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Fransa, Barselonayal Müfsitlerin son gayretleri 

IHlatayda 
köyDeır 

basnDoyoır 

Gayri resmi olarak 

yardım edecek 
Frankonun Faslı kuvvetleri 

dftn bir şehir zaptettiler 

.A.wsturyo?ı aa•l.ere Awafvrjo orlff11ma tnaJ&aııa 1'epllef- ymM AlMOn 
~ Axwketleri t7~1cırtt .•• 

Resmt mal f)mata 

kişi tevkif edildi . 
Almanyanın Triyesteyi ltalyadan 
istediği haberi tekzip edil.iyor 
Viyana:, 26 (Hususi) - Reuaen ve

rilen malOmata cöre illıaktanberi tev
kif edilenlerin sayısı 1600 kiticlir. 

kulak miltehasaaı profni:Sr Noyman 
da vardır. nifer mevkuflardan bir ço
iu 10 nisandan evvel serbest bırakıla -
caklarchr. 

Barselonaya gllre 
Almanya 

Frankoya yeni
den yardım 

gönderdi 
Barselona: 2 • (A.A.)' - Cumhuri

yet,iler taratmdan De§l"edilen bir tebliğ
de. Frankistlerin mabemelerinin faiki. 
yeti sayesinde Hueska mmtakasırıda i
lerledikleri kaydedilmekted.ir. Biyalaroz 

W- Devamı 4 llnc04e 

Şişhane faciası 
maznunları 
Mlddelumumt 

beraatlerlol istedi 
Şifbue tramvay kansmm mvı.b

mealne bu ubah ap ceada c1evam • 
dClmifdr. Supu Hwn, Jfl,ul, t.m.s 

.... ... 
biç bir bblıbatleri olmadılmz ve enel-
ce ehH wkuf taraf'mdan verilen rapor
Jann yerinde c8rlllmiyeceifni MSyliye
r~ kefif yaptınlmumı talep etmifler
dir. 

MUddeiumumt artık buna lilwm bl
madılnu, çUnkü mahkemece edinilen 
kanaatin kifi geJdifiııi llSyliyerek mer
nunlarm beraetlerini talep etmiftir. 

Muhakeme karar için batka cilne bı· 
rakılmıttır. 

Japonlar 
B·alkan de"letlerile ittifak ricat ediyor 
.-...-.............. - ....... --~---..-.Çin mukabil tearuzu 

Bunludan fiındiye kadar 300 il ser
best bırakılmıım. Bunlar aramıcla dl:S
... 'Jçaçak'çılığmdan maznun, meıhur 

On üç senedenberi Avuıturyadı l n· 

_.. Devamı 12 lnrlde 

yapılmasını t e k l ı f eden muvaffak oldu 
ee e ffankeo, 25 (A. A.) - Cin tebUği: 

Çorçil tayyare ıle ==~~=; 
Pa rise gi t·ti ~=ı:~~=·Şiantianfm 

. Ur.erine taarruz eden Çin ordusu keza 
Londra. 25 (Hususi) - Londra mu- Malfun oldufu 

0

ilzere Çör~ Avam dil§mam geri atm11 ve dtipnan Şifi· 
ıı.ı.nar liderlerden çarçil, dUn tay- Kamarasının ıon celsesinde merkez ve angmdan 7 kilometre meSafede olan 
)are ile P.ariae citmittir. Orada dört Cenubu Şarki A9?Upasmda, Alman· birköye çekilmi§tir. Çin Çin kuvvet· 
bq cOıı kalaca~ ve lnciltere elçiliğinde ya tehlikesine karşı Çekoslonıkya, Ro- ıert ileri yUrilyUşlerine devam ediyor-
lllfafir o1ıtaktrr. manya, Yugoslavya, Bul•ariltan, TUr- la • r. 

Mevcut kanaate göre, Çi:Srçil. Franaız ldye ve Yunaniltanla Fransa ve lnı'iJ- Diğer taraftan general Mamanpnm 
llyuet adamlariyle bazı mtlzaıkerelerde terenin ittifaklar yapmumr teklif et- kumandal!I altındaki Çin kolları Sui
bulunacaktır. mitti • tanın seksen kHometre cenubu garbi· 

Lihtenştayn prensliği 
Al manyaya 

iltihakı istemiyor 
Vaduı, 26 (A.A.) - Lihtenştayn 

llftmlilinin başlıca jki siyasi fırkası olan 
8ur;uva partisi ile \'atanpen-erler birliği 
Partisi bir milli birlik kabinesi vücuda 
l!tirmek üzere htik11mette değişiklik yap 
.._ lllıaı' vermişlerdir. 
1-t pa nrltr Mrfllt J'ftrtisi bir teb-

11 1111tederek prm~lik arazisi dahilinde 
na.~ • Dl)ıtlizm tehlikesi mevcut 
olmadrğmı "c memleketin müstakil kal-

mak azminde bulunduJu,ıu bildirmiş

tir. 

HABER - Mah1m olduğu üzere ls
viçre ile Almanya arasında takriben 

11 bin nüfuslu kü"1k bir prenslik olan 
bu memleketin Almanyaya iltihak etmek 
üzere milraalatte bulundulu yolunda ta
yialar çıknuştt. Yukariki teııral bu P· 
yianm astlsrzlrlmı göstermektedir. 

liııde ve aan nehrin ılmallnde bulunan 
Tokotoyu zaptetmiılerdlr. 

Japon ordularmda görUlen hararet
li f aaUyet, bunlann Plnihan cepheslnt 
boşaltmaya huırlandıkalnna bir all. 
mettir. 

Anhoienin cenubunda Hurvglinaiao. 
da Çin kıtaatı kat'I bir muvaffakıyet 
f'lde etmlfler ve Japon kuvvetlerini a. 
ğır zayiatla geri atmıılardır. 

Şanghay, 25 (A. A.) - Tiyençln -
Pukov d~miryolu boyunca Japonların 
ilerlemek için yaptıklan gayretler ve 
HusulJOVU lvgal için göaterilen faali· 
yete rağmen vaziyet taarruzun bidaye
tinden beri hiç değipnemltür. Çlnli· 
ler mUtemadlyen mukabil taarrmıar
cıa bulunmakta \'e Japonlarm bu 90!1 
taaml,luD.l1 ela akim blraktuma,a ça
lıtmaktadırlu. 

Seçim tarihi yaklaştıkça 
taşkınhklar artıyor 

Antakya, 23 (ffuauai) - Seçimin 
başlaması yaklqbkça, taşkınlıklar da 
artmaya ba§lamıttır. "İttihadı vatan,, 
partisine taraftar toplamak için ma
halli idarenin bUtUn memurları aefer-

ber edilmiftir. Memurlar bazan para, 
bazan d& cebir kullanarak köy köy do

lqmakta ve arzularma ram olmıyan
Jan tevkif etmektedirler. 

Ermenf1erl paıtiye almak için, bir 
Tllrk köyü olan Mahmutlu civarında
ki emWdn Ermenilere dağıtılacağı va. 
adedilmiftir. 

KiSyler ba11lıyor 
Kmkhan, 25 (HUSU8i) - Buraya 

'bajlı oJan ve sakinlerini Türklerin 
tefkil ettiği köyler, türlil behanelerle 
sık sık baadmalrtadır. Bu arada Arab. 
b ve Çnıarb köylerine de baa1mı yapıl. 

mış ve halk dövWmtııtnr. · 
Seçimde kazanmak için para 
topluyorlar ! 

Antakya, 25 (HU8USİ) - Niaanm 
15 inde yapılacak olan seçimde Suriye 
lehine hareket edenlere dağıttlmak ü
xre nüfus memurlarından. mürekkep 
bir komisyon para toplamaktadır. Ko
misyon, memurların maaşlarından da 
yilaie 3 kesilmesine karar vermi§tir. 

Çapulcu gUrUhundan bir sürU aen&

ri polise kaydedilmitth'· Bunlar, ora
da burada sillh atmakta ve sonra:-
"Siz siWı attmız!,, diyerek ırtırkleri 
yakalamaktadır. 

Mahallt ic:Jarenm nüfus memurlarr. 
bermutad Tilrkleri nilfusa kaydetme .. 
mekte ve kendilerini hudod dıfma çr .. 
karmak için tilrlU sebebler icadından 
geri kalmama.ktadlrlar. 

--· Çekoslovakyada 
• • eç ı mı n 

,yenılenmesı ısteniyor 
Alman ekalllretl reisi tehdltkAr bir lisanla 

bu teklifte bulunuyor 
Praı, 26 (A.A.) - S\idet Alman partisi oldupnu ehemmiyetle kaydd • 

Partilinin merlreır: bOro1unun toplan- mit ve tunlan illve etmittir: j 
tıamda bir nutuk söyliyen Çek Alman- ··- Milli devlet mefhumunun m114 
lan lideri Haynlayn demiıtir ki: vaf falayetini temin etmek Ozere son 

.. _Devletin ve Çek milletinin mm- bir teıebbüs olarak yapılan 18 - 2 -
faatlerine dayanarak yeniden umum! in 937 tarihli itilaf ıuya düpnUftilr. Sü" 
tibıbat yapilinaımı iıtiyorum.n 

Hatip, 81 mebus ve lyan aza• çr-
kamut olan ve 1,600.000 ~iman mUn
tehibinin arzusunu ttmail eden kendi . 
partisinin Çekoslovakyanm en milhim 

detlerin hareketine ittirak etmemif o
lan Alman sosyal demokratlarile libe• 
ral demokratlar Sifdet Alman halJan.. 
dan aayılmular. Çek hilldimeti, dahil-

~ Deıamı 12 incide 

Apartman hırsızı ti
marhanede yakalandı 
Kadınları dolandıran Ahmet 
Rifat tımarhanede saklanmış 
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ac.a,ata dait 

Ölenler~ lıürinet 
L.I ER cenaze meruim.lnde oldu
rJ ğu gibi zavallJ artadapmız 

'l'aııir't toprağa götilrtırkm de· bizim 
ÖlQye hllrmeti bilnieyftfmjm ldn.lrlen-

dlın. C-en•m u.a.t on bfr buçukta ~ 
lllie götil?Wdü; orada öğle ezanmı, ea.. 
'1la namazuu beklemek Ibmı geldi; ya.. 
tıl eaat biri y1rm1 geçeyl buldu. :Eeld
den cenaze ile gelenler namaz kılmak 
u7.ere ca.mlye girerlerml§; biz bugllli 

· iınanmıız bütün de olsa, yarım da ol
sa. namaz kılmıyoruz. Bunun içiİı iki 
llaa.t kadar dıtnnda. bekledik. Ne ol
ıiu? Bittabi önce biraz ölen arkad&§l-

ll'UzdJı.n bahsettik, ona. dair bir iki ha.
b:ranıızz anlattık. Sonra onu unutup 
keudi işlerimizi konuşmaga. bqladık, 
~iga.ra içtik, dedikodu yaptık, gllıtış. 
tUk. Böyle olmamasına tm.k!n yoktur. 
Dikkat edin, her cenazede böyle olu. 
.Yor ve böyle olması da. - şimdiki cena
te merasimi değiştirilmedikçe - tabii
dir. 

Oraya. gelen adamların ölüye hür
nıetı, muhabbeti yok muydu? Hepimiz 
'.l'ahir1e yıllarca arkada§lrk ettik ve 

ba.şma gelen müthiş fellketi öğrenin. 
ce ağladık. O halde nlçhı cami avlu. 
'Ull.da hufll ile durmadık da konuş
tuk, gülüştUk '! ÇUnkU başka tiirlU o
lanıa.zciı. Merasim, iştirak edenlerin 
hUrnıetıe, terbiye ile durma.İanm 
l'nllnıkün kılacak bir suret~ · tertib e.:. 
dilrnelidir. Madem.ki cenazeyi götüren· 
!erin büyük bir krsmr camiye girip öğ-
le veyn. ikindi namazım kılmıyor, ce

:ıı~yı camiye o saatte götürmenin Ul
tunıu yoktur. Cemaat olsun diye ise 
cenueyt getirenler içinde de "fa.rzı ki. 
Caye,, ~; eda edecek yfrmi otuz ki§i 
Çtkar. 

İ§ bu kad:ı.rla da bitmiyor. Namaz 
kılındı, tabut otomob:le konuldu; bir 
d~ haktrm, otomobilin ilstUne • ya.nl 

~atrsma- bir adam çıktı: çiçekleri yer. 
l~~tirecekmiş. Ortalık blr kanttı: iti· 
~ kakışma, korne ve klı.keon gUrill
t üJ erl. .. Zat.en kederli idim, çünkU 
ntubtclif gazetelerde beraber Çilıştı

~ Tahlr'i çok eeverdJm. tyt bir ço

~uktu; insanla mUna.kap. ettiği za. 
tllanıar bile hueunet gô&termezdi. .. 

Zaten kederli idim, biliıbUtUn sinirle. 
rıip çekildim. Kapalı 98.?'lldan geçip 
Beyazıd'a gittim. Baktım cenaze alayı 
~lyordu. Muhtelit gaµtelertn gön
deı'Cfiklerl celenkler, otomobillerin ya

IUna kocaman birer koka.rd gibi ta· 
kılınıı. gazetenin ismi tA uz.aktan oku
nuyor. Cenue mera.simi mi? yoksa bir 
illn alayı mı? bellf değil. Hınımıdan· 
ağlıyacakttm. 

Hayır, bu böyle olma.&. Cenaze me

~lerlni mÜJla8ib bir hale koymak 
ıaznn. ölenlertmlse hilrmet ede1Jm. 

Nanıllah ATAÇ ....___ _______________________ ~-------

Altı kilo esrar 
Galatada bir kahve

nin bodrumunda 
bulundu 

Ötedenberi esrar sabcılığı ya.pbğt 
haber alma.n Ga.latada Serte 'sok~ 
da Kahveci Mehmet Alinin kahvesi 
di1n ansmn basıhrııf, bodruında altı 
kilo esrar bulunm.U§tur. Kahveye es-
rar almaya gelen Ayşe i.smiıidekl ka
dın -da. yakalanmıştır. 

Bundan ba§ka Kasm:ı.pa§ada Sırrı 
'l/e Sudi ismindeki iki ki§i yqalamnıe. 
tberterinde dört parc;a esrar bulmı
llltlftur. 

TeşekkOr · 
Teyzem Yegine Ö.zcotktm'..ı tu· 

tuldufu hastalıktan, Cerrah))31a 
haatahanesinde yaptığı bir ariı~ 
nyatla kurtaran, ttnivenite b!tiit
ci Hariciye kliiıiğinin çok kıymet
li Doçenti ve Doktor Operatör 
liizım Bumin'e, biltün ailenin ni
hayetaiz tqekkilrlerini alenen· bil- · 
dlrmeği bir vuife bilirim. 

iZZET MUHITilN APAK 

Ege n;ııntakasında 
Ş.arapçıhk 
tecrübeleri . . 

iyi neticeler verdi 
lktısat vektleti, ijzftmlerl ile blltUn 

dünyada eöhret knanan Ege mmt&
kumm ayni zamaııda bir eara.b mm.
takası da ola.bilmesi için bu 11e11e hare. 
ket.e geçilmesini kararlaştırarak der
he.l lAzrmgelen emirleri vermiştir. 

lktısat veklleti bu k8l'arl ile dört 
gaye gütınektedir: 

1 - Beynelmilel piyasaya lzmirhi 
yalnız en yüksek kaliteli üzümlerinJ çı
kararalı: ikinci derecede kalan üzüntle
ri §8.1"8.0 tmalitmda kullarunak. 

2 - lzınirin nefis UzUmlerinin töh
reti ya.nmda bir de şarabmm §Öhretinl 
yllkaeJtınek. 

3 - Bu suretle 1zm.ir üzümlerinin 
kıymet ve flat seviyesini, arttırmak. 

4 - Milirta.hsili ve ihracatçıyı fena 
mahsul dolayısiyle fena vaziyete sok. 
mamak. 

Egede şarapçılığın ilk admıı mev. 
cut kooperatifler tarafmdan atılacak 

ve milstaluıile yardım suretile yapıla
caktır. Şarapçılara zraat bankası vası
ta.siyle yardım edilecek, mUtehusJB -
la.r bura.da şarab imalini öğretecekler
dir. 

Ege üzümlerinden şarab imali fçhı 
yapılan ilk tecrübeler iyt neticeler 
vermiştir. Dünya.nm en milkem.mel p· 
rablarmda. ta.hammflr derecesi 7-8· ol. 
duğu halde, Egenin müstesna Uzfim.. 
leri 14 dereceye kadar yükselen şarab 
vermektedir. 

3 iş kazası 
ik i işçi DldO, bir i 

yaralandı 
FeMrde Aya.kapı caddmindeld un 

fabrikasında dün feci bir kaza olmuş. 
tur. Fabrikanın ustaba§w Dinıitro oğ. 
lu Hristo makine kayışlarını dümltir
ken .ansızm kayışlara takılnuı. bütün 
kuvvetinJ sarfetmesine rağm.en kurtu· 
lamıyara.k parçalaımup. Etraftan 
~er makineleri durdurmuşlar • 
sa da ustab&§I ölUmde;,ı kurtulamamı§
tır. Kaza hakkında müddeiumumilik 
tahkikata baflamıştır. 

Bundan bqka Taksimde Abdülhak 
Himtd caddesinde yeni bir bina. inp.
atmda Ç11.lıpıı Vartan ismindeki bira
mele dUn gece sancılanmış, zehirlen.. 
me alAimi görlilünce kendisi sıhhi 
imdad otomobili ile Fransız hastanest. 
ne kaldmlmıetır. BUtilıı teda.vilere 
rağmen Vartan sabaha karii ölmilf
tiir. Tahkikata n5betçi möddeiumuinl 
muavinlerinden Orhan elkoyrnll§tur. 

Kabata§ açıklarmda demirli bulu -
nan Zonguldak vapuru tayfalarından 
39 yqm~a Hayri vapurda. çalışırken 

; ayağlıia balya dU§DlÜ§, sol ayağı kı
nlmıştır. Ha.yri hastaneye ka.ldmlmış
tır. 

Apartman hırsızı ti 
marhanede yaka landı 
Kadın ları do~andıran Ahmet 
Rifat tımarhanede saklanmış 
Mefhur kadın 'dolandınalanndan J 

Ahmet Rifat: altı ay evvel .Marailyadan 
gelen bir 11apurdan çıkarken yakalan· 
mıı, Emniyet müdürlilğUne getirllmit
ti. Bu adam Taksimde oturan yaılı bir 
kadrnrn iki apartrmanıru kendi üstüne 
ferağ ettirip rehine koymu!J yanma 
bet bin lira kadar para alıp Avnıpaya 
seyahate çıkmI§tI. Ahmet Rifat yaka
lanmea sorguya çekilmif, kcndiainin 
kimseyi dolandırmadığını, yaıh kadı· 

nı izldivaç vaadiyle kandınp kendiıinin 
evlat edinildiğini söylemigtir. 

Mümin ve Ahmet isimlerini de t.ap
yan ve gayet fık giyinen Ahmet Rüat 
müddeiumumiliğe, oradan ceza mah • 
kemesine verilmitti. Bir hafta evvel 
mahkemede iddia ve müdafaalar yapıl· 
mtf, celse karar verilmek il.zere tatil e
dilmi§tir . 

Eminönü 
meydanında 

Binaların yıkılmasına 
ayın on beşinde. 

başlanıyor 
Belediye Eminöntı meydanmm ve 

Yenicamiin önünUn açılma&t için bina
ların yıkılması işine filen nisanın on 
be§inde bqlayacaktır. Bu başlangıçla 
~imdiki Valide hanı ve ayni adada bu
lunan diğer binalar ortadan kaldınL 
mıı olacakbr· 

Valide tıanpµn istbnWçl lli ~
de Evkafla belediye arasmda tam bir 
mutabakat hAsıl olmuştur. Etrafında.-

ki binalar Uzerinde de dünden itibaren 
belediye ile sahipleri arasında müzake
reler ba.§lamıştır. İstimllk kanunu 
mucibince belediye bu binalara gayri_ 

Ahmet Rifat ce.za yeyip tevkü edile
ceğini anlayınca kalabalıkta bir hrsa
tmı getirip aıvışmıttJr. Bu vak'adan za-

bıta haberdar ddilmiı. ayni zamanda 
Ahmet Rifat hakkında müddeiumumi • 

likçe tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

Polisler bir hafta geceli gündüzlü 

Ahmet Rifatın gidebileceği yerleri ara· 
.mışlar, fakat bir tilrlil bulamamıgla.rdır . 

Nihayet hastanelerin aranmasına ka

rar verilmiıtir. Bütün hutccıeler aran

nuı. taranrruı, son olarak ta dün Ba

kırköy emrazı akliye hastanesine gi

dilmittir. Ahmet Rifatı tanıyan .zabıta 
memurları, bu dolandınc:mm ipekli pi
jaması, frptık terlikleri ile tesbih 

çekerek bah~ede dola§bğtnr görmU§ler
dir. 

Kendiıine burada ne aradığr soru

lunca ıöyle cevap vermiıir: 

"- Benim son gilnlerde aklf mUva .. 
zenem boıuldu. Buraya yattım. Ben 

mahkemeden kaçm.rı değilim.. Kapıda 

beklerken fenalaJtım. Sonra kendimi 

burada buli:lum.,, 

Ahmet Rifat hakkında teykif karan 

olduğundan kendisi o kıyafetle hasta· 

neden alınıp Emniyet Müdilrlüğüne 

getirilmiı. bu eabaıh ta adliyeye veril
mfıtir. 

Mavnada 
yangın 

Galatada Şarap iskelesi önünde bağlı 
duran liman idaresine ait pamuk yüklü 

bir ma•madan dün geceyansı yangın çık
mış, deniz ve Beyoğlu itfaiyeleri yetişe-

rek 250 balyeden bir ktsmı yandığı hal· 
de söndürülmüştür. 

Yangının neden çıktığı henüı tesbit 
edilememiştir. 

saf! iradlanrun yirmi mislini vermek 
istemektedir. Buna razı olmıyan mWk 
sahipleri için para bankaya ya.tınla -
rak mecburi istimlak yapılacak ve 
mahkemeye mUracaatta kendileri 
muhtar birakılacaktır. 

Valide hanı ve etrafmdald binala... 
nn yıkılarak molozunun kaldmlmam 
bir aydan fazla bir ı.amana mütevak
kıf bulunmaktadır. Bundan sonra Ye
nlcamiin cephetıfnden Balıkpazarma 
doiru uza.nan adadaki binalann yıkıl. 
muma başla.nacaktır. O zamana ka
dar bu binaların da istiml!ki işi ikmal 
edflm.tş olacaktır. 

Faik Kurdoğlo zi raat 
vekili mi olacak? 
Ankara, 25 (Hususi) - İktisat ve

k!leti müsteşarı Faik Kurdoğlunun mfuı. 
hal mebusluklardan birisine parti tara
frndan namzet gösterileceği ~öylenrnekte-

Yenicaml meydanmda. biribiri arka
sına. ietimlAld yapılacak ve derhal yı
kılacak beş ada. vardır. Fakat daha 
sekiz adanm kaldırılması zarureti 
mevcut bulumnaktadır. 

dir. • 
Bir şayiaya göre Faik Kurdoğlu mebus 

olduktan sonra iktisat vekaletine getirile
cek ve halen İktisat vekili olan ve Ziraat 
vekfıletinde vekillikle bulunan Şakir Ke
sebir de Ziraat vekilliğine geçirilecektir. 

Diğer bir rivayete göre ise, Faik Kur
doğlu Ziraat vekili olacak ve Şakir kese
bir İktisat vekilliğinde kalacaktır. 

~tSA;vek~:ı tarafında::ya:l (~~ I 1 f _( ·ı( 
0 

.-;;;:MV;=Y v:.;;;eı şlrk~Uerl seneli"; 
uew:latmak etrafında tedbirler alınası iÇin ~ uınunıi heyet toplantıları dün Halit Ziya 
AVTUpadan geUrUJmiş olan profesör Lo- Uşakhgilin riyaseti altında yapılmıştır. 
rens lzmirden Afyonkarahisara gitmiştir. - • BELEDiYE tararından, birçok yerle-

• DAHiLİYE veklıleU valiler arasında re MIA gizli surelte sırt T"e küfe hamal. 
geniş mikyasta değişiklik yapacaktır. U- ti kararı, tasvip için meclise verilmiştir. hğı yapıldığı görülmüş ve alak:ıdarlara, 
run zamandır şarkta bulunan valiler gar- • Vll,A YET ziraat odası dün ziraat pro- bu gibi hallere me:rdan verilmemesi için 
ha, ıarpta bulunanlar da şarka gönderile- fesörlcrinden Nccatinin reisliği altında tebligat yapılmıştır. 
ceklerdfr. toplanarak nisanda toplanacak olan bü- • MAARiF T"ekAletf muhtelir vilayeller-

• AMERİKA ile hükumetimiz arasında yük ıir:lat kongresine sönderilrcek rapor de, uzun müddettir kıdem zammı alama. 
yapılacak karşılıklı ticaret anlaşması mü- etrafında gürüşıııü~tür. mı~ olan muallimlere istihknklarını ver-
zakerelerinde bulunacak olan Amerikan • DAHtc,tYE '"ekaleti vilayetlere bir mek için tedbir nlma~ı kararlaşlınmştır. 
heyeti Ankaraya gitmiştir. tebliğ göndererek kadrolardaki memur a. Aynca her ' 'ilbelin yeni sene bütçesine 

• AKADEMl'nln mimari kısmında mo- dedinin mahallin ihtiyacına göre tesbiti buna karşılık olacak tahsisat konacaktır. 
dem bir resim atölyesi yapılmıştır. Bura- ve kadrolardakl maaşların da '\"azifelerin • İSTANBUL avcılan senelik toplantıla. 
da 30 talebe çalıtabilecektir. ehemmiyetine göre lt\yıklarına verilmesinl rını yarın Eminönü halkevinde yapacak-

• Ölretmenler yardım cemiyeti dün To. bildirmiştir. tardır. Fakat azası çok olan cemiyetin ya. 
katliyanda bir danslı çay ziyafeti vermiş- • SÜMERDAXKA bağlı olan müessese- rınld toplantısından ekseriyet oJacatı pek 
tlr. terden Gü'\"en sigorta şirketinin, Bakırköy de fimit edilmemektedir. 

• ÇANAKKALEDE Racelkarol isminde ve Be~koı fahrikaları işletme şirketlerinin • Kızılay cemiyeti Eminönü kaza ~uhe. 
Romanya vapuru dl1n karaya oturmuş ve ve Feslıane ile Hereke fabrikalarını işle- sinin 1938 senesi umumi meclisi bugün 
Jki saatıik bir uğraşmadan sonra kendi ve ten şirketlerin heyeti umumiye toplantıla. saat U ,30 da 4 fincil Vakıf hanında kain 
saitile kurtulmuştur. rı dün SUmerhankın fstanbul merkfzinde İstanbul ticaret ve sanayi odası salonunda 

• ~Ur,Lt Uirk Tıp kongreııi, cumhuriyc. yapılmıştır. toplanacaktır. 

tin 15 inci yıldönllmü bayramında Anka- " ADı,tnmı;, e~k l \':ılı~tıCı manav kau- • PAZAR günü saat 17 de Bakırköy 
rada toplanacaktır. Bu mlioasehetle bir de rinin ıiükk!ınınrl:.n 30 kuruş ç3Jarken ya. halkevi TanffO orkestrası tarafından bir 
sergi açılacaktır. kalan:ln El\reınln ~·apılan duruşmasında konser verilecektir. 

• İST • .\NBULUN et ihtiyacını kııır~ı)a- 7 ay hapsine karar verilmiştir. • BeyoAlu halkevinde 29-3-938 sah 
mak ilzere bir defaya mahsus olarak Bul- • fSPA~"YA'daki Frankocular hüldımeti. gfinü saat 18,30 da Tepebaşında 
tarlatandan ithal edilecek kasaplık hay. nin mümessili olan Marki dö Past dün ki merkez binasında (Türk felsefesi) mev 
'f'llnlırdan alınacak gftmrftk resmini beş Ankaradan şehrimize gelmiştir. Müme~ zuunda Prof. Bay Hilmi Zjya tarafından 
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KUHUN'da 

Tavşan daQa 
küsmüş 

H ASAN Kumçayı 11a.:111or: 

"İtalya içerisinde bütün nüfusu on iki 
bin ki~iden ibaret müstakil bir de,·let 
var ki adı Sen - l\faren cumburiyetldir. 
Ilu minimini devlet meAer limuml harpte 
İtalyanın yanında olarak merkezi devlet
lere, hu arada Türkiyeye karşı ilAnı harp 
etmiş, bu vaziyete göre Lozan sulh kon.fc
ra..rısına bu küçük dedet de ç:lğrılmok 1:1· 
zımgellrken buna hiç dikkat edilmemış. 
Neticede bütün devleller ile sulh iınzalan
dı#ı halde Türkiye ile Sen ?tfaren cumhu
riyeti arasında harp hali bugüne kadar. 
devam edip gelmiş! Bundan dolayı da Sen 

, ?ılaren cumhuriyeti son zamanlarda tka· 
ret maksadile ttalyada seyahat ederken 
hudutları içerisine giren İsmail Halec-:ran 
adında bir TQrk tebaasını rc"kif ederek 
iki gün hapsetmiş ve nihayet neye ~a
dığını bir UlrJil bilmeyen bu •avallı ndııro 
İtalyan konsolosunun yardımı ile hapis· 
ten kurtulabilmiş? .• 

Fransu gazetelerinin bahsettikleri türk
çe lsmall isminin ermenice Hal: cyan adı 
ile kanşmasına bakarak hapis macerası
nın do#ru olmasından şüphe edilebilir. 
Türkiye ile Sen ?tlaren cumhuriyeti ara • 
sındıı hqkukl bir harp hali bulnmasına 

gelince bunun fcln söylenecek ıundan i
barettir: Tavşan dala danJmış da dağın 
haberi olmamış! Öyle delil mi?,. 

CUMHURİYET 'te 

lnglltz başvekilinin 
sözleri 

A LJI ANY A Çekodovaklltl1la t~ccwilı et. 
ti4i takdirde /ngllterenin harbe gir. 

mlueceğinl, bütün dilnga. Çember;laynrn 
nutkundan öOrenmiı bulanuuor. Abidin 
Daver diyor ki: 

"Demek ki Çekoslovakya ile Fransa. Al
manyanın karşısında yalnızdırlar. Gerçi. 
Sovyet Rusya da, Fransa ve Çekoslovakya. 
nın müttefikidir ama. bu devletin Alman
ya ve Çekoslovakya ile hududu yoktur; 
Almanyaya taarruz veya Çekoslovak~·aya 
men yardım edemez. Sovyetlerin Lehistan 
veya Romanyadan geçmesi IAzımdır. Fa
kat, bu devletler, kendi topraklıırırun harp 

sahnesi olmasına rıza göstermlyecekleri 
için, Sovyet Rus;:t·a, Lehistan ve Roman. 

yadan cebren geçmek yahut da, Çekoslo
vakyanın hali:ıe seyirci kalmak mecbu
riyetindedir. Cebren geçmek, bu meml&-
ketlerle harbetmek demek olacağından 
Sovyellerin böyle ıeniş mikyasta bir mü. 
cadeleyf cöze aldırmalarına JhUmal ,-eri
lemez. Onun içindir ki, dünden itibaren, 
Çekoslovakya ile Fmnsa, Almanyanın kar. 
şısında yalnızdırlar. 

İngiliz başvekilinin, onları yalnu: bıra
kan son beyanatı - eğer Almanya, Çekos. 
Jovakyaya tecavüz niyetinde ise - bu dev. 
Jeti , teşvik ve leşçi edecek mahiyettedir. 
İngiliz başvekili, otomatik surette böyle 

bir harbe sinniyecellni söylediktei"sonra. 
Almanyanın bilsbntnn cesaretlenmesine 
mani olmak için, ou sözleri ilATe ediyor: 

"- Büyük Dritanya hükılmelinin bu ka~ 

rannı ilAn etmekle beraber. şunu da ilAve 
etmeliyim ki bir harp menuubahs olduğu 
vakit muhnsamatın münhasıran ahdt bir 
şekilde alAkadar olanlara inhisar edeceği 
asla iddia olunamaz. Bir harbin ancak 

kati taebhntlere girişmiş olanlara inhisar: 
etmesi imkAnsııdır. Bir harbin nerede bl
teceiıi ve hangi hüktımetlerin buna iştirak 
edeceğini kestirmeğe de keıa imkAn yok
tur.,. 

İngiliz başvekili, bu söuerle Almanyaya, 
Çekoslovakya içfıı otomatik bir surette har 
be 11irmeyiz ama, icap ederse harbe mü. 
dnhaleden de geri kalmayız, diyor Bu 
sözler, Almanyanın - taarruz arzusu var
sa - cüretinl kırabilecek mi1 Bunu, bize 
ıaman ı;ıö:c.terccektir. , , 

Son Postada 

Kıymetli b ir aygır 
satın allndıl 

A RK.4_DASnt1Z bugün ~öyle bir haber 
verıyor: 

"Hükılmet at neslini ıslah etmek üzere 
30 bin Türk lfrasına İngiltereden yeni bir 
aygır satın almıştır. Üç gündenberi şehri
mizde bulunan bu aygır yann Karacaher 
hars~ına sevkedilecektir. lngili:ılerin Tay 
mis gazetesi bu aygırın kıymeti hakkın· 
da :razdılıı uzun bir yanda ~nıan kaydet. 
mektedir: 

- Bu aygırı memleket haricine cıkar. 
mak bih ük bir bata sayılır. İngiliz at nes
linin en mükemmel nilmunesi saydığımız 
bu hayvan 30 bin liraya hiç pahasına aa. 
tılmıştır. Bu satış f ngiltere lcf n büyfik bfr 
kayıp, Türkiye l~n ise muazzam bir ka. 
ıançtır." 
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Orta mektep moalllmlerl kurılerıadakl 

Muallimlerin aileleri· 
ne 25 şer lira verilecek 
Maarif Vekili dün mecliste bu 

hususta beyanatta bulundu 
.Aııkara, 25 (A. A.) - BUyUk MWet yvdma edUıMk U... b1r mlk41r pa.

llecliıi buıtln Fikret Sılaym bqkan- ra verllmeıl teklifinde bulunmutıardL 
blmda toplanarak devlet demiryoJla· Ben de &IUmfhdeki bUtgede JIUkOme. 
n ve Umanlan ltletme umum mtıdtır- tin bunu nuan itibara alacafmı be. 
ltığtl 1933 yılı IOll heeabı hakkındaki yeti celile)'I anıetmlftim· 
kanun Iaylhumm blrlncl ve orta okul Tetkik eWk ve nlha,.t ayda. m•Jrta.. 
öğretmeni yetift1rmek için Gul TerbL an yirmi beta' Ura ~ MUJ 

ye Emtitnstınde AÇılan tuna devam kabul edilmift.lr. Bu huua yeni bUt.
eden öğretmen okulu ııwmıaJarı hak. gede derplt edllmlftjr. Alleı.rine veri· 
kmdaki kanunun da Wncl mllzakere.. lecek bu ylrm1 bqer Ura ile kendileri· 
alnl yaparak bbul etmlftir. nbı iqe ve ibate murafl&n da ıwan 

Bu sonuncu kanun J!yihumm m6- itibara allDJl'll. devletin yapm1f oldu
za.kereıl mllnuebctiyle 6 alan Mu.- ğu fedaklrlrlı takdlr bu~ 
rif vekUl Saffet Ankaıı, 111 beyanatta Yapılan tetkikat neticesinde bunun 1-
bulunmuetur: çlıı aynca kanun gettrilmeelne ıtızum 

.. _Geçen toplaııtdanmızdaıı birin- olmachfı anlqılmıftır. Bu para &di
de bu kanun mtız.aken eclillrbn Ziya mtızdekl blltçede heyeU aelUeye tak. 
Gevher arlrıdıpm ilkmekteb mualllm· dhn edilecektir.,, 
Jerfnden ortamektep muaJlimllff kur- Btl)'llk Wllet Mecllll puarieıli ıtl. 
suna gönderilecek otaıııarm ailelerine ntı toplaııacaktır. 

Fransa, Barselonaya 
gayri resmi olarak 
yardım edecek 

_. e.11arara ı ilaeld• 
mıntakasmda mücadele fiddetle devam 
etmektedir. Tebliide Ebrenin cenubunda 
buı mevıilerin cumhuriyetçiler taratuı
dan tahliye edikliii biJdirilmektedir. 

Diler cihetten bildirildiline l&e M 
miral Set- olduiu tahmin edileD bir Al· 
man kruvu&ril ile M6ıve tipinde iki muh
rip dün sabah Pmıta Sablna çJdarmda 
PfilmOıtQr. Şiınali prld hltUcaawıtin· 
de giden bu ıemiler yedi ticaret pmjsf. 
ne refakat etmekte ldller. 
Şurada tpbrnjn edlldiline 1&e. ba 
~ h3!f ~ Majorka istnwne. 
tinde cidal askeri latalar n malııeme 
yüklü vapurlan himaye etmektedirler. 

HOkOmelçilerln teblljl 
Ba~on: 25 (A.A.) - Milli müda· 

faa bakanlılmdan tehlil edilmipjr: Ara
ıon cephesindeki muharebeler §iddetlaı· 
mi§tir. Hueekanm fimalinde, dQpnanm 
tayikl kal'flSIMa Nueno lJıe Ara*aeli 
bopltmaia mecbur olduk. Pina l>Olpatn. 
de bir asi karakolu tank w tayyare hl· 
mayesinde Gelp • Saraıos yoluna var· 
mqtır. Ebmıln cenubunda, dOşmn ileri 
hareketi .durdurulmuotur. Frankistla' yal 
Dil Alkorisa balp&inde hafif ila'lmıe 
bydetmielerdir. SUt 11,30 da, lld cum.. 
bariyet bava fiJom Smap • Lorida yo
lu Oıerinde )'ÜI kadar kamyondan mü
rekkep bir d(lpan nakliye kotunu bom-
beıdıman etml§t.ir. Birkaç kamyon yan
IDJlbr. Birçok 610 vardır. Diler iki mo 
bJru aonra Qç düşman tayyaresine hO· 
asm etmiJ w fakat 100 kadar dÜIDWJ 
ava tayyami ortaya çıkarak taya>Tele
rimizle muharebeye ~. Muhare 
be dOpnanın fafkJyeti brşmmda aleybi· 
m1ıe netfcelenmlş ve 6 tayyanmlz dO§
mfiştilr. 

Diler cephelerde kayda deler bir ,ey 
ohnaıqtır. 
Şiddetli muharebeler 

Bandona, 25 (A.A.) - Saragoa • 
Bucadaloı yolu mmtakasmda muharebe
ler §İddetle devam etmektedir. 

HOJdbnetçilft', nasyonalistlerin siWtça 
fevkalAde faikiyetine ralmen çetin bir 
mabwmet gösteriJ'orlar. A!ller, Buca
daloı yolu ilıerfnde terakki edfnk. bu tc 
birden 15 lolometre mesaf~ kadar gel
mi§lerdir. 

SaragOI - Bar1elona yolu 
kealldl 

Saragos: 25 (A.A.) - (.Havaı). ~ 
re nehrini pçen Frankocular Sarap • 
Banelona yolunu bltiktee mnra warka 
dolnı ileri yilrQ~erine devam etmlt
lerdir. Geni§ bir manevranm inkişafı bdc 
tMiyor. 
Pranu mlldabale ed~eek mi ? 

teoekküllerin Banelona yardım etmedne 
mani olımyacaktJr. 
lngilterenln nota11 

Londra, 25 (A.A.) - lnliltere bü
kWneti Frankoya bir nota g&ıdererek 
Endimiyonun tahribi hakkında yapılan 
tahkfkat neticesinde Frankist malmnlan 
nı hAdlseden msıt addettıltni 'ft ba 
hususta tazminat istemek hakkını muıı. 
faıa eylediğini bildirmi§tir. 
Frankoculann bir 
muvattakl1etl 

Sarlp, 26 (A.A.) - Hnat ajanw
nın muhabiri bildiriyor: 

Franko krtaları dün saat 17 de Buja· 
ra1ozu ı:aptetmlfleıdir. Saat 17,30 da bir 
FrankJst Jatasr eeJıre ginmftir. 
H~ cephesi 20 kilomettt ıeni§ll· 

linde yanlmqUr. FranklsUer ayni za· 
manda Torratba dö Araıonu da i:gal et
mŞerdir. 

İfgal kuvvetleri Faslı 
Saragos, 26 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
DQn ôlJeden 110nT1 Bujararoıa giren 

kuvvetler ceneral Yauenfn kumandafm
da bulunan Faslı kıtalarla lejyonerler 
ve Navar kıta1an idi. Bu kuvwtler tilıı
dl !fedaya 75 kilometrelik bir mesafede 
bulunmaktadırlar. Cumhuriyetçiler km 
ve zayıf bir mukavmıet göstermişlerdir. 
Bunlar timdi prk iıtı"kametinde ricat 
etmektedirter. 

Bujal.aro;un zaptı oldukça kolay ol· 
mU§tur. Şiddetli bir topçu ve ta;yaıe 
bombardımanında tonra Frankiatler tıo 
terinde tanklar o1dulu halde Oç istikamet 
ten taanma ~ km bir muharebe.. 
yi müteakip tehre &itmil1tr ve derhal 
irtibatı temin etmifleıdir. 

Memleketlmlzde 
yerleeecek 

Avusloryah Alimler 
Ankara, 26 (Hulall) - Avusturya. 

mn Almanyaya iJbıkmd•n 80llJ'a, Ari 
U'ktan olmadıktan 1çln lolerlnden çı
kanlmıf olu tvımm11 profaörlerden 
bir Jmmı memleketimbe ptlrtilecek· 
tir. 

llurtt vekaleti bu huuta temu
lara bqlanup. Gelecek profesörler 
arumda methur radyolog SkoliUıor 

da vardır; kezıdlalle her huauta mu
tabık kalmnı)ltD'. 

1500 par••ız leyll 
talebe 
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Romada ltalya Kralı . 
tarafından N • 1 

••rıılanacak ışan ısını vuran 
:w:?E~;;s gencin ~uhakemesi 
kendisi R<nada bizıat kral tarafmdan 
lwJılanacaktır. 

Diler taraftan, Napollde Piemaate 
prenainin misafiri olarak kılacalı mGd
detçe de kral orada ham buJunacaktJr. 

Ftoransadaki bcıyQk asker1 ~te si· 
derken iae kendisine Musolini refakat 
eytiyecıektfr. 

Viyana elçiliği
miz lağvedildi 

Lablde elçilik ihdası· 
na karar verdik 

Bertin, 25 (A.A.) - Türkiye bQyQk 
elçisi, Almanya hariciye nezaretine, 
T: .:::·:: ı':kOmetinfn Viyanadzld elçfli· 
iini knpatm• .: ~ • ~ Viya nada bir bqkm
eolosltik lrunnağa karar verdiğini bildir· 
miştir. 
Şimdiye kadar Lahide bir ma!lahat

IÜJal' ile temsil edilmekte olan TOrldye 
Holandada bir elçilik ihdasına karar 
vermiştir. Tfüldyenfn ilk Lahi dçililine 
tfmdiye kadar Viyanada TOrk dçisl bu
lunan Ahmet Cevat 'Ostiln tayin edile
~. 

~] 

Adliyenin alJr cua APJll ISnQııde 
mUtiht kalabalık nr. Ba blabalılm 
ekıeriyetial bit 6rtil10 ıtns Uıd,ar bir 
çok kadınlar ve kasJcctll ltçl kıJafetU 
adadu tqld.l ediyor. Hcrkeaiıı &hO 
katede, aıa.munlanı tahaiı edilen bek· 
1aae k&Dapninde oturan .ıı.rt kelepp. 
11 toy bir dtlikaalrda.... EeJiadı kW.lb 
ıeklindeld mavi poketl jaııdarmaJard.uı 
birine u.ııtarak kaıpda duran orta yqlı 
bir bdms pıteriyor. Jandarma paketi 
alıyor •e ıCS.terilen kadına verirken ı 

- Bunu, diyor, All,. Jıanım. nrc
ceknıltıinb .. 
KadıA tereddOtlı paketi alqor. ıı. 

bt yanındaki ıenç mı.r ltiru ediyor
lar: 

- Ne milnuebtt ten verecek mit-

dlı aklı nerede imit?. Her Jaa1de 111' 
blPulns endi de ol1aıu oaua ipa fi" 
tcmedl.. Yuıts... Çoçu hem 50Js ı• 
•• TMıııJds. .Acaba Jrıa "- cu.nı i41' 
bari?. 

- ftte o da burac!A-
Kcraklı kadın kUtleei bey~ W 

b1r4erı eoı1du: 

- Haıtl ayol neıect.1. 
Blru evn1 paketi IJ""Wk lpı .. 

ru eden bdrn ppunun M'lsmdüJ tir 
yalı lrmrcrk aastı, J!efyerd paltolu f/I' 
mer bir kıs ıS.terildl: 
-Yuık del!JıanJryaf Bir m ipn fit' 

llll lrendillnl hutp '4er aılP I>oıı
u!aa cibf delibnJr, h•ıi ıa. ..._. 
aJamudrP Amma rtsnOl bu, itte~ 
ae derliDP. 

lln.. Oötilr ıtri nr .. Kenıllıl piu'Jp Kahkaae bpm apJdr .. rae._,, 
venirı.. Sana nd. bapt.dr: 

Zavallı b<Jmcap Pf!rtyOt' Te pa- L 
keti gGtUrtıp jandanpaya iade ediyor. - Halde .. l1nJaba ofla ır.-

DeUb.nb bu YUfyetten f nbllde Halk ltfte bkıta mudinnlerdeft f"' 
mahcup oluyor ,.. bqnu &ıtbJe •liP k-. htlcııma Mtl•dı. 
dtıf UnUrkeıı llyah yelctinneH, bap a,. HaUde daftCI mnkliae, JI.._ .. 
tülü yafh hır kadın j~ yak- arbuadaki jaıadaıma le QGlıa ...... 
lafıYor. Yıvaı ICISe: ine ıestiktea eoara &e,..ti MJdıQe "11' 

- AU11 beıılııı. PQeti nrtıı 1*ıa.. .,.'11 tetkik etti. .. aonra ..u....-. 
hketi alıp, karanlık •e tenha blr JdS.. mumı,. d&lenkı 

ıeye çeldlerelı açıyor. tçariltnden renk· - Tıbbr adliden ~ npll 
1l bir vuo Pe bir çiçek dcırııetl ~lmı henlb ıelmllllft. Halbuki bu ~ 
&8rllnce ihtiyar bdnı mmtdanıyw: bu rapor okuw• "'• mUdala tüftJ,d 

- Zavallı yavrucuk! dlnllnecektl. 
Ve paketin 1~ sıkan .. yi p · -n.u-.J..........- ........ ı..,....._ ~-&...ılll6 

•İtalya• YIJIOsla.,,.. anlapnuunD W• _uu__.._ •.nı-r• ~ 
nsı yıldönllmü mQnasebetlle İtalyan "• mek lçlıı etrafına toplanan merNh bir tablilat yapılıp rapor p1dikta .,,,,. 
Yosoılu puteleri Ud memleket arasında kas kadına anlatl)'or: phitkrin dinlenmnim talep ettL _. 
dostluk olduğunu gösteren makaleler yu. - Hapl11oec!e yaptınzut. Buıa hciıSi- it bu talebi yerinde buldup içbı aır 
maktadırlar. ye ıetirmif.. hak 

• YulWllsland:ı latikW bayramı dflll ~ Merakhtardan biri: emeyf bqb blr ıOne bıraktı. 
ıahQraUa kutlulanmı,br. Atiaada ukert - O&lunuz mudur?. • Emniyet mDdOrlD-
lt('lt resmi, mQteaklben 2~ bhı ıenç kıs 
•e erkek iarafından sokaklarda geçit ret• - Hayır, ayni yerde ~rduk.. bOode tavlnler 
mi J'apılmıttır. YiUWderi •e nlprı hediyelerini bera • A ı 

• Kaaadanın 7eDl mim mtldafaa-btl.. ber almıttık. Baıi de bu Hbepten phit Bımı!yat ikinci tube ilçilDdl ~ 
14 milyon dolardır. yudımq. Bildlfinıt An.tı Sçln MSyle • IOfllltne birinci komiıler F.fref, ~ 

• Mısırda TrabJua hududıı chanııda mele ıeldim. m11a.ı tefU1iııe komiler 1"a.lk, a.Jdl" 
M'arsamatnıtta yapılan arattırmalarda mtı. 

• Sltroen fabrika1ennda dl!n baıhyaa - Motele nedir?. · k8y knn:ıhıerlifine kum.ar m•-.nı • 
srev, Parla cJnnnda bulunan diler fabrt. - Efendim. ba Kcbmet. Rwoiete iDl...t Rahln.l taylıı ec!Umlttlr. 
biara airayet etmek tehllbslnl IBlter- Halide ilmfnde bir imla nlpnb lcU. Ku ı--------------
mektedlr. Sentuande Ud maden fabrika. tam dlllün olurken bmm lstem&tıll. 01- ZAYl - Akay Narmi memurilflllı' 
mıde çah$an 80() amele Ue Gnorn-e-RoD c1aıı mütekait öll 17 ııumarah ~ 
fabrllraleri mllslahdemlerinden 8~ kiti llıll onu çok M'riyordu. Bu aynlrla ta- ten umnna bıqtanan maq tatııO' 
VeT harckeUne lttlrak etmltlmllr. bammill edcmiyerü km tabaca ile Is Dllhrthıtl byW+Jm. Yenlstnl --""*' 

• İr•k kralı db Ba1r1da tanare Uma. yerinden vurup öldllnnek iıtedi. K.. "'-r:::k 
nını acmııtır. Ba liman pek ıeDit olup dili de vuruldu.. Jlabt aJdtinnlyen AJ.. eatmıdan ptp mOhDrtııı httlautl r-" 
lnılJlzterln "Enstı" tfplodeld muazunı Jab &lc!Urmu •• tkiai de alır yaralanma• tar. 
deniz -.naTelerlnfn btte işine mllasltttr. lanna ratmen ölmediler.. ~ Dtwı I~ ~9 ..,..,,_ 
Ba Uman Hlndllt•n seferini J"9paa dmb RcbaJe 
tayyareleri frfn çok mOblm bir merhal• - Ne kadar nltuh durdW.1. 
dJr. • - tiri aene .. Ku da bUlmle ayni ,er- ZA yt - Kabatq idadlalııdm aıdr 

• ı.nbnnn parlamentosu dOa h0k6mete de çalıf1Yorc!u. Orada HVittiler. 1mı tudlJmameml zayi ettim. yeuı-t' 
on dört muhalite kartı 42 reyle itimat - A... ln1U ikl lene nipn1ı dunap n1 gıka.rtaealmıdan eühdnbı kiy ..... 
beyan etmiştir. ta sonra istememek olur ma? tki eea. JO'lrtur. A• Ktdwa (t0018J 
•u~,..~~ıu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bfilcftmetl tetklle askeri başpapaz Mfronaa • 

memur edllmlftlr. Bu ihtimal Lehlstanda 
mD1ait fekllde kartılanmaktadır. 

• HllJar dlln tayyare Ue Jt6rıfpberte 
ıflnılt •e Hltler ıençlllfne menaup erkek 
ve lın: 'O bin klılnln arasından seçerek 
eski tatOJ"9 ılrmlştfr. HIUerfa ,erenae 
şatoda bQyük meraıılm yepı!nnttır. 

Pr. PJttarın 
konferansları 

A.nkarada Uç konferana vemıfı otan 
Profesör Pittard, dön ''Beyaz ırkların 
ve medeniyetin ilk tarihi" ne &lt leri 
konferanalarınm dördUncUsüııl1 ver
mı,tir. 

ProfeelSrlln konf eran.smc!an sonra 
refikam Madam Pittard da Ankara 1m 
liaeslnde edebt bir musahabe yapmıt
tır. Bu musahabeden evvel, Tllrk Ta. 
rih Kurumu Asbqkam Profee&r Afet 
Madam Plttard'm edebi ve fçttmal ha. 
yatma dair bir hitabede bulunnnqtur. 

Davet 
latmt'bul M'fldd.eium.um~: 
Tokat eski Reiai Avubt Ruhi Tece. 

lioğlunun acele memuriyetimiz.e mür&. 
cınt etmesi.. 

Bugün iPEK sinenwwna. 2 b67'll • ........ 

1 - Çifte Çapkınlar , .... .... 
..,. ,_ .... lilllll 

a., rolbdeı ROB!RT MONTGm!Olt&Y - MADGE EVANI 

2 At B " "" • lf'llealn en bllyWc - eş ocegı Aı~ • "erecan •• gtlle!Jlk ta1a..n 
Bqrollde: JANE1TE MAC DOffALD - ALLAN JONU 

811,on ll&t J de tendlltb talebe matinell 

BENJAMıNO GiGLi'nin 
En büyllk muvaffakıyet!, GERALDINE ICATT ile snfrdlli ._ ~ 
ma Beni., "Ave as.;.,, n "Jırlcrl:lm s..ın. filmleriııdaı bbı .ıa 

dlha sUsel, daha N.t mJl •• muailrill olan 

KALBiN SESi 
:~h::~: SAKARYA ... 

• Bugün TCRK 
AŞKIÇIN YAŞIVOR FBDAILBRI 

Bat rolde: VICfOR FRANCEN 

Pariı Universiteılnde bOyilk bir profı • ile caıc 

bir Jm ulltamuıı qk maunu 
Gea~ • Cl..ıtik f..WU. "'7aflhL. 

5..adııtrı 2.30 - 8 • t,11. 

ttdbdeda brJ1 ~.._bir mUJetin lldkW•lrmfdetf 
11ere ... 1r, .... ..,. .. 

(,. .. , _, 
Bat~: wm, ....... 0...... GI Itır 

Seansları ı - •.u -• de 

.... (A.A.) - LI TID pRtell. 
nfft rmdılnsa &ere Prwa h60mett ı .. 
panya ~erine resmen kan'*1ı eeklden 
oldulu gibi ftddetlaekle beraber huaull 

.MAARiF Ytklletl t31-93t den 71b ı. 
çlade muhteJJf mektep.!ue &bucak Jerll 
meeeaııl tti•be mfktanDı 1600 olarak tu
bfl etmlıtJr. Her rill:Ftllea alınacak •aJe.. I 
belerin miktarı munendlr. Lise olma,.n ' 
>Wlerde lmtlbaDJar buul bir komlaron 

tanfından 7apılacaktw, ••••----------------------------------....,. 



~ ...... ...,.... .. ~- ...... ı.- ·_:.....__. - -

• KAJLT-,.. ' 
( GONON MESELESi 1 

Rodoplu Güzel Kız ve lngiltere, Kızlldenizdeki hikimi· 
yetini ltalya ile payl~şmağa 

razı olacak mı ? 
SAFO 

Yazan : Nizamettin Nazif -·- Kızıldenızın Arap devletlerinde, Modern silahlarla 
tOredlOI görülen ordular, bu suale verilecek cevabı ı..... latoyu bu kahkahalar bir kat~ yatağtna usanır u•nmu sene Jreıı • 

.._ kudurttu. Ne yaptJjnu ne ya~ dinden ıeçU. O pce, bütün pce lııı. 
hu bilmez bir halde gl17.el kııa kot. dl. Şairenio balı ucwıdaıı ayrılmıyaD 
bı. °h'akyalı kızın babuı ile ealrdler, tue Vf! gOul kokulu Ud MeeiDall PDG 
hie Ue mecnunane bir harekete kal- im r.&m&n ı.anıan apmm köı>Qrdutll· 
~ıımdan korkarak önlemek ı.tedi nü, çeneatnln kmldıtnu rörtlp ilrktU. 
ltr. LakJJı Sato artık bir yırtıcı kap. ler. lçlntıı n~ derece yandılt, yilzUJıUn 
ı.a ır..tımı,tt. Sağa sola. tekme tokat kıanklıimdan ft btlyUk bir lftUıayı 
11.YUrarak ve hırçm hırçm bafırarak g&ıe vuran kalınca dudaklarmm par
btaa!an daltttı. Maarnatih Arhtdiki lak bir koyu pembe ruge gtri§lııden 
1' Yakl&flllca bu hırçmlıktan ve boy. anladılar. 

açıkça göze vuruyor 
Yazan: Şeklp GQndQz 

~ zerN kalmadı. tıd dla Ustll S&fo tava:va konmut diri bir balık 
~lrerek, gtl7.el kollarım uatan.k, bL sibl J&tl.kt& km-andı, durdu. Bunlun· 
llıu &ıUne eğdi. tyonyen ada.larmda dan iniltiye benr.er homurtular çıka • 
bir mabudeye yalvaran gtınahklr ~ n.rak örtüleri tmıaklıyarak uabmı 
"1kaıar gibi, inler glbt mmldanclı; meydana vuran bu kadm buan neka-

lııgUiz - ltaıyan ~ 
Sttveytln ve BabW.meııdeb'bı ne huau· 
at bir ehemmiyetle mU.talea. edildiiini 
hl.leler, tngtltereııin dilny& hldiaelo. 
rln1 çok yum.Ufl.k ve u)'ll.J bir çehre 
ile Jwıtılamakta olmımaa l>a.karü, t· 
talyanm bugtlnktı vazlyetten ne gibi 
istifadeler koparabllecetfn! dfttUıı
mektedirler. Bflhua ıu male cnab a-
raıııyor: 

"lnctltere, KızıldeniwWri .pmenıı. 
ğini ltalya ile paylqmaf& J'9.ZI olacak 

nizde k&.r1ıll§mak 1ettr ml! Elbette 
istemez. Ve bu iltemeyifinl Kızıl~ 9 

nizin ild taratmda ve JılJmm lJb)'t 
hudutlarmdt.ld fuli;yetl lJe açsk~a t • 
zah etmektedir. lt&lyanlarm Ub)'a· 
dal00.000 kltl buluDdmmaJan ~· 
Trablusta yeni bir kolordu kuracak· 
lan pyialan ile ~tir tir 
titreırıelm olduğuna nuıı mamlablltr! 
ltaıya cılız Ha'bellstama Jmılwll:oda 
var kuvvetiyle çahfbğı hal4ıl, f51S. 
böyle bir muva.ffalayet için bir Jll iL 
zımgeldi. Dikkatle aillhJ•n•• t.,IUs 
hava ve deniz kuvvetlerbılD 9bldl mil• 
~eretini yanında bulunduran GD bet 
milyonluk bir Mlftrm da. yUtna atıı· 
mııma.st 13.zmıdır. 

- Rodopi! Rodopfmu! yavrum... dar dejiflyordu. O aman homurtula.. 
~bu hayvan drtlaflne kl hentmle n mtliyor, avurdlar:mdakl hiddet 
-..oer plmek istiyorsun... 86yle bu kayboluyor ve blrtblrine girmif UZUD 
~ ki benimle beraber gelmek kirpikleri arumdan maıı )'aflarla f· 
lltiJOnuD. Benim MUlz ~ lW bir hal alryordu. Bu hal Safoya, 
eafnnı ve senin ancak benden h~ bOtln teBadtStleri ttlrum kabule ha· 
~nf ba mel'unlara l&yle... mınıo gibi bir mana veriyordu. Ah, 

mı?,, 
Bis, 10D )'Jllar4aki Wifikllk1ert 1&t. 

h1 addedenlerden oldqiumuz ve bunlar 
d& mrre kadar kökletmü ı.tidadı buL · 
maclıpmz için ılyua talllnhı hgilte
reye ~e bir hat& ltletmlyecelinl •· 

~ 
lta.ıyanm radyoda .t.nb ,._,_ 

propaganda yapmasmdan du)dut4 te,; 
ıa, bir gö~n balb bir f/q deltL 
dir. Zira lnıPJ.tere aöJrJe delil. ille ken· 
dini gösteriyor. Kı:gldenian .Arab dev· 
Jetlerinde ordular türüyor. Bütan Hi. 
caz ve Necid hiikUmdarlJğı her rUn 
tekemmill eden bir modern cnu kur
maktadır. Suudt .Arablatanmda f1m4l 
70,000 kifilik muntaum bir crclu Jaı. 
rulm\l§tur. 25 bini devamlı ısurette .ı. 
IMı altında bulundurulan ve '8 bini ilk 
işarette 15tratejlk noktalarda tahıld •· 
dfiebllen bu ordu l!IOD aJstem lillhlu 
kwla.nmaktadır. Sllllı altmdlkl n.. 
vetin 5,000 1 hecln.Bttvar, dlSrt tüıl .U· 
vari ve 16,000 1 muhteUf autlan 
mensuptur. 

4rhlcllkJ olup bitenlerin. etrafmdL değil bir bqb w gbe1 erlrıek, Yad. 
lll IUıtllttılerln o kadar dıpnda.:Jdı ki. mon bile b&yle bir um.da Saf onun ya
~ hakikaten Parots mermerinden nıb&§mda bulunabilaeydi, arzusuna 
hpılmıe gibi, tqtanm11 rtbl bir ha! çok kolaylJkl& ulatablllrdt; Ye hiç bir 
'1ıruttı. Seals ve belld ele hlulz du- BUretle ,U.Wftnln r.evldne va.ra.madı· 
l'lıYordu. fi bir Arhldlldye ~ude yere koako-

'l'eDtllık yapan güzel delikanlı iki ca bir eerv« feda etmadt. Yani inada 
~ atzma tokup tllt bte Oç !Uzum kalmu, muradına nall otmuı 

tng11tere, bu denin çok r.aY1f bir 
Osmenh lmparatorlulu tle 4ahl kom. 
ftlluk etmekten çekimnle, ve bu impa· 
ratoriulu KmJdeıdıdeG müJaetırmak 
iofn ça111ıp çabal&mlf ve nihayet O. 
muı1ı imparatorlufwıu paramparça 
e4Jp emeline 1Jlı111uı bir devlettir. 

Kurdıtlu mölms omayu Myfıtm~Je 
~ bir .Arab "'17'-ilmdan 

~salık çaldı ve; bulunurdu. 
lngiltere için, ltaıya gibl bir devıetl 

Xızıldenizde kendisile bir ayarda bir 

s. JI. ll»Maıwud 

- Mezad bitti! - diye balJrdı - mal 
l'adızıon'undur. 

8do bir daha yalvardı: 
- Rodopll! Rodoplu kız! Gitme! ... 

8-.ı. yqıyam1LZ1m! Ah betıl bir bil~ 
l'llft. bir kere tatnııt olsaydın. •• Sev. 
gUbn, bırakma bent .•• 

Llkin yirmi altı asır ~el 1!'cen1n 
~ i'duindaJd 111 esir puarm4a kalbin 
~riHhlt~k çok adam bıiiü'mnü. 
dt. 

GUııe1 plrenln glSzya§ma ldrruıe b&Jc. 
Q\141, Hattı sevgilisi bile ..• 

Yadmoa.'un v•klJ.harcı Jçl Pontek&
Plon'un arif altm pva!a:ıyla dolu tıç 
~ telJAla verirken Yadmon da 
ll:ıaa entarisini giydlrdt Sol bileğine 
~ ıtımilt zincir taktı; bu sinciri E
lllop'un eline tuıu,turarak; 

- Çek bakalım. ••• dedi • 
'Ve ee1r puarmdald mUzayedenin 

ttlıbıe ltirazlız boyun eğen Arhlcllkt, 
lıJua blr llJ>& tarafmdan yedenıel1 na
«lıı bir kısrak gtbl ea.fnlarmı sallıya 
"1lıya uzaklqtı. 

itte o raman çok derinlerden gelen 
'btı- l8yan1a Saf o 80ll defa olan.k, )'&· 

J!a.rak ve yalvaran:k f eryad etti~ 
- Rodopiı! Rodopis!.. 
8'ı ferJadı, en yllklek dal etıan.eı 

lraauıü ululcbyarak yulnlanan bil' 
hralı kaplan billtı.l slbl meydam 
do!duraıı1ar alaJh alaylı tekrarladı&r: 

- R.odopla! ltodoplal 
Akabinde, llep birden butı1ar kah.. 
~ ... Ve bu dehfetll darbeye daha 
lı& fu.1a tahammUl edemlywek bayı • 
'G, ytlzllkoyun çayıra uzanan Safoya 
Jaıı yan bakarak, gUIUp ıakalqarak 
11Jıaklattı1ar. Bu bakıtlu altında dev· 
l'la • bueu kadını budanmamıt o -
tanla dövWnıUte döndt1. Şlmdl, don-. 
-.ıt gibi, taelatmıg gtbt hareketsiz dtt. 
~ bu enfes vücuda adalelerinden 
"1ardaııberi açlıtJ çekilen bir ihtıru. 
koku baJlnde, çemenlere yayılıyor, P. 
'ldt kalcaJarmın iki kenarı ile biıietik 
topuklanndan te§ekkUl eden mtıeellel, 
tatlı - ahenkli ktvnmluiyle kapacak 
llıllu anyan bir kıskacı andınyordu. 

't.rtüla.rı ve gemiılnde çalışanlar o-
111 ayıltmak i~in yanına vardıklan •· 
illan 8teelnf berl.W hlfif hatif olmak 
llt.ecuıer. Safo ''bana mı?,. bile deme. 
cll. O zaman anladılar ki, bu kadmm 
balcbrtan, kalça.lan ve göğsU, yılla.rca 
halatıara ve küreklere uıla.ralt palan· 
!& makaralannı kavnyarak nasırla · 
naa en.rtnden daha ...wr. Tat sibi
db-. Eunun tı.ııeriDe erkekllklerlnln bü
tlıı kuvvetiyle butırmaya, adaJelerinl 
llkına:va ve ufuıturmaya baetadılar. 
Meda 80m'a Safo bir parça kent!lne 
ıe!ebltat. Onu. karga tu1umba edip sa. 
1ıUe gatnrdUler. Maamafih gemide, 

- vm - alyut ve ukert hUvl,et olarak tut • dan f8tediği gibi Utlfade edebildiği 
"Artıldikl !. .• lıltlayedenln blım.!Je ma.k bir yılanın bel Jt8IJ1ii'IM bitip Ja. takdirde dahi İngflterentn Akdenlzde 

beraber bu ad da tarihe karqtl. Saf o- tiye bl?' akreb otortmuı slbl bir PJ7 tek ba§ma imparatorluk yollarmı mU. 
nun "Rodopla! Rodopil!" diye ~ dafaa ecSemlveeelfni meydana çıkardı. olur. ~ 
ılle &lay edenler ona artık Rodopll de. Kızıldenlz, hnpa.ratorluk yollanma Şimdi lngiltee, a&'(lniltte İtalya Ue 
mqe bq)adıtar. FA.op km bala gett. en emin addedilen~ bbiy. 11.ı1pnaya. çe.11111' gibidir ama, haki -
rincl; dl. Stlveyei ve Babtllmendebl, yani Kı- katte bir an ftn'81 ildnci bir anavatan 

- Rodopil ... - dedi • bundan ııonra. mldıeli1zin her tld kapwmı ellncle tutan filoeu yapmakla :meş~cHir. Öyle bir 
burada oturacaklm... !Driltere HlD4tst&m ~ balh- lklDcl alır ftlo Jd. ~ pı:~ ~ 

Blldül kızlar onunla &rhal d09t yan yolun bü ıamuna& l~ll eamL denbde bulunurken bu prld Akde -
oldular ve hep blr atuı4an: yeU sa.de zekl oytmlan ve 1dlçtlk dip- nime kalacak. Dmlzln her lkl parça. 

- RocSopll! bot pldln! - dediler· lom&si httnerleri ile, mun.fm w JDo. amc1a. herhangi blr yardmıa lilzum 
Akpm Yadmon prap fıçıımm ba· Jay olarak kormmıt oluyoı'du. Yohm kaJmaAan ltalyan deniz kuvvetlerinin 

im& otunınca parmaklarım koca gö- BabUlıııendtbden HtndletaD& uı&JUl her tilrlil toplantmma k8.1'11 duracak 
b'eğinde tanbur çalar gibi gezdirerek . kısmında !8e Slnppor u.11, Htn4 Ok- birer ınUstakil donanma bulunacak. 
emretti: yanusunda melhuz biricik 41lpnam, ltal 

- Ezop! Ro&Jpile &öyle, bu akp.m yani Japonyayı karfıhyablleeet be. Eh bu İngiltere Kızıldenizde · 

Zahir! bitarafbfma ratmen Suu41 
Arablstamnm nl1tazli a1tm4a bulmıan 
Yemen'fn de 0!"4mRı udlepıektedtr. 
Bu kuuvvetlerfn hgOJz donanmur ,.. 
uçaklarıyla. blrleg!noe Libyac!akt 100 
bln ltalya.mn, mefnız bir Cennerı 1&!'· 
dmıma g1lvenerek Afrikayı ı.tllt,a 
tabrlk edtleceğinl sanmak, ancak Ro
manın zek~r lıa.kktnc!a. 1yl bir fikre 
sablb olmıyanlardan beklenlleoek lnr onun eliyle prab lçmek latlyonım. uplarla tee18 edilmlt oldufundlD w yayı ortak blr ev salıtbl haline sokup 

Ve böylelikle .Arhldild, ba~mm eeasen Japonya Çhıde bapım be1bl. bugUıı Akdenhde karşıtqtıiı tehlike- ~fi GGn4Qa 

~~~.&~~~»~~~i~~~,~·~~~·~~~~~~~b~~~l-~--~--d&-~--~~~~-~~--
hatadır. 

ftl Rodop Ba1kan1arma izafe edilerek ya Rusları ve Amerlkalılan da muaJ. Saltınahmet blrlncl sulh hukuk mahke- Gar·ıp bı·r 
Ro4opia dlye, "Rodoplu ku'' diye anıl· l•'t -'-ek mUmJdln olacafma göre ba 

• "'"'" mesinden: 
Dl&)'& bqladı. cihet de nihai nrette emniyet a1tma muz·ıpı·ık -IX - rtrml§ tellkld ediliyordu. Zeh.-.. Necibe ve Halice Zişan ve Meb-

Safo'ııun ıbılrJaol erteal rUn ve erte- Am•-•11.ır.n. hesabın& -"-, kal& b. met n StUqmanın pylan ,... nıtlftereken Eş J 1 k 
ı dı"'" ~ e.,.. a-... -utuamf olduktan Ütınbul Kırkçeşme- ' J8 &rJ Ç8 mJJ8P8 il gece de düselmedl. çlnde çırpm e• la, --..ıı- -tldafaa ectlleeek bir il- -

kurtar- unAUa 'U& de Sekbaabqı lbrablnıala mahallesinde I h t 
betb&t buhrandan lwumlarmJ mal denhıl, Kant, Atlu 4enlll ft Ak· KülhlD aokllıada eski 3 mllkerrer ve >·eni p8FÇ8 8J8D IHIZ i 
mak iltiyerı ıemicller ıdadıD bir be. &nıiz kalıyordu. Habet harbi llmal 7 numaralı .... dmınund.~ nısıf masura Ki1çükpaarda, San BeJmt m•'hıJ. 
kim getirmek istediler. Kıyıya çıkıp j aezdmde, Jlaq da, A.tıu ........ maUnld havi .... bmnuclbl çap 552 met- lesinde oturan Sabri paıınm Jr:lll ..., 

- En meehuru kimae onu isteriz... en ufak 'bir tehdit mevcut oJmıdJlı re nnınbuı J1 dellmetre man.bbaınd• aJJA,znn ev1ıı1n üst .kattül oclı_.. lllı 
• dediler • halde, batta garbt Akd11ds layl'lum· bir kıta arsan\n tıaleJ taJUU zımnında 1. ... -n .. evvel hınm _._._ JlmD'-

V• Sl11m11Jar Kıantolu t&qiye e- farohta tabn'Or ederek m6uye4e1• nzo. ~ •- .... ......., ..,. 

~.:':ı:!:'t!~~vu. I~ ~l!I ===~::ıb::S:';a'!"!:.:":'. :.=.:...~==: 
za -'-'-, tlsllm Jdltwderl arumda _ &.;.:I d U rtncl açık uttarmuı 27.4-931 tarihine ,..,,e atmıfbr. Bu ~ süıta,a lh• 

.... .,.... IStanoUI f8 VOS mOndtr ....... 111ba sOnll ... t 1' den 16 ~· "S"'# _.,. MT\lak dolaplı cart1elerl ile Oba ,,_..,.-- bar -.111-r., emnl-" 1klDd IQbel'!llıOI 
,._. • ..-r --•el- 20 MART - 1181 CUMARTESi kadar icra olanecalıtır. Kıymeti muhlm· """&AMtr 3 .... 

kaba p.kalqıyordu. S&focun a- 1S,EmlnOıı0 baJkeTi '61terlt tolu tara. meneslnln )'Oıde 1etmlt betini balduJu tahkikatı bat~· 
terini evvel! küfrederek kofmak tate- tından blr teman. 19,15 KonferaDJ: Ont- takdirde o ,an thalel btfyal 79pılacak-
dl, fakıt 90DI'& birdenbire inıanJık t&· •erslte namına Do('ent Nu,ret (Zamu tır. Bulmadılı takdirde en son ırttarınuı Evelld sabah da kon.lfm bllttla kapl. 
rafı tuttu; havuzdan fırladı: nedir), 19,15 Bona babtrlerl, 20 Sadi ualıbOdO hin blml1' lizere 15 l(ln rund. lan açık bir halde bulmmmlblr· DID 

_ Onun k&rdeoi benim eıı iyi dos. Hopes Tt ır'kıdaılan tarafuu!en TOrlt dettı temdit edilerek ikinci açık arttırma.- akp.ma kadar cSeTam eden tdıJrlk•t 
... _... .... .... _,. kadına yar- mulklsl •• 'hılk tırkılırı, to,JO bava re- .. 12 • '111 tarihin• mbldlf pelleftlbe 80· 

tumdur ••• • qayı - u"' ..-u ""'ru. 20,33 Omer RıJa tarafından arap~ ... - sonunda., bu ,., .. ..ı -nemn mı l lır 
bo bo dur ..... ntı sut U den 11,. kadar icra lnbnacak ...-• ,._.,_ dmı etmek ynumwı rcu · ı~-'-y, 20,45 Semahat OıdenMI .... arka.. kona'_._ ev,a.ı.11. ~n- ...ıAnA. __ ..... 

1 di k ,.. T k lldlf ballı Te o sen en (Ok arttırana tbate edilecek· AUI. 14&.lla ·~ _...,.. .... Bir sedire ımanıp, güneş en , uru. daşlan tarafından llr mas ıre tılmJf, ken4Jal yab1anank _.,.t 
Judt. Cari-'erlrıe ayıf dblerlni blr prkılan, ( .. at ayan), 22,15 KJAılk TOrlı Ur. 

ı- be bir muı.Udst, Nuri HalU .,e ırbdattın tarar lPotek Mhlbf •lacakblarla diler allka.. mildUrlUğtıne ptirlJmtııtlr. OllJlım, 
hayli~ ııonra. yas fındın, 21,60 orkestra, 22,'5 •~11• haber· darların lfbu pyrf menkul Durfndeld bık hf • ..._. kor. 
harmanlyeye sarıldı. Uzun bir kızllcılc leri, 23 p1'kla ıololar, opera n oPel'et tarını buıusile faiz ve masrafa tlnlr olan konaktaki dlter befzmet,,..,.. • 
U&)'1 eline tutuetur'U 8Ullm bir kı· parçaları, 23,25 aon haberler .,.., ertesi lddfalınnı ewakı milsbltelerile ,.ırmı kut.ma:k içm bu hareketlerl Jliilbl• 
zm 'prdanma btJ' 6pücllk kondurdu ve 1nniln prosramı, 23,30 son. liln tçlnd• bHcllnnelerl llzıradır. AkaJ aöyelml§tir. 

larmı fJ{)KREŞ: balde haklan tapu ılclnerfl ile sabit olma. -------------fllell rtllglrla dafılan kır saç e- ı• cı•hınt, 20,ıo ... , ..... ,,o 1'o ........ , 20,40 d b 
tızeltm o .. •· ~ - .. M<.-• dık~ satış lıeledillnln p1Jlqm111n an e-

linin t.erlllyJ. ikide bir d eye Ç&• tarkdar, 21,15 radro ortestruı. 22,41 kıfe rl~ ~klardır. 
hlarak balmdan çıktı, kıyıya indi; konter, ......... .,.ft'lfler borçları nisbetlode 
Sifonun yelkenleri kml papatyalarla .1?17DAPEŞTE: bbsedırlara ve tellAllye ve .,•kınar ka. 
.U.111 pnlılne ıtrdL 19, cazlıant, 20,15 sJaan orkutrasa. 21• nuna mucibince verilmesi lAıımlelen 20 

K ...... •- 0 d--ın bUtUn f" __ _..__ 45 Q'VertDrJer Te Talılır, 29,05 caı pllkla. ... 
1 

_, t 
"-""' ~n UQ11U1.1an ııtnellk taviz bedeli ve ma e puıtt Te apu 

""".bt hem b-u-, hem hakim, hem de rı, 24 ndyo ortcestraat, n "•t ı ıtr 
&• &Al#& a. B!llLIN: masra arı m..., er ye a ır. 

hekimdL Hutanm mart ayında dtlz ıs, TarJete. ıo,: bando, 2l rad:ro orkes. Arttırma prtnuueıi i~bu ll&n tarlhiıs-
c!uvara tırmanan kediler sibi yattJiı lrası. 23,30 hafif mllılk. den ltlbaTen mahkeme dlnnhaneıtııe ta· 
uert tırnakladı!::nı •örllnce derhal ROMA: lfk kılınmııtır. Talip olanların kıymeti 
·
7 

.. 
1111 

k 20 30 b fiC m•·"' ıauhammeaeGDJD Jflıde )'edl bnçuiu tıla. 
buhr··- 1e""-1Jnl .... 1.adJ: 18,15 şarkıh onser, , a ....... , 

....... ·1111:ıuı ... a.n. - t _,.. kll betinde pey akcesinl hamilen o ııtın ve 

-
-· .. ı.. a•k ,_1_. -lriyor. dl.,.. 21.!IO haftf m11 .... , u mtım na , h 
PU uaı· ~ il~ ı:.' e~~ #- VARSOVA: 18ttle İstanbul Dlvanyolunctı dalrel m•. • 

mmldandt. t'uhaf py! .. O km neka.da.r ıs,ı:ı; piyano kon$erl, 19,15 p1'k. 2ı 111uıında Sultanahmet birinci sulh bukulc 
c!a leV!yor?.. radyo orkeslratt. ",55 ıkee. 23 şarkılı mıhkemesf baştltfbfne t38-4 numara ile 

·c ~ "°') konser. mnncaıtlan llln olunur. 

Garip bir bAdlM 
Langada gayet zengin bir tt1cc&r olu 
Paruke'li& ölmUf, oenaawi evelld gilJl 
l;aldırılnııtt.Jr. Tabutuna yerJettirWP. 
kiliaede ayin icra edU4iktm ..a oto
mobile konulmak bire kH._.. •· 
nlırkcn, tabutun dib1 çökmUe. w a 
yere diillnüt*· ölll W 11111ntr 
riyc Ayateodoro kili&esine pttrllent 
yeni yaptırılan bir ta.but& ~ ..... 
tur. 



ReJlsUr Ltlblç, atzında sljar bulunmadık- Ev yapallm 
ça ~atııamaz; o, en az glnde otuz derken... · 

sigar içer Kız lstemete giden-
- 28 -

- O kadar değil. Vakd. bana mu- viriyorum • .Buraya bir aüril fransızca terden biri katli Oldu 
vaffakı)'et ve saadet t.emin etmı, olan kitab geldtğ:tni haber verdiler. l'anAıl, (Hu8ual) - Tanusun Ali 
bu memleketi aeviyorum. Billyonuııu Dekor akııö8uarı için bunları Nev • Fa.ki köyünde dilntlrctlltı.k yllztlndm 
kf ben, mea'ut bir yıldmm. Hiç bir yorktaki bir Fransız kitapçıdan klloy- bfr cinayet olmq, Mehmet oğlu mı.. 
şeye facia nazariyle t.kmam Denlzhı la almqlar. Şimdilik bunların içinde aeyin, ayni köyden Mahmut tarafm
üst tarafında, tepede bir mm ve çok Monten'Jn güme! bir kitabıyla Bodlerin dan öldUrWmilftUr. Cinayetin aebebl 

_._ bir .. •dur: sevdiğim bir kocam var. Kendisi dit- Daua eeerlnl buldum. •-
çldir. Sinemayla meegu1 o1mu. At .. Uıblç dlllUncelerini bitirir bitirmez, Ali F.akı köyfhıden Kadri admda bl. 
şanı, studyodan d&ıdfliUm aman, (pli.to) nun üzerine atılıyor. Ne yapa. ıia1 Htlaeyfnhı .im kardegl Cemile ile 
bqka eeylerden bab8edlp, ftlml, m. catmı artık iyice biliyor. Onun giriti evlenmek 1stemlt ve Mahmudla daha. 
trlkalan unutabiliyorum. Bana ne dl- bir kasırga teliri yapıyor. bir~ köylilyfl dthıilrdl olarak gön-
ye b8yle acafb balayonAmm! Badi, Uibiç, Floreye dönerek töyle diyor: dermlatlr. DUntlrcWer epeyce dil dö-
gicllp giyinmem lbmı. Btru 80D!'& gö- - Florey, buraamı tahliye edecek kerek Cemileyi Kadriye isteml§ler, bu 
Jilitlrllz.., mlsfnlr., etmJyecek misiniz? Gidip fil· mrada Mahmud da Kadrinin iyi çocuk 

Klodet, Geri Kuperle beraber ''Mavi mlnlz1e metgnl olun. Bekçiye biraz olduğunu, verirlenıe kız k&rdeefnln 
aaltalm sekizinci kanm,, fllm!ni g89I • bahtit verip Jrltab "anafor" unu - mes'ut olacağmı söylemi§. Fakat mı. 
riyor. Sahne vam LObiçtfr. za aJqam yapanımz. aeytn Jtm wrmek iatemediiinden 
Dekar, Pa.riste, bir ldltUphwyi tem· Flore)' bt'iyyen Jmnutitan vece - Mahmud& hftlben: 

Bil ediyor. l§Jk tertibatı tam•mlı1!1!1Jllr vab ftl'JDeden, cebinden bnytı.k bir si· - İyi adamM kız kardefin1 'Wll"I 
~. (Pllto) ıım 1bıerfndıe iç b.t gar çıkararak L6biç'e uzatıyor. O d&, demJetir. Bu alSz Malımudu kmbrdı-
galeri var. Buraya her boyda, her 19- sigarı yakıncaya kadar 8U8U)'Ol'B& da, ğmdan aralamıd& bqlıyan §iddetll 
kilde, her renkte projekt&ier ~ aoma tekr&r aöylemneye başlıyor. 
tirilml• Bir sUrll emirler ft!rillJor, Florey içini çekiyor, bir kltab daha mlln•bp ldlfUre ve ııiha.yet yumruğa 
cevaplar alınıyor. Ipldar, bir tarafta ''kaldmyor" ve çıkıp gidiyor. dökWmU, nllahmud tabancumı HU· 

•11UT-ma 

Tokatta bu yıl çil çt
nin yüztı · gülüyor 

Turhal - Tokat arasında otobDs rekabeti 
başladı. Bir ilk mektep yandı 

Tokat (Hususi)' - Sehrimizde hava- si MmJan büfiln bahçe ahipl«ine 411-
Jar eltn soluk gitmekte ve arada mada lı"'"""". 
kar yalmaktadır. Bu vaziyet mevaiml Otoblla rakabeU 
geldiği halde bal budama itlerini pri Tokatla Turhal arasında timt _., 
blrakmaktıadır. Kıpn devam etmesi mey. fmdan ifletilmeJrte olan otobOslerte ySı 
ve a1aç1armm çiçek 19"""" da pdk- calut pek pabab oldulundan wedb' 

--J..!-I- Sami lstanbuldan .:U otdJJ tirdiği için bu yıl mmtakanmda meyw. '~ uu 
- ptirtmif ve bu otobOsleri belediye ,.. 

nin pek bol ve iyi yeti~ tahmin~ mma ifletmele tıaeJamıp. Bu iured' 
dilmektedir. Buğday ve arpa gibi bubu- ilin içine ftbbet lirinoe ,olculuk ~ 
babm zamanında ekmi§ olan köyHlleri· uaızhnnq ve raibet fevbJMe aıtmJftll'~ 
mil havanın bu wziyetinden feyls ve Turhal belediyesi iae Tokatla ~ 
bereket ~erini a6yli)'eftk .mn- aramda otobOa itletme imtiyuı atıatl 
mektedirler. taamnundadır. 

Ziraat kongresi manuebetile, sirut1n Bir ilkokul yendı 
inkipb drafmda vekAletçe lııt.enilen ta· Tokada b11tı paar nahiyesiııiıı ili ti' 
por şehrimiz ticaret odası tarafından tan imi bina çıkan bir yanon netic:ıeımıd' 
zim edilerek Ankaraya ~. tamamen yannupır. Tokat itfaiyesi yfllt' 

Vıliyetimizin ziraat bahçesinde ~ pıa lropr:q. fakat bina11 yanmaktll' 
tirilen Malatya ka)'llSI ve İstanbul vipe- kmtaramamqtır. 

yanıyor, dlier tarafta a&ıtlJw, pa- Utbiç, aizmd& sigar bu]nnmıdıkça seyiııe çevirerek bet lmrFDı mtan11.. Tekirdagv 1 Traky ada 
aa ha.ftfliyor, ötesini ziyaya garbd1. galiba. )'Blıyamaz. Günde otuz sigar L tır. Çdwı kurfunlarm dördil HUeeyt- M·ımar s·ınan'ın 
yor, Siyah gömlek, gri elbfae glJ!D.11 çer, hem de kocanum algarl&r. Geçen nfn muhtelif yerlerine iaa.bet ederek o Yakında 
olan an çehreli, kDa. boylu, bodur bir sene Marlenle "Angel" fllmJn1 ~- anda öld0rmll§t11r. 1 1 a • 
erkek, ağzında ufacık bir algar, alyah ği zaman, .Marlen, it zama.nmda onun Katil Jılabmud tevkif edilerek: adli. y suy çeşm esı 
uçlan da aınma. döldllmtlf oıauıu a1gar tçmemelfni r1ca ew. ÇUnld1 du. yeye tes11m edllmlftlr. ~avuşuyo~-- Demir borularla 
halde, elleri arkumd& atır ağır do • man kokusu ona fena halde dokunu - ------------ Tekirdal (Hususi) _ Eeldnfıtmft• 
lqıyor. Bazan dmııyar, g&derinf yu· yor. LQbiç, onun bu ricamm kabul et. IR•---------~DI su tesisatına ~t projeler dahiliye wki- asfalt fO&eJe akılı idi 
karıya kaldırıyor, bir eeyler mınldam. tf, fakat bu ihtiyaç ve iptila.smı bir Yurdun letince tudik edilmi,ttr. Taribt •nat eserleri 
yor, aonra tekrar yUrl1meye bqlıyor. tnrlil yenemedi. (Pllto) nun U7.erinde Su tesisatmm yapdmmmu tmıin mat- tamir ediliyor 
Ona hiç kimse ehemmJyet atfetmiyor. bitkin bir vaziyette, çılgın bir halde 011ek1 e f 1 sadile Tekirdal belediyesi, belediyeler Edirne. (Huaull) _ DariUkunlya fi 
Bu adam, dUnyanm en bllyQk bet l&h· dolaetJ ve neticede filmde hiç muvaf. bankasmdan 160.000 Ura borç alacaktır. tmmı yeni etnoinfya mORli ci~ 
ne vazunc:1an biri oıa.ıı Erut Uibiç - tak olamadı. . Kilovatı 25 kuruşa _._ 
tir. Aul memleketi olan Macarlstan· Dekonm,Pariat.ebirkitapçıdtikki· elektrik olur mu? İz~~~ .. ~~baydda ~ .... Çetitll eeerler .-
dakl sirklerin birinde palv.l'ft idi. mnı temail ettiğini aöyleml§tik. Bura· '-Qua~,-u.-& 1Pftbft- • _ _, ... 

,,._., "Maki'" fll tıknik,.in m lsulı bir T-t...- M'"'esi i~tirak edecektir. Tnt- -mr BuanJıimm takdir ft ...-Bundan ı... .... ka 0 , "Paramount" flrke- da bir tezgih, kitap rafları ve sokağa , ..... ,a ''6 :.' ._ •.aı--
uog bir B devraindıyiı. Böyle bir zamanda Es· '"""'"""' ba fuvara _...... yd1ardan daha -.... "7'1ral tllki eeerleri ,_-

tinin istihsa.lAt mUdilrllydQ.. Şlm4l ar. açılan camlı, genit kapı var. u JPıılıirdı Jtil9flall 25 lamqtıın clcktriJı ;;,;;-
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aımit bir·· teitralıl ~ enler km--a gok tepik 'ediyor. KJ1. 
tık sahne vazımdan bqka btr .-Y de. f~ ~•,nadıklanm, bir 101msa1c bizi d;qandürüyor. şimdiden bamlıkiar yapılmaktadJr. Fu- metU etnolıaf)ı• ..,.ıan .nf vitrlr 
ğildir. Yegane sevdiği te'Y budur. atlrll adamlann bu oamlJ kapıdan gi· Esklfeltirdı lllitrUı firlrttlnin on varda Tekirdaimı Dgillym maddelerin. ıen Jııbıtunuiiar. 

Dekorun içinde, ejmdutk, elektrik - rip çıktıklannı görecek ve yine bu mNYe 1akm bir maıisi oardsr. Bu lıa· bilhassa el ve f!V i§leri sanayilnln tlthl- Baıılar bOJOk hiı' Jle9'k ile ~ 
çilerden maada, bir tek erkek var. O- camlı ka.pıdan, Parisin ''Şanzeli7.e" si. dar uzun bir ıaman içindı limdiyı ri i§ini başarmak üzıere bir komisyon te- llJor. 
na dikkatle bakıyor ve Rober Florey llf, "Etual'' ini, tanıyacaksınız. Bu sah- lıadar ancak kilovatla bir kımq ıibi yekldll etmia ve halkevinde çabpnap Sanat eaerlerlnln tamiri 
olduğunu hayretle görllyonmı. Bir sil· nenin Holivudda, bir studyonun için - çolc ciü'i bir tmıü4t yapsU.qtsr. .~· • Seliıaiye '" Ugerefli c:amflerinin ilk 
rU kitap karııtınyor ve buan bir ta. de çevrildiğine bir tUrlU inanamıya • Halbulri E·ı.;·wrdı lımıaı biUQn -~ 

caksmız. -~ Temıil faallyeU yıJa yalan bir asmndan beri .anam--neııinl koltuğunun altına alıyor. (}zeri. nlndı oe nıüasaelndı elcktrilc kul· 
n~ projektörün J§Jğı geliyor, maki • ltte: dekormı arkasmda, camekan. lanılıyor. Bu, elektrik lirkctinin ~ılı- Bu yıl Teki~ temsil çalJI" J'edli alta tuafmdan bamianan met" 

· i ·-"'·- kah, 1 Iı kapının .:ı ... mda.ıı iki metro ----•e- malanndan o'gun .--:_,_ aı--..._. ırer blthkJan clikbt <ve ren" aanatktt ni8tler onu ıt yor, a,.~ .. .u •ıo ara ~ "~ rin lıalabaltl• nisbuinde abonai oldu •ı YCIUWCI u~ ır 
takılıyor. Fakat o, bunların hiçbirisi- de, bUyUk aiyah bir "ekran" var. Ak- ğrmu isbat eder. Bu takdirde ise pr· Geçen yıllarda Tekirdaimda ancak 2-3 takdir ciSnnektedir. 
ne aldırmıyarak igine devam ediyor. törler oyunlannı oynarken, bu siyah ketin elektrifi ,ok dalıa ucuza nıaı et- temsil veriliyordu. Bu sene ise ba1keri Hanadaki Sokullu vezirin lııfiınl' 

Ona sesleniyorum, bqmı kaldın • "ekran" m ilzerinde de, Pariste alman tili mtiseine varmak tabiidir. Çünkü tarafından ve halkevinin yardmıile klüp. Sinan tarafmdan yaı1mıı cam: " 118" 
yor, gUlüyor: ve sokağı temsil eden bir film g()ste. elektrik abonesi bu kadar '°k olan ler tarafından tam 21 temsil verilmİ§ ve mammm tamiri katı gıöidir. Mi-' 

- Görilyorsunuz ya, kitab seçiyo • rilfyor. . ) .. bir ıe1ıirdı azami elektrik fiyatı ancak tekrar edilen bazı piyeslerle 28 müsa- Sil'reyya Te Kemal keıifleri.-ıi t.amaılt" 
nım. Ben yandaki studyoda film çe· (Devamı oor . fi kilovat• on bq kurıq olmalıdsr. mere tertip edilmi§tir. 20 bin kişinin gel. lamlflardır. Aynca Tamupar ve Mod 

ai Al41cadarlmın bu maelı ile mqgul diği bu müsamereler yurttşlanrnmn ti· iıtihlerinin MatJcara ve Hayrabotdlıki 

l
:·ı olmak Eıltiıtlairlilne JHk alsr ıelaı, yatro zevkini tatmin etmi§tir. eterleri bet bin Ura ile tamiri hak:klll-

fiyall tenzil ettirmıltrini bddonek - Halkevinde yeni~ eden saz be· daJd umumi müfettiıliğin ricası bJ>ıı1 
lıakkımııdsr. ESKtŞEHtRLl yetinin ilk konseri de büyük bir allka ite t.dilmi,ıir 

&~~~~~~~~~~~~' karşılanmı~. LUJe burpzın kanJdıran köyündeki 
-;. Muallimler balosu Mimar Sinanm eserinin de Nisan ayır 

1 
Yurdd•n ı Bu hafta Tekirdağ muallimleri halk· :Sa tamiratına bql•mmlr llnıredir. Yl-

KOçllk Haberler evinde bir balo vermi~lerdir. Valimmn ne Bllyük Karnftıranda Sinan d~ 
• Mersin halkevi köy gezileri progra- ve tümen komutanmuıın da bulundulu nln Ho.rhor çqmesi Nafta Vekili All 

mmı da tatbı1ca başlamıştır. Geçen pa· bu toplantıda dansedilmiş. karagöıı oy- Çetinkaya tarafmdan on bet bin Ura 
:'.Y""' zar günü halkevi gençleri altı köyü gez- natılmış, halk türküleri söylenmiş, milli urfite ve demir boru! .. .rta beton ufalt 

IAMetma - Lımltaya iAff14/1, L61ııdat1 iti iaf«liklcrini 1oabtü ettirmQi iizeri. 
ne "aulhan'' ha'lledtlmi§ bulunuyor. B umm fL2ıerille Lehi.atan, Litoo.nya hu. 
dtıtlarma tJetJkıtltffl' kuwetlerini geri ~'lomeye baflamııtır. Resimde bu. 

W'alarm V iZnodan flC'Nlm g&ral?Mktedir •. 

mişler ve faydalı tetkikler yapmŞardır. rakslar, zeybek ve Kafkas oyunlan da peye ve bir kolu kanştrran k~ 
• İstanbul - Lüleburgaz asfalt yolu· çok fxienilmiştir . r.~!:nfttir. 

nun iki taraf ma bu yıl yeniden 20 bin 
fidan dikilmeğe başlanmıştır. 

• Lüleburgaz belediye reisi Ali Rami 
Pekta§ ve muhasip Niyazi istifa etmi~
lerdir. 

•Bursa valisi lnegöle giderek halkevi· 
ni ve spor klüplerini teftiş etmiş ve köy· 
lülerin dileklerini tesbit eylemiştir. 

• Tokat civarında bazı bahçe ve OOs. 
tanların pis sularla sulandığı anla§Jlmış 
ve bunun önfine geçmek için tedbirler 
almmı§tır. 

Bıtelcir Y ewi Ann'm ... telediil " 

Ba yan Radife' nin 
Yamk seslle okadala en IOD ptqı 

17 438 Aşkımın urdu 
EIA gözler 

• Ankara eehir tiyatrosu Anadolu Pllldlırmcla Mtqa ii*•tbt· 
turnesine çıkmıet.ır. Heyet 26, 21 ve 1 

~KOLUM A 
HAZIMSIZLIK ---.. ı tir. T. 10 2 DE S Ti N O n gosunu 

28 martta Adanada üç temsil verecek. ~ E O U A R D O B Y A J[ O' nan 

* hmirde, F.§refpa§ad& oturan Bah· KOLUMBIA PUKLARINDA ARAYINIZ 

PERTEV Karbonat komprlmeıert 
Çoll .... hi • Kmllcloattu .. - lmltoaat alaUtaki ariitlrillit 

.. öeln .. tu~ ,..,........ 

HER ECZAICEDE SATILIR. ------· 

riye isminde on bir yqmd& ilkm.ekte. -------------------------J>e giden bir lm ortadan kaybolm111-

tur. Babuı, kızmm kötn bir kadm ta- Dr Suphl Şenses 
rafından kaçmldığım Jddi& etmekte • I,~--~ • 
dir. - idrar yollan hllel81ıldan ınUleha••• 

• lmıir tayyare mey&mncla yapı. Beyojlu Yıldız slnemuı k8J1111 Leklergo ApL Muayene 
lan hava istuyonu bina.mım .üısa.atı 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 489H 
tamamlaımuetm ........................................... .,. 





Garip bir fd • 
ıa 

Bu sabahki Akşam gazetesi bizim 
dlınkli nüshamızda verdiğimiz (Fut • 
bol federasyonu reisleri arasındaki ih· 
l ilfil') yazısını değiştirerek, bu havadi
se başka bir çeşni \•erebilmek gayreti· 
le, yaptığı tadilatla spordan bir parça 
anhyan ve nizamnameyi az çok oku· 
muş ola.nlan • ki bunları bir spor mu
harririnin bilmesi lazımdır • güldüre. 
cek bir hale sokmuş. .. 
Akşamın bu yazısında: ' 'bugünkU 

maçın hnkemi değiştirilip Nuri Bosut 
getirilmiştir, Galatasaray klübü ise 
Nuri Bosut hakem olunca maça çık
mamaya karnr vermiş olduğundan bu 
gU.nkU mUsa.bnkn ynpılmıyacaktır,, di
yor. Halbuki bu sabah görüştüğümüz 
Galatasaray idare heyeti azalan, ta
kımlarının snhaya çıknuyacağmdan 

haberleri yok. 
Diğer taraftan yine nrkadaşımızm 

f:Utunlarında okuduğumuz eu haber de 
cidden garib:iir: 

"Yarın yapılacak olan Fencrbahçe · 
Harbiye maçının oynanacağı saha 
Taksim olarak ilan edildiğinden Fener
bahÇP.lileri n maça çıkmıyncakları söy. 
lenmektcdir. Bu vaziyete göre Fener. 
bıhçe ligtcn çekilmiş addedilecektir. 

Bu takdirde Fenerin maçlarım nnüle 
<'tmek kab edecektir. Buna da Güneş. 

liler şiddetle itiraz edeceklerdir. Zira 

en kuvvetli rakipleri Beşiktaş Fenerle 
berabere kalarak bir puvan kaybet
miştir. ,, 

Herh:ı.ngi bir scbeble likten çekile
cek olan bir li:lübUn evvelce yaptığı 

mUsabaknlar anille edilmez. bundan 
~onraki mUsabakalannda rakip takım
lar üçer puvan kazanırlar, işte bu ka· 
dar ... 

Beyne !milel nizamname mucibince 
yapılan bu i5 için Güneşlilerin hiçbir 
7.aman itinı.zo. haklan yoktur. Çilnkü, 
r'cnerle berabere kalmış olan Beşiktaş
:ıiarın puvanl:ırma. sn.rı l~civertlilerin 
likten çekilmeleriyle bir puvan da.ha 
tlave edilmiyeccktir. 

17 nisanda boks 
maçları yapılacak 

Kani ile 
Fahreddin 

~t a rşllaşacak lar 

1Jok8ör Kani 

Memleketimizin orta sıklette iki 
çok kıymetli boksörü Fahreddin ve 
Kani pek yakında karşılaşacaklar. 

Şehrimize davet edilen bir iki ecne
bt boksörün müsabakaları için sene

den seneye kurulan ring bu defa iki 
Türk yuınrukçusunun iddiah bir maçı 
lçin hazırln.nmıe olacaktır. 

Kani ile Fahreddinin 17 1'\isa.rı pa
zar günü akşamı saat sekizde yapa
cakları bu karşılaşma, üçer dakikalık 
8elrlz ravnd olarak tesbit edilmiş ol • 
masına rağmen, bu mesele henUz hal· 
ledilmlş değlldlr. Maçm Taksim stad
yumunda veyahut da Galatasaray klü
bllnde yapılması ihtimali vardır. 

Caüitasarayııı on biri 

alatasaray - Harbiye 
___ açını im kazanacak ? 

San ku mızılı lann geçen haf t a ki muvaffakiyetsizllği 
ört mek için çok ener jik .b ir oyun çıkarmaşı ihtimali 
pek kuvvet lid i r. 

Istanbulun futbol meraklıları bugiln 
Taksim stadında Harbiyegücü takımı
nı seyı edeceklerdir- Milli kUmede Is • 
tanbul klilplerinl en ziyade düşündii. 
ren Ankara ~runpiyonu her nekadar 
Beşiktaş, ve Galntns:ıray takımalnna 
mağ!Ub olmuş bulunuyorsa da, son 
Üçok maçında elde ettiği galebe, bu 
tnkımın h1:r zaman için korkulacak bir 
rakip olduğunu pek iyi ispat etmiştir. 

Harbiyenin Galatasaray ve Beşiktaş 
takımlarına karşı aldığı o.ı ve 0.2 lik 
neticeler bu takımın zorlu bir rnüda • 
fna hattına malik olduğunu ve muha
cim lıattmm da müdafaaya nispeten 
zayıf bulunduğunu göstermektedirler. 

Halbuki haber aldığımıza göre Har· 
biye takımı lstanbulda yeni bir muha
cim tecrübe ederektir. Şehrimizin gay. 
rif edere takımlar §ampiyo.nu olan A -
kmsporun muvaffakıyetlerinde başlı -
ca. fı.mil olan Habib ismindeki bu gen
cin Harbiye hücum hattında yer alma· 
sı bu takımın deşicilik kabiliyetini 
hayli arttıracaktır. 

Akmspor takımında merkez muavin 
oynıyan bu oyuncu eğer Harbiyenin 

hücum hattında da ayni muvaff akıyr 
U gösterirse, Galatasaray mUdaf n.:ısı· 
nm çok k01"kUlU dakikalar geçireceği 
eüphesizdir. 

Muhterem gibi hesaplı paslar dağı
tan bir yardrmcmın önünde Habib zap. 

tcdilmesi mUşkill bir eleman olabilir .. 
Binaenaleyh, Galatas:ı.r:ıylıların Har. 

biyeye ka.J"fiı çok dikkatli davranma· 
lan ve Güneş rnnc:mdaki he:timetin 
hfısıl ettiği fena intibaı ortadan kal
dırmak .için bUtün gayretlcrlle çalıı;· 

malnn lrtzımdır. 

Yalnız sarfedilen gayretlerin takımı 
tabii olnn neticeye götürebilmesi için 
Con bir} oyuncuyu en iyi şekilde sı
ralamak, kısaca takımı doğru tertip 
etmek de §arttır. 

Bu §artın tahakkuk ettirilememiş 

olmnsıdır ki, Galatas:ı.rayı otuz Uç se
nelik mn:tisinde hiçbir yerli takım kar-

şısında uğramadığı bir mağlUbiyetc 
sürükledi ve ne yazık ki idarecilerin 

bu hatasını kaleyi içinden fethetmiş 
olmak için b:ızı dedikodulara ,.~ yapı. 

lan birtakım vniUere kurban giden 
tecrübesiz gençler ödemeye mecbur 
kaldılar. 

Spor sahasında temin edilmesi ar • 
zulnnan galcbeye meşru sayılamıyacak 

yollardan ulaşmayı şerefli bir hareket 

olmaktan uz:ık bulduğumu kaydettik· 
ten sonra bütün bu rivayetlerin haki· 

knttcn uzak bir dedikodu mahiyetinde 
kalmasını temenni ederim. 

Gnlatnsarnyhlar :ırasında derin a -
kisler uyandır:ı.n şayinları kısaca yaz
dıktan sonra tebarüz ettirmek istedi. 
ğim diğer bir nokta da şudur: 

Bozuk bir hava içinde yapılan bir 
maçın uyandırdığı şüpheleri kökünden 

temizlemek i"İn G:ılntasaraym çok ka
biliyetli fnknt az tecrUbeli gençlerine 
H:ırbiye maçı imk;'n hazırlamış ola
caktır. 

Sarı · kırmızı rengin Harbiye :jnUn
dc galibiyet f;ans:nı en çpk nrttıı ncak 

Boksör Heuse r 
Dünya yaı ı uğır şampiyoııu oldu 

Berlin, 26 (A. A.) - Alman bok. 
sörU Heuscr, Belçikalı Roth'i yedinci 
ravntta nakavt etmek suretile dünyn 
yarım ağır sıklet §nmpiyonu unvanını l 
knzanmıştır. 

'· 

Galaia:nra!f?a 1/arbiyc ta7Mmlarmm An7:arada yapfı7•ları .ntüsabakadan 
giizel bir cnstantanc 

şekil: Sacid - Salim, Reşad - Suavi, Üçok maçına da ayni şekilde itiraz 
Adnaıı, Musa • Bülend, H~m, Meh - ederek sahaya çıkmıyan Fenerliler 
med, Eş/ak, Necdet - olabilir dedikten hükmen mağlfıb addedilmi§lerdi. Bu 
sonra Harbiyeli gençlerden omuzla- ikinci mağlubiyetin milli kümeden çı. 
rında adını taşıdıkları 5erefli oc:ığm kruına cezasını mucib olacağım duy -
varlığına yaraşır bir muvaffakıyet maktayız. Fcnerbabçe gibi çok sevilmie 
beklediğimi kaydederim. ,. bir klilbün, böyle bir hadiseye sebebi-
Fenerbnbçe ... Harbiye yet vermesini ve nihayet bu lmdar a.ı 

San • lach·erUilerin kendi stadlarm· ğır bir cezaya manız kalmasını arzu 
da oynnnmnsmı arzu ettikleri bu i - etmediğimiz için bu ihtilafın bir an 
kinci maçın maalesef yapılması ihti· evvel halledilmesini temenni ederiz. 
mali çok zayıftır. O. Kavrak 

Boğaziçi lisesi aba
taşhla rı 3"' O yendi 

'Boğaziçi fücshıiıı T:ınmclli futbol ia'f.:ımr. 

DUn Şeref stadında Boğaziçi lisesi ı ye başladı. ilk devre iki tarafın gös • 
ile Kabataş lisesi futbol takımları ara- terdiği bUtün ga:>Tetlerc rağmen, 2-0 
smda bir maç yapıldı ve rakiplerine 1 Boğaziçinin galibiyeti ile bitti. 
~az.ıran hayli kuvvetli ~lan Boğaziçi- 1 JK1NC1 DEVRE 
lıler oyunu 3-0 kaz:ınm:ıga muvaffak 1 lkinci devreye sakat olan Rifattan 

oldular. 1 mahrum olarak çıkan Boğaziçliler, O· 
Saat 16 dn Bc3iktaştan Bay Osma. . 

h k li .... 1 "k" yunu adeta bir tek kale halıne soka -
nın a em gı ı e oy:ıan:!n maça ı ı k u dd"d r 

1 
t k 1 d 1 1 ktıl ra m tea ı gol ırsat!arı kaçırdı-n ·ım şu rn ro nrıy a çı :ı.r: . . . 

Bo.. i · çaf M"'kc n·ı t larsa da nihayet 20 ıncı dakıkada sol gaz çı: .., a - u · rrcm, '"' a -
Orhmı, TJrdi'i, Ba1ıa • Mu.stafa, Riilcnt iç Biilcnt 3 ncü golü attı ve oyunun 
Abrlıı1lalı, Billcnt, Orhan. bundan sonraki kısmında vaziyet de -
Kabataş: Cihat. Turgut, Adil . Cc. ğişmiyerek maç 3·0 Boğnziçlnin gnli. 

ucıt,, C:a1ıi.t, Arif • ](rnan, lsmai?, Ya· biyeli ile bitti. Boğaziçi takımı Cihat, 
şar, 1'rcı·::at, Recai. Niyazi gibi iki milli oyuncudan ve Fe-

0:>-una Boğazic:inin :ı.kını ile b:ışlnn· nerli Sedattan mahrum olmasına rağ
dı \'e Bediinin Mustafayı bulan pası men gil?.e1 bir oyun çıkararak devamlı 
daha ilk dakikada l\abataş ağlarına zaferlerine bir ?.afer dahn ilave etmiş 
takıldı. oldu. 

Bu golUn \·erdiği şevk ile oynıyan ı 
Boğaziçililer, oyunun 4 ncü dakikasın
da Bediinin sıkı bir şütile 2 nci golle· 
rlnl yaptılar. Oyunun başlarında yapı- , 
lan bu iki gol onları canlandırdı ve o· ( 
yun müsavi bir ~kilde cereyan etme-

Galip takımda başta Bedii olmak ü
zere Mtikcrrem ve Orhan muvaffak ol
dular. Kabataşlılar d:ı ellerinden gele· 
ni yaparnk kuvvetli rakipleri knrşısın. 
da iyi dayandılar. 

II. Boh toğltı 

"'f; •" • !:~L>."" : ~.,:':.• . ·. --~ , ı . ...,.'ı,\., .. .. • .. " .. .... .,:, .. ·~c"· ~ 

Dünya kupası 
maçında 

Macarlar, 
Yunanlıları 11-0 
mağifıp eltiler 
Dünya lmpnsı futbol turnın~ 

Filistin milli takmımı mağlQb ed~ 
Yunan futbolcUleri, yine ayni t;urııu\"J 
da Macar milli ekipiyle k~ 
için iki gün evvel Budapeşteye gttııılt 
ti . 

.Macar • Yunan milli ekipleri dilJı 
Pe§tede bUyUk bir seyir~ ka.Iab311~ 
önünde çarpışmışlar ve çok üstnn._! 
oyun oynıyan Macar takımı, Yu.nıı--

Iarı 11-0 gibi • milli talmnlar ~ 
da ir;ıitilmcmiş - azim bir gol tarld11e 
mağlfıb etmi§lerdir. 

llk devrede vaziyet 0-2 iken hııkC~ 
Yunan müdafaası aleyhine bir peıısl 
vcrmi§, bu sayede i.içüncil sayılatııl1 
da kaydeden M.a.carlar bu kısmın f,O' 

nuna kadar gol adetlerini yediye )it• 
dar çıkarmışlardır. 

!kinci haftaymda da. dört gol ~ 
yapan Macar futbolcülerl, mUsa~ 
nm sonunda 11-0 galib gelmişl~ 

Ankara stadında te" 
nis kortları yap11ıyot 

Anknrada bir iki klübiln ~ 
nispeten uzakta bulunan kortınrınc!SP 
istifnde cdilemenin müşkülatı '
nünde tutularak şehir stadyom~ 
Maraton kulesinin arkasında üç ~ 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Ankaranm erkek ve kadın spor 1:e: 
vesk!rlannın başlıca. yaz eğlenceleritl 
den biri olan tenis maçlo.rmm bU ~· 
reCc- dnlin. kolayca yapılmam ınuııi ' 
kUn olacaktır. 

Amasyada spor 
Amasya, (hususi) - B u sene te~' 

kUl eden Hnlkspor ve Bozkurd ıtıUF" 
leri bölgece hazırlanan kış sporlst' 
pogramını çok muntazam bir 5ekilde 
tatbik etmektedirler. 

·ı· Hava şartlan ne olursa olsun, çi9 
miş programı bozmamak için caıı1' 
başla çalışan Amasyalı atletler ınutııif 
soğuğa, kara ve yağmura rağmen biİ' 
yük bir gayretle çalışmalarına. de~ 
etmişler ve her ko§Uda biribirindcıı 
değerli varlıklar göstermeye muvnf ' 
fak olmuşlardır. 

Amasyamn şampiyonluğu kazslltııl 
Halkspor klUbU, federasyon tarafJll • 
dan bütiln masraflıı.n temin ecıuınel' 
suretiyle • Ankarayn. çağınlmıştır'· 

Bu daveti büyUk bir sevinçle k~~ 
lıyan aUetler bu ayın 17 sinde r ıv-
Kirgir, Fuat Akyıl, ve Hasan BiliıJ11İ' 
den mürekkep takımlarıyla hükfUJlet 

merkezimize müteveccihen .Anuı.BY8' " 
dan hareket ctmi5ler ve kendilerini ıs: 
tnsyonda diğer sporcu arkadaşları ıeŞ 
yi etmişlerdir. ! H. ôotı141' 

-
Atı1.·araya qiilen '.Amasyalı spcrcıiJaf·· 

dan bir grup 



[ _____ ~B_l_ll~v_o_r_m __ u_s_u_n_u_z~?~~~l. 

Resmini gördüğünüz adamın ismi Jak dö Tiyerdir v~ ·ta
ınam 25 erkek çocuk 88.hibi bulunuyordu. İrJin hayret edilecek 
tarafı bu 25 çocuğun da albay olmala.ndır. 1690 temmuzunun 
birinci gUnü vukubtılan Flöril muharebesinde torunl~dan ve 
oğullanndan her biri bir Fransız alayına kumanda edıyordu. 

* ~ * 

l>Unyanm en büyük gemile

liııden biri olan NormandJnin 

direklerinden biirnin içinde a. 
'aııaör meYcuttur. 

Yabanl ka.zlann kanatları a
l'aaında, bir çok defalar "Kur-

-~ 

,, ..... c--

Me§bur lngiliz edibi Şeks • 
pir'in yazını§ olduğu Romeo . 
Jülyet piyesi ilk defa olarak 
daha yer yüzilnde kadm san· 
atkarlar bulunmadığı sırada 

oyna.nmı§ ve bu yll7.den kadın 
olan JUlyet rolünü bir erkek 
yapmıştır. 

bis,, namı veri!en küçük kuş • 

larm gizlendiği görülmli§tilr. 
Bu kuşlar, bu "canlı nakliye 

\•asrtası,, ::ıd:uı istifade ederek, 
sıcak mınta.kalara göç. ediyor. 
lo.r. 

---

Şen Fıkralar 

Tevazu! 
- Sizce deha 

'a 
ini midir?. 

- Bilmiyo· 
rum. Çiinkü ço
cuğum yok. 

* Büyük bir 
mağazanın sahi -
bi ıöyle dedi : 

- lıler fena 
gidiyor, eıyalar

dm birini feda 
edip, büyük ve hususi satı§ 

ilin edecefiz. 

Tezgahtar aordu: 
- Bqüstiine bayım, han

gi eıyayı intihap ediyorsunuz? 
- Şu üç liralık gömlekleri 

ahp Üzerlerine şu etiketi ko· 
yun: Kıymeti 5,5 lira. 4,S lira.
ya bırakıyoruz. 

* {t .. 
LObntada: 

Milfteri -
Listede neler var, 

· g~raon? 
Garaon -

Muhtelif bet al
tı yemek var. Çeıit, çejit .. 

M il§teri - Ben k:le zaten 
öyle tahmin ediyordum • Ba· 
na ıu halde temiz bir yemek 
getirin .• 

kilemeye 
soruyor: 

Bir ziyafette, 
genç bir kız, Umt 
tetkikleri ile 
mefhur olan bir 
alimin yanında 

oturuyor a mü-

baflamıı olmak için 

- Neyle meıgul olu yonu
n \iz, üstad?. 

- Kimyayla meıgulüm, kı· 
zım. 

- Bu yaıta Jta? Halbuki ben 
kimyayı ikmal edeli bir sene 
oluyor. 

Otel bademe • 
si - Baynn, si
zin için bir paket 
var. 

Müıteri 

Böyle basit bir 
JCY için beni aa

bahın yediGinde uyandırmağa 
lüzum var mı, canım!.. 

Bir çeyrek aaat GOnra, ha· 
deme, yeniden mUıterinin ka· 
pısmı vurarak §Öyle diyor: 

- Affedersiniz, bayım.. Pa
ket aizin değilmiı, yanlıtlık ol· 

~ ~ ~ 
Muallim Doğan, siyah 

tahtaya benim bu karikatürü
mü kimin yaptığını derhal 
söyleyin .. 

Dofan - Bay muallim ben 
fesatçı değilim eğer suçluyu 

ceı~andınmyacağınızı vaadet· 
mezacniz, aize ihbaratta bulun· 
mama vicc!annn razı olmaz • 

Muallim - Pek1li. Siu 
bunu vaadediyorum. Kim yap
tı bu karikatüril?. 
Doğan - Ben!. 

rı<T~aı da1d resmi ldiçiik bir çalı§m.a ile ~i= de çi::cbilfrsi1ıi:: ... 

HlkAye: 

Ekstrame n to 

' 

Ekatramento, Santa • Krü -
zün adamlannm yaklaıtıklarını 
haber alınca, mağaraaınm ö
nünde uzayan kayalık saıthın 

üzerinde, bütün vUcudiyle doğ
rularak, düıünceli bir tavırla 
yürilmeğe ba§ladı. 

Bu ne demeltti?. Ona hücum 
etmek ccaareti mi ı&teriliyor
du?. Ona, Ebtrunentoya? 

Hem de ona kim hücum etmek 
istiyordu? Eski haydutlardan 
müteıekkiJ bir çete ki, gene 

eski bir çete reisinin emri al· 
tında toplanmıştı. Ve sözde 
haydut olan Ekstramentoyu 

yakalamak istiyen jandarmalar 
diye geçiniyordu. Ekstramen -
toya hücum ediliyordu. Hal

buki o, bütün hayatı müddetin
ce, hak ve adalet için mücaidele 
etmiı, fakir kovboylan yağ-

macılara karfr korumuıtu. Bu 
yafmacılar Santa - Xrilz hü
kQmetiyle adeta alay ediyor • 

- Buradan çıkıp taarruz e
derıek naaıl olur?. 
-Hayır ... 
- Hakikaten.. Bu bir fikir-

dir •• Bu aldamlar kendilerinden 
son derece emin bulunduktan 
için, bukından kat'iyyen JÜP
he etmezler, • 

Ekatramento: 

- Peklli r Dedi.. . Öyle ol
sun •. Fakat bu hamlemizde mu
vaffak olamazaak.. Umid kal· 
mazr .• 

Iardır.. ı f 
Elc:straımentonun kuvvetin

den korkulduğu için, onu öl
dürmek istiyorlardı. Ona karıı 
haydutları aatc:lrrtıyorlardı .. Ne 
nankörtükr .• 

- Sonuna kadar dövütmeie 
baz.ınz! .. 

Ebtramento hiddetle: 
- Gelainler, htıblım r • 
Diye mmldanclr, brarglhmı 

kurmuı olduğu mafaraya ıir · 
idi ve mua-riıılerini çağrrarak 
töyle dedi: 

- Köylülere haber &önde
rin! Bana ıükran hisleri besli· 
yenleri ~~ Yann p· 
fakta, bam yardım etmek için 
ovaya gelsinl•~ . . . . . . ' 

Gece geçti ve sabahleyin ıa
fakla beraber, altın ıilneı ova

yı aydmlattr. Ekıtramento k> 
yalann Uzcrine koıtu ve ovada 
altı kovboy gördü! • 

·- Altı men! ve cesur in
aan .. Diferleri beni terkettiler .• 

Omuzlannr •ilkti ve tekrar
ladı: 

- Alçaklık ve nankörlük l 
Ne çıkar .. Mücadele edeceğiz .. 

Merd Ekstramento, itte böy
lece, sadık adamlariyle.. Yir-

miye Jwıı ikiyle .. Dövüımeie 
karar verdi .. Müca:feleyi ve ö· 
lüm kabul etti .. 

Alqam üzeri ona, Santa -
Krib krtalarmm yaklaıtığmı 
haber verdiler .• 

Ekstramento derhal plinını 
kurdu. Bu plan gayet ude ve 
makuldü. Düımanlarr kayalık 

tepede bekliyeceklerdi. Bu ta· 

bii kaleden, bir kaç sadık ve ce
sur adamla beraber, kendisin
den kat kat fazla dii§men kuv
vetlerini hezimete uğratabilir

di.. 

Altı kovboy da, kendi adam· 
larına kanıtılar ve düşmanları 
beklenmeğe batladı. 

Ufuktaki toz dumanı, düt· 
man kuvvetlerinin yaklaıtıkla
rını gösterdi. Bunlar takriben 
iki yüz kifiydi .. 

- Bu kooar mı? Bizim kuv
vet ve cesaretimizden galiba 
§Üphe ediyorlar, arkadaflar .. 
Y •nıldıklarını onlara göstere· 
lim .. 

Bir müddet 4ionra, düıman· 

lar, gözle sayılabilecek kbdar 
yakla§tılar.. Ekıtramentoyla 

arkadaılannın bulundukları 

kayalıklardan bet karabina 
menzili mesafede yer aldılar. 

Etrafa karanlık bastığı için a
te§ler yalcıldr. 

Birisi sordu: 

Bunun üzerine, Elcstramento 
eski pllnmı defiıtircrek, taar
ruz tertibatı aldı. ! 

Büyük bir talih eseri olarak, 
gece yansına doğru semayı 

fırtınayı haber veren bulutlar 
dolduıldu ve ay bu bulutların 

arkasında kayboldu. Bu mü
kemmel bir fırsattı. Ekıtra

mentonun cesur adamlan ka· 

yalann altına doğru bydılar 

ve ovada, yerde aüriinerek iler-
1~-'-tJacld•r,. 

Biru aonra, düpnanm ka
rargihma yakla1tılar .. 

Güzel bir manevra netice
sinde, adamlardan banlan on· 
larm arltaaına kaydı ve evvelce 
takarrür eden bir i§aret üzeri· 
ne korkunç bir ateıe batladı. 

Karanlıkta açılan bu atet 
müthit bir tesir yaptı. 

Düpnanlar, mantolarına u
rılmıt olduktan haılde, kumla
rın üzerine uzanmııtardı. Bu 

m:ı.ntolard1'1 bir çoğu tabut ol· 
du. Düpnanlar mütemadiyen 

ölüyor, ölüyor, ölüyorlardı. 

Kumlar, kızıl renge boyanı· 

yordu. 
Nihayet bu karmakanpk p> 

nik anmda, ateı birdenbire 
• durdu ve Ekstramentonun a

damlan baslan yaptılar. Bu 
baslan da ayni derecede kor-

kunç oldu.. Ekıtramentonun 

ad.amlan dövüıe son derece 
alııktndılar. Birer kaplan gibi 
atıhyorlardı. 

_ Teslim ol, Ekstramento !. 
Ekstramento: 
-Aıla! .. 

Diye bağırdı ve bir hamlede 
geriye dönerek, kendisine doğ
ru tüfeğini uzatan bir &Sam 
gördü.. Or:un neye uğradığını 
anlamasına vakit bulamadan, 
bir aıçrayııta üzerine atıldı, 

tüfeğini elinden aldı ve yere 
yıktı .. Sonra onu olduğu yerde 
bıraıktı. 

Mücadele müıkül bir anına 
girrnitti .• 

Vuiyet bu merkezde iken, 
Ekatramentonun muavinlerin· 
den biri ona doğru koıarak ~öy 
le dedi: 

_ Zafer bizimdir .. itte Kı· 
zı !derililer! .. 

Filhakika, bu anda, iniltileri 
ve nltalan bastıran vahti çığ· 
tıklar duyuldu. Muharebeyi 
g6rcn biriıi tarafından haber· 
dar edilen, cesur ve merd Ekı
tra~ntonun doetlan olan Kı-

zılderililer bir yıldırım sür'ati· 
le atıldılar. 

Bu andan itibaren mücade -
lenin eafhaaı deği1ti.. Ekstra· 
mentoyla adamları, adeta hari
kalar yaratıyorlardı. On bıre 

kaışı ild dövüıüyorlard! •• 

Kmlderililerin ıelltleri cüı· 
marun mukavemetini tamami
le kırdı. Meydanda bir çok ya· 
ralı ve atli bırakarak kaçmağa 
bap.ddar •• 

itte tam bu sırada Ekatra
mentonun ortada bulunmadığı 

• eörüJdiU" 
Onu ceaetler aramda aradı· 

Iar, bıdamadılar. Yaralılar ara
arnda araclılar, göremediler .. 

Bunun ilzerine, onu, harp 
meydanmm etrafında arad!lar 
ve ıördfiler. 

Ebtramento, elinde bir Ja .. 
hç bulunduğu halde, kanlar 
içinde, yeıtı!e yatıyordu. Kıhç, 
kabzeaiııe kadar, düfmlD ku .. 
mandanmm vücuduna girmit
ti .. Bu kumandanm, bir müddet 
evvel jandarma kuvvetlerine 
iltihak eden meıhur haydut 
Benvento olduğu hayretle gö ,. 
rüldü.. 

E'kstramcato, yarasına raf
men gülümsiyordu.. Onu kı

lıçlan çaprazlamak suretiyle, 
alelicele yapılan bir ect!yeye 

uzz.ttJlar. Galipler mağaranın 

yolunu tuttular ve ıeflerini ya

tağına uzattılar.. Orada kızıl· 
derili bir tabip onu tedavi etti 
ve onun iyUqeceğini sevinçle 
h•bcr vereli. 

Bir müddet sonra, yeni bir 
taarruza maruz kalmamak için 
mağarayı terkederek hep bera
ber kmlderililerin köyüne git-

tiler ve Ekstramento, sabahle
yin kendisine geldiği zaman, 
sadık dostlannın arasında bu
lunduğunu memnuniyetle gör
dü: 

- Bana karp gönderilen bii
kitmet kuvvetlerine kartı mü

cadele etmek suretiyle, hakiki 
bir aai gibi hareket ettiğime 

hiç te piıman değilim.. Çünkü 
bu kuvvetlere bir haydut ku
manda ediyon!u .. 

- Bu haydut öldü, ıef .. 
Ekatramento gözlerini kapa· 

yarak dii§Undü: 
_ Onu meıru bir dövüıte 

öldürdilm .. 
Ve bu düıünce, onun içinde

ki son vicdan azabını da sön • 
dürdü. 

BU LM ACA 

Şu beş kibritle iki müsavi 
milselles yapabilir misiniz? ... 

Yaparsanız, bi.7.e bildirin, 
birinciye bir pergel takımı, i. 
kinclye büyük bir resim albü· 
mil, üçüncüye bUyUk bir lastik 
top ve a}Tlca 200 okuyucumu
za muhtelif hediyeler Yerece
ğiz. 

HABER 
ÇOCUK SA IT-Ast 

Bilmece kuponu 
26 MART - 1938 
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Amerika hQkOmetnnnn eski 
ceııaetı bir aoet ncat etmnş ı 

Mabk~m, O yeni Aletle 
idam htlkmO.nft kendi 

kendine yerine g~tırt·yor 
•u •Mre,le fdem oıc..nantar arasında, 
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lUBBIUN BDBBI 1·awaı.usı: 2 8 

Yazan: Hasan Ra sim U• . 
rey yapfll'tm IDbc!tte Jrardet e9lüde uwnaeet bir :vata, b&· 
IDU Macak blr Jrl51e 1;ftı1acaktı. . onJara ebDdl;ye kadar dmt 
J'Ul'ftMUDlf, haJrtkatl bilcUrmııeınfft Onu blr4e.Dblre Jcaqııa. 
nada cMnce ~. keııdJlinl cllnledlkten IODI'& da ba,.. 
tırtanna bteacaklar ve tellelliye çahpcaktardı. Bu telelll ne 
ele ota bnlet t.aellill)'di Şiındl blltDn ttmıdini OD& batJamlf. 
tr. ,._matla yapmamak arumd& bir karar vermaden &lCe 
~ IOD tlinld. 

Selimle beraber ~klan mada etmdi bahmdup bu oda
ma bitftlflndeld de.,.._ ~ lJdidnt b1r1ettJren ara kapı da· 
ha Suid 9" c1&ımd1C &ea.Jt&Pablımf, r.ıtıne. bir cıe koltuk 
Jr.oiimqtu. 
· Sabiha kendJahıl çok yorgun biıluyordu. .Azıclk cllnlenmek 
için kapı &ıbe konulan bu koltaia Ulfeceii mada, IOfada Mrt 
bir ebımln J'8l'9 4ftlme8lle yllbelen glrllltll Uzerine doinılda· 
Derin bir ..tzltk tgtnde erimiı gibi duran k<5flre kunı bir gtt
rtllttl :vaJJhmftı. Kapıya koprak açtı. 1"a.kat genç lradmın, açar 
agmu ba)'Nt ve Jrarkuyla geri oeklldill glSrtlldU. 

S&blha çekindiğine uğramıetı. Ka.rpla:emak Jstemediii Suad 
or&d&Y\b. Şlnıdl onun kapı ~~ gözleri gören bir ac!am 
rtbl cloJcunduiunu ve keııdiline baktJğnu g6rllyordu: 

- rerlde Haın:m t 
~ .. .. 
_. Ferlcle Banan! L6tfm cevab veriııls? 
la'blllı titr~ Wcu4ımdaa IPiak" bir t.er bapndt, Km· 

cUılDl a& ll)uitı m.ujdu 1 

J 

...................... Her """' ~ 
oda:ra koOlm•n itli' domu sokuJor ve ,. 
zın ba ba)'ftD lberindekl teliıinl tetkik 
ediyorduk. Tabii Dk hamelede &Gıel btr 
terkip bulamadü. Ba tecr1lbelerl haber 
a1an tueteciler blll t•eneedea HTk a).. 
makJa itham ediyorlardı. Nihayet otuz be. 
flncl tecrilbede munfık bir rru balltau 
buldok. Bustln kullandılıınız gh budar. 

Artık ıbıclrlerhıl lllrllkllyen, deliye 
d3nm0t. tortudan )'llDJ'8fil tesllmlı mah 
kdmlar kalmadı. Oltlm odamızda bir Is. 
kemle var, mahk6ma oraya ballıyoruz. 
ölüm o kadar ant oluy«>r kJ kapıyı tapa.. 
dılım va"!.it g6z1erhıl kapayan bir seyirci 
g6zJerlnl açmca yerde can111 bir cesetten 
başka bir teJ' llremlyor. 

Gezle 31dllrftlea mahkftmlar 
Gazlıt lHdilrdülilm ikinci mabk6m ti 

Dnaıı ti lncld• 

Suad Deriye bir adım atarak durdu. Yble: 
- Rica ederim, cevab verbı1a, l'erlde Hanna! .. ShPnJe biraz 

görllemek fatiyon:lum. 
~vab vermesi Uzmıdı.. Boiuı kurwnulbı. Selinl tamamiy. 

Je deillttrmeye ft dllfnl pelt.ekleftlrmeJe p.1ıprak; 
- Bayunm.tm Suad bey, • dedi. 
Jıerıedi. .. He,.,...nmı :vatllbrma:va. ~ toplL 

Jİlaya gabfıyordu. Suad'ln kolundan tuttu w lgerlJe aldı. Kapı
yı kapattıktan IODl'a da onu blru önce obmlulu koltula OtıJrt.
tu. Kendı8I de Suadbı yU.zOne bakmadan a;vakta cıvuıor, hattl 

-- almattaıı bile Qe)dnlyordu. 
Suacl: 
- Slzl rahatm etmiyorum :va 1 • dl;ye aor41I. 
Sabiha ayni pelteklikle cevab verdl: 
- Rica ederim· 
- OUrllltilden korktunuz ta.bil... Kusarum& tiUm&)'mD. 

Bir andalyeye çarptım gelirken... Yalms plmek tedbfrmUIL 
n1n nettceal-

Suad sakin konUfUYOl'du. tl!ve etti: 
- Sisi IUJllDl için n-h•tms etmek l8t.edtm. l'ericte &nm • 

Btru enet &DM!D, bana, hiç de betJemedtltm bir haber verdf.., 
Blsl blr&kıp gtdecekmtplnls ll)'le mi! .. - ..... 

- QmLb wrmedllfnlr.e bakılına bu fJolnı olacak ... l'akat 
btı br&rmua aebeb ne! 

._ ..... 
- Bu auaUml de cevabmz bll'alaJ01'81DlU demek!.. SeUmba 

lia8 ka1'I! bir ka.bahiı mı oldu T 
- Bqlr Suad Bey ••• 
- O halde? Aynlmak ilteyieinlz IU!den T - ..... 
Suad, eUııcleld kllçllk bir kljit puçumı bUbre1i oynarken 

pııg bdmdan cevab bek1edilinl harebtlyle aal&ttl. BabUla hn· 
mm farkmc!a o'bmyacak kadar kendinden """'1· ımtemadi· 
yezı etellJle oynuyor, dudaldanm idU'lyor, he,ecamm :vatıetı· ,,,,__..,.., 
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• Balkan iktisat konseyı 
~~m:==-~----~=~--~-=---~ll!=*=r=ılır;===:=~ 

Şehzadebaşı 
cinayeti 

Günün hadisesi 

lngiliz Başvekilinin 
son nutku 

Muzaffer ve Nimet 
tevkil edildiler 

lki ~ evvel Şehzadebşnda oturan 
eevgilisi Nımetin kocası elli iki yapnda 
Mevrut kaptanı yaralayan Muzaffer ile 
sevgilisi Nimet dün gece saat yirmide 
Sultanahmet birinci sulh cezada sorgu
ya çekilmlı ve suçlarım itiraf etmeleri 
üzerine tevkiflerine karar ~~tir. 

nisanda şehrimizde 
toplanıyor 

Yazan : Nlzameltin Nazif 

B IR mtiddettenberi i.ıi belirs!zle. suallerle yorarlar ya. .• ltt.e onun glbl 
een "h&kikl lngiltere" nln, na. bir teY· 

ml bir esrarengiz maceraya kapıldı#l.. A !manya b1r t.ehllkedir. Fakat İn· 
m merak edenler, İngiltere ba§vekili giltero bu tehlikeyi önlemek için Sov .. 

önümtımeld aym ilk haftası f çlnde l mevzu olarak ele almacaktır. :KoDle a 
§ebrlmizde toplanacak olan Balkan yin, Balkan memleketleri a.raam.da tıı• 
Antantı iktısat konaeyi için huırlık.. rlzm. cereyanını takviye etmek t1Jlll'G 
Jar yapılmaktadır. Konesy toplantıla- bu rnemleketler ara.8mda eeya.hat ede
n Yıldız merasim köşkünde yapılaca. cek olanlara gilınrilk. kambiyo ve rio 
ğmdan burada tertibat almmıft.Ir. uı gibi husUsalrda kolaylıkJ&r pste" ÇemberlAyn'm nutkuııda, kafalarını yblretl~~,.~_ aoamu. Anlaeabmr ama Beş defa 

yoran müaelael ve netameli sualleri te- .- ... 

davt edecek bir vUzuh bulamadılar. Barb IOllund& mahvolmllf bir Al.. tayyare 
Bu seferki :lktmat konseyi toplantı. rflmeai i~ m~ken kararlar ... 

1armda, geçen seneki içtima kararlan. :mam pek muht.emeldir. 
Uç memlekef'arasmda cereyan ecl-' 

nm tatbikatı Ur.erinde görll§aleoek, muhabere Mtfceeinde koMeY ruzo,t• A vrupaıım, son lıMiaelerden huaulS manyaıım yanında mahvolmuf blr 

bir ıstırab duymakta. olan muhtelif ~_::etler birlilf do g6rec:eflne Jna.. yolculugv u 
merkezlerinde bu vuzobaumluk bir a- ~-

aynca dl5rt memleketin gUmrUk tar!- mesi hazırlanmııtır. 
felerlnin mtlşterek !onn1Ulere uyudum Ay sonunda lktısat konseyi " 
larak ıslahı, mUnaka.lAt ıve posta ffle-. ne dahil murahhasla.rmuz, BalkBJl 
rinde mfiteka.bilen kolaylıklar göste - Antantı murahhas heyetimiz reı.f 
rilmesi mevzuları yeniden tetkik olu - Trabzon mebusu Hasan Sakanın riya" 

ııaca.ktır. aetüıde oehrlmlze gelerek burada içti. 

r.ab ve hayret uyand.lrmJltlr. FranA, lngilterenfıı itin. plen en 1 
ldfill menfaaUeriııl ve h&tU iatiklll- fyi mllttefiktir. Fakat İngiltere, baem· Y 8 p 8 n 8 f 

ıerlnl koruyabilmek ıçın 1ng1ııereııin dakl halk cephesi hUkftmetJııi kuvvete Altıncı sefer l~ln 
müzaheretine muhtaç olan m!lletler Jendlrmemek, bu teeeJt)dllDıı tbıer1ne 

böyle bir ar.aba tutulmakta haklıru:t.. Fransız millethıhı eempatlainl tahrik para vermeyecekler 
lar. Fakat bu hayret niçin? etmemek f çin bugllnkil ıııkmtıamm de- Nafia veklleti nisanın birinden itiba· 

Bu seferki kon.eey topl&ntrsmda., ma rumamesine dahil mevzular UJ&. 

lngilfz bqvekWnin, aöyledlfi n~ vamma razıdır. ren hava posta1anna başlayacak olan 
tu'ktan baeka tnrın bir nutuk, bir bat- G&illllyor ki lnglltere yaimz AI· Devlet havayollan idaresinin çaışnası 

Balkan memleketleri arumda turistik rtndeld dileklerimizi tet.kik ve te9bftl 
münasebetlerin inkişafı fGi de ayn bir başlıyaca.klardır. 

_.;........;~~----_...------~---
ka ifadeli nutuk söylemesi nuıl bek. maııya.nm ve ltalyanm deiil. eü1 do&- etrafmda esaslı bir program kabul etmi§" 
lenebUlrd[? tu Fransanm ve bu doeta. mllttefik o. tir. Esasen kurulması pyeleri ıeniı bu-

Blllkla denilebilir k1 Çemberla~ Wı Sovyetlertn de dilpnanıdır. Bu ka.. Iunan devlet ha;-ayollarmm yalıuı yurdu 
:tngtlterenin buctınJdl p.rtJan içinde dar meçhuHl bol bfr muadeleyt bir dl. muzun iktisaden yOkselmi§ eehlrlerini 
çok ihtiyatsız konupnuıtur. Zira. ln. namlt dalı UetUnde oturarak halle sa.- birlbirlne bağlamakla kalımyarak Avru
gillz siyasaamm, .an iki yıldanberf ö.. vqan bir lngilterenlıı bafvekllinden padan Asya ve Afrikaya i§liyen ecnebi 
ğlftmeye çabaladıiı demJr leblebilerle daha. açık konulPJlUJ nall1 beklenebt- hava postalarının da memleketimiz nze. 
yorulmUJ &vurdlanyla bmıda.n daha Ur? lngflterenin ~Jeceit dUnya rinden geçmesi ve bu kısmın kendi hava 

Almanyaya karşı 
yeni bir eephe 

kuvvetli bir nutuk eöyleııemez. fUdur: postatamıuıla temini de takarrür etmi19 
Hadiseleı1ıı bugUnıe kadar olan eey· 1- Malıvolnrut, kolu lra.rwb kınl- tir. 

rl birçok devletleri yonnuflur. Fakat JIUI, Çin iç1n ve Hfndlatan fçtn ve ka.- Devlet havayollan idaresi reçtl1 aene 
bu devletlerin herbiri yalnız bir tara- pltalilt rejim için tehlfke olmııktan dördü on yolcu ve bir penonel alır eke
fmdan yorolmuftur, İngUtereyae her çılamt bir Rusya. p!"C$y biri beu yolcu \'e ild penone1 alır 
tarafmdan. 2 _ Boynuna zincir geçfrilmi3 bir yolcu, biri 3 )'Olcu ve iki personellik yot-

Kendilerini tehlike k&r§lımıda hbl&- Almanya. aı ve bir aded de talebe tayyaresi olarak 
den devletler ne yaparlar! s _ Sol cenah tesirinden kurtulmtı1 7 tayyare alınış bulunmaktadır. Bu su-

l _ Kuvvetlertııl arttınnaya çalı- bir Fransa. retle, bu sene ilk defa olarak Devlet ha
va}'Ollan Ana, Anr Bay, Dal. Erk, Fer, 

€!Irlar. • - On paruız DJm11 ve para bul· Gen, Hep Ayda, Kor isimli on tayyare 
2- Dost ve mUttefik ararlar. mat lçln deniz kuvvetlerini İngiliz a· ile Istanbul, Ankara, Izmir ve Adana 
Bir başka devlet için bu iki esasın mir&llılma kiralama.ya. hazır bir tta.I. §Chirlerlni havadan biribirine bağlaya

ba.sarılmasmda karfılqılacak uamı ya. caktır. Can tayyaresi malQm olduğu ü· 
zorluk lngUterentn blsaeWll tehlike. Itte ancak bu neticeyi dofurabildi. zere bir kazaya uğramış bulunmaktadır. 
leri önlemek için tedblr bulmakta çek. il g1lD, lngilterenln açık konuttuğwıu Devlet havayollan idaresi hava sefer-
tiği zorluk yanmda çocuk oyuııcalt gl. görecefiz. !erinin. yapılma~ müddet zarfında teı-
bi ~~~ dllnya. imUha.nmda kendi- Demokrul, sulh, med~yet :; ~ sizler, ana meydanlar, ihtiyat meydanlar, 
n! kurtarmak için en muğllk mesele!~ niyet kelimeleri, bu karışı mu c e ve yer tesisatı Qzerinde yılşu:ak b<ltiln 
rı halle mecbur kalan devlet İngiltere- halle çabalıyan lngilterenbı kullandı- ihtiyatı tcdabiri ittihaz etmi~ bulunmak· 
aır. Ba.n1 imtihanlarda. bul talebelere fı cebir remizlerlnden b&fka. bir eey tadır. 
taıı gU1er de mUmeyyizler hafif 811&1- değildir. Havayollan idaresi bu sene idarenin 
ter ııorarlaJ'., bazıla.nm iae en ağdalı Niamettin NAZiF tayy8relerile beş hava seferi yaprr.q olan ..::_.:::::::.:..:===-==-::....:.:.__.:_ ______ -: __ :-::-:--- yolcuların alma seferini prasn yapma· 

Avusturyada tevkifler-Iann_ı~-:a7--=--ı -~er---=21--=-M, -
_... Ba$tanırı ı tnclde Alman ırkçılık ve milliyetçilik ga • Ankara, 25 (Telefonla) - Arazi 

&iliz ve Amerikan ıuetelerlnin muha- zeteal olan ~u~oh _Bru~ "Din meaele- vergtsl kanununun lktncl maddeırt 
birliğini yapan Ger Goddye üç gGn ainl, diierlennın dinlcrıne hUrmet na- ek IAytba meclise gOnderllmtşttr. 
içinde Avusturyadan çıkmak için polis- zariyeslyle telif götilrmez bir tckı1de Layihaya ıöre. devlet ormanlan 
ten emir almıştır. Bu guetcci Avın· mev%UU bahsettifindcn,, bili mUddet ormanlar dahilinde bulunan devlete 

turya ve Rur bakkn*la bir çok kitap- kapatılımıttr. alt çayır ve yaylalarla çıplak tıaha-
Jar ya.muıtı. Bu gazete geçen gi1iı Awaturya ka- larda kesilecek odunlan orman dal-

Alman Hanı Nazın Göring dün Lfnz: toliklerinl tahkir edici bir 1M1 netret- resinin iznine tAbl tutulan arasının 
ıeJırine vuıl olmuf ve halka hitaben bir mitti• vergiden lsUsnası haltkmdakt hl-
natuk ıôylemJ§tir. Alman ajansı, Almanyanın evvelce knmlar vardır. 

Avuıturyaya terkedilmiJ olan Triyeıte 
mmtaasmm Almanya ıehine iadcaı Bolgarlslandao 

Paria, 25 (HtWUSl) - V8110Vadan 
blldirlldiğiDe göre, Leh H&riciye na -
mı B. Bek'ln llOll Roma seyahati ve 
oradaki ı&'1llmelert mUhim bir me -
Bele lle allkadardır. 

Lehlsta.n hWdhnett, Ba.Jtıktan Ka -
radenb aahlllerlDe u•nmık Ur.ere, bU
yWt bir bitara.flar zinciri kurmak tı • 
suaundadır. 

Hariciye Namı B. Bek, Rooıada, hU. 
kflmeUnin bu fikrinf İtalyan harlclye 
ııuın Kont Çbo'ya blldirmiotJr. ltal· 
yan htıldUnetı, bu arzuyu tasvip et • 
mlttlr. çnnktl. Leblmt•nm bu hareke
ti, dolnJdaıı dolt aya. Almanyanm 
earld hedef lttllıu edecek muhtemel 
bir hareketine eet çekmek içindir. Bu 
da Italyanm menfaatine uyaıı bir fCY
dir. 
Di~ taraftan, Leh Hariciye DUi .. 

rmm, Alııwıyaya b!1I BaltJktan ka.. 
radeni~ kadar bir bitaraf devleUer 
ziııclri kurmak huauaund& ktlçt1k an .. 
lqma ve Balkan antantı devletleri ne 
temaslarda bulunaufu da. ha.ber veril
mektedir. 

Bu haberler Parla siyaat mehamln.. 
de büyük bir &llka ile k&rlllamnı§br. 
İtalyan ve Alman mehafillnde malQ
mat olmadığı bildirilmektedir. 
Almanya Lehf st.am tehdit 
ediyor 

Berlin, 25 (A.A.) -BerllnerTa~b
la.t gazete~ı. geçende Polonya.da AI • 
mantarla Polonyalılar arasmda cere -
yan eden bazı Mdiselerl kaydetmekte 
ve tehditkO.r bir lisanla Polonya hü -
k<ımetinl Almanya aleyhindeki tah. 
riklere nihayet venneğe da\"et etmek -
tedir. Çekoslovakya

da seçim 
için ltalyaya müraeııat etmiı oldufu gelecek kasaplık 

Bu guete, bu mUnasebetle Alman 
hllk\ımetlnin Alma.nyada bulunan Po-

hakkında bir Fransız cazetesinde ÇJ- h 1 T 
kan haberin .,ıı,u olduğunu bildir - ayvan ar Vapur- ramvay 

~ Baştarafı 1 incide melrtedir • Ankara, 26 (Telefonla.) - 1stan-
ae Sulhu muhaian etmek lıtiyona l i bulun et ihtiyacı için Bulgaristan- mu•• şterek 
• ı...... """"'"~n ı Avusturya mllllecl er :Alman ekalliyctine a•tıı ...... u& 1 ya,. dan ithal olunacak kasaplık hayvan-

d . • lidir Paria, 26 (Huauai) - Avuıturya 

1 
• 

seti efiftirme . ••• mUltecllerine yardım için Amerika ha. lardan ttlınnn gtımrUk resminin bir b i 1 et er 1 
istifa eden nazır riciyc ncnreti taraıfmdan 33 devlete da defaya mahsus olma.k nzere, beş ku- Ç I ti 

Prag, 26 (A.A.) - Alman. sosyal- vetiye göndcıilmittir. Davet keyfiyeti ruş lndlrllmeslne dair kararname amlJcaya gez O 
demokrat partisine mcnaup olan aıhhi talyanlar urafmdan ihtiraz:la karfılan- tasvip edilmek nzere meclise Terli- j~lo kolaylık 
ye nazın Zehin istifaaı, genç mebus- mııtır. mışttr. olJsterllecek 
Iardan taq'in temsil ettiği yeni aos- ~ 

yalist Polulist temayillleri ile Zch ta- iğne yutan kadın Nevyork sergisine Şirketihayriyc, 1sta.nbulun en gUzel 
rafmdan temsil edilen eski Marksiıt Kadıköyünde YaVU%türk mahallesin- I l I Ak d 1 tepesi ola.n Çamlıcaya gezinU ya.pma-
temayQllcrinin fırkada doğurduktan fi.. de oturan Havva iamindc bir kadın ıdUn Ş r e yoroz yı kcllyla§tırmak maksadiyle Uskü -
kir aynhklanndan ileri gelmektedir. çamaıır toplarken afı:ına attığı bet Ankara, 2 5 (Telefonla) - HUtfl- dar tramvayları şirketiyle muta.bık ka-

Bugiln toplanacak olan Alman sos. toptu iğneyi yutmuı. Haydarpap bN- met 1939 da. acıtacak olan Nevyork larak müşterek biletler hamlamŞtt. 
yal - demokrat partisi kongTCslnin bu tanesine kaJdınlmııttt. sergtslne lşUrak edecektir. Bunun t- Köprüden bir bilet alan yolcu bunun-
meselcyı" halletmesi lbnn acJmektedir. • dil "lD, 1ktıea.t YokAleUnfn bUtceslne, la hem vapura, hem de tramvaya. bi· • Havvaya., hastanede tanzım c en "' 

Kongre büyu- k bir ihtimalle faki•'e kt dl v ıergfve i•tlrak hissesi olmak üzere, nerek Çamhcaya kadar gidecektir. ır bir listeye göre gıda verilme e r. e J " 

mllzaheret edecektir. Çünkü Zeh'in ta· beş ytlz bin Ura konulmuştur. Şirket aynca, Boğaziçlndekl büyUk 
l~nelcrln bu '"dalar sayesinde çıkmur ı lok ta v teli rde d lı "~Y ••e ye-raftarlaın ekseriyetle yahudidir ve bu ıı; D" Dlter taraftan, bu sene stanbul- an e o e ans Y'"' •' 

temin edilecektir. Havvanrn ırhhati ek · ı k l bil tı th.:ı-- tm k sebeple partinin bir çok azalan çekil - d& do.imi blr sergi bfnıun yaptınl- m ıç n omp c e er YAD c e • 
mcktedirler. yerindedir. mak Uzere, lstnnbul sergisine yar- tedir. Pek ucuz: olarak hazırlanacak 

Zanncdı1:iiğine göre fakif, partinin Satılık Lllograf dım namlyle em bin lfrahk blr tah· olan bu biletlerle hem vapurla gidip 
• 1·ıı. tih dil kt. slıat avnlmn:ıtır. gelinecek, hem de lokantada . yemek rcısı6inein apc ece ır. Maklnası ' .,., 

tktrsat Vcka.Jetl binasına nakle· _Y_en_ecek __ v_e_yn_ça_y_iç_n_ec_e_k_tir_. __ _ Hıristiyan sosyaJiıtlerle Alman çift· Gayet ayarlı iş bıı.<mr Yuhansberg mar-
çilerinin Haynlaynnin partisine iltı1ıak kalı 110x482 ebadında bir odct taş maki- dilmiş olan ticaret ve sanayi mlltesl Nlğdede elektrik 
etmeleri Uıerine kongrenin battı hare. nesi renkli ve siyah olmak üzere iki tokım de genişletilecektir. 
ketind~ taayythı etmeıl lhıgelecektir. merdıneleıi bir adet tnsport tcıgAh1 ve Aynca, VckAlet bUtçeslnde Bal- Niğde, 25 (A.A.) - Niğde bu gece 
Nıyonal • demokrat partl:aine men • muhtelif ebatta taılarla beraber satılıktır. kan Antantı memleketlerinde yapı- elektriğe kavuıtu. Halk, O.mıhurfye -

Talip olnnlnr ;paıordan maada hergün 8J· 1 k t k bil o muaterek propa tin kendilen'ne b""'""tttği fc~.;·1erdetı BUp otan devlet nazın Jesck'in, Zehln aca mu e n v v - ~ ;,..-
leden sonra Beyazıt - Cndırcılıır Alipıı$9 b:-'-- daha ı ı al."tan d ı 

yerine lrhhJye nezaretine getirilmesi hanında No. 22.23 dllkklına milracaat edil- sanda ,.o turizm masraflarını karşı- .u.J.UÇ u a.§1Illi o m o aY..J 

lonya ekallJyeUne karp göe~ 131 
muameleyi tebarU.ı ettirmekt.edlr. ) 
Loodrada bir nftmay1t 

Landra, 25 (.A.A.) - Dlln akfdİ 
gene Alma&,, J. aleyhinde bir ullm.,. 
ylf yapılmıJtrr. Nümaylp;ıler V~ 

tend'de: "Londradatl nutlert kO' ,, 
nnuz." "Çemberlayıı gttmelldtr •. .i 
dl:ye bafrrmıııardı:r • i • 
Fransa ve Çekoslovakya 

Parfs, 26 (A..A.) - Harlclye N&SI' 
n Pol Bonkur buglln mebasan meo' 
Uıt hartctyo encUmenlnde yaptığı 1>r.-
yanatta. Fransanın Cekoalovatr•· 
ya kartı ola.n taahhtıUerlnt k.at11•" 
azmetmlt buluncıuıuna dalr ge~ 
gUn ayan encumenlnde verdlft ıeaıt; 
natı telrrarJamı~r. 

Lehlıtan Fransayı protesto 
etti 

Parfs, 21 (A.~.)· - Poloıın ...ft!f 
ban ll'ransız gazetelerf ıı!n Potonp • 
Lltl &llT& hldlıeal hakkmd& 7aptı»' 
tan tefBirlert Fraıms harfct7e D__. 
reU nezdinde protesto etmlft.lr • 

62 vlU\yet ve 110 kaz• 
merkezinde 
elektrik var 

Nafia vekAletl Türkiyede günden gttıı• 
yükselen elektrlk kudreti hakkında ye
ni bir tetkik ynpmı§br. 

Elektrik enerjisi 1914 aenesindl 
Ttlrkiyenin elektrik bulunan oehirleri 
yalnız Istanbul ve Tarsustu. Cumhuri" 
yet hUkfunetinin teeutl8Unden iti'be,reO 
yalnız on dört eene geçtiği halde bd"' 
gUn 52 vilayet ve 110 kaza ve nahiY8 
merkezinde elektrik vardır. 1937 _. 
neainde UçUncU umumt mUfettfıl~ 
mıntakası dahllinde 25 vilAyet ve lt&" 
za merkezinin elektriklendirilmeel Jtl' 
ne başlanmı§trr. 

1914 senesinde elektrik fa.brikalatt' 
nın ta.kat yekfuıu 12-000 KV A. idi. 92' 
te ta.kat yekfınu 25000 KV A. ya ç11'· 
mŞ:ı. 1937 senesinde iae takat yeldl· 
nu 140.000 kilovat ampere V&rmll bG
lunınaktadır. 

mllıDkiln6Ur. ~~~~~~---------=m=eat=-------------------------------------~~-ın-ya_cak~~tah-g_·~-t_d_a_a_~~~tıt-· __ .:....:_.:...._~sevıııç----· __ ı_~_n_ded_~ __ · ~~~----------------------------~~----~~-------------------
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Otomobil saf ası 
TJllhagll Zoıçenko 

~ d08tlanmdaıı bir ızdl. sldeNk otomobili aJmumı ve boraya 
~ mla.flrlfie gitmiştim. Bu mU. pime.mi emrettim. Nihayet 15-20 
~n dlfer mUhendislerdeıı farla dakika kadar beklfımenlz lcab edecek.. telefonda bekliyor; bqka bir fikrini& 
Gaz) markalı hwnısi bir otomobile Bu arada mtlhendisln Jrarw da lıta var mı? 

mobilin gelieini beklenlniz!. M.Wıeııdia: "--
bfılerıliıılz; dliftr fJdnJz de tienfm ofo. J ii!i!rfı lçlnC!e D7rx>idtr.i\ 

l4la&flrler ınahcub b!r halde 8U8U • - Ne yapalım, bbüal 6i'Nıo&, 

la.btp bulunmuıydt. bı1ftı: Misafirlerden biri eski fikri tekrar 
ı...!usuet otomobile aahib olmanm - Ah Kolya, dedi, ketkl fOflJre ga· etti: 

yarl&rdı. MUhaıdia b1ru clUfllndükten di19 86ylendi, madMDld be1rJcM1r W.-
IODI'& bir bqka flldr ortaya attı: medl, varam tnmvayJa gttmL. Bq. 

di alz de otomobille gUJe gtUe pttn•s! 
)ı{tlhendtatn ICJf6ı1l otGlldllle Jalmr. 

ken 

""QfJralarr Ur.erinde ııa.sıl bir teafr yap- raja kadar tabl ile gitm•ini tenbih - Biz bu bulunacak tabi ile doi· 
biızaı bllııılyorum. Fakat bu mtıhenc!la et8eydbı! .. o aman lld dakikada gara. ruca evlerimize gitsek nasıl olur? 

- Veyahut Jstenıenlz f(>yle yapalım, 
dedi. lııfiaa.flrlerdcn dördü otomobile 
binaln, beiı1m toförftmle bir misafir 
burada Jralsm ... :;:+tım tıP.linde aeraemletiet b1ı ja Tamdı. Mühendisin gözleri parladı: 

)'aptı. - H•kh•tn karıcığım. Ben ekseri. - Bu münasebetle hatırmıa iyi bir 
- Nikolay Petrov1ç, dı,. mtlheDdl· 

se seslendi, tabi parumı veraıelt u
nutmayınız! .. Ben ba 1abahld tabi J. 
çin de cebimden on Dd ıUle wrmJf.. 
tim .. 

Arbdqım çok sevimli bit ooeuk· )'a bu imklıır unutuyorum. Ben timdi fikir geldi. Şoföre, bulacajt takafyi 
~ Cok mla!irperverdf. Fakat huatm ~re bir c!aha telef on ederim ... 0 her buraya getirmea!ni tenbih edecetfm. 
Nı_~oblle tıahJb oldufundanberi h&lde henb evinden çıkmamıftır. Siz de bu taksi ile pra.j& kadar gider, 
~Un değl§tL. Atı~, fikri otomo- Şotar balrlkaten henüz evinden çık- oradan benim otomobilime bi.nerafnb! 
~ tll<lUıtrieJne ta.kıldı. Bunun ebem· mamıttL )(fthendis.. bir an evvel ga. MUhendis, §Oförtıne ba talimatı 
b tek kelime lton111maa oldu. Jl&ttl raja gitm•i için bir taksiye atlama• verdikten sonra m.111.ffrlerile n&Jdl 
b~ t4levııu chımda konupıafa t.teb.. au şoföre tenbih etti. vasıtalarmm faydal&n URrinde ko • 

Mühendisin kansı bu fikre itiraz et
ti: 

- Bundan bir eey çıkmaz ki, dedi. 
Bizim 1Qf0r burada kalırsa o zaman 
bizim otomobili kim idare edecek? 
MUhendiı bu fikri makul buldu: 
- Haklısın kancığım, dedi • .Misa· 

firlerin üç olmayıp bq olueu ne fena! 
Uç kiti olaa.ydllar o zaman meseleyi 
halletmek ieten bile olmıyacaktı. Şu 
halde töyle yapalım: dört misafir oto. 
mobile binain! .. Bizim şoförle bir mi. 
atlr de yaya olarak otomobili takip 
etaınl 

Mühendia istanJ;,e ht«nlJıe JU'&
ları suladı. KtıheDdl.m Jmnm: 

- Bu taai murafı ... gQnde ~ 
tuz rubleye mal oluyor, dlJe del't J'BD· 
dr. Şj.yet bu tabi muratı oımaaydı 
biz pekAJA bizim ''Gu,,ı -JU,. & et.. 
ğiştirebildik ... 

dJ~ edenlere kııar, kendiılnl tahkir• Mlatirlerden biri: n1.11mağa balladı. 
lınI§ aayardr. Aradan yirmi dakika daha geçttk-
,r.ı - Mademki bir t&kai tutulacak, biz ı.... eyae ... 1.!lsa!lrler, sabahın Uçtıne ten sonra taksi ka.pmm l5nUne geldi. 

qdar mUhendlate oturduktan llO!ll'a ::,~ evıerımtze pek Ali. gldebl- Miwli'lerle ev aahibi kapının öntıne 
~~davrandılar ... Ev Nlıibt tath çıktılar ... Misafirlerden biri: 
"iZ' atııameemeyle: Bu tlkir ev ahlblnl peırt.tr. Hattt - Dofnıaunu istersenlz, dedi, hamr 
ı ... .':'.:' Azla mlatlrlertm, dedi, eayet btru da Q.nmı •ktJ: elimizin altında bir t&ksl varken ne 
-ta& bir 7erde oll&ydnm, e\'lerinbl - Aman rica ederim, dedi, nuıl o- diye garaja kadar tqmalmı? Doğnı
Oaı. bir numarayla, yani yaya olarak lUJ'? lnaanm hem b111Wtl otomobili ca taksiyle evlerimize gidelim.. 
~~ mecburiyetınde kalaeaktmrzl.. olanı, b.m de tabi De gtdilıin! .• Bu Ev sahibi adeta cam aılalmıt bir 
'"qıbuJd ben ab1 evlerinile kadar oto.. olar mu? •• Harır, ha711" ... Ben bmıa halde: 

Yaya yQrilrnenin kendisine isabet 
etme.inden korkan bir mJMf'ır yavaeça 
ortadaıi ka'1>oldu. Sizin anlryacağımz 
•met:L 

Neyse, u.zatıwyabm.. Biz pri bJaıı 
Uç misafir takalye yerJeetjk w JQ1a 
dUzUldtık. Yolda, §Of~ btr.I pra .. 
ja götilrmiyerek doiru evleriuıimt bs· 
rakmasmı rica ettik. MUhendtm ID
förll bu teklifimble pek .nııadl 

- Bu hareket, en manttld bir JatN.. 
ket olur, dedi.~ garaja Tardık
tan eonra oradan da en qap bir 1&&t· 
lik ilimiz var .. Bekgtyt bldıraolkmn~ 
Kapıyı açt.lfaeaJmm!. MeJrtne:9.91Mmfft 
koya.caksm ! .. 

2bobUı. ~m. Nuıl, hopnuza ruı otamuı... - Çok rica ederim, dedi. bu baret. 
littt IDJf.. OtomOblll btkllmeJe bttla4ılr. tbmle beııi kırıycraun=!. Bahu1a1 eo-

Arkada dart nUsatır kaldı. 
Mtlhendta mll&tfı1ert bir daha say

dılttaıı eonra: 
l.CiatiriD yUıünde b1r ~ c1alp. Takriben ytrml d&ktb IOm'& tele- törü uyandmp blıraya kadar g'etlrdllr. 

'1 doJa,tı. Ev a.hibi sa.an. dnam foa Qaldı. Telefon ede tcl6rdtl. Şoff>. t.eıı 110Dra ta.kil ile gitmek hl~ de iyi 
- Şfmdi meaele biraZ kolaylaştı, 

dedi, ilç misafirle eoför taksiye binsin
ler; dördUndl mi8lltlr de ya burada 
beklesin, veyahut yaya olarak otomo. 
bilin arkaamdan yUıilsUn! 

elti: rUıı ev l&htbfne ne llSyledfl!n1 bilınl- bit eey otmryacak ... 
- Simdt eot<Snt telefon .aer. araba. yonım. Fakat ev Hlıfbl yine, d~nerek M1Mffr1er tabiye ~ haf.. 

)ı kapıya retlrmellııi emrederim. ın&hcup blr eda ıı.: iadılar ... Fakat otomobUtıı bir ,mm 
"'-~ eahlbl telefona yakla§tı. Ufat - laf&' takal bUlamadzlmı töyltl· takaiııfn e<>fM, diğer J"!linf mtlhendi-
vtr konutmW" aoma tekrar mJaatı. yar, W1, adamcafm ta s.taayona ka.. si §Oföt'U legal ettift l~fn geriye ancak 
!'iıt 1'nJD& döııdtl: dar cffadl, cın4a bir ta.bl bulm'QI. J'a. Uç yer kalıyordu. Ha.Ibttk1 mi8at!rler 
:ııı...:-~ blrudaıı gelecek, dedl. kat ba tabi dt, yolu U7.etinde olmadı- beg kiŞlydi. Ev aahibi misafirleri say
~GQt yalım IU var ki, bbıtm prajla fi~ pJmtt latMMDıi9 ... flmdl ben dıktan eonra: 

Bu sırada misafirlerin biri yüksek 
isle: 

Taksi bizi evlerimfse lilnlaula 
başladı. MUlıendisfn eof&1l bil arad• 
oeplerinl yokladı: 

- Bir ,., deill. CJec1I, taial J*fU1 
çılapnıyacak gallb&.o 

~ &Jn ayn mmtakaJıftta bal1I- IOfrn. fll)lrta ... kelllne bdar J&JU -Kqkl toförtım iki tabi cetir'leY· 
llllyor, 8otane bir tı~cll mmtabda ptmlllnl, an4a 1ılt tabiye atlıyarak di, dedi. Halbuki ılmdi bllmem ld, ne 
at\Uıı)ror. Ben, .,töre IUratJe garaja pnJa pılmeelnl tenbih etUm. 6ofCSr yapmalı? .. Bence üçünUz otomobile .,,, 

- Bana müsaade, diye haykırdı, ba
trım yUk tramvayı gidiyor. Ben §imdi 
lider kapısma asılırmı •• Ailahammar
Jadrk dostlar!. 

Jliafir dedifinl yaptr. Tramvayın 
basamaklarına. atladığı gibi geceka-

Biz eoföre beter' rab1e tmrıp Ttl'

dik.. Giln ~km merimbe p1ebD. 
dik.. ........... 

F_...RRRUH 
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8, MARKiZ M POMPADUK - ---------------------------
ı. C .. yö j:~. ağır ılır: 

- E"·ct, dedi, bu ceaur ve metin bir 
kadmdtr .. Bizim için tehlike de bunda
dır •. Hemen böyle bir lctza tna.düf et· 
m~mit olmam ne betbahtlıkbr ! .. Fakat 
h.ıyır .. O kralı çok ıeYiyor .. Benim iti· 
nıc yaramazdı .. 

Kont alaylı bir tavırla : 
- Yani bizim itimize yaramazd: de: 

rnck lstiyorsunua ı .. 
Mösyö Jak ora istihfaf dolu bir na

~r atfetti. Fakat hemen giilümıiyerelc 
tekrar söre bapa~ı: 

- Ben de bunu demek iltiyon!um, 
kont .. Fakat söyleyin bakalım, haliha
zır hokkırt:la ne dütünilyorsunwı7, 

Dü Bırri hiddetinden 1arararak ce-

vap verdi: 
- Şunu dilıünUyorum ki. bu d'ltt

yol entrikacıların en tehllkeliıi, en 
korkuncudur. Ve eğer yolum üzerinde 
durursa, onu <sldilrecefim 1 • 

MlSsyCS Jak aakin bir sesle: 
- Eğer bu hoıunuaa gidiyorsa, onu 

öldiirttn. Fakat §İmdilik küçUk Puaa
aonu .• pardon, Mafam d'Etyolu krala 
kadar varmaktan mcnetmeli.. Anlıyor· 
ınuaunur? ffer ne pahuma olursa olıun 
buna mani olmalı 1 .• 

Dil Barri hiddetle: 

- Naad mini olmalı? dedi.. Kral da 
ona tutulmuıtur. D'Etyolla madam 
Puaaıon ıenç kızı Ermitaj ormanına 
g<:tUrmiltJerdi. Kral da onu gördü. O 

da kral üzerinde istenilen teairi yaptı .• 
ICral itık bir talebe gibi onun pencere
leri altında dolaıtı. onun killaeden ÇJ

kıpı seyretmek için Luvrdelri balk~ 
nunda saatlerce bekledi. Sarayda her
kes bunun, büyük bir aılrm bqlancıcı 
oldufunu aöylilyor 1 Buılin d'Etyolu 
CÖrıeydiniı 1.. Bütün saray halla ora
daydı ve herkeı genç kadının nuan 
dikkatini celbetmele çalıpyordu 1 He
le bu d'Etyol'un, bana aıtf ettili zafer 
ll&zaruu göneyldiniz f •• 

- Evet amma eenç kadınl •• O, he
nüz bir weyden tüphe etmiyor. Hiç bir 
ıey bilmiyor 1.. Size söylüyorum; Ma
dam d'Etyolla kralın bir tek defa biri
birleriyle konuımamaları lanmdır. 

Dil Barri tekrar etti: 
-Çareai?. 
M<SıylS Jıık a&ır ağır: 

- Çaresi mi?. dedi. Çaresi, ma
dam d'Etyolun kalbine bafka bir aık, 
batka bir ihtiru sokmaktır! .. Genç, ya· 
kıpklr, cesur, mert. nki bir erkek far· 
rcdhı. bu erkek lpktır •• Hem de öyle 
bUyUk, (İyle saru1mu bir ihtiralla 1· 
ırktır ki, kadınlar imkanı yok buna 
mukavemet edemezler 1 .. tıte, böyle bir 
dclikınlr abp madam d'Etyola ,atnrilr 
ve ona §<Syle deriz: .. Kendini sevdir! .• 

Dil Barri: 
- Çok gUzeJ, dedi. Demek mesele 

böyle birisini bulmaktır. Bu gUç bir it 
değil, en aııifr yirmi asilzade tarunm 
lci, bu rolü mUkemmelen oynayabilir· 
!er. 

- Anlayamadrru!'!: Mevzuu babıolan 
ıey, rol oynamak deliJdir r Size tasvir 
ettiğim ıekilde ve hakikaun madam 
d'Etyola itık olan bir asilzade bulmak 
lhımdır. 

Dil Barri: 
- Peki, dedi, böyle birisini aranm !. 
- Aramağa lilzum yok: Mev%Uu 

bahiı delikanlı meydandadır. Hem de 
bu, ayte birisidir ld, ondact daha iyiıini 
bulmak imkln11zdır. 

DO Barri, gizli bir endite ve, kendi 
vaziyetini haleldar edebilecek bu meç
hul lcklikanlıya lc&rJ'9 bir nevi kıskanç
lık duyarak sordu: 

- Kimdir buT. 
M&ya Jak, kısa hir aükQttan •onrar 

birdenbire sordu: 
- Bu 1&bah tevkif ettirdiğiniz ıenç 

erkelin ismi nedir?. 
Dil Barri yerinden aıçradı: 
- Ondan mı bahsettiniz.. Aıla t. 

Hayır! .• Aala t.. 

- ---·---- -- - -,, - - -- -ıs 5 2 &. 

n __________ ,... ____________________________________ __ 
Ş<Svalye d'Auaa, "o,, nu, •enderden 

beri taıuyormut gibi sniyoıtlu.. 
Jaru ancak bir kaç suttenberi tanı· 

yordu. onun ilmini ancak ubahleyin 
öğrenmiıti .. Buna rağmen sevgili hayal 
onun .siluıine silinmez bir fddldc nak
ıedilmif. ••sili isim onun dudakla -
nndan mUtemadiyen MSylcnmek ihtiya· 
cı duyulan tatlı bir prkı gi?Ji dökillü • 
yordu. 
Şhalye d'A.u bir tek bilyGk ihtira

sa itapla ve bu ihtirutan bir daha 
kurtu1mıyaD, alicenap bir ruha malikti. 
Baf1ca birial oltaydı, muhakkak, kendi 
kendine flSyle dereli: 

- MademJd baıfkulyle evleniyor, 
mademki beni ıevmiyor, bu qkı 

Kalbimden taküp atacak, bunu artık 
dütiln""'C!"Ü için elimden ıeJen her 
ıeyi yapacafımL • 

Fakat ,a..ıye bayle dUtUnmecli ve 
tad•ce pınu bi1tettl 1riı Ermitaj orma· 
nmdaki pembe elbiseli ıe~ kın, bti
tün hayatı mliddetince ln"d.:ekti. MU· 
fekkiresinde artık ondan bafka biç bir 
!eyin mevcut olmadıimı ve bu afkm ai 
linmu bir tekilde ~ine ifleditini anla
dı. 

Fakat ayni zamanda ıunu da anladı 

ki. bu qk oau aldilrecektf. 
Nereclel Ne saman? Nuıl? Bunu 

kendi kendine .ormaia lilzum ı<Srme
dL. 

Bu qk onu öldürecekti, itte bu ka
dar! .. 

. Falrat tavalye bt't lhtiraalu yqm
da olmakla beraber, ayni samanda, 
hayatm atefln ve hlkim bir tekilde ken· 
dilini hiuettircliji bir yqta da bulunu
yordu. Bundan bapa, onun mUcadeleci 
misac:ı, onu ıür'atle bir nevi iıyana ıev. 
ketti. 

Enell. mademki jan1U yap)'81Dlya
catnu. mademki mt:hakbk 81ecelfni 
dU1Unerek, haplsanenln de difet' 6Jüm
ler gı"bi bir öl6m olduğunu kendi ken
dine aöylcdL ButiY. iııaanı 54buk öldü-

rüyordu. tcabmda, kendial da, hapi. ... 
neye yardım edecekti. Blr ıOn, ll1c ~r
satta, bapiaane mlldtırtınll tehdit ede
cekti. 

O zaman onu ap.p!aki hilcrelerden 
biriaine kapatacaklardı. Bu hBcreler, 

ı insanı bir iki ay Jçiııde mahvctmeie ka
fiydi.. 

ŞiSvalye eneli, lıte ban1an dtlJilnü· 
yordu.~ 

Sonra, içinde, milthlf bir hiddet duy· 
du. 

Bu ölilmün kendisine ve .. 0,1 na la
yık olmadığını keıidi kendine t6yledi. 

ölmek istedi, fakat clqanda, JıQrrl. 
yette .• belki de onun g8alerl lnbde 61· 
mele iıtedi 1. , 

Bunun Uzerlne, bfmeki ulan gibi, 
o da htıcreıünde dCSnmefe bqladr. Kalın 
demir çubuklan aantı, b.PIJI ulladı, 
bağırdı, çağırdı, fakat bwılarm hi~ biri 
fayda vermddi.. 

0 saman, fU Ceftbnu bir tilrlfl buJa. 
madrfı bu ıtwi kendi kendine IOl'du: 

- Niçin Ba.stiy'deyim? Beni niçin 
tevkif ettiler? Ne yaptım?., 

Kendiaine yemek getiren gardiyanı 
isticvap etti. Fakat gardiyan. mahpuı
Jarla konuımanm yasak oldufunu ıöy
Jcdi. 

Hapisane mildllrUnll &8rmek istedi
ğini •CSyledt Fakat ona, baplaane mO
dUrUniln Bastiy mahpualanmıı davetle
rine icabet etmekten baıka yapılacak 

itleri bulunlduğu cevabmı verdiler~ 
Şövalye vaziyetini daha iyi kavra • 

yınca, bu korkunç hapluneden· hiç bir 
zaman çıkamıyacafmı daha iyi anladık· 
ça, hürriyet arzusu da o mabette fafzla· 
la§ıyordu •• 

Hiddet buhranlan, ilmitaisik buh
ranlar: geçirdi. 

Nihayet kendi kendine f8yle dedi: 
- Beni sevmiyor, 6ylı olamı L. Bo-

l 
ni sevmesini istemiyorum ı.. Fakat ona 
bir daha g8rmemekl Buna ula imktıı 
yok r .. Asla 1 Ahi Ne alim bir 11t1rQ1 
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bcyoğlu D. G. M. 
Orta yaşlı, orln boylu, ,.e orta bünyeli. 

s111iı. Hnyallıı olılukç:ı muvaffak olrnuŞ ve 
İli gfinJcr görmüş bulunuyorsunuz. Sizi 

• rn:ıddclen lntmln eden' bir şe:riniı vardır. 
Es.ıscn kan:ı:ıtkiırsınız cin. Artık çok iste. 
ıtıcktrnsc rlde ell i~inizJe iyi olmn#ı ter. 
cilı ccli;)orsunuz . .Sol elini7.le ynznmnmış. 
~ınız. Sol el ~·nzınızı ve eski lmznl:ırınıtı 
da flÜndcrirscnlz ınhlilinlzc devnm ede. 
rim. 

- fı83-

Ankara b. b. Ş. i I 
lnatcı ,.c mfib:ılfıı;ncı bir tnl'>ielınız ,·ıır. 

nununl3 lıcrnher u~ MI olduğunuzıı '\"C mu. 
hitinizin innltı olduğunn kıınilı;inlz. Yaşı 
nıı 25 clrafı't14:idır. boyunuz u:mnc:ıdır. 

7.nyıf bir hünycdesiniı. Çabuk nsabileşe. 
hiJirsiniz. Hırçınlığınız uzun sürer. hu do 
nyrı hir kusurunuzdur. f nsan çnbıık nsn. 
hlleşliklen sonrn hiç olmnum kızgınlılhnı 
rlevam ettirmemelidir. lslerinizdc rlc dik 
.katli. olmnnız, fşlerinlr. için znnırldlr. Ne 
dersiniz? 

DAHiLiYE MUTEHASSJSI 

llr. Hüseyin Usman 
Uleli Lutüf apartımanı 4 • 7 ye kadar 

Telefon· 22'459 

oı a rf"lsııaı,.,., 

AKA 
GÜNDÜZ 

HA B lE A için 
Çok dikkate değer bir eser 

hn:ırrll'lmaktadır 

ıııuınııı11111"111ıaı- ııııııııunıııııınınııııııııuııııııııııııııııııın 

J B UTUN tafs.ilatite karakierinizi; 
meziyet ve kusurlannm; sizi 

hayrete dÜJÜrecek kadar vazrb ve sa
rih olarak hususiyetlerinizi; tuttuğunuz 

veya düşündüğünüz işte muvaffak olup 

olmıyacağıruzı nihayet be§ farkla ya§t

nızr size söyliyebilirim. Bana bir gaze. 

teden, bir kitaptan veya aklınızdan ya· 

zacağınrz dört satırlık yazıyı; son ay

lardaki imzalanruzdan ikisini gönderi. 

niz. 
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1 t. Şişli 'Alu. it. TJil 
lmz:ınız fozln knrışık olduiiu için tam 

hlr vuzuhl:ı okun:ımnmıştır. huncl:ın dola. 
yı lmznnızın nçık şeklini, ellnlıin resmi 
ile hilcğinlıdcn dlrsc~lnlze kndnr olon 
mesnreyi bildirmenizi rlcn ederim. Eğer 
gönucrcli~I ıılı ynzı her znmon yazdığınız 
normnl yıızı ise _ çilnkil böyle olınnınnsı 

muhtemeldir • hnkkınızrln g:ırpten vere. 
renim hükümler şunlnrdır: işlerde ncele
ci değilsiniz. bir işi çabuk l"npmnk )'erine 
.ıeç de olsa ynvaş ynpmnğı tercih eder
seniz, z:ırıırlı drğilslni1.. 1nti7.nm hissiniz 
iyidir. 7.ektinıı da çok iyidir. Kendinize 
ltimnılınız vnrdır . .Kartınızda kendinize nit 
birçok projeler vordır. bunlardan başka. 
l:ırın sık sık lı:ılısetmck il!ynciındn değil. 

siniz. Halen ynşamıı ''aziycllnlz sizi sınkn 
nrll:ır söstcrmlyor. 
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Samsun S. K. !?91 

bundan cn·elki lnlılilinizdc. lrnkkınızd:ı 

ı.öyleıllkleriml şimdi lıilnıiyorum. Son 
müracaatınıza nnzarnn elde cclilen ınhlil 

neticeleri şunlnrdır: boyunuz orta veya 
uzuncadır. Yücutça loplusıınuz. Şi~manl:l
mnk fslldndınız göze çnrpıyor. Yaşçn pek 
genç olmayocnk ınız. Fnzln hareket ynp
maz ve ~ıdanızn dikkat ctnıezo;cnlz s:ıçla. 
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Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Brafo~oJI ve GrafometrJ 

mUtehassıst 

................................................. 

rınııın zaafa uğraması pek mUmkıindür. 

Ya~lı, baharlı şeyleri fazla sevdiğinizi söy 
Jeycbilfrim. Tutumlu g8rfinmlyorsıınuz. 

• Sıkmtılı j~Jcrc gelemczsinl.ı. İrndeni7. ve 
zekı'lnız kuvvellidfr. hol kazanıp bol sarf 
elmek en büyük arzuııuzdur. Uzun ve mü. 
temadi ç~lışm:ı fstiyeıı işlerden zlynde 
kısa sürecek işlerde daha fn~n mm·nffok 
olacnk kohlliyeıtesiniz. Ne der iniz' 
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K. P. 623 
İmzalarınız tom hir tahlil için kuri dc

~ildir. so·yadı nlmazdon evvelki imz:llan
nızdan birkaç nümune ile (l\I) nln tama. 
mını ,.c bir de bir clfnizin şekli ile dlrsc-

ljinizdcn hile~inize kadar olun mesafeyi 
bildirmelisiniz. Yazınızdan anlaşıldığına 

söre, lıir işi yapmndan önce düşGnfir \'C 

işe bnşlndıklnn sonra kendinizi o işin sey 
rine bırakırsınız. Kendinize itimadınız 

'"nrdır. Ve birçok hususlarda başknlann
don üstün olduğunuzn knni bulunuyorsu
nuz. Ilir i~in uzamasından da hoşlanmaz 
ve çnhuk jş görürsfinfiz. Uysal olınnnız .da 
şüphelidir. ~C\ diyorsunuz? 
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A nkarrı M. Kanak 

Bir işlen çahuk sıkılan ve liıından 'dola 
yı başladı~ı işi çabuk bitirmek islf)·en ve 
bir işten diğerine, bir düşünceden bir baş 
kn!iınıı kolaylıkln geçebilen bir karakter 
hilınrla boş durnmazsınız. Fnknt fnııllyc

tinlze munlnznm bir istikamet vermeniz 
üzfinlülcr karşısında hemen Jmrarlarınızı 
değiştirmek tcm:ıyülfinil terketmeniz doğ. 
desiniz. Esasen faal bir tahiallasınız ve bu 
r uolur. Thılıan snmimisfn!z ve fazla gös. 

lerolşten hoşlanmnzsınu:. Zekl'ınıı da cok 
iyidir. Başkalarının fcnnlığını dıı istemez. 
siniz. Elinizin şeklini ,.e dirsc~inizden bl.. 
kiHnize kadar olan mesarc ile söyledi~lm 
husush·ellcrinlz hnJ,kınclnkl miltnlennıtı 

bildiriniz. 

.;"MARKiZ DO POMPADuk 

---.-...----------------------------·~------------------------...---------
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---=------------------------------------------------..................... ___ ... __ __ 
Onu görmek istiyorum .• Bir tek de ı .. 
olsun onu görmek.. a~ktan öldüğümü, 

ona perestiş cldere~ öldüğümü söyle 
mek istiyordum! Evet!.. Onu tekraı · 
görmek .. Her ne bahasına olursa olsun, 
görmek!.. , 

Bunun üzerine, :-övalye, bir firar ça
resi aramağ baıladı. 

Fakat hemen şu hakikatle bışılaştı: 
Muciıe kabilinden bir tesadüf olmadık
ça. muvaffak olabilecek bir projey,i ta· 
hakkuk ettirmek için, bir kaç senelik 
hüm~li bir faaliyet göstermek lazım· 
dr .. 

Bu müddet zarfında, onu görmeden 
yaıamak ise imkansızdı! •• 

O zaman şövalyenin bütün benliğini 
bir ölüm azabı sardı ve, mütetnadiyen 
tıyni fikirle zihnini oyalamak -.uretile 
nihayet çıldıracağım anlayırta, kenC:i
ııini öldürmeğe karar vel"di. 

Emin ve seri bir intihar çaresi bul
mak için yı:ıtağına uzanarak dü§ilnmeğe 
b~ladığı bir sırada. hücresinin kapısı 

birdenbire açıldı, tanımadığı bir adam 
içeriye girerek arkasından kapıyı itti, 
gardiyan da dışarıda kalarak bekledi.. 

Bu a:lam, gözleri fattaıı gibi açılmış 
olduğu halde yatağından, heyecan için
de soluyarak doğrulan şövalyeye yak-
laştı. • 

iskemleye oturdu, esrarengiz bir 
ıekilde gülümsedi, sükunet tavsiye et
mek için parmağın: ağrına götürdü ve 
aiç:•k sesle şöyle dedi : 

- Si~e ]andan haber .l?etirivorum ! •. 

xv 

MöSYö JAIC 

Karilerimize, bizimle beraber tekrar 
Sen - Jermen kilisesi C>nilne, janın izdi· 
nç merasiminden sonra kiliseden çık· 

tığT, T .. uvr sarayının balkonunda on be
~incl JA\lyi görerek bayıldığı ve mös
yö dö Turnem'in kollanna dü!tilğü ve 

• nıhc.ıyet şövalye d'Assas'ın bir ağaca 

yaslanarak, ümitsiz bir vaziyette bu 
sahneye baktığı ana avdet etmelerini 

rica edeceğiz. 
işte, tekrar hatıılatığımız bu adam 

halk kal~·balığı arasına kartftIU§ oldu· 
ğu halde biitün bu Eahneyi dikkatle ta· 
kip etmiş ve her şeyi, en ince teferrüa
tına kadar görmii§tÜ .• 

Bu adam Kralın balkona çıktığını 

görmüş ve ürpermişti. 
Janın, balkona doğru ıstırap ve aık 

dolu bir nazar atfettiğini de görmüş ve 
yumruklarını, ancak görülebilen ve 
derhal sönen şiddetli bir hiddet hare -
keti içinde sıkışmıştı. 

O zaman nazarları şövalye d'Assaııa 

takılmıştı. 

Meçhul adam, büyük kuvvetlerinden 

biri olan kendisine has seri bir anla· 
yışla, bu kadar güzel, bu kadar genç ve 
bu kadar mustarip olan bu mert çehre· 
;i tetkik etmiş. bu çehredeki en saf aş· 
kı, en kahramanca cesareti, en korkunç 
limitsizliği • tıpkı bir kitap okur gibi .J 

okumuştu. . 

Ayni zamanda, çok hafif.. adeta gö· 
rünmez. soluk bir tebessümle gü!Um

semiıti .. 
- Oh!.. Oh! .. diye mmldanmıştr ... 

F:ıkat işte bir kağıt ki, oyiın oynarken, 
bunu hiç hesap etmemiştim.. Haydi., 

lı~r şey yoluna girebilir! Vakit k;:ıybet
miyclim ! .. 

Bunun üzerine, meçhul adam elinde: 
şapkası. dudaklarındC) tebesstim oldu· 
ğu halde, şövalyeye doğru yürümüştü. 
Fakat tam bu sırada, polislerin ona 
yaklaştıklarını görmüş ve ileri doğru 

attrğı bir adımn mukabil Uç adım geri .. 
lemişti.. Şövalye yakalanmış ve kendi
sini korkunç Bastiy'c götürecek olan 

arabaya atılmıştı. 
Bunun üzerine, adam, ~şkın ve ca

nr sıkılmış bir vc-ziyette döndü ve. & 
zaman. polis müdiirü Bcrrye'yle alçak 
sesle ve hararetle konuşan kont dü 

Barrinin, §()valyeyi götüren arabayı 
gözleriyle takip ettiğini farketti ve o· 
nun gözlerinde tatmin edilmiı bir ki

nin ifadesini okudu. 
Bunun üzerine, polis müdürünün u

zakla§masını bekledi. Sonra, sür'atle 
dil Barriye yaklaıtı ve yanından geçer
ken her yolcunun yapabileceği bir ge· 
kilde ona sürtünerek şöyle mınJdandı: 

- Bu gece evimde bekliyorum 1. 
Sonra, hiç durmadan Sentantuan ıo

kağmı geçti, Fuan sokağına vardı, 

mevzuu bahsettiğimiz ve, billhare dil 
Barrinin, Bastiyden çıktıktan sonra 
içine girdiğini söylediğimiz mUteva.z:i 

• d" • eve gır ı .. 

Filhakika, bu ev mösyö Jakın eviydi 
ve bu adam mösyö ]akın d. kendisiydi. 

Bir odaya girdi, keapıyı kilitlcidi, pen· 
cerenin kalın perdelerini çekti ve hiç 
kimsenin kendisini göremiyeceğinden 

emin bir vaziyette duvardaki gizli zem
bereği oynattı: Bir nevi göz açıldı, 

bu gözde, ;tin:ıyla sıraya konmuş ve 
ctiketlenmiı bir sürü kağıt, bundan 
başka Parisin en rr.eşhur zenginlerinin 
borç senetleri ve bunlardan bagka al
tın dolu bir sandık vardı. 

Mösyö Jak, bir defter çıkat1dt, uıun 

müddet kanştırdı. Bazı sayfalarma 
}turşun kalemle bir §eyler kaydetti, son· 

r.ı defteri yerine koy:·.ı. 

Bu işi bitirdikten sonra da masa ba
ıına oturdu ve, ne Fransız harfleri, ne 
de ba~ka malUm lisanlann harfleri ol
mıyan garip harflerle, uzun bir mektup 
yazmağa baıladr. 

Uç aaat müddetle bu işle meşGUl oldu. 
Ve bu mesai her halde çok m'ühimdi, 
çünkü, arasıra, du:uyor, başını elleri 
arasına alıyor ve uıun müddet düşünü· 
yordu. 

Mektubu bitirdikten sonra, doldur
mu~ olduğu sekiz, yaprağı bir zzırfa 

koydu ve gene, mevzuu bahscttiiimiz 
meçhul harflerle adresi yazdı 

f , 

Bu adresi ya.urken de, ldudaklanrun 
uciyle tay le mmldamyordu: 

- Bizzat •• majesteleri .• Prusya kra

lı ikinci Fred.rik'in .. eline .• "lwilccek· 
tir .•• tıte 1 buda oldu .• Beni orDda din
lediler mi her fCY yolunda gidecek! •• 

Nihayet bütün bunlan kalın bir zar
fa yerleıtirdi, balmumiyle kapaldı ve il· 
zerine, bu defa Fransızca harflerle Jun
Jan yazdı: 

Mösyö Vılfrid Yuqman 
Bufdıay taciri 

l Vılhebnttraae 
Berlin (Prusya kı1llbtı) 

(Acele bafday ve tohum nınar1,.. 
yOl"U1n). 

M<Ssyö Jak, esrarengiz gözü kapa~ 
0

odanın kapısını açtı, perdeleri çekti, 
yakmıı olduğu llmbayı söndürdü veJ 
-çok mütevazi bir nevi yemek odasına 

geçerek rili çaldı.. 
Orta halli bir ey;.n hademesi gibi gi· 

yinmiJ olan bir adam içeriye giridi. 
Mösyö Jak, ya:r:mıı olduğu mektubu 

1>na verdi ve kısaca 1öylc dedi: 
- Bu mektup için derhal bir adam 

bulun .• Gayet aceledir, baron anlıyor 

musunuz?. 
Adam hUr:metle eğilerek cevap ver

di: 
- Baıüıtüne, monsenyör! •• 
Möıya jan, baron ünvanı verdiği. bu 

hademe çıktıktan sonra, eski bir koltu· 
ğa oturdu, bncak bacak üzerine attı, 

gözlerini kapadı ve masum bir uyku· 
nun tathbklarına d<'.lmıt ıibi bir hal al· 
dı. 

Alqam ıaat sekize tdoğru, kont dü 
Barri içeriye alındı. 
• Möıy6 Jak hemen sordu: 

- Eh 1 Aruim kont, bu izdivaç?. 
- GönnUt olduğunuz veçhile, dtt-

ğün olup bitti. D'Etyol konatından 

timdi çıkıyorum. 
~ Ya kUçUk bz?. 
- Jan Puauon mu? Şayanı takdir 

bir metanet ve ,Et1ter yQ.ı ..ıöıteriyor .. 



l(Gçük sinem~ 
~ııe11aıarı nasıl 
Okurlar, n••ıl o•••••rl•r ., 
.. ..; . ,..,,.,,,. 1 lltdtle) 
L'WI ~ klnQaO lımJ • .. ...... evuımr. Bu kUnlbıUn tl • 
~ clalma mtlc11111m bir kire n 
azı -- ..._ buluııar. Ojretmeıı i· 
' .... ft ruht bir koltuk. kara tah. 
"-bade~ çlvt1enmif .. 

tff bQı .. propuu, k~ 1llmla 1 
...... llnema meamualan kolleblyo. 
"s bb denhwye huaul bir man•ra 

~-
.... mekteplerde duvarları dili • 

>tıı Vqtqtm ve IalroJa'ID tat.ot -
~ mukabil banda -.ııv 
~ ~ ltWettlk· ı 

llımbaled ftl'dlr. 
Cocak Jll4alUm caı ... mum de ' 
~ .. ~un ve lıtlkbıetin hhna,.S aJtm • 
..,... )hmedekl paklar için sUt tıi· 
~tutulur, e yqmdan Jdlçtlk gocuk. 
~~ bir oyun u.hul vardır. Fakat 
~ yıldular IRı OJUD sabumda da 
~ bqıbof bırakılmaz faal vıe 
~ıa bir nearetçt hem mhhat, 
~de terbiye belrJJDmdın çocuklar. 

'1lbdar olar. j 
"-~ J'll ile alb ,.. arumdald çocuk -
~ gUnde altı u.at çalJpıasma mtl
~ olmmr. Ba meulnln ancak Uç 
~u mm ~ ta1asta edlJm1etit. 
~Uç saatin ele birer çeyrek aatllk 
..... kıla tenefftlllO vardır. Alb ,atm· 
e.aı 18 ya.şnıa kadar olan çoculc1ar i· 
~ ~llfllla aatt 9,!5 da bqlar. Ak4a. 
~_altısına kadar devam eder. Gece 
~ lgtn ancak gıecen.ID .. ı •una 
~ ...... ed11mlfth'. Qdcak ata4.. 
""ll'lln dıfJDda gabftıfl takdirde her 
~ lçtn bir nearetc;hıin bulundunıl. 
~tart kotUlm\llbJI'. 

l'akat ~uklaJ'm mektep hayatın • 
~ Çabıqnalan, itaatleri, disipline rl
.:::~ daha mkı oea1arla takyide
~ Bu talimat seneler ıfttikçe 
~l.Blkı bir bale konulmaktadır. Ya· 
"'lll 'takit'en kadar eenedt ,.ımz bir 
~"1 imtihan olmak mecburiyeti var. 
~ F:ı 1tat eimdt eenede dlht defa im. 
'-r an ge"lrmek prttrr, aa lmtfbd • 
d~!ere~ 

~lc"'si tek bil' 1ı:ellmeyle bil rlllr: 
~fak olmuştur,, yahut ''olma -

h..~!er bir talebe ll&nestr imtihanla • 
...., ....... blrlabıde muvaffak olmua ~ 
~ imtihana kadar filmde oynamak 
~k~ı kaybeder. İkinci imtihanda 
Lvaffak olamıyanlarm mukavelelerf 
~ur, fakat bu cezanın tatbik edil· 
~ ÇOk nadirdir. Zira amıe ve babL 
..._: . ~cuklarmm lltikballerlni b\~ IU. 
-... "le kaybetmek istemezler. 
~ir öğretmen 10 talebeden fazlasına 
~ veremez. Fakat tauı zamanla • 
·"<IQ& bir lSfretmen 20 ~a nezaret 
'ıtebUir. Nadiren de olu bazı mecbu· 
~n bu kaideyi bozdutu vakidir. 
~~ 11lrketJ, içersinde 1000 çocuğun 
~'llndufu bir film çevtrdttt vakit bir 
~!men buhranı meydana çıktı. Bu 
r--uıclar için 100 eğretmen lbmıdı. 
•~t bUtO:ı araştırmalara rağmen 
~ 40 h0t.a bulunabildi. Bugün ıi
~ mekteplerinde 60 kadar öğret
~ vardır. Bunlann ekseriyetini er. 
~r teşkil eder. 

t&tanhul S llncil icra memurhıitundan: 
'e 'tJı., borçtan dolayı haciz altında olup 
~'c arttırma ile paraya çe\"riJmesine ka
~ verilen 150 lira kıymet biçili 2296 
lt •rah D. Kw. marka buz dolabı 30 mart 
1&38 tarihine mQsadlf çarşamba günO :o;aat 
Ilı deıa 14 de kadır lstanbul 0.hkpazan 
~ &ır ca11ısı kurblnde kurukahvecl hanı 
llında 72 numaralı Dolruluk maAazası
~ 6ntınde birinci açık arttırma ile utı
'ı lchr. Ve bu birinci açık arttırmada 

1 leeek bedel biçlJi kıymetin yfü:de 75 
-._ tıı balmadıtı takdirde arttırma •eri bı
'-ltıı.cak " arttıranlar taahhQdünıien 
lt 11ularak mezkftr buz dolnbı 4 nlqn 938 
..:!bine mfüı;acUf pazarteıd R0n0 Mat 13 
"'ı H de kadar ayni yerde ikinci aı;ık 
~hrrrıa ile ııatılaeılr 'fe en ('Ok ırttıranın 
it rinde bırakılacaJtınıinn tnllnlerinln bel 
"-ltinterl ve ııaıtlerlnıie mahnlllnıte hııln
'-tcaıc •h• memunımusa mftraeantle ,.e 

11 :• bedelinin tell611ye rftımmunun mO~te. 
-.: ne ait .hulunıiulıu 937.2722 dosya No.-
~n olunur. 

Operat6r • Oroıoa 

"'"· \ltlrcyya ı\tam,. 
&eyo~ıu . Panna'kkapı tramvı.y du 

Nezle ·Grip - ve üşütmekten ha il olan 
Hastahklarda hatırınıza gelecek ilk isim 

Baş • Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını ·derhal 
ve 12 lik amba!ajlannı ısrarla 

• • 
geçırır. 

Eczanelerden 1 lik 

Amerika bOkftmel l· 
nlo e-.kl cellldı bir 
makine icat etm!ş l 

( Btlf tarafı 11 bicide) 
Y•§ında bir delikanh,ydı. EUnd.. koca. 
.aaıı JnaWa .uahlarU.. bldktinUii paraJI 
çalmak' te1n tbtlrar kadını 8ldtlrmftJtl. 
Müsrif bir adam. Zavallı bdınm ...,_. 
nı bir harta içerisinde ıeno kızlarla bfllri 
yor. Bu kızlardan blrlıl, polis tarafındaa 
katili haber Yerene verilecek ytb dolan 
tamaederek, kendisini ele veriyor. 

MahkQm. idam oda.una ıirerkcn cok 11-
nlrlt idim. Vakıa tecrttbeyj domm aı. 
rinde yapmıştım, fakat domuz bafb, la. 
san başkL Acaba gaz insanda nad lellr 
edecek? 

Tesisatı blrcalr def• muayene ettim. Her 
şeri y,erll yerinde. Babası mabk6nnm 
önftnde A.Unhtan )>ahsed:rken onu llllme 
huırhyor. Sonra mahkCim tıkanan bir ses 
ı • bl, bau ...... 
me e 

Mahkftmu iskemleye bıılladılar. Zın"1 
dişlerini ııcırdalırak yalvınyor; "Yer. 
hamet merhamet Bir fare gibi 6lmek iste. 
miyonım. Sonra hırıldıyor, çabalanmak 
isti:ror. Be:rhude .. 

Bir .. tld .• dl)·ecek kadar bir zaman, faz 
la değıL Siyanür tQpO açılıyor, ilaç zaç 
Yallı suya flöklllii:yor. G111 bulutu od•J'I 
kaplıyor. Camın arasından 1rörftyonn. 
MahkQm nefes olmamak için blililn gayre 
tini urfedlyor. YilzQ kıpkırmızı • bOUln 
bu emek ımdece birkaç unlye daha filli 
ynşamak için. Birdenbire da)'anamıyor.AI 
zını açıyor. Her şey bitti. Gaz bir yıldırım 
gibi öldi\rmilştnr-. 

MiltekAslf hna ile odaya ,ayılan pn top 
ladıktan sonra kapıvı açıyoruı. Doktor 
6lümil tesblt ediyor. Tecrübe mU'f8ffakl. 
yetle bitmiştir. 

Bir kadm da gazle 'dam edlldl 
Şimdiye kadar gazla idıun ellıllm yjrml 

mahkftm arasında yalnız bir tek tadın 

nr. 811, kocaııını öldllren bir kadındır. 
Yaptı(tı cinayetin çok vahşice yapılmıı 

olmasına rnAmen • bu kadın kocasını e'f. 
velA kaynar ıu ile batlamıt. sonra et -. 
tın fJe işini l>itlrmiştl • hnplshane mndıı. 
riJ, &On nefesine kadar kadını affedlleeell 
ne lnahdırmıth. 

Hapishane mildDrft, kadının adeti 'fec
hile son arzularını sormak üzere odasına 
Rlrdlli vakii mQthlt bir sinir buhraniJe 
karşılaşmışll. Bu buhran o kadit' tlddetll 
oldu ki hapl .. hane mildllrO kadına deli 
RÖmlclU giyd1-melte mecbur oldu. Sonra 
kadın saklnlemlştl. Yemek istedi. Muhte. 
şem bir ıı~te hazırlattı: Mlltenevvi cerea. 
fer, bir balık haşlaması. pille. kıurtma, 
peynir, snlnta ve bir tabak dondurma. 
Bunlan yemekle bir saatten fazla mef«\11 
oldu. Sonra hazırım dedi. Metin ıörOnL 
yordu. Fakat odayı J(örDr görmez bayıl

dı. Bu rırsallan lıı;tlfade ettim. Derhal san 
dnlyeye baltlattım. Kapıyı kapadım. ita. 
dıncalız farkına nrmadan l\ldQ gltl. 

Son ölftm mattkQmu 
'X'irmlncl olrnk ldnm ettiiUm adam Pe. 

ter Slkel isminde bir ıanpterdlr. Bu ıdıt. 
mm birçok cinayetleri var. Son cinayeti 
moıosiklelll bir poli~ memurunu öldünne. 
sidir. Ru memur. çaldılh bır otomobille 
giden hayduda vesıknlarını sormuıtur, 
bu ıı;ıınıe cevap olarak haydut tabancasını 
çekmiş. memunın ımratına bir kUl'fUD 

yerre,ıırmlşlir. 

Korkunç husdut ölOm odasıaa ılrerken 
tnemurlan .ıOlerek selAmlıdı, pıetet"llere 
döndü: 

"Ölürken )"0z0mde korku cı·ı' leri olma 
rf•}tını okuyıı<'11larınıza haber veriniz ... de. 

Taklitlerinden sakınınız. 

............................. 
FOSFARSOL 
KA N, 

1 
KUVVET, 
ŞTAH 

Doktorlann ~ ..,met .. __ _,_ ...................... ...... 
dür. Kanan~ ltdh•anlak n laane6illik, bilhaua nevruteıü, ademi iktidar 

mide " banak ........... •ta lul.aıııwlık " lralaı.nta, binad de
ndir. Tifo, pip. Atllıle fi - MkahetJeriı.se f&JW hayret te8r p 
tedr. 

(P'BlllL) ...._varı ita lnnwt Dicım llJlll mGfterDerlne tlDrtmakJa 
mtlftehlrdlr. Vlcuda dinçlik, cilde pembelik. uçlara ve ıaı:lere parlaklık ve
ren bu kunet Ulema aft)'etle lnıllarım. Her ecnnede btılanur. 

Casu~'!~,,~.~!_~i NEO 
ciBs 1.ııriJftlne yetlftirilmit ft Al • 
maalar tifre ldtapalnnm dlltman ... 
geçip halledildifini anlayıncaya lcacm 

ALMiNA 
lncilizıer bir ıcını Alman denbalu P" G R 1 P - N E Z L E -· N E V R A L J 1 
:!~~ıe 1eç1rme,.. muvaffak olmllf • B A Ş ve D I Ş 

devam eden ayhj'l A GRIL A RI - ARTRITIZM 
oın entellf eenı 1enlı aJanınm f 

tngllizler aanıllr vuıt11iyle pek çok •••••••••••••••••-•••-• •••• 
caeuı yalcalamıı'ardır. Loedm!a Yr 
poıta ıanıflrQ bir ctın, "fUpheU" diye 

aynlnuı olan adreslerden birine yollan· 
makta olan bir pı:etedm ıtıphelenmft. 
Tetkik edilince bunun içinde pli mll· 

nkkebte JUtlımt yurlar lnıJunmuttur. 
Bu it bir as daha tlllllik edfllnM pse-
tedeJri ilinların bir 1aammm da meha. 
retle dbilmit birtabn tifreli yanlarda 
terekkilp ettili anlaplmıttzr. 

Ba i1Anlann menfd pyet ma • 
hlrane bir arama neticesinde bu· 
lunmuı ve MOller lıminde pek kur
nas bir casut ele ceçmiıtir. Yalnıa in. 
giltere bu caıuıu idam etmekle beraber 
bunu sbli tutmuı ve ele ıeçirdilf ttf
Te ile ~yni gaı:etede lllnJar nqrine de
vam etmiftlr. 

Bittabi daima ctotmaaı fqU'ttcı, yan. 
hı maJOmat verilmfttir. ObQr taraf bu 
haberlerin kencU adamlan tarafJJldan 
gönderilmekte oJdufu zebabile onun 
aylığnµ bir tene kadar gBndennltler. 
fakat verdiği malOmatm hepsinin ,anht 
çıktıtuu ıCSrdWderlnden senenin ao • 
nanda ona fiddetll bir mektup yuarak 
ı.ten c;1lcartttldannı biJdlnnltleıdlr. 

c~eus kraliçeler 
tnıillzler kral hanedanını da &fS•den 

bçırmamıpardır. Arqtırmalar Yuna
nistan lrraliseai •e 1rayı:erln hemtlreal 
Sofiyanm Almanlar lehine c:uualuk 
yapıııak tc:tebbtlalerlnl ortaya çıbnmf. 
tır. Kraliçenin aldıfı ve yoJladıfı mek
tuplar ırkı ve ıfzli bir umilre t!bi ta
tuluvordu. 

Afyon VIJayetinden : 
1 - Al1fll1 vfllJetf merkezinde yap mııam 1811)28 llra 21 1mrlll lmllf ... 

deW memhwet hluıtıneal inpatı kapalı art uuliyle ebiltme19 konvhnuttm'· 
2 - lnpatm 81000 liralık kımnmm 937 mali iewi lclnde ,..p1--. ... 

baki lbmamJD 918 t1e11Minde yapıhmaı ı hundır. Bunun da 40000 llruı 938 • 
nea1 bütçesinden ft 87028 lira 29 kunltu da 939 lmml blltçe'ldndllll ftriJeclktJa 

a - İhale alb nJaan 938 tarihine mil adJl Od'IUlba glııfl IUt - "" .. 
çukta Afyon Daimi encllmenlnde yapıla eakbr. 

4 - Muvakkat Wninab 9651 llra U kllfiillat. 

5 - Keelf evra1a 8 Ura 50 kurut bedel mukabilinde Aı,m .u,etl nan. 
mlldUrltıtnndeıı alınabilir. Ve g6rlllebW r. 

8 - !atetu oJan .lafla vek&letindeıı 938 -'nNI için thmn11 JGs bin Uralıl 
yapı ehliyet ve mllteahhitllk veslkul, T lca.ret. odam ka)'lt ftl'l.bll ••tm hl. 
tanıma kadar bir mimar veya mUhendfabulunduracalma c!alr remnl taahhatn.
me ile kanunuıı tarifi dahilinde tanzim Q) unmue teklit melrtuplanm ihale cBn8 o
lan 8 Nllu 938 tarihine mtısadlf ç&l'la mb& gllntl eu.t cm d&'t _.., imdat 
makbus mukabilinde yillyet daimi enctımen rl;ywttne ...adi llaJ==eJın 11-
mndır. tJan olunur. (1S02) 1 

Afyon v ıavetiri j en : 
Myon'cla JIP"acak lll,li57 Ura 21 1ninJ1 bedeli keollU Damlupme,. ilk oW 

hmuıı 38998 lira 10 lrunıeluk bir kJllmı fnpıtmı JapılaD t.kllflmia tarlfatl 
kanuniye daireaiııde ve llyık hadde pWmemesile ihale ecllJememle old~ 
dan bu Jnpat bermuclbl kanun ayni eerattJe bir •1 içinde in~ ecltJmelr a.. 
pazarlıkla ihaleye bıralnbmttn'. 

1 - ilk puarbk ve lblJe 6 Ntan 938 tarlhJne mtlaadJf Çupmba slal 
eu.t on altıda AfJOD vua,.u Daimi EncUmeDIDde ,apılaealrt.Jr. 

2 - Bu fnlaatm 23.000 llrahk 1ı:JlmJ • m&)'l8 t38de bltlrileaek ft beclıell 93l 
bltçeelnden verllecekttr. 13998 Ural* kmml da 938 MnMfndl ımaan.m mlldd6 
tinde Omlal oclUerü parua 938 ~- vedJecektlr. f 

3 - Muvakkat t-n•mt "'Zl 15" Un.cbdr. 
' - JIQnab• prbıameJeri. DiK eft'ÜI 'Ve dller mlHıefmt 8'1'11 U& ır. 

l'Uf mubbOhıde Nafii llldtlrlftlOnden almablltr w g&iUeblllr. 

"a.fı, No. 121 birinci kat 
'7 Muayene saati. 16 · 20 1 

tii. 
Odada, l!'ıkemlenln nzerfnde hAfl mfthı. .1 ceulstl. Ansızın an ~a~n n>·ddt. Go.. 

lıpaaya krabnm anneli de 'Madrld 
efkln nmumlyeııinf Almanlar lelllat 

tahrik için el altından çahpnlardmı bL 

5 - istekli olanlar Nafia Vek&letlnclen 138 __. lda al•q J9tmll Ma 
ltrablr yapı ebHyet veetkulle tfcaret oduı lra)'ll n.rabm, lllpatta bir mlmlt 
nya mWıendia balunduracaklarma dair aoterınrt. muaddaJı taıhbNM!M 111 

UltO dudaklannda dondu ... riydl birlikte puarbla Jltlrü etmeleri l1An o 11111111'. (1610} • 
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Cl&z Heklmı 
. Dr- ŞllkrD Ertan 
eaıaıotıu Huruoemani,e cad. Ko. S 
TeJ. 22506 (Dr. Omwi Ştrefettfn 

apll'taDam 

Dr. 
Nwl 'rij ·~ ı...-. ....... 

OAHJt.i; IİİDE" aAbü 
HASTALl1a.ARJ' HEKiMi 

AV& B 

I· ŞiRKETi . HA YRiYEDEN: 
h ....W Mit w ~ laf1aa IODl'll JU mevlimiai sa.I Bıirmcilule • ..._.. ı-,.. 

ıetanbulun ••v•n halkına mQhlm na~ 
Me~eblerin tatil blıJıngıc:ı Z1 badtandtn mektebierin asılma tarjhl olan 20 eylQle kadar Boluda oturac:akJar irin yum en sıcak 

aıahauı ola~ birliıd ve ikiıtd mııltakac!an ytlıde 40 ve U~üncilılen y(lsde SOtensllAtı ha'll ~ ayldı:: kut abonman ilıdu edilmlftir. 
Ba brtlar: Anadolu cihetintleı 
ı - Uırdldiırdan bapyarat (tfıldtdar dahil) Ç~uya adar (Çubuklu dahil) ;yllzde 40. 
ı - Rumeli dhttinden: Rwnellhbıamidan bqlıyaiak (RumellbiMrı dahil) !atinyeye bd.v (ı.tinye dahil) keAlllı: yllsde 40. 
3 - Papbahçeden ~ Anadoluka.,:.p& bdar ;yilzde la 
4 - Y~ ~ Rumetibrifma bcfar y(lsde IO tembtı lhti.a ec!ecektlr. 

Yüsde 40 tendlltı havi kartı.sn Uç aybk bedeli Rume1lhi11n ile UıkUlılardan VanlWSytbıe bdar lirin~i mevki (1880) kvut yerine Ja1mS (l 
ikinci mevki (1111) kuruı Y,eriııe (M) kuruı~ ibarettir. 
ÇubWdU De~gtn ve atinyete kadar birinci mevki(2340) yerine (140ıl). lldnd mevki (1980) yerine (1188) kuruJtur. . 
Yeölkay ve Pqabahçeaiqden Bo~ her iki mqtıtehut olan Kaftldara kadar birinci mevki (3180) yerine (1175), Udnci mevki (27GO) 
ı(13IO) .kpapur. . 
Vertf-ve DftdıteUf rUıum oı.raıc birinci ~kilerde kanunen tediywi bp ede,ı (234). ikinci mevkilerde .U91J 
'YUbrida )llUiJr fl&tla:mda ~clir. 
tıtiU Uç ajhk Art abomnaıilar, ı huirlnclan itibaren aablıfa çıbnlacaktır. 

~ ......... 
El)'ftlft ,ücte ~ betten yfbde 3& e 1dtclat temilltı havi a;Wı: brtlanıı ıeae her aynı birinden on birine bc1ai- ~nnu-~:.-..w1&&&1a~ 

vam edilecektir. 

CskDdar - Kadıll·UJ ve Bavalfsl HALK TRAMVAVLARI Ti 
ile akdedneh 1ıtlllf ııiuctbhıce Kmkh yotıı ile ÇaınlJcaya tenesıUhe gitınek lftiyen muhterem halbnu için vapur ve tnlllllD 
terek biletler ~ edllmiftir. 

Bu blletler npar ve tramvay ~ilik cicliP ceı. ~in Wribci nıevkl G kunıı yerine 25,, ikinci mevki 34 ~ ~e 22 Y.I • Ba mitte'! 
r~k bDet:Jer ~ DprQ 'Uü6c!ar i.nleil De ltabataı ve Be~ iQelelerlnden •lmabilir. · .\· 

1

Bunutb:ı bqb ltdaili ve ciftrmda eakin aaym Jıılkqnıa fev~e bir .kolaylık olmak O.ere tramvay ile mUtter9 fotolnfh a11ık brt 
manlar lhclU ~ ,,.. bUıd:ır yubnddi cidip ıetme mUtterek biletler ftatr Uzerinden mfbc:a ytlzde on temU&ta tibi tutulmuftUr. 
O~ Tıfmuy flrketi De P.nlacak milfterek bilatler ve aylık abonman~ 11niAn1938 tulhhıden itibaren lasıbnJacaktır• ...._...pk .. - ....... W: llhfnd mevkide t• kmat yerine 871 kuru• 

1 fSnc:i me•ldde tOll kunat JUine &07 ~ kuruftur. 
Aleht1d: abOnmaa 1mtlanm hunll buJunail 101C1ıtarmm npmt;rmmda ayıılsUnde kendi IDD\talcalan dahftlnde miibrreren MpJaat 1aa1ram llais 

-----------, tan batb Puu cGnJerhıc!i mmtaka fwkı aranrnabwn bD1 fark, Bolum Jaermmtakuı dahDlnc!e aey.bat edebilirler. 


