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Reisicumhurumuzun 
Amerikalılara hitabesi : 

Sulhun 
tli11ıetleri 

(n parlak silah zaf erl6rinin 
~erinden çoktur, kıJaJetlidir 
lrıönü, Türk inkilabının asil 

ideallerini tebarüz ettirdi 
~'nrrelslmWıı diln akıam Ankara radyosunda lngillzce olarak 

~;i~~d~Aiman 
~leyhtarhğı arllyor 

llanzigi nazilerden kurtarma talebile yapılan 
V nümayişler resmi bir mahiyet aldı 
arşovada ltalyan gazetecileri 

~ istiskal~ uğradılar 
~ 'rto~ 27 t(A'..A.) - Hariıciyc verilen hususi bir nıüaaade 
~ua"linı general Ganıuz ıindo ,-apı1abilmiıtir. 

Albay 'l'omaszcvıki, gençliğin, 

f cdakirlıkta bulunmağa hazır ol
mae? Jizım olduğunu beyan ctmi§ 
ve töYle demiştir: 

~ tt .'ki ile 'bir sok erktnı lıar
~ ij~lcri ,talebe Lejyonu li
~ ~ "1 Tomauevsld tarafın • 
.,lıııt crsitc binaamda ~anya 
~tdde tertip edflmtt olan bir -il ~~zır buluımıuJlardır. "- Tcr'kedecek hiçbir şeyimiz 
~· barekli tarafmdan (Devamı 4 üncüde) 

Son Havadisler 

AK M POS A~ 
27 Ş U B A T 1939 P AZARTESI iLAN tŞLERt: Tel. 20335 

Italyanılı ispanyadaki 
masrafı. 20 milyar liret! 
Almanya da yaptığı masrafı 
Italyanın ödemesini istiyor 

Franko yalnız Almanyadan 400 tayyare almış 
Paris, 27 (A. A.) - Londradan 

Matin gazetesine bildiriliyor: 
Frankonun pek yakında mahdud 

s:ılahiyetlerle lspanya krallığını ih~ 
ya edeceğine dair bazı §ayiaların 
ısrarla dola~tığı siya.si mahfellerde 
söylenmektedir. 

Pari.s, 27 - İspanya cumhurrei
si Azana dün gece 22,20 de Cenev .. 
reye hareket etm\ştir. 

Azananm kalnbiraderi Rivas Che 
rif, havas ajansmm bir muhabirine 
§Öyle deml§tir: 

••- İstifa meselesi mevzubahs 
değildir.,, i 

Frankonun resmen tanmmrunnı 

müteakip Paristeki lspanya ıefirl 

Pucua Martlnez, bir otelde Ikamet 
edecektir. İngiltere hükilmetinln 
Londradaki İspanya sefiri Azcarate 
için yaptığı gibi Fransa hUkfuneti
nin de sefiri muvakkaten diploma.. 
tik masunlyetten :istifade ettJrme
si ihtimali vardir. 

İspanya. general konsolosluğu ile 
· ( Dnunn 4 ibldltü), 

HABER'in 
Güzel gözler müsabakası 

Numara:.47 KadıkÖY. Neş'e 

0Jnıyucu1antmza dağrt&calom* blWfatlarm kıymeti 800 llrayı 
qJmıaır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal bllfe takınılan, kıymetli ceb 

ve kol saatleri, mnpmba1ar, elblsellkler, istenilen eşyayı alabll

~ek ıalihlyctlnl nmı :!O, 15, 10 llra gibi p~ kıymetinde kart
lar muhtelit ev e,yuı \'fi ıalre. 

IMüsabaka kuponu 
-HABER 

No: 60 - 45 

Müsabakamıza 
. 
ı§· 

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla · 

maya baılayınız 

P rağda faşistlerin 

suikasti 
Bir yahudi mağazasına 

bomba atlldı 
Prag, 27 (A.A.). - Röyter ajansı 

muhabirinden: 

Dün bir yahudi mağazasında bir 
bomba patlamıştır. Bu mağaza, son 
zamanlarda komünist fırkasının ko
operatifiydi. Sehrin tam merkezin· 
de kain olan mağazanın bütün cam 
!arı .kmlmrş ve cam parçalan hava
ya UtffiUŞtur. 

Polis, tahkikat yapmaktadır. 

• • 

Arnavutluk 
ltalya F ransadan istediklerini alamazsa 

Musolininin nüfuzunu korumak 
için ltalya hakimiyeti 

altına alınacakmış 
J 

-ÇERCEVE 

Dışarıya çıkan ses 
Dün akşam radyo hqmda, l'tlrldymıln Amerikayr. ıöaderdlil tes 

demoilnl kokladon, 
Bir nkltlcr codlerlmlzbı p.rktuı garba doiru ~elerlJlo llçtı

ğı cereyan müstesna, garblr. p.rk arumdakl maddi Te ma,nel't cereJUl 
dalma prbd&n. prka doiru oldu. Sanki garb bir dal bap, biz jıle 
c~klerde bir çukur. Göklerin herb&Dgi bir nimeti, uırlardlr o mve
den eteklere doiru bir akıt lı&lbıde bize ulaşabllm11tlr. FUdr, unr.t ve 
ki1Jttlr :almımda; Balkan llDJl'larmı ap.bllmlf bir ses gtillest blle clöke
medlk. .Japoiayadald en kısa boylu çay fidanın& bc1ar dllnya~ içine 
olan garb ansiklopedileri bWın bu cephemizi, (anlatmaya defer bir 
nrlıklan yok) dlyo kaydeder. 

Dlln akıam böyle bir göriiı zavlyealııdea, mcmleketlmbln clıpny& 
çıkarmak üzere hazırladığı aesi dlnlecllm. Amerikan ve Ttlrk nıllli 

maJ'11an talındıktan sonra mikrofona Türk seslnJn. en btiyUk mtlmes_ 
sili. İsmet lnönil geleli ,.e Amerikahlara on1arm c111Ue hltab etti. Her 
~yden en·eı, senelcrdenberl bUtün vatan yilkUnil omuzlannda taşı
yan Şefin, bir yabancı dili öğrenmek yolunda göstereblldlğl genç ener
jiye hayran oldum. İsmet İnönü bes dakikalık hitabesinde, Amerikada 
&(alacak tlhan sergislnln mana \'e faydasını, şu buhranlı saatte sulh ve 
selimet ,nurunu kaybetmemektekl ehemmiyeti, bütün insanlıkta has
ret çekilen Uıtllifsız bir dUnya lhtiyumı, TUrk lnkılibIDJ Ye onun 
memleket içine \'e dıJm& bakış tarzını çerçe\·eJcdl. Peşinden garblı Te 

prkh tebllder lçlııde TUrk malkl şahsiyeti, iki Türk aanatklrmm 
çok nıuvaff&k terf.lbler1yle Amerikalı kulaklara ulaştmldı. 

~ -' - ~ 
Bu suikasdın hükOrnetin faşist 

general Rudolf Gadjayı kabineye 
almaktan imtina etmesinden mün· 
fail olan fa.Şistler tarafından yapıl· 

Dı~nya çikan ses, phslyet pasaporti\ ister. Yamn &&&tin kadro_ 
suna teksll edllen diln ~eki MS, MlDct Şe.ftntn tonlle mllhiirftl, kes
kin bir ıt&hsiyet ce,·herl tqıyordu. 

Şefi, Anaclolnnan en uzak kö~lndeld köyllldcn, dllnJ'Ulll öbür 
aeanc1&Jd yabulcıya kadar ~ ,.e c1ll davalanmm kudretle 1nıcülumt 
görmek ~mlı.dlr, 

''ıt11z:: taTmrıile Şişli mQftfaft?tri f1e ~ş?i ile 1'n11 ttr11Nl40 411t ,.,.._ fafldfo ilair ilünkfı JWYtmtzda 
t•ermiştik. Diin yapılan diğer maçlara dair malumat t•e usimler spor sayfalanmızdadır. Re

simde Şişli,. l'era maçından he>:ecanlı bir atıt,,örülüyor • 
• • 1 

oldufu ıannolurunaktadır. Necip_ Faıl KISAKUREK 
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Çok çocuklu 

ailelere yardım 
Yazan: SUAT DERViŞ 

Bir ub\ıh gazetesinde gu satırları okudum: 
''Altı çocuklu annelere verilmesi mutad alan nakdi müka!htı al. 

mak için burai:bn vuku bulan mür.acaatlan hen.iis bir cevap sel· 
menüftir, ve ilh. • .,. ,, 

Silifkeden gelen bu havadisin başlangıcını okurken kendiken
dime cayri ihtiyart gülilmsd:Um ve ilk cümledeki "altı çocuklu an· 
nelere verllmesl mutad olan nakdi mükUat,, kısmının bir tertip ha. 
tası olarak böyle dizilmiş olduğunu yoksa bu cilırilenin hakikate 
intibak etmesi için ancak !U tekilde dizilmesi lizım geldiğini dil· 
ıündüm: 

"Altıçocu1du annelere verilmemeıi mutad olan nakdi mUk$Jat ... 
:ve ilh . ., 

GQya altı çocuklu annelere nakl:ii bir mükUat verilirmiş. Fakat 
bu mükUatm ıhenüz 'kime, ne zaman ve nerede verildifinl işitrm• 
dim. Uzun seneler beyhude yere bu mük&fatı almak Uzere beklemi§ 
olan çok çocuklu tayııız çiftler gazeteci ııfatiylc bana ıik&yetlerini 
yazdırmak için mUracaat ettiler. Fakat bu mükA!atı dağıtan maka· 
m:n bir gUn de: ''Şu, ıu, ıu insana ıu milklfat verilmittir,, yollu bir 
haberini ne phaan iıittim, ne de bir gazete ıütununda gördilm. 

Bundan dört ıene evvel Mahmutpaıaya çıkan yan yolların 

b·rinıde eüi blr h&nln laf odaaında., bir kadın g~Um. Kocası öl. 
m ş, sekil çocufu ile odaya barınmıı yatıyordu. On para, bir yer· 
ıd~a geliri yoktu. MUklfat almak lçln mUraeaat etmiJ .• 

Geçenlerde yolda kendisine r11geJdim, ıordum: ''Aldın mı 

p~rayı?., dlye .• "Hayır,. dedl.. 

''Çocukların naııldır?,, dedim. Kirli mantosunun, kirli yeniyle 
ıozlerini ıildl: 

"-Bakamadım UçUnU kaybettim!.,, dddi. Hıçkırmaia ba1ladı . 
Y: .. rundın kaçtım.. İki ıene evvel nyıf bir kadın gazetede beni 
& ırme~e geldi. Yedi çocutu varmıı .. Tahta ve çamaırrla bu yedi 
çocuğu ıeçtndirmefe ufraııyormuJ. Koeaeı ltıiımiJ. MUklfat al· 
mlk için mUncaat etmtı. ''Siı de yazınız, belki daha çabuk verir. 
ler.,, dddl. O ıaman ndıncalıım iımiyle ve bUtUn tafıilltiyle onun 
dileğini ve vaılyetinl yasdım. Altı ay evvel kadının gazeteye kadar 
getirdiği çocuklardan UçUne, yolda raatieldim. En bUyU~ü on bir 
yaıla:-mda kadar ıörUnen kızın batında yaralar vardı. Kel mi ol. 
muş, ne olmu? Piı bir yemenl nrmıı laerlne .• Kucafında iki buçuk 
ya~larında kadar bir çocuk yanında Uç yaılannda kaaar bir ba.~kası .. 
Onlar beni tanıdılar .. Km beni tanıdı .. Karde§leriyle yanıma 

tokuUu .• Hatırlarını sordum: 

- Baban iı buldu mu? dedim • 
- Hayır! .. 
- Annen ne yapıyor?. 
:Yaşlı bir inaan ıibi, yilzU hazin bir ifade aldı: 
- öldü!. 
- ölclU mü? Vah, vah, vah. Ne oldu? Nc~en öldil? 
Çocµk: 
- Fakir insan neden ölür? dedi.. Açlıktan, bakımsızlıktan t.. 

P11 çocuk ıdofurdu .. Yedisine baktı.. Komşular ciğerleri çü-rüdU, 
dediler ... 

- Size mllık&!at verilsin, diye gazeteyle yazwştık, mUkUatı 
aldınız mı?. 

- Hayrr, dedi. 

Bir ıene evvel bir çok çocuklu iki baba gazeteye kadar gelip 
beni aldılar. Xumkapı.d.a daracık birer odada besleyip büyüttükleri, 
'°cuklanru bana göıteıt.Jiler. İ§sizdiler. tı istiyorlardı. Mükafat 
bekliyorlardı •• Uç ay evvel onlardan birini ıardilm.. HfilA ne kcn
aiıine, ne de komıusuna muavenet edilmemi§ oldufunu ıöyledL 

Cevaps1% ve netkesiz kaldıklannı gördüğilm müracaatlar bu· 
:rada sayamıyacağım kaliar çoktur. 

Esaeen bir defalık, bir nakdt mtı1rafat çok çocuklu bir aile için 
ti.ddi bir yardım delildir. 

Fakat hayatta hiçbir baıka yardım ümit etmiyen faktr insan. 
lar, bu yardımdan çok tey bekliyorlar. KüçUk bir ifporta için 
hatta bunu ıermaye yapacaklarını ı<Syleycnler ide var. 

Eğer '1>8yle bir mUkifat vermek karan varaa bu milklf atı ıahi· 
C!en verelim .. Efer bu mlik!fatı tevzi etmek için ayrıtmıı bir para 
yo'ksa, bu mUklf atı dağıtmaktan aarlınaıar edildiğini ilin edelim. 

Bu ıibl teYlerde cldcllyeti esas tanımak bilmem daha doğru 
olmaz mı?. Suat DERViŞ 

Taksim-Harbiye yolundaki 
ağaçhkh kısımlar 

Taksimle Harbiye arasmdakl yo
lun ortaamda.ki ağaçlıklı ktsm.m 1kJ 
ııene evvel kenarlarına taflan dilin. 
miş ve sonra bunların ezilmemesi i· 
çln iki taraflarına da dikenli tel çe
kilmlşti. Belediyenin Edirnekapı • 
Fatih, U.lcli - Aksaray arasmdnkJ 
yollarda da tatbika karar verdiği 

bu şekil biraz sonra her nedense 
değiııtlrllm.lf, ta!lanlar biraz daha 
d~ tarafa alınmıştı. 

Belediye, btltllıı bunlardan sonra 
•eno.n tatlan, ortası bir taşlık olan 
buralardan halkın tAyıkiyle istifa • 
de edemediğini, halbuki bllhasaa a
ğaçlık yerleri az olan bu civarda bu 

yolların halkın gczlntWne ve göl -
gclcnmcsine çok yardım ettiğini nn 
zarı dikkate alarak yeni bir knrar 
vermiştir. Bu karara göre burala· 
ra. bltumlu beton kaldırım yapıla • 
caktır. İlk olarak gene Taksimle 
Harbiye arasında tatbik edilecek 
bu ~ekil mart bnjimda yapılmağa 
b:ışlanııcaktır. 

Fatih, Edlrnekapı ve L!leli- Ak
-..ay arasında da bllA.bare bu ae -
knde beton kaldıran yapılına.ar verl. 
len karar fktrz~ındandır. thı ııu • 
retle bu ağaçlık kısımlardan halk 
yamı çok istifade edecektir. 

HA B E R - :Akıam Poıtr.ısı ' ~7 ŞUBAT - "1939 
.======================================= 

Evvelki gecı Perapalas salon lamıda lstanbtll halkevltrl balosu • Baloda genç kular tarafından zeybıle oyımlafı da oynanmtı1'' 
çok neşeli ve ctlenceli olarfk saba lıa kadar devam etmiştir.. Yukarıdaki resimler baloya i~tirak ıdınltrdtn birtr grupu gösttri!!, 

Misafir İngiliz 
Generah 

şehrimizde 
Bu akşamki trenle 
Belgrada gidiyor 

~~~ 
Balkan hekimleri 
bombardım'anları 

takbih ediyoı; 
Kin, ~~inı 

zulüm de 
Ge~eıı sene-'§ehrimiz.de toplan.an 

Balkan Tıp kongresinde, Balkan 
hekimlerinin ıuln yolunlda çalııtık 
lıırının bütün dilnya hekimlerine 
bilidirilmesine karar verilmiıti. 

Bu karar, bütün dünya hekim· 

tevlid eder, 
intikamı ... ~-

"" lcrine son gU.-ılcrde gönclcdlen ve 
''Balkan Tıp kongresi Türk, Yu
nan, Yu~oslav, Rumen murahhas 
heyetleri reisleri,, imzasını tE.Jı· 

rak ve "sıhhi g.ehirler,, projetinin 
muhtasar bir şekilde dahi olsa he· 
nUr kabul edilmediğini ve 1cimyevt 
harbe karşı sivil halkın müdafaası 
hususun.daki &ayretlerin 1imdiye 
kaldar semereıi.ı ve ancak proje 
halinde kaldıiını ve en nihayet 
zehirli gazları meneden protoko. 
lun blitün memleketler tarafından 
henüz tasdik edilmeditini bildi · 
ğinden bilumum milletler doktor· 
larrna müracaatla cfk!n umumiye· 
yi ikaz etmek ve harekete getir. 
mek hususundaki vazifelerini ifa 

etmelerini riı;a d:ie,r. .. 

fnı;mz grnt-raU "' mlltaaııcları 
Wııafir ln3iliz generali &auman 

Nesblt bu sabah aaat eekiz.l kırk 

geçe Haydarpaeaya muvasalat eden 
ekapresle ıehrimize gelmin bulun
maktadır. 

İngiliz generaline, deniz kurmay 
aubaylıırımızdan blnbaşt Az.lz refıı

kat etmekteydi. General istnsyondn 
asken mera.!imle kar§ılanmış, lngL 
liz sefaretinin motörUne binerek ls
tanbulıı geçınlş ve Perapalaa oteli· 
ne gitmiştlr. Misafir general, bugUn 
eehl.tde kma bir cevelan yapacak, 
akuaznki Scmplon eksprcsilc BcL 
grada mUtcvecci.hcn ~chrimlzdcn 

nyrılncnktır. General Bclgradda lkt 
gün knldıktan sonra Londraya dö· 
neccktir. 

Anko.ra, 26 (A. A.) - İnglltı 18-
tlhbarat dairesi mUdUr muav1ni ge. 
neral Beauman Nesbit yanında 

mihmandarları deniz blnbauısı Aziz 
ve İngiliz ıe!nrcU ataşemillterl ol· 
duğu halde Etnografya mUzeEinc 
giderek AtatUrk'iln tabutu lSnUndc 
eğilntlutir. 

--o--

Yanan kadm öldU 
Evvelki gUn Kum.kapıda Tekke 

ııokağmda 5 numaralı evinde gece 
elindeki cigara ile uyuyan ,.e tutu
şan ve yatağında lililm halinde kur
tarılan 60 ya§larmdıı Şadiye, Hase. 
ki hastanesinde ölmU§tilr. 

--o-

Silivrililer 
Orta mektep 

binası isti~ orlar 
Silivrililer kazalarında bir orta· 

mektep binası in~sı için 40 bin lira 
toplarn15!ardır, bu p:ıra inaşata ne· 
zaret edecek mimarlara vcrilccc!dir. 
Silivrililer aynca inşaatta kendileri 
de çalısacaklardır. 
Ma:ırif müdürü Tevfik Kut bu· 

günlerde mimarlarla beraber Siliv· 
riye gidere.'t tetkikler yapacaktır. 

yan bir tebliğle bildirilmİJtİr. 

İspanyolların Franko ve ml\tte· 
!ikleri, Çinlilerin Jap.>nlar tara
dan bombal:ınıp öldürüldUkleri §U 
sırn.1a bUyük bir ehemmiyeti olan 
bu tebliğ §Udur: 

''Beşinci tıp haftası münasebeti. 
le İstanbuMa toplanan Balkan 
Tıb Birliği, topye1d1n harbin açık 

Balkanlar Tıb Birliği, tehlike· 
nin ya'kın olt~ufuna '+'e bôyl-e bir 
facianın galibe dahi bir menfaat 
temin ed~miyeceğinl tebarüz ettir
mek ister. 

ıtehirler sakinlerine hazırladığı Bu şaşmaz hakikati herkese tel .• 
mülhit cefaları ve her tUrlil müıte- kin etmek lazımdır. 
rek müdafaa tedbirlerinin ademi Kin, kini tevlid eder. zulüm, 
mevcudiyetini nazan itibara ala· intikamı ... ,, 

Sinemada cıgara 
biri mahkum 

1 

ıçen 

oldu 
30 Lira para cezası verecek ve 

bir ay hapiste yatacak 
Ömer Yılmaz isminde biri dün 

Çarşıkapıdaki Azak sinemasında 

cıgara içmeğe kalkmış. yapılan si· 
kayet üzerine lrfan adında bir po· 
lis memuru da kendisini dı~an çı· 
kararak bir lira para cezası kesmek 
istemiştir. Fakat Ömer para cezası· 
ru duyunca memura: 

Cigaralarımızı taklit eden 
Suriye rejisi 

Surire reji idaresinin Türk cıga· 
ralarmı taklit ederek Amerikaya ih· 
racat yapması üzerine hariciye ye· 
kfilctimiz alfikadar devletler nezdin· 
de teşebbüı;Ierde bulurunustur. 

Llıbnarla, Fransa ve Filistinde 
bu cıgaralnnn müsaderesi isteruni~· 
tir. 

"-Vay sen benden rü'vct istiyor 
sun ha!,, diye bağırmağa ba~amıs· 
tır. 

Dün nöbetçi cürrnüme§hut mah· 
kemesinde görülen bu davada Orner 
bir ay hapis ve 30 lira para cezası· 
na çarptınlmı~tır. 

Eski Adana Valisi 
An karada 

Adana 27 - VekAlet emrine ruı· 
nan Adana valisi Tevfik Hadi Bay· 
"31 dün Ankaraya harek~ etti. Yeni 
vali Ali Hıza Çelik diln §ehrimizt' 
gelerek vazifesine ba~ladı. Tevfik 
Hadi Baysal vilayet ve partideki 
arkada~lnrma veda ederken demiş
tir ki: 

1r On 11:C lrD Cll M CB "- Cumhuriyet fazilet ve haki· 
kattir. Ben milli sefime ve partime 

o r kes'fcra şe'f D bağlı bir adamım.,, 

Haliç vapurları 
idaresi 

• 
Belediye kendisine devrı 
için muracaatte bulundd 
Belediye Haliç idaresinin kenditİ 

ne devri hakkında iktisat vekAle 
1 mUracaat etmişdir. Es'ki §irket h 

sedarlarından bazıları idarenin 
lediyeye devrini istedikleri . h~:ır 
diğer bir kısmı buna razı olınan-
tadır!ar. 

Diğer taraf tan belediye, Halici;. 
teınizlenmesi i~i etrafında da te°'·ti· 
ler yapmaktadır. Knğıthanede11 't· 
haren, gittikçe dolan SOtlUce ~e bil' 
yüp sahillerinin ternizlernnesı ı-01· 
yük bir paraya müteyakkif gö 
mektedir. 

Sirkeci gar 
meydanı 

Son kısım istimlAk mua
meleleri de tamamlanıyor 
, Sirkeci garınm etrafının aç~ 

için, mimar mUtehassıs proetuıı ~ 
mUtaleaııı alınarak, mUstakbCl 1 .. 
hir pllnm& uygun bir eeltildC ~· 
pılmakta olan yıkma ışı sona c • 
Ur. llk plinda bulunan Macar .ı;, 
at makineleri eirketi binasının eJ 
kısmı da bu hafta içinde UlllAJI' dl 
yıkılacaktır. Bu binaların arlt~rıı· 
devlet demlryolları idareli ~ 
dan yaptırılmakta olan nıağaıl' ıı.. 
depoların i~aatı ikmal cdilnlek ~ 
ıere oldufundan arkada kalaJl 
yeni binalar meydana çıkacaktır·..,. 

cadd' ... Yeni vaziyette Ankara et• 
nin gnr önUndekl bu kısQ\l 36 :de" 
reye çıkmaktadır. btaıyon cil ıısıJf' 
tıl de gene 36 metre olarak açı 

tır. rtP 
İkinci knırm olarak garın ~· 

kııımını kapatan binalar da 11 a1JS" 
!Ak edilip yıkılacaktır. Bu biJl 

belediye latlmllk edecektir. ~ 
Ankara cadde.ainln bu k tıbel 

36 metreye çıkanlma.IJ, ınlll~desf• 
eehir pllruna göre Ankara ca çıl• 
ıılrt kA.mUcn 36 metre olarak :tit· 
'rnası için ilk adımı tegkil edeCe ~ 

:tkincl kısmı fnaaat taınazııll\Jl " 
tan sonra ıann etrafmdald pat 
maklık da kaldırllaca.ktır· 

--o- '" lnebolu vapuru kazasın 
muhakemesi 

tıa• 
İzmir - lımir körfezinden ~ 

tan İnebolu vapurunda bOtulisttıı' 
culardan Alinin varisi otanN'~· 
bul polis memurlannd~n d•'""' 
dinin açtığı şahsi tazrnınat yiı ce' 
nı nakzen tekrar gören. T;:setf!Sll" 
za mahkemesi bu talebı 

tir. . nk ıoao 
Birinci davada Denızba ıınuıtıl• 

lirayı ödeme~e mahkfun ° 
bir --o-

Şeker Şirketinin 
senelik kArı ı1 

. ınatorıı' 
Ankara, 27 - Verilen anoııidl 

göre Türk eeker fabrikalatl cı bi' 
sirk.etinin bu seneki kaz~~rd•f· 
milyon altı yüz bin lira ~~ il tol" 
Şirket umumi heyet isalt güt1 
lanacakta. 
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~daic' -
Nerede okutalım 1 
(l AZETESININ dünl.:ü başmaka
~İl /~sinde M. Zekeriya Sertel, 
~ta• tın Almanya'yıı, Amerika'y:ı, 
S!ı~ ~Önderilen gençleri kay
t~ ızı söylüyordu. Rusya'yı ne-
' ' •klına getirmiş? bilrniyorum: 
!ıft11; ilencin, ailesi nya de,·lel ta· 
~il an, okusun diye i\loskova'ya, 
~ ~rad'a gönderildilini duyma· '°r Zekeriya Sertel'e göre, Ame
' ~ ilden Türk gençleri "duygu 
~ lince itibarile kozmopol.il ,.c 
S,>'etçi., oluyor, Almanya'ya gi
~ e ise Alman milllyell)erverliğl, 
S 0 rnemlekcti şimdi idare et-

:lanıarın ideolojisi aşılanı:ror
~? Unlar yalan delil; ama ne ya-

ıı.,rik • >'eıu a Ya veya Almanya"ya git-
t iıı er arasında da "kozmopolit 
'il lıi,sanıyetçi", yahut koyu Alman 
~J>erveri olanlar yok mu? Bu 
~~iZ ;ııe nice kimseler tanırız ki 
~,tı, b iirk mekteplerinde okurluk
~ le auıı hudutların öte tarafına 
"1111~ ;rnedikleri halde, Adeta kor
~ellecek bir Alman, Fransız, 
• t ııe ~ıı .hayranlılı edinmişlerdir. 
~ .ıırnalcilik imanı ile, Latin 
'ı tGrJ'n hiçbir kıymeti olmadıtı-

ıı Yen; yahut Fransızların ba
~ hı t~ri):ıtına kııpılarak Almanla-

" t ir ıey y:ıratıımıyacaklarını 
~ •den adamlar içimizde u mı-

~ diinyada muhtelif fikir çar
~ ~bırıe vardır; muhtelif milletler 
~"llır rı ile irfan yarışına çıkmış
)~· ~ürkiye' de genç, ihtiyar okur 
~ rke$in bunlara az çok allka 
-. ~esı, hazan birine veya 6telr.1-
t '-~ larlık etmesi tabiidir. Ame
IJe '\; ll. Zekeriya Sertel'in tabiri 
~ 4ınop0Jit ve insaniyetçi., ola
l~~anya'da da az çok alaman
S 'l'iirk gencinden bu cemiyele 
~l~lecei}ini zannetmiyorum; 
~ oğrendikleri elbette bun-

11 ı.- ~aret kalınıyacaktır. Girece
~ıta )1 idare edilmesi şartile bil
'"'letitııleınerelerini verir, 6teki fi· 
'ıı b de kendine saklar. 
~ llltlnkil halimizde çocuklan
S.~sil için, Avrupa'ya veya A
~ )a ıöndermeite mecburuz; 
~ b~~larda öjrenilen birçok ıey
tı:"llt ıın memleketimizde öi}renilS henıız imkin yoktur. Oralara 

'- ~llı;lerin, bize yarıımıyacak, 
~il do~ru olmıyan birlakım 

'"' döndükleri dolrudur; hal
... :'._. d tdan daha ehemmiyelli mah-S' 'ardır: Avrupa, Amerika 
~ili görenler artık bizim ha· S. ~beğenmiyor, burada sıkılı

il e ):IJ>alım? bu da zaruridir. 
burada bir nevi rahatsızlık 

~ının, sinirlenmelerinin fay
' i olabilir. Zaten Alamanya' 
~~ la'da, Anıerika'da okudııkla
~ t tncınleketc milll hisleri hiç 
..:_~dan dönmüş Türk gençleri 
tı.'..""'1ı ildir. HattA, dikkat ediniz, 
'ı...: bir Avrupa hayranlıjı.göste
~ .\laman nya Fransız nıilliutl· 
'-.. Olanlar arasında Avrup11°)'R 
t.~ litrnerniıler, oralarda o 

Olanlardan daha 
eİ.ı "eaelA Fransa'ya giden ve o

diyeue okuyan bir ıenç, 
bhaYatı hakkında, memlekette 
ll~t ıençten daha dotru fikir
~ii için, ham bir A,·rupa 

faıte • ham bir Fransız hayr:ın
tıniyor, realiteleri daha i)'i 

ile}~ Alanıanya'ya ve~ a Fransa
~'>' de oradan 1'ovu bir Ala-

1' clG 1 Fransız milliyetperveri o-
bft llenlere ıelince, memlckel

llt... '1lı~ın:ımı, olsnlar o fikirleri 
~lı. Jeeek olduklarını iddia e· 

?c. ~it 
~riya Sertel Tilrk ((ençlerl-
~si nya'ya, Amerika")'a ıön

d ili istemiyor. Fransız irfa· 

0 
a Pek baz eımediAini bi 

... halde ('Ol'uklarımızı, bizde ··•e . . sı ıımdıllk J.::tbil olınıyan 
ııı, edinmeleri itin nereye ıön

... Den de bunu, l\I. Zekeri~·n 
3': "ereceği cel ahı bilmumiııim 
~ ~l"tı)orum. Hiç şüphesi; ki 

lcslu<te kendisinin idirresi 
~ lı :ın "!imler heyetinin her 
ıldarı su ıll~re cc,·ııplar sü

okuınunuı, bılgi edinmek is-

mevzu 
ALTI yqmda Klira Slrkeclde tramvay altında, U y..,..uı. 

Blfat Kadlrp4a kamyon altmc1a parta pa~a olarak can 
\'erdiler. 

Tramvay, otomobil , .e otobüs~n Türkiye smırlarmdan girdi. I 
il tarihten bugüne kadar ''kaza" diye ''asfetmek htMlifmb fa
clalann bir lıtatlstlğlnf yapsak belki e'' ba.'m~ büyük, kü~ttk bir 1 
felllet '"ef3 her sokaia bir facia isabet eder. f 

Kaza, memul \ 'e mttntuar olmıyan, ender bidlselertn acbibr. ı 
Her gtln birkaç böyle elim, tüyler ürperten ölüme, ıehrln 

slnlrlerlnl ,.e sttkônetlnJ ıstırabla ihlal eden ağır yaralamnala- J 
n 11a.hld olan bh lstanballular, hlli bu ramıerre hidlselerl ka.. 
za dlye ifadeye tah~ıyoraz. Bunlar k:ıza dei,11, "ehrin mUcllfm 
mukadderatıdır. 

Ele.ktrlk tell kopar, bir ,·eya birkaç \·atanda,, kömür olan· 
rlr: apartmıan ra:tılır, batalı plinm seyyiesinl yıkılan yapı altın
da bir-kaç \-atan:ıa, can ''ererek çeker, ednden ı:ıkıp, bir da,·a.r 
altmda kalarak C\inc döncmtyen 'ine günahsız birkaç ,·atandaı 
olur. 

Mektepten çıkan yanuııun, kanlı cesedi c,·e döner, hasta.. ı 
neler k11aıedelerle dolar, can kurtaranın acı feryadmı her gtlıı • 

birkaç kere l,Aden ıehlrllııln, dalma bir feci öUlm lhttmaH, tehir : 
içinde emniyetle ~uma mi.nldir. Nakil nsrtalan halla bir- i 
gulyabani gibi llrkütilr. Nasıl korlmıum, nasıl ürpennesln ki 
her gtlıı hpanya faclallma, Çln feliketlerlne acmıadan önce ldl· 
çtlk, Yatlı, kadm, erkek bir nya birkaç \-ataııdaşmm feci öUl. 
mlİııden elem duymak , .az1yetindedir. 

1 

Bunlara kaza değll, seza demek gerektir. 
Bir ayalı taht& bir maili ko~aya l~rak eder mi hiç! Bir 

lm& okuduğunu iddia edeblllr mi? 
Ve böylece, İstanbulan bugünkü yollarmda, sokaklarmda, 

caddelerinde nakli vurtalan ııehlr sürat :rekoruna larmağa kal. 
Jo,ırlar mı lalı; f 

Freni tatmaz ,·urtalamı, lrlllafakh gtina.Mız, masum , ·atan
datlann ceeetlerl üzerinde ıeyrilsefer etmesine ne zamana ka
dar gös J1llD&C&iız f 

HUr vatand&tlarm evinde olduğu kadar yol U7.erlnde de ha. 
J&t mualyetlerlnl temin için kat'i tedbirleri ne zaman alacağız! 

Altı Jaflllda Kl&ra, 12 y~da Rlfat, mekteb y:n-nılarmm 
muhat oldaldan ölüm tehlikelerinin en acı ömeklerldlr. 

Fakat h kaza decllifmh feci hidlselerln kurbanlan yalnız 
~aklar deiU, yediden yetml~e kadar her vatandqtır. 

Nakli nııtalarmm pllkalanndan iinee, et meselesinden ev. 
Tel, ıu derdinden mllhlm, imar pllnmdan üstün, bu her gtlııttn 
normal Dealan gibi tea.htlr eden kazaların hakikaten '700 bin 
nüfuslu t.tu'bal için ender vukuatın haline indirilmesi liznnclır. 

ÇocaJdama nakil vurtal&rma asılıp, bir sarsıntı ile altlanıt• 
da can vermelerinin, dar sokaklardan ferman göturllr gibi çıkıp 
giren vurtaıann altında \'&tandaşlarm parçalanıp ölmelerinin 
telalrde kaza lmıl altında Üyat emnfyetlnl llılil edecek bittin 1 
, ......,_,&e'-=MI illa allı~ t~erla mtleaclelqe 
b&§lamaın ve bu mttcadelec11ııde insafsız olması gerektir. 

Bir tramny, bir otomobil, bir otobüs satmalmabl!lr, bir da
var yeniden yaptınlablllr, bir apartmıan inşa olnnablllr. Paraya 
mitt8"akluf her ıey \ilcada getlrlleblllr, aır.a, bnnlamı altında • 

can ,·eren bir valandaf JUldeıı imal olanamu n bir tek rtlrk 1 
bitua k maddeleıta u.tlnde bir kıymettir. 

-··--··----·····---··· ................................ ". 
Maaşlarını almak 

istemiyenler de var mı ? 
Maliye vekfiletleri zat maa~lan 

sahipleri hakkında yeni bazı karar
lar vermiştir. On seneliklerini ken
dilerine yapilan tebligata rağmen 

almıyanlarla almaktan istinkif e
denlere polis vasıtasile paraları al· 
malan bildirilecektir • 

Buna rafmen gene alımyanların 
paraları emanet olarak saklanacak 
ve beş senelik müruru zaman müd
detinden sonra hazineye mal edile
cektir. 

tiren bir Türk ıtnclne pekAla kMi 
gelecelU kanaatindedir. O genç, bilgi
sini daha genişletip de Zekeriya Ser
lcl'in idaresindeki büyük Alimler he
yetine dahil olmak istiyorsa, bunun 
çaresi ,·ardır: l\f. Zekeriya Serlel'in 
çıkardılı ansiklopedileri alıp on ku
ruşluk kitaplara da abone olsun ... 

Nurullah ATAÇ 

Emlak bankası 
• • 

nızamnamesın-

de tadilat 
Banka hissedarları 
fevkalade içtimaı 

çagırıl dılar 
Emlik ve eytam banka.smm, ban

kanın kuruluş maksadına daha uy. 
gun bir ıeki! alması Jçin esas nl • 
zamnamesinde bazı tadilit yapıl -
ması takarrür etmiştir. Bunun için 
banka heyeti umumiyesi martın 

yinnl dokuzUnda Ankarada fevkala
de bir toplantı yapacaktır. 

Emlak ve eytam bankasmm mar
tın yirmi dokuzunda Ankara.da esa. 
sen alelade heyeti umumiyesl yapı
lacaktı. Nizamnamenin bazı madde
lerinin değiştirilmesi için ayni giln
de fevkallde bir toplantmm yapıl. 
ması takarrür etmiştir. 

Karga eti 150 kuruş 

ikazlara rağmen 
bu sergüzeşte 
atılacak mıyız ? 
Nevyork sergisine müzelerimizdeki eşsiz 
hazineleri göndermek büyük bir hatadır 

Türk müzelerini korumak mevkiinde olanların 
evvel bu mevzu 

cevap 
etrafında 
vermelerini 

bir an 
bekliyoruz 

Yazan: NIZAMEDDIN NAZi F 
Tilrk ıanat tarlhlnl en et1iz vul- ca veaikası mevcuttur. Llkin bu ve. 

kalanndan mahrum etmesi mubte- sikalardan en buitini, en u tıy. 

mel bir sergilzegte atllmafa hakL metli olanını dahl elden çıkarama. 
kalen karar vermil bulunuyor mu- yız, 

yuz? Elden çıkardıkla.rmı.u Wi de fil 
Nevyork ıerglalııe gUzel aanat midir? Biz o millet idik ki daha o

hazinemizl göndermek hatuma, nL tuz yıl evveline gelinceye kadar her 
hat surette saplandığmızı gönül ka- :ıile ocağımız bir milze)i andırırdı. 
bul etmek istemiyor. Hayır? Biz bu Nerede o evler? Nerede o evleri 
derece ihtiyatsız fntl&lllar değiliz. dolduran e3ya? 
Biz salim dil§Unceden mahrum bir Hepsi gittL Hiçbiri kalmadı. Şim
cemiyet değiliz. Bununla beraber di •ehrin ötesinde berisindeki bir 
gazetelerimizde böyle bir- hareketi kaç kırtipil antikacı dükklnmm ö. 
beğenmeyen, doğru bulmıyan .U- nUnden geçerken hepimiz bir Ame
tunlar en ufak bir cevabla karflla1- rikalı seyyah alakasiyle vitrinlere 
mryor. bakıyoruz. Ve gururumuzu, zevk!. 

Neden! mizl ancak mllıeleri doldurutumuz-
Nevyork sergiainln hazırlarutmda la tatmin edebiliyoruz. Bu zevkten 

kendilerini böyle bir hataya dUı- kendimizi mahrum edemeyiz. Bu 
mekten alamamış olanlar TUrk ga. gururun mllyqnda birini feda ede
zetelerlnm irladlarmdan mUatağnf meyiz. Gönderemeyiz efendiler, 
-~Jemeatar. ~Ölld~ 

Soruyorwtı: Ganderemeylz. Amerikaya mbe· 
TUrk sanat hazinelerinin en eş- terimizden bir ZJmık g5nderemeylz. 

siz eserleri müzelerimizden kaldın- Alakadarlardan, gönderilmiyeceği • 
lıp, gemilere yUklenip Amerikaya ne dair bir an evvel teminat veril
gönderilecek midir? Gönderilmiye. mesini istiyoruz. Sergi heyetinin, 
cek midir? müze mUdUrlerinin ıUki'ltlan beyhu-

Gazetelerln devamlı lrpdlannı dedir. 
Nevyork sergisinin mukadderatı U- Siz bize yabancı değilsiniz, biz. 
zerinde mUeulr- olanlar null kar_ densiniz, bu millettensrnız. Bu e1er 
şılamrılardır? Fikirlerinde mrar e- ler bizim olduğu kadar sizindir de. 
diyorlarsa bu hali bize naaıl haklı Fakat kim olursanız olunuz, ne O· 

gösterebilirler? Israr etmiyorlarsa, lursanız olunuz bizim gibi dll§Un
vazgeçtilerse efkirı umumiyemlzi meğe mecbursunuz. Zira biz doğru 
bu büyük müjdeden niçin mahrum düıünUyoruz. 

etmektedirler? Birkaç gUn evvel Asım U.s, yirmi 
Şu cihet malüm ola ki: gün evvel reaaam, bugiln ben, ya-

tilD bu kıymetleri Amerikalının evi. 
ne, burnu dibine götürüp koyduk· 
tan IOnr& o Amerikalıyı İltanbula 
celbetmek için hangi vaaıta.ya mU. 
racaat edeceksiniz ? 

Nevyork sergisi nedir? 
Bence bu sergi bize, muuır me

deniyetin çocuğu oltı§umuzu izah 
etmek fmsatmı veren bir serıtdir. 
1937 Parüı sergiaine i§tirak etme
yifimiz Nevyork sergisine bir kat 
daha dikkatle qtirak etmemiıJ, L 
mirdlr. Bu aergilerde propaıanda

nm ihmali eahdir dem.iyonun. Pro. 
paganda yapmız. Fakat propapn· 
dada aaıl olan ıey "'binnetice kir 
temin etmek., tir. Aatar yUznnden 
pahalı olmamalıdır. 

Türk mllzelerini korumak mevki· 
inde olanlarm bu mevzu etrafında 

bir an evvel cevab vermelerini bek. 
llyoru.ı: 

Gllael IU&t tarlhlmlaba balılıı.ele· 
rlnl, denizler qırı lllkelere gönder. 
mek niyetinde midirler! Biz bunla· 
rm hududlarmıız dıfma delil, hat
t.A. mllze kapılarından dıpnya çıka.. 
nlmasmı doğru bulmamakta mv 
ediyorus. 
Hayır! 

Bu e.aerler'Nevyorka g3nc!erllml
yeceklerdir. Gönderilemezler. 

Sebze 

Nizameddin NAZiF 

hali yakında 
açılacak 

Bu memlekette kllçUklU bllyUklU nn diğer biri size hep bu diltllnee
herkes tariht hatıralar üzerinde en yl tekrarlıyacaktır. Zira Türk mil. Vali ve belediye reill Li'ltfl Kir • 
titiz dikkat ve itinayı muhafaza et- Jetinin kilçUklü bllyUklU, içli dıtlı dar Kereıtecilerde yeni yapılan .. ~ 
mektedir. Yenicamiln kemerinden bUtUn menfaatlerinin bekçill olan ze halinl tetkik etmifU. Bu tetkik. 
tutunuz, askeri müzedeki binlerce gazeteci bu doğruyu aezınlı ve bu ler sonunda, ihtiyacı hiçbir 'f'eç'bJle 
kılıçtan herhangi birinin kınk kab. doğrunun tahakkukunu gaye edin- kal'lılamamakla beraber, bu haUJa 
zasına kadar... miştir. Hem Amerikaya bu eaerle.. 1 nokaanlarmm lkmallle açılmaama 
Başkası yok çilnkil ... Bunlardan ri niçin göndermek lııtlyonunuz? karar verilmi§tir. Halin içindeki u 

herhangi birini milyonda bir ihti- Bunlar, bir bllyUk milletin fnce zev- !alt yolun da ikmalinden sonra bal 
mal ile olsa dahi yine tehlikeye a. kini ve bir tarihi iıpat eden de- açılabilecek hale gelebilecektir. 
tamayız. !illerdir. Amerikada bu tarihin ve Yeni sebze hali tek Jı:atlı olduğu 
Başka yerden değil, ıu Amerika- ' bu milletin ba delillerden mUıtağ. için hiç değilse yanındaki meyva 

dan ibret almalıyız. Orada bir tarih 1 nı bir töhreU olduğuna niçin inan. hali gibi belediyenin bqma tami • 
yaratmak için dünyanm en bUyUk 1 mıyorsunuz? ratiyle mütemadi bir derd olımya• 
manasızlıklannı derleyor topluyor. t I::ı.lch ki bu eeerler, turistik me. açabilecek hale gelecektir. 
Bizim koskoca bir tarihimiz var ve raklan üzerimize tahrik edecek va-I Meyva halinde .ille defa guete • 
bu tarihin mllzelerfmizde milyonlar- sıtalar, vesilelerdir. Bunlan, bil- mlz tarafmdan, bundan ild sene ev. 

vel ipret edilen tehlikeli vaziyet il· 

Bir kazazede neden çocuk 
hastahanesine kaldırıldı ? S ON &tlDJerde bazı yerlercle kargalar 

pek eoialnnı. Ba itibarla müca
dele mükellefiyeti konmDf. 18 yaşmdan 50 
ya,uıa kadar \'e maUil otmıyan , .e meıru 
mazereti bU.laıımıyan her ,·atandq, mUca. 
dele memvlarma ya 4 karsa ba.,. getir· 
mele VIJ&)tat bir karla )'Ulllmtası n bir 
karga 1tqı getlrmete meelNır lulaunıftır. 

mllcadele mWıellefiyetlnde bulanan 18 eten 
50 ye kadar ntantlatlara haraç mezad aa
tacaklar. Bu karga mlieadeleal deiU, kar. 
ga yetlııttrmo ~\'iki olsa gerek. 

M ECtDtYEKÖY'ONDEN kalkan bir 
tram, ·ay Fransız hastanesi öııliııe 

gelclljl zaman '75 ya~mda Sofi adında bir 

kadmcalru çarparak hurdalıalJ etmlı, ka.. 
clın Şlıll çocuk hastanesine kaldmlımJ. 

zerinde o zaman na.zan dikkate a· 
hnmadığmdan çatlaklar daha bil -
yUmUş ve halin bölme tasan kay. 
mış, konulan desteklere rağmen 
bUsbUtiln biriblrini brrakmUI için 
ancak bir santimlik bir yer kal • 
mıııtr. Belediye timdi bu tehlikeli 
!umım tamirini yaptırmaktadır. Ma 
amafih halin denize doğru g5kmek· 
le olduğu muhakkak bulunduğuna 
göre ilerde halin alacağı feklin nı 
olacağı şimdiden malüm deflldlr. 

Oetlrmlyenlen:len S Ura ceu aJmacü. 
tır. 

' brp S Ura. Bu •eeaJtla bir karga 
'75 karat ediyor demelıtlr. Bir tanktan, 
bir lllaG1eB daha ytkılek deler alan bir 
brga, Jar11D kilodan fala ıelmlyeceğlne 
cönı cle. kaPp etinin ldlonııa 150 lnuat 
narll lıieu.lt ohayor. 

• tenlt altında ltshlere lf, parasız. 
lua ıen·et kaynağı ~ıkmış demclrtir. Şhn. 
dl herkes karca 7eU,tlrlp, teksir ederek 

Haydl eelebler, koyan be9Uyecejlnlze 
karga üretip mtleadele mmt.ablanu ile\'• 

kedin! BagUnlenle kargadan rehberi olan 
bal tatmaı gibi parmak yalıyaeaktll'. • 

*** 
Bir dil örneği 

A
.JA.~STA Balkan koaferullDla alt 
bir Romc• gazetesinden yapılan ik

tibastan bah10laaurken töyle bir cümle gö. 
rWdU: 

"Nekadar llizumlu ldllitt gösterir.,, 
Bu dil örneil de ajana cdeblJatı olsa 

gerek. 

Kaza, Fransn hastanesi önünde oluyor 
da, kazazede aeden çocuk butaanlae kal· 
clınlıyor dlyccekslnlz. 

Burada iki büytik mua mlbul~: 

Eneli; 7etm1tten IOIU'& lıısu tekrar 
eocakhaia iner. '75 Uk kazazede elbette 1:0. 

euk nyılır bir! 

Sonra; artık tramva7 kazalan çocuk 
oyuncalı haline gelctL Biyle ba vurgma· 
1armı çocak butaneslne kaldırmak da 
bundaa kinayedir iki l 

Galatasaray lisesinde 
temsil 

Galatasaray lisesi son sınıf tale
beleri dün mektebin tmısil .salonun· 
da bir müsam~ vermişlerdir. Mol
yerin (zoraki tabib) i t~l ..ıilmiı 
ve talebe!eı çok muvaf f3k olmuşlar· 
dır. 
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~navutluk 

Italya 
r 

ve Italyanın ispanya· ,ki Aı;::::1:~;hi 
masrafları ne kadar nümayişler 

"Arnavutluk 01--ciUsu,,mı bir teftiş esnasuıaa .•. 

~çenlerde Anadolu ajansına Lon 
dradan verilen bir haberde ltalya
nın bazı Arnavutluk limanlarını is
gal edeceği bildirilmekteydi. 

Avrupa matbuatında bu haber 
Muc.-olininin, her ne bahasına olur
sa olsun nüfuzunu kurtarmak için 
yapacağı bir teşebbüs olarak tefsir 
edilme!•tedir. Buna göre, ltalya 
.Fran aya karşı ileri sürdüğü talep
lerde mm-af fa.1<: olamazsa Arnavut
lu~u hfıl,imireti altına alacaktır. 

l\lalümdur ki, görünüşte müstakil 
olan Arnavutluk, hakikatte 1926 

danberi İtalyanın kontrolü altında
dır. Hat~ 1927 de yapılan Tirana 
anlaşması ile İtalya Arnavutluğun 
dahili idaresini yani kral Zogun 
saltanatını taahhüt altına almakta
dır. 

Arnavutlukta iktisadi, askeri ,-e i
dari bütün mühim mevkileri ltal· 
yanlar i~gal etmektedir. 

Bugün ise ltalya ileri gitmek arzu 
sundadır. Kral Zog görünüşte bir 
Mkimiyet bırakılacak, fakat A:rna· 
vutluk Italyaya ilhak olunacaktır. 

Amerikadan mühim bir ·ikaz: 

H yratlık devri kurbanları 
arasmda hiç bir t ark gözetmez 

W"' Baştarafı 1 incide 
turizm ofisi hakkmda ayni suretle 
muamele edilecektir. Sefarete mer
but diğer teııekküller de dün kapı
larm.ı kapamışlardır. Yalnız Cortes 
meclisi reisinin riyaseti altında bu_ 
lunan sivil halka yıırdun komitesi
le çocukları tahliye ve mUdafna ko
mitesi mültecilerle m!:§gul olmak ü
zere faaliyetlerine de\•am edecek
lerdir. 

Fransız mümessili 
Burgostan döndü 

Paris, 26 (A.A.) - Bera.rd bu 
sabah Burgos'tan buraya gelmiş. 
tir. 

Gazetecilerin suallerine cevap 
vermek istememi§tir. 

Burgos, 26 (A.A.) - !spanya 
hariciye nezareti aşağıdaki tebli. 
ği nerşetmiştir: 

Fransanın resmi memuru Be
rard ile hariciye nazırı Jordana 
arasında yapılan müzakereler 
karşılıklı bir nezaket havası için. 
de cereyan etmiş ve neticelen -
miştir. Bu konuşmalar, iki mil. 
let arasında muallakta duran me. 
selelerin bir kaçmm halline im -
kan vermiştir. 
Anlaşmanın imr.a.sından sonra. 

Berard Fransız hükUmeti tara • 
fından kendisine tevdi edilen va.. 
zifenin bittiğine kail olan J or . 
dana ile vedala.§mış ve Fransaya 
dönmiiştUr. 

400 tayyare, 26Q top. 8000 tü -
fenk, 6000 mitralyöz, birçok tank, 
kamyon ve otomobil, vo bunlara. i
laveten, Alm.anyanm lapa.nyaya 
gönderdiği mütehasa11, tayyareci, 
makinist, mUhenclia, doktor, polis 
memuru, ziraat miltehaasısı gibi 2( 
bin ki§inin masrafı ... 

Tahmin edildiğine göre, Alman
yanm 1talyadan istediği bu para 30 
milyon lira kadardır. 

Şüphesiz, İtalya Almanyaya bu 
borcunu verecek vaziyette değildir. 

Esa..r:vn ltalyanm Almanyaya, 5 mil 
yon lira kadar bir ticaret açığı \'&r. 
dır. 

Almanya, İtalyanın kendisine o
lan bu borçlu vaziyetinden, onu da
ha fazla kendi emri altına koymak 
hususunda isUfado etmektedir. 
Diğer taraftan Almanya, İtalyan 

borcunu almak için bazı çareler 
bulmu§tur ki, bu da yine İtalyanın 
ikt.ısadi hayatına. bir darbe te§kil 
etmektedir. Mescll, tt~lyayıı. gide
cek Alman seyyahlanna bono ve_ 
rilmektedir. Seyyahlar bunlarla 1-
talyadıı. istedikleri masrafı ediyor -
!ar. Fakat para vermedikleri için 
kazanan yine Almanyadır. 

ltalyada, Bı>rlin - Roma mihvcrL 
ni "kontrol" için bulundurulan beı 
altı bin Alman memuru vardır ki, 
bunlarında masrn(mı İtalya üzerine 
almL~ttr. 

Nihayet, tarlalardıı. çall§mak U -
ıere her sene Almanyaya on binler. 
ce işçi gönderilmektrdir ki, bunla. 
rm da ücretini Almanya "naı:arl'' 

'.lir §Ckilde vermekte, yani bunu 1-
talyadan olan ıı.Iacafından dü§tnek
tedir. 

F ranıız gazeteleri o in 
yazılan 

Paris, 26 (A.A.) -- İspanya me 
selesi hakkmda "Petit Parisicn,1 

diyor ki: 

Baştarafı 1 

Madritten gelen haberlere ba- yoktur, fakat isteyeceğiıniı: 
kılırsa, Negrin hUklımeti tef es • çok şeyler vardır." 
ıüh halindedir. Biz.zat generaller Talebe "ya~aam p o1°11 

harice gitmek için pasaportlarını Dantzig !,, diye bağırmr~ıardıf· 
alıyorlar. Kısa bir müddet için. . nan 
de Marksist lspaı\}·a ortadan kal- Hatıp, bun~~n .. sonra ·r 

1 
kacakt.Ir Şefleri kendi şahısları 

1 
Polonyarun bo~rundc bi Ç •• 

ile uğr~ıyorla..r. Bunlar on bin duğunu ve bu çıbanın de~ı1i1 
kişinin Franko mahkemelerin _ davi edilmesi lazımgelmekte 
den kurtarılması kanaatinde bu- lurn:luğunu söylemiştir. 
lunuyorlar. Son muhacirler kafi. Bunun üzerine hazırun : 
lesinin deniz yolu ile İspanyadan ''- Fakat Bek, iyi bir ' 
çıkarılmaları için kendilerine va. değil!,, !demişlerdir. 
sıta verilmesini Faris ve Londra Tomaszevski, talebeyi ı<o~~ 
dan lııtemi~lerdir. Bu iş. halli güç anoun Varşovayı ziyareti rıı~ 
bir me~cle daha ortaya çıkarmak tincc hi~bir hadiseye ıebt 
tadır. Bugüne kadar mültecilerin vermemeğe davet etmittir. 
bütün masrafını yalnız başına 
Fransa yüklenmiştir. Yarının in- Dün Gdyniada da AtnıanY' 
sanlık işine diğer memleketlerin lcyhinde tezahürat yapıtrnıttı~· 
de i§tirak etmesi doğru olur. Takriben 5.000 nüm• · 

"Le Jour,. şöyle yazıyor: ''Dantzige yürüyelim,, nida!• 

"Berard - Jordana konuşma . 
lannın temelini iyi kom§uluk an. 
!aşması teşkil etmiştir. Bu anla.§. 
manın muhteviyatı hakkında 

kat'f bir ketumiyet gösteriliyor. 
Pazartesi günü Pariste ve Bur • 
gosta ayni zamanda birer tebliğ 
ne§r edilerek bu anlaşma bildiri
lecek ve fakat muhte•;iyatı ilan 
olunmıyacaktır. Bununla beraber 
geçen ey!f.•de ,·a.hir.ı anlarda 
Frankonun Londra mümessili 
Albe tarafından temin olu.nan bi. 
taraflığın bu anla§mada leyi t o
lunduğunu tahmin edebiliriz. 

"Ö\.T,, ga?.etesi de §öyle yazı. 
yor: 

"Yann, Franko hükumeti, Pa. 
ris ve Londra taraf mdan tanı -
lınca, Madrit hükf.ı.metine hita.. 
ben bir beyanname neşrederek 

atıfetle hareket edileceğini vaa.. 
dedecek ve teslim olmasını isli • 
yeccktir. Bunun için de kısa bir 
mühlet verecektir. Aksi tiı..kdirde 
Madrite kat'§ı büyük taarruz baş. 
hyacaktır. 

Almanya konsoloıhanesine 'f 
mağa teşebbüs etmişlerse de 
sin müdahalesi üzerine ~aiıl 
dır. 

. 
Italyan 
istiskal 

• • gazctccilerı0 

14• 
Varşova, 27 (A.A.) -

ajansından: . e 
Dün akşam garip bir bacl~~cti 

muıtur. Kont Cianonun ıııa > ıJ 
de bulunan bir çok ltalyatl ~. 
tecisi, bir kahvede oturınuf 
Bu gazeteciler, muıikadan .1 ıer 
marılannı çalmasını istem1t ... , ) 
koro halinde marı ıöyletııd tıi 
yulmuılardır. Fakat muıik••,1 
denbire meşhur ''t'salong ..,,, ~ 
tipperary,, ( ~ftcıi meal~.';uııAfil 
mcghur "Ey gaziler yol go laf\ 
şarkısına benzctilebilecelc 0 ıo'J. 
lngiliz mar§ı) şarkısını ~~ 
ba§lamıı .ve Polonyalı .. rnU!ifrcr 
de hep bır ağızdan ıoyle 
dir. 

•'' Bunun üzerine ttatyan ~if 
Va.sin:;ton, 27 (A. A.) - Natio

nnl JcMsh Hontlıly'dc çıkan bir 

mak:ı.lcslndc eski rci.sicUmlıur nam. 

zedi cumhuriyetçilerden Alfrcd Lon 

don, ırk meselesinde milsamaha 
gösterilmesini ve Amerikada ak:ı.Hi-

lıklar saridir. Bu hoyratlık ve hak
sızlığa karşı, yahudilerc mütevec
cih olduğu için, alakasızhk göste_ 
renler, hakikt tehlikeyi bWsetml
yenlerdir. Bunların arasında, tanı

dığını bazı kimseler, bu hareketle. 
re karşı adeta mUsamahakô.r dav

~etlerin hakbrma riayet edilmesini mnmakta ve ayni hadiselerin Amc-

Madrit, 26 (A.A.) - Sabahle. 
yin Frankist topçu kuvvetleri 
şehrin ürerine ara sıra bir obile 
atmışlardır. Halkın maneviyatı 
eskisi gibi yüksektir. Negrinin 
burada bulunması, na:crlarm 
gelip gitmesi ve hükumetin emri. 
ni almak için kaçan bazı yüksek 
ieva ın ve askeri şcilerin Fran· 
sa.dan buraya gelmesi halka şeh.. 
rin tekrar hüku~et merkez.i mev 
kiinc geçtiğini h3.tırlatmaktadır. 
Sendika teşkiHitmın tertip etti -
ği bir içtimaa iştirak ve halk 
cephesine mensup teşekkülleri 

temsil eden işçiler bir nota neş. 
r.ederek muhtelif zUmrelerc men. 
ımp mümessillerin halk cephesi
nin tekrar faaliyete geçmesini nr •. 
ıu ettiklerini bildirmişlerdir. 

Macaristan nazi tehlikesinden 
kurtulmaoa çalışıyor 

cileri, derhal kahveyi terl< 

terdir • 

Buyuk romancı 
Suat , 

t:ı.vaiyo eylemektedir. Totnlitcr rikadn da tekerrür edebileceğini id. 
df'vletlerin yahudilerc hücumlarına din edecek kadar hiffet göstermek

tclmih eden muharrir §Öyle yaz- tedirler. Tehlike hekiknten mevcut 
maktadır: demektir. Hoyratlık de\Ti kut'ban-

"Geni3 mikyasta yapılan hoyraL Jnn arasında hiçbir !ark gözetmez.,. 

MadrHdeki toplantılar 

Madrit, 26 (A.A.) - Umumi 
mesai birliğinin teşebbüsü üze. 
rine halk cephesine dahil bulunan 
bütün teşckkUller bir toplantı 

yapmı'2lardır. 

Tevkif edilen yüzlerce nazi tecrit 
kamplarına sevk olunacaklar 

OerviŞ 1 

En güzel roman1111 ~ 
HABER iç'n hazırladı ~ 

Harp 
olursa .. 

Toplantı<l:m sonra neşrolunan 
bir tebliğde halk cephf'-"inin hare
kete geçmesi hu~usunda herkesin 
mutabık kaldığı bildir ilmektedir. 
Diğer taraftan halkın manevi

yatının yi.i~ek olduğu .ilive edil. 
mcktedir. 

Budapeı:te, 27 - ''Macar partt
si ,.nin feshi üzerine tevkif edilrni~ • 
olan 47 nasyonal sosyalistten ve tev 
kifi kuvvetle muhtemel olan daha 
birkaç yüz kişiden başka bir kfulu
nuevvelde gUrültüler çıkarmı~ olan 

53 nasyonal sosyalist tea-mmü 
kamplarına gönderilecektir. 
Diğer taraftan Macar üniversite 

talebesi, Alman ekalliretleri reisi 
Baschın vereceği konferansr yasak 
ettirmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Italya, bazı 
Fransız gazetecilerini 

Hudut harici etti 

lstanbulurı . j 
Bir Geces~d• ; 

iımini bıııyan bu fev~...... 2 
eserin tefrikaaına 1• ~ 
baılryac.~ı~ 

Atatürk albüfl'IQ Fransaya 100 bin kişilik 
b · ngiliz ordusu gönderilecek 

Italyanın ispanyadaki 
masrafı ti '!\ "' ,,. 

llcslmll Jlııftanm rıeıret • ııf" 
bfnJCfCC 

bilin üç defa baınlmıt, 
ha aatıhrnıtır. 

Londra, 27 (A.A.) - People 

gazetesinin yazdığına göre harp 

vukubulduğu takdirde İngiltere 

Fransaya 10 fırkalı bir kuvv:t 

gönderecektir. 100.000 kişiden bi

raz .daha fazla c;l&cal: olan bu sefe

ri ku\•yet, 1!>14 te Manşı geçen 
kuvvetlere nisbetle daha az ise t:ic 

İngiliz ordusunun bütün motörlü 
cüz'ütamlarmı ihtiva edecektir. 

Paris, 27 - Fronko hükfımetinln 
İngiltere ve Fransa. tarafından ta
nınması ve onlarla anla~aıı İtalya 

son müzakereler esnasında ittihaz lr;in büyük bir sukutuhayal sayıt-
edilmi;tir • maktadır. 

Cezaire gönderilecek Gazetelere göre ltal.ranın lsapn-
tayyareler ya harbi için eltlği masraf 20 mil. 

Fransa Hükumeti de mukabele olarak bazı ltalyan 
gazetecilerini F ransadan çd<aracak 

-~ 
~..,,.-rJiU 

1 9 39 
Resimli Hafta 
mecmuası 

Bununla beraber bu ordu, ted. 

ricen takviye edilebilecektir. llk 

harp tehdidinde İngiliz hava teş
kilatının en iyi tayyarclerinden 

2.000 i daha şim.dilJen kendilerine 

tahsis edilmi!J olan Fransız hava 

meydanlarına hareket edecekler
dir. 

Söylendiğine göre .bu .husustaki 
kararlar, iki memleketin erkanı 
hnrbiyc heyetleri arasında yapılan 

Paris, 27 (A.A.) - Petit jur· yar liret (Türk parasiyle 20 mil- Roma, 27 (A. A.) - Üç ecnebl 
nal yazıyor: ' yon lira kadar) he.sah olunuyor. gazeteciye ltalyıı. topraklarından 

Altrncı hava filosunun Morane Bundan bc§ka, İtalya Almanyanm çıkmak emri verilmiştir. Bunların 
- 406 tipindeki 21 avcı tan aresin- J<"ra.nkoya yaptığı yardımın da bir arasında 12 senedenberl •'Temıı-" 
den mürekkep ilk grupu, yarın 1 kıonrnı ödiyecektlr. ÇilnkU, Hltlcr gazetesinin ve diğer birçok Uıviçre 

Hyeresc müteveccihen hareket c- evveliı tsp:ınya harbine müdahale- ~azctclerlnin muhabirliğini yap • 
decektir. Tayyareler Hycrese va- de tcrcddlld et.ın~. Uusolini, Fmn- makta ola.n Gentizon da vardır. Bu 
sıl olunca ora.da Commandant - ko muvnffnk olduktan ııonra kcn. tedbirin sebebi .hakkında İtalyan 
Eeste, tayyare gemisine konula.. dlsinc de bUyük bir pay çıkacağmı maka.matı ali.kadarlara hlsbir ıey 
cak ve ihtimal Cczayide gönde- f!Öl-iiyerck, onu ikna etm~tir. Hit- aöylcmemişlerdir. 
rilecektir. !er bun:ı, Almnnyanm edeceği mas- P:ıris 27 (A. A.) - Salahiyettar 

Bu tayyareler, Cezayirde Di· rafı sonradan İtalyanın ödemeııi mahn!il, Fransız gazetecilerinin L. 
jondan gelmiş 18 tayyare ile bir- şartiyle razı olacağtnı s6ylemiJ, talyado.n çıkarılına tart üzerine 
Icııcrck seyyar filoları vücuda gc_ Musollni de, harbin çabuk biteceği-· Fransa hUkf.ımetinin Fransa.ya hü· 
tircceklerdir. • I ni Umid l'dcrek bunu kabul etmiıı. :cum etmlııj ve yanl13 haberler g15n-

1talyanın Trablusgarptakı kı- tir. ı dermiş olan bazı İtalyan gazete 
taatı~ı fevkalade takviye .etmekte BugUn Almanya, tspıınra harbi muhabirleri hakkında mukabelebil
oldugu srrada erkS:U ~arbıye. tara: ıctn yaptığı mal!rafltı.rı ıu suretle 1 mlsilde bulurunağ:ı karar ,-ermil ol_ 
fından bu kararın ıttıhaz d:iılmeın te!lbft dmckte ,.e bun arm n~r..,ıımı foğunu haber \'ermektedir. 
kayda şayan.dır. hRlynd'.\n i.,• -· ' -· -ı ı;-ızPtNıi yaııyor: 

''Romaya giderek yeni intlbab do
laymiyle tertib edilen tezahürat ve 
mera.sime iltirak etmek istiyen Jan 
Taro ıibi Fransa gazetecilerinin 
pasaportlarını İtalyan konsolosha -

neti v:iu etmemektedir. Evvelki 
gtln Revue deıı deux mondeıı mu , 
tıarrlrlerindcn Rene Plnon'a yapı
lan tebligatta İtalyan hllkfımC'tinin 

kendisinin 1talyada bulunmııaını is 
tenıediği bildirilmiştir. Kardinalle -
rin mUzakerelcrioe dair radyo ile 
röportaj yapılrnaaı projesine kar§ı 

Bu hafta çıkan 
son sayısı .,,., 

,·e ,,_,_ 
Birçok güzel Y9:r.ııar rıt'ıı· 
doludur. Almab"1 u:ıu~ _ ıJ' 
"8..1U""'1 ıstı 

rf' 
gösterilen .müıklllit ile Vatikan .. . r :ro1 oY"~d 
rad;;osunun dUnyaya karfı bildir - intihnbtnda muhım blrdin•ııerlO • 
mek istediği metinlerin İtalyan san cağı muhakkaktır. J{s .-.o\l!' rt 

1 
{ ,.e ~c;»· tilJ"' 

sUril tarafmdan evvelce tetkik edil_ bu istiklali :mUdn ~ raJılbitl tıı ~ 
mele: btenmesi papalık :maka.mınm I meğe azmetmif bır .kJllll1'' old 
1mlkl4li meııeleıinl ortaya almakta- bı hususunda mutabık 
dır, Bu ınUlflh:uanın yeni papanrn j ıarına 5üphc yoktur.,, 



Reisicumhur 
Ioönünün 

Amerikalıla ra hitabesi 
. .A.nkara, 27 - Cumhurreisimiz lsmet lnönü Amerika mille. 
tiııe irad edcceltlerl mesajlarmı söylemek üzere dün nkşam saat 
20 de Ankara radyo evine gelmişler ve kapıda başvekil Refik 
8-ydaın, nafia vekili Ali Çetinkaya, gümrük ve inhisarlar vekili 
>.ı· 1 Rana Tarhan tarafından ka11ıılnnmışlardır. 

Program radyoda tam saat 20,40 da başlamış, Başvekil, ve. 
~ler ve Amerika sefiri hitabeyi radyo evinden dinlemişlerdir. 
Ctınıhurreiııimiz hitnbelerini bitirdikten sonra ba.ııvcldl Refik 
SaYda.ınla birlikte radyo evinden ayrılmışlardır. 

Ankara, 26 (A. A.) - Reisicumhur !smet İnönü bu akşam 
~t- 22,40 da radyoda ingilizce olarak Amerikan milletine aşa. 
••Q&lll hitabede bulunmuştur: 
. ••- Birl(lflk Amerika devletleri vatandaşlnrrnın yeni bir csc

l'i olan cihan sergisi, binbir faydanın üst.ünde olarnk, mUlctleri 
doet.ça bir araya getirmcğe fırsat verdi. Bu hareket, ıısil oldu. 
iu kadar, zamanın acil ihtiyaçlarına da uygun bir i.5 olmuştur. 

}{anaatimce, sergi, Türkiyeyi Ameriknya daha iyi tanıtmak 
"e iki millet arasındaki me\•cut dostluk münasebellE.'rini kuvvet
~e~rnıek için güzel bir vesile olacak ve bu suretle insaniyetin 
İlYilk idealine hizmet edecektir. Türk pavyonları bu tanıtmaya 

;·ardım eder ve aradığı dostluğa bir şey dalın ilavesine muvaf. 
!ak olursa, bence arzu edilen netice istihs::ıl edilmiş ve bu türk 
e..,ıeri vazifelerini lflyıklylc görmliş olurlar. 

Biz Tilrkler, milletler arasında sulhUn ve iyi geçinmenin 
tok samimi taraftarıyız. Kellog paktma en evvel ve candan ilti
ha& ettik. Asrı ideallere gönül vermiş olan Türk inkılübı, bize, 
ellnlhuriyet rejimini ve insaniyet ve ır.edeniyclin, memll'kcl için. 
de Ye d.ışmda, verimli çnlııımalarmı getirdi. Türk inkılabından 
'\'\tel m.emlekctlmlzln bUtUn komşulariyle ihtilafımız vardı. Bu
ttlrı bUtUn komşularonızla ihtilafsız bir-haldeyiz. Onlarla, rlznyn 
ltıUııtenft dostluk muahedeleri akdettik. Asil nıhlu Birleşik A. 
llıertka devletlerine, coğrafi bakımdan Amerika bize uzak olmn
~a rağmen, samimi dostluğun kuvvetli rnbıtnlariyle bağlıyız. 

fileUerin blrfbirlerfyle anlaşmaları mümkündür. Sulhün çnlrş. 
~alan ve nimetleri, en parlak silih zaferlerinin ncticclc-rindcn 
~ktur, ktymetiidir. Milletlerin binöirini tanıyıp t.nkdir etmeleri 
tin bütUn va.srtaları, yorulmadan kullanmakta sebat edelim. 0-
:llılarmda mes'uliyet yUklü olan insanlar, hiçbir zaman, bugiln 
"lılqtıklan kadar hayati ve o nispette zor vazüeler almaya 

ltıtcbur olmamıelardır. 
l' Cihan ıergislnln memleketim için ayırdığı bugünde, bUtün 
'\" Urkıye Amerikayı derin alfıkıı. vç sıen!t semj>aU ~le dU~Unli):o.f. 

. H A B E R - 1'1iıam Poete.11 

Bo/IUOi1MSr~E:jL@@rfaldfill 
G=llc§lrü<eüy~ V~küOü lririlö~ü ifil 
At n ifil c§l d c§l lk n fil uı tik lYI 

" Bura~a yabancı . gibi de~il,_ [(~~) 
kendı memleketıme gehr IÇER DE: 

gibi geliyorum. ,, 
\ 

Hariciye Velcilimiz Şii4'rü Sar:ıcoilu ve Yuphvya Baıvekili BelııraJda p zeteciler a.-.ımda .. 

Atina, 26 (A.A.) - Başvekil 
Metaksas ile Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu ve refika· 
!arını hamil olan husus itren bu
gün saat 11.30 da Atinaya gelmiş. 
tir . .. 

Yunan Ba~vekili ife Türkiye Ha 
riciye Vekili istaıyonıla hükumet 
azalan, Yugoslavya elçisi, Roman· 
ya maslahatgüzarı, bl:tiln sivil ve 
askeri rical muhtelif tegekkU11er 
mümessilleri ve çok kalabalık biı 
halk k ü tlesi tarafından ıclimlan -

heyecanla karşıladıklarını ve Tür 
kiye ile Yunanistan arasındaki an
anevi münasebetleri tebarü.z ettir· 
miştir . 

Saracoğlu verdiği cevapta §Öy· 

le demiştir: 
.ı_ Türkün kardeş selamını g::· 

tirmeğe geldim. Fakat görüyorurr. 
ki siz de bana Yunaruh kardeı &e· 
lamını ePtİrmeğe h<ızır bUİUnUyOI"• 

.dunuz. Atinaya, bir ecnebinin, 
yabancı bir mem!e'keti ziyareti gi· 

bi gelmiyorum. Buraya bu mem· 
leketin bir vatandaıı gibi ve bizzat 
kenı:li memleketime gelir gibi geli
yorum. Şurasını kaydediniz ki, 
dostluğumuz o kadar aıludır ki. 
iyi gün olsun kötü giln olsun, 
kalblerimiı: bir arada çarparak ve 
istikbali müşterek olarak görmek 
suretiyle elele yürüyeceğiz. V e 
böylece zorluklarla da kar1ıta111k 
tesanüdümüz daima o zorlu'klara 
galebe çalacaktır.,, 

• Atatürk köprüsünün inşaatı i
lerlemektedir. Köprünün orta~ına 

konulacak dubalar da hazırlanmıır 
tır. 

• Türk ~ker fabrikaları Anonim 
şirketi umumi heyet toplantısı ya· 
rın yapılacaktır. Raporlara göre şir
ketin bu seneki kazancı l milyon 
altı yüz bin lirayı geçmektedir. 

• Belediyenin alacağı otobüsler 
için sefaretler vasıtasile Avrupanm 
muhtelif yerlerinden fabrikalar §art 
lannı bildirmektedirler. Bu müra· 
caatlar tetkik edildikten sonra ka· 
rar verilecektir. 

- l ktisat veMleti, denizlerimizde 
bat.mı~ olan gemilerin .enkazını çı

kannaya karar vermi~tir. Bunlar 
Karabük fabrikasında ham madde 
olarak kullanılacaktır. 

• Eminönü meydanının maketi 
belediye tarafından hazırlarunı§hr. 
Onümüzdeki ay gelecek olan profe
sör Prost, bu maket üzerine bir 
pl~n hazırhyacaktır. 

• Kırklarelinden lstanbula gelen 
otobüslerin, birer saat fasıla ile ha· 
rcket etmelerine karar verilmiştir • 
Bu suretle yanşlann önü alınacak
tır. 

• Ankarada Alman konsoloslu· 
ğunda martm l inde Alman kitap 
sergisi açılacak, konferans ve çay 
rerilecektir. 

lltddqlamnın duygularını nkl!!ct.tlrdlgi.aıc cmln olarak söyJUy~. 
~: bUyUk Amerika milletine, Türkiye cumhuriy.cti vntnndnş
'l'Inın en muhabbetli scliımlarrnı yollarım.,, 

" mı§lardır. Japonya, lngiltere ve f ransaya 
«gürültüsüz harp» nan ediyor 

• Evkaf idaresinin Erüptc kura· 
calı atıhanenin hazırlıkları bitiril
mi~, kadro tasdik edilmi~tir. Ayba
~ından itibaren buradan fakirlere 

-.......:...:---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.--

l{ unda k~ı hırsız 
au sabah bir dükkanı soyduktan 

teşebbüs etti ~onra yakmağa 
d~l'tıitri isminde bir bakkal çırağı 
~ ~ece_ yansından sonra pencere· 
\e k"~Illak suretile dükkana girmiş 
h ~laadaki 150 lira kadar bir para· 
~~dtktan sonra öteye beriye gaz 
~ at'S vermi~tir. Sabahın 
~ labah Bey~lunda Tünel ba· 
dlUcıc Yani isminde birinin bakkal 
~~lnı bir hrrstz tarafından tu· 
~u§tur. 

Lehistan 
~ariciye Nazırı 

. Londraya mart 
ı ~ı~ayetinde gidecek 
~ra. 26 (A.A.) - Sunday Ti· 
~ tııttesinin Va~va muhabiri· 
~e Lehistan hariciye nazırı 
f~ l ngiliz hariciye nezareti tara· '"'t ~ubulan da,•et üzerine 
tid..~tn niha~·ctind:: \'eya nis:mm ip· 
~ Londrayı resmen ziyaret 
~t· ır • 

ltont Çiano'nun Varşova 
\r ziyareti 
~~va. 26 (A.A.) - Polonya 
~Ye nazın Becl<, ltalya hariciye 
t~ Xont Ciano ~refine verdiği 
~te IÖylediği nutukta ltalya 
İlti ~.naıtnnın bu ziyaretiyle, 
lt'ıetı~eket arasındaki çok kıy· 
~ <ıostıuıun değeri bir kat daha 

erken saatlerinde dükk9.nın kepenk· 
leri arasından dumanlar çıktığım 

görenler polise hnber 'ermişler ve 
derhal Mdisc yerine gelen itfaiye 
dükkana girerek ate~i söndürmüş· 
tür. Fakat bu sırada yangının sebe
bini araştırmak için bodruma inen· 
!er kaçmağa vakit bulamamış olan 
Dimitriyi ) akalamışlardır. Dimitri 
cürmünü itiraf etmiştir. 

Bostancıda bir sab ıkah 
yaralandı 

Diln Bostancıdn, bir kiıılnin ta
banca kurııunu ile ağır surette ya • 
ralanmasiyle neticelenen bir vaka 
olmuştur. 

Bostancı istasyonunda Hasan Ha
kinin lahvesinde oturan sabıkalı 

lçcrenköylil Mustafa ile ba1ıkÇt Ali 
eski bir parn mesel slnd n kavga
ya tutuıımuı::lardır. Bir ara bunlar. 
dan Mustafa bıçağına sanlarak ra
kibinin üzerine atılmış, fakat A'li 
tehlikeyi görerek tnbancasmı çek -
miş ve Mustnfnya doğrıı atcıılcmif. 
Ur. Çıkan ku~un Muıstafnnm kol -
tuk altına girmit;tir. Kanlar içinde 
yere yuvarlanan yaralı, Haydarpa
§3 numune hastanesine knldtnlmııı 
ve kaçmakta olan Ali de yakalan.. 
mqıtır. 

Tunus Veliahtı öldü 
Tunus, 27 - Tunus \'Cliahdı 

Malunut bey, dün 73 ya§ında oldu· 
ğu halde vefat etmiştir. 

Vcliahdin cenaze merasimi, bu· 
gün beyin, valii umuminin ve aske 
ri ve sivil erkanın huzurilc yapıla· 

caktır. 

Bayan Mt taksas ile Bayan Sa. 
racoğluna buket1er H rilmiıtir. 

istasyondan otele kadar bütün 
güzergShta halk Türkiyeyi ve 

Yunanistanı ve onlann devlet a
damlarını şiddetle alkı1lamı1tır. 

Tezahürler otelin önünde ıde 

devam ettiğinden Metaksas ve Cll· 

racoğlu balkona çıkarak halka 
teşekkür etmiılerdir. 

Misafiri"i apartırrıınlarına lı.a. 
dar götürerek orada bir müddet 

kaldıktan sonra Metaksas dönmüş 
ve Saracoğlu Türk - Yunan cemi
yeti komite azasını kabu letmiştir. 

Cemiyet reisi Filanduroı, Tür
kiye hariciye vekilini selamlamış, 

Yunanlıların kendisini nasıl derin 

Hakiki akşam 

gazetesi 

G inün en son haberlerini 

verendir 

lstanbulda 
~u vaziyette olan 

t ek gazete 

HABER'dir 

~ k~tini izhar etmiştir. 
laıra Cıano, verdiği cevapta, l· 
\e ~e Polonyanm karşılıklı emel 
libiri nen anlayış zihniyetiyle bi· 
llıiııt~ ~lı bulunduğunu \'e iki 
~ ara~ndaki dostluğun daima 
l~i~ ~rnımi bir urette inkişaf ey-

nı tebarüz ettirmic;tir. 
" 

Mahmut bey, ~imdiki bey ikinci ı 
Ahmedin amcaıadec:.irdı. Yeni veli 
ahcl, beyin yeğeni Tahir IJc)•dir. :ı..~~~--~R~llıllM._nıı 

Maksat, Şanghaydaki beynelmilel 
mıntakayı da Japon nufuzu 

alhna almaktır 
Tokyo, 24 (A.A.) - Domei A· 

jımaından: Japonlara taraftar 
Nankin hükumeti aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir : 

"Şanghaydaki enternasyonal 
mmtaka ile Yangtse nehrinde sey. 
rüsefcr eden Fransız ve İngiliı 
gemilerine karşı i:Ürültüsfu: harF 
illnından başka yapacak bir şey 

kalmamıştır. 

Filhakika gemiler enternasyo· 
nal mıntakayı genişletmekte ve 
nehri hareket üssü olarak 'kullan -
makta ve Şankay şeke yardım et
mektedir • 

haber matbuatı ali ka.dar etmekte. 
dir. 

Şanghayda 
a areketleri 

tedhiş 

Şanghay. 27 (A.A.) - Domci 
Ajansı b:tdiriyor: 

Şanghaydaki Japon ricali topla
narak çarıamba günkü J apon no· 
tasına enternasyonal mıntaka ma. 
kamatınca verilen cevabı t et1dk et 
mişlerdir. Japon konsolosu M iu· 
ra ile Japon garnizonu kumandanı 
da b u toplantıya iıtirak eylemi!. 
lcrdir . 

Öyle zannediliyor ki, J apon ma· 
kamatı Şanghayda J aponlar aley. 

Nankin hükumeti, yeni tedhiş hinde yapılmakta olan tedhiş ha. 
hareketlerine karşı bir ihtiyat tdd. l reketlerinin ortaya çıkartdığı vaıi· 
biri olmak üzere enternasyonal ziyeti karıılam&k için icap eden 
mmtaka civarına milis kuvvetleri tedbirleri gÖrü§mÜ§lerdir. 
göndermi§tir. Eğer lngiltere ve Japonlar enternasyonal nunta
Fransa hattı hareketlerini değiştir kada katil faillerin in tevkifi bu. 
mez ve Şankayşeke yardımdan suıunda alınmıı olan tedbirltri ki 
vazgeçmezlerse Fransız ·ve İngiliz fi görmemektedir. 

gemilerini ve enternasyonal mın-

takayı düşm;:n telSk'ki etmekte Karadeniz 
tereddüt etmiyeceğiz., , paktı 

rivayetleri 
Sovyet Rusya resmen 

,,. ____.,,:, 

F ranıada alAka 

Pariı, 26 (A.A.) - Nankin hi1· 
kumetinin sessizce Fransaya ve 
tngiltereye harp ilan ettiğine dair 
Domei ajansı tarafından verilen 

irfanda tedhişçileri 
faaliyette 

tekzip ediyor 
Moskova, 26 (A.A.) - Sovyetler 

birliğinin bir Karadeniz paktı }'apıl 

ması hususunda tekliflerde bulun· 
duğuna dair bazı ecnebi gazetelerde 
~ıkan haberlerin tekerrür etmesi ü· 
zerine, Tass ajansı Sovyet hUkQme· 

.Belfast.. 27 (A.A.) - Ewelki ge-
1 
tinin hiçbir kimseye böyle bir tek· 

ce Ravenhill • Roadda kwn Rosaire 
1 
lifte bulunmamış ve bu hususta hiç 

\rntolik kilise·inde bir infiHlk olmu~- 1 bir kimse ile müzakereye giri~me

tur. Bi:-!.:aç gen~· klz yaralanmı~tır. miş oldu~unu beyana mesundur. 

' yemek dağıtılacaktır. 
• şehir planına göre Eminönün· 

den Sultanahmede açılması dü~ünü
len caddenin Yeniuostahane - Sal
kımsöğüt yolu ile geçmesi karar'a~
tmlmıştır. 

• Adana, Tarsus ve Mersinde ıs· 
lalı istasyonu tarafından çiftçiye to· 
bum tevziine yakında ba~anacak· 

tır. Pamuk ekimi önümUzdeki ay
dan itibaren yapılacaktır. 

•Martta Montröde toplanacak o
lan beynelmilel radyo konferansına 
memleketimizin de i~tiraki karalar 
tmlmıştır. Heyetimiz bugünlerde 
hareket edecektir • 

• Yeni lngiliz sefiri refikasi ve 
kıziyle beraber dün akşamki eks• 
presle Ankaraya gitmiştir. Eski 
Fransız el~isi Hanri Ponso da has· 
taneden çıkarak dün Parise hareket 
etmiştir. 

DIŞARDA: 

• Afyon ve diğer uyuşturucu m:ıd· 
de kaçakçılıkları haklnnda Jtalyada 
polis tarafından yapılan tahkikat 
bu malların Tiryesteye, Susaka ve 
Fiumeye getirilmekte olduğunu tes· 
bit etmistir. Tiryestede 20 kişi tev .. 
ki( edilmiş ve elli kilo afyon müsa· 
dere olunmuştur. 

• Yafadan öğrenildiğine göre, Ya
faya yeniden milhim miktarda İn
giliz polisi gelmiştir. 

• Oç Sovyet vapuru ile dört tay
yare seyy:ır buz kütleleri üzerinde 
denize sürüklenen 670 fok avcısını 
aramaktadır. Şimdiye kadar bunlar 
dan 387 si atları ve malzemeleriyle 
birlikte kurtarılmıstır. Ara~tırmala
ra devam edilmektedir. 

• Meksikada Shorinocoda bir nü· 
ma)'i§Çi gnıpu gamalı haç ta&ıran 
bir bayrağı yırtmıştır. 

• Amerikada Sandiegoda Vaşing· 
tonun yıldönfimü milnasebetile Al
man - Amerikan cemiyetinin tertip 
ettili toplantıya iştirak edenler çü· 
rük domates ve yumurtaya tutul· 
mu~lardır. 
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Aşık ama 
neye? 

Delikanlr, hademeyi iterek zorla o
daya girdi ve zengin Uiccarın ayak_ 
larına kapandı: 

- Haynt1m slı.in elinizdedir. Mer
hamet! 

Adam 11aşırdı: • 
- Ne münasebet? Ben sW tanı_ 

mıyorum bile ... 
Delikanlr harnretl~ devam etti: 
- Evet. Snndetim sizin elinizde

dir. Kızınızı delicesine seviyorum. 
Onsuz yaşıyamam. Kızmızı bana ver 
meğe razı olmazsanız bir rendn ha_ 
yatına kıymış olacaksınız. Mer!ıll -
met! 

Zengin tUccar söz söylemek fır _ 
satınr bulur bulmaz: 

- Sakin ol evlAdım, dedi, bu işte 
bir yanlışlık olacak. Denim kızım 

yok ki! 
Delikanlı dona kaldı: 
- Çok garib ! Bana sWn bir kızı

nız olduğunu roylemiilerdi. 

~ .. , _ 
~ 

Xadm - Şano görtiııce aklıma 

geldi, ne zaman bize ceJlp beni ba. 
bamdan istlyectksln 'r 

- Dün 'tte e\'C &arhol dönme. 
dfiini hil1 iddia ediyor musun r 

Huysuz 
hasta 

- Kocanız rahat.sız diye jJittim. 
Zavallr kimbilir ne eziyet çekmek. 
tedir. 

- Yok canım! O yatağında rahat 
rahat yatıyor. Hasta oldıığu için e
ziyet çeken benim! 

1 ıJ 

Ha.hküm (gardly&na) - Biııu 

Yim mi! 

DedBkodu 
Baloda bir kadın arkadaşına 

diğer bir kadını göstererek: 
- Şu kadın, dedi, kocasının 

hali vakti yerinde olduğu halde 
en idi cinsinden dudak boyası 
kullanıyor. 

- Nereden anladın? 
- Kavalyesinin yüzilnden! 

Kuvvetıı ses 
Seainin güzelliğine kanidir. Bir 

arkada§Jna, hususi bir mecliste ver. 
diği konserden bahsederken: 

- Şarkı ıôylerken .sesim blitün 
salonu dolduruyordu. Değil mi? de
di 
Arkadavı tudik etti: 
- Evet. O kadar ki sesine yer 

verebilmek için salondakilerin bir 
kısmı dıearı çıkmağa. mecbur kal. 
dılar. 

Tall 
Misafir ev sahibinin kansı pi· 

yano çalarken: 
- Benim kanrn da, dedi, ke

man çalar. 
Ev sahibi içini çekti ve gıbta i-

le söylendi: 
- Talihlisiniz. 
- Neden? 
- TahammUlilnUz kalmayınca 

kemanı karınızın elinden kapıp 
pancereden fırlatabilirsiniz. Hal
buki lx!n! .• 

Adamına 
gOre 

- Apandhit lüzumsuz bir barsak 
parçasından ibarettir. İnsanlar o ol
maaa)'dı da pek ali yagıyabilirlerdi. 

Doktor döndü: 
- Öyle değil mi doktor? 
Operatör doktor dalgın bulundu: 
- Siz belki yagardınız ama, biz 

yaşıyamazdık ! 

Şapkacnd a 
Miyop kadın - Şu §apkayı veri. 

niz. 
Şapkacı - Pllrdon bayan, o kağıt 

ıepetidir. 

- Resmini istediğine bakılırsa kendlsin.e çılgınca i~aksm galiba? 
- Yok canız::. Yürlinü lyl tan ısm diye re8mini hiımetçlye '~re-

rek bir daha geldiği zaman ~nim C\'de olmadıionı söylemesini tcubih 
edecc~nı. • 

1~ · f'.r /~ ,,._ ,.. 

-- Q /;':...,... o ,. 
' \ 

' r,, 

Dolma kalemini doldannalda nklt k&ybetmek lstenıl..ren _salış. 

kan miiterclmln bulduğu ~&ret 
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l 

nı 

da. okak kapıııının önünü süpüre-

. Yaş 
Kadın, misafirine sordu: 
- Siz mi büyüksünüz, kız kar· 

deşiniz mi? 
Adam tereddüt gösterdi: 
- Vallahi bilmem efendim. 

Çocukken o· benden be§ yaş bil. 
yüktü amma .•• 

.U' 
~~ 

-

- Şapkamı blrlslnln ppkaslyle 
deif6tlrmltlm. 

- TohAf ıey! Ben de öyle yap
ım~mı. 

- Kunduralarmıı gayet iyi boya, 
tıekmeyl S&\'llracağon adam alelade 
blrlai değildir. 

Ben olsam .• 

Yaşlı kadın, komşularının hay 
Iaz oğlunu sevdiğini söyliyen kı
zına:: 

- Ne? dedi. O ciğeri bcs par'l 
etmez serseri sana da ilaı:ıı aşk 
ederek kandırdı ha! .. 
Kız başını önüne iğdi: 
- Evet anneceğim! .. 
-Sersem! O benim karşıma 

çıkıp ilanı aşk etseydi de bak ka
nar mı idim? Tevekkeli değil ben 
sana her zaman sersem der duru 
rum ... 

Saça ar 
Kadın, kocasına ııordu: 

- Saçlarım beyazlaştığı valtit 
le beni gene sevecek misin? 

- Niçin scvmiyeyim? Siyahken 
~evmiştim. Sarı, kumral, kızıl oldu 
gene sevdim. Beyazkt'n de seve -
rim. 

M lUJ 'Mı vv eıe 
~uvvetı 

- Garson. Bu getirdl~n yemek 
nedir? 

- Süt dana bonfilesi! 
- Sana yazık oluyor! Ne diye bu 

rada istikbalini mahvediyorsun? 
- Anlıyamadnn efendim. 
- Öyle ya, bu hayal kuvveti 

sende varken dünynnın en bilyük 
romancısı olursuıt. 

======~-=~-::-:~~"='.'=-=~:-=~=-:-===-~====== 

1 Güzelliğin 10 şartı 
1 - Her gece iyice ha valandınl

mış bir odada sekiz eaat uyuyunuz. 
Eğer uykunuz gelmiyorsa ışığınızı 

söndürmeden yavae yavaş bir fin • 
can süd içiniz. 

2 - Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bi t-şey yer yemez muhakkak diş

lerinizi fırçalayınız. Bunu yapamr. 
yorsanız herhalde günde iki defa 
muhakkak dişlerinizi yıkayınız. Diş
lerinizle fındık, ceviz kırmayınız. 

Altı ayda bir defa mutlaka diıs dok
toruna uğrayınız. 

3 - Saçlarınızı ihmal etmeyiniz . 
Her akşam baş derisine masaj ya
pmu ve saçlannw sabah akşam 

fırçalayınız. 

4 - Gözlerinizi de düşününUz. 
Göz kapaklarınızı 11ık srk açıp ka. 
paınanın göz kenarlarında, hatta 
biltlin yilzde vaktinden evvel buru
şuklar yaptığını hatırlayınız. Göz. 
lerinizi sık sık soğuk .suyla yıkayı
nız, arasıra göz kapakları Uzerine 
ılık kompres yapınız. 

16 ile 20 yaş arasındaki 
genç kızlar nasıl giyinmeli . 
On altı ile yirmi arasında bulu_ 

nan genç kızlar tabii genç kadınlar 
gibi giyinemezler. Fakat on beş ya
şındaki kızların elbiseleri de ken. 
dllerine yakı§maz. Bu yaşlarda bu -
lunan gençler son modanın kendi -
!erini düşUnerek ortaya çıkardığı 

modelleri seçmelidir. Bu suretle 

genç kızlar annelerinin tuvaletini 

kopya etmekten kurtulmuş olacak
lar, bilakis anneler çocuklarının tu. 
valetlcrinden ilham almağa çah5a-
caklardır. 

Genç kızların gündilz giyecekle. 
ri en iyi elbise tam takım bir tay
yördür. Hem pratik, hem rahattır. 

Geniş olarak kesilecek etek 
ya iki taraftan, yahut yalnız lin 

bUzgülü yapılacak ve bir önliltil 
dıracaktır. Ceket yahut blO.z u 
olacak, kalaçları örtecektir. 

BJUz çok sade beyaz linondall 
kısa kollu yapılır. ÖnU vo ar 

ince dikişli pililerle sUslenir. B 

üzerine göze çarpacak renkte 
nondan papiyon bir kravat takıl 

Eğer elbisenize dnha orijinal 
şekil vermek istiyorsanız, pilUe 

kenarlarına pembe ve mavi, ya 
sarı renkte ince iğne iglerl ile s 

liyebllirsiniz. Tayyörün ceketi ın 
laka çok sade kalacaktır. J{oU 

Yalnız genç kızlar seçecekleri tay-
klaslk olacak, yakalar ve kol k 

yör modellerinin erkek elbisesine 
benzemmesclne dikkat etmelidir. E- paklan geniş yapılacaktır. Ar]tııS 
tekler tabii çok kısa olacak ve diz da, bel çukuruna intıbak etnıek ş 

tiyle pililer yahut daha iyisi b 
kapaklarını gayet az geçecektir. güler yapılarak ceketin de etekl 

le ayni tesiri vermesi temln edi 
5 - Kalbinizi yormaymız. Nefe- ı-

sinlz kesilecek kadar kogmayınız. 
Yemekten sonra jimnastik yapma
yınız. Bunlara rağmen merdiven çı. 
karken nefesinizin kesildiğini his
sederseniz hemen doktora mliraca _ 

• cektir. 

Her gUn giyilecek olan bu gU 
elbise için raye yahut iskoç gO. 
bir yilnlü kuma§ seçilir. Renk J 

bariyle mavi rengin bUtUn tefer 
· tı beğenilebilir. ÇilnkU bahar 

genç kızlara en ynk15ncnk renk ı:xı 
vidlr. 

at ediniz. 
6 - Cildinizin gUzel rengi, göz

lerinizin parlaklığı, neşeniz karacL 
ğerin muntazam çalışmasile mUm
kUndür. Karaciğeriniz iyi çalışını _ 
yorsa zehirler vücudda birikiyor de
mektir. Karaciğerin faaliyetini ya. t, 
ni gUezlliğinlzi &rttırmak için zey-
tinyağlı yemekler yeyinlz. f 

lnce açık renkli dra bir robuıı 
varsa Uzcrine çok geniş sade 
manto giyebilirsiniz. Yakası de\' 

rlk, cebleri geniş, ceb kenarları ~ 
ke, omuzları erkek paltoları gı 

7 - Ayaklarmızm bUtün vücudu
nuzun ağırlığını çektiğini unutma -
ymız. Çok eıkı kunduralar almayı. 
nız. Ayaklarınıza, birkaç defa bu 
sUtunlıı.rda anlattığımız dlkkaU .. liıı 
teriniz. 

geniş ve dolgun bir manto. BU ına 
to biraz kalın olmak şartiyle b 

• çeşit yünlil kumaştan yapılabilir. 
•t 

Dans etmekten, balolartı gı b 

8 - lkl yemek arasında hazım 
mUddeti dışında su içiniz. Bu böb
rekleri faaliyete getirmek için iyi 
bir tedbirdir. Şabahları yataktan 
kalkar kalkmaz bir bardak !Oğuk 

ıu içmeği kat'iyyen unutmayınız. 
Sabahleyin yUrunUzü ve belki vU. 

Paris terzihantleri sergisinde teş
hir olunan bu 'hasır ı:apka kızarm1ş 
ekmek renginde imiş. Birçok pikiir· 
ler t•e çiçeklerle süslii oldul" için 
"llbahar,, ismi verilmiş. 

mcktcn ho5lanan genç kızlar ıse, 

lo elbiseleri için bir parça fııııte 
ye kııçabilirler. Hafif kumııŞtnr b 

hassa mu~linden bir balo etbi
5
e 

bu Ya.ıita çok yakışır. Tabii bnlO . 

bicıesinin modelini zevkinize g1i 

seçebilir, hatta bu robu )tendi 

de dikebilirsiniz. 

cudunuzu yıkıyorsunuz. Mideyi ve ı 

baraakları yıkamayı niçin ihmal et
meli? 

9 - Sık sık yeşil sebze ye}inlz, 
silt içiniz. Ayda bir defa da bir gün 
hiçbir uey yemeyiniz ve 24 saatte 
iki litre ııu içiniz. Renginizin der
hal değiııtiğini göreceksiniz. 

10 - Canınızı kat'iyyen srkma -
ymız. Bir şeye üzUnlüğünUzU gö _ 
rUnce hemen kendinizi sevdiğiniz 

bir işe veriniz. Can sıkıntınızı der
hal unutacaksınız. 

,-Moda Haberler.!__J 
• Etekliklerin yerden 43 santimet 

re kadar kısalacağı muhakkak gibi· 
dir. 

• Etek uçlarına da yaka v~ kol 
kapağı renginde şeritler geçirm~ 

çok moda olmuştur. 

• Bluzlarda çiçek işlemeleri artık 
bulunmıyacak, bunların yerine şef· 
tali, kaysı, üzüm, kiraz gibi meyve 
resimleri işlenecektir. 

• Siyah kadife kordelalar hemen 
her ç~it elbise üzerinde görünmeğe 
başlamıştır. 

• Kadınlar, erkeğin ~em:;iyesine 

benziyen siyah ~emsiyeler kullan
mağı tercih etmektedir . 

- Tuhaf l}ey ! çehrrnlı bana ya
bancı ~choiyor. Beraber !ıiç mc:yha.
neye gclmi~ miydik? 

'·tadır· ta11111aı: 
ilkbalıar ve yaz modaları hazır • ·~ bO> 1<J' 

Lo11dradaki bir sergide gösterilen bu model/crde7ı biri bıg~/ı,. kcncrl• 
ğı renklerimle bir kapleba1ıyo kıya /etidir. Diğerleri de gctııŞ da 0ıacd 
ve kordeleli şapkalarla, elekleri ,fan- leleli entarilerin ~e~~ar 111~eJ.:lcTİ o( 
ğım güsteriyor. Bu c11tarideki dan tcllcri11 göriiumcsı ıçıtı c 
mak 't.!a caiz olacaktır. 
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20 inci asır kadım mı, 18 inci asır 
kadını· mı güzeldir ? 

Bir ressam diyor ki: Şimdiki ideal güzel, ilk· bakışta göze çarpan, 
sadece görme hissimizi tatmin eden yavan bir mahlOktur 

................................ - .. -· .. -· .. ""''' ''""'"!9'""' ... --ıl111111111ıoıı--· .. -· ................. _ 

~f. 
, 'to._:rr kac!nır mr ·c!aha rtı· 
-.,.,._ - . on .ekb ve on doku. 

--.? ·:-IQ'da )'af&IDJI olan kadın· 
~an zaman tazelenen bu 

.\Jıııritan mecmuaaı ta. 
~ ... hııiden ortaya atıldı. Bir 
~ reuam, heykeltrq 
~ er arumda yapılan 
\ ~~ \'trilen ceVa.blarm fçia· 
~ e aWrayr celbeden ya. 

bta- llontgomery l'ları, is • 

""' ~ cevabı olinuı. 
1~ dly0r Jd: 
)ti~tlerde Amerlkada en . """aı , 

ley, bedenen callb ka• 
''Ql'l'tflkı hakiki ağaçlar. 

etYamn yerini alan 
~~talar cibf, ıimdiki ide· 
~. bıuutta göae çarpan, 

ıı.. .. --llllt htaılmizl tatmln e 
""'il b • 

iç· lr IDablCıktur. Varyete 
>t 111 h&rikul&de vücutlu 
~t.lt!Yor... Mayo ve iç ça· 

~•lllerınf.u teıhirinde ga. 

~ ~ olan •yısız renç kuı· 
... Fakat, belki bir ikL 

~ ~· bu glbellerin hepsi 
tal'1-ı t, YUfka ruhlu ve çok 

• ~~ime emlnlm, buda· 
lı •. , 'lhh itibariyle sayet mU. 
~'1 atıı oluelarma muka~ 
'>ıtt.; •rr kuvvetalzdir, dima. 

ıı.~,1~:· Bu sözde gtlzellerle 
~ tenıasımm netlc~ıin· 
~' ~hklaruun Ye :idealle. 
ı... ıı..t~ınak hıramdan bq 
~'llıt ~ alnıadıfmı, harfe! ca
~ bat tıkabu, içlerlnln aofuk, 

lıtç oldufunu iyice an. 

--~ ~ «en bariz aaçmalıklarm· 
e 11lıellJk mtıla~ 

mnsabakatara glrmeğe teneaUI et. 
rniyorlardı. Halliİ hakiki güzel ka. 
dm, maddi menfaatler uğruna ken• 
dini teşhir etmcği kabul eder? 

Maamafili, ara11ıra, Rafaelin bir 
portresinin veya Şuman1n bir kon. 
aertosunun duyurdufu heyecana ya 
kın bir zevkle dllıUndilğUm cidden 
güzel Amerikalı kadınlara raslıyo. 
rum. Cismen olduğu kadar ruban 
da güzel olan bu kadınlar bana, ta
rihlerde okuduğum ve portreleri • 
nln önUnde bazla Urp~rdlfim bUtUn 
eski gUzelleri hatırlatırlar. Va.kıl 

her a!lrın gilzellik ölçUlerf başka • 
dır ama, gUzel kadmda, ister 1600 
de, ister 1800 de veya 1950 de ya
ıasın, öyle bir defftmlyen, tarif' e. 
dilmez bir cazibe vardır ki, insana 
biltiln tarih ve moda farklarını u
nutturur. İşte bugün, bu tarif e~e
mediğimiz hMsanm yokluğunu şid. 

delle duyuyoruz. 
Eskiden, kadın, bUtUn manevi 

ıtızelliklerin bir sembolU olarak 
tan'ıtırdı: vakar, ltfet, ciddiyet, ze
ki, zarafet, ıefkat ve her ıeyi ho11 
görme, affetme kabiliyeti. Bir ka· 
dını seven erkek onun maddi var. 
lıflyla beraber bUtUn bu hlalere de 
hilrmet eder, tapardı. Şimdiki k&· 

iEf ı i • • Vtntü ~TO dın, bu vuıfların hangisini muha· 
J fıı.za edebilmiştir? Kiminde zeki. a. 

ndır. Bu kaba, gflya resmt kama.

1 

lnbildlğine inki~af etm~. tahıılll, ıı. 
vallarm burama hakem olmağı ka- mi yUkselmı,ur. o zaman da cin· 
bul edilim, ancak birkaç saat et • sfyetınden kaybediyor, erkek ıtbl 

lenmek maksadlledlr. Bu sibi mU.. giyinip, erkek tavırlan, kab&J,fl 
aabakalara girenlerin birçok aebeb· almafa ballıyor. 'J'ahuc! da bunô 
terden dolayı aeglldlklerine pbld tamamlle akıl: .ac!ece, bir kaplamP 
oldum, ne prfpUr ki bu aebeblerin et gUıetllft. 
arasmda . (gtlsellfk) hiçbir rol almı- Kadmlann bu vaziyetinden ktm 
:vorda. Hakikaten gUsel olanlar bu mee'uldUr? Yalnts, muhakkak 1d 

izdivaçta 

Ço!: tanın:Tıı~ bir a1<törUn kııı 

olan on dört yaıında cenç bir 
Amerikalı kız, bir Fransız gazete 
cisiyle konuşurken: 

- Kırk yaıına kadar üç defa 
evleneceğim, demiş. 

Ve kendisine hayretle bakan 
gazeteciye : 

- Bunda ıaıacak ne var ... Yir· 
mi yaıında ilk kocamı alacağım. .. 
Bununla on sene yapnz.. Otuı 

yaıında ikinci kocamla evlenirim. 
Kırk yaımda da Uçilncüaünü alı
orım. Sözlerini ilave etmişti. 

.Muharrir bu ıarip ifade karıı .. 
sında büsbütün şaşırmıı. ağzını 
bile açmamıı, onun bu dalcın ha. 
lini gören Amerikalı kız: 

- Oaliba bir" erkekle on sene 
beraber yaşayacak kadar aabrrlı 

oldufuma ıaşıyoraunuz. Fakat ar· 
tık bu kadanna tahammlil etmek 
l!zım .. .diyerek bir koca ile bir eı
ya, meseli bir otomobil · araaında 
hçbir fark ' olmadıfını anlatmak 
istemiıti. 

Muharrir bu mi.ikilemenin haki· 
kl oJduiu noktasında israr ediyor. 
Fakat ister iae hakiki olmasın .. İ 

Holivuttaki evlenmelerin vt 
b:::ıanmaların şöyle bir listesi ya. Norma Şnn 
pılıraa on ıcne devam eden evlilik hatırını ıorarlardı. 
hayatına hemen hiç rast ıelinm~ .,.ıı Senr.a toca; Ho1J~'ı111Nl • 

HoJi.mta eıkak parlak i:lii du. P'alı:at 1ı:ab Jr0ca ~rtı arP. na 
,Unler yapılır. Fakat evlenen çift- evde yaİam&1Cti ln'a'tettiler. I\i lkt 
terin muhakkak iki veya üçüncü ev biribirinc komıu sayılacak ka· 
evleniılericlir.. • · dar yakındı. Deneuilir ki karı ko-

Holivutun en uzun ıüren evli - ca boıanmak . . ınahk .. 
l"kl . d b' . . M • P"k d ıçın tmtye mu 
• 
1 erın en ırısı , arı ~ for. racaat ettikleri süne kadar biri. 
1~ Duglas. ~erbakı ın kur:iuıu aı· 1 birinden ayn, fakat çok ınes'Ud 
le yuvası ıdı. Bı! yuva on seneden bir e•lilik hayatı ıe~irdiler. 
fazla dayandı. Sonra boşandılar... Kl....ıct bun..:1 

~ wan ıonra tanınmıt 
Duglas, Ladi Aılıy ile evlendi. bir dokto ol · ... · 1 ,., .. • ._ r an yenı aocasıy e ev· 

mari de Budi Roıerli aıdı. Halt.u• l•nd· Fak t ı d k. k . .. ı. a onun a a es ı oca-
kı Duglas ile Mari biribirini al- siyi ya ad ğ 'b' . . . e ş ı ı gı ı yaşıyor. 

madan .evvel her bırııi bırer defa Karol Lombar ile Vilyam Pa-
evlenmıı ve ayrılmıftılar. veı· a al d ·· ·· d" • ın m cer arı a omur .ar. 

Klodet Kciber doktor Joel Bu ·k· 1..1. d 1' · · · . ı ı yı WAZ e ıcesıne sevışı. 

Presman ıle evlenmezden evvel yorlard e ki • f"k' ı · ..s ·· 

k 
.. , r, z v erı, ı ır erı, QU· 

a tor Norman Foster ıle evlendi . ··u·nc ı · b" "b' • t • s e erı ırı ırıne amamen uyu-
Bır müddet Nevyorkta beraber yor A 1 d k d .. yrı ayrı yer er e a ına ve 
yaıadılar. Sonra ayrı ayrı iki ev- erk -e · 1' 1 1 eg aynı sua ı eorunuz, a aca ı-

de oturmafa batladılar. Fakat bi- nız e a uh ke k · .~; . . . . c v p m a aa aynı ıe,,..ur . 
rıbırlerını sıksık glSrUyorlar, be· B '- • d "'f .... : "·"' l • • u ÇO& mes u ııı' t -r mes ~ •· 
raber bır çok eflencelere ııtirak d' h t · ..... A ı-'-k . ıvaç aya ı ıeçır...ıı. yrı-
edıyorlal':iı. Bir müddet sonra Klo husu da d t nl;..ı..ı sun a ıaye •""'"·" uyuı· 
det Kolber, Holivuta geldi, kocaıı t"l K bo k · · • .. ar. oca11nın pnma ıçın 
Nevyor"kta kaldı, fakat her gün a mahk il ·~· · b cmeye m racaat ettı.ını a 
vuç dolusu para urfederek bir b 1 K l · er a an aro : 
kaç saat telefonla gCJrüıürler ve _Ne münasebet: dedi, ben de 
litıkane cümlelerle biribirleriQin mahkemeye tb'~racaat ettnefi ıciil· 

genç kızlarımııı Mil Amerika, Mla 
Avrupa olmak idealiyle yetlftir _ 
mekle çok hata ediyoruz. Onlara 
eski lcidmların zekl ile gUselliif 
nMıl birleıtirdiklerinl, malumat ve 
tahsille cinsiyetlerini nuıl ka}•bet
mcdiklerinl öğretmeliyiz. 

Bence, ideal Amerikan güzeli 
şöyle olmalıdır: Uzun boylu, ıenı. 
omuılu, bir Yunan vuoau kadar 
hendesi çehreli, sık, dalıalı aan 
•açtı, etli, taka~ kUçUk dudaklı, ha
fifçe yukarı kalkık dUz burunlu, 
erkek vücudunu hatırlatmamafa ki 
rt relecek kadar dotıun kalçalı. 

Fakat böyle bir kadında dahi bir 
az konuıunca bisl kendisine manen 
bağlıyan .bir kudret, demin aaydL 
1nn vasıfiarı haiz bir iç gUzelliğl 

' 'Oksa beni ne bir Mnatklr, ne de 
bir erkek olarak ali.kadar edebilir. 
Manen beni cezbeden blr kadmm 
belinin biraz kaim, afmım biraz 
vayık olUfUnu du,unmem bile, fa. 
kat bir lo bayatmdan mahrum M1a 
Amerlkaya ka11ı yakınlık duyma
ma imkln )'Oktur.,, 

ıUnUyordum, Yalnız Vilyam btr 
gün evvel davranır. 

Karol ile Vilyam bopndı. Fa
kat ayrıldıktan tonta dahi bir çok 
yerlerde beraber görünüyorlar .. 
Hattı seviıip beraber yaıadıkla. 
rına dair dedikodular oldu. Biraz 
s::mra Karol eski kocasından tek
rar soiudu ve Bop Riskin ismin 
de bir muharrirle evlendi. Bu ıı· 
ralarda Vilyam Povel ise rahmet. 
lik Cin Harlov ile apktaılık edi
yorlar.<lr. 
Eğer kumral yıldız, yıldırım 

hızıyla ahreti boylamamıı olsay
dı Vilyam Povel ile evlenecekler
di. Ve bu evlenme Cin Harlovun 
beıinci evlenmesi olacaktı. Yıldız 

ölürken yirmi bet y~§ındaydı. 
Cin Harlo'v ilk defa yirpıi ya

şındayken zengin bir ailenin ço· 
cuiu olan kendi halinde .bir -deli
kanlı ile evlen\11. 

Bununla bir m ek tep • ınq 
samereainde ~flarch. Fakat 
bu çift bir kaç aydan .faıla bera
ber 1•11yamadı, a,rudılar. 

Bundan ıonra Cin Hartov ılne
maya baflaidı. Bu meslekte Holi • 
vutun m .aenıin bekAu olan ,,ı •rn il• "tatıııtı .• Evlendiler. !9\r 
kaç ıün ıonra Cin Harlov, kocası. 
nı banyo salonunda 6lü buldu • 
Erkeiin beyninde bir kurıun ya 
r111 vardı.. Pol Bernin yalml 
dostlan ıeaç ..kocanın bu eararh 
iSlümUnU kendisinin Cin Harlov• 
dan evvel baıka bir kadınla evleıı 
mit ve ondan ayrılmamıı olmasına 
atfetttilcr. 

Cin Harlov bu defa Hal Roson 
i sminde bir fotofrafçı ile evlendi .• 
Fakat fotografçı yaılı ve yalnız. 
hktan hoılanan bir al:iamdı. Onun 
is;in bu evlilik hayatı da uzun sür
medi. 

Husust fotoırafçısı ile evlenen 
bir yıldız da ).an Blondelclir. Bu 
~ıldız da kendiabıdcn çok yaıh 
oluı 9&hretli fotocrafçıu Jorj 
1lal'.~~ac aıık olmuıtu. Evlenme • 
den evvel bir sene ):>eraber yap .. 
dılar. Bu bir sene nrtında neı'•· 
li bir eilcnce liayatı sllrdüler .• 

:Ziyafetlerde bulundular, balo
lara &ittiler. ber yertle beraber ıa 
tUntlüle( .• Sonra evlendiler. Fa· 
kat~ evlendikten sonra bir yerde 
görünmez oldular. Şimdi stüdyo. 
(lan çık'1!yorlar. Koca. kansından 
bir an bile ayrılmıyordu. Uç se• 
ne böyle bir ç i f t kuln 
ru gibi ömür sürdüler. Bu üç ıe· 
nelik beraber yaşayı§ Jan Blondeli 
bıktırdı, kocasından ayrıldı. Yıl. 
dız timdi Dik Povelin karısıdır. 

~ıldızların hayatında bopnma 
ile sona varmıyan biricik evlenl!ıe 
Norma Şercr ile İrven Talbergin 
evlenmeıidit. Bu iki -çift 1927 de 
evlendi. Sekiz sene çok mea'ucl bir 
aile hayatı içerisinde geçti.. tyi 
bir sahne vazo olan trvin futa çı· 
lışma neticesi yoruldufundan sıh
hati b:1!uldu. Avnıpada bir isti• 
rahat seyahati yapmağa kalktı. O 
vakit Nonna sahneyi bıraktı .. Ko. 
casiyle beraber.._ Fransayı, Alman• 
yayı İtalyayı sezdiler. 

Bu ırıes'ud iıclivaç maaleeef lr· 
vin Talbcr&in ölümiyl' bonldu. 
~emek yal4ıalara evlWlc baya. 

tmn uadet yoktur. Boıanmasa· 

lar' b'ıttyorl&r. 



-- -~ .--

Gayri/edeler şampiyonlulwıa nam ut olan Şişli takımı ve Peralı Bam bino Şişli ~alccisindetı topu kurtar maya ulratıyor. 

Dünkü işli - Per a maçı 
Heyecanlı 

Çok sık ı olan 

bir oyundan 
müsabakanın ikinci 

sonra 3 3 berabere bitti 
devresinde Pera lıla r 

pen altı 
on kişi 
kaçırdılar 

kalmalarına 

Dün T:aksim stadında gayri fede· 
re klüpler şampiyonluğunu tayin 
etmek için Si'3li - Pera takımları 
kCl!§ıla,Stılar. Bundan evvelki müsa· 
baka 1-1 berabere bittiği ve bayram 
maçları müna cbetile takıml:ar \'azi· 
yetlerinde olnukça yeni bir tebed· ., , ' ... 

• v 

ragmen güzel oynadılar ve bir de 
dülat gösterdikleri için dünkü mü· [ rını te~i etmeğe ba'şladılar. Bu a· 
o::abakamn mahiyeti daha enteresan rada Pcra taraftarları da takımları 
addediliyordu. için tezahürat yapmağa başlayınca 

Gazeteciler, Şişli mütekaitlerini stadyumu bir gürültüdür kapladı. 

yenerken ao::abı fena halde bozulan Ortadan yaşa Diran, varol Vahap 
ŞiŞ.li taraf tarlan mühim maç 'baş· sesleri kalktı ve yerine Rum olan 
!arken bütün kuvvetlerile takunla· Vlastardinin ismi errnenice VIasta· 

rdiyan(!) şeklinde telaffuz edilerek 
sağlı sollu taarruzlara başlandı. Pe 
ranm te~iye yeltendiği herhangi bir 
oyuncu, diğer tarafın alaylı sesleri· 
le karşılanıyor, Şişlinin jestleri dE: 
ayni şekilde mukabele görüyordu. 
Bir aralık kazara bir tribünün üs· 
tüne giden top uzun uzun yuhalan· 
dı. Xihayet, Ahmet Ademin keskin 
ve adeta bir melodiyi andıran dfr 
düğü bu hayhuyu durdurdu. Şişlili· 
!erin, öu müsabakaya atfettikleri 

• ~hemmiyet ta Ankaradan celbettik· 
!eri Yahapla da anlaşılıyordu. Şiş· 
li takunı: 

I3udurinin bozuk vurusları tehlikc
ri kendiliğinden azalttı. 

Şişli - Pcra maçını heyecanla styredenkrdtn 1Hr grup "'' - -
Amıenak - l 'laslardi, Albcr -

,..ırşevir, Nobarik, Martyatı - Di· 
ran, Mikrop, l'alıap, Sııldıır, llıraç. 

Bu esnada ~füli santrhafı !\'ohar, 
burnundan yaralanarak sahadan 
ayrılınca Şi~li büsbütün mahkum 
vaziyete dü~tü. Angclidis hiç bir 
müdahaleye maruz bulu!11ll:dığı i· 
çin topu istediği gibi kullc:myor ve 
istediği yere kolayca gönderebiliyor. 
Bir aralık ileri fırhyarak topu sür
dü, sürdü. Uzerine gelen vıastardi· 
yi de kıvırınca demarke vaziyette 
bulunan Culafiyi görerek oraya yer· 
den kısa bir pas verdi. Pas Culafi· 
ye giderken Arrnenak güzel bir çı· 
kış yaparak bu nadir fırsatı netice· 
siz bıraktı. Hemen bunun arkasın· 
dan gene Angelidisin yaptığı güzel 
bir şandeli Culafi sıkı~ık bir pozisyo 
nunda kafa ile kaleye attıyc:a da Ar
menak sol köşede yaptığı plonjonla 
bertaraf etti. Bu daldkaya kadar 
Perada görülen sistem şu: l\lerkez 
muaYin, cenah haflarile anlaşarak 
derin müselleslcrle rakip kaleye 
hücum hazırlıyor.Fakat merkezmu .. 

Beşiktaş klübünün dünkü kongresinde 
----------------------------------------------~ ----
"Şeref levhası ,, nın 

Pera takımı ise: hacim Butley aı:;,rır hareketleri yü .. 
Cafetino - Ilristo, Mesinezi _ zünden bir randımafl vermi}:ordu. 

Et yen, Angelidis, Çiçoviç - Murat 11 iı;ci dakikada Diran Vahabm 
!Juduri, Bu/ley, C11lafi, JJambilıo, \·erdi~rı ileri bir pasla gollük pozis· 
Şeklinde dizilcliler. Şişlililerin Va· yonuna giıdi. Tam şüt çekeceği sr 

habı getirtmesine mukabil, Perah· rada ?>.lisenezi yetişerek topu kor 

Tekrar stad kapısına 
kararlaştı 

konması lar da Fenerbahçeli Angelidisi ta· nerle kesti. ~ 
kımlanna ithal etmişlerdi. Ş1ŞL1N1N lLK GOLÜ Şişli kalesi önünde Pera nmlıacim leri fol çıkarmağa ralışıyorlaf· 

50IB~ 
clacağın ıizah etmiş ve heyeti u
mumiycnin bu hassasiyetini tak. 
dirve şükranla karşıladığım söyle 
miştir. 

Bun:.ı müteakip söz alan idare 
heyeti azasından Rüştü Erkuş klü 
bün spor tarihçesinlde Şerefin oy-

Bc§iktaş klübünün senelik kon
gresi dün Erzurum saylavı Bayan 
fil'lclye Elgünün başkanlığı altın· 
'da yapılmıştır. İdare heyeti raporu 
okunurken Ebedi Şef Atatürkiln 
hatırasına hürmeten ayakta üç da
Kika sükut edilmiştir. ldari ve 
teknik rapor okunduktan sonra 

nadığı rolü tarihleriyle anlatmıli 
bilhassa yeni bir enerji ile çalışan 

ve şimdiye kadar kazanılan şam. 
güreş şubesinin ve bu sene İstan. 
bul şampiyonluğunu kazanan fut- piyonluklann onun eseri olduf.unı.. 
bol şubeliinin mesaisi takdir edil. ve bu seneki şampiyonluğun da 
miş ve şicf:lerte alkışlanmıştır. o eserlerin ılevamın.dan ba~ka bir 

Bunu müteakip mali rapor ve şey olmadığını heyecanla ilave et. 
hesap müfettişlerinin raporu ve miştir • 
klüp bütçesi müzalcerc ve kabul e- Bu sözler alkışlandıktan sonra 
dilerek idare heyetinin zimmeti ib. Şerefin ruhuna hürmeten celse bir 

ra edilmiştir. dakika sükut ile tatil edilmiş ve 
Azcllan bir çoğu ve bu meyanda Şeref levhasının yerine asılmasına 

bilhassa futbol birinci takım kapta I ve bu kararın idare heyetince tat. 
~ı ~-I~s.nü. Sav~~n, .Şeref levhası ı bikine sürekli alkışlarla karar ve
ındırılmesı hii.dı.scsıne temas et- rilmiştir. Bundan sonra ruzname· 
mişler v~ idare heyeti ~raporunda l 'de yer alan kongre dilekleri üze
bunun nıçtn yer almadıgını sormuş rinde konuşmrya geçilmeden evvel 
lardır. B"" "'k Milı· Ş r· . 1 1 uyu ve ı e ımız smet n. 

idare heyetin1:Jen avukat Ab. önüne koogre heyeti umumiyesi· 
dülkadir Karamürsel söz alarak 

1 

nin derin hürmet ve tazimlerinir. 
merhum Şerefin .h~mC:t ve hatı~a- arzına·candan tezahürat içinde it
larını ve levha hadısesı dolayısıle tifakla karar verilmiş ve en son o
ıcçen Yekayil anlatmış ve her ta. 

1 
larak i.:iare heyetinin mesaisi ve 

nfta tee~ftı' nyandırnn bu hare- kliibün içerisinde tesis ettiği a. 
ketin idare heyetinin teklifi ile ~e. 1 

henk heyeti umumiyece takdir e· 
ğil ancak k~n~r.enin verec~.ği bi.~ I emdikten sonra kongreye nihayet 
kararla tashıhıl\ln daha şumull u 1 verilmiştir • 

Oyuna rüzgarı da lehine alan Şiş· Dir<!n, sol ayağile derin ve gü· 
li, ortadan bir hücumla ba~ladı. An· zel hır koı r:er altı. Pera müdafaa· killat tevlit ediyor. Mikrop ta saha 
gelidisin'Vahaptan kaparak Bamhi· sının topu k'~ybcttikleri c~rıada Sul da işe yaramaz bir "yaramaz,, ha 

!inde dola~ıyordu. nora \'erdiği top, Vlastardinin feda· dur srı;r:ıyarak enfes bir kafa vur-
kar bir müdahalesile taca kadar u· du. Top ağalrda. Angelidisin 13udoriye verdiği düz 
zandı. Peralıl:ır, ;1aldm oynadıkları h?.l· bir pas bu oyuncunun sıkı bir şütiy 
Ba~langıcındanberi rüzgar altında de m:-gı.· p va:·iyete dü~ünce, büsbii le kaleye doğruldu. Armenakm iki 

olmasına rağmen Peranm daha ha: tün <!;rJer.Ji, toplandılar. Bu arada büklüm ölarak yaptığı kurtarış ta 
kim oynadığı görülüyor. !iobar da yara~ını sardır..ırak ta bir netice vermiyerck top ileri fır-
Sağaçık Bambinonun Butleyden kın.daki yeri:-ıi aldı. Angelidisin c:zk? !adı. l\luradın mütereddit bakışları 

a:d!~ ~ki güzel ara pası kale önünü ··:e sert çık:~·~n. Vahabın top tev·Jarasında VIastardi yeti~erek rahat 
bırıbırıne katmışken i\luradın ve zıetında oldukça büyük bir mü"· rahat tehlikeyi savu~turclu. 

l l= 

Dün Şi~li ile bcrabert kQlatı Pera ttlfif>lıı 

Mağ!Up Pera takımında d dıli 
~turat mütemadiyen orsar e 
tüğü için bir i§ yapamıyor .• 
ŞlŞLt~tN 1K1NC1 GOLÜ·bif ,4 
Hıraç, Vlastardinin u:ıırıii sii~~ 

ru~una yetic:erek topu surd ·r dı1~ 
Ü . ~ . '··'"" bı I' zenne gelen Etyenı ~.,.. 

0 0
rtıl ·, 

lingle atlattıktan sonra toPb.r 9ı:vt 
dı. Vahabın vaptıg•ı güzel 

1 -ııl • ·ncıu 
(Devamı ıs ' 01.ç 

. ı'1uammcr oı 

Alman - Yugosla~ 
\ maçı oliJlll'J)fa 

Bcrlin, 26 (A . .A.) - bit~ 
stadında 70.000 den fa:ı:la gost'"'ı· 
yirci kütlesi önUnde y~a,ıı" J.. 
milli futbol takımile kareıb .. cııııle u ,, ' man milli takımı 3.2 ga 1 ıı,! bir!JlC ıJb 
tir. Bu karşılaşmanın 

2
_1 '' 

taymında Yugoslavların bir a ıV 
vaziyette olmaları bUyUl< 

ve havret uyandırnıı.stır. 

. -o-- E~ertO' 
Volver Hampton, . 

nu 7 - O yendı 1ııııı. 
arad• ~r' 

Perşembe günU ~n·Ul< bir • I" 
t~rc lik maçlarında bil) 1,.crh JI 

priz olmuş. E\'l"rton Vo :ıcıa ~ 11 

tona 7-0 gibi açık bir far 
. t' c. mı' ır. rııfll' 

Netice bli.tün 1ngillzler ta 
hayretle karııılannıaktadıl'' 



• 
Şild için ilün Takıi• s1a4ıri4a lartalaşan "Anti4olulılıllr • Kanm"Jia1t11akamlma 

IDd maçDa1rona Kayak müsabakaları 

"nkü müsabakala~da: 
başDan<dlo 

Eyüp, Feneryılmaz, Boğaziçi, T opk"pı, Davutpaşa Erzurumda 
Anadoluhisar ve Ortaköy takımları yenilerek elimine oldular Erzurum, 26 - Bupn Palanda. 

ken ıırtlarmda ve 16 kilometrelik 
mesafede Erzurum gilctı GümU,Jıa.. 
ll8 balcabıiıı Ba)iıurd b.ya.kçılan 
U. Erzurum haltevi kayakçıları a4 
raamda yapllaıt mllaabakaya 26 ~ 
yakçı Jotirak etmıe :ve 151 dakika 21 
~ JÇrzurum gilcllııden Saba. 
haddin Ayan. birinci, 52 dalııib 80 

~ BfrlocJ kDmedea Tt'pkapı ikinci kDmedeo Karaj[UmrUk'e yenildi 
dokuz sene evvel Halk ' ne 1-1 berabere kaldılar. Bu maç L 37 inci dakikada Kasımpa§a solaçı· prizi sayılabilecek bir netice verdi Oyun böylellkle 5.0 Beybll teblne 

~ 
1 
laartından konulmuş olan lerde t4rar edilecektir. ğı Hamdi Dinçerden aldığı düz bir Bir ikinci küıne takımı, ilk defa ola. bitti. 

~ "°1J. sene maçlanna dün HilAI • Eyüp pası ıs içerisinde biraz sürdükten. rak birinci kilmeden bir takımı ıild Vefa • Ortaköy 
"ı......~ ve Kadıkay ıtadla - lklnci -·"ı birinci kUmed 'Dl sonra ağlara plase etti. Ve takımın maçlarmdan elimine ettl.w Halid Gallbhı hak-"""··ıe -
lsıı."""tlan.ch. -- en .n.a. b yundaki A- ı·· ·· k d t Şazi Tezcanm hakemliğiyle bat - --.Y· )'&pi ~ 'D--'- W ile ikinci kümeden Eyüb o)'Da- u 0 yegaue go unu ay e · lan bu maçta Vefanm zayıf rakibi 

""'51.,.tqıa Galatasaray ti lıyan mflaabakanm ilk devresi 1.1 
._,_ ban ihtlllflar dolayısl.. dllar. Son zamanlarda hayli düze • • . berabere bitti. İkinci devıt çok gU- karpımda tek ble oynamaatte PO eanlyede halkevbıdeıı tıı.aıı 8afak 
;--;Jara girmemeli bu seneki len HilAl takımı güzel bir oyunla Oyun bundan ı:onra ?~ n:1üteva· zel oynamağa başlıyan K gUm ti. lbk devrede 3 ve ildncİde de '1 Ddncı, 53 daklb. 28 lanlyede Erz11o1 

.. ,........... eh""""'vetinl azalt. ilk devrede 1, ikinci devrede de 4 zin akınlarla geçti ve bınncı devre .. kllll ki 
1 

rin "-t Uarat iki • gol yapan V:efalılu 10 • O albi l;>U- l'WD ıUcUnden Ywn:f Okay U.çüncU 
""- ---,, bu §ekilde ı -O KasımpaQı:I lehine ru er, ra p e e ..., s e ıa ,_,_ 
~Uç sahada topyek\ın an- gol yaptı ve oyunu 5-0 galib bltlr. b'tf ~ yı yaptılar ve hl.kim bir oyundan yUk bir farkla kazu.dılar. ge,,.....tlr. 

Ilı\ kadar bir he.ıııat. elde e- dl. 
1 1

: • • . • • sonra a-ı gallb geldiler. E 11 m 1 ne o 1 an .Aynca otus ~ bJr uter1 ıa.. 
de lnmu !&pat etJ. Diğer ta.. FenerbahP-•. Fenerydmaz lkincı devrede vazıyet deii§llledi. Be k - Da t t k 1 kmı da Abd~ aırtıarm .. 
~ ve uli:erlerin de 0 yv Yalnız Kasımpap santrforunun J OZ YU paşa 8 1 m 8 r da kayak tecrllbeleri yaPJIUllardll'• 

11lzthıden maçlar çok :; FeneryıbnazhJar billnmlyen bir attığı güzel bir golü hakem takip Ref'ık Osmanm ha.kemllii altın. Dünktl kart~ aonra Haftaya Kop dağında ~ 
~tir ıebebden dolayı sahaya gelmediler, edemediği için saymadı ve oyun Ka· da oynanan oyunun ilk devreli 5-0 E~b, Feneryılmu, ~ Top. kayakçllarlyle Bayburt ~cdm 

' Fenerbahçe de htllmıen gallb sa • snnpapnm hakimiyeti altında 1-0 Beykozun galebealle bitti. !kinci kapı, Davudpata n Orta.kl5y takım- arumda fklnci bir mflaabaka ~ 
tııdı. bitti devrede Beykozlular bet gollilk iL lan ili dm.aç1armdaa Jıaıig kalmJt yapılacak ve birincl gelene bir q. 

Galip Kasımpapnm birinci kil- yı farkını ld.f1 görerek kazan~ oldular. ilaçlara gelecek haftadan pa hediye edilecektir. 

Taksim stadı meye geçirilmesi için Hisan bir de- " bir penaltıyı bile dıp.n attllar. itibaren devam edilecektir. Anka•ada 
fa daha yenmesi icap etmektedir. A k d d ı ; 

.....,~~lild ma- Kasımpaşa hisarı ye d" Hisar Uılmnmda kaleci pnç ve Tamşvar An karaya n ara a a Aııbra, 26 - )lug&ı Elwııd..L _ 
aençler ile lleylerbe~ . ' n 1 

çok istidatlı. KAmil de pi§kin ve giı nidı"yor ~ild DllP.1ar•nl ...... ,landı ~ ~ 
takmım da :çvveUerl Pün Taksim stadıd Kasımpa- gin bir müdafi BütQn ta1amda yap- :r V Y 1111 da yapılaD. kayak 18Dll>iYOJlfll mfl • 
~ ~. Qııpı~ ~,,. AmdolubUarl takmılan hem tıiıru bilen tek 

0 
cu Angeli di. Roma.nyanm Taıqvar takımı çar I>thl 4nkarada mmtata llıcl mq. aa~daa a1maıı neticeler tav. "* bJr h~ ta· D"ğerl • fazla ha~ Y aam'ba gUnll Ankaraya gidecek ve lli!~mllahıtka !ardır: 

ToJ'61eeiiııt~- ~ an OynU~ ~ !J.f!.J!H: •. 19-PICaktır. 8&~ Y!ıf1~~~ • 
u. Maç bittikten llO!lra ye geçecek ldübil belli etmek için Kasmlpapda ise kaleci ~ gftze1 ~,,,._.~,... ;.:;._._m!J~., ~!I~ ~-~ 
~ Uzere oyun 15 er k918§blar. Bu müsabakada Hisar bulda bir maç yapmak Ozere mtı- 4evröl r-a~ ~ ~-

!ki devre ,._bldl. tık dev. !f: kalırsa birinci kümeye ge- kurtanş1ar yaparak ~akit ~H: racaat etmiltfr. it bir golle Gencterbftllği 1-0 pJlp Sla\om mnsabakalarımn netke\e-
~lerbey1 ve ildncide de Ga.. mağlQ olursa rakibile tek- l~re maz~ old~ lki müdafiin iki --o- bitlrmll, ftfncl devrede bir ao1 da. rl pıılardır: 
·--·-birer 1 --~ • sı de temiz ve güzel vunıaiar yapa- O k M . d" ıaa atarak aabadan 2-1 a~. 1-A.um Bozbrd (0. B.) 2 da. 

ao y;aparü Y1- ırk:L*-Be ~ Zira bi}iYorlar. Santrhaf Sabri ve sola- ÇO anıSlJI J8R 1 lktncl mOabab bu 1e1aeld :b1ta.. 3 aniye. 2 - Nbmı ~laa 

=
~ .va::. Hakem: çık ~ o~u '.gasımpqa lehi· hm!; !6 (A. A.) - tJeot tala- ra aamptyon11 DemWpoiia paen (G. B.) 2 da. e -. a w ~ 'A~ 

aradaki bisikl~t 
musabakaS1 

-.J.af u.._.:_..t_ tta'=L ne bitiren iki oyuncu oldular. mile •• M pm.plJomı Sakaeya ll8sekl Aüarl pmpİyolnt ı:tarblye km (G. B.) 2 ~ 29 A. ":.
1 

~ 1;11 • .......... IWll ar Şer f ı d takımı arumda bugl1ıı yapılan kar araamda yapdnUitır. Haı1i;eUler İnli mUAbaka1JDda: 
~'JIG dWhfi1er: e f a 1 plıaznada, 'Oçok bJrlııcl cleftecle kalecilerinin hataaı )'Uzllnden. 1a • 1 - A.amı Kurt (G. ~) 48 18.c 
~: MdNI - K4- Y yedi, Ddncl etmede de dısrt ~1 a. hadan '-O mafltb ÇJttılar. J'llha • 2.10. 2 - Raatm :AJmı (G. B.) ff. 

"'fi. ~~~ - ~,,,,,,,,, Sabalıad- SUleymaniye • Bo vgaZİP-İ tarak mtlaa'batayı bmt kartı on bfr Jdka HarblyeWer daha enerjik oy- sa 1-10. 3 - All (G. S.) ı C1a. 80 .., 
d•t3tllffl - N1tdıt, Ottan, Anıl" Y ısayı ile kıunmJlbr. auyorlardı. 1 D.lye, 
lidll, Tfil4t, Ftırfilı, Şeref ebidmda Dk et1d macı ha. · 
Kasmıp111.f hall - 'RliftQ, Se- kem Adnan Akmm ldareıdııde St1 • 

li• --. MtcrtıMJ, W.: Caf ır - leJDlaıı.lye ile Bolaıdçl takımlan a
Hamit, ~. Milftıltl, Aslan, rumda oldu. tld taraf da nedenae 
Hayri, onu ldtillk taJmnlarla Of11111Wlar- • 

Oyuna Kaslllıpap ortadan bir .dl. SWeymaııiyeWer daha alır ba. 
hücumla ba§l.Wr. Ve derhal bW· sarak bfriJıcl devreyi ı.o pBb bl- • 
miyeti eline aldı. Urd1. lJdncl dewecle Dd taraf da 

Anadoluhisarblar daima havadan gol yapamryarak mlllabüa71 St1 - ,, 
ve gayri muntazam paslarla oyna· leymanlye kuanm11 oldu. 

dıklan için düğgün vuraatu ve e- lopkapı • KaragOmrOk 
nerjik elemanlardan mütef'kkil o· Bu ınUsabaka haftanm bir snr
lan Kasnnpap müdafaası bu bil· -----------
cumları kotay1ıkla kesiyor ve sanır- Galatasaray lstanbul 

i)Qn yeni bir tfifer itztanan matbuat takımı Vt maçtan tf1Vtl yapıfanmmıslm forda daha ziyade p.hsl ataklarla lı"sesı"nı· 4 • o yendi 

ın;tü::~~~:~i=':ı~gü· DünTakalm atadmdaG&ıatasa- Gaze' tecı·ıer gaıı·p ' zel bir oyun oyruyan Kasnnpap rayla lstaııbul liseleri bir mllaabaka 

kalecisi yerinde plonjonlarla kesti. yapm111ar ve Galatasaray her 1k1 • 

Müteakip bir akında da Hisar fOl"' devrede ildger gol atarak oyunu M b k 1 b 1 Ş 1 
vetleri biribirine girerek bu bQyük 4-0 galib bitirmJflerdir. at uat ta ımı güze ir oyun a iş i 
oyunun seyri iiıerinde müessir ola· -o-- f k 1 3 1 d 
bileceJc fırsatı çiinediter. Halbuki Demispor klUbU e aüf erini - yen İ 

teşkillla girdi Dün Taksim ıtadyomundaki Foto Namık (Cumhuriyet) - giio de ikinci kısmın tafsilatını ve. 
!atanbul Demlnpor klt1bU bir Şiıli • Pera maçından evvel yapı· Ercilmend (Cumhu•iyet), Ahmet riyoruz : 

mtıddet evvel tqkutta g1rmek için lan ve gazıecilerin 3·1 plı"biyeti· Adem (Son Poıta) _ Ali (Ha- Şazi Tezcan karşıtara!miıi da .. 
mllracaatta bulunmqtu. le biten $itli tekaildleri. matbuat ber), Salihaddin (Soıı Poeta), diye aldığım görerek milmlriill 

Beden terblyeal umum mUdUrUL maçının taflilltıİıı !dUnkU gazete- Tank (Kırmızı _ Beyaz) _ Besim mertebe enerji ( !) sarfetme4e bat 
il İstanbul tepultı, bu Dillııacıati -!-de _;

1
.s:t.., -n ...... "t .. . ..1., maç'ın la~ı. Bir defasında Astonvaı't b~ 

UWI ,. ..... _ - ,gu•""" v.,. (Son Posta), ttlvi (Aqam), Se. · la kal .. ün !-··11 dL 
nazarı dikkate alarak JtlilbQaı bU. teknik (}) ta~nnı kaydediyo. ıiıcum topu e on e IDW? 
tün huuııatı lıakkmda maUIUıacte dad (Ajanı), Niyazi (Kırmızı - Sedat bu esnada Şi§li kal~iai 11'~ ras: 
yaptıjı tetkikat mU8pet bir neUce.. Beyaz), Şazi Tezcan (Akıam) ruhana konferans vermeğe kalk· 
ye vardığından kendilerine tetklll- ~eklindey.di. tığı için topu müdafilere bıi'utx. 
ta kabul edildikleri bil~. seçen aeneye kadar talnqıuıdaki Şi§li tekaütleri ile tö11e idi: Buna rağmen Ulvi aolaçık Be. 

Btıı;ok klüblerbııüzclea cJaı,. e _ ,erini muhafaza eden Feruhan, la. F ruban B Y sime düz bir paı verdi. BeaiQMle11 
8Ulı telkillt ve t8ilata aJi8> o1aa t~ n Onnik ele bulunuyorlar- e • °'°'' emnt · Niyuiye celen top bu ıe!er ima 
tıstanbul Demlnpor kUlbQ, ADlı\ara ıh. Bblmkller Fransızların Bojest, Zanub, Stepan, Garo, Hayko, Sa bir zıluaktan sonra Seda!da ceçtl. 
ve EIJdtelilrdeld Demll'lpor ldUb • dedikleri bir tabirle litlilerin bu rafyan. Aram, Mesrup, Gevrek- Sedacbn biru ıiirdillrten eoma da 
lerl ıtl>l eimendifercilerin 1>1rteıek· renç takımına itL-az etmediler. yan. attılı ncnı fllt ll'erubanıa b~ 
ktıllldtır. Kendilerine mu~a.ffakıyet- Bitim t:.kım .i, •• n de yucbfımız Birinci haftaymın bütiln tafai!f' larına .rafmen atlara takıldı. 
l1 başan18r 1-nennl ed4!riz. ajbi: ~ dUn vermif~ Onun.Jsiıı. ~ [Devamı 15 inc.idr.) 



L AURA teyze: 
- Haydi kalk da giyin, de.. 

dl. 
' Lise elindeki i§inl bıraktı ve aya
ğa kalktı. 

Evin bugilnkil sessizliği haki.ka _ 
ten garibdl. Odanrn dibindeki du -
\'ar saaUnln muntazam ~leyişin -
den başka bir §ey duyulmuyordu. 
Bahçedeki kUmeste ne bir hayvan 
sesi, ne de baaka bir eey işitllnıf -
yordu. "Mutfakta hlmıetçller de sus. 
mu§lardı. Bu saatte çanak çömlek 
takırtısı yapılıruızdı. Sokağın öbür 
tarafındaki demirci de herhalde i
§inl bltirml3 olacaktı. ÇilnkU hayli 
zamandanberi örsünün muntazam 
sesleri auyulmaz olmuştu. 

Ayağa kalkan IJso blr tek keli. 
me bile Baylemeden odadan dışan 
çıktı. Sakin adımlarla yürüyordu. 
O, saman çöp~ kadar narin, on d6rt 
yqmd& bir genQ kızdı. Kendi gll.
zellfftnin far'Jı:mda bile değildi ve 
fena 6rlllmllş Mçlan bile onun bu 
gU.zelllğinl bozmağa klfl gelmiyor -
du. O buan aynaya bakardı. Hiçbir 
mana anla,oılıruyan esrarlı bakışla
rlyle ve yUztlnde en ufak bir iamL 
zu bile olmadan, g6zlerinln g6lge 
dolu oyuklarını, fazla uzun bulduk
lan burnunu, dudaklarmnı kıvnm _ 
larını ve lı:ulaklarmm llı:erlnden sar 
kan ve ona biç de yakışmıyan ör -
gUlerlnl se,>TCderdl. Bu örgiller ba
§tnm arka tarafmı biraz sivrice g&s 
terlyordu. 

Bq'ka blrlal olsa kendini aynada 
bu halde görtlncc ya yUzUnU buru§
turur, yahut da derin derin içini 
çclcerdi. Halbuki evinde hiçbir ha. 
rcket görülmezdi. Fakat o, buna 
rafmen, kendinl bu kadar çirkin 
zannet@ fçln ölecek ~adar llı:Ulll
yordu. Onun, ba&ka birisine göre 
hJçblr kıymeti ve ehemmlyeU ol -
mıyan daha nice ufak eeyler ytlzUn
•n için için nasıl yandığını kimse 
"ıeıneıdl. 

La.ura teyze ona: "Haydi kalk da 
giyin!,, demfjti. 

Morel'lere gitmek için fazla blr 
tuvalet yapmağa !Uzum yok. Llııe 

11adece UatUnden önlUğilnü çıkardı, 
ayakkabılarını fırçaladı, oapkasmı 

portmantodan çekti ve eldivenleri
ni eline aldı. 

La ura teyze lnaanm neeeainl kır. 
malı: huıusund& adetl bir c1lht idi 
Babumm ' ıUnde Uç gün bulun • 
machfı, anneslnln içinde öldUIU bu 
evde Lise )'aV&f y&V&f tebemUmU.. 
nü de kaybetmlftl. Bu hal sekiz ıe
nedenberi ~yle devam ediyordu. 
Yasık Jd bu tuzda cinayetleri mu
hakeme edecek mahkemeler henUz 
dUnya yUzilnde kurulmamış bulunu. 
yor. 

Lise merdivenlerden indiği za -
man Laura teyzeyi kapmm önUnde 
kendı.,lnl bekliyor buldu. Taşlığın 
siyah beyaz çinileri Uzerine uzan _ 
JnJ§ olan k6peldert Kid onlar geçer-
ken kuyruğunu salladı. 

Şehir bir cehennemdi. Her oey >'I. 
ıuyordu unkl ... DUkkAnlar came -
klnlan Uzerine perdelerini indir. 
mişlerdl. Sokaktan tek tlik insan ge 
çiyordu. Bu arlncı hava içinde Llse
ferahlatıcı §Oylcr dU.şüruneğe uğra. 
3ıyordu. Faraza, madam Morelin 
kanbur usağma mahzenden çıkarttı 
racağı daf çileği şerbeti eişeslni, 
yağmurlu havalarda evin olukları

nın şarkısını, Valnnline'in gözle • 
rini dUşUnilyordu. Ah, Valantlne de 
madam Morellere misafir gelmiş ol
saydı! 

Madam Morellere geldikleri ıa -
man ol'a!mr tam Unıld ettiği gib! 
buldu. Afaç çlleği §CrbeU §i§alC'ri
nin Ustlerl huğu tutınu3tu. Oda -
nın içi, 'envaı güzel mcyva kokuları 
ile doluydu. Ve, en mtihJm.mi, Va. 

r 
Yazan 

Moris Kalman 

gibi çehresine çıkmıştı. Uzun zaman J 
dnnberi bu Meryem anaya benzlyen 
ince genç kıza. bakarken ve gözleri 
sadece onu görürken böyle birden 
bir tokat yemek. Ve bu tokatı o 
genç kızm gözleri önünde yemek ... 

Lise biraz sonra bu genç soytarı. ra:ııyor. Mahzun bakı:ılarda son bir 

il d bf di ğin Öl ı lt tcbessUm ifadesi ... Hepsi bu kadar. 
yr er o r re g ges a m. 
d •Ak - u ta t 0 Kimsede bir ıey görmedi. a .... rar gorm ıı ve nUD§ı ı. . 

• eli u rind kJ b t lbi 1 Şlmdı Lise odasında yalnız bulu. 
eım ze c pemcsacne - w 

yi k 1 k bi 4 , 1f nuyor ve yatagının Jçlnde nefes bJ-se çı arml§, par a r un orma 
· · u B d ki _,,,. d in 1 le almaktan korkarak bekliyor ... 

gıyınış . aıım a pe~UAu a • . . 
· t' B .. 1 d lik 1 d Sessızlik devam ediyor. Birden, 

mı; . u, ııarışm 'U r c an ıy ı. . . . . 
lantine de oradaydı. Ta uzak yer - YilzU t d u .... n. idi B penceresınden hafif ay ışığı lçenye 

mun azam, a euı. b~e • n- .. "lU Li . d ki k".ıı..d 
lerden gelerek toplanmış ıtıir yıgı· n k 1 w al 'bi b' h' suzu yor. se elin e u~,. ı açı-

ış arı agır ve y \'arır gı ır ıs 

kuzenleri ile beraber ..• Ev ne"e L '\'or ve okuyor: 
"' taşıyordu. ı · 

çinde çınlıyordu. ÇilnkU basit bir a- L' .. ll d~ dil YUzUnde bir "Yarm sabah buradan gtdlyonız. 
ile olan Morellerln evinde fazla me- ıse sura e on · Sizi bu ~cccynrısma kadar parhta 
ra.sime ok dikkat edilmezdi. damla kan kalmamıştı. E~velfı bil. l>ekıtyecrl:rJm. Ncka<lar güzelsiniz •• 

Çeviren 
Suat Derviş 

ğu halde o kadar lmiraneydi kl, 
Kid olduğu yerde kaldı. Nasrl, oy
nıyamıyacaklar mıydı! O hı lde Lise 
bu saatte bahçehin ortasında ne a
rıyordu? 

- Ne o! Gidiyor mu? Gezmeğo 
mi gidiyor? Ya benJm taıımam, zin. 
cirim 1 Hepsini unutuyor mu? Kid 
blitUn bunları dileUnUyordu. Ona 
hatırlatmak için hafif sesle bir ke. 
Tc havladı ... Lise korkuyla olduğu 

yerde durdu. Bu köpek suımıyacnk 
mı? Bu akı;ıam onun istediğini yap-

V 1 tpin Lls , • tiln vUcudunda bir sıcakltgın, sonra ı"nton • a a e e e , ,,. masına mani mi olacaktı? 
H 1 ' ,_ b • b d k 1 da bir soğukluğun kapladığını his • Lis~ ,,çlr'""n bir yazı ile yazılmıc - ep mu u gece ura a a a. tr K d' . b' d . buk gi- , lU ,, Lise köpeğe vurmak için elini 

cağız, dedi, hem de niçin biliyor 5~ 1
.' en mı ır emır çu 

1 
bu mektubu okuyor, yine okuyor, havaya kaldırdı. Fakat hayvan o 

musun? Burada sirk var. 1 bı dık tutmağa uğra§ıyo~, heyeca- , lekrar okuyor. Kalbi paUıyııcak gi- kadar korkak bir hareketle geri çe-
İşte o gece Lise alrk'e böylece nını saklamağa gayret cdıyordu. bi. .. Ne sevimli bir kilçük deli!... kildi ki gl'.!nç krz gUlmeğe baı;ıladı. 

gitti ve hayatına giren en milhlm 1 Acaba kendisine mi bakıyordu? Fakat o bir ıoytandır.. Acaba bir Eğildi, kocaman hayvanı kollan a
simalardan birini, pembe saten elbi- Buna imkfuı mı vardı? O bu kadar 

1 soytarı sevilebilir mi? Yoksa ask rasına aldı: 
sesi içinde ve elleri ceblnc!e kendL) çirkinken ... Biraz evvel ııoytarı ye. böyle mi başlar?... ' - Beni dinle, Kid, dedi. Hemen 
sini bekler buldu. ı eliği tokatm verdiği mahcubi~·etten ı Elbette ki oraya gitmiyccek... döneceğim. GürUltU etme, hiç gU. 

*** nasıl ezilmişse ~imdi de Lise bur • Gcceyarısı, üstünde bir gecelikle rUltu istemez ... 

ONU hemen görmemiştl İki nundan ve örgülerinden dolayı oka parka gidilir mi? Lise buna kahka. ''Hiç giirilltU istemez.,, Al!. Kid 
büyük numara arasında iki dar mahcub oluyordu. ÖrgUlerlnden halarla gUlmek lstlyor, fakat meh. anladı. Bu cUmle m\lşterek oyunla. 

defa meydana çıkmış ve halkı oya- blrinl gizlice omuzunun arkasına tabın içinde sefil bir çehre, yalva- rrnda en çok kullanrlan bir cUmle
lamak için bazı tuhaflıklar yapmış- attı. ötekini de ortadan kaybetme. ran bakışlar var... dir. Lise köpeği klUbe.sine doğru 

tı. Bu aırıllarda ya yere bir halı se. ğe uğraştı. Artık o tarafa bakını. Geceleri hava "nckadar serin ve götilrilyor. 
rlliyor yahut da canbnz direkleri ha yordu. O tatlı bakıeları unutmağa tııze oluyor! .. Hafif bir rUzg!r var. Kid bundan pek memnun değil 

zırlanıyordu. Liae soytarılardan uğraşıyordu. Onların bu kadar tat- , Uzaktan bir trenin düdüğü işitlli· ama, ne yapsın ... Katlanmak lazım. 

,. 

geldiği yere dönecek. 
Fakat soylan mahzun bakııl•~ 

ona çevlrmia bulunuyor. Bu g6ue 
ay ıeığr altında öyle garlb bir Jlll' 
nayla parlıyor ve Lise bu bakJltsı' 
altmda kendini o kadar zayıf bi.,.e' 

diyor ki! 
Şimdi blr ıııranm Uatilne yaııY8· 

na oturmuş bulunuyorlar. Ştın~ 
'l!Or• halde biribirlerinden uzak dur\JJ 

!ar. Lise korkuyor... Fakat, bU " 
U' 

damdan değil... Laura teyzeden. )1 
yuyan §ehJrden, gelecek dakik~ 
korkunç pençeleri arasında tu 
her şeyden korkuyor ... 

- 1sminlz nedir? 

- Lise... ' n1JO 
- Lise ... Ne gUzcl isim •.• Be 

ismim de Anton .. 
Lise: bd 
- Anton! diye tekrarlıyor, 

bllll' 
Antoine demek değil mi? Siz 
gl memleketten geliyorsunuz? 

_ Ben Belçikalıyım. df 
Belçikalı... Belçikalı oinuılttB 

ne mana var! ... 
KUçük soytarı konuııuyor: ~· 
_ Dinleyiniz beni, niçin bU ~ 

dar gilzelsinlz? İpek gibi saçla 11 
var ... Hazreti Meryem gibi tatl~r. 
mU§fik bir haliniz var... Slıl 
dUğUm zaman deliye döndUtıl· ~ 

Köy köy, şehir §ehlr, kasaba·~ 
saba dolaşan bu adam bu ateeU 
Umelerl nereden öğrenmiş! ,,,.ııt 

Çirkin olmadığı acaba doğrU dol' 
Lise başmı biraz yukarIY• ~ 

ru kaldırıyor ve tekrar tebeSSuısı. ,t• 
diyor. Allahun. Bu gözler nasıl 11 

lıyor ! ... ·t.rb""r. 
Kilçilk soytarı heyecanla ti ~ 

Biraz eğiliyor ve yanında US:JI& 
duran ince esmer el tııertne 
ellnl koyuyor. 

- Bu kUçUk parmaklarınız... fiil' 

Evin bahçesinde Kid burnun:oııts 
vaya kaldırıyor, kokluyor ve bil' 

yrlın ı:ıı n ıJfl bilinmez neden ga e eıııll" 
tavırla yerine dönUyor. tçınl 1' 

meğe ba§lıyor. ııile 

Havada en ufak bir rUı:gtr ııo• 
yok. Her ıey susmu§. Ay, ıeığııl:rı • 
ıaıtmakta devam ediyor. so~,.iJI 
nm gözleri daha karanlık.. ) 1"' 
gözleriyse kapalı. Kalkıp gitııl~~ 

)'Sr 
tiyor. Cesaret edemiyor, ıcscıılll 
yor ... O ııtmdi görünmez bir ö eııeri" 
tutu,an g!Szlerin ve okeıyan ııa· 
esiridir. Aş~ böyle mi? BU ne 

ı!n şey!... . arca· 
tpin bir parçası koptu. sır Prt1ılıııı 

ııı bir parça..cıı daha... K1d ~~ ~I· 
' • tı•,..BW" 

kuvvetle sallıyor ... O ~imdı 
1 

yere!C 
le serbesttir. İpinl sUrll\~arıııtP 
bahçede koşuyor. Hafif aya gel! • 
sesi işitilmiyor. Çite kadar 

1 
ıcotcıl 

yor. Burnunun içinde yeni 
1
b ~1 ! 

var ..• Bu nedir, bir yabanc ve ge• 
I\ld ileriye doğru atılıyor .101 • 

rf'l!le IJ 
ceyi korkunç havlamala " 

duruyor. 
1 

e'ill il• 
Tam bu ıırrada soytarı L ds ı;ıstl' 

· pu a zerine doğru eğilmlştır. 
j'Or• 

nı onun yUzUne dokundur\J 

*** ,~ı·r __, de ıt 

EVET pencercleı-ın 9ef-
çılıYor, var. Pancurlar a 

lcr işit ili yor. r ve ıo1 
Lise heyecanla doğruluYO 

h 1 ;a o dJği ilk t k 1 1 1 h h td k r idi A 

0

b t 'l~ .. , lU b it k tarıvı itiyor: •' oş anmazur, nun ye o 11 ı o uş an er a e ço cna . yor . .1: ca ı !!M g"'c.,.~·ftr'l!tnı gr<: ~ere to. ve urn1ııı11 un aya - l · kına tıll"·" _1 Kid K'd AllahM ııv• tm farkına varmamıştı. Lise o sı - Fakat ne olurl!a olsun orn'-'a mu niş midir! !arı arasına yerleş' irdi ı - • 1 dfnlt .; ~ · .. k hiçbir şe)' il• 
ralarda direklerin üzerinde kilçUk l:ıakkak bakacaktı. Mul:avcmct etli. S0ssiz'iğin içlnf:I Uç tnnc bront I.ise parmakl~ın öte tarafına Fakat kope 1 çıtın 
alevlerle yanan a.setllen lambala - lemez bir mıknatıs b:ışını o tarafa larbe dü~üror ... On ikiye teyrel. -;cç~i. 1 yor. Şiddetli bir haınleJc: içinde i• 

lm U w zerinden R"ıyor ve hid nna da ıştı. Fakat · çilncil tolcatı io.,,ru çekiyordu: var... •• • Lfse: 
gördil. Allahım, o hala orada duruyor \'C Lise birden yatnktan fırlıyor. Ü. !eriye doğru atılıyor. r 

L lsrı: tltrem~~o ba6lıyor. Soy- _ K"'"ıntz, dfve ya1varı)'O • .. ~ı· 
Soytarı tam Llsc'in hizasında gözlerini kendisinden ayırmıyordu •:.-rine aceleyle bir elbise geçiriyor. ..,. .; rlfll .. ~ 

tıırı orada ağaçların altında 11 . • k cı•u•or ve ]<olls durmuetu. Bu, mahzun bakııslı, genç 
bir soytarıydı. Karnmın üzerinde bir 
dilnya ve tam arkasında gUneş, ay, 
hllft.l ve envaı ge.rfö yıldızlar ı!lrma 
ile işlenmfeU. 

S~ytarı ufak bir hareket yaptı; \yaklarna Ea"da1larını da giyerelr o.ya!cta duruyor. 1 crıle o., ... ., 
lıceml bir tavırla selfun verir gibi ':orldora sUz:llUyor. 1 _ Oh ... Geldinfa mi? nunu Umld yor:. ksçını.ı.·· 
bir harekette bulundu \'C tcbcıısUrn ıterdlvenln !torlmluğunn llrmr.n • bil{' de . . d 1 I _ Onu tutuyon.un, siz tutu>'ot· 
~lmc!t fçln eğzuıı aı:tı. lı ve kayarnk iki kat indi. Bc.nı • ı {': . ~ı~or umb. t lb' . Heyhat! Hayvan da onu 1ı:Uçucil1' 

. z ... rmc:e pem e sa en e ıscsı içinde .Js)'• 
Vnl!mtine'in sesi: "'!'lnkların gıcırd:ımnsına mô.nı ol· tnı .• , Li b b" 1 Korkunç ağzının 10 ,0 r. '"' -' 

-nak içl:ı bu en iyi bir U!IUldU. 1
0

, ).I ;·o.:.bllise cds:ıseBn unu~ oyle parmaklar ve kan görU _: ... den sı>' BUtUn seyirciler ayaklarını yerle. - Fc\•kıılade ,ı:Jeğil mi 1 'dedi. .nc"ı:,ını yor u. una ra
6 

... cn • e gö• .. ·" 
! · · k d d" U den v re vuruyorlar, knhkBhndan kırılı • Lina titredi ve bir an içinde kcn şte sessızce servıs apıwn an çindc sukutu hayale benzer bir hla van uş nme nuyor. ıd 

yorlardı. Soytarı bir ara gözlerini d'nl topladı. ')ahl'::-ye <:'ktyordu. B:ıh~e ay ışı~ı var. Dunun sebebi, ııoytnrının il1.e. zım kapamıı bulu yaııı>or er 
yere indirdi ve bu anda da şiddetli ! Biraz sonra da ovun bl 'i ve ctn 'ıf'ıdı> l'!\Jl:nnıyor. 11 .. rdc pnr!:ın bU ri ~tıe l1nlforrıanın da bulıınıramaııı : Liac'ln o kadar canr y-1'•t 1ı ~ 
bir tokat suratında şakladı. b:ız'uıne yımııı yavıış Lo:;;nlmağ· 1 ıı:c tt,1açl9.rı gürtilU:·or. Fabrl'.;:a ameleleri gibi, eo1;:aldard~ ııcıaından ölmek iııt~~~dft. S•:;~e 

Bu gUIUnç yUzde bir nn içinde ba2Iadı. Lis", avucunun içln'le b:ıb.çe kn· va rıhtımda ııık erk tcsadUf edilen şey bununla bitrnlı ,eel ' 
ln tar var. ~r ~ 

böyle fevkalbeşer bir mana n:ısıl -rsın•n annhtarlnrım sıltı:or. ln .. anl:ır gibi mavi bir mayo ve gri ıte koauann san rl e alır ~· 
parlamrıu? Hicab, sefalet, tevek - *** F:ı!:at gö':ten inl'n beyazlığın. i- bir panta1on giyiyor. Mayonun Us- hayvanı bahçeden !~~yo~. şııııcll 
kili, soytarılarm bUtUn acı mukad - GAP. n tclrıffuzlu bir e:?s duy- 1 •inae !lmslj·:ı~ 1=1:- l:??te gibi yolun til"ld"n ç•lcan bornu çok kalın. Bo· '>ahc;e kapısını k•P ıde 
:lerntı bir nn i!:lndo bu to··:ılı r dı.ı: ·~ ort"ııı-n:i<ı ı· ~ ~··rı·•·n:-. I\ın·ru. z~l~ tlr tel~ rfuzl:ı: "Gelcc"ğinl:r' '"bllirltr. · otdul'J Jıs 
:sahte çizgili yUzlinde yer a!mıştr. - Pardon matmaz~l? '-unu sellıyor ve dostça b'r hnmloyt> artrit llmlt bile edemı~·ordum., dl· Baata Laura tc):ıe ıı•" 
İlk defo olarak sahte lşmbız yarı- Ellerini arıynn bir el nvucunl•n 1 'tazırlnnıyor. 1 yor. Bu ne bcrbad bir telAffuz! ... ~v halkı toplanmıo· ıtU 1 Ne~ ) 
masrna lUzum kalmamıştı. ÇUnkU bu ıine bir knğlt sıkıştırıyor ve tatlı - Sus Kid, gl\rUltU etme. 1 E~er o tatlı bRkıı:Iannı kaldırma • - Nedir bu gllrU J4 ;ı,ıdJd1 ' 
işmizaz onun kalbinden 'bit dalga bir tazyikle avucunu kapamağa uğ. Emir yavaş !esle verilmiş oldu- • mış olsa bir dakika blle durmadan ( Devatrıı 
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-~.fifeler,®ıwr2 
100 bin sene evvel yaşamış 

ilk insanlara ait 
iskeletler bulundu 

~~ Çinde, Çukutiyende ilk 
l·--.&aıara. ait çok mühim eserler bu· 
~tur. 20 binle 100 bin sene 
llt . Yaşamış insanların taş de\Ti· 
~t olan bu eserler, Filistin müs· 
~ . olmak üzere, Asyada bulun· 

ılk vesikalardır. 
~Ulcutiyen ve civan ilk insan· 
~· İskeletlerine tesadüf edilen bir 
\\~·iskelet de burada bulunmuş 
-.,1 • zamanımızdaki insanların 

lı dedesi olarak kabul edilmiştir. 
~~dan 20 ili 100 bin sene evve· 
~t olan bu i k~ı +, bugünkü 
ladı arın ilk nümunesi sayılmak-

r. 

~Utiyende senelerdenberi haf
~pılmal.:ta ve çıkarılan t:ışlar, 
~ ar Pekine götürülerek, ora
~ ~kfeller mü~ _:;esin:?~ par
'---~ ayrılmaktadır. Çünkü, bu 
~taş devrinde yaşamış olan insan 
~ ... _~trnikleri, kullandıkları alet
~. ~arın.kayaların içinde kalmış 
?ıı. Unlara tesadüf edebilmek i
~alarm ufa~: parçalar halinde 
\bı,_;sı• toprak haline getirilmesı 'uann içinde ince araştırmalar 
' sı lmmgelmektedir. 'Uzun ve yorcu çalışmalardan S bugün elde edilen eserler bir 

' ~ parçalan ve kafatasla 
~ki, bunlar ilmi usullerle tasnif 
!eti 1 ve ortaya yedi kişinin iske-

' ~_lmıştır. 
~tdi ki§inin bir aile olduğu 
'b~!iyor. Bunlardan biri alt
'ııt :~ bir ihtiyardır. Biri o
~~ bir genç erkek, ikisi de 
~ ~ kadındır. Diler üçü de, 
~~-Yaşında, biri on dört, on 
~ ""lrında, biri de yeni doğmuş 

~·. 
~ ~ kişilik ailenin mağara· 
~~ birçok hayvan kemikleri de 

'~· Bunlar da, cinsleri
~~i. çağlarda yaşadığı malQm 
~~ 1~ı?, bulunanların tarihleri-
~Yi tesbite yaramıştır. 
~ ı... er üzerinde yapılan tetki
~ kişinin ani bir ölümle 
~ · :.::.:.!emiştir. Ekserisinin 
~ Yaralanarak öldükleri an-
~· Meseıa kadınlardan birisi 
~lllda sert \'e keskin bir 
ı ~ş bir yara izi vardır. 

Çtlkuliyende yapılan hafriyat sahası 

Bu yedi ki,;inin bir aileden oldu~ru / Kadınlardan birinin kafatırn bu
hakkındaki hül•üm, kafata:::l:m iti- günkü Yeni Gine yerlisi kadınlarım 
barile biribirlerine çok benzedikle
.-inden verilmiştir. Haki!~::ı!::n, bil
hassa ihtiyar adamla iki l ·adının 
1rnfatasları o:j,.ıkça sağlam kalmış 

v. aralarındaki benzerlik daha iyi 
görülmüştür. 

Yalnız, kafatasları üç muhtelif 
eski ırka ait gibi görülme~:~edir. Bu 
ırklardan üçü de bugün yeryüziln
Jen kaybolmuştur. 

Alimler bilhassa ihtiyar ac!amın 
kafatasmı tetkik~ şayan bulmakta
dırlar. Bu kafa tası bir cihetten 
Neaderthalli adama benzemektedir, 
bir cihetten de ilk taş devrindeki 
Avrupalı adamı andırmaktadır. Yü
zünde jse daha ziyade son Moğol 

tiplerine benzer noktalar vardır. 

andırıyor. Diğeri ise Eskimo kadın
larına benziyor. 

Elde edilen bu neticelere göre a
limler şöyle bir nazariyeye varıyor· 
lar: 

Bunlar herhalde Asyaya geçmi~ 

Amerika yerlileridir ve o çağda ora
larda Çinlilerin olduğu muhakkak 
bulunduğuna göre, onlar tarafından 
öldürülmüşlerdir. Demek oluyor 
ki, geçen asırda nasıl Avrupadan 
Amerikaya hicret olduysa, yüz bin 
sene kadar evvel de ~ merikadan As
ya ya hicret edilmiştir. 

Binaenaleyh, Çukutiyende bulu -
nan bu yedi kişinin Amerikan yerli
si olduğu ve Çinliler taraf mdan öl
dürülmüş bulunduğu düşünülebilir. 

Geçenlerde ilen Baroda mJhJVeAI için mndJstucla bftytlk bir Ct"llı&Ze 

alayı yapdmJt ve Kırtı Handır mab edlndeld mcrubnden sonra ceset 
büyük ölülere mahsas bir kabre gö mülmiljtör. 

YAZA N: L. Bnsc l1 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman sa 

Biçare Pohua, bütün gece öylece 
kaskatı bir halde kaldı 

- 53 , 

- Evet; buradaki sihirbazlar 
böyle bir zehir kullanırlar. Arıların 
insanı soktukları zaman iğnelerin· 
den fışkıran zehirleri çıkarırlar. Hu· 
susi bir usulle bu zehiri toplarlar. 
Bunu bazı maddelerle kanştmp 

insana içirirler. Bu zehir, insana 
ıayet korkunç rüyalar verir. Fakat 
asla öldürmez. Onun için merak et· 
meyin! 

Filipinli tayfanın verdiği bu iza· 
hat hepimizin son derece hayretini 
mucip olmuştu. Maamafih Pohua· 
nın hayatının tehlikeli o\Jnadığını 
öğrenmem kalbime kafi derecede 
ferahlık vermişti. Filipinli tayfaya 
hayretle sordum: 

- Peki. adamcağız ne vakit ayı
lacak? 

- Bilinmez. Yarın sabaha kadar 
sürebilir. 24 saat de sürebilir, Bir 
hafta da!. 

- Ne diyorsun? 
- Evet, çünkü bu zehir insanı 

derin bir uykuya geçiriyor uyku. 
sunda yalnız korkunç rüyalar, ka 
buslar görür. Çok miktarda al • 
mamışsa bu hal 10.12 saat içinde 
geçer. Bu adalann sihirbazlan 
bu zehirle böylece keramet göste 
rirler. Hem adamı öldürüp dirilt
miş, hem de onlara cinleri gös • 
termiş olurlar! 

Filipinli tayfa bunu söyllyerck 
bana Pohuarun hayatı hakkında 

fıi$bir endleeye düenıeğe mahnl 
e)laadı .. ~ teınlp'a.t verdi, 
tekrar hasta yatbğı kamarasına 
çekildi. Yani zavallı Pobua Duk
Duklarla daha ilk temasında feci 
bir surette cinler dünyasını te -
maşaya çıkmıştı! Fakat Pohua -
nın bu tuzağa nasıl bıastığını, bu 
hale nasıl sokulablliiğinl cidden 
pek merak etmı,tim. 

Kendisi cinlerden, sihirbazlar • 
dan pek korktuğu halde sihirba • 
zın kulübesinde, onun adamlan 
tarafından verilen bir içkiyi ka • 
bul etmesine imkan olamazdı. A. 
caba, cinlerin dünyasını görmeği 
kendisi mi arzu etmi§ti? Yoksa 
Duk-Duklar bir yabancının, ken. 
disinin esrannı öğrenmek niye -
tinde olduğunu anlar anlamaz o. 

--·'"=',----......-.. ... 

Sabomon a4alanmn &lr pft"ılya1ı tfnç lut (uçla11 modaya "Yf' 
larak kmnmya boyanmııtrr.) 

na hangi akibete namzet olaca • miş olduğunu görünce, başmd 
ğını göstermek mi istediler? geçtiğini sordum ve hayretimi 

Bunu halledebilmek, merak ve oütün katmerleştiren cevabı al 
heyecanımı yatıştırabilmek için Pohua hiçbir şey bilmiyord 
hakikaten bizim Filipinli tayfa • geçtiğini, kendisine ne olduğun 
nın söylediği gibi ti ertesi gUnü ırlamıyordu! 

öğle vaktine kadar beklemek li- Yalnız, cinlerin müthi~ bir 
zımgeldi. rebesini göniüğünü,harikulAde 

Zira biçare Pohua, btltUn gece tuğunu, başka hiçbir şey bilme 
öylece kaskatı bir halde kaldı. ni söylüyordu. 

Nihayet zavallı Pahuanın öğ- - Peki, Pohua, dedim, sen 
leye doğru kendisine geldiğini Duklann reisleri olan sihir 
haber verdikleri .raman derhal 1 damlarile görüşmeye gitmedin 
yabnlmış olduğu kamaraya koş - Gittim!.. 
tum. - E, orada sana bir şey 
Pohuanın tamamile kendisine gel- lerini veyahut içirdiklerini ha 

mıyor musun? .• Hiçbir şeyi 111~ liraya mal 
•ICQJ bir çocuk 1 

1 Kızıl Göl ge H AB ER' l. N RESiMLi ZABITA ROMANI: 
., 

mı. 

- Hiçbir şey! 

~ 
~'dm artisti Linden Tra
~ 3 a~a getirdiği ilk çocuğu 
~. ç~ın ~ngiliz lirac:ına mal 
~ ~ ünku artist lohusabğı 
~ bıı ;; stQdyodan izin alama
l'~Uddet zarfında parasının 

razı olmu .. t:.u-. 

.................................... - Halbuki sana an ıehiri içi 
ler? .. 

Pohua alık alik yüzüme 
du: 

- (An) dediğin nedir, Mau? 
di. 

Filhakika Pohua ile konuşt 
muz dilde an kelimesini bilmed 
için bu kelimeyi almanca söyl 
mecbur olmuştur. Tabil Poh 
!~elimeyi anlamamıştı. Kend 
arıyı anlattım. 

- Buralarda öyle bir ha 
)"oktur! .. Bal dediğin öyle hay 
dan çıkan talı şey buralarda b 
mez! dedi. 

O halde bizim Filipinli tayf 
an zehiri hikAyesini nereden 
mıştı? Fakat Pohua da~ Duk
lar sihirbazmm sihrile çarpılın 
tı ya. Velhasıl Pohuarun ne içi 
ne suretle zehirlendiğini anlay 
yacağınu aklım kesti. 
Yalnız kendisini, verdiğim tal" 

dahilinde sihirbazın adamlarile 
rüşüp görüşmediği hakkında i 
vap etti:n ve Pohuadan ~ ha 
verici cevabı aldım. 

Pohua: 
- Evet, görüştüm, dedi. H• 

yelerinizi de verdim. Sihirbaıın 
adamile gizlice ıöNttlliba ~ 1 

vela hediyeleri almaktan..korktut 
(Devamı var) 
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Yazan: Asaf Beıv• 
Esat ~fendinin annesi Saliha ha· disini çabucak tarutmn ve ı8" 

Haıber•nını tarihi Romanı: 70 Vazan: lklmlm 
nım, Vıze eşraf mdan ve 1e>n 'ıenüı yinni bir y311n::.ı iken 

Meçhul adam, bir maymun çevikliğile 
demir parmaklıklara tutunarak 

birinci kata tırmandı 

Kırım hanı Şahingiraym halası lisi vru~ mazbata odası hul 
Fatma Sultanın yeğenlerinden Ali na 300 kuruş maaşla tayin ol 
beJin kındır. :>zamanlar sakalsıuara itiblt 

Snnkl bu bakış devam etseydi Gayritabii bir hal, fakat kurt du. bütün ümiUerini suya dilşilıürdil. 
dilr;ıı.ip ölecekti. mnnlı havayı sever. Herif yatağa yanaştı ve kafaya 

- Ben miydim kadın? Yilzü kalın bir şal atkıyla örtül- göre kalbi hizaladı. Elindeki han.. 
Ve yavnş yavnş ynnına giderek müş uzun boylu bir adam yavaş ya çeri öyle bir hızla vurdu ki, bileği 

kulaE;'ma yavaşça: va.ş, rüzgllr ve fırtına ile mücadele sert bir neye çarparak canını şid • 
- Eğer bunu sen ve Allahtan ederek yUrüyor. Arada sırada sesi- detlc yaktı ve hatta dayana.mıya • 

başkası bilirse, hUnkfır hakkı için 

1 
ni duyuyoruz: rak htıfif bir çığlık bile kopardı. 

bUtn aileni delikdeşlk ederek kana - Tnmam, bizim işimize yarar 
Bu hadiseler cereyan ederken 

boyarım. Beni biliyorsun. Bana Ka ha va ama, doğrusu donduracak be 7 
ra Abdumıhm:uı derler. Devletlü 1 Meçhul adam, Çandarlının kona- hünkar Murad, Çatalburgaza kad:ır 

yürümüş. Hacıil, ve Evranos bey -
ve:ı:irc inlıfır et ve evinde de dilini ğma yanaştı ve bir maymun çevik. 
kes. Yokr.a göbeğini deşerim. liğlyle kapı yanındaki demir par - lerlc buluşmustu. 

Teşckkill eden harb meclisinde 
Kadın kendinden geçmişti. Gör- maklıkta tutunarak birinci katın 

Rumların düştükleri korkudan isti· 
düğilne, gördüE;rünü söylediğine bin cumbasma tırmandı. Durdu. dikkat 
ph,mıındı. le Jçerl)'i dinledi '-'C cebinden çı -

Böyle müthiJ lıir adamı düşm:ın kardığı bir aletle kafesi yanların . 
yapmak kimin i ine gelirdi? dan söktil. Camı yava.ı!ça yukarı it. 

fade edilerek Edirnenin derhal mu-
hasara olunması karnrlaşmı§, ha • 
rekatın idare.si Lala Şahine veril -
mi.ştl 

Hakikaten inkı'\r etmek ve bu tL 
herifin elinden kurtulmaktan baska ı Bir adam girecek kadar yer a· Hünkar Murad Edirne yolu üze-
çarc yoktu. çıldı. Sessizce içeriye süzlildü. Ay- rinde Babaeskide otağ kurdu. 

Çanfüı.rlıya dönere~: ni tarzda kafesi ta.ktı, pencereyi in· 
- Affedersin devktlü vezir. De. dirdl. 

di, b"n yamldım. Gördüğüm bu de. 
ğildi. 

Konaktn ecs seda yok. Hiçbir ta. 
rafta :ışrk görülmüyor. Herkes u -
yuyor. Çandarlı da. 

'' Lata Şahine karşı kemali cesa
retle ilerliy{'n Edirne kumandanı 

Umilcn mağ!Ob olarak Meriç neh. 
rinin feyezantnd::ın bilistifade rakib 
olduğu kayıkla şehri mezk\ır yaki· 
nindc 1nosa firar etti. 

ri göndenneğe sevketmfln. 

HUnkir Murad Edirneyi, Avru • 
padaki büyük nıtuhat ve &&ferleri· 
nin ilk merhaleai değil, belki bir 
kale kapısı gibi tellkki ediyordu. 
Bunu &ÇDU§ bulunduğuna göre eon· 
•uz atili emellerini tahakkuk et -
Urmek giiç bir gey olmıyacaktı. 

Hünkir, Dimetokada bir saray in 
şa cttirmi~. Lala Şahini de Edirne. 
de bırakmı§tL 

EvranO!I bey de cenubda Gümill· 
cilneyi, Karaferyenin şarkındaki 

Vardarı zıı.ptetmiş ve bu havadis de 
hünlı:.'lr llurada munzam olarak t~b· 
ııir olunmuştu. 

Lata Şahin <le bir taraftan Bal
kan eteklerine kadar yilrüyerek 
Zağrc ile FiJibe ıehlrlerini zaptet.. 
ti. 

Akınlar biribiri arkasına oluyor, 
bir taraftan Lala Şahin, diğer ta· 
ra!'tan Evranos -fe yine bir başka 
taraftan hünkar Avrupayı tedhif e-

Esat efendi gayet cevval ve ateşli 
biriydi. Çocukluğunu ya~yle gayri· 
mütenasip §ekilde binicilik. avalılc 
ve güreye geçjrmi~ir. Daha ~ ya 
sın.da iken babasının çiftliğinde bir 
boğa ile güreşme.ğe kalkışnu~ az· 
gm hayvanın boynuzile ağD kula· 
ğına kadar yarılmış, aylarca ölümle 
pen~tŞJıiştir. 

Çorlu rüştiyesinde okuduktan son 
ra tahsil için Istanbula gitmek iste· 
mi~ babası Hüseyin ağa ailenin bu 
en büyük ollunu çiftliğinde kendisi 

ne halef yapmak istediğinden bu ar 
ıuya muvafakat etmemiştir. Esat 
efendinin isyankirlılı henüz on beş 

y~mda iken bu münasebetle de bel 
li olmu~. amcası Eyüp ağanın mu· 
\'3f akat ve müzaheretile babasından 
izinsiz tahsil için lstanbula kaç
mıştır. 

Istanbutda bir müddet Ç.Orlulu A· 
li paşa, sonra Ayasof ya medrese· 
'>İne devam etmiş \"e Kmmi zadeden 
icazet almıştır. Bu müddet zarfın· 

da ara sıra Çorluya gitmiş, babası 
asla yardım etmediğinden lstanbul· 
da amcasından ayda aldığı 150, an· 
ne.sinin gizlice Yerdiği 100 kuruşla 
geçinmi~lir. - Yemin et! 

Kndm yemin etti. 
Ç'.nndarlı: 

Garibdir ki bu adam her tarafı 

kendi e\i gibi biliyordu. Yavaş ya
vaş girdiği odadan çıktı, gürültü 
etmemeJc çalı~ank merdi\'cnlerc 
geldi, etrafı bir daha dinledi. 

Ediruenin zaptı hünkar Muradı den istili ve zaferlerine devam e. 
Esat efendi herhangi bir de,•irde 

hayatta muvaffak olmak için lü· 
zumlu olan faziletlere sahipti: So

ulgan ve atılgandı. Tahsil devresi· 

- F;- r, d"'di, burana ha.klm hu
zurunda rcd ve inkar ettiğin şeyi 

bir b:ışkn yerde söyler ve itiraf c
d rsen, ynlnız Allahı §irk etmiş ol
makla kalmaz, hakimi ve §Criati de 
aldattıi;;'lll için kıı.Uin lcab eder. Se. 
ni rt'emettircrek öldürtürüm. 

scvindinniş ve derhal birkaç tata· dirordu. 
n merke~I saltanata bc-şarct hnbc- ( Dt.vomı Var) 

Merdivenleri çıktı, sağdaki kori
dora d9ndü ve bir iki adını gitti. 
Sol taraftaki üstU büyük bir post L 
le kaplanmış kapıya kulaklarını 

koytlu, dinledi ve tokmağım hafif

çe çcVfrd!. 

Çapraz cgtence : 
Bir yaş remi~i · dağ ~porunda kul
lanılan bir va~ıta. 

ni de boş geçirmedi. O vakitler gaze· 
tecilikte m~hur olmanın hayatında 
bir feyiı ve terakki mukaddimesi 
olacağını hesaphyarak devrin mcş· Yukarci:ın a~ğı: 

Kndm, kafi derecede papara ye. 
mi'i ve süklüm püklüm evine dön
müştü. Hakikaten günlerce çene_ 
sini nç:ı.madr. Zaten ateşler içinde 
yruıdr. Ona bu kadar korku kafiy
di. 

Ne kızına, ne oğluna mahkeme 
milnascbetile de tek bir kelime söy 
lemedi 

- Oh, diye söyleniyordu, şimdi· 
lik tali benimle beraber. 

Kıı.pı açıldı. Meçhul adam bir 
müddet durdu, dinledi. Bir horultu 
dU)"Uluyordu. 

- Mel'un, diye söylendi. Öm • 
ıiin bu k::ıd:ı.rmış ! 

A ·'?zını bile nçmadı. Bu suretle Elinde parlıynn hançerin kabza. 
bu vtıltada katili meçhul olarak ka. smı daha kuvvetle tuttu ve yavaş 
pandı gitti. • yavaş pencereden sızan hafif ışık 

altında görülen yatağa doğru yürü- 1 

Bugıüıkii bulmacamız 
Soldan sağa: 

1 - Su · köşe meyhanesinin al af· 
rangasr, 2 - Bir musevi adı • irat 
getiren, 3 - Şekil (hareket) fran· 
sızca · siz (yokluk) 4 - At besle
nen yer, 5 - Bar çalgısı, 6 - Ve
ren • bir nevi ağaç, 7 - Kuşlann 

uçma \"asılası • Suçlulara verilen, 
8 - Şimdi, 9 - Felaket (çok gü· 
zel kadın hakkında da mecazen müs 
tamel bir kelime) • il~. (öı türkçe) 
• su, 10 - Ağmnudan çıkan • ala· 
ka, 

hur gazetecileri Şinasi, Namrk Ke· 
mat, Ziya, AgMı ile münasebet ve 
tanışıklık tesis etmeğe çalışmış. bun 
da pek çabuk muvaffak olarak bazı 
gazetelere makaleler yazmağa ba§· 
lann~tır. 

Hem mai~t kaygusu, hem de İ§ti
har ve teferrüt hırsile o zamanlar 
geceleri bir mwn ıpğmda sabahlara 

'-'adar çalıştığını, mehtaplı geceler
Je mwn parasmı tasarruf için ay 

rpğından istifade ettiğini tahsil ha· 
yatımda bana müteaddit defalar 
anlatnuş ve itabta bulunmuştur. I~· 
te böyle bir yandan tahsiline geceli 
ııündüzlü devam ederken bir yandan 
da zamanın gazetelerine makaleler 
ve tercümeler götürmüş, musahhih· 
lik yapmış, aldığı ufak ücretlerle 
babasına muhtaç omadan mai§Cti· 
ni ve tah$ilini tevsie çalı5JUJştır. 

Bir taraftan Çandarlı, diğer ta
rnrtnn Abdürrahman ve ailesi Ahi· 
!eri gözden kaçırmıyorlardı. 

Böyle geçen lbir hafta. sonunda 
bir hadise, her §eyi ortaya. döküp, 
hOnktLMn bir an evvel merkezi sal
tanata dönmesine sebeb oldu. 

Gece ... Ortalık zifiri karanlık. So. 
kaklarda birkaç .köpeğin haykırı -
ıımd::ı.n başka ses duyulmuyor. Hat
ta b'.!kçiler bile yok. 

d.. 1 - En güzel koku - kıya olu· u. 1 
Yatağın tam ortasındn uyuyana- n~~ ıse_r, 2 - 1skamlıi~ ~ağ.ıdında 

damın bu meçhul adamdan habed bırlı • bır vapurun gemıcılen, 3 -
bile yoktu. Meçhul adam: ha~arı çocuğa verilen ad • musikide 

- Koca vezir, dedi, hiç Çandarh 
gibi şcvketlü bir vezirin, biz gibi 
bir acizin hançeri altında can vere
ceği akla g('lir mi? U)"U balı:ıılnn. 

Seni ııon uykun:ı yatırmak gerek. 
Herif muhakkak ki müteheniç. 

' . ., R 

8 J.-f--f;mq.-+-
9 

rı..-t......t_....~___.; 

tO tc KPskin -bir soğuk '\'e §iddetli bir 
fırtına §Chrl knsıp kavuruyor. Yıl· 
lardanbcri böyle şey görülmemiş. 

ti. Eğer Çandarlı hafif llykuau o -
lan biri olsa)idı, bu kendi kendine 
söylenişi duyar ve belki adamm 

durak :şareli, 4 - Ev sahiplerine 
verdiğ;ır.:z • taahhüt etme, 5 - O
kuduğ:.ınuz şey, 6- Deniz için kul
lanılan bir n.ijsabaka ölçüsü, 7 -
içinde numarc.:ar olan eğlence yeri· 
bir rak~amı bir rakkamla birleştir
me, S - rleyaz • radyo senalelerini 
alan td, !) - Allah - bacağımızr 

oynat:ın n.~ .. id • bir nota, 10 - Dünkü lmlmoromızın halli 

Bu mesai semeresini vermekte ge
cikmemiştir. Münevverler için bif 
toplantı yeri olan matbaalarda kcn 

•ma!PJID~1i1r.m !"l 0lm~r.;m:.ı.ı.ı~ı. rmı • ·lf-· ·-· şunı ellerimin arasına aldıni, ellerimi di:ı· 
lerime dayaclun. Kulağım en ufak gürültü· 
<i~. ıstırablı dakikalar yaşadım. 

Dakikalar, belki saatler biribirini kova· 
lıyor ... Bu gece, ta mahşere sürecek bir 

İçerimdeki uysal çocuk, kıskanç adamı 
yener gibi oldu .. "Gidip yatsam daha iyi o
lur,, diye düşündüm. Melikenin yanında 
baska birisi vannı;. bana ne! .. Ben zaten 
Melikeyi semıiyorum ki! sevmek de iste· 
rnem. Bunu isbat etmek için derhal otele -74- m!Zar ömrü kadar uzun .. Kalbim parça 
gidip rahat rahat uyumam lazım. 

Fakat kıskanç adam yeniden uyanıyor .. 
Artık tereddüt etmiyorum. Tahta kapakla· 
n indirilmiş pencerenin önüne kadar gidi· 
yor '.C kapalı kapaklan yumrukluyorum: 

- • Melike .. ben geldim .. Cevap nr .. Bu 
gece muhakkak seni görmeliyim. Sana 
söyliyece!derim var. 

Kırlardan "e ... imin korkunç aksini i~iti· 
yorun1. Fakat pencere kapalı duruyor ve 
tabii bana cevap veren yo!c 

llu sükfıt tabii mi? Neden tabii olsun? 
Eğer geTlç kız evinde ise ncd~n tana cevap 
vel"lllyor? 

Zeynep hala bana yalan söyledi.. Melil~e 
bur.ırfa yok .. Ben buradan aynlmıyacaf,rım. 
Yarına l=adar, ebediyete kadar, pencere açı· 
lm:::n a kadar IJu tahta p erdeyi yumrukla· 
yaca~'lm. 

l':;s:ıl insan, bskan~ ~şıka bir defa da· 
lıa rac:ihat ediror: "Ondan sana harır yok. 
Arlık Melike ile me~gul olma, Ycşilpınara 
dö:ı, rakıt raha! uyu!,. bu sözler çok 1ye
rind:: .. !\Ieli:,~n:n hareketlerini kontrol et· 

mek bana da dü.mez. Farzedeli.m ki bu 
kızı ciddi bir as}da seviyorum. Gene o· 
na "~unu yap, bcnu yapma,, dtmeğe hak· 
km1 yok .. Mademki bir gün onu alacak de· 
ğilim .. l mimı bir orospunun kııına nasıl 
\erebi'irim? Bir orospunun kızını nasıl an· 
nemin evine so!mbi!irim? Bir orospunun 
km çocuklarıma nasıl anne olabilir? O 
halde a,kım ne kadar coskun olursa olsuf1 
bu kıza gelip geçici bir nevaıişten başka bir 
rey temin edemez. O halde ben de güzel· 
lik karşısında adi maksatlar takip eden iğ· 
renç bir mo.hlu!• o!uyorum.. 

Halbuki bugiine k:ıdar çok n:ımu:.!u bir 
adamdım .. 

Hayır .. İmkanı yok .. içimde çöreklenen 
hu yılanı yeneceğim: Karar yerdim. gidi· 
yorum. Otele dönüyorum. Bu daha doğru.. 

Kıskanç !şık tekrar kudurdu. O bu ak· 
şam hiçbir şey dinlemiyor. Şimdi o Mkim· 
dir. 

- Buradan uzakla~raam. Melikenin ev• 

de olup olmadığını muhakkak öğrenmeli· 
yim. 

Vücudumun baıtan başa binbir acı, bin 
bir ıstırab içerisinde knnndığı ~ dakika· 
lar da nasıl olup düşünebilmeğe. mu· 
hakeme yapabildiğime ben de pşsyorum. 

- Melike evde yoksa bile belki döner .. 
Eğer hmirde gece kalacak olsaydı Zeynep 
hala bu saate kadar uyanık durmaz, bütün 
köylG kadınlar gibi ta\'uklarla beraber ya· 
tardı. O halde buradan bir yere kımıldama· 
malt, l\lelikenin dönüşünü beklemeliyim. 
İcap ederse sabaha kadar. 

Bunları zihnimden geçirirken mantlksıı 
düşündüğümü ben de seıiroru.'ll. l,.akat 
çok heyecanlıyım .. Gözlerim, köşe ~ında, 
elinde bıçak, kendisini aldatan orospuyu 
bekliyen bir külhanbeyinin gözleri kadar 
kanlı .. Bu \'aziyette artık mantık mı kalır? 
Yava~ yavaŞ bir çalılığın arkasına çekil· 

dim. Buradan hem e\'İ, hem de yolu gözet· 
leyebiliyonım. 

Ka:-ttnlık içerisinde, bağda, kurdum; ba· 

parça, gözlerim hıer tarafta bir erkeğin di· 
ıi dibine oturmu~ Melikenin hayalini gö· 
rilyor. 

Birdenbire titriyorum .. Rilıgirın getirdi· 
ği bir gürültü kulağıma çarpıyor. Bu, git· 
tikçe yaJ...'1Tllaşan bir motör ııesidir. Muhale· 
kak otomobil. Biraz sonra bir şık huzmesi 
karanlıklan paralıyor ve gözlerimi kamaş
tınyor. Bu uzak yamaçtan inerktn ateşten 

gözlerile etrafı delen bir otomobil olacak .. 
Gürültü yaklaşıyor. Esrarlı bir kuvvet 

beni ayağa kaldırıyor. Istırapla, kalbim 
heyecanla çarpa çarpa, yoldan geçttek oto
mobilin görürmıesini bekliyorwn. 

E\•in yinni metre ilerisinde otomobil 
durdu. Bu dakikada, korkularnnm hakikat 
olduğu dil§üncesile öyle derin bir sıkıntı 

i~sindeydim ki bacaldanmm titrediğini. 
yere düsmek üzere olduğumu hissediyorwn. 
Artık ~üphe etmek mümkün değildi. Bin· 

terce ses arasında derhal tanıyacağım, in· 
~, neşeli, p...lmlk bir ses, gecenin sessiz
liği içerisinde ötüyordu: 

(Deı·amı var) 

dığı için Kani pap merbuınUll 
siyesile sakal bırakmı~hr. 

300 kuruş maaş<> devirde. 
yinni bir yaşında bir ıenç içbl 
mühim bir ücretken ÜÇ sene 
maaşı bin kuruşa arttınl~ 
hat paşanın "Meclisi vill,, 
tinde kendisini ona sevdinneıe '1 
vaffak olmuştur. "Basiret,, '9 
tikbal,, gazetelerinde daimi 
drliğe de gene bu sıralarda 
mıştır. 

1870 de Silivri ayarundaıl " 
len akrabalarından SüfyaJI. 

1 km Emine hanımla evlenınıfo 
de ilk çocuğu (ben) dün)'8Y' 
miştir. 

O sene "Basiret,, gazetesınıe 'JJ 
ra aylıkla ba§Illuharrir ,oınulır 
tikbal .. ve "Hayal,, gazt 
onar lira aylıkla yevmi ın 

etmeğe başlamış, resmt 
tinde de terfi ederek 29 yaşıııd'" 
lira maaşlı "Divanı istinaf :ı 
tibi,, tayin edilmiş, 1874 de 
maaşla muhtelit ticareti 
mahkemesi zabıt k~tipliği,,e 
etmiştir. 

Bu tarihten yani ı290-I8?~ 
hinden itibaren Esat efendi 
yasi ha;>atı tamamen ink.İşal 
gene o sene Müşir SüleyrnaJI 
nın (mektebi harbiye derS 

intihabile Kuleli idadisi ki:::' 
inşa muallimliğine bin~ŞI td' 
tayimıtile \·azifelerine ıl!~ 
yin olunmuş, Darülfünunutl 

smda ora~-a kitabet muaniıo1 
tur. 
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~.A-4~zısani 1937 de tugliha konulmuş olan "Beşinci Corr .. gemisi on dört senedenbrri lngillerrde de
le •ndirilmi§ ilk saffı Jıarp gemisidir. Gemi 35 bin lofldıır ve topları 35,S smıtinıelreliklir. 

" • 
-37 - Nali leden: F. IK. 

Bu yıl yaz tatilimi Kmmda ge
:ir.dim. Orada bulunduğum esna
Ja, fevkalfide dikkate d<'ğer bir 
.1adise cereyan etti. Brğeneceği 
nizi tahmin ettiğim içi::ı, bu ent!. 
resan hadiseyi size .le anlat2yım: 

Kmm3a, istirahat evlerinden 
birinde istirahat etmekte olan iki 
delikanlı, şöyle biraz kafalarını 

tütsülemek üzere bir birahaneye 
girerler. Orada bir hayli içtikten 
sonra, biraz da dışanJa gönül eğ· 
lendirmek için sokağa çık.ular. 

Her halde daha cazip, Jaha gü
zel bir eğlence bnlar:ıamı!j olacak
lar ki, sokaktan g!iip ge-;en ka. 
dınlara, kızlara sataşmağ:ı başlar

lar. 
Vakit biraz gec:ce imiş. Bu iti

barla o sıralaroa sokaktan gelip 
geçenlerin sayısı da o kadar fazla 
değilmiş .. 

Bizim iki k~fada'I", bir köşe öıı. 
şında pusu kurarak mür.asip bir 
''av,, ın zuhurunu beklerlerken, 
uzaktan genç bir kadının gelmek

~ larar beyhudedir M. Rokur., - Evet. "Bu cetvelden şUphe et- yaptı. ~'nsnnm i:ıt ..cıs:nr ynvaş ya- te olduğunu farkctmişler. Guya 
~ burada. kendimi itham ediyo - mck okıllarına gelmez. En iyi sak- vaş ufki olar:.ık kı:n•!crıJı. Pence- kırk yıllık ahbapları imi~ gibi ka
bıılt • başka.ıarını ihbar değil... Ça- ı l:ımak onu gözönUndc bırnkmnktır,, re istikametinde köaelerinden birisi dına seslenerek yanlarına çağır· 
lo '6y!eıniyorum, aynen yaznbili- diye dUşUnmüştüm. üzerinde döndü, geni~ bir göz açıL mışlar .. Kadıncağız, işin aslını bil. 

llıuıuz değil mi? - Çok kurnazlık her zaman pa- 11 dı. Bu kırmızı mukavvn altında ge. ..._ t mcdiği için durkalmış .. 
J vet, söyleyin. rn etmiyor demek! lfndenlzo rab. ni§ bir dosya duruyordu. Kadının duraklamuından istifa-
,,'Pon devam etti: tedilccck kağıt nerede? 
S Bonua tnkdir etti: de eden delikanlılanlan biri, sar-

~. Pl.nopu1osun luzmı sovilortlum - Şimdi tc%ım cdcc<'ğim. Lut • 
"o, - Güzel buluş doğrusu... hoşluğun arttm:hğı bir l\üstahhk-
~ Unla e,·ıcnmck cmcUndcydlm fen oradan rcki•ir misiniz? Gözü o- · 
~~ ' .. - Değil mi ya binbaşım. İnsan la, envaı türlü küfürler savuraraıı.: 
t .... t bir tanıftnn kız benl scvmı. rodan açmak li'ızll"l... • k kl'fl d b 
~c dlı:. bu mıısanm üzerini massif tahta sa- . kadına, olmıyaca te ı er e u. 
~ ı>er taraftan b:ı.bıı.sı lzdh'nea 
ı._ \'af&ka.t etmfyor<lu. Dc.llrerek ö- - Ne dedlnu? nıyor. lunmağa başlamı~. 
-.:ıa bir - Şimdi anlıyacalmnız. Yanrmn Japonyıı!ı Rokura <löncrck kur - Zavallı kadın fevkalade mah. 
ıı.._ ka.dmnı kızı olnn matmazel 
'""'o g-:hniz. Şu sağdaki i\k çekmeyi so- naz bir gUlliıtle: cup olarak, hemen en ~arı uzak· 

l'ftıı Plllos anı ıra buhranlar geçi- b 
1 ha buh 1 d 1 r nunn kadar a~ınız. Tn!Jlam. Şimdi _ Burayı :ıMlştınrken , dedi bu· taşmağa koyulmuş.. Kat.mm u 
~ ran ar esna.sın 8 ın ı. &elon en nlttnkl tck•.xıçyi de nçmız. mahcubiyetinl;iea, bu srı>ı.iı~e ka-
lı. · tarnamlylo knyb<>diyordıi. n· ı...ı· .. ,, le 

111 
nun farkına varm dtiuz mı? 

~ btt bil -•-•- dl il,ıı.oL 'A-!l co mc:..v :ına ..... çıltaonı3, -..! '1.tasn'nın Utcrlne bir"ok ~era- çı}ındnn cesaretlenen <l likan.ı.1lar 
nu mt:.aL-t:Y m. ı ı~ .... d' l'tf t ı "' · 1 . o ı.unuz. çım ı u en pan a on ce- !ar vurdum, fakat seJ tamamlyle büsbütiln keyiflenmı~ er. 

~h.. 1 hastalıkları mUtehnssısı ol. bimdcki annhtnr çn:ıtnmı alınız. t_ ı!l.te tam bu sırada, köşe başın. 
~ 

1 
dolu geliyordu. :r 

~fi itin kmD bu halinden istifa. çindc yamyassı, iğri bllğrü dişli bir dan bir genç kız görünmüş. Son-
~ d~Undlbn. Kendisini miltead· ar ahlar bulach~ sııuz ... Tamam o... - tçersi bo§ bir yerden dolu se.. radan anlaşıldığına göre, bu ora-
ıı11;ı lfetatar ipnotize ederek irnc:lcmi 1 . si 'çıkartmak o kadar kolaydır ki... .daki sanatoryomlardan birinde te-
ı.. iclkıno 1 §f r 1 t k 1 Lütfen cgilınlz. Masanın şu ayn. Yalnız bu bo§ liı.fı bırakınız. Rica. davı· edı.lmekte olan Lı'za ı'sminde 'llfl~n testıılıri Jdm. nkaı rt 1

1
7. P· 

1 
jının iç tara~mda incecik bir yarık 

rn n en u u uncn y • • ede.rbn, bu dosynyı alınız. Çabuk genr bir mühendismi§.. Genç kız, 
den ,. k .., .._1 rr l 1 olacak; t.:ıhtn !;:ntlagı gıbı bir şey... k M'"k I :r 

'la .... -·· .,ene ·ntınıyoruu, .. U\:ı n ı 8 ld ., masayı npayınız. u emme . 0 gece kenl:lisini ziyaret eden bir 
~on u unuz mu. 
Ot • - Evet. Hangsi masanm Uzerine iki kolu- arkada~tm geçirmekten geliyor • 
~ Yet~ btr gUn ev\'cl, yani 12 
~los sabah S 

1 
l - Amı.htan oraya sokunuz ve so- nu dayıyarak eski vaziyetini aldı muş. 

,._ 
1 panopu osun O< 

11 " I J • • • ve izahat vermcgye ba"ladı. Delikanlılar genr kızın bu yal-~~ tlabonumln aramızda bir im.\' a 1 ıwırınız. " :r 

vermişler.. Delikanlılardan biri, 
tıpkı .biraz önceki kadına yapttğı 

gibi buna seslcnmi~. Ayni §ekil· 
de, genç kıza da, çok ağır bir ta· 
kım tekliflerde bulunmağa bajla. 
mış .. 

Bu sözleri işidcn genç kız ilk 
önce irkilmiş .. Sonra duraklamış .. 
Daha sonra, dclikanhlann yanma 
yaklaşarak sormu§: 

- içinizden hanginiz deminki 
sözleri söylcldi? • 

Delikanhlardanbiri, ağzındaki 

cıgarayr çıkarmaksızın: 

- O sözleri söyleyen bendim, 
demiş .. O kadar h::1una ıittiyıe 

onları tekrarlayabilirim. 
Genç kız bir adım gerileyerek 

elinin bütün kuvvetiyle bu küsta~ 
hın suratına bir tokat aşkelmiş .. 
Tokat o kadar ş.i.ddetliymiı ki, de· 
likanlı güçlükle ayakta durabil • 
miş .. 

Mühendis kızın bu ani vuru;u, 
delikanlıların her ikisini şaıkına 

çevirmiş .• Hele tokat yiyen licli. 
kanlı, ağzındaki cıgaranın külleri 
ve ateşleri gözlerine dolduğu için 
büsbütün afallamış .. 

Genç krz, böyle küstah bir yü· 
ze temas eden elini mendiliyle sil
dikten sonra yoluna devam etmig. 

İlk şaşkınlık dakikaları geçtik. 
ten sonra, kızı dövmek veyahut 
daha fena bir hakarette bulunmak 
üzere delikanlılar kızın peıinden 

koşmağa başlamışlar. Bir müddet 
koştuktan sonra, genç kıza yetiı· 

mişler ve onu ellerinden tutmağı 
çalışmışlar. 

Tam o sırada, o civar eczacı· 

larından A. oradan geçme1eyml§, 
mesele kimbilir nasıl neticelene· 
cekmiş! .• 

Eczacı A, dükk!nını kapayaral 
evine dönüyormuş!. 

lki sarhoşun genç bir kıza taar. 
ruz etmekte ol:iuklanru görünce, 
derhal bunların yanına koşmuJ .. 
Ve genç kızı bunların elinden kur 
tarmağa çalı~mış 1 Koskocaman iki 
erkeğin mildafaa.srz bir)crza saldır
malarının hiç te erkekçe bir ha
reket olmadığını onlara söylemi .. 

Bu sözlere sinirlenen sarhoı. 

!ar, genç kızı bırakarak eczacıya 
salidırmağa başlamı lar. Sarho§
lar hem saldırıyor, hem·de küfre· 
diyorlarmış. 

Eczacı, herşeyden önce kızı 

kurtarmak ve tehlikeden uzaklaş· 
tırmak emelinde .clduğu için, ona, 
bu &arhoıların hakkından tek ha. 
şına geleceğini, kendisinin rahat, 
rahat evine gitmesini rica etmiş. 

Genç kız eczacının bu sötleri Ü· 

zerine yoluna devam etmeğe ko. 
yutmuş .. Fakat bu patırdıdan isti· 
fade eden sarhoşlardan biri, dal· 
gınlığına getirerek, eczacıya fe· 
na bir yumruk irlnrmiş.. Eczacı 

yere yuvarlanmış. 
Yoluna devam etmesine rağ. 

men hadiseyi dikkatle takip eden 
kız kendini kurtarmak isiyen bir 
adımın böyle yere yuvarlandığı .. 
nı görür görmez derhal geri dön· 
mUş .• 

Sarhoşlar, genç kızın kendileri· 
ne doğru gelmekte olduğunu gö. 
rünce her nedense titremcğe baş .. 
larruşlar ve tabana kuvvet ka~mı;ı· 
lar. 

Genç krz cezacıya yaklaprak: 

- Sizi yalnız bırakıp gittiğime 
çok müteessirim demiş .. Ben bura 
da clsaydım, bu itlerin 6ize tokat 
atmasına mani olurdum. 

tyi kalbli ve merd eczacı: 
- Hayrr, hıyrr, demiş, gizin gi. 

di~iniz isabet olmuş .. Aksi takdir..ı 
de bu hergeleler sizi dövmek 'kÜS4 

tahlığınr göstereceklerdi. ~ 

Kız: ~ 

- Bu biraz §Üpheli, diye ceva2 
vermiı. ÇünkU ıbi~ ikimiz onlan 
pekali karakola kadar götlirebi~ 

liti:iik. 
Genç kız eczacı kalfaliına yar. 

dım e~i§. 

Onu eczahaneye kadar geçir, 
mi~ .. Beraberce eczahaneyi açmı§· 
Iar. Gene beraberce, eczacının ya .. 
ralarrnı berelerini aarmı§lar. 

Ertesi gün cezacı bu hadiseyi 
bana anlattr. 

Ben bu kızın hüviyetini çoK: 
(Lütfen sayfayt ttwlrlntz) o)dQ v_ 

1 1 1
• Komiser, lıırif ı•u:'cn hareketleri (Dwamı l'nr) nızlığından istifade etmcğe karar · -uı;ıy a ev enmeme mu o - _____________ _;_ _____________________________ _ 

~ "1ıı onu tchdld ettim. Redd~t
~ ll!ırnr gösteriyordu. Onu, n-
1~ tlrt'llğtm zıımM, benden giz-
~ \'e bana üpheli görfuıen bir 
~hasır ı;örmü tüm. Bu kl1' gn ü 

e liendlstnin aleyhimde bir 
\> haz11Iadığmdnn ~Uphel~dlm. 

et· ı anlamağa karnr ,·erdim. 

'llaııopuJosun yanından çıkhktan 
'\1~ttıatınaıeı Spruıopulosla kar
' l'i \'e onu ipnotize ederek o 
~1eclen sonm baba.smm mnsa
~it Spanopulo un henden snk -
'1-t ~fıtlan nhp bana getirme. 
~ tttnı. 

)~tfıı 'el Spanopulo bu emri 
)'-ı~lnlf \e yaptığının kat'iy. 
~ da olmadığı gibi bu lıs hıı
ttl'tt it de bınıkınn.dı. Bu i c 
't..biidlr. Çilnkil izah ctmı, ol· 
~tlbf kendisi irsen malüldür. 

ltiğtm kfığıt tarafnndan ko 

'"' ~ &!'. ltoknm teslim cdllml tir 
~ ifademe merbut bulunmak· 

h ... 
I()~ 
,~Sordu: 
' lia lı:lfrt yanınızda demek? 
, ~Yır Yanımda değU, burnda .. 
, 'et tada nıı ? 

'~e et. 
e.' ~ ıatna.ndanberi? 
~ 'ltnaze1 Spa.nopulos tarafın. 
'nu "VertJdiği gündcnbcrl... 
~~ tlir:da araştırma yapmıştık. 
~~taııtınnamışgmız demek! 
~~Q Sonradan i)i çalıştınız. 
~ ta~etvetiznın sI?Tmı keşfettiği_ 
~:0runı. Hançeri meydnnn 
~~ 8ııırz., Bu sırrın mcydnna 

, , Ô?t fıtu sanmıştım. ' ~:n için cetveli stüdamağn 
l"rnf!diniz değil mi? 
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cumhuriyet hazinesinden öde
necek değil mi? Haydi canım ço. 

cuk olma .. Münakaşaya başlama
yalım .. Sen planını anlat baka-
Jım .. 

- Sen Biyankayı evinde mi. 
safir edecek.sin .. Onu metreskri
ne yeni bir arkada§ olarak tanıt· 
malısın? • 

- Ya çığlığı koparırsa?. 

- Sen onun göz yaşlarını ku. 
rutmasını bilirsin.. Bunun için 

de samı ders verecek değilim ya? 
Şimdi planımın ikinci kısmına 

geliyorum .. Bu birincisine naza
ran daha ehemmiyetlidir. 

- Hele sen anlat .. 

- Metreslerinin arasında a
çık göz, kabiliyetli bir kaç kişi 
var değil mi?. 

- Hepsi öyledir .. 

- Onu bugünkü düşüncele. 

rinden uzaklaştırarak yavaş ya· 
vaş serbestliğe, şuhmeşrepliğe 

::hştırabilirler mi?. 

- On beş günde tamamdır. 

- Hepsi bu kadar da !değil.. 
Hele bu plan.r tamamiyle yerine 
getirelim, seni altınla tartaca· 
i;ım .• 

Araten birdenbire bağırdı: 

- İşte Bambo ! Ilk defa bü. 
tün §airleri, blitün muktedir ka
lemleri hayran edecek bir söz 
söyledin .. 

Bambo bir işaretle Aratcnin 
sabırsrzlrğını teskin etti. 

- Beni dinle, dedi, sen Vene· 
.dikte oturmaktan hal! usanma
dın mı?. 

- Bu güzel şehiıı;le oturmak· 
tan usanılır mıl. 

- Fakat ben çok lUkıldım. 

- Seyahat mi edeceksin?. 

- Evet .. Fakat yalnız scya• 
hattcn sıkılacağımı sanıyc.rum .. 

- Demek kendine bir arkada~ 
arıyorsun .. 

- Evet!.. 

- Kolay. Ben senin hangi is. 
teğini reddettim ki bunu da ede-
yim. • 

- Her halde mctresle'rini bu· 
rada bırakmak istemezsin .. 

- Niçin bırakmak istemeye. 
yim .. Büyük İfritin yanına ti· 
derken onları götürdüm mü? 

- Fakat bu sefer ki scyaha· 
tinde onlan:ı lda yanında bulun. 
maları lazım. 

- Ha 1 Anladım.. Kimseye 
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- Gene Rolan Kandiyano işi 
değil mi?. 

- Hayır .. Bu sefer senin met. 
reslerin mevzuu bahis ... 

- Ya? .. Ne demek. metresleri-
mi satın almak mı istiyorsun? 

- Hayır .. Onlar gene 
yanında kalacak .. 

senin 

- Nasıl? Doğrusunu söyle
mek lazım gelirse, onları ben, 

ne altın, ne gümüı mukabilinde 
bırakamam .. 

- Senin olsun onlar .. Kaç ta. 
ne?. 

- Yedi .. Yakında adetlerini 

doku:a çıkarmak niyetindeyim .. 

- Ya ben bunlara birini daha 
ilave edersem .. 

- Bana da iki yerine bir tane 
aramak düıer .. 

- Beni iyi dinle Araten ... Bir 
zambak kadar güzel, saf, masum 

gazallar -gibi vahşi ve muhteriz 
bir kız var .. 

yük bir zevk ıl.ıyuyordu. 

Araten sükCınetini muhafaza e• 
diyor, endişeyle Bambonun renk. 
ten renge giren yüzünü seyredi· 
yordu. 

Bambo anlatmasında devam 
etti : 

- Benden güzel olup olma· 
dıfrnt ıonıyordun . Buna ~ir ka. 
rar verebilmek için onu şöylec.e 
bir görmen kifayet eder. Bana 
gelince, gene onun güzel olup 
olmadığını söyleyemem.. Bunu 
takıdirdtn acizim. Onun cazibesi • 
karşı&Jnda takdir hissim dumura 
uğradı.. Güzellik ne demek ?., 
O insanı çıldırtabilir .. Yalnız o· 
nu sevdiğimi biliyorum.. Onun 
karımnda titremekten ba§ka bir 
şey yapımryo-rum .. Onu dünya· 
dan, herkesten kıskanacak kadar 
seviyorum. 

Bambo sustu.. Heyecanından 

sıksık nefes alıyordu. 

Kal:iehine ıarap doldurarak 
bir hamlede içti.. 

Devam etti: 
- Güzel mi?. 

- ( -Anlıyor musun, 'lüaten, <Je_. 
- İnsanı çıldırtacak ıderect· ai. Nihayet dünya.run en zali5 

de.. bir adar:nı olarak tavsif ettiğ:] 

Şimdi Bambo sevdiği kız hak· Bnmbo, bir güzellik kar§JSlllda 
kında bütün hislerini do"kily.cr. bugün zebun bir haldedir. Her~ 
du ve bunları anlatmaktan bü- kesi ayaklan dibinde görmek isJ 
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werak ettiğim için, c.cı:acıda.n, onu 
bana tanıtmasını rka ettim. Mak. Soytarı 
sadım, krzı görüp, vak'ayı mecmu- (Ba§tarafı 10 uncudıJ) uyuyora benzemiyor. 
aya yazmam için müsaadesini rica da var? Ne oldu Lise? Kid'in ölümiine,. yalaniyle o sebeb 

'· ···~· ' ,._...,,. 

~.,.tı~~~ Ti 
. -

etmekti. Ne oldu? Bu söylenebilir mi? Bir oldu ... Genç kız, baygın olarak yu-
Eczacı ile birlikte kızı görmeğe 

gittiğimiz zaman, ben, koskoca
man iki erkeğe meydan okuyan, 
Hergül gibi kuvvetli, iriyarr bir 
kızla karşılaşacağımı umuyor
dum. 

soytarıyla randevusu olduğu herke- varlanıyor. 

se na.ısıl söylenebilir? Lise tamam kırk beş gün ölümle 
Seyahat notları _ııiıııl ____ _ 

- Kid'in havladığını duydum, pençele§ti. Evin içi beyaz tüller, 
teyze, aşağıya indim ve hayvan be. mırılWar ve garib kokularla dolu. 
ni ısırdı. Bir sabah gözlerini açtı, ve odası. 

Lise, kendini kurtarmak için es. nı tanıdı. Uzun bir tünelden çıkmrş 
Emirdağı köyleri 

\ 
Kısa boylu, sarıı:;ıı, çok ıcvim. 

li ve mütevazi bir kızla karşıla· 

şmca hayretimi tasavvur edemez~ 
siniz!. 

ki dostunu itham ediyor. gibiydi. tamir ediliyor - Seni ısırdı mı? Fakat nesi var Hava iyi olduğu zamanlar onu 
bu hayvanın? bahçeye çıkarıyorlar ve bir şezlong 

- Oh teyzeciğim, bunun için hay üzerine, yatar gibi, oturtuyorlardı. Bolva:-Jin kaym':'tkamı lnsusi bir hassasiyet gösterdiJ-i 
köylü işleri ıçı.ı bir büro tesi.> etti Genç kız pembe yanaklı ve sı!'ı

hatli idi. Fakat her halinden, her 
hareketinde insanın hoşuna giden 
bir kadmlrk göze çarpıyordu. 

varu döğmiyeceksiniz ya... Ateşinin çok şiddetli olduğu zaman. 
- Onu alın Martin, ve götürüp lar örgülerini kesmek mecburiyetin 

kapatınız ... Analdmız ya... de kalmzşlardı. Şimdi başında küçük 
Martin'in anladığı nedir? küçük bukleler vardı. Bu ona çok 

Hayretimi gizlemeksizin, kendi
sinden, kim olduğunu sordum .. 
Kız, büyük bir tevazuyla, makine 
mühendisi olduğunu söyledi. Kız 

bu sene mühendis mektebini bitir. 
mi§.. İşe ba~lamaıdan önce biraz 
istirahat etmeğe karar vermiş ... 

Uşak başını sallıyor ve hayvanı daha fazla yakışıyordu. Çok zayıf
tasmasmdan yakahyarak içeriye Jamrş olan yüzü o kadar güzeldi ki! 
doğru götürüyordu. Bir gün madam Morelin oğlu 

Hayvan hiç mukavemet etmiyor. tekrar geldL Kucağında çok kil -

ARTIK sabah olmu§tur. Lise- çük ve siyah bir köpek yavrusu var. 
nin giyinmesine yardım etti clı. Bunu Lise'i• kucağına bıraktı. 

idmanla meşgul olup olmadı
ğını sordum. O, gülerek: 

- Bizim bütün kız talebeleri
miz gibi, şöyle böyle, biraz meş
gulüm, dedi. 

ler ve onu elinde blı- kitabla bir kol. Hayvan burnunu genç kızın kuca • 
tuğa Qturttular. Sağ eli sargılar L ğında uklamağa uğraşıyordu. Lise 
çinde. Gözlerinin altı siyah. Pans - bu kij.çük köpeği okaarken gözle -
manda canı çok yandı. Fakat taham zinden gayriihtiyari birkaç damla 
mül etti, bayılnıadr. yaş döküldü. Madam Morelin oğlu 

Lise d~ünmemeğe gayret ediyor. da ba!!tnı kaldırdığı zaman gözleri 
nemliydi. - O'keratalara iyi bir der; ver. 

mi§siniz, dedim • 
Kaşlannı çatarak: 
- Adam dövmenin hiç te iyi 

bir şey olmadığını biliyc·rum, de. 
tdi. Fakat ne yapayım, elimde bir 
başka kurtuluş çare:ııi yoktu. Za
rurt olarak böyle bir tedbire mü
racaat ettim .• 

Artık hiçbir hatıra saklamak iste -
miyor. Fakat çirkin olmadığını an. 
ladığı için de bir taraftan memnun. 
dur. 

Bahçe tarafından sesler geliyor. 
Kim acaba? Lise pencereye kadar 
gidiyor. Gelen madam Morelin oğlu
dur. Laura teyze de yanında ve o
na bir şeyler hatnılatıyor. Genç 
baytarın tavrından onunla hemfikir 
olmadığı aniaşilryor. Fakat teyze 
kat'i surette ısrar ediyor. !çeri gL 
riyo~lar. Lise gülilmsüyor. Herhal~ 
de Kid'i kudurdu zannediyorlardır. 
La.ura teyze de onu bir baytara mu
ayene ettirmak istem~tlr. Herhal
de hakikati söylemekte mana yok. 

Ondan sonra bu köpek yavrusu
nu büyütmek için birkaÇ kere daha 
'5eldi. Lise nüfuz eden bakışlarile 

baktı. Bu iyi kalpli ve ciddi bir ço. 
cuktu. Lise'in ölen bir köpek yil _ 
... ünden ölüm tehlikesine maruz ka-

Emirdağr, (IIaber) - Umumi Burada nüfusun büyük ve pek c. 
11üfusu elli altmış bine yaklaşan 11emmiyetli kısmını köylü teşkil et
bu kazanın merkezini bilhassa şirin mektedir. Fakat köyler ve köylüler 
ve ferahlI buldum. şimdiye kadar çok ihmal edilmiş -

Konya • Eskişehir yolunun tran- ler; onlara el uzatan olmamış. 
lacak kadar hastalanmış olmHı o- sitini teşkil etmesi yüzünden ola-

Bolvadinin enerjik kaymakamı 
!lU hayran etmi~tl. cak, kasabada bir kaynaşma da gö 

Bay Feyzi Ak~rnr Emirdağmın da 
Geçen gün iki gencin elleri bu zlime çarptı. Halkın çoğu zeriyat

Ben tekrar onun cesaretinden 
bahsedecek oldum. Genç kız, ıoy. 

makta olduğu elmalardan birini 
bana uzatarak: 

küçük köpek yavrusunun Ustilnde la uğraşıyor. Ve kazanın geçinme kaymakamlrğını vekaleten yapıyor. 

birleşti ve bir daha ayrılmadılar. vasıtasınr ziraat teşkil ediyor. Köylünün vaziyeti, Feyzi Akkorun 
gözüne derhal çarpmış ve köycülü.. 

- Canım, d·edi, bunlardan bah
sedeceğinize şu elmayı yerseniz 
daha iyi edersiniz. 

Ben hem elmayı yiyor, hem de 
genç km tetkik ediyordum. . 

Dünün na.ne molla, 'çelebi mü
nevverleriyle bugünün busporcu, 
yılmaz, bu dürilst müneyTerleri a
rasında ne büyük bir fark vardı. 

- Rusca.dan -

Fakat o ne? Üç defa acı acı ha. 
ğıran bir ses işitiliyor. Hele üçün~ 
cüsü oldukça uzun ıürüyor. Laura 
teyze köpeğin bulunduğu yerden e
teklerini toplıyarak çıkıyor. Yanın
daki baytar da çantasına bir aeyler 
yerleştirmeğe uğraşıyor. 

!he artık gülümsemiyor. 
- Kid ne oldu? 
- Haydi bakalım, sen odana çrlı:! 
Fakat ömründe ilk defa. olarak 

11939 

Resimli Hafta Lise teyzesinden korkmuyor. 
- Kid? 
Baytar baştnt eğerek : 
- Acr çekmedi, matmazel, diyor. 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Blrçok gilzel yazılar ye resimlet . .: 
dohıdu.r. Almağı U.'1utmayıruz. · 

Bir şrrrnga kafi geldi. Böylesi daha 
iyi oldu, Isırmağa başlıyan b.ir kö. 
pek her zaman tehlikelidir. 

Lise köpe/in bulunduğu yere ka. 
dar koşuyor. Kid yerde yatıyor. U
yur gibi bir hali var. Hayır, hayır. 

• 
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tiyen bir kardinal bugün küçük 
bir kızın . önünde sıfır.dır. Sen a
tık olmadığın için bunları anla

yamazsın .. Belki bu söyledikleri. 
mi şimdiye kadar bilmiyordun • 

Bırak ta söyliyeyim .. Sana bü
tün kalbimi dökeyim.. Ben bu-

gün mi:thi~ bir a~kın esiriyim .. 
Istıraplar içinde kıvranıyorum. 

Bambo hakikaten ağlamıya 

ba~lamıştı .. Bir aralık: 

- Pek gülün~ bir haldeyim, 
değil mi Araten diye sordu. 

- Asla.. Seni pek haklı ve 
tnerhamete layrk buluyorum. 

- Evet Pi yer l Hakikaten ;:ı. 

cınacak ve merhamet edilecek 
bir hal.deyim .. Bunu lnn de bili-

y.crum .. Fa!~at benim, ker:dime a· 
cıdığrm kadar, sen bana asla acı. 
yamazsın .. 

- Fal:at bu kadar da değil... 
Sen bu kızı sevebilirsin, o da fev-' 
kalade güzel olabilir. Bundan ne 

çıkar .. Buncla b~ kadar üzülecek 
ve göz yaşr dökülecek ne var?. . 

Bambo Arat~ni müteessir bir 
bakışla siiz:dü. 

- Fakat beni tahkir etse bile 
bunu bir iltifat diye sayacak ve 

memnun olacaktım. Ama, o bunu 
itfa yapmıyor .. Benden hoounxru-

yor. 

- O halde cebre baş vurur. 

sun. O zaman seni pek sevimli 

bulacağmda zer.rece şüphe et
mem. 

- Bunu da tecrübe ettim. 

- O halde?, 

- Neticede gene ben mağh1p 
oldum. 

-Tuhaf .. 

- Hepsi bu kadar de,;iL Eir 
de rakibim var. 

- Onu mu seviyor?. 

- Zannetmiyorum .. Hayır 

Eiyankanın, Sandrigoyu scvme

sbe pek ihtimal veremem. 

- Biyanka mı, ı;:ledin?. 

- Evet ... Sevgilimin adr Ei. 

yankaı:lır. 

- Emperyanın kızı mı?. 

- Ta kendisi .. Y-::ksa .. Sen th 

biliyor musun?. 

- Hayır .. Bildiğim bir şey 

yok .. Yalnız. Emperyanın, Bi

yanka adında bir kızı olduğunu 

biliyorum .. Ne dedjn, bir rakibinı 
'mi var dedin? • 

- ~imdilik kendisine hiç biı: 

• • • J. .. : 1 ' -.. (ı.,,, 

Bayanlar! 
ğiiyle de tanrnmış olan bu zat va
ziyetle derhal alaka.lanmıştır. 

Feyzi Akkorun en büyük hinı -
meti, köylüyü mütegallibe ruhlu 
bazı adamların tesirinden kurtar • 
nak, hükumetin köylüye lıer yar
dımx yapmağa haztr olduğunu bil
dirmek ve öğretmek olmuştur. Köy 
!ünün kanını emen muakkibler der. 
hal iş takibinden menedilmiş, ka. -
zada tahrirat kaleminde köy~.Unün 

işleriyle-"\1~~1t ~i 'mümoae.t 
bürosu teşkil olunmuştur. 

• 1 

ıcın 
.:.. 

Göz · müsabakamız 

FotOğraflarrnıZI bizim 
hesabımıza -çektirebilirsiniz 

Guetemiz, Güzel Göz Müsabakasına i§tirak edecek kadın 
okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermiş ve Be • 
yoğlunda Tokatlıyan karıtsında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Köylerde eser olarak neler ya
pı1dığmı bilmiyorum. Çünkü kazada 
ı:ok kalmıyarak yoluma devam et. 

tim. Köylerde tetkikata çıktrğr iı;in 

Feyzi Akkoru da görüp izahat ala.

madun. Fakat Emirdağlrlardan din
lediklerime bakılırsa şu son dört 

ay içinde köylerde büyük bir ha. 
reket belirmiştir. Nahiye müdür -

Sanatkar Foto Ethem her gün kendisine müracaat edecelı 
okuyucaltrımxzın göz resimlerini bizim hesabımıza çekecek 
bir nüshasını bize, bir nünhasım d:ı okuyucumuza verecektir. 

• Kadın okuyucula.rımtz, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine ver<liği göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Ethemc müracaat için idarehanemiz
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü· 
racaat edebilirler. 

teri köylil işi üzerinde seferber e
dilmişlerdir. 

I 
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f~rıalık yapamıra::ağım bir ra
kip .. Anlıyor musun? Üstelik iz. 
divacını bana talddis ettirmek is
tiyor. 

- Bu rakipten ne gibi bir fay
da bekliyorsun?. 

- Rolan Kandiyanoyu, bu. 
raya gelince ancak onun vasıta
siyle elde edebileceğiz .. 

- Desene ki iş çapraşık .. 

- Ne diyorsun? Ne birinden, 
ne de ötekinden vazgeçemiyo
rum .. Aşkrmla intikamım ayni 
ayarda .. Bir taraftan Kandiyano. 
nun ölümünü, diğer taraftan .da 
Biyankarun yalnız benim c-lma
sını istiyorum .. Şimdi bunlardan 
birini Sandrigo üzerine alıyor. 

- Rakibin mi ?. 

- Evet .. Ötekini de sana bı-

rakmak istiyorum .. 

- Size elimden geldi'.1i kadar 
ı:aJakatlc hizmet edeceğime emin 
olabilirsin .. 

- İşte §imdi senden istediğim 
hizmeti söyliyeceğim.. Biyanka 
ile Sandrigonun izdivaç merasi. 
mi yapıldıktan sonra... Çünkü 
bunu yapmamak olmaz:. 

-Ne vakit?. 

- Zamanını şüphesiz Sarık:lri

go bilir .. Ne diyordum, izdivaç 

merasimi yapıldıktan sonra Bi
yankarun derhal ortadan 'kaybol. 
ması lazım. 

- Bu nasıl .otur?. 

- Bu benim işim .. Ben Sand
rigoya, Biyanka ile evlenecek
lerini temin ederek Rolan Kan. 
diyanoyu bana teslim etmesini 
söylerim .. Sonra da Biyankayı 

kaçırtırrm . 

- Onu nereye götürecekdn? 

- Senin evinde misafir ede· 
ceğim .. 

- Deme?. 

- Nasıl işi anlayabildin mi?. 

- Doğrusu şayanı ta1Jdirsin 
Bambo .. Sende bu akıl oldukta:-ı 
sonra ne diye bir taht sahibi ol
madığına hayret ederim .. 

- Bana yardım edebilir mi. 
sin?. 

- Şüphe mi var .. Beş bin ekü
nün Biyankanm buraya girdiği 

gün ödeneceğini söylüyordun <le 
ğil mi? • 

- Ala, öyle olsun .. Fakat şah
sıma gördüğün dostluk bana pek 
tuzluya malolaçak. 

- Bur»dan şikayet mi ediy.-::r. 
sun .. Para cebinden çıkacak de
ğil ya?. Para doğrudan doğruya 

ZiraaHe ger 

teraaki va 
Muhtelif subelerc • 

yapılan ıslahat mt 

fakiyatli neticeler ' 
Sıvas (Hususi) - Son · 

vilayet mıntakasında umun 
atte gerek işleme tarzı ve 
istihsal bakımından açrk 1: 
.>elme g;örülmektedir. 
Buğday mahsulü fiatı isti! 

zanmrş, çiftçi pazarda malı: 
pahasına satmaktan kurtulr 
malını değe'r fiyatla satma~~ 
:ak olmuştur. Ziraat Ban 
yaptığı ikraılarla çiftçi en 
anlarında kuvetli bir istinat 
tohum ve çift hayvanat! te< 
de dahi büyük yardım göm 

Ağaçlar ve fi:lanlı!< 
Ağaççılık ve fidancıhk \'İ 

mizde ön safta gelen dih•alar 
yılmaktadır. Vilayet mer 
tesis edilen 125 dönümlük 
meyvesiz fidanhk da yeti~eı 

ce fidandan gerek şehrin mı 
ve gerek kazalara dağıtı 

Bundan başka her yıl ilkr 
yapılan ağaç bayramlarmd 

takamızın çıplak sahalarıı 

lamakta ehemiyetli rol oyn: 
Ağacın ekonomik ve hayati 
yetini lt.~ lkrmız ve çiftçi anl: 

Çif çimizin tarlada bulur 
meyve bahçeleri mahsullerin1 

lat olan tarla fareleri, hasa 
tufeyli hastalıklarla her se~ 
simleri:Qde mücadele usuller 
öğretilmiştir. Binlerce dönü 
latrn ziyana sebebiyet veren 
zır hayvan, haşerelerin kökü 
mıştır. 

Bu kabil zararlı haşerelerin 
vanlann zuhurunda çiftçi: 
dukça uyanık davranmağa 
ve derhal vaziyeti ziraat rni 
ğüne haber vermeğe başlatnl 

Arıcılık 
Vilayet merkezinde fidanlı 

but ve şimdilik elli kovan : 
cek kadar fenni bir arı evi 
rılmış ve damız1ık olarak ar 
nı sa tın almmrstır. 

Bu damızlıklardan yaptlfl 
adet yüksek iklim yeni usul 
lara nakledileceği ve bu stı 
limizin ancılık sahasında ferı 
lerle arı beslemek ve bal yetiı 
:ıususunda nümune teşkil edı 

Meyvecilik 
. ·ı c llimizin Gürün, Dıvrı (, ~ 

şarkrşla ve Koyulhisar kaza 
meyvecilik bir geçim vasıtası 
pılan tetkiklerde bu meyrele 
ğunun hastalıklı ve tırtıllı < 
len görülmüştür .. 935 yılı ~ 
da vilayet merkezinde bu rnu 

~ . d ··cadele c;aratla katı ı:ekıl e mu . , d 
ması imkanlarım elde etrn 
bir mücadele kursu açılırııŞ 11 

kazalardan ve bu işle iştigal 4 

. ·ı ek ktl den elemanlar getırtı er · 
vam ettirilmi!;tir. M~ca_del~3 
zemeleri temin ediln1ı;tır. . 

. ırıuhte 
~u suretle temızlenen .. 

ı }'lt: 
mey-Ye "~J.çlarımn sayıs . .1. . 1 rını 
Teçmiştir. Bahçe sahı,P c t' , .• · rıc 1' 
·.an son tetkiklerde bU 1) 

1 
•. cı 

· ı ··ıtc on c;ISinda mücadele ı) cı ~ .. 1 · .. ru.n 
·:ette meşgul olcluklarr go :ı. 
l\Ieyveli ağaçların ısl:ıhı /ci~ 
nünde tutularak merJ,ez 

1 
.• ı 

]' u 
::la bu ihtivacr karş1Jarn3 ' 

J ·bat s 
~calemi yetiştirec~k tertı 
Julunmaktadır. 

-------- Tff:\1 
ŞEHiR p~ııırl• 

l 
.,7 n. 30 • 
:ıı;ııı 20.3° ı(;ı.Jrl .,. · ı cııı 

. /slik/fl • /;tS 

Horııcdı ·ol 
j\O: 

B1R MUHASİP AHA 



ıı 

~UBAT - 193-9 

•~a 
Ankara radyosu 

'to1tl\tyE RADYO DIFOZ\ ON 
rGrkıll POSTAi.ARi 
b~ı G e Uaduosu - Anl.:ara lladuosu 
ı~; UZUNl.UGU: 

:1,7ı nı . 183 KcsJ120 Kw.; T. A. Q 
l,70 rıı. l:il!lS Kcs.120 Kw.; T. A. I' 

ın, 94Q5 Kcs./20 Kw. 

12,ao~'ORKl\E !'\AATIYl.E 
• rıı •Program, 12,35: Türk müzi. 
, t" 13: Memleket saat nyarı, a. 
·j~ e ~clcoroloji haberleri, 13,15 : 
ıııa <Neşeli plıiklar), 13,45 _ 14: 

lg 3• (l\ndın saati. 
Ct;a:: Program, 18,45 Konuşma 
:.qtıııu~'mduh - Keman tarihi , .e 

l!:ı;ı u) J>Hiklarla misaller, 19: l\o 
iaı·(~oktorun saati), 19,15: Türk 

~l.iı l l'asıı heyeti (Hicazkôr faslı) 
~drı 1°kses, Hakkı Derman, Eş.ret 

tel lasan Gür, Hamdi Tokay, Dns 
'-tıtrr· ~O: Ajans, meteoroloji ha. 
~r~ ~ ıı.ra.at borsası (Cini), 20,15 : 
~lir ~ııfü: 1 - Hicaz peşrevi, 2 -
,>e•ı h • - Hicaz beste, 3 • Dede • 
it)~! rlcı - Seyri gülşen edelim, 4 -
~ • llic:ız .şarkı _ Firakınln zalim 

11 ~ldu, 5 _ Şevki - Hicaz şarkı · 
~ 'b ~lh~ı figan eyler, 6 • Sa dul _ 

1 ttııı llıcaz semai - Nideyim salı 
'l\ahıı,. 7 • Ruşen Kam • Taksim, 

~1hıı llıı bey - Gül hazin sünbiil 
."'>ıo' 9 ·Sevki bey_ Ol goncc di_ 
~ lar~ Tanburl Aşık ~lustııfn • B:ı_ 
~ •• 11

1 
• Scbeb ne bakmıyor ya· t hrk 'I'nnburi lışık i\lustafıı • Kc

~:'lııc~ı .. Muntazır tc~rifine. Knın~ 
it, il arı: Calanlar: Yeclhe, Reşat 

~deı ~fi~ J.'ersan, Fahire Fcrs:ın, 
."'it,, 1\ aıııa, Ruşen Kıım, Cevdet 
~ lft eınaı Niyazi Seyhun. ldarc 
\~arı sud Cemil, 21: l'ılemlekct sa. 
~ 1~1 ' ~l: :Konuşma, 21.15 E'.'>ham 
~ı. 2ı '•rnblyo - nukud lıors:ısı 

,lef:\, .ao: Müzik (Küçük orkestra 
t ''e · ı.:~;iı Cıp Aşkın) 1 _ Paul l.lncke 
~~' " 81\ilcrde bir rnndcvu, 2 • 
~Qf • Macar dansı };o. 1 _ 2, 3 -
~eı~1Alısır halesi, 4 - lıalo Azzo. 

\,~~ı. G • 5 .. - L~hr • Hülya gecesi 
.~ltı • Konigshorcr - Tirol Enler 

llı, ğ 7 • llanns Schmil - lnciler 
''ti· lUo Gebharld • nomans -
~hıı ve orkestra için, 9 • Men -

'Orıe • Sözsüz Romans, 22,30: Mü 
~ıı~' aryaları _ Pi.), 23: Müzik 
""''•rı · J'l),), 23,45 • 21: Son ajans 

"' Yarınki proıram. 

lh. SQlı 28-2-939 
fi~: l> 
~ ·ııı. rogrnm, 12,Ja: Türk mil-
1ı "e ' 13: Memleket saat ayarı, 
1: ııurıı.eıeoroJoJi haberleri, 13,10 
il .\ı~ıık (Küçük orkestra • Ser: 

~-kal'~~) l - Paul Holzner - Sok 
0ttıı bu dansları, 2 • Deethovcn 
t•ııı. •vıııarı, 3 - Ganglbcrger • 'it.·· ~rı 
~te ' 4 _ Counod _ AYeM:ırln, 
ı' · tıı: l~lnci ltal)•:ın tilltl, G • 

\.3o: 1/•ncı h:ılynn süiti. 
l, ID:r~itanı, 18,35: l\Hlzik (dans 
1•.ıs. 'J'0 nuşnı:ı (Türkiye post:ı. 
1 'ta11b Urk ınüzigi (llalk mıısi. 
~''e llrııcı Osm:ın Pclıli\'nn), 
ııınt~~~taınanın Jştlrakik, 19,35 

1'~0: >,,,.' <lnces:ız fn!'lı • Muhny. 
"-ı bJans, ınetcoroloji haberle
: C ~rsıısı (fiat), 20,15: Türk 
~~~ ~nlar: \'ccll•c, ~e~ad E
l ~r: ~I nrn, Cc,·d-:t l"ozan, Q. 
·" Ustara ÇnlllAr ~!elek Tok lltst ı:; ' • 
·~ıtc cııısar peşrc,·l, 2 _ Hoşlm 

11 ~lcıtır şarkı • Kacm:ı mcc
~~I~ • SaJAhatlin _ I~viç şarkl 
~ıj~;nız, 4 - Jlcşnt Erer - Ke. 

\~~· 5 - AcPmnşıran şarkı -
( 1 'fı~ ey dllrilba, G - Nikogos 
ı ~ti 11 ~ fUkı .. Ey re~ml ahu, 
"ııJııı;;dl\.ütdili hic:ızkiir _ Cismin 
. ~ ·~ı a süıeı, 8 • Hicaz şarkı -
~ ı.:tllı llıUş cefaya, 9 - Ahmet Ra 
ı;'r, ııarkı - lıenlm sen nemsin 
~tt &Q • SegAh saz semaisi, 21 : 
t: lıııı.at ayım, 21: Konuşma 
~~ ~ili ı'sıyma Kurumu>. 21, 

. r..' ah"ilı'it kambi:ro - nu -t ... ,, • • 
t1 ~ark <rıat), 21,30: Müzik 
~tlıı.t Sc~lrası - Ser: Praetorius): 
't, .\tı~tıerı: lta)l•an uvcrtfirü, 

~I ~ttrıo ıır: Fra Dia\'olo opera. 
~g~'li r, 3 _ G. \'erdi: l.ıı ror-

' ~lııt no oııernsındıın uverlilr, 
~ ıır0~1~ae~s: J.e route.d'Omp 

~l•ı:ı ılır, 5 - G. Bızet:: 1 
~~lso ne aliitl: a) Prelild, Al. 

'İı 't) Ah) Minuetto, Allegro 
~~ '«Qtiic itıııtetto .. d) Carilloll\ 
1~~ıb (Operetler • Pi.), 23 : 

ı h,~nd - Pl.), 23,45 - 24: 
erleri Ye yarınki proı-

H A B E R - J\k'f&ID Pottaaı , 

Gazeteciler galip 
(Baş tarafı 9 uncııda J 

2 - ı mağlup vaziyete dilşen 

~işli biraz daha canlandı. Fakat 
Ahmet Ademin sol bek yerinde 
Şmavsvari kurtarışları ve uzun 
vuru§ları bu hücumların bir neti
ce vermeme~ini intaç etti. Bu a. 
rada Sedır:frn vuruşuna itiraz eden 
kaleci Feruhan, Sedada: 

Dünkü Şişli-Pera 
maçı 

- Ben 18 ıenelik futbolcuyum, 
demiş. 

Sedat da .zamanın.da Bekirin ye
rini dolduracak bir kabiliyet oldu
ğu halde sırf kendi zevki için ve'da 

ettiği futb:>l mazisini o 18 senelik 
meşhur kaleciye anlatmak iste-

miş .. Bir milnakaıadır gidiyor ... 

Nihayet Kaptan Ulvi araya gi. 
rerek vaziyeti idare etti ve oyun 
tekrar ate!lendi. 

Sal!had.dinin ileri doğru uzattı
ğıtopu Niyazi kaparak ayağında 
ayarladı ve sonra Sedada ver:ii ... 
Sedadrn Dreykvari bir §Ütü ve 
ve matbuat takımının 3 üncü ga
libiyet golU. 

Hemen bundan bir kaç •dakika 
sonra Sedadın attığı nefis bir 
golü hakem, itiraz eden kaleci Fe· 
ruhane bağışladı ve oyun 3 • l ga
zetecilerin galibiyetiyle bitti. 

Maçtan ıonra Şişli x:farecileri 
gazetecilere mü·kellef bir ziyafet 
vererek hararetli bir haspihal ya
pıldı. 

Takım meınıuplarından biri : 
- Ziyafeti göze alan gelsin 1 .. 

Hodri meydan, diyor, var mı? 
Kuzusuna gilvenen ? 
Kısa haberler : 
Şazi, birinci sınıf bir klübümü. 

zün kendisine yaptığı teklifi red
'detmiştir. Bu teklifin mahiyeti 
Şazirıin o klüpte sat açık oyna
masıdır. 

( Baştarafı 8 incide) 
tan sonra attığı plfü:e şüt, çıkış bir 
vaziyette Pera kalesine girdi. Şişli' 
nin ikinci golü. 

2·0 galip vaziyete geçen Şişli ta 
kımında hiçbir hakimiyet emaresi 
yok. Vahabın güzel ve yerinde top 
açı§larına Diramn da mümkün mer· 
tebe gayretine rağmen muavin hatt1 
kesik ve intizamsız bir oyun oynı· 
yarak Pera forvetinin rahat çalış· 
masını temin ediyor. Halbuki Pera 
muavin hattı, ba_şta santrhaf olmak 
üzere hücumları güzel takip edip 
sistemli ve güzel pozisyonlar hazır 
lamağa muvaffak oluyorlardı. 

Bir aralık Etyenin sol hafbek ye
rinden savurduğu üst bir şilt kale· 
dire!derini yalayarak avta gitti. 
Tehlike}•i hisseden Şi'li takımı in· 
Saydlerini geriye çekerek müdafaa· 
ya koyuldu. Nihayet ... 
PERANIN BlRINCI GOLÜ: 

Angelidisin uzun ve derin bir pa· 
sına yetişen sağaçık Bambino topu 
avt çizgisi kenarından ortaladı. Cu 
}afinin iki Şişli müdafii arasından 
SI}'rılarak attığı güzel bir kafa, Şi5· 
li ağlarına takıldı. 

Oyun 2·1 \'8.ziyete girince büsbü· 
tiln hızlandı. Şi~linin enerjik ve sağ· 
lam vuruşlara istinat eden oyunu 
Peranın bu uzayıp gelen hakimiye· 
tini yırtamadı ve devre 2· 1 Şişli le
hine bitti. 
lKlNCl DEVRE: 

0}'Un ikinci devrede de sıkı nir 
mücadele 'halinde devam ediyor. 5 
inci dakikada Bambino santrfore, 
Butley sağaçığa alınmak suretile 
Pera takımında bir değişiklik ya· 
pıldı. Filhakika yapılan bu tebed· 
dülAtın isabeti derhal kendini go • 
terdi. Bambino iki insaydin pişir

diği fırsatlar üzerinde o kadar mü· 
essir ki. .. Mikrop, forvetteki \'azi· 
fesinden ayrılarak Bambinonun et 
rafında dolaşmağa başladı. 

PERA TTN lKlNC1 GOLÜ: 
Pera f~ıltd~ ilet~ doWij\ır 
~ topa hep lijjrden sıçrayan sl~li 
müdafileri üstüste birkaç kafa \'Ur-üç silahşörler 

IKBtabo 
ha:z ı ır o an(dl o 
Okuyucuları mız 

matbaamıza uğrayıp 
alabilirler 

ldular. Fakat topu bir türlü kale ö· 
nünden uzakla~tıramadılar. Bu es· 
nada sağaçık Butley yakın lıir me· 
safeden düz bir kafa \"Uruşile topu 

-• • • • ( 1 • \. 

sol köşe ağlarına gönderdi. Orun 
2-2 berabere vaziyete geçmi,.ti. 

Oyun bu şekilde berabere olunca 
daha çetin bir yola girdi. 

Angelidis birinci devredeki güzel 
oyununu tcrkederek yersiz favüller· 
le sağa sola ko~mağa, tekme atmağa 
ba~ladr. \~e birden ... 

pe·vıet De.~iryoiları ve· ~i~anlar1 
işletme·· . Umum idaresr.· iıanları · ·· 

Muhammen bedeli 2511 lira olan 23 kalem muhtelif cins labora· 
tuvar malzemesi 20.3.1939 pazartesi günü saat (10.30) on buçukta Hay 
darpa~da gar binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i~e girişmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği Yesaik ve 188 lira 
33 kuruşluk muvakkat teminatlerile birlikte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona müracaatları lfizımdır. 

Bu işe ait §art.nameler Haydarpaşa gar binasındaki satmalma komis
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1201) 

*** 
!sim, mikdar ve muhammen be'delleriylc muvakkat teminatları 

&§ağıda yazılı olan 3 liste muhtevi yatı muhtelif malzeme 8 - 3 - 1939 
çarşapma günü saat 15,30 dan itibaren sıraıiyle ve kapalı zarf u. 
sulU ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin aş afıda hiralarında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 aka.dar Komisyon Reisliğine vermeleri ihımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anitarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpapda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
No. 1SMt Mikdarı Muham. Muvakkat 

1 Muhtelif toz boya ve 
beçlcr (10 kalem) 

2 Neft yağı 

3 Vernikler ve sikatif (3 
kalem) 

Kg. men bedeli teminatı 

üstü- 93.ooo 

30.000 
27.000 

Lira 
8210 

Lira 
615.75 

11400 855 
17050 1278.75 

(1033) 

ŞtŞLlNIN ÜCÜNCÜ GOLÜ: 

2;; inci dakikada Nobann hava
dan uzun bir vuruşu Diranın süıii· 
şile tehlikeli bir hale girdi. Ar~eYir, 
bu e:mada solaçığa,. kayarak topu 
ortaladr. Diran, mütereddit Pera 
müdafileri ara mdan fırladı. Kale
ci Cafetino da ayni zamanda topu 
kapmağa çıktr. Fakat bu esnada 
Diran güzel bir ayak harekatile ka
leciyi aldattı ve Şişlinin üçüncü go· 
!ünü Pera ağlarına soktu. 

3·2 mağlOp vaziyete düşen Pera 
sağdan ani bir akınla Şişli 18 zi i· 
çine girdi. Bambinonun ortalanan 
topu şilte tahvil edeceği sırada 

vrnstardi yetişti. Penaltı. 

KAÇAN PEN AL Tl ! 

Pera, lehine verilen bu penaltıyı · 
Misenezi çekti. Fakat karşısında 

koca bir kale varken topu kalecinin 
ellerine ni~anladı ve tabiatile böy· 
lelikle Pera bü~·ük bir fırsat kaçır
mı:ı oldu. 

3·2 mağlup vaziyette olan Pera· 
mn kaçırdığı bu penaltı, oyunun 
seyri üzerinde hiçbir te::.ir vücuda 
getim1edi. 

PARANIN BERABEP.T 1'~ GOLU 

Bambino, 18 içine girince Butle· 
ye aşırtma bir pas verdi. Butleyin 
güzel bir şekilde Ye yerden ortala· 
dığı topu Culafi sıkı ve nefis 'bir 
§Ütle Şi~li kalesine attı ve oyun 3·3 
berabere vaziyete girdi. 

Bundan sonra artık yaptığım bil 
mez bir hale gelen Angelidis hakem 1 
tarafından sahadan çıkarılınca ... 

10 kişi kalan Pera takımı Şişlinin 
baskı ı altına düştü \'e oyun hızını 
kaybetmeden sıkı hücumlar arasın· 
da sona erdi. 

l'j~SJL O,INftPil!A~cllrı· 
Oyunun katr notu ıu r : 

,. .. 
~-. çetiR~ rllli lffln."Jlerı:IM· 

tar, bu senenin en gütel ve ateşli o· 
rununu çıkartmağa muvaffak oldu· 
lar. Fakat üç orta fazla çalım ya· 
parak neticeyi kendi lehlerine çevi· 
remediler. Takımda en iÜZel oyna· 
yan Bambinoydu. Bu oyullcu &~ek 
saKaçıkta ve &erek santrforda vazi· 
(esini mu\'affakiyetle yaptı. Angeti· 
dis birinci 1ıaf ta}•mda takımının 

kuvei maneviyesi tizerinde çok mü· 
essir bir çalı~ma içerisindeydi. Fa· 
kat ikinci haftaymdaki bazı · yersiz 
müdahaleleri takımının aleyhinde 
tecelli etmiştir denebilir. Filhakika 
haf hattını idare edişi ve hücumla· 
ra destek oluşu mükemmeldi. lngi· 
liz Butley malC\m kabiliyetine ra~
men ağır oldu~ için fazla bir iş 
göremiyor. Culafi Pera forvetini 
yürüten bir unsurdu. Açıkla anlaş· 
ması ve dalıcılığı iyi. 

Şi~li de ise müdafaa ve bilhassa 
Vlftstardi enfesti. Hücumları feda· 
k~r ve ince müdahalelerle kesiyor ve 
gerideki her bo~luğu kapatıyordu. 

Haf hattında Nobar iiçüncü bir 
bek gibi çalı~ak mecburiyetinde 
oldu~u için büyük bir eksiklik göze 
çarpıyordu. l Iatta diyebiliriz ki Pe 
ranın mütemadi hlkimiyetini tevlit 
eden nokta da budur. 

Haf hattının top!arı toplayışı ve 
kullanışı çok zayıftı. F'orvetde bil· 
hassa Vahap çah~tı ve muvaffak ol· 
du. Suldurun müdafaaya olan yar 
dmu ve açıkla olan anlaşması iri. 
:vtikrop fenaydı. llıraçla Diran va· 
zifelerini hakkiyle ifa etmi' sayıla· 
bilirler. Takım. umumiyet itibarile 
tatbik ettiği \'i' .M sisteminde mu· 
vaHak olmuş ve bunun mUkAfatım 
görmü5tür. 

I Iakem Ahmet Adem mükemmel· 
di. 

Muammer OLGAÇ 

' .. 

Pirinç - Mercimek • Arpa - Kornflör • Y ulaf -
tates unu ve sair müstahzaratı : 

Yavrularınızı neşe ve sıhhate 
ulaşhran bir zafer yoludur. 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURt ÇAPA 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
27 Bubattan 6 marta kadar kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün n saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Sair 12 de {Aksu), pel'§elllbe 12 
(Tarı), Pazar 16 da (Ege). Gala 
rıhtımından. 

»artm hattma - Ca11amba 18 de .(Ülgen), cumarte 
_ .. · ... 18 de (Antalya) . SltlcecI Z:Wtıın 

d an. 

iz.mit hattını - S:ılı ve perşembe 9.30 da (Tayyar 
pazar 9,30 da (Uğur). Tophane rı 
tımından. 

Mudanya hattına. - Her gün 9 da (Maraka.z) siıtemi v 
purlardan biri, cumartesi ayrıc 

13,30 da (Trnk). Tophane rıhtmı 
dan. 

Bandırma hatuna - Pnzartesi, çarıamba ve cuma 8.1 
de (Trak). a;\.TJCa <1arşam'ba 20 d 

(Antalya), cumartesi 20 de (Ülgen) 
Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına • Salı 19 da (Mersin), cuma 19 d 
(Bursa). Tophane rıhtımından. 

İmroz hattına - Pa?.ar 9 da (Tayyıfr). Tophane rı 
tımrndan. 

Ayvalık hattına ..... Çarşamba 15 de (Saadet), cum 
tesi 15 de (Bartın). Sirkeci nhtı 

m1ndan. 
!zmir silr:ıt hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtı 

mından. 

Mersin hattına - Sah 10 da (Çanakkale). Cuma 10 d 
(Etrtisk). Sirkeci rıhtımından. 

Telef :>nlar : 
Karaköy acenteliği - KöprUba§ı 

Galata acen~liğl - Deniz Ticaret 
MUd. Binası altında 

Sirkeci a.centeliği - Yolcu salonu 
BlLEr SATIŞ MAHALLER! 

1. - Karaköydekl acentalıkta: BUtUn hatlar için k-.....,ou ... 
biletleri. 

2. - Galata rıhtımında Deniz Ticaret binasına bitlıik gi 
şelerde: Bütün hatlar için güverte biletleri. 

3. - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara 
havza.sile lmroz hattı postaları için kamara ve güverte bilet • 
leri. 

4. - Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Menin, Ayvalık, 
Bartın hatları için kamara ve gUv~rte biletleri. 

,.. lstanbul Musiki SanatkArları Cemiyetinden 
Cemiyetimizin .1938 yılına ait muamele ve hesaplarının ve 

nın ibr:aı;ı ve heyeti idare seçiminin icrası için cemiyette kayıtlı a· 
zanın 28·2·939 salı günO saat 14 te cemiyetin Türbedeki merke 
2ini teşrifi.eri rica olunur. (V.P. 49) 

..... aamz:::::::::::::: ••• w.: •• ====---=-== .ı c A ,& 

KATRAN HAKKI EKREM 

ER tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüahil §ekendir. Biliimwn 
- ...ı.ide WtiAv. I 

., 
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lyi bir terzi mi arıyorsunuz? l 
işte siıe bir adres 

Diplom tem 

YAVUZ SEZEN 
113 Beyoğlu Parm:ıkkapı Ga;>Tel ıı

p:ırhmanı Türk Foto evi üstünde 

l .. c==·==ilf Jf~~i;r==ı 
Hergün sabahtan ak~ma ka- :! 

ii dar hastalarını muayene eder n 
! salı günü parasız, Karaköy ii 
:ı Tüney meydanı No. 12 U 
il 11:::aı:r:ı::m:ı:::nu:::ı:..ıu:ı •:ı .. 

1 Or. iRFAN KAYRA 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

si karşısında eski Klod Farerl 
sokak No. 8 _ 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

,~. ' 
Dr. KEMAL OZSAN 
l drar yolları, deri ve frengi 

hastalıklan mütehaasısı 

Tünelbaşr, istiklal caddesi 
r·,,. 380 Bursa pazarı üstü. 

--.. Telefon 41235 ...-

Or. Necaettin Atasagun 
S:ıb:ıhları 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra I.üleli Tayyarr 
Ap. Dnirc 2j No.17 de hastalarını 
k:ıbul eder. (Ttle7on: 2395:1) 

Dr Hafız Cemaı 
LOKMAN HEKiM 

Uahiliye mütehassısı. 

htanbuJ DivanyoJu. 
No. l 04, Tel: 22398 

öz Hekimi 
Dr. ~ükrU Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osman 

Şer.ıfettin apartrmanı. 

e 

lik" 

i ilce 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

1 

• 
ır 

HASAN yağlı · ve yaiıız acı ha. 
dem, yağ11z kar ve yanm yağlı &'e· 
ce ve gündüz kremleri çilleri Te 

ıivilceleri ve lekeleri kat'iyyeo 
izale eder. ihtiyarları gençleıtirir, 
ceİıçleri güzelleıtirir. 

• . :~:· .... . - . : : .. ' . . 

HASA - . 

-· ••• . ve tesirli teneke kutularda 

Urlbl, nezleyi, Romatizmayı, aı, ve bat ağnlarmı hemen geçlrcnyeglne Jta,elerdlr. Madeni kutularda olduğund&n tesiri ve terkibi 
aablttır. İsmine ve markasma Iutfeıı dikkat. Her eczanede teklik kutusu '7,5 ımru,tur. 

BOZKURT Traş ~akma ve Traş Takımları 
:En yi:illaek malzeıneden ve fennin son icadı ile yaptmlmııtır. 
BİLHASSA BOZ~URT traı bıçağı ile bir araya gelince yü. 
zünü.zü bir tüy gibi okşar. Sahibi ve deposu: FEHMİ AR
DAU MEHMET BOZKURT, Marpuççular Yarımşişeci 

han No . .ı Tel: 22811 

Ademi iktidar 
ve Bal GevşekBIOlne Kaırşı 

• 
• 

-ı••••U91hbletlerl her eczanede &ra)'DUZ. Poeta kutusu 1265 Bonnobtn••••• .. 

~mı~ımııımıım~ 

Nevraljl<+> NE'zle 

HER 
bakımdan 

harikulade 
zeRgin 

bir 
. Mecmuadır 

M 
VENiGüN 

VENiGüN 
"°' VENiGüN 

VENiGüN 

YENiGüN 

~7 ŞUBAT - '1939 

Beyaz bir 
Çeh 

Latif bir 
Cil 

Parlak bir 
re 

Gergin bir 

V .. ctJ U. 

Cazibeli 
Gençli 

-
Güzel bir 

'{D 

Billur 
Gerds 

HASAN iımine ~e 
markasına dikk•

5
tiJ 

HASAN DEPO 

euıun . 
karilerı 

zevkle 
bir hafta 
meşgul 

edebilecektir 

C.M U ASI 
;ı ıoı 

Türkiycnln rn l:ınınmı45 imz:ıl:ırını hir ıırıı) 
lonı:ığn mu' of fak olmuştur. 

------------. dcıı"~ 
:\{ccmuncılık aleminin hakikaten şaheseri 
lccck bir kıyıııctlcılir • 

----......... --·--- nı1~ nkıır· 
lki mühim eseri lıirdcn neşre h:ışlı)'llC··z)l pıl11 

larcl:ın biri hemen ekseri tnrnfl:ırı J:l :soıı 111
11 'l;t \ "C ti lıir ~encn\lin tarihe ~cçecek h:ıkı 11 Jıl1 

ccrnlnrı, diğeri ılc h:ıkik1 lı:ı):ı\nn 1 ı<lıııı 
milli lıir romandır. .- . it'jıı 
----------:ı· k:ır:ık 

Her lı:ıfta cumartesi günlcri 3 renk 1 
• 

lıir t:ıblo \ 'C 3G sayfa olar:ık çıkocııktır. 

• ---- tliı;~ı~ 
. ) HoııınO• (C~C 

Kndınlık, Spor, Sinemn , ;\lıza 1• • i cb 11 ı 
Hoport:ıj Yurt ve Dün) ıı lı:ı\'n<lıslcı·r 'cııcıı1111rıc 

ı. • 1 ' "C ÇO ' fı lllCVZUlar, uılmccc er \'esnıreJ . j'ncJeP 
verecek ve k:ırilerlni t:ıtmin içın e 

1 

f ed:ık5.rlıkt:ı n çeki nmiyecekl ir. _ ___.,.,.,., 
tut· 

Bütün bu fedakarlıklara mukabil fiatı 15 kuruş 


