
i~gal etmiıılerdir. 
Öğleden biraz sonra bu kuvvetler 

Ebra'nın munsabında kain Amposta 
civarına kadar ilerlemişlerdir. 

Frankistler dün hatlarını tashih et
tikten sonra Akdeniz cephesi şu su. 
retle teşekkül etmiş bulunuyordu: 

Cenupta hat Tirig'in önünden, Ca. 
trnin cenubuna takHbcn 10 kilomet · 
relik bir mesafeden geçmekte ve Bc
nicarlonun tahminen beş kilometre ce. 
nubunda denize inmektedir· 

Şimalde hat sahilden Vinaroz'un 
takriben 12 kilometre şimalinde bir 
noktadan b~lıyarak mukabil sı~arı 
Frankistlcrin elinde bulunan La Sıer

/ spanyada dahili harb facialarından; 
Frankocukırın tayyare hücı lann. 

dan birinde evüidını kaybeden 
bir ana .. -

IF Devamı 12 incide 

Sovyetler Mançuko· 
nun yeni h8diseler çı· 
karacağı kanaatin~e_.. 
Amur nehri adalar1 mese.esı 

iden ortaya çıktı yen . bil- Kvantung ordusu erkanı harbiyesinin 
Moskova, 17 (A.A.) - Tas aJansı ilhamı ile yazıldığına şüphe olmıyan bu 

diriyor: .. haberlere göre, Amur nehri fizerindeki 
Blagoveçensk'den bildirildiğine gore, adaların aidiyeti meselesi hakkında Sov

rnahalli salahiyettar mahafil, AmUr neh- yetler birliği ile Mançuko hükCım:ti ara
ri üzerindeki vaziyet hakkında jap0n sında yeni anlaşmazlıklar çıkacagı rnu
Domei ajansı muhabirinin Çantung?an bakkaldır. Mançuko bu meseleyi halen 
gönderdiği haberlere büyük ehemrnıyet llF Devam ı t 2 tur.i de 

vermektedir. 
lj" suva Jozefln torunu 

imparator r ran 

Sosyalist pr~n~es 
tevkif edı~dı . 

n hur MagerLıng fı. cıası 
rrens ::s, meş d ."" 

ka/ıramanıllln kız:._ ~'~zıs• ı üncüd• 

• 
. it 

Futbol federas
yonu reisi 

Denlzbank muhabe· 
rat şefi oluyor 

Tanınmış spor. 
culardan Nihad ile 
kaleci Ulvi ve spor 
muharrirlerind e n 
Sadun Galible Eş • 
ref Şefik'in Deniz.. 
bankta muhtel i f 
vazifelere tayin e
dildiklerini evvel· 
ce yazmıştık. Öğ • 
rendiğimiı.e gö r e 

Sod.ad Rıza Güneş klübU aza· 
sından Futbol Fe -

derasyonu reisi Sedad Rıza da Deniz. 
bank muhaberat şefliğine getirilecek 
ve bu vazifenin 1stanbulda olması do
Iayısiyle Sedad Rıza futbol f ederasyo. 
nu reisliğinden istifa edecektir. 

Bugünkü ssyımız 

Cezayir, 18 (A.A.) - Or1<'.0dan gel. 
mekte olan O ran - Cezayir e!:spresi 

Attafs istasyonuna iki kilometre mesa

fede yoldan çıkmıştır. Loko:notif hattın 

üstüne devrilmiş ve yataklı vagonlar 

furgonunun üstüne yıkılmıştır. 

16 
Sayfadır 

tlan işleri Tel: Z033S 

Kaza neticesinde beş yolcıı ölmüş ve 
üçü ağır olmak üzere on iki ··oku yarıa.
lanmıştır. 

Kaza, geçende hizmetinden çıkaalan 
bir şimendifer memurunun kasden ma
kası bozması yüzünden vukubulmuıtur. 
Mücrim tevkif edilmiştir. 

Pazar saı hoşluqunun tesirile 

Dün gece iki kişi 
yaralandı 

Carlblerden biri polise de saldırdığı için 
bacağından yaralanarak ele geçirildi 

~Yazısı 12 incide 
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:Kawata 
............... ımıı ....... 

Jki IJÜZ sene 
sonra 

B 1R kitab işportası önünden ge· 
çiyordum. Durup bakayıın de. 

elim· birden içim bw-kuldu: Fazıl 
Hüs~ü Dağlarcanın Havay<1 çizilen 
Dünya'sı da işportaya düşmüş ... 

Kitabların _ fiatları ne oıursa ol· 
sun • be§er, onar kuruşa. satıimas~a, 
dogru-su, pek canım sıkJlmaz. İçler~· 

·· terı· de ancak o zaman aradıktan muş 
yi bulup kendilerini sevdirecekler ola• 
bilir. Elden düşme veya yok p~as!~~ 
alıp da kendini7.e en iyi dost bıldıgı. 
niz kitablar yok mudur? Bizde işpor· 
ta, bir taraf tan yürekler acı~ı ~ımak. 
la beraber bir taraf tan da iyı bır ~y • 
dir: kitab;n halkla tanıştığı yerdir. , 

Fakat Faztl HUsnil Dağlarca'nın şı· 
. l . . . rtad .. ek canınu sık· 
ır erını ışpo a gonn . i 
tı. Çünkü o şairin, tanınıp seviınıesın 
çok isterdim. Fazıl HUsnü Dağlarca, 
son beş yıl içinde adını duydu~muz 
gençlerin hiç şüphesiz en iyiler~~e~ 
biridir. Bugün pek beğenilen, şoyl 
büyüktür, böyle üstaddrr denilen şa· 
irlerimizin adları bile unutuld~~:an 

• k 'l On.u.o•a sonra onun kitabının ala a 1 e · 
cağından şüphem yoktur. 

. . dü ya'yı 1·cıportadan Havaya çı::ıZen m '.J • i., 
kurtarabilmek isterdim. Kabıl m · 
Icimbilir kaç nüsha vardır. Ancak, 
timsali bir hareket arzusu ile, bir ta· 
nesini aldım· Bazı yerlerini bir a:ka. 

· k. begen daşa okudum. 1tiraf cdeyım 1 • 

medi. ''Bu da ne dedi?" Bir kimseye'. 
beğenmediği bir şiirin, bir sana~ ese 
rinin güzelliğini anlatmak kabıl ol· 

.. Tv·n onun 
matlığına. kanilm. O guze. ıgı.' 
. . d gm~ asını beklemek lazı:nıdır. 
ıçme o Sadece. 
Ben de pek ses çıkaramadım. · 

.. .. :ı-'" de· 
"İki yUz sene sonre. gorurswı. 

dim. 
Söz ağzımdan çıktıktan sonra gara. 

betini anladım. lki yUz sene sonra ... 
Belki 0 zaman Fazıl Hüsnü Dağlarca .. 
nın şiirleri okunacak ama bunu arka. 

da.tonla ben hiç 11üpbesiz görnıiyece· 
ğız fVe ben, haklı olduğumu o arkada· 
şa. isbat edenliyeceğiın. Bugün ben ~ 
zıl Hüsnü'niln, Oktay Rüat'm, Orhan 
Veli'nin, Melih Cevdet'tin iyi, kı~et. 
1i şair olduklarını söyleyince bırçok 
kimseler bana gülü.yor, bir şey anl~
madığmıı ileri sürüyor; sonra d~. d~: 
Iimize, aruza sokacağını diye •. tur.lu 
eziyetler etmiş, en pestenkeranı şaır. 
lere ihtifaller tertibine gidiyorlar. ls· 
tikbal onlara gülecek ... Orası öyle .a· 
ma, kendileri görmiyecek ki! ben ı~
tı kamımı alamıyacağım ki. insan og. 
lu üç yüz sene, beş yüz sene ya,şasa. 
.d. . . Iurdu' Ben de onlara ya. 
ı ı ne ıyı o · 
nıldıklarmı isbat edebilirdim ... 

1 d ı Çünkü on. 
Hayır, çok fena o ur u · 

} •. ...ı;.,. ne ı..~cı yu"z sene daha ay. aruç,, ..... se ,..,..,,.. w. 

· lcrl begenır· 
ni kötü, müsvedde şaır . 

. . thcderler, bırçok 
1er, mıı.lmrş gıbı. ı:1e ul ettirirler· 
zavallılara da iyı dıy~ kab uıması bir 
di. Yani hakkın yenni b 
haylı daha gecikirdi. 

. . . tadını tadmıyayım, 
Ben ıntıkamm . . 1 y Uar <"C· 

zarar yok! Ölelim, daha ıyı · 1 0 

8 
• W• • • zamanımızm • 

çıp zevlder degışsın, airle· 
sıl iyi, asıl hakiki sanat~~la~~~ ş ser.e 
ri belli olsun! Bundan ıkı yu ilk 

H .. ·· Dagwlarca.nJll sonra· "Fazıl usnu 
• r1zilın 

kitabı bu imiş!" diye naı;ayo. )kari: 
Dünya'yı hürmetle açan geM . far 
"Nasıl olmuş da bu güzelliklerı • 
kedr.me....,icıler? derse benim intika· 

"" '"'' " " batır· mını almmıs olur. Benim adımı 
lamasa da zarar yok· Hak kaıan:n:ş 
olurum va! yeter; bir miinekkid ıçın 

,, .b t •asav· bundan daha hayırlı bir akı e ~ . . 
vur olunamaz. Bizim ebediyetıır.ız 
sanatkarlarınki gibi değildir: P..drnılZ 
Rnılmaz, :zevkimiz tasdik olu::ıur. 

Nurullah ATAÇ 
~~~~~~:~--~----~---
Veril mahsuller 
ş!rliell kurold·u·nki· 

Ankara 17 - Yerli masunerın 1 

'. • . . k üzere 
şafrnt ve tıcarctını temın etme .. 

d .w r dort 
ziraat Banka~ı tarafınc1d-ll'I, ıge 

1
. 

. . . ·ı "Yer ı 
sermayedarın da ıştırakı ı e: 

1
_ 

mahsuller Türk anonim şitketı,. kuru 

muştur. . 
Yüz bin lira sermayeli oları bu ıırke~ 

tin merkezi Ankara, faaliyet merkez 

Devletin deniz 
ticaret filosu 

DS9 lçlude 400 bin 
tonu bulocak 
. '---" umum müdürlüğü, kendisi-DenlZDi1llA • • •• 

but idarelerdeki denız vesaıtının ne mer . , 
'rnı tesbit etmiştir. Yalnız denııyoı· tonaJ . · 

lar idaresine ait vapurların tonajı gayn-

f. tarak 197780 tonu bulmaktadır. De· 
sa ı o 1 . K··rt . banka bağfr olan Akay, zmır o ez 
nız . v ··111 

rlan liman i<>letmelen, an go u 
vapu · • · 
·c:.letmesi, kıl~"'uzluk, tahlisiye .. ve ~emı 

kı~ tarnıa "irketi müdürlüklennın elınde 
ur s • . • eli 

b 1 an küçük vapurlarla bırlıkte şun • 
u un, . 2-0 b" 

ki halde me\·cut tonaj mıktan ~ ın 
bulmaktadır Alman tezgahlarına 

tonu · d 
lanmış bulunan ve gelecek ay an 

1smar 
itibaren birer birer gelecek ola~ on va.pu-

mecmu tonajı 36000 ton ıle yenı a-

ln.ınacak iki şilebin tonajları da buna ilii· rn ... 
. edilince Denizbankın 939 senesı ıçın-
~: elindeki büyük ve küçük .. vasıtalar 
3()().000 tonu bulacaktır: Turk arma
törlerinin sahip olduğu cllıye yakın ":3-P~-

tonajı bittabi bu yekundan harıçtır. 
ru~enizbank. posta gemisi. şilep, kü~ 
sahil vapurları, vesair gibi b~yük ve kü-

.. k vasıtalardan mürekkep fıtosunun to
:jrnı mümkün olduğu kadar kısa bir 
zaınanda 400.000 tona çıkarmak kararın· 
dadır. Kabotoj hatlarımızda posta va~ur
culuğuna verilecek yeni istikamet, hançte 
açılacak yeni hatlar ve kara sulaı:m1zda 
ihdas olunacak yeni şilep seferlen dola· 
rısile buna şiddette ihtiyaç görülmekte
dir. Bu itibarla bankanın hazırladı~ _fa: 
aliyet programının birinci . maddesın:, 
Deniz ticaret filosunun takvıye ve tezyi· 
di olacaktır. Banka bu sene içinde gene 
mecmu tonajı 30-40 bin ton ~smda 
on vapur daha ısmarlama~ suretile bu 
karannm tathiki;ıc r,~çcce'ktır. 

Topkopı sarayında 
harem dat ... eslnlo 
açılacak flalonlar~ 
Mü2leler umum mUdürlüğUnün şım

diye kadar kapalı kal.a~ Topkapı sa: 
rayının harem dairesmı tamam.en aç 
mak için tamirler yaptırmakta ~ldu. 

yın bu kısmının yenilen. 
ğunu ve sara m 
eliğini yazmıştık. Top~ap~ ~ara~i· 
H . h·u·mavun" daıresının şım .. aremı ,, · · k 

ye kadar pek az kısmı • ~ltıda bırı ıa. 
dar bir kısım - ziyarctçılere a.c;ılm ·~ 
t Fakat bu kısım asıl harem deği .• 
ı.r. . bUyu·· k bir tarihi ve mı· 

dır. Bılhassa d ,, ve •'Ve · ı "Ba<>ka m • nlaı'i krymctı o an ~ 
'h · • en me -lıaht daireleri,, ile tarı ıçın "Car ye. 

raklı tetkik mevzuu bulunan . ı 
ler dairesi" efsane halinde dıllerd~ 

··ksek mimari kıymetı, 
dolaşan ve yu ,. d" 

ikleri bulunan •'Altın yol • un· 
mOZr'l · 'l ,..,,.i 

he tarafmdan getırı en ,,,.... • 
yanın r 
yelerin yıkandığı me1hur hamam ve 

.. ündeki sekiz sütunlu ba.vuz· bunun on 
lu salon ve nihayet bin bir esrar. sak. 
Iıyan ve köşe bucağı halen dahi ~k 
bilinmiyen harem bodrumları sırasıy-

1 k bu "erler arasında bulun. le açı aca ,, 
nıaktadrr. 

·--------------------~-------------
_.._.~ .r... - - -

tÇERDE: 
• ŞEHZADEBA~INDı\ yapılacak ola_n 

k er··atuvar binaı;ı pliınının tatbı. 
enı onı. • · · b' 

) . r•· 1 sanaUar akademısınden ır 
kıne uuze 

orcsör ta~·in edilnıh;lir. ~elediy~ ~rafı?· 
pr . islimliık bedclı olarak .00 bın dan ıırsıının 
. t· hsisal ayrılnııştır. 

ıır:ı ·1 
· • 11'"' ,,.,. ·, ''" ırkının ıı;hıh ,·e deru· ıı;ın • n,,. .. "'' n·ı • . bazı kararlar alınmıştır. ı • 

Jdıı;afı ıçın . . 111 ' -k b~cak hav,·aıılar cını.iııın "bÜ\ u. " .. ., 
hll~s:ı · . Jerı~iııin ihracına cal15ıla. 
inkiş:ıfına 'r. < 

c·ıktır. ·ıı• . :olYE bütı;c~inden bıı ~ne mı ' 
• BELJ::ı· arruf cemiyetine 2:>0,Topkapı 
1. · ı ve ııs k · ik ı~a . celllİYE'I ine 5011, çocu · csır-

fuk:ırı:ıprrv<'ı . 240. belediye nıemurlnr 
ı.urıınıuna •>1)00 ı· ftenıe . . 1000 Turinı,ı kliilıe - ıra 

eratı rıne • 
kOOP d bolunulacaktır. 
. rdım a k • 
~a •.• I\' •f programını hnzırlanıa · ı· 

• fJ;ST ·"'' · d"J kt• , b" konııte te~kil e ı ece ır. k nd:ı ır • çin ya ~ . cı belc<liyc tarafınd;ın on 
komıte emrın 

nu . 1n-rılnı15tır. 
bin ıırıı · . kıııııınıımın tatbiki hıı-. ıır:H \V \ ış 

'ıı·,7. ' 1 ~şıı.-·ıcaktır. llu hu~ııs-
. ·ı·ba.ren "' ·'' ,,ırıından 1 1 

1 ş ,.e Jı'ızııııgelcıı h:ızırlk· 
ta ıetıligat yopı nıı 
• 1 nııııştır. "h ., • r 
ı:ırs hıı.ş a t .E ile evkaf arasında, ı .'~ ~ • 

• nı~r.ED ~:ıkkınclaki tetkikler bıtırıl
lı 111eseleler erllmişUr. Bu kararların 

t11
•1c Te kararlar " c ,·ekıflar idarcı.i bele· ., b cJanmı ... 

HABER-~~ 

Susuz kalan 
semtler 

Bu yaza kadar 
terkosa kavuşacaklar 

Belediye, geçen sene tifo tehlikesile 
beraber, sulan kesilen, çeJmeleri ka
panan kuyuları dahi kapatılan Fatih 
kazasının büyük bir kısmındaki hal. 
km bir senedenberi susuzluktan dola.· 
yı ytikselen gik~yet ve f eryatlarm.ı na. 
zarı dikkate alırue ve yaz sıcakları 
ba§lamadan bu halkın susuzluktan 
kurtarılması için Sular idaresine la . 
zmıgelen tedbirlerin almması hakkın· 
da. emir verilmiştir. 

Sular idaresi mühendisleri susuz 
kalan bu semtlerde sık sık terkos çeş· 
meleri açmak için yerler tesbit etmi3. 
tir. Aynca istiyen evlere de Terkos 
verilecektir. Bu programın yerine ge
tirilebilmesi için yeni büyUk bir su şe. 
bekesinin vücuda. getirilmesi lüzumu 
hasrı olmuştur. 

Yeni şebeke Edirnekapı dışındaki 
terkos su havuzundan başlıyara.k Zey. 
rek yokuşuna kadar devam edecektir. 
Şebekenin ana hattı altmış santimlik 
borularla olacaktır. Şebeke aza.mi sü· 
ratle ikmal edilecektir. 

Akayın ilkbahar 
tarifesi 

Akay idaresi, Adalar Yalova. ve A· 
nadotu yakası ilkbahar tarifesinin tat. 
bikatma çarşamba günü başlıyacak· 
tll'. İlkbahar tarifesinde seferler ço· 
ğaltıl.makla iktüa edilmektedir. F~ 
kat yaz tarifesinde yenilikler yapıla
caktır. 

Berber düliklola
rında elbise 

silpttrlllmlyecek 
1.sta.nbl belediyesi, berber dükkfuıla.. 

rmda balkm flattlnün lllftprUbMeinden 
husule gelen tozun sıhhate tehlikeli o
lacağı kanaatiyle berberleri Dillşteri. 
Ierin elbisesini dUkkan içinde sUpilr
mekten mene karar vermi§tir. 

Ziraat vek 11 loln 
bir tavzihi 

Ankara, 17 (A.A.) - 15 nisan tarihli 
"Tan., ve (Akşam) snr.etelerinde Ankara 
muhabirlerine atren <;ıkan metinleri ayni 
yazı dolayısile Ziraat vekili Faik Kurdoğ· 
Ju aşağıdaki beyanatla bulunmuştur: 

"lkfüat vekfileti arkadaşlarıma toplu bir 
halde veda etmek Ye ziraat vekilleti arka
daşlorınıı hep bir arada selftmlamak i<;in 
H nisan perşembe f(ilnil öSle vakti veU
lel konferans salonunda kısa bir toplantı 
yapılmıştı. Bu toplantıya alt olmak üzere 
Tan ve Akşam gazetelerindeki metinleri 
ayni tehırarı:ırı hayretle okudum. Muhabir 
bana veya topla.ntıda bulunan herhangi bir 
arkadaşa sors!ll'dı bu aile toplnntısı hak· 
kında, daha iyi maltlmat al:ıbilirdl. Telgra. 
fının sonunda bana "Ziraat işlerindeki 
dı1şıincem ziraatten eı•vel ziraatçı yetişlir. 
meklfr,. de dedirtmektedir ki bu beyana· 
tımın bilhassa sebebi de budur. Ben "Zirai 
kalkmma demek z{raatçlnin de kıymetlen
dirilmetıidir,, demiştim. Muhabirin cümle
:ı;i bundan g::ılnt olsa ({erektir.,, 

diyeye vcrece#i p:ıra için 1938 bütçesine 
tahsisat koymuştur. 

• ırnr,EDIYE wbıtası bütçesinin umumt 
muvazeneye alınması kararlaşlırılmışlır. 

Bu suretle, belediye hlll<;csinden 211.992 
liralık bir tenzilı'tt yapılmıştır. Haseki ve 
Cerrahpaşa hastanelerinin de Sıhhb·e ve. 
kı\Jetine devri ile, beledil·e bütçesindeki 
açık kapatılmış bulunuyor. 

• ('~f\'ERSlTE senc;;lcrinden :-ıOO kişilik 
bir kafile 23 nisanda lzmitc gidecekler, 
iktisat ve hukuk talehcJerinc'lrn mürekkep 
fııllıol takımı lzmit takımı ile bir maç y:ı.. 

pacnklar, h:ı.lkPvinde ,·erilc.-ek bir ziyafl't 
le bulunacaklardır. 

• ~[('RETTIPJ.ER cemiyetinin yıllık kon 
gresi diin, ekseriyet olmaıiı~ından yapıl:ı.
ınıııııı5 ve t.l mayısa bırakılmıştır. 

• AKA YIN l'az tarifesinde Yalo,·aya 
vapur seferleri çoğaltılmıştır. 16 mayıstan 
itibaren Yalovaya htanhııldan günde jkf 
vapur kalkacaktır. 

• TORKKUŞUXDA bu sene, gerek lise, 
gerek ortamektep talebelerinin bir arada 

Toptancı 
kasaplar 

Ankarada yeniden 
teşebbüslerde mi 

bulunacaklar ? 
Kasaplar şirketi idare meclisi reisi Ah

met Kara Ankaraya gitmiştir. Kasaplar 
ara!lmda bu gidiş toptancı kasapların 
hükumet nezdinde teşebbüs yapmak iste
melerine hamledilmektedir. 

Sö~·lendiğine göre toptancı kasaplar, 
celep komisyoncuların ayaktan satı<> yap. 
tıklan Hasköyden perakendeci kasapla
rın doğrudan doğruya hayvan alarak bu
nu toptancdardan daha evvel borsaya · 
tescil ettirmesi ve pay mahallinde tartt· 
sını yaptırarak mezbahaya sevkedip kes· 
tirmesini kendilerine en büyük darbe te
lakki etmektedirler. Bu yüzden toptancı
ların işlerinin yüzde elli derecesinde azal. 
mış olduğu ileri sürüldüğü gibi ötedenbe· 
ri toptancılardan veresiye muamele ya. 
pan ve borcundan hiçbir vakit kurtula
nuyan perakendecilerdeki paranın da 
tahsil edilemediği iddia olunmaktadır. 

Belediye ise, pek haklı olarak, halkın 

başlıca gıdası olan etin tahsilat için bir 
vasıta yapılamıyacağr mütaleasmdadır. 

Ahmet Karanın Ankaraya bilhassa bu 
işle meşgul olmak üzere gittiği söylen
mektedir. 

Fakat Ahmet Karanın ka.,,aplar şirke
tinin deri fabrikası yüzünden alakadar 
bulunduğu deri sanayiindeld küçülme 
hareketleri hakkındaki meselelerin Anka
rada tetkik edilmesi dolayısi1e Ankaraya 
gitmiş olduğu da öne sürülmüştür. 

Rontgeo filmleri 
tarihli o1aeak 

Sıhhiye vekrueti halkın beyhude yere 
kandırılmasına, ttbbın fena vaziyete dilş· 
mesi.ne ft hastahanelerin neticesiz: ~lde 
fp edilmesİne sebeb olan bir htôiseye 
müdahale ebnek mecburiyetinde kalmış
tı:r. 

Son zamanlarda memleketin her tara
fında zamanla hassasiyetleri kaybetmiş, 

fakat üzerinde ne kadar bir müddetle kul
lanılabileceği yazılmadığı için mahiyeti 
bilinmiyen bir ta1rnn eski ve bozuk ront
gen filmlerinin satıldığı ve bu işlerde bir 
takını seyyar satıcıların mühim rol oy. 
nadığı nazarı dikkati celbetmeğe başla• 

mıştır. Bilinmeden alman bu filmlerle 
yapılan radyografiler iyi bir netice ver
mediğinden &cil radyografisi yapılması 

Jazmıgelen hastalarla doktorlar müşkül 
vaziyette kalmakta ve bilhassa devletin 
ve belediyenin malı olan rontgen cihazla. 
rile beyhude yere ayni hasta üzerinde mü 
teaddit defalar uğraşılmaktaydılar. 

Sıhhiye vekfileti işte bütün bunları na
zarı dikkate alarak memlekete girecek 
rontgen filmlerinin kutulan ve fılmlerin 
kağıttan üzerine hangi tarihe kadar kul
lanılabileceğinin yazılnuş olmasr şartını 
koymuştur. Temmuz başından itibaren 
Türk gümrüklerinden geçecek rontgen 
filmlerinden bu şart aranacaktır. 

knmp görmeleri k:ır:ırla~tırılmışlır. lnönü 
kampı 1 tcmmuzcfa başlayacaktır. 

• İZl\IİR sergisine gelecek ecnebilere 
kanunun .nüsandesi dahilinde biltün ko. 
l::ıylıklnrın gÖ<ilcrılmcsi kararlaştırılmıştır. 
Sergide intizam '\'"C asayişin lemini için de 
şimdiden hazırlıklar yapılmaktadır. 

• Orman fakültesi lnlehe hir1iğl, dün ge
ce 1\faksim salonlıırıncla ga~·ct samimi bir 
çayh dans tertip etmiştir. Gecr:rarısında, 

milU oyunlar oynamı~. ve bu kardeş top
J:ıntısı temiz bir neşe i<;lnde sahahl<':rin 
dörde kadar devam etmiştir. 

nıı müna!!iebetle Makslın ıı:alonlıırı da 
mesleki bir zevkle :r.tislenmiş, masaların 

her birine taze bir toprak mahsulü konu1-
mııştu. 

• Son defa şehrimize "Litit)·a., vapurile 
iki yüz kadar İngiliz seyyahı ,.e hunların 
orıı~ınrJa eski Siy:ıın kralı ile kraliçesi de 
gelmiştir. 

E~ki kr:.ıl \'c krnli<;e şehrimizde hir glin 
k:ı..ld ık lan ve cam ilerle nıilzeleri gezdikten 
sonra. ayni vapurla ll\'det etmişlerdir. 

• ~o\·yelleritı Ankaradaki yeni elçisi 
Terenciyef diln Mosko,•adan şehrimize gel 
miş, ic,tasyonda Sovyet konsoloshanesi er
kAnı ve Sovyet kolonisi tarafından karşı
lanmıştır. 

-
Mihver 

yok 
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A HMET Emin Yalman hıoiliz • ltoluan 
onlaşmn.sı ve dolayısile Roma - Ber. 

lin mihverinden bahsederek Avusluryanm 
.Almanya larafuıdan iŞ!Talindcn .sonra /tal 
yan .~iyaselinde büyuk bir değişiklik oldu. 
ğunu .söylüyor ve şöyle deııam ediyor: 

A\'Usluryanın işgall ve lngiJlerenin Orta. 
Avrupa hakkındaki seyirci siyaseti, Avro
panın bütün simasını bir anda değiştırdı. 
Derlin - Roma mihYcri ancak mils:ıviler 
arasındaki bir bağ sıfatile İtalyanlara ca. 
zipti • .Memleketlerinin jkinci derecede role 
düşmesine İtalyanlar razı olamozlard. Bu. 
nun da öl<;üsü, (Roma protokolu devlelle
rl) adı altında İtalyanın A\-usturya Ye l\Ja 
caristanda kurduüu nüfuz snhasınn Al. 
manyanın saygı göstermesiydi. 

Bir gün Almanya, ftalyanlara önceden 
haber vermlye bile ihtiyaç duymadan bu 
~ahayı istila etti ve Brenner ge<;idine da· 
yandı. İtalya bu suretle ikfocf role düştük
ten başka Cenubi Tirolü ve Triyesteyı 
tehlikede görmiye başladı. Şunu da anla
dı ki, Almaııyanın, İtalyanın Akdenizdeki 
mevkiJne dayanarak ytirütecdi siyasette 
aslan payı daima Almanlara düşecektir. 

Roma anlaşması, 1talyadaki bu yeni U· 

yanıklı~ın \"C endişenin bir iradesidir. Ilu 
anlaşma lngiltcrenin iç ,.e dış siyaseti ba
kımından buyük bir muvaffakiyettir. J • 
lalya - .Eğer imza ettiği nnlaşmııdıı sami
mt iııe - zorbalık l"oluyla fırsat kollamak 
siyasetino şimdilik olsun veda etmiş, ka
nun çercevesi içinde konuşma ve anlaşma 
yoluyla menfaatini arıyan memleketler a. 
rasına karışmıştır. İtalya; yuttuğunu haz. 
metmek, askerl bir taarruz kuvvetinin ih. 
tiyaç gösterdiili yükleri hafifletmek ve ::re
ni topraklarını inkişar ettirecek sermaye 
ve imkı\n buJmak bııkımınd:ın böyle bir sü· 
kun ve i' bernl.ıerliiti devresine zaten muh
taçtır. 

Demek ki ltaJ:ranın bu defaki anlaşıuada 
ciddi olduğunu zannettirecek kuvvetli se.. 
bebler vardır. Fakat şimdi Hitlerin Roma· 
yı ziyareti münasebetile Almanya herhaJ. 
de kuvvetli bir hamle l·apncaktır. Alman. 

31a tek başına kalmıya razı olamaz. Ücüncü 
yol arkadaşı olan Japonyanm Çinde koca, 
man bJr tuazta dü9mesi ve yırtıcı kut meı 
Jelfnhı kArh bir it olınadıJının meydana 
fıkmaıı Almıınyayı zaten sarsmıştır. ln
silterenin Uzak Sark cenahı da bu mretle 
tehditten kurtuluyor ve İngiltere de, RusY11 
da, Avrupada kuvvetleniyorlar. 

EAer yeni Alman hamlesi, İtalyayı sürük 
]emeğe ve hak ve nizam içinde yaşıyau 
memleketler çer<;evesindn uzak.Iaşlınnıya 
muvaffak olursa dünya bugünkil vaziyete 
nisbetle büyük bir şey kaybetmiş olmıya· 
caktır. Fakat ltalyadaki llYanıkJı.k devam 
eder ve İtalya, İngiltere ile imzaladığı an
laşmayı ciddiye alırsa barış hesabına bil.
yük kıymeller kazanılmış olacaktır. O za
man Almanya da, yırtıcı ku~ mesleğine tek 
başına devam edemlyecek, dünyadaki ser
sinllğl ve istlkrarsızhğı ortadan kaldıra· 
cak şekilde umumt anlaşmalara varmak 
mümkün olııcaktır. ~er İtalya. enelki 
gün imzaladı~ı anlaşmaları ciddiye alıyor. 
sa Berlln - Roma mihverinin devam ettIAi 
hakkında 1talyadıı söylenen sözler boı lAr· 
tan ibarettir.,. 

KURUN'da 

Matbuat için pul 

ASJ!ıl U.s, Balkan matbuat konfera11.1ıı 
münasebetile ıelırimize gelen l'unan 

heyetinin reiai Zarif iıtn bir arkadaıımı:a 
8Öylcdiği ve Yunanlı meslektaşlarımmn 
taliine bi:lerl imrendiren sö:lcrl, billıasıa 
bu .sözler arasındaki "bu .sene 11lr11ıi beşin. 
ci uıldönümümü: olacaJ}ı tein hüktımel bl· 
zim ıerref imi:e pul da b~tıracak. O va. 
kit olu: milyon drahmi paramı: olacak.,, 
mealindeki cümleyi hatırlatarak diyor ki: 

"Yunan hükumeti kendi basın tcşki!AI. 
larının yirmi beşinci yıldönümil i<;in hu· 
susi bir pul çıkararak hasılAtını nasıJ Yu. 
naıılı meslektaşlarımıza tııhsis edecekse, 
bizim hükumetimiz de Balkan basın kon. 
fcransının bu sene lst:ı.nlıulda toplanmış 
olması şerefine olarak bir pul cıkararak 
hunun hasılatını Turk basın teşkllııtmı 
verebilir. llıı suretle Türk basın mensupla· 
rının hakikaten ocıkh olan uziyeUerine 
yardım edebilir . ., 
"Dünyanın her tarafında pul koleksiyo. 

nu meraklıları gfinden güne çoplmakta. 
dır. Bu şekilde <;ıkarılaı:ak puldan taLil 
olarak kısa bir zaman içinde hayli para 
toplanacaktır. Hem de basın vasıtasilc ya
pılacak Jenmlı bir propaganda ile pulun 
hasılatı arttırılabilir. Bu sayede Türk ba
:ı;ın birli#i teşki!Alı daha yeni .kurulduğu 
sırada her .sahada el atacağı teşebbüslere 
esas olacak bir varidat kaynalı, bir ilk 
sermaye !emin edilmiş olur. 

işte, sayın HlikO.met Reisimiz CelAI Ba. 
yardan beklediğimfz şey; komşu memleket 
1erde yapılmakta olan bir yardımın güzel 
bir fırsat elvermişken, Türk basınından 
eslrgenmemesldlr .,. 

tatbikine a., 

de!st:mbul1u~r·~~~~_:_~~~~~~~:....._~~~~~~~---~~~~~~------------------------------------------~~~~~~~---------------------~~~~~~~~~~~-
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Yıldız olmayı tebayyfll eden genç kız 
bllmelldlr kt, h~karete, riyaya 

mukavemet ederek mütemadiyen 
gUIUmsemek mecburiyetindedir 

-47-

Karsta elektrik 
ve su işleri 

Bu yıl iyi su gelecek , 
elektrik tesisatına da 

başlanıyor 
Kars (Hususi) - Uzun zarnandanberi 

vilayetçe münakasaya konduğu halde 
talip çıkmaması yüzünden bugüne kadar 
tahakkuk edememiş olan Kars - Iğdır -
Kağızman ve Sankanuşta yapılacak elek
trik tesisatı için nihayet bir talip çıkmış
tır. Bu tesisatı yapmağa talip olan La
zmıa, elektrik şirketi taleblerini muhtevi 
kapalı zarfını postaya verdiğini vilayete 
telgrafla bildirmiştir. 

Bahkesirde de bir 
merinos şubesi açlldı 

Karacabey harası zenginleşiyor. iki bin 
keçi uyuz hastalığından kurtarıldı 

Balıkesir, (Husust) - Ziraat vekL lal tayin edilerek vazifelerine başla.• 
Jeti Bandırmada olduğu gibi bu yıl mışlardır. Şef ile asistan Hüsnü, Ha. .. 
§ehrimizde de bir merinos yetiştirme rada açılan merinos yeti§tirme kursu" 
§Ubesi tesis etmiştir. na i§tirak etmek üzere Karacabeye 

Bu sene '·Boks offis" le "Fan" lis· 
telerinde ve yıldızların derecelerinde 
oidukça mUhim deği§ikliklerin yapıla. 
cağı muhakkaktır. 

Artık yorgun düşen Garbo, sekiz 
dokuz ay film çevirmiyecek ve sönük 
kalacaktır. Marlen herhalde Holivudu 
terkederek Avnıpada çalıpca.ktır. Cin 
Harlunun ölümünden son derece sar
sılan V. Povel artık senede ancak bir 
film çevirecektir. Çaplin artık hiçbir 
şey yapmryacaktır. Barrimurlarm iki. 
si de ihtiyarlıyorlar. Va.Has Beri de 
öyle, fakat ken~si hll:l gedikte ka.. 
lacaktır. Geri Kuper biraz düşmüş gi· 
bi görünüyorsa da henüz im.k~armı 

. kaYbetmi§ değildir. Rober Taylor za. 
yiflıyor. Gururu neticesinde, gayet 
parlak bir şekilde başlıyan mesleğini 
bozan Katrin Hepbörnden ise artık 

futa bir eey beklenmemektedir. 
Karol Lombar, Loretta Yung, 

Klark Geybl, Tiron Pover, Spenser 
Trui, Şarl Buaye, Con Kravford par· 
lak filmler çevirecekler ve kendile. 
rinden hayli bahsettireceklerdir. 

Onları takip eden nesilde, Alia Fey, 
Don Amek ve Ftans Di, bu sene bil· 
yük yıldızlar meyanında. yer alacak -
Jardır. Sinemaya henüz yeni başlıyan 
Marcori Ki ver ise en büyük zafere u. 
laştmlacağa benziyor. 

Bundan baaka., sinema şirketleri, bu 
sene birçok Avrupalı, ·kadın artisti~ 
ri de meıhur blrer yıldız olarak ortaya 
atacaklardır. Bunlar: Yiyanalt Fra.n. 
çeska Gal, İtalyan tısa Miranda, 
Frarunz Olemp Bradna, Avusturyalı 

(yaııj yaJıudi değilse) bu gUnkÜ Al· 
man :Eddi La .Mardır. 

Annabellayla Danyel Da.ryönün va. 
ziyeUeri henüz taayyün etmem.i§tir. 
Fransa.ya dönen Mf rey Balen iee bu 
sene, Holivudda, kendisinden ba.hset
linniyccektir. 

ŞEREF VE ESAREr 
Yıldız olmayı tahayyül eden genç 

kız! işte bütün bunlan düşün. DüşUn 
ki bu meslekte muvaff'akıyet \•asattsi 
beş seneyi ge~mez ve kaz.anılan para 
bu yıldızlık devresi esnasında kolay
lıkla tükenir. On seneden fazla bir za. 
ma.n müddetince me8}ıur olanlar nlha· 
yet altıyı geçmez ve bunlar da eöhreti 
sıhhatlerinden üstün tutan kimseler • 
dir. Düşün ki, yıldrzlarm evlilik haya. 
·tı vasati olarak ancak on sekiz ay sü. 
rer. Bahtiyar evliler, görülmemie bir 
§ey gibi parmakla gösterilir. DUıtın 

ki yıldızların konturatı, her eeyi, Be• 

yahati, slgara kullanmayı, filln 'saat
ten !!onra yatmayı, mUsaadesiz, birisi. 

le sokağa çıkmayı, evlenmeyi, anne 
olmayı, filan yerde ikamet etmeyi me
nedebilir. DUşU.n ki, hulyalarının ka. 
dıru, istirahatten, gamsızlıktan; uyku
dan, dostluktan, samimiyetten vazgeç. 
miştir. Düşün ki, o, hususi hayatın • 
dan vazgeçmiş, entrikaların, fantezi • 
lerin, patronunun keyfinin, halkm o. 
yun.cağı olm~tur. Ve mevkiini muha· 
f a.za için her an mücadele etmek mec. 
buriyetindedir. Bundan başka, ~si 
hiçbir şeyi, hatta &DTI dahi yoktur. 
Hakarete, riyaya mukavemet ederek 
mütemadiyen gülümsemek mecburiye
tindedir. 

Bütün bunları kabul edersen bir yıl. 
drt ruhuna malik ola2aksm. O zaman, 
bir de yıldız olmak 18.zım. 

Rober F1oreyle beraber, "Braun Dar
bi,,de aksam yemeğimizi bitirmek üzere
yiz. Florey stüyoda Geyl Petrik '" Anna 
Mey Vongun iştirakile çevrilen büyük 
bir filmi~ meşgul bulunuyordu. Ve bu
raya ''pülover,Je gelmişti. Benim üzerim· 
de ise !rakrm \"ar. Biraz evvel stüdyoda 
mesum kadın rolü yapari Geyl Petrik bi· 
le, kocasmm malı olan bu lokantada mü· 
temadiyen gidip geliyor, hizmetçilere e
mirltr veriyor, hesaplara nezaret ediyor. 

Florey ban11 şöyle diyor: 
- Bu akşamki ''parti.,ye gidecek misi· 

niz? Ben .kendi hesabıma, uzun zaman 
var ki bu gibi e~lencelerle artık alakadar 
olmuyordum. Esasen artık, eskiden oldu
ğu gibi, büyük "partiler., sık sık vuku Bu şubenin şefliğine veteriner Sa- gitmi§lerdir. 

bulmuyor. Senede, bu akşamkine benzer 
ancak iki, üç ''parti,, tertip edilir. Bura
nın adamları, bundan on sene kadar ev
vel, kenC:Herine cehennemi çılgınlıkta bir 
hayat yasatan fanteziyi şimdi kaybet· 
misJerdir. Günde on iki saat çalışılıyor· 
du. Günün üst tarafı içki ile geçerdi, hiç 
kimse uyumuyor ve bitkin bir hale gelip 
düşünceye kadar kendisini alkole bala
yordu. Bundan yirmi sene evvel, Holi
vuda ilk geli~imi hiçbir zaman unuta· 
marn .tık stüdyolar hariç olmak üzere, 
Holivud hemen hemen mevcut değildi ve 
sinema müntesipleri her akşam plaja, 
Vemon veya Santa Monikaya giderler· 

lih Atabey ve asistanlıklarına da ve. Bu yıl Karacabey harasmdaıı vilS.. 
teriner Hüsnü v~ ziraat muallimi Ce. yetimfz.a)"gll" deposuna biri 88fkan A• 

. di. O zaman içki yasağı vardı, fakat bol 
para verilince birçok kahvelerde ve dan
singlerde alkol bulmak her zaman kabil
di. Ben de ilk günü Pasifike nazrr ''Sun· 
şet lnn,, namındaki dansingli lokantaya 

yemeğe gitmiştim. O devirde hiçbir sah· 
te merasim monden riyaUrlık yoktu. 
Sinema için Kaliforniyaya gelenlerin hep 
si eski dost muamelesi görüyorlardı. Lo
kantaya gidişimden kısa bir müddet son· 
ra yan sarhoş bir halde bulunan ve çıl· 
gmca bir şekilde ~lenen iki ki~inin ara· 
mna oturmuştum. Bunlardan biri Çarli 
Çaplin; diğeri Maks Linderdi. Lokanta
dan döndükten sonra, hep beraber Holi
vuda, Sunset Bulvarda ikamet eden ve 
Kanadalı bir Fransız olan ''Foks.. reji· 
85rlerinclen Coe B9rdonun e'\ine geldik. 

· (Devamı -var) 

Kon yada 
Kültür park yapılıyor, 90 bin 

lira istikraz edildi 
. Konya (Husust)' - Konyanın iman 

için faaliyetle çal~ılınaktadır. 

Buna nazaran yakında vilayetimizin 
de elektriğe kavuşacağı anla~ılmaktadrr. 
Diğer taraf tan, şehrimizin hayli ilerle

miş olan su tesisatı yalnız mevsin dolayı 
sile ve bir de sipariş edilen bazı demir 
aksamın gelmediğinden bugüne kadar 
teahhür etmişti. Gerekli leva.zım ve bu 
arada Kağızmanda yapılacak tesisat için 
de icabeden borcu ve demir aksamı Trab 
rona gelmiştir. Ya.kında bu Ievaznnın 
nakline başlanacak ve ayni zamanda mev 
simin müsaade etmesile de faaliyete ge
çilerelc Kars bu sene mutlak olarak göz· 
lcmekte olduğu suya kavuşacaktır. 

938 lzmir fuarı 
Her ıahadaki hamlelerimizi 
salAbiyetle temsil edebilecek 

mahiyette olacak 
Yabancılara bu yıl 
ikişer bin liralık 
döviz verilecek 

İzmir, (Hususi) - Hi.iklimetimiz, 
938 yılı İzmir enternasyonal fuannrn 
muvaffak olması için icap eden tcabir· 
leri almı§tır. Fuar komitesi de fuara la· 
yık olduğu ehemmiyeti vererek. lrmir 
f uannm Tür ki yenin yeni çehresini be· 
lirtmesi tçin çalışmalarmı arttırmıştır. 
938 fuarr, on beşinci yılını i.drak eden 
Cümhurlyet Türkiyesinin her sahadaki 
terakkiyatmr, hamlelerini, iktısadi ve 
kültUrel yükselişini büyük bir salahi
yetle temsil edecek bir vasıf ta§~ak· 
trr. 

Bu yıl fuar kunbinası emrine yüzbin 
lira1tk serbest döviz verilmi~tir. 

Türkiye ithalat rejimiyle hususi an· 
laşmalara göre ithali s.erbest olan cc· 
nebi mallarmı teşhir etmek ve satmak 
üzere sergiye bizzat iştirak edecek ec· 
nebi firmaların veya ecne?i firmalar na
mına hareket eden salahiyettar yerli 

lzmirde yeni 
verem pavyonu 
Temel atma merasimi yapıldı 

lzmir (Hususi) - Vilayet umwnt 
meclisinin ayrrdığı on bin lira ile inşası
na karar verilen, Tepecik Emrazı saıfye 
hastanesi veremliler paviyonunun temel 
atma merasimi yapıldı. 

Merasimde vali Fazlı Güleç. vali mu
avini, sıhhiye müdürü Cevdet Saracoğ· 
lu viHlyet daimf encümeni azalan, dok· 
torlar gazeteciler bulundular. 
VilAyetimiıin en bü}iik ihtiyaçlarından 

birine kısmen olsun c.evap verebilecek o
lan elli yataklı paviyonun temel çukur
lan hazırlanmış, arka krsmıçda da bir 
etüv dairesi yapılmı~tır. 

Merasimde nutuklar söylenmiş, şehrin 
böyle bir müesseseye olan ihtiyacı teba
rüz ettirilmiştir. 

A 1Jdında esri 
mezarlık 

Aydın '(Hususi) - Aydın belediye 
encümeni sıhhat heyetinin verdiği rapor 
üzerine sıhht şartlan haiz olmadıkların
dan şehir içindeki on iki hanın kapatıl· 
masına, bir hanın da ek ·klerinl tamam-
lamak üzere yirmi gün müsaade \'erlime
sine karar vermiştir. • 
Aydın belediyesi Aydın • Çine yolu 

üzerinde ve ziraat nümune bahçesi karşı· 
sındaki alanda asrt mezarlık yaptırma· 
ğı kararlaş~mnış ve duvarlarının insası· 
na başlamıştır. 937 bütçesinden duvarlar 
taıru.ı.ınlanacak, diğer aksamı da 938 büt
çesinden yaptmlacaktır. 

Halkevi bandosu Baltaköye giderek 
köylülere milli ve ulusal havalar çalmış 
ve köylüler milli oyunlar oynıyarak ak· 
şama kadar eğlenmişlerdir. Bu köy deli
kan1ılan haWi altmışlık ihtiyarlan bile 
orijinalitesini hiç kaybe~emis, hakiki 
.zeybek oyunu oynamaktadırlar. 

Belediye reisimi Şevki Ergun Ankara· 
ya gitmiş ve Belediyeler bankasından 90 
bin liralık bir istikraz temin ederelc dön· 
rnüştür. Bu işe ait ,nuamele bu hafta i· 
çinde ikmal edilerek para beledi}•emiz em 
rine \-erilecektir. Blediyemiz bu parayı 
evvelce kararJaştınlmış olan işlere sarfe· 
decektir. Bunlar arasında bir kültürpark 
yapılması da vardır. teşhircilerin fuara getirecekleri mallar r=============== 
Şehrimizin halihazır haritasının da ya

pılmac;ma ba~lannu~tır. Bunun için de 
yeni bütçeye 6 bin lira tahsisat konmuş
tur. 

bedellerine hasredilmesi §1.Ttile bu yüz 
bin liralık serbest döviz verilmiştir. Ser 

· best dövizler fuar komitesi kararı ve hü
k"Qmet komiseri' tasdikiyle, teşhircilere 

Yurtta imar faaliyeti 

i§tirakleri nisbctinde verilecek ve en 
fazla iki bin lirayı a~mayacaktır. Geçen 
sene her teşhirciye en faz:la 1000 lira 
serbest c: :;viz verilmekteydi .. 

Manisada yeni yapılan çocuk · blıhçesi 

rap, diğeri de yanmkan Arap olmak: 
üzere iki aygır mubayaa. edilmi§tir~ 
Bunlarla beraber mevcudu 17 ye çr. 
kan aygırlar sif ad için eu kazalara: 
gönderilmiştir: 

İkisi Edremit, birisi Bürhaniyeyc, 
biri Ayvalığa, üçil Susığırlığa, biri 
Bandırmaya, f kisi Gönene, ikisi M.aıı • 
yasa gönderilmi§tir. Merkezde de si· 
fad için dört aygırla bir aygır merk~ 
bi bırakılmıştır. 

Diğer taraftan damızlığa yaramı
yan erkek hayvanların enemesi de da. 
mızhk köy boğalarının muayene ve 
tesbiti için vilayetin muhtelif kaz.a .. 
lannda dört veteriner bu işle meşgul 
bulunmaktadır. 

Bürhaniye ka7.a.SI ile merke.ze bağlı 
Küpeler ve Çağış nahiyelerinin keçile. 
rinde çıkan uyuz hastalığı ile müca. • 
dele edilerek bu hastalığa tutulan iki 
binden fazla keçi tedavi edilmi§tlr. 

Yurddan ı 
KUçUk Haberler ·- -• Son yağmurlardan sonra Bursa.· 

da Uludağa yirmi santimden fazla 
kar yağmı§t.ır. 

• Babaesklnin en büyük ihtiyaçla· 
rmdan biri olan elektrik işi de halle· 
dilmek üzeredir. Elektrik fabrlk88UUD 
mUteahhid tarafmdan hazırlanan pro. 
jesi nafia. vekfiletine gönderilmi§tir. 
Tasdiktan gelir gelmez fabrikanın llı• 
§asma başlanacaktır. 

* Kırklarelinde yeni bir halkevi in. 
şası kararlaştınlmıe ve binanın pia.n.. 
lan hazırlanml§tır. 

l4' Konyada odun ve kömür fiatla.n 
dilşmUştUr. 

• Konya. hükfımet konağmm tamı· 
rine ba§lanmıştır. Tamir işi iki ay de
vam edecektir. 

il- Ceyhanda şimdiye kadar sınema. 
yoktu. Son günlerde burada bir sine
ma. binası yapılmağa teşebbüs edil.. 
mlştir • 

• Balıkesirin Dursunbey kazasında. 
i}i fındık yetiştirilebileceği anlaşıl • 
mış ve Giresundan on bin fidan getir. 
tilerek dikilmiştir. 

:to Bursada ipckböcekçiliği enstitü • 
sün de kışın fenni bir ~kilde muhafaza. 
edilen koza tohumlan satı§a. çıkarıl• 
mıştır. 

• fzmir şehir moclls l, İzmir.de ye-
niden inşa edilecek her nevi bin~ 

larda meydana getirilmesi mecburi 
olan zehirli gazlardan korunma sı
ğınaklarının no şekilde yapılacağı 
hakkındaki talimatnamenin, tetkik 
ve mUtaleası alınmak nzere, genel 
kurmaya gönderilmesine karar ver
miştir. 

• Akşehir belediyesi kasaba dahilin 
de umumi halalar inşasını lüzumlu 
görmüş ve f aaliyetc geçmiştir. 

• Gemlik belediyesi Bursanın pl~ 
nını yapan ecnebi mUtchassısla anla
şarak Gemliğin imar planını yaptır -
maya teşebbüs etmiştir. PlAn sekiz: ay
da hazırlanacaktır. 

• İnegölUn Ahmed köyünde Şa • 
ban adında bir köylü tarlada bulduğu 
bir bomba ile bilmiyerek küreğinin 
sapını ~ıkarırken bomba patlamış, 

gerek kendisi ve gerek yanında bulu· 
nan iki arkadaşı ağır surette yara • 
]anmışlardır. 

• Kastamonuda birçok e\·ler eski • 
ilkten yıkılmağa yüz tutmuc;tur. Be. 

Manisa, (Hususi) - Vali Dokto?' Lutfi Kırdarm yeni eserlcrindrn biri de ~ocuk bahçesidir. Vali konağmm arka 
tarafında çirkin bir manzara arı.eden geniş bo~lukta ağaçlı ve güzel bir çocuk parkı vücuda gctirilmiBtlr. Baharın 
girdiği bu g4.r.el günlerde çocuk bahçesi ~abalı ve akşam yavrularını eğlendirmeye getiren ~ilelerle dolmaktadır. 

Yolladığım resimde Manisanın bu modem ve zarif çocuk bahçesini görüyonıunu:ı. 

1 

lcdiye bunları tesbit etmiş ve ılk par· 
ti olarak 20 evi yıkmaya. ka• ar ver " 

l miştir. 

ı • Kastamonu stadının gcn"dr ilme· 

1 sine ait plfuı hazırlanmıştır. Yal·ında 
tatbikına ba§lanacaktır, 
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Modaya bAklm 
"Be1 modası sinema pagıtahtında 

" bi,. ihtiras halini aldı 
.... ~ .. m m _H 
:ıv u u u w ~ kalıarı ~n amema-
J Mnk ıUJuı~~ı ı, f'JP 

ı tsr!J"""""' butun l«JU.mum fflmlerindS g6rtla.1deri yıldız1aı 
• lan brnr1 tJlıyorlar ve A,,.,,,;lcmı ıar 

?..... aa aamaa -=~~ ..-,.-- ~ 
l{enkli tümJer smemada 

Yeni modalar t'aristen çıiW. uıatdan ( Bu filmler, sinemanın kadın mo--
dQnyaya ~yıbrdı. Bugün Parisin moda ::am~ndeki rekabetsiz hakimiye.tini 
sahasındaki l"ftfusu azalm.jtır. Filmlerdr t daha kuvvetlendiriyor. Amenka· l 
gördülüm~ elbiseleri~ "Amerikan moda_ ~eknik vasıtalan çok ku~tli~ir. 
sr.,nm yeryüzüne hAkım olmala ~adı alter Vagnerin son filmi renklenn en ın· 
ğını inkar e<lt>mtyiz. Vakia Amı>rıkah V ferrilatına kadar sinemada görünP.· 

. . b' . teın ·t. te terzıler moda sahasında yem ır sıs 
1
· ~ 

1
• ı'sbat etti 

yaratmıyorfar. Fakat başka mmetlerden, 
~ Fransızlardan aldıkları biÇimle-
.ilfanla lırıyorlar, ı-t_<ıJ!!· 

fllt sanatiiıin dQn~J>ı~ 
cili~ illiüliii iQ1idenberi Amerika rriodm 
da dünyanın her tarafına yayıldı. A· 
vustralya adalarında yaşıyan genç karlın 
Hotanrladaki esnaf kansı, kibar lngiliı 
kızı, hepsi Amerikan filmlerinde gördük
leri yıldızlar gibi giyinmele çalJŞI)'O?lar. 

Halk tabakalan için. sinnna canlı bir 
gazete olmustur. Yervüıüniln bQtiln ka· 
dmlan elbi~leri. şapkaları saçları için 
sin"'marlan örnek alıyorlar. 

Sinema hugünkü propaganda \'8SJ1ala
nnm en kuvvetli~idir. Modanın certyan· 
lannı takip edemiyecek vaziyette olan 
binlerce kız. sinema sayesinde günlük mo 
da cereyanlanm öğreni)•orlar. 

Amerikan sinemasının moda cett'.\•ttnı· 

na böyle ehemmiyetli bir surette Mkim 
oluşu bugünkü modada fazla mübalağa· 
h biçimJerin zuhuruna seheb olmu~tur 
Sinema için çok favrlah olan bu elbiseler 
ha vatta ma~rafa yol açtyor. Kadınlar 
film çevrilirken giyilen hir elhiseyle gün 
lük havatta a;ivilen elhi~ arac:mda fark 
olaca~r noktasını kolay kolay anl::ımak 
istemiyorlar. Sımnn Simonun \'8hut Ka 
rot Lornhardın elhir.elerinf kendi m11hit· 
lmne uydurmadan aynen tropye ediyor· 
tar. _ .... _.._...... --· -~ 

• ••Ben" Amerikoda al- S 
1 d .. ::.1u s· .. -,. •nl 1 : l yurMU • ı,K>,, .... :1 • • i dızlarından Kateri,n 1 
1 

Aldiridge'nfn omu •

1 
~ndakf mm,i bene dik 

1 knt edinfz. .• _........... .. 

bi eceıo;ın • 
Kısa eff~klPr .. 
Paris moda;ı tekrar eteklerını tıafifçe 

kısaltmala ba§ladı. Holiwt bu modayı 

P rk... tekrar kmı eteTclerin h.6-
Jan a ""' 

1"miyetini t68is etmi~ bıılı nuyor 
., ta götürdü. Fılm yıldızlan 

tekrar ı ra . . t·· k dar 
blarmr dizlerırun u~ une a tekrar ro . 

kısalttılar Daıma kıy af etlerınde tezattan 
hoşlanan yıldızlar saçlarını kıvınruyorlar 

1 • ''#"'n·nde topluyorlar. tepe erı WA' 1.a 
a 'ara reqbet aza "' 

ipek .,eodr mp odada ehemmiyetli bir 
Amerı <a a . 

ihtilAI oldu denilebilir. !pek çoraplar kry· 

Vityen Bmm, ınflcevher takmanın, ka· 
lın kaşlar ve koyıı boyıınmı,7 tırnaklar 1 
nıodr'8uıın revacına BObeb olmU§tur 1 

( 

Geyl Patrik Amerikanın en yeni yıl
dız?annaandır. Havay modasına göre 
çiçek gerdanlıklar tcıkmayı Hoıwuda 

ycıymı,tır 

metten düştü. Kadın bacaklarını perdeli 
yen bu ipek tüller yavaş yavaş terkolu· 
puyof". Zatın Aınerikada ve bilhassa yıl· .................... ~ 
bir boykot başlamıştır~ BU barel&tte Ja· 
pon • Amerika rekabetinden dolan bir 
milliyetperverlik tesiri de görmek müın
kündür. Fakat muhakkak olan bir nokta 
var: Artık yıldızlar. Çok ince tire çorap 
giyi}·orlar. 

Çiçek taşıma Holiwdda iptil~ halinde 
ilerledi. Hemen bütün yıldızlar Havay 
modasına göre parlak ~içeklerden gerdan 
lıklar takıyorlar. 

Mücevherat takmak modası yeni baş
tan canlanıyor. Moda yaratan yıldıılar· 
dan Vitney Bavn. ara.Jarma ufak elmas
larla süslil madalyonlar takılan altın 
zincir gerdanlıkları yeniden moda haline 
soktu. 

Yeni ma1cyajl11r 
Elbise modaİannda Paris • Holivut 

rekabeti mevcuttur. Fakat makyaj husu· 
sunda bütün dünya Holivutun emirleri~ 
itirazsız itaat eder. Uzak diyarlara mah· 
sus renkler. meselA kırmızı düzgünler 
1937 de çok itibarda idi. Fakat bugün ar
tık dolablara tıkıldı. Kokulu pudralar da 
kullanılmıyor. Renkler daha hafiflf'şti... 

l nce ve kalemle çizilmiş kaşlar da eski 
kıymetini kaybetti. Bu~n stüdyolarda 
kaşlan kazmmamış. tabi! kaşlı yıldızlar 
aranıyor w kolav kolay hulunamıvor. 

Pudralar ve dilzgtinlerin hafineniş;ne, 
açılmasına mukabil tırnak boyalan ko
yula~ıyor. Gayet koyu kırmızı ile siyah 
arası koyu bir renkte karar kıll}·or. Çok 
koyu renkli tırnak modasını yaratan ge
ne Vttney Bavndır. 

Holivut (Ben) modasını yeniden ha· 
yata soktu. Ben 17 inci asırda A\•rupada 
~ ,nakbul idi. SOnra kal boldu. Bugün 
ŞUJ1f benler tekrar canlandı.. Yıldızlar. 
gözlerinin altına. üst dudaklannm üı:tüne 
Vahut omuzlarına ben koyduruyorlar. 

' . 
· Alis Fay, Norma Şerer, Beti Grabl bu 
modayı yaotılnr. Ben modası Holivudcla 
da Meta bir ihtiras halini aldı. Ment'kşe 

• 
' rengi. yakut rengi benler, en tok makbul 

olanlandır. 

HABER 
/sta.nhulun en çok salı/an lıalcı 
a.kıam gazetesidir. İlan/aru. 
HABER'e verenler kar edt1rler. 

JJapon hikayesi 
Fnuwzca Vu mecmuuında oku. 

duk: 
Çin • Japon harbinde. kan gövdeyi 

götilriiyor.·Seyyar hastaneye, bir aed. 
ye Ustünde Japon . albayı Ylmamata 
Kaderateyi. getirdiler . .Albay bil'. obUa 
parçasıyla bagmdan yaralanmıetJ. 

Operatör binbaşı derhal ameliyata 
başladı: kolonelin kafatasmı Uat ta· 
rafından keserek bir kapak gibi açtı 
ve parçayı bir kenara koyduktan son
ra beyni de ~ıkanp aald fenikli bir va. 
zo içine bıraktı. Şimdi ta.bat rahat a. 
mcliyata devam edecekti. Fakat tam 
bu sırada bir erldnıbarb zabiti içeri 
g..'!ldi: 

- Albayım, müjdeyi isterim. 
Albay ameliyat masasından sordu: 
- Hayrola? 
- Harpteki kahramanlığın}ı.dan 

dolayı terfi ettiniz. Artık generalal
niz. 

Albay ayağa kalktı. kafatası kemi. 
ğini alarak baımm üstüne yerletürdl 
ve dışarı çıkmağa davrandı. 

Operatör tel3§la haykırdı: 
- Ne yapıyorsunuz? Beyninizi u· 

nuttunuz! 
Albay ailkıinetle cevab verdi; 
- Zarar yok. Artık ona ihti~cım 

kalmadı, general oldum! 

CJC gözlük 
Nüktedan göz doktoru, hasta.ama 

tavsiye etti: 
- lki gözlük kullanmanız daha iyi 

olur. Biri yakın, diğeri uzak için ... 
GUIUmseyerek illve etti: 
- Hatt1 ben Uç gözlllk kullanınm. 

CçilncUsünU, kaybettiğim iki gözlüğtl 
ararken kullanırun! 

Sinek 
Bira bardağnun içinde bir sinek 

gören Levl, gayet ustalıklı bir eekil. 
de, sineği yutmadan birayı bitirdik· 
ten sonra g~rsonu ~ağırarak b_!ltıı:4t: 

- a~.ne~.maıe.t! Biranın 1Ç1M~;,M·· 
........... ~ ... ~-' sı .. 
zl lfklyet edecelfm. Blrahanenlzf lca-
patacağım. 

Garson meseleyi örtbas etmeye ça. 
Iııtı ve nihayet Le\'iyi yatqtırdı. Si. 
nek çıkan bira yerine ve params ola
rak bir başka bira getirmeye gitti. 

Levi bfrumı beklerken yanıbqm • 
aakl masada oturan biri gelerek ken. 
disini tanıtı: 

- Ben Samuel ... Sineğin işi bittiy
se bana vermenizi rica edeceğim. 

Btilrim - 09 ln6 eooeı geu fl(lf'· 
tfdatJ hıratdtğından ma1alcam olftWfBI&'" 

""'-
Maznun - Ne ~"' eftndim. 

Bfr parddaU Uç soneden daha 1"(a gf
yileme:a yar 

- 'l!pr.u •t/111am.--. Yahnda 
yıl.ıünilzU tdra.ıinm tbntl tGnJfına ~ 
vhip kettdı Aımldfnl.M tm'fılabs'lecekft. 
niz. 

' 

• 

~ il- • 

- ~ . ' c ... . 
~· ..... . • j ' 

::ı....-----· . -
ıtöNTGEN ODASINDA 

- Kljpoği bera.bm- getirmemeliydrn. 
Kemik göriln.ce d'lytınamıyor. 

8ınema rejbarU - Bu M.am aeur. 
yoyu okumamtf. Timaalı onu baf ta 
da/ındıın tüğil, ayak1arındıcın yakalı
yaot1ktı! 



~ayıro fedeıreDeır aırasnnda 

Şişli Arnavutköyünü, 
Perada Galafasporu 

mağlOp ettiler 
Şampiyonluk kupası Şişliye, stad blı inciliği 
kupası <la Peıaga dün merasimle verildi 
Gayrifedere klüpler arasındaki 

Taksim stadı liki ı;ıampiyonluğunu ka. 
zanan Şişli klübüne kupa dün mera -
simle verildi. Havanın çok soğuk ve 
yağmurlu olmasına rağmen bir hayli 
kalabalık bir seyirci kütlesi önünne 
sabahleyin oynanan Şişli • Arnavut • 
köy B takımları maçını Şişlililer • mü. 
teaddid fırsatları kaçırmalarından 

sonra • attıkları tek gollük galibiyet
leriyle neticelendikten sonra Şişli ve 
Arnavutköy birinci timleri Stad ku -
pası üçüncülüğünü ve dördüncülüğünü 

payla.§mak üzere sahaya. çıktılar ve 
balkonun önünde dizildiler. Stadda yer 
alınış olan bir bando istiklal marşını 
çaldı, sta.d müdürü şampiyon takım 

kaptanını tebrik ederek birincilik ku. 
pasını verdi. Ayni likte ikinciliği alan 
Arnavutköy takımına da bir kupa ve. 
rildi. 

Bu merasim bittikten sonra Adnan 
Akın'ın hakemliği ile başlıyan stad 
kupası maçına takımlar şu şekilde di
zildiler: 

Şişli: Armenak - Martayan} Alber • 
Agob, Şi(krü, Ar§evir - Hraç, Şava§, 
Nııbarı Mikrob., Dircın. 

Arnavutköy: Necmi • Jstavro, Jli • 
Jrnl - Payida, Kamran, Staıtro • Aııes
ti, Gogo, Pano, Koço, Sara/im. 
Sahanın çok çamurlu olması yüzün· 

den düzgün bir oyun tutturamıyan ta. 
rafların ilk ilcıleyişinden sonra Vahab 
gibi en mühim elemanlarından mah . 
rum olan Şişlililerin geçen defa. Pera 
ile berabere kalmaya muvaffak olan 
kuvvetli Arnnvutköy takımına karşı 
hakim bir oyun tutturduğu görüldU. 

Daha ikinci dakikadan sonra başlı
yan Şifili hücumlarından birinde Di. 
ran topu kaleye havale etti, !\ecminin 
çıkış yapmasına vakit bırakmadan 

· yıldırım gibi yetişen Nubar, sıkı bir 
şütle topu Arnavutköy ağlarına tak
tı. 

Şişlinin üstünlüğü devrenin sonları
na kadar devam etti. Bu arada müdafi 

- Istawo ile kaleci Necminin çok güzel 
kurtarışları olmasaydı, Arnavutköy • 
lüler büyük bir gol farkı ile yenilebi. 
lirlerdi. 

İKİNCİ DEVRE 
!kinci devre Arnavutköylülerin 

gayretli oyunuyla başladı ve bu ca • 
lışmalarının semerc~ini, sağ içlerlnin 
kaçırdığı miihim bir fırsattan sonra 
15 inci dakikada füimranm attığı fri
kikten Sarafimin ayağıyla kazandık
ları beraberlikle gördüler. 

Bu beraberlik oyunun süratlenme • 
sine sebeb oldu. lki taraf da galibiye. 
ti temin için bUtün enerjileriyle oynu
yorlardı ki, 17 inci dakikada Arna. 
vutköy müdafii topu elle çevirdi, pe
naltı ... Nubar bu cem vuruşunu çok 
sıkı bir şiltle gole tahvil etti. 

Galib vaziyete çıkan Şi.~li, bu daki
kadan sonra hakimiyeti tekrar eline 
almış oldu ve 33 üncü dakikada Şavaş 
vasıtasiyle üçüncü, 35 inci dakikada 
Diranm güzel bir plasesiyle dördüncü 
gollerini atarak maçı 4.1 kazandı. 

Pera • Galataspor 
Öğleden sonra Pera ile Galataspor 

A ve B takımları stad kupası birinci. 
liği için ka~ılaştılar. B takımları ma
çının Hk devresini Peranm tek sayı. 
sına mukabil Galatahlar frikikten iki 
güzel golle galib olarak bitirdiler. İ
kinci kısımda Peranın mağlubiyetten 
kurtulmak için büyük gayretle çalış
tığı görülüyordu. Baştan sona kadar 

didinen sarı siyahlılar müsabakanın 

bitmesine 3 dakika kala bir korner a. 
tışından istifade ederek beraberlik go. 
lünü attılar, maç da böyle tarafların 
ikişer golü ile nihayetlendi. 

Şazi Tezcanın .hakemliği ile yapılan 
ayni klüplerin A timleri müsabakası • 
na tarafeyn şu kadrolariyle iştirak et. 
mişlerdi: 

Pera: Miço - Vl1stardi, HrUJto - Çi. 
ç.oviç, Angelidis, Çaçi.s • Filipa, Me.si
nc::i, Etyrm, Rambino, Talea. 

Galataspor: l'utas • Ihsan, Ri/at -
Yanoviç, Bııbi, Paskal, • Niko, lstefa
nidi, Angclidis, Nil~, Petrika. 
Müsabakaya sahanın çok çamurlu ol
masına rağmen süratle başlandı. İlk 
anlarda Galatasporlularm idare etti. 
ği top, üçüncü dakikadan sonra Pera. 
lılara geçti ve bu arada Galata.spor 
sağ içi yediği bir tekmeden sakatla. 
narak topallamaya başladı. 

Dört muhacimle oynıyan Galatalı • 
tar, bir müddet daha üstünlüğü mu -
haf am ettilerse de 15 inci dakikadan 
sonra hakimiyet Peraya geçti. Siyah 
sarılılar bu dakikadan itibaren çok 
tehlikeli akınlar yapmaya başladılar. 
17 inci dakikada bir plonjon yapan ka
leciye çarpan Ba.mbino, Vutasm sakat. 
!anmasına sebeb oldu. Bu suretle Ga. 
lataspor topallıy:ın mubacirnden son • 
ra kalecisini de müsabakanın sonuna 
kadar kaybetti. Sağ haf kaleye geçti. 

Pera. kalecisiz kalan rakibini mağ
liıb etmek için bundan sonra daha 
gayretli oynamaya. başladı. Dakikalar 

(JayrlfclTercler şanıpiyo111uiJwm 1-.azancm Şi§lili1er .•• 

_________ Y_U_r_iiy_ı u_"§_»_ıüsabal,-asına 1ştira7;, edenler lla1'-rpi öııiiııdcn hareket ediyorlar .•• 

ş1,11den ı s~lfa eden 

Ve hap 
Güneş klübüne 

gıriyor ? 
mi 

Fransadan döndükten sonra profes· 
yonel addedilen ve bu yü:z:den de gayri 
federe klüpler ıampiyonu Şiılinin an
trenörlüğünü yapan J:zmirli Vnhabın 

tekrar amatör addedilmesi için umumi 
merkez nezdinde çalı:ıtrldığmı d ·yduk. 

Şiılinin dünkü maçına iıtirak etmi· 
yen bu kıymetli merkez muhacim eski 
klübünden istifa ebniı ve deveran e· 
den bir ıayiaya göre Güneı klübünc 
intisap etnıittir. 

Vehap hakkında evvelce verilmiş o· 
lan pl'ofesyonellik kararı ni:z:amname 
mucibince beynelmilel federasyona bil
dirilmitti; binaenaleyh tekrar amatör 
olabilmesi için umumi merkezin değil, 
Beynelmilel Futbol Federasyonunun 
müsaadesi lazımdır. 

ilerledikçe bunaltıcı bir hal alan sarı 
siyah tazyikı, nihayet 25 inci dakika
da semeresini verdi. Bambino acemi 
kalecinin lüıumsuz bir çıkışından ia. 
tifadc ederek takımına ilk golü ka • 
zandırdı. 35 inci dakikada da Mesine. 
zi hafif bir şütle Peranın ikinci sayı
sını kaydetti. Birinci devre böylece 
2·0 Galataspor aleyhine bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci haftaymın ilk anlarında mü. 

dafiin kaleciye vermek istediği pası 

yakalıyan Pera sağ açığı takımının ü. 
çüncü golünü boş kaleye atamadı. Da. 
kikalar ilerledikçe Galatasporlular 
kendilerini tamamen rakip takımın o
yununa kaptırdıklanndan, Peralılar 1 
çok rahat bir oyun oynamaya başla - ı 

dılar. Bu devrenin ortalarına doğru 

Galataspor müdafaasını atlatan Etyc. 
nin kale ağzında demarke bir vaziyeL 
te oaln ı.~mpaya geçirdiği top, Pcra. 
nın sayılarını üçe çıkarmış oldu. Oyun 
zevksiz bir hal almışken, Peralı Taleas 
dördüncü golü de attı, maç da böyle
ce 4·0 siyah sarılıların galibiyeti ile 
nihayetlendi. 

Galib takımda sol müdafi, merkez 
\"e sol muavin, merkez muhacim, çok 
iyi idiler. Peradan Etyen, Bambino, 
Mesinezi, Çaçis, biraz da Vlastardi 
muvaffak oldular. Fencrbahçeli An _ 
gelidis eski klübünde arkadaşlariyle 
bir türlü uyuşamadı. EN. ER. 

Yürüyüş müsabakası 
Hem fert hem takım itibarile 

Halkevi bırınci oldu 
Beyoğlu Halkevi tarafından hazır

lanan yürüyüş müsabakası, dün sa -
bah, Beyoğlu Halkevi önünden başlı
yarak Maslak karakoluna gitme ve 
Şi§li tramvay deposuna dönme sure. 
tiyle 25 kilometrelik mesafede yapıl. 
dr. 

Yirmi iki atletin iştirak ettiği bu 
müsabaka bir hayli karışık ~eçti. Mii. 
sabıklar yüriiyüşten ziyade bir rnuka. 

YürüyÜ§ miisabal.:ası bcı§larlce>ı ı·c 

vemct koşusu şcklınde hareket etti • 
!er. 

Neticede birinciliği bir saat elli ye
di dakikada Halkevinden İbrahim, i
kinciliğ Akmspordan Reno, üçüncülü. 
~U de PE:radan Jak kazandı. 
Takım itibariyle: 
Birinci: 5 puvanla Halkevi. 
lkinci: 8 pu\·anla Akınspor. 
C'çiincü: 13 puvanla Kurtuluş. 

miisnbı1•1ar Tal.sim abidesi önii.ndc .•• 

Bisiklet 
Jstanbuldaki müsahak ıda yine llaralambo birinci geldi 

Aokar~dakl yarış geri bıraliııdı 
Havanın ya:;nıur \'C riizgfırlı olma. 

sına rağmen, neticesi İstanbul birin. 
cisini tayin edecek olan seri bisiklet 
yarışlarının dördüncüsü dün Mecidi -
yeköy • Kefeli • Mecidiyeköy arasın· 

da ve 40 kilometre üzerinde yapılmış· 
tır. 

Süleymaniycden Haralambo bir sa
at on dört dakikada bu mesafeyi kate· 
derek birinci olmuştur. 
Feneryılmazdan Torkum Kireçbur. 

virajında düştüğünden üç dakika 
farkla ikinci gelmiştir. 

Galatasaraydan Muhsin yarışı yarı 
yolda bırakmıştır. 

Ankara, 17 (A. A.) _ Bisiklet a. 
janlığı tarafından tertip ve ilan cdi· 
len vites e~zersizleri, bu sabah Ak-

ıcıiprü süvarı karakolu önünde bir ki
lometre mesafe üzerinde yapılacaktı. 
18 bisikletçinin hazır bulunduğu bu 
ekzersizlere sabah saat 10 da hafif bir 
yağmur altında başlanmışsa da gittik. 
çe şiddetini arttıran yağmur, ekzer . 
sizlerin devamına imkan bırakmadığın 
dan hakem heyeti karariyle ba§ka bir 
güne bırakılmıştır. 

Bir hafta geri bırakılan seri yarı§
ların altnıcısı, 24-4-1938 pazar günü 
sabah saat dokuzda başlamak Uzere 
75 kilometre mesafede ve Çubuk köyü 
yolunda yapılacaktır. 

Bugüne kadar yapılan beş yarış ne. 
ticesine göre bisikletçilerin onuncuya 
kadar olan puvan vaziyetleri aşağıda 
gösterilmiştir: 

Ankaradaki 
1 - Eyüb Yılmaz, Ankaragücü 9 

puvan. 2 - Nuri Kuş AnkaragUcU, 
10 Puvan. 3 - Erdoğan Ankaragücü, 
12 puvan. 4 - Yakub Ko~nr, Çanka. 
ya - Demirspor 29 puvan. 5 - Kam
ran, Ankaragücü 30 puvan. 6 _ Os -
mnn Güneş, 31 puvan. 7 _ Alfi.eddin 
Ankaragi.icü. 35 pıtvan. 8 - Halid, G:ı. 
latasaray, 39 puvan. 9 - Mehmet, 
Güneş, 47 puvan. 10 - Faruk Güneş 
59 puvan. lO - Muzaffer Muhafızgü. 
cü 59 puvan. 

atletiznı müsabakaları 
Ankara, 17 (A. A.) - Atletizm teş

vik müsabakalarına bugün şehir stad
yomunda devam edildi. 

Teknik neticeler şunlardır: 
1000 metre "gençler" birinci Hakkı 

(Güneş) 25 611. İkinci Halil (A. G.) 
3. 1012, ücüncü İsmail (Güneş) 3,1013 

200 metre gençler: 
Birinci Hasan (A. G.) 2 516, ikinci 

Oğuz CM. G.) 2,6. 
100 metre büyükler: 
Birinci Galib (D. Ç.) 2,54, ikinci 

Adnan (D. Ç.) 2,59, üçiincü Orhan: 
(H.) 3, 1017. 

100 metre gençler: 
Birinci Baha (A. C.) 13,6, ikinci Sa. 

mı (Güneş) 1, 36110. Üçüncü Nihad 
(D. Ç.) 13 8110. 

5000 metre mukavemet: 
Birinci Mustafa: (M. G.) 17,36. İ

kinci Selim (D. Ç.) 17,53, üçüncii Ali 
CM. C.> 17. 

80 metre kızlar arasında: 
Birinci Meliha {B. T. O.) 12 6110, 

ikinci Mebrure (B. T. 0.) 12 8110, i.i. 
çUncü (B. T. 0.) Pakize, (B. T. 0.) 
13, 5110. 

Sırıkla irtifa: birinci Mehmet (G.) 
3,10, ikinci Se'çuk (H. t. Y.) 2,95. 

g1 topu atma: kızlar .. 
Birinci ~Icliha: (B. T. O.} 4:1,13. İ

kinci Nevbahar (B. T. O.), 42,37, ü. 

çüncü Fnhamet (B. T. O.) 3,39. 
Uzun atlama: 
Birinci Semih Lutfi (G. B.) 5,87. 
ikinci Faik: (G.) 5,63. 
Üçüncü Feyyaz Harbiye 5,58. 
Uzun atlama küçükler: 
Birinci Hayri (D. Ç.} 5,09. 
Jidnci Hayri (D. Ç.) 4,82. 
Üçiincii Nihad (D. Ç.). 4,72. 
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Tayyareci 

Liodberg 
Küçük bir ada 
satın a ıyor 

Bir uçuşla yeni dünyay; A~·rupn.ra buğ. 

.laynn tayyareci l.indbcrg, Fransıınm BrÖ
tnnya s:ılıılindc Por - Ulan lımnnııın yukııı 
Sen - J llıJa udu~ında kıırısı ve muılaıı• 
Aleksi Karcı ılc bcr.ıbl!r oluru;)'or •. '!al':)D. 
reci bumda taıııaınıle sakin \'e nııııızc\ i 
bir Jıayul gcc;irmckte, ve bilhnssn guzetccı. 
lcrle kal'iyyen konuşıuıııııuktndır. Pnrı • 
Suvar muhnrrırlerını.len liinsi Undlıcrg 

ile konuşruıığa çnlışıııış, buna nıuvurıak 0-

Jnrnaınış, yalnız l:ıyyurecının ılc:rıde l'BP· 
mak istedıRı ışlere daır bir tukıııı tusav. 
\"Urlarmı öğrenmişlır. Mulıarrır anhılılor: 

•• Bu makaleyi hem eJınn şarabı, lıerıı de 
tuzlu tereyağı kokan kliçuk bır Bröton kuh 
vesinden yazıyorum. Peııcerclerın kenar. 
Jarındakı rnflıır Ozerıne tııkılıııış çıııi kfi 
selerc kadar her şey ıcrtcııııı.. l'eııcetcler. 
den bir lnncsı açık. Açık pcııt'eı eılcıı !Jıraı. 
Ueriıfo dcıı ıze 11erııılıııış o•un ufuk ulıık lııı 
ltıkım adacıklar 8lirtı.> oruııı. tlunı cok gu. 
zcl. Kiiı:uk i.>cyaz bulullıır mıısırıavi sema 
da koşuşuyorlar. Hnrekelsiz dcnızde odalar 
tıpkı demir utnıış ı;eınıJcre lıcnıı,>or. Uu 
ndulurın en yakını Sen - Jıldadır. liu ndıı 
doktor Aleksl Kıırcle aittir Uoklor l.i!Joı u. 
tuvurını lıu adııcıkta kurdu. Ornda ı.ıııı ı 
kalp üzerinde nraştırnıal;ırına ve tecrü 
bclcrlne devam ediyor. Uu ışler için l\c, 
l·orklaki Hokfeller muesscsesı Lındlıer8e 
ve doktora yardım etmekledlr. 

Llnd!Jcrğ ve Ze\•cesi bu odacığa yerleş. 
mlşlerdır. Birçok g:ızetecilcr he)huıle yere 
sükün içcrisını1e yaşamnğa karar vermiş 
eski layyorecl ile söruşmeğe çalıştılar. Fa. 
kat daima rcddolunılulor. 

Allın papatycJerle dolu ormanlar arasın. 
du çok lntlı lıir .)'okulukıan sonra Poı 
Bfona selınce ilk işim .Sen J ılda adasına 
beni ııoturecck lılr nakil \•usıtası arumnk 
oldu. llı,:r b:ış rnrdu~uın sandalcının ce
vabı bırıbirınc benziyort.lu:. 

- Sızı oruyu söltircrucm. 
- Niçin. 
- l'ılııdıım Knrel öyle isliyor. Ada kon. 

dlsinin malıdır. 
Deni ndilya götürecek bir sandalcıyı bul. 

mak ve onu iknıı etmek için bir çeyrek sa. 
at icap elli. 1Jcrlıal yelken açtık ve adaya 
doğru yollandık. 

Sund;ılcı l.ınctbergdcn bahsediyor: 
- Uüıı kendisini sördüm. Arasıra şehre 

iner. 
- Bugfin de indi mi T 
-- Hılıııiyoruın. ~ • 
Adaya Ynklıışı;roruz. Ensi:ı:. uzun, kaya. 

lıklar arnsında şeride bcn:uyen bır ıoımık 
yığını. Görünüşü insana neşe \'ermiyor. 
Ve hallı1, e rıırJı bir ınaıızıırıısı vur. 

Sandalcı akıntıya karşı koyınnk için so. 
lu?·a oluya ç:ılışıyor. Uu akıntıyı ge~ ııek 
Jçın .r.ırıın s:ıat lılzım. Nihayet kıyıya ya. 
naşt.'k ,.c eve doRru yürOnıeğe başJndım. 

Lındl.ıergın oturduğu ev kül renı;ı bo)'nlı 
çok csld bir binndır. Huna bir takım ilave. 
ler )apıJmı~: Bir ahır ve IAboratuvarlar. 
Beyaz bir çil Lalıçeyi ihata ediyor. Kapı 
açık. Çıngınık yok, olıınca sesimle boğırı. 
yorum. Jki kadın sörünüyor ve şaşkın 
şaşkın bana bakı:rorlnr. 

- Albay l~ind!Jergl görmek istiyorum. 
Dana biç cevap vermediler, fakat ıs. 

rar edince: 
- içeriye giriniz ve blzmclciye soru. 

nuzl cevabını oldun. 
Geniş bir taşlık, eski döşemeler, koltuk. 

Jar. Elrııfıma bakarken hizmetçi kadın gö. 
rilndı.i \'C beni görür görmez il.k sözü şu 
oldu: 

- Albay Lindberg burada değildir. 
._ Benr .. • 

- Burada deltildlr diyorum siı:e. 
Israr fayd:ısıı:, e\•den çıktını ve snhlle 

do~ru yürüdüm. Sııhıle bembeyaz bir Ka
no otomobil yannşnııştı. Sıyuhlıır giymiş 
bir kadın, dalııı gene bir kııciın ve kumrul 
bir erkek. Acaba bu adanı Lindbcrg mi't 
. Knlbirn ~·arpnıağa b.'lşladı. Onu doğru 
yürüdı.iın. O dil beni görünce adıınlıırını 

hızlandırdı ve eve do~ru koşorcasıııa l' ü
rümclie b:ışlndı. (ienç kadın da erko!iınılıın 
bı:ı:luntlı. O \'akil emin oldum. Uu l.lnd
berg ve karısı idi. Hen de onlara doğru 
:rürürlccıı siyah elbiseli ihtiyar kadın yo. 
lumu kesti. 

- NcrC')e sldi)orsunuz? 
r..cı·ıp verm lyerck yurümek istedim. Kız 

dı ve hn;)'kırdı. 
- Gazctccısinlz değil miT Bu :ravallı a. 

damdan ne istiyorsunuz? Onuıı Jn l•crhnn
gl hir adanı gibi istirahat elıncğc lıukkı 
yok mu? 

- F.''<'I, hakkınız var, fakat .. 
- .Pakntı, falan yok. Buradan gidiniz. 
- Bun:ı bir şeyler söylemez misiniz? 
- Hıçbir şey •• 
- Voklor Kareli görmez miyim? 
- Doktor Nevyorktadır. 
Koluma girdi. Beni Adeta sllrükler gllıi 

sandalıma götürdü. Sonra sandalcıya çı. 
ltışh. 

- Sıı\ın l.ıunıya bir daha kimse:ri seUr. 
mc! 

Port Blana döndükten sonra, meşhur 
tayyareci ile alış verişi olan bir fik<'ar ha. 
na şunlan enlnttı: 

- Lfndhcrfl hlr tırfıı ıınlın nlrrnk nh.·C'lln 
dedir. Sen - JIM:ı nd:ısının ark:ısın<1a hlr 
arJacık vardır: Jllllyeır ad:ısı. nu ada Am
bnıvaz 1'oma isminde bir muslkişiwtsnı 

t: \KU-< - ~ksam nostnın 18 NiSAN - 1938 

TElbEVüZVON 
Dün bir lıulqaqdi, buqiin bir hakikattir 

lEIMl ~eç bDr sama soınıra, yaUınaz blYıttltlın dOıınyadaıra geDeuıı sesaeırı 
Clang.eme~De lka11 movacak, evDmDzde~n teDevnzyon c:lhazınon 

~erdesn üzeırDndla k&Dınıatı seyıredece{lnz 

Sağda gördüğünüz gUzcl 1cadın, teıcv izyona en iyi giden tiptir. Yüz. 11zlln 

ve incedir. Saçlar siyah ve muntazam dır. Bıt kadının günfhı birinde tde
vizyon yıldızı olması umulabilir. Diğer resimlerde, bir stildyoda teelvi;:yon 
alınışını g~riiyorsunu::. Bol M§cdeki kadrnm 11üzii lclcviz11.on içi!J hiç de 
mU:taft rteğjldfr. 

Radyo - Televizyon 
Evlerimızde oturduğumuz haLde 
hizi harp me1Jdanlarının göbeğine 

götürebilecek 
, ....................... _ .............. ••-•••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••: 

1 
Hadyo - telcı:ızyonumuzım opa1lô1ii1ıuen şunları ışıtecı:ğımız gün uzak de- i 

ğildir: ''Allo, allo .. Brırası Paris radyo is , .. yonu ... Şimdi, Çıne yolladığımız i 
. .•. ~:'::1.~!! .. ~!!~~-~!:!.':!!~!~ .. ~.~~~~~~!!i .. !~~~l:~~!!.!:.~~:~:!~:~.!~:.~'=~r.~.~!:: ..................... i 

Y ENl bir keşit, medeniyet fileminın kı .televızyon cilıa~ıııın perdefil Wt:rınde • yapılm15a benzi yen kfü;iik hir müstatil 
kapısını vuruyor. kAınatı seyredeceğız. var. Hakikatte bu mu:;tatıl taıyık edıl 

Her yeni keşif gibi bunun da iyili~n- Evimize giren ışık bize hayaller, dünya miş foto - elektrik hücrelerinden başkı:ı 
de.o bahsedenler var, tabii kötülüğünü manzaralan getirecek. bir şey değildir. 
söyliyenler de çok.. Radyo bize uzak memleketlerden sesler Foto. elektrik hücresi asnmız mühen 

Medeniyetin getirdiği her şeyi, beğe- getirirken hayalfıta dalar. ve görrnedıği · dislcrinin en yüksek bir icaciıdır. Bize 
nenler kadar, beğenmiyenler de var .. O- miz, bilmedığimiz bu memleketlerin na- sesli sinemayı foto • elektrik hücresi te 
tomob'l kazalannda ölen insanlıudan sıl o!d~nu uzun uzun düşünürdük ve min etti. 1937 Paris sergisini 33 mi1yoı 
otomobili, tayyare kurbanlarının sayı· belki de bu düşünce zamanlan hayatımı insanın dolaştığı bu sayede tesbit olun 
sından tayyareyi, şimenditer kazaların· zın en tath dakikaları olurdu. Fakat ar· du. Bu hUcre, in!'3n sesini foto~af diyal!· 
dan şimendiferi mesul tutanlar her zaman tık bunları düşünemiyece~ız, tatlı ha· ramlan halinde bir yerden haşka hir ye 
görülmüştür. "Gece uykum bozuluyor!,. yallerimiıden ayrılmak ıanm. Çünkü re naklediyor ve hayalleri, resimleri saat 
diye e\.ıne telefon almıyanlara, "Gürül· manzara bir hakikat olarak karşımızda te 300.000 kilometrelik süratle kafa içe· 
tüden rahatsız oluyorum., diyerek radyo drr. ric:inde dolaştırıyor. 
aleyhine bar bar bağıranlara her millette Birkaç sençdenberi Alimler dGnyaya · f3u ~Jetin en basit ve en ufak modeli 
bolbol rastgeliyoruz. Havacfa elektrik yeni hir evlat getirdiler. Bu icat şimdilik ni 1937 Paris sergisıni gezenler t!'örrlii 
mevcelcri ço~alclıkça çıldıranlann arttı· bizim çok hoşumuza gidiyor. çünkü kü- Muhtelif manzaralan vüzuh ile scyrecle 
ğmı iddia eden doktorlar da yok değil.. çüktür. Kuvvetsizdir. beceriksizdir. yenı bildi. Bu küçük aletin ismi tkonoskop 
Terakkinin yürüyüşünde bir garabet var söylemeğe başlayan hir çocuk gibi keke dur. Küçilk bir otomobil üzerine yeri~ 

Medeniyet ı!erlcdikce evimizin içerisine liyerek konuşu~·or. hiltün bu haller bizi tirilmiş film alan bir makineye çok heJı. 
giriyor; tıpkı bir teklifsiz mic:.<!fir gibi. eğlendiriyor. Henüz şimdiden ondan hO ziyor. Otomobil Paris sokaklarım dalaşı 
Kalorifer boruları. telefon t<>Jleri, radyo yük bir şey beklemiyoruz. Lakin mühen· yor. Ve tıpkı sinema için film alınır gihı 
mevceleri hu saygısız misafirlerin en ön· disler bu çocuğun üzerine titrivorlar film alıyor. ve hu filmler F.vfel tel~iz iı: 
de gelenleridir. Hepsi ayni gayeyi takip çocuk hilvüyor .. Bir gün tamamen büyü- tasyonu va~ıta"ile cierhal sergideki mat 
ediyor: Görünerek. yahut görünmeden yecek, kalkacak .. O vakit iyilik ve fena· buat paviyonunun beyaz perdesi üzerin-
içeriye giriyor. Daha çok ısınmamızı. da· hk kudretini gfü:terecek. de aksettirilebiliyor. 
ha çabuk konuşmamızı. dünyanm dört Her yeni icat da böyle olmadı mı? Si· Fransada ilk televizyon tecrübesi on i· 
tarafından haber almamızı temin ediyor. nemada yeni doğarken böyle itimatsız· lci sene evvel Olenpiya sinemasında yapıl 
Şimdiye kadar l'\.imizin içeri$ine dışa· tıkla karşılanmamış mıydı? mıştr. O gün seyircilere, bir dansözün. 

ndan yalnız sıcaklık. ışık ve ~ giriyor- Yeni icat henaz sanayiin işine yanya- bir timsahın ve bir tencerenın televizyon 
du. Oıcıamtaki hAdi~leri 'r'alnız kulaJtı· cak hale gelmemiştir. Fakat rn.horatuvar- la hayallerini gö$terdiler. Fakat bunları 
mızla dinliyorduk Fakat fen hunu kafi da havkınyor. annesi ve babası gibi kı- görenler ne olduklarını güçlükle anlıyor-
görmedi. Ve televizyonu icat etti. mıtdanıyor. tardı. Çünkü o vakit bir resim ancak 180 

Yann. yani birkaç ay sonra • erg~@- Bu icadın babası sinema, annesi rad· çizgi halinde nakledilehiliyordu Bu çizgi· 
lecek sene • yalnız hatOn dünyadan gelen yodur. lerin arası perde üzerinde tamamile gö 
sesleri dinlt>mPJde kalmn~rak t"\imizde- Tele,·izyon. annesi ve balmsından daha rünüyordu. Bu çizgi sayıları ~neden se 

• ç-.•··•1< taımmiim PriN:ek .. Çünkü çok ha· neye arttı. 405 e karlar çıktı ve en niha

mnlırlır. Bu ortam hlrkııı: ""nf' ""'''l'I lııı n 1 
. d:ıyı almış, fi7.rrinıfc hlr ş:ıto rnptırnw;tı. 
u~ uşurlarsıı J.lnrlherg adayı alnr:ık ve ıa. 
borntuvarlbrını dNı)'B ycrlcşlirccek ... 

~it hir fi1et.. Tr~'u hir cıi'3fve hf>miyor. vet 15S i hulötı 40:1 ÖPn \'tıkarırla ~fo çiı 

Şi~nin ho\'11 20 rarıtimctre uzunhıl!ıında: 'ti S<l\'tlarını artık farkr'l<>mivor Binaen· 
kamı ancak 20 santimetre yanın kutrun- alevh hara! çok vnzih oluyor. 
da bir küre. ş:şenin kamında mikadan · lkonoskop, televizyonwı yalnız ruhu· 

dur. Alf'te birçok teferrfüıt iHlve edilmiş 

tır. Vakıa çııgı lerin ısu d~n 450 t- ~·ık

ması eski aletlerin kullanılmasına 1mk~n 
bırakmadı. Pariste eski aletten edinmi~ 
1000 kadar şahsı ve müesseseyi epeyce 
ıiyana ooktu. Fakat birkaç ay ıçerısinde 
yeni sistf'm makineler ucuzhyacak. bol· 
ıanacak, ve herkesin kullanahileccğı bir 
-ıekil alacak .. Ziyan görenler bir harika
nın nimetine yardım ettiklerinden dola~'l 
rnnteselli olabilirler. 
Artık manialar yıkılmış sayılabilir. 

relevizyon dünyayı teshir edecek. Film· 
\er, operalar. tiyatrolar, maçlar teltviz
yonla seyredilecek. lngilterede Miki film 
teri renkli olarak televizyonla veriliyor. 

Televizyonun nimetinden sonra radyo -
televizyonumuzun oparlöründen §Uman 
işitecf'ğiz R{ln uzak değildir. 

'' Allo. allo, burası Paris radyo televiz
yonu. Şımdi. Çine yolladııtnnız muhabi
rimizin gönderdiği fotoğraflı telgrafları 
göstereceğiz. Japonlar bü}'Ük bir şiddet
le hücum ettiler, Rus tayayrelerine da· 
yanan çin kuvvetleri muannidane muka
vemette bulunuyor. (Evimizde perde ay
dınlanıyor. Birdenbire kendimizi harp 
meydanının ortasında buluyoruz. Müthiş 
bir manzara: Boğucu gaı bulutlan kesif 
tabakalar halinde yer üzerine iniyor: tay 
yareler havada dola'iryor, obüsler patlı· 
yor. mitralyözler hücum edenleri biçiyor, 
ve spiker izahat veriyor. Tıpkı bir futbol 
maçını anlatır g1bi. Birdenbire daha şid
detli bir infilAk sesi işitiliyor. Tele\iz.. 
vonumuzun perd~i hirdenhire karnnlık
l:lc:rvor. Rir ohüs lkonmkopun ~i\zGne 
~""'h ve rmtlnttı Reş cfakikcı sonra rad
yo · trle\'izyon hir top frlillesilP muhhirin 
öldü~ünü ve yerine geçen muavınının 

.(Devamı 15 inoiMJ 



Tıpkı bl': ro~~ 

Bir h~Ydud~~iğ• ~:'eğ~~~~ 
- Dlmfiu sr.ıtıımızdan mabad - haysıye ··ziinden beni öldürür! S,n 
Kız, Altesin °bu sözlerine inaJU111§· da.ytlı~ Y:1 ··1dürUrüm ama öldürül· 

k öldürtürüm, 0 ' 
Fakat yine üzerindeki fazilet ve iyili . ı .. temem· 

memı IR • Tür' k d ğil. d" kabarmış: 0 sefih kadın • ki. bır .. e ı 
- 1yi ama, demia. Ben sana nasıl · •• ;ı.,,Unden bir Tilrk duşmanıydı • :.- ve ıç ,.... sefal .. d 

varabilirim ? Seni Remziye seviyor ve bas Türk olan kocasım et ıçmb e 
sen yalnız onunla... . . ( öldürdü. o gUul. kadını,_ bu mektu u. 

- Remziye bu işlerin hepsini bilı- mu yazmadan bırk.~ç .. gün _evvel Pan-
yor. Bu fikri bana veren odur. !ster. altıda gördüm. Yuzune çıller, pe~çe 

g e lekeler basmış. A vurtlan çok-sen gıt sor! demiş. . . penç "k 
Bana geldi sordu; anladım ki esırı mUş. Eski güzel parmakları kemı • 

o!duğum Altesim böyle istiyor. kemık çıkmt§. Allı~ı al~ı~,. d.~~ 
_ Evet. dedim. Ben söyledi.ın. .. .. düzgün geçiyordu. Kendısım hfila eskı 
Bir gün Mahmut Nadir geldi, yuzu (Pangaltı kraliç-esi) sanıyordu. alçak 

sevinçliydi, bana dedi ki: kadın! Benim kadar olsun f~~i~~ti yok· 
- H:ıdi Almanyaya gidiyoruz. ha - mUJ· Ben h=~ olmazsa. ~n kotu tara -

:z.ırlan ! fında.n olsun Alt.ese baglıyım. O, ha-
- A! A ! ]';eylinin işi ne oldu? . yatın hiçbir çivisine olsun ilişip kala. 
- Onun işini bitirdim. Ş~mdi ga.l,Z· madı. 

lerin hususi müşaviri sıfatiyle v~ . • Bu da. nev'i eahsma mahsus olan 
manyadaki şark işlerinin tetkikıne benim, nev'i kendime mahsul' olan bir 
memur olarak Be~line gidiyorum. Ha- duş"' üncem! 
zırlanl Bir küçük Roma hikayesi daha: biz 

_ Kızın işini nasıl bitirdin? Romanın en büyük otelinde ve kendi 
_Vekili umumisi değil miyim? Ba.- paralarıyla iflasa sürüklenen prens ve 

oasmdan anasından ne kaldıysa sat· prensesle ... başkasının paral~r_zyla ge· 
tını, savdım, gidiyoruz. çinen iki prenses ve prens gıbı yaşar

- Anladım! alçaklığın en sonuna ken bir budala tanıdık. 
erdin Altesim! Merkum budala. kendisini güzel ve 

_ Zannederim. Ama iyi oldu. Sc. kuı-vetli bir erkek sanıyordu. 
ninle birer prens ve prenses gibi ya- lstanbulda Felemenk. Ticareti şar
şarız. Korkma! Hayatta y~Jnız .. ~ kiye, Atina, Krediliyone bankalarını 
zeval yok! Sen daima ben~ gogsw İ dolandırmış. Romııya gemiş, av bek. 
mün üstünde canlı bir tesellisın. Deği liyordu. 
senin varın yoğun, benim varım yo. Bir Afrika prensesi bekliyordu. 
kum da senin. . . Hangi prensesi bekliyordu. 

Almanyaya denizden ve Brendı.zı - Hangisi olursa olsun değil. 
· "k Roma· Roma. - Viyana. yoluyla. gıttı · de ts- Tulum gibi şişman olacak. çirkin 

nm en lüks oteline konduk. Otel olacak, kıskanç olacak, mendebur o-
tanbuldan gelmiş bir karı koca daha lacak. geceleri yatağının ve odasının 
vardı. Prensler gibi yaşı~orlar.dı. her tarafını pis pis kokutacak bir pren 
Prenses aşağı, prenses yukarı. d~k: ses .. Veya, prenses kırması! Yalnız 
Ieri güzel kadın, kocasını koca gıb~ zengin olacak! 
değil, para yeri açık bir ba~a çekı Aklı sıra bununla seviı;ccek, evlene. 
gibi kuJlanıyordu. Ben de aşagı yuka. cek ve paralarına - karga leşe konar 
rı bu karakterde bir kadınım ama, bu gibi • konacak! 

kadar değilim. Kadın zavallı herifi Afrik~seslerinin gözleri açıl· 
olduPnU cfiiliin...,.... -t mıftll", kafalı herif yerine, İL 

soyup soğana çevfrfyordu. Se ~ kandinavyanm un perçemJf, feftall 
sı dudaklarını iUraz yollu şöyle bir yUzlU delikanlılarını bulmaya 11qla • 
kımıldata görsün, kadın gözlerini ö~l~ dılar. 
bir açış açardı ki, kocası Van ~edı~ Böylesine budala denilmez de ne 
önündeki fındık sıçanına dönerdı. Bır denilir! 
giln Mahmut Nadire söyledim: . Romadan Berl:ııc gittik. 

- Altesiın ! Nilüferi neye perışan Orada da bir maça kızma (maça 
ettin? İşte sana iki zengin insan. Ko· be . olur da maça ktzı olmaz mı?) 
caya vur tozut, kansından al. karıya ra:eldik. Kocası Berlinde sefaletten 
vur tozut kocasından ı::ek ! ve doğruluktan öl Urken. bu kadın ~-

Bir kal:ıkaha savurup dedi ki: tanbulda elmas veya emlak k~ılıgı 
- Bu koca böyle bir kocadır am~, ve yiizde kırk faizli borç para venyor

bir tane ceketinin dış sağ cebinde, ~ı~ muş! 
tane de pantalonunun kıç cebinde, ık Altesime çıkıştnn: . 
tane tabancası vardır. _ Sen yalnız Nilüferlere n ~~~ 

-- Olı;;un ne çıkar? d' .... sallat olursun? Yanaş bu elice Y - di · ver ıgı 

Otonıobili kim 
icat etti? 

Dünya otomobil sanagiinin ilk tem.elini atan aJam 
bir lokomotif makinistinin oğludur 

llk otomobili kimin yaptığı ve onu kt· 
min icat ettiği birdenbire halli kolay ol
mryan bir meseledir. 1770 senesinde Ni
colas Joseph Cugnot adında bir adam 
istimle işliyen ilk arabayı yapmıştır. On
dan f!Onra hemen hemen bütün bir a<:;ır 
daha birçok mühendisler kendi kendine 
yürüyecek bir araba vücuda getirmek içitı 
uğraşmışlardır. Ancak bunlardan hepM 

muharrik kuvvet olarak buhan seçmiş
tir. Binaenaleyh dahili ihtiraklı motörü 
icat eden adamla bu kabil arabaları icat 
edenler arasında bir münasebet olsa hile 
bu pek uzak bir münasebettir. 

Maamafih bu işi incelerken istimi ve o
nunla müteharrik arabayı vücuda getire
ni hesaba katmazsak bile mesele gene 
halledilmi, olmıyacaktrr. Çünkü 1807 se
nesile 1885 senesi arasında müteaddit 
dahili ihtirakh motör tecrübeleri yapıl
mıştır. Eğer tecrübelerin muvaffakiyet ve 
ya ademi muvaf fakiyeti nazarı itibara 
almnuyacak olursa ihtira beratının lsaac 
de Aivaz adındaki bir İsviçreliye verilme
si dolru olur. Bu adam dahili ibtiraklı 
bir motör vücuda getirmiş ve 30 ikinci· 
kanun 1807 de bu ihtiramın imtiyazını 
almıştır. Maamafih bu buluş bir türlü 
tatbik sahasına konamamış ve tarihte 
sadece bir vaka olarak kalmıştır. 

Tarih, bu ilk vakadan 55 sene sonra 
Etienne Lenoir adlı bir Fransımı dahi· 
1i ihtiraklı bir matörle müteharrik garip 
bir arabayla sokaklarda dolaştığını da 
kaydeder. 1865 senesinde Siegf~e? Ma~
cus adında bir Alman mühendısı bu ış 
üzerinde esaslı olarak çalışmağa ba~la· 
mıştır. Marcus pek meşhur bir mühen· 
d1s olmakla beraber ortaya çıkarttığıma· 

tfrln kadına! 
- Bu kadm, dedi, tim.dilik fazilet 

satıyor. Sağlam rehin kal'fdığı, yU.z
de kırk faizle para vermekten başka 
bir §eY düşilnmilyor. Sefaletle ö1en 
kocasmm hatm için metresi on dokuz 
liraya ipekli, (siyah) roblar giyiniyor. 
Hem bu, (yanın TUrk) tür. Kolay ko.. 
lay sa.mimtlik göstermez. 

Bravo AJtesim ! Çok akıllıdır vesse
llm ! Sahiden, bu kadın da, Romada. 
ki para prensesi gibi bir (yarım 

Türk) idi. Ben nasıl ki yarı Parisli, 
yan Berutlu, yarı İstanbullu biriy· 
sem. o da (bu izahat tarafımır.dan çı
kanlmıştır. ÇUnkU bu bayan bugün 

dan biri şimdi Viyanadaki sanat müze. 
sinde saklıdır. 

Bu ilk neticesiz tecrübelerden sonra 
kendiliğinden yürüyen araba yapmak he-

ı vesi bir müddet unutulmuştur. Bir loko
motif makinistinin oğlu ve bir demircinin 
torunu olan Kari Benz 1885 senesinde~ 
Almanyada Manulein'de ufak bir atölye.. 
de bu meseleyi tekrar kurcalamağa baş· 

' lamı5br. 
Benz de muvaffak olan bir ldşife, bir 

. ! muhterie has bütün evsaf bulunuyordu. 
· · ~ 1.S1' Bir iki sene ufak gaz motörleri vücuda 

l '. . getirerek tecrübeler yapmış, bu motöt-
~ ! Jcrin arabalan tahrik i§inde kullanılabil• 

~ mek ihtimallerini düşünmüştür. 

1885 de Bcnz'in metjdana getirdiği 
ilk otomobil 

kinelere mükemmel birer ihtira gözüyle 
bakılamaz. Buluşlarını ıslahtan ziyade 
mütemadiyen yeni şeyler bulmaktan hO§· 
Janan Marcus dört tane model vücuda 
getirmiştir. Dahill ihtiraklı motörlerle 
mücehhez bu zatülhareke arabalardan 
birincisi 1865 de i1ana1 edilmiştir. Ôlnrü· 
nün mühim bir kısmını Avusturyada ge-

çirmiş olan Marcus Viyanada vücuda 
getirdiği bu ilk otomobili iki arkadaşının 
yardımile iterek tenha bir yere g~ürmüş, 
orada mütecessis gözlerden uzakta tecrü
besini yapmıştır. Araba 200 metre kadar 
kendi kuvvetile yürüınü~. sonra makinede 
bir arıza çıkarak durmuştur. Marcus bu 
arabayı bir daha kullanmıştır. Maamafih 
kendi kendine yürüyecek bir araba icat 
etmek sevdasından da vazgeçmemiş, bu 
ilk tecrübeden sonra tamam üç araba da
ha vücuda getirmişse de bunlardan hiç
birinde muvaffak olamamıştır. Bunlar-

lstanbuld& oiup b.lzfm puaportumuzu 
tqmıaktadlr.) 

işte bUtün bu maceraiarm arasında 
bana en çok dokunam Neylidir. Altes 
N'eyll ile gecelerce kaldI. Kıskanma • 
dım.. Haftalarca uğraştı, hırçmlanına. 
dnn. O, nasıl olsa benimdir. Fakat bir 
çocukluk arkadaşımm, bana daima i
nanmış ve benl daima aevmig birisi. 
nin düştüğü • daha doğrusu dUşUrill
düğü • hayat bende, Malunut Nadire 
karşı bir hiddet ve nefret uyandır • 
mıştır. Neye yarar ki ne uyandırırsa 
uyandll'Sın, ben onun tesiri ve hUkUm
ranlığı altındayım. 

( M abadi yaran) 

Maamafih zihninde tasarladıiı plAm 
tatbik sahasına koymatcı birdenbire imo 
Un bulamaml§tır. Evvela. ortakları hu 
i§e Ia.znnolan ufak sermayeyi vermemiş• 
ler, sonra da istediği vesait ve alatı elde 
edememiştir. Maamafıh bütün bu ıorluk· 
lara rağmen ve ortaklamıdan saklı olarall 
atölyenin arkasında gizlice ilk Benz ara• 
basını meydana getirmiştir. Muharrill 
kuvveti bir beygirden daha az olan bu 
üç tekerlekli ilk otomobil dört esas nok .. 
tada bugünkü otomobilin hemen hemen 
aynıdır. Bu, Benz'in isabetli görüşüne en 
mükemmel bir delildir. O zamana kadar 
ilk defa muvaffak olan kenliğinden mü· 
teharrik bu iptida! arabada da tıpkı bu· 
günkü otomobillerde olduğu gibi ihtiralC 
elektrik şeraresile oluyor, motör su ile 
~yor, diferansyel tertibatı ve bir de 
mihanik{ tarzda i~iyen dahili valf bulu· 
nuyordu. 

Tecrübenin yapıldığı ilk gün araba a
tölyenin dU'\ıcırma çarparak fena halde 
zedelenmişti. 1885 senesi sonbaharında 
yapılan ikinci tecrübede ise araba bir: 
k3' yüz metre gittikten sonra harekeli 
motörden tekerleklere nakleden kayı§ kop 
IDU§tu. Bu ufak muvaffakiyetten cesaret 
alan Benz arabasDu tamir ederek Manu· 
tein etrafında hiç durmadan iki tur yap-
mağa muvaffak olmuştur. Maaınafth bu 
birdenbire olmamrştır. Benz evvela arı
zam beşyüz metre katedebilmiş, motörü· 
nü biraz daha ıslah ederek ikinci sefe
rinde bunu 1000 metreye çıkartmış VI! 

blSylece neticede arzusuna nail olmuştur. 
Benzin otomobili petrolle işliyordu. Dün
ya otomobil sanayiinin ilk temelini atan 
adam muhakkak ki Benzdir. Bmıdan bal 
da dahilt ihtiraklı bir motörle mütehat" 
rik araba ile ilk iyi neticeyi alan da o 
olduğu için onu otomobilin mucidi say
mak yanlı§ olmaz. 

YABANCI DİLLERE NAKLi HAKKI MAHFUZDUR . 
- Kıhb!klığmın ken sıne M • w:ı.jtlf.Wil•j;t.t:M-lf. 

Rl!1lli;Jt.t·_] _ _ ___ !kisi de kalktılar. Yukarıya çıkacakları sırada bir müddet 
•rımını•?S11.,, Dedemin öldüğünü. durdular. Suad'in kulağına bahçeden gelen ayak BeSlerf 

ba ··y1edim Babaanne, paşa ç·ıa.,..,...m"ltı. Yahut da öyle geldi. Dikkatle dinledi ve aL - Ba ma so irdi. :-r •:ır 
~uad bg.şını kapıya çev. iı,bamm ölümünü bana ya~~- dandığma. hükmetti. Yayvan merdivene yavq yavaştır. 
_Sen misin anne. - d~· afih zararı yok. Bunu be~ı du- mandılar. Önlerinden uza~ giden gölgeleri Ust katm aydm.. 

maltla çocukluk ettiniz. a:rz kabahatmızı tahfif etmış olu· lığında eridi. Suad odasına girdi. Selim kendi odasına git;... 
·· dUw .. ·· içı'n yapmış olm ili muhta" olan biz de. HABERiN EDEBi l'htHIKASI: Gt mek için koridora krvnldı. şun gunuz en sağ ol. Tese ye "' 

yor. Başın sağ olsun ve 8 Suad bütün gece, heyecan ve asabiyet içinde kıv:ra:ndL 
ğiJ sensin. - ·1erliyerek kucakladı. Zaptede. Ya•an .· Hasan Ra snm Us Yorgun olmasına rağmen bir kuyumcu eabnyla, kansmm çek.. 
< 'Safinaz Hanım oğluna do~:ke1edi: . • mclerini tekrar ve inceden inceye gözden geçirdi. Neticede el• 
mediği gözyaşlarını akıtır~en m .. Bütün kuvYetimi sizın sağlr· ·ı.miş bultmsaydı elbett.e geldiğinl söyliyecekler, o da. eve gel· de ettikleri ancak emarelerden ibaret kaldı. 

_ Ölüm pek acıymış oglu · ~iş bulunacaktI. Bu dilgUndUkleri gibi anası evine uğraına.dr. Etraf ağarmaya yUz tuttuğu sırada da yorgun, bitkin 
ğmızdan alıyorum. 'htiyar annesinin sırtını sıvazladı: ğmda şüphe bırakmıyordu. bir vaziyette kendinden geçti. Uyumuştu. 

Suad sarsılarak ağJıyan 1 
hayat arkada~mr kaybetme. Bir ara: "Eh. çoğu gitti azı kaldı,. der gı"bi başını sallıya- O geeeyi Suad gibi uykusuz geçirenlerden birisi de Feriddi. 

- n'zmme anne ... ö_liirnü~ v~cTdrr. A,.tJnrm ncısıdır. ~a~at rak ehemmiyet vermemek ve hatta bu mevzuu kafasından tL Zavallı çocuk!. Salondan yatmak Ur.ere ayrıldıktan sonra belki 
nin feliıhtini çok iyi biJıyoru.: . Bal' barı:ı .. Sen de cnını ma.miyle silip sUpUrmek istedi. Fakat Feridin bir cilmlesile iki saat soyunmadan kaldı. Bin bir tehlikeli mevzu içinde yu. 
insan isterse tahammiil edebılı: otr. d varlanıp durdu. Neye karar vereceğini bir ttirlU kestiremedi. b. de vaşa ··· yeniden sarsıldı. Feri : 
gibi aziz hatırasını kal ın · _ Baba, annem belki de dönmez - diyordu. Sen istenıen Neden sonra annesine uzun bir mektup yazarak babasının yine 
" • · · · · · · · b""yük vat. Çok yorgun görUnUyorsun. kör döıupesinden duyduğu azabı anlattı. Paşa babası da. ar-
ı . . • · • .. ·un'·::.. akşamı. yemek, u_ . • dalı b' · · fak t · tık htlyatta. olmadıo'Tluı göre, ba•1arınm "11resine kendilerinin r . gun ..... . ti Annesmın - Hayır oğlum. Ben biraz a otura ilınm; a ırenın o·- f4 ~ 

O günün, Suadin ge ışı t eve dönınemış · d" 1 yatman ıazım. Sa.at ona yaklaşıyor sanırım. bakması llznngeleceğini yazdı. Bunları ağızdan da söyliyebile· 
bl·r sessizlik ıçinde yendi· Nirned_ ~: .. j bildirmek için ke~ ıs ne · · bebi _...;ı_ o t dö '"'r cegwı·nı düaUnerek yazdıkl"'""'" yırttı. Sonra buna da pek im. l ıg.ı.u - ma Sua.din yatmak istememesınm se v~w· • pye n., - -. .... ·~ Yanında.drr ümidiyle, Suad'in ge m ora)'& henüz ugra • edi ·df 

w Nimt:t Hanım frmişti Buna se • karısmm yüzünde belirecek çizgilerden mana çıkarmaya k!n olmadığım anlatan bir tavırla: 0Hayır ..• • d , yamı gı P 
gönderilen Murad Aga. k1 i haberini ge 

1 
·bl ti 1 çalışacaktı. kendisini göremem. Daha. bugUn oradaydım. Yazmalı ve Fat. 

dığı. gelirse hemen ~?nd;;.ecc t ~eıınemişti. ~unda.n,ı:şt:. Ye Ferid, çekilip gitti. Safinaz Hanım biraz sonra Ferid'l ta- maile göndermeliyim . ., Tekrar yazdı. Uzun uzun dil§ündU. Yaz· 
rağmen saatler geçmış, 1

1:?e adıı!ı neticesı -~ıkan d" SUku. kip etti. Şimdi, Selimle Suad karşı karşıya kalmışlardr. dt, çizdi. • 
Nimetin, annesinin evine ugraın ı:oa.k eseri göatenne ı. · di Suad Viyana.dan bahsetti. Kör bir adamın yabancı bir 1.kf Baa.te yakın bir uğrqmaya. karp ancak dört ayfalık ya.· 

Suad. en küçük bir ~:ıa:tv:a~:~d:t sualler so;:uk:İı:~ak memlekette duyabileceği, hlssedeblleceği şeyleri söyledi. Bir zı. Fakat her satmııda. bir ıstırab, her satnında bir endifenin 
netle sofraya oturdu. ıı.~ w• .. belli etmeme. . Uu aralık da sözU, Selimin boşandığı karısı Ferideye getirdi. Ona gizli bulunduğu dört sayfa. Ferid bu mektubuyla annesine ne. 
herkesin yüzUnü. "Ördugiinu · · Niınetı hıma.ye yo ·· ld kl d be · ··...ı; •• edi-· · rd B ı ih i all rd tas i " ı · ann~ının. · d ~ tavrı go· Ferideyi ayn ı arın an n go, up gorm gını so u. unu eı· söylememişti? Ne acı t m e en ve ne acı a.vvur: arm-
iyi ~e tetkik e<lebiliyor. me..se a F ridin takın ıgı Selimden bir cevab almak için sormadığını konuşmasına deva- dan bahtetmemişti Ya.ra.bbi? 
sarfcttiği kacamak!ı sözlerine karşı e . ·n boe&la- mıyle anlatmış oldu. Zaman zaman kan kusan, zaman zaman etrafmdakllere 
zUnden kaçırmıyordu. . k ndilleri. diğerlennı Suadin kafasını kurcallyan şeye, Selimden aldığı cevablar. ölllm t1rpertisi aşılıyarak ya.trf.'ına uzanan Ferid, §imdi hiç de 

Yemek, işte böyle, Suadin ıs n rdu Da da da karşılık bulamayınca: bu hasta vUcudun sahibine benzemiyordu. Dünyayı yaşamak 
malan ar&Sında eona erdi: d" Sa.at dokuza ya·~i:!~ı d; - İstersen yatalım artık Selim. ·dedi. Sabahleyin sen de isttyen bir gözle görüyor, artık 18tıraplarmm aona ermesi Ibmı 

SıYonda. ouruyorlardı_ şım .. ıterm. ek fsteınedt ı~ gidecebfn... reldiği kanaatinde bulUD.U,1._0rdu. Bmıq tem.in için de gidileceJt 
kikalar ilerledi~ Suadın gos ________ .-:..· ....__ ___ ~:..t.Jnıı1...--------------------------------------~-----
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Gıda maddeleri 
imalôtını kontrol 

Ankara, 17 (Hususi J - Sıhhat ve. 
kaleti zaruri ihtiyaçlardan ve memle· 
kette umumi şekilde istihlak edilen gı
da maddelerinin esaslı ve s1k1 bir kon. 
trolda.n geçirilmesi için bu maddelerin 
evsafını ve imal tarzını tesbit e<len 
bir nizamname hazrrlryor. 

Nizamnamede yağ, ı:rilt, ekmek, pas
tnma ve sucuk gibi halkm ıaruri ih
tiyaçlarından olan maddelerin ne ~e • 
rait dahilinde hazırlanacağı hakkın. 
da esaslı hükümler vardır. 

Bu meyanda pastırma ve sucuk i · 
malinde ekseriya halkm sıhhatini gö.. 
zetmiyen bir yol tutulmuş olduğu gö
rülmUştür. Bu hususlarla alakadar ba
zı zevat pa.rlınna ve sucuk imal tar. 
zmt müzmin biT dert olarak tav.sif et. 
mektedirleT. ) 

Srhhat vek~Ieti bu sebeble geçen 

sene Kayseri imalathaneierini k&pat· 
mıştı. Sonralan yapdan müracaatlar 
neticesinde bir sene r.arfmda sıhhi bir 
mezbaha inşası ile pasbrma ve sucuk 
imal tarzının sıhhi şutlara uydurula
cağı yolunda vaat ve taahhütlerle 
müsaade edilmişti. 

Bu hususta salahiyetli bir zat şun. 
lan söyledi: 

" - Piyaasda makbul olan Kayseri 
pastırma ve sucuktan sıhhi şeraiti 

haiz mezbebanm inşasından sonra 
sıhhat bakımından itimat ediJir bir 
şekil alacaktır ... 

Buraya gelen haberlere göre mez
baha inşası haz.ırlıklan ilerlemekte. 
dir. Bundan başka niı.amnaınede hal. 
km mhhati ile oynıyan i.miller hak · 
kında da ceuf hükümler tesbit olun
mu.~tur. 

Sarhoşluk hadiseleri 
Ka?aycrhk yapan Ali i~inde birisi. 

dün Beyoğlunda Yenişehirdeki Andonun 
meyhanesine gitmiş ve geceyamma kadar 
kafayı çektikten sonra. para \•enneden 
çıkıp gitmek isttmiştir. Meyhanelerde 
srk srk vukua gelen bu fribi \'akalara a
Jşruş plan Andon eweıa. parayı almak 
için ısrar etm~. Atiyi df'jan btrakma
zmştrr. Sarhoş kalaycı bunun üzerine, 
meyhaneciyi lUzan kala~·\amağa başla. 

mrş Ye para vermemekte r~r etmiştir. 
işin ba«ka türlü çıkan olmadığmr an

layan Andan bunun üzerine noktada nö
bet be!diyen polise haber vermiştir. Me
selenin zabıtaya aksetti6rini anlayan 
Ali de aklınca Andonun haddini bildir
mek istemiı;, sustalısını çekerek iki yerin· 
den yaralamıştır. Tam bu esnada içeri 
polis de ({rnniş, Aliye silahını teslim et
mesini ihtar etmiştir. 

Fakat kendisini - rakının tesirile -
efsanevi bir kahraman farzeden Ali p:>Ii· 
sİn de üstüne atılınca. vazifeşinas me· 
mur sil~hmr kullanmak zamanı geldiği
ni anlamrş ve mütearrm bacağından ya
ralamı~tır. 

Bunun üzerine imdadı ~ıhh! otomobili 
çağnlnuş ve iki yaralı hastaneye kaldt
ntm~lardı. 

Bu da başka bir Ali 
!kinci bir yaralama vakası da lstiklfil 

caddesindeki imam sokağında o?muştur. 
Bu vakadaki kabadaymın da ismi Alidir. 
Bu zatışerif. Adil ,.e Süleyman isminde
ki iki arkadaşı ile bir birahanede içtik
ten !l<>nra Galatasaraya doğru gezmeğe 

çıkmr~lard1r. Tam imam sokağındaki 

kö:eri dlSnerlerken karşdamıa .. aralarının 
açık olduğu Ahmet isminde eski bir tanı

dıkları çıkmıştır. Esasen Ahmedi döğmek 
için münasip bir fırsat kollayan üç arka· 

daş. derhal Ahmedin üzerine çullanıyor
lar. So1~akta altalta üstüste bir boğuşma
dır ba~lıyor. Ahmedin alta düştüğü bir 

srrarta Ali tam sırası geldiğini hesaplı

yarak, bıça.,,lTma asılmış ve bütün hıziyle 
Ahmeclin üstüne indirmiştir. Ancak, 
kavgacılar biribirlerile itişip kakışmakta 

devam ettiklerinden, tam bıçağın ineceği 
srrada Süleyman alta düşmüş ve kama 
bütün hmiyle Süleymanrn böğrüne dal
mrştrr. 

Arkadaşının kendisini yaraiadığmı 
gören Süleyman: 

- Ali, beni \'Urdun! diye feryada baş
lamış, bunun üzerine kavgacılar şaşıra
rak ayrılmışlardrr. Bu esnada polise de 
haber verildiğinden, ıabrta mmnırları 

yetişmiş ve yaralıyı Beyoğlu hastanesine 
h-atdmrken diğer suçluları da yakalamış-
trr. 

Romanyada hadiseler 
rM"'" Baştarafı 1 lncide 

Yapılan birçok araştırmalar neticesin~ 
de külliyetli miktarda silfill. cephane \'e 

risaleler ele geçirilmiştir. 

Bükreş civarındaki ''Yeşil ev .. ile demir 
muhafızlara ait bir çok ocaklar ve koope-

ratifler polis tarafından işgal edilmiştir. 
Diğer cihetten demir muhafızlarla bil· 

pılan seçime iştirak etmişti. Goga hükU· 
meti, sonra da şimdiki Kristea hükUıneti 
zamanlarında teşkil!t şefi Kodreano par. 
tisini dağ1ttığrm ilan etmişti. Fakat bu
nun bir manevradan ibaret olduğu şimdi 
anlaşılmış bulunuyor. Çünkti polis 
Kodreanonun arkadaşlarına yazdığı bir 
mektubu ele geçinni~tir. Kodreano bu 
mektubunda partisini zahiren feshettiği hassa sıkı münasebetler idame edm """ 
ve faaliyete gizlice de,·am edile~ni 

Alman taraftarı müfrit sağ c.enahm naşi- bildirmektedir.Kodreanonun ecnebi bir dev 
ri efk~n olan Curentul gazet~i katı SU• !etten paraca ve diğer htı5uı:larda yardım 
rette kapatılmıştır. görtip görmrdiği tahkik edilmektedir. 

Rumen hükUmeti bütün eyaletlerden Bulu mrn slf&hlar , 
gelen haberlere istinat ederek demir mu- Bükreş, ıs (Hususi) -Tevkif edilen 
hafız hareketine karşı bu tedbirleri atmalr (Demir muhaftzlar) teşkiltı ıeflerinin 
lüzumunu hissetmiştir. evlerinde tüfekler, bombalar, hatta mit-

•·~$ 

Malam olduğu üzere ''Demir muha· 
fıı;lar,, programı ve icraatınrn mahiyeti 
itibarile Alman nasyonal sosyalizminin 

benıE'ri bir müfrit sağ cenah teşekkülü· 
dür. Bu teşekkül 1933 senesi sonJarmda 
Romany~ BaşYekili Jan Dukayı Sinaya 
istasyonunda öldürtmüştü. Başvekile ta· 
banca ile dört el ateş eden Nikola Kons· 
tantinesko isimli talebe ile iki arkad~ı· 
nın ''Demir muhafızlar.,dan olduğu an· 

laşrlmış, üçü de muhakemeleri neticesin· 
de mücbbed hapse mahkfun olmuştu. Ro
manyanm birçok şehirlerinde devam eden 
örfi idare o zaman ilan edilmişti. 

''Demir muhafızlar .. te!3kilatı bilahart> 
(Hep \'atan için) i!ınlile bir parti haline 

getirilmiş, Goga hükfunetinden önce ra· 

Bir p•anUr r ekoru 
.Mos.kova, 18 (A.A.) - Tas ajansının 

oildirdigine göre Sovyet tayyarecisi Ma
karof bcr3berlnde yolcu olduğu halde 19 
sant ve flç dakika havada kalmak sure
tile iki td~ilik pl!nörle uçma müddeti tt· 
korunu Jann~trr. 

ralyözler bulunmu~tur. Me·-kuflar cıs. 

kcri' - ahkemeye ;sevkedileceklcrdir. 

Filistinde 
hadiseler 

Veni -.·arpışma'arda 
50 kişi öldtl 

Kudüs, 18 (A.A.) - Paskalye günü 
burada kanh hMlseler cereyan etmiştir. 

Mezkfu mmtakada vukubwan bir çarpış.. 
ma esnasında elli kişi ölmüştür. Akşam 
Kudüsün yahudi mahallesinde bir bomba 
patlamış ve bir ihtiyar ölmüştür. 

Hayfada bir Arap kahvesinde de bir 
bomba patlıyarak müşterilerden birini 
öldürmüş ve yoldan geçen sekiz kişiyi ı 
yarlamıştır. Portakal toplama zamanma 
te;ad(!f eden kan51!~lıklarrn vahamet kes- 1 
bet:mesinden korkulmaktadır. 

Kudüs, 17 (A.A.) - Bala Aneptada 
asi Araplar ile lngiliı askerleri arasında 
çarpışma M.la devam etm~ktedir. Bütün 
mmtak:\da örfi · dare i!fln 01 •mmuş ''e yol 
lar kesitmietir. Dört öli.i, 68 yaralı var
drr 

HABER - A'lşam. ı:><>staa 

Först Viyana 5-
A. muhteliti O 

Dünyanın ea bOyUk sporcuları 

ıro- Baştarafı 9 uncu<l& 

müdafilerin yükünü bir kat daha zi. 
yadeleştiriyordu. 

F inlandiya (S) 
üçüncü got 
Ankaranın devam etmekte olan bu 

bozuk oyunu karşısında çok iyi istifa. 
de etmesini bilen Viyana takımının 
şutör ve fırsatçı sol içi sıkı bir vuruş
la yedinci dakikada takımına yeni bir 
gol daha kazandırdı. 

Dör dilncü go 1 
9 uncu dakika: Viyanah muhacim. 

Ier yine Ankara kalesi önlerinde .•. 
Merkez muhacimin çok uzaktan çek
tiği §Üt, kalci Fuadin ofsayd düdüğü 
çalmdığma zahip olarak durması neti
cesinde top kolaylıkla dördüncü defa 
ağlara takıldı. 

Dördüncü golü de bu suretle yiyen 
Ankaralı\ar esasen yüksek bir oyun 
çıkaran Viyana takımı kar§ısmda, 

kuvvei maneviyesi sarsılmış olarak 
bocalamaya ba~ladı. Öyle ki, kale ön
lerinde fırsatçı olarak tanınan Rıza, 

bugün en beceriksiz 
0

bir oyuncu gibi, 
ayağına gelen fırsatları kaçırmakta. 

sanki rsrar ediyordu. 
Beşinci gol 
15 inci dakikada sol açık bariz bir 

ofsayt vaziyetinde aldığı pasla takı • 
mmm beşinci golünü sıkı bir köşe vu. 
ruşu He yaptı. 

Büyük bir enerji ile yeniden taliini 
denemeğe kalkan takımımız misline 
ender tesadüf edile~ çok güzel bir gol 
fI?'Satı daha kaçrrdx. 
Kaçan fırsatlar 
K. Mustafa, kendisine atılan bir pa

sı kovalıyarak, karşısına çıkan mUda. 
fii de atlattıktan osnra Viyana kale
sine doğru süzüldü. Kaleci muhakkak 
olan bu gole mani olmak için yeı in
den f n ladı. Fakat küçük Mustafa bu
nu da meharetle geçerek boş kaln.ıı ka. 
leye yaptığr vakitsiz ve isab:ltsiz bir 
vuruşla takımının yegane sayısını ka. 
çınnış oldu. 

Bugün teşkil olunan muhtelit on bi
rinin en iyisi bulunan !z.zetin her dı:.· 
fasında da Viyana kalesine kadar m.i· 
rükleyip ortaladığ ı top, muhacimlcıi
mizin ayaklarında netice vermekten 
uzak kalıyordu. . 

OyWlun sonlarına doğru yine K. 
Mustafanm \'iyana. kalesine gönderdi
ği top golposta çarparak geri geldi. 
Fakat güzel oynıyan Viyana müdafi_ 
terinin uzun vuruşlariyle kaleden u • 
zaklaştırıldı. 

Oyunun bundan sonraki kısmında 
netice üzerinde bir değişiklik olmadı· 
ğından ma<; bu suretle 5.0 Viyanalı· 
}arın galibiyetiyle neticelendi. 

Viyanalr futbolcüler, yarın, Anka· 
ra.gticü - Cknçlerbirliği muhteliti ile 
bir ma<; yapmayı kabul etmişlerdir. 
Bu maç saat 14.30 da Ankaragücü sa.. 
hasında yapılacaktır. 

Sovy_et!er 
ve Mançu ~<o 

..... Baştara11 ı lr:ıcldı 

tetkik eylemek1:e ve lflzlmgclen tedbirler 
almmaktadrr. 

Gerek kara. gerek nehir hudutları üze· 
rinde Mançuko ile mazide hadis olan bü
tün vakalarm Japon tahrikatçılığrnrn bi
rer neticesi bulunduğu naıan dikkate a
lınırsa Amur tiz(>rinde yakında çıkacak 
hadiseler hakkında verilen bu orijinal 
haber, burada, Kvantung ordusu erkanı 
harbiyesinin Sovyet • Mançuko hudu
dunda yeni tahrikler hazrrlamakta oldu
ğuna bir bürhan gibi telakki edilmekte
dir. 

Hankeoyu hombardımaıı 
Hankeo, 17 (A.A.) - Japon tayyare

leri, gece yammdanberi Hankeuyu dört 
defa bombardıman etmişlerdir. 

AGııme©I ~ttysı 
A 'k lt}) '!-11 H 1Y1 lt @O <dl tlı 
M:::nlckete büyük ı-, ;zmetleri dokun· 

muş olan İnkılap Müzesi müdürü ve 
Güzel Sanatlar Akademisi menazır mu· 
allimi Ahmet Ziya Akbulut vefat etmit· 
tir. 

İ 1 -ıi ve irb:liyle kendis.ni herkese 
ıevdirmiş olan merhumun cenaze nama-

Yarım mukavemet koşularının kral 
!arı olan Finlandiya atletlerinin faa
liyet ve dtrecelerini takip eden herkes 
olduğu gibi beni de dü.§ündüren bir su
ali sormaktan kendimi alamıyorum. 

- Neden 5000 metre koşusu her 
zaman ~"'inlıidiyaltların hususiyet şek
linde kalmış •;e bütün milt sporunu
zun inki~ma bir temel olmuştur? 

Kekkonen güliiı:nsiyerek cevap ve
riyor: 

- Bu suali federasyonum~ da, 
kendi kendine birçok defalar sormuş
tur. Öyle anlaşılıyor ki, evve!A, Fin
diyahlarınmizacı bunda mühim bir 
rol oynar. Fakat, bundan başka, biz 
de çok ~tin olan hayat şartları ve 
bilhassa buna şayanı dikkat bir §ekil 
de methaldar olan inziva ve uzaklık 
meseleleri vardtr. Filhakika. Finlan· 
diyada hemen hemen köy mevcut de.. 
ğildir. denebilir: ev toplulukları göre
nıezsiniı- Her köylU topraklarımn or
tasında, çiftliğinde yaşar. Binaen
aleyh. mukavemet koşusu bizde fay. 
da temin eden ve hatta mecburi olan 
bir şeydir. 

Bir çiftlikten diğerine gitmek, er
zak temin etmek, hulasa. bütün hayatı 

Hariciye 
Vekilimiz 

Kah O reden 
<§]~ifil~ lY 

Berutta k ont dH 
MarteUe g6r0şttl 
Trablusşam, 16 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye Vekili Doktor Aras, Providans 
vapuru ile Beruta gelmişfa. Lübnan 
Hariciye nazırı, Berut ve Antakya be'} 

konsol-::~Iuklarr, İskenderun konsolosu 
ve ali komiserlik erkanı tarafından mo
törlerle vapurda kar§ılanmışlardrr. 

Rıhtımda bir bö?ük asker selam res
mini ifa etmi§tir .. 

Vekilin ge~işinin resmt mahiyette ol-
m•:ımaııma rağmen Berut halkı haZ1r1a· 
dığı ipekli Türk bayraklariyle ve ''yap.
ıızn Atatürk ve yapsın Aras,. sadalarile 
coşkun ve kalbi tezahürlerde bulunmuş. 
tur. 

Ali komiser, kö§künde vekile bir öğ
le yemeği verdi. 

Gençliğini ve tahsilini burada geçi· 
ren vekil, bir çok eski dostk:ınnm ve 
halk mümessillerinin ziyaretlerini baş 

konsoloslukta kabul ve necip hissiyata 
teşekkür etmittir. 

Saatl 7 de Kont dö Martel kon&':'IM
luğa gelerek vekili uğurlamrştır. 

Oto:;ıobille Trablus~a hareket e~ 
den vekil, yollar<b köylerde ve bilhassa 
Trablusuşamrla co~kun tezahürlerle kar 
§ılanmrıtır. Halkın dost ve kornıu mil· 
let vekil:ne gösterdiği bu alaka çok aa
rr.imi olz--. k trenin hareketine kack-ır de. 
vam etmiştir . 

Halep, 1 i (A.A.) - A.nadolu Ajan· 
ınmn hususi muhabiri bildlriyor: 

Harieiye Vekilimi-: doktor Aras, bu 
sabah T .:ıros ekspresiyle Halpten geç· 
miştir. 

İstasyonda Halep vr•lisi, Fransız Ha· 
lep murahhası, şimali Suriye ordu ku
mandam, Halep emniyet umJm n.tidürU 
ve Polis müdürü, vilayet ve kumandan. 
hk erkanı ve ümerasiyle ja:ıdanna, a~ 
ker ve polis müfrezeleri ve Antakyr;ı ve 
tskenderundan gelen heyetler ve Ha
lepte bulunan Türk vatandaşları tara
fından :ok üyük tezahüratla karşılan
mıştır. 
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(OCUKLARINlZ IÇlN 

· En güzel bir l(İtap 

Türk ikizleri 
R <ı,~ocuk ~strgeme Konımunun 

-raktilo hlr aile kUtöphant":-1 oJa. 
rak hastırd.ığı i kizler serlıı;indt> 

<tııyı1uğunuz lm ek!i!lk1t~t hu gft
zel -re reı;ıimlt btiyUk hit..l\yc kJta. 
hı llo rlolclnrutmuş holuyoruı. 

zı bugün Beyazrt camiinde :olınmt§ ve 
talebe!· - · ··n. tanıd1khvının ref~ l:atiyle 9 
otorr.:: ·,ille Gili v rikapı<laki kaore defne. 
dilmiştir., 

• Kültur bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki cocuk
Jar fçtıı faydalı eser oldı.ığunu tas
dik etmiştir. 

Ankara caddesinde Vıı kit Kitap 
evinde arayınız : Flatı ı;o kuruş; 

posta tçin t kuruı Ulve edJnlz. 

ihtiyaçlar ic_:in adeta koşmak tbı:ni. 
Bundan başka. mukavemet münzevi 
antrenmana. da miliıaittir. Ve .nilıayet 
mukavemet koşusu büyUk ve ııebatlr 
bir enerji icap ettirir. Hemen her sa, .. 
man köyden gelen mukavemet toşu. 
cuau ya. hayat icabı obu'ak \'ey& spor 
için haftada iki defa a.ntrenma.n ya
par .. ., 

Eski şampiyonlar. kütle üzerinde 
şüphesiz büyilk bir tesir icra etınff
Ierdir, değil mi? 

- Evet, bilhassa Stokholmde Ha .. 
nues Kolehma.inen za.feri kütlenin 
hareketi üzerinde çok bUyük bir te
sir yapm1§tır. Şimdi delika.niılar, kn'· 
larda kızakların, şehirlerde de ttam. .. 
vaylarrn arkasından koşarak birbir· 
lerini: "Hadi Kolehmainen! Daha ça
buk, Nurmi !., seslerile birbirlerini 
teşvik ediyorlar. 

- Siz de nisan ayından evvel an· 
trenman ~lamaz mı! 

- Yanılıyorsunuz. Mukavemet to... 
şuculart, §Ubat başından itibaren. 
"spint., !erle karışık kısa yürüyüşl<'r 
yapmak suretile hazırlık !a.aliyetleri-. 
ne başlaınışla.rdtr· 

(Devamı tJOr) 

ispanyada harp 
_.. Ba$tanafı 1 l llefd• 

rayı baştan başa. katettikten aonra. 
Uulecona'nm dört kilometre şimalin• 
den geçip Cherta ve Tortosanm ara • 
.sında Ebreyi katetmekte ve Benital .. 
let ve Benisanet önünden dolap.r&lıt 
nehrin oereyanmı ta.kip etmektedir. 

Şiddetli muharebeler 
Saragos, 17 (A. A.} - Sierra Mon

tenegrello ile Sierra Razas'm cenup 
sırt1arım halen ellerinde bulunduran 
htikumetcil~r. hemen hemen muhasa

ra. edilmlş vaziyettedir. HUkiı.met.Çl .. 
ler. Frankocularm Vinarozdan Torto., 
saya inmelerini geciktirmek makaadi ... 

le bütUn ge9Uerde şiddetle muharebe 
etmektedir. Frankocular, Tortoeanm 
düşmeeii ile neticelenecek sıkı§t.Irma 

hareketlerine devam eylemektedir. t~ 
leri kıt'ala.r, Sierra. Montenegrello ile 
deniz arasındaki bir geçidi ele~· 

rnişler ve Lagalera.ya • kilometre me• 
safeye kadar yaklaşmışlardır. La.gale• 
rada hükiimetçiler, nevmidane bir au.. 
rette mukavemet etmektedir. 

Harp ~ona eriyormu11 

Saragog, 17 (A. A.) - Hava.a ıııu· 
habiri bildiriyor: 

Frankocularm erklnıharbiyeal, Ak
deniı.e doğru son Franko taarruzunun 
tam muva!f a.kıyetle netieelenme.t U • 
zerine. büyük harek!ta pratik ba.knn. 
dan bir nihayet verilmi~ olduğu ve 
bundan böyle ne olursa olsun ancak u• 
fak çarpışmalarla i~ bitirileceği ka· 
naa.tindedlr. Erk~nrharbiyenln dii§Un. 
cesine göt'E'. bu 16 tem.mu 1936 tari
hinden bugüne kadıı.r bhiblrilli takip 
eden U~ muhtelif a8kerl devredeu 
801t"a dördüncU ve so~ devre olacak
tır. 

Franko harp gemileri 
Vinaroz, 17 (A. A.) - Fra.nkoeula. 

rın harb filosuna mensup birkaç felılİ 
bugtin Vinaroz'un şimalinde Benikar
lo sahilleri boyunca göztlkmUf ve a.· 
çıkta dolaşmışsa da hiçbir ta.rafta lce. 
ra i'e irtibat te!isine çalışmaıntfbT. 
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HABER - Aktun poeıa• 

-..;-- .._t. Uzun uzun nefes aldı.. Sonra çes ı.. . * 
-, , 

Duvar 
çarpan 

Güslav Moısinek 

ıs 

Alır demir makkap!an. nefesi keti
le JcaDe bldırdı .• İhtiyar kollarmlll IOD 

&ifclJle birer birer dunnn dibine 16-
ttlrdll ft ,ae attı. Bet defa, tap .ara 
demfria eeli kubbede akisler )'llptı. 

:rakat ona bir çekiç te ttnmdı.. Aı9dı. 
butaawdr .. BtltGn tuavvurlan maJıTOl-

Aletleri topladı .. Dikkatle yerlerıne yer· 

J . di Anahtarı ku•ya koydu, sont'9 
qtır .• 
sıraya otQJ':fu. 

Baklfı tekrar bızla dönen çarkların 

kuvvetle göğsüne baatud.ı.. Baba ile 
nglun kalblcri birlqti, bir kalb oldu ve 

berab~r çarptı .. Şimdi ikisi, 'l,'ni ıstırabı 
çekiyor. 

kalktJ .. Odayı dolduran sulara baktı ... 
Ve se~çlc bay kırdı; 

- Yanek yavrum.. 

su, göğsü üzerine yayıldı. demir 
halka gibi onu 11ktı, sürükledi ve a 
ğıki bo§luklann karanlık, ıürültülü d 

mqta demek.. Birdenbire ~D 
-~ fıtlmdı.. Allt Jraaaunda aıu 
~ bir inciJia anatan oıaoattı.. o 
cfa IPıl ,.apabilirdi.. J[asa,S kanJUfdL 

ibtyar r.1adenci kalktı. Y cdi paket di
namiti aUı. Ve tereddütıü.z adımlarla 

duvara doğru yürüdü. Birinci paketi aç
tı d~~· ~e yerleştirdi. İtti ve paketi saran 

d::mir telin ucunu ikinci pakete bağladı. 
Paketi kuvvetle delilin içerisine soka. 

bilmek için bir sopa aradı, bulamadı ... 

Sonra çocutunu kucaklamak ister 
gibi kollannı &o;tı ve dehlizi dolduran 
sular arasma atıldı. O vakit köpüklenen 

rinliklerine boğdu- • 
-SON-

Ueve kızaı tmasmıo içinden 
neler çıkar? 

Anütan 1ııaJdu. Tekrar dunnft ya. 
runa &eldi. 

Dnarda pek te yillrıek olmıyan bir 
aokta11 MÇtL. En kısa ınakkabr 
aldı ,.. ucunu davara. yerlq.ti· 

rebilmü için hula vurdu. Su it olduk

tan eonra ileti bir eliyle döndUnneie 

hafla* .. Diier eli mütemadiyen makk ... 

bm bqma çekiçle vuruyordu. 
Kamiir yWdU asansörler ıürültil ile 

inip pklyoriu. 

iadiii parlaık daireye takıldı.. Dudak
~anna hafif bir tebessüm reldi. Boru. 
Jardüi ıuyun sesini dinlerken etraf 

gösteriıtden tamamiyle silindi .. Ve du
mantanaa bak tları önünde du.amı öte 
tal9lında çağlryan suyun mannraaı se

rildi .• O vakit tekrar oğlu Yanek'i ıör
rür gibi oldu. Yavrucuk sular içinde 

yatıyordu. Dalgahr minimini ellerini, 
ayaklarını, yüzünü yıkıyor, s:>nra yavaf 

yaftf makinelere doğru akıyordu. Oğ. 

tunun ,.UCudunu okııyc:ın bu blgacıklar, 

biru sonra yapacağı büyük it ic;in tim· 
diden Pa•litaya teteklrilr ediyor. 

fhtiyar: 
_ Dalgaaldar. dedi •. Siı insankırdan 

daha merhametlitiniz .. Yavrumun ya· 

nan alnını soğuk ellerinizle oquyorau

nuzf.. 

YerıJ.-n bir tı •?ita aldr, krrdı, çakısiyle 

yonttu, Sonra bu tahta parçasiyle bi-

rln:i paketi deliğin içine itti. Sonra 

ikinci bir .. sonra üçüncü bir ... Son pa· 
ketin ucundan sarkan demir teli aldı. 
Duvardaki deliği bir bede iyice kapa
dı. V c dolaptan çıkardığı ~el yumağın 

bir ucunu elektrik makinesine, ötekini 
de duvard~ın sarkan tele bağladı. 

Pavlita, bütün bu işleri çok kısa bir 

zamanda yapmııtr .. Sonra uzun uı;un 

düıündü. Eliyle ehemmiyetli bir dü

şünceyi silmek iıtiyormuı gibi alnını 

oğuıturdu. Net'eli neı'eli ıilldü. Elek. 

trik makinesinin manivelbına yapıttı .. 
Bir lahza durdu, kolu çevirdi. 

Teheyyüç halinde görülüp 
işitllenler 
Bir teheyyüc halinde görülüp işiti-

lenlere inanılmamalıdır. Bunu ispat i· 
çin Amerikada bir üniversite profesö. 

rü talebesini heyecana getirecek ve 

korkutacak garib bir usule müracaat 
etmiştir. Dersin ortalarına doğru sı-

nıfın kapısı birdenbire açılmış, içeri 
dört kişi dalarak aralarında dehşetli 

bir döğt!şe girişmlt]er, iskemleleri, 11-

raları devirerek 30 saniye devam eden 

Fılıstındeki bedevi kabilelerınd 

zengin hır Arab evlendiği zaman he 
men bir deve kızartılır. Fakat bu, 
dece bır deve kızartmaaı delildir. De 
venin karnı içinde iki tane ko 
kızartma::oı, koyunların karnında dö 
der tane tavuk kızartması, tavuklar 
icinde balık ha~laması ve balıkları 

da icinde haşlanmış yumurta bulu 
nur. 

tı yavaı yflrtiyor. sert duvar makka. 
hın cfitleri altmda kolay çiğnenmiyor • 
clu. Pnlita :yorulmadan vuruyordu. 

Bircleobire ifini bıraktı. M.m.ıeıere 
dotru rfttl .• DUrkatle makineleri mua· 
felM etti. Ya.j'darıhldua yai koydu,. 

Hall çoc.utunu suların ortasında ıa. 

rilyordu. Kumral 11çlan, ince yorıun 

çehresi üzerinde dalgalanıyor, derin 
mavi gözleri köpüren sulara bakıyor. 

Hiç bir ses çıkmadı. 

bir boğuşn\adan sonra yine geldikleri 
kadar ani olarak çıkıp gitmişlerdir. 

29 talebeye sorulduğu vakit ancak üç 

taneai odaya. girenlerin hakiki adedi. 
ni söyliyebilmiş, fazla heyecana kapı. 
!anlar, dördil on ki§iye kadar mübali
ğalandırmışlardrr. 

'fek isimli yahudiler 

yaulduma baktı, eonra aükııetle teJI. 
rar duvann yanma döndü .. 

Vakit ıeçiyordu. Pavfita üç numaralı 
maldrap De çahtm•ta batladı. Ara ara 
dunmla mecbar oluyor, gözlerini dol. 

duran teri ko11J1e .Wyor, ::.oluk alıyor. 
tonra - bir PJ"t hamlesiyle makka
bnı ucam 1ralm anahtar ile varmala ...... ~ 

Sonra Yanck'in kalbi göjsünden dıtarı 

çıkıyor, ktrmrıı bir kelebeğe betuiyen 

miniminieik bir kalp .• Sakin suJann ti. 
zerinde yWmellyor, au .ıtnıdald yollar· 

dan ilerliyor, yanı ,ant. dalgalana 

Sonra kolu ikinci bir dehı daha hızlı 
çevirdi-.• 

Japonyada bahşiş nasıl 
verilir? 

l 8 ıncı asırda A vusturyaya pek ço 
yahudi dolmuştu. Bunlardan ootun 
lzak, Yasef gibi yalnız tek bir a 
vardı. Bu bazı karışıklıklara sebebi 
yet verdıği içın, kraliçe Mari Tere 
her yahudinln yeni bir isim almum 
emretmişti. Bu ismin hrrfstf yanlar 
kullanılmamış olması da şart kOfUl 
muştu. Ne yapacaklarım porran ya 
hndiler soy adlarmı madenlerden, çf 
çeklerden ve Eşyadan eeçmek mecburi 
yetinde kaJmııiardı. 

dalgalana babasma tidar relmeğe çaba· 

byor .• ttte duvara çırptı ve zavallı blb 

anneai tarafındaaı terkedilınit bir civciv 

cfbi ıllamaia bqladı. 

Japonyadaki garsonlar, berberler, 
otel hizmetkarları bahşişi o iş için ya-

JfBla,et iş bitti. Duvardan rrakkabı Pavlita hiddetinden titriyen ellerini 

Bir yndınm gürledi. Sonsuz bir alev 

ve koyu dumanlar .. Duvann bir parçası 

gürültüyle yıkıldı. Korkunç bir kuvvet 

ihtiyara çarptı, ve onu karpdaki duva· 

ra Y'f'Ptştırdı. ihtiyar, hiç bir insanda 

bulun-r ıyacak bir kuvvetle yerinden 

pılmış ufak, hususi zarflar içinde al· 

mak isterler, Onlara parayı açıkta 

vermek hissiyatlarma hürmetsizlik 
telakki edilir. 

Buglin tesadüf ettiğimiz "Altındağ. 
manasına gelen Goldberg, gül ağac 

manasına gelen Rosenbaum ve kırmız 
işaret manasına gelen R~ild gibi mu 
sevi isimleri hep o devirden kalmadır 

szt 1 
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ıini h.ıvdanc!ırmak i!>tiyor.a.ı.ı.~ ~ibı 
bir:nci kattan bir pencere açıldı ve Sü· 

ıon göründü. Faklt Berniyi hiç ıörme

mİI gibi davraadı .• 

Berni tereddüt etmedi • ileri 
ye docru bir kaç adım attı ve sağlam 
koliyle (•ol kolu hali sanhydı).' ipret 
etti, sonra bir öpücük gönderdı .. 

Süzon bir kahkaha kopardı ve pence. 

reyi kapadı. 
. . ··rmu"• onun yaralı Fakat 'Pernıyı iO 7• 

oldulunu anlanuıtı 1 Çok hassas olma· 

makta beraber ba manzarayı gören Sü 
gon titremekten kendini aıamamrftı. 
B ~iki de Berni yaranın husule getirece· 
ı;i · ·"ri de hesaba katnuıtı: 

Sarılı bir kol ek5eriya kaJınlan al:· 
kacl··r etmeğe klfi gelir; bu yufka y . -

reldi mahJiıldar adeta yaradan başka b~r 
.. '/ d"•ünmuler ve her vakit harp hı. 
~- .., b"" burada aın· 
lıciyelerine bı:.ytlrrlar. Ta 11 • 

. . d"" üncelerıdır. 
l•ttıklarımıı Dernının u~ " " 

d ~ . bir öpucük 
Bemi pcnc~reye og• u 

h bir adam 
yolla( 'ttan eonra betba t 

da d ~~.~makta de-
t:ıvri :•' e evin etrafın o " 
vam etti. 

Kendi kendine hoınurdaıtdı: 
··türse 

- Bövle blr kadını veba al·p go 

llyıktır .• Ben ona bir öpücük yo~luyok : 
'bi kibar bır a 

ruı71.. lliadam Rohay gı ve 
d b "' " .. - '" "ok .zarif bulur rn u op:.cugu ~ h 

i, bu lf;-hk• •• 
memnun olurdu. H1.lb~k .. ' . dUğilrn 
larlı güldü. Acaba bu ı,te du,ün 
ktdar muvaffak olamadım mı?. 
Akşam oldu, Gölgeler y.a.ra~ ya\tlf 

~d•rli Berninin ı:.ttında doi•lftığı ağaç. 
tarı 11rjı. 

dök 
Ha•ı aoğu.ktu. Yaprafclarrnı 

1110f dalları keskin bir 11ıııat r(lsglrı 
·1 ftriyorar• ..... du. Bemi de tiril tir: 1 

da. d· 
• • 

1 tdan ,. 
BVe ton blr defa baktı ve :ısım 

• .. .ıu penc;u eli'n bır • ıelı.tup at.r 

r ını.. Şimdilik düımanla teaıuı teli• 
ettim. tik ıün için bu kadar kilidir. 

Çekilip gitmek üzere idi. Fakat bir· 

denbire kapı yarı açıldı ve kukulataeını 
gözlerine kadar indirmit ~r klıdın ıil· 
zillilr gibi ·rktı. Sonra tekr• kapattı. 
Belki dt bu kadın icap eden bütün 

tedbirleri aımanuıtı; .ıira Berni onu 

derhal wuc!ı: Bu Süzon Zdi. 
Berniye biç dikkat etrnemit gibi ıö· 

rünerelc üç a;hm ôJeri•inden ıeçti. 
o vakit Bemi yaklqtı ve unki ~ 

zat madam Roban'ı aelimbyonnuı ci· 
bi çok ince bir ne.-ketle kadını seJ.lm.. 

tadı. Ve mınldamr slbi );ir Hile: 
_ Bu kadar güsel bir matmuelin 

yalnıı bapna ıokakJarda yUNınnine 
raa ohauyorunı, dedi. 

Silron, korkmuı gibi bafü~e haylar• 
dı, ve: 

- Beni korkııttunuz, cevabını ver. 

di .• 
- Ne talihsiz adanımı. Tanıdıiım 

kızların en güıelini, uğrunda kalbimi ve 
canımı seve seve feda ede'8iim bir 
nıahlaku, gmel ve cazibeii SUzonu kor· 

kutmalc feliketi de ba11ma ceUi, ele

mek .. 
Süz~n çok güzel taklid cdilmiı, hay-

ret ifade eden bir 1esle : 
_ N11ıl. beni tanıyorsunus, öyle mi? 

diye baykrrdı. 
Semi de, lcJr kadar taldid tdiJnıit bir 

ihtiras ifad"iyle cevap verdi 
_ .zalim, naed oluyor da, .Czi sevdi. 

ğimi pek iyi blldltiniı ve ıizin için ne 

bate gıldlilnıl gardUfUnUr halde bay· 

le söyliye1Mllyor.unus?. 

suıon gOJerek ı 
j _ Vlitahf, dedi, sizin benim için içf. 

( nizi çektiğinizi hiç ıönnedim. 

:z 
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----------------------------------------------------------- ----. - Bu hadise ne z.:a.an vı;b:u bulacak-
tır?. 

- Şimdi artık bu, Berniye \mglıdır .. 
- Bemi mi? O küçük yair mi?. 
Dil Barri, aamJmt bir hay:anlığı mı 

yoksa istihfafı mı ifade ettiği pek te 
belli .,lmıyan muammalı bir tavırla : 

- Bu 1.ıilyük adam!.. 
Dedi .. Jülyet te sordu : 
- Fakat bu ipn içinde Bcrni ne arı

yor? Ben onunla ancak iki defa görüş. 
tüm: bende kaçık bir a&ı:n tesiri yap
tı .. Doğrusu merak ediyorum. 

Dll Barri gen~ kadına sert bir nazar 
atfederek: 

- Doiruıu fada ıeyler n::erak etme· 
ğe bafladınız, azizem. dedi. . 

JWyet ürperdi, fakat likayt bir jest 
yap:ırak heyecanını gizledi .. 

Dil Buri devam etti : 
- Biı burada bir trajedi oynuyo

nıa. B•rninin, benim ve ıizin, her biri
mlıin ayrı ayn rolleri vardır. Doğrusu 
aiı kendi rolUnı;ziJ •H <"~ ın 

kaJamun rolüne alilca göıterirıenis 

pek fena bir arıiat olununuz. 

- Doiru ... Mumefih, asiıim, ma
demki bıpiıniı müttefikiz, bui idue 
eden adam halckınckki fikrinisi öğren~ 
me~i cidden :sterdim. 

- Möıyö Jaktan mı bahscdiyonu~ 
nuz1. 

- Evet l kimdir bu adam? Nereye ıi· 
diyoru? No istiyor? ismi nedir? 

Dü Barri, Jülyet'i iirperten bir ses
le: 

- Möıyö Jakrn ismi mösyö Jaktır, 
d~di. Kim oldu&unu ben de bilmiyorum. 
Ne istedllini ben de bilmiyoıum. Yal-

ruı; ıunu biliyorum ki, kendiıine itaat 
edenlere bol bol p;ıra veriyor, b:ına hu-

dqtsuı bir hıtyranhk ve dehıet telkin 
ediyor, •e ıunu da itiraf eıdeyim ki böy
le bir adamla mücadele etmektense, sa-

·raynı ve saray halkının ortasında kra. 
lrn üzerine atılmayı tercih ederim. Bu 
adrı:n her şeyi biliyor. Her ıeyi görü
yor, her §~yi duyuyor .. LQvr sarayınm 

en mahrem dairelerine varmcıya kadar 
her yerde casusları, adamlan var. tıte 
bUtün bildiklerim .. Ve servetler vud 

etseler dahi, onun bizden cfzJemek is
te-iliği şeyleri öğrenmefe kalkrpaıı ..• 
Eğer siz de zeki bir kadmsam2', benim 
gibi hareket edeninb. 

Bu defa dü Barri hakiki bir samimi. 
yetle konuşuyordu. 

JUlyet Bekü de, korkunç refildndeki 
bu dehşeti görünce , artık ısrar etmek 
cesaretini göı:teremedi ve dU Barrinin 

zihninde uyandırdığını zannettiği '!ilP· 
heleri izale için §Öyle dedi: 

- Her ne olursa olsun, m&y6 Jale 
bana gı.yet nazikine bir muamelede 
bulunuyor .. Beni içinde ikamete mecbur 

ettiği bu ikametglh, bu hapiaane c:ld· 
den gllzeldlr. Burada 'her teYı bilyilk 
bir zevkiselimin eseridir. Eh!. Benim 
gibi fakir bir kıza bundan batkı ne 1&. 
zım?. 

Dil Barri alaylı bir tavtrla: 
- Fakir kız mı? dedf. Sir nıi~ .P'Nat 

azirem, siz kontes dil Barriıln~. bunu 
hi~ bir raman unutmayın .. 

- MeraJı: etmeyin, sahnede bunu u· 
nutmam, fakat burada kulisdc ..... 

Bir ses birdenbire 
- Yanılıyorsunuz, yavrum! .• 

Dedi, Jülyetle dU '.Barrl Urpcrotler ve 
başlannı çevirerek möıy8 Jakt 18rdU
ler 

S._rardılar .. 

:Bu müthiş adam n rede nclnıUtti?.c 
Bu salonun ortasında, blrdonW~ 

miitebessim bir çehrey'le ııalll bellrdf. 
ti', 

İkisini birden garip bir dehtet Nrdr, 
Bütün kapılar kapalıydı .• 

y 
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:\adırga O.K.Y: 
Ya~ınn: 20-25 dir. Boyunuz ortadrr. 

Bünyece zayıfsınız ve bu itibarla gıda
nıza ve yasama şeraitinize dikkat etme
lisiniz. Biraz sinirlisiniz. Hayatta mu
\'affakiretsizliğinizin en büyük sebebi: 
Fazlaca mütereddit olmanızdır. Hiçbir 
şeyde kati karar \"erememektesiniz. Mu-
1ıitinize karşı tereddildünilz, etrafmmfa-
kilerin size kuvvetle bağlanmasına mani 
olmaktadır. Ruhan iyisiniz ve başkaları
na fenalık yapmak da istemezsiniz. Fa
kat tereddüdünüz, hilik yapmanıza da 
imkfin bırakmamaktadır. Tercddüdünü.ıü 
evvela azaltır ve sonra da tamame-n kal
dınmz. Bu hususta ne yapmanız lrnm
geldiğini öğrenmek için pullu bir zarf 
gönderiniz. 

-734-

SuUanahmet - 3443: 
Zek!nm, baskalarmın gafletinden i!ti

fade için kullandığmm tahmin ediyorum. 
Bu, sizin için hem bir zevk mesele$i ve 
hem de biri~ vesilesidir. Daha müsbet 
bir sahada yürümek ve ilerlemek varken 
bu yolu tutmuş olmanızı doğru bulamı
yorum. Yaşınız 25-30 olduğuna göre da
ha ciddi bir çahşma programı, size daha 
çok yakışır Ye faydalı olur. Tutumlu ol
mak da sizin için zaruri görünüyor. E

sasen maddi vaziyetiniz iyi değildir .. O 
halde size ciddt ve müsbet iş ve tutum
luluk tavsiye ediyorum demektir. 

-735-

Şişli - Gönül: 
Gönıierdiğiniz yaıırı tahlil ettim. Yazı 

Kendinizin, akrabanızın, alaka
dar o/dulımuz bir kimsenin, be-

. raber iş yaptığınız ve yapacağı

nız bir zatın tabiatkrini, huyları· 
m, kabiliyet ve istidatlarını, te
mayül/erini ve evsafını yazı ve 
imzasım mütehassısımıza tahlil 
ettirerek kati şekilde öğrenebilir
siniz. Tuttt1ltmuz bir işte muvaf. 
fak olacak mısınız? Mıthitiniz size 
karşı samimi midir? Kust1r ı·e me
ziyetleriniz nedir, Jıayatta muı.:af
f ak olabilmek için ne yapmalısı· 

mz ... Bunları yazı ııe imzanızı tah
lil e1trtk miitehassısımız size iti
raz kabul etmiyecek şekilde söyli
yebili'r. Ytizlcrce oktt}1ıcumuzun 
takdir nıektııpları bunun en sağ
lam delilidir; Röyle bir talılil için. 
sağ t•e sol el ile }'azılmı~ herlıangi 
dört satır yazıyı. miıtMddit im

zayı, milmkünu elin kağıda çizil
miş resmini gönderiniz ve dirsek
ten bileğe !tadar olan mesafeyi 
santim olarak /Jildirinit.. 

sahibi gençtir. 20 yaşındadır. uzun boy

lu, normal bünyededir. Sakin, çalışkan ve 
samimidir. Hayatta hi şekilde muvaffak 
olmak gayesidir. Ona çalışmalarında ma
nen yardım ederı:eniz muvaffak ve mesut 
bir aite vücuda getirebilirsiniz. Esasen 
sevişti~iniz de muhakkak olduğuna göre, 

ortada üzerinde durulacak ba,ska mesele 
kalmıyor demektir. 

-736-

~ankara B.Y .S.2: 

Ya~mız 30 dan fazladır. Belki 40 a 
yakındır. Boyunuz ortadır. Btinyece nor 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafo!ojl ve Gr!!lfometrl 

mUtehassıst _______ ... ______ _ 
malsiniz. I\.lütehakkim tabiatlisiniz. Mut
laka icabında uysal olmağa alışmalısınız. 

Çalışmaktan ziyade istirahat etmeğe tc-
marülünüz vardır. Daha çalı~cak bir 
ya~tasınız. Sıhatınız iyidir. Hayatınızı 

kazanarak temin etmeniz zaruri oldu
ğuna göre, şimdiden istirahati tercih, ne
den icap ediyor .• Dedikodu da pek iltifat 
edilmemesi muktazi hususlardandır. Bu
nun yerine mütalea, spor, açık hava şa

yanı tavsiyedir. Evli olduğunuz ve bir ço

cuk sahibi bulunduğunuzu da tahmin e
diyorum. Onlara da İ)i örnek olmak va
zifeniz değil mi? Evvelce böyle değildi- ' 

niz. Hele gencliğiniz de- çok çalı5kan ve 
yalnız işlerile meşgul olur bir tabiatte idi
niz. Sonraki bu tahavvül nedendir? Ev
vela sizin düşüncelerinizi öğrenmek isti
yorum. 

- 737 -

Fatih A. G: 

lleriye ait çok iyi istidat ve kabiliyetle
riniz var. Çalışkan. zeki, dikkatli, mute
dil ve uysal bir gençsiniz. Yaşınız 18 den 
fazla olamaz. Bir mühendis veya doktor 
olmak istidadımz fazladır. Hayatta yeni 

5eyler yapmak veya bulmak en büyük 
emelinizdir ki bilhassa şayanı takdirdir. 

Yalnız çalışmanızı daha intizama sok.ma
nm tavsiye ederim. Bünyece zayıfça gö
rüyorsunuz. Gıda meselelerinde ihmal
kar da,Tanıyorsunuz. Beden terbiyesine, 
spora da ehemmiyet vermiyorsunuz. Ha
yatta şah i kıymeti kadar gôrünü~ün de , 
tesiri vardır \'e bu itibarla haricen mun-
tazam ve iyi görünmek elzemdir. Hal
buki siz. bu hususta ihmalcisiniz. Tashih 
ediniz. 

BEN/'M 8~JIMI B&J. 
R4D.ll 06RIJE SOK.
T&JJ{ .... Nı.f.lN .. MEl>
VOJ(.qyı l<CJ/lT~RA· 
Y/M Dİ'/E- Bc.JNVYA 
P4RSJJM l<iMSE 1!14NA 
'VllNNFTrAq x.ql.11-

~I( 

110 MARKfZ Dö POMPADUR .~f At{KTZ Dtf POMPADUR l'Jf 
___________________________________ _.. ____________________________ ___ 

Neredeyse, bu esrarengiz şahsiyetin, 

fevkalb~şer bir kudrete, malik olduğu· 
nu zannedeceklerdi... 

jülyet, bütUn "vucudiyle ürpererek, 

gayri ihtiyari ,kontun sözlerini, mırıl
danarak tekrarladı: 

- O her §eyi bilir! Her şeyi görür! 
Her şeyi duyar!. , 

. Mösym Jak, hafif ve hoş tebessümile 
devam ediyordu: 

- Bazr yerlerde kontes dü Barri, 
baı:ılannda sadece Jillyet oldufunuzu 
zannetmekle yanılıyorsunuz. Siz her za. 

man ve her yerde kontes dü Banisiniz. 
Ve iıte bunun, size getirdiğim isbatı .... 

Bu sözler üzerine mösyö Jak, küçük 

masanın üzerine bir parJ(>men serdi ve 
Jülyetle kont ayni hay.ret ve ayni hırsla 
bu parıömene göz gezdirdiler. 

Bu, kont dü Barrinin Jülyet Bekü 
ile evlenme ahitnameaiydi, tamamiyle 

kanuni bir tekilde tanzim edilmiıti. 
Ve üç sene evvelki tarihi tatıyordu. 

Mösyö Jak: 

- Tekrar görüıürüz, kızım J. 
Dedi ve konta ~önerek ili ve etti: 
- Kont, Lutfen bana rcmkat eder 

misiniz? Sizin yorulmak bilmez refaka· 
tinize ihtiyacım var. Versay'm etrafın
daki kırlardan geçmem lazım, halbuki 
etraf karanlık .:>ldufu. için korkuyo

rum! 
Dü Barri. mösyö Jakı takip etti. 

Adeta titriyor gibiydi. . 

Yalnız kalan Jülyet gözlerini uzun 
zaman parıömenden ayırmadı.. Dal
gındı. 

Titredi ve mınldandı 

- Peki, varsın. böyle olsun. tama • 
miyle bu adamm elindeyim. t9in sonu. 

na kad .. r gidecek. madam d'Etyolun 

kralın gözdesi olmasına mani olacağım. 
l'alcat .... 

Düıüncele~ni bqJr.a biri&inin anla· 1 

y.ac.:ğ ndan korkuyormuıçasına etra· 

Iına bakınarak, sık sık soluyarak duı:ldu. 

Sonra dü§üncelerini tamamladı; 

- Fakat zavallı şövalye d'Assas'ın 

öldürülmesini de istemem. 

KOÇUK SOZON 

Jan götürüldüğü eve girmeğe raZT 
olmak i~in iki kat'i vaad almıştı: Kral 

eve ancak gündüzleri girebileeekti, ken· 
disi de istediklerini serbestçe kabul e· 
de bilecekti. 

Bu evin kapısından küçük bir tatlığa 
giriliyordu. Taşlığın sağıDda, solunda • 

birer oda vardı. SağOOki oda kiler ve 

mutfak olarak kullanılıyor, soldaki oda 

da da aşçı kadınla iki hizmetçi yatıyor
du. 

Yemek odası ve salon bahçe üzerin. 

de idi. Buradan geniş camlı kapılarla 

kaprya çıkılabiliyordu. Bahçe çok geniş 

ve muntazam olan ve aşılması çok güç, 

yüksek duvarlarla çevrilmişti. Bu ko· 
caman bahçenin arka taraftan yalnız kü-

çük bir kaprsı vardı. Bahçıvan. sabah
ları bu kapıdan giriyor ve işini bitirir 

bitirmez çekilip gidiyordu. Bahçıvanın 
eve girmesi de şiddetle menedi1mişti. 

Taşlıktan dolL'ltnbaçlr bir merdivenle 

birinci kata çıkılıyordu. Bu katta beş 

oda vardı. Bu odaların en küçüğünde 
oda hizmetçisi yatıp kalkıyordu. Diğer 

geniş dört oda, Jan'ın hususi d:ıiresini · 
tetkil ediyordu .. 

Yatak odası. bir krıid sarayında bu

lunabilecek kadar süslü ve muhteşem 
idi. BüyUk salon o devrin kibar kadın

lan arasında moda olduğu veçhitc bir 
atelye halinde idi. 

Kibar kadınlar, o 2:2t1nanlarda böyle 

geniş salonlarda otururlar, resim yapar. 

lar, çalgı çalarlardı. 

Salonun yanında Biblolarla dolu hu· 
susi oturma odisı, onun yanm?a da 

şık bir tuvalet odası vardı . 

Oda hizmetçisi krala kapıyı açan ka

dındı .. Berni bu kadını ,mösyö Jaka ta· 
rif etmi§tİ. 

Bu kadm, tabir caizse, bu evi parmak 

ucuncb döndüren, evde her şeye neza
ret eden bir kihya kadın gibi idi. Atçı 

kadm ve iki hizmetçi üzerinde bu kadı

nın korkunç ve müthiş bir nüfuzu var. 
dt. 

Hizmetçilerin evden dışarı çıkmala· 

rına kat'iyyen izin vermez, yukarı kata 

ç:ktıkları vakit onları kat'iyyen yalnız 

bırak~z. ve işleri biter bitmez derhal 
aşağıya savardı. Yalnız Süzon evde otu
ran kadınla münasebette bulunuyordu. 

Süzon yirmi iki yaşmda, çok ince, çok 
bccerik1i, lep demeden leblebiyi anlar, 

ağzından sır çıkmaz, kendisine verilen 

her iti canla başla ıörmeğe çalııır bir 

kızdı. 

Berni, bir tek kelime ile onu tavsif 

etmişti: Zarif bir sinek .. 

Süzon'un da dünyada yaşayan her
kes gibi bir ideali vardı. 

Bu yarı Ni'rmandiyah, yarı det Pikar
cliyalı kurnaz bi~ kadındı. La Fonten'in 

meşhur masalında dediği gibi bir buçuk 
clefa kurnaz bir kadın .. 

Ameli, genig bir zekası vardı, haya· 
tı ktndisine mahsus bir ıörüşle k&r§ı· 

lıyor ,adeta istihfaf ediyordu ve etra
fm:iaki insanları hiç te kıskanmıyordu. 

İstediği şekilde mes'ut yaşamağa ka. 
rar vermiş. ve büyük adamları geçirdik· 

leri hayatın ~hlaki sefaleti gizliyen 
maskesi, bir esaretten başka bir §ey ol-

madığını anlamakta geçikmemişti .. 

Bu sözlerden, bu kadının seciyeli ve 
mağrur bir mahlQk olduiu anlaıılma-
sın .. ,. 

Sü.z:on, her kalıba girer\ bir kadındı; 
işte o kadar.;,, • 

Bu kadının hangi gayeler peginde 

yürü.düğı:inü. anlatacağımızı vaadetmiJ 
tik, onu yürüdüğü yolda görecek ve ga-

yelerini kendisinden dinliyeceğiz. 
J~'ın bu eve girdiğinin ertesi günü, 

Berni, bildiğimiz gibi, §övalye d'Assaı'ı 

Truva - Dofen otelinde bulmak için 

Paristen çıkmıştı. 

Şatoya girdiği vakit kendi kendine 

söylendi: 

- İşte eserimin birinci laımı bitti. 
İkinci kısmı başlıyor. Eve girmek ve 

güzel Süzonu kandırmak lbnn .. Fakat, 

bu çok müşkül .. 

Bilhassa entrikaldan çok hoJlanan bir 
adam olan Berni girişeceği işle çok aıkı 
alakadar oluyordu. 

Hülba Süzonla arayı uydurmak ve 
mösyö Jak'ın kendisine açıkça anlattığı 

bazr teklifleri tahakkuk sahasına çı

karmak vazifesini üzerine alıtll§tı. Şim

di Süzonu krala ve Bemiye ihbnetc a· 
hştınnak lanm geliyordu. 

Şair papas düşündü: 

- Krala ihanet etmek .. Buna belki 

razı olur .. Fakat polise ihanet .. Bu ~ok 

büyük bir iş ... 

Ve ertesi günü, açıkça evin etrafında 

dolaşm<)ğa başladı .• 

İki saat hiç bir şey görmedi., 

Pancurlar kapalıydı .. 

Evde hiç kimse yok gibi görünuyor. 

du .. 

Fakat, Bcminin en büyük meziyeti 
abn ildi. 

Av bekli yen avcı gibi sabretti. 

Ve israrının müki.fatmı gördü. Vakia 

o hiç kimseyi gönncmigti .. Fakat kcn· 

disinin oralarda dolaştığını içeriden 

görmUtlerdi. Zira, sanki odalardan biri. 
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Televizyon 
_.. Da~torarı 10 uncuda 

neşriyata devam edeceğini bildiriyor.) 'y 
"Allo, Allo.. Holi\'Uddaki zarafet mü- ·A r. ı 

sabakalan (Zenci cazı, çok ~nkli elbi· ~ .._.. 
seler, sinema yıldızlan, alkışlar). / , • • 
''Allo, allo, burası Şikago, yeni bir gangs 

ter ipek ve konserve fabrikatörlerini ha· 
raca kesti. Muhbirlerimizin birisini arka
~ma taktık. Aldığı manzaraları size gi5s
terece~iz. (Birdenbire düdük sesleri, ro
velver atışları, gan~terler hücum ediyor. 
Dükk§.n carnekfınlan yıkılıyor. Bir }an
gın b.ışlıyor. İtfaiye geliyor. Ateş tufa
nını suya boğuyor.) 

''Allo allo .. Paris konservatuvar mOsa
bakalan ba~hyor. Güzel sesleri dinliye
cek, yeni aktör ve aktris namzetlerini gö· 
receksiniz ... 

"Allo. allo .. ispanya .. Madritin zaptı .... 
Düğmeyi çevirelim. Şimdi karşımızda 

Komedi • Fransez tiyatrosunun bir tem
silini görilyoruz. Artık ne tiyatroya ne de 
sinemaya gitmeğe ihtivacrmıı vardır. 

Bu yeni sinema eskisini öldürecek .. Bt>· 
ğenrne-li~imiz bir filmi varıda bırakacak 
ve bac1~a hir filme knc;ahileccğiı. 

" -Siz de sabahlan aç kamına 
bir kahve kaıığı 

Mazon M yua Jozu 
alınana İ!tiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

I 

Mide ekıilılı, ppcinlik ve 
yannulannı ıiderir. 

KA 3:zLtGI defeder. 
Ağ zdaki koku, tatsızlık ve dil pH· 

!ılığını giderir. içilmesi gayet 11-
tif, tesiri pek kolay ve mülayimdir. 
Son derece tebif edilmif bir tuz 
olmakla mümasil HtÇ BiR MUS. 
TAHZARLA KIYAS kabul etmez. 

"MAZON'' isim, HOROZ 
mark Gına dikkat. 

-- s ı.1; <},,.. u a ::r i=ffHANJ 
1 

Operatör • Orolog 

Beyoğlu · Parmakkapı tramva~ du. 

rağı. No. 121 birıncı kat. 
Munyene saati: 16 · 20 

1 kar<ı tesiri şaşmaz 
rı ara ., 

Jlduğunu isbat etmiştir. 

A S p İ R İ N in tesirinden. e.min 

E9 dikkat edınız. 
lütfen markasına 

~ 

~ ~----;.~;;:-...... : , .. ::::::ı:::::::e.: ............. :::::;::ı:c:ıı ........... i: 
uı.ş DoA~oru ii 

A1'ecati PAl<Şi iJ 
Haıtalarıru bergün sabah ıaat ;: 

lO dan aktam 19 •kadar kabuJ eder İi 
H • - aiinJeri ... , 14 ten l! 

il e lmc:lar paraaıadL r 
~ Adr .. : Karaköy Tünel meydanı ff 

l'erıııne cıddeti bııında No. 1/2 F 
u ammamaırı"' ı•n:-....-== 

--

of mak için 

3-Arialanna 11111.sq/. 
/af ft:ll1,n ~'1JVS/(lr
dt:1ll hlrtvlmaK ,ç;,,, 
dl'rt .s//qh.}1)1' imha 
'"' i/11 Kllll"J lür~ll'nim 
/Jıİ"ı~ıİNI Y,11N'lt )'Wll'Jt' 
.9idwl~r. . 

t " . : ~~ 
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1
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lstanbulda son defa pek rağbet bulan 

Yeni dans musikisini sureti mahsusada ve iti-· 
ile Almanyanm meşhur ERHARD 

BAUSCHKE DANS ORKESTRASI 
t tc:ırafından çalmrp naruf 

POLVDOR 
marka plak üzerine imla edilmiştir. 

v 8000 { BAŞ BAŞA 
. MELA.HAT (Rumba) 

• 

Bu plaklar Almanyada imal edilerek İstanbula gelmiş ve satışa çıkarılmıştır. 
Gramofon bayiinizden isteyiniz 

larafıııd:ııı bC'slelenen 

17440 No. 
Beni Sana Bağlıyan Göz

lerinin Rengidir. 
Benim Olsan Seni Bir 
Gül Gibi Koklar Sararım 

Bayan Hamiyet' in 

Bu pliiğını 

COLUMBiA 

r-m~:.~k~~~?!.~.~ h~~~~ ~~aan ~ l ud e~:memiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 
tunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
ŞŞ?ıan, vilcutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücud.Un Utı. 

valarmda ve koltuk alUarmm pi§iklerlne kar~ı bundan daha müessir btt 
pudra henüz keşfedilmemıştir. 

ONU DtGER ADl (TALK PUDRA) ları ile kan~tırmaynuz. 

- -----

HABER - ATc~ postası 

SN U~All' 

25 ince sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

18 NİSAN - 1938 

"DAİMA 

TiRYAKf 
iÇ1YORU M',~ 

8 Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
r adır. / 

8 Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefasetw 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AVNi HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ, 

TIRY AK İDE 

H MOBi 
1 liraya kumaşile kuş- - fablellerı Her e:czanede arayımz. • Pcıısta ;utusu 1253 Hor:no~h 
tüyü yastıklar. 13 li· -

lstanbul 
ğünden: 

raya kumaşile ku§tü

yü yataklar, 20 lira

kuştüyü 

telefon dJrektörlü-

İstanbul · Sofya telefon devresi için bir adet Rödresör mübayaası açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 25 4-938 pa?,artesi günü saat 15,30 da müdürlük 
merkez binasında toplanacak alım satım komisyonu huzurundan yapılacaktır. Mu· 
~en .. ~el. ~973 ve ~lk teminatı 298 liradır. Şartnameleri hergün Levazım ;:aire
mızde gorillebılır. İsteklilerin mezkfır gün ve saatte ilk teminatlarile müracaatları. 

(1318) 

Denlzbaok Akay işletmesinden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 nisan 938 çarşambadan itibaren tatbik 

olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asıl mı~tır. (2155) 

lstanbu; 
ğünden: 

telefon direktörlü-

150 adet Kurssuz Kombine Telefon makine5İ açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 25-4-1938 pazartesi günü saat 14,30 da Müdürlük Merkez binasında 
toplanacak R!ım satrm komisyonu huzu . unda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
2250, ilk teminatı 168,75 liradır. Şartname:;i hergün Levazım Dairemizde görülebilir. 
İsteklilerin mezkQr gün ve saatte ilk teminatlarile müracaatları (1317), 

Mi 
GRiP NEZLE NEVRAL.JI 

BAŞ ve DiŞ 
AGRILARI ARTRiTiZM 

ıstanbul Belediyesi · ilanl"arı 
Keşif bedeli 3157 lira 90 k"UrUş olan Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak isti· 

nat dıvarr açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdür 
lüğündc görülebilir. İstekliler 2490 No. lr kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri 
müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasilc 236 lira 84 kuruşluk ilk teminat mak 
buz veya mektubile beraber 19-4-938 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulun
malıdırlar. {B) (1801) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mag1s 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.0DO Liradır. 

-liırmc. suu. Operatöl' 

Jr. CAFER fı\VYA 
• ıııumf cerrah! ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 

P:ırls Tıb F:ıkilltesl S. asistanı, erkek. 
kadm ameliyatları, dlmaA estetik 
"yilz, meme, karm fıurwsukluRu "' 
l{ençlik nmeli yatı". (N:ısııtye ve doltıru 

müteh:ıssısı.) 

\lıınyer.e sahı:ılıları 

8 den 10 o kadar Me&&one 
f'ı::-tlı·drn s•ınra ücretlidir. TeL f4086 
ıı,., nıo;•ıı ParnınkJ<nru, Rumeli tuın. -----··---LJOK'l'OR 

/(emal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergün l5 den 20 ye kadar 
Tewfon: 41235 


