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SON HAVADiSLER 

Orhan Seyfi 
ORHON 

resmi yapıld, Kral da bulundu 
linin 110 uncu yrldönümüdür. maliımalı a§ağrya knydecliyoruz: 

KURUŞ 

italyadan gelenlerin intıbalan 

Halkın kanaatine göre 
Almanlar harbi 

kazanırsa ltalyadan 
T riyesteyi alacak 

Bir buçuk ay evvel İtalyaya giden 
ithalAt taclrlerlmlzden bir kısmı eks-
presle dönmUııtUr. 

Bunlar arasında olan Ziyaeddin Sa
lt Erim bir muharrirtınize ııunlan 

söylemiştir: 

- İtalyada Tt!rklere kar§t mua
mele normal bir haldedir. İtalyan !ab 
rtkaları tc§ebbUslerl 1)-1 karıııiamııı

lardır. 

İptidai maddesinden ziyade işçilik 

değeri !azla olan yazı makinesi ve 

saat glbl bazı maddeleri kllrlng yo
luyla derhal vermeğe haz:ırdrrlar. 

Fakat iptida! maddesi döviz mukabl· 
llnde tedarik edilebilen ve l§çlllğtnc 

nilbetle malzemesi daha fazla değerli 
olan kablo, demir boru glbl bir çok 
maddeleri kolaylıkla vermiyorlar ve 
bilhassa fabrikaların daha ikl aene 
mUddetıe yapacakları mallarm sipa· 
rf~lerlnl evvelden aımııı bulunduklan· 
nı ileri ıUrerck beklemek llzım gel· 

(Devamı 6 nada), 

Sulhun avdeti Ozerlno cepheden dönmeJe bieflı1&n Fin al1ıltf..._ ~ 
bh' kısmı l"&ralıdır. 

Bugün dost ve müttefik Yuna- 1 ketin her tarafında ~ok parlak' 
nistanm milli bayramıdır; istikl!- tezahürler yapılmuıtır. Aldığımız 

Bu miiruuıebetlc kom§u memle. (Devamı 6 ncıda). , <FIDIAncUya,. dalr balı&• a Dnall 91.........,&).
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Onun böyle modern giyinince daha güzel olduğu
nu derhal teslim etti. Beyaz ve geniş yakasının 
üatüude siyah saçları ~aha siyah görünmekteydi. 

Hlrabel ıanı!ığmt af3rak clb!se t"hnb , 
l'tgtlJO ııeıam ,·erdi ve muhafız- çille seyahat için hazırlanmak tız.e-

lara doğru seslendi: re odalarına :iönmUşlerdi. 
- Geri dön! Toplanml Mirabel sandığından spor biçi-
Kırk mızraklı nefer ~ştu. E· mi yakalı bir gömlek, Ulcivert renk 

leı' ilzerinde doğrulan Jigliyo on· te bir pantalon, bir geniş kravat, 
lara §Öyle hitap etti: bir ceket ve bir hasır §3.pka çıkar

- Arkadaslar. Sabahleyin lru- dı. 
manda eden şu zat eliniııe hiçbir Bunlan giydikten eonra elleri 
i:e yaramıyan lleUer verdi. ceplerinde aynanın karvwna ieQt-

Yollar emindir· Trifem sulh i· rek kendisine baktr. 
çfndedir, kral tebaası tarafından 

eeviliyor. Mızraklarınızı hiçbir ıa· 
man bir insana karşı kullanamr 
yacaksınız. Bu besbelli bir ı;ey .. 

Halbuki her şeyde bir maksat 
olmak gerektir. Biri~ yaranuyan 
~Y manasızdır. 

Binaenaley mmaklannm tu 
dıvann aralığına sokun ve kırılın· 
caya kadar kuvvetle basın, dedi. 

Taksi yalvardı: 
- Majeste, Majeste... 
Pozol: 
- Bırakın, dedi. bu çok go.l 

bir şeyi 
Kırk mmak1ı nefer istenileni 

yaptı. 

Jigliyo batırdı: 
- Mızraklann aaplamu atma" 

ym. Şimdi peşimden gelin· 
Çiçek bahçelerine girdiler. 

Jigliyo bütün bahçeyi ve terte
rl dolaştı. Bahçıvanlardan uzun 
saklı çiçekler istedi ve birçok çi· 
çeklere baktıktan sonra büyük 11· 
lelere karar kıldı. 

- l§te bize lizım olan, dedi. 
Herbiriniz bu çiçeklerden bir ta
nesini mızrağına taksın ve sokak· 
larda bu çiçekleri bir bayrak taşır
mışcasına hürmetle götürsün. 

Sonra krala bir gül takdim etti. 
Kendisi de bir yılan yastığı çiçe
~ aldL Heyet tekrar yola koyul· 
du. 

Pozol: 
- Çok güzel, dedi, mahzuz ol

C!um· Fakat bu adamcalızlar susa· 
mı~lardır, sanıyorum ki bir teY 
içmediler. 

v 
O gece kaçmap karar veren 

lld genç ku, yaya yapacakları kU· 

Bu mada genç Alin de odasına 
dönmil§tQ. Tuvalet masasının Qs· 
tünde dudak rujunu, bir kutu pud 
ra. içi dolu bir ufak para çantası, 
biruç kt1çdk tuvalet qyası, velha 
sd damdonörün krala kmnın bı· 
rakblı mektubu verirken saydığı 
~yı almı§tı. 

Bu mektubu Alin iki dakikada 
)"Udı. Af !edileceğini ummuyordu, 
fakat stlıhati hakkında kimsenin 
endi,eye dO~ amı etmiyor
du. 

Dmmt hisleri sevincinin ya
nında kayboluyordu. Sevinci ise 
aQktltu muhafaza etmek arıusile 

kendisini pek kayıtlı görmüyodu· 
Onun atlayıp sıçramasını, koş

masını, '4'felemak,. dldini banyo
ya atmasını damdonörlerin dur 
mamaları (ba ihtimali çekinerek 
ileri sürebiliyorum) Bu suçlu mu
hafızların da bitişik odalarını uy
kusuzluğu rideraı )'Orgunluklar 
aramak üzere terketmelerinden i
leri gelıniJ olsa gerektir. 

Heme hal ise, beyaı Alin, ilk 
hareketinin gizli kaldığı esrardan 
da cesaret atarak, hemen hemen 
gürültülü bir acele ne kaçtı. Dofnı 
menbaın yanına k~tu ve evvel~ 
kimseyi göremedi. 

Kilçük ~bede dolru ilerledi, 
biraz ifirliltü yaptı, yavaşça ees
lendl. Mirabel sütunların arasm· 
dan yavaşça çıktı. 

Kıyafetin! deliştinni5ti. Alin 
km süren bir lnkisan hayal eeçir 
di, fakat onun bOyle modem gl· 
yinince daha gQzel oldutunu der 
hal teslim etti. Beyaı ve geniı ya· 
kasının Qstilnde siyah eaçlan daha 
siyah glXilnmekteydi. 

(Devamı nr) 

HABER - Alı~ın PoltUI 

19 mayı• 

idman şenlikleri 
programı 

idman hareketleri bu 
yıl yalnız 

Taksim stadında 
yapılacak 

19 mayıs apor ve gençlik bay
ramı münıı.scbetile bu yıl bUtUn 
yurtta. yapılacak idman ı,enli.lı:lari
nln programı Maarif Vekilliği be. 
den terbiyesi ve hcilik mUaUrlUğü 
tarafından tanzim edllmfştlr. 

Hazırla.nan programa göre, ,,en· 
likler kız ve erkek talebelere na
z.aran lld kJl!lma bölilnmil§tilr. 
İdman hareketleri de kol, ba. 

cak, ve yilrU~ motlflerinden 
ibarettir. 

Her 'vilAyet maarif mildUrlUğU 
orta ve liselerin beden terbiyesi 
öğretmenlerlle bir toplantı yapa -
ra.k şenlik tırogramı tanzim ede • 
cet, blllhare valinin başkanlığı 
altnıda toplanılarak umumt şenlilt 
programı da vilcuda getirilecektir. 

§ehrimlzde bu yıl jinuıast.ik şen 
Uklerl yalnız Taksim ıtadyomun. 
da aabah saat ıo da yapılacaktır. 
Öğleden eonra da gerek atadlarda 
ve gerüse h&lkevleıinin spor 
kollan tarafmdan teeblt edilecek 
sahalarda spor eğlenceleri tertip 
olunaeaktir. 

19 ve 20 mayıs gilııleri bntnn 
okullar ve remıt dveafr tatil edi· 
lecektb'. 

Pasif korunma 
Amiral Muren İzmirde 

tetkiklerine başladı 
J.anlr, 21 - bm.ırtn putt konmma 

ifleı1 üzerlııde tetkikat yapacak olaıl 
amiraWuren kezıd1al.ne refakat eden 
.um)'l&r'ıDmla beraber ıehrlınJse gel· 
mJ§. htuyond& vali, belediye reisi 
~t mll<111ı' vekJU. Fraıım: ve ln
,.uı. komo108lan taratmdan k&l"§l· 
Sanmqtır. 

Am1nl dtııı ıehrtn bazı mOeuesele
rbıl gezmlf n belediye taratmdan 
ıeretıne bir ı:lyatet vertlnıi§Ur. AmJ. 
ra1 bugun tetklklertne devam etmek· 
t.dir. AmJral f4!.lır1m!zde bir hafta ka
dar b.l•caktır. 

Nafıa Vekili 
Ege havaliaindeki sula· 
ma tesisatını gözden 

geçiriyor 
bmtr, M - Nana veld11 Ali l'uat 

Cebuoy 41.tD Bergama ve Dik1l1 bava
llalnde Bakırçay mecrumı ıslah a
mellyesinl esaalJ bir surette telldk e~ 
ın.11 ve Dlk1U ~ylQlertnı.n burada 
bir k!SprQ J'Spıl.ı:nam hakkında dilek· 
lerlııe ttWl ke.ebetml§tir. Na.ti& •eki
li döı:ıll§Unde Jıleııemen n Em!rf.lem
d9 yapılan Gedllı ın.ılama !§lerlnt ve 
regWAtertı ıısn:ı:ıtı,ttır. 

Balarçay , .. Gedls su tesiaatı ma· 
ayyen vak1Uortnde bitecek ve 19'1 
bahannd& her IUl'eUe tamamıanm.ro 
olacaktır. 

General Cebe.loy, bu 11(1.bah treııle 

lalihllye hareket etmJşUr. 
Jılantsa valtJıl VUAyet hududundan 

IUbareıı kendtsın.e refakat edecek ve 
8althllde yapılmakta olan muazzam 
au l§lertnı.n tetkikinde beraber bulu· 
nacaktlr. 

Otomobil çaldılar! 
J:vvelkl gece Şişlide. Oımanbeyde, 

sokakta bırakılan h~ust bir otomo· 
bil çalmmııtı. Sultanbaınammda (Şık 
bayan pazan) mağazası aahlbt Ar
menaka alt olan 1118 numaralı Döç 
markah bu araba bugün öğleye ka. 
dar henlls bulunamamıım. 

Zabıta otomobllt qıran •• ya a.şt· 
ranların izi üzerindedir. 

Yunanistan bütün Linyit 
istihsaıatımızı satın alacak 

Yeni ticaret anla§ması üzerine Atinaya giden 
tacirlerimiz bu sabah döndüler 

Yunanlılar, yapılan yeni ticaret 
anlqmaın dolayısile bUytik iflere 
girişmek üzere Atin.aya giden ih • 
racat ta.cirlerlmizden bir kımıt bu 
gUnkU konvansiyonelle dönmüşler
dir. 

Bu t.aclrler,bllhassa kömilr ih • 
racı hususunda Yunanlılarla mu • 
tabık kaldıklarını, anlaı:;manm Yu
nan piyasalarında· fevkalade iyi 
te.slr yaptıfmı, bu dost memleke. 
tin ihtiya.çlarmm mühim bir kıs· 

Et naklini belediye 
yapacak 

Belediye, kanunun kendisine ver 
diği hakkı kullıuıarak hazirandan 
itibaren mAzUaha.dan şehre et nak· 
ll ve kasaplara tevzii işini, kasap. 
tar ~rkctlnden alarak kendi ve
sa.itila yapacaktır. 

Bunun için son sistem motörler 
ve et nakline mahsuı kamyonla.r 
lçl.n bil' proje hazrrlarun13hr. 

Almacak denfs motlSrlerinde et. 
ler elmdlkJ gibi geliş! gllzel yıfıl. 
nuyacak. moUSrlerin ~lll ve 
çinko kapla.malt, ayni zamanda 
Friforliik tesf!atlı depolarmda 
naldohmacalttır. 

General Vavelin 
ıeyahati 

Sallehd," (AA.) - lı:ıgllterenın 
orta p.rk kunetıert kumandanı ı• 
ı:ıeral V&veJ burtm ta)')"aH Ue bur. 
dan ftmal• barelcet •tmlftlı'. 

General VanJ ıeçm cuma g11DD 

nınıı, nakliyat kolaylığına. bnkln 
veren yakınlığı gözönUnde tuta
ra.it Tilrk.Jyeden tem.in etmek için 
faaliyete geçtiğini söyleınlşlcrdir. 

Yunanlılar. buradan ihracı ya. 
sak edilmiş olan maden kömUrü 
yerine linyit madenini sat.m a.lma
ğa muvn.!akat ettiklerini, bUtün 
istihı:ıalltrmızı alabileceklerini bil
dirmişlerdir. 

lkt taraf tacirleri ljimdiden çok 
memnun görilnUyorlar. 

Uıküdar iskele meyda
nı için 81 bina yıkılacak 

Üsküdar meydanının açılması 
devam etmektedir. Halen itfaiye 

"""! 'ıkılmı-k1ıı~·r. Pl'f'~' · ·- "'lev
dar.rn tanzimi için hazrrlııdı~ nlô.
na namran dah:ı 81 binanın yık1L 
mam icap etmE".ktedlr. Bu arada 
's kcle civarındaki dUkkanlar tama
men yıkılaca.klardır. 

~emslnMa.dald ınbnar ı:ıınRnm 
eaerf cami Do mec!reso blnasmm 
tamfrlerJne devam olunmaktadır, 

Baıvekil Anakraya 
döndü 

R&Jıatm bulunu bUyUk blnderlııJ 
sllrm.tk OHre dUıı aab&Ja f8b.ı'1ın1se 

ıeıdtttnı )'Ud.ıfmua BqTekil doktor 
Refik Saydam. dfln &kpmld elupree
ı. Ankaraya barek•t •tmJfUr. Bafv•· 
kfl lltuyonc1& vaU. pvtt reı.t, em
alyet mOdflrtl, dollt1an ye kalat.hk 
bir halle k11tleııt tuafmd&O uturlaıı· 

mqtır. Kapa gelerek cenubi Afrika htıkQmet 
erkAııUe " ultm m.akamatıa sertıt
mU§tOr. 

Ankara laz liıesi talebe· ( :KO~OK ~AB~~~~~::J 
leı-i Halayda * ttewc1ar tramftymm n.ılyeti 

A.at.aJQıs, M C4.k) - DJlJl fthri· .ıı.t tetkik etmek ilure ;nrm ~ 
mıze ıeıeıı AD.kara ıaz ıı.e.s t&lıbe- b111ye V eklletmde b1r kom!aYoD 
&eril• Oğretmeı:ııertı:ıdeo mCt.epkkll toptanıcaktır. 

6$ ldflllk IWıle mu.nt mensupları * GU.r.el 18n&tlar akademillıı.de 
ve taıabele.r taratnıdaD k&rJıWınut bir talebe birli~ teoekki.il otmhı 
ve prdlerine styatatıe.r ver11mift1r. ve birlik ttakUdar balkmnde bir 

VaU ŞllkrU SökmeD.ICff talebeye, tanııma çayı vermlttfr. 
Hataym taı1hl, cofra1! lkUAdı,. tu. • &ehrimhde bulun11n hP.lediye 
n.t1k ve kWttırel durumu h&kkmd& "lU!etUşlerl ka)'makam1*1an ve 
mufueal malOmat vermıoUr. ka.zalardald bc!P~ive muamelltmı 

Hatayda ıercınklert sıcak kabOl- tefU. etmektedirler. 
den çok mUtehum oıaıı talebeler * Yapılan ltlrular u.ıerlne ye
cotlam tesahUrat araamda Antakya- ıılden tetldkatta bulunan belediye 
dan aynl&ralr. lakendmma Jilmlfle.r- otobUa komlayonu latanbuldaıı Bey 
<Ur. OradaD da bucUnkU elupn81e oflwıa sfden otobtlalerln Kara
Ank&ra,ya hareket edeceklerdir. klSy • Tophane • Fındıklı ve Dol. 

iyi koyun yetif tirenler 
araıında müaa.baka 

Ziraat vekAleti Kertnoıı yeU§tirtne 
oefllğl taratnıdan 16 nisanda Balıke· 
slrde Jyi koyun ve .kwru yct1§Uren 
koyuncular ara.sında bir ~ &ergi· 
s! açılacaktır. Bu aer.ıt. keatm, ııOrU, 
ve ağıl olmak Uzere Qç kurandan iba
ret olacaktır. Sergiye i§Urak edecek 
olanlar muhtelif miktarda n&kdt mil· 
kAfat alaeakl&rdır. 

Balıklıda tren hattına 
topraklar yılaldı 

Bu aabah Avrupa banli,y6 hattm4a 
Zeytinburnu lstasyoı:ıu lle Balıklı mev 
kil arasından geçen yolcular, bir kı
smı topraklan demlryoluna doğru 

dökülmekte olduğunu g!Srmu_,lerdlr. 
Böyle yertndcn ayrılarak fimdilld 
hattm molozları üzerine yıkılan top
raklar yolun her ikl taratmda dört 
rerde bulunmaktadır. Bu vazıyet, 
aon ya.,~urlar yüztlndeıı husule gel· 
mlf bir kayın& neticesi olabileccttn· 
d(:n demiryollan tdaresinlıa 1.§e el ko
yarak tetkikat yaptırmaları ve ted
birler almaııı bekleniyor. 

mabalıçe yollyte Tabbne ~ 
larma karar vermiftlr. 

* Bu sene havalann fazla yal· 
murlu ve ~ eofuk geçmem dola. 
ymile vil!yetintlzde kışlık zeriyat 
tlyıklle ya.pılamam~. ayni zaman
da fllcbahar ve yaz eklınl için ~ 
lalamı hazxrlanması geclkm~. 

tiı'. 
* Afrodit meselesinden bir neş. 

riyat davası daha doğmuştur. 
"Gençlik,, adlı haftalık gazetenin 
blrtnct enhll'esinde çıkan "?! ... ,, 
f~aretll bir karlkatilrden dolayı 
milddeiu.mumillkçe gazetenln mil -
essisi ve umum! nefjriyat mildilrU 
t Orhun aleyh&ıe dava açılmıf, 
dosya 4: nncU uliye ceza ınahlce. 
meeine verilmiştir. 

* İstanbul deniz kumandanı 
Cevat Olmen, tuğbaybğa terfi et
miştir. Tebrik ederiz. 

* Beledlyeee alıruıeak otobils -
ler için Amerikadan telgrafla iki 
firma mUracaat etmişse de döviı 
vaziyetinden dolayı Amerikalılarla 
mlizakereye girlşmeğe fmka.n ot • 
ma.drğı anı~. 

• Beyoğlundakl Bakır DlAfualan
nm dtrektörtl D&vtd BonıJtaYD ölmU§ 
ve cenazesi dQn kaldmlmtştır. 

4K9AM Pet• . 
~lıi'1 .,. Nefl#!llll ~. 

Hasan Rtt•''" ~ 
İDARE EVİ: ...-.ı --~~· ,.. '-' .._ ... ,...,., .... ~12 

v .. itleri ..... , ~ 
Were.. • '~ 
bn • • _:.. - rt' 

=::::. :;-,,.,.~~. ,..... ........ .-..:'.• ı··· ........ 'l •Fi+ı..~,\i 
1 

ABONE Ş~ .,.-. 
. ,....,. .~-

1 ....... • • .,. .. .. . 
• .,.._ &.1' .. .. .. . 

•• .,.... t.M • ~· 

~-=---=..---
Cuıldıtı rer: VAKiT lılA~ 



almış olduğundan 

geniş bir 
girişer11ez 

BAHAR I\11? 
Alımtt Rasim 1867 sentsindt lstanbt1lda dolmu§IUT· Ma1ıallf 
mekteplerile DarüHafakada ol."mU§ ve mezun olduktan sonra ya
tı hayatına girmiştir. Gazeteciliğe Ccridei Havadiste mütercim· 
liklı başlıyan Ahmet Rasim, zamanının hemen hemen bütün gaze
telerinde muharrir olarak çalışmıştır. Mizahi yazıları ne kadar 

Şimdilik sulh taar
ruzları yapıyolar ! 

Bir ıngiliz tahtelbahiri tarafından bir 
Alman vapuru daha torpıllenoi 

Parhı, 25 - Alrxıa.ıılar dün garp 
oophE-sinde Ren sa.hlllerinde Fran • 
sız ve İngiliz a.skerlorine kat'§i 
büyük bir sulh propagandası ve 
sulh taal'nızu yapmışla.rdır. 

Bir yandan havadan risaleler a
tılmakta, bez ve kAğıttan b&ntlar 
ağaç dallarına sanlma1'ta ve Re • 
nin sağ sahillndeld duvarla.."'tlan 
sarkmakta idi 

Hoparlörler her tarafta 11Ulh 
lehinde propaganda yapmakta idi
ler. 

Nehrin sol salıilindeki istihkam. 
tarda bulunu Fnınm:Iar, bu faa· 
llyete sinirlenerek ~iddetll bir oto
matik tllfek ve mitralyöz ateşi ~ 
nuşlar ve propaganda levhala.rmı 
delik deşik etmişlerdir. 

Hoparlörlerde )tonu~ sak • 
tannuı.k mecburlyetinde kalm13la.r
dir. 

Alınan ukerlerl muka.bele ettik 
terinden Renin her 1k1 tarafı a.. 
ra.s11ada ılddcW bir ate3 teatlsine 
l:ıqlanmtftır. 

Danimarka salilllerlne çıkmıııardır. 
Kaptan İngiliz denizaltısı tara!mdan 
luırtanlmıştır. 

ALMA.Nl.A,.VL~ J'.t::TROL MEVCUDU 
AZ 

1ngillzce Sunuay Tlmeı harp vazı. 
yetine dalr yazdılı blr maka.lede sa
rih maJQınatf, taUnadeıı diyor kl: 
"Almanyaıım petrol mevcudu pek 

aıdır. Binaenalo)'h muvattakJyıt ih
timallerile gel)lt bir t.aanuıa pJpe
lllıe mUWt de&ildJr. MUtt.eflkler ise 
bll&ld3, .\..lmanyaya kuvveuo taarruz 
lçtn müaalt blr !mat bulmak lmkdrıı· 
na maliktir.,. 

ZAFERl IUZAN)l.AK l01N-
1ngtlisce 01-erffr gue~ 

Dervin fÖ)'le yazı)'Ofl 
"Dcmokra~erin harpte daha böyW& 

blr J%l,ın ve dalı& ıe.nJJ bir &'Öl'Üf gO-
termelerl llaımdır. Zaferi kuıı.nmak 
için: 

1 - a... JıvvnUertmızı arttır· 
malt üzere birkaç milyon ful& kadm 
v• erkek ve bllhaua 1.§çl bulmakta 
ıatl.cal et.ıulf yts. 

TAYYARE FAAL1Yı:T1 2 - H&va ~yetbı.1 k.att ola· 
Diğer ta.raftan Franmlar Zlg • rak elı ~ ÇUnldl bu olm&dan 

frid mevzilerlnJn arka1arma kf.lil tıarbl kazanmaya 1mkAn yoktur. MO.t-

1 

-~ karakteriktikse, ciddi eserleri de o kadar bilgisinin nıahsulfidür. 

Müttefl.fıler galı·p 1927 de Büyük Milkt Meclisinin üçüncü devresinde Jstarıbul mı-
~ btlSluğuna seçilmiş, 4 üncü devrll$i1lde de mebus kalmıştır. 1932 

ıylUlünün 23 iincil günü /leybeliadada ölerek oradaki mezarlıla 

gelınce... ıömülmfl§tür. 

B lr (mı) da benden! 
Finlindiyanın bundan oma gellyorf Biz mi gfdlyormr 
İstifade göreceği temin Belit d,ğll... Galiba ~1ne ortada 

d·ı· görllş galatı ile ka.!'lşık blr vehim 
e 1 ıyor \'arl .. Fakat 1.UrciAn l!:ln güneşin, 

Lond.ra, ~ - F'inlbdJYf.d& harp kendi mfinerinln etrafında döner 

ıahld. Bunla.ra burun matta mı 
ot kokusu geliyor ı ... 
Şu anda safa merhumu bir dah& 

fıııtn-hyu.rak mahzun oldum: 
B<'lkJ otuz •eno oluyor, merhom 

Sn.adet go.zetoslne bir manzume 
)'Ollamıı;tr. Nakaratı: eanasmda alınan lodblrlerın büyük iliyor!ıır, bu mUddee.ya göre onun 

bır kamı muhafaza olwımaktadır. gclmoşl lcab eder. Bununla b1>ra-
Ancak, paskalya dolayıa.ıe HclalnkJ ber gelişten ~ellşe de fark vardır: ''Bahar gelmiyecek mi, bahar 
ııebri nonııaı olarak tenvir edHml.,tır. AlcscL\ ha.har, dön~ döne gell- gelmiyecek mi?., 
Ve uwıı haline bu surcuı ilk dete. av- yor. İdl Böyle me\'Slmslz bir hlta. 
det edilmem halkın y-ıisinl bir derece. Ahf .. Neredoslnb, eJ Gl!lkl pir. beden Yıldız erkAnı huylannıı~lar. 
ye kadar tahfif etmektedir. lorl- Hanlya mln nesl.m'den IJuylıınırlar a. •• Zemheride bahar 

Hango yarıma.dası evvelki gece ya- badı.saba'dan nem gclmiyccek mi! 
mı Ruslara lealiln edUmlfUr. O &&· kapa,n keakin tabi. Y 82 8 0 : diye avaz A\."U 
nuuıdanberl de Hango lle F'inlA.ndlya atımı, vaktlndeJl A 4. l'lj • btr bağırtı l~ Fa.. 
nm dJter kışıaıları araamd" ber tür• eY\'Cl kabanp J't,,fllff.ed J\astm kat öyle hu!lan• 
Iü münakale kesllml§Ur. Ha.ngö da gonceler döken mıslardı ld ıozlerl 
hiçbir lı'lnlatıdlyalı kalma.nıııtır. hayal gü.lilntl dönıııll~, safa diye 
Şimdi sulh mı.ıahedc:ıl.ııin bUtüıı. zün fldaıu. '-bank-1 dll&vfs.l 1' beni tevkif ettUcrtU, hatt1 01Ie 

§&J'Uan ,Yerine ıetirilmJ~ bulunmak... \'odndl Uo Ud tarafa l&llanan sUn- dönüı dönnıUşt.ü lü: 
t.&drr. Yalnız Pet8amo mllatesnadır. bllllertnlz, nırrU ıt.:her-Jıu.l yl\ I~ - Ben Safa d~[.rillml 
Rualar burumı ıo n111&nda teaUm •· tifl ile mllterennim bülblllfcrlnlz,,. Derneğe bile \.'ahlt bırakmad.ıla.r, 
deceklerdlt. bütün şark afuldanıu tutan ma· ııöidüler, •aydılar, a&tıla.r, bictilfır, 

KABİNEDE TA.Dtı..A.T attar nefldelerlnb neredef Hanlya on nlhayet onlar yoruldular. bal 
Haber almdığm& göre kabine ta.di· sizin mahtefem, mutantan Wızlar de bansldun; Ahmet Raaim tt..aılı 

lltı enümüzdekl çarşamba güıı.U ya- ve terklblerlc açtığı:ou sftr-1 bü. mührllinli cöııterlnce: 
pıl&caktıı. mayun-ı nc,at, hanlya o ba.&lar, - Bunn 8\'\'elce neye göeter-
lrftt'rrEFtKı.ıı:atN BtB "'Ml>l o bahçeler, o gillteni safalar, o medln'l 
Londra radyosu, FlnlA.ndlya için motrtbler o ılmfnbeden, o gtllen· Diyerek, hlr daha uaı-layrp, ul• 

7aptığı ne,r1yatta Lord Halltakaın dam ıılkiİer, içi plaklar, mehtab· verdilerdll Vesika, ti o zamanda 
FIDI&ndJyaya mütedair beyanatını tarla dola sarahllor, yakutla.r, el- blle bizde mu~ber ve cari ldll.-
vennı,ur. Lord Hautalu dJ)'9r ki: maspıuelerto mmılft kadehler, o • • • 
.. Biz aten kua.ndıktan IODra. tem. nuh nazlı salman dllberler ne oldu On Od on Ü§ eeaedeaberl btrlbl· 
olunacak ldJJ ve cıevanıb .wıtUn fay· larf Hanfya o ll}ıkane Ahlar, o na· rint ta.kJbCJI UıcelU eden bidiaeleıı 
dalarmdan elbetteki J'IDl&Ddlya da lef tebba.ngAhlar, na.ral mestaııelerf bbe neler uııottumıadı? ... Bb ev
llUtade edecektir. Bunlar ketılldl mi?.. veUert bahan bö)'le mi llarıtılar. 

tayyarelerl c6nderm!lle.rdir. te.fiklere hareklt te§ebbUsUnU hava Hı"tler yenı· bı·r 
Fn.ııtanm ,ark kllDU üzerinde ~yeUn4en daha ınUeutr temin 

Uç Alınan keşif tayyareainlı:ı uç- edecek bir ,e7 7oktur. 

Haıılya peyale, jale. hale, nale... dıkf Hele eski Martdan korkardık. 
GUI. mut • l}arab -. redllll. kafiye- llk geee.I tehltn JCrU briatlyaa.. 
U gazellcrfnld - Bantya 0 .,_har 1ar oturan mahallelerinde blr cat. 
bulutu ki semamıza uğradıkça •tln- pat. pngır. fUJ1"1J'. tealerl 111uıu.. 
bölf ha\-alar ~ar, kapardıf cU. Evlerde ağır Jlpnk. kulpu k:to tuğu görUlmUştilr. üç tayyare de ~ - Harbi lyt blr tanda .evk ve nutka hazırlanıyor 

Ingiltereııbı cemıbu earkt it&hllle- ' ld&N lçln kQ~ 1ılr barp ka~ 
rl açtğmda giirillmüştilr, ~ Bu kab&u. bOro lfleı1le Amat.erdam, U (A.A.) - Al -

Diğer clhette!l lngUlz tayyare. kattyen ulr&fmıyacak ve mUD.tııwran ıececruen Ba.ndelablad pzetet.inln 
teri ti.mal denizi Ur.erinde uı:utlar tıarbln eevk ve ldareabıl dllf11Decek Berllnden bildirdiğine göre, Hltler 
yapm11lardır, bef ktfiden mllrekkep olmalıdır. yakmda mUhim bir nutuk söyliye. 

İngiliz hava ıı.ezareU t.ebUğ ediyor· 11on acı deraler ve Awupa mJD.atle. eektlr. Nutkun metni şimdiden 
"İn~lıı hava kuvv•U•rl cuma.rte.ı ri arumdakl mtıııwbet.ıeria aldJtı buırlaıunJttrr. 

P4&lU' gecaf A.tmaııyanm ıtmA11 prbl eereyan bu )'Ukhk ıd7a.s1 lıtumaDda Dlier cihetten !Sğreııildiğhıe g!S. 
kıamı üzerlıı.cı. kqif uçu,ıan >'aı>- 1teyettn1D derhal kurulmuı lbmıgel· re Hl!-ler, pukalya yort~u 
m1t1-rdır. dltuıl b!M !abat ed.l,yor.,, ' Berchtespdende geçirecektir. 
İngiliz tayyuelerlıı.den blri tllaUııe --------------------------

4önmemJ§tJr .ı, 

Siz neredesiniz, ey yeni şairleri.. nk, .,atlall, patlak. aın dökük. 
Ne aııu:1 dlfU'* dtlttük r _ bU)'tlk ktiçWI nekadar 1118. kia.,. 

Çıt )'Ok! ... 
Yok yal .. Felek btltttn ı.ıtunu. ~. kava.noz, tabak. fincan, kUp 

testeresini ommlamlf. varsa bepalııl: 
_ Asmalar budaymı! - Mart Jçcrt, pire cbp.nt 
n1 .. 8 sokak Hkak gedn'-or. Diye kapıdan. pencerelenlco IO-
-v AJ' bğa atarlardı 1 

• • • Mart lçln neler 4emezdlkt 
- Mart dokllZO, ..ıver 6kldll 

az mı manalıdırf 

Japonyada dahili 
m!::e:!kf:~:!m~~1:~.=~: vaz·ıyet çok fena ı·mı·ş tm 2189 ton11Jk Hugo • Stennea Al· 
ınıın yük vap~u torpllllyerek batır 

BtR ALMAN \'APUBU DAHA " 
TORPll..ld;NDl 

Geçen bahardı. Bir arbc1apn 
haılıı eeslle. N ef'tııio raat maka
mından beetelenmtı: 

"Erdi yine Urd.I behlşt. (1) ol· 
du hava anber alri§t (2) .,, 

"Alem beh[ft, ender behfşt, her 
kÖ§e bir bağı lrem.,. 

&arkamı okuyordu. Birdenbire 
keeU. Sordum, mtlnfelllne rertn • 
den kalkarak: 

ihtiyar kadınl&nDlJS da ,..ıım 
ba aya mahsus 3 dokua diye blr 
tablm yaparlardı. na tic dokus 
onlarca havanm dönllm ı.amanlNI 
ldL 

tlk dokuzda N evrus için hazır. 
lanırla.rdı. 1ranı1er destilertn etra
fmd~ •akınlarda mercimek Jet~ 
tirler, fCkercl.ler Mklh UUlZ b1J.. 
lfir, toprak çanaklarla Nevnı.z.lye
ler yaparlar; evlerde lahaklar,, 
tatlılar çıkanrlar, saa.t gö:ICle. 
Nevruzun glmıeıı.I lc;ln ııabınmı... 
DırlardL Glnne zamanı CeeeJ'8 t6o 
udtlf ederse e lna kadar uyumaz. 
tar, tam zamanmda tathlardaa 
1erler, UJUyanlan kaldınrlar, btl
tUn ev halla, şen. eatır yenJ yılı 
lmtlnlarlar, eller. etekler öptlltlr, 
para. menılil, tru.nıa,, gibi N evrud
yeler verilir, alınır, Şairler, elde 
kalem. kMldeler dllztnür, eaheler 
beklenlrdl 

mıştır. Vapur mürettebatı aand&llari• Bilhassa şeker, tuz, kömür ve 

rnfzde muhafaza ve mUdafaa it· 
mek kaygusu da bulunduğunu. ve 
bu itibarla teklif edllaı zamların 
vaıiyeUn zaruri icapları olduğunu 
kaydetmektedir. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, son g(lnler. 

de B!llkanla.rm satılık a.rea h&llıı· 

de pazarlık mevzuu olduğunu 
kavdederek Hitlerle Musollnl an.
ıın"da vukubulan mUIA.katta Bal. 
kan meselelerlntiı de g~rllşUldüfil 
haberlerin! kaydederek Balkanla
rm kendi arsalannı aatılmaktan 
veya iatl!A.da.n ancak kendileri 
kurtara.bileceklerini •e Balkanla -
rm sulhun muhafazuma en bO. 
yük garanti oldufunu yazıyor. 

Yeni Sabah 
Hllaeyin Cahit Yalçın "'Abn8llya 

Niçin Harbedfyor., bllfldtlı maka • 
lesinde bu mevzuu tetkik ediyor 
ve töyle diyor: 

"Almanya komtU tanımu, bq.. 
1ı:a millet dO.ştlnmes, hl~bfr kavmbı 
ve trkm hakkına riayet etmes 
O yalnrs kendllllf için b4r hak ta. 
nrr. Almanyanm &Pmda hak ke 

benzin yok .uğu hissedı.i yormuş 
Şanking, 24 (A.A.) - Çin la· 

taatı Pekin clvanndald yerlerde 
tekrar bllyilk bir fullyet g6ıter. 
meye başlamıtlardır. Yapılan bU
tiln hareklt hep bUyillı ınuvaffa
layealerle netlcelenmittlr. Bil. 
hassa bir Çin müfreseal Peki.ne 
yakın bir maden merked olan 
Mentukofu ifgal etmeğe muvaf· 
fak olmugtur. Burada Japonlar 
baskına uğramıt ve c:Uzl bir kıs
mı hariç olmak üzere Japon kuv. 
vetleri imha edllmiıtir. 

Diğer bir Çin millrezeal de 
Vangfutang ve Nantseige taarnız 
ederek düşmana afır zayiat nr
dirmittir. Pekin • Hank09 detnir 
yolu bir çok yerlerinden tahrip 
edil mittir. 

Japon kuvvetleri Nankinc ile 
Yamçov arasındaki muvualeyi 
keameğe muvaffak olamamıtlar. 

dır. Bu kuvvetler on gün ıUrcn 
bir muharebeden aonra garp isti
kametinde dağlara doğru ricat 
etmeie bqlamııtır. Fakat Çin 
kıtaatı bu kuvvetlerin ricatına 

lmki.n bırakmamak için uğraı
maktadır. 

AMERiKALI GAZETECiNiN 
MOŞAHEDELERl 

Şanking, 24 (A.A.) - Tanm. 
mq Amerikan gazetedıl Mar..:
hall Jıponyadan dönüşünde 

Hangkong'a uğramıt ve yaptığı 
beyanatta Japonyanın dahili vari· 
yetiin çok fena oldufunu ve eğer 
gözlerile görmemit olsaydı bu 
derecesine inanamayacağını aöy. 
lemittir. 

Japonya bilhuaa teker, tuz. 
kömilr, benrin Ye elbise yokluğu· 

nu hlsaetmeıktedir. 

VAKITm kitap kuponlarmı 
toplamayı ihmal etmeyiniz 

llmesi cltıana hlJdm olmak icfıı Vakit femtlde ratbet ,ören birinci ... ı kitap lnaponlann 
icap ettlft kadar 90k arasldlr da1t eoen Udnci t•tip kuponlann da neıriae beıl•mııtır. 
zengin hayat membatandır. Bu a. "bi bir 
razı başka miJletlerln vatanı imiş. SU"a ile toplayaeağınıa 20 kupon ve 2S kuruı sı · u 

~4• A~._,. •4' o.lı.r b_: 

1 

:g4!h makabaintlt. Q ,..-& ,.. 17& kunatluk bet tADe ~tap 

~;i~~~p ::=t.t= .._,...,.klllllL ihmal etmeviniz. lerl yerlere bir ateJ ve bu MU ._ ___ .. ___ ... _______________ _ 

halinde atııuülardlr.,. 

- Hangi anber, hangi beblşt, 
baagt lrem r Dedi, beni de mütees
sir ederek yanandan fırladı ;tttl 
idi; hatt4 o gU.n: 

"Bir bahar ister ganm g1llsilz, 
eemensiz, l!lesbı; 

"BUlbUIU ötme11, çemenzan çl. 
çekslz, jaleslz! 

''Böyle bt-reng.U bahl. böyle fi 
ganııız. nalesiz, 

1'Blt- hayatm belki vardır baelta 
zevki. nece.at!,, 

Diye bir ıte7 karaladım, onun 
namma var b<JSteklrhğnnı bir ~ 
raya toplıyarak, Uaşak'da.n bMte
ledlmdJ. llerlutngl baleti ruhlye
nln karanlık g&t.ermck lst.edlğtnl 
şilr blle azıcık aydınlatamıyor. 
Haydi kendimi de katayım da: 

- Biz böyloyld ... dlyeybnl 
Elinde cura: 

"Dere dibi 1&1 olur,, 
"Gttı açılır yaz olur,, 
''Ben yflrtme gtıl demem,, 
"Gülün ömrll az olur,, 

Diyen ~~rlerdftl de tek ht.'lan 
:;6ı1lnmtlyor 1 

• • • 
Ben de ~y görmeden ~lan 

SJVadDD ! .. llangf bahar f Geçen 
sabah blr kuyruk Ballayan 6ttll, 
bWbUI &annettJm t 

Eriklerin. teftalllerln ann ~J
ler oldnğnno blldlğim halde be
yazlı, alh çlçeklerl gözlerlmJ aldı. 

Kuzulama, oğlaklann feryattan 
~anltlme dokunda. 

Arada fulyalar, zerrtnler, attn
btWer, mcnek~ler birer yalanca 

u > -Urda belltlt.. oemı« ~ 
manuma olu Nteaa aywn bir .. 
dıdır. ;. 

(2) .......... *tl\a clım*. 

En do~ bil' felD8f tarih koru 
Takvimi Cel!ll"nba yılba.,ı aldılı k 
gün ,artım en mes'ut bir r.anıaıunı 
anlattığı için Ferhunde, HUceate, 
Firuz unvaularlle blrllkte tuılmra
tı. 

E8ld Münşeat mecmaalan bnt
tınlsa Tebriknamei Nevruz ıerlev• 
ha.'11 altında kUçUkun bUyUle ,._ 
sılmış nfimunelerle onlarm oevab
lan görWilr. 

••• 
Talnimlerlmlz, Mart ayı fulm

da neler yazmazlardıf Bllhuaa 
Amedenl laklak • loylcklerln gel
mesi • calibi dikkat olurdu. Gil
nilnde Eyüb, İğrlkapı. Edirhekapı-
81, Slllvrlkapısı dışına çıkılır, gele
cek veya gelen ilk leyleğin, yuva 
l(lo IAr.nn olur diye. yolda ~agaaa• 
na taktığı herhangi maddenll' ren. 
gine, biçimine bakılır. mesell al· 
ımda ç~p varsa: 

- Bo 11cne bereket çok olacak! 
Kırmızı be:ı veya W.re vanaı 
- Lohusa ~nesli 
Ve emsaU te\.illerle teletlJ ecll

Urdl. 
Hakikat. leylek baharın m"41e

clsldir. Bundan başka baklanda 
herleeıe ou.ctaa dededea blma 
tyt blr aLD n.rdır. FAkl tı.eaama 
ıelip de yuva yapmala baeladı mat 

- Bizim leylek geldi ı .. 
.(Lutf• ...,fQı ... iııt h)' ...... 
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Krısto'ff= Koıomt:>'un 
Yumurtasına Ooğru ... 

Sonradan öğrendim kı: karşımızdaki 
n1uazzam binanın, kasasına göz koyan 
gangsterier, tam icrayi maharet eder
ken, po islerin ateşile karşılaşmışlar 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

- 39 --
Son senelerde cebinde yüz JL banca sesleri odamda patlıyor gL 

rnlık dövizi olan, Orta Avrupalı biydi ... Yataktan nn.cııl fırladığımı 
bir seyyahı parmakla -gösteriyor - bilmiyorum. PenceredE>n bakmam _ 
lar .•. Memleket haricindeki fahri - la, içeri kaçmam bir oldu!. Otelin 
katar ve bUyllk mUessesclerle alış önündeki büyük caddenin sokak 
\'erişi olan. yahut rt>smi vaıife. bıışlannı kesmişlM! DUdükler ça. 
lerle seyahate çıkan tüccar veya 1 lınıyor. polisler koşuşuyor, imdat 
memurlar bu kayda tabi olmuyor_ otomobiller! biribiri arkasına soka. 
larsa da, onlar dn dcveıle kulak, ğa yığılıyordu .. Neydi, ne olmuş. 
filde göz kadar, yokla "nr arasm. tu ?. Nemeliimn !. Vakıa on birin.. 
dadırlar. ci kattaynn amma, kurşun 18.C din. 

Ylldızların isimlerı 
nelere delalet eder 

oed (rt 
Yedi sekiz yaşındaki çocukla. meltem, Field tarla, WR 'i (~ 

rın bile aslı yazılış şekillerile bilip sör Sam Vood) tahta.. a (Cıı 
ezberlemiş oldukları meşhur yıl· land) güneş şuası, R.aın5 

dızlarm isimlerinin kelimelerin de) yağmur demektıf· J) 
) ıefne• 

manası itibarile nelere delalet et- Laurel (Stan (Geot• 
tiğini biliyor musunuz? Eminiz (Pons) zan bak, Brent ttir 
ki sinema meraklılarından çoğu yabani kaz manasına g yıııe11 
bu suale evet cevabını veremiye- Yıldızlar arasında ki çolı1 

isimlerini ta~ıyanlar da .1iı!": ceklerdir. Biz bu yazıda bu suale .. er" 
Bularda da iki misal v f" cevap vermegy e r_;t)ıı::.!ıcagyız. ıcut 

r- ~ Ruby (Keeler) ya ' 
Coopcr (Gari) ingilizce fıçıcı, (Vhit) elmas. . kaç i'. 

Shearer (Nerma) koyun kırkıcı Ay ismi taşıyan bır t ı . ) rnar . , 
kadın, Ann (Miller) Değirmenci, March (Fredrıc (J) 

}ıfilJetlerip. birbirlerile boğnzlaı::_ 
:nuıta barladıklart günlerden ev. 
' 1, memleketimize gPlen bUtün 
• yynhln.rı böyle tamtakır, kuru 
bakır bir halde sokaklarda sUrtcr. 
kcn görilrdük... Gelen gidenlerin 
"rasındn b:ı:ıı bildikler zuhur e. 
c.cr, Z"vallılann hnline acrrdon .. 
Seyahat ncC'ntelerlnin, ellerine ver 
c'lkl"rl bir gümilş Hrayl, nereye 
harcedeccklerinl şa..5ırrrlar. ayak • 
lnrınn sınnnlt bir terlik bile aln. 
m:ıdnn yine vapurlarmn dönerler. 
di. 

lemez. hatrr gözetmez. Fırlar, ge_ 
lir, beni de bulabilir... Korkudan 
kıüa.rnr içeri çekip, ses sada. kesL 
!inceye kadar, bir yere sinip bek. 
led.im ... 

ORTA ÇACDA 

Farmer (Franccs) çiftçi, Veaver. (Robson) Mayıs, Jun~t' bil' 
(Marjorie) dokumacı, Marshall haziran; isimleri ren 1)

1 
ııe" 

(Herbert) mareşal, Baker (Joze· misal: White <Pea;r (il 

f. ) k k . 1 na gelı'r· Green (Richard) yeşıl..;; _ıt ( 
ın e me çı mana arı · p.<ll 1 

Seyyahla.nn bu fakrU sefaletini 
medeni mc.mlcketıeıin o canım 
şehirlerinde de görmek tabii m8Jl.. 
?.amla.rdn.ndı .•• Dünya yüzünde, bu 
acryx tatmayan, talihli birkaç mil
let vn.rdır. Onların en ba.,mda 
gelen de "Amerikalı,, lnrdır. 

Nüyorklı bir in.sa.ruı, Avrupanm 
baylc kayıtlı kuyutlu bir döviz 
işi olduğunu, her seyahate çıka_ 
na, istenildiği kadar para veril.. 
mcdiğint anlntm:ıga imkrın yoktur. 
Bunıı, ne otelcinin, ne polisin, ne 
de yankesicinin n.kh erer. Onlar 
zannederler ki: Dilny:ı.nın tA öbUr 
ucundan keyfi için kalkrp burala_ 
ra. gelen; bUyUk bir oteldo otu. 
nın bir adamnı cebi de öylece 
Boludur. !Şte bundn.n dolayıdir ki, 
Nüyorklu birkaç meslek erbabının, 
benim cebimdeki para ilo nlikası 
vardxr. 

- Ne mlln.asebet ! 

Diyeceblniz ... B:ıkm. ıı.nla.taymı: 
Shıemalanmızm beyaz perdesi 

UatUndc, Ameıika.n soyguncularına 
dair birçok filmler gördük .. Bun. 
lar, haylaz çocu.klıırmuzı baştan 
çı:k:arıp bellerine ta.banca, başla. 
rma lrnsketl Uı.ktırdrkta.n sonrn, 
gangster oyunu oynat.maltla kal_ 
mayıp, bizim gıöi yn.5mı lxı.şnu aı_ 
mlllla.n b~ heyecan:ı. knptmr du.. 
nır .• Kulaklanmrz, Benelerdcnbe. 
ri, otomatik t:ı.b:ınca soslerile, po_ 
Us otomobillerinin cıı.navar dUdllk
lerl ve takip moto&kletlerinin mo. 
tar gUrUltülerile doldu doldu taş_ 
tr.. Amma, yine bunlara rağmen 
inannuyor, "halkı mernkn dil§U· 
rcce:k oyunlar,, diye dilşUnUyor. 
dum... Aklımdan, hnyallmden ge_ 
çlremlyordum ki: 

Bu görd.UğUm oyunların aa.bicL 
lerile Nllyork sokaklarında karşr. 
Jaşacağmı ... 

• • • 
Bir akşam evvelld yorgunluk. 

tan sonra, o sa.balı, geç vakte ka._ 
dar yataktan kalkmmn:ığa karar 
vcrmlştlm.... Her ha.ide horul ho. 
rul uyuyordum. Bilmem nasıl ol _ 
du; rilya görüyorum ttandım ; tn_ 

Diye mahallece e\'İnirillk. Dedi
kodu uyantlırnn h saı ı sonrnlım 
gazetelere lntlkal eden c ki ter • 
tib knlıvclıa.nelcriinlzde LiJ'knç gün 
sözü gerenIJ. lrnrun efendi mütc
accib. bekçi boynunu bUlmıü~, 
mnht.an ewcl hayret lçlnılc, mub
tıın sııni ''Jihııvle,, diyerek: 

- Jlay\'an luı"f\·ankcıı yu,·asmı 
blJJyor! 
Tarımda en ipUclai bir cwl· 

mendllk, \ 'at.a.npPn·crlik duygusu 
uyandınrlarclı! Türbci Ha.Udin av
hısuntlakl leylek nckadnr insana 
ynkmdı! Onun lcin neler ~iiylen
mczıll ! 

I Jı:vct, bı\luır, y:ılnu. tiC('k)e de
i:-il, kusl:ı.r1a dn bcnı.bcr· girndi. 
Amcdent çaylnlc, Amedcnl piristo, 
lptidayı n.,,.nzı andelib (3) ne hoş 
i nrctlenll ! 

Ilanıı. öyle geliyor ki bütün bun. 
lan unuttuk. Lcylci;rin :ıttığr yav:ru 
ya dllnılUk! 

AltMEO RASiM 

(3) "Piristo,. kırlangtç, 
lib., hUlbUl demektir. 

"anda-

Cellat (mahkuma) - Cezanız hafifletildi. Si:r.i 4 de bölecek yer. 
de ikiye böleceğim. - Fransız karikatürü -

l Stone (Lewis) taŞ· cıar~ ~ 
er. orgc) mertek, Gable ( ett'• 

Sonradan öğrendim ki; karşı_ 
mızdaki muazzam binanın, kn.c;ası.. 
na göz koyan gangsterler. tam 
icrayi maharet ederken, polislerin 
ateşile karşılaşmışlar ... 

Halk, bu gibi vaka.lara o kadar 
ahşık olacak ki; ortalıkta polis -
lerdE'n ba.5ka kimse görUnmüyor_ 
du. Herkes tutataban kaçışmış ... 
Kaçma.sın da ne yapsın... Şaka 
değil, sokak muharebesi gibi bir. 
şey ... Hani insan gık demeden can 
verecek ... 

BiltUn bunları görüp anladıktan 
sonra, ne yalan söyliyeyim, l~imo 
bir korku dilştU. Güpegündüz, 
en işlek bir caddenin ortasında ka. 
sa soymağa cüret eden bu insan. 
lar daha. neler yapmazlar! .. Gece 
yanla.rmdan sonra otele dönüyo _ 
rum ... Bütiln malrm. millküm hep~ 
si yarumda ... Dönüş "'apur bile_ 
tinden tutun da, beni !stanbula 
kıidar getirecek bütün param da 
cebimde ... Hadi otelde bırak! Gar 
sona kim kefil olsun? Bir şeyim 
eksilirse kimi kimden kime şikfı.. 
yet edebllitim?. 

Ckzı:ne.k için geldiğim bu cehen.. 
nemin bucağında, avukat arka.cım_ 
da, ıaptiyc önünde mahkeme 
mahkeme mi dolaşaymı? .. 

Uzun senelerdir, Amerikada otu_ 
rnn bir Tilrkle t.amşmıştrm. Uf a. 
rasmdıı şöyle bir dertleşeyim de _ 
elim. Ümit ediyordum ki, o beni 
biraz teselli cde<:ek, ''yok en.mm, 
bunlar her \'akit olan şeylerden 
değildir. Senin ş:ınsma bir zuhu_ 
rat. ... , diyecek zannetmiştim. HaL 
buki, adam nasıl soyulur; bir ec_ 
nebiyi tanırlarsa ne yaparlar, gan_ 
gsterlerin faaliyetini önlemek için 
devlet nasıl mücadele "der... Bir 
anlattı; bllsbütün lalli _ cbkem 
kaldnn!. 

Akıllılar 

Birinci deli - Neden kra\'atmı 
sırtına bağladın? 

İkinci deli - Nasıl, kravatımı 
sırbma bağlaınışım? Tevekkeli de. 
ğil bu sabah kravatımı bağlarken 
o kadar zahmet çektim; şimdi an
lıyorum. 

ISBAT!. 

- Bu paçanın kuzu parçası oldu 
ğunu hala iddia edecek misiniz?. 

- Kuzu paçasıdır efendim. 
- Ya bu at nalı ned'.l'?. 

Mantık 

Hizmet.ti halıların tozunu almak 
için bahçede dövüyordu. Bayan 
pencereden seslendi: 

- Fatma, halılara neden öyle 

Sonrıı da ben size anlat.aynn, ok~ar gibi vuruyorsun? 
geçirdiğim korkuların derecesini Hizmetçi cevab verdi : 
o zaman tahmin edersiniz... - Toz yapmak istemiyorum da 

VMfl R. ZOBU ondan. 

Mevlut 
Di.J ta.bibi Suat lsmall ve operatör 

K4.zmı 1ıma.llln b:ı.baları mütekait 
gümrllk mUdUrlerlnden merhum ls
mall Hakkmm mevlQdu ayın yirmi 
sckJzlncl pereembe gUnU !Sğle nama
zını mUteaklp Suıtanahmet camllnde 
okutulacaktır. Dostlarının, tanıdık

larmın ve mc\•JQ~ta hazır bulunmak 
fstlyenlerln gelmeleri ailesini ııevlndi· 
recektlr. 

Y cm Nc~rıyat 

Arkitekt (Mimar) 
Bu mecmuanın lOi-lOS inci sayıları 

zengin bir mUnderecııt ile lntış:ır et
ml§Ur. Bu nUıı!ınlarda, mlmnr Bekir 
İhsanın bir kira evi, Fatihte lnfa e
dilen Maliye şubesi Mimar Bedri Uca· 
rm bir vill! projesi ile Dr. SUheylln 
Edirne sarayında J{um Kıı.sn ndlı ta
rihi yazısı, sut çl!tliklerlnc alt mi
marı nazariyat ile "paal! korunma .. , 
inşaatı kald)leri hnkkmd:ı değerli ya- 1 

~lnr, inşaat ~lynsnsı mimari haberler 1 
vardır. 

Arkilckt bu sayım ile lnUşnr ha~'tl.· I 
tmın onuncu yılınn gtnncktcdlr. Do
ltuz sene, bilhassa hiçbir resmi yar
dım g!Srmeden veya herhangi bir te· 
vekkUIUn hlma.yeslnc dayanmadan 
sırf şahsi tcşebbUsle ve memlekete 
hizmet gayealle, neşrolunan bu mec· 
muanm çalıı;knn sahip ve muharrir· 
lerinJ tebrik eder, mu\·af!aklyetleri· 
nln de\'nmmı dllerlz. 

Küçük çocuğa annesi sordu: 

- ~'eden ağlıyorsun? 

- A'!abeyim benim cam mı 
yaktı. 

- Xc yaptı? 

- Suratına bir yumruk vur -
mak istedim, birdenbire eğildiği 

için yumruğum duvara çarptı· 

- Bir fotoğraf çektirmek isti· 
yorum. Falrnt bann benzememesi 
lnzmı. Evli bir kadına hediye ede· 
ccğim, kocasının beni tanımasını 
istemem. 

İtalyan karikatürü 
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Birçok yıldızların isimleri de tı köşesi, Young (LOr 
tabiattan ilham alınarak seçil· bert, Roland) genÇ··· 

- Rica ederim bana kaırşı bu 
kadar soğuk dunna. Bak beş da
kikada üçüncü defa hapşınyo. 
rum!. 

Gaf üstüne gaf 

Genç avukat ilk davnsındn all

m13 ya.§larmda bir sabikalryı mü .. 
dafaa ediyordu: 

- Müekkilim mahkemenin mer
hametine layıktır, dedi. Albnrş 

yaşına gelmiş, çok ihtiyarlamıştır, 
bitkindir. 
Altmış yaşlarında olan mahke

me reisi buna itiraz etmek lüzu
munu hissetti: 

miştir. Birkaç misal: 

Brook (Phyllis) ırmak, Eddy 
(Nclson) dalga, Galc (Page) 

Denizaltı süvarili
ğinden papashğa ... 
Bir Alman bahriyelisi
nın hayatı İngilterede 

filme alınıyor 
lngiltcrede harbin ilk aylarında 

azalan film çevirme faaliyeti son 
zamanlarda eski canlılığını bulmak 
yoluna girmiştir. 

İngiliz istihbarat nezareU altı 

yüz lira sarfile on iki propaganda 
filmi vUcude getirmiştir. Bunlar 
İngi.lir. donanmfUJına, hava kuvvet
lerine, deniz tlcnroti filosuna, pa_ 

sif ;nlidafnaya dair filmlerdir. Ay
nca Afrika yerlileri için Hitlcr 
Almanynsınm nasıl bir tehlike ol -
duğu gösterilmek gaycsilc hususi 
filmler hazırlanmaktadır. Zenci -
lerc nnzi Almanya idaresine geç - · 
tikleri takdirde başlarına neler ge. 
lebileceği bu filmlerde gösterile • 
cektir. 

Amerikan ve İngiliz kumpanya-- Altmış ya..,mda bir insana ih
tiyarlamış, bitkinleşıniş denemez. lari da film çcvirmeğe devam edi· 
Mesell ben de altmış yaşmdaymı yorla.r. Hazırlanan yeni filmler 

ve kendimi hiç de bitkin hissctmi- şunlardır: 
yorum. Robcr Donanın baş rolünü tem -

sil edeceği "Şopenin hayatı" filmi, 
Genç avukat hemen vaziyeti ta.-

Madlcn Karo! ile Lezli Hovard tamir etmek istedi: 
- Haklısmrz efendlın. 

Fakat rafından temsil edilen bir filın, baş 

arada fark var, müekkilim haya- rolU küçük Dugla.s Feyrbanksa ve· 
rilen ''Yuvarlak masa şövalyeleri'' tmdn hep çahşmıştır. 

- Ben burada yokken o ahmak 
herif ne de.eli?. 

ve "Niemoellerin hayatı .. filmi. .. 
J.!alüm olduğu üzere Nicmoeller 

umumi harbde Almanyanın en 

meşhur denizaltr süvarilerinden 
biridir. 1914 den 1918 c kadar de
nizaltı süvariliği yaptıktan sonra 
1919 dan Bitlerin iş b~ma geçtiği 
zamana kndar da protestan papas
Jığı yapmıştır. Altı senedPnberi i.c;e 
Almanyada bir tcc.rid kampında 

mevkuftur. 
Amerikan artisti Rober Mongo -

· meri bu rolü temsil etmek üzc>rc 
Holivudclnn Londraya gitmiştir. 

- Sizi ıor<•:ak "o sersem herif 1 
burada yok mu?'' dedi. 

Daha karlı! 
Ortağımdan ayrıldım. 

- Niçin? 
- Milşterileri soyuyordu. ~im-

di bu işe ben yalnız l>:ışımn de,·am 
ediyorum. 

Tuhaf ~ey! 
- İki erkek kardeşiniz va.r de

ğil mi? 
- Hayır bir ... 
- Tuhn.f şey. Kız kardeşinize 

ayni suali sormuştum, iki erkek 
kardeşi olduğunu söyledi. 

- Ne o, eldivenle mi piyano 
çalıyorsun?. 

- Fa2:la gürültü yapmamak 
için; komşumuz şikayet etti de •.• 

Ramon No~ar~ 
f 11•' 

italyada bir f 1'11 
idaresinde ~ 

çevirece µer 
Fransız rejW>rü }Jarscldrt J 

1talyada çe\'lrcceği "~11 ~ ıf. 
dlsl,, isimi! filmde bn§ro tJl ,1.tJ1~',,,rl 
mon Novarro geçen ~oll ,~ 
dan Pa.r!Be gelmiııtır. uısJ' 

Amerikadıı. slncrnadıUl si ~ 
R:ımon Novaro güzel ı;C ,..,ı J "° 

ynır 
konserler vererek bB ·r(lll!ll' 
maktaydı. Fransız reJISÖ f!1tı1 
slndn ttalyada çevırcccği jı#I 
!ak olur ve Amerlknll re es>! 
dfükatinl çekerse tel•rnrvı ~ 
lık mcvktine çıkarılJJl d t 

yok değildir. No'iııro ''8~).W 
dlsl,. !ilminde Uç şarttı 

~e 
Hamlet filı111 

1 • 
alınacak Jl1 ~ 

ııJl' t 
Amerika sinema ıı.1cnıi ,1.dJ ~ 

gelen ııahsiyetlcrindcn dell % 
mevzuu Şcksp\.rin eser;:

0
ç1r6 

Norma Rlrer ile ı.,ezll eO ,., 
da.. te~ll edilen oııorıı ,.şl! 
filminin kazandığı ııı;ıruı ~ 
cesaret alaralt şek5tıııı'e ~ • 
'•Hamlet,. fııclamDI dO. t ~.» ıı1 
g-ı dUşUnmektcdlr. Fak;usU"
to edilip edilmemesi 11 

bir karar verllmeIJlilltlf· 

berıer 
Küçük sinema h3 

, 

tılö~ 
"' Fransız yıldı.ılııt 1i).il' c 

Darse 1ngiıtercye. ~ o~03 f 
1 talyaya gitmişlerd1~·cııltı~~~ 
len filmlerde rol al il~ ~ 

• "Büyük Vals,., f ı;rıll~ ı:J 
Fornan Grnve reJIS01dılğıl4e 
mL~tır. Çevi.rnlCktC iitCr{tl 
min ismi "AvrııP3 ~O 
na,. dir. C''ıc~.ıı 

t:- Norma şirertc tıı oır 
karısından ayrıırnııl< }.iJ1I ~ 
Rafttan karısı 75 b:nçı1 
ve müsla.kbei kn ıstcftle (ıııı' 
yüzde yirmi hl.sSC ~~d' f( 

"' Çoktanberi F'~ıı d 
virmiyen me§~ur gitılle 
Röne Klcr Holl\'"Uu;ilfll ~ıl 
ce Frıınsada ~lr J3ıl fı c)l\ 
kararınr vernıiŞtlr~ iJC lt 
rolleri Mişel Morg ill 
caklardır. ri pccO ııJf 

* Rejisör ı;e? ye1ı V 
Daniyel DariYO 1~ rol 
hazırlamaktadır. olşıı dl 
Dariyöye verilecek d Jtir' 

·· ·ıo Jo Andre Luge ı ~ 

alncaklnrdır. son :ıP f 
• Amerikıı.da ~Bıııtl rt 

bilytik bir şöhret 'in ·:~tt# 
cı J obn Steinbeclt. ııol1' ?{ 1 

1. ~rı ute 
İnsanlar,. ad ı c~ JU ut te 
ahnmıştır. Ba.Ş J: 0~ıu tC 
tist Lon çane) ·Jiı o 
mektedir. , n 1Jl$1

_1Jll c 
* Kati crnnt 1 ıJl ~"6' tı 

- yi:ısırı rııttl' na alındıgı şa rıoll\ o.ııt 
ğu anlaşılnıL5ur. , 1,,deı:I V' 

"VCI>"" tıi nan İngiliz tabu. fıılıt 
1 an · den askere a ın <l 

Nivendir. bÜ).W: j 
1 * Fransanın en oııfl r ' 

t"d"oloflnbııftıı J 
sinema s u " en ııil' 
stUdyolnrmda gcÇ uııiıı'I 
gın çrkmrş ,.c t:ııberi 1"',t 
yanmıştır. HnrP tııJl t>ıl ~ 
d y •• bo<I o ııı 
ıgr ıçın " •~,, 

b''o.,..- ı.ıı'· 
yangınla ınıı frtıııl' 
değeri üç nıiJyon 
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rakipleri karşısında 11 sen edir elde edem~dikleri bir netice: 

~ 4J 
.~~ ıktaş bu acı mağlObiyetine rağmen istanbul liginl birincilikle bitirdi. Revanşı 12 m.ayısta~i 

· ·r41 Milli kümede seyredeceğiz 1 
Lig maçlarında dığer neticeler: 

~ N, ·GaTaf3SaraY: 3wlst3illb-u1Spor: O 
Vefa : 2 Altıntuğ: 1 

' , Beykoz · : 2 Süleyman iye: O 
3eı'e/ S ne~lkta:ı akl~I bir tehlike atlntryor 

Topkap dünkü müsabakayı 3 - O kazanmca 

Hilal ikinci kümeye düştü l tad ~11t!thnh tnda: Laş kalesine soktu. 
lltftan1n!:o • llcşiktns· :-;. 1 15 inci dakikada Basri lkln-S en ... ~. 

, ~t"tıı.dındakınl U,,hlnı teması el golU Fenere hediye etti. 20 
tıxıu"ş karş 

1 
F enerbahçe _ inci dakikada yine Naci 3 un-

c ~abakal\ nşnıası idi. Fe. eti golU attr. 
tıeıtU"k.seıec kkazanırsa ikin- Bu golden sonra, Beşlktaşlı
l'ııı }YC!ti ~ ti. Beşiktaşın lar biraz toplandılar >e 3 - O 
a '-!Q~ildf endfsf için bir gibi açık bir farkı örtmek için 
al'lfcısıııa · Pnkat ı.um Kü- çalışmağa başladılar. 

a~ he bir ıu: ~ 
1 
Pencrln karşı- Bu arada, bir karışıklık cs-

~~ı. r haıdog tı.blyeto uğra. nasında kaleci Cihat yUzünden 
lıu tatlı bir şey ol- yaralanarak çıktı· Yerine 1\le
~ı 'illlUnaacb llh kaleye geçti. Mcllhin kale
tfl'~ an bir euo sabayı yedi •• bulunduğu sırada Fener 
%~iti. ;ekYircf kalabalığı aleyhine olan bir korner atr. 
•ta lerı \'a~· ınııar sahaya şında, Beşiktaşlılar penaltı ka
~bakıın11110 ıt, bilhassa Fe- zandılar. HUsnU penaltıyı Be
l~ bşJra den' heınen hemen şiktaşın ilk ve son golilno 
duş:lunnıa ilccok kadar de- tahvil etti. 
ı11 ı:ıı "du. F' sı hcrkcsı hayre. Blrlncl devrede 3 - 1 Fener 
r batUabet :ek~t bu değişik- lehine neticelendi. 
· l 011ar111ı sırını, bilhassa - İkinci Devre - Fent'r muhaclmll'ri 
'l'a~ ara}{ ıı i;Uzeı oyunuyla Devre başlar başlamaz Fe_ 
tırı 1llllar h llıeydana l'urdu nerlilcr bu devre daha Ustun Cihat lyl kurtardı. Ve bu ınU
~lıd f:ia~lh~kcnı İstanbul~ bir oyun tutturdular. Bilhassa hlm maç ta 5 - 1 gibi çok açık 

41
: ı:ıı~t~İtl!dtı:r_ldareslndc şu haf hatları çok m uva!fak olan bir farkla. ll'cncr lehin o netice. 

~I ~b~ .,llhı:e· : ve bUtUn takımın iyi oyununu lendi· Hakem Samih maı;ı ı;ok 
t ~t~'"'' ..... () · Oıhnt _ Orhnn hazırlayan bilgi ,.e iyi görüşle gUzel idare etti. 
l~l't!t' l\n(!7\er, ı~sat, Resnt_: Beşiktaş nısıf sahasına muha- Ga0ı~t~a~lky-tbs~nb~ılks~r: 3·0 
~ · • :\Ielih n' . . clmlerlni yerleştirdi. unun ı ırıncı umc maçı 

~~li\taş: 1'J ' a rı, Bu devre Naci 1''enerin dör- lstsporla - Galatasaray arasın· 
~· l'aeı _ elunct Ali _ lb. düncU golünü atınca, her gol da oldu. Hakem Necdet Gezenin 
.~ ..... J{ lt.lfnt H- i yeyişten sonra. işi tahammUl e- "d tt·~· b 

it ·~e"er a.l'l\ti ll ]1 use~ n, dilemiyecek kadar sertliğe dö 1 are e ıgı u maça takımlar şu 
~ erı.. • l" ' u vnn Ha- • k 0 ld ktıl 1 ~~s. l" ·~ı-er. ' ken Beşiktaşlılar yin o kırıcılı- şc 1 e çı ar. 

ta.~1tıı:ıı1;1nerin bu yeni şe- ğ başladılar. Galatasaray, Osman, Faruk. 
• da' bekın ~e Yapacağını Fakat bu sert oyun bUsbU- Adnan, Musa, Enver, Celal, Sa. 
~ ~aıu da 1'e:rkcn başlayan tun oyunu bozdu. Vo Melih lim, Gündüz, Cemil, Salahattin, 

tı bAllıiyet ~rıııer hissedilir 5 inci golU atmasına. mani ola- Sarafin, 
~ 11 "k.inıı Urdular madr. 1 . • 

tıc11 Yetın ·ı · st spor, Fıkret, Hayrı, Faruk, 

Beşikt.a, kall'~lndc .. 

inkişaf eden fakat !st spor mua
vinin hattında kesilen bir hilcilm 
larilc b~landı. Oyun çok seri O· 

luyor. Her iki tarafın enerjik ça· 
lışmaları oyunu güçleştiriyor. Bi· 
rinci dakikada sağdan inki~af e 
den bir Galatasaray akınında Sa· 
lim avuta attı. D:ıkikalar i!crl•yo1 
fakat daha h"nüz ııe~icc değir;· 

mcdi, nihayet 20 in dakkada Sa
lim evvelki hatasını tamir ede 
rck Galatasarayın ilk golünü at, 
b. 

Fener mlldafaa~t 

düzde Salime geçirdi, Salinin or
tası kaleyi kavuşturdu. topu ya
kalıyan Salim Açık bu ofsaya· 
dan 2 inci golü attı. 

Her iki tarafın gol çıkarmak 
için çalıştığı bir anda birinci dev. 
reyi bitirdi. 

İkinci dereceye daha iyi 
oy n aya n Sarı siyahlılar, Ga
latasaray kalesini abluka içersine 
aldılarsa da fırsattan istifade ede. 
mtdiklerinden netice değişmedi. 

Mukabil akına geçen Gala· 
t36araylılar bugün çok güzel oy. 
nayan Enverin güzel pasları teh
likeli olmaya başladılar. Nitekim 
19 uncu dakikada Enverin Sarafi
nc yolladığı topu Sarafin ortala~ 
dr, Cemil de gayet güzel bir şc· 
kilde topu geri alarak 3 üncü go
lünü attı. 

Oyun da bu iki tarafın kızıştığı 
anda 3.0 Galatasaray lehine bitti. 

Taksim Stadında: 
Er.yo jlıı .'lpor - Anadolu 1-0 

Taksim stadındaki ilk ikinci 
köme maçını Beyoğlu sporla A
nadolu takımları yaptılar. 

Oyun başlarb~hımaz Beyoğ
lu sporlular hakimiyeti ellerine 
aldılar. Culafinin enfes bir golil 
vaziyeti 1-0 yapmca, Anadolu • 
lular açıldılar. Beyoğlu spor ka. 
lesini epeyce tehlikelere soku.. 
yorlar. 

llk devrede 1-0 Beyoğlu spo-

.. 

g!Jz ~ıyor • r··--'"
run lehine bitti , 

İkinci devre AMıfolu oyuna. 
hakim başladı. Rakiplerine A
man vermiyorlar... ikinci devre 
de bu suretle neticesiz geçince. 
Beyoğlu sporun ilk devredeki 
yaptığı bir golle oyun sona erdi. 

Şeref stadı 
Şeref stadında büyük maçlar"' 

dan önce yapılan iki ikinci müsa
bakasında Anadoluhi~ar - Darnt
paşayı 1-0, Beylerbeyi de Eyübti 
1-0 yenmişlerdir. 

Fener stadında 
Bu stattaki ikinci kiline maçı 

Kurtuluş - Kale arasında cer~· 
yan etti. Neticede müsabaka' ı 
6-1 Kurtulu~ kazandı. • · · 
Taksim stadında 

Topkap - llilôl: 3- 0 
Taksim stadındaki ilk birinci 

kiline lik maçmı Tok~p ile Hila.t 
oynadı. 

Hakem Ahmet Ademin idare. 
sinde takımlar şu şekilde sa.ha.. 
ya çıktılar. 

TopT.ap: 
Süleyman, Hilsto, Hakkı, Se11. 

fi, Hamit, Ali, Sezai, Selahatti;!, 
Kamil, Fuat, Salllhattin. 

Hiüıl: 
Murat, A'kif, Koço, Fey~f. 

Muammer, Niyazi, inayet, 1Z • 
han, Orhan, Riistcm, Nimet. 

llk devre her iki tarafın kar· 
§Ilıklı akınları ve çekişmeleri 

(Lutfen sayfayı çev:riniz) 

ı;.1 daki 1 k semere- Oyunun bitmesine 3 dakika • . . 
b ltrett kada görUld u. ı kala pcnaltr kazanan Beşiktaş. I Fahrı Emer, Seyfı, Buhran, c •. 

1 ~C!tde~\~ldığı çok gU. Iılar bunu IIUsnUye çektirdi- hat, Bahri Sü leyman. 

fstsporlar bu gol üzerine bi
raz açıldılar ve hatta Cihat sa
yılık iki fırsatı heba etti. 

30 Uncu dakikadayız, top Se
labattindcn Gündüze geçti, Gün. 

Dün Ankarada yapılan 
r şuua Beşik- ler. Fakat HUsnUnUn şutunu Oyuna. Galatasaraym ortadar. 

ikan kır koşusu 
Bisiklet teşvik müsabakaları 
Ankara,. 2 ! (A.A.) - Bal

kan bisiklet şampiyonasına ha .. 
zırlık olmak üzere tertip edi
len yarışlardan beşinci ve yüz 
kilometreli~i bugün, oldukça 
gtizcl bir hava içinde yapılmış
tır. 

sUratle ilerliyorlardı. 
Akköprü Süvari Karakolu -

Etimesgut afsaıtı tizerinde gi
dip gelme olarak yapılmakta. o
lan bugUnkU yarışın 37 kilo
metre tutan llk turu ve NurL 
dea tam 8,5 dakika önde bU· 
yUk bir enerji sar!ederek iler
liyorlardı. Neticeden htl.lA emin 
olarak birinci turu bu şekilde 
tamamlayan ikinci grup, 50 nci 
kilometrede vahameti anlamış 
ol at aktı ki, derhal kuvvetll 
ataklarla açılan bu uzun mesa
feyi kapamağa başladığı görUI.. 
dil. Nitekim, lldnci tur bittiği 
zaman 8,5 dakikalık furk 3 da
kikaya. inmiş bulunuyordu. lJ
çUncU tur içinde bu mcsafo bir 
ara milessir olamadı. Yalnız 
Nazmi bir mide sancısı yUzUn
deo Basandan ayrılmak mec. 

rt~~~slavi~r bir_in~.i.I 
Takım tasnifinde ikinciyiz 

Oçüncü gelen Rıza Maksut yeni 
bir Türkiye rekoru da yaph 

Balkan kotmıundan bir ıörllnU.,. 

bayraklar şeref direğine çe
kildi. Bundan sonra Vali na
mına muavini TJaHl.k Nihat Pe
peyi hUlft.sasını aşağıda der. 
cettlğlmiz gUzel bir nutukla bl· 
rincl Balkan koşusunu açtı: 

"Sayrn mlı:ınfir ve davetliler; 
'HugUn bura.da birinci Bal-

kan koşusunu açmakla bahti
yarım· Sayın Vali Lütfi Kırda. 
rın mazereti hasebile buluna
maması ve açışın bana nasip 
oluşu şahsım için ayrıca bir 
mazhariyettir. DUnyanın bu 
buhranlı deninde bu hft.dlse
nln cereyan edişi Balkanlıların 

Muhtelit klUplere mensup 
15 bisikletçinin iştirAk ettiği 
bugUnkU koşu, denebilir ki, 
şimdiye kadar yapılan koşula
rın en heyecanlısı oldu. Daha 
bit.ayette bUyUk bir enerji sar. 
file öne geçen altı kişilik gene 
bir gurup, yavaş yavaş Orhan 
Suda, 'fala.t Tunçalp, Nuri Kuş, 
Ali ve Mehmet gibi koşucula
rın bulunduğu gruptan ayrıl
mış bulunuyirdu. Netice üze-
rinde müessir olamıyacağına 
kanaat getirmiş bir halde orta 
bir suratla ilerliyen şampiyon. 
lar grupu, gençlerle araların

lttnel Direktör ko,ııfarda dı>ffi'e alan· daki mesafenin kilometreler 
ilerledikçe açıldığına ehemmi
yet bile ,·crnıediklcri görUIU-

l:ıra mül..i'ıf:ıtlarını veriyor 

yordu. Takip otomobil ve mo_ 
sulh ve spora olan bağlılığınr tosikletıerlnde bulunan me
~österir. Bu hareket tesanU- raklıla.rın bUtun dikkat nazar
dUn bir remzidir. tarı bu genç ön grupa ~evrilmiş 

İstanbul şehri bu hadiseye t ulunuyorılu. Hemen hemen 
sahne olmakla bahtiyardır. Va_ bir kilometre ~ibi bir aralıkla 
li ınUnıessıli sı!atile bunu sc- h.şta. büyük bir hızla llerl~
vinçlc hisseder, mUsabakalara mckte buluııan bu altı koşucu. 
şerer Yeren misafirlere hoş gel· dan UçU Muhafızlr ve Uçü de 
diniz der ve muvaffakiyetler AnkaragUçlU olmak Uzero iki 
dilerim.,, kltibe mensup bulunuyordu· 

IIalCık Nihadın bu açık söy- Daha 20 inci kilometre bitme
levinclen sonra atletizm !ede_ mişti ki, ön grupta mcrakhlara 
rasyonu ikinci reisi Doktor Ad- hayret verici bir değişiklik bu
nan IIUn misafirlere hoş geldi- sulc geldi, en önde takriben Uç 
nlz demiş, Yunan ve Yugoslav kilometre bir farkla Ankara
kafüe reisleri de buna muka.- glicilnUn Hasan ve Nazmisi sa. 

.(Devamı 6 ncıda). ~ atte vasat! 4 O kilometre bir 

buriyetinde kalmıştı. Bu suret
ltı tek başına kalan Hasan bi
rinciliği kaçırmamak için bU
yUk bir gayretle ve artan bir 
sUrallc ilerllyerek kuvvetli ra. 
kiplerinden 3 dakika bir fark
la bu yarışı ,kazanmağa ınuvaf
fa~· olmuştur. 

Saatte vasatı 3 5 kflot.ıetre 
bir sUratle nihayete eren bu
gUnkU yarrşın teknik neticesi 
şudur: 

ı - Hasan (AnkaragUcü) 2 
saat 61 dakika, 

2 - Orhan Suda (Ank&ra. 
gUcU) 2 saat 64 dakika, 

3 - Ali Ersoy (Güneş) Te
kerlek farkile, 

4 - Taln.t Tunçalp (Muha
fız) Tekerlek farklle. 

5 - Nnzml (Aulcaragtıctn, 
6 - Mehmet (Güneş). 
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Balkan kır koşusu 
~ ı ._..., f KotUlar ı.ttttkt.u tonra her 

belede bulunmutlardır. eklpe btrer kupa n atletlere 
Yunan katile reisi yalnız de madal7elerl tnsl edUdt. Bi. 

TUrklyede gördUğU mlı!aflrper. rlncl gelen Yugoslavların mtııt 
verllk ve semlmlyetten değil, marşı çalındı.. Bundan sonra 
fakat ayrıca da koşu mahallt Burhan Felek afafıda hUlAsa
olank seçilen bu gUzel yerden ınnı yazdığımız gUzel bir hlta
dolayı teşekkUr etmiştir. bede bulunarak btrincı Balkan 

Bu açış merasiminden 10 da- koşularını kapadı. 
k1ka sonra koşuy& baışlandı ',',Arkadatlar; 
Uc takımı teşkil eden atletler Şimdi Balkanlar arası bl-
hep bir arada toplu blr ışekllde rlncl kır ko,OBunu kapatıyo. 
koşuya başladılar. Birkaç da- ruz. Otedenberl Balkan spor 
klka sonra birinci merhaleden tezahüratının kapatılışında gU
haber geldi. Yugoslav Ketnfk zel bir itiyada uyarak ben de 
başta gidiyor, Morropostolos Balkanlılık kardeşliğinin n 
ikinci vaziyette, Rıza Maksut Balkan ıporculuğunu yaratan 
ta onu takip ediyor. İkinci arkadaşlığın dertlerinden bah
merhnlede Rıza ?tlaksut başa sedeceğim. Balkan doatlutu. 
geçmiş, Kotnlk ikinci ve Mov- arkadafhll ve kardeşlllt lçtn 
ropostolos UcUncll, Nihayet U. burada koşan, çekişen, g~en 
tUncU merhalede Kotntk, Rıza ve geçllen fakat dönttp dolaşrp 
Maksut, Mtı.vropostoloa blrblr- yine ayni yere gelen bu ıenç
ıerlnl takip ediyorlar ve koşu- ler 45 milyon Balkanlının he. 
yu Kotnik başta, onu takiben yecanını taşıyorlar. Bu gUıel 
M vr postolos ve Rıza bitlrt- der• bize Balkanlllann 7olla-

a 
1 
° nnın bir olduğunu, dön tıp do-

yor ar- ıaoıp onların ytne ayni yere 
Çok heyecanlı cereyan eden geleecğlnl Te ayni yerde top. 

koşudan sonra, fert itibarile ıanacağını göstermektedir. Ya. 
birinci: Kot.ilk, Yugoslav 24. şasın sarsılmaz Balkan lttlfa-
40, 6-10, lkJnct: Mavropostoıos kr, yaşasın Balkan kardeoltğt, 
Yunan 24,66 3-10; Uc;UncU Rt- yaşasın Balkanlı ıporcu genc;
:ıa Maksut 25,20 1-10 ve sıraslle llğt.,. 
RaJJs Yunan 25, 36, 8.10, HU- Burhan Fele~ln kapanıt ht
ıseyln TUrk 25,54, 1110, Bru- tabeslnden ıonra bando tek. 
tan, Yugoslav 26,59,2/10, llo- rar Balkan Birliği Marşını çal
noz Yugoslav, 26,8,1110, Mus- mış ve Balkan bayratı dlreıc
tafa TUrk, 26,18,4/10; KuTaa ten indirilerek merasime nlha
ıYugoslav 26,30,1/10; Vartaklf yet verilmiştir. Bundan sonra 
ıYuan, 26,66,2/10, Artan Türk mektebin mUdUrlyet dairesin. 
ı26,67,l/10; Radaltoı Yunan, de hazırlanan büfede davetll
aakatlandığı için koşuyu ter.. ler ızaz cdllmfşt!r. Gece de sa· 
ketmeğe mecbur oldu. at 9 da Vali ve Belediye reisi 

Takını itibarile Doktor LO.tfl Kırdar tarafın-
Tugosıavya; lklncuıgı Tt1rkt1e. dan müsabakalara tetırAk e. 
Takım itibarile birinciliği den sporcular& Tokatllyan o

tıc;UncUlUğU .Yunan.lstan. almış telinde bir akfam ,.emelt n-
~ldu. rllmt,Ur. 

ile neticeniz eoııa erdi, 
İkinci de~ başlar bqlamu, 

Topka.plıla.r açıldılar. HlW b. .. 
lesini sıkıştrr:nuya başladılar. 

5 inci daJuka.da Sellhettin ilk 
golU attı. 

7 inci dakikada KAmn ikinci 
ve gene 9 uncu dakikada Klmll 
Uçlincil golü a.ttıla.r HiWrler k:ı.. 
rasrya oyna.maya başladılar 

Devreniıı bundan sonraki kıa. 
mı Topkapmm bikimiyeti elt.m
da cereyan etti ve oyı.mu Top • 
kapılılar 3-0 oyunu kazandı _ 
Jar. 

Oyun blttlği :r.ama.ıı da HiWU.. 
ler büyük bir keder içinde idi. 
Ier. 

Birinci ktlmede BOOunctı olduk 
lan için gelecek sene ikinci kü
meye düşmek hepsini haklı bir 
kedere gömmüştll. 

mıv.1 takmıınm boo bira.kt$ 
-yer, Beyoğlusporla Beylerbeyi 
aııısmda ı>aylaşılacak. Bakalım 
onlardan hangisine blrlncl k11 -
meye yUkselmek nasip ola.cak. 

Beykoz - Süleyman.İye 2.0 
Takalın atad.mdald BirlDd ldL 

me lik maçlarının en mllhimi Bey 
kozla, SWeymaniye arasında oy. 
nandr. 

Hakem Halit Galibin ldarain 
de takımlar fU §e'kilde aahaya di· 
dldilcr: 

Beykoz: Sefa. Halit, Behad.r, 
Mustala Kemal, Mehmet, TuraD 
Cahit, Şahap, Kamuran, Kbım. 

Süleymaniye: Hadi, Ruhi, Bur 
han, Mehmet, Orhan, Hilanet, 
Süleyman, Naim, tbrahim. Deniz, 
Süreyya. 

Oyuna Silleymaniye bqladı, 
hemen akabinde hilcuma geçen 
Beykozlular, siyah beyaz kalesini 
sardılar. Silleymanjye kalesi çok 
sıkışık_. 

Bu arada K!.muranm gilzel bir 
tutu, avutta.. 

Sarısiyahlılar gol çıkarmak i
çin çok uğraşıyorlar aa da, hiç bir 
netice alamıyorlar... Bu suretle 
ilk devre 0-0 sona erdi. 

İkinci devre Beykoz: yine ha
kim, artık ne olursa olsun gol a
tacağtz ümildi ile oyuna devam 
ediyorlardıŞahabm §abat bir hu
cumunda gene gol yok .• 

13 Uncll dakikada Kimuranm 
çckti(:i karneyi Kemal güzel bir 
vuruşla ilk gole çevirdi. 

24 üncü dakikada Cabit çok 
gUzel bir gol attı. Fakat hakem 
bu gotn Faul verdi. 

37 inci dakikada Şahap topu 
kaptı, bekleri ve kaleciyi de at
latarak kaleye rahat rahat ~irdi: 
ikinci gol.. 

Oyunun bundan IOfU'Üi kıs.. 
mı Beykozun luddmlyctl altmda 
41evam ettiyae de netice detifmo-

dl Beykodular da Mh-dan ı.o 
ıaUp celerck aynldılar. 

Fener Stadında: 
Vefa - Kaamıp~a: 2. ı 

Fener stadında yapılan bu 
maçt& ilk devreyi takımlar 
1 _ 1 berabere bitirdiler. 

lktnct denede uzun bir ıa.
man berabere devam eden oyu
nun sonlarına doğru ı gol da
ha atan Vefalılar macı 2 _ ı 
kaznndılar. 

Biaiklet te§vik 
müsabakası 

U b1slkletc;lnln !ştlrakile 
dun Topkapr - Silivri yolu üze
rinde 110 kilometre üzerine 
yapılan mUsabakalarda Osman 
(Eskl•ehlr) btrlncı gelmiştir. 
(Derece 3,22 saat). • 

2 inci Sabahattin 
3 unctı Faik 
• uncu Alt 
6 inci Klrkor. 
Bu yançta lyt derece alan. 

tar Ankara.dakt kampa sec;Ue
ceklerdtr. 

POLiSTE: 

Binadan düterek ağır 
yaralandı 

Kaıckıdı p!Abbın• caddu!DCS. otu
na 8&1dJD !Dfa&tmda çalı§aıı amel~ 
lerdeıı AndOD Sam.inde birt, yapmm 
blı1Dd katında ~ken muvazene· 
ıtnl kaybeckrek yere dtlpıUf ve &#'ıl' 
wnıtt. y&arlanmııttr. Andon basta.ne 
.Y9 kaldırılmlftır. 

Şüpheli ölüm 
Dçtlkpuarda Kuhadr aoıcatmd.a 

otun.o Ahmet 11lmll H)'Y&r l&UCUlln 

1 ya,mdak1 km. hut&lı#J eazıumda 
kend1alne 'Yerllcı bir nacı içtikten 
aoııra anı olarak ölmllotllr. Bu ll!cm 
WdrU oldUl\l 10pbulnl doğurduğun· 
dan ce9edt morga kaldırılmqtır. 

Cadde dar gelmi§ .•• 
Ayoalıçe§mede oturan Yorgl.nin 1· 

dan ettiği otomobil, Kerestecilerde 
manevra yaparken bir hurdacı dUk
kAnm& gfrmJoUr. Hurdacı dUkk4nı

nm bu beklerımiycıı misafiri, dQkkA· 
nm içinde bulunnıı Hrlsttıııı, Ynko ~e 
bakkal Dimitrlyi muhtellf yerlerin· 

den yarala;ıııatır. 

Kamyon • tramvay 
çarpışması 

IŞofOr 1lma11.in idaresinde UıtkUdar 
beledJyeai kamyonu Dofaııcılarda 
vatman Hllaeyinln 1daru1ndek1 tram
vayla çarprımıotır. lfUıademe ema
smda tramvayın camlan kmlarak 
vatman HQseyin yaral&nmıtttl'. 

Hat landılar 
K.umı~da KeoruUyet caddnl.lı· 

de otoran Adn&nm Od yqmdald ~ 
cutu 8al1h1ıı t1arlne, ma.npld& kay· 
oa:ya.ıı m dOkUlvelr ııııwhw.11 ,_ı.n,. 

Nafıa vekilinin 
beyanatı 

(Battarah 1 incide) 
Dl*Vkiinde bir baraj in~ dl1.ş11· 
nUyoruz. Etlldlerlm.lzl tamamladık 
ve barajın temel vaziyetini tetkik 
maksadile sondajlar yaptık, mtıa -
bet netice aldık. 

Aksa.ray bataltlıklarmı kuruta.. 
cağız ve drenaj kanaUan vaarta · 
aile kuruyan yerleri ısulaya.cağu. 
Ayni zamanda Ereğli bataklıkları
nın Irurutıılmamm ve m&Veut su 
ile bu as.hada da sulamA yapılma. 
sou etUd ediyoruz. 

Çanlan ile Kızılırmak arumda
ki mUnbit ve mah.aulda.r aahıuım 

sulanması lş1n.l de tetk.lktcn geçir
mekteyiz. Fa.kat bu :mınta.kadalci 
mesalmJ2:1 ge~let.meği Te Kml 
ırmak havza.smdaki bir mllyon de. 
kar geırlşllğtndUI araı:inin de ir
va ve iu•ıSJJlı dilşUndllk ve iıcap 
eden çalışmalara başladık. 

Kayseri civarında.ki KaraMz ve 
Develi ba.taklıklarmı kurutacağız. 
Za.manti irmağma tebdili mecra 
ettirerek Bünyan ile Kayseri ara
mı.da 2M metrelik bir sukut te. 
min edeceğiz ve böylece mezkftr 
havalinln aulanma.smı mllmkUn 
kılacağız, 

Bwıla.rdazı bqJta Nlfdıe, Bor, 
Erbaa, Am8.9ya, Merzifon, Akh1 -
sar, Adapuarr ve Hendek mmta.. 
kalarmdald ovaların ırulanmuı e. 
tUdlerine bqladJk. 

Yine bu 118.halard& yapıl&calt 
işler a.raamda ~b&. Terme 
ve Bafra batakltklarmm kurutul • 
mam ameliyeleri de vardır. 

Ege mmtakunıdan eenubt A.. 
na.doluya dofru uzanan aalıadald 
l.rva ve ilk& lflertnln tAtızhni 

0 

lçbı 
de lfi!AIJ, KlSyceftz, lılarmaris, 
Antalya, Alaııya, Anamur havali. 
sini Jıhttva etmek tızere blr su 
Jube mllhendi&Uği teşkil ettik. 

Böyle bir ~t. Diyarbakır 
ovuınm aııJanma& için de vücuda 
getirllmJştir. 

Ellzığ ovumm sulanmMt et!1d 
edilmektedir. Hatay .AmıJc. ovuı -
run Jı:ttrutu1ma ve snlantXWITJIA att 
projeler de tamamlanmrşt:Ir. 

(Nafia. Vcldllnlo seyahaUne 
dair haberler ikinci a.yfanmda.
dır.) 

Dost Yunanistanın 
istiklal bayramı 

(Bat tarafı l incide) 
Atma, !5 - latiklll bayramı 

dolayıslle buradaki metropolitha.ne 
kiliaesindo bu sabah aaat on buçuk 
ta büyük bir Ayini .nıhanl yapıl
mıştır. 

Bu rneruimde kral, veJ.Jaht, haf 
vekil Metakaa.s, btltUn nazirlar ve 
kor diplomatik bulunm~lardır. 

Saat 11,15 de meçhul asker abi
desi lSnllnde askeri geçit resmhıe 
bal} landı. 

Saat on altıda gmçllt ve ame. 
le te~ekkUIAtı mensupları kralın 
huzurunda ~eçit resmi yapacak
lardır, 

Gece fener alayla.n teokil edile
cektir. Atin& ra.dl'OSU, mllll bay. 
ram oere!ine bOyUk bir program 
hazırlamıştır. 

Bilhassa eaat oın altıdan ftfba -
ren çok zengin bir musf.ki progra
mı tatbik ~. Halk tUrkll. 
ıert., programın mllhlm bir kısmı
nı tef}kU et:mektedlr, 

tsTANBULDAKl MERASiM 

Bug11n eaat oıı bir buçukta Tak· 
s.bndekl Ayat.rtya Jdllaetdnde de, 
Yn.nanlılarm iatikW bayramı mn. 
naaebetile rubant bir lyin tertip 
edllmlşttr. 

Vali namma mua\rfnlerinden HU. 
dal Karataban ve ecnebi Iı:on80 -
loslar Ayinde ham bulunınuelar. 
dır. 

Bunu mUtealdp Yunan konsolos 
hanesinde bir kabul resmi yapıl -
m~ ve tebrikler kabul edilm113Ur. 

HADALYA TEVZll 
Atina. 25 - Kral dUn buradaki 

otuz dördüncü alay kUçUk zabit • 
lerine mera.simle madalyalarmı 
tevzi etmiştir. 

Vali bu akşam 
Ankaray a gidiyor 

DUo BafvekJlJmtz!n l'elmeıd dolayı
•Ue Ankara seyahatini tehtr eden va
li ve beledlye ret.ııı U\tft Kırdar bu 
akpm Ankaraya hareket edecektir. 

Fransız alimi Branli 
öldü 

Parla, %5 (A.A.) - Telsiz Telgra· 
tuı tatbiki imkAnı:rıı haznlıyan 

"Ra41o - Conducteur,.Un mucldl pro
feııör Br&nli, dUıı aıı.atzm PaıUte ... 
tat .ans,ttr. Protu&-, U'I da ~. 

mf...S. dofmulta. 

Vezneciler cinayetinin 6;;;;0;;.;;;;ı~ 
faili bulunmak üiere maruz kal.an~ 
3 aene evvel tatlıcının kaaasmdan 400 lira çala- .Bugün müddeı~ _..!ılı 
rak kaçan ve şimdiye kadar yakalanamıyan k ıP" 

ğe celbedilere 
Cinayet gecesi dükkan civarında alınacak ~ ~ 
d 1 k K 1. b 1 d Şehrtmizde bir fabrl~ ~ ' 0 aşan Çfra ema IR iZi U UO U nunun arıcyrlalılAkr ıek1U:r ~ ' 

Veznedlerdeki Şamlı tatlıcı Ah. &ral}tnınalar neticesinde 1%1 bulun. kaldığı iddiulle çc~elıııı' 
dillkadirin ~ldUrUlm....... _.._.._da t ıtliyeti llzerlne m ) "~ 

cm .. uau.u mtıf ur. meseleye el koydu#Ullu tıılıll ... 
mevcut esrar perdesi hentlı ta· 
mamne k~ değildir . BugU.n]erde ele ~irllf'.rek kuv- ŞikAyet sahibinin uıclC f 

vetlt deliller karımnda suçunu adllyeye tevdi edilJJll§tJr. ı ıııt 
Mumafih bUtUn şilpheJer, bu 

tatııcmm dükklnmda 931 yılında 
çalışırken arkadqlarile birlikte ka.
saamr lararak 400 llrasmr aşıran 
Kemal adlı bir gencin Uzerlnde 
toplarun&lctadır. 

tti.rat etmesi bekleniyor. F1rarl JdUddelumum1 aıkınet ()IJI ,; ' 

suçlunun bir~ ismi vardır. En sele ile mqgul olıJı.llk~· '"" 
çok kullandığı fsbn Cemaldir. Ortada bukukullDl~ oıt~ 

taldbt icap eden bir ,uç 1' W' 
olmadığım teapit ve taJı1'I ~ ~ 

Bu hırsızlıktan eonra Uçan Ke. 
malin Uı; senedenberi yakalanma -
dığt mtiddelumumllikçe tesbit e. 
dil.nW.ı ve emniyet ikinci ıube 
memurlarlle birlikte yapılan eı:Ju 

Cinayet geceel tatlrcmm dllkkA.
iu civarında görllldUğü mUddelu . 
mumillğe bildirilmiştir. Bu da, 
hakkında.ki IJ\lphelerl kuvvetlen· 
dinnlştir. Cinayette kendisine kim 
terin yardım ettiği de tahkik e
dilmektedir. 

g;:pmııt!Zım 

İtalya Mısır'a muahede 
teklif etmemiş 

Kahire. :ıa (.t..A..) - Kıaır hUkfuneti ve ea.IAhiyettar İtalyan 
mahtellerlnde beyan edildiğine &'~re 1talya htıkfunetlnln Mısır hiikU· 
metbıe fJd memleket araamda bir d09tluk ve ademi tecavüz mlııakı 
&kt.edllmal haklmıda Bd sene evvel yaptığı: teklifi tekrar ettiğine 
dair nrllen haber hiçbir esasa istinat etmemektedir. 

fngiliz ha va nezaretinin bir tekzibi 
Loadn, ı5 (A.A.) - Hava nezareti İngiliz ta.yyarelerlııhı evvel. 

ki g{ln Da.nJma.rka aııu:fs+nln bttaraflığnu ihlll ettiklerine ve aivil
Jere atC§ a.çtıklarma da1r diln .Alnıanyada ve Dan.im.arkada Dt!lredilen 
haberleri tekzip etmektedir. 

Japon • Mıaır dostluk muahedesi 
1 

.Kab1re. ı5 (A.A..) - Japon • Mısır dostluk muahedesinin lmm. 
111 içJn Tokyodaıı henlls bir emir gelmeıniştlr. İyi haber alan ınah
fellerde beyan edildiğine göre, Japon hill<Unıeti her §eyden evvel 
Japon pamuklan lıı;in konmuş olan yüzde 40 nlsbetlndckl gtlmrUk rC8. 
minin kaldmlmMını istemektedir. 

Ja.pon elçlaf dUn Mısır başvekili taratmdan kabul ed.ilmfştir. MU· 
Wm.t esnMTJ>da elçi dem.i.5tlr ki: · 

- Ticaret meselesi ile Dd memleket arası:ndald dOlltluk mllna
eebetlerinin muvazi olarak inkfşaC etmesi arzuya şayandır. 

İyi haber alan mah!ellerde söylendiğine göre M~Il" hUJtfunetJ, 
Japonya ile TU.rkiye ve Efganiatan ve Şlll ile akdettiği muahedelere 
benzer bir dostluk muahedcsJ imza etmek istemektedir. 

Alman vapurunu batıran İngiliz denizalbsı 
Londra. !5 (A.A.) - (Edmond Hugo Stinnes), hınlııdeki Alınan 

vapurunun Jetlandm garp 88.hllinde Ther.mılnde açığında bir İngiliz 
tahtelba.hirl tarafmdan batınldığma ve mUrettebatmm kurtarıldığına 
daJr Kopenhangdan verilen haberi teyit eder ma.hlyctte amirallik ma. 
kamına dUn ak.'}ama kadar maltlmat gelmemlştir. 

İl1 haber alan mahfellerde söylendiğine göre, tahtelbahlrin 
kumandanı emin aulnra girmeden telsizini kuTianmryncalrtır. Ayru 
ma.h!ellerde Alınan harp gemilerinin mütemadi nezarnti altmıia bu· 
lunan sularda (Heddemhclm) vapurunu batıran İngiliz taht~lbahhi
nJn muva!fakıyetlni hatırlatan bu muzafferiyetten dolayı memnun!. 
yet izhar edilmektedir. 

lngiltere ablukayı şimale de 
teşmil mi ediyor ? 

(Battarah 1 incide) 
matuttur. Norveçliler, 1k1 data İngi· 
llz torpldolarmm Norveç kara aulo.rı· 
na glrdifini iddia etmıııerdtr. İngillz 
amiralliği bu bahr1 faallyetten haber· 
dar olmadığını beyan ediyor. 

(Narvtlt limanı Norveçtedlr ve ls
veçtn 1enede 12 mtlyon ton demJr 11-
tihsal edilen me§hur Kiruoa demir 
madeninin t.tflıaalQtı bu limandan 
Uıraç edilir). 

ABLUJlA ÇEMBERİNDE 
tB.l DELtK 

Parla, u - .Jurnal p.zetal Alman· 
ya. Sovyet RUl)'a ve ltatyanm Bal· 
kanla.rd.a.ki poltUkumdan bahtale di· 
yor ki: "Almanlar Balkan ekoooınlai· 
nlıı koııdt emirlerine &madc olma.amı 
tsUyorl&r. Bu htl3Uata bUlUn mukave
meti kınnafa çall§lYOrlar. lfUttefik· 
ler bot mlln&kqalara girmeden va
kayU görerek tedblr almalıdırlar. Hit
lerin mak.adı mUtte.:'.lklert Jıareketaiz 
bulundurmaktır. Gtıı1f bir manevra 
k&rJımıda bulandutumuzu ıözönUode 
tutmalI)U. 

Almanya etn.fmd.a abluka ili.il et
Uk. Fakat bu ablukada lki delik var
dır. Blrl oımalde, diğeri cenupta Bal· 
kanlarda. Bu deltklcrt tıkam&lc, har
biıı. devuomı azaltm&k demelıctlr.,, 

BALKAl\'"LARA DAİR Ht)ŞTEREK 
B&l."ANNAMJ: 

Farla, 23 - Blitb J'ranla suete
lert. Almanya. ltaı)ıL '" RU1yanm 
Balk&Dlar h&kkmd.a m~ b&r M
~ ıı.,.,-.d.oeldert Jaaben.rtı:ım 

btr blöf olduğundan bu Uç devletin 
nokt&l nazarlan arumda birllk ve 
beraberlik bulunmadığ'Utdan uzun u
zadıya ba.hae<Hyorls.r., 

Oeuvre gazetest, bu bu.uıt& yazdı· 
ğı bir makalede diyor kl: "Sovyet 
Rusya, Balkanlarda ıtatUkonun deva
mını Jstemez. Fırsattan tstıtade ede
rek Tuna ve Karadenlzde vaziyetini 
kuvvetlendirmek la~r. Alman}'& ıae, 

mebztU mJktarda yiyecek ve bam 
maddeler aldığı Balkaıılarda tıarp de
vam ettlgt mUddetçe, her ne bahum.a 
oluraa olısun statllko,YU muba.!aza et. 
mek ntyeUodedlr. ltatyaıun nokta! 
na.zarı ile, ne R11.9y1UUnklne, ne da 
AimanlrıkJne uygundur. Bu bakim· 
dan üç1lz1U paktı ve beyannameyi, 
fi.mdlki halda bir blöt addetmek icap 
eder.,. 

İtalyan - Yugoslav 
anlaşması 

(Bqtarafı t indcle) 
Dtfer cihetten Karkov1c, matbuata 

ihtisaslarını ayni oekllde ifade •tm!J· 
Ur. N1L2:Ir, Belgrad fUIA!mm he~ey· 
den evvel Adrlyatikte •• ATI'Upaıım 
cenubu prk11&tpde mUeaair bir IUlh 
unsuru olduğunu kaydetmJı n dlln· 
ya.om bu kımımda lulhun ve otmdikl 
vazlyetto tdamestnt 1lt1hd&m edan Del 
hllknm.t tara!mdan -.rfedllen p.yret l 
lertn muvattaklyet1e netlcetenecettn
dcı emin lıull.l.Ddulww UA .. ~· l 
m!ftU. 

yetçt kızm mUddeiUJJlU 

ıllzum görtıımtıştur. ooı•~ .1.: .... -
Ancak kendi81n1n IXlal ~t r ,"q 

raca.at edildikten ııonra ~--:--: s 
l&n&bllecekUr. ş1.mdlllk ~'Jf ·,1 ~ 
kAletmcmek ve henOS ,uç tfl!.j 
dı#J belli olmadan ~bıre !Jr/Y ~ I 
vermemek için aJAka,dal' 
1am1 g1zll tutuımaktadlf· 

l 
"' italyadan ge 6 

lerin ıntıbaıaıı s 
iPJ' 

(Ba1waf1 1 

eliği bildlrlyorlar. bi ~ 
Bundan ba§ka b.ı gl ut ıı 

bedelleri ya dövLz1e, )~eıerl' 
ıc;tıı tllzumlu ip ti dal Jll 

mesl.nl iıUyorlar. Ut:' /-
ltalyada auıoırıet ııUli J. 

~ılaı:ı ltaıyaıılaJ' ııe ecll 
ne de lngillz.lcre gti.Y~şP '/, 
bltarıı!lık \"aziyet.Inl ı:ıı nııttll 
iki taraf da zayıl d~t ıP 

ıııe" talc> erini kabul ettir j.l 
Ba kuum mUnelf\"crıet rıı 

blr kramı da Fransız.ıat")tlll 
ıörtı.nUyorlar. Fıııtat b~ • 
oarbe fidd0tle aleylltar , 

Zaten böyle bir ıınral>& pt 
IUzwnlu olan demir, aıuı>~~ 
kır, kömür ve ıcavuçuk .... ~ .. 

reır· 
da olmadığından mulı11 pi 
teblikell buluyorlar· U1' 'iJ 

İtalya ptyaı;ata.rı bil>' ti!fll' 
yet icındedir. Ha.rptcıı 11 ıtri 1' 
çok ka.zamyorıar. Fakat ,fi' 
yüzünden bir mUyODcjal1 eC~ 
aUAh attmda tutına~ 6' ııl 'f 
kaldıklarından mnsr ~uır. 
tır. Bundan memnun dt ~ 
aınatlh §imall ltaJ>ad3 ıııı.ı~~ı 
rada Fransa ve ı~1çrc ıı. JY. 
oilyük askeri ıuızırıııa-Tcııt~ 
d.ım. Alman hududun'-' t ot 
la§tırılmamakla berat>O' ~;!" 
tahkimat yap~kıa.rı01 ti %ı 
yanlar bıtrbi Almanııı.r ıııı>'ped~ı;1 
.l<'lytlme ve Triyestcyi J{O ~ 
ni, fakat buna mukab~ııılll 1' 
Tunusu alacaklarUll t ııJÇı:ılf 

nd~ 
lar. Balkaıılar hakki 4'_; ~ 

§itmedim. ~ıl"' ~ 
Diğer taraftan ~ tJif_,'1 

maslArdA bulunan b!U 
61 
~ · 

muesse.sesi mumcşSil1~ıJll"'J 
Macarlar, evve:ıce ııs ~ r' I 

dığmuz ve f{md.I FraJ1 tJe \7t?-..1 
ntn harp dolayı.sile sU:~ııı~.I 
Jert ber nevi saııaY1 tri1' ıtJ' ,et" \.;"' 
b.aaaa makine ve ete!< '°erfııil \~ 
m1laalt prtıarla btze .ıı/ ~ ~ 
nl bildirmtglcrdlr. .,. "l.ıf V 

Bundan tı&şk& ~4e• ~ 
den ıeıen bir taelriı:ııl t tJO_#' .J 
kabul gördUğünll. t~ P~ , 
ketlerin fabrlka!•rlD s61f"' 
almak mtbnktln olın 

Ur. ,ti 
· ·ıe 1 

Kaynar ıu 1 

çoe11k ~ 
Beyoftunda ba:=' S1d ~ 

oturan DimitrlnlD ~14' ~ tP 
Zotnln de Qzerln8 ~c:\lclıl" 
w döktllerek klztll tır'· 
lif yerleriıı1 Jıa~tarnI' 

Asker' 
T/ ııs 
naTfl. ol'~ 

.. ıı,.,, 
Herkese 13 

96r 
mühi'1'1 6 ~ 

Veni ç~ 
Satııt ,eri: v ,..rt 



-ı;.;o H A B it it - Akfam Po.taa ' 

Qe'rlren: Efdal NOOA.N 

- Aıfons Doda P! 

-13-tGt - 123 -.... ' ::re çıkacak merdivenin batında bir· 
e te;ıdil~ı, .elini gene bir §ey ailiyormuı gibi 

rdı ve merdivenlerden yuvarlandı • 
.... Sif ~tarak. 
'h'-~tsı \'ir • . 1 de vardı. Lakin tam o sırada tut· 
~~na ,ııru'ı dedun ve fok· tuğum bilek elimden fırladı ve o 

Kızlan neden oralara ciderek ipek 
elbiseler giymesinler, iyi yemek 
yemesinler? Hele beş sene eonra 
geri geldikten sonra ... Oralarda da 
güzel terbiye görüyorlardı. Kaç 
tanesi böyle çınl çıplak oralara git 
miş 902ll'a terbiye olmuş. .eki Vt' 

akıllı olarak gelmi§ ve evlenmişleı 
di. Bu beş senelik ayrılık için §İm· 
di kızcağızın istikbalini bozmal
doğru muydu? Hele oralarda ipek 
li kimonolardan, güzel güzel ye
meklerden başka müzik çalmasını 
dans etmesini, ad.Abt muaşeret w 
saire bilgiler öğrenmesi de caba 
değil miydi? Ya sonra .. Evlenme 
leri daha kolaydı, çilnkil kızlan a· 
kıllı ve kurnaz olarak dönmfi~ bu· 

caktı. Fakat ~ Japonyaıın. 
bir tarahnda mahsulün fena olma 
SI dolayısile ve gene is için derha 
seyahate mecbur olmuş ve ondar 
dolayı biribirlerine tesadüt edeme 
mi~erdi. Sonra Kikunun ba~ biı 
alıa bulup bulamadılını da bilmı 
yordu. BUtiln bu hadiseler bundar 
tam iki ay evvel cereyan etmişti. 

Ceviren: Muzaffer ESEN 

, ~ al<iun. an sopalardan el çelik bir kapan gibi bileğiınt 
S ~ öldünn yapıştı. Dehşetli bir korkuyla hay· 
~~t ~ be.n eı. O kendine kırdım, bu, bir mana ifade etıru· 
~ onu kıskıvrak yen vah)i bir feryattı. O anda 

~~ bir ~ . Kurdun yü%ti gözüme ili~ti. Şi.mdı 
, \' ıle ba~ını sal· o yüz kötü ve muzaffer bir mana \ 'ı' YQk, taşıyordu. Diğer eli de vücuduma 
\a ~:1;:.n hat .~unun dolanmış ve Jehşetli bir tazyikle 
~ lllı dıha d~ '.~ §e~ını bul- beni kendine doğru çekmişti· 

\ ~~Ui~ıın. Bileğimi bırakmış, fakat ötekı 
'~' ktzıdiı· ~ luzurn kalına kolu arkamdan dolaşarak iki ko 
~' b~nden hallo!du. lumu da sımsıkı yakalamıştı. öyle 
lı.(~~ ~ ~belerden ki hareket etmeme imk!n kalma 
l~ k:;atru b direğinin muva mıştı. Bu sırada serbest kalan e 
it.~ lltaı~ .:': ve ipj onun li boğazıma yapışmıştı. O anda 
~ ı · bucu,:iadı atına bağla· adamın kendi budalalığı yüzünden 
~lliıı ~u a1ıy çevirirken tatabileceği ölüm ıstırabını en ac 
~~ ~at ~ve kangal §ekilde duyuyordum. O müthi~ 
SY<lı ~ ıı eski vaziyetin· kolların uzanabilecqi sahaya nır S ; haıbuıtj 0· kadar zor olmı- cesaretle girmiştim? Gırtlağımda 
~ ~ direği iki başka ellerin mevcudiyetini de du· S""i!Qu \'t ı..~ek ıçin bü· yuyordum. Onlar Modun elleriydı 

Qı...ı.._ : '"VVttinıi kul· 
~Salt --.ıQriyttinde ve netesimı kesen o penç.eyi açmak 
.:' ilk dtıru kalıyor- için beyhude yere uğraşıp duruyor en,,_ -\lYor Ye dinleni· 

• ~u du. Mod, kısa bir didişmeden son· 
<Unı@n-_ &öylemek, l~- ra bundan vazgeçti ve tüylerimı 

ıi .. L -~ıtriın ~ahsma· 

~ ô ~ Uzun ürperten bır feryat kopardı. O aCl 
}'it ıa.t. .. _, sürüyordu. 

\ di~ bel§ --mat oluyordu ki aesi, kadınların korku ile kopardık 
\, :!.. tliyı~~ek eliyle tuta· lan iç paralayıcı ümitsizlik ferya· 
\ı;,~ ~ ""llllCl dıydı. Onu bir defa daha, Marfr 
\:.~ \'flCUd YClrdnn edi· ~ batarken işitmiştim. 
~~unun a~rlığmı Yüzüm Kurt Larsenin göğ~ünt 
'- adı Çevirmeğe yapşktı ve olup biteni göremiyor 

~ ~~~ ~ ~ ~:,_ dwn. llkin Modun koşarak güver-
.'"111 •ıı: .-.~ IJ'<'....... lede uzaklaştığını duydum. Ht? 

~~ rt..L b~~. ~ teY süratle olup bitiyordu. Henüz 
·~ )nı..~ taııa kaıciırmam3 kendimden geçmeğe başlamıştım 
~~ ~ ve bana asırlar kadar U?1D gelen 
~ · · i direğin ıçe- bir vakfeden sonra Modun tel~şl· 

' .. ~ "L ""p~ daha lrA11---~ vı " ACUAJıut::ıı ayak seslerini tekrar işittim· TalT' 

' ~da ~ı>armaklık· bu sırada Kurt Larsenin vücudu· 
~ ti~lti. Bütün ~1~ nun birdenbire altmıda gevşediğim 
\ ~Y:· l.4kin artık eskisi çöktüğün() hissettim. Ciğıerleri bo 
\ ~:UY.. ka §alıyor, göğsü vücudumun ağırlı~ 
lttııı,.~ benı Pıltnıyordum. altında yassılıyordu. Sad~ ci· 
~ ~ bucurgatıa- ğerlerindeld hava boşaldığı 1Çl" 

~) ~ ara olan miydi, yoksa gene üzerine kriz gtl 

,~~>'l~ ~:~e di~ni anladığı için miydi bilmiyo 
~ rum. boğazında derin bir inilti 

~~ bıı dan. \'ardı ve ben ° titredi. Gırtlağımdaki el gevşedi 
~~ ~ ıihnhnde evi· (Devamı .ar) 

~'7' ~Urt l.arsen güvcr 

lunacaklardı. 

Hele Menekşekokusuna bu hu· 
susta fikrini sormaya hiç lüzum 

• bile yoktu, oralara herkes sevine 
sevine gidiyordu. 

işte Sekunainin işleri bu cin• 
işlerdendi. O her şeyi böyle etraflı 
ca anlatmıyordu, fakat iki zabıta 
memuru bu işlerin iç yüzünü vt 
hatta daha fazlasını pek iyi bili· 
yorlardı· 

İsmini bilmediği adamı o hariç
te değil, Tokyoda tanımıştı ve 
"Moonlight • Bar., da. Bu adam 
kızını beraber getirmişti. Bu kız· 

cağız 15 yaşlarında gayet ~ı 
bir kızdı. Sekunainin de pek hoşu· 
na gitmişti.. ha ismi de ne idi. ta· 
mam şimdi hatırına geliyordu 
Ismi Kiku idi. Zavallı kızcağız .. 
Kimbilir şimdi neredeydi? 

Sonra adamın haline bakılırsa 

dü)müşe, ser.·etini k:ıybetmi~ 

benziyordu. Acaba böyle miydi? 
Sekunaise göre adam betbaht gö· 
rünUyor ve kızını satmak mecbu· 
riyeti onu vicdanen pek mütees5ir 
ediyordu. 

BaŞka alametler? Adam terbiye 
ve tah!!il görmüşe benziyordu. Ha· 
li etvanndan bir tüccar yahut biı 
memur sanılırdı. 35 yaşlarında ka 
dardı· Bunlardan ba§lta ~t Se-
kunai bir şey bilmiyordu. 

Acaba bu alış veriş neden dola· 
yı bozuldu? Evet, Sekunai bu a· 
damla ertesi günü tekrar buluşa· 

••• 
lshiga Kiku namında bir kızı 

aramıya başlamıştı. Aynı güniliı 

akşamJ hemen Şimbaşiye gitti 
Orada, Geishaların semtinde Ki· 
kuyu bulacağım tahmin ediyordu 
Bu mahalle de uzak değildi w 
Ginza caddesinden takriben ikı 

dakika sürüyordu. 

Hidekishi evine gelip te içer 
girmek için potinlerini kapının 

önünde çıkararak terliklerini giyeı 
lcen. muavini lshiga da Şimbaş 
mahallesinin en büyük çayhanele 
rinden birisine giriyordu. Hidelci
dıinin evi Hara parkına giden 
ve kiraz ağaç'an ile her iki tarafı 

dolu dar bir 90kağın içindeydi- Hi 
dekichi evine girmezden önce fe· 
nerin ışılı altında, kapının eşiğine 
cfilşm~ kiraz ataçlarmm çiçekle
rinin yapraklarına baktı. Bu pem· 
he ve ince yapraklar onun kalbin· 
de bir şefkat uyandırıyor, ve o bu 
rapraklara basmaya acıyordu. 

Evinin kapısının arkasında, 
avluda bir çift Getayani kızının 

nalınlarını gördü ve bundan kızı 

Otaninin eve döndiiğünü anladı. 

Hideldchi ön~ duran getala· 
n, takunyaları sevinçli bakışlari'c 
okşadı. O eve geldi~nde kızım dn 
evde bulıına pek sevinirdi. Fakat 
hu da her zaman kabil olmıyordu 

Odasına girince üzerindeki A \ .. 
rupa elbisesini Japon kimonosu ı· 

le değiştirdi ve hazırlanmış çubu 
ğunu da yakarıil< bütün giln'in 
gailelerinden uıaklaşıruya çah~tı. 

ştm.ıct., Ntyemen nehr1 ctvarmd&
iU k&M.b&J&rdlUı tıiruwıe on bef ya 
~mcla kUçllk bir mUatemJekell ıw 
,eıd1. B&<1.m çıçeklcrt gıt>i penbe vt: 
oeyu bir ıuz.. Bu ıuzı bir aevda rüz 
gln, çayır kUflan memteketıne bı. 

uza.it diyara &tm.ıfU. Doğdutu, &da· 
..ıan a.yn.lırken ona; '•Gitme! dem1fler. 
d.1, A.vnıpa çok 80guktur, kıf 8enJ öl· 
JürUr • ., 
HatUilıUva clvarlarmd& yqıyaıılaı 

1ıUf1 ne bilirler. KUçUk muatemlekelı

ııtn aoğuk namına blld.lgt teY içtlğı 
ou.zlu ıcrbeUerin taUı aertn11giy<1i 
Sonra on beş ya§ınd&ld ml1.stemleke1 
'UZ seviyordu. Seven ölümden kork 
ınaz. 

Bir ıUn yelpazeleri, c1blnllj1, aa 
uncağı, ve menıleketln1n kuşlllrlle do 
ıu yaldızlı k.afealle Avnıpa topraguı. 

da karaya çıktı. Bir llkbahar gUnU. 
Şimal, cenubun ılık bir güne§ h& 

unde &on.ıerd!gı bu küçilk ada çtçeğı· 
ot acıdı. SoğUklan bu mınnacık kızı 
ve i'etirdlği mini m1nl kuşları öldür 
enesin diye çabucak büyük aarı &'llne 
ıJID1 yaktı ve m1aatlrml k&rfllamalı 
ıçuı yazlık elbıaelerini giydi. 

Cenuplu .aılım&clk .kız bu göaterl.§l 
&lda.ndL Bu bwıa.Jtan ~ ıncaklıg 

devamlı aaıı.dı, bu llkba.har yepJ.ill#inı 
memleketinin rengine benzetti. Sa· 
Wıcağmı blr bahçenin kenarında lkl 
çam ağacı arulllA kurdu, aabaht&D 
ak§&ma kadar yelpazelendi ve aallan 

dL 
- Avrupa ne aıcak yeraln diyordu 
GWUyordu. Faka\ gülU§lertnde bu 

nıtnnacik glin91 çıçoğınl korkutan blı 

te)' vnrdı. Niçin bulada evlerin öolı 
açık değilı.11 ? Bu kalm drvarlarm bu 
yumuşak halıların, bu ağır perdeleriıı 

ne ıuzumu vardı? Bu koca sobalar 
t::abtolere yığılan odun latUJerl, do
ıaplardıı. bekliyen mavi tilki dertlen 
ngır kilrkler, ku.lm mantolar neye ya· 

rıyablllrdi? 

Zavallı cenup çiçeği bunların hlk· 
metini yakında n.nlıya.cakam. 

Mlnnacik mUstemıekeU bir abat 
uyandığı vakit vücudunda korkun~ 

bir ürperme bl.saetU. GUneı yoh.tu ar 
tık. CökytızU geceleyin t.oprağa yak 

ıaımı§tı. Kapkaranlık olan bu gtıneş 
Fakat bugün bilmem neden Bide- aız gökten, beyaz ve ıcssız pamuk 
kichi aklını, fikrini bir türlü top· • parçalarına benzlyen blr §eyler dö· 
lıyamıyordu. Muavini Ishigayı külUyordu. Yer tıpkı doğdugu nd:ıcla 

taki edi d A ba G- d kl pamuk ağaçlarmm altı gibi~ 
p yor u. ca ınza ca Kii ıu, eımtcU- Rüzg&.r ıslık ça· 

desinde oldu~u gibi lshigaya şim tıyor. 'sobal~r horulduyor, çayır kuş· 
eli de talihi yardım edecek miydi'• ıan yaldızlı bUyük kafeslerinde ötmtı 

(Devamı var) yorlar art1k, mavi, peııbe, yakut ren 

\,,.~ ~tlıe 0nda bir eayri· 
~~ ~çarptı. Hareket· 
~ lo._. ı. Sala ık Ve zaaf daha 
~~ ~nun iskele tara· 

\ SQlı. l(1c ~ken Adeta 
~\'tıtjll ..... ~~e çıka· 
~~ ' ~itli ~ birdenbi· 
~'bi ~ene bir eey sili· 

Hermaf rodi t 

~~ den~ ltıdirdi v~ 
~ ~~~1YuvarJandL 
\~ b~arınm üstün 
\~ h:ı~ ~~~ ~ulmak için 
~"it~~~ ınen merdi-

~ ~ tut~eledi, ora· 
\.. ~ bire durdu, 
;~ltn\lıı . Ytre ÇôktU. Diz-
\. · likleu altında bü-

~' ıı.ıı,.~o~ 
~ Qcr;ndeıı biri di· 

~ (.} ?tı~· Ona aadıiı 
\.:.• ~ • ilıtiJaçı Ona do~ 
~' ~tına ~la teneffüs e
~:~ bu 1

Yordu. Mod, 

~~ n~-kaı~ 'Unesin diye 
ttı;:.,\'S' btni ~ve bir yastık 
~' O.... ~aber CUnaraya yol· 
~.~ «'"Qa battanıye de 
~ <>nu 

~ ~t ettirnı &arıp sarma· 
~~ lttn. t\ ~e ~~tık. 
~~ &il ·~~bzı rnuntaıam 
,.&iitt·~ §asırt vt g~yet ta· 
, • lllj lı.ıtzn.,1_tı. Süphelen· 
>... \'' ""l\la devam e-

~"1.1 ~~ l'ap 
~:"l'l.ı saıı 1Yorsa, dedim. 
'~iL adı f"::.'... 

tsırı1 g~ uvzlerinde 
eren bir Ha· ., 

~\'"Taosu 
... , kıaıu: 

20.30 da· 
~l'~ 

Abrodit'ID ba yakmlar4a bb:lm a.. 
ramada kazandığı t&ıret tiserin•, 
bugiln Hennafroditten IÖZ açma
mı elbette prlb görmezalniz. Her
ma!rodit de Afroditln yavrusu ve 
onun cibl gilzeldir. Annenin töh
retinden istifa.de 'etmek yavrunun 
hakkıdır. Bu yavrunun aruıeainden 
bir farkı vana o da hem kadın, 

hem erkek olmuıdır. O da saten 
yan yarıya deiU, çü.nktı Hermaf
roditin ta.dm ta.rafı yllsde altm11, 
erkek tarafı da ytlzde kırk olur. 

B1a ona eeldden hünu derdik. Fakat fence dillmls beynel
milel terbnlerl benlmsedllrten 110nra • hele Afrodltbı bu tadar 
töhret almam Uzerhıe • onu annesinin a.dmdan ayırmaya hiQ bak
kmıız olmaz. HcrmafrodJtin neden tamam tamam yan yarıya 

kadın ve erkek olamad.ığmm aebeblnl unuttunussa hatırlatayım: 
F.et!, pek eski zamanlarda tann1ar blztm Ulu dagmda cflnbilt 

ederlerken Salmaatria admda bir peri kı:ıı, HennJI Tanrmm A!
roditten hbıl olan oğluna Afık olur. Delltanb peri kızma k~ 

tıtifat gösterse de o da anası gibi hercai tablatll olduğundan Ja. 
zm elinden 11ık ıırk kaçar. Başka dallara konmaya gider. Bunun 
üzerine peri kızı kendi vilcudunu leVgilleln.fn v1lcuduna yap11brma
larını TannJardan dua eder. Duası makbul olur, fa.tat. Dı:1 v11cut 
birleşirken ikisi de bir yan!armdan vugeçme1erl !A.zımgeldtfj baJ
de bu birleşme peri kızmm duUJ O.Zerine meydana geldiğinden ye
ni vficutta kadınlık tarafı biraz fazla taıır ... 

Bu efsane boşunll%8. gltae bile on0ı1 doğru olduğuna. tabi!, 
inanmak tstemeZ!i.nl%. .. Bununla beraber, Bermafroditlerhı hemen 
hepsi gl5rünllşte im olarak doğarlar. Erkeklik tarafı içenle kal· 
dığnıdan ilkin belli olmaz. Anneleri, babalan onları nil!ua lr.UtWı:

lerine kız diye yazdırrrlar. Bundan dolayı eonradan erkeklik ta. 
rafı kendini beru ettJti vakit kız olarak tanmmış olan Hermafro. 
dit doiruYu haber nrmefe utamr, halbd 88.ltlar. Ona tç!n 

Yazan· Or. G. A. 
H.ermafrodltlertn gerçekten 1&yaı epeyce olduğu halde çoğu ev
lenmek 111temiyen kWa.rm araımıda unutulur, gider, pek azı bW· 
ııJr ••• 

Hermafrodltfıı rençllii de Jm gibi geçer. BUtUn kız çocuklar 
gibi na.ztk, ufalctefek ... Sonra göğsU bilttin kızların g5ğsU gibJ ~ 
bam', ancak bu kabartı en ziyade yağ biriklnt.lııinden ibarettir. 
Elleri de gerçekten kızların elleri gibi ince ve uzunca... Vücudu 
tıllız... Seal im aeal. 15mUrlerhım sonbaharına eriştikleri vakit er. 
kekleşmla bayanlarm çatal aealeri gfb1 olmaz bile ... 

Onun gençlikte tavırlan, hareketleri de bUtUn genç tmarmld 
gibidir. Gerçekten kızlar g1bl 11Uslenir, boyanır, istense kmtır, 
kendlnJ erkeklere beğendlrmefe çalışır gibi g6rUnUr. Fakat onu 
gellD etmek Lstlyen analar, babalar ona bir tUrlU erkek beğcndi
remEızler. Sebebi pek baııit. erkeklerden ona cazibe gelmez. Çün
ktl kadınla erkek ara1TDda cazibe hlsıl eden kadınlık ve erkeklik 
hormonlarıdır. Zavallı Hermafrod!tin v1lcudunun tçcninde ~b 
taımıe olan hormonlan erkeklik hormonlan olduğundan onun bir 
enekle evlenmesi ta.biat kanununa ay~ olur. 

Bu, aakb kalınıe olan erkeklik hormonları sonradan marlfet
lerlnl g6sterirler. Yirmi, yirmi iki yaşına kadar kız diye tanm

llllf olan Hermafrodltlerden bazıları eonradan bir kızla, daha son· 
ra bir erkekle evlenmeğe kalklŞlJ'Jar. Hekimlik tarihinde meş
hur olan Katerhı Hofman adıyla ;irmJ yaşına geldiği vakJt Vir. 
bov gibi bUyUk bir hekim tarafından Şarl adıyla erkek diye tıAn 

edilm1' .,. bir kızJa evlendikten bir müddet sonra bir erkekle ev
lenerek gebe kalm.tf ve o büyük hekime k~ pek ayıp bir iş g6r
mUatn ... 

G5rUyorsunuz ki ef~:ıne yalaıı uydurmamış ,tabfatte mevcut 
olan bir hali masalla anlatmaya çalışmrştrr. Hermafrodit kadm
ldtla erkeklikten kanşrk, f~at kadınlığı biraz faz!n bir insandır. 
ln.sanlarda bu bal, aU.pbesl.7., norma] değildir. Nebatlarla hayvan
lardan bazı clnelerde normal olarak bulunur. O vakit nebat yahut 
hayvan aynJ zamanda hem ~. hem erkektir. Fakat burada 
bizim 11l5zUmUz insanlar tlzcrlne olduğundan Hermafrodit nebatlan 
'" hayvanlan anlatmak bize dtışmes. G. A. 

gt, yeıll kanatlan b&reketala duru
yor. Soğuktan UYUfWU§, fl.şDllf v11 .. 
.:uUar ınce .:agaJ&uru bir1bıruıe y&k· 
•ıı.ııtırıyor. lğ.ııe ucu üda.r lr.Uçük goa
u•rlle b1rlb1rlenne bakıyor ve ııokulu
;orlar. Acınacak ıey. 

Mlnaclkt& kuıııa.rı gibl ateflD kem.
rın.a bUZülmUf alevlere bakarali v .... 
Ki\ öldürüyor. GOzünllıı önUndc can
ııuıan ana yur<1wıa &it m_an.zaralara&A 
t>lr gUneı yaratmaya uğraıııyor. BU· 
yUk ocağı.D parlak n yakıcı l§lklan 

ı'=erl.sinde memleketini görüyor: Gü• 
aeıte yıkanan ıenıı rıhtımlar, keİı&f'o 
ıarmdan ıekerll .lular aı.u.ıı ıeker 

1<amıf1ar, toz kadar 1D~ aan bir 
yalda lçer1&1Dde duran baaınli.I', ·• 
uykuları. önU bir battan Obür başa 

Kadar açık evler, yere aerllt .tıuırlu, 
yıldızlarla dolu &'eceler, yanaıı a1Dek .. 
!er, çiçekler, ve cJbinllgt.n d.ı§mda ÇU"• 

pman milyonlarca küçük kanauar .. 
O böyle alevlerin önUnde aıcagı dQ. 

~UDUrken gitbkçe kısalan ve aiyaıııa. 
şan klf gUDlert blribiruıt kovalıyorı 

çayır kuşlarından bir tanem .tıer aa
t>&h ıta..eainde Olüyor. Şimdi bu ku,.. 
ıardan yaJ.ıı.u: lkJ taııe k&ldı. KateııUl 

b&r kl:>§eauıde blrtbıı1De eokuJarak 
tllrefell lkJ küçUk yq&l tUy ;rµmagı. 

Bir abalı lıll.n&c1k mtlatemlekeli 
yatq'ından kalkamadı. Şimal denlZI.· 

ai"l buzlan araauıda aılr.lfıp lıtalmıf 

bir yelkenli gibi vUcudu ezWyor. H.,. 
va kanınlık, oda büzUnlü, kıragı.tar 

pencerelere donup ipekli birer perd8 
çekm1fler, oeh1r oımu, &'lbl, 9ea.si.s 

sokaklarda kar maklneler! tıınldıyor, 
Minacık müatemlekel1 yatagında yel• 
pazesınln ynld.W.ı pullarını pırıldata• 

rs.k oyalanıyor ve memlekeundezı .... 
tirdlği kaııar1ıı.n wrun tuyıerte .uauı 

ayııata.rına bakıyor. 

GllUkçe kısalan, gittik~ ayalıla

şan k!f gUnlert Dlriblrt arlıtaauıCSAA 

akıyor. Mlnac!k müatemlekeU kal.m 
elbiseleri lçerlBinde sararıp aoluyor. 

Zavallıyı en çok Uuıı ıey yattıgı 
yl'rden ateşi a;örmemea1d1r. 8ank1 
vata.nını ikinci bir defa kaybetmtıtır. 

&k sık "odada atq var mı T .. dl,.. 
soruyor. 

- Elbette lıdlçUk_ Olmu olur mu T 
Ocak &lcvler lçtnde, odunlarm çıtır

uadltmı Ç&111laruı paU&d.ıgı.n.ı ı,ıtmı

yor mwnm'f .. 
- Bana alevleri cö-ııtartD. Ba.na a

levleri 1;östcrin. 

K1D&clk mu.ııt.emlekell .ıevı.n ,er
a..ek lçln boo yere k&r)'ola.aındNı ıtt
liyor. Alevler çok uzak, zavallı, onıa. 

n bir daha göremlyı:cek. 

Bir alqam b&fl yıuılıktan dU§mU,. 
gözıert bu gör1lnmiyeıı güzel &levl~ 
bakıp dalgın ve renkal.& bakarken aeT• 
'1llsl ona yakJa§ıyor, yatağınm U.

tUncle duran ayııalardan blrtıı1 alı• 

yor: 
- Atqi mı ~nnek laUyoraun gQe 

zel ı:ocuk T Peki .. b1ru bekle öyle 1M. 
Ocaguı önUne diz çökUyor, ayna 

ouyük &leviD akainJ zavallı kUçUf• 
,östermek için hareket ediyor. 

- GörebWyor mU8UD T 
- Hayır ıoremJyorum. 

- Peki fimdi. 
- Gene i'ÖremJyorum. 
Ve aonra yUJ:U aydıDlanıyor. A.ln 

Mlnaclk mustcmtekellyi bqtaD ba§& 
sarıyor. Zavallı kUçUk .. &'örüyorum,, 
diye haykırdı n &'Özlerlnl.ıı lctnde 
gülen iki küçUk &lev perçuile beraber 

öldtl. 

25.3.940 Pazartesi 
12.80: Program n memleket aal 

ayarı. 12.~: Ajana ve met410rolojl ba.. 
berlert. 12 60: MUzik: MuhteW ıa.rıa. 
lar, lS.30/H.OO MUJ:lk: Kan11k pro,. 
gram (Pl.> 18.00: Provam ve mem. 
leket saat ayarı, 18.05: Müzik: RadYo 
caz orkestram, 18.40: KonU§ma (U. 
muml Terbiye ve Beden Terbiyesi), 
18.M: Serbest saat. 19.10: Memleket 
saat ayarı, Ajana " meteoroloji lıe .. 
berlt'rl, 19.30: Müzlk: Kan11ık pro .. 
gram, Su eserleri ve onrkılar, 20.UI 
Konu~a (Fen n Tabiat B!lgilerl), 
20.30: MUzlk. Çalanlar: Vecibe, Cev. 
det Kozan, Rept Erer, R111en Kam, 
ı - Okuyan: Necmi RJza Ahıakaa: 
Müzeyyen Scnar, 21.15: Konaer Tak. 
dimi. Halli Bedii Yönetken, Müzik: 
Radyo Orkeatraaı (Şet: H. Ferit (.U. 
nıı.r), L. \'llll BeeUıoven: Konçerto 
( K~man ve Orkeatra lçlD), Sollat: A. 
B. Vlnkler, :!2.15: Memleket aaat •1', 
n, Ajana haberleri; Zl.ra&t. Esham -
Tahv11At, Kambiyo - Nukut bol'llUI, 

cnyat), 22.ao: ıımztk: B!Ddemith -
Rea&m MaW. Senfoniat (Pi.) n.9 
Mllzlk: Ca.zbaııd (Pl.) 23.21/Jl.lle 
Tumld ı>rosram .,. bpu11. 
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Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

ımıirın en modern, en temiz ve ~ muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temızJik, ucuzluk nokUlsmdan Anka
nı Palasın fevkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit ffrıştrlı old ~ğl.! gi. 
~i nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, ve in. 
:-aathaneyi havidir. 

····················••Jllıı.. l··U~ml Cerrahi, Sinir, Dlmağ,Eatetlk, Kad.uı dopm mlH~hauıııi •• ._ ' BiRiNCi SINIF OPERA TöR 1 
1 Dr. CAF~~sJs~Y!~~NE~~NKAT 

ltA.Dı·o l\lERAKLILAIU:SA MUJDE!!! 
BlltUn cihanda tallll ve temiz lf'ISI ile tanınm19 • • o 

-
RADYOLARI gelmiştir 
NECiq ERSES• Oalaıa • Zlllfarila 90kak, Seell ban 

•Telefon: •HM 

lstanbul B elediyes i 
ı ı a nıarı 

Haseki hastalı8lleai için almacaJr. aabit mutfak oca.klan kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmU§lur. Tahmin 7650 lira ve ilk temi 
nalı 573 lira 75 kuruıtur. Şart.name zabıt ve mtıamellt mUdilrlUğU 
kftlcminde görülecektir. İhale 28--3-940 pel'fembo gUnil saat ııs 
<le dalmt cncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve· 
ya melrtuplıı.n ''e 940 yılma ait ticaret odası vcsl.kalarile 2490 No. it 
kanuna göre hazırlaya.caklan teklif mektuplannı ihale glinü saat 14 
de kadar daimi encUmene vermeleri, (1923) 

,,~ ...................................... ~ 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu§ Tarihi: ıssg 

Sermayesi: 100,000,000 Türk.Lircuıı 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Veriyor 

Ziraat &nkasıncla kumhaı·alı ve ihbarsız tasarnıf hesapla... 
randa en n.z 00 lirası bulunanlara senede 4 defa·<:ektlccck 

kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dnğrtıla.caktır. 
4 Adet J.000 Liralık •.000 Lira 

' 600 .. %.000 " 
' 250 ., 1.000 " 

40 .. 100 .. •.000 " 
100 ,. M " G.000 .. 
120 " 40 .. •.800 " 160 .. 20 - " S.%00 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde riO 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylül, 
l Blrlnclkdnun, ı Mart ve ı Haziran tarihlerinde cekllcccktlr 

Şişli Cerrahi Kliniği ı 
Şilll meydanı llio. 201 Tt'I: 80098 sabahlan 8 den 9 a K. Meccanen 

inhisarla r umum 
m od orı üğ ünden: 

Clnll Mlktan Muhammen B. 3 '7,5 temln•h EkllltmPnln 

Nihayetsiz terJt 
Kırmızı otaet mU. 
rekkebl 

Lira Kurut Lira Kurut Şekli G. Saat 
4000 Adet Pazarlık 26/ 3/ 40 16 da 

150 Kg.) 

Açık ,. .. 100 " ) 1082.00 82 00 Açık ekllltme 2/IV / 
Bronz mavi " 75 ,, ) 40 - 15 

ı - Şartname ve numuneleri muclblnce yukarda mlktan yazJlı (2) 
kalem malzeme hlzalarmda gösterilen usullerde ekllltmeyo konmuııtur. 

n - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları. ek•lltme gUn ve ıa. 
a Uerl hizalarında yazılıdır. 

m - Eksiltme yukarda yazıtı günlerde Kabat&§ta Levazım ve muba
yaat ııubeaindekl alım komlayontında yapılacaktır. 

IV - Şartname şerit eb'at tlatesi ve mürekkep numunesi her gUn ~zU 
geçen ııubeden parasız almabltlr. 

V - bteklilerln eksiltme için tayin edllen gün ve saatte yUzde 7.~ gü_ 
venme paraslle birlikte adı geçen komisyona mUracaaUan. (1960) • 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Plinı 

ı adet 2000 Ura. = 2Cı00.-llra 
3 .. 1000 = 3000.- .. 
6 ~ .. - 3000.- " 

12 200 = 3000.- " 
10 100 " - 4000.- .. 
7:S M " a :t7M.- " 

210 25 ... ri2:10.- .. 

Ketideler: t Şubat. t Ma. 
ı yıs, 1 Ağuıtos, t lkinciteirin 

··---------------------,tarihlerinde ppılır. 

25 

~il 
Muhammen bedeli 150.000 lira olan 10.000 to:ıu ı.ıe 

9 4 1940 salt günü saat 15.30 da kapalı zarf Ut' 
İdare binasında satın almacak\,Jr. ~ 

Bu işe girmek stiyenlerin (8750) liralık nıu gl1J1 fi' 
kanunun tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini ayni ıısJlleıet 
kadar komisyon reisliğine vermeleri llzmıdrr. Şart~. 
ruşa Ankara ve Haydarpaşa. veznelerinde satılııt 

Gü. Muhafaza deniz Mmtaka 1'odl 
dan: 

lkl liman motörllne mllsabaka lle kaptan ~k:;:: 
940 pazartesi gUnUne kadar veaikalarlle blrllkte a.a 
mıza mUracaatlan. (2106) 


