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tınn işleri Tel: 203!5 

Almanya Ballıkta Ortaköylü 

"Erkek-kız,, ın yanağı-
İska ndina v devletlerine karşı nı ustura ile kestiler 

, hkı·mat yapıyor Genç kız parmaklarından d~ a . ... yaralandı, carıh 
• yakalandı 

• 
il planda 
tutulduğu 

Danımarkanın hedef " DUn Ortnköyde bir cerh vaknsı ol
muş, bir genç kız yüzünden ve elinden 
u~tura ile yarala.nmı§tır. 

iddia edilmektedir lsmi Bedia olan yaralı kız, okuyu· 
cularımızm meçhulü değildir, bir mUd
det evvel kendisinden bahsetmiş, da-

Göbels d iyor ki: 

Dünyanın 
tekrar taksimi 

zamanı 

gelmiştir! 
Norve~in merkezi Osloda. çıkan 

"Dagbladet,, ismindeki Norveç gaze. 
tesi Almanyanın Baltık denizi boyun· 
ca, Şimal denizi sahillerinde ve Yut· 
land yarımadasında bazı yerleri tah· 
kim etmekte olduğunu yazıyor. 

Ga.zeteye göre, bu ha.zırlık~an ~IWllUI 
Almanyada. pek az ki§inin malumatı 

Devamı 4 nncilde Danimarka Hari<:iyc ttazırı Dr. }lunç 

Mısırla siyasi nlüna-
• devre yenı · 

T ·rkiye - Mısır muahedesi 
Kahirede meras·mıe teati edildi 

Kahtre, 11 (Hususi) - Türki~ c 
barlciye vekili Dr. Tevfik RUştfi A
ras bu sabah merhum Kral Fua.din 
mezarına giderclt bir celenk koy
muştur. Saat 11,so da Türkiye - .Mı
sır muahedesinin tasdikll suretleri 
merasimle teati edllmfş, nutuklar 
söylenmiştir. . u l 

Hariciye veklllmiz diln öğle zer 
f dan kabul edil· 

Sarayda kral tara ın 
miştlr. 

Dr Aras saraya gelirken sarar 
· 1 kalabalık 

c-ivarında birikmiş o an .. , ~ sm 
hl r halk kütlesi tarnfıodnn l a.,,a 

tu k nvnzelcırl 
TUrkJye, yaşasın Ata r " 
tc:inde l"ten teznhilrat ile nlkışlajnmtış 

1"' d ,..asta Mn es e 
,.e saray kapısın n "' ' ı ı beyine s \"e i·ral Fnrukun başına ' d karşılan-
f arny erktını tarnfın an 0 uda 

nıwamı 4 nr 
mıştır. 

Al•sır Baş1•e1.ili lıfchmct Mahmut paşa 

kabinesi-Daladiye 
nin ömrii ne kadar? 

i kabinenin meclis huzuruna 
Fransada yen hl ı 

b 
aUnil (•ık nıası mu eme ••. 

Perşem e fit 
t - Fransız 

Parls, 11 (Husus ) nra eski· 
1-abinesl. son buhrandan soınra'k dUn 
lerc nisbetle biraz çnbuk 0 

kurulmuştur. ü öğleden 
B 1şYekll Daladiye. d n ek mesai 

sonra Elize sarayına gider takdim 
arkadrışlnrını relslcumiııırn ne za
etmlştir. Kabinenin mecns~1unncak· 
tnnn çrlrncağı yarın tesb nıuhte
tır. Perşembe günU çrkmasıescıeıer
:rneldlr. Dnladlye de mali ·~t ıst!ye· 
de hUkurnc>tl" g-Pnlc; snllUıl) 
<'ektir. 
Kabine lis tesi te '1k· 

Dnladh·e knhinc>!ıinln rf'smf ş 
ku1u d · şu ur: zırı · 
Başvck ve nıflJl nıUdafan "~ckrı: 

.Da.la.diye. bn!}"'ekll muavini vcnazırı: 
lcıt servisleri koordlnasyo~u . 00 Şotnn milli musnt nnzıı•ıı TIC') m , 
:p . . }'Ol RM JH • 

ate,.notr, ndliycı nazırı· 1 ri~h·& 
clahm~'P. n azırı: Alber Snro, uı. · 

P,el"am ı 12 !pcfde 

·}"ani nilliyn nazırı Pol llcyno 

uıııımmnınııııınnınıınınınt1ımmnımıııııflllftlll11ııt1•m.ı.. :ima erkek elbisesile gezdiği için kcn. 

B 
disinc "OrtaköyUn erkek - kız,, ı de. 

U guee n nildiğini yaznu§tık. Ynralıyan da ge. 
ne o yazımızda m~ubabs olan Yu -

T ııus isminde bir gençtir. 
ayyare Bedia veya erkek elbisesi altındaki 

ply&DkOSUDdB hüviyetine verilen isimle Bedi henUz 

K a Z a na n 
on yedi yaşındadır. Ortaköyde teyze· 
siyle beraber oturmaktadır. Temiz, 
kibar hnlli v-0 namuslu bir gençtir, 

n uma r a 1 a r ' _____ ....._ __________ m_uh_i_tı-·n_d_e_h_cr_k_c~_se_i~-am_m_ıuh_ı_:_~_~_:_:_;_cel· 
Sessn~o sedasu~ lb>DrF no ıtııalk 

(12 inci so.yfamızilıı) ·---

_ıımııımrn_ımııJlll __ ıınm~ Cenubi Ara his ta oda 
Almanyada Hadramut hükümeti 

N~~c~k~uf!~~~e- lngiltereye ilhak edildi 
dlğl gibi Çl k İl Dcyli Herald gazetesinin siym:i mu· 

Borlln, 11 (Hususi) - Almanya.. habirinin bildirdiğine göre Arnbiatanın 
:vu t ry , eyi dün ::vnvı 

mretır. lntlhap ısnndıklnrınm kapan- cenubunda lri 33000 mil milrabbalıl: 
m a şnntl olnn 17 yo k ndar hlcblr serbest H adramut arap hükümcti, bil
ycrdo lsplrtoıu·lckl satılmamıştır. fiil fngiliz impartorluğuna ilhak cdil
Almanya: ve Avusturya komşu mcm- mi§tir . 
leketlerdekl Almnnlnr trenlerle Al-
manya veya A ''usturyayn giderek Siyasi muharrir şunları ilave ediyor: 
reylerini kullanmışlardır. Diğer cc- ".tngiliz - İtalyan milzakerelerinde-
nebl memleketlerdeki Almanlar dn. ki esaslaridan biri de, Habeşistan ilhakı
vapurlnrla kara suları haricine çı-
karak rey vermişlerdir. ntn İngiltere tarafından tanınmasına 

Hcyltl.m neticesi enclden de tah- mukabil ,İtalyanın ea Ingilterenin Hod. 
mln edildiği gibi nnzi hllkümetintn 
istediği şekilde mUsbettlr. 

Devnm1 12 incide 
lladr:amut 7ıiikfhnctinin 

g<istcrir harita 
mcv1dini 

Verilen rakknmlar 
Derun ıo (A.A.) - Saat 20,30, 

(bizim saati o 21,30) 23 rey mmtn
knsınm alınan mu,·nltknt ncıtıcelerl 

şunlardır: 

Ticaret odası 
Rey için lrnydedilenlcr: 6.775.3U 
Rey verenler: 6.748.326 
E\·et diyenler: 6.G71.953 
Hayır diyenler : 65.908 
Evet diyenlerin nisbctl: % 99.2 d lr. 
Goceynrısrnı 4 5 geçe ,·erilen neti· 

coler: 
DBrdUncU daire ( PorJ.sdnm) dn 

l.082.73G evet. 9345 hayır. 
22 inci daire (Duscldorf): 

1.530.238 c\·et, 4471 hayır, 
25 inci dnlre (aşağı Bnvycr

0

a): 
832316 evet, 15033 hayır. 

26 ıncı dnlro CDrcsd Bantzen) : 
1.317.281 evet. 25375 hayır, 

Otuznncu clalro (Şemnlc ZYfkan): 
1.270,03G EWCt. 244:::3 hayır. 

Otuz beşinc i daire (Vertemburg) : 
1.903.238 c,·ct. 1170 hnyrr. 

Devamı 12 incide 

Yeşilirmak taştl 
Vüz bin dönümden 

fazla arazı sular 
ultında 

Amasya, 11 (Hususi) - Ycıilırmak 

iki gtindenberi taşmakta devam et -
miş ve bugü feyezan bir felaket hnli
r.ı almıştır. 

~u altında kalan yerler arasında, 

yüz bin dönümden fazla ekili arazi 
bulunuyor. Birçok köyler de su altın
da knlmı tır. Halk. bır kısım c§ya ve 
hnyvaıır ıle civar dağlara kaçnıı~tır. 

lmdld için derhal tertibat alınmış 
ve yardım kuvvetleri yola çıkarılmış.. 

tır. Fakat. birçok yollann kapanmış, 
köprü!crın yık1lmış olmru>ı yUzlirfdcn, 
ımdad i§lerl r.orluğa uğramaktadır. 
Irmak kabarmakta dcv11.m ediyor. 

Neşrigatımız Üzerine 

Bir kısım evrakın 
saflşını durdurdu 

Ticaret Odası idare heyetinin verdi
ği bir kara Uzcrine Odanın içinde iktı
sadi tarihimizi alakadar eden vesika -
tar da bulunan elli üç senelik evrakı 

satmasını doğru bulmamış ve bu scıtış 

üzerine lktısat VekSletinin dikkat na. 
zannı cclbctmi§tik. 

D Unkü nilshamızda Odadan bu ne§· 
riyatımıza ~:erilen cevabı da neşrcttik.ı 

Devamı 4 Oncllde 

B S!P>Sl lril'1al<dl aı ha ırp vaı(ğnvetı 

Frankocular ilerliyor 
Yeni bir taar
ruza giriştiler 
Barseloııa, 10 (A.A.) - Milli mü-

dafaa. nezaretinin resmll tebliği: • 
Şark ordusu: .N'gnera nehrinin 

sağ sahilinden llerllyen dUşmnıı kuv. 
vetıcr! Sort köyUne kadnr bir ilerle
yiş yapmışlardı r. 

'l'rcınp mıntnknsmdn düşman lso
na ile ctvnrın<ln taarruzda buluna
rak bir ktly zaptetmlş ise de cumhu
riyetçilerin ı>arlnk bir mukabil ta.
nrruzu neticesinde bugün geri ntıl
m ı ştır. 

Villnbonn mıntnl<asındn clüRınnn, 
hntıarını Monslakrl dağlarına ve-
Turmcle kndn.r ileri sllrmfü,ıtnr • 

Estrnmadurn ordusu : 
DUı;ınnn son gUnlerdekl a.brır znyı. 

ntına rn~mcn I~nrrasknllcjayn karşı 
şlddctlf bir taarruza l>aşlnmıştır. Bu-

Dovamt 12 incide 

Fransaya iltica &len •m.ilislcr 'böy1c 
yoUaı·dan 9c~11ıck mccbııljyctind 

7wlıyor7m, 
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O ş Uakanımızın 
Mısır seyahati 
Yazan : Nızamettln Naz f 

ıngiliz - ltalyan 
anJaşması 
hazırlandı 

Harta sonuna kadar 
anlaşmaya sah 

çekllectak 
Londra, 10 (Husus!) - Romadao 

bildirildiğine göre, ltalyan hariciye 
nazırı Kont Clano ile lnglllz elçlal 
Lord Pört dün son bir müzakerede 
bulunmuşlardır. Müzakereler sona 
ermle eayılmalrtadır. Yarın sabab 
anlqmanrn metni hazırJanaealr .-e 
hafta sonuna kadar ttllltname 
parafe edilecektir • 

İngiltere hariciye nezareti eksper
lerinden tngran tngtllz. İtalyan an
laşmnsı metninin tahririne yardım 
etmek Ozere dün öğleden eonra Ro
maya vaınl olmattur. 

Sovyt't Husyadao 
dUnen 

Yolcular 

DOKTOR Araa Mısırda büyük bir 
ıempaU lle kartılaştı. Bu ee-

7ahntln Türkiye Dı,bakanına çok 
mesut bir batıra kazandırdı~ına ,up. 
be etmemelidir. Temsil ettiği wtım· 
leket •• mlllet baklmıda iz.har edi· 
len aevıllerlo, tab•ao çok bassaa o 
lan Dr. Arası bir hayli müteheyyiç 
ettiği H batıl gözlerini yaşarttıf,ı 
dahi iddia edilebilir. 

lluaunla beraber, &lıaırda balk '' 
laU .<ünıet tarafından Kemalist devle
timizin cidden mümtaz bir wünıessi
llne gösterilmiş olan dostlukların 
protokol ölçülerine ıı&mıy11.n bu de· 
recealnde asla bayret edilecek bir 
elbet yoktur. Bu bir sürpriz ddlldlr. 
Jıleaut aklılerlle ılyast mlsafirper
Yerllk normalarının pek Ostüne çı
kıtına ratmea bu hAdlae, blz"e ta· 
mamlle normal bir hAdiaedlr. Anl'ak 
bunun böyle olmaması hayret doğu
rabilir, bir gayritabUlik olurdu. 

L~hfstanda casus·o~a 
lt-şvlk ~dlllyormuş 

M.oakova, 10 (A. A.) - Tu ajanaı 
bllcbriyor: 

Mısırı beran uaıduğumuz gibi bııl
m:ı!ttayıı: 

Anll. vefakAr, dost ve coşkun. 

Şimali ACrikanın tek ruü&taktl 
levletl Mııır! o da bizi kendisine 
karşı dalma böyle hulnıuştur: 

Mıaıra her aawan vetak.Ar olmu
tuzdıır. 

Mısırın her an dostu ve hayırbahı 
olmuşuzdur. 

Masırın yakın •e uzak tarihinde, 
TUrkün, asli aeclyeslne uygun olmı
yan tek batıraıu yoktur. Siyasi tall
la Mııır lehindeki her tezahUrll. en 
cbfkun 111vlncl 'rirrk mlllotlnln bOn-
7eılne yaymı9tır. 

Hayatını memleketinin hUrr11et 
n latlklAllne vakfeden Saad. Zağ
ıtı. menfalaruıa ıevkedlllrken en 
hUcra Türk köyünde yafayanlar. 1etı· 
raplarının her merhemini bUyllk Mı. 
11r vatnnaevennden bekllyen fellAh
lar kadar uabiyet ve azap duyarlar
dı. 

Mısırlıyı ideallerine, hürriyete, 
btlkllle yaklaştıran her adım. Tür
kiyeyi sevinçle aaramış ve müstevli 
.UngüsilnUn Kahire üniversitesine 
her uzanışı bizi kabretııılştlr. 

920-921 yıllarının ber yirmi dört 
•&atini Türk evleri aevlnç ve aubın 
mütemadi bir meddücezri içinde ya
ıamuştrr. Mısır istlklAllnin bot bir 
•öz belinden tamamlle filli bir oıa. 
hlyete lnkılAp edişine kadar 1Jaşt11. 
münevver Türk gençJltl olmak üzere 
bütün Tlrk camiası, berglln blnbir 
heyecan ile ıarsılm111 ve uzun yıllar 
Mısırın tanı lstlklAll TUrktın de
TamJı bir duuı olmuştur. 

Tallln ne güzel fiil tecclltıldlr 
ki Mısırlı, kapltüllsyon ıtnclrterlnl 
TUrk mllletlnln bUyllk bedeflerlnden 
birini elde edişine sahne olan Mon
trö'de kırmış ve müstakil M11ır. dün
)'& slvıuıaeında kendisine tftyık olan 
tereff e1de etttft ROn. Ml1letler ro
ınlyetlnde onu bla Dr. Arasın gOler. 
Jilzlle kareılamı•ızdır. 

Doktor 4ru Mıeıra niçin stttlf 
Yabancı matbuatta rivayetler 

muht ... Hf: 
Blzl M111ra bal'taran balları dabn 

ziyade sıkmak. Mısırı Saadabad pak
tın'.\ glrmete davet etmf>k. Mısırla 
'l'Urltlye arasındaki ekonomik ve 
kültürel mUnaaebetlerl arttırmak ve
•aJre veaalrP. 

Dovletler ara11nda :rapıtın alya11f 
temaslarda bir takım ıebebler ara
mak ve devletler arasındaki muna. 
aebetlert bu temulardan alınan ne
ttcelerle ölçmek. elbette makul bir 
ltlyattır. Fakat Mısırla TUrkt1e ara
ıındakl mllnaıebetlerln 1Wyrtnl bny. 
le eok yalçın n aamlmtyet budutla
ıının dıeında ftletUere vurmak nıaoa-
111 H batall olur. 

l:ıuen bl• detti bu derece dost. 
bu derece J&kın. bu derece içit dışlı 
bir tardete. herhangi bir tanıctığa ı 
dabl ba,arı1amıyacak işler tekllf e. 
decek bir durumda değiliz. Dunu ı 
söylerken "ayftndı""ımız en mühim e. 
aas. TOrklye dı' elyasasının ttlıll ka 
paltlı htr tarafı olmad,~ınR lmrnıı:ıı
mr~dı.r. TOrklye Oıı,hllluınınrn bu 
çnk ıuamlmt mnhltte bı1l11ndtt~Q da. 
klltalRrdan letlfadtt ederekı Munrh 
111eelekdqlle birlikte her iki mem-

Sovyet Ruayadan ayrılan ve Lehla. 
tandan trıuıait olarak geçen birçok 
~ller Pragdaki Sovyet elçUJliae 

müracaat ederek gerek Lehlet.an ~ 
10loabınelerlnde traılllt vt..a abr • 
keıı, gerek Po!ooya topraklanm p · 
çerken birçok tazyiklere maruz kal • 
dıklarını bildirmişlerdir. 

Lehlatan konaoloalan, ecnebilerden 
Sovyet kıtaatmm vaziyeti, tay~'-re 

meydanlarının ve askeri fabrikaların 

nıevki'.eri ve kızılordunun maneviyatı 
hakkında maliımat almaya çalışıyor • 
lar. 

Bu ecnebiler Lehistan hududunu 
geçerken, ti.zerlerinde kalmış olabilen 
sendika azası hüviyet cüzdanları ve 
diğer Sovyet vesika!arı kendılerinden 

hususi meJPurlar v~ıtaaiyle yj.\ksck 
flatlarla aatınahn.malCtadu'. 

Zdolbunova isimli Polonya hudut 
istasyonunda transit yolcuları garlb 
bir sıhhi muayeneye tabi tutuluyor • 
lar. Doktorlar Sovyet tayyare mey • 
danl:ınnm vaziyeti, hangarların eb'a. 
dı, demir yollarının halleri hakkında 
sualler soruyor!ar. Bu hadiseler hak. 
kında Mo::kovadald Polonya bUyUk el· 
çiliği nezdinde teşebbüslerde bulunul· 
mufitur. 

1-lalkanlı mlsaflrlerln 
.cezlnlUerl 

Balkan antantı ekonomi ve mat
buat toplantılarına l9tlrak için şEıh
rlmlze gelen Balkanlı misafirler cu
martesi gUnll Y alovaya gltmtıter dün 
BllyUkadaya utrıyarak, lstanbııla 
dönmllşlerdlr. BUyükadada Yat klü· 
bünde Balkanlılar şerefine bir ziya
fet ,·eritmiştir. 

Bu sabah komlıyonlar Yıldız sa
rayında çalışmalarına devam etmiş· 
lerdlr. Öğleden sonra Dolmabahçe 
sarnvındakl resim sergisini ıeıecek· 
lerdlr. 

leket menfaatlerlnl bir kere daha. 
dikkatle gözden ge~irmeA'I doğru 
bulacaAı ve aksayan taraflar varsa, 
lkl taraftan fasla mtlşkUlpeıentllk 
gösterilmeden kolay bir bal şekline 
varılablleceğl muhakkaktır. 

••• 
Uzun ayrılık yıllarından aonrı 

Ntı boylarına AtatUrkün gönderdi~ 
mümt:ız müme~sııe. gönlünü olanca 
temlzltğlle açan Mısır. Tllrklyeyt:ı 
mlsaflrllk şerefini bahşcttl~I gUn. 
sev~lll genç hükümdarı Faraki1Jev
vel'l ıfo~azlçlnde. Sakaryada: Kızıt
ırınak, Mendrcs. Fırat ve Dicle hoy
larında Türk milletinin ne candım. 
ne coşkun hlr heyecanla selAmladı
ğını görecektir. 

Nizamettin NAZiF 
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.... 
3,tl 

- Strahll VGJVOd8 mUnas9be1lyla -
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............ a.na. .............. ......... .... 
.... , .oow. tllıMat 1\1 .. --

Y ... ıtııı,, ..... r1111,, lllellrtı. T,.D.._ ...,... ........ 
......._ ı.a..ııııı. ıı: ... ı.o,.. llartat, B~ .,... 
waı. hraaa. Ilı..., l(l•ı Telıfoo auaDaber• _...., .. ,.... .. d•-• .. ııcıe. Bir koyun ıGrilılbıUn. burma boy-1 

nuzlu bir koç arkuandan ulhaneye &i
difi ile milletlerin pldıdı bCllyaJan ta· 
k~p ederek politika girdaplanna yolla. 
nıılan araamda büyük bir beruerlik 
vardır. 

Burma boynualarma altın -nraldar 
ıilrülmilf. IU1lla teller uılımw. boynun. 
kocaman bir çan takılmıı koç, koyun
lar Aleminin bflyilk Ye cazibeli bbra
muıdır. Kot ıllribıiln mfltterek bap. 
clır. 

Koywılann bir arada topJ:ınm•Jın 

içln ne çoban, ae pbum kavalı. ne • 
nlı çomarlar, ne de mutterek bir tehli
ke olan kurd Wi bir sebeptir. Koç yok. 
sa, aürU cM ,oktur. Çoban ne kadar 

dikkatli oluna olsun, Ufüriilen kaval 
ne kadar tatb sea verirse veıaln koyun 

gene ıilrüden ayrılır i hatti ıüril teıek
k:ül edemez .. 8üriintia tqekkül edebil· 
meıi ve koyunun ıilrüden ayrılmaması 
için mutlaka otlakta, man~da, yolda 
koçun burma boynuzlu ,dik ve matrur 
kafUUll ıarmeaJ lbımcbr. 

Keçinin beyhude kanına gireriz, ona 
inatçı deria. İnatçının dilllilkuı o f'UDU• 

tak buylu undıimm koyundur. Hele 
bir ayak diremiye glSnUn, ne y.ıpsanı.z 

faydasızdu; ltmenia. kakmaru.z, boy· 
nunı ip bağlayıp çekmenis bir netke 
vermez, gitJLck istemedi mi gitmez. 

Fakat inadının en berbat anında, bir 
yanda, b!r koç belirip çanını, çıngııa· 

ğını sallıya ~lıya o istikamete dinelL 
verdi mi koyun her ıeyi unutur, inadı, 

minacb kılmu. yola düsülllr ve öylelt
ne gider ki •• Ne etrafa bakar, ne dün· 

yayı ıörür, ne iltikt.ll kolaçan eder. 
O ıırtık lnıiyaland.ın knranmııtır. Gi· 
der, taad IA1h&neye kaclar-

lnsanlar da böyledir •• Onlan da kanlı 
maceralanna ıürUklemelc için inıiyak
lanndan kavramak lhımdır. tn11nlar 
da koyunlar ıibldir, lnunlar da inat· 
çulır. Bir kere aytlk dlremiye &önün. 

ler. &itmek istemediler mi bilin iri git
mezler. Koyunlardan ıOrU yapmak için 
nuıl kaval sesi, çoban Ye mllşterek 
kurt tehlikesi klfl değilse insanlardan 

millet yapmak içiıı de ıU.el nutuk, iyi 
fıkırday•fl tencere ve mütterek emni
yet enditcıi kifi değildir. Mutl:ıkıı bir 
.. Koç,. a, bir ıUrUkleyiciye lhtlyaş Yar

dır. 

Tabi! bu kcç, bir batka koçtur. in
sanlardan millet yapan K~ ,lnaanlıırı 
vecde getiren, meczuplattzran utb hW· 
yalar veya gurur veren hakikatler· 
dlr : 

Efaane!er, enaneler ve tarit sibl.. 
Tarihi, haldkatlerinln bUtUn yal5m-

hlf yle kabul edenlerdeniz. Herhanp 
bir insan yığınından bir millet yapmak 
istlyen idealatin bu insan yıtınma mllf-

terek hatır.Un unutturmamalı çabf. 
maaını. bu hatıralan bütün ıcılılı ve

ya sevindiricWli ile autıp IUt!p ortaya 
koymak lıtemesfut pyet tabi! addede
riz .• 

Fakat b!r ldltleyi herhangi bir de
virde bir istik:m:te 11evketmek için 

11ydurulmu1 masallarm, yalım iyi ni· 
vetlerle çevrili bir muhitte lıti!.'~nnı 

nlkışılmas~nı beğenmemek hakkımızı 

Tonton 
amca 

Cambaz 

muhafaza etmek isteriz. Geri devirler. 
de, ileriyi ıöremeyen buı tahrikçiler, 

blr laaım insanlar ıçin iy\. niyetlere aa· 
bip bulunmala.·ını bir bafka lbısım in· 
sanlar için kötü niyetler dilgünmete 
klfl bir ıebep addcdebillrlerdL 

Fakat bugünkü Bulpristanla dDnldl 
Bulgariaun nasıl bir olabilir? BuıUn-

ı 
ki Bulgaristan, Oamanh imparatorlu-
ğunun çevreai içinde bir köle değil, hür 
ve ileri dlltllncell Türk cumhudyetlnln, 
bXlanda ya1nıa iyi niyetler beslenen 
bir koquaudur. Böyle bir kompınun 
batırma bir parça 11y1ı gö:;terte:k la· 
nm ıelmu miytdl?. Ne& bu Strahil 
Voyvoda manalına yapılan bunca ma1. 

raf, bunca reldlm?. 
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Atcdenlı pastHı: Yann ub•h uaı ond• 
kllkaeak olan yapur: lzmlr. Anlalya. A· 
lany• AIAiye, Anamur. Mersin. Dörtyol "• 
Paya,;. uıtrıyarak lıkenderuna gidecektir. 

K11radeniz postası: Yarın saat 12 d~ h•· 
rekel edecek olan vapur Zonııulclak, lne
holu, Sinop, (jereıe, SamKun. Fat,..n, Ordu, 
Gire"öon, Görele Te Trabzon• nğrıyarak 
Rizeye ıideceklir. .......... 
~ ·- .......... ,_ -- .. Qlllll 

il.~ ...... , )1 ..... •••telU. Tlearft ... ~ .... 
..ı. 1'11abl mı11: 
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Bugünkü Bulpriıtan, mür.evveri 
bol bir milletin wtamda. Bu&Unkü 
Bulıaristan &Uzel un'atlaıda iler!em.f 
ince ruhlu artistleriyle medeni Alemde 
iyi not almıı bir kortıtudur. Bu komıu 
güzel u.n'atlardald ytlbek kabiliyetini 
tatmak sevkinden nlçln bbi mahrum e· 
der? Ve niçin, ilk Bulıar aeall filminin 
mevwu biaim gönlilmUsU kırmak )». 

haıına aeçillr. Kimdir bu Stnhil Voy
voda? V ~mı b6yle bir bbramı.n?. 

•cı•tır 
Mentlellıle• ~ıeıde .. I• •••erler• 

•-re _..,,, cumanat sıınıerı t3 de K~ 
.,.. 8ab .. ftlen il ... ....... ..... ...... ,.,.,. 
M~ ftlP•rlarl : cuma ıııunıerı uaı 10 da PiN, 

lltelllt•., \ . ....,.,. Tn...ıero. 

Avrupa n•ttı 
............ ,. Mldlr111ta: retetoe '"" 
.._. ... •"-" - 19,. sırta....._ •at n .. _.. 

u• ... A vruı-~an ıeıeoı ... , 1.11 l• llr1&ec:ı1• -_...,..., 
a .... , ... ,,.- '20.30 tta uıuı. 10,n <11 par. 
Cdlr"" _._ IMt illa -' 0.IO .. ........ .... 

"33 il• ceıır 
Al'IAllOLU tiA'l'Tlı 

Yakın ve uzak tarih tsnUmtısde duru· 
yor. Böyle bir mavenJ f&halyetf tanı· 

yan tek cild bulaauyorua. Halbuki bu 
tıdh ltlnde Bulıaı mllletini yüklelte -
cck mevzu hiç te u değil. Bulgar mil· 
leti yirminci asrın ortuına damdan dU. 
ıer gibi düımemif elbette.. 

...... ,,,, ...................... -
8a&I I de &ntıJ& 1 da ADllUır&.lll.ll de ?>lrartldtl 

u ~-un. H> :ıo "" l!Alll1tbır. 111, 10 U Anlan •
.,..., ll't da Aflapal&M 

Bu tnnle' fl•ll .,.., il da aar<aet ..ıen ADllara ıııallo 
tellU paaıorteM cereamtıe .,. e-.nna dnlttt aarttı " 

Ti Orta Aıyadan Balkanlara akıp, 
Balkanlarda kahlı ve Bizanu ratmen. 
Bizına·n Bulgar kıran llkabrnı alan im-

paratorlarına ratmen ve Bizansın o 
gUnlUk kokulu ortoCloWu}una rafıiıen 
kaybolınayııı baıtaa bap bir duuıadw. 

Ve bayle dutanlar ancak Turan çocutu 
otan milletlerde olabilir; bunu deyebl
liri.z. 

Balka milletlerinin ftldr, tum. gG.ze1 
sana't ve neırlyat Alemlerinde tam bir 
elbirllti kurulmak Uzere iken •e Tilrk 
mUnevverinin en samimi temennllerlft.. 

d .. , biri Sofyab münevverin de bu a· 
henge oyalı uydurmuı iken, uizim 
Kase tvanof, tenvir et ıu atalan! Ayar 
edilsin artık ıu Bulcar cilzel wı'atının 
ati kameti. ... 

g..,.DAVUT 

Pr. Muzaffer Parlste 
TDrk taıebelerl 

arasında 
Parti, 10 (A. A.) - Anadolu aju.. 

amm huaual muhabiri bildiriyor: Sor. 
bonda koııferana vermeğe p1eD pro
fesör ve saylav Ali Musaffer Göker. 
Pariaten ayrılmadan, talebe enspek· 
teri B. Avni Başman'm davetiyle Unl. 
veraiteWer liteaiııde uwsulual evin 
bir salonunda toplanan 'nlrk talebele
ri ile tanıeınata fırsat bulmuştur. 

Top!anta •pıan tarafmdan mlutlr 
profeslSr eeretlne verilen bir çay ziya· 
feti reamiyetinden çdmııo. daha siya. 
de buradaki Aydm Türk gençleriyle 
sayın 1profeelh'U karşılqtıran lalllimf 
bir aile oplantı11 halini almıfbr. G6. 
ker, kısa bir hlt&bede bulunarak ken. , 
di81Jiin Parlmki talebelik hayatım 

1 

hatırlatmıfbr. 

Mwıaffer, Sorbonda profaörlerln 
blr çayında bulundq ve üpm latan
bula hareket ettL 

.....,.. • . .,.,Pr •tlftf'ktf'lltf' 

tı1Dn•k••• 11anıa11 
ff!hfııarlnr idaresi için mubayaa ed11ec•k 

3 •del basl:ülOn paı.nrlt!,la sotın 11lınma ltl 
yarınki salı flÜnÜ ldnrenin Kabalaştakl le
.,..~ ye ~t fUbnlnde yapılacak-
tır. 
b- çen sen e bugan ne o ldu '2 

• Halay hakkında Cenevrede veriltıo 
kuartırı Fransa tanımı)or. 

• lılevcuı Mkmeklep blnalan kAfl gelme
dlli için tedbirler •lınacak. 

l ... en••• 
TDrlr: Deli Pelro, Jlrleok: kadın knlhl. 

Ye aşlı oyunları. Sarau: Hind mttun. /r>d 
lllnd mezara. Sümer: 100 erkek bır kız. Sa. 
karya: Kraliçe Vlklorya. Alkn:ar: Kumar. 
baılar çetesi. Te SilAhşör kovboylar. Yıl. 
dıı: Kıılar meklebl ,.e K6r ebe. Tan Mile. 
rlm Te G5r, işli. söyleme. Aırf: Oınm şaaı 
.,.. karası ve daktilosu. 

IST \N/IUI. 
,..rrtıh: l ç ilim birden: 

A:nk: Vııton ha,rell. ve Gaip MHlk <noril 
KnloO Milli 1938 Brodvny melodi Te Ya
.. mak Hakkımdır. Aleuular: N•mua leke
ıl ve Natasa. 

KU>llU>t: 
Hale: fo'aknbasmu. 

l'sKnn..uı: 
Hlılr: Kan davası Silvla Sldney. 

BESIKTAS: 
~111park: BaAdad bülbillll ve Slrley b• 

yırcık b•f. 
rıvatıoı•• 

TURAN TiYATROSU 
lanalkôr Naşlt \"C arkadaşlan 

Hakkı Ruşen. EyQp Sabri birlikte 
M•tmaıel Mlc• • Pen~:er v.ryeteılnln 

ı,ıtnıklle 

Halk ıecesl l.ocalar: tOO her yer 20 
paradi ıo iki o)un birden 
KÖR piyeııi 2 perde BEN ~llYIM BAŞKA
SI MiYiM komedi 2 perde 

F.RTl•r.nı·ı !CADI TEK T1VATROSU 
EDiRNE 

comhurıyet aiaema • 

aıad8 

tlALK OPERETi 
• 

~u a. .ım ıaat t da K•dıUy SOreyya 
sinemasında 

RAY. RAYAN 
BQyük operet 3 perde Yıızan: Mahmul 
Yeurt Be.,le: Seyfellin Sezal karde$1er. 
Sah akşnmı AZAK'da BAY. BAYAN 

Ca1"8mha JJarkırk5yde SIRlN TEYZE 

Kehvelt>rde temlzllk 
Kabve ve c:aybaneler için hazırla

nan yeni belediye tallınatnameslne 
göre. masaların Uzert mermer, cnm. 
mozı\lk veya temiz örtlllerle örtUUl 
bulunması: peyke, kanape ve 11an· 
dalyttlerin düı ve cllAlı tahtadan. 0-
ıerl.-rlnln de maruken veya maru. 
ken taklidi kolay temizlenir bir te· 
klld.- lraplanmıt olmuı olması ta.. 
ırmdır. 

Fincanlar, bardaklar akar ıu lle 
yıkanacaktır. Kabve1erde berber bu. 
lanamryacatı gibi. boyacılar 4a içe

riye streml1ecekUr, 
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Fatihte altı ka·mar
baz 1alıalaadı 

Dllıı J'atllate ldr hmulıaa• bud-
mrttır. • 

Ktrtoetm• KOYUl'lar cadcımn•• 
ki H numanlı, nbık.ıt tumarb ... 
!ardan Sllrtll Ahmedln ldueetn4ekl 
tahTttde ~ OJ'D&tılclılı llaber • 
lmmış. YI 1aPdaıa t;utmda t&Tta 
sartıe barltut .,...,_ bhTICI .&Jı
met. 8111>111. Rardat, Hamdi. KaJI. 
mut n Rarrl -o 18tbde pblaaa
rat mahtemere ftrtlmltlercllr • 

• 

lJ.rlablarıa barramı 
Udum hrtahltaun ıı inci 111· 

40lllmtl lllbaHNtlle blldR a.at u 
de EmlnODI JlalbYllacle 1»11' toplaatl 
7a'Pllaeattılr. Toplmtıda, Urtum 
t11rtul11t9 .Ulmld& • 90J'Jaeod, 
1Dll&IU oıaıar~, 

Oskl a tra 
rıada a , ...... 

lletler 
'OıkUar • Kadı~ il.ant tram....,.. 

lan elrkeUnba .. belleala m11htellt 
Jıatl&mula aktarmalarla •7&haı 1a. 
pacak 1oıoaıar lem aktarmalı ..,.. 
llat blletıert llaclu eclecelbd enelce 
1~ Ba biletler ba Hbalıtu 
itibaren 'Olh4ar Te Kadlkö7 traı;a. 
T&7lannda ıatqa Olk&nlm'JfbJ'. 

Gbllla herhagtn bir ...Unda kul
laml~ olan ,..n1 biletler 7&11US 1-
klllcl meTtllerde muteber olacalt
lar4ır Bunlarla blrlacl meYkle ele 
bbıllebDecek. fakat arada fark TUt
lecektlr • 



Amerlkadatt •e,.ahatlerlnden dö nUp Londraya gelen Arnavutluk kra
lının kııkarde9lerl lngUterede, Vind sordakl bir mektepte tahsilde olan di
ler kardeflerl prenaeı Denut lle ıö rO.tmtltlerdlr .. Burada, 1 T ya,ındakl 
genç prenseı (saldan lklnct) ablalar! le beraber gOrUIUyor. 

Tramvay şirketinin bir 
kurnazhğına daha 

son veriliyor 
Doğ.ıu se/erler vega aktarmalı biletler ihdası 
,1n Nafıa velıAletlnce tetkikler gapılmaktadırı 

öirendlilmlıe ıöre Nafia Tetlle
il tehlr halltınm ötedeuberl saran. 
na devam eden bir vasiyetin tuhlhf 
1,GlA tetkikler yaptırmaktadır. 

?dal6m olduılu bere, lıtanbul 
lJ'amvayJarı herhanıl bir hattın •o
nuna kadar değil hemen dalma blr 
hattı ikiye bölecek tek\lde hatlar 
tertfbatlle işlemektedir. Mesela. E
dlrnekapı, Topkapı, Yedlkuleden 
kalkan tramvaylar ancak Sirkeciye 
kadar gelmektedfr. Beyo~lunun 
mubteıtf noktalarından kalkan 
tramvayların da bir kısmı Emlnöntl 
ne ve SirkecJye. Nihayet Beyazıda 

tadar gelmektedir. Bunlardan yal
:ruı bir tanesi Fatihe kadar uzan
maktadır. Bebekten kalkan tram
~ ErnlnönUnde kalmaktadır. Bu 
arada Ortı>lcöy - Aksaray gibi hatla-

rın ortasından sefer yapan tramva7. 
lar da vardır. 

Şirket akeamlan 11ferlerl daha 
ziyade kııa hatlara lnhtıar etUrmek 
te, Maçka -. Beyazıt hat.tını Maçka -
EmlnönU, Ortaköy • Aksaray hattını 
Ortaköy ElmlnönU şekline ıoknıak
tadır. 

Fakat şehri bir ucundan dJfer u
cuna kadar kateden hiçbir aeter ya.. 
pılmamaktadır. Nafia veklletl lete 
bu noktayı naıarı dikkate alarak e•· 
hirltnin aleyhine olan bu noktayı 
tuhlh lmklnlarını araotırmaktadır. 

Bu cihetin halli için iki formül 
dUşUnUlmektedlr. Ya Şltliden başla
yıp Edlrnekapı, Topkapı ve Yadiku
leye, kezalik Bebekten gene bu nok
talara kadar uzanacak hatlar lbda
ıı veyahut da iki hat değlştlrmeğe 
mecbur olan 7olcuıar l~tn ten.zUAtlı 
aktarma biletleri çıkarıımaıu .. 

Almanya Balflkta 
tahkimat yapıyor 

_.. Bqtarafı 1 incide 
ftl'dır ve bu hamlıklar lngiltere ile 
!abndinavya memlekeUerlne kareı
Cbr. Bütün Almanyadakl en kuvveW 
W>Jrimat Şimal denizindeki Hamburı 
ltmııımdan Baltık denizindeki LUbek 
llmam arasmda yapılmaktadır. Şln. 
vilin garbmdald Silt adasının ahalls! 
tahUya edilmft ve 3000 seçme ftç1 a. 
&.yı Avrupadakl en mtıstalıkem mev. 
1llerden biri haline getfrmiftir. 

Gazeteye gare, dotrudan doiruya 
!nıtıt.ereye kartı olan bu tahkimat a
rumd& bir deniz 1luQ ve tayyare sa
lıala.rı d& vardır. Adanın bUtlln pmal 
tnrafı yU.zterce tayyare alacak yerat. 
tı hangarian haline konulmU§tur. Da· 
rılmarkanm t&1111ma dillen Getını 

1 ımanmda da yeni bir tayyare karar. 
gllu kurulmqtur. 

Diler taraftan, Danimarka buhu. 
dundaki Alman kuvveti, Danimarka. 

nm sulh halindeki orduaunun lld mia
lidir. 
Almanya mllstemlekeleri 
ne zaman alacak ? 

Londra, 10 - Alman propaganda 
nazın Göbellı Ntlrenbergde söylediği 
nutukta oöyle demi§tir: 

"-Eskiden lngillz nuırlan hafta 
tatilini rahatça geçlreblllrlerdl. Bu· 

giın geçiremezler. Bitler biltün heye
canlı kararlarını cumartesi gilnleri 
verme}( adetindedlr ... 

Göbels nutkunda mllstemleke ve a· 
n.zi me!l1elerine temas ederek ıunları 
söyiem.~r: 

"- Dünyanm tekrar taksim edildi. 
ti zaman gelmiıtir ... Almanya ne ia. 
tediğini billyor ve bildiğini istiyor ... 
Nazır bundan aonra, ''halledilme&. 

lerse Alman milletini istikbalde tehli. 
keye aokacak mUhlm meseleler., den 
de bah!etmiıtir. Bu meııe?elf>.rden itin. 
Alır.anya.nm. mUstemlekesi olmıyan 

tek büyük devlet olmuıdır. Göbeli 

bunun da bir gUn halledileceğini söy
lemle ve demlıtir ki: 

.. _ Ne zaman, bilemeyi& Nuıl ki, 
Avuaturyanm ne aman ilhak edile
cefini, Renin ne zaman ifgal oluna· 
cağmı evvelden bilmiyorduk. BUtlln 
bunlar, en son tehlikeleri de atlattık. 
tan IOllJ'&, adım adım tahakkuk etmte. 
tir. 

"Bls nekadat kuvvetli olursak teh. 
litre o kadar uahr. Alman milletinin 
bu kuvvetlnl ordu, ağır elllhlanma ve 
fikir kuvvetinin umerkttzll teşkil e
der. 

''Bir amanl&r dllnya bizim Uaerl· 
mlzdekl ta1eplerinden bahsediyordu. 
BugUn biz dünya Uzerfndekl Wcpleri· 
mlzden bahsediyoruz. Böyle bir fark 
var." 

Lehistan daa milstemJeke 
isliyor 

Londra, 10 (Hususi) - Lehiltan. 
da ''!ılüatemleke ıtıııleri,. nden ilki bü. 
yUk nilmayifle yapılınıt. radyolar 
memleketin mUltemleke ihtiyacı hak
kmda neş1yatta bulwunqtur. Şehir-

lerde halk pazar gUnU büyük nUmayiı 
yapmJ§tır. 

Gazetelerde Lehlstanın müstemle
keye olan ihtiyacı hakkında hararet· 
ll yuılar yuıyorlar. Resmt gazeteler 
Lehiatanm bu talebinin, müatemleke 

sablbl memleketler tarafmdan qltile. 
ceğlnl yazmaktadır. 

ArJantlnde Nazi 
aleyhtarı bir nOms)lş 

Buenoı Aireı, - 11 (A.A.) - Bir 
ka; yU.ı talebe dün Nuilik aleyhinde 
bir nUmayiı yaparak gamalıhaçlı birkaç 
bayrak yakmıılar ve Arjantinde o~ 
Alman ve Awıturyoolann rey venne
ılni protesto etmiıterdir. 

Bfr kaç yaralı vardır. Bir kaç kiıi 

de tevkif edilmiıtir. 

11 NİSAN - JHI 

• Ç A G L A V A N' da 
12 nisan yarınki salı akşamı 

YAVRUNUN GECESi 
Mevcut Saz H~yetine lliveten : 

Sayan H A M ı Y E T Yüceses 
Ve Yavruya seven tanımnıf muılü aan•adcarlan iıtirtlk edecektir. Telefoıu 40335 

Mısırla siyasi 
münasebeti mi 

_.. Bqtaratı ı incide 
Hariciye vekilimiz öğle yemellnt 

kral Faruk'uıı davetlisi olarak 1&· 
rayda yemi• ve yemekte başvekil .,.. 
dıtltlerl bakanı Ali Mahir paşa ha· 
zır bulunmuştur. 

Ziyafet çok samlml bir surette geç 
mittir. Yemekten ıonra doktor Araa 
ıarayı gezmle ve bu esnada kendl
lfne bfuat kral izahat verml•lerdlr. 
Heyet saraydan ayrılırken, kral, he
yet azuına ayrı ayrı lltlfatta bulun
muetur. 

Hariciye nazırı tarafından da ce
oeleytn Zalaran sarayında hlr ıtya
fet verUmlş, bu ztyafetl bir suvare 
takip etmiştir. Suvarede bntun ecne
bt sefaretler erklnı bulunmuşlardır. 

HarJclye veklJlmlz sabahleyin de 
Ehramlan gezmiş, o civarda yapılan 
hafriyatı tetkik etmı,,ur. 

Gazetelerin neşriyata 
Gazeteler hariciye veklllmlzln dUn 

lakenderlye ve Kahlreye gellflerlne 
Ye buna alt haberlerle istikbal me
rulmlne, halkın coekun tezahUratı
na alt tafslllta va rellmlere genlt 
ıtltunlar ayırmılJ bulunmaktadırlar. 
Ntmreımt .. Elbelagat., TOrkl1e 

Ye Mısır .. baalığı altındaki 1aıııın
da Mııınn. kardeş Türkiye Ue doat. 
ıutu takviye için TUrklye f\ışlşlerl 
bakanı Tevfik RUştU Arasın Kahtre
yt ziyaretini mesut bir fırsat saymak 
ta ve M11ırhlann sevdlklerl, TUrk 
Ue, netret etttfl Oımanh bUkilmetl
nt blrlblrlnden ayırt etmiş olduğunu 
ve bundan dolayıdır ki, bUytık Şefin 
başardığı lnltıl!ı>ların Mısırlıları da 
TUrkler kadar dalma sevlndlrdlğlnl 
taydeylemektedtr. Ve "bu mesut ıl
yaret bize. Türklere karşı muhabbet 
ve AtatUrke karşı saygtlarrmııı iz
hara vesile vermiştir .. demektedir. 

Elehram gazetesi .. Atattırk., ba,11. 
ft altmdak! yannn4an, ••yeni Ttl1'kt· 
ye eski Türkiye, bugUnkU Tflrk dilp
tn TUrk detlldtr •• ,. demekte ve Ata. 
tUrkUn rehberliği altında başarılmış 
olan fnkılAp hareketle1'1nl birer bl-
1'8r sayarak Osmanlı imparatorluğu 
lle bugtınkU TUrklyeyt mukayese ey
lemektedir. 

Jlllebram yazısını &ISyJe bitirmek
tedir: 

•'Bfz Mısırlılar, A vrupatılann kr
zll sultan dedikleri Hamldl. basta 
Rdam dedikleri imparatorluğu ı>ek 
iyi btıfrlz. tngiltereden be' defa bU
yUk, Almanya ve Jtalyaya muadil 
memleketin ba,ına ge~n Atatllrk 
viran bir diyar UstUnde kısa bir za
man içln~e dllnvayı kendine bayran 
bırakan harikalar. meıııut va hnr ve 
mllıııtakfl bir Tllrklye yarattı ... 
Akşam gazetelert de bu ziyarete 

geniş sUtunlar tahsis eylemektedlr
Ier. 

Elmukattam. "bllyUk misafir .. ba~ 
hlr altındaki yaznnnda diyor ki: 

"Harpten ma~lap eıkıtn, doktor
ların şifa bulmaı dedikleri hasta 
adam bugUn beynelmilel ılyaeetln, 
Balkan ve Sa.adabat paktlarının ru
hudur. 

AtatUrkUn dehası diğer devlet şef
lerinin kuvvetlerini pek geride bı
raktı. Bu bUyUk Şefin bugUn Mısıra 
gelen bUyUk milmesalllnl candan ıa
llmlarız ... 

Muganni Şalyapln 
eğır basla.-

Parb, 11 (A. A.) - Meehur Rua 
mugaıınisl Şalyaplnln aıhbl vuiyeU 
birdenbire vahamet kespetmişUr. 
Doktorlar mumaileyhin ziyaret kabul 
etmesini menetınlılerdir. ~hur mu. 
ganninln hastalığı hakkında malfmıat 
\•erilmemekte, telA~ mahal olmadılt 
söylenmekle iktifa edilmektedir. 

Ekmek bıçağlle 

Kocasını 
yaraıadı 

Dlln gece, Sirkecide İpil Kemal cad
deslnde bir aile kavgası olmut ve bir 
n-kek ke.rısı tarafından bıçakla yara· 
landıfını iddia ederek polise otklyet
te bulunmu~ur. 

Ekmekçlhk yapmakta olan ömcr 
oğlu Cend, iddiasına göre gece saat 
yirmi ikide yatarlarken kansı Naciye 

, .................................. . 
Ernaalslz bir muvafakıyet ve görülmemiı bir raebct ıörmekto olan 

Kraliçe Vlktorya 
Şahane, mWıteıem ve zeagin Franmca filmini 

SAKARYA sineması 
mlldilriyett, 3 GUN daha göatermcğe karar vermittir4 

Geç kalanlara mUjde : 
Searuılar: 2 • 4,15 - 6,30 ıuvare tam 9 da 

Tunusta örfi idare 
ilan edildi 

Tunua, 10 CA. A.) - 11Ye.nl düetur,. 
parUB1 erklnmda.n Balhunanm tevki. 
fi Uz.erine tehrin bir çok noktalarmda 
vahim kanlı karıuıklıklar çıkmıutır. 
Şehirde örfi idare mn olunmugtur. 
Sokaklarda mU~madiyen devriyeler 
gezmektedir. Her tiirlil sillh ta§ımnL 
il yasak edllmlftir. 

Memleketin dahlll kısmında, Tunu

sun 39 kilomet:N prkmda kain Grom

ballada yerli numayişçilerden mürek· 

Ticaret 
odası 

W" Baetarafı l incide 
Hemen söyleyelim ki, dün hiç bir mü-
talea ilave etmdden ncırini milnaıip 

ıördillilmlb odanın bu cevabı, idare 

heyeti kararına tamamen uyıun ol
makla beraber itin f1U! kıamlyle tama

men tezat tcıkil etmektedir. 

FilhakiQ Oda idare heyeti birikmit 
evrak içindeki adree talepleri. eaki m. 
talollar, ıergi ve panayırlara lıtlraJc 

için cereyan etmiı muhabereler, ihbar 
mektuplan ve aynen Odanın mektu. 
bunda zikredildiği gibi ''fazla yer lıgal 

etmekte olup saklanmasında hiç bir fay· 
da ıörlilmiycn. mürur umana uğraauı 
tevdi defterleri, ıdlp koçanlnn ve bazı 

lilzumauz ( ?) muhabere evrakı .... ,. nın 

satılmasına karar vermiı bulunmakta
dır. 

Bir dofa ıu evraktan iki kısnunı ele 
tıılalım: "Adr•• talepleri ve muhbere 

evrakı ... •• diye geçigtirilcn bu gibi ev
r akm içinde neler, ne gibi emek mahıu-

Jil kıymetli n:alumat bulunabileceği O
da erklnınm meçhulü olmasa gerektir. 

Bilenlerce malCımdur ki Odadan her 
hangi bir firmanın, herhangi bir madde. 
nln satıp veya almu için bir adrea iaten· 

meli, b.:.:an bir ıubeyi birden ulraıtı. 

ran bir meHle olur ve bu ınoaai netice. 
ılnclo lııymetll bir d091a meydana ÇJ• 

kar. 
ltte bu evrak hep talebin merbuta

tıdır. Gene muhabere evrakı denilen 

ıeyde de Odanın wnuml am•mel&tım 

tefkil eden unsurlar bulundutu ve (). 
danın ekseri tetkiklerinin buna lıtina. 

den yapıldıiı malQmdur. Yapıl• tet
kiklerin raporkın da bu muhabere ev
rakına merbuttur. 

Bizi o yaıılan yudırmağa ıevkeden 
ıebep itte böyle ıadece Ustündeki kip· 
da bakılarak çuvala atılanlar araamda 
bir takını lcıymetll veaikalan:ı bulun
dutunu ititmit olmaklıimu.ı ıdi. 

• • • 
Bu neıriyatmuzdan sonra odanın 

benli& kAğıtçı tardmdan teacUUm edil. 
memit bir takım evrakın utıımı dur. 
durdufunu haber eidık. Bunu burada 

memnuniyetle bydediyonıs. 

ile bir meeeleden dolayı kavgaya ba§. 
lamıtlar. kocuma fena halde kuan 
Naciye de, ekmek bıça~la kocasını 
elinden yaralamı§t.Ir. 

Polla tahklka.t yapmakta.dır-

kep ehemmiyetli bir kol, TumJI& aof
nı ilerlemeye ~Ua etm.iftir. hım
batı temine memur kuvvet. bunJan 
dağıtnuotır. 

Bu ytlzdeıı zuhur eden arbede .... 
smda birkao kiıl yaralanmıtbr. 

Sivil kontrol albnda bulunan Ta. 
nus arazisinin her taratmda &ıft L 
dare ipka edilmietfr. 

Zabıta krtaabnı takviye etmek 8-
re merkezden ılvil muhatua mtıfreo 
zelerinin gelmeal beklenilmektecUr. 

Habeş~standa 
çarpışmalar 

ı:> zabJt, 78 nefer 
UldD 

Londra, 1 O - Romak!an nef"dllm 
resmt blr teblllde, Mart a71 Arfnı~ 
Habe§lstandakl pollı hareket!erihde 
eli İtalyan .zabiti ile altı uker lldUIU 
bildirilmektedir. 

6 
Bundan bqkaı. Uç zabit daha, "Aliler- I 

le ~rpıtma esnasında.. yaıaludlktu 
ıonra baatancdo 6lmUftUr. Bit sabiti• 
3 7 asker ve 30 1talyan itçiai .. Jırua _. 
ticeaindeki haa~klardan,. aJmottGr. 

• lngllız Jşcl partisi ..-e lredllnYonllC 
mensupları dün Londradl\ Haydpnkta bO
yt\k bir mıtiııs tertlp etmlılerdir. Bu .ı. 
tinsdo sib aöyliyen hatipler, acllnllı 4Ul 
u Grlnvud hQJdlmetin harici poUUkuun 
şiddetli lenkld e)lemişle dir. 

• Danzigde nasyonal sosyalist lideri 
Forsler Polonya hükQmeUnin du ıU Dse.-
rine bu ayın sonunda Vıu·won11 resma 
ziyaret edecektir • 

• Lehıstanda KrakoTlde çıkan ~ 
lUustro gazetesi, 20 nlııanda Kohl cıu .. 
nun, Bekin son ltalya ılyaretine mukU.. 
Je olarak Lehistan• ıeleoethıi )'U1Dakt8-
dır. ' 

• l\omada Popolo di Roma pzetesl dtıa 
milsadere edilmiştir. Bunun aüebl. w 
ıaıetede "Çekoslovakya paaoramuı. lafa 
11 bir ba~akalenln dercedllmeal Te bir 
takım kaba ve ecnebi kelimeleri lhtlq ... 
den bir romanın tefrika edllmele b8tlaa
mış olmasıdır. ' 

• Diln ltaıyada Speziada Laf ole denls.' 
allı gemisi den 'ze indirllmlıtlr. 

• Yunaniıtandakl ecnebi matbmt mll
messillerl cemiyetinin kunıluıanun 20 la
cı yıldönllmQ milnuebeUle meütr ceml
)'et tarafından verilen alyafete bflk6met 
reisi l\Ietak~s risa;>et elmiş Te d)'afette 
kordiplomatike mensup bir çok HTet IJa 
hariciye nezareti arkAnı da buır baltnı .. 
muştur. 

Askerliğe davet 
8Alur~ö7 A•kerllk Şabeebldea: 
333 doğwnJular ve bu doiumlaJuta 

muameleye ti bl Jma hizmetliler ,. • 
dek subay yetl§tlrilmek illere bulrblıl 
krtalarma ve yedek suba.7 ok1ahmı .. 
suretle aevkolunacaktır: 
ı. Ehllyetnameslzl91' 1 may11 ~ı,. t. 
Orta ehllyetııameliler 1 temmu 911. 
3. Tam ehllyetnameliler 1 e)'ltl • 
f. Yliluek olanlar 1 • ll - 9S8 • 

Buna nuaran pbade kayltb olalar 
sevk gününden (3) ctln enel alfm 
cllzdanlarlyle birlikte ıubeye mtlraolat 
etmeleri. 



-

Hatıralannı anlatan 
TEFRiKA 

SO: 83 
CEDIS NOBODİ u~ıarın tarı 

Enle111cenıı Servisin en mt>ştıuı ra~ 

k t bu okudum : 
Zarfı açarak me 0 mak ıı;tn mUm-

''A lmenyeda lhtll41 (ı1'ar 
b r şeyi yapın•Z· '' 

k U O Ole O E tb'kte tamaıniyle serbest bu· 

- Resmi vazifem var. Rusya sosya· 
list cumhuı !yetleri birliğinin atr"ıjemili
teri erfatiyle burada bulunuyorwn· 

- Hanı Fuıta t. i karı lattını• mı? 
- Şimdi onun yanından gel:yorum .. 
- Aman dikkat edin. Bu adamın çok 

tehlikeli olduğunu benden iyi biliyor· 

ıunuı. 

- Bana fenalık yapmağı> cesaret e
demez. ÇUnkU hem kurnaz, hem de 
ıimdiki halde bana ınuhtaç vaziyette .• 

ra ku· Etrafına ıöz itezdlrdikten ıcn 
Iatı:na fıaılda.dı: 

ilh. ıeyle· 
- Size 'öyliyecek çok m ım 

rim var. Bır yerde buluşup konu~abrn· 
Bur&:la sokak ortasında konuşmak dof. ., 
ru delil .. Nerede oturuyorsunua. 

- iki adım ötede, Varokiye ıoka· 
ğ'"da.. 

- Pcklll .. Ne zaman buluplım?. 
Şuevlle •ırf sizinle konuım •k için ıel· 
dim .• 

ı. bi1iyor· 
- Burz.1a oldufumu deıne, • 

dunu::?. 
l ö Jedi - Evet ... General Blrdve s Y • 

- General mi söyledi?. 
- Evet.. l;te delili.. Size ıeneral· 

den bir mektup getirdim .. 
. k& • t sıkııtır· Av~.:uma yava§ça bır S1 k 
t., nda okuma 

mııtı .. Bunu sokak or ~51 • 

dofru olmıyaeağı cihetle ccbıme koy • 
dum .. Sonra Nadolniy~ sordum: , 

.• b 'J' or musunuz. 
- Baraj kahvesını · lY. 
_ Hayır, fakat ö&renirım.. . . 
- Benlın tarif etmem daha ıyı. Baı

bJa;,ma ıorarnusınıı. 
JCabveyi tariften sonra sözlerime de-

.__ .ttı: 
_ Baraj kahvesinde bu gece on bire 

4tılr.U#. beklerim .• 
()ii.&~ ore)'8 derı.aJ ~·

ilse 18yllyeceklerlm çok mUhlm ve te-
hiri (c&Jı 0tmıyan feylerdir. 

TereddildUmU gCSriln'.:e iırar etti: 
- Eter verdiğim mektubu ~k~muı 

olPydınıı: meıeknin ehemmtyetını der-

hal ar.Jar.dmız: .. 
_ Bu kadar mlihim mesele nedir?. 
Elini omuzul!la koydu, gayet c:ddi ve 

kelim! leri tartarak: 
- ikimizin vereceğ'miz kararla, de· 

dl, harbin ne kadar daha silreceği ~a~y
yUn etmiı olacaktır. Neticenin ~ehımız. 
d k ah• ,·kuk etmı'l bulu-e olacağı artı t ""' :.. 

· b' evvel so· nuyor ammı bu facıayı ır an • 
na erdirmek için de çalışmak 18:nnHo

Harbe nihayet verdirmek. hatta 
henzollern h2nedan•nrn saltanatrm 

1nahvetmek imkanlarına malikim 1 , . 
- Bunu nasıl y;ıpa:ağınızı so~..:11· 

lir miyim?. 
•. ~ · mektubu o-

- Biraz evvel veroıgıtn . 
Jrumanm rica edeceğim. Suatınıze on-

dan ıonrı cevap veririm .. 
b okudum: 

Zarfı açarak mekil~u1 u karmak için 
"Almanyada iht a çı 

b>Ümldin ol.an her §eyi yapınız.,, 

Borıs çurı:kl 
voıdaş kt 

Emir kat'ı idi. Mutavaat ewıe : 
batka çare yoktu. Her halde ger:\e 
;&frdvel ıtbl bir adamın, evvel:~ 1~a
tahldka ve tatbik edilebilecegıne. 

· tte bır e-aut getirmeden bu ehemm·ye d 
ınir -nrmiyeceğini diişUnmek Jiztın ı. 

Naldoniye sordum~ . 
'fahi t:-ılı· - Bana verilecek ayrıca şı 

ın&t ta var mı?. di 
- Gayet kıaa: "Süratle btareket e • 

• · d' · inde bulun· nı.z,. Almanycının §im ı ıç bal· 
dufu buhranı ve her sınıfa menıup • 
kııı hUkQmct aleyhine dönmÜJ oıdugu; 
nu n:.::an itibara alan general nir~v~ 
ınaelenin ~abukça hall~ilebil~~e.ğ:nı 
ve edilmeıi lhım geldiğini düıunilyor. 
Önce pl~'i.run tatbikatında iki s:afha ola· 

Qktrr: Huırl k ve icra .. 
-.,. Güzel.. Fakat bir hareket planı 

buırlamıı mı? Kimlerin yardımına 
cUvenebileceğimi size bildirdi.::· ve 

1 
- Her hususta size güvendıı;.ını 

beni de emrinize veridiğini &ö)'lerne~
le iktifa etti. Harekltınızda, istediiiıuS 

plfinı tA 1 

ıunuyoraunuz.. . .. .. . 
konu.::ı epey yürumuıtuk .• 

Konuşa r-

bak•ım kahvede iıe ba§lamak 
Saate • ' 

. ~oktan geçmişti. Sokakt~on geçen 
saatı ~ . b' ka . ocuğu ç:ı~mp elıne ır · ç para 
bır ç sah'b' kt 

d. ve onunla kahve ı ıne me up 
ver ım . . . b'ld' d' 

öndcrerek ist:fa etUğımı ı ır un. 
g . dö k• 
S 111 Na)donıye nere • 

onr be . d 
_ Şimdi tamamiyle W: ~tın., e. 

. Derhal İ§e başlay,ıl>ıllnz. Fakat 
dun. d tmek 

haveremize burada evam e 
;~ tehlikeli olacağına göre ıimdi bi· 

ribirimi.den ayrılalım. ? 

_ Nered~ buluıaca&ız •• 
Bir saat sonra Bar ... j kahvesinde .. 

- ak , _ o .ıamana kadar ne yapac sınu: • 
_ Eve ıidip elbiıe deiiıtireceiim 

ve telikkl etti&im emir üzerinde dütU. 

nectım .. 
ı.a.ıloni cbinden bır cUı:dan sıkanp 

bana uzattı ve gillilmsiyerek: 
_ yeni v<.ıızifenizi yeni bir flhsiyet 

halinde ifa etmenizin muvafık olılcalını 
dUıUndUm, dedi. Verdiği~ cilııdan, 
Sovyetlerin Berlin :nümeSSllı Jofun a· 
taıelerinden Çuriski yoldaşa aittir. Bu 
zat Rusyadan Almanyaya gelirken yol. 
da öldü .. Snnınm ki evral:ı i§iııize ya· 
rar ve siz onu pekala istihlif edebilir. 

siniz .. 
Harpten önce Rusyada uzun müddet 

bulunmu§tum, Rusçayı, ;ive farkı ol· 
maksızm, mükemmelen konuıuyordum. 
Rusların Aıdet ve alılaklannı da gayet 
iyi bildiğim için Rus rolünü çok iyi be. 

cerebilirdim. 
Mesele miiteveffa Çuriskinin az çok 

bana benzernesinde idi. CUzdandtıki 
diplomatik pasaporta g6z gezdirince bu 
endi§em de :ail oldu. Çuriski bana çok 
beubrordu. ~ikkatli bir tebdilikıyafet· 
le kendimi onun yerlne ıbm9 9a.M. 
llrdlm. Yalıu.s blra:s aakal koyuvermem 
Ihmı ıeHyordu. 

Naldoni bir sı:ı1t sonra Baraj kahve • 
ıine geldiği zaman bulundutum ma~. 
nın önünden, beni tanımada.;1, ge~ti.' .. 
y er:mden k:ı.lkarak ona doğru yuril-

düm ve sel:.mladım: 
- Selam ve karccşlik yolda§ ı. 

S 
. . derhal tanıdı ve h<ıyretle ce· 

esımı 

vap vereli: . 
-Tebrik eı:leriın. Tanınmanıza. ım. 

k B bile aldandım.. Bızzat kan yo . en 
F da beniın gibi aldanaca-Hans U§Un 

ğından eminim.. . . . 
SözünU henüz bitumı§U ki koı~ n n 

Ö 
ünde lüks bir otomobil durdu ve ıçın· 

n •· Fuc 
den Kayserin c::ısusu ~ı~tı~ .• ;ı.ans :ır 
çok teliglı ve asabi ıörun•ıyordu. Nal. 

doni yavaşça fısıldadı : 
- Gene herife bir oyun oynadılu 

galiba! 
Ben enditeliydim, yavaıça cevap 

verdim: 
- Her h:ılde öyle olac;::.!: .. Acaba ne-

dir? 
Bunu biraz sonra öğrendik,. 

Hans Fuş salona gir~i'. ıö.~l~ bir et· 
rafına göz gezdirip te bızı f::Or~ce he. 

Yanımıza yaklaştı ve benı battan 
rnen d . h' .,,_ sUzdUkten sonra Nal onıye ı-
aşagıya 

tap etti: 
S .. arıyordum azizim.. Sizinle _ ızı 

'ddi bir nıesele hakkında konugayet cı 
şaeağım .. 

Deni işaret etti: 
_Bu zat kim?. 
Naldoni bir merasimdeymf§ gibı De. 

ni tak:lim etti : 
_ Size dostum ve mesl~ktcııım ~ 

. . ki yoldaşı takdım edenm. 
rıı çurıs 'd' 

eli • birinci sınıf ıefaret ataşe11 ır 
J{en ıı h . 

f tla Berlindeki Sovyet eyetı· 
ve bU sı a 

bulunmaktadır. 
ne aza Fu• elini uzattı ve ıayet na. 

ıtans :ır 

zik: 
5 
.. tanrdığıma pek memnun ol

- ızı 

duın dedi· 
' O memnuniyet bana ait 1. 

- d ve tehalükle sordu: 
~·~~ olduğumu demek biliyordu-

rıuı:?. 

1 
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lstanbulda işleyen nakil vasıta
larında ücretler tenzil edilmeli 
lstanbullular, sayfiye 

ucuza gidip 
ve mesıre yerlerine 

gelebilmelidir ter 
daha 

İstanbul. civan biribirlnden gllr.el 
eayf iyc yerleriyle dolu bir eeJıirdir. 
Boğaziçinln, Florya tara.fmm, Adala
rm, bahar ve yas gi1nJertndeld leta!e. 
tine hakıkaten doyum olmu. 

Fakat ne yazıktır ki. latanbullular, 
tablatin kendilerine bahfettill bu rtı· 
zıelllklerden doya doya tatlfade ede • 
mezler. ÇUnk11 4·& k1fllik blr ailenin 
en yakın eayt'i,e yerı.lnden birine 
ıöyle bir geshıU yapmam, bir evlıı on 
en bee «UnJUk muntma tebblll eder. 

V eaaltlnakllye atee pahumaclır. 
SaYflye gazino ve lokantal&rmda ise 
her teY U~ dört mlall tlatJa eatılmak· 

tadır. • • • ' 

Geçen gftn guetelerde f5yle bir ha. 
vadlı okudum: 

ŞlRKETJHAYR!YENtN 'OSKODAR 
HALKINA BİR KOLAYLIGI 

ŞırkşWtayriye OalclMl•'ltlara ko • 
layWc t.'6 J1 t&Uaft 938 toriAWn mu.
tebor oltraak iLNre Klltklt KClf'GOfJCIA. 
md ve avan i9'f& "°""' w tramwy 
daJ&U olmak fQT'ffyle ayWG abonman 
kortlcın Uwlaa et~. 

Bu kart'lar Urinoi tM1>7ci tçİft altı 
yüz yed.ı buçuk, t.'6 birinci mevki için 
ke 615 kuru.§tur. Bu fiatta 't>m'gi t.ı6 
ril.ntmlar d<ıhUdir. 

Bundcıtt ba§ka Çamlıoo ve ciuanna 
gw-ece'/dçr için de CIY"Ofl gWiJ> gelrM 
r.ıüşterck bilt:tıer tmdır. Bunlar da 
t·aııur V6 trorıt.vay dallil ~ mevki 
rS?,50 ve bırittM mevki ıs 7cut'u§tur. 

İşte Şlrketlhayriye ile, OlkUdar 
tramva.ylan idaresinin bu hareketi 
hakikaten tam yerinde ya.pılm1ş ve 
diilr ......... ~ tlrkeüerim .u • 
mwıe olmuı fcab eden bir harNet. 
tJr. 

Vesaiti nakliye tfatlal'IDJ uemlat • 
makta. ılrketJerln hl~bll' teY Jraybet· 
mtyeceklerl, bllAkta daha oolt bzan&. 
caklan ıfiphealr.dir. 

Devlet demiryollarmm, yaptJlı ten• 
zflltlarm vermekte oldufu neticeler, 
bunun en gtizel misali değil midir! 
Fakat hakikat bu kadar meydanday • 
ken, lsta.nbldaki veaaltinakliye bir 
tUrJU cirodan kazanmak mulUne ya. 
naşmak istemiyorlar. 

Ve .zavallı İstanbullular da, pahalı
lık yüzünden çok zaman sayfiye yU. 
zn görmeye hasret kalıyorlar. 

• • • 
Bize kalına, A vrupanm b~k yer

Jerjnde olduğu gibi, 'tstanbulda da mu
ayyen yerler Jçln gidip gelme tenezzUh 
biletleri satılmalıdır. Ve bu biletler de 
yol tızerlnde blnllmeaf zaruri bUtUn 
nakil vasrtalarmda muteber olmalıdır. 
Öyle ki, mesela bir insan azam! 20.25 
kuruşla bir ada gezmem, yine bu ka
dar bir parayla Boğaz.içinde bir tenez
züh yapabilmelidir. Bu gUn §ehrln 
merkez.! yerlerinde oturanlar için say. 
f .ye ve mealre yerlerine gitmek fev
kalide kUlf eW bir mesele oldufundan, 
tok kfmsler içlerlnl çekip, gezme ar. 
ıularmı yerine getlreı:rıiyorlar. Hal· 
buki vesaJtinakUyenin ucuzlaınası, 

hP.rkesi harekete getirecek ve hiç 
şllphe yok ki, eimdl çok zaman yan 
boş sefer yapan trenler ve vapurlar 
tıklrm tıklım dolacak ve girketler, ten
zilattan kaybettiklerlnl, birkaç mlali 
fazla.siyle cirodan kazanacaklardu. 

lif.! P\:ı. J 
ıstanouı radyosu 

11 NiSAN - 1938 PAZARTF..Sf 
17, lnkılAp tarihi dersi, Onlverılteden 

naklen Mahmut Esat Bozkurt. 18,30 plAk
Ja dans musikısl, 19,15 çocuklara mıw 
b"yan Nıne. 19,55 Bo."Sa haberleri, 20 Rı
fat ve ıırkadaşlan tarafından ·Türk mu
slkhıl ve halk tark&lan, 20,45 hava ra~ 
ru, 20,48 Ömer Rıza tarafından uapc• 
söylev, 21 Faaıl saı beyeU, İbrahim ve ar. 
kadaşları tarafından, 21,45 orkestra, 22,15 
ajans haberleri, 22,30 plAkla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 22,~0 son haber. 
)er Te ei'teaf dJıQn )>l'Olralllı_ 23 IOD, 

' • 

Jatanbulun en gfl::el sayfiye yerlerimi mı B .. yüT«ıcla i8ke7eri t.'6 PmM!Uc cWtJ.. 
nndQn adal.ann görün~ttü. Altto: Bo ğa:ri{'ino isliyen vapurlardaft beri 

I 
_____ ............. -... --. 1 

KADIN 1 
._. ....................................... --. ..... i 

Beyrız saten üzerine ma1.a3, yıiJ. 

lliiJc ~ ıpUk geçirilmi~ iğne Tt::.'.1in eri 
aerpilmiştır .• ~cmrcı bu kuma§la zar / 
bir b1ılz yapılm~tır. 

ZAYİ - 24 numaralı motosiltlet 
pl!kamı kaybettim. Yen'slni çılcaraca. 
ğımdan e3ki 4nin hUkmli yoktur 

Belfm Yetkin .(11011) 

60 hk bir 
kaynana 

l>amadıoı kUrekle 
ağır yaraladı 

Sındırgı, (Hususi) - Kazaımmı Kı· 

zılcı köyilndc f eei bir cinayet itltnmiı

tir. Hidiıe ıoyle olmuıtur: 

Bu köy sakinlerinden \aldr oflu İs· 

mail Çınar bir hafta evvel karısı ne kav 

ga etmiştir. Bu kavıa neti:eaindo kan· 

sı ayni köyde oturan kardeıi Mehme

din evine kaçmıııtır. İsmail bir hafta 

bek1emi~. karısrnın evine donmeditini 

görünce ona nasihat ederek alıp eve ce

tirmek için Mt"hmedin evine ıitmittlr• 

Fakat burada fena bir tekilde kaqılan· 

mıı ve VIehmctle kavgaya tutuımuf1ar• 

dır. Tam bu sırada kavgayı ipten Meh

medin kız kardeıi Emine ve anaaı 60 

ya,rnda Ayşe dı~n çıkarak hepli bir
den tsmailin ü'zerlne çullaıumf)ardır. 

60 hk ıhtiyar kadın eline geçirclifi alır 

bir küreğı damadının ıırtrna ve kafuı

na indirmiş ve zavallı adamı ağır m
rette _y aralamıştır. 

Yaralrnrn hayat? tehlikededir. Aala 

kayn na ile k.zı \'e oğlu tevkif edil.mit
lerdir. 
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Con'un içtiği içki akla, hayale sığmazdı. 
Nihayet, stüdyolarda gözleri dönmüş 
titrek bir Barimur dolaşmağa başladı 

-41-
Yemeğimizi bitirdikten sonra, An. 

nabella heyecanından pembeleşmiş bir 
halde şöy!e diyor: 

- Sizi, buraya, iyi bir haber ver. 
mek için topladım. Yarın Vilyam Po
velle beraber film çevirmeye başlıyo
nım. 

Herkes onu tebrik ediyor. Fakat bU. 1 
tiln çehreler düşünceli bir hal alıyor. 
Herkes, mütemadiyen geciken tnliinf 
dUşUnüyor. 

DUvinye: 
- Ben belki de, diyor, hiçbir §eY 

yapmadan geriye döneceğim. Buraya 
geldiğim iki ay oluyor, hfilfı, mensup 
bulunduğum "Metro" şirketinin direk· 
törlerini görmedim. "Pepe lö Moko,, 
filmini lngilizce tekrar çevirmemi is
tiyorlarmış. On iki bin kilometrelik 
yolu "Pepe lö Moko,, filmini tekrar 
çevirmek için katettim sanki!.. 

Danyel §Öyle diyor: 
- Beni değiştirmeye kalktılar. Bir 

hafta müddetle, Uzerimde, yeni maki
yajlar tecrübe ettiler. Berberler 
'snçlarımı değiştirdiler. Hiçbir şey söy
lemedim. Fakat tecrUbeler yap • 
maya. kalktıkları zaman, öyle budala. 
<:a. bir hal aldım ki fotoğraflar cidden 
korkunçtu. O zaman onlar saçlarını 
llaşlarrnı yolarken, ben de Fra.nsadakl 
gibi tuvalet yaptım. Fotoğraflar ga • 
yet iyi oldu. Tabii fena halde canlan 
sıkıldı, mnhcup·oldula.r, fakat bir şey 
söylemediler. Şimdi artık rahat ettim. 

Dilvinye eu cevabı verlyor: 
- Ben meseleyi anladım. Onların 

bize kat'iyycn ihtiyaçları yok. Bizim 
burada film cevirmemiz onları asla a
lakadar etmiyor. Yegtine taktikleri 
bizi nngnje cdıp Fransız istihsalatmı 
zayıflatmaktır. DUvinyenin Daryö, 
Annabella. veya Balcnle yaptığı bir 
'ilmin Pariste dört ay mUddet göste. 
.rilip rağbet knzandığıru, onların ista
tistikleri kaydetmektedir. Tabil bu 
vaziyet dahilinde, kendi istihsalleri de 
o nispette kaybediyor. Bize para 
verip burada bir iş gördürmemenin • kendilerine daha ucuza mal olacağını 
hesap etmişlerdir. 

Amerikan sinemasında uzun mUd -
Bettcnbcri "asalet berat,, larını almış 
.ola.n Gravey, Jak Teri, Slınon Simon, 
üiğerlerini temin etmeye çalışıyorlar. 

Gravey §Öyle diyor: 
- Ben onların mesai tarzlarma a· 

lışmaktn hiçbir gilçlUk çekmedim. Va. 
ltıfl sizin Uzerinfade bir avantajım 
\•ardı. lngiltercde bilyüylip tahsil gör. 
oüm Ye İngilizceyi Şarl Logtan gibi 
konuşuyorum. Şimdi onlar da bana 
kendi adamla.rınd:ın biri nazariyle ba-
kıyorlar. · 

Simon Slmon "ekşi tatlı,, sesiyle: 
- Ah! Halinizden eikfl.yet eden kız

lar, diyor, ah! Siıj kendi yerimde gör. 
mck isterdim. Bundan Uç sene evvel, 
ilk defa olarak ben burayn geldim, hiç 
kimseyi tanımıyordum. Bir ay sonra 
hasta. düştüm. Hastanedeki yatağım
aa, yapayalnız haftalarca ağladım. 

Herkes silkiniyor, canlanıyor. İçki
ler kahkahalar ba~lıyor. Salonu neşe
li bir hava dolduruyor. Yalnız Mirey 
mahzun duruyor. Zavallı kızcağız Ka
lif orniyaya gclişindenberi zayıflamt§, 
sarnrnu;ı ... Ve biz onu teselli etmeye, 
ona cesaret vermeye çalışınca b~ıru 
sallıyarak: . 

- Hayu, diyor. Bu kadarı kftfi. Da. 
ha elıc ilk günU söylemiBtim ki, bu 
memlekete hiçbir zaman alışamıyaca
ğım. Sizi kıskanıyorum. Annabella, ta 
liiniz var. Sizi kıskanıyorum Simon 
Simon. Siz bUyilk bir cesaret göster
diniz. Ben yapamam. Yann Parisime 
dönilyorum. 

KRAL AlLEst 

görmek Ur.ere Mer Strite'e gidiyoruz. 
Nihayet, sabahın üçünde de, daracık 
Ferguson Alley sokağındaki "Joyest,, 
adında bir gemici barına geliyoruz. 
Burası bütün Pasifik serserilerinin 
toplandığı yerdir. Uzun bir deniz se
yahatinden gelen her gemici, bir bar. 
dak cin içmek için buraya gelir ve 
gitmeden evvel, duvara iğneyle bir 
kfığıt parçası tutturarak bunun üzeri
ne ismini ve Los Ancelosta kaç gün 
ltaJacağını yazar. 

Bir masada, sessiz ve düşünceli, i. 
ki ki!ii oturuyor. Bunlar Barrimurlar
drr. Con ve Lionel. 

4'.Kral ailesi,, lakabını almış olan • 
larm prestiji Holivudda henüz ölme. 
nıiştir. Nesillerdenberi, bUtün Bani
murlann kaderi aktör olmaktır. Ebe
veyn, amcalar, amcazadeler, hulasa 
hepsi dünyanın bütUn sahnelerinde al. 
lnşlanmışlardır. 

Hepsi gurur ve istidatla yuğnılmuş 
lardır. YeryUzilnde kendilerine bir va
züe verildiği kanaatindedirler. 

Şimdiki nesilden üç kişidirler. Ar
t.ık snhnede görünmlyen bir kadın E
tel ve sinemanın şöhreti iki erkek: 
Lf onel ve Con. 

Lionel ihtiyarlıyor. Hastadır, baca
ğını güçlükle sürüklüyor. Fakat he • 
nüz cesaretini kırmıyor ve bazan yine 
harikulfı.de şahsiyetler yaratıyor. 

Con, uzun müddet, Holivudun en çok 
sevilen erkeklerinden biri olmuştu. 

Gayet yakışıklı, ateşin, otoriter ve 
kuvvetli bir aktör olduğu için, uzun 
mUddet, arkttsından bütün·kalpleri sU
rUklemlşti. Son dcre.oc kuvvetli bir 
bUnyeye malik olduğu için, her §eye 
bıhamrnül edebileceğini düşünüyordu. 
IçUği içkinin miktarı akıl ve hayale 
sığmıyacak kadar fazlaydı. Seneler l· 
lerledikçe mukavemeti azaldı, artık 

alkole tnhammül edememeye başladı. 
H\!rkes, studyolarda, gözleri dönmüş 
olan, elleri titriyen bir Barrimurun 
Eerseriyane dol:ıştığıru gördü. Dostta
n onu, boşuboşuna, tedavi etmek is
tediler. llilderine kadar zchirlenmi§ o. 
fon Barrimur içmeden duramıyordu. 
Dört defa evlenmi§ti. Dördütıcil karısı 
olan güzel ve tatlı Dolores Kostello, 
bu imk~nsız i8 için bütün aşkını, si· 
nirlerlni kullandı, nihayet onu terket
mek mecburiyetinde kaldı. Barrimuru 
kurtarmaktan herkes ümidini kesti ve 
otu artık filmlerden uzak bulundur. 
mnya başladılar. 

O zaman, kat'i sukutunun uçurumu 
kenarında ve elli y~larında bulun -
duğu bir sırada, çocuk denecek dere· 
cede genç bir kız olan Elen Barriye 
rasladı. Onu sevdi, onunla evlendi. 
·Elen, düğünlerinin akşamr, gülüm. 

siyerek, onun elinden, çqk ·sevdiği vis
ki şişesini nlclı. 

Con Ban-imur on beş gün müddet. 
le ağladı, inledi, yalvardı, başını du • 
varlara vurdu, çıldıracak raddelere 
geldi. 

İnatçı çocuk kat'iyyen merhamet 
etmiyor: 

- Ya beni, ya alkolü ter cih etmek 
lfızım. 

Diyordu. Neticede, mücadeleyi ka -
zandı. 

Banimur bugün, kendisini harabe. 
den illetten kurtulmuştur. Muvazene
sini temin etmiş, atc.~in mizacını bul
mu§tur. 

Büliln Holhı.ıd, bu mucizeyi yapan, 
bu saf bakıf.]ı esmer ve çok genç ka. 
dm.a hayranlıkla bakıyor. Yalnız ir.
zetinefsinin lnnldığı kanaatinde olan 
Dolores Kastello esefle ağlıyor. 

(Devamı var) 

.A:ınabellAnm evindeki toplantıdan 

IOnra Danyel, Dökuan, Jak Teri ve 
ben, nnasonlu kokteyl içmek için Los 
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Ornek vınavet meırlkezn - ... -
Manisada üç büyü 

&bide daha yükse i 
'1J c~ltatltbrk abadesı. 2-Ko~ eırnstDtl\JJSlYıa 3 CI ll<D'{ÇS\ı;g>~alıraıv 

Egc11iıı lzmir'Mn ~ra en l1eri 1Jl18ye? merkezi Manisada inşaatı bltpıek Uz cro bul unan muazzam kız enatitfl~ü 
binasıy'la mtun önilntlen uzanacak o'lan a8/alt bulvarın toprak tesviyesi fa.ali yetine bir balı."1.§ ... 

Atatürk 
abidesi 

Dçnn lb>eynenmnoeı 
~aı rn aıttlka ıro aı ıra 

m«Jııracaat edDD<dlD 
Manisa, (Hususi) - İlk baharın gel

mesi Uzerine §ehrimizde geni§ imar hare 
ketlerine yeniden ba§lantnı§trr. tmıir
den sonra Ege mıntakasmut en ileri vi
layet merkezi olan Manisa gün geç
tikçe daha medeni ve- mamur bir çehre 
almaktadır. O kadar ki, burada başarı
lan ve meydana getirilen umran eserle
ri diğer viAyetle.re ve blitün bıl'çalı§ma· 
lan kırılmak, yorulmak ltilmeyen bir 
azimle geceli gündilzlü idare eden vali 
doktor Lütfi Kırdar da diğer valilere 
örnek olmağa cidden Hiyıktır. 

Bütün Manisa halkını derin bir ala
ka ve candan bir sevgi ile kendisine 
bağlarnağa muvaffak olan valimizin her 
sahada başardığı ve yükselttiği güzel 
eserleri mutlaka görmek Uiz1mdır; yok· 
sa başarılan işlerin azameti hakkında 

tam bir fikir edinmek çok milşküldür. 
Kız enstitüsü 

Bu mektubumla Haber okuy1'.:ulan
na burada yükselen iki k'iiltür libidesin
den bahsedeceğim: 

Bunlardan biri yeni yapılmakta olan 
Kız enstitüsüdür. Manisarun büyük bir 
ihtiyacını karşılayaccak olan bu muaz
zam bina yakında tamamlanıp kızları

mıza kapılannı açaı.:aktır. Bu modern 
sanat müessesesi Manisalılan olduğu 

kadar Manisaya bağlı bütün kazalar hal
kını da alakalandırmakta ve şimdiden 
kızlarını buraya kaydettirmeğe hazır

lananlar görülmektedir. Bina biter bit
mez büyük bir törenle açılaccaktır. 

Bu büyük binanın önünden, İstan
bulda Fatihten Edirnekapıya uzanan 
Fevzipaşa caddesi gibi ortası ağaçlıklı 
geniş ve asfaİt bir bulvar geçecektir. 
Bulvann toprak tesviyesi yapılmakta

dır. 

Yeni kitnpsaray 
İkinci.esere gelince, bu da halkın ve 

gençliğin okuma ihtiyaccrtU karıılıya

bilmek için yapılan muazzam 1ı:itapsa

raydrr. Burada mevcut Muradi;>ıe. Çet
nigir ve Halkevi kütüphaneleri ihtiya
ca kitayet etmiyordu. Halkevinin ida
resi altında bulunacak olan yeni kitap
saray bütün diğer kütüphanelerdeki e
serleri içinde toplıyacaktrr. Bundan 
maada kitapsaraya Maarif Vekileti ye
di bin cilt kitap vermek auretile yar-

lstanbul vo An1mraflan sonra mcm1e7c etin en zengin 'h"iitüphanesi sayılacak 
olan yeni Manisa Kitapsarayı inşaatı da bitmek üzeredir 

tapsarayı İstanbul ve Ankaradan sonra 
Türkiyede mevcut bütün kütüphanele
rin fevkinde bir zenginlik arzedecektir. 
Yeni kitapsarayın da inşaatı bitmek ü
zeredir. 
Atatfirk abidesi 

Valimizin başarmak üzere bulundu· 
ğu brllyük eserlerden biri de Atatürk 
abidesidir. Buna teşebbüs edilirken her 
şeyden evvel bu fi.bidenin şehrin nere· 
sine konulması münasip- olacağı dütil· • 
nUlmüş ve yapılan tetkikat scnunda §im 
diki belediye dairesinin kurulu bulun
duğu yere dikilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bir taria 
yüzünden 

Bir köylü 11 yerinden 
• bıı;.aklanarak öldiirilldü 
Balikesir, (Hususi) - Çağı§ nahiye

sine bağlı Nerkis köyünden Mustafa 
oğlu İsmail her zamanki gibi sabahle
yin çift sürmek Uzcre tarlasına gitmİ'j· 
ti. 

Çalı§mağa başladıktan biraz sonra 
yanına köyden Osman oğlu Fevzi gel· 
miştir. Fevzi ile İsmailin arası bir tarla 
meselesinden dolayı bir müddettenberi 
gergin bulunmaktadır. Onun için iki ta
raf arasında evvela münakaşa başla~. 
nihayet bu kavgayı şiddetli bir boğu§· 
ma•takip etmiştir. 

Fevzi bu esnada bıçağını çekerek has 
nurun üzerine ı;aldırmı~ ve tsmaili VÜ· 

cudunun on bir yerinden ağu surette 
yaralamıştır. 

Yaralı kanlar Jçinde yere yuvarla
nınca Fevzi de derhal kaçmıştır • 

Vaka civarda çalışan köylüler tara
fından görüldüğünden jandarma ve 
müddeiumumtlik haberdar edilmiştir. 

lamait aldığı yaralann teairiyle ölmilf" 
' .. -- ... 

Uzun zamandanbcıi bir türlU tesbit 
edilemiyen bu mesele de böy' ece kat'i 
bir karara bağlandıktan sonra abidenin 
Manisa gibi şöhretli bir vifiyet merke
zinin şerefile mütenasip bir şekil ve va· 
ziyette olması 60 bin liralık tahsisat 
aynlmıştır. Abide için beynelmilel ma
ruf sanatkarlara müracaat edilmiştir. 

Bu sanatklirlann vereeekleri proje ve 
nümuneler tetkik olunacak ve bunlar
dan biri seçilerek Abide ona yapımla· 
-.:akur • 

Abidenin dikileceği belediye binası· 
mn istimlak bedeli hazırlanmıştır. Bina 
istimlak edilir edilmez yıkılacak ve i
bidenin yeri hazırlanacaktır. Abidenin 
etrafı gUzel bir parkla çevrilecektir. 

Böylece binasız kalaı.:ak olan beledi· 
yemiz de enstitü caddesine bakan bü
yük kurşunlu hanına nakledilecektir. 

Esasen belediye akanndan olan bu 
hanın caddeye nazır kısmındaki ana dı
vara geniş bir kapı açılacak ve sonra 
bu kapının iki tarafile üstüne belediye
miz için büyük bir bina yapılaı.:aktır. 

Yurddan 
KUçUk Haberler 

• Kastamonl vllfı.yet fidn11lığın. 

dan Ankara.ya 25 bin aşısız fidan 
gUndcrilmlştlr. 

"" Balıkesirde yeni bir kütüphane 
binasının insası belediyece açık eksilt. 
meye konulmuştur. 

• Bursada ruhsatsız olarak evlerde 
yahudi çocuklarına mürebbillk ya. 
pan üç yahudinin muhakemesi bibni§ 
ve muhtelü müddetlerle hapse mnh.. 
kilm edllmi§lerdir. 

1J Konyada Seydişehirde tam t~ • 
kilath bir ilkmektep blnasmm temeli 
merasimle atılmıştır. 

• Konyadıı et fiatları yükselmiş ve 
myun eti 40 kuruşa çıkmı§tır. Bc1e4 
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Onları bir de 
makyajsız görmeli ? 

Danyel Daryl:lye yapılacak bir makyaj için 1500 dolar 
verıllyor; yıldızlar, muvaffaklyetlerinın yüzlerindekı 

boyaya tabi olduQunu bılir ve makyajlarına ıtina ederler 

MaklJai bir 
sanattır I 

sn nema 
ma~vaJcııarı 

neoeır 
aınıoatı voırıar? 
an filmin, seyredenler üzerinde 

bırakacağı tesire yardım eden her 
unsur bugün inceden inceye, tetkik 
ediliyor. Hiçbir nokta ihmal olun
muyor. Her şeye l~yık olduğu ebem· 
miyet vertllyor. Bir sinema eseri d~ 
ima bir çok sanatkArların elele ça
Jışmaslle dol:ar. Sinema bir çok gü· 
zel sanatleri bir araya toplar. :Mu
harrir fikir verir, vakayı anlatır; 
bestekdr filmin tesirini bestelerlle 
kuvvetlendirir, ressam vakayı muhl· 
te sokan dekorları cızer: aktör 
muharririn yarattrğı fjahıslara can 
Terir; makyajcı oyunu temsil eda· 
ceklerln yilıletine vakanın icap et
tfrdJ~f manayı kor; fJlmf çeken bU· 
tun bunlarr fflm uz~rlnde tesblt e
der: ses mUhendtat tJözlerln ve musi
kinin fyl anlaşılmasından mesuldUr; 
nlhay1ıt rejisör bUtUn bu saydığımız 
11~nat1<drlnrı harekete getirir. O. her 
çalgıdan anlryan, yanlış sesleri 
derhal farkeden bir orkestra şefi gt
h'·llr ve filmin dlma~ıdır. 
'l : ıfeh mttkyajcı kul anan 
s . ii Jyo 

Yahın :zamanlara kadar artistler 
kendi kend11erine boyanırlardı. Na
diren stUd;\·olarda birer berber bu
lunurdu. Bunlar sanatkA.rın saçları 
ve yUzlerlle 1,;öyle böyle meı,gul olur
ı ... .ı-.. Bunları tabll budDllll hakik1 
birer sanatkArı otan mak1'&Jcrlarla 
mulrnyese edcıme.rlz. 

llk defa olarak müstakil makyajcı 
kullanan stUdyo, Parfstekl Albatroş 
studyosudur. İlk kullanılan makyaj 
el de Malzef isminde bir Rustur. Bu 
gün ise her stUt1yonun bir çok mnk 
yajC'iları vardır. 
Meşhur yıldızların makyajclları 

bu sanat yUzUnden 1>ek hUyük para 
kaza'l'.\n kimselerdir. Amerikaya gi. 
den Frıınsız yıldızı Danyel DarlyH. 
ntin her bir makyajı için, makyajcı 
stu'1yodan 1500 dolar alır. 

Yıldızlar da muyaf!aklyetlerlnln 
11esl'!rinden, lstldatlarmdan ziyade 
yUzlerlndekl boyaya tabi olduğunu 
bfldlltlerl için makyaj meselesine 
cok itina ederler. 
Şu halde sinemada en fazla mev. 

lti snhtbi olan adamlardan birisi de 
mn'tyajcıdı'r, 

Tanınmış sinema mecmuaların-
dl'..n birisi müteaddit muharrlrlerlnt 
en meşhur makyajcılarla gBrUştUr

m • , onların malcyaj hakkında fikir
le ·nı sormuştur. Bu mecmuanın mu 
harrlrlerlnclen birisi Parlste Pate 
studyolarrnm meşhur makyajc1si 
fiakntunl ile görUşmüştUr. Sanatkft.r, 
muharriri lş odasında kabul etmiş
tir. Bu o·layı pudra, düzgUn Tazelln, 
kolonya kokularının blrlblrine Jta. 
rışmasından doğan tatlı ve bayıltıcı 
bir koku dold11ruyordu. Çok kuYYet
Jl elektrik ampullerile aydınlatıl
mış bir mass. üzerinde her renk dUz
günlerle dolu binlerce kutu ve tUp 
fırralar, ~!~eler duruyordu. Bu masa 
tıp!u bir ressamın patenine benzi
yordu. 

Şnkatunl vaktlle meşhur bir sine
ma aktörü idi. Fakat sesli mm çıkın. 
ca bu sanatten vazgecmeA"e mecbur 
oldu. Çilnkll fransızcayı pek bent bfr 
ecncbt tclft.ffuzlle konuşuyordu. Es
kldenberl makyaj lşfle meşgul oldu
ğundan bu işi kendisine meslek itti
haz etmeğe ve bu snnatte ihtisas 
kesbetme~e ralıştı; arzusunda da 
muvaffak oldu. 

işte bu meşhur makyajcı, odasın
da enine boyuna gezinerek, Fransız 
muharrlrlle eunları konuştu: 
Makyaj yDılln kusu larmı 
ortad•m kıtldınr 

- Makyaj eanatkArrn muvaffakl· 
yeti tein ilk ışarttır. Size bunun açık 

1 
bir mleaUnl söyllyeyim. Sinemaya 
glttlltlnlı vakalt enell gUnlllk ha· 
vadisi gOsteren ılnema gazetelerini 
ıeyrederelnlz. Bu gUnlllk parçalarda 
gilzel bir kadına raetgelemezslnlz. 
Belki bu kadınların f~lnde cok gtızel. 
lerJ vardır. Fakat tolnt bilen bir mak 

• 

Edvig Fayycr, bo
yandığını gös. 
iermemeye çalı· 

§ara.k en çok lx>
ya.nan artisttir. 
Anni V erna, bu 
gil::clliğini bir az 
da makiya.jcı:rının 

meharetine oorc. 
ludur. 

• s ı 

ne 
ma 
yajcıuın elinden gcçmedikl~.rf için 
sinema perdesinde gUzel g6ıiinwez
ler. Eğer büyük görilnnıek icap ed~n 
bir film parçasında Marlen Dltrıb 
veya Greta Garboyu makyajsız ola· 
rak filme çekerseniz onları hir daha 
perdede görmek istcınlyece~lnlzden 

1 im Makyaj yüzlerin ıfadeslnl 
~:aıa~dırıyor. güzelliği meydana 

batt" •·üzün kusul'larını 
çıkarıyor, u" 
ortadan knldmyor. 

Billrsiulz ki sinema artlstlerlnln 
makyajdan e,·,•el yUzlerl tamamen 
boyanır .. Bu astar dlyebtieceğimlz 
b a için kullanılan renlder ekseri
Y~Yya kovu kırmızı. yahud da porta-

kal rengİdir .Makyajcının ilk olarak 
' t r makya. 

dikkat edeceği OCY bu as a 
jın rengi olmalıdır. Bu rengi seçer-
ken gözlerin, saçların rengi, burnun 
ve ağzın biçimi nazarı dikkate alın· 
malıdır. k 

Ben daima bu nstnr boyayı çdo 
• 1 , ma'·ı t~rclh c e-

koytı renlt.er e J!aP " k 1 y 
rlm. O vakit film çeken daha k~l:Y 
çalışır, ışıkların ayarı daha 

olur. 1 i altı 
- YUzU buruşuk, gözler n 11 

mor da.lrelerle çevrllmlş bir artiste 
raatgelirsenlz ne yaparsınrz? 1 rl 

B auk yere - Çok kolay... uru.,, ld 
hafif kırmızı boya tabakaslle do U· 

rurum, bakınız... u 
Şakatunl duvardan ılyab blr ~ • 

ka,-va kopardı. Bu mukana uzerın
de muhtelif renkte kUçUk lekeler 
vardı. Çok acık 1arı, daha koyu sa
rı, potlakal. penbe, yahut kı~m~~ 
Her rengin üstUnde bu renkler n 
toğrafla alınmış resimleri yapıştırıl-
mıştı: ... n vura· 

- Bu levhaya bakınca J uze 
f to~rafta ne 

cağım astar boyannı o "' 
tesir hasıl edeceğini derhal anJar;:n· 
Bu bana kullanacağım renk hak ın 
da tyl bir flklr -verir r 

:Makyajcı kimya bilmeğe de mec-
1.ıurdur. HattA teşrlhtcn ,.e doktor
luktan bir purca haberi olmalıdır. 
MoselA bir film esnasında yıldız rol 
icabı intihar ediyor. Tabii yUzU eski 
boynyı muhafaza edemez. IlaJbukl 
muhtelif ıehirlerln cilt üzerine \er
diği ronltlcr başkıı. başkadır. ~yle 
zehirler vardır ki alında ve yüzde 
siyah lekeler bıraltır. YUzil şişiren va 
kızartan zehirler de vardır. Şu bal
do mak~ ajcı, sanutk:lrın hangi ze· 
birle lHdüğUnü \'C i.ıu zchirin tesirle
rini bilmek mecburlyeUndedir. 

Sanntimiz bizi ctnogrnfyadan, re
simderı, hoykoltrnşlıl.tnıı da anlama
ğa sevkeder. Bir tek kelime ile malt
yazc. t.nğlnm 'e uınumt maınmata 
sahip olmalıdır. 

lyl makyajcı:o.r yeryilzilnde pek 
azdır. Mescltl ltalyada iyi makynj ı ıı 
yoktur ve h:ıttd Trakonova filmini 
çeviren artistlerin makyajını yap
mak ıcın beni cağırdılar. Bu film ta· 
mamen çcvrlllnccye kadar orada lrnt 
dım. Bu vesile ile Jtalynnm <'Ok zen. 
gin mUzelerlııi geze rek mesl eğim 
h:ı.ldtındn çolt faydalı bilgiler edin· 
dlm. Sonra da "büyük tari!ıt filmler,, 
stUdyosunun Vcrdlııin hayatına 
dair çevireceği filme altnacal>: malt
yajci için açılan musabnkn imtiha
nına girdim vo kazandım. Yakında 
tekrar 1taıayya gideceğim. 

Bor·s dö fast ne dıyor '! 
Sessiz film devrinde çevrilen Vol

ga Vol~a filmi heri.esin hatırında
dır. Burada Borls dö Fnst başrolü 
0ynaını\,tı. Bu çok nıuyaffaldye.tli 

temsilden sonra onu Holivuda ça
ğırdılar. Orada Con Barrimor ile he· 
rnbcr meşhur Fırtına filmini çeYlr
dl. Senelerr.e Hollvudda kaldı. Sonra 
A\·rup:ıya döndü. Fransa ve .Alman
yada mm çeYlrdl. Du on iyl boyanan 
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Aya imambayıldı 
gönderiyorlar ! 

Profesör (Pikar) bir bıılonla • ntmo f<'rf geçip 
stratosfere çıkncnkmış. Knpkalın cnmclnn bir .kutu 
azınanlle denizlerin dibine incl"Ck oralı.uda bir takım 

yeni keşiflerde buhıntıcnkıuış... -Gazetelerden-

Kale dışarısındaki yazlık kahve
lerden birinin bahı;estnde, bir pazar 
giinü, öğleden sonra: 

Bayan Hayriye - "Ynkarıdan 
hızın. geçen 11.."i ntnğı SÜ7.dükten son
ra, ynnındnkilerc., duydunuz mu a
yol, Fransız mı, Alaman mı, lnglllz 
mi. blrlsl yakmc\a blr tayyareye bl· 
nlp o.ya lrndar çıkacak! 

Baynn Necmiye - A .• A ... Daha ne 
ter! Çıldırmış mt bu herif, hiç tayya
reyle ayn cıkılır mı imiş? 

Hayriye - Bütlin gazeteler yazmıe 
kardeş. cıkacakmış işte! 

Nccınl~·e - Çıkıp da ne yapacak
mış orada. sanki 1 

Hayriye - Ruhlarla. görUşUp gene 
buraya dönecekmiş! 

Necmiye - Hangi ruhlarla? 
Hayriye - Ölenlerin buradan ora

ya giden ruhlnrlle! 
Bayan Seher - Ay, burada men· 

lerin ruhları aya mı gidermiş? 
Hayriye - İyi ruhlar aya gtder, 

orada keyiflerine baknrmış, fena 
ruhlar da gUneşe gidip ta kıyamete 
kadar orn.dn ı;ayır cayır yanarmış! 

Seher - Demek şimdi, benim rah
metti bUyUk babamın ruhu ayda ola
cak! 

Hayriye - Bakalım, senin bUyilk 
b ıı.banrn ruhu iyi bir ruh muydu? 

Seher - Aaa .. Ne snyHıyorsun 
hemşire, benim rahmetli bUyük ba· 
ham ayağını abdestsiz yere basmaz
dı ! 

Necmiye - Öylo ise bizim rah
metli kaynananın l'Uhu da güneşte 
olmalı! 

Hayriye - Neden! 
Necmiye - Nedeni var mı kardeş, 

hepiniz de pekA.lt\ bilirsiniz, o sağ
ken şu dnrl dünyada onun ellnden 
çektiğim kalmamıştı! 

Seher - Acaba bu dediğiniz adam 
oradaki ruhların gtSrüşmek Uzere 
ne zaman nya gidecekmiş? 

Hayriye - Galiba, bu önllmUzdekl 
yaz, pathcnn mevsiminde! 

Seher - Ah, ne olur. şu adamla 
lılr tnnrşnydım! 

Hayriye -Tanışıp da ne yapacak
sın? 

Seher - Hazır patlıcan zamanı 
gideceğine göre rahmetli bUyUk ba
bacığıma buradnn bir tencere patlı
can dolması gBndcrlrdlnı. Zavallı a
damca(:ız, sağlığında pntlı!'an dol· 
mnsım ne ı:adar da severdi! 

:;";ecmlyc - Renim rahmetli ha
minnem de imamhayılchya pek ba
vılırdı. A<lamcağız, giderken lstan- f 
lııı ln fln uğ'rnsa ela bon do bir kola
yını bulup ona bir knyık tabağı, bol 1 
.> n'1lr imambayıldı yollayıp zavallı
nın göııllinU alsam! 
Başka bir mnsadan bunları dtnle

meldo olan altmışlık bayan Peruz: 
- Rime gönderiyorsunuz, bu pat 

hcan dolmalarilo imam bayıldıları 
bnkayım? • 

Seher - Ben rahmetli bUyilk ba-

sanatkftrdı. Yüzünü öyle değiştirebl
llyordıı ki samimi arkadaşları kendi
sini tanıynmıyorlarch. 

Ilu istidadı, sesli filmlerdP. 6yna
yr.nıamal{ zarureti karşısında kalın~ 
en, hayatını geniş geniş lrnzanması
na yaı adı. 

O da kmıdlslle görilşen gazoteciye 
şunları söyledi: 

- nen sanatlı:Arın gizli güzelllklo
rlnl meydana çıkarmağ'a, onu değlş
Urmeğe, ve şalısiyeleştlrmeğe çalışı. 
rmı. Umumt ve herkese benzlyen 
güzellik, bir yUzün orijinal nsıf ve 
ifadelerini yok eder. 

?ılcselA şakaklara doğru tekfk 
kaşlar bugUn modadır. Fakat bu mo
danın he r lrndına yakışaca~ını zan
ne tmelt hatalı olur, her kadın kaşın. 
rıııı çehres inin şekline uygun olarak 
ynpmalıdır. J\l<sl talrdlrde suntllğe 
düşer. Bir yUz tnblili~i ne kadar mu
hafaza ederse kusurları olsa bile ge. 
ne fotojenlkdir. Erkeklerin makyaj! 
basittir. HattA. esmer veya güneşte 
yanmış <'rkek astar makyajı yapma
dan d~ film çevirebilirler. Fazla 
makyaj onları kadmlaştırır, karak
terlerini bozar. 

Ben bilhassa kadın makyajı yapa. 
rım. Slmon Slınon'nun r~klAm tl1m
lerl Amerllrnya gönderileceği zaman 
artistin malcynjrnı ben yapmıştım. 
Danyel Darlyl>. Edvlt Föyyerl Meri 
Oberonu ben boyadım. 

- tvı hlr makyajcı olmak için ne
lA.zımdır? 

- Neşeli olmak, renkler ve boya. 
lnr hnkkrndn duygusu olmnk, biraz 
dn. teşrih bilmek •.• 

bama! 
Necmiye - Ben do rahmetl i hU

yül: nnneme! 
Peruz - (TnııccUblc) irahm tlilt

lere bunları neylen gönderorsunuz, 
yoksam amelikalılar dünya. flen nh
ret arasında yeni bir ekspres po tnsı 
tcatladılar? · 

Hnyrlyo - Bunlar ahretten d ıl, 
aydan bahsediyorlar, aydan? 

Peruz - Hangi aydan, nisandan, 
yoksam mayıstan? 

Hayriye - Yok hazirandan ... Yn
nl senin anlayacağın , gökyüzUndeltt 
aydan! 

Peruz - Ne olmuş ki gökyüzünde
ki ayn, yoksam burada, pandispanya 
da! olduğu gibi orada dn insanlar 
iki taraf olup blrlblrlertne mi gir
mişler? 

Bu aralık bayan Necmfyenln ço
cuğu tutturur: - Anne ben pnndls 
panya isterim! 

Necmiye - Otur, outrduğun yer-
de, şimdi ben sana pandispanyayı 
nereden bulayım? 

Pcruz - Desenize bakayım , ne 
varın ış gökyüzündeki ayda? 

Hayriye - Anupalılardan birisi 
bu ynz aya c;ıkacakmtş da ... 

Peruz - Neylen çıkacakmış, mcr
divcnlen? 

Seher - Yok, iskele kurup da çı
kacakmış! 

Pcruz - Belediyeden ruhsatiye 
almıştır? 

Seher - Haydi oradan bunak sen 
de! Hiç aya merdivenle, iskele fle 
çıkılır mı? Tayyare ile çıkacakmış, 
tayyare ile? 

Pcruz - Çıkıp da ne halt edecek
miş, bu koskocaman dünya sanki dar 
gelmiş kendisine? 
Hayriye - (Alay için) adamcağız, 
oğluna oradan kız arıyncakmış! 

Pcruz - Buradaki kızların suyu 
cıkmıştır sanki? 

Seher - Yalan, yalan. Pcruz ter
ze! Adamca.tız oraya ruhlarla görüş. 
me~e gidecekmiş! 

Peruz - Hangi ruhlarla, tuzruh 
larlle, yoksam Lolcman ruhlarlle? 

Seher - Hayır canım, insan 6J. 
dükten sonra buradan oraya giden 
ruhlarla! 

. Peruz - Ay. insanlar burada öl
rlilkton sonrn, ruhları oraya gider
miş? 

Hayriye - İyi insanlarınki orayn. 
gidermiş! 

Peruz Demek siz bu yaz patır. 
cnn dolmaları ile lmambnyıldılnrı O· 
radald hısım, akrnbalnrmızm ruhla
rına söndcrecokslnlz! 

Necmiye - E\·ct, lSyle! 
Peruz - Desenize ki eskiden pat 

hcan dolmnları, fmnmbnyılclılar pey 
nlrll pldel~rle Ktı.htnneye, çı;pıcı
yn ı:ldJllrdl. Bundan sonra isem a'-· 
gfdfler.ek ! .z a 

bl~tekller - (Hep birden) öyle za-

Peruz - Öyleylse işimiz fş! Bir 
kaç yıla varmaz, cumartesi akşamı 
bur .. dan nevnleyl dUzUp gramofonu 
da aldık mır,•ı . atlar tayyareye. aya, 
pa7.artesi ımbnhı da döneriz geriye! 

Hase>ne - Öyle yap.acnğ1mızıı, ya. 
zrn blrl,aç n)9, oraya haya tebdlllne 
gider, kalırız! 

PPruz - Oraya gldcceflmfze. biz 
bu yaz, ş6yle cilnbOr cemaat, Bakır
kBye, hava tebdiline gitsek nasıl 
olur? 

Çocuk - Yna .. Ben Bakırköye glt
mPm? 

Pcruz - Neden gitmezsin yav-
rum? • 

Çocuk - Orada deliler varmış! -
Pernz - Orada deliler var da snn 

kim bunun burasında akıllılar Yar. 
Demfndenberi burnda edilen lUlnr 
sanırım akıllı işidir? Senin anacığın 
burn<hın aya 1mambayılclı gfındermo 
ğe kaikorsa huna bny Mazhar Os
man mUsnado eder? 

Necmiye - Dny Mazhar Osman 
mUsaadc etmezse hlz de gider, Bay 
Fatlnden izin alrrız! 

Peruz - Hana. Bak, o başka .. O
nn akan sular durur. Bay Fatin mQ. 
snnde ettikten sonra.. buradan nya, 
değil bir tabak lmamha:vıldr. :Rnr
vnmnnşnnın botun patlıcanlarını gön 
derlrslnlz .• 

Etraftan bir kahkahadır kopnr 
eller şakırdar ve gUrilltil kesilip de 
&~·nt konuşma tekrar haşlarken kah 
veci nıw Ahmet berikilere seslenir: 

- Eh artık yeter, siz sırnmzı sav. 
drnız. şimdi herkes radyoda bfraı 
dn J!nzımr, Vns1'lyl, Halldoyi dinlf. 
yeceklcr.! Osman Cemal KAYGILJ 



Muhuf.zlılarcı maij:,fö o~ .. rn llarbiyc1i?er .. 

An lkaıra<dlalkD mDDOô !KlYıme maıçon©I~ 

Mubafızgücü 
Harbigeyi 2-0 mağlup etti 

Müsabaka çok tıeyecanh geçi, galip 
takım gUzel va teknik bir oyun oynadı 

Ankara, 10 - Milli küme maçları- İkinci devrede Harbiyenin bu mağ. 
na bu hafta da devam olunmu.ştıar. Bu lllbiyeti telafi edeceği zannolunuyor -
günkü maç bundan evvel yapmış ol- du. Fakat hiç de öyle olmadı. Çünkü 
dukları karşılaşmayı 2.2 berabere bi- Muhafız,' düdükle beraber hücuma ge
tiren Ankara şampiyonu Harbiye ile çerek Harbiye kalesi önüne yerleşti. 
ikincisi Muhafızgücü arasında idi. Bu suretle tam bir tek kale halini alan 
Havanın serin olmasına ve maçın maçın bu kısmında kaleci Fethi güzel 

da şehre oldukça uzak bir mesafede yer tutması sayesinde Harbiyeyi mu. 
bulunan Muhafızgücü stadında yapıl- hakkak iki golden kurtardı. 

masma rağmen sahayı tahminler hi· Kaçan fırsatlar 
lfil'ına olarak çok kalabalık bir me. 
raklr kütlesi çerçevelemiş bulunuyor. 
du. 

Maç saati geldiği vakit iki takım ta
raftarlarının coşkun tezahüratı ara -
sında sahada göründüler. 

Takımlar 
Her iki takım da bugünkü maçı mu

hakkak kazanmak için kadrolarında 
yapmış oldukları tadilatla ve şu şekil. 
de sıralanmış bulunuyorlardı: 

Muha7ızgüciı: Fuat, Saf /et, Srılih, 

Ahmed, Cihad, Ltltfi - Naci, Şahin, m· 
za, (brahim, Akif. 

Harbiye: Fethi • Şükrii, Sabri • Ce-
1cil, Muhterem, Ha~im - Mücahid, Kad
ri, Abdurrahman, izzet, Şerif· 

Maç, hakem .eski Be~ikt.aşlı Bay Eş. 
refin idaresinde ve Harbiyenin Mcha· 
f ız kalesi önlerine kadar uzayan bir 
inişiyle başladı. 

Fakat saha bir gün evvelsine kadar 
zaman zaman yazan yağmurun tesi
riyle bir balçık deryası halinde oldu
ğundan topun kontrolü hakikaten 
çok güçleşiyor ve hatta koşmak dahi 
bir mesele teşkil ediyordu. 

Bu şerait altında devam eden oyu. 
nun ilk dakikaları iki tarafın da kar. 
3ılıkl1 denemeleri altında netice ver
miyen ~uursuz ve 'bai hücumları ile 
geçti. 

Muhafızın ilk golü 
20 inci dakikaya kadaı9 mütevazin 

bir surette devam eden oyun yavaş 
yavaş Muhafızın hakimiyeti altına 
geçmeye başladr. Bu vaziyet karşısın
da hataya kapılarak müdafaa oyunu. 
na başhyan Harbiyelilere karşı Mu • 
hafız tazyikini gitgide arttırarak on
Jara çok müşkül dakikalar yaşatıyor
du. 

Dakika 35: Muhafız Harbiye kalesi. 
ne yaptığı hücumda, kale önlerinde 
blr kal'.ga.53-IIk oldu. Bu sırada demar. 
ke kalan İbrahim ayağına gelen topu 
sıkı bir vu.ru~la Harbiye ağlarına ta
karak takımına ilk golünü yapmağa 
muvaffak oldu. 

7 inci dakikada birdenbire harekete 
geçen Harbiye oyuncuları yıldırım sü· 
l'atiyle Muhaf ıZ:,aücU kalesine inerek 
yerleştiler. Bu suretle tek kale siste
mi Muhafızlılardan Ankara birincisi
ne intikal etmiş bulunuyordu. Fakat 
ne yazık ki, Harbiyenin pek genç ve 
tecrübesiz olan muhacimleri elde et. 
tikleri birçok gol fısratlarından istifa.. 
de etmesini bilemediler. Öyle ki, 9 un
cu dakikada Kadri üç metre kadar 
yakın bir mesafede yakaladığı topu 
boş olan kaleye atamadı. 

ikinci gol 
Bu suretle maçın aleyhte bir cere

yan aldığını çabuk hisseden Muhafız.. 
gücü hiç olmazsa elde etmiş oldukla· 
rı sayı avantajını kaybetmemek için 
yeniden harekete geçerek hasmı kale
sine sıkı bir iniş yaptı ve bu arada 
merkez muhacim Rıza., sol açığın ken
disine çok milsaid vaziyette verdiği 

bir ara pasını çok güzel ~s:-imal ede. 
rek sıkı bir şutla topu ikinci defa 

Harbiye ağlarına takarak takımına 

25 inci dakikada ikinci golü kazan • 
dırmış oldu. 

Oyun seı ti eşiyor 
Bu gol, Harbiyeyi adamakıllı sars

mış ve hatta biraz da sinirlendirmiş 
bulunuyordu. Hatta bu yüzden hiç 
beklenilmiyen bir hadise oldu: 

Ankaranm en beğenilen sol açığı 
Şerif kendisinden beklenmiyen bir 
şarjla Muhafız kalecisi Fuadi sakatla
dı ve bittabi hakem de Şerifi bu hare. 
ketinden dolayı sahadan çıkardı. O
yun başladıktan bir müddet sonra da 
Fuat iyileşerek yerini almı!; bulunu • 
yordu. 

Şerifin yüzünden 10 kişi ile oyna
mıya mecbur kalan Harbiye, Muhafı. 
zm bilhassa ikinci devrede gösterdiği 
teknik oyun karşısında muvaffak ola.. 
ma~r, netice üzerinde de başka bir 
değişiklik olmadığından maç 2-0 Har
biyenin ma~lftbiyeti ile neticelendi. 

Fenerbahçe 
lzmlr maçlaru~da da 

bükmen mağlt\p 

Evvelce İstanbuldaki iki dep!:ism:ın 
maçını yapmıyan Fenerbahçenin bu 
hafta lzmirdeki müsabakalarına 
da - takımın rıhtıma kadar gelmesi. 
ne rağmen . iştirak etmediği malı1m
dur. 

lzmirde cumartesi günü Uçok, pa
zar günü de Alsancak sarı lacivertli
lere hükmen galib addedilmişlerdir. 
Yukardaki resmimizde lzmirin Üçok 
takımı Taksim stadında Fenere sere
moni yaparken görülüyor. 

Bisiklet 
İlk bahar yurışlarına dün 

ıstanbul ve Ankurada 
devam edildi 

Bu senenin İstanbul birincisini ta. 
yin edecek olan seri bisiklet yarışla. 
rmm üçüncüsünü dün Yeniköyle Bü
yükdere arasında (üç defa gidip gel
me) otuz üç kilometrelik mesafede 
yapıldı. Altı müsabıkın iştirak et
tiği bu ko§uda: 

Haralambo (Süleymaniye) 54 daki
kada birinci, Torkom (Feneryılmaz) 

ikinci, Muhsin (Galatasaray) da ü -
çUncü oldular. 

An Karada 
Ankara, 10 - tlkbahar bisiklet ya

rışlarının beşincisi bu sabah büyük 
bir meraklı kütlesi önünde yaptlmış. 
tır. 

50 kilometre üzerinde yapılan bu 
koşuya milli takımdan Orhun ve Eyüb 
de i~tirak etmiş ve geç"'.n haftaki ko
şuda çetin bir mücarleleden sonra bi
rinci gelmiş olan Xuri Ku~ ile ikinci 
Erdoğan da b·l yarışta favoriler ara· 
sında hareket etmişlerdir. 

Gec:en haftaki parkura. nazaran 
yokuşları fazla olan bu defaki yolun 
muhtelif merhalelerinde Orhan ile E. 
ylib yaptıkları ataklarla diğer favori
leri fazla enerji sarf ma mecbur etmiş
ler ve binnetice yormuşlardır. Büyük 
bir mücadele halinde geçen bu yarış. 
ta başa geçmiş olan Orhanı ancak 
dört kosucu takip edebilmiş ve bunla
rın da ikisi muvasalat~ az kala 500 
metre kadar geri kalmıı:ıtır. Yarn~ın 

neticeleri: birinci Kocaelili Orhıı.n Su
da, İkinci tekerlek farkiyle Evüb Yıl· 
maz, ücUncU 500 metre geride Erdo. 
ı!an. dördiinr.ü Nuri Kuş. Çok ~nt olarak yenilen bu gol, esa

!=en bugün kendisinden beklenmivecek 
kadar bozuk bir oyun çıkaran Harbi. 
yeli oyuncuları bir havli sarsmı~tı. 

Diğer taraftan. Muhafızgücü Har
biyenin bu bocalamasından istifade 
etmek için canla başla çalışıyorlarsa 
da: Şiikrü ve Sabriden mürekkep Har· 
biye müdnfa:ısı ka~rsında bir türlü 
muvaffak olamıyordu. 

lngiltere - lskoçya maçı 
lngllizlerln mağltibl yet ile neticelendi 

Devre. netice üzerinde bir değişik -
Jik o1madan l .0 Ankara ikincisi lehine 
bitli. 

Londra, 10 (A. A.) - Haftalarca evci bütün yerleri tutulmuş olan 
vel biltün bütün yerleri tutulmuş olankımiyle 62 inci karşılaşmaya sahne ol
muştur. 

93 bin seyircinin önünde yapılan bu maçı İskoçya milli takımı 1-0 ka
zanmıştır. 

İngiltere ile !skoçya arasında şimdiyen kad:ır yapılan 62 maçtan 29 unu 
lskoçya 18 ini İngiltere milli takrrnr kazanm15trr. 15 karşıla.~ma beraber. 
liklo bitmişir. 

\.\ 

Ankaradaki nıaçı ~anan Muhafızgücil takımı ..• 

YUz elli at'e21n lşUrakUe yapdan 

Atle.tizm teşvik müsabakalarında 
iki veni rekor tesis edıldi 

İstanbul atletizm ajanlığı tarafın . 
dan tertip edilen teşvik müsabakaları 
150 ye yakın atletin iştirakiyle atle
tızim Monitörü Naili 1foranın neza. 
l'etinde Kadıköy stadında yaprldı. 

Dört kategori üzerinde yapılan bu 
müsabakalar oldukça heyecanlı geçti 
ve birinci kategoride bir ·rekor da kI
rıldt. 

Öğleden sonra yapılan 2 nci kate
gorilerde ise şu neticeler alındı: 

2 inci kategori 
100 ~"""TRE: 
1 nci Bülent (H. P.) 12.E 
2 nci Ömer (F. B.) 
3 ncü Dimitri (K P.) 
200 METRE: 
1 nci Bülent (H. P.) 25,8 
2 nci Ömer (F. B.) 
3 ncü Dimitri (K P.) 
400 METRE: 
1 nci Ahmed, 1 dakika 
800 METRE: 
1 nci Ahmet (Sanat okuluJ 
10.000 METRE: 
1 nci Nuri (l S.) 
1500 MEI'RE: 
1 nci Muzaffer (H. P.) 
2 nci İzak (t,. S.) 
GÜLLE: 
1 nci Bülent (D. L.) 
2 nci Münir (Güneş) 
3 ncil Fokat (A S) 
DİSK: 
1 nci Blilent (D. L.)' 
2 nci Karamalinga (Pera) 
3 ncü Fokas (A. S.) 
ClRlT: 
1 nci Hüsnü (Güneş) 
2 nci Sudi (Hukuk) 37,60 
3 ncü Karamalinga (Pcra) 34,61 
TEK ADrn: 
1 nci Karnik (l. S.) 5,65 
2 nci Dimitri (Kasım paşa) 

1 inci katııgori 
100 METRE: 
ı nci İrfan (Deniz lisesi) 11.3 
2 nci Kazım (Galatasaray) 
:3 ncü Kamran (Güneş) 
İrfanın yapmış olduğu bu derece 

mevsim başı olmak dolayısiyle çok i
yidir. Kendisi muntazaman çalıştığı 
takdirde Balkanların en iyi süratçile. 
rinden olabilir. Bunu kendisinden pek 
haklı olarak bekliyebiliriz. 

200 METRE: 
1 nci İrfan (D. L.) 23 
2 nci Kazım (G. S.) 
3 ncü Muzaffer (H. P. l 
Yine İrfan bu koşuda çok iyi bir 

finiş yapatak çok parlak bir derece 
atmaya muvaffak oldu: Çoktandır sa. 
hal:.ırımızda yapılamıyan bu derece 
yalnız günün değil, mevsimin de en i. 
yi derecesidir. 

400 METRE: 
1 nci C-emal (G. S.) , 
2 nci Ekrem (F. B.) 
3 ncü Zare (l. S.) 
Cemalin yapmış olduğu bu derece 

de on beş gün evvel yapmış olduğu 

dereceden iyidir. 
800 METRE: 
1 Cevdet (İ. S.) 2,13 

2 Mehmet (Güneş) 
3 Eli (B. H. E) 
1500 METRE: 
1 nci M.anisa (Kasımpaşa) 4,34: 
2 nci Scrkis 
3 neli Hakkı (B. H. E) 
10.000 METRE: 
1 nci Hüseyin (Deınirspor) ~4,28 

(yeni Türkiye rekoru) 
2 nci Artan (Be§iktaş) 
3 ncil Sulhi (Kasımpa§a) 
Günün en heyecanlı yarışı bu oldu. 

8000 metreye kadar beraber koşan 
Hüseyinle Artan rakiplerini en az bir 
buçuk tur aştılar. Yarı[jm sonlarına 
doğru Hüseyin Artanı geride bıraka .. 
rak 2 metre farkla brinci geldi ve ye-ı 
ni bir Türkiye rekoru yaptı (34,28) 4 

Eski rekor 34,44 tür. 2 nci gelen Ax .. 
tan da yeni Türkiye rekoru yapmış
tır. 

110 MANİALI: 
1 nci Yavru (Güneş) 18,3 
2 nci Vasfi (H. P.) 
3 ncü Sudi (H. K.) 

TEK ADil\I; 

1 nci lstepan (Galatasaray) 6,25 
2 nci Sadi (H. P.) 
3 ncü Ali (Güneş) 

SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA: 
1 nci Münir (Güne.s) Vasfi (H. P.! 

3 metre. 

2 nci Sudi ve Şerif (Glinep,) 
T ~~~ 

1 p.ci Yavru (Güneş) 1,61 
2 nci Jeba (H. P.) 1,56 
3 ncü Hüseyin (H. P.) 1,56 
GÜLLE: 
1 nci Hüseyin (H. P.) 11,96 
2 nci Şerif (Güne3) 
3 ncü Yavru (Güneş) 
DlSK: 

1 nci Yavru (Güneş) 36,80 
2 nci lzzet (F. B) 
3 neli Şerif (Güneş) 
ClRlT: 
1 nci Şerif (Güneş) 45,50 
2 nci !stcpan (Galatasaray) 41,50 
3 ncii Mufahhnın (F. B.) 39,90 
Bu dereceler de çok düşüktür. 

4X 400 BAYRAK YARIŞI: 
Günün son müsabakası olan bu ya

rışa. Fenerbahçe, Haydarpaş~. İstan .. 
bulspor ve Kasımpaşa takımları işti. 

rak etti. Neticede çok güzel bir koşu 

yapan Haydarpaşalıl:ır birinci geldi • 
ler. Teknik neticee: 

1 nci (Cihat, Galip, Neriman. Mu
zaffer) den rnüteı:1ekkil Haydarpaşa 

takımı (47). 
2 nci Fenerbahçe takınu. 
3 neti !stanbulspor takımı. 

• * ... 
Müsabakalar büyük bir intizam i• 

çinde muvaffakıyetle yapılmıştır. Ba
zı tanınmış atletlerimizle imtihanları 
olan bazı gençler iştirak edememişler
dir. K1sa bir zamanda büyük işler ba· 
şaran atletizm Monitörü Naili Moram 
muvaffakıyetinden dolayı tebrik ede. 
ri:z:. 

H. BAHTOGLU 

tribiiıılcrln g/Jriinn..,1' ..• 



Dünkü milli 
küme müsa-

• 11,~ikfa§I• HaklnKm tıeffcWz bir lilcıımu baka/aJ ında ımıw, mlida/...,_ ,.,,,,_bir liurlanfl 

Beşöktaş Güneşe O a 1 yenöDdl 
S iya h beyazlılar hAklm k rı bu oyunda muhacim 
hatlarının sol tarafı d lQI için maQIQp oldular 

lkiııci devreye Kurtulut takımmda 
blyllk defllfklik yaparak çıktı. tık 
dakikalarda yaptıklan bir alanda 
yibıde yUz bJr gol fırsatı kaçırdılar. 
Şl1J1nln mukabil alanında llikrop bll· 
tUn mlldafaayı geçtlii halele ~ met· 
reden bomk bir V1ll'Ulla topu kaleci. 
nln eline verdi. o,mı bil mralarda 
cfttikçe sertletmeie batladL 9 uncu 
dakikada sol açığa geçen Drago btl • 
tUn mlldafaayı geçerek KurtulUfUD 
yegtne 1&YJ8111J yaptı. Bu gol Kurtu. 
luelulara Umid verdiğinden oyun heye
canlanmaya bafladı. Şfllf de vulye. 
tin tehlikeye girmek 1atk!adnıda ol -
duğunu görerek canlandı. Ancak ya.p-

=-eq~~ 
da. 15 lncl clelrtJradan IOD1'& Kurtu1111 
oyunda nJabl bir bAlrfm(Jet kurdu. 
1l'abt forvedlerln pealıpnen1a1an, ça
mur bJr uhada uzaktan lllt atmaya 
blJrmalan gol 1Çlll&]arma. m&nl olu. 
yordu. ŞltUnJn mukabil •kmlen Va· 
babın gayreti •yeeincle daha çok teh.. 
llkeler yaratıyordu. Oyun bu tekilde 
devam ederek Şit1llnin 3-1 galibiyeti l· 
le bitti. 

Galatauray 2 - B1eyan ı 
Rakibine nazaran daha dlıgUn oy

nıyan Galataspor ekipl eline pçtrdlti 
fıraatlai'dan istifade ederek yedltt 1 
gole muk&bil 2 ıol atarak maçı 2.1 ka· 
zandı. 

Pera 1 - Arnavulkly ı 
Gtlnlln ikinci mühim mO.lbekHı 

Pera • Arnavutköy ta.kımlan aream· 
da oynandı. Bu maçm Dftlceal ikinci. 
Iik il.zerinde tesir ediyordu. Ancak iki 
takım blribirini yenemediklerlndell l· 
kisi de 18 er uvanla ik1nel oldular. 
O)'UD& Peranm hUcumları ile bqlen· 
eh. Oyun berinde tam bir blklmilyet 
lnıran Peraldar birinci devreyi 1-0 p
lip bitirmeye muvaffak oldular. lldn.. 
el devreye Anıavutköy bOyllk bir gay
retle bqlech. Bu devrede Peredan hl. 
kim oymyarak beraberutl temine mu 
vatfak oldular, Peralılar devrenin IO. 

nuna dot;ru pyrete gelerek Anıewt· 
klSyll sıJuwtudılarla da aayı çıkarama
dılar ve maç 1·1 be:rabere bitti. 

Bu maçlardan evvel Galatupor • 
Eeeyan B. ta.Jnmlan ~mı LO Gala· 
ta.spor kazandı. Pera • Anıavuköy B 
takımları da berabere kaldılar. 

t.1llwf • ~,,.na MlfM '"°"tada: HC11cemTe f(J'f(lfeyn lıtJpfGalan, mlaabakada11 Mr göriıniif ve aalıclt1anM Jl'orü _,,..,. {117ııımltr-... 
,,, 



Yurdumuz n zenginlikleri 
-. p1"tt - - - - nre- ~ - -

ürkiyede or mancdık 
©ırm aınuaııromn~; ~n ©IFilemnn aı~aıçnaır:Çaım, 

gYıır ~en, kaı~nlnlD pauaımutt: ıhllamuw-

bunlan beğenmezse olduğu yerde bı· ı 
rakarak başka ağaç keserdi. Hayvan
larına yaprak vermek için koca bir a. 
ğacı deviren köylüler görülürdü. Bu 
yüzden birçok yerlerdeki arazi çıp • 
lak kalmıştır. 

Siı: de pelf llll billrslnh: ki, onnan. 
tarın böyle gellşigtizeJ kesilmesi çok 
fena neticeler verir. 

reste gettrflınektedlr. 
(Yukardaki yuzıyı re.m.De birlikte 

Coğrafya dosyanıza koyunuz. içersin· 
deki rakam.larlıa hesap yapınız ve biJ,. 

yük dıtuar grafikleri vücuda getirme. 
ye çalışınız.) 
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Sın eklerin şarkısi 
Vız.. vız •• vız •• vuı •• 
Evde bir tek ihtiyar 

Bayan var. 
O da çıkm.ı~ bahçeye 
Eıik. toplayun diye. 

Ev bakın 
Nasıl sessiz, &Adasız. •• 

Edelfm bari akm 
Bayanın mutfağnıa, 

Şekerine. )'a.Arna 
Haydi çabuk olalım. 
İçeriye dalalım, 

Hep birden 
Kapıdan, pencereden •• 

Vız.. vız.. vız.. vız ••• 
Bakmız, 

Kuyruğunda köpeğin 
Bir kedi 

U)'tlyor derin derin •• 
Galiba ciğer yedi? ••• 

Köpejtln uykusu :rok. 
Acaba niçin uyumaz, 

Bele bu yaz 
Tam öğle sığacmda 

Adeta 
Diişttncell bir köpek ... 

Vız.. vız.. vız.. vız •• 
Ana.dan ~inek adımız, 
&laclem var kauadımızl 
Gelin, gelin bugünde • 
Bu köpeğin ilstttnde 
Uçalım raksederek l 

Raydlt 

LAyıktır hücum ed.lıı 
Böyle uyuı:mkJara.% 

Haydi, sinek kardeşlerı,1 
RaycU gcUn beraber 
Hücuma ba~la) alım. 
Şunlan başlayalım. 

Kedi uykuda 
Kulak O)'nata oynata 
RU)·a ~fö·Uyor. 
Bizi yuttum zannederek, 
Rlt:r.~Ar yaknlıynr köpek. 
Sara sül'ilyort 
\1 ı:ıı.. vız.. vız.. nz •• 
Sazımızı çalmalıyız. 
Muttağm her tarafında., 
Döşemesinde, rafında .. 

Bttttln tencereler bizim. 
Camlar pencereler bizim; 
Bu camıarm tozu bizim, 
Rc:-çel kavanoz bizim. 
Bizim her ne ~arsa bh:lm. 

Ne tuhaf! •• 
Ayna gibi her taraf? 
Raflan sile sile, 
Ama parlatmış bayan, 
llaı1. hiz karartalım 

Vız .. vız .. vtz .. vız .. 
Ek<1lk olmasrn, yalmz. · 
Rrt'akmamış öriimcekt 
D~rnek hep süpürecek 
Tnvan süpftrgt"ıdle 

o kara k4lirleri 
VUzsilz nıJsafirlert.! •• 

Hazer uyurken kedi, 
Köpekte dilşttnlirken, Öyle ya hakkı da var, 

•• 

! 
1 

! • 
1 

f 
il 
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Hep birden. Bnldular mı dm·ar 
:1 Şnnlan llrktttellmt Bunlat' 1 
ğ Vız, vrz ötelim. Hemen clbinllk kuraı-t 
ii Kulaktan yanmda. 
i! Tam öğle zamanında. Vız.. vız .. vız.. vıztamah 
:.:ı Şimdi kapı kapah. • r 
i Burnn pPnbe kedinin, Ne çıkar? 1 ii Köpeğin ld kapkara. A~ık pcnceremJz var. ' i .. . 

=i H. F. ! " . 
;;::::::::::m:::=::::::==:=:::ı:::ı:::.:::::::~:::::~:::::::::::::::::::::";;;;;.;;;::::::==r.en:..-:;111:1D11RM 

Yurdumuzun 8nemll klr kaynakla
rından biri de ormanlardır. Bundan 
önoe daha geniş bir sahayı kaphyan 
ormanlarımız usulsüz kesmelerle aza! 
mıştu. Yapılan araş.tırmalard.a.:D an · 
la§ılroı§tı.r ki, ormanlarımız memle . 
ket11nizin mesahai sathiyesinin yüzd.C' 
l2 sini kap!ı:; maktadır. Fakat bu da 
tanı istenile • ., bir rakam değildir. 

Yurtlun yilzdf' on ikisini kaplıyan bu 
orm:ınlık 60,000. 80,000 kilometre mu 
rabb!l.I kadardır. 

Tilrkiye ormanları iki ktsma ayrı· ı 
lır. Bir kısmı kereste çıkarmaya yan
yan koruluklardır. Diğeri de küçük a· 
ğaçlıklar ve çahhklardan ibaret olan 
baltabk1ardır. Baltalık denmesindeki 
sebeb, batta ile kolayca kesilebilmele· 
rinden:Hr. Vaktiyle ormanlara bakıl _ 
maz, saklanmaıanna dik!tat edilmez. 
dl. KöylliJer odun ve kömür ihtiyaçla. 
rmı köylerinin yakrnuıda bulunan or
manlardan temin etmeye f'aır':ll'. a~aç
la.n gellşf~fü:el keser'erdi. H'\tt~ bazı 
defa tar bUtlin a rraf'lıtrt deviril', ~onra 

Ortadan kalkan ağaçların verimli 
topraklarını seller alıp götürür. Sular 
her taraf1 kaplar. Yağmurlar gittikçe 
azallT. İklim kurak olmıya baş~ar. 

Kar11pta misafir 

Aile tıil '?isi: 

So~an nesıl 
SOyUIUI? 

Evde dikkat ettiniz mi bnmem. So
ğan soyarken anne'erinizin gözleri ya
şarır ve lcan içinde kalır. Buna sebeb 
soğanın sert kokusu ve kokudan göz· 
!erin ıslanmasıdır. Bunun diğer sebeb
lerin! yüksek sınıflarda okuyacaksı 
nız. Biz bugün size soğanın gözleri 1 
yaşartmadan nasıl soyulabileceğini l 
öğreteceğiz. 

Dir elinize soyulacak soğanı. diğer 
elin ize bıçağı alınız, bir le~ene veya 
büyücek bir çanağa doldurunuz. Ve 
eoğanı suyun ieersine sokarak soyu. 
nuz. Bu suretle hem gözleriniz yaşar. 
maz, hem de soğan temiz olarak ao
ytılmU§ olur. 

Bu yüzden bazı yerlerdeki fakir 
köylüler tezek yakmak zorunda kalır
lal'. 

A ğaçl •rm e~ n s' t>rl 
Ormanlarımızda bulunan ağaçların 

çeşit1eri muhteliftir. Bunların yüzde 
30 u çam, yiizde 20 si meşe, yüzde 11 
ı kayın, yüz:ie 10 u küknar, yüzde 5 i 
karaağaç, yüzde 4 ü palamuttur. Bun
dan başka geriye kalan yüzde yirmisi, 
gür~en, ıhlamur, kestane, dişbudak, 

Sedir, palamııt meşesi, pırnal meşesi 
,...ibi ağaçlardır. 
O· man·ık hö'g"''~ri 

Başltca ilç önemli orman Mlgesi 
vadır: birinci_sl gfüıeyde Toros ve 
Antitnrostur. Ikin<'I bnlge. batı Ana· 
cbluda Akd!.'niz sahi'lrrine civar yer· 
erdir. ü::üncü bölge !{aradeniz sahil 
boylarıchr. Bunlan.ı en zengini 
Günb,y A11a:iolu orm~la1·1aır. Buradan 
çıkarılan odunlar Suriye ve Mısıra 

gönderilir. • 
Doğuda Trabzon. Rize. Giresun ta. 

.. ::ı.f~arında büyiik ~amltklar göri>liir. 
Buranın en mühim ormanl:iM Tl'ab. 
z:mdarı Fıt·zurum~ P;ıi,.n şose il.zerin. 
deki Zigana ormanlarıdrr. 

Batrda Si.,ob. Kastamnııu ve B<'lu 
meri ormanlar memlf'1<°E>tiıi;r. ~inorıla 

ı\vancık arasında CanC7ıı.} ve ?:itırtı>n, 
Ka0 hmo"unnn giitıPvindE' ne-ı'lz. F.o • 
caclide ffe-ıd~k gibi orm:ı.nfar çok 
m,.. .. ııur::lur. 

Rn ormR"hırdıı kf'silf'n a?ra"'"r f ... ti
rhi h~r RnlrH~e vontl'lUl' ve SP hildekl 

hkelelere indirilir. Sım Z!lTYIRJl'R.rda 
birçok illerde bu j5f vımmak ilzert" ke
reste fabdkalan kurulmaya başlan • 
mıştır. 

Ormıtn t,,c·ml 
Son yıtlarrl'.'l onnttnlArnnTZdan 2.000 

ton odım. 7.700 ton kel'este cıkanl • 
,,,,.,.hl'. Rımlar e!1 zfvade Surf,•E>ve. 
~lh~mıı. Ttalvava. Vnmmf~tan:ı ve Rus. 
vava E?"öndt>rilmicıtir. Fakat bizde cı. 

k':ın1ı:ın kereste kendimize vetmedi~ln
den ~omanyadan çok miktarda ke • 

Gözilmüzil açttğımıı zaman saat on 
altı olmuştu. Güneş bir parça sıcaklığını 
kaybetmiş. artık dünyayı yakmaktan, 
kavurmaktan sanki el çekmişti. lnsan 
yalı1ncı olduğu bir yere girince ilk ön· 
ce bıraz sıkıntı çekiyor. Ben de öyle ol 
muş, ilk saatlerde sıkılmıştım. Fakat ne 
yaıaıı söyliyeyim. 

Her geçen saat başka bir yeni ar
kadaş kazamyor. her an biraz daha 
kampa, kamp hayatına alışıyordum. 

Açık bava, bol glinPş. oyun, eğlı:>n
ce, dtnlenme .. Her şey var buraila .• 

O halde neye sıkılmalr? Çocukhı1", 

evlerinde bulamadıkları rahat Vf' eğ
len~ey1 burada buluyorlar. Rövle 
yerde yaşR.mak, arkadaşlarla hPp 
beraber olmak, dünyada neye deM~ 
şlli r ki.. 

Ö ~ ... ıe uy~ usundan so ·na 
Kampta çocukların şarkıyla kal

kışlarmı, şen bir halde tuvaletlerini 
yaparak yatakhaneden ayrrlışlarrnı 
hiç unutamryacağrm. Bakınız size 
onların şarkllarmdan bir tanesini o
kuyayım: 

i' üçUk Si uşl~r 
İpek kn.nath kuşlar 
Ilcraber<'o uçmuşlar. 
Tüyleri renkU renkli 
Açık koyu benekli 

Güzel tUylU bu kuşlar 
Bont hep unutmuşlar 
Vu.!daşırım kaçar!al' 1 

Tülden kanat açarlar. 

Rahçeforde kll'lnrda 
Yemyeşil ~ytr1arda 

mr az yem bulmak l~ln 
öter hepsi çtn, çtn, çJn 

Yan1anna gitmeden 
Revertm lndtml'deın 
Gönlümr ı;mvin<: v~rcn 

Bn kU<:llk knşlıın ben 
Blrlblrlne takılanlar, şaka eden-

!er, oy\ına koşanlar. nthayet btr ke
uı.ırda l:!esı:ılz 1>assiz konuşan ~ocuk· 

tar .. Burasr, her llkokul talebesi için 
bulunmaz bir yer ... 

Oğretmenlmtzle akşama kadar 
civar krrlnrda, bayırlarda dolaştık. 

o. tatlı tatlı hika.yeler anlatıyor. 

eski zamanlarda böyle çocuklarla 
ha.va aldırmak, oyun oynatmak şöy-

le dursun, ellerinden gelse soluk bl· 
le aldırmak Istemedlklertnı söylfyor. 

başından geçenleri birer birer sayıp 
döküyordu. Topladığımız çiçekleri 

koklaya, koklaya, biraz daha gUr
bUz. bfraz daha neşeU olarak kampa 
~frdfk. 

Ak'Şam oluyordu. Bu akşam anamdan 

1 
babamdan uzakta ilk g~.:eyi geçiriyo
rum. Gilneşin battığı tarafa bakıyorum. 
içime bir aa çöküyor. Sevdiklerinden 

ayn düşenler, her akşam böyle gariblik 
çekerler mi? 

Ka:npın gürültülü hayatı, bu ilk gece 
için bana babamı, anamı unutturmadı. 
Fakat , sonra ol:adar alıştım, ve okadar. 
ısındım ki, bunu size anlatamam. Anne
mi göreceğim gelmedi dt:ğiJ .• 

Fakat nihayet O da u.zakta mrydı ya. •• 
hted"ğimiz zaman göreceğimiz kim· 

seleri, bulacağımız şeyleri okadaı: çok 
merak etmeyiz. Lakin sevdiklerimizden 
günlerce metıafede uzakta olsak gön .. 
lilmtu 8zlemck ateşile yanar. Öyle de. 
ğil ml? 

Fakat. Uzülmcyin, kampta bu isteği• 
miz de yerine getir:Iiyordu. Çünkü is
tediğimiz zaman sevdiklerimizi konuş· 
mak için telefon başına çağıra biliyor• 
duk. annem ve babam her hafta bizi 
görmeğe gel:yorlardı. 

(Dewmı 1'f.IT ı 
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. Tıpkı bir roman 

Kahve rengi elbiseli 
adam kimdir? 

_ Bu ıırrmw öğrenmek istemem, 
- Dfın1ofı •yımı.ıdan mabad ~hli fakat daDSÖZ oğlu Mahmut Nadirin 
- Saym bayan! dedim. Şu ah hayatı bakkmda. .• 

Osman paıuade, dansöz oğlu M • _ Pek öyle merak edecek bir eey 
mut Nedlmlıı hayatı hakkında da bir w·ı Berutta Şamda lstanbulda 

1.1\--~ 1,/\ ._._, degı. ' • ' 
az ma ~ utfeder misuau- · iste kumu§. Babasınm mirasını 

- Niçin vermiyeyim ! Demin de Par cd: yemiş umumi harpte Tilrk
söylediğim gibi yazıhane vakumdan Uç sel ? tngı"lizle~e Arablar için Tnrk. 

von DngôDtere dört 
aQ;zonda D 

lnqiliz sİlJaseti 7914 te oldufu 
qibi müp/ıemlik içindedir 

beri ginl d w. tirdi Bu ter çın • 
. o ren , çapmı egıı : lere tngilizler Jçin Almanlara casus· 
ifpatta bulunduğum için bana bır fe. k 'tmış Mütarekede hürriyet ve iti-
nalık yapamaz. Kendiainden korkacak ~ fe kas~nın ileri gelenleriyle birleş. 
hiçbir ip ucum yoktur. O şimdi ken- 1 '~utarekede benimle tanıştı. Mil· 
eli derdin dı;..+U. y ... ,..k ya it· m §. e "'9" a sm~ • U zaf rden sonra ahbab olduk. Siya-
Vllb? Rengini de bunun için.. 1 ti :Outikayı bıraktı yahud bir 

- Ne gibi rengini, çapını! kll :ucİdet için antrakt 'yaptı. Daha 
- Pasaportunnun birindeki eş Uhi daha karlı l~lere saptı. Ben 
i d ··zı . J l ıarr ren m m, yer n ego en mav, saç arı • • ona bir defa. kızdım, ve bir defa kin 

gl beyaz yazar. bağladım· Mektubumda da söyledi. 
- Ey sonra! i h ğim gibi bir mektep arkadaşımın in-
- Onun açık sarı. kumral. 5 ya ' tikamını almak istedim. 

kır saç boyalan vardır. _ Mahmudun bundan haberi var 
- Bunlarla mı! 
- SözUmU kesmeyiniz. Bu kadar 

değil. Kendi gözleri e!Adır. Fakat ma· 
vi, li.r.lvert. yeşil, kara gözlil olmak 
için gayet ince yapılmış, mükemmel, 
camdan, takma gözleri de vardır. Du· 
run, daha bitmedi. Yilzilnll bu renk
lere uydurmak onun için iki Uç daki· 
kalık iştir. Kendi digleri beyaz ve 
tamdır. Fakat bazı bir altm briçli. ba. 
zı çifte pl~tfn kuronlu görünebilir. 

. Mesell vaka gecesinden sonra san 
açlr, mavi gözlU, altın briçll ve tak· 
ma göbekli oldu. O pasaportuna tam 
uygun bir tip. Hattı evvelki gUn bana 
veda etmeye geldiği za.maıı .. 

- Sbe vedaa mı geldi?!! 

mı? 
- Mektubumu n"~rettiniz, okumuş, 

vedaa geldiğı gün gülerek söyledi. 
- Demek kı ... mamış. darılmamış. 
- O hayatında kimseye kızmaz, 

kiır...seye darılmaz. 
- Ya Bay Ah Demirtaşla münaka. 

şa tarzı? 
- İşinin pl~nı öyleymi ştlr öyle 

yapmış. Bay Avni Kadir oğlu da size 
sert bir mektupla blöf savurmadı mı? 
Siz cevab verince sustu. 

- Siz nekadar çok şey biliyorsu
nuz! 

- ÖmrUmil meltem rUzgan gibi ha
vaya savurmadım da ondan. 

Bu cntueıan 11a:ı11ı bir lnoiliz mecmııa
aın<la gördilk. Naklediyoruz: 

Dun)a dıplomolları kendi kendilerine 
11 o r u y o r 1 o r: Avusturyanın ilhakı 
.., e A a v r u p a n ı n cenubu şar • 
kisinde Alman) anın melhuz ikinci bir 
teca' üzu ) ok mudur? Sadece silAhlanmak 
hır gi~-n et dcğıldlr. Birtakım tema~ara 
ıirmek de muayyen bir siyaset aayıl
maı. Hele bunların en fenası yanlı' olduk. 
lan (Oktan tahakkuk elmi' olan birtakım 
hayallere kapılrnı' olmaktır. 

Mister Edenin a)oAının kn3dırılmasllc 
neticelenen Çf'mberla\ n • Jlol!rab bir. 
!eşmesi ŞÖ) le lıilliısa ed11ebilır: 

lnglllereyi sonunda harbe sürllklfl ebile 
cek itimotsıılıklara katı bir M>n nrebil
mek için diktatörlerle doğrudan doğruya 
temasa gelerek onlara dostluk tekıır et
mek. Halbukı Mister Eden ıle Vau!litlart 
ın tutuııu dış si) set lmsbütün başka idi. 
Onlnra nazaran diktalurler arada bir dost
luk tesisıne temel olnbilecek bazı tem:ı) ül
ler ve aıu1r göstermedikçe en iyi tetlbir 
susmak ve silahlanmaktı. Yeni Cembcrlayn 
siyaseti orta,a çıkar çıkmaz diktatörler. 
den birl!iil diğerinden glSrdliJü ml1samaha 
dnn cesaret ıılnrıı!( bir taahhndil ayaklar 
allına alıp tamamen müstakil bir mcmle. 
keti ıilAb kuvvetlle işgal etmiş bulunuyor. 
Du işgal vakasından birkaç gün eVTel tn. 
giltere matbuatına kurnazca bir ikazda 
bulunulmuş, Her HIUere fazla dil uzatıl. 
maması söylenmiştir. Halbuki daha şubat 
ayında, Bitler, lnglllerenln Almanlaşmış 
Berlin sefiri Sir Nevile Hendel"!'Ona Alınan 

.. * ----
Bir lnglllz mu-

harriri hQkQ
metı tenkit e

l diyor: 
1 lngilterenin hiçbir aiyaıeti 

yok mudur? Sadece ailib-ı 
lanmak ve bir takım te-
maslara girmek muayyen' 
b!!.!i!.!~!!.!!~~~!~ 

şerefinin ancak Almanyaya eski mllstem-1 
lekelerinin bilAkaJdü prt iadesi halinde 
kurtulmuş olacağını katiyetle söylememi, 
mi) dl~ Gene işittiğimize gore geçen blrin-
clkı\nunda bir konuşma sırasında Hitler 
Mos)Ö Flnndine Fransa Almanyaya mils. 
temleke verilmesine nza göstermediği talı:
dırde Almanyanın, Sar reJ iAmından son
ra Terdiiıl söz hllAfına olarak ortaya tek
rar Alsns • Loren me~lesfni çıkartaca

ltını D(lk(a bildirmiştir. 
Bntiln bunlan blldlll halde Lord Hali. 

faks Alman:raya yanaşmak için her elin
den geleni yapmıştır. Maamafih lnıılllı 
matbuatına ıem vurdurmak g&)'eslle Lon-
draya gelen Alman hariciye vekilinin bu 
sayesine kısmen muvaffak oldutunun er. 

lesi ,Ooil Avusturyaya Jnen darbe fhtlmıt 
ki Lord Halifaksı bile pşırtmı,tır 

Bu ı,te İtalyanın rolll mflhlmdir. Mu. 
hakkak olan bir teY nna o da ltal:ranıa 
birtakım taahhQdatı dola:yısile merked 
ATrUpanın lklbetile yakından allkadar o
lacak bir nzfyette bulonma:yı,ıdır. 

Buna mukabil Almanya da İtalyan Tiro
lundakl, almancadan başka dil bilmlyea 
212.000 kişiden blhsetmiyecektfr. Şftphe
slı ki 1talya Brennerin ka'"'ısında bütiln 
heybetile Almanyayı dikili ııörmelı:ten pek 
hotlanmıyor. Bundan ba,ka Adalar denizi 
ve Kıııldenlzdeki milnakalAtını tahtı em
niyete alabilmek leln İtalya İngiltere ile 
bir anlaşma yapmaja da bablşker. LAkla 
Almanyadan bllsbfttlln ayrılmak ltalYa 1-
eln cenubi Tirol meselesinin ortaya (ak
ması ve muhtemel bir barpde de TitJes
tenin işgali demekUr. Bonlan dO.Onen L 
falya sağı, solo idare etmek siyasetini gi
decektir. Binaenaleyh İngiltere !tabaya 
maddi bir menfaat ıösterecek olursa ba. 
bir lı:rlı anında İtalyanın birdenbire Al
manya lehine dönmesHe İngiltere ale)h ne 
kullanılacak kunetll bir sllAh teşkil ede. 
cektir. 

Parene cephesi 

Bayan R- F. bir kahkaha daha A-

vurdlL 

- Bir şey daha aorabilir miyim? 
Evinize vedaa gelen ve ne olduğunu bu soyguna teşebbüs meselesinin iç ; 
yakından bildiğiniz azılı bir mücrimi yüzUnU bllfyor musunuz! 

(Hizmetçiye seslendi) Eleni! Elenl! 
Jqy gidiyor, ppkasını ver. 

Berlln • Roma mihverinin dıt alyasetta 
de mflhlm bir yer alan faşlıt ispanya tao 
mamen taazıuT ettilU takdirde Fransa
nın burnunun dibinde ciddi bir tehlike 
ortaya çıkmış olacaktır. General Franko
nun Aragon zaferi bu tebhkeyi )'akla,tır. 
mış bulunuyor. ispanyadaki Alman ıönQJ. 
lülerl filvaki adet itibarile aıdır. Fakat 
bunlar ,On ge(tikee Franko hllkt\metl nn. 
dinde pek milhlm yerler işgal etmete bat
lıyorlar. Öyle ki fı,ıst bQkQmf't katbetl• 
ıe,ekkül edecek olursa onlar yerlerini ko
lay kolay terketmlyecekler. 

- Siz hem ••gueteciyim., diyorsu. 
nuz, hem en basit ,eylere hayret edi· 
)'Ol'llUDUL 

- ll'akat 86yJecllklerbıiJJe hayret 
.etmemek mOmkUn detfJ Jd. 

- Pek llt mtımkUndUr. Bir guete
cl derhal dil§Umnelf. Bir adamı bu kL 

il 
cak. Btr adam maktan ba bd&r 171 
tanıla.billr mi? Tanıdıktan sonra da 
veda& gelmfo, slyarete gelmff... Bun· 
&. gayritabii olan nedir? • 

- Demek yakmdan tanıyorsunuz? 
-Allah Allah! Yine hayret ediyor-

aunuz. Evet. on Ud senedenberi. 
- Bu tanıpıanız? 
- Sizi allkadar etmiyen bir sır. 

dır. 
- Bunda da mı bir esrarengizlik 

var? 
- Galiba Biz birinci emıt bir gaze

teci olamıyacabmm. Ban& gnoenme
ylnlz, ben blru fazla ısamimtylm· Hat. 
tA buna lAubalilik diyebilll'9lnl& Hele 

neye zabıtaya haber verip tutturma. - Bılmiyorum. İşte bunun için ye-
dmız ! min ederim ki bir py bilmiyorum. 

- Niçin haber vermediğim! Bize Bunu bizzat Bay Aliden öğrenmek ll
bqka bir gUn söylerim. Fakat siz pek znndır. Da.ha doğrusu, bir eeY varsa 
o kadar faziletli iseniz, beni haber ve- öğrenip ne yapacaksınız? 
riniz. Bakınız, telef on köşede. - öyleyse bana Mahmud hakkında 

~ ·· bir vazi ete soku- biru daha ~fmıa.t verebilir misiniz? -'- -1!6 ballJardan ful& bir r/f/Y 
- SaJD'. tatenmls numaralan ben 98yllyemem. 

çevireyim. GWdUfUme danlmaymm. Peki ı..ı- ederim. 
Yalnız hennz fnkipf etmemıptnıs. - •yum ~rica 
Beni haber vereceksiniz. Ben lizlnle - Yann da olmaz. Fakat &bUr gthı 

ki size istediğiniz ve istemedlflnlz bir. 
şahitler önünde konuşmuyorum • çok eeyler söylemeye söz veriyorum. 
tnklr eder.eğim. lspat edemiyecekıi. 
nJz. Sonra sizi dava edeceğim. Tabit - Mahmudun tamamiyle yakayı sı-

k ? s· yınp kaçmal1DI mı bekliyorsunuz! 
kazanacağım. Bundan ne ~ı ar · ız 
bana ne fenalık ettiniz? Benim bütU_n - Hayır, gittiği yerden telgrafını 
hıncım Mahmut Nadirde. Sonra bır bekliyorum. 
me!ele daha var; acaba sizin sözünüz.. - Öyle anlıyonım ki Mahmudla 
ı~ beni tutacaklar mı! Ben 1U veya sizin.. 
bu tek odalı pansiyonun vur abalı ka. Birdenbire ayağa kalktı. Kat'l bir 
dmı değilim ki. Benim de sizin gibi lisanla: 
bir adım, adresim var. - Susunuz! ÇUnktl bqka bir eey 

_ Ben vaka eımasmda oradaydım tıöylemiyeceğim. Öbllr glln. .. ÖbUr gl1ıı 
Kulafmıa bazı sözler gelmişti. Acaba her ~yi söylfyecefim. Susunuz tfmdi. 

'bir likörle bir sigara daha. • 
••mıwr&t: ••t••;•·•·••••·f!l*·•;«•ı;ı.ıa • 

bö l birdenbire son sözUDU kulla-
Refika Hamm kızmm Y e Bl'fllık vermemeyi daha 

nacağını dllttlnememi§tl. Durakladı, k bl anıarmda, 
iyi, daha makul bir hareket buldu. Kızının. ua Sakin öriln· 
bedihi ,eyleri bile lnkAra kadar vardJimı bimi~ odadan ~pn. 

Başka bir oey söylemeden bir kotU 
yandaki odaya girdi. Kapıyı kapadı. 
Bir anahtann kilit içinde döndüğU.nU 
!§ittim. 

Bana bu kadar malflınat veren ba
yan R. F. ye teşekkür bile edemeden, 
a~ıkçası yarı koğulınuş bir ,oaziyette ,,,,_ 

Bir aralık TaHmbıne merkemlne 
dofnı farkında oimıyarat yllrlldOm. 
Bayanla konqtuklarom Bay Sellın 

ÖZdunnn'a bir bir anlatayım dedim. 
Sonra bayanın kahbhamu hatırla. 
dun. Söyledikleri bqtanbaşa bir ro -
mandı, ya inkAr ederse? Ya beni bir 
iftiracı mevkline dU~rOrse ! Ta bil 
böyle yapacaktı. öte taraftan böyle 
bir şey için zabıtayı da meşgul etme. 
ye hakkım yoktu. Sadece telef on et
tim: 

- Haber aldığnna göre suçlu, kt
yaf etini değiştirerek memleket dışına 
kaçmıştır. 

- Ne biliyorsunuz! Mevsuk mu? 
- Yarın görüştlrllz. 

Ba,kalınna alt toprakları ı,salde maha
retleri milsellem olan ltalyaya ıa:yıf bil: 
İspanya nasıl muknemet edebillrT Onua 
Adalar denizinde tstediğı deniz flslertnt o. 
na nasıl vermez' Şark cephesini oldula 
kadar Pirene cephesini de muhafazaya 
mecbur olacalıoı hisseden Fransa ı..,.a. 
711a• l>lr ~ı• uteif fM*l' alllhm 
mata 99 ltab'a ile AJman711 ispanyada 
kaldıll mOddetçe bu igall deftm ettirme. 
le mOlemayildir. llaamafib ıtmdtlı:t Blma 
bilk6metl (1) berbaql bir bit tedbhw 
batwrmaktan çok lclzdlr. 

Almanyamn lıtlbdaf ettlll 
gaye nedır? 

AvuslUl"J'&Yl 1,..Unden en-el Alman,. 
ÇekosloYakyaya bir pakt teklif etmlıtl. 
Bu anlaıma şu esaslara balla nacaktı: Ce. 
koslovakya Sovyet Rusya ile olan muabe. 
deslnl keenlemyekQn addedecek, Sfldel 
Almanlan serbest kalacak. buna mukabQ 
Hlller de mabut teminatlarından birini 
verecekti; yani Cekoslovakyanın bOrrlJ .. 
tine bilmıetkAr kalacaktı. 

(Devfllnı 15 4ncfde) 
(t) Bu ua.ıı Blıımun tıtl/aıından ~ona 

uazılmııtır. 

• Y 1ABANCI DiLLERE ·NAK'LI HAKKI MAHFUZDU.R 

parça kumq satmalmaya gittiğini aöyledi. 
Ferid çok beklemedi. Sabiha eve gelip de oğluyla kaqı)a,. 

ımca çok sevindi. Genç kadm, hakikaten deği§Dliş, araianna 
bir hayli beyaz karlf8D siyah aaçlan hakiki rengini kay~ 
yUzünlln ifadesini bqkalaştnııuftı. 

meye ça1ıprak oturmumı aöyledi. fakat N e 

yaçıktJ. di 
HABERiN EDEBi ı·~t"RIKASI: •• 

Sabiha, kendi boyuna yaldqan oğluna kollanm uattıb 
zaman annllğmdan, hUznUn daha mwıislettirdilf baJoolariyle 
güzelliğinden hiçbir eey kaybetmediği anlaşılıyordu. · Latfiye, Refikanm gözlerine bakarak eöylen : 

- Bu hoauma gitmedL Fakat ben bilirim 
- Hop gidecek bir tef mi ki unkf... Unde bqka bir 

bu km. Hep böyledir. Her evlenifinde de, ~~ı .. ı befn.ir bil· 
uıumız yaşafır. Nedimin nerealni eever, ~ ' 
mem~ Refi· 

- Hakikaten aynlacafmı diye tuttuJ'Ul'I& ne yaparız 
a?. tini yaklan aL 

- !nactı Do gün stırer. Kolay kolay menfa& a Sakinlet-
t:na al~ değildir. üst.üne dUpneye gelm& 

meeinl beklemek lbnn. ...__, .. sl)ylediğlmde 
- Sa.na bir mey söyllyeytm mi Refika! ~ bulUDAY· 

haksız değilim. Nimet azJcık temkinli hareket etmit gl aile, ço
dı vaziyet bu eeklf almryacaktı. Ne otursa otsun. ~~in tstediit 
cuklarmm aldabldıfma tahammW ederek gettnlı:ıı--
gıbl at o~tmuma göz yumar. adı mı' 

- lyt ama Ldtfiye, bunda senin de aJAkaD olm ·• ben 
- Yalan aöylememek lbmı kardeşim: oldu, oldu am fmI 

ne bilirim onun bu kadar kendisine hakim otanu~:aca;: 
Doktoru sevdifi muhakkak... Doktor da neredeyse çı 
Acıdım dofrusu. di fJıBC1m. 

- Senin onlara değil, bana acıman tAzmıdı.. Şim 
dan dönmez de ille aynlacağnn diye tutturursa· 

- tnşall&h vazgeçiririz. ırmede·· 
- İnl}allah diyelim. Fakat ıı onu 1 'edimden vazgeç 

Bunu yapabilir mlyis? ik da ha· 
Llitftye "bilmem" der gial dudafmı büktU· Odak 18~yeoek

kik1tti lllJyleeeydi Nimetin doktordan vugec;memesinlfoab eder
ler arum4a Jrmdlsinin de bulmıacalmı blJdfrmesl __._...8 
& J)okt.ar Nedlm1e Nimetten ftltffade81 ~ pv--

Yazan: Hasan Rasnm Us 
yardım yanında ölçillemıyeoek kadar fazlaydı. Bu yilzdeıı ne 
Nimeti, ne de Nedimi gticendirmeye yana§Dlaıdı. Anumın ya. 
nmda Nimete: "Pek faz'IA açıZ7'148aydın, bıı 1'a.ziyet'UJ kaTft'laf. 
mazdın,, demesi sırf kendisini sureti haktan göstermek içindL 

o gece ve onu takip eden gUnlerle geceler merhum lllıami Pa
l& evinde bu mevzua hiç temu edilmedi. Refik& Hamm, ancak 
kmnm İrfan Pap. kötkUne gideceği gUn: 

- Sabret kızım. elbette bir çareei bulunur, - demekle lktL 
fa etti. Bununla Nimetin ağzına bir parmak bal çaldığına kani 
oldu. Fakat hakikatte Nimet Suadden ayrılmak, 61UmU paha. 
sma bile olsa Nedimle sık ilk bulupak, gezmek, ej'lenmek ka. 
rarmı vermll bulunuyordu. 

Netekim onun bu bir haftalık ana evinde bulunUIUJldan 
sonra kötkte aldığı vaziyet kimsenin gözünden kaçmamtfb. 
Bir gün bile evinde durmuyor, sabah çıkıp geç vakit, geç vakit 
çıkıp birkaç gUn sonra dönüyordu. Paşa sabrediyor, Ferid bil· 
yük bir Umldle babasmm gören bir adam halinde döntl§Uııtl 
bekliyordu. 

Suad gittiği gUndenberi, ancak iki mektup göndermiftl 
Bu-ılarm ,;t" i de k ndi yazw olmadığı gibi selAm sabahtan 
başka bir maliımat da vermiyordu. 

Aradan ild ay geçti. Bir gl1ıı Ferid, babumdan o gUn al· 
dığı tıçllncll mektubu cebine yerleetirerek annesine k()ftu. Fa. 
kat annesini evde bulamadı. Kendisini daymmm karım Nadi. 
re Hanım k~adı. Azıcık otunnaaım, nerede,_ geleceğirıf, 
elbhlelerlndeııı bfrl11ini tamir edebilmek lçbı Jbwnu olan bir 

Ferid, sol kolunu anasının beline doladı. Sabiha aat eUill 
oğlunun siyah saçlarından geçirerek omuzuna koydu. Bir keli
me bile konuşmadan odaya girdiler. Nadire Hanım da kendi 
odasma ~kildi. Ferid, annesi soyununcaya kadar pencere 
önUnde oyalandı. Sonra yakındaki sandalyeye ilişti. 8ar.e Sa. 
blha başladı: 

- Ne var, ne yok Ferid! Babıınctan haber var mı• 
- Evet ... Bugün bir mektup aldım anne. .. 
Sabiha bu habere bilyUk bir allka gösterdi: 
- Ne diyor? Gözleri naaılm11! Yoksa yine sellm sabahtan. 

mı ibaret! 

- Hayır anne ... Biraz malfunat \'al'. Fakat hiç Um.itli görün. 
milyor. 

- Yanında mr mektı: 
- Okuyayım. 
Ferid cebine yerle§tirdlği mektubu crkardr. Bu sırada anıı.

si de yanma yakle.şmıftr· Yavq bir aesie okudu: 
"Oğ1.um; 
Buraya gckli 3t1M ancn1e b1ı m~ktubu yazdırabildfm. 811'

hatim fyi. •• Fa'lıxıt g ımmın glirmcdna imk4n olmadığı an1.G. 
şılıyor. Bul unla beraber, flz · me11e mtıhal yok. Vmidim tama. 
mile 'kıaybolm~ değiul"r. On, azami on btı gütı ~ her feY 
ayd nlanmı§ bt 1 ın.(l("aktır. Doktorlar burada kalmamı Zfl...""Um.. 
ıu g6rlllilrae ka1acak, gllrmezlerae lcUhsip geZeoe!Jim- Ben bcl
M ~ aiJalJ tautmamalıaın. Buraya zaten iy{Je§emiyeceğl 
mi bilerek "6 sırf senin hatınn içfn geldim. Sen de beni kır. 
mamalaaın- Gönnıetln d6naem bile, ~ MllatW eı. ,,,__..,., 
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Daladiye kabinesi 
.... HqtarıJ' J ınctde 

nazırı: JorJ Bone, maHye nazırı: 
Marşando, nafla nazırı: Frosar, le 
nazırı: Ramadye, hava nazırı: Gl La.. 
şambr, bahriye nazırı: Kamplntl, 
mUatemleka.t nazrrı: Jorj l\landel, 
milli terbiye nazırı: Jan Zey, eski 
muharipler ve tekaüt nazırı, Şnmpe
te Dertb. Ziraat nuırı: Koy. ticaret 
nazırı: Janten, P.T.T. nazırı: JUi 
JOJyen, ticareti bahriye nazırı. Şape
delen, sıhhiye nazırı: Mırrk RUkar .. 
Sosyalistler itimat reyi 
vermezlerse 

Fllndenin cumhuriyet federasyo
nu meclis grupu yeni kabinenin te-
19kktllU ile hAdia olan vaziyeti tet
kik etmle ve muhtelif ihtimalleri 
g6z6nüne alarak, htikumetln vazlye
Uni gUcleştlrmemek tein soayalisUer 
htık<imet lehinde veya lı;tlnklf ka. 
rarı verdikleri takdirde müstenkif 
kalmıya, aksi takdırde yani sos) a
Uatler hUk<imet aleyhinde rey ver-
41klerl takdirde kendileri hukumete 
itimat kararı vermeye mUtema~ il 
aörUlmektedlr. 

Federasyonun alaca{;ı vaziyet ya. 
kın grupların ,·aziyetine de mue slr 
olacaktır. Bu ıuretle bu grnpl, rın da 
kabineye müzaheret etmeleri mub 
temel bulunmaktadır. 

~ıyaliıllerin karart 
Sosyalist mcdlsl tarafından kabul 

edilen karar suretinde dr nlyor ki· 
SoayaUst partisi mtııt mecll .\. ı:;os

yaUst direksiyonlu ikinci lıal < t'C'P· 
hesi hUkQmetlndekl sosyalist nazır
lara çalışmalarından dola) ı tcşek
kOr eder, meclis. !yan meclisinin se
cim tarzı ile teşekkülü aleyhindeki 
parU faaliyetine de,·ama ve aynl 
samanda bu faa1lyE'tl tezyide karar 
Terlr. Meclis, Daladlye tarafından 
JıtıkQmete IRtlrakl l~ln yapılan tekli
fi reddeyler. 

Meclis, bugUnkU dahiU vp barld 
teralt içinde merkeze ve sağ cenaha 
dolru hudutlarını genişletmiş ve bu 
•uretle ikiye ayrılan ekseriyetin bir 
kıımmı lhtlva eylememiş bulunan 
bir hllkQmetln, vazifesini otorite ile 1 

ya.pamıyacağı n blnnetlce tehlikeli 
bir zaaf göstermekte olduğu kanaa
tindedir. 

Mecllı. halk cephesini tam olarak 
temıll eden bir htık<ımetln veyahut 
halk cephesi ekfıeriyett etrafında 
memleketteki bUtUn cumhuriyet Be• 
\er enerjllerl toplayan blr bUk<ıme
tln pek yakında teşkil edllmes11Uıu
muna kani bulunmaktadır. 

Kıırar suretinde yapılan bir UAve 
Daladlye hUk<imetlne tam aalAhlyet 
verilmesine ve bu hllk6mete parll
mentoda müzaheret edilmesine a
leyhtardtr. 

On b·n ki'I nllmayı, yaptı 
Parla, 10 (A.A.) - Millet meyda

nında halk c~phest tarafından tertip 
edilen tPzahilrata on binden fazla 
kimse iştirak etmiş ve tezahllratçı
lar. ezelim le, İspanyada btıkfımete 
yardım edilmesini istemiştir. 

Kabine henı;nn loplaoaca':< 
Öğ cnlldlğtne g~re Daladlye her

gtin mahdut Azalt bir kabine meclisi 
toplamak tasavvurundadrr. Bu mec· 
li "E' iştirak edecek olanlar şunlardır: 

Başvekfl. başYekll muavini Şotan, 
adliye nazırı Pol Reyno, dahiliye na
zırı Sııro, haricl~·e nazırı Jorj Bene 
ve maliye nazırı Marşando. 

Hali( c :.pbesl bozuluyor mu? 
Paris. l 1 (A.A.) - Kabinenin par

l;imcnto huzuruna perıcmbe &ünü çık
ması muht'Jmeldir. Kabine mali iıter 

içinde geniı salahiyetler iıtiyecektir. 

Halkçıl or cephesinin bozulması timdi 
artık muhakkaktır. 

Kabine, sosyaliı fırkası millt konseyi 
tarafından diln ittihaz edilmt olan ka
rar hasebiyle ancak bu f!rkanın, arası-

ra inkitaa uirayacak olan müzaheretine 
eilvenebilir. Komünistlerin battı hare--

ketlerinin ne olacağı henlh mal~m de. 
fildir. Hükumet ıeniı malt aallhiyetler 
istediği zaman sosyalistlerin kabine le
hinde rey vermeleri muhtemel değildir. 

Ortaköylü 

"Erkek-kız,, ın yanağı
nı ustura ile kestiler 
Genç kız parmaklarından da 
yaralandı, carih yakalandı 
~ Baştarafı 1 incide 

J>etmiştir. Daha çocuk denebilecek bir 
yqtayken - Uç Rne kadar evvel • Yu. 

nua isminde biriyle tanışmı§ ve - Yu. 
nuaun iddiasmca - ni§anlarunı~tır. Fa· 
bt sonradan onunla nip.nlı kalmak 
Utemeıniı ve kendisiyle evlenmiyece
ltnl Yunusa açıkça Böylemiştir. 

Yunus ayrılığa razı olmamakta ve 
her fırsatta kıza evlenmek teklifini 
tekrar etmekte, daima ayni red ceva. 

bmı almaktadır. Bu yUr.den araların. 
C1a birkaç defa polise akseden hadise
ler olmuş. Yunus bir veya iki defa 
eUnnUmqhud mahkemesine gitmiş. 
ttr. Buna rafmen kızın peşini brrak
mamakta 11rar g5stermektedir. 

Dün saat on altıda Bedia, Ortaköy 

caddesinden geçerken Yunus birden· 

bire genç kızın Ur.erine atılmıı, ustu
n ile zavallı kızm sağ yanağını kes-

migtir. Bedia bu Ani hamle karşısın. 
da §aşırmı§, eliyle Yunusun kolunu 
tutmaya teşebbil! etmiş, bu sırada us. 
turadan parmaklarından da yaralan
mıştır. 

Derhal etraftan araya girilerek Yu
nus tutulmuş. yetiıen zabıta memur
lan carihi karakola götUrmllşlerdir. 
Yaralı genç kız da Şişli çocuk hasta. 
nesine götürülerek yaraları ııardml • 
mıştır. Polis tahkikata devam etmek. 
tedir. 

Birinci sayfamızda carih Yunusun 
resmi görUJmektedir. . . .. 

Bedia, bir çocukluk hevesi olara.k 
baelad1ğı ve sonradan alışkanlıkla de. 
vam eltiğı erkek elbisesi giymek lde
tinden. duyduğumuza göre, bu gUn. 
terde vazgeçecek ve bu e!biseyi tama
mlyle te1 kederek kadın elbisesi giye
cekti. 

ispanyada harp vaziyeti 
eppaa t 1111.l'ltlbff ..,/11/11& 

rada kanır bir muharebe olmakta
dır. Diler cephelerde kayda değer 
bir şey ~oktur. 
Frankoeuhu m muvıtlfakıyetlerl 

Burgoa, 11 (A.A.) - Resmen bildi· 
rildiline göre Franko lcuvvetl"!ri Bala· 

guer civarında Serge nehrini geçerek 
m0h1m bir sevkülceyf noktası olan Ta
pizayı zaptetmi§lerdir. 

Morclla mıntzııkasında Frankistler iler 

!emeğe devam etmektedirler. Bu kuv

vetleri Maistrazgo dağlarını geçmiı
Jerdir. 

Madrid civanodıt 
Madrit, 11 (A.A.) - Havas ajansı· 

mn muhabiri bildiriyor: 

Talavera mmtakuında Frankistlcrin 
tmyikma mukavemet eden milialer yüz 
kadar nir almaia muvaffak olmuılar· 
dır. 

Cumhuriyet hilktlmel'nin 
kay be ltlll arazi 

lanc09a U .{A.A.l - Havu ajan .. 

sının muhabiri bildiriyor: 

Fr-.. '·o krtalan Aragon cephesinde 

bir <:ıydanb~r: yaptrk!arı taarruz netice

sinde 26.000 kilometre murabbaında 

bir arazi par~aaı iıgal etmiılerdir. Bu 

arazi dahilinde 260 ıehir ve kasaba var
dır. 

Aragon cephesi timdi 280 kilometre 

:ızunluğunda bir sabayı ı.,patmaktadır. 

Bu cephenin en mühim iki noktası ıun
lardır: 

1 - Tarraıone ve Kaıt .. 1lon eyalet· 

terinde Mora de Ebrodan San Mateoya 
kadar uzanan mmtaka. 

Franko kıtalan burada denize en ya

krn bir noktaya kadar gelmitlerdir. Bu 

nokta ile deniz ıraaındı.ki mesafe takri

ben yirmi kilometre kadarc" r. Frankist· 

lerin bulunduklan mahal Tortosa ve 
Vinaroa bllrimdir. 
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-====:=:;===-!:!!!!!~~=~I~T~,.~r~Z ~~~~~·~~~·~~:;:::::::=-=:z~=:s==~~====!:!!:!!~==-=----· 

Alman yada 
reyiam 
_.. Baştarafı 1 incide 

A vustaryada reyilm komiser! 
BrUksele, bUtün Avusturyada rey ve
renlerln yüzde 99.75 inin (evet) reyl 
verdiğini saat gece yarısını 46 dakl· 
ka gece tebliğ etmletır. 

Almanyada oturan Avusturyalıla
rın reylerinin tal!lnltı ilk neticeleri: 

34668 evet, {yüzde 99.60), 143 ha
yır, 38 boş. 
Son rakamlar 

Berlin, 11 (Radyo) - Almanya ve A
vuıturyadaki reyilm neticesinde tesbit 
edilen rakamlara göre, Almanyada 45 
milyon küıur, Avuıturyada dıi» 4 milyon 
250 bin küsur kiti lehte rey nrmitler· 
dir. 
Bitler rey varırken .. 

Beriin, 11 (A. A.) - Bitler dUn An· 
halter istasyonunda tesis edilmJt olan 
ufak bir bl1roda rey vemüttir. Hitler 
refakatinde Pr. Göbels, refikUI, Al· 
man polis müdürü Heinrich Hlmmler 
ve FUhrerin yaveri olduğu halde bU. 
roya gelmietir. 

Bitler büroya girer ve çıkarken tld. 
detlt> alkı15lanmıotır. 

Göring ile von Papen nazırlara. tah· 
l!lla edilen bi.ıroda rey verml§1eroir. 

Von Papen halka: "Awsturyada 
yaptıfım iglerden memnun muııu. 

nuz?,. diye sormut ve eiddetle alkış
lanmıştır. 

İngiliz gazetelerloin 
muıaleaları 

Londra, 11 (A.A.) - Avustu17a • 
Almanya reyl&mınnı netlceıl hat. 
kında mtltalealar •erdeden Taymlı 
gazetesi diyor ki: 
"Reyllmın icrası için takip edil· 

mit olan usullerden kaU nazar, ln
&11terede Almanya ile Avuıtu17anın 
birleşmesi aleyhinde umumi bir hlı 
beslenmemlştlr. Ve bu blrle,me, ln
glltere ile Almanyanın anlaşmasına 
karşı ufak bir mania teşkil edemlye
cekU r. Bu birleşmenin Almanyanın 
kuvvetini arttıracağı şüphesizdir. 
lnglltere de kendi kuvvetini arttır
mak üzeredir. MUıakereniıı tkl ta
rafca kuvvetletlne istinat edilmek 
üzere sevk ve idare edilmesi ise mu
vafık blr şeydir. 

Deylt Telgraf yazıyor: 
.. Avuetu1Talılann kendi ilhakları 

karşısındaki hattı hareketlerini gös
terecek bir &let olmak hususunda 
reylAm, tclnden cıvası ahnmıt olan 
bir barometre kadar manasızdır. 

Deyll Herald dlyorki: 
.. Hakimi mutlak,. olan Bitler, 

bize Kayseri hatırlatıyor. Almanya 
ne kadar fazla deltflrae o kadar ee
kislne benziyor.,. 

Niyuz Kronikl gazetesinden: 
"Hitler tarafından intihabatın 

arifesinde söylenilmiş olan nutuk, 
sadece Bitler propagandasının Al· 
manyanın yeni eyaletinde ııe derece 
mUesslr olduğunu göstermekte bu
lunan reyl!m erkamından daha ma
nalıdır. Führer, bu nutkunda cena ı 
hak namına ldarel hUkfimet iddia
sında olduğunu beyan eylemişti. 
Cenabıhak tarafından mülhem 

oldutu itlltadında bulunan diktatör, 
şonlyetlerlo temasını kaybetmekte
dir. 

Muhtelif, asırlarda sulhun en teh
Jlteli bozucuları böyle bir ruhi ha
let besliyen inunlal" olmuştur. 

Sessiz 
bir 

sedasız 
ilhak 

_.. Ba~tarah J incide 
ramut üzerindeki "himaye,. aini tanıma· 
aıdır. 

"Bu himaye, ltalyan tnyyar~lerinin 

Habeşistanda yaptığı gibi, bonıbardı

man tayyareleri ile meydana getirllmlf
tir. 

''Geçen seneye kadar, İç Aden ile 
Amman sultanlrfı arasındaki kabilele
rin istiklfili Uzerinde hiç bir mesele 
mevzuu bahis değildi. Fakat 1937 mar
tında İngiliz bükilmeti, birdenbire, bü. 
tün bu sahayı hakimiyeti altına almEtğa 
karar verntiıtir. 

''Eunun için iki sebep vardır. Birin
cisinin, ttalyanlann buraya da el atma· 
sı tehlikesi ; ikincisi de, memlekette pet· 
rol bulunduğuna dair mal<lmat veril· 
mesidir. 

'Bu suretle, istenilen bimıfıye bilfiil 
tatbik edilmit bulunmaktadır. Memle. 
k.,.tin sultanı yerini 18 yatrndald oflu· 
na te. kederek, istifaya mecbur edilmi•· 
tir. Prens de Adendeld bir mektebe 
&:önderilmiştir. 

.. İngiliz harp gemileri dvarda -demir· 
lemit ve ıeçit resmi için karaya asker 
çıkarmııtır. Fakat asıl m:ıkaa .. yerlileri 
yeni idartye boyun eimeie mecbur et. 
mektlr ... 

Kazanan 
25000 

Lira kazanan 
8709 

Sonl&r 709 la bitenler 1000 er lira 
mUklfat alırlar. 

1500 
l,lra kazananlar 

84506 
2049 1474 

200 Lira kazananlar 
7139 23334 29501 25118 4925 

11261 35323 2637 14239 1263!1 
6991 27898 7062 

21713 33004 
20455 30093 36447 3131 
12349 38823 4037 

33488 28271 

70 Lira kazananlar 
36716 21634 36878 16184 4515 4914 
1758 35416 12673 31408 33068 29954 

26976 6492 15501 21288 27643 23298 
19'02 5601141~ 26111 38560 9439 
38882 26679 37365 5571 34928 29956 
14588 27234 28890 33081 ı 7089 438 
21516 32928 37733 3690 37275 31690 
24482 14478 27209 706 10086 10385 
16208 28713 38686 26307 3272 

23057 10030 16445 29335 4089 7975 
7642 25679 2788 3062 1800 29221 

3:5703 700. 33298 3434518698 11528 
33175 2229 37765 33978 35140 30194 

50 Lira kazananlar 
17667 16082 13808 17878 39610 2362 
36311 223 35162 30509 13353 29141 
86U 13502 33182 9978 11090 36755 

13240 143-50 30240 22849 8248 5597 

10 26 6654 5146 2633 22437 1144 
32193 7394 6779 2162 22944 20595 

5229 13123 12841 35177 19677 29715 
30453 zg161 6046 3525g 165 5404 

14817 17657 15082 7334 3i884 37703 
30402 13195 30996 30996 28046 889 
25722 16206 9359 36235 36591 11176 
18905 2673 33141 21005 39944 9748 
10750 9743 52g7 7622 4178 23131 
21612 30106 1917 6037 10076 12202 
14584 8446 2998 3679.5 35876 36468 
34803 23198 23337 14909 20706 60 
26400 17481 sos 21458 

37292 30297 16345 5930 27508 19383 
2604 29115 155 38678 31213 

31691 18825 23.377 23319 13313 18201 
2076 3179 38749 24210 12055 22612 

33179 26081 8047 17853 38996 92288 
13634 30147 4020 4557 37865 

Bir Yunanlı 
milyoner 

Kasası içinde 610 
bulundu 

Lonclra, 11 (Hususi) - Amerikada 
Galvestonda çok ga.rib bir ölüm vaka. 
11 olmuıtur. 

Yunan milyonerlerinden Kuııkutas 
bir müddettenberi kayıptı. Polis ken. 
disini epey zaman aramıı, izini bula-

mamıştır. Nihayet m.1raa meııeleai do. 
layıaiyle kasası Noter huzurunda &· 

çılnu§, içinden milyonerin ölU.U çık· 

m11tır. Milyonerin kilçük bir oda ce
sametinde olan kasasmı tanzim ettiği 
11!'1.da oraya kapatıldığı anl&Şilmıatır. 

Eskrim 
Halkevi şampiyo

nası bittı 
Beyoğlu halkevlnln tertip ettiği 

flöre, epe Ye kıhc; ~ampıyona ının 
flnıı.J mUsabakaları dUn gece yapıl
mıştır. Halkevl kılıç muallimi Na
dovakl, Balkan şamplyonalarımız

dan Enver ve ajan HUsameddlnln i
dare ve hakemliği altında cereyan 
eden mllsabakalar kalabalık bir se
yirci kUtlesl tarafından takip edil· 
mişttr. Neticede; flörede tıhan birin 
el, Cihat. ikinci. Osman UçUncll, Ali 
dnrdllncU oldular. 

Kadınlar araeındakl flöre mUsa·j 
bakalannda da Nasibe birinci. Pel"i· 
han ikinci, Bella tlçlllıcil, HUrmtıs 
dördOn~ seettdller.. -

ıumarala 
40000 

Lira kazanan 

14178 
Sonu 178 I• biten nlllllU'alar 1000 • 

' lira mükafat alac:akler • 

1000 
ı ... ıra kazananlar 

2:108i 35930 96461 31081 3US 
37631 2023 19449 1074ST 

32238 33344 

40 Lira kazananlar 
863 1~801 35379 2129 8919 

26557 19850 34166 36265 2111S 
32545 37838 86116 HU 30305 
24687 3875 38005 16684 88807 
3~857 13227 23547 2498 11978 

6607 39808 23419 1364 U26S 
12196 258G8 2994 12U3 18321 

8854 23.14 22628 18060 23401. 
12726 19244 33672 36808 19010 

5510 27500 29862 11621 6570 
3668 36147 89269 8408 112117. 

31486 32164 18992 37319 12896 
33054 23691 15611 713 26191 
13806 14430 27133 4097 6'721 
26316 14479 22878 6627 11120 

9401 6086 38058 3660 UHT 
34604 17163 2279 15242 8121 
22560 23968 6550 22076 3678, 
27964 26703 27930 9883 30168 
1584S 2072 19536 3069 9100 
29846 7399 3092 230 17829 
28638 H374 12529 28788 HHI 
] :?835 29680 83053 15429 31300 

20!.\ 31602 1192 3783 82H'lı 
2404 28559 9188 2069i3961f 

35020 10714 29976 6501 34411' 
12784 112 17644 16098 38124 

--~~~~~~~~~~~----

Rusya da 
yedi idam 

Moskova, 11 (Fransn.ca İltanba!J 
Ziraat komiserliği memurlarından,.
di kişi ihtillle t~ebblla ve sabotaj 
suçuyla kurauna dizttmtılerdlr. 

Japonlar 
Kantonu bombar
dıman ettiler 

300 kadın OldQ 
J.JOndra, 11 (HuııuııJ) - ÇlJlde nar. 

bin J&ponla.r aleyhinde iııklpfı devam 
ediyor. Japon tayyareleri dlln Kanto
nu bombardıruan etmi§lerdir. Bir trL 
kotaj fabrikuı harab olm111. kadın fa
çierden 300 kişi ölmüştür. 

Çin tayyareleri beş Japon tayyareal 
düşUnnUştUr. 

111 
ÇOCUKLARINlZ JÇJ.N 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Ealrpme KaramaaD 

vaktile bir aile klltlipbaa• ola. 
rak bastırdıp lkbler Hl'l8blde 
du7lluğunu bu ebiklllt ba ... 
zel ve realmU bllfllk blk'79 ldta. 
hı ile doldurulmnt bnlayonm. 

IJ Kültür bakanlığı eseri tetktk 
etmiş, ilk okul çağındaki oocull. 
lar için faydalı eser oldutunu tu. 
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde V&klt Kltat 
evinde arayınız: Fiatı 60 kurut: 
posta lc;:ln 4 kuruş UA.ve edlııts. 

' 
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Tuhaf bir vak'a 
~: Mlh. Zoşçenho 

.. ,.,.,_ 
6,45 treniyle Mo.kovadan Rasofa ci· 

diyordum. Kompartiman fazla kalaba
hk delildi. Ben de bir yer bulup otu· 
rabildim. Yol arkacü.Jlarımr tetkik et· 
mele koyuldum. 

ni, vaziyetini ağrenmck için içimde 
ıonıuz bir merak vardı. Fakat ıormağı 
uygun bulmuyordum.. Yavaı yavaı 
yolcularla ahbap olacak ve nasıl olsa 
bu kolsuz adamın mıxeraıını öğrene-

* - Peki siz kimıiniz? Yoksa bir dere
beyi misini•?. 

Gülerek: 
- Evet, dedi, iyi keıfettinlz 1 Ben bir 

lderebeyiyim .. 

Bu atSzler üzerine ıöyle bir etrafıma 
baktım .. O zaman her ICY kafama dank 
etti. Vagon:lakilerin hepsi de deliydi .. 
Bir gardiyan refakatinde rıdiyorlardı .. 
Benimle miinakaşa yapan uzun saçlı 

da, mütemadiyen gillen kıranta adam 

tcllae bir yo!cu .. Bir on"cfan ça'ICtl!nı rl· 
ca etmiştik .• Bu onun keneli çakr11 .. 
Sende hiç sıkılma, lrlanma yok mu?, 

Bu arada altımdaki ıakallr heriff to 
dile geleli: 

- Bana ne diye wnıyor, ç~ ne 
diye alıyorsunuz?. Bu benim kendi ma• 
lım .• Yoksa aiz de deli mlainb? Şu bal· 
de bekçı: Sen bekçiliğiııl bil, bu adamı 
muhafa:ca et! .. Bu eenln delilerfndeıı 

daha tehlikeli bir deli.. 

Vakit aktamdı .• Fakat benils orta· 
hk admmabllı kararmamııtı. Ipklar da 
hentiz yanmamııtı. Anlaplan ıtıktan ta· 
aurruf etmefe ~alıpyorlardı. 

cektim.. 
içlerinde en konuıkan görünen bı-

yıklı ve çizmeli adama sualler sormağa 
batladım. Fakat bu adam her ~edense 
bana pek ıofuk cevaplar verdı .. 

- Bu :ISzUnliall na..ı tefsir edeyim?. 
da. hatti kolsuz tela.. deliydi .. Bi· 

ru daha dikkat edince kolsuzun hakikt 
blr kolsuz olmaidığını, Uzcrinde deli 
gömleği bulunduğunu farkettim.. Uzun 
bıyıklı, reımi ppkah, yani ıu elmaları 
dilim dılim keıip kolıura veren adam 
bu deliler kafilesinin gardiyanı imi§ .. 

Yol arkadıılanmın hemen hemen 
hepal l:yi ve hoı insanlardı. Yani aidn 
anlayacafınız nef'cli ve ıen kimseler
di. Bunlardan birisi ıapkaıız, uzun saç· 
lı siyah ceketli bir adamdı. Faktıt pa· 
pıs değıldi. Münevver bir kimseye ben· 
ziyordu. . 

Bunun yanında da çizmeli, resml 
ıapkah birisi oturuyordu. Bıyıklı idi: 
fakat rnühendıs delildi. Belki de bay· 
va'lat bahçesinin bekçisiydi: eliride bir 
ç:ıXı vardı. Çakı ile bir elmayı dilim di· 
Jim doğruyor ve bu dilımleri, yanında 
oturmaktan olan etsiz bir adama yedi· 
riyordu. Adamın her iki eli de yoktu .. 
Zavallı henüz çok gençti .. Bir it malQ· 
luna benziyordu. lnaan oha bak~a 
bile kıyamıyordu. 

Halbuki bu ıırıida en baıta oturan 
ppkasız, usun saçlı, • ıu papan benai
yen • adam J.if a k ın!Jtl. Bilmem na&ıl ol· 
du. o bana hitap ettı .• Derken ıuradan 
buradan konuım:ığa baıladık. Uf ara
aınd.a onlann bulundugu yerde ev buh
ranı olup olmadığını aordum. 

Siz de billrsiniz ki inkıltpt911 10nra 
memleketimizde derebeyi falan kalma
dı. Yani sabık derebeyi oldutunuzu 
s5ylemek istiyorsunuz!.. Oyle değil 
mi! BugUnkU gUnde bizde derebey
lcrinin bulunmasına imkln var nu?. 

- Demek ki varmıı ifte ! .. İtte bu • 
yurunuz, beni alınız! .. Bm bal gibi bir 
derc:beyiyim? .. Sizin bUtUn inkılapları
nız bana vız geldi .• Hem sizin inkılabı
ruzdan bzr.ıa ne?. 

Ben bu adamların deli olduklarını 

öğrenince içimde bir korku duyır.ağa 

bat1adım .. Öyle ya üstüme çullanıp be
ni öldürürlerse ben ne yapabilirdim ... 
Uıtelik kıınunen bunlara ,hiç bir mes'u
liyet te terettüp etmiyorldu .• 

Bek~i: 

- Allah bilir, dedi, belld bu da ha
kikaten bir :lelidir. Fakat bu benim de
lilerimden değil .. Ben ona bnıınam 
ki.... ~ 

Altımdaki sakallıdan af dllemete blıf. 
tadım: Konuıkan bir tavırla cevap verdi: 

_ Hayır, dedi, bizde ev buhranı 

falan yok .• Biz bir malikin ede oturuyo-

ruz. 
Tafıillt iıtodim: 
_ Bari, dedim, ba11nm sokacak bir 

Ben hayretle ona bakıyor, ve doğru
sunu isterseniz, hiç bir .. , anlamıyor

ıdum .. O soğuk kanlılıkla IÖaline devam 
etti: 

Ben bunlan zihnimde geçirirken o 
zamana kadar dikkatimi celbetmemiı o
lan vo benim sol tarafımda oturan ıl· 
yah sakallı bir delinin yavtl} yavaı ça
kıya doğru uzandıfını ve çakıyı eline 
aldığını farkettlm.. 

- Beni mazur görlln, dedim. Ben li· 
%f de deli .ıannetmlıtim .. 4 

Ben aşağıdan alınca aakalb adam da· 
ha yüksekten çıkma fa bqladı: 

- Zanla it olur mu, tdedi.. Herıete 
herif, az daha beni boğuyorduııl Onla· 
nn deli bakı)lariyle benim normal ba
tnıtanmı ayırd edemedin ml? • 

odaınız var mı?. - Sözlerimin cloirulutuna kani ol
manıa için dyaretime ıelinia 1 Hattl 
iıterıeniı timdi beraber ıidellm.. Be
nim kötkümde, muhtqem bir derebeyi 
hayMı görecekllnlz 1.. Gidelim.. O sa· 
man görünUnUı ! .. 

Güldü: 

- Hayır, dedim, ayırd edemedJm. .. 

Fakat bu elsiz delikanlı ne kadar da 
ittihah idi ı.. Elma lan 6yle bir leuetle 
yiyordu Jri... Zavallının elleri ol~fı 
için bıyıklı ve çizmeli komU§"SU elma· 
lan ince ince doğruyor ve çakıaının u
cuna batırarak onun a~ıına ıokuyor • 
du. Bu manzara insanın çok rikkatine 
dokunuyordu .• 

- Biraı yukarılara çıkın, dedi .. Tek 
odayı ne yapayım? Hizmetçi odalarını, 
ahın, ve diğer ufak tef ek yerleri aay
mamak ıartıyle benim dokua odam v•. 

- Benimle alay mı ediyorsunua? de
dim .• N erde bu bolluk? Yokıa ıidn bu
Juriduğunuz bir Sovhoz olmaaın?. 

Kendi kendiınt dUtllnmetı baflı· 
dım: 

Vücudumdan bir llrpermenin dola19 
tıiııu bissettim .. Bir anda yerimden fır· 
Jadım .. Uzun sakallı delinin üzerine 
çullanarak elinden çakıyı almağa baş. 
ladım. 

Deli şiddetle muhvemet ediyor, kör 
~lasıca, dişleriyle her tarafımı ısınyor
du. 

Sizin bakııtamm da onlarm 1-kııJan 
gibi bulanık .• Sonra bu ailpllrp aakalı
nu da tam deli u~ 

Keıiiisini bana derebeyi diye tanıtan 
deli de llfa kanıtı: 

Bunlann karııaında da siyah l:asket
li. kıranta bir adam oturuyor ve mU· 
temadiyen gillümıüyordu. Belki de ben 
gelmeden önce hoı bir ıey konuıuyor· 
Jarfdı. 

- Hayır, dedi, buraaı Sovhoz: değil 
benim öz malımdır. Bu benim husust 
kö~kümdür. İnanmıyorsanız gelip be
ni ziyaret edebilirııiniz !.. Ben zaman 
zooıan suvareler tertip ediyorum. KlSt· 
kümde fiskiycli havuzlar, senfonik or
kestralar var .. Danslar falan gırla gi

der. 

''Gitsem nasıl olur, dedim, tnkıllplara 
rağmen bizde derebeyleri nasıl kalır. 
mış? Yoksa herif atıyor mu?.,, 

Karpmızda oturan kıranta aldım da 
kıskıs gülUyordu. Ben bunun ıebeptiz 
olarcık neye güldüğünü sormak Uzero 
iken ıu elma doirayan vo lı:olıuA ve-
ren uzun bıyıklı adam bana danerek: 

- Yanındaki ilo ne diye mllnakaf& 
ediyorsun? dedi.. Onun deli olduiunu 
anlamadın mı? 

Biz bu patırdıda iken birdenbire bi· 
riıinin beni geriye doğru ~cktiiini duy
dum. Baktım: Bu, uzun bıyıklı ~ardi· 
yaDdı: 

- Bu adamın üzerine ne diye çulla
nıyorsun? diye bağırmağa ~ladı .a 

Bu, adamcaiımı keneli çakısı .• Htm bu 
adam doli defil .• lıte ıu Oç kiti benim 
hastalarım .. Halbuki bu ıcnln gibi a. 

- Herifin deli olup ohmdıfmı an. 
lamak için en iyi usul sakalını ~ekmek· 
tir, dedf. 

Sakallt adam: ,.lmdac! 1.. Can lturta· 
ran yok mu?,, diye batırmak Gsereydi. 
Fakat bu sırada tren "lgreıı,, iataıyo
ıwna gelmiıti.. Delilerle prdtyan bu
rada indiler. ı 

Beni en zi~dc alakadır eden kolsu~ 
adam oldu. Onun bu harn·n sebeplen-

Hayret etmekten kendimi alamadım, 

sordum: 
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. . . .. dafaa etmeden öleceksiniz !. 
1• t.ar beyaz oia~aktı .. 
Arab:ıyı Busi sokııg:na ve oradan da 

Versaya, Derninin götilrmesi takarrür 
etmi!'I olduğundan mösyö Jak ona beyaz 
atlı mavi b:r araba bulmasını söyledi. 

Mösyö Jak gider gitmez, töv.;ılye 
kendi kondine g5yle ıdemitgi: 

- Ben aag kaldıkça, bu araba Ver· 
11ya varmıyacaktır !.. Karanlıkta . po
lıı mUdUrilne hücum etmekle nemı teh: 
lixeye koyduğumu bilmiyordum. Bclkı 
kafnau 1.. Doğrusu, Jan:n Jı:ralın k;l: 
lannda bulunmasından ve buna rn nı 
olam.amdan mütevellit korkUnç aı~b~ 
katlanmaktan~ biltiın mevcudiyetımı 
tehlikeye koymayı tercih ederim 1•· 

Saat ona yakla§ıyordu.. . 
Şöval} c Sen • Klu köprüsüne gelmıı-

ti... d 
Yer gayet müsaitti: Artba bura m 

geçmeğe mecburdu .. 
· dun me· Köprüye varmadan, yirmı a d 

d · d asilzı esafede. sağ tarafta, o evır e . . 
Jerin, eğlence ve zevk işleri içın ın§'D 
ettirdikleri küçilk evlerden biri vardı. 

Ş .. b 1 k"' unun arasında ovalye u ev e opr 
durmağl\ karar verdi.. 

Pl~n • harp vaıiyeti • !JU idi: 
Ellerinde tabancaları olduğu ha'de 

bağıdur-..ak ve orabacıya durmasını 

racaklır • 
O zaman arabacı ya duracak.. Ya· 

huta ta durmıyacak .. 
Eğer yoluna dev •m e:iene, ıövalye 

tabancalarını onun üzerine botaltacak 
sonra atların bz.!ına atılacaktı .. 

O z!r·a, araba hnrek:tsir. durunca. 
~övalye kılıcını çekecek. arabanın ka-

k kara· pııını yaklaşacak ve şap lil nı çı 

nk şöyle diyecekti : 

- Polis müdürü cenan'arı. siz bir 
s .. filsinlz ve ben sizi, geceleri soygu~
cularm öldUrdükleri tekilde öıdUrmeh· 
idim. Ft•'cat ben size. karşımda kılıç çek· 

mtk ~erefinl bahs~diyorum fsm"rn şö
valye d'Assasdır. Lfıtfcn derhal yere 

· k · kdi de kcn· inip kılıcınızı çekın, a sı ta r • 

ı:ıızı mu ~ 
Berrye:ıin bu teklifi kabul edc.:e •• n-

den emindi .. 
O zaman.... d 
O zaman Jan; aıJkın neye kadir ol u· 

ğunu anlayacaktı! 
Şövalye rakibini sadece yaralayacak, 

onu tekrar arabasına ndirecek, janı 
aşağıya indirecek ve ara cıya ef~ndi· 
. . p . go""türmeslni emrettıkten 

sını arıı:~ . 
d··nüp Jana şöyle diyecektı: 

sonra. o d d" 
_ Madam, atım emrinize Ama e ır .. 

Yalnız bana lutfen, siıi Pariıin hangi 
·ne go""ti.ır!T'tmi istediğinizi a6yleyin .•• yen . . . 

Atı d:zglnlcrin.den tutup götureceğim.~ 
Şövalye işte böyle düş:.inüyor, ayni 

zamanda. göz kulak kesilmit olduiu hal· 
de, etrafı gözetliyordu. Her yer karan• 
tıktı ... Ortal:ırda hiç bir şey görünmil• 

yordu .. 
D'A1&as yere inerek atını ağaça bağ· 

la.dı .. 
Sonra, kıhccının kınından kolaylıkla 

~ıktığına emniyet getird·, tabaı1.:alarma 
baktı, mantosunu çıkararak atının eğeri 
üzerine attı ve yolun ortaıında durarak 

bekledi.. 
Mevzuu bahsetm'ı oldu;;.umuz mas-

keli süvariler, şövalyenin attan indiğini 
görünce durmuşlardı. D'assa ın geçmiı 
olduğu evin bir tarafına kaydılar ve 
derhal tertibat aldılar. 

İçlerinden birisi atlrrı alarak, evin 
arkasındaki çayıra çekildi. Diğer beşi 
de, çayır:ı doğru ilerliyerek, yol boyun
ca yirmi adım geride, durdular ve yü
zükoyun yere yatarak bekJ.ediltr .. 

. 
şöv::lye d'Aısaa, birdenbire. uzaktan, 

tekerlek gürültiileri duydu .. 
Hemen akebinde, bir arabanın iki fe

neri gecenin k::ıranlı~ı i inde b•lirdi. 
Şövalye. f,alb.nin mUthiş b r h zla 

çarptığını duydu .. 
Bu araba. şüphesiT. beklediği arabay• 

d ,.e b:.ı arabanın içinde Jan vardı!. 
ı Şövalye seri ve gayri :htiyari bir ha

reketle ilci tabancasını hazırladı.. Ara· 

Kondoktôrlln sonradan bize aritattı
(Liıt fen 8ayfayı çwirind) 

MARKfZ DÖ POMPADUR ıu 

zub.•~ı olduğunu bilmiyorsunuz, öyle 
mi? 

Löbon ciddi bir tavırla cevab ver. 
idi: 

- Hayır, madam ... 
Bu kat'ı teminat janı biraz teskin 

etti. 
- Şu halde dedi, mademki, ben de 

bunu bilmiyordum, devam edelim .• 
Belki kağıtlar bize bunu öğretecek .. 

Löbon ayni ciddiyetle: 
- Zannetmiyorum 1 .. 
Dedi ye k :tıtlan açmakta devam ede

rek falını anlatmağa baıladı: 
- Mow de, ıüzcl giSzlerinizde yaşlar 

ıörüyorum, madam .. Ne oluyor?. Ha! .. 
tıte .. Mevzuu bahis kral hastadır .. Siz 
ağlıyorsunuz.. işte iyileşiyor.. Fakat 
garip ıey siz hala ağlıyorsunuz.. He
le 1'1tfon sol elinizle ıu kajıtları kesin, 
bu cöz y.'.lrıjlanrun neden ileri geldiğini 
öğrenelim .• 

jan, titriyen eliyle kağıtları ·esti ... 
Duyduğu şeyler onu hayrete surüklu

yordu. 
Falcı devam etti: 
- Aibyordunuz, çünkü kral tarafın. 

dan sevilmemekten korkuyoııdunuz.. . 
Jan. hafif ve boğuk bir çığlık l.opar
dı .. 

Löbon anlatmakta devam ediyo du : 
-Sonra bir izdivaç görüyorum .. Bi· 

risi sizi izdivaca mecbu rediyor. Halbu
ki zevcesi olduğunuz adam bir acilzalc
dir ve ona itimat etmeniz lazımgelirdi .. 
Fakat siz ondan nefret ediyorsunuz. 

Ja:ı sarararak: 
- Hı:-libazıra geçcl"m! .. 

Dedi, Löbon da kağıttan karıştırıp 

kcstidikten ıonra c!evam etti: 
- Haliha ır, maziden daha neş"eli, 

daha mesuttur. Seviyorsunuz .. ve sc.e
biliyorsunuz .. Bundan eminsiniz .. Bunu 

size itiraf ettiler. LCıtfen yanılıp ya. 
ml:nadıiımı bana söyler misiniz, mada:n? 
Eğer yanılıyorsam, başka bir oyun tat
bik etmek lbımchr. 

, 

i 

jan çabucak: 
- Hayır, hayır! .. dedi .. E111en ya· 

nıJsanız da ehemmiyeti yok., 
- Şu halde istikbali aramamız bh· 

yor.~ 

- Evet, bana iıtikbali söyleyin.. 
Ve Jan daha yavaı bir aeıle i~inden 

ilave etti: 
- İstikball Saadet mi, feWcet ml1~ 
Bu sırada. salonun aaaıti aekb buçu

ğu çaPclı .• Dışarıda, Jan. bir arabanın 
madam Löbonun pencereleri altında 

durduğunu duydu .• 
Falcı da bu araba ıürllltUıUntı duy

muştu .. 
jan, onun kağıttan kanıtıran elleri. 

ni azap öolu nazarlarla ıey ederken, 
Löbon da, g· .. uce gülümsedi.. 

Bir k<JÇ d:ıkika, müMetle, derin bir 
düşünceye dalmış ıtibi sustuktan llOnr& 

devam etti: 
- Mazi göz yaılan arasında geçmif 

lmakla, halihazır da neı'eli ceçmelde 
beraber, istikbal büyüle bir saadet, deb. 
oeb~ ve şaşaa arzediyor, madam.. Kral 
sizi eviyor •. K.ağrtlann kr b haber ver• 
a· t;ni gorüyorum .• Kral sizi bekliyor!. 

Jan çılgın bir halde nunldandı: 
- Kral beni bekliyor!.. 
- Kağıtlar öyle söylüyor, madam. .. 

Tabii .Jcn banun doğru olup olmadığım 
bilmem .. Ben sadece kiğıtlann sözleri· 
ni tekrar ediyorum. Ve bu kağıtlar ba
na, sizin hemen hemen kraliçe oldufu· 
nuzu söylüyorlar .. 

Jan ayaga kalk<:ıırak, vakur bir tavır. 
la: 

- Hayır, madam! dedi .. 
Falcı kadın pek ileriye gittiğini an• 

ladı .. Çehresinde bir endiıe ifadeıi be
lirdi. . 

- Madam, diye mırıldandı, eler alıe 
dokunz.:ak bir harekette bulundum-. 
bilahare ıun hatırlayın ki, bunda hiç 
bir kastim yoktu.. Siz benden, fatikba· 
linizi söylememi istediniz .• Ben de ıize 
kağıtların gösterdikleri veçhile, bunu 



Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Orato:oıı ve Gratometrl 

muteh•••et 

daha çok sakinslnlz. Onu idare edebflece
lintze kani iseniz. kararınızı tatbikte el
belle mahzur yoktur. 

B. Z. B: D. t1: 
Yaşınız 20 elrafındadır. ıso:Vunuz uzun

cadır. Bllnyece ortasınız. Tuttulunuı itle 
l»uıünkü feraille muvaffak olabilmeniz i
çin: Cok çalıımağa, ilk ve gayrikabili ic
tlnab sıkıntılara tahammllle mecbursunuz, 

• -891-
Gençsin Is. ~qınıs 20 41111 illa· cnmas. 

'/ıı'asrd Snvaı: 
Gazetemizde size hangi rumm ile bitap 

edileceğini yazmamıısınız. Bunu ve dir
sejinizden bilejinize kadar uzunlulu (san 
tim olarak) bildirmenizi, elinizin de kllı· 
da yapacnlınız resmini ve sol el yazınızı 
ıöndermenlzl rica ederim. Bunlan ıönde
rirsenlz, size bir tahlil için mfiracaat et
mesini tavsiye eden arkadatınızın pek 
haksız olmadıifını belki kabul edersiniz. 

Boyunuz nihayet ortadır. BOnyece toplu 
delilslnlz. Amett itlere kabitt79Walalz. 
Bir ite kolaylıkla alıpblllninb, lf)erlnls-

Bir de çok asabi sörOnllyorsunuz. Hayat
la herkese karıı elilmemek kin bazılarına 
elilmek bir zarurettir. 

-689-

Siıll - tt6: 
imzanızı okuyamadım. Açık ıeklinl ve 

itiler fmzalannızı ıöndennenizl rica ede
rim. Bana gönderdlllnlz yazıyı yazarken 
cfüşllncell Ve)"8 yorgun idiniz. Daha sakin 
bir zamanınınzda yazmanızı da rica ede
rim. Bllnyenlz normaldir (herhalde top
k. deliJıılniz), boyunuz da bilı\yenlze sö
re iyidir. 

T.T. Ş: 
Yaıınız 25 elraCındadır. Boyunuz uzun

cadır. Şfımancasınız. GöndertJiğlnu: yazı
nın sahibi ile aranızda mühim karakter 
farklan, nrdır. O, çok acul ve sinirlidir 
:Ye kavıacılıla da mQstalttlr. Halbuki siz 

-692-

Muıta/a Tetik: 
Sizden de gazetede hangi rumuzla bitap 

edilecelini, bileğinizden dirseliniıe ka
dar mesafenin (santim olarak) bildirilme
sini, elinizin kQıda yapılacak teklini ve 
aol el 79zınızı ıöndermenlzl rica ederim. 
Hayatta, 6nünllze çıkan fırsatlardan lstt. 
fade etmek lstlyen ve bu yoldaki fırsat
lardan hiçbirini ihmal etmek temayülilnde 
olmıyan bir zatsınız. Baıkalannın Oıün
düğil veya tereddüt ellili bir feyde siz (ne 

. kaybedecellm, tecrfibe edebilirim) der ve 
harekete geçersiniz. Bunu, pk ileri götür
memek şarllle, hareketiniz dolrudur. 

-693-

816 - Z. K.: 

de de dikkaWslnb, yaptJlınm f:ri ıapmat 
ister ve buna çalıfırsıau. Ya tahaU etmek. 
teslf\lı veıa mektebi ~ bltlrdinb, Ze
kAnıı da 17id1r. Yqınıa daha QU1 olaa
nıı. elrafınılda daha ipınetll İ:rt teslrler 
yapacak.aınıs. G&19rfftea had.. amlmf. 
7ete ballı bir ıaradıJııtasuıu. Calıtmala
nnızda daha aertl olmala da dlkbt e~ 
melfslnls. Biraz daha toplaamJa da fhU. 
79cınıı vardır. Kararlanmzda, ılnlrlerl

nizin tesirinden aıat kalmala plıfıDJL 

r. :Alınea • l'fıQtıllıı 
937 denberl uablletmft olialanm bd. 

lundakl noktal naıanma lftlrak ediyorsa. 
nas. Tablllfme devam fçla hunun sebebini 
bilmek lstemlıUm. Cevabımzda daha açık 
tafsllAta IOzam nrdır. Dolradan dolran 
size ceYap için pulla bir sarf da sBndere. 
rek lstedilim bahalı ftl'lllenfzl rica ede.. 
rim. Son mektubunun 10dıltnı\ anda 
mkıntıb, tlztlntOll Te battl he7ecanh ldl
nlı. bu da neden ldlt 

ima c8re burada "!eren,, de bir akıl 
bastaneal varmı1-. Buraya, böyle, sık 
11 kdell getirirlernüt.. • 

Trenimiz oradan hareket ettikten 
monra patakladığım adam benimle ayni 
kompatrimanda kalmak istedL. Efyala. 
rm ıaldrfı gibi, hiç sellm vermel!en çe
kilip cittL 

Yatınıı 30 dan fazladır. Bo)'11nuı orta
nın altındadır. Bünyece de vaziyetiniz or
tadan aşalıdadır. Dalgın ve dlkkaU dalı- Talalm :<. r. O: 

n ık ıörilnOyorsunuı. Sıkıntılı ve ftzftnUUO 
bir vaziyette oldojunuz anlaplıyor. Sıkın
tınız maddi aebebeten neşet etmektedir. 
Fazla çalıımalıt, daha tutumlu olmaAa ve 
içki kullanmamaRa mecbursunuz. Çalışma
nıza intizam vermezseniz, alacağınız ran-

Hareket •e hrarlannn'ila C!aha fula 
samimiyete lhtl,-aç nrdır. Pek amlml oı. 
madan hayatta muvaffak olduklannı ınr-

" dilklerinlze ıardım eden mllblm bir teJ'· 
Jeri mevcuttur.: Zeka ve hafızaları.. Ralba. . 
ki sizde hafıza pek kuvvetli ı&rDnmlbor. 

T.abil blmaıı için hiç te ilrar etme
dbn. •• 

Rusçadan çeviren: 
FenhFERRUH 

dıman yorıunlulunuzla mntenasip olmaz, 
Bunu siz de takdir edersiniz. 

Boyunuı mundar. Yaım11 30-35 dir. BllD. 
yece dolıunıunm. 

Hl ____________ ..... _________________ ,_,., ______ ---:.---------------------
aynen a8yledlm. Bu berilin kabahatim· 
de~ • 

Jan, heyecan i~lnde tltriyen bir aea
le: 

- Emin olabilinlnb ki, madam, ba· 
na dokunacak bir harekette bulunmadı-
m.1 .. 

Dedi Ye bir an dtifüı*lllkten sonra 
tereddiltle llAve etti : 

- P'alrat m klfıtla.rmmn dotru 
ICSyledilderinden bakilraten emin miai
nid. 

- Tamamiyle emirrim, lmldam 1 Şiın
iye kadar bwıwı Uyle bam miullerini 

dilm ki, buna inanmak mecburi7e
eyim 1.. Basen buna in•nmasay. 

m, hemen hemen lllht olan bu aan'ati 
• ifa eder miydim?~ 

Jm, heyecamnı gizlemek için, para 
çantuını çıkaıtıh ve nuarlariyle ma
dam :USbonu isticvap etti. 

Falcı kadın, umumiyet itibariyle, 
konıOltaıyonlan için çok para alırdı: 
Adımıoa ıcsre bet lill, buan on, buan 
da daha fula. •••• 

Fakat, seki lcadm, bu defa, artık böy
le paralarm mevzuu bahsolamıyacağmı 

· :diltilnmllt oJ.:ak tı ki, Janm para çan
tumı çıkardıpnı ıartınce hafıf bir 
]ett yaptı ve &il.sel bir revet'Ullla eiile
rek: 

-Madam, dedi, bu meı'ut gecemi 
haleldar etme)rin •• Sizi mütevazi evim
de bbul etmit olmakta son derece 
ma'Udum ve bunu hatırumı - ebedi
yen içimde UfIYaco:ıiım - : Bu, benim 
için biltlln maddi mükifatlann fevkin
dedir .. 

Madam d'Etyol: 
- Bu iyi kadına kıymetli bir aan'at 

efyHı g8nderecepm 1 • 
Diye diltUndil ve yüksek sesle de 

deftD1 etti : 

- ıtıırtkl rederim, Madam, kendi 
•entıam: ben c!e ıiıi ziyaretimden ~ok 
tiltb hatıralar bealiyeceiim.. Fakat he
llim lW bvalyem nerede?, . l 

-Sizi her halde, bekleme odasında 
bekliyorlar •• 

Filhakika, Noeyle Puuaon oraday· 
dılar; arabanın, kapı önilnde durd~ 
nu duyunca, tavan arasından inmltler-

• di. Jan, miltemacU reveranslar yapan 
madam Löbona te.krar tetekkflr etti, 
ıonra Uçll birden dıtan}'a çıkarak mer• 
divenden indiler..., 

Jan batta yilrilyordu. 
Evin kapısına &elince, tam bu bpı· 

nm önünde duran arabayı ıördtı.. 
Arabanın kapıaı açıktı •• 
Jan, hafif bir çığlık kopararak cerl· 

ledL Ayni zamanda, ild kolun kendill· 
ni kavrayarak araba.va do!ru aUrillde
diğini hissetti. 
Çılgm bir seıle: 
- tmdad Jtmdad ! •• 
Diye bağırdı. Fakat artık arabanın 

içine itilmiıti ve arobanm kapısı derhal 
kapandı .• 

Bir ıea arabacıya fU emri verdi: 
- ileri!.. 
Araba derhal, iki atmm aı1a tımlyle 

hareket etti. 
Evin önünde Noe Puusonla Krebi. 

yon çehreleri biraz aararmıt oldufu 
halde duraklamıılardı. 

- Çok tiikilr, kurtuldu! 
Dedi. Krebiyon da düıünceli bir ta• 

vırla göyle mınldamiı: 
- Kimbilir?. 
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VERSAY YOLU 

O ak§&m, bava branrlcen, thalye 
d'Asaas, tabancalan ve lalıciyle mU· 
ıellah bulunduğu halde, ;ıtı Uzerinde, 
Par ıtcn çıktı .• 

Veraay yoluna vardıfı zaman, mfln.. 
zev! bir hanın avlusunda gizlen.mit olan 
altı ıilvari, onu ild yüz adım mesafeden 
takibe koyuldum .. 

Bu ıuvariler, dtl ıBani7le, klhmda 

• 

• 
tövalyeye yardım edecek olan adamlar- 1 
taı. Bunların hep1i maskeliydi ve aynca 
mantolarma da lllDIIki 1anlım1lardı. 

Dil Barri f8yle dütUnUyordu 
- itte ncf ret ettiğim bu adamı hi

maye etmek mecburiyetindeyim. Mös. 
~8 Jakm talepleri cidden t;ahımmülllla 
olmala bqlıJor. Bunlaır ne samana ka
dar devam edecel:? Ahi Gizli bir kur-

tun--
D8 Bani alclmdan geçen ölüm dil-

ıOnceetnt bir jestle tamamladı ve töval
ye d' AllUln ancak farkedilen ıilQetine 
korkunç bir limit ifade eden nazwlarla 
baktı..ı 

pvalye yavatça ilerliyordu. Henila 
vakti mdı.. Buan aaabt bir sevinç 
bUtllD vtıcudunu ürpertiyordu. O u
man dudaklannm köıelinde, dilıman • 
lan içln hiç te bot bir havadis vermiyen 
hafif bir tebellilm bfliriyordu. 

Ve dJtleri ara11ndan f6yle diyort1a: 
- Bu möıy8 Berrye denilen herif, 

her halde, wku bulacak te1adilften 
bt'iyyen tUpheJenmiyor .• PoHı müdü
ril cenaptan 1 Kadın kaçıran haydut!. 
Kudretli ve batmetli majestenin sadık 
uPiz !.. Doiruıu pek fena bir meal eğe 
bıl"ladın ! .. Git bakalım, ıefıl r •• Çabuk 
durunun r Seninle brıı karpya heup
latmz I .. 

şavalyenin g8zlerinde kıvılcımlar 

parlıyordu.. •. 

Buan sararıyordu •• 
- Eler Janın, bu kaçırma hidiseai

ne ran olmamCını, onun bunu iateme
diğini bilsem!.. Bmıdan emin olum! .. 
Eğer mösy8 Jak bana hakikati MSyle
mipe !.. Eler onu. istemediği halde, 
krala g8tUrmek Ozere arabaya atmıı. . 
lana! •• O aman kendimi ne kadar kuv-
vetli hinederdim 1.. Araba yirmi ıu•a-

rinln muhafuuı altında olaa gene hü· 
cum ederdim! .. Ve onu ya kurtanr, ya
hut côzleri önünde can -.edrdlm ! .. Pnl,.. kendi kendine b67Je aö7. 
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lerken, atın diz&inlerini koyvennıı ve 
onu kendi haline bırakmıttı.. 

Sonra tekrar devam ediyordu: 
- Beni 1evecek mi? Ahi Ne budala 

ne deliyim ben!.. Krah sevdiği besbelli 
değil mi?. O meı'um balo eanaamda 
kendislni, bUtl\n saray halkının diline 
destan olacak bir tekillde tqhir ctme
mit miydi? Buna rağmen ben hill 11mlt 
etmek cesaretini cösteriyorum ı .. Hattl 
11mlt yokla bile, ıene de mücadele et
mek iltiyorum !.. Her ne oluna oı.un 1 
Her ne babaama olursa olsun 1 Sefil 
Berrye'nin bu ekpm cezaamı görmesi 
lbmıdır r. Eh 1 Şu halde dövilf vaziyeti 
alalım!.. Harp 1. .Ondan ıonra giSril· 
ıWI .. 

Şövalye kısmen, cilr'etkir projesini 
tahakkuk ettirmek, fakat bilhaua, can 
11kıcı dU1Uncelerden kurtulmak için, 
dövUf vaziyeti dedip tetl araımıta, 
kurmağa bafladı.. • 

Mösyö )akın a8ylediklerine g8re, a
rabada bir kadınla bir erketen bapa 
kimse bulunmıyacaktr .. 
· Kadın, onun çılgınca sevdiği ve pe
reatİf ettiği mahtuktu.. Erkek ise 
Berryeydi. 

MiSıyö Jalr tunu da illve etmitth 
- Arabacıdan kat'iyyen endlfeye 

muhal yoktur. Bu arabacı B~rrye'nin 

bir upğı olacaktı ve ilk tabanca aelin.. 
den kaçacağı muhakkaktır • 

BUtUn bunlardan tu netice çılayordu 
ki f(Svalye bir tele lcifiy~ kartı brpya 
blacaktı: Pollı müdürü Berryeyle.. 

Şurada 'tunu a8ylemellyb ki d' Aaau 
m6ayö Jaka, arabaya hilcum edeceğini 

temin etmemittl , Eluen m<Seyö Jak 
ta bunu ondan iatememifti .. 

insan kalbi hakkında derin bir vu
kuf aaJu"bi otan bu korkunç adam. ona 
aadece, d&ıen dolabı bUtl\n teferrilad• 
le anlatmakla iktifa ctmltti.. Ona, Jam 

j göttlrecek olan mnbanm regine varm
aya kadar qilttın malOmatı vermf~ 

Araba mm renkte oJacaktr. 
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lngiltere dört 
ağzında! 

yol 

(B~ tarafı 11 iMiü) 
Bu tektin kabul etmokle Çekoslovakya 

eok şey kazanacak.ı: Almanya Çekoslovak 
yanın en iyi müşterisi idi. Avusturya ise 
bu işte ikinci derecede geliyordu. Bunıı 
rağmen Mösyö Beneş ve Mösyö Hodza Al· 
man amaline boyun eğmemişlerdJr • .Maa-
mafih bu tektir her ddasında tazyikini 1 
biraz dah:ı artıırarak tekerrür edip dura-
caktır. 1 

Bir zamanlar Fransız milletinin, lıükfl· I 
metlerinin emrile Çekoslovakya için har- 1 
be ~irmlyeceklerine inanılıyordu. Fakat f 
bugün Çekosloval.yaya yapılacak herhangi 
bir hücum, halt!ı orada Almanyanın gaY
relile patlıyacak sunl bir dııbiU b:ırp, 
Franc;anın <;ekoslovakyny:ı karşı \anhhÜ· 
dunu katllcştire<·ekUr. O zaman Her Jlit. 
Jer belki l.ıir sererbt'rl ik ilan edecektir. 

Lakin o takdirde bunun ne demek ol 
du!tunu İngilteredeki en iptidai kôylÜ bıle 
peklılli idrak edecektir. ERcr Almanya !tur 
n:ızsn .cıözlerl n Çekoslcıvukyanın Uzer inden 1 
çevrilmesini bekliyeccktir. Son harbin 1 

Almanyaya öğrelli#i derslerden biri onun 
kendi ihliyıaçlarını kendi tcıuin etmesi za
ruretidir. l\faıımarlh onun bir ümidi var
dır: l\facarist:ının hucinl ctıı,•alarında ona ı 
z:ıhtr olacağını vnacfo<lerek belki ondan 
zahire ted:ırik edebilir. Romanya. petrol
Jarını Alrıı:ının pcnçcsindcıı duha ne ka- İ 
dar muhafaza edebilecektir? Yunanistan \ 

AJnıan tarafları btr bnk6met refsfntn ida
resindedir. Bulgaristan ve Yugoslavya a
caba bir kenarda durabilecekler midir! 
Çekoslovakya AJman anuJarına milnkad 
olursa Almanya arkasını küçük devletlere 
dayayacak ve ~özünü Fraosaya dikecek. 
ur. O zaman ~lmanyanıo sahai ruyetine 
Brilonya imparatorluğu da dahH olacak-

tır. 
1014 de Avnıpanın Alman bAkimiyetin-

den kurtarılmasının bir umumi harbe de 
~ecdi düşünülmüştü. Avnıpada almanca 
konuşan bütün küUelerl bir araya topla-

mak gayesini istihdaf eden naıJ progn. 
rnını boş görenler olabilir. Gene bir züm
re vardır ki Almanyanıo arzulan yerine 

setfrildikçe isteklerlnfn azalacağını umu
yorlar. Geçen birk:ıç sene ıarfındakl tec
rübeler bunno Alman psikolojisine uyma.. 
dı#ını Jııbal etmiştir. 

1914 de bnşvunılmaml!J bir tedbir var
dı. O zaman lngıllere maksadını dünyaya 
nçıkçn ıtlln etmemişti. Son dakikaya kadar 

bir milplıemiyet içinde bürünOp kalmış
"· Şimdi de n)•nl vaziyet başgösterlyor. 
Avrııpa demokrn~lslne yapılacak herhan. 
gl tılr tıınrruz bizi pek yakından al!ıkndar 
eder. E~er sulhun bir müddet daha lda
me,ı isteniyorsa İngiltere, Fran 
sanın müıteriklerine bir taarruz h:ılinrte 
onun ıtıreccği hcrhnnıti bir cidnlcle ona za. 
bir olnr.a~ını alenen ftleme bildirmelidir. 

Asfalt liapıamalı şo&e inşası eksiltme Udnı 

Nafıa ve::aletind an: 
1 - Ankara civarında Ankara. İstanbul yolunun 11 + 000 - 18 + 550 
kilometreleri arası iJe Etimesğut yolu ve Dikmen yolundan ayrılııo Harp 
Okulu iltisak yolu veÇubuk bzırajı yolunun milntehasmda yeniden yapı
lacak 400 ' metrelik yolun asfaltlı kaplama ve teferruatı inşaa•.ı kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. Bu yolların keşif bedeli cem'an "209.937,, 

·ura ''79,, kurnştur. 
2 - Münakasa 18/4/938 tarihine nıüıaclif pazartesi günU saat on altıda 
Nafıa Veka!C'tinde Şose ve köprület Reisliği Eksiltme Komisyonu odasın. 
da yapılacaktır. 
3 - MUnakas., ıartnaıneıl ve buna mUteferri diler evrak "525,, kuru§ mu. 

kabilinde mezkur Rcislikten alınabilir. 
4 - Münakasaya girmek isteyenlerin .. 11.747,, liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Velclletfmi:den abnmı1 mUtehahhitlik vesikasiyle bıı nisbet 

vt ehemmiyetle asfalt yolu in,aatı yapmı' olduğu ve bu it için küayet ede. 
b :Jecek makine ve teknik tcıkilitı mevcut olduğuna dair Şose ve Köprüler 

lclart"si Rehıtttfnden ahnmrı veafb ibra• etme!erl !lı:ımdrr. lateldilerin 
24QO sayılı kanun11n tarifatt daireainde bazırlayaeaklan kapalı ~arflannı 
ikir:ci maddede fi'JZ'h vakitten bir uat evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup poı:tada olacak gecikmeler 

k:ıbul ed!lmeı. (831) (1776) 

f"'~;·~:=·~;r:;=({;;;:=P\ Hakkı Ha11çer 

t: Röntken Mütehassısı ı Bayanlar berberi 
i Hor ,;tın 6ğlcdctt ıonra sut 8 ten Emsalsiz altı aylık öndüie yapılır. 
j 1 ye kadar Bclcdlye, Blnblrdlrek : Kndık6y • Haydarpa.§8. nhtım cadesl 
~ Nurtconker ıokıık No. 8 • ıo. U numara 104 

1:::::::::::m:::m::::::::::::::::::: .. !n:IS1ln:=ıı:;:1 --------------Dr , 1,1san S3ml -G6zha1dm' 
nı.Muıat RamiAqdın 
M uayerıehaııesint fil ksiuı. lalimBJıt- · 
l'arla baıu Cad. ı ı H fi' A A pt. nınt 

oakJetmietlr. reı: (1553 

1 ,al'ardan maad" heq~iin: ( >ğledeı 
cnnra saat ikiden altfY8 kadar 

- !STAFiLOKOK AŞISI 

fstafilokoklardan mütevellit (er· 
genlik. kan çıbanı, koltuk altı çıba· 
nı, arpacık) ve bütün cilt hastalık· l ıanna ka'§' pek te•ldi oir iliçur. 

nyolu No. 113 

................. :·········· .......... _ .......... " .. ı::::::::::: ................................... - ... ·····~1 
/JollltJI Ü . oı:, ı;ıoA,oru • İj 

Hafız t t'maı j1ı f..'ecatı PAKŞı !~ 
f,01\MAl!ıı H1<;KIM 1" : 1 b • bah :1 

Dahiliye Mütelacıuı.. 'i Hastalarını ergun sa saat :: 
Puard&D oqka ctınıercıt otııeaeıı I01IJ'l lı 10 d:m akıaın 19 e kadar kabul eder. İi 

eaat •a.6 taa e vat ltad&I t.ıantıUldıl vt,ıu i! Salı ve cuma günleri saat 14 ten EJ 
~unaa U«>U owııar&Lı 11~ ulllL~ı> ii 18 e ka.dar parasızdır. H 
tauta.ı&nDJ tıalıU.I ldeı. dala. ~ s111 il -'· T 1 d Jİ 
lvt 1&h&tı ''9,& ı r· 11&1&ttert ftaldld twuanY• il Adres: KaraaÖJ iine mey anı ; 
aıall.IUltur. lıtuayeoebane n .. t.eJelOll p Terııane caddesi b-ışında No. t 12 ıS 
1239' Kıeıı11 ceıetoa . ınOM ı:::::::m::=::-.:::ı:.:::::::::nm:=:::-.::::::::::::: 

Operatör • OroJog 

Or. Süreyya Atamol 
Beyoğlu • Parmakkapı tramvay du. 
rağı. No. 121, birinci kat. 

Muayene l'la&ti: 16 • 20 

=--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~.-.ı 
ı_ DOKTOR 

D O K 1" O R 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata • [{araköy • Abdullah et. 
Jokaııtası karşısmda Galiçj Han 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
TP-1.titnn: 412.'lf!S 

Resnmon 
t:Jc snahşorlar 

NecaeHln Atasanun 
Her giln sabahlan ttek.b buçul• 

akşamlan 17 den 20 ye kadaı l .ile 
U •ayyare ıpartm&nlan ildııd d.airt 

ı 7 numarad• baatalanru kabul cdeı ~--···-·= 
Bu kuponu kesip 19 

ı;ınn 

Cı.unuteıi tı\mleri 14 .:ıeo lO ve .a 
Jar haatalınru pau• ıı.. K uıur •. H• 
oeı olruyueulamu dtnpoo amb· 
hılİM•ir ITllJ:llVl!ftP ec!er 'l'rlpf• z:~!\:~ 

88klayınıı 

• 

r.ı .. "' 
) -·. . : ~·. · .. .....,,. 
1 • - • • •• • ., . . .. ~ ·. . . . 
'. ... -,, .. , •.: . : .. 

••••• , fil\;.. • • ....... .--.:.•.: .. ... . 
,./ .. -;:;..- z;· .•• ~ : 4: . ;. 

:~ .... 

TÜRKİYE i' BANKASI • 

Afos arkt:rdoJ lt::rr/nO -~ &n 
dı~orı f /kıy~~m, ô'ğnonol~ 

ll?Yım kafi, f(ord/110/in 
~ fn('k/u/Junu «" geçjoo' .. ir.~-/1.~~ 

mem ıazıl!"I" F 

dt!di., 

I 

____ ... 

--. ->---
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SiGARA TiRYAKiLERiNE MOJDE 

Fennin san icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, 
Pridin. Amonyak gibi tütündeki zararlı madcc1c:ini 41Üzen 

~ğızhklar 
Avrupadan gelrni§tİr. 

10 aded ilacile berabrr 150 Kr. Satış yeri PiPO PAZARI Sultanhama:n 
. h:mir: Kemeraltt, Mazhar Öngör - Bursa: Uzunçarşı saatçi Nureddin -
Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Taşhan _ Zonguldak: Saatçi Osman Gur-
dal - TrP.bzon: Hakkı Atmaca, kunduracılar - Adana: Hacı Halil Yağca· 1 
nıii - Samsun: itrivatcı Hamd.:.:amtürk - Eskişehir: Şifa Eczanesi. 

rEkzema ,.~ en muannit cilt yaral•rından kn~tulınak için l 
1 kullanınız. Binlerce hastayı kurlarmıshr Ecz.= 1•• •·~ '"Pv;n;,. ' 

. . -. '. ..... .. .. .... -.. . , .. . .. ..... . 

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

Malatya Bez ve 
iplik Fabrikası Türk 
A. Ş. Adana Men
sucat Fabrikası 
Direktörlüğünden: 
Fabrikamızda imal edilen ve lktısat 

VekAletlnce t - 2 - 938 tarihinden iti
baren kabul ve teshil edllen bez fiyat
ları aşağıda gUsterllmlştt ... Bu suretle 
satış yapmakla olduğumuzu sayın mDş
terllerlmlze IU\o eder,Zp 

Gen itlik 
Tip santim 

Çif çi bezi 2 7 5 
Astar~ık bez 14 85 

B~hertop 
metre 

36 
36 

Beher top 
Fi atı 

725 
751 

Satışlarımız fabrika tesHml ve pe
şindir. Bir balyndan aşağı siparişlerde 
% 2::_am ,·dlHr. Alivre satışımız yoktur. I 

1 liraya kumaşile kuş

tüyü yastıklar. 13 li

raya kumaşile kuştil

yü yataklar, 20 lira-

ya kumaşile kuştüyü 

RA RER - 'J\TCsam f'08ta8I f1 NİSAN - 1938 
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• 
GRiP - NEZLE NEVRAL.JI 

BAŞ ve DiŞ 
AGRILARI ARTRiTiZM 

25 fnceslgara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

"DAİMA 

TiRYAKİ 
İÇİYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
rad1r. . 
e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hic değişmez. 

Her zamaı> 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETi 

TiRYAK/DE 

BULABİLİRSİNiZ! 

yorganlar. ...._.. A o E M 
Satıı yerleri: Beyoğlunda ve Ankarcxia Yerli Mallar Pazarları. Jllmlml. ~ i i K Ti DA R<11111-• 

Y~Ni T~SliMAT 
iLMü~ABERLERiMiZ 

DA~AYUKSE:K 

S:AiZ, DAl-IA EYi 

1 • 

~ ~~ 
SARTLAR. TE:MiN rD~R 

~ ~;/ UOLANTS~ RANl<-UNi NY. 

ve BEL G EV Ş E K L D G 1 N .. IE KARŞI 

• 
1 

·- Tabletler• Her «czanede arayınız. ı P~ata kutusu 1255 Hormobln ı -· 

..- ı>OKT()R Ç1PRUT• 

il Cildiye re Zühreviye müteha11111 1 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 

karşı!ımda Posta sokağı köşesinde 

Meymenet apartımaru. Tel: 43353 ..................... 

Nafıa Veka~etinden: 
22 Nisan 938 Cuma günü saat 15 de Ankarada .ı: 'afia Vekaleti Malzeme 

eksiltme komisyonu odasında ceman 5100 lira muhammen bedelli 60 adet mah
ruti çadırın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 

382.50 liradır. 
Eksiltme §8.rtnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia Vekfilcti Malzeme Mn· 

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplannı tali 
matnamesinc göre Vckiletten alınını§ Malzeme müteahhitliği vesikası ile bir. 
likte ayni gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. (893) (1831), 

1•ımnnnıınmrı111111m1111D1.., c 

Ankara caddesinde 
1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri 9'e arka<!aki 
depoları kiralıktır. 

n··teıtirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi · 
•ir. tstevenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 


