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I r 
lngiliz A kden iz filosu 

Tecavüz ihtimaline karşı Yunanistanı müdafaa içio 
Yunan sularına gidiyor 

ltonıany_a 1ıar1cly_e Mıtrf, 7ıa tfdyı 'h1riltmiıll Dlrlile?ı ıa
ıdıcilır ara!tnda ... 

lstanbul mülakatında 
netice: M·~ varılan 

lJftefik milletlerin emniyet . ve 
istiklalini takviye siyasetine 

devam olunacaktır 
.. S~o.rnanya Hariciye Nazırı diyor ki: 

1~ 1 temin ederJm ki bu seferki 
e~ sıkışımız bilhassa kuvvetli oldu ... 
~~~t Romanya Hariciye Nazırı! Yunan ve Yugoslavya hük\ımet
Vckiı~ Ga!enko ile Haridye lerini haberdar etmi~tir. 
<tras rılltnız Ş U k r il Saracoğlu .. ı . . . . .. 
] 

1 da ikı' .. d b . ak' Muzakerelerın ıkmalını mutea-ill .... gun en erı v ı o-<4<\lzak kip dost Hariciye nazm şerefine 
tur ereler nihayet lıulmuş-

l'ere1 Uh 

Parkotelinde Hariciye Vekilimiz 
tarafından bir öğle yemeği veril
miştir. tarı llı" 1 ~en haberlere naza-

hadia ~akeratm esaslannr, son Muhterem misafirimiz İstanbul 
~et._.: ~r dolayısiyle umumi vazi
ten :ı.. . alkan antantını iJgilendi-

uut" 
Ve bu 

1
Un meseleler teşkil etmiş 

1 nar ayr ~ d . . 
crcıc 'l'" ı ayn goz en geçırı-

da ta u:kiye • Romanya araaın
gcıın1·'Cll. bir görüş birliği meyldana 

Itır. 

Ekseıa 
toıntı k ns Gafenko, Ballcan an-
hu D'"onseyi reisi olmak itibariyle 

ııoOr\i ~elerin neticelerinden 

tarafında 'bir gezinti yaptıktan 

ve Ayaıof ya, Sultanahmet camile
rini gezdikten sonra Stadyomda 
maçları ıereflendirmiı ve saat 1 7 
de Perapalasa avdet ederek Hari
ciye Vekilimi.zle müıtereken gaze
tecileri kabul ddip beyanatta bu· 
lunmuı ve bu sırada resmi bir 
tebliğ verilmiıtir. 

(Devamı 5 incide) 

Fransız gazetelerinin haber verdiğine göre 

Oniki adada da 
hazırlık var .•. 

Arnavutluğun zaptı, Mihve ri n 
Balkanla...-da genişleme planının 

bir mukaddimesi imiş ! 
A lmanyada askeri hazırlık 
Roma, 10 (A.A.) - Jngiltere büyük elçisi 1-

talyan hariciye nezaretine gelerek hükUmetinin 
bir notasını bırakmıştır. 

Paris, 1 O - Haber verildiğine göre İngiltere, 
italyanm. Arnavutluktaki hareketine karşılık ol
mak üzere Akdeniz filosunun en büyük kısmını 
Yunanistan sularında toplıyacaktır. İngilterenin 
garantisi Yunanistana da tesmil edilecek ve İngi
liz fi!osu Korfoyu ve diğer Yunan adalarını bir 
tecavüze karşı müdafaa ve himaye edecektir. 

Fransız siyasi mahafilinin kanaatine göre 1-
ta lya, Arnavutluğun İşgalini bitirir bitirmez Yu
goslavyanın Adriyatikteki sahillerini ele geçir
meğe çalışacaktır. 

Zira Fransız siyasi mahafilinin kanaatine gö
re Arnavutluğun işgali, İtalyanın Balkanlara a 
yak atmak için hazırladığı geniş planın ba§langı
cıdır. Diğer taraftan İtalyanın Korfo adasını da 
İşgal için hazırlandığı haberleri İtalyanın bermu
tat tekzibine rağmen devam ediyor. Fakat siyasi 
mahafilin kan~4atine göre İngiliz filosu, İtalyanın 
Korfo adasını İşgal teşebbüsüne karşı koyacaktır. 

San Remoda bulunan ingiliz harp gemileri
nin anuzın oradan ayrılmaları pek manidar telak 
ki edilmektedir. Gene Fransız mahafilinin fikri
ne göre İngiliz filosunun harekatı, İtalyayı Korfo 
adası hakkındaki planını geri bırakmağa mecbur 
ederse Roma hükumeti Yugoslavyaya karşı hare-
ketini tacil edecektir. ( Det'amı 5 incide) 

ÇERÇEVE 

Türke düşen borç 
Son ~larda fa~lst birlik, bir takım zaferler kaydedlyor. Bu 

zaferlerden hiçbiri kendi başına gaye değil, herblrl asıl gayeye 3 ol 
açan ,·asıta. Bugün faşlzmanın ka11jı mda, 'ıı ıta hedef olarak günah. 
sız w: masum milletler, gaye hedef olarak da demokrat manzume 'e 
komUnizma var. Faşistlerce 'asıta hedeflere atılan her pençe, ga3 e he· 
deflerin 11uratmda bir 1okattır. Tokah hazmetmekse sadece hal lyet
slzlik. Artık besbeJlldlr ld demokrat manzume ve komUnlzma, kalb· 
Jerine saplana<'ak bıı;ağm korkuslleo, tokalanmayı resmen kabul etmiş. 
)erdir. Bclk.l de sıra bıçağa gelln<'cye kadar ne yapıp yapıp bir ı:.aro 
bulaeaklarmı umuyorlar. Ne dUşkUn, no perişan tedbirl 

Tokat faslı hemen hemen bitmiş ve bıçak adamakıllı bllenrıılştlr. 

Bumlan sonra duyuluak ilk tokııt §akla) ıjmr, bıı;ağı• çekilmesi taklıı 
edet'ek. Diinya bir mlslMz boğu~maya doğnı gidiyor. Umumi Harb, 
yarın sabah. 

Pek yakmda her milletle beraber Türkiyenln de safını bellrtecrğt 
gllne kadar bize düı;en girift 'e ln<'e bir tanr borcu , ·ar: Saldıranla 
saldırılan arasmdald ka~ılıkh ruh baletlerinden hlı;blrlue iştirak etme
den, hadiseleri hususi ' e lstlkliUll bir görüş üzgednden geı;I~< 'o 
kendinden emin, neticeli beklemek. 

Taahlıüd, tekeffül 'e namus suratına, tokat Ustunc tokat indiril
diği halde kıpırdamryan demokrasilerin iğrenç ve zaullı teessüf ede
biyatında biz yokuz. Bando mızıka arkasrnılakl maha:ne ı:ocukları gibi 
kul' ete yardakı;ılık etmek de harcımız değil. 

Başvekil bugün Hükômetin 
okuyacak 

Dikkat! Ne komünistler gibi duymak 'e düşünmek, ne de faşl t. 
lerl bile tiksindirecek bir dalka\'uk luğa inmek bizden beklenmesin. Her 
~eyden evnl biz ,·anz, hem de tarihin başı 'e sonu arasında tecezzi 
kahul etmez bir ruh ' 'O madde bütilnllğtle ,·arız. Kendisini koruyanı, 

bu yolda <'an vereni sner , ·c beğeniriz. Ama geberenin, gebenu<'ğe 

mahkiım \ 'C razı olanın ardından ıuzlanamayız, Mllletlerinln ruh ,e 
madde kıymetini yükseltici hamleleri güzel buluruz. Fakat bu hamle 
bo lukta mekin işgal etme hassasrnr yalnız nefsine liil ık görürse, onu 
alk1ı:lamayr zlllet biliriz. 

beyannamesini 
.ı\nltara l 

l l.ı:. • O - BüyUk Millet lrlec- Bu içtimada mebus mazbataları Gene bugünkü fçtimnda Bıışvekil 
l .. ır . gun aaat on be te toplanmak. reye konulacak, encUmenlere az.! Dr. Refik Ss ydam yeni kabinenin 

seçimi yapılacaktır. beyannamesini okuyacaktır. Başvc-

kilin Nafi ve lktrsat vekfıletlerln
d n bir kı nn işlerin iki a) rı veka· 
lette toplanması dolnyısllc izahnttıı 

da. bulunacağı anlaşılmaktadır. 

Bugünkü manzara lltnce, saldıraru , .e saldınlanlle, e.slr edeni Ye 
eqrcte rıw olanllt-, boyuna yürüyeni ,.c hlll bekllyenlle, anz naz 
Jtllkriyenl ,.e hUngUr hüngUr sııl&nanlle, Avrupanın topycklln kepaze· 
ilk Jnhuı ! Bu Je,·ha karpmıcla Tilrke düşen olgun tnır borcu, reza
leti bUtUn bir madde yakmlıfl1e l~den oldafu bcJaT, bmt 1ııtP ... 
uzaklılfle dıJmdan mutalla etmekj1ı\ 

Necip Fazıl KISAKVREK 
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Elbise ve giyim estetiği üzerine 

Af orizmalar 
Gitzcllik ı;"e güzel sa,ıct resim, heykel ve mimarinin inlıisarı değil· 

dir. Sana/in dehası elbise gibi e•ı gündelik vasıtalarımız üzerinde bile 
belirebilir. Kulıur t•r medeıı:yctin halklaşlığı bu devirlerde elbise ı·e 
giyim de demokratlaşmak zornıdadır.Elbiscnin demokratlaşması demek 
sıhlıilcşmesi, sadeleşme i ı e ;(iz. lleşmesi, yani ııüı;aı•alçılığa layık bir 
asalet kazanması demc!ılir. Bıı a'orizmalarda Jıalkçı bir elbise ve gı
yim anla; ışının ana çizg"/d1 j çizdik. 

Yazan 

ISMAİL HAKKI 
BALTACIOGLU 

Y AŞAMA irad~sini ta~ıyan herke3 i}i giyinmek isler; fakat iyi 
giyinmesini bilen pek az in an 'ardır. 

Plastik sanatler olarak re im. heylü1l, mimari ve dekoratif samıtle· 
ri sayarız; giyirun '} ı bunlar ara ında a)maktan korkarız. 

* 
Giyim bir sanattir, pla tik b"r c:anattir. Çünkü ~iyim cizgi, cıatıh, 

hacim, ve pl~>itik compo .. i yomı doğrudan doğruya ılgilendircn e tetik 
bir faaliyettir. 

-4C 
Giyim bir ardır, iyi g"ydirerı ve iyi giyinen adam bir arti ttir. lyi 

giyinebilmek için !ıiç olmazsa bilkuwe artic:t olmak gerektir. 

Bu sanatin en fahi~ anlaşıhşı elbi ;e ile vücudun ayn iki şey gibi 
anlaşılmasıdır. Halbuki dbi e duyguca vücudun de\ anımdan ba~ka bir 
~Y değildir. 

* Giyim bahsinde ayrıca bir \'Üı.."Ut güzelliği ve aynca bir elbi e gü· 
zelliği Yoktur. Giyim güzelli&rı 'ücut ile elbisenin müsait bir birle_şmesin· 
den doğar. 

* En iyi giyinen adam en güzel elbise yaptıran değil, elbiseyi , ücu· 
duna en iyi yakıştııar. adamdır. Bayağı, hazır bir elbise vücuda uymak 
sayesinde çok güzel olabilir. 

* Elbisenin cinsi estetiği alakadar etmez, parayı, ekonomiyi alakadar 
eder. Bayağı 'bir iş gömleğinin bile çok güzel bir elbise olma~ı olağan· 
dır. 

Elbise kısımlan arasında şapka güzelleşmesi en gUç olamdrr. Şap· 
kanın hedefi ar değil, sağlıktır, intifaidir. Şapkanın hem sıhht, hem de 
artistik olmasını istemek tezada düşmektir. 

* Saç Adem oğullarının tanıyapildiği serpu~lann en estetik olanıdır. 
Açık baş modası her şeyden önce bir zevk modasıdır. 

* Yüz çirkinliği güzel giyinmiye engel olacak bir şey değildir. Aynı 
çirkinlik güzel sesin sevilmesine engel olmadığı gibi. 

* Ayakkapları insanın bedii zekasından şüphe uyandıracak tehlikeli 
parcalardan Liridir. incelik narinlik, süs ayakkabı çirkinliğinin ilk 
sebeblerldir. 

* Ayakkaplanmn gUz~1 olabilmesi için her şeyden önce kunt, kalın 
ve sade olması gerektir. Ayakkabı insan heykelini toprağa oturtan ta· 
bandır. 

* Renkli ve sü3lü ayakkabı kullanan adamın mantı~'I binanın fron· 
conlanın, saçaklarını ve sütun ba,lıklannı bırakıp temellerini sü.)liyen 
dejenere mimar mantığını hatırlatır. 

* Elbisede mantık hatası olmamalıdır; elbise insan teşrihini okuttu· 
racak garip istihalelere uğramamalıdır. 

* 
Kravat elbü:enin en tehlikeli un<>urlanndan biridir. Kravat çok 

defa zevk hastalığır.ın alametidir. 

* Bit kra\•at ne derece c:ade olursa o derece a il olur. Bu a<>aletin de 
mutlak 5ekli kra,·atsızlık1ır. 

* Göml~m rn güzeli bevaz ve iddia~ız olanıdır. Göm!ekte renk tec· . . 
rfrbe edilecek bir şey değıldır. 

* Çoraplar çama~m;ı devamıdır., sü mevzuu ve nakı~ me~heri ola· 
maz. Beyaz pamuk ve beyaz yünden örülmü~ alaturka çoraplar mo 
dnsı geçmiyen şeylerdir. 

* Elbl!enİn güzel olmadan önce sıhhi, rahat, sade, iddiasız \'e daya· 
lllkJr ohma sırttır. Bunlar elbise denilen 'bedii eserin labcdii elemanla· 
!ldır, 

t. H. BALTACIOGI.U 
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Rommıya hariciye 11azırı şerefine clı7nkı7 ziyaf etltn bir görı711ü~ Mimar Sinanın mezarı lıaşmda ~ıiıı1d1 toplantı 
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.. . 
Sıhhat muzesı 

genişletiliyor 
Müzede sinema t3sis 

edilecek 
Divanyolundaki Hıfzıssıhha mü

zesinin genişletilmesi ve tanzimi 
işine başlanmıştır .. 

·Belediye yeni bütçesiyle bu. 
sene neler yanacak ? 

Yeni hastahanenin Beyoğlundaki 
hastahanenin yanında 

yapılması düşünülüyor 

Malarya ile 
mucadele 

Hikayelerle propaganda 
yapılacak 

Milletler Cemiyeti malarya ile 
mücadele komitesi bütün dünya· 
.da müthiş bir afet olan malarya 
ile daha sıkı bir şekilde mücadele 
için yeni tedbirler almı~tır. l{o· 

ilk iş olarak müze binasının 

altındaki üç dükkanın istimlaki 
yapılmış bulunmaktadır. Bu dük· 
kanlar da müzeye ilhak edilecek-
tir. 

Müzenin bütün salonları yeni-

Umumi meclise verilen vilayet lık tahsisat konduğu gibi ayrıca mite bütün dünyaıda malaryanın 

ve belediyenin 939 muhammen va· da köylerde yapılaca mPJ...tepler i· ne büyük, ve beşeriyet için ne ka· 
ridatı 12.462,674 lira olarak tesbit çin 15 bin liralık tahsisat a)rrılmış· dar tehlikeli bir hastalı'k olduğıı 
edilmiştir. Masraf bütçec::i de bu va· trr. Vilayet bütçe in~ ziraat \"C ba} · fikrinin yerleşmesi ve bilhassa m• 
ridatla mütevazindir. Bütrenin adi tar ic:leri irin de 13 bin lira kon· laryanın yegane müsbet devaaı o-den tanzim ve tasnif olunmakta· :ı. "' :ı. 

dır. kısmı mutat masraflara taalluk et muştur. Bu para, tohumluk ve ta· lan kinin almak suretiyle bu men· 

Bundan başka müzeye üç kısım 
daha ilave edilmiştir. Bunlar ano
tomi ve fiziyoloji ve zehirli gaz 
kısımlarıdır. 

mektedir; fevkalade kısmında bele· vukçuluk huc::usunda yapılacak iş hus hastalığın önlenmesinin pcJc 
diyenin bu sene yapacağı işler icin lere sarfedilecektir • ala kabil olduğunun bilinmesi içil\ 
mühim rakamlara baliğ olan tahsi· lstanbulun hastaneye olan ihtiya· geniş bir propagandaya girişilme· 
sat konulmu~tur. Vilayet fevka!Me cı nazarı dikkate alınarak bu sene· sini karar altına almııtır. 

bütçesile iki sene evvel inşasına baş ki bütçeye yeni bir hastane inşası Merkezi Amsterdamda bulı.ı· 
Diğer üç kısım da esaslı bir şe· !anan yolların ikmali için 510 bin için 436 bin liralık tahsic:at konmuc: nan komite dünyanın en maruf 

kilde tevsi ve tanzim edilmiştir. lira tahsisat vardır. Bu tah:,isat ile tur. hikayecilerine malaryanın insan· 
vilfiyetin yollar programının tahak· Bu hastanenin şimdiki Beyoğlu lık arasında yaptığı tahribatı, ı;e• 

Bundan başka Müzede ayrıca kukuna çalışılacaktır. Bu sene han· belediye hastane i yanında yapıl· bebiyet verdiği vefiyatı tebarU:ı: 
bir sinema tesisine karar 'Verilmiş- gi yolların yapılaca~ a;'t"ıca tesbit mast muhtemeldir. Buradaki 80 ya ettiren ve kinin alarak hastalığın 
tir. edilcc .ktir. akı a ane ih i;aca kafi elme· nasıl önlendiğ°ni gösteren kUçUlc 
Yakın bir zamanda Müzenin Bütçeye yeni ilkmekt pıtiinast iri'-" m~, ed\. 200 ~'3fof<ti bir pa,ryon 'hikayeler yazldırmıştır. 

bahçesinde faaliyete geçecek olan şa etmek üzere yüz seksen bin lira· ilavesi düşünülüyor. . A •• d dahi1 
Bu hıkayeler, Turkçe e 

sinemada Sıhhiye Vekaleti tarafın T 
11 

ı 1 olduğu halde her dile tercüme et· 

dan Almanyadan getirilen filmler ug" genera erın maaş ar na tirilmiştir. Bu hikayelerin dünya 
gösterilec.ektir. matbuatında yer bulmasına çalışı· 

-o-- 2 7 ı • 1 lacak ve bu suretle insanlığın ma· 

~{Q)~~uudaktaı ıra zam yap ıyor ı;i;~;::ti~~rşı uyanıklığı temine· 

Bir kömür ocağı 
işletmeye açıldı 
Çatalağzmda buyuk bir 
kömür silosu yapılıyor 
Zonguldaktan on iki kilometre u· 

zakta olup yinni beş senedenberi 
kapatılmış olan Karadon kömürü 
ocakları Etibank tarafından gene 
açılmı~tır. 

Banka, ocakta bir ~ok yeni tesi· 
sat, civarında da mühendis, usta 
\'e ameleler için 'bü~·ük pavyonlar 
ve on kadar bina yaptırmıştır. 

Hilkümet generallerimizin manş
lan hakkında yeni bir kanun pro
jesi haztrlaml§tır. Bu proje ile tuğ. 
generallerin manşlan yllkseltilmiş -
tir. 

Orduda generalliğe terfi etmek 
içtlmnt vaziyette bUyUk bir tahav
vUl husule getirdiği ve yUksek mas
rafları istilzam ettiği halde tuğgc.. 
neralliğe terfi eden bir subayın al
dığı maa{J farkı 32 liradan ibaret
tir. Bu itibarla tuğgeneralliğe terfi 
etmek adeta bir sıkıntı husule ge
tirmektedir. 

Evvelce paşnlık (mirliva, ferik, 
birinci ferik, mUşlr) olmak Uzere 
birinci ferik, mUgir) olmak Uzere 4 
tiltbe bugün generaller (tuğgene-

Bu ocakların kömürleri hususi 
bir deko\'il hattı ile Çatalağzı istas· 
yonuna indirilecek, orada Etibank ral, tlimgeneral, korgeneral, orge-

neral, mareval) olmak üzere beş 
tarafından yaptırılmakta olan alt· rlltbedir. Tuğgeneralllğe terfide mtı 
mış metre boyundaki kömür silo· 43 32 llra f:ırketmektedir Tuğgene-
suna doldurulacaktır. Vagonlara 1 ll"kt tilm lliğ. t f"de . . . ra ı en gencra e er ı 
tahmılat, vınçler ve el kuvvetıle ya· 112 lira ut k" tiltb 1 t . ve m ea ıp e ere er-
pılmıyac:aktır. Her vagon sılonun fide yliz lira maq farkı vardır. Ge. 
altındakı oluklarn yanaşacak ve beş neraUlğin llk tiltbelerl arasındaki 
dakikada kömürle dol~urul~caktır. maaş farkı esasen nlsbet.slz olduğu 

De,·let demlryollan ıdaresı, Çatal için hem farkı daha mevzun bir ha 
ağzı istasyonundan, bu yapılmak· ıe ~etirmek, hem de tuğgenertılle
ta olan kömür silosuna kadar 745 rln sıkıntısını gidermek Uzere, ba
metrelik bir demiryolu yaptırmış· remin dördilncU derecesinde tuğ -
tır. 40 metrelik demir köprü de da· generallerin 3.2 gôsterllen emsalin 
hil olarak bu yol geceli gündüzlü 3.ı5 olarak değlştlrllmesl suretilc 
çalışılarak iki ayda bitirilmiştir. 

lki aya kadar, ocaklardan siloya 
"bmür getirilmeye ba~lanılacaktır. 

iiclriltcn amca 
satranç 

oynayor 

tuğgenerallerin 32 lira maaş farkı. Beynclmile komite, bu kararıf\1 

nm 59 liraya çıkarılmnsı muvafık sıhhat ve i~timai muavenet ve· 
görUlmil§tilr. kfiletine de bildirmiştir. Memleke· 

Neşri tarihinden yürlirlüğe gire- timizde de tesirleri görülen sıt· 
cek olan proje bir tek maddeliktir: maya karşı halkın bilgilerini art· 

" Subay ve askeri memurların tıracak olan bu buluş iyi ka?ltlan· 
maaşları hakkındaki 1432 numaralı mıştır. 

ktınunun UçUncU maddesinde dör ~ 

dilncil derecenin 3.2 olarak gögte-

rllen emsali, 3.5 olarak deği.:ıtiriL 

migtir . ., 

Tavuk ihracatı 
Pek arttığı için 

hükumetçe menedildi 
Son zamanlarda Alm:ınyaya ta· 

vuk ihracatı pek artmış, memleke· 
tin umumi servet menbalanndan 

biri olan yumurtacılığı tehlikeye 
düşürecek bir vaziyet ortaya çık· 
mıştı. Hükt1met, tavuk ihracatını 

mm·akkat ·bir kararla menetmiştir. 

Istanbuldan sonra Adapazarı mm 
takasında teksif edilmiş olan ta· 
vuk toplama faaliyeti durdurulmuş· 
tur. Karar, bilyük bir memnuniyet 
le kanıılarunıştrr. lhracatın bundan 
sonra yalnız kuluçka olmak ve yu· 
murtlamak kabiliyetini kaybetmiş 
tavuklarla horozlar ve erkek piliç
lere inhisar ettirileceği sanılmakta· 
dır. 

Sokakta bulunan 
120 lira 

Bulan tarafından karakola 
teslim edildi 

Osmanbeyde Kır sokağında 111 
numarada oturan Ohannesin 1aı1 
Beruhi evvelki giln Osmanbeyde 

Naci Altunçun çiçek sergisi önün' 
den geçerken yerde bir deste par3 

bulmu~tur. Beruhi paralan sayını~ 
ve 120 liradan ibaret olan demeU 

derhal karakola teslim etmiştir. Pır 
ralann sahibi henüz bulunamamJf 
tır. t 

-o-

İzmir turistik 
yolları 

1.194.000 Liraya bir 
Fransız sirketine ihale • 

edildi 
İzmir, - lzmir turistik yollat1 

1,194,000 liraya pazarlıkla bi< 

Fransız şirketine ihale edilmişti:· 
llk kısımdaki turistik yollar. tzıuı< 
Kar§ryaka, !ımir • Bumova, cuıel 
yalı • Balçova, ilçesi ve lnciraıtl 
plftjı yolalndır. En mühim yol dil 
Tepeköy - Selçuk turistik yoludu« 
Bu yollar. 1941 senesinde bitirilrili; 
olacaktır. lnşaat pazarlıkla rnütealt' 
bide ihale olunmıŞur, 
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Uçurtma 
{)ÜN, Pnzar günü, ha,·a giızeldi. 

her arı llie~ de öyJc kışın, soğuğun 
lilt d 1ı. ehdıt elliği ürkek bir güzel· 

e8ıl · b h 
ııı, Ötıüın' .. 11 arın gerçekten geldi#i-
tunıcr ot uz~n hep böyle çiçekli, ılık 
ta ... Sok dugunu haber ,·eren bir ha· 
orıırınnı aklarda ÇOC'Ukların uçurtma 
Jrı arını seyrettim. 

B ı ıneın . 
en 1 sız de ho,lanır mısınız? ... S'er v 

kiı§ıııa 'h sadece bir tabaka bel az 
ret oJ ıtk:ıç arşın da iplikten iba-

sun · 
lııce ' isler renk renk kiığıtl:ır 
~aaıı.ç.ııaıar \'e kulnc kulaç kınnap)~ 

•lce 11 • 
Uturıın Hrıışıırak yapılmış olsun, 
l!Üklerdalar_ı ı>~k se\·erlm. Onların 
tıırara c şııut11 şu tarafıı, ~imdi bu 
'an11 talııın salına süzülmeslndc in· 
hir h• :ıııı lıir hürriyet llllyal ettiren 

a) \'a d tek 01 r ır. Onları aşnğı çekhere· 
1 an J • 
aıı r~ ııı veya p:ırçalııyn·erecek o· 
oıııar Sarı unutmuyorum; fnkal biz 
bıı 11 ,. 1 ~ek gormez, hissetmeyiz ve 

.. il l<'' 
"•nele • 111 ?nl:ırın: "Uyduk diH di-
lle,._ • dıl uydu hava,·:ı di"erck l' • TQ'lt J " J 

ırız. ca dolaştıklarını zanncdebl· 

lnsa 
tok le 

0 0~1unuo elinden çıkan bir 
fıilrııı terde hayata benzer bir şey 
hulu~ l:nblJdir: gemilere, bilhassa 
lltrs111 t:cnııtcrc bakın canlıdır sa-
l ız. • 
e Lir c~ 0toınobilde, tan aredc böy· 
hı tab 11lılık Yardır. Fakat o zeha· 
.kentli!~~ .kaybederiz; onların kendi 
lcrıey11~1n.e hareket etmedikleri, i
ıncn heı~(1lldcki sıkı iutiznm<laıı he· 
ler, dıırıı Ol~r. Yollarını cle8işlirnıcz· 
le eırar il dınlenmelcri, hırnz da şöy 
ll\1:1111.ı_ 11 bakınncrmclcri mümkün 
lıaı g• Onların Jdnre edlldlklcrj dcr
clır; 0~e Çarpar. Uçurtmn öyle del'.;il
tabı 0 nun sadece kendi kerfıne 
Lııırı:~duijunu uzun rnınıın Ychmede· 

ll;ıtıı 
hrı-ı 01° Uçurtmaları dö\ üştürürler, 
0lıı:qs tlı;ini esir almağıı çalışır, hiç 
0ıııı gea 0~ağı inıneğe mecbur eder. 
t'llrınıa~ ırdcn hoşlanmam; benim U· 

~enın kc 11 ~evdiğim sernıathl:ı, kim-
~ııcli l fıno karışmak ,.e kimseyi 

l!tbi g ke~·fıne karıştırmak istemez 
~lllıııt~~Ukmesidir. Onda ):ılnızlığın, 
8ııı hı 1 

itinde sükun ye bahtiyarlı-
~ r t' 
} C ~nl) ırıısalini görmek btcriııı. 
ılr t~ı :ır da sürullüsuz, d:ığılağasız 
cukıar,cnccdir! ..• B:ışkn oyunl:ır ço
rUr; h 1 h~tirir, bağrıştırır, döviişlii 
0luıııatlc lllahalle aralarındaki top 
ı-arıa ~ı Sokakta giderken bir ta· 
kıııka11 rşıına ayak topu oynamağa 
koııar ~OcukJ:ır çıkacak di) e ödwıı 
CU~tll; ır Şey SO) iı)'cmczsiniz; ÇO• 

~Aleıı~e 0 l .nı.l ııcak. Her çocugun da, 
I! ile k ıçın iıahçcll bir evi olmaz 

~etııez ~:1, de e\ lerındcn uzakl:ır:ı gi· 
Jrı ır •·•• Du imküntarı lml:ımndık 

Ü .ırı il k 
eıı rıı ' la topu Ol nıımak zevkin· 

Ilı lsı ahruın kalnıa~a razı olmaları-
- •Ctq k e; 
l!ıl rıı· e ele en lıü) uk gacldndık de
l; l<Jır? l 

en lo layır, yanlarından geçer· 
ıııı: ıı Laşın · ·· ı~ ~ ·· " <) • ıa ınecck 'cy:ı goz ugıı-
llıen uşliteeek di•·c korkmama rağ· 

• onı " tııan-ı • nrın O) ununa ses çıkıır\ı-1 ••• 1'ıık 
'olie nt uçurtmayı, doğnıı.u, 

1ııı dıı Süru1tuıcri, insanın gozluğil· 
ı:lıg, itlrınck Bibi tehlukeleri olma· 
1n:ı Uç\:~t de se, erıın. Elbette, uçurt· 
l.ırrııaı an çocukların dn kavga çı
lı lıJir· arı, soğuşup do,·iışmclerı kn· 
lıı;ıc-. ' fakat hu nevi gürultüler koş-

"nırı 
llın ...... 1 ' Sakluınl.ıacın toıı O) unları· ... :ı it) ' 1naıı 1n "C'lınde olduğu halde uçurt· 
11td1 etU:ıhılctinde değildir. Hiç ııa· 
lıır t'oc ~eden uçurlın:ısını uçurtan 
dlır .. u lasa \"\ur etmek miımküıı-1 , ~aıc 
Ur; rak n çoğu zaman da hö) le o· 

1 ışıııcu at bır çocuğun h:ığırmatlan, 
C'tneı1c~n, Yoldan geçenleri rahatsız 
liıaı b ı. koşmaca veya top oynnıııa-

e.,,ıı,.eın · · l' " CZ'iınız. 
•Urtnı . 

l Jr cı 3 l 1 se,·criın ve ne zaman 
L.ı \J ~· durup uzun uzun bakarım. 
ıle 0~ n c bu, rocuklujtumtlıı uçurtma 
1~indır :ıınanıa ınusan<le etıncdıklcri 
lıcnzeı;rlerO~u Neınrud'un okıın:ı mı 
1 '• e do~ ı.li? ne idı? herhalde gok· 
~ıtıard ru l ukselen o renk renk ka· 
r. 'l lerıa dA.llah'a bir isyan olduilunu er 1 K· . o 1 • 11 ~ ·. ımhılir'I bugün onu se· 
' ısın bır tıı il . -. çOc ı. n~:ı clıye gormcm 

llo;Jıığıııı 1 lı 
t oı.,.Jlı' . 11 a :ıııa onu r:ısnk 

ı ıçıııdır. 

Nuruılah ATAÇ -.., 

1 

• 

. . 
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Mimar Sinan ihtifali münasebetile 
bir eksiğimizin münakaşası 

- DRI\ ınillcti, lıtHün milletlerden fazla kadir bilir lılr mil
) kttlr, lıun:ı. ııiiıı'ıemiı olamaz rn kimsenin do 5üııhesl 

yoktur. 
TiirkUn, ta ilk Mnırlu cemiyetler deHinden itibaren en bü

yük kar:ıldcrl ccdııd percstı idlr. Biz, hizmet etmi~ olan dei,ril, 
alelitlak büyüklerimize saygı Ye hürmet besliycn, a il lılr mil_ 
Jet ye ırkız. Hele hizmet eden bü;\'Üklerimlı:in me\'kil, dünya mil. 
itlerinin her şeyde bir mııbud araması gibi bir dlniyat karısık
ıır:ı manzara ı tarihi içinde blle lıir tek kudrl't Ye hü\ iyetlo mu

hafaza. Cllilml5tir. 

Türk milleti, büyüğünü \'C hizmrt eılenc bağlılıj'.;mı, ııomıuz 

Jıünnet \ 'e saygısını her \ 'C ile ile izhar etmiş 'e bu Yndldekl 
hasc;asi.} etini en son tarilıl<'rc hadnr muhafaza etmiş 'c bu yüz
den muhtelif tarih de' 1rlr.ri içimle büti.in cliin~·anın hak \'C nd:ı_ 

Jet intizamının rnih\ eri olınu~. '(' lıu ~·üzclen bütün diin~·a rnede· 
niyeti, Türkün mc\ C'ucliyct 'c benliğinin gölgesinde inkişaf \"O 

nema bulmuştur. 

Gururla ı.ö~·llycblliriz ı.ı, düyaya bir Türk milleti bağışlar. 

m:ım·ıi olsaydı, hugiin medenl~·et dcnllen ,·arlık hiıli iptidai hü
\iyetlnden lrnrtıılmnmı;;o olurdu. 

Tiirk, tarih bo~ unca müc:ulelclerin nazımı olarak dünyanın 
mo,·az.cne~inl muhafaza etmiş Ye milletler o emniyet altmda k<-
mallerinc rahat!;a ulaşabilmi<ıtlr. İşte tnrilı ?., Ye Türk mlllcfl, 
mllli hil\ iyctl dışındaki büyüklere de, hizmet edenlere de kadlr:ıi
n:ı..slıJ;'lnı esirgemem! olarak a;nıca acıaletini izhar efmi;) bir mil
let halindedir. f<'akat, bu tezahürün ~·anında hir haldkat ılalıa 

Yar ki, işte o, bize bir kusurumuıu mütalea ettirebilir: 

llcrhnngl bir sahada Türl< irfanına, kemaline, meılenl,retlnt, 
llerle~·işine, llmtnc, C'emlyetine hh:mct edrn, c;ahf'Serlcr yııratan

lar, bl'lki hn~·atta bıılundııklarr uman içinde bu hizmetlerinin \"O 

büyük olma nı.sıflarının m\il•iıfntmı, rnürünctinl göremezler. 

Anr:ık cbrdiyete intilmlillllen sonradır ki biz kıymeflcrl 

m:ıddclc~tlıir, yn nıcJ::ır h:ı~rnd::ı \'ryahııt tabut arkasında \'<'~·n 

öliimiinlin ~,I cliinUmlerinde o kı~ınetlerl, elimlzrlckl ölr;ülcre gö_ 
re ayarlarız. ilahi eleriz, Cıziim deriz, ckbcr dcrf7·. 

Ilu tez:ı.hlirntta hiç §Üphe yok ki samimiyiz. Ama, geç kal· 
mı~ızdır. 

Bu manzara, me\cut kıymetlerin C'emi;\·et hayatı içinde layık 
oldui'.;'11 kı~mct mertebesine ~ ii'kseltlkmrdi~i gibi bir nctire \'t'ri
yor. Hunun ebebi · udur: 

Ilir kıymet ü:ı:crinılc rnünnl•asalar, müzakereler Ye t'hliyrt 
arac;tırmaları ,.e yani umumiyetle dererr. ,·erme ancak ölümden 
sonra olabiliyor. 

Oliimllen cnel bu klymetl frbarüz ettirip ak"cttlreblle<>ek 

Ye me\cut ölçülere 'ıınııı mcmlrket bakmımdan ne clcırreeye ka. 
dar ehliyet olduğunu tezahür etUrecek bJr mihenk toııluluğu yok· 
tur. 

Ilir adanı hlr na1nrl) e koysa, lioymuş olur, münakasa bile 
ı:ömıez, tcnkld edilmez, ya bir ~n1etenin sütununcla Yeya mütc
Yaz1 bir broşiirün yaııraldarı ırasında kalır. Bir keşif de höylc
dir, bir ibda cln böyledir, bir l!ılıeser de böyleclir. 

İste bu hakikat bizi, öldiikten sonra giisterdiğimlz y\il\sek 
kadJ~lna.o;lığm, o kıymetin ha~·ntı içinıfo de gösterilmesi lüwmu. 
na \'C nJhap•t bunu tayin cdecel\ Ye ölçüllye<'ck lılr lllm akademi
sinin tecssil li ihtiyarına se\ l<e(ler. 

Ilütün medeni~ et ılünyasında olıluğu gibi. 

Bir g<'nç çıkıyor \ 'C ra1ibc nazariyesini inkar ediyor, yenl bir 
nazaılye ,·azcıllyor. I'al•nt bunu ı;iistercn bro~ür, bal•k:ıl diikkiin
l:ırınd:ı zeytin sıı.m1ağa yarı.ror. Ilunu muhakeme ,.e münakasa 
ederek miisııet \'rya menfi mahiyetini tebarüz cttil'Ct'ek hanı;I 
mile scsecllr'? 

Doktorlarımız lılr hadlc;e Uıerinıle kunetli ncflccl('r 'eren 
bir obsen·aslon ~ıııııyor) fakat, bunu c,·,·cıa A Hupa ilmi nıaha

flllnc akr;ettirmcğe mecbur oluyor. Çünkü· bir ilim akademimiz 
yoktur. Bu hamle bosa giclcblllr. Böyle bir!;ok buluş \'C Yarısla. 

rrmızın ı1Unya llmlnce talan ccllldlğine çok defa ~ahlcl olcluk. Biz
den alınıp bize satılclı. 

l\ültiir yolunun her Yechcslııi lhtha eden bir ilim akadrmlsl 
bulunsaydı hunlar mi'li pateni imiz altına Airebilircll 'c l•u kıy
ml'tler makcs hulrnnılırn söniip dumura uğr:ımazlartlı. 

Türkyrnln lın~iinl:ü llerleyl~.ı, lıir ilim akademisini kah rt-
tirerPl< lcadnr diin~ra saran bir 1111.daılır. \'c böylece ölümünden 

Liİ)0J ;ff; i r'Wq;:@ t4ı\tl 
Pazar günü halkın ne yaptığına 
bakınız, bir derdimiz görülür! 

Eğlenemiyen, eğlence yeri olup ta bunu bir ihtiyaç 
halinde düşünemiyen halk daha az çalışır ve daha 

az kazanmakla iktıf a edebilir 
l stanbulun büyük bir derdi daha mck için hiçbir fedakarlığa razı ol· 

vardır. Pazar günleri halkın ne yap· mazlar. Sayfiye yerlerindeki gazi
tığını tetkik etmek bu derdin ne ol nolar, yalnız kahve satmakla iktifa 
duğunu anlamağa kafi gelir. ederler. Hiçbirisi bir eğlence temim 
Halkın bütün hafta meşgul olma· için çah5maz. 

ına mukabil, tatil ~ttiği bir buçuk Bunları müesseseler yapmayabi· 
gün zarfında e~lenrn~ğe ihtiya~ı 1 !ir, nihayet risk altına ginnckten 
vardır. Halbukı halk ancak sayfı· çekinebilir. ama bunu belediyenin 
relere, gezinti yerlerine dağılabil· tec:.\'ik etmesi, hUkOmetin tes\·ik et· 
mekte ve nihayet sinemalara üşüş· m~si lfmmdır. ~ 
mekte ve Beyoğlu vesaire gibi kala· 
balık yerlerde bir aşağı bir yukarı· 
ya dolaşarak gününü tamam etmek· 
tedir. 
Çalışabilmek için btirahat etmek 

ve eğlenmek rnzımdır. Kezalik eğ· 
lenebilmek için çalışmak lazımdır. 
Bunlar biribirine zincirleme bir hal 
de cemiyetin kemalini mucip olur. 

Ihlbuki Istanbulda sinemalardan 
\'e çok lüks bir iki yerden başka eğ· 
lence yeri yoktur. Bu ihtiyacımız 
k:uşıc:.ınd;ı neler yapmak lazımgel· 
diğini eğlence işleri üzerinde çalı· 

şanlaı dan sorduk. Bay Hamdi bu 
husmta şunları söylüyor: 

"Filhakika eğlence yeri çok az· 
dır. Halk eğlenmek istese sinema· 
elan ba~ka yer 'bulamaz. Yazın sine· 
malar ,.e tiyatrolar tatil edildiğine 

göre hayat, sayfiyelere çekilmiş ve 
tam istirahate maruz kalmış bir 
halde görünür. Halbuki yaz eğlen· 
cekri hazırlamak bir zarurettir. 

Bu itibarla memleketimizin bü· 
yük ihtiyaçları mevcuttur. Aç1k 
ha\'a sinemaları dahi yoktur. 
Eğlenemiyen, eğlence yeri olup da 

bunu bir ihtiyaç halinde dü~ünemi· 
yen halk kazanç ve çalışma yolun· 
da daha mütevazia tahammül eder. 
Halbuki eğlence yeri, çalışıp kazan· 
ma ihtiyacını arttırır. 

Bizim eğlence için açtığımız yer
ler. halkın belki binde tirine kafi 
olabilecek ni-bettedir ve her ze\'ke 
göre değildir. Halbuki şehirde, bü· 
eün medeni memleketlerde olduğu 
gibi her ze\'ke göre eğlence yerleri 
açılma~ı icap eder. 

Operetler, açık ha\'a baloları, açık 
harn sine.malan, kafeşantanlar, mu· 
sikili gazinolar, orkestralı ve çalgılı 

bahçeler, şehrin bu işlerini idare e· 

I\ieselfı Adalarda Adaları güzel· 
leştırme cemiyeti diye bir teşekkül 
vardır. Senenin birkaç gunu ıçın 
birtakım eğlenceler hazırlar. Bun
lar, resmi birer gün gibi cereyan 
eder. Ben bir kaçma şahit oldum. 
Bunian böyle yapılmaz. Sayfiye 
yerlerine husuJ bir dikkat tevcih 
etmek gerektir. Burada böyle güzel· 
\eştirme cemiyetleri ve rnüesscselcrı 
kurara;< ejlenceler temin etmek, sis· 
temle çalı~arak $ayfiye yerlerini 
halkın eğlenere!{ dinleneceği yerler 
haline getirmek ,.e yalnız bunu A
dalara değil, bütün sahillere, sayfi· 
re olmağa elverışli yerlere teşmil 

etm~k. vesaiti nakliye müesseseleri
ni bu harekete, Şirkctihayriyede ol 
duğu gibi alfikalandırmak lfizımdır. 

Bugün cebine be) lira koyup eğ· 
lenmC'ğe çıkacak bir adam, nihayet 
bir r.1eyhaneden ba5ka yer bulamı· 
yor. Halbuki gerek paranın muma· 
m için ve gerekse yeniden çahşmağa 

\'e daha çok kazanmağa ve daha faz 

la muva[(ak olmağa sevk için her 
ye:. ıe. muhtelif eğlence yerleri aç· 
m:ık ~arttır. 

Bunu halk sermayesi yapamıyor-

T opkapı sarayının 
tamiri 

Topkapı sarayı müzesının ye
ni a~ılacak kıstmları üzerinde ha
zırlıklar yapıl::lığını yazmıştık. 

Müzeler idaresi, bu büyük tari· 
hi eserin tamamının bu yaz esas
lı lbir şekilde tamirine karar ver· 
miş ve hazırlanan projeler Maarif 
Vekaletine bildirilerek tahsisat is 

denler tarafından hazırlanacak eğ· tenmişti. 

lencelcr, müsamereler ve kır 

eğlenceleri vesaire bir memleket 
ir'.n en büyük lüzum ve ihtiyaçlar· 
dandır. 

Maarif Vekaleti bu tahsisatı 

verdiğinden tamir işlerine derhal 
başlanacaktır. 

sa belediye yapar, hükQmet yapar 
\'eya himaye eder, teşYik eder, yar
dun eder. 

Hala Türkiyemizde bir opera a
:;ılmamıştır. Halbuki bugünkü 
Turk yarhğmın zevki çok yüksel· 
miştir. Tultlatı, göbek atmağı, orta 
oyununu kendi kendine iflas ettiren 
bu ze\·k, operete, operaya, munta• 
zam ye sistemli tiyatr.oya, sesli si
nemaya, ve umumiyetle yükc:e\ 

ze\'k verici işlere karşı inhimak w 
m<'yil halindedir. 

Adam?kıllı bir operet veya • ır 
çok opeıet olmak lazımdır. Ben hu· 
nu rahız şehirlerimiz için df-i!, 
fakat b:itün memleket hesabın:ı da 
düşünüyorum. 

Birçok tiy;\tro heyetleri tanzim 
edip, himaye ederek Anadohımuz

da, Trakya"T,ızda turnelere çıkar 

mak icap ede-. Bir de bu i~in genç
liğe alüka \'eren tarafı \"ardır. Bun
lardan en mühimmi pordur. Fut
bol, güreş \·ernire. Buna nazaran 
d~niz sporlarına sistemle ehcnuni
yet \·ererek deniz olan yerlerde bun 
ları yapmak ve spor hareketlerini 
turneler şeklinde bütün memlekete 
teşmil etmek, gençliği, halkı bir eğ
lence şekli ile bu yüksek ideale 
bağlamak. ısmdınnak, ahstırmak 
ir;. p C'der. Herhalde bence memleke

timizin eğlenceye ihtiyacı çoktur 
ve en çok ihmal edilen de budur. 

Eğlence yerlerini sıkr~tınnak de
ğil, himaye ederek arttınnak için 
çalışmalıyız.,. 

Kaçak otomobil 
lastiği 

iki komisyoncu hakkrnda 
takibat yapılıyor 

GümrUk muhafnz:ı. tcşkilAtı bir 
kaçakçılık hadisesi meydana çıkar
mıştır: 

===· 

i:: en·el tle bir dahi tnnı~·nbl'lrl1, hlr izim kabul edebllirlı: )lüeyyc. 
delerle, eserlerle ve ilmi süzgeçlerle, ölçülerle. 

i Adıı.m ~ ctlstlrchilmrk Iı:ln, cemiyeti daha yliksr.k kıymetlere 

Bizde sa}·fiye yerleri ancak birer 
sar ıııoryom gibi tam istirafıate çe· 
kıl1>~ek bir mevki halindedir. Ilal· 
bukı dünyanın birçok yerleri yazın 
cğlencc!eri ile şöhret bulmu~tur \'e 
akın akın her taraftan halk bu 
maksatla giderler. Bunlann arasın· 
da pliı1br da mcvzuubahstir,. 

Bilhassa sarayın bir çok yer
lerinde harap bulunan sıva ve ba
danaları, nakışlar aslına uygun 
bir şekilde yapılarak yenilenecek, 
sarayın bir çok yerlerindeki ah· 
şap çatılar açılarak tamir edilecek 
ve bu kış bir çok kısımları akan 
çinkon oluklar ve dereler yapıla· 

rak damlara kurşun ldöşcnccektir. 

lstanbuldaki Ford acentesinden 
hurda malzeme satınalan iki komis
yoncu evvelki gün Ford fabrikıuıın
dan tekrar külliyetli miktard!l sa. 
tınaldıklnrı hurda malzemenin güm 
rUğUnU verdikten sonra harice çı

knrırlarken memurlar bunlardan 
şüphelenerek sandıklnrr açmışlar 

boru ve motör gibi parçaların için
de külliyetli miktarda otomobil 15.s
Uği meydana ~ıkarmışlardır. Ll.s -
tikler müsadere edilmiş, komisyon
culann vesikaları alınarak hakla 
rmda kanuni takibata baflnn.ımş • 
tır. -------

Dahiliye Vekili 
seyahate çıkıyor 

Dahiliye 'ekili Faik ôztrakın ya
kında Anadolu dahilinde bir tetkik 

. . . . : 
~ . . 
' 

ıılaştıralıilmck, sahih lulaHlmcJ• için müte,azı ela (l)sa hö~ le bir 
akademiye ihtlyncmıız ~ilphe götUmıez blzC'e. 

M. Dal. ··-·-·-.. -·-·---.... ·························-···· ... ············-·-··--... ··--

Bizde plajlarda alelade hirer de· 
niz hamamından ileri geçmez. Ti· 
yatro grupları çalışamaz. Sinemacı· 
lar şehrin bu ihtiyacını karşılayabil 

Evvelce yazdığımız vcçhile sa· 
rayın elektrik tesisatı da bu tamir 
sırasın.da yapılacaktır. 

• • ':. .-~ <#. • 

Sulh cadısı 

I
• SPA~YADA binlerce insan öldü Ye 

yıllarca bir lıarb oldu 'e ı.ulh ı•e

risl, kılı tıtrcmcdrn bu fada~ ı seyrederek 

biraz daha yaıJlandı. 
Çin ,e Japon topraklarında yer yer 

,.e küme küme inıııanlar, toııtarm, ı;arapnel
lcrin a~!ığı çulmrlara giimüldüler. \'Il

dır ,.0 yıllardır harb oluyor, sulh 
perisi gladyatörleri seyreder gibi ürper. 
nıe:len bu nfetl giizle~ ip blrnı daha ya5-

lanclr. 
,\ lmanya, ha\ nılaıı nsl.cr y:ığclırarak 

Çckyayı iı.tilii etti Ye sulh ııerbl, bir 1-;tik-

lalin bcrhaYa eılilmcsini ha,ııi fi~eği se)TC
der gibi hazla temaı:n etti. Biraz claha ihtl. 
yarlaclı. Nihayet .\nta\"utluk toınaklan ü
zerinde lstlkliil daYaı.r kahramanlarının 

kanlari~·ıe dün)'anın semaı.ı ycnld('n ntc_ş, 

barut 'c knn kokuslle tdesüh etti, sulh 
Jl"rlsl hunu da artık kaşarlanmıl) bir sükiı
ı:etle se-yrctu \'e dalın ihtiyarladı. 

Ve ey br.!lierlyet ! 
Sulh perisi artık kelebek kanatlı, he· 

niiz hakire bir ı.:cnç kız 'dr~ril, mezarından 
hortlaını~ bir ı·adıdır. 

İnsan cesetlerlle dolan, kanlarla sıYa. 
nan, barut \ 'll af('şle ;\"anıp mah,·olan yurd
ların lıir llC'tınclan di~t'r uruna acı \'C kor
lrnııı: hlr lı:•\lunsla, lırynı krfoni ic;inıle top 

oyıııruıı im (•uılı, kı~ nıcti haht>r 'erl'cek 'c 
~uru lsrafilden önce t'S<'ğİnc ters binip bir 

,. "" . . . ~ . . 

('}Camet habercisi olarak çıkacak bir tecc:ıl· 
dır. 

· Diinya, hnrb mnhudıınun c·lrlt oynıı. 

dığı kimsesiz bir malikane gibi lmhlı. tıı

ıııan, hayat, mecleniyt•t, yurd '.! istiklal yc
~·lp içen bu harb mabuılıınun kalbi, sulh 
cadısının bo~·nu içhulckl sırlı kutucln c;aklı
ılır. 

\'e c~· heşrriyd, sulh perisinin boynu
nunu 'unnıulıkr;a harlı mabudunun l\nllJinl 
·ele ı:;eı;lrmcğc lnıl•an kalmadı nrtık! 

('.elik, barut, clemlr ,.c insan kanıyla 

~bre!cnml" clünyanın slşkin karnındaki 

sulh nenııdr, yeni ,-e ta:r.e melike dUnynnm 
ralımlmlen ters ı:;ellyor. Sulh cadısının krl-
lf'sinl 'ur1111, lıarb 

~iisterııwclll;~·c bu 
beklrnıc~inlz. 

rjrll'rinhı taze l•alhiı.i 

neuadm ıloı'.;'lllasını 

Mim. 

eyahatine çıkacağı haber \'erilm:-\ 
tedir. Faik Oztrak, bilhas,,a orta 
\'C cenubi Anadoludaki Yilftyet mer
kezlerini gezecektir. Bu tetkikat bi
tirildikten sonra bazı yeni kanun 
1 ayihaları hazırlanacaktır. 

Vagon mübadelesi 
kongresinde Türkiye 

13 ni an 1939 tarihinde Yugo<;Jav 
yada Split şehrinde toplanacak o· 
lan \'agon mübadeleleri ve bunlar
dan müte\ellit he aplaşma iş~erini 
tanzim eden beynelmilel konf crans 
toplanacaktır. 

Bu konferanc:ta hü~metimizi D. 
D. Y. dokuzuncu işletme mildürü 
~üzhet G .. ydar ile n.n. Y. umum 

müdurlüğü ticaret \"C ha!'ılat reis 
mu:wini Cemal temsil edecektir. 
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Sinanın dehası dün 
kere daha anıldı 

bir 

Memlekete 334 eser bırakan 
büyük mimar için yapılan ihtifal 

.Büyük 1 ürlc mimarı Sinanın içinde senelerce dolaprak Arap, 
ölilmiinün 351 inci yı!dönümü mü-1 Acem, Selçuk, Yunan mimari e· 
n:ısebetiyle dün Süleymaniyede-

1 
serlerini titiz bir dikkatle tetkike 

ki türbesi önünde büyük bir ihti· ı imkan bulunlduğunu, zamanın prt 
fal yapılmıştır. Merasimde Yük-

1 
tarına Si.nanın şahsi dehası da ili

sek mühendis mektebi, Universite ve edilince akılları şaFrtacak ka
talebesi, bir çok mimarlar, mühen· l dar mükemmel pheserler vücuda 
disler ve kalabalık bir halk kütlesi ıetirdiğini aöylemiı, eserlerinin 
bulunmuş, biiyük mimarın türbe- mahiyeti ve plandaki muvaffa'Ja
sine, Cumhuriyet Halk Partisi, ls- 1 yetini tebarüz ettirerek töyle de
tanbul belediyesi, Halkevleri, Va- vam etmiştir: 
ktflar müdürlüğü, Yüksele mü- "- Sinanın eserlerinde bir dev
hendis mektebi, teknik okul~, rin tekniği, bir devrin emeği, bir 
teknik okulu mezunları birliği, devrin kültürü dile gelmiştir. Si· 
mimarlar cemiyeti adına çelenkler nanın eserlerinden, insan kafası, 

konmuştur. insan zekbının yaratma, zevk ka-
1htifale saat 14,30 .da talebenin biJiyeti, çizgi, renk, ışık olmuş. 

bir a~ızdan söylediği btikl:ll mar gök kubbe ile boy ölçüşmektcldir. 
şıyla başlanmış, bunu müteakip Sinanın eserlerinde bir tarih, 
türbenin öııüne konulan bayrak- bir devir, bir millet M>ideleşmiı ya 
larla liis1ü kürsiye ~ıkan yüksek pmaktadır. Fatihin fethettiği b
mühendis mektebi son sınıf tale· tanbulu Ayasofyanm tahakkümün 
besinlden Fakih özden, büyük mi- den Sinanm Süleymaniyeai kurtar 
marın hatırasını taziz eden heye- mııtrr .• , 
canlı bir hitabede bulunarak de- Fakih özden, Sinanın tercü-
miştir ki: mei halini kısaca izah etmiı ve 

"- Tarihin en mesut devresini bazı iddialan reddederek: 
yaııyoruz. Arkamızda büyük bir "'- Sinan hakkında saray: "Ser 
mazi, önümüzde inançla, emniyet- mimarı cihan,. bk payesiyle halk 
le hazırladığımız koskoca bir is· ta (Koca Sinan) adiyle hlikmünü 
b"'kbal var .. Şuurlu bir gençlik en vermiıtir. Bugün onun mezan ba 
ufak kımıldanı§tan en büyük da· Fnda ihtilalini yapmakla, bugü· 
vaıuna ka.dar her hareketinin hesa- nün hükmünü ide biz tekrar etmiı 
hını vermek, gerek mazinin, ge- 1 d · tir" o uyoruz . ., emıı . 
rek halin, gerek istikbalin karp· Bundan sonra edebiyat fakülte· 
ımda bilcümle vazifelerimizi yap- ıi, tarih ıubesinden Ekrem Uçyi
mak mecburiyetindedir. İ§te bu ğit, Sinanın dehasını ve inkişaf 
gün burada Sinan ve Sinanın tem- ettiği muhitin kıymetini anlatmıı, 
sil ettiği sanat camiasını hürmet- müteüiben künüye gelen Bele
le selamlryarak bu vazifelerlden diye Sular idaresi direktörü Yu· 
mühim lbirini yapmak için toplan- suf Ziya Erdem, Sinanın dehaaını 
dık.,, ve eserlerinin mahiyetini tetkik 

Hatip, bundan sonra. unatki- etml1' ~ mbnann H4 parça 
nn sanatı, te1miği, lddiasmı sa- azametli eser vücuda getirdiğini 
man ve mekan şartlan içinde mü- ve her eserinde dahinin azametli 
talca etmek lizım geldiğini kayd- ve hususi zevki yapdığmı söyle -
ederek, Sinanıl\, yaıadığl devri, miıtri. 
imparatorluğu11 geniı hudutları 

lzmirde bir genç kaza 
ile kardeşini öldürdü 

lzmir, 10 - Dün Kemeraltında 
feci bir kaza olmu~. fotoğrafçı Ke
malin on sekiz yaşındaki büyük oğ· 
lu, on yaşındaki kardeşi Y ıldmmı 
babasına ait tabancayı kurcalar
ken öldürmüştür. 

Kazayı müteakip fotoğrafçı Ke
mal, alman ifadesinde ''kaza büyük 
oğlumdan değil, ortanca oğlumun 

elinden Ç!ktı, çünkü ,silah patladığı 
zaman büyük oğlum yanımda idi; 
diler kardeşinin mektebe gittiğini 

düşünerek su~ kendi üstüne alı· 
yor . ., demiştir. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

-~-

Safranbolunun yeri 
değiştiriliyor 

Safranbolu - Kasabamızın şim

di bulunduğu dere içinden Bağlar 
civarına nakli katiyet kesbetmistir. 
Dahiliye vekaletinden verilen emire 
göre bu i~ en çok on senede bitiril· 
m:, olacaktır. En-el~ resmi daireler 

Meraıim bir aaatten f ula aür· 
müt ve hep birden söylenen istik 
m margiyle nihayet bulmuştÜr. 

lhtifalden evvel saat 13,30 da 
Evkaf mimarlarından Mustafa 
Rana tara!mdan, Süleymaniye 
camiinde Sinanın hayatı ve eserle
ri hakkında bir konferans verilmiı 
konferansta orta mektepler, lise· 
ler , yüksek mühendis mektebi, 
güzel sanatlar akademisi talebesi 
butwımuıtur. 

Gece de Emin8nü Halkevinde 
bir toplantı yapılarak, eski eserler 
müzesi mimarı Kemal Altan "mi-
mar Sinan ve eserleri., 
bir konferans vermiıtir. 

mevzulu 

Taksim bahçesinin 
tanzimi 

Belediyenin Taksim bahçesini 
hallan maccanen istifadesine arz· 
etınck üzere yeni şekilde yap
tırdığı tanzim ameliyesi bitmek ü
zeredir. Bahçenin ca.ddden çok gü 
zel görülecek tekilde, önündeki 
hailler kaldırılınrttır. 

Avrupa hattı gUzergAhmda 

Çirkin manza-
ralı binalar 
kaldırılıyor 

Yenimahallede istasyon 
cıvarmda meydan 

açılacak 
Devlet Demiryolları idaresi, 

devletin eline geçtikten sonra her 
tarafında ümran hareketi görü
len Avrupa hattının bitim noktası 
olan Sirkeci istasyonu ve civarına 
bir taraftan güzel bir şekil verir 
ve ıslah ederken, diğer taraftan 
hattın şehir dahiline girdikten 
sonraki kısmında, güzergahta 
bulunan çirkin manzaraları da kal 
dırmağa, iki tarafı güzelleştirme· 

ğe ait kararın tatbikatına da geç
miş bulunmaktadır. 

idare ilk o1arak Bakır.köyde Ye
nimahallede yeni inıa olunan is
tasyonun etrafını açmakla işe baş· 
lamıştır. Bu istasyon civarınldaki 

evelrin istimlaki için ''menafii u
mumiye kararı,, alınmış ve istim
lak bedelleri bankaya yatırılmıı· 

tır. Buralda güzel bir meydan te· 
sis edilecektir. 

Devlet Demiryoları idaresi hat 
güzer~ihına tesadüf eden yerler· 
de bulunan teneke barakalar, ah· 
pp kulübeler ve bir takım tahta 
perdelerin kaldmlması için bura· 
lann 'krokilerini hazırlatmııtır. 

Bunların hepsi istimlik oluna
rak yıkılacak ve müsait olan arsa
lar gı\i%Cl binalar yapılmak ıartile 
satılacaktır. 

---0--

T rak vapuru 
kurtarılamadı 

iki tahlisiye gemisi kaza 
yerinde çalışıyor 

Trllye 118.blllerlnde karaya otu -
raD. Trak ftpm'UDUD kurtan1muı 

amellyeet. bUyU'k btr mUşktllilt ke.s
betmiştir. Sus vapunı, Trakı yede
ğe alarak çekmek iatemipe de mu
vaffak olamamJ!itır. 

••• 
Gem! kurtarma ldareal, Biiytik-

derede bulunan •'Hora" tablleiye ge 
mislnl vata mahalline göndermif -
tir. ''Hora" dün blltUn gUn çalış

mıış, fakat kurtarmaya muvaffak 
olamamıştır. 

Bunun ti.zerine, gece Çanakkale -
deki "Alemdar" kurtarma gemial
ne de yarduna gitmeai· için emir 
verilml§tir. lkl gemi tahlis ameliye
sine bugUn de devam edeceklerdir. 

-0--

Dükkan soyan bir 
çocuk yakalandı 

Uzunçarşıda bir dUkkAn kilidini 
kırarak soymak tetebbilaünde bu -
lunan t>n beş yaşında bir hmıız cür
milmeşhud halinde yakalanmııtır. 

Gece devriye gezen polisler ça.raıda 
Mehmede ait 275 numaralı dillt.. 
kAnm önünden geçerlerken kilidin 
kırık olduğunu görmiiller ve içeri 
girdikleri zaman bazı eşyaları bir 
çuvala doldurmakta olan bir çocu
ğu yakalam11lardır. Yapılan lahki· 
katta hırslZDl 15 yaşında Haaan 
olduğu ve dUkkin kilidini de yalnız 
ha.ama lrırdıfı anlaşılmıştır. 

Ahçı arayanlara le umumi pazann nakli bekleniyor. 
Be gOç Safranboluda millkü olanlar 
ifan bazıl~mrun memnuniyetfizli • 
l\ne seheb olmuşsa d:ı umumiyetle 1 
~f:-:1,bohılulan Se\'İr.dirmiştir. Keşif Alayı 

Alafranga ve alaturka ahçılık bi-

l lirim, bonservislerim vardır. 
Beyazıdda, Buğdaycılar sokak 23 

-o--

Doçent ve asistanlarm 
maaşları yükseltilecek 

! 

numarada Bolu ahçılar kahvesi sa
hibi Emin vaaıtasile Bolulu Riza 
Wlta. 

Poliste 

Yaralama vakaları 
Dün eehrimizde muhtelif yarala

ma vakalan ohnuttur. Bunlan iL 

rayla yazıyoruz: 

* Ça.rpkapıda, kUçilk Yolgeçen 
hanmda oturan seyyar hamal Ab
dullahla Muetata .ilminde Dd adam 
mangal yakmak yUztlnden kavga 
etmişler, neticede Mutıtafa eline 
geçirdiği bir demir parçaaile Ab -
dullabm koluna vurmUf ve yarala
mııtrr. 

* Diln BUyükderede 10 yqlarm.. 
da Galib ve Hasan lsminde iki ço
cuk biribirleriyle g{lrefe kalkm11 -
lar, fak.at iş pka derken azıtmllj 

ve Haaanın sağ el bileği kmlm11-

1 Berat da bugüd 
işgal edildi 

Tiranda muvakkat bir idare 
komitesi kur~larak işe başla~ 

Musolininin bugü 
nutuk söylem·esi 

muhtemel 
tır, 

* Şehremininde oturan Emin il. Paris, 10 - Romadan verilen h:ı. Diğer taraftan. Arnavutlukta 
minde birisi polise müracaat ede- berlere göre Berat ı1ehri dün İtaL kert harekit devam ve cenub 
rek Takkecilerde oturan Cemal ta- yan kıt'alan tarafından i!lgal edil- kametinde inklp.f etmektedir. 
rafından bıçakla bacak ve ınrtm _ mi§tir. General Guzzoni diln Draça navutlar bin mJ.sli fazla k 
dan hafifçe yaralandığından şikl _ gitml.§tir. kartısmda dayanamamqlardır. 
yet etmiş. Zabıta tahkikata başla- Stefani ajansı neşrettiği bir teb- na rağm.en kahramanca muk* 

t liğde, Arnavutluk Uzerinde uçUflar met göatermi§lerdir. 
mış ır. 

* DUn gece •aat 20,25 raddele- yapmakta olan ltalyan hava kuv. Draç Umanma ilk çıkanlan 
vetlerinln bu sabah tekrar faaliye- yan milfrezeel San Marko rinde Cibalidc bir yaralama vaka

sı olmuş, Tepebaşı çıkmazmda otu. 
ran Zihni, Haydarda oturan boya
cı Sami ile Süpürgeci hanın -
da kavga e~ler. neticede Sami 
bıçağını çekerek Zihniyi bagmdan, 
sırtından ve sol memesi altmdan 
yaralam11tır. Maamafih Zihni de 
bo!I durmamq ve Sami ile karwm1 
hafifçe yaralamlfbr. 

Zihni hastaneye lı:aldmlml§ ve 
diğerlerinin de ilk tedavileri yapıl
dıktan sonra polla tarafından neza
ret altına almmıt, tahkikat bqla.. 

mııtır. 

* Kasımpaşada Burhan isminde 
biri dUkklnmda arkadagı Seferle 
rakı içerken kavga etınitler, neti
cede Sefer Burhanı yil.ıünden ve 
kafumdan yaralaınq dllkkinm da 

camlarını krrmııtrr. 

Kazalar 
Dün ıehrimizde muhtelif kazalar 

da olmuetur: 
* Kuımpaeada Dere yoluquııda 

oturan beşinci ilk mckteb talebe -
sinden Hamid Gilmll§suyu caddesin 
den geçerken, 2045 numaralı taksi 
otomoblll taarfmdan çiğnenml§, b'ıı.-

1 • 
te geçtiklerini ve İtalyan kıtaatmm daJıJ İtalyan bahriye si!Ahendd 
Elbuana girdiklerini bildirmekte - layı idi. Kale ve sahil boyundalÔ 
dir. lerln pencereleri arkasında 

Yüksek İtalyan memurlan dün mış olan Arnavut jandarma b 

Tirana giderek "gazete servislerini ımı Abbas Kutinin kumand88JD 
tanzim,. etmeğe başlamıılardrr. Arnavut gönilllUler İtalyan as 

İtalyan lut'alarmm ihracmdan lerlne pddetll bir mitralyöz ve 
evvel Arnavutlukta ikamet eden al- fek ateşl açmıvlardır. İtalyan 
vil İtalyanlardan mUrekkeb bir 

1 
tolan hafif toplarile mukabele 

grup dün Arnavutluğa avdet etm13. mitler ve İtalyan kolu ileri 
tir. Bu İtalyanlar birkaç gUn evvel endaht menzillerini art.tnınql 
Bariye gitmiflerdL j Şehrin dar sokaklarında m 

Tirandan tayyare ile Romaya dö-
1 
meler olmuttur. Arnavut gönUl 

nen Kont Çiano derhal Venedik aa- ler yakmdan takip edilme! 
rayına giderek Musolini ile çok u- 1 rafmen dağlara çekllmeğe mu 
zun bir millikatta bulunm\Jftur. fak olmllflardır. 

Hava müsait olursa Musolininin Arnavutluk kralı Zogo 
bugUn tayyare ile Tirana gltmeal yeti dün öğleden sonra 
muhtemeldir. Tiran radyo iatuyo _ j gelmiflerdir. 
nuna bugün saat 13,30 da munzam 1 Arnavutluk bq\·eklll ile n 
bir neşriyat yapmağa hazırlanmak n Lariısaa i.stlJı:ametinde yol 
için talimat verilmi!ltir. Musollni : devam etmi§lerdir. Bunların Ad 
bug(ln Tirana giderse o saatte bir naya ve oradan da ecnebi bir m 
nutuk aöyllyecek ve Tiran radyo- ~ lekete gidecekleri zannediliyor. 
sa tarafmdan ~· ~ ıraııoemn dolum dolaymlle, ı 

Tiranda ttalyanm emrinde Ama- hl vaziyeti aeyahat ~ Wr 

vuUUk iahaiyetleflııaen mUr'ekktp baya girinceye kadar Volos eh .. 
muvakkat bir idare komitesi kurul- nnda Portarya sayfiyesinde ot 
mt11 ve birçok tayinler yapılmqtır. 1 caktır, 

:=~ :::.::; 'N evyork sergisi od 
oU:.~z;~~~::~::: ru·· rkı·y· e pavyonu 
turdufu hanın balkonundan bakar-

k~ ~uvazeneaini kaybetmiş ve be~ Nevyork, 31 (A.A.) _ Anadolu 
ym UatU yere düşerek ağır surette . husut uh b. "nd 
yara! t y H...... imdad oto- 3Jansmın m a ın en: 

anDlll ır e~.. N _._ .. T" k he . 

ile Vaşingtona giderek sefirimizi 
yaret etmiş ve bu münasebetle 
rette verilen öğle yemeğinde 
metli Türk dostu amiral Bristol 
le eşi hazır bulunmuşlardır. 

bili ile ~rrabpqa butanealne evyvı & sergısı ur • yetı re-
:dırılmıştır. isi Vedat Nedim Tör ve arkadaşlan 

* Şiahane yakupnda Una park- geçen ~be günü Krali~ Mari 
talci salıncakta sallanan Kule dibin- vapuru ıle Nevyorka gelmı§ler ve Amiral Bristol, Nevyork 

sinden istifade ederek iki meml 
biribirine bir kat daha tanıta 

ve yaklastıracak mahiyette h 
ve faaliyetlerde faal bir rol al 
büyük bir m:!mnuniyetle kabul 

de 32 numarada oturan Leon il -
mlnde bir çocuk muvazenesini kay
bedip salıncaktan dü§IDU., yaralan
dığından Şifll haataneslne kaldınl

IDJIJUr. 

Dövüşenler 
Dün ıehrimizde birkaç da dövilf. 

me vakası olmUftur: 
* Haydarda oturan Ahmet, Sa· 

deddin, hamal Sefer ve Ali isminde 
dört adam araamda kavıa çılanq, 
hepsi de blribirinl adamakıllı döv
mlljler ve 13in sonunda kavga yatı· 
ımca Sadeddinin cebinde on lira 
bulunan ceketinin kaybolduğu gö. 
rUlmllştür. Zabıta kavgacıların hep 
sini cürmUmeıhud mahkemesine 
ve~tir. 

* Gastepede oturan Şadan ismin
de bir kadın kom.,usu Seherle kav
ga etmiş ve Seher daha kuvvetli ol
duğundan Şadanı dövmilştUr. HldL 
te polise fntikıll ettiğinden kavga -
cılar mahkemeye verilmi§tir. 

Nevyorkta bulunan Türkler tarafın 
dan karşılanmışlardır. 

Sergi harici şubesi şeflerinden 

C,;onson, sergi idar~i adına Türk 
heyeti reisi Vedat Nedim Töre hoş 
~efdiniz demiştir. 

Vedat Nedim Tör vapurdan çıkar 
çıkmaz doğruca sergiye gitmiş ve 
Türk pavyonlarını gözden geçirmiş
tir. 
Şimdi artık o:-ijinal hatlariyle 

miştir. 

Yeni bir yananl 
Oran, 10 (A. A.) - 31 mart 

tamamile meydana çıkmış bulunan beri Moıstaganemde mütemadi 
pavyonlarımızın i~aatı, pek çok- b:ızı taaılalarla zelzeleler olmak 
tarından sonra i~e giriştiğimiz halde dır. Geçen cuma günü saat 17 
büyük bir hızla inkişaf ederek Pl'Ot( geccyarısı araıımda altı zelzele 
rama uygun bir safhaya \'armı, dedilm~ ve cumartesi günü öğl• 
bulunrnaktatbr. Bizim önümüzde ytn de zelzelelerin otuzuncusu 
giderken geride kalan memleketle- 1 yulmu!5tur. "İki meme" adı veril 
rin sayısı yedi sekizi bulmakta- dağdan kesif dumanlar çıkmak~ 
dır. Türk sergisinin, 30 nisanda alt dır. Burada bir yanardağ ortaya 
mış yedi millet arasında Nevyorkta mak Uzere olduğu zannediliyor. 
vukubulacak ~ref müsabakasında 
pavyonumuzun üstiin bir yer alaca
ğım ve umumun dikkatini üzerine 
tophyacağmı kuvvetle tahmin et· 
mekteyiz. 

Serginin haricl şube reisleri Ruz· 
velt ve Holmes, Vedat Nedim Tör 

Yafada bir bankaya 
taarruz edildi 

şerefine serginin klübünde çok sa· raplar Yafadaki Arab bank 
mimi bir hava içinde geçen bir öğ- taarruz ederek 2860 ingiliz 

Maari! \'ekaHi İstanbul ilniver
;itesi kadrosunda deği,)klik yapıl· 

ması hakkmd:ı bir kanun projesi 
hazJrla.'lmtCJ!ır. Projenin ihtiva etti
ği esacılara göre ordinaryüs profe· 
~:- 'e doçen• ka<lrosu gc~işletilm..:k· 
t~. a"l ;t:mla:ın m:ıaşfan 25 limdarı 
a~rl 30 lira acli maacıa ::;ükscltii· 
r.lf'ktPdi:. K (fro cb~h~ dolarısi· 
· tt !l eıt'0,.. ·} t-.., pro f~- ve di>· 
~ •,::e;:ın terfl hnk~nı yer.i proje i
~ te..ınin edilmektedir 

Tarihten bir altm 
•Jfa. en ka :~retli atk, 
en büJtik hareket kay
nağıdır. Milyorıların 

bazırlaclıfl, ...... bn 

YN9tbfl bir pbeser, 
tarihte parlayan za· 
fer destanı, kalblerde 
smenen Wr ... hasre
ti, yddızlU'ln yarat· 
hfı ltir ..,•at eseridir. 

, ne SABAH, ÖGLE v ~AKŞAM 

le ziyafeti vermişlerdir. Holmes se· alarak kaçmak istemiglerdir. F 
ııelerce lzmirde Amerikanın baş· hldise mahalline yetişen po11a1er 
'<omoloc::u olarak bulunmuştur. Ser· den kurtulabilmek i~in paralan 
giye ait İ!lle:;imizde di~er arkada,ta rakıp kaçmışlardır. 
:ı Ruzvelt ve Conson ile beraber ı Polis bu mahallenin etrafını 
1aima büyük bir yakınlık ve alaka virmL'} ,.e mütCC1lvizlcri ~ nk '" 
~ö term--ktedir • mak için nra-,tırmal:ııa b ''ıını 

Nevyorktaki bu ilk temaslardan tır 

defa ditlerinizi fırçalaytnız. 

sonra Vedat Nedim Tör, tan'C\re 
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lngiltere, ıtalyaya 
bir nota .verdi [.Jl~~ 

Lo ( Baştara/ı 1 incide) rüşmüştür. ı devletlerden giriştikleri hareketle-

.. : . ... , ....... " • '.) .. /f." ... ~ . • : 

b ndra, 10 - İngiliz kabinesi, Diğer taraftan haber alındığına rin neyi istihdaf ettiğini artık açık IÇERDE: 
./ &abah fevkaUide bir toplantı göre Başvekil Daladyenin deniz ve ça sorabilir. Bunların göze batar • İsviçreli profesör Pittard bugür 
;pa~a~ beynelmılcl vaziyeti gö- hava nazrrlariyle yaptığı mülakatta sebebi şudur ve birdir: Askeri ve ,aat 18, 15 de üniversitede bir kon 

~nıutur. genelkurmay reisi general Gamelin bahri menfaatleri.,, ferans ,·erecektir. 

~ilec:kiç~ad~ Yu°":".istana ve- de hazır bulunmuştu~ • Almanyacın askeri 1 • .Belediye ~a~~Y kö.~rü.:ü~i. 
ıtilar g antı, ingıliz - İtalyan Yugoslavyaya ultımatom hazırlıkları tamıre karar "Vermıştır. Koprunur 
ltıUh ının Akdcnizde statükonun .1 km" Paris gazeteleri Almnnyanın as. dubaları csa.Jlı surette tamir edile 
, afaza edileceğine ve askeri verı ece ı~ cektir. 

C?ki h Paris, 10 - Fransız gazeteleri keri hazırhklnn etrafında da malU-
d
·- Yat akkmda iki tarafın yek- • lnlıisarlar idaresinde tuz i~leri 
ıger· Roma·Berlin mihverinin dünrayı mat vermektedirler. 

ted . ıne malumat vermesine mü- f Fig'l.ro şu mnlfımatı vermektedir : müdürlüğüne İbrahim idare müdü 

d 
_ aır olan hükümlerinden ne kal bir umumi harb ela.keti ne sürükle· ı:;~; • h b -d- . ı - "Vippertnl ve Ebcrfrld Alman U6 ... ne umurnı mu ase e mu un 

.... gı görüı:.ülecektir. İngiltere, mek üzere bulunduğu kanaatinde ıı·· .. k'" ı..- . "d"" 1 .. 

.... :& zırhlı fırkaları kısmen Rur vadisi- urrem, mus ·urat şu~'.sı mu ur u 
eseıcnin hukuki mahiyetinden zi müttefik gibidirler. y.. k " k N · Yad ni terkederek Hollandn Limburgu- gune ımyager E rem ecmı, tü· 

5 

c h&diselere ehemmiyet ver- Ovr gazetesi şu haberi veriyor: t·· b · '"d"" 1-ğ- O R nı k na doğru '-"akla.,.,.,,aktadır. un şu esı mu ur u une mer e· 
c tedir. "Romada dolaşan bazı haberlere J ... ~ B Alman erkamharbiycsi Crefcldc fik tayin edilmişlerdir. 1 ngiltercnin Akdeniz filosıındatı iki zırhlı ..• 

eynelrnile vaziyet doalyıiyle göre, Arnavutluğun işgali tamamla· 1 • B led" 1 'd .. Pa la gelmiştir. Bundan başka Stutgart _ e ıye su ar ı aresının geçer 
r rnentonun da içtimaa daveti rur tamamlanmaz Belgrad hükfune· k" ı· · ı 626 104 ı d Ilı ta.ki beşinci kolordu ile Munstcrde- sene ı ge.ırı • , ıra ır. 
eıelesi görü~lecektir. Parla- ti Romadan ve Berlinden ayni za· ki altıncı kolordu Frankfurttaki i - • Şehre yeni yapılacak umumi HABER'ın ~ento .. nun.. rar•amba veya pertı.em- manda birer ültimatom alacaktır. h l'l d H b ed uc :s :s -~ kinci ordu kıtaatı ile takviye edile- a a ar an ar ly eki yeraltı ha· 

t 
gunu çitimaa çagı· rılması muh- Yugoslavya tıpkı Macaristan gibi k ı.. · ba • tı Tak c-
1 

re Kara ormanda bazı harekPttn asının mşasma Ş'anmış r. · 
... e dir. hiç değilse Almanya ve ltalyaya in· -..--ı:r. bulunmaktadır. Constnns gölü civa. sim halasının inşaat hazırlıklarına 

ıgcr taraftan Britanya impa- kiyat ettirilecektir. Eğer mukave· d b 1 rat rındaki ycrnltı garajlarına son "'Ün a aş anmıştır. 
Güzel gözler müsabakası 

orluğu müdafaa meclisi impa- met gösterirse, me~ul faşist mahafi· "' tat !erde miihim miktıırda kamyonlar =====-========= 
orluk genel kurmay reisi gene- !inde iddia olunduğu üzere, iki nü- gelmiştir. bahistir. Şimdilik hareket !talyaya 

raı Gortun iştirakiyle dün toplan fuz mmtakasma ayrılacak ve belki İkinci ordunun büttin bu hare _ aittir. Fakat Almanyanın ltalyaya 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

:uıtır. içtima geç vakte kadar de parçalanacaktır. ketleıi, Münihteki yedinci kolordu- harb levazımı ve askeri mütchas -
tı evarn etmi§tir. Akdeniz filoıu- Israrla dolaşan diğer bazı haber- nun ve Salzburgdaki Alp kıtantının sıslar göndererek yardmıdn bulun. 
ftlurı. Yunanistan sularına gönderil lere göre, Yunanistan da ciddi su· seferber edilmesile tıunamlanmış - duğuna dnir uzun zamandanberi 

01
:i kararının bu sırada verilmiş rette istihdaf edilmektedir. Birkaç tır. verilen haberler tccyyüd etmekte • ı 
l as~ muhtemel görülüyor. :!Ünı> kadar Arnavutluk sahillerin· Asker sevkiy~tı dolnyısiyle dün dir. 

ada ngıliz bahriye askerinin Korfu de balunan Yunanistana ait Korfo Berlinin birçok mahalleleri geçil _ Bu pl8.n mucibince, Avrupa şu 1 
~o Sına çıktığına dair Berlin ve ada mm da Italyan kıtaatı tarafın· mez bir hale gelmi~tir.,. suretle iki memleket nrasmdn tnk-

llladan çıkanları haberlerin ta- dan foaali pek muhte.meld'r.,. B k sim edilmektedir. Amnvutluk 'ile 
llıaıt:ı· :.l> al anlara karşı bir 
aj 1Yle asılsız olduğunu Royter Brendizide tahşidat Yunanistan doğrudan doğruya !taL 

ltıgr tebliy t kt d" teh:lit yan niifuz ınmtakası ve hatta ltnl-
N..,..,o: 98 F.•yoltw Ncclt1 

....... g e me e ır. Malin gazetesi, Brindiside pel\ uun p p _,_ 
1 

1m Londra, 10 (A. A.) - BUtUn gn- ynnm himaye idaresi olarak aynl· 
OkuyuM1larrrmu hlTt&catnn~ mlniaıatJıarm kıymeti 800 lirn~1 

tıa • azar ve &liAa ya 0 ası- mühi'm askeri hazırlıklar vapıldıgıy ! t;ı.ı; Lo d H l'f k • • J zcteler talyn tarafından Arnavut- mışlır. Yugoslavya ile lspanyn yi. 
aşkındır. 

tc bınen r a ı a s sıyası nı haber verdikten sonra Ama\-ut· -ıı~!larına 4evam etmiştir. Na- luga yapıl:::.n taarruzu Balkanlara ne İtalyanın siynsi nüfuzuna tfıbi 
lloi "tun.an, Fransız:, İtalyan ve luk meselesinin sona erdiği şu sıra· karşı bir tehdid mahiyetinde telak- olacaksa da eltonomik sahada Al -

or" .. da "üç kilometre uzunluğundaki şu ki etmekte ve "tecavüz nlcvhtarı man'-·a faik bir vazi.vettc olacaktır. 
,. -.. ~~ sefirleriyle görüşmüt1ur. J ., ;r 

l{ ~.d Halifaks imparatorluk kamyon koluna, bu trenlere, kıtala· cephenin süratlc gcnislemesi arzu. Almanya Cermenliğin bin sene -

160 Ura krymctln<le bir radyo, kristal büle talmnlan, kıymctll ceb 
\"e kol saatleri, mu~ambnlar, clbisellltler, istenilen csyayı nlabU
mck salahiyetini \'eren 20, 15, 10 llra gibi para kıymetinde kart
lar muhtelif ev cşynsı ,.e saire. 

Urtnay 
1 

. 
1 

G d ra, milislere ve yakında gelecekleri sunu izhar cylC'mcktedirler. denhcri besledikleri §arka dogvru ge 
~ re sı ıenera ort ve e· 
t" ltıırmay reisi ile de göri.f)mU1 bildirilen ~•pudara y.ükletilmcl5 O· TaytnlB gazetesi diyor ki: Dişleme siyasetini tekrar clo ala _ 
Ut zere vagonlarla ta~ınan bu tayyare· ''Harici siyasetinde milhim bir caktır . .Almanyo. 1939 eylülüne ka-

dıı~csnıi mahafilde beyan olun· lere, cephaneye ve mitralyözlere değişiklik yapmak mecburiyetinde dar kendisini Sovyetlcr birliğinden 
l-t t~na göre hariciye nazın Lona neden dolayı ihtiyaç görüldüğünü kalan İngiltere için bu yeni istika- nyıran bUtUn memleketleri boyun
dııillıfaks İtalya maslahatgüzarını sormakta.dır. mette süratle ve azimle )Ürümektcn duruk altma alacağını ümid cdl _ 

huııı biribiri ardından Uç defa ka- Joumal gazetesinin Roma mu- başka yapılacak bir şey yoktur. Nn yor. 

Istanbul mülakatında 
alınan· netice 

llıJı. ettni§ ve İtalyanın Arnavut- habiri bildiriyor: zırlar bugün bu siyasetin inkişafını Polonya bu sahada birinci numa-
1cn talti hareketinden İngiltere hü- ••Faşist hUkfunetinin şimdil.-i tetkik edeceklerdir.,. rayı teşkil etmektedir. Ve siyasi Al 

( Baştarafı 1 incide) 
Resmi tebliğ lta~eti~in duyduğu endişeleri hedefi her§eyden evvel Adriyati- Daily telcgraph şöyle yazıyor: mnn mahafili, Polonyanm §U iki !iık-

l t bır lisanla üade etmiştir. ğin kapısı olan Otrente kanalına "Tecavfize karşı kurulan cephe - tan birini intibah mecburiyetinde Tebliğ şudur: 

-..ord H 1"f k ı ·u h'"kQ kat'i surette hakim olmaktır. Ro- nin kuvvetlendirilmesi \'C yeni yağ olduğunu açıkça uöylcmektedri. Yn 
?tlctizı.· a ı a s, ngı ere u - ma hükumetinin Arnavutluk sa- macılık temayüllerine karşı kuv • biıı. ın Akldeniz statükosunun ve siynsetini Roma - "Bertin mihverine 

"Türkiye ve Romanya hariciye 
nazırları 1 staııhuldaki tcl&kilerin
dcn istifade ederek son hadisele· da.~asa Yunanistan ve Korlu a- hillerine hinihacette İtalyan ha- vetli bir mania hazırlanması için uyduracak, yahut da A vrupn harf-

i.;~~ 'bakımından muhafaza edildi- reketinin yeni inkişaflarına hiz- hiçbir gayret esirgenmemelidir.,, tasından silinecektir. Almanlar rin r~ığı altrnda, memlel<ıetlerinin 
Balkan Antanbrun çerçevesi için
de müşterek ve müteı;anid men· 
fnatlcrini tetkik etmişlerdir. 

""11 t d k agwla b"r k'"pr""başı Niyuz KroniKI gazetesi totaliter 
ı....t't g.örınek hususundaki azmini me e ece 5 m 1 0 u k ti h b tın d ~ b k k . t d" y. . . .J.. kt olmıyan memleketlerin sUrntle hn- ma sn arma ar e e en varacak 

t ır lisanla tasrih eylemiştir. urma ıs e ıgıne §Uı .... e yo ur.,. larını ünıid ediyorlar. Polonyada n-
lc.titaıya rnaslabatırlizan bu hare- Hedef: Bulgaristana rekete geçmesi Arnavutluğun znp-~ rı. Jı: b- tından sonra elzem olduğunu yaz • knlliyetlcr arasındn bir hareket u. 
ııa.. at'iyyen Arnavutluğa inhi- yaklacımak yandmlacak ve Polon'-'n hududla -• td Y maktadrr. Sulh için yegane iimid bir ,, 

iki harİcİ)•e nazırı, Balkan An
tantının, hedefi dost ve müttefik 

rııcu tcctrine dair İngiltere hüku- Petit J ournal diyor ki: İngiliz _ Fransız _ Sovyet nskeri i. nnda da Cinimi huzursuzluk ve en-
li' tıe teminat vermiştir. "İtalyanın yapmak istediği ve- tiWıdır. dişe yaratacaktır. milletlerh emniyet ve istiklalini 

ca.ı_~kat Romanın bu teminatına ya yapabileceği zihabında ıbulun- A Ekonomik muahedelerle Alman _ takviye "etmek ve komıu millet-
-...q t · bakı vrupanın taksimi planı lara1c eınınat ve hadiselere - duğu §ey, Yugoslavyayı parçala- yaya bağlı bulunan Romanya da- lerle olan bağlan Selanik paktı 

h;ı.ı_ı_ Pek fazla inanılmadığı mu- mak, Selaniğe doğru kenldisine bir Bcrlin, 9 (A. A.) - Havas: ha sıkı bir tarzda Alman'-'a'-·a tabi, zihniyeti içinde sıkılaşbnnalc olan 
ırırak d k" ı Bitlerin Vilhelmshn\•endc söyel _ J J 

kılınacak ve Romanya üzerinde tıı.z sulhcu ve azimkar siyasetinin a
yik yapmak için de Macari<stan kul- zimle devamı lazımgcldiği husu-

tiı· sanılıyor. P.oma a ı n- yol açmak ve Makendonya ile Dob 
•ı &ef" · ğnl diği nutukta nnsyonal sosyalist par •z ırınin Londraya ça ma- riçayı isteyen Bulgaristana yak -
~Uh. teıneldir. 

1 
ktı tisinin Nurcmbcrgde yapacağı kon-

"" aşma r.,, . b' at-is ıo D · • ·ı grenın ır "sulh kongrrsi,, olaca-
li .. · - Fransa aımı mı· Rados ve on ı'kı· adada ll'ıUdaf 17 ğma dair geçen sözler hakkında 
de '-a.ıı.·aa komitesi dün saat kil asken· hazırlık "' .,u Alman mnhafilinde beyan olundu _ 
baı . ıye nezaretinde başve lcın adıycnin riyaseti altında top • Jour, şöyle diyor: ğuna göre, "eylüle kadar her şey 
bü~tş ve uzun müddet, İngiltere "Musolininin, Hitler kadar şan- bitmiş olacaktır . ., 
r>cı~ "~ elçisi harbiye nezaretine sı yok. Hitler henüz kana bulan· Müşahitlerin kannnli ııudur ki, bil 
b :~c1ye kadar devam etmiştir. mamış bir el gösterebilir. Halbu- tUn etrafiyle düşünülerek söyl('n -

"ı.111• ki uusolini kendi hesabına mu- miş olan bu nutuk, Cermen sulhli-
t() 

1 
1 müdafaa komitesinin bu n• p illlt kaddcs lbir günde yaptıgvı bir ka- nün kat'i olarak tesisine mani olan 

ha . . ısında bahriye, hava ve rtcıyc 
1 

. 
1 

h . . saplığı kaydetmiştir. bütün meseleleri Almanyanın ey. 
ne1 nazır any e ancıye ge- B l" f d k d" tülden evvel hall"dı'p bı'Urmek .... _ •ekret · k · · İtalyan er ın tara ın an en ıne ~~ ..... 
~ene en, .genel urmay reısı '1 t k d B lk 1 d minde bulunduğunu gö.sterir. 
t>cn tal Gamelin, amiral Darlan, göstcrı en mm a a a a an ar a 
"' erat V yer almış bulunuyor. İtalyanın Znnnedildiğine göre, Almanya ile 
dıııa illernin, müstemleke or- ttal.va arasında mn~tcrekrn tesbit 

tx g 
1 

. 1 yeni komşuları olan Yunanlılar ve ~ 
nuh ene müfcttışi genera e<lilmiş bir planın tntbikı mevzuu rer . . Yugoslavlar üzerinde derhal ş~:i-
raı t • arnıral Bourragne, amı
etnı· cluc '\'e general Calson iştirak detli bir tazyike girişeceğine şüp-

nt§lcrdir. he yoktur. Diğer tarafından ital-

"eı/11 toplantıya riyaset eden baş ya ile Rodoı ve 12 adada da hum-
1 '\'e ·11· malı hazırlıklarda bulunmakta-

lad· mı ı müdafaa nazın Da-
naJc, toplantıdan sonra hariciye 
de {1 ~onne de hazır olduğu hal· 
ru ~~ıltere büyük elçisi ile gö-

Jlllll§tür. 
Miııt ··d lantı mu afaa komitesinin top-

tedil~ h~k~nca hiçıbir tebliğ neş 
''.ı b" eldığı gibi nazırlar da gayet 

dır.,, 

Trablusta hazırlık 
Figaro diyor ki: 

Hariciye Vekili· 
Tahrana 

. 
mız 

gidemiyor 

lnnılacaktır. aunc"n mutabık kalmışlnrdır.,. 

Alman zihniyetine göre orta Misafirimizin matbuata 
A vrupada eli siltın tutan y~gfıne beyanatı 
millet Almanlar olacak ve onla • Roına:ıya hariciye nazın Gafcıı-
rm etrafında askerlikten tecrid e- ko gazetecileri kabul ederek apğr 
dilmiş ziraat memleketleri buluna- daki beyanatta bulunmuı;tur: 
caktır. Bu memleketlerin vazifesi ''- Tebliği gördünüz. Buna 
Almanyaya iptidai maddeler yetiş. ilave edecek hiçbir §ey yoktur. 
tlnnek olacaktır.. Amerikalı bir meslektaşmıza da 

Lehi.standa hazırlık söylediğim gibi, Türkiye Harici· 
Varşo,·a, 9 (A.A.) - Bugün res· ye Vekili ile benim aramda müza

mi gazetede ne~redilen bir emirna· 'kereler olmaı:.ıştır. Çünkü mü
mede hüktımcte bir seferberlik veya zakerc, biıibirine aykm veya hiç 
müstacel zaruret halinde milli mü· değilse bırıbirine benzemiyen 
dafaa ihtiyaçları için her türlü hu menfaatleıin telifi yolunda bir gay 
suc;i nakliye vas\talarına \'C altmış reti tazaınmun eder. 
yaşına kadar biitün nakliyat me· Biz aramızda asla böyle bir ay
murlanna vaziyet için salahiyet ve· kırdık müt_iahade etmcıJik. Dos-
rilmektedir. tum Saracoğlu ve ben karşılıklı 

Belçikada malUmat almak ve istişarelerde 
bulunmak için buluşuruz. Ve tam 

Brüksel, 9 (A.A.) - !\lonitör ga . fikir ve duygu mutabakat;ni mü-
z:ete"İ, bugün kralın bir emirname· şahade ederek de bu antantı ktıv-
sini neşretmiştir. Bu emirname. vetle biribirimizin elini sıkarak 
sh·il makamatm vaziyet hakkının mühürleriz. 
derhal tesisini natık 'bulunmakta· Sizi temin edebilirim ki bu sc-
dır. Bu emirname bu makamatın 

ı r ,. ır keumiyet muhafaza etmic 
""ı... 3" 

~eisj,.,,, ... ı.. .ı . . 
~ ... uuur uun başvekılle go· 

''İngiltere artı'lc hakikata göz 
yummaz. Arnavutluğa indirilen 
darbe, 12 adat:la ve Trablusta ya
pılan tahşidat ve İtalyan kuvvet -
lerinin ispanyadan ipkası Akde
niz statükosunu tarsin edecek ha
reketler değildir. 1ngiltcre faşist 

Ankara, 10 - Beynelmilel siya
si vaziyet dolayısile, Hariciye vckL 
limiz Şükrü Saraçoğlu, !ran veliah
dının düğününde hazır bulunmak i
çin nğlebi ihtimal Tahrana gidemi
yecektir. Tahrana gidC'cck heyeti. 
mize bnşkn bir znt riya"C't edecek- harp halinde seferberlik \'e himaye 

1 

\'aziyet salahiyetleri ne malik olma· 
tir. tedbirlerini almaları için zaruri olan !arının çok mühim olduğunu tasrih 

f'tmektE'<lir • 

fer ki el sıkışımız bilhassa kuv
vetli olmuştur .• , 

Hariciye Vekilimizin 

beyanatı 
Türkiye Hariciye Vekili Sarac

oğlu da aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Dost ve müttefik Roman}'a 
nın hariciye nazın ile memleket
lerimizi ve Balkanları 'alakadar e
den meseleler etrafında çok fayda 
lı görüşmeler yaptık. Bu görüşme
ler bir kere daha gösterir ki iki 
memleket ricalinin bu meseleler 
üstündeki görüş birliği tam bir 
ahenk ile devam etmektedir. 

Bu ahengi bir kere daha r::ıüşa
hcdc etmek fırsatını vermi§ olan 
arkadaşım M. Gafenkodan ayrılır 
ken bu ahengin devam edcceginc 
kanaat etmekte olduğumu söylr 
ye bilirim.,. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa 
racoğlu, Ankara ekspresine yetir. 
mek üzere saat 18,40 da PerG.1)al, .. 
otelinden ayrılarak motörle lla} 
darpaşaya geçmiştir. 

Vekilimiz ist-;sycr Ja 
·-·ye Nazın Gnf .. n· 

ko, ..... ı ve ueleaıye reisi Lüt · 
Kırdar, emniyet direktörü ve Ro 
manya konsolosluk erkanı tarafın 
da teşyi edilmiştır. 

Romanya Hariciye Nazırı Ga
fenko, Hariciye V ckilimizi teşyı 

ettikten sonra Haydarpaşadan is 
tanbula geçerek kendisini ~ı:-hri 

mize getirmiş olan "Daçya.,, va 
puruna binmiştir. 

Muhterem misafirimiz Gfılat .. 
rıhtımında vali ve belediye rcisı 

Lutfi Kırdar ve konsolosluk erka 
nı tarafından uğurlanmı§lır. 

Gafenko ile birlikte Bükıq .. 
çimiz Hamdullah Tann~ • 
harebt etmiJtk. 

Daçya saat 20.10 da rıhtımdan 
aynlmışttr, 
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- Allo ... Gene kestiler. Telcfondıı beş dakllia konuşmağa da lm
kiin yok. Y:ımn saatte bir muhakkak keserler. 

ValMlD ış 
anOaynş 

Genç karı koca kaclmlarm u • 
mumi hayattaki muvaffakıyet • 
leri etrafında münakaşa ediyor • 
!ardı. Kadın bir aralık: 

- Öyle söyleme, dedi, ben yir
mi Uç yaşlarında bir kadın tanı -
yorum ki bir direktör maaşı ka
zanıyor. 

kocası sordu: 
- Bu direktörle ne zaman ta

m~tı? 

~oıraıp 
İhtiyar kadın mağazaya girdi 

ve çorap istedi: 

- İtalyan karlkatUril -

H A B .E; R - Akşam f'oıta11 8 NİSAN - 1939 

<e;o c lUI !Kta ın 
aı u lhabeır ı 

Çiftçi, oğluyla beraber kasa • 
batla kurulan pazara gitmişti. Ço 
cuk bir aralık sordu: 

- Baba, bu adam ineğin baca
nığr neden çimdikledi? 

Babası izahat verdi: 
- Hayvanı satın almak isti . 

yor da sıhha~te olup olmadığını 
anlamak için ... 

Çocuk biraz düşündükten son 
ra: 

- Baba, dedi, postacı ablamı 
satın almak istiyor! 

Ne yapsnırn? 
- Ayıp şey! İkide bir bana ev

velki kocandan bahsetmek doğru 
mu? 

- Ne yapayım. senden sonra 
ki kocamdan bahsetmeme imkan 
var mı ? 

insan kan a 
konserveleri 

Pariste, 2 yılda 15 bin insan kurtaran 
bir müessese var 

Kan nakll merkerlnln Jlboratuvarmdan iki görünil, .• , 

' • 

Parlste, Bulvar Dlderot'da Saint kanında be~ milyon olması lazım _ bir göğdede bir kötil reaksiyon yap 
Antolne hastanesinde bir paviyon gelen kırmızı kürecikler ancak iki maz. Her hastanın damarlarına zor 
vardır. Bu paviyon kan nakli mer- milyon kalmıştır. etmeden geçirilir. 
kezidir. Bunların doğurabileceği felaket- Kanı dördUncil gruptan olan ta-

Pariste pek az kişi bu ha.stane - lerl önliyecek çare buradadır. Bir lib hemen kan verici olarak kabul 
nin yaptığı işleri bilir. Halbuki bu- telefon muhaveresile hasta. yeni edilir. İsmi, adresi işi sarih bir !iO

rada iki sene içinde 15 bin insanın bir hayat bulabilir. kilde bir yerde kaydolunur. Ve o gö 
hayatı kurtanlm1&tır. Kan vericilerden kolay istifade nüllü kan vericiler arasına bu su .. 

• • • etmek için onların evvela kanları- retle girmiş bulunur. 

- On buçuk numara erkek ço-
rabı ... Kocam için alıyorum. 

- Şu tabancanın nasıl dolduru lacağmı bana öğretin, yo~a. ate~ 
nt muayene etmek, hangi kan gru- Bu merkezin elinde bugün 800 

Açık renk döşemeli bir yazıha-
puna mensub olduğunu tc.sbit et _ den fazla kan verici mevcuttur. 

nede beyaz önlük giyen bir kadın 

Tezgahtar sordu: 
ederim. - İngiliz karlkattiril - mek laznndrr, Bu kadar iyi bir teşkilata saltib 

- Bir cift mi efendim? 
l\adm kızdı: 
- Kocam için demedim mi si

ze? Birkaç tane kocrun yok ya 
benim! 

Dn n~nr~ ffo~ raısı 
Müşteri - Bu papağanın ko -

nuştuğu muhakk:.ık mı? 

Satıcı - Tabii ... Bu ku~u ben 
"Kadınlar klübü,, nden satın al
dım. H'Hip azası onun gevezeliği 
yüzünden laf söylemeğc imkan 
bulamıyorlarmış. 

IR< © m <5l lnl 

- Evet, hamen hemen bitir -

oturur. Bu kadına şu veya bu has-
Çünkü kanların hepsi ayni cins _ 

ten değildir. Bir insana, kendi kanı 
ile ayni cinsten olmıyan bir baııka 

insandan k an nakledilirse ölilm teh 
likc.sl vardır, 

olan bu müessesenin bazan tam is
tenildiği dakikada elinde bir kan 
verici bulunma.sına da imken var -
dır. ÇünkU kana ihtiyaç daima isti
cali de iste.r. Dakikasında ı- zmı o

lan kanm bulunmaması büyük fela-

taneden telefon ederler ve kendisin 
den mesel~ hemen ilç yUz gram kan 
\lerebilecek bir kan verici isterler. 
Kadm. telefonu kapar. Bir cetvel 
tetkik eder. Bir b~ka t elefon açar. 
Bu kadmm etrafında beş telefon 
makinesi vardır ve kan vericiye, he 

Bu kanların gruplarını tayin et- ketlere sebebiyet verebilir. Bunun 
mek için muayene gayet basil bir için burada stok kan bulundurulur: 

men mevzubahs hastaneye gitme -
sini bildirir. şekilde yapılır. Kan vericinin par- İnsan kam konserveleri! El altm-

mağmdan bir damla kan alınır ve da öir kan verici olmazsa veya o
Bu kadına günde )irmlden fazla 

bu hemen bir karton Uzerine konu- nun yetişemiyeceği bir yerde bir va 
telefon edilir, ve o her milracaata 
mUspet cevab verir. 

lur. Üstüne serom dökillUr. Kanın ka olursa cam bir ampul içine ko· 

Kan vericilerin bir kısmı tele • scrom içine girmesi, onunla karış_ 
ması lazımdır. Bu hadise esnasında 
müşahede edilen aksUlamelleri gör 

fonla bulunabilecek yerlerdedirler. 
Bir kısmı gelip orada sabırla nöbet 

mekle doktor bu kanın hangi kan 
beklerler. Bunların içinde kadınlar 

nulmuş kan doğrudan doğruya da
mara zerkedilir. Ve hemen tesirini 
gösterir. 

Bulvar Diderot'daki bu kan rner-
grupundan olduğunu anlar. 

da, erkekler de vardır. ker.inin r.i!hassa bugünkü harb tch-
- Kitabı okuyup bilirdin mi ?ı 

dim gibi bir şey ... Ortalara doğru 
birkaç s yfa kalclı. \ 

ALIŞI{ A'!\'LlK 

- J;irnz gülümscyinlz cft'mlim, 

Bu merkez, bütün hastanelerin Yukarda .söylediğimiz gibi kan likeleri iç;nclc kJ kıjmeti çoic Lü -
Jmdadına yeti3ir. Şurada bir kadın dört gruptur. 4 üncü grub kana yüktür. Çilnkü askeri cerrahıu·J o
mUtlıiş bir emorarjiye tutulmu§ öl grup O da denilir. 1şte bu kan leh. nun O)'llıyac.1ğı rol pek kıyrf' c:tlı o
mek üzeredir. Ötede bir lıa.stanm likesizcc herkese nakledilebilir. HiG lacaktır. 

- l\Iahsıa ynııma<lım efendim. Tnblonun hcıi gc,·scmij. 

- r.:ı Jr:ubr gürültüyle yt'mek ycdiJinİl;e güro şnpırtı~, h:ırt nr . 
f;.estrnnın tempo una uyclursnnrz! - Fransız karikatürü -

Bayan - ~lisafirler geldiği za. 
m:ın miiCC'\ her takınarak hizmet 
etmen doj;ru değil. 

- Şt'msiyenizl ödünç n-rdiğin lı için fC'l}Ckl<ür ederim. Fakat ~a-
IJ:zmctçi - tı,a1. cttifrinlz için , 1 . 1 tu ı · ., 

ıum a ,;ı m ne< ır. 
• .. ~ ... •;:,ür c :Jnıim. r.ti :ı.rlrleriniz pel• ., ~ .. • 

1 
- l.-Ç ~un zarfında ıallc crlllm t'zsc p:ı.tl:ım11 <1 1 için benim buldu-

. .. ,ııiH~li 1.imsc l~r <~C'~il g:!liba? - b' 1 ·r 
· ı..'um ır ıı~~ · ... - Frnnsız karikatürü -

'\? ıa ~ m u ır 1 '"'iY 

Kiracı, aylığı almak üzere ge
len ev sahiblne çıkıştı: 

- Dar.1 lrnlbur g· ... ı ol·nu". ka" 
-;ündür her tar"; a ':ıyor. f'cıya -
m!z mahvc ' .lu. Eu hal daha ne 
1rndar c!cvt'm edecek? 

Ev sahibi omuz silkti : 
- ~e bileyim ben? Rasathane 

ye sorun? 

UkR ~~rüş 
- Karım yanımda değilken bil 

yük bir noksanlık hissederim. 
- N'ey'n nol:rınnlı&~nı? 

- Neyin olacak, göri11 rahatı 
denilen şeyin noksanlığmı ! 

l~a!.Ir.'l - Atlın. ~::.b:mm n:lı, a ılrrsin ,. 

l\falnun - Sizıl :l ıl~ lı.ıfı: ::. ::::.n hi.: <'S"r J·o~c. Grr ~efasmı.la. ayni 
c;uall c;onı:rorsumı7. ? - Framnz karikatürü -

' 'ı .\ [inirnini vavrunuıun ~ıhhati' 
diişiiniinÜ7. Onlara çocuk •:ırlı:ılıı

rının kraliçesi olan n en i;yi imal 
cdilıııi~, en fA7.ln tekemmül eıt i

rilmi,, en sıhhi nr:ılıııyı nlınız. 

Yeni gelen 19:.rn modelinin 50 den 
faılıı çeşitli vıırılır. llcr ycrclen 
ucuz fi a t ve ıniisnit şnrtl:lrl:ı yalnı z 

Baker mağazalarında 
Luhılıilir~in iz. 

YEGANE i 
ÇA RE 

N E O K A L hl i N A\ 
d·r. 
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100 
siyahlılar ! 
Alman gizli polis teşkilatmm 

. en güvendiği fedaileri 
Almanlar tarafından işgal edilen 
şehirlerde Hitlerin ziyaretinden 

evvel nasıl tedbirler ahnır 7 

~da, Ut11onyalılann istik141 miicadtTtn yafJl1TtT01ı 1ın muharebt 
"''Ydtmtndon alınmış 1*' taşla tJÜ cuda ıetirilın abidı 

._ ~ ...... lhfllal anlata 
f._ ~ lb ....._ meem11M111 • 

'ıltt ec11Jorus: 
tt -,.,._ ~ba sabahı idi. Tlbdt
~ tbdformaJr, pttlkJQ .,. 
...,_ it"°' btyıkh bir adam ka .. 

~ ~ Ba adan mefhar 
ıt. ~ lflınmıer'dl Hltlerln her 
dekf llll1t uzatan adam! Berlln
l!ılJa'hıf ,,, to~ t91kll&tmm bqmda 
8ı '1ter Buch'll bıralmnltL 
~ cfa AJmu pu tef1d1L 

~~=~·karar-
~ (0 blereai) tefldlltmı 
t1. '- ıısun zaman idare etmJe,. 

~ S. -...,::_ 1ılz. llerted• otomobili &. 
1"'1 ~ llJ1Dlf olan Hlmm
~ ~ dolra atıratle g6t1lrL 
~!llbnda en emniyet etttii 
°'1ıı-_ ~ Relnhard Heldrich 
hlt ~ Bu adam Tatar yUsIU Alman gizli polis lışkildlını tlindı 
~~ Arbduı selen o- tutan adam: Himmltr 
~~ <Ytıs 11yahlılar) dan bir 
'~YC11ddu. (YUs atyablılar) AL devam etmf§tl. Halleri en ufak 
~ »oUa teeldlltmm en sil - mikyasta ,Upheli görülen lruıanlar 
~ ~ mlltep1tldl bir klltle halinde tevkil ediliyorlar ve 
'Ve ~ ~lar partl iclnd• rejime bir yerde toplanıyorlardı. (YUs 81-
e~~· ladakatıerl Ue temay1lz yahlılar) m fevkallde Ç&lJllDalarma fS· Bunlar rejim.in adeti rağmen i§ zaınanmda bltfrUeme -
ı:lteı..t • Bunıann en mUhim va mlftL Memel radyosu Hltlerla ıeh-
1~ lllt1ertn seçecefl yerlerde re çıkmak llzere oldufunu U1n e
~- ~Yet tedbirlerini al - diyordu. 
~ Bu sırada Hltler, Deul9cbland srrh-

... 1ıı... 7 llenıelde yapacak.lan L lısmm kumanda klSprOallnde ayak_ 
~~ Clll atın evvel Pragdakl ta duruyordu. Etrafmda erkAnıhar
-.~ ... '-ıaruı ÇOcuk oyuncafı me blyeal vardı. Oenç bir bahrlyellden 
s~ Çtlnldl buranm yerli dllrbUnllnll lltedl. Bu gereften <ı<>k 
~~ t-..~ann ve emri altmdald mntehassia olduğu heyecanından 
fhtthtt ~tı, lllıumlu gördllklerl pek kolay anlatılan genç bahriyeli 
h-. tbııııt~lert evvelinden itti - 'sert adımlarla Hltlere yaldqtı, dtlr '1 ~ bUniloU verdi ve bir adım geriye 
~) bıe eı-, lebrln meehur (Kara çekildi. 
~~)er~ yerlepıes ilk lif DllrbUnll alan Hltler onu gözlerL 
l!llt oı.ıı tarafından taUlm edil • ne götUrdll ve tehre baltmağa bq
~ .._:Phelt 9111U) llateslnl ladı. 
~ hQ ~ obnuetu. Çok kma atı- Alman ukerlerinln çizmeleri Me 
~ liladen IOIU'a polli met yollannr döverken, IJtvanya -
~ teltıtn Mrt bUcatma ıun merkezi Kaunaada bllytlk bir 
fat. ' -.e lrltı'e baltnde tevki- beyecan blllrllm sOrUyordu. Halk 
l'~-.U. korku ve hayretten lj&fkm bir hal_ 

ll'ııp ftJaa.t .,.. lıihan)'alstu anıp deydi. Şehir aatt~ bir Iual haber
dı. ~ ~ mtla""llar • terini alıyordu. Kardeılerl, evllt -
doı, ~ ~ JOla, icl- en- lan Keıaelde kalmll olan analar, 
~ 'lılı- Ye ~ .. brdetler poUa komllerWderlne ko 
Ve~~.~· .-...u. Ba ara1- .tayorlar ve. ~dan haber al-
1~. 

9

-.r ........ •••i llrt ..... ,....,.Jardr. Btltlln bu he
ıırraa ~ ~ ,. .. yecan ve gUrtlltUnlln arumda, uu 
cıırııe. -...... Jt.ıt.,_ erkekler ve b- )lir ceQl'eÜe sülWDafa ufratıldr. 

lfaan... ta--. it halele btltb Lltft.Wa vatandat-
0laıa hrda ~ _..._ lllal edilmlf larmm be1fıılerlnl V tek sualin 
11dt ~ tr.aler Ulrer, ılvll, CJO- brJnaladll1 belli oluyordu. 
ır,~ do •ti~ b01'lk bir "Kemleketlmla ele Çekoslovakya 
htııf ~ ~ IA•eacla bir dl mı olacak!., 
ıırrı hctııe ~ Ba, ı.tn.an,._ Halt, ortasında, Utvanyanın gL 
'-ltet1e dol:= lenıltiydl ve ı içi riftiği blltlln latlklll harblerlnln 
llı~ tevki!· cereyan ettiği meydanlardan getlrl-

atı lababa kadar (DıtJamt 12 incid') 

HABER-Aktam POI._ ' 

Olltı vt soldan ilibmm: Har4l, Tiron Povır 111Annabılla.1.orıl, Aşa lıda: Tiron Pot1tr vt Lorttla Yunı, Tiron,Norma Sırtr vt Son111 HnS 

Birbirinden nefret eden sinema yıldızları -·---s=....,; _________ ._. _______ s=----~-----., .... _,,_, ________ _,______ -- ,_, ~ 

Holivutta en büyük geçim-
sizlik sebebi aşktır ! 

Hayatta hiçbir şey n:~A ... an ar güzel ve parlak 
değildir ; bu güzel başların iç_inde hased, kıskançhk gibi 

kötü duygular iyi duygulardan daha çoktur 
Her mealekte rekabet hiui var- etmek ıstırannda bJanlardır .. keaçe muhakka tel&kld ediliyor. J an Xravfordu c81gede bırakmak, 

dır. Meslektqtar daima biribir. Hepsinin linlrine dokunan bir du. parlamaama mini olmak bulundu. 
lerinden daha parlak, daha muvar- dil§maru vardır. Ve buan bu un· Fakat biı1denbire Tiron Poverin ğuna Jan Kravfordun üııaAı var· 
fak, daha yü'ksck olmak arzu.unu atklrlar aramdaki ceçlmsizlikler artık Loretta Yungu aramadıiı dır. 

beslerler. Bu arzu ve istekle bir pek eJki zamandan ba§lamııtır. &örüldü. Artık onun yanında gö· Virjinya BNk'e gelince o da 
çok kere il z ü 1 ü r 1 e r. ken- Meseli Lorel ile Hardi meıhur rülen kadın, sevimli Janet Gay. Jan Kravforda dÜJlnandır. Çilnkii 
dileriıiden daha yüksek bir mev· bir çifttirler. Bütün dünya.da be. oor idi. Kravford onun ilk filmlerinden bi-
kie ve töhrete. ulqmıı bir arkadaı yaz perde üzerinde onlan görüp Loretta Yunc kendiaine yapılan riyle milthiı ıurette alay etmiıtir. 
lanna 'kartı kuvvetli bir kııkançldt te aevmiyen yoktur. bu hakareti affetmedi. Ve yalnız Maden Ditrihin de ~Upnan ol-
beslerler. Onlar biribirlerini itmam eder- Tiron Povere darılmakla kalma· duiu bir artiıt vardır. Bu artist 

Her sana't ve mealekte bu ap. ler. Lorelsiz, Hardi veya Hardisiz dı. Meslektqı Janet Gaynorla IC. Meri Oberondur. o. •Allahm bah-
ğı yukarı böyledir. Lorel minaa~ bir komikten bq. Jimı aabahı kesti. Biribirlerine a- çeleri,, fılmi çevrildiği J&QlaJl 

Bilhaua ıinema lleminde bu ka bir fCY delildir. Onlar bil"1n leıiye danlmıflardı. Fakat gllnün Maııe:ı:n elinden, çevirmeaial çok 
lalbnçlıldar, kinler çok daha mavaffalayetlerini, oyunlannm birinde Janet Gaynorun lda bu p- iate.ııği bu 1"- ,.• a1mağa çok ça-
kuvvetll ve bu yüzden dofmut o- biribirine uyuıundaki ahenkte zel ve vefuız 1evgiliyi bir bafka- bal&mıJ, muvaffak otam•nHttır. 
lan dütmanJıklar daha keskindir. bulmaktadır~r. Eter içlerinden ıma kaptırdığı görüldü. Buna rağmen Marlen Ditrib o
Çünkü sinema ileminde hiç bir biri hasta olursa veya her hangi Artık muvaffakıyet Buzlar Pe. nu affetmemiıtir. Oberonu kendi· 
f(Shret sağlam bir temel üzerine bir ıebepten dolayı ıinema haya - riai, Sonya Henideydi. linin en büyük dtifmaıu adettiil 
kurulmut değildir. Ve büyük bir tından çekilirse diğerinin angaj. Şimal memleketlerinin bu san· &ibl kendiai de onun büyillı: bir 
reklamla baılamq iyi bir f(Shreti man bufması pek mil11dll, IJ:ieta ıın kızı Holi·ruda gelince, Tiron ldüımanıcbr. 
yıkmak, becerikli ve sistemli dedi. imkineız olur. Poverin kalbini çalıvermiıti. Ar· Meri Oberon'a gelince, o yaL 
kodularla pek kabildir. Halbuki bu iki ·meghur komı'lt, tık, patinajcı kızı onsuz görmeğe, ruz, Marlen Ditrihden değil, hep-

Bunun için sinema yılcbzlan birlikte halkı gilldUrdükleri sıra- ona patinajcı kulU raıtlamafa ıinin biribirinden kötü oJdutunu 
ıtildyolarda kendi haklarında aöy- da için için biribirlerine kartı kıa. imkln yoktu. Bu defa da Tiron alenen söylemekten çekinmedili 
lenilen sözlere kendilerine uzak • kançlıkta mütevellid bir kin duy· Pover mütbit futulmup b~nzlyor bütiln Holivut kadınlarından nef· 
tan veya yakınd•n taallQlıc eden maktadırlar. du. ıret eder. 
meselelere fevkallde alikadar o- Bilhassa Hardi, arbdqı Lore. Janet Gaynor, Bmlann perili Mey Vestin de hayatta ea çeke· 
lurlar. li çok kıskanır ve ondan nefrete- iaml Terilen rakibeainden nefret mediği iman Marlen Ditrihtlr. B1r 

tyi bir angajman bulabilmek fi- der. etti. Onunla bozuttu. Her yerde o. cazeteci, Madene, Mey Veat hak. 
gilranlar için olduğu klldar onlar Bu ilk filmlerini çevirdikleri nun aleyhinde konuımağa bafla- lıcmda ne dO§üacli1ğUnil 90l'dulu 
için de mil\küldür. cilndenberi böyledir. dı. tıte tam bu ıırada Trino Po- saman: 

Her gün yeni mütkül&tla karıı· Bir çok kere bu mqhur çiftin verin bir yerde karar Jalmu kalbi ••-Mey Veat mi? • .Affedeni· 
taıırlar. Her gün bütOn hücumla. biribirin:ien aynldığı hav&dwi ve. bir bafka tarafa doğru kaydı. Bu Diz. Onun hakkında bir fCY liyle
ra mukabele etmek için hatır ve rildi. Fakat onlann 11rf maddi defa artık ~nu Annabelluu ı"&-- yemiyecefim.. Çünkü on~ kim 
hazırlıklı olmak mecburiyetinde· menfaatleri yüzünden tekrar ba- müyorlardı. oldupmı bilmiyorum.,, cevabını 
dider. nıtıklarıru gördük. Daima ve dal. Her 4aJdb bu cüzel kadmm vermiıtir. Ve hakikaten bu pek 

Bundan bqka da, bu cUsel ka. ma beraber oynamaktadırlar. Bi· pepndeycJL Terkedllen ilk üç ap bir tcYdir. 
dınlar ve ertWcler araınnda aık ribirlerini hiç sevmedikleri halde ıevcUW andan n Annabelladan Mey V eat, kendi heaabına Mar
en bilyillı: ceçimiizllk •bebldlr. 6milrlerinin aonuna kadar hep lMSy. nefret dyorlardı. Son samanda lenden nefret ede dunun, ona dllt 
Aık kavcalan, aık nlsbetteri, le beraber oynayacakları da mu • onun Tlron ~erle eYlemntle man olan, onu çekemeyenler de 

afk rekabetleri ve nihayet aynlık· hakkak görilnm~kte.dir. kalkıp elbett9 Jarı KOrayı da bu va~r. Onu en ıevmeyen lnaan, 
lar... Annabella ile evleneceii haber hiddet Ve nefftt edenler aruına Maryon Daviıtir. H6nt'üıı met· 

Yılcbzlann rekllm tefleri. biL verilen Tiron Poverc celince, o 'ka.tmıftU. reıi olan Maryan :O.vil. ll&at'Un 
ha.sa bu aynlıklar lberiad• çok mütemadiyen ka:hn arkacı.§lannı Jan Ktadorcl da Norma Şerer- ; guetelerlnin birinde bite Mey 
dururlar, on1an berkne ilin et • değiıtiren bir delikanlıdır. Tabii den nefret eder. Sebebi de onun Veatten bahsettirmeJDittlr. o 
mek ıuretiyle &likayı, utırap ~u. onun her arkadq delittiritl bir lrvinc Talbergle evle!Jmit olma- Mey V eate böyle yapmııtır. Fakat 
yan yıldızın ve ya rakibesinin ü- diltman kazanmuına sebebiyet 11dır. Sinema müesseselerinin mil- onu da ıcvmeyen varda. Bu iıwan 
zerine çekmeğe gayret ederler. verir. ilk defa o , mütemadiyen him bir direktörü olan bu adam- 'Norma Şererdir. Bil bGyllk ~ 

Holivutda artiıtlerin hepli, ZL J Loretta Yung ile görünmekteydi. la evlenirken gayesinin, bütün kir Jan Kravfordun 'kendisine 
man. zaman kendilerini müdafaa Aralannm pek iyi o14ufu her- ltlidyolarda birincl rolleri ahP. / lDı"°"" ıa. ifldtlı). 
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Solda: Tekirdağlı -Manis;lı gtfreşi kati neticesini belli etmeksizin uzayıp giderken .. Sağda: Ayni giireş-çilerin başka bir numarası. 

Taksim stadındaki güreşte Fener stadındaki şild 
-= zııw;a awıı zwwwa,,,....,____ zzwwwz awa---==-~ -~ı:::wa aıws,,,_.ıa:wwws zwwwa ==sz z:wua,,-Paıws 
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Tekirdağlı ile Manisalı Vefa Hilal ile 1-1 
kaldı berabere kaldılar berabere 

... j 

Böylece, profesyonel güreşlerin "malün1 
neticesi !,, bir kere daha tecelli etti 

........ --·--- Bu sürprizli maçta Hilalliler ilk devreyı 

Köşeba.5larında yol keserek ve ziyade nazarı dikkati eelbelmiştir. 

göze batan nfişlerlc yapıldı, yapı-ı 1 saaf can sıkıcı bir şekilde itişeıı. 
laeak diye ortalığı velveleye veren pehlivanlar da arayı umumiye ile 
Manisalı Halil - Tekirdağlı Hüsc - berabere bağlanmışlardır. Öyle ya! 
yin kar§ılaşması dün Taksim sta_ ''Ne şiş yansın, ne kebab.,, 
dmdaki ringlerde oynandı. Amatörlüğün bütün sporlarımız 

Ve bu karşılaşma da bütün pro- için ciddi bir cephe sayıldığı şu 

fesyonel güreşlerin "malüm netice- günlerde başlıy:ın bu hareketler 
si!,, ile nihayetlendi. 

Hakikaten hiç kimsenin ciddi bir 
gözle bakmaya kıyamadığı bu gü
reş bUtun tahminleri alt üst etme-

susacak, su.sturulacak kadar açık 

bir mahiyet taııımnktadır. Dün, gü
nün bütün müsabakalarının bera - _ 

1 
berlikle bitirilmesi işin içersindo ~ • 

meklc bUyük bir isabet göstermiş ne mühim şeyler olduğuna bir de~ 
ve burulan sonra yapılacak müsaba. !ildir. 
kahrın ic; yUzünli bir keer daha or
taya atmıştır. O da §udur ki: 

Bizde, açık havada karagöz oy -
nn!Jrulk istiyenlcr memleket sporu 
nnmrna tecziye edilecek mes'ul şa_ 
hısi.lr halindedirler ve onlar da bu 
işleri organize eden kimselerdir. 

Bu böyle olduktan sonra güreşin 
oyun bakımından gösterdiği safaha 
tı hulasa, ve nakledelim: 

Hüseylnin zorla, Manisalının kaç 
makla uzattıkları ilk dakikalar ça
buk geçmiş ve gürcıı ayakta devam 
etmeğe ba5layıncn mırıltılar, yerde 
aksedince yüz bun.ışturmaları pek 

H. N . 

Şikat gelecek 

Haber aldığımıza göre geçc.ı 

seneki güreşleri tertip eden Asım 
dün Almanyaya gitmiştir. Meşhur 

pehlivanlari:lan Şi'kat orada bulun 
duğundan kendisiyle bir mukave
le yapacaktır. Bundan başka bu 

sene Hindistanda Raca Rinci is
minde bir pehlivan ile Estonyadan 
da profesyonel pehlivanlar get:C
tecektir. 

lstanbul Bölge kupası maçında 
~ ~-- ~~ ........ .._, ~-=- ,,_.,, ,_, .... Jt:wa,,,,,,,,,,,, 

Bey•erbeyi, Anadoluhİ!!;arı 

~ 

I 

Güreşten başka bir manzara 

1 - O üstünlükle bitirmişlerd i 

bir enstatmıe 

Futbol şild maçına dün Kadı
köy sahasında devam eı:füdi. Bu 
haftanın yegane müsabakası Hiliıl 
ile Vefa takımları arasında idi. 

Son zamanlarda sürplizri netice 
ler almakla iştihar eden Hilal eki
bi dün de kuvvetli rakibiyle bera
bere kalarak meşhur sürprizlerine 
bir yenisini ilave etti. 

Bu müsabakaya iki taraf da şu 
§ekilde çıktılar : 

H ilal : Mura t - Akif, Muam
mer - Sua t, Zeynel, Cevdet -

Genel direktörlük kupası maçında 
-. - zwwwa~ ,,_, - ~ ~ -cwwwz .........-

Kasımpaşa - Galataspor 
1 cJ c, ı..ı l ' 

muhteliti Topkapı - Arnavutköy 
muhtelitini 2 -1 yendi 

Şeref stadında milli küme ma. 
çmdan evvel yapılan Beden terbi
yesi genel direktörlük kupası maç
larında, şimdiye kadar oynadığı o
)'Unlarda canlı ve topluluğu nazarı 
dikkati celbetmiş olnn Topkapı Ar_ 
nnvutköy muhteliti ile Kasımpaşa 

Galataspor muhtcliti kar§t karşıya 
geldiler. Hakem Eşref Tevfik Mut

lu. 

BiRlNCl DJ.j\'RE : 

Lutfi, R üstem, Hakkı, Salim, 1V' 
uf. 

Vefa: Az.at - SÜieyman, St 
fer - Şükrü, Lutfi, Namık - rl 
cip, Sulhi, ıVLuhteşcm, Abduş, p..d 
nan. 

Oyuna Hilal başladı ve üçUn' 
dakikada Raufun attığı bir fril.-İ~ 
ten birinci gollerini kazandılB 

Bundan bir müddet sonra V efl 

dan Abduş sakatlandı ve oyundB 
çıktı. 

Vefalılar Sulhi ve Muhtcşe 
vasıtasiyle yaptıkları birçok akıll 
larda netice alamadılar ve deoJf 
Vefanın hakimiyeti altında Hil 
lehine 1 - O bitti. 

İkinci ldevrenin ikinci .dakik 
sında Sulhi beki atlattıktan soıı 
eşape bir vuruşla beraberlik gO' 
lünü yaptı. Beşinci dakikada yit! 
sulhil ikinci golü yaptıysa da 111 

kem bunu ofsayd addetti. 
Bundan sonra oyun Hilalin t' 

tük akınları ile ve V efarun bati 
miyeti altında devam etti. 25 il1 
dakikada Hakkının bir şütünü & 
rek ve 28 inci dakika!:la SulhiJ1l 
güzel bir şütünü Murat kurtar&: 
Yine 36 ıncı dakikada Raufun at• 

ğı frikik direğe çarparak geri çr 
kildikten sonra maç başka gol c 
madan 1 _ 1 berabere bittiğiııd' 
bu karşılaşma gelecek haftaıar0' 
tekrar edilecektir. 
~~~~~~~~~~--_./ 2 - 1 mağlup etti 

Deı11irspor, Kadıköyspof u 11 - 1 yendi 
Beden Terbiyesi kupası için yi nihayet ikinci devrenin orta-

iklncl küme takımları arasın -
da •tPrtip edilen ıntlsabakalara 
dUn Şer,'! va Kadıköy sta.clların 
da devam eılildl. 

!arın.hı. soliçlcri vasıtasile bir 
,;;ayı kayrtcderek maçı kazandı

lar. 

AtO~tü~liif\1 

Kasımpaşa - Galataspor muhte
liti cenahlar üzerinden yaptığı hü_ 
cumlarla oyunun cereyan şeklini 

kendi lehine çevirmeğc muvaffak 
oldu. Bir aralık Kasımpaşalı :Mur
tazanm sıkı bir şütü rakip müda
filere çarparak kaleye girdi ve bu 
suretle Arna\'Ulköy - Topkapı muh 
teliti mağlüb vaziyete düştü. Bu 
golün üzerinden pek az bir zaman 
sonra yine ayni oyuncu bir gol da_ 
ha atarak takımınm ikinci golünü Basketbol 
de kaydetti ve devre 2-0 bitti. Halkevi T urnuvasınıl-, 
tKtxcı JJl':\ 'RE: Dün de Devam Ediid• 

Kadıkıiy ~tadındaki Demir • 

Şeref stadında Beylerbeyi ile spor - Radıküyspor mtisabakası 

11 Alhn Çivi il 

Haydarpaşa 
müsabakalan dün 
sahasında yapıldı 

Anadoluhlsar takımları Sami _ başınoan sonuna kadar Demir_ Haydarpaşa Lisesi sahasında 
nin baJ(emliği ile karşılaştılar. sporluların kahir Ustlinlilğü yapılan Al~ın Çivili atma ve atla
Her ikl dEJ".·redo hftkim oynıyan altında geçti ye neticede Kadı- ma müsabakalarmda alınan neti
fakat rakip kalecinin mUkem - l'öyliiler bire karşı on bir gol . celeri a§ağıda veriyorum: 

mel kurtan.5ları ylizUnden ili~ le mai'.';H'lı.> oldular. 11k devre 
kısm1 solsuz bitiren ncylerbc_ 4 _ 1 nihayetıenm1'.]ti. 

Memleketin ilk kapalı yüzme havuzu 
Afıkarada ınerasimle açıldı 

J:f..~ !'.·keU·-"lzfo flk 1.ıapalı ytı::me 1ıavıı:ıı o?mı An1;ara Pi. 

sitıinfo in§catı rıihayetlenmiş ve l.il.Jat resmi dibı yapılmıştır. 

Ytt1.a.rila; '11ı.cmlcl;ctimizin bu modern spor mahallinin fo. 
toöı-af ı aöriürr.ektedir. 

KATEGORİ : I 
Gülle a:. .• ı.a : 

1 - Arat Beşiktaş 
2 - Şerif B. H. E . 

3 - Bülent D. L. 
4 - Mehmet H . P . 
KATEGORİ : III 
1 - Muammer R. G. 

(Y. R.) 
2 - Necmi D. L. 

3 - Hayri O. O. 
KATEGORİ : IV 
1 - ihsan Ş. T . 

2 - Kemal ist. L . 
3 - Stavro S. II. 

Uzuın A tlama: 
KATEGORİ: I 
1 - Halit D. L. 
2 - Vedat üniversite 
3 - üçtek Zograyfon 

KATEGORİ: IV 
1 -- Yaşar D. L. 

2 - Şerif D. L . 
3 - Kemal H. P. 
KATEGORİ; I 

13.10 
12.20 

11.62 
11.61 

13.22 

12.50 

11.84 

12.86 

12.00 
11.89 

6.31 
5.95 
5.78 

5.78.5 

S.62. 
5.31 

Disk Atma: 
1 - Arat Beşiktaş 
2 - Bülent D. L. 
3 - Tevfik K. P, 

KATEGORİ: IV 
1 - Fuat G. S. 

(Y. R.) 

2 - Ulvi II. P. 

3 - Kemal ist. L. 
KATEGORİ: III 
Cirit: 

1 - Fuat G. S. 
2 - Kem:ı.l !st. L. · 
3 - İhsan Ş. 'ı', 
Oç Adım : ' 

KATEGORİ: I 
1 - Halit D. L. 

38.4•l 
34.lCi 
34.07 

34.24 

31.65 

30.45 

41.72 
41.61 
41.53 

' 13.36.5 
2 - Vedat üniversite 12.67 
3 - Feyyaz B. 11. E. 12.30 
KATEGORt: lII 
1 - Şerif D.L. 
2 - Yaşar D.L. 

3 - Sevki H.P. 

11.97 
ı 1.61 

11.57 

İkinci devreye daha canlı ve düz- Beyoğlu halkevinin tertip e~ 
gün başlıyan Arnavutköy muhtcliti tiği basketbol turnuvasına d 
St:ıvronun ayağından şeref sayısı- de evin spor salonunda devaxtı' 
nt kazanarak sahadan 2_1 mağhib dildi. Alman neticeler şunlard1f 
ayrıldı. üçüncü katagoride; Alman 1 

Hakemin idaresi güzeldi. sesi Rumelihisara 7--69, Kab::ı0 
F tb 1 . taş Kurtuluşa 21-27, Yılmaı 

0 U Q a j a n 1 Galatasaraya 22-15 galip gel 1 

Orhan istifa etti ' İkinci katagoride; Galatasııfj 
takım1 mühenclis mektebini 31 

Istanbul mıntaknsı futbol aja 24 yendi. 
nı Süleymaniyeli Orhan Öktem Günün en mühim müsaba){ll 
belc<liyecleki vazifesinin çoltlu- sı birinci katagoride ve geçe 
ğundnn, ajanlıktan istifa et • senenin birincisi J<asırga ile) 
miştir. ~levsuk bir menbadnn ne geçen senenin ikincisi 130: 
öğrendiğimize göre, Orhandan kurt arasında idi bu maçı da ı; 
boşalan ajanlığa 1stanbulspor- srrga ekipi 31 e karşı 41 say! 
lu Kemal Halim getirilecektir. kazandı. ..........-::: 

L 

------''---,.-.. ~ 
Muhtelitler maÇtridan lıeyecanlı bir an. 



Sağda Fener kalecisi 1Jüsa11ıedılinin solda Beşiktaş kalecisi Mehmet A li11in iki kıutarışı görülıiyor .. 

Beşiktaş Fenerbahçeyi 3 - O yendi 
Fenerliler mağlOp olmalarına rağmen - Fenerlilerin mağlObiyetine muhaciin-

nu hakim bir oyun oynadılar lerin bozuk oyunu sebebiyet verdi 
8.Iak n. haftalardanbcri merak ve Oyuna Beşikta§hlar başladılar. §erek tehlikeyi kornerle bertaraf 1 muavin hnltı iki şe;i tatbik imkan 
ları a ile beklenen milli küme maç_, Ortadan Fener müdafaasını yarmak etmclt istedi. Çekilen kornerde Be_ larını aradı: 
6 

b nın en hararetli ve xnUhim mil- istiyen bu ilk hücumdan sonra Fe- giktıış sağ açığının nefis bir tıekil- 1 - Soldan Basri üzerinden ak.. 
a. a akası, Fenerbahçe ile Beşiktaş 1 nerin muavin hattı vasıtasile Be- ~e havalandırdığı topu, Nazun iyi mak istedi. Fakat Hüsnünün sert 
~rnda Yapıldı. şiktaş 18 i içersine sürüklediği top, takip ederek Hüsameddinin kapıya.. ve enerjik girişleri önünde topu 
~ u tııUnasebetle Şeref stadında Şabanın yavaş bir ııütu ile M, AlL :mıyacağı bir köşeden zamanında ·ve teslim eden bu gencin, ayrıca Be -
M. :ı.çı takip için 6000 kadar bir se- ye kadar uzandı. Sarı lacivertliler, l1afif bir kafa vuruşu ile F'cner ka- ııiktaşm genç muavini Hüseyinle de 
l'i::~ kalabalığı toplanmıııtı. Bu se_ top kontroluna mani olmıyacak de- lesine soktu. Dakika: 4. mücadeleye mecbur olduğu anlaşıl-
tl.ct 1 kalab:ılığı arnsında sayın Ha- recede hafif esen rüzgara karşı oy. Sahadaki tedrici Beııiktaş baki - dı ve bu cephe sukut etti. 
huıYe Vekili Şükrü Saracoğlu da namak mecburiyetine düştükleri 1- miyetinin bir neticesi addedilecek 2 - Sağdan yürümek istedi. Fa-

allnuyordu. çin derin paslarla çahııan rakiple- olan bu golden sonra Fenerliler 10 kat bu tarafta da gerek lbrahim 
6a :_aya evvela B~iktaşlılar, kı- rine boyun eğer gibi bir hale gir - .. dakika kadar topu kendi ayaklan- ve gerekse Feyzi Şabanın zayıflı • 
Çcuı fasıla sonunda da Fenerbah_ diler. Fenerli Reşat, llakkı ve Nt1zımın arosmdatı topu uzaklaıtırmağa ra- na bağlamakta giiçlük geçirdiler. ğınr hesaba katarak tamamen Na_ 
1cetıı.er çıkarak sahada dizildiler. Ha Açıklarla ba.,lryarak Uç ortanın lışıyor. Nihayet san • lacivert muavin hat- ci;i marke ettikleri için bu Umld de 
~Şazı Tezcan seri hamleleri ile biten iki üç hü- tı seri bir tempoya tabi olarak oyu_ beyhude oldu. 
~ llcta15: l\f. ~I • HihnU, İbra.. cum Fener mUda.faa.smı epeyce sars nun sıklet merkezini rakip nısıf sa- Muavin hattı ne yapsın! Bir de 
)'atı • llüse~in, Bedii, Feyzi _ Ha· tıktan sonra Beşikta§lılar sağdan haya intikal ettirdiler. Reşadın ve ortaları beslemek arzusunu hisset-

}.'~ lfak1cı, Nazım, Şeref, Eşref, Hayati ile yeni bir hUcum dalın ta bilhassa Ali Rizanın knr§tlarmdaki U. Fakat Sethazer! Meğer nçıklar-
!!tt ttbahte: Hüsameddin • Ya- zelediler. açıklan felce uğratacak derecede da yine bir şeyler varmış. Üç orta 
~hlb • Ali Rlı.a, Angelldls, M. BlR1NC1 GOi. harikulade oynamalarına merkez onlardan daha beter çıktı. 
l1asr1. • 2''acl, Şaban, Yaşar, Esad, Hayatinin topu kontrol imkanla. muavin Angelidig de iyi yer tuta - UZAYAN' FE:SER HAKİMİYETİ 
-.....____ rını aradığı bir esnada Reşad yeti- rak faydalı bir tesir ilave edebili _ önünde Beşiktaş güzel bir sistemle 

• ı yor. Bütün bunlara rağmen forvet "dayanmak" a başladı. Şerefle Hak 
!'nkarada _ya,eı lan hU8U~i maçta hattı "tablo Sf.lyrCden hayranJa.r,, kının müdafaaya gelerek "ka,ah. 

l3e_y_k _o z- : K--u r- t u ,-u ş ~:ut:.p~~ı~~::n::~~ ;:ne;r~:z·: ~,, :!~~:zu:::v~~:~:;ö:~!:~ 
nah muavinlerinin saha ortaların - rahat bir şekilde toplamasını mUın 
dan kaparak ıvıra kıvıra yarattık- kün kılıyor. Ayrıca esasen manc -

~
fu u h t e ıı• tı• 3 -4 ga ı ı• p ~ lnrı iki üç değil, sayısız pozisyonlar viyatı pek yerinde olmıyan Fene -"'.lJ ,.-. • -...ıa.. ortadaki mahud çukura saplandı l\IU,\l\Dlt.'R OLGAÇ 

il.le Fcnerballrc11i11 reisi ı·c l/aridye ııc kilimiz Saracoğlıt Fcn"r kaplam 'kaldı. Bu müddet zarfında Fener (Dcııamı 14 föıciide) 
cu 

8 
ara, 9 (A.A.)-Ankaragü- de favüllü oldu. Hakem öme- Rcşal ve miidafi l'aşara iltifat ediyor. -------------

lcaıa~ında ikinci karşılaşmasını rin fazla müsamahakar davranma lzmirdeki milll küme 
Gc

11 
t11k bir kütle karşısınlda sı, aldıkları yaraların tesiriyle sık ...... -- _ --- - - - -~aç~ 

bu11tç erbirliği ile yapan İstan- sık yere yatarak kıvranan oyuncu 
lıt ta~ ncykoz - Kurtuluş muhte- iarın adedini arttıryordu. 
'oıır ıll'lı, büyük bir mücadeleden Hatta, bu lüzumsuz ı .. ~rtlikten 

h.a 4 • 3 galip gel.di. dolayı fazla gerilen asabına hakim 
(llt' rr•• 4 • 
0 

':'un evvelki maçta sahayı olamıyan, Gençlerbirliği sağaçığı 
la ltıa ~1

1bi oldukça mühim bir fark ile Beykoz • Kurtuluş sol muavi
ko~ g fıp olarak terkeden Bey- ni arasın.da bir müddet için boks 
Jcu · kurtuluş muhteliti, bugün- maçını andıran yumruk mücadele 

Ilı~ ~a~tan muhakkak galip çık. sine de şahit olduk. Bittabi bu ha 
kat ~Çın çok azimkar oynuyor. Fa dise, çok temiz ve dostane bir ha
lllıt'-\,lcnçlcrbirliği de aynı suretle va içinde başlıyan maçın nezahe· 

ıı;ilhcı tini ihlal etmiş ve hazır bulunan· 
taraf eden geri durmuyor. iki ların teessür ve teessüflerile kar 
dar , .. rrı .. uhacimleri de kaleye ka-u şılanmıştır. 
li.i .. ~Udükleri akınlardan bir tür ••Ctıc 

1 
Netice olarak, bu devrede, biri 

81ttetıc c .~ amıyorlar .• Maçın, bu penaltıdan olmak üzere Beykoz -
t<1r2d ' suratıi ve heyecanlı bir Kurtuluş muhteliti Tanaşın aya
bitli ~~ devamı esnasında Gençler- giyle ikinci, ürüncü ve Şahabın 
h' gı sağ· . M ·v• • 
ır f ıçı uzaffer elde ettıgı sıkı bir şütü ile de dördüncü sa-

fllıtı.ı~r~~~tan istifade ederek takı- yısını yapmıştır. Buna mukabil 
Bcyıc 1 

• &ayısını yaptı. Fakat, Gençlerbirliği de takıma sonradan 
bın okzlular, çok geçmeden Şaha- iltihak eden Alinin muvaffakiyet· 

&ı 1 b" say
18 

ır şutu ile beraberlik 1i oyunu ile ikinci ve üçüncü sa-
h ını ka crab zandılar. Ve devre 1 - 1 yısını kaydetmiş ve maç bu suret-

i . Crli'kıc bitti. le üçe karşı dört sayı ile muhtelit 
kınci d • . 1 . 

ı:aran d evre, ilk haftayma na- talumın galibiyetıyle nctıce enmış 
·~çetin fakat o nisbette tir. 

llakkı, Fenn mUdafamnt~y_armala çalı§ıYOT., 

ı Ankaragücü: 4 

l lrmir, 9 (A.A.~~~~Do~~~~~a:ul e~-

Beşiktaş - Fener maçında seyirciler 

u~mDrde 

yarışları At 
lzmir, 9 ( \. \.) - Buı;ün ynrış w 

ıslah enciiıııcni larnfıntlnn ynpıl:ın 

ilkh:ılıar ) nrışl:ırı, Bııc:ı nbnınclı• 

binlerce h:ılk k:ıı·şısındn ~opılmış • 
lır. 

Birinci koşu: üc yoşıncl:ıki yerli 
y:ırıınkan İngiliz erkek vc dişi in~ l:ı_ 

Bisiklet 
Seri yarışların yedincisi 

de dün yapıldı 
s~ri bisiklet yarışlarının ye . 

Jinc!si diln sabah saat dokuzda 
Toplcapı ile Silivri arasında gL 
ılip gelme olmak Uzere 125 ki-

ra mahsus olup ıncsnrcc;i bin metre lomctrclik bir mesafe dahllln_ 
idi. 9 tayın iştirak ettl~i hu y:ırış de yapılmıştır. 
neticesinde: 

1 - Fevzi 1.ütfinin Nin·:ırnsı, 
2 - Fehmi ve Arifin Önkcsi, 
3 - Hifot Kulıynoğlı111un Yılııınzı 
İkinci koşu: Dört ve d:ılı:ı )1tk:ırı 

y:ıştaki h:ılik:ırı Ar:ııı :ıt ve l.ısrnkla· 
rn mahsus olup mesafesi 1800 mctrı 
idi. 

1 - Fehmi \'ur:ılın \lılcrvişi, 

:! - liısnn Allınm Ynmonı, 

3 - S:ılilı Temelin ~hmılıı. 
Üçüncü ko')u: Şimdi~ C' kntl.ır k:ı . 

ı.onçl:ırı )ekfınu 1000 lirayı doldur -
1":ıy:ın 3 y:ışındnl.:i lı:ılisl,nn Inr•iliz 
erkek ve dişi tu) l:ırn nınlmı~ olup 
ınes:ıfesi 1 GOO metre olan bu koşu), 
6 t:ıy iştirak clmiştir. 

l - Fe\"7.i T.fılfinin Ynt:ığanı, 
2 - S:ılih Temelin Jlatır:ıyı, 
3 - Gene Snlilı Temelin Ecesi. 

Topkapı stadı önUnden hare -
!{et eden koşuculardan Hara -
laınbo ile 'l'orkunı beş on kilo. 
mı>trc sonra dtğcrlcrlnden ay • 

rılmışlar ve yarrş sonunda lıu 

aralıl~ cm ilı:i dakikaya kadar 
Çl){mıştır. 

BUyükçekmcce yokuşunu sa 
attCI yetmiş kilometre lıir su _ 
rntlc inen iki gUzidc koşucu tut 

turduklarr iyf lıir tempo ile yol
lnrınn devam ederken Büyük· 
çekmec{' köprUsllnUn biraz ller 
sindeki 35 nci kilometrede Tor. 
kumun bindiği bisikletin kad· 
ro:ıu çatlamış ye bu hal karşı· 

{ Dct'amı J.J ı"iııcitde) 

maçların~ bugün de de\'am olun. ren Ankaragücü, tesis ettiği h8.
muştur. Ankaragücü bugün Do. kimiyetle hasım kalesini tazyike 
ğansporla yaptığı ikinci maçını başladı. Hamdi, 2~ inci dakika • 
da bire karşı dört sayı ile ka • da Va.haptan aldığı pasla ikinci 
zanmıştır. ve bir dakika sonra da üçüncü 

golü yapmağa muvaffak oldu. 
r·stfiste yapılan bu sayılardan 
sonra bocalamağa başhyan Do. 
ğanspor kar§ısında tamamen ha
kim bir oyun talbik eden Anka
ralılar 38 inci dakikada Abdlilün 
ayağiylc bir gol daha yaparak 
maçı 4-1 kazandılar. 

İlk de\'renin 10 uncu dakika -
sında Muzafferin uzaklan attığı 
bir golden sonra Ankaragücü 25 
inci dakikaya kadar bakim bir 
oyun oynadı. Fakat, 26 ncı dakL 
kada beraberlik sayısını yapma. 
ğa muvaffak olan Doğanspor dev 
re sonuna kadar hakim oynama. 
ı;ma rağmen gol çıkaramadığın. 
dan haftaym 1-1 berabere bitti. 

Bundan evvel üçokla Alsancak 
arasında yapılan maçı, çok heye
canlı geçen bir çarpışmadan son 

İkinci devre başlar başlamaz, ra, Üç.oklular 4-1 kazandılar. 

A11karagücii11c ·,-cnıkn ' Dogmıspor 



Cenabı her an yanımda görem· ' 
mek korkuslf)'la o kadar altüst ol- ~ 
muştwn ki yaptığrm hattketin ma· • 
nasızlığını ancak şimdi anlıyabill- ı 
yorwn. 

B EN hayatta yalnız bir kere Onlar daim! deiişildik istiyorlar. 
seven kadınlardanım ve yal- halbuki kadın yalnız erkeğin sevgi· 

nız bir kere sevdim. Cenap benim i· sine kanaat ediyor. 
çin hayatın başlangıcı ve sonuydu. Cenabı kaybetmeme sebeb olan 

Bu, aramızda wkubulan ille an
la~ıktL Eler onun arzusunu , 
memnuniyetle kabul edecek kadar 
irademe hakim olsaydım, eğer klübe 
gittiği alqamlar dargın durmasay· 
dun onu ebediyen kaybetmiyecek· 
tim. 

Böylece bir ay ıeçti. Haftanın i· 
ki hattA Qç gUnQnQ evde zihnimi 
kemiren düf(lncelerle başbaa§ ge
çiriyordwn: Yoksa artık kocamı 
alilcadar edemiyor muydwn? 

Bu zihnimi fazla megul ediyor
du. Cenabı klübe ıideceli bir gün 
saçlamnı ıilrelce yaptırdJm, sonra 
§ehrin en büyük malazalanndan 
birine giderek mavi satenden ıüzel 
bir robdöşambr aldım. 

Bütün düşüncelerim ona aitti. Kal· ilk vaka. bir akşam eve geldili va· Q AKSAM yemekte ıündelik 
bimin, benliiimin, her şeyimin ye· kit yeni açılan klübe aza yanldığr- keten elbisemi çıkararak ye
g~ne sahibi o idi; fakat aşkım fell- nı söylemesi oldu. Hiç beklemedi· ni aldığım robdöpmbnım giydim. 
ketim <?ldu. Hayatımı yıkan o mQt· 1im b.ıı haber bana müthiş bir dar- Yemekten SÖnra Cenap her zaman. 
hiş faciayı dolurdu. Daima başbap be cibi tesir etti; hayretle balırdım: ki gibi gazetesini okumala ba§ladı. 
kalmak istediğim Cenabın yavaş ya "Neden klilbe aza olmak ihtiyacını Yanma &ittim: pzetesini ~erek 
vaş benden uzaklaştıitnı görünce duydun?,, kucalma oturdum. Sonra bapm1 
herhangi bir kadının kocasını ya- Hislerimi okuyacak kadar hassas göğsüne dayadım ve yavaş bir sesle 
runda tutmak için yapacağı en adt olan Cenap bir dakika sessiz durdu. "Cenap, dedim. bu akpm evde kal, 
hileye başvurdwn. Şimdi de bunun Sonra: "'Dinle beni Semra,. dedi. klübe gitme, gQnler var ki eskisi gibi 
cezasını bütün acıyle çekiyorum ve "insan her zaman aynı §eyi yap- ba~başa otunıp konu,amıyoruı.,, 

ömrüm oldukça çekecdim. maktan bıkar. Böyle her akşam baş· Söylediklerimi dinlerken yüzü· 
Size anlatacağım hikaye evlilik başa oturmak ikimiz için de iyi de- nün birdenbire deliştiiini gördüm. 

hayıtmun üçüncQ senesine aittir. ğil; eğer başka arlcadaJ}arla temas e- Keskin bakıJ}annı gözlerime dikti, 
llk ilç senemiz tam bir saadet için· dersek o zaman birlbirimizi daha ant ve sert bir hareketle beni iterek 
de geçti. Bir daha hiç göremiyece- ~k takdir eder, biribirimiıe daha ayala kalktı. Adeta balınrcasına 
ğim o mesut senelerde Cenap ve ben faıla bailanınz. Onun için haftada "Dmek bunun için bu kadar süslen· 
yalnız birbiri için yqıyan iki in· iki ıece arkadaşlarla klilpte bulu,a· din, dedi, yazık beni evde alıkoy-
sandık. Ya\•aş yavaş Cenap her ak· cağım.,, mak için bu derece alçalmana hiç dış kapının kapandılmı duydum. madun. Emin ol şimdi o kadından çok üzülüyor, bu vazh•etimden ken
§am aynı insanla komşnaktan, ay· "Sana bundan fazla bağlanabilir lüzum yoktu. Eler bana açıkça söy- Acı, bir mağlQbiyete uiramqtmı, nefret ediyorum!,, diye inledi. disinin mesul oldulunu söylüyor 
nı ~yleri yapmaktan sıkılınağa baş- miyim?,, diye baiırd.un. alladım. leseydin belki istediğini yapardım. fakat niçin? ... Kocama çok güzel gö Gene aynı soluk kanlılıkla sor- du. Bana bakmak için bir hastaba· 
ladr. Beni sevd'ğinden emindim; yalvardım. ''Beni artık semıiyor· fakat §imdi...., sözünü tamamlama- rünmek, istedilim için mi? ..• Eter dum: "Peki, madem nefret ediyor· kıcı bulmuştu. Fakat gene bOtün 
fakat ne de olsa erkek?e:in sevgisi sun,, dedim. Fakat onu bir türlü dan tekrar nefretle yüzüme baktı bunu yapan bafka bir kadm olsay· dun, öyle ise niçin? •. ,. boş vaktini benim yanımda l'Çiri-
kadınlarınki kadar derin olmı~or. fikrinden \ az~eçiremcdim. ve odadan çıktı. Bir dakika sonra dı belki de Cenabın botuna giderdi. "Bilmiyorum Semra, bilmiyo· yordu. 

- --~ 1 Halbuki kendi kansı yaptılı için n.un, dedi. Çünkü .... Oh yavrucu- üç hafta böylece yatakta kaldun. 
bu hareketi "alçaklık,, tellkki edi· lum. artık bunu unut ve beni affet· Artık kalkmağa çabştılım halde 
yordu. meğe çalış, beni affel., yürüyemiyordum, fakat ıene de 

Ah erkekltrin "1 garip nazariye- Sustum. Zaten ba§ka ne söyliye- zayıf bünyemden her fırsatta istifa· 
lerl!- bilirdim ki? Halinden ~k ıst~ deye kalkışıyor, beni hasta edecek 

.... fdilltal .m,...._ ......... rilnt- icat edi)'Ol'du& Doktor 

O hadtseden takriben bir harta men ona bir ~'9~ ıhahtim<len adamakıllı endişe ef· 
soı\ta telefondi yabana bir kendimi alaniadlin. ele M,lamı,tı. Ben bilAkis çok 

ses bana ıunlan söylOyordu: ''Dün Daldığım d8şüncelerden beni ır m~uttum. Çünkü Cenabı her an 
akşam kocanızı §üphell bir kadınla ne onun sesi uyandırdı: "Taınaıniy yanımda görüyordum. 
otomobile binerken ıörmü§ler. Siıe le i)·ile,inceye kadar bir an bile ya· 
karşı duydulum derin hürmetten nından aynlıruyacağun!.,. H ASTALI~Il\IIN .astilnden 
dolaYJ bunu haber vermeyi kendime Gülnıtğe çalışarak: "T*kkür e- ancak hır sene geçtıkten !!On· 
bir vazife addediyorum . ., derim, Cenap., dedim. ra Cenabın sinirlerinin gittikçe bo· 

Cenap ve ba~ bir kadın... zulmağa başladığım gördüm. Bunu 
Artık bu kadarına tahammül ede- H AKlKATEN sözünde durdu. kendisine !l()ylediğim zaman, 90n 

mezdim. Telefonu bırakarak bir Bir hafta hiç yatağımın bet· günlerde i~lerinin çok yorucu oldu-
külçe halinde iskemleye yıltldım. şından ayrılmadı. Her anını benim ~undan bah!ietli. 
Kalbim hızla çarpmaia başladı. ~ hizmetime hasretti. Henüz hasta ve , Onun sinirli hali ile kendi vaziye
Beynimin içinde müthiş uğultular zayıf olmakla beraber çok mesut tim arasında hiçbir münasebet gör
duyuyordum. Gözlerim karardı. Ni· tum. Çünkü Cenabı daima yanım mediğim için kafasında günlerce 
hayet kendimi kaybederek yere yu d~ görmekle aylardanberi bekledi· evvel hazırladığı müthiş plandan 
varlanmıpm... ğim saadete kavu~muştum. zerre kadar bi!e şüphe etmcm;ştim. 

Gözlerimi açttlım zaman kendi Hafta sonunda doktor beni i); O akşam Cena!Jın her hareketin· 
mi yatakta ~um. Hiç_ t~ımadı buldu ve artık kalkabileceğimi SÖ) le bir gayri tabiilik göze ça pıror· 
lım yqlı bir adam endı§tlı nazar- 'edi. Bu hab«-r beni çok sarstı. 1\1" Ju. Bana okuduğu romanı bıtirmc· 
larla y(iı(lmü te~ik ediyordu. Va :.ıt dakikalarım f.Ona mı erİ\·ordu .cc gayret edc.l,en i',ide bir durup 
ziyetinden doktor olduğunu anladı .\caba Cen:tp i) ile<:.tiii;imi d~) uncc1 tuhaf tulıat yü .. Uıne bal~ı~ ordu . .Fık 
imı adama sordwn: "Kocam nere· ~ne beni ıhma! etmeğe ba)r) aca1' inin tamamiylc b~~l..a ŞC) 'erle meş· 
de?,, mıydı? ~ul olduğu aşik!rdı. Dalgmlı~mı 

ihtiyar doktor gülerek: "Il!lç al· Zihnimi altü t eden bu !::Ua!'eriı 'inin ç ).<!uğuna \'ererek sesimı çı· 
mala gitti, şimdi gelecek. Sizin kati •:evabmı çok geçmeden öğ end•m: ~armadım. 
~ükQn ve istirahate ihtiyacınız var '\a!ktığımm ikinci akc:amı telefon EleJ,trikleri c:Jndü ··p oda ma çc· 
Kendinize bakacak birini bularak ~aldı, açtım Cenabın sesi: "Nasıl ... ildik ten sonra ben de bu me:;elc 
bir hafta yatakta kalmalısınız.,, de ;ın Semra? .. diyordu. ıakkmda daha fazla dü.ünm"ğe lü· 
di. lyi olduğumu öğrenince, 0 ak ·,ım tı:ö mcden uykuya daldım. 

am mühim bir müc:terisi' le \'emek G 
SükOn ve i tirahat!.... \'iyeceğiı c'ı>n l'\e biraz g~ g;leCf'ği ı~CE y:ı ısına d ğ ·u birden· 
Cenabm beni aldattığım anladık rıi :ıiiyledi. 'li.e U) andım. Bir an mi.ıthiş bir 

tan sonra nasıl sakin o'abilirdim? 
Şüphelenmiştim. Yoksa tekrar c cubus gö düf:amü zannettim; fakat 

Birkaç dakika ~nra odaya ~ireıı ı adına mı dönüyor? Gene etrafım uyanık olduğumu g3:ünce göz'eri
Cenab. getird;ği ilaçlan doktora ve Ja her sey dönmeğe. kalbim hızlii 'lli deh~tle açtım. çünkü Cenap bir 
re .. ek vamma koı:tu ve elle .. imi tuta ;arpmağa başladı. Doktora te'elor çı!gın g'bi gözlerini açmış. elindeki 
rnk: "Semra. yavnıcuğum. dPdi 
e\'e gelince seni verde h:we:m bul 
dum. çabuk ~i\'le ne oldu? .. • 

ederek güç hal kendimi yataja at · B'lC3\'J ba"a doğru tutuyordu. 
ım. Hakiki kriz geçirip geçirmedi Bağı mak için ağzımı açtığım 
:rimi bi1miyorum. hatırlad ğrm hi laJ,iha, ta'la.,c:dan ateş çıktıtını 

Bir ~ün evvel heni alcfatt,ı:!r halci ey Yarsa o da neticede muvaffak , >rdı.im. Alnıma sert bir cismin dd 
cim li karıı:ıpa fa·da rJü~kiin bir ko 
ca rolü ovnı":ın Cenaptan o dakika 
da nefret ettim. 

Evvelki !l:Ün vabancı bir kadın'~ 
otomobile h: ... ..ı·w ·.,; ı.., 1 tr'e'onla 
haher verdiklerini ve h;ç beklemedi 
ğim bu miithi~ darbe karıw•ında 
kendimi ka,·betflt:'Tli c;övlediğirr 

raman yüzü f'\'\·e1i arardı, "'On~· 

liıokırmızr oldu. Doktonın \erdi);( 
flacm te~iriyle olacak ki itidalim 
Jca, betmeden ıtayet c:a!ı:in bir c;e le 
•d~nr1ı: ic:ittikle-;mizin hep i doğ 
nı!.. dedim. 

Elleriyle yQzilnQ kapadı ve "E 
vet, doğru, fakat bunu istiyerek yap 

~u~umdur; çünkü Cenabı alarak e ~ •rni ve ba"ımm yastıta düştülü· 
\'e g~len doktor kıcra bir muayeıw- rıü hatırlıyorum. 
len ~nra tekrar bir bablılc istira Cenabın tabancasından çıkan a 
tate lüzum gördO. O ak9m Cenar ;eaın bana ne y .. ptığrru atıcak bir 
-and.-vusuna gitmekten vazpçti. .aç ha ta tonra hastaneden çıkınça 
-,enimle evde kaldı. il e'ld m. Gözle imi ebediyen kay-

Gene hileye müracaat etmi im etmişt:m. 
\h e!er o hilenin ne)e mal olacalı Dar:a, ö'mediğ'm için Allaha ,ük-
u. ~ i'emize na ıl bir fe'aket g•tırt tmcmi "Ö} lediler .. Keşki Glseydim. 
· jl'ni bilse\'dim'... ·~ \ı Cena?>ı öldüren kUJ1U11 beni 

Bilemezd'm. çünkü yeglre p tc c;J:fürseydi. Evet, Cenap artık g't 
·em kocamı e\de tutmak, daha doc ti. onu bir daha hiç, hi; ıörmiyece
"SU o kadına git.m .. lı:ten menetmek· ~im. 

•i. Şimdi ben layık olduğum ce::a} ı 
Hafta sonunda iyi c':ıc:ığım yer· ;ekmiyorum. Hayır, hayır Cenap 

de ikinci bir kriz ıeçirdim. Cenap {Devamı 14 üncüde). 
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··~~~.~2 
Bizim alaturka hamamlar tarzında 

Londrada kadınlar 
hamamı açıldı 

Bu hamamdada göbektaşı, halvetler, hatta tellaklar var; 
göbektaşlarında sohbetler yapıhr ve natırların 

A getirdiği limonatalar içilir 
lı lat~rka hamamların çok fayda... 

Oldugunu A d k vrupada esasen birçok 
o torla.r kab l 

&11 u etmekteydi. Bu -
«>14n de T" k 
Yetinı ur hamamlarının hususL 

ve nı · latın cuyctlerini halka an • 
Loaya _ça.lı.şıyorlar. 

ınam ~~rada ütcdenbcri "Türk ha -
ı denilen sı k b'-.. l rın sistem· ca ve u.uekf e_ 

g·· . ınde hamamlar vardır. Bu 
un hır de k d 

de bir ha a ınlar için ayni §ekil-
bUbass marn açılmıştır ve bunun, 
fa\·dal a kadın güzelliği için çok 
Lon~ olduğu ilan edilmektedir. 

haın radaki bu alaturka kadın 
arnında 

dışarda • tıpkı bizdekiler gibi, 
Röbekt • soyunulacak yer, içerde 
llıı h ll§ı ve halvetler vardır. Yal
~": alvctıer tiç kısma ayrılmı.ştır. 

"Ular d 
caltlık ' crece derece yükselen sı-
la 

8 
ta.dır. Sıcaktan korkanlar faz 

ıcak 1 
aı da 0 mıyanrna giriyorlar. Bir 
olta ha sıcağa tahammülil olanlar 
~a\a:erccedekl kısma geçiyorlar. 
tı:ıen h en sıcak kısma geçenlcr he. 

bo\ et?ıcn yokmuş. 
lXırı.Jcta~rlar, halkm sıcaktan kork
l'orıar i eskl kanaatini tenkid edf. 
oldtı~e bunun "kocakarı itikadı., 

''llaıı \1 söylUyorlar. Diyorlar k!: 
na, 81 hastalıklı haller müstes -
lllez. 13Cıllttan klın.seye zarar gel -
\ia \.al.n~ounıa. beraber, sizde sıca
h~ta~ ı cdcm.lycccğlniz bir 

I~ b•tk olup olmadığını öğrenmek 
tı:ıe11g~~ kere doktora mUracaat et
lcır hı,, ıı. Bundan sonra, eğer dok_ A . 
~aıc ~hhlr nıahzur görmezse derhal ı lara uzanıyorla.r. Burada kahvaltı 1 dar kaldıktan sonra lı:alkıp tekrar 
~ anıamn k bllirs'nlz · · ZeaJt h oşa 1 • faslı baııhyor. Bızun hamamları - bir banyo veya duş ynpabillrsiniz. 

cc; to(t nınamm faydasına gelin- mttdakl göbektaşı sohbetlerinin Ondan sonra rahat bir yatak ve 
:elti taıı~r. E~'VelB. hamamın yer - modern eekli olan bu istirahat es. tatlı bir uyku sizi beklemektedir. 

1rarak an, ;andaki duvarları kız nasında "natırlar" size limonata, Burada da bir, bir buçuk saat ka
lı]c ~anbUtUn havayı ısıtan sıcak. pasta gibi yenecek, içilecek §eyler dar uyuduktan sonra hamamın tu. 
a~t d ın VUcuduna, her taraftan getiriyorlar. Çünkü temizlenen vli- valet salonuna geçersiniz. Orada 
1~ ~recede tesir eder ve bunun cut, bir taraftan, açık mesamatla saçlarınızı keserler, tararlar, kı
l'alıı~ barsızdır. Halbuki, birdenbire bol bol hava aldığı gibi, mide de vmrlar, başınızın tu\·aletini yapar. 
ita bı- R§a veya vücudun ''alnız baıı <r k " " yemek yemek ihtiyacım duymuş ve lar; tırnaklarınızı keserler, ell cri-
dah .. t ısınma dökUlcn sıcak su,-un .. en " susamıştır, nizc manikür, ayaklarınıza pediklır 

lltğer taa tesirleri olabilir. Bu istirahat esnasında okumak yaparlar. 
teha.. raftan bu sıcaklık i"indc •et h "' için, yanıbaıımızdaki masada gazı:-. Bu suretle hamam alemi, bizde 
t1ln .... aline gelen vücutta bU-""~a • tclcr, mecmualar da vardır. olduğu gibi, hemen hemen btitün 
el)'arak ınat açılır ve kirler yumu. Burada on be§, yirmi dakika ka· gtın sürer. Çıktığınız zaman, kapıda 
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ihtiyar sihirbazın gözlerinde ölüm şua na 
benzer bir kudret mi vardı ? 

9~-
Bu benim daha ziyade hayretimi 

mucip oldu. Zira hayvanın 500 met 
re kadar bir irtifadan yere düşme· 
sile gözlerinin yanıp patlamasına 
imkan yoktu. 

O halde? .. 
Hay\'anın gözleri meçhul bir şu· 

ala yakılmış, hayyan bu suretle 
kör olarak mı düşüp ölmüştü?. 

Doho Doho karşımda, benim elim 
de alık alık kuşu evirip çevirişime 
o komik istihzasile bakıp durarak 
zaferle gülümsüyordu; 

Bu iki baldırı çıplak 1\leHlnezyalı 
yan insan, bir Avrupalıyı müthiş 
bir hayrete dü5ürmeye muvaffak 
olmuş bulunuyorlardı. 

Filhakika hadise hakikaten hay
retlere değer bir hadiseydi ye ha· 
yatımı? hakikaten de en büyük hay 
ret \'e sersemliğini duyduğumu iti· 
raf edebilirim .. Fakat bu hadisede as 
la bir sihir ve keramet olduğunu hiç 
bir an kabul etmedim. Böyle bir 
zaafa düşmemem \'e hadiseyi bir 
Melanezyalı gibi düşünmeme im· 
kan olamazdı .. 

O halde,ta uzak mesafelerden uça 
uç.1 geldiğini gözümüzle gordüğu· 

müz dipdinç ve sapsağlam bir hay· 
yan ha\'ada birdenbire nasıl yıldı
rımla vurulmuş gibi öldürülebili· 
yordu? 

ır;:ı...t• ... ,. 
"'""' ... "" ,..-:-.,. .... 

• • p 

Kuşun gözlerini açıp inceden in· 
ceye muayene edince bu gözlerin 
katiyen bir ziya tesirile yanmış ol· 
duğuna kanaat getirdim. 

Pcl.ala ama bu şuaı sihirbaz nere
sinden ve nasıl neşredebilir? .. Yok· 
sa ölüm şuaı Melanczyahlar tara· 
fmdan da keşfedilmiş olamaz ya? .. 

Avustııralyalıların korobora dansla mıın son saTrncsi. (011dcki beyaz gi· 
;·inmiş adam f ct•kattabiiye bir mah liikıı temsil etmektedir. 

Zihniyetlerimizi tamamile tarümar 
eden hadiseler karşısında dimağımı· 
zm bütün yekfınile düşünerek ona 
mutlaka derhal bir izah bulmak ih· 
tiyacı duyarız. Ben de ayni ihtiyaç
la bu hadiseyi izah edebilmeyi, bu· 
nun hilesini mutlaka keşfetmeyi şid· 
detle, hatta delice bir arzuyla başar 
mak istiyordum. 

Evvela kimbilir ne kadar seneler 

saatlerdenberi ilk defa. olarak bir 

zarfında adamları bu mucizeyle hay 
retler içinde bırakmış olan bu ihti
yar kurnazın kullandığı hileyi şöy· 
lece izah etmeye çalıştım: 

Sihirbaz, gözlerinin gayritabii iri 
ve yuvarlak olmasından istifade ede 
rek tam günq; doğdu,~ru zaman gü· 
ne~e doğru oturuyor. Yüzünü örtüp 
bir müddet g~·zlerini karanlıkta tu· 
tuyor. Sonra birdenbire güne~ a· 
çıyor. 

O vald gözleri ziyayı şiddetle top 
!ayıp aksettiren birer adese haline 
giriyorlar. Bu akseden ziya müthiş 

erkekle kaşıla§ırsınız. Hamamm 1m bir perte\'siz gibi 300 metre rnesa· 
ıııcısı olan bu üniformalı gence bir f cde uçan bir kuşun en nazik uzvu 
bahşi§ Yermek liizımdır. olan gözlerini yakmağa kifayet edi· 

yort. 
Birdenbire gözleri bu şiddetli ziya 

karşısında kör olan ha) van da ,·ere 
düşerek bu sukut neticesinde 

0

ölu· 
yor! .. 

Peki, sihirbazın geçirdiği o sar'a 
nöbetine benzer haller neydi? Cin· 
Jerle münasebetini isbat etmek için 
sahte olarak yapılmış bir takım 
hokkabazlıklar mı? 

Buna kaüyetie (hayır) diyebili· 
rim. Zira ihtiyar sihirbazın geçirdi· 
ği buhran ve azapların kati) en sa· 
mimi oldubrundan hiçbir ~üphem 
yoktur. 

O halde? 

teıtılıı cildin derileri tamamile --------------------------------------------------------------------~ 
Bunu ne bahasına olursa olsun 

bizzat ihtiyar sihirbazdan oğrenme
ye karar Yerdim. 

h enı.r M 
~ lti • esamelerin açılma.sr 

t't2t1.1ın ~den kurtulması, hem de vü
zllrıdır enefrus edebilmesi için ıa-

Uçu~ctı 
ta l'lıtn bir faydalı nokta: Sıcak. 
l!aj, ııe:arnl§ adale üzerindeki ma 
tı:>lt d bir adalenin masajmdan 
b[r n:ı.:ha faydalıdır. Bu nekildck.i 
ha tat:;j, a~·nı zamanda, insana da 
bir haz gelir, VUcuda daha bUyük 

l..o Verir. 
l'a lldrad 

r hanı il. aı:Ilnn alaturka kadm-
t':\'\-e]i :~rnda tellaklar da vardır. 
ltJ. haıveurlnc.i derecede sıcaklıkta._ 
lla ı:eıtıı erde yıkanıp göbek taşı
dınıar :rck kirleri kabaran ka -
Reçty;rı incı derecede sıcnk kısma 
llll'orıarar. Burada da tekrar yıka. 
Ca]t k · Ondan sonra bu daha sı
ınuddctts~~akt göbektaşmda bir 
tı:ı.aaaj ınleniyorlar ve mermer 
~lıra:asaıanna yatıyorlar 

0~Yor a tel!fıklar onları ~üzclcc 
kaba~ daha ıucak kısımda tekrar 
Sonr~ 'B olan kirlerini çıkarıyor 

~. asll · 
lııaeaj ınasaj haşhyor. 

diye ""·k esnnsında vUcut lişUmesin 
"14 ardaki d 

eaıı: ııu alt 11§ lüetlerinden sı-
ıt lllaktadır 

asaJdan . 
rıu du.,u sonra, tekrar bir .sıcak 

" na gi • llc sıcak rıyorlar. Hamamda ;>i-
U. suıu h zl l nlcr b avu ar \'ardır. 1s. 
llll'orla uraya atlayıp banyo ya -

llunar, l:ilzUyorlar. 
c~ an Sonra U llt, 1 ı zerlerine Yakası \'(' dti . 
:tek, Yin z, bir entari geçire 

" sıcak b' .. -ır koaedc, ııezlong-

ı_K_•z_ı_o_G_ö_a_sı_e_. _H_A_B ~R' 1 N 

J'Jl.ISv YA 
YATN'll~ 
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SıMLE'I 
it/ZiL 
Goı.Ge 
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RESiMLi ZABITA R O M A N 1 : . 140 1 Eğer bu uzun bir takım riyazetler 
veya bir nc\'i medyumlar gibi husu· 
si bir yaradılış mesclcc;i değil de, 
bir takım 'asıtalarla elde edilen bir 
kudret ise o takdirde bc~riyet \'ah· 
şilerden yalnız dansı değil, insanın 
vücudundan öldürücü bir şua neş· 
redebilmesi gibi harikulade bir ilim 
sırrı da almı~ olacaktı, ben bu dü· 

~ünceler içinde henüz hayretten kur
tulfimamış bir haldeyken sihirbazın 
yerde tıtremeleri sükun bulmuş, 

Doho·Doho ihtiyarın üzerini ayni 
örtüyle tekrar örtmü~tü. 

Bu fırsattan bilLtifade Doho·Do· 
honun yanına sokuldum ve ona si· 
hirbazdan bu sihrinin esrarını öğ· 
rcnip öğrenemiyeceğimi, buna ne 
türlü imkan bulabileceğimi sordum. 

Doho· Doho sözlerimi ayni müs
tehzi tavrilc gülümsirerek dinledi. 
Sonra yüzunü gözünü buruşturma· 
ya başladı: 

- Bu sihrin sırrını o şimdiye ka· 
dar hiç kimseye bğretmedi ! .. dedi. 
Ne kadar malı, mülkü \'arsa hepsi· 
ni kabilenin adamlanna daf,rıttı. Fa· 
kat bu sihrin u ulünü hiç kim eye 
·öylcmedi! .. 

- Acaba niçin? Fena yerlerde 
kullanıp ikide birde zavallı bir ta· 
kım adamları öldürürler di)-e ? 

- • Bilmiyorum! .. 
.(Devamı var) 
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için şeyhin 
onunla bir 

kızını almasın, neden 
aile kuramasın ? 

Şeyh Kara Osmann bir §eyler y~r Saltık. Ne ynpmalı .diye düşün- .. H.alk arasındaki §Öhrct ve mev- ı cekli, eğer göçse, Eskişehir h1i.kimi
soylcdi, nma, anlamadığını kendi de düm, DUn~arla da görUştUm. Ar- kıınızdcn hakanımız derecesinde 

1 
nin elinden nasıl kurtulabilirdi? An 

gördü. Annesi kızma bir şeyler söy- tık bir aile kunıbllecck vaziyet- bizle,r de iftihar duyarız. cak bu zalim Osmanın yurdundn 
1edi, ama, onun da anlamadığını gö teylm, (Mal) ı mes'ud edebilirim ı Malfım olduğu veçhilo hakan Os- bir halt edemezdi. 
rUp sustu. ve o beni mesud eder sanırım. Sen man hnn, yalnız bir endişl'ylc pc. 

İki gence çöken derin, fakat tat- ve tensib edeceğin dostlar şeyhe 1 rişan bir haldedir. Şeyh 0 kadar istiğraka dalmış, o 
1ı bir hllzlin, önüne geçilmez bir aş- gidip bana ondan hakkın emri, pey- Şe:rh Edebali, Alpın sözlinü kc- kadnr zebun ve perişan hale düş
kın en ateşli tezahilrleri oldu. gamberin kavli ile kızını taleb edi. screk sormuştu: müştü ki, Saltık ,.c arkadaşları bi-

Osman ve sonradan iltihak eden nfz. _ Na.sıl endişe? Hiç hakan gibi ribirine b:ılmr.ı.k hayret ettiler, 
Saltık ve diğer arkadaşları d6nil - Aman dikkat ediniz, gUccndir- her şeyi tam bir zatın perişanlığını Şeyh birdenbire ne oluvermişti? 
yorlar. mcmeğe bakınız ve reddederse dnhl 'mucib endişesi veya derdi olur mu? Onlar şeyhin bu talebi sUrntle 

Osman ayrılırken eeyhe söyle - sakın hlssiyatınızn kapılmayınız. - Olur ve oldu ecyhim. Hakan ve tchalilklc kabul cdecı>ğini 
mişti: Saltık, sevgili hakanının bu emri. Osman, kerimeniz (Mal) malı ol _ sanmıslardı. Halbuki §eyh bu sözle 

- Size mUlküm açıktır. Bckliyo- ni zaten beklemiyor değildi. madıkça rahat ve huzuru selb, hat kalbinden bıçak ycmiıı biri gibi giL 
nız. - Ben, dedi kız olsaydım haka- ta şuuru muhtel denecek bir halde tikçe kendi üzerine yıkılıyor, ben-
Şeyh bu sözdckl ihtarı da anla- nım, seni isterdim, değil ki beni is- kalmağa mahklımdur. zi soluyor, gözleri ferini kaybedl -

mıştı. Eskişehir hakiminin zulmU - temeni beklemek. Cmuru devlet yüz Ustüne kah - yor, bir aeaib ve endişeli hal alı -

ne uğramamak için artık ltbumunu Osman gUkrek Snltığı okşadr. yor. Sizden bizim temennimiz şudur yordu. 
ebediyyen terke llizum olduğunda - Teşekkür ederim Saltık, dedi. ki, kerimeniz (Mal) ı elbette daha Saltık hakikaten müdebbir adam-
şüphe yoktu ve nitekim iki gUn Fakat bir kız veya bir kız babası 15.rı~ını bulup verecek değilsiniz dı \'e nihayet böyle olmasaydı za
sonra, aeyh ve ailesi, eşyasını ve büsbütün başka tnrlll teemmül ede- ya? Lfılfedip müsamaha buyurun, ten onu Osman hiç böyle bir emri 
emvalin!. alarak Osman Ulkesine bilir. Osms.ndan da bu milki millet bekle mühimme memur eder miydi? 
gôç ettiler. Fakat bu Mdise UzerL Saltık ve dört nrkadaş toplanıp diği hizmeti görsün! _ Şeyh efendi, dedi. Şeyh e!en-
nc Osman beyle Eskiııehir hfLkim.f istişare ettiler ve manidar hedi _ Şeyh Edebali işte asıl şimdi fena di! 
arasındn ehemmiyetli bir rekabet yeler tenim edip bunlarla birlikte vaziyete düşmüş buluııuyordu. Ni- Şeyh biraz geç duyabilmiş, kafa-
başg<;<ıterdi. (1). şeyh Edeballye gittiler. hayct istiycn Eski~ehir hakimi de sını kaldırıp baktığı zaman gözle _ 

Zaman ilerliyor. Osman, vaktw_ Şeyh Edebali, kendisini ziyaret e- ğil, Türk hakanı Osmandr. Filhaki- rinde ıslaklı~ gören elçiler bUs -
deıf çalabildiği saatlerini şeyh Ede- den beş nrkadaşı odaya aldı. Ko - ka onu evlldı gibi seviyordu, fil _ bUtUn teliı.§a dUşm~tU. 
halinin yeni yurdu içinde geçiriyor, nuştular. Saltık ilk söze başlıyan ol hakika (Mal) ı ona vcııneği düşün- _ Buyurun, dedi. Bir vey daha 
kimseye hissettirmeden onu pence- du. memiş değildi, lıaltiı. babasI Ertuğ- mı söyliyeceks!niz? 
reden karşılıyan (Mal) ı seyredi- - Muhterem şeyhim, size mUhlm rulla <la görüsmüştü, ama, hala O:; _ Evet şeyh efendi ve en mU -
yor v~ bu onun tesellisi oluyordu. bir meseleden bahs<>tmeğe elçi ol - manın kızına kilfUv olduğuna kani himmini söyliyeceğiz. 
Artık bu iş böyle sUremezdl. Os • duk. Bu iş hakanımız Osmanın bir değildi. Şimdi ne yapacakl1? Red- ( Dcuamı uar) 
man dııyannmıyordu. İşine, gUcU. talebini arz içindir. delseydi, bu diyardanda mı göçe _ (l) Osmanlı tarihi, sayfa 578. 
ne, hayatına \'C her §eyine bu hadi- Şeyh Edebali birdenbire bir eey 
se bir müni ve engel teşkil ediyor- anlamamıştı. 
du. Nihayet bir devletin başı ve ha- - Bir iradeleri m1 var? diye sor- Çapraz eglen~B : 
kanıydı, gençti, sakat değildi, mcv. muıı, ama, epeyce de endişelenmiş. 
kil, .serveti, ihtişamı ve her ecyi U. Kendisinin son. zamanlarda halk 
vardı. Niçin şeyhin kızını nlma.sm, arasındaki me\'kl \·e şö!ırctini çe
neden onunla bir aile kuramasın? kemfyenler olabilirdi. Tarih bir tc.. 

Bunu en çok se\'diği karde§i DUn kerrilr değil miydi? 
darn açtı. Dündar: Gıyaseddin! KcyhUsrevi saninln 
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- Ne duruyorsun, demişti. Git ve baba llyasla Bahaileri cami içinde 
ya birini gönder "'C iste. Verir ve- kılıçtan geçirmesi hiidis~infn henUz 
ya vermez. Sen de vaziyetini bilir- dumanı üstündeydi. Olabilirdi ya, 
sın. Senin gibi büyük işler başın- Osmanı da şc~ hin düşmanları bir 
d:ı bulunan bir hakan için kadın me_ adavete sevl:edeblllrdi. Böyle en gü 
BC'lesi diye bir dava olmamak gc - zide kumandanları ile §eyhe bir tek 
rf'ktir. lif veya bir ta.leple bulunması baş-

Bütün iı;ıleril'! yilz üstüne duru - kaea na.sıl izah olunabilirdi? Bugiinkı7 bujmacamız 

Yukardan aşağı: 

l Sinirler - Fransanın mcrkeüı 

2 -· Saatten küçük - kıtap sahibi 
bir ~ygambcr, 3 - AzlıK, 4 - As· 

yanın yaylalarından biri - lngilte· 
rede bir kamara adı, 5 - Hümmalı 

' - zimnen, 6 - Şahsi, 7 - Beygir -

dükkanların ve cvle~in dışarıra te· 

veccüh <lam kısım, 8 - Bir k::ıc;a· 

bamız, 9 - Kokular, 10 - Kati 

tesbit etmek. 

1 9 to 
yor. Maahazn Saltık ı;cyhln endişe.sini Soldan rn~a: 

Ocman, kardeşinin de bu nokta!- görmliş \'e derhal söylcmcği muva- 1 - Bir kasabamız, 2 - Hnyvan 
1 ı..:...a.:.::+..~-+--

n:ızarı teyid ettiğini göıilncc Sallığı . fık bulmuştu: lann iç aksamı - kadar, 3 - Kısır- 2 ~.ı.:..:~~4-~ 
ça~rttı: _ Hayır, şeyhim. Endişeyi mucib lık • dünra, 4 ..t. Bilmekten isim - 3 ~~+;-.;+-.;.+-..;.. 

- Saltıkalp, dedi. Senden bir şey bir şey değil. Bililkis belki memlc. bilgin, 5 - Tozlu, topraklı, pis - 4 
istıyeceJim. ket için olduğu nispette siz ııeyh i- avuç içi, 6 - H!sse • şöhret, 7 - 'j 

- Emret hakanım. çtn de foydalı bir hfıdise olacaktır. Evet (almanca) • filozof bir şair, 6 
- Sen h<>r şeye ı;ıahidsin. Benim Osman C\'liıdınızdır. Dalına sizin ı (bir adı da Omer), 8 - Ciğere ait 

şeyhin kızı ile arrundald mlinasebe. ona merhum ve mağfur Ertuğrul • muntazam olmıyan harp kuvveti, 
tin ilerlediğini de belki biliyorsun gazi han tarafından yegane miras 9 - Mühür ba.-iinak için kullanılan 
veya tahmin ediyorsun? dost olarak intikal ettiğinizden balı mürekkep kutusu, 10 - Şart edatı 

- Evet. scderek sizi hürmet ve tazimle ya. (muhaHeO. • su - damarlarımızın 
- Bu sevgi beni dumura uğrntı- dedcr. içindeki, 
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intihar etmeğe 
hazırlanan 
medeniyet! 

Amerikalı bir statistik meraklısı oturmuş ve üşenmeden ııe· 
sap ederek bütün dünyanın ibret alması 18.zı gelen bir neticeye ,,.ar· 
mış: 

Medeni milletler her gün silahlanma masrafı olarak 80 ıni1Y011 

lira harcamaktad.rlar. Diğer taraftan dünyada çalışmağa kabiliyet: 
li on kişiden üçü silah imali isin çalışmaktadır. Geri kalan yedi 
kişiden ikisi işsizdir, yani yaşamak hakkından mahrum bırakılmıştfl· 
Bu hesaba göre dünyada her on kişiden üsü, .diğerlerini öldürınck 
uğruna salıştınlmaktadır. 

Yirminci asır medeniyetine diyecek yok değil m1 ?. 

Mak'tt®pOeırde aış~ ~erslerD 
Bazılarının ahlaki düşüncelerine göre mekteplerde <;ocuklar• 

• aşktan bahsetmek doğru değildir, onlar da bu bahis üzerinde vale· 
tinden evvel bir merak ve tecessüs uyandırarak fena neticelc! 
verebilir. 

Amerikalılar böyle düşünmiyorlar. Mekteplerde .bu bahis ya· 
sak olmadığı gibi Visconsin ıüniversitesinde sekiz senedenbcri 
''aşka ve evlenmiye hazırlık kursları,, devam etmektedir. 

Bu tedrisatta- i7i .•('+·r(' alıtındŞ olma!r ki Amerikanın 250 
Universitcs:nıJe aynı ~eldlde kurt;lar açılmasına karar verilmiştir· 
"Aşk dersi de olur mu?,. demeyin?. Aşk hususunda insan her yaşta 
talebe olabilir!. 

~ı ırınu a uaır lklYıre~lle DşleseydDI 
• Büyük devletler arasında 35 bin tonluk zırhlı yarışı .devam C• 

diyor. Almanların (Bismark) Fransızların (Rişliyö) a;ıdılıları bu yı 
rışın mahsulleridir. Bu münasebetle bir meraklı • tabii Amerikalı• 
hesap etmiş: 

35 bin tonluk zırhlılar kalyonlar devrinde yapılsaydı, bunlarl 
kürek kuvvetiyle yüriitmeğe mecburiyet hasıl olacağına göre kay 
kürekçi lazım gelecekti?. 

Cevap: Bir tek zırhlı için üç milyon insan ~olu, yani bir buçu1' 
milyon kürekçi! Fakat bunları lda gemiye sığdırmak kabil olmıya· 

caktı! .• 

Holivutta en büyük geçimsizlik 
sebebi aşktır 1 

(BQ.§t.aroJL"'lJ.nt::W.e) 

karşı olan anti atisine ' hassas 
görünmez de Maryon Davisin ya
nında hatta isminin mevzuu bah. 
solmasına tahammül edemez. A
ralarındaki düşmanlık sırf meste. 
ki hasetten doğmu~tur. 

Norma Şerer onunla yanyana 
localarda bulunmamak, ona selam 
vermeğe mecbur olmamak için lo
casını başka tarafa nakletmiştir. 
Ve o gündenbcri onunla se15m. 
!aşıp, görüşmem"ştir bile .. 

Beyaz perdede gördüğüm~fa 

zaman mes'ut zannettiğimiz bıt 

insanlar aralannda mütemadi oıt 
mücadele ve düşmanlik ihavası 

içinde yuvarlanmaktadır. 
Ve bugünl.ü mevkilerini bıl 

kıskançlıklar yüzünden kaybcldc· 
bilmek endişesiyle tirtir titremelc· 
tcdirler. 

Hayatta hiç bir şey uzaktan 
göründüğü kadar güzel ve parlalc 
.değildir. Bu güzel başların içinde 
haset gibi, kıskançlık gibi kötiill 
duygular, iyi duygulardan dahil 
çoktur. 

100 Siya hl ıl a r! 
( Ba.,,<rtaraf ı 7 incide) 

!erek toplanmııı taıslardan Yücuda 
eglen abidenin bulunduğu bliyUk 
meydanda toplanıyordu. 

lanıyorlar. Boyunlarında Vilnonun 
1920 senesinde Polonyalılar tnra -
fınd:ı.n işgalinin hatırasınn ~n.ret o
larak birer krep boyunbağı taşıyor-

l!l18 senesinde yapılmış olan bu lar. 
abide her gün önünde blrtakun si- Fakat bugiln Litvanyalılar bu e<J 

yasi toplantılara §ahid oluyor. ls. ki acılarını unutmuşa benziyorlar· 
tiklıil harbi malulleri koltuk değ - ı Artık matemlerinin mevzuu değ[§ .. 
ncklerinc dayanarak meydanda top miştir.,. • 

• r .,, ••••• , .... "i> ... , • • . .. ~ ~,...· • 1 .,,. :,.••'-•".:'·~· J..... ~Y·· ··- ... '.:ı .... ~~.. • • • ) ,.. •• • ..... ıı .... ~ • - •• • • .... - , ....... o( • • 
- 4 .. "' . . • . - \ J • • v • - ., • ... •• ' - • "' <f • - • • .. 

HABER'in Edebi Romam 

-19 -
Bir mektep hocac:ı kürsüsüne ben

t.iyen, yazıh::ıncsind:!n çoktan kalk

mış olan katip i~crd ~'i odaya çekı
lip, demir karyola:;ına uzannm;tı. 

Biraz evvel, burada oturup, toru
nunun ölümline ağlayan ihtiyar or
tnbrd ı yoktu. 

Oda dl\"arının kenarına konulmuş 

' tahta sıra bo~tu. Doktorla Fatin ğunu anlamayan doktor, durmadan la verebileceği muhtemel bütün fe· 
usta odanın ortasında ayakta duru- konuşuyordu: nalıklar zail olur. Esa$en yüzde yüz 
yorlardı. Doktor sigarasını ağır, a· - Ameliyat iri oldu. Fakat çocuk bir fayda olsaydı, bir çar~sine ba· 
ğır içiyordu. buraya gelinceye kadar müthiş knn kardık. Fakat ümit o kadar küçük 

Birden Fatin usta kendisine de kaybetmiş büyük bir zaafı var. ki .. Fakat çocuğun akrabasından ve 
aykm ve yabancı gelen muztarip 

1 
Kalb bitkin, eğer ona kan verebil· ya t::ınıdıklanndan biri hemen şim-

bir sesle: se.k belki kurtulur. Fakat ona kanı- di kanını verıneğc razı olsa ... Mese· 
- Öldü mü doktor bey? m verecek kimse bulamadık. Eli- la iz! ... Umit pek h::ıfif de olsa ge· 

Diye sordu. mizin altında iki kişi vardı. İkisi de ne. ümittir • 

Doktor sigarasını dudağından çek kan 'e~işler ~atıyorl.~r ... :·aki~ 1 Fatin usta kendisini bile utandı-
ti. Yorgun, yorgun gülümsedi: 1 k.an ~~klı de

1 
yuz de yuz umıt ven-, ran samimi bir telaşln: 

- Yok canını daha bir şey yok! cı dcgıl am:ı... - Aman paşam. Ben yapama..ın, 
Ameliyat iyi geçti. Yalnız çocuI;,'Un 1 Kan verm~. kendi kanını bir baş dedi. İmkanı yok .. Bir ev geçindiri
sol kolunu feda et tık. kasını kurtarmak için feda etmek. 

1 
yorum. Onu kurtara) ım diye kan 

Sol kolunu feda etmişlerdi öyle ı:aık :ırasın~a, bunun pek tehlikeli 

1 

verem~. Hayatıma bir zararı ol· 
mi"> 1 hır ~ey oldugu kanaatı vardır. masa bile iki gün sırtüstü yatmam 

Fatin usta iki koluyla ekmeğini Basit bir halk çocuğu olan Fatin çoluk çocuk evde aç kalır!.. Malum 
Irazanan bir insandı. Bunun için ıı::sta, l\lemduhun hayatından artık ra biz çalı~ırsak ekmek yeriz; günü 
bir kolun kaybolu;unun na ı1 bir l~idi ke;;mck icap ettiğini düşün- , gününe ya~nz! 
felaket olduğunu pek iyi anlıyor- du. Bu mazeretlerin, bir inc:an canı 
du. Bütün vücudile irkildi. Kendini 1 - Do~üor bey desene ki hiç ümit kurtarın3k kadar yüksek bir hareket 

1 

tutamndıf:rı için çok çirkin bir küfür kalmad1 diye muka~ele etti. Kendi ten insanı menedecek "ebchler olma 
~avurdu. cam baha'i!na ona kim l:an \erir! 1 dığı-ıı kendi de anlıyordu. Fakat 

Birdenbire alnını ufak, ufak ter 1 Do!:tor sigarasından bir nefes da- kendini temize çıkarmak ihtiyacı
taneleri kaplamış, Meta safra ı dön ha çekmişti. Kırk yaşım geçkin iş· le konu~uyordu: 
müı~tü. 1 çinin yüzünü dikkat'e süzdü. - O bir çocuktur .. ()ise ele arka-

0 zaman bu ak"am bediz, bir Şt'Y 
1 

- llerkes k::m vc:ir, dedi. Kan d:ı l.e:ıdi eline bakacak kim e bırak 
yemediğini hntnladı. 

1 
verme!~ zannedildiği gıb! tealikeli 

1 
mı) acnk .. Bir ana~ı \ar. Hastadır 

Onun bu kadar müteheyyiç oldu·• değildir. Yalnız birkaç gün yatmak ı ama gençtir, nasıl olsa kendini kur-

tarınış sayılır. Fakat bana bir hal I - Israr etmiyorum, dedi. Te135 
olursa, arkada bir hamile karı, üç etmeyiniz. Esasen siz kanınızı vcr
küçük yetim, bir yatalak anne bıra- meğe belki razı olsanız da, sizill 
kırım. kanınızın, onun l:anına uyup uyrnn· 

Doktor bu kadar iri, yan olduğu, dığının, muayenesi lazım. Çünki.İ 
bu kadar kahraman yapılı ve ta\'ır-1 herkesin knm. herkese uymaz, Bclld 
'ı bulunduğu halde başkasına kendi I sizin kanınızın ona nak1edilmesine 
kan mı \'ermekten bu kadar korka~ imkan yoktur. 
bu adama, bir başka insana kan ver Fatin usta kanını ondan csirge
meqin o kadar büyük bir tehlikesi melde parac;ının bir meteliği ü~ıune 
llmadığını, kan veren insanın an- titriyen bir hasis gibi olmenni~ti. 
cal< kan \'erdikten sonra o da ihti· Bunu anlayarak utanıyordu. FaI;:at 
yaten bir iki gün yatıp istirahat et- buna rağmen şimdi>~e kadar vücıı· 
me-;;inin dO'~ru bulunduğunu sör- dunda bulunduğunu, damarlannda 

ledi. 
1 

cevelan ettiğini düşünmediği bil 
Fakat Fatin usta li.deta kendini 

1 

kımuıı maviin nazarında nasıl nıii· 
m~dafa~ ediyor, kendisinde~ istenil him hir kıy~et kesbettiğini hayretle 
mıycn bır şeyden korunrnaga çaba- gorüyor<.lu. 

lıyordu. . . . . Kanının bir damlasını bile f edll 
- nen bir iki gün değıl, bır ikı d . ek k d k" "ldü~·· .. ,e . . .. .. .. e enııyec a ar uçu gunu 

saat ışten ayrıl~, t~ yuzustu kahr. I bu kü~üklüğc mukavemet edemirc· 
Dedim ya evdekılerın nnfakasını ı . _1• k dar r, : .. 
·l .. . .. .. tecları'k edı'"orum 1 ~k. onu yencrnıycceh a ~ .,c .. a gunu gunune ~ · _ 1 ır; bir 
Haydi brral: onu d::ı fakat ben usta l olduJUDu anlama.:tan doc.:ın 
ba~ıvım c<Yer jı:;ten iki üç gün ay· mahcubiyetle kulakları uğuld::ıyaıı 
nl~a·m l;u hart~ teslimi lftzımgclen I Fatin ust~ kul~ldnrmı~ bu .ı~~..ı:ttl: 
,ip-ırişler bitmez .. Olamaı paşam, m ara mc a doı.torun oylecı • ı ·1 

o.amaz. l hatı ::ınl:ı.majn gayret cdıyorc'u. 
Doktor: ( Drııamı ı·ar) 
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- 8 - Nakleden: IPo Ka 

Çalınan hırsı 
:- Hayır. Mis Farren sıhhatli Ye 1 ı;ahşan kapıcıya kendisini tanıttı. - Sir Pcter muharrirlcrle toph 

sag~am vücutlu ama kollan Pettig· Gazete sahibi tarafından talimat ve· ')ir ~ekilde !;aat kaçta konu~ur? 
revı olduren darbeyi indirecek dere· rilmiş olduğu için kapıcı onu bü - S=ıat onbirde efendim. 
~~e kuvvetli olamaz. Lflmbanın yük bir hürmetle karşıhyarak kcn· O da bunu biliyordu zaten .. 
k~~·ük bir şıddetlc 'urulduğu aşi· disine tahsis edilmiş olan odaya gö - Peki. Onu ~imdi rahatsız ctmi 1 
ar .. Maamafih olmaz dive iddı'a türdü: yevim öyleyse ... Katibesile konuşa· p k. 1 .. d tın · · - e ı ama nası ıçın en çı-

c ek de doğru değıl. - ismim Bullokdur efendim. Siı yım. . j kacağız bu işin? D.ikkana girn~ck 
t l-Ier ne ise, şimdı benim merakımı Peter hizmetinizde kusur gösterme - !-.1is Farren d~ğ·ı, mı? Buraya güç, hem de gece bekçisi var!. 
ahnk eden cihet mis Farrcnin ce· memi bilhassa emretti. Burac:ı ba~ ·ağırayım mı efen~ım: • Tek göz Cimi, yamağının bu 
~i Yerde görduğti \-akit bu cıgara muharrir mua\'İni M. Handleyin o· - l Ia;-1r. Ben gıdcrım. \ azıhane sözüne güldü: 
•zrnaritini de iarkedip alarak yan :!asıdır. O muvakkaten başka yerde -inin numarası kaç? . ~ - Sen benim şüpheli işe giriş
Odaya atıp atmadığıdır. Sir Peterin :ahsacak. - 27 numaralı oda ef~ndım . h.~- tiğimi hiç gördün mü? Sen şu 
Odasında şöm·ne yanmadığına göre Kapıcı gidince Furlong rahat bir ·idorun sonuna kadar gıdıp saga asık suratını düzelt te benim de. 
R~nç kızın şupheleri uzaklaştırmak nefes aldı. Koltuğa yerle~ti ve zile iönmelisiniz. diğimi dinle!. Bilson ve §eriki 
ıçın cıgarayı oraya atması, 'boyalı o· bastı. Gelen hademe çocuğa sordu: (Devamı var) her ay muntazaman bir sandık iyi 
da temizlendiği sırada bu cıgara ar· -------------------------- cins tabak alıyorlar. Mağazadaki 
tığının da ortadan kalkacağım he· anti'kaların yanında bunlar kıy -
:aplamış o!ması, faraziyem doğru metsiz şeyler ama, bizim işimize 
lSe, mümkundür. yarayacak .. İki gün sonra Bilso. 

b' Doy!, cıgarayı alıp baktı. Sonra nun dükkanına bir sandık tabak 
ırden: daha teslim edilecek. Ben şimdi ta 

ceğim .• 

- Parmak izleri! Hatırıma gel· bak fabrikasına Bilsonun namına 
llledi, c:iz de elimi sürmeme mani ol· telefon edip bu ay sandığı bir haf· 
llladınız! Elde yegane delil buydu. ta geç teslim etmelerini söyleye -

- El Sonra?. 

Çeviren: 

~ ... 
-'"-~(' 

h - Cok geç azizim. Bunu ben da· 
ta evvel, cıgarayı boyalı odanın 
do~zl~ döşeme<tlnden aldığım sırada 
. ~Şttnmeliydim. Toz içinde olduğu 
ıçın bir nevi temizlik sevki tabii5'ile 
c-'.irnle sildim. Böylece parmak izle· 
r~ni mahvettiğim için ne kadar ü· 
zuldüğümü tahmin ederı;iniz. 

Q .. 

- Fakat ay başında, gene ku- ~ 

yumcu dükanına bir sandık geti. ı ··z ·k k ·· .. d b' k 

Bir yandan Doyla bakryor, o da 
rlalgın. cıgarayı tetkik ediyordu. 

- "Akşam postac:ı,.nda bu marka 
CJıara içen kimc;e tanıyor musunuz? 
-Evet. 
.._Kimdir? 

. - Teri Vans, muharrirlerden bi· 
rı .. 

.._ Saram dikkat! 
~ - Acele hüküm venniyelim. "Ak 

0~ 'Postac:ı,, gibi 'birçok mensubu 
an bir gazetede rnikhtridr.s cıga· 

ra·ı · ' ıcen bir düzüne adam da bulu· 
tlcbi!ir. 

- O nok'"tayı da aynca araı;tm· 
~z. Şimdilik söylediğiniz zata dair 
0nuıaıım. tsmi Teri Vans mıydı? 
-Evet. 

.ı - Bu adam mis Farrene aşık mı· 
1.:lt? 

~ ... Bilmiyorum. Gazetedeki genç· 
r n ÇOb'U mis Farrenc kur yaptı 
.a!tat benim bildiğime göre o hep· 
•ne arkadaş muam,.lec:i yapıyor. 
'Vlns yakı5ıklı adam mıdır? 
- Evet. 
' Hakkında fikriniz nedir? 

li - Doğrusunu söylemek laznnge· 
ıj rse.kendisile dost değilim, aleyhin· 

Tenis oynarken giydiği bu çizgili pantalonln 'Misis HamrnerslC'y C"

kı bir modayı tekrar ortaya çıkarmıştır. Yalnız, eSAideu erkeklerin 
kriket oynarken giydikleri bu pantolonu şimdi kodmlar teniste giyL 
yor. 

Misis Hammersloy İngiltercnin meşhur bir kadın tcni.sçisidir. 

rilecek .. Hem de hemen dü'kkanın u erdı end apının onun e ır am 
yon ur u. 

kapanma saatinde, ki sandığı erte- I H k · · d. . .. • - ay a sı şeytan, şım. ı geç 
sı gunden evvel açmaga kalkma. ak·t ··-.:ı kl · d 

1 
v ı goıı.uel'ece erı yer e ya-

sınlar .. Ben sandığın içinde olaca- bah k .. d d'l ı _ rın sa er en gon ersey ı er ... 
gım ve gece yansı, bekçi uykuya ı 
dalınca meyıdana çıkıp ne kadar! Gece bekçisinin ve şoförün yar 
pırlanta, zümrüt, yakut bulursam dımiyle sandığı dükkanın i'iine 
ceplerime dolduracağım. naklettiler. Bilson, sandıgı teslim 

- Aman ustam, bu müthiş bir 
plan! .. Muhakkak partiyi kazana. 
cağız .. 

Ertesi sabah, Cimi, telefonda 
tabak fabrikası direktörünü aradı . 

- Allo, ben kuyumcu Bilsonun 
adamlarındanım .. Bu ay bize gön 
dereceğiniz tabak sandığını bir 
haf ta sonra teslim etmenizi arzu e
diyoruz. 

Fabrika mü.dürü pıırdı: 
- Bir hafta sonra mı? Fakat, 

daha ldün ne kadar acele ediyor. 
dunuz .. Müşteri pek çabuk isti
yordu .. Ne oldu?. 

- Öyleydi ama, kendisi bugün 
bize geldi. .Pek acelesi yokmu~ .. 

- Pekala 1 Demek şimdi bir 
haftn sonra teslim edeceğiz?. 

- Evet, evet •. Allaha ısmarla. 

aldığına dair bir makbuz imzala. 
dı .. Kamyonl:ı beraber gelen me
mura verdi ve bekçiye sandığa iyi 
dikkat etmesini tembih ederek 
dükkanı kapadı, gitti. 

Sandığın içinde upuzun yatan 
Cimiye saatler pek uzu geliyordu. 
Hep aynı vaziyette yatmakta, bü
bütün ,. icudu uyuşmuştu. San
dıkta hava delikleri açılmış oldu. 
ğu halde güçlükle nefes alıyor
du. 

Hepsinden müŞkülü uyku ile 
mücadele etmekti. Uykuya !dalıp 
ta horlarsa diye pek korkuyordu .. 
Gece bekçisinin de uyumağa hiç 
niyeti yok gibiydi.. Ciminin za· 
ten gerilen asabını büsbütün çile
den çıkaran bir şarkı mırıldana. 

rak dükanda dolaşıyordu. 

dık. Nihayet bekçinin şarkısı kesil-
Bilson, tam dül<'1ı:anını kapamak di. ş·mdi dükkanda çıt yoktu .. Ci-

iLHAN TANAR 

mi fosforlu saatine baktı: Gec 
yarısı! • 

Yavaşça sandığın kapağını 'kal 
dırdı: Bekçi, tam önünde bi 
sandalyede uykuya dalmıştı. Ha 
fif hafif horladığı duyuluyordu . 

Cimi bekçinin uykusunun b · 
raz daha ldc-rinlcşmesi için on d 
kika kadar beklemeğe karar ve 
di. Sonra rahatça işini görebili 
di. 

Tekrar sandığın içine uzan 
Cimi, birdenbire ayak sesleri iş 

dince, evvela bekçınin uyandığı 
nı san:iı .. Fakat sonra, ayak sesi 
ri çoğaldı ve alçak sesle 'konu~m 
lar duyuldu. Dükkanın içinde c 
reyan eden hfildiseyi anlamak İfii 

tekrar kapağı kaldırmağa cesar 
edemedi ve birden sandığın yeri 
den kaldınl.dığını hisedince ha 
ret ve korkusu bir kat daha artt 

Ciminin haberi olmadan, 
yumcu dükkanında garip M.;iis 
ler oluyordu. 

Dö§eme tahtasındaki gizli b. 
kapak açılarak üç maskeli adaı 

içeri girmişti .. içlerinden biri 
buçsuz ayakalrının ucuna hasara 
eterli bir havluyu uyuyan bekç 
nin yüzüne kapatmı§tı. Bekçi u 
kudan açılmadan bayılarak ye 
yuvarlanınca, ikisi s~ndığı çe 
meğe ve arkadaşlarının bekçini 
cebinden aldığı an~htarl.a açtı 

(Lut/ en ~ay/ayı çeviriniz) 

~tldiğim bir şey de yok. Bununl<' 
~tıı her, gtinde on iki saat çalışma· 
l:l' _ne olduğunu bilmeden. me!;leği-
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ızın tarnamile cahili olark son za· 
~arda gazeteciliğe gimıeğe ba~· 
~'an_. onun gibi gençlerden hoşlan· 
hu dıgırnı da c:öylemek isterim. Bu 
~u:~ta Pettigrev de benim gibi dü· 

llyordu. 

;ı-..Ôyle mi? Acaba bu fikrini Van 
Söyledi mi? 

rla- 1Himkündür. Geçen gün arka· 
\' ~tarımdan birinin rivayetine göre 
ansı epey azarlamış. 

ı- :--- Yani Vans, Pettigreve kin bes· 
Yordu dernek? 

v- Yok canım! Şaşırdınız mı siz? 
rn~n ın katil olduğunu ima ettiğim: 
clarnsanıyorsunuz? Vans asabi bir a· 

dır ama katil olamaz. 

nd~·Peki, peki .. "Akşam Po"taSı, 
ille .1 arkada~larınızı müdafaa et· 
ll'la nıı kadar tabii bir hareket ola· 
rn z: Ancak vakialan da inkar ede· 

Cyız. 

Dayı ayağa kalktı. 
ye:;_ l3u ııı:ada inkar cdilemiyccek 
nu ')ne Vakıa nedir biliyor musu 

ı. 

- • 'edir? 
- \'akıt çok geçı 

,.
1
:- liakkınız \ar. Ben yarın siz; 

., "teie bulu:ıım. 
- p k. _ e 1• Saat kaçta? 

Saat on bir münasip mP 
-- Hay hay. 

~ - V-
:; ant tam on bird(' Furlong "Ak 

N rn Poııta .. ı,,na gitti \•e gündüzleri 

du .. 
bkala Brino, parmağının u. 

cu ile bir kaç aldım ötede du
ran sijlıöl.h bir şekli gösterdi. 

Rolan yaklaştı.. Arabayı, 

beygirleri, koşumları gözden 
geçirdi .. istediği ğibi sağlam oL 
duğunu gördü: 

- Ala, tamam. 
- üstad, araba ile nereye gi

deceğiz?. 

- Geldiğimiz yoldan tekrar 
Venedii!e .. Şimdi arabayı çek, 
ve arkamdan gel. . 

Hayıdut beygirlerden birinin 
yularından yakaladı. Araba ha. 
rekete geldi. Yavaş a.dımlarla 

yürümeğe başladılar. 

Evveıa Katrtet köprüsüne git
tiler .. 

Konuşmuyorlar, ikisi de ma. 
nalı bir sükut içinde yürüyor· 
lardı. Emperyamn sarayına yir. 
mi metre kala sola, dar bir so
kağa saptılar. Bu sokakta biraz 
gittikten sonra tekrar bir köşe. 
yi döndüler, ve durdular. 

Sarayın arka cephesine gel
mişlerdL 

Sokak tenha ve karanlıktı. 
Karanlık gökte tektük parla. 

yan yıldızların zayıf ziyaları :ı 

ra sıra geçen yolcuları, hayali 
bir gölge gibi aydınlatıyordu. 

Saray n içinden ise müsamere. 
nin gürültüleri musiki seslerine 

karışarak bir uğultu haline dııa
rıya kadar aksediyordu. 

Rolan basık bir kapının ö. 
nünde durmuştu. 

Bu kapının gölgesi içine sak
lanmış bir adam bekliyordu. 

Holan bu adama hafi{ bir ıeL 
le sondu: 

- Kararın:Ja duruyorsun de. 
ğil mi?. 

- Evet ... Siz de vai).dinizi ya. 
pacaksımz .. 

- Tabii, bin düka altını .. 
- Venedikten verilmek şar-

tiyle .. 
- Tamam .. Şimdi bize gö. 

türeceğin yere kadar rehberlik 
et .. Sonra gel, burada arabanın 
başında bekle. .Beygirlel".i mu
hafaza et .. 

- Başüstüne monsenyör ... 
Lfıtfen beni takip ediniz. 

Bu adam Emperyanın uşak. 

larınıdan biriydi. Kapı.dan girdi. 
Dik bir merdivenden çıktı. 

Rolan ve iskala Brino da ar
kasından takip ediyorlardı. 

Bir takım koridorlardan geç. 
tiler. Tekrar bir merdivenden 
inerek bir meş·ale ile aydınlatıl
mış ufak bir aralıkta bulun.du. 
lar. Bu aralıkta üç kapı vardı. 
Uşak bu kapılar hak'kırl:ia iza

hat verdi: 
- Burası sinyoranın 

burası salondur. 

ile odanın içinde dolaştyordu . 
Ara sıra boğazına kadar çıkan 

hıçkırığı güç zaptediyor, gözle. 
rin.den ateş fışkırıyordu. Kor
kunç bir sesle devam etti: 

- Biliyor musunuz ki bu a· 
dam babanıza karşı yapılan 

korkunç cinayetin en büyük a
millerin.dendir. 

Rolan susuyordu. Fakat vü
cu:iunda soğuk bir ürperme duy 
du. 

Iskala Erir.o devamla: 
- Gene biliyor musunuz ki 

bu adam babanızın celladı ol. 
duktan başka annenizin en müt
hi§ bir ölümle, açlık ve sefalet 
içinde zavallıyı inlettikten son. 
ra bununla da kanaat etmiye
rek ve sizin ölmüş olduğunuzu 

söylemek suretiyle öldürdü. 

Iskala Brino mihaniki ve gayri 
ihtiyari bir hareketle elini ma
sanın üzerinde dura.ı bir şam· 

dana uzatmış ve bu şamdanı a. 
vucu içinde balmumu imiş gibi 
sıkmağa, yamrı yumru etmeğe 
başlamıştı. 

- Siz onun yüzünden ıstırap 
~ektiniz. Onun yüzünden zın

danlarda, korkunç kuyularda 
inlediniz.. O benim kızımı çal
dı. Arkasından tıpkı bir canavar 
gibi koştu.. Ve bu yavru, ma. 
sum, sar vilcud, zalim cellatları 
bile merhamete getirecek kud-

rette olan bu çocuk, yani benim 
evladım, benim kızım... • 

iskala Brino fazla deyam ede· 
medi. Bir iskemlenin üzerine 
çöktü. Başını elleri içine alara'lc 
hıçkmnağa başladı. 

Rolan yanına yaklaştı. Elini 
omuzu üzerine koydu. 

iskala Brino başını kaldırdı. 
Rolan sa.dece: 
- Devam et .. 
Dedi. is.kala Brino yavaş ya. 

vaş söze başladı : 
- Şunu söylemek istiyor

dum: 
Babanızın, annenizin ve be

nim kızımın katili olan bu ada. 
mı ben ölüme mahkum ettim. 
Bu gece, bu iki ellerimle onun 
cezasını vereceğim .. 

- Hayır! .. Bunu yapmıyacak
sın, İskala Brino! . • 

- Hayır mı?. Ne demek isti
yorsunuz?. 

- Çünkü bahsettiğin bu a. 
dam öyle basit bir tarzda ölme
ğe lfiyik değildir. Zalim ve ka
til ruhuna şeref verecek bir iş. 

kence ile ölmesi lazımdır . 
- Ona nasıl bir işkenc e yap

mak istirorsunuz?. 
Rotanın dudaktan ilzerinde 

zehirli ve müthi§ bir tebessüm 
daha beliroi. takala Brine ._ 
tehessilmil gördü. Tüyleri di· 
ken diken oldu. 



H 

kap•dan dışarı sür\lklemer;e baş-ı 
lamJ~:al'l.iı. 

Bır ta:·.-i: 
- Jşt<. nradıklarımız bunl!n için-

~ 

dedir. Daşka bir şey almağa lü. 
zuo yok.. ~ğru arabaya gôtü
run. 

Diye emir verince, Cimi sandı 
ğtn bir otomobile kondu;unu his
setti. Biraz sonra hareket ettiler .. 

Beşiktaş 
~ Baştara'ı 9 u1mda 

rin topu mUtemadiyen havaya kal. 
dırmas1 da Beşiktaşm vuruşlarının 

isabetini arttırıyor. 
l\'.A(,'AN FmSA T: 

Fenerbahçeyi 3 -O yendi 
nl kal~ önUnde yakaladıklarr iki Uç 
fırsat esnasında da belli ettiler. 

oyuncuya bağlanıp içleri demarkc 
bırakan HUseyinin sıfırlığma rağ -
men Bedii beselyki idi,. Forvetteki 
oyuncular randman bakımından va. 
satın Ustlinc çıkamadılar. Xazımın 
fırsatçı ve durgunluğuna rağmen 

Hakkının kavi oluşu takımın gali _ 
biyeti için kfıfi geldi. 

Ankara Radyosu 
TCHl\l\'E H.\D\'ODIFC7.YON 

POST.\ 1..\ HI 
J'iirl.-iue ''uı'ııosu • • t11kııra Rıııluosıı 
UAL<i,\ l Zl'~l.VGU: 

Hi39 m. 1s:ı Kcs./120 Kw. T.A.Q. 

kadınl,ırı,, (Nikolai), "Se' 1 
1 

berberi,, (Pai iellı), "Aı i J 
Naksos-'la,, ( R. Stnıuss) nr> 
!arı. 

10.30 !.ille, Toulousc: Senfoni ı~IO' 
z:ırt); '"Cçan Holandalı,, \ :ı$ 

C1n;.de artık saate bakacak hal
bile kalmamıştı.. Otomobil dur·•p 
ta sandığı çıkardıkları vakit ha. 
Yal.Jzlıktan ve heyecan.:ian yar. 
baygın bir haldeyüi. 

Yerden oynamağ'a çalışan Be. 
şiktaşlılar, Ali Rizanın kısa ayak 
çalımlarilc kaleye akarak ortala -
dığı topu Basrinin hıızırlöp kabi -
linden eline geçııip önü boş olduğu 
hade "ufka doğru nişan" almasile 
büyük bir tehlike ntlattılar. Kaçan 
sayısız fırsatlardan sonra Beşik _ 

taş.ılar Nfızımın Ye Ha) atinın şah. 
si iki hücumu ile Fener kalesine ak 
mak teşebbilsUnde bulundular. Fa • 
kat sol müdafi Lebib fevkalade se
ri bir oyunla bunl:ırı pUskürttU ve 
dtvre, top tekrar Fenerli O)'tıncu. 
lr.rın ayaklarında dolaşırken bitti. 

Bir "al gözüm, ver gözüm hava. 
sı" arasında kaybolan frrsatlarrn 
neticesinde Bcşiktaşın sol tarafı kil 
çü.k milselleslerle rakip nısıf saha. 
ya doğru süzülmcğe ba§ladı. Biri -
birinden hayli açık bir vaziyettt 
hareket.siz bckliyen Fener mildafi· 
lerl top ortalanınca ikisi de birden 
ileri doğru fırladılar. Fakat topu ka 
pan Hakkı fevkalade seri bir atak 
yapıp Hilsameddinin plonjonuna 
rağmen milkemmel sol bir ııUtıe Be 
şiktaşın UçüncU golünil de yaptı. 

Dakika 30. 

FEl'\ER TAKI~lI, ha\'adan oyu -
nu ile temayüz etmiş olan rakibi 
karşısında yaptığı "taktik" ve ''sis-

10,il ın. l~ı19:i Kcs./20 Kw. T.A.P. ncr). 
:.ıı,;ıı 111 • o lfij Kc~.no J\w. 11.40 l.onı.lra (.:\.) Senfoni konsc 

tem" hatalarile bu farklı mağlübL Tt'HKl\'E S.\,\Tl\"l.E Ocla 11111slkisi ı•e l:u11suler: 
yete duçar olmuştur. Fakat asıl !l. 4 _ 1!139 - 15 _ 4 _ 1939 li ı.ondra (.:\.) Pi)ano kon cıi· Uç kişi, sandığı bir eve götüre

rek ;.apağı kırdılar. Cimi, bütün 
yorgunluk ve korkusuna rağmen, 
hayretten !~illeri tutulan hırsızla

rın, aptall.:.şan yüzlerine bakın 

c.a, gL~ek• -:n kendini alamadı. 

scbcb yine bu değildir: hücum haL ı IJ.\FTALIK J>HüGRı\:'11 Xo. 20 1 .l\lünih: Şarkı Ye kemaıı. 
7.30 Paris wrn: Org. 

tının ortasındaki o "çukur" vok mu, Pazartesi 10-4-939 " 8.10 Sullt·ıı~: Piynno. 
O çukur! ifadesi ltibal'ilc en a- 18.35 (IJ:ııı~ ıııiiziği · pi.). l!l !J. Eiffel: Şarkı, keman. 

şağı berabere bitmesi liızımgelen Konuşma (Doktorun saati). 19·15 ıo.20 l\Hıııih: Kuıırlel (Şuberl). 

Ertesi s:ı~ah Bilsoııun kuyumct 
dilkkanı polis memurlarile doluy. 
du. Bilson sabahleyin gelip te 
bekçiyi perişan bir halde bulunca 
derhal telef·ma sarılarak, sand ğm 
çalındığını haber vermişti. 

İKİNCİ DEVRE: 

Oyun tekrar bir festival havası 

içcrsindc Beşiktaş nısıf sahasına ), 
ğılıp manası pek llizumsuz birkaç 
"step" ten sonra bitti. 

HULASA: 

bu m bö 1 f 11 
Turk müziği ( Fusıl heyeti - Karışık 

açı y c sı ır go c sona er- . . 
d

. . H'o.!(raııı) H.ıkkı l>crıııan, Eşref Kaıl· 
ırdılcr · 11 t'" ıı · ('fi 1 ı ı · ·ı· • 1 '· usan rllr, asrı er, aını 1 ' 

Takımda 1\f. Rrşad, Ali niza ve kay. l!l.l:i Tiir kıııiiziği ıııa)nn r~t') 
T..ebib fevkalade glizcl bir oyun oy_ '·ı T:ıl:ıy - Tıınlıur solo). 1 - T:ııı 

nadılar. Hüsameddin bir iltl kurta. huri C:crı_ıil - llknzkiır peşrevi. !! -
rışına rag·men golle de h t 1 ·d l .uı.ı.ın Cemil· llicuzkfır saz ~cnıııi· 

r a a I) ı. 1 3 ·ı· 1 · (' · 1 S · J · 1 • H..\KEM: ~. - nıı ıurı .cırıı - ıızıı ı arıı 
sJZ cmaisi. 20 Ajans, meteoroloji ha 

Bu maçta bilhassa hakem Şazi IJerleri, ziraat lıorsası (fi.} al). :!O.l ;,ı 
Tezcanın güzel idaresi zevkle sey- Turk ınüzi~i ( Klfısik programı. I· 
rcdildi. MU,\MMER OLGı\(1 durc c len: :'>lcı;ııl Ccııııl. Ankara rad

ı 1.2:-> Turino (ir.: Piyano, keııı ııı· 
llu/if musiki ve ovcrcl/cr: 

3.10 Hııılio Paris: Orkcı.lru. 
ü Hcromiin. ter: Çigan orkı;,1rtl 
!) Bükreş: ".lloccncio., lSu 1ıııc · 
!l.10 Frankfurl: "Monika,, (l,osl· 
!l.15 Sıuttgarl: Opera ve opl'ıclı>·ıı: 

çalan. "\'indsorun Şen ı,:ıdı 
l:ırı,. (:\ikolai), "Syh ıo,. ( 
lilıes), "J\osenka;ı.·nlıcr,, l 
Struusı;}, "Koppelia,. (lkl lıC 

Hlrsızlar, bitişik dükkandan 
bir tünel kazmak suretiyle mağa
zaya girmişlerdi. Nasıl kaçtıkları 

da, dükkanın öniın:ieki otomobil 
lastiği izlerinden belliydi. 

İkinci devreye Fenerliler Şabanı 
sıı~ açığa, Naciyi içe ve Esadı s..>I 
ıçe alarak çıktılar Ve oyun da 
C:crhal Fener h ;klll iyeli çerçevesi. 
ne girdi. Muavin hattı - tab:r "la -
zur görülsün _ "koyunları sl!ı·en,. 

'.>:r "çoban" gibi Fenerbahçe hü • 
cumlannı sayılamıyacak kad.! · ç lk 

bir tarzda rakip kale önüne i'ldir
t4i. Naci de bunlar üzerinde hakik 
bir iki "atak" yapınca oyunun çeh
resi lıirdenbirc def işti. 

Maç, futbolün oyun kalitesi ve 
~las bakımından çok düıJük bir man 
zara gösteriyordu. MUtemadiyen 
hakim oynayıp bir netice kopara • 
mıyan Fenerbahçe önünde yırtınıp, 
didinen galib Beşiktaşın sLstemi de 
"modern" olmaktan çok uzaktı. 

XASIL OYNADILAR: 
Tl'ıt \:"\ TlYATHOSU 

r~ı Bu akşnın halk gccesı 
ı:rtıığnıl Sadi Tek V< 

)osu kiiıııe lıc)cll. 1 - 1\eyzan ÜS· 

ııınn dedenın - l\lulı:ıyyer sünlıüle 9.30 

"Çingene Aşkı,. (Lch:ıı). 
Kolonya: Operet porpıl rı: 
"Surly:ınthe,. (wcvcr), 
Poloııai c (I.iszt); 

Bilson, adeta dövünUyordu: 
- Sandıkta, en zengin müşteri

min hususi olarak ısmarladığı sa! 
altından bir yemek takımı vardı .. 
HırMzlar nasıl olup ta her zaman
ki tabakların yerine bu pek kıy. 

metli takımın gönderileceğin: 

öğren.dile.., bilmem. O kadar giz

li tutmuştum ki. 
Biraz sonra telefonl:ia, tabak 

fabrika.-nın direktörü ile konu • 
şuyordu. Konuştukça, gözleri ev
vela hayretle büyüdü, bir kaç de. 
fa aynı sözleri dinledikten sonrn 
sevinçle polis memurlarına dön • 

dil: 
- Fabrika mü&ürü, altın ye

mek takımını dün akşam gönder
mediklerini, şimdi birkaç polisin 
nezarcti altınl:ia göndereceklerini 
söylüyor. 

Bcşih !r ~lılar, tehlikesi gitt· tq;e 
··~zici'' cır §ekil aiaT'bk büyüyen Lu 
Fcnel'l!a1'çe hakimiyetini önl •mck 
içi:ı gayrcUcrini hıc; olmazsa bir 
mh:i daha arttırıııağa çalrştıhr. 

İKİNCl GOL: 
Bedii ile Hakkmm ileri geri pa!. 

!aşarak rakip kal~ hududları dahı. 
Jine soktukları bir hücum Haı·kmın 
\ uruşu füı .:-'ener ır.Udafilerin..1 çar
p:ı.rak geri dföıdll. Vaziyeti iyi ta
kip eden ayni oyuncu kaptığı topu 
ayağında ayarladıktan sonra yer • 

den kısa bir şekilde sol iç yerin!! 
~aymış olan Ni'ı.znna yu\'arladr. Na 
zrmın yerden sol kö§e ağlannr bu
lan şütU. lklncl gol. Dadika: 20. 

J urkacloşları. 

' 1'A/, \.\' FıW/l//\ASI 

Gıı.lip Beııiktaş takmiının müda. 
faruır bozuk bir gününde olan Fener 
muhacimlerini i)i kesti ve gilzcl 
çalıştı. Muavin hattında cenah haf-

:i ııcrııc. \ Se) A ııı;, re' üsü. Miçc J>cn 

ı:cr \'aryete~i. Localnr 100. llcr yer 
!arının ve hele mUtemadiyen açık :!O. P:ırııcli 10 kııru,. 

Seri bisiklet yarışlarının 
yedincisi dün yapıldı 

( Baştaraf' 9 uncuda) Eskişehir, 9 (A.A.) - Bisik. 
sında yarışa devamına fmkiın let seri mukavemet yarı§larmm 
kalmadığından kırık bisiklctile yedincisi olan 125 kilometrelik 
beraber hakem otomoblline n. koşu bugün arızalı bir yolda ve 
Iınmış, yarışın bundan sonr~ld I beş bisikletçinin i§tirakiyle ya _ 
kısmını Haralambo yaluız ola· pılmıştır. 

rak ikmal etmiştir. I;;Jyük bir mücadele ile geçen 

tH•5re,·i. 2 - \'arı.la f.\osl:ı Ahmet • 
nğıınııı - :\lulııın er sliııhiile şark ı • 
Ey nihali işve. 3 - Selim - Mu ha)) eı 
sünlıüle şarkı • Ey goncai nazik. • -
Xikoğos ağanın - ~lııhıı)yer kürı.lı 

şarkı - \'ar mı hnret. 5 - aHlııni be· 
yin - Mulıııncr kürdi şarkı - \'etrııe1 
mi sana. li - Hcşat Erer - Keman tal. 
simi. 7 - Şevki heyin - t:şşak şarL:ı · 
Gülınra n:ııar kıl. I! - Huhnıi lıeyııı 

· Bnyali şarkı • Giil Jı:ııiıı siinlıül ııt: 

rişan. 9 - :'llusıarn \U\ uş - all:ıati şuı 
kı - !:>elıep ne lıal.nıayur. 10 - vı 

van · Ok sihi lıuplar heni. 21 l\lemlc· 
kel snul ayarı. 21 Konuşma. 21.Hı 

Esham, tahvilüt, kambiyo • nukul 
lıorsnsı trı)nl). 21.~5 :\eşeli pluklıır. 

H. :.!1.30 Folklor - ll:.lll Ucdi \'önel 
keıı. 21.15 lllüzik (Kcnı:ın rcsilıılı -
l'ruresür Xecdct Alııl,). 1 - Corcll 
· Lıı foliıı l \'arya:-.) onlar). 2 - :'llal 
lıeson - Aric. 3 - Korsnkov · Kn·i~ 
lcr - "!:ıclıelıcnızuuc" lıalcsıııdcıı lııı 

par~·a. l'iyanoua refakat eden: t:lvı 

Cemal fükin. :!2.05 :'llüzik (Küçük or· 
kestra - ~er: Necip Aşkın) 1 - Pııul 

"Eugene Ul'llcgiıı,, ( Çn~ f..V\ ski 
Rigutello,, '"frnvintıı,. 

"Maskeli Balo,, (\'erdı) 
Turanı.lot,, (Puççini) 

9.30 Jlııııılıurg: Operet 
10.30 Turino gr.: Halk programı. 
l 1.25 Homa gr.: "Melodi ve Hıl ııı.r 
11.40 Uirçok Alınan i'.ilns~onl.ırı: 

renatlar, dans lıaYal:ın. 
Durıs musikisi: 

11.5 Posle Parlsien; 11.30 lsl<1 

Jıolın; 12,15 Roma gr.; 12, 
J.onılra (R.) 1 l.on<lrıı (.:\.1. 

\'ar11ctc ı•e kalıureler: • 
9. Londra (~.) "Pazartesi :ıkşS. 

mı saat 3,, 
9.10 Brc~la\·: "~lavi pazartesi., 

10.20 Athlone: \'aryete. 
l'iyes, kon/ cra11s ııc konuşrıııılar: 

t.;;o: Londrn (:\'.) Otomohil ~ ,1rır 
ları. 

8.18 Hama: İngilizce hnvadis. 
9.45 Poris (PTT>: "Kiıba halk Jil 

sik isi,, 
Bekçi, ilk defa olarak söze ka. 

rıştı: 

- Ya dün, başında beklediğim 

Fın-.'ERLtLER mağlubiyetin bir 
emriv::.ki olduğunu ltabul ettikleri-

ğın kapağını merakla kaldırdıkları 

zaman, sukutu hayale uğrayan 

hırsızların yumrukları ile yuzu 
gözü şişen ve çürük içinde kalan 
ve her tarafı sımsıkı bağlı oldu. 
ğu halde upuzun yatan Cimi, "Ne 
.dir bu başıma gelenler., ~er gibi 
melCıl melCıl bakınıyordu. 

Havanın güneşli olmasına koşu neticesinde, Dcmirspor<lan 
rağmen bilhassa a,·dette esen Hasan 4 saat 40 dakikada birinci, 
oldukc;:a sert bir rUzgA.r bisik. yine ayni klüpten Osman Pak i
lctcilerl bir hayli yormuştu r. kinci, Faik üçüncü ve İdman yur 

Oldukça heyecanlr geçen bu dundan Faruk dördlincil gelmiş -

uzun yarışın neticesinde SUley lerdir. 

ı .ınckc - Dıırılına ( Funtczl). 2 - 11 
!kolu ıs - l\ :ıc:ır daQsı :-\u. 8. 3 - Ilcl 

ktcımıl<l • \' iyana müzikleri - l'ot· 

Moskova: İngilizce hnvııdis. 

sandıkta::ı ne vardı?. 
Patron güldü: 
- Onu Allah bilir. 
Alt:ı:ı yemek takımı geldi ve si. 

pariş veren müşteriye teslim edil· 
di. 

manlycden Hnralambo dört sa· Ankarada 
at ylrml dakikada birinci, Fe. Ankara, 9 (Hususi) _ Seri bi. 

ner Yılmazdan Niyazi lldnci. siklet yarışlarının yedincisi de 
Halil Uc;:UncU ve Ali dördUncU bugün 12 sporcunun iştirakiyle 
olmuşlardır. yapıldı . 

11 rı. Gcrlııırd \ 'inkler Donnıo 

Cıkita - lspanyol Ü\'ertürü. 5 - l\lic 
heli - Çocuk oyunları. 6 - Kuısch · 
Çig:ııı fantezisi. :.!3.Uj :'lluzik (Caz 
banu • pi.). 23.45 - 24 Son ııians lıo 
ııerlcrı 'c yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar Garip hırsızlığın neticesı ıse, 

ancak akşa'lla doğru gece bekçisi 
nin derhal tan·dığı mahut sandık 
ii:ti hamal tarafın lan dükk:ina ge -
tiritdiği zaman nnlaşıldı . 

Göğsüne iliştirilmiş olan bir 
kağıtta ise şu satırlar yazılıydı: 

Seri bisiklet yarı~larının 8 \'e 91 Büyük bir mücadele ile geçen 
uncusu aynı yol üzerinde 150 bu yarış sonunda; Orhan Suda 
kllomctre üzerinde yapılacak 3 saat 57 dakika 30 saniyede bi. 
ve son yarışta bisiklet fcderas· rinci, Nuri Kuş 4 saat 1 dakika 

yonu a~ba~kanı Ca\·it Ca\ 30 saniyede ikinci, İhsan bir te. 

l'rogrwııdaki vakıflar 1'iirkiye sıı • 
ııli ıı:eriııc ve üfjlcdcıı sutıraki 4Ual 
o/uruk ııerilmiştir. 

"Bu işi biz de anlayamadık. Si
ze kendisi izah edecektir . ., 

IJprralar ı•c srııfoııl l."oııurlcri: 
i.50 llcrlin (t.:zun d.) Brahıııs 

Patron, bekii ve polisler randı - lngilizceden - da hazır bulunncalctır. kerlck boyuyla üçüncü oldu. 9.IO Königslıcrı.:: "\'inılsorıırı Şen 
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tı.nlcım ~tı ...• 
Role:': 
- Beni buratla bekle 1 dedi. 

L~: saat, belki iki saat sonra 
gel'rim. Döndüğüm zaman ise 
hemen harekete hazır iki kuv. 
ve•li beygir koşulu bir seyahat 
arabasını hazır bulmalıyım. An
ladın mı?. 

1s~la Brino bir baş i~areti 
ile anlulığını ihsas etti. Rolan 
mantosuna sarındı. Ve otelden 
çıktı. 

- 17-
FAH!ŞENiN AK1BET1 

01üheyya h s sh sh shr shrdshr 
Rolan otelden sıkar çıkmaz 

ntstgele yürümeğe başladı. 

Romayı tanıyord11. 

Vaktiyle buraya. Onlar Mec
lisi tarafından Papa nezdine se
fir sıfatiyle gönderilmiş ve bu. 
ra la bi'r ay ka.::lar kalmıştı. 

Rotana, ilk seyahata ait hatı
ra':ır, gençliğinin en tatlı, en 
gil7-l devirlerini hatırlatan dü. 
şii:ı<"eler, şimdi ebediyet kadar 
uzak görünüyordu. 

Halbt !<i l::u r=>+ ıalıı.r o kadar 
es'd dl ği1 ·.ı Hemen hemen bir 

ka~ sc-:e:n..: bir maziye kan~
mr bulu~u.~rd:... 

Romad.:-, o ?:aman Emperyil· 
n: ~ verdiği m~ ar.ram l.>ir müsa. 
r ere.de bt.lun m:~tu. 
Bu '=1Üs2merede idi ki Ern-

perya kendisini görmüş, sev. 
ve bu aşk ile cinayete kadar sü· 
rüklenmişti. 

Bunları l:JüşJnerek yoluna 
devam e~iyordu. Dar bir so. 
kaktan geçerken karşı taraftan 
uşakları ile beraber gelen üç 
senyora rastgeldi • 

Bu senyörlerin arkalarında 

zengin balo elbiseleri var.dı. Ta. 
mamen keyifli bir halde bulu • 
nuyorlar, şarkı söylüyorlar ve 
olduksa fazla gürültü ediyor
lardı. 

Rolan bu gruba yaklaştı. N ! . 

zaketle stlamlayarak sorrlu: 
-1\Iösyölcr, tetkik ve te. 

tebbü merakı için seyahate çı!:
mış olan yabancı l::ir adamın 

soracağı bir suale ICıtfen cev<:p 
vermek nezaketin:Je bulunur 
musunu-? Güzelliği ile meshu. 
ru alem olan bir kadının, Em. 
perya is:nindcki bir Iahişen'.n 

Romaya avdet eclip etmediğini 

anlamak istiyoru'll. 
Bu Uç senyön.len en genci 

ve en faz!a sarhoş olanı ileri a

tıtclı : 
- Empcrya ! Güzel, latif, mu 

kaddes Emperya ! Oh, bir kaç 

gündür bütün Roma bu ismi 
s/;yliyerek sarhoş oluyor. Siz 
nereden ı;eldiniz ld bunu bilmi. 
yorsıır:ı.:z ?. 

- Dernek Emperya, hakika-
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- Elbet .. Biz de şin·ıJi onun 

verdiği ilk baloya gidiyoruz. 
öteki senyörler de ilave etti. 

lcr: 
- Zalim Emperya 

dört gün oldu. 
geleli 

- Roma onun öl:fürücü aş

kından mahrum kaldığı zaman. 
lar tamamen sönm:iştü. Şimdi 

yeniden• canlanıyor .. Yeni ve 
taze bir hayat buluyor.. Yaşa

sın Emperya !. 
Rolan te!crar se!amlaclı: 
- Teşekkür ederim ır.ö:;yö. 

ler .. 
ü; senyör, kahkahalariylc 

etrafı sınlatarak uzakla~mı~tr. 

Yalnız içlerinde bulur."'n 
~~n; senyör arkas na cll;nmüş 

ve bağırmı1tı: 
Yaban::ı mös} ö, yc.::sa 

Empcryaya siz de mi aşık clC:u. 

nuz?. 
- Dcll:i!. 
R-:lanın du:fahla:-ından l:or-

k· nç bir surette çıl:an bu keli. 
men: l soğul:luğu ve ist:hzası 

ü:; rn. hoş senyörün kahkahal:ı
r nı kesmiş ve yollarına ~cs:;:.Z 

olarak devama mecbur etmi~ti. 
Rolan, düşünceli adımlarla 

yoluna yavaş yavaş devam etti. 
Katrtet köprüsü civarına gel. 
~i_;i zama::ı birdenbire karşısı

na bir kalabalık çıktı. Bu kala. 

balık yüzlerce meş'alenin titrek 
ziyaları altında öteye beriye 
k-:şu~an ve hemen b:.itiin mü
sa "Tiere verilen sarayların ctra. 
f nı kuşatan kaclın erkek. çoh :c 
çocuk, dilenci, meraklı, at \'e 

arabadan ibaretti. 
Bu kalabal k, pencerelerin-

den taşan bol ziyalarla cvldeyi 
aydınlatan ve yapılışındaki za. 
rif mimari tarziyle o devrin 
sana"t abidesi gibi yükselen 
mu:ı.zzam bir sarayın önünde 
toplanmışlardı. 

B:.ı, Romaya dönüşü fevhl.i. 
d: şenlik ve merasimle tes'it e· 
dilen Emperyanın sarcıyı idi. 

r.olan aı.:.n akın içenye giren 
da:;etlil~r grubunun araw a l:a. 
t 1 'ı. Orı dakika sonra !:araya 
gırınıs 1 ı 1t·rı.yuıd·ı 

B;.ıra lı r.c y•-;>tı ?. Na,; 1 bir 
plf;n hazırladı? Emperyayı gör· 

1::1:.i mü? . 
Şim~ilik bizce meçhul!. 
Yalnız bir saat &onra, halk 

kalabalığı arasından, farked •. 
rr. .. :len saraydan çıkmıştı .. 

Doğruca İskala Brinonurı 
be'·lcmekte olduğu otele gitti. 

Bu sırada saat gecenin on bir 
buçuğunu geçiyordu.' 

Rolan, !skala Brinoyu gece 
mün:ısebetiyle kap:ınm·ş ol~n 

otelin kapısı önünde bul<lu. 
- Araba ne oldu? diye sor .. 

Günahım 
~ llaıtarufı 10 uncuda 

bunu benden kurtulmak için yap" 
mamıştır. 

O meşum gece elinde silfı:ııa od•' 
ma geln'ıe·!en evvel yazdığı şu uf 
mektubun her kelimesi ömrüm ol' 
;ukça bir zehir gibi içime damlırıt 
cak: 

"Yaptıi!ım yanlış bir Jıarckt1 

dolayısilc si11irlcri fena hald' 
bozulan kamn nihayet ga>11 

kabili şifa bir hasta oldu. 
Tam bir sene onzm çektiği ıf 

tırabı Jıafiflftmcğe çalışan bt" 
ondmı dalıa fazla ıstırab çeki' 
yardımı. Çımkil biUiin bımlard 
bm sebcb olmuştum. 

ikimiz için de tek kur/u[ılŞ f~ 
resi öliim olduğuna iyice kmıaol 
getirdim. O artık ıstırab çckıtıi' 
''ecr.k. Bm daimi ı·ıcdan az( 
İmıdmı kurlıılacağım. l'cgôr.' 
arz11m ikimizin bir arada gb1111~ 
mesidir. 

Cenap Pakmflf 
Ila}'atımda sevdığim yegane a~~· 

mı bilmiycrek ölüme göndcrrrıf 
tim. Beni düşiinerck ıstırabım 

1ihayet \'ermek maksadile o ölil 
,>!anını ha~ırlayan Cenap acaba 
:ıi affetti mi? .. 
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l<.arı§ık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 
Çocuk gıdalariyle yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allabın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapı'mış 

HASAN ÖZLU UNLARI 

lias• ·· ı ·· I . - 1 d. · · t- ~n oz u un arını çocuk arınıza ye ırınız . 

<:.n yijksek evsafa malik olan bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 

J)· , mükemmelidir. 
~ırınç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 

9 a.tate~, .Mısır, Türlü, Bezelye, Bad.e!1'! 
a.vdarozü Unlanm çocuklarınıza yedırınız 

ÖKSURÜK ŞURUBU 

-----
1 • • • 

, lttlıha 
t'lllcti 2ınıncn bddcli 55.000 Jir a olan 14 adet lokomotif ve vagon 
rtltcırada .2·5.1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 

l3u iıı •dare binasında satın a hnacaktır. 
tanu re g• ' kk ' ·1 nurı ırmek ısteyenlerin 4 000 liralık muva at temınat ı c 
1 ltad tayin tt·~· · · · · .. t 14 30 it lco • e ıgı vcsıkaları ve tcklıflcrını aynı gun saa , 
sa Şartn ınısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

tılrrıaltta~lllelcr 27 S kuruşa An kara ve Haydarpaşa veznelerinde 
I~ (2183) 

?ı.i Ulıa * * * 
~alteroe v~e~ bedellerile miktar ,.e vasıfları a~ağıda yazılı iki grup 

nu S<!at ( e~}a her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 21.4.939 cumtı. 
0 rniS}·on t:0.30) on buçukta Haydarpaşada gar bina~il dahilindekı 

Su İ§e ?1fından atık eksiltme usulile satın almacaktu. 
t terninatg'rtnek iı:tiyenlerin htr grupa ait hizalarında yazılı muvak 

linu S<latine\'ertneleri \e kanunun tayin ettıği ,e5aikle birlikte eksiltme 
llu iŞe ait kadar komisyona müracaatıan Jazımdır. 
l - 292~ Şartnameler komiı;~ ondan para ız 0ıarak dağıtılı:naktadır. 197 lira 50 ~ kılo muhtelif cins ve cb'atta eh ata muhammen bedeli 
a - 20 duruş \e muvakkat teminatı 89 lira 82 kuruştur. 

<llb a et in • ı Uru ınuh ce 'e kalın kwn cle"'i. 80 adet ı ve 2 No, h ba a l 
atnınen bed ı· b 84 ı· d c ı 1120 lira ve muvakkat teminatı ıra ır. 

.(2262), 

HABER - Aktam Postası 15 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

lnrm lslmlcrl, kalkı15 gUn ve saatleri ve lmlkn.caklan nhhmlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cum

huriyet), Pa'!ar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından. 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul

gen). Sirkeci rıhtımından. 
Jmıit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Top-

. hane rıhtımından. ' 
Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (Sus) sistemi vapurlar

dan biri, ayrıca Cumartesi 13.30 da (Trak). Tophane 
rıhtımından. (15 Nisandan itibaren sabah postaları saat 
8,45 de kalkaca'klardır.) 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de 
Trak), ayrıca Çarşamba saat 20 de (Ulgen), Cumartesi 
ıaat 20 de (Antalya). Tophane nhtımındaı:ı. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh. 
tımın.dan. 

İmroz hattına - Pazar saat 9 ıda (Tayyar). Tophane rıhtımın· 
dan. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

hmir ıür'at hattına - Pazar l 1 de (Ankara). Galata rıhtımın
dan. 

Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Dumlupı. 
nar). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vnpur sc!crlcri hnkkınd::ı her türlü malümııt nşn~ıd:ı tele· 
fon numarnl:ırı yazılı nrcnll'lcrdl·n öğrenilir. Knraköy Acenteliği 

- Kıırııköy, Köprübaşı T. 42362, Gnlatn Acenteliği - G!!l:ıtn, De· 
niz Ticareti Met. Bin:ı<;ı nllındn T. 40133, Sirkeci :\ccnll'liği - Sir· 
1.rd. 'olrıı salonıı T. 22740 

Soğiık algınlığı tehlikesine kar~ı kendinizi Gripin 
kaşelerile koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Ba,, di~ bel, GRlPlN Ü§ütrneden mütevellit has
kulak ağrılarına sebeb olur. GRİ· talıklara mani olur. 
PlN bütün atrrılan dindirir. SO· SOGUK ALGINLIGJ: Kırıklık, ne

şesizlik tevlit edk 
CUK ALGINLfGI. Nezle, Grip ve G R t p l N: Kırıklığı geçirir neşe-
birçok tehlikeli hastalıklar doğurur. nizi iade eder. 

~-•••••••••••• 1 Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi 

Ası. pı· n Kenan _v_e_be_n-ze_r_iv_a-rd-ır_.G_R_ı_P_IN_y_e-ri-ne_b_a-§k_a_b_ir-m-arka verirlerse şiddetle reddediniz. 

I 1 ' '" ,· •• ~;.•,._ .,,'• f d 

Sizi soğuk algmlığınclan, nezleden, gripten, bat ve diş 
ağn)anndan kon.ıyacak en iyi ilaç budur. Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyan su •••••• ismine dikkat buyurulması •••••• ----·---
1939 RESİMLİ HAFTA 

Her nüsha yeni bir güzellik veolguDlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Altıncı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 
Büyük ik;-amiye 200,000 liradır 

ş KE 1 tesiri kat'i, alımı kolay en İyi nüshil şekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur • 

. , •. ..:)' i ... • . . • .. • • .. :: ~' .... • 

. . 
Itri yat Fabrikası ucuz mal yap~akla müşfehirair 

Kolonyalar 
Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
Traş sabunları 

Tuvalet takımları 

Pudralar 
Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinle> 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sabunları 

Dudak rujlan 
Yanak allıkları 
Rimeller ye§il 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremleri 

• 

Açık esanslar, kolonyalar, lcremler yerli ve Avrupa mamulatı sall ır. 
RI·----------------------------------------------------------------------------~--_,, ............. 

Deposu: Eminönü Emlak Bankası karşısı. 
ŞUBELERi: Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 

Bütün yerli mallar pazarlarile ec;zahane ve tuhafiye mağazalarında satılır 

---•MÜHiMDiR, lJKUYUNuz---- -.ıı Yalak, yemek ve çahıma O• 

Tayyare piyango biletinizi hcrhan gi gi~dcn aldığınız halde, dalariyle salon takımlan vel-

Amorti ve ikramiyenizi hiç bir fark almadan derhal hasıl her nevi mobilyalar; 

YURT GiŞESi'nden aAKER (eıki HAYDEN) 

mağazalannda le~hir edil
mekte ve heryerd~n ucuz fi. 

at ve müsaid ıartlarla satıl

maktndır. 

!Iediyesile beraber alabilirsiniz. Ycııi tertip biletlerden alan sa · 
rın mü~terilere bir kutu 5fker \·cya lokum l Iediye edilmektedir. 

Taşra siparişleri seri l'e mutltazam gönderilir. 
Adres: Yenicami I-s bankası karşısında ~o. 17 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim · Tıılimlınne Urra apartman 

feldon: 41553. Muıı~·cnc: Pazııı dan 
Iı:ışkn her sün ı 1 - 18 c kntl:ır. 

~-; _, __ . . .................................. , ............. . 
r _ - · , rı······ .. ··•··········· .. ·······--·--.......... : 
Orologw Dr l<emal Ozsan ~ oış 0 ?KTORlJ ii 

· :: Necatı Pakşı i= 
lılrar ~ollı:ırı, clerı ve fn•rıgi has· =! H ·· bah ak ka :: 

1 
crgv•t aa tan §8ma - •· l:ılıkl:ırı ıııütcha~sısı :: 

Tüncllı:ışı lstıkl:ıı cnddesi No. dar bA .. talarmı muayene e:lcr. :: 
380 Dıırs:ı pnznrı üstü Tel. 41235 Karaköy Tünc)meydanı No.12 H 

illl-••llİll•---·- m::nmc & - * '* 'e ##* ft 

Saç Bakımı • 
Gilzclliğin en birinci ~- _ 

'O 
\ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve snç dökUlmcsin 
tedn\i eden tesiri mUcerreb biı 

ilaçtır --Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kotlar; akşnnı. 

ırı n den S<?DNI l.:\lcli Tay)·arc 
\p. Daire 2; No. 17 de h:ıst:ılnrını 
knlmJ eder. (Telef on: 23053) 
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