
Son Havadisler 

AKŞ 
......____,_;,;~~=======::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,~=================~==============================================·========================== 
..., Telefon: 23872 Sene: s .. Sayı: ıssı 17 N l S A N 1939 PAZAR T ES i 1LAN 1ŞLERt: Tel. 20335 

~ürk-ln~iliz-Fra=n=s~ız~~=~ü=z=a=k~e~-
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Bone - Suat Davaz mülakatı 
çok mühim sayılıyor 

Çemberlayn 
~afta içinde HükGmetimizle yapı
an müzakereler etrafında Avam 
l<an-ıarasında beyanatta bulunacak 

Londra, 1 i (Fransızça İstan

bul) - Fransa ile lngiltere ve 
T ü r k i y c arasında üç 
taraflı bir itilôf akdi için cereyan 

etmekte olan müzakereler netice • 
lenmek üzeredir. İngiltere Başve-

kili Çemberlayn, bu hafta i!finde 
Avam kamarasında bu hususta be 
'7cnatta bulunacaktır. 

---- . 
lngiliz kralı ve kraliçesi 'Aldcssholla yapılan nzancı•ralarda "( kralm }'anındaki zat manl'vra yaPan kıtaların ktmzandanı 

general Sir Con Dil'dir.) 

• 

I 

Paristeki mülikat 
• Paris, 17 (Fransızca İstan -
bul) - Dünkü günün en mühim 
siyasi hadisesi, Türkiye büyük 

r ..... R~i~i~~~h~; ....... / Mühim bir mülô.kaf' 
elçisi Suad Davaz ile Fransız: ha. 
riciyc nazırı Bonrıc arasında vuku 
bulan mülakattır. Bu mülakatta, 
Fransa ve İngiltere ile Türkiye a-

( Devamı 5 ıtıcide) 

Ankara stadında / 
maç seyrettiler Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya 

~~___,..c-i~::7·~:t ~:~·!~ ıı.:-::ı D e v l e t R e i s l e r i ovyer-m u z-a nll dlln nat 1T de 19 llaYll' ~ 

ne Safhada?- =~~f:::~::~~:.= yakında görüşecekler 
Sovyet Rusya şumullü bir müşterek !~::~~!;~::S:::~s;: Romanya Haricılye Nazırı Berl11n, Par'ıs "8 tem • t . t . • • • d f d • l liı.mlaml§lardır. Seyirciler arasm~a 'C 

M ına SiS emını mu a aa e ıyor dahiliy~ ."c~li .:-nik Özt~k, harlcl L d . 1 . . 1 il 

bu ?Sko\a. 16 (A.\.) - İngiliz ''Sovyet matbuatı \C şaJahiyet y(I \'Ckılı ~ukrü Sarncoglu JIO An· on ra zıyaret erı ıçın Bukreşten ayrıldı 
I~~ elçıc:i ile Litvinof bugün mü- mahfilleri, herhangi bir taarruza kam vaJ.tsı \'O birçok mebuslar da 

Cr,; ~ buiunmuc:lardır. karşı alınacak müşterek emniyet ted yer nlmışlardr. Londra, 17 - Taymis gazetesi., bütün krallık müşavirlerinin, ba§. ı Hariciye nazırı Gafenko, ıon za· 
llıiye~Sınc hakkında sıkı bir ketu- birlerine Husların bütün arzularile ------------, rıin Bükreştcki muhabirinden al- vekilin ve hariciye nazrnnın iştira mantarda sarfcdilen diplomatik• 

a· iuhafaza edilmektedir. müzaheret ctmcğe hazır bulunduk- B .. k•• aığı malumata göre Romanya Jmı- ki ile bir konferans akdedilmiştir.. (Devamı 4 ı"incüdc) 
be1~. ngiliz gazetesine göre larmı devamlı surette ilan etmekte- ugun u sayımı Z lr ~arol, yakında Yugoslav kral 

biri ~11 ~~eraldin Moskova muha. dirlcr. naıbi ile görüşecektir. Bu mUla· 

--... 
1 ~uor.· (D 5 · "d ) 11 <6 

t 

~J tvamı ıncı e 'katta Bulgaristan krali Borisin 

Du··nku·· hareketları" c de hazır bulunması pek mühtemel spor addedilmektedir.. Bu mülakatın 
, .. ' 

. - ' ... ' '~ .... , ·~ 
'-c • .. 1.' ..... 

~. : - ,. . ... .• l " .~ 
..,(l ~ , ' - ., •. 

Sayfadır .,_ tnrihi henüz te~bit edilmemiştir. 
.Bükreş, 16 - Dün sat 17 <le 

Binicilik müsabakalarında 

Saim Polatkan 
Birinci ile üç 

. 
sanıye zaman farkile 

Üçüncü oldu 
J>aris, 17 - Nistcki binıcilik mü. 

sabakalarma ba§landı. ı.~rnnsız, ln. 
giliz, Belçkia, Portekiz, İrlanda, Ro l
mnnyn, Letonya, Polonya, olmak ı 
üzere dokuz millet iştirak etmekte- • dir. İlk müsabakada Türk \'C Fran r 
sız çkiplerinden üçer, Belçikalılar· , 
dan iki, İngiliz, İrlanda, l'olonya, 
Romen 'f' Lctonyıı. ekiplerinden bi· ' 
rer at ki ceman on Uç at parkuru 
hatasız yaptılar. Birinci ile Uç sa.. 
niye zaman farkile Polatkan, Ok 
ile üçüncü, Knnatla altıncı, Kula. 
Güçlil ile onuncu, Gürkan Akıncı 

ile on dördüncü olmuşlardır. 

ÇERÇEVE 

Susuyoruz, susuyorlar 
(:rı; csllmizln kıymetlcndirltm~i) i"mllc a~tığımu ablyonun mu

kabelesini bir haftadır bcklemcktc)iz. Tıs! 1 ı Bir lkl gazetedeki mlzalı 

fokcrll'mcl('rile, Ulus'da Yl\.cıar Nabl'nlo yUzdeeJll o tarafa, ~ıdcelll l>u 

fornfl\ yazı5Illdan ba"ka ne bir yapr"k kmuldaıiııtı, ne de bh: ayak 8ttA ! 
l'oksa kaç gündür el at1ığmıız lıarb me\'zulan acaba nuanmnda llftll 
dammızdan daha mı ü tün zannedildi? Bu da,·n o kadar b~yUkttir ki, 
(lnu değil yabancı ülkeler fırtınası, t~!ikUdarla }'atihin yerini değiştire. 
cek bir zelzele ibilc örtcme1~ 

ntz Jıct kalemi tanıclığımı:ı kadar kendimizi bUdlğimlz \e kendlml
zi bildiğimiz kadar her kaJenıl tanıdığımız I~, ha makabele5lzll~ 
Jıi~ de h9.)Tctc dü .. medlk. };ğe.r su .. anl&l'Ul birçoğu gibi mukabele gor
ıncğe fl~ık ,.c ınuhtaı; olsay<lık )ine onlar gibi susar. (mukabele bekli
) onız) demezdik. Aluılyon erimizin ilk J anlan olan (lnkılib ibldr
lcrl) grubu, kaç yerden ,.e kaç türlü akis kopariti, me)danda. Bu dr. 
fa bize, afımızda. 'eya cephemizde olarak mukabele etmek kolay dl'· 
ğlldi. ÇünkU (JJ\etl) demenin tdılfkesl kadar (Hayır!) demenin kor. 
kusu Yardı. Çünkü meselo üstten \C en nazik ycrlnden ele almmr,tı. 

usu3onız. l'ani IM-.nim neslim susuyor. Susacaktır, zira benlmJ;i 
kıymetli fakat yıl"m nesli. ller 11Z\ u kendisine, öz ellle bir akam•t 
'e uzlet koza.,.1 ören ha nesli itinde, nefslnln ,.e neslinin kaderine miı
<lahnle edebilmek kablllyetlnde ti~ lslm sayamam. Bcnlrn neslim sU!lltJ· 

yor. Susacaktır, 7ira benimki bilen, gören, duyan, fakat doğnıbuınyan, 
blrlesernlyen, cesaret edemi) en nesli. 

u uyorlar. Yani e' ,·elkl nesli susuyor. Su~caktır, zira hangi 
ferdile olıırsa ol un ağzını ~hğı anda foyasının meydana 'unılm~ı 
itin, bir J.it.aplık değil, bir konfcranshk drğll, bir nıablellk df'ğil, tıtr 

fıkralık df'ğll, bir cümlelik ifade yeter. Enelkl nesil sll§uyor. UY. 

~ktır, 1.lra i~inden herblrlnln (BasUbadelme\1) siz ilümO, . '.beeer \C 

onar kelimenin kadro u 1!,;lnde.dir. O tek riimle ile bu bctı on kelime\; 
llc l.imlcr bllir, tanırlar \ e !iiusarlar. · 

~r'OUo §eh~tzae nıuhtclif por hareketleri J1l1'ılmııtrr. Tafsl~tmı 
la._.1 bYf aJanınızda okuyacağınız bu hareketlrrden güre§ roUsabaka-

-:- ·J a Vefa ı ~ -

Bu suretle bu müsabakaya konan 
yirmi mükafattan dördUnU Türk r. 
kipi almııstır. Yirmi mUkifath olan 
ikinci müsabakada Polatkan ve Gllr 
kan, dokuzuncu, Kula on dokuzun.. 

Boyuna hi'l, biz ıleJi lnıin ıııebebl bn da, adil fl'k kisi olmadıinnıt 
lnanı~ondan. 

Şimdi hem oldu m11, mukabele ec!ttdlif '\'"eya edlloıedllf takatn!eld 
"e"ıhlll}u Jıf'ynı1d Buyurun ha1'almı, )'ine susunuz ' "e yine ınıssunlar! liivo - znılr Dopnı;por ma ~ından ild enstant:ıne) l ) ukarda go-

• rsunuı:, 

Necip 'Fat.tl·KISAKtlREK cu olarak taJmife gir:ınlşlerdir Saim Polatkatı 



Jlim: ----
Hayat ve ölüm 

.. . 
uzenne 

AFORiZMALAR 
Yazan 

ISMAİL HA K KI 
B ALTACI OGL U 

Ölüm vı lıayal lıakkmda lam ve f tslt/i bir şuura sahip miyiz? 0-
liim ve hc.ıyat hakkındaki 1ikirlc1imiz bugünkil kiillür ı·c mtdmiytli
mizle /eza/ /zali11de lmlıman ortaıa11lık ve dipsiz inançlardan, pujiip
ltrdtn ibaret değil 111i? l'almz l•aşuıa üliimü, yahut yalnız başuıa yaşa_ 
mayı sevmeli miyiz, yalıut bımları stvmtmtli miyiz?. OWm ilt }'aşama 
arasındaki hasta mantık tezatlamıı birlik ı·ı bütilrıliiğt nasıl götılrtbi
lirlı? l1te bu afo1izmala1 bülürı bu karanlıkları dtşmtyt çabalıyor. 

Y .AŞA1'1AK da ölmek de tabii ve zaruridir; ne biri, ne de ötekisi 
f e\•kalMe, yahut isti nai bir hal değildir . 

. Ins1n tabii olarak ya~amayı ister Ye ölmekten de çekinir. I"akat ne 
nayat sevgisi ne de ölüm korkuc:u yalnız başına kalınca tabii olmaz. 
Normal insan yasamak için çalı~malı, fakat ölüm bir zaruret olunca 
da Ölmeyi bilmelidir. 

* Yalnız ba5ına çalışan bir ölüm korkusu insan için tabir değildir. 
Hayvan ölmemek için ı;abalar ve ölümden korkmak nedir bilmez. 

* Normal, yani sosyal olan bir insanda yaşama irade i vardır. Fakat 
610m zaruri olunca bu insan, hayvan gibi, korku uzca ölmeyi bilir. 

* Yalnız başına ya~amak "yaşamak için yaşamak,, bir•gaye olma-
dı~ı gibi, ölmek i;in ölmek de in-.an için insanı bir gaye delildir. 

* Hem Şthvetçilik, lezzelçilik, nefsaniyetçilik, hem de mi~tiklik, mü-
ı-evaıfük ve öl.üm a.,kr, hep i menfur ve iğrenç §eylerdir. 

* l nsan öimiyecek gibi ya~amah, yaşamak ve yaşatmak için de öL 
.neyi bilmelidir. 

* Dolru felsefe ölfimle ya~a tezatlannm bulunduğu gürültijlü 
noktada d~I, bu iki zaruretin birliğe kalbolduğu yüksek idealdedir. 

* Gerek ya.,areak, gerekse ölmek vazife içindir. Vazifenin kaynağı 
içinde yaşadığımız \e şerefi şerefimiz olan ger~ek bir emniyet içindir. 

* ..... 
M arazi bir ölüm sevgisini veren. sosyete izliktir; marazi bir hayat 

sevgisini \'eren de bu so' yete izlıktir. Nasıl ki her ikisinin nefretini \e
ren de ıene bu sosyctesizliktir. 

. * lztirab ;ekm.k in anın tabiati içindedir. Çekemiyeceğimiz tek iz
tirab, ölüm iztirabıdır. Çünkü ô~mii~ bir insanın ıstırab çekmesi im· 
kAnsııdır. 

. ' * 
0lüm korku u ta§ıy.a ' adam ölümden her an men adam demektir. 

Bu adamlar ölmeden ölenlerdir. 

* Olü.m korkusu hasta, yani cemiyetleşmemis bir muhayyilenin ese. 
ridir. Insan bu muhayyilenin kulluğundan cemiyet saye inde kurtu· 
labil:r. 

* B ize ölüm terbiyrsini verecek ve bizim muhayyilemizin çılgmhkla-
nnı dara~ıyacak olan fCY, tehlikenin dersleridir. 

* Diri bir terbıye insanı tehlikelerin sınırlarına kadar götürür, fakat 
ondan korunmak tekniğini de öğretir. 

* T erbi.)'e balmumu gibi yumu~, tas gibi de katı olmıyacak, fakat 
6ı telik gibi elestild olacaktır. 

* Çi>cuğu denize sokmazsanız yüzmeyi öğrenemez; kıyıda \'e kumc:al -
da ylizdürürseniz 1enize alışamaz. Ç,Ocuk denize enginde ve tehlikenin 
kucafında alışır. Cesaret terbiyesi de böyle. 

* Vazife adına olümden korkan ve kaçan adam bir alçaktan ba,.ka 
bir §'eY değildir. Aynı uğurda ya~amayı istemi yen gibi ı 

* 
Muntehir, bir ce ı.:r de~ıil, bir korkaktır. ~lüntehir ya~ma cesa. 

retini gösteremiren insandır. 

* Yaşama irade i taşımıyan ve öliimü zarurette olduğu gibi kabul 
etmiyen in~anca ~eref ve harsiyet yoktur. 

Dahiliyede yeni tayinler 
Ankara, 17 - Dahiliye V ekale

ci mahallt idareler mü:lilr muavin. 
ferinden Emin Arapgir kayma
kamlığına tayin edildikten !Onra 
açıl• ,..- Klediyeler hesabat 
...... mftcntr mtıninf ~sat ve o
mın 1 erint dt bele.diyeler şubesi 
§dlerlnden ltemal getirilmi§tir. 

iş kazası 
Dün Kac:ımpaşadaki tersanede 

bir kaza olmu. ve amelelerden Ali 
ile Ahmet çalıştıkları iskelelerden 
yere dü~rek muhtelif yerlerinden 
yar:ılanını~lardır. 

Bunlardan Alinin kalça kemiği 
kmlmı~tır. İkisi de Şişli Şifa yur. 
luna kaldınlmışlard!r. 

Almanyada inşa edilerek 10 gıin lt~tiar tt•rel Kiti limamndarı yola 
çıkan Saldıra)' denizaltı gemimiz dii11 gece saat 10 da limanımıza zel
mişlir. Saldıray .'1.lm~nyada lulim almdıklan soma bmadan gı:inderi. 

len Tiirk dmizrileri trrrafmdan gelirilmişlir. r.emiyt. bugilnln4t ,,,,,r
simle Tiırk bayrağ ı çckilcceklir. Gemi 950 tonl1tktu1. 21 mil sürat; 

Kasımpaşada bir 
ceset bulundu 

Olunun ceplerinden 200 
lira çıktı 

Dün sabah Kasımpaşa önlerinde 
denizde bir ceset görülmüş \'e sahi· 
le çıkarılarak müddeiumumi mua. 

vinlerinden Fehmi hadiseye el koy
mu~tur. Ceset denizde fazla kalarak 

tamamen tef e~$Üh ettiğinden tanm
mıyacak bir haldedir. Olop i için 
morga kaldırılmıştır. 

vardır. 
--~~~~~--~~~~~~~~~~ 

~~~ 
Şehremininde bir sarhoş 

bir genci kamalad ı 
Dün Şehremininde kadın yüzün- Dün de içmiş bir halde Sadriye· 

den bir vaka olmuş ve bir adam a· nin oturduğu evin önüne gelen Muc: 
ğır surette yaralanmıştır. HadLenin tafa kapı e~iğinc oturmuş ve be. 
tafsilatı şudur: tinden çıkardığı bir kamayı kapıya 
Şehremininde uzun yolda Evliya saplıyarak heklemeğe ve küfretme· 

Ata sokağında otur.ın Sadriye is· ğe Sadriyeyi tehdide başlamı ,tır. 
minde genç bir kızla ayni semtte ek. Hu \'aziyeti gören halk sarho)u ye· 
mekçilik yapan Süleyman isrnindr rinden kaldırarak bir hfidi ·enin iinii 
bir genç bir müddettenberi tanı~· ne geçmek i ~ Lemi~lerse de l\lu ~tafa 

maktadırlar. birkaç kişiyi bıçakla kovalamı~tır. 
Cesedin üzerinde yapılan ara~tır- Son zamanlarda artık evlenmeğe Bu sırada tesadüfen oradan geçen 

malarda elbise ceplerinde, Kadir h- karar veren iki genç bu yoldaki ,.e Şehremini cami sokağında otu· 
mine yazılı bir makbuz ve gene ayni muameleye ba~lamışlar fakat bu sr ran bıçakçı Ya~ar isminde biri dt
isme gönderilmi§ bir mektup bulun rada hiç ümit edilmedik bir vaziye- ::\1ustafanm yanına yaklaşarak onu 
mu~tur. Caket cebinde de 200 lira tin meydana çıkması genç erkeğin emelinden vazgeçirmek istem!ştir. 
para çıkmıştır. Sadriyeyi nikahla almasına mani Fakat kendini kaybeden sarhoş ka-

Tahkikatm şimdiki , ·eçhe ine gö· olmu~tur. Fakat Süleyman genç kı. ma-ile Yaşarın üzerine saldırmış, 
re, cesedin bir şubatta Balatta un zı sevdiğinden bu işten büsbütiin Ya_şar da eline geçirdiği büyük bıı 

Pazarlıksız satış ı 
kontrol 

Fiyatların piyasaya 
uygunluğu da tetkik 

edi liyor 
Pazarlıksız aatıt kanununun 

hükümlerinin tamamen yerine ıe· 
tirilebilmcsi için tktısat V eklleti 
kontrol teşkilatının Iatanbul ıe!ı· 
rinin belediye te~kilatına yardını 

etmesi ve bu suretle bu büyük ıe• 
hirde kontrol işinin daha mükem· 
mel bir şekilde yapılmaaı takar· 
rür etmişti. Belediye ile tkt-sat 
Vekaleti başkontrolörlüğü ara .. 
sındaki temaslar neticesinde bu 
kontrolün ne şekilde yapılacatı 

esasında mutabık kalınmııtır. 

Bu esas dahilinde ıeçen haftl· 
d&nberi yapılan kontrol çok mu· 
vaffak netice vermittir. d ğ. · d b ğd bo altt ktan 1 de vazgeçmemiş ve görü~elerinde sopa ile kar~ı km·mu~tur . .Fakat bir e ırmenın e u ay ş ı . . · 

.1 d . lan ··e devam etmek teklıfınde bulunmuş- ara fırsatım bulan I\Iustafa kaması Belediyenin kontrol te•kilatın-~nra ma\'na ı e enıze açı • , . . . 
7 

kendisinden bir dah;ı haber alına- tlir. Fakat Sadrıye ve aıle ·ı buna nı olanca kuwetile zavallı gencin da çalışan elemanlar eanaf arasın. 
t kat'iyyen yana~mamışlardır. Bunun ıs::ığ lwltuk altından aşağı cfoıi!nı ..14 b • ._ .. 1-..man~ nMulrl:ı. 

mıyan lncı:bo\~\u -:~~' ~iu~~n:-fii~rine Süley~an ge ıe emtie · ı ı · ap amı, ır. Yaşar kanla içinde rından şimdiye kadar yapılan 
dan Ü5man og!u h~ ıre aıt .0 

ugu t )'apan' arkadaş\arınaan Mu tafa~·ı yere yuvarlanmı~ bu \'aziyeti göreh kontrollerden müsbct netice aun
kuvvetle tahmın edılmektedır. lU· ~ Sadrh·eve musal!at etmİ<; ve bu su· \'e aklı ba~ına gelen suçlu da kaç. mamakta idi. Halbuki tktısat Ve-
di enin bir cinayctmi yoksa kaza retle tehdide ba11lamı~tır: mağa ba;:lamıştır. kaleti kontrolörleri tanınmadıkl.ı .. 
mı olduğu da belli değildir. Eh~m· " Fakat bir köşe başında sokak or-
miyetle tahkikata devam edilmek- T e 1ef0 n h ati an n- ta ında yoğurtçu tenekelerine ayağı rından pazarlıksız Atı§ kanunu 

hükümleri dışına çıkarak pazar• 

lığa sapan esnafı bulmak daha 
kolaylaşmıştır. Ayni zamanda es-

tedir. takılarak yere yuvarlanan Mustafa 

da ıslah at elinde kamasile arkasından ko~an-
Zonguldakta imar 

hareketleri 
Zon, ut:ialc - Şehrimiz, yeni 

in~ edilen amele hastahanesi ve 
gümrük binalariyle güzel bir şe
kil almıştır. Belediye tarafından 

deniz kenarında yapılan büyük 
bahçe ve gazino da bir nisandan 
it ibaren açılmıştır. Bunlardan baş. 

ka. sebze hali ile buz fabrikası in
~ası kararlaşmıştır. Halkevi haf 

tada iki defa talebelere ve halka 
bedava sinema temsilleri vermek· 
tedir • 

---o-

Köy katipleri kursu 
açılıyor 

Bir hafta devam etmek üzere 
bugün vilayet köy bürosunda bir 
köy katipleri kursu açılacaktır. 

Bu kursa köy katiplerinden ma. 
ada kazalardan köy i§leri me
murları da i§lirak edeceklerdir. 

Bu 1mrsta.n başka Yalova, Şile, 

Çatalca knzalarmda da birer köy 
katipleri kur~u açılacaktır. 

• ---0-

Ş ark i ErdUn Başvekili 
memleketine gitti 

l ki gün evvel Londradan şehrimi
ze gelen Şarki Erdün ba~vekili Tev· 
fik Pa5a bu sabah Toro::. ekspre ile 
memleketine hareket etmiştir. 

Yapılacak işlere dair 
bir program hazırlandı 

lar tarafından yakalanarak polise 
naf ta bu kontrolörleri tanımadık. 
!arından dolayı her an yakalan· 

Ankara, 1 7 - Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü bu 
yaz muhtelif İ!l er üzerinde yeni 
bazı ıslahat yapacaktır. 

Hazırlanan programa göre, 
Balıkesir - Çanakkale, Anka. 

ra - Kayseri, Sıvas - Erzurum -
tr:ın hududu, Nazilli - Dinar, 
Konya _ Ulukışla, Ulukışla - A
dana., Çorlu - Yunan hududu 
ikinci devresi hatları yapılacak, 

Eskişehir, İzmit, Samsun, Bursa, 
Adana, Mersin, Tarsus, Zongul
ıuldak ıebekeleri genitlet ilecek, 
bahçeli evlere telefon kablosu ya· 
pılacak , Manisa, Balıkesir, Afyon 
şebekeleri kablo haline getirile -
cektir. 

Sarayburnu ile Salacak arasına 
telefon kablosu dökülecek, Be· 
ıiktaş, Tophane, Karaköy, Voy. 
voda caddesi mıntakalarında mev 
cut telefon tesisatı geni§letile -

teJim edilmi~tir. 
Ağır ~urette yaralı olan Ya~ar 

ha taneye kaldırılmıştır. Hatta ya
rası çok derin olduğundan hayatı 

tehlikede bulur:m:lktadır. 
Hadi~e tahkikatına polis \'e müd 

deiumumilik tarafından ba~larırnış. 

tır. 

Yusuf Ziya Erzin 
Ziraat Bankası idare 

Meclisi Reisi oluyor 
Ankara, 17 - Denizbankın lağ· 

volması üzerine, umum müdür Yu· 
suf Ziva Erzin Ziraat bankası idare . . 
meclisi reisliğine tayin edilecektir. 
lkti.at ,·ekaletin<len Muhabere ve 
:\1iinakale veı..aletine bağlanan de· 
niz müsteşarlığı kadrosunda deği· 
şiklikler yapılacaktır. 

--~ 

Bir adam karısını demirle 
yaraladı 

cektir. DUn gece Alemdarda bir adam 
Ayrıca. Ankara ve İstanbul kansını demirle başından yarala -

telefon hattına üç kanallı kuran. mıştır. 

portör konulacaktır. Samsun:la Cankurtaran mahallesinde 13 nu. 
kurulan telefon santra!t faaliyete marada oturan Veysel ve karısı 

ıeçmittir. Şitlide yeni tesis olu- Melek biribiriyle geçinememekte -
nan iki bin abonelik santral da ya- dirler. Dün ak;,am yine kavgaya 
kında çalışmaya baılıyacaktır . tutuşmuşlar, Veysel eline geçirdiği 

Tonton amca 
nn n fıraka 

bir demiri karısının baı;ına vurarak 
yaralamıştır. Melek Haseki hasta
nesine kaldırılmış, Veysel yakalan-
mıgtır. 

mak endişesine dilttüklerinden 
kanun hükümleri haricine çıkma

mağa gayret etmektedirler • 

Kontrol teşkilatı a.-:!ece pazar· 
lık yapılıp yapılmadıfını detit, 
aynı zamanda her cins eıyanın ü. 

zerine konulan etiketlerin piya
sa vaziyetine ve malın hakiki kıy· 
metine uygun olup olmadıfını da 
kontrol etmektedirler. Bunun için 
bir müşteri sıfatiyle ıezen kont. 
rolörler yüzlerce dükkandan fi· 
yat almışlar ve bir vasati fiyat 
cetveli vilcuda getirmitlerdir • 

. 
iş Bankası idare meclisi 

azahftı 
lş Bankası idare meclisi az&1L 

ğına eski mebuslardan !.\. Baha 
Tali tayin edilmlftlr. 

Dün denize girenler 
vardı 1 

DUn havanın çok sbe1 ve llCak 
olması herkesi kırlara, ayftyelere 
ve deniz kenarlarma kottunnoqtur. 

:Mecidiyeköy taraftan ~k tala • 
balık olmu§, Boğulçf, ve Adalara 
giden halk on binleri bulmqtur. 
Gerek boğazdan ve ıerebe Ada• 
lara giden halk on binleri bulmUI"' 
tur. Gerek boğazdan ve prebe •· 
dalardan ak~am üzeri Ulve poatata· 
rı kaldırılması IAzımpbnlftir. 

Bu arada Floryaya da birçok si.. 
denler olmuştur. AdAlarda ve Flor .. 
yada henüz mevsimi gelmedlll hal· 
de bazı kimseler denize dahi sfr .. 
mişlerdir, 

Şan 

ıJ ;ı, 

kını 
ka) 

ı 
nin 
nin 
Zaııı 

kcıı 
l a ıı 
dır. 
ınaij 

tııen ı 

ılunu 
haıd, 
~aş'll: 

r 
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insanlar arasında 
)) ~A~ı~ hcrhanaıi lıir tar:ı· 

dutu .... d a hır harp tehlikesi ol 
''8• .... u -

. •ılrıı bu:'1nca in!'ianların c;oğn: 
hııe ile? Jl•Ullarımızdan uzak ) n ! ... 
l'OtJ.r. Ö ız f,imlze bakalım!,, di
ınen lceıı:cilliık, menfur özcülük he· 
11 tııı l.o lııf gösteriyor. Radyonuzu 
lft)"1 ,,"dra•yı, Berlin 'i, belki Şang
nuz; fakla l\lelbourne'u dinli) orsu. 
ş,llf-lfa:.1 l.ondra'daki, Berlin'deki, 
dınıq a ılakf, !\ll'lhourne'da,ki a· 
Yora111111:an~zda. bir birlik hissedenıi· 
tdebııırsi ~CYfıne, neşesine iştirak 
nı du .... nız; bir felAkete uğradığı 
.. ""ilca -.ro""ın ondan hl'ml'n uzaklnşı· 
nlıı11 0

112
• l\inıhilir? belki de kendi· 

dQJiln,/~1ak.etl' manııı olmadığınızı 
"lıı~ el e hır rahatlık, lıir ne\'i se· 
bir ıa u~ 11~ orsunuz. J\h·ayetc göre 
lor., d~ hıan Xuman'a: ''E,·in yanı. 
'•lıı ken •~l~r; koşmuş; yolda, yanan 
0ldııtıı11 dı~ıninkl deQil, komşununki 1 
deltıit, 11 oJtrenincl': "Çok şükür!,. 
~eıa •ıa 1-'akat RÜnaha girdiğini he· 
l'iiııdeıı l ı:> hiltiln ihnrünce, hu ~iik
Diı 0 flı,1,ıl ı Allah'lan ar dilemiş. 
"" ııe,i '•kM 1 • " " •ııı. şu ·ur erın gun:ıh olduğu· 
l'ol\ı. llıı)or, her an o günahı işli_ 

l'llıı 
stbL iz hudutların Ötesindeki İn· ..... tın b 
illi J4k a,Jarına gelen ımısilıcllere 
teııdı a;u kalın:ık istiyoruz? ... Hayır, 
~il l'emı)elimizin insanlarının rc-
ı._ de b. · 
.,.ıısi hir ızı ~ek sarsmıyor. Her-
llııı1 lı; çare ıle ondan kendi yaka. 
fız. S Urtaracak olursak nefes alaca
lıerı on günlerin endişe ,·erici h:ı· 

erı (iz . ' 
tıJcıa erıne bazı kimseler para-

•ı11ı Ct'hler.Jnde hııhındu!'mnk 
hi~111t •• _.._.ıw.a.a...,. 
1urı 11 <lclıkanlılar ulür, ac;lık olur, 
ler 

1 
•ıkıntılar olur; hunlar kötü şey_ 

bak
11

11l1 a biz hl'lc keıuliınizi konıııınğ.ı 
ı_ ıın. 1\ 
'llltnıın omşu ac otururken biz 
na O) iZi do) Ura bilirsek hic; de fc· 
'il ınaıı Dü lerenı; b· . ., n) ada hundan d:ıh:ı 
Jtıeıc ki ır. dii15üncc \Br mıdır? De· 
flllarınd 0 ınsanlar kendilerini kom. 
dındıı 8._n. milletlerinin 1.liAer erra
lfareıc n 1~U~biltün a:> rı ııddediyorlar ... 
dia ede crı~den utanmadıklarını id 
lilıarıa'ıne:>·ız, hemen hiçbiri onu iC. 
tice k nnJatamoz. 1-"ak:ıt :ınc:ık lı:ı· 
tine karşı utanırlar, kendi kendile· 
keııcıı ~:şı ~eAıl. Halbuki asıl hicap, 

ndınuze karşı olıınıdır. 
ll llôy1e b· 
eına ... ır hareketin tabii olmadı. 

'""Ylenı · <>ldıall,, . •Yorum. Her hayvanda 
d 11'" lllb· . a ıııc d ~ ınsan denen hay\·anda 
llıaktll' 6tunce kendi özünu koru· 
larıa • Fakat insan, bö) le hu:> ,·an· 
inlelJe~elc olan ilk düşüncelerine 
~~retııe jll8lc, insi:> aklarını yenmek 
tM, koın nsaıı olur. Kendi e\'inin de. 
l.unca il~~llUnkinin )"llndılını du· 
lır· bı lı)arı haricinde "'Ükrcdc:bi-

' 11\d ., 
hır ııun a llıaıurdur. Fnkat bunun 
;Gkrun alı OldtaQunu anlamamakta, 
dir. İne de'"aııı etmekte mazur dl'AıL 
Yenıeyı~nda~ nıelek olmaı;ını bekli
la 11 .. 1 z, labıalini özcu· lüliten cHc:· 

"'sın· • Fa1t111 k l duşünnıekten kurt:ıramuz. 
ltıaJ1d ' 0 dbinl o özcülüıte bırııkmn 

ır 1 . e • 
lıırna1ı<İlr~bıaUne hlkim olmaila ça· 

• lfern b 
.:ıldir )( u akıllıca bir hareket de de· 
lıi ke~di Ötli bir haber du) un.ca ene 
Şana em ~eınisinl ~urtannaita kalkı 
•la, hr lltYet edilmez ve onun için o 
kı ııseıı~: kendisi sıkıntıya düşuncc, 
kal heılll . hrdım heklı:> cıııez. O hak 

ln ııstır. 
n. sanlar l"le . d h h . b. 
ın b • ~ rın en er an~ı ırı-

nin h~'ına Helen fl'llı}'ettc herbiri. 
7.aıııan S&cııt Oldujtıınu kabul ettikleri 
keııerde:ncak o zaman bü)·ük fela· 
lan harp ,ve hepsinin en büyüğü o
<Jır, Sad elaketındeıı kurtulacaklar. 
ınaga ç ~ce kendi ııemilerlni kurtar
nıcnfaa~:::ıkça ılün) anın sadece 
ttunu kah 

1 
n tarpışına ~ahası oldu· 

halde h' bu. edi)orJar demektir; o 
•t ırl b 

'"lrnııınalıdır. a,ına ıelecek felakete 

NanıJlab ATAÇ 

r 8 ",. ~ta çı!ıan 
e :mlı Hafta'yı 

Okuyunuz 
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Me :idiye köyli 
Vali Lulii Kırdar1ı1, halı\ta:1 b.ri sıfatile 
bir pazaı· gUJü k9ye g!tmesini istiyoruz 

i Büyük rol oynıyan küçük ihmalle!· 
·oldukça mücadele tam olamaz! 

Yazan: M. Dalkıhç 

P AZAAC gür.J l\fcdJiy.:!! .. i~ ün~ ğıttll·, ı;ltmctllk fc\·ç fc\·ç 
akın etlen binl:-n~c ço1uk ç3cul:, c:-kck ita.dm, aU&ha, oto

mo.:.>1', at, çceck :ırnJ"ı, t:.iml.çl, l:a:;ıt hc:\'ııcısı, sueu arıwuıS b.. 
kıldık ,.c böy:ecc l\leclolyckö~ üne gitak, 

Tifonun tekrar bir salgın haline gelmemesi 
allnacak tedbirler ha!<kında bir doktorumuz 

• • 
ıçın 

çok 
Kııpı1arına l<af1ar tıldnn tıklnn tr:ım,·ııyla.rın, otomoblllerln 

dikkata değer noktalar ileri sürmektedir 
, e b:itcn nnkll , :ısıt:ıl:ırmın köye ta~ulı~ı halli, llecldlyeliöyünün Yaz i~aretleri. celirinc~ tifo deni. Mana\'larda ve şura:fa buradcı ·i tesis etmek icap eder. Buna ne 

3 ollar:na J;Irince, tirdcntıre • te~blhte lı:ıta olmaz • bıçakla ke!il. len şehir belasının da adı oıtaya .. ulanan çiğ yiyeceklerin, yemişlerin Kadar lüzum oldu~unu ıeçen yıl 
lcbilccl'k bdar k:.-sif bir toz denizin~ g:;niülüyorlar ,.e bittabi biz çıkıverdi. Mektep!erde mecburi aşı temiz sularla sulanması, yıkanması lÖrtnüş ve hissetmi~tik. 
de bu derynyı gub:ır l;:ind:ı ı:oluk çocuk blrlblrlmlzl kaybetme. tatbikine başlandı ve sıhhat idaresı esbabını hazırlamak icap eder. Aşı Mücadele, her türlü ihtimali na-
m<-k, tir otomobil a1tın:l:ı. c:ın ,·cm1rmek, kenarlara dökülen ,.e belediye ile el birliği yaparak tifo. meselesinden sonra tifolular için ~arı dikkate alarak yapılır. 
yayılan ,·afantlaş1:ırcl:ın birinin lm<':ı;1ın:ı ayakkabılarımızla çık. yu önlelllf~ \'t evvelki zamanlarda· hastane meselesi de ehemmiyetli inşallah olmaz. Temenni ederiz 
mamı' olmak l~in nnamızd:ın emdiğlr:ıld bumumuzdan nrdlk. ki iİbı epidemik bir şekil almamasi bir davadır. ki bu mücadele tifoyu önlemiş olur, 

~.ıi;lı sollu k:ıln·elcr, füıtlcrl açıl< o!masma rağm<-n blrlblri için öncxlen icap eden tedbirleri it· Tifo vukuatının evlerde bırakıl- fakat biz atı bağlamak ve sonra 
üzrı ine halkla tıl<iun tıklım bir holde bulunduğa için birçok aile- tihaı etm~kle ~guldür. :nası asla doğru değildir. Bu itibar· tevekkül etmek mevkiindeyiz. 
lcr ta l'.;~rllere k:ıdnr, im Mmet;e dlllmlz ,·annıyan, analara da.. Bugünün ve yarının ve hemen he !a tifo ihtimallerine kal"fl hastane· Şehri sinek hücumlarından koru. 
ğdrnış::ır. f men her zamanın bir şehir derdi ve lerin birer paviyonunu tifo hastala. mak da gene tifo milcadelesinin i· 

Hıılk bu üstü kapalı olınıyao ı,:ıb,·clerde, ate§ altında birer bir mem:eket derdi halinde bulunan rına amade bulundurmak ve tifo .:aplarındandır. Bunun için de nere4 

tandır kebabı glLI ca:. ır cayır yanchklan ,.e mütemadiyen nakil j bu menhus-hastalığın umumiyetle vukuatının arttığı tarihlerde kulla· de arsa var ve nerede sinek çoğal• 
\'Bsıtc!arınm lmlc?mlığı toz buluttar:nı tcneffil" ettiği h:ıld'-' bile def ve tardec:ilmesi için elimizden nılmak üzere şimdiden tifo hastane· masıru mucip şey görülürse bunları 
bir yrr bulmu, o:m:ının tcs~llbiln hnzin bir pazar g~lriyorlar. geleni yaptığımızda şüphe yoktur. • hemen izale ederek geniş mik\'asta 

Susa3:ı:ı!nr, esli denl5 tas::ın r;l!>l ağızd:ın ağıza dolaşan Fakat bazan küçük sanılan, fal•at, Kadın yüzünden . bir te~izlik mücadelesine başl~ 
b:ı.rd:ıldar!a susuz:uklarmı def çalıf;•yorlar. 1·arah ağızhsı, çoeu· : mahiyeti itibarile bu işte büyük ro. '.!erektır • 
~u. siimükii'.sa \ 'C lıöy'cce b::tun h:ılI\ bu on bir, on lJ? yaşındaki li oynayan nokta!ar me\'CUttur ki bur. bir kavga Ne olursa olsun, ne kadar tedbir 

I dcstldcn, t!:c<kn baş!•a nsıtalan oimıyan sucu ç.ocaklarm tek lar ihmal olundukça mücadele ta- • • lhnırsa alınsın. Bunların başında 
1 b:ırtlald:mn:lım Fr::.-nmcz oluyor:ar. mam olamaz. Bu noktalan, alaka· Beş kışı tekme tokat vaki tedbir olarak aşı mevcut ol. 

1 Ac!kan!:u, kf.~ıt heh':ısı 'c bar:ıt 8lmitlerdcn başka çare bu. dar bir doktorumuzun ağzından din birbirine girdi ?uğuna .. ve mi~bu. faaliyeti için 

1 
l:unıyar:ılt, ~~ldil.l:d::-e pişman, dönmek için blr:ız ı;Une'ln yuma. liydim: • . ınsan vucuduna ıhtıyaç bulundu· 
ş:ını:ısmı bck:i,·orlar. Fatıhte Atpazarında kadın yü. w .. • •• d ik " "T° ı dah f 1 .. • _ guna gore ınsan vucu u v aye o-

l 
l\lccl.:Jycl<ö' üni!n Fağiı rıolla UJ tarafı, ortumdald asfalt ı o, a aza pislik hastalığı· z..ınden çıkan dikkate deıer bir l ha t lık d k ndTğ'nd 

ı' b ı dır. Sulardan. yem. i~1erden, riğ -Y- hadise dün adliyeye aksetmi-ıtir. u~ursad f. Isa d akt" e 
1 

t 
1 

en yo ıa lr gülilnç m:ın-.:ır:ı tcşl\11 ederek katlar acaib h:ılde görU- ~ :ı ...- :ı m 
lerden ve temaslardan gıarer. Ha.~ise "'lldur: uBn ~ ~bao ul r emt -b~r.. . d ecede nUyor. Bcll.f ı1:ın'imle ülı;:;iicli'<'cel< ı,adar toz tabakalan h:ı1km ~:ı :ı t 

Binaenaleyh sular me.,..lesı· mu··- Fatihte Atp'azarın;la Tezgahçı • . u 1 ı r a a~ı ınncı er 
yarı l:cller;ne kadar c!l:s"lcrini:t rcnl•lcrinl d~ğfştlrml!j, ortada ~ ı h lk d h 1 L 

h . d. H lk · la 1 - d 4 d ge ır ve a ·ın er a aşıya sev.o-
medenlyet n yanfarda b~:le\ iyet birleşmiş bir haldedir. un ır. a ın ıçeceği, kullanacağ. r so :ag n a numara a oturan . . . 

suları tayin etmek ve ..... ııannda Ra•it bundan bir müddet evv .. l luül.~sı meselesı de ılk ıi olarak gö. 
Haect ilıflyaçlan kırlara deforunuyor. .rua :ı " -
Ku,bal.ı51 umumi rn:ı.nz:ıra: &kons:z yangın analarına. top- muhtelif sularla karışan, l!ğunlarla VeznecilerC:e oturan Muzaffer r ur. 

lanmış Ciaşkın bir halk uucs1. karışan \e nihayet üstü a;ık olup 1 isminde gen~ bir kızla tanıımıı - Kanaatime kalırsa hemen bu işle 
van uın Kmlarm, bhba sJbl bb vuJyetl aöribace y11ı blaler da pislenen suJaqn IC!hre ıirmesine 1 tır. meşıuJ olan tqekküller uzak yakın, 

ce tstaablllhuaan kır u •yllye lhUyaelle ha pertp-ııpaa ve ha mani olmak icap eder. tki ıenç'· biribirlerini ıevdiklc- hastane, dispanserler, belediye dok· 
Jaarablyete teukkWtlnc günlü 11eıyuaktır. Aynca sarnıç sulannın da şid- rinden Muzaffer kendi evinden toru ve umumiyetle doktorla, da 

Yapı!:ıcak şeyler bü3 ük drğU, bilytlk masraflara mahtaç de. detle kontrol edilmesi ve büyük küp kaçarak 1>'.ın.:lan dört ay evvel dahil olmak üzere bir aşı tatbiki se-
ğih1ir. Alük:ı l•ari lir. : terde, büyük fıçılarda, çocukların, Raıidin evinde oturma&a baıla - ferberliğine geçmelidir. Halit iste-

1 -r Sabahtan it;fıarcn sık sıl< \'C muntazaman S3ğh sollu bu 5 halkın gezeceği yerlerde çukurlarda mı§tır. diği doktorun kapısını calınca, aaı J t... r;ı'Mlnı sum'.:lr:ık rn !iilpUrcrrk halka yol a(mnk. 1 birikmiş sulann daima dezenfekte Ra~idin annesi ile kızkardeıi de smı yaptırabilmeli, istediii hasta.ne-

t• • 11 ıı..c Jl:lm• '*.. t 'lllMj ı 4 lallstl'P n 1jZj r· . · · f·~ blriU aynı evC::c oturmaktadır. Evin üst ye aidince apsını yaptırabilmeli ve 
.. r lld maeucsenln açık 'c bllttht t~ MmJf' 111' ldılliW-JUı.. ~:'ı'fBmt' da lllncı oıaraıc 11.ıu.et •- ıugayet gidemiyecek vaziyette olan-
zır bulunmasını temin ctmel<. lQımlarla sulanan bostanlar ve dında .. ;tr ıcnç vardır. Mehmet :ar da aşmnm ayaklanna kadar 

3 - ('ok sıl. tr:um·ny lşllyebllmeslnl temin için tram,·ay lcla- bahçelerdir. Bilhassa yazın halk son gunlcrde ıenç kıza karız vazi- geleceğini bilmelidir. 
resiyle t~mass geçerek naldl ihtiyacını önlemek. ı salatalara, taze sovan, turp vesaire yetini dcğiıtirmiı ve fena fena Tifo için böyle birkaç sene müca· 

4 - Kahveleri ~iddctıe kontrol ederek kahve, su, gazcn \'e ,gibi iştiha verici şeylere karşı meyi bakmağa ve fırsat buldukça takır- :iele yaparsak ve bir taraftan da 
ıııaire gibi ~y;erln halkm tchacümilndcn swlsttfade edilmesi gt- 1 duyarıar. dılar atmağa b:ıılamıştır. işte bu ~ eh r i n temizliğine dikkat 

1 hl bir neticeye uJr:ımııs·nı dcrlınl \'<' ~iddetle önlemek. Halbuki uzun zamandanberi gaze vaziyet düne kadar Muzafferden eder, sularını yoluna koyar, lQım· 
j ~ - K:ıln·cJcrl üs!lcriol k:ıpamağa ,.e gölgelik teminine telerin neşriyat yaparak dikkat na· baı'ka kimıenin gözilne çarpmL lannı örter ve tertibat alırsak bu 

mecbur etmek. zarını c~lbettiği meselelerden biri m ıtır. mehln hastalık bir daha Türk yur. 
G - Sağlı 50Jiu köye fidan dl'.;:t"rck ,.e hatta Taksim Ue bilhassa lağım sulan ve pis sularla Dün akşam üzeri eve ıelen duna adım atamaz olur.,. 

Harbiye arasmılald ~ibl taflan b-ıh·arl:m yaparak buralan tanzim sulanan bostanların, bahçelerin Mehmede kapı!1 &~an Muzaffer --------

etmek. mahsulatını piyasaya. çıkarmaktan aç~·'· .~ak~t bırdenbıre ıenç er- Prens Bibesko 
7 - Halkın ıı-ı llıtlyncını öıı:em~l'- doğan tehlikelerin önlenmesiydi. k.~gın uzcrıne atıldığını ıörmüı-
1'le\·cat tcrkos ş~l:rkC8inc ilin yaparak bir ~me tesis su- Derhal böyle bostanlar ve bahçele· tur. 

reti)le köyün d:? su ilı'iyac:nı ıusm:?n temin et~ek. rin tetkik edilip tahakkuku halinde Bu u~ada kızın feryadını du-
8 - Otomobil ,.e sn.lre gibi nakli , asrtalannm en az ıilratle kapatılmaları icap eder. Aşı mese· yan Raı•:I odadan frrlamı2, ve 

geçmelerini temin etmek. lesı' bı·n·ncı· d .ı ühi' ·mc1· Mehmedin üzerine yürümüıtür. ereceJe m ır. 1 . . .. 
9 - Halkm dönüş s:ıatlerl'l"" göre •'·arlanarak Şicll hattı- ll.tektepl t tb.k ed·ı· kı ıenç altalta, üıtuste kavıa 

,, " 1" ere aşı a ı ı ıyor. d . .. 
na ''" 1'1eclıJiycküy yo!un:ı ı,ny:.--ı tn.'lw;ıy ar:ıbalaron, otobüsle.. B kAf" d ğ.ld" E ( Ü e erlerken evın uıt katında bu. u a ı e ı ır. • sna a, m essese· 1 M h . 
rl, bütün bu ta:-a11ar:ı to:>"a.n:-.n ba'.kı ra·ıat~, kuaıtız,· cndl~cslz 1 h lk d t .1 tmek unan e medın arkadaıı Cevat 

ere ve a ·a a eşmı e ve t ır. k ·k· · b" 
semtlerine •~' ked:-l:Urre'; llz"re organız~ e~r:ıek. . . . :. aıa.ıya oımuı ve ı 111 ır o-

l bunun ıçın mahalle taksımatına gö. l~rak R .. •·d· d kıll dö. i 
O - Pa7.:ır gün!e· I şeMr ha.nı:osu n snlre ~bl lmklnlarla . .. . • •:ı• ı a ama ı vmc c 

bara:lakl ha'l;a ıhı~ l'~lc:-nre , .3 r,··: t~mın e:lcbllr.ı:?h. re eıvlerın nufuslannı tesbıt ederek baılamıılard r. 
aşıya davet etmek ve halkı işinden, B 

Ve bund:ı:ı bıt:;k:l h"lı:diye r:ıbl sıfaUle göreceği lilzumlar • u ıırada Raşidin krz'kardeıi 
varsa b Ja d d d ı 111 gücünden ahkoymamak için seyyar Müyesser karıde•inin yardunrna 

un n a e a c l're t "cidlycköyUnU lstanbulun lhtlya.. aşı kollan yapmak ve icap ederse . . f k :ı · 
eım hl( olmıu.oıa kı~men ı,:ırşılıy:ıblle.-l'k bir sayfiye yeri, bir kır )'etiımıı. a at Cevadın elindeili 

1 
haline getlttbllmrk liznn!ır. ~vlerde aşı yapmak gerektir. ıopa ile bacaklarına dofru vurmr 

1 "k 1 taı dl d b b Derhal her türlü vasıtalarla, kon- siyle dı"zJ .. rı"nd .. n yaralanmııtır. 
1 

'" ıı -' r e uraya lr pnzar dden öbUr pazara kadar " ... 

Dun tayyaresiyle şehri· 
mizden geçti 

Beynelmilel havaalık fedeJBs
yonu reisi prens Bibesko dün saat 
13,15 de Adanadan §thrimize gel. 
miş ve Yeşlköyde yere inerek Hava 
kurumu erklnı tarafından karplan· 
nu~tır. Tayyareci ~refine Hava 
Kurumu Y eşilkörde bir ölle ziya· 
!eti vermiştir. Saat 15 de tayya· 
resile şehir üzerinde uçan tayyareci 
Bükreşe dönmüştür. 

Bir tavzih 
k w d. _. 1 rd (eranslarla. sinemalarda, tiyatrolar Kavoa bu··yu··m·kt .. devam ede. 

1 
anca ugra ıgı seY)ıt' ~ en dolayı kendl<ılnl kalafata çekmek • " " 
mecburiyetinde kal:ıcal:tır, da ve sokaklarda halkı tenvir edıp ken yetiıen poliıler araya cirmi 

1 
_l?~~l!t Dtmiryollan lJ_mflm Mü-

Bir defa görmek bizim dbl dert yanmak için lifidir. 1 ikaz etmek, afişler yaparak ti(o i· ve hepıini karakola &ötü il 1 . .1'rlufundm ıu ttıltntyı oldıle: 
·--······· l• mu··cadele'-'e davet etmek ......... .., d" s rm 1 er- Gazetenizin 4 nisan 939 tarihli 

-·-·-·
00

- .............. ·--·-··----.. • .... 
11 

............ .. ~ ~~- ır. uçlular, dün akfam adliyeyt nüshasında, Günün meselesi sütu.. 
tir. teılim edilmiılerdir. nunda ve büyük puntolu başlıklar 

altında intişar eden yazıyı okudum 
ve bu memıda esaslı tahkikat yap· 
tırdım. 

' .. ~ ~ 1 , 

Adanada bir garibe doğmuş 

A DANADA Ağaml'SClt mahallesinde 
o!urıın 1'1chmet Kabakçı oğlunun 

kansı doğurma lrizı gösterir göstermez 
doğam e\'lne nakl<-dllmlş \"e çocuk ancak 
parta'anarak alınabi mJı. 

Çocuk bir hilkat garibeslyml~ Şöyle 

ki: lki batlı 'e tam ense köl~Unde sekiz san
tim uzunluğunda bir et pafçası , .• onan U• 

cand°\ da iki tane tırnak bu1unuyormaı. 
Illlkat hata C'tmez. Da garlb değil, 

beşeriyet için tabii neticedir. 
Hi:llselerln emıedc boza pl,ırdllf bu 

tarih içinde tabiat lnsanm ensesinde el ve 
tımaı, halked~nc garlb mi o:ud 

Dllnya ytlztlnde sulll ,.e harbin kar· 
makanıık olduğu işbu tarlht~ biri sulh• dl. 
ierl harb \-azlyetlne göre ayarlanmlf Ud 
kafa garlb mi olar! 

Amerikamn istediği teminat 

A MEıtlXA Relalcumhura mtıer ,.e 
Husollalye aoruyor: 

• Appdald mllstaldl mllletlerdea Jı1o. 
blrlnln topraklarına \'eya müstemlekelerine 
mllselllh ka\'Vetlerlnlzln taarruz etml7ece
ilne dair teminat \'ermeic hazır ımsmnı f 
O memleketler ıunlardır: Ftnlaadlya, Ela 
tonya, Leton;ya, hv~ Utvuya, Non'~ 
Daaalmarka, Hollanda, Jleklka. Bllytlk Brl• 
t~ Fran~ Portekls" hJllYlıa, ı.,~, 
UIQİİinnrN f,elollJ11t ~ ae. 
~ Yapsİi:VJa, BPQ" Şaıp,istaq, 

Yananı.tan, TUrklye, Arab de\·letlerl, Su. 
rlye, FtU.tla, llwr, lran.,, 

Bize kalma teminata ne Hbum nrf 
En bllytlk teminat ıa dejll mi: 

tklye kartı ıs n bir de Amerika 28. 

*** 
Maçlarm bllnçosu 

O KULLAR arumdakt maclarm neti· 
celerl ıu: 

Hayriye U.esl O 
Baydarpqa o 
htlkW o 
CaWme)'hala çoeakla.rl Sıfır olmadıkça 

lt UD tadma , ...... •n•m.. Hem ne cıbr 

7erlacle: 

~-o 
ve-.,.am11etle maçlar o 

Bu tahkikata nazaran: 
1- Mevzuubahs yazının herhanıi 

bir karie ait olmayıp idarenize men· 
sup makinistlerden Orhan tarafın· 
dan yazılmış olduiunu; 

2 - Orhanm bir beyanla birlikte 
ikinci mevki bileti hamilen 2.4-939 
tarihinde seyahat ettiii 36 numara
lı banli)iS katarının ikinci mtvki 
arabalarında mQsait yer bulunduğu 
halde birinci mevki kompartiman· 
Jarda yer almış olan arkada~arı ile 
birlikte oturmak istemiı olmasından 
dolayı, katar memurlannm usul ve 
mevzuat dairesinde kendisinden iki 
kişilik Sind farkı olan 32 kuruşu 
tahsil etmiş olduklarını; 

3 - Bunun haricinde ceza namı 
altında herhangi bir paranın alın
madığını: anladım. 

Keyfiyetin gazetenizde tavzih 
buyrulmasmı saygılarımla rica eJe_ 
rim. 
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HABER - Akşam Poıtııı.sr 

ır e e taarruz 
1
• 

hadisesi Derdini saklıgan A 

rarları olacağını .da soruyor. 

Bu meşhur sözü ba 
na okuyucularımızın birin
den gelen bir mektup ha. 

tırlattı. Henüz yirmi beş ya
şında bulunduğunu bildi en 
bu genç fıtık hastalığına tu
tulmu§ ta bunu ailesinden ve 
en yakın1armdan bile saklı
yormuş .. Galiba hiçbir hekime 
ıdc kendisini muayene ettirme. 
mi§ olacak ki mektubunda sı

raladığı bir çok sualler arasın
da bu hastalığın ne gibi za-

an malan için yap
ra red CC\ abı aldığın 

c aat on bir bu
n· n o lu Uu e) inı 1 

Genç okuyucu böyle, derdini saklamayı _ kendi tabiri ile
bir onur meselesi zannediyor. Bu hastalığı görmele.inden fay
da gelemiyecek kims~lerden onu saklamak, şüphesiz, bir ter. 
biye meselesidir. Fakat hastal~ ne kadar gizli yer:ie olursa 
olsun bir hekime giderek, onu muayene ettirmek ve derdine 
derman istemekte terbiye ve onura aylcın hiç bir şey yoktur. 
Vücudunun kapalı bir yerinde buluhan hastalığı hekime 
gôstermemek bir onur meselesi değil, sadece ve hiç te yerinde 
olmıyan bir utangaçlıktır. Yerinde olmıyan utangaçlık insana 
içtimai hayatta bile çok zarar verir. Saglık işlerinde utan
gaçlıgın verecegi zarar pek büyük olur. 

ren iki muteamz 
a a da ) apılan ıka) et üze

polı l r tarafından ) akalannm 
rdır. 

lstanbulda 
sarayı 

Belediye de bir miktar 
yardım edecek 

Mıl ı S nayi Birliği, bu sene u
n t r dutlerden sonra Ticaret 

Ve ti tarafınlJan gene açılma-
a lüzum gösterilen 11 inci yer. 

Ilın r ... rgi inin hazırlıklarına 

m ştır. Serginin 26 Ağustos
çıhp 10 eylül akşamı kapan

ma muvafık görüldüğünden a
r d · bulunan dört aylık kadar bir 
devre zarfında serginin müşkü • 
1 tl a rlanabileceğı düşünül • 
m .tedir. 

Milli Sanayi Birligi idare hey· 
eti bu hafta iç"nlde fevkalade bir 
to y p rak serginin esas 

eri :le görüşecek ve 
§ keyfiyeti bir tamim 

1 c haber verilecek-

ne ergi de zaruri ola. 
Galatasaray lisesinde a 

. Tic .. ret Vekalet, lise 
nın er · açılmadan bir ay 

ev\ elın n b lıyarak sergi emri
ne t h · cdılmesi için Maarif 
V !etine müracaat etmiştir. 

Tıcar t ve lktısat Vekaletleri 
ayrıca i t nbu!da bir sergi sarayı 
in ası i ini mü tereken tetkike 
karar vermi lerdir. İstanbul be
led"ye i de hukumetin İstanbulu 

·m r icin yap ca ı } ardımdan ser. 
ra na bir hi e ayırmak ka-

r. 

Tedavü.e çıkarılan yeni 
ban <notlar 

•• 
,, 

" 
131.231.000 

dönüş 
ında LALEde 

. ······················-···-···--·····-·-· 

Hem de, gerek bu zat ve gerek başka okuyucularımız ga
zetelerde saglrk üzerine okuyacakları yazılarla hastalıklarım 
kendi kendilerine iyi edebileceklerini sanırlarsa pek çok al. 
danmış olurlar. Gazetelerde doktorların sağlık hakkm:la yaz· 

dıkları yazılardan maksat okuyanalra sağlık hali ve hastalıklar 
hakkın.ela bilgi vererek herkesi sağlığını korumaga, hastalık. 
ların da herkesin hekim olmadan görebileceği alametlerini 
anlatarak bu alametleri görmek üzere okuyanları uyanık bu
Jundurmak ve onları görünce kendisini hemen hekime muaye
ne ettirmeğe teşvik etmektir. Halk için yazılmış yazılarla 

kendi kendini tedaviye kalkışmak, kendini tehlikeye maruz 
bırakmak olur. 

Romadal.:i hava hiicwnlarından ko rımma mancv1ala1ında11 bir intiba .. 

Romada hava hücu
mu manevraları 

Deylı Telgraf Roma muhabiri 
) azıyor: 

Homada, bü) iık mikyiıasta, bir 
ha\ a hucumu \'C ışık söndurıne tec
rubesi ) apılmı)ır. Bu müascbetlc 
umumi parklara 'e meydanlara 'e 
ta} rare dafi topları 'e l ızılhaç ça· 
dırlan konulmu,.tur. 
Düşman kuvvetlerini tem il eden 

birçok tayyareler 6000 ile 25000 
kadem irtifadan sehre hücum etmiş· 
ler, raralanmı~ \eya zehirlcnmi~ ro. 
lü 'apan genç gonillluler tedaviye 

alınmı,.Jardır. Bo} lece Roı.ıa mu· 
dafaa si teminin mm af fakiyetli ne
tice verdiği bıldirilmektedir. Bütün 
Romalılar. salahiyet makamlarının 
emirlerine di iplin dahilinde şıtap 
etmişler \C Vatikan kilise i mensup 
lan da hava nezaretinin çıkaıdığı 
emirleri itaatle, ) apılan tecrube 
hücumunda sı&rınaklara girmiştir. 

.in)or Musolini, manevra) ı Ve
nedik sarayının tamçasrndan se} r<'t 
mi:: \'e alman tertibattan memnunı. 
yet beyan etmiştir. 

Balkanlarda mühim 
bir mülakat 

_... Başlaratı 1 ıncıdt 
faaliyet ve elde edilen neticeler 
hakkında izahat vermiş ve bu 
izahat umumi tasvip ve memnu
niyetle karşılanmıştır. 

Gafenko Berline hareket etmiş 
tir. 

Bıikreş siyasi mahfilinde bu 
mı.ilclkata buy· ·: bir ehemmiyet 
.., crilmektedir. 

Cofenko, Berlinden sonra sıra
siyle Brüksel, Londra, Paris ve 
Rvmayı ziyaret edecek ve o mem. 
leketlerin ricaliyle konuşmalar

da bulunacaktır. 

Bulgar nazilerinin maksadı 
neymiş ? 
Daily Ilerald gazetesi. Bulga

rfstanda'ki Nazi partisin"n dağıl

ması hakkında cayanı dikkat taf. 
silat vermektedir. 

"Bulgar Nazi partisi dağılmı 

ve Jı!jerleri hapsedilmiştir. 

Zabıta tarafından neşredilen 

resmi bir tebliğ. bu nazilerin Bul
garistanda rejimi değiştirip yeni 
bir hükumet şekli kurmak iste
istediklerini bildirmektedir. 

Bu sebepten şiddetli tedbir a
lınmasına lüzum görülmüştür. 

Bulgar Nazi partisinin bütun 
memleket içinde §Ubeleri vardır. 

Ve parti son bir kaç ay içinJ, 
sür'atle inkişaf ediyordu. 

Bir müddet evvel bu teşkilat 
kanunen memnudu. Fakat bWha 
re vatani bir teşekkül oldugu kay
dıyle devamına müsaade edilmiş
ti. 

Diğer yerlerdeki Naziler gibi 
Almanya tarafından filen müza· 
heret görmekte} i. Bu itibarla 

derman bulamaz 
Yazan· D r. G. A. 

Hele fıtık hastalığında ... Bu hastalık kendi haline bıra
kılınca mutlaka devam eder ve devam ettikre büyür K n.c1· 
k d" . ::r • e ı 
·en ıne lYİ olmuş fıtık hastalığı yoktur ve olamaz. İlk za. 
~anlarda fıtık hafif olunca ona tahammül edilir. Fakat git
tıkçe ıstırap verir ve kısa bir müddt:t içinde insanı mal 1 
tikçe ıstırap verir ve k sa bir müddet içinde insanı malfıl 
eder . 

Küçük çocuklarda bile, fıtık göbekte olunca üzerine sa
rılacak münasip bir bağ onun büyümesine mani olabilir, 
sonra da - küçük cocuklarda olduğu için • fıtık iyi olabilir. Fa
kat bağı kaldırınca gene meydana çıkar. Fıtık çocuğun torba
sında olunca o yaşta bile yalnız bir hağ ile onu tutabilmek 
şüpheli kalır. Çocuk olmıyanlar için bu hastalığı ke~i haline 
bırakmak tehlikeli olur. 

· Fıtık, hangi türlüsü olursa olsun, daima boğulmağa ma. 
ruz bulunur .. Onun küçük olması hiç emniyet vermez, çünkü 
en ziya~e küçük fıtıklar boğulurlar. Bir fıtığın boğulması, 
muhtenık olması ne demek olduğunu bilirsiniz: Barsak tıka
'Ur, gangeren olur, insan zehirlenir ve ... onun için fıtık has
tahğrnı kendi haline bırakmak hayat için büyüle bir tehlikedir. 

Onu bir bandaJ ile kapatmak da - ameliyata mani olabile. 
cek bir hali bulunmadıgı halde -kendi kendisini al:iatmaktrr. 
Bir kere, bandaj takabilmek için fıtıkın tamam tamam içeriye 

girmesi lazımdır. Böyle olmayınca bandaj fayda y<"rİne dıı.ha 
ziya.de ıstırap verir. Her vakit yerinde durmaması, bazı za
manlarda yerinl:len kayması da başka bir tehlike. 

Zaten yerinde dursa bile insanın onu çıkaracağı bir za. 
man olur. Meselll gece bandaj olmadan yatarken bir öksürük 
fıtık için bir tehlikedir. Bandaj fıtığın boğulmak tehlikesine 
mani olmaz, aksine olarak bandaj daima bir tazyik yaptığın

dan barsagın boğulmak tehlikesini arttrrmağa sebep olur. 

Sôzün kısası, bu utangaç okuyucumuza ve onun gibi o
lanların hepsine söylenecek söz, hemen bir operatöre giderek 

kendilerini muayene ettirmek ve operatör ameliyat tavsiye 
edince hic terel:ldüt etmeden ve vakit kaybetmeden onu yap
tırmaktır • 

r ,· ,"li .f • • •' 

939 Bütçesi 
hazı rlıkları ilerliyor 

encümeni bir kısım 
t tkiklerine baş adJ 

Meclis bütçe 
• z 

Ankara, 17 - Bütçe encümeru 
1939 bütçesi üzerindeki tetkiklerine 
baslamı~tır. Şimdi) e kadar !\keli , 
Cumhurreisliği, Dham muhasc· 
bat, Ba,\ekfüet, Dc\let ~Cıra ı, Sta
tı tık l'mum Mtidürlüğu, D \let 
meteoroloji i.Icri umum müdi.trlu
ğü \e Diyanet iJeri reisliğinin büt 
çe projelerini tetkikten geçirmi~tir. 

Iktısat \ e Nafia \ ekfiletlerinc ait 
olan ma:sraf fa ıllan \ e kadroları 

yeni ihda" edilen ticaret, münakale, 
\ e muhabere "ekfıletlerile müştere. 
ken tetkık olunacak ve yeniden ha· 
zırlanarak mecli e sevkedilecektir . 

Beledi yenin 
hazırhkla 

İstanbul belediyesi, 
ki bu ıenc lik defa olara 
bulluların yazı iyi bir şe 
çirmeleri hususunu te 
yaz hazırlıkları ile meH 
tadır. Bu hazırlıklarla bi 
ve belc<liye reisi Liıtfi 

uıraşmakta ve yapılan iJJ 
rol etmektedir. 

Belediyenin şehrin ya 
lıkları olarak meuuı old 
bilhaua şu no'ktalar üze 
kasüf etmektedir : 

1 - Plajlar ve deniz b 
Belediye bu ıene mev 

!ar ilaveten tstanbulun e 
kıyıları olan Kumkapı ve 
pıda da halkın denize g 
mümkün kılacaktır. Flor 
beli, Suadiye, Altınkum, 
Ca:idebostanı gibi mevc 
larda halkın sıhhati ve 
ile ala'kadar tesisatın vücu 
rilmeıine nezaret ~dilme 

Bu teıiut ve tertibatı 
getirmiyen plajların aç 
müsaade edilmiyecektir. B 
plajlar belediyenin !denize 
bilecek zamanın geldiğine 
larak vereceği müsaade il 
caktır. 

Belediye, Boğaziçinde 
hisarında bir plaj vücuda 
Şirket Hayriycye bu teşe 
de müzaheret edecektir. 

2 - Yaz münasebetiyl 
bet bulan kır gazinoları. 
ve gezinti yerleri: 

Belediye bu gazinolard 
denberi görül;:lüğü veçhile 
tikar hareketine kat'iyyen 
dan vermemek azmindedir. 
zinoların ücretleri şehir 
ve eğlence yerlerinin cmsa 
lannr aşamıyacaktrr • 

3 - Yollar: 
Belediye, yazın rağbet 

gezinti ve eğlence yerler1 
den yolları şimdiden tamir 

a tffi'!r 
4 - Nakil vaıııtllarr: 
Nakil vasıtaları şirket v 

releriyle temasa gelinerek 
kolayca seyahatlerinin temin 
kün kılınacaktır. Otobüsler 
aynı husus temin olunacak 

5 - Ücretsiz eglence ye 
Halkın yazın ücretsiz 

eğlenmesi, gezmesi, hava a 
imkanları temin olunacaktır. 
yükler için parklar1:ia ve Bo 
muhtelif yerlerinde haftanın 
ayyen günlerinde §chir ban 
or1cestras1 çalacak ve halk b 
ecrlerden ücretsiz istifade 
cektir .. Kücükler için çocuk 
çeleri bu yıl daha eğlencer 

hale getirilecektir. 
iktisat, nafia, ticaret \e münaka· 

le muhabere \ ekaletleri hen uz butçc 
\ e kadrd hazırhklannı tamamlama. - H t o ı 
mışlardır. Bu işe hararetle devam Kubilay i htif a 1 i a ay ev e 
edilmektedır. R • • ·ı H t 

Yeni teşkilat projelerinin önümüz Dün Menemende şehidin eısı 1 e a 
deki hafta içinde mecli e se"kedil· hatırası amıdı B k·ı· 
miş olacağı ümit edilmektedir. Dört İzmir, 17 - Kubilay ihtifali dlin aşve 1 1 
vekaletin kadrolarır.da mtihim de· 1 Menemende Ayyıldtz tepede, Kubi. Bu sabah Ankarad 
«i ıklikler olacağı \l' bu arada Ti.ırk tay aLidesi önünde yapıldı. 1htüale 
ofi~te üçüncü bir reis mua\•inlığ lzmir Ye Manisadan kalkan hususi merasimle karştfandl 
!aha kurulaca1ı bylenmektedır. trenelr civar kaza ve köylerden Ankara. 17 - Hatay Devlet 

Maarif bütçesi muhtelif nakil vasıtalarllc gelen be isi Ek!!elarus Tayfur Sökmen 
Ankara, 17 Maarif vekil!ctı .} C'tler, talebeler, izciler ve binlerce Hatay başvekili Abdürrahman 

bu ) ıl ortamckteplerde 300 kadar halk iştirak <'tti. Merasimde İzmir lek bu sabah Toros cksprCl!ilc 
ve Manisa vali vekilleri ,bclt!diye - karaya geldıler, istasyondl\ D 
ler erkanı, İzmir müstahkem me..,ki ye Vekaleti erkanı, Emnh et 
komutanı, parti te5kilAlı azaları ve umum müdilrü \"C birçok Hata~ 
orduyu temsilen bir Mkeri kıt'a tarafından kar11ılnndılar. 

-suhc açılm'3 ıııa karar \ermiştir. 
Yeni maarif bütçe ine bu i, ıı;in 
376 bin ku ur lıra ilave tah isal 
konmu.tur. l mum maarif butçe· 

hazır bulundu. Kaıdeş devlet reisi ile ha§'/ 
i geçen sene} e gore, l, 140.SiO lira Kö;:ı. lliler abide civarındaki geniş linin .Ankarayı ziyaretleri 

sahayı doldurmuştu. İhtifale saat mebusluğa seçilmeleri Uzerine 
şimdi menedilmesi manidar telak. 
ki edilmektedir. 14,30 da askerf mızıkanın çaldıı:b liflerinin yapılması içindir. Ta) 

Bulgar Nazi partisinin .dağı

tılmaSJ, Bulgar efkarı umumiye -
sinde memnuniyet uyand rmıştır. 

istiklal mareı ile başlandı. la Abdlirrahman Melek galib 
Bu mlinaııebetle heyecanlı nutuk- ihtimalle mcel~ın bugilnkU toP 

lar söylendi, abideye çelenkler kon. tısına i tirak ederek tahlif 
du. Bir mlıfr<ıze nsker, havaya üç 

Zira efka cın biıyük bir kısmı 
defa ateş eltıklen sonra Atatürk 

Çeko,,lovakyanın zapttndanberi . . . 
b

• h 1 k b" d heykelı Zl.} aret cdılcrek telcnklcr 
ır ra atsız ı , a a ıyet uyuyor k d 

1 
on u. 

larBdı. · • b" • .. ~ı· · ·ı R lı u vazıyetın ır emaresı, ~ ıt- rıs ı e omanya kra Kaıol tcma-
ler yılclönümünü tes"it merasimi. sa gelmişlerdir. 
ne, Bulgaristanın bir mtime~sil Gerek Bulgaristan, gerek Ro. 
hryet gör. !ermesini protesto ma- manya bir araya gelmeğe çalışı -
kamında, sosyal demokrat lideri yorlar. Bulgaristanın Balkan an
Pastuhofun, Bulgar milli meclisi tantına girmesi şartiyle Romanya 
reisine gönderdigi bir mektuptur. nın Bulgaristana Dobriceden bir 

Sofya.da i rarla deveran eden parça vermesi ihtimal haricinde 
'§:tyialara göre, Bul.,ar kralı Bo- degil:lir.,, 

ceklcrdir. 
Hatay devi t reiısinc meclf.t 

si, başvekile de adli.} o \'ekili ~ 
!et edecektir. 

1 Şafağa dünü 
Çiğan Müziklerin c'e:ı 

Atef alan ,,İr film 

Yakında LALE d 



ı 
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HABER'ın 
Güzel gözler müsabakası eliahdile 

Tahranda 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müıabakaııdır 

'! 

. 

• 

lngi~iı - SoYyet 
müzakereleri 

• 

~~~ı 
1ÇERDE: 

No. 105 Beyazit Leman ( Baştarafı ı incide; 
0"1ıncu1&nmrıa dajırtantrm~ muklfatlarm kıymeti 830 lirnyı 1 lyi ma!U.-nat alan mü ahitlerin i-

Heyetimiz ve askerlerimiz 
ıran topraklannda 

hararetle karşıl andılar 
• ~nk~panmda yıkılmaya yüz tu

tan uç bma belediye taraf ınd:ın ) ık
fmlacaktır. 

qkmdır. facesine göre Rusyanın bu husuı.:ta-
ıso iira kl)'metlıade bir radfu, kristal büfe takınılan, kıymetli ceb ki c~as noktai nazarı şudur: Hcı han 

• Bazı fınnlarm matluba mU\a
fık ekmek çıkarmamaları \e bilhac;.. 
·a hun!arm sehrin uzak mıntakala· 
nnd~kı f ı.nnlar tarafından yapılma
ı.:ı dıkkatı çekınıştir. Buralardaki 
fırınlar ani olarak teftise tabi tutu· 
lacaktır. 

te kol aaatleri, mupmbalar, elbl elikler, Menllen eşyıı.), nl:ı.bll- ~ , gi bir tecm üze karşı diğer devletle- Tahran, 16 (A. A.) - Pnrs njan- ı ri, candnrma, \'e şehir ve köylcr-
llek aalihJyetlnl ,·eren %0, 15, 10 lira gibi pnra kıymetinde kart- ( rin arazi tamamiyetlerinı temin için sı bildiriyor: den askeri rntifrezeler, bütiln resmi 
~ ıno.bt.ellf ev e~yaııı ,.e aalre. · S alınacak tedbirlere SO\ yet Hu-. ya Dun saat 10 da hlohammet Ali binaların önünde Türkiyenin kar -
~----- AAA bütün manasile ıştirakc hazırdır: El-kebir gemisi içinde İran veliah. deş İran milletine ve onun şanlı ııe-
~ u z ve 1t

1
• n • b • Şu şa~tla ki, bu teminat iki taraflı tı, Mısır kraliçesi, prenses Fevziye fi Majeste Şehinşaha Tilrk milleti-

~ m e s aJ 1 1 r olmayıp müteca\ izlerin kurbanı ol· ve mniyetlerl olduğu halde Ben _ nin ve onun şefi ile hükumetinin 
ma 1 muhtemel bütün memleketleri derşapura vnnnış ve İran impara- tebriklerini götürmekte olan heye-

'' 
' h 1 . . . 1 lı·· b" .. k tori""Sİ tarafından selamlanmıştır. timizi selii.mlamışlardır. 

• Esnaf cemiyetleri taraf mdan 
kurulan ha tane gündengüne irıkisaf 
etmiştir. Bugün ihtiyaca kfüi g~L 
mediği için daha büyük bir bina a
ranmaktadır. t 

ıçcrı ırıe a an şümu u ır mu~terc Y'" 

1 a r say 1 1 y o r teminat olmalıdır. Liman ve civarı donatılmış \'C Mükemmel olan yolun kennrlnrm-

B . 7' • Bu m~vzu üzerindeki ~amimiyet 1 her. tar. nf.a 1r~n .ve M. ısır bayr' kları ' da, Pehlevi idaresinin maziye mal • Dün öğleden sonra Besiktaş ön
lerinde bir kaza olmuştur~ l!;keleye 
yanaşan Boğaziçi vapuru suyu dal
galandınnca bir kayıkta bulunan 
arkadaşlardan biri batı,·oruz dive 
korkuyla kendisini denize cıtmıştİr. 
Zavallı sürüklenerek vapurun per. 
vanesine gitmiş ve pen•ane gencin 
sol bacağını ezmiş, a)•ağını parça
t=:unıştır. Bu gencin çatal bıçak fab
rik~ında amelelik yapan Ifüc;nü 
Gedıkoğlu olduğu anlaşılmı tır . 

1 R ıh d k l t 1- r b h 1 b ettiği şark kervansarayları yerine er 1 1 k b \"c sebatını gösterm~k üzere Sovyct çe ı .. mış ır. ."es.ı ı.r a k tn nkn-n Ye Omanın Su Yo Un a 1 U 1 k k 1 ı benzln depoları, fabrikalar ve ai _ 
Hus} a. rnü~terek hareket etmek kay 

1 

sı yu se mısafır en a kışlaml§tır. 

1 
!olar görülilyordu. 

tekl•ıf ·, reddedeceklerı" anlaşılıyor dile bir \ah itler teklif etmiş olduğu Veliaht ve misafirlerle maiyetleri J{ermnnşahda heyet öğle yemeği-
. :ıltı de\lct konferan mı hatırlatmak bugün Trnnsiranjen hnllmm husu. 

lL ni hükumet konağında yemiş ve 
q Qttlin, 17 - Ruzveltin mesajına bir tuzak,, diye ta\Sİf etmektedir. tadır.,. si bir tr0ni ile Tahrana hareket et- Kerman§nhtnn a)Tihrken muvasala 
dı Ilı Alınanyanın \'ar.iyeli hakkın- Bu gazeteye göre: 1 -o- rni•derdir. tında olduğu ı::ibi ge~ caddelerde 

il), henuz re.anıl beyanatta bulunul. "Sulh, ancak AHupada hakiki bir ru·· rl< lngı·ı·ız Fran Tahranda ve hükümet konağı önünde topla. 
t~'1'1Jttır. DUn Hitler, Musolini ile h ukuk müsavatı temin ettiği \ e 1 - - - Tahran, 16 (A. A.) - İmparato. nan halk tabakası tarafından hara-
.\lltfonıa konutmuıtur. Sallhiyettar bütün dünya bolşe\ izme karşı mu- • • k 1 " riçe ile Mısır kraliçesi, İran veli ah- retle nlkı§lanmıştır. 
tıe'tlı~~ ınabafilinde beyan edildiği· cadele için birlc.5tiği zaman hüküm sız muza ere ert dı, Mtmr prensesi Fevziye bu sabah Heyetimiz, akşam Uzeri geç vakit 
~ l~re Almanyanm meaaja ce\'abı ran o!abilir.,, ( IJaştara}ı 1 mcide) Tahrana muvasalat etmişlerdir. Hamedana varmış ve geceyi valinin 

• Üni~·ersite muhasebesinde yapı
lan teftışler yakında sona erecektir. 
. : Şel!rimizcle bulunan Ç-Onım va_ 
l~sı Salıh Kılıç salı günü memurire· 
tı başına dönecektir • 

b llfı olacaktır. Hitler ile Von Rib- " ihtar rasmda cereyan etmekte olan mU Türkiye heyeti murnhhıısası da nC'zdindc geçirmiştir. Tahrana var-
tl1tro B tin d- k ü d.. " b k T h k h 'tı P .er e onme zere un N'evyork, 16 (.\.A.) - Gazeteler, zakerelcr .etrafında konuşulmuş .. u n şaJll 8 ran;ı. varaca ve c- mak iı;:in önümüzde 350 kilometre 
lnı Miınfhten hareket etmi§ler- R l . lrtl !\ r . t yC't için hususi surette hazırlanan )'ani bu sabnhtanbcri geçtiğimiz • 23 nisanda Beyoğlu halkevi kim 

sesiz çocuklara clbi-e ve a\·akkabı dir. uzve tın ı er ve .1uso ınıre olan ur. otele inecektir. 
mesajının bir müracaattan ziyade Müzal:erelerin bugünkii şekli, yol kadar bir me~a!e var. Dün öğle 'erecektir. • 

Romanın vaziyeti 
llorna, 17 - Resmt mahafilin gös 

~tl'diği ihtiraz ve ihtiyata rağm~n 
lı.talyanrn vaziyeti, Almanyaıırnklnın 
traer. hemen ayni olacaktır. Fakat 

Uatı tnahatilin beyanma gC>re 1tal
hıu1'. Ru%Velte cevabı, totaliter 
~~le.tıer.ıLAmetlka aruınd ki liü. 
lin köprUleri yıkaca'lı: eekflde olmt .. 
hcaıttır. 

}duaolini dün Venedik sarayında 
Atarqal Göringle ikinci defa görüş_ 
:uı, bu müllkatta Kont Çiano da. 
•zır bulunmUflur. Bu iki ~nlUk 

ll'ıUllkatıarda, iki memleketi allka
dtr tden meseleler ve Ruzveltin 
ll'ıeıı1.jı görü Ulmüetür. 

lehiıtanda memnuniyet 
(ı Vareova, 17 - Ruzveltin mesajı 
2'.znı rnemnuniyetle kırtılanmı§· 

tır. Siyut mahafil, bu mesajı hüs_ 
rıul'IJ.Yttin en yükeek bir tim.tali ad

dttzn.ekıe beraber, ınüsbet bir neti. 
c:~ \·erebileceğ'ine dair ,üpheli gö -
tı.ı,,• 

.. usorlar. 

Yugoılavyanın fikri 

1 Qeı~d, 17 - Yuroalav ıazete
~li, R.uzveltin meujmı Bcrlin ile 
ğ 0~llıın plA.nlarmı değieUrebilccı> _ 
Uıı ıannetmiyorlar. 
Alman razeteleri hücum 
tdiyorlar 
acrlin 17 ( A. A.) - "Politbche 

ttııd • 
P. l:>iplomati!cbe Correspondenz,, 
•Uzvtltin mesajına hücum ve bu 

''!l!Ura~·r "biltiln dünyaya yayılmıo 
~tltli.?n" diye tavsif ederek neticeııiz 
a.Iacağını beyan etmektedir. 

\· Su gazete, Ruzve!ti Sovyet Rus
] a. ile FillsUni tehdide maruz dev. 
tlor arasına ithal elmie olduğun
tn an dolayı tarafgirlikle itham et -
•• ~~le ve Amerika reislcumhurunu 
dU ltlerizmin düımanları ile tesanil. 

. nden dolayı" muaha:r:e etmekte
dır 

nu gazete, diyor ki: 
"1!: da YlCl! ayındaki buhrr..n esnasın. 

Ji· ltuıveıt, mUraiyane bir ııurette 
h 

1
:
1ttdc Bobemya mesele~i ic;in bir 

da •ureu bulunacağı ümidini uyan
" lnn11t.ır. MUteakiben İngiltere ve 
"·ran11 ,_ 

a ... rafından Almanyayı iha-
l;ı el k 
it. t nıe için açıkça ~ apılnn hare. 
a 1 teecl için her ııcyi yapmıştır. 
A.tnerika · · h · . ıc· reı.sıcum urunun şımdı-

d:r hareketi de bu çerçeveye dahil. .,, 

bir "ihtar" olarak addedilmesi lfızım pek yakında müsait bir neticeye Heyetimiz Iranda yemeği §ahabadda yenmiştir, ~ • 
geldiğini kaydedıyorlar. varılacağını tahmin ettiriyor. Hnmedan, 16 (A . .A.) - Anado. keri müfrc:ı:e bizden bir gün sonra 

Sovyetler tasvip ediyorlar Bonnet, bugün Sovyct Rusya lu ajanı;mın hususi surette gönder- T'fthrnna -.·aracaktrr. Müfrezemiz 
Mosko\'a, 16 (A.A.) _ Gazeteler, e!çisini kabul. edecek ve S~v!ctle. dit! muhabiri bildiriyor: hC'r tarafta İran ordusunun hususi 

Ruzvelt me~ajmı tamamen tac:yij rın d:~okratik cepheye ıltıhakı- Türkiye bPyt'Uni h5.mil olan 8 o_ bir ihtimamına mazhar olmakta ve 
di 

1 
na manı olan esaslı noktayı halle- tomobil saat 14 de Kerman!jaha halk tarafından dostane \'e hara -

e yor ar. dcccktir. varmıştır. Bütün güzergiı.hta süvn- retli tezahürlerle karşılanmaktadır. 

• Valimiz belediye bankasından 
alınacak beş milron lira için temac:
l~rda bulunmak üzere birkaç gıln i· 
çındr- Ankaraya gidecd<tir. 

Su meselesi 
halledildi ~iman e si 

Çcmberlaynın beyanatında A d r d • -. f H k Estonya iki sürpriz na o u a yenı ınşaa u umet konagr inşaatı ve 
Bu sabahki posta ile gelen Dey. Y8 halk8Vİ binası bİf't' 

Estonya Başkumandan ı 1i Herald gazetesinin diplomatik Bu·. y u·· k bı· r y u·· z m e Isparta (Husu i) - ı paı1a 
1

~ü-
Varşovaya gidiyor muhabiri v. N. Ever, İngiliz Baş- kOmet konağının inşaatı hayli iler. 

vekili Çembcrlaynın Yunanistan lemi~tir. Önümüzdeki cumhuriyet 
Yarşo,·a, 17 (A.A.) - Beck, bu. ve Romanyava teminat veren nut- h ı b 

.J a v uzu yap 1 1 yor ayranunda ~ehrimiz yüzbin liraya gün mare§al Smigly - R) dzin mi!Xl· kundan bahsederek ~öyle divor: • ak 
ıı .1 Y an bir kıymette modern bir Jıu-

fi ri olarak buraya gelmesi bcldcnen "Mister Çemberlayn parlamen-
E l - 1 kOmet konağına kavuşacaktır. Yeni 
·stonra ordusunun ~fi gencra tada bulunduğu beyanatta yalnız mar planının 611 mühim klSml bu ytl başarılacak halke\i binası artık tamamen bit-

Laidoverin ziyareti programının tc- iki sürpriz vardı. Biri, Roman -
Ve bu"yük b'ır otel ı' ı1sa o'unacak miş sayılabilir. Şimdilik bazı ufak forrüatını hazırlamak için Estonya yaya teminat vermesi, dig~ eri Tür • 1 

nok~anJar tamamlaMıaktadır. Gc-
nın Varşova elçisi Hans Markusun kiye hakında sarih bir şey söy- Adana, (Ilusu-.i) - Adana şehri- yeşil yollardan biri inin ağaçlanma 

niş bir temsil salonu, sahne, dokuz 
dün kabul ctmi~tir. ı · nin jmar planının en mühim kısmı isi bitirilmiı.:tir. Yesil ver olacak kıs-

ememesı ... ,, • " - .1 büyuk oda, dört 'bü} ük koridor, bir 
Polonyanm bütün Baltık devlet. Muharrir bundan sonra Roman bu yıl başanlacaktır. Planın bu kıı: mm yapılmasına ela bu yakınlarda 

kütüphaneden ibaret olan binanın 
!erile sıkı müna ebetler te:.is ederek ya ile Yunanistannm • vaziyeti mmda büyük inşaat işi vardır. Ve ba.Janacaktır. 

1 
do.enmesi için çalışılıyor. 

bu memleketleri ve bilhassa Eston- analtarak Türkiye bahsine gelip buna, halkın iklim itibarile çok muh <;ukurO\·anın yazı yaklaşmış oldu 
Şehrimizde geçen yıllarda başlı-

yayı muhtemel bir Alman taarruzu diyor ki: taç olduğu bir büyük yüzme havıı- ğundan Seyhan parkta da hazırlık-
yan tazyikli jçrne suyu tesisatı da 

na kar~ı korumak için sarfcttiği ga; "Tiirkiyeye gelince, vaziyet ha. zu in~asiyle ba5lanmı~tır. Atatürk !ara ba~lanmı~tır. Adananın, yaz 

1 
ı hayli ilerlemiştir. Ev,·elki sene bu-

retler ma!Qm olduğundan müşahıt- kikatte sarihtir. Yunanistan ga- parkı arkasında ve 1250 metre mu-
1 
günlerinde en çok kalabalığını top· 

tün kaynaklar birleştirilerek sular 
ler bu ziyarete büyiik bir ehemmi. ranti edilince, Türkiye de garanti I rabbamdaki ~aha üzerine yapılan layan bu yer bu yıl en iyi bir şek-

bir ana depoda toplanmıştı. Geçen 
ret atfetmektedir. edilmiş olur. Ve Türkiye. Yuna- yüzme havuzu mayısa kadar bitı- le <;okulacaktır. Gazino, müzik, bar 

b• j yaz içinde de buradan başlayıp şeh 
--·o- ni.st.ana yapılacak . ır hücuma ... ke.n rılmiş olacaktır. ve lokant:ı \e sinema kı ımlannda 

C b 1 k ri baştan başa kateden ,.e istas} ona 

e e U .. ttarl 1 dısıne yapılmış hır hucum gozıle Bu bil'- ük ha\•uzun bir sö~sinde bazı tadilat ta yapılacaktır . ., · - 1 kadar uzanan bü)rük ana boru ile 
• bakacaktır... . . . 1 ruk ek bi ratlama kulesi de yapd- Beledı'-'e, ~hir - jsta '-'On arası 

b 1 1 k ld 
1 k ., • ., iki yerde depo yapılmıştır. Bu işler 

araJ ar a apatl 1 Fakat Turkıy .. e ıle. yapılaca ~n 1 maktadır. l la\•uzun etrafında ga_,·ct a falt '-'olunun istas\.'Ona ..ıönen kıs. - ., "' için yüz bin liraya yakın para sarf e-
laşmanın tam sozlcrı ne olmak la- zarif, SO'-'unma gi'-•inme kabineleri mını da deg~,i~tirmistir. Nakil rnsı-. L .1 ., - • dilmiştir. 

Cebelüttarık, 17 (A.A.) - "La zım geldiği henüz Ankara ıle on de olacaktır. tatarının çarpısma tehlike ini önle· 
d ı f • Suyu ana borudan şehrin ba~hca 

Lorraine,, \'e "La Bretagne,. adın dra arasında teati c ilen te gra - Bu in!'.aat tamamlandıktan sonra me:( irin \'Ol dönemecine münhani 
· d :r M' • ı 1r • sokakla:-ına ta~ıyan ~ebekenin mü-

h b ı · - nakasası da ilan edilmiştir. Bunun 
daki iki Fransız zırhlı ı ile "Le Fan larm mevzuu halın cı· ır. ıster parkın bir tarafında turistlerin ze~-, bir rekil Yerilmiştir. 
tasqu"',, ve "Le Terı ı'ble,, i,;mı'ııdckı Çemberlayn eyanatta u unur- kini okc;,ı' acak bütün konforu }Ja\'i S:1nılchg"'ına göre beledivc, bu sene • ' k ·• b' ., .1 ıhaleyc e:.as olan kıymeti 52 bin 
iki torpido muhribi, bu abah bu· ken de, bu muhaberat, at 1 ır buyuk bir otel kurulacaktır. lla\ uz ,.ehir içinde otobüo; semsi işini de 

söz söylemeği temin edecelc neti. ı liradır. Onlimüzcleki yaz İsparta şeh 
raya gelmi5ler YC metlwlı kapntar 'c otel cirnrından ista yona doğru halledecektir. rindeki bütun mahalleler tazyi1'lı 

ceyi vermiş değildi. yt'sil yollara uzayacaktır. Esac;en bu -------------
barajlar scbebile amirallik limanına Bununla beraber, ortada asla • Randevucu temiz suya ka\uşmuş olacaklardır . 
~irerneiliklerinden cenupta dalga kı t;ir me ... eel yoktur. Türl:iye Ak- Şimdilik sular ana borudan mahal. 
ranın raı,ınında c1emirıemi~ıcrc!ir. deniz emniyeti sistemin.de mevki- Arnavutluk tacı Ati nanın muhakemesi ıeıere künk ooruıarıa tevzi edilmek· 

Bu gemilerin ne kadar zaman bura· ni alıyor. Hem de pek mi.ıhim o. ltalyan Kralına Rnnde\'Ucululrtan ve genç kızları tedir. 
:la kalacakları maJ(ım deg~ildir. ı ı .. · fuhşa teşvil·ten surlu Alinanın hpar• '; su tesLatma belediye an mev :um.... 'ld' .. 

Kurtuluşta 
bir ev basddı 

içeride yarım kilo 
esrar bulundu 

lkinci ııube kaçakçılık bürosu 
memurları dün Kurtuluştn Koço is_ 
mindc birinin evini basmışlar va i
çerde yarım kilo esrarla birçok alet 

Yunanistam n teşekkürü 

Atina. 16 (A.A.) - Yunan baş 
vekili Mctaksas, Yunanistanın ve 
killibi hakltınJa Fransa ve İngil
tere tararındnn verilen teminatı 

'lUığ nı bu iki memleket cl\;ilerine 
tebliğ etmiş. Yunanistanın derin 
ninncttarlığını bildirmiştir. 

----o--

ven 1 muhakemesine bugün öğleden son. !er b: .. 1 • açarak ve belediye 
Iloma, 16 (A. A.) - Arnnvutlult ra asli) e birinci cezada devam edl- l ler imJr heyctı de fenni muraka-

be~ eti, prenslerin, Musolininin hü.' lecektir. beyi yaparak yardım etmektedir. 
kümet ve korclip!omatik azasının 1 Şahitlerin dinlenmesi bitmek ilze- Şehrimızin bugünkü vaziyetinin 
iştiral:ilc cereyan eden semboiik redir. Mahkemenin yakında bu mc. harita:.ı yapılması işi on üç bin li
bir merasim csnasmda Arnavutluk rakh dava hakkında karar verece- raya ihale edilmi.,ti. Mi.ıteahhitler 
ta.: •.. krala takdim etmiı;tir. ği anlaşılmaktadrr . i,.,e başlamış olup çalışmaları sürat. 

le ilerletmektedir. 

Muhasip. aranıyor 
Der ~ . .. . bulmuşlardır. 

ıırtt fontag, mesajı tahrıkıitı Koçonun kansı Mardirosl:ı kızı Resinıli Hafta'nın F \IlRiKA l\IC~mssiLl bir 1lcarethanenin muhasebe inl tuta-

1 
<'ak claimi lılr muhasibe acele lhtiyn~ nrdır. Ahnanca bJlcnler ter. 
(•lh edilir. l\lürncnnt yeri İstanbul Ank:ıra caddesi 99/ 1 Adalet 
'ıan No. 3 l•'crdl Sclelc müesst'!le 1. 

Viliiyet umumi mecli i müzakere· 
:eri ilerletmi~tir. Geçen seneye na· 
zaran büyük bir farkla artan bir 
bütçe hazırlanmaktadır. Q.pümüzde 

' ki yaza ait yol faıılyeti prozr.um 
çok yüklüdür. Yeniden ilkmektep 
yapan köylere ,·ılayetçe yardıml:-ı 

devam etmektedir .. 

l'tı trntafa matuf çirkin bir ihata Çiçek'in de kaçakçılık yaphkları 
ane\'rası "·1 . d. . 

• •• ." • 1 .:tı a 1 menarıı göz. anlnı.ıılmı ve her ilçil de yalmlnna-J 
ı~rde b 

UYutmeğc matuf küstahanc rak ndliycyc vcrilmi~lcrdir. 

Zengin hediyeli miisnbaka
~ına iştırak ediniz 



-- .. ·-· -,.ı...ı. 

~ J~ .. 
Zayıf ve uzun boylu bayanlara gtsre bazı ya~ elblııelerr (Soldan sa ğ:ı doğru) 1: Grl yllnltı, garnllürU lacivert beyaz cm prim edendir. 2 : Lacivert yünlüden, tayör formunda bir elbise. Jilesi kareli taftadan 

dır. 3: Siyah ince yünlilden bir elbi ee. Jilesl ve süsleri beyaz pikeden dir. 4: Çilek rengi ince yilnlüden hır manto. Çilek rengi çizgili si.} ah ipekliden bir elbise. 5: Beyıız kırını zı işlemeli siyah marokendcn bir el 
blse. 6: Yeşil, geniş kareli yünlüdcndüz ve bol bir elbise. 7: Kahverengi ipekliden önU pliseli bir dine elbisesi, Üzerindeki kap ayni renkte pulcdendir. 8: Siyah dantelden balo elbise.si, Dekoltesi pembe gülleri 
r:Uslüdllr. 9: Beyaz movardan gece ı:ıantosu. Kollarında vizon kürkü vardır. 

Toplu ve kısa boylu bayanlara göre bazı yaz elbiseleri: (Soldan sn ğa doğru). 1: Siyah sarı kareli yü nlüdcn bir manto. YakasT, ecb ken aıları ve düğmesi siyah kadifedcnd ir. 2: Beyaz çizgili Jiıcivr.rt yUnlU. 
den t.nyyör. Eteğinin bolluğu bilhas s:ı. calibi dikkattir. 3: Camgöbeği jileli siyah jersedcn bir elbise. 4: Ltlcfrert ince yünlüden yapılmış olan bu elbiseye lfıci\·ert emprimeli be ynz ipekli pliseler ve kol garnitür. 
leri daha b~ka bir güzellik yermektedir. 5: Kay.sı rengi marokenden kahve rengi deri sentörlli güzel bir esvab. 6: Beyaz pike ile süslenmiş siyah marokenden bir çay elbisesi. 7: Renkli pullarla göğüs kısmı ve 
kolları işlenmiş cam göbeği krep dö suadan bir dine elbisesi. 8: Etekleri siyah tafta1an plise fa11baalrla süslenmiş siyah dantelden balo el blsesi. Göğsilndcki çiçekler birçok renklerdendir. 9: Beyaz tilki ile 
süslil çilek rengi gece manto.su. 

Ressam - YaptıJ;'1111 lloğru clci;.ril, 
biliyorum, lalınt kannız bir ) erde 
ılnrmadığı iı;ln ba.,ka çare bulama
dım. 

- İngiliz karikatürü -

~oma1n1 

Delikan1ı, se\·gilisile ba~başa kal
mı;:tı \'e fırsattan bili tif ade boş 
durmuyordu. l\.fasum olduğuna i· 
nandığı genç kızı oyalamak için 
de boyuna dil dökmekteydi: 

- Senin kalbini öyle iyi okuyo
rum ki. .. Sanki kalbin bir roman, 
ben de bir roman meraklısı. Sayfa
ları çevirdikçe ... 

Genç kız, delikanlının sözünü 
kesti: 

- Sayfaları dikkatle çevir. yıp· 
ranmac:ın. Sonradan romanı ellerine 
alanlar "ne kadar çok okunmu~., 

derler. 

AmeırDkan 

ifnk r asa 

Sinema yıldızının kocası, ka • 
- Dlrekföriln burada olmadığına rısma söylendi: 

beni lnandnam:ız ın delikanlı... Di· - Benim namJsu.uu korumanı 
rektör burada. olmasaydı en biiyle isterim. 
bant ha.nl ~!ışır mıydın! 

- NefC!ll tıkanıldığı söremiyo· 
nım ben lzde ... 

- V&I' doktorcuiıım \'&r. Dün bir 
aı-.rtnnana o;ırtımıla. bir piyano ta
sımı tını. Altmcı J.:ata i:lkfığım z.,_ 
man nf'fe. nefese oldum. 

Yıldız sordu: 

- Ne yaptım ki? 

- Daha ne yapacaksın? Biru I 
evvel gördüğüm:iz delikanlıya 

"cicim,, diye hitap ettin. 

- Bunda kızal.!:ık ne var? C 

benim ilk kocamdır ,.e kcrdisinc 

daima böyle hita9 dmiye alı§ 
tım. 

- Yafağındttn '!Uf on blnlen e,·. 

Hl kallu:.ıı~ acağını ö~ Icıllı;i itin 

ba.,ka ~o.re bulamadık. 

- Otobüs a:ıt kn~ta ~~er? 

- Yazın mı, kışın mı? 

- İngiliz karikatürü -

- Zar:ırıııızı tcliifi iı;:ln 

be tane ııortnl.nl alırım. 
ı.izılcn 

Ha~or cavaıP . 
Dedikoducunun bıridir ve kim eyir 
beğenmez, bütün tanıdıklarının a· • 
lcyhinde söylemedik laf bırakmaz. 
Bir arkada~ı dayanamıyarak bir 
gün sordu: 

- Sen neden bütün t::ım· 

dıklarmın aleyhinde bulunur un? 

Cevap verdi: 

- :N'e yapayım birader? Tanıma· 
dığım, bilmediğim adamların aleyh· 
!erinde ne söyliyebilirim ki! 

<eare 
Kadın maskeli baloya gidecekti. 

1'< rasma: 
- Tamnmağı istemiyorum, dedi. 

Bunun için ne yapsam acaba?? 
- Gayet kolay. Saçlarını ondüle 

ett.rmez, yüzüne \'e dudaklarına 

boya sürmezsin. O zaman seni ben· 
de>ı· başka kimse tanıyamaz. I3en 
ae masraftan kurtulmu~ olurum. 

lQal~ıT'l Dok 
Ilizmctçi kapıyı açıııca misafir 

sordu: 

- Olta yt>rin' mal.nsla balık 
daha karlı değil mi·~ 

ilnıaceı s r 

- Hanım e\'dc mi? 
1 Iızmetçi kekeledi: 
- Bilmem ... şey ... 
Misafir: 

- l'almt scq~ilill', lıu 

di)ğli~mcyc knll-; aydım mu!ınl,1 

beni ölılürürdü ve o z:ım:ın en 

tada hami iı kalırdın. 

- lnglliz karikatüril 

- Çıırşı 'nn rlınmnz, mentlilc ko. 
tulmaz, ta1ına doyulmaz. 

- Uyku! 

- Ynpılmamış üstüne 

loln1amış çocuk oturur. 
- Yal:ın ! 

- Neye öyle şaşırdın? dedi. Ce· 
ı ap ver ene .. 

~ I Iamm bugtin iki misafir gele· 
*** :c~ini, biri ine c,·de yok dememi. 

- Yap:ın sn.tar. Alan kullanm:ız .

1 
'Jt~kini içeri almamı söylemişti. 

"(ullan:ın görmez. "e,·<le yok,. diye size mi söyliyecek 
- Mezar taşı! tim acaba? Bunu unuttum da ... 

Ya7Kt7. lılkA~·f': !\ı<1anlıl:ır biliırıl n 0~71urnrlnrt 

mu::ı':ır. 

- x~ ynp:ılıın e~cmll'TI, lıcr' 

tn"'nterc ~ilıl slliılıl:ınmnsınn r. 

yonfar lıar~mnz yn ·: 

- .,._ . . . . .... . 



'HABER-

Viya nada 
boşanma 

garıp 

dava 

-I 

bir 
1 Diyanna . Durben de 

koskoca kız olmuş! 
"ilk aşk., filminde Şarl Buvaye ile beraber 

0Yrıayaca~; her iki yıldız ela bundan çok memnun 

Bir adam, kendi kendine müteharrik fotoğraf 
makinesile kans:n:n ihanetini tesbit etmiş 

Bir kaciın kocasının kendisine 
ihanet ettiğini iddia ederek boşan
mak ister. Keza bir erkek de 
karısını ayni ithamla boşamak te
şebbüsüne girişebilir. Fakat bun. 
ların isbatı ekseriyetle güçtür. 

Geçenlerde Viyanada vukua ge· 
len bir boşanma vak'aı;ında şimdi
ye kadar mahkemelere arzedil
memiş bir delil ortaya kondu. 

Ses.iz sadasız, cansız, fa'lcat 
pek hayati ve müsbet bir delil. 

Bu delilin ne olduğunu • zihin
lerin çok meşgul bulunduğu ~u 

gü nlerde - sizi yormadan söyle
yelim: Bir fotoğraf makinesi. 

Nebatatın büyüyüşünü safha 
safha tesbit eden resimler çekmek . 
le meşhur ve bu iş için en modern 

~, 

' So/d • • • . . • . otomatik fotoğraf makineleri kul-
bi11. J aıı sa[a: Ştrrl Bur:ayt rıc A-ırruı Pat raıtrson, l/olırntla bır smc maJa11 pkarlarkcn; Dıyaııııa Dıw lanan Viyanalı bir eksper, ayni u. 

' 
011 

Sablon Gitıgcr Rogers ilt beraber şarkı sbyluyor: l'all Disney. Adolf lıtrnju ı:e iten Riş. sulle kansının kendisine ihanetini 

Suç delili maltkemeJc projcksiyoııla lıôl:imlcr lıcyeli'1e ve jıiriyc gös
teriliyor 

lioihut ke§fetmiş bulunuyor. ilk safhaları tam bir ahenk ve ha 
ll'ıahaıı ne bir şehirdir, ne de bir kii Hofü·utta kazanmak arzusu ka· m1ror mu? "Lecli \'indsorun ye!pa· Böyle bir fotoğraf makinesini 

0 
I r.aret içinde geçiyordu. Fakat za. 

tıU:ıce~ O Vin Ştrayt sokağım do. [asında yeretti. Holh·uta g~ldi. l\lu· ıe:ıi.. filmini çevirirken beni ~-ok turma odasının bir köşesine koy- ,nan geçtikçe, erkeğin, karısına o· 
tir. liu !ayan bir caddeden ibaret· vaUakiyct kazanma

1
> için her çareye '):.>~enmişlerdi.. Fakat ne kadar ya· muş ve karısının bir başka erkek- lan alakası gevşemese bile, bütün 

o kadar caddede 20 kadar bin:., bir 1 ba~vurdu, hatta kendi. ine hiç de la 7.ık ki artık sinema ile uğra5amıyo. le münasebetini meydana çıkar manasiyle kendini gösteremez bir 
Oncıan da otel ve mağaza vardır. yrık olmn·an bir ta1<ım ku ii roller :U.m. Çünkü genç. değ~li?1. koc~ına.n mıştır • hal aldı. ilmi mesaiye daha çok 
'<ııı: eQ Sonra bo~ ve çıplak arazi de· oynadı. İngilizceyi mükemmel bil. •kı hzım var. Böyle ıkı yetı~mı~ Hfidise Viyana gazetelerine ak- kendini vermişti. 
n:, lop tr_.. Bir çöhi andıran bu ge- mediği için umduğu muvaffak") et• 'cız annesi olduktan ~onra makyajla &ettiyse de. hadiseyle alakalı er· jşln garibi şu ki. kadın da, ko. 
Çık h ra.ıcıarda otomobiller için a. kazanamadı.. ~ençle~ip beyaz perdede görünmek l:ek ve kadının ve fotoğraf ekspe- casının bu kayıtsızlığından zerrc
İ~j ~~\a &arajlanndan ve ufak bir Kendi ine özlediği ga) enin ne ol :1oşuma gitmiyor. Kırk yaşında. ka· rinin ismi bililtizam zikrcı:.iilmedi. ce mUteessir görünmO:yordu. Ona 

_ guya ziyankar bir elden muhafa 
za ediliyormuş gibi - itina ile kon 
muştu. 

Fakat alınan tertibata göre, her 
on dakikada bir kendi kcn;:line 
sessizce açılıp kapanacak o~~n ade
sesi, karşısındaki kanepede olanı 

biteni tesbit edecekti. 

lstırapla geçen bir gece rıı~ ~becıen ba5ka hiçbir bina gör· duğunu sordum; b3na: :im rollerine de Amerikan filmlerin· Mahkeme zabıtlarının da pek azı bir gün bile sormuyordu: 
13 lllun,~<Ün değildir. - Nen·ork ti)atro"unda bir rol ;e teı;adiif edilmiyor gibi.. ônümliz· nakledildi. Bununla beraber bu - Neredesin .. Neye geç geli- Ertesi güne kadar fotoğrafçı 

<'ır U Çôlde geniş bir asfalt ~se \'ar· almak istiyorum, dedi. F:ıkat bu 1 ie'd ıne\ "imde hana böyle hir rol C'.o1c şayanı .-!ikkat hadise bu~ün yorsun? Beni neden ihmal ediyor nın geçirdiği buhranlar, kendisin. 
ıııa' Burada bir otomobil ~eli dur· çok zor iş. çiınkü tiyatro tincma· \erec~klerini vaadettiler. Fa!>at rad. tafsiltitiyle ö~renilmiştir: ı sun? Seninle bunun için mi ev- ı'ıa ıet edilen herhangi erkeğ:rı 
ia.r ~an akıp gider. Fakat kaldmm. ya benzemiyor. Sinemada hergün yoda gençliğin \'e ihtiyarlığın ehem· Viyanah fotoğrafçı karısını se. lenmiştik ?-. ahından farksız oklu. Ar:ıda 
~41 liı<:rinde bir tek inı::an bile gö- çe\'rilece!< film parçac:ı mahduttur. ·niyeti yok. ver ek alm .§tı. Evlilik hayatlarının Bir muhbiri sadık ... kenC:ini teselli için inşallah 
dtJc~eı. On kilometre kadar yol al· Sözlerim birkaç cumlcye inhic:ar e· tren Ri~in hakkı v.,r: Ço!i tatlı ortaya çıkıyor! bir şey çıkmaz, filmi tertemiz bu· 

ın~ sonra bir ·aç lokanta, b!r rn'" r. T, ;;gece k time kclime. ı ·eıt; i h"la muhafaza e<.li~·or. olduğunu gösteren bir maceranın Gelzaman, it zaman, • ün bi· !urum; d:. = dualar ediyor: fakat 
r a ve ır ::r.ı- ..::- n~.mı F~lmn ı ?Mm ı t o ı--. sonra yeniden i~i burkulmıya baş· a ~. . yo g 1 uıur. ~n- -~~- ~,)'O~-m. ' ' . • • • • •a.:1;17. •. anı o.m"- ur. n ..,. ~ lııd-. fotoğ~a meç1i1AfJiiıUl ta-
diğ.r er, onar kılometre fa ıla ile roda butt' bır rolu ôaştan başa ez· 1 Yukarıda anlattığım stüdyo ıo ben RolivUttadı . 'Rad ra!ından bir mektup gönderildi. lryordu. Filmin "te~ çtkmairru,. 
ı:ısarıı tı \olar .. lı::te bütün dünya berleme!< . ve o.~.·naı_nak Iaıı~·:·. ·rnntalarınm biri inde. Adolf Menju aldıktan sorı,.a sinemada da taliini Bu mektupta. karısının kendi. temenni ederken bittabi "ahlaken 
1 a.... P d k ' ek Lok d ek st o }'Pndı'c:."ın" F'red temiz., olmasını temenni ediyor. 11 ".nın gönnek için can attık. - arıse onmıyece · mısınız. ıle yanyana yem yıyoruz. an· enem ı ıy r. " ~ .. sine, erkek arkardaşlarından biriy-

lioJı\'utun umumi manzarası . - Nevyork tiyatrosunda bir pi· tada sinema sanatkarlarından. reji. Astor ve Gm11er Rogersin çe\İrdiğı le ihanet ettiği haber veriliyordu. du. 

p,. yes oynamadıkça Amerikadan ayr. örlerden başka hiç kimse yok. Men filmde ufak bir rol veriyorlar. Ak· Fotoğrafçı önceden inanmadı .. Fakat heyhat! .. 
u · ~~d"n rı1dızlar Holivudda hu· mıracağtm. ,u hara Ue pul kolek iyonundan tör bura1a !- ran ızca hir şarkı SÖ) • Fakat bir kere içine kurd düşmüş- Ertesi günü eve gelip rotogrn.t 

!).11 \ 1 tllfılarda otururlardı .. O vakit • • • bahsediyor: liyecek .. Sab!on bu haberi almc3 tü. Hat rına gelen ihtimalleri makinesini yerin.den alarak içeri· 
RU '1~Iar hr:rkese açıktı. Fakat bu- Yalt Disneyi, stüdyoı;undan çıkıp - insanın burada canı çok sıkı· adeta se' inç delisi ol?1uştur. . gayet modern bir fotoğraf maki. sindeki filmi banyo etmek ıçın 
la.:-ı :'lldızlar Lo anceloc:.a çekilmiş· hayvanat bahçesine giderken yaka· !ıyor. Tiyatro yok, resim sergisi ~ Fakat: rJJ_yoya gelınce. ~ylıye~~· 

1 

nesiyle yoklamak istedi. "karanlık oda,, ya ç~kart:lığı za
tiııe 1;~ evlerinin kapıc;mı mic:afirle. !adım. Yolda bana ha) \anlara kar. ~·cı1,, konferans yok, kon er yok .. g-, şarkı~~ Fran ızları g~Uunç go.~ Bugün öyle fotoğraf ır.akincleri man, alnından fındık tanesi gibi 
t:a~Qt a.Paınışlardır. Buraya ancak 5ı olan muhabhet \'e ~e,·gi "ini uzun Uu~ün konuşma me\'zuu :;inema.. ·1 iecek cu·~lt>ll"r bulundugunu gonı var ki, bilhassa yavaş yavaş büyü- terler boşanıyordu. Ba§ına gelmiş 
So;c~ı.~r girebiliyorlar. uzun anlattı, kendisine: l~trafınızda herke sinema ile alaka· yor. '~.u curr.'eler ç~karılma~ıkça yen nebat tohumları, hayvan sür- olan bir felaketi hissediyor gibi 

naırı ... unterdc llolh'uda gazete ; - Gstat, dedim. niçin Francada ~far. Yalda oğlum ,·ar .. J• akat yav. bu rolu oynn·amıyacngını soyluyo:- fcleri ve sair mevcut1arın inkişaf idi.. Filmi banyo etti. Işığa tu. 
lloljına gid"n bir Fransız muharriri canlı re .. imler yapmıyor~unuz? O· • ucak iki yasında .. Her vakit nhat· ~abkır hu ~.rkıyı ilk gördüğü \'<\" tarzlarını en ince hususiyetleriyle tup ilk safhasına baktı: Güzel!. ... 
ter ~~ttaki Fran ız yıldızlarım bi rada i tediğiniz re imleri yapacak ız edemem kendisini. eğlencem kit içeri inde bu cümlelerin olmadı. tesbit etmektedir. Mesela 'lcurdu • Karısı misafire çay !kram ediyor. 
konu~rer ziyaret etmiş ,·e onlarla sanatkarlar bulunur. f!Ündüzlcri golf o}'namaktır. Yal· ğım söylüyor. Dekor 300 figüranla ğunuz zaman, kendi kendine her ikinci kısmı fena degil. Karısı, 
otan ll'ıtı~tur. Çolt husuc:i mahiyette Sanatkar dudaklarını büküyor: nız iyi bir oyuncu olmadığım için beraier hazırdır. Sablon filmi çevir- on dakikada bir resim alıyor. Bu misafiriyle karşılıklı oknuşu 
Iu11~e fılm c:irkrtlerile alaka ı bu· - Am:c-rika ha~ka. diyor, Fransa· ')u oyundan zevk alamıyorum doğ· mezc:e bugünlük ma raf yanacak fas·la daha uzatılabiliyor. Hülasa yor • 

llııva ~1~ı için reklam mahiyeti ol· da ma:.:-afa tahammül edemem ve al -uc:u, Geceleri bereket versi~ .pul Aktörü taz~·ik ediyorla~.' ik~. mi li üc mevzu un nevine göre istenildiği ~ Filmin üçüncü kısmına bakın· 
lla~: bu ınaka1eyi, tatlı tatlı oku. tı ay sonra iflas ederim. !mlek:.iyonumla me~gul olabılıyo_ :·et \aadedıyorlar. Aktor. Bu par· gibi tanzim edilebiliyor. ı ca, fotoğrafçmın yüzü · buruştu: 
~a'ta 1111 

tahmin ettiğimiz için, kı· Sonra mükfılcmeyi ba~ka mevzu· rum da bu ~uretle kend:me bir eğ· çalnn çıkannız, filrni hedav::ı çcvire· j Karısının kendisine ihanet et- Karısı misafir erkeğe ldaha zi 
"S Tak alıyoruz: da naklediyor. :ence buluyorum. Am~rikan ~·c ln· yim. ,diyor. Fakat rejisör de Sah.' tigi haberini aldıktan sonra bir 1 yade yaklaşmıştı. 

caı:ıd ar~ l3 , ayenin oturduğu ev, bir Cihan harbi çıktığı vakit Dbney giliz pullarından müteşckkıl ço!~ 

1 

lor. kadar inatçı. Parçayt çıkarmı · 1 türlü rahat edemeyen Viy2nıı 1• I l'ilmin dör.düncü kısmı artık ta-
I3u e. Uzerinde bulunan tek evdir. on altı yaşında gönüllü yazılmıştı kıyrr.etli bir kolekc:iyomım var .. I le· yor. Bu filmi çevirm-?zse i ·minln 1 :r gün bu nevi fotoğ hammül edilmez bir manzara gös
<la ~·"~~numara ı 9000 dir. Etrafın- Fakat çok kliçük olduğu için kendi. le ters ba~ılmış bir pulum var ki kara listeye konacağını. hiçbir A- raf makinelerin.den birini alaratı. · teriyorı:lu: 
rJan ~_Jır. bina bulunmaz \'e civarın· 1 

sini cepheye gCindermr.mişler. Bir yeryüzünde b?r tanedir.. merika sinema. ında iş bulamıyaca· evine getirdi. Yabancı erkek, kollariyle, ka. 
boy 1 1çbır fnsan gezmez. Bu beyaz hac:;tane kamyonetine şoför olarak Bu ..,ırada masamıza bir telefon ~mı anlatıror. Fakat Sablon filmı Oturma odasına girdi. Etrafı rısını sarmış, onu öpüyordu. 
tin~ ı .c~ Yepyenidir. Kapıdan gi. ,·ermişlerdi. Sanatkar gülerek: makinesi getiriyorlar. Zira bu lo. çevirmiyor. gözden geçirdi .. Karısının misafir Fotoğrafçı hiddetinden deli gi-
karşıı Çını döseli geniş bir avlu ile - Benim kamyonetimi uzaktar '-',lntada biri;;ini telefonla aradılar * • * . lere çay ikram ettiği sırada otut - bi olarak aşağıya koştu ve karısına 
~~liraşıiır. Ve bir kış bahçesinden tanıma1< mümkündü .. diyor, çünkii mı gar:;onlar ma ·a--ma bir telefon Diyana Dürhen kocaman hır kız ı dukları kanepenin tam kar§ısın- söylemedik söz bırakmadı. lt-
binav;· ~~. b~hçeden. çıkınca a ıl üezcri baştan ba~a boyalı resimlerle :nakine~i getirirler. Ve bu suretle o'mu5. fa!rnt bakı ... ıa~ı ~!lifi. çocuk. I da ki masanın üzerine fotoğraf ma. hamlarmda haklı idi. Onu boşaya. 
hu b' &orursunüz. Bır katlı olan dolur?u. 1 ın~ic:teri yerinden ktmıldaır.adan Opera al: ·ris: o!mak ~enç ) ıldızda ·;!nesini nynr ederek koydu. o ka cağ nı.bu hayata daha fazla taham 
la11 tın~nın üç oda ı vardır. Dıvar- ~onra hayatta kendisine en fazla teldonla konu~mak imkfmmı bu· bir ihtira<; halinde ... Parise dö~mek napenin üzerine güneş de vuru- mül edemiyeceğini söylüyordu. 
'Sek saestın!erle dolu bir salon .. Yük· gurur veren ,>eyi anlatıyor. O. bu lur. her gece rüyalarını iş:ı;al ediyor. yor, resim almağa müsaid bir ze., Kadın inkar C'diyordu. Lakin iş 
l'ttetik tldaiyeleri ve tezgahile bir A- cümleleri her rastgelcliği insana söy Telefon eden Amerikalı bir gaze· Fakat ancak on ~ekiz ya~ına girdığ' min hazırlanmış oluyordu. mah'lcemeye düşünce, cansız, ses-
Oda .. ~n ban haline sokulmuş bir !emek itiyadındadır. ted muharriridir. Menjuya karıı::ile vakit bu m{isaadeyi alabilecek. Çün. Fotoğrafçı sonra.dan karısına siz, fakat en inandırıcı şahit or. 

Şarı e Yatak odası.. - Holi\'Utla en fazla in an çalış· boc:anmak niyetinde olup olmadığr kü Amerikan kanununa güre çalışa· tenbih etti: taya kondu. 
bıı b nuvaye beni karısile beraber tıran adam benim .. Stüdyomda her· nı soruyor. Menju hayretle: r~ hayatını kazanan çocuklar, talı· - Bu makineye saltın el sürme- Fotoğrafçı hakim heyetine, ka 
bana ar?a _kabul etti , ·e kendi eliyle gün dokuz yüz kisi çalışıyor ve bu _ Canım diyor, bu da nereden ili bitirmeden Amerikadan çıka· yin. Burada böylece dursun. içe- rısının başkasiyle bulunduğu sıra-
lik h' "'~ı ikram etti. Yıldız eimdi. yüzden ekmek parası kazanıyor. çıktı? mazlar. Çıktıkları takdirde bir dah? risinde yıkanmamış, kıymetli film da gizlice çektiği resimlerini, be. 
ı~az ıçbı: film çevirmiyor.. Yalnız • • • _ Simdi lokantadan birisi geldi. Amerikaya dönmek hakkını kaybe. var .. Bozulursa yenisini çekeme. yaz perde üzerinde gösteriyordu. 
te11 ~günleri radyoda 28 dakika ü· lrenriş e!)siz sinema devrinin çok Loka~tada \'abancı bir erkekle bera- derler. Simdi yıldız stüdyoya mu· yiz .. Ben bu gece bir arkadaşa Gören göz kılavuz istemez. Ha-
ra b 

1 ~ Piyes temsil eder .. Sanatka· meşhur bir yıldıztydı. Bugün de ber oturuy~rmuş unuz .. Karınız da allimi ile beraber geliyor. SahnerJer misafir gidiyorum.Yarın sabah ge kim heyeti jüri de dahil olduğu 
tı:ı ~ ış teklif edildiği \'akit o, bu· bir yıldızdır. Fal·at c:inemada değil. başka masada ba~ka bir kadınla be· iner irunez derse başlıyor. lince alının. halde boşanma kararını ~erhal ver 
l~aJ}~lnı:z bir sartla kabul ctmıştir. radyoda ... Her pa7.ar günü radyoda rabermiş.. Yıldız bana ' 'azifelerini gö.:.terdi. Kocasının işlerini ve kuJlandığı 

1 
diler. ihanet suç üstü yakalanmış 

ın b.
0 

Stii<lyo unda bu tem::ıiller i. bir çeyrek 5aat de\•am eden bir Hakikaten Menjunun karısı olan Güzel bir yazı;;ı ,·ar: aletleri zaten merak etmiyen, sa- gibi sabit olduğu için, kadın nafa. 
rrq5 ır sahne yapılacak \'e temsiller dram oynanıyor. Vera Li!'dal başka bir masada ya· _ 1ki aydanberi Fran ızcaya ça· dece ilmi bir takım tetkikat yapıp ka da alamadı. 

() ~nda 500 c:eyirci davet edilecek _ Burada her cim;ten kadın rol· mnckı bir genç kadın olduğu halde hc:ıyorum, diyor, henüz konu~amı· nebat ve hayvan resimleri aldığı Bundan sonra eline ne zaman 
to ~retle hem çok SC\diği tirat· !eri oynuyorum. diyor, genç kız rol. oturuyordu. Menju bu dedikoduru1yorurn. \'alda okuyabiliyorum. nı bilen karısı o gece için serbest makinesini alsa, daima vefasız ka
lııa~torlutründen bü bütün aynl· teri, genç kadın rolleri, genç anne büyütmemek için kalktı, karısının Fransatlan gelen mektuplan okuya. kalacağını dU5ünerek duyduğu se rısının ihanet manzaralarını gös 
1r>&iJ/' 01.u~~r, hem de ya\'aş yavaş rolleri .. Her hafta bir çeyrek saat masasına gitti ve karısını öptü. rak ekzersiz yapıyorum. vinçle oir kaç dakika sonra. ko. teren filmler hatırına geldiği için 
Şa ZCesını ılerletme.lc istiyor . başka bir aşk vakasının kahramam *** Dürben "ilk aşk,, isimli filminde casmı. her şeyi ve bu arada fotoğ- zavallı fotoğrafçının fotoğrafçılığı 

<lır. ; ~U\'aye çok inatçı bir adam- oluyorum. B~ senedir hayatım böy Jio!irnttaki Fran~ız sanatkarla· Şarl Bm•ayc ile o~•nıyacnk. Bundan raf ma~inesini .de unutmuştu. ebediyen terkederek başka diyar. 
hfr-lll arıste çok rahattı, imrenilecek le geçiyor. rından Jan Sablon son günlerde iyi her ikisi sok memnun görünüyor· 'Eaaıen makine, masanın lizerin-ı larda i§ bulmak üzere Viyanadan 

tVk}f Yardı. Fakat ayni mev. Acaba beni Fransa hfill hatırla· bir F. r a n 5 1 .ı \ratanda,ı tar. de bir küçük vazonun arkasına ayrıldığını söylilyorlar~ 
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Dün Taksim stadında yapılan 

Profesyonel güreşler 
Tekirdağh Hüseyin "Hastayım!,, diyerek 

müsabakalara iştirak etmedi .. 
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~!_~"- ıı:..eı:_bnyesı kupası maçında 

Süleymanıye- m-uhİeliti -Şişli 
Pera - lstanbulspor muhtelitin 

2 - 1 mağlüp etti 
DUn Şeref stadında Doğanspor - ,\rmenak - \'listardl, Rahi • llar. l lndı. Bu anlarda Ust Uste >,.p 

/efa maçından evvel mulıtelitlcr a. tayan, İbrahim, ı\~\ir • H~. hUcumlardan birinde SüleyJJl,ııl) 
rasında tertib edilen müsabakalara ::\ahar, Soldur, Da.niş, Dlran. . Şişli müdafileri bir penaltıyıı. ,e 
devam edilmiştir. En heyecanlı ve Pera • 1stanbul~por muhteliti L oldular. Fakat Pera _ 1-Jtanbll 
belki de glinün en güzel müsaba - se §Öyleydi: muhteliti bu fırsatı kaçır~ 
kası Slileymaniye - Şişli mubteliti ('afetlno • llri<.ıto, Chelek - To- de\Teyi 1-0 mağlUb bitirdi. 
ile Pera - lstanbulspor muhteliti t-0, Hasan, Çl~o' I~ _ Meıslned, Cula. 
arasında oldu. Maç esasında bir fi, };tlcn, Bamhlno, Talca. 
Şişli - Pcra müsabakası mahiyetini Oyun ilk dakikalarda mütevazin 
taşıyordu. Şişlililer Sülcymaniyc _ olarak .ortalarda cereyan ctmeğe 
den ilç, Peralılardansa İstanbul - başlamıştır. Fakat ha.5unlanndan 
spordan ancak bir kişi almışlardı. bilhassa enerji itibarile çok yüksek 

1 

Şişli • Süleymaniye muhteliti olan Şi§li - Slileyınnniye muhtelitl, 

iKlX<,1 DE\'Rt~ 

Dünkn m°"7baka1arda başa 

,TUrk Hava kurumu Taksim §U • tılar. Silleyman, Serveti kaldırmak 
Mi tarnfından tertlb edilen yağlı suretiyle yeneli ve Süleyman böyle_ 
ktJresler dün Taksim stadında, çok ce bilyilk ortanın birincisi oldu. 

~öyle lertlb edilmişti: 1 kısa bir zaman sonra hikim vu.I -

Mlıll!iıillWllil"l'Malll!K'lmm• ı >~le geçmiştir. 
~11~11:ı,.. Pera - f stanbulspor muhtelitinin 

Ferahlar çok sıkı ba§1"' 
Şişli Süleymaniye kalesi fu;t 

tehlikeler atlatıyordu. Bu Iıilkll' 
yet devre orlalanna kadar !U 
Bu sırada Şişli _ SflJPymaniyc '1' 
tcliti ani bir akın yaptı, Dan~ 
kaparak ikinci golü de yaptı. 

Hakinı oynamalanna rağrnell 
mağlüb vaziyete düşen Pcrn • 
tanbulspor muhteliti oyunculııt1 

tiln kuweUeriylc ileri at..ıldılıı.r ~~~enecek bir seyirci kütlesi önün_ it\~ Gt'm~:;F..xu:n 
~:sapıldı. Müsabakalar . saat tam 1 Sıra günün en mühim maçı olan 
:Ü~ da kUçilk orln gilreşlerile başaltı güreşlerine gelmişti. 
1İ}11andı. Geredeli Mustafa, Adapa- Spiker başa güreşecek olan pehli. 
~Hı Celali 6 dakikada ters künde vanları sahaya çağırdı. YarnndUn
llo yendi. ya Süleyman, Babaeskili İbrahim, 

Sfilvrili küçlik Hüseyin, Adalı Molla .Mehmet ve Ali Ahmet saha
Yehnıedi yendi. Çat.nlcalı Receb, E- ya geldikleri halde, Tekirdağlı HU
)'(lblil Recebe mağliıb oldu. seyin gazetecilerin masasında otur 

Beşiktn!';llı küçlik Yusuf, Zekeriya duğu halde hastayım diye sahnyl). 
.lı:l5ylil Lütfiye galib geleli. çıkmamıştı. Halk: 

Subaşı köylil Osman, Eyüblü - Tekirdağlıyı .isteriz, diye ba _ ~~-M:!fl_;:;~~;.ft~fiil!!!~!!!'!~~::_:;::._::~:_---= 
Mehmcde ters künde ile galib geldi. ğmyordu. Nihayet Hflscyln sahayr r.ı"ireşlerden Wr enstantane 

Küçükpazarll Hurşid, Osmanı gelerek gllreşemiyeccğinl ve hastc 
yendiler. olduğunu bildirdi. Fakat bu sözicri 

Bu smıfm birinciliğlnl Subaşı halk tarafmdan ıslıklarla kar§ılan. 
köylU Osman aldı. dı. 

DUYt.'K OilTA: 
Birinci gür06te Bulgurlulu Koç 

Ahmet, 'Oskübtu ldrisi tu§la yendi. 
İkinci güreşte Bandırmalı ŞUkred

din, Romanyalı Ahmedc galib gcL 
di 

Oçüncn gUrcşte Adap:ızarlı HU _ 
l!e~in Karamürselli Hiliniye pe.s et
ti. 

DördUncU güreşte Pomak Silley
man ile Adapazarlı Servet kar§ılaş-

Sonra spiker Bahkestrde ölen ve 
senelerce dlinyıı eamptyonluğunu 
elinde tutan bUyük Türk pehlivanı 
Kurtdereli Mehmet pehlivanın ha
tırası için halkı bir dakika slikütn 
davet elti. Güreşlere bu vazüe ya
pıldıktan sonra devam edildi. 

11k olarak Babaeskili lbrahlmlc 
Ynrnndünya Süleyman tutuştular 

ve neticede İbrahim, Süleymanı dö- , 
nerken yendi. 

İkinci güreş Ali Ahmetle Mollr ı 
arasındaydı. Her iki pehlivan da be 
rabere kaldılar. 

.. 

~Ai ..... , •• 

Dün giireşen pe1ılfran1ardan başka bir gmp. 

ı yapt.ıkları se~Tek akınlar çok atıl _ 
gan ve gür.el oynıyan Şişli _ SUley
ınaniyo muhteliti müdafaası tara -

ı fmdan kolayca kesiliyordu. Maç 
çok güzel ve heyecanlı oluyordu. 
Devrenin ortalarına doğru topu mU 
salt vaziyette kapan Diran kafa ile 
ilk golU yaptı. 

Bu sayı Pera - l1<tanbulı5por muh. 
teliti oyuncularını canlandırdı. Şiş

li kalesi tehlikeler geçinneğe baş. 

Şişli Süleymaniye kalesi bir 
ber içine alındı. 39 uncu dıık 
Culafi şahsi bir akınla yegane 
!erini attı. Pera - lstanbulspor 
leliti hakim vaziyeti devam et 
meslne rağmen vakit olmadıg 
fazla gol çılqıramadı ve sahayı 
mağIUb terketti. 

Bölge kupası maçı - ,,_., ~ -., ~ ,_, -- ......... 

nadoluhisar: 3 
Bozkurt: O 

Geçen senenin ikinci kfimo ta _ 
lamiarından .Anıı.lloltilıüsar a. C8 

gayrlfederelerden Bozkurd takımı 

dün sabah Jıaat 11,15 de Şeref sta 
dında bölge kupas ıçln karıııla~tı

lar. 
Hakem İzzet Muhiddlnin idaresin-

Anadoluhisarlılnr mUtemadi hü 
arının ardı arkası ke umıyo 

Bereket ki orta muhncimler mu 
kak gol fırsatlarını kaçırmakta 
ribirlcriyle adeta yanş ediyo 
ve sayı yapılamıyordu. 

Maamafih 8 inci dakikada ye 

de oynanan oyunun ilk dakikıunn - inci dakikada Hisar iki gol d 
dan itibaren Anadoluhisarlılar h&_ yaptı. Buna mukabil Bozkurt 
kimiyeti almağa muvaffak oldular 
ve rakiplerini mUtemadiycn ı;ıkış -
tırdılar. :Fakat bütiln bu hlı.kimiyet 

penaltı fır.satını Anadoluhisar 
lı;ıcisinin ellerine atarak kaçırdı, 

Oyun da böylece 3.0 Anadol 
ııann galibiyetile bitti. Bisiklet Son olarak İbrahim Molla ile 

güreşti. Fakat vaktin geç olması 

yüzünden müsabakalar bö~ lece bit 

1 bir türlü netice vermiyordu. HattA 

----------------------------- devrenin ortalanndan sonra Bo:ı
Hususi maçlar 

Galatasaray 
ArnavutköyUnU 3-0 ye 
Sarıkırmızılılar ço 

güzel bir oyun 
oynadılar 

Seri yarışlarm sekizincisi 

Dün yapıldı 
Seri bisiklet yarışlarının seki

zinci~ .dün Topkapı ile Sili~ri ka 
&abasının biraz ilerisindeki 7 S in • 
ci kilometreye kadar gidip gelme 
olmak üzere 150 kilometrelik bir 
mesafe dahilinde yapılmıştır. 

mi§ oldu. ll. N'. 

Edirnede yapılacak 
güreşler 

Mnyısın u, G Ye 7 nci gUnlerln 
de Edirnenln Sarayiçlndc Kırk 
pmnr .güreşleri, Çocuk .J<~sirge • 
me Kurumu menfantlne yapıla 
caktır. 

Yağlı olarak ımıfesyoııel gtı. 

reşçilc>r arasıııda icra edllecek 
olan bu mUsabakaya bUtUn peh 
llvanlnrın fşllrakinl temin lı:Iıı 

mayısın birinden on beşine ka.. 

A tU ~tü~fili1 
Dünkü atlama ve atma müsabakaları 

ıyi neticeler verdi 
İlkbahar atma ve atlama müsa

bakalarına 132 atlet iştirak etti 
ve çok iyi dereceler kaydedildi. 

Mevsimin erken oluşuna rağ. 

men Pulat yüksek atlamada 1.81 

Kategori l 
Yüksek atlama 

atladr. Henüz iki senelik atlet ol
mıyan Arat güllede 13.31, Mu. 
zaffer uzun atlamada 6.87, Halit 
üç adımda 13.60 yapmışlardır. 

Teknik neticeler şunlardır: 

Kategori 111 kategori IV. 

kurtlular birdenbire münfcrid fa -
kat çok tehlikeli hücumlar yapma. 
ğıı başladılar. Birkaç kere yUzde 

yüz gol fınıaUan kaçtı. Nihayet 25 
inci dakikada An:ıdoluhi!ar korner 
den ilk golünü yaptı. llk devre 
b:ışka bir ~ey olmadan nihayetlen
di. 

İkinci devre Bozkurtlular 
canlı bir oyun tutturdular. 

daha 
Fnkat 

Denizcilerin futbol maçı 
İstinye havuzunda tamir edil

mekte olan Hami.diye mektep ge. 
misi futbol takrmile Denizbank 

fJUn sabah Taksim stadf 
ınııııda Galatasaray takımı 
navutköy birinci okipl ile 

ckzP.rsiz rnUsabakası yaptı. 
Şazi Tezcaııın hakemliği 

oynanan bu maca sarı kırın 
futbol ekipi arasında dün istinye lılar: 

Topkapı stadının önünden ha -
reket eden koşuculardan Hıralam 
bo ile Torkum biraz sonra ileri. 
ye fu1amrşlar, kah biri önde, kah 
diğeri olmak üzere Silivriye ka -
dar birbirüulen ayrılmıyarak bir. 
tikte yollarına devam etmişlerdir. 

Tam kasabanın methalinde Ha
ralambo ileriye fırlamış ve gittik. 
çe açılan bu aralık yarışın sonu -
na kadar kapatılamamıştır. 

dnr 'l'lirklycııln hiçbir yerinde 1 Pulat 
ı;Ureş müsabakası tertip edile • 2 Münir 
ınlycccktlr. 

1.81 1 Mücahit 
2 Feyyaz 

1.60 l Dinçer 1.59 Y. R. de bir müsabaka yapılmış, ve ne· o ... mnn - ı~cıtCi, :Faruk • M•' 
2 Ragıp ticede Denizbank takımı 3 - '1 Bmlit, Yusuf • Xecdct, suıcf 

Baştan sona kadar heyecanla 
devam eden bu yarış güzergahta 
ki köy ve kasabalar ahalisi ve 
•porcuları tarafından alkışlarla ta 
kip edilmiştir. 

Dünkü ılık ilkbahar havasından 
istifade etmek için şehir.den uzak. 
laşmı§ olan birçok motosikletli ve 
otomobilli yolcular da bu yarışı 

takip etmişlerdir. 
Neticede Sülcymaniyeden Hara 

lambo 4 saat 44 dakikada birinci, 
Feneryılmazdan Torkum ikinci, 
Süleymaniyeden Yani üçüncü ol -
muşlardır. 

Bugün elde edilen vasati sürat 
saatte 31,700 i.di. 

Seri bisiklet yarışlarının sonun 
<:usu eclecck pazar günü bisiklet 
federasyonu aaba~hnı Cavit Cav 
da hazır olduğu halde ayni yer. 
de yin. 150 kilometreli1c mesafe 
dahilinde yapılacaktTr. 

(Devaım U iinciidc) galip gelmiştir. ııınn, SaliHıntlin, lhıtlm·i \ 'O 

------------------------------- rafimtlcnmürokk~~kk~ 
\etli bir kadro ile çıktılar. 
lıaşmdan sonuna kadar bA1' 
miyetleri altında geçen milli& 
kanın ilk dnklkasındn sollı 
serl bir akıu yapan Gnlatas• 
raylılar Snlnhattlnin yerinde 
kafa vuruşile ilk gollerini l(f 

ıandılar. 

Devre ortal~rında yine sal~ 
hattın vasıtasilc ikinci sa)'Jl 
rını da çıkardılar. 

lklucl dencde bir uenaıt 1 

çıran Galatasaray takımı ni 
yet Budurlnin sıkı şUtU Ue 
çUncU g-ollerlnl de attılar. 

DUnkU bu ckzerslz nıacıJl 
Galatasaray takımı cidden gll 
hir oyun çıkardı. MUdafall 
l<'arukla Bed:lnin aksaınas 

ra~men Yusufla Musa hUC 
1 hattında, başta Sal!hattin " 

mak Uzere Budurl ve saraf 
· • t{tmsı.men muvaffak oldulttf' • 



-
Vefa Doğansporu 
-~ir takımı dün de muvaffakıyetsiz bir oyun oynadı 

vendi 
~~ -""T -~'"°'"'""""''-,,,-.. 

Vefalılar gollerinin 
s::>n dördünü son 10 

dakikada yaptılar 
Top Doganspor nısıf cahasm -
tlan uzaklaşmıyordu. Dört dakika 

1 
sonra gene Sulhi bu defa şah ;i 
bir gayretle ikinci golü de attı. 

İzmirliler sanki 2 - O !ık 
mağ1übiyeti bekliyorlarmış gibi 
birdenbire canlandılaı. Vefa ise 
aksine yavaşladc ve agır oynama
ğama başladı. İkinci devrede Ve. 

-

falılal" galibiyeti garantiledikleri- !Jim Bcşiktaşı yenmcie mıwaf fak olan Ankara/ücü ta&mt 

.; görmk işi govşetrnişkP.H. ı.ı::=:>. ,3 ~Ş Da lkitaş fzmirliler bu gafld anlarından : ': ...._. 
istifadede gecikmediler 

M iitemadi akınlarından birinde 

topu ancak elle durdurabilen Ve- D u·· n A k d t ..., 
falr müdafiler penaltıya sebep ol- n ara a yap ıgı 

• du~:~ir solaçrğmın çektiği pen. ikinci maçta da Ankara 
• altıda top kaleciye çarparak geri G •• •• k 

Dün rakiplerini fevkalade bir netice ile yenen M. kümenin Vrfa fak1mı gelodi, UCU f Q l m l ll Q • , l Fakat Doganspor merkez mu· 

ribirini denemesiyle mütevazin hacimi ~uad yeti~e:ek hafif bir ı -o m a g\,J 1 UA p o 1 d u 
cereyan etmeğe başladı. Fakat bu vuruşla ılk gollerını yaptı. 
uzun sürmüyerek Vefalılar hakim Izmir hakimiyeti bu golden \ 

1 
• . • .• • •• , • 

. • 5 d h . d ~- d' . .. ı n ~ara, lG (Husu::ıı) - Mı Ilı ,- llu.scyrn, Bedıı. F cy:::ı _ Ha-
va~ıybete ;eçtıler. Doğansporlular d~n~ fa :aızı~a e .. ;en ~~ı goste~- 'dimc maçını yapmak üzere An. yafi,Rı.ciı"an, Hakkı, Şeref, Eşref. 
ço ozu oynuyorlar ve adeta a- .k· e a esı mu ema ıyen te · karaya gelmis olan 1stanbulun Müsabakanın ilk de\'resi daha 
cemi bir takım hissi veriyoı;lardı Iı eler atlatıyordu. B ·ı t t k - 'k' · .1 

· . . . • . e~ı i a>; a ımı ı ıncı maçını ua ziyade Ankaralıların baskısı al. 
hasında oynanan bu anlatida 12 ıncı dakıkada Fuad şahsı 1.ıır A k . 

0
.. . •• 

1 
t 

k 1 y . 1 .. d 1 n aıaoucu ı e yapı. tında fakat golsüz olar;-'· bitti. 
Tamamen Doğanspor nısıf sa- a ın a '

1 ıncı go u. e yaparak 0 • Bu müsabakaya siyah beyazlr. İkinci devrede hakirnh.·eti tek-
Muhteşemin bir frikiki ile Gazi- yunu berabere vazıyetine soktu.. l k'Jd kt 1 . ar şu :je ı e c;ı ı ar: rar tesis eden Güçlüler 15 inci da-
nin güzel bir şütü Izmirlilere hi- Bu vu:ıyet karşısında canlan - ,.1,,11 •

1 
t Al" H" .. ı·ı. h. 

•• c /t c 1. - usnu, vra rnı kikada Vahap vasıtasiyle günün rer gol tehlike atlattı. ( Drı•amı J.f ihıriidc) 

ı Fakat Vefa hücumları durmadan 
devam ediyordu. Nihayet 28 inci 
dakikada bunun ilk semeresi gö. 

9Uneş'.i oyuncular 
lere girdi 

nere- Ankaradaki Beşik
taşh oyuncular 

fstanbufa gelecek 

ilk ve son golünti attılar. 35 inci 
dakikada bir de penaltı kazandı. 
larsa da Vahap bunu avuta attı. 
Son sekiz dakika Beşiktaşın mağ· 
hibiyetinden kurtulmak için ear
fettiği gayretle geçti fakat netice 
değişmeden AnkaragUcünün g:ı _ 

• rllldji. Mu}iı_eı~in uzaktan çe1'Ji· Futbol pbeslaJa •ape•mHı do • 
ği b1r firikıi te topu ayakla uza\:- layLcılylc aı;ıkta kafan GUne~ll rut-

dbl\İt~i~in. Do ban spor takıını 1 le 2 - 3 bin seyirci vardı. 
dı11d ıkıncı maçını Şeref sta-ı Vefalılar bu maça şöyle çıkmış. 
bıı;--~ V ~fa ile yaptr. Ve 6 • 2 gibi lardr: 
li!cr~ bı rfarkla yenildi. lzmir-1 Azad - Vahid, Süleyman- Sefer, 

a ~~ ~ener kal"şısındaki farkı Lutfi, Şükrü - Necip, Muhteıem, 
ef llbıyetini görenler, esasen Sulhi, Gazi, Mehmet. 

111 illıların bu maçı kazanacakla- Görüldügü üzere takımda hir 
en~ hükmetmişlerdi. Fakat neti. müddettenbcri yaralı bulunan 
~t!~~ hiç te bu kadar açık lıir sayı VaMdle Vefanın eski oyuncular. 
u. ~Yle olacagı kestirilemiyor- nndan Gazi de yer almıştr. 

ahaaa diğer maçların tesiri- Buna mukabil İzmirliler şöyle 
y 

1 
bir kadro ile oynuyorlardı: 

a P 1 a m 1 Yan Ömer - Abdullah, Halid • ir-

.
1 

maç , 
fan, Macid, Sait, Abbas, Mehmet, 1 
Fuad, Yusuf, Emin. 1 

Hakem: Feridun Kılıçtı. 

İlk dakikalar iki tarafın da bi-
1 al · Kurtu:uş m:ahteliti 

8.}~kun çıkaramadı F b h · 
t .. J~oz _ T. Y. Y.I<. muh- ener a çenın 
:lıtı hükmen galip geldi hususi maçı 

~ı ~haya dokuz kişi çıkan Hi • Dün Fencrbahçe kendi sahasrnda 
ii~ l\unuıuş karr:::ığı maçın 1stanbul DPmirspor takımile hususi 
i i ~en aleyhlerine neticelenme. bir maG yapmış v<> buıı.da M\üan. 

11~ en~ikten sonra Hilal - Kur beri <'ezalı bulunduğu kın takımın
a!{ ş ekıpi ile bir egzersiz müsa. da o.rnıyamıyan Fikn•tlf' '~cncr-

a~r ,, t 
h{·· .rap ı. bahçeye- intısab Pden C:iinc~ \"(' miL 

U.ıı Utev_azin cereyan eden oyu • li takım sol açığı Hchii rl 0 v' namı§
lJla 1~ ınci dakikasında Beykoz · !ardır. Birinci devri' 4-o F c ner le
tı~?~nnın bir hücumunu kesmek hln" büm:l), ikind devıcıle her iki 
İitı.:n .. liilalli Mcsalim kolunun üs. t.ı:ıkrm da birer gol ) aı Hak netice 
e~e ~Uştü ve sakatlandı. Hasta. r.1 olarak bitmMfr 
a I! ~ldırılan bu oyuncudan son Maç csnasmda Iı'ikr t Rebii 
u;ltıt kişi kalan Hilal • Kur- konıbinczo:ıunun göst~roiği nnlaşma 

ad lnUhteliti artık müsabaka., ve akış ka!Jiliyeti gel"<eK maçlar 
ild ev~rn edemedi, maç ta bu §C. ;çin bu cenr.hm ne mU1'·m bir §ey 

e bıtu. ol:luğunu tebellür ettirm ı;tir. 
·~ 

... 
Sumr Ve].anm 'ilk "gô1ı7nii. Doğan.spora böyle yaptr. 

laıtırmak istiyen Doğanspor kale- bolculardan· Salahaddin, Yusuf, Mu

cisi bu hareketinde muvaffak ola. raci l'e Faruk Galatasaraya, 1hra
madr. Güzel bir çıkı§ yapan Sulhi hlm Beşiktaşa, Rebli Fcnerbabçeye 
yeti§crek ilk golü yaptr. ,·e Gazi Salihaddin, Safa le llakkı 

Vefalılar daha ziyade açıldılar. da Vefa k1öbüne girmişlerdir. 
.~--~~~~~~~~ 

Vefa - Doğanspor nıaÇ1ndan güzel bir Ctı$/antanr. 

Milli Küme Puvan cedveli 
Takını ,\[. G. n. i\f. A. Y. P. 
A. Gücü 7 5 1 1 ıs 10 18 
Fenerbahc;e :l 1 12 :l ]"' •> 
Beşiktaş ô 

., .. 
13 •1 12 " •' 

Demir S. 3 2 1 6 2 8 
Vefa " 2 2 10 1 8 
Ateş 5 J 1 3 5 10 R 

Doğan 5 l .1 6 22 G 
G. ~ımıy 2 •J 

"" l lİ 2 

Ankara Gcnçlerbirli.:inde oyna - !ebesiyle bitti. 
:nnkta rılnn santrhaf Hıs3.n ve D~- İstanbul takımında HüsnU. An. 
Llirspordaki Nuri İstanb1:1~ gelerek karadan da kaleci Natıkla Va. 
BPı-iktaf; t.,l: ııımdaki cc;k yerlerirıi hap sahanın en iyi oyuncuları 
&it tnklardı... idi 

-0-

Bursada 
Atatü.rk stadı · 

merasimle açlldı 
Bursa. 16 (Hususi) - Bursa 

bugün çok canlı bir spor günü 
ya~adı. 

Şehirdeki Atatürk stadının fut 
bol sahası. koşu hisli ve manej 
yeri binlerce halkın iştirakile ya 
pılan merasim sonunda açıldı. 

Sporcu vali Şefik tarafından 

verilen güzel bir nutuktan sonra 
küşat merasimi yapıldı ve bütün 
sahalarda birçok müsabakalara 
başlandı. 

---O-

Eski oayrifedere klüpler 
tescil ediliyor 

Klüplerini 
değiştirenler 

İzmir üı;ok takımmm en güzide 
oyuncusu \·e milli takınun Bağ ici 
8aid, 1stanbula gPlcrck F'enerbıılı

ı;c kliilıünde oynıyacaktır. 
• • • 

Güne§ takımrnrn santrhafı RJ. 
za bugünlerde Galata.~araya teııcıl 

ettirilecek ve milli küme ınaçlann. 
da oynamağa başlıyaraktır. 

*** 
Glineş ve milli takım kalecilerın-

dt'rı Güne~li Cihad klübünün futbol 
'lube.sinin lağvı üzE'rine r.aıatasara. 
yn intis:ıb Pdecektir. Y rılnız Cibad 
henüz talebe olduğu için Galatatıa. 
rayda ancak Haziran nihayetindfl 
y<-r alnbilccPktir. 

*** 
J<'P.ner taknnının sot açıklarından 

Ani.ara, (Hususi) - Pl'ra, (Be- küçük Orhan Ankara Demirspor ta 
yo~hı .. rıor), Kurhıhı'!'. Şisll \f' llh ..• kıınından J\1Ükemmel bir angajman 
~ibi <>skiclı·ıı (ga) rifrdere) ) ani aldığı için mektebi terkederek An. 
tt>!jkiliit haricind<' hulunmakta olan karaya gitmiı:ı ve bu haftaki maçta 
bütün klühlf'rin. bcd<"rı h•rbiyesi oynamıştır. 

teşkllıitı tarafından teM:ili muamf'lı"· Beden Terbiyesi genel direktör-
-.ino akmda bııı:;lanacakhr. lüğüııüıı tanı amatörlük fikri tizeri-

Bnn l.111 "Onra K3) rifedett tabiri· ne Orhanın jesti herhalde dil~üntil. 
nhı ı'P manası kalnuJ·acıajı tabiidir. • m~e değer annedeıiz. 

-~ 
DnlansJHw. 1üı1tr.1$inm 1'lf. 



F LtP Morgnn düşUnüyordu: 
- Oeceyamıı olmu§ ... Ahi, 

daha vaktim var demektir. O na~nl 
olsa !la.at birden evvel gelmez .. 

Ve tekrnr Piyedrong meselesine, 

f _ç_evir-en_: S_U AT O E R V i Ş 1 
§U alel~de bir dolandırıcılık da\•a - içini sıkan garip bir maznun. Ona 
smdan ba~kıı. bfr şey olmıyaıı bu işe sorulan suallerin cevaplan bir yığın 
ait dosyayı tetkike baııladı. Bu mu- "evet,, ve ''hayır,, dan başka bir ıey 
hakeme Ö) le bir §ekilde dcum edi • değil. Baı:an büyilk bir gayret sar. 
yordu ki dolandırılan adamdan mUt· federek benden kurtulmak Uıter • 
tehime, dava şahitleı inden maznu- mif gibi: "En aşağı yirmi kere aöy
nun annesine kadar herkes sıkılı • !edim.,, di) e 11 ve ediyor. 
yordu. Morgan biraz evvel maznun 
Piyedrongla iki sast konu!lmuştu. 

Bu mUddet zarfında \'erdiği ce\ nplar 
''evet, hayır,. gibi tek heceli kelime. 
lt'rden başka bir ııey değildi. 

J.'ilip ocağa bir odun atlt, rop dö 
ambrınm eteklerini kavu§lurdu ve 

tekrar duvar saatine baktı. 
Çok yorulmuııtu. Artık karısının 

biran ev .. ·el dönmesini can 'e gönfil
den istiyordu. 

I..ilo bu mevzula hiç alakadar ol
madığı halde nezaketle: 

- Yok canım? diyordu. Hakika • 
ten garip bir adam olacak! Oh ... I. 
sınmak ne i)·i şeym~ ! .. 

Yerinden kalktı, Bi,iyük koltuğa 

gömülUr gibi oturdu. Kapının ipli· 
ğinl çözdü. Sonra b:uımı koltuğun 

nrknhğına dayadı, içini çekti ve göz 
lerini kapadı. 

Soluk mı.ni bir renkte olan elbi
sesi §Öminenin ı ığı altında garip bir 
ekilde parlıyordu. 
Pılip: 

- Evet doğru ... Haklısın .•• 
Filip eli gnkaklarında geni§ ve a. 

sabi adımlarla odada dolaşmağa b~
lnmıBtI. Genç kadın: 

- Elbette ... diye tekrar ediyordu. 
Filip acele ile rop dö şambrını ü

zerinden çıkardı: 
- Oraya ben kPndlm gideceğim, 

dedi. Onlara haber vereceğim. Et. 
rafı vel\'eleye vermeden gerdanlığı 

ararız. 

- Hayır, ha) ır,.. Dinle ... Eğr>r bu 
gerdanlık o evde dünmediyse ve o
nu hiçbir yerde bulamazsak GalibL 
yeterle aramızda çok tuhaf bir va. 
zi,rel meydana çıkacak ... 

Filip karısının ilk şaşkınlıktan 

sonra bu kadar soğlıkkanlılıkla dil· 
§Ünebilmesini hayretle karşıladı ve 
ona dik dik baktı. 

- Pekllıa ... Gerdanlık kızkaıde • 

- Lllor her halde yine geç .ka. 
lacak . ., D)) e dü~ilnuyordu. Galibi· 
) elerin evinde toplanıldı mı eğlence 
kolay kolay bitmez. Damcık salonda 
dansederler, yahut içlerinden biri 
bir briç partisi teklll eder. Veya
hut da bir "yudum,. şampan)'a içi
lir. Karım da her Şe) i kabul eder. O 
daima: "Evet, evet, e\·et ... ,, der. Ve 

her §eye kahkahalarla güler, Dişle. 
ri ve boynundaki inci gerdanlığın 

biriblrlerine ne kadar benzediğini 

etrafa göstermek ister ... Ah, §U ger 
dan lığı bir sa ta bilseydim! 

- Fazla açık renkli elbiaelerle 
§inin arabasında da düı:ımü§ olabilir, 

enin inci gerdanlığın pek i>i gilmi-
Senl buraya Pol gelirdi, değil mi? 

) or, galiba .. dedi. 

İçini çekti. Aile yndlgiin olan bu 
gerdanlığın, .satılması halinde ha • 
~atlarında ne gtizeJ, ne bllytik bir 
değişiklik me) dana getireceğini dü. 
ünüyordu. Başka bir apartman tu· 

tabilir, yeni e ya salın alnbllirler. 
Fakat kar.ısı J.Jlor lıu gerdaulılc 

için deli oluyordu. Zaten bu )ilzde.n 
değil miydi ki onu karı.sına bırak • 

Genç kadın, gözleri daima kapalı 
olduğu halde tebessilm etli: 

- ÔJ'le mi buluyorsun? 
- Evet, bana öyle geliyor. Hem 

zaten galiba sen de aynı fikirdesin. 
Bu ak§nm gerdanlığın boynunda de
ğil. 

- Nasıl? 

Bu sözil ufak bir feryat takip ('l
U. Lilor ayağa kalkmıştı. Şaııkın eL 
!erini boynunda gezdiriyor \'C ger. 
dnnlığını boşuna arıyordu. 

- Gerdanlığım... Cer<lanhğım ... 
Oh gecdanlığmı ... 

- Ne? .. Yoksa ... Yoksa onu ka -
~ ıp mı ettlıi? 

- Gerdanlığım ... Gerdanh~mı .•• 

- Dur canım, sinirlenme ... Ant-mak mecburiyetinde kalmıştı! Genç 
kadın bu gerdanlığı bo) nundan çı • reye b kayını, uansörUn içini arıya-
kannıyordu. Sabahlan blüzunun, l)ğ yım •.• Dur hemen kendini kaybet -

leden sonra ıılyah elbiselerin altına me ... 
receJeri de ~plak boynunda dalma'. Kocası gerdanlığını ar~mak için 
daima bu gerdanlığı ta. ıyordu. Ya- ı dışarıya çık~ıktan sonrn J.ılor ~ ge. 
takta biie gerdanlığını bo) nuııdan ce ne :aptıgını h~tırladt ve soguk . 
çıkarmıyordu. kaıılılıgı ıı.\'det etlı. 

Filip biraz dinlenmek için eözlilk 
Jerini çıkardı. "Hiç bir ıey atılma • 
malıdır, günün birinde bir işe yara· 
yabilir,, düşüncelerine bir prensip 
olarak kıymet veren bir ailenin met 
rukAtı olan eşya! ra, şu siyah aka
jöden kırmızı maroken oda takımı
na baktı. 

K API çalmıyordu. Filip istical
le yerinden kalktı ve kapıyı 

açtı. 

- Ooo ..• Sen misin? Maşallah bu 
ak am Oslu, uslu erkenden evine 
döndUn. Daha saat on ikiyi yirmi ge 
çiyor. 

Kadın kocasını iter gibi bir hare -
ketle kapıdan içC'riye silzUldü. Ça
lı3ma oda. ınn girdi ve şöminenin ö
nündeki bir taburenin Ustüne otur
du. 

- Öyle tişildüm ki... Dehşetli 
rllzgar var .. Buz gibi .. Sen tabii bu 
şöminenin karşısında farkında bile 
değilsin ... 

- Oh ... Ne kadar da korktum, dl 
) e jçinl çekti. 

Bu gerdanlığın şimdi nerede ol • 
duğunu biliyordu. Onu, kocasının 
nerede olduğunu ve kansının ne i
çin orada bulunduğunu bilmiyC'ceği 
bir apartmanda, küçük sıcak bir 
odada, üzerinde içi gül dolu bir \'a-
zonun yanında bırakmı tı. Kocası 

karısının oraya gittiğini asla, asla 
bilmemeliydi. Damarlanndan çekiL 
mi! o1an kan şimdi tekrar yanakln. 
rııu kızartıyordu. 

F 1LlP içeriye girdi ve: 
- Yok, dedi. Hiçbir yerde 

yok, Ne ise, §İmdi ne yapacağımı:ı:ı 
şaşırmıyalım. Zaten annem bu ger
danlıktaki kırk Uç inciden her biri
nin sıkletini ayn ayn göııteren bir 
kfığıt bırakmı tı. J.:;ğer bu işte bir 
hırsızlık varsa bu kağıt işimize ya. 
nyabilir ... Sen imdi telcfone et: 

- Telefone mi edl') im? Ben mi? 
Nereye? 

Genç kadının omuzlarında <;ok ha· GözlC'rlni o kadar büyük bir hay 
fil ve çok güzel mor kadifeden bir ret \'e korku ile ac;mıştı ki Filip 11a-

kap vardı. bırsızlandı. 

- Evet, ben biraz münzeviyim... - Tabii GaliblliyelerP. ... Lllo, so. 
Sizlere, IJPn eğlence mahkumlarına ğukkanlılığmı muhafaza c>t. .. Numn 
uzaktan bakı)or ve burada lhtins raları SegUr 61.24 dür. 
içinde yeni hir müdafaaname hazır - Fakat onlar imdiye kadar rok 
lamakla uğra ıyorum. lan uyumu,lardır. DUşUn bir kere ... 

Filip gülilyordu Karısının sesini Gecenin bu saatinden sonra ... 
duymaktan, onun kumral başını •ve 
şöminedeki alevin içinde binbir ı ık 
tutuoturduğu çok açık renk gözleri
ni görmekten memnun olduğu ht'r 
halinden belli~ di. 

Genç kadın dalgın bir tavırla: 
- Öyle mi? diye soru. GUzC'l t.it 

müdafaa olacak mı bari? 1ş c nte • 
resan mı? 

KoCaB1 başlle bir kati isarC't ynp 

- O bana vn::elir ... 
nırlnr ... 
- Dikkat el Filip ..• 

U)anır ve 

- Ne)~ dikkat ede~ im? GalibiyP. 
!erin rahat ve istlnıhatlerlne mi dik· 
kat cdeyım? 

- Eğer hizmetçileri ve) a u•nk • 
lan pf'k dUrUst bir adam değilse 

ve eğer gerdanlr'h buhırııa onu alı · 
koymak isti tcekUr. Elz şlmol te • 

tı. lefon edersek bunu aklına 1:elircce. 
- f si mılan ve karşısındakinin ğlt .. 

- Hayır, Pol bu gece Galibiyeler 
de d!'."ğildi. 

- O halde taksi ile mi geldin? 
- Hayır, :>ürüyerek geldim. 
- Yalnız mı? Geceyarı.smdan t:on 

ra . ., Hiç de ihtiyatlı değilsin .. 

Kadın kocasının sözünU kcsU vc 
asab!yetle hücuma geçti: 

- Bu sualler neye yarar? 

Filip müsamahakar bir hareketle 
elini karısının omuzuna koydu. 

- Sinirlenme §C'kcrim, slnir • 
lenme ... Allahtan kl müdürle ıı.ramrz 
iyi, .. 

- ı e mUdUrU! 

- Ne müdürü olacak ... Tabii po-
lis müdürü ilt\ Eğer hakikaten ger. 
danlık ... 

"'f' -~,. 

_ _...._ .................. -----·"· -"-"'---.........--L-

."""""' . 
F 1L1P 18.k.ırdısnım sonunu ge • ' nu parmaklarına doluyor ve tebcs ı y v C'lle ~ıklı, knJın cn~iııl 

Urmedı. Masanın b~ına o· süm ediyordu. Aır masası başında otur- ctmi)ordu. 

turdu ve gözlüklerini taktı. Lilo bu adamın evine gitmek, muş olan kocası elindeki kağıd l.ilo ) avaş sesle : 
- lein tafsilfttını kaydedeceğim, onunla baş baıa alçak sesle ko - kesec :ği ile oynayarak konuşu • 

dedi. 1 nuşmak arzusuna, bu tehlike}' yor ve gözlüklerinin parlayan 
la sıkarsan senden nelmJ:Lr ndrc 

Ytikselc sesle oku~·arak vazıvordu: zevke kendini kaptırdığı zaman-
1 
camları gözlerinin seçilmesine 

" " " lliğimi s enin yanındn hiı kRdın oL 
_ 26 • 27 teşrini!ani gecesi Sen l lar daima gerdanlığını orada çıkr mani oluyordu. 

~ maktnn nasıl iğrcndi~imi 
Jermen bulvarının ı H numara.ıılle rırdı. Acı bir lisan ile ve acele acek 

1 

aksın ... Evet, S"'nd n. 
Dua! d'O~ay'ın ~8 numarası .ara - Çünkü bu tehlikeli ac,am onur konuşuyordu. 
sında ... E' e hııngı yoldan gcldın Ll çıplk boynunu daha fazla sevi. B ına rağmen Lilo onda bir a· 

- Dikkat et, di~ ordu. Da'!la frıo 

lor? ı d B L'l ~ ğırlık buluyor ve ker :!isinin de yor u. u ı onun yegane muta 
d. ne old u ğu-ıu bilmediği bir hare· 

Genç kadın kaıılarmı çatlı ve bıı. ..·aatı i ı. 
kette bulunmasını bekliyordu. 

şmı çevirerek: 
- Aklın nercl:le. çocuğum? Sa Söylediği sözlerden ziyui 

- Bunlara ne lüzum ''ar, snnki? 
na söylüyorum, Lilo 1 Bir çeyrel esinin per 1esini dinliyordu. 

F 1LIP ı ·ı>Jının c'a• a r 'a r :ı • J 
-ıını ncıtmağa ccsar t f'demrdı ,-c le: s 
n:ııınal:larını g vFctli. Kndın " U!! • 

Di) e sordu. muş \'e lakırdısının sonunu g tirm 
saattenberi bana bir yığın m~na 

- Çok ~aribsin, yavr'ucug-um, "Uyu~:nağa imkan yok,. soZl ınlşti. Kapını yerd" s irült ' iy r k, B• 
sız "hayır .. dan ba§ka hiç bir §e) -ı 

Bunlar i§in en mühim tarafı.. E"l ı üzerine Fit1pin elindeki kağıt ke ~ır adımlnrla odııdan <:ıl.tı \ 'C ! a • 
söylemedin .• 

fer inşaallah bu geri:lanlık yarııı ~cc:k ikiye bölünm'" ştü. Lilo bı· t:ık odasına girdi. Bir C'li gnvri ıh 
bulunursa. onun muhafazası için Genç kadın, sanki kocasını din "ln<la sanki be,clediği işareti almıf tiynri bir hnr l:etle g ı d:ınıı·· ınııı 
baıka tedbirler di.işünmek icap llyormuş gibi sabit bakışlarını o ~ibi birden. ycriı:ıJen do~ruldu ve 

1 

boş bır;ıktığı boyn:.ına gilm" t i. 

edece'lc. caktaki ateşe dikm§ti. "lyaba kalk.ı. ~lirmclcdi··ı lt:ıprnın nrlmsınd:ı t 

it 

Karısının bu sözlerine gülebi- - Çok kıymetli bir zamanı bo 1 _ Evet, diye bağı r-'ı, uyuşma· bir an hnı cl:ctsiz kaldı. Ar alık P""' 
lcceğini zannetmiyordu.. Onur; suna geçiriyoruz, Lilo, sen bu· mıza imkan yok .. Çok doğru söy. cPredcn odaya silzülen '>O uk ı :r. • ~ b 
güldüğünü görünce sinirlendi .. nun farkında değile benziyorsun. ! •uyorsun.. "':ır ve :r.ifiri knrnnlık fı .'.. bını ~ n • 

Gösteriş olsun diye boynundan a· ı l vuş yavru; ~erine gcliıiyordu. 
- Böyle bir gerdanlığı kaybet Kocası, karıcımn bu ani feve 

mck pek mi ho~una gidiyor? Söy yırmadığın bu gerdanlığa, bir imdi ihllras tarafından 
ıaaf eseri olarak sana bıraktı· anına hayretle bakıyordu. 

le eve dönerken hangi yoldan gel- mnk tehlikesine maru7. kalmış fa • 
din lçtiğiniz §Bmpanyalar hafıza- ğım bu ye2anc aile servetini ser- - Nasıl? Ne diyorsun?. knt günahkar olmamış bir kadın ol• •u 
nı mı kararttı? Sana &oruyorum: semce kaybettiğindenberi... Ah.... Genç kadın ayaktaydı \'O asabi muştu. Doğruyu söylemek, itiraf et· . 
Hangi yoldan geldin?. Onu bir daha ele geçirbilsem... bir sesle konuşuyordu. mck ihtiyacı ondan yavaış yavaş U• lı 

Ben. eskimiş elbiselerimi yenile· ki d T ı t 0 
11 

Hijdetle hiddetli ve yüksel mek, ofa takımını değiştirebil - E\'et, diyorum. Evet.. Uyuş • za aşıyor u. uva e masasının • 
esle konuşuyordu.. mamıza imkti.n yok. Bunu şimdiye nündeki küçük tnburcye çöktü. :Ma· 1 

Genç kadın bir uykudan uya· ~ek için bu kadar sıkıntı çeker • kndar aolıyamamış mıydınız? snnın iki tarafındaki küçilk elektri!C 1: 
'b' .. k kl l en.. 1 lambalannı yaktı. 1 nırmış gı ı goz apa arını sı : ı _ Lilos, ne oluyorsun, bu yaptı. 

sık açıp kapadı ve cevap vermedi. Lilo, kıpırdamıyordu. Ocaktak' 1 ~111 deliliktir. TuvalC't mnsatıınm camı üstünde 
Bakıııtarı koca:ıının yiiziir.den bi ıtc.,·n gözleri icinde yarattıi:ı ik' 1 - Evet, b:n bir deliyim. Şura yarım daire hnlındc kıHılmış, do • 
raz eskice ropdö§ambrına. pija kızıl a tcş. garip bir şekilde koca. l:ı... nuk bir pırıltı~ la ııarlıyan inci ger· 
'1lasına, sabahleyin tıra<; olduğu ı ·ına dönmüştü. Egoistçe telakki ı' . dnnlık duruyurdu. 
l ıd Ti linl kalbinin hizasında gö~sü • ıa e g e n e ;:akalclan ka- : tti.Ti bir acının koca"ının sesinr ' 

•. aün üzerine ko,.·muo.:lu · O şimdi hc>r e• i ga•·et 1•1 hatır• 
·armıs cenoesine kayıyordu. ıerdıği m.!r:?. .. a, ~:::"" ;i>•e kada: ' ol " • ol " " 

O lıyordu, Bu akşam çıkarken gerdan· 
, bu adama bakarken gözi1 l 'lıevcudiyetinden §Üphe bile et ı _ Şurada gizli bir noktnm var ... 

1 ıı.;ı bo) nunn tnkm:ıın ~tı 
nün önünde büsb::tün başka. g netliği bu kine kulak kabartıyor· ı Bc>ni her an tcsil'i içinde tutan bir 
•el ve c:hl'lceli bir :- lı:ım haval iu. çarpıntı.- Benim de bir ha)alim 
':>eliriyordu. :Bu öyle t~hİikcli lıiı O sustuğu kin koCa'\ı konur ,·ur, ic:ıb ettiği kadar söyledim mi? 
:ı:la-n idi l:i eğer Lilo bi..iyü1c biı na';ta =levam ediyordu. Lilo onur l\ocnsma o kadar muannld b:Lkış
·:ıe:-ji sarfedere·: kerclisini bir ?r öylcd'~i sözler ara .. mda ~unalr 'arla b:ıkıyordu ki, bu bakışların 

içh kurtarmı§ (l)"'.':laSl ; Ji, b:lki 1 luvm •<;tu: tcsiı i altında Filipin şaşkınlığı gcç-
ıhdi her sey bitmiş olacaktı. "Ciddi olmıyan bir hayat ar- mi ti. 

Bu adam her halde şu anda geı 1ca:laşı .. Tahammill edilmez bir Birden yerinden fırladı. Lilonun 

Bu gerdnnl•ğın orta~tııdalti en bU• 
yük inci donuk ve µctr.bcye kaçal1 
bir renkteydi. C:tlgın bir hareket· 
le gerdanlığı maıı.ınm Uzerlnden al· 
rlı. Onu elleri nrasında oğuşturdll· 

Bu gerdanlık haya:Jnda ne bil • 
yük bir fellketc sebebi) et vcrcce1'· 

danlığı avucu isinde tutuyor, o· hayat. manevi yalnızlığım .. ,. !;tplak kolunu yakaladı ve elini kuv U, buna ramak kalmı;ıtı. 
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Arnavutluğun talisiz kraliçesi 
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gençlik hatıraları \' !\ z .\ l\l: L. Buse 't 3 5 Yılını vahşiler arasmda geç i rmiş bir Alman se,yyahı 

Avusturalyada yaşıyan her insanın ağzı, 
insan etinin lezzetini bilir ! . 

Arım/alarm taptıkları yabani kediyi temsil eden totemleri 
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HABER' İN TARiHİ ROMAN!: 

ola, Osmanın harel, .. A uu 
• 

rıg 

c ll la
rdu takip etmekten geri 

Fakat bu sefer ynlnı1:. bunbn mu- etmiş, Osmanın ilerliyen ve artan İşte bu tedbir, ona hayatını knz.ın. l Hocanın ruhu hakka ka\ur tu. Şc 1 
afaz:ı (1) edecek degil, ayni za. hakimiyetinin yann kendilerine dl' dırmış \"e Nikolnnrn. btitün bu 1:.ı- ıid oldu: 

manda bu tC'kfur hınzırı ile de meş- tcvC'ccüh edeceğini SÖ) liycrek bun- hadıı !arı kılıçtan geçırmcsiııi önli - O man cesedin lıa ına çökerek 1 
l ol raksın. Ne dersin? lan da te"\"ik ntmnk ıs".,tnm"ıt:.tı" . b"l . • . 1 .. . . . " ,- ... ... " · )e ı mış,ı. ::ı:ımusu uzcrıne ~emın cttı: 
Bil cık tC'kfuru, Osmana yaran- s · · t"k 

1 
k u 

Ama Os d t kf d "ki - · cnın ın ı amını n ar:ı m · m ktan çok iyi neticeler alacağına • man a, e ur a ı Osman fena haldP. kızmı!ltı. A - •. ı 
k:ınidl. O k ç k re h:ık'ln Osmn canbazdılar. Bu tekfurlardan biri ma, kabahat kl'ndısindeydi. Çünki: ~nrek ruhu~u şadedcce~'.~· 1 

' • Bilecik Tekfu id" H lb k" ffl 1 • . - Ve nelc>kım Osman sozilnde du-nın göz krun:ı tırıp akıl durduran ru 1• a u 1 ı c., Aratos haber veıınışlı, cgrr buM .. . 
' 'k t kf o . ' . . ruyordu Yine boylccc bır gcC{! hiç kahr manlık'annr, muzafferiyetle _ eı e uru, smannı emval \ e eş ınnnmış olsaydı ve tedbır almış bu. . . · . ' 

ri .. .. . 1 yasını muhafazaya memur aşağı yu 1 • 1 b" .1 , h b" . ltınısecıklcrın mnlümntı olmadan 
gormu ve bu vazıyet karşısın. kan h::ızinei hn k d "b' unsayc ı, o.> c ım pe ır rn:u~a ii. yüz asl:crle Emlrdağı eteğinde 

da değil ufaktcfek tekfurlann hat ssa uman nnı gı 1 hazırlanmış olur ve kısmen maglut v " • • 

t~ • ' vnzlyet ve vnzifeytii }.,!bette ilk 1 .b. b" t' k 1 lrıcgole bırkaç fersah mesafedckı 
u ımpar torluklann bil<' da,>ana _ . . , · ~ o ur gı ı ır ne ıcE:'yP. maruz n . .., 

- . ışı Nikolanın bu teşvik ve hllcsın- mn d B Ik" d N"k 1 b"' 1 • (1<olca) hl.arını b:ıstş. Muhafızln-mıyaca"'rnı dil unerek o mania iyi ' z ı. e ı e ı o ayı oy ece . . . 
w. . dan Osm:ını haberdar C'lmek oldu .01 U . d k hk • b" h . t nn hcpsını kılıçtan gcçıren Oaman, g • nmegı şıar edinmişti · .> zerın e a aı ı ır ezıme c 

B. . • w. Artık Nikolanın tenkili bir emri ugwratırdı. kaleyi de tahrib etti \"C askerine: ıt'tabı bu sunle verecegı cevab 
mu~afakat olacaktı. Netekim: ' uırurl olmuştu. - Talan ediniz! 

Osmnn bey nrkndaşlnrmı toplar· , Dwc ırnde etti. 
- Hnyhny Osman han! dedi. 1284 ilk bahan... ken ycğ('nf (Bay hoca) ~ ı göı emc- j ( Drvamı ı ar) 

Ancak mUteynkkız ol. Bu mel"un Şehirden kopan bir toz bulutu. dl. Telaşla atrndnn indi \'C hnykır. 
(1) "Ertui'.;'Tlıl zıuıınnındnnberi 

her tilrlU hile VC' dE''3iseye r f.OVU - evlerin pencereleri önünde kesif dı: 
rnrak bakanımı bir pusu,>a l.llİIJÜ • bir sis gibi bir müddet ralkalana -

" ,, • ıı<:iret yn)lıığıı çıl,ıırl:cn f'ğır c~yn .. 
rcbilir. DU man nekadar hnfif 0 _ rak ag·a,..lann, knldınmlnnn ve 80_ - lcgl'nim nerede, bu mel'un, 

'" sını Bilcrlklr rmaıırt bıral.nıak ,.,. 
lurs olsun, kuvvetıiymis gibi te _ kaklann üzerine serpildi. Halk bu ı bay Hoc:ıyı esir mi eyledi nceb? rn> lal.tan döııii k trMura irsali lfı.kki edip ona glire hazırlnnmnk giln şehirde bir fevkaladelik oldu- On beş yirmi dılfıvcr ortalığa 

hrclayn ile bırnkılnıı rsyay'ı n'mal: 11\znndır. Ceddi azamın böyle hare. ğunu takdir etmişti. Durbin ihtl _ dökUidiiler. F'aknt bir kenarrla ba) 
iılrt olnıı•stu.,, 

kC't edip muvaffak olmuş ve mağ- yarlar ve umur görilp emc>kli ol _ Hocayı parçalanmış hnldc gördü-
lüblyet n('dir bilmemişti. Sen de muş rical, Osmanrn yeni bir sava. ler. Tnrilıi Osın::rni cnciiıneııl O ·man· 
bö; 1 ce h:ırE'ket eyle. Bu b"tnnmın şn hazırlandığını söylemişlerdi. Osmanu hnbl'r verildi: lı tarihi, "> fıı. 5i4. 
harekatı hakikaten ba.~ nğntacak - Aziz başın sağ olsun. Bay (2) Hestlhelıe~t. 
h:ıld ı.1"r. lııtc bu toz bulutu, bu merakı ta- --------·---------

O man bunu bir nasihat gibi din-
lem · ti. Fı.h:ıkika Osman ne olursa 
o'san l neli ine mağrur bir hakan
dı. Il.ck:ıı;; ncfC'rdf'n milrekkeb bir 
kuv' tle datl her !WJI :ı,apmağn 
k nelinde kudr t bulan Osmanm bu 
i tc de lıu gururuna güvenip bir 
ka ... a duc;:ar olmnsı çok muhtc • 
m l Ii, Bu itibarın ha.kiki bir sa -

va mı ibi hareket etmek JUzu -
mu on h!lklkatC'n bir nasihat gibi 

ır l l. 

mnmcn izale etmi§ oldu. Çünkü rüz Çapraz eg""leı1ce .. 
gar bu tozu dağıttığı zaman yet
miı7 kadar dilaver ile Osman beyin 
sefere çıktığı görülmUştü. 1 

Osman her zamanki gibi hareket 1 4 

etmemiş ve bu sefer fazla olarak 70 1 

kişi almıştı. Osman bu 70 ki<:iyi .Ni- J .. 
kolanın imhası için kafi buluyor • 

5 
du. Fakat Nikola da milhim adam. fJ 
fardan biriydi. ., 
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Akrep, 11 - Cemi edalı - l'mran 
yapma - bir nota. 

Yukardan a~ğı: 

l - .t"ı:thlar (me !eki manada), 2 
- Mü aade - ı;<>c:. 3 Ezılmiş ye. 
rnekler • C)ek, J - Tersinden oku· 
runca çocuk gıda 1 olur - bir ~erin 
en alt tarafı, 5 Tra5 bıçağı mar
kalarından biri • birden fazla, G -
Bir ni h t edatı uz tllr'Kf'f'n·~n -1,-1 

dtinya, 7 Çıltçi fi!ctlerindcn biri 

A BER'in memleket 
kültürüne yeni bir hizmeti 
Büyük fedakarlık 'arla hazırlathğı 

TURKCE - FRANS!ZC 
INGİLIZCE-ALMANC 

' 

Resimle 

Büyük LUga 

O man, tekfura teşekkilr ederek 
Akçakoca, Abdilrrahmnn Gazi, Ko
nur r. Turgud Alp ve Aykud Alp 
il bir harb p'· nı hazırladılar \'C ı_ 

n b l hisarının zabtma karar ver
dıl r. 

Osmnn beyin :ı;oln ı;ıkncağ}nt, yi

ne adamları marifetilc evvelden 
haber almııı bulunduğu için, Erme· 
ni derbendinde pusu kurnrak Os • 

manı bt'klemiuti. So!dan ağa: 

• ~~hirden kiiçük, 8 - Bedavadan 1 
• \ urmaktan emir, 9 En güzel ·, 11 Mayra 1939 tarlhlnd('n lliba. 
gitmek. 10 - Alçak • memleket 1 ren her gün fomıa fornın Haber'le 
(oz türkçe), 11 - Mangal başın<! ~birlikte verilmeye başlıyor. 

ler, askerler. seyyahlar bu 
esere başvurmııdan yapamul 

geçip yapılan iş - yüz (vecih). e 
Nıkoln, Osmanrn harekatını ca -

su lariyl takip ctmC'kten geri kal
ırtı) cırdu. N ~kim bu fevkalade iç. 
tim ı d tı ·renmiş ve hntta çok ga
rihdır ki 1nogblun muhasarasma 
karar V\.rild1Jine de muttali olmuş
tu. 

Kara Osmanın bu pusudnn haberi 
yoktu. Ayni süraUe giderlerken 
birdenbire bu pusu kuranlar olı 

yağdırarak meydana çıktılar. Os • 
man dahi kendini §aşırdı. Bu bek. 
lenmedik hUcum Osman kolunu bir 

l - Sivil süvarilik kurumu, 2 -
Bir yaş yemiş - bir saltanat sahibi, 
3 -- Dönek (yollarda) • vur ... lıya! 
nın ek iği, 4 - Sı kalık ha tahğı • 
rer inden okurunca beyaz o!ur • 
fazla (edat), C - Tersinden oJ...-u-

r.esimlc Büyük l.fıgat, yalnıı sı bırakılnınma ınıı. azami 

t 
...... ~~"+--+-'~~;;,+,.-t...,.....~t 

Tiirk kiltiiphanrlerl için değil, diiu- ccd~ dlkknt lı;in lizımseln 

\ n kütUrıh:ı.neh•ri için lıir kazançtır. ler alrnmıstır. 

Nlkoln, kendi kuvvetinin Osmana 
k tı!t kıifi gelmiyeceğini bilmiyor 

~'il<ll. Bu itibarla bir ehli tekfur 
arı:.besi tqnin edebilmek için 

tiln civnr tckfurlnra mUracaat 

denbire dağıtıvermi.şti. Bir pusu ih- 1 rurıca oz türk~e memleket olur - de
timali Uzerindc durduğu için, bira2 ı .amit, 6 · L_ambadan çıkan koku· 
tedbirli davranmıştı. l oksa kendi- u duman - bır edat - yer kazmaya 
si de dahli olmak üzC>re canlı hiç : 'Jlahsus fılet, 7 - K<.bir • birdenbi 

kimse kalmıyacaktı. 1 :e, 8 Edebi) atçı - iskambilde bir 
Aratos kendine {2) Nikolaııın 'i · bir koku, 9 Kendini verme -

bir pusuya yattığını haber vermi~- 1 Jazı gazeteterin bir şeyler çıkarıp 
ti . .Ancak Osman buna pek aldır • :!n olarak \"erdikleri zaman mÜ\ez. 
mamış, maahaza tedbirli olmuştu. zilerin bağırdıklan kelime, 10 -

1 .t-.=-~~+:-~+=-~~ıt=~ 
3t:-:-l~~l'ıri-:-h~~~~ 

7 

8~--f-t--+-B,.._-1-:-+:'-~ 

0 
Dil bilen, yeni dil öğrenmek isti

ycn herkesi, her scviycclcki talebe, 
meslek sahiblcri, teknik mütercim. 

dr. Fakat içinde bulunduğu şa~km. di halfıya gidiyor gibi yap. lla'fmın ı -e alı~ıkmı5 gibi hiç tereddüt etme· ca karşı:ima camlı bir kapı geldi. 
HABER"in Edebi Romanl lık arasında ona \erecek ce\abı bu· yanında bir kapı var hemen kır ki· ien kadının biraz C\\el gö~terdıği Kapının ote inde sokak görünüyor-

lamadr. Bo~ bulunar.ak onun yüzü· rişi.. Bir daha da hurunu, suyunu tarafa doğru yüriıdü. du. 

ne baktı. bilm~iğin semtlerde dola~ma .. E:fı. Sarı saçlı kadın ortada dolaıan 
1 

J(:ıpıyı açtr. Bura ı tenha bir so. 
Bu yüz, mutfak ma'iaları üc;tüne :emin işine de ket \ 0em1e .. Kız pcl~, .\ma\'Ut çırağına gözuyle bir işaret kaktı. Kim eler yoktu. 

fj~~~~~l ı konu_ı~n \C .c:abu~u bir bezle ık, toy bir şcy:.iıı galiba. Yüzüme bön, yaptı. 1 ~ağa, sola iyice bakındı ,.e cad· 
sık sılınmesıne r~'lllcn çatlakları a. bön bakacağına ... git.. nerede ise 1 Çırak gitti. Soldan bir kapı açtı deyr aksi olan iı::tıkamete, Tarlaba-
ra ına bol. bol kır dolan ı;atln pırıl, 1 enseleııecekc;in, muayene idi. hil· \'e genç kıza: ~1 crıclclcsin<.' doğru kosar adımlarla 
pırıl yanan muşambalara benziyor·' mem neydi. Akşam ayazında otuz ı -. Buradan, burndan. dedi. ~·iirüdii. ~ 
du. Bu yüz~ kaplayan d_cri kirli bır iki merkez dolaşacak ın. Herifin J!i;· ·Ye tam kapıdan geçerken kolunu · 

1 

bulaşık bezı rengındeydı. lziiııu beğenmr:dım. O hu ~ene yeni c:ıkı;-tırarak ıHh e etti: O kadar hızlı yürümüştu ki, ken 
Söz söylerken geniş. genış açılan geldi. Kendini gö tcrmek merakh'.">ı. I Size bu yolu go terıneıdık a. di mahallelerine geldiği \"akit nefc:. 

ağzında altlı u tlü altın kuron \'ar. dır. O nin peşini bırakmaz .. Hay·' ma ne )apalım altınağız Fatuş ab- nefese idi • 

dı. 1 di çabuk tüy ... Ka~r kaldırımdan lanın hatın pek büyiıkttir. Evvela kendı sokaklarına doğru 
Çenesinin altından duğ..ımlenmiş doğru bu tarafa geliyor. Haydi tür. j yürüdü. Sonra \azgc.-çti. Onun ha. 

iyah \ U3! basörtü,i.ınün altından Hem de ömrünün •onuna kadar Bu kapıdan bir aralığa, oradan ı:ına geleni anlamadan "WCl bu ge· 
taşan saçları kanarya sarı ı idi. ! a1tm ağız Fatuşun i} iJıjf ni unutma. bir m luya çıkılıyordu. ,\\ lunun kar ce eve giremiyecekti. Bunu.~ imkanı 
Siınneleri pınarlarında topl.1nmıs Evimin adrc,ini sana 'serim .. O· şısında bir başka kapı, kapının b- yoktu: Onun fikibctini ôğrcr.meden 

ıözlcrıni kı n, kıı;a sırıtıyor: 1 rada benim enin gibi daha nice te i:rıde dar bir dchlız vardır. Bu ewel e\e girecek olursa muhakkak 
- Ye ikan yok<-a yandın bu gece kckpe evlatlarım \a'°·· Hcp,ini ken. karan'ı:.. koridora gird•ği zaman çıldırırdı. 

Jıyordu. Mikrobu mu allat ettin dim0 kız edinmi im. l..e)1lfl l'utün vlicudıle irkildi. j Bunun için kendi sokaklarına ~p 
n•t,.. 0

) ah ba,ürtülü ya,lı :.endınc .. Demınclenbcri ı:.eni dikiz j \'e ona acele ile bir sokak i~mi 1 Kot~i bir koku genzini tıkıyor- maktan ,·azgcçti. Geri dündü. Şimdi 
•• '• mdan g çerken tarif~iz j ediyordum. Torluk uratmdan akı. ve bir ev numara ı \erdi. ciu. '\yaklarına sırnk cisimler çar· lrnlbi g5ğ ... üııü paralayacak hir şirl· 
• l"kl onun ı~olutu tuttu 1 ror. Bura 1111 Ding ınun ahırı mı j Leyla c~1ll1~kanların a·k:ı ından pryor. c:ızıltılara benzi yen .,e ,ter işı. dette vururken o Arap Salih in kah. 

ff t . ıım! 1 zannettin? .• Ko.,!,cca 1 t;kım cad. iri adamın bu kaldırıma do;.-u g ·1- tili\·ordu. \e,iı1e doğru gitmekteydi. 

- Ef ' f:-,inde ın.. 1 diğini gordu. Ne kabahat İ'" 1em:şti. I Burada bu zifiri karanlıkta hırıl· ı Demindenberi keneli kendine bin· 
S 'ılün bu akşam eni Le}lfi kadının ne dem"'k i tcd ğini Bir şey yapamazdılar kendi inr. Fa- c:.ıya"l cıyaklanna <-iirünen d 1mlcr ll'rce defa ayni uali ı;oruyordu:. 

Jnlam::ı1ığı i.;in gıt ,ıde artan bir kat bumda n~ aradıf,mı. k:mı ara· h.ıı 1'e:di? .. e ... belli orn1a bulunan ":\mi niçin söı \erdiği yere gel· 
' a haldmmlannda biri- ıe~C'mlıkl .. onu cfizüyord.ı. dı~ını t'a ,ıl sU) liye· kti. :.-ürı ünlü tene' e!erinin muhte\ i~ a- me·li? ... Onu poli~!er mi tuttu?,, 

O şimdı güzlerniden birini kırpa-j ş·m:ti adam yakla5ırken. kadın trnı pa} las..ımı~ an C('r<-t>ri kdıler.1 Kah\"eyi şım::li ne halde görecek. 

:-ak: onun kolunu bırakmıc.tı. le. o:ahip iz köpekler olacak. 
1 
u? .. Amiyi kime soracaktı? 

Şimd1 hir tek çaren 'ar herif· - l Iaycli kızım. M:'lrc; ck'Cli. :;imdı aya {ma bir ha .:-:na1 ~ ıliş- Ona kim ce\ ap Yerecek ve ne söy 
ten kurtulmak için, o da c.ura-l;ıki Tc,;e'•kur ederim. ti. Bır mcrdhenr ~elmi ,ti. liyec~kti? 
arka kapıdan cızdamr çekmek. ş:m- 1 \'e o sanki scnelcrdeııbcri bu işle· Dört beş ba amak m~rdi\·cn çıkın j Kendisinin her işi bildiğini anlat· 

0 
lstiyenlere par af 
broşür gönderil 

madan na-:ıl ağız arayabilecekti 
Kahve ile aralanndaki ~ 

rnldıkça Leyla adımlannı ga 
~ ari daha ağırlastmyordu. 

f 5tc kahve karşı!:'ındaydı. 1 
kimse yoktu. Yanan ampulld' 
ma::aları gö teriyotdu. 

ı'\rap Salih neredeydi1 
Nereye ~aklanmı~tl? 
S<Jkağm orta~mda kahvenin 

de birkaç inc;an toplanmı~tı. 
le soka~ın bir yerini. 'kaldrrınut' 
tasını biribirlerine jşaret ed~ 
şt>yler konu~yorlardr. 

Bunların içinde bir tanesi 
ki hep-.inden uzun boylusu 
Ceketini omuzuna almıştı. eeli 
geniş bir ku~ak vardı. Asıl k . 
,.e ma!Ctmat veren oydu. Ot 
bir gümrW: kokusu, bir tramva>' 
letçisi, diirt e~naf kılıklı adallı 
'erdiği izahatı dinliyorlardı. 

Hava rutubetliydi. Sokak del~ 
~ik tas!arile ı lak \C vamalı bir . '" . 
gibi yere c;eıfünişti. Bir ucu 
hklarda kayboluyordu. 

Kahvenin karşı ındaki kal 
::la orada niçin bulunduğu 
mıyan yaşlı bir kadın vardı. 
Ba~ının üzerinden dolru 

geniş şalını renesinin altmdall 
muştu. , \yazdan ürpererek 
:luruyordu. / 

( Dcvatnı ""'} 
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,_ - Mis Farren dedı' \'ansın tev· 
~ifi ' ' 
,. l'le benim sebcb olduğumu sam-
. Orsunuz değil mi? 
-Evet. 

~ ~ldanıyorsunuz. Zabıtanın on. 
~Üphe ettiğini bile bilmiyordum. 

- :Selki, fakat.. 

p ~ \"ans kendi kendisini ele verdi. 
k 

0 ıs ~a!Cı.matına müracaat ederken 
ta~ı~ını benim ele \Crdiğimi sana
l! hıddeUcnip her~eyi itiraf etmi~. 
~ikat budur. Biraz evvel Doyl ile 
le a~r onu ziyaret ettik. Bir avu
d at. tutacağız. Biraz evvel de sö)·le • 

a;:,1rn gibi te,·kilinde benim hi,bir 
~arn vot-

F J "'· 

arren omuz silkti. 
.._ Mis Farren benimle niçin açık 

tonu~ınuyorsunuz? 
- ize açık sözlü olmam için bir 

ttbeb \ar mı? 
.._ Sizin vardımmıza muhtacım. 

I.._ llana 
0

iltifat ediyorsunuz! Ben 
l tllde bir katibe,•im, meşhur bir 
Polis hafiyesi değiİ! 

- Sizi daha evvel, küçük bir ço
CUkken tanımadıi'.'lma müteessifim 
ın· .. • 

ıs Parren! 

Genç kız şaşırdı: 
.._~eden? 

. .._Çünkü o zaman sizi azarlamak 
l:lıkanına malik olacaktım! 

Farren gülümıser gibi oldu. Fakat 
de:h 1 • . a cıddlle,tı: 
lı .._ Sir Peter memurlarının azar
lln'ıasına asla tahammül edemez, 

lıa.tta. meşhur bir polis hafiye<:i ta

'"afından bile ol ·a .• 
.._ Me~hur polis hafiyesi diye te. 

:Urnıe alay etmemenizi rica ederim. 
Cideli konuşalım! Pettigreve dair ne 
lllalumatmız var? 
~lis Farren irkildi: 
- M. Doyl size anlattı mı? 
~o bulunduğunu anla ·arak us-

\u. Fut'iong fütiyatlı oavranöı: 
.._ Doyl. bana sizden bahc:etmedi. 
.._O ha!de bu sualiniz neden? 

- Çünkü bu gazetenin muharrir
hrini en ivi bilme i lazımge!enler· 
l:tn biri d~ iz iniz. 

- M. Pettigrev parlak bir gazete. 
~ \'e tnUkemmel bir gece sekreteriy
di. 

l\luzaff er Giyyom büyük bir 
hır ahibi idi ve 1066 senesinde ln
giJtere•·e hücum etti! ... Rica ederim 
illi~ l"~rren bana ezberlenmiş bir 
cl~r :tılatır gibi cevaplar vermeyi
niz. Beni düc:man telakki etmeniz 

~ 

•;in bir ebeb varsa bu sebebi izah 
~:ltniz de anlaşalım. Beyhude 'akit 
ka~ bediyoruz. 

E\·et, beyhude vakit kaybedi. 
~ O:-uz. 
~ Peki.la. Beni. hiç ho~uma git· 

ltliren bir , aziyet almağa mecbur 
'lliiiniz için müteessifim: Sir Peter 
bana kendi namına hareket etmek 
ta!lltivetini verdi. Suallerime cevap 
\erecek mi&iniz? 

- Vereceğim. 
- T~ekkür ederim. Yansın sizt 

~~ı\\ olduğunu biliyorum. 
Genç kız hiddetle: 

H A B E R - Akşam f'oıta11 

- 15 - Nakleden: ~a Ka 
dan laf kapmal• için müna ip gördü 1 n2:ı do tunuz ::\1. HiJc haber' erın 

- Vansa karşı dil.manca dav. 3eni de tc\ kıf et. in. ~ir Peter be~ 
ranmasmın scbeblerinden biri bu te' kifhanccle iken yerınc bır \ckı1 

olmasın sakın? bulur. 

ıs 

l\'la vi limozi 
- Böyle ihtimaller ileri sürmfğ. - Mad~'l1~,i bu kelimeyi siz ku~ • 

:1akkmız yok. '1:1ınız. 5zünüziı te\zip etmiyece 

1 

. . . .. . Çevıren : SUAT DERViŞ 
_ Neden.olma ın? Cevaplan ağ 1im. Mavı. lımozın J{u.rfurstendem • 'k! memurumuz vazifesini yapmış- ~ür'atle gelen mavi bir otomobil 

zmızdan zorla almağa beni icbar e Farren kapı~a donfü. Biraz dur· den g~lıyor?u .. Araoayı. kapkar<ı tır. • onları geçmişti.. Şimdi önlerin-
::ier-eniz bazı faraziyeler ılcri sürm 'u , c on·a dl>ne:c!;: muhata')llk ;;açlı Lr kaoın ıda.re C:ıyordu. 1 - Ar~'.k gidebilir miyim?. den gidiyordu. Polis otomobili de 
ne de mani olamaz ınız. 'ıa!,tı: 1 Uhlend Ştrasenın l:oşe başında ı - Şuphesiz efendim, yalnız sür'atini arttırdı. Evvela arabaya 
· _Ne demek jqı)or~unuz? __ AmatJr poli hafiyeleri zanne• gayet.hızlı giden bir ~tobüsle ~ar maales~f u.fak ~ir ceza yazmak yaklaştılar: 

iı.(m kadar zeki de'rılm'şler! şılaştııar. Bu sırada hır beledıyc mecbunyetındeyız.. Bunun için _ Kanun namına durunuz ı. 
Nazarınız..:a t · ·. iz go uıun h Odadan çıkıp gitti. polisi koluyla bir işaret verdi: vesikamzı tutuyorum. Boş bir Mavi limo:r:in hemen durdu. 

tehlike ini gôzc alarak c:;ize açıkı,."? Furlon~ c:inirlcnmi~ti. ''San~ın - Stop!.. zama::ı nızda lfıtfen buraya kadar Müdür, polis memuruna sordu: 
.iÖyliyeceğim: Pctt:grev kadın!ara , 1 ,e'~ .. onun'a alay etmİl'iİ· Genç kaıdm arabasını durdur- gelirsiniz. _ Madamı bize getiren araba 
~azla düşkündü. Size . k~r~ı da ltı Farrenin katil hadİ<ı:!c:;ine dair çok du: Genç kadın müdürün yanından bu muydu?. 
'c:ayt kalamazdı. Bu hısıe;ını .'e~·a mal\ımatı olduğ..ın:ı artık kati bir - Şoför vesikanız! • ;ı'htı .. Sokak kapısına geldiği va. _Evet efemim, biçimi ve ma-
arzusunu ~u \'eya bu ~ekılde sıze ıh Ik at gctirmic:;ti. Cıgara i?.maritini Gerıç kadın çan tasım açtı. İçin- kit hayretle etrafına bakındı: visinin bu açık rengi bilhassa na-

. . . ana • d b' d 
sas ctmış olabılır. • . rtadan ka\ betm ~i 0 kadar heye en altın, ır pu ra kutusu fırla- - Otomobilim nerede?. zarı dikkatimi çekmişti. Onun 

Farren sapsarı ke ildi~ini görerc!, ~;nlı bir a;lmda dü .ünebilecck ka- dı. Memurun ayakları dibine doğ. Diye haykırdı .. Otomobil mey- için hemen tanıdım. Hatta sağ ta. 
biraz ~urakladıktan sonra de' am hr ~"ğuk kanlı biri, hele kadın da ru yuvarlandı. Kapkara saçlı, kap danda yoktu.. Kadını müdürün raftaki lambasında da ufak bir 
etti: . -ılunca ehem.'tlivetc:.iz göri.ılemezdi. kara gözlü kadın kutunun arka- yanına ç.karan memur da heye. sakatlık vardı. Görüyor musu-

- Bu mükalemenin hoc:uma gıt. Petti!!;re\'in o~a :-.atac:.mış olmao;ı sından baktı: can içerisinde idi: nuz? 
tiğini sanına) mız. Fakat i,ğrenmck. ' htimniindcn bahc;cttiği zaman ne· - Kutumu vermenizi daha ne - Sizi buraya getiren polis hü- Otomobili kullanan adam sakin 

Tekrar durakladı. Genç kız aya d " rmıc:tı? Do'-·lun hakkı \'ar- zamana kadar bekliyeceğim?. viyet varakasını göstermiş miy. bir sesle: 
en ara . J B 'h ~.:ı l' · ., 

ğa kalkmı~tı. . 1 dı, Pettigrc'<in hll"U i ha) atını ka. u sert .ı t~.""'a?. §aşıran po ıs dı .. - Bir şey anlayamıyorum, de-
- M. Furlong. .1\1. Pettıgre\ le 1 ı: mdı memuru hır soz soylemeden yere - Hayır! .. Resmi elbisesi var- di. Bu benim kendi otomobilim 4 

'J•tırm:ı { .ızı . • , ~. . 
Teri \'ans ka\•ga etmi~lerse herhal- ~ 1 t B' tal' ı· ç·ı<r rdı \'C egıldı, kutuyu alıp genç kadına dı.. dir. Ve her gün ayni saatlerde ou 

Sokaga çı, ı. ·r • •'i '" ,r • 
de bu benim yüzümden olm:ımı~tır. 

0 
gün ikinci defa olarak polis mü· ver ı: .. . .. - Her halde siz bir otomobil araba ile iştme gider ve aydet ede. 

Oğrenmek istediğiniz bu kadar mı? ~ .. 1 .. ~ .. e g'ıtt'ı - Madam. şofor vesıkanızı gor hırs zmın eline düşmüş olacaksı. rim .• 
.ıur ugun · k · a· }X-- me ıster ım. nız. Hemen seyrüsefer müdürüne Genç kadın: 

- Hayır. Fakat görüyorum kı - • . . Muayene edip numarasını kay- h b · 
daha fazla sövlemek i tcmiyorsu 1 Polis müd'ır muavını llubert a er vereyım. - Numarasına bakınız, diye 

. 1. . 1 ka c;ı dcttikten sonra tam iade t'deceği *** haykırdı .. B. 22.333, vesikamdaki 
nuz. Vaziyeti kavrayamadınız mı? De)i Furlongu ~~ ~.m-ı)ere< - \ sırada gözü resme takı~dı. Ve bir. Memur bir iki dakika sonra deki böyle dcg~il mi?. 
Bana ne kadar fazla malumat verir. la:-lı. !'ı.fac;a ınm u tundc duran hı 

· lf d d den : ı mi.idürle beraber kadının yanına Müdür: 
""'"';Z Vansı kurtarmam o kadar ko d~ ya) a bakıyor, kom!scr 1 e • d ~ .1 ,. .. ., d - Vcsıkanız muntazam egı, avdet etmişti. Civarda yapılan a- p k do~ u madam dedı' · al ta durm·or u I - e gr , •.. 
laylaşır. yanınca. ay '. .' . · ' diye bağırdı. Resim sonradan kon raştırmalar faydasız olmuştu. Et-

- Evet ama o zaten c:;izin müda· - llo~ geldınız dedı. ·w· - Şimdi size soruyorum. bay 

1 
h t tt , mc muş • rafa telefonlar yağdırılıyordu . . memur, bu adam sahte polis me-

haleniz üzerine tevkif edildi. Onu - Sızi tekrar ra a c:ız .e ıg Meınur otomobile girerken: Nihavet mavi limozini aramak b · ? 

serbe t bırakmafa çahstı~ımzı ka '.lllİtee c;ifim. Ban.a.b".ır dakıka vak J muruna enzıyor mu .• 
~ • ? - Müsadenizle, dedi, polis mü- için yola çıkıldı. Genç kadın oto- - Evet, efendim çok ben:r:iyor. 

bul et·em bile miiracaat ettiğiniz u tini~i ,·erebilir mı ınız. düriyetine kadar gideceğiz. mobilde şube müdürünün yanında _Bu adamı tevkif ediniz ve o-
suller bana itimat \ermiyor. Ber - Hayhay. Buyuru~ oturun. oturuyordu. Böylece iki saat ka. 

b'ıldı·ıır·1m gibi hareket etmek isterim. Deyl, dl)!'..'ayı okumaga de,am et· * * * 
ı:; 1 d dar Berlinin civarında dolaştılar. 

F'urlong gülümsedi: ti. Biraz ronrn koltuğuna ) ac; an. ı Genç kadın büyük bir hiddetle 
k ı ğ b Filhakika mavi limozine rastge-

- ~fasıl isterseniz. Fakat doğru ve Furlongıı do")'adan çı artı 1 ır arabayı sürd~. Müdiiriyetin ö. 
t nünde durdular. Memur atladı . lcnler olmuştu. En son olarak onu 

yapmadığınızı söylememe de müc:a- fotc;;rafı uzat 1
• Kaiserdamda görmüşlerdi. Stay-

ade edin. Hatta harekctiqizi.. ı r_,toğraf. c:ırtma.bıçak saplanmış Kapıda duraq meıılekta~ma yak- y6m istikametine <lofru citmekte 
De,am ctm .. di. Mic; Farren hid·ı\>ir adamı kü ük bır odad.a yere c:e !aşarak scl'mlach : idi. 

detle söylendi: rıimı~ bir 'a::iy~ttc gö te:;rordu. - Rica ederim. madamı ICıtfen Fakat artık otomobil sahibi ka-
- Hareketim ~üpheli mi di)ecek-

1 
- Gene bır cınayet mı. seyrüsefer şubesine götürünüz. dının tahammülü kalmıımıc:tı ... 

" .. 1 . h (D,..ıwmı ,,ar) f ıı 
iniz. Ne duruyor unuz o~ e~ c:e e. şo ör vesikası muntazam değil .. s~yri!sefer memuruna ağlayarak: 

Ben bura:la arabayı bekliyeceğim. ı _ Rica ederim beni Sternplotz. 

RES'
.MLI• HAFTA Şube müdürü pek şık ve müte.

1
ta bırakınız. 193 9 bcssim bir adamdı. Genç kadrnı Diye yalvardı. Ve tam Knieye 

ll·ı l l kl k n b büyük bir nezaketle selamladı •.. yaklaştıkları zaman genç 'kadın 
H .. h eni bir güze ı { ve o gun u a çı a u 

er nus a Y k" . .d. Vesikayı gözden ge~irdi: heyecanla: 
haftalık m•cmua Türkiyenin yegane ra ıpc;ız gazetesı ır 

~ 

1 

- Sizi buraya kadar yorduk. - lşte! .. işte otomobilim! .. 

MU•• vezz.ılerden ISra rl a isteyin iz ' lan için fevkalade miitecssifim Diye bağırdı. 
madam, dedi.. Fakat emin olunuz Hakikaten arkalanndan doğru 

tomobili getiriniz .• 
V c adam bütün itirazına ve 

masumiyetini bütün gayretiyle id 
dia etmesine rağmen yakalanarak 
polis otomobiline getirildi. 

- Otomobilinizin bulunmuş 
olmasına fevkalade sevindim. de
di ... Si7.C küçük bir hizmette bu
lunduğum için bahtiyarım •• 

- Teşekkür ederim. Artık oto 
mobilimi alabilir miyim?. 

- Hiç şüphesiz alabilirsiniz: 
madam.. Bizde arkadaşlarla artık 
müdüriyete dönelim .. 

Kara gözlü kadının, kara ~öz
lerinin ta içi gülüyordu. Böyle 
güle ,güle,, mavi limozinin icinc 

{ Lütfen ~ayrayi te' lrioiz ) 
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met reUnin yanına yaklaştı. Ku 
lagına doğru eğildi: 

- Başkumandanı şimdi ka
bulederseniz fena olmaz, dedi 

Foskari Kido Cenaroya hay. 
retl:: baktı .. 

Sonra te§rifatçıya, Altiyeriyi 
getirmesi için işaret verdi. Teş· 
r1fatçı gittikten sonra polis mü
dürüne döndü. 

Salonun nihayetirıde l:alı:ı 

bir perdeyi göstererek: 

Yüzündeki çizgiler biraz daha 
derinleşmişti ... Fakat sık kirpi1';
leri altında parlayan gözlerin
den azim saçılmaktaydı. 

Aln•nın kalın kıvrımları ara. 
sında ise iradesinin kuvvetli ifa

desi vardı. 
Altiyeri bu vaziyeti ile tıpkl 

yol üzerinde bekliye bekliye u 
sanmış, yorulmuş, ve yava§ ya
vaş asabile~meğe başlaıruş kö
peklere benziyordu .. 

ziyete sahip olmanız, bütün rüt
belerin üstündedir. 

Polis müdürü koltuklaııdan 

birine oturdu. Foskari bir kaç 
dakika asabiyetle ~londa gezin
dikten sonra Kido Cenaronun 
karşısında diğer ,bir koltukta o
turdu. 

- Artık kardinaldan bahset· 
miyclim .. Canı ne zaman isterse 
o zaman Vene<liğe gelir •• 

- Evet, maalesef büyük en. 
gizitörlük makamı münhaldir .. 
Halbuki o makama azim sahibi, 
faal, işgüzar oir adam bugün ne 
kadar elzemdir. 

- Mesela sizin gibi ... 
- Ah, monsenyör, ben bu llit-

funuza lfiyık değilim. 
- Bilakis, mösyö Cenaro .... 

- 1\1. Furlong. dedi. cinayet ha· 
dıSe ine dair suallerinize cevap ,·er· ı 
rn-~e hazırım. Huc;u~ hayatnna ka 
t'tŞamazsınız ! 

-Mösyö, dedi .. Bu perdenin 
arkasına giriniz.. Sizinle daha 
gôrıişülecek şeylerim var. 

- Emirlerinize hazmm ... 
Polis müdürü perdenin arkası. 

na girer ve Foskaridc kanepe-

Bu adamın beynini müthiş 

şüpheler kemiriyordu. Meyda
na gelen ihtilal teşebüsü hemen 
hemen semeresini vermek üzere 
idi. Böyle olduğu halde gene en. 
di~e o:liyordu. 

- Monsenyör, cam ne zaman 
isterse değil. eğer imkanı olursa 
gelir • 

- Nasıl? Niçin? • 
- Benim kanaatime göre kar-

Bulunduğumuz vahim vaziyet 
içinde bana, daha doğrusu hüku 
mete sadık hizmetlerinize devam 
edini:r: .. Büyük engizitörlük hül
yasını boş yere kurmuş olmazsı. 
nız .• 

Polis müdürü ayağa kalktı: 
- Monsenyör, maksadımı a

çık söyleyeyim.. Uzun zaman
danberi beklediğiı;n sözleri niha
yet bugün işitmek şerefine nail 
olduğum için pek bahtiyarım. 
Ben polis müdürlüğü vazifesinin 
dar muhiti i~inde boğuluyorum, 
monsenyör .. Eğer buyurduğu. 

nuz gibi zekamın harikulrudeliği 
sadakatimin yüksekliği bana da
ha büyük sahalarda çalışmağa 

müsait ise böyle müsait sahalara 
atılmaklığımın zamanı artık gel
miştir • 

- Mazur görünüz. Pettigre,;rı 
kaui hadi e. ile husu. i hayatımz a· 
ra.,ında bir alaka olup olmadığın· 

anlaınağa çah5ıyorum. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
-~ izah edeyim. \'an ın size a~ık 

rılduğunu biliyorum. Bana bizzat 
kendi i söyledi. Sizinle evlenmek L
tiyor. Bunu Pettigrev biliyor muy· 
d'J? 

Farren te:eddüt etti : 

- Belki. 
- Emin misiniz? 
- :~ao::tl bilebilirim? 
- Şu halde biliyordu? 
- Bilmasevdi kati olarak tekzir 

td~:diniı de ~ndan .. 
C:!~ç kız sinirlendi: 

EYct biliyordu. Ne olacak? 
l\ırlon3 onu sinirlendirmeği ağzın 

sinde otururken Altiycri salona 
girdi: 

Foskariııin önünde hürmet
k:ırane eğilerek: 

- Polis miidiiriinii yanınızda 
ı;öreceğimi zannediyordum, de. 
di. 

- Evet. polis müdürü bura
ıdaydı .. Fakat şimdi gitti. I:ğer 

lazımsa hemen çağırtayım, azi7 
dostum. 

Bir koltuğa oturan Altiyeri: 
- Lüzum yok! .. 
Dedi .. Yüzü ihtiyarlamış bir 

haldeydi .. Şakaklarından kıvrı

lan siyah ve sert saçları arasın. 
ela beyaz kıllar peyda olmağa 

başlamıştı. 

Hatta ihtilal heyetinin kuru
luşunu d~şündükçe bu cnd~e 
daha ziyade artmakta idi. O, bu 
heyete evvela sadece bir aza ola
rak iğrenerek girmişti. Sonra 
gene istemiyerek heyetin riya
setine yükselmişti. 

Ve nihayet bu mühim ve teh. 
likeli teşebbüsün bütün faaliyeti 
ve bütün ruhu şahsında toplan
dı .. 

Şüphesiz bu hal benliğinde:.ti 

gurur hislerini tamamen tahrik 
etti. 

Öyle bir zaman idi ki cumhur 
reisi olmak muazzam bir kudret, 
bir saltanat sahibi olmak <le -
mckti. 

dinal Bambo cenapları bir daha 
Venodiğe dönmeyecektir. Çün· 
kü dönmesi imkansız olan bü
yük bir seyahate çıkmıştır .. Mon 
senyör, ben sadece bir polis mü
dürtiyüm ... Arzedeceğim şeyleri 
SÖ} lemek benim değil, benden 
daha büyük olan bir zatın vazi
f;:sidir. 

- Kimin?. 
- Büyük engizitörün .. 
- Pekala biliyorsunuz ki bü-

yük engiz:itör istifa etmiştir. 

Hem esasen Dan:lolodan ne bek-
. lenebilirdi? Meşhur bir ailenin 

&on ve cılız nesilden mey.dana 
gelmiş, zayıf kalbli, iradesiz bir 
adam .. Onu bırakınız mosyo, 
söyleyeceğiniz şeyi ikmal edi· 
niz. 

- Yani benden büyük engi
zitörliık makamını istiyorı~ 

- Jbet..._ .. ,. .. 
- Pekala, ben de vaad ediyo. 

rum .• Bu makamı saJııarak ka
zanmağa gayret ediniz. 



girdi ve büyük bir sür'atle Stein
platza doğru ilerledi. AtD<etö~liilil 1 

Ankara Radyocu 
Oraya geldikten sonra bir ma

nevra yaptı yana saptı .. Ve biraz 
ıonra Charlottenburg istasyonu -
nun yanından geçerek tekrar Bis
mark Ştrase çıktı ve oradan KaL 
seri:lama doğru son ıüra'tle oto -
mobilini sürerek, stadyom tarafı

na doğru ilerledi. 

Dünkü atlan1a ve atma müsabakaları 
ryı neticeler verdi İSİnİz .Pazartesi-17-4-39, 

1 
18.30 Prosr:ıııı. 18.35 l\Iüzik (Cl ııı 
Mcınılııh kcın:ın ve lıtcratiiriı kO
ıııı~ııı:ı). l!l.00 J\oııuşrıııı (doktur 1111 

(Baştarafı 8 inci~e) 
3 Halit 3 Muammer 
Uzun atlama 

Nihayet geni§ caddenin çok ten 
ha bir yerin.de, bir villanın önün- 1 Muzaffer 

de durdu. iki defa üstüste korna. 2 Vahit 

6.87 1 

6.21 2 
6.08.5 3 

3 İhsan 

6.11 (Y. R.) 1 Kemal 
5.95 2 Hayrettin 
5.76.5 3 İhsan 

5.53 
5.5~ 

5.35 

· ı l!J ı~ ı··· 1• •• ı·· (11 ıl' ıur· saalı. . <> ur.: mıız gı · • 
külcrİ YC O~ 1111 lı:ıva)urı). S.uJi \ ~ 
ver Alarıııın l:ır:ıfınılaıı. l!J.3:J 1 111 

miiıiğı (F:ısıl he\ eli - l\:ırışık 1 r~· 
. r 1 11ırı. gram. ı ll:ıkk ı Ul·rııı:ııı, Eş re '' 

ya bastı.. Villanın bahçe kapısı 3 Vedat 
açıldı. Bahçeden geçen otomobil, Uç adım 
biraz sonra geniş garajın ıçıne 1 Halit 13.60 
girdi.. 2 Fethi 13.54 

1 
2 

Yaşar 

Çaroğlu 

Hayri 

Mücahit 
Yaşar 

3Şevki 

11.72 
11.60 
11.54 

llas:ııı {liir, ıı:ı~ri t:rıcr, Jlanıılt ro· 

1 

ka~. :.!tl.01) Aj:ıııs, mcll'oroloji ıı. Iır1': 
1 · • t ı < r· ı ı ·• '· :ı erı, zının ıors:ısı n :ı -
·ı· .. ı. • . ( J ·ı. · ı. • 1 ) \ rı• ur..: ııııızıgı '.ısı.: proı;r:ın · 

B. 22.333 numaralı mavi limo
zin, B. 22.333 numarah ve tıpkı 

kenkiisi gibi mavi renkli bir başka 
limozinin yanında duruyordu ... 

Otomobilden atlayan genç ka
dın, polis elbiselerini çıkarmış o
lan zayıf, uzun boylu genç adam. 
la karşı karşıya geldi.. 

ikisi de gülüyorlardı. 

3 üç tek 12.87 
Sırık ile yüksek 

1 Sudi 3.10 
2 Şerif 3.10 
3 Halit 2.90 

Gülle atma 
1 Arat 13.32 1 
2 Şerif 12.01 2 
3 Bülent 11.26 

1 Stavre 2.70 
2 Kemal 
3 Cemil 

Muammer 13.05 
Hayri 11.57 

3 Fuat 10.57 

lhsa:ı 

2 Vecihi 
3 Mardik 

12.81 
12.63 
12.00 

k:ır:ı r.111) osıı küınc heyeti 1 ıları: e· 
<len: :ıtcı;ut Cemil. (llic<•Z ko c ıc· 
ri.) l - Aı·eııı kızı, :.! - Jııd .. ı ;:ır 
liın. 3 - Balıurın zaın:ını. 4 - ( ı • 
zcl gel :ıl,lııııı :ıldııı. ;, - <•• ıı ıllcr 
k:ıpıcı. li - Bir ~C\ d:ı sclıli (ı; J )I ıtS• 
7 - ~ulıi :silcıııkiır. 8 - \"iıll' ~e· 
şillcndi. ti - \ :ıh·.ırırıın kun ııı ,;ı• 

iLi' 
na. ıu - 0)1111 h;l\.ı'Sı 'c dl''' .,1 
rarı. :.!l.00 ı\lcııılekel s:ı.ıl :ı~, • •· • 
KoııU)tıı:ı. :.!l.lj E'h:ıın, t.ıh' ti ıt. ı.,ııı1 

•!;, 
biyo, ıı11J.11l Lursusı (fh.ıtı :.ı • 

- Liyan, mükemmel bir kadın
sın 1 • 

Disk atma :\eşeli pliıklar - H. 21.3U l ı • ıor 

G \'e) rck s:ı ti - 11.ılil Bedi \ uıl • ,cll• 
Bayan ABY VAGNER hakiki yaşını it iraf 21.15 :\Iıızik <Tıırk ııılizik ıı.ıı • "0 

- Sen de rnükmmcl bir polis 
memuru ... işte ikinci arabamız da 
bura.dal .• 

1 Arat 
2 Tevfik 

38.10 1 
2 

Muammer 31.17 
Fuat 

ve bu derece cazib bir tarzda nasıl gÜzele)ştİğİni İzah eGİyor: l"O!->ll) 1 - :ıloz.ırl - S,ılJ:ılı •,l ı ,.ıSlı 
:.! - Schulıcrt - l!ıl.ııııur :ıg.ll' , J ..
Wclıcı· - ll.ırk:ırnl, 1 - :\ictıdl 1 ,,ıııı 
- dcıııiı·ci, G - ~lcııılc!ossohıı ıl~· 
lıalıar, li - Zeki - l\cııı:rn ı .. ı. i ..
l.l'l.i - ,\~kını, 8 - Jl:ıs:ııı Fl• r ı . - ·,:ıh 
çe dıl\ :ırı, ti - t.;h i CcıııJI - ' ı~· 
nıa ) .ı r, 1 IJ - Cl'mal Hcşıl - l • 'ır 
ince, l 1 - ,\. Adnan ~ny~ııı - \nd· 
:.!:.!.lU :ııiil.ik (l.ııçuk orkcslı .ı - ~ .r: 
:\ccip \'ikıııl 1 - Ziclırcr • ':cıs 
ıııu) bter operetiııdcıı nıl~. :.! - ı.irı 
l'ke - Knpri ltahan scrrıı:ıdı. :ı ..
J. Strauss - lln\ulın zevkleri ı:ıJsi· 
t - l\'o:ır.k - l~~:r lıik:n cleri, ~ı ..
Föılı:ri - \'iy:ırı:ı şarkıo;ı, (i - \ ı 11· 
gr:ır - K:ıll..ıim :ışl,ı h:ısrctk lıcı.ı ·r· 
:.!3.00 Miizik (r:ızlı;ırıcl - l'l.) '.!.ı.4;.:tl 
Son :ıj:ıııs h:ılıerleri ve )urııı!,ı ı ro 

- Mükemmel .. Fakat otom o-
billerimizin numaraalriyle mavi 
boyalı üst kısımlarım çıkarmalı

yız.. Gümüşi Fabriyolenin üst 
kısmı hazır, hemen Parise gkie. 
ceğiz. Çünkü adamlarımdan öğ

rendim. Pariste, her gün saat üç
te gümüşi bir Fabriyole Rue d'Or 

saydan geçiyormuş.. A.damımda:ı 

tafsilat aldım. Bu otomobilin sa
hibi tıpkı benim boyumda bir a. 
vukatmış. Arabanın arka tarafın
da boya ile yapıJacak ufak bir ta
dilat daha var. Bunu çabuk ya
pacak olursam, iki gün sonra Pa
riste, ıen gümüşi Kabriyole ile 

yoldan geçerken ben karşına, be
lediye polisi olarak çıkıp seni 
polis müdürüne götüreceğim .. 
Sonrası malum, bugünkü tüccar, 
nasıl kendi 1imozininde, kendi ii-

3 Şerif 3 Afif 

Cirit atma 

Reşat 49.74 1 Kemal 42.82 
2 Şerif 45.23 2 Fuat 4065 • 
3 Ali 3 ihsan 

Vefa Doğansporu 6 -2 yendi 
( B'.lşlarafı 9 ımcuda J yaptı .. Oyun .da 6 - 2 İzmirlileriı 

aleyhine bitti. 
~ak .sır~sı Vef~lıl~ra geldi. Teh-1 Nasıl oynadılar 
lıkeyı gorc·ek ılerı atıldılar. Fa- İzmir takımı vasattan da aşağ 

kat buna r:-ğmen İzmirliler bü. futbol oynamaktadır. İzmirliler 

tün gayretleriyle gol fırsatını ver- futbol seviyelerini lstanbuldan 
memeğe çalış yorlardı Vefalılar da çok daha fazla kaybetmişler

dir. Dünkü büyük farklı ga!ibiye 
tine rağmen Vefalılar da tam mu
vaffakryetli bir oyun oynamış sa
yılmazlar. Umumiyet itibariyle 
maç ta zevksiz ve heyecansız geç. 
tf. Yalnız son dakfüa biraz hara
reti oldu. 

On gün ka.dar evvel çektir
.:iğim Fotoğrafımı gördükçe 
~özleri.ne inanamıyorum. En a
:ağ• 40 yaşında göri"nüyordum. 
Alnı:n::la ve gözlerle ağzımın et. 
rafında buruşukluklarım vardı. 

Tenim esmer ve 8ert idi. Bugün 
ise cildim yumu~ak ve dostla
rım n gıpta nazarile baktıkları 

açık ve buruşuksuzdur. Herke:; 
benim hakkımda 35 yaşında ol
:luğum hal.de ancak 25 ya~ınd:ı 

~öründüğümü göyh .. yor. Yeg~ne 
::ild un:rnrn olan Tokalon Kre. 
ninin gece İiin Pembe ren;;ini 
ve gündüz i!&in beyaz renkteki
ni kulanaral: güzelleşmeye ~u

vaffa:c olJ ır.ı. Tcbkn kremini 
tav:.ıiye cttiğicı clostlarımd:ı.n 

!Jir çokl:ı.rı da benim gibi mem. 
nuniy::tbahş semeresinden hay
rette kaldıhr. 

teki Tokalon kreminin terkibin. 
de Viyana tiniversitesindcn 
meşhur bir Profesörünün keşfi 

ve Biocel tabir edilen kıymetli 

ı;:en~li!t cevheri vJ.rdır. Ak_şam-

ları yatmazdan evvel pembe 
rengindeki Tc1talon kremin; 
kullanınız. Siz uyurken o, bes
lcyi::i ve güzelleştirici tesirini 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü. 
zell~şir ve buruşukluklannı gi
cl::rir. Glin3üz için de beyaz ren
ginde~:i Tokalon kremini kulla. 
nımz. Siyah benleri yok eder ve 
açık me.ameleri sıklaşt•nr ve 
cildinizi beyazlatıp kadife gibi' 
yumuşatır. Bu basit usulü biler 
her kadın, "günde beş clakil;a,, 
cl:ıh<l gea~ görünebilir ve tı-.,r 

yeni bir güzellik verebilir. To· 
kalon kreminin semeresi garan
tili.dir. A'.<· i takdirde paranız iade 

mozinin hırsızı olarak yakalandı 

ise '.iki gün sonra .da Parisli avukat 
kendi arabasında, arabasının hır

sız1 olarak tutulacak .• 

devre sonlarına doğru tamamen. 
Doi{anspor kalesine yerleştiler ... 

34 üncü dakikada Gazi üçüncü go 

lü yaparak takımmı tekrar galip 
vaziyete soktu .. ti~ dakika sonra 

Necip ve arkasından Sulhi de 

dördüncü ve beşinci golleri yaptı

lar. Barutgücü sahas1:1daki 1939 ResimliH af ta maçlar 
- Peki mavi limozinimizi hu. · İzmirliler artık tamamen yorul. DUn Dnkırköy naru tgilcU sa. 

~Jlemleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazatesidir 

duttan nasıl geçireceksin?. muşlarl:iı. Topa gelişi güzel vu- hasın:la Fatih llalkevi ile Ra . 

Genç dam küçük garajın için ruyorlar. Ve oradan oraya koşu- rııtgücli A ve 13 takımları kar 

de çalışmakta olan bir iki makinis yorlardı. Oyunun bitmesine uzun şılaşmıştır. ~-------------------------"- ~-------------

ti işaret etti: zaman olsaydı gol adedi belki de! 111( oyun Barutgücli E ile Fa. Halim' i A ta1umı ile BarntgücU, ~nl!p geleli. 

- O da hazırlanıyor, dedi, ma- çok yükselecekti. 14 üncü dakika tit: lfalkevi B arasııı<la yapılnıı~ ,\ t<!kınıları ara ında oynandı Bundan başka Eakırküyspoı 

vi limozinimiz kırmızı yarış oto-
1 
da bariz bir ofsayd olmasına rağ. ve oyunu 2 - O Danıtglicü B ta t•'atlhlller ilk de\ I' <le Ne\ zadın ile Tıp l'alcUltcsi talonn karşı 

mobili olarak hu.duttan çıkaca:C-1 men Necip altıncı ve son golü da kımı kaznnmıştrl'. il.iııci Llc~<l re l\lıı taf. nın a . lrşmış 'c oyun 2 _ 2 bcrnbCJT 
tır. GUnlln en mühim maçı l'atih yaldarı ile iki gol yaparak 2 - 1) lıitml~tir. 

~----------------------------------------------------------------------------·--------~~~--~-~-----------------------------------
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Talebinin böyle dolambaçh 
bir tarzda tehir ile karşılandı~ı

na adeta kızan Kido Cenaro: 
- Gayret edeceğim, monsen 

yör, diye mırıldandr. 

Foskari bunun farkında oldu: 
- Vaadimin hayali olduğunu 

zannet.neyiniz. Daha ziyade i. 
nan:nanız için size bir gün de 

tay:n edeyim: Mesela iki şubat. 

tt bana gelin vaadimi hatırlatın. 
Sözümde durup durmc:ıJığımı 

o za:nan görürsünüz .. 

- Anlıyorrum monsenyör. Şera 
itinizi ve maks~tlınızı tamamen 
anl yorum. Vaadinize büyü!c bir 
itimadım var. Esasen böyle bir 
vaadde de bulunmamış bil~ ol
saydınız, b:r şubat merasimin • 
de lazım gelen fovkalacle tedbir
le:-i almak ve mukaddes şahsını. 
zı her teca• i.ız ve taarı uzda, ma
sun bulundurmak vazifemdi. 

Foskari eli il: me:nnu-ı oldu. 
ğunu işaret ettikten sonra sordu 

- D:::m:n Bambonun art k 
Venediğe gelmiyeceğini söylü
yor.dun. Araya başka lcif gi:-di .. 
Bambo niçin buraya bir daha 
gelem::z?. 

-- Çünltü monsenyör, benim 
zannıma göre kardinal Rotan 
Kandiyanonun intikamına uğra. 
mış ve artı~c bu dünyadan alaka
sını kesmiştir. 

Foskari ayağa kalkarak ge-

zinmeğe başlaJı: 

-- Een de size bundan bahse~. 
mek istiyordum. .Evet, heı:ı 

hundan, hem de aleyhimde fesat 
kaynatanlardan on b::ş gün zar

fın:ia iki yüz kişi tevkif ettir. 
dim, gen: s:.ıkunct bulamadım. 

- Çünkü monsenyör .. en mü
himlerini tevkif ettirmeC:iniz. 

- Onlarclan da bahst•Jeriz .. 
Şimdi sırayı kaybetmiyelim .. E . 
vet, nas 1 oluyor da Rolan Ka:ı
diyanoya ait en ufak bir malii. 
matı bile elde ediyorsunuz d<, 
kendisine gelince tevkifte 'acit 
gö~teriyorsunuz?. Yoksa cu:n
huriyetimi.ı:i:ı polis kuvveti v ! 
teşl:iiatı böyl: Rolan gibi bir 2. 

damın elinde oyuncak olacak ka
<lar ehemmiyetsiz ve bozuk mu. 
dur?. 

- Monsenyör, bu hatanın b.::
na ait clmc:::iı~ınI isbat etme~: 
pek kolaydır .. rakat bunun içi.1 
ele b:ş!.a b:rL.inin hatas·nı mey. 
dana ç karmış olacağımdan l:or
kuyorum .. 

- Söyle, hiç bir şeyden ve 
kimseden çc:k'nme. Korkmadan 

söyle ... 
- Bilmem nasıl oluyordu da 

Dandolo büyük engizitör iken 
Rolanı tevkif için bana ver.diği 

emirlerde hep geç kalırdı. Emir .. 
leri aldıktan sonra aldığım terti

bat sanki Rolana benden evvel 

hal>::r veril r.İj gibi muvaffakı • 
y::tsizli~c dü~erüi .. 

- Pci<i, DanJolonun is~~:a

smdan sonra bu kadar zama ı 
geçti.. 

- Evet, fakat istif a .. ın lanb::
ı-i ele Rolan l~am.liyano Vene • 
<lik~e de;il ki .. 

- Emin :nL;.1iz?. 

- Monsenyor .. Ben hiç ı.:r 

v:ı~•it emin olmadı~ım bir ~eyi 

ka.'İiyetle söyln"?em .. Emil ol
mak i~i.1 ise b:zz:-.t l.ar.a:ıt 

ı;~.: .. n:m j"znnC:ır. 
P.olanı.1 \ e.1cdikte bulunma -

el ~ını duyan Fosl:arinin gözleri 
an: bir sevin~le parladı. Bunu 

r 
fad::c.:c:n IC.:o Cen:ıro ı:ı rıl~an-

cl,: 

- Vay canına Fosl.'1rini.1 de 
bL clcr::ce korkt ·~u.ı..ı zan:ıet

m';orJ~:n .. 

Cu:nlıur, c:s:ne ya::.pn ciddi. 
yeti t~krar tn!:m;nı~tı: 

- Rolan Kandi} anomm b::-
1.e:ne:ıal tevl::i:i lii.ı:ımclır. B:ı ;ı. 

dam bir sürü haycluclun b:!_ına 

geçere:~ cu nhuriyet i!;in daimi 
bir te'.1like tcş1:il ediyor.. Kor
J..1Jyor~m ki bu haydud Vencl"k. 
ten ebediyen uzaklaşmış ve bu 
suretle cumhuriyetimizin adale
tin.den kurtulmuş olmasın .. 

Esrarlı ve manalı bir sesle po
lis müdürü cevap verdi: 

- Zatı devletleri tamamen 

mı 

müsterih olsunlar .. P.ola;1 Ka•1-
diyano V enedike tekrar ı;clcc:::l:. 
tir . 

- O zam~n irtecliğiniz gi'.:i 
hareket edersiniz .. Size t:ı.m sa
J.i;ıiyct veriyorum. 

- Di'.kct e.=Ii.ıiz, mcn:;cnyür .. 
Vcdig:niz bu salahiyet ne ka
cl r muvakkat bile olsa gene bü
t.ın er':d. •• ı, hatta brskumaııC.:aıu 
bile İti'ate mecbur kılar. 

- E :et, biliyorum ve t:ilt:i. 
ğim halde t:m salflhi; et ve:-iyo
rum. 

Cu:nhurreisi hemen bir ka; t 
üzerine l:ir ka; satıılrı salahiyet 
emrini yazdı. Mıihi..rlcdi.. Kido 
Cen:ı.roya uzatt . Polis müd:.ı Ci 
sevincinden çıldıracaktı. 

- r.fonsenyör! eledi. (m 'i 
si •i mc 3ul eden fetatrılarC:an 

bah e elim .. Diyordum ki bir ta
kım lüzumsuz ve ehemmiyct3İz 
ı.:mseleri tevkif ile vakit ge~irt 
m' "iniz .• 

Ya lnmi tevkif c:tt:rmeliy • 
,. ? 
cıım •.• 

Ilu esnada bir te~rifatçı salo· 
mın kapısı önüne gelerek haber 
verdi: 

-- Başkumandan Altiyeri, hu. 
zuru devletinize kabulünü istir
ham ediyor .. 

Foskari, (biraz beklc:in) di 

yecek oLdu. Fakat ani bir kaıar 
ve:-en Kido Cenaro hemen bükO. 

r~rnn1. 

Salı · 13-~-:J 

12.30 l'rograrıı. 12.3:i Türk ıııiır.iP1 

rı. 13.00 :ııcnılekct s:ı:ıt :ı) :ırı, aj:ı ııs 
\'C ınelcoroloji habeı·Jcı i. 13.1 :> i\!ii· 
zik (k:ırı~ık progr:ıııı - l'l.) ı:ı . .ı;;.14 
koıııısma (kıı<lııı ~noli - E,· lı. rnıı• 

(Udu ııı iiziği - Pi. J 
19.00 Konu~ma (Türkiye post:ısılı 

ı!l,15 Türk mUziğl (Fasıl l:eyeW• 
Tahsin Karakuş ve arltad~ları, llakk1 

verman, Eşrc! Kadı i, Hasım GUrı 
Hamdi Tokay, Basrı Üfler. 20.00 A. 
j ın~. ıne':ı;olojl hnhcrlcrl, z ·" t tol'. 
sası (.iyatı, 20.Hi '.Nlık Mlzi ı: 

Ça'anlar'. \'ecihc, Hc,at r::rcr. r.ıı. 

;Jen Knm, Ccv..lct Kozan, olrnyucu. 
lar: :MuzaC!cr 111tar. Sa! ye ToknY• 
ı - Buselik peşrevi. 2 - İlrı Bu .. c
lilt malmmında beste _ Her gördU.,U· 
3 - Ş·ıklr Ağanın _ Dusclllt mal:a. 
mın:Ia şarkı _ Sünblillistnn etme et
rafı. 4 - Reıat Erer - K<'m:ın talt. 
simi. 5 - :shakın - Buselik maka. 
mında şarln - GonUI vermez. G - Jll 
Selim Bu selik makamında ı;arl{t 
Bir pür cefa. 7 - III Selim - Bu c. 
llk ııa.z semaisi. 8 - Neşetl,Arın -
:\tabur şarkı - CUccmlim ben s:ı.na •. 
9 - Fnizcn'n - Niha\·cnt ~arkı -
KıT. sen gelclln terkc~den. 10 - Sn• 
•!ettin Kaynaıtın - Nihavent şarlu -
'{lrplklerinln gölgesi. 

21.00 Memleket saat ayan. 21.00 g:o 
nuşma (Hukuk 1Iml yayma kurumu). 
'?l,15 ,Esham, tnhvlllt, kambiyo ouıwt 
borsası (flytıt). 21.'.!:J Ne c'i pllıklar 

'ı. :ıı 30 MUzlk (Radyo orkestrası, şet 
Practorlus). 1 - Henry Rabaud - :E"' 
logue op. 7 :ı - V. A. lı!ozart - S n. 
ronl sol mln8r, op. 183. a) Allctro con 

Brio, b) And:ınte, el l\ff'nuetto _ Trio, 
dl Allegro. 3 - Jan Brandts Duys 
"Salzburg., "ercnatı, op. 51, 21 Allc!:'. 
ro Molto, b) Larghetto, c) A<.la"ın 

~~sal, dl Allegro Molto. 22.30 MUzi){ 
(Opera aryal:ırı Pt.), 23.00 Mllzlk ( ca:ı 
1-ıant Pi. ı. 23.4~ - 24 gon ajans hO. 
'>erleri ve yarrnld program • 

p,r.'f'rr:ncr, s.\l>I Tım: 

"' 

S"hzadc ı:ı"t 'l'ıırr.n 
ti::rntrosnnda htı .. 
re Halle Ger" 1 
l\I..\IılX GÜZÜ 

voch·iJ 3 perde. Localar 100. her 
yer !!O, paraui 10 kuruştur. A'i 
1:\ Sere l\fiçe nıryctc gruhları 
--------------------~---
••.:.••1,...···:=-:~··r.···············-······· 
~ N e. c a ·+ i .... P~ .. k·ş· i .. ~~ 
i Di~ doktoru ii 
.! Pazcırılan rııa:ıtl:ı herr.:iln s.ı,ıl .! 
c 9 ılnn abam ıs,:ıo 1n k:ıd ır hı - ii 
~ . . . 

ft lalarıııı k:ıh11) \"C trıJ,l\ İ <'dl'r. :: 

;t .\dre~: Gl:ılrı Tıinrl ınnrl '"' : 
: Tcr<;·ıııc r:ıcltle~i lı • ı '• 1 '' · 1 . 

!::cmr Xo. Jı ııHıa)cnch~ııC'. ~ •• ·~: .. ; 

1 
~I 



~FER 

kitabevi 
D·· un ve t .. 

yarın ercume 
külliyatı 

tio 
ı 1 ' 11 ·20 ikinci ıeri Kr. 

J2 Gorio baba 100 

ı 3 beliJiğin psikolojisi 50 
ı 1 1Ikbahar selleri 7 S 

15 
~llgerek düğümü 60 

ı 6 llaauı killllyatı m 75 
17 Samimi Saadet 
J s 111t..tiıt1k 
19 f 'Oetı)r p ! 

2J lıtı ve fclıcfe 
ıtcvcudu kalmadı 

530 

Jı nu Serinin Ciatı :5.30 kuruştur. 
''llBiıl to i alanlara ;iizde 20 iskon. 

1 2 
:t aııılır. Kalan 4.24 kuruşun 

ba 4 kuruıu pe~in alınarak milte-1 

•i. ~isı ayda birer lira ödenmek 
4~Q ı· 

111 t~te ~ağlanır. 

H X BE R - :Aktam Poıta11 15 
s 

MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

1111u111 · ı 

• ' ' •.; ' 't -.! ' ' ',• • .. • o ~T 

Itri yat Fabrikası • • ucuz mal yapmakla rı Ü rehir.dir 

Kolonyalar 
X ağaız kremler 
Yağlı kremler 
Eaanalar 

Pudralar 

T raf sabunları 
Tuvalet takımları 

Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sabunları 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremi eri 

Açık esanslar, kolonyalar, krenıler yerli va Avrupa n1an1u atı ~atlhr. 

Deposu: Eminönü Emlak Bankası karşısı. 
ŞUBELERi: Beyo~lu, Şişli, Osmanbey. 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında ~atılır 

~; ": ~. . . . ' •. ' ,, 

·." ')):·. ~: : .• ' .: .. : . ·. CJ ~ 
~ -- :.Alı 4 •• ~' • ..... t 

~- . . . < • ~.,. . • ... . . .. 

Saç Bakımı "' 
Güzelliğin en birinci ~~- _ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve aaç döklilmesin 
tedavi eden teıiri mUcerreb bi 

Jliçtır ... , 
1 Yatak, yemek ve çalı§ma o

dalariyle ~lon takımları vcl· 

ha11l ber nevi mobilyalar; 
BAKER (eski HAYDEN) 

1 

maiazalarında le~hir ecil

mekte ve heryerd"::ı ucuz fi. 

at ve müsaid şartlarla satıl-ı 
maktadır. 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVl 

1-10 kitaplık biri oci serı 
Numara Kuru 
1 Safo 100 
2 Aile Çemberi 100 ., 

Ticaret, Banka, 75 t.I 

Borsa 
4 Devlet ve İhtilal ;; 1 5 Sosyalizm 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 işçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta lfışuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı 11 75 

795 
Bu !!erinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek Uzere dört taksite bağla
nır. 

Dün ve yarın 
!tercüme külliydı 

61 
62 

63 

64 
65 

66 
67 

7 nci seriden 
G 1 - 67 • 7 kitap 

Vikontun ölilmü 
Leneit 11. 

Liza 

Evlilik 
Gizli Pamuk harbl 
Bizans tarihi 
Senyolbeos Avrupa 

30 
ı. 

ı. 

201 50 

ı. 

GO 

460 

Vapuriarın haftahk hareket tarifesi 
l 7 Nisandan 24 Nİ&lna l.adar muhtelif hıttlara kalkacak vapur. 
lann isimleri, l<alkıt gün ve rnıtleri ve lcal!mc~'cları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Sah 12 de (Güneysu), perşembe 12 'Cle 

(Karadeniz). Pazar 16 da (J:gc). Galata rıhtımından. 

Earlın lınttın"l - . Salı 18 ele (Antalya), Cumartesi 18 de (tll· 
gen) . Sirkeci rıhtımından. 

izıııit hattına - Salı, Per§cmbe ve Pazar 9,30 da (Uğu::-). Top
hane rıhtımından. 

Muc1anya hattına - Her gün saat 8.45 de. Pazartesi (Konya), 
arı, Perşembe, Cumarteıl ve Pa:ı:nr (Sus). Çar§'amba, 

Cuma (Anafarta). Cumartesi ayrıca 13.30 da {Anafarta). 
Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattınl - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de ('Olgen) ve Cumartesi 20 
de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karabign hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh· 

tımından. 

lmroz hBthna - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhhmın. 
dan. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 1 S de (Saadet), Cumartesi l S rle 
(Bartın). Sirkeci rıht mından. 

izmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımın. 
dan. 

Mersin hattıa-.~ - Sah 10 da (Konya), Cuma 10 da (Tarı). Sir-
keci rıhtımından. 

Not : \'opur cferl~ri h:ıkkında her liirlıi maliım:ıl R!lnğıda lele· 
fon nıırn:ıral:ırı y:ızılı :ıreııtclerdt·ıı •ıllrenilir. Knraköy AcenteliAi 
- K:ırnkö>. Köprilb:ışı T. 42~G2. G:ılal:ı Acenteliği - C.ııl:ıta, De· 
nlz Tir:ıreli Md. Bin:ı!lı allınd.ı T. 40133, Sirket·i Arrntelif:i - Sir· 
1 ,.,.; , .,_,,.,, '< "lnnıı T . '>'>i •fi ··-------------------

IAsipin K~nan 1 
Sizi ~oğuk algınlığından, nezleden, gripten, bat ve dit 1 

ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 
....... ismine dikkat buyurulması •••••I 

OKSURUK ŞURUBU 
"s·rop 
Pectoral,. 
Eski ve yesıi bütün ök. 
silrükleri geçirir, bal 
gam söktürür, bronşları 
temizbr, nezıe v grip. 
ten korur, Jôğüsleri za· 
yıf .. ...ra bilhassa şa. 

,...tilıtj~j"' 
yanı tavsiyedir. 

INCll .... '<ANZUK 
ECZANESi 

~eyoj:u lstanbul 

1 



----

et ahi 50 uruş 

25 Adet Samsun 45 uruş 


