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Akdenız 
vaziyeti 

ispanyada harp vaziyeti 

Aragon cephesinde 
gör iişüliiyor 

Filistinde tahrikat mes.elesinin 
de müzakeresine başlandı 

Londra, ıs (A.A.) - Jn,Utere harici~ 
aaareti yakın flll"k ,Obeaı dliekt6rtı Ren .. 
del, ln•ili:ı • ltaıyan ıöril,melefiae iftl"' 
tak etmd nzere Romıya hareket etmi._, 
tif. 

Bu mnna~belle bu~ada tebarüz ettlrU~ 
diline IJÖre, lnıillz • 1talyan MJlqmaamın 
esaslarından birini Akdenizde staUltonun 
fanınması teşkil eyliyece•ınden, aertıtme
lerde Fntstln ııtatüııü meseleııl mOhlm bir 
rol oynnacaktır. 

tıpanya mese!eaiode 
anlaıdmıı 

Pşris, 27 lA.A.l - Pari Midinin Lon. 
dn muhabirine ıöre "İspanyol meseleli 
bükıııda ltalyııınlarla lnıtllıler arasında 
bir itil4f hasıl olmuştvr. 

Tedhiıçiler bir çok talmulaida bD

lamnut•dır. 250 kiticlen mUrekkep 
tUahlı bir çete Nablua tehrine aiıwek 
potiı karakoluna ve ubr çadırtanaa 

llubablr, ltll&fnamenla abH1111 hükJn. 
da bir t6a• sarahat elde edemedillnl na. 
ve etml~r. 

t1aınlı. ye lıiilllı mllukerecllerl araı111. 
da yınn npılacü olan mlukenler, Pf. 
llstin meselcfSI hakkındı ola~alrtır. 

ltarlydnın yarı re~t tebllll 
Rpma, 27 <A.A.) - Bqlln ltalya barı. 

et) e naıın 'kont Ctano12tın lnsllfere btiü 
elçisi ne yaptılı '16rif!Dedn aonra. JUi 
tesıııı lriformwone Dlplomatika ........ 
ıörilımelerJn bqttnk8 TUl7tU baldwada 
neşrettill bir 7Ulda esclhnle dlJOI' ti: 

.. tnılllı • tratyan gOHltm&Jerl hususun. 
da, .. tAhlyettar ltaJJan mümnlan 
~mhsclaynln nJölnflllade beNberdtr.ler. 

(~12taıd4e) 

ltalyanlar harbediyo 
Romada resmi bir tebliğle lfal
yanların yeni zayiatı ilan edildi 

Yeni seçim dolagısile 

Mısırda kanlı 
NegOse göre hAdlseler oldu 

Haliç tersanes ol 
ihya hazırlıklan 

3 Büyük ecnebi firma 
inşaata talip oldu 

H istan 70 kişi yaralandı, 45 kişi 
t kıtlll< içinde.. tevkif edildi 

As•ert barekAt d8 ~. 28 (A. A.) - Dlınkü Vafd pvtilline memub birçok ~ 

42 bin tonluk 
zırhlı moda ı 

Dler Jka, lntflltere ve Fransa hlrle aemller 
1oıaıı hususunda mutabık lıald tar 

"*Ülo4fa. 28 (A. A.> - Bunday Tay- bU'p ~ tqDQl~u 42000 
....,_ cleıdz lf)eri mubarrlrbıbı ol&rü llftlu1lıda ~ -...rm'Cftr. 
~ .. ~~ A.meri~ Bfr)Mlt Bu gıemllerin ..._ ~,. on iki 

• ~ Te Fransa, sattı milyon Jtn1a 1IW oltcd!r .. 

bAIA devam ecUyo• :==~1:ı::U~ ıer poua meaıur1arma tMatm..ıar,.,.. 
Oıdo, zr (A. A.) _ N~ ..-.. :..'-. 8b111e yirmı.t poHa memuru olmak tl· lialer de onlara aopalarla htlemıı et. 
em~ teıe1cmi:-~ ... 10~ ~. mitlerdir. 
~ 1bımııall:MI Webellne h!&; N&lıu pqenm İ8kenderlyeye plltl Nllmayifçilerden 45 Jdti tewkff eclıfL 
ben Mi' mıtuk lt&yhnttttr. bJiiçOk ltargafalıklara sebeb olmuıtur. mlftlr. 
~ ltılranMna• ıaDletleıiidn Ba..'-1- -----.:.....---......:...---------
=ıs:zr:~ X şualarlle sesli ve 
~::=:::: sUzlft şeffaf fll le 
ıtltancla blll mflcadele etmekt.e olan 
Ha.bet vatanperverleri •• bllyft bir 
~ t4ll1dl etmelrteclir. Babeetatia, 
bugOıı kıtlık içindedir ve Ukerl bare
Ut hAI& devam e,lemeld:ecllr. 

Harp taHi 
Çinlilere döndü 
.Çin nDmone kıtaları 

iki ıehlr aldılar 
ffaakea. 27 (A..A.) - Rayter muhabiri 

bf...,.ıor: 

Bur111 blldn 1elea ultert reamt ra
pc)rlan t&"9 llllıÇO'nın hlkJmiJetl için 
rapdma•ta Olan laaptt mflbarebe, bmten. 
Wr8 Q•lller lehine '8nlı sarette tnkt .. ra ............ 

,._aklar Ye .IU'fıh otomolttlltrle m6teh. 
ha Cin •"-ne llrklla", anotarıo toPCU 
kttnetlerfntn ~ iti ....... 
btb1Hr ken•lt ""''""" ._ ,..., •lalffncle 

Drnılll'' ftetld• 
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• 
gecesı -Ş mtans Gtunadılım lcJa 111- ff (f KUttUN'da 

llııi ııa:::,.1:.ı,. ~ a Ç tersanesi ol 19 mayıs Hayvan verglle· 
-- - - -

t--avet JWU.pret ..,.,_ lb b bayramı rinde yapılan 
...:ı.ı.-:..:=.ı= ya 8ZJr)Jk)&rJ Hazırhklara tenzııat 
.... ftehll ...,•m•ktua .... ,,...,.. I dld Aw us. "' .,. .,.,,. ~ ı.u.. 
2- ....... Jllbeltmenln JQ!mm bUL 3 BüyUk ecnebAı fı·rma ' m en b•ılandı - Mltldllbrl llGdıltlan IOIUWI 4l110r-
:--u~~n•te, &re bandaa blJOt Bll1Bt önder Atat8ridbı vatam tur- ld: 

....... ~:-u-- inşaata talip oldu tarmat o.re Sam•m• &,ak butJIJ ~=-::=-..:.km~~= 
•--... tiyatroya ~ bl1. ,.. ol&n 19 maym 1336 tarihinin )'il· olanacak bir noktadır. 

ı...a tul~ faaıı,.tlerlnl Den••alr, a.ıtçte kuruJacat 'bil· hendJa ve ml1tehwım ol&n hu eleman. d&ltlmtl mllıwıebetlle. )'llrdmı Jler ta· Zira tJmmat lmptenllerl deTllll eden 
'-klh edemedJlfm fG1n eamm .mıı,ar. 7Uk teı..ne illDI bir an ene! netice.. l&r ftmdt)d halde tıç bllyUk grupu tem- nfmda oJdufu gibi • lstanbulda da mlcadeJe )'lllaruada memleblte at lltlli 
Geoeıı •kfam Nqld'e a9 sl&med'"' Jeadhmek, Hıll•t ve lnpda nJdt 811 ebnekt.ecllr. Bunlar a11'1 ayn Bali. ,apdac&t bllJUk baJn,mDı programı. ebllmlftlr. Son ea ilet J'JI lclede mcıdrltl 
?fe bdaı- 'bll1llt bir .wttm 1D&hnmı PQlrmec1ID mtl•••k JraıvmüdJr. oe slclenk llmdlJd deaJs falribJarile nı teeblt etmek f1rıere tetekktll eden TWtaJarm eolmlmaaı, ba qataJmn lit
ı..ı~- ~•-11•.a1-hh. ,,._. _ _. tlearet fi. -• •----•- ....._,_ bu titoe at n araı. ıwtaı ....... mUll mfi.. 
-.gmq blU)'OrUJll. çllnJdl Nqid hem --.----. 1 - --.ı.u. kunılacalı Valide Ja. _,,,U&& gQn partide ilk toplantı. dafu ltlbarlle memlüeUa her .tlt -.Jh. 
"'1clarm.lnı blUr, hein de ull bir -. lamam 19"1ferqnMI ve lllJ'Dmell ta. atı mü•lllnt pllp tetkildeırde 'ba • mm yapuakbr. to oldala ba dm baJftll all1lıd lıltla 
llattlrmr. Bisbn mUll tlyatromumn aJl,.ıt -....- Jllll lenane,e got lnn"Ulllar .,. buradan Anbraya stt . Tllrk Jnırtu1111 hareketlnllı ı.ııangr. bitin ımrm dalı'a ,eıarm• beflamı ... 
-- ve arbdqlumm OJ1llll&nbduı ihtiyaç sMJmektecllr. mlllerdJr. Onda aynca yani tenaııe. ci TUrk lhtiWl hanketbıbı .Ut snnn tır. 
Ob.caima bntlm. lalı' olaJdmı, u. lııtıat vekAletlnde mtıtebuaıa bir nfn proje ve pllnJarmı tetkik eden olan 19 Jıfayıa ilk defa olarak bllttııı Bu Tul)'et brpsuıda at Mtunıa mu. 
1atro muhaniıi olaJdDD P&rla'ten w. heyet evvea .. cetWUmif olan AJman mttn.bbular timdi htlkblettmiııe ayn memlekette geçen Mne bir baJl'&lll ha· halauı •• matlüa bir lalmQ8 l96lrl 
1& Loadra'dan plenJere ben.- pfym- mUteJı...ıan taraf:mdan hallll'Januı &1rl tekllfleriııl hamJamaktacbrlar. liııde tea'ld eclllml§ti. BugQn de latan· almat urart ldh ba hbnQe De ata mem. 
ler )'aZmaja kaJtrnu, PcSer Nqld'den mu.takbel terane projealne alt tetJdt. Yeni pntl:vemfalıı projelerini gören bulun, memlebtin her taratmda bil• ::.U-..:: ::.":::.. •:1.;r:: 
ter. aJır, mumla caJJID"dım. Tlyatııo Jerl bltlrmlttfr. Projeye göre, ,..ı mtıteh•Rıalarm flklrlerhıe göre, ku • 'YUk gençlik ve spor g&sterilerl yapı. tikballai tm1anbUlrdL 
~ hltab eden, halktan çıbn bir-. t.mlulede, Aapbplda fimdl mevcut ruJacat mUmıeme ile memleketimla Jaeü, t.tanbuJun blltOn k•alın da ŞGpbesls buda laUe aba çift lflerlacle 

llitt.ir, halk aanatldlr. Gerçi aacJece mi- teıdsattan hariç olarak, dört adet llOll Avnıpanm orta btlj1Wtlkte en modern ayn ayn spor ve gençlik tezahUratı· lnıllaıuJdılı ,........ ftl'dır. Fakat ba ıerJer 
llıettw zilmreye lıu.J> eden ,.,_... afat.em Jmak, makine ve kazan f&brl· bir tenawiıı.l bn*'mll oJacaktır. Bu na sahne olacaktır. Fakat bunlarm en hemen blo deallecek bdar aldır. GGaterl. 
5glnde gok lııce eeerler vardır·, fakat kalan, ahp.blJe w mıden\J8 alrumı tenaııede her bllyUkHlkt.e Ye tipte p. bUyUğll 0 cDn TaJmlm ve Fenerbahçe Iea blma19 atın lll'bt lflerlnde t~ncUne 

taı-1 ... ..a tlteaddi 11 Uyak olu mtrdll alm•au ıardua edene 
ODlarm hlçblrf, rivayete gön bir ahır. • ,,.-~-. m t bon.tuvarlar, miler yapmak kabil olacaktır. lltadlarmda

0 
..n.. ~~; _ .. ,.11.ır.ı n- ikUaadt bQatıa ber •baaada bmıma bfl. 

da oynanan Slıa.keapean dramlan ile, reelmhaneler, fot.otrathaneJer, d6tUm. oısıcak tenaaell ~ 51&1& UUWll MfoUWW 5~ 5a gv- 7l1k fqdua llrOlecetUr. Atua çi.(t ltltrln· 
lıoIUn Jromedf•llln 1Je ~ haneler balunaeübr. Aynca bGylk G6Jclkt& kurulan bOyllk terJanenl1l JOflanun mahtelJf noktalarmda top • de lnıJJaıulmuı ıtraJ faall:ret aoktuındn 
d&yanımn_ Zamanımıs tiyatrom Jdlt- bir terlaDe mektebi kurulacaktır. bQt11D pllDJan Jumrlammtbr. Bu lanacaktlr. Spor Jdtlplerl, Balbvlerl bqiı bqına bir lalı:ıllp teşkil edec:ekUr. 
le ile aJlkamnı keatfiJ lgln 6lllJOr yal BllldDlıetlmlzl )'eDf 'Ve bllyllk bir pllıılar ı..a .. arfecJfhq'= olan 'NU'll. mlk· uaları, mektepler taJebeel, lzdler bu Baıuıaı. beraber at claatnla bmaat 

'

,._ den1s ı .. -·t +-a.1. .. ......__.__ ~ • ır-- hlr blma)'e)'e mubal' edflmeıdllfn Jtlmma 
au-, roman, felsefe de amm lcfn mtı- .....- _, .... ----.uu haber t.an ıoo bin Ura bdardır. Btlttm ._.. llUl'9tJe topıımn• oacaktır. Burulan J'alnıs m.ı lhtlyao ltlbaıiJe dellldlr. Ya. 

Jor. Ama bu çok usun n bntlk bfr alan bfrgok Avrupa flnnalan ffmdlden 11&11e tıç 1e11e Jclnde hnı•mlum11 ola. m huır1anacak program muelbin.. tanda ıtuet ettllimb libl memlüetbs 
davadır. l8hrfmhe m0m•llDerlnl &hdmnl§ - cat ve ba ite '° mu,on Un. bucana- oe ~ut hlrih1rtDl takiben lltfkW milli mlldafauı da ha blnuıJQI icap et. 

Okur yazarlanmll Nllld'ID a,me. Jerdfr. Hemen hepsi deniz fneaat mtl- cakbr. cMdeldne grbcak ve Tabim lbldeel· mettedlr. lılotarll ftlltalann ordaJa lfr. 
tfııt uılanıap mt1•4ıJq. BaadaD Jlr. ne gkUJeret geleakler Jronulacakbr. mit olman barp ballade atm blımetlndea 
Dıi otuz yıl evvel ıuıw kampaDJaJ&. Bomontı· p,· aman olan • MDadm illlda&111Dde mıtutJar..,.. biz• blçhll' ...tı• .1a111a1 blamııacattır. 

y ı.eoet buma mlte&1d W\-a~ __... Atın ..,.._ tatllDIP Dl benber ltO-
l'r için aöylenenleri dDfOnlln, le de b • • k k b - P """3. ... •~" da bir miktar ..,.ı,. tabi tabdmaa st. 
timdi p.teıerin Natid için 11.tdrJa. lf 8 Şif eti umar 8Z remd bafb1acaktır. nat iflerinde &ile ula Jel' Terilmemek 
rı mabJeJerl ~yun. Umfd w ~ Ala)' bmUan Tablm stacbna gire- anasandaa Deri aıelmedllhıl Jle l&Jı.meı. 
•beblerl balummu. ır.Jdden ....._ Hlssedarlar pertem• Kaybedince arka· • "onda spor bayrunı )'apllMÜ· hacet oımua ..,.Jdll'. Eler ortada ba>'le 

Devver", tuı<ıaı tt~ stm. be 11Dn8 toplaaııorlar daılarıoı ıtkAyet tir~ jlmnutik bayramı da :.=:-::;::d: :::a:~~ 
dl; gltle bile bunu ya bir Wıı ı pmıe Bomontl blra tirkeU bqeU mnamL etti a-• ..n.. --1--M-. blru daha arttmlcb. At it •erimi IUbarlle 
anl&tır veya gizlerdi J'ranm-eAtn 'J™ 5 1&1& ~-l'--""· lktbdea çot )'8tselr olmakla beraber mu. 
terctlme edi lmlı M&ğı ~'fm.t p.. yeai. peraembe gtınt1 ılrketln merkeain- Tepebqmda Y eiıiçeriaiuı aokalm • rafı da o nlsbeue faladır. Oııun t~io bu 
dUğilnü iftiharla ~ylerdl • Natfd'e de yapılacaktır. ŞlrkeUn vaziyeti he- da yıl d J. apartmwunm Jcapcm Dans salonunda mGI•bHıda elftçlnlD kallaaaeatutıa ...... 
Y&ıôis NBps eti- bu. etmemi olmakla • R~p otlu lfdea laUsaaını makul lllateren Q1'1 btf 

gihıJdJ tul6a ~-· - Doğru, lmtlyunamealnln mtlclcletl blttlitm ... •• ka a sebeb sa)'l)abllfr.,. 
kuvvetlisi od:.1;:: ~da en sonra bu imtiyaz mukaveleef bir mUd- ~ ldfl ::;anr ıeJmltdr. Bir mBc1ıSet o-YS - ~--m-.-1111 ... ·e BT 'le 
ili da ımutmıyalna. __.4ae1an. det cmııa temdit eclllmedlllndel ..-. turup uttuktan aonra kumar OJD&- Bir kundoraeı 
de "ke fetmek" Jb:mı DlıabaJJt. llmalJ'I Jet kendntjlnden aJ"ml•mn• oJmat. llllJa karar •ermltlerdir. AB cebinden rakibini varal&dl Çemberlaynln 
da var! • Daha hıh&n tadır. Peqembe glbıtl yapdac&t top. bir çift sar çıbnp orta,a ..... 1N- J nUtkU 

. l&ntıda bunun formaliteei ikmal edl nunia oyuna bqıanmqtır. Dlrt mt lra· Beyotlunda Yeaiçarp yoJrutuada O. 
Nagid kumpa.ııyaamm ICy8b SaJrt ı. lecektir • dar ıOren bu ar atıma oyunu nedenin- va danı l&lonunda Yarıl ile Kunduracı y UNUS NADi, C«mbulçlWl IOJl md. 

c;in de bir .. rntm/61Jt" huırlaclılıiu ~ • de Ömer olJu Haıanm cebinde bulunan Kimil ara11nda Aznif isminde bir Jm me/c::::: lwWUdaa ıonN .a11ıe tl•· 
ltdi!E'.r. Çok aevindfm. Eytlb SUrt Jd. Bomoııti bira fabrikaamm teaia&b- sz Ura diierlerlnln cebine aktarma ol- ylizünden kavıa çıkmıf, IUmil yanında .. _ Yakın ist•~IMıJe ait ea miihlm "'' 
lardanberi yalnız oynamakla bhna- mn 1atmıtmmuma dair henilz bir ka· muttur. On param lraJan ömer lu tapdıp kunduracp lxçap ile Yaniyi nokta lll8illa • JlalJaa mllaakerelerlnln a. 
~II. komedla ve dram blrgok pl)W)er iV verilmemifti,r. Bu cihet Uç hafta Hamı pU'Üll'mm &eri ftrllma1ni oit. aol biletinden yaralamqtır. Yani tednt ı.eaıı telYUe AlmaQallm Atdenlıe lnmet 
de yumqtır. BeyimM& ffpdro """87" IOar& l8hrimhıe gelecet olan inhiaar. temif, kumarda bnnd1n paraam bir altına alnmuı, Klmil yablanmııttr. armlannın Aterecell aafbadır. lnsWs -
Clbel bir oyundur. EyUb Saki, tul6- := mtldtb11 llithat Yenel'ln daha &eri vorilemiyeceti keadialae .ay- ~ ::'itJa .=::ııı:: ~!: · 
&tgı ile "suflörltl aktar" antmdmdır. _yapacafı teımuJa.rdaıı llOlU'& leamittir• Bunun tlaerhıe ömer ollu '-IC0DCft k&f l&D FUbaklb Avuslal')'anıa Almaa,.,. D. 
Layık olduğu allkayı g&1lnce yine =.edecektir. ŞirkeUn elden çı· Huan apartnnmdan çıknuf, dotnıca dlfeD t&f batını takip edecek olu en mlblm bldfie 
l'Uacağmdan ve böylelikle m11U ~t. dan "'---b~ verilen ltoklann· Beyollu merkuine ıtdip tiktyette bu- Alman yanın Akdealıde 1>11' mahno edlll'-
ııo,a doğru bir adnn daha atııaeafm. --~- K1I 8toku taınwaiyle bit • Junmu,tur. Çırçırda Do.tan sokalmda oturan met ana n lbtf,aeandu dolmü llRn 

dan emtnfm. Tiyatromuzun en pıçet ::-:: al78h bJralar plJIUJa Aparbmana elden abıta memurJan Ali dün Fatihte ttfaiye caddeUnclen :'~ ~':8.:::8 ==bat~= 
lnymetıerini bilmlyor, taJr41r etmlyo- ketin elnde old~. l'abt lir• Recep otlu Hamı ile kapıcı Nuriyi ya. ıeçerlren GOaq apartımanmm Oçthıcfl nasıl teJWd edeceli oot ebemJnf19tU bir. 
l'llz; TUrk komediyen! detiJ, Parhı de ldllllyetıt ml~ kadar ba)'ilerlnde JralamqJardır. katından batma bflyUk bir tıet dfltmflt, meseledir. Berlla. Roma mlbTerl Almq. 
~erini o~b ~ yett,ur. cuttur. ette bfl'Qt mn. BUDJerdan Recep otlu Hasanm flse- Alinin batı yanhnıpr. Ali tedaYi altma YA11 Atdeıüııe lndlrmele dabl mllalt °" 
-- 11n.1Yoruz. -J.,. "1lloUn ine aJmımıtt lacat hneQe deftJD eclebOecek midir! lidfn ~ rinde 14 Ura sıJmuıtır. ParaJann diler r. O umaıı na.l,.Un manası !>bit olar.llit-
J ' onu anlam ... W etnfmısa an. Jlevaim Jut oldufu için 8toJdarm mmam Un Al l&VUftUpdaıı .ran- Ier, ltalya,_ kup Almaa Jnıdudaaa ~ 
&tmaia çahpn. artı blru pcilrmttUr. l'abt haft)ar muma befl•nmıtttr. Sllleyman, Huan, tllD&il koridorda ._. nenle bU,.Ue o!ıcUlfai lbledlflae n 

N...._ATAÇ ıammca ba atoklarm artı bir aylık ByDpte Ynedud m1JuıDalnde a. la kumar oywlarken -"'-Janrp mü.. AJmaayuıa Trl,..secle 11511 olmadlla • 
------------ bir mesele teWdd edilmektedir. tan Racinin Bekir odaJarmda ---- T- çıt Jtade olaodalu• .ere AJmaıa Akde. 

A :====::=:::=====---:----------~----~lr-t_m_eye:__•e .... rllmi=='J:e:_:rctir::_. _____ J ala malıncllll aerede bulacak ~ Ol'Q'I rdıyede hırsız - nereden aeçerek pdeeettlrt 
---:"iôYOK stN.üfın 3'iô lncl 110:: ,..Z • --=- - ,. - - - ._ Ba saalln ebemml:reUal aalamıJr icl1ı Ahırbpıda TUtün tahfur !darea(nin 

deposu yarımda buJunc ardiyeye dfln 
ıece yamı Sadi ve Cemal famfnde iki 
kiti cirmit. on doku parça ..,. sa•ımt
lardır. lünular ardiye peacernladen 
çıbrJarJıen devriye ıuen aabıta me • 
1ll1lr1arı terafmdan ~-

Bl r arkadaşımız 
evıendı 

Gaıetemıa ıpor J811Cdarındaa; mer. 
ham llccar Ahmet Sabri Ola•ın olla :a.. 
cep Ail Osu Ue merhum Akif $enlala 
tın ..,. RQJ"81a alUlılan ~ 
l8iıı 8eJ911a. be.ledlnltade bnimıttır. 

Kuan.tU arbd•tmıa n ıen~ etine 
llltsut hlr h•11t dllerb. 

d6nllmll milnasebetile bllyGt ihtifal 111PI· • REVKOJ! bymakamhlı kaza dahilin- Aw.sturyadu IOlll'8 ha Alı:deaJı mabrecl. 
lacaktır. Sinaaıa Ankara "'• Jstanbulda de ... çlandımut faaU,.etJne baflamıştır. nla Aimaa li:ruetl belabıaa trbk Mr a. 
birer heykeli dildlecektir. • BiR RUM Tatand&flmıa seçenlerde rarel oldaluım ~de llllhmdarmQ 

• PARIS Onlveraltesl profesörlerinden 6lmllf Te KıaıJaya 1000 Ura ft81:ret etmı... Uiımdır: Bu mabree,. ltaıJa Ue beraber 
ı-•estnıel dlln tebrimlze ıelmlftlr. Profe. mOeaseseleri bundan b6yle VaUdeb8'ı tfr. Ba pa~ ..,.IJ:retaanıenln muhtm:rab- ••1'& İtalya ntmına ta:rln "temin olım-
16r bu akpm Aiıltanya lideeekUr. cnarındl teslı edJlecetUr. aı tatbik edenler tarafınd1n Kızıla,. Tn- mu latenllecettlr. 

• B. M. MECLlStne arHi •el'lial kanu- • YOKSEK tl\TISA T ve Ucaret melde. nelJne >'8tınlnufbr. Bir zaruret olarak ifade ettlllmla bu iJa. 
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tıab ve orman dal.resinin imine tabi sa- alır para cezuına mabkAm olmaftor. • TRAKYA umumi mQfetlifl •eneral bulandolandaa bl)'lellkle flmcllllk ...,..,. 
balar ••rlddea iıliına edUeceklerdlr. • TOROS seneler bfrlilinln senelik kon. Klıuu Dlrikl ..,. orpaenl Fahreddin AI- de bil' ID1"118De bnılabWıor, w ba .._ 

• IZMIRDB Oç talebe. Amerikayı stdea ıresl dOn EmlnönO halknlnde J'apılmış fay dftn Ankaradan tebrimlze 11elmlf)er. nlin ileride ._ anmada lıaklbt olaak 
bir .... pun lidlce blnmlfler'" semlnln .... :veni idare heyeti ııeçilmftlir. dfr. oetmert afulı:ta aeotJehlllJıor. 
hareketinden 10nn meydana çıkmqlardır. • MEKTEP )fODORLERl ders saat. • DENIZBANltA b8llı mQeı.ıeseJerla Muhakblr olan tudur il bel' millet din. 
Kaptan balllan derbal Ut iskelede çıka. lerinde, •akitlerini şurada burada ıeçiren bazı senlsJcrt blrleftlrilecektlr. Banlar ne nlsbetle balla daha ıa.ntll w ıann 
rarak pot•- talebeler hakkında daha tiddetli tedbirler ise baatlne allbll cılananuıaeat bdar ba. 
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Hatayda 
talhlırftkDeır 

Ermeni ve Rumlara 1 
silôh dağıtılıyor 

HABER - ~nam ooetar 28 MAM'-1938 

Ballkpm 

SAKARYA VICTOR FRANCE:N 
Llst: DELAMARE (Xomec!i Frante~)' 

Sinemıuında LOUIS JOUVET. SESSUE HA y AKA W X 
cibi bllyilk n lıi.,...,, artistler tarafmdaıı cah"bi dikbt bir tar.zda yaratılan 

NAMUS LEKE Si 
Fevblade filminin ilı irwulir. 

Müthit bir ihtiru. •• ölmez bir eeer.,. Uzak Şarlan •ihirli uran.. 
ilim.: PARAMOUNT JURNAL: .SO.AYCUtur,a hidi ... L 

Ymerfnbi enelclen aldlnmz. Telefon: 41341 

Şeçlmde kazaoamıyacaklarıoı anlayarak 

şimdld.e;.:·.:::k~d::,:!~·.~:r fenalığı r" Gedikpa~.~~~ş s~~'!!!~~'!.U!'"" akşam 
Menemencioğlunun beyanatı 1 ıKl BUYUK PiYES'" ıo kiJilik H •LAL BANDO heyeti 

Kmkhaa, .28 (Huaual) - Mandater me..' Ba ikincisinden maksat hukuki tablrJle, 1 ERTUGRUL 
mal'lar "Türkler lnUhabı kuanamıyacô- delıllk, sabilik gibi tahsa alt ebliyetsi:dlk- SADi TEK 
:ı.rdır. Bunan fçin SancaJı çetelerle lfP) lerdlr. İşle tevslan tefsir edilen de bu Jı:e. Tiyatrocu tanfmdııa 
etmek llll)'Orlarf,. diye propqanda yap- lime olmu9lur. Bil hukukan bu tabirin baş 
maktadırltt. ka tDrın tefsirine imkln olmadıfını iddia C EH E N N E M 

Bazı Ermeni ve Rumlar mukabil ve mu- ettik. Urun mOnnkaplardan sonra, azalar- Dram (3) perde 
halif bir cephe tefkil etmelı: üzere alllh- dan Belçikalı profesör Bourke bize tama. · ŞEHiR TiYATROSU (Tam kadro) 

Iandırılmaktadırlar. men mutabık rey verdi ve komisyon reisi. TQ S U N k d • 3 
Cenevre kararJanOID tatbiki nln isteği üzerine tahriri rnOtaleasına mO- ome l perde 
İskenderun 21 (Hasut) - Cenevrcden raca:ıt edilen Cemiyeti Anam hukuk da- En kıymetli san'atklrlanmıı: 

telen ıfi.zel haberlerle buradaki tatbikat lresl de komlıyonca yapılan tefsirin yan. BEHZA T _ HAZL.\f _ MUAMMER _ BEDiA _ HALiDE _ Ş'"'rıırwıı _ 
.blriblrlnl tuımamaktadır. lıf oldı Qunu teshil elli. Bunun üzerinedir · Y ~ 

1 

ı;. 
Balen Hata7da Statünlln hiçbir maddeal ki, hu ve buna benzer maddel~rin hepsini NECiLE, bir al'9Cla 

Jatbilı: edilmiyor. Tllrtçenln resmi dil ola- cıkarltık. 
rak lrullanılmuı bile na.zart bir mahiyette Cezat hllkilmler 
laJmııtır. 

Suriye komiaerinia icraatı 
1 Antakya, 28 (Hu.sus!) - Kont dö Mar
Jıel blrkao ıün enel Hataya ıeJmlşUr. 
tık it olarak "Yenlslln., pıet~hıl kapat
nuttır. Cenevre mGzakerelerJnln akabinde 
Sariye yQksek komllerJnln bu la'Vl'l TOrlr
ler O.zerinde fena akisler ~pmııtır. 
Menemene.oflunun beyanatı 

iıatay intihabatı mlızakerelerinde mem. 
leketlmlıl temsil etmek Qzere Cenevreye 
llbnlt Te dönOıte Belsradda Qç liln kal
!IUf olan hariciye vckıUeU umumi klllbl 
-..nan Rırat l\fenemenclollu diln suete
c=Uere fUnlan aöylemltllr: 

.._ Bizim iddiamıza söre, komisyon, 
aneıce aallhlyet haricinde olan bir tali
matname Tapmıştı. Blı, kontroJ&n, kendl
nıb bırlc olarak ~Jnlmasını kabul etmek 
le beraber tallmlltnıınenln tatbllı:lne mOte. 
allJk lbıart tnall)-elte beraber oJaealı:, be
rnher çııhpc:ıklık. 

Bu ı,ı, bu ftten anJı7anJana yapması 
lbundı. Halbuki, meTcut talimatnameyi 
ohdu~u:nuz Taklt, burada, Ulperler ko
uf.ydnnitda hbul ettlli .. • eenlara tama
rneıa muhalif bOJı.llmler 16rdük. Yani tali
matname, ınıyasanın esaslarına tamamen 
askm idi. Jı, blldlAlnia safhalardan ıeç
ti; sonra konsey karanna 16re, Utlfakılra 
ıle karar vermek .. rtUe bet devletin mü
mes.,nıerhıdcn mürekkep bir komite ku
ruldu. Du komitede, tanı on beş ,On ça. 
Jıştık, 'fe talimatnameyi ltlnı ettllimls 
bütün noklalııra göre dellştlrdlk. Yani ta. 
llmatnımeye baştan aşalt fllraz ettlJlmlz 
f~a yeniden bir talimatname meydana 
ıetırmlf olduk. ttırazJanmmn anayasaya 
uyıun hlılundultı, d~llllertmtzln hukukan 
Ja>"likRblll cerh oldulu, komite kararı Te 

bukulı: encllmenl raporlannda tesblt edil. 
itL 
Yeni talimatname 

Yeni tallmatn:ımenln bld en e<>k alAka
dar eden mllhlnı noktalarından biri IU· 
~ur: 
· :Vatklle Halayda nllfus tahriri 1apılma. 
aını. ba idare prtlan alhnda kabul et
meml,Uk. Temsil nlsbetlnl elde etmelı: f. 
'1ıı de reyilnıa benzer bir birinci sanı. 
1DUh~ bbnl etmlttlk. Burada her Hatay 
"Tataad:ışı intihap bllrosunun ~nOne gide
cek Te kim oldutuou söyledikten sonra 
hanıl camla llsteıılne yazılmak lstedlllnl 
aerbestçe blldlrecektJ. Komisyon, baaırla
Cblı talimatnamede ise Adeta ırki Te dini 
tetkikler yaparak, ntındışlan kendi .rıu
Janna söre delll, etrafından ıelecek fh. 
barlara ılSre laıınlf etmek ılbl bir ıa:re 
YGcud• ıetlrmlş. Bu defa tashih ettlllmlz 
en mtıblm nokta budur Te bu itle noktal 
nuanm11 oldutu ılbl kabul edllmtıtlr. 
Şimdi herkn istedlll listeye ımlablle. 
cektlr. 

Eski tallmntnamede, }anlış deklarasyon 
yapanl:lra lcal'ft ceıat bOkllmler urdı. 
Simdi ise f'f!1 nrdlkten sonra mllnakata 
sallJılyetl de refedllml~llt. 
Yanlış tefılr 

.llrlncl mllhhn noktaya ıellnce: seçim 
bltrolannın batında her camianın bir mü
messili bulunacalı anayasada me.,.cut hil. 
k8rııleTf1tndlr. l\omlıyon, bu mllmesalll 
kendi ~eçmek ılbl anayasaya tamamen 
muhalif bir tekil kabul etmiıtı. Tallmal
nameye, bu nıilmeıslllerln camialar tara. 
fından .erbe•tçe tayin edilerek btlrolara 
tefrik edllrneal esaıı kabuJ olunmuııur. 

ÜçQncO mllhina nokta aa, anayasadaki, 
bfr maddenin tamamen 71nlış tefsiridir. 
Komisyon, seçim ehllyetlnl tahdit ederek 
Suriye tnllhab Ye ceza kanunlannda bulu
nan hQkilmletl kendi talimatnamesine ge
cirmlşll. 

Halbuki, seçebilmek, için ana)•asa iki 
kayıt koyuyor: 

1 - Hakulı:tı medenfyec!en alı:rt olma. 
nıak. 

2 - Kanunen tesblt edilen '" bul ma. 
kamlann tasdikine iktiran eden thst eh· 
Uyetafzllll bulunmamak. 

Sonra, talimatnamedeki ceıat hükllm
ler tol: aAırdL Bunlar, bilhassa yanhı ifa. 
dede bulunan Tatandatlara karşı konul. 
muş bOkUmlerdl. Cezai müeyyideler, on, 
hatıl ) inııl sene kalebentlik ve hukuku 
medenlyeden iskata kadar vanyordu. Sim
di bu yanlış ifade meselesi ortadan kalktı. 
lh ıibl, ccııal hOkQmlere de medeni bir 
çehre 'lr'crUdJ. Bu cezalar, bilhassa seçim 
.zamanında mahalli mahkemelerce tatbik 
edilecell için, muhtelif camialar arasında. 
ki mQnakıışaların tl bAk.imlerin kararına 
kadar intikal etmesi ç.ok muhtemeldi. Bi
naenaleyh deliıllrJlmesl llzım geldi. Uç 
klşlllk bir bttaraf mahkeme heyeti kura~ 
du. Bu mahkeme seçimin ilk safhasında 
işe başlıyacak ve mebuslana intihabından 
bir a7 aonra fuli)·etten kalacaklır. Mab. 
kemenln reisliğine eski muhtelit mllbadele 
komisyonunda Yunan başmurahh:ısı olan 
M. Fokas tayin edlldl. Heyetteki azalardan 
biri mOddeiumwnt nzlfealnl &Örecek, dl. 
lerJ icabında riyasete "ekAlet edecektir. 
HUlm münferittir. 

Komisyonla birlikte tıldecek on sekiz 
lntlllk kontrol heyetine bizim talebimizle 
1111 Yunanlı "o u .. ı -ı u»Ua.liu ""' 1LDa1 """4• 

mlştlr. Maalesef Yaklt çok dar oldulu için 
Romenlerden de iki kişinin ismini kay. 
deıtlremedik. Duna çok m!lleessiriz.,. 

Komtıyon reisi neden istifa 
ellt ? 

Komisyon ~I i Ra3 dın l tıfası hnkkında 
gazetecilerin ıordutu suale de Numan 
Rıfat fU cevabı vermiştir • 

.. _ Daha orada iken Raydın jc;tifa ede
ceAJ rinyel olunu} ordu. Rayd komls)·on 
mesaisine lşllrnk elmiş ve eserini mOda
faa ederek ~Un mOnalcaşalarda bulunmuş 
Te yaptıklarının doRnt olduğunu 1 bata 
çalışmıtlı. Fakat lılzl ikna edemedi ve ld
ılinlıırının aksi ıuhtır elti. Bunun O:r:crlne 
istifası zaruri bir hal aldı. Benim fikrim, 
ve kanaatim şudur: Beynelmllel lhtllAr 
nıevıuu olan bir işte şahsi fızcll nefis da
nlannın yerJ yoktur. 

Onan için J"enl tılimalnameyi Mmirol 
qlarak hazmedeml:ren bir zalın komislon 
relslillni )'8pmamıısı, kentlisi için de. bi
zim için de, Fransa için de iyi olacaktır. 

Bu vaziyete clke, ikinci reis Sekretau 
rei~ olııl or, demekllr. Sekrdau'yu tonı. 

rım. Kendisi mektep ve sınıf ar'kadatım
dır. Çolr rabıtalı bir zattır. YaılCeslnl 
azami hOsnüniyet \'e bllaranıkta yapaca{jı
na eminim. 

Seçim 
İntihabatın blrincl safhası, bildi~inlz 

tekilde, 15 nisanda ba,lıyacaktır. Nihayet 
30 hazirana kadar blllrılmesi temenni ve 
ümidi Tardır. Bunun!a beraber azami mOd 
det 14 temmuz olarak teshil olunmuştur. 

Her tarafın hOınQnl)•etlle bu mesele 
hatledllecektir. Eski talimatname fle )'enl
ılnln kola)c:ı mukayesesine lmkAn vermek 
için her ikisi de neıredlleceklir .. , 

Belgrat p;örllşmeleri 
Numan Rırat Belgraddakl temasları hak 

kında da şunları M>1lemlştlr: 
"- Dlı Cenenede ) olunda iken Yugo la'' 
Datvekıli ekHIİlns Stoyadino\ iç, benimle 
sörilşmek arrusunu R3stererek bilyük il
tifatta huJunmuştU. Bu arZU)'\J lCrfne geti
rerek BcbrnrıMo koldım. Zb:ırcllmin siya. 
si hiçbir mabndı yoktur.,. n 

Askerllke davet 
K dıkö)' askerlik 1ubesinılen: 
118 nl1an celbine ha~lana~a'klır. Pı)ııdc 

~ınıfından 318 ltA 329 (dahli) jandarma 
Te deniz ııınıfrndan 316 llA 333 dotumlu
lar: 

Harp aonayil sınıfından 316 IJA 333 ve 
,Omrilk ınnıfından 316 HA 332 (dahil) do
tumlular; 

Gayrllslı\m 316 llA 329 'dahil) doğumlu. 
Jar sevkedilectAlnden alfık:ıdarların şim
diden şubeye mOracaatla ka) ıUarını yap
tırnıalan ilin olunur. 

Macar Nazileri 
Daranyl bllkdmetlne 

hUcom ediyorlar 
Buda:pe§te, 27 (A. A.) - Liderleri 

kumandan Salusl olan Macar nuyo. 
nal sosyalistleri, çok §lddetll yazılan 
ihtiva eden bir rls:ıle neıretmlflerdlr • 
Bu rlsale, ~yle bqlamaktadır: 

"Macar kardeşler, nasın Salassf, 
hesapları görmeğc geliyoruz!,, 

Bu riule, nasyonal • I08Y8liımfn 
dUşmanlannı tadad etmektedir. Yahu· 
diler, aristokratlar, liberaller ve sos -
yal demokratlar. Bundan sonra risale. 
de hakaretli tabirlerle hUkthnete hU -
cum edt!mektedir. 

• C • 2 İspanyol hükdmetçl denizaltı 
ıemblne karşı Fransada bir hücumda ba
Junduklanndan dolayı altı ay hapse mah· 
Jmm olan kumandan Trankoso ve Serratz. 
mahkQmlyet mOddeUerlni bltinnl• oldu
Aundan İspan)aya dönmfiJlcrdir. 

• Resmen blldirildiAlne aöre, Musollni, 
30 martla ayan meclisinde milli mndafaa 
bütçesi hakkında bir nutuk sôyllyecelctlr. 

• nnn Sof) a eyaletinden so mebusun 
seçilmesi auretlle umumi Bulgar seçimi 
nihayete erdirilmiştir. 

• Meksika dahiliye nazırı, matbuat mil
me sillerine beyannıta bulunarak "dikta. 
törlnklerln ltisanarına,, kurban olanlann 
Mekslkaya ııerbcstçe ı;lrcbileceklerfnl B~Y
lemlşttr. 

• ltatya hava blerl nazırı, birçok mo. 
törlil bir Fransız taY) arestnln 25-28 mart 
(!ecesi Sardoo)a sahillerinde ale\·ler için
de dCişmüş oldu~nu bildinnekledlr. Mü
rcllebnlı bu kaın nclicesinde telef olmu~
lur. ltal:ran t bJi~ine sure bu tlt)'JOrerıln 
gece 'akli nei!cn dolııl'l İtalyan azt l Q. 

zerinde urmuş oldu~m.. mel dan' çıkar. 
mak Oıere tahkikat icrasına ba,l!ını mıf· 

tır. 

• Elen hOkCımetl, Seba tien Romero R 
doslasın Burgo!ll lspanl-ol hilkfımetinln A
tinada umum! aJnnlı~ına ta:) iyine muval • 
kat etmiştir. 

• Polonya ajansının bildirdlAlne ıöre, 
4 \C 5 nlsıın tarihlerinde Varşouda Al
mnnyn - Polonya matbuat antantı tein 
ıörilşmclerde bulunulacaktır. 

• Pran~3dA \•erat eden rndllcal sosyalist 
Koyradın yerine hlr haşkasının geUrll
mesl için yapılan ayan intihabatında eakl 
nazırlardan ve radikal Bosyallstlerden 
Palmad, 822 reyle intihap edllmittir. Ra. 
kihi sosloll~t Honde. 121 rey almıştır. 

• S hık Elen b 'ekilı 
ölmOştnr. 

Milıal:ıkopulos 

• Mocnrlslıının Bursostcıkl mOmcsslll 
Andre Vodl)·aner, ftlmatnamc ini Fran
lht mık:ınıata te,•dl ctmlşllr. 

"' \'ıırş T"ada s:ıllıhl:,·ettar menbrılardaıı 

blldırildii:Une göre, Polon) onın Viyana 
clçılllli laAvcd!lmiştlr. 

Şoförler cemiyetinin 
seçimi 

Şoförler cemiyetinin heyeti umu. 
miyesi, istifa eden eski idare heyeti 
yerine yen; heyetin aeçilmesi için iııti· 
haba bu sabahtan itibaren b~lan:mıı. 
tır. Seçim, cemiyetin Karaköydekt 
merkezinde yapılmaktadır. Bugün ya
rın ve çarşamba gilnU dovıım edecek· 
tir· 

X şualarile sesli ve 
sözlü şeffaf filmler 

Tıp aleminde büyük bir inkilap 
yapmağa namzet görülüyor 

Buglln gelen Avnıpa ga.ıetelerf, Al. bir kafa.tumm UJminde gidip gelme. 
manyada yapılan ve ıimdi de bir Fran· ye abfl&mı§tır. Gitara çalan ya.ktflkll 
sız doktorunun Fransa.da tatbik etm& bir dellka.nlmm da, ayni veçhJle de
ye ça.lıttığı p.yaııı hayret bir keoiften iletili ve bir iakeletin gitar çaldJiı ~ 
bahsebnektedirler. rWmllfUlr. Bundan bqta, yumurtla. 

X IU&l&n aay~ tamamlyle tef· mak 07.erc bulunan bir tavutuzı içinde. 
f&f filmler elde etmek fmkhıını ver- yumurtanm seyri ta.kıp ed.llmltttr· J'&. 
mit olan bu keff1n, ilim dtıııyumda kat en pyam hayre~ olan aahne, kf.G" 
ve btlhusa tib Aleminde bllyflk bir in· dislne X ıualarmm geçemlyecefl ga»
kıllp yapacağma §\\phe görUlmemek. lerle enjekılyon yapılan bir kedinlıı te. 
.-

1
_ nefftla oihumm en ince teferrUat ve 

tıcw.ı-. 
...,. ... - ·- . 

seyretmit olanlar, insana. adet! heye.. 
can veren sahneler karpamda kalmış
lardır. Meeea, balmJ tanyan bir k&· 
dm birdenbire, beyaz perdede tdfaf • 
Jqmıı. iskeletleşmiş ve tarak, korkunç 

Çin - Japon 
harbi 
_. Baştarafı 1 incide 

Hançuang Te Tayerçansı raptetmlşlerdlr. 
Japonlar demlryolu boyunca, Linçeng ls
llkametlnde Hanı;ungdan flmale doAru 
aerl çekilmektedir. Japonlar Tayercang 
dan dıı Taoçvanga ve oradan da Ylbıiene 
rlcnt cimi !erdir. 20 mil knd:ır tlmıılde 
bulunan bu !\On ,ehlr balen Çin kılalan 
tarafından kuşatılmış bulunmaktadır. 

Hankov homburdımam 
Şanshay, 27 (A.A.) - Japon donanma

sı namına salfıhlyetıar bir zat, matbuat 
mOmes illerine he:,anatta bulunarak f'80 
Japon ıan·areslnln muhtelif n1kcr1 hedef. 
Jerl bombardım3n etmek için Hankt:u şeh 
rlnc doAru bir sefer icra etmiş olcluklarını 
be~·an etmiştir. 

Harp daha yeni ba~1amış 1 
Tok)'O, 27 (A.A.) - Diyet mecUslntn hu 

içtima dc,·re inin kapıınması mllnasebetlle 
blr nutuk sl)lll)'en başnkll prens Konoye 
bu de\TC esnasında muhasamatın lcabetUr 
dili 86 teşrii tedbirin ve emsalsiz ehem-
miyette bir bütçenin tasvibinden dolayı 
tnlllcll Te parlıımentow tebrik elmiş ve 
demlşllr ki: 
"- Mlllt seferberlik ve elektrık endüst

risinin kontrolü hakkındaki kanun proje-
lerinin mfizakeresl dola) 1 ile yapılan cid

di mDnakns:ılara ve serdedılen fikirler• ı 
büyük bir ehemmiyet ,·crmelctcyim. Ve 
bunlnrı daimn naznrı dikııktte tutacaAım. 
Bazı kimseler, Cin meselesinin arhk bil-
miş olduAu zehabını gütmektedir. Fakat 
haklııktte muh:ırebe, ancnk yeni haşlamış
tır. HOkftmet, bu muknddu harbin gaye. 
lerfnc Ta~ıl olmak için bOtOn mllletln tş. 
hlrlilU yapmak nrıusundadır ... 
Japonya Amerlkayn 2 mllyon 
ödllyor 

Tokyo 27 (A.A.) - Hükiımet, Panay 
Amerikan ıanbotunun bombardımanı do. 
lay:ıslle tazminat olarak Amerika tarafın
dan talep olunan iki mlh·on dolardan fas
la mchlaJh tama en tediye etmeae akrar 
''ermiştir. 

bmt5~nt.....~~"O~~ 
kendiatne verilen gıdalarm boyandıit 
bir adamdaki hazmı safhalarmm hep. 
si görillebllmift.tr. 

Bu teffaf filmlerfn, tıb llemindelri 
lnkipf ve teklmUlil blr bt dalı& art
bracağına muhakkak nazarile bakıl -
maktadır. ÇUnkU bazı tefhialer için X 
fU&lı filmlerin bUyUk faydalan ola
cak ve bu yeni teknik, henttz iyi bl
llnınlyen fonksiyonların tetkikinde 
çok bUyUk bir rol oynıyacaktır. 

Türing klüp 
toplantısı 

Tllrldye Turing otomobil klilbll he. 
yeti umumiyeel nieanm dokuzunda 
Perapa.last& yapılacaktır. Turing klilb 
idare mecllsl bu lçhima için raporunu 
hamlamııt.Ir. 

Turing ve otomobil klttbU, bu MDe 

BiıyUk önder Atatnrkiln direktlfleril• 
Marmara mmtaku.ının bir turimı 
mıntakası haline getirilmeei için ha· 
zırlanacak btlytlk programın utbiJu. 
na g~Ueceğinl ve yeni bir turizm u • 
mum müdUrlüftl kurulacağını nazarı 
dikkate alarak ona göre bir faaliyet 
programı hazırlamııtır. 

lstanbulu Franaanm Kale limınm& 
kadar bağlıyacak olan bUyilk uf&lt 
yolun TUrk hudutları içinde bwun&ll 
kmmı da gelecek eene llOllunda ikmal 
edilecefi için triptik tekllyle memleU
timize gelecek olan otomobilll aeyyalı
lar ta.biatiyle çoğalmJI olacakbr. 

HUkfunetimi&in bUyilk fedaklrbk • 
larla aldığı bu tedbirler a,eslnde tu· 
ring otomobil klUbUnün Jmnılupnuıı 
ve faaliyetinin gayesi olan turiat ve o. 
tombilU seyyah celbi ili ta.haJdmk tJ.· 
mlş olacaktır. _ 

Acele satılık iki ev 
ı - Dokuz oda iki sora, dört ball. iki 

taşlık iki mutpak, lkl kuyu, bir sarnıe 
çeşmeli, iki böluk iki kat dörde kabW tak 
sim, ön tarafı Sokak u Halice nuır k 
tarafı bahQedlr. Ve elektrlll bnL 

2 - Beş oda bir sofa bir mutfak bir tat
lık iki hnlA toyu tertoa, eıettrlli ba'fi 
bin arıın bahte Gn Ye yan tanh _... 
bahc;e tarafı Hollcf' naıır. 

Adre.': Kasımpaşa Yenlçeşme piyade 
sokak 10 Te 16 nuıp-.ralı evdekilere aıClra• 
caat (V.P. 2321) 
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Rodoplu Güzel Kız ve 

SAFO 
Yazan : Nizamettin Nazif 

Boyuna ceza kesere 
işçisinin nafakasile oynama 
doğru bir hareket değildir 

-e- 7 ·k 
-Evet. .. EYet. .. etipheatz .• db'e DIJ· ı m&kbkh ldlçllcllk bir pmcereyl fpret ramoag şır e-

l'llılwa: iJcmf • Ytıdmon blıMldnizi itti: • • k d • 
• -.. - ıtte andall ~ rörUrsll· tının en ıne 

''sa. aıruz artık adJıe geldi., c1ar gL rıtb mendeburu! . lı k - J_ A 
lıt 1dr ecla ile ........ Sla•mh ........ Ve bl bir laarebtle tflldt. Sağ eli. ma sus araKUŞI 
kavu,turup gözlerini gözlerine dikfnet abı Wllıle stm& wrank; /ı "/c .. l ) 
lafo cWUmaedf: - Haydi bfnlnlz blnlnir... .. - dedi • D um erıe 

- MadımDJd ba kadar ')'Ülll bir Neııeclt ,attılmJ l6l'IH)'l pek merak .. • 
daetnıuom, neden biriblrimlzl bu ka- ettJlhWd anlıyorum. mutemadıgen 
dar indti,ona? ltiraf ederim ki, 81'1- s.to 1nl Jl&li prll> buldu ama. mtı· 
bit ben, lfze verdlttm dUnkfl zan.rdan nakata etmedi. Duvara tutunarak h~ i_f:l'ileri cezaya 
Pik pişman olm11f bulunuyorum. qer rlftn mtına çıktı ve Yadmon yavq )f Y 
ti.mu tazmin edebWnem golr sevine. y&ftl clalruhmca baeı pencereye uJae- rarptırmasına 
ceflrne fıwnnrw... tı; bunnma parmaklıklara dayıyarü Y 

Yadman bu alere nam1 mukabele toer!Je dlJds etti. •saade 
"1eoeftnı bitemec11. AnJaaıhnu bir w Buran btıyllk ve ıoe bir toğuetu. m D 
e11mJe kekeJedL s.to Kmantoeu pte- Bir bu pencereden. bir de tam karp d! 1 emelı• J;,.. 
l'trek devam etti: tarata dUeen bir pencereden ıtıJc lld e um u .. 

zamlara muhaUt welrMt ...., ... 
vermemi& ihtar ...... .. .. .. 
tabii olarak balla dlıiflıt 11 ııll. .. . 

- Ba hakim at buyW"W" ki, dele- taJm hortum betinde cfrlJ'OI' ve JVL 
ıin1 batman batman altm ftrlp MI- m tutJa, )'UDi mermer rıemtne dtlflbı. 
dflhılz genç Jm hakkında verilmil ee, bir olukdan JeN c1Uten su nanJ 
hiçbir Jm.rarmD yoktur. A.a Jıülm mçrarsa ayıeee ·~YIP dağılan bu ı· 
dostumuzun JRı kM"tiDe llUrak ec1L pkla bir parça a)'dmlamyordu. • ba riayet blll nura••• ıl ... _. 

lelaiur mi? Harfi Uclm bir atmaca gİbt, yiye. 
Sa.fonun kapkara gözleri eimd:lt cU· cek gtbl be1rmumı raimen bu lotlu· 

lletterı tfmeWJ• t.oplayıp Yalmon'a fa ~ alJebrmcaya kadar bir 
fırlatıyordu. Bu ~ tatlı 'ftltler 181 s&'eznedl. Sonra )'&VBI y&Vll bu 
kbııer, tehditler ve ~ ~ do. ~ Mealnde ebriatDde bepr onar 
lq olarak fqlmıyordu. şı...,an adam lnuam kedi yavrulan pbl btriblrleri
k,dmm ~ ve etli dudakları· ne aokulmut. blriblrtarme aa.nlmll bir 
- ~ yutkuD&rak: Jıalde nanm11 buJundnklan:ın g6rdtl: 

- ŞllpheU... ppltMI• • dQebll. - Rocloplal Rodopllll. cll,e ~ 
ti . Rodoplu Jmm nuarmıızda en u- dı. 
fak bir bym8ti )Oktur. Çok lametle ~ halde lçer-

Sonra blıdenblre ..mı yWmeltenk dekiler, klmblllr Diedmı. blı - pek u. 
.. oeaıetlnl t.oplqarak; aldan geltyormue gibi bir 1Ab.Jdl ne 

- Gellnf&! GeUnls ele kencll g6sleri· karpladılar. Vüat bir pll'Q& Jmmlda. 
llizle görlbılil • dedi - FCw ona ehem. mr gibi oJdular ve bir cevis Jçi kabuk .. 
ID179t vermlı olla.ydık, bma1& atar larmdaD nuıl aynbn& tıpkı 6yle, er. 
lll!ydık.. Bi ı ona kanbur kalemiz b· kekli dlelll on kifllik bir kUmenfn or-
dW bU~~~ tı-~r~ ~...,._...._.~ . ...,tİQ""'1 ... ,_..ı~·-~ _...... _., -"'-4 

fuyordu. Rodoplu Jmı ~ IQJD can ıert plard&tarak kollarmı ur.attı: yet eder, yolaqs "18 baba a&dOIGmOz 
atan Saf o, ild eliyle entarlllnl Dd ke- _ Buradayım. .. Kim latlyor beni! hareket1erhıl yuam. Bu tfklyetler- umu-
ft&rmt!an ~lnnlt. balcbrlanm kuru- - Ah yavrUm... Ben... Safo! miyetle Ulk taralmdaıı pllD'ttedlr. Fa-
!llllf uma claUarma çldrtp ıuttıra- - Bani görmeye nlçln pldlnfz ! Ben 
l'ak kUtatter Lerlnderı llneap gibi mo- efendim Yadmonun cariyealylm. Ba • kat b1mt lrmdi ademim tarafından da 
PIJ&n,k yambaf!"da kaprlren; D& fenalık etmelerlnl JatemlfOl'l&DDt pek de bot karp1anmasma lmkb ohm-

- Ne yaptmD onu? • dl:ye ilordu • beni psrmeye gelmeybıia. Burada bu· yac:ak bazı mamm itleri de yok delil· 
&eceyi nerede geçirdi! lnnanlar, efendim Yadmondan mtlısaa· dir. 

- Herhalde koynumuıta delU. Ba.. de aJmuın khmeyle konupmazlır. Vatmanlar tarafmdan 1'whml olan 111 
lı dolduran atırttıkler nerede yatarlar. Ba llabah bir genç km bir kanbur a. mektup. ıer'ek ıllbdar ınakıtmJv ve 
ta o da orada yattı. Ayülarma pran. danım kamçıladıfnu gördtlın. Ben gerekse eirketin llllhl,star memurları 
ca vuruldu. Dfierlerlnden bir farkı kamçılanmıkan korkuyorum Safo! tarafmdan nuan dikkate ahmra &..& bir 
'fana, blleklertndeld zincir glmtııten Satto... az• 
"fe halk&lar altmdaDdlr. Xaamatth Rodoplu kın t.lmıdan . çıkan ken. le YIPihml olur bnaatindeyfs. Yalna 
'banda da 1dr fevbltdeJlk yoktur. Pa- dl admm IOll ııec.ı ılık bir nete. gibi tfıketln aaWıfyettar ımmurlarmm ba 
lardan gelen her )'9111 cariye b1r hafta çarpma& kulatma, p.lre kuduracak gl· mektupla ten taratmdan )aDl .. aeaba 
.Uddetle bu dll JmDm'blJlr. hl oldu. Sntmda dısrdutu herltlll en. kJm )'Udi!., 19kHncJe altbdar oJma • 

Ba aa.tert dbılerbn Salonun lçt 1e8!ne bir tekme lndirmemek için ken· malan ı..ı.. .. w-
.,Clla! cm!" edl,or, btlan çablı • dDll cOç tuttu ve heme ,..e athy&- ~ m--t" llhlplerinfn imıl· 
70rdu. l'abt Yldmoıı Oll& 1laJmuyor- rat Yadmcmun kohmu kavradı. öyle Dl JUIDJ)Ol'US: 
du ki, 6lerbdn t.lrlnl 15lteb1Jeln. bir lldc1etie aldJrnutb ki. tq'Daklln ''Bizler tramvay flrketlnde 100 b· 
)ftQyet baPı 'bir kall'dnde. lratır w ılpnan adamm tombul kollarmı del· rDfla lGO kurut arumda J9VJIÜ18 De 
IDaııda ahırlarıntn ,....._., bir mitti ve mu. l&yllyecelt l&derl Kı • catıpn vatnwııanz. l"altat bu. aldıfı.. 
btıı kerplo blnum &ıllDe vvdılar. eantoAD leftemlJ9Clll bir Jel'9 kadar nm paranın yanm bir.den cea olarak 
Bunan bpmmdıkl halk&, duvardaki .urtlkllyerek: _. alDurı 
diler b!r halb.ya kaim llDclrlerle m- - Roc!oplu km bana vermek için •-' • Bu =nJın )"'Anlar lir-
a akı llatJanmqtı. Safo ba bp!JI De 18tiyonunuzf • dedi. Kardeelm• ketin gözUne ıtrmet ltlD"' olmak 
~ beklerken, Yuman duva· me daha faydalı olmumı emredebl • p)'l'8tlyle bfaten )'11ecet para1anm 
l'lll bir adam boyu yetltmfyecek dere. lirim. Kullandıtı eermaye benimdir. k~. Gergi, arama vatmuJarm 
eecıe '1lbet bir yertıidekl clemfr pv. (DeuaMt 1'Gf') yoı.u. baretetlerl olU1QI', ba rlbl Jıal· 

Jerde bellecek ez lara hiçbir ltıruı

Bafka bir tramvayın önden gÖ1'GtlGfl 

• Harbiye 32 dakika, Yedlkule. Sirke
ci 32 dakika, Topkapr - Sirkeci 29 da. 
kikL 

Halbuki f1rket. yolların muhtelif 
Jaaım1arm& levhalar uarak bi7.e nf· 

mm yok. l'alrat vatman w bfJetçller ----------

DaaJanw en ufak hftGmetl Papmsm Vatiba ...0-tldlr. " 1000 muma 
lu .. lallreiaet nerede buhma,Ot .bllljot 11uuwuaaf. a..a ..-mıa itinde ı.. Bu 
~~her giln bir bafllm Jllpıhr: Btra..ıteda, .....-m. IDheuu.. 

iJlJr.. BlltGn elftafm ketdlerine mü.ua dini 11n1tr1 w .. 11Am,. teri ftr-4:;. Oegenıerae Roma tehrlnln bitin tabi arüe'tarı ba klc• htlk6medn 
duc1a lsidde topluumt ..- tof&leıla "AN,, l tarafmdan takdia ediJmittir. 

arumda cea bmaekle IBhret ba!L 
iDii olan memurlar ne~.,. 
ne de fttmaıılıktuı uııJıunızlar. Sık m 
cea kemıelerinln aebebl, blı mlktar 
tlwinc1en )'ilme almılındır. Kendile. 

Ada nada 
Uçurtma ve 
fut bol yasak 

rl t1o bet kul'UI hanMat 4lJ'8, bizim Adana, (Huauai) - Uçurtmalarm 

ıaatlerce çalıp.ra.k alın teriyle kalan- elektrik hatlanna takılma' yOsOnden 
cbfmm latthküJarm. cea olarak gert aman uman kasalar çıktıpu nuan 
almmuı bllmeytz nebdar dolru olurf dikkite . aluı belediyemis, tehir daldJln 

31ı'ketln bir kJ1mı mUdlrleri de bu de uçurtma uç~ men etmittlr. U 
ÇUrtma U"~ eberialııi kilçUJr t~kllden tahlatlyle memnundurlar. Zl· JI · ·,;~ 

ra kelilelı oezaJır eem, lllDdJğmda hl. yqtaki çoc~ tetkll ettiiiııden bele 
rfkir ve 1U pldl mi, bunlar ''muave- diyece ~ebeYeyDleriJıhl mes'ul 
net paruı" namfyte lirbtfn rıllfuzlu tutalmuı •• bu yuata riayet etmiyen 

ledılen maktuaıı iki Un hafif para CUMl 
memurları anamda ~. a•m- Jr.lrldlıtmllbr. 

Şirket ftbnınJara bir 1eyra.ter BeJedl,.aln aynca aldılı bir 'karara 
oetveU vermJftlı' ki, haJdhtm pek 8- 1an eobk ..ıanncıa futbol oynayan 
mlrdUr. fft.e ban1ard.ua blrbgr: çocuklarm babalan da cualandadac:ak 

Fatih • BarblJ.e " daldb, Ablra7. tır. 

le hattmda CD ....... ,_ -1. 
Jur. Sirekclden bDap "ha.,. 
dit mf, buradal1 llanbt ........ 
hal rapor yar.ar. Cesac1811 bil dld 
Jçln yolu açık bulup da JUllt. l'IIJJlll. 
kapı içlerine W}& d1l°IV ... t ili 
118.klaıımıt olan tel wkUliırl .. 2 W 
dlldllr ve bir c.a dllaa ,.a .. _, 
bl vuiyetıer k&ıpmDda •tmsW- • 
yapacakla.nm~ ... 
yaparsa. ceza ftl", J'9PD&JIP h1lll p 
dene gem cua Yll'. 

Bu ybı!• Jmb .... ılı .......... 
datla .tyade.... pbs n..... .. 
yolda ..re ruuımelg a 11 1 .. 
mım:uttur. Yallam ,oWa ptlllı• ..... 
ne dejil. ıu.pı ~,. ~"""""'""'·· 

.J&ruaa ""~ *~ ........ 
yetlerde ~_... -
mu•arı 4a .....- ;ıllı •ı 
aı.eblrkaal 

Bla m ,apwimlm 115 ı ili .. iL 
bl haltere meyd:m wrOm...ı 11111 
Wıadarlarm dikkat ..... ı ta d 
zl dileriz... 

• •• 
Tramvay tlrtetl her Ji9IOlla ... 

yane denecek n ne oluna o111a 111111-
na keaat getlrmlyeoek Pi•• W.. 
makta yekta old\ılmı1l bil _.. .. 
iııpat etm.1f bulUDUJOI"• ~ 
m~ artık beyle ııaJmcı blllt dil~ 
kendi ta.rafına ~ .... 
geçmek ıamanJ plmittlr ı.tıılk •• 

Bu tlklyet mettubad& ........ 
birlnd yolsuzluk, fl&N, llluidfıl• 
cel& 'IQiktan U.n.11 Jllla ... 
tir. Bu b4ar agma bir IDii*tl 
dtınyanm hiçbir tanf81a __ .. 
mi§tlr. lldncl,... ..... 

32 dütbM ~ -
bu saman zartmd& atıa.ek • •:ıılL 
yetini koymak, bam*"' .... 
pnlll'I da .. ,. _,eaı ılr, ... 

de~ tok c1alla ... 
lime ile taftlf .atJmellllr. 

Tetrar4tltlyotDSt9-.... . 
çe çileden çıbrtacak o1la 1la .... .. 
anUne geçmek umam ...,_, 

••iKi 
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Şa kıvırcık saçlı, bllJDk gUzlUklO sarı dell· 
kanlı, Amerikanın en meşhur halk beste
kAndır: Bir tek musiki notası blle bilmez! 

-28-
Mar1en bunları ısrarla tekrarlıyor. 

Sinrml welırinin ancak Alim. pılı. hafif 
tarafmı ıörmemden. töhretini. hayalini, 
mocillllini gülünç bulmamdan korku
:yar. Ayni amanda iltiyor ki, içinde 
yQzfSce, binlerce, on binlerce, kadın. 
ve erkfiin çalllbJı ve çelik sanayiinden 
sonra. Amerikanm en büyük sanayii ha· 
line lelm bu namQtenahi fabrilcayY da 
a&mmd istiyor. 

Yddalarm ve taomlJlli bütün sinema 
llhllYetlerinin Hollvudu bu haline ge
tirmek için. llhhatJerini, sinirlerini boz. 
dufdmnı, balan ahlAk muvazenelerini 
bile lxwduklarmı bu itte hayatın en gü
.ı taraflarmdan bud~ lAkaydiyi, 
mrmmMarı. ee&ati ka)'bt"tliklerim iti· 
raf etmek lhrmhr. 

Odlar kendılerine ait olmadıkları gibi, 
a&Qp anladıklanmı )18JIDamak Mkkı 
da baa ait drlildir. Holivudun temsil 
ltttli kuv.wt. ~ bu kadar azap 
w a:fyete delerdi. Dünyaya bir hayal 
Vllmek \1e gamlan uyutmak için, kendi 
bndini ~ bir komediyle oyalamak il· 
ilindi. 

isterdim ki, Holiwddakiler, onlann 
hayaUanm. mamalarmı, niçin ruch· 
lam. on1afa blm birer bebek nuarile 
babn htllan ıösande. ıstırablan ve in· 
kilir hayaDerile niçin insan olarak gös-
tetmek istediiimi \'e bunu kaba bir ~f
katle yaP,tilmu anlasmlar. 

lattı. Barbara Stenvik de, auvaresinde 
huır bulun.mut olan bUtUn davetlile
rine telefOll etti. 

"- DUn, saat ikiye doğru Ralf'in 
bir melodi bestelediğini hatırlıyor 

musunuz? .. Sarhot mıydınız?. Eveti .. 
Herkea de öyle. Ne yapalım? .. Mersi!,, 

''Maamafih bu elli davetli içinde bi· 
risi vardı ki, havayı hatırladı. Bu a
dam biraz mUzisyendt. İçki 
içmemlett ve bunun için de havayı ha. 
tırlıyordu. Barbara Stenvik bunu RaJ
fa haber verdi. O da., soluğu, alkol ye
rine su içen bu iWıt adamın evinde al· 
eh. Adam piyanonun tlzeriııde, bir par. 
maltla., birkaç nota çaldı. Ralf da çıı • 
gm bir sevinçle: 'Tamam! hatırla. 

dan!,. diye bağırarak, melodiye devam 
ettL Blr aralık kaybolmuş olan bu me
lodi, ılmdl senenin en büyUk musiki 
muvaffakıyetidir.,, 

Saçlannda kocaman mavi bir kur
deli bulunan kUçillt bir kız, masadan 
masaya gidiyor, herkea ona merhaba 
deyip, yanağmı ok§Uyor. Bir masa ba. 
llllda. yalıuz oturan Vallh Beri bu kı
zı görUnce, mahzur çehresi parlıyor ve 
ontı dizleri il.zerine sıçratıyor. 
~. bu kır.cağım tece98Usle 

balrtıfmır görtınce anlatıyor: 

Yurdun 

Olleklerı 

Balıkesfrdekl 
kanlı geçld ! 

Bır haf la /tadar evvel, Ball>usir ci· 
vannda Fazlıkuyusu yananda lrm 
hattım .kaleden yoldan Çayırhisarb 

bir köylü geçnuk isterken lnnirdm 
Balıkesirı geltn trenin allsnda kalarak 
lıayvanile lmliktı parralanmqtt. 

Bu kaza ttrafında Balskuir müd· 
deiımırmıililint:ı yapılan talıltikat ta
mamlanma§, makinist ilt atqçi 114di· 
sede suçlan görülmedilinden ıerbal 
bırakılml§lardsr. Bunun sebebi, müd
deiumumilikrı mahallindı yapalma lee· 
§İf te, bu geçidin tren haltı üzerinden 
ancak yüz metre ileriden görüllbil
mekle oldulu bu kadar bir #USllfedm 
ise treni durdınmak kabil olmadslı an 
laplmJltır. EtraJtalti numiler, geçidin 
hal üzerinden dalıa uzaklardn görül· 
mesiM imk4n lmalmıamaktadır. 

Ayni gtçitte pmdiyı kadar birçok 
kazalar olm111tur. Bu vaziyet dalıilin
dı Juran böyle bir facia ile brşılaş· 

md imklnı mncut bulumMktadw. 
Mütealtip farialan önlmcek için* 

ltlmt idaresinin buraya bir Makasçı 
tayin ıtmui ,,. g.ıçidin tren ıelmeden 
önce bu mneur tarafwlan ltapatdma· 
sa ıarurıti bir knı dda ltmdini gös· 
tnmiJlir. 

Bu lüzum nvelte de Balılıesirlı1er 
ttl1afından um ıDrülmO,, fakat i§ltt· 
mı idtnai lı~bir lıarıhttı bulunma· 
mıştır. Bıı lrurbandan sonra olsun, ar· 
l•lt bu kani• geçit mutlda kontrol al
tına alımnalul11. 

28 lılAR.T-1938 
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23 lira için 

Adam 61diiren Ali 
idama mahkdm oldu 

Katti, DldOrdD;tD adamın glJgsDpde 
açılan kQrıun yarasına parmağını so• 
karak kalbin durup durmadığını 
muayene etmletl ! 

Katilin arkadaşı beraat ettiğini 
duyunca sevincinden dili tutuldu 

AY4m 1(busust) - Aydm ağm:eza 
mahkemesi, Zi lira 75 kuru§ için adam 
öldüren bir caninin muhakemesini bitir· 
miı katili ölüm Cle%aSIIl3 ~. 
Cinayet geçen Ramazan aymm 26 ma 
günü ijlenmi§tlr. Hldise ~~ti~ cere
yan etmişti: 

cani ~u itiaf etmiş. para ve cürüı1\ 
Aletinin yerini de göstemıi,.. 

Mahkeme. suç ortalı Mustafarun alA· 
kasmJ görmiyerek beraetine hükmettİ
Olüme mahk<1m olan Ali Afpr büknıU 
dinledikten oını titriyerek salondan ÇJ· 

karlmı, kurtulan Mustafa da sevincin· 
den dili tutularak bir ,ey söylemederı 
mahkemeden aynlmıştır. 

Muğ\anm Line nahiyesinin Katrana 
köyünde DurmU§, atma fıstık yOklemiı 
Aydına gelmiı. FıstJiını satarak incir 
alını~ Bu incirleri Rine köylerinde para· Şarhoş şoför 
ya çevimıi~ A b 1 _. 

Vaka günü öğleden sonra Kabataş ra asıy a ue• 
köyüne gelmi,; Ali Afşarm kahvesine o- • d •. t • • f 
turmu,. Kahveciden atma bir ölçtk arpa n 1 z e uş u . 
bulmasını istemi,_ Beraber Mustafa a· 
dmda bir köylünün evine gitmi§ler. 45 Kendlllnl kurtardı, fakat, arab• 
kuruşa bir ölçek arpa almqlar. Dmmll denlda dibinde yabyor 
atma binmit yola "1an .. AH. Mmtafa. Jmalr, (Bmulll) - Geom gece, vak· 
nm yarıma gelmiş. Dummpm pum ttn ep1yee pclktJif sırada Kordonda 
olduiwnı kendisini mdOrerek parasını mtıealf blr otomobil kazam olmUf ve 
almalarmı teklif etmi1- Mustafayı bera· bir tabi otomobili deııiae yuvarlan· 
btt ve tabancasmJ da kahmen alarak mıttzr. 

• • • 
Vakit ölJe_.. '"Raramunt,, da, stüd· 

- Bu, bir figUran kadmm çocuğu· 
dur . .Annesi ölmllf, babası ise malfım 
değildir. Studyo bu kızcağızı alarak 
bUyUttü. Biraz daha bUyUyUnce mek· 
tebe gidecek. Ona bakan figUranlarm 
Um.ld ettikleri yeglne eey, onu bilMıL 
re attldyodan uzaklaştr:nnak, sinema.
dan kurtarmaktır.,, 

DurmU§Un arkum& düpıilfler. Dar- Bay Halile ait 160 numaralı tllsi °" 
i ------•BTL-TKES--tR•L•t-il muşa Mehmet deresi denilen mevkide tomobilini idare eden §Oför Meıunet. 

yetipıioJer. kordonda Bay Basana ait Turan gazi· 
tonun lokantası doludur .. Bm-dSI camlı, 
l'ftit bir salondur ve bUrada, yjldntar, 
mütehatmtar. direktörler ve fıgQranlar 

htı> beraber Yemek yerler. Herkes istedi
ği ,... bot buldulu ilk iskemleye, iki 
VeJ'A ~ 18bahcmin i,.ı ettift m:ısa 
baflDa' otmUr. Yemet gaWt çabuk }'mir. 
YıJdarlm tutun da makiniste kadar her
kes, fille Oleri, hemen hemen ayni yane.. 
li yer. salata, IDey'\'e suyu, buzlu su ve
ya kahve içerler. 

Dua refakat eden doet, etnfımu
da bulwwılann ialmlerinl teker teker 
.ayJiyerek, maceralamu anlatıyor: 

- Şa kmrcık saçlı, bUytlk gözlQ.l(Jll 
un delikanlı, Amerilwım en mefhur 
hallı 1-teklndJr. Bir tek mu.lki no
tam bile bilma. Bütün havalan, elit

leri arumd•n JSlık çalmak suretile 
uydurur. BUtUn gUn mlık çalar. Ya -
nmd& iç veya dört hakiki mUziayen 
vvdır, ki bunlar onun kltipleridir ve 
onun ağzından çıkan her havayı nota. 
!arta kt.pta teabit ederler. HatU bun-

lardan herblri, nöbetle elde kalem ve 
lqrt1& onu, hamama vanncaya ka • 
dar her )ierde takip eder, çUniU onun 
•••rbn h19 umulmadık bir zamanda 
eahNer1er çrbhllir. 

Kaybolan melodi 
.. Onun yanında bulunan adam da 

bMt.elıirdu' ve geçen sene b&§mdan 
çok prib bir macera geçm.ifti. Bir 
~ Barbiara Stenvildn villhtnda ve.. 
rilen blr'DitlAmeı:ede hazır bulunuyor
du. Bu mftaa,merede eIJi kadar davet
li ftl'dt. Sabahm saat ikiainde herkta, 
ve ~....,._ bellteklr iyice 111.rhO§tu. 

BestMlr ply,ano bafma geçti ve blr 
melôcU u~ bafladJ. Hemen he
men hiç JdJme onu dinlemiyordu. O 
ise.. arbotluk bulutlan a.numıda tay. 
htmujcfaalyordu: 
-~ yan.bblm, bu çaldJğmı me

lodi '1Dabük&k ki bir pheeerdir! BU. 
yllk blr mlıvaffakıyet kazanacağına 

şUphe yo~ ıytce aarhot olmam ne 
büyük blr tali! Bu bana kabiliyet ve
riyor.,, 

''ErUaf günü öileden sonra, sersem 
bır halde uyandı. O zaman, suvarede 
bir ~odl ıaestelemlı oldpu ve bu 
meloctinjp; bir phuer sayılablleceltni 
h&tıdadr • .Bumm Uzerine, plyanowna 
dolnı atıldı Te baavyı hatırlamaya ça.. 
lllllÖ. l'abt muvaffak olamadı. tkl a· 
at sftren hUmma!ı ve .ııemerem bir fa· 
aliyetten 80111'&, nihayet Barbara Sten· 
vik'e telefon ederek ona meeeleyi an. 

Bu babaaız çocuklar meselesi, ahli.k 
taauubunun bıı kadar bUyUk olduğu 
Holivudun en pyanı hayret .cıiıetle. 
rlndm biridir. 'Figüranlara. pek fazla 
aldırılmaz. Fakat evlenmemi§ yıldızla
rm da çocuk doğurm&lan va.kidir. Bu-

• DU itiraf etmelerine tabii imki.n yok· 
tur, çtlnkU derhal damgalanırlar ve ah 
llk kurumlan tarafından boykot edi
lerek, mahva mahk\ıın olurlar. Bunun 
için hepsi de ayni ~kilde hareket e
derler. Yani bir mUddet için kaybo. 
turlar, sonra avdet ederek, bir evlat· 
lık aldıklarını söylerler. Buna tabii hiç 
kimse aldanmaz .. fakat herkes mem
nundur. 

Bundan altı ay evvel, en meşhur yıl
dızlardan biri, en meşhur beş yıldız • 
dan biri ve belki de en güzeli, filmler
de birçok de!alar oynadığı "Kız anne,, 
rolUnU az kalsm hayatta da. oynıya
caktı. Derhal bir romatizma. buhranı. 
na tutulduğunu ve, Holivudda, mUın
k\ln olduğu kadar !azla kalmak lstedi
ll için, beline kadar battaniye örtmÜ§ 
oldufu halde kendisini sakatlara mah-
8Ull ktıçUk arabalarda gwiirtmeye 

bafladı. 
Sonra, nihayet "sayf iyc" ye gitti. O. 

nun Sanfransiskodaki bir klinikte ol
duğunu herkea biliyordu. "Trokadero" 
ve difer eğlence ve toplantı yerleri
nin ballıca. mevzuu onun ne şekilde 
geriye döneoeği meselesiydi. Herkes 
gibi mi hareket edecekti? Yoksa yeni 
blr şey mi uyduracaktı? •. 

Bir ay sonra, bizim yıldız. Bevc.rley 
Hilltıteki evine döndil. Her zama.nkin· 
den daha neveli, daha gür.eldi ve ro. 
matlzma buhranlarından tamamilc 

lrurtulmuıtu. 
DotıtJan ona riyakar bir §ekilde so-

ruyorlardı: 
- Elektrik tedavisi yaptırdınız mı? 
Birkaç gUn sonra, biltiln Holivudu 

heyecan içinde bırakan bir hadise ol. 
du. Yıldız, bütün guetelere birer i•.in 
vererek bir değil, iki evlatlık kabul 
ettiğini bildiriyordu. Bu ilanı bir de 
mtlhenio bir hikaye takip ediyordu. 
Kocul tarafından terkedilen fakir bir 
kadın, biri bir senelik, diğeri de bir 
aytık olan iki kız ~ğunu artık bes· 
Jl,.nediğinden, gelip yıldızın evi ö
nünde bayılmıı. filicenab yıldız da, an. 
neye derhal bir iş bularak. çocuktan 
evlltlığa kabul elmi§tlr. 

,(Devam& var) 

ızmlrda 

Kasadan yok 
olan boııgloı

Blr kaçı şehrimizde 
bulunan 27 klıl 

ağır cezaya verlldl 
lzmir (Hususi) - 934 yılında fdui· 

miz isk!n dairesindeki kasada mevcut 
mübadil muhacirloce ait tasfiye \'esika
lanndan 37 bin lira kıymetinde 55 adedi 

esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Bu 
hadisenin senelerdenberi devam etmekte 

olan tahkikatı neticelenmiı ve evrak Ü· 

çüncil istintak hakimliğinden ağır ceza· 

ya gönderilmiştir. Suçluların yakında 
muhakemelerine başlanacaktır. 

Suçlular, Türle ceza kanununun 342, 
65, 493, 230 ve 212 inci maddelerine 
uytılarak $cezaya verilmişlerdi_r. Ken 
dileri hakkında ileri sürülen suç pıdur: 

İzmir iskful dairesi kasasındaki bonola 

n zimmete geçirmek ve buna iştirclk ve 

sahtek~rhk ve bilerek bu bonoların salı· 
şma iştirak. 

Mahkemeye verilenler şunlardır: 
iskan kfttiplerinden Mustafa Mazhar, 

Müze kfttibi Mehmet Tevfik, Süleyman, 

oğlu Mu tafa lsmail oğlu Süleyman, Rı
za Doğan, ~i Behiye, sabık isk!n k!\tibi 
Feyzi, iskan katibi Feyzinin eşi Münire, 
anası Ayşe, komisyoncu Tahsin, Mehmet 

lzzet. Kani kan ı Hayriye, lbrahim 
Be.içet, Emlfık komi yoncusu Ziya, Ka· 
ni oğlu Feyzi, Istanbulda Papazyan Is
tefano • t stanbulda sarraf Vasil, Papaz 
oğlu, Be}•oğlunda polislikten mütekait 
Ali Kani, Aksarayda Fazlı, Esat, Beyoğ 
tunda Hakkı, Beyoğlunda komisyoncu 
Peçor. 

Muhakemere yakında başlanacaktır. 

Ali, Durmuşa. '(durt): demi§ ve eonra nom &ıünde mO§teri beklemtkte idi. Va· 
atından aşağı indirmi§: .. sana bir aef kit epeyce geclkmif "Ye geceyanama yak 
söyliyeccğim,. diyerek dereye dOlru gö- lapnıştl. Mil§teri alamıyan §Oför Meh· 
Wrm~ bu eırada Mustafa ~ ve met. vitesi öne aürecrii yerde priye Vlf'" 

keYe ~ taçmap bql,;,q; All, Dar· "Yoiiahna ait ma~ yanından deni· 
mU§U tam kalbi Uııerlnden tabanculle • yuvarlanmı§br. 

VUl1JlUI ve caum yere aermlt. kurbanı· Taksi otomobili içinde yalmı bulunan 
nm cHdflğtlntı anlamak için pannalmr eoför Mehmet solulu suyuıa içinde alID" 

yaraya eokarak kalbini dinlemil, öldtl- ca aklı bqma ıeJmiftir •. ~l'Jr' süratı. 
gtlne kanaat getirdikten 80lU'8. da tı.ze.. taksinin arka kaplSllll denııın ıç:lnde aça• 
rinede bulunan 23 lir& 75 kuru§U ala- rak, taksiye sular hfiamı ederken dıpr!· 
rak köye gelmio parayı Mustafanm e- ya fırlamıJtır. Biraz yüzme bilen §Oföt. 
vinde sa.man damına saklamt§tır. ~dakika kadar suyun içinde bocala· 

Ertesi giln \"aka yerinden ~ köylU- dıktan sonra sahile seI1metl~ ~tır. 
ler bir adamrn kanlar jçinde cansız yat- Şoför baygın ve yaralı bır tekilde de
tığını ve atının da başının ucunda bek· niıden çıktığı için derhal hastaneye~
terliğini görerek muhtara , jandarmaya dml~ ve tedavi aitına alınmıştır. ld~· 
baber vermişler .. Adliye ve zabıta köye aya göre eoför Osman, dün erkenden bir 

gelmi~. tahkikata başlamış, bir ipucu çı· miktar rakı ktillanmıştı. Ve lıMi~ sı:: 
kannak için sabıkalı Aliyi }"3tllanna ça- smda sarho§ bulunuyordu. Makine 
ğırmca Ali tlt~e bqlamış ve ben nüz denizden Çikanlmamıştlr. 
öldürmedim demiş. Bundan şOphelenen 
Adliye memurları caniyi BOO,t~lar, 

Kim vurdu? 
Adana sıhhat 

mUdOrDnOn katlll 
bulunamadı 

Adana, (Huııuıi) - Bundan bir yıl 
evvel 1ehrımiz eıki Sıhhat Müdürü 
Hü"nU Muhiddinin meçhul bir adam 
tar...-.fından saat kulesi yanında bıçak. 
dığı malümdur. Bu meselede zan 
altına ahnmıı olan §ehrimiz fabrika. 
törlerimlen Mustafa Akdağ ve oflu 
Osman Akdağ ~··ıkemeye sevkcdilmit 
terdi. 

Trakyada 

Sığır cinsi 
değişiyor 

Her sene yOz blnleree 
koyuna da ap yapılıyor 

Edime, (Huıuıl) - Trakya Tay ve 
Boia büyütme çiftlikleri yeni yavrutarı 

toplamıttJr. Bunlar yUı altmıtı bulacak 
ve ıetecek lap kadar çiftlikte büyUtüle 
cektir. Bu ~ütliğin gelecek &ene Ziraat 
veklletinin yardımı ile 500 lük olmalı 
bekleniyor. Büti1n viliyetleriıı ayp: 
depolan bu aene daha cenifliyecek. 
apm duraklannm sayın otuz bire çıka 

GCJk ve niun mayı• aylamıda tam OD 

merkezde ıun1 tohunilaına yapılacak 

tır. 

Yapılan duruımalar neticesinde bu 
iki kitinin fail olmadığı anl:'}llarak bi 
rinci sulh ceza mahkeme i tarafından Her yıl 300 bin koyuna ap tadü olu 

nuyor. Aynca Eneme ~ ide 
vu Burdiao aletleriyle eneme itlerine de 

vam olwımakt&clır. 

beratlarına karar verilmittir. 
Şu hale göre, Hüsnü Muhiddini 

ran adam henüz belli değildir. 

Kon .. lJada kız ticareti yapan 
karı koca yakalandı 

bir 
örnek ldSylerine Jimdiden 4 - S pleT 

ne boiaıı verilmek ıuretiyle Mlekte edil 
mit ve oraları döl merkul o!mqtur .... 

Saru ve Karuıiır atıhp aatslaWrta " 
terineerJer tarafından toplanılarak kısıt 
lqtınlmaktadır. Konya (Hususi) - Konya zabituı insan ticareti yapmak istiyen Pir 

karı kocayı yakalayarak adliyeye vermiıtir. Bunlar Konyanm Karab~k 
köyünden Ali ve kamı Fatmadır. Ali ve Fatma, yan1armda bulunan Çomnlı 
Durıun adında genç bir km. Rqit ve Mehmet adında iki arkadap l&tlmf· 
lar. paralan alarak la%? zorla yeni sahiplerine teslim etmtılerdir. Kan koca 
yakalanmıJ, lan ntm alıp ıiden Rafitle Mebmedin de taldpledrı bqlan· 
avıur. 

Tr.akya bqtan bap bozırk olacütm 
Btıytlk n ~ damubk çiftllklerinhs 
yardlmr ile en ~k bet yıl iç!Me bu .. 
JebiJ'Oll bltmit olacaktır. 

Etli, ıiltlD, iyi derili Bonrk Tnkya 

IGin nutır.ı 



·9 1 • 
aşnur bir psı1cıoıoa. Cl~•t• Clarbonun kendin· 

elen vırmı ı•f bQyQk 1eompozıotrı- •Vlenııının 
••~•Pl•rını tahlll ediyor 

8na kooı1 ~· nde .,._.ı bir flkllde mleulr otmw 
•lan C. 9 tuna oı-. S... laıe4ıllal 

~n nlhaı~ mqld 



Jl'Otlkur ~ gflze1 Mr eMtanfmıe •.• 

DOn Kadıköy stadında yapılan 

Atlefızm 
müsabakaları 

Mevsimin bu ilk harekettne tki yüze 
yakın atlet ıştırak ettı 

Dla Fenerbüçe •tadmda bine ya. Telr adım: Ali (Gilııet) tS.71 M 
km 8eJirel &ıQndo 220 atletin lttfra. BIRtNCt KA TEGORI 
kUe d&t bteıorf ttaerlnden mevsimin 100 metre: 
ilk at.l•ttzm mtlaba.kalan yapıldı. Bir ı -1rtan (Deni& Jıaeai) ıı s. 5110 
çok blrlııcl •ımf atletlerimb.iıı lftirak 2 - Halil: (Galatuaray) ' 
eWll ba mQubab1arm llODUD& dol· 3 - Khım (Galatasaray> 
ru 11tmar Y8Pu1a bqladıtmdan 200 metre: 
pı.t atu'lqb ve birçok kotU ve atma· 1 - irfan (Deniz lileli) 24 S. 5110 
luda nl8peten fena dereceler elde e. .oo metre: 
dildi. 1-Cemal (Galatuany) M S. 9110 

Tekn.lk neticeler twılarchr: 2- F..krem (Penerbabçe) 
DORDONC'O KATEGORi 3 - Zari <lltanbulapor) 

lSO metre: Nlko (Alnupor) 7 S. 6110 800 metnı: 
100 metre: Bakla (Baydarpap) 13 ı - Receb <Gllnet> 2 n. 06 s. 
s. 1110. 2-Cevdet (ı.tuıbulspor). 

GtlU. atma: Nelim (Beyotlu Halb- 3 - K. Beelm (Kumıpqa) 
vi) 10,24 ıı. 1500 metre: 

Dtü: Kaeab crenerbahçe> 22.92 ı - Serlda (Beyollu Halkevl) 4 D. 
M. 38 s. 

Tek admı: Cemal (l'enerbahçe) G,H 
M. YllkMk atlama: Batara ft Orhan 
t,40 M. 

4DO bayrak JV111: (JlaJdarpqa) 
28 s. s.<ıo. 

UçCNCO KA.Tm<>Rt 
1ıQll me&re: Nna4 (»ıMpor) 128. 
200 metre;~ (Beyollu .,..) 

25 s. 7110 
400 metre: Kim (Kamnpap) eo 

s 3110. 
800 metre: Fethi (Kabatql 2 D. 

218. 
Gt1lle: Ahmed 9, 70 ~ 
D1ak: Ali (GalatuaraY) 21,80 M· 
arıt: Halit sı:ıo )1. 
YWaıek: Dourwacla (Rober kolej). 

ı.eo ıı. 
Tek adnn: 'l'afçloilu (Akmapor) 

s.sr ıı. 
Bmk: Halit <latuıbul u.eatl 2,80 

ıı. 
110 metre alçak mantılı: 1l'erdi 

(Ha:ydarpqa u..l) 17 s. 6110. 
.tKlNd KATBGORl 

100 metre: Suphl (B&ydarpqa) 
128. 

200 metre: ııuatrer (Jlaydarpqa) 
2B 1. 1110. 

480 metre: Ahmed <OOnet> 150 S. 
2110. 

800 metre: lltepan (Galatuaray) 
2 t>.17 s. 3110 

1lf08 metre: tak CBeYotluspor) • 
D. S'l S. 

1llJOO liltre: Nedim (Baydarpqal 
oan.: 1llDlt (08Detl 10.21 Jıl. 
Dl*: ~ (Ba,.tarpqa) 28,8'1 

ır. aıtd· - (OIDll) 31.Z ıı. 

2 - Mqla (Kumıpqa). 
3 - Muatf• (llaydarpqal 
ısooo metre: 
1-Artan (B. J. X.) 1.6 D. 3' S. 
2- Blaeylıı ~) 
3 - Sulhl Kumlpqa) 
ıxıoe .... ,.... ~· 
1 - Galatuaray taJamı (Hal~ 

Kbım, Semih, Cemal) 4e S. 4110. 
2 - l'enerbüçe (İrfan, ll'iruzan, 

Raif, Mufalıham). 
3 - Kunnpıp 
110 metre mantaJı: 
ı - Yavru (Gtlnef l 20 s. 
2 - Kadencioflu (Rober kolej) 
Gtllle: 
1 - Çubuk (Fenerb&h~) 11,21 M. 
2 - Şerif (GUnef ). 
3 - Hlllıeyin (Haydarpap) 
Dtak: 
1 - Yavru (GOnef) 36.1~ M. 
2 - Şerif (GQnq). 
s - taet (Fenerbahçe) 

Cirit: 
1 - Necdet (Boiulçil 47,90 M. 
2 - Şerif <GOnet> 
s - 1atıepan (Galatasaray) 
Tek adım: 
ı - Şahap (Bop.zlçl) 8.05 ıı. 
2 - Suphl Baydarpap) 
3 - lltep&D (Galatasaray) 
Yttbek atlama: 
1 - Sllreyya ve Necdet 1,TO M. 
3 - Zeba (Haydarpap.) 
Sırık: 

1 - Milnlr CGUneııl 3,10 l4 
2- Vuft (Baydarpap) 
3 - Sudi (GOnef) 

m:ı=::::ı:::::::::::ı:::::ımnsmxı::r.:ı :::::r.11111 
" r 
U tut bol il 
" f il /edeı asgonunda 
hReıs ile ikınci reis 
narasında yeni bir 
q ıhtııar mı çıktı ? 

. ~ü~i~e ~~~ Fecle~yonu n:iıi 1 
ıle ikinci 1'918111111 bu .uifelerine ı•· 
lirildilderi sünclen itilaaren araJa. 
nncla bir kaç ihtiW çıkbfı malim
dur. öirenclifimize ıöre, reiale ikin
ci reİ• ara11ncla timdi yeni bir ihtilif 
daha çılanııtrr. 

Geçen cumarteai sünkü Galata•· 
ray - Harbiye milli küme maçı için 
Fecl.-aqaa nili Sedat R...,m ı .. 
tuba! ........ ftldui1le ... 
Jia eltili " ..-lılleırle ....... 
W-.AdmaA..._,...._,._ 
nil O.salla ...... ....... .... 
,_. • t!llanıfta Nmi ao..e. ... 
tirmit .... ,... ..... ,.... ..... 
...,... __ d ............. lir 
illtilU pldıtı amm simi ....._ 
..... ,.. ... fbr. 

CiMtia ..... ••ld -smı .. ,.... 
.......... ....,. ıitmit .. s.lat 

- ... nmiJet ........-, -
,......... .................. ikinci .... 
• ......-w 0.Gfı.... Wr ..... 
...... Mlcl Wr ...... alta~~ ......... .,.....,ta .... : 
c..-...ı dal ..... 

--- -- . . ti- ................ ,., 
TMS.-Lw .. ... 
...................... tt ........................ 

Fllllat enal• ....., alla lı • 
- ta' : I - aı • W ... ...... .,. ·- ....... .... 
,. o mıahka t" rM 
........... W.. •n•li WWiril • 
mit olclol•••·· ,.......,_ atı. 
DÖriaila sla•ırilal dal tmııirliler 
Seüt Raa ....... proteato ...... 
",..._,_ nW .. .,. ...... ı 

·-- ••• .........,. • .,._ delil· .......... ••iace ~ ..... 
n6ra ntmn antnnlr ...._.. .......... 

8iyWlde ............... 1 •lan 

-••h i ·---~,.. 
..... --- ._ ldDci nü .,..,.... ......... -........ 

M_....,..,hin•PDPDW .... 
olaa fa6o1 lflednde Wr tanftaa 
klipler WriWrledne aia•._ IK-
tfa ........ olaals da W... teldlde U. 
nbt ............ fatltol ........... 

' 

kiki Wr tehh1seyle brt&atııl* Wth 
clanektir. 

ı• , nı •• 

Gayri federeıer arasında 

avutkUy Şişliyi 2- ı Pera 
Ku tul u 1 - O yendi 

Bir Jlafta Tablm .ıadmda yapd. 
makta .. l*Jflfeclere kUlpler ...... 
plJallMI ~ din ....ı. da de. 
VUl .mdl. 

tık oJarat brp1apn Şltll • Ana • 
Vll&kly (B> talaml&rl birer. F~· Pe
ra K~UI 8 timleri de plalla ola • 
rü b'erabere b'ddar. 
~n .. Araanl"6f 

A t .. ıan ~ illl maçı 
3'.U Ue J.nafttk67 taJmn•an"Bıırhan 
A~büe.allib~ pptdtı; Bu mtı. 
•~Ja tantlar fU kadrolarlyle çık. 
mıwlaidı: 

Şltft: A~k • Kir1«1r, Alber • 

•csrtayca,., N.mtır, Ara · Buldur, Mik· 
rop, VaAab, Db'an, Zcıt1e11. 

Arnavutköy: Necmi • latavro, Jli -
~ • Jliça7", Kdmnan, Payda • Sana. 
ftrn, llU114ffır, JfııruJi.9, Todori, Anea-

"'ti· 
MQlabaka, geçen hafta !Caey na ye-

nueı~ışlinln, bu mallilbiyetin acısmı 
·~•it iller bir tanda. büyük bir 

n.•,ııımPvle bq)adı, Vaha.hm gllae1 i· 
daıwtyle derlıal Arn&vutköy JraJMtnl 
l&l'&D Şltlllller. rakipleri 19'n bUyUk 
tehlikeler )'&!'atıyorlar, fakat kalenin 
ön11nde futa pul~alan yUzUnden 
gol atamıyorlardı 

Arnavutkdy ınüdafu.aı Vff bllbaua 
lstavro, rakiplerinin bu UltUnlilfü kar
ıuııncla cidden bUyUk bir meharetle 
kaleahıl kolluyordu. 

On beşinci dakikaya kadar çok iyi 
mukavemd fden AmavutköylUler, bu 
dakikadan ıonra yavr.ş yavatt hücuma 
J?rtil~r. Orta muav!n K!mn.nın glbııel 
bealedi 1i al:tncı1-r Şifli kalf'Bine ak • 
maya başladılar. 20 inci dakikada Şiş. 
il kaleclainln hataamdan letif a4e ~en 
IOl' aeık Saraflm mtıaa.bakanm ilk gô. 
lUnll Ş sU afltnna takb. 

Şlgh müdaf&.J!lt bu golden f: nra 
(Devamı 12 incide) 

__________ .._,....._ ___ ~ . 

Konkur ipikltrt!e bir n«ınia atlaylf .•• 

Slpahloca{lı tarafından 
hazırlanan 

Konkur lpikler 
Dün kalaballk bir seyirci kOtlesı 
önünde muvaff akiyetıe yapıldı 

sadece dllnyanm en ufl aporlarm· mll.aababda TOrkiln biJLiclliP o1&a il" 
dan biri olmıkJa kalmayıp fakat bil • il kabiliyetini g&ttermJfler w got ı,J 
ha.-a. an'anovl bir TUrk sponı o1an atlıyan Horoz'a binmif o1an B. poJI/. 
blnicillk. dtln Sipahi ocaimda yapılan muvaffakıyetli bir milahab. netlct -
konkur lplklerle 1eyrek gUnlerinden aiııde kolaylıkla b1rtnciJJti hamnıl -
birini yap.dı. tır. 

Ballan atçıhk ve biniciliğe kartı UçONCO KOSABAKA: OıltJll,Al'd 
rafbetinl bir defa daha göetenm bil. ALAYI KUKAl'A'l'I). 
ytlk bir kalabalık &ıllnde yapılan bu Her tNVi cdlcml bWttllİf ~ 
l'ldflabakalar, bqtlnbep. bllytlk bir fftGMua. 
zevk ve he)'eClmla takip edildi. (JfcW tıtWA: LJ; ~: 1J1, 

Bundan enelkl mtl.abakalanla ba - ,.,.... 8,10). 
raka1arda •tıldJlı halde, bu defa. halt 1 - Kamp (~ Kudret)• 
blabahiı anama, g&illml,ecek bir 2 - Kibar <A.ltelmen Bekir) • 
yere baalı mualarda atıldtiı için JIUaNbma ta'ftllial Kuup ,-
pek u klm1eJerin t-.dtlfm s&'llP al· mmıtuam bir puör 'JllıtfcMlncle Jar 
dJkJan blbatmu,t.erü bUet1erJ de, ıntı. tam blrind olmap;ur. 
abütJen &Jn bir mık. batka bir DORD'ONCO KOBABAKA (8. Ji. O 
heyecan ftriyonlu. KOKAl'ATI) 

~~- ,,::,.~ Wıs_, 1*111 .. 
~ -. .,. Gdd 1.J, ,,..__,, 1,IO; fi-': 

tdfD~llldro). 
Dlnaelerln MmAmM Din eclüme • 1 - Yddıs (Y'tbbqı c. Ollrllıul) 
~§~~ ,.~ ı- ..... sae--s.~ 
it ô1a ,._. lliQMl 4llltiW mlliDi- A.mp mtllablJralvma tılthSlof' • 
bllr 'bllJllk bir l*tflun lclnde eeN - - llllvut eldplmlztn aenııı sdbaf# 
yu .tmıp;tr denebllr. nm bir araya getiren bu mUa~ 

Amapada birçok ""'11 manttaıa. --aMJtlr bir muvatfaJDJet oJ4ll. 
,.US h•nm11 olan bhnmall mbay. Dereee aJ1mam11 llubQlum -
Janmm, halka cllha. ,.Jandan tanıt • harlblMe bir meJwet ~ 
mat tmlrbmı "'811 ft a,al am•Ma, ba mtll&büa, acmvna 'bdar, 9IYk • 
bu en elkl ve en ull TUrt apca wnm heJeeuml muhafaza etti. 
inldp.fma plıpn Sipahi oealmJ W>- l'lllllldb QOk iyi bir sBniJnde ollO 
rit ettikte1l m gelelim alman tek. Telmm Saim Polatkan. ''Çabl" • 
nik netlcelere. bbıdlil ilk pabtamm aa.k .. ma-
BIRINCI KO'SABAKA <MARKARA nlprnda bir tek hat& yaptıktaıı-"' 

MOKArl'I) "Ok" la hiç bat& yapmadan 1,20 da-
BtpaM ooağ1 at w ~~ mM- ld'Jrada, ''Akmcı" )'la da yine hata 

aua. <••ı adedi: 10, Galmi ,,W-1dUc yapmadan 1,115 dakikada parkur11 bl• 
0,90). tlrmek gibi nadir iki muvaff~ 

1-llle mı (Bayan Leyll). ka1&11mea, blrlnclllğl e1lnd811 ~ 
2 - Dolan (Be.yan fon der Bort>· yacalı haJdJ olarak annecUhnlf. fakd 
3 - tw,ob. (Ayetullah). mU..blbnm aon pa.rkarmm yapd 
Bbddlfrla en ldl~ olan Bayan Jll*ll C GGrkan cidden ~ 

LeJll rakipleri tlmlDde bllyllk bir ı. bir at olan "Yddm" la, hatam 1.9 da
femık ptenıırek, bir tek hata ,ap • ktkahk derece elde ederek, a.Dnl'ar a. 
madın yarıp kaunmq ve QOk alq. namda 1ılrlncl olmuftm'. 
lanmJlbr. 
IKINd :tılCSABA.KA CBOGAZlçt 
MUKAl'ATI). 

SIWari bi11fdıtk ohhc yat nbaylan-

"° mal&na. 
(Mclfti adedi: 1!,· a.mmi ylkaeWik: 

1,JS). 
ı - Horoz (Yamıbay H. Polat). 
2- Cadı (Yanubay K. Arkm). 
:ı - Arkaç (YanubayF. Fzgtlt). 
Genç yanubaylarmmm bepei bu 

Avrupada yine bllylit ımmtf&kJ" 
yetler klunaa.lrlvma ula f8ııM et
meclltlmlz kahraman IUbaylanmm,,. 
mtınuebet1e tekrar candan tebrik_.. 
riL 

Lr. 

D n1cil 1:oMlır ı.ntre .aMm MrCtaclD ._._ (Jtlfllll, OlrifiM Ilı ıı 1 11.S• 
""'~ 8CIİM~ 



Dün lzmiıde 

yapLlan 111açla 
lzmfrde iki ra7:ibini de 1ıenrm Giiııeş fa1mıu •. T>iin7..:ii nıarm ma(jlitbu Oçoklu1ar 

Güneş üçoku 2 - O yendi 
Hılfü ikinci ıstanbulspor da birinci r:ııuı:mmmımıım:=r~nu:ı•m==·""'WP. Şiddetli bir yağmur altında oynan~n 

küme (B) takımlar! şampiyonu oldu il ~~~~:~~~~?ı 1 bu maçta üço~ ~akımı mütea~dıt 
( B) taklmıarı Galatagençler 3 İ! ....... , kümeden il fırsatlardan ıstıf ade edemedi 

Dün Şeref stadında CB) takımlan 

arasındaki müsabakalara devam edil
di. Davutpaşn - Galatn gençler, Topka_ 
pı • Güne~ ve 1stanbulspor • Beykoz 
t:ıkmıları kar§ılaştılar. 

Davutpaşa 2 
Galatagençler 2 

Günün ilk maçı bu ikı takım ara
sında oynandı. Çok zevklı geçen bir o
}'Undan sonra iki taraf biribirlerine 
ikişer gol yaparak 2-2 berabere kaldı. 
lar. 

Anadoluhısar 1 ğ çıkaruacaK mı ? ii 
lkınci oyun hakem Nurı .Bosutun ~ Uepliııma.n maçlannın Taksim ısta- jl 

ıdaresindc Galata Gençler ile Anadolu. 1: dında yapılmasmı kabul etmek istemi. :I 
- ! hısarı arasında yapıldı. Oyunun neti. !i yen Fcnerbabçe takımı, en-clkl hafta !! 

lzmir, 27 <A. A.) - Milli küme 
ınaçlanna yağısh bir havada bugün 
de devam edilmiş ve Güneş _ Üçok 
karşılaşmıun 2-0 Güneşin lehine ntice
lenmiştir. Yağmur maç saatinde ndc. 
ta sağnak halini almıştı. 

Oyuna dördü 10 geçe hakem antre. 
nör Hores'in idaresi altında GUneşin 
vuru§U ile başlandı. Top beşinci daki· 

ccai birincilik ve ikincilik üzerine tc· ij 1ırnlrln V~ok takımıyla olan maçına İi 
sır edeceğinden iki takım da sahaya h gelmlycrek hkmen mağlüb ,azıyetc H 
tam kadrolariyle çıktılar. Geçen hafla ff dütmtiştü. Bu hmıu.<Jta ıııpor etkin u. ti 
HıUıle 2·1 yenilen Anadoluhisarr bu li mumlycslnde uzun dedikodular oldufu 1 
gün de fena bir oyun oynıyarak birin- ı ,·e gerek Fenorbahçenin, gerekse tet-
ci devreyi 2-0 mağlUb bitirdi. kllitm kendi noktal nazarlarmr göste- ı· 

f nci devre: ren tebliğler neırettflderlnl okayaco. ---------------
Bu devre tamamen Anadoluhisarnı lanmız çok iyi hatırlarlar... li 

hakimiyeti altında geçmesine rağmen 1''enerbah~e takrmmm dün de An. !: 
Güneş 1 • Topkapı 1 iki tarafın yaptığı birer golle berabe· karanm Harbiye taımnıyla m~ı , .. r-

re neticelendi ve oyun bu suretle 3.1 dr. Fedcra yon noktal nazarmcla nırar 

Bisiklet 
yarışları 

An karada 
Yine bu sahadaki 2 nci maç Güneş 

Topkapı arasındaydı. MUsa' i geçen o
Y\.lilun ilk devresındc Günesliler yap. 
nuş oldukları bir golle devreyi ı.o ga-

lip bitirdilerse de 2 nci devrede güzel 
oynıyan Topk p'ıl r da bir gol çıkar
~nyıı muvaffak oldular ve oyun bu su. 
retle 1-1 berabere neticelendi. 

Jst:anb u l.spor 
Beykoz 

(B) takımları şampiyonunu tayin 
t'decck olan bu müsabaka Beykozlula
rın saha.ya gelmemeleri yüzünden oy. 
nanamadı. Neticede lstanbulı;por bük· 
men galip gc!erek (B) takımları şam. 
pıyonu oldu. G€nç !stanbulsporluları 
tebrik ederiz.. 

t;nlata Gençlerin gaJibiyeti ile bittj. ettiğinden oyunun yine Taksim ata. 
Güzel oyunlarından dolayı Galata dıada oynanması lcab ediyordu. San. 
gençleri tebrik ederi~. ~h·ertıner ıae buna kabol etmemek_ Ankara, 27 (A. A.) - Seri bisiklet 
H 11 a 1 2 te M>Dnna kadar nrar ettiler \"C dftn· yarışlarmnı üçüncüsü bugün saat tam 

Davutpaşa 1 kil m~ çıkmadılar. onda şehir stadyomu kapısı önünden 

Günün en mühim ikinci küme maçı Bu sayf amndakl re imlerde görece- başlıyarak 30 kilmoetrc mesafede ve 
Kadıköyünde şampiyonluğa bq na.m. ğlnlz gibi, Harbiye fakrım .ercmonl gittikçe miktarı artan merakhlann ö· 
r.et Hilalle Davutpaşa arasında yapıl- yaptı ''e ma~ı hükmen kazandı. Şimdi nünde yapılmıştır. 
ar. Çok zorlu l>tr Oyuı\dan l!!Otlra JUi" ba ~etten 110Dra, mUll kümo tali. Muhtelif klüplere mensup 23 koşu. 
bu maçı 2-1 kazanmaya muvaffak ol- matnameslne göre Fcnerbabço takı. cunun iştirak ettiği bugünkü yarışa, 
du ve kUmesinlq şampiyonluğunu da mmrn mUU kümeden ihraç edilmesi I· stadyom kupısından başlanarak grup 
kazandı. Hil~llileri tebrik ederiz. cab etmektedir. : halinde şehir içinde kısa bir tur ynpıl-

ÇllnkU tallniatname, iki maça 1 U- fi rnış ve Akköprü süvari karakolu ö . 
Beşiktaş klübünün rak ctmlycn talmnı, kat'I olarak mtl. g nünde bir defa çiftliğe giidp gelme ve 

Konar esi dOn u ktlırıe harlclnao bırakmaktadır. P. ikinci defa tayyare hangarlarına gidip 
fiıt HMll eyi böylece anlattıktan sonra, İ gelinmek ili.ere, asıl depar yapılmL5tır. 

yapılamadı buraya kraaca kendi fikrimizi yualun: ı Kocaelili Orharun da tasnif harici bu-
Bcşikınş jimnnstık kHibü idorc heyeti i- ı Fenerbahçe, l~n cnsmda kmnc.n H Junduğu ve tam bir intizam içinde cc-

lc hıızı fııtbolcıılnr arnsında cıkan ihtiltiC 

1 
h kt bit 1 tc 1c1u·t o i "n1 

a ı e o sa. .. a '" n zamna. reynn eden bugilnkii koşu, dC'nebilir 
D "-D ~ nıo n "- .r~ unn~ ~ 0 ıe.. ır ~ uzündcn, seçen he rın ı1iyııh tıeyaztııarın i" 

11' u ıU ~ 'IF'i.\ ~ ~ IG" melere aykm bir yol tutmakla yanlış ki, meriklılara, boatan nihayete kadar 
Anknr:ıdn )opncııklnrı milli küme maçla. ~ 

DUn öğleden sonra, Şeref stadJnda 
ikinci kUmc maçlarına devam edilmiş
tir. Yapılan mUsabakalarda takımlar 
su neticeleri aldılar: 

rııın lşlirak cımiycccklcri rh·ııyclleri çık. bir harekette balonmo,tor. Hele e\'· bir-sok heyecanlı dakikalar geçirttik • 
mıştı. ,·oJce ,·erilen bir kararm imdilik de- ten sonra, kıymetli şampiyonlarımız 

Bunun üı:cı ine !hlllM hıılledlhni.ş ve tıı. · ğl,meslnc lmkln olmadığı, fcdorıuıyo. arasında gençlerin eziic bir galebesilc 
kını Anknrnyn Allıniş iki galihlycUe dön. nun son t~kliftn,ıen de anlaıJJldıktan nihayet bulmuştur. 

Beylerbeyi s 
Fenervıımaz 1 

llk karşılaşma saat 14 de hakem 
Adnan Akının ıdaresınde Beylerbeyi 
lle Feneryılmaz arasında yapıldı. Oyu
nun ilk devresi, müsavi bır şekilde ce
reyan etti ve 15 inci dakikada soliçL 
nin attığı bir golle 1-0 Beylerbeyinin 
galibiyeti ile bitti. 

oıüşıu. Bunun uzcrlnc müesslsler mecllsı 
toplanmış ''e ldnrc lıe)clinl istifııyıı da\'el 
elmiş: hlffn etınr.k i~lcınfyen azalar kon. 
grcnin knrorile ,·erılcn rcllcr neticesinde 
mü l:ıfi nddcdilınlşlcr 'e nırnıımede ida
re hevçıtnt seçnıeı. olmodı~ı için )"eni ı. 
rl:ır Jıcyelıni bir haflo !IOnra !lc>çmek üze
re mu,·nkkat hlr idare heyeti kurmuşlardı. 
Dün \'npılmo"ı 16ıııııı:tclcıı içtima hazı se. 
bcblcr dolnyısll~ on hrş Jtiln onrıwa bı
nıkılmı lır. 

l\lülıfın idari ı l!!rını on bes p:lin 
mııvnkknt hrvrı trıh·lr f'r!f'c-rklir. 

daha 

2 nci devre: R b d 
Bu devre tamnmcn Beylerbeyinin U g y e 

hakimiyeti altmdn oynandı. Beyler be. A I 018 n la, f 1an81 z la I 1 
Ylliler 15 inci dakikada, 30 uncu, 35ve yendı 
52 ncl dakikalarda birı penaltıdan ol- Frankfort, 28 (A. A.) _ Beynclmi. 
ınak üzere dört gol yaptılar. Buna mu- lel nıgbi maçının nihai neticesi: 
kabil Feneryılmazlılar 35 inci dakika- ı Almanya. Fransayı sıfıra karşı Uç 
da bir gol yaptılar ve oyun 5.1 Beyler- puvanla mağlltp etmiştir. 
beyi lehine neticeclndi. --------------

80nra, takımı yalnız hiikmea rnağlübl· 
yctlcre dcfil, mllli küme barlrinde bı
rakmak gibi t-0lllikell \"c nctlccsl hiç 
Uphcstx kli1bUn mranna olacak bir 

nılyctc dli~linnek, Fcncrhııhçe ldaN'!. , 
elleri için pt'k hatalı bir hareket ola. 

blllr. ·ı 
E!!ıkl \ 'C krymctll hlr klüblimllı olan 1 

t"cncrbahçcnln hngUnkli \'arl:rcttcn i 
kurtulmuı 'e milli kümedeki ~a~lara İ 
dcnm ctmf!Si İ!;ln. fo,ı;kilatla, seneler· 1! 

1 
ce Türkiye amplyonu olmu" hu de- ji 
ğcrJI klühllmUıün bir an ~' Vf'I anlaş. fi 

1 maoımı t('mP.nnl ediyf'IM17.. n 
ı: .. . ..................... ... •• ın::::xı:" ................... :ı ... ::a:M:tn:•m:t 

Bilecikte 
spor 

faaliyeti 
Di!c~ik, lHusu İ) - l' ç senedcnberi 

spor böigcs.i başkanlığını ya!)an Ni • 
hat Torumtayın sıhhi .. ebeblerle hu 

i!,3ten c;ekilmi§lir. flç sene evvel gayri. 
federe Uç klilplc kunılnn bölgcy~ ye. 

niden !:} klUb gir-miştir. ·Şehirde jim. 
nastık. voleybol sahnları tesis edilmiş 
ve futbol sahasında bir tribün inşa o· 
lunnrnştur. Asbaşkanlığa nafia fotı 

memurlanndan ve sporculardan Yeci
hl DM~i ~tirilmistir 

Bugünkü koşunun teknik neticeleri 
şudur: 

1 - Nuri Kuş Ankaragücü 51 daki
ka 4 saniye. 

2 - Erdoğan Ankaragücü, bir met. 
re farkla. 

3 - Orhan (Kocaeli) tasnif harici 
tekerlek farkiyle. 

4 - EyUb Yılmaz Ankarngücü. 
5 - Faruk Güneş. 
Bunlardan sonra ayni zamanda ge

len yedi koşucu, çok girift vaziyette 
bulunduklarından beraber olarak altın· 
cı kabul edilmişlerdir. 

BugilnkU koşu ile sayısı üc~ü bu lan 
seri yarışları puvan '·aziyeti şudur: 

1 - Eyüb Yılmaz, Ankaragücfi 5 
puvan. 2 - Nuri Kuş. Ankaragücü 6 
puvan. 3 - Erdoğan. Ankaragiicü 8 

kaya kadar ortalarda dolaştıktan son. 
ra yağmur topun seyrini takip edemı-

yecek kadar hızlandığından hnkcm o
yunu taltil etmek mecburiyetinde kal. 

dı ve 10 dakika sonra yağmur durur 
gibi olunca oyuna tekrar başlandı. 

Bu devrede oyun 20 dakika kadnr 
Oçokun hakimiyeti altında geçmesine 

rağmen İzmir takmıı bir netice ala • 
madı. Yavaş yavaş açılan güneş haki. 

miyeti kendi lehine çevirerek Üçok 
kalesine sık sık akınlar yapmağa baş
ladJ. 

23 üncü dakikada Güneşin soldan 
yaptığı bir hücumunda Rebii topu ka

leye gönderdi. Hakkı ayağı kaydığın. 

dan topu bloke edemedi ve SaHihaddın 
yetişerek Güneşin ilk golünü k:ıydettı 
Devre de 1·0 Güneşin lehine bitti. 

İkinci devrede Üçok çok gayret gös.. 

tcrmi§Se de gol çıkaramadı. Güne~liler 

33 Uncu dakikada Niyazinin ayağıyla 

ikinci sayıyı da kazandılar. Oyunun 
son dakikasında bir Üçok hücumwtu 

Reşat favullil bir surette durdurdu
ğundan hnkem penaltı verdi. Fakat 

'amık bu fırsatt hafif bir vuruşln 
kaçırdı ,.e maç 2..0 Güneşin galibiyeti
le bftü. 

puvan. 4 - Yakub Koşar Demirçan -
kaya 17 puvan, 5 - Kfunran Ankara-

gücU 19 puvan, 6 - Halit Galat.asa. 
ray 21 puvan, 7 - Osman GUneş 22 

puvnn, 7 - Alacddin AnkaragilcU, 22 
puvan, 8 - Macit Ankaragiicil 36 pu-

vnn, 8 - Süleyman MuhafızgUcü 37 
puvan, 9 - Hasan Demirçankaya 37 

puvan, 10 - Yusuf Muhafızgiicü 42 
puvan, 11 - Mehmet Güneş 26 puvan, 

12 - Faruk Güne§ 43 puvan, 13 Mu· 
znff er MuhafızgUcU 44. 

nstanbulda 
Jstanbul bisiklet ajanlığı tarafından 

sekiz hafta devam etmek üzere tertip 
edilmiş olan biisklet seri müsabakala

rının ilki dün sabah MecidiyeköyU -

B:ılmumucu çiftliği . Hacı Osman te. 
pesi - fecidiyeköyU arasında 20 kilo. 
metrelik bir mesafede yapıldJ ve Fc

ncryılmazdan Turkun bu mesafeyi 42 
dakikada katederek birinci oldu. 

Uarbiyc Giioil St'rcm.mıi yapar1(tfü 



Yıtknı yurt fell<ll<lerl: Memleketimizde meyvacılık 1 
Agasofya müzı:sı . E ril n v Ü m ~ v· v <§\ 

TlYrlküyecdle yetüşür 

Sultanahmet alanındaki en gU7.el e 
aerlerden biri de Ayuofya mi.besidir 
Binanın yapılmasına Bizanı impara 

torlanndan JUatinyanila tarafındar. 

mllldın 532 inci yılında başlanmıe ve 

548 incl yılmda yani 18 yılda tamam 
lanmıttır. 

Zamanının eıı meehur mimarların . 
dan olan Antemlyos'un yaptıfl bu e 
1er ıçin 361 milyon lira harcanmı§tır 
lıflmar, mUT.enln kubbesini daJre bfçf. 

minde ynptınnı?J, fakat yapıldıktarı on 
bir nene sonra bir zel7.eleyle burası yı. 
kılm19tır. Bu eefer kubbe beyzi ola. 

rak vücuda getirilmiştir. Kubbede çok 

1 
kıynıetll mozaikler vardır. Binanın ge. 
nlşlfği 7.000 metre murabbaıdır. 108 
bUyUk ve kUçUk kf'lmeri bulunuyor. U
zunluğu da 7l5 metrP.dlr. 

1453 yılında FatJh Mehmet 1st.an • 
bulu ele geçirdikten sonra burası ca· 
mi haline sokulmuş, bUtiln mozaikle

rin üstleri örtillmUştUr. Camie çevril- l 
diği sırada Fatih, binaya bir minare 

)"ptırmıştır. Sonra, Osmanlı impa -

ratorlanndan ikinci Beyazıt tarafın • 

dan bir; ikinci Selim tarafından da 

Me9valarım1z 
rekabet 

".l"lltkfyc, dftnya 111.ıettndekl mem1e. 
ketler nrasmda en iyi meyva yeti§Ü • 
ren bir memlekettir. Meyvalarımız bil· 
tUn dilnyn meyvalanyla rekabet ede
cek bir durumdadır. KilçUk okuyucula. 
nmıza bugUn Tilrk!yede yetişen mey· 
valarm çeşitlerini ve memlekete yap -
tıkl~ faydalan anlatacnğtZ. tlkönct 
U.illm meyvasını nlacıığız. Uztım bağ· 

931 yılında iki minare dalia i!Ave edi. Inn, TUrldyenin (500.000) hekt:Arlık 
lerek minarelerin sayısı dörde çıkanı- arazisini kaplar. 
mıştır. Cami avlusundaki 3adırvan. o- Muhtelif bölgelerde yılda yetişen U· 
kul ı t s it , .. h d tar f J zUm (650) milvon kiloyu geçer. Böy. 

ve mare u an . .ua mu a m. 1 lelikle hektar bnşrna (1000) kilo ka. 
dan yaptırılmıştır. BugUn burası mü·' dar r!Uı:ımekt.edlr. En önemli UzUm 
ze haline getirilmi3 ve duvarlardaki meı--·czıerl: fzmfr, Malatya, BW'!a, 
mozailtler açı1mışt.Tr. Burdur ve Mardfndtr. Son yırarda Ma-

iş ve atle bilgisi .. -. ... -. .............. .. 

bütün 
edecek 

dünya meyvala 
kadar güz eldir 

ıııa 

·~ 

ntn 'te lra~abada da 'pek ~t~Mwa 
çekirdeksiz Uzlim bağlan yetiş-tiril • 
miştir. En fazla kuru tlzUm satarız. 

Yq UzUm buna nazaran daha az eatıl. 
mak~dır. 

Yılda kuru olarak satılan Uzilm (20-
50) bin ton arasındadır. Memlekete 
en az on bir milyon lira kazandırır. 

Kuru UzUmler en ziyade Almanyaya, 
tngiltereyc, Felcmcngc, ltalyaya ve 
Belçikaya gider. 

lnc1r 
Türklyenln dı§arıya sattığı meyva

ların yüzde 26 sını da incir teşkil e • 
der. Memleketimizin bir çok yerlerin· 
de aahiJ boylarında incir ağaçlan bulu. 
nur. En iyi incirler batı Anadoluda 
yetl§fr. 

Menderes ovasındaki incirler pek 
tatlı, kokulu ve ince kabukludur. Bun • 

dan başka~ lzmlr, Ka.rabunın, Çepne, 
Urla, Foça, Kasabıı, Menemen, Mani· 
aa incirleri de çok lezzetlidir. Yılda 

satılan incir ortalama olarak (20-50) 
bin ton arasındadır. 

En fazla Alm:ı.nyaya, lngiltereye ve 
Bclçikaya gider. Yılda 9 milyon lira 
kadar kar getirmektedir. 

Fmdık 
Tilrkiyede meyva satıaının yüzde 

yirm!sini de fındık teşkil eder. Yılda 
10.15 milyon lira kadar memlekete 
faydası vardır. En iyi fındık, Karade 
niz sahil bölgesinin doğu kısmmda 

yetişir. Giresun, Ordu, Trabzon ille • 
rlnJn fındıktan pek meşhurdur. letan
bul limanından yüklenen fındık. Tri • 
yeste. Marsi!ya ve Hamburg liman lan. 
na yollanır. En fa?Ja kabuksuz ola • 
rak satılır. Amerika, fngil&re, Al -

H11y11f ve tnhfnt b'lcrf~t . -
j'ab::n nasıl 
yapılır? 

ve yumuşak sabunlar... Her iki cins 
sabun da yağlı maddelerin bir araya 
gelmesinden yapılır. Bu yağlar, hay -
vanlardan çıkarılan iç ve don yağları 

ile ze'tlnden ~ Hindlstanoevizinden 
çıkanlan yağlardır. Bunlann herhan· 
gi birinde 18bun yapmak istenildiği 
vakit, yağlı maddeleri ile içlerinde' bu
lunan gliserini biribirinden ayırmnk 

için kazanlarda kaynatılır. Gliserin çı. 
ksnldıktan sonra geri kalan yağlı a • 
sitlere soda ve pot.as mahliilleri konur 
ve sabun bu suretle meydana gelir. 

manya, Itaıya ba§lıca mUşterllerimW
dendir. 

Ba~ka meyvalıtr 
Meınlekethrilzc;le bu me~ ~4l'.'Cian 

ba.şka mey.vıi.lar di :y:eöşir ~ J.I«nlia_ 
Balıkesir ve B~dan Kastainonl! ı·e 
Boluya kadar batJ kuzey Anadolusun. ' 
da yetige.n kestane Jçerde sarf edilir. ıJ 
Bir miktar da Romanya ve Suriyeb'e \ı 
satılır. En çok Karadeniz ve Marmara 
bölgesinde yeti§en ceviz ağaçlarından • 
Marangozlukta istifade edilir. Mcy\'n.· 
sı da Fransa, tn.giltere ve Mısın ~tı· 
lır. Bundan başka, badem. armut, el· 

ma, erik, kaysı, şeftali, ayva, kiraz. 
kavun karpuz gibi meyvalar da çok 
miktarda yetiştirilir. Akdeniz iklimin· 
de yeti.şen limon, portakal, tunınc: gibi 
meyvalar da en ziyade Karadeniz rn. 
hilindc, Rize hava:isindc, Aydın civ'> 
nnda tzmlrde ve Akdeniz aabi11erinde 
yetişir. En Ç'>k DlSrtyoldan mahsul a· 
!mır. Yalnız Dörtyolda yU.z binden 
fazla portakal ağacı vardır. 

Göğüslük ~içimleri 
Temel'Dn Kamp anıları: 2 

Resımde görd~ 

ım ınrıa ~illerde 
ıapılmı§ göğüslük 

erdir. Bunlardan 
'loşunuza gideni siz 
fe aile bilgisi ve re
,im - i~ dersle
; nele yapabilirsi 
ıiz. 1 numaralı gö
~rQslük açık mavi 
t>erkaldandrr. O.ze. 
inde beyaz Per • 
taldan süsleri var
hr. 
2 numaralı glSğas
Uk: elbise biçimin 
ie ve açık penbe 
renktedir. Beyaz 
:üsleri vardır. 
3 numaralı göiWs
ük: beyaz krepd~ 

~ :indendir. K.ı!;3 kol 
----..11~----~~-----..-__ _, ·dur. Penbe kreı> 

den misleri ve fisto 
lan vardır. 

4 numaralı g~slük: kırmızı Dzerine beraz vunolden, kenarlan ve göfs<J 
beyaz efrltlerle sOslOdar 

I numa:a'ı<Yöğ\l~Jfi!t. fnce Brc:!eri i" • • \ 10 f:'n··nz t>ntı ttC"I ı·a-,•'m:'1ır. 

6 numaralı g5:nsıük, aı;ık mavi krepdondan, 1 nıunaralı a~üslük: p=mbe ll
nondan yapılniıştır. 

Kanıpta ilk gün 
UQretmenlmiz bize denizin lyiliklerinl ve tenallklaranı 

anlatıyor; den zden faydalanmanın yollannı bilmek ıazım 
O sabah, annem çamaşırıarımı, ge. 

reken eşya'arımı bavula ve küçük çan
taya yerleştirınişti. Yazlık elbiseleri • 
mi giymiştim. Sıcak her tarafı kavu
nıyor, yakıyordu. Babamla beraber 
yola çıktık. Kızıltoprak kampına gi. 
diyordum. Otomobile bindik. l{öprüye 

.,.eldik. Babam bir gişeye sokuldu. İki 
bHct aldı. Kocaman bir vapurun gil. 

• vertcsine çıktık. Tatlı deniz havası, 

insanın ciğer!erf nl doldunıyordu. Se -
viniyorduın. ÇUnkU bir, bir buçuk sa. 
at sonra arkadaşlarımın arasında ola
caktım. 

Vapur Haydarpa§a iskelesinde du
runca babam: 

··- Buraya çıka.cağız., dedi. 
Haydarpaşanm geniş .:nerdivenle -

rfnden şimendifer garına girdik, tren 
bizi bekliyordu. Herkes k~uyord:ı 

bir zil durmadan çl!yor. t.ren!n kalk 
mı \•a1·t;nin V"'·Tar-t•~nı haber \'Cri 

vordu Biz /le dic;..,.r volrıtıatla blrhl.tte 
trene bindik Trenimiz güzel k~klcrin, 
zUmrlid gibi yeeil bahçe ve bağların 

arasından akıp gidiyordu. Bin bir ko
kulu rüzgarı teneffüs ede ede ko3u • 
yorduk. Haydarp~an ayrıldıktan 

yirmi dakika sonra Kızıltoprak is
tasyonuna vardık. Burada inenler, bl· 
nenlcr o!du. Kamp binası bir az uzak
taymış, tramvay, otomobil bulama. 
dık ama. güzel arabalar sıralanmıı . 
yolcu bekliyordu. Bunlardan birisine 
bindik, babam: 

.. _Çocuk kampına1' dedi. 
Arabacı kamçısını §aklatarak araba~'! 

koştunnağa başladı. 

Okulun bahçesinde bir alay çocuk, 
kovalamac oynuyor, koşuyor, eğleniyor
lardı. Bazı çocuklar, henüz yeni gelmiş
ler, anneleri, babalan ile bir kenarda 
konuşuyorlar. 

Toplanma zili çaldı. Yeni gelenler, an
neleri~ bab8lanndan ayrıldılar. Ben 
de babamı Ulurladmı- Çoculdann toplan 
dıklan yere dolnı koştum. Hep beraber 
sıra olduk. Bir öğretmen bm okulun bü
yQk bir mufuia götürdü. Orada bütün 
arkadapr biribirimizle taruştık. Öğret
men kamp bayatını anlattı. Nasıl hayat 
ıeçirdilbnizl, bergQn neler JBpacağmıı
zı. kahvaltı. eileiıc:e. yemek. uyku, ban
yo zaman1anm söyledi. Kampta hePhDl
zin dikkat etmem, yapması w yapma
ması gereken ~eri anlattı. Sonra llep 
beraber smıftan Çıktık. Öğretmenim'zle 
birlikte kaınpm civarında gezdik. dolaş
tık. Okulun etrafını taliJdık. 

l(~mı var) 



Radyo 
-hAkirn 

dünyaya 
oluyor! 

AD Do 
AD Do 

ispanyada harp sahalarında yaralananlara 
ilk pansımanlarını nasıl yapacaklarını radyo 
öQretıyor; kayıplar radyo ile aranıyor ı mah-

volmak üzere olan gemileri o kurtarıyor 

...... :x 
Uuraaı ( •.• ) racl7oea; lııir dok· 
tora ait olan w teaiilNı için · 

ttıhlik~ hir ..... mikrobi· 
le aıılanımıt bWunan bir Miri 
ta,.,..n. . llll'nzlar · tualmdan 

çıilı~ttır· . Zehirt~ 
için ~n . ,taVfUI ,...._ 
m94i lbımda! 

Fo'rd şu söılerı söylemişti: "Geçen a· 
sır otomobil asn idi . . Onümüıdeki asır 
da Frijjder asr;ı olacak sanıyormnl •• 

Bu hükmün ilk kısmı doğru ''e rerin· 
de. .. ikinci kısmmda Frijjder ~-erine 
radyo kelimesini korsak galiba daha i~a· 
betli 'o)ur. Astnntz lµtYa~·ı i~!C>ttn ve ha· 
\.adan ~n bir ·asırdır. . 

Bugün bu kadar yüksek bir ehemmi
yet kazanan rad};oya dair bir Fran~ıı 
muharririn şu ~mr altiroruz; · . , 

Hitler Viyana}-a girerken. Vi)-ana şo
kaklanndan kopan çılpn ve neşeli gü
rilltülai radyo ·ile dialedilc. Bbitmm 
sesini radyo sayesinde tamyonU, id3m 
andalye.sihe oturan' bir m8hk<ımuil 5011 

llSderini, İngiliz ktalı eekiıirlfi Edvann 
vedamJ biıe raciyo getiriyor. 

Hitlerin Viyanaya ıirlti müna..a.tile 79P11an teahünab 1'ad70 evleıimlze kadar ptlrdiı en aakta 1.u1anan, ea büyGk orfcestnlann 
· E'Ylerinıbde cİinl.,ebili,.ona; Madam Ruznltin ..mi., Bahrimabitleri ....... W. ~sene nadyodar. 

Sevinç. ıstırap. ~ seslerini yal
nız radyo ile dolrudan dolruYa· işitebili· 
rorm. Mahvolmak om olan gmıileri 
() kurtaİ'Iyor. ispanyada. harp sahaJa.. 
nnda yaralananlara, ilk . p;uısımıin1anıu 
nasıl yaptıracaklarma dair ~ ile l· 
~t miliyor. ~; IJ,imlerin, dlhi· 
lerin ve canilerin yaıdımosı olmugtur. 
~ .,.~... ....... "ttfd)'o 

kitap gibi bir kudret ft bir ihtl_yaçtır. 
Geçen hafta radyomun dOIJ:rwsim çe. 

vintim. Ses ·~ plipdu: . 
,.Bur-. Ko'kJnya. Riea etleri& Bütlln 

ln,an mz.ım blnl ·dinleıin; Cllıan TUnbi 
~'bir ltıfiliz, bir Az.an •ferinin 
tollan masmda öldil. Bu M/a,, lnıiliıin 
lımini bil,,.;yor, faiol lllbül cı•l.,indı 
alıi bir 'J"ncil buldtL .B• lndlla iferial• 
tlı bir kadın f otofraf•ıt altmda "aşiımın 
bir lıatıraı., itllafilt HU4a ;,.;a,, .om. 
AZ.a.s bu lcitabı 111 1uırıi ~Ulnlba. aiıut~ 
ne göndermek istiyor. Kolonya radyosu 
t:tvap bekliyor.,. 

Artık bu çe§it havadis kimseye hayret 
Vermi)·ecek kadar umumi ve gündelik ol· 

mu~r. Mese!A Nevyorkda bir otelde o
da.ruzda trq oluyorsumız. Ansızm oda
nın l>İr k~inden makirie hayknınata 
ba§JJyor: "İmdat, imdat 6 ma cade 54 
Qncü eokak. Bir adam kansını öldflrdil. 
Polis, imdat.,. Mınldamyor&unuz: ''Sa· 
bahtanberi i1çünCQ vaka .. ve SOktlnetle 
tntŞ o~ devam ediyorsunuz. 

İnsan her ~ye ne kadar ı;abuJç alı§J .. 
16rf Din titr tuid»e ltbl WJelckl edlı.t 
rad;o, · buatln evimizin musluk, yahut 
telefon gibi en adt eşYasmdan bir " ol· 
muştur. 

F'°t iadyo, daha yirmi ya§ına )"mi 
girmiştir. Han,gi icat vardır ki yirmi se
ne içerisinde dünyayı bu kadar ,şiddetle 
atakadar etmiı olsun? 

1912 deki Titanik macerasmı dÜ§ÜllU· 
yorum. Eler radyo o vakit bugQııJtjl ka
dar taammüm etmiş ·olsaydı yüzlerce 
insan ölümden kurtulmuş olacak~. 

Dütüniinüz: Vapur bir buz . adasına 
çarpıyor .. Telsiz derhal faaliyete geçiyor 
ve S.O.S. ip.retleri yağdmyor. Civarda 
dört vapur var. Fakat bir tanesinin tel· 
~ yok. ikinci~ telsiz \'ar, .fıkat me-

1 I IH lıS ,! A ~ K. 1ST1 RAP VE F A.C 1 A ROMAN 1 

- Ya! • cllye tekrarladı.. O bqka. •• Zavallı kardetfm!_ Ben· 
8e ~tiln kıbahıtin onda olduğunu 1&1lJYOr ve atanm bulmaya 
~um. Demek bottm& bir gayretmiı bu ... Bir erkek bq. 
baUu eeven blr kadım JQçbf.t aman affedemez ve etmemeli
~. Yazık ... Ferid ytızllnden sakin hayatına bir gönW acısı ka
~!tıran kardeelme yazık ... 

munı gece çalışmıyor. Üçüncüsü telsizi 
alıyor. fakat anlayamıyor, yirmi dakika 
sonra telsizin tekrar edilmesini istiyor. 
Yalnız bir Alman vapuru telsizi alıyor 
ve derhal kaza yerine ·dolnı yollanıyor. 

Fakat buraya yetipesl . için iki buçuk 
saat Jizıindır. Halbuki en yalan gemi, 
ancak ~ dakikalık bir yerdedir. 

1912 racbomm '»şl•f1PC 4midfr. 
(Harbin ba§ladılı 1914 de tıiÇ bir tane-
rede telsiz yoktU) radyonun keşfine da

. ir merhalelerini biribirlne bailarsak te
ktmülon ne kadar kısa zaman içerisinde 
olduğunu anlam. 
Bir lhtlraın bUAnçosu 

1837 de Amerikalı Mors telgrafı icat 
etti. 

1887 de Alınan Herç elektrik dalgala
nnrn mevcudiyetini söyledi. 

1888 de Brenley, Detekteunı icat etti. 
1896 da İtalyan Markoni yirmi sene 

babasının Bolonyadaki emlAkinde tec
rübelerle meŞgul olduktan sonra Londra
ya geldi. 8 mil mesafeden bir elektrik 
dalgası gönderdi. Herkes mucize diye 

haykırdı. Ertesi sene biribirinden 12 mı1 
uzakta ild' harp gemisi telsizle muhabere 
ettiler. 

İngiltere derhal 32 telsiz telgraf mer
kezi tesis etti. (Bugün Amerikada 22, 
milyon radyo postası var). 

1901 de lngi,Itereden Temöve S harfi 
gönderiliyor. 
li.li. ~ ... , ...... -ev· 

'~ 20~ ICfYJ\ §Q,.~..Qillha.bn ... 
ediyor. Halbuki 1930 da ayni Markoni 
Elektra ismindeki yatında Napoli lima
nında rahat rahat otururken odasındaki 
bir dfilrneye basarak Sidneyde bir am
pulu yakabiliyordu. 

1912 de Londrada toplanan milletler
arası konferansı gemı1ere ~siz telgraf 
konması mecburiyetini kararlaştırdı. Bu 
gi1n harp gemileri hariç 15.000 gemide 
telsiz telgraf cihazı var. 
Radyo ·sili haklkt bir bA.bll 
kulesidir 

Radyo neşriyatına gelince: Bundan 
on sene evvel Pitisburgda bir otomobil 
garajinin damına yerle§tirilmiş olan ilk 
radyo makinesine mukabil bugün Nev-

yorkda Rady - Siti 71 katile hakikt bir 
Babil kulesidir. 

Radyonun babası sa)"llan ve birkaç 
hafta evvel 93 yaşına giren Branley, söv 
leri ve musikiyi radyo ile )'8}ınağr du
şünmüştil. 

1881 de Paristeki mileltlerarası elek· 
trik sergisinde merakldar. kulaklıklarla 
operada verilmiş bir piyesi dinliyeb11~i
ler. 

1883 de Frankfortda 6 kilometre uzak· 
tan bir opera radyo ile dinlendi. 

1913 de Alman doktor Brödov Ameri
kada bir konseri radyo ile neşretti. Bu. 
büyük heyecan uyandırdı. 

1920 de fngilterede ç.etimsford istas
yonu günde iki defa kısa programlarla 
radyo neşriyatı yapmağa ba~ladı. Gün· 
tük program birkaç musiki pıa.rçaıı:r ile 
günün haberlerinden teşekkQJ ediyordu. 
Bu teşebbils çok mü~Atla yilrüyeblldi. 
Sanatk&rlar mikrofon önünde çalışmaya 
razı olmuyorlardt, hüktlmet bunu bir 
kanun ile mecbuı1 yaptı. 

1921 de Amerikada, siyasi haDeruır 
(Deva.mı 16 incicUJ) ._ Y!A BAN C 1 O 1 L,L ERE NA K,L 1 HAK K 1 M AH FıU Z D UiR 

arkadagı veya a.rkadaşlanyla. burada oyun maaaaı ba§mda ge
çirirdi. Oyun bazı geceler sabaha kadar ıstırer, neticede 4ok· 
torun anünde toplanan fi§ler Nimetin çantuma aktarılırdı. 

Suad sallanarak ayala kalktı: HABERİN EDEBi 1'1-.tlRTKASI: 30 

Dokto Nedim gösteripiz, çelimsiz bir adamdı. Buna rağmen 
kadınlar arasında bUyUk bir stıkleBl vardı. Hattl birçok, ken.. 
dini bilen kadmlarm musikiden, edebiyattan, faldan biah8edeıı 
bu adam için varlarmı yoklanm harcadJklan muhakkaktı. Böy. 
le olduğu halde son mmanlarda tali tersine d&ımttf, 1Ihaml Pa· 
§8.l'.'m km Nimete o göntu vermit. bu sefervanm )"Oğuiıu o har. 
~ya b~la.nııştı. Elindeki bittikten IODl'I. d& fil kmn&ra d(S. 

kerek kazancıy!a bu aile arumdan uDklqmama yollanlu te
mine çal131Yordu. 

- GönUl işine Allah kantU' Feride Hamm ... Onun için ıs
rar bot bir gayret. hele-&evdlğtnizln adım öjremnek istemem 
!Danasız olur. Bu acı hakikate ulqmak laM!mezdim. Konuema
mıznı beni çok Uı.en bir noktasmı daha aöyliyeoeğlm- Sesiniz 
8abllıanm sesi. Kon~ ayni konUIU§. .. Oğlumun sizi ni· * kendi anası kadar sevdiflnl timdi daha iyi anladım ... Çok 
Daemnunum ki ruhunuz ve duygularmız ona benzemiyor~. Evli 
bulunduğunuz halde bir bqkasma göııttı verecek kadar baya. 
lı Y&ratrlıılısmız... Ofluma anasını unutturduğunuza bakarak 
m1zi ondan yüksek sandıkça ua.b duymuştum. Çok tUkUr ki al
dallJDJflm. 

Suad, gözleri gören bir adam gibi kapıya doğruldu. 
Sabiha. gözleri görmiyen bir k&dm gibi yerinde mıhlanıp 

&:aldı. S'u:ıd kapıyı kaparkf"ll, gen~ kadm bir kiilçe halinde ye
ııe yuvarlmdJ. Biraz önce, Suad'in devirdiği iakemle gürUltu
SUnün b!r başka tib'JUsU kl.S§kihı lotluklannda dolaştı. 

-JV-

D OJ{'T()R Nedlm'ln aeai, oldukça. ktıçtlk, fakat temiz döşen
mtı odanın dumanlı havumı dalgalandırdı: 

- Rest!... . . 
P.ok,r maaaaı ba§indaltilerde biri kadın, Uçü erkekti. Y~

h bir kadın da oyun oymyan geı:ıç, oldukça toplu, kumral b'..r 
k'4nun ye.nmda ayakta duruyordu· 

Bu iki kadına djldraWoe baka.nlar, oıılarm aııa. kız oldukla • 
1'lılı anlamakta gUçlUk çekmesıll. Aralarmdalrl yae farkına ra.i. 
l1ien blribirine benar yerlP..ri. goktu. 

AJakta duran Refika haıınnefendi, mil~att askeri doktor
I..sa.n merııuin tıhamı Papnm karmıJdl. iKocumı kaybettfk-

Yazan: Hasan Ras~m Us 
ten eonra servetinin kIB& bir zaman içinde altından girip üstün. 
den çıkmlf, kIZI Nimeti bJribirini takiben ilrl defa, iki zenginle 
evlendtrmlş, onlarm elind6kini de yeyip bitirerek üçtincü koca 
için ava yatmış zevk düşkUnU birisiydi. Nimetin de bu ci
hetten anaamdan geri kalır yeri yoktu. 

Masa ortasında paslarm topladığı fie yığım insanın ittihuı· 
nı kamgılıyacak bir derecedeydi. 

Nimet: 
-Pas!, 
Doktonın arkadaşları: 

- Peki! • dediler. 
IUğıtlar açıldı: kare sekiz! 
Fitler sa.yıldı. iki erkek, önlerindeki renkli yuvarlaklar. 

dan doklonın önUndeki kadar ayırarak Nedim'e uzattılar. O· 
yun bitmiş, masadan kalkılmıştı. Bu gecenin kahramanı da yi. 
ne Doktor Nedim olmU§tu. 

Vakit 11&bahm dötdUne yaklaşmıft,ı. Refika hanım, Nimet ve 
Doktor, doktorun arkadaşlanıu kapıya kadar götürdüler. 

Gecenin karanlığı altında ezilmiş gibi uyuyan Kilçük Moda
nın kaldmmlarmdan yükselen ayak sesleri karanlıkta erirken, 
onlar yine dumanlı odaya dönmtl§ bulunuyorlardı. 

Doktor NH'lim, Refika Hanmılarm bellibaJjh dost.lan araam
da bulunuyordu. Onu bu ailenin mUstakbel damadı diye tanıyan. 
lat mevcut olduğu gibi .. akraba" diye bilenler de vardJ. Böyle 
bilenler belki de diğerlerine nispetle daha fazlaydı. Her gl1n 
böyle olmaa bile, haftanın birkaç pceelnl yanmda getlrcUif bir 

Nimetin de Doktor Nedim'e kal1J zaafı vardi; Aı:laaiYle 
mtitemadiyen bu yUzden kavga ederlerdi. Refika Bann, Ne. 
dhn Beyi beğenmez. dalına ondan ••tokos adam" • diye bahse-
derdi. 

Nimetin anası odada çok eğlenmedi Kızıyla Nedtm Beyi yal· 

nız bırakarak yatmak için çekildi 
Nimet biraz fazla toplu olmuma. rafmen, herkes ta.ra.fmdan 

beğenilen, gtme1 sayılan bir kadmdı. Yorgmılap niBpetfnde 
güzelliği artan bir kadm. lete ılmdf, kanapeye keııdiııi bıraka-
rak oturufU, uyimsuzlufun uva1 yllzlbıe, Yeall ve bll. 
yük gözlerine verdiği ifade onu d~ 1ııoe ve I~ bir ~ gös
teriyordu· Güzel, çok gllze1 elleri vardı. Dolgunluğunun kra 
gisteremediği parmaklarından birini tllillyen bOyllk tatlı ve 
pmldıyan bir yU.zllk bunlara daha bqka. bir gttalllk veriyor. 
du. 

Doktor Nedim, atorlan sıkı mkı kapa.DDUf, iki pencere orta.
ama yer!~ kanapede oturan ve dOştlneeli g6rftnen Nime-
tin yanma yaklaştı: 

- Benimle konupıak iat.edlğinl eöylemiftin Ntmel.. Şimdi 
görll§eblllr miyiz, yoksa yatacak mımı ! 

- Gerçi yorgunum ve .Yatmrn. .lhtlvacım var ama. görUe
sak eo1r bd olacak. 



Aragona cephesinde 
ltalyanlar harp ediyor 

~! 
Gayri federeler 

arasında 

BCll"HloM eeMtlMmftt<b 

.... Baftarab 1 incide 
TıWflıSe Cumburi7ttçilerin !taıyaa 

g<inUUOlcrine kafll q iJl blılikltrini. 
bilh111a htcı •• Kampealno fukalwı
m 11vkıtmit olduklan Ulvt edilnıcııt.
dir. Bıa brblana da snubvemıti kınl
mJJtıf. 

Lejyonerler milblaı bir dart yol ıP. 
~ olan Vfl - tt. - Alprl171 da sıı~ 
etmclı munffak ohnufllrdır. Bu ıu· 
retJı denbdea ve Nadrittaı yapılan 
dUpa.e.n naJdf~ Md çtldlmif olmak· 
tadır~ 

ltal1antardan telefat 
Jtoma. ıe CA.A.)- Rlemen bilclJrll· 

dillM ~"· Araıoıı ccphaindeJd ta. 
arruı ..... es. 9 marttubm !t&lyan 
gbWlUleri latalanndu 29 u ıubay ol· 
mü lbeıe 282 Jdti 81mllf, 123 tl aubay 
olmak here 1472 kiti yıralanımt ve 
aynca 3S kiti de kaybolmUft\U. 
LAf ve icraat 

Banelona, 28 (A.A.) - Ha-biye na
sın Pcrito bir nutuk irat ederek Cum
huriyet hükUmetinin yalms terfk edi-

ci ta.ılır al:nakta oldutuau, halbuki, 
Frankiıtlerc mUıahlr olanlarm onlara 
ınilhim cıiktarcla harp mabemetl ıan
:dermckte bulunduklamu töylemfftlr. 
200 tayyarenin yaptıjı 
bombardıman 

.Bıraelona, 28 (A.A.)' - Mmr mil
dafaa neıareti tebliğ ediyor: 

Aragon cephesinde tiddetll muhare
beler oh!ıqtur. Pranldıtler, bUcwala· 
nnı bilhu11 Kandaeno iıtibmetiııde 
P'ragaya dolru tevdh etmlflerdir. 

Bütün hücuınlar pU.kürtUlınUftUr. 
Y.mza Ciyana layılannda ban meni
ler kaybedilmittir. 

, l'ru.kiatleria 200 tayyare-1, Frog•yı 
•bardıman ıtmek ıuretiylı öf leden 
eonraki taarrun ifti,falı: etmiıfu. 

Akpm ilHrl Franlriıtler, Cinbyı 

v .. ı lolmutJ.ardıı-. 

Cumhuriyetçilerin bat.wyalan, Ebfin 
eeaubunda Prub12ıra dört tayyare. 
llııi dUtOrmllftllr. JPmlriıtler, Kodone· 
n. Be!atontı n Tontcllta ff Valde • 
tıormo iatikametiııde taamu etmitler-

•· lılutUm%lar ıaıoı ıcsıuse yapı· 
11D ffdc!etU muharebelerden eonra pU.. 

ldhtOlmutletdir. 

Cumhuriyet lıpanya11nda 
mlllt blrllk 

lıl..arit. 21 (A.A.) - Arap tur• 
ııuaun Tüametl karpında mukad • 
w birlik tenhttrleri çofalmaktadır. 

Geçenlerde bir itJW akdetmlt olan • 
9ml it Wrlili ve IDilıt it konfedıraa • 
yonu tqeldrilllerinin reisleri mllhim bir 
mldnf tertip etmifleıtıHr. Hatipler bO
ttln lgUm aUA imalltmm •ntmlma· 
1r J$ha blylk gayretler earf etmefc ~ 
vet etmlJlerdir. 

Roma 
müzakereleri 

-- Bqta.rafı 1 incide 
Fransa Te So'f)'oUer birllli ayai tarzda 
Qıoelı:et eder Ye tnılllz plAnıoı tam olarak 
tatbikte taabhllllerinl yaparlarsa, ltalyanut 
,UntllUUerJnl calıraealı mahlmdur. 

DIJer taraftan Pariı Te Londrada roa. 
lQmdur ki ltalya, aylardanberi artık takvf. 
ye kıtalan yollamamış YC İtalyan gönlHifi-
hrln adedi de ualmallta bulunmuıtur. 

tt..ın Loadnda aldılı taabhüUertne 
mftmklln oldu6u kadar dllrüst bir surette 
riayet edırken. salAhlyettar İtalyan maha
fillnln mDtahede eyledlll gibi, Fransıı 
sol cenah partileri, İspanyada bir mQda. 
halede bulunalmuı için propaıanda faa. 
llyetıer:lne devam etmektedir. Fakat böyle 
bir mtıdahale, çok vnhim neticeler vere
cek q ATmpac!a sulbü bozabilecek bir 
mahJJel alabllecekUr. 

Baraclon.ı. 27 '(K.A.)' - lllllt ml
dıfaa nenretinin tebllli: Şark cepheli: 
Dilfman, Bujan.losu ipe muvaffak 
olmuı •• Jatalarımm Xlftdaanoau tü
liyeye tebar e7leml9tir.Kbre'nln cenu. 
b~ dOfmanm tlddetll tazyiki dtvun 
etsnektedir. Mu n.ıu Mataaı_. Acua· 
•icayı ve Kaatollotcyi tahliyeye meo • 
bur olduk. 

Eatnmadun. cepbeıl : Talavcra bfSt., 

ceaiııde, ld~rt klS,U iHa.1 ıttlk .,. elU • 
ur aldık. 

EııdUJU. cephesi; Dilpuam Hlp 
~ra de Xalatran mmtabamda ,.aputı 
Wf bGcumu kolayhkl& tardettilr. Diler 
cepbdııde byda ~ bir ..,- 10k
tuı-. 

Praako eephealnden plen 
haberler 

Sarap, 27 (A.A.) - Haftl mu. 
ha biri bUdirfJ'of: 

Bu akgam karanlık basarken, gene • 
ral Yacuc ordusu Jatalan KaıtaJonya 

aradaino ıimıiflor 'H Ma Selıorreini 
za ptetmiflerdir. 

Ayni aaatte Frqa tcbri de taımmi
le muba .. ra altma alınmıt buluııuyor
du. 

F...nko kuvvetlerinin ileri lıaralrol-
ları tehre girmiılerdir. Bu Jı:unetler, 
Sinb phrinin ıol byıtmı bet altr ki
lometre genitlik ve üç ill bet kilomet
re derinlikte iJgal ctmiıterdir. 

.... Ba.§taratı 8 tı:ı.dd• 
şaşkın bir hal aldı. Onların bu hali ta. 
kmım bütün hatlarına sirayet etmekte 
gecllanedi, mevsim baımda çok güzel 
maçlar çıkaran bu takımda • geçen 
haf ta Eseya.n ka.r§ısında olduiu gibi -
panik başgösterdi. 

Re.kiplerinin bu sanmtısmdan isti· 
fa.deyi bilen ArnavutköylUler ise To -
dorinin ayağıyla ikinci sayılarını da. 
kaydettiler. ı 

lKlNct DEVRE 
Şişli takımı ikinci kısın& Vahabı 

merkez muavine, Nuban da ınerkez 

muhacime geçirerek bafladJ. ll'ak&t bu 
tekil de fayda vermediği için. 10 un
cu dakikada tekrar blr detitlkllk ya. 
pddJ: Vahab merkez muhaclme, Nu • 
bar saf içe, Suldur da m~kez ınuavt
ne getirildi. HUcum hattmm Nubarla 
takviyeal derhal teebin! pterdi. Bu 
devre daha. Uıstiln oymyan Ştılllller. 
38 inci dakikada Nubarm mkı bir lll· 
ti1 ile bir gol da.ha kazand ktan 10nra 
benebrllli temin edebilmek tçbı ICll 

dakikalarda bllytık blr gt.Y"'tle oyu.
dılana da, ArnavutköylWer galibi~ 
ti kaçırmamak için ellerlııden pleni 
yapa.rak mtısabakayr 2..1 galib olarak 
bitirdiler. 1 

Pera - Kurtuluı 
Gilntın IOll mu.ahakaaı Şui Teeca • 

nm hakemliği ile Pera - Kurtulut ta. 
kımlan anamda oyııandı. 

Bu maça tarafeyn au kadrolarıyla 
çıkmıelardı: 

Pera: Koço. Hristo, V748t..ardi - Çi
{'OOiç, Etymı, Ço90ı - Filipcı, Ço7afı, Bu
dun, Bambino, Talea.8. 

!Kurtulu§: Panayot. Miçuli, T~ 
Hmto, Dra.go, Pul!J08 - Anfftn03, Pvl
yenidia 11, Pulyenidia 1, Mike, Tmıaf. 

Müsabakaya mtitevazfn bir tekilde 
bqlandı Kurtuluşlular uzun paslarla, 
Peralılar ise, kısa paslara yaptıkan 
kar§nklı alanlar ııayesinde top iki ta. 
le &l'Mmda. mekik dokuyordu. 

Dakikalar geçtikçe Peranm daha a
ğır bastığı g&illdtı. Ba.mbinonun aaf
h sollu eUtierl rakip kale için her an 
tehlikeli oluyor, faka.t Kurtulua kale

Fran11z ltçilerl ıil&h gönderil· cisinln muvaffakıyetli oyunu eayeain.. 
meılnl lıtiyorlar de semeresiz kalıyordu. 

Kaen, 27 (A.A.) - Bunılda bir nu- tık devre Peranm hafif UatünlUğil 
tuk ~yliyen cencl iı konf e~raıyonu altında, f a.k&t golsüz olarak beraber • 
aekreteri Jubo, ıerek maU, gerek harici Jikle bitti. 
aah•ırda faal bir politika talep etmif- lK!NCt DEVRE 

tir. Dtinci kısma. - ilk devrede ayağına 
Mali sahada geçici yarım tedbirlere kramp giren • Kurtuluş sağ açığı çık. 

aleyhtar olduğunu bildiren Jubo ucUm mamı§tı, on kii§ kalan hasnnlaroıa 
le demiıtir ki: karşı Pera.lılar bu devrede daha bas-

Xambiyonun, kredilerin kontrolunu kılı bir oyun tutturdular. 
ve trlSıtlerin devletlettirilmeıinl iati~ MUnferid KurtulU§ akınlarına mu • 
ruz. İtçi, milavat ve IOfYBl adalet da· kabil ustalıklı hUcunılar yapan Pera 
iresinde yapılacak mılkaddea birliği muhacimleri nihayet sağ açıktan Fill
rcdde~kl• beraber, çabıınamak rr.. panm 8w bir vuruşuyla gUnUD ilk ve 
'fi ile iktifa eylemlyoc:ek ve faal uınumt son golünü attılar. 
creve kadar gidec.ektir. Bu l'Ql 'Kurtuluşlula.."'a bir kaın~ı te. 

Harict poUtil:a bahsinde Ju!ıo, ko'J. aiJi yaptı; beraberliği t.emin için bil· 
lektif emniyete sadakatini tebm'üa et· yttk bir enerji sarfetıneye baeladılar, 
tfr!J\it •e demlıttr ki: onlarm bu gayreti oyunu tek kale ha· 

.. _ tıpanyol ~etine asker detu, 1 llııde Pera aleyhine çevirdiyse de YL 
fakat ıUAh gCSndcrmeJiyiz, f spe.nyol kaladıkları fırsatlardan fazla. heyecar 
miJcti uumda bucUıı dilnya ıulhUnün yUzünden istifade edemiyerek musaba.. 
mubdderatr ~zuu babsolmaktadır.,,, ka.yr 1-0 mağltıb bitirdiler. 

••cennetin en güzel 
kızı,, evlendi 

.Meçhul bir ealıar, bilhassa. kadını 

blr an tolnde '6Jıretln en yüksek zirve
sine ulqtırmakta çok mahir olan A. 
merika, bu defa da ''Cennetin en gUzel 
kıır •• lAkabını eldden hakketmiş 16 ya
tmda. bir pnç km, sinema yıldızlan· 
nm f:D meehurlannı bile kıskandıracak 
bir töhrete kavutturdu. 

Fillıaldka bugün gelen ecnebi gam. 
teleri, orta ~e bir Amerikan t.ııtıııı:!ll!'ilii'• 

müzikholil olan "Cennet" te dansözlilk 
eden Hope Çandler adında meçhul fa.. 
kat son derece gUzel bir gene; kızın, 
yUz elliye yakın ga21etenin sahibi ve 
Amerikanın adetl matbuat kralı olan 
Itandolf Hearst'm oğluyla evlendiğini 
haber vermektedirler. 

BUytlk bir ketumiyet içinde yapılan 
bdivaç merutmini mUteakip, yeni ev
liler hemen A vnıpaya müteveccihen 
balayı seyahatine çıkmıılardır. 

Kocamı niçin 
öldürdüm? 
Onun bir kadın yüzünden 

benden ayrılacağını biliyordum 
GUzel kadın, kocasıoı IHdOrmek için, 

bir somyaoıo içerisinde saatlerce 
naMıl pusu kormue ? 

Perill7U. Parlattn pek de uzak olmıyan Buııa ralnıen kadını lUW1 uzadu'• btf8ıı 
küçllt bir phirdir. lıte bu ıehirde, bir tak ettiler. Bu istintak tam on bito aatl 
bankanıa müdilr muavini olan Ferman allrdU. Silaan, evveli he.rteyi iııklr JQ}U-
l>ölari )"ata#ında uyurken öldfirüldU. He- na sa-11tı. Fakat sonradan, cioay•t aoceat 
nl\s 19 yaıında olan bu ıcnç, ıehrin bir Perpinyana gittiğini ve kocasının d6.n\\-
köfelfnde. bir dul kaduıuı malı olan ev- şfinü ıokaktaa ıözeUedJihu IUrıtf etti: 
de otuııı1ordı,ı. ''- Kocamua bir kadın 111Ullnden 64ıa-

22 mart sabahı bu .,. ....ıs n aaklndl. de1' aımlmak islf41iilne emla olınalc i~I· 
EY aahibi madam Ponı kalkb ve vakit uordum. Bu huauıto deliller elde cdetıtlir• 
hayU llerlemlf oldulu halde klracıaının sem mahkemeden le,tılmde bir bol'P'1"" 
henilz uyaıımamı1. olmasından hayrete kararı alacaktım. O aJcıam bekledim vı 
bafladı. kocamın bir kadınla buabcr l~erlue glr• 

1>6larl allealllln oturdulu tarafuı ka- di4inl gördüm.,. 
pw kapalı tdl. Halbuki bu eaattı banka Bir taraftan kadın istintak edUlrkelle 
mtldilr nıuavlnintn, tılnin baoına aitnıui diğer taraftan da dıvanuı aomrı duılrlc• 
lbırudı. rf arasında bulunaıı kumaş puçaa. Oıer1 n• 

Madam Poaı kapalı kapın wrdu; ce- de arqtırmalar yapıldı. snzanın eU>ist 
np .ıanıadı; takınalım J'Qkladı, kapı Jd. dolabı ı6sden pçlrildL Telunıı elbiaelcrl 
ııuı delildi.· Açıldı. birer birer tetkik idildi, fakat ~ bir 

ET, Ahibl kadın korkunç blr manzara elbise bulunamadıtı ılbJ, o klımaıtao yapıl 
ile kUf\lqlJ. Feroaa Dölarl, ntak tıze. mış elbise de buluı:ınıa«U. Kllllik bütün a
rinde pijamaail• nbyordu. 8e"11a• W raştırmalara ratmen cinayete llet olu ro-
turtQll yeml1o çoktan &nılltttl. YelYer de meydana çıkanlamach. 

o.-.da bt9 blr .ıwı buluıımadL Bu itin PoUs, bu cinayeti kadının lflet·Utıne J.a• 
blr ebıQ9t oldulu fQpbeltıdL Efn>"' do. nlydL 23 mart ıecest SOıanı tekl'U' lst!c
hnulmanııt. ~ece bnftınlmunış, vap ettiler. İkinci btic;TaJ> da hhincisl 
bert1J 19ru Jw!ncle dara1Qrdq. Odada kadar uıuo oldu. Dokuz saat ıtlrdQ. KadıD 
bir bolulma oldulunıa ı&tencek hlçbit sabaha kartı yoflUJlluktaıı bllkla bir hll 
iz yattu. de itiraf elti: 
lkl defa terk olunan delikanlı - &eı, baı ~ıd11rt1tmt 

Sonra, hıçkırıklar içerisinde ebuıs-etJ 
Acaba DöJari hınsi karanlık maku.- bfitiln lafaiJlUJe a..tattı: 

dın kurbanı olmuştu1 Daha cinayet gecesi, _ 21mcui1XU41"l.,I UldJ"ı ~ıwıarzo 
arkadaşlarile birlikto neşeli neşeli yemek otomobilimle •eldlm. Otomobllf opar«ıma· 
yemişlerdi. nrmıza yakın bir ucrde bıraktım. AHflt• 

Zavalh adam, kadın '" evlenme işleri manın bentle olan anahtar.ını kocamQ vır• 
yüzünden heyecanlı ve hareketli bir ömGr ınemlıtlm. Evine ginn bir iradın f(bl c:ınaJ 
ıeçlrmtıU. 1ki defa evlenmiş, Ud evten- tarla kapıuı açtım. lr•rl.11• girdim. (:akırıı· 
meşl do bopnma ile netlcelenmiştL Bina. la tlıuonın iJHrlndekl kumcrıtan bir J.: lSo 

enalcyb cinayet tahkikatı Ue uAfaşaıılar muu kestim. Soml/G demirlerini 4l'Glı.klcı
bunun blr aşk facluı olmuı taruiyeıi dım. /çerlıine o'rcbllccck kadcu bit 11cı 
Oıerinde durmutlardır. açtım. Sonra karanlıkta kocamın gtllıirıJ 

BilUln şüpheler çok elddl olarak madam bekledtm. 
Sfisan GQris Qzerlııde toplanıyordu. Bu Bıı kkl•llll aodlaec aQdı. Ba rınııı 
kadın tkJ sene enel banka mlldilr muavi- 1at11l~n utırabuıı cn~uıu. Ka• 
nUe nlesımlttL Bo~m• danlan ullye cam gere on.da evine döncuı. Salona olr• 
mahkemesinde sörfilüyordo. medf. Dolnı odalına ı•r.tf tahftt. Gfc4S 

Fernaa mtuJ ilk defa. PDO blr ltalnn taaf bin dolra apada. 
Jnzil• evloomlf, fakat çok ı~meden aı- Tamamen uuııdaluna kani olu.ca raf.Ü 
nlmı~lardır. Fernan 20 blrineitc~n 1936 odaaına girdim " heama lk"f hrıan ıtk
da Süıan Geriş Ue evlendi. Bu, Silıtnın hm. RowlDu .,.,enlın(ndlr. 
da ilı:incl evlentıtdtr. O da, ilk defa zen. J:ocanu 6ldilr0rken hiçbir l'f cta,a.
.ın bir emllk eahlblle eTlenmiş. aonra medim. lCa/am tamamll• dıınmı,. ,_,._. 
Roma mahlremeat kararlle aJ'l'llmıştır. btnll4imden azalclaıntııtı. 

Süzan ulzun boylu. ıOzel bir kadındır. Kocam kımıldanmadı bile .. Biran fçerf-
Bukuk tahsili yapmııtır. Perptayan baro- rinde ltaılaltan dlllme geçmlıtl. Sonra te
sunda kayıtlı bir avukattır. Şehirde iyi blr ltfpı:ı •Vden ''"'""· Olomobtltme lllıttlint• 
f(ıhret kuanmııtır. Vı Eltne d6ndllm. 

DölArl, şen bir delikanlıdır. Eflence)i Katll kadın bu tradct(!en aonn clna:ret 
sever. Kadınlarla birçok ,opbeli macerala Aleti olan roveJverl aakladıfı nrl "da a6f• 
rı urdır. Eler ıehirde dolapn dedikodu- termiıtir. 
lar dolru ise banka mQd€1r maavini, daha --------------
çabuk ayrılmak nJnına kansının dostla. 
rından birlalnln kollan arasına dllşmeai 
için fırsatlar baıırlatınıı, ldeta rorla ka
nsını aile yuvasına ihanet ettlrmlttir • 

Bu dedikodular ister dolru olsun, bter 
olmasın, muhakkak olan bir şey var: Ev
lendiklerinden iki u aoQra I>6larl mab:
kemere mnracaat etmif, bopnma daTaaı 
ıçmıştr. Halbuki karısı anne olmak Qıe-
n~L 

Döllrlnln ~Ul olarak buhındula salonda 
arattırma npan emniyet memurları ıenç 
aıQdftr muavintnhı bir fotojfrafıoı parça 
parça edilmiş olarak buldular. Bundan 
haşka salonda ıenlı bir dıvan buJunuyor
dui bu dıvanın somyaıı açılını~, somya. 
nın demirleri blriblrlnden uıaklaştınla
rak bir adamın yerle!Jebllcceği bOyüklftkte 
bir yer acılmıştı. Bir saç teUe ve bir ku
ma' parçası somyanın demirlerine takıl
mıştı. 

Döllrl ile karısı arasında para lhllllfı 
da vardı. DölArl evlenirken kansının blr 
kısmı &ervetlnl kendi flzerlne ıeçirtnılştl. 
Sonra, ayrılma sebeblerl bulmakta fevk&- , 
JAde kurnazca hareket etmllJe ayrılmaya 
aebeb olma suçunu tamamen kansının n
zerlne atabilmişti. Du TOzi)'el karşısında 
madam Süzan hem davayı, hem de koc;a. 
sına cihaz ol:ıralc verai~I sen-etini kaybe
decekti. Böyle bir vadyete meydan ver
memek lcin daha talil kararı katlyet kes. 
betmcden kocasını öldürmilt Olması hab· 
ra gelebilirdi. 

Diler taraftan DölArlotn ilk kansile 
tekrar evleneceği şaylnlan da meydana 
çıkmıştı. Silzanın bu şayialardan da habe
ri vardı. Belki de kıskançlık bu cinayete 
sebeb olmuştu. 
itiraf 

Zabit8 memurları bu tkl noktayı dOşQn
dfiler. Oıılafa göre Süzan dıvanda sakla
narnlt kocuını beklemiş onu, tamamen 
u:rudu~na kanaat getirince fkl Jnırşunda 
öJdQrmtıştür. 
SQıan kocasından ayn yaşadığı günden 

bert fehlrden uzakla~mı:,, pek yatında 
bulunan Elen kasabasına gilmifllr. 

Polisler SUzanın evinde uzun araştır
ma yaptılar. Fa.Pl hiçbir feY bulamadılar. 

DoKTOA 
Necaettln Aa .. gun 
Hor ıDıı sabahlan lelda baçafa 

aqamJan 17 dee ıo ,. aau Lllc 
il tayyare ıpar1m1nlan Ddnal cWre 
ı 7 numarada bastalanm tabal eda. 
Cumartnf cünled 14 deD ıo,. a 
dar baltJllanm pa,ru·a, Kunm. Ha 
ber okuyueulanm dalrupoa mub· 
bıJinde muavene eder. Telef : 23953 
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küıı olduğu lca&-r uzamasını istiyorlar
dı. 

Korkulu bir hikaye 
L~man KaramanolJla 

* 
Blribirleri1l• taıuıalı iki ay kadar 

oJnw,m. Her ikiıt de ayni fakültenin 
ttlebeıi olmıalarına raiınen, iki .., eY. 
"-lhıe celintiye kadar biribirluinin 
~udiyetlnden bile haberdar deliJ. 
dilet .• Bir tesa:lüf onlan bir sa:rd• Jıru. 
IJlattınmt ve tanıımıılar<h. Serap c5k
teıı inmlı glbl kufiama sxkan Ferdi)'t 
•Ulü uzatırken, ıırtmın Orperdlllnl 
ı.&.etmit ve bil"N kızararak konut
"-llftu .• 

Çok ıtıkb bir ıeceydi .. Evler, ajaç
lır. yollar, aym donuk aydınhit altın• 
"- ildeta beyu sibi g8rUnüyorlardı. Bir 
arJradq topJantı.mdan d~nüıte, Ferdi, 
Serfıbı evine ıCStürilyordu. Kaç ıUndUr 
devam edtn eUnefli cünlerin iyice ku
rutmuı olduju çamur yıtınlannı çiine· 
yerek ıssız bir tarladan ge~iyorlardı .. 

arkadaşıqun evine ders çalıımağa git
mittim. Erken dön111ek karariyle gitti-

deta uçarcwna kopnaia bqlachm. Pa· 
kat bu esnada, arkaından, beni dehıete 
dilıilren bir takırtı ititthn. 

Sanki tahta kunduralar giymiı bir 

adam beni kovalıyordu. Servilerin ara

amdan, korkunç, bir baykuı feryadı 
lıkaettJ. Takırtı gittikçe yaktapyordu. 

·Bu eanaC!a ı»lr 1iay&f .,. Daa a 
meğe bafla.IDlJtl. Serap lalJa\h •• • 
b}'U'ak -.- l'eıdlala 111•1 • ... 
ladı. 

Altmlt gttncl8r b'1lt lılr •111 ı ır 
hnretlnl iÜ• .... ..... ...... 
aa.çlarmdan, vQcudanclp ..... ... 
fujer kokual7lo bapnm dlwllllDI lıll
setti. 

Bu garip ilrpermcycı, kendi de hay. 
'-t etım.iıti.. Fal.at haddizatinde bu 
hk tabit bir heyecandı. Yani g-s ~ 
~ ~mdiy~ kadar ıuurunuıı altında 

)lpyan HY1Dtk arıur.unun, M..ctll 
bııa.Na arp karpya ıeUnce bbdtnblrt 

Gece yarııı idi. Yollarıda kimseler 
görünmQyoıdu. Hiç konuşmadan yU
rilyodardr. Ferdi, hafifçe kıısılmıt bir 
Hile: 

iim halde, derse dalmıttık. Saat on bi-
re ıelmitti. Yolların korkulu olduiunu 
söyliyerek arkadqını beni aalıvermek 
istemedi. Anneme. daneceiime dair .as 
vermıı oldutwn için iaıw ettim ve, ,o
la çrktsm. Korkacak ne olabiliıidi. Hır-

ırzlar hen;M gibi bir mektepliden ne 
ümit edebiHrlerdi? 

Cesur adımlarla yürüyordum. Fakat 
yolumun mezarlrğa çıkaa noktasın• ge

llnce, içime bir korku dilştü.. Yamn 

yumru, sayısız, mezar tatları ıö•lcrimi 
aldı. Karı bir bulut ıfbi bu rnenner 
dilnyısınrn üetin\l kaplanuı olan ser

viler, batımın üatilnde mUtemadt bir u· 
iultu ile sanki inliyordu. Koprea11Da 
yilrilyorduaı .. 

Gayet bllyilk bir elin omuzumu tuttu

ğunu hissedince db üstil yere çöktilm, ' 

karırmda boyu servilere yaklaşan miit

hi• bir mahluk peyda olmuıtu. 

Gö•leri korkudan büyilmüt olan Se
rap, Ferdinin kolunu sımsıkı yakalay• 
rak, bofuk bir sesle: 

Keçileri, tahta ayakbplannr, _. 
nrlığı, garip mahlftka lılr •isinde a. 
nuttu. Titriyen genç km ko&riı~ ~ 
dı. Bagmı kaldırdı. TitriJe,D ........ 
ru, Sera.bm yarı açık ..,,,.,_ .... 

DıeJdau ~- idi. Sırtmda hi .. 
''ttlitl bu !a\'lp Urpmnt ve heyecan 
lllha>"t b:lded1ii adamla brfılattılım 
'-!atan. bir haberci ınahlyctindc idi. 

- Sbi dinliyorum Serap 1 • dedi. • 
Suap Jralbinin tıkırtıaını dinlemeğe 

dalJmtb. 
- Bu ıeco ıtiylemek delil. dinlemek 

letiyoram. blr ıeyter aıınlıt •. 

- Bak f. Bak! .. tıte kar11da o siyah 
keçiler var .. Buraya geliyorlar. 

Dedi Ferdi anlattığı v~':mın heye

canına ke.pılmıftı. Serabın gösterdiğ1 

yerde, kara keçilerin dolaştığım görür 
gibi oldu. 

kundurdu ve. ö7lece bl4ı1lr. 
Ataçların arumcla ._ ......... 

kulu bir hUrl,... ..,., r 11 ....... 

farktnlda olmadan, birUıidedllla Wır 
na dOşen sevgililere. 11Jc allıl -
uzun haykırdı. 

L...a KAltAIMJIGGUI Blribirlerlni sdıuk ginııe.ğe batlbd,.. 
-· r.Unter geçiyor bu tctadüflere ıh
._ ıc~ler daima ayni uatte ayni ye.r· 
de biribirleıini ıönnek içln, uydurma 
ttbepter icat odJyortardı. 

Dedi. Ferdi. ''kendisi için çıldmhlı 
roı tarleıcııt mi? ... clif'i "'üıUndü. Bu 
J11dııh ıec.nin ıaıai.dil, \çblde oaa 
MTCillni anlatıı\llc çek ıilael olacaktı. 

Fakat ~yliycell ıözlerin ne tekil
de karşıl&MCalau bilmiyordu. Seıt 

bir mllnbele 11NbWrdi. Bu düıUnce 

bU. .Wtkanh11 titretti. Sevclabal anlat
malı hapa bir cU.,. bınkarU. daha 
._,.. pJlvdtn blbsetmelf, llMM1l 
bapta cetmlt 11.trbacl blr ftlc"ıyı an· 
l•tmait mtlaulp c6rdU. 

Serap heyeeanb filmleri Mviyordıı 
amma, bu derin 1111blilc içlnlı:le ve lta 
tCltha yolda fen. halde korkmala blıto 
lamıfb .• Ferdi deftftl etti ı 

Dökürri işleri eksiltmesi 
lstaobul 'felefoo MUdflrl8jllndea t 
17-5-938 ta.ribinde açık eksiltme ile ihalcıai ya~ 11• ... 

muhammen bedelli 50 adet yarık boru ile 60 adet menlıol bplk ft allı ... 
müba:vu11 iti puarhğa çevrilmittir. 

Her iklli de guip bir kunetia ttll· 
ti .ıtıııda bulunduldanm ~ 
~er •• Fakat s* hallh blf 
le9 olan FvdJ ,Seraba ld.ı.nıtctea bir 
"' anlatml10f. Se.rap, hortı~ bel· 
li etmemek için Jfeıdinin yllaüne bü
ıııata cesaret edem.iJ'Ol'du. 

- ktenen Serap. çok aeneler evvel 
ıeçmlt bit nk'ayı aıılatlıJım.. 

- Birden yolumun üzerinde iki Jca
ra keçi peyda oldu. Nereıden çıkml§lar, 
dı? .• Biliyor muıun Serap mezarlık ara

tından fırlayan iki keçi bile lntaru kor· 
kutuyoı-. lcrtık adamakıllı kopala bat· 
lamııtım. Fakat, nalll oldu bilmem. 

önümde dolapn keçiluo benıeyeıı bir 
ıiirü kesi muarlarm arumdan taaki fıı 
kırdı. Şeytani birer mhJQk gibi, aeaaiı· 
cc etrafnnda kotu,or, sıphyarlardı •• 

thaleai 11-4-938 tarihine müaadif panrtClll cUDB .n ti .. -
dilrlük merkH binumda toplanacak Alım, Satım Komisyonu h1UQI u ıti 
tcra edilecektir. tık tem.inat 162 liradır. Nümuncleri hergün Lenam n... 
iremir.de görülebilir. 

Dedi. Serap he~ mmterl aey. 
retmeği pek severdi. 1tfnaenaleyh te
reddütsüzce eeyap wrdl.. 

- Sizi dinliJOMD Perdf .. 

İsteklilerin mezkur ıün ve saatte ille teminatlarile müracaattan (159.SJ 

fsf an bul Deniz Ticaret MüdDrlllJl-Bndea ı 

Yıf\'}adıtım:z bu sUr'at aerında. blri• 
bitini 1even iki insanın, bu ~ cıa. 
~ tek kelime aö7lemelden iki ay ceçir
!Qeleri IMtyret edlltcek bir teY cibi 11-
rQnür. Fakat her Wlin1n do biru mü· 
cup .,. futa hulaa o1duklanm dlfb· 
l\lek bm .. Sonra ayni dtltb~ tle fkl. 
•i de bu ~r ·el heyecanlı günlerin mtm-

Genç adam .,.ı alplıı nsle anlatma· 
1• bafladr: 

- Altı ycdt teııe ol\ıyor. Gene bay
ı. pk qılflı bir ıteeJ'dl.. tıntlbantar 
plasiıtı •• U ıat bir ıemtte otura:ı bir 

Alnımdan 1:ıuı pbi terler akmal• 
baflamııtı. Bu ne &aıiP blr ıtsrll ldt 1 

Hayal g6rmt\,crium.. Çtlnktl bacak· 
Janma temaı ettiWednl hllledi,ardwa. 
Elimden çantamı atatü dıılıa !ulh I· 

Müdüriyet motörleri için açık eksiltme ile ahnacak 20 tcıG ben .. * 
lif edilen fiyat haı<idi layık görülmediğinden keyfi~t ayrıl tera!t dal&llllde 
10 rün ftlilddetle temdJt eclilmittir. 

Taliplerin 29-3--938° salı gUnU saat 15 de Galata.da DaUs Tlcant 111• 
düdüğüne teminatlarile birlikte müraı.;aatlan ilin olunur. (1G19) 
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~=ril~<fretli aıetresi nilıayet c&:
cl~n dütnıU1 ve söylen:üt olduiumuz 
veçbile. iki aydanberi bfeabılınb bit ıe 
kir:te kovurmuştu. Fakat unutulan Ma .. 
kol, Bastiy müdürü ok'"trak kalm.ı ve 
bu kalm duvadar ara11nda tıpkı bir 
ma:ıpas ıibi ölececiııi , kendi ktn 
dine sorma.ta batlamııtı. 

Mösyıs Jalı: .tekıu onun odauna ~ir
d" :i zam.Y.'l, dU Barriyle beraber ilk ga
r:· ~ r.e!!ri esnasında kendisini iyiee tet-
1-:k etmq olaıı hapıane !1lUdtlrlJ, onu 
çek sotuk bf.r tekilde Rl'fll&dı. 

- Eh t .• Mlıyij .. MBı,a.. ,J.ktı ıatf .. 
ı..;ı?. 

- Bvet.. M&~ Jall r •• 
-Eh t Görmek iıteditfnb atkmı 

ıördiintıı? Menuıunıunuı? Şu Mide. 
iillo gtlle r Çelrilebiliniıüı •• 

M51JCS Jak m0bal4ia!ı bir te9UU
la: 

- Affedersiniz .. möay5, dedi. bir ıey 
söylemek istiyordum .. 

- Ne var pne? Site pnu haber .._ 
reyim ki acde i!lm vat .. 

._.. P.ktıt. Şu halde lGt:fen mösyö 
tö..ı,. d'A ... ar bana t11Hm edbt. onu 
röttııecetını.. 

Hapisaııe D'lüdürü adeta yerinden sıç
radı. Oıau ba:rrtte dÜJÜnlaüt alan 191• 
bu t.ıep deiiJ.. flbt maa,a Jalmt bir· 
denbire at-mı olduiu imirane taYn°" 
dt: 

- Bu ne? Aklmıır ~ OJUlıJOrtU· 
nıu? Siıi temin ederU. 1d bw'ada bir 
çok bot hücreler ~. ve bualaf •• 

MO.yij J ak uaınetli bir tan:la: 
- Okuyun!., 
Marki dö M&kQl. r:nöa.yö Jüın kea • 

diıin~ uzatmı! o\dutu klildı MUÔ. 
sür'atle g:öz ıezdirdi. Kısa bir tükılttan 
IOQta da: 

- Bu tam&rniyl~ muntazam bir ,. 
•wwwsa1ı. Dofraaa m&y&. Ja~ lb 
l\tldarı olan bir lnaanunız.. ÇUnkG bu 
klftdı pek az kimıteler kraldan kopa -
rabilirler.. Bazı adamlınn Baıtlyden 

'Sıkmak auusu göıterıııelcri, kralın hiç 
hOf UM citmea... Miaal iıteneniı. ken
dimi ıöıterebiliriın. çünkU. hlll bura
dayıaı .• Doiuruıu si.ıi tebrik ederim .• 
Kimbilir belki de sizin saycniıde ben 
de hürriyete kavuturum .• Möayö Jıık ..• 
Eter beni himaye edeceğinizi vaad et• 
meneniı mi buradan "bnsıam. 

M&yö Jak, içtnde bir~ da istihza 
bulu.nan bu ıözlere cenp vemıiyereJc 
eğildi. 

Hapiaane müdürüne edince, o da, 
govezeliiiııi blraMa ıanp .ıl~retçtyi 
daha bUyük bir itinayla tetkik ediyor· 
du. 

Birdenbire değişınit bir aeale: 
-- Buldum?. 
Dedi. Möı7ö Jilk ta mUstclut bir ta.· 

vırla ıordtt: 

- Çok kıymetli mi bulduğunuz py? 
- Sizi nerede aördUiümil dütUnO: • 

yordum ve bunu buldum? . 
Mösyö Jak, ilrper:iiiini beni etıııiye· 

rck sakin bir sesle, sadece: 
-Yal .. dedi .. 
- Evet .. Yanılmı:yorurn! Sizi Ber· 

!inde gördütn.. Pruayı kralı büyük 
Frec!rikin neıdine elçi ofarak ı\ttiğim 
esn~·'arda ... 

Mösyö Jak cevap ver~di.. Fakat 
yavaıça. hiç belli etıneclen, sat elinin 
işaret parmatuıda taıııdıit büyük yUzü
ği.in tapnı drprıya çevirdi. 

Mösyö dö Makol devam ediyordu: 
- F;..kat bir lıayli delitmitslnbı. Si.ıi 

burada çok miltevazi bir halk adamı o· 
larak buluyotum .. P.:albuki siz, orada, 
ikti~ar sahibi büyük bir atilzade iclin:z 
ve en kuvvetli f8hıiyetler tarafınd n 
hUrmetle seJimlanırdmız .. Doğrusu ta· 
ta kald•m. mösya Jak t •. Berlinde c8r· 
düfüm adam si~dinia, değil mi?. 
Mlla~ Jak ıofuk bir •eıle cevap 

verdi: 

- MUmkündilr, çUntU çok seyahaf 
ettim. Fabt mevzuu bahsolan ıey b1ı 
değil .• Bu uvalh genç mahpustan bah· 

------------------~~~r:noPO~MP;;.:.:..AD~~mt:..:..'------~--i&il--"--
neye harfi harfine itaat etmekten baş
ka blr teY yapmıyorum; ve hep kulis
te kalarak devlet iflerine aala kanıma· 
maca karar vermit olmama rağn:.en, 
kralın husust hayatı üzerinde oldukça 
bil1ilk bir te5ir yapabiliyorum.. Beni 
iyi anlayın. mösyö .• Fransa kralını ev 
ve aıle ahlikı haricine çılmr.:ııması için 
çalışırken, memlekete habn sayılır bir 
hizmette bulunduğumu ıamıediyonım .. 
Meııılekete fa7dah hizmetlerde bulun • 
mak, adece harp meydanlarında ve 
nuırlu "°'ecliıinde olma~. Benim ro
lüm son d•rece miltevazidir~ tarih bu 
hi.zıııeti brdetaüyeccktir1 fakat ben, 
on befbıd Lt\iyi atk caıibeJerinden 
kurtarmakla. ayni umanda, Fran&ayı 
bir çok aefalet ve batıl felaketten. kur· 
tUllU§ obııuyor muyum?. 
· Şmlye fiıleıneğe lib:um görmediği 
bir hUrmela: 

- Hiıkkıru.ı var, mÖJ)'Ö, dedi.. Bu 
yaptıtıuz tey ıayet iyi ve derin bir 
politikadır.. Şaıkın ve sefih bir kral, 
meml•tin betbahthğr, çılgrn ın&1sraf
lu, yeni verr;ilcr, k.ırr;a12lıklar demek. 
tir .. Yeni aervetlcr ve altınlar elde et· 
mek için harp demektir .. Öyle ya biltün 
bu metreale.: •• 

Şövalye l-irdenbire sr:ırararak liustu 
ve ürperdi: 

- Ab! diye mınldandı. Ya o! O!.. 
Kralın sevdiği o 1 •. Evet t Kral onu sevi
yor P.. Betbal:t kadın ! .. 

lıl6syö Jak, ıövalye d'A•aasın elini 
tuttu ve boiuk bir ıcale §Öyle dedi: 

- Korkunç söıler söylodlııiz, d~
likanlı 1 Jan Antuan Puassondan bahse· 
diyonunuı, defli mi? Sevdijiniz ka
dından t Evet! .. Kral onu aeviyort Ve 
bmt buraya getiren sebep te itte bu- 1 
dur r .• Dinleyin beni! .. 

n•Aaas, titrlycft ellerini alama &6-
tilrclil. Kralın bq qkııu hemen hemen 
unutm,uftU t.. Şimdi ne 8irenecekti ?. 

M8a)'a Jak devanı etti: 
- Kral, bu 1i!ze1 ytft'Uya Aplı: oldu. 

D' Asaas bafırdı: 
- Fakat o, flmdi artık nfemı '/lr, 

Kocaıı ... 
- Kocasını sevml70rt.. Onu Jds Yır 
z~ ıevmiyecekl Bu se.e8 _.. 
desi, mlSaylS Hanrl US Honaı cfBe)ıel 
gibi bir çirktnilk cannanm um! ... 
bilir?. 

Ş8valye atqin bir telle: 
- Eveti ~ett Rakbm ..._ d, it 

adamı tevcma~ • 
Diye mınldandr 'M u•lreı tılt • 

kiyetlc illve ettl1 
- Jfakat fU halde, ____ .. 

M8sya Jaık dal 
-Henüz delf!f. ı 
Diye cevap verdi: 
n• Aaas heyecan tçfncfe tolg,.r, 

periyordu. Kufıamdaki _,. '111 ..... 
miyetinden amt fttPbe ........... 
diği ıcyJere taınamiyte 1l1aat tehcıl • 
atlar, onun son ıOphelerlnl 'le ba .... 
etti .• 

Fakat zavallı çocuk ne kadar ..... 
duyuyordu! Bu adamın demir• aı.. 
da, kcncllslni bir arı lç!ade imla ,.. .. 
mitsizliğin her derecesine u1attına .. 
mahirane kelimın altında ~ lll1t 
biriin korkunç ntırapJar ~ ....... 
ni hissediyordu •• 

Möıyö ]at, cGderiQI, bir aa "" 
ondan ayırmıyorc!U. 

- Madam d'EtyoJ, ıı:r.11 ._... ""' 
miyor, dı'ye devam etti. hJıat .._...., 
mekte gectkmtyece~. 

D• Aıaa.t, inledi: 
-Ah! .. 
- Bu genç kadını~ O.. 

tetkik ettim. Onda ..ı bir ıı.a ..... 
Hayatı kat'iyyen bilmiyor" Kon•lıı 
ideta nefret ediyor. Kral 11111 ..... 1ııt. 
la yakışıklıdır. Bilh&ua sarafed • 
krallık preıtlji vardır .. h ..... _. 
lek, neticede ona nilllfap ._,..ti .. 
yapacak? 

- ımu Aıır Bvet~ ~& 111111 
JStıraP. çekiyorum: r .. 
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8116.p. 9 P. L: 
Sıhbl vaziyetinuden şüpheliyim. Öyle 

.ıannediyorunı ki. bildlliniz veya bUmedJ. 
iinfı bir rahatsızldhnız Tardır. Bunu bir 
doktor muayenesi anlatabilir. Ya§ıotı 30-
35, boyuntt% uzuncadır. Bfinyece de ot. 
dukça zayıtııınıı. billği senr bir yara. 
dilı~t.asınız. Rahııf~tıhk hakkındıı si~ ne 
dlyornınuı'ı' 

B UTUN tafıilttile karakterinın; 
. mesiyet ve kuturlannın; sizi 

hayrete dUJOrecek kadar vazıh ve sa

rih olarak huıuaiyetlerini.ıi; tuttuğunU% 

veya düıündüğünilz iıte muvaffak olup 

o!mıyacağını.rı nihayet bet farkla yap
ruzı size e8yliyebilirim. Bana bir ga.ze. 

teden, bir kitaptan veya aklınızdan ya

zaeağml% dört satırlık yazıyı; aon ay .. 

!ardaki imr.alanruzdan ikisini gönderi. 

nlz. 

debilmekten uzaktır. Bakmakla ınükellef 
oldtıltıınız kimselerin de ~k oldu~nu 

.s6yUyebi1lrim. 

-601-

Bakırköll -16: 
Tutumla olmamak yilzüıı"i:Jeıı l)utun·duğu. 

nuz vaziyet. herhalde bayatınııda ağır bir 
yük olarak sid sıkmakta oha gerektir. Ar· 
%111arına gem vurmayanlara. lıAdlseler gem 
vurur. Yaşınız ortadır. Şışman olacaksınız. 

-507-
1
,. ____ ....., _________ _,,._,__ _ _. ____ .,, ______ AbJgan karakteriniz yazınızdan anlaşılı

yor. Eski yazılarınızdan parcalar gönde-
B. N. B: 
Boyunum •e bünyenizi sfı yazmış Oldu· 

tanuı için bu hUStlstıı bana söyliyecek bir 

görmek fevkalade sanlmayabilir, fakat 
tahtakurusunun tahtakurusu olduğunu bil· 

rebillrsfnh:. · 

~J' kalmamıştır. Ya~ınııı kaU olarak tayin 
edemedim, fakat yıızmızıı:ı bazı hmrnsJann 
dan anladığıma ıöre slnnlnlz 30 dan ~-uka. 
rı olacaktır. Faal ve . hareketli bir zatsı
ını. Fakat bo faaliyet ve hareketiniz dere
cesinde hayatınızdan bir randıman ela. 
mamtfa pek benrlyonunuz. Bunun birse
bebi kendinize pek faı:la güvenmenizdlr. 
Zekl ve tahslllniz yldir. Böyle olmakla be· 
raber zaman zaman kendfnl gösteren ~
malklrlıiınız menfi neUceler basıl eyliye. 
tektir. Seri iş görür Te f!Jlen bekledilUnlı 
rua'ksadı göıönünden a~rırmazsınıt. Ruımr-

mek şarlilel Maddl vaziyetiniz iyidir. Faz. 
!a nazlı büyütilJmilş olduğunuz da muhak. 
kaktır. Görü,Jerlnlzln, düşündüklerinizin 
hedefi, haklkotf görmek olmalıdır. Buna 

-602-

Af.C.Ş.G: 

Yaşınız 25-30 dur. Bünyece (lrtasınız. 

BoyU.Duı uzuncadır. Bugünkü hayat dere-

-599-

T.R.7.K: 

Bazı adamlar vardır. Hareketlerini ruya 
ile tayin ederler. Bunlann kafalarının u-

cenizi beğenmediğiniz için ilerinlzl hazır
lamak üzere çalışmaktasınız. Ecnebt bir 11· 
l'!an öğrenmekte olduğunuzu tahmin edJ. 
yorum ki çok iyidir. Memur olduAunuzu 
da tahmin ctmekteyJm. Başkalan hakkında 
daha çok samimi olmanız, şahsınıza olan 
itlnıadı arttıracaktır. Faıla hareket etme
mekte olmanız şi~an!anıak .istidadınızı 

arthnyor. 
ltn1uzdan biri. de, ba)·alta neye kıymet 
'ferip neye kıymet nrmiycceğinizl hakkile 

yanık olduğuna inanmak hayli güçtnr. o. 
lacakJarı fek mi, cm mJ ile tahmin ve ta
yine kalkışmak dıı ciddt bir görüş sayıla· 
mu. Bu sözlerle ne demek istediAlmi an. 
lamı' olacaksınız. Çünkü haddızatında ze. 

~03-

jfaçka • EuM! - 30; 

tayinde U:radıihnır mOşt\ülAthr. Bu tah
lil hakkındaki mütaleantzhı eski )'azıhırı
:ııtıı sl>nderlrseni'l ba~kaco. ~eyler de söy
JlyebiJlrim. 

-598· 

~bidln Ç. Z: 
Jlın?e kendinin kolayhkla kaptır • 

rrı1.k istidadında bJr gençsiniz. Yafıntz 20 
etnfındadır. Boyunuz artadır. Bllnyece 

kisiniz. Ya!Jınız 25 etrafındadır. Tahsiliniz 
iyidir. Fakat eski telkinlerin tesiri alhn· 
dasınıı. Zihni melekeleriniz, Adeta bir 
medresenin küf kokan duvarları arasında 
çalışıyor gibj. Zamanın icaplarına uyma. 
li• meebarsuntıl!. 

-600-

Parayı çok seven Te her şeyi para ile 
ölçen bir zatsınız. FazileUerin bile değeri 
para ile ifade edilmek gerektir. Bu kadan 
elbette çok fazladır. Gençaf nfz. Onlinüzde 
uzun seneler var. Hayatınızda en büyük 
kıymeti, bir tek dm1Je inhfsar ettirmek 
doğru değildir. Birçok işlerle bir z:unanda 

F. H. - lıt: meşgul olmak istemeniz de işlerden temin 
normalstıılz. Hal-at ile gözleriniz arasında 
"'akalan ff hAdlselere birçok renkler Te• 

ıen blr men~ur var ıdbf. Bir bakımdan bir 
ıabtakurusunda bir bülbül huı1uslyetleri 

İmzanın okuyamadım. Acık ~eklini gön 
aermenb:, tam bir tahli!e imkAn verecek .. 
lir. Ya~ınn; 30 etrafındadır. Zekf, faal bir 
zııhınıı. Maddi vaziyetiniz sizi tatmin e· 

edebileceRiniz mavaffakiyet derecsinl 
çok azaltıyor. Rakiplrlnfzin kuvvetli oJma. 
sı ihtimali, dana metodln bir talı~manııa 
lüzum göstermektedir. 

___________________________________________________________ ..... ____ __ 

- Bunun olmaması lhn:ddıt!. Fran· 
urun sel!meti namına· ve. bithana1 za. 
ten bunca ıstırap ,ekmi§ olan ve ken -
dislne son derece hUnnet beslediğim 

ıavallı kraliçenin se11meti naııuna, LQ· 
inin bu yeni hatayı yapmasına mini o
lunmalıdır ! Kraliçeyi bu kadar ağlatmıJ 
olan, krallığı neredeyse mahva sürük
lemesine ramak kalan sefil düıes dö 
Şatoru'nun, yeni bir metresle . istiblif 
edilmemesi lhımdır. Billıana ki, bu 
metres. güzelliği ve eençliğinden dola
yı daha tehlikeli olacaktır 1 

o•Aaaaı, bir hrçlanğı, gırtlağında 
6 :üçlükle boğldu, mösyö Jak da mem • 

nuniyetfni, derin bir merhamet maske· 
ııi altında gizledi. · 

Bu mahirane maskeye aldanan §Öval
ye sordu: 

- Bana acıyonunuz. öyle mi?. 
- BUtiln kalbimle, •İze kim acımaz? 

Afkn:ıuda o kadar gonç ve o kadar sa· 

IDimtıiniz kit. . 
D"Assas. kısa bir sükilttan sonra. 

birdenbire sordu: 
- Fakat size bu fikri kim verdi: 
- Gelip sizi cörmek fikrini mi? Ken· 

tli•il Jant. . 
Şövalye çılgın bir sevinçle bağırdı: 

-Ot.. 
- Siı: de takdir cderıiniz ki, ilk ha-

reketimin onu gSzetlemek, onun söy· 
ledilderini, onun dil§Undüklerini anla
mak ola.cağı pek taıbiiydi. tıtc böylece 
öfrendim ki o, bir kaç pndenberi ve 
bilhaua dll&ünü a.riftainde, hep p;val
ye ~ Anaa adında birisinden bahset 
miş, onu görmek iıtemiı .. 

Genç erkek ürperiyor ve vecid içinde 
l.nrnldanryordu: 

- Benden bahsetmi1 t Beni hatır fa·
mıı t •• 

- Malu~ topladım.. Mevzuu bahis 
fhdJ9 4'AnH'rn m~ul bir kabahat
ten dolayı Bastiy'de bulunduğunu öğ
rent!im. Krahn ağzını aradım, o da ba
nı1 bu d' Aısas'r bapiunelde mtıhıfaza 

etmege hiç te niyeti olmadığın~ sadece 
ona bir ders vermig olmak için böyle 
hareket etiğini söyledi. Bütün dostla 
rımı tahrik ettim. Bilhassa kont dü 
Bai-ri .• Sizin yaralamTŞ olduğunuzt fa· 
kat size bundan dolayı kat'iyyen .kızma .. ' 
yan dü Barri çok uğraştı .• Hülba, si• 
zin tahliyenizi elde ettim ve i~te gel· 
dim!.. 

Şövalye gayri şuura bir ~ekillde: 
- itte geldiniz r. • 
Diye tekrarladı ve hemen teceasilı 

ve endiıeyle sordu: 
- Fakat benden ne istiyorswlUz? 
- Bunu anlamıyor musunuz?. 
- Beni mazur göriln .. Deli gibiyim •• 

Çok rica ederim, açıkça konu§Un L 
- Mesele gayet basit, Janm, kısa bir 

zaman içinde kralı seveceğine eminim ... 
Fakat ayni zamanda eminim ki, Jan gi· 
bi. ihtiyatlı ve zeki bir kadın bu ser• 
gilz~te ancak kalbi bo~ olduğu takdir
de atılacaktır. Eğer bu kalbi o, batka• 
sına verirse, bir aırğr, kralın metresi 
olmak gururuna feda etmiyecek kadar 
mağrutldur .. Onun bu ~şrğr, olmak ister 
misiniz? Janta on beşinci L~i arasında
ki aşılmaz mania olmak istemez miei· 
niz? 

D' Assas ürpererek bağırdı: 
- Bu roJ için beni düşündünüz, de

mek! .• 

Mösyö Jak tatlı bir tavırla: 
- Bu i!İn tehlikeli olduğunu itiraf 

ederim, dedi. Ebediyen sevilmek için .• 
Perestiş ettiğiniz kadmr, lekeden ve 
i.iınitsiı:likten kurtarmak için.. Krala 
kar§ı mlicadele etmek.. Mahvolmak 

tehlikesini göze almak Iazım!drrl Tc-
reddüdüniizü haklı buluyorum! Bütün 
aıktnıza rağmen, gençsiniz ve hayat si· 
zin için kıymetlidir.. Aşkınızın ilk 
hiimması içinde, sevdiğiniz kadmı bir 
tek defa bir an görmek için ölmeğe ha
.r.ır olduğunuzu söylüyorsunuz.. Sonra 
da, tehlikeye maruz kakca~ınızı dü§il· 
nüyorsunuz. Bu gayet tabii bir ıeydtr, 

Sizi h<ıksu: bulmuyorum. Sonra da ga 
yet haklı: olarak dil§ünüyorıunu ki, ne 
de olaa hayat, gençliğin bir ihtirasın
dan çok daha kıymetlidir •• Bunda hak· 
hsıruz •• Fakat esefle görüyorum ki, ha
yatımda ilk defa olarak tethisimde al· 
dc:ınmı11m .• Sizin çok cesur olduğunuzu 
"zannediyordum.. Eh!.. Artık mesele 
anlaşıldı 1 .• Zavallı kraliçe gene ağlaya
cak, on be§inci Liii yolu üzerinde, i:C· 

eur bir §Övalye bulamıyacak ve .• Jan le
kelenecek! •• Elveda, möayö! .. 

- Durun!.. Durun diyonım ı .. 
D'Assas, kapıylı. m<Sııy<S Jakxn ara

sına atıldı .. 
Bu adamın son sözlerini, tasvir edi· 

lemez bir dch§et içinde dinlemi,ti .• Ja· 
ıu, on beşinci LQinin kollannda görür 
gibi oldu.. Korkunç kehanetin tabak -
kunu görmektense her §eye. her §eye 
:razıydı! •• 

Bitkin ve mağlup bir vaziyette, so
luyarak aordu: 

- Ne yapmak lazcm?. 
- Hiç bir şey •. Sadece Janr kurtar· 

mak lazrmr.. ÇünkU Jaru kurtarmak, 
kr3liçeyi yeni bir elemden, kralı tehlike 
li bir ihtirastan, memleketi de 
yeni bir sefaletten kurtarmak demektir! 

D' Assas eğilerek h'eığırdı: 
- Siz hakikaten mukaddes bir in

ıansuıız ! Beni affedin, çllnkü ben bir 
a.n.. pazarlıktan ~üphelendim .• 

Mösyö Jak mahzun bir tavırla: 
- Bunun için de, vicdarumz isyan 

etti. Fakat görüyorsunuz ki, bunda hiç 
bir pazarlık yok .. Her §CY meydanda -
dır, ve yapaeağiruz i~, muhakkak ki 
en şerefli işlerden biridir .. 

- Evet, evet! öleceğimi bilsem so
nuna kadar gideceğim! .. 

- Şu halde, çocuğum. beni bekleyin. 
İcap eden formaliteleri yaptırayım. Ya
tım saat sonra serbest kalaeaksmu:. 

D' Assas, vccd içinde mmldandr: 
- Serbest kalaca.iımt .. Oh!:. Hürri· 

')'et! .. 

28 .MART -1938 

-Ve qkL .• 
Mösyö Jak) bunu söyliyerek hemen 

clıp.rıya çıktı ve tövalyeyi, biribirlerine 

ut bin bir düıüncet'le b31b3.fa nefsiyle 
mücadele halinde bıraktı .. . . ' 

Mösyö Jak hücreden çıkınca, hep 
ayni gardiyanın refakatinde hapisane 
mUdütiiniln dciresine gitti. Bu hapisane 
miidUriinün adr Lui Marki dö Makol

du .. 

Bu adam gayet kurnaz, iyi bir nedim, 
tehlikeli bir diplomattr. Bu devlet ha· 
pisa.nesindeki bu mevkü, bir nevi göz· 
iden düımeydi, bunu ise, o zamanlar 
her istediğini yapan madam dö Şatoru 
yııpınıştı. Marki dö Makol, murahhas 
olarak gittiği Berlinden avdetinde, bü
yük Fredrik'in on beşinci Lüinin met• 
re.sine Kotiyon III ismini taktığını söy· 
lemek cesaretini cöatermiıtl.. Bunun 
üzerine madam dö Şatru, krala şikayet 
etti. 

On beşinci Lui de sordu~ 
- Onu ne yapma!. mı iıtiyorsunuz? 
- Onu Basti•ye gönderin, Sir ! .. 
- Nasıl olur, sevgilim! Bu kadarcık 

ıey i~in adcrınlamru hapi!aneye attmr-
sam ... 

Düıes iktidanrun elden gittiğini gö
rUr gibi olarak dudakla.nm ısrrdı, ve: 

- Fakat size, mösyö dö Ma.kol°u 
hapisaneye attırmaktan bahsetmiyonım 

ki, sir .. Onu Bastiy müdilrlüğüne royin 
edin, buna kat'iyyen itiraz etmez ve ge
ne de hapisancde sayılıT t. • 

!' Kral kahkahalarla gillmcğe bqladr 
ve derhahnösyö dö Makol'un h0pi8ane 
mu;iilrlüğüne tayin emrini imzaladı •• 

Mösyö dö Makol'a gelince, o, bu tayin· 
den memnun olmamakla beraber, zek( 
bir adam olduğu için, bu vazifeyi to-

şekkürler ve memnuniyet sözleriyle ka· 
bul etti. Fakat yeni vazifesine tayin e 
dilir, edilmez, Şatoru'ye karıı dolaplar 
çcvirmeğe bafladr ... • 
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Radyo dünyaya 
bAkim oluyor 

Başlara/: 11 incide 
ile spor harek~tleri, maçlann tafsilAtı 
!'cfyo ile verilmeğe baslandı. 1926 da 
iDc defa olarak Milletler cemiyetinde ve
lilen bir nutuk ra'Clyo ile dın!endi. 

1922 de .Amerikada 50.000 radyo a~ 
ilesi vardı. Bu miktar 1926 da 2 milyo
lla, 1930 da qn milyona çıktı. 

Bugün dünya havası kann:ıkan~ık 
~yat içindedir. Bu neşriyat biribirini 
bozabilir. Bütün bunları tanzim etmek 
lazun. Cenevrede. Brilksel~ Pragda 
kongreler toplanıyor, kararlar ittihaz e· 
diliyor, meselenin. teahhnre tanammülG 
~ktur. Alman}:ada yalnız 1500 hususi 
l'ldyo merkezi var. Bugün gazeteyi a
~ca şöyle bir havadis okuyorum: 

"lngilız cokeylerinin en tanınmışı olan 
lıtevdomoğ meslek hayatından çekildi. 
Bu münasebetle bir ziyqf et verildi. Btı 
liyaf ette meşhur cokey bfr nr1tu1t söyle· 
fli. Fakat bil nutk11 s6ylnkm m btlm
diği atın bıtlunduğu ahıra bir radyo ma
lthıesi konulmasını ısrarla istedi. llay
ton efendisinin sesini i1itince ltişnıdi!., 

Eski zamanda peri 'tllasallan dinle
nirdi. Simdi radyo fıkraları anlatılıyor: 

"Allo allo! lskarburg civarında hırsıı· 
lor birçok tavşan ~ardılar. Bir doktora 
ait olan bu tavşanlara tecrübe için bir 
hnstalık mikrobu aşılanmıiı.. Ve alınacai 
laVltmlarla 'teltirlmmtk ilıtimali çolt/UT. 
Civarda lrimıelfin tav§an yememıri 14-
zımdır . ., 

Ertesi gün: 

"iki hırsız yakalandı. Alacalınız tav· 
şanları rahat Tahat ,.iyebilirsln!t. 
Başka bir vaka: 

"Allo allo, burası Londra radyosu 
Çering K1osda bir eczacı aldandı. Karbo
nat yerine tehUkeli bfr ııhir sattt. Ma,
terlnin oldılı il4cı derhal geri getirmesi 
rica olunrn . ., 

Bu da baska türtnsO: 
''Dün iki çocıck evlerinden kaçtılar. 

Gö~lü olarak lsparıyaya gittiklerindm 

korkııluyor. Eluveyni merakla bekliyor. 
lar. Şayet geri dönerlerse azarlanmıylJ
caklardır . ., 

ı~----------------~ 
Ankara cadd.esinde 1ı 

kira lık dükkan 1 

Vakit yutdunun altında (ilen Franara kiUpçıstnın) yert n arlrıdakJ 
depoları kirahktır. 

p · ıeıtirilmcll •uretiyle 150 metre murabbıhk bir mesaha elde edilebi· 
tir 1stcvenlerln Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

Uyuşturucu Maddeler lnbJ<tAn IMıtlellerlnl beş sene zarfında &demek 1-
~ aldıW. 1984 ve daha enelld seneler mahsulU konsfn1e atyonlann ba· 

l o Uç Renellk taksltlerlnl def'aten öde7ecektJr. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa
rıııcsam 

Senelik satışlarımızın % 30 una l~tlrak ettirilmek suretiyle bedelleri 
~ennıekte olan 1934 ve daba evvelki seneler mabsulQ konslnye afyonların 
kı senedenberl verilen taksitlerle takriben nıaıf bedelleri tediye olun
aaıuştu r. 
il Mezkf.ır afyon sahiplerine mabza blr. y.ardım olmak nzere geri kalan 
!' t 8l'nellk taksitin ı Nisan 938 tartblnden itibaren def'aten ödenmesine ka-
ar verllml,.tlr. 

ı AldkajfıırlarıQ ellQrfndekt ayniyat makbuzlarının sıra No. larina na
l aran aşa~ıda gös.terllen tarihlerde lstanbulda idarenılze müracaatları 
llzunıu IH\n olunur. 

lstanbul haricinde müesses oldukları ıcın bizzat ınnrar.aat edemeye
:ekıere alt olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka vasıta· 
1Yle kenta.lerlne havale edllecf:&tlr. 

t M unyyen tarihlerde makbuzlarını 
e<11yntın sonuua bırakılacaktır. 

ibraz edemeyenlerin mOracaatıarı 
( 1670,) 

No. Tarihi 
1000-1015 1/Nlıan/938 
l HG-1030 • " .. 
1031-1045 & H .. . 
1046-1060 6 .. " 1061-1075 'l .. .. 
1076-1090 8 .. " 1091-1105 11 .. •• 
1106- )120 12 " .. 
1] 2l - 1135 13 " .. 
1139- 1150 14 •• .. 
1151- 1165 15 " .. 
1166- 1180 18 .. .. 
1181-1195 19 .. •• 
1196- 1210 20 .. .. 
1211- 1225 21 .. .. 
1226-1240 2~ • .. 
1241 - 1255 25 .. .. 
1258-1270 26 " .. 
1271- 1285 27 •• .. 
1286- 1300 28 .. •• 
1301-1316 29 .. " 

l>Ol-620 
621 - 540 
641 - 660 
661 580 
58] 600 

!/Mayrs/938 

3 " .. 
4 .. .. 
5 •\ " 
6 .. •• 

-.......... 601 - 620 1 .. .. 
1!~--=, ...... r.····:ı:· ............................ . !! ~ıı;ın ... _. ..... ·-·· •••••••••••••••••••••••• 

Diş Dflhtoru 
Obayi: Clçer 1 
Yalnız CUMAR ı·Est GUNl.E~J 

\' A 1.0V ADA. saı günler Kara 
tu· '· tramv;,y :!urağımbkı cıu 
•venehın5ndt- h11statanru ubuı 
e:ler. 

.._zawww:::m==: 

Ola 

Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 

Salı 

Çarşanba 

Perş~rıbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Cumnrt~Rt 

Resnmon 
CJc Si'ahşorlar 
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Aaklayrnıı 
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Niçin S S _li .~ 
bir adanı seçti ? 

~ Baştarnfı 7 fncid• 
her clhetçe mfikemmel bir adam olnıasına 
rağmen kendinden yirmi yaş bilyllk olan 
bir erkek sechor? 

Garbonun kocadan ziyade bir babaya 
ihtiyacı oldutunu ileri stırmek pek ıelitl 
guzel bir iddia olur. Bu, onun çocuklu#lJn. 
da babasına karşı büyük bir meclCtbiyet 
duydultınu, bu hissin bnyildüAO zaman da 
onda baki knldı«ını ve bunun te,.lrile ken· 
dislne çocukken babasının verdill he
yecanı verebilecek erkeklere karşı ıayri. 

iradi, lahteştuur bir zaarı olduRuoa iddia 
etmek demektir. 

Bu ihtimalden başka bôyle bir nazari· 
yeye destek oJabllccek başb deliller de 
var mıdır? işi bir ruhiyatçı g~zQyle ınce
liycllm. 

Böyl.ı haleli ruhlyede bir kadının ço. 
cukluAunu ele alırsnk karşımızda dimıılı 
me\"slmsiz inkişaf etmiş, ınzumundan fazla 
hassas bir çocuk buluruz. Bu tip bir cocuk 
bUnye itibarile de gürbüz olmaktan cok U· 

zaktır. Onun hayatının bir takım devreleri 
olduğunu, hımın etrafındaki cereyanın 
ku\·vctile sllrllklenlp ıittılinl, baınn kendi 
yaratlıAı bir hayal Aleminde mest oldulu
nu, zamon zaman etrafını şllphe ve keder 
ıuırdılını, o zaman onun asobt enerjisinin 
ıükendiltlni, za~ ıflayıp süzüldü~ünü ~l>rli
rllz. 

Böyle bir nıht hususf)·etl olnn bir çocuk 
bir de bütün bunlara lltıveten fakir bir a
ileye mensupsa ve kendinden daha kfiçllt 
veya daha zayır kardetlerin bakımı da o
nan sırtına yüklenmlpe onun tablatlnde 
n fcrnatın<.la daha batta hususiyetler de 
anıvahilirlı. 

Böyle bir çocuk bllyOdDkçe ona arada 
sırada Arız olan asabi YOl'IUnluk ve mat. 
mumluk sade daha sık tekerrOr etmekle 
ltalmıyac:ık onun hayat hakkındaki dnşDn· 
celerlni biishlıtiln dtğişllrecektlr. Sinir 
buhranlarıle bitap dilşmfiş, )'ıpranmış bir 
kimsede tık göze çarpan ise nefsine iti. 
matsızhk ve teşebhüsfl ş:ıhsl11ln olmayışı. 
dır. Bu kabil insanlar ekseri)•• birçok cev-

3 

4 

hcrlerle dolu olduktan halde onlan mey. 
dana çıkarmaktan acizdirler. Onlar cesa
rctlendirilnıez, hattA icabında tazyik edil· 
mczlcrse kendilerini göstermek lcin eo 
ufak bir teşebbüste bile buJunmıyacaklar
dır. lt\e hayalı zor bulan ve dllnyadan 
sevk aJamıyanlar da bu tibl insanlardır. 

Bu )'Oradılışta insanlar ankılnet ve yal. 
naılıktan zevk abrJnr; fakat ne pıuk kı 
ekserJya bu çok sevk aldıklan 

şe)'den mahrum kahrlar, pahrdılı bir A· 
lemin keşmekeşi içinde kaybolup .clder
ler. 
Şimdi Greta Garbonan yaradıhıını ve 

hayat tarzını bu .. Jdıklanmı&la kartılat
tırohm I 

O fakir bir ailenin kızıdır. Suna nazaran 
onun çocukluğunun bir ha) li fizOntülil geç 
mlş ol<.luğunu farıcdeblllriz. Bünye itiba· 
rile gurbüz ohnadıAını ise bilmem aöyle
ıneğe hacet var mı? 

Onun hareketlerinde, sesinde, kuvvetli 
zekAsı ve pek mükemmel ba~ardığı rolleri. 
nln tamamen zıddı olan li1le bir ıevıeklik 
var ki insana çok yorgun. asabını lüzu
mundan fazla koştunnut bir Adam hissini 
\•eriyor. Muhakkıık ki kendisi 'de bu yor
gunluğun farkında ve işinin lcab etllrdill 
ıfirfiltülü rekllm bayatından hic memnun 
delil .• 

ReklAmdan ne dereceye tadar nefret 
ettiAI ve zamıın zaman insanlardan knçıp 
saklandığı berkeain bildili bir hakikat 
delil rni1 

Buraya kadar ona ~anda tahJU ettlJJ. 

anlarda onun mllnsevlJane hQatuu ~ 
laşmnsına müsa•de ettlll .f91lne kadın bll 
kontes V•chtnelıterdlr. 

Kendi yaşındaki ertetlerla ~ıa 
~zbedeblldili nadir, oalantl ba mmaffe. 
riJctl. Cberlnd~ dormalli ~-... 
dar tıu •• lnıllrSila oblnı•· 

Yaradd1tında b6yle teıaJll,lir oün bir 
tadının tendlalne sırasına l8re ._. •rW 
dat hem de bir melce. bir ıatlaatlib Ola. 
bilecek bir erkek intihap ••llDlı tabU 
bulmak lbımplir. 

Leopold Stokonkl. Garboaankfndee 
hiç aşalı olmayan entellektlel pt1rlatb
lına, ıeklsına Ulveten uab iUbarlle 6yle 
bir istikrara. muvueaeıe lablptll' .ı ba. 
ikisine de yetlteeet. 6-rbonaa o ~teki 
noksanını tamamlaıaeaktır. 

Stolfovıkl nefsine fevüUde W.dı o. 
lan, kendine çok «Ovenen laanlardaa bl· 
rldlr. O, artist oldulu kadar da it adamı
dır. Elli kflsur senelik bayatı ona ~~ 
yıpralacalt rerde onan ethlllel ....,.,...._. 
kuvvetlendirmiş, ona ba)'tltla olmanın. ,.. 
şamanın zevklerini tatabilecek ııbabtll bir 
lştlha venniıUr. 

Garboya ise tabiat sadece bllt(ik bir d .. 
hn vermemiş, ona kendi clnslJetlne has 
bfıtOıi ince aevkltabllleri de Jle,...._lflll'-

Ona. koca aeçbnlnde .....,...ıs bir ... 
illide mDeaafr olmaf olaa ... ,..,... .,... 
lar ne oluna olsun emJn olablUrb ti • 
lstedllinl en nihayet bubnuttur. 

mlıı tipe tamamen UYIUD buluyoruz. Hele, ı~----1!!!0!!IJllll!ll!!Kl!ll!!l!!l.•01!11!!R~---... 
ona mesle)lnde en ruıa mlleulr olmut 
ve onun en fazla aevgialnl kazanmıı olan K l A 
fllhısları dfiıllnecek olursak nazarlyemlzin ema vz,stın 
teeyyQt ettlllni ı5recellz. Onlann hepli Opera Orolol 
ona lslfnatgAh olabilecek kimselerdi. Onu U5r • • 
ilk beyz perdede tanıtan, onu Uk meyda. Galata • KarakOy • AhdaDall el. 
na çıkaran Stiller ondan cok yatlı ldl. lokantam karpamda Gallçi Bu 
Onun en yakın kadın doslu olan kontes Hergllo 1!5 den 20 19 kadar 
Vacht Neislerle ise aralannda öyle biiyüt f'elefoa: Jt&U 
bir yaş farkı nrdır ki. Hayalın Garboya ı•--------------
tahammOI edilemez hale ıelme~e başladıla 

a 

' 



G R ı P - N Ez LE ve üşütmekten husule 
gelen hastahklarda hatırınıza gelecek 

iLK iSiM 

BA - DiŞ - ROMA1iZMA 
Ve bütün· ağr arı d rhal geçirir 

Eczanelerden 1 - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 
Taklltterlnden sakınınız. 

-Birinci · aınıl Opentnr 
Or. CAFER TA YVAR 
UmWQf cerrahi " lfalr. dlmll .....a 
• Wrabtll mttıım.,a 

Pada Tlb PaldU .... S. Mlllut. ...... 
bdm 8111eUJ8Uan. dtmal .. ... 
..,... ........ bnD .,..,,... .. .. 
suçUk. ameUJlllJ•. (JWajJW .. dollllD 

1Dlteh1 •111 >. 

MııaJW •lıılblan U 1cc111 
"' d .. ıo • udu il 
nııecte• sodnı aeretndfr. Tel. ccoa 
nnntln. Pımn111rlrarn. Ramell baL 

Doktor Feyzi Ahmed 
Denla hutaneel Cild ft sUhrevl hasta· 
lıklan mllteh•emı. •• 

Pmrdaa maada hersin Olleden IODra 

.. ı W ,. kadar bu1alarını kabul eder. 
Adnl: Ankara caddul Calalollu yokufu 

Ute hquıda numara 43 telefon: 23899 

Dit Doktoru 

Necati PAKŞi 
lfadelı--... ..W. IUt 

10 ........ Ualradarlral.aleder . 
... "cm. ........ ...ı 14 ten 

ıa ................ . 
A ... : JtanH1 Tbel me,dam, T..,....._......,.. .. No.112 

i 3 6 ! iihiiliAdiUMI 

' Dollloı 

Rafız lftmaı 
UWllAJll mlll 

Doltili" lliteltu.,.. 
...... ..,,.. ~ oCleıleD .... 

8181 'CU .._ 1 ,.> bdaı l.caabU141a 0twaı 
JahlOdl UMJ •umarall a...ı .......... 
•• , •• , .................. eıtamart.11 .. 

111t .....,. ......_ır ... tlerl b4UüJd tukara79 

-•1&•~ · ••ıw:ı IPaM " " teMtoe 
.... ""' .. ~ ııo.. 

Operatör· Orolog 

Dr. Sllreyya Atamal 
.,.... • Pu'Dl&kkapı tramvay du. 
rats. Na. 121. btrtnct kat. 

Muayene eaatt: ıe • 20 

Basur melnelerinin ANTIVlRUS De tedavisi iç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında. a:rabıtlenmit fistiillerde. kanayan basur 
ınmıelerinin tedavisinde dalına muvaffakı yetle şifaYJ temin eder. 

ŞARK lsPENÇlYARJ LABORATUARI T. A. Ş. -
Ankara Memurlar Kooperatif 

Şirketinden: 
1937 ııenesine alt yu.te 10 nispetinde kaıaınç payı ve yijixle 

7 mUbayaat rieturwıu t.ematma. bqlamhmıtır. 
Ankaradaki ortaklanmızm. hiaae eenetlerile iatihli.k cü.adan. 

larmı ıirket muhuebeaine, lstaııbulda bulun&nlarm latanbulda 
Sirkecide MühUrdarzade hanında 32 numarada irtibat büromu· 
m ibraz ile iatihk&kla.rmı almalarmı dileriz. 

Diğer mahallerdeki hiwdarlarmıudan, yeni himıe aenedi aJ. 
mif bulunanların 2 numaralı kuponun arka.smı Jmza.lıyarak yal
nız kuponu. yeni senet almamış olanlarm da muvakkat makbuz 
veya ct17.danlanm Ankarada tirket mUdUrlüğilne irsal ile mu
vauah adreslerini bildirmelerini rica ederiz. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. nci keşide 11 Nısan 938 dedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 

Batelllr Y'_.. Aarı'ra bestefedill " ----

Bayan Radife' nin 
Yanık &esile olmduta en aon pfAlı 

~ 1743S Aşkımın Yordu 
EIA gözler 

~ KOLUMBIA 
PWdannda ıabp plmnp. 

E o u A R D o 8 1 y A N K o' DUD 

T. 102 DESTiN O tangosunu 
KOLUMBIA PLAKLARINDA A..RAYINIZ ---

.............................. 
Piyasamıza yeni çıkan 

Fransız Piirolan 
Fl'UllUi rejilile alaletmit oldulu mütekabiliyet ewluma milstwit 

_.. ...... macilıince, l..ım.lar idareli iaimleri afaiıda 1UIL c1ört mah

telif marbda Fnmız pGrolumın .......,.eketimiı:de .. hım... 11üa1 et

miıtir. 

Dlplomates 

Pblllplnos 

Beheri 45 kuruş 

Voltlgeur Extra 

Nikotinsiz Voltlgeor 

" 
" 
" 

25 

18 

20 

" 
" 
" 

Ba piirolar illa nrihDulen ita.nn pi,._,.. $lkanlmqbr. 

Framaı Reji.;, Tam Iİpralanm enelce Fnnaada •bbia plm

llllfbr. 

ı liraya kuııytile kur 
tilyB yutıldar. ı~ • 
raya kUmqile ktıtd" 

yi1 yataklar. 20 lirll" 

ya kumqile Jaııt\i,O 
yorganlar~ 

Sabi yerleri: Beyojlunda ve An.kar.ta Yerli Mallar Pazarları. 

Malatya Bez ve 
iplik Fabri~ası Türk 
A. Ş. Adana Men
sucat Fa b r i kas ı 
Direktörlüğünden: 
Fabrikamızda imal edilen ve lktısal 

Veklletlnce ı - 2 - 988 tarihinden iti
baren kabul ve tesblt edlleo bez fiyat· 
ları aşağıda RUsterllmlŞtlr. Bu suretle 
satış yapmakla olduğumuzu sayın mOş
terllerlmlze UAn ederiz. 

Genlıllk 
Tip santim 

Çifçi bezi 2 7 5 
Astarhk bez14 85 

Beher top Beher to 
metre Plab 

36 725 
36 751 

Satışlarımız fabrika tesllml ve pe
şindir. Bir balyadan aşağı alparlşlerde 
~. 2 ,:_am t'dlllr. Allvre satııımız yoktur., 

NERVi 
UYKUSUZLUK 

aaabl öksürükler •••bl zayıflık 
bae ve yarım ba• aQrı•ı 

Baf dönmeeı baygm%ık, çarpınb ve sinirden Heri 
.relen botUn rah818ız ıkla" IJI eder 


