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K lUI r lUI O t c§l V1 o c§l .ç o O <dl o 
MiLLi ŞEFiN NUT K 

Inönü, Türkiyenin memleket ve 
dünya mikyasında idealini anla tı 
Milli Şef dedi ki: 

JSomşularımıza gelecek teh likeleri biraz 
-:--· .. ~ ............ sonra ·bize gelecek tehlikeler 

Mıllı Şef 'b' IAkk' d 1 tdb·ı · · Gençliği tebrik gı ı te a ı e ere" e... ır erını 
ve takdir ettiler zamanında alacag ız 
Ankar 2 

~~~ hay:;;rnı 
8

m~A~~~~b~1!
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~:- Cumhur Reı· sı· mı· zı· n ~~~iin~~~:~~l~i s~~"i!m~j'i~d~~: 
ScncIPP b ·1 1 • tırıl tıın aı,ı ı ık Ye tozuno-

ctınıhtırzcdcn tclgrarı ile Reisi· 
'\·ab ur hırtırındıın Yerilen cc-

1 aşağıda dcrccdiyoruz: 

lımet lnönıi. 
Cumhurrelıl 

btıYtnf .r..wz:AnA 
Geneli . 'lll'ln :,emmr,-~---"' 

SIJesiJe k ve spor b:ıyramı "e. 
harekeli he.den terbiyesi YC spor 
neşe f i erı teznhürQ l'aparak 
lcın l c nde bu güııfi kutlulamak 
dıırııa~rdun her tarafında mey
l'ür1t a IOJllanmış olan bfilün 
do. rıı:~ncJcri Ye sporcuları yur
rt can alı olmak üzere lıcr cm· 
tıı:ı 11 adan bağlılıkla yapacakla
tıını11n tıd ~emişler ve istenilen 
llıaddt da, ıstenilcn yerde bütün 
tntıar nın?.~vl '·arlıklıırını ,.e ha 
tine hnı ). uce Serimizin tek em 

tebarüz ettiren 

sözleri: 
insan cemiyetlerinin büyükleri tarafından yıkllması 

nazariyesini hiç bir yer için kabul etmiyoruz 
Hiç bir milletin yaşamak hakkını az takdir etmek hatasına düşmiye

ceğiz. Herkesin yeryüzünün nimetlerinden istifadesini t abii goruyoruz. 
Her milletin müstakil olarak yaşaması hakkı insanlığın müsbet bir aki-
desi olmalıdır. · 

Hatay meselesinin hallinden 
anlaşmamızı hiç bir kuvvet 

sonra Fransa ile 
bozamayacaktır 

ıelJı:ıeğ azır hulıınclurduklerını ar 
dcıı r· e Vasıta o1mnklığımı ben
liğini ıcn etmişlerdir. Türk sene· 
oıınakn bu kalbi arzusuna "ıısıtn 
tı:ıad hnlıtiyarlığına yüksek ili-
levcıW:zln nıazhnr olmaktan mü· Cumhuriyet Halk :Partisi beşinci r Kurultaya iki reis vekili seçilmesi I lar arasında kürsüye çıktı \'C gür, 
•ııl·g1 il şükranlarımı nrzcdcrek büyük kurultayı bu sabah Reisi- icap ediyor. Büyük :~rnıct l\Ieclisi kuvvetli ve ate~li sesile açış nutku· 
a.ı:ıı Şefi~. ellerinizden öperim cumhur ve Cumhuriyet Halk Par· reisi Mustafa Abdülhalik Renda ile nu söylemeğe başladı: 

B.eden Terbiyesi Genel· tisi değişnez başkanı İsmet lnönü- Parti grupu reis vekili Hilmi Ura- "- Büyük Kurultayın sayın üye 
DıreJ,törü Tümgeneral nün mühim bir nutku ile a~ıldı. Bu im intihabım arz ve teklif ediyo- leri! Cumhuriyet Halk partisinin 

G Cemil Taner celseye ait tafsilfitı ve Milli Şefi- rum.,, beşinci kurultayını açıyorum. Yü· 
/Jed:~eraı Cemil Taner mizin nutkunu bugün neşrediyoruz. Bu teklif alkışlarla müttefikan (Devamı 4 iinciide) 

lclın Terbiyesi Genel Direktörü Nutkun tam metnini yarın verece· kabul edildi. Bundan sonra katiplik 
bııe f!.~nt bayramında gençliğin g"'·ız. tere lia)TUllah Diker (İstanbul), llllllııll•-..ılllııllllllııllllıl-..ılllııllllllııll"' 
itin k os erdiği manzara bugün B k 
"e inııl\'anç ,.c yarın için ümit Reis Vekili seçimi Cavit Ural (i'\iğde) , VeditUzgören ugün Ü sayımız 
Şa.rıııır~c ' 'erkidir. Bu süzel b:ı. Saat onda yoklamaya başlandı. (Kütahya), Sadri Etem (Kütahya) 
ela kul'\' nn. dolayı bütün dünya· Saat 10,25 de yoklama bitti. Sonra Hilmi Altıoğlu (Ankara), intihap 416 tenızı ~tın ve civanmertliğin 
le onuo nn asil Türk gençliğini Cumhurreisi ve Parti değişmez ge. olundular. 
takdir sevk ,.c Jdare edenleri nel b~kanı İsmet İnönü kurultaya Ebedi Şefin hatırasını 
derim. 'Ve nıuhnbbetle tebrik e- şu sözlerle reis vekili seçilmesini taziz Sayfadır 
~ ismet /NöNV teklif etti: Saat on buçuk olmuştu. Genel 

"'000000••• ''Nizamname mucibince Büyük başkan lsmet lnönü, şiddetli alkış. __ ._,__."_.._,__."_._ 

Amcrikada, denize daldıktan soma çıkomıyorak 75 met. 
re derinlikte kolan denizaltı gemisinin uğradığı kazaya 
dair tafsilôtı telgraf haberi olarak vermiştik. Bugün de 
kurtarma faaliyetini gösteren ve Amerikadan Avrupaya 
radyo ile tıerilen birkaç resim ncşrediyomz. Safda kurla· 
rılanlardan bir gmp, solda denize indirilerek denizaltı ge

misinin ilstü11dcki lıusus1 kısma intıbak ettirilip miirettc
balı çıkarmağa mahsus çan şeklindeki tahlisiye aleti gö
riilmcktedir, 

Yarın başlıyoruz 
Aleksandr Düma: ..... 

J OZ EF 
BALSAM O 
Fransız Büyük 1htililinin en heyecanlı gilnlerinde geçen 

hadiseleri çok canlı bir 8urette anlatan bu romanı yann ki. 
tap halinde toplanabilecek bir şekilde forma fonna tefrika 
etmeğe başlıyacağız. 

ediniz! 
~~_..,..---~~~~...._.~_......._.~~_...,,; 

ÇERÇEVE 

Aksiyon serisinden · 

Çelenk ve cenaze marşı 
SEBEB \"E NETİCJ·; 

tJstünkörü garblrlasma. moda · ı, ölülerimizi bile meı.am kadar: 
Anupa malı bir ambaJiij içinde gltmcğc mnhküın ediyor. Ölü, sabah.. 
le)in sebzeci dükkii.nlnrındıın nlı~nrI.c ~ıkmış hamnrnt lıtr hlmıct~i 

gibi, lrnltuk altlan yaprak ve nebat dolu, artık itinde biç acıkmıyacn.
ğı yeni nparlımanma doğru yol nlınaktn. Ye en önde, !:clenklcrln 
önüncle, daha korkunç bir manzara. Cenaze nuırşmı çaJıın bando! mr 
davul ,.e bir ı.umadan da ibaret olsa ~ine <'ennzc marsını çalan b:ııı
tlo ! 

Ölünün itibarı biraz yükselince çclenJr, bir parça dalın n.rtınrn. 
renaıe ma11-ı sart, İtibarsızlrtrrn biricik imtiyazı, bu iki nıüthl~ çir· 
klnllkten nffedil~ek. 

Namütenahi tabiilik ''C se sizlik Jmhrnmanı mu b:ı.şındıı, müba~ır 
ünifom1asını andıran clelllbicili lırlstlynn tnbu~ına ni betle çiy tnh.. 
tndnn ~·apıl nıı5, 7.İ) nı-tsb: islunı tabutu \'e knsnb harnsmı lıntırlaUın n. 
mat.aya nazaran ılerln ve ilahi sükut, yahut sa<lcce tehlil ve tekbir 
haykırr. ı ne ü. tün! 

Uir milletin lınynt ' e üliim tclakkisiıulcn çizgiler gö teren, ölü 
ba'.1ınclaki merasim mc,-zuundn, en drrin \ 'C en güze) şnlısiyeti, en sığ 
'e en ~irkin . ahsiycfsl:r.liğc feda cdehllmek için met:ıfüJk hiçbir tc
f ckkür \e talıassfü.. kıymetine sahih olmamak gerek. İnsnnı, "me
tafizik hay' an" diye tarif eden filozofun ilk sartm:ı uyrnnmnlctnn 
korkınnlı. 

Rana gelince, belki bu adam bir ikt §lir l>arnJndı, birime ıtır et-ti 
cliyo lıir gün tabutumun önüncle ııebnt taşırlar ve kanto oynarl:ır 
ı.orkuslle gl'çen yıl sn mı rnlnn y:ızmış , .e ncsretmlşfimı 

Son gün olmasm dostum. çelengim, top arabam; 
Alıp beni götürsiin tam do rt inamnıs adam! 

Necip Fazıl l(]SAKUREK 
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Hakkı Tarık Us, Bil> ük Kurulla.> 
Lınşhğı altınd:ı )'aıdı~ı nı:ıkalesinde, 

Pnrtınln her kıırultayındn, ıııemlekf'. 
tin yeni bir hızn ku\ uşluğunu nnhıı

tıkt:ın sonra di.> or ki: 

den ibaret olacağını s6yllyerek Tfir. 
ki)e için nncı:ık şark milletlerinin 
turi t ol.ılıilccc{;ini ve bıırılrırm va 
purJıırındo ) ;ıtıın, şehirde olomohil
lcrle dul:ış:ın sen olıl:ırdun d:ılıo fı:ıy_ 

d:ılı olduğunu ~·üııkü hunların ıncm

lekcllcriııul'ıı p:ır:ı ~· ikorm:ık ıııüşkfi· 

ltilındıın lı:ışk:ı şehrırııizdc :ıncnk hir 
lrnç ,.;üıı koluhitccekleri foknl diğer

leri niıı Lıir yoz ıncn;iıııini lslıınlııılun 
\ 'C Jıoğ:ızın ılık lıu\·usı içinde geçi
recekleri \'e bunun için <IC' mesela 
pas:ıpprt ınuoınell'lcrini kolııylnştır. 

mnk için küçlik hıızı kolu) lıklor güs
lermcmiz icnp etti~ini söylemci-le 
dir. 
CUMHURİl'E'.r 

Bugün ll!iyük .Kurull:ıy ullı okuıı 

şercnı bayrağı allınn znııı:ııııııdu nı 

nışup dıh'lışcn, fnkat d:ıim:ı sunışııı 

ıığr:ışan ve d:ıimn kaznıınn, galehl· 
~.ıhın Jıir kahrnııı:ın l·ıl:ısik toplnnı

~ or. Dize nnsıl dün iiıı ) ııllarınd:ın 
hnşınd:ı böyle lıir n'>nlct ve haysiyel 
çelengi ile geliyorsa bu beşinci top
Jıınışı d:ı ona _ l\lilll Şefin hnşka Jıir 
) erde söylediğine ben:r.<'lcrek diycbı· 
liriz - geçmişteki baş:ırıl:ıra hıı,>Ton· 

!ık verecek t:ıze bir nzim ile ;reni bir 
dönüm - hayır, yanlı;, hır döıfüııı 

ıleiUl _ bir ntılış, hız \'C kuwet nok
t:ı~ı olacaktır. 

Yunu~ :\adi, buslln Cumhuriyeti<' , Dün Galata11nray lisesinde ~ki \'e yeni mezun fan bir araya. toplamak mak"adile yapıl&n toplan bel a.n tntrbalar ... ......_, 
" ,,., .. 

yerini nlmıştır. Beşinci Büylik Parti ----------------------------------------------------
kurullnyı toplanıyor serle\"hnsı nl
ımd:ı, Cumhuriyet Hıılk Partisinin 

Znten onn Atatürk J>ortbi demek kıs:ı bir ı:ırihlnl yopnrıık, Lozandnn 
onu \'tısfotmlye kiıfi gelir. Yalnız ııdı C\'\cl ,.e sonra di:>c ikiye nyırarak, H.:16er. 
He, yalnız kuruluşuntlnki hıısusiliklr 
ve teklikle değil, oraıln ıl:ıircierini 

t<'msilc memur olnnlnrın şnlıst dC'ğcr
leri ile de ınlllelln öz varlığı ,.e \'nh· 
delidir denmekle tereddüt c<lilme· 
mek lnzımgelen Kurultııy - son seçim 
loplnnlısını fcvk:ıliıcle sayarsak _ bü
yük :matemden sonra buglinklı ilk 
loplqnlısındn Alatiirkün mncldi ve 
fani me,·eucllyctini lınzır bul:ımı.>n

cak, millet adını aya{la kalkarnk n· 
nan Alnlürkün korla! simn~ını göre
tn iyecekti r. 

Fakat bugün yurdun her yerinde 
Kurultayı nnanlnr, onu Ebedi Serin 
hnyatını O'nn layık bir hassıısiyctlf' 
iicvam ettiren bir teşekkül diye se· 
ltımlnmaktııdır. 

3'ES't SABAH 

partinin hu zamanlarda y:ıptığı hiz· 
metleri nıılulmnkta ,.c Y.ozaııılan :ııoıı. 

ra müılafani lıııkııkuıı yerini Büyük ş h ı 
On derin lınlkln lcmns ederek ctlindi· e i r ere 

suyu 

• 
ıçme 

55 Şehir ve kasabaya 
isale planları hazırlandı 

ği intıbal:ır:ı ve ihtiyaçhırn göre kur
duğu Cumhuriyet hnlk partisine hı
r:ıktığını söylemekle "'e im flnrtinin 
de lıcrk<'sin hildi~i gibi on dört, 
on beş sene gibi kısa bir ınman için
de nskcrlik, narin vesaire bakımın. 
dan )'aptığı büyük işleri saymakta 
,.e dünyn emniyehiılisi hudutları nş· Dahiliye vekaleti, yeniden bir -
mnyn b:ışlndı~ı ıam:ın Türkiye cunı- çok şehir ve kasabalanmızrn iyi su 
huriyetinin kendi cmniyelile hcra· ya kaw§maları için verilen proje
bcr diinya sulhunun scllımcli hesabı- leri tetkike bıı§lamıştn-. 
na sulhu tulmnk ~stiyen de~·J~tıe.~·le Şehir ve kasabnlnrmıızın halkı -
bırleşmektc tereddul elmcdiğını so~·
lemek ,.c söılinü şu cümlelerle tn nın kuyu ve ırmak sula.rmdnn kur. 

l k d 
tularak fenni şartlar altında !:Cf-

mnııı .ımıı tn ır. . . . 
"işte bug'ün Ankarada Beşinci Bü· melcre kadar getırtılen iyı menba 

Hüseyin Cnlıit Yıılçın hugOnkü ya_ yük Kurullnyı kurulan Cumhuriyet sularımı. kavu~maları için Uç sene
zmnda, dilnynnın iktisadi Yaıiycti Halk P:ırtisi Tlirk milletine has lı<'m zarfrnda 39 ııehlr ve kasabaya iyi 
böyle devam ettikce turist işlerinin kendisi, hem görüşü kun etli bir su bulunmuş ve knsabalarn getiri-
canlan:ıcn~ını beklemenin bir hnyal- partidir.,, terek buraların halkı fenni ı;ıekilde 

Galatasarayhlarm pi avı 
isale edilen 'Suyu içmeğe başla • 
mıştır. 52 şehir ve kasabamız civa 
rmda da su verecek menb:ılnr bu. 
lunmu§, sularının tahlili ikmal o -
!unmuş, isale planlan tasdik edil
miş ve işe ba§lanmııı veyıı başlan
mak Uzcre bulunmU§tur. On dört 

Dün, Galatasaray ·mezunlan 
büyük bir neş' e içinde ananevi 

yemeklerini yediler 
kasabanın su projeleri de elde bu. 
lunmaktadır. 

Bundan sonra eehir ve kaaaba. 

V At tu k b · d · 1 k k • ~ 1 1 larım1un tatlı auya kavuşmaları e a r a 1 esme çe en oyuu ar için çal~malara da.ha :hız verile -

Galatasaraym eski mezunları dün trende karşılaştığı bir hadiseyi an· cek ve beş sene içinde köylere .ka-
mektepte toplanmışlar ve mektep· la tarak dedi ki: dar fenni içme suyu isale edilml§ 
teki gilnlerini yadederek ananevi olacaktır. Bu ııuretle Türk vatan-
"Galatasaray pilavı,, yemişlerdir. "- Karş~d~ ?t~ruyordu. lstan- daşı en büyUk ihtiyacı ola.n sıhht 
Toplantıda bulunan eski ve yeni bula ne:cıcn gıttığımı ~~du. suya kavuşmuıı olacaktır, 

Galatasaraylılar beraberce sohbetler .- Pılav yemeğe gıdıyorum. de· -o-

etmi~ler eskiler yenilere hatrralan- dun. . • . . 1 b 1 ·d·ı· ·-;ı Karabük fabrikasına 
ani tm l d 

- Pılav ıçın stan u a gı ı ır mı. 
nı a ış ar ır. . "d' 

Pilfl.v yemeğe gelenler arasında - Galatasararm pıla\'ına gı ı. memur alınacak 
Muhtar Isfencliyar ~lu, Yusuf Ra· )•onun? Faaliyete geçmek zamanı çok 
· Al" Sami Feridun Manvas Er. - Bu ne demek? yaklaşan Karabilk demir ve çelik 
~~t Ekr;m Talu, Şefik Pala, - O pil~v bizim sembolümüz- fabrikalarının daimi işçi kadrosu 

doktor Osman Şerafeddin de vardı. dür. hemen hemen tamamlanmak üzere. 
Eski Galatasarayhlan mektep mü· - Ne gibi? dir. Fabrikanm işletme ve idare 

dilril Behçet karşılıyordu. Ç.OktanJ _ Pilav ufak uf ak yüzlerce p!- kadrosu da haziranın on beşine 
beri biribirlni görmemiş arkadaşlar rinçten teşekkül etmiş bir küldür. kada_r ikmal ~lunaeaktır. Karabük 
i,.;nde gözrı'ÖZe gelince sanhp öpü- B" Gal t sa a 1 lar da i~tc frvleviz. demır ve çelık !abrikalarımn faa... ~ :. ız a a r y ı .. J J • • • 1 • 

1 
. ı · 

şenler ı;ok oluyordu. Bundan sonra toplantıda buluna- ıı:·:ti ilk s~nc er .1~ n Tilrk - ngı-
Mektebin bahçesinde toplanan mu-an Galatasaraylılardan gelen gilı:ı: te.ş:lki m"csaısıle çalıısacağı ve 
oı h r ·ı ı · esk' Galata rak b'" ükl . · 10 1ngılız muhend.isl fabrikalarda 

ya~an ay _ı ı er emıcukş • ı "b" - tel~flar ~h."Una • uy. erımıze yer alacağı içln fabrika idare ve 
saraylılar bırer ço gı ı zıp tazım telgraftan çekılmesı karar· . 

1 
. 

1 
. d 

1 
k 

· 1 ış etme servıs erın e yer a aca 
layıp oyrıuyorlar, ıp at ayıp. top !ac:tı Bu sırada Atatürkün cenaze. 1 • ·ı· b·ı eı · • :s • memur arın ıngı ızce ı m en e -
peşınde koşuyorlardı. sinde çekilen ve geçen seneki sas tutulmaktadır. Bu memurları 

Saat 10,30 da emektar hademe pilav toplantısında alınan filmler seçmek üzere bu lisana bihakkin 
Ahmooin meşhur trampeti herkesi seyredildi. Salonda, geçen bir sene vakıf gençler arasında bir imtihan 
konferans salonuna topladr. Dinç içinde ölen Galatasaraylıların yeri açılacaktır. Bu im.ti.han haziranın 
adımlarla kürsüye çıkan Muhtar boş bırakılmıs ve sandalyeleri üzer· on ikisinde Ankara. ve 1stanbulda 
İsfendiyar, hazır bulunanlan Ata. !erine isimleri yazılmıştı. Bu isim- yapılacaktır. !mtlhana lise ve mu. 
türkün aziz hatırasına hilrmetle bir ter okunarak bir dakika sükQt edil· adili tahsili olanlar kabul oluna _ 

dakika sQkQta davet etti. Bundan di. eaktır. Verilecek Ucretler de alı-

sonra an ~'.: mezun Muhtar Isf en· S b" lm t H b" d ~ nacak neticelere göre tayin ve t~-
.. CAı aat ır o uş u. ep ır en .... b't 1 caktır 

diyar mektepteki hatıralarını anlat- deta bir çocuk se,incile yemek sa. 
1 X:~~ dentlr elik f brilta

tı. l~nuna gi~ildi. Ve pilav baklalı e~· larmm bir numU:: ~beka fırmı. 
Arkasından en genç mezun Orhan ~ınar ve çilek kompostosundan mu· nm inşaat ve hıwrltldan ikmal e.. 

kürsüye gelerek ağabeylerine karşı rekkep ananevi Galatasaray yemeği dilmiştir. Bu y{lksek fırmda hıui _ 
genç Galatasaraylıların sevgi ve say- renildi. PiHlvdan ~nra Taksime ran ortasında teerUbe ba,elıyacak 
gılanna tercüman oldu. gidilerek abideye çelenk konuldu. ve ağustosun birinden itib&renn fa.b 

Bu sırada kürsüye çıkan Galata· Son olarak bir heyet Galatasaray rikanın demir kısmı bu fırınla be-
saray klübü eski kaplam ve Tilrki· da 45 sene beden terbiyesi hocalığı raber faaliyete geçecektir. 

ye idman ittifaktan müeessisi Ali yapan ve ı:imdi gözlerinden mal(il - . - ----------

Sami ~por hayatımı:a ait olan ha- olarak evinde bulunan kıymetli mu· Tenten aı mca 
tıralanndan bahsettı. Bu arada Ga- allim Faiki ziyaret etti. D k e 
Iatasarayın ilk kurul us zamanların Ve Ç D p a al r 
da bugün Fenerbahçcye ait olan ka M p 1 
sarı - lacivert rengi taşıdığını. fa. 
kat bir maçta l ngilizlere yenilerek 
uğursuzluğundan dolayı bu renkle
ri bırakıp sarı • kırmızıyı aldıklan 

nı söyledi. 
Ali Samiden sonra kürsüre Er· 

c(lmem Ekrml Talu gelerek hatıra. 
llrmr lftft! f!haTar Pı:ınnde naklet

ti. 
Bu arada Anlcaradan gelirken 

Kurultay a:ıalanna 

Şefin çay ziyafeti 
Ankara, 29 - Cumhurreisi ve 

Cumhuriyet Halk Partisi de~

mcz Genel Başkanı lsmet lnönU, 
Bilyllk Kurultay azalan ocrefine 

Haziranın beşinci günU Çankaya l 
k!Sukllnde bir caY zfyaf eU Ya. 
cektir. 

Memleketlmizde ·ilk çocuk 
koruma te ekkülü 

. 
M cmlckclimizde nüfus t•e çocuk meselesinin elıcmmiyelle mcv:ım-

balıs olduğu, çocuklamı himayesi meselesi üzerinde bilhassa drcmlılw 
ğu bir sırada bııgün memleketimizde medeni dünyaya yüzümüzü a
ğartacak bir faalıyel gösteren çoı:uk esirgeme kurumrı kum/modan cu
vel memleketimizde çocukların himaye ve bakımı işinin nasıl başladığı
nı gözden geçirmek de faydalı olur. 

Memleketimizde ilk "fakir çocııklora yardım kurumu 908 senesi 
haziranında yatıi bundan 31 sene evvel Edirncdc "fakir çocuklara 
yardım cemiyeti hayriyesi,. ismile kımılmuş/111. Bıtndan soma o za. 
manın zaruretlerile ve Jıı'Jrriyet Jıareketinı uyarak merkezini Selaniğe 
nakleden cemiyet, miktarı 5600 e kadar yükselen kimsesiz çocuğu da
imt himayesi alhna olmıs vı b1T Y.alılı uTl ıu .m11hl•1' ;,_(i• 111-;,ı;. 
llfcmnuniyetle kaydedeceğimiz cih, t bu m~ı1ılekeiimizin ,en tski ço
cuk himaye cemiyetinin f aaliytlini btlgüne kadar yürütmesidir. 

l'ukariki resim, bu hayırlı cemiyeti kuranlardan bt1giin sal olanla· 
n göstermektedir. Saldan sola dolm Malmüdürlüğünden mütekait 
Rasim, h"iccardan Rasim, inhisarlar mllometat müdiirit Aziı Akıncan, 
belediye sabık müfettişlerinden Rızaya aittir. 

Sirkecide bir aşk f acıası 
Evlenemiyeceğlni anlayınca 

sevdiği kızı vurdu 
Beş altı el ateş ettikten 
Merkeze giderek teslim 

sonra 
oldu 

Dün gece Sirkecide bir yarala
ma valc'ası olmuş, bir genç, ,sevdi. 
ği kızı vurduktan sonra da gi.dip 
merkeze teslim olmu§tur. Demir· 
kapıda küçük bir evde Arabgirli 
İbrahim isminde biri iki kızı ve 
karısı ile oturmaktatdır. İbrahimin 
on altı yaşında bulunan kızı Elif 
Olimpos gazoz fabrikasında çalr
p.n Arabgirli Mehmet isminde bir 
gençle görüımektedir. 

Ne yapacağını şaşıran Mehmet, 
dün akşam saat 8,30 da doğru Dc
mirkapıya gitmiş ve esasen açık 
duran kulübenin kapısını iterek 
içeri girmiştir • 

Rizede çay 
ziraati 

Halka kırk ton tohulll 
dagıtddı 

Bundan on 1ene kadir ~ 
ı{afkasyalı bazı vatandqlar ot'
dan hicret ederlerken berabefll " 
rinde bir miktar çay tohumu ela ,. 
tirmişler ve bunu Rize civarntd' 
ekerek tik mahsulU almqlardı. SUS' 
dan bir müddet sonra bilkQJIJ•tfsl 
llaka gösterdiği bu çok !~ 
·;e iktısacU teşebbUa pttikçe ~
,af etmiş ve Rizede kurula.il bit 
~ay lslah ve üretme latuya11u 111 
;ay ziraati daha muntuaın 1ıif 
şekle sokulmuştur. 

Rize çay ıslah ve tıretme 11tll
yonu Rize ve havaliainde çay tJl1.' 
sini mcmleketimlze göre n1ah tlJJI' 
rek Urctmi~ ve geçen 1enedeD td
baren Rize ve ha..u.i klSyl~ 
bazı mıntnkalarda meccanen ve 1'I' 
zı mmtakalarda da maliyetten • 
cuz fiatlarla tohum y~ 

Bundan başka yeni bir tetebbOI '-

tohumlarmm temislenmeal iÇlii 

kineler getirilmlt ve bwılar .-*/. 
istasyonlara, gerekle Jatlbal flfll!rJ 
taklarma gönderilerek ha1Jlıll r. 
!indeki tohumların meccanen ti " 
m..izelnmesine bqlanmJttn'. 

Rize mmtaka.aı çay llraatl • 
öyle Umltll bir ıekllde deftlll _! 
mektedir ki bUtUn memleket r 
ihtiyacının tamamen~ 
yıllar uzak görlllmemeJı:tecUr. ,. 

sene hUkfpnet tarafından JUll,,, 
takasında kırk ton çay tohamU 11"4 
ğıtılmtıjtır. 

Şehrimizde 
Japon bankası 

Japonyadan gelen mU
si I memleketine din•• 
İki haf ta kadar enet. ~ 

de bir Japon banmı ıçmtk ~ 
gelen Yokobı~•Jd S -"' 
Bank mümessili R. TaJrehlll 
kiklerini bitirmif ve piya& ~ 
yetini banka açmap mllult 

muıtur • 

R. Takahaşi raponaau ~ 
Banka vermek üzere dUA ,_,,.. Mehmet bir kaç kere kızı baba

sın.dan istemişse de red cevabiyle 

karşılaınuıtır. 
Nihayet günün birinde Mehmet 

araya bazı kimseleri koyarak tek
rar kızı babasından istemiı ve bu 
defa İbrahim de Elifi vermeğe ra
zı olmuıtur. Bu cevap üzerine 
derhal nişan hazırlıklarına başla
yan Mehmet bir kaç gün sonra al
dığı bir haberle yıldırımla vurul
muşa dönmüştür. Bir arkadaıı, tb. 
rahimin kızını batka birisine ni· 
şanlanmak üı:ere olduğunu söyle

miştir • 

Elif odalardan birinde ıofra 

kurmakta, babası İbrahim de bir 
k:öıede oturmaktadır. Mehmet, ne· 
dense kapıdan odaya girmekten 
vazgeçerek !dışarı çıkmı§ ve taban 
caaını çıkararak pencereden içeri
ye ateş etmeğe ba§lamııtrr. Arka 
arkaya beş altı el ate§ eden Meh- le'lc:etimizden aynlmıftır. ,.,,,,,
met bir ara sevdiği kızın f eryad e- Japon bankaaa mim nıl' ~ 
d k 1 d ğ .• rün bul, Ankara ve hmlrde ~ 

ere yere yuvar an ı ıru go - b kala 
1 

_ _.~._ 
an r a temu --.. _-:.,~ 

ce hemen 'koşarak kaçmağa batla-, b k a..a. ~ 
K d

. . • k . Japon an ası .... mem ,.._ 
mııtır. en ısını tutma ısteyen· b" .

1 
u-1..1.. ........... 111-::_ 

en az ır nu yon ~- Gen'- .~ 
lerin elinden kurtulan Mehmet tirmeğe lüıurra oldufuD'I .....--
doğru Eminönü merkezine gitmiş etmittir. ._,.,.;. 
ve memurlara teslim olmuştur. Bankanın ıJlkadar ~ 

Omuzlarırııdan ve bacaklarından Türk - Japon ticaret ~ ~ 
iki kurıun yarası alan kız Cerrah- milyon liraya ~ 
paıa hastahanesine kaldmlmıgtır. muluyor. 
Mehmet sorulan ıuallere saçma 
sapan cevaplar vermektedir. 

------------------
' 

Ziraat ve MllR 
Müdafaa bOtçel~ 
Ankara, 29 - lleclll l'.ıd""' 

nıltayı toplantlllDdaa _.. -., 
l:S de içtima edeolk. Bnat .. ,tir 
ll MUdafaa bUtQtleml 8"11 ;:li
tir. Bunlarla m...ı Mt.Ollsd 

mll olmaktadır. M 
Varidat btıtç ı I in ....... 

deıtıal baflanacatbr.ı 
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Yugoslavya nasıl bir 
siyaset takip etmeli ? 1 

Yazan: J. Ancel 
Soı-bonne profesörlerinden 

Belgradın, Tunaya ve Savaya· gitmiş demektir. Yeni doğan Ital-
ıakim bir tepede, e~ki Türk kalesi yan imparatorlukçuluğu için rakip 
olan büyük parkından, Hırvat hey. olan Dalmaçya • 7 bin ltalyan, 600 
keltraşı Meştro,·için ".:\1uzaffer bin Yugo,;Ja\· - Venedik hakimiyeti. 
kahraman., heykeli, arkasını Avus· nin varisi olduğunu ileri sürerek 

Fikir adam 1 
turya hududuna dönmüş, eliyle, Al· bütün S!on~n. Ilm·at ve Sırp mem

V e man boyunduru&rundan kurtarılan ıekcti üzerinde hak iddia etmekte· 

ziyaret 
Sırp topraklarını göc:terir. Yugos dir. 
lavramn kaderini bundan daha Kral Aleksandrm ölümü facia· 

• iyi ifade eden bir tim al bulamayız. nm birinci perdesidir. Diğer iki per. 1 Lt~1 adamının, sanat adamı. Çıplak, mağrur ,.e azametli bir ta. desinde de, Fransa ile ittifak taraf
dAl':·ı ~n siyasete karışması doğru vırla duran o muzaffer kahraman tan olan iki şahı:. daha: Titulesko 
. -~· nıış i\" . ., . . . ldares· ··• ~ ıçın. !\lemleketleı'ının ebedi tehlikeyı işaret etmektedir. ile Bcneş de o:tadan kaldırıldı. 
01nıı 1 

hususunda onların da fikri Şu son senelerde Yugosla,· tarihi 1937. ltalya Yugoslavyayı şiddet 
Si~·etra:aı; mı? Bilgilerinin, hassa- üç mühim hadise kaydctmi§tir. kullanarak parçalamıyacağma söz 
li ol erının herkesinkinden kuv\et- 1929. lti:fif devletlerinin harple veriyor. 
dG~i~~;ı onlan herkesten a~ağı mı galip gelmeleri üzerine, Balkanların Maksadı bir hiledir. 25 mart 

~-ll}o~' Y k . . A t '1 . t d d v tin Ü t ~ • · o sa cemıyetın, dc\'le. ~ptı, vus urya - •' acan~ an a ta Bc!gratta, düşman ol ugu ve top 
''Ses unc mi çıkarıyor? Iırvatların Ilabsburglara karşr is- raklarma göz diktiği bu memleketle 

2iraatn Cilo.sor.~n; devletin gümrük; ··am ile kurulan yeni dc,·let içinde bir muahede imzalıyor. Aradaki bü
()nla ' Polı~ ışlerinden anlamazsın. Hırvatlarla Sırplar anlaşamıyorlar. tün ihtilaflı meseleler halledilmiştir 
lur? ~~ kar~şma ..... Boyle jş mi 0 • Deli tabancalı bir Karadağlı, mec- deniyor . .Fakat tstriyada ıstırab çe· 
i • . evletın gümrük ziraat polis liste, Hırvat köylü partisi liderini ken 500 bin Yugosla\' ile Triyestr 1 

"rı:ıd . .' ' 
<l .j de"e·n gaye mılletın rahatı, saa. öldürüyor. Belgraddaki "efendiler .. deki Slo,·enlerden hiç bahsedilm" 
ı t i 

1 
g~I mdiir? Filosofa: "Sen dev köylülerin ihtiraslarını anlamıyor yor. Oraları Italya tarafından işg:,' 

l'li"ınl;ı~e. karf~na .. demek: "Sen lar. Gizli tcc;ekküller, klüpler. "Sra" edildikten sonra mektepler kapatıl 
ll. 4kact etının, milletinin saadeti ile ke,.lcr kavga!arına de,·am ediyorlar. mış, papazlar ko,•ulmuş, vatanpc: 

1 
ar olma .. demektir • Harp meydanlarında çarpı~mış, verler hapsedilmiştir. 

H lıarı tl'i, sanat adamlarının siyasete SÜ\'ari kral Aleksandr milletinin Hülasa, Yugoslav hükumeti 
hare~k alannı istemekte iki türlü birliğini arzu ediyor. Derhal sıkı 1 Fransa ile illi fakı tcrkcderek, !tal 
lıak et vardır: biri, ilme sanate bir idare kuruyor. Buna diktatörlük 1 ya ile bir muahede yapıyor. ltalya. 
,, aret; öteki . • t ' h k t diyorlar ve garpte tenkid olunuyor. nm. 1929 danberi, yayaş yavaş 
lan· , Sı)ase e a are. E t l"k .. ("! 'd . f k t b •w· • l t .ı alimin tk" d . :.ve , c ı ta toru-: ı aresı, a ·a u kom~uc:u Arnavutluğa yerleştıgını 
e ıs.t . . sana arın e\. cı·k .. ı··kl . r l .. 
i ti .~ erınde fikrini .. ;;vlememesini .ı ·tator u .· en~ en eı~ası ~an. _ısım görmemezlikten geliyor. . . 
}·a.~en adam ya alim . .! sanatkarı. sız, mesulıretsız komıtelcrın. dıkta. Diğer taraftan, baş,•ekıl Storadı
<lu Ut de\'let işlerini hakir görüyor- törlüğilnc nihayet \"eren bir ıdare. noviç memleketini iktisadi bakım
~1 r. Sair Racine, halkın fukaralı- 1934. Kral Akksanclr l\l:ırsilyada dan da Alm::ınyaya terkediyor \'e 
ca n~an, i tirabından bahse kalkın. öldürülüyor. Muhaf ızlanmn havta- memleketteki bütün Franc.ız dostla
ta.~ral :Xıv üncü Louis kaşlannı sr. EYet. Fakat sade o kadar dcgıl. rını, muhalefet ediyorlar bahanesi
t.oııra. Xe Racine dşm çıktıktan Menba! ltalyada, Hm·at ,.e Make· le. hapislere atıyor. 
dj~·e · u adam ::ıtır Yaztl:Qr ..d~·a t.ei.Ihi •· ı:.in,i nl nml.i bu· ;ı;;.~;;;;;;;:;;::;:~~~~ 
~lV ~~zı:. mı olmak ister? .. demiş. lunduklan l3orgolaro kampıdır. Dahili siyaset, harici siyaset bi-

Türkiye, yeni bir tekemmül 
arifesinde ... 

Yazan : M. DALKILIÇ 

D I!) l5lerincle clünya mikya~ıntla bii) ük Ye 5erdll munıffa. 

kıyetler l.ıaı;armıs olnn İnönü Türkiyc,,inin lı; i:;lerindekl 
yeni rncrji \e tcın)lo~u takiıı eden dikkatli l.ılr .~öz Türklyen>ıı 

yeni bir tekemmül hamle "i l~lne girdiğini derhal farkeder. 
llu hamle memlckctıı kendi ihtlyaı;, \azlfc \'C yeni ~ıırtlarım 

kontrol hususunıl:ı ideal bir demokrasi ı.lc\ !etinin <ıh.temlerini tc-

&be doı;rudur. 

Tiirk milletinin tarihi \e ırki olan demokratlık \'ıısıfla.rını en 
halio; bir yar:ıdılı-,la tf'm.,il cd<•n :mili Şef, doğrudan doğnıya halk 
1abakalan iı;ine ı;Irerr.k demokrnt bir de\'lct rei-.lnin ilk hız \ 'C 

hauını memlrkct 'İ<'danına biu:at \"erdi. Halk :ı:Umrcleri kendi 
ihtlyaçlnrmı 'a,,ıfnc;ız binat de\ let rci,.,lne karşı teliıffuz ettiler. 
:!\lemlcl<etin lhtl~·:u;larını, sbfrmsiı de olsa, fakat Yıı~ıtasıı konu5-
masmın 111• yolu ııı:ıldı. 

Sonra bu hamlf'nin sl-.tt'mlr-;tiı";ine !):ıltid olu~·oruı.: 

)latbuat memleketin gerek ılış ve ~erek iı; danlannı acıkca 

,.e tam bir serbestlikle ortny:ı ko,rm:ıya bn;:.l:ıdr. r.Jrmlekctin hrr 
ınıf müncnerinden secilen yeni Ilü~·ük Millet Meclisinde bilt

çe mü:ıakc-relcri miina<ıebr.tllc mrbu.,larınm: memlel<etin bütiln ye. 
ni ihtiyaç ,·e dilcldninl n!:ıl•~a ortn) n koydular. 

llunu, Halk Partisinin biiJi.ik kurultnyına h:ılkın si temle!;itl
rllmiş dil~kleri takip ediyor, 

)faarif i:;lrrl iı:in memlC'ketin biitün miinen cr!rrl dllcıllkle

rini <ıİİ) leılller, bütiin munllimleıi dileklerini konuşmak için lıil

yük kurultaya ha11rlanıyorlar. 

l\lemleket ~erek doğrudan doğruya, gerek matbuat orgı.uıl. 
za..,yonlariyle, Mecıı.,,ıe 'e Parti ile ~·rni ihtiyaçlarını ıo;rrbesfçc in
kılap Türktyesinin ~üphcsi:r en demokrat hiik\ımeti olan l?efik • 
Saydam Jıiikümetinc dikte etmektedir. 

Bu uurlu Ye dlsiıılinll ~-eni da.vranı , inkılap Türkiye lııln 
milli blr neft" murakabe"l ılr:ne-.lnl Sl'rİ)'elendirlr, 

l\lcmlcketin yeni ihtiynçl:ın rn l·enl ~:ırtlan böylece sıkı bir 
kontroldan ı;e~irilcrek Türki~·enln lnkıtaıı yolunda. yeni bir l•al-

1
• kıııma. 'e ıslahat lı:lmlcsine hazrrlandı~ına hi~blr şüphe yoktur. 

)f(.'mlekettc milli bir kontrolun ftleal bir ~ekilılc teessü'iline 
do~ru :ıc:ılan bu feyizli ,·c enerjik hamlemizi derin bir \1edan hnz
zı ile \ 'C A HUJ>alı bir Tiirl< ruhu ile tnkip etmly~cck tek bir Türk 
vatandn51 olamaz. 

Ti.irkiycıl<" bu ;l'rni harekrtin hleal bir miikf'mmrllik ,.e ta. 
mamlık alııbilmesl irin cloi;'"nldan doğnıya b:ışYekiiletc mülhak bir 
(Halle dileklrr bUro u) tcsl:.inln faydalı olacağını zannetmekte~iz. 
Bu suretle her tUrlü mc.,lck Ye zümreler arasında ne mııtbuat, ne 
meclis \'a<iıfuiyle ifade oluna.tnıyacak dilekler yurtlda)ar fua-
rıu<rınr'""rlJ~t~ 'e 111Çbtt""fitc1'"0rryct cnm"c ı olmaksızın blldhile. 

bllmeliıllr. • 
J\cza bütün Türkiycde doğrudan doğruya devlet reisine bil-

dirilecek her türlü ~ika~·<'tlcr tc:in J)()!.fa\ann ii<'r<"t almıunaları u-
ulünUn ihcln.cı edllme<ıi de faydalı olacaktır. 

O \akit l•öylü bir yunldaş dahi kabında bütün taf lliUyle 
~ikfıyetlni doğrudan doğruya. dc\·lct rei<ıinc bildirmek hlirriyetlne 
Ye imkanına idC'al bir surette ıo;ahib olaraktır. ................................................ -------·· ... ····-------

ll'ıesi ~ncu Louis'nin böyle düşün· Başa belfl kesildikleri için, bu ka- ribirinden ayrılamaz. Bir diktatör
<le ~.1 

anlanm; çünkü onun indin· til namzetleri ~lacaric.tana, hududa lük hükumeti demokrat devletlere 
~i~e~' "zatı şahanelerini,, eğlen- yakın bir me,·kide bulunan Janka kar~ı hiçbir yakınlık duymaz. Dik
<levıetg: .memur bir adam, nihayet Pürztaya gönderiliyor. Daha 1933 tatörlüğün, kendi haşır.~ bir gaye 
~<lncj d ıçın bir süstür. Herhalde L de, Zagrebdeki bir suikast teşebbü. değil, biribirile ka,·ga eden grupları 
<ıllcı~ı :recede bir alamdır; susacak. sü üzerine, silahların menşei mey- sükunete getirmek gayesile bir vası
\e11 tlacak, caizesini alacak: "Ne dana çıkarılmış, bunların ltalyadan ta olduğunu anlamak için kral A

~d.~ er a?3 Şakir, ne kılsalar ana geldiği anlaşılmıştı. leksandrm son derece yatanpen·er 
<l?..·n/'. ~aır için olduğu gibi ilim a- Yugo~ıavya ortadan kaldırıldı zekası isterdi. Ancak. harp etmiş o. !erin mullerine hasedt eder bir göz· de, yani l\1arsilya suikasdmdan pek 
~l ~·e ıçın de böyle. O da "umuri mı, İtalya Adriyatiğe hakim olmu~ lan bu kralın tecrübesidir ki Yu- le bakar ve halk onun için sadece az bir zaman evvel, kral beni Dedi· 
di i ~r.e k_,~rışmıyacak, çünkü ken- go~ıa,·ya milletinin hakiki müdafi- alkış tut<fn bir kalabalıktan ibaret. niyedeki o güzel sarayına yemeğe 

h· 
1 degıl • Jen"nin itilaf devletleri oldug;unu tir. davet etmişti. Kral, asri bir Bizans JJtr k hem de insan oğlundan şüphe c<li-

İ,jlll ·ı nıı da aksini düşünüyor: ... 1 . d'" .. 1 · k"'nd'le ·1 d" 3 nlayabilir<li. 1 Belgrad sarayında muhacir Rus manastm olan bu saraya çekilir, 
ı.. ' ı:<ln t • . ) o. ar. uşunce erıııe ... ı r ... . . . . 1 . b R sl b.. -·k b" k . .. ··ı ··ı . d k h 
"illağy <ı • alı işlerdir; siyaset ise iman etmedikleri için onları yay- Bütün gayesi kend~nı '.ktıd~r mev 1 ~~· ya~ı cyaz. u~ .ar • uyu· . ~r mer ·e~ın g~ru ,tu erın en ~za -. a-
har1S1 · 1~.lı?1le sanatkar siya~ete mağa kalkmıror!ar. kiinde tutmak olan bır d:kta~or, l~~n ı n~fuz ıcra etmışlerdır .. ı:r.al naıbı- şını dınlerdı. I rcns Havle~ ıle~ pren.. 
Olan ~ .~uç~lm .. sinler; çünkü fani Nurnllah AT AÇ disine model olarak aldıgı dıktator- nın karısı bunlardan bındır. 1934 ( Dcııamı 14 ımcude) 

~ 1ft • ·•.tı4tıi .,.. • • • ~ 'ili'" ... " • 1 ' •• "'"' \ .... • - • • 

1 t · } ın bır kıvmeti rnktur dev-l«ler· J • • 

q\ıe t 1 de fanidir. "Qu'est • ce 
~1?,, ı~t cela qui n'est pas eter· 
ı i~· akat bu dünvanın fani olan 

ı de b" . • 
~a~ e · ır cıhetten ebedi esa-:lara 
1~İerin der. liak, adalet... De\'let 
~ıii~ .karı~ıp elini kirletmek i:.te
ı ,.,ını .,;· ı· 
~~le "'>Y •ren fikir adamı. o e-
ttrııt:·ı·,':. ların da kendisini alakadar 

Kın· · · . ~on 1 ıtırar ediyor clcmektır. 

<lellıok zaı:ıanlarda sa~dan. soldar 
tın İçi ra~ı lenkid ediliyor. l tirazla. 
'·l)~~de ? ğru olanları da \·ar. 
'<ıt· ra ·•lerde söz ayağa düşü· 
t1 • de\'let . . . . 

ctecr'"· . ı.Jerıne hır takım cahıl 
:~')r •gtnı bilmez insanlar da kan 

l· 'e n·h , '11 0,, 1 aret yalnız onlar ha-
' • '1\'0" el ·1· o 1 alı · '·· ~nı 1Vor. y e ama 
k~t i ~t .<lc:no'.tra id" rleğil. m~mle. 
l ıt a~rınc ka~ışm->k i"'temiyen fr 

'arlar ~'~rında . Alimler, c:an;-ıt 
h~'l1e; bt~\ı~ adamları. füosoflar -
kuıe \' Utun dünyada - "fildi~i 
t- · e "ek"l · 

<1 lct ~ 1 meSf>lerdi, cc:kı demok-
~ş g~~ o şilüh·et edilen hal 

1·a"l~a ermezdi. Kendileri siyasete 
~: Son Yı §anlanna yediremedi. 
ti ra da !;. • 1 . • h"ll eline . dyac:et ış erının e ı e· 
"~~·et d~~rnemesinden kendileri 
~lırn Cdıyorlar. 

~ ni haı~danı, !:anatkar adam ken· 
~a "t cı~ ~kabul ettiremezmiş: halk 
j."':a}'ıpu}unceu insanları daha iyi 
'tıt!i f°ık~nlan takbih edermiş ... Ya 

r ırlerj . f , • d .. h ~·o~ a nın azıletın en şup e 
t ., '> • r; Yahut insan og-;luna inan
' ··a" n 
· ! ... li. aha cioğru<;tı iki5i bir-

enı kendi kendilerinden, 

Yeşilay rakısı 1 
~ !'1111S.\RIX Pa,abahte fabrikası 

1 meğer harıl hani yeni bir rakı 

kı>~ntc mc::~ulmii~, tc<'riibelcr yapıp du
ı uyomrnş. 

Gnı:c ll'll'rin hnhrr nrcli~lne göre ni
hayet 41 dcrecelil• l.ıir rakı formülü de but 
marn mu\'nffal< olınu5 ... Falmt, doğru .. u, 
lınyrct ctııwmek lmbil c.lci:il: Ilu İ') nasıl 

olacak? Bizim blldi~mlte ~öre (iyi ralu) 
.iO derccciik r:ıkıya denirdi. 9 derece a~a. 
~ılık ral,;ının i~·iliğl, gnliba, artık insana 
lılçl ir suretle dokunmaması, akıllı uslu, 
n:ıııı:ızında nly::zında tıir r:ılu olması nıa

ıııısına gelecek! .• 
P:ıh:ı. ... ı ,·ar: 
inhisar ,ıo clr.rcreılrn :ışağı da ralu 

~ :ııımak m<''i<'lcsile mcş~ul oluyonnuıı. 

,\nla-;ılnn hilınm:ıh rakının der<'ec"'i 
dü~'ü1'!;e nlilı b:ı5ına selrccl\ di~·c umulu-
~·or! .. 

İ~ i aın:ı rakının ıl:ı bir haysh'cti \ar. 
ister nıi ... iıılı lm5 ynralıın derkrn ~öz ~ıka-
rıbın: nerl'CC.sİ btı derC'<'C Jliiften bir hal:) 
lndirilı'ildcn o;;onn1, hu c;efcr bira i~enler 
de rnkı irmeye bn.,lasınlar ! ... 

* * * 
Halk tipi radyosu anlaşıldı! 

B lR dakikada dünyada neler oluyor?,, 
sii tun larıncla ~öyle d rııiliyor: 

- neyniııi~ l.ılr dal.ikada 1800 elek. 
trik clulı:;a:.ı nc;;rrdiyor!.,. 

Turnam! Çok şiil,ür ı:;a:ib:ı h:ıllellilıli: 

Şu a~·lardanberi sli~ len en halk tipi rad
yosu l.ıu olal·alı: ı .. 

J ~imyevi bir deniz 
bulundu 1 

G üztl::'\O ~C\dlğimin ilmi! ... O olm:ı
s:ı insanlar• hali dumandır. Bak-

ı;an17a: Atatürk kiiprüsü dubalarının su 
itinde bulunan alt kısımlarındaki boyalar 
bozulmu:J. lfa~·ret etmişll'r: S ay gibi kı· 

sa lılr zamanda bu boyalar nao;ıl bozulur 
diye! .. 

Bunun sebebi etrafında. müteahhitler 
tetkikat yapmışlar. Xihayet ilim saye in• 
de ~u anlatoılmış: 

Haliç .,oları boyaları bozuyormuş! ..• 

Hani bo~·aiı mürrkkcbleri çıkarmak 

iı;in (km' etli c;u) manac;ına ~eltn bir (o 
fort) kullanılır ... 

Deme);; bilint Jlalirin suyu o fort!. .• 

* * * 
Asfalt ve lstanbullular ! 

D OGRUSU kıymetll \allmilin birinci 
d crece bir nıl1.ahc:ı oltluğunu bil. 

ıniyorduk. Gazrtelcr ı .. taııhul yolları i~ln: 

- Asfalt isteriz! Asfalt bterlz! ..• 
Diye kıyamf't koaprclılar, Belediye 

tuttu, Babıiiliden asfalt dfü•emeye başla

dı; birdenbire ~nzctedlcr, yüzlerine ölit 

topraj'.;"I erııllnıl5 gibi sus ııus olu\'erdi-
ler! 

Asfaltı ağ'Lına alan bir gaıeteci, yedi 

<ll'fa ağzını ı:alkalıyacak bir duruma ı:ir

dl ! .. 
Şimdi Babıiilltle bir aılnmı bastan aşa. 

ğı Si\ amak mı i:,tlyorsun. SütunJarla yau 
yazmağa mzum yol.: 

- Asfalt! ... 
De, kiırl ! ... 

Zahir ~öıümüz korktu da gaı.ctelcr

de kaymakamlar emrine 180 bin lira yol 
tamiri parası <laha tnhsi.,; edildiğini oku-
yunca l~imizdrn ~ayrİ ihtiyari: 

- llu~·ur, yaz \'aktl yine fuzuli rnl\'i· 
rar ~ıktı ! dedik. 

Oyle ;\a, ondan ~onra bi7. İstanbul 

Iıalkının tamiri Jazımgelecck ! ..• 

* * * 
Alakadarlara ehemmiyetli 

bir tebliğ 

G
,\Zt;TEI.t~RDE 8)1tcn :;;ö~·le an
ıa,ılmaı bir harndl':i okuduk: 

")le ire yf'rlerlne gidt•n yolların toz-
dan kurtarılması iı:in icab rden tedbirle'. 
rln almnıa.c;ı alakad:ırlara teb!iğ olunmu:;. 
tur!,, 

t .. tanbulda me .. ırclere giden yüzlerce 
biçare yollarm toztlnn kurt arı lnı ast için 
alakadarlara ( ?) tebliğle alınacak nr ;;hl 
tedbir olur, dip• hayret Nlrr<ilııiı, değil 

mi~ •.. Belcdiyedlik lıilmlyo,..,unu:r. ıla on-
elan! .. 

Ala]rnclftrlarm al:ı<'ı(J•lıln ff'dlılr ~

dur: To:r.farm fMbı H!:ltlle \'C alakacfarln. 
nn ~Ö:t.l"n (ini'.,:le yol<'ular t:ır:ıfmclan ka. 

milen eıııilnt<'"I !... ... 

Mim 

3 

Düşündüğüm gibi: __ ... ___________ __ 
Otobüslere dair 

Yazan: SUAD DERVlŞ 
Vapur ,tramvay, tren gibi oto. 

büs te bir şehirde, o şehir halkmı 
bir yerden bir yere taşımak için 
kullanılan bir nakil vasıtasıdır. 
Vazifesi, mümkün olan sür"at ve 
mümkün olan istirahatle bu işi ba 
şarmaktır. 

Muayyen saatlerde seferler yap • 
ması, durak yerlerinde, yolcuyu 
alıp indirmek için icap eden zaman 
kadar ıdurması, rekabet yüzünden 
başka otobüslerle yarış edip yol. 
cularınm hayatını tehlikeye koy. 
maması liizımdır. 

Halbuki İstanbul otobü&lerini 
işleten vatan.daşlar, bundan evvel 
de müteaddit kerre işaret ettiği· 

miz gibi bir nakil vasıtasmın tabi 
olması lc'izım gelen bu şaı tların hiç 
birine riayet etmemektedirler. 

Onlar için otobüs işletmekte ca
ye sade kar etmektir. Bunun için 
işittiğimize göre kullandıkları şo. 
för ve biletçilere gündelik verme~ 
yip satılan bilet adedi üzerinden 
bir yüzde bırakmaktadırlar, Bu 
suretle gündeliğini doldurma~a 

çalışan betbaht şoförle, betbaht 
biletçi, her durak yerinıde, dakika· 
larca durarak bir Mahmutpaşa es· 
nafr dükkanına nasıl adam çağı ., 
rırsa, otobüsün meziyetlerini aa. 
yıp dökerek müşteri bulmağa ca· 
balamakta ve karamela satan ço. 
cukların inadiyle geleni geçeni 
tazip etmektedirler. 

Şehrin çehresine komik bir man 
zara veren bu sahnelerin kötülü. 
ğü yalnız, İ&tanbul şehrini iptidai 
gösterdiği için şayanı tenkid de
ğildir. 4yncada otobüs yokulan
nın gündelik işleripi altüst ettiği 
için de tenkide layık olan bir §ey. 
dir. 

Bir vapura yetişmek için Şişii· 
den tam vaktinde otobüse binen 
bir yolcu eğer boş bir otobüse te. 
saldüf ederse onu doldurmak için 
cabalayan şoför ve biletçinin gay. 
retile hemen her ldurak yerinde 5 

dakika durarak ancak kararlaştır
dığı vapurdan sonra ikinci vapura 
yetişebilmektedir. Eğer dolu bir 
otobüse tesadüf ederı;~ o zama:ı 

da şoförlerin yarış yapma'k itiyadı 
yüzünden Şişli ile köprU arasrncla 
dört defa hayatını tehlikeye arzct
mektedir. 

Rast gelen vatandaşa şc!1irde o. 
tobüs i~letmesi için ruhsatiye ver· 
mekl~ hata edilmi!tir. Otobüs iş• 
!etme müsaadesi, scı"mayesi yerin. 
uc olan ve kullanjığı memurların 
k.ızancını kar üzerinden değil, 

kendi kasasından ödeyebilecek ik· 
tidarda bulunan müesseselere ve
rilir. Şu veya bu v::tandaş birkaç 
kuruş kazansın diye bir şehir hal. 
kr:ın rahat::az c':iilmesine cevaz 
yoktur. 

Bir ~ok hayırlı teclbir ve faaliye· 
.ine §ahit olduğumuz müteşebbis 
::.:i v-e bei::.Xyc rcisirnizdcn şu o· 
tobüs seferlerini de irttlıama so. 
kacak bir çare bulmaıınt dilerit, 

S"tt DERViŞ 
~ 

Merkez liman 
teşkil ah 

1 stanbul kadrosu kısmen 
anlaşıldı 

Deniz Ticaret Müdürlüğünün 

lağviyle yerine kurulacak olan 
merkez liman teşkilatı bir harl
randan itibaren işe baflamakta .. 
dır. 1stanbulda bulunan merkez 
liman teşkilatı için bazı tayinler 
yapılmıştır. 

.Merkez liman reisliğine ldeniz 
ticaret mü.dür müavini Refik, reis 
muavinliğine bugünkü liman reisi 
Hayreddin, liman kontrolörlüğü

ne Bandırma liman reisi Zühtü, 
idare ş:fliğine Şevket, muhabere 
şefliğine SeHihi getirilmişlerdir. 

Deniz Ticaret müdürlüğü ida19 
şefi Rasihte terfian Ankarada ı-. 
be ıtlr.l:.lrlü!üne tay:ia ecfümiı*' 

Yeni teşkilat bütçe ve kadrola
rının bugün alakadarlara tebliği 
beklen -nektcdi:-. 
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Parti Kurultayı açıldı 
lstanbulun su meselesi 

Belediyenin hazırladığı proje 
Baştarafı l ıncidı 

c:e şahsiyetlerinizi muhabbetle se
lfunlanm. Sizin derin hislerinize 
tercüman olarak, bir ferdi olmakla 
müftehir olduğum Türk milletini 
saygılarla ananın. Büyük Parti Ku
rultayının kahraman müessisi sevgi. 
li Atatürkün, aramızda bulunma· 

masmdan derin \e sonsuz bir elem 
içindeyiz. Atatürk büyük milli da
va}'l vücutlandınrken kurultayı a
na temel ittihaz etmişti. Kurultaya 
derin itimadı vardı. 

Büyük partiyi, san;ılmaz rejimimi 
zi ve ic:tikbalini temin eden Ebedi 
Şefimizin bu hatıra~ını taziz ıçın 

Kurultayı beş dakika sükUta da.. 
vet ediyorum ... 

Milli Şefin nutku 

lsmet lnönü beş dakika hazin sü· 
&Ottan sonra bu tarihi nutkuna sık 
sık alkıs sesleri arasında devam et
ti: 

'' -Sayın arkada~larım, 
B~inci Büyük Kurultayı, bütün 

,atanın üzerini kaplıyan yüksek 

~ahsiyetlerle açıyoruz. 

Partimiz, bütün vata.ndaşlara mü
savi hizmet ve emniyet şartlarım 
fiilen temin etmiştir. Türk milleti, 
iftihar edi!ec.ek siyasi olgunluğunu 
milletler arasında tebarüz ettirmiş
tir. (Şiddetli alkışlar). 

Türk milleti cumhuriyet rejimin. 
öe en büyük yükseliş imkanım bul-

' 
muştur.,. 

Milli Şef, son seçimle partinin ha
kiki bir yolda vatan mukadderatım 
ele aldığını, partinin yüksek ideali
le millet \"ekillerinin ideallerinin 
mu\•affakiyetle birleştiğini, partinin 
bu yoldaki fikirlerinin daha geniş 
mikyac:ta tatbikine çalışılacağını i
şaret ederek dedi ki: 

"- Siyasi hayatta tecrübe ge. 
çirmiş adamlar olarak halk idaresi
ni kemale getirmek idealimizdir. Bu 
yolda emniyetle, azimle çalı~ıyoruı. 
Bizden sonra gelecek vatandaşlara 

memleketi daha iyi bir halde bırak
mak başlıca emclimizdir. Yeni halk 
idaresinin ba.şhca prensipi her ne\'i 

işe halkın samimiyetle iştirak et
mesi, hakiki ve :milli bir mürakabe-

nin tesi:sidir. Parti ve belediye inti. 
haplarında halkın muhabbet ve iti
madını yoklamak ve kuvvetlendir
mek karannda}'IZ. 

Büyük Millet Meclisinin faaliye
ti vatandaşlara hakiki bir huzur 
verecek tekamüldedir. Bütün halkın 

seçimle:c yakın alftkac:ından Mecli
sin açık mürakabesi ideallerile, a. 
narşiye mahal vermemek zaruretle-

1rinin beraber yürüyece{:,rine inanı-

yoruz.,. 
lsmet İnönü, sözüne devamla 

parti ile meclis arasın.daki ahengi 
muhafaza etmek zaruretini gözö -
nünde tutmakla beraber mecliste 
müstakil bir grup teşkilini dil -
3Undüklerini, inzibat ve intizam 
içinde huzurlu çalışacak bir müs 
takil grubun meclisin ldaha iyi 
çalışmasına amil olacağını: millet 
işlerinde, birliği kuvvetlendirece
ğini işaret ederek dedi ki: 

" - Parti teş'kilat ve Halkevlc
nnın içtimai tekamülünde, 
çalışmalarını teşvik etmek istiyo • 
ruz. Nifakı ve her türlü fenalıkla· 
rı önleyecek, her türlü Umitleri 
kuvvetlendirecek bir milli mcka -
nizmada partimizin esaslarını bu
lacağnnıza kaniim.,, 

Milli birlik 
Bunu müteakip memleketin her 

tarafındaki parti faaliyetlerinin 
idare merkezinin l:laimt müraka
bcsi altında bulunduğundan b~h
seden Milli Şef, partinin geçen 
kurultaydanberi tahak'kuk ettirdi. 
ği dileklerin ve işlerin, kurultay 
üyelerinin ellerindeki hülasalarda 
gösterildiğini işaretle gittikçe ar
tan bir h yecanla sözlerine şöyle 

!devam etti: 

''- Güzel vatanın her ıahada 
geniş mikyasta yükseltilmesi ve 
kuvvetlendirilmesi, durmak bilmi
yen bir gayretle devam etmekte· 
dir. Vatanın her tarafında dağıl

mış parçalardan mürekkep olan 
vatandaşlar bir aile gibi biribirle
rile sıkı bir alaka ile bağ -
lanmış muazzam bir kütle 
olmak yolundadır. önümüzdeki 
senelerde bu yolda çalışmalarımı
zı daha parlak bir hale getirece· 
ğiz. Hükumetin icraat programın
dan bir iki noktayı büyük kurul
taya arzetmek isterim: 

Niifusumuzun çoğunu teşkil e
den köylümüzü gerek tahsil, ge
rek geçim hususuw.la yükseltme. 
ği başlıca hedef tutuyoruz. Bu 
noktaya çok 'kıymet ve ehemmiyet 
veriyoruz. Kat'i olara1c inanıyo. 
rum ki; o gün, milletimizin her 
sahada yükselişi, bu gün güç ta
savur olunacak !derece.de yüksek 
ve heybetli olacaktır. 

Siyasi vaziyet 
Aziz arkada,lar; 
"Memleketin müdafaa kudreti· 

ne verdiğimiz ehemmiyet, millet
ler arasındaki son vaziyet dolayı. 
ısiyle bir kat daha artmı§tır. 

Bütün dünya bir emniyet buh
ranı geçirmektedir. Bir çok mil -
lctler beklenmiyen fırtınalara ma. 
ruz kalmak cndi§eSİ içinde huzur. 
suzdurlar. Halin en büyük tehli
kesi budur. Bu tehlikeli vaziyet, 
böyle devam edemez, Bu hal, ya 
insan cemiyetlerinin ıuursuz bir 
surette biribirlerinin boğazına a· 
tılmalarma sebep olacak, yahut 
aklıselim galebe çalarak müşte -
rek bir insaniyet hayatı tee11üı 

edecektir.,, 
Milletler arasında. emniyetin 

nvdetini temin e~ece'ic t!fihi neti
ce elde edllin~ye kadar her mil -
Jetin yapacak hak ve va. -
zifelerl olduğunu tebarüz ettiren 
Millt Şef söz.Une devamla: 
"- Sar.sılmaz olarak ana pren

alplmiz, nUfusu çok milletler gibi 
nlifusu az milletlerin de milli ve 
müstakil bir hayata milstahak ol
duklarını &mlmt olarak kabul eL 

mektir. 
İnsan cemiyetlerinin, büyükleri 

t.arafmdan yıkılmuı nazariyesini 
biç bir yer için kabul etmiyoruz ve 
etmiyeceği%. (Bravo 5esleri ve sil.. 
rekli alkqlar). 

Her milletin, ıuuruna dokunul
maz ve müstakil olarak yaşamuı 
hakkı insanlığın müspet bir akide
si olmalıdır.,, 

Türk İngiliz paktı 
lsmet lnönli beynelmilel milna

sebetlerimfade Türk milletinin zih. 
niyetini, diğer milletlerin emniyet 

davalarile teşekklil eden cephede. 
ki vaziyetimizi ve siyasi anlaşma-

larımızı bu zaviyeden ıörmek lA. 
zımgeldiğini i,,arct ''e Balkan pak_ 
tını bu maksatla kurduğumuzu te
barüz ettirerek demiştir ki: 

"- Tilrk - lngilis ittifakı, hiçbir 
tecavilz fikri beslemiyen mUute. 
rek insanlık ve emniyet ideali için 
yapılmıştır. (Çok 3iddelli ve devam 
lı alkışlar, bravo sesleri). 

Bu mlişterek sulh idealini takvL 
ye edecek diğer tanhhUtlcrden de 
çekinmiyeceğiz. Biz komıularımızln 
her türlü ihtilAfları hallettik. Em. 
niyetleriyle samimi olarak alA.ka • 
dnrız. Komşularnnıu gelecek teh
likeleri, biraz eonra. bize gelecek 
tehliekler gibi telakki ve tedbirle
rini zamanında alacağız. 

Biltün samimiyetimizle bildirmek 
isterim ki Sovyellerle münasebeti
miz her zamandan ziyade aıcaklır 

ve karıılıkh itimada müstenittir. 
Fransa ile müzakerelerde esas 

prensiplerde bir anlaşma olmuştur. 
Hatay meselesinin hallinden sonra 
Fransayla. anlaşmamızı hiçbir kuv. 
vet bozamıyacak ve durduramıya.. 

caktrr. 
İki milletin mukadderatmı o ka

dar mli§terck g!SrUyonız. BugünkU 

vaziyette mtidafaa vasıtalarını baş· on bire beş kala sona ermi§ti. 
hca gözöl\ilnde tutuyonız. Tilrki - Değişmez Genel Başkanımız, 

~·e bunun ehemmiyetini müdriktir. Kurultay azalarının büyük se
Türkiye ııuurlu ve kuvvetli varlığı vinç tezahürleri arasında kürıü • 

Ankaraya verildi 
ile yalnız kendisini korumakla kal- 1 den indi. 

ıiııyor, insanlık ve sulh mefküresL Kurultay reis vekillerinden M. 
ne de hizmet edecektir . . Yeni bir Abdülhalik Ren.da, 'kurultayın se· 
boğazlaşma olursa, Tilrk milleti bu çimine teşekkürle mukabele ede-

sularının Taksim ve Halkalı 
kullanılması da Kırkçeşme sulan 

mlicadelede kendisine düşen insa - 1 rek · a t · t" R , rıy se yerıne geç ı. uzna:ne 
niyet vazifesini hiç korkmadan hak td d"l v • • •• ı· k 

gibi yasak edilecek 
la damla akmaktadır. Bir teneke 
su almak için çc•me basındıı iki bil 

. ye evam e ı ecegını ıoy ıyere 
kıyle ve tamamiyle yapacaktır. ı • • . İstanbul belediyesi şehrin en 
Türk milleti yüksek idealine ve I nıza~~amenın 36 ıncı . maddcsı büyük dertlerinden olan su mese
kendisiylc beraber bütün insaniye- ı mucıbınce kurultayın dılek, he- lesini kökünden halletmek üzere 
le faydalı olacak. göz kamaştırn - l sap ve diğer encümenlerinin inti- hazırladığı t.ali:natnameyi sıhhat 
rak kahramanl~~lar için tamamile j hapları yapılacağını bildirdi. Bu \'ek8.lctine vermiştir. 
hazırdır ve katı olarak karar ver- intihapları müteakip, parti genel Vekalet talimatnameyi tasdik et-
miş bir vaziyettedir.,, tikten sonra t.atbikına ba§lanacak-

sekreteri Fikret Tüzer imzasile 
Bundan sonra Milli Şef bravo tır. 

sesleri ve §İddetli alkışlar arasın- verilen takrirde, geçen kurultay- Yeni esaslara göre, Talislın ve 
da tarihi ve büyük nutkunu şu söz. danberi dört sene zarfınıdaki tec- Halkalı sulan da, geçen sene tifo 
lerle bitirdi: j rübelere istinaden hazırlanan tü- salgını esnasında kesilen Kırkçeş. 
"- Hiçbir milletin yaşamak hak-, zük (nizamname) tadilat projele- me sulan gibi kullanılması yasak 

kını az takdir etmek hatasına düş- n· d"l ki . .. k 1 edilecektir. 
• v• • •• •• •• ve 1 e en, genyon uru un 

mıyecegı, herkesın yeryuzunun Şehrliı umumi suyu olarak yal. 
nimellerinden istüadcsini tabil hesap hülasaları kurultay:,_ arzedil nız Terkoıı ııuyu kalacaktır. Men -

~örüyoruz. 1 di. balarında ııaf olan ve yollarda ge-
Sevgi~i arka.daşl~r~m, ·~· • Bunlar ait ~ld~klan encümenle lirken kirlenen Kırkçeşme, Taksim 
Temsıl etmekle ıftıhar ettıgımız re havale edıldı. Umumi iiiare ve Halkalı ııuları, temiz bir hale 

Türk milleti, asil insanlık / ailesi- 1 heyeti raporu okundu. Ebedi Baş· getirilerek Terkosa katılmak su. 
nin kuvvetli bir mesnedidir. Kıy- retiyle şehrimize isale olunacaktır. 

kan Atatürkün muvakkat kabrinin 
meti ölçülmez ve bulunmaz bir Belediye, terkos tertibatı olmı. 

Kurultay namına divanı riyuetçe 
nimettir, milletlerin iyi geçinme· yan cami ve fabrikalarda da bu_ 
leri için tesiri inkar kabul etmez seçilecek bir heyet tarafından zl- günlerde tesisat yaparak buralar
bir kıymet ve kuvvettir. yaret edilmesi, manevi huzurlarına dan ruğer suları kesecektir. Ter -

Vazifelerimizi iyi ifa etmek aş!<t Kurultayın tazimlerinin ulaştınL kos geçen yerlerdeki gıda madde
bütün arzularımıza hakimdir. Par ması ve çelenk konulm&!'I hakkın.. lerl satılan dükkanlarda kuyu ve 
timiz bunu en aziz borç tanımak. daki takrirler kabul edilerek çar - sahnnç suları kullanılmıyncaktır. 
tadır.,, şamba gUnil saat 15 de toplanmak Tifo gibi 5arl hRstaltk çıkan evler. 

.. ~ :su 
{;uk saat beklemek laznngeliyor. 
yüzden sabaha kar§ı saat ikidC. 
ı;eşmeye gidenler görülüyor. BU ,·s 
ziyetin düzeltilmesi haklı 01::ırıı1' 
isteniliyor. 
Djğer taraftan belediye, lst.anbll
lun şehrin menba suları ihtiya.eil

9 

de ehemmiyetli surette meşgul ol.. 
maktadır. BugünkU vesaitle şehre 
getirilen mcnba suları ibtiY•c' 
karşıhyamıyor. Bu sebeble hetn sıı 
pahalı satılıyor, hem de bazı yer
lerde adi sularla karıştırılıyor. JJ~l 
ka bol olarak i>i su temini i~i11 
Kağıthane köyünde mcl'cut Jsaı· 
ma suyundan istifade edilmesi ıcıı· 
rarlaştırmıştır. 

Belediye ve Beyoğlu kaynınkatJl' 
lığı Kağıthane köylülerine mUzB • 
heret ederek Şişli HUrriyet abide5

1 

clvnrrna kadar boru döşetme!> ııu· 
retiyle bu suyun Beyoğlu mın~s· 
sına dağıtılması kolnylaştmlıiitl ' 
lır. 

Nutuktan Sonra de mevcut kuyular da kullanıl. 
Uzere saat 11,15 de içtimaa niha-

Bu maksatla hilrriyct abidesi ci
varında bir çeşme ve bir su del"'' 
su inşa edilmiştir. 

maz bir bale sokulacaktır. Bir haftaya kadar bu çeşme ,çı· 
25 dakika süren nutuk tam saat yet verilru. Bu münasebetle Kırkçcşme sula- lacaklır. Bu su, diğer menba ııul'' 

nnm kesildiği mıntakalardnki ter- n derecesinde i>i olmakla. bet& ' 
kos çeşmelerine bol su vermek lü- ber şehre daha yakın bir yere f' 
zumunu, belediyeye hatırlatmak is tirilmiş olduğundan ötekilerdell dJ 
teriz. ha ucuza ve damacanalarla satıl" Danzigde 

32 · nazi tevkif· 
Son günlerdeld-bazı şikAyetlere bilecektir. Bunun tesirile di~f 

gore, ~tııam a :ınmtllKa~aaırı m '"'"' .,..,,,,.. ...... un; ucuznn.ı;;;-ı 
T~rkoa c;eşmelerlridc .su adeti\ dam ihtimali vardır. 
~~~~~~~~.;.....::..:~~~~~~~~--_./ 

fi rad Amerika 
• 

ın edildi . siyasetinden ay rıl ıyo~ 
Alman propaganda nazırı Göbbelsın Amerika Hariciye Nazı rı mühim bir nutuk söyled1 

Haziranda Danzige gideceği bildiriliyor "'Ferdlerin ve milletlerin hayatl arırı 1 

Varşov.a •. 28 (A.~.) - ~~lonya Bunda~ başka~ ~a~z!g .~asyo tehdit eden bir devirde yaşıyoruz, ,, 
gazetelerınm Danzıgden ogren • nal sosyalıst partisı reısı Forster . . • tl• 

diklerine göre Danzig makaınatı ve ayan reisi Greiser yortuları Şıkago, 18 (A.A.) - Amenka lamaz. Fazla olarak infirad 51)"1 , 
nazi faaliyetlerinden dolayı 32 ki H. ariciye naz_ırı. Hul, b.ir nutuk .. tinin memleketi harp muhatar31;ı.ı1,, 

geçirmek üzere şarki Pn.ısyaya _...,ıı~ 
..iyi tevkif etmişlerdir. Bunlar al. ırad ederek ınfırad plotıkasına hu na karşı hima'-·e edeceg~inc jnawv: 1 " gitmişlerdir. - " ı;t tı haftadan üç seneye kadar muh cum etmiş ve beynelmilel mesai da doğru değildir. Hiçbir memJe. • 
telif hapis cezalarına mahkum Lehistanda bir mahkümiyet birliği siyasetinin müdafaasında göz dikmiş olduktan §eyleri kU'~~· 
olmuşlardır. bulunmuştur. le elde etmek irin baska nıeırıtel> 

H · d · · k" ... • -'arl~ 
Diğer tnraftan "Guniec Vars . atıp emıştır 1 : !ere meYdan okumağa ve oıu •• 

zavski" gazetesi Alman propa - Varşova, 28 (A.A.) - Polon. "- Fertler.in ve mill.etlerin. ha- boğuş~a amade milletler ye01l 
ğanda nazırı Göbbels'in 7 hazi- ya tebaasından Alman Bertold yatlarını teh~ıt eden ~ır. de.vırdAc zünde mevcut oldukça, sadece s~ 
randa Danzige gelerek nasyonal Polonya devletini ve devlet rei. yaşıy~r~z ... Şıddet t.~hdı.dı, bır .~a- arzusunda bulunduğunu ])eyatı , .. 
sosyalist partisinin tertip ettiği sini tahkir ettiğinden dolayı do- bus ~ıbı dunyanın uzerıne çok- mek suretilc kendi sulhunu t~b 
spor şenliklerinde bulunacağını kuz ay hapse mahkum olmuş • müştür. Gayelerine ulaşmak için ed b ·1 it nda sııı ~ cmez ve u şeraı a ı ,_ 
ya1.m.aktadır tur. müsellah kuvvet kullanmaga ama d k lr rrıutB\ 

. de olduklarını ilan eden ve bu su- mtety abn ok·uyba.na ze ıUanetAn-ıitı oW" 
a an aş a ır sure e ~;..-

' n g i 1 tere ayda 5 b i n ~;~;::~:::~:~!.~~;:.:!~! ;: ··;;~;ise verilen tezkerel•~ •. 
buriyetinı:le bırakan devlet adam- Vaşington, 29 (A.A.) - 11~)1<:' tayyare yap 1 yor ları misli ~örülmemiş bir mcsuli- rafından ayan ve mebusan. ıtt tt'"' 
yet yükü altında bulunuyorlar.,. !erinin hariciye encümenierıne. ,:, 

H h 1 d t 1 t 
Hul, bir harbin ne gibi felaket- di edilen tezkerelerin hükuOlc~•.0 ;ır 

arp a İn e ayyare İma a 1 lere bais olacağrr.ı ehemmiyetle yasetinde mühim bir deği~i~IÖ'ttif-

senede kırk bl. nı· bulacak kttr~.dettikten sonra şöyle demiş- sule gelediğine bir delil teşkıl ~;f. 
siya i mahfellerde söy!enınek\1~r 

"- Daha şimdiden cihan esli- Hul, infiradçılann tezine. f1 
•• t\'ıı 

Londra, 28 (A.A.) - "Sunday tayyarelerinin b~ veya altı haftada h · ıt.t • ·· ·· d · enerJi- _1, rı .. a ıma et :. yuzun en ınsan le hücum eden dün akc:au~1 • 
Time~,, yazıyor: bir kere tecdidine imkan hasıl ola- ı.ı ( ıi ve maddi vesait ve menabii bil- ile bu tezkereleri teyit ctıtıi~U··/ 

lngilterenin halihazırda ayda beş c.ıktır. yük z~rarlara uğramıştır .. , ~ 
bine yakın tayyare inşa ettiği sa- !ngiliz ordusu tayyarelerinin kıy- Hatip, Amerikanın milli iktısa- , dİ 
li.hiyettar mahfellerde söylenmek- meti ve teknik evsafmdan bahseden diyatm inkişafı hususunun buna Kömürden zeh ırl ~~\l' 
tedir. gazete llavker - Hurricane avcı tay uyıun bir harici siyasetle müte- Haydarpaşa istasyonundıı.ltı ~ıJ 

lngiltercnin tayya~e inaf(llı son >•arelerinin en seri Alman tayyare· rafik olması lüzumuna binaen ek· fede bulaşıkçılık eden ı:etliııısJI' 
aylar zarfında o kadar 1nkişaf et- \erine faik bir süratle uçabildikleri- seriya yek.diğerine tabi ve merbut Dursun oğlu Hamza yaktıf;I. ,-e 
miştir ki program mucibince altı ni kaydetmektedir. olan bir çok ldahili ve harici mese gal kömüründen zehirlenı:nı~ -t•' 
ay sonra yapılması lftzırngelen in. Sunday Times, hava nezaretinin lerle karşı koymak mecburiyetin- baygın bir halde Nüınune Jıll"' 
~at daha ~imdiden ikmal edilmiş- herşeydcn ewel memleketin müda- de olduğunu söylcmiıtir. Bunun nesine kaldırılmıştı~ 
tir . faasını temin için avcı tayyareleri- aksini düıünmek, esaslı bir hata- ı ıı . ~ ı~ 

Bu gazetenin bildirdiğıne gore nin inkişafına ehemmiyet -.erdiği. dır ve bu hata infiradın sebebini Gazi Osman paşa orta ck\ıııoD 
lngilterede ve dominyonlardaki ge. ni hatırlatmakta ve lngilterenin doğurmaktadır., , birinci smrfmdan ı.ıo.38 t~ ~11)' 
ni~ mikyasta inşaat projeleri tahak- yakında bu tayyarelerden istenilen "- lnfirad siyasetinin büyük aldığım 77 numaralı Belge~ ,~~ı· 
~uk ettikten sonra harp zuhurunda miktarda inşa ettikten sonra bom· ,milli meselelerimizin hallini daha betUm. Yenisini ıı.lacağunds11 

Ingiltere senede 35-40 bin tayyare bardıman tayyarelerinin miktannı ziyade kolayla§tıracağma inanmak- 15inin hilkmU yoktur. t 

inşa edebilecek, bu suretle ilk hat da arttıracağrnr il~ve etmektedir. tan daha felaketengiz bir \'ehim o- n~lktaşta Sedad .ı\löf{fl) 
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tiJQJöıırSı.TıiW 
lspartada gülyağı ve 

Bl~ileir~;@@r•~ 
Coğrafi vaziyeti dolagısigle halıcı lı k faaliyeti 

Gu:ıerin kilosunu fabrika bu yd 6 kuruştan 
Alacak. ikinci bir yün ipliği fabrikası ku
ruluyor, hah imal41ı arllyor. Yeni inş aat 

Yugoslavya ihtiyatlı bir 
_,..., .. - .. siyaset takip ediyor 

Başvekili· Yu~~~lavy~nın Parls .. elçi~i ' ~~~ 
muhım hır nutuk soylad ı !Ç~R~~' "ne içınde ıoh•imiıde J:• 

• • 
mızın 

nutku 
Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil 

.doktor Refi~ Saydam bu akşam 
ı radyoıda Cumhuriyet Halk partisi 

ıpartanın baş maTısuW gülleri iş liyen gülyağı fabrikasından görüııüş kurultayına dair bir 'konuşma yap-
~ ~~ hi ta, (Hususi) - Havaların içme suyu t~siaatının ü~ünc ii kıs. . . . . 
raı ya~ 1 k al ı.:ı Bı§Vekılımızın bu konuımasını 

Ilı . ol§ ı ve ap ı uevam et- mı ır.ünakuıya konulmuft\lr. Bi - ğ .:ı • 
eaı bu y 1 .. 

1 
. . • 

1 
a§a ıya 1.lCrcedıyoruz: 

\' ı gu meV111mının sparta rinc.i kıaımda mcnba :uları birle§· ., . · 
c Çevresi • · k f d 1 la v - Azız yurddaşlarım; 

ıı~ ; ıçm ço ay a ı o tagı tirilerek snerkeı depolarında top • c h · H Ik p · . 
"lilldini ve k . . um un yet a artısı yann 
ta . rme tedır. Bır hafta son lanmış, ikinci kısımda lda ıu §ehin A ka d B · · bil .. k k 1 n Çıçcklcrin toplanmasına başla • hnıtanbaıa iıtuyona kadar kate • n ra a eBşınchı~d· yu uı:u ta· 
acaıctır B b' d f 

1 
yını açıyor. u a ıse şunu .ıfa.de 

,.. • u yıl ır ay an az a den büyük demir boruya alınmıJ · ..ı .. v Urccck ola k . . h c';;ıer: Turk vatanının her bucagın. 
hLJa n ampanya ıçın azır- ur. 'Oçüncü kmmla da birçok bü. d ·ı· .. d ·ı .. . 
~ ra. b:ı .. 1 an ıeçı ıp gon en en mumeasıl • 
,... ~ anmışır yük sokalara demir borularla kol· 1 d 
•rLcbusu B K. al .n al •

1 
er, evleti idare edenlerle bir a-h' . muz • em un ı e lar uzatılac.aktır. 

ltlılrtc cch . . 1 s·· raya gelerek geçen yıllarda başa. 
ba ,_ ~ nmıze ge en umcr - 1 .. ·· u d k' d" 1 · · 
n~ umu .. d.. . . B rı an ve onum z e ı ort yı ıçın o m mu ur muavını . M I k d d ba . 151llan ve z· b k · 8$ a yolun a e §Clnlması gcreklı olan mem-

ıtı•· ıraat an ası zıraat J k · 1 · · ·· ·· .. k b ~ 
uıaviri B H'km b d A B 

1 
c et ış erını goruşup arara ag-

labey nahi ' .ind
1 

et ki~klra a ve • İ r Otom 0bİ1 e lryacaklaıidır. Bu itibarla kurulta. ili yes e tet er ve ye. 
1 

. 
lllahsuı ·· · d lt:'k lıl 1 ym t op anışı mılli hayatımızın en 

h•·b uzerın e a " a ar a f • k ı f f • ı· k ,_l d · · · r~ ihaUer yapmışlardır. ilk beş mO 051 e ?ız 1 ayna& ~r~n a~ ?1nnın fa. 

Lorient, 28 (A.A.) - Müttefik böyle bir ihtıl~f surfiilc umwnilc· 
şark ordusu eski muharipleri fede- ~bilir. Yugoslavya bugün takip et. 
rasyonunun kongresi bugün mesai· tiği siyasetle sulh için, kendisinin 
sini Fransa, Yugoslavya, Yunanis. \'e Fransanın sulhu için çalışıyor. 
tan ve Roman}'B arasında bir dost· Eğer Yugoslavya kom~ularile ıyı 
luk tezahürü ile bitirmi~tir. geçinmek istiyorsa, bu, sükQnet i-
Yugoslavyanın Paris elçisi Puriç çinde çalışmak maksadiledir. Ve 

bu sabah ölüler ~bidesine Yuios1a\·· sonra harbin önüne geçmek i~n e
ya renkleri!e ba~lanmı~ bir buket tinden geleni yapmış olacağından 
koymu~ ve bu merasimde Yunanis· dolayı da vicdanen müsterihtir. Bu 
tan ve Romen ataşemiliterlerile di· siyaset ne bir zaaf ne de herhangi 
~er birçok zevat hazır bulunmu~ur. bir kimseye yaranmak siyaseti de-

Kongre münasebetile verilen ıi· ğildir. 
yafette bir nutuk SÖyli~·tn Puriç. Yugoslavya serbest ve müstakil 
Fransızların fevkalkie kalkınma kalmak istiyor. Dünyada hiçbir dev 
hareketini kaydettikten sonra bü· !et Yugoslavya milletini korkuta. 
tün eski muharipleri Yugoslav kar· maz. Onun ce5areti ve kıymeti her· 
d~lerine bağlı}"an sil!h kar~li~in kesçe müsellemdir. 
den bahsetmi~ ve demi§tir ki: Fransa ve Yugoslavya ki ayni i· 

••- Yugoslavyanın colraft \-e as. 
1 
dtal u~runda çarpışmışlardrr. Dai

kerf bir ehemmiyeti \Wdrr. Bu e ma beraber kalacaklardır. Çünkü 
hemıniyet ona dirayetli , .e ihtiyatlı onların menfaatleri birdir. Benim 
bir siyaset taliibini emrediyor. Yu· kanaatim şudur ld. her iki milleti
goslavya sadece bir ihti!Afa mey· miz istikbali emniyetle ve sük!inct. 
dan vermemele çalt,cy·or. Çünkü le derpİ§ edebilir.,. 

~ ılc sanayi progranu içinde üç a ı~e~e • g~~mesı1 eme ti:· . . 
t1 kli bankanın müştereken kur - çarpışh . ~Ik 1: 1 atır.abrsındu: kı ~~r~ımr Bir Fransız gazetesi yazıyor: 

ıı ları Gül v • b 1 zın ı ongresı un an yırmı sc. 

~~eğ\ nıüaı!':!i;d~a:n1::C:su u J~ı Motosikleti kullanan ne evvel Si~asta. :o~lanmış- T u· . r k ·, y e n ·, n s u 1 h 
"121'\ıı .. . d 1 k B .., 1 d tr. O zaman azız mılletımız:, uzun 
~~~ uzenn en

1 
'l.a aca tır. lL~ agır ıar.a an 1 ~e _VJpratıcı bit harpten yeni rık-

'1t1t_ •• __....c;ı .,... •VVC. <M -· ~ 
~~rda dort ku G .. l ~ f' ~un r n ıXi(jl)Uı - - ~ ~-'-·---------ı-.. ~·· ti 'it' h k nt,,ı~ ruştu uyag1 ı. '"' ı; .. r d J.ıi.. ..:.o.....__ b eep esıne 1 1 a 1 ~c ~ın biraz yükselmiş olması motosiklet :müsadenıesl olmu§ -~e c ın aıınuo ·-ve ütün Jninasi. 

1

.___ , • • 

ti ~s~saı maliyetinde de bazı de- bir kili ağır ıurette ~·aralan.arak le perişan bir hale gctirilmi; bu· 

ıı.~l:r yapılması bu fiyat ar. hastaneye kaldmlınJ§tır. runuyordu. Almanya ve italya için çok 
~ Zll~ün kıldığı gibi fiyat Zincirlikuyudan Büyükdereyc Memleketin kalbgahına ka.dır 
"Jin~claııile gelecek yıllar istih- gitmeku olan Z&ven oğlu Korldn sokulup yerleımi; olan düıman- dehcetli bir darbe 0lmucfur 
tıniıl arttırmak da bunda ba§lıca ile atkaamda oturan Abdullah oğ- larımızın gözil önünde toplanan y y 

Ohnu§tur. ıu Mlrurun bindikleri moto.s.iklet bu ilk kongremiz, milletimizin 
Bilyiikdcrc tarafmdan gelen Onni. sönmez vatan atlana, temiz ve 

'lnn ipliği fabrikası ğin idaresindeki l~ numaralı oto. sel~betli imanına ve cihan ldeğe. 
lsııa mobille yolun bir dönemeç nokta- rindeki asil kanına güvenerek ko-
~ rtada bir iki müteşebbisin smda. birdenbire kal'§ılaşmıştır. ca bir husumet alemine karşı çelik 
ti illlağa Çalıştığı ikinci yün ipli- Mesafe aı:hğından çarpl§nlanm ö- dağ gibi dışardan gelen ve içimiz 
~~rikasının makineleri A vru • nUne geçilememiş ve nıotosiklet de türeyen düşmanlara karııı va· 

\' §chriınize gelmiştir. müsademenin ;ıiddetinden yandaki tan topraklannı müdafaaya karar 
lı1c fakında ınontaj başlıyacaktır. hendeğe yuvarlanm?§hr . vermişti. 
~ln~briıt:yı, cumhuriyetin ilk yıl- Ağır surette yaralanan Korltin O zaman bütün dünyanın hay. 
hillı. b~ Surnerbankla halktan mü- hastaneye kaldınlmrgtrr. }firıa. da retlerle karşıladığı bu kararı takip 
Slrıt ır kütlenin teşkil ettiği bir tedavi altına alınmıştır. elden yıllann, her biri beşeriyet 
tlizı:~ ~.rrnuştu. Bu fabrika geceli Motosiklet hemen tamamen par- aleminin u.rrları kaplayan tarihi
Çitı }'~1~ Çalıjarak halıcılığımız i. çalnnmış, otomobil de ön kı.smm. ni rr:cfahirlc dolduracak kadar 

ı:ı:ı,kt lln 1Pliği yapmakta ve boya • dan hasara uğramıştır. mühip ve muhteşem hatıralar bala 
h'1ı .a~:: İkinci fabrıka lda gene Jandarma tahkikata ba.§lamıştır. ruhlarımız'da bütün zindegisiyle 
flbtı~ıg-ı için çalışacaktır. Birinci - o- yaşamaktadır. 
~t lt tıın nıuharrik kuvveti şimdi Gaf atada b çakf Sh·as kongresinin kararları, ,·ata. 
tıilt ~dar kömürle işlerdi. Elek • I f nımm p~ırı;alanmnkınn konımuş ve 
bir ıstihsali için Ispartaya yakın kavga milletimizi istikl{ıline kn"'u,ıunnuşsa, 
tifa~e&afedcki su sukutundan is • Dün gece saat 22 do G l t d .Hunu takip cclcn kongrclt>r de :ıym 

~c ed"Itn a 
11 

al a aziz \'nrlıklıırı bütün cihaııdıı ,.c fo-
lit t ı esi düşünülmüş buna iki kişi biribirinl bıçakla yara a· snniycl aile ı içindeki mc\·kiini ku\"'-
ltte t:ebbüslere girişilmiştir. Böy- mt§lardrr. HllcnfürcC'cJi knrııdarlo temayüz ct
lıcıtı cnı fabrika devamlı olarak Bunlar GaJatada Beye.zıt soka - miştir. E~cr biz lıııgüo temiz bir 
caıc tnuharnk kuvvete kavuşa - ğında oturan Ra.ifle Denizbank 8 _ hiirriyct lıcl\'ası trncffüs ctkhiliyor • 
t:;\il~ hem de şehir ucuzca tenvir mclelerinden Hikmettir. Aralan es bak, t>ğcr milletimizin butün büyfik 
lıy,. tektir. Bu tesisatın çok paha. k" d b rl lkt DU hl ve miistnkil milletlerle müsa\'i hak-

" tn 1 1 en c aç ır. n gece ç lur dnlresindc gürü~ilp konuııtuğunu 
~r. l1'a~ .olnuyaeağı umulmakta - yoktan kavgaya ba.'lamı~lar ve br.. ~örmekle gurur ve iftihar dururor • 
Çc"rc . rıkatarın artışı şehrimiz çaklannı çekerek ~i bUyütmU3ler- sak, lıultısıı, eğer yüksek mancviyn _ 
lı:diğt'1??c halı işlerinin hayli iler- dir. Raif Hikmeti başmdan ve kol- tından başka her turlü m:ıddi im -
tiita i~ı ıspat eder. Birleşik Ame. Janndan ağırca yaraJanmI§tır. Uik. kanlara s:llıip kahraman bir ordu -
llıarı1 c son akdedilen ticari anlaş· met bastancye kalduılmıştır. RaL o•ın bir huzur 'c cm;ıi;·et içinde~ ~·n-
hc.,.:• h.alı ihracatını artnracag~ı r d ht lif 1 . d r.almakta olduğunu goruyorı;nk bulün 

... "' ın e mu e yer enn en yara- bu nimetleri bir., o kongrelerin i.uı. 
~c~ edıcrclk muhitte bariz bir ları vardır. Tedavi altma aJmmı.'.}- betli kararlarından doğan büyük ic-

nuniyet izhar edilmektedir. tır. ı·uatına bordu hıılunmaklayız. 
lnı • -0- Görüyorsunuz ld, C. 11. Partbtnln, 

ar faaliyeti Otobüs bir çocug" u ba;ıka memıeketıerdekı kıwk paruıc. 
hp re hiç benzem!yen bir huıus1yeti var -

t arta h' kA • 1 d :aaı1 U umet konağınm ın • yara a f dır. C. H. Partisi, yeni Türk varlığı 
İgt~s suratıe ilerlemektedir. Yeni DUn saat 19 da Yenimahallcdcn Uc beraber doğmUf, beraber bUyUroUı 
t' l'onu ı h' ve bUtUn dünyaya Juıyranlık yaratan 
~dii l'olu e ıre bağlayan bulvarın Taksime gelmekle olan §Oför Hüs.. muazzıım eseri beraber b:ı.şarmıştır 

• 1 ~tı. \' geçen sene tamamlan - nünün idaresindeki 3007 numaralı c. H. Partisi demelc, TUrlt milleti de. 
L1i..ırıı akınlar:!:ı. dönüs yolu da otobüs Siirpagob hastanesi önünde., mclctlr ve c. H .• Partlıl demek, Turk 
lctn c.ccktir. Bulvar üzerinde mo· 1ft:ıde sokağında P latin apartıma- dev!eU demektir. Bu mc!humlar biri. 
ta~r. tıl>te bahçeli evler yapılmak· nında oturan kapıcı Onniğin yedi birine o kadar sıkı bir ~ckildc bağlı_ 
.,, lialk . . yB.§mdaki Çocuğu Maleniyc ı;arp- dır kf. birini dlğcrlndcn ayırmak im. 
• ~r . evı ınşaatı bı'tmic sayıl:r. h l'f 1 . d ktınsızdır, dUnyn.mızı allUsl eden si 

rı .. i - s rnqı ve mu te ı ~·er enn en yara- . -
t• ı '"1• • 1 . • yııs1 ve fçtımnl buhranl:ırm mcmlcke. 

.'lh;ıt• ~ rıy ~ ıı~hneye aıt dekor Jamıştır. Yaralı hıuıtancy~ kaldı • tımlzde m!lkes bulamnrnasmm <'n bil 

Cc11 cl;ya Y.al~ında ba lanaca'ktır. nlmI§, şofö!' hakkında tahkikata yllk eebebi foto budur. Eğer geçmı; 
enıızın yaptır.dıgı tazkli ba.!!lanmİ(itır. 1 zamanlarda.ki hO.dlsclerdcn alınan ders 

Faris, 28 (A. A.) - "Epoque., 
gazetesi ~öyle yazıyor: 

"Fra.Ma, lngilure, Polonya, Ro
manya, Rusya, Türkiye ve Yun.a-

niatan: lıte Alma.nyanm ve ltal~-a.. 
ıun her tllrlü taamuuna kanıı kay. 
mağa muktedir bir blok ... ,. 

TUrklyenin bu bloka iltihakı Al
manya ve ltalya için dehşetli bir 

lerln istikbalde t1e milletlere rehber • darbe olmuıtur. Türkler menfaat
lik edebileceğine 2man ediyorsak. §im. 
diye kadar milletimize en bUyUk syı_ terinin nerede olduğunu anlamış-
llklerl temin etUğine ıUpbemiz olmı • !ar ve bu !uretle sulh davasına. 
yan bu tomtz birliği bütün kuvveti • mUhhn bir hizmetle bulunm113lar. 
mlzle korumağa ve kuvvetlendirme • drr. Eğer Almanya \'e İtalya harb 
ğe çalışmak hephnfziıı mllH borcumuz &Çacak olurlarsa bu harbi kau.n.. 
olmak icap eder. malt ihtimalleri kat'in·en yoktur. 

Muhterem yurttaııl&rmı, Türkiye, Türk milletinin ağladığı 
Daim& 011 nokt&yı göz önUn~ bu. Kemal Atatilr"k gibi bir dA.hinin 

ıundurmak 11.%.ımd.ır. Şimdiye lw1a.r verdiği hamle ile yirmi seneden da
bqa.rılan i.oleıe baklp ta artık hede. 
fo vardığımızı ve her ııı tamamladığı_ ha az bir zaman içinde ittifakı a· 
mızı zannetmlycllm. önUmUzde hentl.t ranllan kuvvetli bir mcınleket ol-
yilrüyecek uzun ~·oııar vardır. F&kat, 
arkada btrakbğımız bir kaç yıllık bir 
zaman zartıııda, asırlarca utrqtlu ya. 
pıl&mıyacak işleri b&p.rabll4i1imi%e 
bakarak ve gcı;miıin heyecan ve te_ 
ragat mc§alesini 6nUmUze katarak ı.s. 

tikbale doğru azim ve ceaaretle yU • 
rllmeğe devam edeceğiz. Yurdumuzu, 
TürklUğUn, inaaDlrkla beraber b&flr • 
yan ta.rlhlne ''e k!Sklerl m azinin ka. 
ranlıklarma kadar uzanan medeniyeti. 
ne yakışır bir memleket haline ,. • 
tirmck, mllloUmizl. §antn& lAyık bir .sa. 
adet ve refah ıevtyeaiııe erl§ttrmek 
beplmıze terettnp eden bir vazlte ol. 
dutunu aall unııtmıyacağtz, bizJ bu 
l§te mu.,·a!fak edecek en bU).'.llk lmil, 
ferngatimiz, usnnıtıAdan ~alıJmaklı • 
ğımız ve hiç sönmlyecek olan ntllll he, 
yccanımızdır. 

)fuhtcrem ve ar.!z yurttAflanm, 

c. n. Pcti8lnln bcolncı bUyUk ku. 
rultnyı, bir tara!ta.n memleket i§lerl. 
nl mUz&kere ederken, diğer ta.raft&n 
kendi proğranıı , .• nlzamnamui 1lH • 
rinde do tetkikat yapacak ve belki ba_ 
zı esasları, §imdiye kııdar yapılan teC' _ 
rilbclcı-c göre, ya il!ve veyahut tay \'e 
tadil edecektir. Yll§amak ve tekl mW 
etmek istlycn her ılyut uzviyet gibi, 
inkılapçı olan c. H. Partisi de dalma 
"renllteye., intibak otme'kle ''nlfeılnl 
daha iyi blr ~cklldc i!a edeceğine ka_ 
nldır. Hedc!imlz, millet ve mcmlekc. 
ti, maddi Ye mane\1 bakımdan doğ _ 
nılnğn, 1)1llg"c ve gtızc'llğe U\'U~tur. 
rnaktır. BllyUk lrurultayın bu .eterkl 
toplanlımıda bqancağı iJlerlrı 02'.'ll de 

m~tur.,. 

Kırklarelinde 
bir idam 

Kırklareli 28 - Beş sene ka
dar evvel Pınarhisar nahiyesinde 
teke köyünde korucu kara Hasan 
isminde biri ufak bir para için ar. 
kadaşı M ilmini öldürmüştü. Ha
aarun metresi Fatmarun da bu ci
nayette methaldar olduğu anla.111-
nuıtır. Ağırceza mahkemesinle 
görülen bu d avada bir müddet ev. 
vel H asan idama mahkum olmuş, 
metresi Fatma da 11 sene hapisle 
cezalarl~ırılmıştr. 

Temyiz mahkemesi tarafın • 
dan tasdik edilen bu karar Meclis 
ten de geçtiği için kara Hasan 

dün a11lmak suretiyle idam odil • 
miştir . 

budur. 

Son aöz olarak sevgili yurtbı§lım_ 

mı aellunlarkcn, gtlzcl vatanımızın bil 
yük ve kahraman evltıdt \'C C. H . Par. 
Uııln!n yapıcıaı ve ebedi rcl!i Kemal 
AtatUrkUn yUkıck hatırııamı sevgi ve 
saygı ne taziz ederim. Ve onun lzlndc 
bizi dalına ileriye götüren ve dalma 
götQrecok olan Şefimiz, dcğigmcz bil§. 
kanımız tınnet l nönUnU hürmetle sc_ 
ltmlanm. 

bin kedi ve köpek öldürüJmüştOr. 
* Tu~lacılar havo kurumuna mü. 

racaat ederek kendi namlarına bir 
tayyare almak istediklerini bilriir 
mişlerdir. 

* İngiliz manevralarında tıulun_ 
mak fü:ere oskerJ heyetimiz ~·akınd.ı 
Londraya sidecektir. 

* Kadıköyü:ıdeki Kurbağalıdereyc 
akan !iı§ımların sıhht çukurlara akı· 
tılması i'ji 13 bin liraya müteahhidi' 
ihale cdllmiştfr. 

* J\asnnr>ıışa ;ıe SütlüC'e arasında 
yapılacak 20 metrf' eeni~li~indr1< 
yola nit proje \•e1'fılct t:ırafındon la• 
dik edilmiştir. Bu yola 105 bin lir ı 
sıırfoclilcceklir. 

* nelediyc tarafından :raptırılacaı.. 
500 ~ataklı hastanenin pl~nı Ankara 
Nümunc hastanesi pl~nını 1 apol" 
Frans17; mütehassısına ~·aptınlaeak
tır. 

* 5irketihayriye köprü başına ko 
yııca~ı saatin direğini ~ nptırmaI; l 

başlamıştır. Saatin yeri ileride imar 
vaziyetine ~örc- de~iştirllccck!lr. 

* Bclcdive tram,·ay şirketini al • 
dıktan r;onra bütfin tmm,·n1· ~olları. 
nı asfalt olarak yapacaktır. 

* lnsıliz firmaları o~ustoı; içinde 
memlekc.Hmiden 30 mih on kılo ü-
züm al:ıcnkl::ırdır. 

* \'lliıyct seferberlik müdürü C<" 
malin mfill:Jye müfetl!şli~ine tayin 
edileceği söylenmektedir. 

* Tnkc;im bahreslndelcl inşaat ha 
ziran b:ışın~o bilecektir. 

* .:\Jütekafd, c11am ı;e eramll m:ı 
ıışlan 3 h:ıxir:ınuıın itih:ırcn teni e· 
dilecc'ktir. 

iki Danima rkalı 
. 

nazı 

Suikast teşebbUsU suçu 
ile tevkif edildi 

Kopenhag, 28 (A.A.) - Wilfred 
Pctersen adındaki tedhişçi nazi gnı 
puna mensup Guldager "e Petersen 
namında Dapimarkah iki nazi tev· 
kif edilrni~tir. 

Gazetelere nazaran bunlar Oden
se'e gelmişlerdir. Orada Odense ve 
Kopenhag mason localannı bP__rha
va etmek için bir nafia müteahhi· 
dinin ambarından barut çalacaklar. 
dr. 

Mevkuflardan biri tam itiraflar· 
da bulunmuştur. 

-0-

Japonyanın Madril askeri 
ataşesi şehrim izde 

Japonyanın Madrid sefareti as
keri atnı;esi M. Moriya bu sabahki 
ko:ıvansiyoncl trcnile §ehrimUe 
ge~tir. 

M. Morlya yamı ak~ A vnıpa 
trcnilc BUkreşe hareket edecek, 
Ballmnlarda iki hafta kadar ieL 
kik Te temaslarda bulunduktan 
sonra. Budape§teye gidecektir. 

M. Moıiya seyahatinin üı; hafta 
davam edeceğini, Budapeşteden 

doğnıca lııpnnyadaki vazifesi ha • 
ııma döneceğini bir muba.nirimi.ze 
söylemiştir. 

Balkan antantı ekonomik 
konseyi 

Bükrcş, 28 (A. A.) - Balkan 
antantı ekonomik konseyi on gün. 

süren bir mesaiden sonra cumarte
si günü yedinci içtima devresini 

kapamıştır. 

Ne3rcdilcn bir tebliğde, geçen 
toplantıdanbeıi ekonomi muahe
deleri, m:ıliye, müruı.kalit. aeyri
scfain, tayyarecilik ve tıırl.ım n. 
halarmda elde edilen tera.kkiler 
memnuniyetle knydolunma.ktadrr. 
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Göz 
kapaklarmıza 

dikkat ediniz ! 

Dirçok kat!rnfar aık sık gözle -

H A B E R - Akşam Posb.uıı 

Bir yıldız, hafif meşrep kadın 
rolü oynamamağa yemin etti 

Kristiyan Delin, şimdi "Öç almak ne tatlı şeyf,, 
isimli ciddi bir film çeviriyor J 

./ 29 MAYIS - 1939 

. 
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Genç bayanlara 
bisiklet 

Yazan: IOr. G. A. 
Bisiklet • galiba onu biı 

çocuk icat ettiği için • ilk za· 
manlarda adeta bir oyuncak 
olmuştu. Fakat biraz zarnzrı 

geçince, çocuk olmıyanlarda o• 

nun büyük fay.dasını anladılar. 
Bisiklet bir taraftan pek de· 
ğerli bir nakil vasıtası oldu, bir 
taraftan ıda, otomobilin icat e· 

dilmesine meydan açtı. 
Otomobiller çoğaldrkça da, 

bisiklete rağbet arttı. Bir kaç 
yddanberi bisiklet tekrar ke· 

yifli bir spor vasıtası oldu. Bu yakınlarda Suadiye tarafın·· 
ıdaki asfalt yoldan geçtiğiniz olduysa genç kızların bisi'klet 
le gezmeleri elbette gözünüze çarpmışt·r. 

Bu keyifli spora rağbetin artması pek iyi bir şeydir .. 
Çünkü bisiklet herşeyden önce teneffüs hareketlerini art
tırır ve mide ile barsak üzerine yaptığı hafif ihtizazla haz· 
mı kolaylaştırır. İnsanın teneffüs ile hazmı düzelince de 

sağlmm en büyük kısmı temin edilmiş demektir. 
rini kırparlar, gözlerini sıkı sıkı

ya kaparlar; göz kapaklarıyla za -
rif ve güzel mimikler yaparlar. Bu 
hareket bazılarında bir itiyat, ba_ 
zrlurmdaysa bir tik, bir mani halL 
ni alır. (Böyle itiyatları olan er -
kekler de vardrr; fakat erkekler, 
cildlcrinin buruşmasına. ehemmi -
yet vermedikleri için, bu hareket- 1 

lerden doğan neticelerden mütee" j 
sir olmazlar). Bu itiyad çok yumu
şak olan göz kapaklarının cildini 

Bir iyiliği de insanı yalnız burnundan nefes almağa 
alıştYrmasıdır. Bisikletin hızı biraz artınca havanın muka· 
vemetinden >dolayı insan ağzını büsbütün kapalı tutaralc 
yalnız burnundan nefes almağa mecbur olur. Bundan do· 
la}rı isanlardan pek çoğunun nefes almakta acemilikleri, 
yani ağızla teneffüs ederek hava yutmak yanlışlığı keneli 

kendine kaybolur. Bu lda hazmı kolaylaştıracak bir sebeptir. 
Bisiklet sporu yapanların midesinde gazler ldolmaz. 

Bundan başka insan yalnız burnu ile nefes aldık~a 
burnun ~indeki ince zar da daha kuvvetlenir, nezle yap
pan mikroplara kar§ı mukavemeti artar. Bisiklet sporu ya· 
panlar da burun nezleleri pekaz olur. Burun kuvvetlene· 
rek mikroplara kar§I mukavemet ettikçe bundan akciğerler' 
de istifade elder. Göğüs nezlesi de azahr. 

bozar. 
Bazan insan uyurken de gözle

rini iyice kapamaz. Gözleri yan ka 
palı olarak uyumak yüzünden de 
~erclt göz kapaklan, gerek göz ke-
narlarının derileri üzerinde bir çok 
buruşukluklar, hatta kıvrımlar te
şekkUl eder. 

Bu kadar ince ve bu kadar narin 
olan bir deriyi beslemek hayli e _ 
hemmiyctli bir meseledir. Fak.at 
hazan deri beslemek kafi gelmez. 
Göz kapakları buruşuk, gözler şiş. 
kin olarak durmakta devam eder
ler. Uykudan uyandıkları zaman 
gözlerinde bir yanık sızısı duyan, 
göz kapaklarını kalınlaşmış sanaıı 

ve gözlerini tamamile şi.~miş gö -
ren nekadar çok kadın vardır! Fa
kat kadro güzelliğini tamamen bo. 
zan bu kusurlar ebedi değildir, u_ I 
fak bir dikkatle geçer ve yapıla -
cak tedbitler de çok basit şeyler
dir. 

Bu hususta yapılacak ilk basit 
tedbir, her gözü kapadıktan sonra 
Uzerine çok soğuk suya batırılmış 
bir kompres koymaktan ibarettir. 
Bunun için akşam yanıbaşınıza. i -
çersi soğuk su dolu ufak bir kab 
kor \'e bunun içersinde oldukça ka 
lm dört pamuk tamponu, yahut aL 
tı veya sekiz kat gazli bezi birleş. 
tirerek dört kompres yaparsmız. 

Bu kompreslerden ildsi gözleri
nizin üzerinde dururken diğer iki
si soğuk su içersinde kalır. Bunları 
altr yahut yedi defa değiştirirsiniz. 
Her komprcsin göz üzerinde beş 

dakika kadar kalması kafidir. Bu 
müddet, ~ündüzün yorulan gözlerL 
nizi dinlendirmeğe, hata dimağ yor 
gunluklarınızı ortadan kaldırmağa, 
bedbin düşüncelerinizi hileştir • 
meğe. rahat bir uyku teminine ya
rıyaea~ için hiç de çok sayılmaz. 

Gözlcr1niz kapalı olarak duracağı -
nız yarinl saat içersinde "yarın hiç 
beklemediğim sevinçli bir haber a
laeağnn .. gibi hayırlı telkinlerle gü 
zcl bir 1?Ttcsi gün hazırlamak im. 
kanı da vardır. Sonra, göz kapak. 
lan üzerindeki serinlik de ins:ını 

Düz yol üzerinde bile, bisiklet üzerinde giden insanııı 
yaptığı hareketler tahlil edilince, yaya olarak dağa çıkar· 

ken yapılan hareketlere benzer. Onun için bisikletle gez
mek, yürümenin en faydalı ıekli olan, dağa çıkmak gibi 
faydahdır. Bisikletle biraz hafif yokuşlara çıkarken onun 
bu fa1dası daha ziya.de artar. 

Bunlar bisikletin, kadın erkek herkese faydalan .. Fa· 
kat bayanların, hele genç kızlarımızın bu zamanlarda bisik· 
lete çokça rağbet etmelerinin bir sebebi daha vardır: Mo· 
da.y .. uyguu, lr"-C', eııtıamıı, guzc:ı T u ... u'2U"'"t-.;nnıı ı::tmesı .. 

Bisiklet üzerinde teneffüs hareketleri artarak akciğer· 
ler .daha fazla işledikçe, vücudda birikmiş yağlar daha ko' 
!aylıkla erir. Bu da bütün vücudun incelmesine yardım eder· 
Bir taraftan da bacakların, belin ve kalçanın adaleleri ha· 
reket ettikçe ince vücud daha güzel, daha enldamlr olur. 
Bacaklardaki fazla yağlar kalmaz, bayanların pek ziya.de ca· 
mnı sıkan kalça genişliği kaybolur. 

Bir genç kız için, bisiklet tizerinde oturulacak yeriıı 
biraz· alçak, biraz yüksek olmasının da ayn ayn tesirleri 
vardır: Oturulacak yer biraz alçak olursa karın ve kalça a· 
daleleri daha çok işler, oralardaki lüzumsuz yağlar kaytıo· 
lur, Oturulacak yer biraz yüksek olursa bacaklar yavaş ya· 

Kristiyen Delin İngilizdir, da-' maktan vazgeçerek yanına aldır -ı törler bu çeşit rollerin karakteri. vaş uzar. Boylarının da kıııalığmdan şikayeti olan genç ba• 
ha doğrusu İrlandalı .. Aailesinin 1 dr. ıne çok uygun geldiğini söyleye - yanlar için bu da bir iyilik olur. 
hali ve vakti yerinde idi. Kızlan-1 19 yaşın.da Kristiyan tekrar Pa- rek bana başka roller vermek iste- Fakat, kollara ne yapmalı? Bisikletin gidonuna yapışı!< 
nı okutmak istediler .. İrlandanın rise geldi. Babasının ölümü an - mi) orlardr. İlk filmim olan "Ka. gibi duran kollar hareket etmezse güzel bacaklarla, güzel 
eski aileleri kızlarını okutmak is- 1 nesinin başka birisiyle evlenme. dm aşh yenilir . ., den sonra yedi karın ve gövde üzerinde kalın kalan kollar çirkin olmazla! 
terlerse Ingiltereye göndermez - sinin üzerinden bir sene geçmiş- sene mütemadiyen bu çeşit filmler mı?. Ona lda çare var: Bisikletin lastiklerini dolduran hava. 
ler, Fransaya gönderirler. Delin tir. Bu sefer artık hiç bir bağla çevirdim. Eğer stülJyoma isyan boşalır, onu mahsus tulumbasiyle dolduracak olan kolla:· 
ailesi .de bu an'aneye uydu. Küçük bağlı değil.. Elinde harcanmağa 1 edip ayrılmamış olsaydım, başka dır. Kollar da bu suretle i§lemiş olurlar. Bundan dolayı bı: 
Kristiyanı Parise gönderdiler. O 1ı müsait ufak bir servet var. Genç bir film çevireceğim yoktu.,, sikletten tam istifade etmesini bilen genç bayanlar lastiklerı 
vakit on bir yaşmda olan kız, ev- kız_n ilk işi dans öğrenmek oldu. hava ile doldurmak işini başka hiç kimseye bırakmazlar· 
vela bir Fransız ailesinin yanında 1 Dansa olan ist~dadı kocasının (Öç almak ne tatlı şey) filmini Bu da vücuıd güzelliği için lüzumlu bir iştir .. 
pansiyoner olarak kaldı. Fransız- gözüne çarptı .. Ve onu bir muzik scvişimin bir sebebi de vardır. Bu ı Bunların da hepsi iyi, ancak ifrata gitmemek, yorul· 
ca öğrendi ve tahsilini tamamla - halde bale heyeti arasına yerleştir filmi 'kendi eserim sayabilirim. mamak şartiyle ... Bisiklette yorulmak iyi bir şey değildir. trı; 
mak üzere Fcnelon kız lisesine gir di.. Bundan iki sene evvel Jak Karto- sam adeta zehirler. Günde yirmi, nihayet otuz kilometre·· 
di. 1 Pale - Ruvayal tiyatrosunda nun Edvar romanını okumuştum. O da azla ba1Iayarak gittikçe arttırmak üzere .. Bir gün, şa· 

Fenelon lisesi hayat bakrmın • taklidli bir komedi ıçın İngiliz Ro-nanın mevzuu çok hoşuma git- yet fazlaca yorgunluk duyarsanız çokça şekerli bir limonatıı 
:lan Fransanrn en sıkı lisesi sayı- şivesiyle Fransızca söyleyecek bir ti. Bu romandan ne güzel bir sine içmeği ihmal etmemelisiniz .. Şekerle, limonun vitaminleri ~: 
lır. Taleb::si münhasıran leylidir, kadın aranıyordu. Bir bale arka- ma mevzuu çıkar, !diye haftalarca güzel ko~usu bisiklet yorgunluğuna en iyi gelen şeydıl'· 
ancak mubassırlann nezareti al- daşı Kristiyanı oraya götürdü. Bu dü:ıünmüştüm. Bunları düşünür- Arkas·ndan ıda, tabit dinlenmek lazımdır. Uyku gelinceYc 
tmda dr§arıya çıkabilirler. Sine-1 piyesten sonra genç kız tiyatroda ken (Erkekler kırkından sonra a- kadar... _ • 
ma ve tiyatro}•a da ancak toplu o-1 kaldr. Sonra her tiyatro sana'tkarı zar) filmini yeni çeviriyordum. • ~~~m-1"\.-.:Tti 1 

1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

larak giderler, tabii görecekle::i gibi o da sinemaya gitti. Filmin mevzuunu önüme her rast ' 
filmleri mektep idaresi srkı bir tet Bugün "öç almak ne tatlı şey!., ~elen rejisöre söyledim. Hiç biri-1-: • . fhatar1111 

. b d b' f'1 k . bıldırdıler. ona. hayatın en çirkin sa çe 
kik ve kontrolden sonra tayin e- isimli ciddi bir film çeviriyor .. sı u roman an ır ı m çı arma-, yaşadıktan sonra bir manastı1'11rıı1' 
der. Yani Fenelon lisesinden çıkan Bu istikbal için çok seyler vaac! ğa yanaşmak istemedi. Hepsi mev Romandan bir film çıkarmak 0Jıı 

• · · h · A d J kilerek tertemiz bir insan . ve bir talebenin hatırına gelecek en .., • tk" ·ık ·a ,. , ~u.ı çok ye::ıi, fakat çok basit bulu ışı tanınmış mu arrır n1 re e- .:ı 1 C;..ıen genç san a arın ı cı " ı yaşayan geç kez rolünü v~r"' · er , 
son meslek artist olmaktır. Kristi filmidir. Kristiyan bu filmde s::- yorlar. Eu kadar basit mevzulu neste verildi. Roller tevzi edildi zannedersem de bu rolü ona " ol· 
yan mektepte üç seneden fazla ven, mücadele eden ve ızt rap çc- lıir filmin tutmıyacağrm ileri sü- lve Helen rolü de baan verildi . arı 

k b t bb" - ı diğinden dolayı da hiç pişıtı tıı.1 durama:.ir. Bir mektupla babasına ken bir ressam rolünü oynuyor . rere u e_~e use yanaşmaga ce- - Bu filmde sizden baoıka kim- ......, 
rahat ve sakin bir u~·ku'"'a sevke- d :ı mamı•tır Çu"nku" arkadaşı•.. • ,, ,, · B b d k k saret e emıyorlardı • ler oynuyor?.. :ı · .,t deeek lvi bir amildir. isyan ettı. a ası a ızmı o ut- Mütemadiyen komedi çeviren VE ffalcl} " ı rolü çok büyük bir muva 

Bütün bunlardan başka, suyun tiyatro artisti iken komedi ve vcd- Sonr_a aradan iki s.ene. geçti:... _ Roger Karl, Moris Eskond, le oynadı. 
soğukluğu mihaniki bir tarzd:ı cil- mnk mümkündür. Yalnız suyun ta- vil oynayan bu san1'tkurın faci< Arık sınem2klan çekılmış, ve oır Tomi Burdel, Pizani. Fakat bu 011ıı 
din kil!}ük mesamatlarını büzece -
ğinden clld de gerilmiş olur ve göz 
Icr üzerindc.-ki bir parça 3işkinlik de 
ortadan kalkar. 
Soğuk kompres basit, masraf ve 

çok dikkllte ihtiyaç hlrıs~ttirmiyen 

bir güzelllk iliıcıdır. Güzelli.;ine, 
gözlerinin berraklığına ve iyi gö _ 
.... ~. gös k.apaklarmm gençlL 
ffne dikkat eden bayanlar bunu hiç 
bir vaktt Ilıma! etmemelidirler. 

Ayni ameliyatı sabahları da yap-

bii soğuklukta olması için içersine 
buz ila\•e edilmemesi şarttır. Buzlu 
su göz kapakları üzerinde kan bi
rikmesine sebeb olabiilr. 

vynamağa başlaması nazan dil.ita· daha bafifmesrep kadın rolü al - f"I b k b" h . . d "ht" - istikbale dair tasavı.tr~a 
_ · . . . .. ı m aş a ır ususıyetı c ı ıva var mı?. 

ti çekmi~. sinema münekkidkri a- mryacagıma yemın etmıştım. Gu- d" B ·mı b b p 1 o' • e ıyor. enı e era er a e ıı.t' 

lakadar olarak ken.didyle bir çok nün birinde Sifa stüdyosu bana Ruvayal tiyatrosunlda oynayan - Tabii var .. Yeniden tlY eıl' 
-:örüş:neler yapmı§lardır. Bu gö- :evireceği bir vodvilde b:ış rolü 1. 1 p . .., ·ık d f 1 k f"l ya dönüyorum. önümüzde!d 1'11

01 
. .;e · . . . . ıze erı .ue ı e a o ara ı m / 

r TERZİ rüşme1erden birisinde san'atkar, vermek ıstedı. Eu çesıt eser çevu . . T' t d b b . d (E k d b" ı 0 Jur) , _ . .~ ld _ çevırıyor. ıya ro a era er oy- sım e v a uu oy e ..., " 
3azeteciye şöyle demiştir: memege yemın etmış o ugumu _ . . . 

1 0ruıo· 

Azize Aşar 
Y azl.k son modelleri gelmiş
tir. 184 Galatasaray lisesi 
kar~ııu. Kllt: 2. 

"- Bir facia filminde rol aldı- söyled;m ve ker: Jilerine elimde ye nadıgımız (Bır yıldız olmak ıstı- güzel bir piyeste rol a ıy ·111":1' 
Jım için çok memnunum.. Ha - ni ve cilJi bir film mevzuu oldu-' yorum) piyesinden sonra daima Sonra önümüzdeki yaz rrıev:>I µ·: 
yatta bu benim için al;leta bir in- ğunu anlatarak Edvard romanını 1 sevimli bir arkadaş olarak tanıdı- de yeni bir film çeviriyor~ıt1·iS' ,l 
tikam oldu. Filmlerde hafif meş- kendilerini bıraktım. Ertesi günü ğım Jizele bu filmde bir rol oy- film eğlenceli bir komedidır. ?' 

( \1ıı1'll 
bana telefonla romandan bir film naması için son derece israr ettim ni de pek beğeniyorum. rep kadın rollerini yaratmaktan 

bıkmış usanmıştım .. Fakat direk- çıkarmağa muvafakat ettiklerini Bu Israrlarım kar~ısınlda rejisör , yamazs:n oh ya 1) .. 
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Ersatz' la 
Kqrıaye 

Erkek, karısına anlatıyordu: 
- Bana kalırsa kızımız, tam ken. 

disine llyik dam çıkıncaya kadar 
beklemelidir. 

yaşayan 

Almanya . Kadın gfi!Umscyerek cevap ,·erdi: 
- Bu kadar kUlfet ve intizara 

!Uzum var mı ya ... Ben bekledim mi? 

~~~ı ~en~dcnbcrl Almanya mc. r lışmasr neticesi olarak balıktan r Bu lastik tekerlekler 40.000 ki· 
~~llti~aıye kıtlığıyla mücadele yumurta akr, fırça ve terlik yapıl - lometr~ yol yapmağa muteham. 
11ııı ._Cdır, Bütün ilmini ve bil- mağa, odundan §eker, yün pamuk, • mildir. Phenoldan mamul tezyi-
t·• .,.ıı.ayii . 'ht' k d' 1 . 'h 1 d'I - k'" 1 \\l~r nı, ı ıyacını en ı top ve mantar ıstı sa e ı mege; o· 1 nat aksamı, karoserideki tahta ak· 

' 111da k add · 'h 1 
•• d B ıı:ı . .ı:. L ı tt çı an mev an ıstı - mu~ en euna dtı.,ı ve euna sam yerine geçmetkedir. Hatta 

~.~ ı'-tllıeğ. e seferbe retıni .. tir. Çün benzini rıkarılmaöa. cam kırıkla _ 
4 ccı :ı :ı ., ' volan •dahi bir maddeden imal c-

'tdif· 1fii iptidai maddeleri, is. ' rrndan cam pamuğu, muhtelif ku- dilmektedir. 
~<t: tniktanda hariçten alama - ' ma§lar elde odilmeğc başlanmış· 
~!; "dır Fakat bütün, bu gayretlere rağ-~1 • Göringin dört senelik tır. 

Kadın - Havalar soğuk gidiyor. 
Kürklere bakacağım. Benimle bt
rabcr gelir misin? 

Erkek - Gelirim ya! Ben de ne 
zamandır Jıayııanat bahçesini gör· 
memiştim. 

- Alman karikatürü -

nıaç 
- Zayrflamanm en iyi ça.re& ne. 

dir? 
- Başmr yukarı &§ağı hafü hafit 

.salla! 
- Kaç defa? 
- Arkadaşlarm içki teklü ettik-

çe! . 
Kaza 

Birinci eoför - Nasıl oldu da 
lasUğin patladı? 

İkincisi - Bir §İ§enin üzerinden 
geçmi§im. 

- Birinci ısoför - Bari zama _ 
nmda görebildin mi! 

!kincisi - Nerede! ... Ş~e bir a
damın cebindeydi 

- I ~l;:arpinlerimi bile ayağımdan 
karım çıkarır. 

- Akşamları eı•e geldiğin zaman 
mı? 

- Hayır. Geceleri sokala çıkaca
~t ' 8() · ı men üçüncü Reichin vaziyeti dü-( d nıılyon kişiyi henüz Orduda bir çok şeylerin yerine 
. ~tnil.:Ya.nıklı surette imal edile- Ersatzları kaim olmuştur. zelmemektedir. Almanlar tarafın- Oyu 11'"\l h n 1 ®sn 
\'lı~ 

1
8entetik mevattan yapılmış Mesela askeri üniformalar 0 _ dan zapt ve istiUi edilen memle -

ğım zaman. 

'b.ttc ş ardan dikilen esvaplar giy. dun ve camdan istihsal edilen ku- ket.lerdeki iptidai madde stokları Boksör iki ravnd arasmda mene -
't tt• Sentetik guda almağa mec- maşlarla yapılmaktadır. Kamyon· birkaç hafta içinde sömürülmül- ecrine sordu: 

tneı- tür. - Hasmıma bir zarar verebildim Ord .ıı:tedir. lal"daki ve otomobmerdeki şasi . , 
t, Ilı lt ıhtiyacının silip süpürdü • ve motör gibi demir ve dökme par Fakat Almanyanın istihlak ih- mı· . . 
)\ ~d:lcl d · · . . . t' t • d'l . d x·ıd · :Menccerı ccvab vereli: )ı er en ıstıhsal cdılen eş. çalarr hafıf madenlerde, elektrık ıyacı ta mın e ı mış e6ı ır. 
) A.ı • . . • B 1 • - Hayır.· Fakat yumruklarını 

t rnan kımyagerlerı başka tellerı alemınyomdandır. tlstleri- u Ersatz ara gelınce, onlar da . 
lı. da • 1 • hızla savurmakta de••am et. Böyle-"ct n elde etmege, onların ye- ne izole bir vernik sürülmektedir. , ihtiyaca tamamiyle uymamakta- likl k h 
ıı. ·. taat ~ ı . e cereyan ynpara asmmı za-
"'~t'dir ı koymaga gayret et- , Tekerlek lasukleri kömürden is· ı dır. Ancak, onlar elde ei:lilememiş t!lrrccye tutturup öyle yere vurur. 
lıt, ler • I tihsal edilen Beuna lastiğinden ol~ydı, Almanya şimdiye kadar , 

k 
• sun. 

a crıerın bu ça. ,-yapıımaıctadır. çoktan yıkılmıştı. IKa r ş ı o 
1
kD

1 

~lmanyada casuslukla Kasab, müşterisine: 
- Maalesef bayan, artık size ve. 

resiye et veremiyeceğim. Dedi. Zira 
borcunuz, makul dereceyi aştı. 

ltıücadeleye hız yerildi N~~I~:~~~::·~· 
Her hatta birçok gencin balta ile kafası :·di::,~;:'.:!.~,~~: 
~~esmyor ve idamlar taf s·ıatile ilan ediliyor ::.:;?:~~:~:~!:::=: 

~rli:ı 21 Mayıs - Alman..] fal ar yapılmaktadır. Alman yada ı \U ilanlariyle bildirilmektedir. de? ,...e . d . ., Ev . ki 
ı ~au . . . - ~' resın e mı. ger ona ıç 
~ 'll~lt ıluğa kargı koym~: ıdam §~~lı balta ıle ha§ kesmek ol- Gazete, broşür, sinema ve r<:Jj. yerine su verecek olursam, 

0 
benl 

~~liıi~u :Yap~ları~ olduğu gıbı duğu ıçın çok korkun~tur ve ta!. yo bu mücadelede biribirleriyle öldürür! 
~ıııt ~ N'azı polıtı"kasına mu- silatr ile ncıredilmesinin müthiş rekabet eden bir gayret göster-

\~t •rckct edenlerin de gözilnü bir tesir yapacağı da muhakkak- mektedirler. ==================== 
~~le için resmt propaganda tır. Bütün Almanyanın her şehrin- lime yazıl • dır. 

ır mücadeleye giri"mİ!t !d .s•1 '· • d 1 ,. :s· am cı~ı en insanlarm e,.serıye. c, her kasabasında ve her köyün· ''Casuslar, vatan hainleri ve 
t~'h,tlt tini hudut ıehir ve kasabalarında de parmağını dudağı üzerine: bozguncul:ır ı.,. 
·~~ birinci tedhiı hareketi ya§ayan Renli ve Silizyalı deli- "sua !,, itareti vermek için koyma§ Sin~malarda co.susluğun n~ıı' 
~ ı hıyaneti vataniye suçlula- k~nlılar teıkil etmetkedirler. miğferli bir Alman askerinin res. yapılacağını gösteren kısa filmler 

~ ..::.._rrı haberlerini gazeteler. İdam haberleri yalnız gazeteler mini gösteren afi§ler asılmıştır. gösterilmektedir. Ve kadınlar ko· 
't, ~~~ nqt"ettirmekte· le neıredilmeklc de kalmamakta, Bu Alman askerinin resmi arkasın calannın mesleki faaliyetleri balc-
\ t kü5Uk ilan k~lelcri liz~rine yapış.. da toplar, tüfekler, tayyareler gö4 lkınlda diğer kadınlara gevcıelltc 
~haftada bir sok d ~- tınlan kırmızı renkte büyük du- rülmektedir. Ve ilstiln.de ıu O~ ke-letmckten mencdilmektedlr. f"-.. 

enre iki R 
- Verfüğin her bir §ey için, mut

laka iki aJrrsm. 
- Evet. Orası malum. Geçen 

mart ayında ka:nnı bir delikanlıya 1 
vcrmlşlm. Mayıs ayını bulmadan i· ı 
kisi birden ~lip b!zim eve yerleşti -
ler. 

IElksn~n DD 

- Kocaeığnn. Sana §imdi hediye 
olarak yüz liralık bir çek ve rsem 

hayret edermn değil mi? 
- Oı1a eUphcını vıır? 

- O halde buyur. İ§te her ~eyi 
yuılmı§ olarak çeki takdim ediyo • 
rum. Bir senin tarafından imzalan • 
ma.!l knhyor. 

neni ölünceye kadar serccek
nisirı.' 
- Evet, milyoner amca:ı ü: ::ıce

ye kadar ..• 

~clhnlevveı 1 
Menecer: - Ynhu niçin lı:men 

yere düştün? Hasmın s:ına \'Urma -
dı ki. 

Boksör - Yurmndı ama , ben o • 
ı:uın zihninden ge~enl olmdum ! 

- Hdld duymadın mı? Bir sa altfr eller yukarı diye bağınyorımı! 

.M11aUimı - Sen i# artık lenbe llilt döktün. Babana şöyle, yamı 
gelip beni görsün. 

Talebe - söyliyeyim ama telıli keli olmaz mı? )'a annem farkma 
t•arırsa? - ltalyan karikatürü -



Atletizm 
bayramı 

Robert kolejde yapı lan 
müsabakalarda 

Yeni· rekorlar 

-------- -

~ .. .,.~ -

kınıd. T.. k. .. b. . ·ı·kı . 
Temlzblrsporcuduygusunun ur ıye gureş ırıncı 1 erı vermiş olduğu gayretle 10 yıl ' 

~:;~·~/~.~:
1

:: ~;;:'~~;.~~~: Ankara da 14 mıntakaya mensup sporcuların iştirak 

bi olan Şişli ile Peranın diin sabah Taksim stadıntla yaptıiı karşılaşmadan bir enstantant , ve Pera 'fiu"fjayı aldıktan sonra 

Pera: 
ra.fındnn Ilk defa tertip edilen h eye canlı oldu İstanbul atletizm bayramları - ettiği müsahakalar ÇOk güzel Ve 
nın 10 ncusu dUn Bebek Robert 

Milli Şef lnönü güreşleri seyrettiler 

şli: 1 
KolleJ sahasında. 2000 e yakın 

seyirci ~nUnde yapıldı. Ankara, (Hususi) - 19 Mayıs 
Bu mUsaba.kalar için da;et e stadyomunda 1939 senesi greko -

dilen Ankara ve İzmir şampl - romen Türkiye güreş birincilik
yonlarrnrn gelememelerine rağ- terine başlanıldı. Müsabakalara, 
men Mısırdan dönen Rıza Mak_ Ankara, Eskişehir, Izmir, istan. 
sut Polat ve Görenin fştiraklle bul, Balıkesir, Bursa, Çorum, Sey. 
yapılan mUsabakalar hayll he - han, Kayseri, Kocaeli, Kastamo. 
yecanh olmuş ve yeni İstanbul nu, Konya, ve Sivastan olmak ü
bayramı rekorları tesis edllml~- zere 14 bölgenin 92 güreşçisi iş-
tir. tirak ediyorldu. 

Organizasyonun mükemmel Eunlnrdan başka milli takıma 
olduğunu kaydettikten ~onra1 m::r.:;up 9 güreşçimiz federasyo
mUsabakaların teknik netıccle- nun verdiği karar üzerine müsa. 
rint verelim: bakalara ithal edilmişlerdir. 

100 metre: Birinci İrfan (De. İntizam ve mükememliyeti ıtı. 
nlz) 11.2. lklncl N'azmi, U!;UncU bariyle herkesin takdirini toplıyan 

Dün Taksim stadında ~ 
rakip olan Şişli ile Pcrn . )U 

dört bini bulan bir seyircı ~ 
önünde hasılatr Şişli ç:ocuJc 
me kurumun:ı bırakıJnııılt 
tarihi maçlarını yaptılar. ~ 

Dünkü nüshamızda krsacıı bil! 
tığımız bu maçın tafsilltıtll 

verelim : cııV J 
Takımlar saat onda tara d' ı 

nm silrekli alkışları nrıısıtl 
haya çıktılar. . ıt ~ 

Karşılıklı dizildikleri '~~,;.ı 
takımmdn Fenerli Rebü de 

Ude: ~ yordu. Kadroları şu şek . - J 

Cihat. müsabakaların neticeleri şudur: 
800 metre: Birinci İbrahim 56 Ki LODA: Ti.itlciye gi4reş biri11cilikleri11den bir 1111isaf){J1la ı•e ~eyirciler arasında bıtlıman sporcu t·e.'.ilimiz 

Pcra: Çn f etin o - Ch eJcl:r I' 
to • Çi~O\ iç, Etycn, Dintftr<' (;A 
lori, Bamlıino, l\Iesincıi, 

ıhıdley. , 'lf 

'(Galatasaray) 2,4,9 ikinci. Ce- Hüseyin Yalçınkaya (Kastamo· 
mal, UçUncU Yladimlr. nu), İbrahim Çatal (Çorum) a 

110 metre manialı: Birinci sayı hesabiyle. Sezai Tüysüz (Ko
Yavru 17.4. lklncl Hrlsafapulos caeli) F ahri (Stvas) a tu la, NL 

UçUncU Yas!J. yazi Birinci (Ankara Halil Kan. 

3000 metre: 15 atletin girdi- tar (Bursa) ya sayı hesabiyle, Zi 
ğl bu koşuda. Mısırda muvaffa- ya Gürsev (Eskişehir) Süleyman 

kıyetıt bir yarış yaparak lklncl. l K ızıŞI r~Kk aKyserdi) ~e sa(yiı .h:s)abiO'y· 
e e ı an emır zmır s-llğ kazanan Rıza. Maksut ı;ok ' Ç (K ) 

1 1
. 

man ay onya ya tuş a ga ıp. gUzel bir koşudnn sonra 9.16 da 
61 

KiLODA: 

kikalık bir yeni İstanbul bay - Halit Ulubey (Ankara) Musta. 
rnmı rekoru yaparak blriııcL fa Çetinkaya (Kastamonu) ya 
HUseyln ikinci, Sulhi üçUncU tu§la. 

olmuştur. Kazım Yüksel (Eskişehir) Meh. 

met O ktav (İstanbul) a sayı he. 
sabiyle, Yaşar Doğu (Milli ta
kım) Salim Ünal (Ankara) ya sa
yı hesabiyle. 

İzzet Kılıç (İstanbul Beslenkı. 
şınbay (Kocaeli) ye hükmen, 
(Beslen bu güreşte sakatlandığı 

için minlderi terketmiştir.) 

Doğan Erdinç (milli takım) 

Mehmet Akkar (Afyon) a tuşla 
galip. .. 

sında. bu mllsabakada Torekls 
atlayışta G,81 atlayarak yeni bir 
İstanbul bayramı rekoru yaptı. 
Ve birinci oldu. İkinci 6,19 ile 
Çaroğlu 6,015 ile Parket tiçUn. 

t 
cU oldu. 

Disk atma: Beşiktaşlı genç 
atlet Arat Yeysiyi mağHıp ede
rek 41.18 ile birinciliği kazan -
mış Veysi ikinci, Blllent UçUncU 

~ :;;a olmuştur. 
ıs~cr metre: Birinci Rıza Mak ·o d u B' 

1 
. su 

l.iCa ım a ama: ır ncı -
sut 4.25.6, ikinci lbrahlm, UçUn-

13 4 
~ iki 

1 
'"' l" ., • 

cU NaCidls. 1reyya , u, ne , avru .,,~.ı 

Gö UçUncU Feyyaz 13,5. 400 metre: Birinci ren 
52.3, ikinci Hanna Uçllncll Ce. Cirit atma: Birinci Şerir, lkiı• 
mal. ' ci Hnsim, liçtıncu AJi. 

200 metre: Birinci İrfan 23.Gl Sırık atlama: Birinci Vl<:are. 
iklııcl MuzaCfer, UçUııcil Şevket. puloı- 3,20 metre, ikinci Sudi, 

GUlle ntma: Veysi 13,86 (ye· üçllncll Şerif. 
nl lstanbul lıayramı rekoru) .1 ~ıusabalrnların hlt:\mındn gU 
ikinci 13.20 Arat (Beşiktaş). 11· nliıı krali~csi Perizat Da\'Pr hl. 
ı;lincll llUlencl. rincilcrln kupasını, Füruzan Ce 

YUkse>k atlanın: Birinci Po • mal lklıır.i, lir,Unclllcrin mndal -
la t 1.8.3, ikimi Su·eyya, üçüncü yelerinl te\·zi etmiş. çalınan Js 
Parket. Polat da, genç atlet SU- tiklAl marşlle mUsabnkaJara n' 
ren•a da l,85 l kolaylıkla geç - hayet w~rllmiştfr. 
till.'r. Ttırklye rekoru l <ıG , 5 dlr. 1\IUsnhakaların mürettipleri· 

Bu ıene her h"idf' ikisi ele bıı Je hi?.c fyl ynrı<;lar sryrr.ı ı' 
rel.oru kırncaklurdır. tiren ntlellerlınlzl tehrlk edeı 

'L"zun atlama: 8 atletin ara -! ınnvnrrakıyetler <lllcrl ı. 

72KILODA: ı~M fi ~ş f -
Faik Köken (İstanbul) Cemil İ l e İn 

Yılmaz (Kastamonu) ya tuşla, 
Faik Bayin (Eski9ohir) Mesut 

Sepicioğlu (Kayseri) ye tuş!a ga. 
lip. 

79 KiLODA: 

Haim Piçaçu (lstanbul) Faru'k 
Bakıcı (Konya) ya sayı hesabiy· 
le, Vahit Çeyişakar (Ankara) İs

mail Yılmaz (Kastamonu) ya sa. 
yı hesabiyle galip. 

56 KiLODA : 
Ahmet Göker (Balıkesir) Vah. 

dettin Akıncı (İstanbul) a sayı 
hesabiyle, Hüseyin Küçük (milli 
takım) Mehmet Özaykut (Sam. 
sun) a tuşla galip. 

61 KiLODA: 
Mustafa Beton (Ankara) Ah· 

met Gider (Balıkesir) e tuşla. Ali 
Çelik (İzmir) Hakkı Özpak (Sı

vas) a tuşla, Rikabi Alaltın (Sam
sun) Devriş Arslan (Seyhan) a 
tuşla, Niyazi Yıldız (Kocaeli) Ali 
Battal (Kayseri) ye tuşla. 

66 K iLODA: 
Osman Çınar (Çorum) Halit 

Olgun (Eski~ehir) e sayı hesabi. 
le, Hasan Palu (Seyhan) AbduL 
lah Yener (Konya) ya tuşla, Rıza 
Sertel (Balıkesir) Ihsan Çoruh 
(Sıvas) a tuşla, İsmail Sözübir 

(Bursa) Neşet Demirer (Samsun) 
a tuşla, Refet Sarp (Kayseri) 
Bekir Yolcu (İzmir) e tuşla ga
lip. 

72 Ki LODA: 

Hasan Mutaf (İzmir) 
Köle (Seyhan) a tuşla, 

Alp (Da:ıl:esir) Servet 

Turgut 
Ahmet 
Meriç 

GürAşçilere i' tifatı 
Ankara, 28 (Hususi) 

Cumhurreisimiz İnönü bugün 
refakatlerinde Başvekil Dok. 
tor Refik Saydam, Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, Dahi· 
liye Vekili Faik Öztrak olduğu 
halde 19 Mayıs Stadyomunu 
teşrif etmişler, 939 senesi Tür
kiye birincilik müsabakalarını 
tak!p buyurmuşlardır. 

Milll Şef Çoban Mel:mct, 
Büyük Mustafa, Küçük Hüse
yin ve Yaşarın güreşlerinde 

bulunduktan sonra halkın bü. 
yük tezahüratı arasında stad. 
yomdan ayrılmışlardır. 
İnönü refakatlerindeki ze· 

vatla birlikte Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğü tarafından 
120 güreşçi şerefine verilen 
ziyafete de şeref vererek gü
reşçilere ayrı ayrı iltifatta bu. 
lunmuşlardır. 

(Kocaeli) ye tuşla, Ihsan Yılmaz 
(Çorum) Rahim Acar (Dursa) 
ya sayı hesabiyle, Celal Atik (Mil
li takım) Cemal Dönmez (Sam. 
sun) a tuşla, Sadık Soğancı (An. 
kara) Sıtkı Duraner (Konya) ya 
tuşla galip. 

79 K i LO DA : 

Enver Yener (Kocaeli) Hızır 

Koç (Samsun) a sayı hesabiyle, 
Ramazan Uysal (Seyh3n) Resul 
Dumlupınar (Çorum) a tuşla, Ad. 

Ş.'ş1i - r cfa maç(11da rcra kaledsi11i11 bir kıtrlarışı 

nan YurJaer (Milli takım) Ken.,n 
Kopar ( Kayseri) ye sayı hesabiy· 
le, Süleyman Boşuşkan (Balıke
.. ırJ .rc:eccrp .>aıman \JjUrS'ilJ ya 

tuşla, Hiiseyii\ Pehli~an (Eskişe
hir) Zeynel Polgay {İzmir) e tuş. 
la galip. 

Bölge kupası 
maçlan 

Dün altı takım karşılaştı 
Beylerbeyi AnadoluhisarJ, 
Kadıköy Bozkurtu yendi. 
Demirsporla Galatagençler 

berabere kaldılar 
Dun Şeref ve Taksim stndla 

rıııda ikinci küme takımları a . 

rasında !stanbul mıntakası ta • 

rafından tertib edilen kupa mnçla. 

rına devam edildi. 

Şeref stadında Deyleı·beyi iJ, 
Aııadoluhisar karşılaştı. Eksil\ 

bir• • kadro ile oynıyan Anado . 
lulıisnrlılar her iki kısım<ln dn 

yedikleri Uçer gole ancak bireı 
sayı ile mukabele ederek mu • 

Şişli: .Annenal• - AJ1>cr, ~ 
·r, 

ıli - :\likrob, Nub:ır, ı\rf:C' 1 

Dlran, Suldur, l!ebli, Şa,·ıın· 
'j 

Hakem Adnan Akın. ''I>~-$ 
v~ uu ""uı-.ınm soman )' ·e 

seri bir hilcnnı!a başlndı. ' 
ilk dakikalarda Şişli kalcSil1 
ne intlknl etti. Fakat pcıil rC 
ellerine geçirdikleri fırs:ıtJ:ı, 

· cı tifade edemiyorlardı. 18 ııı 

kada Şişli kalesi mühim blr
1
;1 

Iikesi atlattı. Fakat per& ,,~ 
~-türlü gol çıkarnınıyorlıır. ef"'< 

dakikada soldan gelen topu . 
1 ~·ııll sait bir vaziyct~e yaka ı~ ~ 

Bambino, çok güzel bir 3UtlC 
Şişli ağlıırına taktı. 

sabakayı 2 - G knybettiler. ı ({lif -rv"" .. 

Aynı sahada yapılan Kadı - ~ı.-~ dır&' 
k"'-'Spoı· _Bozkurt mn,.ı dn 4 - 2 ş · ı·ı·ı nl"n 

u., ,. nu gol ış ı ı eri en .. hliltr 
köyltilerin galibiyetilc nihayet- Pera kalesine her nn te ı; 

lendi. cumlar yapmağa başlndıll.l~~ 
Taksim stadında• Demlrspoı'la sa Relıii vasrtnsiylc ynP' ert'J 

Galatagençler çarpıştılar. MU - cumlar Şişli için daha sc~ lll ) 
yordu Peralılar rnkipler n ıı te,·azin cerevan eden bu nı Usa - · bııil 

• tığı hücumları cevabsız ıcıl 
'lakadn tarafeyn ikişer golle be·ı lar ve soldan sağdan Şişli .. JeJ 

"ne" •ahere kaldılar. (Devamı 13 ° ·----



Diın Taksim sfadınaa mim kiıme için karşılanan Galatasarayla Beşik! aş maçrnaan iki heyecanlı an .. 
'· 

Galatasaray, dün Beşiktaşı 3 -1 yendi 
Sarıkırmızıhlar bu seneki 
takım halini aldıklarını 

dün isbat ettiler 
<3alatasaray, birinci devredeki müdafaa 

oyununu devam ettirseydi, netice 
belki de bu şekle giremezdi 

Yazan: Sacit Öget 
ltıa tlilli kümenin mühim karşılaş· Şerefin bu şütü, Beşiktaşa be· 
la.t !arından birini teşkil eden Ga- raberliği temin ettirebilseydi, dün 

1 ~ asaray 13eşiktaş maçı dün 9000 kü maçın neticesi her halde 3 • ı 
rn bir seyirci kalabalığı onun- olmazdı. 
~k!a~simde oynandı. Bu sene· Bu kaçan fırsattan bir .dakika 
~ 1 mılli kümede ilk defa karşı sonra, Budurinin sıkı bir şütü Be. 
~ ar~ıya gelen bu iki takımın ayni şiktaş direklerini sıyırarak dışarı 

milli küme maçlarında en kuvvetli bir 

Kısa 
pasın 

iflllsz 
Yazan: Muammer Olgaç 

.Milli Jdimc maçlım belki en ha· 
~raretll nfhasınn hrııüz glrdt Ta_ 
kmılarm oyun tarzları, formlıı.n 

,.e unsur Jnymctlcri tamamen mcy
clanıı. çıkmış bulunuyor. Bu meynn· 
<lıı A nupadal.I bir ifliisı müzakere 
ederek yerli takımla.nmızm iademi 

mu' nffakıyet sebcblerinc temas e_ 
ılcc~ğiz: 

Şimdi, Almnnynya iltlhnk eden 
bir futbol diyarı vardı kl, ismi 
bütün spor dünyasmdn ''lıesab, hen 
de e,, gibi tanınmL5tı. Zira Çekos • 
loYnkya. deyince gerek Türkiye ve 
gerek orta Avrupa futbol hocaln • 
rrnı hatırlar. 

~ ~nda son karşılaşmaları olan çıkıyor. 
t" ltıaç, zaman zaman serileşerek Oyun gene Galatasaray nısıf sa
İl~~cı bir şekilde ldevam etti. Ve hasınlda oynanırken devrenin 44-
~ defa; maç sonunda seyirciler üncü dakikasına gelmiş bulunuyo· 
li aya hücu medemediler, mera· ruz. Beşiktaşlı Bediinin 25 metre
) Ilı rahat rahat yapıldı, dayak yi· den sol üst zaviyeye yolladığı şü-

O zamanın şöhretleri içinde bir 
Sovboda, bir Kada bUtün futbol 
dünyasını kendi vUcutlan tızerine 
çevirmiş tistadlardr. Bir iki kere 
Tilrklyeye gelerek bize (oyun) gös 
terdiler. Ne hnyrnn hayran seyre
diyorduk. Öyle ince ve öyle ka • 
çnmaklı kısa. paslnrla müscllesler 
teşkil ederek rnkJp mlidnfaayt ge-

Takımlar oyundan soma sahaaan Çıkarlarku __ ı. ____________ çişleri vnrdı ki .• 

Milli küme puvan vaziyeti 
tn olmadı. tü, Osman nefis bir blonjonla kor-

~at 5,30 nere çıkarıyor. Bu şur~tle Osqıan 
~- ilkem Nuri Bosutun idaresin· biri _.Şansr, diğeri .de ~üzel bir 
' takımlar karşı1ıklt diziDdiler .. blonjonu ' ayesinde ' Galatasaray 
ı\dCalataıaray: Osman • Yusuf, takımını iki golden kurtarmış olu. 

dij ilan - Musa, Rıza, Celal • Be- yor. 
s. • Salahaddin, Cemil, Buduri, Son dakikada Beşiktaşlılar, ka· 
~tim. r zanldrklan iki kornerden istifade 
l. ae!iktaş. Mehmet Ali • Hasan edemiyorlar. Bu devre, Galatasa-
,,~c' . ) k 1 . . k k b" d 8-h 1• • lbrahim, feyzi, Hüseyin • ray a esının sı ışı ır anın a 
ti. tı., Şeref, Hakkı, Bedii, Haya. sona eriyOl', 

~-~Yun başlar başlamaz Beşik· 
,~1arın Galatasaray nısıf saha· 
tıı :Yerleşmeğe uğraştıklarını gö. 

}'o,.,. 
~~ · "z. İlk anlarda Galatasaray· 
}ar; l'nildaiayaa ehemmiyet ~eri • 
ti!\. ar. Bu hal, hasım muhacımle
~ı'tı nısıf saha::ia yerleşmelerini 
~-a>'laştrrıyor. Galatasaraylılar 
.,.~< "c haf hatlarının anlaşmalı o· 
.~~ sayesinde, hücumları bir 
~tl 1kc olmadan önleyebiliyor. Fa. 
~t • bu sistemin devamı tehlikeli .. 
ııktaşın bu nisbi hakimiyetin • 
~ kurtulmak için Galatasaraylı· 
~tı oyunu açmaları lazım. 

ltı it oyun açma teşebbüsleri, gü
?ıı 0>-unuyla eskidenberi sağ açık 
~I lt:Yormuş hissi veren Bedii ta· 

l:tıdan yaprlmağa uğraşılıyor. 

Calatasarayın ilk golii 
, Ccne böyle bir akın .. Bedii sü-

1{0r .. Kale önüne ortaladı. Be • 
~~~§ ınu:iafaasr topa sıçrıyor .. 
'ı!ı~tinin de onlar arasında sıç· 
~ ~1nı görüyoruz. Top Buduri
~aın üstünde •. Isabetli bir kafa 
() !u .. Beşiktaş kalesi mağlup!. 
t/Un bundan sonra biraz müte· 
t '11lcşiyor. Fakat Galatasarylı. 
~r~airna müdafaa oyunu oynu· ı 

t. 

, 
30 

uncu dakikaya kadar Beşik
~ nisbi hakimiyeti altında ce. 'il eden maçın en mühim hadi

lu: Şeref göğsüyle topu ka
~lı: • 

•ki hasım oyuncu arasından 
liJ·· • 1 

ü:yor. Osmanla karşı karşı • 
Osman şüt çekilmeden önce 
ı>lonjonu yaptı. Fakat Şcre. 

Bu devrede umumi 
vaziyet ve taraftarların 
düşünceleri 
Galatasaray bu sıkışık ve mü. 

dafaa oyununu oynarsa ,gol yiye
cektir. Bunun için sarıkırmrzr ta. 
kım taraftarları endişeli .. 

Beşiktaş ise; birinci devrdde 
hakim bir oyun oynamıştır. Fakat 
itiyatları hilafına, bugün hücum 
hattı fırsatçı değil, kaçan fırsat· 

!ara taraftarlar acımaktadırlar. 
Fakat zararı yok .. İkinci devre her 
§eyı tamir edecek ... 

ikinci devre 
Oyuna Galatasaraylılar başladı 

Oyun tarzının deği ·miş olduğum: 
hemen seziyoruz. Takım açıklar 

vasıtasiyle Beşiktaş müdafaasına 

abanıyor . 
ikinci Galatasaray golü 
Maçın 3 üncü dakikasm'dayız . 

B~duriden Bediiye derinleme biı 
pas .. Bedii sürdü ve ortaladı • Ce· 
mil yc.kalamak istiyor. Fakat mu. 
vaffak olamadı. Top Salahaddinin 
önünde şimdi.. Salahaddin yerin. 
Jc bir şiltle 2 inci kerre Beşikta~ 
kalesini mağl~p ediyor • 

Şimdi Galatasaraylılar mütema. 
f Deı•amı 14 iinciidc) 

""• ll'r• ; ..-

~ğa yolladığı şilt, yer.de yatan 
ı,_~ın ayağına vurarak dışarı

~'Yor. Musa yetişerek topu 
~ il§tırryor. 
~ tc '1. nkü maçın neticesi üze· 11oo 

~ en mühim rolü oynay~n ha. ~ 

Takını: Maç 
Ankaragiicü 12 

• Demirspor 10 
1 i 

10 ener bahçe 
Vefa. 11 
~iktaş 9 
Galatasaray 8 
Doğan 9 
Ateş 10 

-öt\ ıw 

.... 
• w 

' Cemil Galatasaraym ii çiincii goliinii böyle allı. 

Galip 
7 
7 
6 
3 
4 
5 
3 
1 

Bera. Mağ. Attığı Yediği Puvan 
1 4 30 19 27 
1 2 24 14 25 
1 3 
2 6 
1 4 

3 
1 5 
1 8 

I 

23 
28 • 
21 
16 
12 
6 

14 
29 
13 
16 
25 
24 

23 
19 
18 
17 
16 
13 

İzmirde: 

1Demirsvor: 1 
Ateşspor: 

Taksim stadının 
inzibatı 

Dün sabah ve diin öğled"n 

!>onra, çok kalabalık Ye heyecan
lı iki bliyiil< ma~a sahne olan 
Taksim stadında en ufak bir lıiL 

<lise Lile ~ıkmadı. 

llnlktnn tek adamın sahaya 
fırladıÇ,'1ıır gömıetlik. l'nrınaldık 

ı.lısrmlan hakeme ta:; atmnğa 

kallil-,anlar drrhal yakalandılar. 
Taksim st:ıdı lınyatınıln bu im. 

dar intizam \ 'C disiplin görmr.

nıi~tir. 

Uün polb ku'' etlerinin sahıı

<la aldıkları bu mükemmr.J tertL 
batı takdirle karşılarl•en, n~ııi 

hareketin, Jıer nınçt:ı ,.e lıcr 

stadı.la t ekrnr edilmesi temenni_ 
siııi buraya kaydetmeden ı;~c· 

mlyecC'ğiz. 

VUI\"'DERTAYM - !ngiltereye 
giderek kabiliyetini tasdik eilirdi. 
Hligo Meyzel bütün enerjisilo ça -
hşıp gelen giden bütün raldplcrino 
eşsiz mağlubiyetler yU.kledi. 

FAKAT çok geçmedi. Yavaş ya.. 
vaş kendi gurur lıavnsı içcrsinden 
gittikçe çok monotonlaşan Orta 
A''rupa enerjisi bol takıınlnr karşr
srndn ummadığı takımlar karşısın • 
da ummadığı mağlfıbiyetlere uğra
mağa başlndr. 

l:zun ve daima derin paslnrla ce. 
nah deği.5tircrek oynnnıın ve 1ngil
t ero futbolünün hakiki bir kopyası 
olnn oyun tnrzr, kısa müsellcslerl 
kolnylrkln yıkıyor, onlar bir hü _ 
cum lnzclcyinceyc kndar diğer ta
raf bir gol yapıyordu. Asıl ff'nni 
,.c vilcut kabiliyetlerini meydan:ı. 

koyan futbol henüz belirmişti. Tek. 
niklc> enerji lıcnilz bir araya topla
nabilmişti. 

Bugün İngiliz futbolilnli en i)i 
bir enerjiyle mczcrden futbol 11üp. 
hesiz ki ltalyanlnrdndır. 

Fakat işte Frnnsızlnr dn tedrici 
bir şekilde en ileri futbol pi) s:ı

smı adımlnmnğn muvaffak oldu • 
lar. Scbcb: d ı i:ı vuruşlu ve r.oer
jik oyundur. 

Çekler, billlln gayrctlcrlnC' r:ı.f. • 
men aöndlilcr. .A \-USlUI')'niılnr da 

{.Devamı 14 ı"lncüde) 



YAZAN: 

E. C. 
Rentley 

Evde saklan kim? 
ÇEViREN: 

Muzaffer 
( HABER'in sayfahk zabıta hikayesi ) =-- ---= Esen -...~~~ 

cektim .. Derhal şimdiki oturdu
ğum yeri tuttum ve derslere baş
ladım. 

iyi bir arkacaş 
-Tahsilinizi bitirdiğiniz çok ol

du mu?. 
- Tahsilimi bitirmedim. Lon-

türünmü; gibi.. Tuhaf ıey. . Bu 
çizgiler aıleta bir murabbaın dört 
!cöşesi gibi.. Sakın taşınırken ol
.ncısın i. 

Trant bu klüpte yemek yerken 
sorduğu suallerle doktor Kozoski 
hakkında epeyce malumat topla
dı. Doktor, tanırım~ bir kemik 
hcıstalıkları mütehassısıydı. Le· 
histanda başlıyan şöhreti biltün 
dünyayı tutmuştu. 

E MNiYET mUdürlüğU bat ta çıktılar. Tam ıaat dokuzu çe1• 
müfettişi Bilik, Trantı o· rek geçe Maryon kapısını açtı .,e 

dasına kabul etti ve bir cıgara çıktı. Kapı önünde Uç kiti görUıt' 
verdi. ce heyecanlandı ve Trantın yaıııll 

Trant niçin geldiğini baş mü- dan geçerken: 
fettişe anlattığı vakit o: -Mektubunuzu aldım .. 

- Ben de }aksona ait bir mese- Diyerek alelAcele merdivenler• 

B İR cumartesi günü ikindi 
üzeri Cadigan meydanın· 

dan geçmekte olan Filip Trant, 
eski bir evin kapısı önünde bir ka 
dın gölgesi gördü. Bu, kapı önün
deki mermer basamakları inen gü
zel ve genç bir kızdı. Filip otomo· 
bilini durdurdu ve: draya geldikten üç ay sonra Pav. 

- Nasılsınız Maryon? dedi .. lo Kozoski geldi, beni buldu. Siz 
Sizi g6rmeyeli bir sene oldu gali-

- Hayır .. Daha üç hafta ~v
vel masanın üzeri ayna gibi mü· 
celUi idi. Her gün bunları elimle 
silerim .• Uç hafta evvel çizgilerin 
farkına vardım. Hafta da iki gün 
gelip daireyi temizleyen kadını 

da mes'ul etmek imkanı yok .. Bir 
defa çok dikkatli kadın.dır. Sani -
~en salı ve cuma günleri gelir, te
mizlik yapar. Halbuki ben bu çiz 
gilerin perşembe günü farkına 
vardım.Demek ki çarşamba günU 
olmu, .. Vakia bu ehemmiyetli bir 
şey değil art'a merak ediyorum ... 
Acaba ben yokken daireme kim 
giriyor ve r.as:l ~ıriyor? Hem so
kak kapıs·, hem ce dairemin ka
pısı daima kilidl".dir. Sakın ç,,k 
ehemmiyetsiz bir !!' y için telaşlan 
dığımı sanmayı:uz.. Ba§ka şeylt'r 

de v ... r .. Meseli\ ~u koltuktaki ka . 
dife yastığa baianız .. tki köşeşirı. 

deki işleme güllerden biri biraz 
kusurlu işlenmiştir. Ben bu ku
sur görünmesin ldiye o ucu daima 
aşağı getirdim. Fakat bazı akşam 

lar eve dönünce, kusurlu işlenmiş 
ucu yukarıda buluyordum .• Son
ra çok beğendiğiniz yazıhanemin 

de gözleri açılıyor. Vakia ben bu 
gözleri kilidlemem ama masanın 

kenariyle bir hizada bulunmasına 
dikkat ederim.. Fakat akşamları 

bazan fazla içeriye girmiş, hazan 
da ldışarıda kalmış buluyorum ... 
Halbuki bu gözlerde babamın ha 
oralarından baıka bir şey yoktur. 
Bu kadar da değil, lütfen benim
le gelir misiniz?. 

Doktorun eski hastalarından bi. 
ri Tranta, Kozoskinin hususi ha
yatı hakkında izahat verdi. Ko· 
zoskinin karısı çok zaman evvel 
ölmüştü. Almanları hiç sevmiyen 
ve kuvvetli bir vatanperver olan 
doktor ağlunu ve kızını tahsil için 
İngiltereye göndermi§, sonra ken
disi de 1ngiltereye gelip yerleş -
miştiı . 

le üzerinde çalışıyordum, dedi.. den indi .• 
''Keman çalan kedi,, meyhanesj Uç adam gürültüsüzce içerir' 
sahibinin söylediği sözler hoşuma girdiler. Ve kapıyı gürültü ile )el" 

gitti.. Vimster dediğiniz adama padılar. Sonra salona girere>' yı· 
gelince onun Barling ismi altında rım saat beklediler •• Nihayet ıro· 
Viliç de oturduğunu biliyoruz .. ri.dorda hafif bir gilrültü oldu. ~ıı 
B.u. ~okta.dan tahkikata. de~am ed~l gürültüyü bir takım sesler ta~P 
bılırız. Sız Jaksona daır hır haylı etti. Salondaki memurlar açık , 
faydalı malumat getirdiniz. Fakat :an kapıdan, tavandan bir cisıııl11 

kafi ·değil. ağır ağır yere inmekte olduğı.11111 

ha·:. 
- Vay sen misin Filip, ne ho~ 

tesadüf!. 
Genç kız dönerek çıktığı ka· 

pıya baktı ve : 
- Doktoru görmeğe geldiniz 

değil mi?. Fakat evvelden rande
vu almadan onu görmek kabil de
ğildir. Esasen §imdi doktor da 
çıkacak .. 

Trant arabadan indi, çocuklu -
ğundanberi tanıdığı Maryon Sil· 
vestrin elini sıktı .. 

- Demek burada bir doktor o
turuyor, öyle mi? Ha... Öyle ya 
kapıda ufacık bir bakır levha var .. 
Fakat bu Jevha o kadar küçük ki, 
insamn görebilmesi için çok dik
katli bakması lazım .. Zaten bütün 
doktorlar böyledir: Şöhretleri bü
yüdükçe levhalarını küçültürler. 
Fakat benim doktorluk i~im yok .. 
Öğle yemeğini kibar olrruyan bir 
lokantada yediğim için zehir1en
diğimi sanmıyorum. 

Genç kız, yavaş bir sesle: 
- Görmek isteseniz de, iste. 

meseniz de onu göreceksiniz, !de
di. Çünkü bakınız kapı açılıyor • 
Kapı açıldı .• Uzun boylu, hafif 

siyah sakallı bir adam çı'ktı .• Şap
kasını çıkararak Maryonu selam· 
ladı, Tranta şöyle bir baktı ve u.
zakla§tı .. 

Maryon: 
- Doktor Lehli.dir, dedi. 
- Bir saat kadar boş vaktim 

var, sizi isterseniz gideceğiniz ye
re kadar götüreyim. 

Kız bir lihza düşündü: 

- Bu gün sizinle karşılaşmam 
çok isabetli oldu, doğrusu .• Ben 
de sizi nasıl bulacağımı düşünüp 

duruyordum. Bir türlü akıl erdire 
mediğim bir iş bugünlerde çok 
canımı sıkıyor .. Her halde siz bu 
işi halledersiniz sanıyorum. Vakia 
sizin gibi büyiı1c ve esrarlı cina • 
yetlerle uğraşan meşhur müfettiş
ler böyle küçük işlerle uğraşma
ğa tenezzül etmezler, uğraşsalar 

bile halledemezler ama, çocukluk 
arkadaşım olduğunuz için her haL 
de beni dinlersiniz. Revil meyda
nının nerele olduğunu biliyor mu· 
sunuz?. 

-Evet .• 

-İşte ben o meydanda 43 nu-
marada oturuyorum .. 

Trant arabanın kapısını açtı, 

kız otomobile yerleşti.. Otomobil 
hareket ettikten sonra Maryon 
tekrar söze başladı: 

- Anlıyorsunuz ya dostum, :li
hayet çahşmağa mecbur oludum . 
Babam öldilkten sonra biribirirni
zi hiç görmedik .. Fakat siz baba· 
mı tan:dığınız için bana miras ola. 
rak çok bir şey bırakmadığını tah
min edersiniz. 

Trant evet makamında başı:ıı 

salladı.. Kızın babasının büyük 
bir miras bırakmaması şaşılacak 

bir şey değildi. Gazetelere tefrika 
romanları yazan bu adam çok ka
zanıyordu. Fakat lüksü fazla sev 
diği için elinde bir şey kalmıyor -
du. Trant bundan başka muhar
ririn ölümünden sonra, hayatta 
iken yazdığı hatırakrmın kızı ta
rafından tabedilmek üzere o1du
gunu da gazetelerde okuduğunu 

hatırlıyordu. 

Maryon durup dinlenmeden an
I:ıtmasına devam ediyordu: 

- Annem benimle beraber Lon 
draya gelmedi .. Kardeşim Kolejde 
okuyor •• Babamdan kalanla üçü
müzün birden g~inmesi imkiln. 
sız .. Onun tçin ben Londraya gel. 
dim.. Daktilo ve steno öğrene -

onu tanımazsınız .. O, şimdi ya
nında çalıştığım doktorun kızıdır. 
Babamın sağlığında leyli mektep
te okurken ayni sınıfta itlik. Ba
bası Londrada yerleşeli beri kız 
da babasiyle oturuyor. Paulanın 
bir de erkek kardeşi varmış.. Fa· 
kat o kötü yola sapmış .. Onun için 
doktor bütün şefkatini kıztl141 

vermiş .. Kız beni ilk gördüğü gün 
babasının bir katibe ihtiyacı oldu
ğunu söyledi ve benim bu işi ka
bul edip etmiyeceğini sordu. 

Paulanın babasını, bir ldefa kı-

zını mektepte ziyarete geldiği va
kit görmüştüm. Fakat babam bu 
adamdan çok bahseder, daima a
leyhinde bulunurdu. Bu itibarla 
bu teklif karşısında biraz tered· 
düt ettim. 

Fakat bir defa ltla doktorla gö
rüşmeğe razı oldum. Doktor be
ni fevkalade nazikane karşıladı. 

Kendisine henüz şimdiye 'kadar 
hiç bir yerde çalışmadığımı, lş ha· 
yatına çok acemi olduğumu söy
ledim .. "Zarar yok, dedi, yapa
cağınız sadece not almak ve bu 
notlara bakarak mektuplarımı 

yazmaktır.,, Verebileceği para 

Ber~bcr mutfağa gittiler: 
- Ben yokken içeriye qirisinin 

girdiği hakkında bana kat'i bir )ta 

Doktorun oglu hırsız: çıkmış ve 
sahte çek tanzimi suçundan ağır 
h<!bse mahkum olmuştu. 

ı:: • • 

B U sözlerde Trant bir ip u· 
cu bulamadı .. Fakat Mar. 

yonu çok sev..:fiği için bu işin ar
kasını bırakmamoğa karar verdi. 

Müfettiş bu meseleyi kızın tah· 
miııin.den daha karışık buldu. 
'frant klüpten çıkınca adliyeye 
titti ve adliye mahzenlerinde 
doktorun oğlunun mahkumiyet 
c!osyasını aradı.. Fakat bir türlü 
dosyayı bulamıyordu. Bu sırada 

içeriye arkadaşlarından Homan 
isminde bir gazeteci girdi. Mü _ 
fettişin ne aradığını anlayınca 
güldü: 

- Bu dosyayı Kozoski ismiyle 
ararsanız kıyamete kadar bulamaz 
sınız. Ben işi çok iyi hatırlarım .. 
Polis, doktorun oğlunu }akson 
aldiyle tanıyordu. Kendisinin sah
te çek kullanarak para aldığını be
ı aber çalıştığı bir arkadaşı ih
bar etmişti. Bu yüzden yakalan
dı. Fakat doktorun oğlu olduğu 

ancak m:ıhkfim olduktan çok 

- Affedersiniz, siz neden Jak. gördüler. Bu bir ipin ucunıda ·~~ 
sonla meşgul oluyorsunuz? Yeni lanan bir valizdi. Valiz yere 111 

bir halt mı işledi?. d'Kten sonra tavandan bir ip rtler• 
·ıı 

- Aldanmadınız.. Beş hafta öivcn sallandı ve döşemeye sürU 
evvel hapisten çıkan bu adam bu dG • ~ 

gün birini öldürmeğe teşebbüs su- Merdiven üzerinde iki ayak g~· 
çundan dolayı aranıyor. Geçen sa. ı ündü, Bir adam ihtiyatla ya"'~ 
lı günü, gecenin çolc geç bir saa - yavaş iniyordu; kısa boylu. tıktı•' 
tinıde iki arkadaş Foksil ~trit ci. gt'niş c.muzlu bir adam .. Fakat bıl 
varı:ıda sizin Vimster dediğiniz adam daha ayağını son basartıd.' 
a.dama rast gelmişler. Tanıyorlar- ko\ ınadc:n evvel iki memur ~ıe; 
mış, konuşmuşlarmış .. Ayni adam. ne atıldılar. Çarpışma şiddetlı "( 
tar biraz sonra da yüzünden şea- du, kilçük bir masa dcvri)di, b\ 
met akan bir a.damla karşılatmış- çiçek vazosu parçalandı. NihaYt

11 
lar. Bu adam Vimsterin arkası sı- bileitlt rine kelepçe geçen Jalt50 

ra gidiyor, onu takip ediyormuş .. tevkif edildi. 1 
Bu iki adam merak etmişler, dön- Ja'k!ionun çenesinde birkaç tı• 
müşler, Vimsteri takip eden ada. talık pis bir sakal vardı, bat J11il' 

mın arkasından yürümeğe başla- (ettiş mevkufun cebin.den bir rt• 
mışlar •. Vimster "Kızılboğa,, mey volver cıkardı ve Trant: 
hanesine yaklaşırken arkasındaki - ffi>rilyorıunuz ya, dedi, >~ 
r.dam ona yetişmiş, yapılmakta o- kalamak için en münasip ~rııJ 

seçtik. Eğer ayağını yere ba~ 
olsay'dı elleri serbest olacağındJ 
revolverini çeker, birimizi yarı\J' 
yabilirdi. Hele tavan arasında >"; 
kalamağa kalksaydık, muhalt1'' 
birkaç polisin hayatına maloJıırd~: 

l 

n.ıat verdiren şey şu musluk ta- !;onra anlaşıldı. Mesele unutul- ' 
Belki de günlerce muhasara ı: 
mek icap ederdi. 

l/ apishanedetı çıkalı beş haf ta 
olmuş!" 

şıdır. Her sabah bulaşıklarımı bu
rada yıkctiıktan sonra taşı güzei
ce ovarım. Binaenaleyh chşarıya 

çıkarken musluk taşı tertemizdir. 
Her akşam dönünce bu taşı gene 
temiz buluyorum, fakat ıslak .. Hal 
buki temizledikten sonra kurula· 
mak adetimdir. Sonra bazı gün -
ler musluk damlıyor, iyice kapan
mamış .. Bu işleri her halde bir er 
kek yapıyor. Kadınlar daha idik-

miktarını söyleyince büsbütün ~a katli olduklarından buldukları gi· 
şırdım.Benim aklımdan geçen ;n bi bırakırlar. Fakat erkek ne de 
yüksek ücretin iki mislini veriyor-! olsa bir şeyler unutuyor. 
du. - Eşyanızdan, mücevherleri. 

Bu vazifeyi kabul ettim. Ve ka- nizden, paranızdan kaybolan bir 

bul ettiğim için de pişman olma. şey yok mu? • • . . . 
dım. İş hafif .. Boş zamanlarımda - Hayır. .Hıçbır şeyım eksık 
babamın hatıraJannın basılmas: değil.. Buna eminim .• 
i§iyle uğraşıyordum. Trant ayağa kalktı ve oda içe· 

- Anlattıklarınızdan umdu- risinde aşağı yukarı dolaşmağa 
ğum şeyi bulmadım. Ben bir ara. başladı: 
lık adeta doktor Hozoskinin es- - Garip şey doğrusu. Sabahla 

rarengiz cinayetlerinlden bahse
deceksiniz sanmıştım da sevin
miştim .. Fakat neyse .. Biz de ge. 
leceğimiz yere geldik • 

Uç katlı eski bir evin önünde 
bulunuyorlardı .. Kapı önündeki 
basamakları çıktılar. Maryon ;ı

nahtariyle sokak kapısını açtı •• 
Evin her katı bir daire teşkil edi

ıı <'vden kaçta çıkarsınız?. 
- Dokuzu çeyrek geçe.. Ak

şam yedide dönerim .. 
- Cumartesinden pazartesiye 

kadcır evde mi kalırsınız?. 
- Evde kaldığım nadirdir .. 

Doktorun kızı ekseriya beni ge.ı

meğe ç.ötürür. Bu küçük hadise 
olmasa yaşayışımdan çok mem-

yor ve Maryon en üst katta oturu- nı.ınum .. 
yordu. Kızın dairesinin kapısın- Trant: 
dada kocaman bir asma kilid ası- - Bana itimat ediniz, ldedi, kor 
hydı. kacak bir şey yok. .Şimdi ben gi-

Dairenin dört geniş odası var- diyorum. Fakat bu işle meşgul o
dı. Çok yüksek tavanlı dört oda .. lacağım. Yakında size malumat 

1 

verırim. 
Etrafını gözden geçiren 'rrant: _ Allah razı olsun. Bu sözleri. 
--:- Daireniz do.ğrusu çok güz~l, niz bana cesaret verdi doğrusu .. 

d~dı .. Hele mobılyalar~~ı~a ~ıç ı _ Dairenizin ve sokak kap .sı· 
tlıyecek yok .. Meseıa gunun bı - nin fazla bir anahtarı varta ba· 
• d k'" . k d 1 

rın e şu uçu yazı masasın an na \'erebilir misiniz?. 
bi'karsanız münasip bir fiyatla al
mağa derhal hazırım. 

Maryon güldü: 
- Galiba bir eskici dükkanı :ıç

Il'ak niyetindesiniz.. Fakat şimdi 

şakayı bırakınız da işimize baka· 
hm. Şu orta masasının üzerine 
dikkatle bakar mısınız?. 

- Vereyim. Fakat b:n yokken 
gelip bir ıey aıırmayaeağınızı, ya
hut mobilyelerimi kırmıyacağınızı 
vaad edin!. 

Trant gülerek çıktı. 

Jakson 
Kaktüs Ktüp'ıde her meslekten 

adamlar bulunur ve burada he • 

muş, olduğu için gazeteler de bu 
işden b2.hsetm~iler. 

Bu izahatı a~lıktan sonra Trant 
kolayca dosyayı buldu. Dosya _ 
dan bir takım notlar aldı. Bilhas
sa doktorun oğlunu ihbar eden a
damın isminin Vimster olduğunu 
öğren':ii. Mah'l<eme dosyasında 

sahte çek yapan suç ortaklarının 
"Keman çaJan kedi., meyhanesin
de buluştukları da yazılıydı . 

Trant bir hesap yaptı. }akson 
Kozoskinin hapishaneden çıkma • 
sına hesapça daha on ay va&.lı. 

Fakat İngiltere kanunlarına gö
re hapishanede, hapishane nizam· 
larma riayet ederek uslu duran 
mahkumların cezaları indirildiği 

i;in Jakson hapishaneden çıkmış
tı. 

* * * 
T RANT ''Keman çalan ke

di,. meyhanesinin sahibi 
Joe ile çabuk dost oldu. Zaten bu 
adamın dostluğunu kazanmak 
ıçın meyhanenin kötü birasını 

methetmek kafi idi. Mcy11aneci 
Jaksonu tanımıyordu. Çünkü o 
burasını satın aldığı vakit deli -
kanlı çoktan hapse girmiş bulu -
nuyordu. Fakat Joe, Jaksonu ele 
veren Vimsteri tanıyordu. Bu il

dam geçen seneye kadar muntaza· 
man devam edermiş, fakat bir se
ne!:lenberi ortadan kaybolmuş: gi
derken de nereye gittiğini kimse· 
ye söylememiş. Yalnız bir defa 
:ıokakta Vimstere tesadüf etmiş, 
on:.ıala konuş:nak istemiş. fnkat 
..:.;fam kendisi.ıi tan.madığını ve a
dının Vimster olmadığ n ıiddia et
miş ... 

Meyhanecinin dili çözülmüştü .. 
Bundan bir ay kadar evvel baş· 

ka bir adam meyhaneye gelmiı , 
Vimsterin nerede olduğunu ıor -
muı .. Meyhaneci ıim:ii müfettişe 

söylediklerini ona da anlatmış ve 
Vimstere bir defa rastgeD:liği ıem· 
tin Viliç olduğunu da ilave etmiş. 

Meyhaneci sözlerini ıu cümle 
ite bitirdi: Müfettiş masa üzerine eğildi : 

- tJzerlnde incecik çizgiler 
var .. Sanki sert ve ağır bir §ey 

men herkese dair malumat edin- - Bilmem ne.{Jen bu ıerseriyi 

mek mümkündür. Ertesi günü herkes arıyor!. 

Bunları ıöyliycne müfettiJ .re~ 
cereye gitti, elini salladı. J{o~~ 
bckliyen otomobil evin kapı . 
kal:iar geldi. Ba~ müfettiş poli~ 

- Mevkufu götilrünüz, ertl , 
"> '- vertii. Polis, Jaksonu omuzıarıfl., 

dan yakalayarak slirükledi, 111t 

Pnlis, ]aksonu omuzlawıd~u ;·aka· J k~f ~ir tek kelime bile söylen'le ' 
lıyarak siiriikledi mı~tı .• 

lan bir binanın yanına gclmi~, bu 
sırada Vimster imdad diye haykır 
mağa başlayınca arkadakiler koı
muşlar, Vimsteri tutan a.dam akııi 
istikamette kaçmış.. Yetişenler; 

Vimsteri yerde kanlar içinde bul 
muşlar, üzerinde iki bıçak yarası 
varmış.. Yaraların ağır olmasına 

rağ71en ertesi gün adam kendisine 
gelebilmiş ve gece taarruz eden 
ş~hsın Jakson olduğunu söylemi1 .. 
fü:raya kadar iyi .. Fakat Jaksonu 
bir türlü bulamıyoruz. 

Trant baş müfettişi ıdikkatle .lin 
lıyordu; amiri sözlerini bitirince: 

- Söyledikleriniz düşündükle· 
rimi tcyid ediyor, dedi. Bana öyle 
&eiiyor ki Jaksonun saklandığı ye
ri biliyorum. Fakat bu işde çok 
ihtiyatlı olmak lazım. 

Bundan sonra başmüfettişle u
zun uzaıdıya konuştular .. 

Tavan arasında 
T:.rtesi sabah Rcvil meydanının 

bir köşesinde Trant ile başmüfet
tiı;: Bilik buluştular. Baı müfetti· 
şin 2rkasmda sivil bir memur var
~ıı. Köşede kapalı bir otomobil bek 
liyordu. Bu otomobilin şoförü mü 
fetti~i hürmetle ıelamladı. 
Baş müfettiş Tranta sordu: 

- Ne suretle hareket edeceği· 

ni Maryona anlattın•z: değil mi?. 
- Bir mektup yazdım .. Mesc. 

lenin esasından bahıetmedim ... 
Yalnız bugün de her gilnkü gibi 
dairesinden ayni saatte çıkmasını, 
kapıyı açık bırakmasını ve bizi gô 
rünce 'tanımamazlıktan gelmesini 
yazdım. 

- Mükemmel.. 
34 numaralı. evin kapısını anah 

tarla açarak girdiler ve üçüncü ka 

* * * 
Baı müfettiş: 
- Şimdi valizin içeriıindekil~~ 

ri yakalayalım .. dedi. Doğrusu bı 
kaç defa inip çıkmamak için tı~; 
!unmuş çok güzel bir usul.. 13ı 
diş fırçası, bir sabun, bir ba~1~ 
bir fırça ve bir tarak. Demek !> 
adam bu suretle hergün banyosıı· 
nu ve tuvaletini burada yapıyor• 
du. 

Trant hayret o:liyordu: 
gt· 

- Araştırmalar ilk hızını 
11 

çiştirinceye kadar bir tavan arasıı 
da saklanmak fena fikir değil 00 e 
rusu. Burada saklandığı müddet~ 
sakallanacak ,bıyıklanacak ve b' P 
başka bir suratla meydana çı]cl 1' 
bir ecnebi memlekete savııtın' 
imkanlarını bulacaktı. Valizde t>af' 
ka neler var?. 

MüfettiJ içerisiride tavuk lı••1: 
laması bulunan bir sefer tafl1' '{ 
bisküvi, tereyağı, tuz, biber, ç• 
kutular.nı gösterdi. 0 

Tabak ve bardak olmadığın• g 1 51:1 
re }akson, mis Maryonun eş)'' 

~e' 
kullanıyor ve bu suretle günde •. 
ıcız saat genç kızın dairesinde 

15 

tirahat ediyordu. ete' 
Trant fikirlerini anlatmakta 

vam etti: 1'' 
- Doktor hastalarına uğr•ııı:,, 

üzere dıprıya çıktığı vakit ar•\)i! 
ra buraya geliyor ve oğlun• 
ıeyler getiriyo11:lu her halde .. ~)(' 

Müfcti§ valizi kapadı ve 1" 
tı: 

Tah . • . d ğ r.ııct1 
mınınız o ru ., rt' 

Trant, Jakson ilk defa tavan 
1 

\ili 
ama çıkmak için masayı ]coridor .... . , ... 
ortasına çekmi~. üzerine bır,çı• 
kemle koyarak tavan arasına ııf 

lan kapağın kenarlarına tutu!1"1 

""' W: Devamı 13 üncw 
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Leh ordusu 
Şimşek harbi sisteminde bir taarruza 

uzun müddet karşı koyabilir 
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1 ~ mühim w i E DE M A N N 
~-
Dünyanın ilk 
müşahit - diplomatı! 

Hitlerin . . 
masının 

eski yüzbaşısı Viedemann, diplo
inceliklerine vakıf değildir; fakat, 

Alman devlet reisi 
ve aklı selimine 

onun tetkik küd~etine 
güvenir. 

J j 

tanımak, onu görmek, onun nabzını 
tutmak, mücadelelerini, imkanla -
nnr tetkik etmekti. Onu da muvaf
fakıyetle yapan yllı:bqr, gayet mu-
!assal raporlarla bildiklerini, öğ • 
rendiklcrini Hitlerc yazmıştır. O, 
raporlarını doğrudan doğruya HiL 
lere vermektedir. 

Fransadan sonra, \Vied,.mann
1 

İngiliz - Amerikan ticari anla§ma.ııI 

görüşmeleri yapılırken - Amerika
ya gitmiştir. RuzvelUe görilştÔ:ğü 
söylenilmişse de bu haber te)id ~
dilmemlştlr. 

Amerikadaki asıl faaliyet! de reıs 

mi muhitlerde olmamış, Amerika. 
lılann Almanlar hakkında be!1edik-
leri hisleri ve intibalannı hususi 
raporlarla Führere bildinniştir. 

Adammm açık sözlUlüğU ve ııa -
dakati Hitlerin daima hoşuna git -
mi!i ve nihayet ona çok daha nazik 
ve mühim bir iş vermi5tir. 

E.dcn İngiliz hariciye nezaretin. 
den istifa ctti~i 7.runan yUzba~ı 

\Viedemann yenidt'n 1ngiltcrcyc 
dönmüştU. Fakat eski nskt'r ve yeni 
diplomat bu defa haJk arasında do 
laşmaklı:ı iktifa etmeyip lord Hali • 
fakslı:ı görüemliştür. Bir sabah o • 
nu hususi C\•inde ziyaret etmiştlı. 

İkisinin de :ı:iraatle alakaları ol .. 
duğu için çok kolay anla6ml§lar, 
işler zahmetsizce hallcdilmlştir. 

Ve fon P..ibbentropun muvaffa. 
kıyctsizliğc uğradrğı noktada Wi~
dcmann muvaffak olmuştur. Hitler 

(Devamı 13 üncüde) 
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zan ve hassa askeri iki -e- Nakleden : fF". 1)(, 
kadar kız kardeşile beraber ~ 
\'e emniyette olacaklardı. 

. 
saat mesaj ege kadar geler;;k 

Beyaz gömleğinin göğQs tarafı llayid neden bunları giymcğc lüzum 
tabanca kur~unile hafifçe yanmış· gönnemişti? 

tı. Ulak bir delikten bir parça kan 
akmıştı. 

Merakını yenemiyerek elini par
d~ünün cebine soktu \'e hayretle 
durakladı. Pardesünün sağ cebin. 
de eline kadınların eskiden kullan· 
dıklan bir şapka iğnesi batmıştı. 

Mongarda belli etmeksizin iğney1 

yava§ça çekerek baktı. Bu, yirmi 
iki, yirmi dört santimetre uzunlu 
ğunda. donuk renkli madenden bir 

Firarlarından sonra zabıta d~ 
bancanın dolu olmasındaki e 

gelini karşıladılar Hellis kalbinin çarptığını hissetti. 
za,·allı Parson! haratı ne fena so
na ermişti? Zavallr Adela}•id! 

llerledi. l\tongard: 

merak edecekti. Mongard börıe 'il 
katil delilini ortada bıraka~, 
dar budala mıydı? Hayır! O b~ 
bir c:of,ruk kanlılıkla hareket .~ tJ 
lşin emaret olduğunu Hclh-

Bir otağ kurulncak ve biltün 
beyler, kumnndanlar ve hatta 01-
cayto d& burad:ı. hürmet safı ku _ 
rneak ve bekliyecekti. 

Ynpacaklardı bu ~i, çilnkU Afro
diti bö~1c iStemişti. Gazana en kil_ 

çük bir şüphe vermemek lazımdı. 
Afrocliti de blitün tedbirlerini al

mış bulunuyordp. Olcayto ile be -
rnber kımız içerken söylemişti: 

- Ona Maryayı firaşı izdivacına 
aJmıık nasib olmıyacak Olcayto. 

- O halde Afroditi. Taç ve tah
ta dıı hazırlanmam gerek demek. 

- Öyle şevketlüm. 
Miray yoldan ayrılmış ve Uc 

memlekete giderek hünkfLr Osmana 
mülaki olmu§tu. 

Marya da yoluna devam ediyor, 
Marya çok maih~ır bir kadındı ve 
nihayet mağrur olması da haklı gö
rillmck Hizmıdı. Onun bir mUddet 
sonra kavu.5acnğı salta.nnt, kardeşi
nin saltanatı yanında mukayese e
dilcmlyecek kadar muazzam ve 
muhteşemdi. Yolda onu uğurlama
ğn sırasıra çıkan Tekfurlar, beyler, 
ve bunln.rm orduları ve hnlkr, Mar
yanın taliinl kıskandılar. Yalnız bu 
uğurlamaya baknn Osman UlkcSin
den bir tek nefer bile iştirak etme
mişti. 

Marya gibi feleğin germU Benil
nl tatını~. çemberinden geçmiş bir 
kadın fçin bu vaziyeti görmemek 
imkansızdı. V c yanında beraber gi

den nedimesi ve esrar arkadaşı A
nastasiyaya dönüp söylemişti : 

- Oamanın burnunu kıracağını. 
Görilyorsunki ondan başka. herkes 
Gazanın zevcesini uğurlaınağa çık· 
lrlar. 

Anastaslya eaf bir kadmdı. O k~ 
dar ilerisini gerisini dlişilnecek k&· 
blllyctte aeğildi. Aklına geleni slSy
lcmcklen çekinmeinişti. 

- Sultanım, dedi. Benim blldlğ1. 
me göre Osmnn silihmıı gUvenır. 

- Evet, ama, benim s11ahım on. 
dan kuV\ eUidir. 

- Bilinmeikl sultanım. DUnya 
bir acaip şeydir. Bazen Umlt edilen 
oimıyabilir. 

:Marya, nedimesinin bu sözilne 
sinirlenmiş ve hnykınnıştı : 

- Bud:ıla sende. Ne söylediğini 

kulab"In duymuyorki ! 
Anastnsiya sustu, ama, Marya

nın içlnde bu cUmlc şişti, kabardı, 

bUyUdU, yıldızlaştr, patladı ve bil
tun vUcuduna dağıldı. Asabı bozul. 
du, zevki vo neşesi kaçtı ve araba
cıya hay}nrdı : 

- Dabıı. hızlı sur ! 
İnsan llerllediği tehlikeyi sezsey. 

di, eğer, dünyada ölUmler ne kadıır 
azalır, betbahthklar ne kadar yok 
olurdu. 

Bir an evvel sürliyordu arabayı, 

ama, kim bilir belkide bu araba te. dielr. Çünkü onlar bu h5.disenin 
lafi edllemiyecek bir faciaya, bir fe- altında yatan sebeb ve gizli emel-
lltkete doğnı ilerliyordu. lerl pek AUı biliyorlardı. 

Tebrize yaklaşıyorlar. Gazan ve Afroditl Olcnytonun yanına so _ 
yanındaki hassa askeri iki saat me· kularak: 
safeye kadar gelerek gellnl karııı-
ladılar. - Şevkellüm, dedi. Bu gece için 

adamlarınızı bazır bulundurunuz 
Bu çok meraklı bir bldlse olmuıı-

tu. Gazan, Maryayı ııiındiye kadar Bu kaltak Gazanın firaşma nail o
lamıyacaktır. alelade bir kadın gibi muhakeme 

etmişti. Olcayto, Afroditinin gözlerinde 
Halbukl Marya çok genç ve çok yanan kıvılcımları seziyor ve bu ka_ 

güzeldi.Hareli gözleri, gölgeleri u- dının sırasında kendinden de kuv -
zun kirpikleri, yanak eUerlnin ü.et vetll olduğunu tekrar düşünüyordu. 
taraflarına kadar uzanıyor ve rliz- Bu azmin elinden Gazan da kendL 
garda titr en aaçlan yeni neşvü ni kurtaramıyacaktı. 
nema bulmuş .earı papatya demeti 
gibi ıııklanarak UÇ\lfuyordu. Güneş 
güzel kadının yüzline tath \'C sıcak 

bir pembelik .eerpmfetl. Çok güzel
di, çok. 

Gazan elini uzatırken titriyordu. 
- Memnun oldum, dedi. Mem

nun oldum. 
Ve bir bqka kelime söylemek i

çin bUtUn zihnini toparlamak istedi 
ama, tıpkı bir .sarhotun doğru yü_ 
rUmeğe cehtetmesine rağmen yine 
bir kenardan öbUr kenara ba.§vur
ması gibi o da aarısakla§tı, abdal -
la.ştı, kendlnl ha.fifçe kaybetti ve 
ynlnlZ nyıklar gibi söylendi. 

- Ne gil1.elsinlz prenses! 
Marya bUsbütiln gururlanmıştı. 

Gazanı elinden tutarak tatlı ve piş_ 
kin a.elftelere mahsus bir eda ile 
söyledi: 

- Peki sultanım, dedi. O hal~le 

bütün işler bu gece mi bitecek? 

- Evet, bu gece, ama, zifaf ol -
madan. Binaenaleyh bir behane ile 
glmdi ayrıl ve tertibat al. Halkın 

herhangi bir isyan hareketine mi_ 
ni olmak lazımdır. 

Yoksa birkaç çuval ce\izi bcr -
bat ederiz. 

- Merak etme Afroditi. 

Bizanstan gelen heyet içinden bL 
ri Afroditiye sokularak yavıışça 

haber verdi: 

- Miray Uç Bizanslıyı katletti. 
lmparator Teologos kendisini hu -
duttan çıkardı. Yolda ayrıldı ve ta. 
limatmızı yerine getirmek üzere uc 
hakimi Osman nezdine gitti. 

Afroditi zaten mütehcyyiçti, büs-
- Yanana buyurmaz mwn eev- bütiln heyecana dilşlü. Mirayı ge. 

ketlu Mahmud! .liyordu. Onun ha)·atta olması kafi 
Hakkı değil miydi Maryanın? idi. Ama ~eye öldünnüştü? 
Nihayet buraya Gazanın 'karısı 

olınak Uzere geliyordu. Bir bil -
kilmdar olmuına rağmen kaııııl51Il

daki de bir d4l hükümdar, yani im.. 

Tebriz ve bütün İlhnnilerin işgal 
ettikleri kıt'alarda görülmemi§ bir 
bayram oluyor. 

Halk yer yer eğleniyorlar, milli 
paratoıiçe olmak 16.zmıtelirdl. Ar-

Janslarla co5gun bir haldeler. İçi
lik ona hitabı elbette (Mahmut) o_ 

yorlar, yiyorlar, haykırıyorlar. 
lacaktr. 

Gazan bunları he.eıı.b edecek hal· 
de değildi. Fakat herkesin ağzında 
bir acalb gördUğU ismi •bu güzel 
kadının ağzında birdenbire ballan -
nuş bir incir gibi göründü. 

- Emredenıin sultanım. 

Gazanın mukadderatına emrede_ 
cek yeni bir sultan daha peyda ol-
muştu. Yalnız bu kadın bu milletin 
kanı ile hiç a!Aka.sı olmryan yaba~ 

cı biriydi. Afrodlti kadar bile ona 
yakın sayılamaT.dt. Ama, krtnkıta -
Irk kan birliği meydana getirmek 
için kAfiydi. 

Beraber oturdular. 

Tebriz çılgın bir halde. Masum 
ve hiçbir ıeyden haberi olınıyan 

halle, imparatorlannm bu izdivacı_ 

nı ibadet eder ~ibl huşu ve. vecd i
çnde kutlulamak için Babınırzlanı _ 
yorlardr. Bu vaziyetten ·wtırab du
yan yalnızca. A!roditi ve Olcayto L 

Bu hal büyük zaferlerde ve ta _ 
!anlarda görillmemişti. 

Gazan yanında Marya olduğu 

halde, büyük çadır önünden geçer
ken Afroditiye baktı. Afroditi gÖ7_ 
!erini yere eğdi. Maryanın da dik
kat nazarını celbeden Afrodlti, giz. 
llce bu Bi1.anslı dilberi silzdü \'e 
Andronikos Paleologo-sun silahının 

kendisi kadar kuvvetli olduğunu tak 
dir etti. Maryanın da Gazana ilk 
sorgusu §U olmu11tu: 

- Kim bu güzel kadın Mahmut? 
- Cariyem sultanım! 
- Bunu defedeceksin. 

- Ama, sultanım ... 

- O halde beni azad edeceksin 
Mahmut. Ben senin karınım. Böyle 
şırfıntı ve aşifte kadınlarla düııüp 

kalkmana razı olamam. 

(Devamı t•ar) 

hassa haber vermi~ti. tşi, Adcla:_. 
ıhbar etmek derecelerine kadar 

- Yakla5mayın. dedi. Yazıhau· 
nin yanı başındaki halıyı çiğneme 
meğe çalışın ve eldivensiz hiçbir şe· 
ye el sürmeyin. Benim gibi yapın. iğne idi. İğneyi tekrar yerine kor· ~ötürccek miydi? • 

• 'fi ,,, Eldi\'enlerini giyerken ilave etti. 

- l\1asanm bütün çekmecelerini 
araştırdım. Teşkil!ltımızı alakalan· 
dıran hiçbir evrak yok. Siz de ba. 
kın. 

du \'e Mongarda döndü: Fakat bu ihbar kendisi ıçt !1' 
- Aşağı inelim artık. Buradcı tehlikeli olabilirdi. Zabıta ~ır.' 

yapacak işimiz kalmadı. • herhalde sualler soracaktı~ . 
Mongard düşünceli idi: ı Fransuva .. ile katibesi hakkıt1 tıol. 
- Bir noktayı merak ediyorum. pılacak tahkikat Mongardıll ~ 

- Lüzumu yok. siz bakmış.c::ınız dedi. Kardeşiniz peşinden ben koş- na gidecek bir iş değildi. M0 Si 
ya .. Kütüphanede de bir şey yok tuğum sırada sırtından pardesüyü böyle bir budalalık yapmazdı. ti: 
mu? başından şapkayı çıkarıp buraya ki de Parsonun ölümü etf3~1 

- Orada yok. Alt kısımdaki do· asmağa ve yatak odaı:;ına kadar kaç bir esrar halesi yaralara~ ta~~ 
·ablar boş. Raflarda ise yalnız kitap mağa nasıl ,·akit bulabildi? güçleştirmek cmelindeydı. ·r 
lar var. - Bunu nası !izah ediyorsunuz? bu takdirde zabıtara ölümiin. ~ı ı.t 

- Diğer odalarda? - Izah edemedim ve meraktayım. tihar eseri olduğu faraziyesıfll 
- Elbise, çama.ır, \'ec:aireden ba~ _ Ben kendisine sorarım. Haydi bul ettirmek imkansızdı. fi 

ka bir seY yok. Parson kendi.i aley ·d ı· M d ~lO 
;ı e ım • ongar · Mongardın dairesindeki ~ . 

nine delil teskil edebilecek hiçbir "" ··d··ı s 1 k ka SJ d·' 
• 1 uru u er. a onun açı · · pı girecekleri sırada Hellis sar .... ~ 

~ey saklamamış. önünden geçtikleri sırada Hellis içe- ,,, 
- Kitapların arasına baktınız ri ko"tu Ye \'azıhanenin üstünde du· - Her ihtimali düşiind· 

ran kağıt ~arçasım alarak cebine den emin misiniz ?\Iongard? mı? 

- Beraber bakalım. 1 - Evet. I koydu. Bunda cemeclilmis rakam ar -e 
Kütüphaneye yakla~arak kitapla· vardı. Biraz düşündükten sonra il!' 

rı karı5tınna~a başladılar. Bunlar Mongard !'CS!endi: ti: -
muhtelif boyda, ekserisi cilt iz ki· _ i\e yapıyorsunuz? _ İtiraz edeceğiniz bir no1't' 
taplardı. Ç.Oğu diplomatlann, ıı;en~ _ Geliyorum. \'ar Hellis? 1 
rallerin hatıraları, muhtelif millet. •ti~ 

- Mademki eminsiniz, l 
!erden eski muhariplerin harbe da· y 
ir yazdıkları eserlerdi. decek değilim. ·tıt; 
Monğard ile Hellis kitaptan birer Hizmetçi merdiveninden beşinci - Gelin .~~:cır~ da her 

1 

birer karı~tırdılar. Hiçbirisinde bir kata indiler. Helliı:; biran Mongardalberabcrce duşunelım. ~ 
tek kağıt bile yoktu. Kitapların ~· hakikaten her şeyi iyice düşünmüş Sustu, eli açtığı kapının ~;,rl 
ka~ında kütüphanenin dip ımmı da olup olınadığ~m sormakla hadiseyi\ ~ında kaldı. Hcllis de eşikte 
bo.tu. normal seyrjne bırakmak şıkları a- !adı. ffl) 

Ilellis sordu: rasında tereddüt etti. Birkaç saate (De•~ 
- Elbiselerine baktınu mı? 
- Baktım. E\·raka benzer bir ~Y 4illl•••illllh-••lill•••••• • • •••llll..,... 

yok. Frakındaki cüzdana bile ba
kar.ık gene yerine koydum. 

- Garip şey! Parwn çok ihti
vatlıvdı. İntihar etmek istediğim~ 
ğöre ·tehlikeli kağıtları yakmış ol.

1 
masın? Ocaklara, mutfağa \'e çöp 
kutusuna baksak .. 

- Haklrnmz. Gidip bakayım. 

1\ fongard ı;alon kapısında henüz 
çıkmı~tı ki Hellis acele ölünün yanı 
na gitti ve heyecanını yenerek ölü· 
nün elinin yanındaki tabancayı tet· 
k.ik etti: Altı kurşun vardı. Taban· 
canın topu doluydu. 
Doğnılurken mırıldandı: 

- Mongard ama ihtiyaUz adam 

mı~! 

O da çıkarak mutfakta bulunan 
:\lrıngardm yanma gitti. l\tutfak o
c<ı.ğı temizdi. çoktanbcri kullaml
:m"•dığı aııla~ılıyordu. Çöp kutu~un
da da yırtılmıs \'eya yakılmı~ k~ğıt 

bulamadılar. 

Mutfaktan çıktılar. Koridorda 
Hellis portmantoya yakla~arak a•ı: 

1 
lı elbb,eler ara!;ında Par:::onun ~rı 
rnnkli pardesüsüne baktı. Yanında 1 

da ölünün şapkası duruyordu. Ad~ 1 

Saç eksiri . 

Komojen 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Ecza nesi 

Beyoğlu - Istanbul 
ti 

~ 
1 • • " ... .,. • • f • • - • • ~· : • .. • --- . , HABER'in Edebi Romam cuğa frengi geçer de ronra ne halt·na benziyordu. Ama kendi farkın- ziyordu. Çünkü o kapıya doğru gi· tığını anlayamıyordu. 

ettin dire benimle maraza çıkarır· 1 
da mı .. ''bir hamlede,, yirmi beş li· derken, kimse ona bir söz söylemedi - Ne i tiyor·unuz diye sordu. 

de yirpıi beş lira vermezsinıı·· 
na itimat gelmeli. ·n ~ 

- Size hao;tahancde berkCSl 

nmda söz Yeririm. i~ 
- Olmaz .. Ben söze falat1 

sın neme Jiızım .. Ben vazgeçtim. 1 radan dem vuruyor. lo da kimseye a~inalık etmedi. - Demin kall\'ede idim. Kan sa· 
Ve bu s<izleri çok ince bir nükte N 1 1. d . 1 Kahvenin açık kapı~mdan dışarı 1 tın almak ic:tiyorsunuz .. Ben de iş_ 

k ·· 1 b" k ır. 1 ·k· ed 1 eze 1 a am. - 1 b k ~ ld B · · Eğ k · · · ı· ve ço- guze ır şa a te ;u; ·ı en· D 1 . d" "c:t·· c·· 00. _ çıkınca sa~a so a a tı. So a ey- 1 sızım. • er ·anım ışmıze ge ır_e, 
1 • h • k k 1 •. 1 ğ - a ga) a uşmu~ u. orm~ ın _ d _ .d k " t·· be . .. .. .. .. enn ep ı ·ah aha arla .gu me e . , ogluna ogru gı en yo u5un u un· nı goturunuz. marn .. 
başladılar. ı mı .. G" 1 . d 1 . . d 1 de hızlı hızlı yürüyen bir kadının. - Kaç para istiyorsunuz. - Peşin para veremetrl· ebi'1 

Zeliha o dakikaya kadar her ~,·eı - v~z.~rkı e !nası 
1
) anı)or u. \ 

1 
manto etekleri muazzam bir siyah - Yirmi b('ı; lira verdiniz va! - Hiç olmazsa bir pCY ,·e! 

• • • • • •• - .ı urur ·en c e ya pa vuruyor , - . ~ · 
mukavemet etmı~ olan sınırının bır ğ b _ b"l ku~un kanatlarına benzı\'ordu. Genç kadın ona bakıyordu. misiniz? 

· · .~_. . . . 1 ya mı nereye asacagını ı mıyor- · . 
denbıre ıflfts ettıgını hıssettı. 1 ,.. _ . . Bu da mı bır oyundu? - Pey mi? 'ti 

Ik. 1. l .. .. " - tt- h k du. Koşarak. kadına do,Kru \'etıştı. Ar Dox .. r· d' ·e tir' 

h·ı ekıy e ~!uzun~. okr ud\'e drç rl - Kannın açlıktan nefesi koku- kac:mdan se~lendi. lyi bi; İstanbul k-k led. ~ru mu soy uyorsunu •) - Öyle ya mesela bir~ 
ra, ıç ·ıra ag ıyara11. ·apı an ışan v· . be 1 -· h . .1 k 1 . . e e ı. d b' ,,J 
f rl d ' yor. ı ırmı ş pape vermegı e· 51\·e ııe omıc::an tat ı bır sesı \'ar- F , D ğ .. r· ar ır ı:ey! geıı~ 
ı a r. k b l d' ·o .. du d , - .vet... 0 ru soyuyorum. - J>en. para\'I ,·erı·rim. Siı 

men ·a u e ı) • • ı. 0 h ld ı· · . . :> • .1 r k k d' . - a e ge ınız. 7 
Kahvede oturanlardan biri: - -:·ek~e ı aç tm·u. ·en ını aı-1 .,_,.Thlanım!.. H~nım! .. bIIaknım!... - Peki.. Fakat! sınız. J'r' 1 

- Kan mastor dedi
·. pa an rın a sanırmı~. i'..aı a artık ar ·asına a ·mı,·or_ F k t d 1 ama - Daha alacak yirmi ı 

E 
. 1 ~ 1 · t• · - a a ... an mavınız .. , . . 

1 
. • 

.. .. - naı av amaga ge mış ı. du. . . . . · 1 . t" ·en nıçın ge mıyeyım. ~eçt 
Takma burun kolunun ustunden Elbet d b' I ·ardı J r· t h 'tI b eınnıyetsızlık değıl bu.. ş .. ış ır.. B 1. l ,-az eı - e ır çı rnr vam \. ıss anım.. ı- anım ana _ - eş ırayı a ınc.a 

bir tek gözünü gö terecek kadar ba- k · • Para-.ır ne zaman alacagım. 
• ·arının bak. · 

şmı kaldırmı~ açık kalan kapıya' Kadı~ sokağa çıkar çıkmaz kah-ı Ona yetic:ti. Omuzunu tuttu. Ka· - Kam verdikten sonra. 
bakıyordu: . b. k d t . d b ~ . d. B b - Olamaz!.. -61-

niz. . . rıı!l'I· 
- Geleceğime söz vem 0 

S .. ı r venın ır enarın a o uran ınce ın a~ını çe,·ır ı. u ya ancı a- Sonra 
- Ben peşin ,·eremem. 

- E~·vnh dedi. Sana en mühim - Gaco ama da yamaıt ~ymiş kam bıyıklı, iizerinde yırtık bir dama gözlerinden akan ya~larla 
- oz... "rıde 
Sokak karanlıktı. Cstu ıı"~ 

süeter olan ~nç kadın<ı. rtı .... ..O şeyi 'lÖ) !emeği unuttum. Beş ay ev· dedi. Kafası dumanlıydı galiba! .. süeter, beyaz bir panta1on bu1u· baktı. - Ayni şeyi siz de yaparsınız 
\el bizim aftos Sürtük Katinadan Halini görmedin mi? Üstündeki nan bir genç de yerinden kalktı. 1 Kahvede onu c:e;emeınişti. Onun, ben d~ kanımı \"erdikten sonra siz 
frengi almı~tım. Bizim kandan ÇO- manto s.ırsak Mustafanın paltosu-! Bu muhitin bir yabancı"-ına ben. için nereden geldiğini, nereden çık-. vazgeçersiniz. 

b 1•J\"'- ) 
anla~ılmaz bir bakışla 3•' • ~ 

(Devnıı" 



......__ 29 MAYIS - 1939 
%::::::::::=: ; !t -- ! p 

P 31 Dün_yanı~ ilk er a : müşahıt -dıplomatı! 
Evde saklanan 

kim 1 

Şiş 
(Baş tarafı 11 incide) .. Baştaratı 10 uncuda 

Wledeınnnn'm meaaiainden çok ve kendisini yukanya çekmiştir 
memnundu. Onunla a.n'ancvi diplo-1 Masa üzerindeki çizgiler iskemle· 

nin masayn sürünmesinden hasıl 
1 • masiji mahvetmiş bulunuyordu. 

13 

t:ıı na~tarah 8 incide 
Yorlard ., . t!a I. u2 inci dakıkada Jinc 

YUzba~ Wicdemann şimdi San- olmalıdır. 
frnnsiskoya scneral konsolos ola • - Evet, çizgileri glSrilr gör • 
cı:ıktır. 

1 

m::z bende bundan ~tiphelendim . MUvazene 
Inbino ~ . 

11.'dı ııagdan çnk gUzcl hır pa.s 
Cst ·djFakat _çektiği sıkı şilt kalenin 
ş 'i tklerını :rahJ arak avta gitti. 
llc" 

1 
5;1rce mub:ı.klmk bir gol leh 

8 atlatnıış oldu. 
I>cra · 

ı..... Hne hilcumda. Ve Şişli ka 
~illi! .. 

kat ust üste korner oluyor. Fa-
Ur dl>erıı.lılnr hu korncrlC'rden Is-a e .... . 

"'UCinıyorlar. 

35 . . 
h:.~n ~ncı dakikada yine sağdan 
dı!a ~~~lılar Şişli kalc5!ni sa.r. 
Uta~a ınudafiler topu bir tUrlü 
ıs d tırnmıyorlardı. Bu sırada 
lllı. ışına fırlayan topu Pera sağ 

.. avini ç· · 
\·erec • . IÇO\ ıç yakaladı ve p!ıfl 
q,..n kegı beklenirken 30 metre . 
lop aleye s:ıvurdu, nğlan bulan 
tı. ~ Armenak sadece seyretn1iş. 
geçı .una:uı sonra Ş:warş solaç:ığa 
tek ~l Oırıın sağiç yerine gele • 
ha~ı dıraçla müşterek akınlara 
~ağa ılar. Bu suretle Şişlililer de 
kını cenahlarilc tehlikeli olan n . 
2 ..... 0ara ba!'.larkcn birinci devre 

Pera lehine nihayetlendi. 

ikinci Haftaym 
il 

d ..... erahların bnf'>ladıfu ikinci 
"•ted . "' b 

&ltnd e g.al~p takım bir hayli dur 
b·y ! u. Ş1~1ı takımı ise mağlCı • 
ci de~ten kurtulmak için - birin. evr 
~ fak eye nazaran - daha can. 
hı.n at bermutat şuursuz bir o. 
r~0Ynuyor ve böyle olmasına 
Srkın en de top Pera snh asından 

c:- 1Yordu. . 
'-
1Uldur} 

lılUste a Hrraçm kaçırdıkları 
bıcı d sn~ fırsatlardan sonra 15 
lt~ırd~~ıkada kalecinin elinden 
~i§1· • gı topa yetişen Şavar§ 
ıtıu.~'.~~ ilk v~ son golüni.i atmağa 
lıu nk oldu. 

tıı-ıa~l Peralılara tehlikeyi ha. 
b~ınd ş oldu. İkinci de\Tcnin 
lııkta anberi devem eden dorgun 
ko~b~ geçti ve tekrar ciddi ve 

l 7 ıne oyunlarını tutturdular. 
'l'Odor~r~ dakikad'J. Pera solaçığı 
ç 1_ ının .. 1 v 

111; ~rt gw.e bir ortası saga. 
~llltte uru buldu, o da biraz sür
taıadın Sonra tam kale ağzına or. 
•e21 ıi .. b~ sırada gerilerden yC'ti. 
lllJıu 81.ll"zi UçUncU Pera go • 
~ de attı. 

b;,. u goJUn aka hında Peralılar 
ll savı d 
llJ1ıbr aha kazandılarsa da 

~lıı~ bnonun ofsayt vaziyetinde 
l:eıı 01 ll golün sayılmamasına se 

a..... ınuştu. 
~·~li 1 nıağlup vaziyete d~e 
~ Onb· · 
r-"tj k 1.rı bundan sonra cidder. 

l'a iae· ?ır oytm tutturdular, Pe. 
~tıe gıttikçe vava.,la.dı bu su-ol'Un • ~ ' 
tı l!ıyah un ıncrkczj sıkleti sa. 
li Yarı sahasına intikal et. 

aı.ı 
()"'- sırada te ı· . .. 1 
"ııı~a . za n ge ışı guze 
'%ı:ı~11 Şı~Iili!erin büyük şans • 
~~"~ da. gbrülüyordu. - Sul 

1 
ıııir1 cerıksizliği hariç - Re. 

t•l'j Ve Ş 
d Ya avarşın tutulmaz şüt-
<la."-tlu ,.edıreklcrc çarparak geri 

ıı ıı."'u Yahut ta. kalenin yanın. 
~ı. ta kartı l!;St . " • 

~~lcal'arırıya da ~ok güzel bir oyun 
ldı. Ç:ıfat.ınosun kucağınd~ 

ııı~tı rn·· 
'Q attı· usa~akalarda VlastardL 

~il lta .. tgı frıkik kn!ecinin elin . 
• ' l h 
~ ı tıı ' ~ fırı:atı ynl~alıyan 

1~ h..~ Uhacıınleri topu bu def: 
"'ı.~ kaıf' 
l • IJ()Yle • Ye sokamadılar; Maç 

11e hıtt·re 3-ı Peranın galibiyc. 
C) ı. 

tı Ylıııcıan 
ltıııı sonra Pcra taraftarın. 

li~ a.}ı k 
>.a tl'?.ah. ılZanan taknnlımnıı bil-
h hijl'ılt Urat Yaptılar ve bu te
~~ l'.okakta Taksimden klilb 

a kad 

~-t_u"~----
Jroı " 
·ı·:ır og Dr. Kemal Özsan 

) ıııı 
t 1 1 

rı. ı1 rı \ı;; lrtıısı Jı • 
•ııı"lh a ıı..ı l'ı n,ı ı,' ı, ·'' 

k 
01 ~ 1 lc;tl' 1·1 <'Rd ll·~i f'\o 
tsa nu:ı: .._., __ " nrı üc;lli ft'I. 4123 

Bir~k insan onun gözden düş- Sonra ıdoktorı.ın tanımadığı bir 
tüğünil söylediler. Halbuki bu doğ. kıza niçin İ§ verdiğini düşündüm .. 
ru değildir. Bu işi \Viedemann §ah- Her gün kızın ayni saatte gelmesi-
11en istemiştir. ÇtinkU muvaffakı - ni istemesi, akşapıa kndar evinde 
yeUerinden ve Hitıerln himadtn -1 alıkoyma:ı, pazarları dokt.~r.~n 
dan yüz bulan yilzba§J birdenbire kızının :t..aryonu gezmeğc cotur
yeni heveslere karrşmı§ ve artık mesi de nazarı dikkatimi çekti ... 
gizli olarak değil, açıkça büyUk rol. Doktor kızın bir evin üst katında 

lcr oynamak arzuları duymuştur. oturduğunu biliyor ve oğlunun 
Onu ~n fazla cezbeden makam Lon buranın tavan arasında saklanabi. 

Çeviren : SUAT DERViŞ 

dra sefaretidir. leceğini hesaplıyordu demek • 
Bu makam bir zarnanlıır dn Rib- .Mis Maryonun !jantasından Lir 

bentropu ceJ:bet.mişti. Çünkü bu se- gün evin ve dairesinin anahtarla· 
farctin hariciye nazırlığı yolunda rını alarak balmumu ile kalıbını 

ilk merhale olduğu kanaati vardır. çıkarmak doktor için tabii gayet 
Rlbbcntrop da a,ynl yollardan g~ kolay olmuıtur. · 

memiş miydi 1 

- Fransızca l\lariran'dan -

• 

Leh ordusu 
( Başlr:rafı 11 incide) 

ile anlaşırsa, Leh ordusunun en 
büyük noksanı olan mühimmat 
meselesi tamamiyle ortadan kalk. 
mış olacaktır. 

Bu suretle, 31 hafif, 1 O ağır ı 

topçu alayı ile bir tayyare dafi top 
alayından ibaret topçu kuvveti ve 
motörlü 10 hücum alayı, 1000 
küçü'k ve büyük tankla techiz e· 
dilmiş olan Leh ordusu hiç te is. 
tihfaf edilecek bir kuvvet defil • 
dir. 1ki dağ tümeni, ktza'kh top -
lariyle, en ı:nodern ordular derece 
sinde kuvvetlidir. Beşer bö!Uklü 
kırk alaylık süvari kuvveti Leh 
gen~liginin göz bebeğidir. Her 
Leh delikanlısı parlak mahmuzlu 
bir süvari olmak a.rı:usiylc tutu

şur. 

Bu mülahazalardan şu neticeye 
\aınıı~ oluyoruz: Jakson hapisha· 
neden çıkınca babasını görmüş ve 
Vımsterden intikam almak niye. 
tinde olduğunu söylemiş olacak .... 
Yahut bıı.bası oğlunun damarların
da dc.Jı:şan ateşin kanı bildiğin· 

den, hu neticeyi tahmin ederek, 
oğlunu saklamak için bu emin mel 
cci hatırlamıştır. Şimdi de tavan 
r.rasınc; çıkahm. 

Tavan arasında bir seyyar kar~ 
yola, konserve 1:utuları, bir tepet 
yumı..rta, bir deste mum, bir çok 
ta r,azcte buldular. 
Tıant: 

- Doktor buraya bir çok defa 
t,dmiş olacak .. Bu eşya bir defa.da 
ta~ınmaz.. Mis Maryona bu vak
ayı anlatınca kızcağız şaşırıp ka· 
laı::nk ve ölünciye kadar hayretle 
bu ı~den bahsedecektir. 
Aşağı indiler. Müfettiş amirine: 
- Mis Maryonun bozulan eı. 

yasını tazmin etmek bana düştü . 
Çünkü anahtarı alırken içeriden 
b!r je~ Mlr"?!>'ica~ımı ve kırmı -
yacağımı vaad etmiştim. 

iki memur ıülerek daireden çık 

Leh orduaunun 800 " faal, 40<>
ü illtıyat o ma uzere ~a• 
resi vardır. Leh tayyarecileri, ec. 
nebilerden ders almağa muhtaç 

tdar. 
olmıyan kıymetli teknisiyenlerdir. 

Leh ordusunda bunlardan baş
ka 20 muhabere taburu da vardır. 
Bu taburların muhabere tellerini şimşek harbi sistemiqde bir taar
köpekler seker. Düşman ate~inc ruza uzun zaman müdafaa edebi. 
karşı ufak bir nişanıah teşkil c. lecek ve müttcfi~lerlnin toprak • 
den köpek telgraf teli temdidinde ı !uma saldıran du~mnnr yıpratma
çok muvaffak olmaktad r. s:nı bekleyebilecek kudrette bir 

Bir tek kelime ile, Leh ordusu ordu.dur. 

PLANŞ 7 

Huıue Di.ıbarkoy yirmi sekizi mer ve uı:un boylu güzel bir kadm 
yaşına ıirdiği gün de evlenirim olmaldrr. Boylarımız: arasrnda 
diye düşündü. Otuz yaıına girme· büyük bir fark olmamalıdır. Bcra
den az evvel evlenmeği o, uzun ber gezdiğimiz zaman gülünç ol-
senelerdenberi düşünrüdü. mamak için .. , , 

Hugue, müvazeneli, dd:ii, ira. Hugue, bütün bildiği genç kız. 
de1i bir delik~nhydı. Aklı başına ları gözünün önünden geçirdi. Bu 
gelcfiği gündenberi hayatını, ma· istedifi şartlara uygun içlerinde 
'kul, mantıki kendine en elverişli beı tane vardı. Uçünü çabucak bir 
yollara sevketmeğe ıayret et • tarafa attı. Bunlar biraz fazla çap· 
mitşi. Kendisi gibi bir adamın ha. kın, yahut çok müsrif insanlardı . 
yatın tesadüf ve kaprislerine mah· Nihayet geri kalan ikisinden biri
küm olmağa, boyun eğmeğe mec. ni intihap etti: 
bur olmasına isyan cıdiyor.du, FAmie Davgor ... 

Hayatın tesadüflerine tabi olan Genç k zın bir müddet etrafın· 
insanların, zayıflar, akıls:z:lar ve da dola§tıktan sonra izdivacına 

nefislerine mağlUp olanlar isin talip oldu. Ve bu talebi kabul e
mevzuu bahsolabileceğini söylü- dildi. Bu yan aşk, yarı ıda menfaat 
yordu. iz.divacı idi. Huıue'n karısına kar. 

İzdivaç ciddi bir §eydi. Yirmi şı olan hisleri normal bir hııyat ya· 
sekiz otuz yaşlanna gelmiş bir a· §ayan bir çiftin biribirinc karşı o. 
damın o yaşa kadar bir zevce ida. lan hisleri idi. Karısının hislerine 
re e.debilecek tecrübeyi görmü~ ehemmiyet verdiği yoktu. Her hal 
ve malümatı iktisap etmiı bulun· de kenrlisini sevmemesi mümkün 
ması lazımdı. değildi. 

O zaman çok genç mesela 19 ya Hugue kendine göre bir hayat 
şmda bir kızla evlenebilirdi. Bu tanzim etmişti. Rahatça yaşıyor

yaş farkı çok münasipti. du. Bu tarzda be§ seneden fazla 

Müstakbel zevcesini, o kadar 
büyük bir titidikle intihap etti ki .. 
Eğer bir ıpartrman intihap etııey
di, bu 'kadar soğukkanlı olur, ih
tiyaçlanru, zevklerini bu kadar iyi 
hesaplar, tartar biçerdi. 

"!zdivaç hayatında miivazene 
olmal·, bu .da karı ile kocanın ara. 
srrdaki pratik ve sosyal bakımdan 
müsavat olması ile kabil olur. Be· 
nim çok iyi bir i§im, çok iyi mU. 
nasebetlerim var. Kanın iyi bir u
leden olmalrdır. Bana iyi bir cihaz 
getirmeli. Benim ailem yoktur .. 
Yalnız bir ihtiyar teyzem var • 
drr. O da cansıkıcı bir insan değil. 
dir. Bilakis çok iyi bir kadındır 

Ve kendisinin yegane varisiyim .. 
Karımın ailesi de u: olmalı. öy'!e 
her dakika bizi sarmamalı. Çünkü 
her izdivaçta akrabalar kavgaya 
sebebiyet verirler. 

Ben sar-~ın ve uzun boylu. gü· 
zel bir delikanlıyım. Kanm da es-

m 

beraber yaşadılar. Değişiklik bir. 
den oldu. Buna sebep siyah saçlı, 
açık yeşil gözlü, ince ve çevik 
vücudlu kü~ücük bir ka:dın oldu. 

Hugue bu kadını oldukça ser
beııt bir artist muhitinde tanıdı. 

Be§ dakikalık bir muhavereden 
sonra genç kadm ressam olduğu· 
nu ken!:lisine söylemiş, ve resmini 
yapmak arzusunu göstermi§ti. E
ğer biraz enerji sarfetse bu tekli
fe hayır deycbilirdi. 1i\akat bu e
nerjiyi aadetmck iatemedifi i~in 

evet demişti. Çünkü bu cazip ye. 
ıil gözlerin karşısında iradesini 
kaybediyor:lu • 

Genç kadının atölye&i Montpar
nuda idi ve ismi Norma. Vane'dr. 
Onun hakkında bütün bildiği bun 
da nibaretti. 

Bütün hayatını uslu geçirmiş, 

erkeklerde görülen şiddetli ve 
çılgın bir aşkla bu kadını sevmiş· 
ti. Gündüzleri işini bıra'kıp ona 

remede) rı 16. F: la table a instruments 
ı; 16. t: the stand of inrıtru-ı 2. 1: tbe bottle of medicine 

12. A: die An:neiflasche (Me. 
dizinflasch e) 

JS. lifh'ET Al"A(:J 
18, F: le portc-cuvct•e (le sup_ 

port a cuvcttc) 
13. t: the basin st::ı.nd 
18. A: der gchnlenı;tander 

11. nOSl'A RAFI 
ı ı . F: 1'ctagere f. portant les 

classeurs 
]1. h thc shelf with the lettcr 

mcnts 
Jfı. A: der !nstrumentcntisch 

17. Al\ı.t:I,İl"AT M,\SASI 

ı i. F: la table d'operation 
(table operntoire) 

li. the operation table 
17. A: der C'ntersuchungsti!clı 

ıı (OpE'rationstLeıch) 

18, SÜPR(''.:liTÜ HO\'ASI 
18. F: le seau auA dechats 

fılea j 
U. A: das Rcgal mit Brlcfor

dinern (die Briefablage) 

18. t: the p:ı.ıl for uscd drH
sings, ete. (the refuse 
pail) 

1~. l\.\DRAXU ll.\SKtlL 
(knntar) 

18. A: der \'erbandstoffeimer 
(Abfollclmcr) " 

W. PEŞ!{İR (ha\ lu) 

J .'S. F: Iıı balance (ba!!cule) a ~ 19. F: la servicttc 
cadran 19. ı: the towel 

1~. t: the welghing-machine 1 l!l. A: ılas Handtuch 

(for people) 
15. A: dlı:> Wange (Personcn_ W. LAY.\BO 

waage) 

lR ı\ Uı::T MAS \Si 

1 20. r: le lnvabo 

1
20. t: tho fixed-İn wash..bıuıln 

j 20. A: der We.schtisch 

8 Dl•c;lde 
P'ı Chea ıe dentlste 1: At the Dentlst•s 

Ar aaın1 Zahnarat 

l~ . DtŞTABlBt (diplomalı ~ 
değilse: dl~i) 

l. f': le medecin dcntislc 

48 

(s'il n'est pas docteur: le 
mecanlclen den tistc) 

ı. l: the dcntist (in England 

B 

ın 

koşuyor, uzun so.atleri ilk aJktnı 
yaşayan bir talebe coşkunluğu ile 
onun yanında geçiriyordu. Baş. 

lanmış olan portre feci bir şeydi . 
Fakat esasen artık !jalıştıkla. ı 

yoktu. Resmi düşünmüyorlardı. 
Hugue önceleri Normanı kendi. 

sını menfaatsiz bir aşl:la seven 
hakiki bir artist zannetmişti. Fa· 
kat bu şeyde aldandığını sonra • 
dan anladı. Norman delicesine ıe· 
vil.diğini hisseder etmez Hugue· 
den karısını boşayıp kendisiyle ev 
lenmesini istedi. 

Hugue bunu İ§İttiği zaman ilk 
önce kula'klanna inanamadı, µ • 
şırdı. 

Norma israr ettiği zaman bu 
ieyin imkansız olduğunu kendisi· 
ne söyledi. O zaman Norma deh· 
şetli surette hitldetlendi, bağırdı, 
çağırdı, hatta bu budala suratını 

görmeğe, ancak bu izdivaç için 
tahammül ettiğini söyledi. 

Nihayet yaptığı resmin Ucreti 
hakkırıida görüşmek i~in biraz sa· 
kinleşti. Ve olmıyacak bir fiyatla 
yaptığı portreyi Hugue'c sattık • 
tan sonra genç adam: kapı drşan 
etti. 

Hugue, elindeki protreyi kü· 
çük ve tenha bir sokakta bir pcn. 
ecre altına bıraktıktan sonra biraz 
kendini toplamak için evine yaya 
olarak gitmeği düşUndil. Yürür -
ken düşünüyordu. Normanrn ha
kiki hüviyetini şimdi öğrcnmi§ti . 
Artık onu sevmediğine kaniydi.. 
Onun bu halini gördükten sonra 
kendisinden soğumuştu. 

Müteessir değildi. Yalnız ken
di kendinden utanıyordu. Sonra 
:ta vicdan azabı hissediyordu. Ka· 
rısının karşısında mUcrimdi. Şim· 
di C'nun yüzüne bakamryacak ka· 
dar utanıyordu. Her halde bu ka 
<lar feci bir surette cıldanm?J oldu· 
gu karısı bu hiyanetini bilmiyor· 
du, Bunu kenldisinc itiraf edip af 
talep etmek, daha doğru olmıya. 
calc mıydı? Bu suretle içi daha ra· 
ha!: edecek, Edmienin k~ısında 

(1.iıtf en savfayr t<cvirinl:) 
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G alatasar a y dün Yugoslavya nasıl bi 

Beşiktaşı 3-1 'yendi ;.~:~~~~~:~~~~~fı;~;~~~~1 
( Baştarafı 9 uncuda) 

<ti hilcuml:lalar.. Oyun fevkalade 
serileşti.. 7 inci dakikada Cemi· 
lin bir şütü direklerin dibinden a
vuta çıkıyor. Şeref gerilere gele. 
rek top arıyor, Cemil, Beşiktaş 
mildafaası için .daimi tehlike ha
linde. Müdafiler kenldilerini ekse-
riya favulle durduruyorlar. 

taca atmak mecburiyetinde ka. 
lıyor 

18 inci dakikada Beşiktaşın ka
zarı.d1ğ1 bir korner atışında Osman 
güzel bir yumruk çıkışı ile topu 
uuıklaştırdı. 

Üçüncü Galatasaray golü 
Bir Galatasaray akmınl::la Bedii 

ortaladı .• Buduri - Salahaddin pas 
12 i~ci d~ki~~da H~!a~inin ~~r l laşmasından Cemilin önüne yolla

ortasma, Hüsnu, tabıı bir ingılız nan topa, Cemil atılarak iki rakip 
mubadmi gibi bütün enerjisi ile müdafi arasından sıyrılıyor ve ı:ol 
fırlry~r. Yerde.n sürllnme çok sı~ üst köşeye sıkı bir şüt çekiyor. 
bir şut. Kaleyı tutsa muhakkak Top Beşiktaş ağlarına 3 üncü <le
gol, .Fakat top dışarıda.. Oyun fa mıhlandı. 
ştmdi çok seri oynanıyor. Her iki 
taraf lda karşılıklı hücumlar ha· 
Jinde biribirlerinin kalelerini zi
yaret ediyorlar. Bediinin bir a. 
lanmda Mehmet Ali topu ayakla 

mUtema.diyen o utancr hissetmiye. 
cektl. 

Esasen Nonnanın bir §antaj 
yapmağa kalkması pek muhtemel· 
dl. Karısını ıbu meseldden daha 
evvel haberdar etmesi daha iyi o
lacaktı. 

Bve gelir gelmez bu meseleyi 
kamına açtı. Fakat daha ilk ke. 
limelerde, tuhaf bir tebessümle 
Edmie onun sözünü kesti: 

- Anlıyorum, azizim, dedi. Bu 
portre meselesinin bu suretle ne. 
ticeleneceğini hissediyordum • 

Şimdi senin bunlan itiraf ederek 
ne dü-şündüğünü de biliyorum .. 
thanctinle bozulmu~ olan izdivaç 
müvazenesini i t i r a f ı n 1 a ye. 
rinc getirmek istiyorsun. Fakat 
sevgili kocacığım, kocanın hiya· 
netiyle bozulmuş olan izdivaç mü
vazenelerini yerine getirmek için 
daha emin bir metod vardır. Ben 
bu metodu ilk fırsatta tatbik ede. 
ceğimden hiç şüphen olmasın!. 

Hugue şaşkın bit halde: 
- Anlayamadım! • 

Diye kekeledi. Fakat kansının 

ne demek istediğini pek güzel an 
lamıştı .. Ve perişan bir halde, şim 

di karşısında gülümseyen karı. 

sına bakarken: "Acaba kanın bu 
metd:lu şimdiye kadar tatbif et· 
memi§ midir?.,. diye düşünüyor
du • 

Cemilin ilerde atak oyunu gü. 
zel.. 

21 inci !dakika Musanın kaleye 
sıkı bir §Ütü 1brahimin sırtına çar
parak direklere gidiyor. Oradan 
geri dönüyor. Fakat çekilen ikinci 
şüt, Beşiktaş kalecisinin kucağın. 
da ..• 

2 dakika sonra gene Musaya 
güzel bir §Üt çekti . 

Cemil vurduğu kafada biraz 
isabet edebilsey!di, Galatasarayın 
4 üncü golünü de seyredecektik. 

26 ıncı dakikada Şeref, Hakkı • 
nın önüne çok güzel bir top düşü
rüyor. Yüzde yüz gollük pozisyon 
da olan Hakkr, ayağının altınl:.fan 

topu 'kaçırıyor. 

3 Ouncu dakikada Cemil yarala
narak sahayı ter ketti: Ibrahimin 
tekmesi kasti idi. 

Beşikta~ın golü 
ikinci devrenin 31 inci dakika

sındayız. Hakkı, Şerefe güzel bir 
pas yolluyor. Pası tam zamanında 
kapan Şeref, sola kaçarak Osma
mn kapalr zaviyesinden, Beşikta· 
şın şeref sayısını atmağa muvaf· 
(ak oluyor. 

Cemil te'krar girdi. Beşikta'§m 

abandığmr gören Galatasaray ar
bk Bedii de geri çekilerek üç bc'R: 
şeklinde oynuyor. Halbuki Beşik
taş müdafaasında topa vuramıya. 
cak derecede sakat bulunan Hüs· 
nünün aksamasından istifade et
meğe uğraşmak çok daha ldoğru. 

4 muhacimli Galatasaray hü
cumları, sağ açık mevkiinde oyna
yan Budurinin gayretiyle Beşik

taş kalesi için bir tehlike halini a· 
lacak. Fakat bu dört muhacim 
ileride o kadar yalnız ki.. Haf 

DOKTOR ve Df ŞÇI Planş 7 

P'ı Le mddec:ın et ıe dentlste: 1: Doc:tor and 
Dent:lst Aı A r zt und Zahnarzt 

A Hekim veya (Doktor) ela 
F: Chez ıe mGdecın (le docteur ) ı 

ooct:or•s A: Beim Arz:t 
1 ı At: t ha 

ı. ımK1H (doktor) 

a Pcrliii yon çekici 1 bale 
c 4j 

b dinl~me iılcU, stetoskop 
Lbak: C 1-S 1 

e operatör gömleği 

ı. J': le mi:decin 
a le marteau percuteur 

Lrnir: C4] 1 
b le stethosco?e (\Oir: 

c 1-!;) 

c la blousc d'o:>ernt<'ur 
ı. ı: the coctor 

B the percussion hammer 
(for tapping; <'f. C4) 

b the stethoscope (cf. (' 
J.3) 

c the operation ovcrall 
(the doctor's overnll) 

1. :t\: der Arzt 

• der Perkussionshammcr 
(zum Beklopfcn; vgl, c4) 

•• 

b das Hörrohr (\"~l C 1-8) 
c der Operationsmantcl 

(Arzlkittel) 
(lhUsassız hf>klm ı~: le 

prn tici en; l: thc practitio
ner, if in medicinc and 
surgeri = the general 
practitioner, nbbr. G. P, 
A: der praktische Arzt 
(~Iiltchassıs ı~: le spc· 

cialiste; i: the epeciallst; 
A: der Facharzt, SpeziaL 
nrzt.) 
(Opl'r:ılör, Cnrnlı) ı~: le 

chirurgien; i: the surgc. 
on: ı\: der 'Vundnrzt, 
Chirurg) 

(Ebe clol•tor, lfl\ ta r: 
l<:> mcdecin accouchcur; 
t: the accouchcur; A: der 
Geburtshelfer) 
(Kadın hast.alıkfan mU· 

tehassısı F: le gyneco • 

hattı, garantilenmiş galibiyeti ka 
çırmamak için ileriyi desteklemek 
ten ziyade müdafaaya yardım edi
yor. 

Oyunun bitmesine 6 dakika ka. 
la, üç oyuncunun arasından Sala
haddinin çıkardığı ani bir ~üt ka. 
leyi tutsa, girecek. Fakat top dı
şartja. Son dakikalar, artık maçın 
neticesinden ümitsiz bir hale ge • 
le Beşiktaşlıların dağmk hücum. 
lan arasında bitiyor. 

Nasıldılar ? 
Galatasaray takımr, dün Beşik

taşın karşısında göz açtırmıyan 

bir müdafaa oyununu tatbik etti. 
Buna Osmanında şanslı ve güzel 
bir gününde oluşu inzimam edince 
Beşiktaş birinci l:levredeki hakim 
oyununa rağmen sahadan mağlup 
ayrılmış oldu. 

Halbuki, bu devre Osmanın 

kurtardığı iki muhakkak golden 
başka, bir çok gollük fırsatlardan 
bir tanesi Galatasaray ağlarını 

ziyaret edebilseydi, dünkü maçın 
neticesi her hal1de 1 - 3 olmıyacak
tı. Galatasaraylılar ikinci devrede 
galibiyeti hak eden oyunu çıkar
dılar, 

Hücum hattında Bedii, her üç 
golü de kcn.di cenahının hücum
larında yaptıri:iı. Salahaddin gü
zel. .Cemil, Fener maçındaki ka· 
dar müessir değil.. Fakat daima 
oyalayıcı ve daimi tehlike .. Budu
ri, Sarafim cenahı, ':Beşiktaş müda
faasının (biçki) si karşısında iyi 
oyunlarını çıkarl:lılar. 

Haf hattında birinci devre Rı-

za henüz nefessiz hissini verdi. Fa
kat ikinci devre güzeldi. Musa v:ı
zifesini yaptı. Bu hatta Ccliil 
çok güzel. Pen hattı mükemmel .. 
Hakkf; ._.i liPi iki sok tehlikeli 
mupı;,cim1~ kar§ısında 'Yusuf sok 
yerin.de girişleri, uzun degajman. 
larr ve bütün hava toplarına haki
miyeti ile temayüz etti. Osmanın 

birinci devre bir blonjonla muhak 
kak bir gole mani olması çok gü
zel.. Hele ters tarafa blonjon ya
pıp ta ayağına çarpan topun ağla· 
ra gitmemesi bir kaleci için ender 
şanslardan ..• 

hattınrn kafi yardımı olamayışı .. 
Bu hatta Feyzi güze loynadı • 
İbrahim ikinci devre bek oyna. 

dığı zamanlar iyi idi.. 
Şeref ve Hakkı iyi ,fakat şansız 

günlerin.de .. :Mehmet Ali 3 golde 
bir şey yapamazfdı. 

Beşiktaş dün ilk devrede kaza
nılması mümkün gollerden birini 
kaydedebilseydi galibiyet Galata
rasay için biraz müşkül olacal<tı. 

Sıcit öGET 

Kısa 
pasın 

iflası 
( Baştarafı 9 uncuda) 

son ümitlerde oynuyorlar. Bir za -
mantar "şiir" gibi tatbikına çalışı. 

lan kısa pasın bugünkU sistemler 
karşısında ne verimsiz olduğu şu 

koca. misnllcr içersindc haz.in hazin 
sırıtıyor. 

* * * 
Yukarda, milli ktimenin takmı -

larnnızdaki oyun tarzını tarnamile 
tebellUr ettirecek bir çağa girdiğL 

tün saray efradının bana gösterdik· 1936 da Renin işgali, pahalJYI 
leri iyi kabulü unutamam. Çarları· olan hatalardır. Bununla 
na, karşı besledikleri sevgiyi, So,.. Fransa ister ki kendisine doSt 
retler Rusyasma duydukları nefreti lar hapislere atılmasın. 
anlıyordum. Siya~ete M\!<im olan rla Siyaset, şükran hissine 
kinler değil, se,·gilerdir. Çar üçün 

1 
maz, bunu Fransa da biliyor. 

::ü A.lek::;andr konuşurken Fransaya istiyor ki Solferinoyu, Magdl 
karşı olan nefretini gizlemezdi. Fa. Rive)'i hatırlamamak için F 
kat Fransa ile birleşmişti. yi ileri süren ltalyanlar gı"bi· 

*** goslavların da 1916 da M 
Yugoslavyanın 1939 senesindeki önlerinde, 1918 de Dobro 

vaziyeti mü5küldür. Başındakiler, mü~tereken kazanılan zaferleri 
memleketin etraftan çevrilmesine masm. . • ~ 
ka~ı bir şey yapamadılar. ltalya E"asen, Yugoslav rnılletinf ~ 
Arnavutlukta Almanya da Macaris yanlar pekala bilirler ki Yu'-.2. 
tanda demektir. Zira Derebeyler lar bunu unutmamışlardır. A' 

--·-""" Macaristanı Almanyanm bir tabi- n çıktığı kadar "yaşasın • 
inden başka bir ~Y değildir. 1913 iiye bağıran Belgrad üniver.;ltf 
ve 1915 den sonra Sırp kardeşlerle lebesi ile, bu seslere birer ak! 
ittifakını bir üçüncü defa daha te~kil eden Zagrebteki köy16 
terkeden Bulgaristan Almanyaya greleri buna birer delil. Beni111 
doğru dönüyor ve ondan eski im- yeşil Sloven alplanndan Me 
paratorluk hayallemiin, tahakkuku· yanın beyaz dağlarına kadaf ..... ·

19
11:1 

nu, Makedonyanın ilhakını bekli. vm münbit çayırlarından 
yor. ya, Karadağdaki Adriyatik 
Komşularına karşı kin nedir bil· rine kadar dolaşanlar bilirler ki 

miyen Bulgar köylülerine rağmen ufak köyde bile, bir Franc:ıııt' 
Sofya hükumetinin büyük askeri, mesi büyük bir heyecanla k9 

gerek fikri erkftnı harbiyesi tekrar nır ve Dalmaçya sahillerindekl 
kardeş katili hayallere atılıyor. ~ehrin belediye reisi olan ~ 

Binaenaleyh, Yugoslavyanın ihti- Hır•a~m on sene evvel, Belb~ 
yatlı bir siyaset takip etmesi lazım. talya ıle .anla~~a ~·a~~.ya hl;.( 
Totaliter devletlerden gelece~ ilk ~ırke~ söyledığı .bı: ~z~ rt;dl, 

ni söylemiştik. Evet ... Her şey mey yıldıranın, l914 de olduğu gibı, ge· ltal}anlara hepımızın \e 

k d . bacına düc:mesinden kork- birer ku~undan ibaret. .. Her dandadır. 

Ankaragücü takımı 1stanbula ne en l :i ~ • • b r d 
malı. old~ğu gıbı u sc er . e·w• tdi' 

giderek orada ikl maç yaptı. İkin
cisini oldukça iddialı kaybetmesine 
rağmen birincisinde yani Beşikta.. 

şın önUnde açık bir sayr farklyle 
mağlüb oldu. Neden? 

Yugoslavyaya, takip edeceği siya· tehlıke _memlekette bırlıgı 
edecektır. ,pıl! 

kurban gitmi§ler. 
Birkaç ecnebi temulle ıenelik 

Çünkü Beşiktaş dalına uzun pas- ma.sarifatınr kapatabilen Fenerbah -
çenin son mağUlbiyetinden ziyade 
çalışma tanına acıyorum. Bundan 
!hltdıc iô ne ewelki klblk fut.. 
lleliiMWlıllfıe dUNWMar nedenae 
kısa pas sevdasmdan vugeçllemi -

netice alauıyarak geri döner. yor. Halbuki kazanç nedir ? 
Halbuki rakibi bir hamlede 1 O Fenerbahçe yeni muvaffakıyet -

AnkaragUcü hücumunda kazanama ter kazanmak istiyorsa fedaklrlık 

dığını yaptığı bir toparlanma ile yapııın. O kallavi pulardan vaz -
' - . elde eder. Neticede 80 dakika uğ-, geçsin. Yoksa elinden kaçırdıgı ıs. 

raşan değil, 10 dakika dikkat edip 'ı· tidadlar gibi muvaffakıyetlerini de 
gedik bulan kazanmıştır. kaybeder. 

Son Galatasaray • Fenerbahçe ! Yeni klilb mekanİ.%mumdan yeni 
maçının tcnkidlerinden anlıyorum bir çah§ma sistemi Umlt etmek bey 
;d sarı - liıcivertlilcr o meşhur kı:.. hude olmamalıdır. 

(La Tribıme des Natio1fl 
_______ A 

Beşiktaşta, mağlubiyetinin en 
bi'.y'ük amili, açıksızlık ve hücum 
hattı hasıs 18 i içinde iken haf sa pruı ve çok manevra sevdasına Muammer Olgaç 

Türkiye !\aft Sanayi ~~~ 
nim şirketinin maksadı ~
bulunan ham petrol tasfiy~~ 
len mevcut gümrük tarif~ 
imkansız bir hale gelmiı 

1 
iıf 

göre ticaret kanununun ~ 
maddesi 2 inci fıkrao:ı h 'tJll_ 
infisah eylemi~ bulunma~ ,r 
en ~irketin tasfiyesile tasfi>" ~ 
murlannın tayini zımnında~ 
ihssedarlarmın fe,·kalade i gfJI ti 
ve bu içtimam 16 haziran 1 ~ 
ma günü saat 15 de Gala~ttt 
kalar caddesinde üçüncü ka 

PLANŞ '1 
'. 

logue (gyn~cologiste); 
J: the gy:necologi.Ste; 
A: der Fraucnarzt) 

2. UASTA 
2. 'F: le malade (le patienl) 
2. 1: the pntient 
2. A: der Kranke (Patient) 

3. ŞEZLOXG, IiANAPE 
3. I<': le sofa 

3. t: the couch 
3. A: dns Liegensofa (die 

Chaiselonguc) 

4. SECCADE 
4., f': le pelit tapis (ln car

pettc) 
4. t: the rug 
4. A: der Tcppich 

5. TEJ.F.l<'O~ ;\JAI\t~·Est, 

1'1-:LEFON 

5. ı·: l'apparcil m. tclcpho-
nique. le telephone 

5. 1: thc telcphone 
:i. A: der Fernsprecher 
6. l\İTAU DF:STEül 

6. F: le support de livre 
6. t: the book.end ( one of 

the book-ends) 
6. A: die BUcherstUtze 

, , YAZillANE 

n 

'7. F: le bureau (-ministre] 
7. 1: the writing table 
7. A: der Schreibtisch 

8, KAGIT SEPETİ 
R. F: la corbeille a pllpicr 
8. 1: the wastepaper-basket, 

(the waste. basket) 
8, A: der Papicrkorb 

9. 1' AZillA:SE KOLTUGU 
!). F: le fauteu.H de bureau 
9. ı: the de!k-chair 
9. A: der Schreibtischstuhl 

(Schreibsessel) 

10. 0Lü KAFASI 
10. "F: le tcte de mort 
10. t: the sku il 
1 O. .\: der Totenkopf ('I'otcn4 

schadel) 

11. ALET C.OIE KANI (CA:ll. 
l,J DOI,AB) 

11. F: la vitrine (l'armoire 
vitree) a instruments 

11. t: the cupboard for !ns. 
turmcnts and medicine! 

11. A: dP-r lnstrumenlen • und 
Mediknmenten!chrank 

12. 1<"lNDE iLAÇ BULUNAN 
ştşı~ 

12. T·': le flacon e<>ntenant une 
potion (un med.lcament, Ull 

' numarar!a toplanacaktır. 

1sbu fevkalade hissedarla! 
ma nizarr.na:nemizin 83 oncil 
desi mucibince miktar hissesi ......... ,,. 
ne olursa olsun umum bİ 
ic;tirak cdebi:eceklerdir • till I 
~ Binaenaleyh nisbt ekseri~ 
!aşılması :çin i~bu heyeti tJllJ':~ 
de asaleten veya vekaleten ~ 
lunmak istiyen hissedarlarıJI ~ 
olduklan hisse senetlerinin 

namem.izin 57 inci. ma?d~ ~ 
bince ~ırkct veznesıne ıçt.ıınl ~ 
den bir hafta ewel teslılll 
makbuz almalan icat>e?er. ~ 
Feı,kaldde R11ınamcı #1 ;.ı.! 
ı - Meclisi idare a~asınd':ı~ 

eden birinin yerine ıkatııe 
--~..nı.ıv., -

diğer bir zatı;ı tasdiki ~ 
2 - Şirketin emrü tasfı ·si 

meclisi idareden veya m~ 
haricin~le . tasfi):e mem~~ sal 
\"İn ve mtıhabı ıle dere-eı 

İerinin tayini. .• ıdJf! 
MecltSI 

11 939 
Resimli Haff' 
mecmuası 
Bu hafta çıkıl 
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-CAFER 
~ 

MUSHil tesiri kat'i, alımı kolay en İyi nüshil şekeridir. BilU.mum ec· 
zanelerde bulunur. 

lophanede iki No. ıu Dikimevi MUdürlUğUuden : 
~ el İ§i kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış ve yaşı 
lıeııı; D ol~caktır. Taliplerin hüsnUha! ve tifo a~ı kağıtlarile 

ikunevıne müracaattan i:an olunur. (688) (3673) 

25-40 
birlıkte 

Türk ·Hava Kurumu 
Büyü Piyangosu 

J kinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45bin liradır ... 
Bundan ba§ka: 15 bin,12 bin, 10 bin liralık ik

Hizmetçi aranıyor ramiyelerle (20 bin velC bin) liralık iki adet 
~ Orta yaşlı bir hizmetçi kadına nükafat vardır ... 
'~rtea • 

29 
S 

939 
ihtiyaç vardır. İdaremizin kitap Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi-

~ 12·30 Pro: • • satış yerine müracaat. niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
• 1>1, 13 M raın. 12.35 Türk müıi- lursunuz.. 

e ltıtteor 1 c.~leket sa:ıt :ıyarı, ajans -------------------------· 
~ Uıı {lf or~JI haberleri. 13 • ı 5 • 14 
;ı:ı. 18,3~ 1~ ~ın~ıik )P. 18.30 Prog· 
l'ij l\orıu~ luzık <Oda müıiği) PJ. 
r~ l'lıQ ;n <Doktorun s:ı:ıli). 19.15 
bey,1~; 1 (K:ırışık program - :Fa· 
ns \'e • 20 ~lcm!ckct snot ayarı, 
r( rııu ıtıcıeoroJoJI haberleri. 20.15 

Aııı. zlği. İdare eden Mesut Ce-
~nulrtıa~r; radyosu küme heyeti. 21 
, 0 • 'ıtık l.l5 .Esham, tııhvilıil, kem 
ls ~ Ut ve ziraat borsası (fiyat) 

1
: p0~~li l>ICıklar. R. 21.30 Konuş

-4S AJQl~ Ufaııı Dedi Yönetgcn). 
'l\üçij~ CVirtlloıl:ır) Pi. 22 Mü
>: ı _ ,~r'kestra - Şer: Necip A$· 
rı (h alther Schrader - Akşam 

bl Ya nzfrı Parç:ı). 2 - Zlchrer -
''l 0rıereı· ' Stı· ındcn • potpuri. 3 -

ı. ~ IJ> • M:ırş operetinclcn pot. • , , - c 
· ~derı ıırı Robrehı • Tuıt opc· 

~D ti llotpurı. 5 - J. Strouss • 
~ "e 

1 
tekleri. 23 Son ajans h:ıber

i\ (c:rınki Program. 23.15 - 2~ 
tbıınd) PI. 

S~ı 
l 30.5.939 

ltao 
1 P.ı. i,{osram. 12.35 Türk mlzi. 

\ 'e ' Memleket saat nyarı, o. 
, i~ !l\tııeıcoroloji h:ıbcrleri. 13.l:ı 
' 1 1\011 arışık Prosrnm - Pi.). 13.45 
~ <lo~~nıa (Kadın s:ı:ıtl. Ev h:ı· 

t ~ ıo r). 18.30 Program. 18.:-15 
1S 1'Gr~ere~!'!' - pi.). 19 Konuşnı:ı. 
ltkcı rrıuııği (Fasıl hc~eti). 20 
H lıab sanı .ayarı, nj:ıns ''e metco

. 't·cıı e~ı<'rl. 20.15 Türk nıüzil:i: 
'>ıtı -Şrcfln hüıınm pe§rc\'İ. 

ıt rı~eı lrsoyun hüzzıım ş:ırkı: 
~lı 0 kalsın). 3 - Fniz K:ııınıı

.. ) Z(an1 ş:ırkı: (Seni gördii o 
. " "1i ~ .. 

11 
- ~nntur taksimi. 5 -

ile 1 oz:ının mnhur ş:ırkı: mu 
~ t1111lt ll~lı.) • 6 - llicoı tllrkü (il;\. 

ctali• ı.ıı.ılın). 7 - llolk ıürkllım: 
lı •Jrı ılelnıcli). S - Ali efen 

l'at S ~ Şarkı: (Somur kn-şlım). 
~I ıı.ıı, 'I rkı: (Sl'n'iİ7. ~ccrlt-r) . 

~ 11 \;ı \ur"' \:111111 lıliı.z:ını '>ıır· 
'ı t.:ırıı.:· •l.ı:ı 1-' ·ı h:ılınrıııl. 21 Konu • 
1 ı -\lı:ını luh,· ılül kıııırbh·o • 

• t 2ira:ı ' ' .» '>" 1 11 • ı lıor<;o ı ( rır:ıl). ~ 1,_,, 
1 o.akı tke 1 ar· il. 21.30 Miiıik (H:ııl· 

~~aR1;11sı - S<'r: ıı. ı~crit Anlar). 
b tıı0 • • ~llegro. hl Andrınte. c) 
"Cr

1 
1'rıo. ç) Allegro spirltoso. 

~· eg. ~ 
ı 11Pgr

0
' or\'cç d:ınsl:ırı, op. 25. 

lııııırj ınarcnto, lıl Allcgrello 

1 ~ , 11 
c lrrnıioso. c:) Allegro ,mo. 

U., 8 Mo · oraı.:. .rcıa. d Allegro mollo. 
aAo , SJıı,· rlnıısl:ırı. a) :\r. 8, 
~ • J lt'nlo. h) Nr. 7, Allcgrıı 
~ ı~ G Hrıınım .. : i\l:ıcıır dansları 

· ili· :.!2 '.ili .M!izık {Opero ur 
,) •J3 ... . l 1 ' tıkı · ~ ·~On sıpns ınlıcr crı 

~ıL:ı PtoRrunı. 23.15 • 2~ ~lıı 
Ilı!) l'J. 

SADİ TEi{ 

; Şchzadcbnşı Tu • 
ran Tiyntrosun· 

..J. da bu gece HnJk 
~a"ll<t gecesi. Her yer 

~ı~\· 1 10, loca 100. 
t. Fi LAP ,.c 

r l( 1 
11 

l'J.J RA(';RET 

1 ~ ~::: :ı:::.u 
~~J ~nnatka.rınrı Yedi -

cuıc Pınar sinema 
l>ahçcslndo ( Profe -
s<ır Jt::mln Atabey) 

•t.i>('lc ~ nkındn tems!llere> 

1 
.. /• lıtl' g ' 
1 a~ . 1'lb1 c <.>n mü<.> ~il' 

~nr~ ~e mektubudur 
an tnodnsı Uzerln y tnlı;tır 

qVlJ ~ 
'~ı z ~ezen 
< ' ltar.ı ~~ttıı ın ''C erkek terzili! 
a l) lctinden diplomnl 
'\>r~t el'Oğlu Parmakkap 

\. to:~·l>artımanı TUrk Fo ı 
~e\'ı UstUnde.. 1 

Vapurların Haftahk Hare.ket Tarifesi 
29 May11tan 5 Hazirana kadar muhtelif hatlara kalkacak vapur. 
lann iıimleri, kalkıt güa ve saatleri ve kalkacaklan nhtnnlar. 

Karadeniz hattına - Sah 12 de (Cumhuriyet. Perıembe 12 de 
(Aksu), Pazar 16 da (Tarı). Galata nbtmundan. 

Bartm hatbna - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ulgen). 
Sirkeci nhtımından. 

lzmit hattma - Salr, Perşembe ve Pazar 9.30 ıda (Uğur). Top· 
hane nhtımmdan. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8,45 de 
(Sus) sistemi vapurlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 
da ve Pazar ayrıca 20 de (Marakaz). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çar~amba ve Cuma 8.15 de (ML 
rakaz). Ayrıca Çar~amba 20 ıde (Mersin), Cumartesi 20 

de (Antalya). . 
Karabiga hattına - Salr ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh

tımından. 

lmroa hattına - Pazar g da (Tayyar). Tophane rlhtımında.n. 
Ayvalık hattına - Çar~mba 1.5 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
lzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından . 
Mersin hattına - Salı 10 ıda (Güneysu), Cuma 10 da (Anafar. 

ta). Sirkeci nhtımmdan. 
S OT: 

Vapur seferleri hakkında ber tllrHl malQmat aoafıda telefon numa 
ralan yuıh Acentalardan 6ğrenlllr. 

K&raköy Acenteliği Karaköy, Köprilbaft 
Galata Acenteliği Galata, Deniz Ticareti Md. 

blnuı altmd& (0111 
221'0 Sirkeci Acenteliği Sirkeci, Yolcu Salonu 

Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul 

Elektrik işleri umum müdürlüğünden 

1 - C.t.F. İstanbul teslim ~tile satın alınacak olan ve muham· 
men bedeli "48.107.75,. kırk sekiz bin yüz yedi lira yetmiş beş kuru~ 
olan 18 kalem muhtelif cins kesici enversör ve enterüptör ve teferrüa· 
tı kapalı zarf usulü ile ~siltmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltme 23·6·939 cuma günfi saat 15 de idarenin Tünel üs. 
tünde Metrohan binasının 5 inci katında toplanan eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3608,08) üç bin altı yüz ~kiz lira sekiz 
kuru~tur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılr kanun ahkamına uygun ola· 
rak \'e eksiltmeden en az bir saat ewcl makbuz mukabilinde komis· 
yon reisliğine verilmiş bulunması lazımdır. (3591) 
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fn metin ve isabetlisi olan (af) ı 

öğrettiniz .. 

SON 

VENEDIK AŞIKLARI 

Leonor Olivolo adaarnda, 
Dandolonun evinin yemek oda· 
sında diı; çökmü~ bir vaziyette 
kalmı§tI. 

ihtiyar Kardiyano takala Brl. 
nonun yanında gittikten sonra 
artık her§Cyin tamamen bittiğini 
hissetmişti.. 

Hiç bir ümit, hiç bir te,elli 
kalmaıştı .. 

Ruhunu ölüm ıstırapları kap. 
tadı. Hayata, gençlik rilyalanna, 
i)inde yaşadı~. bu eve, Rolana, 
her şeye ebediyen veda ediyor -
du. 

Rolanın ~ami t:ıtUn rat1rapla· 
nnrn, . .ıu,unce!crinin birleştiği 

biricik nokta idi. 

Rotan ismini ı8ylerken iL 
mek btiyordu. 

Bu ıırada ltalbi Rotana kar§ı 

duyduğu aşkın en ta§kin 
altında eziliyordu. 

tesiri 

Rotanı sevmeği, ona pereıti§ 
etmeği, yaşamak kadar, tenef • 
füs etmek kadar tabit görüyor· 
du • 

Mademki Rolandan ıynlmıı· 

tr, o halde teneffüeün, ya~ma

nın ne kıymeti, ne ehemmiyeti 
olurdu? Rolansız yaıamak gayri 
tabii değil miydi?. 

Gözlerini kapadı, Rolanııt ha. 
yali ile uzun zaman dalgın kal· 
dr. 

Nihayet ba§ını kaldırdı, ay.ı. 

ğa kalktı .. 

Hareketlerini tarassut ed:n 
ihtiyar Filip ile Vanetoyu i:Ör
dü mü? 

Hayır 1 O yalnız Rc!a?lın ha
yaline dalmıJh .. 

- Rolan! Rolan 1 diye mırıl· 

dandı .. Seni veyirc....'um, hl.il dı 
seviyorum.. Adiyo, Rolanım, a. 
diyo .. 

" . Elin! gaflftne ıettırft.. M.. 
ladıfı nhir tiıeslnl çıkardı. o .. 
lUmUn .opk mettlldlyeti 1mr. 



Beyhude ıztırap çekmeyiniz ! 

Bütün ağnlann penzehiridir 

IBDr t ek Kaşe 

Nevrozi ın 
Bu muannit baş, ve diş ağrı. f J 
larını sür'atle izaleye kafi.. 
dir. Romatizma evcaı, sinir, 
mafsal ve adele ıstrrapları 
l'\TEVROZİN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
en müessir ilaç NEVROz!N 
dir. ~. 

-

il A B E R - Akşam Postc.n 

• 

ayan. hangi 
kremi kullanıyorsunuz ? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 
olduğunu kimyevi tahlillerle öğrenebilir mi
siniz? 

Elbette hayır. Çünkü bu çok üzücü iı yalnız memleketimizde 1 

değil, bütün dünya kadınları arasında bir mesele olmuıtur. 
Bu husu5ta Parisin en büyük devlet hastahanelerinde vazi- 1 

fedar olan dld mütehassısı Doktor D E B A T ıöyle diyor: 

"- Bir çok genç kadınların bütün itinalarına rağmen yÜz
lcrinde vaktinden evvel BURUŞUKLUKLAR, ÇlLLER, 
LEKELER hasıl olduğunu görüyoruz. Senelerdenberi klini. 
ğimize müracaat eden ve aralarında Parisin yüksek tabaka. 
sına mensup kadınlar da bulunan hastalar üzer inde, yapbğı. 
mız etüdlcr bize göstermiştir ki: Güzellik k~emleri ekseriya 
bu hale s.ebep olmaktadır, Zira her güzellik kremi sıhhi evsa- ... DİKKA1 
fı haiz değildir.,, 

Buna karşı iNNOXA SÜTÜ kullanınız .. 
l N N O X A S O T O çi Ueri, lekeleri, buruşukları giderir. Geceleri ya bnazdan evvel 

l N N O X A S O T O ile temizlenen cild, makiyajın bütün §nrtlarmı kabul eder. Her 1 
2500 metro her a:;:.ı-

teliE renklerde 

2· Prova I~ 
hangi bir kremi kullanırsanız, kullanrnız, elverir ki gece yatarken t N N O X A S OT O ile 

cildinizi siliniz. l N N O X A S U T U Pariıin en kibar mahfillerinde maruEtur. Milyon. 

larca kibar kadın her ak§8111 t N N O X A S U T U ile ıslatılmı§ bir pamukla yüzü. ısmarlama 
vrozın ,. ter i diniz, 

icabında günde 3 kaşe alınabil i r 

nü siler ve iııtirahata sevkeder. 1 l N N O X A S O T O büt Ün parfümörilerde ve tamnmı§ ecza.nelerde bulunur. . ............................ 
• • 

Kostümlerın 
Ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız; ve NEVROZ1N yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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ıısınl:ia parlayan göe:lerini açık 
pencereden dışarıya, bahçeye 
dikti .. Ve son defa olarak yavaş 
sesle tekrarladı: 

-ROLAN! .. , 

Uzaktan, bahçenin başından 

bir ses aksetti: 

-LEONOR !. 

Bu seslerde insanı ba~tan aya. 
ğa titreten bir hassasiyet, bir 
kudret, bir heyecan vardı. 

Leonor deli gibi oldu. Boğucu 
ümitsizlikleri içinde bir daha 
bağırdı: 

- Rolanl. 

- Leonorl. 

Rotan heyecanla odadan içeri 
atılmıştı. 

Asırlar kadar uzun süren bir 
dakika ikisi de karşı kar§ıya ha. 
rcketsiz kaldılar. 

Lconor, Rolanın gözlerinde 
krıeJl bildiğini, 'kendisine kar· 

1 itimadı olduğunu okudu. . 

bi kendi11ine sevgisi olduğunu 

hissetti. Kalbleri durur gibi ol
du .. Beklenilmiyen saadetin a.. 
ğır yükü altında tahammül ede· 
miyecek gibi bir müddet sende
lediler .. Ayni hareketle ikisi de 
kollarıru açtr. Biribirlerinin ku
cağına düştüler. 

Gözlerinden akan samimi yaş 
lar, saadetlerinin heyecanını tes. 
kin ediyordu. 

Böylece, kolkola büyük aşk

ları~ın sarhoşluğu içinde yürü· 
düler. Uzaklaşan acı ve ıztıraplı 

mazinin hatırasını unutarak, 
başlarını kaldırdılar. Gözleri kar 
şılaştr. ikisinin de dudakların • 
dan tatlı bir tebessüm döküldü .• 

• • • 

işte bu tebessüm, buraya ka
dar anlattığımız hikayeyi bitir· 
miş oluyor. 

• 

Anlattığımız vak"alardan beş 
ay sonra Leonor Dandolo ile Ro. 
lan Kandiyanonun evlenmeleri 
parlak merasimle yapıldı. lzdi
vacından bir gün evvel Rolan, 

• duvar ilanları ile • vaa.1ine sad k 
Rotan da I.;eonoru~ eskisi gi· ~:alarak _ hükumet reisliğinden 

-
Rad~olar.>ı 

UCUZLADI 
·.~i~ NECiR .. . 

,\·~_; EASES 
• •, I 

ır : : :~~ SESLi HAN 

Hono,,is,,11 f' liPa ~~~~~! 
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çekildiğini Venedik halkına bil
dirdi ve onlara daimi bir hürri
yet temenni etti. 

Fakat ne yazık ki Venedik 
Kahraman 

4
4 

Fakat ne yazık ki Vene.dik için 
hürriyet ve istiklal saati daha 
çalmamıştr. Bir iki sene halk 
mesud bir hayat yaşadı. Fakat 
bir kısım halkın gurur ve hırsı 
diğer bir kısmın da ahlaki nok
sanları bu memleketi yeni fela
ketlere sevkctti. 

Bunları anlatmak, mevzuumu. 
zun haricindedir. iskala Brino, 
verilen başkumandanlık vazi -
fesini kabu letmedi. Rolanın ya
nında kaldı ve Rolan Venedikten 
ayrıldıktan sonra yaptığı ita!. 
ya seyahatine iştirak etti. 

Araten, Rolan için muazzam 
ve manzum bir methiye yazdı ... 
Bu methiyeyi işidenlerin kendi· 
sine fazla hürmet göstermele
rinden korktuğu için kendi ken. 

dine okudu. Yalnız, ifadesine 
nazaran bu güneş ka.dar parlak 
ve muazzam bir eser olmuş .• 

Foskarinin dü mesinden bir 
ay sonra Kido Cenaro Rolanın 

huzuruna çıktı ve polis müdür· 

lüğü yerinde kalmasını rica et 
ti. Rolan: 

- Venedikte artık polis müdü 
riyeti yoktur, dedi . Fakat sizi 
yeni bir memuriyete tayin edi .. 
yorum. V enedikte ne kadar bi
çare, betbaht varsa hepsini bu· 
lup bana haber vereceksiniz ...• 
Maaşınızı da arttırıyorum. 

Filhakika Dandolodan Rola~ 
na intikal eden servet bu suret· 
le fakirlere dağıtıldı. 

Kido Cenaro da vazifesini ha• 
rikulade bir surette yaptı. Hatta 
gösterdiği bu maharete kendisi 
de hayran oldu. 

Rolan ile Lconorun evlenme. 
lerini takip eden şenlik, umumi 
bir bayram oldu. Bu bayrama 
bizzat ihtiyar Cumhurreisi Kan
diyano riyaset ediyordu. 

Dükalık sarayı, baştan başa 

donanmıştı. Halkın alkışları, se· 
vinç sesleri, aşk, zafer ve hür • 
riyet terennüm eden çalgıların 

nağmelerine karışarak Vene -
diğin yıldızlı ve mavi semasına 
yükseliyordu. 

- BiTTi -

1 

261/2 LiRA 
KSELSY 
Mağazasında~ 

- Galata-Karak 

"l\forena 

1 ~ 

Vakıt Kita 
Dün ve yarın te 

külliyatı 

31 
32 
33 İsken der 
34 Kadın ve .,.yaJISlll 
35 bemokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve ıana' 
38 Et ika 
39 Heraklit 
40 Ruhi muc1zeler 


