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Uörtler mı? 
Beşler mı? 

1 NGİLTERE ile İtalya arasındaki 
anlaşna imraJandı. İtalya ile. Fran

sa arasında bir itillfa da artık olup bıtti 

Dörtler mfsakmm bir hedefi de, Millet 

esrarı 
''Deyll Heıald,. pzetesiniıı wırdiğı 

bir habere gore, Romanya veliahdi prens 
Mieel. bayatı tehlikede görüldülü için, 
ge;ezı cuma günü birdenbıre Romanya
dan Çlkanlnup. Buna aebeb, kral Ka
rolun. demir muhafızlarla eeflerini tevkıt 
etmesi üıerine, olJuna bir IWkast yapıl
masından korkmut olmasıdJr. 

VeJiahte suikast bamlamn olmalann· 
dan f{lpbe edilenler "ölüm meldderi,. is
mindeki gizli t•iltttJr. Demir muha· 
fızlann bir kolu olan bu te§kilAttakiler 
davalan için hayatlarım fedaya niyet et
miş bulunmalrtadırlar. 

''Olüm rrıelekleri,.nden altısı aranmak
tadır. Fakat polis henüz bunlarm ismini 
tcsbit edememi~r. 

Veliaht Mi§el, Rnmanyadan ayrılma

dan evvel, kralın eski kansı. annesi, 
prenses Eleni ziyaret etmittir. 

lrlandanın ilk 
Cumhur reisi 

ler. cmıiyetinden ayn olarak eski Avru- Dr. DugJaı BGyrl 
JJa lronaet ini kurmaktı. Bu bakımdan 
misak hmalanmarxfan evvel de buıQn fnıllterecien alüuım keaerek 
1mnser ihya edilmistf. Ama konser abmk ''Elr'' Ulmiyle mtlatakll btr cflmhurl· 
lcfnde çalp çalar veya çalmaz. O.başka yet haline gelen lrlandanm ilk cum. 
meeele Mılletler cemiyeti sistemi ZB)'If• hurreisi aeçilmek heredir. Cumhurre. 
ladıktan ve bQy(1k enternasyonal mesele- laliğine namzet gösterilen zat. Doktor 
lerin hususi mOzakere yoUarile halJıne Duglu Hayd isıninde bir proh ördür. 
çahpldıktan IDl11'8 artJk eski A vıupa kon Bugün 75 yqmda bulwwı Doktor 
l8rinin ihya edildili ~yl~b11ir. Eski Hayd uzun müddet Dublin tınıvenıı.. 
tomerin İfleyiti de böyle idi. Fransa Rus sinde proteeörlilk etmJftlr, ayni • • 
yaya ballL İngiltere Fransaya ballL Al- manda kuvvetli bir pJr, folklorcu ve 
manya Awsturyaya. İtalya Almanyaya. tarihçidir. 
ikili. OçHl. hatti hazan dlk1JO anlaşmalar Edebi eserlerini "Kraoibin Aoı"bin,. 
yapılırdı. Fakat nadir Dıe9tlelerde kon- lemi ile imuhyan nr. Hayd. edebiyat 
aer ahenkle çalgı çalardı. Daima lallO &leminde bu isimle tanmmıetır. '"Gtl· 
çalan birkaç dQdük çıkardı. 86yle bir r.el dal,. manuma plen bu imim fol
komer bugQn kurulmuşa beniziyor. Fa- klor edebiyatında çok kullanılın bir 
kat bundan ayn ve Fransayı Sovyetler- ilk e6zOdUr. 

den ayırmak ve Avrupa içinde ve dıpn- I ============:;:::: 
da her meselede elbirliği yapmak gibi bir gal ettiği geniı yere ralmen. yan ailfusu 
maksat IOden dörtler misakının muvaf- ekalliyetleıden n.nt. donanmam. ~ 
fak olması bug-ln için mfimkün görünQ- tA denize mahreci bile olnuyaıı bir mem
yor. Polonyanm konser azalığına ~elin· lebttir. B6y1e bir memleket .Aft'IJIJ9 
ce; 1UJ1U bilmek gerektir ki böyle bir kon konserinin azast olmak için kAfi derecede 
serde azalık hukıL'!i olmaktan ziyade fi. kuvwtli delildir. 
ltdir. Yani kuvvet maelesidir. Bir devle- Lehistan dfirt ~ lmllektif 
tin muvafakati alınmaksmn dilny8\-a a· banş sisterninin yıkılmasmda faal rol 
it ehemmiyetli siyasi ve iktisadi mnPle- oynamqtır. Fakat e1tr banu bQ}'(lk tte.
ler halledilmezse. o devlet knncıf're rlahil- letler kQnseıinin """11ması ve ~inin 
dir. Kuvveti olmazsa. muahedel~ der- de bu shtem içinde faal rol oynaması i· 
c:edilecet en sarih ahkam o drvleti kon- çm vapmma. )'8Jll1dılım anhyamktır. 
ser azaaı yapamaı. Lehistan haritada ft- Çüııki1 bö)rle bir llilfemin devammc:I, Le-
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Akdeniz postası: Yann ubah saat 10 da 
hareket edef'ek olan npur; hmlr, Antalya, 
Alanya Alllve, Anamur, Mersin, Dörtyol. 
,.e Payn!la uıtnyarak lskendenına IJf decek· 
tir. Saat 17 de kaJkııcak olan npur da; 
LAksekl, Gelibolu, Canakakle, İmroz, Bozca 
ada, KOçOkkuku, Edremit ve Burhanlye)·e 
utnyarak Ayvalıla gidecektir. 

Karadeniz postası: Yarın saat 12 de ha
reket edecek olan vapur; Zonguldak, lne
holtı, Sinop, Gereze, Samsun, Fatsa, Ordu. 
Giresun, TirehoJu. Görele •e Trabzon• ul
radıktan sonra Rlzeye lidecekttr. ..,, ...... . 
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Kocasının ızıoı 
kaybeden prenses 

Maltmat almak Ozere l nglltere 
blk6metlala, Almanya nezdinde 

tefebblse ıceemeslnl istiyor 
Umumi harbin patJamaama aebep o- tavassutunu rica etmiftir. İstediği, 

balar ı,uıiln ,ikincl pltnda da olsa, ı• prensin ~ ::rbeıt 1xrakılmaıı değil, hiç 
ne sahnede bulunuyorlar: olm.:.zsa saf olup olmadığı, satsa nere-

Avusturya • Jlacadatan imparator • de bulunduğu hakkında bir malumat e· 
lutu veliaht! Jl'ram Ferdinalld'm Sara)' dinmektir. 
bolnada bir Sırp tarafmdan aldDrtilme-
11 i1ıerine umumi bilrp pdleanftL Bu
cin Awatwyanm AlımaJa tmafm. 
dan Uhakı Onrine, Avuetaı1a ,,..,._ 
nındaa olan preaelırbı, ~ iL 
mi bir takım maceralara MI••••"-· 
dır.. • 

BUDlardan biri. bUat lllkl8k ~ 
l'erdlnandm 01111 pnm ....... 

Prena Bnılt bunda bir ., nftl VJ. 
yanada Alaıan1ar .-ıfmdan midi• 
clilmittlr. O samandanberi kendilinden 
haber yoktur ve lsm1 daha bir Pları 
pbl, belki mıwtulup sfdccekti.. 

Fakat, buclln. eski bir tnıilis diplo
matı tarafmdan, bll huamtıa tıı~tere • 
Din Atmanyaya teıebbu.te bulunmuı 

iateamittir. 
Mllracutı yapan tngilb diplomatı, 

lncUtermin nld Vl)'llla ukerl •tefeli 
Carc Vud'dar. K&Jbolm pnmiD bJ1D 
pederidir. lncilis diploaaatnmı kın, 
budan Ud HU enel pnm Brnat Ho
henbera ile VIJlmacla nleadlll aman, 
bUyOk 1ılr dUIOn yaPdmıt •e Avwıtur· 
ya arayıanada cQnlerce eilenceler ter
tip e4J1mlttl. Düiilne saray ailelbıden 
150 kiti lftirak etmiftl. 

Jluala lrocaıunı kaybeden prensa, 
bir taraf-. kendlli, Alman hiikOmetine 
mGracut ...... bir~ da baba. 
11111 bacDb hlk6mednlD taftle1ltUmt 
llteml,. teftetmltdr. 
Kı•m haline ..,aa Can Vud da 

bir aemere elde edemfyeceli.nl blldill 
baMe. tngftfs htlktmetfnfn ba hmutta 

histan ve o ayarda devletler daima iki• 
el plbda bhmya mahkamdurJar. 

..,. llSllU {!Jlıl(la), 

Prena Bmst, Atman lltlkOmetl tara
fından, Aftltaryada tekrar laallıp te. 
.. tefebbUa etmlt olmak aupylt itham 
o~. Onun için, terben bna
kılH81ı pek Umlt ediJmlJor. Hatta, ba
yatı bDe teblikede 18rillmektedlr. 

Can Vad. h be)'anatmda t&,te dl-
yor: 
........... brdetl ........ 

rede '8daa4nk1annı, Dl olc1uJdanm bll
m17oru- Kmm. tabi, IGll derece ... 
rak ft atarap ~. Ke1a'lıl Alma 
bllkOmetl erklmndan lsıoc-.ım lkibetl 
bıkkmda malOIDlllt elde etmek için çolr 
uirqtr.. Jl'aJDlıt ID1l't'affak ol•m1clı.,, 

.. _.. ~ ............. J.' 
-~ _ .................. ,, 

• Avusluryanın ilhakına doğru Almanya 
ilk adımı atlı. 

• Lokomotif Ye mot6r fabrikalının lm
rulması için bir lnsW& arupu mtımes.sll· 
Jert telırimize ıeldL 

a11nen1aıar 

TDrlt: Habanero. llelek: Saratou Sara111 
Meçhul kadın. IPek: Tehlikeli atk Sümer: 
Aflın mal alnn. Sakarya: Yalnız senin ıçin. 
Albuar: Doktor Sandıı. Asri: Şallfbay Ye 
Patapataton alrkte. 
IS14NIJIJL 

Ferrah: Oç film birden: Kumarlı ızlaı: 
ıemisl,ııöz 11i1Ahındır. 
Aıak: Kraliçe Vlktorya (Adolf Volbruck); 

"Cin ıeçldl 
Alemdar: Mihracenin 16sdesl. 

llllU: Mihracenin 16sdeal ft un ambalı 
1C41JIK()J: 
Hale: KAR TOPU 

I SKllDAH: 
Hdle: Faka basmaz (Tllrkçe lklil. 

SAJIATY.4: 
ClDqet masuı Tophot 

l'lyateoıa• 

1'URAN TiYATROSU 
Hakkı R\11fll ve arkadaştan 

\fatma7.el \tl<'e • Pençef nrı~etf'ııl hlrlllde 
iki OY\IR birden Öl.EN ÇiÇEK piyes 1 per. 
de SOYUl.AN BiRSiZ komedi 2 perde 
Halt lllCUh Localar 100 ber nr :10 .,...._ 
dl 10 

HALK OPERET! 
Panrl~f akşamı 9 da K•dık&7 SBrena 

slnema"anda SEVDA OTELi operet S perde 
Y11un: Yusuf Sunıri 
Milzik: Karlo Kopuc~lll 
Yalnnıfı ne YTJ.DJ7. 

Dış Moııolls tanda 

Buda 
dini reisi 

Rlr sulll ast bazırla
.makla itham ediliyor 

Moekovadan "Deyli Hnld,. .... 
sine bildirlliyor: 

Moaol halk aanhmiyetlnde. Buda dl. 
ni reialeriniD bir mılrut baml.tddan 
bildirilmeJdedi. Bu emlmtm balatan 
bir aene evvel meydana pbnbmt alda
lu da kaydediliyor. 
Buda dininin Hububterdeld JCbık nUl 

Lama Japonlmn ymdan eltili bir..,_ 
bamllmat ..,.ım sikim .......... 
nbtlnl tctar. mıJlttir. 
Maıol hllk cumhw ljt'tl (ttı, Maeolll

tan) rellDeD rnfWMll bir llOkOmettfr, 
fakat Sovyet hOkGmetinin kontıoltl altın 
da buhmmaktadlr. 
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Lüzumlu 
kavgalar 

V AŞAR Nabi, milnekkid hakkm. 
dakl ktlçUcük münaklf&mmn 

kavgaya, kUfre varma.dan bitmif ol. 
masma sevinmif, bizde böyle bir feylıı 
pek nadiren görUldUğünil söylilYOI'· 
Ben ıiındiye kadar, yazı ile açtılm1 
hiç bir milnakaşanm benim tarafml· 
dan kavgaya, küfre sUrfik],endiğiııl 
hatırlamıyorum. Belki pek eskiden. 
yazıya yeni başladığım gtınıerde; o 

da bir tanedir ... Yaşar Na.bi ile de bir. 
kaç kere mUnakaşa ettim, meaelA 
mekteblcrimizde grekçe ve lAtinoe o
kutulması Ji.zmı olup olmadığı mese. 
lesinde. Gönlünü, hatırını kaacak bir 

şey söylediğimi hiç sanmıyorum· Ni. 
çin ağır söz söyliyeyim? F.debiyat ve 
fikirleri karşısında a.kaillimelim ne o
lursa olsun (doğrusu bu, transızca d~. 

şUnUlüp türkçeye iyi tercüme edilmemıf 
bir cümle: bir daha yapmamağa çalı· 
şırım), kendısini hUsnU.niyet sahibi 
diye tamrım. Milnekkid metelesinde 
de, grekçe ve l~tince meselesinde de 
haklı olmadığını zanndiyonınt. daha 
doğrusu biliyorum; çilnkU benim o 
meselelerdeki kanaatim bana aşikk 
bir hakikat gibi gözO.kilyoı'. Fakat bi. 
I:yonım ki o da benim haksız oldu • 
ğurndan emin ; onun için ileri aUrdO. 
ğUm dUşUnceleri çUrtltmeğe çal!fıyor. 
Bunda ka,·ga. kUfiir edilecek bfr eeY 
yok. 

Fakat şunu da söyliyeyim ki b~e 
bu kavga. kUfUr meselesi haylı garıb 
bir şekilde anlaşılıyor. Muanzmıır.dan 
yalnız ,,ahsımıza hücum etmemesini, 
samintlyetimir.e inanmasını değil. fi· 
klrlerimir.e de hUrmet etmeaini bekli. 
yoruz. Falan kimse benim bir f~ia. 
nu, bir fikrimi yanlış, yersiz, gülünç 
bulursa elbette onun yersiz, yanlıı ve 
gUiünç olduğunu söyliyecektir. Bunu 
yaptı mı. başlıyoruz bağırmağa: 
"Vay! h::ı.karete, kUfüre kalkıyor! 

-.11ııw.-""4lıt.dlill!IPIW. .... ~.Mt·9-
8ln? ."Kuarmmmm flkri pek ...... 
pek musib, pek lkilAne olmakla bera. 
ber biz o kanaatte değiliz,, diyecek de. 

ğil ya! 
Hatta küfrün. kavganın da bazan lü· 

zumlu, hayırlı olduğunu inkar etme. 
meliyiz. Mesela muarızımızm samimt 
olmadığından , hüsnü-niyeti bulunmL 
dığmdan eminsek, bizim sözlerimizi 
tahrif edip kendi söylediklerinin de 

bir kısmını inkar ediyorsa: "Bu adam 
yalancıdır!.. demeliyiz. Bir gUn bir 
muharrir bana: "Evet, yazında §U 

maksat olduğu anlaplıyor; fakat onu 
anlamış olma.k benim işime gelmiyor,, 
dedi. Münakaşayı kapattım ve fena 
ettim. Bilakis, onun bu aözllnft anla. 
tıp kendisinin hüsnü-niyeti olmadıit
nı teşhir etmeli idim. Çünkil hiçbir 

nıünak~a yalnız iki muharrir aramı. 
da değildir; her şeyden evvel kariler 
huzurundadır. Muarızımız yalnız iflne 
gelen tarafı alınca karileri bile bile al. 
datryor demektir. "Fena ettim,, diyo • 
rum ama biliyorum ki bu hal teker. 
rür ederse yine "fena edeceğim .. : ~· 
kil kavga elimden gelmez. 

Kavgadan, küfürden kaçJDilam, pe. 
ki; münakaşa terbiye ve nezaket dal· 
reııinde olsun, peki. Fakat fU da bilin. 
sin ki yalan, hUsnUnlyetsizlik kavga. 
dan, küfürden daha kötüdür. 

Prostun neşredilen 
şehir plAnı 

ıstaobuluo bazı yerlerinde arsa ve bina 
kıymetleri Ozerlnde tesir yaptı 

Protesör PrOlt ~tından yapılan yeni 
imar projesinin eebir meclisi azalarına 
bikti1i}IDeSi ve bu suretle blltQn ~ 
bunu öğrenm!Sİ ,ehirde bina \'e arsa kıy
metleri ü.ıerinde hattA şimdiden bina i· 
carlarnıda amit edilmiyecek derecede 
seri bir tesir yapau§tlr. Projenin göster· 
diği hususiyetlere göre ~n baıı kısun· 
ıarmda arsa ve bina kıymetleri yQksel· 
mit "" bazı taraflannda da düşQ\-ermİŞ. 
tir. . 

Dün bir muharririmiz bu hususta bır 
amlJ.k ve arazi tellAh ile, görUmıüıtOr. 

Bu ıat diyor ki: 
,._ PtAnm hususiyetteri şimdiye kadar 

dJ. Burada ancak iki üç tane küçük arsa 
ve esasen yüksek kıymetli olan binalar 
yanına yaklaşılmaz bir fiyata çıkmıştır. 
Fakat gene talip vardır. Buna mukabil 
şimdi çok kıymetli olan Bah~kapı ve ci
van ile Karakôy ve civarında kıymetler 
düşneğe ba,IamJ§tır. 

Bundan daha evvel bu kıymetleniş ay
nan yeni Atatürk köprüsünün inşası do
Jayısile Unkaparundan Fatihe ve Azap. 
kapıdan Şi§hane karakoluna kadar olan 
sahalar dahilinde sörmQştük. Burda 
emWc kıymetltti MIA da yQkselmektedir. 

Prostun Atatürk bulvarına bilhassa 
ehemiyet vtri~ ev\'elce artık bu bulvarın 
açılmıy~ma kanaat getirerek batka ci
hetlere çevrilen gözleri tekrar bu yolun 
g(lmgAhma ~rdi. Bir de Prost plAnm· 
da ayn ayn ehemmiyet ve mevkileri bu-

lunan Yenikapıdan Yedikuleye kadar o
lan sahil kısmı derhal ehemmiyet kazan· 
dı. 

Gariptir ki p!Anın Beyoğlu tarafmda 
henüz tesirleri ıörülmedi. Fakat bu tesi
rin de zamanla görilleceli nıuhakkaktır . ., 

rivayet kabilinden tevillerde dolapnak· 
ta idi. Bunun §İmdi ~ malQm olu~ 
cterhal arsa ve bina kıymetleri üzerinde, 
müsbet veya menfi. tesirini göeterdi. tik 
tesiri Gal.ıta köprüsünün yerini değiştir
mesi karan yaptı. Bu kararın daha bil· 
yük sQrat vt sühuletle yerine setirihnesi 
imkAnı görüldil&ünden köprünün iki ba· 
şnu teşkil edecek otan şimdiki Balıkpa· 
ıan ve civan binalan ile Galata ~ 
be pazan. Yağkapanı ve civarındaki em· 
IAk ve arsalarm kıymeti süratle yüksel· 
--~~~~~~~~~~~ 1111111111aım1111111m111111111111111111111111111 .. aaı11mı-. 

Yeni gümrük 
tarifesi 

Gümrük tarife kanunumuzla ona ek 
te§kil eden tarifelerde, senelerdenbert 
çok dciifmit olan fktmadi rejimimize 
ve bugünün icablarına göre tadilat 
yapılması cihetlerini tetkik etmek Ü· 

zere Ankarada. ıtımrUk ve inhisarlar 
\'ekaletinde bir komisyon teşkil edil-
~ ö .. ,. ..... 
mftUr. 

Komlqcm evveJA ileri memleketle. 
rin dilimize tercUme edJlmlt olan ıtım· 
rük tarife kanunlanm tetkik etmiftir. 
Bu arad& eon feJ1elerde A vrupada 
muhtelif memleketlerin gUmrWderin • 
de tetkikler yapmıı olan gitmrUkçU. 
!erimizin de mütalealan alm.mıı ve 
bunlardan ıelen raporlann esaslı nok. 
talan teebit olunmuftur. 

Komisyon bundan BODra hazırlana. 
cak yeııJ tarife kanunu projeli lle mq. 
gul olacaktır. 

Yeni tarife kanununun bUyük :millet 
meclilinlıı bu devresine eevkedflmes 
evvelce dilfUDUimekteydi. Fakat buna 
lmkAn g&illmemektedfr. 

Sivrisinek 
mOcadelesl 

SJcakl&rm bqlamuı berine .ı.tan
bul vfllyeti .ıvrtainek mücadele heye-

ti, vU&yet dahilinde .mtmıeiin en zl. 
yade görQidfiill Aiıadolu yakaamda 
tedbirler abn&J& bqlamıfbr. Bilhu. 
sa durgun euıarm hepm tendrlenmek. 
te ve kuyular muayene edtJmektedlr. 

Şirketi Hayrlyenlo 
ilkbahar tarifesi 
Şirketthayriyenin yeni ilkbahar ta· 

rifeelnin tatbitmı& bu l&bahtan itJba · 
en başlaıımqtII'· Yeni tarifede bilbas-
1& ötedenberi ha1km allbyla bekle • 
diği d"İ"! poetalar buluımıaıkt&dır· 
Doğra poetaJar 8&bah ve akpm u. 

atJerinde vardn'· 

Doiru 
Değil '!'-i ? 
Sokak içinde 
tamirhane ı 
Kadıl;öyündcn bir okuyucumuz 

..,... ..... 11:: 
maAatıa tlurtJk w *'1Mf yer1eri GYW
mt§tır. Bulant1 AarfcWe flG1ciı m
walanttat1 fwzd yere eowıon ff. 
gal etmaf yaaakfar. B" aarfA yua· 
ğa rağmft so1oağtmı.ıda (Kadık6y 

Dact aokağl) bacın ar"l«s ar"l«sya 
bet alh 1otımyon 1ler gfM fçin di!ili 
dunır 1d, bu"1aırm tul w eni, geJrif. 
1Uc w u.:Mnluk miktarları mahdud 
w "'vayyeN olan ara ao7cıaklarımtzı 
1'emmı k4milft i§gale k4/i gelir. 
Baat1n, 1oılfnnı.ıı açaraınız, önünllzde 
klım yfUcUı bir 7oılmyon duvan. Bu 
1lale gfclmek tiri 14.nm, ağlamak mı, 
alst#~nü. 

G#Htdlfte bu tHUiyeffn makul 
gibi dNnM aebebl var: O kamyonla.. 

"" aaA4M h sobl7ctG bir garaj kC
nııam., o1naak mal aaMbin6 mllt6 -
baM 7«1myon1arln• Mnllamak Mk • 

... 'Verir ""' Bu 1cadar1a 7cıaZaa 

.,.... ŞlpMafz lımntumu evWn 

.ıt-.Wd garajtM ,..,. İlff'9'18 1dra. 
lıyabflir' j h ~ 1la1cklnt 7'ıuı· 
ıa.., ... ,m-; ,.. 9GfW lıC ldraollar, baG 
bfr..,,... ~ fltllYJJ d'Ye 
wra.n Mil ""' ~ tekUM 
soktular ... Glldts W11WJ gecenin 1ı6r 
hangi bir 8CIClftnde ~ giirfUtil.. 
Zeri, blnalan yeritldM aaraan motlh' 
hınltılan, çekiç w kriko ae.almi, 
l6f gihİ YGKMlf 'ld&tfk ko1cu,,u fl4A, 
ilA ... "° 6maaU 1ıakiloatler tna1&aL 
lmdta iatiNMtini mahu, manmraaı
nı berbad etmekte. .. ,. 

Rumeli 
hisarı 

MUkemmel şekilde 
tamir edilecek 

latanbulun fethinin ilk adımmı lef· 
kll eden Rmnelihisarmın asırlardan • 
beri devam eden mühmel vaziyetten 
kurtarılması takarrür etmi§tir. Biz ~ 
zat başbakan CeJAl Bayarm müdahL 
lesiyle verilen bu kararla Boğazın 

ziyneti olan Hisar, aali mimarisi mu. 
hafaza edılerek tamJr edilecek ve ıim
diye kadar hisarın içinde geli§igllz.el 
inşa ediliverml§ e\•Jer istimlak edile. 
rek yıkılacaktır. 

lstanbulu fetheden Fatih Mehmedin 
imzaamın eaki harflerle bir teklini 
tefkil eden Hisarm içi bu suretle bo
pldıktan sonra buraya gayet gtDel 
bir bahçe yapılacaktır. Hisar boğaza 
kargı tatlı bir meyil tefkU ettiğinden 
bu güz.el bahçe boğazdan geçenler ta. 
rafından 4'nükemmel bir tekilde göril. 
lecektir. 

HUkftmet bu ite ehemmiyet vererek 
buradaki binaların iatimllki içhı 20 
bin lira talıais ettirmi§tir. Eeuen bu 
bhıala.r UçU mUstemıa, birer baraka 
halindedir. 

Yeni Halkevi 
binası 

inşaata Haziranda 
başlanacak 

nesi de buiODJerc1e taJıU,e edilecek .,. 
derhal yıkılarak ev sahası tamamen 
açılımı olacaktır. 

Yeni Eminönü Halkevinlıı hulran 
bapnda temelleri atılacaktır. Hatır • 
!ardadır ki, evin yanma bir spor AJo. 
nu yapılması düplnülerek evvelce de 
bir temel atma merasimi yapılm11, fL 
kat sonradan spor Balonu yerine bU. 

yük bir ev binaaı yapılmasma karar 
verilerek iDtaat durdurulmuttu. 

Bu defa büyük halkevl binasının 

inpamm cumhuriyetin on befincl yıl 
dönllmtl olan 29 llktetrln 938 tarihine 
kadar ikmal edilerek o gün kUpd me. 
raafminln yapılması mukarrerdir. 

Servi hırsızları 
Dlrl kişi hakkında 
tahkikat yapılıyor 
DOn Vlldldarda ild servi hırsızlılı ot. 

MU§ ve failelri yakalanmqbr. 
Uskildarda oturan tsmail, Karacaah

met mesarlılmdan kestili aervi1eri nak
lederken gör(llmQo ve ba ile mezarlık 

korucusu SQleymanm da dahil olduiu 
anlaplmqbr. 63 yannda olan lsmaille 
yardıması hakkında tahkikata ba§lanıl

mqtJr. 
tJdnci vakayı Nuhkuyusu 73 sayıda 

oturan Rus tebeasmdan Ahmet ft arka
dap HOleybı yapa:ıqlar, tam servileri 
g6tQrOrbn yakalammşlardır. 

"Aılıl yalan söyliyenler, hQsnü·niyet 
sahibi olmıyanlar kavgayı, küfrü göıJe 
alıyor,, mu diyeceksiniz? DoirU· Fa. 
kat kavga, hiddet denilen kuvvet yal· 
nız onların elinde bıraJnJmamalr. 
Hüsnün.niyet sahibi olanlar da o kuv. 
vetten latif ad eye te1Jvik edilmeli. 

NuralWı AT.AÇ 

'$' - - ~ - ., - -- -- -- - -----,ÇERDE~ l~ ... ..,. .. H J ' ~I Ankarada toplanacaklU'. Mflıakerelerde ~ 
tzOEN seçilen bir beret • •tt kunacat raporlar buırlanmıt ''° ıiraat ...._ 

• )l{)ZELERI~ sanat eserlerini teablt ~~:.. ~ klletl tınfıadan basılmasına başlanmıt-
latanbulU ıeze~e D llale>'9 ,ar. tehrlml• • - - tır. 

Vefat 
Hemşinli Hacı İsmail Hakkı Kerl. 

:rneai ve Türk Maarif ceıniyett talebe 
Ytırdu müdürü Hafız Nuri kardeli An· 
kara haz.ine vekili Ziya ve letanbul 
ilk tedrisat mUfettJşi tamail Hakkı 
Erkmenin vahdeleri Ayşe Nesime ve. 
fat etmiıtir. Cenazesi Eyüpteki hane
tr.ıden kaldırılarak aile kabrtstanma 
defnedfJecektll'. 

etnıiftir. JiUır ~~alı 1810 eMI' nrdır. • ŞEHRiMiZDE caddelere konulan ıenl 
de tarihi kı:flll• E •efat wJmunda n6. • BELEDiYE tarafından yapılan yeni sokak lfmhalan ile sokak tenTlrabndül 

• HASTANELERD sebebi tarih ,.. bir taUmatnımeye 16re lmJQ •e aamıç su. llmbalann aa1111 bet bine çıkmııtır. iki 
belci doktorlann •e~•~: u bl~ kere da- lannın sıhhi teraite uyıun olmuı llmn· seneye kadar llmbalar sekiz bini bulacü-
sıaUni teshil etmeler um d lb ali 6- dır. Bunun için vakit nkft muayene ~ tır. 
ha bildlrUmi•tlr. Vıılfeleri~ : m 1 ptlacaltıır. Şehir au)'U bulunan yerlerdeki • lllll1 JUklmi)'et ha)'l'alllı mllauebellle 
rülenler ceıaJandınJacaklar 1 :"'k bl AJ. apartıman ııbl toplu ikamet mahallerinde cuma ıOnll ölledea IODn tatil edlimit olan 

• ŞEHRiMiZDE bulunan bO,., kil :cıton sarnıç u kuyu suyu kallaaalmıyacaktır. bOtOn reaml daire •e mektepler bu sabah. 
toton uıccarı ıJ mlJ,.on ° • iSPiRTOSUZ içkilerin imal .,.. aatqı 1an itlbaren açılmıttır. 

man 
1 

tır. hakkındaki tallmatnaml)'e 86re, bu llbl • YENi tehir pllnında Yenlbahçede ,... 
~tın aJnı .' DA bir ..,.ııate çılmıt olan terbetçf ve limonatacı cMkUnlannın ao. pılması tetllf edilen lladJQID allbdarlar-

• TRAKYA aolerfndeD 111ttreJckep alb ki- kak Clıerlne telen lnsmılannm llstO lh1tl- ca mUTafak llSrOlmemettedlr. Bu hususta 
Onfnrslte tek fdetl dOll akfam d6nm0t- lecektir. fe)ılrclllk nıtltehıssısı Proatun ıenl bir 
tfUk talebe a • ztJlAAT .konreraıw mAJ'ISlll )'edlsfnde ,.... ta)i1l etmesi tstenınektecllr. 
ıerdir. 

1 

Çin ve Saadabat 
paktı 

A llMET Emin Yatman, Ankarada Çinin 
Utni maılahatgü::arı B. Tourıg ile dik 

kate değer bir müldlat 11apmı,. Çin maı(a
hcıtgu:arı e::cRmle di11or ki : 

'"Beş yllz mılyon insandan mürekkep 
bir mılletlz, her insanın ömril fl-
nldlr. Beş yuz milyon insandan yüz mil
yonu; dıler dort yüı milyon Çinli ,.e bun· 
!arın istikbalde dolacak mily.arlarc:ı ço
cukları hllr, müstakil, mesut yapsın dl3e 
neden fıinı ömürlerini feda etmesinler'! 
Riıim mücadele felsefemiz işte budur. Ja
J>t nlar bııi tanmllardı ve nılıuınuzu anla
ıalardı b;ze tecavüz elmeılerdJ .. , 

.. Bu mücadelemizde ııize çok yaktnlık 

''e ballıhk duyu:)·oruz. lstitl ve tecni!re 
uğrıyRn bir milletin hııtlklılli için nuıJ 
çarpışh#ını siz bize ö#rettlnlz. AlatürkOn, 
istlklAJ mOcadelesi plı\nı bizim harp pli· 
nımız olmuştur. Beş yüz milyon Çinlinin 
her hiri "Sakar,a., kelimesini tanıyor.,. 

"Geriye çekilirken bir saniye için bile 
)eis duymadık. Bunu bir zaruret di,e kır. 
pladık. 

GQnllmürü bekledik.Bu büyül flfln de çok 
şilkilr ıeldi. 9 aydır dövüşüyoruz. hk tlç 
ay ıerilere çekildik. 4,S aydır Japonlar 
bir puı bile ilerliyemediler. Birkaç fehir 
alacak olsalar bonlan derhal geri alıyoruz. 
Şimdi a,ındırma plAnımu denm edi7or. 
Temlllemek Ye denize d6tmet tllnOmDz 
uıak delildir.,, 

t;I n nuulahalglUarı beuanatuu p,ı l'Jllfl· 
nı dikkat clbnlelerle l>ilirigor: 

.. Bizim tabii &fynaelJmlz. TClrtlrenin 
milll ai1'8selldlr. iki memlekette ayni aulh 
"e terakki arzusu vardır. Mukaddentımız 
her noktada mflsaTI ııtmektecUr. Japon 
devlet adamlan, tıpkı Yunan ricalinin 1'8P 
tılı ılbi akıl ve idrü yolwıa tutarlana 
Uzak Şark, tıpkı Yakın Şart slbl ban, Te 
istikrar ulralı bir yer olur. 

Tilrkiye ile Çin arasanda b07tlk bir aö· 
rOt Te menfaat birlllt vardır. Her ıeçen 
ıiln blıi blrlbirimize yaklaştıracaktır. Şah 
al kanaatimi söyliJyonun: Çinin Saadabıt 
paktında açık bir Jari vardır. Asyanın bı
rıı namına bir 8'n bu yer mutlaka dola· 
cak, Çin Saadabat aile halkU1na girecek· 
Ur • ., 

CUMHUR! YET 'te 

Türk Başbakanı
nın A na zivateti 
Y UNUS Nadi llapckll Cdtl Baılon11 

b_,.,. btqt.a,,aealı Alina ael/Ghatl do
lallıdl• TIUk • Yanan duthılrmdan bah· 
aederdt 1611le dl11or: 

-rtırk - Yanan anlatm•llllll teais ve 
idame eden Yunan dnlet adamlanlıdn 
blrçotu ıellp ıeçU. Şimdi Batbakan Ekse 
llns .lletabasa hepsinden fada bu anlat· 
ma,.. ballı bulu10rus. ismet Jn6alln0den 
sonra ı,te Celil Bayar da oldumolasıya 
ayni dosUuja nekadar bi!yük kıymet ve 
ehemmiyet vermekte oldujunu bize anlatJ. 
yor. Bu hal bize fU hakikati ispat ederı 
TOrk - Yunan dosUutu tarihin •• colraf· 
yanın en hakiki icaplarından dolma, mil. 
Jetten millete bir dostluktur. 

Balkanlarda TOrk - Yunan dosllutunua 
bilhassa ilci mühim husuaJyeU nrdır: 

1: Yekdilterlne kartı en tlddeut hasa· 
metlerin en kanlı aafbaJarını yapmıı iti 
milletin anlatması. 

2: Bu anlaşmanın Balkan antantına 
mesut bir hareket mebdei tqtil etmez. 

Bırinci hususiyet yekdllerlle hudut hlr
lillne malik Jkf memleketin, yani Tilkt. 
Je ile Ywıanistanın mfttekabU sulh pran
tflerlle teyit Ye ıaresl banşın muhafaza· 
11ndan ibaret olan bu keyfiyet diler BaL 
kanlı mi!ltefiklerc~ de takdir edlimlfllr. 
Kaldı ki zamanla dünya abvalln1n arzettf. 
il inklpf ~killeri Balkanlarda statükonun 
boıulmaması hesabına Balkan antantı dn
lelierlnl n hepsine daha ciddi yuffeler tah 
mil cim it bulunmaktadır. Hiç ıOphe 1ot.. 
tur ki bu uılreler terene ifa edilecektir. 
Ba,bakanımıs Cel41 Bıyann Atlnll)a 

seyahati arifesinde bOUln bu lfhe1 ve aaml· 
mi dll,Oncelere l&lSnOnde bir ıeçU resaıl 
nptınnak bizim için hakikaten ('Ok bOytlk 
bir aevklfr. Bafbakanımız komşu, dost ve 
ınOUeflk Yunıniıtana Tftrk devleUnln bftr· 
met Te umfmlyetJnden başka Türk mille
tinin de aelAm ve mnhabbetlnl g6t0recek
tlr. 

KURUN' da 

Türk atlıları 
birinci 

S GEZGiN afJ11tU'lluünülıı Nial• blrllld 
• gelmeltrlnl mnmabalta ederek ıa,,re 

l/tUlllOf;: 
"TOrk atlıları, Nisle yapılan yarıflarda 

birinci ıelmitler. Gazetelerde hunu oka· 
yunr.a. aerinmedim, desem, ,..ıaa olur. 

Fakat, içimde 11rlı dOIOmilnO bir tllrll 
ç6zemedilim bir duyııu vardı, ki b6yle bir 
mlijdeyi bana bekJeli10rdu. Avrupada ya
pılan yarıf)ann, çeUn tartlarını bilmez de 
lilfm. Gene blHrlm, ki b6yle bir J'Ulfl 
kuanınü delil. ona slnnek için de asan 
tecrübe, idman, hazırlık yıllınnın sınhn
dan ıeçmek ...-kur. 

Bu, b6yle oldllla halde, niçin bu müjde. 



il mlUtr ... Bil 
, ••• f , z ı ar 

Başvekilin seyahati Çin-Japon 
harbı 

....... SA ARYA 
Batwkil Ye baridye wkilinü dün Yuaaıı •••llect..rae ıttıla huıl ede• 

ee}ırimiıde beraberce bir otomobil pzin,. re• oaa ıut't• Ye t&Ulr etmtt1er• 
tisi yapmnlar w eıJeden sonra. tstaabdt dlr. 

_.. Bqtarafı 1 IDclde 
reler Vlaaı.le yiye'* ft mlbiamt .. 
biliyorlar. LinJinin cenubu gaıbisinde 
§iddetli bir mubantbe olmaktadır. 

...... ' .... ..... llAllOIJU41f'ın .. M7ük nmldi fiW 

<•ECKV SHARP) 
gazetecileri tarafından Parkotelde eeref· Jete bttton bıı 1ebepJer Ue Athıayı 
terine verilen ziyafette ham bulunrın_. lklncl defa olarak llJarete 1l4erken 
lardır. hep ayni alyasetla Uadeahıt snrUyor, "Manplter Gardiyan.. gaxte1iDin 

Blrlin muhabiri. Çindeki harp ~ 
nin Almanyada husule getirdiii endi§e· 
den bahsederek diyor ki: 

NAPOLEON'un 
Batvekilin beraaab bep aynl 1&mlm•• 4oetıatu haber-
Ba§vekil. eew Bayar, Anadolu ajantı· cfsl olmak teref ,.. eaadettn! duyuro· 

na §U beyanatta bulummıttur: rum. METRESi 
"- Pazartesi güm,\ m<ıtteftk Yunani• 8qftktl pı.eteelleı1tı 

tan hilkQmetiJlfn cfllide reisi ebeJ4ns ıer davetinde 
neral Metaksuın ctostape ziyaretiııt iade ı.tanbul ıuetelerl ve mecmuaJan 

"Uıun süren ve nüfusça. sillbça ve pa. 
raca fazla ıayiata bAis olan bu harpte 
Japonya zayıf düşmekte w bu IW'etle. 
komünist aleyhtarı arisaktaki Jaymett • 
ıalmaktadır ••• 

Zenalft ve ctS• lramaftlnCI dekorlar aram.da seçen fran9ISca .asli fiJm 
Soe amn apJc metı•P • tuh Wılmlanndan biri oJaa pyanı ·' 

hayret maceraperest (BECltY SHARP,, ro1Unde 

ve ayni ıamanda Anlmada parafe ecliı. saJıtp Te batmuJıan1rıert. s.,vekU 
rek metni nqredt1tnif olan fent T6rld'9 CeW B&Jar ,., Harlctre Vekllt Tev· 
·Yunanistan muahedeebu btt olarak flk MetAı •r• JJe vulteten tehrl
~ etmek Oıeıe hariciye veldJJ arkada- mlıde bulunan Kalf71 VekUl Fuat 
tım1a birlikte Atirıaya hareket ediyoruz. Alfalı ıerefhıe blr zt7afet ••rmlf. 

Mlriam Hopklns 
Bumuı1a beraber. ayni muhabirin bil· 

dirdilfne göre, Çine en fpla silth Atan 
memleket Almanyadır. Çine gelen liWl 
ve cıepbanelerin yüzde altmm Alman. 
yo.te yirmi beli de ltalyan malıdır. Ç!n
Uler Sovyet Rusyadaıı da tillh almakta-

tUVET!N: PARAMOUMT JURNAL w "Te1ıliAli Sporbr.., 
YerJerinbl ...elden alchnms. Telefon: 4U41 

BQyOJc reiaiaımhurumus 4tatilıtdbl Jer4lr. Du st1afet u7m lıOkemet nt
Yunanlılmn hlpnetlt htıld1mdarma w atmts •• •ekllJertaıts He bum attwt 
necip Yunan mlltetine M1lıD .,. muha~ erllbs ar .. ntcla .. 111ıuıt bir hublhal 
bııtierini ,atQrmekten ve TOıkiyenln Yu· T•Pllmuıaa frnat TfflDltttr. 
nani1tana samimi rabstalanm biaat ifa. Btr aralık Cel&t Barar raıetecl 
de fınatırıı bulmakta.rı ede 11\'inc duy· ark&datlarıu memleket dah1Ua4e •• 
mütaynn. h&rlolllde topla olarak tetkik H1'8• 

Başvekll 1 Kadın 
yüzünden 

bir yaralama 
TQrktye • Yunanistaı'ı ittifakı ild meaı- haUert f&PID&l&nnı tava!J'• etmlftlr. 

leketin hakiki menfaatıerinden dolan ve Bu ta•lf1• s&1etedler tarafıa4an 
iki milletin hislertne tamamile tekab81 • memnull11etle tellkkl olumuetur. 
deıs ftMIUt bir Vlkladlr. Bamm ille defa Bu tarJda 1ap1Jacak tık tet.klk NY&
olaıalr tahakkuk eahaema intilcelbte bf. batlolaı OJ:aflmUzdekl 1az Dltvalmt I· 
rıfta de bir hlseın oldulums hatırtamak· chı4e, ıneaell Zoapl4•k lıavaltal et· 
la tu dakikada bir kat daha bahtiyarlık ttl ruvaneu blr mıntaka7a.3ap1Jma· 
~ R kararlıftmhmttır. .: ..,... 

lkl aealeat. &1'11111.0'1 tlearet !ıatlere BaıveklJtmtı eahlan tıUrak 
:aıtbıuebetıertııl te.nsıın etmell lflo etmelf vaat etrnlftlr· 
ltll 1tııt1l ~a4t lktıttt VtktU ola· Battan sona kadar tatlı, fttf9ll, a&
'rak AUDar• sttmtıuıa. Hltbıtt bu mımt ttlr ha•& tota4e •ec•• st1atet 
Jırattaıı S.Uf&de ederek HD1 d&Jaa o "9111 menıuplan tarafnıdaa anıhte
'lamu T11nu blkt••U rloaUJlt ••· rem 4aTetlller ha.Jıkında izhar edilen 
ttQt kordlal m-.Jıe4..aı .. rtll4• t-. ttfU111J 1tı:rabatler.,. nnı•Hffalnret· 
W •IMr• m•mur etmlt" ben 4• bu. ıer t9111anner1 araaıada nlhay~t 
u mtmınıal1etıe Gıerl•• aJmJttım. bulau1,tar. 
Xtltterek buduUarımıına •aranu.t ------------
iouıuıtıau Ttıau btktmeuunrkt· Amerika fabrika la• ,.. 
,_ lalktm•U aamıu te1rıtt '4•n btı l'IDID hlmmalı 0

thltıtt11ıa. 
o ,.•ktt llomtu•uı auııartıtamD ça hımeları 

i4a lftlr•kl1I• talıakuk mevkUu kon Lendra, ı4 CA.A.) - ObM"er ı•· 
.... TUrki1• •• Yuıııallt&D lılk6- Atllİlll lire AIDlrikln f&brikal&rı a. 
uıetlerı tar•fındau derplt edilerek nUmfbdUl on 17 nrfmda 1500 ta1" 
'&önl,C.Umllt olu n muahede aı ıa- 711'• lap •d•biJ-.:eJderdir. Bu tayya .. 
maa ıoıır• TGrklJ• "' TunaDlltaıı a- rlltrin. y&IUS tqllttı'lf• "rilacektir. 
rutnıts aktedlldt. Oblener auetal 1ıl1huA eaternan 

'f•ıoel•YT• blrllttııı 1apa11 ŞtmiU olarak • u.çu. bltlllf ıfkıAtaıüt(dir. 
lılkal mGtteruıtmllta mllttTıffı %lra haaJann ıooo milden ibaret ollJl 
k&bramaa kralı Aleklaadr, 41ter tetir ..ar.ttrl fnpHs taJ'Y9rıJ..-inı • 
Balkan mlttaftldmll llomuraana 9IJıfa falkdr. 
haşmetli kralı l~lllel Karol ile s&o 
rttet~ton eenra t•taabuJda U•t!Dılı Alm•DJ'8DID para ka· 
'..\tatllrkU 1l7aretl aeUculııde Balku nanları A va•tarya
JZLilalunııı 4olıJılll albl bir teUmllJ 
bu ut ıuıb aıtı .. muııaı •Mo aı11- 7ada tewmll ecltll1or 
tir. Berlba 2' (A.A.) - Rt8Dll 1uete. 

Burtıı Ttlrkl19 Ut Tunaalıtaıı a• de lattpr etmte otan 19111 bir kanun. 
ruıad& blr •at 4aha tuneUl bir p&raJ& ve R&Jlfbanb mtlteal!tk o1Jn 
laal tetktl eclect- olaa Jul ID11Ü.. Al9laa kammJan ükimmı ATUltueya 
demlı Balkaalard& artı' btltb 41•- araslline t.ıtmll etmüt..sfr. 

dır. 

Japonlara ıare vaziyet 
Pekin, 24 CA.A.). - Japon mahafııt, 

Çinltlerln Şantung ceııubunda kazandık
lanm iddia ettikterl bUyQk muvaffaldye. 
tfn hakikate uyıuıı olmadJlını beyan 
etmektedir: 

"Japonlar kendilerinden adetçe on mis. 
ll fafk dO§man kuvveti kat"§ISJnda ancak 
mart ayı içinde fiilli etmiş olduktan •· 
ruhıln d&tte birini tahliye etmitlerdir. 
Japon mtlnalca1e yollarmm kesildilfM 
delt Çinlilerin wrdili haberler t1USlld1r. 

(lnlil«in turruslannın ~· elde 
ettlderl uflk tefek muvaffaktyetler ~ 
bir katt mahiyeti haiz değildir. Kuvvetli 
Jıpoıı 1Uvari w motörlO kıtatmm hare
kete ~il haber verilmektedir., • 

~Zelzele 
Kırşehir, 25 (Husuat> - Sanmtılar 

Jaa.fif bir şekilde devam etmektedir. 
Yer altından gelmekte olan CUrilltUler 
hllA dinmemiftir. İstanbul ve Ankara.
dan gelmtı olan jeologlar tetkllrlerine 
devam etnıektedtrı.... 

Toprak bil'QC>k yerlerde yarıJmJttır. 
Bu yanklann en büyüğil 60 kilomet· 
re uzunlukta olup Kumtepede batla • 
maktadır. 

Yurdun her tarafından yar~.,:· 
~"' ~~~t' w it 
m?Zda J,ebeirll listeleri 2'tldılı biI,diriI· 
mektedtr. Balk, eaklal kadar olma. 
makl& beraber hl1l korku içindedir· 

Karabımn karaaı 

Dansöz 
Semyonova 

Vtlkıek bir 7erden 
dUterek bir kemiği 

kırıldı 

Nl•tekl slvarlleri· 
mtzl tebrik etti 

tııaııbul, 24 (A.A.) - Haber a1dılı· 
uma cCJre, Bqvekil CeW Bayar, mtı· 
taacWt mU.bakalara ittirek etmek il
sen, Awupada buluııan bbüdlerinü.dn 
N"ıateld muvaffalayetleri doJayıaly1e 

kendilerine birer tebrik telcnfı sekmlı 
Ta mul'lffakıyetlerln!n devamını temen
ni etmittir • 

Arşidük Otto
nun emlAki 

Alman hlkOmetloe 
aeçtı 

Arlid\lk Otto hakkında ''vatana hı· 
yanet,, cürmünden tevkif müzekkeresi 
ktlilcliği ''Bönıc Zeit\1111 •• pzeteai i. 
le remıen illn edıhniı ve ArtidUU a.· 
it olu aıltk ft &karm hilk611Mte seç
tiği blldlritınitttr. 

ArtidUk Ot.talla "P6t1 Pariziyen,. 
p.zetesinde vercUif beyanatla ecnebi 
devletlerl A vusturyamn tatildllini 
kurtarmaya davet ettilf, bammla da, 
va.tana Juyanette bulundufu yuılmak. 
tadır. Çtlnkll Artlcltlk, cUpr blltt\n A. 
vuaturyalılar gibi, ırıemlekeıUn Ahnan· 
yaya Uhakı ile. Alma \'atandql1fma 
gegmlltlr. • .. 
Gaıete A~idtttdl "Ft1neitttn ôYtJne!lt .• 
oımk tavsif etlnekte ve BurbOn ti. 
lesinden olan bu premin, J'ranaad& 
ta.halt etUlt ve Alman dtl§mam ola -
rak yetiftirildllt kaydohmznaktadn'. 

.Ar§ldttk Ottonun Alman b~
ne ce~n emll.k!, 1.S00.000 tngUts tlra. 
aı Jcıymetbıdedir. Bunlar arumda bir 
çok lrat1ı:1er, p.tolar, ~tftllkler bulun· 
maktadır. 

Y• ıoıe rörOaOr " arn1a «tl•r .ır ATUltarya milli bablmm bak· 
hakikat oıaıı •dn «aaUata tkm&l et- aol lıraa baklana ~ YWilmlf, • Sovyet halt komiserleri he19tl kör 
ınette ve HJlı pollUtamıma ook aotll ve ıa.üum tufl,._ ~. halkının aıbht nıt1·ethd dDıl•tme~ oıere 
'bir uerl olarak tab&rb etmektedir. Yaımdaa itibara A\fUltn--. mllll ım seaest fçtnde l>tı t8'1ı:fllta aft .errla-

B d t tant il _,,_ leria şıayısını arttsnn• ft UJ 4oktol'la· 11 
muahe 

8 
ftleTC11 U or- b6.ıık.-m ba•\:noUan piJwd& ka. n ncreUerlnln teıyldfne tabslı edflmek 

ilıllıa t.atblkl "klllerlal turllı tdın nual-darall WavW etaiyecektir. J1a- üzere 27 mily0a ruble Te1111elt kararlattır· 
Y••l •• 1UJ'ID•tU bir •tlfta olacaktır. aiu&ftll, .ıaI IUdıklan, 13 m&J'IA Jra,. mıştır. KorailUler heyeti ıynl ıamanda 
Bilkan ınlttefUclerf mlı ,-elli TUrlr • b4 ı.ı 1'1abotlarla yapdacak tedl· köy doktorlarının tıa:rat şırtlamn maddl 

yatı kabul edeceklercllr. AVUltur)'a btktmdan ıalah totn de diler ben tedbir-
ler •lnl1thr. ınttt JbaMuı hfue ııenetıert sahipleri • trlanda batnkW dün. qle üıUl Lon· 

Jl ltekltJWdunt' Shwcll. tclnıdekl ~ --.lirtne mukabll ybde d6rt ~ dra:ra TUtl otmuttur. Maldm oldultt Gzıre 
18 tülllt Phtırktn, bata "11• _. libl ı.-. •• 100 A,~ kroaJ 128 «fe Vıteraaın ba ıfnreti tnffllı • trıanda 
oWat. At, Tirken •alı~ IOara ilk dot- 11tart bua.blı. 30 ._.. bbiH tnvi· muahedesini lmn etmel t~ndlr • 
tadv. Atarmuı at lathd• dolarlar. •t • Vaqon mllhkemeat. orduda feutea.. 
illtladt öllr .. rdl. ltı41fe ... ,.. pup1r Jt bl,atne bcıno!an alacakl&l'dlr. yan• propttpıada ıapmakla •ııuın sa 
YUAll dısı bir anına. blr tid1rba oJmut _....,_ .. ,.......,. ____ t____ yahudi komlnlall Ud ile oa bt!f 1e11e ara-

i~a. ilılCiıdt lalr TOrk binldıl llfUDlll Un US a Rusyanm bflyOk balet artifl:tlerinden sıan tthe!Qf edea b8p1s cesat.rıu mü-
yetvdl. Semyonoya'nm bir kaza geçirdili ve yilk- kftro etmlftir. Altı maanun beraat ellnlflfr. 

noa1cırı.rua ibtin<M• bir cüıl upW" yeniden •bir.----.~__., bir kanili lanl· • Popoıo dı Roma aueteahrin 40n •b•h 
bir ul 1•1hmı ı .. "'"° al&ıncılanauı. .. .Jo;&~• "~'~ Jel nftsba!an mludere edtımftttf. 
tı bir harilllll 1•D•utD1 INlmlf)erdl. f k lf t dılı haber ftrilmektedir. Artist, bu haf. • EstoQ9dl tiki relllcumbv Pat-. db 

içinde kılıç ıimtMlerlala JUIJ) lhdQ. ev a ta Moskovada Ptnkinbı bir eseriııf temsil 19 mubalife Urfl ttl reyle tekrar allı ... 
iü blr kasarsa bulutu llW ııeu bG llıD- tdeaıktf. Tedmstnfn birkaç ay sftı eaıll mGddeUe Estoa:va cvmhıirrelslfllne !ıstı. 
eılar, kıo ~'" d0•11Y• ltUdJ.u baına et. ~,24 (A.A.) - Hllr6l:at •· '-· -n.a.a..t nrfmda -'-- .....__..,._. bap edllmf9Hr. 
tit. kllidlrı. #el ft mmdr tllmJar ... UY uıuQUtı:ı ...w_,, .. ~auı.,, .. w • Parlste polf•. dütt ~ bafl8danlaeri 

EYet, buciia "'Nla..&eld ıarlfları athlan· ......, halletmtlı a.. 4'0 idil .ıa- lr da illve edilmektedft-. "'9Tciler tanfında lşaal edflmtf olan 
mızın itaıanrıaasını hana tabii ıöstereıı, o- ~1et.:tk bh 1ramp km ..... dır. Bitin Sem)anova. Sotteder Birlfllrıin 8lkl bazı fabrıkaları tahliye etttnaJtlir. Ba mtc 
ll\l(an M)'dıran. duysu. Pllba, bu eski ha. ..._ ... ı..ıı c... kam Ankara elçisi Karahanm kaJ1Sl idi ve huri tabliye ameliyatı "nasında hiçbir 
ki!.:atl~den l~flD• sinme bir pıydi. l'lllldDlia " fil.-- pheJ&r 1111 

• aehrfmfze de plmJftl. '"Deyft Herald,, ga. llldfse \PUtuhaJnıaım,tır. 
Btı ıaftri. tarlbl varlıluawa lııir hakkı ,. ••hdlluıMtrtlir. ....,. W. Rlıaslnln yuc1ı1ına a&e. artist. Kara· • YuosJnv:ya ıııirıat ııuın StankM~ dün 

'diye bcutmte7ftlm, en Mr aı. nriruı la· Mftl1tma lhn_,an ,....., • ,_ı dtll- han tevkif edı1d1ldlrı tmırl, kendiani Berline •astl oll'Qu,tur. Orada seki~ tün 
nı);tf&mdandır. tur • pfl otu TUlr Blflı':m H ~ ka•ak ,.. mdht•llf mttea .. ım ıt1u·et 

Göre, için de gönlümde pno höyle bh' ela te91df ediMlii amam! -taUlilrtert bu. kartllmlü fçfn. oadan ~. edeceklfr. 
inanıt .-.r. Tetnı .. .ırı llrilllhnllt ca- ......... •----.-1,-e-•_e_k"""!k_..0 ... r____ • Dfht .ı,.ı 'nnmada ıan7dı, bftttbt 
hpnalamaaddi dllrtllll Mtttdeft 1119- • ~ bfllalntet ıaumm l'Dttlkt ._ askert erHll!1l 
aötüreıı bir adale cevberlqlo paaıJ•mallft fdWe ,.,_ 1'abtW .......... Çak amandmtberi çektilim mide iftirik etttll lılblk bh' bbul reuaı 7IPıl· 
fttad ... na hnlilll. "- t"9dl tıdllta UO •tthha •DW """ hastıblmin Od ay eneUsi 1'llda lider· M1' " kral ile mf1statbel tntt« bttract. 
ıuu.a.r. 181••• • .......,.. çıkını, beR W.trtmı,trr. kan dellnmıai ve hemen Haydarpap has- beratNır bataaanı,ı.rdır. 

hldl..-.. de bl>"le bl" den •fıuh1ıs· ____ ._... ___ ...,..____ •uesiue kaldıntmam ilmine acıele ve • ırr ... da T•Jon clYarında Senmadıı,. 

1'"""*9r lhferdl, '1 itlaf~ robtmtmda f ------------ııııim-• yarınıadısında tabkiınat ftlerinde ~b'8n 
••f8ret,.te (btnloflfk)• •ertı Yt\'lttnıes btr t H A B E R ndihim bir mm1iJat yaparak haiatmu asnele ırn llAn elm1tlir. 
istfdet ..,.. •r1 lıeıtJarı oıaee hıı:aaıt. m1ablkbk bir fillmden kurtamq olan o- --::-:-o-~~-------
ıa ''""""' • ..,... ... ....,..". tdmı , ldoahlwt • ,..a _.. '•"" perat&' Mftat 51ynn w diler doktorlar· Yeni bir 2azete 
~... a la._,.;_ butatııalacılar IOk hmitte ''K&fez .. isimli hir _ _.-a-Ot.lıt spor1a"'9ft tlmdı,.. adar Bllbtl· ·ı· _,_ ,..., .. ,.... .,, •• ,.,,,.. , ~": "" 90ftSUZ ....--.. 
1 ....._ Ln 11..L..1- • 1 .a..1.. .._ a. u.aaı:-a• •- a,:..:_ ..ı ı nm ft miıınetWblDm amanm. netrine ba~. Çek ga.l bir lf]DJ-
a ....... ou• uınne. o •nt•qı-•• , .. ~ f'Tl'QPC• ~,;;;,n ....... ~ ...... ,.. o ıu~ ita po•1 de • .,., ....... --'- '-• ---'-" •-ı....:ı.. ---
du alb' toplaya ıthllrftnm endin 1Nt J . • · $il uar ıası "' ~ ......- - &N. ...-ıa -.-ıa ~ 
..._ B,,,.. muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Unkapaoında bir 
adam bıçaklandı 

l>lbl ıece U nlcapanmda aiır bir yara. 
Juaa nk'111ı oJmuıtur. 
Unkapanı Beylik Değirmen 10kağm

ıda otunnakta olan Burhaneddin, diln 
ıece 1Ut 10,30 da karakola gclmiı ve 
yen yıkılarak, kendiıini, Teldrdaiı i1-
bJe1i aokajında oturmakta olu M uı· 
tafanm om~ndan ve böiründcn yara. 
ladıiını lıaber vermiıtir. 

Yarılı derhal çalınlan 11hbi imdat 
arabasiyle Cerrahpap hastaneıine kal· 
dırılmqtır. 

Poliain yaptıiı tahkikatı cöre, Mus
tafa ile Burhaneddin ötedenberi bir ka· 
dnı meselesi yilzünden biribirleriyle 
kavcalt bulunuyorlannıı. 

Dün geec iki rakip ka."'9:1ıtınca mü. 
nabpya ve küfre baflanutlır, Mustafa 
dı b1Çıiını çekerek Burhan• yara~amıı 
ve 1raçm11trr. Suçlu potiı tarafındm 

9iddetle aranmaktadır. 

Arnavut Kralının 
tığünü 
_.. Battarafı 1 tnctda 

Kralın düğünü ile beraber, mer le • 
katin diler muhtelif yerlerinde de ! O 1 
çift evlenecektir. Düğünleri ayni gt;:ıde 
yapılan bu JtlÜ evWere kral tarafır.l!an 
kıymetli hediyeler verilecektir • 

Şenlikler başladı 
1Cı'al Zoconun, kıontes Apponyi ile 

iıdivacr ıenlikJeri buclin batlaaut olup 
Uç &Un devam edecektir. 

Dtın ak§&mdan itibaren kralm sara
ymda Baıvetcilin, hilkQmet erktnmnı ve 
miil1d .e 11kert ricalin huzuriyle bir ka. 
bal reaml yaptmııtır. 

Sut ıı de kral ile beyas bir rop ciY
mit olan ve batında pırlantadan bir taç 
bulunan ma.takbe1 kraliçe Alona gir

aüfler4lr. 
Kendilerini kral ailni efradı takip e· 

diyordu. Kabul resmi geç vakte kadar 
de.anı etımıtir. 

IJtd~m tes'idi 112eraaimi, hı.:.sust ma. 
biyette olacaktır. 

Ecaebl heyetlerini Tiranda kabul n 
iakb etmenin imkln1121ığı aebebiyle 
kral, e=ebl hilk\lmet ·ve saraylarına 

reaıni hiç bir davetname g&ıdennemi~ 
tir. Yalnıa ltalya ve YUDlll1İAtln hükU
metleri ~Uateaaa olup b~r9.ıı ttal· 
ya kendi.ini temıile kont Cianoyu me
mur etmiftir. 

Mumaileyh. bu sabah tayyare ile Ti
raa seJmittir. Yunaniat:an iae orta elçi 
lerden Depaııstru•ı pndermiftir. Diler 
biitihı hWnlmetleri Arnavutluktaki dip
loa.tlm teımil edecektir . 

ttaı,_ krah Vilrtot' Ema11ueli ettik dö 
Berpm teımil edecektir. 

Fon Papen sor~uya 
eekllmemlş 

Berlin. 25 - Almanyamn eski hariciye 
nazın ve Avusturya elçisi Fon Papenin 
9011UYa çSildiii baklandaki haberler 
Berliıxle. hariciye neıareti tarafından çı. 
kanlan md bir teblille tekiip edilmif. 
tir. Teblflde bildirildiiine göre, Fon Pa
pen, s.rdüi çiftliiinde paskalya tatilini 

~-
Bitlerin Fen Papenle l6rfittill6 hü-

kmda da BerHnde rmnf bir malOmat yek 
tur. 



- - -· - -- - --- - -

Lort kaşlarmı çattı: Biz ,oraga_ 
hayaletler odası diyoruz· dedı 

-s-. y kten sonra, bir parça danscdecc. 
Ayıya daha zıya'Cle yakla,.rak Uıe. .eJM l mcım brir nntiıini bitir· 

' d k' k 1 · · d T .;ıı Y• nıı:, 1 
• r-rm e ı as ı arın adedını say ım. am - • ele b. de birer kokteyl daha içe-

yedi askı vardı. Derhal ppkamı aıyınm tin. b . . 
11 

naif 0 r ·~ıım ~ .. 
başına, paltomu da bu askılCC"dan birine ım ıtokterıİerimlsi içerken. Lord Stıil 
astım ve koltuğa oturarak duvarları da Ud kiti oldutu halde celdi. Ve 

seyre daldım. =takdim etti. Bunlardan biri Lord 
.. Yata~~ sa~ ve sol tcnf~an halılarla Selllin k&tibiymlı. Görllnilfte çok abl 

sulen~ıştı. Dığer duvarlar ııe, yallı~ bir lldaınl benziyordu bu •. Dlieri, klti· 
ya reıımlerle doluydu. Bunlar ne biçı.m kukardttfyaıif •• lordun daktilo -
resimlerdi?.. BuıUn bile, onların ver- bin ·ı~'-' ı5rüyonnu•~ . tule vaıı PM" r• 
mıı oldukları ~eyccan ve. k?rk~yu unu• Jtlmtr, usun boylu ve kaytan bıyıklı 
tarru~or-u:n· ~r çok ıekılıu ınsanJar, Olan kltip, çok ıevezeye benziyordu •• 
vahıı reıımlerı 1. BiltUn duvwlar bun • Durdulu ,yerde mütemadiyen mevzu 
Jarla doluydu. I arak konutu,ordu. 

Her kımıldadığım dakikada onlann do x':lllırdetua• setince; o, fUllt renkte 
da benimle beraber krınıldandıldarmı bir kadH• tuftlet t&fJYOfdU. Endamlı 
zannediyordum.. bir adındı·· . . 

Odanın bir kÖJeıini cenit bir ocak Lotd Selilin bıın1ann bet ikisine de, 
işgal ediyordu. önü tahtalarla örtül· ehemmiyet vermediği antaıılıyordu. On. 
müştü. tarta. emir vermek ıuretiyte bile olsun 

Yerlere Şark usulü delikli ha.sırlar ae· metıul olmak istemiycrdu. Bunların, 
riimiıtL lordun ufak tefek jflerini ıörınekten 

Y<:ızıhane çok eıki, fakat san'atkiran• zevk duyarı inııanlar oldı.ıkllWt her ha· 
bir eserdi. Koltuklar da Kurunuvuıta reketlerinden belli oJuyon:lu. ikisi de 
koltuklanndan farksu:dr. Fakat, bu bana l&kayttılar •• 
koltuklarda oturmak c;endereye otur· Bir üçüncü falın daha vardı ki, Lord 
ınak ~ibi bir ıey oluyordu. seaınorun onu b3na Nilcol ismile tanrt· 

Banyo dairesinin kapısmı açınca, bu· 
1 nut olduiunu batulıyoru.m. Bu \UUn 

rcıam fc\·kalide ziya veren bir ampul i e · boylu, >'9Şlı ve sevimli bir ;tdaındı. 
aydınlattlmıı olduğunu ıördüm. lçen BiltUn bu kalabalıfm içeriaiıi:le ben 
girince, kendimi bir karanlık cehenne. Muryele dikkat ediyordum. O, müte-
ınir.den kurtulmu§ sandım. Odanın ldu. 
'Varlaruıdalri hayallerden uzak kıaılmak 
için banyoda uyumayı dütündilm. 

Sofuk su ile yıkandım, tıraı oldum 
'\'c tarandım. Kolonya ile odanın havası
nı deği§tirdim. Genit adımlar atarak u
zun koridorlardan geçtim ve salona git. 
tim. Lord Se~r &alonun ortt.ımcla a· 
yakta duruyordu. Gözünün ucuyla be· 
111 •O.erek llokte.1'1 ikrim etti; 8a mfU. 
tefit hareketi bende bilyük bir •e.inç 

ooğurmuıtu .• 
- Nasıl odanız hoıunuıa eitti mi? 

diye sordu .• 
- Hem de pek çok, dedim, ıüzel bir 

od:t. .... 
Her halde o böyle bir cevap alacajmı 

tahmin etmiyordu. Kaılanru çattı: 
- Biz, o odaya hayaletler odaıı iı· 

:mini veriyoruz .• 
- Duvarları ıüsliycn resimlerden do 

layı değil mi?. 
- Evet .• Onbr, Goya'yı çok iyi ter. 

sim eden bir İspanyol ıencinin elinden 
çrkmı§ sana't eserleridir. Onları yann 
gündüz ~özü ile gördiiğünüı vakit idik· 
kat ediniz. Hep kabartmadırlar.. Her 
resme bir gölge refakat etmck!edir. ~~
sanın gözleri oraya daldı nu. her bm· 
nin o.:-ınlandrğını sanır .. Uykunuza mt
ni olabileceklerini sanmıyorum. Sizin o 
odaya misafir edilmenize se~c.p M.u~ 
dir. Hiç §Üphe yok ki sınırlenru%in 
sağlam olup olmadığını anlı:mak için 

ıizi oraya yerleştirmiş.. . . 
- Müsterih olabilirler. Kendilerıne 

temin ederiı::ı ki, bu gece deliksiz bir 

uyku uyuyacağım •• 
Lor..:i Scsil bir lahza yüzüme baktı.: 
- Bugün gençsiniz1 aaabınıza h!~m 

olabilirsiniz. Fakat, bir gün siz de ih
tiyarlayacak ve o çetit odalarda otura· 

nuyacaksınız .. 
içkisini huzurla içen tordu taklide 

çalışıyordum. 
Muryel, siyah tuvaletler içeriıinde 

tnerdivenlerden iniyordu. GCSzlerimi 
kaldırarak geldiği tarafa baktım. Bu, 
beni Maje!lko otelinde ziyaret eden 
sprortmen kıza hiç te benzemiyordu •• 
Gözleri bugün 'daha fazla parlıyordu •• 
Fevkalade güzeldi. Biraz ıonra Lord 
Scsil, yanımızdan uzaklaştı ve bizi bat
b:ışa l- 11 ktr. Genç kız ,güler yüzle t0r• 
du: 

- Hayaletler~ nası! buldunUJ:? 
- Çok güzel 1 Fevkalide ! .. 
- Sizi oraya mahsus misafir ettiıP. 

Benım yatak odam da &izin üatünüzc 

isabet ediyor •• 
Ve sonra glildü: 
- Sizin gibi bir polis hafiyesini ta

tonun ba~ka bir kısmına misafir etmek 
ııe dereceye kadar doiru otabilir:ii?. 

madiyen ıülüyor, berk~ iltifat aaçma· 
ğa uğr&fl}'Or ve ark 11k bu& bakıyordu. 
Bu b&kıflannm neyi iflıde etmek iıte. 
diiini bir türlü anlayamıyordum. 

Lord Sel.il, Vaıinı. daktilo, Manutl 
ve Nikol hep kendi aralarında konuıu· 
yorlar, beniın yabancı olduium l:ebiale
ri münanp ediyorlardı. 

M'ar'J'91 .. ien blltan bu ..,....,.. 
lara JAlrayd kalıyol'tuk .• 

Her dalrtD. buraya ıelitfmin nasıl 
bir macera ile biteeeftnl dUtllnU,,Ordum. 
Bilhassa, eli kolu bettı olarak ıetırmiı 
olduğum adamın perfpn bir kıb1da dı
tarda do!Nnmıkta cldu&unu gördükçe 
içimi bir kurt kemiriyordu. Keakin ba. 
kıtlr, kısacık boylu ve ı::ayrf •0~ bu a· 
dam, oldukça da kuvVetli bir kumeye 
benziyot4du. Pınl pml parbyan 11Ç1an 
~et mant:ı.ıım taranmııtı. 

Biraz sonra, onun Şarli Deıten admı 
taııdığmı öğrendim. • 

Majeako otelinde Oneıtima Kardan 
iıitmif o1dufum bu mm 1ıatrdıymca. 
beni bir dUıünce aldı. Otomobilime baf· 
h bir vaziyette ~rl cetirfhnlf otdufun 
dan hiç baJıeetmiyerek kendisiyle ko
napnatı bafladrk. Bir aralık yaılıca 'fe 
siyah elbiseli bir kadm m~Jiıiımin da· 
hll cJdu.. M uf)'el koluma uılarak, beni 
bu kalcSma doitu çekti. Ve Fransızca: 

- Norina, dadnn •• dedi Ye kadmca. 

ğııa döndU: 
- Norina, Ralf o•yu taıuyarnadmıı 

mı? diye 11«du .• Sonıw bena hJtap etti: 
- Ya Ralf O, siz tanıyamadrnu mı? 
Derhal vasiyeti kavradım: 
-Tanımamama imktn mı nr? .. Ma· 

t)!İlah hiç te deiitznemiı .. 
Bu ıuretle Muryelin çocukluk arka

dapnı oldufunu bir kere !daha etrafı· 
mııdakilere duyurduk. Bu konupaaus 
ırrasında Lord Seıilin g<Szlerinl bana 
dikmiı oldafunu g8rdiim: Ayak uçla· 

'--arak ağır ağır adımlarla yanr. 
rrna """"" -mrıa yaklaııyordu. Tam yaklaşt1gı va· 

kit ihtiyar dadı : 
_ Tanıdım ı dedi, Ralf, küçük Ralf, ' 
_ .

1 
mi, Fakat ei~ Jr<Jçükken ele avu. 

dcgı · ' • 'd' . 
~ bir baprı ı ınıı ... 

ca aı.--
GUJdUm: -

B 
ün de uılaıunıt olduıuınu 

- u 1 . ve ..ı;~i .... baktım • 
sanmaymıs .. dedim . ~--:- . -

d ağız ciddi idı. Sanki beıu ku-
:ı~uı deiil. dünyaya ıeldiiim 

ç _,_. . -.rvrrdu •• Bütüıı bu IÖ.z· 
O'{inde~rı -J "' 
• ti Lordun kıfaamda toplan • 
ter. ih yar -"'·'•rl bertaraf etmeğe ya· 
ım1 oı.aıı ı«r--: ~aka• Lord Snilin 

olsa ıerekti· ~. .., 
ramıt .u ..__.__'-' ıöderin:i yoruyor
müteaıaw ~,...-· 

du. (°"""*' """) 

Kiğıt Fabrikamızda 
Bir yılda 10204 ton kAğıt ve 

karton imôl edildi 
Beş yıllık endüiatri programı talbikle· 

rinden olarak lzroitte Sümerbank tararın
daa kurulmuş olan birinci Jı:aRıt ve karton 
fabrlkamıı 1937 yılını, mUll endilstrimb 
ic;ln ('Ok terefli Te övlinQlecek bir faaliyet. 
le bitlrml~tir. 
Proıram mucibince, bu fabrika senede 

l 1 bin tonluk bir imalll kapasitesiyle ku· 
rulınuştu. 1936 nın tecrlibe aylarından son 
ra tam kadrosilc feaUycte setti~i daha ilk 
yıl olan 1937 de fabrikanın 10.21)' tona bu· 
lan fmallti)·le bu rakama çok )ılklaşmıf 
olınası, memlekellınlı için yepyeni olan bu 
endüstri ve lbUsas ,ubesinde kaz:anılmış 
hakiki bir zafer telAkkl edilmek JAzımdır. 
Zamanla elde edilebilecek bir neticeye, 
Jzmlt rahrlkamız:ın ilk hamlede erişmesini, 
milli endlistrlmlz hesabına, yüı allnrtıcak 
bir mu,•affaklyet sarmıhyıı. 

hnıll klRıt ve karton fabrikası, şimdilik 
hanı maddelerinin bllyOk bir kısmını dı
tardnn getirmek mecburfyctlnde bulun· 
maktadır. Bu lıam maddeler odun, aellüloı, 
reçine, t::ıol!n, fap ve eski kırpıntı kAJıt· 
lardır. 

Fabrikanın senelik odun ihtiyacı 15 bln 
metre küptür. Orman kanununun mQs:ıa .. 
df',şizllğl ,.e nakliyatın çok pahalıya mal 
olması yOzünden memleketimizde mevcut 
ormanlar..tan btlrade etmek kabil olma
maktı ve fıbrikanın bu ihtiyacı Rusya n 
Ronıanyadan karıılıı.nmaktadır. Yakın bir 
istikbalde mevcut enıellerin kaldırılarak 
J<aradenh: nuntakası ormanlarından bu o· 
dunlnn tedarik etmek kabil olacaktır. DQn 
ya piyasasında sellllloz: fiyallarının artma.. 
11, aellüloz imalfnde de kullanılan odun. 
Jann da fiyatını yükseltmlıUr. Evvelce 
Derinceye metre mikabı 21 ~iline ıclen 
odanlar 1937 de 23 şiline cıkmıştır. Buse
ne 30 ıtllne kadar fırlamıthr. 

Fabrikanın diğer lhtlyaçlan 
Kl.Aıt tmalAlının en mllhhn bam madde

sinl teşkil eden scllllloz, ıene lımitte inşa 
edilen aellQloı fabrfkamıı faaliyete gecin· 
ceye kadar dıfardan alınacaktır. Sellüloı 
ıy1u zamanda harp endüstrisinde kullanı· 
:laa bjr madde olmuı ve harp endü.stds!.. 
llfll 'İlft' 11UııllthıhN sf'-'dtt cflltia palf .. 
çilde afaJl:Fete 19Çmesl dolayı.Ue, fiyatla 
yükseldlJi gibi, fabrika aellülos tedarik et
muto nıüıküJAt da çekmiştir. 1937 de fi
yatlardaki yükseliş 1936 senesine göre yüz 
de 80·100 nlsbeUnl bulmuştur. Fab~ika 

bu sene sellüloz ihli)'DCının 3300 tonunu 
Avu5turya tOıOn idaresinin memleketimiz· 
den aldılı tlltiln mukabllinde takas yolu 
ile tedarik etnılt "e dller kumını da ls. 
kandinav m~mleketlerlnden ve ikinci el
den satın almıttır. 1937 aeneai içinde 11el· 
ımoı mllbayaa yek6na -4650 tonu ve 541 
bin lirayı a~mıştır. 

KAitıt endüstrisinde diller bir yardım 

[

---·--· 1 ........ ·-··--·ı 
KADD N ....................................... __ _ 

cı madde olarak kullanılan kaolin husu.. ol:ın kARıl fabrikamızın kaplsile ve rın· 
ımndn fab~ikanın senelik ihtiyacı lSOO <lımanı ne kadar daha arttıracağı kolayca 
tondur. Memleketimizde bilhas a Kiltahya tasn\' \'llr olunabilir. 
Cİ\"arında ham halde farla mıktarda kao- KAAıl n karton lstlhllkt yurdunıuıda 
lin bulunmaktadır. K!ığıt fabrikamızda lnl"nılmıyacak bir hızla artın maddelerden 
lrnnılmakta olan yeni bir te5f5at sa,esindc dlr İzmir kltRJl fabrikası kurulurken meaı 
Kütahyarlan ı;ctlrilccek ham kaolinlerden lckct ihtiyacının yansını karşıhyaca#l tab 
ihtiyaç kar~ılanacaktır. Şimdiye kadar bu min ediliyordu. Fakat o tarihtenberl ıe-
madde bilhassa Yunanf:ılandan tedarik c- çen zaman içinde isUhIAklmb çok artmış
dilmcklcydi. Kaolin fiyattan fıeçen !\ene tır. Birincisi ile ayni kapasllede olan ve 
yüzde 20 nislıetinde yüksclmişllr. bugün inşa halinde buJunan lkhıci kljıt 

Gene yardımcı madde olarak kullanılım folıriknmıı dn tamamiıınarak talışma:rı •· 
şap da dışardan ietirilmektedlr. Memle- çılclıl;ı gün, memlekette senede 30 bin tona 
ketlmizde mevcut şap madenlerinde hanı ~·nkın ktığıt ,.e karton imal edecek kapa-
cevheri tasfiye edecek tesisler bulunmadı. sitede mühim bir endüstri tubesi kunıl-
lhndnn, hu husus temin edilinceye kader muş ve bu sabadaki fhU;racımııın en nıü-
fahrikanın senelik ihtiyacı olan 400 ton hfm kısmı yurt !tinden karşılanmıt olıcat 
şapı dışardan getirmek ıaruretl vardır. tır. Bilhassa ham maddeleri de lçtrden te-
KARıt imalinde lali maddelerden ibirl dtırlk edildikten sonra, bu endQıtrinln, bi· 

olarak kullanılan ve senede 200 ton sarfe· ze tasarnır ettireeeltl d~viz :miktarı bftyQt 
dilen reçine de Yunanlstandan getirilmek. bir rakam tr~kil edecektir. 
tedir. ı----------------

KAJhl imaltıtının esaslı bir hanı madde· 
sini de eski kırpıntı kAlıUarı tetkll eder. 
1938 senesinde bu kllıtların tonu 1zmltıe 
teslim 10 liraya alınırken, tıalyanlann 
tösterdijti faıla ra~bet dolnyısile 1937 se
nesinde tonu 80 Jlraya kadar tıkmıştır. 
Kırpıntı kQıtlırı İtalyanın ve bnılt fabri· 
kasının Jyi fiyatla satın alması yüıllnden, 
memlekette çöplüklerden eski kijıtların 

top)annrak dnslerine aöre tasnif edilmesi 
faallyeU artmıştır. fzmlt fabrikası. mlkta. 
n faıla olmıy11n bu kırpıntı ktlıtıan 1938 
senesine göre bir ve hattl iki misli faıla 
fiyat vermek suretiyle temin e.debilmişUr. 

GörilldQ#ll gibi kA#ıt imalinde kullanı· 
lan ec mühim ham maddelerin fiyatlann· 
d• görmen yOksellf yllıilnden fabrikanın 
maliyet rJynUarı ırtmıflır. 

Fabrika idaresi umumi murananndan 
ve diğer ihtiyaçlarından tasarruflar yap. 
mak suretiyle bu tesiri azallmıya çalışmış 
'Ye bu sayede kAlıt ffyatlannı ancak cfiıl 
zamlar yapmakla iktifa etrnitUr. Cihan 
kQıt ve karton piyasasının da 1937 sene
sinde 1·ükselmiş olması dolaynilc esasen 
bunu lahit bulmak lbımdır. 

1936 Hneal içinde fabribnın aJdJIJ 
aiparifler yek~nu piyuadan 722.810 'Ye 

devletten 4M.617 liraydı. 11137 senesinde 
bıı rakımlar sıraslle 856.091 'fe jkJ mfl· 
yon l91tU9 liraya çıkmıştır. Fabrika bu 
slpariılerl karşılıyacak surette lma.lAbnı 

teksif etmiş, 673.868 lira kıymetinde :U&2 
ton mukaV\"a ve :?.630.713 lira kı7IDeliode 
7751 ton Htıt imal etmiştir. tmalAt yekQ. 
na bu sureUe 10204 tonu ve 3.804.Hl Ura
yı bulmuştur. 1936 da imallt yek6ııu 3960 
tondu. Fabrikanın kullandığı işti miktan 
vasati olarak 1936 da 394 iken 1937 de 
559 a tıkını,tır. 

Fabrika 1937 senesi içinde pJJaaaya 
1.089.504 lira kıymetinde 053 ton 'fe 
de,·Jete t.64.863 1ira kıymetinde 4.780 ton 
kı\tıt ve karton satmıştır. Satil yek1lnu 
8934 ton n 2.733.367 liradır. 1136 yett\ıı
lan ise 246' ton ve 617.999 liraydı • 

İşti, usta ve tcknislyenlerinin tecrübele.. 
ri bir ~andan artarken, bir yandan da en 
mQhlm ham maddelerini memleket icin· 
den tedarik edecek vaziyete girdiği gün, 
şimdiden bo kadar mfihlm netlt"eler almış 

., !Jt:ttı 

Çelik kralının 
yeğeni kayıb ! 
Haydutlar tarahn

dan kaçırıldığı 
zanncdtllror 

Meıhur ''Çelik ıtı.lr,, mltrarder 
Andriya Karneciniıı yeleni Andrlye 
Haytfild, esrarengiz bir turette b1bol 
muıtur. 

Nevyorktan verilen bu haber, hem 
Amerikatı, hem Avrupayx tellıa ver· 
miıttr. 

Haytfild tayyarecidiri.. \'e ıeçen etin 
tayyaresine binerek NCYJOrktan hava. 
lanmrıttt. Gidec:efi yer, Nevyorkta tay
yare ile on dakika ıüren Brentvuttur, 
:Yanma da 45 litre benzin aJn:uıtı. Bina· 
enaleyh yolda kalıtDk ih~li y~r 

:Fakat ,ar:a.dan üs ıün ~tiii hdle 
kenclieinden bir haber almmamlfbr. 

Bir kaza lhtlmaU pek nrfd delildir. 
Onun fçfn bu kayıp çok etrarenıf.ı r&
rülilyor. Bugün on biır t9ıyyare ve 1000 
polis memuru Andrlyu Haydflld! ara. 
maia çrkmıftır. Bundan baflıca, bu rfbi 
hallerde bUyilk bir rol oynıyan, :Ameri· 
kalı izci gençler de 1eferber hale ceJ
mitlerdir. 

Karnecinin yeieninin haydutlar tara· 
fmdarı kaçırı'ldığt veya <Stc!UrllldUftl 
zannedilmektedir " 

83 yaşında sinema 
artisti 

Dünyanın en ihtiyar aktriai, biç fllP
hesiz ki, 63 yaıımda olarak tekrar....,. 
neye çıkan tnıiliz artisti Mebel Lavdır. 

lstanbul Radyosu 

Bund:ın 52 1enc evvel 11 yapıda 

sahneye çılmııı olan Mebel, 33 yqrrida 
A vrupaoın ve battS dünyaıun tn met
hur artisti olarak tanmmıttır. En IOft 

olank 1912 de 1ahneye çdamt ve .on. 
dan sonra tiyatro hayatındm çekilmıit
tir. 

Bir tiyatro müdürü, buaüıı 63 yqm· 
üa bulunan ihtiyarda htla bQytlk tm 
san'atkar kudreti ıörmüı ve onu tekraıt 
bir film çevirmeye davet etmiftir. 

Bir yaz e'lbiseai ... K1ı1nafın ve ~zgi. 
loriıa rengi =evke tdbidir. Bu. ''bolero 
ceket,, d.e eıt dıemm.iyetli ftOkta bi
çimdir. Bu. ~"'·ı yadık elbiaelerde 
çok modadu-. Ccketit& <'mllnd.e bcyu.z 
organda fiyonguı bir kerMr ucw g~J'ü. 
ttiiyor. 
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17 fnkılıp tarihi dersi: Üniversiteden 
nat1'ın Mahmut Esat Bozkurt, 18,30 Çocuk 
bayram ve haftası nıOnasebetUe, Coeuk e· 
sirpme Jıurumu namına doktor, Kud5i 
Hallı:çı <Bot mideler), ıa.u plikla~ 
muaiklsl, lt,U çocukları masal ba7an Ni
ne tarafından, lt,H borsa haberleri, 20 
Rıfat Te arlradqlan tanfrndan TQrk mu 
siklsl .,. halk tarkılan, 20,4~ han np0nı. 
20,48 Ömer Rıza urafındaa arıpça '6y!eT, 
21 Fasıl su he7eU: lbrahJm ~e arkadaş. 
ları urafından (saat ayarı). 21,45 ortes-
tra, 22.u aJ•na haber1'ırl, 22,30 pJAJıla so
lolar, ~ 'fe operet ı>erealan, 22.H aoa 
haberler,.. ertesi 91ntla Protnnıı, 23 son. 

Kadın bu daveti sevinerek kabul et
miı ve oynayacaiı eserin tecrilbclerine 
baılamııtır. Mebel Lav, kendisine veri
len ihtiyar rolünde her halde maldyaj 
yapmaia mecbur olmıyacalrtır ı. 

ZA Y! - Üçüncü ilkmektep tasdiJrm.. 
merni za~·i ettim. Yenisini ÇJkar3caian
dan eskisinin hilkmfi yoktur. 

Arifollu Ktrnal H"'8 

Her akşam 

Bayan Safiye -· 
Eski Ambasadör salonunda 

"1 Mayıs pazar alrpmrna lrr.lar denm edecektir.,, 

---• Telefon: 43776 



Yazan: Rober Diima Çeviren: F. K. 

Alman sivil komiseri, Renç mühendisin 
evrakını birer birer tetkike başladı 

-1-
Berlinde, Stadt . Riga otelinin 11.13 

numaralı dairesinde telefon çaldı. · 
Danyel Gude yerinden fırladı, "her. 
halde onlar,, diye mırıldanarak telefo. 
na koıtu. 

- Hallo! .. Hallo! .. 
"H" ları da telaffuz eden bir see, 

telefonda bir şeyler anlatıyordu. Deli· 
kanlı~ 

- Almanca bilmiyorum, diye söy
lendi. Fransızca kon~unuz. 

Telefonun öteki ucundaki adam ö
zür diledi: 

- Affedersiniz. Bir zat mühendis 
Gudeyi görmek istiyor. Yukarı gelsin 
mi? 

- lsmi nedir? 
Kapıcı ile ziyaretçi arasında, tele. 

fonda mırıltı halinde gelen, bir müza. 
kere oldu. Sonra, bu sefer başka bir 
ses, kelimelerini araetıan,· mütereddid 
bir f ran,ıuzca ile: . 

- Affedersiniz, dedi, ismim siu ya. 
bancıdrr. Dtin elimize geçen mektubu· 
nuz üzerinde konuşmak için ziyareti
ni7.e geliyorum. 

- Öyle mi? Lfıtfen yukarı çıkar mı
. ıınız, sizi bekliyorum. 

Danyel Gude telefonu k~pattı, §Ö

nıineyc doğru ilerliyerek aynaya ba. 
kıp kendisine çeki düzen verdi. Bu sı. 
rada kapı vurulmuştu, hemen gidip 
açtı. Uzun boylu. zaif, fakat kavi bün. 
yeli biri içeriye girerek makineden 
bir adam tavrıyla, birden ensesine 
tokmak yemiş de sonra yay tesiriyle 
ani olarak doğrulmuş gibi, sert ve 
keskin bir ba§ hareketiyle Gudeyi se
lamladı. Hiç ses çıkarmaksızın kartı
nı \ızatt: 

GottfriM w~ıter 
Kıiminalkommissar 

Gude, ziyaretçiye nezaketle yer gös· 
terdi: 

- Lfıtf en oturmaz mısınız efendim. 
Ve güliimsiyerek ilbe etti: 
- Kartınızın manasını anlamam i. 

çin tercümana ihtiyaç yok; polis ko. 
miserisiniz, değil mi? 

-Evet. 
Odada bir süfcut oldu. Mühendis ve 

komiser, lıir mübarezeye başlamadan 
evvel karıı;ııındaki rakibinin kuvvetini 
ölçmek istiycn iki pehlivan gibi biri. 
birlerini süzdüler. Gude cebinden pa· 
ketini çıkararak komisere• \17.8.ttı: 

- Bir cigara almaz mısmı.z? 
Ziyaretçi başıyla "hayrr,, i~reti ya

pınca mühendis: 

- Fransız cigarasıdır. 
Velter oturduğu koltuktan kalka· 

rak eğilip ltlr meraslmdeymiş gibİ re. 
veraruıla selim verdi, sonra oturdu:. 
-Teşekkür ederim. Vazife baırnda 

ula. içmem, hele bir yabancı ikram e. 
aerse ... Emir emirdir değil mi? Kusu. 
ra. bakma:mmız. 

Gene: mühendis, cigara.sıru çakmağı 
ile yaktı, bir nefes çektikten eonra 
dumanını 118.\'llrurken 10rdu: 

- Emirlerinizi bekliyorum Her ko
miser. Benden ne istiyorsunuz? 

Yatağın ayak ucuna, pencereye ar
".kasmr sevirmi§ olarak oturmuıtu. Po
lis komiseri ona bakinak için yilzilnU 
pencereye , çevirmek meoburiyetinde 
kalıyor, güneşten gözleri kamaşıyor
du. Bu vaziyet işine gelmemi§ olacak 
ki, kalktı, iskemlesini yatağın baş ta. • 
rafına. doğru götürerek orada oturdu. 
Bu is bitince, rakibini fena vaziyette, 
gözleri güneşe karşı bırakmış profetı. 
yonel bir düellocu memnuniyetile, Gu. 
denin deminki sualine dolayısiyle ce
vab verdi: 

- Evrakınız yanınızda mı? 
- Evet, hangi evrakımı istiyorsu-

nuz? 
- Tabiiyetinir.i, mesleğinizi, bilhas- · 1 

sa askeri vaziyetinizi bildiren reıımi 
vesikaları istiyonnn. 

- Zabitliğe tayinimi bildiren vesi· 
kayı istemez miıiniz? 

- İstemez olur muyum? İhtiyat 
za.biti mieiniz? 

- Tabii.. 
- Ne rütbe? ... 
- MU!Azim. 
- Ne sınıf tan? 
- İstihkam. 
- Harpte hangi kıt~da vazife ala. 

cağınııa dair vesika? 
- O yok. 
Komiser yüzünü buruşturdu: 
- Hayrr mı? Neden? 
- Çünkü o vesikayı Pariste bırak. 

tım. 

- Korkudan mı? 
- Hayır, iyi bir Fransız vatanda~ı 

olduğum için... Yazdığım mektupta 
fikrimi gayet sarih bildirdiğimi sanı· 
yorum. Ben bir vatan haini değilim. 

Komiser, sinirlenmişti. Fakat ken
dine hakim olarak memnuniyetsizliği· 
ni gizlemeye muvaffak oldu ve sakin 
bir tavırla devam etti: 

- Siz bilirsiniz. Esasen bu nokta 
beni ali.kadar etmez, onu amirlerim 
düşünsünler. Benim vazifem, sizin hü
viyetinizi tayin, gösterdiğiniz vesika· 
Iarm sıhhatint tahkikten ibaret. Geri 
kalanına karışmam. Lfıtfen vesikaları 
gösterir misiniz? 

Danyel Gude, bavulundan çıkardığı 
bir sürü kAğıdı komisere uzattı. Pen. 
cereye doğru giderek, sokakta olup 
bitenlere büyük bir alaka duyuyor. 
muşçasına dışarsmı seyretmeye ko. 
yuldu. 

Komiser, onun arkasında, evrakı ya. 
tağm Uzerine yaymış, hepsini birer bi· 
rer göııden geçiriyor, defterine notlar 
aldığı sırada mmİdanıyordu: 

- 23 mayıs 1908 de Pariate doğ· 
muı; yani 28 yaşında... Pasporta ge. 
lince, yolunda ve vizesi yapılmış, 
8315 numaralı... Sivil mühendismi§; 

1930 mezunlarından... Desinatör mü
hendia olarak Güyankurda Nozey tay. 
yare imal~tr f abrikasma girdiğine da. 
ir mukavele; bak bu mühim ... Şimdi 
askeri vesikalara bakalım. 

Gude hep dışarsmı se}Tediyordu. 
Birkaç dakika sonra komiserin ayağa 
kalkacağını, iskemlenin geriye sürül
mesinden anladı. Velter hazır ol vazi· 
yetinde: 

- Tamam, dedi. Evrakı tetkik et. 
tim. 

Mühendis geri döndü. Elleri cebin
de duvara dayanarak, kendisinden 
başka biri mevzubahsmış gibi, lakayt 
bir ta vrrla sordu : 

(Devamı var) 

Fil Üzerinde tel
siz istasyonu 

Fil üzerinde kurulan bu radyo istn yo
nu Hindistandadır. Polislerin yaptı~ı 

geniş bir tahkikat csn:ısmda bu, radyo, 

hem alıcı. hem verici istasyon olarak kul
lanılmıştır. 

lzmir Fuarı 
Bu yı 1 Mısır ve Fllls

tlnden kafile halinde 
seyyahlar gelecek 
lzmir, (Hususi) - 1938 1zmir en· 

tema.syonal fuarı için hususi bir itina 
ile hazırlatılan afisler ve broşürler 

tevzi edilmektedir. Reklilm. işlerine 

büyük bir ehemmiyet verilmiştir. Bu
nun pek tabii bir neticesi olarak da 
fuara karşı hariçten aHika artmıştır. 

"Filistin • Mısır seyahaf müessese. 
si,, fuar günlerinde lzmire grup ha. 
linde bir seyahat tertip edeceğini bil· 
dirmiş; denizyolları ve demiryolları 

tarafından yapılan tenzilatı ve otel 
ücretlerini sormuştur. Komite, der · 
hal gereken cevabları göndermiştir. 

Denizbankm 938 fuarında meydana 
getireceği paviyonun planı hazırlatıl
mış ve umum müdürlüğe gönderilmiş
tir. Denizbank, hususi surette inşa et. 
tireceği paviyonunda Türk deniz kah. 
ramanlarmı hatırlatacak bazı eserler 
ilave edecektir. 

1sviçrenin Bal ve Hozan fuarları 
münasebetiyle devlet dem.iryolları i . 
daresi İstanbul - F.dinıe treninde 1iiz· 
de 20 tenzil~t yapmı§tı. İsviçre demir· 
yolları idaresi de, Türkiye hükumeti· 
nin bu hareketine güzel bir jestle mu.' 
kabele ederek lzmir fuarı münasebe. 
tile demirYoları hattı üzerinde yüzrle 

' 60·70 tenziit yapmıştır. Keyfiyeti ik-
tısat veHeti yoliyle lznıir fuar komi
tesine bildirmiştir. İsviçre hükfuneti 
fuar, kongre ve emsali iktısadt ve iç· 
timai, beynelmilel münasebetler için 
Türkiycden iştirak edecek murahhas. 
!ara ve turistlerle kongre azalanna 
daimi sw·ette yüzde 60 tenzilat yapa. 
cağını ayrıca bildit-miştir. 

Alman firmaları da 938 İzmir en· 
ternasyonal fuarına büyük bir alika 
göstermeğe başlamışlardır. Bazı Al • 
man firmaları hususi surette fuara 
iştirak arzusunu göstehni.§lei'dir. Af., 

manyada, bilhassa. Hambw-g ve Ber· 
linde reklam i5lerine büyük ehemmi. 
yet veriliyor. 

·· ··1····1~ Ti . .. 
. · .~~ . ,;~~ . ,. 
Seyahat notları -
Kuşadasında artezi

yen kuyuları açılaca 
Su ihtiyacı böylece temin edile 
kaza günden gUoe gUzeJleşlyo 

Kıışadasından bir göriitıüş ve Kaynw.kıam Nail llter .. , 

Kuıadası, (Hususi muhabirimiz
den) - Kasaba nüfusu 5600, umumi 
nüfusu 17 bin .. lki nahiyeli ve 17 köye 
malik: Burası Kuıadasrdır. 

Yani tütünü ile meşhur olan bir sa. 
hil memleketi .. Eskiden buranın yegane 
getirini "üzüm,. teıkil ederdi. Flcbra· 
run mel'un tahribeıtı buradaki bağcılığa 

•da hateme çekti .• 
Tekrar bağcılığın ihyasına ?lıtılan 

Kuşadasmda, fdemin de kaydettiğim gi· 
bi, tütün şöhret kazanmıştır. Senevi se· 
kiz yüz bin kilo tütün istihsal eden bu 
deniz krym topraklan, Egede nefis 
mal ç~an memleketler arasına Kuıa. 
danın adını da kattı. 

latanbulun eski müddeiumumi mua· 
vinlcrinden Nail İlter, şimdi burada 
kaymakamdır. Kıymetli h~ mUl· 

kiyeyc geçmiş ve bu branştaki ilk me
muriyetine Kuşadasında l:ıe§lamrştır. 

Daha kendisi ilo görü§tneden önce 

Cenubi .Anadoluda 

Kuşadalılann, onun hakkında sitayitl 
konuıtuklarıru dinledim. 

Bazı tanıdıklar anlattılar: 

"- Şehrin suya ihtiyacı var. On 
kilometreden gelmesi icap eden au 
masrafı ağır oleıcak .. Bunu dil!Unen kay 
makam ve belediye reisimiz bumda ar 
teziyen açmak istedi. Bu ihtiyaç kav· 
ranmış olduğuna göre, teşebbüsün U· 

haklruk edeceğine de şüphe yoktur. 
Bundan ba~ka, kasabanın içinde ''Türk. 
men deresi,, ~lı bir dere vardır. Bu 
dere iki sene evvel ta~ı ve müthit ha· 
sarat yapmıştı .. Kaymakam bizi bu 
dertten kurtardı: ''Enhan sagirc,, kanu· 
nunu tatb~k ederek dereyi temizletti ve 
icap eden yerlerine köprüler yaptırdı. 
Bunun ilk nimetini bu sene tattık: tki 
•ene öneekinaen dıDha korkunç bir tuj· 
yan olduğu halde hiç bir zarar görme. 
dik. 

Mardin mayıs ayı 
.icin~e elektriğe 

kavuşuyor 

Belediyemiz de bu derenin her sene 
tatbiri için bUtçesine tahsisat koyuyor •• 
Parlamm her halde gördünüz; tama • 
men ağaçla~tır. Bu sene oraya bir 
Atatürk büstü dikilecek. Hiikfunetin 
önündeki Cumhuriyet meydanı için de 
dütünceler var. Kaymakammu.z bele· 
diyeye tahsisat koydurdu: Bununla la· 
yıdan bir parça doldurma yapılarak 

meydan geniıletilccektir. 
Asıl mühimmini anlatalım: Bizim ev. 

terde birer (hela) derdi rvardı. Pis Joo. 
kulardan hastalık doğarken şimdi kur· 
tulduk. İlçebay, sıhhat komisyonuna 
yeni bir karar verdirdi; ev helalarına si
fon konulmas.ı. 

Bu asli ve tarihi Türk şehri hummalı bir 
kalkınma faallyetl içinde bulunuyor 

Mardin, (Hususi) - Bugünkü ce. 
nup hudutları Ü7.erindeki topraklarda. 
kurulu şehir ve kasabalar pek seri ve 
esaslı bir terakki ve inkişafa mazhar 
olmu§lardır. :Eski atıl ve cahil idare· 
nin devamiı bir ihmal ve bakımsızlık 
dolayısiyle gittikçe daha harap düşür
düğü bu cennet yerler cünUıuriyetin 
yapıcı ve yaratıcı elinde ve on dört 
yıl gibi çok kısa bir müddet zarfın· 
da geç.nıi§le mukayese kabul etmiye • 

sı yüzünden çahşınağa baelanamamı§. 
tır. Civarda Mardinin ihtiyacını kar. 
şılıyacak nisbctte bol ve iyi su yoktur. . 
Maamafih su meselesinin de yakın bir 
atide sona ereceğinde şüphe yoktur. 

Susuz bir §ehirde üç dilzgün ve geniş 
aile bahçesi yaparak bunları seneler

denbel'i ya~atan Mardinin bu fşi de 
halledeceğine muhakkak nazariyle ba· 
kılabilir. 

Aynca ka~·ba dahilindeki ahırlarla 
tütün fidelikleri de ayni kararla harice 
katıdırılıyor. ,, 

Kalkınma yalnız vila'-·et merkezı·ne cek surette değişmi§, en küçüğüne va. J 

inhisar etmemiştir. Vilayete bağlı ye· 

1 irgestede Avus
lurgaııın imtiyazı 
ltalya, bunu Almao

yaya vermek islemedi 
Berlin, 22 (A.A.) - Tiryestc lima· 

nının istikbali meselesini tetkik eden 
Döyçe Folksvirt§aft mecmuası, bu me
sdenin dost olan Almanya ile İtalya a. 
rasında, kolayca halledileceğini yazmak 
ta ve ~unları ilave eylemektedir: 

rmcaya kadar hemen hepsi yeni ve 
medeni bir çehre iktiasbına ba§lamt§. 
tır. 

Bunlar arasında mesela Mardini ele 
alalım: Milattan asırlarca ve asırlar
ca evv~l Komuk Türkleri tarafından 
kurulmuş ve yine lsadan çok evvel 
Mczopotamyada ün salan büyük bir 
Türk medeniyetinin en parlak ve 
muhte~cm devirlerini yaşamış olan bu 
asil ve tarihi Tilrk şehri CUmhuriye· 
tin teessüsüne kadar bir taşlık ve en
kazdan b~ka hiçbir manzara taşımaz 
ken bugün parke döşeli caddeleri, mo· 
dern binaları, müteaddid ve güzel 
parkları, mczbaha~ı. hali. muhteşem 

bir halkevi binası ve nihayet mayıs. 
ta kavuşacağı elektriği ile sevimli ve 
medeni bir kasaba halini almıştır. 

Mardinin en bUyük ve mühim der. 
di olan .su işi için de tetkikata baş
Jarumıtrr. Tesisatın büyük bir para 
sarfını zaruri kılması ve başlanan iş· 
lerin bütçede bu iş için lüzumlu tah
sisatı ayırmak imk5.nını bırakmama· 

di kaza ve bu kadar nahiye merkez.in
de de her sa.hada hümmalı bir faaliyet 

göze çarpmaktadır. Merkezlere yakın 
olan köyler de köy kanunundan istifa

de ile her sene bir başka yeniliğe maz. 
har olmaktadır. 

Eğede ;pek b6cekci- \ 
Jlğl canlanıyor 

öde.mis (Husu'n - I7,Jl1ir vilayeti için 
de ipekböcekçiliğini ihya etmek, fenni 
ipekböcekçiliğini köylüye öğretmek için 
burada halkevinde açılan kurs de\'am et
mektedir. 

Kursu Denizli ipekböcekçiliği mektebi 
müdQrü Akif idare etmektedir. On beş 
gündenberi devam eden kurs bir ay sonra 
bitecek ve kurstan çıkan1ar ameli ve na. 

"!ki memleket Alman ticarbtinin bir 
nisbet dahilinde Tiryesteden geçmesi 
hususunda eınlaştıklan takdirde ltalyı 

evvelce Avusturyanın istifade ettiği ser
best mrntakayı yeni Alman devleti lehi· 
ne terkctmcğe mütemayildir. İtalyan 

hlikllmeti Avusturyanın ilhakından son 
ra bu imtiyazı Almanyaya vermek iste
memişti.,, 

Mecmua, Musolininin Adriy<Xik li
manlarının zimamdarlan ile gcsende 
yaptığı görüımelerden sonra yakında 

Tiryesteye yapacağı ziyaretin ehemmi. 
yetini tebarüz; ettirmektedir. 

zart olarak ipekböceklerinin nasıl yetiş· ı mektedir. Kursun ikinci devresi de son· 
tirilmesi lazımgeldiğini öğrenmiş olacak- baharda açılacaktır. 
lardır. Kursa öğretmenler, talebeler ve Haftada üç gün de birer saat kadınJar 
ilk okul mezunu köy çocukları devam et-; kursta ders görmektedirler. 
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Rober Taylor günde üe defa 
traş oluyormuş! 

aaoksfforrd"da b!tr AmeırllkaDuoo ftsDmBD 'ffODm lhlaıfkftl}(f 
dekor DçDaıde çevırDDdl ve çok lbJeiennocıı 

~bar Taylor Oksf ord kayık yarr~laruida ..• 

Rober Taylor, Metro Goldvfn Mc· 
Yer film §irkcti hesabına yeni bir film • 
oeviriyor. Bu filmin ismi "Oksf odda 
bir Amerikalı,, dır. 

yani beni çın1çıplalC soyuyorlar ve 
Taymise atıyorlar. Filmi seyredenler 

ihtimal bu sahneyi sun'i bulacaklar ve 
benim gibi cıimdiye kadar çevirdiği 

bUtUn eserlerde ciddi davramnI§ bir 
aktörün bu sahneyi çevirmeye nasıl 
muvaf a.kat ettiğine §aşıracaklardır. 

Şirket bu filmin tabii dekorlar içer. 
einde çevrilmesi noktuma ç.ok ehem • 
lniyet ve."'tii. Rober Taylor ile beraber 
birçok aktörleri lngiltereye gönderdi. 
Bu aktötler Oksford üniversitesinin 
tabii dekoru içersinde, ha.kiki İngiliı 
taıebe3inin de i§tirakiyle, filmi ~vir
dil~. ~ber Taylor bu aey•tın&t 
hem gtızeı blr film çevfrmlı oldu, hem 
de İngiliz ve Amerikan sinem.alana.. 
rasında mevcut münasebetleri 8?'81 • 

tırdı. 
Bu film, ilk defa olarak Holivutta 

husust surette sinema direktörleri ile 
gazetecilere ve filin sanatk~larma 
gösterildi. Çok beğenildL Şirketin bu 
uğurda sarf ettiği yUY.sek paranın boşa 
gitmemi§ olduğu anlaşıldı. 

Bu sıralarda Holivutta bulunan bir 
Fransız gazetecisi, fırsattan istifade 
ederek Rober Taylorla yaptığı mülii.
katı şöyle anl:ıtıyor: 

Sanatkiinn studyodaki çok §Ik daJ• 
resine girdiğim vakit Rober tra§ olu. 
Yordu. Saat Uç olduğu için bu saatte
ki traşmm sebebini sordum: 

- Acab3 sabahleyin studyaya ge " 
lirken trq olmayı ihmal mi ettiniz? 

Sanatklr yUzünU sabunlıyarak ce • 
'Vab verdi: 

- Hayır. 
- Eğer gece traş oluyorsanız vakit 

henüz erken değil mi? 
Taylor yüzü mı.bun köpükleri içer • 

Binde cevab ,•erili: 
- Bu gece dışarı çıkacak değilim; 
- Öyleyse niçin ~ oluyorsunuz · 

- Ben günde iki defa, bazı günler 
iiç defa tra§ olurwn. Trnş oluşumda_n 
iki saat sonra yüzüm a.det.3. gür bır 
sa.kalla çerçevelenir. Ve beni bu ha • 
lirnde gören birisi hapishaneden kaç· 
2nış bir cani zanneder. 

Nihayet traş bitti. GöğsUndeki hav. 
lu:yu çıkardı. U7.erinde kar gibi beyaz 

~ı bir gömlek vardı. Kolumdan tuttu 

Ve beni taraçaya doğru sü.rlikledi. Bu 
taraça ihtimal ki dUnyadaki ıa.rnç:ıla· 
l'tn en kliçUğüdür. lçersine iki koltuk 

Ve bfr masa konunca. kımıldanacak 
l'er kalmaz. 

Söze başladım: 
- İşte nihayet Holivuda tllıı.dil· 

~Üz. Görüyorum ki, lngiltere sizi de. 
gi§tirmemiş. Bu nokta filmlerinizi ee. 

\>e seve eeyredenler f çin çok ehemmi
~etıı llr. Fakat filmi gördükten sonra 
içime hant bir korku dliştü. Acaba 
Okstord Univcrsitesinin lngi11z talebe· 

......... \.-(_ .......--••r•.,.. ...... ............... " ~ : 
! 7·- • la "GGrp E 

'

• Rabcr Taylor 1Je ar,.;...®§ n, 1 
cephe.sinde yeni bir ~ yok,, mu- f 
harrlri ıunuırk'ın "09 ar'k4da.1,, 

j ...,,_,., ıu- aııy:__~r. ••• ı 
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Fakat bu sahno çok tabüdir. Ben film· 
deki bu sahneyi dilşünmem.i§tim bile. 

Oksf ord, bir kayık yan§mda bu sah
neyi ya§adı, Arkadaşlarını nehre atan 
çoouW&r o 1'adar CQ9kuıı. o kad~ ~ 
ten hareket ettiler ki, bu sahneyi fil• 
mime ilave etmeyi o vakit d~üm. 
Sim çok samimi olarak söylüyorum. 

Hiçbir filmi çevirirken bu kadar içten 
neşeli olmaml'§tmı. 

- Size başka bir hMiseyi anlata
yım. Filmimizin bir sahnesini Vest. 
ministerdeki camlı kÖ§kte çevirecek • 
tik. Ben patinaj yapmayı bilmem, fa
kat bu bilgisizliğim bir nimet oldu. 
Çünkü çevirdiğimiz filmde rolüm kay
gan zemin üz.erinde yürümesini bilmi. 
yen bir acemi talebeydi. Sahne başlar 
başlamaz o kadar tabii §eldlde ayağım 
kaydı ve öyle tabii yuvarlandım ki, 
benimle beraber film çeviren Morin O 
Süllvan kahkahalarını tutamadı. Bu 

hata ba~ka bir filmde yapılm.I§ olsay· 
dr bu sahnenin yeniden çevrilmesi ll
zımgelirdi. Rejisör bu yanlı§ çevrilen 
sahneyi o kadar beğendi ki, onu değiş. 
tirmcye kıyamadı. Fakat bunu takip 
eden sahneyi bEŞ defa çevirmeye mcc. 
bur olduk. Beşinci çcvrili§i de rejisör 
bcğcnmodi. Altmcr, yedinci çevriliş • 
ler de bozuldu... Sahnenin bir nokta

sında "oh, kurtuldum,, şeklinde derin 
bir nefes almam icab ediyordu. lşte 
bu noktada bir tUrlü muvaffak olamı. 
yordum. Fakat ookizinci defada 0 ka· 

dar yorulmu§tum ki, bir dakika durur 
gibi oldum. Ve filmi bitmi§, kendimi 
kurtulmuş f arzcttim. ''Oh kurtuldum 
diye içimi çektim .•. İşte bu defa m~~ 
vaffak olmu§tum. 

- İngilizleri nasıl buldunuz? 
- Orada birçok kimselerle dost ol. 

· · den size bir arça dum. Maa.mafih açıkça söyliyeyim ki, 
leri bu film yU.zUn p ı İngflizler bizim Amerikan filmlerini 
gücenmlyecekler mi? . beğenmiyorlar. Hatti Oksford Univer. 

Taylor neteli ne§Cll gUldU, bu giillil sitesi direktörünün ünJversite binası 
korkumu izaleye Jclfi gelmişti: içersinde film çevirmemiz için bir.e e-

Belk" fakat tnglllz talebeleri • linden geldiği kadar mUşkUJat çıkar
-bakik'ıB, por hayatını yakından gör masmı da bu zihniyetle izah etmek 

nin J mUmkUndUr. 
nra bu hayatı olduğu gibi 

dPkteD 80 
:..-emek sinemacılık için 

filme~"... . 
k bir ıcusur olacağına htıkmet -

bilyU lA -vtrdiğim filmde bir sah. 
tım. Mese --- d 

J be bir kayık yanşm an 
ne var: ta e 
sonra zafer ncıesilc o kadardco~yor. 

. d""mcn kullanan arka nş arını, 
lar kı, u 

- Şu halde Amerikaya dönil§Unllz. 
den çok memnunsunuz. 

- Sevincimi anlatmak için mem· 
nun kelimesi kMi gelmez. ÇUnkU bir 

defa Am~rika.da çevrilecek yeni bir 
film bekliyordu. "Garp cephesinde ye
ni bi.r şey yok,, mUe!lifi olan Erih _ 

'l 

AmerDIKada garlb bir müessese 

Dükkancılara· 

''Satış dili,, 
Sahhyor! 

IHDç bir satıcı, müşteriye 
''fts1teır mı sn n •~? ,, suaıo n n n 
sormamaıoı, ıa nııarrngısnnı 

ısteırsınız ? 10 demeDDym~ş 
19 111llyo11 müşleı l üzeı inde tecı übe edilmiş 

ıos bin satış cilmiesi 
Amerikada Elmer Vhecler adında bir len mOşterinin neden bir ~Y almadığını 

müteşebbisin açtığı garip bir müessese bulmakta zorluk ~emiştir. O, kabaha 
vardır. Bu mücsescnin işi dükkancılara tin tezg~htarlarm mihaniki ve gilişiglı~ 
ticaret erbabına ''satış dili., ~rretmektir. zel konuşmalarında olduğunu anlamış ve 
Elmer Vheelcr, sat.ıs dilinin hansızca hemen bir ''satıcı dili,, meydana getinnek 
veya japonca gibi başlı başına bir lisan için etüdleie girişmiştir. lşte bugün A
olduğu, ticaret erbabının mallarının sü- rnerika ticaret erbabının pek iri bildiği 
rümünü temin etmek için en ewel bu dili Elmer Vheeler müessesesi bundan on se-
bğrcnmeleri l~nngeldiği idiasmd:ıdır. ne eV\·el böyle doğmuştur. 

Mesela bir pastacıda çay içerken hiz- Bir ayakkabı mağazası, elinde stok kal 
met görenlerden biri gelip de pasta Lter rruş çocuk patiklerini satmak için bir 
misiniz derse ekseriya ''istemem,. diye çok çarelere başvurmu, fakat mu\'affak 
cevap verirsiniz. Halbuki iki pasta yeti- olamamıştı. En nihayet Vheeler müesse
şir mi? diye sorsa hemen ''bir tane ge- sesinden akıl sormu~ ve şu cevabı almış. 
tir,, emrini verirsiniz. Vheelerin yetiştir- tır: 
diği sau~ memurlarını istihdam eden ve- - Mağazanıza çocuklarile gelen müş
ya onun ortaya koydu~ sat~ lisanını terilerinize daha fazla çocuğa işittirecek 
kullanan müesseseler satışlarını o kadar gibi: ''Sahici kırmızı derili patikler 
arttırmışlardır ki Vheeler psikolojisi şim ''3.r!,. deyiniz. 
di Amerikada meşhur olmu~tur. TeıgAhtarlar mağazada bu kısa cümle 

Vheelerc göre hiç bir satıcı müşteriye sayesinde bütün patik stokunu satını~lar
''ister misiniz,, sualini sormnmab, dai- dır. "Sahici kırmm derili,. sözilnü. i~ten 
ma: çocuklar ne yapıp yapıp annelerine bu 

- Hangisini ister siniz? demelidir. patiklerden aldmnı§lardır. 
Müşteriye hiçbir zaman bir §eyle hiç Gene Vheeler müessesesinde yetiştiril .. 

bir şey mukayese ettirilmemeli, kolayca miş bir tezgfilltar sadece: 
rnenft cevap verilecek sualler sorulma- - USt'ünüze çıkmaz! cümlesini sarfe
malıdır. M~yc sorulacak suallerin derek bir mevsimde geçen senelerin üç 
istenilen cevabın verilmesini intaç ede- misli beyaz ayakabı boyası sa~fJr. Bir 
cek §ekilde evvelden tertip edlimiş olması müessese ''fennt,, kdimcsini kullanmakla 
lazımdır. Broklinde garoz satan bir dük- milyonlarca di~ frrçaSI satmI§tir. 
kanda müşterilere: ''Büyük §İ§e mi, kil- Vheelcr: 
çülc şişe mı?,, diye soruluyordu. Bu dille- - Bahçenize kimsenJn ginnemesini is-
kfuı Vheeler uSulile Çaltşma~ ba'-layın- th•orsanıı ''köpekten sakımtuı.,. levh.ast 
ca mO§terilere sadece: ktfi delildJr. (~ lrnpetteii aikmırıu.)J 

- BOyQk §İşe delil mi? diye sotulma- diye bir Jevba asatsaruı .netice daha mü
ğa baş!~ ve bOyQk §İJe sarfiyatı bir --ı- ı dJ • 

1
. ~o ur, yor. 

mıs ınden faıla artmıttır. 
1927 senesinde Vheeler bir Amerikan Otellerde odaların fiyatlan sorulduğu 

meanuasmm rtklAm §efliğini yapıyordu. vakit mnell 3,5 dolardan ~ deme
Bir gün meanuada ilAnı çikan bir ma- meli "fiyatlanmu, 6 dolardan atalı doğ· 
ğaıa sahibi meanua idarehanesine gel- nı iner,, demelidir. 
miş, ilanın güzelliği sayesinde mala- Vheelerln tavsiye ettili cümleler uzun 
zasma bir sürü mClşterl geldiğini, fakat tetkiklerin, tecrilbelerln muhassalmdrr. 
bunlardan ancak ufak bir kısmının alı, Mallarının sürümQnQ arttırmak istiyen 
veriş ettiğini söylemiş, buna bir çare bu- herhangi bir müessese ona müracaat eder. 
lunmasını rica etmiştir. Vheeler hemen O, o mficssesede asistanlarile birlikte bir 
bu mağazada tczgAh başına geçmiş. müş- mOddet bilfiil çalışır ve tecrübeler )-apar 
terilerin mağazada · ne sualler sordtlkla- ve en nihayet orada kullanılması Hızını· 
nnı, tezgahtarların onlara nasıl cevap gelen satış lisanrru tesbit ederek bu lisa
verdiklcrini not etmiştir. Vheeler her ge- nI müesseseye satar. Bu İ§ i'1rt ona para 

Maı·i ya • Rcmark'ın son kitabı olan 

"Oç arkad~·· romanını filme alıyo • 
ruz. Şüphe yok ki bu film de blr ea
hcscr olacak. 

Rohcr Taylor Kalifomiyanın sıcak 
güneşi altında gerinip duruyordu. Bir. 

denbire saate baktım, aktörle kontif. 
maya ba§hyah bir sa.ati geçmişti. Bu 

müddet zarfında kimse gelip aktörü 
nramamıetı. 

- Bugiln film çevirmiyor musu
nuz? diye eordum. 

O da aranmadığına benim kadar cıa. 
§ırm13 görlindU : 

- Sahi, dedi, bugtın film çevirecek. 
tik. Acnıba ne oldu da benJ hentb ça
ğırmadılar? 

Sonra kapıya doğnı dönerek U§ağı
na seslendi: 

- Joe, telefon el .. Sor, beni filin 
çovirmeye niçin çağırmadılar! 

Bir JA.hza sonra uşak cevab getirdi: 
- Hayır Mister Taylor alzi unut. 

madrlar. Fakat bu sahnede kuluçka 
bir tavuğun civciv çıkardığı görUle-

cekmig, civciv çıkabilecek halde on 
iki yumurta mmarlaml§lar, yumurta. 
lar gelml", tavuk itr.erfnde oturuyor. 
muş. Fakat makine iki saattenberi 
döndüğü halde daha vakit gelmemi§ 
olacak ki, tavuk yumurtalan kmnı. 
yor, piliçler ~ıkmıyorrnuı. Pflfç çıkma. 
sahnesini kaçırmamak Jçfn makine 
mlitemadiyen çalışıyor. Bu sahne bit
tikten sonra. sizi çağıracaklar!.. 

verip de bu parayı artan satışlarile belki 
bin defa çtkartmamış bir tek müessese 
yoktur. Onun dosyalarmda 105.000 satış 
cümlesi vardır. Bu cümleler 19.000.000 
mO~ nıerinde tecriibe edilmiştir. 

Bir gün Nevyotkta cadde Qzerindeki 
binalardan birinin onuncu katından sar
kan d~m biraz zayıfça bir adamın a
oağldakilerl atlamakla tehdit etttiği gö
rillmü ,tür. Bu adamı oradan atlamaktan 
vaıgeçinnek için ne söylendi ise para et-

memi~. o tam atlaracaiı sırada k~erı 
Vheelerin yetiştirmelerinden biri jmdada 

kosınuştur. Vaziyeti hemen kavrayan bu 
adam intihar arzusunda olana evvela sor
muştur: 

- Bir kahve i'er misin? 
· Cevabın menfi geldiğini görünce katt 
bir sesle bağırnuştır: 

- Ora~ eırucme maSkara oluyorsunt 
Ya kann seni bu halde görürse? 

Bu, adamın en zayıf damarına, sahte 
gururuna temas etmi,ıir. lntihardan'\raz
geçmi§, mahcup bir çehre ile hemm a1a
ğıya inmiştir. • 1 

Vheclerin buldu~ "lisan,, insanlann 
doğrudan doğru~-a zaaflarına hitap edi
yor. 

HA~IEIR , 
lstanbulun en çok satılan lıakild 
akşam ıaıetaitlir,. //ön/arını 
HABER'e verenler kô,. etleri~. 



.. .... 

DünkU güreşlerde: Tekirclağlı Hüseyfo. Kara Ali kar~~rndaıı il.:i görii nüş ve müsabakalara i§tiraTc cde>ı ba,p ehlivanZar; Kara Ali, Hiiseyin, Mii.lôyi m ve llinımct •.• 

Serbest güreşler 
Hüseyin Kara Aliyi 25 

dakikada yendi 
Bütün müsabakalar karma karışık 
ceıegan etti; Organizasyon kabil 
olduğu kadar /ena iai. 

Dün Taksim stadyomunda profesyo. 
nel serbest güre~ler yapıldı. 8000 i 
mütecaviz bir syirci kütlesi tribünleri 
ve kar§ı tarafı doldurmu§tu. Organi
zasyon işi her zamanki gibi ve hatta 
çok daha f a.zla kötüydü. 

Daima olduğu gibi, bu sefer ortada
ki balkonun önüne yer kurulmaını~,, 

yere bir buranda bezi serilmiş bulunu. 
yordu. Bu sebeble halkın güreşleri i
yice görebilmesi için sahaya kimsenin 
çıkmaması kararlaştl\ılmış, fakat ge. 
rek stndyom idarecilerinin ve gerekse 
güreşi organize edenlerin dostları ve 
bunlara söz geçirebllenlerin ahbablarr, 

bu karardan daha ağır bastılar ve buran 
da bezinin önünü kısa bir zaman için· 
de yüzlerce kişi doldurdu. Balkon, 
tramvay arabalarını gölgede bıraka· 
cak bir kalabalık arzetmekteydi. 

Bu gibi işlerde daima acizlerini gös.. 
termiş olan stadyom idarecilerinin, 
işlerin karmakarışık olmasını temin i
ç;in hiçbir hususta ihmal göstermedik. 
leri ilk nazarda belll oluyordu. 
KUçUl<Jerin müsabakası 

Güreşlere saat 15.15 de hakem Ce. 
malin idaresinde b:ışlandı. Gcç~n sene 
keşfedilen usul ile evvela iki Bursalı 

Bisiklet 

küçükler güreşti ve neticede Selim, 
kazımı tuşla yendi. 
Servet • Hurşit 

Bunu müteakip Adapazarlı Servetle 
G~tuarlı Hwsid ortaya çıktılar. Bu 
iki güreşçi onar dakikalık iki devre 
güreşeceklerdi. Servet ilk devrede ra· 
kibini iyice ez.dikten sonra ikinci dev· 
renin ikinci dakikasında sırtını yere 
getirdi. 

Ahmed • Nazmi 
Üçüncü güreş, Ali Ahmetle Bandır. 

malı Nazmi arasında yapılacaktı. Pro
f es yon el güreşlerin her def asında gö. 
rüldüğü veçhile, arada bir anlaşama -
mazhk olduğu halka ~ildirildi. Ban • 
dırmah 96 kilo geldiği için Ali Ah · 
metle güreştirmek istemiyorlarmış. 

Epey mırıltılardan sonra, Ali Ah • 
mede karşı Eyüblü Mehmet isminde 
tüy sıklet denebilecek birisini ç:ıkar -

dılar. Neticede 2,5 dakika içinde Ali 
Ahmet; kendisinden çok hafif olan ra. 
kibinin sırtını yere getirdi. Bu ~
çiye karşı kendisinden ağır bir hasım 
çıkarmıyan organizasyon heyeti ( !) 
yar)s{ .hafifliğinde pir rakip bulmakla 

_.. lnrlde 

koşulaiı 
lstanbul ve Ankara yarışları bu hafta da 

çok gUzel ge~tl . 
Ankara, 24 (A. A.) - Seri bisiklet 

yarışlarının altıncısı bugün saat 9 da 
şehir stadyomu kapısından başbyarak 
Çubuk köyüne gidip gelinmek sureti
lc ve 75 kilometre mesafe üzerinde 18 
bisikletçinin iştirakiyle yapılmıştır. 

Ellinci kilometrede bir aralık Eyü
bün zinciri attığından gençlerin bu giL 
zel fırsattan istifade edip ilerliyecek. 
leri zannedilmişse de, bu yolda, hiç 
kimsede bir hareket görülmemiştir. 
Bundan sonra Orhan da, bisikletinin 
gidonu gevşiyerek biraz geri kalmışsa 
da, kısa bir mesafede ön gruptaki ye
rini tekrar almakta zorluk çekmemiş. 
tir. 

Bu suretle bütün ~ruılarmı son iki 
yüz metreye bırakan bu altı mü.sabık 
son hamlelerini yaparak çizgi üstün • 

den geçerken şu sırayı almış bulunu
yorlardı: 

1-Erdoğan Ankara.gücü 2 saat 27 
d. 5 s. 2 - Eyüb Yılmaz Ankaragücü 
bir boy geride. 

3 - Orhan Suda Kocaeli lastik far. 
kı ile. 

4 - Nuri Kuş Ankaragücü teker _ 
lek farkı. 

5 - Osman Güneş tekerlek farkı i
le. 

6 - Yakub Koşar Çankaya . Demir· 
spor. 

lstanbulda 
İstanbul mıntakası tarafından ter

tib edilmiş olan seri bisiklet yarışları-

nın beşincisi dün sabah Yeniköyle Ke. 
f eli köy arasında beş defa gidip gelme 
suretiyle 55 kilometrelik mesafede ya
pıldı. Çok heyecanlı geçen bu yarış. 
ta alınan neticeler §unlardrr: 

Birinci Haralambo (Süleymaniye), 
1 saat 29 dakika. 

ikinci Muhsin (Galatasaray) 1 saat 
a1 dakika. 

\Jçüncü Abdullah (Süleymaniye) 
Dördüncü Torkuıtı (Feneryılmaz). 

Bir haftada altı müsabaka yapan 

Först Viyana takımı 
............................................................. ::···--····· ··············································i= 
~~ Beşiktaş n 
== klu·· bu·· !i il u .. !S 
~ h 
~~ Kongresi dün ~i 
n toplandı il 
U Fult sporcular yen1 ! .. .. 
:: idare neyetlnj de j! 
!i ısıemıyor•ar I~ 
;: Beşiktaş klUbü milessisan heye-p 
ff tı dün sabah bir kongre aktcdcrek d 
ii bir ay kadar evvel yarıda kalan H 

1 
toplantıya devam etmiş ve yeni i. ff 
dare heyetini seçmiştir. !: 

S Aylardanbcri devam eden anla· Si 
ij şanıamazlık maalesef bu kongre. ff 
H den sonra da bertaraf edilmiş de· :: 
j! ğilclir. Bu yüzden dün altı klüb JS 
H muhteliti ile maç yapacak olan :( 
~İ Beşiktaş birinci takımı sahaya çık. h 
:. mamıştır. ıı 
!E Yaptığımız tahkikata göre, bi· i 
5! rinci ve ikinci takım oyuncuları. il 
ii nm da dahil oldukları elliyi müte- il 
H caviz faal sporcu bu yeni idare Ji 
g heyetini kabul etmiyerek bundan J 
U böyle müsabakalara iştirak etme-ı·ı 
H m~ye karar Yermia bulunmakta - i 
Si dırlar. i 
ii DUn intihab edilen idare heyeti ;i 
~: şu zevattan mürekkeptir: H 
!~ Reis: Yusuf Ziya (belediye su.!! 
g tar idaresi müdürli). !kinci Reis: ii 
!j Hüsnü (Belediye fen heyeti müdü· i~ 
~; rü). Azalar: Fuat Balkan, Hikmet ii 
U Balkan, rönt!?'enci Tarık, Salahad. ~i .. - .. 
:: din ,.e Rüstüdür. H .. . .. 
• 1 •• 
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Bakırköy sahasmdc.t 

Akın spor 
BarulgUcU ile berabere 

kaldı 
Her hafta olduğu gibi dün de Ba

kırköy Barutgücü sahasında birçok 
futbol maçları yapılmıştır. 

Sabahleyin oynanan birinci ve ikin. 
ci Barutgücü genç takımları müsa • 
bakası 4-3 birinci takımın galebcsile 
neticelenmiş, paskalya münasebetile 
Bakırköylü rumlar arasında yapılan 

genç takım ve mütekaitler maçı bir 
sürprizle bitmiş, genç rakiplerine kar
şı üstün tir oyun çıkaran ihtiyar spor. 
cular 4-3 galib gelmişlerdir. 
Öğleden sonra oyna.nan Akmspor • 

Barutgücü B timleri müsabakasında 
2.0 Barutgücü kazanmıştır. Ayni klü
bün A takımları karşılaşması çok he
yecanlı geçmiş. neticede tarafların bi. 
rer golii ile beraterliklc bitmiştir. 

-
Fürst Viyanaya mafilüb olan Peralılar 

Perayı 5 - O mağlup etti 
Misafir Viyanalı futbolcular, mem

leketimizdeki altıncı ve sonuncu maç. 
larını dün sabah Taksim stadında üç 
bini mütecaviz bir seyirci kütlesi önün 
de gayrifcdere klüplcrden Pera ile ya
parak • dünkü nüsham;wa haber ver
diğimiz gibi • rakiplerini 5-0 mağliıb 
ettiler. 

Sekiz gün içinde yaptıkları beş mü. 
sabaka ve mütemadi seyahatler yü -
zünden yorgun düşen, bir gün evvel de 
Şişliye karşı durgun bir oyunla 3-2 
yenilen Först Viya.nalılarm Peraya 
karşı daha ağır bir mağlübiyete uğ. 
rıyacağmı tahmin edenler pek çoktu. 
Halbuki atak oynıyan Şişlililerin kar
§ısrnda. Viyanaltların yorgunluğu yer. 
li takımın galibiyetini intaç etmişti. 
Şişliden daha teknik olan Pera on bi. 
ri üstad oyuncular karşısında dün fi. 
ciz kaldı. 

Dün de bir gün evvelki kadrosunu 
aynen muhafaza etmekte olan Viya • 
nalılara karşı Pera §11 şekilde oyuna 
başladı: 

Ii.oço • Vlcistardi, Hristo • Çiçoviç, 
Angelidis, Çaçi. Sabri, M esinezi, Bam. 
bino, Etyen, Ta'lea-

Feridun Kılıcın hakemliği ile baş. 
lanan müsabakanın ilk anlan karşılık.: 
lı hücum tecrübeleriyle geçtikten son
ra 8 inci dakikada merkez muhacim 
Fışer pUl.se bir şütle takrmının ilk sa .. 
yısıru kaydetti. 

Bu andan itibaren hfikimiyeti ku • 
ran misafirler, gittikçe açılarak Pera 
kalesini sardılar. Sol açığın şahsi o. 
yunu yüzünden 25 inci dakikaya ka· 
dar gol adedini yükseltemediler. Bu 
dakikada Geşvaydelin pası ile Kadler 
ikinci, bir dakika sonra da Hristonun 
uzakJaştıramadığı topu kapan Kad -
ler üçüncü golleri attılar. 

Üç golden sonra Pera muhacimleri· 
nin gayrete geldikleri görüldü, Sabri 
takımdan çıkarılarak yerine Vlastar. 
di, müdafaaya da Roberto geçirilmiş. 
ti. Bu değişiklik hiç de fayda verme. 
di. Peralılar, dün de güzel bir oyun çı
karan Şmavsı geçmeye muvaffak ola
madan ilk devreyi 3-0 mağlübiyetle bi. 
tirdiler . 
ikinci devre 

!kinci haftayma çıkarken de Pera. 
lılar takımlarında bir değişiklik yap. 
m1ştı. Sabri tekrar sağ açığa geçiril
miş, sağ muavin Çiçoviç çıliarak ye
rine Ekonomidis ikame edilmişti. En 
beceriksiz oyuncu Talea takımda yok. 
tu. Bu devre ilk kısma nazaran daha 
~·avaş geçti. Viyannlılar üç gollük ga
lfoiyeti ldfi görür bir hal almışlardı. 
Pcralılar da bundan istifade ederA 

daha ziyade rakip sahada oynadılar. 
Vaziyetin tehlikeli olmaya başladığını 
gören misafirler, devrenin ortaların • 
da tekrar çalışmaya başladılar ve 25 
inci dakikada sağdan yaptıkları cid • 
den mükemmel bir hücum esnasında. 
merkez muhacim topu çok müsait bir 
pozisyonda olan sol açığa geçirdi, o 
da, yerden sıkı bir şiltle dördüncü go
lü attı. 

Oyun tekrar Viyanalıların üstünlü· 
ğü altına. girmişti. Viyanalılar bun • 
dan sonra yüksek futbolü göstermeye 
ye başladılar. Bilhassa muhacim hat
tının eaşmıyan paslariyle rakip mü .. 
da.faayı yorduktan ve şaşırttıktan son 
ra 41 inci dakikada Pera kalecisinin 
lüzumsuz bir çıkışından istifade ede· 
rek nefis bir plii.se lle maçın beşinci 
ve sonuncu golünü de attılar, müsaba· 
ka da böylece 5.0 Först Viyananm ga· 
Iibiyeti ile bitti. 

Viyana takımı, Akşam muharriri • 
nin dünkü yazısmı tamamiyle cerhe-
decek güzel bir oyun oynadılar. Müda· 
faada başta Şmavs olmak üzere Hof· 
man ve Mahu çok iyi idiler. 

Hücum hattının zaman zaman tut. 
turduğu kombine oyun rakip mUdaf a. 
ayı allakbullak ediyor ve bu şaşmıyan 
pasların seyri cidden zevkli oluyordu. 

Pera takımına gelince: bkçok maç· 
larmı gördllğümüz siyah sarıliların 

dünkü oyunları muhakkak ki şimdiye 
kadar yaptıkları müsabakalann en fe .. 
nasıydı. 

Muvaffak olanlar: Vlasta.rdi ile 
genç kaleci Koço ve sol muavin Çaçi 
idi. 

Hiçbir iş beccremiyen hücum hattı 
arkasında takımın en fena oynıyan o
}"Uncusu Angelidis oldu. 

O. M. Kutnak 

Geçen hafta giln eşi mağlup eılcıı 

Anadolu hisar 
DUn Fenerbabçeye 

ıo -O yenildi 
Geçen hafta Güneş takımına 5-4 

galıb gelen ikinci kümenin üçüncüsil 
Anadoluhisar klübü, dün Kadıköy sta .. 
dında Fenerbahçe birinci timi ile hu· 
susi bir müsabaka yaptı. 
Baştan sona kadar sarı lacivertli. 

lerin üstünlüğü altında geçen bu kar· 
şılaşmada Anadoluhisarlılar 10.0 mağ 
lüb oldular. 

Haydarpaşa - Davot
paşa 

Haydarpaşahlar 8 ·O galip 
Dı.in Şeref stadında Haydarpaşa ve 

Davutpaşa futbol takımları arasında 
hususi bir müsabaka yapılmış ve neti· 
cede Haydarpaşalılar 8-0 galib gelmiş. 
lerdir. 

Bevnelmilel mac;ıar -
Çekoslovakya 

Bulgaristan 
Prag, 24 (A. A. - Her iki tarafın 

da büyük bir alaka ile beklediği Çc· 
kosıo,·akya • Bulgaristan futbol milli 
takımları arasındaki maç Çekoslc ·nk. 
ynnın 6.0 galibiyetiyle neticelenn.iş • 
tir. 

Almanya 
Portekiz 

Frankfurt, 24 (A. A. - Büyült bir 
nltıka ile beklenen Portekiz • Almsn 
ya futbol milli takımları maçı, ı.ı b '
rabere neticelenmiştir. 
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.. :-i;deT;i afü klUp oyun~Zarından teşkil edilen iki mu1ıtelit takıml.a, dilnkii B muhteliti • Beşikta-~ genç talmnı maçından bir görünüş ... 

A:~~·;~·~kD mım l!dlme mc:~m~:ı .. Galatasaray 
Güneş 3 ~ş~l~~,!~o~~ucunu 2 Altllar ~~~~~~i~~ a~~;aa~e~~~.~~·~ 

Ankara, !.l4 - Şehrimizde bulunan 1 z .. kem mel bir şekilde, fakat kor- :::=m:::·:::::::::::::::::-::::::::::::.-:::ı::: .. :.=:::: San - Kır m 1 ZI takım 1 n go 1 çı kar-
Güneş takımı ikinci karşılaşına~~n~ a!~: kurtardr. Bir az sonra ~ebil- 1 Londranın kuvvetli i~ 
bugün Ankara ikincisi Muhafızguc :in çektiği kornerden gelen top kka· !i klüplerinden H ma kab ı l iyetin i arttardL . 
ile yaptı. akika leye yakın bir mesafede fırsat be · İe B d ii Milli küme fikstürü mucibince dün Galatasaray: Sacid - Reşad, Salım 

:Muayyen saatten 10 - .16 d Jeyen ömere geldi. Demarke ve cok f! f entf OT g Kadıköy stadında yapılması icab eden Musa, Mw>tafa, Halil ·Necdet, Mch. 
sonra evveli Güneşliler bıraz sonra .. sait vaziyette bulunan Ömer to· c: :i Galatasaary - Fenerbahçe maçı, sarı met, Riilend, Ha§im, Nuri. 
da Ankara ikincisi olan Muhafızlılar mu istop etmeden çok sıkı bir şutla U memJeketlmlze e: lacivertlilerin milli kümeden çıkarıl - llfulıtclit tal.-ım.: Safa (Beyh."Oz) • 
taraftarlarının sürekli alkışları ara- iı°uhafrz kalesine ikinci defa soktu. !i ael mek isli yor ~~\ ması yüzünden yapılamadı. Sarı kır- Ruhi. (SiHeymaııiye), Bahadır (BcıJ • 
smda sahaya çıktılar. MUHAFIZI~ BERABERLİK fi9 . . • • • ii mızı takım, federasyon kararı muci - koz) -Mehmet, Kemal, Sadeddin (Bey 

Ankara ikincisi bu maça şu lcad- SAYISI !ngıltere lıkırun en kuvvetlı t~- g bince milli küme haricinde kalan altı koz) - Tttrlum (BC:1Jkoz), I!ü.seyin 
ro ile çıkmıştı: Bu suretle ikinci sayıyı da yapma- kımla:rmd~n. olan Brentford lık ii klüb iutbolcülerinden mürekkep bir (Vefo), Şahab (Beykoz), llaydar 

Fuat - Salih, Saffet - Ahmet, Cl· a muvaffak olan Güneş takımı da· maçları bıttıkten sonra orta Av. Ei rnuhtelitle Şeref stadında hususi bir (Toplwpı), Dani§ (Süleymaniye). 

Jıa.t, Lütfü - Naci, İzzet, Rıza, Şahin, ~a emniyetli ve daha tesdir~i bfrko· i. mruJ::~be~~:n;ngilye. i;ıpk:~::Y:·ne!~ ~~ maçta karşılaştı. Saat beşte başlıy1.an1 ı·tOtayunk a rüzgh .. ara kar1ı:iıbdizı1·1endmuh~1ek-Atıf. yonla Muhafız kalesine ogru a ı İi . . :: Galatasaray - Altı klüp muhte ıt , ı ·ımın ucumuy a aş an ı ve ı 
Güneş takımı ise: t b bim yordu. Bilhassa Melih ve Murat an- fS ri memleke~~ıze gelmek ar~:ısunu ~a müsabakasından evvel de Beşiktaşla l"Cş dakika içinde Galatasaray hafif 
Cihat - Yusuf, Faruk - r a ' taşması Muhafız müdafiJerlnl allal{ ı: izhar edere ederasyona muraca. !S yine altın ldüpten kurulan ikinci bir bir hakimiyet tesis ettiyse de, ilk gol 

Rıza Ömer - Rebli, Murat, Necdet , bullak ediyor ve Muhafız kalesi tçln :i atta bulunmuşlardır. Brentford'un H muhtelit maçı olacaktı. İdare heyeti i. pozisyonuna giren muhtelit takını ol· 
Niya~i. Melih. ,,., daimt bJr tehlike teşkil ediyordu !i müracaati tetkik edilecektir. Si le faal sporcular arasındaki ihtilaf du. 10 uncu dakikada Sacidle karşı 

k . F nerbahçell B. :: =· 
Oyun hakem es 1 ı e 1 Muhafızlıların yeri bir bticumları :::::::::::m::::::::ı:r.:-.:::::::mı::::::::mmm:a yüzünden Beşiktaş birinci timi saha. karşıya kalan Şahabm attığı top dire. 

İhsanın idaresinde ve 1a;neş~~n=:ı~ esnasında Atıfın Rızaya hazırladığı ya çıkmadıkları için ayni klübün genç ği sıyırarak avta gitti. 
dan bir vuru!u il) b~ş a ı. Muhafız güzel bir fırsatı, Rıza sıkı bir vuruşu futbolcüleri zaY.If muhtelitle karşıla.5- Bir dakika sonra. Galatasaraym 
teşebbüs etttgi bu hucum, ı ıe gola tahvil etti. Orhan, Talat ve Eyübün trıar. genç sol açığı Nuri kale önünde topu 

. k d rhal muka-
defansında kesııere 

1 
e du Bugiln- Bunu biraz sonr a gene Rızanın i- intisabından sonra Çok güzel bir oyun çıkaran genç si- kaybetti; akabinde Bülend ve Haşim 

bn bir akınla tade 0 un · ıı:ı metreden boş kaleye atamadığı ı- Gu". ne ş k 1 ü b ü yalı beyazlılar, birinci devre ı-o ga. de birer mühim fırsat kaçırdılar. 20 
kil oyuna iyi bir anlaşma 110 başla· kinci blr fırsat takip etti. lib olarak bitirdiler, ikinci kısımda ye. inci dakikadan sonra oyun muhtelit 
yan Muhafızlar çok geçmeden oyu- GÜNESiN GALİBİYET SAYISI Bisiklet şubesi açıyor dikleri bir gole mukabil iki sayı da- nısıf sahasında oynanmaya başlandı. 
nun merkezi sikletinl ~a~aşt~:~~: Oyunu~ bitmesine bir dakika var, ha kayded~rek maçı 3-1 kazanmış ol. Fakat sarı kırmızılı muhacimler bir 
Güneş nısıf sabasına inti a e Güneşi gene çok sıkı bir hücumda gö- Türkiye bisiklet federasyonu tara . dular. türlü şüt atamıyorlar, her ~man bu 
bulunuyorlardı. ru··yoruz. Kale önlerinde Melih, Nec- fından tertib edilen Ankaradaki seri G ı t hl 1·t hattın en tehlikeli oyuncusu olan Nec-

G#nrL""ştN GOLtt ff t .. te a a asaray .. mu e ı maçı 
'-' ~"""" w b" 'lE' topu sı yarışlarda büyük muva akıye gos - ı·W• d t d b ·k ·zlikl d 

Maç bu Şerait altında Muhafızın detten aldıgı ır arapası 1 • Ahmet Adem Göğdün'ün hakem ıgı e e ecerı sı er yapıyor u. 
d f M ren Suorculardan Talat, Ankaragücün- 30 d k.k d N · k ı · ·ı kt ık n Melih kı bir şutla UçUncU ve son e a u- ı"le oynanan Al tınar muhteliti - Gala. uncu a ı a a urı a ecı ı e 

lehinde cereyan etme e e I" ı· d O h G .. 
~eriden aldığı topla siiratle Muhafız hafız kalesine soktu. den Eyüb ve '1.0cae ın en r anın u. tasaray müsabakasma. takımlar §U ~ Devamı 12 incide 
"' bl d ı ik sonra 3 2 nea klübüne intisab edecekleri ve bu 
kalesine kadar sokuldu ve ortaladı. Ve maç ta r al a - ~ kaciroiariyle çıktılar: 

kl GÜ 1 llb . etiyle suretle Günecılilerin bir de bisiklet 'Iellhin bu ortalayışından gelen to- gibi bir far a neş n ga ıy "' 
•• ,.1 şubesi açacakları söylenmektedir. 

--ınt"k'esmek tçln batalı bir atak ya.,an _n::l::b::a:.:'.:y::.e:tI:..:e::n::u::,:·:__ _____ -:--~~=----::::--------;----

:~~:lf!~~r ~:::~~~~=~;:::ff~:ı:;:~ Estonya da ~<ı· g u·· reşler 
rak yakaladığı topu Reib~iye geçir- 4 

dl. Re bil çok mütereddit görünen ka- unseyln, v aşar, Yusufaslao ve Mersinli 
1 inin de bu halinden istifade ede- u 
r:~ yakın bir mesafeden yavaş bir Anmed yeolldller 
vuruşla beşinci dakikada takımının Saı·m rakı.bı·nı·n sırtını gere getirdi 
ille golliııli yapmaya mu\'"aff~k oldu. 

H~lrlm oynamalarına ragmen an! 
1 24 

(A.A) _ 13 millete men- >cçli Erikseni tuşla. 
bir surette yedikleri bu gol .Muhafızı R~~a güreşçinin iştirakiyle bugün Fi~landiyalı Kolskza, Letonyalı 
bir hayli hayrete dlişlirmekle bera- sup koroınen güreş şampiyo- Kalnıshiyi sayı hesabiyle. 
ber onlar için ayni zamanda bir teş- Avru:P~ grbe k !arına. başlandı. İsveçli Anderson, Danimarkalı 

Nitekim nası milsa a a · 
vik mahiyetinde olmuştu. .. n yapılan karşılaşmaların Hulandı sayı hesabıyle. 
Muhafız bu hızla harekete geçerek Bugu . 

1 
rdır· Estonyalr Veli, Türk Yener'i tuş- • 

b şladı neticelerı şun a · . · 
Güneş kalesini zorlamaya a. . 56 kiloda· Çekoslovak Nıç, Dani- la. 
Fakat hiç fırsatçı olmayan muha-

11 
Yuhansen'e sayı hesabiyle 72 kiloda: Alman Şefer İsveçli Se-

cim{er kale önlerinde elde edilen bir mar ka vedbergi sayı hesabiyle. 
d istifade ede- galip. • l" L L t 1 T çok gollük fırsatlar aıı !sçeçli Petersen, Türk Erkman e, Norveç ı arscn, e onya ı .,ers-

miyorlardı. Finlandiyal ı Pertunen Norveçll Eto- parsı tuşla. 
CEf~..\BERfıUi GOLÜ keye sayı hesabiyle. . Türk Arikan, Polonyalı sajevskl-

27 nci d:ıldk ~. olmuştu. Güneş a- 61 kiloda: Alman Sperlıng, tsviç- yi tuşla. 
. verildi. Korner· reli Perete sayı hesabiyle. .. Estonyalı Puseb, Çekoslovakyalı 

leybine 1.nr korner . . .. 0 b·u·yu"k k k I"J' d ı hesabi 1 
d t Güneş kalesı önund Litvanyalı Kundsinsh - Tur er a- .'].er ayı say Y e. 

en op . dl uu esna- Finlandiyalı Mack, Danimarkalı 
kargaşa! ık husule getı r .j uzertne na tuşla. ~ l 

· ı:;ar ı Fı·nlandi,,.alı p 1·hla Jamakay, Nor- Kristsnseni sayı ıesabiyle yenmiş-da furgun batalı bır ., dl , J 

Sacülin gUzeZ bir kurl<I'114t 

tJyi 20 nci dakikada tuşla. 
Estonyalr Froman, DıınJmarkalı 

Bayrcusi beş dakika 33 saniyede 
tuşla. 

Fransız Buzzat, Polonyalı Bayore
ki sayı hesabiyle. 

Letonyalı Obolinş, Türk Mersin
Jlyi sayı hesabiyle. 

87 kilo: !sveçli l{adye, Polonyalı 

Givolsu tuşla. 

Finlandiyalı Hcrmae, Letonyah hakem Güneşe penaltı cezası vkerka~ çli Solsviki sayı hesabiyle. tir. 
anıandıraca ve lsveçli 8 ,·enson, Polonyalı Sla,·s- 79 kilo: Alman ~l\·uykert, Fin lan- Kalninşl sayı hesabiyle. 

Seyircileri ele heyce ft n sonra dlyalr Pikkusariyi sayı hcsabivle. \ İtalyan Silvestrl, Alman Şelcnbiıı-b · r tevaku a klyi tuşla. J 

dar uzun süren 
1 

' kı bir köşe 
66 

kiloda·. Alman Keteshaym. Kor !sYcıçli Yohnnson. ttnlyan Galega- deri sayı hesabiyle yenmişlerdir. 
Saffet bu g Uzel fırgatı sı B gol -~~==~--=====:::.::;::::::;;::;;;:;;:::;;;:=:::::-------.;:-;:-::::::=:::;;=:::=:;=:;:=::=::::;::;;:;-::--• ile gole tahvil etti. u • - ı ·'" ......., _____ ...,..._,... ' _.. _ .. 
vuruşu •vei roıınevıye "'~~ lf;'"'·~ --·~. ~ ~ ~ 
Muhafızın sarsılan kU\ . . ı.. ttfı 

· etmış 'e ı.a 
sini yeniden takvıye . b'yctindr 
onlara hakiki bir teşvık ına 1 

t>lmuştu. b bas 
Muhafızın artmakta olan ~ t h 

i · · Jıaldkt bır e 
kısmın kendiler ıçın . . nl· a .. eşitler "c 
like olduğunu sezen u~ ma b~şıa-
den hnreJcete geçerek ııucu 

dılar. n ilk cJp,·rc· 
Bu suretle devam ede na 

da. çalı~nıası 
do her iki ialı:ımın ' 'wı 'klik 

· de bir deg şı 
rağmen, sayı iizcrın ·ilkle 
olmadı ve devre de 1 • 1 berabeı 
ni h ayetlmıcll. 

tJi.l'.\"Cİ OB\·RJ·J . 
· k · t ·ık ı ııı cı. 

İkinci haftayıına her 1 · ı ' ı··aıwı 
·ıe b·ı~la<lı. ynvaş bir tempo ı ··· . .. 

. . .. ·e c; uneı;ı n hiı a7 
<lnkıkular ılerleuıkı; . !"li,·or· 
n:;.ıı· h·~"ntll''a lıa ş laclıf.;ı tıısı:ı<'c ı . ğ 
• b , ., ., il ·aptı ı l 
du. Nitekim ilk daldlrnlar. 3 in bi• 
bir hücum 1\Inhafız kalesı iç 

hayli tPhJikPli oldtl. e 
GPXESI"' trc ı sct 00~· . -;. ·ıc:ı""ıt geçen 

11 inci rtalı:ilrncla !>ag ' 0 ·ti· 
i Ö lcrıue g Nccdctin :'lluhafız lmles n · 

Eskr-ım 
müsabakaları 

D ln ak,am ba,ıayan ka r 
fllafmalara ç a.-,an ba U

nu devam edılecek 

Istanbul bölgesi tarafından tertip 
olunan eskrim müsabakalarına dün 
Beyoğlu halkevi salonunda başlanmış. 
tır. 

Vaktin dar olmasından dolayı dün 
ancak kılınç müsabakalarından bir 
kısmı yapılabilmiştir. Alman netiooler 
şunlardır: 

S:ıdun, Adile 5-2, Mihaç, Kemale 
5-0, Seza, Nuriye 5.1, Osman Murada 
5-0, Sadun Halide 5.0, Adil Kemale 
5-1, Orhan Raife 5.1, Nuri Kemale 
5-3, Mihaç Rızaya 5.2, Halid Murada 
5-3, Orhan Adile 5.2, Osman Raife 
5.1, Orhan Saduna 5-2, Rıza '.Kemale 
5.2, Osman Nihada 5-4, 'Nuri Adile 
5.4, Orhan Rızaya 5·1 galib gelmi'"1cr
dir. 

Müsabakalara 20,30 da nihayet ve .' 
rilmiştir. Kılınç müsabakalarına önü
müzdeki çarşamba günü devam edile. 
cek ve onu takip eden günlerde de epe 
ve flore müsabakaları yapılacaktır. 

B asketbo l 
Galata sara y K a 
bataşı 17 y e karşı 

23 basketl e y e nd! 
Beyoğlu halkevi tarafından hazır • 

lanmış olan basketbol birinciliği mü • 
sabakalarından en mühimmi olan Ga. 
latasaray - Kabataıı karşılaşması dün 
evin salonunda yapıldı. Barkohbadan 
Penso ile Kurtuluştan Şakalağm ha":' 
kemliği ile oynanan bu maçta iki taraf 
da çok güzel bir oyunçıkardılar. Bi
rinci devre iki basket farkla Galata. 
saray lehine bitti. 

1kinci devre • ilke nazaran · daha 
zevkli cereyan etti, tarafeynin de kay
dettikleri çok gü7.el basketler müsa
baknnm heyecanını her an arttırmak. 
taydı. Neticede müsabaka Kabataşm 

17 bak etine mukabil 23 basket yap -
maya muvaffak olan Galatasaraylılar 
kaıarımr§ oldular. 



Zengin koca 
Genç kızla yeni tanışmışlardı. Er. 

kek, bir dallB' esnasında sordu: 
- Budalaca ve çirkin bir adamla, 

eğer zenginse, evlenir misiniz? 
Genç kız tehalUkle sordu: 
- Sizin servetiniz nekadar? 

" \ · mür getirmenize aca"ba liL.""Um var mt 1 

Delfler mftstemle7<"esfnfn k5y?erinden biri. •• 

B~Dçülka<dla lbüır <dl<eDücı 
u~ır liifDYl~t~ITilD cek~~n 
14 köqlük bu ara

zide deliler nasıl 
' tedavi olunuqor? 4:,\~ 

Burada deli kelimesinin bile telaffuzu ya.1' .. J 
saktır; akıl doktorlan, ancak köylü kıhği' "· ~ 

le evden eve dolaşır ve delileri ~· ~ 
tedaviederler r ~ ~· . 

Gece, yıldızlara ders veren, bulut
larla ha.sbıhal eden deliler ••• Te
baasiyle kmıu.şmağa tenezzül et
miyen krallar ve kraliçeler. Fran. 
aız muharririni, kendisinden §Ü'P" 

helendiği t(,-in, idama mahk--Um e. 
den Rus Çan ... Ve saire ~ scire ... 

Altıncı 'asrm son günleriydi. Annesinin 
ölümünden sonra lrlanda kialınm kızı 
Demfne hocasının nezareti altında uslu 
uslu büyüyor ve büyüdükçe de güzelleşi· 
yordu. Kari, bu güzel şehir kızına aşık ol 
du - bir masaldan bahsettiğimi t"ıbii anla
dınız - bir gün kızını yanma cağırdı ve 
kendisile evlenmek istediğini açık açık 

söyledi. Kız bu çirkin teklifi redetti, ho
casile beraber babasının evinden kaçtı .. 
Beraberlerinde yalnız sadık bir- u$ak var
dı. Küçük kafile sahile indi, bir gemiye 
bindiler ve denize açıldılar. Gemi Anvers 
civartnd t kıyıya yanaştı. Uç kişi sahile 
imHler ve o civarda bir kulübecik yapa
rak kendi hallerinde yaşamarta başladı
lar. Fakat kralın maiyeti bu üç kişinin 

sığmdı~ı yeri çabucak buldu. Askerler ih· 
tiyar hocanın işini bitirdiler. Kral kızını 
kendi eliyle öldürdü ... Cesedini bugünkü 
Gil köyünün bulunduğu yerP ,,-ömdürdfi. 

Birkaç satırla anlattığım efsane bütün 
Avrupaya yayıldı. Bu mezar bir türbe 
halini aldı. Asırlarca deliler. ha<:talar bu 
mezardan akıl ve şifa umdular. Ru me 
ıarm ranmda bir de kilise yapıldı. Bu 
kilisenin duvarlan, babastnm elinde ölen 
günahsız kızın hayatını anlatan resim
lerle silslendi. Kilisenin yanımla drliler 
için küçük bir hastane yapıldı. Fakat bu 
raya dünyanın her tarafından o kadar 
çok deli geliyordu ki hastane daima rlo. 
Jup taşıyordu .. O vakit köylüler biraz 
merhametlerinden hira?. da me··faatlf'rini 
düşünerek evlerini delilere açtılar ve köy 
yava~ yavaş bir deliler köyü halini aldı 

Bugün ilim artık efo;aneye kıymet ver
miyor. Onun için köy bu halde kalamaz 
dt. Falcat teessüs etmiş bir müec;seseyi 
yıkmaktan ise onu asri bir hale sokmak 
daha urgun olurdu. Onun için - tabir 
caizse - bir deliler mUstemlekesi te<ıis e· 
dildi. Ve müessesenin başına tanrnmı~ 
bir t.,ı.,ih, meşhur bir asabiye mütchassı~ı 
getirildi. 

Bugün diinyanm her tarafından h•ıra. 
ya deliler gönderiliyor. Orada açık hava. 
bol ışık içerisinde serbest bir hayat geçi· 
riliyorlar. 

-
tı bin hektar genişliğindeki arazide ikin-
ci bir dehler yurdu tesıs edildi. Burada. 
cemiyete zararı dokurumyacak halde olan 
bunaklar tedavi ediliyor, bunlar köylii 
evlerine pansiyoner olarak yerleştiriliyor. 
Ve orada mütehassıs doktorların nezareti 
altında tedavi olunuyor, hem de serbest 
bir hayat geçiriyorlar. 

Vü mecmuası muharrirlerinden birisi. 
bu deliler diyarını ziyaret etmiş. Gör· 
duklerini. işittiklerini şöyle anlatıyor: 

"Deliler cennetine giriyoruz.· 
Gilneş tepemizde parlıyor. Kayın ve 

gürgen ağaçları arasında Amblev ınnağt 
sakin sakin akıyor .. Irmağın kenarından 
yürüyoruz. 

Bir köyden geçiyoruz. Burasının ismi 
l 'stel Pludur. Sonra bir yamacın tepesin
de kırmm kiremitli alçak ve beyaz ev
ler görüyoruz. Burası deliler cennetinin 
ilk köyil olan Odrimandır. 

Bu köyde 100 200 insan oturur. Taı· 
lalarile ve hayvanlarile meşgul olan iyi 
köylüler .. Bunlardan başka 50 kadar da 
deli vardır. Her eve bir, hazan da iki de
li isabet eder. Fakat hu köyde deli keli 
m ;.,;n ta'Mfuzu m mnudur. Rtmlara 
"l{;rnct de ter Kehmt> verinnedır (.'tin 

Görclü1Jilni1z kemancı, 1>ir sa. 
natkôr okluğu iddiasındadır 

ve size Bah'd.an parçalar ça. 
Zar. Kadın, m.Uatemlekenin 
k-ralifelerinden biridir. 

1 ve vakti yerinde olmıyanlann kirac;ını da 
devlet verir. Bunlar beraber ya§adıklan 
aile ile müşterek yemek yerler, sevinçle 
rine, kederlerine iştirak ederler, onlarla 

ı beraber çalışırlar. Birisi gübre karış
tırır. diğeri patates toplar. Bir üçüncüsü 
hayvanlara Aşıktır. Onlara bakmayı hiç 
kimseye bırakmaz. Bir dördüncüsü çocuk 
Jara bakar, sabahleyin çocukların elini, • 

t yüzünü yıkar, onları mektepe götürür. 
l Tabit tehlikeli delileri ailelerin yanma 
i vennezler. Fakat deliliğin nasıl başladığı, 
. ne vakit tehlikeli bir hal aldığı nereden 
' bilinecek? Yalnız muhakkak olan bir şey 
1 var .. Bu müessese kurulduğu tarihtenbe-

ri ağır bir hadise geçmemiştir. Yalnıı bir 
gün ..• Bır deli akşama kadar tarlada ça
pa ile çalım, bir çiftçinin çalışırken ken· 
disine fena fena baktığım zanneder. Gea 
onu öldürrne~e karar verir. Çapasını omu 
zuna alır. muhayyel düşmanını öldür. 
meğe gider. Fakat tasavvurunu yapmab 
meydan bulmadan çiftçinin bağınnası Ü· 

zerine koşuşan köylüler tarafından kur
tarılır. Adamcağızın korkusu yanına 
kfu- kalır. 

Burada deliler hasta olduklarını his bi. 
le etmezler. Mütehassıs bir doktor ara Si· 

ra bir köylil kıyafetile köylere uğrar, bir 
arkadaş gibi delilerle konuşur. hallerini 
vaziyetlerini anlar. Misafir olduğu köy· 
lülere yapılması icap eden tedbirleri tav
siye eder. 

Deliler haftada bir defa nahiye merke 
zine giderler. Oradaki müessesede tartı· 
lırlar. Bu tedbir delilere iyi bakılıp ba
kılmadığını tesbit etmek icindir. Fakat 
buna rağmen içlerinden bazılarının hal· 
terinden memnun olmadıkları yüzlerinin 
ifadesinden anlaşılıyor. 

- Doktor, ben<U bir gayritaoiilik 
var, bu sene Ml4 grip olmadım-

Ev sahibi - Gördüğünüz gibi apar. 
tıman çok mükemmeldir. Sıcak, soğuk 
su, kaloriler ve banyosu var. 

Kiracı - Kirası nekadar? 
Ev sahibi - Senede 960 lira! 
Kiracı - Soğuk duş tertibatmm 

mUkemmel olduğunu §imdi anlıyo. 

nım! 

Kadın - Karını va en iyi d.ostunu 
nldatnıa7Gt<Jn utanm1yor musun1 Ha. 
ni yarın geleceğini söylcmi§tin1 

Bu müessese Bel;ikanın Flamanlarla 
meskıln olan kı~mındadır. Belçikndaki 
Va'onıar Fl.,nnn d 1 le nirı bu =ıar!Ptin 

Adetı 1<rc;hr:rl 1 r k~nıa m cı~t Pt• 1 r 
Ve hır r:felılcr \'Urd ı fa onlar ısfrcl ı 

Kralm bir emrilc Liyernö nahiye.~i bu 
nahiyeye bağlı 14 köyden teşkil ettiği al-

u hunlarrfan hal ve \'akti mii aıt olanlar 
heraber yaşadıkları köylil ailesine her av 
birkaç yüz franlık bir ücret verirler. Hal 

Delilerle görüşmek için ilk girdilim 
ev k~y bakkalının evi oldu. Arıumu Fay· 
ter !!Öylemez ev sahibi kadm hıçkıra hıı;· 
kıra ağlamağa haşladı ''EVlmizde, artık 

deh nk,. Bundan sonra da kiracı alma~ 
istemf".m. Son kiracnnızdan o kadar mem 1 

(Drvamı 15 i~) 1 

- Artık geri döne"!m !U!1ıgllim, 

1 
kit op~ geç o!du. Fakat §apkaml.a 
çantam nerede acabcır 

Baıırtdla 
- Bira mı içersiniz, şampanya mı? 
- Parasını kim verecekse ona gö-

re •.. Ben vereceksem birayı tercih ede
rim. 

Varı ya ıraya 1 
- Azizim bana on lira. ver. Şerefi· 

mJ kurtarmam mevzu.bahs .•• 
- Ancak beş liram var. 
- O da olur. Şerefimin hiç olmaz. 

sa yarısını kU.L-tarırım! 

KARAKOLDA 
- Söyletmek için epey uğ~ı§ttk, 

§imdi de 8U8turamıyoruz! 
- İngiliz karikatilıil -

israf 
- Karmı gibi kararsız ve müsrif 

kadın nadir bulunur. 
- Ne yaptı? 
- Geçen sene otomobil aldırmak L 

çin evimi rehine koydurmuştu. Şimdi 
kttrk aldırmak ıçın otomobm rt,lı1iıe 

koydurmak istiyor. 

' AMERlKADA 
- ''Bir numaralı "htılk ~anı,. 

sizsiniz değil tni1 Burada kıaçırıl.acxık 
iki çocuk var, aman çabuk gelin! 

HcırDaıma 
- Horlayan bir adamla ayni od.ad& 

yatmaktan öyle çekinirim kL. 
- Maalesef ben de çok horlarım. 

Öyle ki, horlamamın tesiriyle uyan
dığım bile olur. 

- Neye biti§ik odada yatmıyorsu· 
nuz? 

Hlt8tabakwı - Yanl!.§lık o'lacak e• 
fendim, 1m hasta si.::in MğU, bu baya.. 
nın kocat~ı! 

E~Denca (dl§ nOşQ 
Gecenin geç bir saatinde arkadaşı• 

nı kılık kıyafet berbat bir halde gö. 
riince: 

- Bu ne hal azizim, dedi. Dayak: 
yemişsin galiba. Gel seni evine kadar 
,ötüreyim. 

öteki telaşla itiraz etti: 
- Aman! Ben ~imdi oradan geliyo. 

ıımı: bir eğlenceden dönmüştüm.! 
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Zehirli gaz /ere 
çocuklar nasıl 

karşı küçük 
korunacak? 

Zehirli "'azlere karşı herkes maske 
takarak k~runurken, bu i~ctl~ri takU
masını ve kullanmasını bılmıyen k · 
çük meme çocukları nasıl muhafaza 
olunacak? . 

Bu müşkül mesele bugün yeni bır 
icadla balledilmi§tir. y 

Bir Fransız mühendisinin butdugu 
bu usul §Udur: Küçük ~cuklar ba§la· 

rı maske içine alınacak yerde bütün 1 

,·ücutları bir camekanlı kutuya konu
yor. Gaz maskesi tertibatında bulu • 
nan bu mahfaza içinde çocuklar, ağız. 
Jarmda emzik. rahat rahat uyurken, 
zehirli gazlere karşı da korunmuş olu-

yorlar. 
Aletin ilk tecrübeleri Pariste ya-

pılmış ve iyi neticeler alınmııtır. 

! ıpk!_ ~ir- ro"!~ 
Bir haydudun hayati. 
Mahmut Nadirin istintakı geri 

kaldı; k ibar haydut dün gece _ço~ 
şiddetli bir sinir buhranı geçırdı 
Ankarada yakalanıp şehrimize geti· dığmııza göre her şeyi ink!r etmekte 
rildiğini yazdığınız kibar haydud ve kefaletle bırakılmasmı istemekte • 
)ı{ahmut Nadirin ist.intakı ve bazı §a. 'dir. Bu isteği reddedilmiştir. Bunun 

• bnırli kal üzerine avukat tut.acağnu söylemiş ve 
JMtlerle yü.zle~irilınesı .~~ne • iüfııJı&lrtftbt"Nil'il*R ssJ..ını 
mııtr- -K- bitirip fte elkoyuncaya kadar hiçbir 

Sabaha ka.t'fI aldığmıız habere........ kelime ısöylemfyecefinl blldimjlt!fr. 
Malımut Nadir diln geoeyarısmdan Ne vakit avukat tutacağı eonılun. 
sonra. emsali az gorünen çok şiddetli ca., 
bir sinir buhranı geçirmi§, birkaç de- _ lyi bir avukat bulduğum gün, 
fa bayılnuşt1r. Kendisi çok bit~indir. cevabını vermiş ve bu gUnO de teabit 
:rahkikat ve istintaka f ennen im1dn etmek istememiştir. Muharrlrimiz ko· 
görülemediği için iyile§mesi be~ene. ridordan geçerken Remziyenin bulun· 
cektir. İkinci bir buhran gelmediği duğu kapısı kapalı odanm içinden gü. 

takdirde muameleye üç gün sonra zel sesli bir kadmın bir Alman ~· 
sö Jedi-'Hni işitmiştir. Bunu soyh· 

!başlanması umuluyor. su Y p;u. "kri ·d· 
rnce yen bayan Remziye Fi ı ı. . 

Bayan Remziye Fikriye ge 
1 

' Bir gardiyan tarafm?an şarkı. ~y-
aUnkü istintakı birkaç saat sü.rmlle ]emenin yasak olduğu ıhtar edıhnce 
ve gizli olduğu için malt1mat alma • gülerek: ~ 
manu3tır. Kendisi een ve kayrts~· _ Öyleyse bir mlmar çaguınız da 

Bizim hususi kaynaklarda~ll:ı::: ~'i a.taı.W;l•)Şl·id-lf. 
=- ~~Cl*•"''•Ki'"" --;;.wrwal••~ b. kta. .. -ı .. ta. uuı . . tmem icab eden ır no .. 4MMO 

_Bu hakıkaten izah e tten döndilğUın zaman kar.mım. 

AABER"::: ~-~ z XF 5 r 

Bir içtimaiyatçıga göre 

A o nıtil an ka <dl o n o 
gerrnye gü<dlöyoır 

Buqünkü Alman kadını sadece bir 
aşcı ve kuluçka makinesidir 

Almanyada artık kadm alimler, kimyagerler, profesörler yetiftirilmiyor 
Almanyada kadın hürriyetinin 

RWer rejimiyle bir hayli taııaid e
dildiğini sık sık oJ,:uyoruz. Alman
yayı Ol'Zt<Sfle torketmi-§ olan eko. 
nomik ve sosyo7 bilgiler profesörü 
Frieda Wwıderli<;h Amerikan mec. 
muakırından birine lnı mevzuda bir 
yazı ya:mıı§tır. Kadınlık al.eminin 
h-:r ycrdP. aiindmı giınc inkişaf bul· 
dıığu. şıı devirde Almanyanın neden 
aksı bir yol ihtiyar ettiğini izah e
den bu mal;aleyi kısaltara~ nakle-

-·:;;:::~:;;;~··;~;;~;ı:::·;~·;::··~~::··ı 
nın tam ve mükemmel bir ana ola- ! 
rak yetiştirilebilmesi için onun sırf !ı 
killtıir uğruna okuması veya oku. i' 
tulnı,ası durdurulmalıdır. ! 

__.. ................................................... : 

if:Sizlık. Kadınlar iyi işleri erkeklere 
tcrketmek ır.ccburiyetindc. Halbuki 
fabrikalarda ve bürolardaki en süfli 
işlerde yine kadın terliyor, kadın çalı
ş: yor. Çif tiiklcrin en zor işini ev işle· 
rine ilaveten yapan yine kadındır. 

Kadınlar vekaletlerdeki mes'uliyetli 
sıynsi mevkilerinden uzaklaştırılmış

rı lazım. Orta mekteplerde okutulan lır. Mühim i6lerde artık bir tek kadı. 
bUtUn demlerde kuvvetli bir nasyonal na raslanmıyor. Buna mukabil dakti: 
sosyalistlik kokusu var. Çocuklara !olar ve stenograflar hep kadındır. Er. 
harbin iyiliği, Hitlere sadakat ve ırki kekler bu işlere tenezzül etmiyor. Ar. 

diyoruz: üstünlük gibi telkinler, ders şeklinde tık kadın kimyagerler, ilimler, pro -
öğretiliyor. Orta mektebi bitiren her fesörler yetiımiyor, çUn.kU yetlttiril • 

"Bugün Almanyada kadının tek ol. kız ya bir çiftlikte, ya bir evde, ya • ı miyor. 1935 - 1936 senesinde yalım 17 
masa bile başlıca vazifesi memleketin but da bir ana mektebinde muayyen kız hukuk tahsil etmi3tir. Kadınlara 
ilerde yapacağı harpler için ona lhmı bır müddet çalışmak mecburiyetinde· hukuki ve adli sahalarda iş verilmi _ 
olan çocukları yetiştirmektir. 1932 dir. Gerek mektep müddeti, gerek bu yor. Niçin boş yere hukuk tahsil et
seneslnde Alfred Rosenberg üçüncü çalışma esnasında kızın ferdi ve şahsi sinler? Kadınların yapacağı işlerken
Reich'in evli olsun, olma.sın, çocuksuz herhangi bir m6.şgaleyle uğraşması di arzularına ti.bi değil, erkeklerin 
bir kadını Alman milletinin tamam memnudur. 5ebeb: keyfine tabidir. Kadın nüfusunun l 
bir ferdi olarak telakki edemiyeoeğt. "Almanya murakabasız §8.hei faali· milyon 800 bin gibi bir fazlalık gös. 
nl söylemişti. yetlerle tehlikeye sokulmamalıdır.,. terdiği Almanyada kadının maişet 1-

Filvakl §imdilik kızların yüksek Çok çocuk yetiştiren ailelere hUkfunet Çin kocasına bağlı olması şart! 
mekteplerde tahsili menedilmemiş ol- yardım ediyor. Bu yardımlar bir borç Alman kadmbğı bu muameleyi na· 
malda. beraber onların entelektüel ba· şeklinde yapılıyor. Muayyen bir mUd. sıl hazmediyor? Ekseriyet kadere bo
kımdan inkişaflanna müınkUn merte· det zarfında meydan, getirilecek her yun bükilyor ve ev işleri görmek, bol 
be ııed ÇE:kilme.ktedir. Berlin üniversi. çocuk borç nispetini yüzde yirmi beş çocuk doğurmakla iktifa ediyor. Genç 
tesi Webe birliği reisi üniversitele • nispetinde indiriyor. Bu muayyen kızlar kendilerine koca buluna.cağı va. 
rin erkeklere ait olduğunu açıkça söy· müddet dört çocuk yapanların borcu itleriyle teselli buluyorlar. Entclektü
lemigtir. Bugünkü Almanyanm tel!k· tamamen ödenmiş oluyor. !Kalabalık el sınıfı te§kil eden ufak bir zümre 
kisine göre kadının tam ve mükemmel ailelerin reislerine daha iyi it ve etUd. ise tam bir ümitsizlik içinde. Nazi in. 
bir ana olarak yetiştirilebilmesi için Ier veriliyor. "HtUer gençlik teşkilab" krlabında çalışmış olan kadınlar Bit. 
onun sırf kültür uğruna. okuması ve· çocukları daha. küçük y&.§tan ele alı • lere başvurmu3lar, bugünkü "arka
ya okutulması durdurulmalıdır. yor ve onların aykın telrutkilerle ye- daşlık evleri'', spor ~llatı, erkek 

Alman kızları analık vazifelerini tiştirllmelerine meydan vermiyor. Ço- kampları ve saire ile erkeklerin evlen· 
orta mekteplerde öğrenmeye ba§lryor. cuklann üzerinde ana baba.um hiçbir meye ısındırılnıadıklannı, ondan bi • 
ıar. Bu mekt~plerde jiJı. nnastil· U~JUJ tqjt :ve ~ü yo~, likis uza.kla§tınldıklar.ım, iki ci~in. 
terbiye a bqta gelfyor: mu.takbel .. fti>ldlli'·il' fia;tlltMtn "wMefh. hlribfrindeıı uak oJmalan yllsünden a. 
Alman ordwıunu yeti§tirecek Alman rılmumda. bir sebeb daha var: AL ile hayatmm aöndUğilnU aöylemişler, 
kızlarının gürbüz ve sıhhatli olmala. manyada mObim bir yekillı tefkll eden evli çiftlerin biribirleriyle olan irti • 

========================== batlarmm, araya giren bu içtimai te
ağzıma beton döküp kapasm ! demi§. , 
tir. 

Bayan Remziye, arkad&.§1 Mahmut 
Nadir gibi sinirlerinden muztarip gö. 
rilnmemektedir. N~i ve i§tih&SJ ye

rindedir. Yemeklerini çarşı içindeki 
meşhur kebapçıdan getirtiyor ve bol 

bol Karabisar maden suyu içiyor. 
Günde beş paket sigara az geliyor. 

Şimdilik isimleri gizli tutulan üç 
meşhur avukata haber gönderdiği ve 
birisi burada bulunmadığı için ikisi 

ile bugün müşavere edeceği 86ylen.. 
mektedir, 

Alacağımız mütemmim 

tekldlllerle azaldığından, Jradmm git. 
gide geride ve gölgede kaldığından 3i

maJQmatı kayet etmitlerdir. 
yann yazacağız. 

H ~ B"IE R 
/stanbulun en çok satılan lıakiki 
akşam gazetesidir .... ~ İlanlarını 
HABER'e •verenler kar. ederler. 

,q 

Velhasıl Alınanyada kadın eski mu· 
bitine, yani ailesine döndürülüyor. 
Ukin bugünkü Alman ailesi bundan 
yüz yıl evvelki içtimai birlikten çok 
değigik. Şimdi Alman aile kadım aad~ 
ce bir ahçı ve kuluçka makinesidir. 
Ailenin diğer hususiyetleri onun elin.. 
den almmı§, siyasi teşekküllere veril
miştir. Artık Alman kadını ileriye 
doğnı değil, geriye doğru yürüyor! 

. Y!A'B AN C'I O 1 L LE RE NA K L 1 HAK K 1 .MAHFUZ O UR 

Suad, diılerinJ sıktı ve homurdandı: 
- Onu ben öldürmek istiyordum. Beni bu zevkten mah· 

rum edeni öğrenmek a.rzuau bende, sizin katili meydana çıkar .. 
mak hırsmızdan daha kuvvetlidir. 

HABERİN EDEB11'~l'HlKASI: 68 

Bu sırada içeriye giren bir polis müddeiumumi muavinineJ 
- Selim beyi getirdim. efendim. • dedi. 

Ymı, dedi. Beyefendi. ~n ~~ Y• n haber aldım. ~· çok 
dönüşümden iki sene onoe öld~Urmet edilmeye deger bir 
severdim. Ç"ıinkU sevilmeye, ha a dUşkUnlüğUmU bilirlerdi O. 
kadındı. Anam ve b~bam, ka:ar evlendirdiler. Yeni karım, 
nu unutturabilmek içın beni ·mıe sırf param ve kör bulun. 
eski karıma. benzemiyordu. Ben~·sscdtyordum. üstelik beni al. 
duğum için evlenmişti.. Bu~~d~ halde kör göstermek~ 
dattığını da. İşte keudımi g rdum ki onu yakalıyayıın. İsti· 
kastım buydu beyefendi.. lsti!o e vereyim. Fakat tali, bana bu· 
Yordum ki cezasını kendi elleriml . tedigı-·m cezayı bir başkası 

Yazan: Hasan Rasnm Us 

Suad bu haberi getiren adama dönüp baktı. Fakat bir teY. 
söylemedi. Selimi ni~in getirm.işlcrdi ! Acaba ondan da mı §ÜP-
he ediyorlardı? . 

- Beycf endi, • demekten kendini alamadı. Kardegimden de 
mi şüphe ediyorsunuz? 

.. . Ben' vermek ıs l 1 le nu da çok gordti. un vU etti. Bu rlbettc an aşı aca · 
v2rmek suretiyle hakkım~ ~a t~e Suadı tetkik ediyordu: 

.Müddeiumumi muavinı dıkka 
- Demek siz öldürmediniz? 
- Maalesef... k"nden mahrum cdildi~ini 

· t" · 1 ek zev ı Suad bu emaye ı ış em e\•am etti: 
geniıl bir iç çekmesiyle anlataı;ıı.k d k" 0 günUn bana verece. 

_ Maalesef ben öldürmedım: Be:ıdr~im. Yazık ki ben öl
ği hazzın düsüncesiyle sa.rhoı bır b 

diıremedim. ·-· . . bilir miyim! 
- Kimden şüphe ettıgınızı sora • 
- Kimseden! üzerinde ve bir gazete ka· 
Müddeiumumi muavini bey, masa nı alarak Suade yaklaş-

• b" demir parçası gıdına sarılmış duran ır 

tı: 1 rdan biri. Kalbini de· 
- Bu, . dedi. Karınızı öld~re:~:~:ardık. 

lip gc~tikten sonra saplandıgı ~ ,,e yavaŞÇ&: 
Suad kurşuna dikkatle bakt 
- Olnbilir, . dedi. ? 

- Sizın tnbancaııız -.ar mıdır · "rdi. sonra: 
Suad bir tercdc!üd devresi geçı ' 

- Var .. dedi. d k 
- 'C'rcdedir:' ı· e alınıs değilim. Bır san ı 

, dır e ım • • - Evde e>lacak. Çon:tan . 
ı ınde olacağını sanıyorum. :f etseniz de alıp getırec. 

- Yerini bır memurumuza tar. 

- Çok lilzumluysa hayhay. 
Müddeiumumi muavini seslendi. Suad, gelen polis memuıtı. 

na. tabancanın odasında bulunduğu yeri anlattı. Memur bir kcr 
şuyıı. gitti. O gittıkten sonra da suallerle cevablar biribirini 
takip etti . 

Sua.d, karısını, kendisinin öldürmediğinde ısrar ediyor, 
müddeiumumi muavini kafasının içindeki karanlık noktalan 
aydmlatm:ıya çalışıyordu: 

- Suad bey, • dedi. inkardan bir eey kazanmazsınız. Yal· 
nız kendinizi kör göstermiş olmanız bile şüpheleri üstünür.e 
toplar. Bundan ba~ka Göztepede rasladığınız arkadaşınızın 
winden gece a)Tlldığınrzı da tesbit etmiş bulunuyoruz. 

- Hayır, ayrılmadım. 

- Aynldınır. Suad bey. Saat dokuz buçuğa doğru ayrıldınız 
ve oir otomobile binerek cinayeti işlediğiniz J.Jutfiye Hanımın 
evlne gittiniz. 

- Hayır gitmedim. Ayrılmadım. Otomobile de binmedim. 
.__ Lutfiye hanımın nerede oturduğunu bilir miydiniz? 
-Evet .. 
- Ciııayetinizi itiraf ederseniz, sizi kurtaracak birçok de· 

liller var. Bır defa karınızın, yabancı bir yerde, yabancı bir er· 
kekle, ba.,ba.şa. bulurunalan. Yalnız bu bile sizi kurtarabilir Su
ad bey, itiraf etmek en doğru yoldur. Çocuk değilsiniz, iyiyle 
kötüyü mukayese edebilecek kültür sahibisiniz. 

- ltimad ediniz beyefendi. Kat'iyyen inkir etmiyorum. Ka. 
rınu ben öldürmedim. Onun ölUmünden değil, ben öldilrmedi
ğinıden teessür duyuyorum. 

- Onu da isticvab edeceğiz. 
- Sizi temin ederim beyefendi, Nimet, yengesi olduğu hal· 

d<- ahvalile hemen hemen hiç alakadar olmıyan, hatta kon\Ii
malttan haz duymayan yalnız Selimdir. 

- Kendisinden bazı şeyler sormak şüphe edildiğine mi de
lfıJet eder? 

Suad oovab vermedi. Şimdi ikisi de susuyorlardı. MUddeiu. 
mumJ bakı~lnnnı muayyen bir noktaya çevirerek derin bir dü. 
şlinceye dalan Suad'i tetkik ediyor, Suad, kanatacak kadar du. 
daklarmı ısırıyordu. Kimdi bu katil? Onu bu zevkten, kansı· 
na ce7.asını kendi elleriyle vermek 7.Cvkinden mahrum eden kim .. 
di? O bunu dUşUntiyor, ve bir karara varamamaktan bü.Yillıi 
bir rstrrab duyuyordu. 

Neden sonra müddeiumumi muavini sordu: 
- Kardeşiniz. gördUğünüzU biliyor mu? 
Suad, bir kuyudan cevab verir gibi inledi: 
-Ha.yır ..• 
- Misafirliğinde bulunduğunuz Abduliah Bey? 
-Hayır ... 
- Selimle rasgeldiğiniz ve dün geceyi evinde geçirdiğinizi 

.ıylediğiniz arkadaşınız? 

- öne e bilmiyordu. Sonra söyledim. 
- Sebebini de söylediniz mi? 
-Evet. 
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Galatasaray 
Alttlar muhtelitile berabere kaldı 

_.. !3aştarıafı D uncuda 
kll'lılaJtığı halde topu iterl atamadı. 

Mubtelltin golü 
Sıl.1şan Muhtelit müdafaasından u. 

zun bir vuru§la kurtulan topa Galata. 
saray müdafii Reşadın ıska ge~esi 
sayesinde yakalıyan Haydar biraz 
sUrdtikten f!ıônra kale BnUnde duran 
Şa:haba gcsirdi ve fırsatçı merkez mu· 
hacim de yerden sıkı bir &iltle mUsa· 
bakanın Hk sayısını takımına kazan • 
dmnış oldu. 

tık devd n1n son dakikaları Galat&. 
sarayın Mkimi}oeti altında g~rek 
ı.o muhtelit lehine bitti. 

Iki ncl devre 
ikinci dtvr~ye rüzgar aleyhjne oy· 

myan Gal~tasaraym rakip muavin 
hattında kesilen bir akınıyla başlandı 
ve ilk on dakika tamamen mUtevuin 

~· 
10 uncu dakikadan sonra sarı kır-

ımtılılarm ağır basmaya başladıkları 
görlildü. Ara.sıra yapılan tehlikoll 
muhtelit akm1anna mukabil sarı kır. 
mmhlar, her an rakip kaleyi tehdit 
eatyo:rla.r, fakat Ha.şimin 'korkak oyu· 
nn, Bülendin kale önünde topu kay • 
i'betmeSi1 Nurinln beceriksiilifi, Nec . 
C!etln de fena bir güı:ıUnde olması yU
zünden blr türIU sol çıkaramıyorlar· 
aı. 

Galalasaravm golü 
Bu tuy,k nihayet s.cmcrcsini ver. 

di. Sa.farını lmumsuz bir çıkı§ından 

i8Ufade cd<m Mehmet, Billcndden ıl· 
dığı topu bO§ kaleye soktu. 

Bu beraherlik san kırmızıhlan ha.. 
rekete getirdi. 15 inci dakika.da.ıı son. 
n. muhtelit kalesi sarıldı; sağdan sol· 
dan atılan şüUcr ya mUdafilcre çarpa· 
nk kurtuldu. veyahut da kaleci Safa 
tarafından çelindi. 

Mubtelltin ikinci golU 
25 incl da'kikada ilk golde olduğu 

gibi • yine geriden uzun bir vuruşla 
aol açığa giden topu Danie sol io :ye
rinde olan Haydara geçirdi, o da güzel 
bir pllse He takımının ikinci golUnU 
de attı. 

Hüim oynamalarına rağmen mağ. 
!Ub vaziyete düıen Galatasaraylılar, 

tekrar ileri atıldılar. Fakat GOk canlı 
oynıyan muhtelti mUdafilcrini bir 
tUrlü geçemiyorlardı. 
Galetaıarayın beraberlik golU 

85 lnci dakikada Ga.latuaray hü • 
cum hattında bir dcfieiklik yapılara.k 
BUlClld sol &çığa, • ·uri ortay& geçi -
rildi. Memleketimiain en iyl sol açık· 
larmdan biri olan Büle.nd asıl yerini 
bUlunca san kırmızı hücum hattı ide.. 
a1 şeklini almış oldu. Hücumlardan 
birinde ve kaçan birkaç f rrsattan son
ra BUlendin kuaursuz orta.ladıfı topu 
Haşim ikinci defa muhtelit ağlanna. 
taktı. 

Son dalukalarda iki tara! da gali. 
biyeti temin IÇ'.Jn bir hayli uğra.etılar. 
sa da. netice değilJDleden mag 2-2 bo
ra.berltkle bitti. 

Galat.uaray t3kımı dUn bira& dur. 
gun olmakla beraber~ blç de fena bir 
oyun çıkarmadı. Sacid, Salim. Musa, 
mlldafunm göae çarpan rükUnlerl i
di. HaUJ sert hareketlerinden var.ge -
çerse iyi bir futbolcii olac~k. 

Hücum ha.ttuıda Bülend, 110l açığa 
konulduğu zamanlar takımın j'Ol at. 
ma ka.bili~tinin yilme seksen arttığı 
on ~akili:alık tecrübe ile sabit oldu. 

Muhtelit takımda. müdafaa. canla 
ba§la çalqtı. Muavinlerden M.ehınd, 

• rakip 801 muavin gibi • daha u !avl 
yaparsa, daha çok muvaffak olacak. 
tır. 

..AkmCJlardan ba§t& Şalıab olmak 
üt.ere, Haydar ve Turhan vazife1erlni 
ku.;urıw: Y&ıPtılar. Halı:em Ahmet A • 
dem bennutad iyi idi. 

O. M. K. 

Serbest gttreşler 
..- Ba tarafı g incide 

ci.&leııı akıllıca. bir hareket yapmJt ol· 
dular. 
Namıt • Harun 

Bu gUret. Kan Alinin B&ııdmnadan 
pttrm.1' olduğu ve ağır eıklet.te ama· 
tör olarak yeti~tirileoe'k <>lan ~azmi i. 
ıe Go5tu:arlı Ba.run vumda. yapıldı. 
Ger.ıq ve çok kuVV6tli 'bir pehlivan ot
iiuğtm:a ilk tutuşmada. gör.e varan Naz 
mJ, Harunu beı dakika içinde kıvırdı 
'Ve sırtım yere getirdi. 
, Bu g'Uref bittikten sonra, ı0rtaya. i.11. 
mhıfn KaramUraelli Alun.et olduğu bil· 
i!hilen bir pehlivan ç!ka.nldı. Bu zat. 
'91ırlmilde bulunan ve Dinarlı Yeh • 
JDet; tarafından getirtlhnie olan tiç 
Ba.tıv pelılfvamnr defi etmfpe de, 
l!ulgttlar ortalıkta görünmemi§ler • 
aır. 

Himmet gi1reımiyor 
Bu faydalı malflmattan sonra. bal • 

km en ziyade merak ettiği Himmet • 
Mm~im, Tekirdağlı • Kara Ali peh· 
Uvanlar ortaya çıktılar. &randa be
'2mn 1:ıir kenarında. '81an davul m.r
iıayıa peşrev yapıldıktan sonra orta-
1.a,. ha.lkm güreşlere göstcrcliği rağ
brti suiistimal etmek damgası "ııru • 
labilecek • garib bir iddia atıldı. 

Gilnlerdenberi il!n edilen Himmet • 
'.Mllllyhn maçı yapılmıyacalonrı! Se· 
l:.eb olarak da şu gösteriliyor: 

Himmet pehlivan ama.törmUi, pro -
fs.yonel gtireşlere girerse bu vazly<'. 
tJni kaybedeceği kllibü tarafından 
blldlrilm~. biruıcnaleyb kendiei gllref. 
mekten v~Ealliç. 

Epey gilrilltU<len sonra, .Mülayimi 
~ ~virmenin halk üzerinde iyi bir 
tesir bırakmıyacıığmı anlamı~ olan 
organizasyon heyeti, hakem Cemal, 
Bulgar pehlivanlarını güreşe davet et· 
mlş olan Karamürselli Abmedi M"ülL 
yime karşı çıkardı. Çok atak bir gü
reşçi olduğu görUlen Ahmet, kendisin· 
den çok ağır olan MUU!yim karşısrnda 
17 inci dakikada pes dedi. 
Kartı Ali - Hfiseyin 

Sıra l>Uynk güreşe g'lmi3ti. Kara. A. 
ll ve Tekirdağlı Hüseyin orta.ya çık. 
tılar. Dildük çaldı, pehlivanlar tuto§
mak bere idiler ki, bir komiser Ta:k. 
sim nah~ mUdürUnUn emrini tebliğ 
Mü: 

"'-Güre§i 15 şer dakikadan ü~ dev
reli yapacalanı§sımr.. Nahiye müdUr\1 
bm:ıa mhade etmiyor; mUsab&'ka ye. 
nifhıceye kadar denm edeeek !,, 

Taksim nahfye mMt1ıil bu emrini 
§Uphesiz ki halkın menfaati namma 
vermiştir. bundan fliphe etmiyonı.z. 

Ancak evvelce kararlaştırılnut ve j. 
lJ.n edilmiş bir maçı ualtmak ve ya 
Jau.ltmak oihususunda bir ~ir verile. 
ibileeefi nolrtn.smdan şüp!reliyir.. 

Hakem heyeti bay mtidürun bu em· 
rlDe itiraz etti ve m~r edilirse mUsa. 
bakadan vugeçf.leceğiııi bildirdi. Beri 
ta.raf da. em.rinde ayak di~i. Sonun
da neye karar verildiği anla§ılamadan 
güreş başladı. 

tık tutuşna ba§ladığı zaman Kara 
Alinin daha ağır bastığı göze wru • 
Y'0Z'4u. Neteklm daha birinci daldkL 
d& Tekirdağlıyı yere vurdu. Oyun la. 
tanbul halkmm ~elerdir görmediği 
kadar gUzel ve heyecanlı oluyOl', Kara 
Ali gitUkçe ağır basıyordu. Bir aralık 
Hüseynin Kara Alinin altından kur • 
1uldtikta.rı sonra. güreei bırakıp raki. 
bine t~ v~ diz vurmaya bajla.dığı 
görüldü. Bu manasız hareket halk il· 
r.erlnde derhal bir aksitesir yaptı ve 
o ana kadar Tekirdağlıyı tutanlar 
derhal Kara Ali taratma döndü. Or -
tadaki gll:rq tam bir kavga halini al. 
may& bi.§lamJ§b kl, polisler yetiştiler; 
pehlivanlar ayrıldı ve teskin edildi, o. 
yuna. tekrar bal}landı. 

Devrenin 80Dlan yaklaşmıştı. Te · 
kirdağlı tehlikeli vuiyetıere düşfiyor, 
ta.kat rakibinden çok genç olma.ıa keıı. 
disini kurtarıyordu. 

Bir aral:tk Kara Alinin gözünün iis
t.ü kanamaya. bafladı. Ortaya bir mik
rofon koyduracak kadar ileri dil§ü • 
nilJlü idareciler, nedense bir parça 
tentfı.rdiyot ~e pamuk getirmeyi ih . 
mal etmitle:rdi. Bir f edak!r seyircinin 
gayretiyle 8le geçirilen mendil, kanla· ı 
nn silinmesi i§inde kullanıldıktan son. 
ra oyuna tekrar ba§landı. Bu tırrada· 
da devre sona ermiı; bulunuyordu. 

!kinci devre başladığı taman Tilrki· 
ye pmplyonunun ağır basmaya. be.ş • 
lııdrğr gör.e tarptyor. tık dakikada Hü. 
Beyin gfrzel bir kafa kapmasiyle raki· 
bini yere vurdu, fakat buranda beii 
kenarı olduğu iGin Ali kurtulabildi. 

HABER - ~kşam ooıtası 

ADmanyada 

Motörlü kıtala
rın manevrası 

Muvaffaklyet 
iddiaları 

Bazı ecnebi müşahitlerce 

Kısmen nakzed111yor 
Bedin, 14 (A.A.) - Ha1t"3S ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
llk defa olarak bütün ordu şefi general 

Von Brauşi~in huzurunda açık arazide 
üç gün süren talimler yaprm~tır. Bu ta· 
limlerden maksat motörleştirmenin tesir· 
lerini göstermek ve motörhi kıtalara men 
sup bir askerin uzun yürüyüşlerden son. 
ra müessir surette çarpışrnağa muktedir 
olduiunu isbat etmektir. 

tık iki ~ zarfında motôrlü kıtalar 
garbi Almanyada k~in Paderbom civa· 
nnda Lippete ve Teutoburger. Vald"deki 
sırtlardan ve çukurlardan Künde 150 ki
lometre katetmek surctile inip çıkmı~Iar
dır. 

Talimlerin üçüncü iUnü cL'ıet tayini 
derslerile beraber bir gece yürilyüsünc 
tahsis 'edilmiştir. Birkaç ecnebt ata...~i 
bu manevralarda haz;ır bulunmuşlardır. 

Matbuat, bu talimlerin motörltŞne sa
hasında elde edilen terakkileri gösterdı
ğini esasen 1937 senesinde yapılan Ma· 
nevralar rıetic:esiode bu yolda muvaffa· 
kiyetler kaydedildiğini ve bunların Al· 
man ordulan Avusturyaya girdiği zaman 
da teeyyüt ettiğini tebarüz ettimıtkte
dirler. 

Bununla beraber bu iddialar bazı mil· 
~itlerce kısmen n:lkzedilmi~tir. Çünkil 
A}Jnan kıtalan Avusturyaya girdikleri 
zaman motörlü kıtalarda oldukça mühim 
arızalar zuhur etmişti. 

Araba kazası 
Altmbakkalda oturan l\.fardiros kıu 

Şilenmar, Karakö)·de.n g~ Feriköy
lü Kadirin idaresindeki araba kendisine 
çarpın~ ve ayağından yaralamı~tu. 

Motosiklet kazası 
Hayriye lisesi talebesinden Enver. Ma 

carkardeşler caddesinden geçerken 393 
numaralı motosiklet tarafından çarpıla· 
rak yere dü~ü,s ve ayağından yaralan· 
m~ır. Hadiseyi müteakip kaçmış olan 
suçlu aranmaktadır. 

Otomobne ~nrpan çocuk 
Dün saat 15 de, Şişlide havadaki tay

)"arelere bakarak gitmekte olan ve Tepe. 
başı mektep sOkak iS numarada oturan 
14 ya~i Fikret.in kaI"§Jsına Büyük
deredm gelen Hamparsomun 2763 nu· 
maralı otomobili çıkmıştır. Şoför başı 
havada olan ~ocuğu görerek arabayı dur· 
dunnu~sa da Fikret bir şeyin farkında 
olmryarak otomobile doğru )iirümüş ve 
başnı arabanın keru:nna çarparak yar
mıştır. 

3 kavga 
Beykoz Yahköyde <Jturan Salih Eri, 

bir mesele yüzünden komşusu Şükrü K~ 
ile kavga etmiş ve Koç tarafından taşla 
b:ş ~'3mmıştır. 
Btyoğlu tiyatro sokağında kasaplık 

yapan Margop da ayni sokaktaki ciğerci 
Ekrem tarafından başından kanca ile ya. 
ralanmışt:ır. 

Galata, Necatibey caddesi, 188 numara 
da oturan k-unduracı Feyzullah, kendi 
dükk&nmm bir parça rukarmnda yeni 
bir kunduracı dükl<Anı açan Ziyaya, bu 
.hareketinden dolayı çılaşnuş, Ziya da 
kunduracı bıçağını &ekerek Feyıullahı 
göğsünün sol tarafından ''Urmuştur. 
Yaralı Beyoğlu hastanesindedir. Suçlu 

ya.l{alamruştır. 

Rakıyı içince •• 
Kadıköylü şoför Matyos dün gece sa· 

at 23,10 da Kadıköy tnci gazinosuna 
gelmi~ .sarhoş olduktan sonra içeride otu
ran Osman Akma hakarete ba~larnı_ş, ~i
şeleri fırlatnn,, tabaklan kadehleri krr~ 
mış ''e artık meyhaneci tarafından umu
mi istirahati ~elbettiğine kanaat getiri· 
lince polis çağrılarak )~akalattmlmşır. 

Bunun arkasından ikinci bir kafa ka.. 
pış dalla. vukubııldu. Kara Ali çok teh
likeli bir vaziyette, müthi~ bir enerji 
sarlettiği görültiyor, nihayet kurtul -
du. Tam on dakika Kara Ali bu müt. 
hiıs tazyik altmdıı, daha. mUthi.Ş bir 
gayretle dayandı. Fakat idmansrz ol. 
duğu belli oluyordu. Nihayet tam i -
kinci devrenin 10 uncu dakikasında 
bir kol kar>ma neticeeinde yenildJ. 

H.B~ 
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Çocuk haftası 
Çocuk Haftasının buiün üçüncü gü· kasındaki ~ocukları Taksime kadar gö-

nündcyiz .• Haftanın cilenceli geçmeıi tUrilp gczdirmiıtir. Geee de evin teı •• sil 
için bütün Halkevlerl ve Çocuk Esirge. salonunda çocuklara Karagöz oyn;-• ıl • 
me Kurumları aıamt bir fooliyet gös- · nuıt.ır • 
termektedirlcr .Bugiln de ıehrin muh· 

1 
Eyüp Halkevi saat on beıte iki k:ım-

tellf yerlerinde cllenceler yapılacaktır. yonu ıüıliyerck için'3 çocukları doldur· 
Diln öğleden M>nT& da tchirde ~tık· muı ve Eyilp etrafında gczdinniJ, kcn. 

lu için türlü cilenc:eler tertip edilmlt· dilerine Eyüp ıincmasında bir milsame-
tir • re vcrmiıtir . 

Eminönil Halkevi göıterit kolu Gül. Bakırköy kazasında, Sümer Be.z fab-
hane parkı methalindcld yazlık temsil dkuında Çocuk Eairgemc Kurumu ta· 
salonunda EminönU kaza.at ~nesi içe• rafından bir mUsamere vcrilmiıtir. 
riıindeki .ilkokul çocuklannaı bir temsil Müsamereye !atikli! ma.rşiyle başlan 
vcrmiıtir. Tecm&ilde .. Yalnıa bir keli· mzı ve daha sonra doktor Rauf Fehmi 
mc,. adlı piyeı oynanmtftır. Barcrnun (Çocuklara öğüt) adlı bir 

Eyüp Fener nahiyesi Çoeuk Eıirgc· konferans vcrmiıtir . 
me Kurumu, Haliç vapurlannda 17 nu· Konferanstan sonra da gürbU.z çr..cuk 
maralı vapuru kiralayarak, Cibali ve Ba. müsabakcıı.n yapılmıı. piyango çekilmit 
lat iskelelerine uğramıı, oradaki ilkokul ve Karagöz, kukla oynatılmııtır. 
çocuk~nru 8Jretmcnlcriylo birlikte a· UıkUdar Halkevi tarafından da Ue-
larak Kifıtbaneyc götilrmilftUr. Ço • kUdar Doğancılar parkında Halkevi 
cuklar Kltıtbanodc akşam saat bcıc ka- bandosu tarafından ldün öğleden sonra 
da rcğtcnmiıterdlr • bir konser verllmi§tir. Konsere h:1lk ve 

Şehremini Halkevi de sut 13 de ki- çocuklardan bUyük bir kütle iştirak et-
raladıfı iki tramvay arabar.iyle mmta. mi§tir. 

Almanya 
_.. Başta.rafı ı incide Almanya ta1epleri tasvib 

lara yaptıkları haksızlıkların ebediyyen ediyor 
devamrnı tazammun ederdi. BugO.n her Berlin, 23 {A.A.) - Siyast mahafil 
zamandan daha ziyade az serbest bulunu Kontad Hanlaymn dün Karbovivari kon 
yor ve istik~~imiıin tehlikode oldu~- gresinde serdetmiş oldUb~ metalibi kayt 
nu pekal~ ~ıliyoruz. Eğer~ .d.evlet a· ı \'e ~sız tasvip etmekte ,.e mumailey-
damlan hakıkaten Alman mıllctı ıle dost· hin programının makul oldu~u ve 
luk münasebetlerine girişmek istiyorlar· .• 

'h · ti · · t ·ı d ~· t' lı' harp esnasında ç:ekoslovakya devletini 
dirler. O zihniyet ki, Çıekleri Almanlr~a yaratmış olanlar ~ ın ı en s • 
sa zı nıye erını amarnı e ebış ırme - ı af dan ·ı . ürül-

kanı bir Slav dl an telfildci etmıekte ,.e müş bulunan fikirlere tevaf ük . etmekte 
Y bulunduğunu beyan etrneh'icdırler. Bu binaenaleyh Ç.ekoslovaJ..")·ayı Almanyaya 

düsznan devletlerle pek sıkı muahedeler mahafile g5re: 
akdine seVketmektedir. Prag hükQmetinin ittihazı zaruri olan 

Diğer taraftan Çekler şunu anla- tedbirleri alması lazımdır. Çekoslovak
malıdır ki, blzlm grubumu·ıla dost- yadaki milli gruplar, geniş bir hür:riyet
ca anlaşmadıkları mUddetce .Alman-

1 
ten mfütefit olmalıdırlar. Bilhassa Südet 

ya ne hiç b1r iWft.t lmkA.nı yoktur. Almarilan, Südet Alınan memurlan ta. 
Çok milleti gecen yirmi sene için- yini gayesini elde etmelidirler. 

de Çekoslovakyayı teşkil eden mll-· Bu mahafıl. Çekos1o\'akyayı ikinci bir 
Jetlerle anlaşmak hususunda pek lsviçre haline getirmek fikrinde ısrar et
cok zamana malikti. Fakat Çekler mektedirler. 
sulh konteranslarıuda ya.ptı'klan v - \ Fölki~r Beobahter diyor ki: 
atlerl '\'e Scn]ermen muahedesiyle •'ÇekoSlovakyadald .milletler meselesi. 
gtrlit1kleri taabhUtlerl tutmamı,lar- dahili bir mesele ~evesi haricine çık• 
dJr. Halbuki bu vaat \'8 tanhhlltler mışur. Prag hükUmetinin ekalliyetlere 
blll bug{ln do Çekoslovakyanın te- ait ahldmı tadil etmesi, hukuk müsavatı 
şekkülUnde e21as bulunm11.ktadır. Çe· itası yerine kalın olamaz. Ecnebi memJe.. 
koslovakyada otunn ekautyetter ketlerin ve harbe ~ik eden zümrelerin 
serbestliğe sahip olmadıltla:rı gtbl nasihatlerine kulak verecek yerde uılaş~ 
bllttln haklardan da fstU&de edemt- ma şeraiti vücuda getirmek Prag hükQ .. 
yorlar. Btltün ekalliyetler şeref Te 

1 
metinin elindedir ... 

lıayslyctle telif edllemtrecek o an Bu gazete, Hanlaynın teşrih etmi~ ol· 
böyle bir muameleye karşı ~ddetle duğu akide üzerinde ısrar ediyor; 
protestod& bulunurlar. Biz. hUr in- "Bir millete has hayat telfilddsine ait 
sanlar lçin<!e hUr olarak Y şamak is- büyük fikirleri devletlerin hudutları tev-
tiyoruz.,. kif ed emez.,, 

Henıeın, yedi noktalık metalibatı Çekoslovakyada itirazlar 
ileri stirdilkten sonra bu metaltbatı Prağ, 25 (A.A.) _ Hüknmct nezain-
artırmağa aalAhi1etl ve bunda haklı da saf' cenah milli birliğini 
oldu,tuııu ve fakat Sudet .A.lmanlan- temsil edeni na.zır Jczek, milli iktisat 
nt k~ndtlertne yapılan Mttın haksız- meclisinde bir nutuk söyleyerek Çckos
lıklara rağmen umumi sulh eserine lovakyııdaki ba.z:ı Etnik gruplarm bir 
yardım etmelt Uzera bunu 78.Pmadık-

k'ültür, hattti ıarazi muhtariyeti tesid 
ıa.nnı ehemmiyetle kaydetmiş ve de· 

için yaptıkları teıebbüslcrc itiraz etmiş· 
mlştlr kl: tir. 

Şfmdt hüsnU ntyetlerhıt göster
mek ısırası Çek mUlet1ne golmtştir. 

Çek mllletl bizzat kendisinden zıya. 
de Fransa ve So\7et Rusya Ue aktet
tiği muahedelere gUvenmekle bata 
ediyor. Biz UP dahilde ve ne lhartçte 
harp istemiyoruz. Fakat ıulh ltln
de harp demek olan bug1lnktı Tnzfyo
ti <le fstemlyoruz. 

Talepler 
Hanylayn. şunları isteQliştlr: 

1 - Alman ekalllyeti ile Çekos
lovak mtnetlııin tam mUsavatmın ta-
nmması. 

2 - Alman ekal11yetinin bir kanu
ni statusnnun taumması. 

3 - Çekoslovak cumhuriyeti dahi
linde SUdet AJIQanlar arazisinin tab
dldt •e bu arazinin tanınması. 

4 - Südetlere att arazJde muhte.
rlyeti haiz bir Atman tdaTe!l vttcuda 
getlrlJmesl. 

5 - Sildetlcrln arazisi harich~'e 

yaşıyan Almanlar için himaye ted· 
blrlert. 

6 - 1!>18 senesinden beri haksız. 

hktara düçar olmuş olan f.iüdet Al
manlara tazminat itası. 

7 - Sndet A\manların Alman ko
monvoltine intisap ve nasyonal. sos· 
:vallım !elsefoslni mildnfaa etmcğt 

i!ltemok hususunda. tamamlyle ser
best olmaları, 

''- Yeni muhtar cfu ütamlar ihdası 
i•in yapılac:ak her münakaşa devletimi. 
zin tamamiyeti için bir tehlikedir. Bir 
maksadı mahsusa istinat eden muhtarl· 
yete ahenkli bir kül 1cklindc bütün ya
pıcı elimanlan toplayan, ulüvvü cena· 
ba müstcr't nuntakacılık ile mukabele 
etmelidir. 

Hatip hükumetin ckalilyctlere kargı 
takip ettiği demokratil: ısiye1:;cttcn inhi. 
ı-af etmiyeceğini ve mevcudiyeti isbat 
edilecek olan haksız:lıklan tctkı!t c~cği 
ka'bUl ede:cğini temin etmiştir. 

Juek netice olarak §Öyle dcmi§tir: 
"- Bu de\'lcti ekalliyetlerle bırlikte 

kurmak istiyoruz. Çünkü taarruzdan 
m?GUn olan hudutları onların da hudut
landır. Şeref, onların da şerefidir. a'ki
bcti. onlar:n da akibcti olmalıdrr.,, 

Oan;markn nmllerl de 
aaliyelte 

Kopcnhaı;. 24 ( .A.) - Sosial dc-
moeraten gazetesinin blldfrdlğlntı 

g(Sre, Alman ·ye Danlınarknh nnziler 
evvelki gün Danimarka ŞlesYlı;'inde 
üç siyast i<;tlmaa •ştirak etmtşlerdir. 
Bu içtimalarda söı alan hatipler 
Gamalı haçlı bilyfik Aımanyar'lan 
bahsetmişler ve hudutta Alm· ,.a. 
lehinde mUhlm tadllfit yaınlmaeı Hi· 
zımgeldlğlnl söylemişlerdir, 
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iki Hikaye 
Yef/n Zozula 

Bunun .!t!,:~~~tifini, naıd 1 
olduğunu o şimdi pek hatırlamıyor 

bıle.. 

Tayyareden bir tayyareci çıktı.. Ve 

ateıe yaktaıtr... . 
Ateşin batında, on bır yaımda zayıf 

bir çoçuk duruyordu. 

çok katmadı. Büyük bir taarrw:un aon
'nunda ark<ı:laşları tela onu kurtadılar .• 
Bu va1ı:a pek heybetli olmuıtu. Ark&
daıları: 

ti. Çok yer ıdolaımıı; karısından aynl. 
umı§. !kinci bir deia cvlenmiıti. 

Çolc çah§mıı, çok okumu_ş, kcndiıine 
verilen bütün i§leri mükemmelen yap
mıştı. 

O, aradan yıltann, uzun yılların :::c!ç
tiğini dütünüyordu. 

Evet, o biraz lda defifmiıti.. Bu mu. 
hakkak .. Hayat ciddi bir şeydir. Şakaya 
gelmez 1 .. İnsanlarla münasebet gü) bir Vakit akşamdı. Gökte yıldızlar var· 

dı .. Fakat henüz ortalık adamakıllı ka
rarmamıştı .. Kısa bir zaman saıra orta-o 
lrk karard ı .. 

O, on bir y~ındaki bu köylü çocuğu 
tek başına ne diye tarlada kalm?Jtı?. O, 
bunun sebebini pek te iyi hatırlamıyor
du .. 

Bırdenbirc gökdo bir ~yare farkct· 
t i. Tayyare gidiyor, geliyor, daireler 
siziyor. al~lıyor, gene yükseliyordu .• 
Adeta bir şeyler arıyor gibi~ •• 

Çocuk: 

- Aca~ bu ne istiyor? diye düJiin
d'i.. 

Birdenbire yüzü parladı. Çok aranılıp 
nihayet bulunan bir fikir insanın yUrü
nu nasıl parlatına i~te onun da yüzü · 
böylece parladı .. 

- Demek tayyare inmek istiyor. Fa· 
kat nereye ineceğini göremiyor ··· 

Ç~cuk, düzlük bir yer ı:ırayarak tarla. 
nın içinde koşmağa ba~ladı .. tıte bura• 
tıı düz ve geni§ bir yerdi. 

1~te burası ... 
lşte burasını tayyaredye gösterebil

mek lazım .. . 
Bir atcı yakmak lizım .. 
Kib:it almak için epey ileride bir 

kulübeye koştu. Yolda giderken kuru 
salılar topladı .. 

Acele bir ateş yaktı.. Elindeki çalı 
çırpıyı bu ate§C atmağa bqladr. Ne iyi 
olmujtu öa çokça çalı çırpı topla~ı .. 

Tayyare. bir kaç daire daha çızdık
tctı sonra adcımakıllı alçaldı ve düzlüğe 

indi.. 

Ba§b kimse yoktu. • .. 
1Jk ağızda ne konuıtuldwınr, ne bu· 

-le, ııe de kUçük, haurlıyorlar. 
yu :BOyDk kUçüğü kucağına aldı. Onu 
havayı bJdırdı .. Sonra bu iyi, bu an. 
layJ)h, bU çesur arkadaıu, bu küçük 
d~tu bağnn01 bastırdı •. 

Ona: 
_ Sana çok çok tejelckür ederim, kü-

ük arkadqım. dedi ve onu kucağında 
~öyüne kadar göt~rdü .. 

KöyJe çocuğun anasiyie, babuiyle 

tanı§mIJtı. 

Merkeze telgraf verdi. Küçüğün mil
ldfatlal1dırılmamu iıtedi .. 

Bir kaç ,Un ıonra ~birden l·öye bir 
adam geldi . . 

çocuğa, bir tayyareci kostümü, bir 
palto. bir filJ>ka, yüz kadar la kitap 
getirdi .. 

Şimdi ba ktiçücük çocuk, yeni mem· 
Jeketin yeni adamı okuyor .. Bir çocuk 
tayY.:ırecı1er1e muhabere ediyor. Onlar. 
dan mektup alryor. 

Onu herkes .oruyor .. Onunla herkes 
aJikadar c:luyor ... 

O - ıu ufak .a,yıf adam - aıksık, ya
ımrn küçliJdlifünden ötürü tamamen 
mahiyetini an~yamedıfı, bir ecvinç du. 
yuyor. 

~etrov 
O, 1918 Knmnde büyük bir çetenin 

kumandanı idi. Beyazlana karşı dövüş· 

tü .. Zaman, zaman ıehirleri iıgal eder, 
hapiaanedeki arkad&§lannı kurtamdı. 

Bir an geldi, beyazlar taarruza geç. 
ti. Pettov esir oldu. Fakat t'!&rettc 

. ~ . . --- -- -- - - ---

, 
I 

- Petrovu isteriz! .. 
Sesleriyle hücuma kalkmışlardı. 
Aradan on iki yıl geçti.. Vatandaş 

muharebesinin bu ve buna benzer uf. 
haları piyesler için bir mevzu olmağa 
ba~Jadı .. 

Tanınmış tiyatro muharrilerinden bi
risi bir piyes yaz'1ı .. Bu piyeıte Petro· 
vıın sergüze~tlcri ve kütlenin: 

- Pctrovu isteriz 1 •• 
Diye balırarak onu kurtarışı göste· 

rilmi§ti .. 

Piyea oynannağa baıtadı .. 
Petrcv bu sıralarda tam kırk ya§mda 

idi. 
On iki yıl İ,Çinde o bir hayli değiımiş.. 

Londrsda açılan bir şimendifer ser. 
gisinde en büyük ( ! ) rekoru şu kUçük 
lokomotif kırmıştır. Mümkün olduğu 
.kadar küçük fokomotlt tipi mükif a
tmı kazanan bu küçük maltine avuç 
iç.ine .sığacak kadar ufacıktır. Fakat, 
lokomotifin ocağı, tekerlekleri, hepsi 
tamamdır ve mükemmel bir surette 
işlemektedir. 

Ona, kendisi hakkında bir piyes ya· 
zıldığını haber verdikleri zaman biraz 
§aşırmış: 

- Ya, öyle mi? demişti •. Şu hı.ı.lde 
bunu gidip görmek lazım .. 

Tiyatroya yeni karısiyle ~itti. 
Piyesi seyretti.. 
Çok mü•eheyyi~ oldu .. 

Sahnede, genç, mücadeleci, inkılapçı 
bir Petrov vardı. 

Hayatta, pek te, sahnede ıösterildiği 
gibi olmamıştı .. ı.·akat arada, muhakkak 
ki, büyü kbir benzerlik Vtt'dı. 

Kansı büyük bir allika ile piyesi -sey
retti. Fakat :fazla hey~can göstermedi .. 
O, başka çeşit piyesler seviyordu .. 

Petrov, bir defa daha piyesi görmek 
istedL Fakat tek bcıına .. Ciitti, ve &ör
dü .• 

Sonra iki defa ek.ha tiyatroya ~itti ... 
Sessizce onuncu sıraya oturdu. Gene 

sessizce, gen), hararetli, cesur Petrovu, 
yani kendisini seyretti. 

O §imdi böyle miydi?. 
Birinci perde bitince büfeye koıtu .. , 

O:adaki aynada kendisini -seyretti .• K1. 

sa bc>ylu, geni~ omuzlu, sakallı bir a
.damdı •• 

İki genç kız kendini tutamadı ve gül
dü. Bu adamın aynaya :niçin bu ka~r 
dikkatli baktığını kimse tahmin edemez
di • 

Nihayet aynadan ~ekildi .• 
Sıhhatli ve neş'cliydi .. 
AcabJ ne dü~ünüyordu? . 

\ 

şey .. Hatti hem erkeklerle, hem kadın
larla ... 

Yalan ve egoizm henüz kuvvetle 
baki .. l<'akat o hayata inanıyordu .. Hem 

de es<•slı bir surette inanıyordu .. lstik
bale inanıyordu .. 

Sonra, icap ederse, ikinci bir defa da~ 

ha sahnedeki Petrov 'ibi hareket ede· 
bileeğine kafiyetle iman etti. 

Rusçadan -çeviren: 
FeıQFERRUH 
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- tJVetJ .. Dü Barri, onun kuçiıl< ıokai:a girdı-
- Burası şövalye d'Assasın o:iuı • uzuine düştü. • 

O zaman alnmdan terler akı:mga ba§· 
tadı. Sen - }ermen bu terleri mendi· 
liylc ıilmeğc bat~dL . 

ğini zt>rJü. . 
öldürmekten men ve beklemeği emre· 
dccceini biliyordu. 

dır. Kenc:si bu odada değil_ Oda boş· 
tur. Şimdi bu sabaha dönün beni anlı. 
y~sunuz, değil mi?. Sabahtan beri ge
çen zamanı geriye doğru kat'cdin.. Bu 
sabah ne görüyorsunu.ı?. 

- Otel sahibesi odayı düzeltiyor ... 
- Peki, yavrum.. Biraz daha geriye .. 

Geceye gelin ...• 
Evcı hiç gayret sarictıneden: 
- Odada kimse yok .. dedi. 
- Daha geriye gelin .. Dün .. Hiç bir 

· ·· r._ene !-ti,., bir ter? şey mi ?. Evvelkı gun .. '-' • s .. 

Şu ha!dc odada iki genç e:-kek goriln· 
ceye kad::ır geriye gelin .. 

Eva bu defa. büyük bir g'lyret .-fe· 

dıyordu .. 
Gözleri garip bir hal aldı. alnı kırıtf. 

tr fakat vücudu hareketsizliğini muha-
' faza etti .. 
Birde nbire : , 
- Onlan görüyorum! de~i . 

. . . . • d'Anas oldu-- Hangısının şova.ye . . . . . ' 
ğunu .-ı!ayabilır ml61nır · . 

t kt ap verdı: Genç kadın kolayı a eev . 
_ Evet ; ötekisi ona ismiyle hıtıp et· 

ti ... .. 
_ Demek şimdi şövalye d'Ass-s~ go. 

··yıe ırıı?. rüyor ve onu tanıyorsunuz, 0 

- Evet .. Onu görüyor ve duyuyc-
rurr .. Ikisini de görüyorum.. h~anya 

. . . . ·· alyeyı Ver• 
ş rabı içiyorla:-.. Otekısı şov 

. . D'.As&36 hem 
sı;ya sürüklemek ıstıyor.. k 
mahzı:n hem de neş'elidir. Ona t~te . 

d t oL:iugunu kür ediyor .. Bu adamın os 
- iniyorlar .. zanncd:yor . ikisi de aşagıya 

1 Versaydatar ... 
Atlarına biniyorlar. şte .. k 
Püyük ~eotı:ınun sağında bulunan küç~. 
bi r eve geli:rorl:tr. Dost gid!yor.. ~o. 
valye kalıyor .•.. 

ol dutunu Sen - Jermen, memnun 
gösteren bir tavırla: b 

1 d · · ·n u un- Durun. deii. lıu ev e r:ır:ıı 
12' kat evvela 

duğunu anlamağa çahpn .. .ı-a 
ist irahat edin .. Şu 'divana oturun .. 

ı 

Genç kadının heykel harcketrizJiği 

~ynen bakiydi .. 
Sen - J ermen baJUU çevirdi, bir miid· 

det düıilnccli :kaldı, ıonra odanın öbür 
ucuna giderek, kendisini bi: kanapenin 
iUcrine attı .• 
Bu istirahat bir saat devam etti. Son. 
~Sen ]ermen tekrar Evanın yanma ce· 
lerek onun ellerini tuttu. 

Genç kadının vücudunu kuvvetli bir 

ür~riJ sarstı .. 
Bunun üzerine manyetizmecı sordu : 
- Eve cirmeie banr mrmuz? Girin 

yavrum, bu lazımdır .. 
Eva: 
- Girdim. dedi. Bu ev.de kadınlar, 

humetçiler. Bir tek hanım var .. 
- Bu hanımı tanryor musunuz?. 
- Evet .. Si.ı bara onu ıöttenniı ve 

unutma.ır:ı:•:nı tl"nbih ctmittiniz: Bu ka
dın Madam d 'Etyoldur .. 

Sen • J ermen J:>oğuk bir ;ıesle: 
- Bundan emindim! Ve timdi her 

ıeyi anlıyorum!. .. 
Diye mırıldandı ve ilave =tti: 
- Yavrum, ıövalyeyi takip edin ve 

bu eve cirip girmediğini bana •Öyleyin •• 
Aradan &Uun bir sükut Rnı ıeçtı ve 

bı.ı mü:Idet zarfrnde genç kcıdın bu su
alin çevabını aradı .. 

Nihayet: 
- Hayır, dedi •• Şövalye ~ c••e gir. 

medi •. 
_Peki .. Kendisi şimdi nerededir~. 
_ Rezeryuar yakınında küçilk bir 

evde •... 
_ Bu evi bana daha w.cih b:T ıekilde 

tarıf edin .. 
- Rezervaarlann ka11?amdalri dar 

sokakta. ilk c•ler,den biri.. Kapıımıda 
demiı çiviler .. Ve bir tamnut yeri var ... 
ourun .. Taruıut yerinin altında, kü-

Şıkarını ele eesirdifinden eınin bir 
kaplanın sevin~ nicfasını kopaı dı. 

D'Aıısasla jJn es::arcngiz evin önün
de duruyorlardı! •. 

Sonra i'eriye eirdiler ! .. 
Dü B&rrj sılıın ve vah§İ bir sevinç

le mırıldandı: 
- Nihr.yet ! Nihnyet ! .• 
Du anda o, jülycti, mösyö Jakı, oy

namağa mecbur olduğu roli.ı, hüiba her 
ş~yi unutuyor ve yalnız. nihayet ka\·u. 
)icağı intikamını dü§ünüyordu. 

Belki de soğukl;anlıh,ını toplamak 
için, yarım s;ut kadar kapırJn önünde 

. bekl:di. 
Sonra, hususi bir §ekilde, yavqça ka

pıyı vurdu. Kapı kendiliğinden açıl
dı. 

Dü Barri içeriye girdi, kapryı sessiz
ce kapadı ve d'Assa:;'ın evvelce ikamet 
cttiğı s:>ldaki pa viyona doğru yürüdü!. 
Or·dıı bir masanın önüne oturdu, ba

§rnı elleri arasına aldı ve derin bir hül. 
yaya daldı. 

. . 
Aradan uzun saatler geçti . 
Saat sabahrn belki dördiı, belki beşiy

di .. 
Dü Barri yerinden kımıldcıım..'llıştı. 
Fa'cat bu sırada, burada, bu masa 

kenarında gördüğü bir rüyadan uyanı
yormuş gibi başını kaldırdı. 

Etrafına kr:cıh nuarlar atfrtti. Bir 
cinayet hazırlayan caniler de böyle na
zarlar atfedtrler. 

Bi:-i:öinin kendilerini gözetlemesin -
den, maksatlannı yüzlerinden okuma • 
sından korkarlar .. 

Dü Barri de, belki bu e ~rarer.giz kor
kuyu hisaediyordu. 

F<•nt onda, mösyö Jakın meydana 
çıkması ihtimalinden mütevellit daha 
ma~cli, daha mfüıbe~ bir korku vardı. 
Kendisi her ıeye karar vermi}tİ. Hal
buki mösyö ]akın, kendisini §Övalyeyi 

" 
, j 

Art.ık beklemek iı;tcmiyordu. BekJe
yemiyordu ! 

ls;edye girdiği esnada m1sarun üze. 
rine bıraktığı t,-.baneasım aldı ve bir 
müddet buna baktı . 

Sonra, ağır bir hareketle ounu tekrar 
masanın Ü.Zerine bıraktı. 

- Hayır! diye nunldandI. Bu fazla 
gürültü yapar .. Hem de kurJWl iki a· 
dımdan hile §t'Şabilir. liem de 1.-uııuaı..tn 
vücuda girdiği pek te hinedilmu .. Ha
yır! .. Bu daha iyjdir 1 •• 

Bu! .. kamaydL. 

:Oü Barri bu kamayı aldı v~ aapmdan 
sımsıkı yapIJtı .. 

Sonra, yava§ça, hiç gürültü )'lıpma • 
dan, küçük avluya çıktı. Ve ağır ağtr, 
kat'§ıdaki pa,;yor.a, Janla._. §Övalye d~s
sasın bulunduklan paviyona dcğru su. 
züldü! .. 

X.\".l"IV 

MANYETiZMACI 

Vuiyct bu merkeı:de)'ken .. yanl IO· 
valyeyle Jan &Bf caki paviyonda, dü 
Barri hareket anını beklemekte, kral da 
alelacele Jülyet.in bulunduğu küçük eve 
doğru gitmekte ve m&yö Jın bütün bu 
entrikal~rı y&kmdan takip C'derken - o--

kuyucudan, Versayda bu .bidiaelerin : 
cereyan dtiği günün sabahında 'Pariae 
gelmesini rica edeceğiz. 

Sabahın at.at onuna doğru bir adam, 
aı-ri!>asrnr Tru:ı Dofcn oteli:tin önünde 
durdurdu ve yere inerek ottle girdik. 

ten sonra, mösyö lö §Övalye d'AIHıla 
görüşmek istediğini söyledi. 

Güzel Klodin, §Övaiyenin mevmu 
bahaol:Juğunu duyunca, biznt ~ 
gc!di ve ziyaretçiye bir nevi hilıünte 
şu cevabı verdi: 

- Şövalye burada ·de'ğilf.1 
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B undan tamar.ı yüz sene evvel eski 
ve yeni -dünyunn sakinleri At

lantik c.lenizinin buharlı gemilerle a~ılrp 
aşıh:r:nıyacağr hakkında, b!ribirleriyle 

münakaşalara giri,iyorlar, bahislere gi
riyorlardı. Fen erb:lbı böyle bir fikirle 

açıkça alay etmişti. Onlara göre, stim. 

yelkene yardrmcr olarak kullanılabilir. 
di. Fakat yalnız buhar kuvvetiyle At-

Yüz sen evvelki 
transat antikler 

22 nisan 1838 - Gece saat sekizde yol 
kestim. Dokuzda kılavuz istedim. Onda 
Nevyork limanına demirledim. 

Sirius 2897 deniz mili katetmiş,450 ton 
kömür yakmış ve saatte vasatı 6,7 mil sür 
at yapmıştır. Sirius Nevyorka Great Ves 
temden onbir saat evvel ul~ştır. Gre
atın süvarisi, Siriusda Nevyork belediye 
reisi tarafından kaptan Roberts şerefine 
verilen mükellef ziyafette ham bulun
muştur. 

tındtı jngilterdcn büyük merasimle ha
reket etmiştir. 

Iantik denizini aımağa kalkmak, biraz 
fazlaca hayalperestlikti. 

senesinde, yMni bundan tam yüz bir 
sene evvel Atlantik denizini yelkensiz, 

sırf buharla O}abilecek sefineler inşası
na başlamı~lardır. 

Sirius sadece bir sahil gemisi olarak 

yapılmıs olduğundan onun atlantiği ge· 
çebilcceğine şüpheli gözle bakaplar çok 
olmu~tur. Bu arada rakip kumpanyanın 
bilhassa bu iş için yaptırmakta olduğu 

Gred Vestern vapuru da hemen hemen 

ikmal edilmek üzere bulunuyordu. 

7 nisan 1938 - Denizde deh~tli bir 
fırtına hüküm sürüyor. Dalgalar gemiyi 
tehdit ediyor. 

8 nisan 1938 - Makinede kül ile reçine 
kullandık. Bu sayede kömür daha iyi ya
nıyor ve baca da temizleniyor. 

Kaptan Robertsin bu yalculukta göster 
diği cesaret ve azim bütün dünyada bü
yük bir takdir uyandırmıştır. Kendisi on 
dan sonra bilhassa atlantik seferleri için 
yapılmış olan British Kueen ve President 
vapurlarında süvarilik etmiştir. 1841 se
nesi martının on ikisinde President vapu 
nı Nevyorktan lngiltcreye hareket etıni~ 
fakat vapur lngiltereye varmadan ort
dan kaybolmu~. onun akibeti hakkında 
hiçbir şey işitilmemi,-tir. 

Savonnab adındaki Amerikan gemi

si 1819 senesinde buharı ancak muavin 

kuvvet olarak kulbnmak suretiyle At
lantiği atabilmişti. Fen erbabına göre, 

( Bu kısrmda ilk olarak kömür azlığı 
göze çarpıyor). 

9 nisan 1938 - Bugün epeyce reçine 
yaktık. Reçine Sirusun yükünün bir kıs-uzun deniz seferlerinde yeU:enden şaş. 

mamalıydı. Savonnah bütün yolculuk 

esnasında makinesini ancak sekiz sanıt 

kullanmıştır. Halbuki 1826 senesinde 

Curacas adındaki bir Felemenk vapuru 

Roterdamdan Hindi Çiniye bir ayda git 

meğe muv;ıffak olmu§tu. Bu yolculukta 

yelkenden daha fazla stim l:ullanılmış-
tr. 

. 
Bu muvaffakıyetler C$kl telakkiyi de

gi tirmeğe pek hadim olamamııtrr. 

Mumafih gemi :ntaatçılan amsında 
daha uzak görüşlü iki kumptnya 1837 

Biri Teymis nehrinde, 'diğeri de Bris. 

tolda olmak üzere iki büyük vapur ku

rulmağa başfanmıştı. Gariptir ki Atlan

tik denizini buharla geçmeğe ilk mu

vaffak o!.;.n büsbütün başka bir gemi • 

dir. O zamanın vapurcularının Trans 

atlantik adını verdikleri bu teknelerden 

birinin makinelerini yapacak olan şir

ket sBzünü tutm&mıştı. 

Atlantiği buharla geçmek §erefini ilk 

kar.mmak hırsında olan vapur kumpan

yası bu birinciliği diğer rakibine verme

mek. için "Sen Core Stim Pake,, kum. 

panyasmdan Sirius adındaki vapuru 
kiralamıJtır. 

Sirius, 1838 senesi nisanının 4Üncü 
gün Richard Robertsin kumc.nd.:sı al-

Sirius 412 tonluk bir tekne idi. Onun 

ilk atlantik seferinde 38 tayfa ve 40 yol 

cu bulunuyordu. Bu küçük, yandan çark 

h vapurun atlantik seferi, kaptanı için 

büyük bir cesaret ve azim imtihanı ol
muştur. Yo!culuk esnasında tayfalar ara

sında bir iki kere isyan baş göstermiş, 

yolcular bir çok defalar ona geri dönmesi 

için yalvarmışlardır. Gemi jurnahndan 
alınma aşağıdaki fıkralar yolda tcsadilf 

edilen fırtınalar ve diğer müşkülat hak· 

kında iyi bir fikir ,·erebilir: 

mını teşkil ediyordu. Yolda sade bu yü· 

kün bir kısmı yakılmakla kalınmamış, 

gemi direklerinin bir kısmı da sökülerek 
yakılmıştır. Hatta kaptan Foberts icap 

ederse salonun ve geminin bütün tahta 
mobilyasile direklerini de kırıp yakaca

ğını açıkça söylemiştir. Yolculuk tamam 
on sekiz gün sünnüş, bunun onbir günü 
hava hep f rrtmah geçmiş ve rüzgar baş
tan esmiştir. 

Sirus .Nevyorka 1838 senesi nisanının 
22 inci günü vasıl olmu~tur. Gemi jur
mılmrla bu ,·aka <:öyle kaYdt•nilnıi~tir. 
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fifo ve paratifobastalık.lanna tut 1 
nıamat için ağızdan aiıaıa tifo bap
lmdır. Hiç rabauızlıt verme?~ Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

-------------------------------~-------------------------------- Yani ıimdi otelde yok .. Ve tekrar 
gelecektir, öyle mi?. 

- Evet, burada yok! .• Tekrar döne
ceği meselesine gelince, hiç te zannet
miyorum! .. 

Güzel Klodin bu sözler üzerine içini 
çekti. 

Ziyaretçi ürpermi§ti. Genç kadını na
zarlariylc isticvap etti .. 

Bunun üzerine Klodin gu izahatı ver
'di: 

- Bundan bir kaç cün evvel, genç 
bir erkek buraya gelcr .. U..'P\ln müddet 
möeyö lö !J(SV'aılyeyle baJbaJ& görüıtü ı 
Sonra ikUi birden atlanna binerek git. 
tiler. O zamandanbori onu ıörmedim.c 
Ertesi günü de hademe lcıldch birisi ge· 
terek, §övaıyenin borcunu ödeneğe gel
diğini söyledi, bohça11nr aldı ve çıkıp 
gitti. -

Ziyaretçi, t()valyenin bu tagayyübün
aen ne cndiıe. ne de mnç duymamı§ 
görürid~ Tqek'kür etti, ıelimladı, dı
pnya çıktı ve arabasına binerek 1u 
emri "Verdi: 

- Konağa! .• 
~raba. etraf ta haıyranlık uyandıran 

bir çift güzel atın ııla tırmiyle hare'ket 
etti. Araba da çok muhtqemdi ve adam 
lda gayet gık giyinmiıti. Şapkasmın tüy. 
Jeri, clbisctinin kuma§?, lalıcmm ka.bze
ıi, ıuun kırmızı ökçeli aynkkaplarmm 
altm tokasr, kollarındaki dantelilar, bü
tün bunlar f!yanı hayret bir zara(et · 
hissi uyandırıyordu. 

Fakat yoldan gelip geçenlerin nazarı 
<likkatini celbeden en bariz cihet onun 
üzerinde parlayan mücevherat, göğüs
lüğünü tutan üç kocaman yakut ve yü
züklerinin efsanevi elmaslanydt. 

Bu f!palı manzara geçtiği yerlerde 
hemen hemen endiJeli bir hayranlık u. 
J&ndtnyor ve herkew, bir nevi korku 
t'fn<!e, alçak ~esle ~öyle mmldanıyor
du: 

- Kont ldö Sen - J ermen 1 .. 
Filhakika, ~övalye <l'AHas hakkında 

' 
. 1 

malumat almıı olan bu adam kont dö 
Sen - J ermendi. 

Onun, zavallı zabitle hakikaten mi a· 
likadar olduğunu ve böyle bir alaka 
varid ise, bunun mahiyetini hiç kimse 
bilemezdi .. 

Çünkü herkesin akhnclnn geçenleri 
okuyabilen bu adamın düşüncelerini an. 
lamak hiç kimsenin karı değildi. 

Araba ,kısa bir müdldet sonra on be
şinci Lüi meydanına vardı ve bu mey
danın §imal köşesinde muhteşem bir ko
nağın önünde durdu. 

İki dakika scnra, kont dö Sen - Jer. 
men, mobilyeleri, perdeleri, ve san'at 
eserleri itibariyle garip lüksde bir aalo
na giriyo:du. Fakat, bu salona giren 
nadir ziyaretçilerin nazarlanna çnrpan 
ba~ltca süs, koskoca zümrüt kolleksiyo
nu, birer harika olan incileri, en görül. 
memi~ elmaı, yakut ve 41afirleri ihtiva 
eden bir vitrindi .. 

· Kon dö Sen • Jermen, bu e~lona gi
rince, o zamana kadar hareketsiz ve his
siz gibi duran çehresi birdenbire değiş
ti .. 

Cür'et ve irade ifade eden geniı alnı· 
nr, bir an için, mahzun ~e endişeli bir 
kırııık çizdi .. 
Düğmesi, fındık büyüklüğünde bir 

inci olan altın bir zile iki defa bastı. 
Bunun üzerine. genç bir fam dö 

~br içeriye giı:fdi. 
Kont sordu: 
- Madam odasında mı? 
- Evet, monsenyör .. 

- Gidip kendisine, beni kabul etme. 
sini rica ettiğimi söyleyin .. 

Kont dö Sen - Jennen bir kaç daki
ka müddetle, olduğu yerde hareketsiz 
durdu. 

Nihayet hizmetçi kız gelerek: 
- Madam, monsenyörü bekliyor, ıde

di.. 

Bunun lizerine, kont. her biri bir mii. 
zc olan emsalsiz ihtişamda b!r sürü oda 
ve salondan geçti .• 

r 

.. 
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Bu salonların, birinde heyl:e1Jer, dı

ğerinde en büyük üstadların tabloları, 

ötekisinde ince altın işleri vardı., 
Nihayet kont, Şarkkari bir salona gir

di. Bu salonda, bir divanın üzerinde 
uzanmış. ~ya:ıı hayret lderecede gü
zel. azami yirmi iki yaşlarında genç bir 
kadın vardı ve bu k\.'tdın kontun içeriye 
girdiğini görünce çabucak ayağa kalk. 
tr .. 

K~nt dö Sen - J ermen derin bir §ef
katle sordu: 

- Sizi rahatsız etmiyor muyı.ım, sev· 
gili Eva?. 

- Siz mi beni rahatsız ediyorsunuz, 
sevgili senyör! .. Siz ki benim ışığım, 

huzurunuzla bana lwyat ve saadet ve. 
ren. kaybolunca beni en büyük ıstırap· 
lara garkeden yegane insansınız! Bu 
şeyleri bana nasıl söyliyebiliyorsunuz'! 

- Sevgili yavrum! .• Evet.hak5ızlık 
ediyorum .. Sizin aşkınızı tecrübe ettim 
ve ~unu bilmeliydim ki, hiç olmazsa bu
rada, beni her zaman evinçle karşıla -
yacak bir insan var. 

Genç kadın tatlı bir sesle mırıldan. 
dı: 

- Oh!.. Jorj! jorj! .. Evet, sizi sevi
yorum ve ancak benimle bu kad".or az 
meşgul bulunduğunuz bu ~emleketi 

terkcttiğimiz zaman hakikaten kendimi 
bahtiyar addedeceğim.. Hiç olmazsa 
bugün bir kaç saat benimle kalacc .. '.{ mı
sınız? . 

- Heyhat l Sevgili Eva .. Bilakis, size 
bunu haber vermeğe geldim ki, bütün 
gün. belki de iki üç gün .. Belki de daha 
fazla bir zaman için sizden ayrılmam 
lazım ... 

Eva ~ını eğdi ve kontun en kıymet· 

1i elmaslarından daha güzel olan iki göz 
yaşı damlası uzun kirpiklerinde belirdi. 

Kont onu kollanna aldı .. 
- Uz:ülme, yavrum, dedi, benim ta. 

gayyübümden ıstırap duyrmman için 
icap eden geyleri yapacağım.. . 

Kont onu bir. kaç dakika müddetle, 

!Nylece kollariyle sararak hareketsiz 
durdu. 

Genç kadın ürperiyordu .. 
Birdenbire, kalbinin §idd:tli ~pın

tısı durdu ve bunu ancak duyulabilen 
ahenktar bir hareket istihlaf etti. 

Sonra gözleri kapandı, tekrar açıldı, 

uykuyla mücadele eder gibi oldu ve ni
hayet büsbütün kapandı .. 

Aynı zamQnda kolları, boynu, ba§ı, 
vücudu adeta tahaccürc uğra'dt ve genç 
kadın bir heykel kesildi. 

O zaman kont, yavaş yavaş kollarını 
onun vücudundan ayırdı. 

Eva bulunduğu vaziyette aynen kal· 
dı. 

Sen • jermen onun çehresi önünde, 
iki eliyle, ağır bir ka~ hareket yaptı. 

Bunun üzerine, genç kadının göğsü • 
nün hafif ve ahenktar hareketi kesqdi, 
göz kapaklan •alandı .. Genç kadın ar
tık kımıldamıyordu . . 

Sen - ]ermen sert olmıyan, fakat bu 
defa şefkatten mahrum ve kuvvetli biı 
otorite ile dolu bir sesle sordu: 

- Uyuyor musunuz ?. 
Genç kadın cevap verdi: 
-Evet .. 
- Pekala .. Dikkat edin .. Beni dinle-

yin ve bütün görü~ kabiliyetinizi ge
rin .. Şövalye d' Assası tanıyor musunuz, 

- H~ır .. Onu hiç bir zaman görme. 
dim ..... 

- Ehemmiyeti yok .. Beni takip edin .• 
Konaktan çıkıyorum .. Sentonorc soka
ğındayım .. Jakobenler manastırı önün· 
de duruyorum .. Beni takip ediyorsunuz: 
.1eğil mi?. 

- Evet .. Bu yolu bir defa daha kat' et
miştik .... 

- Çok güzel. Manastırın önünde bir. 
otel var. Bu otele giriyorum .. Beni hep 
takip edin .. Umumi ~ondan itibaren 
başlıyan merdivenden çılayorum.. Ko. 
ridorda, sağ taraftaki üçüncü odaya gi-

riyorum .. Siz 1:lc bu odada-sıruz <!eğil ., 
mı .• 
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Belçikada bir deliler 
müstemle esi 
.... Baştarah JO uncuda 

nun idik ki ... Kocam ve ben bu adanıı ev
IMımız gibi seviyorduk.. Fakat doktor 
bir gün geldi .• Bu adam artık yamruıda 
kalamaz .• Deliliği tehlikeli bir bal alıYOr 
dedi, aldı, götürdü. Fakat zavallı ~ 
bir şeyciği yoktu. Hergün kırlara çıkar. 
bulutlarla konu~ur, yalmuru çağırır. gece 
de yıldızlara ders verirdi., , 

Sonra bitişik bir eve gidiyorum. Bura
da ihtiyar bir kadın var. Ağzını açıp~ 
kelime bile söylemedi ev sahibi izahat 
verdi: •·su Jsveç kraliçesidir. Tebeasile 
konuşmağa tenezzül etmiven bir kraliçe. .. 

Kraliçe ile mijlakat y.;pmala imkfn 
bulamaymca oradan aynldnn. Bitişik e\"e 
girdim. Burada da bir deli var .. Bu e 11 

bir jandarma imiş .. Adaıncaluın tek bır 
merakı var. Jandarma elbisesi giymek .. 
Buna ızin "-ermi§ler. Her sabah elbisesi· 
ni giyiniyor, ciddi ciddi vazifesini yap
mağa gıdıyor. Kendisini gordüğüm vakit 
yol kenarındaki tarassut noktasında idi. 
O burada akpına kadar clunır. Geçen •· 
rabaları durdurur. ~törlere c-eza yazar. 
Ak,am olunca tuttuğu zabıt varakalarını 
toplar, köyün jandarma dairesıne gıder. 
Orada gQnQn vukuatını arıeder. Jandar· 
ma çavupı bu adamı ciddi cidrli dinler. 
Gülerek ''milkemmel.. der. rapo:ianmı 
Y3Janm. Siz ıabtt varakalarını bana bı· 
rakmıı ..... Bazan: yoldan ~ ,,törler 
bu jandarmanın bir deli olduğunu bilmi· 
Yen yabanalardır. Onlar işi ciddi sanır· 
lar ve karakola tfkAyete liderler •• 

Biraz daha uzaktaki KamO ananın e
\inde oturan deli kendisinı kral muyor .. 
Göğ~ne kıtap •yfaJanndan. sardaJya 
kutularından kestili mukavva ve teneke 
ı>arç:ılarmı nipn ctbi tatıyor .. Kendistle 

tarpJaF karplapll bana pılan söy· 

ıedi: : 
- eenunle gellniı, şimdi gidip ordumu 

tefti• fJdeCelfın. 
- Ordunuz nerede? 
- J)«eılniJa nehrinin öteki kıyısında •• 

Fakat bu koca nehri l'Çll1ek o kadar 

m~ki .• 
Eliyle kOçOdlk umalı pteriyordu. 
- Fakat bell yanmada iken hiçbir şey 

ctea kuikallynm. Nehri geçeriz. Göre
cebfnls ne muhteeem bir ordum \'81' ••• 

SoıJr8 ordumU alır beraber keklik avına 
ptanz! 

Köydeki bütan delileri bnyle gayri ta-
bit insanlar sannetmeyinis. Eberisi aile 
ve bana benJfyorJar. Bet alb deli gördüm 
ki tam akıllı .mmJara bemiyorda. içle
rinde bir berber vardı. Arkadle1mm tnll 
eden ve saçlarını kesen bir berber-Oka· 
dar mahir bir sanatkar ki ... 

Sır ressamla kar§ılaştım. Hakikaten 
güzel resimler yapıyor. Bir kemana ftl'. 

Bir sanatkAr edasile çalıyor. Hattl ken
disinden alelMe bir hava istenllirae ••a. 
eli çatgıcı cfeiiJ, sanatldnm. lstdlenis 
si.le Babı çalayım!" diyor. Ve mObm
mel ~tıyor. Delilik mesinde bamm?I 
Bır kemananm kemanmı dinlerbn ldU 

tenci kasketli bir adam yanmma JÜ)q
tı ve haykırdı: 

- Beni biliyor m\llWNI? Ben Çanm
Sonra bana baktı: 
- Galiba bu adam Çar!ıRrm<fan ş(!phe 

ediyor .. Onun idamına hükmettim! 
Bfttün delilerin ba~lan bana doğru 

cevrtımieti·· 
Köyden aynbrken Adeta başım dönü-

yord~ .. Galfba delilik ad imiş.. Dil,ün· 
relerirru pek de tabii hissetmiyorum ... 

:-...................... ~??:ı•ı·------------;;;;;;;;;;;;;;;;: 
Mürebbiye Dok lor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Ecnebi, tarQe bllea bir madam: alleleı 
arasında 1-1' ıatıacla ~klana mllreh 
bllllE ,......_. ft 18 bula ~ra bak 
mü tela it atamattadır. Fransızca n 
almanca blllr. T..,aya da gidebilir. 
Beyolla Venedtt sokak 21 No. ikinci 
bt. Jozerın. 

Or. ~Oreyya Atamal 
Operatör· Ürolog 

Beyoğlu· Parmakkapı tramvay du. 
rağı. No. 121. birinci kat. 

Muayene saati: 16 • 20 

Midi il 

l>r. irfan Kayra 
Röntken Mlitehaaıw 
Hergiin ölJeden sonra saat 3 ten 7 

ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· 
caınbr sokakta Aslaner apartnnan 

Dahlllye Mlltehaısııı 
Pazardan batka gilnlerde öğleden 

IOllra aaaıt (2,S tan 6 ya) kadar -- ... ,, ................ ,.. 
kabul der. lalı, cumute9I ,aaJed 
•Mh "t,5 - ıı,. .. t1eri haldld 
fukaraya mabıuıtur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

Dit Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hutalamu beqiiD .. Lab ... , 

ıo ••tam 19 a kadar kabul eder. 
Sah Ye cUlllll sinleri ... t 14 len 

18. bdu parUSZcbr. 
Adnl: Karalcö1 Tbel meyclam, 

-~~~~~~~~~~~~İ Ten .... caddesi bapnda Na. 1/2 
_____________________ , No. 8-10 

DOKl'OR 

Kemal Uzsan 
Operatör. Vrolol 

a.Jata • Ka.rakll)t • Abdullah et. 
lokantam kar1J81Dda Gallcf Han 

Bergtln J~ den 20 ye kadar 
Te~fora: ,1135 

Bözheklmt 
Oı.Maıal RamıAuaı 
lluayene11&1..mı l'akstm.raUmw 
l'arla.._ ,C.d. L'Hl'A Apt. ama 

aaklet.milfJr• J'el: üM3 
t>azardan maad11 hergün: Oğleder. 

1anra aaat ikiden altıya kadar 

------------Göz Hekim• 
Dr. ŞOkrO Ertan 

Cataıotlu Nuruoamıalye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımam 

DOKTOR 
Naceellln Ata•gun 
tler 1611 1Bbahlan .ekh baçul• ı 

aqaaılan U den ıo ,. adar 1.lle 
,_ 11 ~ayyar• ıputmanlan ikiua daire 

-.;;:: 

11 
ÇOCUKLAKtNIZ !ÇIN 11 aumancta uıtaJanm kabut edcı. 

1 
En aiizel bir kitap cumartai cUnleri 14 den zo , ... 

e- dar bHtalaruu puf• a, Kw:un. Ha 

Türk ikizleri Der oku,ueuıamu ctawpoa maka· 
bJın4e muaftOC edtco l'ı lpf; 2a! 5~-< 

• Çocuk Ea;lrgeme K11raıııanU11 - p 
Yaktile bir aile kltlphanetl ol• ------------1 
l'ak butırdıtı lldsler serisinde 
du7duğun11z bu ekalkllll ba gl-
991 •• rmlmU b1J8 blUJ• kita
bı Ue doldoralmot baluroraz. 

• Kilittir balrantrtı aerl tetkll 
tmış. tık okul eatındakl çocuk. 
ar için faydalı eser otdotunu tu

e 
1 

" t lr etmiştir. • Ankara caddesinde Vakit Kitap 
·inde arayınız: Flatı 60 kurut: 49\ 

l>oeta l~lll' kUJ'1lf ll&TI ecl1Dll. 

Resim il 
(JÇ snahşorlar 

Bu kuponu keelp 21 
tııtklaJ•"'"' -"' 

re~lnıle 
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HAZIMSIZLIK 
Hayatta ıevkinden insanı mahnnn eder . 

. PERTEV Karbonat komprtmeıerı 

1 
Çok temiz bj K3rbonattan ve toz karbonat almaktaki müş~t 

göz önünde cutalanlı yapılmııtır. 

............. HER ECZANEDESATILlR ..... ~ ....... ı 

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

3 gün·ae 
·a Ye ive 

güzel ı e 
Bir ten 

Buruşukluklardan kurt~ağı ve daha genç ve· güz.eJ 
görümneği severslniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenJne malik olmak istersiniz değil 
mi! Evet derslnJz, bu basit güzellik tedbirlnJ tec. 
rübe ediniz. Her akşam, yatm.a.zdan evvel pembe 
reııgiDdeki TOKALON k.rem.inJ kullanmız. Bu kre
min terkibiııde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jsk&lln cazib ke$fl oıa.n ve büyük bir itina ile fntı. 
hap edilmiş genç hayvanlardan tstihsal ve "BlO .. 
CEL'' tabır edilen müceyreleri ca.nlacdıra.n yeiıJ cev. 
her. mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinlz.l 
besler ve gençleştlrlr. tık tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinlz:in ne kadar 1:8.1.eleşmiııı ve gençleş. 
mtş olduğunu gôreceksfntz. 
Hastanelerde 60 • 10 yaşlarmdakl kadmlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 

rm tamamen zail olduğu görUlmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindekt TOKALON 
k.reminJ kullanınız. Terkibinde taze krema ve taafL 
ye edilmiş 7.eytinyağı mevcnt olup bu wısurla.rla. 

mesamata cüfu ile derinliklerde gizlenmtş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri eat maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeld kuvvetlendlricl ve beyazlatıCJ klymet. 

11 unsurlar ise, ac;ik mesamab kapatır ve fiç gilıı zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beya.zlatrp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarmdakJ kadmlara 
bile bir genç kIZID ta.zeliğinJ ve yumu~aklığım verdiği teminatlıdır. He. 
me;ı bu günden bir tüb veya bir vuo TOKALON kremı rumız ve tarif 
edildiği veçhile kullanmız. Netlcemnden son derece memnun katacaksm12 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

1. nci keşide 11 Mc.ıyıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 

HABER - Alesam postan 
~======~~==~============== 

25 .. lnce sigara 

'20 Kalın sigara 

KURUŞ 

•~ADEM • 
1 i K Ti 

1.5 NİSAN - 1938 

"DAİMA 

TİRYAKİ 
İÇiYORUM 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 1 

e Tiryaki sigarası on
ların uzun zamandan
beri bekledikleri siga
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AVNi NEFASETİ 
TiRYAKİDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

DAR..--• 

• 
1 

• Tabletleri Her eczanede arayımz. ı PQsta kutusu 1255 HormobJn 
:.:_~~~~~-----~----~----~---~--------~~~~ 

On binlerce kişi gibi siz de kul- f11 \ 
lanmrz memnun olacakSinız. -<'\.\ ,,_, \J 
HOR~Z markasına ;~-..rJ}\ \ \J 

o~ 
Ek,lllk, şı,klnlik ve yanmalarını 

g.iderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki paslr
lığı def der. Mide ve barsaklan <:lıştrrmaz. İ§tihanızı ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif eıdilmiş bir tuz oltmıkla müşabih isim
lileri v-e taklitleri is.rarla redclcdiniz . .............. _. ......... ~ 

iNA 
GRiP NEZLE NEVRALJi 

BAŞ ve DiŞ 
AGRILARI ARTRiTiZM 

r • \. • • ' ' • • • • ~ 
0 

f •"~' . '· ,.,. • 1.. 0'. ~ • 

• 
1 

lEKt ÇİL VE sıvtLCELERt. B.\ \ J'; 1 . >GUM LEKELE!~} l ZALE EDER,ClLDl BESLER VE 
l.:":E'.'.: ı\!....APE " r•:RAVET VERİR 


