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1938 Pazartesi tlln itleri Tel : 203!5 

Avusturyanın son başvekili \ 

uşnig çıldırarak 
Hamallar 

Para ile m .i 

Tayin edilir? 
tımarhaneye Belediye iktisat mUdUrU aleyhlne yapılan 

ihbarı birinci istintak hAklml tahkik edl.)'or 

kapatılmış 
Mahkemeye verilmesi mukarrer 

olan Şuşnig için halk 
"asm~h :. ,, diye ~ağır~ıştl l 
Arşıduk Otlo dıgor kı : J 

Avusturya ebedidir. 
Tekrar doğacakltr ! 
Parls 4 (A.A.) - Parls - Solr ga- ı 

zetesintn Viyana muhabiri bildiri· 
Yor: 

Viyanada dolaşan bir şayiaya gö
re Şuşnlg deli olmuş ve Viyana dva

Devamı 4 Ondlcle 

Bu scııbahki "Tan., gazetesi şöyle bir 
haber veriyordu: 

"'Şubatın sekizinci günü, belediye ik. 
tısat müdürü Asım Süreyya ile eski 
müstahdemin müdürü Refik hakkında 

müıddeiumumiliğe bir dosya verilmiş· 
tir. Bu dosya, vilayet idare heyetinin 
lüzumu muhakeme kararını ihtiva et
mektedir. iddia, Asım Süreyya ile Refi
ğin varidatı fazla olan iskelelere hamal 
tayininde müsr.wi ölçülerle hareket et
memiş olmalarıdır. 

Asım Süreyya ve Refik, Eminönü gi. 
bi günlük geliri fazla olan iskelelere 
hamal tayin etmek için adam başına 50 
ile 150 lira arasında para istemitler ve 

vermiyenleri de Eycp. Hasköy, Fener 
gibi işi ve hMdatr olmıyan iskelelere 
göndermitlerdir .. ,, 

Meseleyi fstanbul Cumhuriyet Müd

~ Devamı 4 nncUde 

Bcle<lttje lkttsat Mildüril "AMm 
Süreyya 

Hükumetçilerin m_ukabil taaruzu 
Fashlar tarafından lngiliz - ıtalyan 

.. .. .1 1 d d·ıd· anlaşması 

Mısırda Veft partisi 
neden kazanamadı? 

sungu 1 e ~ar 9 1 1 Hangi esaslar 
v l . t ·• dahilinde yapılacak ? Frankocular n.ata onljanın amamı Londra,3 (A.A.)-İyibirmenba.· . ,. .. .. . 

Fransada Lll'°na iltica eden ispanya cümhuriycti nıili8lerinden bir kafile 
_... Ya11sı 12 incide 

Varşovadan Prağa 
nota verildi 

KomDnlst faaliyetine Çekoslovakyanın 
rnUsamaha ettiğini Heri sOrUyor 

_... Yazısı 4 üncüde 

, 
ameli bir bakmıdan1 Ingtltere ile ı. 
talya arasında bir iti!Afa Jldtiicer ol
muştur. 

Şimdi ancak teferrüata ait bazı 

noktalar kalmıştır. ltilifname önü. 
müUleki hafta sonunda veyahut daha 
sonrakı hafta başında ve herhalde pas. 
kalyadan evvel imzalanacaktır. İtilat
namenin ana hatlarının ~unlar oldu
ğu söylenmektedir: 

1 - İtalya, Balear adaları da da
hil olmak üzere İspanya arazisi ve 
mülhakatı üzerinde asla gözü olmadı 
hakkında evvelce vermiş olduğu temi. 
natı tekrar ve teyid edecektir. İtalya. 
muhasamatın hitamında gönüllüleri 
ve harp malzemesini geri alitakbr. 
Yalnız general Frankoya satılmış ve 
bedelleri onun tarafından tesviye edil. 
miş olan malzeme müstesnadır. 

2 - İtalya, Libyada. halihazırda 
mevcut olan kıtaatının miktarmı ted. 
rici geri almanın ne suretle yapılaca
ğı tayin edilmiştir. 

3 - İtalya, 1936 tarihli Londra de
niz mukavelesini tasdik edecektir. 

4 - Büyük Britanya Süveyş kana
W"" Devamı 12 incide 

Japonya 
Rlr Sovyet elçls lne 

Casusluk teklif 
etmiş! 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Japonyanın Efganlstan- J 
daki maslahatgüzarı Kuvabara, ge
çenlerde KAblle giden yeni Sovyet İ 
büyük elçisi Mlkatıofa karşı emsal- • 

i siz bir küstahlıkta bulunmağa cUret • 
etmiştir. 

Japon maslahatgüzarı Kuvabara, 
Sovyet büyük elçisine yaptığı bir zi
yaret esnasında uluorta Japonya le
hinde casusluk yapmasını kendisine 
teklif etmiştir. Mikailofdan icab e
den cevabı alan maslahatgüzar uta
narak çekilmiş gitmiştir. 

Seçimin iki gününde 14 
kişi yaralanarak öldü 

DWl i J ~ ~tza.mıdJr. H&lbuld bu par· baf e':a~l~~!.-~ii-~illrtt1itt lalüM!~e teaJıolU'!ll.D m• 
ııettceıinde altı kişi ölmilftllr. Cu- buaan ın"'eH!3tnde 168 uaııtı vardı . 
.u. .. d -• b .. _... ... __ •• , .. ı.ı.,ı 01 .... u~ı.ıu. N-.ııaa Ye Beı.d paşalar mebuı Ol• 

İntihabatın neticesine göre ntsaDi kamadıkJarı cihetle kendllerlne &-
ekseriyet hasıl olaıqadığı için tekrar yan azalığı için yapılan teklifleri 
intihap yapılması lAzımgelen 18 mın reddetmişlerdir. 
taka hariç olmak üzere, hükftmet 96, Vefd partisinin mağlıiblyeU halı:
Sattçller 79. Mustaklller 59 ve Veft- kında miltalealar dermeyan edenler. 
c.;:ller 12 mebusluk kazanmışlardır. bu mağlftbfyetl şu suretle izah et-

Eskt başvekil Nahas paşa ile ma- mektedfrler:. 
Jiye nazırı Makram Beid paşa intiha- 1 - Mısrnn istik illi, ne formulUnll 
batta mağlüp olmuşlardır. Bu seçim- değiştirmiş, ne de diğer şartlara uy~ 
lerln en bariz vasfı Vefd partisinin _. Devamı 12 incide 

Kızılordu siyasi 
şefine Moskovada 
suikast yapılmış 

Bir Fransız gazetesinin verdiği bu haberi 
bir diğer gazete tekzip ediyor 

.... Yazın 2 incide 

_..,._ ... ...._.., ... --·--···-------···· ................. -.. -·-···-· --· .. - ·-·-ı 

Amatör yankesiciye ı 
Dklncı 

Açık mektup 
1 ~tanbuZ ilti11a~ merkez aoenteliğindcn gönderilmi§tir: 
Muhterem Bay müdür; 
DUnKü nüshanızda.ki meslekdaşla.rımızm iki tavzihini oku

duk. !ele.rinde gösterdikleri dikkat ve titizliği hürmetle takdir 
edeı iz. Yalmz şurasını da biz haber verelim ki, acenteliğimiz
de ayni dikkat ve titizliğe bir meslek vazifesi olarak riayet et. 
mektedir. Sahibinin §ahsı ve adresi malumumuz olan ve mün
dericatı cemiyet ve devlet kanunlarına aykın bulunmıyan o 
il!nfan ancak uzun bir tetkikten sonra kabul edip gazetenize 
vermiştik. Gar.eteler yalnız bakkal, kumaş. zeytinyağı, diş 
macunu reklam etmezler. nan da basarlar. Reklam b3Şka ilAn 
ba§ka geydir. O mektup kaybolmuş bir cüzdanın bulan tarafın. 
dan iadesini kasteden bir ili.ndı. Kaybolan çocuğu aramak, mü· 

nasip boş mağaza aramak neyse, bu da odur. Bu basit hakika· 
te istinat ederek gönderdiğimiz ikinci mektubun da uın sayfa
nıı.a dercini istiyoruz. Saygılar .... 

1 

1 

1 

fatanrnıt &a1'artz tavu.ştu. fki Tıa/tada nberl pcr::ar giinlerl gil::el hcma7rmlan 
:Uttifadş ederek halk kırlara ve sokaklara dökülüyor. Dün sıcaklı.k 21 dere
ceyi bıılmuştu. Bugihı i8c .haua dünden de gik;eklir ..• 

Tas ajansınm salflhiyettar maha
fllden öfrendi~ine göre, Sovyetlerin 
Tokyo büyük elçisi KAbildeki Janon 
mümessilinin bu küstah hareketini 
hariciye nezareti nculindA ı:;id<letıe 
protesto etmiştir. 

Mektup 1 s inci sayfadadır 
\ ................ .._...,...._ ............................... _._...._... .. _ .. _____ ......... _ 







r;~~~ 
Gazeteci vazifenizi 

hahrlahyor, direktör! 
Vaızaın : Kaıadavut 

Kastaımonllda çıkan Doğru Söı ar· 
kada!Jnmım aon sayılarından birinde, 
"Bölge Sanat Okulu direktörü M. A. 
Ertekin,. tarafından imzalanarak ne§. 
redilmiş olan ıu satırları, büyilk bir 
hayretle okuduk: 

Doğrusöı gazeteawe: 
''Gazeteru~n dünkü rıüwasında o· 

kulumuz hakkında yuV.n yan, evvel• 
kiler gibi b~kikate uygun değildir, mti· 1 
bal!Rahdrr, yakındır. 

Okulumuza karşt gösterilen ıtl~kanın 
bu kadar hararetli ve ıid-detli oluıu.

nun esbabı malumdur. Binaenaleyh il
lerimizin ciddiliği ve çokluğu bizi bu 
gibi gazete dedikodularma kıymet ver. 
mektcn men~der. 

Son defa olm4k üzer~ pu yazı, ga· 
zetenizin ayni atitununa 
Uzerc gönderilmiştir.,, 

dere edilmek 

Hayretle okuduk; zira sayın direktö· 
riln bu bir kaç aatınru, f(iyle üstün kö
rü bir tahlil ediver.diniz mi hayret et. 
memek elden gelmiyor. 

Evveli şu ilk ı:Umleyi ele alalım: 
"G~cıteni.zin dUnkU rıUahaıında oku· 

lumuz hakkmda yaıılan (•) yazı, ev· 
velkiler gibi hakikate uygun defi1dir, 
ınübalağalıdrr, yalandır.,, 

l - Bu cUmlede bir zaaıfıtelif var. E
ğer, " ..... hekkmdı:ı yazılan yaıı,, dedik
ten sonra bir ''da,, ("''') ve "evvelkiler 
g~'bl 1 , dedikten ııonra \da bir virgül koy. 
mayt ihmal etmeseydi bundan, istedi~I 
mlna, (yani oktllumu.ı hakkında neş
rettiğiniz yazıların hiç biri hakik~e uy· 
gun değildir mAnası) çıkarılabilirdi. 

Fakat bu ufak ihmal, insanı, ''Doğru 

sö::,, ar kadaşlmt:ın bundan evvelki ya
z1Jann1, hakikatin tam ifadeei suretin. 
de telakkiye şevkediyor. Ve cümlenin 
son kısmı bu telakkiyi basit bir vehim 
olmaktan da kurtarıyor. ~11r.~ -"•· 
bet bir hakikat halinde perçimliyor. Zi
ra sayrn 'direktör, "m.Ubai.ağahdıt ve 
yahındtr,. buyuruyorlerr ki mübalaia ve 
yalan kelimeleri a~la altalta getirilip 
ceml!clilcmez. Hani, ilk okullarda he
sap hocalı:ı:-ı arasıra çocukların zeka. 
]arın ; ö1)meğe sah§trlarda sQrartar; 

- 3 ar:nut, dört elma, beı hiyar .... 
Cemcdiniz bakalım .. YekO.n kaç ede· 
cek?. 

Ve t<ılebeler cevap verirler: 
- Bunlar cemedilemez bay öğret -

men .. 
- Neye'! 
- Bir cinsten değildirler de ondan .. 
Evet cemedilemezler, zira, bir sözlin 

mübalağalı addedilebilmesi için, içinde 
gene bir ' 'h~tkikat çekirdeği,, bulunmaşı 

lbımda·. MübalAğalı addedilen ''!ey,. 
asla "yalan olan şey,, değildir. 

Demek ki ortada bir hakikat var. 
} 2 -Saym direktör ikinci cümlelerin· 
de ortayı- attığr bir iddiaYJ üçüncü cUm .. 
le ile §Öyle bir "Binaenaleyh ...• ,1 o ba~
lryorlar: 

''işlerimizin ciddiliii ve çokluğu bi· 
zi bu gibi eazete ldedikodularma kıy· 
met vermekten meneder.,, 

Cihan tezat rekorunu bu climl~nin C· 

linden atmak imkan~zdıt'. Cümle de. 
ğil bir salata .. S'1Jyın direktöriln evvelS. 
~u hakikatten asla irtidat etmemesi icap 
eder ki Tilrkiyede "gazete dedikodu
su,. diye bir illet mevcut değildir. Tür· 
kiyenin her tarafmd~ki gazeteler 61lde· 
ce neşriyM: yaparlar ve hal:füıelerin an
cak hakikat olanını neşrederler, ancak 
"doğru,, yu müdafaa ederler, Nl! cemi
yet ve hattl devlet bünyesinin dıtıııda 
mtitalea edilemezler; devlet itlerinin 
yabzı:ıcısı ve cemiyetimiı:de nasılsa til-
remelcrine müsamaha edilen birer 
mantar, birer parazit ldcğillerdir. 
Kültür itinde gazeteci tıpkı bir killtilr 
genel inşpektöril gibidir. kabında irpt 
e1en, icabında tenkid eden kültür mü· 
esseselerimizf devamh surette kontrol 
edip hataları btıldukça bildiren bir ins· 
pektör .. 

Bir okul dire~törilnlin, Cumhuriyet 
Tiirkiycsindeki m21tbuatırı. m!nasından 
ve hüviretinderı bu derece tegaflile roe· 
z;un olmadığmı bur~da izaha lüzum 
yoktur. 

Bay direktör, "dedikoduya kıyn.ıet 

'Vermem" diye tehlikeli bir kestirme 
yola sapacağına kalemi eline alıp ''ha
kikat,, ı kendi gÖTÜ§Ünden izah eden 
bir yazı yazsaydı ve meseleyi etraflıtJ. 
anlutıaydr, çolt dm'1. doğru hareket et· 
mit olurdu. Devletimizin her vatındıp. 

''kerıdbl etrafında yapıJın neşriyata 

mukabele,, bakknu vermeııi ve bu halda 
kolaycc:. kullanabilmesini temin ıçııı 
matbuat kanunumuzda dikkatli madde~ 
ler koymuş olması 'da ancak tavsiye et
tiğimiz hareket ıekllnl doğru addetti -
ğine deJaJet etmez mi?. 

Kaldı ki Dofrusöz'Un ortaya attığt 

''Hakikat••, eğer hakikaten bir "tam 
hakikat" iıe cidden konuımağa deler. 

t>ofrusöz gazeteı!, diı'ektörün bu 
cc:vabı göndermesine ıscbep oJ,,.n neıri
yatını §Öyle bildiriyor: 

''Kış Jıaıınıla hu mektepte bir baca 
ıuıu,ıu, "Sanat Mektebinin bacası tu
ıu~hı,, diye ya:ı;dık. J\ış ortasında SQb• 
bornhmnın ~uıcal)hklara dayedıMıl11n1 
gördük, bunların düzeltilmesini rica 
ettik. UçüncU defadıı seçen sün geııe 
bacıı tılluştu, bizde "yine mektebin ba-
cası tutu~tu,, diye yazdık. · 

Direktörün hakikate uygun olmıdılı•· 
nı ve müballilıh ve nihayet yalan ol· 
duğunu beyıın eyledikleri üc yazımız 
bundan ibarettir. 

YnııJarırnızda hakikate uymıyan, 
mubalAğalı olan "°e nihayet (yalan) op 
lan hnngi noktadır? 

Ba~vckQietin. velııi.Iellerin resmt da· 
irelerclc yangm tertibatı alınması ve 
.lmnlıırın ıık sık kontrol edilmeşi hü. 
kındn müleaddit emlrlerı varrfır n .. 
emirlerin bıı~ındn bacaların dalma 5Ü· 
pürülrucsi gelir. Dir yıldll iki defıı. lm· 
--•• , .n" "' " hu .daifı.Pnin hu "nırl ı..._;-. 
dinlemed iği nn1a~1 maktadır. 

St'ncdc Uç defa ynnmn tehlikesi geçi
ren hu mektebe kar~t gösterebildiği
miz aliık:ının yalmr bacaların tutuştu

ğunu yazmak kadar naçiz Jqılnnş oldu
ğuna cidden müteuııifiz. 

Bu zihniyete göre, bacaların sık sık 
süplirlllmesi hakkınfla gelen emirler 
bir tarda atılac:aktır, )ı11col11r yanıc:ak 
fa.kal huna hiç khn,c karıfmıyacaktır. 
UilhM~a "Gar.ele,, gil.>i mües~e~elerin 
bu gibi işlere karı,maya ne hakkı var
dır? Konş•a da bunun ne kıymet ve 
ehemmiyell olabilir . ., 

1(. • fi, 

Son iki yıl, biıe mektep yangınları· 
nın ne elim billnsolar verdiğini göster· 
di. Bu yılı Ingilterclde ve Amerikada iki 
mektep yangını bet yüzü mütecaviz ço. 
cuğun hayattna mt•lolmuştur. 

Sayın direktör. fııla iırar etmese de 
§U bacaları temi.z:lttse .. 

Evvela, vui!esi, H.niycn J3aıvekile
tin emri, ulison basit bir ihtiyata ria.. 
yet meaclc~i. rıonra hadiseler meydan • 
da. .. Bir mektep yangın~ bir fcl!ket ... 

Ve nihayet gazeteçi yanı ba~101zda .. 
Durmadan vulfeaini yaıpıyor ve ıize 

vuifoniıi ha.trr\atıyor, bay direktör. 
Bilvesile gıyabi saygıJanmla .. 

~DAVUD 

(*) Neır«dilen minuıqa lcullaınlmıt 
olacak. ("'*) Dahi manasına .. 

Vugcsıavyada 

Bir şimendüfer 
kazası 

6 ölü ve 18 ağır 
yaralı var 

Belı;l'~d. 3 (A.A.) - Du geco Bol .. 
grad Saraybosna troni bir inhidam 
neticesinde raylar Uzerlne dökülen 
taş yığınına carpmnı ve Iokomotit 
Uç vagon yoldan çıkmıştır. 

Şlmdlye kadar enkaz altından 6 
ölü ve l 8 ağır yaralı çıkarılmıştır, 

KültUr Bakanlığının in•pektörleri ile 
gazeteci araernda tek fark vardır. Bi· ı 
ri~i raporunu gizlice bakanlığa \:lll!Jlrlr, 
ikincisi açıkça gazetesinde neıreder " 

Foto Hilmi Bil 
Fot.o~rnfçıhk şanatinin cıı ,;on re

ıdlilderlnl )'ıt.lnn. Beşiktn., ' 1Foto 
Hilmi Bil,,de görcbillnlnJ11. Dir too
rttbo JçAfldJr. 

Şuşnig 
çıldırmış! 

~ Ba~tarafı 1 Lrıcıde 
rında kain Steinhof tımarhan e:-lne 
gôtilrUlmilşttir. 

Muhabir bu haberi tcyid eden m a
lumat alamamış' ise de Steinhofa gf. 
den yolların hQcum kıtnları ve jan
darmalar tarafından muha!aza altı· 
na alınmış olduğunu göı·muştUr. 

Muhabir şöylQ yazmaktadır: 

1 NİSAN - 1938 

SAKARYA 
(Mılletler ~) bil)'Uk mi.ikafatını kaunan 

Kraliçe Viktorya 
Franıu~ca ıözlil, zenpn ve muhteıeın filminin ilk iraesi tercfine 

BCJYOK GALA 
88f rollerde: ANNA NEAGLE .,. ADOLPH WOHLBRUCK 

Telefon: -tl341 
.. . . . . ' .... \ 

Tımarhane civarında muhafız kı
talı görmoğe alışık değiliz. Halbuki 
biz orada Suşniğl Viyan ada Delveder 
.1ar;\ymda :muhafa za e den adamları 
gördük.,, 

~·PEŞTE Varşovadan 
Praga nota 

verildi Ayni muhabir Şuşniğin Avustur
yanm Almanyaya. Uhakmdan l!IOJ.lra 
uzun bir zaman tamaınlle bitkin bir 
halde kaldığını yazma.ktadır. 

Rivnyet edildiğine göre n asronnl 
sosyalistler tarafından yapılan he~ 
;yecanlı tezahüratın bıraktığı jntıba 
ŞuşnJğin deli olmasına sebcb oı .. 
mu~tur. 

* • * 
" Şuşnigi asmalı ! ,, 

D"' 1 in7P. geçen ~ün , spor sarayın· 
ua 111 tler ıı utıı k r;öyledf l<ten sonra, 
8u"nig ıı.lcyhıııdo büyilk nilmayişlcr 
olmuş ve h alk: "asmalı! asmalı ! ,. 
diye bağırarak eski Avusturya baş· 
vekilinin idamını istemişlerdir. 

Şuı:niğin y:ıkınıla Lbpzlg nıahkc
mesI.ne verileceği mnlümdur, Eski 
başvekil, adliye nazırlığı zamanında 
DolfUsUn katli hltdiseslnl iyi tetkik 
edememekten b'a~ka, son lıt\diso!er· 
de, nazırlarına, Ye bunlar arasında 
Says İnkarta sormadan reyiA.m yap
mağn karar vererek Jcanunu esasiyi 
Jhla.l etml' olmakla da suçludur. 
Arşidük Ottonuo sözleı; 

Da.ha pek yakın bir zamap.dR, A
vusturya tn.htına kral olarak geçlrf. 
leceği kuvvetle söylenen Arişdtiıt 
Otto bugün Fransada bulunmakta.· 
dtr. 

Memleketinin AJmanyaya tıha· 
kından sonrıı. bugün bUe Ari!)(!Uk 
Otto, A vusturyanm bir gün istiklAl 
kazanacağına k ant olduğunu söyle~ 
mektedir. 
Bulunduğu bir beyanatta soJ;ı şöz 

olarak şöyle demiştir : 
- Avusturya, l{üllerlnden tekrar 

doğacaktır. Çünkü. Avustttrye. ebedi
dir . 
IJH.1 vA • ll ~ t..u • "' 

Graz, 3 (A.A.) - Hitıer, bu akşam 
burave. golnıl.~ttr. Sokaklar veı evler 
cıonatılrn ıştır. Stiryanm m erlcezl şim 
diye kadar bu d erece kalabahlt bir 
halk kütlesi görmomtştl. 

Hitler bu akşam burada. söyledt~l 
nutukta, 75 milyonluk canlı bir mll· 
Jetin müthiş enerjisi ve vasıtaları sa. 
vesinde Avusturyadaki sefaletin sil· 
ratıo ortadan Jrnlkacağınr söylomlş 
ve demiştil' ki: 

- "Dünyanın b n.hscdcgcldiği Avus. 
turya istikl11ini AYusturya milleti 
istihza llo ka l'ş1hyordu. ÇünkU bir 
Alman için tok bir istikla.l vardır. 
Büyük Alman vat:ı.nınm tstikHl.11.,. 

Müteakiben Hitler Almanyanm 
sulh siyasetini, İtalya ile muslihane 

·teşrlltl mesaisini anlatmış ve Alman 
milletinin hayat kuvvet.lerini olduğu 
gibi muhafaza etmek yolundaki ide· 
alini teyit eylemiştir. 
Avusturyadaki yahudi 
avukatlar 

Berlln, 3 (A.A.) - Adliye nezare
tinin neşrettiği blr emirname, Al· 
manyada yn.lıudi avttltat1ar bR.ltlun· 
da. earl tısulü A vusturyny::ı. da teş
mU etmektedir. AlJUanya.da. tatbik 
edilen usul mucibince 1914 senesi 
ağu11tosundan evvel baroda. mukay. 
yet bulunan, Almanya. veya ınütte· 
fikleri hesn bmn. lrnrbe tştJrnk eden 
ve cephede ba.ba yşya oğullarm1 kay 
beden yahudl avukatların meslekle· 
rine devam etmelerine mtimanattt e
dilmemektedir. 
Bulgerishrndaki Almanlar 

Burgaz, 3 (A.A.) - Dulgaristand& 
bulunmakta olan bütün Alman ve 
Avusturyalılar bugiln to:plnnarak 
Tessalla vapuruna binmişler ve Al
manya ile Avustur) anın birleşmesi 
için yapılmakta. olan ple~isltte rey
lerini kullanmışlardır. 

180 ,AYusturyıı.Iıdnn 178 1 (ev~t), 
ve bir ta.nesi (hnrır) cevabını ver· 
ml~tir. Diğer rey ltAğıdı boştur. 

379 Alman iso müttefiltan Hitler 
ve hlrleşme le hi n de r~y vf,!rmişler
'lr. 
Avııshıryanm nHmları 

Berlin, 4: (A.A. ) - Dün neşredllen 
Alman devlet bankaeıntn blô.nçosun
de. bu bankaya devredilmiı, olan 
milli Avusturya bırnkasınm 534 mil· 
yon altını b:aydedilm enıitıtir. 

Devlet b:ınknsınm nltın ... toku erı· 
ldal gibi 70 milyon mnrk olarak Stlfl· 
terilmektedfr. HaibuJd bu lrn.nknya.· 
mnıt A nıst ırya. bankası tn.ra fmdnn 
243 milyon şillng yani lG!l mUyoıı 
marlc yatınlmıştır. 

Dlğer nH\tliip hnncıeri gec;cn hı t
taya nlı;betle 432 milyon artmıştır. 

SERGIStNDE & GON 

BCJKREŞ 
ŞEHRiNDE 2 GON 

OTEL, VAPUR, TREN, YEMEK, 
GEZ.~1E HEPSi BERABER 

98 Lira 
30 Nisandan 1 Mayısa kadar 

Müracast: NA TT A latanbul 

Telefon: 44914 
•ı .............. 1!!!!111 .... ... 

• Romanyanın yeni hariciye nazırı Kon
ner, naıır oIUfU milnaııel>etiie Sovy~t ha
riciye komiseri Utvinota bir telgraf aön· 
dercırek nnunlQ sulh yolunda te9riki me
safdcn 1.f:Vk du;raçoğını bildirmi,, ayni 
mealde bir cevap almıştır. 

• A1men senelik te~klllh reisi naıır v011 
Sfrah Bitlerin dolr!u#U yer olan Braunau 
da dQn sekb bin kız ve erkek eocuk &nlln-
de l!IÖ')'ledHU :bir nutukta, Jfitlerln doAdu· 
gu fehir olmak itibarile Draunaı.ı'nun bn. 
tün Alman genellği için bir kftbe olac•· 
ğını söylemiştir. 

• Atman münakallt nazırı Darp Mütler, 
Ren nehri <izerJnde biri Speyer Btekl de 
Karlsruhe yakml:ırında olmak Ozere yeni 
iki bilyijk k~prüyü açmıştır. Du kl>prOler 
modern telıni!in birer Daheııeri olııra~ te. 
Uıkki edllmektedir. 

• "Sandey Taymis,. gaıetesinin Dqblln
den öğrencUAine fJÖt'e, lrlanr~ıı. batveklll 
müı:akereJerine devam etm1~k üzere 11Jnn
da tekrar Londraya gidecektir. 

• Paristeld srev hareketinin LU ve diler 
,-llAyet ~ehlrlerle sirayet edece{ti anlaşıl
Jıyor. Lilde Maransoılar ırev UAn edecek
lerini bildirmişlerdir. Angulemde, greT ha 
tinde bulunan bir rabrlkndan komyonl.1 
kftilıt ~ıkarma~a teşebbüs eden bir şoför 
grevciler tarafından aAır Jnrette yaralnn -

Otuz saniye 
cinayetinin sırrı 

mı~lJr. 

• 'J'unusdan bilc.liril<lilinc göre. Fran
ı; ız 52 inc;i han fırliasını mensup 21 bom 
bıJrdımnn tayyaresi cenubi Tnnusda ynpt
loc:ık ohm mattevrnlara iştirak etmek üze
re mezkur fehire ı;elmiştlr. 

• Şakodn bir llıtil&l }lareke!l vuku bul
mufsa da derhal vastırıloııştır. As~lerfn 
reisi Albay Toro h:ıricie ).;açmıştır. Bırcok 
tcvkifat yapılmıştır. 

• İtalyanın son sistemde y:ıpılmnkta O· 

lnrı "Benedetto Brln., denizalh gemisi To
rontoda denize in(llrllmlştir. 

• Yüksek Sovyet rnecfüi divanı Trenti
cfi Sovycllı:ır birliğinin Ankara büyilk el
ı:iliiline resmen tayin eylemt,lir. 

• Veni l\olombiya kabinesi tc~ekklil et
miştir. Uıırici~·c neıarcthıe Antonyo Roş:ı 
ta~·in edilmiştir. 

• Mareşal Voro~ilohın h3sta oldulU hak. 
kında eı::nebl memleketlerinde dolatan ha
berler Moskovada tekzip edilmektedir. ~~
re§alın 6ıhhati"ln rnükernmel oldul:u lemın 
edilmektedir. 

Hamallar 
_... Baştarafı J lnelde 

'deiumumiai Hikmet 0,ınattan sorduk, 
bize §U cevabı verdi.: 
"- Vil~yet idare heyeti biı:e bu iki 

zat hakkında txiyle bir ih~rın yapıldı .. 
ğmı bildirdi. Biz de meseleyi birinti 
istintak hakimliğine havale ettik. Halen 
tahkikat devam etınekedir. 
"Tan" gaıeteşlnde yazıldığı gibi. vtl!

yct idare heyeti bu gibi me&ele!cr hak
kında memurlı1r için lüzumu muhakeme 
karan veremez. Böyle ıuçlar memurin' 
muhakemat kanunu çerçeveıine gire. 
mez .. Tahkikat 1609 numaralı kanuı:ıun 
~er~eveai dahilinde yapılmakta.dır . ., 

Zannedildtğtne göre bu artma bil· 
ha11sa. Vtyanadan gelen altın 1'8 dO
ylz dolayıslle basıl olınuttur. 

Evrakı nalrdlye tedavülU 813 mll
yon artmıştır. Bu paranın bUyUk bir 
kramı lrnvvetll bir ihtima.Uo şillng 
yerine mark konulmaaın._4a_!tullanı· 
lacaktır. 

tefff'ya Turo 

Şüphesiz hatırlarııruz: Bundan: ay· 
tarca evvel, Pariste bir tUnı:l vagonun. 

da ,gayet esrarengiz ıurette ve 30 aa.
niye zarfında bir kadın öldürülmüştü. 

Lctiaya Turo ~mindeki bu gli:el ka· 
dmm CSJdUrUlmesindcki esrar §imdiye 
kadar hal1 anla§tlamamı§trr. 

Pariste bu ıon eeneleride bir çok ci· 
nayetler hep böyle: esrarengiz kalmış

tı. Bunlardan bir çoğunuh, nihayet 
meydana. çıkardan ''gizli ihtilal komi. 

tesi,, ile attkadar olduğu anla§Jldı ve bir 
çok muammalar bu suretle çöztlldü •. 

Tüneldeki otw: ıaniye cinayetinin de 
bu gizli komite ile alikadar olduiu ileri 

sürillmUttü. ÇUnkU bu kadının, ihtiUl
eilerc casusluk ettiği, ln!ndilerini ele 

vermek ihtimali ilıerine, komiteciler 
tarafından öldürlitdüğU tahmin edilmit· 
ti. 

Bugün Paris polis!, bu kaldmın ci· 
nayeti hakkında bir çolr ıeyler bildiği 
anlaşılan bir adamı tutmuştur. Bu eu· 
retle muammarun halledilecegi sanılı. 

yor .. ı 
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Entellicens Servisin en mqhur casuılanndan 

O akşam eve tekrar geldiğimiz zaman ilk 
giirdüğiimüz şey, yemek odesıoda 
ev sahibi Skarbekln cesedi oldu 

Kont dö Ni111 brovningioi ,Alman ça
susuna tevcih etmiş bir vaziyette bek
lerken ben de cepleıini boşalttım. }3ir 
t;ıbanca, bir sustalı, tıklım, tıklım dolu 
bir cUzuanı alıp kendi ceplerime koy~ 
ldum. Sonra Hans Fu~a: 

--: İkimizin arasında yUrUyecek:liniz-. 
Dedım. En ufak bir ~ilpheli :tarekette 
bu}unmaktan çekininiz. Çlinkil bu tak. 
dirde sizi derhal gebertiriz. Tabıınc(i]a
rnmzı cepl~rimizde tetik UstUnde. tu· 
tuyoruz. Anlaşıldı ı:nı?, 

Hain htin yüzüme bakarak cevap 
verdi: 

- Anladım. Merak etmeyin .. 
Başka bir §ey söylemeden ikimizin 

nrııaına ge~tL Odadan çıktık. Kapı dı· 
Jmda otomobille bizi bekliyen Van 
İzegemle, kimse tarafından rahatsız e. 
dilmeksizin. buluştuk. Arkaıdaşmıu: bizi 
görünce: 

- Bravo! dedi. Do~ dönmcdiğinizi 
görüyorum. Fakat misafirimizin yilıU 

ne hale glrmit?. 
Hana Fu~un yilzü, filhakikak, hiddet 

ve tces.sürdcn korkunç bir §ekle girmit
ti. Otomobile binmesini iıaret ettim .• 
Pe~inden bizde girdik. Arabanın per· 
~elerini indirdim ve mahpueµmunın 
gözlerini, kendisini nereye götürdüğU • 
müzU anlamamaaı i~in bağladım. Sür'at· 
le hareket ettik. 

Devriye Ye karı:ıkollann nazarı dik. 
k~tini celbetmemek i~in, daha tehUkcıiı 
0 n sahil yolunu takip ederek BrUj is· 
tik~metinde ilerledik. Şeijrin ctufında 
dolaşıp ''Serbest Belçika,, mensupların. 
dan birinin evinin önünde durduk. 

İçeriye girince Van f.zegem sordu: 
_,.. Bu ad<ı:nı ne yapmak fikrin!dtai· . , 

nıı: .• 

-.- fikrim onu lngilter~ye götürmek, 
-• .. _.. __ ...... _ ~--- -·-·•-A..t..._cı.•c;:-

di?mesi Uizım .. . 
İsmi Skarbek olan Bel~ikalı ev sahibi 

muhavereye karıştı: 
- Evde İ§inize yarayi.'!Cak yer var 

sanın;n., 

Onun peşinden evin bodrum katına 
i~dik. Oradaki hilerelerden birine gir • 
dık. Ev sah~bi: 

. -:- işte, dedi, burası sanırrm ki mUna. 
aıptır. Pen"ere•' 1 d - . . - .. ı o ma ıg[ gıhı kapısı 
ida uzun d . ı· . emır ı kalın meJedcndir. Da-
hz, yeni takt.rdık. 

- Hücre nasıl hava alıyor?. 
.. - Diğer hücrelerden.. Kapının Us

tunde ufacık bir delik var. 
Daha iyisini o sırada bulmak imkin· 

sızdı. Bodruma biraz saman, bir desti 
su, ekrnek · ve sNre koyduktan sonra 
Hans Fu k şu apatıp oradan ayrddık. 
. Mahpuı;umuzu alrp sahilde bizi bek
l~yecek olan bir İngiliz denizaltı gemi· 
ııne .. r· go urmek Uzere o aktam eve tek-
rar geldiğimiz zaman ilk gördliğümüı 
§:Y. yemek di~mda ev sahibi Skarbe
kın cesedi oldu. İki küreği arumda bir 
bıçak ıaplanmış olan zavallı, yerde can. 
aız yatıyordu. 

Hana Fu~a gelince; o kaybo1muıtu. 
Kont d" N' o ısle biribirimiıe hayret ve 

dehşetle b~§tık. 

Biz Yokken nasıl esrarengiz bir dram 
cereyawn etmiş ve Hana Fut kapalı bu~ 
lundugu Yerden nasıl çıkarak öldüre -
bilmişti?. 

Bunu tnhkik edip öğrenmeği daha 
sonraya bırakmak mecburiyeti"de idik 
ş· d'k' .. • 
s·~ 1 1 halde yapacağımız iş oradan 

ur atle uzaklaşmaktı. Hans Fuşun ci
nayet mahalline geleceği muhakkı•ktı .. 
Evden t"Jkt • • :s ıK, uzaklaştık ve Van tzegc· 
ı:rıı bulduk Biz" .. .. · ı goruııce: 

-Aman • d' Fu • ae ı, dikkat edelim. Hans 

H 
şun kayboluşu Zebrüjü altüst etti. 

er taraf on 
Mah d u anycr, evleri booıyorlar. 

pusu erhal gemi ki k n k' "h . ye na etme sa. 
ınm 1 1 tıyat]ı bir hareket olaeoktır 
Kont dö Nis t .. • eessurle başmı sal!adı: 
- O haydut · el' d' :> • şım 1 kimbilir nerede· 

ır. dedı. F~at alacağı olsun, bir da· 
h~ onu nerede görürsem tabancayı e· 
kıp odcrhal geberteceğim. . ç 

Van begem haykırdı: 
-; Ne diyorsunuz? Hanı Fuş kaçtı 

mı .. 

- Ka;ıııakla 1caln\Jdı, doatumuı 

SkarbeJci de öldürdü. 
- Felakçt Şu h.tdc burada tehli1'e. 

de:ıiniz .. Çüılkü Zebrüjde yapılan araş· 
tırmaları bizzat Hana Fuş idare ediyor. 

Sür'atle ka~lır.ınız .• 
Kont dö Nis nevmidane: 
- Kaçrr,~ıyıı .. Evet kaçmak lazım .. , 

Da.ima kaçmak .. Ne hayat ya Rabbi t.. 
- Ne yapacakıınıı? BaıkA çace yok 

ki .•. Tek başınıza yüzlerce Alman poli· 
si ve casusun~ kaqt koyamazıunız • 

Ben müdihqle ettim: 
- Haklısınız .. !mkans1zlık karşısın· 

da ne yilpabilirlz?. 
Kont 'dö Nis sordu: 
- Yani? Ne yapmamızı teklif edi ~ 

yorsunuz? 
- Eğer mağlubiyetimizin acısını çı· 

karmak ve ölen dostumuzun intikamını 
almak htlyorsak muvilkakten ortadan 
kaybolmak zarı.ıretindeyiz.. Fakat §C" 

refim üstUne söz veriyorum ki Hans 
Fuşun yıpttklarını kllt'iyyen ceıaaıı bt· 
rjkmıyicağnn.. , 

Kont dö Niı elimi sıkarr:ık azimle: 
- Sizinle bcınlberim, dedi. i.1tikamı. 

mızı almak için icap ederse öli.ime lı:a
dar ! .. 

Mtıkabele ettim: 
- Evet, icap edene ölUme kadar! 

Fakat f$mdiki h-1de bu civardan uzak· 
ıaııcaiız .• Bakınız ben ne ldügUnüyo -
rum: Hanş Fut crıeç Meziere gide. 
ccktlr. Çünkü Kayser ve Alman karar
glhı umumiıi orzıda bulunuyor. J3iz de 
Hans Fuşu takip ettiğimize göre oraya 
gideceğiz .. Bu vaziyette Meziere onun 
peıinden değil, ond.ın önce gitmemiz 
daha ihtiyatlı bir hareket olur. O Zeb· 
rUjde biıi araınak ic;in boş yere vtıldt 
kaybederken biı Mezicrdc mükemmel 
- ·- ıYi'llKemme1"Cıostu'\'n .• ıvıe,;ıere ııan
gi yoldan gitmek tasavvurundasınız? . 
· - Sahilde bizi bekliyen İngiliz de. 
ni:m!tı gemisin1den istifade ederiz. Ge
rni bizi Heyst civarında karaya çıkarır. 
Oradan Gand, Odenard, Şarlrua, Filip· 
vil, Rorua ve Şarlvil t<.orikiyle Meziere 
gideriz. Şarlvil ile Mezier araaında\ci 

Entellieens Servis ajanlanndan biri bi
ze melce temin eder ve icap eden diğer 
yardımlarda drı bulunur. 

Plintm nasıl?. 
- Bu vaziyette daha iyisini bulmağa 

imkan yok .. Fakat sür'atle hareket et. 
mek meeburiyetin'de oldulumuza göre 
ne vaııta ile seyahat edeeeğiı?. 

- Ganddan itibaren otomobille aeya· 
hat edebileceiimid sanıyorum. Fakat 
Heyst ile Gand, yZ1:1i sahille bu gehir a· 
ras1nda nakil vasıtasl bulıbileceğlmiri 
ı;annetmem. Bu yolu yürüyerek kat'c· 
deceğiı hor halde .. 

Van berem lifa karıttı: 
- Fl13:at Heyıtte ıizi bir otomobilin 

beklemesi mümkUndlir. 
- Bir otomobil nıi? Hangl otomobil? 
- Benim otomobil .. Ben gider, ıizi 

orada beklerim.. Tar madıklarma göre 
karadan seyahatte benim için tehlike 
yok. Halbuki ıiz ayni vaziyette defilıi· 
nb. 

Bu dostluk ni~aneıi beni çok mln. 
nettar bıraktı. Heyecanla: 

- Ne? dedim, bu fedakirlığı yapa
caksınu: ha?. Sizin için de tehlike bU.
biltiln gayri mevcut olmadtfım bildiği· 
ni:ı hı;.lde .• 

Van izegem lakaydane cevap verdi: 
- Biltün kuvvetimle ılzlere yardım 

etmek vazifem değil mi? tehlike vana 
ıte yapalım? Siz benden dtha bUyük 
tehlikelere göğüs germiyor musunu:r? 

Teklifi ka.bul edere1< ken:füine Heyat 
te mm.yyen bir yerde randevu vererek 
ayrıldık. 

Ertesi ıabah pfak vakti k:Ienizaltı 

gemisi bizi Heyıt civarında 11sız bir 
yerde karaya çıkardı. Vton tzegemi söı:. 
le~tiğimiı yerde bulamadık. Akıama 
kadar onu bog yere bekledikten ıonra 
aklbeti baklanda içbniz endişe ite dolu 
oldufu halde, fakat bir şey' yapmak ik
tidarmdn da bulunmadığımız için, yo
la çıktık. 

'(Devamı var~ 

= 
AnD<arra mektupları : '1J -

Dev adımlarla tera ............ ~i 
eden Ankarada 

iki sene ayrılıktan 
sonra neler 

gördüm 
Sabah trenleıi niçin 

bukadar ıağbet 
görügoı· 

Tnm iki sene ayrılıktan sonra, 
gecen hafta bir fırsatını bulup, An· 
karayı tekrar ziyaret edebildim. 

Bir pazar sabahı erkenden kalkıı.
rak Haydarpa!jadan saat 9 da hare
ket eoecek trene darıdarma yetiJiC
blldlm. Pazar olmasma. rağmen, sa
bah kalkıp akşam Ankaraya ,·aran'. 
bizim tren tıklım tıklım yolcu ile 
doluydu. Devlet Demlryollnrımn, 

evvelce yalnı~ haftada uc ,.uııe mun.: 
hasır olan sabah trenlerini hergUne 
teşmil etmekle hakikatte iyi btr iş 
yaptlğI ilk anda balll oluyordu. 

Ankara yolcularının bUyUk bir 
ekseriyeti, gündüz yolculuğunu gece 
yolcnluğuna tercih ediyorlardı. 

Trende çok kalabalık bulunmasma 
rağmen herkes rabnttı. Ben de bir 
yer bulup yerleştim. 

Yeni ve zıı.rlt vıntı.ıar arasrndan 
hızla gccerek Penı:Uğe vardık. Sonra 
iee, lzmit kağıt tabrlkaemın geniş 

bir aahayı imar etmoltle kalmıyara.k 
lzmite göze çarpan bir canlılık ver
diğini de görüyoruz. Sapancada 
başlayan yağmur Eektşebire kadar 
devam etti. Ortalık karardığı zaman 
Puln.tlrya gelmiş bulunuyorduk. Bir 
az sonra modern Etımesut nahiyesi
ni de geçtik. Herkesde hnzırlık baş
ladı, Çiftlik ve nihayet bol rşıkJnrile 
Ankara. görUndU . 

Saat tam 9 Anlrnranın 
tasyonund:ı) ız. Asıl bina. 

b1 lesfsiıt?n~ taıiı~mtanmasrna ha;_ 
retle çahşılan bu bina; insana fnah
Irk veriyor. Aydınlık Ye tertemiz ge

niş bir salondan çıkmca iyi tanzim 
edilmiş Mr meydanda sağ tarafta 
sıralanmış otomobilicri, sol tarafta 
mUl<ellef otobüsleri görüyoruz. Yeni-

. şehirde bulunan blr dostumun evine 
gitmek Uzere otobUae atlndım. 10 da.
ldka gecmeden gideceğim e,·ın so
lrnk bnşınn geldik. 

Fnkat hayret! BuroJarr o ka.dur 
değişmiş ki ... Etrartnkl arsalar apar 
tımanlara tnkılAp etmiş, sağında so
lunda nlAmetl tarıka olarak hatırım 

da kalan binalar da tadil edilerek 
şektııerlni değiştirmiş. Fazla olarak 
aziz dostumuz da. evine bazı UAveler 
yaparnk hem şeklini ve hem de ren
gini değiştirmemiş mi? HUlAsa oku
yucularım benim g1bl ömrUnUn 9 
1&neılnl Ankarada. geçtrmlt bir a. 
dam 2 sene evvel ayrıldıit Ankara
dakl bir dostun evini bir hayli tered~ 
<lUtıerden sonra gUç hal ne buldu. 
Ben kan ter içinde meseleyi anlatır
ken ev halkı da gtllUyordu. 

Anka.ranın kıymetli vallıl ve yo
rulmaz belediye relıl bUtUn caddele· 
rl asfalt yaptırmııJ. Mevcut alaçlara 
yenilerini 11Ave etmı,. Her taraf 
tertemiz. 

Ankara şoförleri muhakkak kl bu 
hususta leta.nbuldakl mealektaşlnrı
na nazaran tok taınt adamlardır: 

Yenlşehtrden Çankayaya kadar u
zanan ana cadde Uzerlnde bilhassa 
Sıhhat bakanlığındım Kmlny bahçe
sine kadar tki taraf apartımanla dol 
muş. Yeni pasta.neler. dUkkA.nlar a
çılmış tren köprUsUnUn ötesinde Kız 

l"ukardn: Anknranm yeni i tasyonn, ortnda YC nlttn: Ycniı::chtrdcıı mı , 
nmııznr:ı .. 

Enstlt\1.slinUn yanında dil, coğrafya 

fakUltesi binasının temeli kazılıyor. 
Biraz ötede stüdyo binası tnmnmlan-
mış onun ilerisinde Hava kurumu 

merkezinin arkasında TUrkkuşu 

mektebini ve Hukuk fakültesinin 
yan1ba~mde. Ankaranrn en şık blna
smr görüyoruz: Belediyeler bankasr. 

Bu bina ucuzluğu oisbetinde çok 
zarif ve mükemmel bir binadır. HA.

kimlyetl Milliye meydanmda rah
metlt Taş hanın yerinde yeni yapıl-

makta olan Sümerbank binasr yük
selmiş. Fakat herşeyde isabetli ka
rarlar veren Ankara belediyesi vo 
imar komisyonu bunu nasıl göreme
miş? SUmerbank bloasmm çephesl 
yalnız meydanı clrkln göstermekle 
kl\lmnmış üstelik !ş bankasını da krs 

men kapatmıştır. Halbuki bina beş, 
on metro geride yaptlmış olsaydı bu 
c;irklnltk olmazdı. 

Şl!lldi meydanda bir haylt lstlm
lA.ke ınzum hasıl olacak ve belki de 

zıı!er Abidesinin o zııman de.ha muna 

slp bir ycro kalchrılmasrna lUzum g8 
rülecektir.Bu takdirde heykelin l\Ioc 
lls bahçesinin alt ltBşcsinde istasyon 
ca.ddcsinln dörtyol ağzmdald daire
ye n:ı.kledlleceğl rivayeti de şayldlr~ 
Bu rivayetlerin hakikat olması mo
dern Anlrnra şehrinin blrkat daha 
ı;Uzelleşmeslne meydan verecektir. 

ıstanoul radyosu 

.t - NISl.V - 938 - PAZART'SSI 

AKŞAM NESRlYA'l'I - Suat: 18,30 PlAk· 
la dans musikisi. 19,15 Çocuklara masal: 
Bayan Nine. 19,55 borsa haberleri. 20 Rı
fat "cı nrkudnşlnrı tnrııfındnn Türk musi
kisi ve hnll· şarkıları. 20,45 Jla'\'a rııporu. 
20,48 Ömer nızn farnfındnn nrapcn SÖl lev. 
21 Fasıl sıız hl'ycti: İbrahim ,.c arkadaşla
rı tarafın dan, (Sant nynrı). 21,45 Rudyo 
fonik teımıil: Stüclyo orkestrası refıılmlile 
(Thais). 2~,15 Ajans haberleri. 22,30 Pltık
la sololar, orıern ve operet pnrcaları. 22,5() 
Son h:ıbcrlcr ve ertesi günün progrnmı. 

23 Son. 

NE O KAL Mi 
GRiP - NEZLE 

BAŞ v 
AGRILARI 

- NEVRALJi 
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ARTRiTiZM 



Balı kesirde . ·-r 
Sinemanın ·en emin, en popüler aktörle- Etilere ait 
rlnden biri olan Spenser 11rasl, 1.-oretta eserler çıktı 

Yuog'o görilnee ürperdi 
- 34 - Balı.Tceair, (HUSU1Ji) - Şehrimizde 

Gazete ayni zamanda, aktörlerle çiçekli, beyaz jpekten bir robdöşa.mbr inşasına başlanılan doğumevinin te • 
ıahne vazilerine reklam siltunlan sa· vıu-dı ve o, bana. Paristen, filmlerin • melleri kazılırken eski devirlere ait 
tar. Buraya alakadarın resmile sayfa- den, çocuklara k&r§ı olan sevgisinden kıymetli eaerler çıkmıştır. Söylendiği
yı dolduran bir yazı konur. Bu olduk· bahsederken, ben de onun harlkullde ne göre bu eserler Eti Tllrkle.rine ait
ça pahalıdır. ' çehresi arkasında, Holivudun en gU _ tir. Temel kazılan yerin bazı JasmılL 

Ara sıra, "gueteci . lokantacı,. bir zel, belki en parlak çahreslni okuyor- rmda kaldınm da meydana çıkmıfttr. 
yıldıza tesadüf ederek ona giililmser dum. Söylendiğine göre bu C9erler Eti Tllrk-
ve §Öyle mınldar: Ben, burada herkesin bildiği bir §e·, !erine aitUr. Temel kazılan yerin bazı 

- Artık "Trokadcro,.da göriilmü· yi okuyordum. Lorettc, çok genç ya- klsımlannda kaldımn da. meydana 
yorsunuz. Çehrcnizi gazetede görmek gında, bugün unutulan Grant Vayter çıkmıştır. Söylendiğine göre, bu eeer
bile nasib olmuyor. adında bir aktörle evlenmigti. Bundan ler, vehrimizin tarihini eski Eti TUrk· 

O zaman yıldız sararır ve dehşet iki sene evvel ayrıldılar. Loretta, Spen leıi medeniyetine kadar aydınlatmak-
içinde titriyen bir ~le cevap verir: •ser Tr:asiye tesadilf etti. Seviştiler. fadır. Balıkesir tarihi §imdiye kadar 

Yurdun 
Dil eki eri 
Tasarruf iyi ama-

Menin it memleketidir. Bu itt
barla ba7at hemen hemen hiç 

durma; takat t.uarrut ka7gustlc 

elektrtkJer sabahtan çok enel 
söner. 

Bu halden btlttln it &damlan 

kadar u.brta tefkjl&tı da flk&7et-
J 

çldlr. Çilnktl bitin hmmJık T&k&-

lan 1M>k1&klarm slftrl ksranbkJaş

t:ığt, hallan derin u7kuya <1at<hR1 
bu P.amanda olu1orm11ş. 

Tual'l'Uf her ışıe çok IJidJr a
ma zarurlden deıttı. fnzull4en kıs
mak ŞArtlle. 

MERSİNLi 

' NlBAN - 1938 

Ödemiş'in şirİJ 
sayfiyesi 

Birgi nahiyesi modern bir 
mesire oluyor 

Birgi, (Husu.af) - Birgi ôdeınl Şi 
en eirin bir nahiyesidir. Kazaya 
kllometre mesafede bulunması da, 
ttln Ödemltlilerin bu gUzelliklerdell No 
tifade etmelerine imkan vermekte4easını 

Ödemlşliler, bahar ve yazın e1ıfRoine 
paz.arlarım burada geçirirler. 'sel tt 

Hü.kfunet konağmm metruk ars'.çevrll 
temlı.lettlrllmiş, buraya bol ağaç Ça ko 
danlan dikllmlştir. JUmdo 

- Hasta idim, biliyormnuz. Esasen Trasi onunla evlenmek için, her aeyi Roma tarihinden ileri malftm değildi. 
ben de yarın telefon ederek bana ya· feda etmeye hazırdı. Loretta ba§ıru Şimdiyse Etilerden itibaren ncskOn 
rnn sUtun tahsis edilmesini istlyecek salladı: •'ikinci defa evlenemem. Ben bulunduğu kazılan toprakla. karıeık 
tim. ancak insanlar için bopndım. Fakat bir halde dı§a.11Ya ablan bu eserlerden 

Tann için, daima bir zevcim var... ania.ıılmaktadır. Bir buçuk metre dol-

Birkaç sene .zarfında. burası bir kerke 
nı halini alacaktır. Cami yanındİdızrn 
arsa 117.erine kUbik bir belediye biııtruz. 
ya.pbnlmış, et:raf ında bUyük bir psl Şl 
kunılmU§tur. Parkta bir de radyo ,i(evlr 

111.:sııwww::::m:ım:aıınıınııa:111aııaa:am:ı11a11aıu1111111).1&a:ııuıı•maa:Iİİ·n dir. <! · f o 
Gelen millflrler hem racln 1 m 

AŞK ve lMAN 
Spenser Traai dostlarile :xemek yi. 

yor. Bu, sinemanın en emin, en po
pUler aktörlerinden biridir. Kendisi 
tiyatrodan sinemaya intisap etmiştir. 
Çok tecrUbeli ve denenmiş bir 88.ll8.t· 
kardır. Macerası yoktur, ciddtdir, 
merttir. Buna rağmen. .. 

Gayet dindar ve mistik olan bu ma toprak içinde Roma ve Yunan e. 
genç kadm, dinin emirlerine itaatsiz. serleriyle daha altta eski kaldınm ve 
lik göstermek istemiyor, aşkını imanı.. onun altında da Eti eserlerj bu,nndu. 
na feda ediyordu. Spenser mücadele ğu anlnşılmaktadtr. Mesele tetkik edil-

etti, yelvardı. Fakat mağlflp oldu. 1n . mektcdir. 

Menemende 
KUrDk moklnest ile 

tarlalar temi zleolyor 

Buna rağmen, bu anda, kelimeleri 
ağzında birdenbire donuyor. Gözka
paklan çarpıyor, dudaktan biraz ta· 
ka11Us ediyor. Bu bir saniye atlrllyor. 
Sonra tekrar mükAlemesine devam e
diyor. Bir kadın içeriye girmiş ve 
kendisini birkaç dostunun beklediği 
bir masaya oturmll§tu. O da, Speruıer 
Trasiyi görUnce Urpermieti. Bu kadın 
Loretta Yungdur. 

kisarı hayale uğramıı, bitkin bir 
halde, ondan uzaklqtı. Loretta onu 
geriye çağırmak için en kUçUk bir ha
reket dahi yapmadı. Buna rağmen 
mUthig bir ıstırap çekti. 

Bartında yol 
faaliyetl başladı 

Menemen, (HU8US!) - Ekin tarla -
lannda bUyUk zararlar ika eden kurt· 
lerm imhası için, beygirle mtttehar • 
rik körük makineleri gethilmiı ve fa· 
aliyete geçllml§tlr. 

Bu makine, bir beygir tarafmdan 
çekilmekte ve bir taraftan da k&ilğU 
vasıtaslle ekin tarlalarma öldilrilctt 
ilAç saçmaktadır. Bu illç, muzır hay
vanlan itltf etmektedir. 

Orada bulunduğum. esnada, çiçek -
lerle bernber bir mektup getirdiler. 
Genç kadın bunlara baktı, mektubu o
kudu, ağır ağır yırttı. Adeti. pşkm. 
lıkla ldğıt parça1a.rmı alevlere attı. 

Bir müddet, bqmı önUııe lğerek, ha
reketsiz kaldı. 

Her birisinin etrafında kahkahalar 
Ben dıpnya çıkarken, yıldızın 

.. vicdan direktörU,, olan ihtiyar papas 
ve gevez.elik var. Buna rağmen onlar, 
yalnız blrlbirlerini dilşiinllyorlar. Na· 
zarlan biran karşılqıyor, biraz mah· • • 

içeriye giriyordu. 
• • • 

zun birer tebessüm teati ediyor, son· öğleden sonra, saat ikide, çölden 
rı bqlannı çeviriyorlar.. Holivuda d<>lru dönüyor :Ye acele erli. 

Loretta Yung, Salt Lake City'de yorum. Asfalt cadde son derece gUzel 
doğmug fakat küçuk lJlr ..-.. .......... .rılan ve dU7.dUr. Bunun için gaze basıyo • 
baba.sile annesi, kendisi henUz çocuk- - · "'--~'"- .u: -=1 

''"' ,.:ı-- -~~' 
ken, gelip Holivudda yerleşmişlerdi. sUratten fazla gitmemem icab ettiği. 
Fakirdiler. Ablası Polli figilranlık ya· ni biliyorum. Fakat her ne olursa ol· 

pıyordu. Bir gUn evde bulunmadığı ~~;denbire uzaktan motosikletli bir 
bir sırada telef on çaldı. O zaman on 
sekiz yqlannda olan ve leyli mektep
ten henUz çıkan Loretta telefonu aç· 

· tı ve §unları duydu: 
- Allo, ben sahne vazii ve rejisör 

M.erven Lö Rua, hemen matmazel 
Yunga ihtiyacımız var. 

Loretta ablasının nerede .olduğunu 
bilmiyordu. Fakat ablası stildyoya 
gitmediği takdirde, bir gündeliğin ve 
belki de haftalığının kaybedileceğini, 
sahne vaziinin kızacağını ve Polli de 
belki de kovulacağını pekala biliyor
du. 

Bir çeyrek saat sonra genç bir kız 
stüdyoya gelip şöyle diyordu. 

- Ben matmazel Yungum. Beni 
Möayö Mcrven Lö Rua çağırdı. 

Genç kızı içeriye aldılar. Sahne va· 
zii kaılannı çattı: 

- Ben vakıa bir matmazel Yung 
çağırdım, ama, bunu değil. 
- Ben onun kardeşiyim, onu istih!Af 
edebilirim. Bırakın ben de taliimi de· 
neyim. 

Merven Lö Rua bu harikulade temiz 
ve vaalh çehreye, mavi gözlere, yu· 
varlak dudaklı güzel ağıza baktı ,.e 
lbir sevki tabiiyle şöyle dedi: 

- Gidip makyajınızı yaptırın. 
Telef on çalındığı zaman evde olmı· 

yan ablası, yani Polli Yung hali figil· 
ranhk yapmaktadır. Loretta ise bu
gün, sinemanın en büyük on yıldızın
dan biridir ve Holivud en fazla ona 
gilvenlyor. 

DİNDAR YILDIZ 
Şimdi, (Vandom) da ona b:ıkarken, 

ona yapbğım ilk ziyareti düşünü)·o· 
rwn. Kendisi Sun.set Bulvarda, Bo
verley Bilisin yukarsında, sade bir 
evde ikamet ediyor. 

EvlAtlık olarak aldığı küçücük bir 
kız bahçede bir köpekle oynuyordu. 
Onu gayet sade dl>§enmie. sıcak gölge
lerle dolu bir odada, btr koltukta o -
turmuı vaziy""' ... • ~örmüıtUm. Şömi • 
nede odun fllce bak alev saçarak ya
nıyordµ .. .ı gazetesin•nde büyilk pembe 

polis memurunun san lekesini görü
yorum. SUrati azaltıyorum. Çok geç! 
Bir dUdUk sesi, durmamı emrediyor. 

San gömlekli, çizmeli, geni§ mika 
gözlUklU ve baldırında kocaman ta -
bancalı bir polis memuru, otomobili. 
min kaJ.?ısma yaklaşıyor. 

- Çok hızlı gidiyorsunuz. 
- Biliyorum. 
- Ehliyetnamenizi verin! 
Kalifomiya ehlfyetnamem yok. Ar. 

sız bir şekilde ona J<"ransız ebliyetna· 
memi gösteriyorum. Polis memuru, 
Patis polis müdürü tarııfından imza
lanmış kırmızı ehliyetnamemi gö -
rünce, hakikaten kendisiyle alay etti
ğimi zannediyor. 

- Siz sarhoşsunuz! 
Diye bağırıyor ve motosikletini yo. 

lun kenarına ittikten sonra, benim 
yerime oturuyor \'e gaze basıyor. 

Ona nazikane bir tavırla soruyo -
rum: 

- Nereye gidiyoruz? 
- Doğru hapishaneye. 
Filhakika kUçUk bir koye geliyoruz 

ve beni hapishaneye kapatıyorlar. 
Herhalde küçük beyaz kızlara teca . 
vüz etmek suçuyla yakalanan ve mü.. 
temadiyen bana bakarn.k alay eden bir 
zencinin ref akalindc, orada bir saat 
müddetle kalıyorum. 

Nihayet beni alıp polislerin \ e· dok 
tor olan bir ihtiyarın bulundukları bır 
büroya kötUrdillcr. 

Amir olduğu anlaşılan polislerden 
biri: 

- Dok. dedi, bu adamın sarhoş o~ 
lup olmadığını anlayın. 

Doktor beni bir sürü tccriibcdcn 
geçiriyor, yerde çizilmiş düz bir hat 
üzerinde yürütüyor, gözlerim kapalı 
olduğu halde, sol iearct pamınğnnla, 
süratle burnumun ucuna dokunmamı 
söylUyor. Bir çeyrek saat süren bu id
manlardan sonra da, benim sarhoş ol· 
madığımı beyan ediyor. 

Bunun üzerine, beni derhal, sinema. 
nm maruf eşbashıdan olan, favorili 

Bartın, (Husust - Kış mevsimi -
nln geçmesi dolayıslle, Kaymakam
lık. köy yollarında faaliyete gecU -
meal için m'uhtarlara emir vermiş
tir. 

tık iş olara'k, Kozcuğaz ve. Alnt 
yollarında tamirata başlanacakbr. 

Yol çavuşları tayin edilmiş, hazır 
hklara başlanmışbr. Bu fkl yolun 
tamiri işfodc, alAkıılı 40 köy çalışa-' 
cakt1r. 

~lr kaç ay Unce 1halesl 7apılmtş 
,_ ... _ .......... 
yapılamamış olan Kokaksu yolun • 

dakl menfezlerin lntuına da batla.
ıımışur. 

Evvelce kö7ltller tarafından ~hp 
tahılaatınzlıktan ikmal edllememlf 
olan Kurucqlleclde klJ7 7olun11D 7a.
pılmasına da bu aene bqJanacaktlr. 
Bu lnp.at için k..-. emrindeki :tOY 
k~ylWere 7ardrm edllecekttr. 

Koca Sinan'ın Anadoluda 
en muhteşem eseri 

Manisa, Huaual 
- Vali doktor 
Lütfi Kırdarm. 

Manlaadakl tarl -
ht eserleri lh7a l· 
çln sarfetUll ga7 
retten bllhua& 
koca Slnanm ta.
heserl olan Mura
diye camii fazla 
pay almıştır. Mu
radiye camtl, sı. 
naınm Anadolu ı. 
çlndekt eserleri -
nln en gtlsell Te 
en muhteteml -
dlr. Birkaç yıl On 
ce bazı hulı dtı
şnnceler yUztın -
den bir takım ln
sa hız eller tara • 
tından imar de • 
itil. bllAkls harap 
edilmiş olan bu 
koca eser, bugln 
mamur bir lblde 
halini almtt oldu
ğundan etrafta 
allka uyandır -
mış ·'·e bazı turlıt 
Jer t a r a t ı n
dan t et k l k 
l\}evzuu olmuş -
tur. Son iki ay i
çinde Muradiye 
şaheseri ıs turist 

t n rnfından tetkik edilmiştir. Resimde görUlen kapı kısmının Tlrk mima
risi ve TUrk ctnlsln1n en canlı eseri olduğu da tİlve edilmekte ve her turla
tin objektifine alındığı temin olunmktadır. 

beyaz g·ır saçlı bir hakimin karşısına 
çıkarıyorlar. 

Hakim bana şöyle diyor: 
- Centilmen, siz üç şeyle itham e· 

diliyorsunuz: sarhoş olduğunuz halde 
otomobil kullanmakla, çok süratli git. 
mckle ve bu memleketin cliliyctna. • 
mesinc malik olmamakla. Doktor sizi 
birinci suçtan muaf tutuyor. İkinci 
suç olan süratli gitmenin ise, belki 

tarifesini bilirsiniz. Meşru sürat olan 
45 ilden fazla her mil için bir do
lar ceza. Polis memmıı kronometro&I· 
le, sizin 75 mll 8'1ratle yol &ldıimm 
tesbit etmietır. Muhtemel bir yanlıe
lık olarak 5 mili hazfediyonmı. Geri
ye 70 mil kalır. 45 den 70 e varmağa 
25 ister. Bana 25 dolarlık bir cer.a 
bo'N'Jusunuz. 

,dinlemekte ~ hem de çiçek pltsmı 
telleri arasında e~lenmekte lı m 

0 ' ın bU 
tirllı&t etmektedirler. Üç kilo dibi ro 
trelik yol da f08e olarak yapılmış, Ohlr 
tarafa ağaçlar dikilıniştir. Çarşıda ki ;,.? 
cetme yaptırılmıı, ufacık nahiy~ yapn 
elektrik tesisatı vUcuda gctiriını• ha 1 
flmdllik imkAMtz görUldUğUnden ıu• ııv~t 
llmbalan almmıt ve rşık ihtir' dam 
atılacaktır. lcbe 

Şimdi belediye tarafından bir ~ mln 
ve mükemmel bir de gazino yaptırı• vır e 
caktır. Bunların temeli gelecek ha!' ve J 
a?Jacaktı.. gUze 

Nahiyeye bağlı köylerde de fa.Jtuv 
Jet vanbr. Kama.kçı köyünde beledif olm 
tealdlttı yapılmıt, muntazam yoUsl m a 
açılm'f, etrafa ağaçlar dikilmiştir. rlnl 

ÖdemJfln maruf Bozdağmda bJ koc 
dal spor Jnııtlbtl açılm11, 1860 metı' bllr 
lrttfamdald bu dağda bir de ka~ me ...... ... __ ..__._ -

Trakya da zrrı 

300 bin koyun~~ 
aşllanıyor mo 

JDıllme, (HmR»f) - Trakya. tay ~ki b 
bola bllytltme çlftllkleri yeni ya vtl Bu 
lan tcplamlfbr. Bunlar 160 ı buıacaJ:Ycr 
ve pJecek lap. kadar çiftlikte büyf bu 
tWeoektlr. Bu çiftliğin geleck seti. evle 
mut ftklletlnln yardımile 500 <J mn 
muı bekleniyor. BUtUn villyetıeıfken 
aygır depoları bu sene daha genişli)" 
cek, Atımduraklarmm sa.yun 31 e bil 
çıkacak ve Nlaaıı, Mayıs aylarınl~as 

r .. ra 
tam on merkeme sun'i tohumlama Y' nı 
pıla.caktır. ntba.harda 5 yıllık şarbdı ~ 
&IJ8I 3 yıl programında tatbike bslı~~sl 
lanacaktır. B 

Her yıl 300,000 koyuna aşı tat1'fıe 
olunuyor. Aynca eneme böl~ ,, 
de Burdl8o alet.lerile eneme iılertd ne 
devam ediliyor. 

Yurddan 
KUc;Uk Haberler 

• Bunanın Akçalar kOytınde ya 
1ı btr mıntaka okulunun kurulnı 
kararlaetınlmJft.Ir. 

• Bursanın nefis eeftalt Teren 
façlanna musallat olan ha.tar& 

mtıcadeleye baolanmıştır. zıraa 
TeklleU bu itin en kısa 
bqanlmuı için Bursaaa 
yapmlfbl'· 

• Merlnoa koyunu yetiştirmek ıİ 
iki aenedlr yapılan tohumlama ftf bol 
l17eUnln neUcelerlnl tetkik ed~hın 
he7et Bul'l&J'& dDnmilştllr. Tob1l du. 
lama yapılan tık senenin yüzde ~'"e 
mıt -ve bu aenenln de yUzde elli buc: 
dulu anlatılmıotır. Gelecek ee ka<l 
200 bin koyun aşıla.nacaktır. .Jları 

• bmlr halkavi, evlerinde çall'Jscc.: 
ba7anların yaptıkları işler fçln flhı 
ıatış matazası açmağa karar ,. il ı 
mtıUr. mi~ 

• bmlrde Karşıyaka.da Emine Fal 
dında bir -kadının Ukmektebe gt~ m 
9 yaşmdakt kızını talimat vore n 1 

komtunun evinden para ça1JI1 11.ııf 
sevketUil anlaşılmış ve ıurk r 
haDse mahkQm odllmfstlr. 



Norma, Mari 
Antuvanet rolüne 

hazırlanıyor 
Şimdiden elli altı dekoı hazırlandı; filmde 

en meşhur aı l!slltrin ıollJ IJU 
Norma Şerar deıılııca hemen ko

asınıu 010.mllnden evvel çevirdiği 

• oineo ve JUUyet filmindeki çok gti

el İtalyan dansı geliyor. Bu filmin 
evrilmesinden kısa bir zaman son
a kocası lrving Talberg öldU. Bu ö-
Umden sonra Norma Şerer etUdyoytı 

rkettt • İki senedir ki ıevlmli yıl· 
ızın hiç bir yeni fllmlni göremiyo
uz. 
Şimdi, Norma Şerer, yeni bir film 

evlrmeğe başlıyor. Garip bir tesa-
u! ~seri olarak Norma Şerer bu ye
l filminde de dansedecektlr. Fllmln 

smf Mart Antuvanettfr. Avusturra-
ı meşhur muharrir Stefan Suvayg' • 

blltün dlllere tevrtlmlş olan tart ... 
t romanından alınmıştır. Fııtnltı 
lrçok sahnelerinde Norma Serer es
i Fransız ve Avusturya dansları 
apacaktır. Onun için artist ftlmfne 

başla.maclan evvel uzun mUddet Ho· 
lfvutun en meşhur dans hocası ma

am Albertlna Raşrn yanında bir ta
lebe gibi çalışmıştır. ÇUnkli bu t\l• 
mln tık çerçevesini ölen kocası tas
vir etmişti.. Norma Şererin Rorneo 

e Jiıllyet filmindeki danshmm pek 
güzel bulan kocası bllhaqa Mart An
uvanet filminde çok dana sabnelerl 
olmasını istemişti. Binaenaleyh Nor
ma Şerer bu filmdeki rakı sahnele. 
rinin çok gUzel olmasını, pek sevdiği 
kocasının hatırasına ve dehasına bir 
hürmet nişanesi olarak telft.kki et· 
mektedlr. " . ~ 

- • ............... - .t ..... ·- '••"· • • f ~" ··~ i 1 • 

zırlanmıotır. No,rma Şerer •tadyc>la ı ' ••uclırcblma ._. ı.eat att8dece1Eler 
kocasının ölUmUnden duydut;u derin mi? Franım lhtttAU ftlmde bllJ1Ut blr 
stırabı tatlı bir tebessüm maskesi yer tntnuyacak •. Ben daha ziyade 
altında glzlemete çahoarak dolaşı~ Mart Antu\'anettn ta gentlltlnden, 

or. Oturduğu odaya gayet kıymetli Viyanadaki 7aşa7ışından haşla1an 
obllyalarıa münasebet almayan es kutu taliin bu kadınm haratı tizerin

ki bir tuvalet masası yerleştirmiştir. de ne meşum bir rol 07nadJiı1n &n· 

u masa kocasının bir hatırasıdır. latmağa tahşa<"atun.,, 
crytızünde hiçbir kuvvet Normayı Norma Şerer, daha sonra oyun ar. 
u masadan ayıramaz. ÇUnkü, daha kadaşlarından bahsetmiştir. Yt1dız 
vlenmeden çok zaman evvel. Nor- beraber çalıştığı arkadaşlarını bol 
a ilk filmini çevirirken, kocasının bol methetmiş, hepsi hakkında tak-

endlslne hediye ettiği bir masadır. dlrkflr cümleler söylemlttlr. Btlbaa
Norma Şererln ·Fransa tarihile, sa filmde Franaız kraliçesinin lşrln 

llhaesa bllyUk Fransız thtl1Allle mu roıunu oynayacak olan Akset dl'ı 
asebett olan blr film çevirmesi ı.•erren ve on be,ınct Lutyl canJandı
ranııada blr allka. uyandırmıştır. racak olan Con Barlmor ile beyaz 
lr Fransız gazetecisi Mart Antuva. perdede Dük dö Bari olarak g(Jrece. 
et roJUna hazırlanırken duyduğu timiz GJadea JorJun yent filmde de 
isler hakkında Norma Şeret ne , harikalar yaratacaktannı uzun uza
örUşmUştnr. Yıldız tatlı bir tevazu- dıya anlatmıştır. Bu filmde kadın 
le şunları söylemı,ur: sanatkArlardan Antta Lulı, prenses 
••-Fransızlar, bu tllml (evlrlrken r~anbal rolllnU yapacaktır. 

e rapnıak istediğimi bilmem kJ an- Sessiz film devrinde• birinci ımuf 
aya<'altlar mı? Bu rolü ornamftğR yıldızlar arasına kn.dar )11,ksetmı,, 

fakat sesli filmle beraber ~hretlni 
kaybetmiş. gölgede k1tlarak unutul· 
muo olan May Buo da uzan stneler· 
den sonra ilk defa olarak bu filmde 
görllnecektlr. 

Kı11uraJ 'Llda Robertt ha~ata bol
l gU)Qyor, ba)·at da hor tUrlU reta

b11 glb~I tıldıF.dan eslrgem.l7or
u. ''*'hli bir palyaçonun kızı olan 
e babaaııe beraber dlln7anm dört 
tıca.ğrnı treaen. ha aanatk&r, Amerl

·9U~ bir tiyatroda komedl aktrisi o
ak 1erleşnıı,ıı. Oradan sinemara 1 
m.lş, birkaç film çevtnni(lti. D:ı 

hnlerden "l\lllyonlak miras .. isim· ! 
film P nuan dikkati celbet- 1 
şti. Aktris rılda olmak bere idi. 

akat damar tıkanması 1ÖZllnden an 
IZIIı Hl8verdt ve bu ımretle htll;rala.
talıak.kuk etmeden llÖndll. 

\~11,am Povel baiınak1aPmdan a
moUyat olmak bere baatane7e Jl&k. 
ledllmlfttr. RanatklnD bir aenf'den. 
enel sahne ba7atma 46nemfJ'ece
gtııden korkal111or. PoveUn bNtalıll 
epqrce MktcUr. !>oktorlar daha evvel 
am~ltyat olmMIJu tAvıd,e ediyorlar
dı. Fakat artht m11kavelestne A4ık 

IspenyoJ şapkaları pek moda 
Son senelerde bayanların şapkala.rı şekilden şekle 

girdi. Her §eyde olduğu gibi şapka da bir inkılap 
devresi geçiriyor. Şimdıye· kadar pek moda olan ka· 
dife şapkalar artık tarihe karışmak üz.eredir. Bugü· 
nün kadın şapkaları renkli kumaşlardan ve çiçekler. 
den ibarettir. 

Bu yıl, bin bir gti7.elin başını süsliyecek, saçları
nın rengine renk katacak yeni bir moda çıkmış bu· 
lunuyor: İspanyol şapkalan ... Kadınlar, her neden. 
ae, İspanyol tarzında §apkaları, kanlı bir kardet bo
ğuşmasının sembolü gibi başlarında taşımaktan zevk 
duyuyorlar ..• Bu §apkalarm çoğunda birer demet ha. 
Hnde çiçek bulunmaktadır. AlTUpalı kadınlar, 1900 
yıllarmda da şapkalannda böyle buket halinde çiçek 
taşırlardı. Yalnız, o zamanın şapkaları genişti ve 
kadınların yüzlerini süslemekten çok uzaktı. 

Şu ha.le bakarak, her şeyde olduğu gibi modanın 
da eski haline rUcu etmekte bulunduğunu söyliyebi· 
liriz. 

Bu yıl, güı;el renkli tüylerle süslenmiş şapkalar 
da bilhassa modadır. Yazlı!: 11apkalann, giyilecek 
oan elbisenin kumaşından yapılması tercih olunuyor. 

Burada gördüğünüz 12 şapka, Pariste ve Romada 
Monna Lisa ismindeki kadm şapka modelleri ensti
tüsünün örnekleridir ve fevkalMe beğenilmiştir. Şap. 
kalarda gördüğünüz siyah oeritlerin hepsi yazın gi· 
yilen ince kumaılardandır. Tercih edilecek renkler 
gül pembesi, mor, filizi, san renklerdir. Bayanların, 

bu şapkaların garnitilrlerine bilhassa dJkkat etmele
ri lb1mdır. Şapkalann kalm dokunmu' ipek ku. 

' 1 __ 1A ""lmhnt tsko§ ~li kumaılanyia. yapıl-
ması da nı1lnıktiair. 

1'a11dalı bll4ller 
Portakal peıtesi 
Bir litre suda 3:50 gram eekeri eri

tiniz ve içersine, soğuk suda ıslatrl -
mıg 12 yaprak Jelltln atınız. İki por· 
takal ve bir limon suyu ve bir porta. 
kalm ince kesilmiş kabuğunu, yarım 

bardak suda çalk8.DDU3 üç yumurta 
akını illve ediniz. Hafif bir ateş ilf.e. 
rine koyarak ya.vq ya.va.o kanştırır. 
smız. Kaynamaya bqlayınca a leşin 

Uatilnden kaldırınız, yanma. koyunuz. 
Bir çeyrek sa.at bırakımı. 

'l 

Sonra ıtisgeçten geçiriniz. Pelte, 
kristal gibi berrak olmalıdır. Hemen 
bir puta kalıbma dökUnUz. Serin bir 
yere bırakınız. Sofraya koyacağınız 

zaman kalıptan çıkarınız. Bunun için 
kalıbı, 3 dakika kadar sıcak suda tu. 
tunuz. Sonra çevirerek tabağa koyu· 
nus. 

Por takalll şarap 
Bir gi§e beyaz 3&r&bı iki portakal 

kabuğu ile beş dakika kadar kaynatı
ruz kabuklarm içindeki beyaz kmm
lar tamamiyle çıkanlmahdır. 

Q 
Ü& gür.el bltiz örneği ... Sağdan 
sola doğru: 1 - İpek tllvalden, 
patlsten illh yapIIJr. ön tarafı 
düz ve dillnıelldir. 1 metre e
ninde kumaştan 2 metro gider. 

Ateşten çekiniz. Şarab ılık!aştıkça 
i~rsine 500 granı toz şekeri atınız, 
kanştırınız. Şişeye koyunuz. 

Bu, iştiha açar gU7.el bir içkidir. 

kalmak ve Fransız pldızı Annabel
la ne beraber te\rirmejte başladıkta
n (Baron Te uşağı) ismindeki fUmt 
bitirmek lstemil'ttr. VakJa film bit-

2 - ipek bltiz. Arkam dtlz ve ön 
tarafı dUfnıelidir. Kollar ıtıaadır; bel kemerlidir. 1 metro eninde kumqtaJı 1 
metre 90 santim gider. 3- öııo. çapraz fantezi bir bltiz. .. Kollsr hafifçe om~ 
lu, yaka yumupk satendendir. 1 metro eninde kumaştan 1 metro 90 santim li
fidir. 

arl~tlr. Fakat aktörlln •ıhhl wulyetı j in Ud filmden vugeçerek hutane
rorgnnluk yldnden, btbtbltt1n kHtB- ye ptmqtır. Povel bu ftlmlerden bl 

leşmiş ve gene mukavelesine naza.. rtstnde eski kansı Karol Lombar ile 
ran çevirmek mecburlJ'etbıde oldu· OJDI~~ 



llmıerlxı~cyc ma.ğlub olan Anadolulular .. '..4 lsaııcak takımı C ço1• ckipi 

Şild maçı ıa takamuaır=o 

Fenerbahçe 2- Anadolu o KasımpaŞa Üçok Alsaneağı 
Anadolu kuvvetli rakib i karşısında şampiyonluğu 

g üzel b i r oyun o y n a vara k b ir inci dev- kazandı 7 • S yendi 
rey ı o -O be raberlı kle o ı tırd ı Dün Şeref stadında B takımları İzmir, 3 (Hususi) - Milli küme 

Dün Fener stadında §ilt maçlarının Birinci devre bu suretle O-O beraber- şampiyonluk müsabaka!a;·ına devam maçlarına bugJn de devam edilmiş ve 
dömi finali oldukça kalabalık bir se. Jikle neticeelndi. edildi. Oçok Alsanı.:ak karşılaşması, Uçok'un 
yirci kütlesi önünde saat ll de hakem Anadolunun sağdan yapmıı; olduğu llk maç Anadoluhisarla Da\'utp:ışa ırhine olarak 7 · 3 gibi büyük bir farkla 
Adn .... Akının idare"'. ı'nde 0,mandı. bir hUcnmla ikinci devreye başlandı. 

1 
h' 

11 
.. tU 

-· ., J arasındaydı. Anado u ısar ı ar us n neticelenmiştir. 
Fenerbahçell·ıer Ankar"'dan gelen Fenerlıler bunu kolaylıkla keserek 

5 3 1
. ld'J • .. . h 

"' bir oyundan sonra • ga ıp ge ı er. Hakem Feridin davetı uze:-ıne sa a· '-~a~arı da alarak sahaya "U kadro ile Anadolu kalesine indiler ve biribiri . t .k. . k" 1 kl 1 d k 
ı :r :ıı Bu suretle nıhaye e eren ı ıncı u· yn çıkan takımlar karşı ı 1 sıra an ı •· 
çıktılar. arkasına üç mUhim gol fırsatı k~çır. me B takımları şampiyonluğu Kasım. ları vakit en kuvettli kadrolarını mu· 

Fenerbahçe.. Hu·· .,,.m~·'dı·11 _ Lebib, dılar. Bu devrede Feı.erbahçe1iler ek-
1 

ktad An . . 
1 

d 
.,.. uu paşalılar kazannu§ o ma · ır. a • }'.c.faza ettikten görü üyor •ı. 

Fa:ıl • Fikret, Aııgelidis, M. Reşat - seriya soldan ışliyorlardı. Bilhassa doluhisar da ikinci olmuştur. Genç Oyuna başlıyan Alsancakh.ar bir an· 
Orı.-n, Bu"'~nt, Ya-.,,, ar, Alı· Rıza, Naci. Bülendin güzel oyunu Anadolu kalesi b 'k d . it • k 1 F k t b a 

11,u- «,; ~ Kasımpaşahları te rı e erız. da vçok kalcsıne sar tı ar. a a u · 
Anadolu: Saim • Salih, Şükrü, - Şev için çok tehlikeli oluyordu. Oyunun 8 Güneş - Beşik taş J.:.ın müdafaanın uzun bir vuruşu ile 

1..i, Liva, Kadri - Kenan, Mustafa, ci dakikasında Ali Rızadan iyi bir pas (B) takımları arasında yapılan derhal iade olundu. 
Mes'ut, Murad, Zeki. alan Yaşar, ya.kından bir şiltle takı. maçların sonuncusu Güneş - Beşikta~ Seri ve mütevazin bir şekilde devam 

Galatasaray takımının kaptanı mil· mına ilk golü kazandırdı. Bu golden takımları arasında oynandı. Maçın eden oyunun 7 inci dakika:ia Sait sı-
n takımımızın sağ açığı Necdetin ba. sonra açılan Fenerbahçeliler Anadolu neticesi tasnifte 2 inci ve 3 üncüyü ta. kı bir vuru!Ia takımına ilk sayıyı 14 
basının ölmesi dolayısiyle bir dakika kalesini sararak devrenin sonuna ka- yin edeceğiuden oldukça mühimdi. Sa. lincU dakikada ikinci sayıyı ti:ı kaydet· 
sük\lt edildikten sonra Fenerin bir a- dar ndeta tek kale oynadılar. Birçok haya lisanssız çıkan Güneşliler hük - ti. 
kıniyle oyuna başlandı. Anadolulular gol fırsatları kaçırmalarına rağmen men mağlüb sayılarak Beşiktaş takı- Buna Alsancak aı1.:ak 23 ünclJ daki· 
bu akını durdurarak soldan hücuma 15 ci dakikada sol açık Orhıının orta· mile hususi bir mU~abaka yaptılar. kada Sabrinin attığı golle mukabele e· 
geçtiler ve merkez muhacimlerinin ıs- sından istifade eden Ali Rıza kafa ile Hakem Dr. Halid Galip Ezgünün ida· debildi. 
kası yüztinden bir gol kaçırdılar. Bun. takımına ikinci golü de kazandırdı. resinde oynanan bu maç çok zevkli ol. Yapılan bu goller iki taraiıda son 
dan sonra Fenerliler oyunu Anadolu Bu golden sonra hücuma geçen A. du Ye neticede iki tarafın yapmıs ol- derece harekete getirmiı ve binneticc 
nısıf sahasına intikal ettirerek sağ • nadolulular, Fazıl ve Lebibin yerinde duğu ikişer golle 2-2 berabere neti • maçın heyecanını bir kat daha arttır-
dan ve soldan birçok gol fırsatları ka. müdahaleleri ile bir tek gol bile yapa· celendi. nuş bulunuyordu. 
... rdılar. Anadolulular kuvvetli rakip- madılar ve devre bu suretle 2-0 Fener Bu maçtAn sonra B ta.kımlan tasni. 28 inci dakikada yine Uçokun sağ· 
İeri karşısın~! hiç de mahkum oyna· bahçelilerin galibiyeti ile neticelendi. finde 1stanbulspor ı nci, Beşiktaş 2 aan inkişaf eden bir hii:umu gol ile ne· 
mıyorlar ve her akına akınla. muka • • • • ncf, Galata.saray 3 ncü olmuşlardır. nicelendi. Mustafa ayağına geçirdiği 
bele ediyorlardı. Oyun çok zevkli olu- Fcnerbahçcliler birinci devrede ken. topu sıkı bir vuru§la Alsantak kalesi· 
rordu. Yava§ yava§ Fenerliler haki • dilerini sıkmadılar. 2 ci devrenin ilk ne gönderdi. Fakat bunu Ali kesmek i· 
ı liycti ellerine aldılarsa da bir türlü 20 dakikasında sıkı bir oyun oynıya. • fl.l}..t"l\1Şa"kt;ırufm.'ltl.nne vçoıt: • ncııa· 
r:ol ç1knrnm1yorlar, buna scbeb Ana. rak Ta.kiplerini mo.ğlnb ettiler. bına üçUncü defa ağlara taktı. 
~olu kaJ('cisinin güzel oyunu, Fener Anadolulular da ba.:ita kalecileri ol. Yapılan bu gol Alsanccaltlıları asa· 
lUhacimlcrlnin BÜt atamamaları idi. mıı.k üzere güzel bir oyun oynıyarak C.iyete sevketmit bulunuyordu. V~ ~u: 

F.ılhas.'l Fenerin uç oıw, ....... ı,.,,.irni bu '·-· .~u --• "T•-· , . • ,._ ıJı uı:ı. - \ nun tesirledirki oyuncular fazla sınırlı 
ÜC\TCd<' rok durgun oynıyarak birçok yandılar. Bu suretle maçı k~aya oynıyarak bir türlü yer tutamıyorlar-
~ol fır~atlnrınr.ı kaçmasına sebeb ol- muvaffak olan Fenerba.hçe fınale kal· ~. dr. Diğer taraftan Uçoklular ise Alsan· 

Jular. Bunn mukabil Anadolulular a. ~~ld~u.=----~H~B~a~h~t~o~ğl~u'.:.__~---:::----::---~::~-_:_-----;~-;;--~;----

~~~~: :~ı~::!~l:;~:~i~~~no~::~~i :~ mTışo ek k. ollu bokso··r rakı.ple-
luyordu. Oyunun 35 inci dakikasında 
Fikretin 20 metreden çektiği şütü 

~:~ttena:~~e~:ıec~~~kt!~ı:ı~~ • dan okuyor ' 
muhal:kak bir golden kurtardı· rın e mey . 

Hususi maçlar 

Barutgücü Bir kaza neticesinde kolunun . birıni kaybeden 
b k ör Cihat spora devam adıyor. 

Dft Ok Ü m 8 ÇI d 8 0 . ~ dır' bu cncin artık ismini duymaz Çetin bir maçta Cihad şayanı hay. 
k 8zaod1 OkU)'UCUlar~~ız çok ı.yı hatırlarlar~ old~k. :irçok yeni istidatlar gibi, o. ret bir muvaffakıye: ka~~~k, :':l· 

Dün Bakırköy BarutgUcU sahasın. geçen seneler ıçınde yetışen genç .bok nun da bokstan vazgeçtiğini, boksu ki de ikiye karşı bırle doguşeccgın· 
da iki bini bulan bir seyirci kalabalı- sörler içınde Güneş klübünden Cıhad, bıraktığını sandık. Halbuki hakikat den ümid ettiği zafere ulaş:ımıyacak· 
ğJ önünde çok enteresan futbol maç- en fazla nazarı dikkati celbeden bir bambaşka bir şekilde tecelli etti .. Za- tır. Fakat ne olursa olsun, onun spora 
ıarı yapıldı. Günün ilk kareılaşması istidattı. Boks müsabakalarında he • vallı Cihadı, bir gün sol ~ol~u d~rse. karşı göstcröiği büyük hevesi ,.e ho. 
Barutgücünün iki genç takımı arasın· men hepsinde onu 51 kiloda rakiple- ğinin Uzerinden kaybetmış b~r va.zıy:t. casının azmini çok takdir etmek la . 
daydı , güzel bir oyundan sonra taraf. rini döğcrken görüyorduk. te gördük. Yanında. kıym~tlı boks o-

11 '1..A- bere kaldılar . 1 H'l · vardı Daha bız sormadan zımdır. 1ar Uçcr go e uo a • Simdi bir seneye yakın bır zaman. cnsı ı mı. . ·· 
1 

d . 
İkinci müsabaka Demirspor - Ba "" ' muallim Hılmı anlatmaya ba§ a 1 • 

rutgücU B timleri arasında oynandı. _ Geçen sene Ankaradaki maçlnr-
Barutgücü hakim bir oyundan sonra dan dönerken, müthiş bir otobüs ka· 
rakıbini 4·0 yendi. ?.UJI bizim biçare Cihadı bu hale sok. 

GUnUn son ve en ehemmiyetli mü. tu. Fakat kendisi boksa karşı o kadar 
s:ıbakasını ayni klüplerin birinci ta • hevesli ki, onu beş aydır, tek kolla 
ktm1an tanmmıı; hakemlerimizden doğüşecek bir hale getirmek ic;in. çalı. 
Ahmet Ademin idaresinde yaptılar. şıyoruz. Cihad, §imdi tek kollu bır ~-
Bu ma~ta çok üstün bir oyun oymyan lebemdir. Fakat kendi kilosunda bu· 
Barutgüçlüler Dcmirsporu 5·1 gibi tUn rakiplerine meydan okuyabile~ek 
buyük bir sayı fnrkivle mağllıb <'ttiler. vnziyett('dir. :Kendine tamamen gu • 

Mersitıl i Ahmet 
Estonyadaki 

müsabakalara 
ıştıraK edecek 

Mersinli Ahmedin Estonya da yapr 
· ... cak Avrupa güreş birinciliğ: müsa· 
takaları hazırlık kampına idJali takar· 
rur ettiği ve masrafmın Federasyona a· 
:d olmak Uzere Ankaraya gönderilme· 
,1 Federasyondan mıntaka ~aşka'llığına 
'telgarfla bildirm!ıtir. 

Haber ald1ğımıza göre ~azctclcrde 
bir ~ok dedi kodusu yapıtln profesyo· 
•• etlik mevzuu üzerinde federasyonu 
;atmin eden Ahmet bu l!Ü}:'ec;lerde An· I · 
knraya gidt1.:ektir. 

nol.sör Ci1uulın 7:a::aycr uiJramacloıı 
cı;ııcll.i resmi 

\•ı>niyor. Ben de ona güveniyorum. Beş 
aydır yaptığı büt ün antrenmanlarda 
fcvka liıde muvaffak oldu. 

Cihad burada hoc:ısmın ı:<öz'erine 

müdahale etti: 
_ Evet, dedi, lutfen yazınız. Şimdi 

(53) kilo geliyorum. Ve bu kilodaki 
büti\n rakiplerimi defi ediyorum. 

Hocası ve kendisi bu men.:u UZE>rın
de tekrar tekrar ısrar ettiler ve c:-p. 
)erinden, yukarda gördüğünüz Cihadın 
kolsuz vaziyetteki resmini c;ıkar1p 

verdiler .. 
Dünyada belki bir eşi daha bulun · 

mıvan bu tek kollu genç boksötlin de
fisi ka.rşısmda, boksörlerimizin ne ya· 
pabileccklcrlni bilemlyoru~ 

J1içarc gcn<'iıı kazadan soııra a; n
mı.J uir resmi 

rağın bu şaşgınhğını fırsat bılereı 
derhal tazyike başladılar. Ve Said yaf 
lığı şahsi bir inişle takımının dördütr 
eti golünüde yapmağa mY'-affak 01' 
ôu. 

Alsancak 43 üncü dakikada SabriniO 
ayağıyla ikir.•.:i bir sayı daha yapma~• 

muvaffak oldu. 
Devre 4 - 2 tlçok lehine neticelendi· 
İkinci devre başlandığı nman Al· 

gancakhnın çok gayretli oynadıkları 

görülüyordu. Fakat 10 dakilta süren 
(Devamı 12 incide) 

Bisiklet 
Ankara ve lstanbol• 
dakl yarışlar çok 
heyecanlı oldu 

Ankara, 3 - İlkbihar bisiklet Ya.nf' 
launın dördüncüsü bu sabah saat lO'da 
kalabalık 'bir meraklı kitlesi öniind. 
yapılmıştır • 

40 kilometre üzerinde yapılan ve a· 
:ami 60 dakikada yapıldığı takdirdo 
birinciye ajanlıkca bir de kupa vaade· 
dilmiş olan bu koıuya milli takımdan 
Orhan suda ve Evüh vrt ........ u.. .....-- :. 
tlrak eylemiştir. • 

Gençlerin son zamanlarda elde ettik
leri güzel neti•.:elcr ve bilhassa g~en. 
hafta milli takım koşuculanna kartı 
kazandıktan muvaffakiyet bugünkü ya· 
rışın ehemmiyetini büsbütün arttmyor
du. Yarış, başmdan sonuna ~dar btr 
yük 'bir heyecan içinde geç:ıq ve er 
kiler d:.işmediklerini, ve gençler de on· 
lan geçtiklerini isbat için bUtUn var
lıklariyle çalışmışlardır. 

Nitekim, sık sık ataklarla devam ed~n 
bu koşunun sonuna yaklaşıldığı vakıt, 
onbir çetin musabıkın en önd~ yer .al· 
dıklan görülüyordu. Yarışın bı~eı~~ 
iki kilometre kala, son hamle ıçın ıyı 
yer tutabilmek kaygısiyle, gurubu tq· 
kil eden koş\l.:cular arasında kaçıtlar 
başladı. Taraftarlarda heyecan son had· 
dini bulmuştu. Böylece ikiyü?: metreye 
gclidiği zaman, koşucular da artık he
defe doğru bütUn ku'\."Vetleriyle atılm?J 
bulunuyorlardı. Bu arada Nuri Kuş ve 
Erdoğan"ın kolay ve rahatça gro~~n 
sıyrıldıkları ve sıra ile birinci ve ıki~· 
c. geldikleri görüldü. Eyüb Yılmaz ~ 
metre farkla üçüı1.:ülüğü, Orhan we 
tncak beşincciliği alabildi. 

TEKNiK NETiCE: 

1 _Nuri Kuş (Ankara gü:il) 1 ~
at 3d. 35 s. 2 - Erdoğan (Ankara go.ı.· 
c.ü) tekerlek farkiyle, 3 - Eyüb Yıl· 
n aı (Ankara gtı.:ü) üç metre farkla. 

Geçen haftaya kadar puv.m itibariy
le başta gelen Eyüb, bugün\':ü kotu: 
öan sonra birinciliği 7 puvanla Nurı 
Kus'a kaptırmı§ oldu. İkinci 8 puvan· 
la Eyüb, üçüncü ı o puvanla Erdoğan 
gelmektedir. 

ıstanbulda 
llarulumbo 43,35 ile 

birinci geldi 
Bisiklet federasyonunun hazırladtğt 

seri bisiklet yarışlarının ikincisl dün 
Şişli • Hacı Osman bayırı - Mecidiye. 
koy arnaındaki 25 lulometrelık mesa-
fede büyük bır heyecan içinde 
yapıldı. Üç kilometresi arızasız 
sahada geçen bu yanşa dokuz sporc~ 
iştirak etti ve büyük bir mesafe fark~
le SUleymaniyeli Haralambo 43 dakı
ka 35 saniyede birinci, Galatasaraylı 
Muhsin ikinci, Fencryılmaufo.n Tor • 
kun da ücilncü oldular. 



-

... 
iki taraf müdafaalarının kıtrlaJ"4ları ııc Ga1ata&araya penaltıdan atılan gol.. 

Camartesi günkü karşılaşmada Beşiktaşı genen 

Muhafızgücü Galatasaraya 1- 3 mağlôp oldu 
Canlı bir oyun oynayan saı\ıkzrmzzzlılaı· 

haklı biı' galibiyet kazandılaı' 
Bu golden sonra Galatasaray bas- hakimiyeti altında ve fakat netice de

kısı - bir müddet için • daha ziyade- ğişmedcn 1·1 beraberlikle geçti. 
Milli küıne müsabakaları dolayısi

Ie iki gündür §Chrimizde bulunan Mu
hafızgücü sporcuları diln Taksim sta. 
dında. dör bini aşan bir seyirci kütle
si önünde Galatasarayla karşılaştı. 
Cumartesi günkü müsabakada Be~ik. 
~ı 3-1 mağlUb eden Muhafızgüçlüle
rın, son haftalarda çok bozuk oyunlar 
yapmı§ olan Galatasarayı daha kolay
ca yeneceği sanılırken ve bilhassa bi
r~n~i kısmın sonu da bir gUn evvelki 
gıbı beraberlikle neticelenince bu Ü· 

mit daha ziyade kuvvet bulmu§tu. Fa. 
kat dün çok enerjik bir müsabaka ya
pan ve oldukça iyi tanzim edilmiş o. 
lan Galatasaray on biri biltiln bu dil· 
§Ünceleri bo.~ çıkaran bir galibiyet 
kazandılar. 

.. * • 
.. Saat tam dörtte cvvelft Muh:ı.fız.gilç

lüler, akabinde de Galatasaraylılar 
sahaya. çıktılar. Hakem Beşikt.a§lı 
Basri Bütün. 

Malfun merasim ve Galatasa.raylıla. 
nn misafirlere buket vermelerinden 
sonra taknnlar k9.I'§ılıklı dizildikleri 
zaman Muhafızlıların bir gün evvelki 
:Be§ikta.ş maçına çıkan: 

li'uaa, • BaUJı, llilanü - LUt/i, Cihad, 
Ahmed • Atıf, llJrahim,, Rtza, l::zıct 
Şahin.. 

Kidrolariyle Galata.saraylılar ise 
babası vefat eden Necdet, Kolu km -
lan Adnan ve Reşaddan mahrum ola. 
rak: 

Sacid • Salim, Suavi - Halil, Mus. 
tafa, lılttsa • Siüm.Jnuın, Mehmet, Bii
lr.ı1d, Haf m, Danyal... şeklinde olduk. 
lnrı gorUldii. 

Maça bnşlanmndnn evvel arkadaş
~a~·ı Necdelin matemine iştirak eden 
ı~ı hıkım. hakemin düdüğil ile bir da. 
kıka oldukları yerde durdular. İkinci 
diidül.le Muhafız!ılar seri bir hücumla 
ovuııa başladılar. Musa bu akını kes. 
ti Ye Galatasaray Danyal vasıtasiyle 
mukabelede bulundu. Sol açığın §an -

deli, göz.üne güneş giren Mehmedin 
fena bir kafo. vuruşuyla avuta gitti. 

Bundan sonra iki takım da karşılık· 
lı hücumlara başladılar. Beşinci daki
kadan sonra Galatasaraym daha ağır 
bastığı belli oluyordu. Netekim altın
cı dakikada ilk mühim fırsat onlara 
geldi. Fundın ceza sahası kenarından 
Yaptığı hafif bir degajmandan topu 
Yakaltyan Haşim sırf acelesi yüzünden 
boş kaleye sokamadı. 

leşti. Bu sırada yine Mehmedin güzel ikinci lıaftaym 
bir pası ile Muhafız kalesine akan SU- Jkinci devreye başlıyan sarı kırmı-
leymanı hakem ofsaydla durdurdu. zılılar, Bülendin avuta giden §Ütil ile 

Muhafızın beraberlik golii tamamlanan bir hücum yaptılarsa da 
25 inci dakikada oyun iki tarafın bu ilk süratlerini devam ettiremedik· 

seri ve kombine oyunuyla cidden leri için akın sırası tekrar Muhafızh
r.evkli bir şekil alm'Jştı. !ara geçti. Bunlardan birinde sağ açık 

30 uncu dakikada Muhafız aleyhine Atıf yere düşen Salimin başını tek • 
olan bir kornerden kurtulan topu Ha- meledi, hakem buna bir ihtar dahi 

1il 30 metreden çok sıkı bir §Ütle tek. 
rar kaleye gönderdi. Kaleci Fuat, ka. 

le çizgisi üz.erinde yaptığt plonjonla 
bunu yakaladı. Fakat §iltün şiddetin-

den kalenin içinde döndü, fakat ça • 

buk toplandı. Bir an evvelki korner 
atışı dolayısiyle kalenin tam yanında 
bulunan hakem bu bariz golü kabul et

medi ve üç dakikn sonra da yine Ha
lilin kendi ceza. :sahası içindeki sert 
bir hareketini penaltıyla tecziye etti. 
Hüsnü güzel bir vuruşla takımı bera-

berliğe ylikseltti. Bu beraberlik Muha. 

fız takımının daha iyi çalışmasına se. 

beb olmuı;tu. İlk .dO\.TCllin bundan 
sonraki kısmı Ankaralı sporcularm 

Beynelmilel futhol maçları 

vermedi. Bu gibi sertliklere müsama-

ha edildiği görü!Uncc müsabaka bir -
den artan favullarla oynanmaya baş
landı. 

Galatasaraym ikinci golii 
9 uncu dakikada sağdan bir akm 

yapan sarı kırmızılılar, topu sol içe 
geçirdiler. Hn.~im hafif fakat köşeyi 
bulan bir vuruşla takıma ikinci golü
nü kazandırdı. 

Üçüncü gol 
16 mcı dakikada yine sağdan yapı. 

lan bir Galatasaray hücumunda topu 
kapan Haşim yedi dakika evvelki po
zisyonla takımına üçüncü kotu de ka
zandırdı. 

(Dcvamr 12 incide) 

Holanda ve Belçika berabere kaldı 
rsviçre Çekleri, 
Yug-oslav~1a da 

Polonyayı 

m ağ 1 ô p (~ t l i 
Anvcrs, 3 (A. A.) - Bugün, büyük 

bir kalabalık l uzurunda yap•lan Hol· 

landa Belçika mı lı fotbol temasım, 

ır.üsavi bir oyundan sonra ıer iki ta· 
J.;ım 1 • 1 beraberlikle bitirmiştir. 

Birinci devre Hollandalılar 1 • O galip 

vaziyette idiler. 
1(. * 

Belgrad, 3 (A. A.) - Pohnya milli 

takımiyle revanş mahiyetin le olarak 

bugün oynanan oyun pek büyük bir a· 

!aka uyandırmış olduğu için saha kala· 

balık bir seyirci kitlesi :ıc doluydu. 

Birinci devre O O beraberlikle geç 

tikten sonra yugoslav takımı vaziyete 

hakim olmuş ve attıgı tek g?lla maçı 

1 • O kendi lehine bitirmiştir. 

Şişli - Pera 
ikişer golle berabere kaldllar 

Her iki tar"ımdan da birer oyuncu 
yaralanarak hastahaneye kaldırlldllar 

Gayrifcderc klüpler arasındaki reğe çarparak durdu. Bu sırada bu • 
Taksim stadı liki şampiyonluğunun i· tün süratiyle koşan Mesinezi bo§ kale 
ki kuvvetli ve rakip takımı Şişli.Pe- önünde bekliyen topu ıska geçerek 
ra dün sabah büyük bir seyirci kala . yUzdc yüz bir gol kaçırmış oldu-
bnhğı önünde karşılaştılar. Sabahle • 33 üncü dakikada topa sıçrıyan Pe-
yin saat 8 de ayni kltiplerin genç ta- rah Çolafi ile Şişliden Nubar havs.da 
kımları beynindeki maç 2-0 Şişli Jehi- fena halde çarpıştılar \'e her ik:.inin 
ne, dokuz buçukta oynanan B timleri de başları yarıldığı için çağnlan sıh-
miisabakası da ayni klübün 2-0 aley· hi imd:ıd otomobili ile hastaneye kal· 
hine bittikten sonra sıra günün en e- dırıldılar. Bu vakndan sonra biraz 
hemıniyctli karşılaşmalarından olan durgunlaşan oyun 40 ıncı dakikndan 
birinci takımlar müsabakasına gel . itibaren yine hızlandı. Bu sırada Pe. 
mişti. rahlar uzun paslı ve güzel bir oyun 

Suphi Batur'un hakemliği ile oyna. çıkararak hakimiyeti ellerine aldılar. 
nan bu maça her iki takım da şu kad- 42 inci dakikada da Şişli kalecic:i ıle 

rolariyle çıktılar: müdafiin topu payla,.cın.mamalan yu • 
Pera: Miço, - Vlôstardi, llristo • zünden Bambino maçın ilk golünü pe

Çaçi, Etyen, Çiçoviç • Bambinc, Bo· naltıdan attı. Biraz sonra ilk de\Te 
dııri, Mesine::i, Çokıfi, Filipa. bitti. 

Şişli: Arme1ıak - Ça1..ır Albcr _ Ar. 
~evir, Nıılxır. Martayan - Nurayir, 
Suld1ır, Vahab, Mik"Top, Diraıı. 

llk devrede Şişli hem rüzgar hem cd 
rüzgara. karşı oynuyor. lJk hücumlar 
karşılıklı, 4 Uncü dakikn. Pcra aleyhi. 
ne ilk tehlike, Şişlililerin kale yanın
dan attıkları frikik, müdafiler tara -
fmdan kurtarıldıktan sonra her iki ta-
knn dn en kuvvetli cenahlan olan sol. 
lariyle akınlara başladılar. 14 üncü 

1 dakikada. Şiş1i ilk fırsatı kacırdı: Va. 
babın kale ağzında Suldura geçirdiği 
topu Şişli sağ içi kalecinin kucağımı 
bıraktı. 20 dakikadan sonra on beş 
dakika kadar cidden güzel ve seri bir 
futbol sey.rcdiyoruz. 

32 inci dakikada Çolafipin rakip 
kalenin bo~ köı:;csine savurduğu şütü 
Armcnnk yaptığı plonjonla ancak par
maklarının ucuyla tutabildi ve top di-

Atletizm miisabakaları 
T. S. K. lstanbıd bölgesi atletizm a. 

janlığmdan: 

Yıllık dekatlon müsabakası 6 ve 7 
Nisan 1938 Çarşamba ve pert.eınbe 
günü saat 15.30 da Fenerbahçe sta· 
dında yapılacaktır. Knyıt müsabaka 
sahasına kadar açıktır. 

Program: 
Çarşamba: 100 m. tek adım. Gülle 

atl'ıa. Yiiksek atlama. 400 metre. 
Perşembe: 110 man;a, disk, sırık, 

ririd, 1500 metre. 

Jkinci hafıayım 
İkinci kısım ba5lar başlamaz ceza 

cizgisi ü1.crindc \Tl:ıstardinin attığı 

frikikten top ikinci defa Şişli ağları-
na taJıldı. · 

2-0 mağlub vaziyete düı:;en Şiı-'ili -
ler şnynnı hayret bir gayretle ıleri 

fırladılar vç Pera kalesini sardılnr. 

Bu sırada rakibine tekme atan P"ra. 
müdafii aleyhine hakem penaltı \"Cr· 

di; Suldunın çektiği penaltıyı k leci 
tuttui;'ll halde elinden kaçırdı. Tekrar 
yetişen Suldur ikinci bir \'1.Iruı;ıla topu 
kaleye soktu. Bu sırada Pera kalccısi 
sakatlandı. bir müddC't oyun harici 
kaldı. 

Bundan sonra iki. taarf da sert bir 
oyun tutturdular. Bu favullü hare • 
kellerde rekor kıran Şişli müdafii 
Çakır da hakem tarafından sahadan 
çıkarıldı. Bu sırada sol muavin Arşe. 
virin de çenesi yarıldı, fakat oyuna 
devam etti. Şiı:;ti, biri yaralı olmak 
üzere dokuz kişi kalmış olmasına rağ. 
men fevkalade gayretli bir oyun çı

kararak 10 kiRilik rakiplerini! fırsat 
vermedikleri gibi oyunu da idareleri 
altına aldılar. 

Bir dakika sonra Halilin ıskasmdan 
Galatasaray kalesi bir tehlike geçir . 
di. * Ankara mıntakası kupa maçında 

22 inci dakikada Vahabm kale ağ
zına yolladığı topu Pcra kalesi öniinil 
ko.rıştırdı. Bu sırada topu iyi takip e
den Dlran da ikinci golü kaydederek 
takımları beraber vaziyete soktu. 
Bundan soru·aki zamanda Peranm da
ha ağır bastığı görüldüyse de cok 
canlı oynıyan Şişli müdafaası vaziye· 
ti bozdurmadı: iki taraftan da iki~cr 
oyuncunun sakatlandığı bu mrıç da 
böylece 2·2 beraberlikle nihayete er. 
di. Bu beraberlikten sonra bir tek 
ma.çı kalan Şişli, ezeli rakibi ohm 
Pcradan biraz ilerde bulunmaktadır. 

Galatasarayın golü 
15 inci dakikadan sonra Galatasa -

ray akınları daha tehlikeli olmaya 
başlamıştı. Nctekim bu hücumlardan 
birinde Mehmedin ileri fırlattığı topu 
kapan Bülend sıkı bir şiltle Ga~atasa. 
rayın ilk golünü attı. 

Bal, 3 (A. A.) - Çekos!.ıvakva ve 

j sviçre milli takımları arası ırfaki kar-, 

ı;:ılaşmayı. bütün tahminleri .tl' üst eden 

J viçrc takımı 4 • O gibi kahir- bir farkla 

~azanmıştır. İlk devre neticcesi 3 - O 

idı. 

Oa'latasaray ve llfu1ıa/ız oyııııcu7arı maçtan ct•vcl 

Galatasaray Ankara
gücüne nıağlüp oldu 
Anknrn, :~ (Hususi muhabirimiz-

den ı - Bugün Ankaragücü sahasın • 
da Galatnsaray!a Ankaragıicü futbo: 
takımları knrşrlnştı1ar. 

Geçen hrıfta bu iki takım hus:ısi bir 
mac ya!)mış re iki ikiye b .... rab0 re kal. 
nıışlrrdı. Bıı(:'iinkti oyun bu bakımdan 
çok rntcrr .ın bır mahiyet almış olu • 
vord.ı. 

Gnlatnsnr.,y · Anlrnragücii (BI ta
kımları r.· ~ ndan sonra < A) takımla 

rı saha}' çıJ.;tılar· Piı inci dc>Heyi. 
lehlerine alan sarı kırm·z•hlar 1-0 
galip bitirdiler. 

En. Er. 

lk"ncı dcvreJc biri p na tıd ın , I 
mak iiz re f> gol viy "arı kırmızıh· 

!ar attıkları b'r golle mactaıı 2.5 
mağlub çıktll r. Pcraya 1ror~ mııoof/aktyetli bir maç yopmı Şi}?i °" biri.. i 
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Muhafız 1 
,..... Bqtaralı 9 uncuda 

Bundan sonra 3· l vaziyetlerile ga
libiyeti slgortahyan sarı kırmızılıla -
rm durg'.ınlagmasına mukabil Muha -
fızgüçlüler gittikçe sert, fakat büyUk 
bir canlılıkla maça devam cUilersc de 
Galatasaray mUdafaa.ınnda Sacid, Sa· 
lim, Suavi ve Mustnfanın güul oyun
ları sa.lesinde vaziyeti değiştireme
den 3.1 mağlüb olarak sahayı terket
tiler. .,. .. ., 

Muha.fızgücil bir gün evvelki galibi· 
yetin verdiği itimadı nefisle Be§lkta.· 

ı ~ın akıbetine uğradı. MUdaf aada. 

Tevki./ edilen bo'ks/Jr 
Fuat, Salih, merkez muavin Cihad 
çok gilzel bir oyun çıkardılar-

Maç e sn asin da Hücum Jıattının en faal oyuncusu 
bermutad Rıza idi. lu.et de muvaf -
fak oldu addedillrse de - takımı mağ. Fransız boks 

şampiyonu 

Tevkif edildi 
Fransız boks şampiyonu Yalanten 

Anjelman, gecen ciln Londrada bir 
maç yaparken, birdenbire, polisler 
tarafından teYklf edilmiştir. 

Fransız boksörU lngillz şampiyon
larından Cimi Varnok ile, maç ya-
pıyordu. Matın en heyecanlı dakika· 
sında, yumruklar mekik gibi işler
ken, birdenbire hakem düdük çal
mış vo oyunu durdurmuştur. 

Ringin önUndo duran tkl adam 
Fransız boks6rUne ilerlemişler ve: 

- Biz slvll polis memuruyuz, lflt. 
ten bizimle beraber karakola teşrif 
eder misiniz! 

Valnntcn Anjclmana karakolda, 
lngntcreye vergi olarak ı 78 lnglltz 
lirası borçlu olduğunu söylemişler ve 
kendisini tevkifhaneye göndermie
lerdtr. Şimdi boksör bu parayı verip 
kendisini kurtaracak bir dostunun 
tıkmnsını Yckllyor. 

lub vaziyete dilşUnce - sinirlenerek 
ka.r§Isındakllere tekme eavurması çok 
çirkindi. 

Galata.saray takımına gelince: uzun 
zamandır bu kadar dlizgUn bir maç 
yapmamış olan san kırmıulı takım 

diln tam manaaiyle bir Galatasaray 
oyunu oynadı. 

Hemen her yazımızda çall§Illam&
sından şikayet ettiğimiz Haşimi dUn 
çok faal görerek sevindik. Muhacim 
hattında SUleyman çok bozuk, Meh· 
met acemi, Bülend ise - biltUn hUanll
niyetine rağmen • merkez muhacimde 
bcrmuta.d muva.ff ak olamadı. Sol açı
ğa. geçirildiği anda. bu elemandan da.· 
ha çok istifade edileceğine hiç şüphe 
etmiyoruz. 

Müdafaa. hatlarında: bqta Salim 
olmak Ur.ere üzere Sacid ve Suavi ku
sursuz gibiydiler. tık defa merkez mu
avin oynıyan genç oyuncu Mustafa, 
seleflerini aratmıyan bir oyun çıkar. 
dı. 

k 
Hakem bir faciaydı; golil sayma -Alsancak-üço muı ve penaltı ie&dı ve bazı oyun· 

-- Bqtaratı 8 lnclde 
bu hakim oyunlarına rağmen bir türlil 
ıol çıkaramadılar. Yaptıklan bütün 
bllcumlar hey Uçok müdafaasında ne
tkclia kalıyordu. 

:Vaziyeti tekrar lehlerine çeviren U
çoklular Alı.ancak kalesini aUaftJrtna· 

• ya baıtadılar. Sait kale önlerinde yıka 
bdığt topu kendinden çok dilha müaa· 
id vaziyette bulunan Hamdiye geçirdi. 
Hamdi de isabetle bir vuruıt:ı takmu· 
nm beşinci golünü yaptı. 

21:> uncu dakikada Alaan~lc korner 
vuruıundan gelen topu Saimin sıkı bir 
vuruıu ile gole tahvil etti. Fakat çok 

ıe~meden Uçok aynı ıuretle Adilin bir 
hf a vuruıu Ue 6 mcı golünü yaptı. 

35 inci dakikada hakem, S'>k favill· 
lü hareketinden dolayı Alsancaktan Ce· 
mili sahadan çıkardı. 

43 Uncü dakikada, Hilminia kaleyi 
boJ buakmaamdan istifade eden Ham· 
dl topu yedinci defa Alsarl.:ak kalesi· 
ne soktu. 

Maç bu auretle 7 • 3 Uçokluların 
galı'biyetiylc neticelendi. 

I 

cularm kaf &kol kaparak rakiplerini 

yerlere ıermel~ne de göz yummam 
yeti§miyormug gibi, uyku ihtfyacmı 

sahada gidermeye çalrtmuına. hayret 
ettik. 

O. M. ır. 

Jngilterenln son hava ve deniz kuvvetlerinin müşterek manevrasmda ana vatan filosundan iki 9.100 tonluk knıva• 
zör ilk defa olarak yanyana manevra yapıyor. 

Bu kruvazörlerle ayni tipte iki kruvazör da.ha vardır. Bunların maldneleri 75.000 beygir kuvvetindedir, on nd 
tane 6 hk, sekiz tane 4 lük toplarla mUcehhezdir. 32 mil sUratleri vardır • 

lngiliz ltalyan 
anlaşması 

.- Baştarah 1 incide 
lından mlirlU' serbestisine mUteallik 
olan 1888 tarihi mukavelenameyi tc.. 
yid edecektir. 

5 - Fillstinde manda rejimi muha
faza edilece dir. 

6 - BilyUk Britanya, milletle ce. 
miyetine bir karar sureti vererek 
miyet azasını emrivakii tanımamak 

taahhUdUnden ibra ve onlara hareket 
ve takdir serbestli ta.m.mmı fade et
mesini tavlıiye edecektir. 

Fransızca 
lnglllz sarayında 

mecburi 
İngiliz hUkUmdar ailesinden bir ço

ğunun, ti eskidenberi, Fransız sarayı 

ile olan akrabalılt dolayniyle, Londra 
sarayında haftada bir gün Franaızc ko
nuşmak Adettir. 

Bugün Bakingam &arayındaki bu 

an'ane bıraz deği;tirilmit ve Fransızca 

konuşmak mecburiyeti haftada iki de
faya çıkarılmı§tır. 

Buna sebep, kral ile kraliçenin 28 ni

sanda Parise yapacaktan ziyarettir. 

Kral Corç ile kraliçe Elizabct, Pariste 

Fransız Cumhurreisi ile konuıurken, 

Fransızcada hiç zorluk çekmemek niye. 

tindedirler. Bu ıuretle, timdidcn, haf

tada iki gün yalnız Fransızca konuprak 
ekzersiz yapıyorlar. 

• 
M~sırda seçım 

Baştarafı 1 incide 
sun yenl bir program bulabilmiş o
lan Vcfd partisini hedefinden mah
rum kılmıştır. 

2 - Kralın şahsı Mısırda otorite
nin ve siyasi kuvvet ve snlA.hlyetle
rJn haklkt sahibi olmakta berdevam 
olduğu halde kral sarayı ne muara
zaya kıyam etmesi Vefd pnrUsinln 
nüfuz ,.c kuvvetinin kırılmasına ba-
la olmuştur. • 

3 - Parilde nifak hasıl olması 

ve bu nifak neticesinde Nahas paşa. 
dan evvel partinin reisi olan Salt 
Zatıa1 paşanın namrna ve hatırası
na bağlı olan prestijin onun taraftnr 
Iarına kendi mcnfantlcrlno istismar 
edllmesl, . 

4 - HUkamctln tnzylkl. 

Maraton 
koşusu 

TUrklye blrloclliğl 
için haztrhk müsa• 
bakası dün yapıldı 
Atletizm federasyonunun hazırladı

ğı program mucibince !zmirde yapıla
cak olan ''Türkiye Maraton kogusu" 

birinciliği ve 938 Bnlkıın oyunları mU· 

nasebetile dün memleketimizin her 
mıntakasında bu yarı§.1. hazırlık ma. 
hiyetinde mUsa.bakıılar yapılmıştır. 

Şehrimizde ŞJşli asfaltı ilzerinde yir

mi kilometrelik mesafede yapılan ko -
§tınun teknik neticeleri şudur: 

ı inci Hüseyin Demirspor vakit l 
saat 25 dakika 30 saniye. 2 inci Sul· 

hi Kıısımpa~a. 1 saat 29 dakika 5 sa. ı 
niye. 3 UncU Hakkı Fenerbalıçe 1 saat 

Hükô.met~ilerin 
taarruzu 

Madrid, 4 (A. A..). - "Havu &jan
sı bildiriyor,, 

Dün a.k§a.m yapılan ve saat 18 den 
20 ye kadar devam eden tlddetll bir 
bombardıman neticesinde 50 kişi öl. 
mUş ve birçok ki§iler yaralanml§tır· 

Birçok obüsler ilkbahar gilııeliııden. 
lstif ade ederek gezmeğe çıkanlarla do
lu olan şherin başlıca aoklldarma dllt
mUştUr. 

Kortes sara.yı clvarmda bulunan bir 
çok binalar harab olmll§hır. 

General M1aha. matbuata. beyanat. 
ta. bulunarak Frankiat topçu kuvvet
leri tara.fmclan yapılan bombanlmıa.. 
nm batlıca hedefi halkm maneviyatı
nı kırmak olduğunu, çünkü Madrld 
cephelerinde halihazırda henüz hiçbir 
faaliyet kaydedilmediğinl söylemiştir. 
Leridaya girdiler 

Lerlda. önlerinde, ' (A. A.)) -
Frank1atlere refakat eden Havas a
jansının muhabiri bildiriyor: 

Fra.nko krt'aları dUn saat 13 de Le. 
ridaya girerek ptoyu ve istasyonu 
zaptetml3lerdir. Altı tank saat 16 da, 
pencerelerden ateş eden cumhuriyetçi· 
Jerin nevmidane mukavemetlerine 
ra.ğmen ağır ağır ilerliyerek şehrin 
dar BOkakla.rmdan ~e~iglerdir. 

Faslılar hllk1lmetçileri 
pUıkUrttn 

Saragoe, 4 (A. A.)_ -Ha.vu aj&nal 
muhabirinden: 

Lerfdanm tamamile i§gali, general 
Va.genin ordusuna mensup üç gnıpun 
kombine edilmiş olan bir hareketlle 
yapılmıştır. 

Şimalde general La.rron'nun grupu. 
Cenupta, general Botlsta.nm gnıpu. 
Garpta, Munoz Grande'nln grupu. 
Milislerin mukavemeti nevmtdane 

olmtı§tur. 
Diln saat 18 e doğru hUkümet~iler, 

görUlmemtg blr şiddetle mukabil ta
arruza geçıntgler Ye on bin kiglye ya. 
kın bir kuvvet ile yirmi kadar tankı 
muharebeye sokmuılardır. Frankiat • 
ler, bu hilcum& göğUa gmnieler v~ 
muharebe, ıUngU muharebesi hallnı 
almıştır. Neticede, korkunç bir çar -
pır;madan eonra, Faslılar, hlikillnetçt
leri tardederek birçok. esir almr3lar· 
dır. 

Muharebe Lerlda.nm garbında, ~ • 
malinde ve ıarkında elddetle devam 

etmif ve eski eehrin ufalt sokakların· 
da. son mukavemet noktaları iskAt c
dilmlltlr. 
MDlteeller 

Tuluz, 4' (A. A.) - Milltecllerin a. 
kını dlln genle mtkyuta ekstlmlşt r . 
Fransaya giden yollar ya.kininde · i 
yUkaek tepelerde yllzlerce milltecl c • 
ha bulunduğu haber verilmekte:1 r . 
Fa.kat havaların fenalığı bunların hu
dudu aemalarma mlnl olmakta.dll'. 

Fransız memurlan, bu milltecilc.ı n 
geçmelerini kolaylaştırmak çarelC! · i 
mahallınde tetkik etmek Uzere hud ı ''..l. 

gf tmJıtlerdir. 
DUn sabah 1600 muharibi nakled•.,n 

iki kafile, Serbere hareket etmiştir 
5440 mUlteci neferin miltalealaı ı -

lmdıktan sonra memleketlerine i d.., 
olunmtı§tur. Lüşon'da toplanan 60~0 
millteciden yalnız 250 111 Frankon "'l 

nezdine gitmek arzusunu izhar etrn .. 
tir. 

A.rtıgon vadisi yakinindc,kfiln L n· 
tea dağında ihata edilmiş olan J·· k 
Oçllncll fırkanın akıbeti henUz rr ..... 
hul bulunmaktadır. 

Kotalonya tecrit edildi 
Saragos, 4 (A. A.) - Franko kıt. 

alan Tortoea. istikametinde jJerl ha· 

rebtlerlne devam etmektedirler. Ka .. 
talonya, İspanya cllmhuryetinin diğer 
kısmılarmdan tamam.ile tecrf d edil .. 
mJe bir vaziyettedir. 

Çinde iki şehir 
Japonların işgalin

den kurtuldu 
Hankeu, 3 (A.A.) - Cin umumi 

karargAhından resmen tebliğ olun-
duğuna göre, Tlençln - Pukov demtr
yolu cephesinde Çin kıtaatı gccell 
gllndllzlU 12 gUn devam eden cok 
~lddetll btr muharebeden sonra Jıı
ı>on kuvvatıerlnl Talerşvang ve 
Hangşvangdan atmağa ve çok mU
hlm sevkulceyş noktaları olan bu J
kl şehri geri almağa munffak ol
muşlardır. 

Cin mahaflll, bu mıntakadaki son 
muvaffaklyetlerden cok cesaretlen
mı,ıerdlr. Japonlann Hsuşovu zap
tetmek tcşebbllslerlnln tamamile 6"' 
nUne gecllmeslne bile hlc değilse bir. 
mllddet lçln tehir edlleblleceğl kana
ati kuvvetlcnmtştır. 

ROMEN 
BLUZLARI 
En Büyük 

Yaz Modasıdır. 
Gayet zenıin renkli 

!pok)wle jılenmiıtir. 

Satış yeri: 
1 Beyo(;ılunda ~ 

KARLMAN 
PASAJI 

~ 

Krep Romaden: 

580 kunış 

Binnan ipeğinden: 

690 lmruş 

29 dakika 30 saniye, 4 üncü Nuri İs -
tanbulspor 1 saat 36 dakika 6 saniye 

5 inci Şevket Demirspor 1 saat 36 da- j 
kika 45 saniye, 6 mcı Şeref Kasımı:>a.· =-•••••••••••••••••••••••••••• 
ea. 1 saat 36 dakika. 50 sa.niye. 





14 

-GH-

nrtaküu - 1·. )". lI: 
Boyunll'l uzuncadır. Faknl vücudunuz 

estetik bir ölçü ile lanı mütennsip midir, 
bunda şüpheliyim? Bünyeniz de ortadır. 
Alaka gösterdiğiniz bir işte dikkatiniz 
çok iyidir. Zckünız da işlektir. F:ı21 olmak 
bakımından da söylenecek pek şey yok
tur. Diitün bunlara rağmen size çok bnğlı 
bir muhit yapmanız zordur. Bu da kendi
ni.zc pek fazla güveninizden '\'e bir şeyden 
kolay kolay menunm olamanrzdan \'eya 
memnun görünmemenizdendir. lnsanl:'ırın 
bugünkü şeraitte kıymetleri yalnız zt>kdfa
rı, fa:ıliyelleri ve kabiliyetleri ile ölçülmez, 
bunlarla beraber muhit yapabilme kudret
leri bilhassa mühimdir. Siz, buna. bilhassa 
dikkat etmelisinlı. "Bir şeyi parça parca 
ılüşünmek "'e toplan karar vermemek de 
adelinizdir. Umumiyetle iyi olan bu hu
yunuz, seri k:yarlnr isti:ren nziyctiniz de 
laclil t>dilmeğc muhlaçtır. 

-645-

Uçak 99999: 
Gençsiniz. Eski imzanızın hangi seneye 

ait olduğunu yazmamış, elinizin resmini 
ve dirseğinizden bileğinize kadar olan me
safeyi bildirmemişsiniz. Yalnız şimdiden 
şunu söyliyebilirim ki: Eski dediğiniz fm. 
za zamanına nazaran yeni imzanızı kullan. 
ınağa başladıgınız zaman arasında ruhl 
birtakım tebeddüller göze çarpmaktadır. 
Eski imza zamanında daha sakin, daha 
mutedil iken son imza zamanında daha az 
.o;akin ve sinirli, daha iddiacı görünüyor
sunuz. Nazarı dikkati celbetmek arzunuz. 
dur. Ve kendfoize gn,·eniniz artmıştır. Ze
kt ve hassas olduğunuz muhakkaktır. 

-646-

6 N. G. A: 
Tahlillerim hakkındaki teveccühünüze 

teşekkür ederim. Boyunuz nihayet ortadır. 
flünyece de ortasınız. Size en bfiyilk lav
si yem şudur: Bariz bir şahsiyet sahibi ol
mak .. Biribirine benziyen insanlar olduğa 
gibi hıınl3rdan karakteristin vasınarile 
ıı rrılan \'e tcmnyüz edenler de vardır. Siz, 

böyle olmasa çok müstait olduğunuz halde 
henilz bu vasırı:ırı t:ımamcn söstermiyor
sunuı. Hayatta ileri olına:r:ın emel '\"C sa
yeler, insanların mutlaka mesut olmasını 
kolaylaştırmaz. Çalışkan, kavrayışlı, iyi 
kalplisiniz. Size biraz daha fazla hırs ve 
biraz daha iddia l:'ızım. nu suretle ınhsi
yelinizi tesis etmek ve hayatın ınuyaffnk 
olmak kol:ı.yla::;:ıcaklır. 

-647-

1060 - D: 
Kı:c;a boylu, şişman, orta yaşlı bir zatsı

nız. Halinizden memnun oldu~unuz iı;in 
en büyük korl;unuz vaıiyetiııiıdc herhan· 
ki hir tchanüldür. ı-·azla bir şey istemi
yor, yalnız Ye ~adecc bugiinkü şeraiilini. 
zin otduıtu gibi kalma!';ınt temenni ediyor
ı.unuz. Bunun için uysal görünmek, tuttu
ğunuz yoldur. Herı;ıün biraz daha uysallık 
,.e !edakArlık sizin için zor olmıyor mu? 
Bir m~ckii muhafaza için daha fazla uy. 
ı.al olmak yerine o mevkie daha lllyık ol· 
mak, şüphe yok ki daha faı.1~ .ınWu.dr bir 
çaredir. 

Beyoğlu Ramono: 
Nihayet orta boydasınız. Vücutta toplu. 

sunuz. Yaşınızı kaU olarak anlayamadım. 
Fakat tahminime göre 30 dan daha aşağı 
yaşta de(lilsiniz. El işlerine kblliyetiniz 
çok iyidir. Yorucu bir işte olmanız çok 
muhtemeldir. Elinize bol geçli#i vakit bol 
yaşamak lidelinizdir. Bu huydan vazgecme 
lisiniz. iradeniz zayıf, kalbiniz yumuşak. 
tır. İşlerinizi ve kendinizi evvelA düşün· 
mek I:izım. Sıkıntılı vaziyetlerden dolayı 
çalışmanız da pek muntazam görünmfiyor. 
Halbuki her şeyde intizamı seversiniz. 
Şimdiden tulumlu, hesaplı, iradeli ve işle
rinizi ve kendinizi düşünür hale gelirse
niz ilerinizden endişeye lürıım yoktur. 

-649-

S. T. tJ. V: 
Yaşınız 25 etrafın'datiıf'. Boyunuz uzun

cadır. Bünyece zayıfsınız. Daha faal ve i
radeli olma~a ihtiyacınız vardır. Sol el 
yazınızı ve diğer imzalannızı gönderiniz. 

· (Bq tarafı 11 incide) 
Şarabı meşhurı:ıur. Nehirlerinde 

günzel balıklar yetişir, mmı yemek
leri ağzının tadım bilenler tarafın-

dan aranır. Bu mmelekette prens
ler kendi varfdatııe yaşarlar. De' Jet 
hazinesinden beş para almazlar. Hat 
ta. her sene varldatlarlll'rn fazlasını 
da devlete terkederler. Ayrıca bayır 
işleri için birkaç yüz bin frank sar-

. federlcr. 
Memleket ahalisi çiftçilerden ve 

orta halli sınıftan mürekkeptir. Sa
nayi pek az ilerlemiştir. Bütün mcm 
lekette ancak birkaç yüz amele val'
dır. Herkes rahat ve sessiz yaşamayı 
sever. Mukadderatını büyük bir im
paratorluk mulcadderatına bağla-

m'ayı hiç kimse istemez • 
Merkezi Vaduz kasabasıdır. Bura

da ahali ineklerin ve tavukların ara
sında, bağ'larrnda, balkabağı tarla
larında yaşar. Otellerine henllz Av
rupalı ve Amerikalı seyyahların a
kını başlamamıştır. Ahalisi çok muk 
teslttlr. Herkesin bankada. ufak bir 
hesabı carisi vardır. Bu hesabı cari-
nln yekftnu daima kabarır. Hiçbir 
vakit eksilmez. 

Lihtenştayn cumhuriyetinin ordu
su yoktur. Memlekette asayişi temin 
etmek için Uç jandarma kAfl gelir. 
Orduya gelince ister iseniz bUttin 
prensliği arayınız. Bir tek neferden 
başkasını bulamazsınız. Bu bir tek 
nefer de resmi elbisesini nadiren gi
yer. Fotoğrafını çektirmek veya ken 
dislnl filme aldırmak için. Bu, Sado
va harbine iştirak eden yUze yakın 
askerden hayatta kalmış tek nefer
dir. Bundan başka bu memlekette 
asker elibsesi giymiş ikinci bir adam 
daha vardır. Fakat bu yaşayan, ko
nuşan bir mahluk değil, mUzede bal. 
mumundan bir heykeldir. 

BugUnkU hanedan 1'112 de Jan 'A
dam tarafından tesis edilmiştir. Bu 
zat :prens olduktan sonra neşrettiği 
bir beyannamede "Lthtenşta.yn ha
nedanı kıyamet kopuncaya kadar 
devam edecektir., demişti. Bugünkü. 
meclis de memleketin müstakil kal
maıı azmini bildirirken bu cümleden 
kuvvet almış oluyor denlleblllr. 

KiM&. 
FEl.ilG 
v~zı. 
lli'iill 
SEVV4. 
ll~T-
TAN 

DÖlfı • .. 'OIJ. 
6UNfiJ 
/JİDİIJ. 

CE 
NllZ.Ull/f 
ltllBUL 
EOE~ 

ıu lfAlııt'r~ö PIDIPXDUR • 

--------------------------------demki, kralın geligi haberi, onu bu ka
dar müteheyyiç etmi§ti .• 

Ve Jan birdenbire onu gördü!., 
O, yaıa nidalarının, parlak zpkların, 

kendisini alkışlayan, önilnde eğilen bu 
kalabalığın sarhoıluğu arasında ilerli. 
yordu .. Ve lbütiln bu dekor ona bir ne
vi parlaklık veriyordu. 

On B~şinci Lui, biraz yaılanmağa 

başlamıı olmakla beraber, zaten olduk. 
'ia zarif bir erkekti. 

Fakat bu gece, salondaki bütün kos
tümleri zarafet ve zenginlik \tibariyle 
sönük bırakan, kostümü ve itinalı bo. 
yalan içinde, ancak yirmi beı ya§lann-
da görilnüyordu. . 

Adeta bir delikanlı olmuştu ve hiç 
kimse, sef abatin, onun· çehrc~de br. 
rakmağa hatladığı izleri farkedemezdi. 
Kendisini bir zarafet prensi yapan bu 
biraz vakur gilzelliği hlll bakiydi. 

Mes'ut bir halde . gillümsiyerek ve 
etrafına jestlerle sel!m dağıtarak iler
liyordu. 

Jan onu görünce, adeta baygınlık 

geçirerek, duvara dayanmak için geri. 
ledi •• 

Fakat bu duvarı bulamaıdı. Krala 
tahsis edilmit küçük salonun önünde 
bulunuyordu ve yol açık olduğu için, 
hiç farkında olmadan, fakat kalabalık· 

tan kurtulduğu için memnun bir' halde 
ve heyecanından kurtulmayı ümit ede. 
rek bu salona girdi .. 

Şövalye d' Assas, kalabalık tarafın -
dan, ondan ayrılmış olduğu h~Me, göz. 
!eriyle onu takip ediyordu. 

O da küçük salona doğru ilerliyerek 
orcı;ya girdi. 

Bu esnada on beşinci :ı,.iı.i methale 
geldi ve bir jestle eğlencMin devamını 
ip.ret etti.. 

Jan, onun girdiğini gördü!. . 
Heyecanından, elindeki dantelalı 

mendili dil§ürdU .. 
D' Assae, mendili kaldırmak için ·bir 

hareket yaptı.,. 

Fakat daha acri ve bilhaua daha acil 
birisi, üç seri adım attı: 

Bu, on beıinci Luiydi ı. .. 
Aık ve ümitsizlikten sapsan kesilen 

şövalye d'Assas gerilerken kral da 
mendili yerden kaldmyordu. 

Jan çılgın bir halde kekeledi: 
- Sirf.. 
Kral, etrafına seri bir nazar atfetti, 

mendilin üzerine bir buse kondurldu, bu 
nu derhal göğsüne sakladı 'Ve ateıin bir 
ıeıle mmldandı: 

- Bu mendili alıkoyurum.. Bu men• 
dil için vı1ayetlerimden birini maalmem. 
nuniye feda ederdim, bunu benden ala· 
cak kadar zalim misiniz? 

Ve Janm, bir tek kelime söyleyemiye. 
cek ve :ldeta bayılacak derecelde müte• 
heyyiç olduğunu görünce devam etti: 

- Söyleyin.. Bunu size iade edeyim 
mi? Muhafaza mı edeyim?. Kaderill'4 
sizin güzel dudaklannızdan çıkacak 

kelimeye bağlıdn:. 

Çehresi bir ölünün çehresi kadar sa. 
raran Jan bir nefes içinde, ürpererek 
cevap verdi : 

- Muhafaza•edin, Sir! .. 
iki aldım ötede boğuk bir inleme 

duyuldu. Fakat kral çok meıgul, genç 
kadın çok müteheyyiç oldukJan için bu
nu duyamadılar. 

Bu iniltiyi zavallı şövalye d' Assas 
koparnuştı ! 

Kral mendili kaldırmak üzere ilerle
diği zaman, gerilediği kapının perdesi 
arkasında yarı gizlenmiş olan şövalye 

her şeyi görmüş, her şeyi duymuştu!. 
Ruhunda ümitsizliğin ve ıstırapla, ö
nünde bir çok nedimlerin toplanmış ol
dukları kapıdan geçti. 

Geçerken, o zam~..,a kadar kalkık o· 
lan perdeye yapıştı: Çünkü sendeliyor
du .. 

işte şövalye, düşmemek için yaptığı 
bu hareket esnasında, perdeyi kalkık 

tutan ~engeli kopardı!•' 

............... ___________________________________ ..... ____ iiiiiiiiiiı ................ __ __ 

Ve kendisini 'bir an toplayıp ilerlcdi
i'i zaman ıterde dliftü ! .. 

Jan ve laal yalnızdılar!. • 
Bir hayaılet gibi solmuı olan ld'Assas, 

ö.ı~arıya çıkmak için kalabalığı yar. 
mağa çalışırken bir el kendi elini tuttu 
ve birisi garip, çok garip bir kahkahay
la gülerek ona §öyle dedi: 

- Teıekkür ederim, §Övalyel Bana 
öyle büyük bir iyilikte bulundunuz ki, 
artık ölilnciye kadar bunu unutamam 1 

Bu adam d'Etyoldu ! .• 
Şövalye, gözeleri falta§ı gibi açılmıı 

olduğu halde, anlamadan, belki de duy· 
madan, ona baktr .. 

Sonra yoluna devam etti. On aldım ö. 
tede, birisi onun koluna girdi. Bu defa· 
ki, dü Barriyc refakat eden ecnebi asil
zadeydi .. D' Assas, möııy8 Jakr derhal 
tanıdı: 

- Benden ne istiyorsunuz? diye ba. 
ğtrdr .. Siz kimsiniz?. Siz ki, beni ölmek
ten menettiniz 1 Siz ki beni çılgın bir 
ümide düşUrdünliz 1 Siz ki din adamı 
olduğunuzu söylediğiniz h<>lde papas 
elbisesinden maada, bütün elbiseleri gi
yiyorsunuz l Bırakın beni! .. Bana ncf. 
ret ve dehşet veriyorsunuz! .. 

Mösyö Jak: 
- Ne yaptyorsunuz? .. diye mırıldan

dı. Kendinizi toplayın, canım! Herkes 
size bakıyor! .. Değrusu çocuksunuz .. 
hem de çılgın bir çocuksunuz, azizim 1, 
Partiyi kaybettiğinizi zannediyorsunuz:, 
çünkü ümidiniz kalmamış!. Siz ancak 
ilk devreyi kaybettiniz 1 Her şey düre
lir ! .. Jm sizi sevecektir.. Eğer beni 
dinlerseniz! .... 

Betbaht delikanlı bir iimide yapışır 
gibi kekeledi: 

- Ne diyorsunuz?. 

- Hakikati!.. Sizi nerede göre bili • 
rim? ... 

- Sentonorc sokağında, Trua Do
fen otelinde!. . 

- Pekala.. Yarın beni orada bekle
yin. .Size haberler, hem de iyi haber 

ter ıctireceğim.. Bundan emln olabi. 
lirai.n.izl 

Bu sözler üzerine möeyö Jak kalaba· 
tık arasında kayboldu .. 

Bir an kendi~ni toplamış olan d' As· 
sas, tekrar korkunç ümitsizliğe Q.üttil.• 
Ba§ını salladı ve kafaaiyle pkaklan 
hümma içinıde yanarak, boğazı kupkuru 
bir halde, çıkıt kapmna doğru yürü • 
dü.: 

Tam merdivene varacağı sırada, elini 
tutan bir adam tarafmdan Uçilncü defa 
olarak durduruldu ve bu adam ço'k tat
lr, çok şefkatli bir acele, ona §Öyle de· 
di: 

-r Zavallı çocuk! .. Nereye gidiyorsa. 
nuz ! .. Böyle çabuk nereye koşuyorsu· 
nuz?. 

·Bu defa!a adam kont dö Sen - J er· 
mendi. F'akat bu defa gövalye, konuşan 
adamın sesinde hakiki ve derin sempa
ti ifadesi duydu ve kont, hep onun elin. 
den tuunuı olduğu halde, onu tenha bir 
salona çekerken, şövalye, bir çocuk gibi 
itaat etti.. 

Şövalye bitkin bfr halde, bir koltuğa 
düşerken Sen - Jermen de kapıyı ka
padı. 

Sonra, td'Assasın yanma gelerek sor. 
du: 

- Söyleyin, bakayım, böyle nereye 
gidiyordunuz?. 

- Fakat, kont .. Ben, ben otelime gi
diyordum.. Bu eğlence beni yoruyor ... 
Buraya gelmekle hata dtim. 

Sen • J ermen mahzun bir tavırla: 

- Evet, dedi, buraya gelmekle hata 
ettiniz .. Fakat en bUyilk hatayı Paria
te kalmakla i§lediniz .. Ah 1 Şövalye, Pa
ris havasının size yaramıyacağuu size 
söylemiıtim .. Ne i.ae,. maziden bahset
miyelim.. Olan oldu ve m %ehirlcndi
niz.-.. 

- Zehirlendim mi? M&yö .. Bana çok 
garip ve muammalı ıeyler söy~ilyonu· 
nuz .. 

- Bunlar: ancak ıevdiiim insanlara 
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Baş - Diş 
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iÇiYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri siga· 
radar. 

e Tiryakinin harman1 
her 1.aman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETi 

TiRYAK/DE 

BULABİLIRslNIZJ 

25-lnce sigara 

20 Kalın sigara 
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KAN, KUVVET, iŞTAH 
ı "at k81eUnln re•m1 
ruh•atını haiz oıan 

datıorlana ldJmilt ftlip ~iri bir ıurubclar. X•mlık, iftebm. 
lık, ~. bmm• nnr.utenl, ademi iktidar, mide n bmAk -.ı
bellilinden ... ı..mıuisk " ka1tularda blrlnd deftdır. 

ı larımız fabrika te Hml ve pe- Doktor Fe1zl Ahmed 
tltıcllr. Bir hal1ırdan ataA'ı alparltlerde ==:.ve slDare91 lutlta· 

" 1 zam edlllr. Allvre salıt1111ız yoktur. I Pmrdan.IMld• ..._. ~..,. 
sut 3-1,. lraclar haltalannı k9buJ eder. 
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k8" batında numara 43 telefoa: 21111 
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KUVV&T U.&Cl iter__... bulunur. 
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kahve katılı. 


