da 
törenle açılmıftır 

Tarencte B. il. Mecliıtıi reili A.bdUl· 
halik Renda, Bqvekil Ceal Bayar, 
Siyasi müstqadar, veldletler YI: klcv -
Jet demir yollan ileri gelenleri emni
yet direk:töril ve blab.ııl: bir halk 
bulunmuftur. 

için bir cemiyet kursa ... AvtU:: 
böyle cemiyetler var, blme 41e 
lir. Memlekette bağcılığın, 1 JaJl 
ğın inkişafına hizmet edecek 0 ol 
cemiyet de hayırb bir mü~.11 
Doktor Fahrettln Xertm De y..,. 
kurumu azaları o cemiyete 
etmek, onun ror.etlerinl aJJnd 

1 ler nıl? O halde bizler, Yetil~ 
raftar olnuyanlar, onun 1 
kabul etmiyenltt ona yardııd 
mecbur olalım! 

Bu, llSylaıefe hacet yok, bff 
para meeeleli defi!, bir 

meeelesidir. T~Ç 
Nurullah ~ ,,.,,. 

Fatmama feryadma meydan •erme 
den daiUp telıdid eden Halid latr ta 

Meclisin bu dnrealnde daimi eıı.:U 
men ile difer encümenler ele seçilecek 

Hldlaelertn, kendilerine takad .. 
dtım eden bir nazariyenin yumrufu 
ile döitlle dfUJe beienllen bir netice 
Y&ratnue olmumr, hattl bir DUL 

rlYenfn lrontroıu altında dofup hıkL 
l&f etmMtnt bir cemiyetin IUUl'UD& 
ve münevver gururuna daha uygun 
bulunıa. RldUelerln &ıOnde bir kar .. 
l>UZ kabup gibi lli1rtlklenmeyl ve ta. 

hh lelhıbı t.aciUflerl lle herhangi bir 
----------~~~~~~~ 

D.D. yollan iflıetme mildüril Ali 
Rıza gann inpatı ve vaziyeti etrafın. 
da bir konupna yaptıktan IODl'a bq -
vekil CeW Bayar kordeliyı keamittir. 
Davetliler binayı gezmifler aynhrlar
lren devlet merkninde böyle ciizel bir 
müeucse meydana retlrilnıit oJmaam
dan dolayı nafra vekili Ali Çetinbya -

· yr tebrik etmişlerdir. 

Münhal 
mebusluklar 

lam qyayı abp bÇIDIJtır. 
Halid bhu 90Gra R11J1111ihisannd 

yablanmıt ve çaJdıft eıyalar da bu .. 
lunmuftur. 

Denizden çıkrn ceset 
Y edlkule açıklarında btr aandaf p 

dntlsl e111•11Dda mhateneslni ny• 
derek denis~ dUten ve bofu1an ı, ban· 

kuı memurlanndan Raiıbın cuedi dUn 

l>uJIUllllUfUJ'a 

tir.~·------------------Havai lltekle 
yaralanan çocuk 
Diln ıece tenlik yapılırken Beyoğ

lu bymakamlrpda bir kan olmuıtur 
X.ymabmhlm taraçası 8nilnde havai 
fltenJder •tan >dacı Cend, her naalaa 

elindek,l fitenklerl patlarken kaçıl'llllf 
" fttenJr orada ltaaımpqada oturan 
Muhiddinin' on iki yapndaki otlu Kena 
ıu eol ayatından yarAla.,aıır • ..C°'uk 
tedai ilana •""m•lbra 
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b&lqidlf - ım 
Blcrt: UM - ~: 21 . ......... . ......... 

1,21 lT,OI 
V-.Jrit ll&lıa.ll oes. IJdDda : ...... !'ata 1 .... 

l,OT 11.11 1"6T 1TM u,a f.ü ' 

Sovyet el çisi 
detlşlyor mu? 

Söylendifine ıöre, · Sovyetler birfi.. 
linin AhkaradaJd bily!lk elçlli K'arüi 
bqka bir voifeye tayin edileceii• için 
yerine baJka bir elçi tayin o1unacahır. 

Kanld geçen sene Karabanı iıtih
Jaf ebnlftL DahWye ve har>.:iye vekll
lerimbin Molkovayt dyaretlerl mtlna
ıebetiyle oraya gitmiı olan elçi o saman 
danberi memleketiftde bwunmaktada. 

Parti mamzetle 
etrafında rlvaye~ 

Açık olan üç mebuaJulrt~ ~ 
cumhur bqbnlıfı (eDel H ~ ~ 
an Rıza Soyalan, ildndalne ~ 
huaual kalemi eaki ıdlrektaril 
~ nuuet detedlecesl .,. 
•aanm ~ıneelnl mnt.klp 
mut ftlrl1etl veıtıaıt 
çilncll aÇık meb111lula da ...ı 
fettip orrenauı 8aictin ........ 
Jecdf 61rzw11ıld~ 



~ sı İLYM-lıo .. 
/ZI ~~RtN-1937 
-Oeıtiut .... 
soka,~; 
"•Sök hatıpıerı 

.Bu cu-~ .hOıırrlyetl 
'l'Ur1t· .. >11Unyet 
tat . 1Yede ''Sok t:ayramında da 
ite b~ ediliyor: ~ hatipleri,, usu}U 

lldinae kud er arzu eden ve 
ıtı ret ·· 
•• uti'Yen rneyda goren vatanda§ şehrin 
L ~lcrc "1k"· k nlarına kutulmu1 kür-
11c , -..a d" .. 
da l?l~ehrilerin • b'uş~ncelerini, hislerini 

dainıa bu e ıldırdi. Böyle fırsatlar-
' . usul tatbik edil k -.ondra . ece . 

b.. . yz zıyaref 
~"uar gıpta et . . ım esnaaznda ne 
lllcydan b ?11ştım: Hayd Park'ta bir 
Ilı • u gıbi kü 

llftıı. En m" • rsülere tahsis olun-
tdcn inb 

1 
ufrıt cereyanları müdafaa 

tan~- rn ardan t 
l "<l tııgu· 

1 
. utunuz da, Hindia.-

ıı ... ., ız erın t k'b 64tereyc k a ı atma uğrayıp 
~r - Pap açmış bir aıüstemlekeliyc 

Slok kirnse~'· anarıist, rengi bozuk_ 
>'or, tönt" .. er bunlardan birine çrkr-
tct unun d ·ı d' • llıeden . 1 e ığıni, sağı solu gö-

• \'etı•f · li~k ;, ırıp duruyordu. 
b~t" rn aklı seli · . 
~~n taıkznhk mı, sıyast terbiyesi 
l<' 1 tuV'\tette b~ann önüne geçmek için 
.tkat arkad ır mania teıkil ediyordu. 
~ h.ı Lt a zabıta kuvveti de duruyor 

fi"e~~di b.kırdı harekete inkılap etti-
llı.ııı ır tchlik . 

ltau~uk c teşkıl eylediği za-
Celt, , matraklarla müdahale edc-

l>eın k br.~. 0 raain· • 
"Q"t}'etj y ırı ıcabı i;te budur· Yarı 

'l'ıl... anında ö .. . . • 
··qlt b s z hurnyctı r 

~de u tarz hün" li Yıkıcı d h' • ıyctler, bazı ah-:r. Yeniıal ılı harpleri de doğurabi-
cıa'İarıda \'e i: ~ ~uhaJcfctiyle Yuna-

.. tC!rdüic 1
b. dıkı İapanyada oJanJan 

~ut,.,.,_. . oızde de • t' d • • 
~ .,....ıp, f'rrka ıı ıp at devresını 
t" tiariyJe ka\'galan. otuz bir 
l}'Je , \'c d'ğ • . ht tehditka 1 er ırtıca hareketle-

bu llan:ıııtı. r. manzaralar arzetmeğe 

11~ t'1.:ı tehr:ır ccnıiyet için hürriyet 
bir zapt 

1 
eler arzcttiği takdirde, 

::: b~ rejıi~~~t haYtrhdır. Hayırlıdır 
·~ ltonuıan b r, halk tabakaJan üze
~\.. ı>renaip t 1~ baskıyı bir ideal, 'bir 

ça. c aJ.ı.· . 
•ıylc "'1 etrnektedırler • de-

~ ~~··b ' do q gö ıtı ariyle aleyhtardırlar. 
lr re, arzuı 
~ 'il YÜkscı ar aıağıdan yukanya 
ı>/tti, YUka ecck değildir. Rejimler, ce 
''Jtd:ıı. rıdan 11;lerı tck'l l§ağıya münasip 

G 
~İtilll 1 de idare edd.:cklcrdir. 

err teISkk' . . 
ıı Ş 1 bu~': ımız ıae böyle degvildir. 

ef ~"nku .. d 
\ı'e • llıaıid gun e, kuvvetli bir mil-
" ~llai~,- en arta kalan kötü idetled 
.rCti..... ıcrı Jcı k 
•ta ~e ileri h rara • geri kalan cemi-
l hıtrı amlelcr yaptırmak için 
Cfi t Yuka }'(ik arzında nya garp demokrasi-

ticj •cıecctc dfı~i! :'c mız mız tekilde 
.,_ ne vara.. lerı beklemiyor. tıerlc-
"ur · .. Q dil .... 
' \ı't llliUe §unuyor, tatbik cttiri-
d dzğı i . t Ona can ve göpiilden 
e ı Çın b" .. . 

ba. e\ı'e ıe..,... Utıurı ıradesini, idaresini 
-ıta. ... \'er • · •i Oldu~ mııtır. Fakat Şefimiz 
Ye İ!h,,_ &U halde h . . 

~btd' -"lll ~tnı· • epımız, demokra-
1!o 1Ytn bir ~I bulunuyoruz. Yoksa, 
tt fru idare rtıdılletin yukandan aıağıya 

lllcı- e ilce v. . . 
"'- ~ cu""1. egını usul dıye kabul 
'"en_ -ıUrj 
ıiJ .nnu,.a... Ytti irsiyet esaslarına 

cıın . " >'tni b' e ınd,j ır saltanat tarzı men· 
tt ~iıilll lınek olur. 
• biıvı- Ytni r .. · · 

~ltt ~ utndc CJımı?. bUtUn ~anun1a-
bit· aaıyc da leri, biltUn te6rısleri dc--
Stlrı de "disj Y~nmaktadır. Altı okun 
•l lt., ttt. . Plınnament., değ I, ''halk-

tcrhi ~tzde d 
1tttı·t ~tı· U emokrasi halkın ıiya-
ltaı~ lalı~ crlcdikçc, daha ıeniı bir 
'"" a •iyıı.~1 bulacaktır, bulmalıdır. 
~Ctj • ... , terb • 

htı . ııe, ıyc vermenin en iyi u-
dir, tııetbuat hürriyeti, ıöz hürri-

beu~tJtı hı ' 
ltcı l ba.ııı t Yar, bunlardan birincisine 

rr ı araftarı d . Jıı;: • iti... • ar an dıve tanrnmak-
"tr ••CJai ' " ıtlcriy]c nın alfabesi iae, bu halk 

• a:: liaııt l.n başlıyor. ı 
'"il~ ao ~Qrauıe . 
l'l:ıe]ı: .Ylenıeain· rı . henıtchrilerimize 
det Cihetinde ı, . dinlemesini öğret
h CceıUtde n bır ~ektep dışı tahsili 

at terbiy ktymctlı olduğu kadar, si
~krasi un eye •hıtıracağı için bir de-
."'lld. suru ol k . . . 

ır. ma ıtıbanyle de mü-
1sıc 1 ~ 

~tl' la.Ik kür "l • • .ı.. 1• }{"-- su crını böyle tellkkı' "lir· . n11et h bt linccıcrı Ye e cmmiyctlerini dar 
S SOz· c aıağılatmayıp MUKAD. 

"~elj 1 c her giln biraz daha yer 

1 

(VA- NQ) 

Feriköy '/>(IZar yerf1Üle fnantlmtyacak m.anzara7.arla kar§ıltışı1ır. 

lstanbul konuşuyor! 

Feri köy pazarını 
Toz ve çamur der_vasından kurtarmak lazımdır 

En fena bir ıerait altında kuruian 
semt pazarlanndan Feriköy pazaını lda 
gezdim. Bulgar çarşısı ile Feriköy cad
desini biribirine bağlıyan geniı Fransız 
mezarlığı sokağında kurulan Feriköy 
paran, bende öyle fena, bir 
intiba bıraktı ki, artzk değil bu pazar -
dan, herhangi bir pazar yerinden alın· 
nuı her bir ıeyi bilerek ağzıma koya • 
rnıyacağırru umuyorum. ~ 

Ben ve arkadapm foto Ali pazar ye
rine, Bulgar çarıısr istikametinden gir· 
mit tik. 

Daha yolun ağazında bir alay hindi 
ile karıılattık.. Bunlar arasından yol 
bulup geçmek epey mesele oldu. Önü -
müzde dizilmit duran, simitçilere, leb "' 
lcbicilere, susam tatlısı satanlara, şöyle 
bir göz atıp, Franaız mezarlığı t.:addesi• 
nin ortalarına, pazarın en civcivli yeri
nin bulunduğu kısma doğru yürü.dük. 
Pazarın kurulduğu cadde berbat keli -
mesinin bile hafif geleceği derecede 
bozuktu. 

Yazaını : Haberci 

-

İki go:.in evvel yağan yağmur, soka • 
ğrn derin çukurlannı sapsarı renkt! 
çamurlu sularla doldurmuştu. Yağmu -
run bu zaranna mukabil büyük bir fay· 
dası olmuıtu. Her zaman görülmemi§ 
bir toz deryası halinde bulunan bu so· 
kağın tozlan y.ıtıtmıf, az rüzgarlardan 
yükselen muazzam toz bulutlan orta • 
dan kalkmıttı. Bakınız buralı esnaf bize 
nasıl dert yandılar: 

- Haftanın muayyen günleri muh· 
telif semtlere gider, pazar kuram;. Fa
kat ııra Fcriköyüne gelmiyor mu, işte 
o zaman ayakl:annuz adeta geri ıeri gi

diyor ... 

1 
· ~-,, ; _:, Fe~y paza;~;~;;ctı .görünr~ıcr ... 

Hemen arkaldaşuna işaret edip bu kö- dostlar, diye feryaldı basarak kop koşa 
tü manzarayı. fotoğrafla tesbit ettir yolun kenanna kaçtı. Biz tekrar yolu 

Burada, ıu caddede pazar kurmak 
bizler için ölüırıdür. Kışın çamur içinde 
kalır, yazın da müthit ve göz gözii gör
mez bir tozla boğuluruz. Burası ldeta 
verem hastalığının yatağıdır. Bize yazık 
olduğu gib~ buradan alıJ verit edep 

müfterilere de yazıktır. .. 
Bu SJrada irüyan bir adam gulerek 

lafa kanıtı: 
- Ne müıteriıindcn bahsediyorsun, 

diye bağırdı. Çamurdan, tozdan ~ü~t~; 
ri geldiği mi var, sanki buradan ıçerı · 
Kazara gelecek olsalar bile bin kere, 
yüz r'n kere pi~man oluyorlar. Kıp.n 
çamura bulananlar, yazın da alış venş 
etmek Uzere pazarın bir tarafından 
girip öbilr tarafından çıkuıcıya kad~r 
renklerini değiştiriyor, bembeyaz hır 
hal alıyorlar • 

Eh -düşünün' bir kere bu vaziyette 
pazara gelip te ı.lrt ver~ edecek kaç 

kabadayı bulunur! • 
Bu sözleri dinledikten sonra, bıraz 

daha ilerledik.. Sağrmuda, solumuzda 
sıralantnIJ iıportalan alıfkın ~azar~arla 
seyrediyorduk. Fakat birdenbıre hıç a
lııık olmal:iığımrz bir manı-ara ile ~arşı 
laııverdil:. Ta."ll &0kağın orta yennde 
içi fasulye, patat<:ı v~ biber dolu Uç kU
fe yola doğru devrilmit ve bütün için • 
dekiler, yukarıki resimde görüldüğü 
gibt sokağın zeminine dökülmU~tU .• Bu 
hakikaten pek garip ve manasız bir sa 

t"' ve t~~hir usulü idi. 

dim. Küfelcrdeft birinin köşesine otu • muza devam ett:.Y .. Biraz ötede Kasım -
rup, küçük sepetteki yumurtaıan sat _ paşa pazanru gezerken tanı§tığımız 

mrya çalrıan yaşlı ve siyah baş örtülü genç bir esnafla konuştuk. O da bize ay 
bir kadın, ancak arl?tdaşıı:ı işini bitir _ ni dertlerden, çamurdan, to.zdan, pazar 

diği sırada resmini; alındığını anlamış yerinin mutlak mutlak buradan ka1dı -
olacak ki, birden bire ayağa kalktı: rılmasından bahsettikten sonra: 

- A, a, a, a, resmimi çekiyorlar a - Bugüne bakmayın, bu fcvkallde 
müstesna bir gündür. Ne öyle toz, ne 

Fcriköy pa::.rır yerinde zabıta mr.nıur. 

1 tarı sırt hamallığı ile miicadele ediyor. 
7.ardı. 

de çamur var da, pazara kalabalık gel
di. Fakat umumiyetle iı bambafkadrr .. 
diyerek tözlerini tamamladı:. 

Daha doğrusu sözlerini tamamlaya
madı. Çünkü 20 adım ötemizde garip 
bir patırdı, koşı:~ olmu~tu. Gerek 
ben, gerek foto Ali hemen oraya koş

tuk. 
Manzara şu idi: Genç ve temiz bir 

zabıta memuru, arl::aemda l:üf'e taşıyan 
bir çocuğu yakalamıJ, mülayim, fakat 
kat'i bir 11esle: 

- Bilmiyor rnusun, sırtta eıya tap
mak yasak olduğunu .. Haydi indir o ar
kandaki küfeyi yere, diyordu. 

Çocuk evela işi yayğaraya boğup ya
knsını sıyırmak ist1..-di. Fakat karıısında· 

kinin, hiç p.fmiyan k:at.'i tavn brtt -
sında çar naçar sesini kesti ve küfeyi 
yere indirdi .. 

Biz i~in nereye varacağmr merak a 
beklerken, polis memuru cebinden bir 
çakı sıkaıldt ve kiifenin tarta takılma -
sma yardım eden ipleri yavaı ya'V'af 
kesti. Sonra çocuğa döndü .. 

- Salan ha, dedi. Bir daha ımtmda 

\ 

IPtlifMi'dlI•Ri 
ae sene evvel bugUn -Habsburglar 
Büyük b ir tehlike 
geçıriyoriard ı 

Zaman zaman ortaya çıkan Habsburglar 
meseleal, tarihi her zaman me§gul etnıııtır. 

Burada lwıaca H&baburgJardan ve aonra 
18•8 yılı 31 btrinclteırin günü (89 ıene evve; 
bugün) Marqal Vlndlxhgraetz'ln Vlyanayı 
.zaptından bahaedeceğiz. 

Habeburglara, tabi olan yerler dört büyük 
parçaya aynlmııtı. Biri Avwrturya, 1kinciıl 
ılmall prlddn Bohemya, Slllzya, Morav .. 
ya ve GalJçya, üçUnctıaü cenubu garblde 
Tirol, Ve.nezya ve Lombardiya, dördUncüıü 
f&l'kta Ma.carlıtan, Rumenler, Hırvatlar \ ' e 

Aatladonya ldl. 

İkinciler Hababurglara tabi olmak istiyor. 
ıar, UçüncUıer ltalyaya ilhak ~mek arzu. 
aunu izhar edlyorlardıı 

lıte bu ayn ayn arzular i.z!ıar eden kıııın. 
!arda 89 ~ne evvel mühim hAdiseler cereyan 
ediyordu. 

Rayıtag birincl defa Vlyanada toplanmı§. 
tı. Af~ Çek n taıa.v m.ebuaıar hep ayrı 
ayn tıldrlert müd&taa edtyorJardı. lmparator 
Viyanad&n kaçmıftı. Bu ahenksizllk devam 
ederken iınparator lflert yoluna koyabileceği. 

n1 umarak tekrar Vlyanay& geldi. Fakat YL 
yan&d& müt.hlf bir ihWtı hazırlanıyordu. Bu_ 
nu hiuedeıı imparator tek:r&r kaçtı ve gayri 
memııwııarm ihtlltllert bqladr. 

lıt• bu muuzam ve b1r çok mllhim hAdL 
aelere 1ebeblyet verebilecek ihUlll, 18•8 yılı, 
31 blrinciteırin g11DU, K&refal Vindlxhgraetz 
:taratmdan butınıdı. Bundan 80Dra d& Krem 
aterde meınıtl,yet Jlb edildi. ' 

I • • • 

Viyana k&rıfıkhklanndan aonra. 11Ukllı 
tateyenlerden yalım Macaristan. makaadrnda 
muvaffak oldu ve flabeburglardan •Yntdı. 

Bohemya ve SDl.zyada bqlıyan lhtUtu ko. 
layca ba.stırildı. Buralara d6rt milyon kadar 
Çek, Çof&rik &dmd& birinin te§Vlkl ile ayak.. 
l&nn:llJ, Pra.ga mebuslar göndertlerek bir kon 
ite &ktedJlmfıtı. Bu tıter yapılll'ken Avuatur 
ya memurıan tardedihnlf bulunuyorlardL 

Fakat maruaı Vlndifgreyç, Praı- üzerine 
ytlrilycrek kongreyi d&litm11. ihUlll çıkaran 
lar ceııe ealdal g1bl Avuauryaya tabi olmak. 
tan bqka çan bulam&Dllflardır. 

Hababurglara tabf olarak üçUncü kısımda 
yqıyanlann lhtllllleri de taydlUIU: oldu. Mi. 
llı'io Venedik fehlrlerlnde mllatakll ve mu. 
vakkat h~meUer kurulmuıtu. İtalya ile 
mllcadele;ve ıtnıen general Radeçki Piya. 
mon kralı Şarl Emanpel! ~nltdiyae de bllL 
bare Koatosa ve NaT&rda Piyemon ordulan. 
nı maflQp ederek Lom.bardlya ve Venezyoyu 
tekrar Awaturyay& 1llıak& muvaffak oldu. 

••• 
. tıte 89 8e!I• evvel Ha.beburglar A vrupanm 
inuuam bir devteU idiler. Bugün yeller e. 
aer ol aalt&ııatm ;verinde. 

NiyuiAHMET 

Seyya r bir 
Pos t a kutusu 

,Posta memurunun arliasma. konu.. 
larak seyyar bir hale getirilen bu 
poeta kutusu ıısayeeinde, Almanyada 

200.000 kielnln toplandığı bir moto. 
siklet yanımda. seyirciler yerlerin • 
den kımıldamadan mektup veya kart. 

la.rmı bu kutuya atabilmişlerdir. Re. 
simde mektubunu kutuya atan birisL 
nl görüyorsunuz. • 

yük taııdığuu görmeyim. Sonra cezaya 
çarpılırsın kanpnaın. hayldi bakayım .. 
~ Ve çalasmı katladı. Nizamsız it ya 
pan yeni hamallar yakalamak üzere ka
labalığa brqarak ıözden kaybolldu. 

Hava kararın.ağa bqlamı§tJ. Arkada 
tımla beraber, üzerindeki kırmızı darnga 
dan, renginden hıalia muhlia manda eti 
olduğu anl"f11•n kıocaman parçalanru 

cğrr eti diye satan eeyyar bir kaı:abrn 
vaziyetini ~ seyrettikten aonra, bu kar 
ma kanırk yen!en kendimizi Fcriköy 
cadadnc, ~ da tramvaya attık. · 

HABERCt 
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IKüçük sanatlar • ~· 
sergisi ~ 

İstanbul esnaf cemiyetlerinin Çar
plraprda ayakkabıcılar cemiyeti mer
kezınde hazırlamtt olduiu ''XQçllk 1& 

natlar se.t(isi" dün aat 14 d~ açılmıı-
-80-

u_ Kara llsteden ve TaJAt paşanın UldOrD· 
leceğlnden Berllndekl teşkllAtımızın da 

haberi yoktur • Kimseye bir şey 
sUylemlyecekslo !,, 

_ Eftyan ne oldu ? 'di.m. Trenin harekiti etnasmda arka • 
_ O da Berline gitmelc: üzeredir. daJ Aram bağmyordu: bekl 

Belki de gitmiftir. - YaTın öğleyi~ teldonunu e • 
- O lda mı aelarete tayin edildi? rim, her lialde benı ara •. 

.t ·· d kavbOlunca, pence-- Hayır onun da eniştesi Berlinde· ıtasyon goz en .r ,., 
• • . . . k . kapadım Ekspres son süt atle ôir, bir müddet enııteımm yanında a· reyı ·• _ _ _ 

lacak.. beni Fransız hududuna götururken, ~u-
- Demek ki Berlinde de yalnız füncelerim beni daba evvelden Panıe 

kılnuyacağnn? / götürmüt bulunuyordu. 

- Tablrr emrinC!e iki canaan arka • Parlste bir balta 
~aı bulunacaktır. Onların haric.inde Arkada! A:raının dediği gibi Apelyan 
Berlirideki teıkil!tımızla da daimi te - Paris istasyonunda beni bekliyordu. 
ınuta bulunacaksın. Onlara da icap e· Parise geleciğimi öğrenince çok acvin
'clen talimatı vereceği% .. Gerek Pariste, diğini anlattıktan sonra: 
~relc Bel'linde hlUün emirlerin Harfi- _ Levon da çok sevinmi§ti, fakat 

yen ifa edileoelctir. ldün akıam birdenbire Berline hareke: 
- .A:pelyan ile Eftyan a1ıl rrtesele- etmek emrini aldığr için maale.ef eenı 

(fen haberi!ar mıdırlar? • Dckleyemedt. NiÇin diba evvel gdme· 
ı. -Taltt Pap meselesinden mi? din, diye sordu. 

- EM.. Karımın hastalrflnı anlatarak, daha 
- Hayir, bU meıelC!den kimsenin evvel Parite gel!Mdiğimi, Levonun Ber 
~ yotr ~olmamalıdır •. Onlii:- sa • Jıne gittiğinden milteossir oldufumu 
ı!eee sana her liüıusta itaat edece1dcri· söyledim. 
İle dair talimat almı§lardır. Karaliste - Apelyan: 
"elen ve IUlbstteq. Berlirideki te§kil!tı- _ N-e yapalım ıdemek tcmnet böyJe 
'Duan W1c mata.atı yoktur. Onlar 11- imiı dedi ve ılÖ•lerirte tu aurft'le devam 
t!ec. T..ı&t Pa,_ ve arkadatlannm takip etti: 
ve ı.tertnı b~kle mWcelle'f'tir- _ Galiba hi~l~ın talihi yölr-
Jer. Şimdi telelidf, aal mfteleıye; A· Bir kaç güne adar bili ae Berliıie Pi· 
p.tyan seni P~ arbdqlarıınua yonun. , 
~im edecektir. Onlarla ıöril§tükten _ oımu, lefti Wr70re ~ 
lotıra f>eıi(ı derhal Berline hare~ et· Ben Cenevreye ~ bdılr Hn 

'inen lhım gelir. Bu ta1rcliı-do vadyeti Pan.ten a~~ 41ıldW. 
'hutUn tafliUtiyto ~ bWlr!Nlıi ii, _Sem fahm ~ ~ fa
ben do Berliftdefd idamlanmrza ona g8 Jtat yeni memUriy«lml de ~ 

tır. 

Serginin açılma töreninde villyet ve 
belediye erldnr. ilrtnadi daire Amirle
ri, tttmbulda bulunan 34 esnaf cemiye 
ti rei9leri ve idare heyin batan m mat 
l:iuat mümenilltri ve kalabalık bir halk 
kütlesi tıuır lmlunmuıtu.r. 

Merasime l>andonan çaldığı tıtik

lal marfiyle bajlantlU$ Vali Muhid
din Vnandaf ibaynun dolayısiyle fu
la mefğuliyeti buluiıduğa cihetle ser-

gide bwunamadlfmdan Jroidell be~i 
ye iktdad ifleri müstah-:!emin mUdün
yeti tarafından kıla bir kaç siSzle kesil 

:tmjtir. Ayakkabıcılar kurumu bq~ı 
ve ıcr&i komiteıi reisi Abdullah Etrı· 
man kısa bir nutuk ıöylemi§tit. 

Küçük sanatlar ıergisi, mahiyeti i
tibariyle muvaffak olmuı bir eserdir. 
Serıgide kU~iik sanatların bütün nüriıu
neleri !bulunmamakla beraber mevcud 

imklnla.r damıtnde ~çük eanatlann in 
kipfınr gtsiteren bir meflıer yqılma
ğa çalııdmııtır. 

BugQnkO 
radyo 

t&TANBtTL: 
ıs,JO J'envb&lıçe atadmd&n naklen tutbOl m& 

~. u;ao pllkia dli:U -~ lt. ---.. 
lt,JO ıcaet....., 1iıı11111ii lm'S Tarea (ıu.:,. 
w n ~ar: AUil ..-te), 20 Necmı 
.,. •kadaflMt tuaftBdD '!Irk mallDNI n 
lMilk prıcııan, 20,ao om. - ....,._ 
~"JIW, JMI~ ft .ar'•-. 
l'I ~ 'ftr1l ilnlOdtt ft .... pr1alL 
"" ( .. t Qa'I), ~ .Weilltllisi #;l.I ... 

.. --~ .. el'teıd l'8aGll pr'Oll'UIU 
~ pllJrı• liolo1&r,. opera .. opa.t J8IP.. 
Jıi11t .... . ., ... , 

Holivut 
yı ld ızlarb~•' 
Nazi aleyhtarı 
cemiyet kurdular 

Hollwd yıldızlarmm, sa~ tum cevtr. 
melde ve bof vaklOertnde gezmekle v&ltit 
gitf rdiklerlnl aanmak yanhıtır. 

Beyaz perdede alkıfladıtmııa ve hayran 

kaldıtunız mqbur slnema arUitlert, Cemi. 

yeUn bUUlD ha.rekeUerhıe ijtirak ederek, bir 
çok ı&hatarda, Çalıımakt&dırlar. En fazla 

mqgul olduktan ıeylerden biri de ıilyaaettir 

ve yıldızlar ıJyueUn muhtelit cereyanlarına 

kapılarak, ellerinden geldiği kadar, manen 

ve maddeten bu fikirlerine hizmet etmekte. 
dlrler. 

Bundan bir muadet evvel, Holh-udda yeni 

bir 9lyu! cemiyet ktınalmutfur: Bu ceıiilye. 

tın 8dı ''Nait &lejtitan ve Amerika demokr .. 

ablnl koruma cemJyeU., Cemiyete mensup 

azalardan bir k11mmm tmmlerlnl yazalım: 

Fredrnc Kaq, lmvtya SldDey, Franto Ton, 

Jan Kravlord, Frltz Lang, Klode~ ~ 
Ttuest LubltŞ, E:ddl ltantor, Gl~ .. 
:Melvik Duglu, Luls lı!ilston, v ~ 

BiltUn bu yıl'da!lar cem.fyete aeıı 
soo dolar vermektecllrler. 

cemiyet bUndan birkaç glln evvel, 
yadan atırlllen tanınm11 Yahu dl 

Ernest ToUer ıere!lne bir zıyatet 

HoliWdun en ıık lokant&smda verU99 

yalete Ş&rll Şaplen riyaset etmftUt• 

Senenin en güzel fllntJ 
LEYLAKLAR AÇARKE~ 

• JEANETTE MAKDONAL0 
NELSON EDD..,_ 

• MELEK'te BUGÜN 
Saat 11 de tenzllAtlı matine 

İt ' tWmat vereyhii •• BerliM haroli:etin latmafyorua 
~ar ectecek oluna, o takdirde bura _ yeni bir BMmtm,.t ml 4Sm1. ıa p1l.1da MAf aa.uı. 19,111 Urt haftlar.. l=====::::=-------__;._..;.;.,;_..;.. _________ _ 

:::::::u'~:n..:~ --SAKARYA sinemasında )'& dana.in. battı hareketimiıl burada: _ Ya.. Bilmiyor JllUIUll? ~ 
~ telblt edem. Bana bhrsa. tareti btıfUtt»liiiAo ~ "'1lldim •• 
ıe.-ı l'nWen 'c!cStnJea Ber1ine geç • _ Ço11: · ıüze1, tel>rik ederim.. N• 
met dôfHi ktefildfr. Bunu Pariateld zaman ip~?. 

=~· Bütün İstanbüt l:Wkmi .k9§turan Ye dana 'illtadları . 
ıt J1Do JO,ı& 1ıQdo,. 21,11 u1Eert •aslk. ..> FRED ASTAIRE ve GlNGER ROGERS'•· 

arbdiflara da yndim. tsviçreden Ber.. _ BUcttn.Jerde Bertme bit~ 
line gidftlen seftden kimse §Üphelen - etmek tı.ftre hazır olmamı 13ylediler. 
mu, -..uJri A1111aftlar J'ranaadan gi- :lir tanftan ıevinirken, aeni burada 
d• ~a futa altk'adar ofu • yalım btraknalam diifilndükçe de mü-

-.ao .... w 1Mdlt ıdlllE. parhk zaferleri olup eımalıb bir muvafalayct bzanaıı 

yorlar. teeaair oluyo~ dolnısu. 
~~~---- VALS DALGASI 

- l>lfer arbdqtar ~fa nu buradan _ Va.ıife her teYhı fevkindedir. Ben 

VAJlf(WA: 
21,10 Jc1allk lııaueı', 22_ ..,.ıt Bepiyat, 

23 ~ o:rkatrur, taraımdaa mıfonlk gt~tcdkle'ti:!Jr. esaeen burada f:m& 'kalmak niyetinde 

- Hf'YJI', onların vaz~)'Cti bilaôütün defilim... Sen Be:-1i:ıe pdercın, ben de l====:::::::=====:;::;:;:=:==:===:=-
bafkadır, biri sefaretane memuru ola- Cenevreyc danerim.. mesetesiıü balJcdeceı.iniz •• Apelyan bu 
rak, dJleri de aileainin yanına; gitıntk Apelyanla konU!Ol konuta Monaeur bu a]lpm Betline ptccek ve lbin için 

lcoalln", 

üzere seyahat ettiği için kimse onlaridan Le Princc 101cıjınıcQ ldill L'wüven müuit bir panaiyon lla%ll'1ayacalrtır. Sb 
''Jphelerunez, fakat senin lkrlinde oteline varımttdi:. Bu ()(elde oturan ar - bir iki gün Pariıte kaldıktan 80nra Ce· 
ne mtlnurl;,etin ne de akraban 9ardır.. kadap, erada bana lda bir oda huır • ne.reye döner, onldan doiruca Berllne 
Sen oraya talebe srfatiyle gideceksin... !atmıştı. ıidenbıiz.. 
!lerhanı$ bir sual kartıamda kaldığın Otelde bi.r müddet istirahat ettiktm - Eaaaen arkadq Aram da ayni tav-
~ hlinde kimseyi taımnadıiınr, ıonra, Apelyan Parise geldiğimi arka • siycde bulundu. 
'.Almlalan ıevdiiin isin talıı•ilini Al· daşlara telefonla bildirdi. Arkada1lar - J)iliyorum. Bize de yazmı~ttr. 
~ ~ iatedifinl .ayJYKek- derhal beni ıörmek i!ıtd:li.klcrinden, - O halde derlial Cmevreye döne • 
aüı. A pelyanla berabe::' bir otomobile atlaya· yim. 1 

- Bal1ıa3rl 'Aı.eatan ·~ te sn- ralc sulh kol'lfer:ınaı neadinde Ermeni•- - Aceleye lüzum yoktur. ~pdyan 
mem .. z...ıtı H.arlyet ide oaJardan tan' Cumhuriyetini temsil eden Ermeni bu akpnı Berline hareket ddecc.'11: sana 
nefret....... mur4hhas heyetini ıiyaret ettik. Heyet bir pansiyon buluncıya kadar andan 

Ne§e, şarkı ve dans filaıinin..aorı~. ' 
tanten: S. E. METAKSAS'm tıtanbulu tetriflerL , 

PARAMOUNT JURNAL ve (3 dakika) öğı'etic:i fila 

Bugiln saat 11 de t~zilath matiİın•e•--.. ~~ 

VOŞiVARA. 
Emsals~ Fransız filini ile kıyas edilebilecek büyük bir film gör\ilıl'essıif' 

tir. Bambaıka bir tarsda temail edilen bu fajleser ·~ 

SE!SUE HAYAKAVA- PIERRE ıtlCHARD WILLM ~ 

gibi ilri dehtkar artist tarafından temsil cclilmiıtir. 

k -BuSii&ia li1NUerJ •na Hamiyeti reisi Avcdiı Abaronyan beni kabu~ ede- vakit seçecektir. Sen de burada bi-: kal 

?>alı ~ - ..._ Şimdi rck, Cenevrcdeki arkada§lar haklund>. &iln iatirahat eder, Parisin her taralnu !liveten: EKLER JURNAL ıon dünya havadisleri. vaziyetıi iQı ..U htUtta ediyonım: mal11.mat ·ıstedı", ao"'. ra benden bah!.ede· ıezeraı· Be bir '·-d ver"rı'm. =. ....... -:: 
u ·• n.. n una ar- aı 1 

Bugün saat 11 de tenzilatlı ınatine • =-- / Pariat41d •rbdatlatla lilrtittiiktcn rek: (Devamı var) ~ 

Bu hatta S CM ER sinemasında 

aoıaıa ftrdijiab lruarJan hana bildi - - Seni her taraftan hararetle tavsiye K A R VA • d rıı.ı.t.. Jfatta ~ milncd bir feY o- ..U!yorlar. Genrv:ıı:.rnda fırkamızda bil- -varın akşam SA sınemasın a 
luru telefonla mıı!Omat verirsin. Der- ;~k bir itimat ~nd•!ınofan dolay• •e· ıtJ!l 
hal hareket etmek lazım geldiüi takdir- il d . Bundan Ven--ı:._ mu·· • .,.ı..-'-a••.,..ı- 52 meınle ketin ı"üri :heyetini hayrette bırakan ve DUNYANIN EN BOYOK F • ni hararetle tebr ı: e enın.. '"~ -U4& .uo._ tF EDl LEN <te Cenevre yolunu tercilı elderıin Pa- ,_ tduvgunu OLARAK KABUL VE EN BUYUK MÜKAFATLA TALT aon:-a da ayni itimada 15yır. o . 

riate futa vakit bybetmemefe gayret filen isbat edeceiinden §Upbe etmıyo - B ı• R B A L o H A T 1 R A s 1 et. Ora4a bulunduğun müddet zarfın-
·..ı- A ı ruz .. ldedi. .. 
._ pe yan ile Eftyandan baıka k;mse _ Yüksek teve<:cühünüzc daima la-

~· arbda,ıık etme ... Bilhassa tanrma- yık olmağa çalışacafun. FRANSIZ SUPERFlLMlNlN ilk iraeai münasebetiyle BOYUK GALA 
<htnt aclamlara yakla-, kimBC il: dost _ Bcrlinde elde edeceğiniz muvaf • Heyeti ı.msiliye&i baımda: En büyük S Franu• artisti 
olea.. En yalrm •rkaidaJlarma bfle ts- fakıyet adınızı ta:ihe maledecektir. Sizi 

visrec1.n Cddifi:niı tahsiline devam et- ıahsan görmekilz ere buraya çağırdık: HARRY BAUR - MA RlE BELL - RAlMU - P. RlCHARD WlLLM - PIERRE 
mek üzere tekrar oraya döneceğini Arkada ... lann bu mUhhn İ!fi aiıe tevdı BLACHARi':' - FRANÇOISE ROSAY ve LOU15 JOUVET . , 

söylenin... etmekt: haklı olduklarını biz !de anla- o·ıKKAT .• Locam tamamen aatılnu§ olduğundan mahdud kalan numaralı mevkileri tcd.arikde 
Arkadaf Atamhi bu ~lde taır;ımen dık. Artık kaybedecek -n.lctimİ% yok· acele ediniz. Fiatlarda hiç bir zam yoktur. Tel: 41341. mutabık aldıktan sonra, Scrkiıi çağı- tı..-r. Derhal Berline hareket ederek, ora-

rarak hep b:raber iatuyona~tt~. Ser- :a;k~iiairkiaidiai'Jiarilaiibeiriaibeir~T~ai!!it~pa~~a~ii~~iiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiilllllll'~l ki. Cennreye n& nman diSneceğiml 

ıoruyorila. Arkactaı Aram benir.ı }eri - senetlk bir fa•ıı--.. 80ftr• ilk defa olarak TORK ArUstlerlnln TORK Re)leör 
me tu cevabı verdi: 

3 
1 lk TU RK l:"al 1 

- Ne nmaa ldöneceği şimdiden ıı:cs ve mu•lld U8'adl9rinın . J•Plllı senenin Bir c .-, m 
titllanu •• Gitsin Pariatc biiu eğlen • 
aiJJ keadiıti bultun, ondan acmr:ı gene 

fstı910n btifeaindt birer kadeh bira 
i~tiktea aonra. arkadqlarla ved.alaf~ • 
rak PariM ,atfirecek olan eksprese gır· 

GiCNEŞE 
.._Bugün saat 11 maUneıinden batlıyarak lstanbuJda ipek• lzmirde Elhamra Slnema(amıda 
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Cinayet ve ••k romanı 
~ °"1eue'n!n bu l'8e1 fOlll&1'• (VLNQ) taralmdaD tOrkC•ye cevrlluıtıl17-

............... :-----------=-~~=2~-=--~~-----------..._ •be 
~ ftarnuatun ilcerine teminat - Fakat iıtin tak eınaamda bu ka -
'dil~İtn b~ ~ha fU Robinaondan dını cördüfliniizü itiraf etmediniz. 

..._ p i •tıtınfyectkainiz. _ Tabii .... sayliycbiJir miydim? 
leyi .a~ Öyleyse ben de ain her Altr bir han hlkim oldu. Puaro, 

- -~ cenç kadını ail.rüyordu. Jiıelden bor ti.. Demek, ıu madam _ Anh)"orum. madam. Baıka tür-
l'...dı il ç aldınız? lü bir ftY aöyliyemeıdiniz .... Ilı a.h-;a_orb. Uri 

0

evet,, manumda b .. ,. k 
--...., .,..- _ Ah. nt kadar yalanlar söyleme 

- lfe zıın ~ mecburiyetinde kaldım. Müfetti' benim ~ Ylrd an ... kendisinden ne za- afnmı aramak için buraya müteaddit ...,. Seı.::ı iıtediniz? 
lllılııyord •r evvel. Bor.:a bıtmıı bu- defalar celdi. Maamafih, kendimi cm-

\lftı. niyette hiaediyordum. Zira beni ıöylet-
: ~ borcu rrıu? mefe ufratmakla beraber hiç bir ıeyin 

'l'lliıiıı:· 1•1ftirni •fite edeceklerdi. farkında olmadığını biliyordum. 
dıı111• en tıJiı:zliğe yuvarlanıyor- _ Faraziyeler üzerine istintak!ara 

- 1ta . giri,en, itte bCSyle ppa oturur. 
d11? ç P~ra lltcraeniz veriyor muy- Siaeli, dütlir.'.:esinde devam ederek: 

_ 8-tıan _ Efer bu i• patlak verirse esaım-
dt ~ kUlt~ta vermezdi. İlk seferin- dan patlak vereceğini c'Utlnüyordum. 

...,. lu lı: SiUr bir para lkru etti. Akai takdide bqıma hiç bir iı açıla -
~ ettın~~nun ıdreaini nereden te- mudı. Dün akpmki "ftcktubu alıncaya 
'ltaYnıo kadar rahat uyuyordum. Fakat ondan 
O~ ndan .. Rayırıon Baraldudan sonra ratahım tamımiyle kaçtı. 
d~ ~'· daha dofruau kulaktan _ Diln akpmdanbcri dch~ct için-
~~ ' bu lnldanı Jinl, IOl)'fte de mfıiniz? 

' ~ 
1

k lkrazıttı bulunurmuf.. _ Ah. bilseniz ne \..ııdar korkuyor-hotç .,,rzıı: ki IOnradan çok milrtarda 
..... t fe bafladı 1 

'di1ofd:: latediiiın adar. Hayret 

~·ltrt--. 'O ...... ,. 

ltı-dir .. r;::nı .JizeUn itleri hep bay
laa 6bııcs Sız Ye bıy Baraklu •• Oh· 

' t.,~ l>Uttüııiiz deliJ mi? 
').q 

btttfar 0 t koeanızın bu meseleden ha-
111tı ıg,1, ~:mı btiye~ istemiyordu-

. !Ilı' Siaeu . 
..... St; hiddetle haykırdı: 

\>... fen zı11·-· b' .d. B • • 
·vr "• batır .... ın ı" ır. enı aevmı-
>'0r. l'ııaıc 1 bır bdmta evlenmek iıti-

' it b ıçln fırsat arıyor. 
""-.. ll u~j ıiz .. Talak iatemiyorau-

' lft 
, \' >'ır.. Ben.. Ben .. 

t..._ lıiyet' • • ·•tMt tdf ınızı nıuhıfua etmefi 
"''rdifı l'orıunuı.. Hem sonra we 
'~r:zrıilltıek P•ra "a var. Hialuinizi 
dııaı.r, ."e ıize ha!c veriyorum. Xa
S.dtde latık1-Jlcrini diltanmelidirlu. 
l'etlf ll'ıi:eUın .. Madam Jiıelden külli-

' t l'd4ı borç aldınız .. 
llllrt "et ... P'ılcıt p L... lln nz . ... aram yoa,u ... 11 'Otı dertrıne ihtiyar kadın bana lrar-
dı. ~e hatin davranmafa batla
l'i hiıı~rd ile •r&mdakı mUnaaebetle· 
0teı1erd, ~~-~crede !Wdıfımın, hanci ll\. 1 • ·oerı • 

it erin lel cı aaat1crde yattıtrmm. 
rtdt1a ~ ~erini ve saire ... Bunlan ne 

._ .... Jl'Ul~~ine tqıyordum. 

. ~ 0,1, lçın lrendiıine rare uıulleri 
~. lord it "ntyorum ki, madam Jlıel, 
dit ~u:rbUriye haber vermekle teh-
'- bı • 

d' . ~'ltt . 
l4ı ~}'d ... Paraatnı iade etmenem teb 
~ ı.ı. Esrarımı rehin· cibi alıko-
'l 
' "t \ "- •izin için imlrinaıw. 

~ ' ~---ırıiyle imklnuz. 
~ lene, 61Umü, rlzin için can 
sı.eli lflbfdi gibi bir ıey oldu? 

l' ' ~h llıııiınt bir ıurette: 
"-~ ' ile laabet oldu, ne isabet ... 

...., 1' r edeıneniniz. 
'lla~t ... P'ıJrat akibeti diltümnü

'tı 
...,, )) 'hıtı aldbet? 

~ ır.:::he tıraresinin biltiln yolcu 
latif,de tdeıı 111•daın ~iıe~~ ölaı..Unden 

~irln Yalnız aııdinız? ... 

1 - !in{ ıenç lcadm kalbini tuttu. 
ldt '•tı 1°tunı. Bundan dolayı fevka
t11rı •z ~ .~clrtfrn. A 1drmı ka~ıraı.:ak-

- lieırı _ ~e? • daha11 da var. 

-ıc..,, •. 
- alnci kav... • . 
-P . •-· 

dtıtı Jiz ~ten •ynldıinuz aktam. m&· 
t1t5rrı11 e e f~lcal&de bir kavpya tu· 

- :tun uz, defil mi, 

\ıır .. u 1\'lenhuı lran bana en lrüçülc 
lrıühlet· bil ~iba 1 

c vtnnek iatfllliyordu. 
"°erllti f ellketinQ hanrlamata karar 
~le ttl Yılvardıın, 'yakardrnı. Sonu
"ttıe ldır rnuJcıven:et etti. Hiç bir ıu· 
hıra ı:::hımet:ni celbtdemedim. o alc· 

1 $11dırttı, '1ldırttı. 

dum . 

- KorktuiunlU neydi? Skandal çık
muı mı, lcocanızdan bopnmanız mı, 
yolrsa tevkif edilmeniz mi? 

Seaili, -.psarr kesildi: 

- Cinayetten dolayı! ... Fakat öldü
ren ben delilim. Bunu ıiz de gayet iyi 
biliyorsunuz. 

- Buna nfmen ihtiyar kadınm or
tadan kalkmasını istiyordunuz? 

- Evet. fakat öldürmedim. Yemin 
ederim ki ben öldürmedim .. İnanın ba-
na... Yerimden 
ben .... 

Sesi titredi. 

bile kımıldamadım 

Güzd mavi ıözleri, niyazkir bir 
halde, polia hafiyesine bakıyordu. 

Puaro, onu tatmin etmek için ıcıi
ni tatldaıtrrdr: 

- İnanıyorum aize madam. inan
mamın da iki sebebi vardır. Birincisi 
kadın ·olmaru.r, iki11.:iai de an meaeleal. 

Xadm, muhatabına hayretle baktı. 
- An mcaeteai mi' 

- Evet, arı. Bu. ai.rin için ehemmi-
yetli defildir ıüpbesiz ... Bu aözil bitir
mek ilzere haber vereyim ki artık R~ 
binaonu ••la cörmiyecekainlz ve ken
d~inden bahsedildiğini de ititmiye
cebiiıiz. Yalru~ ild auale cevap isterim l 

-Buyurun. 

- Bay Barraklu katil hldiaetinden 
bir &\in enel Pariate mi bulunuyordu? 

- Evet, rece yemefini beraber ye
dik. Fakat ~. murabahacı kadına yalruı 

. baırma cidip cörmemi m~reccah ıörii· 
yordu. 

- Ya ... Öyle mi? 
-Evet. 

- Bir ıuaP.:ik daha ... - d 
- fzdivıcınızcfan evvel Siaeli Blan 

iamindeydiniz. Bu, müstear iıim midir, 
yoku hakiki laim mi? 

- Halcikt iımim Matha Jeb'dir. Di-
fer tamim. ... 

- Tiyatro için daha etvenıliydi. 
Nerede doldunuz? 

- Donkaater'de ... Fakat ... 

- Falcat? '> 
- Bu suallere ne lilıum var· 
- Sadece merak d~layra!yle. Affe-

deniniı. Şimdi Ledi Horbilri, mUıaade 
ed• d . b' nasihat vereyim. K~ ın e au:e ır 

canudan aeaaizce ayrılmafa niçin raır 
olmuyorsunuz? 

- Ya ... aynlayım da o menhus kan 
evlensin, det:ı mi? 

( Devum Tar) 

Blllror mueunuz? 
~zmı ~---Bir .. kuş 

hastahanesi 
Kötürü'\I kuşlara 

takma bacak 
yapıyor 

Londrada kuı:ar için bir but&De açıl. 
mııtır. Hutaııe, bu işte beraberce Çalıf&D 
bir kan, kocanmdır. Zevç, haataııeıı1n bq 

• doktorlufu,nu ve mUdUrlUğUnU, yapmakta_ 
dır. LAypzig Unlverılteatnde tababet tah.tl 
etmlftir. Bu zat, kendlaile sörUfeD bir tngt_ 
lla rueteal muharr:lrine demiftir ki: 
"Kuşların tedaviatne bqladığmıız vakit, 

kut haatalıkları hakkında bize rehberlik ede_ 
cek çok u ma!Qmat ve kitap bul&blldfk. Bun 
dan dolayı ilk çalıtmalanmuı: d&h& fazla tec. 
rUbelere ve ••hat tetkiklerimlze latinat etti. 
Glln geçtikte tecrUbelerimiz artmıı bu H

vimll hayvanların ha.ııtaııklarma dair bilgi. 
ıertınlz çotaım11tır. Bir buçuk •ne enel, 
I.Aypzif Univeralteainde tababet tah.tl et. 
um, tababet tahsilim baııa ameliyat uaulle. 
rinl öğretti. Şimdi ezllmlı kanatlar ve diğer 
hutalıklar üzerinde daha lyt çatrpblllyorum. 
tki, Uç defa da kuılara alüminyumdan ayak 
taktık \"e çok muvaffak olduk . ., 

Kör bir 
piyanist 

Senede 140,000 
lira kazanıyor 

Alec Templeton admda kör bir plyaııiıt 
senede bi&im paraınızıa takriben H0.000 lira 
mukabilinde çalıırna'k üzere Nevyorkta IQD 

günlerde bir mukavele imza etmiıtır. Alec 
Templeton İnglUzdlr. 31 ya,ındadır. 

Bu kör piyanist, ılınan lngilterede piyano 
çalmak sureUle hayatını zorlukla kazanmak 
ta idi .. Bir &1ln t&nnıM?f lncillz muıılkl§inu. 
ıanndan Jack Hytton bu zavallıya raat gel. 
dJ, rerek piyano Ç&lJD&kt&Jci Ye 19reJue flU'• 
kıdald bOyllk k&blUyetinl, görerek kör ptya. 
nlıU Londraya ve eonra da Amertkaya rıs. 
UlrdU. 

Alec Templeton, piyano ile me9bur m\181. 
kl§lnulann ve tanmq muganııııertn t&kll. 
dini yapmakta, çok muvattu olmaktadır. 

Kör piyanist Amerikad& temlo ettllf mu. 
vatfaklyet llzerlne allt1lnl de Amerik&ya ça. 
tırmlftır. 

Gramı 100,000 
lira olan nadir şeyi 

Bir tek gramı 100,000 llra olan ,ey! .. 
Acaba nedir? Sualine derb&I c:nap verebl. 

lecek az klm1e c;ıkablllr. Hatırımıza gelebıl. 
lecek §eylerin hlçblrilinin bir tek gramı, bu 
kadar pahalı detlldir. Kıymeti bu kadar 
yüluek olan madde radyumdur. 

Haatanelerde bir takım h&ltalıklarm teda. 
vlalnde kullanılan ve bllhaua k&naerde rant 
gen lle beraber ameliyattan IODr& yes&ne 
tedavi vaaıt&11 olan radyum bu pah&lılıp. 
dan dolayı birçok tedavi müeuuelerlııe si
rememektedlr. 

Radyum, Belçika kongoıunda mevcuttur. 
Ve Belçika kongoau radyumun lnhianna 
mallkUr. Daha dotru.u m&HkU. ÇUnkQ aon 
gtlnlerde Kaoadada keıfeclUen çok zengin 
radyum kaynaktan, bu lnh1ava Dlhayet ver. 
mıı. ve bir gr&mJ 100.000 Ura oJaa radyumun 
fiyatını 30.000 liraya dfltünntııttır. Bundan 
memnun olmak Ytrlııdedlr. 
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Ankaranm llOkaklannd& ve damlarmda 
kızgm bir demir kUtıe gibi gezinen gtlneı in. 
aanları asfalta yapııtırıyor ve caddeyi ba.t
t.a.ıı tıqa yuaıla,tımıak için bUtUn slln at. 
nlrll bir tekerleğin ucunda homurdanarak 
yürüyen alllndlr, ihtiyar bir deve gibi kal. 
dırıma dayanm11. uyuyordu. 

Gökyüzü bir buzlu camla örtülüydü. Va. 

kit vakit bu buzlu cam toprağa d<>f"1 ea. 
niyerek kabanyor ve caddeyi bir ıı&nlyede 
doldurup asfaltın UatUnde namütenahi par. 
çalara ayrılan bir cam fanua gibi c;aUıyarak 
kırıldıktan sonra tekrar damların hlzaama 
çekiliyordu. 
Akım llltü sıcak bir rüzglr çıktı. BUtUn 

bir tehir boyunca uzanan \'e blriblrlne eklen 
mit canlı halkalardan mürekkep olan tn1&11 
Zinciri yeryer gev§tdl, koptu. Kaldmmlarm 
keııarma bırakılmıı .oluk bezli, yuvarlak 
yoJ'lranlar yerlerinden oynadı ve sırtlara 
vuruldu. 

Ankara yeni bir kalabalıtm, yeni bir in. 
san denlzln1n içinde atvrt baculle ve llvrt 
k&lt1le, kıprrdam&fa bqtadı. 

Şimdi bir lnaan 1ell caddelerden qafılara, 
meydanlara ve kırlara dotnı. dalgalanarak, 
akıyordu. 

• • • 
Bir kenarda durdum, hiç klrruıentn bakmL 

~tt. g!Srmedlli ve 1evmedlli bu hayat dolu, 
kara kalabalıtf ııeyretmete bqladnn: 

tçlmde yavq yava, oynayan, grrtlafıma 
dofnı yürUyen ve nefealml kemıek iatl:yor. 
muı gibi ciğerlerime hücum eden bir "zevk, 
bir haz beliriyordu. 

Kqlan ve btyıklarmm uzun telleri tozdan 
bembeyaz olmuı. ııakalı uzamıı ve ellen, tek 
bqma ııllyen yeglne uzuvları, beJ)lfııde, had 
dilden fazla bUyllmtl§tU. Omuzlarmda dalına 
bir çamqır ipi ile batlanmıt yuvarlak yor_ 
ganlan ve ayaklarında tabanı delik poataJ_ 

lan, gözlerinde hiç IJÖnmlJen ve ara vermL 
yen bir yeııı gülümaeme, gidiyorlardı. Ba. 
İnyordum: Bir Ankaralı bayandan sonra llç 
ufaıt amele1I ve bir kukeUI çocuktan IOft. 

ra kolkola girmlf dört ufalt ameleııt. y11ı11. 
yordu. Cadde, bir oluk gibi, kunı ufaltmm 
llltUnde Y&f aafaltı akıtıyordu. 

GUlen, algara içen Ye ıalak iki dudak ara. 
ımdan m!1k "Ç&lan, yeıtpara " u~ bôctlt. 
SiS bir Y&f Uf&lt MJI! 

• • • 
Oece! Ankaranm memuru, Aııkaranm kal_ 

tası, Aııkaranm dUkklnlan uyuyor. Dört 
köte sözıerlle beton binalar uyuyor. Beyaz, 
tozlu qılfyle llmbalar ve mat benzlle aı. 
falt, uyuyor. Uyanık olanlar var: Dilrt du. 
varla çevrilmlf apartmıanlarm bodrum kaL 
larmda, temellerle ve yeryilzUyle ko111JU, he. 
nU.Z bir UnıJtten ibaret damlann &ltmda, bir 

gölre sıbı 11e>kutu7orum, dinllyorum: 
- Bizim Alt dayıdan mektup gelmlf. EL 

kici Oamanda duruyor. Herkeae haber var 
dediler. Demincek varayım dedim, ben de 

bfr yol bakayım.. oaman beıı1m yeri okudu. 
vay anam vay. KIS)'de neler oımuı da bizim 
haberimi% )'Ok YahU !. 

-Ne olmuı? 
_ Hacı kadmtarrn yeni gelini çocuk do. 

tunırken &lmO,. Bu kızı bana &imale llte. 
mitlerdi vakWe_ tyt ki almamıpm. 'imdi 
bqml'IU ff çıkacaktı. 

KArlısmdakl ince bıyıklı, iri yapılı deJL 
kanlı için için ıüldU . 

_ Eh .. b&§ka ne var ne yokmuş bakalım? 
_ Vallahi unuttum karda§ .. ~ıı1m moruk 

bir sürU ıeyler yazmış ama.. dur bakaymı .. 
ba!. 

Arkadqmm dlzlne birdenbire bir yumruk 
indirdi ve eaklatıı1n d!Srt mı.il yQUeJc .,.. tiz 
bir 1e11le ba#frdı: 

_Hey anam! .. 

ôtekl f&flrdr: 
- Ne o \le yürükf 
_ Yahu duymadm mı 't tıltınedin mi? Sa

na MSytemedller mi ıey be .. Bizim (GUlU,) 
de evleniyormuş pyrt,. 

_ Klmmlt bu 0010, 't 

- Çoktannıın! .. Saat onıı vurdu be. Dük • 
kln mı kalır bu amanda? 

- Vah dinine yandığmım dünyası !. Şimdi 

bir ılfe rakı ne de sf derdi ya .. 

Çöker gibi yerine oturdu, srrtUıtU betonun 

llltUne uzandı, inllyerek gerindi : 

- Hey anam hey? .. 

öteki 1U1Uyordu. Dikkatle oııa bakıyordu. 
Biraz ötede, Uç beı kiflllk bir kafilenin, yüz 

adım ilerde yanan bir 110kak IAmbumm kör 

ışık dairesi içinde, titrek ve mınıtıh .Uo. 

eUerl görünUyord~ .. 

Birden, orada, serllmlt bir telin gecenin 

toz bulutunu oynattığı görüldU.Yava, yavao 

teller çofaldı ve Ankaranm bulutu, karanlık 

ta, kıprrdamata bqladı. 

Etrattan bqlar kalktı, kıpır kıpır iuanlar 

aeulz admılarl&, çal&'I ..tne dofru, alaı:ıata 
bqladılar. Cadde gözlerini lfldi. 

Ve dört duvarla çevrDmJı apartmıanm bod 

ı rum katında. temellerle Te yel')'11ztlyle kom. 

ıu. henüz bir ümitten fbaret d&mm altmda 

ut&lt ifçlleri, hep bir &fmd&n. bir f&l'Jn tut 
turdutar_ 

Dban Taruı 

3 asırdanberi 
yaş,yan adam 
145 v•••ndakl 
bu ihtiyar, P•· 
raşatıe inme 
tecrObeları 

yaptı 

Burada .._ nmainl "Nrdlttmfs fbtf:yar, 

.aytendlllne sere. d0n7UJD en ~ adamı. 
dır. Zaro atanm auımbden eoara dOQamD 

en yqlr lna&m olmak Qure flmdiye bdazo 

blrçok iatmler orta,a atıldı. lmnl AıldNI 
Gvlni&lbYUl alan bu Dltl)'&I' da bunlarda 

biridir. 

Bu adamm, hilen uıs y&flllda oldufu 167. 
ıeııı:yor. Dotru lle, on •klzlncl urm eoeJa.. 

nnd& dofmUf, on dokuaunc:u un t••amea 
Y&f&IJUI• yirminci Ull'da da )'afUlakta 'bu. 

hmmut oluyor. 
Andrel RUl)'&d&dır. Ştmdfye kadar nkla 

bir bayat )'&f&IDlflL 

Sovyet &ltmlert, Uç uırdUberi yqıyq, 

daha dotrua& 80ll Uç Ull'daD lime almıf bu. 
ıunan bu adam Ye hayatı bakkmda tetldlcat. 

ta buhmmUfl&rdır. 
Andrel, 145 Y&fUld& olmuına ratmeo dinç 

kuvveUI ve cesurdur. Geçenlerde bir de V&
r&f(lUe filme tecrtıbe.a yapmqtır. _ Hoppala! Ama !Syteya, aen tanım&Zllll 

GUIU§O. Senin köy bize iki aut çeker .. Ner • 
den bllecekaln GWU1U't. Hey anam bey- On. 
bqı durdu durdu da turnayı gözünden vur. 

du. 
_ Onbqrya mı vanyormUJ 1 D7t'aan der~~~;;:~~;; 

~ geçmiş formalaıı _ Ya!. Onb&§ıy&! öyle Mvindlm ki bu 1. 

ft!... Yandım vallahi, yandım. 
Birdenbire ayaklandı, bir yabani domuz 

avcıaı gibi etratma bakmdı: 
DWck&nlar1 Dtlkklnlar lıapaadı mı 1 

Gazetemizde netredilen &an 
denlerinin ıeçmiı formalarmm 
iki kurup i~ te· 
darilc edilebilec:eii yaplmıpı. 

!il Bazı okuJUCWarm, birkaç sün evvelki formaları iatemelerinclen 
itin yanlq anlapldıfı netİceline 

1
.. vardık. Uzun zam•ndanheri de-

vam eden ilinlamnada bu aihi 
formalarm iki kurut mulaıhilin. 

1 
ele ancü pzetemiae .... ala· 
caldara ••rileceii .,...... 1 
Keyfiyeti bir daha tavzihe Jü. 
zum a&ü7oJQL 

llPWWWIUWMIAAWllllllUADllll 



l..lk maçları gene bf r çı" mnza mı "irdl 1 

Anadolu klübünün 
kaybolan itirazı 
Ortaya böyle bir sebep 

çıkaracak mı? 
Bir hayli dedikodular ve lhUIAnardan ve 

dstUste çekilen !ikstUrlerden sonra bu hafta 1 
bqlıyacağı sandığımız Uk maçlarını: son 
dakikada öğrendiğimize göre tehir etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

T. S. K. umumi merkezi bu defa ikinci 

kUmeye lndirllen Anadolu klUbUnUn itirazdı 
haklı olduğuna karar vermiştir. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre mesele 
şöyle cereyan etmiştir: 

Anadolu klUbU; hakkında verilen bükmen 
mağIQblyet kararlle geçen senenin bir dev. 
relik milli kUıne seçmesi mUsabakaJatınua 
puvan adedinin (19) -dan (15) lndirllmeslle 
sekizinci iken on birinciliğe düşmüş ve bU 

suretle saha baSılaunm (60) küsur lira nok. 
san para verllmesile de klllbUn hem 
maddeten ve hem de manen sarsılmaıruıa 
sebebiyet verilml:tJ. Gerek maödl ve gerekse 
bugUnkU küme değiştirmesine sebebiyet ve. 
ren hAdlse geçen seneki milli küme seçmeaı 
mUsabakalannda oynattığı Tarık isminde 
bir oyuncusu yU.zUnden olmuştur. 

Bu Tank klUbUnden istifa etmiş dokuz 
ay müddet bekleml§, hiçbir klUbe girmeden 
tekrar eski klUbUne dônmUo ve klUp murah. 
hası ile birllkto mmtakaya blldfrllml§ ve klU 
be döndUğU tarihten fUbaren de bir ay bek. 
)edikten sonra müsabakalara iştirak etmı,_ 
Ur. Anadolu klUbU murabhasınm. Tankm 
klUbUne (landUğüne dair §lraııı mOracaatm. 
dan ba§ka yazıyla keyrlyeu bildirmediğinden 
müsabakalar hitamında IUrazıan tetkik e. 
den m:ntaka heyeU, yukarlkl ufak bir tor. 
maUte hatasınd8.n itiraz edilen lstanbulspor 
ve Topkapı maçlarında Anadolu klUbU aley. 
hine hükmen mağl<ıbiyet kararını vermiştir. 

Bu karara Anadolu klUbU nlzamt müddet 
zartmd& !Uraz ederek bir nüshasını ?atan. 
bul mıntakasma ve bir nUshasmı da uğradığı 
haksızlığı bizzat tamir ettirmek için kIUp 
ba§kanlle elden T.S.K. genel merkezine gön. 
dcrml§Ur. KIUp bapkanı bu ıı hakkındaki 
ltlriwnı o zaman uba§kan olan Halit Bay. 
rata vermlı ve ağızdan da bUtUn tafsl!Atını 
anıatmıı. 

.Asb&§kan hı'ldiseyf lnceleml~ nlzaınl'hU. 
kllmlerlnl tetkik etmiı kararıru vermeden 
bir de futbol federasyonunun mUtalcasını 
eonnuı. 

Futbl federasyon başkanı Sedat Rızanm 

yapılan blrlncl küme k!Upleri arasında An& 
dolu k:UbU on btrlncl gözükti.ığUnden on k!Up 
birinci kümede bırakılarak Anadolu klUbU 
ikinci kUmeye indlrllmi§tir. 

Bu kararı hayretler içinde ıören klUp ida. 
reelleri i§lcrinin düzeltilmesi için beş glln 
evvel ba:Jkanlarını Ankaraya T.S.K. genel 
merkezine göndermlfler. Kltip ba.,kanı evve. 
IA ıabık asbaşkan Halit Bayrağa giderek 
kendisine ltlrazlannın kabul edildiği ve ls. 
tanbul mıntaka.ıımm kararının genel merkez 
tarafından bozulduğu sa!Atılyetile bildlrUdlgf 
ha.ide tecelli eden bu Aklbetin neden böyle 
olduğunu sormuı Halit Bayrak: 

••- Bu işte bir yanlışlık olduğunu, kendisi 
nln klUp aleyhine verilen bu karan federas. 
yon mUtaleasına iştirakle bozduğu ve derhal 
genel merlıeze müracaat edip icap ederse 
kendisinden sorulmasını .. söylemesi üzerine, 
Anadolu kllibU başkanı genel merkez ba§. 
kanlığına mUracaat ederek yukardakl geçen 
hldlselt'rl olduğu gibi başkana anlatmıı ve 
bu yanlışlığın dUzeltilmemnl rica etmiıUr 

Bu işe bUyUk bir ba.ua.slyeUe el koyan ba:. 
kan Adnan evvelemlrde tetkik için evrakı 
istemiş kayıtda evrakın kendisine verildltlnl 
ve dosyanın mevcut olmadığı ıöyl~nml~ 

böyle bir dosya almadığını kat'lyetıe itiraf 
eden ba§ltan dosyanın araştırılmasını emret 
mekle beraber telgrafla lstanbuldan bu l§e 
alt olan karar ve IUrazlarm birer suretini 
latcmlJ ve klilp ba§kanma hakikati meydana 
çıkaracağını haklı ve haksızı terrik ederek 
blrlncl kUme maçlan başlamadan evvel bu. 
karan lstanbula blldlreceg-Ini Anadolu klU. 
bU başkanına IÖylemiş. 
Şl.MDl 80RU\"ORUZ: 
1 - Federasyon hş§kanmın bir mUtaleası 

mevcut iken ve mUtaleanm genel merkeze 
bildirilmesi başkanca emredilmiş iken Uç ay 
bu evrakı federasyonda başkan ve a.abqka. 
nınm malQmatı hilAtma evrak dosyasına 

(tederaayo,,ca yapılacak bir muamele yok. 
tur~ diye..ıerh ~ren ıayriqıeııul ff.hll kim. 
dir? 

2 - En ufak bir formalite hata.mıdan 

hükmen mağ!Qbiyet gibi en bllyUk ve en afır 
cezalar verilirken me~l olan §ahsiyetlerin 
haberleri olmadan verilen bir karan tebed. 
dili ve tagyir eden ve mUhlm bir dosyanm 
ortadan kaybolmasma sebebiyet verenler 
hakkında ne Ce7.alar verilir o tarihte lsUCaamı genel merkeze telefonla 

bildirmesi mUnaııebetlle ibu 111 o zaman as. 
bqkan olan Naauhl Bayda.rın tetkik etmesini 

•e mUtaleasını yazm&a'Inı genel merkez b8fka 
nı eınretmlf. 

S - Spor teşkllAtı bir devlet teşkl1Atı gi. 
bldlr ve reıımt bir teşekkUIUn defterlerinde 
k:ıyıtları mevcut olan bir dosya nasıl ortadan 
yok olur? 

HAriseyf lncellyen rederasyon asbaşkanı• 
.Anadolunun itirazına: lngllterede ilk 

maçları 

ı Te~irdağh 1 Macar futbolcular 
BuJ(Un J(ilreşmlyormu 

Evvelki gün Mülayimle yaptığı mü- A n k a ra h t ı · tı• 
sabakada yenilen Hindli pehlivan Faz m u e 1 
zal bug:in Taksim s~adında ikinci ve · , 

son karşılaşmasını da Tekirdağlı Hü- 5 2 m '-" 1 A t t e ıe 
seyinle yapa.:aktı. - a g up e 1 

Türkiye birincisi olan Tekirdağlı, • 

evvelki günkü müsab3kada hindliyi ken Mi satir ta k 1 m b i 1 has sa ikin cı 
disi için pek zayıf görmüş olacak ki, o 
müsabakanın ak§amı hem hindli hem 

de Mülayimle ayni gün.de karşıla§mak 
istediğini il.ln etmişti. 

Bu suretle lCendine çok güvendiği 

ni belli ed"!n H:iseyi11, Dün akşam bu 

meydan okuyuşundan birdenbire vaz 
geçmiş ve Türk:ye ikincisine y;cnilcn 

Fazzal ile tut~§miyacağını söylemiştir. 
Bu vaziyet üzerine bugün saat iki 

de organizatörlere müracaat ettik. 

Müsabauları havrhyanlar bize 
~:.ınları söylediler: 

- Hin".lli ile Mülayim kendilerini 
müsabakaya davet eden Tekirdağlıyı 
beklemektedirler. Maç ramanına kadar 

bekliyeccğiz. Eğer gelmezse iki gün ev 
vel yaptığı definin zorluğunu anlıyan 
Tekirdağlınrn kaçtığına hükmedecek 
ve Mülayimle Hindli bir revan§ maçı ya 
pct.;aklardır. 

Atletizm 
müsabakaları 

Barut Giicü, Kasımpaşa atletleri 
dfin karşılaştılar 

Kuım PB§a aUetizm takımı, BarutgU_ 
cüniln daveU Uzertne dün Balurköydekf &1Jç 
eab&l!ında karıılqmı§lardır. 

Çok muntaum geçen ve bir hayli kalaba. 
lık bir ıeylrcl önünde yapılan bu müsabaka. 
larm teknik neticeleri §Öyledir: 

100 .METRE: 
• Birinci Ka111mpqadan Dfmtt'ti lldncl AdD, 

200 ~ETRE: 

Birine! Kaeı:mpqadan .Adil, ikinci Dlmlt. 
ro, 

400METRE. 
Birinci BarutgilcUnden sunı, 
800 METRE: 
Birinci BarutgücUnden Yani, 
ll500 METRE: 
Birinci Kasımpllfadan Sulhi, 
3000 METRE; 

Birinci Vedat, ikinci Hidayet Kasımaşa. 

Süleymaniye 
kulübü 

devrede hakim bir oyun çıkar 
Ankara 30 (A,A,) - MemlekeUm!Ze, An., dıler. Yirminci dakikada Macar .oıacsl' 

kara ve 1stanb-Jlda iki maç yapmak üzere ğına geçirdiği topla ve ıüratle .ADkarl 
gelml~ bulunan Macar takımı bugün ilk sine doğru inmeye ba~ladı. önUDe ~ 
maçını bqtanb&§a Macar ve Türk bayrakla. da!ii de atlattıktan sonra bir metre,. ... 
rı ile sils!cnmlş olan ve 15 binden fazla ee. 
yirclnln doldurcJuğu ;;ehir stadında Ankara 
muhteliU ile yaptı. 

Saat 14,30 da evvel! Macarlar, siyah pan. 
talon ve beyaz zemin üzerine milli renkleri 
bulunan formalarile alkı§lar arasında sahaya 
çıktılar. 

Bunu kuıa bir fasıladan sonra muhtelit ta.. 
kım takip etmiş bulunuyordu. 

Mutat morasfmden sonra hakem tslal}bul. 
ııporlu Kemal Halimin idaresinde takımlar 
kar§Ilıklı d.zlldlklerl vakit .Macar B milli 
takımı . 

Arıu·a.ı - ' 'eller, Fe,·ete - Furl, Bala~· 
S:ılay - Bctty, Furay, Kı,alagi, Ulhan:ı: 
Havublo. 

MUhtelit takım ise: 
Ate, - Ali Rıza, Rıd\·nn - Nutrf!t, 118.llBn, 
l\lusa - Hamdi, Fahri, l'a,ar, Rıza, Arlftf'n 
teşekkUI ettiği anl&§ıldı. 

Oyuna muhtelit takım sağdan bir vuruş 
ile ba§Iadı. 18 inci dakikaya kadar karşılıklı 
deneme ile ger;;U"'I görlllUyordu. Bu müddet 
zarCmda her iki takım da mukabil inişlerle 
blrlblrinl sıkı§tırıyor, ve blrlblrlne tehllkeli 
vazfyeUer yaratıyordu. Geçen bu rnUddet zar 
tmda. muhaclmlerimlzln elde ettiği güzel gol 
vaziyetleri maale..o;et ya acele veya vakitsiz 
vuruglar ve yenılz dirlplinglerle neUceslz ka. 
hyordu. 

24 Uncu dakikada Fahriden güzel bir pıı.ıı 
alan Hamdi topla beraber sUraUe haaım ka. 
leme doğru sUzilldU. Fakat bugUn çok ıans 
ııız bir oyun oynıyan Hamdi bu güzel vazı. 
yetten de lsU!ade edemedi. Uzaktan bir vu. 
ruşla topu avuta gönderdi. 

IS inci dakikaya kadar O.O berabere de_ 
•am etmekte olan oyun ya~ yava§ muva. 
zeneslnl kaybederek Macarlann lehine bir 
cereyan takip etmefe başladı. Nitekim bu 
müddet içinde .Macar sollçinln geriden aldığı 
bir pası yerinde ve sıkı bir vurugla gole tah. 
\il ediı1I takımına gUzel bir avantaj kazan. 
drrm.ıı oldu.Bu golden sonra Macarların daha 
emniyetli hareket etmeğe, ve daha hAkfm 
oynamafa batladıklan bariz bir surette gö. 
ze çarpıyordu. 

Bu golden sonra takımımız beraberlik aa.. 
yısmt temin etmek için canla bqla çalı§ma_ 
ya baıladı. Hattl bu arada sağdan inkişaf 
eden güzel bir akmrmız maalesef Arırın ağır 
hareketi yUzUnden beklenilen neticeyi vere • 
medl. 

kıııa bir mesafede kaleci ne kartı t.111' 
kaldı. Bu sırada ayağında bulunaD 
vaş ve çok emin bir vuruşla Jcalt>'9 
dıyse de o dakikada çok 1}1 yer tutall 
bu muhakkak olan golU bir 99erl 
olarak kurtardı. Biraz ıonra reıı• 

bu sefer geriden aldığı uzun bir ~ 
Ankara kalesine doğru .UzWme,. 
MUda.tlf atlattıktan sonra yeU,.a .,ı 
Haııanla karşı k&r§rya. reldl. Fak~~ 
hat.Alı bir hareketle mUdahaleııl ~
kem penaltı cezası verdi,. Bu auretJ• rl 
lar bfoşind gollerini yapmr, oldulat~ 
dakikada tııe Macar kale.'1 ISnünd• uif' 
nm bir kala vuru§U ile gönderditf 
kalıyan Hamdi sıkı bir vuruıla kald' 
derdi. Fakat kaleci mahirane bir 
\ıu muhakkak olan golü bertaraf ıttl-1 
nun bitmesine bir buçuk dakik• 1 • 
Muhtelit muhaclmlerl ııon bir gayreti• 
l<aleslnl sarmaya başladılar . .Artttıı 

istediği aşırtma hareketinde ııol nıU~ 
en ile çeldiği için hakem bu ııeter 
aleyhine pf'naltı vermı, bııJunu~ 
çckUğl ceza vuruJU İkinci ve eon dl 
car kalesine girdi ve maç da bu .urt 
gibi bir farkla Macarlarm lehine n.ed 

Be yoğ' ·1 Halkevinde , 

Spor şenliğl 
Dün yapılan spot 
hare.ket leri çolı 

güzel oldu 
-~·_. ....... 'YI 

Pl&kla çalınan istiklll m&rfl -:.,.... 
nutkundan aonra ıporcular mun 
resmigeçit yapWar. 
Programın tık numaruı genç ~ 

ıımda mtlzikll jlmnasUkti. 31L.0 ıeııG 
yaptığı hareketler daveWler taraflll~M 
uzun alkışlandı, GUnUn aon numare--- . 
pllstik danslar yapan bu &'ell\; 
mua.llimleri .MUbeccelln fevkal&d• 
cidden takdire §ayandır. tl 

Bundan sonra yapılan ııpor harel'' 
den, eskrim göateri§lerlnde q&gı ~ 
tUn epe ve kılıç §&mpiyonları biri 
kar§ılqtılar. 

(KlUbtınden istifa eden ve tekrar avdet e. 
den oyuncunun klübOne döndüğüne dair mın 
takaya haber vermesindeki asıl mana, o oyun 
~ hakkında nuntakanm malOmattar olması 
fçındlr .• Bu hAdlsede Tank bizzat mıntaka 
lllerkezlne klUp murahhası ile giderek (eski 
klUbUne döndUğUnU) ı6ylemf;;ı ve fişine de bu 
stırctıe kaydetUrmlotir. 

!ngiltere futbol lik maçlarının dün. 
kü karşılaşmalarında en enteresan 
hadise, Arsenal'in Middlesbrouh'a 
mağlub oluşu \'e ilk başta gitmekte o. 
lan Chelseanm Baltonla berabere kal. 
mış olmasıdır. 

GUzel hl r kulUp bina
sı yaptırdı 

lılemlekeUnıızın eııkJ spor klUplerlnden bl. 
rl olan SWeYnıanlye klUbU, Veznecllerdekl 
K~yueu M:uratpaşa medre3el lıımi verllen 
köhne bir ınedreaeyi bir buçuk senelik bir 

Macarlar çok geçmeden muhtelit akmma 
cevap teşkil edecek güzel bir hücumda bu _ 
lundular ve bu hUcum eanaamda sollçln hiç 
beklenmlyen bir 111rada uzaktan çektiği sıkı 
bir ıutıe gelen top ikinci defa olarak muhte. 
llt ağlarına takılmış bulunuyordu, 

Boluı gösterisi, bokstan ba§ka bert'1' 
zedi. ,. 

Bundan ııonra eııas apor harflk•tl ol 
lata.saray • Beyoğlu Halkevf ar~ 
kctbol maçına ıcçlldi. Oyunu Toled0 

etti. Binaenaleyh istenilen ıey yapılmı§ yalnız 
bu f§te klUp bir formalite hat.asında buJun. 
muştur. Ve bundan mUtevelllt sahada kaza. 
nılan teknik neticelerin değl§tlrilmesini mül 
tezim kararın doğru olamıyacağrnr, bu ııte 
olsa olsa klUbün bu hatasından dolayı bir 
para cezası verlleceğlni ve esasen diğer 
tara!rn ltırazmı, klilbe teamUl iktizası ola. 
Tak derhal blldlrllmemek suretııe 0 oyuncu 
nun müteakip oyunlarda oynatılmamasının 
tcmliıf fçln klUbUn nazarı dikkatini celbet 
dilmesi llzımken İstanbul mıntakasmın b~ 
muameleyi yapmıyarak Tarıkm mUteaklp o 
", ı.nıarda da oynatılmasına sebebiyet verdi. 
#1 g6z6nilnde tutularak bu cihetlerden A 
dolu kJObU hakkında verilen bükmen ma;:~ 
blyet kararının bozulması lAzımgellr) diye 
nıUtaleaamı T.S.K. ba§kanlığma blldirmtı T 

~~· başkanı federasyon kAUbine federas;·o~ 
anının bu mUtaleasınm resmen yazılarak 

kendisine verilmesini emrerlerek evrakı ver. 
mlı ve Anadolu klUbil ba§kanına da: bu itte 
haklı olduklarmı ve İstanbul mıntak 
"~~k a~m 

. ararm bo.ııılma8ına karar verdiğini 
salAhlyetıe blldlrml§tfr 

Bu evrak tederasu...na veıilc.J'kt 
,,~ ı en sonra 

Uç ay hlcbfr suretle muamele görmiyerek re. 
dcrasyonda kalmış Uç ay sonra tederasyon 
başkanının evrakta baıtıı mutaıeıuıı yazılıp 
T.S.K, başkanlığ".na verilmesi IAzıml?'ellrkcn 
federasyon ba_şkanınm ve asbaşkanının ma 
JQmatı olmadan salAhlyetııfz bir el taratınd~ 
(bu evrak hakkında federnııyonea yapılacak 
bir muamele yoktur) mCJıruhntlle evrak doa 
yası genel merke~e gönderl'mlş ve genel mer 
kez e\Tak kaleminden de kaydına (tetkik 
için başkana Verllmlştlr) (]iye l~aret edilmiş. 
!ir. 

H ı wreUe ".!rı~va bac:1·nna verflmly~rek 
ortad;ın ht"'Ctf nı"cm•ıı>"11e yo'< olmuştur. Bıı 
:nilna!!"lıetle ~rul~n karar tabiidir ki ts. 
t:ı~~ı :uıt&lr~ınıı• bUdirtlnıenılı ve 'bu sene 

Bu müsabakaların neticeleri eun.. 
lardır: 

Wales 2 G Scotland 1 
Arsenal l Middlesbrough 2 
Blacgeool O Stoke ı 
Bolton 5 Chelsea 5 
BrE nford 2 Portsmouth O 
Derby 5 West B. A. 2 
Evrton 3 Preston 5 
Leicester 4 Lceds United 4 
Manchester City 2 Birmingham O 
Sonderland 2 Liverpool 3 
Wolverhamton 1 Brinsby 1 

uğrqnıa aotıund& mOdem bir spor klUbU ha. 
llne getirınJ§ler ve dUn de bu yeni blnalanrım 
aç_ııma meraııımtnl içlerinde vali ve mmlaka 
reiaf lıırUhlddln 'O"stUndat buluooutu da 
vetıllerln huzur1ıe yapmıştardn-. -

Saat Oçt.e itfaiye bandosunun çaldığı ııı 
tlklll Dl&rflle meraalme b&§lanmlf bun~ 
SUleynıanfye klUbU idare heyetinden N••f 
din· klU....... ...,, -

· - gı5aterilen allka ve himayeye te. 
tekkUr eden nutku takip etrnl§tlr. 

Bundan ııonra eski medrese Odalarmda .n.. 
cuda geUrtlen tcsı.at davetlilere gllsterll. 
Dı!Jllr. 

Siyah beyazlılar ııf'kiz sporcunun ayni ..._ 
manda Ytkanabllecefl hem srcak hem de 80 

fuk su •kan mUkemmel bir duo yerf yaptır~ 
mıııar. Blnanm ortaııma isabet eden ve 
medrese iken bahçe halinde olan mahallln 

ılmdt Ustu kapanmış dö~emesl de beton yapıl 
mıştrr. 

Buraaı tlmdf be§, altt yUz kl§lyt alacak 
gUzeı bir 1&lon haline ttrağ edllmlştfr. 

:Bu suretle yeni ve aart bir klUbe aahtp 0 _ 

lan faal Sflleymanlyelilerln yakında bir de 
•tada kavuıımaıarmı temenni eder, muvatta. 
klyetıer dileriz. 

lstanbul mıntaka 
reisi OstUndağ spor
cularla konuşacak 

Haber aldığımıza göre, vali ve be
J~iye reiıi ve spor başkanı B. Muhid
dın Üstündağ buğünlerdc on iki klüp 
bafkınlınm toplayıp kcndilCJ"iyle konu 
taca.ktır. 

Birinci devrenin bundan sonraki kısmında 
vaziyet değltımedlğlnden vaziyet 2.0 Macar_ 
lann lehine neUcelendt. 

İkinci devreye muhtelit takım kadrosunda 
bUyUk tadllAt yaparak §U §ekllde çıkmıı bu. 
lunuyordu: 

Rahim - Rıdvan, Enver - Musa, Semih 
Hasan - Ali Rıza, Arif, Yaıar, Fahri, Ham 
dl. 

Oyun başladığı vakit Macarlarm bu dev. 
reye bfrfnclye nazaran daha hl.kim ve daha 
atır bastıklan &'8rUIUy0rdu. 

N!teldm öyle oldu. Macarlar yaptıkları 
tehlfkell bir hUcumda muhtelit kaleııinl a. 
dam akıllı tazyik etmeğe 'ba§tamı§lardı .. Bu 
ırrrada aollç çektiği mkı bir §Ut ~olposiu ya_ 
lıyarak avuta gltU. 

Muhtelit takım sayı adedinin çoğaltılma. 
ması için hiç olmazııa beraberliği temin için 
olacak birdenbire hUcuma geçti. Beşinci da. 
klkada Arifin derin bir paamr Hamdi güzel 
bir ııol vuru~la takrmmm ilk ııayrsmı kayda 
muvaffak oldu. Bu go!Un verdiği ıevk ve 
heyecan g-erek oyuneularm ve gerek11e ııf'yfr. 
cllerln tızerfndf'n henüz ııllinmf'mlştl ki Mil. 
carlann ııaJ!"dan yaptığı bir lnJşle ııollçln or. 
talıtdığı topu merkez muhacim kendinden 
çok daha mtl.sıtlt vaziyette butunıtn ııoııçe 

geçlrrtl. Sollc' de bu güzel fırııattan istifade 
ederek sıkı bir şiltle fiçilneu golU de kayda 
muvaffa)( oldıı. Bu sayıdan sonra eııaııen 

istikrarını ht>nUz bulmamış olıtn muhtelit 
bu ant sayıdan bllsbütUn aareılarak ııağa 
sola şuursuzca koşuşmaya ve topa m11.naııız 
vııru§laı yapmrya bqladı. İşte muhtelltln 
bu normalden uzak bulunan vazfvetlnden ıs_ 
tlfadelenmesinl çok lyt bilen Macarlar bu 
defa sağf çln ayağı ne dördünctt gllltı de 
yapmakta gecikmediler. Her teYe rağmen 
muhtelit muhaclmlerl çok defalar Macar 
kıı.lcslnf tehlikeli vazlvetlere ıoktularM rta 
Yf'rsiz driplln(' ,.,. topu JU1umsuz ııııslarlıt 

ayaktan ayağa dolaştırarak o an için mevcut 
ıoı TUfyeUerlnden LIWadıa etmeliııl bilme. 

Galatasaray takımı: f1 
Feridun - Şeref - Rıza - BtJek ..,. 

kalak - Rızopuloa - KlkeUnl· 
Beyoğlu halkevi takımı: Jf 
Bensuııon - H:ıyon - Rfear -

- Merkurls - Benba.sat - A.JbeT• 
Oyuna ancak saat yedi buçukta 

bildi. tık basl<etı halkevl yaptı. o.ı• ~ 
hemen berberliği temin edince o)'UO ~ 
yavaş hı'lklmlyeUeri altına sf rdi .. ~, 
açtılar, gol adedlerinl 15-3 çe k..,.r 1Pdfl 
dılar, bu anlara kadar halkevf takd"'.t) ; 
h~ panik oldu:Undan S kere (Ulll1~1117 I'. 
dılar. Galatasaraylılar muhakkak ,..ıı~ 
leceğiz zehabına dllştUler ve ballı~ 
da biraz kendini toplamata bafl t 9""~ 
basket yapmağa b&§ladılar, n nsiY' ~ 
oldu. tık haftaym bittiği vakit ııer •1!, ~ 
da 18.18 berabere idiler. Bu haftal~ _.,...:,. 

32 dakika 17 ııanlye sU~U buntııl - ~ 
mütemadiyen alınan (Time avtııar ti• 
lan faUllerin ara !arklan idi. ,ff ti' 

İkinci haftaym bqladıfı vakit bel~ fJI' 
kımı daha fUurlu oynamağa b&fl•dıl 1~. (1 

lataaarayhlar lııe biraz durgunca t~r. ~ 
bunun cezasını da ilk anlarda gısrdll1;..., 
yet 24-19 halkevl lehine olunca f.J'IC I' f; 
tara.tından teşvik edilen her iki ıarsl ~ 
llblyet temin etmek tc;ln çok çalıştıısı;: ~ 
Galatasaray enerjisi daha baskm çıJ<;., 
müthiş ııurette heyecanlı ve ze~ ~ti 
ba~Jadr. H~r iki taraf da mUteın t ft' 
yapıyorlardı. MU.aabaka blttllf vald ,1 
Galatasaray galip geliyordu. t""..; 

Galatasaray takımı b&§tan qal' ·~ 
nadı, halkevf takımmda Benbuado JJ 'f"'~ 
iyi idiler. Burada Alberln halka k-: ~ 
olduğıı çirkin hareketi kaydetmed~ 
mlzl alamıyoruz. Bir sporcuya Y , , 
bu hallerin bir daha tekerrür etJll 
temenni ederiz. 
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i 'mseyi ezmeden, kazaya uoramada n 

G
•• n kalabalık caddelerde 

. ozleri kapalı otomobil 
. kullanıyor ! 

. Bır lngiliz in iddiasına göre, 
'"san g özle r ile değil, b eynile 

··1-ı görür ••• Di y or ki: 
rıak· 
ışıta~katte, gören 
lşıtrn cıırnagdır 
ae e hadısesın~ 
a,111 ;~ıagın rolü 
rtıaK a vasıta oı-

Cc:tı • 10.::irettu .,, 
• ._Cöı·erınıı 
"I' ıı:ııa kap41J llılı' olarak gazete uku)ıı.bl. 

- Elbet~ 
'-hı v hayır: 

otolllo -.:,l ette 11<1ka 
bıı levl( kta kilometrclcn;c oir 

...._ <'~ Vij ldar 
-~ ba)lı I! edcuı.ır misiniz"! 

Cöıı r .•. 

'~ 1111lUııkı lltıı, ı O.Ynıyabuı •arıırnı~ olduğu halde 
'ile ll:ıll!ıtııuı rerıkJr veya maııa Uzerine kon. 

16Yli)'ebtür 1 ıeyıerın rcııklerlnl sıra-
..... ıc.t·ı llliatnız r 
!tıılUQ ... ~en hayırı 

l'tııı"'1 ""'1ları 
'-tec.&..~ırtatak ıaıınnadan ve fakat gts. ,,."11 IÖYl!y Yapan ve berkesin de yapa 

..... buna illan en bltı•tnın bulunduğu ıduıa 
• , ır ın111nız , 

tvveıt · · 
40rıl'l \hayırı 
1-tı da Pek hı denıımeıe alı§tldı:ı ic;;ın, 
t.ıQı '<>ıı ~o danıırr ıey olmadığından do. 
~·- erhaı -.~ "'· menfi bir ce\•ap vere. 

h'lde 'ınııı bir ca 
O(' Ccl'a.p v niye tereddüt etUtriz o 
~ l!rnıck (! ' 2:a!ı.rı:ı U zere agağıdaki yazıyı 

. e ne katıanabiUrsinlz. 
ı.~dr ••• 
-~ le &nıll ceııub k 
tı\j IUpıert ıamında müteaddit bL 
._.- ita lablbı M T :.. ~ Pllı ve aa r . ....:ng, gözleri aım. 
~,~~ıtıadan, rılmıı Olduğ'u halde hiçbir 
' 80kakıar: •Uratıe gazete okuyabil. 

'cııl ~ ~ 
1 

&ene aynı vaziyette . o-
tıt de~ etmektedir. 

tlt>1;. ve fevkaJ"d 
t..;. '"' fıtk " e görülen bu ma.:. 
-~· .ııolltı 

1 
basit olduğunu iddia eden Mr. 

. --""llll a kabtlly tt 
lııtı,11 Ol! lek!z e e olan herhangi bir 
dır.. Ôfttıııp Ya•Yda bütün bunlan mUke>nı. 

'b • Pabııeceğtnt de stiylemelfü. 
ı-llt11ıı 

~bil~--~ ınarıt u ltl'l. ---.ı lçtn, l ~ erin ve hUnerlerln ya.. 
)e") hı>an k~ ek ıart vardır: o da bur.. 
lttı.._"'dılll ve 1 nın Yanında, zlhtıl telepau 
-eııı- §tlraJc d aj "' ~hı e ecek herhangi bir 

h>. _"a 9"" nınaeıc1ır. 
·~reu •I ese 
tllıı erıı. lıJ Yazdığımız gibi bUtün bu 
ll'ıtı<1<1: hetkea~:r fevkatldellk bulunmadı. 
ıtr, ~ taıılll 11 aynı DeYlert muayyen bir 
~ g bu Ilı e )'apabiıecettnı iddia eden 
1~eıo~:'lle:e ~lelecı~ 1000 lnglllz liralık bir 
~r ~. &zır Olduğunu da ifade ev. 

<ltıtıı. 'b~ tGııe -
lllııharttr ltr~ riııln iyjce aanlmı§ oL 
)'~ hıe bir kencli8Jtj! görU§en gazrte 
"-~ı a<zyı ktğıcla herhangi bir cUmle 

ıı, ~!)oı&tıtu11 ~rı:ııı ve muharrir de: 
Cıını ltl!'., leylerı yapmamıı öğr!'neb1. 

ı.,, '"bır 
• ~ en. ÖzıUııd d ~~1 ~leııtıı e uran • kA:ıda yazmıı. 
~~tıı.ll\tı &'lbt Y&zıldıtı esnada Mr. Leng, 
"llh,~' tı gözıert kapalı, oldutu halde 

' t.....C\ıtıı r köeealnde durmakta idi. 
,.~ 111 tetııı Yazar yazmaz: 

)~Ottı ft ~ ~hakkak! 
~l":fl nu rnUteaklp do muharririn, 

0kurnuıtur. 

lir Tik merak 
)\~~ 4ııt. l>lt 
~ıı~'htı lördu liinuı athlrbaz tararmdan s;: ' ınerag tt1 bu martteUerl bizzat 
~~ Ceurdtkt etmı, ve yapabileceğine 
~r 4.ı en aonra ela uğraşmağa baş. 

~~e h Cllte bü 
" ~ ~ teaır ' tUn bu ıcyler dimağın 

() b.,'llllebııı Yapmaaııe ve yapabllmesi. 
~ {~ r. 
tta~ • '1ıııırn . 

titr ., ~ noktaı aaı icap eden şey, dimağın 
lııfiu; •Uraue ar ve mevzular Uzerfnde tek. 
\~r t, akıılteaır yapabllmealnln te 

lt"" . ı.e -
l\irı111 ng bir gU 

ftıı 11 e11 'Ve n ııaatıerce icap eden 
it .... egzeraızı rf 

"'ll1·artllkı e yapın~ ve teaadU. 
Yc:Unc ıahit olmuştur. 

ilir o 
~ Yun masasında 

r. ' -.... -ng dl 
t q~ Yor kJ: 

.;:ı~rduın~~~'o dlkkaUe bir oyun ıey. 
' ~ idi ki Y\ln ° kadar can sıkıcı 
~ banet ~r g~ıertm{ kapamı§tım. Şa. 
ııı~trı haı .. - \ıey ... Gözler1ml kapam•• 1 :"' ""• ıııı,n~ı ö .,,. o --..__. llzerınde g Zlertı:n açıkmış gibi 
·n-ıııı Cere\•an d • 
"Q ~llrıtvnr ., • e en <>yunun bUtUn 

t... '"'rt d&rı- ~ tılklfl edebiliyordum 
l"l.l'tlbe uurn, k!Ube " 
" ' ,.tttnı, B gelerek aynı ıeyl 

~e edlle:nı,::. muvattaktyıt .kolaylık 
l'uat temrinler arL 

sevkede !.Jıliyor 
muva/fakıyctle 

tıkca ve dfmatım ve hafızam ttmrfnll ôL 
dukÇa muvat!aklyetıerlm derece derece ar. 
tıyordu. Artık o hale gelmltUm ki g8zleri. 
mln kapalı olmaslle ac;ık kalmaaı araamda 
bir fark )talmamıttı ... 

"Otomobilimi g6zlerlm tamamen kapalı 
olduğu halde otuz t>q mil mesafede - hiç 
bir kaza:-.·a uğramadan ve hiç bir kazaya. 
sebebiyet vermeden - sevk ve idare ettim. 
Yoldan geçıınlorln dlmatıma olan tesir ve 
aksiteslrlerl Uç c;lft gözcfen (!aha iyi ve daha 
mUkemmel surette bana rehberlik ' ediyor. 
du.,, 

HAdisen·n i1ah1 ne imiş ? 

Mr. Thomas Leng. bu m'1-rl!l'tıerln dimağ 
vasıtaslle nasıl, cereyan ettiğine dair bazı 
izahat da vermektedir. Bu izahat için de tö
zn kendisine bırakıyoruz. 

Mr. Thomas Leng diyor ki: 
"'Hakikatle gtsren, itilen ... dimağdır. İş.it.. 

mo hAdlsc.slnde kulağın rolU dimağa n11ıt11 
olmaktan ibarettir Qarmede de gözlf'r ayni 
roıu yapar. Yani kıııare. herşeyl. kontrol eden 
dııvan ml'rkez. beyindir. 

B<ly!e oh.ınca acaba kAfl tP.mrln ve talim 
ile lıu \'ıt~•taı11 rrı ırn sıırfrnıızar rtmek mum. 
klln mUdUr. değil midir! 

MUmkUn oldutunu muhtelit tecrübelerle 

sf:ı:z gtiıtermlı ve izah etnılt bulunuyorum. 
Bunu yalnız size değil her laUyene de gtis •• 
terebilecek, izah ve tsbat edebile k k d t 
ti 

ce ure. 
ey m . ., 

Hem de 1000 İngiliz liralık bir baluıf de 
kabul ederek .. ., 

Mr. Lenglo bu martfetlertıe hayli ara ka. 
zanabl'eceği de muhakkaktı H P r. attA kendf 
sin,. bu yolda birçok teklitler d • 
Fakat Mr. Leng klfl dereced 

e yapılmıttır. 
e zengtndlr. Bun 

dan dolayı bu marifetlerle para kazanmak 
lht•ncından mUııta~ldlr. 

Mr. Leng, ıl~dl klllbünUn menejert Mister 
Conradı, gözlerıle değil beynll• g·· ıo. .., orme6 e a. 
lı~tırmaktadır. Eğer Mister Conrad ti d 
kA!i kabiliyet göstcreblllrııe artı.. un a 

·· ı 1 " oyunlan 
goz er açık de:n kapalı olarak 
demektir. oynıyacak 

iÇE RiD E : 

• İlk okullann bimaye neyetJ· .. rı ~urumu 
yaptığı bir toplanbda bu yıl yarclım edece. 
ti talebelerin sayısını \'e yardım teklini 
tesbit etmtıUr. 

• Denlzyolları mUdUrU Sadettln, idarenin 
bu sene zarardan kurtulmuı oldu~u huap 
lar Uzerlnde göıılcrınl§, bunun Uzertne tktJ.. 
sat vekAletl de mUdUr Sadettlnln 700 lira 0 _ 

lan ma&§ından yapılan 240 ye ıenerın m&a§

lanndan kesilen 100-160 lira. araamdaki tev. 
kltatm kesilmemesine muvafakat etmııtır. 

• Liman mUdUrU Rau!i, bu hafta sonunda 
ııah gtınU ihalesi yapılacak olan yeni yolcu 
aalonu ile çarşamba gUnU ihale edilecek olan 
Mumhane caddesindeki meydanm !hale _Je. 

killer! etratmda fzahllt vermek :ı·e İngiltere • 
den gelen Kuruçeşme kömUr depolarına alt 
yeni projeyi takdim etmek Uzere Ankaraya 
gidecektir. 

• Köylülerin kuabalarda ve pazar yerle. 
rinde sattıklan köınUr ve odunlar için ken. 
dllerlnden kazanç vergisi ar:ınılıp aranılmı. 
yııcağın<lıı tereddUt. haaıl olmuttıı. Maliye 
vekAletlndf'n a.IA.kadarlara gelen bir tahrirat 
ta bunlardan kazanç vergisi aranılmıyacağ'ı 
bildirilmiftir. 

, 
Kıskançhk füzünd-en 

bir cinayet oldu 
~ B~tara!ı ı incide 

l~ıp metres hayatı,_ ya~amağa başla
mı~lardır. İçki alemine biraz sonra da 
İsmail Hakkı isimli bir mütckaid de iş 
tirak etmiştir. 

Bu esnada Romanyalı namiyle ma-

Günün meselesi 
·r il r kıy ede 

m atbu at hUrdür 
S...- Baıtara!ı 2 incide 

teri Şikago polislerinin nııtralyözleri 
ile tarayıp temiz Amerika vatandaşı. 
nın mal ve can emniyetini kurmak ve 
korumakla Ruzvelt demokrasiyi im -
ha mı etmiştir? Elbette hayır. 

Biz de şantaj matbuatına. şu veya 
bu yabancı menfaate satılmayı zaman 
1.aman kabul eden matbuata ayni im. 
ha kararını vermigi7.dir. Kayıtsız ve 
dikkatsiz hilrriyet, başıboş bırakılmış 
münbit bir tarladır ki. içinde her tür. 
1ü haşerenin, yabani otların ve zehirli 
mantarların türemesine ve üremesi _ 
ne yarar ve müsaade eder. 

Kayıtlı ve dikkatli bir hürriyet i. 
se güzel, iyinin, temizin ve faydalı. 
nm inkişafını temin eder. Türkiyede 
gündelik gazete. mecmua, kitab ve bro 
şlir halindeki biltün neşriyat mey. 
dandadır. Bunlann içinde, roman h11.
Jinde, şiir halinde, nesir halinde, 
makale, hikaye, tetkik ve polemik 
halinde her tilrlil fikirlerin inikasını 
görmek mümkündür. 

F'.aşıst ttalyada komünizme ve 
marksizme dair eser neşredilebilir 
mi? Daha bir ay evvel İtalya komil. 
nizm a1eyhinde en gürel eseri yaza.. 
cak yabancı muharrire mükafat vaa.. 
dedi yordu. 

Sovyet Rusyada Nazi münevverJ 
Rozeııbergin bir kitabı ter<'üme edile. 
bilir mi? G. P. U. derhal seferber o. 
tur. 

Ber1inde ve Mtinihte umttmt mey 
rl~'llarda !ol fikirlere ait esel'lerf'ri de • 
ğil kiltiiphanelerin "ihrakı binnir., 
edildiği. günler henüz uzak bir mazi 
dcğilıiir. . 

Salazar'm Porteldıi de bunlardan 
farksı7.dır, fak at Kemalist Tllrkiyede 
vuiyet böyle değildir. Antisemit neş. 
riyat da vardır. NaT.i aleyhtarı ne~i. 
yat da var. Hele Marksist eserlerin 
seri halinde neşredilc.iği görülilyor. 

Bur.dan daha bUyUk hürriyeti mat. 
buat nerede vardır? Kemalist de. 
mokrasinin bu yüksek medenf teceJIU. 
dilnü !ezemiyen. anhyamıyan. bilmi
yen ve yalnız tediye ile şantaj yazı. 
lan neşretmek hünerini gösteren ga. 
r.etelere mantık, memleket Bevgisi ve 
§UUT aş1lıyacak bir kanun çıkarmak 

elbette Fransada fikir matbuatmdaki 
hürriyetin tahdidi manuma gelmiye. 
cektir. 

ŞEKIP GONDOZ 

• HUkQmetfmlzle İtalya araamda aktedile. 
cek ticaret ve klerlng mUzakeresine itıtirAk 
edecek İtalyan delegeler! Ankaraya gilrill§. 
!erdir. MU.Z.kere sUraUe ikma.I edilecektir. 

• Kızılırmak üzerinde yapılan köprU i><'§ 

ırUn sonra Nafia mU.teıarının huzurlle açı. 
lacaktır. 

OIŞARIDA: 

• Habef kralı, "Kablo ve Tf'IBl7.., ~lrk!'tine 
Ha.beı bUkOmetlnln l§tlralt ettiği hlameyl al. 
mak için mUracaat ettiği zaman da Habe. 
11t11t.-ını artık tt'msll edip edemlyecegi meae. 

lesi mevzuubaha oluyor. Şirket bu hususu ln 
gtll.z hariciye nezaretinden aoruyor. Nezaret. 
te henUı cevap vermemlftir. 

• Romenler evvelki gün kraliçe .Marinin 62 
ncl _yı]dapOmilnU kutıulamıotır. Başpiskopos 
taratından !dar\ edilen ruhani Ayinde, ,hQkQ. 

met aza.sile sivil ''e ukeııC ytlksek devlet me 
murlan hazır bulftntnu,tur. Nazırlar, tııtA. 

ha.re kraliçenin sarama giderek kcncU.crtne 
tebrlklrrJnl "' ~mennllerlnt arzetmi~lerdlr. 

• Belçlk~da yeni kabine el'-n kunılarna. 
mrttır. 

• Yeni hAdiseler neticesinde KudUete bir 
Yahudi nlmU§ ve dtırt :tanetıl varalanmı§tır. 

• LUbnan parlamentoıu içtlma. etmlı ve 

ruf Feriköylü İsmail de ba§ka bir yerc:.ıe 
arkada§ı Remziyle kafayı çekmişler· 
dir. İsma!I, Müyesseri S( vmektedir. Ra 
kının tesirivle sevgifüini hatırlıyan fs 
mail arka.claşını alıp Müyesserin evi
nin önüne doğru gitmiş ve o vakit içe
ride bir alem cereyan ('ttigini, Müyes
serin çaldığı uddan anJamıştır. 

Söylenen şarkı ile aklı başından gi
den İsmail kapıyı tekmelemeğe başla 
mrı bu taarruz evdekiluin aklım ba
şından almıştır. Fakat mütekaid İ&mail 
Hakkı: 

- Durun ben şimdi onları yatıştın 
rım. 

Diyerek kapıya inmi~tir. 
Karanlıkta kapınm açıldığım ve b;r 

gölgenin gÜründüğünü gören İsmail 
ile arka.claıı deli Remri hemen bu göl
genin üzerine saldırmışlardır. Bu esna 
da bir boğuıma baıtamrı, Remzi bıça
ğını çcktigi gibi İsmail Hakkının kar
nına sokup çıkarmağa baılamrştır. 

İsmail Hakkının yere yuvarlandığı 
nr gören mütearrizler kaçmışlar ve ö
lüm halinde olan İsmail Hakki yetişen 
ler taraf mdan hastahaneye kaldmlmıı 
tır. 

Deli Remzi ve Romanyalı hmail sa 
baha kar~ı yakalanmışlardır. 

Atatürk ün 
annesinin kabri 
lzmlrde bir park içine 

alınıyor 
. İzmir 31 (hususi) - Karş1yakada 

kı Osman pap •.:amii avlusu genişletilc 
rck bir park haline getirilmektedir. Bu 
rada büylik önder Atatürkün valideleri 
Zübeyde medfundur. Mezar parkın i
çinde bir parmaklıkla çevrilecektir . 

Susuz kalan 
semtlerde 

SOrat le fe"r kos çeş
meleri kurulmahdır 

Şehirdeki Kırkçeşme suyu çeşme
leri kapatıldrktan sonra, belediye su
lar idaresi, 1ehrin çe,Şmesi kapatılan 

yerlere terkos çeşmeleri kurmağa baş
lamıştr. Fakat sonradan bu işin dura
ladığı görülmüştür. Bu yüzden şehrin 
mühim bir kısmı aylardanberi susuz
luk çekmektedirler. Bilhassa Alemdar, 
Lala Hayreddin, Okçu Musa gibi semt 
ler bir Kerbeli haline gelmiştir. 

Susuz kalan mahalleler halkı mü
teaddid defalar belediye ve sular idare 
sine müracaat etmitlenıe de bunlardan 
da müsbet bir netice çıkmamıştır. Bu 
hususta matbaamıza da hemen her 
gün bir ka~ mektup gelmektedir. 

Susuzluğun her türlü afetler der 
ğurabileceği muhakkak iken bu işe na 
srl cöz yumulduğuna biz hayret edi
yorw:. 

reisliğe Plerre Tradl ve nlıı 'lekillfğine Ne. 
cip Useyranı seçmiştir. 

• Parfı mıntaluuıı umumt senislerlnln ııt'n 
dlkalar arası icra komitesi, 4 iklncltcşrfn lc;ln 
ihtar mahiyetinde btr harekette bulunmağa 
karar \•ermiştir. 

• Almanyanrn Emdcn kru,·azörU Kefalon. 
yanın Ergostolyon llmnnınn gclmiııtır. 

• Slyast Alman mtıhfllleri lkfüad1 sahadıı 
mühim tedbirler nlınncajtını zannetmektedir 

ler. Hisseli ı:ılrkctlerln S<'rrna:;cslndcn yUı:de 
10 nlsbetln<le vergi alınacağı s~ylcnmeltte
dlr. 

• Danzlkte Son Mdiselerdc 65 Yahudi ma. 
ğaznsı tcca\'Uzc uğ'ramı§ ve bunların 30 u 
yağma edilmlısUr. 

• A vuaturyada neşredilcn resmi bir notada 
zabıtanm Şuşnlg aleyhinde yapılan bfr mı. 
lkutc mani olduğu hakkındaki h:ıber tekzip 
edllmclıtcdlr. 

• Berllndcn biidlrtldi~lnc göre, Almanya 
Be3,·ekJıı. Ber·ınae tt~ııacak 'beyrıelmfiei &v 
IJP.rglsl için Yl'nan, Dnnlınnrka. Belçika, Bul 

gar krallarını ''e Macartatan'a Yugoslavya... 
nın kral nalplrrini Berllne davet etmlşUr. 

• Mısır harblvc nezareti lne-lltcreyc kırk 
talik slparl§ ettni~Ur. 
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Dünün ve bug u nun haber ve hadiseleri .·.. , 
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Romanya Başvekili 
şehrimiz~ geldi 

li Muhiddin Üstündağ ve htanbul 
komutaniyle ~mniyet müdürü başta 
olmak üzere mülki ve askeri erkin, 
Balkan ve küçük antant devletleri 
konsolosları tarafından karşılanmıe, 
bir tabur asker selam resmini üa et. 
miştir. 

Dost memleket başvekili Haydarpa. 
şa rıhtımından emrine talais edilen 
mu§la hareket etmiştir . . Patrikhaneyi 
ziyaretten sonra Perapala.sta bir mUd 
'det istirahat edecek ve sonra. konso. 
loshanede Romen kolonisini kabul e. 
decektir. 

Muhterem misafirimiz bu akşamki 
ekspresle memleketine hareket ede. 
cektir. 

Misafir Nazırın beyanatı 
Ankara, 30 (A. A.) -Dost \'e müL 

fefik Romanya.nın muhterem Başve • 
kili Ekselans Tataresku, saat 19 da 
Ankarapal~ Türk matbuat mfunes. 
sillerini kabul etmiştir. 

Ekselans Tataresku, TUrkiyeyi zi
yareti münasebetiyle Türk gazetele • 
rinin gerek şahsı, gerek Türk - Ro. 
men dosUuğu etrafında yaptıkları ha.. 
raretli neşriyattan dolayı Türk bası. 
ınna teşekkür etmiş, kendisini §ilkr&n 
borçlusu bildiğini, söylemiş ve aşağıda 
ki beyanatı yapmıştır: 

"Ankarayı ziyaretim, muazzam ese. 
riyle bütUn dünyanın bihakkın hay • 
ranhğmı celte~en RE>isicumhur Ata. 
türk'e tazimatta bulunmak ve yilksek 
sal!hiyeti ve büyük tecrilbesi memle;. 
Iietin resanet bulması 1.şir.de mUhim 
bir amil olan Başvekil Ce1ll Bayar ve 
mesai arkadqla.rile temas etmek fır. 
satmr bana vermiştir. 

Balkan Antantı çerçevesi içinde btL 
tün faaliyetlerinde, emellerinde ve te. 
mayüllerinde olduğu gibi ayni sulh, 
emniyet ve istikrar siyasetini sebatla 
takip etmekte olan Türkiye ile Ro. 
manya arasındaki milnasebatm sa.mi. 
miyetini kaydetmeğe lilzuın grmUyo • 
nım. 

Uzun zaman tazyilC altında lialan 
hayat kuvvetlerinin inkişafı için za.. 
rurt olan müşkUI teşkilat ve tarsln 
eserini tahakkuk ettirmeli liususunda 
gerek Türkiye, gerek Romanya ayni 

ltalya 
neden 
IJ9'"' Ba.ft&ratr l incld. 

sant Kenten•in bir türlU vazifeel bqr. 
na g!dememie olduğu hatırlatılmak • 
tadır. 

Filvaki Roma, Fransız sefirinin 1. 
timatnam.esinin Ha.be§istan imparato. 
ru namına yazılmasını istemektedir. 
Bu ise İtalyan fütuhatını tannnak de
mek olur. 

Parlamento mahaf ili İtalyan hilkd
meti taraf mdan bugUn yapılımt olan 
teşebbUsün Paris zimamdarlan tara • 
f ından bidayettenberi kabul edilmfe 
bulunan hattı hareket üzerinde bir te. 
sir icra etmesine ihtimil vermemek _ 
tedir. 

Bir taraf tan Fransız mümessili 
hakkında haksız bfr fark gösterilmek. 
tedir. Filvaki ltalyan imparatorluğu.. 
nun ılanındanberi Amerikanın yeni 
sefiri itimatnamesini Habeşistan 1m _ 
paratoru kaydı olmaksızın, takdim et_ 
miştir. İngiltere sefiri de ~l altıncı 
Jorj'un tahta çıktığı za.mandanberi 
~eni itimatname takdimine davet e _ 
dilmiş değildir. 

Diğer taraftan Fransanın Habef 
imparatorluğunu tanıması ancak 
bu milletler cemiyetince bir karar 
rilmesinden sonra kabildir. 
Fransız ve İngiliz mümessillerinin 

bu bapta sarfetmiş oldukları bUtiln 
gayr~tler. İtalyan siya.setinin devlet. 
Jer arasında husule getirmiş olduğu 
muhalefet hareketi ile ka~ıla~makta.. 
~il". 

F.sasen Habeşistan imparatorluğu. 
ımn tanmmuı meselesinde Fransa hU 
kumetfnfn siyasetinde bugUnkU ah -
val ve §eralt dahilinde bir tahavvül 
husulü beklenemez. Şu halde ttalY.L 

derecede bu aullıe ve emniyete muh
taç bulunuyorlar. 

Tilrkiyeden aynln-ken, muazzam L 
lerleyi§inde büyük eefinin yaratıcı de 
hasiyle yilrilyen çalı§kan ve kiyasetli 
bir milletin parlak f aatiyet ve mu. 
vaffakryetlerinln itminan verici lnti 
bamr görüyorum.,, 

Resmt tebliğ 
Ankara, 30 (A. A.) - Romanya 

Başvekili Ekselans Tatareakunun An. 
karayı ziyareti mUnasebetiyle bu ak.. 
şam aşağıdaki tebliğ ne§rolunmuştur: 

"R~manya Başvekili Eksellns Ta. 
taresku, Cumhuriyet hükumetine dost 
ça bir ziyaret yapmak ve TUrkiyenin 
m!Mfiri olarak mmt bayram merasL 
mine iştirak etmek üzere 28 flk teşrin 
de Ankaraya gelmiştir. 

Bu ziyaret esnasında Ekselans Ta. 
taresku Reisictimhur Atafürk tara -

; 
fından kabul olunm~tur. 

l!>iğer taraf tan bay Tataresko, Ce-
111 Bayar ve Tevfik RUştil Aras ara.. 
sında Jki memleket devlet ada.mlan 
beynelmilel vaziyetin muhtelif veche
lerini tetkik etmişler ve Balkan an. 
ta.ntı memleketlerini biriblrine bağlı. 
yan sıkı rabrt.alann bulunduğu 11ulh 
ve milletlerin te§I'ikf me.sa.i davuı uğ. 
runda semereli gayretler ear('edllmfş 
olduğunu müşahede eylemişlerdir. Bu 
görüş ve menfaat mutabakatı ilersi 
için dç müştereken tahakkuk ettirile. 
cek feyizli bir çalrşmaya imkan vere. 
bilecektir. 

TUrldye ile Romanya arasında tL 
caret münuebetleri de bir noktai na. 
zar teatiaine mevzu teşkil etmiş ve 
bu noktai na.zar teatisi, iki memleket 
arasındaki mübadele işinin daha !yi 
bir tarzda kurulması hususunda TUrk 
ve Romen devlet adamlarının be!lcdl .. 
ği azmin müşahedesini mUnıkUn kıl .. 
mıştrr. 

Ve mevcut ticaret anlaşmalarmm 
au.zemtmesine yakında BUkre§te te -
veasill olunması kararlaştırılmıttır. 
Ekselin.s Bay Tata.reskunun ziyareti 
iki mUttefik memleket arasındaki 
OOstluk bağlarının sağlamlığını bir 
kere daha milşahedeye imkan vermiş.. 
tir.,, 

sefirini 
çekti? 

nm Paria ve Fra.nsanm ·Roma sefa • 
retleri gayrimuayyen bir müddet l • 
çin sefirsi.z kala.cak demektir. 

Oyun bozanhj'a tekrar 
batlamışlar 

Londra, 30 (A .A.) -A1emi müda
hale komitesinin kararmı mevzuubahs 
eden İngiliz gazeteleri Sovyet dele -
gesinin muhalefetinden istinkA.f a geç. 
mekle bir terakki elde edilmiş oldu. 
ğunu, halbuki Almanya ve İtalyanın 
ittifak kararı istememekle geçen gUn
'kü uysal vaziyetten itili.fgirizliğe ge • 
çildiğini kaydediyor ve bu iki memle
ketin işi sUrUncemede bırakmak tema 
yüllerinin yeniden ba.şgösterdiğini ya
zıyorlar. 

Ademimildahale konıitasının 
kararları 

Londra, 30 (A,A,) - Ademl müdahale ko. 
miteli &§8.fıdaki hWIUlatı kararla,tırmıılar. 
dır. 

ı - hpanyol olmıyanlarm gerl alınması 
ve ikl kom.lsyonun teııkJ.llne yardmı etmeleri 
için ber lkl taraf nezdinde teıebbUıatt.& bu.. 
lunmıya komite reW mezun kılmmqtır. Bl. 
rinci komisyon İspanyada her iki tar&t nez.. 
dine flderek gönUUUlerin komitece leıblt 
olunacak tekilde rert alınmuını temin eyli. 
yecektlr. 

2 - Komite relai her lkJ taratıa yukarlkt 
fıkradaki teklitler huausuııda görllfmekle 
beraber anlqmıya tıtlrak eden devleUerin 
muharip haklarını da pl&m daireainde vere. 
ceklerinl kendilerine blldlrece1'Ur. 

3 - GönUllU.lerin geri çekllmeal ta.rfhl.n
den blraz evvel bqlamak t1zere beynelmilel 
kontrol mukaddemede &lkredJldltl nçhlle 
bazı tedbirlerle ılddeUendJrllecekUr. • 

Aılllftn&y& l§Urak eden devleUer, İlpanya 
ya ıönUllU, ıillh ve mUhlmmat gönderilme. 
ılnl yuak eden taahhU.tlerinl teyit eyllyecek 
terdir. 
~ten, l"ran1&, Belçika, tn~ n Çekoa 

Çin - Japon 
harbi 

Tientıin: 31 (A.A.) - Şanıinin ıi 
malinde Sinkcn cephesindeki Japon kı 
talan evvelki gece H1ıto nehrini geçmit 
Ier ve fecir vakti §irnalt garbt dağların 
da iyJ.;e yerl.!şmiı olan çinlilere taarruz 
etmiş!c,.dir. Japonlar bazı sırtlan it
gal ettiklerini bildirmektedirler. 

Şanside ltopeyi dcmiryolu uzunlu 
ğunca Taiyuana dogru ilerliyen Japon 
Iar Pintingin 8 kilom~tre §İmali ıarki 
sinde bulunan Yanıu'lı:a varmııtardır. 

Japon tayyareleri çinlilerin Tayuan 
hava meydanını iki kere bombardıman 
etmişlerdir. 

Mongol devleti 
Pekin: 31 (A.A.) Çin menabiin

den gelen haberler prens Tehin Nankin 
den müstakil olan eıki mongol devleti 
ni yeniden meydana getirmiı olduğunu 
bildirmektedir. 

Cephelerde vaziyet 
Tientıin: 30 (A.A.) - Japon umu 

mi kararglhından bildirildiğine ıöre, 
Çengha cephesinde faaliyete bulunan 
Japon orduıunun ıol ctnahr Pingin.g
çuyu iuat etmiıtir. Çin istihkamlarının 
zabtiyle neticelenen şi.ddetli muharebe
lerden aonra Japon ordusunun sol cena 
hı Şimenkeu geçidini %orliyarak Ping 
tsing ovamna kadar ilerlemiştir. · 

Çinliler ~im m:lrdarda silah ve 
cephane terkederek garbe do.gru ricat 
etmektedirler. 

Çin tebliği 
Nankin: 30 (A.A.) - Çin tebliği 

resmisi: 
Nansiyang üzerindeki Japon taıyi 

ki gitikçe artmakta ve Şanghay·Hany 
sov demiryolu civarında inkişaf etmek 
tedir. Siyan - Nanıiyan yollarmm 
birleıtiği noktada dilımarun yaptığı 
taarruzları püıkürtülmüttiir. 

L y u k a, Kuangf u Siyao 
t.:ephelerinde hiç bir d~fitiklilc yoktur. 
Çin hava mUdaf aa topçuıu, Çin mev· 
zilerini bombardıman eden Japon tayya 
releri üzerine ateı açarak bunlan ricate 
mecbur etmiştir. Çin yüksek kumandan 
lığı enerjik bir surette mildafaa olu
nan Şetovun ccnubundaki yeni mevzi
lere güvendigi için her ıeye hazır bir 
vaziyettedir. Şanghayın şimali garbisin 
deki erzak depolan orada kalnu1 olan 
yegane Çin taburu tarafından muhafa 
za olunmaktadır. Japon ileri hareketi 
her zaman olduğu gibi el bombalariyle 
durdurulmaktadır. 

Ingiltere ile milnasebat 
Tokyo: 30 (A.A.) - Bir takım me 

bus ve tarunnuı siyaset adamlan bugü 
n:i Çin-Japon harbinde İI\gilterenin Çi 
ni teıvik ettiğini ileri silrerek İngil
tere ile ıiyast ınUnasebatnı kesilmesi
ni istiyen bir karar sureti kabul etmit
lerdir. 

Bu karar aureti siyasi mahafilde 
'büyük bir heyecan uyandırmııtır. 

Sivilleri bombardıman 
Şanghay: 30 (A.A.)-Central Nevı 

Çin ajanıınm bildirdiğine göre, Ja 
pon teyyareleri taiyuan'ı bombardx -
man etıniılerdir. Birçok evler barab 
olmuı ve sivil ahaliden 100 kiti ölmil§ 
tilr. 

Çinin protesto su 
Cenevre: 30 (A.A.) - Çin hüku

meti tehirlerin ve sivil halkın ve keza 
balıkçı gemilerinin Japonlar Urafmdan 
bombardımanını yeniden Milletler ce 
miyeti nezdinde protesto etmiştir. Çin 
hükumeti 13 ilkteırinden ıonra~ da Ja
ponlann bu gibi taarruzları tekrarla~ 
mıı olduğunu beyan etmektedir. 

lovakya delegeleri bu karar ıruretinl kayıt.iz 
ve ıartaız olarak kabul etmişlerdir. 
· BovyeUer delegesi müatenki! kalacatmı 

beyan etmıı ve İtalya _ Almanya ve Portekiz 
lM kararın tttitakla verllmeai.nl ı.temtıler
dJr. Bu karar aureU aIA.kadar hU.kQmetıcre 
tevdl olunacaktır .• 

Kontrol filosu amirallannm 
lctimaı 

Blzert, 30 (A,A,) - tnglltercnin Akdeniz 
filoau kumanda.nı Vltıaıniral Poundun bayra.. 
fun hamil Barbam zırhlısı lle İmperl&l is. 
mlndekl İngillz torptdoıru ve amiral Bernottl 
nln baY?'lltmı hamil Duca ismindeki İtalyan 
kruvazörU blzert limanına gelerek saat 8 de 
demll' atm!§lardır. 

Saat 10 da Akdeniz kuvvetleri mU!cttııI 
"f'taamlral ltateva ile amiral Bern.otU, Bor. 
ha.nı ztrhlı11ına ıttmııterdir. 

İngillz, trran.ız, İtalyan amlrallerl reta... 
katlerinde erkA.nıharblyelerl oldufu halde 
Nyon konter&n1mm aureU tatblki.nl kara.rl•t 
tırmak üzere bir içUma aktetm1ışlerdir. · 

Akdenlzdekl maltUn koraan!Jk lidifflerl 

Slrka ebediyen veda 

Trapez kralı 
Azraile pes dedi! 

IOlUınyaınıon eın meşhur caınıb•' 
aırtık. önümden korkuyor 

Fransızca Paria Soir gazetesinin bil 
dirildiğine göre, "Trapez kırallan'' la-
kabiyle, bütün dünyada göhret bulan 
Uç Kodonalardan aağ kalan sonuncuau 
Ulo Kodona.r peşini brralaniyan Ezra
ilden kurtulmak için, sirk hayatına ve
da etmeğe karar vermiıtir. 

Senelerce, airklerde b:iyük muvaf
fakıyetler kazanarak, bu yüzden zen -
gin ol:an Ulo K~ona'nın Ezrailiıı esra 
rengiz tehditlerinden niçin korkmağa 

baıladığmı a11latalnn: 
Lalo, kardeşi Alfredo Kodona ve 

yengesi Libyan Leytsel ile beraber, } 
dünyanın her tarafındaki sirklerde, ölü
me meydan okuyarak, akıllara durgun
luk verecek derecede tehlikeli oyunlar, 
gösteri§ler yapardr. Nihayet bir gün, 
ölüm, onlara, "İşte geldim!,, dedi. 

Fakat gariptir ki, ölüm, doğrudan 

aoğruya methu.r canbazlara değil, on
ların, kendilerine hayatlarını "ödünç!,. 
verdikleri aine:na yıldızlarına hücum 
etmiıti. 

Bundan bir hayli zaman evvel, Ber
Iinde meıhur sinema rejisörü Dupon'un 
''Varyete,. filmini çet1irdiği tııralarda, 
sirk gösteriıleri için, sinema artistleri 
tarafından bccerilcmiyen güç ve tehli-

keli oyunlann yapılması Kodonalara 
teklif edilmiıti. Onlar da, bu teklifi ka
bul etmişlerdi. Böylece Lilyan Kodona 

Liya dö Püttinin,A1fredoVarvik Vardın 
ve Ulo da Emil Yanings'in yerlerini at
mı~, duble rıurctiylc, onların rollerini 

çcvirmiılcrdi. Ö):.im böylece, ilk evve
la bu yıldızlan bulmu2, sonra korkunç 
bir intikam ve sırayla kendilerine sal
dırmıştı. 

Bir gün Berlinde Liya dö Püttinin 
ölümü bu meşum ölüm ı;erisinin bat -
Ianğıcı oldu. 

Kısa bir müddet sonra, Lilyan 
Laytsel Kopenhagta yaptığı bir göstc
riı e11nasmda, müthiı bir sukut netice
sinde öldü. 

Varvik Vard'da birdenbire Alman. 
yada ölünce, Alfred bunu, bir ikaz ola 
rak kabul etti. Buna rağm~n, göste-

üzerine Nyonda yapılan kontrol anla§Dlaaile 
hUkQmeUmlze de Boğazlar mmtakaaıle Ka.. 
radeniz ve .Ege denizinde TUrk aularmm 
kontrolU vazifesi verllmlştf. 

Kotroıun tatbiki için kontrol amirliği va. 
zl!esl verilen donanma kumandanlığı emrine 
yirmi hUcumbotu ile denlz tayyare kuvveUe. 
rt verilmiştir. Ayrıca bUtun donanmada tca. 
bı hale göre kontrle iştirak edecektir. 

HllkOmeUmlZ ko.raııularımızla BOğazlar ve 
Marmanda ticaret gemilerinin takip ede
blleceğ1 yolları te3blt elml§ ve on kontrol 
UuU tesis etmiştir. 

D&ha evvel seyri haber verilmemlış, hava 
ve deniz harp vaartalarlle denizaltı gemile. 
rine alt raporlar doğrudan doğruya donanma 
kumandanlıfma gönderilecektir. 

rişlcrine fasıla vermedi. Gerek se. 
zevcesinin ölümJ, gerel:se, içinde1'~..s 

. ·"'şum endişe, artık, her zamankı . 
intikal ve görüşlerini körlttınitll·. 
gün, bir sıçrayış esnatmda traP~ 
kalıyamadı, düıtü. Fakat ölıı1 11 
lümden daha korkunç bir akibete ~ 
radı: Omuzu kırıldı, bu aakat~~cfe 
sirkten uzaklaşmak mttburiyetil' 
raktr. Lilyanı istihlaf etmiı otaıı ı'0 
kadın da, onun istırablı hayatıııJ,ır 
tak olmak için, onunla 'beraber 
ten ayrıldı. ıı 

Alfredo, uzun çalışmalarda!\ 80 

muvaffakiyetini temin eden n ıe · 
tekrar canlandrrclı. Zaman, .tca1!'aetı 
ve vücudların yaralarını teskın 
lecek miy.di? . .rıfJ 

Ha'"r r... Çünkü bundan bır 
J.. • ·rı 

det evvel, Alfredo, yeni zevceıifl1 oıı 
ş.anma teklifini kabul etmedi 'f/C 

öldürdü. . $ 
Artık, sıra Ulo Kodona ile 

Yaningse gelmişti. 

Bu düşünce, kardetinin ölüı1'U 1ı 
lo Kodonayr harap etmiştir. 1tte. 

. . d. k" b .. . k ebtdı nun ıçın ır ı o ugun sır e 
veda etmiş bulunuyor. ~ 
~~~~~~~---; -

Esnaf revırı 
Dlln Sultanahınette 

merasim le açıld1 rO' 
Esnaf l.:emiyetleri müşterek bil~ 

. bU~ su yardım heyetı tarafından ~ 
bir müddet evvel kurulrnağa bat 

esnaf reviri dün açılniııtır. • . oJl '" 
Türbede kurulan esnaf revırı ftt,ır 

takhdır. Bu revirin ileride sırf ~ 
bul esnafına ai.d bir hastahane ~ 

geleceği ümidi vardır. İstanbul~: ~ 
binden fazla esnaf ve bunların g6tf 
binlerce ailesi efradı bulunduğuııl ;tı~ 
böyle bir hastahaneye hakikate!\ 

yaç vardır. etİil' 
Dün revirin açılışı m~.naıeb it el' 

ilk mekteplerde bulunan y.ı:ı: f~ tet~ 
nafın çocuklarına den levaz:ıtııl 
edilmiştir. ~u•" 

Esnaf cemiyetleri yardıın t.ef~ 
gelecek seneden itibaren üç ~aJcırıl'~ 
fın çocuğunu okutmağı üzerıne 
tır. / ____ ___,,, 

ltalyada feyez8~ 
Roma, 31 (A.A.) Torino'Qatl t';,' 

rildiğine göre havalann fena ıit.;' 
yüzünden bütün eyalette ın{Uıia1 
rat vukua gelmiştir. sıtf 

Po nehri taşmrıtır. Cerro~Ö$ ~ 
ğının suları ıinai mUCMellelefl 

trr. Nufuaca a,Y.iat yoktur. 
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~ PXRlL~YXNtN tcrzr 
h -----------~~ -----------~ ettiğini kendisine anlattı ve bu I Bu sözleri adeti kederli gibi söylU.. 
ili ihl§hğın pek fena neticeler verme. yor ve bir taraf tan da Mari dö Medi. 
~Uınaıi vardı. Krauçe Madam çiyi süzüyordu. Evvelce de söylediği. 
dl k 'ın ellerini ellerine aldı ve de. miz gibi valide kraliçe her şeyi gö?.e 

l: almış bulunmaktaydı. Lakayt bir ta.. 

ae;;- Anı.an azizem, na.sıl oluyor da vırla cevap verdi: 
'rıu tahkir ettiğimi veyahut böyle bir - Fedakarlıktan çekinmem, lazım 
lla. nı olduğunu zannediyol'IUD? Sa- oldukça para veririm .. 
tal en ziyade muhtaç olduğum bu aı. ı Leonoranm dudaklarında hafü bir 
11 arcıa böyle birvey yapabilir miyim? gUllimseme belirdi: 
ı~ heın nankörlUk, hem de delilik o. - Eğer bu arzunuzu biraz e~cl 

' Balbui Allaha eilkilr ne nankö. anlatmış ol!aydınız, bu fena anlaş • 
~, ne de dell Bunlan seri de bilir. mamazlık olmazdı - dedi -
!l Ya! .. , Mari dö Mediçi itiraZ etti: 

t ~Yle bir tarziyeden IOnra Leonora - Bana söz söylemeye vakit brraJ(. 
:a ısrar etmedi. halini tatlıl&§tıra. madm ki. Birdenbire sinirlendin. 

SOrdu: Hem de doğrusunu ister misin azi. 
- Demek ki yanıldım, öyle mi! zem Leonora, sen JUzumundan fazla 
- Tabi!•. h J ' assas o muşsun ... 

c.;:_ O halde bu fazla parayı ne yapa. _ Doğru söylüyorsunuz madam, 
' -aırnı Hitfen söyler misiniz? beni affetmenizi rica ederim. Fakat 
ııu- Daha birçok masraflar olduğu. bilir misiniz ki son giinlerde sinirli, 

Söyleınemt3 miydiniz? hem de "°k sinirliyim. 
-Evet. - Niçin? 

ld - Öyleyse, lfıtfen bütün metııelenin _ Sormıya lüzum var mı? Yapa. 
~~ini Uz.erinize aldığmıza göre... cağım fedakarlığın benim için ne ka. 
ta bı e Yere benim hesabıma sarfiyat- dar fena olduğunu anlamıyor musu -
te(l• lllunmamaklığıru temin etmek ıs. nuz? Ah madam. o ~onçininin, yani 
fra~rn. İşte bunun için sana yUz bin kocamın kızıdır. Bu kıza bir de iyi 

k avans veriyorum. muamele etmek mecburiyetindeyim. 

ına~~ı!Un ya, ~i tahkir etmek aklı. Evet. bu ne güç iştir bilir misiniz? 
h gelmedı. Bu paranın benim _ Haklısın. ben bunu hiç de düı:ün. 
esabnua •arfed'l ... ·· Leo cıgry f td .,. ı ecegıne gore kabul memiıtim. Ah nora m, sen ev. 
ersin, değil mi? kallde bir kadınsın. Maamafih şim-

bi Leonora kraliçede-n bonoyu aldı, ce. diki sinirli halini geçirmeye çalış. 
ne koyarken: mahsm. Eğer buna muvaffak olamı • 

~ Eve~ böyle olunca kabul ede. yarak sözünü geri alırsan benim i~in 
- dedı ve içini çekerek ilave etti _ ne büyük bir felaket olur ki, bu he. 

iP - Keşki bu kadar para ki.fi gelse. pimiz kin dP fenadrr Çiinkü ben dil. 
q.Orkarım ki v. 
aarı • son metcllgıne kadar 

ettikten sonra sizden daha da p&
l'a latiye~ 

şersem ... 
Leonora, kraliçeyi tehd.id edicı bir 

halde atız.erken dedi ki: 

• 

1 
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vermeye razı olursa kilisede koskoca 
bir mum yakacağım. 

Böyle düşünmP.kte olan Lagorel ya.. 
mlmıştı. lyi bir ı~omedyacı olan Kon. 
çini sözlerinin tesir yapması için bir 
müddet beklemişti. Nihtlyet dedi ki: 

- Size iki mislini, yani yüz bin 
frank vereceğim. 

Mareşal istediği tesiri yapmış, ka
dın bu parayı işitınce şaşırmış kal • 
mıştı. Kilisede Meryem ana resmi ö. 
nünde iğildiği gibi yerlere kadar I _ 
ğildi, ellerini önünde kavuşturdu. 
Gözleri birer at~ parçası gibi par _ 
ladı. Bu sırada dedi ki: 

- Ah monsenyör, siz dünyanın en 
eli açık insanısınız. 

Konçini onun sözünü kesti ve: 
- Yalnız bir şartım var. dedi • 
Madam ve Mösyö Dankr memnun _ 

O.ular. İkisi de gülüyordu. La.gorel 
birden doğruldu 'e sordu: 

- Ne yapmam lbımdrr efendim? 
Bu sualiyle de her şeye hazır oldu.. 

gunu belli etmişti. En kötU işleri gö
rebilecekti. Konçini lakayt cevab ver 
di : 

de dönemem, o halde ölmeye mah.ldl. 
mum demektir. 

Leonora ~ kanitı: 
- Ziyanı yok ·- d~ .burada otu. 

rursunuz, sizi hizmetime aimm. 
- Madam La dilfeeln verdiği kadar 

verir müıiniz? 
Madam Dankr gültlmaiyerek cevab 

verdi: 

- Kocam kadar fedaklrlık göster. 
mek isterim. Madam Soriyen•in e. 
vinde a1dığmız param' iki mislini ay. 
lık olarak vereceğlın. 

Lagorel bu söz ibıerlne bir yalan 
daha kmrdI: 

- Yiyor, yatıyor. bUWn estiler be:. 
nim olduğu flbl 8Ik mk d& bahileler 
alıyordum. 

Leonora bunlara inanmamakla be.. 
raber, itiraz etmeden cevab verdi: 

- Peklll. .. Sbe ayda~ yilz franlC 
vereceğim. Bundan bqka bir de ktL 
çille hediye yapmak istiyorum. Şimdl 
paranız olmadığına göre, ya.nmıa: 

girdiğiniz gün mhmet çekmemeniz L 
. çin beş yUz frank vereceğim. Odanız.. 

da masanın il.7.erinde hazır bulacalaıı.. 
- Vakti gelince ne yapacağınızı ruz. 

söyleriz. Zaten bu vakit de çabuk ge. Leonora kanyı iyice anlamıştı. Pa. 
Iccektir. Belki birkaç gün sonra, bel. rayı ça.buk elde etmek için ne yaprp 
ki de bir haf ta... Evet. size ne istedi. yapıp derhal konağa geleceğini bili .. 
ğimizi anlatırız ve işi yaptığınız BL yordu. Filhakika La.gorel tur.ağa dU1-
rada da yüz bin frank elini?.de olur. mtıştü. Dedi ki: 

Kor.çininin bu harikulade teklifinin - MUsaa.de edel'8eD.lz hemen bugU.n 
ilk tesiri Lagorelden yavaş yavaş geç.. buraya geleyim. ·· 
meye başlamıştı. Haris kadın daha _ Siz blllr;ainiz! 
fazla kazanmak istedi ve inliyerek de. _ Madam dö Soriyenfes evde ·ae; 
diki: ğildir. Bundan istifade ederek bazt 

- Birkaç hafta pu? Ben öldilm de. eşyamı alrp bir saate kadar burava 
mektir. Unutuyor mumnuz ki efen. geleceğim. ı • • • · 

dim, benim bir meteliğim bile yok. - Öyleyte haydi gidiniz~ 'bonantu. 
Artık madam dö Soriyentes'in evine l nüz zaman oda.Dm Jiam 'tiulacam 
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::Z' m~ üzerinde de be§ yüz ı kaç sözle kararını anlattı. Marl dö 
anklık bır kese... Medfçi hayretle bağırdı: 
Lagorel, diz çökercesine iğilerek se. - Ne, sen mi? Sen bunu yapacak. 

llm verdikten sonra dıpiı çıktı. sın ha? 

- 61 - - Efendimiz.in 1Yillfi tçin her ıeyi 
LEONORANIN FEDAKARL!ôI yapmıya karar vei'dinı. 
La.gôrel dJfii'i '4}ikar çılmıaz LeO. - Ah Leonora, sen f evkallde bir 

•~ra kalktı, kocasına yaklaştı, onu kadınsın! Aman yarabbi, bu kadar 
• ~Wr 1evgt akan gözlerle d.idUk- fedaklrhk, ou çok bUyUk ııey, nasıl 
MU Mıılft hlÇblr kelime B6ylemeut. kabul edeyim. 
Jf'-ı ~ aa.nlch ve <Judaltlannı - Mahvolmayı tercih mi ediyorsu. 
.i•1daklarma yapı~k uzun uzun nuz? Sizi kurtarmak için biricik ça.. 
1'Plf. re budur. 
Kansı için çok tatlı olan bu sahne.. - Şurasını da unutma ki, bUtUn 

,ı Konçüıi iıitemtye ittemiye kabul saray halkı önünde namusunu lekele. 
Mınfltl. Fakat gözlerini hını bUtilven rniş olacaksın. 
Leonora, Mareşal Danknn yüzlinden - Kraliçenin namusunu kurtarmak 
belli otan iğrenme41ini farkedemedi mevzubahs olunca. benim r.amusumun 
lfocuından uukl8.§1rken: ' kıymeti kalmaz. Namusumu, Bel"Vt' _ 

- Şimdi ltlzU.mu kadar kllvvet at timi, velh::ısıl ne varsa kraliçenin uğ. 
dım - aedi - artık gidip Marlyayı gö- nında fedaya hazırım. 
ribillnm... - Bar.a karşı göstermiş olduğun 

Bu tözleri aöyledikten eonra oda;. bu büyük fedakarlığı ömrllrn olduk. 
dan çıktı, Birkaç dakika eonra krali. ca unutm•vncaf m. ren benitn öz kar. 
tenin yanındaydı. deşim gibiı:ıin ... 
~aliçe yanındaki kadınları dııarı Leonora hiç sevinmemişti, dudak • 

çıkarttı. İki kadın baş başa kaldıkları larında bir tcbeı-süm beli::-di, İçinden 
zaman Mari dö Mediçi sordu: kendi kendine şöy!e düştlnUyordıı: 

- Leonora, aklına bir şey geldiğini - Adam sen de, bunların hepsi laf 
s~ylcmiıtin. Nasıl, düşünceledn sona bereket versin ben kendimi unuttura~ 
erdi mi? cakla.rdnn değilim Eğer Mariya ~L 

Maresal Dankrm kansı r.iddi bir ta. nt\n birinde unutursa, ben onun aklını 
vırla cevab verdi: başına getiririm. 

- Evet efendim, eğer mllsaade hu. Böyle düşünmüş olmasma rağmen 
yurursanız ~fae bundan bahsedece. hUmtPtle i!?ildi ve La.gorelln namı 
ğim. Zaten bunun için buraya gel _ mUracaat elti~nl krali~eye anlattı 
dim. Fa.kat düşes dC5 Sôriyentes!n fsınıni 

- No söylüyorsun, mUsaade mi et. söylemedi. hatta belli bile etmed' 
mek? Sözlerini can kulağıyla dinle - Kraliçe. aleyhinde bulunan meç:h~İ 
meye hazırım, birkaç zamandır içim dUeman hakkında malı1mo.t isteyince 
f s;lrni yiyor. yalnız dedi ki: ' 

Leonora bunun Uzerine kıaaca bir .. - Endişeye lüzum yok madam. 

1 
s 
1 

Vakti gelince, yani sizin içln haıırlL 
dığfiri sillh ıelinize geçince etm. gölge. 
niide takip eden au,manı <ta ı~ytiye. 
ceğim. O vakit onu ezeceksiniz. o za,. 
ınana ıtadar bana emin olunm, slzt hl. 

rnaye ile meşgul olacağım. Şur~mı 
da şimdilik bilmeniz klfi gelir ki, La... 
gorelin yüzünden au~manmızm. aillht 
kendisine karşı çevrllmi§tlr, bu da 

memnun olunacak bir netice detil 
midir? 

~fari dö Mcdiçi içini çekerek dedi 
ki: 

- Evet, fakat bu kadın istediği 
parayı da yapacağı hizmet kadar yük 
eek tutuyorsa bu silah pahalıya mal 
olacak demektir. 

- Emin olunuz madam, bu kadm 
kra 1 i<,enin mevzubahe olduğunu bilmi
yo:-, istediği de pek fazla bir eey de
ğil. 

- Neksdar istiyor? 
- Yüz bin frank vermekte kurtula. 

caksmız? 

-.. Bu oldukça milhim bir para ya.. 
hu ... Neyse, haklısın. Netice itibariyle 
ucuz kurtuluyorum. Uzımgelirse 

milyonlar sarfederek bulunduğum. 
müşkül vaziyetten yakamı kurtarma. 
lryım. Yoksa evvela namusum, sonra 
da istikbalim ve hayatım mahvolup 
gider. 

Leonoranm dudaklarında bir gülüm 
~.me vardı. Çok para sarfedilcceğini 
go~t:_~rm:klc kendince bir fikir takip 
ctügı aşıkirdı. Mari dö Mediçiyi iti_ 
razs.sız fedaklrhkta bulunmıya kolay_ 
lıkla kandırmııtı. Evet, krali~e avuç.. 
la altın serpmiye hazırdı. Her neka.. 
da bu fedakarlık kend!sini düşündür-ı 
rn ıyor ~eğildiyse de. \'azlyet kendi. 
sinde itiraz için ltuvvet bırakına. 

r 
~ 
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makt.aYdı. Feda.kltlıfı röze alınca, U.. 
i:erlnae hokka ltılem J>ulunan bir ma
saya yaklqtı. Bir klfıda birkaç aa .. 
hr yaıarak Leonoraya uzattı ve dedi 
ki: 

- fite iki ~ bin franklık bir bo.. 
no, istediğin zaman vemedarıtn Bar· 
ibinUen alabi~irain. 

Maaıım l)ankr klfıdı eline 'atma. 
dan kr&ll~f6 eert bit bllkıeta. baktık .. 
tan lôrıra 80rdu: 

- İkf ytıı bin frank mı? Neden ikl 
yüt bin? Ve cevab vermeafne meydl!l 
bırakma.dan ilave etti: 

- Ha, anladım. Fııiluı benim ı~ın, 
öyle m1? 

Birdenbire kashn çatıldı, auaağttit 
büktü ve ala yet bir ttvırla: 

- YUz bin franga. değil mi? _ df ye 
sordu. Mark1ı Leönora Danki''ın na. 
musunu yUz bin franga mı satmaıı .. 
yorsuııuz? Demek kl benlm La.gorel 

denilen şu cadı kadın kaaar kıymetiı:n 
varmış!. Tam o kadar. Doğrusu bu 
~nim l~ln ~k bUytlıt bir fe~f. Sf.. 
zin bu kad:ır kıymet biçtiğiniz narntı
su ben sizin uğrunuza meccanen f e .. 
da ediyorum. Ah madam, bana ne 
bUyük den ,·erdlnfa. MUthiş bir hak~ 
rete maruz kaldım. 

Bu sötleri tcônora öyle bir halle 
~yleMi§ti ki, bunları tanımıyan gör .. 
::r~ydl, nıaaam 'Oankrı kra.H~e unne • 
derdi. 

M&rf dö Medl~f bu hUcum kai1'
sında ezilmi§ kalmıştı, halbuki o f>O .. 
noyu y&Mrkcn bü kadar para Terıne1' 
le fcdakA.rlık ettifinf dUşUnmUş, te .. 
şekkUr edfleeeğlnl Mnnetmiştf. BU .. 
nun hakaret sayılacafını aklına bil., 
getlrmeml§tf. ' ' ' ~ 

' . 
Leonora hali ve sözlerile ııekadd 
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01 medeniyetin 

--~.~ller eser yerinde! ................ 
·-.. Belki y•nh, •• Fakat, dünyanın ...... -

muv•z•n••I alt tısı olduGu 
böyle bir zamanda veıne, 

d
. •'. , • 01 1 

kafiyeye kim bakar ? 
ı Ye . sa tanatın 11 . l'll\dc . . . ye er Her tım de bu umulmiyan zamanda ortalık bir· 

._ ffan · · · den mayna, arkasından süt limanlık. 
l:>i rı aaltanatm? da.'la arkasından da ba§tan başa l:ıir ya-

k Ytccksi . 
r 'Yinı bUrncı:;ız .. :Hangi birini sayıp dö- tancı cennete dönsün! 
d~fa. bırakacak ~'/· Pek eakileri bir ta- Hem mutlaka harp çıkacak, çıkmak 
. n (Roman f ursak meaell yeniler- üzere filan cibi ;-om ıözlerle boyuna 
lcrin, (ff b 0 

) ların, (Hohenzolem) ağzımızı niçin yorup duralım! 
4rırı •alta a. sburg) l<lrm ve (Osmanlı) Bütün dünya garbten şarka ve şi-

O rıatıarı gibi... mald.en cenuba kadar hep bir ağı7.dan: 
ı.... rtalı~ırı 'd· ç k • ak 
"Clttyol'IJ b gı lfatına ve reliıatma - t mıya.: ..• 

tn da, içinıden. - Çıkmıya'.:ak ... 
- Gal'b ' - Çıkmıyacak tnpllah ! 

ı~•ç •alta .... 
1
t a... diyorum, "Ômda bı"r er· .... ın dah . ~ Diye teıbih çekelim ki o da çrkma-

•nde Yeli a Yennde, yahud yer aın 1 B er esecek! 
fı oru defı 
itp baıı 1 bu: eğer yeni bir büyük 

hitllli§ 01 arsa 1914 d: ba~layıp l!de 
rı:nd an eski bü .. k a, &deta yu harp bunun ya-
larırıda ' çocuklann, rmhalle ara· 
lilc lakacıktan 
t' ' YahUd da oynadıktan aaker-
1>'cte1t ı esir alrna;a oyununa ben-

ttlutıak 
Çıka~ıc ~ Yeni bir büyüle harp daha 
ı:ı '-- ını · Onu k • c,.. be .. · atı olarak kestirmek 
~· ··ırn tib' 
dırrı haııun d.l~lerin harcı defil ama bi 
ır: 1 ındc töyle bir ıöı; vır-

lca.-ı~"I• dedi'"· -
•• i'an J,öyJe t•1lerden ÇI· 

feylerden ÇI• 

.. Ortl}1 ıı: 
be . 51n bu g·· ...... 
. nı:rı gib·ı orunuıu de bana ve 

di .... ~ -· ı ere b 
---~le: • • unu demek, yahud de· 

}f ıatıyor: 
L l!'p .ı~!-· 
~I ~çU,lını böyle 

lı .4.t?ıa Çık 
~ "'tıin 7z. çıkmaz... O baJka 1 

1 
e çıkrnaam, Allah verain 

ııı· atıı>ıbuz -::---------
ttbı<ten: Oduncu "6 Mm.ürcü c~. 

ct~1 ilene i . . . 
b Yet id çın ıntihap edilmiı olan 
~~~\i~det:re .h~yeti azalannd&n ıe-
~f • bıtı.nnr, olan nmfmm 

~· lçın 31 l lflı n . 1.937 Çal'§amba günU 
aı-... tıılacaktn- ,..._ . 
~"111\ tay· · '-A:mıyet mensup.. 
?lı orı aıt ın olunan gilnde saat on. 
s 11stara ;;·a kadar Galatada Kara. 

1 ~a ~e~ Önıer Abid hanı ka.reL 

idare llı enetli Handa Cemiyet 
e b· erıceıi h 
~ ltlikte ne Uviyct cUr.danlan f_ 

llat-t tica geı~k reylerini kullan _ 
I olunur. 

. atııııı.. 
den. "ıtl ııa----------

. .. pı yapıcılar cemiyetin • 
l~i 

cttrı· ~ne i · 
hu 1Y.et id tın intihaö edilmiı olan 

Fakat ıarkta, ıarbt~ alev bacayı sar 
nuı; cenupta da kıvılcımlar y<lvaş ya-

vıı kaplamllara sıçramağa başlamış

ken böyle kuru dua ve dileklerle bu üç 
köşeli yangın söner mi dersiniz? 

Valına bu yangınları söndürmek i
çin Akdenizde, Okyanosta ıudan bol 
bir şey yok... Yok ama cihan itfajyesi 
hali talim ve hazırlık~a meıgul 1 

Hani köy papası11ın kilisede köylü 
ye verdi&i ~u me~hur vaazdaki: 

- Dağdan bir Jı..:itük yuvarlanırsa 
ya derey~ düıer, ya düze 1 · 

Dedifi gibi büyük bfr harb ya olmi 
yaca le, ya olacak! 

Olma.ısa ne ali, bundan alası da 
•.:an &ağlığı! Ya olursa? l§te o zaman 
seyre~ ıir, yerlerinde yeller esecek 
ıaltanatlan 1 

- Bu ultanatlar acaba hangi sal
tanatlar olacak? 

Deneni% yine ben ve benim gibiler 
bu tiheti pek kolay kolay ve katiyetle 
kestiremezler. İyisi mi o meıhur mısra 
daki (aaltanat) kelimesi yerine toptan 
bir (medeniyet) kelimesi konak nasıl 
olur deralniı? 

Diyetekıiniı: ki: 
- O zaman da mısraın (vezin) le 

(kafiye)ıi bozulur. 
Amma yaptınız ha! Bütün dünya· 

nın müvazenesi alt üst olduğu böyle bir 
zamanda vezne kim bakar, kafiyeye 
kiın kulak asar? 

• • • 
Dileyelim ki: Bunlar hep uzun za

mandanberi midesi, bağırsakları, sinir 
leri fena halde bozulmuı olan dünya· 
nın uyku ile uyamklıtc arasında geçir· 
mit olduğu zıplamalı, hoplamalı kor· 
kunç ruyalar olıun 1 

Maluma: 
RUyanın tabiri aksinedir! 

O. Cemal KAYGILI 

. 
·sinenıaıar 

ve 
Tiyatrolar 

SiNEMALAR: 

CtJRK 

SARAY 

\fl!:LEK 
lPEK 

BEYOCLU 
Hacı Murad (tUrkçe söz. 
ıuı 

t Bu!falo Bil maceralar kra 
it (Türkçe aözlü) 
l~yl&klar açarken 
GUne,e doğru (Türk til. 

mi) 
"AK,\ltl.,\ \'als dalgut 
sOMEK Yoşiv&ra 
\LKı\l.AU d. Çetin denizaltı hlkiml 
\'II,OIZ P.omeo ve JU!lyet 
rA:"l .Urt zamanlar ve Parisll 

kız 

~m Orın&nlar hlkimJ ve A§. 
kın uyanı§ı 

~ARK Kaptan Blut ve Beyaz me 
lek 

\SRI ı Ehllaallp muharebeleri ve 
.Şll'ley ve Gangsterler 

:iANC.-\f Taruuı &'eliyor (türkçe) 
ve Zafer yolu 

ZAFER Yumruk kralı ve Düğün 

reeeat (türkçe) 
1STANBUL 

FERAH lıUk1ll a&Vl.§1 ve lfavl 

1 

f 

Valsler 
Tarza.n kaçıyor ve Volıa 
ate§ler lçtııde 
Tren korsanları 
Eararıenglz dağ 
Ehli aallp muharebeleri 
(Türkçe) ve azgın sevdL 
hl ar 

BALK t 
(Etki K!!malbey) 

Prorraınmı bildirmemııtır 

BALE 

SÜREYYA 

RALE 

KADIKÖY 
Lorel Hardl ve İkizleri 
(tılrkce> 

ı GünaJnm qktır. 
ÜSKODAR 

Loreı , •• Hardf çocuk hır 
sızları (tUrkçe) 

BAKIRKOY 
ını:rtT ADI ı Amertka thtlllH 

62 g<fİlç kız 
· kısırlaştırıldı 

Son gelen Amerikan gazetelerinde o'liu"du. 
ğumuu. göre, Kıuısaada Belolt ıehrlnde hll. 
kQmeUn ssnayi mektebinde bulunan US kız 
dan 62 si ktBırlaştınlmI§tJr. 

Vak& öğ'renillr öğrenilmez her t&ra.f~l!!J 
yük bir nefret uya.nrru§tır. Kııırrlqtı:ril&ii 

· dır. Yanı 1'uraıatda kımlaatrtına ~ellyuı. 
tılıı icrası memnu değildir. 
Kımlqtmıma &D\eU,yeıin• t&bl tutulan. 

ıaraı ya.namdan fazlaanmı aptal oıdUkl\" 
~.Ylenlyor. 

T J Y A T R O L A R : kızların hepsi de 16 yaııdan daha ufak yafta 
• • ·~ bulunuyorlar. ~ ., 

AmerUta kongrcsı az•mıdan Bayan K&th. 
rrn. bu geng kızların an&bk aaadetmden .,. 
evlenerek cemiyete faydalı olmak ıı.ht1y&J1ı 
tından nl&lıruın edllm1f olmalanm hilktbnet 
makam.lan nezdinde protesto etmfıtlr. 

TEPEBAŞI DRAM IaSMJ şunuıı da ıayanı dikkattir ki Amerika 

~ 
Blrleılk cumhuriyetini teıkU eden h~ 

. Bu akşam saat 20,30 da terden 28 inde kısırlB§llnnaya mUsaade \tar 

ıı~ı S~ZE ÖYLE GELİYORSA •11!1!11111!1111!11•~~-------
U ~il Pıyes~ ! .perde. MektepUDleıre, Çoculk velllerl· 

FRANsrz TtYATRosUNDA ne, OkuD DlrektörDerıne: 
~~~JI mı~ ~p~ KISMI Mektep kitaplarınızı almatlan • ••• bir kere aki tanıtlıX-nu 
r~ııııı il mı'lll ~= ·:~·

30 

d• " VAKiT " Kitabevine •. ıJlıımıı~!;lı Komedi 3 perde ı tablo. 
uğrayınız. ilk, Orta, Li•e, Yük•ek.ve Mulek .•• Her akalan iter 

ERTUôRUL SADt TEK 
Tiyatrosu (Aksaray _ 
da). Bugün saat 15 de 
(BİR AVUÇ ATF.Ş) 

vodvil 3 perde 
Bu gece saat 20,30 da 

(Çamurda 74mbaJc 
Yarm gece (Kadıköy .. , 

sınıfı İçin, her tlilden, her türlü maarif. nqriyatını lnrr~dan 
kolaylıkla ve derhal edinebüirnniz. , ·· 

• Rcutgele yerden almanın .ananda yanılma yorulma va-
kıt kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz ' ·' 

lhti•cua ~er yer~e kı"'!1e! oermeİi: (VAKiT KIT ABEVI) 
de mektep kıtapçılıgında ıhlı•cu kazanmııtır. • : · 

Kitap üzerine gelecek her •orguya lıarıdık verilir. 
ADRES: İstanbul. Vakıt :-rurdu. Telefon: 24370. Telgrat: 

Yakıt· İstanbul. Posta liutusu: .46. .. • ~·.""",_.... "~ ~bq~Ud~t~re ~eyeti azalarmdan iş. 
l!e • ııı için bıtirnıi§ olan mmınm 

sırrı ~'atııla~l-937 pe~mbe günU 
tı ~iYet ktır. 

Süreyya) d:a·:__~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

....... ,~------------~----------~~ 
an Piı- llle 

Caı ""-ilde Sa nsuplarmm tayin olu. 
h,_ ata ~ at ondan 16 ya. kadar 
~ ka,..,

1 
nıust.af a So. Ömer Abid 

'-1!~· ·v Sfnd 
daı,,lYet id a Meymenetli handa 
ı....~1 l'iJe b~re nıerkezine hüviyet cUz 
.. Ql' ltl'k 

'laı- 1 
• te gelerek reylerini 

1 ııca olunur, 

'1111ıııııı..ınııııııııı11ııdtlllliflıııılll 
.liABER -
ilan t ·t . arı esı 
lıtu sa 
~~srnı ~~:da santimi 40 Kr. 
'O tdUncu 30 .. 

ç \'e fk· Bayfada 100 
l3ttiııcı ~nci Bayf alarda 200 : 
lla~lık Yf ada 400 . illnıar .. 

"l'icart 500 .. 
kUçtık HA nıahiyetı hal% olmıyan 
taaı 120 ~lar 20 kelimelik bet de. 
'ka,,,eıesı uruotu.r. Eekiden mu. 
llıtıka veıeı olan mUeterilertml%lo 
lltı.ın~ ~rl !nilddetince fark L 

lilnıar te ~un mUddet devamlı 
?Ueıc husuıu.uata tabidir. llln ver. 
sltaıı V ~a yalnız e münha
lr~W 

1 
YURou altmdaki 

tııUracaa;'' ren llln bllroauna 
edilınetidir 

Tı • 
'1efon: İılta.nbuJ • 24370 

Ti l['ITliJ5 ı•·~._$1 
L---· ·..ı-iit...ıiii'"'•--=--==::;;;:;111:;;11111111!111'~-l!l"'!"""""""'!"!""l'!l1111111ııw~~!"""-.--- - ----...:... ...-- ...... , 

• 
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Bütün ağrı ve sızıların çaresi ... _, ı~ Kimyager --:----· 

l l ' 

Bafı ve dişi aArıyanlara, nezle ve kırık'ı;ı 

olanlara, Romatizma ve bel alrdarına karfı 

• Senelerden beri tecrübe edilmiş 
en tes'rli ilAçtır. Mideyi bozmadıQı 
gibi kalp ve böbrekler~ tJ ç mazar
ıratı yoktur. icabında günde (3) kaşe 
alınabilir. ismine ve markasına ıot
fen dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 
Türkiyede 
bulunur. 

her . . . maruf eczanede 

Al G o -:p A N 
1 ,,. 

. . 

Afyon Vilayetinden: . . . . . . . .. , , 

Vilayet merkezinde yaptınlacak 88914 .lira 64 kuruş keş~ bedelli kız ens. 
titüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle 8 Tearinİsani 937 tarihine müsadif Pua.rte. 
si günü saat on beşte daimi enctimenpe ihale edilmek üzere eksiltmeye ko. 
nulmll§tur. 

El<siltme §artnamesi ve bµna müteferri diğer evrak dört lira kırk beş 
kuruş bedel mukabHinde Afyon, bta.nbul ve Ankara Nafia müdürlüklerinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuruştur . 
. tstekl.il~rin Nafia veklletinden 937 senesi için alınmış en az 40009 liralık 

mti~:ı-11hıtlık vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarını 8 Teşrinisani 937 
tarıhıne müsadif pazartesi gilnü saat on bege kadar daimi encümen riyaseti-
ne göndermeleri ilin olunur. ı · (7006) 

\'Uksek MUhendls Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 37000 kilo ekmek a. 
çık eksiltmeye konulmuştur. tık teminat: 305.25 lira ve beher kilonun mu. 
hanımen bedeli l1 kuru§tur. Eksiltmesi 5.11.937 Cuma günü saat 14 de yapı. 
la.caktır. 

Şartnamesini görmek istiy~nlerJn her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli 
glin ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki komisyona müracaat. 
hrı ilin olunur. (7043) 

---------

İstanbul · Vakıflar Direktörlüğü · İlanları 
Kıymeti 

Lira K. 
213 00 

159 112 

193 88 

• 

Pey par.ası 
Ura K 
16 00 Çar~ı: Bodrum hanı alt katta 28 Numa. 

ralı odanın 1/ 2 hissesi 6020. 
12 00 Çarşı: Çarşı Bodrum hanı üst katta 

12 numaralt 13 numnrataj odanın 1/ 2 
hisseeı. 6021 

14 55 Şeyh Mehmet Gey~ ani mahallesinde 
Arpacılar caddesinde 34, 36 • numaralı 
dUkkA.nın 576/ 2304 • hissesi. 5653. 

Yukarda yıızrh emlak Mtılmak tizcre 31 gün milddetle açık arttırmaya 

~ıkarılmı§trr. !halesi 8.11.937 PaZRrteai günü saat ll5 te yapılacaktır. istek. 
lilcrin Mahlulıit kalemine gelmeleri. (6831) 

ı Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bililmum tahlilat. Eminönü Emlik 
ve Eytam Bankası karıısında İzzet 
Bey ham. 

1 

''Topaz,, 
~·ransrz tiyatrosunun en güzel eser. l ı 
lerinden biridir. ı 

Fiatı: 50 kuruş ı 
Ankara caddesinde Vakıt yurdun ı 

da V AKIT kitaphanesinde 

. . 

:s=;.WWWLI. i!t:l!llWllY ili!llllllllUll 

Operatör Uroıog H 
Doktor: il 

Süreyya Atamaı Ü 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay dura ğ1 No. 121 birinci 

kattaki 

HAZIMSIZLIK 
Hayaltn 2evkinden insanı mahrum eder 

TEV ar a komprimele 

1 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mütiıriiJit 

göz önünde tutularak yapılmıtltr. 

~~~~~~~~~H:_:E::R:._:E~C~ZANEDE SATILIR. 

Geride Kalan Kabus! 

• 
U Muayene hanesinde hastalarını her· 

i~ eün saat 1 6-ıo arasında kabuı Birkaç dakika içinde en tahanımül edilmtl 
•• d ~ 

f:sr.:::.-::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::, ı ağrılarını dindiı erek size neşenizi iade 8P 

...... -.. ......_. .................................... .. llu·-.. ···!-···-.. ······-··--=·-·-' I 
ii Meccani muayene ~ 

1 
~~m~~ı~~t~~Oe~u~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Romatizma, di,, ıinir, adale ağ r•lanna, nezleye, gribe, ütütmeden 
mütevellid her türlü ıım ve sancı l.arla kınklığa karıı en kat'i ve 
ıeri tesirli ilaç NEVROZlN'dir. icabında günde 3 kate alınabilir. 

O tak .. . f' 
r oy Taşbasamak Palangada 25 :i ------- --------------------

numarada Doktor MUmtaz Gürsoy~i Tu·· rk H Kurumu 
.ı fakirleri parasız mud.yene eder. !~ ava 
ı:n111111men11 11•wm-:~.:::: 

ac:::=::::::::::::::::::::r::::•wwaıw:s 

Diş Doktoru 
Olb>eyt OOçeır 
Yalnız CUMARTESİ GUNLERt 

Y ALOVAD~ aaı günler Kara· 
gümrük tramvay durağındaki mu· 
aycnehanes.:Ode hastalarını kabul 

1 
eder. :i 
:u.mcı:awmammmı1111111:ımmn:m!! 

' 

Büyük Piyangosu 
24. cü yeni tertip başlamış~f 
1. inci keşide 11 lkinciteşr in 937 Jellif• 
Büyük ikramiye: 30.000 Liradır' 

Bundan oa§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle <1 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 
Şimdiye Kadar binlerce kişiyi ıengi ntden bu piyancoya ittirak ed~ 

biri 


