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llomanya kime karşı olursa olsun 
'-topraklarını müdafaa edecektir 

40979 ikinci müntehip tarafından 

Parti namzetleri 
ittifakla seçildi 

Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir 
ve Niğdede birer 

müstakil mebus intihap olundu 

Alr11an ordusu 
lsviçre hududunda 
tahşid edilmiş! 

Paris, 27 (A. A. )- Parls • Soir 
gazetesinin Bükrcş hususi muhabi
ri Jules Sauvervein'a beyanatta bu-

• lunan Romanya başvekili Armand 

Ankara, 26 (A. A.) - Bugiln (26-3-1939) sabahı ba§lıyan 
lllebus seçimi öğleye kadar yurdun her tarafında sona ermiş ve 
Cııztıııunyet Halk Partisi namzetleri iltifakla seçilmişlerdir. • 

liUstakil mebusluk için boş bır~ılan Afyonkarahisar'dan 
~rç Türker, Ankııradan Dr. Taptııs, Eskişchirden lstamat Öz. 
danıar, Niğdeden Dr. Abravaya Marmaralı intihab edil~tir. 
it İki aydanberi Türk vatanmda de\•am eden intihap ~inde lıli. 
b ~et ve parti mekanizmasının ,ielemesindeki sürat ve intizam, 
UYük inkılıibımızm en mukaddes eseri olan milli htıkimiyct ru

huna, dikkatli bir kıskançlık ve mlltekamil bir olgunlukla bağlı 
buıuııan her Türk'Un bu inUhab ödevinde gösterdiği §Uurlu ala
ita ve tehalük. ve binnetice bugün 40979 ikinci mUntehibin, '.Milli 
6et İsmet lnönli'nlin gösterdiği Cumhuriyet Halk Partisi nıım
ıetlerJ.ne, tam bir inanla reyl-y_,.ermesi, yeni Türkiye Cumhu.. 
11YeUnın kuvvet ve kudretin! dllnya lSnllne bir daha koyan par-

~lr eserdir. 

Calinescu, demiştir ki: 
"- Hiç §liphc gölilrmiyen bir 

nokta varsa o da şudur: 

''Taarruza uğradığı gün Roman. 
ya kime karşı olursa olsun kendini 

müd:ıfaa ederek toprnklannm tn
mamiyetinl bütün kuwetile muha-
faza edecektir.,. 

C:ılinescu, Almanya ile Romanya 
arasında nktedilcn iktısadi muka _ 
velenin son beynelmilel hadiselerle 
:ı.liıkadar olmadığını, çUnkll bu hu
sustnki müzakerelerin şubatta baş
lamış oldu~nu ilave etniliitir 

Bu mukavele, Romanyanm diğer 
(Devamı 4 iincüde) 

aimi sulh medeniyet 
• felakettir! • 
ıçın 

~lya « Mukaddes haklan tanınmadan önce » 

sulh lehinde teşebbüste bulunmıyacakmış 
la..~a., 26 (A.A.) - Stefani a.. tezahürat arasında. söylediği bil. larm hatırası kalbimizde daima 
"""1ııda.n: yük bir nutukta faşizmin yirmi yaşamaktadır,, demiş ve sözleri. 
~ ld:ussolini, Olimpiya .stad .. senelik bilançosunu yaptıktan ne şu suretle devam eylemiştir: 
~da. Faşizmin ilk mücade. sonra, ltalya sokak ve meydan - "-Faşizmin yirminci yılında, mc 
~ & i§tirak etmiıt olan 50 bin larmda, Afrikada, İspanyada çar saimizin bilançosunu yapmak va 
~ömleklinin önünde hilyilk pı§8.D.}an yadetmiş, "bu arkadaş- zifesini başkalarına bırakıyorum. 

Almanya, lzlandada 
~ava üssü kurabilecek mi ? 
~rlin HükOmetinİn bu isteğine 
l~landa razı olmak istemiyor 

~ (Yazısı 5 incide) 

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

Vefa .. Ankt1Tag17cfl 'lflttrınaan bir ıttıs1antant ... 

Bu bilanço muazzamdır. Yaptığı. 
mız şey kalmak içindir ve asır
larca. kalacaktır. Keza, münke. 
sir, muztarip, nizam ve intizam. 
dan mahrum, muzaffer fakat 
mağlfıp 1919 İtalyası ile müte -
kasif, inzibatlr, yaratıcı, muha -
rip ve imparatorluğa malik olan 
1939 1talyası arasında mukayese 
yapmakla da. meşgul olmıyaca • 

ğım. Fakat, '.Afrikada kan kay . 
bcttiği ve §Üphesiz İngiliz olma. 
sı icap eden sermayeye acil ihti
yacı olduğu için fa5ist İtalyanın 
pek yakın ve kati olan ha.rabisin. 
den bahseden şayiaları hatırlat. 
makhğım icap ediyor. Hakikaten 

(Devamı 4 ünciide) 
~~~~~~~~~~~~ 
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__ ......_ ,. . .... 
Macar kılaları Riilmyayı işgal ederlerken ... 

Macarlarla Slovaklar 
mütareke yaptılar 

iki taraf arasındaki müsademelere dair 
haberlerin neşri Almanyada yasak 

Hududun tayini 
müzakereleri -

bugün başhyor 
Presov "Blovakya", 26 (A.A.) -

ÇERÇEVE 

Sarı çizmeli Mehmet ağa 
Jlcrhanı;i bir yerde tcşhl'il zor bir insan tarif edilince dcthal §ÖY· 

Slovak kuvvetlerinin kumandanı le denir: 
Havas ajansının muhabirine be -
yanatta bulunarak Macar ve Slo. 
\•ak kıtaları arasında bir mütare. 
ke aktcdildiğini Ye muharebelere 
nihayet verildiğini söylemiştir. 

(Devamı ıJ. iinciide) 

Yıkılan apartıman 
tahkikatı 

Bina sahibinin ifadesi 
alındı 

Beyoğlunda, Papas köprilsünde 8 
kişinin ölilmU vo 11 kişinin de 
yaralanmasilo neticelenen fe -
ci yıkılma hadisesinin tahkikatı -

. na. de,•am edilmektedir. Yıkılan n-
partımanm sahibi Makarna fabrika 
törü Kaka da sorguya çekilmiş ve 
serbest bırakılmıştır. 
İnhidam esnasında yart\Ianan ve 

Be>yoğlu hastanesine kaldrnlan Pav 
li, Todori, Donna, lstefan, Fatma, 
Hasan, Katina, Ane.stl, Ligor, ML 
hal ile Haseki hastanesine kaldırı
lan Eleni ve Ko,.onun sıhbt Yazi -
yC'tlC'ı i dilze>lmckte>dir. 

_.. Baştarafı 1 incide 

- Sarı çizmeli lUehmet Ağa! 
İnsan canh 'asıfJardan u7.aklaştığı nlo;pette San Çizmeli Mehmet , 

Ağaya yakla~ır. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, insan oğlu ~artlannm as
garisini mUmessildir. iki göz, iki kulak, bir burun, bir aI:,rız \e yegane 
temayUz unsuru olarak da bir çlft san ~zme. Ah bu san çlzmeler! On. 
Jar olmasaydı ~Jchmct Ağa, kendisini ifadede bu kadaTeık bile bir hu. 
suslyetc ulaşamazdı. Sarı ı:Jzmeler, bir ağaç dalında yaprak olamamıs 
kısır bir tomurcuk gibi, l\lehmet Ağanın §ahsiyet yerinde elice bir ifa
de çıkıntısulır. l\lehmct Ağa san çizmesiz olamaz, zira onsuz, !jabsl

yetsiz olmak şahsiyetini ka~hedcr. 
Hayatta San Çizmeli Mehmet Ağalarm muvaffak ol<luğu inkar 

götüm1ez. Felsefeci bir doktorun (insan, o meçhul ••. ) kitabında iddia 
ettiği , rçhile, eğer demirden \ 'e mermerden yaratllmı5 olsaydık, belki 
de aşındıncı hayat hamleleri karşısında daha çabuk yıpranıroık. San 
Çizmeli l\lehmet Ağalar <la, fazla §ahslyetli olmanın zararmı, asgaride 
kalmak formüllle gldermlı; yaman adamlardır. Onlar ı;ahslyetln, ya 
toptan malik, ya t-Optan mahrum ~aici s:ıksr bir lf!Y olduğunu sezml~ 
~bl, hiçbir şeye malik olmak.'lızın hiçbir şeyden malırum kalmamak 

sırrına erml5lerdlr . 
Snn Çizmeli l\lchmet Ağalar, hasta kedilt>rln llith otlan keşfet

me hassası tarzmda, müthiş bir insiyak taşırlar. Bu insiyakın rehber. 
llğile ele, hadiseleri dürtükleyip cereyan nçn<"aklanna, nçılmıs eere. 
yanlara teslim olurlar ve kolayca hedeflerine ,·anrlar. 

Hııyıkçı lmn tor içinde akıntıyı sökeceğim diye uğraıısm. Karpuz 
kabub'll, kıyıdaki ters nkmh sayesinde zıplıya zıpbya, ondan ~"·cl ga

yesine yıına~acaktır. 
]fani meşhur bir tabir nrdır, çizmeyi a3mamak. Bunu San (bme

Ji Mehmet Ağalara. bildirseniz ~ een.ln ahrmnu 
- Çiınıeyl a~ml\Ilıak tla ne demek! San ~izmcyi asmamak lizım. 

Necip Fazıl KISAKVREK 
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31im: 

Ev 
il • 

uzerıne aforizmalar 
Yazan: ISMAIL HAKKI BAL TACIOGLU 

Ev, aile d-?nılen sosyal grupu taşımıya mahsus bir kaptır. 

* E\in ev olarak değeri yapısından, nümunesinden değil, aile gru· 
punun ihliyaçlarma hizmet etmesinden ileri gelir. 

* ,En iyi, ev, en aı e~ya bulundurandır. ldeal ev, bir kamptır. 
-{t 

~k ~yalı evde ev sahipleri evin hizmetçisi olurlar; az eşyalı evde 
ev sahiplerinin hizmetçisi olur. 

Doldurulamıyan, her k~esi yasanmıyan ev bir keder yuvasıdır. 

~ 
Ev öyle kurulmalı ki güneş görmiycn tek noktası ve su ile yıkan· 

H ~ B E R - J\kıam Po.tatı 

mıyan tek sathı kalmasın. 
' * Biti§ik C\ler biti~ik insanlara benzerler; her türlü kan~ıklığa scbeb 

olurlar. 

* Evin iyisi dı5ır.1an çirkin, içeraen kullanısh olanıdır. Hem dışarısı 
güu.l, hem içerisi kullanışlı ev planı henüı bulunmamıştır. 

~ 
Odalann güzelliği mobilyasından değil, dıvarlanndan \'e dö~me

sinden gelir. 

Poliste 
ihtisas şubeleri 

Merkeze bazı 
mütehassıslar 

alınacak 
Dahiliye vekAleti mua ır poli 

teşkirn.tında tecrübe, bilgi ve vukuf 
itibarile ileri safta gelen \'e daima 
takdirle karşılanan Türk poli inin 
mühim bazı ihtisas §ubelerinde de 
te~ilatıanmasr ve bundan sonra 
ferden de istifadesi için Emniyet 
müdür!üğiinde yeni bazı ihtisas şu· 
beterinin kurulma ına karar vermiş· 
tir. 

Randevucu Atinanın 
muhakemesi 

Müdafaa şahitlerinin 
dinlenmesine başlandı 

~ 
Bir oda bir resim ıalerlsi değildir. Dl\·arlara 

asılırsa o kadar çok güzel olur. 

ı:J. 

resim ne kadar az 

Pude, tablo, mu~ambanın ayrı ayrı iüzclliai dü.sünülmcz. Bir oda 
bir konpozisyondur. 

{( 

Randevuculuktan ve fuhşa tc§
vikten suçlu Atlna isimli kadının 

muhakemesine bu sabah asliye bi
rinci ccıada devam cdilmiotlr. Bu 
celsede evvelce dinlenen ıahitler -
den Emilya, \'aso, Paskalya, Sulta.. 
na, Necdet, Kamile isimli kadmlarla 
Ahmet, Mori,, Bako, Emin, 1stavro 

ve AneııU yUzle~tlıilmlşlerdlr. Bun
dan ba.'jka yenide.n bazı gahitler de 
dinlenmiş ve muhakeme baıka gü
ne kalmıştır. 

•Hukuku lmmc ııahillerlnin din • 
lenmesi bittiği için bugUnden itiba. 
ren dinlenenler Atlnanın gösterdiği 
mUda!aa şahitleridir. 

Bütün mimaıi ve dekoratif sanatlar tarihinde yaltlar i~in olduiu 
gibi; tavar.lar için de tek renk bulunabilmi~tir: bcyaı. Bu ihtisas §ubeleri için, emni}•et B k d 

~ umummudarıuğunemadeni ve ka· Haz'ınen'ın oğaz esen e tıt para imalinde, huna benzer çek k a -
Evlerin medeni scvi:>•esini gö teren ölçll apd thane ıdir;kokmı.ran b • f 

Ve air kıymetli C\Tak yapmakta ku· 1 r yara a ffi a 
ve kirletilcmlyen bir apdesthane evin haysiyetini gö terir. z a n d 1 g" 1 b ·, r d iıt ve mürekkep cinsleri üzerinde ava 

:q.. ihti as sahibi bir mütehassıs kimra· . . • Bir kahveci kadın yuzun-
Evin kllltOr seviyesini gösteren, kitap etajeridir. lcindı klbikleri ıc:- mühendis alınması mukarrerdir. Şahın Vapuru IÇtn den arkadaşını yaraladı 

la~ıyan bir kitap dolabı çok §CY anlatır. Bundan bac:ka, mali jı:\erde ikti adi l · t .. d · k 
...A.... il li azmma o enmıyece 
"< ahada, döviı, klering, piyasa, bor· 

A-"'- l d bbo 1 t J hl l • • k f d Uzun zamandanberi davası gö-ıllJllr ar, e Y ar. avan ara an ev sa p crının a asın aki karı· sa ye banka muamelt\tından gerek .. ,, . 
-t.ı " .. t ·- on Ü b' d 1 kul -~1 • • • • rulen meıhur ~ilhlO vapuru hak slA ıaı ıos en.. 1.ızı •n ır ev e yanız !anılan eıy·:~wW:fur. nazatl gerek e ameU bılgısı olan bır 1 . '' . . 

ı:J.. ekonomi re finans mütehassısı da :ında nıhl ay:t kara~ vledrıl;ıı kve 
• ~ı , • t ı 'k . 1 vapunın ıazıneye aıt o uA>u ııı-

Ba.hçesır evler vardır ve çoktur; fakat bunu ıstemcl< ır l\iyancttir. · ·adroya ıthnl olunacaktır. rarla t 1 t M 1• 1 .:ı w 

. d'l k b' b . . § ırı mış ır. a um o -.ıugu 
-{! Aynca tesıs c 1 ece ır şu e ıçın üzere büyük ermeni zenginlerin-

Bahçc evin açık havada ve toprak üzerinde devamıdır. kurumculuk, kıymetli eşya imarntı, den Abranasyana ait olan bu va-
~ elektN? galvanize makin: işleri i~e pur istiklal Harbinde hükQmct 

En iyi bahçe her tarafı işlenebilecek kadar küçük olandır. sınat 1ıol;rde~ anl~)·an hır eksperm hizmetinde lı:ullanılmı§ ve bilfi.ha-
M de anga1c edılmesı karar altına alın· 
~ re müslümanlığı kabul eden sahi-

l · bah 1 - l ··ı · h ek 1 d 1 v b mıştır. b' · • · öl · l bU U rı v çe er~ e go_gcnın, ar ete urgun ugun kala ahk ile Alınacak bu mütehassısların ının ..-aru;sız mesıy e t n mal 
yalnızlıgm birlettığı ycrlerdır. Türk olması baslıca şart olarak ko- hırla beraber bu vapur da hükQ. 

M mete kalmıştı. 
~ nulmu~tur. 

A}TJk çıkaran bahçelerde insan emeği ölilr. Çaresi kumlamak 
\le ayıklamaktır. 

En İ)i çiçcl: yaz kış yeşil kalan, az su istiyendir: gül, filburnu, tef· 
ne gibi. 

Darülacezenin 
ıslahı 

Bir proje hazırlanmasına 
karar verildi 

Vali ve belediye reisi Dr. Lütfi 
Kırdar, aon zamanlarda Darillfıce. 

zenin bqma, belediye müfettlşle -
rinden X:.-, Bekir ZAfirl tayin et.mi§
tl. Kimısesiz dü§klinlcre münhasır 

bir ıefkat mUessesesi olan Daruıa. 
ceıe bir bakandan bir hastane ma
hiyetindedir. Bu itibarla bir heki
min :nrUdllr olarak tayini çok yerin. 
dedir. Darülacezenin (Kre§), yanl 
&üt cocukle.rma mahsus kısmı vak
tile bllyllk hlmmeUerlo ınodern bir 
hale getirildiği halde son zaman -
larda :ıslaha muhtaç bir hale gel~ 
Ur. 

Bundan b~ka müessesenin, şeb. 

rin lçtimnt vaziyetinin inklşafile 

mUteııasib surette ıslııht zaruri gö
rülüyor. Milessc~c, ya kimsesiz so
kağa terkediJen süt çocuklarını bil. 
yiltüp kurtarmak, yahut ta fakir, 
maını, meflQç kimseler için te..sis e
dilml3 btr müessese olduğu halde, 
son zamanlarda bazı tembel kim
seler için de me'kel olmµştu. 

DarOl!cezenin ıslahı ve hakikaten 
himayeye muhtaç olanlara inhisar 
ettirilmesi fçtn bir proje hazırlana· 
caktır. Bundan başka kimsesi olmı· 

1. il. BALTACIOCLU 

Köy muhtarları vazife 

başından ayrılmayacaklar 

Köy kalkınmasında köy mual
limlerinin, köy muhtarlarının bü
yük rolleri vardır. Köy muallim
Jeriylc muhtarları köyün bütün 
içtimai, ilctısadi iılcriylc çok ya
kından alakadar oldukları halde, 
baıı köylerde köy muhtarları ıu 

veya bu vesile ile köylerinden u
zaklaıtıracak vaıfelerle iıgal e
dilmektedir. 

Vilayetten alakadarlara bildiri
len bir tebliğe göre, köy mıihtar
lan, şahıslarını alakadar eden hu
susat müstesna olarak, hiçbir ve
sile ile vazifeleri başın.d.ll.1 ayrılnu
yacak ve kendilerine lüzumsuz ve 
fuzuli vazifeler yükletilmiyecektir. 

yan hastalıklı bazı ihtiyar mütekait
ler de maa~arını müesseseye terket· 
mek suretile Darülacezeye kabul e
dilmektedirler. Bunlar, daha esaslt 
bir itina ile bakıldıkları gibi, meflQç 
olmaksızcn asabi bir hastalıktan 

hasta olanlann kob'Uşlan da diğer
lerinden daha farklıdır. Belediye, 
müea~esedeki bu farkı kaldırmak i
çin yatalak, meOQç olanların bann· 
dıklan koğuşları ı:.1ah edca~i ıibi, 

maaşını mUesseseye terkcdecek mü· 
teka!tlerin paviyonlannı da &eni§· 
!etecektir. 

-o-

lktasat VekAletine alınacak 
murakıpler 

Iktisat vekaleti, vekllet teftiş ve 
mürakabe heyetini yeni ve genç ele· 
manlarla takviye etrncğe karar ver· 

miştir. Vekalet bunun için yUksek 
mektep mezunları arasında bir im· 
tihan açmaktadır. 

Verilen karara göre, yapılacak 

imtihanda kru:amın gençler evvela 
vekilet teftiş ve mürakabe heyeti 
kadrosunda münhal bulunan mGra· 
kip komiserliklere tayin edilecekler· 
dir. Bu suretle tayinleri yapılan 
gençlere 150 lira ücret verilecektir. 
Bu gençler bilfthare, bu imtihanda· 
ki muvaffakiyet derecelerine göre, 
Slra ile ve münhal vuku buldukça 
35 lira asli maa~lı müfettiş mua· 
vinliğine geçirilecektir. 

lmtihan mayısın 20 sinde Anka· 
rada şif ah! ve tahrirl olarak iki par
tide yaprlacaktır. VekAlet teftiş ve 
mürakabe heyetine girecek bu gene· 
terin Mülkiye mektebi, Hukuk fa· 
kültesi, yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi ile bunların muadili yaban· 
cı mekteplerden mezun olmaları 
5Rrt konulmuştur. Ayni zamanda 
taliplerin ya~lan otuzu geçmemi~ 
olacaktır. 

Mürakip, komiserlik ve müfettiş· 
l'k gibi çok mühim bir sahada va· 
zi!e alacak olan bu gençlerin §ahsi 
ve ailevi vaziyet ve karakterleri hak· 

Fakata aradan bir müddet ge~-
tikten sonra "Abranosyan koman
dit Şirketi,, namında bir şirket 

kurulmuş ve Şahin vapurunun bu 
şirkete ait oldufu iddia eclilmişti. 
Aynca hükumet aleyhine de bir 
dava açılarak 350 bin lira isten -
miştir. Senelerce süren muhakeme 
neticesinde nihayet vapurun Ab· 

ranosyanın §a1ısi malı olduğu ve 
şirketin onun ölümünden ıonra 

teşekkül etmiı olduğu tahakkuk 
etmit ve dava hazine lehine neti· 
celenmi;tir. 

--o-

Kalaysız bakırdan 
zehirlendi 

Deşikta, Kıhçalide yıldız cadde· 
sinde 48 numarada oturan Hüseyi· 
nin km 22 yaşlannda Basriye ka· 

laysız tencereden pişirdiği yemekten 
zehirlenmiş, kendini bilmez bir hal· 
de baygın olarak Şişli çocuk tıasta· 
nesine kaldırılmıştır. 

kında çok sıkı bir f~kilde tahkikat 
yapılacaktır. Ayrıca mütemadi se· 
yalıate tahammül edecek kadar sağ· 
lam bünyeli olmaları da aranacak 
başlıca vasıftır. 

Toton amca 
kahvede 

Dün gece yarısından aonra uat 
1,30 da Tophanede Boğazkesen

de kaçlın yüzilnden Jeei pir yarala
ma hidiıeai olmuı ve bir adam 
dört yerinden ağır ıurettc . ..yarala
narak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Takiimdeki Panorama bahçe· 
sinde kapıcılık ~den Arap Mesud 
ile Tophanede Boğazkesende gc· 
mici Alinin kahvesinde ocakçı Kad 
rının araları bir kadın yüzün
den açıktır. Dün gece yarııından 
sonra itinden çıkan Mesud kafası 
dumanlı olarak kahveye gelrni§ ve 
birdenbire camları ve 'kapıyı kıra
rak içeriye hücum etmi~tir. 

Uykusundan ne oldufunu ~a

şırarak uyanan Kadri de eline ge· 
çirdiği sustalı çakısiyle müteca
vizin üzerine ıtılmıı ve rastıc· 
le vurmağa başlamıştır. 

Gürültüye ve feryatlara koıan. 

lar Mesudu Jcanlar çinde ldört ye
rinden yaralı bulmuşlar ve derhal 
otomobile Sen Jorj h11ta· 
hanesine kaldırmışlardır. Mesu· 
dun karnından aldıtı derin yara· 
lar yilzUndcn hayatı tehlikededlr. 
HAtliseden sonra firar eden Kıd· 
;i bütUn aramalara rağmen bulu· 
namamıştır. 

--o---

ZoınguOdalkta 

Kömür ocakla .. 
nnda kaza oldu 
Bir işçi öldü, yedi de 

yaralı var 
Zonguldak, - Kozludaki Türk 

kömür ocaklarında bir kıza olmut 
ve bir kiti ölmUJ, bir de ıtır ya
ralıvardır. Ayrıca altı yarılı var
dır. 

Kaza varagcl denllcn arabalar· 
dan birinin yoldan kıçm11iyle ileri 
gelmlı ve arabayı durdurmak 
ınümkiln olımadılından lfçller.den 
bir kiti ölmilı ve biri afır olmak 
Uzcre 7 kiti ide yaralanmrıtır. 

lzmit Halkavi 
gençleri 

Ankarada muvaffak 
bir temsil verdiler .

1 ~ 
Ankara, 26 (A.A.) - şeh ~ıı 

halkevinin misafiri olarak. bul ter 
Iırnit halkevi temsil şubcsı ~m4053• 
!eri, akşam halkevinde ikinci "'ud· 
merelerirıi \'ennişlcr ve Ccl~I tt1 tini 
hip oflurıun "yedekçi,, optr; ti' 
büyük bir rnuvaff akiyetle tefl'l!ö~ d~ 
mi3lerdir. Salon daha saat .z tı• 
güzide bir serirci kalabalığı 11;ftr 
mamcn dolmuş bulunuyordtı.. t>tY 
hum bestck~r lsmail H'.11'1'1 uı ıc 
taraf rndnn be~telcnen eserın ~d:J~ 
kısmını bizzat bestekann o~~ı 11~ı 
etmekttydi. Daha ilk sahnel ~ttrl 
kc\'li genç amatörlerin gö:te~~erıı 
muvaffakiyet bütün seyircılert ',t 
bir alaka ile sahneye bağlaı111 dt 
oyunun bazı kısımlan na11'~!8r 
vamlı atkı~ ve ısran üzerine t kTl'ııı 
edilmi~tir. Oyun Ankara h81 r1 a' 
büyQk takdir hisleri ve al~1;1~tt i• 
-rasında ve aynı muvaffakı)e 
çinde sonra ermiştir. J.fı' 

?-.1isa!ir halkevliler bu saba~ daf 
kara halkevi temsil şube i ar: ,e 
!arı tarafından ÇiCtlik, :sa 1~ 
Ç'..ankayada gezdirilmiı ve ~ tılr 
sonra Yedekçi operetini yilk a}tb'~ 
sil gençliğine de ayni mu\·af~r'r 
ve sürekli alkı~lar arasında 
larnışlardır. ııın· 

İzmit halkevinin verdiği ~~und3 
samerelerle yüksek ideal ) 

0 dôrt 
cah§an halkevlerfnin yıırdllfl ~t 
köşesinde içtimai bünyernizde1~ e· 
tığc hareketlerle meydana ge nPii'· 
serleri gösteren canlı bir nil1l1° ... or 
Yarın ak~ halkevind~ "'~ıı· 

!er §ere!ine bir çay ziyafeti nct'1 
cek ve saat 21 de Ankara ~r dl 
temsil arkada§lın taraf mdıJ\ 
temsil verilecektir. '" 

\ 

Edirnenin 
1 ,, 

kara gunu. 
Dun aziz şehitlerın 

hAhraları amidi "''e 
Edirne, 27 - Balkan }fır: il.' 

Edirne sukutunun .dönUmU>:' itıtl' 
layısiyle dün Halkevinde b•' ..ı.ı . lıı ,,. 
fal yapılarak ıehit1erlrl11ı 
hatıraları ya:d edilmiştir. ı;rlifeıı 
Toplantıda birer nutulı 1 felfe~' 

tarih muallimi Osman ve d'l'P'ıııtı 
muallimi Ziya Somer, :E 1 ,.,,,ıı· 
bUtUn yoklufı rıtmen kahrı6t•'I· 
ca müdaf 111ını • yapın ıeh 11rı6' 
mizden bahıetmıgler ve ~1 tll' 
Oımınlı idaresinin dUttUı
tıları tebırUı ettirmiılerdl'tır tf' 

Nutuklardan ıonrı ,eıtÇ 

'

t\.I'• rafından ıUrJer olcunmu 
-0-

Buraalılar1n çaY'ıı•'' 
(Buna kız • Buna ·~·;~ tır•' 

lerlndın yıtlıenlcr ceıt'1Y ~u"U"' 
dan evvelki ıun DıtcJJılc 1 ntJ •" 
de bir çay vcrllmiıtir. 'l'oP ~uır•~ 
ce yarı11na kıdır jdınt• 1' ııe· 
memleket oyunları oyna?~r~e cW 
:ı:ih ve eğlenceli bir }1ava ıçı!1 
vam etmi~tir. 
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~adaic--
Süleyman Bahri 
s t~ELERDENBEnl görme • 

ft Uii :ıştıın; hiçbir yerde adının 
>.~hır e l oktu, Çoktandır edebi· 

Uc aJ6nıştı, Mersin'de zannede· 
laıa'reııe meşguldü. Dört ınn ev· 

I; bıınbuJ'un bir hastanesinde öl· 
t •rk nu da gazeteler yazmadı, ben 
~ •daşıan haber aldım. Hic ol· 

; 
0 

cenazesinde bulunmak isler· 
., da nasip değilmiş. 

ı.,~lld'. 
L~)''ısıni ıe\'erdim; vaktile Gala· 
''ıtı da hocamdı. Fakat kendisini 
~~1'ııt hocam olduğu için değildir: 
~ e derslerinde bulunmuş ol· 

>'dt ilklınsclcrln çoğunu ancak la· 
~1- e, bazılarını da nefret, hatta 

1 'et h.a~ırlarım. Süleyman Bahri 
dıt· dığıın yalnız üç beş hoc:ıın 
t ba~a ger1:ekten bir şey öğ· 

S tesır etmiş olanlar. 
Gıel·ın 
, t an Bahri bir zamanlar ol· 

ııı b~nınmış bir şairdi; hallfl keıı• 
01zıı ır dahi diye sclümlıyanlar bi· 
d~Şlu. Hiç şüphesiz iyi bir şair 
ııı1' ll·i olsaydı lıu kudar çabuk 
bıtııazdı. Dize sınıfla şiirlerin· 
b r~ !.kisi~! ezberletmişti; bunla· 

lltıı l'arıh., diye haylı uzun bir 
ltıeydi. llafız:ım oldukça kuv· 
ır· ~ 

ltı • iuzel, çirkin, gülüne bir yı· 
~s~a bilirim. Siileyman Bahri' 
• tın bir tııncsl bile şimdi ha· 

1 lelınlyor. Demek ki ne güzel· 
a; ile de 1;irkinlikleri ile öyle 
~ Cclbedecck şe~lcr ueğilnılş. 
~ 1Yorsam llare isimli bir de 
1' iiıııt hikuye., yazmıştı (o za: 
d '<lib'Jeri "dram, komedia, pi· 

1 ı.b'l'llek istemez, böyle tuhaf tu· 
.\l' itler uydururlardı.) Bay Re· 
~~ ile beraber, mektepler için 
it rı bir de rnüntehab:ıt kitabı 
' biz onu okurduk. 

'-ı.~lfta T~ k 
lı.' • ur olsun, Fransız olsun, 
~ lllızın çoğu bize, lıir yazife· 
lıı~;tulın:ık i1:in ders nrirlerdi; 
et arı Şeylere bilyük bir ehem· 
;;ııncdiklerl hallerinden bel 

~I leyınan Dahrl öyle değildi: 
A~aıı sever, beğendiği şiirlerin 

(ı~ni bize de hisscllirmek isler· 
iti hına aldığı halele kmlı!lı 

~tliclcr de vardı: onl:ırı da sa· 
nıe öğretmek fl:'in değil, alay 

' latsızlıkl:ırını anlıılmağa 1:a· 

11/>kuturdu. Daznn okudu~u 
ı n Ona büyük bir heyecan ver
l':Ôrfirdük: bu halleri ile benim 
1) lı sevmeme çok tesiri oldu. 
•rı~rtıızda yalnız bir hoca değil, 

• r arı, muhabbetleri, zaafları 
•darndı. Şüphesiz çok kun-et· 

r':aın değildi, fakat bir adam· 
~lretme makinesi değildi. Bir 

aıar 'ardır ki yerlerine bir :n rnakinesi \•cyıı hir rndio 
G l>ekuli\ k:ıhildir: Süleyman 
l'le dc~ildi. 

rı 
't •ı~te:di; büyük, ~I~ olmazsa 

Şaır olacağını umıt etmiş· 
it ~eıfmli Kitap koleksiyonunu, 
~ l'ırseniz, bir karıştırın: onun 
t llıanzumclerini Jrnlursunuz. 

tdiyorum öyle i,·i c:eylcr de· . '•le , J y 
lar at sanatlne in:ınan bir a· 
r llfından y:ızılmış oldukl:ırı 
'.~özü lıül ükle, yenide idi. 
:1ır do'lınuştu, f:ıkal kun·elli 

1 
değildi. Bunu kendisi de 

~ladı; orta halli, herkesin· 
:ırksız şiirler y:ızmıısı elbet· 

tı!· Onu islemedi \'e lıiily:ısına 
at rler Yeremll eceği i1:in şiiri, 

bul ~lıü~bül!in bıraktı. nu fera· 
1 ~ t11k bir hiizün \'e bir kahra· 

ı ~11tdır. Geçici bir şöhretin 
ıı •ttı, sonra tamamile unutul· 

11
<la ıördü. Elbette içi yanmış, 

ıı_) e hekledi~i şeyleri \'erenıi· 
~ illa küsmüştür. Hüly:ısını, la· 
'~lıremediği hülyasını kendi· 

"-her nlıp götlırduğü topr:ı
> at uym;un. Belki günün bi· 
ll)llıııarını merak edip karışlı· 
~ :n bir :ıclam, onun manzume· 
rıı e~di ruhunu, kendi h:ıyalini 

e () Söl il) en birkııc ınisra lıu· 
' lllın sene lı:ırırl:ı anılmasına 

tucr. 

Nurullah ATAÇ 

@ ---
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inşaat işlerini mimarlardan başka· 
sına bırakmamak lazımdır. 

P AP AS köprüsünde bq katlı bir apartıman yıkıldı n yine 
t:rkaç d~e:ı!n hayatı sön«iü, yine birkaç vatanda.' enkaz 

altmda can nrdl. Hiç ıüphesiz, bu ıehir itin olduiu nispette, 
memleket itin de bir facia oldu. 

• 
! Yerli çoraplar için çıkarılan 

dedikoduların içyüzü ! 

Bunun sebcbleri üzerinde durmak, hem de hasşaslyetıe, dik
katle durmak Jizondır. MtseJe, yalnız 1n,a malzeme.sinin çlirilk· 
IUğU.nde değildir. Nihayet )innt senelik bir apartonanm, bir bi· 
nanm, çilrük malzemeden dolayı çökmesi en uzak ihtimal olarak 
düşünülmelidir. Bu işi daha fazla mimarl<ılndc, plii.nmda, fenni 
yapdı,mda nya yapılma),şmda, hesablarmda aramak daha doğ. 
rudur. 

Çorap fabrikatörleri, yerli çorap imalatından 
zarar görenlerin sakat -çorapları yerli gibi gösterip 

fena propaganda yaphklarını söyliyorlar 

Dünyanın her yerinde bina yapmak ı,ı bir ihtisas meselesi 
olar.ık telakki olunur ,.e mimarlar bu işin mütehassıslandır. Yıl. 
larca dirsek çürüterek ol<urlar, n bu ihtisası edlnmek için genç. 
ilklerini, hayatlarmm mühim bir kısmını bu tahsile hasrederler. 

llaJbukl Türkiyede bina yapmak, apartıman yapmak n ya
ni bu lbtlusı lcab ettiren l~lerin altından kalkmak için mekt.cb 
tahıdllne lüzum yoktur. Bir müddet binalarda amemellk etmi§ 
\'e nihayet kalfa olmuıı biri, pek ala koskoca bir apartonanı çizer, 
biçer, taahhUd eder, yapar. 

Fakat ll)tc böyle bir gün gelir ve ba lhttsassızlığm, bu ihma
lin, bu likaytlığm cezasmı birkaç ntandaı kanlariyle, hayatlarl. 
le çeker. 

Bir bina, ancak hesa1J91zlıktan yıkılabilir. ~luuzeneslzlikten 
ı:ökeblllr. Bir kalfa nihayet bir amele başından bal}ka bir ıcy 
değfldlr. Bina yapmak yalnız tuğlalan Ust Uste dizmek, Uzcrlc. 
rlne sn·a çekmek, lcab eden yerlerine beton dökmek demek de-

l ğildlr. Herhangi bir yerinin bir hatası, koskoca bir binanın bir 
gün bir faciaya sebeb olmasmı meydana getirebilir. 

lnıaat, bir fen, ilim işidir. Gelişigüzel herkes, her kalfa 
bu işi b~nnak hürriyetine aalı.lb bulunursa, böyle müessif neti
celere dalma muntazır olmak lcab eder. 

Bugün Türklyede mimarlara il) kalmamı~hr denilebilir. 
Mülk yaptırmak lstfyenler, birkaç yüz liradan kaçınmak suretflo 
manLtıırz \"e eahlllne bir tasarrufa meyyaldirler. 

Mimara çizdiği birkaç çizgi için para ,·ermenin yüksek hedef 
\"e manasını anlanııyanlar, yann bqlannı böylece ta.5a , ·ururlar. 
Bittabi bu ll}lerdc lnıa malzemesinin ucuzluğu, fenalığı, çü
rüklüğü de yer alır. 

Görülüyor ki mesele yalnız herhangi bir apartonanm yıkıl. 
ması gibi basit bir lı değildir. 

Bir fhtısua yer , ·erllmomesl gibi bir hidisedlr. 
Bu kaçmeı oluyor? 
Yeni yapılmakta olan bll" aparhmanm çökmesi hadisesi il2l<'. 

rlııden daha nekadar a;ecil? 
Artık !Nııdan detti al•ralı:, keıt'I tedbiri ittihaz etmemiz ge

rektir. 

İnşaat yapacaklar, bu lşlerlnl mimardan gayrisine nremc
melldlrler. Mlmann planı olmıyan inşaata müsaade olunmama
hdır. 

Yani ihtisasa yer verllmell, pratltıılyenlerln, okuma yazma 
dahi bllmlyen kalfaların, gellıılgilzrl herkesin bina planları ya.. 
parak memleketi bu tehlikelere dü,ünnelerl önüne süratle geçil. 
melidir. 

Nasıl bir mtltetabblb yan) doktor olmadan doktorluk eden 
tecziye olunuyorsa, mimar olmadan mimarlık etmek lstlyen do 
böylece kanunun takibine maruz kalmalıdır. 

ın,aatta hakim olan ,.e maalesef taammüm edip mlmarlan 
lşslr. bırakan bu bezirgan zihniyetine srd çekmek n herhangi bir 
Türklln bir damla kanmm heAabı karşısında bile lcab eden müey. 
ylde)i ittihaz etmek en başlıca hrdef olmak gerektir. 

Kaldı ki, bu hadise Papasköprüstlnde olduğu gibi birkaç n· 
tandqm hayatma mal olmu~tur n belki daha büyük facialar do. 
ğurabllecek değerdedir. · Dal. --·····-···-·-·--------·-·------..... ·--·--------

Zat maaşlarının iskontosu 
Maliye Vekaletile Ziraat Bankası 

anlaştılar 
Maliye Vekaletiyle Ziraat Ban

kası tekaüd ve yetim maaşlarının 
iskonto muamelelerini daha ko
lay görmek için aralarında bir 
anlaşma yapmıılardır. 

Buna göre, maaşlarını iskonto 

tetkik ve tasdik edilecek ve iskon

to muamelesi de bu bordroya gö

re yapılacaktır. 

Maaşlarına haciz konulmuş o

lanların haciz miktaçları da mal-

ettireceklerin isimleri bir borldro müdürlükleri tarafından bildiri
ile malmüdürlükleri tarafından lecektir • 

Artık: 

Çorap fabrikaları sahipleri, el
bir!iği ederek A \Tupadan bir müte· 
hassıs celbettiler. Bundaki maksat, 
evvelce yazdığımız veçhile, piyasa· 
da yerli mamulfıtın dayanıklı olma· 
dığı etrafındaki dedikoduları önle
mek ve yerli mamuıatım, Avrup:: 
ayarında kuvvetlendirmekti. 
Mütehassıs geldikten sonra fahri· 

kalan gezerek imalat şekillerini kon 
trol etmiş ve fabrika sahiplerile gö· 
rüşerek, çorap imalatçılığını daha 
esaslı bir şekilde tekemmül ettir
mek için alınacak tedbirler üzerine 
bazı fedakarlıklara sevketmiştir. 

Bucümleden olarak gerek mevad
dı iptidaiye üzerinde ve gerekse i· 
malat sırasında yeni bazı makinele· 
rin tedarikine lüzum görülmüştür. 

Ancak fabrika sahiplerinden biri, 
bu mütehassısın faaliyeti etrafında 
çok şayanı dikkat bazı noktalar ile· 
ri sürmektedir, diror ki: 

"Türkiyede imal edilen çorapla
rın dayanıklı olmadığı etrafında 
çıkarılan dedikodular bu işten za· 
rar görmüş olanların işidir. Haki· 
katte vaziyet kat iyen böyle değildir. 
Bugün fabrikalarımızda ince, kalın 
ve her cins üzerine çorap yapılmak· 
tadır. Avrupa mamulatı ile karşı· 

laştırıldığı zaman arada hiçbir fark 
bulunmadığını görürsünüz. 

Geçenlerde bir çorap fabrikatörü
nün söylediği gibi bugün elimizde 
bulunan dokuma malzemesi ve ma· 
kineler, dünya yüzünde mevcut.olan 
makinelerin en son sistemleridir. 
Yani biz hangi makine üzerinde ça· 
hşıyorsak ve imalat yapıyorsak Av· 
rupa da bu imalatı ancak bu ma· 
kineler üzerinde ypaıyor. Yalnız 

onların elinde mevaddı iptidaiye 
noktasından daha fazla müsait ze
min vardır. Onların dokudukları, 

iptidai maddeler, apayn bir iştir. 

işporta satışlannda sakat olduğu i
çin asıl kıymetinden çok aşağı satı· 
lan çoraplar görmüşsünüzdür. 

Bir fabrika düşünülebilinirmi ki 
kendi firması altında imal ettiği ço· 
rap!annda umumiyetle böyle bir ih· 
mal gösterip işini bozsun? En kuv
\'Ctlİ ustabaşıların idaresi altında 
çalışan Tlirk işçilerine itimadımız 

çoktur. Dürüst ve namuslu işçiler 

dir. Binaenaleyh kasden böyle bir 
şey yapılmasına da imkan düşünü
lemez. 

Nihayet şunu söylemek isterim 
ki, bu dedikodu, bu yüzden zarar 
görmüşlerin uydurmalandır. Fakat 
fabrikalnr, hu dedikoduları önlemek 

Ve bilhassa çorap imalatçılığın· 

da daha fazla ileri bir hareket gös· 
terebilmek için bir mütehassıs celbi 
ne karar verdiler. Mütehassıs geldi. 
Tetkik etti ve umumiyetle imalatta 
büyük bir kusur görmedi. Yalnız 
daha sağlam çeşitler çıkarmak 
için yeni vasıtalara lüzum görüyor 

Kabul etır.ck lazımdır ki ince ço 
raplar bundan fazla sağlam olamaz 
!ar. Bu mütehassıs işi değil, inceli
ğin icabıdır. Halbuki bugün bütün 
dünyada revaçta bulunan kadın ço· 
rapları da incedir, ten renginde ve 

Trakyada 
feyezan 

Tunca ve Meriç suları 
yükseldi 

Edirne, 27 - Bir iki gUndcn
beri yağan şiddetli yağmurlar yü· 
zilnden Tunca ve Meriç suları çok 
yükselmi§ ve ekili bazı araziyi 
basmıştır. 

Alikaldarlar derhal tedbir al-
Buna rağmen gene muayyen me· mağa başlamışlardır. 

\•addı iptidaiyeden yapılmış çorap· 
!arda ne Avrupadakilerde ne de Tür 
kiyede imal olunanlarda en küçük 
bir kalite farkı dahi görülemez. 
Yalnız bu dedikodu, halkı yerli 

mamulatına karşı soğutmuştur. 

imalat sırasında bazı çoraplarda 
ufak tefek hatalar olabilir. Bu 
da tesadüfen en müşkülpesent müş· 

Maamafih suların yükselmesi 
durmuı gibidir. Tekrar yüksel
meğe başlamazsa feyezan feleiket 
siz olarak geçiıtirilmiş olacaktır. 

Bir hapishane 
kaçağı 

teri eline geçebilir. Böyle birkaç mi· Bursada yakayı eleverdi 
salin bütün çorap imalatına teşmil 
edilmesi haksızlık olur. Asıl mesele· İzmit hapishanesinin duvarını 
nin iç yüzü, çoraptan anlayan ve delerek kaçan Aldapazarlı Murad 
yerli mamulatı dolayısile zarar zabıta tarafından Bursada yaka
görmüş komisyoncu ve tacirlerden lanmıştır. Bir sivil memur tarafın· 
bazılarının bilhassa böyle sakat ve dan pazarda alışveriş eder
yaralı çorapları bularak müşterile· ken görülen ıuçlu, hüviyeti ao
rine gösterip Avrupa mamuHltı ile 1 rulunca kaçamaklı cevaplar ver • 
kıyas etmeğe kalkışmaları davası- miı ve karakola götürülmek iıte
dır. Filhakika fabrikalarda itina ile nince de kalabalıktan istifade e. 
bir seçim yapılır ve hazan sakatlar derek kaçmıştır. Fakat nihayet 
aynca, sakatlığı bildirmek sureti- Demirtaı inıtasyonunda ele geçi
le piyasaya çıkarılır. Nitekim bazı rilmiştir. 

- Kabak gibi adam! 
dlilnl, domatesleri yüzüne bağladığou gö
receifz. 

Yüz tuvaletinde sebze 
ve yemiş maskeleri 

AVRUPADA ,.e Amcrlkada yüz tu. 
'aletlııde miihtm bir lnkılip bqla. 

mı!J, Bazı yemlılerlıa \'O 1M1bzelerln yüz te
nini güzellettlrdlği aııla3ıldığı için yemlı· 
ten n sebzelerden maskeler yapılıyormuş. 
Ezcümle kabağın teni fe\·kalidc gtlzcllct· 
tlrdlğl anlaıılmıf. 

Tenkkell ecdadonrz yüzdeki her UZ\'U 

bir yemişe ,·eya sebzeye tetblh etmemlıler. 
Demek o zamandan bu sırra ,·lsıl olmaılar. 
Kiraz gibi dudak, elma gibi yanak, zeytin 
gibi göz, keten heJ,·ası gibi saç. Kabak gibi 
kafa tabirleri bugün hakiki mahiyetine in. 
kdib ediyor demektir. 

Deyince teni çok güzel bir insan akla 
gelecektir. Ve bu maskeler taammüm edin.. 
ee, bumuna domates, yanağına pancar yap
rağı, kulağına zeytinyağlı dolma, bumuna 
turfanda bir hıyar sannııı, sarmalamıı blr 
kadm görünce glilmlyeeek, onu güzelliğin 
şaheseri gibi göreceğiz. 

\'e bu hareket, sokaklarda ,.o ayak al· 
tİnda sürünen lihana, prasa, upanak ,.e 
saire gibi 11ebzelerin ,.c her türltl yemlıle· 
rln, eczanelerde, ıtriyat depolarmda mutc. 
na kavanozlarda n ambalijlar içinde bL 
rer miistahzar gibi satıldığını görecepz. 

E\·e sebze almaya gelmlyecek. Yor
gun argm yemeğe döaWdtlğl zaman, me.. 
seli bayanm asma yapraklannı \·Ucuduna 
yapıştırdığını , .c 80,·anlan saçlarına aer. 

Bundan böyle, kabak, hıyar, şalgam, 

patates gibi istihfaf için kullanılan adlar 
birer glluılUk mefhumu alacaklar. 

- Amanl 
Diyeceğiz. 

- Dün gece baloda hıyar gibi bir ka· 
dm, ıalgam suratlı bir bayla gecenin en gü
zel çifti ldllcr. 

Ve bir dlierl cenb \'erecek: 
- Ya patates burunlunon nefasetine 

ne derslnr 

Ve böylece hafazanallah manav ola.. 
bilmek için gUzelllk akademisi mezunu oL 
mak şart kılmacak. 

\'elhasıl anlaşılıyor ya, 
sanlar balkabaklaşıyorlar. 

gltUkçc in-

tene yapışacak kadar incedir. Bu 
l adar ince şeylerin ayakkabı içinde 
ve yürüme işinde mütemadiyen, 
müstemirren kullanılması mümkün 
müdür? Elbette cabucak hırpalana· 
cak, bir yeri akacak ve yırtılacak· 
tır. 

Baş ve şapka üzerinde dr~ · 

ayaktadır nihayet. 
l\!aahaza bir mütehassıs gel· 

olmtlktan dolayı pişman d"'" · 
Kendi noktainazarıma göre n . 
haı;sısa ihtiyaç yoktu. Fakat d:ı. · 
ileri gitmek için faydalı olacaktır. 

Bilhassa civar memleketlere ihra· 
cat yapabilmek için mütehassısırı 

faydası olacağına inanıyorum. Bu
günkü imalat ancak memleketimizi 
tatmin edecek derecededir. 

Halbuki pekaHl ~rk hudutları
r.ııza komşu devletlere ve Balkan· 
lara sevkedebiliriz.,, 

Çorap fabrikaları, mütehassısın 
ücretini aralarında taksim etmiş· 

!erdir. Binaenaleyh mütehassıs u· 
mumiyetle çorap imalatını tetkik 
işini üzerine almış bulunu}·or. 

Bu çorap fabrikası sahibi· 
nin dediğine göre mütehassıs pek 
yakında raporunu hazırlıyarak, fab· 
rikalan filiyata sevkedecektir. 

Mersin 
Postasına vapur 
bulunamıyor 

.. Sadıkzade ,, kazası 
birçok vapur:arı işgal 

etti 
Sadıkzade vapurunun, Finike ci· 

\'annda Adrasan feneri kayalıkları· 
na oturması, fırtına yüzünden 
Dumlıpınar vapurunun da ayni 
mevkie sığınması, Mersin ve Ana· 
farta vapurlarının vaka mahalline 
gitmesi ve son olarak Konya vapu· 
runun da erzak ve tahlis malzeme· 
si ile Finikeye gönderilmesi üzerine 
Denizbankm Mersin hattı seferle
ri aksamıştır. Bunun için yann 
Mersin hattına kalkması l!zım• 

gelen postaya vapur bulunamadı· 

ğından bu posta yapılamıyacaktır. 
Mersine ancak 31 mart cuma günü 
Karadenizden gelecek olan Tan va· 
puru gönderilecektir. Tan salı pos· 
tasında bulunan iskelelere de ilave· 
ten uğrıyacağı için tabiatile Mersin 
seferi daha uzun müddette yapıla· 
caktır. 

Sadıkzade vapurunun bir kısım 
yolcularını almış olan Anafarta va· 
purunun lzmirden sonra yarın sa· 
balı şehrimize gelmesi beklenmekte
dir. Mersin vapuru da bugün Sa· 
dıkzadenin diğer kısnn yolcularını 

hamilen vaka mahallinden ayrıla· 

cak ve iskelelere uğnyarak limanı· 
mıza hareket edecektir. 

Adrasan feneri civarına iltica 
etmiş olan Dumlupınar vapuru yo· 
la çıkmıştır. Konya vapuru ise Sa· 
dıkzadenin 1100 ton yükünden 500 
tonunu alacaktır. 

Karadenizde 
yapılacak liman 

Karadenizde Çatal a&zında in· 
şası kararlaşnu§ olan liman hak • 
kında İngilizlerle Iktısat Vekile· 
ti arasındaki müzakereler bitmek 
üzeredir. Nafıa Vekaleti de ayrı· 
ca yapılacak limp hakkında tet
kikler yapmaktadır. Yakında bu 
hususta kat'i karar verilecektir. 
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Slovak/af Rumen başvekilinin 
beyanatı 

...- Baştarafı 1 incide 
devletlerle hazırdaki ve istikbalde_ 
ki mlln:ısct"etlerinde bir değişiklik 

husule getirmiyeccktir. 

etmek üzere yaptı'klan 

gitikçe artan bir alaka 
~tmektedir.,, 

gayreti tnglllz kara mUddal\st için me<' 

ile takip hurt hizmet ne kadar zaruri ise 

Lelıistanda seferberlik mi ? 

IA>ndra, 26 (A. A.) - Pazar ga
zetelerinin ekserisi Varşova mah
recile, Polonyada umumt seferber. 
lik ilan edildiğinden bahseden heye
canlı haberler neşretmektedlr. 

Boğazların ehemmiyeti 
Londra. 26 (A.A.) - Siyasi 

\"azlycti tahlil eden "Serutator .. 
evvelemirde sillhlanma gayret
lerini iki misline çıkarmak IUzu 
munı! kaydettikten sonra diyor 
ki: 

Daha da fazla yapmalıyız. 

Cebir istitmall lcabedcceğl ah. 
\•ali gözönUne alarak şimdiden 
en iptidai ihtiyat kaidesi namı • 

lngilterede yakında mecburi as
kerlik hizmetinin kabul edileceği 
hakkındaki haberler de bugünkU 
gazetelerde bliyük harflerle intişar na yardıma A.made olanları ken 
ctm!şt1r. dlmlze temin etmekllğlmlz fca-

beder, Sovyetler Birliği, 1ngU • 

Belçikada ihtiyat 
tedbirleri 

Brüksel, 26 (A.A.) - Kral Liege 
müstahkem mmtakasını ziyaret e
derek Beverloo civarındaki manev· 
ralarda toplanan onuncu piyade 
fırkası kıtasmı teftiş eylemiştir. 

Münakalftt nazın Marck, Eupen
de söylediği bir nutukta, askeri ted
birlerin hiç kimse aleyhine müte
veccih olmayıp Belçika huduttan· 
run herhangi bir ihlaline karşı koy
mağa matuf bulund\lb'Wlu bildirmiş 
tir. 

leviçrede endiıe 

Bern, 26 (A.A.) - Alman kıta-

tere ve Fransa lle teşriki me -

salye A.madedir. Fakat aradaki 
iki de\•let Polonya ve Romanya 
Sovyetıerln silAhlı teşriki me • 
salsinl istemiyorlar. Ancak bu 
iki memleket bitaraflığı takdi -
rinde Sovyetıer Birliği ne yapa 
blllr? Bundan başka bir İngiliz 
• Fransız • Rus ittifakının Fran 
ko ·ve Musolini lizerindekl tesir! 
ne olacaktır? 

"Serutator.. bundan sonra. 
mecburi askerlik hizmetinin 
müdafllerlnl tenkit ediyor ve 
diyor ki: 

Fransa, Belçika, Holanda ve 
İsviçre de dahil olmak Uzere bir 

doğu • cenup Avrupasmda bir 
harp mevzubahs olduğu zaman 
bu mecburi hizmet halk nezdln 
de o derecede rağbetslzllğe uğ. 
rıyacaktır. Bununla beraber, va 
kıt vardır. Acele etmek icap e 
diyor. Almanya bizi tetkik et · 
mektedlr. Ve biliyor ki biz, işe 
bir kere giriştik mi, kendisinin 
en tehlikeli düşmanıyız. Sovyet 
ler Birliği ile Polonya ve Ro -
manyanm yardımına fazla gU . 
venmemcliylz. lhtiyatlı olma.k 

için yatnız Fransa ile kendimize 
güvenmeliyiz. Hiç şUpheslz Al 
manya Majlno hattını zorlama· 
ğa teşebbüs etmiyecektlr. na. 
tıda harp bilhassa havada cere. 
yan edecek ve deniz kuvvetleri
nin makul bir şekilde kullanıl· 
ması kati rolU oynamağa lmkatı 
v'Yecektlr. Doğu Akdentzlyle do 
ğu • cenup Avrupasınm strate. 
Jlk anahtarı Çanakkale boğazı 

ve Boğaziçidir. Orada müstakil 
vaziyetimizi muhafaza etmekll
ğlmlz icabeder. Burası aynı za -
manda, gerek Akdenizde ve E . 
ge denizindeki hareka.t için, ge
rekse Balkanların taarruza kar 
şı askeri müdafaası için kıy • 
metli bir Ussu olacaktır. 

lanrun İsviçre hudutlarında tahşit 
edildiğine dair dolaşan şayialar kar
§Ismda Bale ve sair büyük lsviçre 
§ehirlerinin halkı .asabiyet izhar et· 
mektedir. 

lyi haber alan mahfillerde temin 
edildiğine göre aslı olmıyan bu ha· 

Musolininin bir 
iddiası 

herler lsviçre makamlannın hudut- W'" Baıtarafı l inddı 
lardaki nezareti takviye etmeleri 

1 
faşist ltaıy~ bu radyo devrinde, 

üzerine çıknuştır. ~ ~yanın eh ~k. ve 'bl~ 
Alman askeri hareketleri ve Lıch- mıyp bir memleketi ım14 gibı az 

tenstein prensliğinin işgali hakkm· I ~~a~tadır. Yaptığı~ıız şey 
daki haberler de teeyyüt etmemiş· muhımdır, fakat bizim ıçin asıl 
tir. mühim olan gelecekte yapaca~a-

Almanya Litvanyanın nmızdır ve bunu yapacağız, z.ıra 
·1 hl ' • t • benim azmim engel tanımamakta, 

sı i anmasını ıs emıyor sizin şevk ve heyecanınız, feda. 

karlık ruhunuzda salim bulun • 
Var§Ova, 26 (A.A.) - Ekspres maktadır. 

Poranny gazetesinin bildirdiğine gö B ld'" U U t 1 t A 
Ka el .. L"t u yı on m op an mız, v-

re Alnıany~ _unas ~1~ 1 
- rupa hayatmm ciddt bir anında 

vanyanın geruş mikyasta sılahlan· -·'~· b 1 kt d B" · te · il 
tmi

. Alma ( ~ l.lAu uma a ır. ız, ıs n e 
masını protesto e 3 ve n e - . i 

. . . "" h ek t" Al korkunun halıtası olan harp ps • 
kin umumıyesının r.ıu ar e ı · ı k il h · 1 · .. d 

. hdit mahi. t' 1 ozu eze ır enmemıze musaa e 
manyaya karşı hır te )e ın etmiyoruz ve etmivecegviz. Gemi. 
_L At.1." •v• • bildi • tir L't· J 
oe telCU\Al ettıgını. muş. • 1 1 mizin yolu tayin edilmiş ve pren. 
vanyanm fazla miktarda sılfilıla!l- . 1 · de "ht · 
ması Alman - Litvanya ademi teca· sıp erı san ır: 

vüz itilftfına mugayir addedil- ı - Profesyonel mül!alemetçi-
rnektedir. lerin bilhassa nefret edilir şahıs. 

Litvanya Almanyanın protestosu lar olmasına, barış sözünün bun. 
nu kabul etmemiş ve milli müdafaa 

1 
dan böyle azıcık eskimiş ve kalp 

için yapılan bu masraflann "Lit-: para gibi Ees çıkaran bir meta 
vanyanın hürriyetinin muhafazası,. buhınmasın:ı ve dııimt barı~ı me. 
na tahsis edildiğini bildirmi3tir. ı deniyet için bir felaket olarak te-

lakki etmekte oldu~uz malfım 
Fransız. gazetelerine göre olmasına rağırıen, lıu!an medeni. 
Romanya yetinin inkiı:;afmı korumak için 

uzun bir b:ırıf} de,·rcsinin !Uzumu 
Parm, 26 (A.A.) - Figaro ga- na kani bulunuyoruz. Fakat mu. 

zetesinde Dormosson yazıyor: 1 kaddes ha1danm'Z tanırımadar 
''Romanya, Almanya ile yap-

1 
Cnce hi ... bir te-;ebbüste bulunmı -

tığı ekonomik anlatma yüzünden yacağız. 
peyderpey Almanya tarafınl•fan 1 2 - Bertin - Ro~a mihverini 
sevk ve idare edilmek tehlikesi sarsmak teşebbilsleri çocukca ha
karıısında bulunyor. Bu anlaşma 

1 
rcketlerdir. - Burada halk bağı. 

berşeyden evvel bir hiledir. Buna nyor: Bitler. Bitler -. Mihver 
binaen, bundan böyle istiklal ve iki devlet arasında yalnız bir mil. 
birliklerin maruz bulunduğu teh-

1 
nasebet defi!, muasır medeniye -

likeyi ve ekonomik maekesi altın-
1 
tin bütün di~er zihniyetlerine sa

da "kolonize,, edilmeğe müsaade et rih bir surette muhalif olan iki 
memek lüzumunu müdrik bulun-

1 inl{ılilbın mUlakl olmasıdır. 
mak Romanyalılara terettüp et
mekt~:lir. Fnnc.ıız 

tefsirleri 
gazetelerinin 

Başlıyan oyun kendileri ve Av· 
rupanın istikbali için de hayati bir 
ehemimyeti haizdir.,. Parls, 26 (A.A.) - Muıollni • 

Petit Parisicn gazetesinde nln nutku Fransız matbuatındı 
Bourgues yazıyo_r: 1 gUnUn en mUhim hA.disesl ola • 

"Bonnet dün Ruzveltin milmes· rak ele alınmaktadır. 
ıiline, Londrada bütün sahalarda 1 Paris Sdlr gazetesi, nutkun 
ve bilhassa askeri sahada Fransa muhteva ltlbarlle ölçUlU, fak11.t 
le lngltere arasındaki teşriki me- şekil itibarile kesip atıcı oldu. 
u1 için yapılan görüımelerin me· tunu kaydediyor. 
• aedce1ert 1ı•kkmda lnhat ver lngtransingeant gazetesi, nut-
1BJtir. Vıpıgton, iki büyük de- kun fazla endişe uyandıracak 

mokraslnln muhtemel Alman te- mahiyette olmadığını •öylüyor. 
ıebUslerine kartı bir mlnia teıla A nı azete il 

Yalnız Akdeniz hakkında bir 
rpod\IS vivendi yUcuda ıiietlrll -
mfıl mevzubalıs lse. belki Fran 
sa, şeref ve lıWnµyeUnin. tayin 
ettiği hadleri tesbltten sonra 
bu meseleyi belki de tetkik ede. 
bllecektlr. 

Parls, 26 (A.A.) - Musolini 
nln bugUnkU nutku hakkında 

tefslratta bulunan Le Temps 
gazetesi diyor ki: 

Fransa hiçbir beynelmilel mll 
zakereden imtina etmemiş ve 
ancak milli topraklarının bU _ 
tUnlUğUne, bilhassa Tunusa za
rar vermcğe matuf isteklere 
"asla,. cevabını vermiştir. 

Teslim etmek JA.zımgellr ki. 
Musollni tarafından bildirilen 
Uç nokta -. Tunus, Clbutl, SU • 
veyş - faşist gazeteler tarafın • 
dan bUyük bir şiddetle ortaya 
atılanın yanında mütevazi bir 
program teşkil etmektedir. Bu 
matbuat Korslka, Nls, Savote _ 
den de bahsetmekteydiler. Bun 
dan başka Roma hUkQmetlnln 
Tunus, Clbutl ve SUveyş mesele 
lerlnl ne suretle ortaya koymak 
istediği de aydmlanmağa muh. 
taçtır. 

Musollnlnln nutkunda bu el -
bet tasrih edilmcmi§tir. Fakat bel 
ki bu hususları Gayda'nın be • 
yanatı aydınlatacaktır. Bu istek 
ler faydalı bir müzakereye esruı 
teşkil edebilecek midir? Bu hu 
ıusta bir hUkUm verebilmek ı . 
cin ltalya isteklerinin mUnde · 
recatını beklemek Hizım gelecek 
tir. Fakat bu isteklerden faşist 

matbuata ve bir dereceye kadar 
da, Duçenln nutkunda şiddetli 
bir lisanla bahsedilmese birçok 
şeyler hiç şüphesiz kolaylaştı -
rılmış olacaktı . ., 

1 • 

Almanlara göre 
ıld.. 

Berlin, 26 (A.A.) - Yarı reF 
mi bir surette tebliğ edildiğine 
göre, Musollnlnln nutku Berlln 
siyası mahflllerlnde çok bUyUk 
bir intiba hasıl etmiştir. Duçe -
nln mihver devletlerinin polltl 
kasındaki sarsılmaz birliği bU • 
tun dttnyaya gösteren beyanat• 
burada kayıtsız ve şartsız ola . 

Macarlarla 
mütareke yaptılar 

Ba1tmats l ınactı 

Bununla beraber Macarlar Slo. 
vak topraklarında işgal ettikleri 
nahiyeleri tahkim etmekte ve bu
ralardaki ahaliyi kovmakadırlar. 

Macaalara g6re 
Budapeşte, 26 (A.A.) - Macar 

Telgraf ajansı bildiriyor: 
Macar kıtaatı, Ung vadisinin 

demiryolu milnakatmı himaye f. 
çin 23 martta ~gal ettiği mevzi. 
!eri fzaç edilmeksizin muhafaza 
ediyor. BUtUn cephe hattı boyun. 
ca tam bir sUkO.n hilküm sUrmek. 
tedir. 

Macar • Slovak müzakereleri 
yann sabah burada başhyacaktır .. 

Kont Çiyanonun temaslan 
Roma, 26 (A.A.) -- Kont Ciano 

Macar sefiri Baron Frederik Villa· 
ny'yi kabul ederek kendisile Macar
Slovak ve Macar·Rumen meseleleri
ne dair görü~üştilr. 

Kont Ciano, dün ~leden sonra 
İngiliz maslahatgüzarı Sir Noel 
Charlesi kabul etmiştir. Sir Noel, 
Macar • Slovak ve Macar - Rumen 
müna~betlerinde hasıl olan vaziyet 
dolayısile İngiltere hükfunetinin 
endişe ettiğini söylemiştir. 

Öğrenildiğine göre kont Ciano, 1 · 
talya hükfunetinin lngilterenin bu 
endişesine i3tirak etmediğini bil
dirmiştir. 

Sir Noel, aynı zamanda Alman
ya tarafından Çekoslovakyada ya· 
pılan cebir hareketi üzerine İngiliz 
kabinesinin giriştiği teşebbüs hak· 
kında da kont Cianoya malfunat 
vermiştir. 

Macar Baıvekili bomb:ır
diman tayyarecilerini 
tebrik etti 
Budapeşte, 26 (A.A.) - Başve

kil Paul Teleki, refakatinde dahili· 

Eden milli birlik 
kabinesi teklif 

ediyor 
Bu kabinenin vazifesi 
sulhçu devletleri bir 

araya toplamaktır 

Grinsby, '27 (A.A.) - Dün ak· 
şam burada bir nutuk aöyliyen es
ki hariciye nazırı Eden, sulh ta
raftarları olan Avrupa devletleri 
arasında bir birlik vücuda getiri
lerek Almanyanın geniıleme.ine 

mani olmak için bütün partilerin 
iıtirakiyle derhal yeni bir kabin< 
teıkilini teklif etmiıtir. Hatip de· 
qaiıtir ki: 
"- Birle§iniz ve derhal hareke· 

te geçiniz. Kaybedilecek bir da'ki· 
kamız yoktur. öyle hareket ediniz 
ki dünya tngilterenin uyanık bu
lunduğunu anlasın .. Partiler ara -
sında mütareke taraftarı olan ıiya· 
set adamlarını !derhal çağırınız;. 

Mümkün olduğu kadar geniı blı 
esasa müstenid bir hükumet teş· 
kil ediniz. Bu hükumetin vazifesi 
şu olacaktır: 

1 - Hariçde yeni tecavüzler< 
mukavemet etmek için sulh taraf· 
tarları memleketleri bir araya top· 
!amale üzere geçen pazartesi Lorci 
Halifaksın teıebbüı ettiği ıekilde 
azimkirane bir harici siyaset takip 
etmek. Bu siyaset bütün partileri 
sinesinde toplayan bir hükumet 
tarafından takp edildiği takdirde 
muvaffakıyet pnılan çok büyü};. 
olacaktır • 

2 - Dahilde, bu hükumetin va
zifesi memlekete mümkün oklu
ğu kadar kısa bir müddet içinde 
azami askeri gayretler sarfetmek 
imklmnı verecek tedbirleri almak 
ve tatbik e~ek olacaktır. 

Hariçde ve dahilde bu ıekDde 
propaganda tatbik edit.diği takdir· 
de memlekette ittihat vücuda ge-

ye nazın Francois Keresztes ve eski Slovaklar arasında vuıcubUI# 
Karpatlar Ukranyası başvekili An- sademeler hakkındaki 
dre Brody olduğu halde bugün iki ne,ri Almanyada -ıııeaı~IP"'"! 
günlük bir zi}arette\bulunmak üze- Slovak hududunun henill ~ 
re Rütenyaya gitmiştir. dilmediğine ve halibaıırda ~ 

Teleki, Ungva: hava meydanına vak idaresi tarafından :ırk tdt 
giderek geçen cuma günkü hava mu- naıan itibara alınmadan .11rt:_. 
harebelerine iştirak eden tayyareci- len ve SloYakyayı J{arp8t ttlll 
!eri tebrik etmiştir. Ba~ekil bun- sından ayıran idad ~ir -~.ıhdl 
dan sonra muharebelerin cereyan ka bir §eY mevaıt o~ .... 
ettiği mmtakalara gitmiş ve l1ngvar Macarlar tarafından ilert 
ovasını geçtikten sonra iki saat ev· tezi siyasi Alman mahfilldl_....· .._..._ 
vel muharebenin wkubuldufu mey- ye kadar kabul etmiş 1 .... r.ıwt 
danı görmü~tür. idiler. Siyast Alman manı.,.-_J 

Başvekilin geçtiği bütün kasaba- rafından muhafaza edilellbd' 
larda Macar barrağı dalgalanmak· Macar tezinin henüz mute 
taydı. ğunu fakat Almanya~_t:ıM 
Almaıılann Slovak aldılı Slovaklan ümiısPue-~ 
lıldiseainden haberi yok memele çalıştığı manasını 

Berlin, 26 (A.A.) - Macarlarla mun etmektedir. .......-/' 

Lehistanın !Yıkılan apartııııa' 
tavassutuyla tahkikatı 1 ~ Başıarab ~ 

Ölenlerin bllviyetıerl • ~ 
teıbit edllmietir. BunJaf: :ıi 
Mehmet, Ayge ?ırlebnıe:~--' 

Macar - Romen ihtilafı 
da Ortadan Kalkıyor 
Taymls gazetesinin Budapeş· ~~~ 

te muhabiri, Macarlstanla Ro. nl, Naci Tallt, Niko ~ 
manya mUnasebatının son aldı
ğı gergin safhadan bahsederek 
iki memleket arasındaki Uca • 
ret konuşmalarının devam et • 
Uğinl ve aradaki gerginliğin de 
nlsbeten zan oldufunu bÜdlr • 
mektedlr. 

Vaziyetteki b11 Hllh, kısmen 
Romanya Başvekilinin son be • 
yanatından ileri gelmektedir. 

Bununla beraber, Romanya 
ile Macarlstanın slllhlı kuvvet. 
lerl elln blrlb!rtne karoı dur -
maktadır. Bu vaziyeti tam ma
naslle dUzeltebllmtk itin diplo
masinin bUyUk gayret ıarfet • 
mesi icap edecektir. 

Bugüne kadar Lehistan, mu.. 
tavaSBıt rolUntl oynıyarak her 
iki tarafı uzlaştırmala çalışı -
;yorsa da, yapabtldljl şey, an • 

cak her iki taraf arasında ciddi 
bir hA.dl•enin zuhuruna meydan 
vermemlış olmaktır ki, bu da 
bir muvaffakıyet sa1ılmakta • 
dır. 

:Macarlar askerlerini terhis 
etmeğe hazır bulunduklannı 

söylenmektedir. Şu şartta ki, 
Romenler de aynı ıuretle hare
ket etmelidirler. 

Bununla beraber, lusm'ı bir 
terhis yapılmaktadır. HattA. ba. 
zı köylülerin ve atlarının gerJ 
gön~erlldi:l haber verllmekte . 
dir. 

Askerliğe davet 

Bakırköy Askerlik Şuhesimıen: 
1 - 316 • 333 (dahil) dotum· 

lulardan henüz askerliiini yapma 
mıı olan piyade, topçu, istihkam. 
muhabere, nakliye ve muzika sı

nıEtarına menaup ialim eratla 334 
doğumlulardan yalnız topçu erat 
derhaJ. askere ıevkedileceklerin

den 30 mart 939 günil sabah saat 
9 da ıubede bulwımaları. 

2 - Bu erattan nakdi bedel ver 
mek iıtiyenlerlfl bedelleri 29 mart 
939 akşam·na kadar kabul eı:iile

:ektir. 
3 - EYVelki cdpler.de bedel ver 

:niı olan erat 30 mart 939 da ıevk) 
edileceklerinden bunlannda aynı • 
cün ve saatte ıubede bulunmala-
rı ilinolunur. 

BeJoila FWli ukıerlik tWe•İn· 
den: 

333 ve 334 dolumlulardan nak
di bedel veren ve verecek olanla
rın bu celpde askere aevkedilmi· 
yecekleri ldilnldl ıuetelerle ilin 
edDmfıtf. Bunlar da bu celpde as
kere- ıevkolunacaklanndan 30 
mart 939 sabahı ıubede bulunma-

Ihsan Ywıuf, Todori PaVll, 
Abdullahtır. ~ 

Polla inhidam yerini kO~ 
bnda bulundurmakta~, 
de umumi bir~ 

l·ıeKanada yer ı 
rinin kork&J 

mabudu 

:iu 



Bli~Eer~@L~ÜFB&lfimiMt@! HABER'•n 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 
Aı11erika - Avrupa 

hava seferleri 

No. 86 V. H. 
Oiuyuculamnıu dağıtacafmnz m\ik&fatlann kıymeU 800 lirayı 

·~kmdll". 

16() Ura layqıetiode bir radyo, kristal büfe talamlan, kıymetli ceb 
'te kol saatleri, muşambalar, elblsellkler, lsteallen eeyayı alabll
tılek salihlyetfnl ,·eren 20, 15, 10 Ura gibi para kıymetinde kart
lar nıahtellf ev ~yası ve saire. 

Madridin teslimi 

müzakereleri 
Cumhuriyetin hava kuv-

vetlerini F rankoya 
gönderiyorlar 

Madrit, 27 (A.A.) - Müdafaa 
meclisi sekreteri Juan Rio, dün ak· 
şam "Union - Radio., istasyonunda 
müdafaa meclisi ile Franko hükQ
mcti arasında teati edilen telgrafla
rı okumuştur. 

1 - Müdafaa meclisi tarafından 
Burgos hükQmetine gönderilen tel
grafın metni: 

Almanya, lzlandada 
hava üssü kurabilecek mi ? 

"Yarınki pazartesi günü sembolik 
• f " • bir teslim mahiyetinde olmak üzere 
1 s eg 1 ne hava kuvvetlerimizi size gönderece-Berlin Hükumetinin bu 

olmak 1
.ste m "ıyOr ğiz. LUtfen bir saat tayin edıniz.,, 

2 - Müdafaa meclisinin Burgosa 
l(oPeınhagdan bildiriliyor: ket,, tanımaktadır. Fakat İzlanda telgrafı: 
tf:ccliste sorulan bir ~uale ce- Baıvekili bu anlaşmaların Alman- "Bugün öğleden sonra teslim ol-

\>ap Yeren tzlanda başvekili, Al- yaya böyle bir hak veremiyeceğini mamız ihtimali vardır ... 
~nYanın lzlanda arazisinden ha- ilave etmiştir. Burgosun cevabı: 
'llıau kurmak için müracaat et- Bu mesele, "Emden,. kruvazö- "Esasen bazı cephelerde ba5lamış 
~iı olduğunu söylemiştir. rünün yakında blandaya yapaca- bulunan taarruzumuzun yakınlığı 

lzlanda razı 

t liaıvekilin verdiği izahata i:Ö- ğı ziyaret esnasında müzakere e- dolayısilc silahlarınızı biran evvel 
,e . .\lı:nanya bunu, iki memleket dilecektir. terketmeniz rn.zımdır. Kıtalarmıza 
taıttıdaki eski anlaşmalara daya- * • • be} az bayrak çekmek emrini veri· 

11lrsı_ - d•w• • .1 . .. kt 1zlanda ''Buz diyarı,, deme'ktir nı"z d· .... ııte ıgını ı erı aurme e - .,, 
~r. lıu anlaşmalar Almanyayı "en ki, Şimal Okyanusunda büyük bir Frankist tayyareleri dün iki kere 

~ı""d adaldır. Merkezi ReykJ·avik olan bu ı · üz · d .. ı d E 
h e ınazhan müsaade meınle- şe mn erın en uçmu:ı'ar ır. v-

21 Kişilik bir tayyare (!)(_~~) 
· Amerikadan hareket etti IÇERDE: • 

Baltimorc, 27 (A.A.) - "Yan- 1 zaretinin, harbiye nezaretinin ve • Temmuzda Ankarada toplana-
kee Clipper,, tayyaresi, içinde 21 ki-, daha bazı dairelerin müşahitleridir. caı:: oı.~n Maarif ŞOrası için muh
şi olduğu halde dün saat 19,34 te * * * telıf vılayet muallimlerinin rapor
(Greenvich saati) mükemmel şerait, Baltirnore, 27 (A.A.) - Yankee !~. vckfilete gönderilmi~ir. Tasnit 
altında 40 saniyede havalanarak 1 Clipper tayyaresi saat 24,te telsizle bıttikten sonra müzakere ruznamesi 

1 
hazırlanacaktır. 

Avrupaya hareket etmiştir • Baltimora 1195 kilometrelik bir me- • Avcılar birliğinin dün Alaykös 
. . . safede bulunduğunu ve müsait bir künde ~·apacaklan içtima, ekseriyet 

Derpış edıltn ılk merhale, Horta· .. ~- t · ·ı 2go k"l t ·· ı d - d I d ruzgdl ın esırı e ı ome re sur- o ma ıgm an ge ecck pazara kal-
ır. atle uçtuğunu.. bildirmiştir. mıştır. 
Yankee Clippere "Pan - Arneri- A "k ç· h f 1 · • Silivri halkının kendi paraları men a- ın ava se er erı ile yapmak istedikleri ortamek•ep 

kan hava yollan,, baspilotu yüzba· Nevyork: 26 (A.A.) - "Panama binasının planı Maarif müdtirlüğü 
şı Herold Gray kumanda etmek havarollan,. idaresi muazzam "Ca- tarafından hazırlanacaktır. 
tedir. 42 ton ağırlığında olan bu lifomi,.·a Clipper deniz tauvaresi- • !nhisarlar ıdaresi Izmir ve Te-

.ı .. JJ k"rd.,~ "b" -
tayyare, dört motörlüdür. 16.000 nin Sanfransisko ile Hongkong ara· / 1• "g gı ı ~züm mmtakalannda, 
l·t be · ·ı 1 k t Ti ri . nümuııe bağlarım arttınnara karar ı re nzın ı e yo açı mış rr. ca smda muntazam yolcu naklıyatma vermiştir. 

sürati saatte 240 kilometre, azami 29 martta başhyacağmı bildirmek- • Dolmabahçe stadyomu için ha-
sürati de 300 kilometredir. tedir. zırlıklara devam edilmektedir. Bu a-

Tayyare, havalanmadan cwel . 41 ton ağırlığında olan bu deniz rada~. tramvay ida:esinin işleteceği 
Saatlı.k tayvaresi 70 yolcu tae11yabilecektir. oto.bus ~:onan tesbıt olun~akU:d~r. 

yüzba:ı Gray, takriben 18 "J ~ • • • Uskudar Tramvay şırketırun 
bir ucuştan sonra pazartesi sabahı ~anama havayollan., ı~aresmı.n varidatı masrafım korumadığı için, 
Hortada bulunacağım ümit ctti,trini halıhazırda bu meselede dort denız belediyenin yardımı icap etmekte-

tayyaresi vardır. Aynı tipte iki tay- dir. Bu hususta har.rlanan rapor 
söylemiştir. Tayyare bundan sonra 

yare daha in~a edilmektedir. Mev· vekfilete verilmiştır. Sirketin Nafia-
geceyi Açore adalarında geçirecrk cut dort tayyareckn ikisi atlantik ya devri ve lc;tanbul tramvay idare-
ve oradan da Lizbon, l\larsilya. sine raptı da düşünülmektedir . 

aşın servisler i!.-in şark sahilinde • Istanbul ıı·manımn bı'r lngı"lı"z South::ırnpton \'e Foynesa hareket 'k U ak 
diğer ikisi de Arnerı ·anın z cfrketi tarafından hazırlanmakta o-

eclecektir. d beri "' şark servislerinde birkaç ay an lan yeni inşaat ve genişletme prnm 
Tayyaredeki 21 kişiden 14 ü mü· 

rettebattır. Diğer 7 si de "Paname· 
rikan hava yollarx,.run, bahriye ne-

muntazaman işlemektedir. Atlantik yakında vekfilete verilecektir. 
aşm servisler için bir müddet sonra •!nhisarlar idaresi tütünlerimizin 
dört tayyare tahsis edilecektir. cinsini iyil~tirmek icin yeni tcd· 

birler almaya karar' ermiştir. Bu a· .......______________ memleketin bqlıca ihracatı balık- velki akşam olduğu gibi dün akşam 

F"IODstlnd• tır. Onucu asırdan 13 üncü asra da şehrin haricinde cephede büyük Alman hu··cumu korkusı·ıe 
kadar müstakil bir memleket olan bir faaliyet müşahede edilmiştir. 

Giz 1 i Arap İz landa ondan sonra N orveçe, da- Havan toplarının ve mitralyözlerin H 1 d 1 1 

rada muhtelif mıntakaların topra· 
~a göre hangi tohumların ekilme· 
si Jllzımgeleceği tesbit olwımakta
dn'. 

divanı harbi !~:::~~~:ı:~y:.ıı::.:=: <esleri işitilmektedir. Belçika, ol an a ve svıçre 
kanın idaresi altında, fakat bita- Frankocuların taarruzu 

Azadan altı kişi ~~r!~ :::~~kettir. 110 bin kişi altınlarını Londraya 
yakalandı Kordoba, 26 (A.A.) - Andaloz-

1{ Yeni N.-•riyat ya cephesindeki Frankist taarruzu, 
ıc Udüs, 26 (A.A.) - Tedhişçi- - daha ziyade l\fadrit veya Valansiya 

11 nderı'yorlar 
tar, 1"ilistinin şimalinde toplanmak Fransızcaya aı·ı orı·ı·ı· nal cephesinde bir taamııa intiazr e- 00 
t ,,d1ır!a .. r. Teben"yede ı"ki kie11· 0··1du·· -.. _ :ı den cumhuriyetçileri gafil avlamış-
~ dugü için ateş söndürme saati bir kitap tır. Taarruz Sierra Morenadan Si- Deyli Herald gazetesinin yaz-

tbik: edilmektedir, Kabataş liaeıi Frans.ızca mualli- erra Nevadaya kadar 350 kilomet- dığına göre Almanyanın mubte -
~ lıayfanın cenubunda yapılan mi kıymetli hocalarımızdan Maz- relik bir cepheye şamildir. mel bir hücumundan korkan üç 
~ltırrnaıar neticesinde asilerin har özverenin neırettiği "Gallicis- -o-- Avrupa devleti, muhafazası için 

t lct divanı azasından altı kişi me,, ve Hltince elaıpresyonlar ka- S t R Uf Londraya külliyetli miktarda al· 
ı:af_ edilmiştir. Arap nasyona- muau memlekette derin bir bo§lu- OVye USyanm n USU tın gönderilmektedir. Bu üç devlet 
~ tlcrı Filistinde ve civar memle- ğu dolduran ve kültürilmüzün in- 170 milyon Belçika, laviçre ve Holandadır. 
ttlerlde yahudi muhacerctinin art kişafına pek kıymetli hizmetler Moskova, 26 (A.A.) - 1939 Bu arada geçen gün Brüksel-
~tıa karşı mukavemet edilmesi edebilecek mahiyette onjinal bir .da Sovyetler Birliğinde yapılan den büyük bir kısım altın gönlde· 
ttzıılfldeki propagandalarına devam esetfdir. nüfus tahririnin muvakkat rakam- rilmiştir. Bir kaç güne kadar daha 
it . ekte ve komşu arap memleket- Münevverlerimize bilhassa üni- lan neşredilmiştir. Bu rakamlara fazla altın gönderileceği beklen 
bo l'irıden yahudi mallarına karşı veraitelilerimize tavsiye ederken, göre umumi nüfus 170 milyon 126 mektedır. 
1 ;>kotaj yapılmasını stemektedir- müellifini bu hizmetinden dolayı bin kişiyi bulmaktaldır. Kat'i ne- Belçika milli bankası bu\la, ban-
tr. ticeler nisanda belli olacaktır. karun altınlarının Almanlar :·tine 

~~i?n.;;ıı:.,.-.---~ ......... ---------------~-------~~~~-------------~~---~---~----------------

geçmemesi için lüzum görmüştür. 
Almanya Çekoslovakyayı işgal et
tiği zaman milli Çek bankasaında
ki 20 milyon lngiliz liralık altını 
müsadere etmiştir. Fakat, diğer 

20 milyonluk bir Çek altını vardır 
ki bu, ingiltcrede bloke olarak kal 
mıştır. 

İsviçre ile Holanda da ayniJdü
§Ünce ile milli bankalanndaki 
mevcut altını 1ngiltereye nakletmi" 
ye karar vermişler ve büyük bir 
miktar göndermişlerdir. 

Fakat Alman hükumeti, bu şe
kilde altın naklini bu memleketle
rin bitarf vaziyetine mugayir ol
duğunu söyliyerck Holandayı ve 
Belçikayı tehdit etmiştir. 

Acele Satılık Ev 
Kiırgir üç od:ı, mutfak 250 metre 

bnhçc, rlektrik, tcrkos, kuyu. Adres: 
Şehremini Veledi Karabaş mnh:ıllcsi 
H:ıcı EYJiYn cnmiişcrifi Mknğı No. 
17. P:ız:ırlık için: Devlet Ilnsımevi 

mücellit S:ıbri Yanıkcan. 

Yeni eserler 

o:ş tabipleri mecmuası 
Diştababetinin yükselmesine ça

lışan bu mesleki mecmuanın 90 ın· 
cı sayısı inti~ar ctrni~tir. Diş hekimi 
kariltrimize tavsiye olunur. 

DIŞARDA~ 

• Hitler, Alman doktorlarının 
führeri doktor Vagnerin cenaze mc· 
rasirninde bulunmak üzere Müniht 
gitmiştir. 

• Lehistan hariciye mUsteyın ile 
Sovyet maslahatgüzarı arasında 
19-1-939 tarihli Sovyet - Polonya 
ticaret itilahnın 23 marttan itibaren 
yani itilafın tasdiki için tayin edi
len mühletten evvel rneriyete kon
ması için notalar taati edilmi~tir. 

• Alman Lufthansa idaresi bu se
ne Berlin - Kahire hava servisine 
devam etmcğe karar vermiştir. Bu 
servislerin Uzak ~ka giden vapur
larla irtibatı olacaktır. Sekiz sefer 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bun
lardan ilki 31 martta ikincisi 28 ni
sanda yapılacaktır. 

• lngiliz "Royal Air Force,, idare
sinin antrenman mektebine ait 
bir tayyare North Benfleetde yere 
düşmüş ve içinde bulunan iki kişi 
ölmüştür. 

• Yunanistanda milli ba;Tam miı· 
nasebetile, temmuz 1938 de vuku
bulan Hanya isyan hareketi rnalr 
kQrnlannm yan cezalan affedilmi~-
tir. 

• Amerikada Chicago - Dellas hat 
t?nc!a çalııo~ı.n bir yolcu tayyarec:i 
dü~Uş ve içinde bulunanlardan 8 ı 
yanmış, 4 ü yaralanm15tır. 

1 Yatak, :: ,,. çahtma -.~ ı 
dalariyle salon takımları vcl- ! J 

haııl her nevi mobilyalar; ~ 
BAKER (eski HAYDEN) 

mağazalarında te~hir ec!il

mekte ve heryerdr!'t ucuz fi. 

at ve müsaid §artlarla satıl

maktadır. 

!'e. vc'irı1uli prc1ıs Şa1ıpur MuTıam mel Rıza Pehleı·i ile Mısır kralım11 kardlşi /JTrnses Fevıiycnin Kalıirede nikalılandıkları yazılmı.şlı. Rc-
1111 •• 111' ti'. ıııera,,imindcn sonra yeni evlileri bir arada göstcrmcktcdır. Soldan İlil;arc11 Mısır hraliçcsi, Mısır kralı, prenses Fevziye, Iran vclı

.. ı ı ı'\1ısn valıdc kraliçesi görü lüyor. 

i.le SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra ıünde üç defa diılerinizi fırçaiayını~ 
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bugünün şık kadını Yağmur, 
1 • 

ıçın bir 
felaket sayılamaz ' 1 

Kıt g1l'nlerln<!e u'ksık bahar ha
tırlanır, konuşmaların zeminini 
bahar eğlenceleri, bahar tuvalet. 
leri teşkil eder. Gene böyle bir 
konu§ma:da çok §ık giyinmekle ta
nmttıı§ bir bayan bahann rivayet 
edilen güzelliğine adeta isyan etti. 
ve: 

- tlkbahar, hiçte rnetbcdildi~i 
gibi güzel bir mevsim değildir. 

Dşününüz bir kere. Mart müte
madi soğuklariyle kışın tabii bir 
mütemmim~dir.. Hem de .zevksiz 
bir devamı .. Kışın kendisine mah
sus eğlenceleri, baloları ve sairesi 
vardır. Fakat mart gelince artık, 
bahar geldi diye bütün bu eğlen. 
celeri bırakırız. Halbuki soğu'k, 

bahar eğlencelerinden istifademize 
mani olur. Nisan, yağmuraliyle bi· 
zi usandırır. Geriye, göz açıp ka· 
payıncıya kadan biten mayıs kalı. 
yor. 

Halbuki bu bayanın rok müba· 
lağa etiği muhakkatır. Yalmur bu 
günün güzel ve şık kadını irin bir 
felaket :sayılmaz artık .. Eski mec
muaları karıştıran bir bayan es'ld 
zamanların yağmurlu sahnelerini 
biraz gülünç bulur. Fakat §İmdi o 
zamanlardan çok uzaktayız. 

İnsanlar, yağmurdan kurtulmak 
için açık renkli empermeabller, 
çok zarif şemsiyeler icat ettiler. 
Yağmurlu havalarda bayan maı 

tosunu giyer, Ş06onlannı ayağına 
geçirir, şemsiyesini alır ve kork. 
madan sokağa çıkar. Bugün kaldı· 
nmları muntazam bir parke yolda, 
yahut asfalt caddeler üzerin~c 

yağmurda yürümek artık bir zah. 
met değil bir zevk halini almıştır. 

Bugün yağmurlu havalarda gi. 

mez btr hale getirilmiş gabardin. 
den, yünlü, pamuklu kumaşlardan 
hatti krep döşinden yapılan man. 
tolar ve elbiselerdir. Bunlarldan 
bazıları düğmeleri yakaları ve dış
tan cepleriyle çok basit ve basitliği 
nisbetinde de rahat elbiselerdir. 

Diğerleri de giyenlere şahsi bir 
hüviyet veren İskoç kumaşların
dan yapılmıı taşınması kolay, da. 
ha fantazi mantolar.dır. Bunlardan 
güzel bir örneği (§ekil 7) de gö-
rüyorsunuz .. 

Bu empermeabllerin kürklü o
lanları da vardır. Bugünün güzel 
bir örneği (§ekil 8) dedir. 

Yazının içerisinde görülen mo. 
ı::felleri tetkik ederken aşağıdaki 
kısa izahatı da okursanız bu ör
nekler hakkında daha iyi bir fikir 
edinmiş olursunuz: 

Şekil IV - lngiliz fabrikaları
nın bu sene meydana çıkardıkları 
ondiks denilen su geçmez kumaş. 

lar<lan yapılmış empermcablcr Ü

zerinde takılması ve çıkarılması 

kolay bir kukulatası var. Yağ -

1939 
Paris güzeli 

yilen elbiseler iki türlüdür: t 
1) Yağmur için giyildiği bakı

lınca belli olanlar, 
2) Belli olmıyanlar. 

1 Yağmurlu havalar için yapıldı
ğı bclil olanlar arasında eski za. t 
man arabacılarının giydikleri mu· l 
şambaları hatırlatan düz, İsveç bi. 'ı 
çimi kaoçuk turvakarlar, üzeri ka. 
uçuklu tıved, sellüloyddan yapıl. 
mış şeffaf muşambalar.. Dört nu. 
maralı şekilde görülen başlıklı an. 
diks elenilen su geçmez kuma~tan 
yapılmış ince ve hafif mantolar, 5 ' 
numaralı şekilde gönülen sabit baş 
lıklı Ankara kumaşından mantolar 
hatıra gelir. 

Spora daha çok meraklı, dağ<la, 
kırda çok gezen bayanlar içinse, 
dışı siyah, yahut mavi renkte ge
mici muşambasından yapılmış mao 
tolar tavsiye edilir. Bunlardan gü. 
zel bir &rneği altıncı ~ekilde gör. 
mek mümkündür. 

Yağmur için giyill:liği belli ol
mıyan empermeabller ise su geç· 

1930 p:ıris güzeli olarak 19 ya:ır: 
daki matmazel Odet Verşfal seçil 
miştir. Paris güzeli, Fransız güzel
lik kraliı,;esi iı,;in yakında yapılacak 

müsabakaya iştirak edecektir. 

murla çok ho~a giden gayet rahat 
bir mdjeldir. 

Şekil V - Üzerine kaoısuk sil. 
rülmüş Ankara kumaşından yapıl 

mış empermeabl. Kukulatası sabit. 
tir. Bu empermeabl orijinal man
zarasını bir parça kırmızı bakır 

dan yapılmış düğmelerine borıslu. 
dur. 

Şekil VI - Ustil mavi renkli 
gemici muşambasından yapılmış 

empermeabl.. Yakası ve önü ma. 
.deni düğmelerle kapatılmış olan 
bu empermeabl sporcu bayanlar 
için kırlarda dolaşırken giyilir. 

Şekil VII - Kauçuklu kadife -
den yapılmış çok zarü su geçmez 
manto. Bu kumaş, kaplan derisini 
taklid ederek yapılmıştır. Manto 
ve kumaş o kadar zarif ve o kadar 
kibardır ki insan bunu bir balo 
elbisesi üzerine giyerek yağmur. 

hı bir gecede bir müsamereye gi. 
de bilir. 

Şekil VIII - Mevsimin en o
rijinal empermeabllerden birisi.. 
Kenarları kürklerle süslenmiş o. 
lan bu empermeabl, ateJ renkli, fa_ 
kat su geçmez hale getirilmiş ipek 
li İskoç kumaşınldan yapılmıştır. 

Tavsiyeler 

* Kauçuk elbiseler uzun müddet 
kullanılmazlarsa sertleşirler. Onla. -
rı yeniden yumuııııtmak ic:ıb edince 
içersinc az miktarda amonyak ilave 
edilmiıı bir leğen dolusu suyun içer
sine batırmak kafidir. 

* Beynz ipek bluzlardaki yağlı 

siniz. 

1 Sorgulara cevap 1 

* Edirnck:ıpı, bayan S. üşenmez 
soruyor: 

"İkindi üzeri gelen bir misafire 
çay ilmun etmek istediğim vakit 
muhakkak çayla beraber bir likör 
ikram etmek liı.zmı mıdır?,, 

Avrupada verilen ikindi çayla -
rında çayla beraber daima tatlı bir 
·:ırab veyahut likör ikram etmek 
·.1-.t olmuştur, Fakat bizde bunu, 
muhakkak yapılma!:r lil.zrm bir neza 
ket ve zarafet eseri olarak knbul 
etmek :ıart dc-ı'.;ildlr. Çay ve biı:ıklli 

ile de misafirinizi ağırlıyabilirsiniz. 

lFıransız 

'fokrası 
Pctrikovariı,;i Limbakomayabiçe

ni n nişanlısı ağır hastaydı \'C has
taneye yatmlmıştı. Kızcağız ziya
retlerinden birinde kara haberi aJdı: 

- Nişanlınız sizlere ömür! 
Üzüldü. Hastasına bakan hemşi

reyi buldu Ye sordu: 
- Son nefesinde ismimi söyledi 

mi bari? 
Hemşire cevap verdi: 
- Evet, kısmen .. 

SaırhoşDar 
arasında 

- Sarhoş olduğum zaman 
numun ucundan ötesini göremem. 

Bumu ~k uzun olduğu 

arkadaşı alay etti: 
- Bravo! Epey uzağı görüyorsun 

demektir. 

Zaman 
!ki çocuk saç saça başbaşa kav

ga ediyorlardı. Yoldan geçen bir ih
tiyar çocukların pek kıyasıya dö· 
ğüştüklerini görünce müdahale etti: 

- Yapmayın çocuklar ayıptır. 

Haydi kavgayı bırakın da size .be~er 
kuruş \'ereyim. 

f 

F!~:~i~~!~!t~~- 1 

Çocuklardan biri kaYgayı bırak

madan cevap verdi : 
- Öyle şey olur mu ya? Galib 

gelene on kuruş veririm demelisin! 

TeşvDk 
Serseriyi bakkaldan tereyağı ça· 

!arken yakalamışlardı. Karakolda: 
- Kabahat benim değil. dedi. 

Beni bu hırsızlığa teşvik eden \·ar. 
-Kim bu? 
-Doktor.' 
- Doktor mu? 
- Evet doktorum. Sabahlan ba-

na tcrc~·ağı yememi tavsiye etıni~· 
ti. 

toğrafçrya gitti ve altı fotoğraf çı

kartmak istediğini söyledi. 
- Kaç kuruşa olur? 
Fotoğrafçı: 

- İsterseniz, dedi, ücreti sonra 
konuşalım. 

- Niçin? 
- Fotoğraflarda mütebessim du-

rabilmeniz için .• 

şnnroer 
- Yeni şiirlerinizi tam iki kere 

okudum. Bugün bir kere daha oku
yacaf nn. 

- Benim için..ne saadet! 
- Öyle mi? Ben_Ml~ anlayama· 

dım da... .r 
.. 
MUHASEB_E 

nnn r 1 

...:_ Tah"illerinl ayni sınıfta yap tılar •.• 
... ... 

Hl De Aşk 
Parkta yanyana oturuyorlardı. 

Erkek aşık, kadın ise l!kaytti. Er
kek mırıldandı : 

- Kalbimde sana ayrıdığım yeri 

- Alı C'orc, bu kadar ayrılıktan sonra nihayet seni buldum. 
- Corc mu ? Ben Corc değilim. Geminize dönün , .e Corcu başka 

~ crtlo arayın! - İngiliz karikatUril - J 

_ .. .-- .... 

r-(• 
Kadm - GlSrUyorsun r- t51· 

rnm, babanın ay dedeye ycfi~lll 
ne lınldn yok. ___-/ 
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''~ d o s ti u ğ u 
ı F ........ . 1 ra ............................. -.. 
lr; nsız Devlet Raisle-1 
1 ndan ilk defa Londrayı ! ı 
i resmen ziyaret eden ,. 
· ..... ~ .. ~~.~u Napolyondur . 

·································' 

ratıci; N 
opolyon kralire l'iklorya 

ile beraber 
1"ra 

'~aı,~~ız cumburrei inin Londra 
llt g 

1
• ~~·ı:upanm buhranlı günle-

~il eld~gı ıçin büyük bir hadi..;e 
r ~~tı. Fakat, bu ziyaret, ba~ka
• eh anda olsaydı, gene bti~·ük 

clııık(j enuniyetlc karşılanacaktı. 
ltr1n.' Fran-;ız 'e lngiliı devlet re-
illetı ın bi_ribirlerine yaptıktan zi· 
~iter daıma tarihte mühim bir 
l-' olmuştur. 

"'~ız devlet reislerinden rec;
~ ;drayı ilk ziyaret eden 3 

a}'r • a~))"Ondur. Kının harbi 
\ 

1 
ıle ı_mparator 3 üncü Napol

~ 855 ılkbahannda kraliçe Vik-
llf ·ı ziyaret için Londraya gel· 
'°l. 
\'~tnan Jngiliz krallarının ~ara

;t;~01ld or sarayıydı. Üçüncü Na· 
a'ia 11 da kraliçenin misafiri olarak 

lılc ahnmıştı. Bu müna ebetle 

1~ rne:a im yapılmış, toplar a· 
~u g~ıt re~mi tertip edilmişti. 
~ 'ınıparator, lngilterenin müt 
() olarak geliyordu. 

ot ~tnana kadar, asırlarca hiribi· 
'tli ~harebc etmis oldukları için 
\ ~ ı er I;-ransızlan hiç sevmezler· 
~Do~~un i>in, lngilizler üçüncü • 
'~on~ pek iyi karsılamak iste- , 
\; trdı. Fakat imparator krali-
'1 Çok hosuna gitmişti. Hatıra· 
~ §ôyJe yazmı5tır: 

Or i i :Fransızlara hiç bçnze4 
~hl\arakter itibarile Fransız
~ a ziyade Almandır,, 
~ 0 ıaınanlar Fransız imparato 
~ bUyijk bir iltifattı. Zira In
\ n nazannda Almanlar Fran
\ ~ ~k üstün bir millet sayı· 
S. heransız imparatorunu bir Al
~ b· 1lzetmek de, bu itibarla, bil· 
~r iltifat teşkil ediyordu. 
~ "'P n sonra Londraya giden i· 
·~r ransız devlet rei. i M. Lube 
hıt ~su cumhurreisinin 1903 te
~ ııyareti de büyük bir hadise 
~~§ti. Çünkü, yinni sene 
~ 1~ İngiltere mü temleke kav 

'~ııler, Si)•amda, Nigeryada, 
~\ıdanmda çarpısmışlardı. 
S la beraber, mazideki bu iki • 
~· Alnıan imparatorlu~unun i
~ tehdit etme i üzerine ihti· 
'Unutup birlesmek lüzumu 
~~ U§]ardı. 
~'enenin martında yedinci 

' .llan~ gitmis ve oradaki bir 
~lılcıJt, iki memleket arasında 
~ ~lduğunu ilftn etmişti. 
~nutkundaki şu sözler tarihi 
l(i e olarak kalmıştır: 
~ llıetnleket arasındaki rekabet 
tir • eıninim ki, iyi bir sona er· 
~ ... 
ı...'~Urreisi Lube, kralın ziyare· 
·~)a ~ nıaksadile temmuzda Lon• 
~ıtnıi~tir. Kralın Paris ziya· 
~· t ve re mi oldu~u halde, 
~ •1~ ~iyareti siyasi bir iş ve eğ· 

1~1ndi, Cumhurreisi ile bera· 
(Devamı 14 iinciidt). 

, 
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Nevyork sergisi 

SO Nisanda açılacak olan Nevyork serigisi 
Amcrikada §imdiye kadar kurulmu~ en büyük 
1erıl olacaktır. 1200 ar murababı yer iıgal e
den ıcrıi sahası 1033 deki Şika~o ve bu seneki 
San Franıisko ıergilerinin üç mislini içine ala
bilecek 'kadar geniıtir. §ikago ıııergisini 22 mil
yon kiıi gezmiıti., Nevyork sergiııini en a§afı 
70 milyon kişinin gezeceği tahmin ediliyor. 

ÇiinkU, bir kere, şehir civarmdaki yerlcrt~en 
en az 20 milyon kişi gelecektir. 

Daha şimdiden Amedkan seyahat kum
panyası Nevyorkta hazirandan teırinisaniye ka
dar 1 milyon 500 bin kişi için otel tutmuştur. 

Scrgirıin yalnız toprak düzeltmesine, ağaç 
ve çiçek dikilmesine 17 milyon dolar hHcan
mıştır, Ahçlır 10 bini bulmaktadır. Milyon
larca da çiçek dikilmiştir. 

Sergiye 33 Amerikan hi.llc{ımeti, 58 yabancı 
memleket İitirak etmektedir ve sergiye 1300 

muhtelif iıc ve sınıfa mensup l 400 firma veya 
şahıs dahil olacaktır. 

Serginin, ıehrc çektceği uyyah dolayısilc 
Nevyorka 1 milyar dolır kaıanldıracafı tahmin 
ediliyor. Yalnız serginin, duhuliyesi ile 40 mil
yon dolar toplanacaktır. Sergiye duhuliye bü
yükler için 7 5 çent ( 1 çent doların yüzde biri
dir). çocuklar için de 20 'enttir 'kl, bizim para
mızla biri 80, diferi 30 kuruı kadar bir şeye ge
lir. Sergideki pıarklara, oturup dinlenilecek yer
lere girmek parasızdır. .5000 tuvaletten 200 e 
yakını duhuliyeıiııdir, 

N evyork sergisinin bir eilencc yerinden 
ziyade bir i§ merkezine benzetilmesine çok dik
kat edilmiştir. Zira, sereinin rnakııadı ıelcnleri 
eğlendirmek değil, bUJUnUn medeniyetini gös-

NevralJIG> NPıle 

terere1C )·arın'ki Clünya hakltuida bir fikir ver· 
mektcldir. • 

Meseli bir bina içinde, müteharrik sandal
yelere oturanlar 1960 senesindeki :Amerikayı 

dolapcaklardır. 40 sene sonra Amerikanın ne 
şekil alacağı mjlketler şeklinde gösterilmiştir. 

Bununla beraber, sergide eğlence yerleri de 
ihmal cdilrni§ değildir. Bu iş için 1 milyon dolar 
tahsis olunmuştur. Sergide bir çok meşhur mu• 
zikhol ve varyete artistlerin.den baıka KCıbalr 
dansözler de bulunacaktır ve onlar için ııyn l}ir 
"Kuba köyU,, kurulmuştur. · 

Sergideki varyete tiyatrolarında meıhur 
bir muzik hol artisti olan Billi Roz "Şelale., nu· 
maralan yapacak, Rozita Roys gUverci?llcrle 
dan&edecek-tir. 

Resimler: Ustte ve solda; Sergiye gönde• 
rilmek Uzere Floridadan seçilmiş güzellerden 
biri.. sae.cıa: Sergide, bugiinkü süt sağma usu
lUnUn fenni ve sıhhi terakkisini gösteren lı:öıe; 

İnekler bu makinelerin araşma Konuluyor ve 
memeleri makine tarafından gayet şıhhi bir ıe· 
kiBe yıkanarak sUtleri sağılıyor. 

Altta ve solda: Nevyor'kun umumi ~örünU
§Ü ve serginin bulunduğu yer (ıııerginin işgal et
tiği saha1 sergi alameti olan ehram ve küfe ıck
llnde, daire içine alınmıştır . • 

Sağda: Sergide varyete numaraları yapa· 
cak Kubatı bir dansöz. .. 

En aıağıda: Nevyork sergisindeki bu hey
kel bir esatir mcvzuunu canlandırmaktadır. Be· 
yaz bir bo~a geklinde tasvir edilen Jüpiter, Av
rupayı sırtına almış kaçınyor. Heykeli Gleb 
Derujinski ismindeki bir Ruı; sanatkarı yapmış
tır • 

Bat "" Diş ağtıları 

Dln.dlrlr 



Beşiktaş klübünUn 
Dördüncü ve sonuncu 

Kır 
Dün de 

koşusu 
Todori birinci 
oldu 

B~iktaş klübil tarafından tertlb 
edilen kır kO§ularmm dördüncü ve 
sonuncusu dün yapıldı. 

Beşiktn.5 klübünün önünden ba§lı
yan koşu, tramvay caddesi takip 
edilerek Yıldız caddesi, Ihlamur ü
zerinden tekrar Be§iktnş C. H. Par. 

SoUa; llasan, ~rnavııtk(i~~;, "'ôi~:ktö;ı üki kK~ ~ı;;~ S•M;~ı·;;, kaltci~nin bir kurlar~ı. B isi ki et 

(TopkaP-ı-A~;~v~-iköY-ü) ~~hteliti yarı~I~r!a-
• ) • • • lstanbuldakı musa 

(Istanoulspor - Pera mu~lelılını y~:~a;de~ü~efu~ğ:ı~ı~ 
tislne dönmek üzere nltl kilometre. 
ille bir yol üzerinde yapılmıştır. 

Neticede her Uç koşuda olduğu 

gibi Todori Andoniyadis 19 dakika 
30 .saniyede mükemmel bir derece 
ile birinci geldi. Bu derece Türkiye 2 - o .m a ğ ı u p e t t 1 te ~~= :!~::.~=~:::~.~;:: 

şincisi dün sabah .Mecidiyek0 .Y "1,_ i!,çüncüsü Artlnin rekorundan iyi i
di. Koşunun ikinciliğini Yorgi 20 

cıhkika 30 saniye ile, üçünclilüğünil 
db Yani 21 dakika. 12 saniyede ka
+.dılar. Dördüncil Hasan, Beşinci 
Hakkı, altınct Salahaddin oldu. 

Beykoz-Kurtuluş va Kasımpaşa-Galataspor muhtelitleri maçı 2-2 berabere bitti ~:~: ~ :.~~;~::ö; ::~:~;ı: 
B k K t 1 ' 2 / f k ·· T k 2 fa ıgidip gelme olmak üzere 75 

10 
1, ey OZ .. Ur U UŞ • --·-- .,....... ' ..... .r.laVU OJ • Op apı: metrelik bir mesafe dahilinde )'llP 

Kasımpaşa .. Galataspor: 2 1. spor - Beyogluspor: O 
Umum müdürlük kupasr için • !kinci oyunu (Beyoğlu spor _ 1s-

Koşuya. 14 atlet iştirak etmişti on iki klüb muhtelilleri arasındaki tanbulspor) (Arnavutköy - Topkn. 

lacaktr. "ddctll 
Fakat dün sabah yağan !P -şrıA 

yağmur dola},siyle koııucuıar ) 
11

• 

yerine gelmediklerinden bittabi ) 
ticesinde şampiyonluğu Todori al -
• 

Dört koşunun umumt puvan ne. maçlara diln de Taksim stadında pr) muhtelitıeri arasında yapıldı. 
kalab:ılık bir seyirci kütlesi önünde Beyoğlu spor • !stanbulspor muh. rr§lar yapılamamıştır. 

mrştır. Gelecek hafta derece alan 
devam edildi. teliti sahaya şöyle çıktı: 

a tletlere merasimle mükfıfatlar ve
rilecektlr, 

'"" Koşuları l:a:anan Toaorl 

iki Rasingler 
Berabere kaldılar 

Bu hafta Patis~ kar§ıla.§an Pa
rls Rasing t&kmıiyle Ruöe Rasing 
klilbil maçm neticesinde 1 _ 1 bera_ 
bere kalmışlardır. 

!Ik maç (Beykoz _ Kurtuluş) (Ga Cafetino • llasan, Etyen - 1 fcL 
lataspor - Knsımpaşa) muhtelitlerl yo, Ça~os, Tank • Rapatopulo", Cu. 
arasında. yapıldL Bu maça iıer iki Iafi, Ilutley, Bambino, Talca. 
muhtelit §U kadrolarla çıktılar: Topkapr - Arnavutköy muhtclitl 

Galataspor - Ka ımpa.,a: hak .. de ar;ıağıdaki §ekilde teşkil edilmi3. 
Rüştii, l\tnrtaza • Cafer, l\lümta7., ti: 

Papas - N lko, llamld, Jlayrl, i ste. Sabahaddin • l\lih:ıliild, llarnlam-

f:ın os, Jlrlsto. ' bo - Ziya, Ç~i, l\lar uli _ :strn.to, 
Beykoz • Kurtulu'I : Kandilli .. tstano, Ancstı, Scbahadılln, l\ll~a-

Bahııdır, Drako • Mn"tafa, Kemal, kJ. 

Cahid - Turhan, Polinldl!ı, Şchııb, Oyuna Halid Galibin idaresinde 

Pulyos , Kinm. ve Arnavutköy _ Topkapı muhtelL 
Hakem Nuri Boıııut. tinin soldan sıkl bir hücumu ile baş-
Oyuna Beykoz. Kurtuluş muhtc.. landr. !Ik dakikalar kar§ılıklr hU -

UUnln ortadan lbir hücumu ile baş. cumlar içinde geçti. 
landı. Ve bu takım ilk dakikalarda. Buna rağmen Bcyoğluspor • ls -
hakimiyeti ele alnrnk rakip kaleyi tanbulspor muhtelitinin santrforu 

sıkıştırdı. Butley eline geçirdiği fırsatları hüs 
On sekizinci dakikada soldan or.. nUistimal edemediğinden oyun daha 

talanan topu Şehnb güzel bir !liltle delici ve yırtıcı çalr§an Arnavutköy 
Kasnnpa§n nğlarmo. taktı. ~ağlüb Topkapı muhtelitinln hfiltlm.iyctine 
vaziyete giren Kasnnpaşa muhteli- " tabi olmağa ba.5ladr. Nihayet soldan 
ti bu golle beraber derhal canlandr. ortalanan bir topu, Anesti, nefis 
Ve uzun paslarla. Beykoz kalesin! bir vuru§la kaleye soktu ''e devre 
sıkıştırmaya lbaşladr. Bu esnada Ha. 1-0 bitti. 

mid ve Hayri muhakkak denecek i. lkinci de\Tede taknnlar daha sıkı 
kl gol fırsatı kaçırdılar. Bunun ne~ bir oyun oynamalarına rağmen ne-
ticesi olarak 22 inci dakikada da tice üzerinde knt'i bir müessiriyet 
Galataspor - Kasımpaşa muhteliti Bambinomm bir Tııicumu, rakip mi'ı daafada kırılırlmı... yaratamadılar. Fakat bundan isti _ 
ortadan yaptığı bir hücumla bera - vaffak oldular. Bundan sonra orun ı altına girdiyse do bn§ka gol yapıla- fade etmesini bilen (Topkapı • Ar-
berliği temin etti. Kasımpaşa muhtelitlnin htıkimiyetl madı ve maç 2_2 berabere bitli. navutköylüler) oldular. Kale önün -

Bu gol Beykozluları canlandıra - 8 .. 1 k 
1 

deki bir ka~rklık e.snasmda Stavro 
cağı yerde bilakis durdurdu. Buna -!J'! ,!!_PaSI m~ arı plase bir §Üt çekerek takunmm L 

Rasing K. Pari b umUhlm maça mukabil (Kasımpaşa - Galataspor) A d 1 h. 2 D . 5 kinci sayısını temin etti ve oyıın, 
me:ıhur kalecisi Hiden'den mahrum muhtelitinin derinden açılan hücum na Q U f Sar: em 1 rs p0 r: daha ziyade mütevazin hUeumlar a-
hir lkadro ile çıkmış lhnlbuki Rube ları knt'i bir tehlike yaratıyorsa da 
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rasmda sona erdi. 
Ras.ingi Arjantinli Risso ile takvi- bir netice babşet.miyordu. 31 inci a ata gen Ç er: QZ U rl: Hakem maçı güzel idare etti. 
yeli olarak oyµamıştır. dakikada da lbir gol yapan Kurtu -

Iuş • Beykoz muhteliti bu suretle Taksimde dün bölge kupası maç. 
Blıincl d Ris , v Iarma. devam edildi. evre so nun ayagrn - ilk devreyi 2-1 galib olarak bitirdi. 

(lan lbir gol !kazanan Rubelilerin le • lkinci devreye çıkıldığt vakit her !Ik olarak karşılaşan Gnlatıt genç 
hine bilmlş, ikinci devrenin sonun - kes Beykoz muhtclitinin muhakkak Jer _ Anadoluhisar takrmlnrı sıkr 
da Rubyenin ayağiylc Rasing klilp galib çıkacağını zannediyordu. bir oyun neticesinde birinci <levrc
Parisi de bir gol atarak oyun 1 • 1 Fakat netice zannedildiği gibi den 1-1 beraberlikle çıktılar. 1kinci 
berabere neticolenmiştir. olmadı ve ıs inci dakikada Ninonun devrede bir gol dnho. ntan Anadolu. 

R. c. d6 Par.is: Dirmans _ Düpil- ayağıyla bir gol yapan Kasrmpaşa- lıisarlrlar sahadan 2-1 galib olarak 
vi, Dlyan _ Zabalo, Yordan, Ro - lılar berat ')rliği temin ct.meğe mu- çıktılar. 

Aston, Hayscrer, Rulyc, Veynacı 
Mate. 

R. C. dö Rule: Dizcrto - Floreu, 
l{-ola _ 'tomazovcr, '\\1agi, Kol - Rö-
nar. , 

-o-
Cenubi Amerikalı bir 

gen·~ ltalyada 
Cenubi Amerikadan İtalyaya 6 

tane oyuncunun gittiğini yaz -
mıştık. Bu oyunculardan, clycvm 
Bolonya takımında oynamakta o -
lan Hügo Porta Avrupa muhtcliti 
ve İtalyal\fmİIIi takımının santr • 
hafı Andreolonun özbeöz karde
şidir. 23 yaşın1:ia ve harikuliidc 
kıvrak olan bu genç takımındr 

sağiç oynamaktadır. Kendisinden 
ileride milli takım safları için is. 
tifade c.dilcceği muhakkak adde -
dilmektcdir. 

t -=--
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1 
Ankarada yapılan T i.l rkiye kır koşusu birinciliğinde l stnn -

bul takımı şampiyonluğu kazanmıştı. Yukarıki resimde lstanbul 
takımın ın koşucularını ve kıymetl i atletizm antrenöri.iıni.iz N aili 
Moranı görüyorsun uz. 

Fakat Demirspor hükmen 
maglüp sayıldı ! 

Taksim stadında bölge kupası 

maçlarının ikincisinde akalliyct 
klüplerinden Bozkurtla, bu sene 
federa.cıyona bağlanan genç Demir -
.spor taknnr karşılaştllo.r. Dcmirspor 
lular lisans kayıtlarından dolayı 

hilltmen mnğlfıb sayılmalarına rağ
m "n yaptıkları hususi müsabnknda 
5.1 gibi açık bir farkla galib geldi
ler. Birinci devre 5_0 dı. 

Dcmirspor takımı Fenerbahçcnin 
eski ve meşhur oyuncularından ve 
matbuat takrmrnrn santrforu Sedad 

tarafından antrene edilmiş, genç ve 
.nüstcit elemanlardan mlirckkcp 
müstakar bir takımdır. 

Mektepliler arasında 
Yüksek ticaret mektebi 

galip 
Cumartc.-si günü Taksim stadında 

1 

Tıbbiye ile yüksek ticaret mektebi 
futbol takımları karşrlaşmı~lar ve 

•neticede Ticaret takımı 2·1 galip 
1 gelmiştir. 

Galatasaray 
klübü reisi 

Dün Ankaraya gitti 
~lilli küme talimatnamesi dola· 

yrsile çıkan ihtilaf ve tahaddüs eden 
son hadiseler etrafında, Beden Ter· 

biyesi 'Umum l\1üdiirü lie görii~"1ck 
üzere Galatasaray klübü, reisi Sedat 
Ziya dün Ankaraya gitmiştir. 

---o--

Galatasaraya giren 
Güneşli oyuncular 

Bu~ünkü Krrmızr - Beyaz refiki· 
mizdc okuduğumuza göre sabık Gü· 
neş klübünün oyunclarmdan Faruk, 
Salahaddin ve :Murat Galatasaray 
klübünc girmişlerdir. 

Galatasarayın aile ziyafeti 
8 Nisan 9~9 tarihinde TokatUyan 

salonlarında verileceği llan edilen 
senelik aile ziyafetine davetli zeva
tın davetiyelerini mektepten veya 
kllib loknlindt>n tPdarik etm~lPri ve 
yerlerini ı1imuidcn metnlotele ayırt. 
ma.larr rica olunur. 

lzmirde: 
ı.ncl ııa!· 

!zmir, 26 (A. A.) - Beş Jcofiıl• 
tanın 75 kilometrelik bis~ıct ~· 
su bugün lzmir • Scfe rihiS3 r -trıı ı 
üzerinde yapılmış ve iki sıuıts~ıc)· 
beş dakikada Bayram birinci, ~ ııı>l • 
man ikinci, Cevdet üçUncU gc 
!erdir. ı 

Ankarada • 
ter· 

cdC!I Ankara, 26 (A. A.) - :S tertı 
biyesi genel clirektörlüğUncO ıll ııc• 
edilen bisiklet seri ya~l~ ~i c 
§incisi on bir bisikletçinlll J..5 

bugUn yapılmr§lır. dC °' 
75 kilometre mesafe uzcriJl ş1d· 

- _A..natl• ,, 
lan bu yanşa başlandıgı ~ir )-ş"· 
detli soğukla ibcraber hafif ıadlP 
mur yağmaktaydı. Yarış b~ ıı,rt· 
dan ilıöaren gittikçe şiddC uc~Jf 
tırmakta olan yağmur, k°!sc,ıııc 
yukarı yoldan Etimcsut ~ ~ 
girdikleri zaman, çok sert s.J.tl'~tl· 
garla kar~ık bora halini t•" 16 • •e ..... 
Göz gözü görmez bir vBD} ıı#' 
çok sert bir rüzgara. rağınen ,.0 bil 

!etçiler yılmadan ilerliyorlar :rnııc•· 
arada da tabiata karşı oıan ;sti!'' 
dele ile beraber bu fırsattan ~d' 
de etmek istiyen ra.ikplcl' ~it ıY 
da şiddetli bir mücadeleye 1,.ııdl-"""rJ luyorduk. Etimcsut :rotu J oıe d~ 
ğr vakit fırtına olnnca şiddc 
\'am ediyordu. tııle~ ' 

Motosikletle yanşr tertib e ,.~· 
bil 

te olan ala.kadarlar yarIŞJJl c;:,ı Jı~ 
-h•CC b' C 

yette yarışın devam cdeı....., bel' ' 
vera _ıt naatine varmış olmakla rııii~"' 

çcn yıllarda da böyle gasri cııfil 4 

• dCJl ,ı. 
şartlar altında encrjilcrı rji!CP' 
olan bisikletçilerimize bU crı:ır.ıııll1'1 
nl bir defa daha dcncnıclt rdUı?ı 
vermiş olmak için yarı,.r:;r dU "tı1 ~ı;; 
tan çekinmişlerdir. Ve nctc1<~1'ıı" . • 
bisikletçilerimiz sarsıiınnZ ııı it ;çil' 
met kabiliyetlerini göstcrfll:ı, ı-elı 

.. nnw . eıı 
rüzgarın şiddetinden yur rıı rıı ., 
vaziyetler hfısıl olmasına • ı-_,t ~ 

d·r Fa ııt 
yarışa devam etmişler 1 • 

1 11, il 

timcsut dönlilClüklcn sonra ~ 11td' 

sertliği. yağmurun şiddc~i.:tın J!'" ' 
dine vardığından bu \'aı.:ı) ,.,, ... J!1 

. ··zerine "'" !'ucularm adalclerı u ~ıı ' 
hcY• ('.C tesir dolayısi!e hnkeın k 4" . ~rcre , 

'iI tatil ctmc>ği znrurı go ,·crı' ~ 
" Ü kilometrede yarıcıa son 

t . fi 11 ( 
ır. ~en c 

Bu me.safeyi, iştirak ti<.' t ' ır' 
bisiklctc:l de muvaffakıyt ?: 11'' ' 

• • ııı c;o r• 
mıcıtir Bisikletçilerımız.,. r1 er 
~ . ·~r • 

hnlü bir havada göstcrı''. bilİ)etl 
· "'ksck ı.ıı ji kudretı ve yu • . 

takdire şayandır. hC'·rtl tı <ti 

Yr.rış sonunda hakq'l11 1: 11rıııt . 
rcu" ı· 

türlü ihtimale karşı !iP0 ııl< ;ç!!I 
sıhhi vaziyetlerini koruın 

• 1 . JınışUr• cab eden tcdbır crı ıı 



AnkiiragüC'üi~m:ıver 8"Yi~·3·:1 
Tııicımmnıı Tıesiyor. 

yend 
Diribling·siz ve muntazam . paslı bir oyun 

11 
Ankaralılar tam bir hakimiyetle bu neticeyi 

oynıyan 

aldılar 
l)k· devre 1 ·O AnkaragUcUnün üstunlüğU ile bitti ---,> .,.._ 

tUc Un Taksim 6tadında Ankara- eseri olarak iç direğe vurarak gc· 
ltıi.U~ t~nu istanbuldaki ikinci ri döndü. Bu suretle An'karagü
~ kume müsabakasını Vefaya cilde adeta olmuş bir gol kaçırmış 
~ı Yaptr. bulunuyordu. 

haıc rta hakemi Şazi Tezcan, yan Bundan sonra Vefanın sırf be-
llıc Ctnletj de Adnan Akınla, Ah- raberliği temin için 6arfettiği gay· 
~ Ademdi. ret netice verm~di. Ve birinci 

ç~ ~aya ilk evvela sarı lacivert devre Ankara gücünün 1 - O gali
~ili forma giymiş olan Ankara- biyeti ile bitti. 

ıa,11 Sıktılar, biraz sonra da Ve- İKİNCl DEVRE: 
le dı 1~: gözüktüler. Takımlar şöy-

ltld.iler: Ankara gücü ikinci devrelde 

ANl{.c\RAGUCU •• betli bir değişiklik yaparak 
ti Rızayı açığa, Fikreti içe geçirmiş-
~lık - Salih, Enver • Abdül, ti. Bunun bir neticesi olmak üzere 
~ h, İsmail - Fikret, Ali Rıza, Ankaragücü hücumları daha teh· 
~~er, Fahri, Hamdi. tikeli bir şekilde Vefa kalec:i ö· 

l::FA • nüne yığılmağa başladı. 
llı~t - • Yahid,, Garo • Sefer, ANKARAGOCUNO N 
~ 1• Süleyman - Abdut , Muhte- GOLO : 

A Sulhi, Şükrü, .~t. 
<'ltik Ali Rıza, Semihten aldığı güzel 

ahla aragücü, dün fena bir oyun bir pasla Vefa kalesine aktı. He· 
~ Yarak takımının mağliip ol-
fh~ına sebebiyet veren kaleci Ke· men 18 çizgisi üzerinden attığı 
~:ın ~erine Natıkı almış, sağ içe sıkı bir şiltle top ikinci defa ola· 
h •ağ nıüdafi oynayan Ali Rıza- rak Vefa kalesine girdi. 

~ttcçirnıişti Sahadaki kısa bir VEFANIN GOLU: / 
~ rasinı.i müteakip, Türk sporuna Ankaranın galibiyet gollı üze .. 

t~tı~~ büyük yardımlarla bütün rin?en bir dakika sonra Ankara mAiiiiif:ii~ff-1::=:~~--=:--~~~~~kJ:.'" ~~~--
~Ugin kalbinde yer eden mer- müdafasına ka.dar uzayan bir hü• 
:r }{orgeneral Ali Hikmet için cumda Sulhi, sol açık Mehmede 

() dakika sükut edildi. aşırtma bir pas verdi. O da falsolu 

:lJN BAŞLIYOR: bir şilt çekerek takımının şeref 
ıı.<\nkaragücü, rüzgarı da lehine sayısını kaydetti. 
~ak Böylece 2 • 1 vaziyete giren 
~ oyuna başladı. Soldan in- k 
~t'! eden ilk hücum Vefa muavin oyun An aragücü muavinlerinin 
loı.~ bir hayli karıştırdıktan gayretiyle tekrar Vefa kalesi ö· 
"'a nünde cereyan etmeğe başladı. li avutıa neticelendi. 
~cın Güneşe, he mde rüzgara ANKARANIN UÇONCO GOLO: 
~ oynayan Yefanın, düz ileri 35 inci dakikada Ali Rızanın 
lı:ıdarla çalışan Ankaragücü karşı kısa bir şekilde havalandırdığı to· 
bir llıahkfun vaziyete düştüğü, pu Muzaffer koşarak kaleye sok
t~/ilrlü kendini toplayamadığı tu. Ve oyun, Ankaragücü merkez 

ıııu ... o s mih' k ·· ı b. · · s ·h· ld ~ ı.. • ~ltiI .1 r. e ın pe guze ır muavını emı ın yoru ugu ıuır 

~ de sürdüğü iki üç hücum, zamanda bitti. 
~ ~anın yerden kısa eşapeleri-
~ cfa kalesine müşkill dakı"ka- OYUN : 
• tcçirtti. Ankamgücünün yer.den ve dai-
"~I\..\ ma açıklar üzerinden akan hü-
~()l RAGUCONON iBIRlNCl 1 cumları, bir sistem tatbikine im-
ı .U: kan lbulamıyan Vefanın mağlUbi-

~llııırıci dakikada Seillilıin, gelen yetini intaç etti. 
~.ı anı olarak sağa kaydırmasile 
b; ~ıa 1:1ür'alte kaleye akmağa NASI: _OYNADILAR : A • 

c ~dt, Önüne çıkan Vahidi geçe- Maglup Vefa takımında Lutfı 
l'ttcğini anlayınca ileri dog""ru sağlam olmakla beraber oyunu a -

~~ b• 1 ,. b k d 't .. 1l' pas yaptr. Muzafferin pHi- çı ışı ve topu ı-.ullanışı a ımın an 
•qt" 1 

\tla. U Azatın plonjonuna rağmen I' ~ "" I 
Vtf •a takıldı. Ankaragücü: 1 -

a. o 1 1\ • • 
~lcl\karagücü galip vaziyete geç
~ 1\ sonra daha düzgün, bir şc-

Yukardan aşağıya aoğm: Vefa kalecisi Azak, 'Ankaragiicı"4 soliçi Falı· 

rinin ayaklarına yatarak bir goW kıırtarmağa muvaffak oluyor. 

Fenerbahçe 
idare heyeti değişti 

Müessislerin dünkü toplantısında 
mühim kararlar verildi 

Gı1nlcrdenbcri devam eden dedi kodular ve idaredlerle birinci takım 
oyuncuları arasında çelin bir sa/Jıaya giren ilıtilô/lar malflmdur. 

Fenerbahçc nıı"2essisler Jıcyeti b iUı"2n bzı vaziyeti tetkik rtmck iizere 
ılün sabalı altı saat siire11 Jıararetli ve miinakaşalı fevkalade bir kongre 
yapmış ve aşağıdaki tebliğde okuya cağımz ııcçlıile birçok nıiilıim lwrm 
lar vermiştir. Bıe arada bilhassa, idare lıeyetinin iki gıln evvel ncşrett."ğı 

bir tebliğle oyımrnlan iicrel almak la yani açıkça profcsyonelikc it
lıam etmesi etrafında görii§ı"ilmüş ve bıe biiyillı gaf aşağıdal~i tebliğin 

3 üncü maddcsilc düzeltilmiştir. Fencrbahçe umumi katipliğinin tcbliğı 
ıudur: 

Vefalılar oyunu 
açamadı kları için 

ye.n il ~iler 
iyi sayılamaz. Müdafaada Vahid, 
hücumda Muhteşem Üzerlerine 
düşen vazifeyi hakkiyle başardı
lar. Diğerleri her şeyden evvel la
zım olan "tempo,, dan çok uzak, 
dağnık bir oyun oynadtlar. 

Galib Ankaragücünde ise Ham
di. Enver, Muzaffer iyidilcr. Santr 
haf Semihin mükemmel taktif 
takımının sahadan galip ayrılma· 

s.na ami !oldu. Sol Bek Enver de 
.Vefanın tehlikeli oyuncusu Muh
teşemi yakından ve güzel bir tarz
da kontrol ederek arkadaş1arının 

enerjisini ateşlemeğe muvaffak ol 
du, denebilir. Ali Rıza bilhassa a
çığa geçtikten sonra daha güzel 
'bir oyun çıkardı. 

Ankara Sarı - lacivertlileri topu 
ayağında fazla bekletmedikleri ve 
daima a5;ıklarla oyna.dıklan için 
haklı bir galibiyet elde ettiler. 
tNTJBA: 

Takım.ın en iyi yerini muavin 
hattı, en düzeltilecek noktasI i5e 
üç ortasıdır. 

HAKEM: 
Hakem maçx hiç bir sıztltıya 

meydan vcrmiyecek şekilde ve gü
zel idare etti. 

M uammer OLGAÇ 

ı Milli küıne puvan 
vaziyeti 

Be~iktas 
Fener.bahçe 
Ankaragücü 
Demirspor 
Vefa 

O. G. B. M. A.Y. P. 
3 2 o 1 10: 3 7 
2 2 o o 5: 1 6 
3 1 1 1 6: 7 6 
1 o 1\ 2 2: 4 2 
2 o o 2 2:4 2 

Doğanspor 2 O 1 1 2: 7 3 
Ate5spor 2 1 1 O 3: 2 5 

Basketbol 
maçları 

Galatasaray klilbU tarafından 

tertib edilen basketbol turnuvnsına 
dün de klüb lokalinde devam edildi. 

Çok hararetli olan dünkü birinci 
sıntf maçlarında Boz.kurt tnkrmı 

Yıldırımı 37_21, Kasırga takımı da 
Birlik klübU 40-13 mağlüb ettiler. 

~t oynayarak rakibini sıkıştır
~~ ... koyuldu. Mooafilerin iyi çı
(cıı gı topları, muavin hattı nefis 
~~le bir tarzda yere indirerek 
1i iı, .a gönderiyor, açıklar da se-
1l( ~clerle Vefa kalesine aka
~~ tehlikeli vaziyetler yaratma· 
li(s: llluvaffak oluyorlardı. Git· 
'4 \>artan bu hücumlar karşısın
~~ld ~fa muavin hattı çok silik 
>tli 

1
;

1 için Ankaralıların hakimi· 

1stanbtil, 2G (A. A.) - Fencr-ı ti şayanı munhaze görmüş ve bunu 
ba~ıçe. u~umi kfı.tipliğinden tebliğ teessür ve tnaccüble karşılamıştır. 
edılmiştir: Böyle bir hareket atiycn rnUsebb~b-1 

Fenerbahçe mücssesan heyeti bu leri hakkında klUb niznmatı mueı -
gün saat 10 dan 16 ya kadar vazi. hince en şiddetli ceza tatbikı mu - ' 

3~ ~ılalaştı. . 
l:IQ1tıci dakikada Semihin sağa 
er , CÖnder.diği pasa, Fikret ye-
rt{ı~ ~ıkı bir şilt çekti. Top, kale 
~ trınc çarparak geri dön-

ttictc? Vahid bozuk bir vuruş 1 

Sinde tekrar kaleye gönder 

tıil, 
.ı:at top bu ~erer de bir şans 

...... ;a, 

yeli etraflı bir surette tetkik etmiş
tir. 

Bütün azanın iştirak ettiği bu 
müzakereler neticesinde mühim ck
ıeriyetin iltihaldle aşağıdaki ka • 
rarlnr ittihaz edilmi5tir: 

1 - Mücssesan heyeti klüp disip-
linine riayetin sporda muvnffakı -
yet için en esaslı bir lfızimo olduğu_ 

_. ... .-ı• ı nu bir kere daha te;>id ederek bi-

L(tt/i, llamcliyi clurdıırmken .. 
rinci futbol tnkımı tarafından karar 
hilufma iltilınz edilen tavrı hnrekc-

karrerdir. 

1 2 - Mücssesan heyeti bazı dilek. 
(Devamı 14 üncüde) 

Set yeniliyor 
Bundan bir ay evveline gellnceyt. 

kadar Fransa birinci kUme §nmpi -
yonasımn baıımda giden Set takunr 
Rasinge yenildikten sonra mütcmr 
diyen mağl(lp olmağa başlamıştır. 

Bu takun son karşılaştığı Sent 1 Fahri. Seferiu ayağından sökliiğit 
Etyen'nc ele 3 • 1 mağinp olmustur. topıı sıircrkcn. 

EŞiKTAŞ 
unirde yenildi 

ı Aeşspor 
ılü nkü maçı 2 • 1 kazan 
Üçokta Demirspor 
2- 4 mağf üp etti 

İzmir, 26 (A. A.) - Bugün · · 
el maçmı be~ bine yakın bir SC) • 

kütlesi önünde "Ateş" le yapan 
şikta.5 sahadan 2-l mağlüb çıkını 
ır. 

Genç Ateş tn'kmıı !zmirlilerin 
lcr tesadüf ettikleri gUzcl, !ev 
l~e seri bir oyun oynamıs ım 
,iktaşın birinci devrede yap 
olduğu bir gole ikinci devrede 
gol atmakla mukabele etmişlerd' 

Maç çok h:ırnretli ve zevkli ecre 
yan etmiştir. Bunlardan evvel ya 
lan Üçok • Demirspor takmılan 
rasmdaki beden tNbiycsi kup 
maçrnr da ikiye karşı dörtlo Uç 
'·nzanmrşltr. 

'---~-· /lem sporcıı Tıcm de artist olan 
bu kız Amerikanın çok tamnmış bir 
simasıdır. lleniiz 19 yaşımla olma· 
sma rağmen yıizme şampiyonluğır 

me kazanan mis Bımy şimdi 

gezmek üzere Avmpaya gelmiş bır 
'wmyor. 

Geçenlerde Amerikada yaptığı bir 
niisabakada birinci gelince, bu genç 
': ıza hediye olarak 1ıc vermişler bi· 
'i yor musmmz? 

Ne madalya, ne kupa 11e de bıt· 

ıa benzer bfr şey .. lliç diişünmcyitı 

)ulamazsımz! Çı"inl. il bıı 111iisaba
~am1ı hediyesi genç kızın elinde tut
'uğımu gördiiğiinüz 11adir cinstctı 
Jir köpekmiş .. Na garip adam şu A· 
•erikalı!ar değil mi? 

lngilterede bir oyuncu 
Milyona yakın bir 

parayla satıldı 
İngiltere !ikinde güzel bir oyun 

_,österen Şefi! ünited takımının 

'Santrforu Dod ismindeki bir o
vuncu, sürprizler ekipi namile 
""l:şhur Belekpol klübü taragından 

).'.>.000 franga satın alınmıştır. 

.3u oyuncu fevkalade atak w 
şütör olarak nazan dikati cclbet -
mcktc i.di . 



- -· Yazan: 

Rene Bir Daktil o aranıyor! 
Virard Bir günlü k zabıta hik ayesi 

1YAKATLt bir ğilim .• Size anlatacağım rak'a çok nu ticaret kataloğu~d;n kolayca fit alarak telefon'" odasma-cgirdi. 
komiser olan korkunç bir hikaye değildir. Fakat anlayabilirim. Takvime baktım. Ayın on ye-
~iya.rden • arzu~·' her halde çok orijinal, çok eğlen· Yoksa bir telefon numarası mı? disi.. Saat tam on yedi... Şimdi 
uzerıne tekaµt, celi.dir. Böyle ise iş zorlaşıyor.. Acaba yazının manasını anlamı§tım: '"A· 
olmuş, bah~ Senesini söylemeğe lüzum yok ... I bu numara Pariste mi? Sayfiyeler yın on yedinci günü saat on ycıdi· 
sin.:ie, çilek fi- Epeyce zaman evvel blr yaz gü- de mi? Başka bir Fransız şehrinde de telefon ediniz 1.,, 
danları arasın· nü - size tarihiyle söyliyeyim, bir mi? Yoksa ecnebi memleketlerden Şimdi mesele, telefonla ne ko· 

da ya§ıyo:-du. O bu köşkün ve bu haziranın on altıncı günü - sabah birisinde mi?. Bunu nasıl hallet· nuştuklannı öğrenme'kti.. Kahve· 
bahçenin sahibi olduğu halde, leyin· Pariste Gete civarından yer meli?. nin tezgahına yanaıtım .• Bir bira 
memuriyet hayatının verdiği alış- altı şimendiferine binmiş, Envali- Envalid istasyonunda bizimki ısmarladım.. Ve mümkün. olduğu 
kanlık yüzünden, çilekleriyle tıpkı de doğru gidiyor.dum. vagondan indi. Buraya gelinciye kadar, içerisinde telefon makinesi 
bir vazife ile uğraşır gibi uğraşı- Saat ondu .. Bu saatte vagonlar kadar çaparz eğlencenin bütün bulunan tahta duvarın yanma 
yordu. yarıyarıya ibo§ olur. Oturduğum, murabbalarrnı doldurmuştu. Kur- yanaştım .. Duvar çok ince idi. Fı-

Eski komiser bu akşam üzeri de vagonda da bir kaç boş 'yer vardı. şun kalemini o kadar kuvvetli ba- sıldaşarak telefon etmek kabil ol
her günkü gibi bahçesinde meş- Fakat ben ayakat durmağı ~ercih sıyordu ki, altında yazılı (telefon matlığına göre söylediklerini bir 
guldü .. işte bu sırada, kapıyı ka- etim. Bu, polis memurunun daima etmeli, on yedi, on yedi) kelimele· parça olsun işitmem Hizım g~lirdi. 
palı bulursa, bacadan düşen gaze- tercih ettiği bir vaziyettir. Insan ri tamamiyle okunmaz bir hale Zaten kapı.da açıktı .• Granşar ku· 
te muhbirlerinıden birisi, Serj Do- ayakta olunca bir bakı§ta etrafta gelmişti. Iağı teleforJ:la bekliyordu. Fakat 
ran, bahçenin duvarındaki par· bütün olup bitenleri kavrar. Bej renkli elbiseli adam şimen· ağzından bir kelime bile çıkmıyor. 
maklıklardan atlayarak bahçeye difer .değiştirmedi. Yukarıya çık· Tam iki dakika sonra dışarıya çık-
girdi ve eski komisere doğru yü- tı. Ben de biraz uzak olmak şar- tı. Fişi kahveye uzattı : 
rüdü.. tiyle arkasından. O önde, ben ar- - Aradığım numara cevap ver-

Muhbiri gören komiser yan kada Burgonyi sokağına kadar bir medi .•. Konuşamadık .. Parayı geri 
doğrularak alaylı bir sesle: gezinti yaptık. veriniz ı. 

- Rica ederim, sıkılmayınız, Bu sokakta 53 numaralı evin Bu adam niçin telefonla konuş-
dedi. kapısı önünde durdu, bir cıgara madı? . Benim kim olduğumu ve 

Böyle teklifsizce girdiği yerler· y.aktı. Ve 'kendi evine giren bir orada niçin bulunduğumu öğrendi 
ae bir çok adamlarla konuşmağa adam gibi içeriye girdi. o içeriye mi acaba?. 
alışmış olan pişkin gazeteci: ~irerken ben de kapı önündeki Uç gün, üç gece, nöbetleıe, 

- Ben de size yalvarırım, efen- levhalardan birisindeki ismi rast· Granşarın gölgesi gibi arkasından 
ôim, ldedi. Ben geldim .diye işinizi gele okudum. Ve kapıcı kadına ayrılmadık .. Fakat ayın on yedin-
bozmaymız . • Fakat komiser efen- soıi:ium : ci gUnünün aaat on yd:iiyi geçmiı· 
di size şurasını haber vereyim ki, - Affedersiniz madam, §imdi ti. Artık telefon mevzuu bahsola-
bclki başkalarının evini muhafaza içeriye giren adam mösyö Muli- mazdı. 
etmek sana'trnı biliyorsunu%, an- yer midir?. Bana öyle geliyordu ki, eerek 
cak evinizi hiç te iyi muhafaza et· Telefon odası lezgdha yakındır - Hayır efendim, mösyö Gran- polis müdüriyetindcki amirlerim, 

asansöre binmemeleri rica olu-
nur,,, 

Ben derhal asansöre bindim ve 
üçüncü kata çıktım. 

Niçin ıaııyorsunuz, gazeteci e· 
fendi?. İkinci kata çıksam ne ya
pabilirim Mösyö Dolin dairesinin 
önünde durup bekleyemem yal .. 

Her halde üçüncü kata kadar 
çıkacak, merdiven başından sarka
rak mösyö Dole gelen daktiloları 
görmeğe çalıpcaktım. üçüncü ka
ta çıkınca talihimin yaver oldu
ğunu anladım. 

Çünkü bu katı baştanbaıa bir 
banka işgal ediyor. Günlerden bir 
cumartesi... öğleden ıonra banka 
tatil olmuı?. Binaenaleyh uçuncü 
katta incin yolttu. Hiç kimse ile 

Emin bir ayak sesi merdivenden 
;yükseliyor: 

miyorsunuz .. Bir değirmene girer ıardır, Fakat mösyö Muliyeyi gerekse maiyetimdeki polisler bu 
gibi kollarını sallıya sallıya evini- Kar§ımda kalıbı kıyafeti d üz- görmek istiyorsanız üçüncü ka· inadıma gülüyorlar ve benimle a- karıılaşmadan istediğim kadar 
ze girmek işden bile değil. gün kibar bir adam oturmuı, elin· ta kadar çıkınız, bu saatte muhak- lay ediyorlardı. Fakat gene vazi- bekleyebilirim. Hatta yorulunca 
• Fransanın bu sakin köyünde de kurşun kalemi, gazetesinin çap kak evindedir. felerini yapıyorlardı. Bir gün, ar· bankanın umumi kapısı önündehl 

Giyardeni herkes tanır, fakat hiç raz eğlencesindeki bot haneleri İçimden ''Allah senden razı ol· kasında dolaıan memurlardan bi· tahta sırada dinlenmek te müm
'kimse ona kcMiser efendi diye hi· doldurmağa çalışıyor; galiba bir sun, dedim. Beni alakadar eden a- risi bana gelerek Granşarm 0 gün kün .. Çünkü mütemadiyen mer.di
tap etmez .• Karşısındaki adamın kelimeyi bulamamış olacak. Çünkü damın ismini kolayca öğrendim.,, bir akşam gazetesi idarehanesine venden bakmağa ihtiyacım yok .. 
nğzından bu iki kelimeyi işidir hiç bir şey yazdığı yok.. Yalnız, ve sonra merdivenden yukarıya uğradığını haber ver.eli. ilandan öğrendiğim mühim bir 
işitmez, eski komiser ona ~deta haneleri yukarıdan aşağıya, ıoldan tırmandım •. Sevgili dostum mös· nokta var.. Daktilolar asansöre 
tatlı tatlı baktı ve •akalac:tı: sağa, saymakla mellgul.. k Memur lda arkasından gazete binmiyecekler .. Öyle ise merdi :ır :ı :ı yö Muliye ile kapı arasında onu-

- Sizi ı'ki polisin ortasında Karşısında başlca biri var.. Bu · .d idarehanesine girmiıti.. Gran§ar venlerde ayale aesi iııidir i•itmez şacak ~adar hır zaman içerı e kal- ;o :r 
~ördügvümli hi<- hatırlamıyorum!.. adamın tabii bana &ırtı dönliktür.. d k k ilan dairesine gitmif, bir küçüli tarasuda ba!lllayabilirim. 
D :ı ı tan sonra apartımandan ~ı tım. ~ 

- Tabii hatırlamazsınız. Çün- Yalnız bej renginde gabardin cc- ve 'derhal en yakın bir kahveye ilan vereceğini aöyliyerek bir ka· ı1terim tamam tasavvur ettiğim 
fil iki polis ortasında yürümek kctini, açık renkli fötr şapkasını gittim. Ve bir telefon rehberi is- ğıt uzatmış, bu ilanın yarın mu· gibi yüriidü .• .Merdivenlerden yu-
11detim değildir. görebiliyorum. Bu adaıııın kim ol- .J hakkak girmesini rica etmişti. İlan karıya doğru çıkan ayak.sC6i, ba-

teı;Jim.. 1. ı · · 
- Fakat muha'kkak alzl bir yer- duğunu ve çehresinin ne ıekilde memuru ilarun ke ıme ennı sayar· na ilk daktilonun geldiğini haber 

Cie görmüş olmalıyım.. Belki de olduğunu düşünmeğe hiç lüzum Bu apartımanda mösyö Muliye· ken arkadaşım ilana şöyle bir göz verdi. Merdivenin trabzanları Ü· 

iki süngülü jandarma arasında yoktu. Fakat... don başka kimsenin telefonu yok. atmış, yalnız ıon satırda ''Süfren zerinden biraz fazla eğilsem bu 
görmüşümdür.. Fakat.... Tren bir istasyonda Mösyö Granıar ismi telefon reh· 14 den 17 ye kadar, kelimelerini gelen daktilonun yüzünü ,de göre· 

- Hayır.. HenUz o şerefe de durunca gazete okuyan alelacele . berinde bulunmuyor. Bu habere görmilttü. bilirdim. Fakat bu hem tehlikeli, 
nail olamaı:irm.. kalktı ve telaşla vagondan dı!arı çok memnun oldum. Çünkü Gran- Her yerde karıımıza bir on yedi hem faydasız bir iı o'ıur. Merdiven 

- O halde, muhakkak sizi ko· ya çıktı •. Çıkarken tellıından gil· şarın evinde telefon olmayınca te· çıkıyor. den çıkan ayak ıesleri, bunun yük 
miserlik daireme bir zabıtai bele- zetesini sıranın üzerinde unutmu~- lefon etmek için dışarıya çıkacak Ertesi günü gazeteyi dört gözle sek ökçeli iskarpinler üzerinde 
diye memuru getirmiştir. tu. • demektir. Ben de bu suretle nere· bekledik.. Korktuğumuz bir şey yürüyen bir 'kadın oBuğunu anla· 

Gazeteci komiserin bu şakaları- Bu unutma bana tabii gelmedi ... ye telefon ettiğini öğrenebilirim. vardr .• Ya ilanlarda Süfren soka· tıyor. 
ııu uzun müddet devam ettirmek Çünkü bilmece meraklısı bir adam, Bu dakikadan itibaren Burgon· ğında bahseden beş on ilin birden Gelen kadın, ürkek ve mahcup, 
istemedi.. aradığı kelimeleri bulmadan ca· yideki 53 numaralı evin kapısı ge- çıkarsa, işimize yarayacak olanın zili çalıyor. 

_ Komiser efendi, dedi, sizinle zctesini bırakıp vagondan çıka- ce gündüz gözetlenecek, Gran~ar hangisi olt:iuğunu nasıl kestirecek Bir kapı açılıyor ve bir erkek 
bir çok karşılaıtık belki.. ÇilnkU maz. O hal.de bu adam bilmece me dışarı çıkar çıkmaz ta'kip edilecek. tik?. sesi: 
meslek icabı ben sınık polis dai· raklısı değil... Bilmece meraklısı Derhal polis merkezine telefon - Beyhude zahmet ettiniz mat· 

Ertesi günü bu ismi ta~ıyan bir 
relerine girer tıkarım. Ben gaze- değilse ne diye gazetenin o sayfa- ederek iki sivil polis çağırttım. Ve mazel, diyor. Sizi tatmin edemedi-

:ı tek ilan çıktı; 
tcciyim. Buraya .da "Mon Jurnal,, sını açmı§, eli~e kurşun kale:n, evin kapısına diktim. ğim için müteessirim .. Fakat biz 

ÇevBli"en: 

Muzaffer 
ESEN 

. 
tuna tutuna yükseliyor. Eldi.;en 
yukarısmda beyaz bir kol da g 
rünüyor. 

Zil gene çaldı .. Fakat korkak 
mütereddit değil .• Uzun ve 
vamlı .• 
Kapı açılıyor ve kapanıyor. 
Artık görüleceğimden kor 

dan baıımı uzatabilirim. Bu sef 
geri dönen kimse yoktur. 

*** 
G AZETEC1 efendi, müsaade 

diniz de hikayemin sonO 
anlatmadan evvel size ufak bir t 
rlibemden bahsedeyim. En ınJ 
caniler en basit vasıtaları kul'IL 
nanlardır. Bunları yaknlamalt ı; 
gUÇtnr. Karmakarışık usullere nı 
racaat eden caniler sade poli! ro 
manlarmda görilnUrler. Bir ad 
gazetedeki çapraz eğlence sütun 
nun boO yerine üç kelime yaza 
ı11ranm ilzerlne bıraktı. Bu gaıe 
yi batka bir adam aldı. Bu ada 
gazeteye verdiği bir ilan delıilfl 
Sliprcn soka.ğmdnki 110 numara. 
oturan Mösyö Dol'ü buldum. Ş 
di işe dördüncü bir şnhıs, ıbir k& 
karıştı. Bu kadın da. bunların 1 

ortağıdır. Bunu nereden mi çık•"' 
yorum? Gazetedeki ilanın bir c~ 
!~inden: Mesleğini iyi blJ(!Jl ("' 
blhnlyenlerin mliracu.t etınf'fll 
r:lca olanur) cUmlesinden. . ııt' 

Blr ilanda ibu cümleye ne lUZ 
var? Halbuki ilin 8ahibi EUnU s(Jfı 

iJlf' 
leme.le istiyor: "Ele geçirmek rfl. 
diğimlz şeyleri alabildinse gel· ~ f 
sa beyhude gelme." Bu ilan uzer1~1 
bu kadın geldi. O halde beraber~ 
de getirilmesi lazım olan f t \'

1 

de getirmiştir. tıs. 

Merdivenleri dörder dörder, 3 
" 

yarak aşağıya indim. Ve o&%'. 
kuvvetimle Mösyö Dol'ün ıcsr~ 
dakl zili çaldnn. 

Kapıyı belki açarlar, belki de ı . 
mıızlar. Fakat -eğer çalışıma :~...,, 
;inen kapı kapalı kalırsa oınuılV',r# 
ğa yahut kırmağa kat'iyycn 1' ~ 
vetmıetim. Kapı hafifçe aralsJld1 

bi~e~~fmızı rlca ederim, JllSuıı~ 
zel, dedi. Bo~ yer kalmadı. S • 
zahmet olacak ama 91ağry& Jııtl' ,
ken kapıcıya bundan 11onra gel~ , 
daktilolan kabul etmemesini s6. 
leyiniz. 

a)•t,, 
Kapıyı kapaınak 19tedl. F )1Jf' 

yağım buna mftni oldu. Kapn1 ti 
vetle ittim, taelığa c girdim -re 
tekmede kapıyı kapadım. _ 
Karşımda uçlan d!Skülm~ ~ıl' 

man bir adam vardı. • JJerb> 
Mösyö Dol bu olacaktı. Ona: 4' 

- Hayır, dedim. Bir boŞ yer~ 
ha var. Buraya doetunuz il' ~ 
Granşan yerleştireceğiz. Burı• gazetesi hesabına geliyorum. Bu bOJ haneleri doldurur gibi görü- Yirmi dört saat zarfında hiç bir "Daktilo ttranryor., Mesle~ini aradığımız daktiloyu bulduk . 

.. v d'k · · b·ı (. · b''-~ ı · be dersiniz? .,..,, .,.azete sizin meslek hayatınızda nüyor? Benim gibi tecrübeli bir §ey ogreneme ı . ıyı ı en, ıyı unuyen enn Y· Kadın •l~ 
• : Herifin yüzü limon kad:ır • rastgeldiğiniz en meraklı vak'ayı komiserin gözünden böyle şeyler Arkadaşlarıma göre ortada me· hude müracaat etmemesi > ica olu· _ Fakat nasıl olur efendim?. 
öğrenmek ve yazmak istiyor. hiç kaçmaz.. sele yoktu .• Bana göre ise ... vakia n:ır.) bir daktilo alınacaktır. istek- diye itiraz ediyor, ilanda 14 ıden rı ke~I~. (Burada savurdu~ ~ 

Komiser Giyarden bir lahza Gazetesini unutan adam çıkar henüz ortada mesele yoktu .. Fakat lilcr saat on dörtten 17 ye kadar l 7 ye kadar yazılı idi. Ben erken rü yazmıyorum. Siz nasıl .>ir ~ıı;,;11 sessiz, ldüıünceli durdu. En gayri çıkmaz bej elbiseli adam unutulan ben mani olmazsam olacaktı. Bel· Sürfen caddesinde 117 numarada gideyim .diye.... tarh kUtlir aalladığınr keşfede~ 
ihtiyari çilek fidanlarına uzanıyor, gazeteyi aldı.. ki yanılmış olabilirdim.. Gran§ar Dol'e müracaat edebilirler ... , Erkek, daktilonun sözlerini k ııdJY 

· 1 b. d"' f · · d' · d siniz). Demek telefonda e ,.er iri: olgun çilek .tanelerini koluna İlk bakışta bunda bir fevkala- gazeteyı ya nız ır tesa u eserı Gazetecı ken ını tutama ı ar- dinlemeğe bile lüzum görmedi, söylediklerlml o alçak haber 
ta.kıh sepetine atıyordu. Sonra delik yoktur. Unutultn bir gaze- olarak almıştır. Eğer gazeteyi fe· tık: kapıyı kapadı. di ! ' 
birdenh;r .. gazeteciye damdan dü· teden istifade etmek isti yen bir 

1 

na bir ma'ksatla almış olsaydr - Fakat azizim .. Bu ilanda hiç • İkinci, ürüncü daktilo da ayni e~ 
~ k k · E · <l :ı Yüzümü eğecek kadar an 

§er gı.bı· sordu·. r ok arık gözler bulunabilir. mutla a telefon edece tı.. ' vın e bir fevkaladelik yok.. ı · .. d '' A t k dakt'lo ıc• :ı :ı muame cyı gor u. r ı • ı • kit bulabildim. !çeriye gt.rerı 
- Çilek sever misiniz siz?. Yalnız, bu adam gazeteyi alır telefon yoktu .. Dışarr.dakı telefo- - işten anlamadığınız besbelli .. !ar hazan teker, hazan üçer, beşer bana doğru müthiş bir yunı1'1ll< 
Gazeteci suratını buruşturdu ve almaz, ben de omuzunun üzerin- nun semtine bile uğramıyor. Bilakis bu ilan bana çok fevkala- geliyorlar. lam ışlr. Hem de parmaklt\rıtıd• .,;r 

eliyle bir kabusu iter gibi bir ha· den gazeteye bir göz attım. Çap· Polis dosyalarını karıştırdım •.. de göründü. Her vakit kapı ar-ılıyor' ve ayni ru1'· .... 
:ı muşta takılı olan bir yurn fi"' 

reket yaptı-. raz eğlencenin bo) m. urabbalarm- Granşar isminde kimseye rast gel· Iki saat evvel Sürfen sokağına ses: r..ıer _. 
kayı ucuz kurtarmışlnn. j r 

- Çilekten iğrenirim komiser da yalnız §U üç kelime harfleri ı.t· medim.. ~ittim. Bu scf er yanıma iki de res·, - Beyhude zahmet ettiniz mat· yumruk .suratıma inseydi, can.'11 

efendi .• Ne vakit çilek yesem bü- ralanmıştr: *** .ni memur almıştım. Onları soka- mazel, diyor, bO§ yer kalmadı. r e .serilmiş olurdum. e'ıl' 
tün vücudumu bir kaşıntı kaplar. Telefon etmeli .• on yedi.. on ye- M Er.tURLAR daima k<!pı Ö· ğın m:.inaııip yerler ine yerleştir- Beklediğim noktada hiç sinir- Artık bu dakikadan sonra ,4 

Giyarden: di... nünde bekliyoriar . Gran- dim. Amirlerim h ala benimle alay lenmeden duruyordum. Vakit iler· man erkekle boksör kadın ba~eııılt 
- Ne ala! dedi.. O halde sizi O halde bu iki adam muhakkak ~:ı r evden çıkar çıkmaz bana tele- .:.Jer gibiydiler. Hatta vaziyeti liyor. Artık takip ettiğim i~in ne· gelirdi. Kadın erkekten dahil ~r.1'ı 

yemeğe alıkoyabilirim. Çileği biribirlerini tanıyorlar .. Fakat ta- fonla haber veriliyor. Hemen o- '.::neli.ine anlattığım polis müdür ticelenmesine çok zaman kalmadı. kclivdi Binaennlevh cvvcln .,,te#. 
1 .J • - ıı .. 

gevseydiniz bu ereften mahrum nır gi:.ıi görünmeme~i lJzumlu ı: a- turJuğum l:ahveJcn kall:ıp arl:ıı- n..ıav ini bana: Cşte merdivenden yeniden bir a- narln bileklerine ııağlrım çe 1'
6 

olacaktım. Çünkü ben yemekte yıyorlıır. Ve bunun için böyle do- 1 sına takılıyorum. - Ctnım Giyardcn, demişti... ayak sesi yükseliyor. Bu sefer zaıiC bir bilezik geçirdim. ı;r ~J' 
çileklerime ortak çıkacak birisinin lambaçh yollarla konu~uyorlar. 1 n u adam hiç bir şey yapmıyor. Bundan sonra artık namuslu a- gelen daktilonun içeriye almaca- zaten yerinden knnıltlıyııc•l< 
bulunmasını kat'iyyen istemem.. Bu dakikada karsıma çıkan ada- P.:ı.ris soka~darında• ı: erı;eri serı;e r: lamlar da daktilo aramak için ga· ! odan eminim .. Çünkü ötekiler kalmamıştı. !Jir ıf 

*** mı ne diye tevkif ~tmedigimi dü· : dola~ yor .. Ak: am dönünce taban- ;eteye ililn vermekten korkocak· :nerdive9lerden tereddütle çıkı· Dcrlıal pencereye gcçtinl· ra ~ 

D iRSEKLERl sofra örtüsü ~ündüm. Fakat ne zararı var. Bi- larımın altr sızlıyordu. ar. yorlar.dı. Adım atı§larından endi- lık çaldım. Gelen memurla uer~ 
üzerinde, çenesi biribiriy- rini kasırdımsa ikincisi elimde ... 1 Bussi meydanından geçiyoruz.. S J.r:~n sokağındaki 117 numa- -,eteri hissolunuyordu; taksi çağırmalarını ve J;end gıO" 

le bağlanmıı1 ellerine dayalı, Gi- Muhakkak imkanını bulur, bu :nu Adam kol s: atin : bn!:ıyor, lıen de ·alı bina bir çok ~irkederin, mali "Acaba beni alacaklar mı? . ., de derhal gidip Burgon)1 .eol<:,cri• 
yarden, gazeteciye bakıyor. Fakat ammayı çözerim .. Evvela şu nok- yelı:ği:ni,1 cebinıJen çı !:arıp ıaati· nücsse.;::lcrin i:eris:nc:e çalr~~ı ğı Ilalbu!:i bu gelen öyle yürümi· da Mösyö Granşarı tevkif etıı'I ~~ 
gözleri gazeteciyi görmüyor bile.. tayı halletmeli .. tki defa yazı ile rne ba::ıyoru :n .. 17 ye be:.> cl :ık:kr ·ı a.ı ~i!>i bir ~e} .li .. Her halde mü- yor, adımları kuvvetli ve kafi.... ni emrettim. Her i!.tisıtıi dt rlC ~ 
Bu bakışlar şimdi eski hatıralar yaz lan o yedi sayısı neye Clelf:le ~ v:tr .. I{u atl~m n:~in l;irdenlıi :. ·acnat t•;ece1~ claktilolara kolaylıl. Yürüyü'lünde, b!ldiği bir yere gi· ~ibi tahsiye bindirdim ve ınt 
içerisinde kaybolmu,tur. e::l'yor. saa ~in : ba!: tı ?. >!s.ın rliye bıpıcı Iaıllıbcsinin du- :len birisin:n alı~kanlığı seziliyor. götürdüm. cİ •" 

- Benden bir hiklye istiyorsu· Acaba bir ticaret mücsscscsini;ı : ş:mdiye kndıı r hiç bir y(.l"e gir- rnrın'l hir illn asılmı:: t ı : ' 'Y.Ö:lyö Tc!ılil:cyi göze alarak merdi-, E~ki komis rr :!Ustu, g:-.zcl" 
nuz öyle mi?. Bunu söylemek için sicil numaras ı mı?. mc:l~n dol ? '"'l:ı Gran~ar b:r l:ahve· Dol'in da iresi ikinci katta, sa] da· ve -ıd::n bira"! fazlaca !'a rktım. Si· bırsızlıkb : ~jr .. cı 
nazl:ınacak, sizi yalvar tac~k de· l Ihı takdirde n : r: ye ~ i t cldl·;~ı - ye ~:rc! i. r:ir tı:ra ıs:narl:::.Jı. Ve l'.r dı r .. !:: ı:raJ•a mtr<ıc<!at cclecc:::cr!n ynh el ~ivenli bir el trabzanlara tu· (Drvamı Jıl ıı:ı ' 
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~~ t:z\'lı _ _:_7 Ar_ 7 -~ l"I'\ 1 ? 
'W~"~ LnlllfOC ... 

T ank mucidi 
öJümü beklerken .. 

lanıamile meflUç bir halde 
bir takım aletlerle yeni 

/ 

bulunmasına rağmen 
keşifler peşinde 

~~:$caı etliği makinesile, vücudumm Tıiçbir tarafım kımıldatamad1ğı halde, sağlam bir insan gibi ilim 
'\ta~~da ralışmak imkanını bu/011 68 yaşındaki alimi soldaki resimde makinesi başrnda göriiyorsımuz.SırJ 

S arının lıarckctilc, masa başı ııda kitabını olmrken sayfaları çeı•ir mckledir. 
~ekal~aki resimde ise alimin kara tahtası görı"i11iiyor. Gene ayni makine ile ı·e gene yalmz dudaklarının 

rı ~lıle o, bu kara talıta üzerine yeni keşifleri için liizumlıc olan biitiitı şekilleri tebeşirle çizebiliyor. 

lliıı~~ civannda Mödon hastane- çalışıyor. Brötonun keşiflerinden bi- makine bir takım demir \'e lastik 
~liiıı ır Paviyonunc!a 68 yaşında risi de kendisi için hazırladığı bir tüplerle bir elektrik dübrmesindcn ye 
'ıot vucudu mefluç bir adam ya- makinedir. Al!m bu makine saye- bakır tellerden ibarettir. Brötonun 
fflt~ Su Yinni altı yaşında mebus, ~inde ve yalnız ağzını kımıldatarak bu icadı Fransada büyük takdirle 
1ıiyavan azası seçilen, 1920 de bütün faaliyetini muhafaza ediyor: karı:ılanmıştır. 1'1eflt1ç alim bu sa
~e .n~ın olan, daha sonra tıb Telefon ediyor, odasındaki elektrik- rede hastalı&rından doları daha az 
l. n~sıne aza intihap olunan !eri yaktırıp söndürebiliyor, zil ça- ıstırab çekiyor ve birisi ayan azasın 
-ttı oton'dur. Bu zat daha nazır la biliyor, radyosunu işletiyor, oku- dan, öteki de ev işleri sergisinin mü· 
~ :Yaklannda başlıyan felcin ya· :luğu kitabın sayfalarım çcYircbili· dürü olan iki oğluyla beraber mesut 
~~~~aş bacaklarına doğru yük- yor. Bütün bu hareketleri yapan bir hayat yaşıyabiliyor. 

ıı. ~~ı &ördü. Felc yavaş yavaş 
»il z rd. avallının kollannr, clleri-
i hı. Boynuna kadar olan bütün 

"~ leJ ar~et emcz bir hale geldr:.. 
ih ~ hır müddettenberi tevakkuf 
~gibi görünüyor. Fakat tanın· 
~~~· henüz tıbbın esrarını keş-
lir gı bu garip hastalığın başına 

al·et e.deceğini biliyor ve öle
~. rnü bekliyor. Bununla bcra-
~ U korkunç tehdit karşısında 
;\ld~, iradesinden hiçbir şey 
~~~ değildir, gene fenne ve 

il etıne hizmet etmek için ça-
' l', 
li:\S}•'' 

:==-:--======~================:========~==~~~~~-=~-=::= 

\' t\ Z ı\ N: L. Buse lı 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Gelin anasından, babasından uzun uzadıya 
pazarlık edilerek satın alınır 

müddet aylarca sürebilir. Tekrar birçok hediyelerle 
gerisin geriye yavuklusuna gönde -
rirler. Damat da bu takdirde mu -
kabil hediyeler göndermiye mec • 
')urdur. Yani, kendisini kaçıranla· 

nn elinden kurtulabilen ve nazla -
nabilen kız, kendini pahalıya sat· 
mış, iki tarafa da pahalıya malol • 
mu5 olur. 

Yeni Ginanın iç kısımlarında ise 
bu gelin kaı;ırma usulü böyle kıs -
men kahramanlık halinden tama -
mirle çıkmı5, zayı f vc tereddiye uğ

ramış bulunuyor. 

-D79-
!\Iüstakbel gelinin bu bekleme 

7Jr/ müddeti için kaym babasının kulü· 
l_ '. \• besi ardında gayet küçük, dapda

racık bir yer ayrılır. Gelin burada 
tek başına, son derece şiddetli mcm 
nuiyetlere riayet ede:ek oturmak 
mecburiyetindedir. Kendisine ancak 
damadın akrabasından bir iki kişi 
bakar ve yemek verir: 

Zira bu havalide söz kesildikten 
sonra her iki taraf da uyuşurlar, 

öyle uzun uzadıya zahmetlere gir • 
mezler. 

Gelinle damat, rahat, rahat, dost 
olan diğer bir kabilenin yanına ka· 

J çar, halaylarını orada geçirirler. 
Sonra tekrar evlerine dönerler, o 

\·a!nt damat evlenme diyeti \'erir. 
Yani, bir nevi diş kirası öderler. 
Parasına güvenerek evlenme esa

sen bütün 1\Iclaneyada en çok rağ

bette olan bir usuldür. 

Gelin anasından, babasından u • 
zun uzadıya pazarlık edilerek satın 
alı nır. 

Zannederim, kızlann böyle lüks 
eşya gibi alınıp satılması adeti, kız. 

larm nadir bir şey olmasından de • 
ğil , belki de bir ailenin kız evlatla· 
rını bedava beslemesine tahammül 
~österebilmeleri için konulmuş olsa 
gerektir. Bu Met sayesindedir ki 
kız evHit ana baba için bir ser•et ~ ' 

,. 

menbat, domuz ve köpek gibi para Flay nehrinin şark salıilleritıde otu
eder kıymetli bir mal halini almak· 1a11 (Sayma) kabilelerinde crkek
tadı r. lcr de ölen karıları için matem 
Damadın babası, oğlunun diledi. tutarlar. Bir Saymalı erkek çok 

ği kızın aile ve akrabasına, karar - sevdiği karısına bu matem kıyafe. 
laştmlan parayı , bazı yerlerde isti - tiyle matem tutuyor. l' emez, içmez 
ridye kabuklarından kesilmi~ para· böyle kumyup zayıflamıştır. 
!arla, bazı yerlerde kumaşla, siUıh. 

la, yahut altın eşya ile, yahutta ziy- lan para)"J tedarik etmesini ye yeni 
net eşyasiyle öder. evi hazırlamasını bekler. Ancak bun 

Yani, bir kız bu vasıtalarla öden lar tamam olunca evlenme yapılır. 
diğine göre, istiyen parası , kumaş, Fakat yeni Pommem adalarında 

silah, altın eşya ve ziynet eşyası Zulralar arasında gelinin bu bek -
:..telanezyalı için bir kızdan daha leme zamanında tabi olduğu ezi . 

Yemekleri ve hattA içeceği su da. 
hi muayyen ve mukaddestir. Susa
dığı zaman doğrudan doğruya su 
bile içemez .. Ancak bir ~ker kamışı 
emerek susuzluğunu gidermek mec
buriretir.dedir. Yiyeceği gıdaları 

katiyen eline süremez, eliyle yiye
mez. Bunları ancak Hindistan ce. 
vizi yapraklarının sapından çöplerle 
tmup ağzına götürmeğe mecbur -
dur. 

Bu bekleme riyazetine girdiği an
dan itibaren artık tek bir erkek yü
zü görmekten memnudur. 
Şayet kuliibesinden dışarıya çık. 

rnağa mecbur olursa omuzlarından 
ta ayaklarına kadar muz yaprakla
rından uzun ıbir manto ile, yahut 
uzun bir kumaş örtü ile örtünmeğe 
yolda düdükler çalınarak bir gelin 
geçtiğini etrafa bildirmeye mecbu -
riyet vardır. Bu düdükleri işiten 

erkekler kızı görmemek için yollar
dan çekilirler. Bu erkekten kaçma 
m üddeti Admirial adalarında 6 ay, 
Yeni Meklenburg adalannda ise 
10 . 20 ay devam eder. 

lzdivaç merasimi ise 1\Ielanczya 
adalarında gayet muhtelif §Ckiller -
de yapılır. 

Fakat ekser yerlerde izdivaç bil -
hassa pazarlık edilen paranın öden· 
mesiyle aktedilmiş olur. 

Yani, parayı verdin mi, evlenme 
aktedilmiş, parayı veren düdüğü çal 
ım5 olur! •• 

/ 

Bayningerlerde ise bu son ,de~ 
de bir §Ckildedir. 
Nişanlılar biribirlerine ifcise.ı ~i.t1 

distan cevizi \'erirler ve eY\ennıe ak 
tedilmiş olur. 

~ 0 Bröton fennin her şubesi· 
'! l' adar olmuştur. Tankların keş 
~e?1 ~~an "hücum arabalarını ,, 
~ a duşünen bu adamdır. Senc-

1 kıymetli şeylerdir! yetlcr ve tabular miithi~tir. Gelin 

ı 
Nişan olduktan sonra gelin ekseri ka\•ın babasının evinde bu müddet 

Yeni Ginanın iç taraflarındaki 
dağlık yerlerdeki kabileler arasında 
ise evlenme akidleri daha gariptir. 

~ ;:ernıeket müdafaasına yara· 
~ıı tlan tetkik eden komisyonda 
ııtlua . . "k' b k . "olq ~· Yırmı J ·ı sene u ·omıs-

~~eısliğini yapmıştır. Bugün 
'<ı hle tnefluç olduğu halde di

\' aıa faaliyetinde de\ am edi
~ bir takım ke~ifler için 

Cölde kayak ! 

~l'lı ~---... ~·
(' 111~ağ1arda yapılan bir sp_o·: 
l a,ı. Yapılması tuhaf deg.11 

la.ı- ~at kayaksporu Mısırda ı 
"tıtb~Zerindc tecrübe edilmiş! 
' it~ arın pek ho;junn g·tmiş-ı 

t1 lllde, kumfar üzeıinde 
· ti zen iki :Mısırlı görülü-

Macari~tandaki krz mckteble rlnde ılc fnlebtyc askerlik dersi iiğ b b · d k 1 ·f d 'dd ı· b" · t ya anasının a asının enn e ·a ır, zar ın a gayet c:ı et ı ır rıyazc 
r ctilm<'yo bn~lanmıı;tır. Yeni bir kanuna göre 12 ile 60 arasında ka- h tta d d b b · . . h 

1
. d:. b va u ama ın a asının evıne \'e ınzıva a ın e yac:amıya mec ur-

dın erkek h er Macar Yatandaşma harb esnasımla vazife nrilcccktir. ·t k d d d k 
1 

. " k d k" b 
aşınara · ora a ama ın ·onu~u- dur. tfi ev enınceye ·a ar, ·ı u 

HABER' iN RESiMLi 1 Kızın Göl~e ...................................... 

81.11?1/DA KANI.iN 'l/l' HİVIM b.ll 
Hf;'P 8fNIM !. 'IE~l.İl.ER DE ,/l). 
f?ı AZ.qJ.101~ JENı tlı~--.J 
~4~T< 4 11SKERı MA~ 
l(f:NJEVE Sc'l/J(EP~ 
-LiJıtı~ıM 

-..,. ..::-...--of. 

ZABITA ROMANI: 

l ki tarafın da ana ve h<>baları 
alınlarını çizip kanatırlar ve bu SU;. 

retle iki gencin artık biribirleriruı 
ait olduklarını resmen, alınların~ 

yaıınak suretiyle ifade etmiş olurlar 
gelin güvey bu andan itjbarea. biri
birlerinin olur . 

Gariptir ki Yeni Hebrid aUlaan 
da bu adet adeta en yüksek medt?d 
şekle benzer bir şekilde cereyan et· 
mektedir. 

Bütün iki taraf akrabasına bir zi 
yafet çekiyorlar. Ziyafet esnasında 
kızın babası veya en çok batın sa
yılan birisi ayağa kalkıp misafirle
rin önünde damada bir nutuk irat 
ederek bu nutkunda geline iyi bak
masını, onu iyi beslemesini, düşün

ce muamele edip asla zalim olma • 
masını tavsi}•e ediyor ve bunun ü· 
zerine yeni gelin elbiseleri giymiş 
olan kızı damada teslim ediyor. 

Melanezyada kız kaçırma adetleri 
de gayet gariptir. Mesela I ngiliz 
yeni Ginesinde Rorolarda kız kaçır
ma şu suretle vukua gelir: 

Tam evlenme olacağı günü güve· 
yin dostlarından bir grup gelinin 
babasının evini sarar ve dehşetli 
bağrı5malar, çığlıklar kopararak eve 
zorla girerler. 

Bu esnada gelin dı~arı çıkmak is· 
ter. Fakat adamlar onu kovalayıp 

yakalarlar. Gelin kendisini zorla 
yakalamak istiyen hasımlarına kap 
~ı elleri, ayakları ve dişlerile ken
dini ciddi surette müdafaa eder. 

(Dcıramı var) 
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Vücuduna başkasının 
başını koymuşlar! 

Bir lngiliz artisti, bir tiyatro müdüründen 
HABER'IN TARiHİ ROMANI: S 

1z1n yüreğinde ateşlenen bu tatlı ve 
150 bin lira tazminat istiyor ı:.-

lngiliz artisti Da Fakat, bu reklamın, Lilr3~dı ı 
yana Ç.ezin bir lisin mu\•affakiretini ''e o~·nde ııt 
Fransız tiyatro piyesin görduğıi rağbet uzerın 
müdürü aleyhine dereceye kadar rolü olnı~şt~ee61 
açtığı dava haki· lştc, mahkemenin tetkık dıtf· f,: 
katen çok merak· ve karar vereceği noıeta bu. 1es;rı 
Iı. Artist: ğcr reklamın bunda biırük b~ıaınfll 
- Benim vücu· oldul'.,runa karar verilirse . r~en ~ 
duma başkasının mühim bir parçasını tc;kı~ dııf 
başını koymu5· min ~hibine de kftrdan hısse 

ıeyecanlz lıis sanki güzüne vurmu~tu 
cansiz yere serdi. 1 Ertuğrula daha ve çok daha sokuL \ ı;ok bcndctmişti. Sanki kırk yıllık 

Diğerleri ba.,ına üşü§tlilcr, kıv-ı du ki bu tehlikenin anlaşılmaması fıeık, maşuka gibi böylece ve daki 
rnnıp uluyan yaralı kurdu kemi - :ırtık mümkün mü.} dil? 1 kalıırca. belki saate yakın sarmaş 
rirlcrkcn her biri tam iS!lbeUe atı. Zaten göğsüne bastırdığı Ertuğ. dolaş konuştular. 

runmuş olacaklardı. 

lan oklarla gcberdiler. rulun eli de birdenbire fırına sokul- J<;rtuğnıl, hafifçe topallıyan Kı-

Hiç şüphe yok ltl feryad eden ka.. muş gibi alev nlcv yanmnğa baı;In- nığı, kollarının arasına nldr Ye. bir 
dm ancak ağaca tırmanıp hayatını mış ve titremişti. Kız, Ertuğrulun az ötede atmın su içtiği dereye gö. 
kurtarabilmişti. Ama, buraya nasıl heyecanını mazur görüyordu. Çün -1 türdü. 

Krnık, güzel ve ateşli başını, Er
tuğrulun yarı Ç('likleşmiş dizleri ü.. 
z<'ı·ine koyarak gözJcriııi arnlıkladı. 
Zaten gözlerinin epeyce altlanna ka. 
dar gölge veren siyah kirpikleri bu 
kadar aralıklamayla bile, gilzel ve 
çekik, koyu siyah birer Erzurum 
kehribarı gibi parlıyan gözlerini 
örtmüş, kapamıı;tr. Çok geçmeden 
kız uyudu. 

lar, diyor \'C bun cektir .. 
dan doları 150 

bir vasıtn ile gelebilmişti, kimdi bu kil daha henüz çok toydu, daha he_ Soğuk suyu avuçlariylc alarak, 
kadın? nüz çok delikanlıydı. Belki Kınık güzel Kınığın yüztinii yıkadı, min. 

Bu muammalar birkaç dakika son onun karşısına çıkan ilk kızdı j'e tanını yırttı ve alnındaki ufnk ya -
ra çözülüvermişti. Çünkü ağaçtan hem erkekleri avlamaklıı hUnerver r:ıları sardı. 

yüzil gözü toprak içinde berelen _ bir aşifteydi. Saçlarını elleriyle arkaya çe,•irip 
miş, ,.e gözleri yerinden fırlıyacak Ertuğrul, yapayalnız bir kızla n- bağladı. Elbiselerini hafif el vu
kndar dehşctlcnmiş bir halde Kınık şağt yukarı kucak kucağa kaldığı ruşlnriyl<' süpürdü. Kınığa her do. 
indi. Karaca dağlarını, l:apkara görecek kunu§unda biraz daha hC'yccanla _ 

Ertu!;'Tul hayret içinde bu peri _ kadar heyecan içindeydi. nan, biraz daha ateşlenen Ertuğ -
§an halde kıza baka kaldı ve sor- - Peki, Kınık, söylesene bu teh- rul, bu kızın kendisini belki içinden 
du: ilke nedir? çıkılmaz bir neticeye sürükliyece -

- Ne işin var bumda kız? - Sensin Ertuğrul!.. ";inden korkmuş ve: 
Kınık hala titriyor, hala çenete- - Ben mi? - Haydi, demisti. Seni artık 'ça. 

ri biribirine çarpıyor ve başı önün. - Evet ya, sen! clırına götüreyim. 
de bir şey,Ier söyliyemiyordu. Ertuğrul, yarı yarıya netlcc}i an Kınık, ovanın renk renk parça _ 

- Söylesene, dilini mi yedin? lnmıştı, ama, cesaret edip de bu nn. 'ardan dokunmuş bir hah gibi gö-
Kmık gözlerini kaldırdı ve Uç tadığını söylememi~, onu da kızm rülen güzel uzanıııına parmak uza-

Jturdu bir hamlede geberten bu yıL ağzından dinlemek istemişti. tarak: 
maz delikanlının, güneşten kızar - Kmı~, daha sokuldu ve: - Bak, Ert~ğrul. Dedi. Bu kn_ 
mrş tunç renkli gilzel yüzüne hny- - Ertui;'Tlll, dedi, ata binelim, SC'_ 1 dar güzel bir yerde, bu kadar güzel 
ranlıkla baktı. nin ava çıkacağım biliyordum. A- bir gök altında, biraz daha yalnız 

Bu hfıdisc sanki onun için basit dnn ndı.m hayatını takip ettiğimi el knlmnk istemez misin? Hem bıra_ 
bir ceyhin avıymış gibi sükutunu bette bilirsin. Seninle bir dağ ba - kırsan dizlerine başrmı koyup biraz 
bozmallll!i. gözlerindeki gizli gUlüşU şındn, bir su kenarında, herkesten, uyumak isterim. 
silmemiş, alnmdn bir tek kırışık bL §ehirden, halktan, bütün dcdiko _ Eğer Kınık, Ertuğrulun zihnini 
le yapmamıı;tr. dulnrdan, görüşlerden uzak ba.şba_ çelip de kalmasaydı, biraz sonra 

Ertuğrul güzeldi, hem çok gü_ lja kalmak istemek nihayet benim meydana gclf'n bir hfıdiscdcn ko -
zcldi. Belki ilk defa kalbinde derin de hakkını değil mi Ertuğrul? -Çapra-z--... 
bir heyecan hissetmişti. Kaldı ki Seni takip ettim. Fakat şu tepe- egl011C0 : 
Ertuğrul onun hayatını muhakkak yl dönerken kurdların hücumuno 
bir tehlikeden, bir ölUmden koru - uğradım. Atım ancak beni bu ağac:ı 
muştu. on ndnn kalayn kadıır getirebildi. 

Kızın yüreğinde nte lenen bu tat Delirmi~ ve kudurmuş gibi bir ö -
lı ve heyecanlı his, sanki yüzüne lilm akını önünden beni de yere fır. 
vurmu., ve bu, korkulu çizgilerle latarak bir ok gibi sıçrayıp kaybol. 
sararmı~ olmasına rağmen )ine çok du. Ancak nğaca tırmanabllmc
güzel yüzden Ertuğrula aksetmiş - ğc vakit bulabildim. Uğruna kur -
ti. Süleyman oğlu Ertuğrul, b:ı.5mı ban olmaktan ze\'kalırdrm, oma, Er 
önüne eğerek utandr. tuğrul sana doyamadan gitmek is. 

Daha hafif sordu: temezdim. 

~2f1~~i_.9f'9reo~ 
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- Ne oldu Kınık, burada ne işin 
vardı senin, artık no havfcdersin, 
i5te ben varım ya? 

Ertuğrul, konuşurken kendisine 
yapı~ırcasmn sokulan l{ınığın yü • 
rck çarpışını göğsilnün Uzerinde llııgiin/~ii Bulmacamız 

Ertuğrul, kendisfui Çin efsane -
lcri içindC' doğmuş bir Uınju (1) 

gibi görüyordu. (Devamı var) 

bin lira kadar bir 
tazminat istiyor. 
Artistin iddiası 

şudur: 

Tiyatro müdürü. 
Lilyan Ellis is· 
mindeki bir ar· 
tistin yakında 

oymyacağı bir 
piyesin reklamı· 
nı yaparken, Da· 
yana Çezin vücu· 

Dayana Çrz dunu almış, onun 
üzerine Lilyanır 

başını koymuş ve öyle bastımu~. 
Dayana Çcz diyor ki: 
- Bu reklfündan ben çok zaraı 

ediyorum. Ellis ise o nbbcttc kar 
ediyor. Ben zarar ediyorum, zira bir 
gün bu resmin aslını bastıracak ol· 
sam herkes beni Ellisin vücudu ü· 

( l) Tnnju, Tiirk uluslıırmcln Al. 

lahlara rakın haknnlara \'erilen nd· 
dı. nu kellmcyl bir de ulus ismi ola
rak görüyoruz. Bu kelimenin dt'ğl. 

~Jk §eldllcri Tengrl, Tangrı, Tanrı, 
Tangaura olarak \'e daha birı:ok ta. 
hanUllerlc görUiür. Tan~aura keli
mesini Mnlcnczynlılarm <liniya. 
tında dahi hfıklm olarak gö -
rüyoruz. Uu ltelime (Allah) miına.. 
smıı (Tıınn) l<rlimc ... Jılir. Kelime. 
nin iptidai hünyc.;I (Tamıgar) dır. 

Blrl;:aç kelimenin \'t'! daha doj:;'Tusu 
bir C'Ümlenin ifadesidir. (.l•;n büyük 
yer ışığı) manasına (günrş) in 'nr-
1ır,.,nd:ı.n nlınmış (en büylik Allah) zerine başımı yapıştırdığımı ıanne-
iCatlcsldir. Ilu kelime zamanla ('fan- decek. • 
n) haline gelmiş bulunuyor. Çin cf. "Bundan başka, gözler o recmi 
anclerinclc o:ııut:"ll gibi blitiin dün. başka yerde gördüğü için üzerinde 

yn diniyatma intikal etmiş bir Türk bir daha duramaz. Bakmadan geçer. 
l<cl'mcsi ,.c hiulisesidlr. 1 "Ellis kazanıyor, çünkü bu kadar 

güzel bir vücudu varmış gibi görü· 
nüyor. Herkes onu öyle zannede
cek, şöhreti büsbütün artacak. 

mı. 

Yukarıdan aşağı: 

l - Erkek keçi · beyaz, 2 -
lrnt getiren emlak - Bizi emziren, 
3 · Cemi edatı • Atların bir yürü 
yü~ nevi, 4 - Hocaların baslarına 
~a:-dıklan bir nesne. 5 - Asya or
talannda büyük bir sahra - Mikros 
kop muayenelerinde kullanılan kü· 
çük cam, 6 - Çizmek (resim halin· 
de), 7 - Rusrada meşhur bir mev 
ki • çok güzel, 8 - Bir Türk erkek 
adı - birer, 9 - Bir kasabamız -
Pirinç (frenkçe) 10 - Su - bir 
Türk erkek adı, 

"Lilyan Ellisin çehresi benden 
güzel olsaydı, onun çehresi benim 
\"Ücuduma daha başka bir güzellik 
verdi derdim. Fakat öyle değil. Bi· 
lakis, benim vücudum onunkinden 
güzel. Bu suretle, onu tamam.ile gü· 
zelleştirmiş oluyor.,, 

Dayana Ç.ezin dava ettiği tiyatro 
müdürü ise: 

"Artistin iddiası haksızdır, diyor. 
Lilyan Ellisin çehresini ilave etti
ğim vücut onun olabilir ve bunu is· 
bat da edebilir. Fakat bunda onun 

Lilyan Ellis 

Cin Harlu'dan 
sonra en ınukel11' 

ınel artist 1 

soıır~ 
d ıudstl ııı· 

An Şcridan, Cin .Par ıııUl<c 
. kl rI ctı 'Of 

Kınık Ertuğrula dahn yakınlafja. 
rnk ellerine sarıldı ve bunları gbğ. 
süne bastırarak ona kalbinin vuru
şunu dinletti. 

duymuştu. Kızın sıcnklığı, sanltl Soldan sağa: 
mesamatmdıın geçerek damarlarına l - · l3ir Türk erkek adı · ehem· 

sınemacılann ar:ı~. n buıuııı.l) 
zararına bir şey göremiyorum. O mel artist mevJtiınde ıu'bııril 
resim bir reklam müessesesine satıl- Platin saçlı srtisti çehre ı.n cıll11 

mıştır.• Ben de oradan aldım .. Res· hiç andırmıyan An şerid~n beıııcıı 
mi istediğim gibi basmak hakkım- benzerliği şu noktadandn'· 0ıııı~ • 
dır.,, bUtUn artistlerin, :ınuvaffıı.k bllııııı • - Bak, Ertuğrul. Ne haldeyim. 

Görüyorsun? 
- Evet ama, artık tehlike bitU, 
- Hayır, Ertuğrul. Şimdi daha 

büyük tehlike var. 

ve ibeyninc yayılıyordu. miyet, 2 - Büyükler • dört tarafı 

Dayana Çez bunu kabul etse bile, lan için kendilerinin atış~ b,ıo~; 
gene para istemeye hakkı olduğunu dukları rol tarzları oıdu~.lt~ 
iddia ediyor. Çünkü bu resim kul- Cin Harlu her nevi rotil ın~d~ıı d!I 

şcrı .. . .. 
)anılarak yapılan reklam tiyatro ba~arırdr. Bugün An dtı ,~il". Ertuğrul dikkatle kızın yüzüne 

b:ı.kmış ve bu tehlikeyi anlamıımrş 

olduğunu bönlc§en bakışlarile gös -
termişti. 

Kmık o kadar tntlr bir 

Ertuğrul, bir zamnıılardanberi su Çc\'rİlıniş toprak, 3 - İstanbul 
duyduğu meçhul ve tatlı hislerin mebu )arından birinin SO}'daı, 4 -
yine bütün vücudunu Urpertici bir Erkek • bir kadın adı, 5 - Izabe et· 
hazla sardığını duyuyor, s:ınl:i sr- me • Bir Türk harfi, 6 -- lçine ~u 
cak bir hamam içindeymiş gibi gev- konan kap - meşhur bir Hum pa· 
şiyor ve kızdan çıkan tatlı ve nefis pazı, 7 - Karıştırma • Elcezirede 
kadın kokusunun buharı ile ~ok ek. I bir Türk ulusu, 8 - Kucaklamak 
el kımız içmiş gibi Sarhoş oluyordu. il (şamil olmak) 9 - Yumuşak be
Meğer kadın ne tatlı şeym13? denli bir hayvanlar sınıfı (mobüs· 
Ertuğrul mağiübdu. Kınık Ertuğ_ kü ) , 10 - Bir harp vasıtası - Vü

gillilşle rulu diğer SUleymnn evlatlarından cudumuzun mideyi ihtiva eden kıs- Dılnkü bulmacanımn lıalli 

müdürüne ve diğer artiste büyük böyle bir artüıttir ve rs.ltJJ\ çc\ifC 
bir kar temin etmiştir. Artist bu I leri kirli melekler,. isınilcro~ çılt'' 
k~rda kendisinin de hakkı olduğu 

1 
ceği filme yeni bir rol ala 

iddiasındadır. caktrr. ~ ·-r "'"' ·_,'il" .. · .... · ..... r ,ı: . .- r ... -~~ı.:~J. ' .. ; .. , ' . .. '.·. ·. . . .. ~ ,. ' ' .. 't ·~ • ~. 
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Maznun sandalyesinde oturdu· 

ğu gün söyliycmediği şeylerin 

birçoğunu söyliyebileceğ'ini zan· 
nedi yor ... 

Kanundan korkan, mahkeme · 
nin azametinden siyah bol cüp -
pcleri fcindekl hfLkimlerin veko. . 
nııdnn ikl yanında. duran <'lleri 
süngülü jandarmaların heybetin -

den şaşıran Vasıf kendisini mü. 
daf aa edemedi. 

Kara gözlüklü esmer avukatı 

da birtakım kanun maddeleri zik
rederek müdaf a.asını yaptı. 

Bu facianın, bu insanlık facia
sının bu taraftan müdafaasına 
imkii.n var mıydı? 

Bu hırsızlık ... Kanun maddcl<'. 
rine göre bir hırsızlıktı. 

Fakat belki hii.kimc şu sözü sör 
Ieseydi, kanuni cezadan kurtul -
mak için değil, fakat insanların 

1 yanında mazur görülmek için şu 
sözleri söyleseydi: 

"Üç kere kendisine aylığımı art· 
tırsın diye müracaat ettim. Annem 
hastadır, annem ölüyor diye yalvar· 
dım. Bir kere de muhasebe şefine 
çıkarak bir aylığımı avans olarak 
istedim Yermediler... Kasa elim· 
deydi. Orada para dururken, anamı 
işkenceler içinde kıvrandırmağ'a gön 
lüm razı olmadı... diyebilseydi... 
Hiç şüphesiz bu, suçu bir başka ka· 
nun maddesine nakledemezdi. Fa· 
kat insanlar bu suçu daha hafif te 
lfıkki ederlerdi. 

Fakat adaletin kar~ıı;ında dili 
bağlandı. Çünkü orada anladı ki 
bunu derneğe hakkı yoktur. Kasa· 

daki para O~man Fazıl beyin şahsi~ Ve hala şimdi, şu anda kendisini lanm durdurup kendine yol aça, a· 
tasarrufundaki paraydı.: "Senin a· ı o k:ıdar sefil ve iğrenç hissediyor- ça, çılgın bir süratle ilerliyordu. 
nan hastaymı~ ona ne? .. ,, onun bu du. -2-
hakkı mukaddesti. Kimsenin buna Nasıl bir hata işlemişti!.. Kasıl Ortasında kızıl bir çizgi bulunan 
el uzatmasına müc:aadc edilemezdi. bunu yapabilmişti!.. bembeyaz araba, caddelerin elektrik 

Bir ba~kasının tm;arrufundaki bir Ye bu hatasını ne müthiş bir ceza ı~ıklan altında ilerledi, ve durması 
paraya el uzatmak hırı;ızhktı. ile ödemişti. mukadder olan yerde, bir hastaha· 
Vasıf bir hırsızdı. * * * ne kapısının önünde durdu. 
Bu yaptığı i~in ba5ka bir ismi ,.e Fakat o buraya bütün hunları dil· Sokaktan velveleye katarak, her 

kendisine layık bir başka ~ıfat yok ~iinmeğe gelmcmi~ti. I Iayatta bu nakil vasıtasım oldul;ru yere mıhla· 
tu. 1 gece onun yegfule şansıydı. yarak, ilerliyen bu arabanın yolu 

Halbuki bütün hayatınca o, hırsı-
1 
cı öten bir çığlık gibi tüy ürperten üzerinde her şeyin ona geçit vermek 

zı, kendisine hiç bcnzcmiyen başka lazımdı. Eğer bu gece onu görebilir- için durması medeni bir meml,ketc 
türlü bir insan zannederdi. ı sc taliinin deği~mesi imkanı ,·ardı. yakışan bir manazraydı. 

Ve o hırsız oluver:rni5tı. Hırsız, !\Iazi, maziydi. Artık şu anda is· Bütün .bir şehrin sokağını doldu· 
kanunun tel'in ettiği, cemiyetin için tikbali duşünmesi lazımdı. ranlar böyle yapmakla insani vazi· 
den çıkarıp demir parmaklıklar, Yeniden bir kuwet bulmuş gibi felerini yapmı'J bulunuyorlardı. 
yüksek dıvarlar arkasında hapsetti- omuzlarım dikleştirdi. Ve kıı,,:e ba· Yardıma muhtaç olan, ölüm kar
ği, namuslu vatanda~ların, dürüst şından çıkarak caddenin ı,rtac;ına . şısında kalını., bulunanı kurtarmak 
,·atandaşlarm arasında yaşamağa 1 doğnı ilerledi. için bütün şehir kendi işini tcrkedi
mezun q_lmıyan muzır bir varlık. ı Fakat birden ta kucağında acı. a- yor ve bu beyaz aarbaya yol veri-

Iliç farkına \'armadan! .. - cı öten bid çığlık gibi tüy örperten yordu. 
!\Iahkemc salonunda, ne kadar bir düdük scsile :-.ıçradı. insiyaki Bu beyaz otomobildeki, hayatı 

utandığım, dinleyiciler bu hayat bir hareketle geri çekilerek kaldın· tehlikede olanı kurtarmak için, gös· 
faciasını bir tiyatro gibi seyreder· ! ma çıktı. ı terilen müşterek bir yardım hare
lerken, bütün bu incanlann karşı· j \'e nevar? diye sağ tarafa baktı. keti. 
;.ıında nasıl eriyip, mahvolduğunu. ı Caddenin aşağısından doğru be- Fakat bu sağlam insanlardan, ö· 
na ıl çoktüğünü, kendisini rasıl 1 

yaz bir kamyonet bir sıhhi imdat lüm tehlikesindeki insana gösterdik· 
hcrke~ten a~ağı ve sem hissettiğini arabac;ı düdüğünü öttüre, httüre ve leri müşterek alakayı işaret eden tc· 
hatırlıyordu. • ··olu üzerindeki bütün nakil \'ac;ıta- J ıa~ havası otomobilin motörii du-

c;u? 
nır durmaz ve zili susar 'ld~ 1'~ . 

.b. kesı &: 
kopmu5 bir film gı ı uJ{ayese ,{ 

O geli~teki telfişla m zıın cıı 
cck olurFa bir asır kadar ~Iin ı.:ı? 
bir zaman sonra otoıno J 

açıldı. 
1 0 ve ) al-ıı: 

fa veıa siyah p~nta 0krrklı1' 
açık bir mintan g•yen 
erkek yere atladı. 
Etrafına bakındı. . tel 

··rat ,e ~ 
Otomobili süren su k!İ\·or 

. 1 \'le; be • benzer hır karşı a. ~ 1 
bir hali vardı. . ki"1se )'°~ 

Fakat etrafta hiç bı~ ııahÇ~ 
Hastahane önü çiçekh s#rı b, 
kapı<:ı yanında duran, - ct:ı• 

·· 1-kl' bakıc:;ları dalgJ11• ,,,. gom e ı, · ~ . lllfl .... 
bir noktaya dikilmı~ 0 yakıı:ı; 
zavıf adam. otomobıle d'' J1· 

J • el ı. .. t' 
şöyle dursun_~ ·:~ım g dJ1ırordıl 
du?,, diye donup b$tlatJllŞ c; 
Arabanın içinden a bir ı~:ı 

erkeğe çok uzun gc!Cflıduldarı11ı 
Çinde nereden peyda 

0

1
.. ~·e h:tf'l' .. r·ı- u • 

çemediği beyaz 0? u la; ec;eri ~ 
lerinde en ufak bır ıeb'l'n jçi!lde .. t ....rı 11 • 
miyen iki kı~ı o o11:- in h:trt'. 

k ·· ük" b'ır cı!'m .ı tünde ·uç • ·rw . ·i yere ı 
yattığı bir scdıye~ 111 , ı 

( vcııa 
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Nalkeden: F. K. 

~I - Siz mi? Siz Kont Frcdrik dö 
• 0ıembar değil misiniz? ? -

Korkunç bir geceydi ••• 
Anadolunun karlı dağları ara- zın ve bol konyağımızın kuvvetiy- - Artık kararınızı verrodisiniz. " - Hayır. Ben hayatımda bu 

k daına rastgdmedim bile ... Hatta 
,_,,0rkanm ki badema kimse ona 
«ıstgclmiyecek ! 
"'· - Bununla ne demek istiyor • 
.. "nuz? • 

sında başımdan geçen korkunç ,., le soğuğa da;anabiliyorduk. - Öbür gün gidiyoruz!. 
korkunç olduğu kadar garip vak- Günlerim, gecelerim, yatağımda Dedi. Ve ilave etti: 
ayı size anlatmak isterim. !c:iskütün bir halde ve ıstırap için- - öbür gün dördümüz de gidi-

Dostum doktor Nadir ve iki a- Je geçiyordu. Bütün bilgisine rağ- yoruz 1.. 

s· - Bundan sonra anlarsınız. ;:;;:;:-
ro.~ ~~ura kendisini tebrik ettiği- ~ __.-
k ı soyleyin ve bütnn çeteyi ya. ';·:fJ~~~ll~lll. 

sistanın Orta Anadoluda yaptık· men, doktor Nadir, derdimi bir Ümitsizlik içintle, acı acı gül-
ları ilmi ara§tırmalara ben de işti- türlü teşhis edemiyordu. düm ... 
rak etmiştim. Pek iyi idrak ediyordum ld, bu * * * 

h alarnak istiyorsa bana sormadan 
~ek.~t~ ş-eçmemesini ilave edin. 
k nku ışı en ince teferrüatına 
adar biliyorum. 

ıı - Pekala. Sizin gibi adamla • 
d ıı...Postacılığını yapmak adet!m 
ğ-ıegıldir ama dediğinizi yapa.en -

ın. 

rı l3u adam hakikaten bir İngiliz 
hazırı olabilirdi. Aklıma bir ·şüp 
e geldi: 

l'ıı. - Yemekten evvel odanızda 
1.Ydınız ekselans ? 

tı ""-:- Hayır. Direktörün yazıha . 
esındcydim. Niçin sordunuz? 

t - Çünkü odanıza duvardan 
ıı':tnanarak birinin girdiğini gör
a-:;_ın. Bu adamın siz olduğunuzu 
""lltn ı ştım. 
od Yanlış görmüş olacaksınız. 
lab~1?a bu şekilde kim girmiş 0 • 

ılır? 

~ Bilmem. Belki de Mur. 
bıkkatıe bana baktı: 

6i;- Mur mu? Belki de ... Kendi· 
e soranın. 

8u so" ı · -a z en rnuteakip yanımdan 
}'tıldı. 

1~'1urun gelişi işimi bozmağa baş· 
lis ıştr. Tek gözlü onu görerek po· 
Seı:lduğunu anlamış olacaktı. Bu 
ha bie şüphelenmiş, tedbir alrnağa 
ıı Slı}'arak cinayetlerini başkaları· 
~!\ üstüne atmağa çalışmıştı. Eli
~ alnıma götürdüm. Başım ateşten 
~;-ruYordu. Kravatunı ve yakamı 
WZ{j" um. 
Cak~ oluyordu ve fırtına patlıya· 
~ tr. Vfukta bulutlar toplanmıstı 
~ k gürültüleri gittikçe yaklaşıyor· u. 

la l-'ransın evine gitmek üzere adım 
tıınr sık!actırdrm. 
}.' ~ 

b. ·\·e otuz kırk metre kalrnı!';tJ ki 
ır d" ~ 

lıtn onemeçte Tek gözlü ile karşılaş 
ile · Az kaldı çarpışıyorduk. Nefes 
~<l:~Ydi, uzun müddet koşmu~tu 

a .. 
Söylendi: 

1 - Müthiş şe~rrn.rn.rra ponse -rnfe· 
~rı etti. Bu gece polisler gelirler mu · 
ctk ltkak. Herkesi tevkif etmek istiye
tib~cr. Fakat isler onların istediği 
~ 1 olıruyacak. Bu alçaklığı Klayf 
<ıı:ıtr, yegane rnesul o .. 
Sert bir sesle mukabele ettim: 

~ l3en seni mert sanırdım. Hal· 

0 
i alçağın birimi~in. Sir Corca 

1 ~derdiğin pusula bunu isbat e-
~or. Benim aleyhimde de bir şey· 
~ ~Ydurmadığmıza şaştım. Mesela 
ııı~ de Kont dö Mozemban öldür

le vtham edebilirdiniz. 
1
1
;: Bunun için vakit geçmiş değil· 
~· rnrrak etme! 

ltı ıran gırtlağına sarılarak bu ada· 
ı~~~mak istl'dim. Fakat Fransı 

•ınerek vazgeçtim. 

)',... 1"' d . ~ goz u e\am ettı: 
'l' Seni başımdan atmak istemi· 
l"\ıın şimdilık. Hatta seni kurtar· · 

"":'Q r b le düşünüyorum. Evvelce de 
~'ğ nı gibi hoşwna gidiycı"rsun. 

1nie bırlikte büyük ışler yapa· 
~iz 

~ r ·~imşeği takip eden gök gürül 
ıhtıyan yerinden !';ıçrattı. Etra
tndışe ile baktı: 

~ l3urada dumuy::ılım. Ağaç al· 
, <t. ız. Bir ) ıldmm ikimizi de 

..ı >tlir. 
Iı:ı.ı:ı. hayata bağlılık his edı 

Un ha! 
1'abıi! hayat benim için hiç 

2 nan bu geceki kadar güze. 
'ı. 

> u 3rip bir ı~ıJ,la pırıldı· 
•1.ı 1 J •, rahla başımı çevirdim. 

1. •' , lı~ O:'!-.Un d"'ğil mı? Tc• 
··ı.ı l..u( ) apıyorsun. 

Tetkiklerimiz bir hayli uzun karakış içinde, karların arasında 

sürmüştü. Ve bir gün, en yakın bir hafta daha kalmak, açlıktan ve 
kasabanın günlerce mesafede bu- soğuktan ölmek demekti. 
lundufu bu kuş uçmaz, kervan :Uç vefakar dostun, benim yü
geçmez mıntakada, karakış apan- zümden, mukadder bir felakete te-
sız bizi bastırıvermişti. veklcülle rıza gösterişi beni büsbü-

Karlarla mahsur kalmıştık. tün üzüyor, bitiriyordu. 
Günün birinde, şiddetli soğuğa iki arkadaşiyle beni bırakıp git 

dayanamıyan atlarımız da don· melerini söylcıdiğim gün, doktor 
muştu. En yakın kasabanın yoluna Nadirin .duyduğu heyecanı ve öf-

Aylı bir geceydi. .Rüzgar ve kar 
durmuştu. Karlı dağların ortasın

da, açlık ve soğukla gelecek feci 
j fümü düşünüyor, bir türlü uyu
yamıyordum. 

Birdenbire Hikmet ve Turhan 
çadıra girdiler. Bağırmağa vakit 
ve imkan bulamadım. Ağzımı tıka
dılar. Kollarımı kıskıvrak bağlaldı 
lar ... 

"Tek göz1i1, benim otobi1ste olduğumu görmemişti.,, yürüyerek çıkmak için, gözleri keyi anlatamam. 
kör edecek bir dehşetle hük:.im - Ya he.pimiz, ya hiç birimiz!.. 

Ah, nihayet bir gün bunun böy
le olacağını bilmiyor değildim ... 
Muhakkak ki doktor Nadiri ve be· - Bunda bir mahzur görüyor/ raber çalıp bu gece kaçmamızı tek süren tipinin hafiflemesini bekli - diyordu. Çadırın dışında, hafif bir 

musun? lıf ettı. Kabul ettim. yorduk. sesle, Hikmet ve Turbanın, yiye· ni öldürecekler ve başlarını alıp 

gideceklerdi. - Hayır. Tanımım yakında dul Beni hırsız sanma Frans .. Klayf Bir sabah, iki asistan • Hikmet, ceğimizin bitmek üzere oluşundan 
kalacak ve sanırım ki sen ona mü- parayı bulunca onunla döğüşeceğim ve Turhan - Hareket hazırlığiyle acı acı sızlanışlarını duyduğum 
kcmmel bir koca olabilirsin. \'e paranın hepsini sana getireceğim. •Jğraşırken, tipinin hafiflemesin· zaman tüylerim ürperdi. 

- 15i gene serseriliğe dökmem· Bu hususta endişe etme. den bilistifade, doktor Na.clirle ci- Doktor Nadir, bildiği bütün te· 

Nadir, bitişik çadırda, her şey
den bihaber uyuyordu .. iki asista 
nm, bize ne korkunç bir ölüm ha
zırladıklarını görüyor.dum. Ucu~ 

nu ateşledikleri fitilin alevi, büyük 
cephane sandığımıza doğru ilerli4 
yordu. 

den artık korkmuyor musun? Gülümsiyerek: vardaki dağda bir tetkik gezinti- Javi usulllerini tatbik ediyor, kö-

Güldü ve cevap 
nıı · · ı uzaklaştı. 

vermiyerek ya· - Evet, dedi, sana itimadım var. sine çıktık. türümlüğümün sebebini bir türlü 
Çok yakından gelen bir gök gü· Nasıl oldu, bala bilmiyorum, anlayamayınca çileden çıkıyordu . 

F ... .ıs beni bekliyordu. Kapıyı a· 
çan o oldu. Beni derhal içeri aldı. 
Beyaz pamukludan bir spor robu 
giynıi~ti. Böyle~ bana her zaman
kinden daha güzel görünüyordu. 
Boynuma sarılarak: 

rültüsü sözünü kesti. Kızcağız göğ- birdenbire, yüksek bir uçurumun Nihayet bir gün has'tahğım o-
süme atıldı. yanından geçerken başım döndü.. nun bütün tahammülünü taşırdı: :iki cani, işlerini bitirdikten son· 

ra kaçmışlardı. Beş dakika sonra 
mahvolacaktık.. Ben zaten yarım 
adamdım .. Fakat, zavallı ıdoktor 

Nadire yazıktı .. Onun, kcn.dini ha· 
na kurban edişine bir turlü k~ t
lanamıyordum .• 

- Korkuyor musun? Yuvarlandım .. Gözlerimi açtığım - Senin hiç bir şeyin yok, di-
- Evet. Fırtınalar bu civarda çok zaman kendimi çadırda buldum... yordu, senin hastalığın irade zafı-

korkunçtur. Doktor Nadir ve iki asistanı, dır. Sinirlerin, kafanın emirlerine 
- Yatsan iyi edersin. Ben nerede heyecandan sararmış yi!zlerle ve itat etmiyor. Hele bir, yürümenin 

- Gelmiyeceksin diye üzülüyor
dum, dedi. 

ise yola çıkacağım. Çabuk dönerim. endiıe içinde beni aüzüyorlardı. kendi elinde olduğuna inan, bak 

- Gelmekten beni hiçbir şey men 
edemezdi Frans. Bunu biliyorsun. 

- Ah Con ! I tık işim, baııma gelenleri sormak nasıl kalkacaksın .. 
- Ne dedin? oldu. Sesim güçlükle çıkıyordu. Ne beyhude bir cabalayış t Si- Doktor Nadir, bu vefakar dost, 

bu kıymetli ilim adamı yok yere 
ölecek hal. 

- Bırak da Klayf parayı alsın Hiç bir tarafım tutmuyordu. On nirlerime istediğim kadar emrede-
Gitıneni istemiyorum. !ardan kırk sekiz saattir baygın yim .. Kmuldamak ne mümkün !.. 

- Yapma çocuğum. 
- Hayır gitme. Seni öldünnesin· 

den korkuyorum. Klayf çok fena a· 
damdır. 

olduğumu, karargahımıza fedakar Istıraptan, ümitsizlikten ağlıyor, 
dostumun kucağın.da getirildiğimi inliyordum. Bütün öfkesine ve he
öğrendim. yecanına ragmen, zavallı Na.dir, 

Gayri ihtiyari bir h:ımel yaptım. Hayatımda hiçbir zaman o ak· 
şamki tad'!r se • .vmemiştim. f rans i· 
çin o gece her ııeyi y.apardım. Dün· 
yada hiçbir şey onun uğrunda bana 
zor ve imkansız gelmezdi. 

- Bugün çok yoruldun. Hemen 
odanı göstereyim mi? 

- Haydi çocukluk etme. Bu ser-

Doktor Nadirin kaçamaklı ce- benden kaçırmağa uğraştığı göz
vapları, yaralarımın ehemmiyeti lerinın yaşarmasına mani olamı

üzerinde beni endişeye düşüriı- yordu. 

Hayret!.. Adalelerim, sinirler· m, 
irademin emirlerine itaat ettiler .. 
Büyük bir gayret sarfederek aleve 
doğru süründüm .. "Üzeri.ne kapan
dım. 

\·eti Klayfa bırakamayız. 
yor.:iu. O, sadece sol kolumun kı- Bu arada dikkat ediyordum ki, Kurtıılmuştuk .. Son ,_ ir cehidle 

ayağa kalktım .. Sallanarak, bitişik 
çadıra yürüdüm. • 

- Hayır Frans. Uyumak istemi· 
yorum. Hem bugünkü i~lerimi daha 
bitirmedim. 

- Alırsa ne olur? Benim için an· 
cak sen varsın. 

rılmasiyle felaketi atlattığım iddi· Hikmet ve Turhan, doktor Nadi· 
asındaydı. Buna rağmen bacakla- rin bana gösterdiği sonsuz şefkat 
rımı kat'iyyen oynatamıyordum.. ve yardım hisleri karşısınl:ia sinir- Ben para olunca da senin için 

- Daha ne yapacaksın? 
İzahat vermekten kendimi alama· 

dım: 

\'anm. 
- Hayır gitme. Korkunç bir his

sikablehııku var içimde ... Gidersen 
bir daha geri gelimyeceksin. Seni 
öldürecek. 

Hiç bir tarafımda, bir tek yara leniyorlardı. Bazan onların benim 
görülmüyordu .. Fakat ben, apan- için münakaşa ettiklerini duyu· 

Yürüdüm! Evet, yürüdüm!. 
Apansız karşıma çıkan doktor 

Nadirde, hiçte uykudan yeni uyan 
mış bir hal yoktu .. Büyük bir ne'!C 
içinde omuzlarımı okşıyor. yanak 
tarımı öpüyor ve konuşuyordu: 

- Büyük babanın parasını nere· 
ye sal:ladığım biliyorum. Klayf da 
biliyor. Hatta bana bu parayı be· (DC\"amı \'ar) 

sız inme inmiş bir a.dam gibi kö· yordum. 
türümleşmiştim. Nihayet bir gün, yatağımın başı 

Tipi yeniden başlamıştr. Kalın ucuna gelen doktor Nadire israrla 
battaniyelerimizin, gocuklarımı· söyledim: ( LUl/cn sayfayı çeviriniz) 
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- Belki ihanet eder korku
su ile Rolan onu da öldürmüş

tür. Fakat görüyorum ki zatıa
liniz bu vak'aya pek fazla ehem
miyet veriyorsunuz. 

- Hayır, hayır .. Devam edi
niz .. Yalnız böyle müthiş vak'a· 
ları, benim gibi huzur ve sükun 
içinde yaşayan insanlar dehşet 

hissetmeden dinleyemezler. O· 
nun için biraz müttessir oldum. 

- Hakkınız var monsenyör .. 
Hatta alışkın olduğum hald:: be
nim bile bu çifte cinayet, çifte 
ölüm karşısında tüylerim diken 
diken oldu. Büyük bir teessür 
duydum .. 

- Başka bir hadiseı:len daha 
bahsediyordunuz .. 

- Onu da arzedeceğim .. Söy
lediğim gibi iki ceset kanalda bu 
lunmuştu. Biraz uzakta da dev· 
rilmiş büyük, süslü bir gondol 
bulduk. 

- Şüphesiz bu iki betbahtın 

ölmeden evvel içinde bulunduk
ları gondol .. 

- Ihtimal, fakat ben onu da 
görünce tamdım.. Bu, me§hur 
fahişe Emperyanın gondolu idi • 

Kardinal oturduğu yerden fır· 
ladı. Dimdik oldu ve bağırdı: 

- Nasıl? Yoksa o da mı öl
d:irülmüş ?. 

Bambonun yüzü dehşet için· 
de daha korkunç bir şekle gir-

mişti. 

Zangır zangır titriyor ve diı
lcri biribirine çarpıyordu .. 

Sandrigo, Emperya, bunlar 
öldürülnıüştü .. Demek sıra ar· 
tık kendisine gelmişti. 

Kido Cenaro daima sakin olan 
sesi ile tatmin etti: 

- Hayır, monsenyör, eğer bu 
Jcadının mevcudiyetinde ve ya
şamasında bir menfaatiniz varsa 
müsterih olunuz .. Çünkü ölme· 
miştir. 

Bambo tekrar koltuğuna otur
du .. Daha doğrusu tlüştü. 

Polis müdürü devam etti: 
- Fahişe Emperyanın sara

yında olduğunu gizli ve hususi 
tahkikatım neticesinde anladım. 
Çünkü aklıma ilk gelen fikir 
Sandrigo ile Juanayı bu kadının 
öldürdüğü olmuştu. Fakat Em
peryanın bu cinayette kat'iyyen 
alakası bulunmadığına emin ol
dum. Maamafih onun ida bu hadi· 
se üzerine fevkalade korktuğu· 
nu ve hemen kaçmak için hazır
lanmağa başladığını öğrendim .. 
Yarına kadar fahişe Empery;ı 

Venediği terketmiş ve Romaya 
hareket etmiş bulunacaktır. 

Bambo, polis müdürünün bil 
sözleri söylemekle ne kasettiğini 
anlamak istiyordu. Sordu: 

- Sarayıma yapılan taarruz 
ile Emperyanın kaçışı ve Sand. 

Bambonun tasavvurlarını 

okuyucular.mız bilirler. Sandri· 
go daha yaşıyordu. Düğün de 
cumartesi günü için kararlaşmış· 
tı. Düğünden sonra hemen Bi
yankayı kaçırarak Aratenin sa
rayına götürecektir. 

Bu hususta Emperya ve Ara
tcn1e evvelce anlaşmıştı. Bir 
ka; gün sonra şair, Biyankayı 

metresleri arasına katara'k Ve
ned;kten kaçıracaktı .. 

Bu planın bir kısmı vukuatın 
kötü cereyan tarzına rağmen 

tesadüfi olarak tatbik edilmiş ... 
Biyanka Bambonun elinde ve A· 
ratenin muhafazası alt·n:ia bu
lunuyordu. 

Bambo San.drigonun ölümünü 
bilmiyordu. Maamafih artık ver
diği sözele durmakta bir mana 
göremiyordu. Sandrigo ile Em
perya genç kızın yalnız kaçtı

ğını biliyorlardı. O kadar .... On
dan sonra ne olduğundan haber
leri olamazdı. Binaenaleyh iste
diği gibi harekette serbest bu
lunuyordu. Şimdi planın ikinci 
kısmını tatbik etmek kalıyordu. 

Bu plfin da Ara~enlerin, Bi
yankanın düşünceleri üzerinde 
telkinlerle değişiklikler yapma
ğa çalışacaklardı. On beş gün 
bekleyecekler ve sonra araları
na alarak belli etmeden Venedi· 
diği terko:ieceklerdi. 

Bambo o güne kadar sab
redecekti. :işte son hadiselerin 
bozduğu, tatbikini güçelştirdiği 
nokta buydu. 

On beş gün Venedikte kala.; 
maz) bekleyemezdi.. Çünkü bu 
müddet zarfında mutlak Rola
nın intikam darbesine uğraya

caktı. 

Daha evvel daha çabuk ha· 
reket etmek lüzumunu hissetti: 

- Yarın Biynnka ile beraber 
Venedikten çıkmam lazım .. 

Kararını verdi .. Yatağına yat
tı ve uyumağa çalıştı. thtiy ... cx 
olduğu istirahati temin için bir 
mü:ldet alakadar olduğu büti.ın 

şeyleri unutmağa gayret etti. 
Filhakika bu adamın kendi tl

zerinde şayanı hayret bir nüfuzu 
vardı: İstediğini hemen yapar
dı, yapmağa muvaffak olurdu • 
Nitekim endişe ve heyecanını 
pek çabuk teskin etti. Ve müs
terih bir uykuya daldı. Tam üç 
saat sonra uyandı. Kalktı. 

Robdöşambrını henüz giymiş
ti ki o.;a hizmetçisi kapıyı vur
du. Polis müdürü Kiıdo Cenaro
nun geldiğini haber verdi. 

Bambo polis müdürünü neş·ı:
li bir yüzle karşıladı. Yer ı:ös

terdi. Sonra hizmetçisiı!.3 ~ 

bini çağırmasıaı ~ 
Sonra Kido Cenaroya .döne· 

rek: 



Fenerbahçe idare 
heyeti değişti 

(Baştarafı 9 unctui!l) 1 Umumi reis Şükrü Saracoğlu, L 
lerlnln idare meclisi ta.rafından dI - kinci reis Hasan Kfunil Sporel, u
ğer üç klüple müşterek olarak, An- mumt katip Muvaffak Menemenci -
karaya aksettirilmesi ııeklinin bir oğlu, umumi kaptan Nedim Kaleci, ' 
suitefehhüm tevlit ettiğini gi)rmüş muhasebeci Nizameddin Diler, aza_ 
ve bunun derhal izalesi için Anka_ lar: Hamit Saracoğlu ve Mahmut 
rada. teşebbilıJata geçilmesini yeni Baler. 
idare heyetine tevdi eylemiştir. 

3 - MUessesıı.n meclisi milli kU
me maçlarına devam etmeğe karar 
vermlş ve ibu hususta mali noktai 
nazardan uğranılacak müşkillatm 

Beden Terbiyesi genel direktörlüğU 
nezdinde ·yapılacak teşebbüsat ile 
izalesine çah§Tlmasmr muvafık gör
müştür. 

Diğer taraftan idare heyeti ta _ 
rafmdan son neşredilmiş olan be
yannamede mevzubahs futbolcula-

Bir daktilo 

( Baştarafı 10 uncuda) 
- Ya sonrası? dedi. 
- Sonrası çok basit .. Bunlar ya-

bancı bir devlet hesabına çalışan , 
casuslarmış. Fakat üçü de hiçbir 
şey söylemediler. Ağrzlanndan 

tek bir kelime alamadık. Yalmz 
ra masraf ve ücret kelimelerini şa. kadının eldiveninlden birisitrin iç 
yanı dikkat görerek bu hususta i- tarafında kırmızı boya ile çizilmiş, 

Fransamn en son gizli silahların- "·" 
dan biri.sinin planlarım bulduk. 

H X BE R - !1Jqam Foelan .. .__ 
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Ankara radyosu 
TÜRKlYE RADYODlFÜZYO:S 

POSTALARI 

fürkiye Radyosu - Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU: 

1639 m. 183 Kcs./120. Kw. T. A. Q. 
1!>,74 m. 15195 Kcs./Kw. T. A. P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TCRKlYE SAATiYLE 
26 - 3 - 1939 - 1 - 4 - 1939 

HAFTALIK PROGRAM • No. 1G 

PAZARTES! - 271311939 
18.30 Program. 18.35 Mü

zik (Caı.band - pi.) 19 Konuşma (Dok 
torun saati). 19.15 Türk müziği (Halk 
türküleri - Sadi Yaver Ataman). 19. 
:ıo Türk müziği {Karışık program: 
Saz eserleri). Hakkı Derman, Eşrer 
Kadri, Dasri ÜCler, Hasan Gür, Ham· 
dl Tokay. 20 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat). 20.15 
Türk mi.iz.iği (Klasik program). İdare 
eden: Mesut Cemil. Ankara radyosu 
küme heyeti: 1 - Taııburi Zeki Meh
met ağa - Fernahfeza peşrevi. 2 -
Harnrnaml zade lsmail dede - Ferah
feza - Birinci beste. 3 - Hammaml 
zade İsmail dede - Ferahfeza ağır se-

h MABT - 193!'1 

SALI - 28/3/1939 ... i· 
12.30 Projlraın. 12.35 Türk ıııııı 

ği - pi. 13 Memleket saat ayarı, ai•111
,
5

' 

meteoroloji habeleri. 13.15 Müzik ( ~ı:ı 
rışık program - pl.). 13.45 - H ho· 

. d . k d nlırrıııı:ı nuşma (Ka ııı saatı - Ev ·a ı r . 
. • 1 k l' ı·ırilıl daır). 17.30 Konuşma ( n ·ı ap ', 30 

dersleri - Halkevinden naklen)· }l) ... 
Program. 18.35 llfüzik (Neşeli nııı
ıik • pl.). 19 Konu~ma (TürkiYC pos· 
tası. 19.15 Türk müziği (Fasıl ht·}:c· 
ti). Okuyan: Tahsin Karakuş \'C :;ı:ı· 

.• JıA• 
fi.ye Tokay. 20 Ajans, meteoroloıı 

1
' r. 

b ı . . t b (f' t) •J(), " er erı, zıraa orsası ıya · - . 
Türk müziği. Çalanlar: Zühlli Hı~ı
dakçıoğlu, Cevdet Çağla, Cevı.kl 1'°: 
zan Kemal Niyazi Seyhun. OkU) .ııı 

' O <l •nscS· lar: Sadi Hoşses Semahat ı l ·. 
• l.ı ',·ııl• 

1 - Hicaz peşrevi - Osman • · 
2 - Şerif !elinin - IIJcaz şarkı - u,t:r• . · ıc
dimi ummana döktüm. 3 - Şevı>ı 

1 l''llll vin - Hicaz şarkı - Af eyle sı ~ 
~ J[ .. ıı 
ey güli ter. 4 - Sekip beyin • '~·~-
şarkı - Mahvolsun o tali. 5 - '. 

ı ·ı ~.' ı· mal Niyazi Seyhun • Kemençe • .. r· 
mi 6 - Yesari Asımın - Hil'M ~" .. . . ,ı;i! 
kı - Sazlar çalınır. 7 - llic:ız LLI 

dare heyetinden istizahta bulunmuş 
ve idare heyeti buradaki masraf 
kelim.esi futbolcülerin nakliye ve 
yemek gibi zaruri masraf}arma kar 
ş1lık olduğunu, ücret kelimesinin ise 

antrenörlere verilen parayı tazanı -
mun ettiğini ifade etmi.~ olmakla bu 
nokta mües13esan meclisince işbu 

izahat dairesinde kabul olunmuş _ 

tur. 

Fakat maalesef dördüncü arka
daşlarım elde edemedik. Gazete
nin çapraz eğlencesinin boş mu
rabbalarma esrarir mektubu ya
zan adamın kim olduğu bir türlü 
anlaşılaınadr. Yakaladıklanmızr 

mahkemey verdik. 

La Paslo11arla. tsmlle İspanyanın ka<lm kaliramanı olarak tanınmış 
olan Dolorcs İbarrari de İspanyadan kaı:ara.k F.ransaya gelmiştir, Re. 

mai. 4 - Reşat Erer - Keman taksi· 
mi. 5 - Hammaml zade İsmail de
de - Şehnaz şarkı - Sana ey canımın 
canı efendim. 6 - Kemanı Rıza e
fendi - Şehnaz şarkı • Meramı andeU 
bin. 7 - Dellal zade - Şehnaz şarkı -
Etmedin bir lahza ihya. 8 - Dede e
fendi - Şehnaz şarkı - Gönül durmaz 
çağlar. 9 - Hammamı zade İsmail 
dede - Ferahfeza yürilk semai. 10 -
Tanburf Osman beyin - Ferahfeza saz 
semaisi. 21 Memleket saat ayarı. 
21 Konu~ma. 21.15 Esham, tahvilat 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 21. 
25 Neşeli pUıklar • R. 21.30 Beetbo
ven gecesi. Ölümünün 112 ncl senesi 
münasebetiyle: 1 - Jfonuşma: Cevat 
Memduh tarafından "Bethovcnin ha
yatı ve eserleri". 2 - Müzik: Sonata 

•(Sonata guasJ una fanlasıa). l\Iehlap 

8 .
- Çıkayım IJl~eyi~ be kuznnı ... ı•ırıt 
Mahmut Cela1etlın paşa - il ııı .
şarkı - Kerem eyle mestane k.ıl. !.lt ·ı· 
Rakımın - Hüzzam şarkı - Aşkııı ':.,_ 
na bir gizli elem oldu yar. 1'.~. . 
Leminin - Kürdili hicazkar ~·11 " 1 

3• 

Nazlandı bülbül. 21 Memleket ~ani 1•1• ı:ı 
yarı. 21 Konuşma. 21.15 Esltaın. ( [i· 
viltıt, kambiyo - nukut borsıı~ı ,11 :ıo 
yat). 21.25 Neşeli plaklar - H. - · e· 

Bu mukarreratı müteakip idare 
Iieyetl yorgunluğunu ileri sürerek 
!stl.fa etmııı ve bu istifa heyeti umu
mlyece kabul edilmiştir. 

Yen! idare heyeti şu suretle te -
şekkül etmiştir: 

Resimli Hafta'nın 
Zengin hediyeli müsabaka

sına iştirak ediniz 

- İfte rtihayet iradenle sinirle
rine hakim olabildin. • Ben sana 
'demedim mi ki yürümek senin e
lindedir!. 

Hayret 1 Demin bizi havaya u
çurmağa teşebbüs eden Hikmet ve 
Turhan da burada .. Büyük bir §ef 
katla beni kucaklıyorlardı. 

Ucu ateşlenen fitilin merbut bu
lwıduğu sanldık, boş bir erzak san 
dığından başka bir şey .değildi. .. 
Bu, doktorun, beni iyileştirmek 
için başvurduğu görülmemiş bir 
tedavi usuluydu .. 

Komiser eski batrralarma dal
mrş düşünüyordu, gazeteci tekrar 

sordu : 
- Anlıy::\maôğım bir nokta V<'.• 

azizim. Dol -ırkadaşma te:t>fonla.: 
mir verdiğini ;· ğzından kaçrnıı~. 
Halbuki siz Granşann telefon ba
şında bfr Ş'ey kNL'.l§madzğım scyJe 
miştini:ı: .. Bu nasıl oluyor?. 

Komiser güldü: 
- Çok basit azizim. Siz gaze

teciler her işi büyütmeğe alıştiğı

mz için basit çareleri düşünmiyor 
sunuz. Zaten ben de bu işi sonra
dan anladım ya.. Granşar telefon 
odasına girdi. Numarayı çevirdi. 
Sonra bir kelime bile söylemedi.. 
Fakat numara çevrilince tabii Do

lün evindeki telefon çalmıştır. O 
17 de Granşarrn telefon edeceğini 
biliyor. Saat tam on yedidir. 

simde Pariste gB.rdan sııkarken göriilüyor., 

k Ş f. pr.ı 
Müzik (Radyo or ·estrası - · c '. .. pie 
torius): 1-L. Van Beel~~.vcıı· ı::ı. 
weihe des Hauses" uverltiru, 0~'.· ~c;ı· 
2 - L Van Becthoven · 3 Uncu . · . 

1 0
,ı . 

foni mi bemol majör (Eroıkıt • ; • 
55. Allegro con brio. Marcia fıınt''.'. 

Alı ... rcı 'ı· re, Adagio assai. Scherzo, e,.. ~'ii· 
. A 1 2? 30 .. vace. Fınal, llegro mo to. ~· (. ·ıt.· 

'ü 'k ( ,. zik (Operet - pl.). 23 ~' zı ıı ·ı· 
band - pi.). 23.45 - 24 Son ajans ' 
ber1eri ve yarınki program. _____. 

ŞEHlR TİYATROSU ~i 
27 III-39 Paz:ırtc 
akşamı 20,30 ı\,ı 

Komedi kıs1111 

BiR MUHASiP 
ARANI~ 

HALK OPERETİ 
Bu aksam!) dıı 
AŞK İJORS.45/ 

1 k~wı 
Şarçamba a ··' 

l\Ieşhur operet 
Ç."-RD~ 

'flTRAN TİYATROSU ~i 
,ırCC 

~ 
-2 Bu akşam b~lk . k ,·e 
r Ertuğrul Sadi 1 c 

arkad:ışJarı. ·ı·c;C 
[)(}\ . 

KtiPLICA . • rrıt· 
3 perde (Sı;l Atila rrvüsi\. Mıı;!'. sc( 
çcC varyetesi. Localar 100. 11cı 
20 paradi 10 kuruş. ~ 
------..,.,..----- ~rrıdll 
Kadıköyde SÜREYYA siııenı0·1)o,30 

D0ktor Nadir yanılmamrştr: 

Ertesi günü hep birden yola çık
tık. 

* 

Karş?Smdakinin kim olduğunu 
sormağa lüzum yok. Söyleyecekle
rini söyledi. Granşar da kulağı ma 
kine de dinledi. Sonra sanki ara
dığı numara cevab Hımemiş gıbi 
döndü ve aldığr m11r'itayı vererel· 
parasmr geri aldr. 

Demin de size söyle:ni~tim y1 ~ 
z:izim. En mükemmel hileler en 
basit olanlardır. 

l~orkudan havaya mı fırlamrş1ar! hayır. Dansediyorlar. Meşhur dan
söz Doroti Deyton burada yeni numaralarından birini gösteriyor. Dan 
SÖZ, Klodet Kolbertin de dans hocasıdır. "Zara,, ismindeki film için o· 
na çok güzel danslar öğretmiştir. 

(Opus 27, N. 2, Do minör). Piano i
çin. Adagio sostenuto, Allegretto 
(Trio), Presto agitato. aClan: Cemal 

1 

.. 
Reşit, 3 - b) Trio N. 5, Opus 70, N. 
1, Re majör. (Piyano, keman ve vio
lonscl icln) • .Allegro vivace e con 
brio, Largo assai ed espressivo, Pres
to. Çalanlar: Ferhunde Erkin (Piya
no). Necdet Atak (Keman). Mesut Ce
mil (Violonsel). 4 e) Senfdni N. 9, 
Opus 125, Re minör (Korolu} pl. Al
leCro, ma norı troppo, unpoco maes
toso, Mollo vivace • Scherzo 2. Ada
ııio mollo e canlablle • Andante mo
derato. Finale (Presto - Allegro as
sai - Andante moderato ·Presto ·Al
teııro assai - Alla Marcia - Andante 
maestoso. Allegro ma non - tanlo -
Prcstissimo. aÇlan: Bcrlin dev Jet o
pcratı orkestrası. Söy]eyenler: Eotle 
Leonhard (Soprano}. Jcnny Sonnen
berg (l-\ontralto). Fugen Transky 
(Tenor). \'ilhelm Guttmann (Bas) ve 
Bruno Killcl korosu. 23.45 - 24 Son 
ajans haberleri ve yarınki prog. 

ram. 

28_3-939 salı günü akşamı s::ı~l B 
da. BİR MUHASİP ARAN'Ilo . 

4 perde ____..-

1;aı:i/i 
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- Biraz müsaai:Je edersiniz 
değil mi?. 

Dedi. içeri giren katibinden 
mürnkat t::ı.'ep edenlerin liste
sini i~tedi. 

- Bu muhterem zevata ken
dilerini yarın kabul edebileceği
mi itizarla bildiriniz. Sent Anj 
kilisesi rahibine pazar günü di
ni merasimden sonra öğle yeme
ğini beraber yemek istediğimi 

söyleyiniz. Ayrn za:n::mda bü
tün Vene.dik kili:.ele~·ı ba§rahip
lerine önümüzdeki h.-.Ita teftişe 
çzkacağrmr haber veriniz .. Teftiş 
ıalı günü başlıyacak ve cumaya 
kadar devam edecektir. Bana 
verecekleri raporlarz ona göre 
hazırlasınlar Ha, bak, az kalsın 
unutacaktrm.. Perşembe günü 
monsenyör dük cenaplarının hu
zurlarıncla vaaz edeceğim. Hü
kümdara ait merasim koltuğu

nun yerine konmasını unutmayz-
. nız.. (I:lindeki listeye bakarak 
ve dü~ünerek) acaba başka söy
leyecek şey var m.? Hayır ... 
Şimdilik hepsi bu kadar.. Önü
müzdeki haftaya kadar proğra

mım bundan ibarettir. Haydi git. 
Emirlerimi sür'atle yap .. 

Bambonun söylediklerini nok
tası noktasına not eden katibi 
hürmet ile. eğilerek çekildi. 

XD:lo Cenaro, Bamboyu titre
ten şeytani bir tebessüm ile: 

- Doğrusu çok yüklü ve ağır 
bir çalışma proğramı ... dedi. 

Ve ayni zamanda gözlerini 
kardinalın sarılı ve yaralı koluna 
dikti. • 

Bambo bunun farkında oldu .• 
Acele elini arkasına saklayarak 
cevap vereli: 

- Hakkınız var, azizim. .. Zan
nederim öbür hafta işlerim daha 
çok olaca'k ben bundan şikayet 
etmiyorum.. Etmeğe hakkım 

yok .. Üzerime verilmiş olan va
zifeden başka düşünecek ve ya
pacak neyim, ne işim var. Ma· 
amafih bu devamlx ve candan 
çahşmaJarım, beni taarruza uğ· 
ramaktan siyanet edemiyor. 

- Monsenyör, zannederim bu 
gece sarayınıza yaprlan cür'etkar 
taarruzdan bahsetmek istiyorsu
nuz?. 

- Evet, bu hususta ne düşün
dü~ünüzü anlamak için sizi ça
ğıı:ttım .. 

- Bendenize kalırsa, haddi 
zatinde pek mühim olan bu taar
ruz Ve hücum meselesi henüz 
blimediğiniz diğer bir vak'a ile 
garip bir tarzda karşılaşmış olu
yor .. Bun.dan başka ikinci bir 
hadise ile de alakadar görünü
yor. 

Bambo, gözlerini polis mi.idil• 
rüne doğru kaldırdı: 

- Ne demek istiyorsunuz?. 

KAHRAMAN HA YDUD 107 

- Size evvela birinci vak'ayı 
arzedeyim. Biraz evvel, kanal 
sahilinde, ölümün bile ayırama
dığı bir tarzda biribirine sarıl

mış iki cesed, biri kadm, diğeri 
erkek iki ölü bulun.du. Kadının 

ismi Juana. Zatıaliniz de bu ismi 
tamrs nız ?. 

Bambo yan şaşkın cevap ver
di: 

- Hayır .. 
- Biz bu kal:lıru daha evvel-

den tanıyorduk .. Uzun müddet 
tarassud altında bulundurduk .. 
Sonra, bir gün, birdenbire orta
dan kayboldu. Tahkikatımızın 

neticesi bize sabrk hükumet re
isinin oğlu ile sıkı bir alakası 

bulunduğu kanaatini verdi. 
- Yani Rolan Kandiyano ile .. 

- Evet monsenyör, Rolan 
Kanı::liyanonun babasının yeri
ne geçmek iddiasını terketme
ıniş o1:luğu elbet malUmunuz
dur.. Juananm yan:ndaki erke
ğin cesedine gelince, onu da 
görür görmez tanıdık. Bu herke
si şaşırtan, fevkalade IUtuflar 
sayesinde birdenbire mülazimlik 
payesine kadar yükselen eski 
hay.dutlardan biri idi. 

- Sanl:lrigo l •• 
Bambo, gayri ihtiyart bağm

vcrmi~ti.. Çünkü haydudun ö
lümüne sevinecek yerde büyük 
ılıir korktı ve dehşet içinde kal-

mI§tI .. 

Sandrigonun ölümü kendisine 
de yakın olan akibetini feci bir 
&urette haber veriyordu. 

Polis müdürü güldü: 
- Demek monsenyör bu ada

mı evvelden tanıyordunuz?. 

- Hayır, sa.dece ismini ve bir 
çok mühim vazifeler göı:i:lüğtinü 

işitmiştim .. O kadar ... 
Bir müddet sustuktan sonra: 
·- Demek Sandrigo öldürül

müş .. 
- Zatz asilanelerine öldürül

düğünü henüz söylememiştim .• 
Fakat doğru keşfettiniz.. Mtila
zimin kalbi üzerinde kabzasına 

kadar saplanmış bir hançer bu· 
lundu. Bu hançeri saplayan 
elin, hedefini tam bir isabetle 
bulan, yanılmaz, şaşırmaz bir el 
olduğu ilk nazarda anlaşılabi

lir. 
Bambonun rengi daha ziyakle 

sarardı: 

- Bu vak'a etrafında ne dü
şünüyorsunuz?. 

- Esrarengiz vak'aların en 
karanlık noktalarım halle alış

mış olduğum için bu vak'anm 
şu tarzda geçmiş olduğunu zan
nediyorum: Sandrigo, Juana ta
rafından bir tuzağa götürülmü~ 

ve orada Rolan Kandiyanonun 
hançeri ile öldlkülmliştür, 

- Ya Juana?. 

Fransız - ingiliZ 
dostluğu 

( Baştarafı 7 incid~3s
ber Fransız hariciye nazırı pel 
se de Londraya gitmişti. 11:ı-

Bu ziyaret esnasında Fran.s'.ı ıı:ı· 
riciye nazın Dcikasse ile !ngılıı f:ı~• 
riciye nazın Lansdavn l\'lısır, •·e· .. zaı-
Siyam ve Sokoto hakkında rnu 
relerde bulunmuşlardı. 1r 

Müzakereler zannedildiğirı.deıt ııt 
zun sürmüş ve epey müşkülat~ telif 
ramıştı. Fakat nihayet, rntı ~M1ı· 
meseleler üzerinde anlaşmara ' .. ıc· 

erıı~ 
mıştır. Bunlar sonra daha g ,.d:ı· 
tilmiş ve "samimi anlaşma,, rne. 
na getirilmiştir. ,pt>İ 

Fransa ile İngiltere arasıııı;ene' 
bu anlaşma bugüne kadar, 36 • ı:ır" 
dir, devam etmiştir. Bu müddet de· 
fmda bazı ihtilaflar çıkmail11~cıt1' 
ğildir. Fakat, iki memleket gr 

1
e!'c· 

daki asıl ihtilaf müstemleke Il 11;ı· btl ca 
lesinden ileri geldiği için, k ~eı•:r 
da anlaşmaya yarılınca artı 
bet kalmamıştı. . . scırır'ı 

Bu ihtilftf halledıldiktc~. fl'\ill' 
bilakis iki memleketi biribırı~c a,·e· 
tefik hale getiren bazı sirası ~~~el{ 
ler tebarüz etmiştir. zjra, .- g:ı' 

! ·ıt renırı Fransanm ve, gerek ngı e .,,;ı· k ,.e ,. 
yesi sulhu muhafaza ewıe .

3
,.er 

letler arasındaki kanurı1ara rı · 
tir. 

{ Deyli I1 crald)· 
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ısını 
28 Mart Salı gilnkil Mersin Postası yapılmıyacaktır. Buna 

Mersin Postasına kalkacak mukabil 31 MART Cuma günü 
<Tan) Vapuru yalnız Salr Postasında olan iskelelere .de ilave. 
ten uğrayacaktır. . 

Karadeniz Postaları 
Yaz Tarif esi 

1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. 
Postalar eskisi gibi lstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe gün
ler{ lllutad saatlerinde kalkacaklardır. Salı günü kalkan Posta
lar gidişte Zonguldağa uğramıyacak buna mu'kabil Perşembe 
!:Ünü kalkan Postalar uğrayacaklardır. 
• 2 - Dönüş seferlerinde postalar son iskelelerinden Kış ta

rifesindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacaklar ve 
teiann dönüş aeferlerinde iskeleler.den bu suretle bir gün evvel 
katlanış olacaklardır. 

Barhn hattı birinci postası 
İstanbuldaıı Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

battı birinci postalan 4 Nisandan itibaren Salı günleri 18 de 
kııkacak ve Cuma günü saat 10 da lstanbula döneceklerdir. 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
27 Marttan 3 Nisana kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

ltaradeniz hatbna - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 ıdc 
(E&e). Pazar 16 .da (Cumhuriyet), Galata rıh-

:S tınundan 
ll'trn hattına - Çarşamba 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 

t . (Antalya) Sirkeci Rıbtrmından. . 
:ttrıit hatbna - Salı, Perıembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) Top

hane rıhtımından. 
~tıdııuıya lhattına - Her gün saat 9 da (SUS) sistemi vapur. 

lardan biri, ayrıca Cumartesi 13,30 da (TRAK) 
l! Tophane rıhtımından. 

llldD"lı'ıa hattına - Pazartesi, Çarpmba, ve Cuma 8,1..5 de 
(TRAK), Çarşamba saat 20 de (Antalya), Cu-

~- martesi 20 de (ULGEN) Tophane rıhtımın.dan. 
~~ga lıattma - Salr ve Cuma 19 da (SEYYAR). 
t Tophane rıhtımından. 
~ hathna - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
l\l'Valık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

1 
(Bartm). Sirkeci rıhtunından. 

~Sür'at hatbna - Pazar 11 ~e (Ankara), Galata nhtımın,.-
~ dan. 

Vücudunuzda ufak bir kırıkhk 
·hissettiniz mi derhal, 

UKSOROK ŞURUBU 
"Sirop 
Pectoral 

" Eski ve yeni bütün ök. 
sürükleri geçirir, bal· 

gam söktürilr, bron§ları 
temizler, nezle v grip. 
ten korur, göğüsleri za
yıf .,_;tara bilhassa §a. 

yanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyojlu lstanbul 

Bayan 6ABY VAN6ER hakiki yaşını itira 
ve bu derece cazib bir tarzda nasıl güzelel§tiğini izah ediyor: 

On gün kadar evvel çektir
diğim Fotoğrafımı gördükçe 
gözlerime inanamıyorum. En a
şağı '40 yatında görünüyordum. 
Alnımda ve gözlerle ağzımın et. 
rafında buruşukluklarım vardı. 

Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise cildim yumuşak ve dostla
rımın gıpta nazarile baktıkları 

açrk ve buruşuksuzdur. Herkes 
benim hakkımda 35 yaşmda ol
duğum halde ancak 25 yaşında 
göriindüğümü göylilyor. Yegane 
cild unsuru olan Tokalon Kre. 
minin gece için Pembe rengini 
ve gündüz için beyaz renkteki
ni kulanarak güzelleşmeye mu
vaffak oldum. Tokalon kremini 
tavsiye ettiğim dostlarımdan 

bir çokları da benim gibi mem.. 
nuniyetbahş semeresinden hay
rette kaldılar. 

Cild unsuru olan Pembe renk-

I 
...................................... ·-····-· -··········i5.is''ö.oKTOnV---·r. 

Necati Paksi i! 

teki Tokalon kreminin terki 
de Viyana 
me§hur bir Profesörünün k 
ve Biocel tabir edilen layme 
gençlik cevheri var.dır. Akp 
lan yatmazdan evvel 
rengindeki Tokalon kremi 
kullarımız. Siz uyurken o, 
leyici ve güzelleştirici tesiri 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp 
zelleşir ve buruşukluklannı • 
derir. Gün1düz için de beyaz ren 
gindeki Tokalon kremini kull 
nınız. Siyah benleri yok eder v 
açık mesameleri sıklaştırır v 
cildinizi bcyazlatıp kadife gı"b 

yumuşatır. Bu basit usulü bil 
her kadın, ''günde beş dakika, 
daha genç görünebilir ve ten 
yeni bir güzellik verebilir. TO"'. 
kalon kreminin semeresi gara!)ol 
tili.dir. Aksi takdirde paranız iade 
olunur. 

RIZA ASLAN 
(,~ıin hattına - Cuma 10 d~ (Tarı). Sirkeci nhtrmın.dan. 

(Bu hafta Sah postası yapılmıyacaktır. TARI yalnız 
Sah postasında olan iskelelere .de uğrayacaktır.) 

Not: Vapur seferleri hakkında her tiirlii malumat a13ğıda Tele. 
Eon numaralan yllllı acentelerden öğrenilir. 

•• Hergün sabahtan akı'ama ka- !~ 
1 dıar haıtalar.,ı muayene eleler. i~ 

1, n39 R . ı · ZJ , "t n Karaköy Tünelmeydanı No.12 h 
.7 es ım l rı a J 1 a ı ım:=====na=:::..er:s;:r;:wu ft 

Umum gazeteler, mecmua, kitap 
fotoğraf, gramofon, plak kırtasiye 

SATIŞ EVi 
DtVRIGt 

Göz Hekimi 
Kanıköy Acentr.liği - Karaköy, Köprübaşı Tel: 42362 
Galata Atenteliği - Galata, Deniz Ticareti Memleketimizin en güzel ve en ucuz Dr. Necaettin Atasagun 

Sabahları 8.30 a kadar; akşnm- Dr. Murat Rami Ayaın 
Ta'ksim -Talimhane Urfa apartman 

Telefon: .C1553. Muayene: Pazardan 
başka her gün H - 18 e kadar. 

' 
Müd. binası altında Tel: 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci. Yolcu Salonu Tel: 22740 
haftaf ık gazetesidir tarı 17. den sonra LAieii Tayyare• 

Ap. Daıre 2;. ·o. 17 de h:ıstalnrını 
kabul eder. (Ttlefon: 23953} 

~~KIT kitabevi! 
1 'l mart tarihindeki fonnamız ciltlenemiyecek bir ~kilde ~ıkmıştı. IJugün a:>:ni formayı doğru olarak tekrar veriyoruz; 

Un ve yarın ,_.,.oom,. 
külliyatı 

t;o. 11 20 iki" • • 
1 - ncı sen 

1~1 Gorio baba 

13 llcliliğin psikoloji.al 
li ilkbahar tıelleri 
l~ ~ngerek düğUmU 

16 nasın kUlliyat.J m 
17 

Samimi Saadet 

~ lstati.stik 
lQ Cocuk d!lşilrtenler 
~O İltnı ve felsefe 

Mevcudu kalmadı 

Kr , 

10~ 1 
50 
75 
60 
75 
50 

30 
60 
30 

• • 

~ 530 
lle ıı ilerinin fiatı !5.30 kuruştur. 
ı~ Pııinı alanlara yUzdc 20 iskon. 
ı ~ l'ıı.Pılrr. Kalan 4.24 kuruşun 
~: kuruşu p~in alınarak mtite-
tıı 1Sl ayda birer lira ödenmek 

~ç tnkslte bağlanır. 

l ~ôt'IRFAN KAYRA-,. 
~NTCEN MOTEHASSJSI 

l 'l k İitbe, Bozkurd Kıraathane. 
'ok ar§ısında eski Klod Farer' 
~~:~~o. 8. 10. Öğleden son-

ı~;r 'kadar. 
it t . ~. ~~~!!!!!! .. ~~ 

~ . erzı mı arıyorsunuu 

Sııe bir adres 

Oiplom terzi 

·1 'f AVUZ SEZEN 
1'3,l 

4ttıııı Oğlu J>ıırnıakkııpı Gıı) ret a 
:ın, Türk Foto Hl üstünde 
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etmiş olsa, yüzüne kar§ı "yalan 
t.oyliiyorsunuz" diye bağırsa idi 
hiç şüphesiz onu tırnaklan ile bo 
gardı. 

l!~akat, Rolanın hakaretlerine 
ne kadar ağır olrusa olsun, itiraz 
edemiyordu. 

Niçin? 
Korkuyor muydu? 

Rohın Kandiyanoyu ne zaman ıs
teı·nc kendisini öldürebilecek hak 
w .,;alahiyette bir hakimi mutlak 
gı ... ı mi kabul ediyordu? 
Hayır ... Fahişenin k:ı.lbinde pek 

b:-<:ıka bir his vardı. 
O. tıpkı dövülmekten zevk du

yan kadınlar gibi bu adamın ha
karetlerinden memnun oluyor
cl ı. 

J{albinin derinliklerinde uyu
yan aşk, yalnız nefsini tatmin et
me>k için Sandıigonun kuvvetli 
\ ücudu ile uyutmağa, avutmağıı 
ralıstığı hakiki ve amansız aşk 
yeniden uyantlı. 

Rolanı hayrete düşüren bir nevi 
yalvarma ile cevap verdi: 

- Size, kızım müsamereye iş
tirak etmek istemedi demekle ik
tifa ettiğim için beni mazur gö
r;.lnüz. Çünkü, çünkü baı:ıka bir 
ş~y söyliyemezdim. 

- Bana mutlaka cevap verme
Jiı;irliz, nnladınız mi? Biyanknnın 
ne olduğunu bilmek istiyorum. 

Emperya bütiin kıskançlığını 

bf"lli eden bir hiddetle bağırdı: 
- Demek siz onu seviyorsu-

........ ? 

Bu anda Bianka odadan içeri 
girseydi fahişe bUtün analık 
hislerini unutarak kızının üzerine 
bilatereddüt hücum ederdi. Rolan 
işittiği bu sözlerin tesiri altında 
bir müddet dehşet içinde sükut 
etti. Bu sükfıtu Emperya Roln
nmBiyankaya aşık olduğunu bir 
itirafı mahiyetinde tel3.kki eyle
di, bütün kini, gay~ hiddeti ga
leyana geldi. 

Heyecan içinde ayağa kalktı, 

bütün güzelliği, bütün tuvaleti 
solmuş kaybolmuştu. 

Yılan gibi ıslık çalan bir sesle 
kelimelerin arası titreyen dudak
ları ile kesilerek devam etti: 

- Evet, sen onu seviyorsun. 
O halde azablann en müthişinc. 
en tahammülsüziinc kendini ha
zırla. Ayn,i azablan ben de çek
tim. BUtün dünya, benim bir gü
lüşUme hayatını verirken, sen be
nim aşkımı reddettin. B:ına baka 
ret ettin. Beni rezil ettin. Fakat, 
ben yalnız seni sevdim. Halbuki 
sen ayaklarında sürilnerek inli
yen ve senden muhabbet dilenen 
bir mahluka .karşı kalbinde mer
hamet biJe duymadın. Şimdi de 
benim yanıma gelmiş, sevdiğini 

söylüyorsun. Hem l!e artık Leo
noru değil Biyankayı.İhtimal da
ha bilmiyorsun, fakat öğren ki 
Biyanka da seni seviyor.Evet, a
nası gibi kızı da sana pcresti§ e
diyor. 

Rolan titredi. 
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başa konuşurken buli:1u. ikisi 
de dirseklerini pencere kenarına 
dayamışlar, gecen~11 zulmeti için 
de sessiz ve sa!:in akan kanala 
nazarlarını .dikmişlerc;i. 

Sandrigo daha evvel başladığı 
muhaveresine devam ediyordu. 

- O halde, demek bu müsa. 
mereye iştirak etmek istemedi. 

- Çok israr, hatta rica bile 
:ttim.. Fakat sevgilim. Şimdi 

bundan bahsetmiyelim. Bu ak. 
şam da gene beni saadet içinde 
yaşatınız .. Ne olur? Yarın Bi
yankayı düşünebilirsiniz .. Fakat 
bu akşam, bu akşam tamamen 
benim clunuz, ister misiniz?. 

- Pekalfi .. 
- Belki de .deliliğime hükme-

deceksiniz .. Bütün bu ôebdebe
ler, merasimler, gürültüler, pa. 
tıdılar, çalgılar canı:nı sıkıyor, 

sizinle başbaşa yalnız, yapayaL 
nız kalacağım ani hasretle bek. 
liyorum. 
- Vakit t~ zaten ilerliyor. 

Çok beklemezsiniz • 
- Evet, pekaz sonra, biliyor 

musunuz, bütün bu kalabalık 
lağıldıktan sonra ben ne istiyo-
rum?. ' 

- Söyleyiniz .• 
- Istediğimi yapacağınızı 

vaad ediniz. 
- Bir kere söyleyiniz .de ba

kalım ..• 

Empcrya davetlilerin kendisi· 
ni görebileceğinden endişe bile 
etmiyerek kollarını Sandrigonun 
boynuna dclamış ve başmı omu. 
zuna dayamıştı. 

- Beni dinleyiniz, ben bir 
gondol, büyük bir merasim gon. 
dolu hazırlattım. Bu gondolun 
içindeki köşk ağır satenlerle 'tir. 
tülmüştür. Beyaz ayı postlan il· 
zerine atılmış kadife (Yüzlü kuş 

tüyü yastı'klarla dcludCır. işte 

ben burada, bu tatlı yuvada, ge
cenin sükfıneti arasında, kal}alın 
uyutucu dalgaları içinde çalka
narak, sallanarak tamamen senin 
olmak istiycrum • 

Rotan, fahişenin bu hayasız 

sözlerini takip eden ihtiras bu. 
selerin.den başka bir şey hisset. 

me:len uzaklaştı. 
- Biyanka müs3.merede yok. 

Demek odasında yal:az.. Bira.ı: 

sonraki teşebblisümilzden za.. 
vallı km haberdar edebiliriz .• 
Hiç r.ıimazsa birden'·ir:" kork
maz .. Meş'um ana:iı burada ha
yasız işiyle uğraşırken fırsattan 

istifade 1..delim .. 
Diye düşündü ve Biyankanın 

dairesine doğru yürüdü. 
Ondnkikn sonra her şeyi,Biyan 

kanın kaybolduE;'11nu anlamış vıe 
salona dönmliştü. 

Emperya Sandrigodan ayrıl
mış, etrafına toplanan ~enç sinyor 
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Beyhude ıztırap çekmeyiniz ! 

NEVROZiN 
Bütün ağnlann panzehiridir 

!B6ır 1Cek !Kaşe 

Nevrozin 
Bu muannid baş, ve diş ağrı
larını sür'atle izaleye kafi. 
dir. Romatizma evcaı, sinir, 
mafsal ve adale ıstırapları 

NEVR01N'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
en müessir ilaç NEVROZIN 
dir. 

N evrozin'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

hmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZtN yerine 
başka bir marka verirlerse ~kidetle reddediniz. 

~- ANNELER DiKKAT -~ 
Et ve sebzelerin iyice pi~emesinden, meyvaların gü

zelce yıkanmamasından, içilen ıulann temiz ve saf olmama
undan hasıl olan ıoluc.'ln decliğimiz barsak kurtları en muzır 
haywnlardır. Bunlar İnce baraağın İç zanna yapıprak ve 
kan emerek ~·etişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulu-
nur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, kann ağrılan, icarın 
şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dön

mesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, &'ece korku. 
ları, g<irmede, işitmede bozulduk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKÜVITI 
!:ıu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emni
yet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklannı
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danııınız. 

DlKKA T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucan· 
1ar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutuların içinde yazılıdır. 

Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. İSMET ismine dikkat. · 
.-... ~ ....... ,_ ... ,,. ... -. - ....... 

1 

H XB ER - J.\kıam Postnıı 

Müthiş ıstırablardan sonra bu kadar derin sükun 
ve rahat ancak 

Kullanmakla kazanılabilir. 

GRiPiN 
Di~. Bas, :\fafsal, Romatizma, Sinir ve Adale ağrılan da dahil olmak 

üzere bütün ıstırab!arı derhal geçirmekle harareti düşürür. Nezle, Grip 

ve Bron~iti izale etmekle hakh bir şöhret kazanmıştır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve 
benzeri vardır. GRiPiN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Alhncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük ikramiye 20,0000 liradır 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 
liralık ikramiyelerle (20 O bin ve 50 bin) 
iki adet mükafat vardır. 

10 bin 
liralık 

Pirinç unu 
Mercimenk unu 
Bezelye unu 
Yulaf unu 
Patates unu 
Pirinç ni§antası 
Kornflör (Mısır hülaıası 
Bakla unu 
Fasulye unu 
Nohut unu 
Arpa vesair hubuat 
unları 

21 lUART - 1989_____..., 

. .. 'h" 
Bu mükemmel ve eş siz müstahzarat tabu 

1 

tiyacımızın hakiki karşılığıdır. . kt ş 
Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşı a 

. Devlet Demiryoilar1 ve Limanlarr 
işletme Umum idaresi ilanları .n 

' d3j 
Muhammen bedeli 40000 lira olan takriben 2000 ton hurda ~ j)e 

çeliği 10 nisan 1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf llsıı 
Ankarada idare binasında arttırmaya konulmuştur.. . ı-ıı.!ltl" 

Bu işe girmek istiyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ıle ~ııd 
nun tayin ettiği ve;;ikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 3 

komisyon reisliğine vermeleri lftzımdır. ıt· 
. de 53t 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerı!l 
maktadır. (1930) ~ 

CAFER MUSHil ŞEKERi 
eO' 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüıhil şekeridir. Biluınurrı 
zanelerde bulunur. __.....-J 

~..--~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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ortasında meşhur alim ve şair Nihayette ufak bir odanın ö
Piyer Apten durmuş etrafındaki nünde durdu. Kapıyı açara~' içeri 
lcri sözleri ile teshir ediyordu. girdi. 

Rolan Aratenc yak,laştı. Omuzu Araten de arkasından takip et· 
na doJ..-undu ve kendisini takip et mek üzere iken Rolan yetişti. Şa 
rnesini işaret etti. iıi geri çekti. 

Şair evvela hayret etti. Sonra Onun yerine kendi girerek ka· 
gizli bir menfaat yolu bulduğunu p1yı kapadı. Emperyanın bu değj 
sanarak tanımadığı maskeli ada- f;iklikten haberi yoktu. Arkasına. 
mı takip etti. bakmadan bir koltuğa oturdu. 

]{alabalık arasına karışarak u - Sizi dinliyorum azizim. 
zaklaşınca Rolan kendisini tanıt- Burada .tamamen yalnızız. 
tı. Araten korku ve deh§ettten tit Dedi ve yüzüne baktı. 
redi. Rolanı seviyordu. Karşısında bulunan adamın A-

Onu burad~. bütün düşmanla- raten değil maskeli ve tanımadığı 
nnın hazır bulunduğu bu müsa- biri olduğupu görünce şaşırdı. O 
merede görünce titremiş, müte- turduğu koltuktan sıçrayarak 
cssir olmuştu. kalktı. Kapıya koşmak istedi. 

Rotan §airin bu teessürüne faz- Rolan sert bir sesle: 
la ehemmiyet vermedi: - Madam, dedi. Ufak bir hare 

- Git Emperynnın yanma so· ket yaparsanız, bağırırsanız sizi 
kul ve mühim bir şeyden bahse- hemen öldürürüm. Esasen uzun 
deceğini söyle: zamandanberi devam eden eina

- l\Iühim şey nedir? Ya sornr yetinizin de cezası bunu icap et· 
sa ne diyeceğim? tirir. 

- Merak etme alt tarafı bana Emperya bu sesin tesiri altın· 
ait; sen yalnız fahişeyi seni sü- da scndeletli. Korkunç bir hayali 
riikliyeceği tenhn bir yere kadar defetmek ister gibi ellerini uzat. 
takip et. O kadar. tı. 

Araten aldığı emri yerine getir
mcğe gitti. 

Rotan, fahişeye yaklaştığını, e 
ğilerek kulağına bir şeyler söyle
diğini ve sonra beraberce uzaklaş 
tıklannı gördil. 

Arkalarını adım adım takip et
ti. 

Emperya bir çok salonlardan 
geçti. 

- Siz kimsiniz? 
Diye mırıldandı. 
Rolan yüzünden maskesini at

tı. Fahişenin gözleri yerinden fır 
ladı. Sapsarı kesildi. Beti benzi 
attı. Titreyerek tekrar koltuğa 
düştü. 

Rolıın Kandlynno da oturdu. 
Sakin bir sesle devam etti:. 
- Müsterih olunuz madam. 
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Cellada ait kanlı bir vazi!eyi de şüphesiz bu muhabbet iki ta,r.-flı 
ruhte etmek, sizi öldürmek beni idi. 
iğrendirir. Beni dinlemeğe razı o- Rolan da Biankayı seviyordu. 
lu.,rsanız size elimi bile sürmem. Onu görmek için bütün bu teh-

Emperya yavaş yavaş kendine likelere göğüs gererek buraya, 
gelmeğe başlamıştı. kendisi için, hayatı için korkunç 

- Söylejiniz, ne :stiyorsunuz·: neticeler \"ermesi pek muhtemel 
- Madam, lm:ırladıf'ınız re!i- bir müsamereye gelmek cürelini 

r.arnerenin ne kadar muhk~:?m ve göstermişti. Bu cüreti, bu cesarc 
ır uazzam olduğunu b!zzat gör ti Uie kalbindeki aşktan almış
Llüm .. ·.?.t<'ak yanılmıyorsam bu tı ... 
n ü;amere bir maksad, bir sebeb Bu yanlış düşünceler, faraziye 
için ~crtip edilmişti değil mi? ler Emperyanın kalbinde bir ka-

N d ] 'sti" ,, naat gibi yer buldu. Ve benliğini 
- e eme c ı yorsun uz. k k 1 w •·th' 1 k 

B h b ·ıa·W• .. ıs anç ıgın mu ış azap arı av· 
- ana a er verı ıgıne gore d S k" .. .. w 1 b. 

ı;izin bu suvareden maksadınız kı ra t a ·ın gor~?mege ça ışan ır 
tınız Biankayı Venedik hıılkına ses c ıc~~"a.p ver ı: . . b 
t kd" t kt' - ~ımın namına ve ne ıçın c-a ım e mc ı. . . t• tt" w• • • b·1· . _ E. t' nı ıs ıcvap e ıgınızı sora ı ır mı-

\:C ••• • ? 

"'' ld w h b 1 · vım · - ı ıne a ıgım a er erın dogw · 'T 1 ı z d · b h 
w - ı\ a< am. anne crım u U· ruluguna nazaran maksadınız sa- .. 

d B. k takd' t k d susta daha evvel sızınle aramızda 
ece ıan ayı · ım e me e- b" .. 1 · · B' · 

w.1 ··ıA . S d . •
1 

ır muza ı:ere geçmıştı. ızzat sız 
gı , onu mu azım an rıgo ı e res . 
m · 1 kb B d ,1 w o zaman maksadınızı anlamk ıcap en nışan ama . u a uogru tt' w. d w·ı . ,, e ıgı zaman sorguya çekmek 
egı Emı ·t' hakkımı tasdik etmişdini7.. 
- ve ... 
-Ben bütün salonlarınızı do- Rotan bu sözleri tehdidkar bir 

!aştım, müstakbel damadını7.ı gör soğuklukla söylemişti: 
düm, fakat gelin hanım meydan- Emperya: 
da yoktu. Biankamn neden suva- - Demek size cevap vermcğe 
renizde hazır bulunmadığını size mecburum, pek ala ... 
sormak istedim madam. Biyankayı soruyordunuz.Kızım 

Fahişe ruhundan sarsıldı. Ro- bu müsamerede bulunmuyor, çün 
lan Kandiyanoyu bu suali sorma· kil i~tirak etmek istemedi. 
ğa, Iliankayı araınağa sevkcden - Yalan söylüyorsunuz ma-
kuvvetin ne olduğunu anlar gibi dam! .. 
oldu. Bianka biraz evw~l kendisi- Bu tahkir karr-ıısınd:ı Iı.:mperyn. 
ne Holana karşı duyduğu aşkını sadece basını önüne eğdi. Ah bir 
adeta itiraf ctmemiıJ miydi? Hiç başkası kendisine böyle hakaret 

l 
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