


Güzel Sanatler Akademisi Mimari 
Şubesi şefi 

Profesör Taut'ın cena
zesi dün kaldırıldı 

1 Birinci köy ve zir3at kongresi yarın 
meclis binasında toplanıyor 

Kongreye yüzlerce köylü gelme~ i~tedi. Fak~t. yersizli~ yuzunden 
ancak 2 00 köylü ıştırak edebıhyor 

Değerli i\llmln hayatı, eseır.erl vt.- mez•yası 
hakkında sözler sUylendl 

Evvelki ıUn Ankarada kalp sekte. 
ainden vekat edip cenazesi tchrimize 
ıetirilen Akademi mimari ıubeai ve 
Tatbikat bilreeu tefi profesör Bruno 
Taut dün Gil.zel Sanatlar Akademiain· 
den kaldırılarak Edimekapı mezarlıfı· 
na defnedilmlıtir. 

Cenue merasimi dün uat 1,5 da 
Konservatuvar profesörlerinden Liko 
Amar'm müziki ile ba§lamıf, müteald· 
ben KWtür Bakanlığı ıube müdürle. 
rlndeıı Bay Kutsi, profesör Leopold • 
Levy ve bir talebe muteveffanm baya· 
tr, eserleri ve mezayası hakkında söz 
16ylemişlerdir. 

Bay Kutal, Bruno Taut'ın umulmı. 
yan bir umanda eanat ve fikir bayatı· 
nm en mUnkeaif devreainde, ardından 
nerlerinl, talebelerini. usun ve ıerefli 
bir mulyi vı birçok kıymetli hatıralan 
bırakarak aynldıfmı kaydederek Bru. 
no Taut'm Akademideki mimart tedri· 
utmdan bafka Bakanlığa ait birçok 
mimari eserlerin projelerini de hazırla· 
dıfım, bunların uu ölünün hatırumı 
daima taze tutacak muvaffak sanat e
aerleri olduğunu, bu arada daha pek 
yak·nlarda bütün Türkiyeyi ve doat 
inunlık ilemini derin yeise düıilren 
Büyük Atatürkiln Ankaradaki iatira. 
hatglhmı ve 'katafalkın da Bruno Taut• 
ıa Jıazırladıfmı .öyledikten IODrll mU
teveffannı coJr l&de Ti Pınlmf bfr in. 
un olduğunu. projeleri. yazılan llı 
memleketimlze himıet ettiği bir H· 

manda ve vakitsu bir çağda aynlııırun 
içimizde derin bir acı bıraktıimı bah 
etti. Sözlerine tu cümle ile nihayet Ter. 

di: 
"Sanatkar auauyor, fakat hatıralar 

daima konupcaktır !,. 
Resim tubeai ıefi Leopolcl • Lny 

Akademi talim heyetinin ve aanat lle· 
minin, mimari ıubeai talebelerinden 
Selçuk da talebelerin teusUrlerinl be
yan ettikten eonra tekrar Lib Amar 
tarafından kemanla bir matem havası 
çalmmıt ve müteakiben cenaze eller il. 
zerinde arabaya naklc:i:lmi§tir. 
Edimekapı mezarlığında Tatbikat 

bürosu tef muavini mimar Şinaıi Lu
ıal miltevef fanın mezayasından ve me· 
aaiainden bahseden kısa bir hitabede 
bulunmuı Tı aözlerinin sonun. 
da uiz ölünün efradına, doatlanna tat• 
bilcat bUroeu naınma beyanı taziyet ey. 
Jemiıtlr. 

Bunu müteakip mimar Hillinger ha
sır bulunanlar namına milteveffanm 
-*sine on bet sene bir arada çalıfmıf 

işaretler : 

bir arkadaı aıfatiyle derin taziyetlerini 
bildirmi§lerdir. 

Bruno Taut 1880 de Könicsberı'de 

doğmuıtur. Jimnu tahsilini Königs· 
bergde ikmal etmit ve müteakiben in· 
ıaatta filen çalıgmıftır. 1902 tarihinde 
Könics&erc inpat mektebinden mezun 
olduktan sonra 1908 tarihine kadar ta.. 
nınmıı mimarlardan profesör Theockt' 
Fischer'in yanında çalıımıı ve mütea
kiben Berlinde profetar Lassen ile bir
likte çalııarak yüksek mesleki tahsilini 
tamamlamııtır. Bu meyanda ıehircilik 
ve sanat tarihini hususi cehitleriyle de. 
rinleıtirmiıtir. Bundan sonra iıtirak ey
lediği birçok müsabakalarda birincilik. 
ler kazanmıı ve Cihan HarbJıe kadar 
bilhassa "Sıra kira.. evleri inpatını 
yapmıştır. Bu meyanda 1913 de beynel 
milel Leipzic sergisinde çelik imal!tı 
ve köpril inpatı cemiyetlerinin itlerin
de çal:ıarak Devlet mükafatını almıt
tır. Kolonya tehrinde "'Camev,, diye 
maruf olan binayı yapmııtır. 

Harpten aonra Bedin • Sdı8neberg 
tehriııin beklr evlerini meydana cetir. 
miıtir. Bundan sonra Magdeburc teh
rinin inpat müpvirl olmut. birçok 
mektep inpab idare ettiği cibi mez1d~r 
ıehrin imar plinmı meydana cetirmlt
tir. 

1924 senesin.den aonra Berlinde bil. 
yük mikyasta Sidlunglar inta etmit ve 
Gahag firketlııin inpatmı bat mimar 
sıfatiyle idare etmiıtir. Bu aırada mey
dana getirdiği ikametg!hlann aayıu en 
iki bine balil olmaktadır. 

1930 da Sidlunı ve lkametılh ders. 
Jerl profetarlilfil ile Berlin fen mekte· 
blne taJin edilmlt n Amerikan mimari 
enstitüsü fahrt lzalığma se~ilmiıtir. 

1932 de Moalcova tehir mecliai tara· 
fmdan bir intaat bllroau tefkil etmek 
üzere çağınlmıı ve on ay sonra Japon
ya mimarlar birliğinin davetini kabul 
etmiıtir. Bu memleketin sanat kültilrtl 
Uzerir:de tetkikler yapauı, dört ciltten 
mürekkep bir eser meydana ıetirmit
tir. Bundan batka 1ehircilik, mimari ve 
sanat sahalarında meydana cetirdiği e
serler on ikiye baliğ olmaktadır. 

Memleketimizde 1936 senesinde Kül 
tUr Bakanlıiı taraf n.dan davet edilmiı. 
Akademi mimart ıubesi ıefliği ile Tat
bikat B :.!rccu 1efliğini bir arada idare 
etmiştir. 

Nezareti altmda meydana getirilen 
eserler ıunlardır: 

Ankara Dil Tarih Coğrarya FakWtesl 
Ankara Atatnrk Liaeai. 

Ankara, 25 (A.A.) - Birinci köy ve 
ziraat kalk .ıuna koniresi "-D'luml kltip
llğinden resmen teblii olunmuıtur: 

1 - Birınci köy ve ziraat kalkınma 
koniresi 27 Birıncikinun Sah cünU aa 
at 11 de, halkevi aalonlannm mil.raca. 
atlere nazaran dar ıeleceli anlqıldı

imdan, Büyük Millet Mecliai Reialip· 
nin YObek müsaadeleriyle Bilyil'k Mil. 
let Meclisi aalonunda topllınacalı:tır. 

2 - Bqbalı:an CeW Bayar tarafın
dan söylenecek olan açıbı nutku ayni 
zamanda radyo ile memleketin her ta• 
rafına da yayılacağından idare Amirle. 
rinin ve alakalı teıekküllerin bu nut
kun her tarafta dinlenebilme.sini teshil 
etmeleri rica olunur. 

3 - Vaktin darlığı dolayısiyle, ayn 
ayn davetiye göndcrilememiı ve bu da.. 
vet Anad.~lu Ajansiyle yapılmıt oldu
ğun.:ian, reamt balarla vekaletler, mü
esseseler ve lli mektepler mümessille. 
rinin ve kendi arzulariyle ittirak ede· 
teklerini 26 Birincilclnun akf&JDm& Jı:a. 

dar umumi kltiplife bilclirmiı olanla. 
nn doğrudan doğruya Mecliae teırifleri 
rica olunur. Koncr~ veaaikini ve ma· 
dalya Ye l,aretlerini atmaınıı olanlar 
ıilratle umumi kltipliğe müracaat et.. 
melidirler. 

4 - Koncrenln birinci cilne ait ruz
namesi ıudur : 

AÇIŞ GUNU 
Saat ı.n ı 1 de 

Büyük Millet Meclisinde .• 

1 - Yükıe'k Ziraat Enstitüleri tale· 
besi tarafmdan tatilı:ltl martı. . 

2 - Açıı nutku. 
3 - Y. Z. C. talebeleri tarafından 

Ziraat Marp. 
a. Seçiaaı 
J - Umum! reli, bir umum! relı ve

Jıdli, 6' reia, fahri reisler. 
• · ı l komisyon için reiı w mulL 

ta muharrirleri intihabı. 
O,elerln toplantı l&lonunda buluna· 

c:ak umumi Jdtiplik l>Qrosuna m8raca. 
atla dilekleri komlayon Te tUi komla· 

Ankara Hamamaııu Ortaokulu. 
Anbra Kurtutuı Ortw.>kulu. 
Ankara lsmetpaıa Kız EnstitüsU. 
Trabzon Erkek IJseai. 
bmlr Kıs EnıtitOal!. 
bmir KWtilr Bakanhfı Serıf blnuı. 

Mimari ıubesl son amıflar talebeıi 
için ha.nrladığı mimari bilgisi k:tabr 
Akademi tarafından Tilrkçeye tercüme 
ettirilerek tabolunmuıtur. Yirmi for. 
madan ibaret bulunan bu kitap birlı:a~ 
gün sonra intiıar sahasına konulacak. 

Anabasis 
11...,.,.narı on mmı umph&n8J'e gtızet bb' 

dlt hedi7e etti. 
Eser, eski Ywıaıı kuman4anlaruıdan Xenop

baa'an Anabuts ''ttlrkçeal - Yüksek memlekette 
UerleJit. demektir,. adlı •e Onblalerln rlcatl adi. 
le anıl•n meşhur kltabmm Tilrkçe1e terctlme edll
mlt olmNmhr. MllAddan 8 baçuk asır kadar evvel 
mtıhlm bir kumı btzlm topraklarmıızda geçen bir 
Hferl anlatan ba eser muhtelif bakmılardan • 
bernmlJetlldlr. 

Bir defa dtln7a eeerlerl anmada bir kııımee. 

Uade etmektedir. 
Asırlardır medeni cllllere tercüme edilmekte. 

dil'. Diler taraftan bu kitap X.oppon'un bayatını 
da izah cclen Oto bl7ografik bit eserdir. Eski Ya. 
naa hayatı ve dünya görüşü hakkında bin eserden 
alınacak bilgiden daha kuvvetll malaemeri ihtiva 
etmektedir. Bu 1tibarla karakterler. tipler, clns 
cw in.sanlar ba kitabın sarfalan itinde ebedi ol
manm urrma ermişlerdir. 

On sekiz 7aşmda hlcum boran çalan kahra· 
w Sllanas. tehlikeli u1arda hemen dfiflDM -. 

Yazan: Sadri Ertem 

rma kaçan alçakJ4r, ve onlarm )'&Dlbaşmda feda.. 
kArlar ve 1aimaJarda zarif bl.lılardan koleksi7on
lr 7apmak merakında olan lnaanlar, kulaklan de-

lik Lld7ah esirler, ordu111 tulamlarla Dldeden 
r;eçtrmek fikrini ileri •dren mflhelldfaler, hutala. 
n ta,mıamak için onlan diri, 4lrl gömdüren ım. 
ntandanlar, pml çalan tefier bunlar arumdadır. 

Bir devrin pdkoloJlaln1, bir ktıtle hareketini 
an•et.aa bla e.erla terelmemute dikkate IAJlk Od 
huul1et de bJ'de deler mab17ettecllr. 

FAere :ı.ert'U Dl,oJenla Judıiı Xenoppo
nan terdbDel hali llA•e edllml •• 

Ba ramda Kura.naal& ruha içinde bir teretl· 
mel balla nuıl 1uıldJlmı görecebtnb. :tıdnd 
nokta Anahuls baklanda Paul Huqaerar'm 7ap. 
tıiı etüdün UAve edllmtt olmasıdll'. 

Kitabı tahlil eden bu hun kitap 7azanll\r, 
kitap tetkik edenler için ddden değerli bir önıek.. 
Ur. 

Bu gftz~I eeerl bMtılJndan dola11 Kitapçı 

ReaudJi de tebrik etmek genkttr. 

yonlara ayrılmaları v• her komiayon ı 
Ye tlli komisyonun nerelerde Ti han'i 
numaralı l&londa toplanaca&nu, bu bil· 
roda bulwıdurulacak kara tahta üzerin· 
deki yazı.dan not etmeleri. 

SAAT 21 DE: 
Hallrevi lı:onferana aalonunda arat 

filmler ve yükaek ziraat eııatitUaU tale. 
bMi tarafmdan ziraat m&rfl• 

5 - Bundan bafka Salı 1UnilnUn 
AtatUrkiın Ankarayı tqrif ettikleri u• 
furlu gilniln yıldönllmilne rutlamakta 
olmumı da nazara alarak Ytlklek Zira. 
at fakülteleri talebesi Atatilrkiln Anka 
raya girdikleri ana teaad.if eden tam 
uat 15.30 da Ulua mey.danmdald lbi· 
deleri önünde tezahürat yapacaklar ve 
müteakiben 9ehrimizdeki bütün Abide· 
ler:ne kongre, vekalet ve fakülte adına 
çelenk 'koyacaklardır. 

Salı gecesi talebe tarafından fener 
alayı yapılacaktır. 

6 - Sah ubahından itibaren Ziraat 
Vekil eti tarafından bundan sonra ay. 
lık olarak ve "Ulak,, yani ldSylll poatall 
adiyle neıredilecek olan cuete de Kon· 
gre gazetesi olarak intitara bafbyacak 
ve kongre müzakerelerini ve koncre l
zasuu alikadar eden biUlınum tafallltı 
ihtiva edecektir. 

7 - Köylil ba için yüksek Ziraat fa
kültelerinde 100 yataklı bir yer hazır. 
Janllllftır. İstasyonda kongre Azalarına 
ihtiyaçları olacak malılmatı verecek fi. 
l&malı bir memur bulunmakta ve enstf. 
tü otcbilıU, iıtasyonda taırah Azayı fa
'kültelerde mahallerine nakil için emir
lerine tahsis edilmlt bulunmaktadır. 

8 - Kongre balan için gösterilecek 
filmler, Ankara ve civan köyleri, ve 
muhtelif hizmetlere ait taflillt yann 
çıkacak olan "Ulak,, da casterilmlıtir. 

g - Açılıf meruiml ve Uluı mey 
danmdalı:i tenhllrat filme almacaktır. 

AÇIKTA YATMAK tSTIYEN 
KöYLULER VAR 

Ankara, 25 (A.A.) - öirendilimi-
ze g6re, masrafı kendilerine ait olmak 

l 
llzere Köy Ziraat ve Katlnnma Xonare 
llııe lftirak etmek iıtediklerini bildiren 
ldSylWerin aayı11 ilç yüzden fuladır. 
Yerlislik ve maddt imklnaızJık yllzO. 
den bu taleplerin hepsini karfdamafa 
maalesef bakin bulunamam11 ve ancak 
ild yUa kitinin kabul olunabilecell bil. 
dirilmlttir. 

KöylWer.den bJr Jaammın açıkta yat. 
ma1c bahasına dahi kongreye fttirak et· 
mek için ıırarda bulundukları haber a
lmmıttır. 

Bir Tren Müfettiıi Yaralandı 
Sivas, 21 (Huauat) - Slvula Div· 

rllr aras n.da 682 inci kilometrede dinel 
içinde bir 'kaza olmuıtur. Demiryollan 
hareket milfettiılerinden Rlfat Yaman. 
lar ile ıube ıefierindeıı Biat otodire
zin ile tünel içinden gıderlerlı:en anu· 
zın karplannı bir direzin daha ~I
tır. 

MUfettfı Rifıt milaademeye ramak 
kaldıtnu cörilnce keııdiıinl diresinden 
•talı atmıı vücudllnDn muhtelif yerle. 
rinden afır ıurette yaralan.aqtır. Ken 
dlai buraya getirilerek nilmune buta· 
haneaine yatınlmıf tır. 

Şair Mehmet Akif için Mevlit 
Şair Mehmet Alrrfln vefatının ikind 

ıenei devriyeıl mllnaaebetiyle 28 Ia
nunuevvel 938 Çaqamba ctınll öğleden 
aonra Beyazıt camilnde meıJıur hafu· 
lar taralmdan mnlid okunacaktır. 

- o--
Fındık ihracatımızın çogal

tdmasına çahşllıyor 
Marailyaya gönderilmek üzere dlln 

ı Ordudan Karadeniz vapuruna Uç parti· 

1 
de 251 çuval iç Cındılc yilklenm ftlr. Bu 
muamele ıehrimiz fındık utıı koope.. 
rat:fleri birliğinin dıt paza tarla yaptı· 
lı ilk teması tetkil etmektedir Koope-
ratif, fındık mabıulUıılln dıt puarlar. 
da revacını temin etmek n yeni mah

nsler bulmak lcin fulipde ta1•1m1Jr. 
tadır. 

GONON 
AKİSLERİ 

Konservatuvar mı, 
Yol mu? ... 

1 STA.~ULDA. elzem.lreU ko -
tayca görtUen bir it bafarddl 

mı, herkeste bir memnuntret. .. .Elze
m.lyetf muhakkak olup da biraz fur&. 
S1Ddan burasından 1zaba mühtaç bir 
tefebblbe glrtştldJğt vakit bir dUrak· 
lanıa. •• 

Yollan boısak ı.t&nbula bir komer. 
...atavar btwı çı1nımu Utenlldllfa 
fQ aralarda, sene ba neviden bir ter' 
reddtlt. bat a&terdl: Komenatu••t 
mı? Yolma? 

Bu menula al"adar olaa eber 
mibıevverlerln dtlflbıcıeai fu JOlda • 
dır: Bir febrln unt1et.1. bir insan ri
cuduna bemetllebWr. Bir lnMn•• p.. 
rek bedeni prek dfm&ll btltibı lhU
)'aÇlarmuı, wıı •JDI umanda tatmlt 
ni i~p ederse bir telırln lhtl7açl&n 
da bu auntle &)'DJ u.nuuwda ppd .. 
malt IAmmdır. İD8&ll vftcudunun be. 
dent lbtlyaçlarou tatmin edeceibD 

cU7e fikri lhUJl'Çlarmı tatminden 
müstağni kalamqaeaiJmıw gibi, blr 
~de örlece mtltaıaa etmeUJla. •• 
thti7açlar SD'&fa konamu. Bepsbıln 
milmktın olduğu derecede Wmhuu 

gitmek saruretl vardır. 

• • • 
Hem JOI, hem konsenatmr 

in halde hem 701 JSP'DM bem 4• 
komenatuvar karlDAk mıecbmt1e • 
tinde bulunu7orua. Esasen komena. 
tuvar lfl app pk&rl tekemmül et
mit bir vui7ette 1mif. ~ 
göre beledl7e ber sene latanbula bir 
konservatuvar kal'ID&k için ,.ta bin 
Ura para afll'D'ID"'- Ba hal bet 118D8 

denberl devam ettltl cihetle bet Jb 
bin Ura kadar para toplanm,.. Te lnı 
para, bankada durup durarmllf. 

Avrupai bir konservatuvar blnaa 

1apılab11mesl lçha beJDelmllel eanat.. 
kArlar aramda mftu.bakalar açılm'fto. 
ve bir AvmturJ'ÜI mimar bbtacılllll k..........- pl&m lumrlaauf. 

Faka& adamcalma 6mrll nfa -. 
mlJenk 61mllf; p1&a ortada lrıllm •• ,. 

Bunnnla beraber, htanbula koDMI' -
yatuvar J•Pılmaaı ınnkMder olacak 
kt, karin tallp çıkm•f. .. Kocamın ba
Sll"J.adıiı plAıı tlserlne komenatu.._ 
rmm ben inşa ede,ım.. dem•t. Bul 
.. bepler dolaJ18lle kMmc&ID'n ıek· 
llt:l kabul edllmemit ama, kouena. 

tuvarm lDfUI ba itte enelce çal'fl"lf 
olan Arif Hikmet lamln4e bir vatan· 
d&fUI naarettne tevdi ectnmıt. pıaa 
il.zerinde kO.çtık bazı tadllAt 7apıım,.. 

• • • 
Yalan hiklyesi 

Jllk&1e burada bttmlr-. 
Sonra bu plbı Brt.atra1 lluluıbl 

alarak Vt1ana1a ~tlf. Alman • 

7aıiln devlet mfm&ft olup konserva • 
tuvar ve Uratro ...... ti glbl itlerde 
thttsuJ lnllUDAa pek tanmm't bir 8&. 

aatk&ra ~ Oclab1, ~ 
pek ..-ı. bemen blna11 çıka.bilini· 
nis t,. demif. Yeri ise, Proetma pl&aı. 
na SÖ"• Şebzadebaşmdakl mabaDt 
......._unda gösterllmlftir. Yeni Vail 

ve Beled17e Re1st L6tft Kırdar ela 
•fili 7erl tasvip ederek komervata. 
var blauının orara çıJnJaeatnn .ÖJltl 
1or. Eh,~..._._ Para.._.._ BL 
Dafi çıbnak için haj'lrb bir t.allp ... 
har e&U. Bal b&J .. lkea. .. 

MIMMMJIGıdli 



3-KURUN 26 BIRJNCtKANUN Pli 

(j.inkcin peşinden; 
Görüp düşündükçe: 

• 
----~ ~~ - ~ =-

insan 
,/ Dün radyoyu Clinlerken 
~eyh Sadinin bir beyti hatırı
ima geldi: 

Zeytin dalı kalemlerf 
\ 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Ebrü bi.dü mehil hurşidü fe .(>e anıl f:ınfn, <'<l<'l>iynt YO s:ı.nntln sulh hnyrağım nçh. "Arlık ~ö. Dünyndn düşünüş çığırln.n nçnn büyiik filozoflar bilo bir tek lın. 
, üsmiy!linı ?,, diyor \o ~imdiye kadar kırdığı göniillcrin üniimlc eğil&- Jdknttc birlcşcmcmişlcrcıır. Ifolclı, ki bizclcld çcklşmcJcrin öniimle çok 
rck n! diliyor. koro büylo bir hnldknto do rn ;tlmıamaz. Ilir Jılç yüzünclcn kalemler lek der ki.rend 

ll'i. tü ni.ni bekef iri ve begaf-
. letnehori 

'Sonra kendi kendime şöyle 
tlüşündüm: Büyük lran filo
zofu şimdi mezarından başını 
'Raldırsa ve kendisi hayatta 
iken insanlara hizmet eden 
buluttan rüzgardan, aydan, 
güne§te~ başka şimdi telli ve 
telsiz telgrafları, telef <;>nl~r!, 
radyoları da görse kımbılır 
'insanlara nasıl hitap ederdi? 
"' Şüphe yok ki bu kainatın in
aanlar için yaratı!mış. ol~u
'iunu zannetme~ ~ılkatın_ hık
met ve azametını takdır et
memektir. Faka~ ilim .. ve fer:
·nin son keşillerıne g~re hıl
'kat içinde bir zerr~~nle olmı
yan insanlığı bu .~aın~!ın ~- _ 
'fendisi demek mubalagalı bır 
·ı d 'd' ? ıa emı ır .. 

HASAN KUMÇA YI 

Dünkü tren kazası 
Bir Seyyar Boyacı Başından 

Ağır.Yaralandı 

Hd<Uselcrin ukt';'I içinde, büJ le bir bnyrnğ;ın nçılmn"ım icap ettire· 
cek yeni miinnkn';'nlnr <>lmııdığı için, l'C3!1\mi, bizi IJlı-n:t. şnşuttı. l'aknt 
lınyrcthnlzin ynnımln se\inç de var. • 

llen, kendi payının işte yirrnl yıldnnl>crl yazıyorıun. Hiç kimseye 

sntnştığımı lıntırlnmnm. Sü,·mck şöyle dursun, hntt.ll u:.ı:ıktnn bir tnşla. 
uınyn blJc rn.zı olmnmışını<l.ır. 

Geı-c;;i ' 'ukunt lrnr .• ısında <lilşiindüğiinü söylemek zornncfa bir •· 
clıımmı. llenim de bir kösem \'nr. Zanınn znmnn bn.sknlnrınm nk dcdJ.ı.. 

~ . ' 

znğlamr, ınızrnklın· gibi biribirlcrlnln J:ıüı'rfü·lerinc "nplnnır. 
Dii:;;üııınezlcr, ki blribirlerinc sö,·crken Jınrcnclıklnı'J knv\'ct mcm. 

lekct. llcsnhmn bir kayıptır. Gözlerimiz Jıınç Ye nefretin Jnzıl bnt"USile 
knplnnmnz,..n, ctmfnnızdn.ld eksikleri dnhıı iyi görür, dnha çabuk or
tadım knJdırtırız. 

Hnkiknt şimşeğinin :tiJ .. ;r çarpışmnlnrımlnıı doğncnğuıı ileri sü
renler, nındnlynnııı yalnız bir tarnfını görmilşlerdir. Münnknşn blr ha. 
Jdkatl ortnyn çıknrırken, gilriillü nrnsmdn bin hakiknt de sümc gider. 

Arı glbl essiz çnlışncnk bir znmnnclnyız. Etmfmuz lıoş peteklerle 
ğlnc, l nı-n <ledlğhıı olur. Amn fikrime uysun, uymn ın, knr~ımdnkinin ~cvrlli. Sii,·ii!;inıck, zııtcn hnlkn <iğiit Yerenlere ynkı~ ır şey değildir. Ar. 
cliişiincesi, beııi hıcltmez. Herkesin kcnc.ltnc göre hnkikntleri lmlunnbl- tık lrnleınleriınizo lılr nıızrnk ke~kinliği ,·crnıiycllm, onları, uçlnrııula 
lir. Jieplınlz hnkiknt filinin karşısında rııcnnuı körleri gibiylz. bcnıbeynz bar:ış bnyrnkları çırpman zeytin dnllnrm<lnn ynıınlım. 

Tabii şartlar içinde namuslu bir hayat yaşamaktan rahatı yok ! 

l)ünyanın her tarafında caniler, er geç 
nasıl yakayı ele veriyorlar 

Ekseriyetle zabı

ta romanları şöyle 

ba.~lar: Ortada biri. 
sinin cesedi bulu
nur. Ceset muayene 

' edilir. Hüviyet mey_ 
dana. çıkarılır. Ve 
cinayetin failleri a. 
ramr. 

Cesedin meydana 
çıkmasile, cinayetin 
faili, yakalanmak 
tehlikesine girme-

macerapcrestinin düşündüğU bir plA.ru 
nakledebiliriz. 

Bu kadının kocası bakka1dr. Bakkal 
öldükten sonra, dul kalan Gras ke:ıdi. 
sini bir asilzade gibi satmağa. başla. 
mış, tamamen ba.~ka bir evde lüks bir 
hayat sürmeğe koyulmuştur. Ha;Tan
larr arasında nazırlar ve diplomatlar 
bulunuyordu .• 

eczacı Rulof böyle bir çok mide ağrı
larını "iyi etmcğc kalkmış,, ve bir çok 
.zavalıarL-ı kanma girmi§ti. Sonunda, 
mide ağrılarının kefaretini kendi boy. 
nuna takılan yağlı bir ilmeğin verdiği 
müthiş ıztırapla ödedi. Eezacı idam e. 
dildi. 

• 

Ka til Jozef Smit ğe başlamış demek-

Fakat Gras, kendisini sevenler ara
sından Rene ismi::ıde bir genci seçmiş 
ve onu, servetine konmak hırsile öldür
meğe karar vernti§ti. Rene, Gras'r se. 
viyordu. Lakin, ailesinin tazyiki dola. 
yısil.e Gras'tan uzak kalmak mecburi~ ' 
yetinde bulunuyordu. 

Dünyada tabii şartlar içinde namus. 
lu bir hayat yaşamaktan rahatı yok. 
H akikat bir yerden ergeç kendis!ni 
gösteriyor ... Adaleti:ı pençesine düş _ 
niek mutlak ve muhakkaktır. 

tir. Onların görü-

Dün aktam Bakırköyden ..aat 18,20 
<ıe hareket eden 45 numaralı tren saat 
18,45 te c;Ulhane hastahanesi tivarın• 
,tia cankurtaran istasyonuna yaklaştığı 
-.ırada hattın bir tarafından diğer tara
fına geçmek istiyen Yusuf oğlu Mus
tafa isminde ıeyyar boyacıya sarparak 
batından ağırca yaralanmasına &ebcbi. 
yet vermittir. ı 1 1 I' 

' Yaptığımız tahkikata göre vaka şöy
le tereyan etmiştir: 

~ilne göre, ceset, en büyük maniadır, 
Fakat maktul kendiliğinden ortada.:ı 

kaybolacak deği'l ya ... Onun için can!.. 
ler, ilk :f§ olarak kendilerinin cani ol
·auklarmr saklamak, yahut ta cinayet. 
lerinin eseri:ıi yani cesedi ortadan kal. 
dmnak yahut bir başkasının işlediği 
cinayetmiş gibi göstermek istemişler. 
(lir. 

Gras, meteliksiz olarak ihtiyarla • 
mak tehlik'esinden korktuğu içi.:ı her .. ı.. 
halde Rcne'yl öldürerek servete nail 
olmak' gibi mecnunane bir fikre kapıl. 
mı~ı. 

Dört çocuklu bir işçinin 

1 
şikayeti 

Gra_, O:t beş sene ağır hapse mahk.Uır. "Paramla sığınacak 
oldu. Onun tesir ve nüfuzuna lrn.pılıı 1 b 1 

.Yusuf oğlu Mustafa evine gaz almak 
·u~ero ·nmba ile birlikte hattın üzerin-

~den geçip ka!,§I taraftaki ba~~~l~ ~~
Öer'k'Cn ltaranlikta trenin geldıgını go
';;nemiıtİt.4 Trendeki yolcuları.n ifad.e· 
İ~tine göre ce katar normal bır gekil
·de seyrini takip ederken kazanın oldu· 
'ğu mahalle yakın bir Y.crde durmuş ve 
tren düdük çalmadığı: ve seyirde ht~ .. 
~r gayritabiilik görülmediği için ~ol. 
cul~r treniıı buradaki cankurtaran ıs· 
~ıy~nundan.blraz önde durduğu kana 
~1',.. • 
atırfe :varmiılardır. • ı • 

\ Hatti birkaç öakika '.kazarun vuku
bul~U§· clduğuiıq hiç bir Y.ôf2'4 anla. 
mamıı ancak clvardakl evlerden kaza· 
yı gör~~lerin yükselen feryatları bir. 
felaket vukubulmuı olduğunu haber 

. vermiıtir. · 
Derhal polisehaber. :verilerek 195 ve· 

• 1 
17 80 yaka sayılı memurlar vazı yete 
müdahale etmiı1er, yaralıyı trene koya 
ra'k Sirkeciye getirmiılerdir. 

Kazazede Mustafa alnından çok de. 
rin bir yara almıJ, alnının tam ortasın
dan .sol gözfi üzerine ciloğru kafa keıni
rgi bUyük bir daire şeklinde parçalana. 
rak içine çökmüıtür. 

Lokomotif Mustafaya çarptıktan son 
ra otuz metre kadar giderek durmuş-
tur. 

Bununla. beraber, kendilerince dahi. 
Y.ane telakki edilebilecek en ustalıklı 
planlar bile zabıta tarafından meyda .. 
na <.;ıkanlnuştır. E:ıı yakın misal ola. "' 
rak~ geçen haf ta tstaiıbuida meydana 
çrk'atrlmış olan Okmeydam cinayetini 
gösterebiliriz.. Bu cinayette katiller, 
parasına: tamaan öldUrdilkleri bir ar. 
kad~larmnı cesedim, elbiselerini ta. 
mamc::r soyduktan sonra, kimse tara _ 
fmdan farkedilcmlyeceğini umarali tik 
meydanında bir nere içine atmışlardı. 
Fakat maktulün ~r ucunda bıraktık.. 

"Iart yemenideki blr ~·aınada.:ı: katille. 
r1n hilvlyetl anlaşılmı§ ve kendileri a. 
daletin. pe:ıçesine dlişmU§Teroir. 

Bir vakitler, Londra)1 dehşet içeri • 
sinde bırakan Jozef Smit adında bir 
aşk delisi biribiri ardınca seviştiği dört 
kadının cıµıına kıymış ve her birini de 
bir başka kurnazlıkla ortadan yok et. 
nıcğe çalışmışsa da, sonu'!'lda yine ya. 
kayı ele vermiş ve her bir dnayeti 
kendi ağzile bülbill gibi hikaye etmiş.. 
tir. 

Son zamanların en belllsiz gibi gö. 
rUnen cinaytlerinden biri, Belçikalı bir 
katip tarafından i§le!llnişti, Bu genç 
adam, sevgilisinden iltifat görmediği 
için kızmış, ona kin hağlamı~ı. Vücu.. 
dilnU ortadan kaldırmak istiyordu. Fa. 

Kazayı yapan 35 - 53 6ayılx lok.vmo- kat }ten<fuini de ele vermemek niyetin 
Üfin makinisti Arif Şakar kazayı şöyle ' 1 deydi, gilnUn bhtıde k>na. bir kutu çl
anlı6naktadır: fkolata gönderdi. Çikolatanın kapağı a.. 

-:-yren ~ankurtaran istasyonuna ge-~ t; ~ılıp ta birinci kat ktğıdı kaldırdığL 
liyordu. Bu adam da yolun sol tarafın- nız zaman altından bir fare kapanı çr. 
da dü"ruyordu. Sinyal verdim ve yolu. kıyordu. Bu fare kapanı patlayıcı mad. 
maw devam ettim. Fakat adamın birden· delerden yapılı bir nevi bombaya mer
birc ,ıiarııya geçmek istediğini ve ma-; buttu. Kapan birde.:ıbire sıçrayınca. b:U 

ineye sarptığını gördüm. Treni ancak 'bomba patlanu~ YO Bclçikalmm sevgı_ 
otuz: metre sonra durdurdum. 1i kafası gözll parçalanmak suretile öL 

Gerek tren yolcuları gerekse o civar. 
u oturan ve hemen daima eokakta bu
unan fakir halle trenin sinyal verme. 

ifielni .c>ylemektedirler. 

:Yaralı Glilhanc hastahanesine kaldı
iiı!ırlmı§, yaralan dikilmiştir. Sıhhi va
ziyeti ağırdır. Kaza hakkında tahkikat 
!devam ctmektedir1 

müştU. Fakat Belçikalının yakalanma. 
sı üç gün sUrmedi. 

Tuhaftır ki, cinayetin izin!, sajtla. 
mak için hazrrlannu§ en t.afsilatlI pl~
lar, e.1 kolaylıkla meydana. çİkarılan
lardır. 

Yine böyle, suçunu ört bas etmek i
sin Grns adındaki güzel bir Fransız 

Gras'ın, G<>rdi adında: bir diğer a_ 
f,!ıkı daha vardr. Bu ndam, ~çı bir 
gençti ve.Gras'm elinde kukla gibi idi. 
Bo§ günlerinde Gras'ın evine gelir, o
J\un ufak tefek işlerini görür ve ken
disini onun erkek karde§i gibi göste. 
rirdi. 

Derken, §eytant bir plft.n düşü.ndU. 
Bir gün Godri'yi çağırarak, Re:ıe'nin 
kendisini soyduğunu ve tahkir ettiği. 
nl söyledi. Ve: 

- Madem ki bu kadar tahkire uğ. 
:ra'drm. Madem kl sen.in sevgilinim. Bir 
ğun eline bir şişe kezzap alıp Rene'ınin 
suratına· atacaksın .. Be:ıi seYdiğini gös 
ter. Mukabelesiz kalmıyacaksm, de • 
miştl. 

Esas fikri de şöyle idi: 
Rene kezapla tahrip edildi'kten son.. 

ra, onu kendi evlıııe alıp bakacak ve öL 
<iüğil zaman bittabi bu hizmetine mil. 
lcaf at olarak Rene de ona servet bıra. 
l~acaktr. 

Bir milddet için her f*Y yolunda. git. 
ti. Bir gece, Gras, Re:ıe'ye ıyalvarmış. 
k'endisini bir maskeli baloya. götürme
sini lstem.i§ti· Balodan dönerlerken, 
Godrl, bir ikaranlıktan çılcarak bir şL 
şe kezzabı Rene'nin suratına döktü. 
Rene'nin bir gözll kCSr oldu. iYüzü:ıün 
<tlğer yaralan da pelt tehlikeli idi. 

Gras bundan sonra. Re:ıe'yi kendi 
evinde harikulade bir ihtimamla. teda. 
viye ba.5ladı. Başından ayrılmıyordu, 
BütUn ümidi, bu ihtimamına mükafat 
olaraJc paralara k'onmaktı. Fakat işler 
ters.ine döndü. Kısa. bir mUddet için, 
Rene'nin ailesi:ıi uzaktan tutabilmiş 
ve Rene'yi Italyaya kaçırmak istemiş. 
se de, tam bu sırada polis kendisinden 
şliphclenmcğe başlamıştır. 

Polis Gras'ın evini aradığı zaman, 
ileride hıllanılmak üzere. bazı tehdit 
mektuplarını buldu. 

Gras nezaret altı::ın. alındı. Bundan 
btL5ka kendisini Gras'm erkek kardeşi 
gibi gösteren Godri de ortada yoktu. 

!\'hayet Gras hapisanedeyden GodrL 
ye bir mektup yazdı. Mektupta, God
rl clnayetinJ itiraf edip bütün suçu u_ 
zerine almasını istiyordu. Fakat bu 
mektubu gizlice göndermeğc çalışır • 
ken polis yakaladı. Godri ele geçti. 

dşled~ği suç Y.Uzlinden Godri. de layI1< yer u anuyorum .. ,, 
oldugu ceza.ya ~arpılclı. iisın şayanı 
lia}Tet tarafı, Rene, o korlnınç keZ?;Rp 
hücumunun yaralarından mucizevi bir 
surette kurtulup sroelerce yaşadı , 

Buna }>cnzer bir diğer vaka da !n. 
gilterede Elizabet Lovs isimli bir hiz
metçi kızın işlediği cinayettir. 

Dün matbaamıza gözleri yaşlı Yusuf 
Canbakan bir işçi geldi. Şöyle bir şildi
Y.ette bulundu: 

'' - Ben Kağıthanedc tapa fabrika. 
sın.da çalışıy.ordum. Kasımpaşada akra
balarım var. Bu itibarla orada oturmak 

Hizmetçi kız, cinayeti başkasıhm e- mecburiyetindeyim. Dört çocuğumla 
seri imiş gibi göstermek için §Öyle ha. karım ve ben bir odada oturuyorum. 
reket etmiştir: Mücevherler.ine tamah Çocuklarımın üçü ilk mektebe gidiyor
cttiği ev sahibesini balta ile yaralamı~. lar. Gece çocuklarım ders yapmak, ben 
polis geldiği zaman şöyle bir yalan uy. ise yorgun geldiğim için yatmak mec. 
durmu§tur: buriyetindeyim. Hepimiz bir oda.da ola 

- !ki tane çöpçü eve :zorla girdi. mıyoruz. Aylardan beri 8 - l O liraye. ka 
Hem madama, hem de ba.:ıa ;hücum eL 'dar .oturacak iki, üç odalık bir yer arı
t!. Bizi bu hale koydu. Madamın mü- yorum. Kimse vermiyor, sebebi: Dört 
cevherlerini ~alıp gitti, çocuğum ... Ne yapayım! ... 

Hizmetçi filhakika; kendisinin ile bo. Size bu şikayetimden tabii bir ıey 
ğazmı kesmiş, fakat Olecek kadar teh. çıkmaz. Fakat içim yandığı için baş. 
Iikeli bir yara açmamıştı. 

Bu suretle dkisi: ae bir ba*as.m,m hü 
cumuna :uğramI§ gibi görilnüyordu. 

Fakat hizmetçi kız, bilahara suçunu 
itiraf etti. 1htiyar ikadm aldığı yara. 
nm tesirilo ölmüştil .. Netice malum .. 

!Katlller baza.:ı, kadm tanıdıklarını 
k'endi cinaytlerine alet olarak :kulla. 
nıyorla.r, Bir defa Amerikada bir ecza
cı, imal ettiği zehirlerle bir kaç kişiyi 
öldUnnek gibi delice bir hırsa kapıl.' 
mıştı. Rulof adındaki bu cezacı, cvve. 
ıa yaptığı zehirleri kansı üzerinde tec. 
rübe etmek ~tedi. Fakat karısı pek ih. 
tiyatlı idi. 

O kadar ihtiyatlı idi ki. kocası:ıın 
bütün hareketlerini göz altında bulun. 
tluruyordu. 

Büniln birinde kocası:ım kadın tanı_ 
dıklarmdan birinin, eczaneden çıktığı. 
nı gördU. Kadının elinde bir şişe var. 
dr. 

Eczacının karısı bu kadı:ıı derhal 
Öurdurdu. Elinde ne olduğunu sordu: 

- Mide ağrısı için ilaç .. 

- Mide ağrısı için ilaç mı? Hele bir 
ıbakayım .. 

Eczacı karısı şişeyi aldığı gibi der. 
hal yere çaldı. Zira bunlll'\ içerisindeki 
zchiri çok iyi tanıyordu. 

Fakat knrısmın haberi olmaksızın, 

vurdum. 
Çocuklarımın her halde evlerini tah

ripedeceklerini düşünerek kiralamıyor· 
Iar. Eğer fabrikalarımız, işçiler için kü
çük evler, hatta barakalar yapsalar, 
Benim gibi vatandaşlar parasiyle şu • 
nun bunun kapılarına gidip yalvarmaz
lar. Doğru değil mi? 

iki rakip kavga ettiler 
Beyoğlunda Elma dağında 96 nu.. 

mnradn oturan Hüsnü ile Kadıköyün.. 
de rıhtım boyunda oturan seyyar sa
tıcı Recep, Beyoğlunda Mis sokağında 
kahveci Hüsnünün kız kardeşini sev -
mcktedirler. 

Bundan bir müddet evvel iki sevdalı 
da ayn ayrı kahveci Hüsnüye mürn.ca. 
at ederek kız kardeşile evlenmek iste. 
mişlerdir. Kahveci Hüsnü her ikis!nc 
de vaziyeti anlatmış '\'e .kız kardeşini 
hangisiyle evlendireceğini karnrlaştır. 
madığım söylemiştir. 

Kahveci Hüsnü münakaşayı bastır. 
ma.k istcmi§Se de, taliplerden HüsnU 
birdenbire bıçağını çekerek Recebin U. 
zerine atılmıtı Ye rastgele saplamağa 
başlamıştır. 

Etraf tan yetl~Uinceye kadar Recep 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya. 
ralanmış ve tedavi altına alımµıştır. 
Hüsnü de yakalanmıştır. 
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Bu sırada kötü bir katran ve zift 
kokusu ortahğı doldurdu 

Asker g·tlikçe çoğahyor, yarıçıplak halk dışarıya 
.fırlayan halk sokakları dolduru~ordu ... 
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Diyerek yayı bıraktı. Gökbota an
cak eğileblldJ ve ok çelikten tolıaıı
na çarparak yukarı fırladı, duvara 
saplandı . Onun arkasında olan asker: 

- Öyle atılmaz, böyle atılır! 

Dedi ve yayını gerdi. Avını vura
mayan Firuz kayboldu. Fakat onun 
yerinde çok eımer ve ince boylu bir 
adam görUndU. Onu hiç blrl tanıma. 
yordu. Belki Artabannıo kölelerinden 
biri olacaktı. Adamcatıı yayını ger-

meye vakit bulmadan tam kalbine 
saplanan blr okla yere serlldf. 

Olllntln Uıtllne basarak geçtiler. 
Bir mer4lnn b141nda lrl yarı lkl Ha
beş k~eıl unn lran kılıçlarını ger• 
çekten ustaca kullanıyorlardı. Arta. 
banla Firuz merdivenin en Ust basa
mağında kayboldular ve arnl zaman
da kapak kapandı. 

Salonun uç tarafından blrfıl balt
ra batıra yaklaşıyordu: 

'Allah F ranaa mı? 
Şeytan Alman mı? 

l 
- Ne var orada? Ne olu7orT Firuz! 

Artabanr 

Münaka§aaıntlan Sonra! 

Isa Yahudi değil, 
Ari ırkıodanmış! 

Bundan birkaç aene evvel bir Alman 
muharriri "Allah Franuz mıdır;,, diye 
bir kitap çıkannııtı. Buna da bir Fran. 
1U muharriri "Şeytan Alman mıdır?,, 
diye cevap vermifti. 

Bugün da İllllDln Yahudi mi, yoksa 
Praıım mı( 1) olduiu münabp edili· 
yor. ll'alrat, "Allah Franm: mı, Alman 
mı1,, derlerken pb ediyorlardı. laa
nın aılı mUnakqa edilirken it daha 
ddcll tutuluyor. 
İlamn Yahudi olmaıı her .zaman bir_ 

~oldarmm elinde aillh olarak kullanıl
mq ve ildde birde ileri aihiilmtif bir 
te)'dL Jılesıll, Yahudl uhndan olan 
me,hur ıncmz .,.peklli Düıraell bak. 
kında bfr fıkra anJatırları 

Avam kamarumda ban mebuılar 

baıvekile fiddetli hücumlarda bulunu· 
yorJar. içlerinden bfrl de DiaraeHye: 

- Yüudil dl7e 1ıalttzyor. 
O zaman. Viktorya devrinde 1ngfl· 

ttmıla blitUn tiyuetine hAklm olmuı 
olan baıvekiJ, ıgayet aükQnetle cevap 
veriyor: 
- - Sizin Allahmız gibi 1 

Yahudi ırkının apğı ıörüldilfil, en 
yüksek ırk olarak art ır'km kabul edil
diği bazı memleketlerde buıün Iunın 
aslı da efkinumumiyeyi iıgal etmek.. 
tedir. 

Fakat, tıanın aalı bu meselelerin he
nüz ortaya çıkmadığı senelerde de tet· 
kik edilmit ve birçok bilginleri metgul 
etıniıtir. Bugün, ıeçen aann me,ıtur 
Pranıız mGtefe'kldr ve muharrirlerin. 
den Pier Lui'nin tanm ad ırktan ol
dufunu ileri eUren bir eseri olduğu 
llltJclana çıkanbmftır. 

Kitap halinde baıılma.nuı ve el yaz
ması olarak bulunan bu eserinde Pier 

Lui isacm ad ırktan ıeldiğini iabata 
çalıpıaktadır. 

Pier Lui banın aami (Yahudi ırkın· 
dan) değil, ad olduğunu evvell bir iki 
satırlık bir cümlesiyle iddia etmlfti. O 
.zaman bu iddia bllyiilr akiller a,andıt
auı n itirular y\lbelmifti. Balan 
bir arada ortaya koyan da Jorj Jılon. 
tor,ay oimuıtu. Pier Lui de buna ce.
vap vermif, fakat bl\yik 1ıir mlnüa· 
pya cfrmek latemiyerelr, phat Jamu.. 
tini Jorj Montoe6y'e yaıdılı bir mek· 
tupta izah etmlıti. Buıln, el )'Ulll ha. 
linde bhmf olan eser, itte bu melıtup 
tur. 
Pi~ Lul'nin nuaıi,..ı fU: Galileli

leı: (hama mensup olclulu bvim) çolı: 
eski blr ırlı: olan Keltlmlcn ct1me bk 
Jddur,.,. ,ıne onlar pw, -,.bucılar 
tarafından,, l1nat ~· 

GaJilelleda lhtt na""8n oJıtuJdarı. 
nr nasıl fabat edebiliriz? 

Pier Luinin bmada daJUdılı delil 
ban eaJd eserlerdir. GalileWerln eser
lerinde g6riileA bazı ipretler vv4u' ki 
Keltlerin enrlerinde de ~. 
Sonra, Galileliler.i giateren buı he7kel 
ve kabartma resimlerin de Romalıların 
Gallileri g6ateren teaimleriıı~ bennıMk 
tedir. 

Sonra, Romalılann Keltlerin ırk il
mi olan Ga1 lı:ellmesiııden alarak, onla
ra "'Galll,. derlerdi ki Latincede bu Jre. 
lime "Horozlar., mlnuına relir. Roma 
hlar bu iami onlara pek halrtu olarak 
da vermemitlerdi ve benzetmelerinde 
isabet etmiılerdi. Çilnkü GolJUler par. 
lak sarı saçlı insanlardı. 

:Mukaddes kitapta ismi geçen batlı· 
ca Uç phıiyet: t.a, Muyem ve Marya 
Madlen de san ıaçh idiler. Halbuki 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Çewlre111 Hal&lu Sla.. Ceqia - t8 --· 
- Sana bir iki gün için .. Çurmançi

ya,, ya gitmeni rica etmiıtim. Gitme. 
din. 

- B"&J kadar ııarar ettiğinizi bilaey. 
diın, ıfderdlm. Yamı yola çıkarım. 

- Yok canım aiu yapma. .. Bir ca
... cibi ne yaputmn römıek için ıit
medin. 

İhtiyar, artık kendini zaptedemiy.
clu. lllri, bütün huyamluiumı udırmıf, 
ortaya döbnqtU. 

- NiSJn bayle fena fena bakıyorıun? 
Cialeria bana "ifrenç urhQI f., diyor 
pbl .. Nefret ve itimataulıkla dqfdolu 
bu gader •.• Halbuki Aliyopnuı balct-
1 .. rı r.e aydmhktul .•• O, benden iğren 
ır AUJ'Ofl, tnnı leVlllekten aa-
Jr 

Al ş,, çetin bir ıeale: 

- ~· r fo~ime katp hak•ub'k ctıııe. 
Onu sc., psiz incitiyorsun t 

Dedi. 
- P.oJd ly!e olawı ... Aman yara~ 

ne bar da bap ainyor. Ivan bldır 

ıu 'konyak titeaini caıum. Kaç oldıt tay 
lUyorum_ 

Flyodor bwılan eöyledikten Ktıra, 
dütilnceye daldı. Ama çllek.lr bir ,U· 
lUmıeyitie : 

- tvan benim ıibi sav.ılı bir ihtiya. 
nn ıöylenitJerine ıüceume l Beni HV· 

miyorsun. Hem niçin aencebin? Yal· 
ıu.ı darılma, yeter. Çormançiyan elde. 
cekain. Orada benJm çoktanbeıi eö• dik 
tiğlın bir ku var. Henib yalnayak dola 
pn bir kızcağız. Pa'buçıuslufu ukıh 
ıeni tibindlrmffin... Bunlann içinde 
ben öyle körpel.rini biHrim 1ri birer in
ci taneıidirler. 

De.:li ve k~ndi elini öptU. Birdenbire 
canlanmıı, aymJJtı. 

- Ah yaYrUlanm, ah benim kUçUk 
dom:ızlarım. .. Diye devam etti ... Ben, 
örmü::nde hiç bir kadını çirkin b l:r.a
dııiı. Benim düaturum iıte budw. An. 
lıyor mutunua? .. Hayır ö.CU 8? .. An· 
la amu-.aı. ... St.hl damuı.ru..ia bil 
el ğil •üt akıyoc aiti .. ...... . 
b..Jl

1

&l'JftW lanp ·~ p'amıdmız, 

Kubad GGkbofanın kolunu tuttu: 
- Bu, Erdılrln sesidir! 
- Onu hemen 7akala? 
Bu ınrada kötll bir katran ve bes 

kokusu ortalılı doldurdu. Yukarıdan 
çatırdılar duruluyor; tahta aralık· 
laru~dan duman ve alev g6rtınUyor
du. 

Gökbofa: 
- Yangın çıkardılar! 

Dire homurdandı. K'1t11kle mer
dlveıı batını aotmnak l~n arkadqla
rını Uert sUrecek oldu, fakat tahta 
kapak ortasından )'anldı, aşalıya a. 
tefler ve kızgın kllller cto!du. Gerl 
çek1Ime1e mecbur oldular. 

Kubad Erdılrlt beraber geldi. A
C!amcatıı don rnmlekle zıp zıp ıfpla-
7or: 

- Bu J'&rıD. Kisra olacaltm. Bıra
kın, 7oksat . 

D17e basan çıkıt17or1 bazan 4a yal-
Tan7ordu. • 

Xu'ba4 oaa blr tokat attı: 
- Kisra oJ411tan saman ona göre 

muamele 7apam~ Şimdi uılu clur! 
7okat o kaclar nrt gelmlıtl ki Brd

•frln gözleri 40n4!tı ve bir daha afzı
n.ı aomad~ Sadece ara sıra: 

- :am•• .,.J&Ot,bıaut. 
Dfre- mınlc!an17ordu. Kubac! çıluş-

tı: 

- HUktımdara götttreceflı. Onun 
ne 79paeatnn bilmem. Fakat her teY1 
ctMCtotr. 181lenen ıana bir ıarar pl 
me:receflnl ıanınm. 

Götltofa Uıt kata çıkan batka 
merdiven aradı n arattı: J'Oktu. 'A.
ptıclan çıJrı!amı)'&eafı gibi 711karı
dan qatı1a 4a lnllemezdl. O halele 
Artabanla l'lnına ea711" ca11r 7ana-

Yahudiler aalında ıiyah uçhdırlar. 
Pier Luiniıı tezi bir babna dofru 

kabul edilebilir. Bu ıuretle hanıtı ade 
ı;ahudi aalmdaıı delil, ad ll'kmdan ol. 
dutu "iabat,, edilmiı olaaıakla kalmıyor, 
•JDl umanda !la bu&Unktt Franmla· 
nn ırkından olduğu da «taya atzlmıf 
oluyor ... 

re er m, ne 
aut bir tadı, ııir huıuıt les.ıeti vardır. 
Ama, bu tach bulmak, kqfetmek ı•rek. 
Bu, ayn bir mesiyet, bqka bir istidat· 
tır. lhtiyarlamıı kızlar da bile &yte a. 
tttU terler vardır ld, iman ıecılan bu 
kadar zaman kenan!a bıra;'bıılara, far
ketıııedea ibtlpr1ıtanlara !&netler ede 
eell cellyor. 

Böyle bir kın taJirtmak lbtmdır. Na 
ııl elde edilir bilir~? •• Ona. ktn 
disi cibi bir zavallıya lpk okuyan bir 
adam gibi cörUnmeli. Hi.zm.etçi kızlar 
meseli ... Bult kadınlar da ayledlr. Me 
ıelA, AUyop, senin rahmetli aMeni 
ben. gok kereler hayretlete dUıllnnUf.. 
tüm ... Umn nıUddet onu okp)'lllardan 
mahr1UD ettikten aoııra; bir Ji1n an•ı
zırı. 8nUııde eiilir, ayaklarını öperdim. 

O, cıdıklamr, ince, mık, • inirli ve kah 
lcahalarla ciilercli. Ertesi cWı de .. br 
nöbetler ballardı .. 

Biyye La\'İÜi iaminde, ıtiffl, ıen
ıin bir adam 'bize ıdr aı'k ıelir ve karı. 
ma kur yapardı. Bir ciln bir mUnaka
p neticetlnde beni, oaun yanında to. 
katladı. O kadar aeu:.ı, yumupk olan 
bu b.dm birdenbire kaplan ke.Udi. Be
ni d8'9'9Cek ıandım. Avuı çrlctıp 'kadar 
batırarak: "Dayak ~·· Beni ona 
tatmak mı ktiyonun? ... Çabuk kot.onu 
dllelloya çatır, nruı... Banu yapma· 
elan acssom· ~t,. chdi. Onu ehp 
Wlltt}'t ...,.Um. Ofttan)ar. diye_ 

catına ıttphe 1oktu. Yeter kl Jen
cerelerln. birinden n7a damıtan 1&r
karak bahce1e lnmNhılert 

Gökbola gltUkce btı7tı7e11 ·yerer. 
yer tavanı çOkerten ateıten uaklq
tı. Hep beraber bahçe7e cıktıklan H· 

ıuan sokaktan askerlerin ve evlerin
den tırlayan, damıara ve pencenle-ı 

re u,u,en balımı ıeslerl d11111ıu10r· 
du: 

Atet batla4ıtı ıır&cla nfSbetcller 
!>11.nun farkmda olmadıklan lçln hep 
eTln kapılarmı snzeUe7orlardı. Bt
raftan da halt ve uker henttı top
lanmamıılardı. Bu ıırada Artabaıun 
eYI ile ona 7akuı olan evla oatıJarı 
aruına uzun ve ıentı blr kalu uza.
tılcllfıııı, blrkao kfıhdn onun Uıttın
tlen 7Urll7erek tomı• eve geçtlklerl
nl ldmıe görmemlftl. Onlar geçUk
ten aonra 79re atılan kalu ı.tı::t11k bir 
gtlrllttl oıkann11. taka\ bundan da 
bir ıe:v anlayamamıtıardı. 

Atıker &ittikçe ~lal17or, çotu ya. 
n oı;ıat cbşarı fırla7aıı halk sokak
ları gftUkçe do1411ru7ordu. Behram
le Behmen de yangm J'edae celmlt
lerdl. GOkbofa onlara 'kmaea her 
ıcrı anlatır. ET 7anıp tıı Oluca71. 
kadar H1fe411meslnl lıtedl. B11 )ı .. 
rada :ya can acnf7le kendllerbd 4-
n atarak yakalanacaklar, 7alı11t ca-
7ırcam 1anacaklarch. Her lkialnlıı4• 
neticesi bir demekti. 

Bu sırda hiç bir ıebep 701tkuı lkhı
cl eYln de tatuttutu gOrlllcltL Onun 
duvarlanna ve ballceeln• ka4ar IO· 

kulan halk ve asker aramı4a •tr kar. 
gaşalık oldu ve bfrlbfrlnf çltnererek 
kaçtılar. Bau açıkgözler de 1alma 
ıc::n içeri daldılar. G6kbofa hayreti· 
n1 acrıa vurunca Behram: 

- Blr ltıcılcım ııçramıttır! 
Dl1'9 battaa savdı. BeJamea me

ktıertn kurtarılman l~ln emirler ver. 
dl. nırnz ıonra gelen ıablt: 

- t~ertde kimse )'Ok. Sahipleri bi
raz önce c;ıkmqlar. Tatmaeılan u
zak!:ı~tırclık. XurtlCnlan bazı •t1A71 
da muhafaza altma aldık. 

Dedi. 
Yangın sabah sUnee dolup da ,, .. 

pe7cc 1Uksellnceye kadar ıQrc!G. ı. 

kinci evden kurtarıl111 •t1ayl arayan 
ve trteı7en olmadı. Sol'up ıoruotur .. 
dular. Evde bir senedeııberl ~Urazlı 
ikl kadınla bir erkettn oturdulu. 
\\azan bir mutun oraya girip cıktıfı, 
ba,ka hiç kimse Ue konuımadıkları 
anlaşıldı. Gökbofa bu m.erakh .,.. 
esrarlı malQmat Uzerlnde iıtemekıl· 
zfn duruyor ve •Upheleu.tyordu. ÇUn· 
tt1 Artabanla Flruıuıı 1anan H4•• 
tıktıklarını rörmedllt ve yıkıntıları 

Hıç tc el'İfff etm 
bir kere, o da iyilik obun .di70 onu Us
ınüıtilm. Tatuz blc- dindarhp .arclı. 
Bir a'kfam taptıiı putlara tilktirertk: 

- 1ıte lwika1ı bir ndık .ııdıtın 
mukaddesatın ne miakin bir .., oJdu· 
jun.u gör. Bana hiç bir cen '99femiye. 
cekJ 

Dedim. Fakat o, ŞyJe 1:ıir UI• südi 
ki, içimden: 

- Beni dmcelt plilıal 

Dedinı. Birdenbire dut4u. Saptan ke 
111d{ ve kukan olarak yer• dOftü. .. A
liyoia. .. Altyop ... Ne oluy«ıun yav· 
rwnr ... 

ihtiyar, ıaaınıuı. tdiıtaamııtı. AA. 
nesinden bahacdilmeie batlualı1*i A· 
liyoıanuı yUıU peı-de perde totu,ol'd\I. 
Anmın kıplmausı keailcli. Sonra tek. 
rar ıuardı. Gölleti patladı, dudakları 
titredi. Babuı, tıpkı bpkı.asa pneti· 
nin ıöaterdili lru Datl•r»t&J• udar 
hiç bir ftYin farkına VlmtamJttı. 8•· 
liıce muadan kalkan AliJop, ulrak 
anneli aibi iateri nöbeti ilt titHJW•k 
ailamaia baflanuıtı. 

- Iva::ıl ivan çabuk aul la ,.et.it-
tir 1 Tıpkı annninin haller YU lbıe 
aerpmek isin al ft'la " doldm 

ı,an ffkcU blr ....... 

da ı1ıce arattıtı llalde ölWelerlne 
le rutıayamanuştı. O halde 1'un 
ne oldular? Şirazlı erketin ~ tt ıı ı 

ki 1k1 kadm acaba ıerçekten i k ı 
clın mıydıf Artabanla Firuz 1 ı t 

kadınların Grtttye bttrtınmele ı ııı 

istifade ederek kaçmqlarclı. 
Bununla beraber Jıtıktlmcl:ır• 

kendisine karşı hazırlanaa llaae 
meydana çıkarılması hlo fllphtsl• 
yUk bir kazançtı. Hele Jl:rrdeflı in 
geçlrllml, oımaıı, bu ihanet h ~ k 
da Jılo klmae1e bakir lmk&nı brr 
marordu. l!lıı ziyade Uz1114attı n 
ta; ona bu lmkl.nları veren feda 
ve zeki aıker Gtıranr hentls &tef 
tamamlyle evi ıarma411t ıır&4a ı 
drtı saman ooktan ölmtlt buluoı 

BJJdı. 

Gökbota Ye Behram her tarafa 
lılar kotturu7orlar; tehrln ~ap1I 

kapatlm)rorlardı. Adam gizlene 
cek olan her yer araıu7or, ~naı 
smrordu. l"ak&t iki kaeaıc bul 
ma7ordu. 

trçUnctl Yudlcer4 bunları öi 
difl zaman 1'ls'111de tam maaa 
bir aınm tehut .. ı auatm11 oıan· 
kork11 ne tantık amıact okun~ 
du. Brdetlrln nstune )1lradl: 

- Seni öldttrtmedlilm lem- f 
acıclıl1m tcl.n, detn ~ı T Aloak. 
muquz! ..• 

Onun kafasını J'Umruklayor4t 

llrdeflr elleriyle Jil•lall kapa 
- Ben istemedim ••• Artaban ı 

getirdi beni. .. Ehrimen beni 19r1J 
bindeki en derin cehennemde en 
3'11k topuzu'11& cınvıun, eter > 
~ylU;yonam ! .. 

Diye 7alvar17ordu. 
-Su! .. 
Biri 1erlere kapanarak aflay 

öteki 4G'fUJ'Ordu. 
Bu hal altını tahtta oturan ko<'a 

lmJaratorla •1nl 107clan b!r ı>ret 
7aklf!P mJJdı? 

Gökbola Yudlcerdl di rin 
pek u farkU b11lu7ordu. F .. ' t 
7apaın ki o kadar tatafatlı c ıh · e 
at1mlt olan ıu devlet Ta aaray aüa 
1""71• 4ı~clakl uter ve halk 
ıa ıttrttetı clbl ancak bl1le korkul 
lara kıymet verlyorlar4ı. 

Yeadlcercl 7orpa blr halde tah~ 
dotru 7Urlr,en llrteflrl ip.ret • 
rek: 

- Kaldınnr 

Dl7e homurdandı. Behram da K 
bada işaret etti. Kobad onu iki 
lterla 1ıoııamı4a lcleta IUilklete 
dıpn çıkarttı Ondaa eoıara JV 
ailnd• hlo klmae oau c1Jrl ctnH41. 

Hl.klmclann Götbolara oıaa t 
mat ,,. mlonettarutı IOll 4.anıMIJ 

bulıııuttu. O tadar tl ba•u Bı 
bile cok •6rme1e tı.ıraama1a b 
mJttı. Bu ıhttııe ttobQ'1 Y'uclloıtll 
bu TUrk kumandaıwu 'ftllr ıatm 
tan da çeklnmlyecek Te bıuıa !alo ti 
1e ttlraı edemt1ecektf. 

(0.... "' 
•ta )'ata .,.. 

.Jofdukluuu uautaut ,nıı,tl. 
- Nasıl ahneıa1 .• Niçin b•ta lhllıt 

y;onunl ... ö,ı. JL·· 6,.ı. ,._ ... bllf'.I 
de Uhm ..r.d• aW.~. N..ı lılnlllll 
wıutm11pm.. Bot Ilı otJum IM!iftl~· 
lık ... 

Sarlıot YI •rata bİr lilı1Utle durd 
Tam bu IU'IU IOfac1a lli44tOI tllldl 
duyuldu, ı.,. IClluü. Dlmltrl ~laf 
dü. 040 ... ilatiJ'V, ı.... ........ 
koprak, aımaıkı aanWı wı 

- BırakmaJm. .. ölıllrteckL. 
Diye bir sallık bpudı. 

_g_ 
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Tarlleslodea Bal.lıao Hlrllili tçla aJd• 

~tua kurut dü~uıur. Posta bırhAıoe ıir. 
mlJeD yerlere ayda )'elJolf beıeı .lıurut 

ıammedllir. 

'hnne u1dnu bl1dlrea mektup 91 

te&aral Qcrellnl, abuue parasının post• 
teJ• banka ile yollama Qcrelıni ldarr 
kendi Q:ıerıne 11hr. 

fiJrkt11enln heı poılo merlrt:lnde 
«URUN'o a/Jone uazılır. 

Adrel deAişllnne Ocretl U .lıuru,ıur 

!LAN OCRETLERJ 

Ticaret llAnlarıaın santim • satırı 

10ndao itibaren ılAn sayfalarında 40, iç 
sayfalarda 60 kuruş; dördtıncü sayfa
da ı, ikinci .. Qçüncude_ 2, birincide 

41 başlık yanı kesmece 5 lıradır. 
BOyük, çok devamlı, klişeli, renkli 

illa Yerenlere ayn ayrı indirmeler ya. 
pılır. Resmi tlAnların sanlim - satırı 30 
kuruştur. 

Ticari mahl11ette olmruon kürOlı 
tldnltu 

Bir defa 30, iki defası 50, flc defası 
15, dört defası 7l'> ve on defası 100 lıu
nıJlur. Oç aylık llAn verenlerin bir de
fası bedavadır. Vört satırı ge~·en llılo. 
tarın futa satırları be, kuruştan hesap 
edilir. 
Hlım•I lrapona 11ellrenltre lciJrlllı 

lldn tarlfeıl 11üıde 25 indirilir. 
KURUN hem doArudan doğruya ken 

dl idare yerinde, hem Ankara caddesın. 
de Vakıt Yurdu altında KEl\1Al.f-:UDI~ 
lRE.N UAn bürosu eliyle llAn kabul eder 

{Bilronun tele/onu: 20.'f35J. . 

RADYO 
DALGA UZUNLUGU: 
1839 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs./20 K"'I 
T • .A. P. 21,70 m. 6465 Kcs./20 Kw. 

TÜRKiYE SAATlLE 
25-12-938 - 31-12-938 - llaf talık prooram 

No. 5 

Bu yılın kışlık ekim işleri 
zamanında yapıldı 

------, ...... 
Yağmurdan 
lslanan adam 

Niyazinin Arabasına Binince 
Parasını Çaldı 

Şehrimizde garip bir yankesicilik 
vakaaı olmuştur. 

Beykoz civarında Cumhuriyet köyün 
de oturan Niyazi havalar büsbütün bo. 
zulmadan evine lizım olan zahireyi al
mak is~emiş ve havanın oldukça soğuk 
ve yağmurlu olmasına rağmen yola 
çıkmıştır. 

Niyazi Van:k5ye yaklatırken yolun 
bir tarafında bir yıkık evin duvan aJ· 
tında yağmurdan fena halde ıslanan bir 
adamın kendisine bir taknn iprctler 
yapt ğını görünce arabaSiru durdur. 
t 
muştur. Meçhul adam: 

- Ağabey ttsküdarda oturan annem 
çok hastalanmış, hemen gitmem l!zım, 
araba veyahut otomobil tutnııya değil, 
sigara almıya bile param yok. Eğer tta 
küdara gidiyorsan ne olur beni de ara· 
bana al, demiıtir. 

Çok merhametli olan Niyazi meçhul 
adamı arabasına almıt ve adamı yağ
murdan muhafaza i~in kendi üzerinde 
bulunan muıambanın bir kxsmını da ü. 
zerine örtükten sonra yoluna devam et 
miştir. 

Meçhul adam, Us'küdar iskelesine gel 
diği zaman Niyazinin elini öpmÜ§ ve 
0 Allah senden razı olsun, bu iyiliği hiç 
bir zaman unutmam,. diyerek araba
dan inip gitmiştir. 

Niyazi zahireciye giderek zahirf'yi 
almış hesabı vermek üzere elini cebi
ne atıp da içinde 30 lira bulunan ciız. 
danının yerinde yeller esmekte oldu
ğunu görünce beyninden vurulmup 
dan.mut " dulu bnk'oJda almrfm. 

!atanbul tarafına ıeçmek ilsere lJı:en 
vapur iskelesinde yablanaıı ve ismi 
Rasim oğlu MUnip olduğu anlqılan bu 
adam suçunu itiraf etıniıtir. Mllnibin 
üzerinde ya1nıs bir bilet parası noksan 
olarak bulunan Niyazinln paraaı kendi
sine iade, auçlu adliyeye verilmiıtir. 

Opera oe ıen/onl ko111erlerl: 
4. Pral l i .. Buse" (Smetana) 
4.10 Hilversum 2: Balı. Şubert 
8.15 Lelpzlg: Çaykovsldnln 5 ncl senfo. 

nlsf 
9,15 Berlln (uzun d.): "Hansel lle Gre

tel,. (Bamperdtnot) 
•• ti koloQa: ........... Vlbbel. (Lothu 

10 Turlno ,.....,..: NJfatbetJt., (Verdi) 
lO,IO Ltl: Remi_.,.. 
0. llmdl:hl: 
1 Haaabart (K-.ın, plJno); 
UI Parla P'JT. (Ol'I); 10 Roma ll'Uhu 

(hman); tt,IO Bresi.,.; 
ı ı~o f..oıidra <K.> 
Hafif maalld N opaetla-: 
2.36 Brabeı; 4 Kolandborı: 
6 Berlln <uzun dalp); 8 Milnlh (halk 

mullklsl); 8 VaJ10va (operet); 
8.S BOl."l"ef; 9. lstokbolm (Lebadln "Gl· 

11ditta.. OPeretl); ı,ıo Frankfurtı 
Cl. Strımn11J1 "Çl,qene Barona. 
opereti); l,to ltonlssberı: (Leba,. 
na ... Sen bul.. ......U); 10,46 ı.. 

tfçre istasyona (Kar Preneell): ıt Blrrok 
Alman btu70D1.n_ (llaftf maslkf). 

Bazı yerlerde yağmura -eu_s_e-nenın-.-.-.k-On_A_yın_d_a 
ihtiyaç var 1 Türk - Alman ticaretı 

tkincitepin 1 !>38 ayı yurtta, bazı dar 
çevreler istisna edilecek olursa, ziraat 
bakımından çok müsait geçmiı bulun
maktadır. Bilhassa ay içinde yağmurla 
rm uygun aralı'kh ve miktar itibariyle 
ihtiyacı karı layabilecek miktarda olu
ıu, geçen ay içindi! kuruya ekilmit olan 
tohumlann intapna yardım etmekle be 
raber toprağa daimi surette tav temin 
etmek suretiyle de silnne ve ekim itle.. 
rinin hararetle devamım milmldln lal
mııtır. 

Geçen ay içinde toprak tavmm Jdfa· 
yetsizliği yüzünder. geci'ktirilmit olan 
ekim ayın baıındanberi müsait giden 
havalar yüzünden yapılabilmit ve ban 
dar çevreler ihmal edildiği halde ekim 
itlerine devam edilmiıtir. 

Netice itibariyle: geçen EylQl ve Bi. 
rincitefrin aylarının gayri müsait hava 
prtlarına rağmen bu tkinciteırin ayı
nın uygun ve mUsait geçmiı bulunma. 
ıı yüzünden; bu yılın kııltk ekim itleri 
normal prtlar dahilinde ve zamanmda 
yapılmıı bulunmaktadır. 

Bu sebeple kıtlık mezruat ıüratle 
neıvünema bularak, kıp kuvvetli ve 
mukavemetli olarak girmiı bulunmak
tadırlar. 

Yalnız; Trakyanın İstanbul çevresiy 
le Orta Anadolunun cenubunda tapar· 
ta ve şarkında Kırşehir çevrelerinde 
mezruatm neşvüneması ve kıtlık eki
min devamı için yağışa ihtiyaç hkso. 
lunmaktadır. Bu çevrelerde hububatın 
neşvüneması durgunlaşmış ve ekim iı-
lerine devam edilememiştir. 

Yalnız Kırıehir çevresinde fazla ge
çikilmemek için tohumun kuruya atıl 
muı zarur~ti brpmda blınımıtır. 

Önilmilzde'ld ilkkAnun ayının blrind 
yansında vukubulacak yağıılar (Don 
tehlikesi mevcut olmadığı tal:dirde) bu 
çevrelerdeki ziraat işlerinin de bir an 
evvel ikmaline devam edilecektir. 

Diğer bölge ve çevreler.de vaziyet, 
memnuniyete g.ayan bir durumda .clup 
yalmz cenup doğusunun Diyarbakır 
havalisinde fazla yağışlar yüzünden e· 
kim itleri durmuı bulunmaktadır. 

Alman istatistiklerine göre, 1938 yı
lının ilk 10 ayı içinde Tilrk • Alman 
ticareti, bir yıl anceaine nisbetle itha· 
lit ve ihracat bakımından muhtelif su
rette inldpf etıniıtir. &öyle Jı:i, Alman. 
yanın Türkiyeden ithalatı u olmUf, 
buna mukabil ihracatı mUhim nisbette 
fazla bulunmuıtur. 

Almanyanm Tilrldyeden ithal&tı bu 
yıl 76,6 milyon mark yapDU)tır. 1937 
yılının ilk 10 ayı içindeki ltha11t iae 
87 ,6 milyon Mark tutmuıtu. Buna ıö· 
re, itha.lit yılın ilk 10 ayı itıöariyle ge. 
çen seneye niıbetle 11 milyon Mark 
azatmııtır. 

Almanyaıun TUTkiyeye ihracatı ise 
bu yıl 128,4 milyon Mark yapımgtır. 
Almanyaıun 1937 yı1mın ilk 10 ayı i
çinde TUrJı:iyeye ihracatı 80.3 milyon 
Mark idi. §u halde ihracat 48,1 milyon 
Mark fula olmut. yani yüzde 50 den 
ziyade artmııtır. 

10 yıllık netice gözönüne alınarak, 
umum yıl ticareti hakkında timdiden 
denebilir ki, 1938 de Almanyamn Tilr
Jdyeden umum ithalatı takriben ıoo 
milyon Mark ve Tilrkiyeye umum lh. 
racatı ise takriben 150 milyon Mark 
yapacaktır. 

Bu hesapla 1938 yıluıdald genel 
Türk - Alınan ticareti - Almanya tktı 
sat Nazırının memleketimizi ziyareti 
esnasında söylediği veçhile - 50 mil 
yon Mark tutacaktır. 

Poıısta 

IAKA YAPARLARKBH - BeJOI· 
!unda oturma Aııdoa, hak admda bir 
arkadap ile pb1apr'ken elindeki bıçak 
bağın sol bacalma aaplanarak yarala. 
mıştrr. bak hutabaneye kaldmlmıştır. 

VtNClN HALATI KOPUNCA -

Bqiktqta Çırafan aarayı önünde de· 
mirli bulunan Xalkavan zadelerin Tepe 
vapurunda çahpn Cideli Salih vapurun 
vinçinde çalıırrken halatm kopmasile 
vapurwı yanında bulunan candalm içi. 
ne dilfmüı ve bqmdan yaralanmııtır. 

Kurban Bayramına Hazırlık Salih Beyoilu hutaneaine b.ldmlarak 
Hava Kurumu, &ıllmO.deJd Kurban tcdlwi altma alnmuttar. 

bayrammc1a deri ve lıap.Jt topJnl& CAM JCURTARA!fA YOL VBRIR· 
itini dlllaa llltlıamk Wr ....,_ J&pmak KEN - aeı nmnnh Wr bm,_ Sa
" Karam meafadlala sl,.a aırw- raçhanebqmdan ~ arbam 
1111a meydan Yermemek ISla tfmdlden I dan ıelmekt• otan ca kurtaran otomo-
tertibat aJmafa baf1amıttır.. blJhıe yoı ftl'IDek için manevra yapar-

0 ;;;: ken Tlhlln adında birinin nine ~ 

Kaynar Su ile Haılanch rak hama utratımttır. 
Ortaırayde otura{l Semiha adında bir SBKIZ llBTRBDEN DOŞOP 

kadın maltızda au kaynatırken kazaen YARALANDILAR - Betiktatta Çı.. 
tencere devrilmJt ve kaynar su bacak- ratan ara,mda Jenl yapdmakta olan 
1anna d61dllerelı: ıfena halde hqJ•nq teker fabrlkumda çaJıpıı U*6darh 
t1L Nuff ile Vaqel adında i.1d ilÇl 8 met-

lemiha Be:yotlu belediye Mıtabane.. re yUbektül fable lserinde Çlhpr. 
alne blditrJarat tedavi lllDlia 'hn""'I"' lılfWn •flall1•, Hulf seealıM!ea ft 

tır. .. ...... ·--.. dcuffnla ... 

Gl.örünen 
Okunan 

s~v•ene 

Denizin dibindeki 
çapalar 

Z AMAN, zaman, limanın ve Ha 
licin temizleneceğinden ve b 

ralarda yatan enkazın çıkanlacağın 
bahsedilmektedir. Bir zamanda Haliç 
te batan vapurların eukazmın çrkarıla 
rak Karabük demir fabrikHmda kul 
lanılacagı yazılmış, hatta bu huıuı 
faaliyete geçildiği de ilave olunmuıt 
Bu İ!ıl devam ediyor mu, bilmem? Fa 
kat limanın temizleme işine batlan 
dığı meydanda. f pn bu sahada ba 
vapur olmamasından dolayı daha kola 
lıkla baJ&rılabileceği pek tabit. Bu 
rağmen Jı:üçUk engeller vesaitin bar 
keti üzerinde çok müessir clma'ktadrr. 

Köprilden geçenler, Sirkeciden hareke 
eden vapurlardan birçoğunun bat tara 
fmdan kuvetli istim saldıktan halde ça 
pa il.zerinde ve orta yerde döndükleri 
ni, ileri, geri manevralar yaparak 
çWıc vesaitin seyriıeferini işkat eyledi 
terini görmüşlerdir. Ben bunu, 
sulara ve kuvvetli akıntılara vennekt 
ve bptanlan ter d<Sker bir halde ı&re 
rek acımakta idim. Ahiren bmire ıf 
den bfr arkadattan aldığım mektupta 

"Vapurumuzun demiri Sirkeci açı~ 
Jarında eski bir pmandırarun demirin 
takılmasaydı ve bunu kurtarmak içi 
bir hayli vakit kaybetmeseydik ... ,, sa 
tırlannı okuyunca, limantq orta yerin 
de gemilerin bat taraflarından kuvve 
li istim salmalarına rağmen demir ü.z 
rinde dönmelerinin sebebini öğrenmf 
oldum. 

Denizin dibinde senelerdenberi ya 
tan ve ıenelerdir, Sirkeciden kal 
vapurları mlitkülita sokan bu eski 
p;ı.ları çıkarmak ve o aahayı temule 
mek, Haliçte yapılacak olan ve yapıl 
makta bulunan temizleme itlerine! 
hem kolay, hem daha acildir lanms. 

KEF 

ŞEHRIMtZDEKt tTALYAN TABl
JYETtNDEKt YAHUDiLER 

ltalyada yeni ırk kanunlan dola 
le yahudiler aleyhinde tedbir alın.ırk 
ltaıya haricin.de ya11yan İtalyan te 
amdan yahudilerin ellerin.den puapo 
lannın alınacağı yolunda bir takım 
yialar çıkmıı. bu meyanda tebrimizd 
bulunan 900 kadar İtalyan tebaası ya 
hudi büyük bir tellıa dütmiiflerdL 

Ba gibiler bak'landa ttalyanm 
kiye elçiliğine talimat gelmiıtir. Bu 
liaıata &öre ıchrimlzdeii ıt.ı,_ 
uı Yducfller ltaIJD tabilyedncle 
Juaklar n \'Ulyet:ledncle het1lanal 
cleilliJrllk olmıJacaktlr. 

teUf )'ll'lerlnclen alır aurette YlftiJD.4 
mqlardır. 

Her lkl yaralı hMtalaane1• lraMlllftl.I 
llUflardır. Zabıta tarafıDmn ...... 
bath""•ıbr. 



Orta Anadolu illerinden 

Konya 
Konya sanat bakımından en değerli 

şehırdir. Son yapılan yenilikler 
bir 

Bugün de Orta en ö-
nemli şehirler~nden biri olan Konya 
tehrini göreceğiz. 

Konya ovasr, Orta Anadolunun en 
pürüzsüz yeridir. Güneyden kuzeye 
doğru alçalır. Eskiden burası denizle 
kapalı idi. Daha sonra arz üzerinde ba. 
zı değişmeler oldu ve burası ova hali
ni aldı. 

En önemli gölil Tuzgölü adını ver
diğimiz Koçhisar gölüdür. Denizden i
tibaren yüksekliği 940 metredir. Yay. 
lanın en önemli şehri de Konyadır. 

Anadolunun tarihini incelerken Kon. 
yanın uzun zaman Selçuk Türklerine 
idare merkezi olduğunu görürüz. Bil. 
tün dünyayı cesaret ve haşarılığı ile 
titreten Selçuk devleti, burasını kendi
ne uzun zaman idare merkezi yapmış
tır. 

Bugün buralarda yaptığımız kazılar 
ve burada bulunan eserler bize Sel
çukiler hakkında en değerli bilgileri 
verdiği gibi medeniyette de ne kadar 
ileri gittiklerini göstermektedir. Cum
huriyetin ilanından itibaren Konya büs 
bütün ilerlemeye başlamış ve birçck 
başarılar göstermiştir. 

Kültür işleri 
Konya eskidenberi bir kültür şehri 

olarak kendini tanıtmıştır. Fakat Os. 
manlı imparatorluğu devrinde bir 
medrese şeklinde gözüken basit kültür, 
Cumhuriyet devrinde tam manasiyle 
ilerlemiştir. 

Bugün Konyada 21 ilkokul, 1 lise, 
bir kız öğretmen, bir erkek orta, bir 
ıüel orta, bir Erbay orta, bir bölge sa
nat, bir akşam kız sanat okuliyle Ak. 
ıehir ve Karaman ilçelerinde de bir or
taokul kurulmuıı ayni zamanda şehir 

Tarih materyallerinden : i 

ve köylerde okuma odaları yapılmıştır. 

Eski eserler 
Kenya sanat eserleriyle dolu zengin 

bir memlekettir. Bilhasra yeni kurulan 
Eski eserler müzesinin için.deki eserler 
çok değerlidir. Ayrıca şehrin muhtelif 
semtlerinde yüksek tarih değerini taşı. 
yan eserler de vardır, 

Konyada tarım 
Eskiden pek iptida bir şekilde yapı· 

lan tarım işleri Cumhuriyetin ilanından 
itibaren ilerlemeye başlamış ve köylü. 
ye binlerce pulluk, orak makinesi ve 
diğer :ziraat aletleri verilmiştir. 

Konya çiftçilik bakımından son d e
rece ileri gitmeğe başlamıştır. Bu saha. 
larda buğday, arpa, yulaf gibi hububat 
tan başka yine haşhaş da yetiştirilmiş
tir. Bağcılığa da önem verilmiş, yeni. 
den birçok asma fidanları dikilmiştir. 

Konyayı yurdun bütün !iehirlerine 
ve limanlarına bağlayacak demiryolu 
da mevcuttur. Burada bulunan en baş
lıca büyük hat, Eskişehir, Alayun.d, Af. 
yon, Konya, Adana, hattıdır. Uzunluk 
946 kilometredir. Bu hatla Adanaya ve 
oradan Mersin limanına inilebilir. 

Türklerde medeniyet 
ve sanat 

T ürklerin anayurdu iklim şartlannın 
değişmesi yüzünden tcrketmeleri, bü -
t ün dünya medeniyetinin ilerlemesi ü. 
zerinde mühim değişmler yaptığını biz, 
son yapılan tarih araştırmaların.da bu
b&naıı eserlerle öğreniyoruz. 

Yukarda gördüğünüz eser sen yapı
lan kazılarda bulunmuş Sümer Türk
lerine ait kabartma bir sanat eseridir. 
Doğu illerinden gelerek Mezepotam. 

yaya yerleşen Sümer Türklerinin bu e
sed 5500 yıl evveline aittir. Kaldedc 
bulunmuş bakır kabartma şeklindedir. 

Resimde Sümerlerin İndigud dedik. 
leri aslan başlı bir kartal gözükmekte
dir. Kartl;n iki tarafında da birer geyik 
bulunmaktadır. Bu kabartma taşın bo
yu iki buçuk, eni de bir metreden az 
fazladır. Eserin aslı bugün İngiltere 
müzeıindedir, 

l Şiir: Sağlık konuları : 

Bebeğin 
Dansı 

Soğuk almaktan 
sakınınız! 

' Mevsimin en fena hasta lı k lannda biri de 
nezledir. Bu hastalık insana nasıl gelir? 
Kış geldiği vakit - ._ 

Bir o yana, bir bu yana 
Atlar sıçrar güzel bebek, 
Pek dnşkünüm bil ki ıana, 

Bebek demek evlat demek. 

Bir o yana bir bu yan~ 
D:.:şünmeden atıl hopla. 

: mevsimin ken
ıine mahsus has. 
talıkları başgöster

miye başlar. Grip 
en fazla kendisini 
gösterir. Nezle de
diğimiz hastalık ta 
bu hastalığın baş
langıcıdır. O hal. 
de nezle vücuda 
nasıl geliyor, nasıl 
ilerliyor. Hastalı. 

ğı önlemek ve kur 
tutmak için neler 
yapılması lazım? .. 
Bugün burada onu 
göreceğiz. 

İnsan soğuk al· 
maktan veyahut da 
daha cereyanına 

karşı durmaktan 
nezle olur. Vücu· 
dün sıcaklık düze-
ni bozulur. :ı ~ 

• 

• 

·cm gibidir yanakların 
Kirpiklerin ne de kara. 
Neşesiyle kucakların, 

Atla, sıçra, atla sıçra. 
Kan, burnun muhati (çevirik) kısmr. 

&'11N RECEP 
Kı§ geldiği vakit de mevsimin ken

disine mahsus hastalıktan baş göster. 
miye baılac. Grip en fazla kendisini gös 

Birinci sınıf köşesi : 

D •• u •• • • uu t .. 
- HAYDI ALTAN ÇABUK OL! KALKIYOR. 
- ÇAN ÇAN ÇAN .. 
- DUR DUR BEKLİYORUM. 
- TAMAM ....• 
- DOOT .. 
- ÇUH ÇUH ÇUH. 

PENCERELERDEN SARKMAK YASAK! 
- BiLETÇt GELtYOR. 
- KUZUM NEREYE GtDiYORUZ?. 
- ANKARA YA, ANKARA YA .. 
- ŞARKI SÖYLiYELlM. 
- ANKARA ŞARKISINI OLMA·Z MI ?. 
- SÖYL1YELtM. 
"ANKARA TÜRK ULU SUN, 
COŞKUN KALBi ANK~ RA. 
GÜNEŞG/B/ PARLIYOR 
GOEL RENKLi ANKARA!,, 

f tcrir. Nezle dediğimiz hastalık ta bu 
hastalığın başlangıcıdır. O halde nezle 
vücuda nasıl geliyor, nasıl ilerliyor. 
Hastalığı önlemek ve kurtulmak için 
neler yapılması lazım. Bugün burada 
onu görece~iz. 
İnsan soğuk almaktan veyahut da ha

va cereyanına karşr durmaktan nezle 
c.lur. Vücudün sıcaklık düzeni bozulur. 
Kan, burnun muhati (çevirik) kısmı. 

na saldırır. Kanın buraya saldırması ve 
oraya gelen mikroplarla savaşa başla
maSI sonunda, insan nezle olur. Kan 
burada toplanır. 

Insan vücudünün bir krsmının da 
burun olduğu unutulmamalrdır. Mik
roplar buradan içeriye girdikleri vakit 
doğrudan doğruya işe başlıyamazlar. 

Onların önüne birç"k engeller çıkar. 
Onlar bu engelleri yenmeğe çalışırlar. 
bu en geller de demin söylediğimiz gibi 
vücudu mikroplara karşı koruyan kuv· 
vetlerdir, Fena mikroplar bu kuvvetle. 
re karşı gelemeyince, ölürler. 

Ölmeden kurtulan mikroplar da bur· 
nun daha içerilerine kadar girerler. Bu 
sefer kanın beyaz kürecikleri çalışma. 
ya başlarlar. Onları öldürmeye çabalar
lar. Vücuttaki kuvvetlerin savaşa bq. 
ladıklannı biz, vücutta başlıyan hara
retten anlarız. 

Kan damarları vücuda girmek isti
ycn mikroplara hiç arkasını 'kesmeden 
beyaz kürecikleri gönderirler. Beyaz 
küreciklerin gelmesini de bumun tıkan 
masr, başın ağrrmasiyle anlarız. 

Kanın beyaz kürecikleri :uldrnnasr. 
na devam eder. Bu sefer burundan a
kıntı başlar. Bu akıntı, savaşta ölen 
mikroplarla kanın beyaz küreciklerin • 
den başka bir şey değildir. Fakat, bu 
kadar savaştan sonra da hastalık tama
miyle yenilmiş o~maz, nezle burunda 

yerleşir kalır. Ve etrafa yayılmağa baı 
lar. Nefes borusuna yerle§ir, yüz ke
miklerine dağılır. Buradan da gözlere tı 

hücum eder ve gözlerde (Konjonkti. 
vit) denilen hastalığı yapar. Kulağa gi
denler kulak rahatsızlıklarım d?ğurur. 
lar. 

Burundan akan sular geriden boğa
za akmıya başlar. Ciğer bcrularına gi
der, ses kısılır, öksürük başlar. O za. 
man hastalar ''nezle göğsüme indi,, 
derler. 

Nezle olmuş olanlar evden çıkma
malı, soğuğa karşı durmamalı, sıcak 
şeyler içmeli, istirahat etmelidir. Eğer 
bôyle }aparsa ilaca lüzum kalmadan i. 
yi olur. Bumu çok- silmemek de Jazrm· 
drr. Burnunu insan nekadar az tıilerse 
nezlesi o kadar çabuk geçer. Tabii hiç 
sılmcden de olmaz\ 



, p H 
Romanya muhteliti 
Ankarada maçı 1 - 2 kazandı 

Ankara, 25 - Dlln şehrimize gelen 
Romanyanın BUkreş muhtelit futbol 
takımı bugün "19 Mayıs,. stadyomun. 
da karşılaştığı Ankara muhtelit takı 
mını çok çetin bir m Ucadeleden sonra 
2.1 mağlftp etmiştir. 
Havanın !erin ve yağmurlu olması 

ihtlmallne rağmen, futbol meraklıla
(Devamı 9 uncuda) 

Beşiktaş kalecisinin bir kurlart§I 

Voleybol 
Beyoğlu halkevi tarafından tertip 

edilen voleybol turnuvasına dün de -
vam. edilmiştir. Alınan neticeler şun -
lardır: Birinci katagoriden Gazi Be -
den Terbiyesi, Peraya 15-3, 15-11, 
15-10, ikinci katagoriden Şişli, Bar • 
kohbays. 15-12, 157, galip gelmişler • 
dir. Üçüncü katagoride takımları ara -
smda yapılan maçlarda Sen Jorj, Kur. 
tuluşa. 15-12, 15-3, Adalar B. Kolle. 
je 15-13, 15-12, 15-10, Halıcıoğlu 
Alınan lfsesile 15-5, 15-10, 15-0, 
Sen Jorj, Adalara hükmen galip gel • 
mişlerdir. 

.... _ 

""* 
Diln7cü mii.sabakada Beşiktaşlı m1Uıacimlerin bifo kalelerini m'ildafaa için geri çclcı?diği 1>ir zıaman. 
r.a, siyah be1J<ı.z kalesin in geçirdiği bilyük bir tehlike (Bu iki resim bir aıı fa.sıla ile altı ıııııştır) 

ala tasar ay -Beşiktaş 
Heyecanlı bir maçtan sonra 

HA.kim oyolyao Ualalasaray 
2 - 2 berabere kaldılar 
bir çok fırsat kaçırdı 

Lik mUsabakalarınm en ehemmiyet. 
lilerinden biri olan Galatasaray - Be
şiktaş karşılaşması dün beş bini aşan 
bir seyirci kalabalığı önUnde Taksim 
stadında yapıldr. 

Zaman zaman fevkalade heyecanlı 

geçen bu maç - dilnkü tahmin yazmı. 

da zikrettiğim gibi - Galatasaraym 
üstünlüğü altında cereyan ettiyse de t 
sarı kırmızılılar - ilk devrede - 9üt , . 

atamamaları, -ikinci kısımsa ise- cid ' 
den şanssız olmaları yüzünden bera • 
berlikle bitti. Bu devrede Selimin dL 
rekten geri gelen sıkı şütüyle Bediimn : 
plasesi çok zayıf olmasaydı, bu iki mu 
hakkak golle Galata.saraydan sahayı 
galip olarak terkedecekti. 

bu maça iki taraf ta şu kadrolarile iş_ 
tirak ettiler : 

G<ılata.saray: Fazıl - LUtfi, Adnan 
- Ekrem, Mıısa. Celcil - Necdet, Se • 
li1n, Bedii, Eş/ ak, BilleM.t. 

Beşiktaşlılar: Mehmet Ali - Hii.s. 
nü, Faruk - Rifat, Osman, Feyzi -
Hayati. I!akkı, Sabri, Şeref, E§ref. 
Beşiktaşm başladığı müsabakanın U

çüncü dakikasında kalecinin lüzum • 
sın; bir çıkışından istifade eden Şeref 
günün ilk sayısını kaydetti. 

lan siyah beyaz akınlarına mukabil 

tık anda yedikleri bu golden bozuL 
mıyan sarı kırmızılılar derhal ileri a
tıldılar, Selimin müthiş gayretile he_ 
men Beşiktaş kalesini sardılar. Daha 
tehlikeli olmakla beraber ender yapı-ı 

Rakiplerinin sistemli oyun.una mu • " Galatasaray daha çok hücum etmekte 

yaptılar. Siyah beyazlı takımın yarısı Ha'!oom Adnan ATcmla tarafeyn kap. Bu arada kaçan yüzde yüz iki frr_ 
ka.bil Beşiktaşlrlar gelişi güzel bir maç idi. ı 

sayılan Ha.kkt, Adnan tarafından çok tan.Zarı Hakkt ve Noodet sattan sonra. 14 üncü dakikada Musa.-

iyi marke edilince hücum hattının bil- ma.sı idi. Geride Hüsnü berbat bir ener- nm attığı bir frikik cezasından topu 
tün yükü dün cidden güzel bir oyun ÇL jı timsali idi. yakalıyan Bülent takımını beraberli-
karan Şeref.in omuzlarına yüklenmişti. ğe yükseltti. Beşikta.'.;!hlar beraberliği 

- Galııtasaray takımına gelince: Git. 
Beşiktaş soliçi de bu arada yakaladıgı bozmak için çalışıyorlar, fakat çok gü-
iki fırsattan istifade etmesini bildi. Si- tıkçe düzgün futbol oynamağa başlı - zel oynıyan Adnan - Lutfi hattını bir 

yan sarı kırmızılıları dün de - kaleci yah beya-ı muavin hattı vasat bir oyun türlü 8.§amıyorlardı. Fakat onların bu 
mUıtesna - bütün hatlarile kusursuz.. çıkardı, huna da sebep Osmanm a.k.sa- (Devamı 9 uncuda) 
dular. 

Kaleci Fazılın daha pek çok çalış -
m'\sı ve tecrübe sahibi olma.151 elum. 
dir. Müdafaada Ltl.tfi ve Adnan rakip. 
Jerine göz açtırmadılar, muavin hat. 
tı, Galatasaraym çoktanberi mahrum 
olduğu kuvvetli bir haf hattı ma.nza_ 

rasını arzediyordu. Muhacimler ise yal 
nıg. iyi idiler. Dünkü oyunda Süleyman 
oynatılmış olsaydı, neticenin daha iyi 
oiacağına şüphe edilemezdi. Süleyma. 
nm bulunmayışı, Eşfaknı ağırlığı ve 
solaaçıkla. oyn.amağı hemen hemen u. 
nutmuş olması Galatasaray hücumla -
rnun sağ tarafla. yapılmasını doğurdu 
ki bu da Beşiktaş müdafaasının işini 
bir hayli kolaylaştırdı. 

• • • 
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PO 
Fereuşvaroş 

Pire muhtelitı O - 1 yendi 
Noel ve senebaşı yortuları münase-

bet!le Yunanistana davet edilmiş olan 
meşhur Macar takımı Ferenşvaroş dün 
Pire muhteliti ile ilk maçmI yapmış ve 
bire karşı beş golle galip gelmiştir. 

llk derve 2--0 Macar takımı lehine 
bitmiş ve Ferenşvaroş'un beş golün.. 
den ikisini doktor Saroş kaydetmiş • 
tir. 

Galafa.-rarrıy kalecisinin bir kurlan§' 

Kı~ koşusu 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 

edilen kn- koşuları dün sabah Şişli 
tramvay deposu ile tuğla harmanları 
arasm.<la gidip gelme olmak üzere ya
pılmıştır. 40 atletin iştirak ettiği ve 
iki smıf üzerinden yapılan müsabaka. 
larda alman dereceler şunlardır: 

Büyükler - (5000 metre) 1 inci Ar. 
tin (Beşiktaş), 2 inci Hüseyin (Demir. 
spor), 3 üncii !brahim Galatasaray); 
akım itibarile birinci Beşiktaş, ikinci 
Kasımpaşa, üc:üncü Eyüp halkevi. 

Kilçükl.er (3000 metre) 1 inci Bcyoğ 
lu halkevi, ikinci Adalar, üçüncü Pe.. 
ra. 

. Galatasaray - Beşiktaş mt1.SG'ba7Msırı®n bir görilnil§ 

Vefa 1 - lstanbulspor 1 

Hakem Adnan Akınm idaresinde ve • 
tam iki buçuğu biraz geçerek başlıyan 

Beykoz 3 - Süleymaniye 2 
Beykoz t 1c Sill.cymani.ye ta kımUırı miisabaka<Ian evvel 

!. S']>Or: Saim - Farıık, Hayri - Tarık, Seyfi, Kdzım -
/s>net, Kadir, Orhan, En'IJer, Bahri. 

Vefa: Muvaffak - Vahit. Orhat~ ~ su.:ey~n, Ltltfi, 
Abdil§ - Adnan, Hilaeyin Sulhi, Şitkru, Zu7ıtu. 

Hakem: Ahmet Adem (Kasımptı-1<%). 

Şeref stadında yapılan biricik lik maçı Vefa ile !staı 
bulspor takımları arasında idi .. ~ 

Sezonun başından genç eelmanlardan tertip edilen sarı 
siyahlılar son maçlarında cidde:ı büyük bir muvaifakL 
vct kazanmaktadırlar. Dilnkü Vefa müsabakasını bera. 
bcrlikle bitirmeleri buna en büyük bir delil addedilebilir. 

Maç tamamen mütevazin hatta ara sıra 1stanbulsponın 
üstünlüğü altında cereyan etti. Günün ilk golünü 1 Spor 
so liç! Kadir yaptr. VefalrJar Hüseyin vasıtasile buna mu_ 
·abele ettiler. 

Beykoz: \ Katıdilli - Bahad1r, Halit 
- Mustafa. l(cmal, Sadettin - Cahit, 
Mikrop, Şahap, Ga::a.nfer, Kcizım. 

Hakem: 1 zzet 

Fener saliumda. yapılan bu oyun 
mütevazin bir şekilde başladı ve he • 
men hemen ayni vaziyette devam etti. 
Ara sıra nisbi bir hakimiyet kuran 
Beykozlular ilk gollerini yirminsi daki
kada Şahap vasıta.sile kazandılar. 

Biraz so:ıra. Daniş Süleymaniyeyi be 
raberliğe eriştirdi. Devre de böylece 
1-1 beraberlikle bitti. 

!kinci kısımda siyah beyazlılar çok 

Siilcymmıiye: Muvaffak - Rıthi, 
Burhan - lbrahim, Martayan, ibra . 
him - Rauf, Nedret. Daniş, Ni::;amct. 
tin, Raif. 

Apak (Galatasaray) • 
enerjik bir oyun çtkardılar ve bu dev. 
renin başlarında yedikleri ikinci ve 
haitaymın ortalarında aleyhlerine o . 
lan üçüncü gollerden yılmadan didi -
:ıen Süleymaniye takımı nihayet yine 
Danişin ayağile ikinci sayısını da çı
kardı. Müsabakanın son dakikaları Sil 
leymaniyelilerin bMkısı altında geçti 
ise de vaziyet değişmediğinde:ı Beykoz 
3-2 galip gel:mİ§ oldu. 

ioic 

'(}a1<if~mray - B~ magınaa Bcılfmln ~ iMnd IOZ,-•~ lilr.--P.'tlP.'• 

Fener 6 - Hilal 1 
Fenerbahçc: Hüsa.mcttin - Yaşar, Lebip - R~t, A.._ 

gclidis, Esat - Fik"'Tet, ı\aci. Yaşar, Fikret, .Şaban. 
Hilal: - Murat - AT:if, Selçuk - Cevdet, Zeynel, Mu..ı.. 

tafa - Rauf, Naim, Hakkı, Sr.lim, ilhan.. 
Hakem: Şaci Tezcan (Güne~). 

Kadıköy sahasınm, ikinci maçını yapan li'ener - Hilll 
takımları müsabakasında kuvvetli Fenerlilerin zavıf ra.. 
kipleri karşısında derhal 'tesis ettikleri açık hfıki~jyete 
rağmen ilk de\Te ancak 2-0 Hilal aleyhine bitti. Fikretin 
attığı bu iki sayıya rağmen genç Hilal müdafaası çok can
lı bir oyun çıkarıyordu. 

ikinci haftaym yine sarı lacivertlilerin baskısı altında 
geçti. Fenerlilc rbu kısımda yedikleri bir gole mukabil 
Şaban, Fikret, yine Şaban ve Yaşar vasıasile dört gol da
ha çıkararak ma.çı bire kar§ı altı golle kazanmış oldular. 
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Burıos, 25 (A.A.) - Katalonya cep. l ı;aniltleri bizim için mUessir bir yar· 
h ı~inde taarruz devam etmi~tir. Dün .dı'?ld:r. 

ve bugün harekatta bulunan bütün kel- Dil§man bunu biliyor ve ıtmdi ıon 
lar kendi böl cler.nde ileri hareketleri· kozunu oynuyor. Biz biltiln muharip. 
ne devam etmi~lerdir. Cephede hava leri ve sivil halkı bütün kuvvetleri ile 
şartları selaha yüz tutmuıtur. müşterek bir hareket ve sıl-J bir harp 

Barselon, 25 (A.A.) - Gazetecilere için birle§tirmeğe davet ediyoruz. 
beyanatta bulunan B. C.ımpanys ez. tSPANY ADAKl GöNtlLLüLER 
cümle demiştir ki: AYRILMIYOR .• 

Bizim düşmanlarımız ne kat lik ve Paris, 25 (A.A.) - Perpignan'den 
ne de hristiyanlcırdır. Taarruzlarının bildirildiğine göre Cumhuriyetçi tapan· 
saatini, kendiler:ni manevi hiçbir endi- yadaki ecnebileri memleketlerine iade 
şe ile bağlı görmeksizin intihap etmek· k~mitesindeki İngiliz memuru (Dik· 
tedirler. Biz İspanyanın istikHilini mü son), iki büyük tngiİiz gemisinin mem. 
.dafaa ve herkesin hürriyete kavuşma. leketlerine iade edilmeleri Ul.ıım gelen 
sıru temin etmek için vazifemizi ifa et- yedi bin Ingilizi alma1t Uzere üç defa 
mekteyiz. Valansiyaya gönderilmit olduğunu, an· 

Halk cephesinin milli komitesi bil· cak İspanyol cumhuriyeti as!::eri maka· 
tün İspanyollara hitaben bir beyanna. matının gönüllüleri tahşid etmec!ikleri I 
me neıretmiştir. Bu vesikada ezcümle gibi ademi müdahale komitesince teşeb 
deniliyor ki: büs edilmiş olan mezuniyetlerine ait o. 
Düıman taarruzuna batlamıştır. Fa· lan mua~eleyi bile yapmamış oldukta. 

kat biz istila edenlerin askeri planları· rından bu vapurların boş dönmüş olduk 
nı tahrip edecek kıdar kuvvetliyiz. Her lilnnı beyan etmiıtir. 
cephede cumhurlyetçiler birliğinin gün Diğer taraftan öğrenildiğine göre 15 
den gilne kuvvetlenmesi zafer için en Birinciteşrl:ıde harp nuntalcasından u· 
büyük bir itimat sebebidir. Bugün öy. zaklaşmalan lazım gelen gönüllüler be 
le bir nmanda bulunuyoruz ki, bütün men hemen tamamiyle ve bilhassa Mad. 
demokratik devletlerin gözleri bize mil rid ve Valansiya mıntakalarında ateı 
teveceihtlr. Bunların sempatileri ve te· hattında bulunmaktadırlar. 

Amerika devletleri itti
hadı konferansı clağıldi 

1aril<a kllası için bir tesanüt deklaras
yonu kabul edildi 

Lima, 25 (A.A.) - Panameriknn 
ko:ıferi:nsının son umumi celsesi bil.. 
yük merasimle ~reyan etmiştir. 

Konferans, gelecek toplantısının Bo
ıotada yapılmasına karar vermiştir. 

"Tesanüd deklarasyon~ uzun alkı§· 
larla kabul edilmi§tir. 

B. Hul .söylediği nutukta, lcon!eran. 
ıun Amerika devletlerinin bütUnlüğüne 
riayet hususundaki azmi teyid ve Ame
rika milletleri nüfuzunun enternasyonal 
barışın lehinde olduğunu isbat eylemi§ 
olduğunu bildirmiştir. 

Hatip müteakiben bu deklarasyona 
kat iki karar suretinin munzam olduğu 
nu ' ·aydeylemiştir: 

1 - Irki ve dint müsamahasızlığın 

ta:.bihi, 
2 -Amen"'kada ynbahcr aiyast kolek. 

tiviteler ve gruplnr tarafından faaliyet 
gösterilmesinin takbihi. 

lihane teşriki mesai bu devletlerin mil
letleri arasındaki spritüel mübadeleyi 
tayin etmeli ve bu .suretle ortaya çıka
bilecek meseleler hakkında l:ar§ılıklı 

anlay.§ temin ve enternasyonal ihtilaf. 
lann muslihane bir surette halli teshil 
edilmelidir. 

7 - Ek.::nomik kalkınma her mille
tin ve bu suretle hepsinin refahına ha· 
dim olur ve bu milletler arasında banıı 
kolayla§tmr. 

8 - Enternasyonal te§riki meaat yu. 
kar~a bildirilen prensiplerin muhafaza· 
sı için lazım bir şarttır. 

ARJANTİN DELEGESIN1N 
SöZLER1 

Lima, 25 (A.A.) - Panamerikan 
konferansında "Amerika kıtası tesanüd 
deklarasyonu,. un kabulünden sonıa Ar 
jantin delegesi Ruizmoreno bir nutuk 
söyliyerek hUkumetin vaziyetini tasrih 
etmiştir. 

Sovyetlerle Japonlar/ 
çarpışmamış 

Voroşilof Uzak şarkta değili 
Moskova, 25 (A.A.) - SovyeUerle 

Japonlar nrasında gftya ı;arpışma.lar 
vukubulduğu hakkında yabancı mem 
leketlerde ı;ıkan şayialardan burada 
malftmat yoktur. Gerek bu şayialar 
ve gerek Voroşllovun uzıı.k doğuya ha 
reket ettiği hakkında yine doğru ol· 
mıytı.n diğer bir şayianın, uzak doğu. 
da Japon balık avı bölgesine dair ola. 
rak cereyan eden mUzakerelerln blr 
ı;ıkma.za girmesinden ileri geldiği an· 
)aşılmaktadır. 

Çinde japonlar ilerliyor 
Tokyo, 25 (A.A.) - Domei Ajansı 

blldlriyor: 
Cepheden gelen haberler halen 

Şanslde mühim barek!t vukubuldu • 
ğunu bildirmektedir. Muratoridekl 
Japon kıtaatı, eski Şansı valisi Gene. 
ral Yenşlsmanın kumandasındaki Gl 
ve 72 ncl Çin fırkalarını tard etmiş· 
tir. Japon kıtnatI bu mevkll Şansı ve 
Şansı vilayetlerinden n;> ıran Sarmeh. 
re vararak Fen ırmağlle Sarınehrln 
birleştiği noktadaki Hotsuln 12 kilo· 
metre şımaltnde Stratejik bir nokta. 
da olan Pnnı;ung-Çcnf işgal etmişler. 
dtr. 

~-

Sosyalist kongresinde tezler 
telif edilemiyor 

Faris. 25 (A.A) - Soysalit kongre 
sinin kararlar komisyonunda dııt poli
tika sahasında muhtelif tezleri telif 
için yapılan gayretler tamamen akim 
kalını§t.ır. Diln akşnmdanberi derpiş e
dildiği çevhile yarın gonkreye iki karar 
t.ekli! edilecektir. Filha.kikn, bugün sa.at 
18 de kararlar komisyonda temayUlle.. 
rin karşılıklı vaziyet!ni tesbit için reye 
müracaat edilmi§ ve Blum -Z}Tomskl. 
Lebas takriri 18 rey ve Pnul Faure'un 
takriri de 11 rey almıştır. 

Komisyon iç politikaya dair takrfr • 
ler hakkmda da henilz bir karar ver • 
memi§tir. Fakat bu C'lhetten de zorluk. 
lnr oiduj;'U anla.sılmaktadır. 

Pnris, 25 (A.A.) - BugUn öğleden 
sonra. topla.nan sosyal!st partisi kon • 
gresi, genel sekreter muavini Seve -
rac'm teklifi üzerine, kararlar komis.. 
yonunun dış politika hakkındaki tak
ririn! ikmal etmesine imkan vermek 
Uztre, toplantısını yarın sabaha talik 
emiştir. 

Kısa harici haberler : 
Brüksel, 25 - Bir .F'ransız milli Bel

çika bankasına kc.side edilmiş 630 
franklık bir çeki mahirane bir surette 
tahrif ederek bankadan 630.000 frank 
almaya. muvaffak olmuştur. Zabıta bu 
dola.ndıncılığın failini aramışsa da a
ra.şt.ırm.aları boşa çıkmıştır. 

Amerika Senato azasından King 

Almanya ile münasebatın 
kesilmesini teklif etti 

Va§ington, 25 (A.A.) - Senatoda 
U tah azası demokrat King, Almanya 
ile diplomatik münasebetlerin ve eko
nomik bağların inlataıru teklif etml§
tir. 

Nevyork, 25 (A.A.) - Almanya ile 
olan milnasebetlerin vahimleşmesi A
merika hükfımetinin bazı ihtaratta bu· 
lunmasma sebebiyet vermekte herde. 
vamdır. 

Ayandan Bay Burke, Bay Velles'in 
hattı hareketini ihtiyatsız addetmekte, 
yine ayandan Bay Schvartz, Almanya 
ile yeni ihtil!flar çıkarmaktan tevekki 

edilmesini tavsiye etmekte, Bal Levi • 
Almanyada husule gelecek aksül!melin 
Yahudileri daha fazla izrar etmesi ih
timalini tebarüz ettirmekte, Bay Tra -

zier, Almanya aleyhindeki hücumlann 
pek fazla olan zaruri silahlanma masa. 
rifinin ihtiyarnu teshil ctmeğe matuf 
bir çare diye tefsir etmekte, Avrupa -
dan henilz avdet etmiş olan Bay Rey· 

nald, Totaliter devletler aleyhindeki 
hücumlara bir nihayet verilmesini tav. 
siye etmekte ve Ahnanya ile İtalyanın 
bugün Avruparun en ziyade silfilılan· 
mı~ olduğunu söylemektedir. 

ltalyaya verilen nota üzerine Fransız 
gazetelerinin neşriyatı 

" ltalya, bizi Roma - Berlin mihverinin buton askeri 
kuvvetlerile tehdit ediyor .. 

Paıis, 25 CA.A.) - Matbuat tefsira.. tifa edilmemelidir. Zira Mussoliııhıin 
tı: 1 bizden istiyeceği eey yalnız topra.k de.. 

Petit Parisien gaz.et.esinde Bourgueu : ğildir. 
yaı.ıyor: Almanya - Amerika gerginliği hak-

Fransu: cevabmm mUnderecatı hak.. kında Journal gazetesinde Saint Brlce 
kında resmi mahfiller ketumiyeti mu- yazıyor: 
ha.faza ediyorlar. Bununla beraber bu. Amerika Almanyaya kareı oldukça 
cevabın bir ta.raftan İtalyan not.asın.. 1 hiddetli görünüyor. Şiddetli hareketin 
da tasrih edilen delilleri, diğer taraf • kendilerine yaradığını da teslim etmek 
tan da ltalyanın muhtemel toprak is.. l[izmıdır. 
tekleri hakkında hükfımetimizin ltt.1- Actfon Française gazetesinde Bele-
haz ettiği hattı hareketi teyit edece- becques diyor ki: 
ği tahmin olunabilir. Alman - Amerikan gerginliği her 

Jour • Echo de Parla gazct.esinde gün biraz daha artıyor. Malilındur ki, 
Pietrl yazıyor: Vaşi~~ndaki Alman bUyUk elçisinin 

Nota ancak. B. Bonnet'nln parlA • "istişare.. maksad.Jyle geri çağınl-
mcnto huzurunda yaptığı alent beya. - masma Berlindekl Amerika bUyUk el. 
natm diplomatik lisanla if adeslnden .!. çisinin keza .. istieare,, maksadiyle geri 
baret olabilir. çağınlması suretiyle mukabele edildiği 

Oeuvre gazetesinde Bayan Tabouls gibi B. Hull. Alman büyUk elçisini ka. 
imza.siyle ezcilmle aşağıdaki satırlar bul ettiği zaman oturtmadı ve ancak 
okunmaktadır: nezdinde iki dakika tutttL Keza AlDınn 

Bu cevap, fırtınanın esmekte berde- maslahatgüzarının, Clevelant Siyonist 
vam bulunduğu Romada ne suretle kar 1 toplantısında dahiliye nazın Haroid • 
§ılan:ıcaktır? Gerek hareket ve gerek j Ickes tarafından irat edilen nutku pro 
tahrik bakımından "Fa~ist rejimi,. ga- I test.o için verdiği notaya Hull'ün gaybu.. 
zetesinin Cfüuti hakkındaki ve "enter. , beti dolayıslle hariciye :işlerin! Jdare 
nasyonal münasebetler., gazetesinin İ etmekte olan Summer Wcls'in verdiği 
Tunus hakkındaki makalelerinden da.: cevapa.ki emsali olmadığı bildirilen şicl 
ha fena makale olamaz. İtalya bu ma_J deti de hatırlatmak Hizmıclır. Alman 
kalede bizi Bertin - Roma mihverinin maslahatgUzarı, bu slnyonist toplantı. 
bütün askert kuvvetleriyle tehdit cd.J- j smda ilçilncll Rarh metotlarının dahi
yor. Fakat Bitlerin hakild arzusunu liye D!lZlI'I tarafından eiddetle tenkit e. 
keşfetmek lmkansızdır. 1 dilmesinden şikft.yet ctmi~tlr ve Velles 

Populalre gazetesinde Brosolett.e ya.. buna verdiği cevapta: "Bu Iee başlıyan 
zıyor: j sizsiniz. Almanyada daha başka şey. 

Notada. yalnız toprak terkinin tet.' ler yapılmakta.dır.,, demi§tir. lbtill\f bu 
kikinc imkan olmadığı söylenmekle ik.. 1 saha.ya girince ancak gerginleşebilir. 

Alman yada Suriyedeki isyan 
flört çocuklu annele· B. Hul dünya nizamının beynelmilel 

hukuka .dayanması lüzumunu teyit ede 
rek demi§tir ki : 

Bazıları dünyanın kuvvet üzerine mil 
esses olduğunu .zannediyorlar. Bizim 
kıtamızda, bu fikri tekzip edeb:ıiriz. 

Tarih bize, nihayet asil fikirlerin ve 
:spritüel kuvvetlerin muzaffer .clduğu· 
nu göstcrme'ktedir. 

D~lege, Arjantin cumhuriyetinin b{i. 

tün tarihinin "fiili tesanUd., le dolu ol. 
duğunu kaydederek İspanyol hakimiye
tine karşı yapılan mücndeleyl hatırlat
tnI§ ve ~u sözleri ilave eylemiştir: 

Atina, 25 - Gauteler, başvekil Me. 
taksas'm beyanatı hakkında. tef siratta 
bulunmn.ltdırlar. Bu beyanata göre, no. 
el mUnasebctile amelelere, işçilere, ilı- f e m 8 da I y 8 Ver J I e C e .! 
tiyarlara, i~:Glere, dul kadınlara. ye-, Berlin, 25 CA.A.) _ Nazırlardan 
timlere ve ma!Ullcre yapılan para yar. Bay "Hcss,, noel miinasebctile gerek 

dımı yek\lnu 35 milyon drahmiye baliğ memleket dahilindeki ve gerek ecnebi 

Şam - Kürtdağından bildirildiğine 
göre cradaki ağalarla müritler arasın· 
da1d gerginlik had bir dereceye varmış 
tır. Dahiliye veziri Sadullah Cabirinin 
şimal hudutlarında vatani partisine bağ 
lı bir irtica kuvvetini elinde bulundur· 
ma.k Jçin müritleri himaye ederek bun. 
lann aakin halka ve ağalara tc<:avilzde 
bulunmalarına göz yumulması emrini 
verdiği teeyyüt etmektedir. Bundan 
cesaret alan müritler Kürtdağında tür
ıu tecavüzde bulunmaktan geri durmı· 
yorlar. 

Lima, 25 (A.A.) - Amerika İttihadı 
konf eransırun bugünkü umumi heyet 
toplnntısında kabul edilen tesanü.d dek· 
larasyonu, Amerikada Cumhuriyet şek 
tini prensip olarak teyit eyledikten son 
ra Amerika memleketlerinin hedefleri. 
ne vüsul için aşağıdaki esasların elzem 
olduğunu ilan etmekted:r: 

1 - Memleketlerin, diğer bir mem-
1eketin iç işlerine herhangi bir curetlc 
rr.üdahale::i kabul edilemez. 

2 - Enternasyonal mahiyette her 
tUrlü ihtilaf· musl:hane vasıtalarla hal
lc:.::iilmclidir. 

3 - Enternasyonal tnhada kuvvete 
müracaata hiç b!r zaman müsaade cdi. 
lemez. 

4 - Devletler aras·ndaki münaeebet 
ler bu prensiplere uygun olmalıdır. 

3 - Enterr.asyonal bakımdan akte· 
dilen vecibelere riayet ve bunlann sn· 
dıkane bir surette tat 'l:i entermısyo. 
nal münıısebetlerin iyi bir §eldlde de
vamı için elzem bir esastır ve bu mec· 
burlyetler ancn'k al~klchr t.,raflann an. 
1Hm3!1 netlcesinde tadil editeb'lir. 

~ - 'Muhtelif devletler arasında mus 

Fakat Arjantin tesanüd tarihinin 
paktlara kaydedihneğe ihtiyacı yo1ttur. 
Bu tarih bütün Amerikclılann hisııiya. 
tİnda, bütün Amerika milletlerinin kal
bindedir. Bu tarih bütün hükOmetlerin 

olmuştur. memleketlerdeki Almanlara hitaben 
Tirana, 25 - Dün, merkezde ve bil. 

lcreat politikasıdır. 

Macaristan 
Etnik hudutları kabul edemez 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Yarı resmi 

Uj Macarsag gazetesi, bugilnkil başına· 
kalesinde "Avrupada açılan yeni devre-
de Macllristnnın alacağı yol hangisidir,. 
sualini ortaya atıyor ve cevap ver~y.cr: 

Genxler bize etnik hudutlar içinde 
kalmaklığrm zı tavsiye ediyorlar. Di· 
ğcrleri ise binlerce yıllık hudutluımızı 
elde etmed:kçe istediklerimizden vaz· 
gcçmemekliğimizi söylüyorhlr. Macnr. 
lar daima bu son telkine itaat etmişler
dir. Kuvvetlerimizi toplamak için b:r
az ist'rahat edebiliriz. Fakat Macar~s. 

tün ArnavuUu..lrta birinci kral Zogonun 1 
ordu kumand:ı.nı olarak asi kuvvetlere 
karşı hareket eden kıtaatm başında Ti. 
rana girmesinin 14 tlncU yıldönmil kuL 
landı. 

Askeri kıta.at \•e gençlik teşkilatı. 

bando ile büyilk caddelerden geçml§ 
ve halk tarafından şiddtle nlkL5lanmış. 
tır. 

Roma, 25 - Nazrrlardn.n ''e faşist 
partisi genel sekreteri Bay Starace'm 
riyaset! nltmda bulunan nt yarışları -
run inkişafı namındaki İt:ılyan cemi • 
yetb.in tertip etmirJ olduğu b\iyUk bey. 
nelmilel yarıı;ı önümilzdeki çarşamba 
günü Romanın "Ca.mpanclle,, at mey. 
da.nında yapılacaktır. 

Atina. 26 - l{ral Georges, 1ngiJ. 
tere ve Belçika seynhatinden bu sabclı 
dönmüştür. 

Londrn., 25 - Lord Seldon vefat et.J 
miştir. Seldon, 1924 ten 1929 a. kadar 
S\r Villiao Mitcell Thomson ismi altın. 

tan, nefes alabildiği müddetçe, etnik da p T T ı w •-. . . na.z:r ıgı yapmış"". 
hudutları kabul edemez ve emperyalist Nev Jcrney. 25 _ A.merikadaki tJk. 
bir politi!ta takip etmesi icabeder. rayna. te..~ilatlarmm icra komitesi, bu 

Kont Çsaky ise diln Pesti Uj"ag ga· gün yaptığı yıllık toplantısında, Av • 
ztcıııne yaptığı beyanatta hUkQmctin runadaki 45 milyon Ukraynı:ılınm is
etnik prensibe ~are hudutların tahtiti· ıtlklA.li lehf nde bir tesanüt karar sure.. 
ne taraftar olduğunu ihsas etmekte tc!f. t1 kabul etmiştir 

bir nutuk söylemiş ve bu nutuk radyo 
lle ncı:.redilm.l§tir. Mumaileyh bu nu • 
tukla üçüncü Rdch'ın tahakkuk saha.. 
sına isal etmiş olduğu işlerden bah-

setmiş ve Alman milletinin geçen se
ne geçlnniş olduğ ı çetin vukuata tel· 
mih ederek Bay Mussolininin her za-

man kayıt ve şartsız olarak Alınan. 
ya.:ı:ı.m yanı başında mevki alını§ oldU
ğunu ve bundan dolayı Almanyanm 
gerek ona ve gerek İtalyan milletine 
minnetrar olduğunu söylemiştir. 

Bay "Hess .. nutkunda. Day Bitlerin 
en azı dört çocuklu oltn Alman tadın.. 
lan için bir ''fieref salibi,, nieanmı ih
das etmeye karar vcrmi~ olıluğunu 
söylemi§t.ir. 

B<?rlinin iyi mulCUnat alan mahafili 
bu nl§anın ''Alman annesi gUnil,, diye 
yadedilecek olan. husu.st bir günde tev. 
zi edileceğini Ye ilk merasimin Almnn. 
yada önümüzdeki seneden itibaren ya.. 
pıla.cağmı beyan etmektedir. 

Takriben Uç milyon kadın, bu nl • 
şanı alacak ve bu nisan kendilerine U· 

mumf tezahüratta 5eref mevkiini i "'al 
etmek umumi yC'rlcrin g!şel,.rinde dı • 
ğerlcrine tekaddüm etmek gibi bazı im 
tiyazlar temin edeoelrtfr. 

Geçen gün buraya gelen müritlerin 
§eyhi lbrahim Halil, Sadullah Cııbiri 

ve diğer \•atani ricalile uzun temaslar 
yaptıktan sonra Halebe dönmüştür. 

HükCımetğ, İbrahim Halile (azla bir 
süs vermek için maiyetine bir de polis 
memuru vermiştir. Bu polis meıruru 
Halepte de İbrahim Halilin arkasında 
geziyor ve hizmet ediyormus. 

Filistinde dünkü 
çarpışmalar 

Kü.dus, 25 (A.A.) - DUn Filistlnde 
bir~uk hadiseler vukubulmuştur. Ez
cümle Lüonan hudut bölgesinde İngiliz 
kıtaatiyle asiler arasında bir muharebe 
vukubulduğu bildirilmektedir, 

Küdus yakinindeki Hirbet Semya kö 
yünde .de 14 muharebe olmuştur. 

Hayfada mutedil Arap partisine men 
ıup Şeb Mukbil ve oğlu aekiz müfrit 
tarafından 61dilrülmU'§tUr. 
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Romanya muhteiiti Ankarada maçı 
1 - 2 kazandı 

1 Galatasaray-Beşiktaş r 
(Baş tarafı 1 incide) 

gayreti de .semeresiz kalmadr. 40 ıncı 
dakika.da yine kaleci Fazılın hatalı bir 
çıkışında topu yakalryan Şeref ~kinci 
Beşiktaş golünü de attı; ilk devTe de 
2-ı Galatasaray aleyhine bitti. 

Kış geliyor ... 
ı erkenden yerini alabilmek için stad 
•uma. &iden geniş caddeyi arkası ke
lilmiyen kalabalık halinde doldur • 
naktaydı. 

Oyun saati yaklaştığı vakit bUyUk 
ıtad yedi sekiz bine yakın bir seyir· 
!l ta.rafından çevrelenmiş bulunuyor
lu. 

Stadyomun hususi balkonunda, 
Başvekil CelA.l Bayar lle Milli MUda. 
'aa. Vekili K~zım Özalp, Hariciye Ve· 
tili $UkrU Saracoğlu, GUmrUk ve tnhi 
karlar Vekili Ali Rana Tarhan ve Or. 
teneral Fahrettin Altay maçı takip 
buyurmakta idiler. 

Hakem B. İhsandı. 
Mutat seremoniden sonra takımlar 

karşılıklı olarak sıralandıkları vakıt 
ın.uhteUt takımımızı oldukça isabetli 
:ııarak tertip edllmlş şu kadrosu He 

törUyoruz: • 
Keş!t "gb., Hasan "gb,. Nusret • 

Necdet .(ag) 
Nuri ( ds) Ali Rıza. ( ag) 
keşfi (gb) Hasan (gb) Nusret (ag) 
Hamdi (ag) ,Haşim (gs), Gündüz 
(gs), :Ari! (ds) Ali (gb). 

Romenler ise, aralarında. birçolc 
defalar entenasyonal olmuş oyuncu
lar mevcut olduğu halde şöyle bir ter
llp arzetmekte idi: 
Sadovskl 
!vuca, Lenaber 

1 • 

~ishov, Roslnov, Poll / 
~pna, Relter, Borotchl, Projlov, Pro. 
\rece!. 

Hakemin dUdüğU ile beraber hUcu 
a geçen takımımızın Romen kalesi· 

e kadar uzadığını görüyoruz, Fakat 
bu uzayış Rumenler tarafJndan ke
lmlştir. Taki beden dakikalarda, muh 
elitimiz maçı kazanmak için sar!et

tlğl enerji ne oyunun merkezi sıkleti 
nı kendi lehine çevirmekte gliçlUk 
cekmedl •. Top, teknik ve sistemli bir 
oyun ı;ıkaran, oyuncularımızın ayak
lanndan ayrılmıyor ve hUcum hattı. 
ınııda teknik blr oyunla Romen ka· 
lesine sık sık tehlikeler yağdırıyor

·du. 
. Vaziyetin bu suretle inkişafının ken

ileri için çok pahalıya mal olacağını 
=-ren Romanyalılar, Ankara hücumla

ttııı kıımen olsun bertaraf ettikten son
ra mukabil hücumlara başladılar. 

Ankaralılar, vaziyeti gene kendi leh
lerine çevirmiş gibi görünüyorlar. Sağ
dan yap.ılan hücumumuzu durdurmak 
iatiyen Romenli sol müdafi topu 'kolu 
ile seldiği için hakem penaltt cezası 
verdi. Ali Rıza bu fırsattan istifade ede 
rek topu, çok sıkı bir şutla 18 inci ıda
kilcada Romenağlanna takarak Anka. 
rarun ilk golü.nü yaptı. 

Bu golün verdiği yeni bir hız ve ne
te ile tekrar harekete geçen takımımız 
bugün sade Romenlerle değil, ayni za. 
~da tanıla da mücadele ediyordn: 1 
~~ attıkları bütün ıutıar ya kale di; 1 

re~e çarpıyor. veyahut 'da kale dire· 
~ ~ " . lint yalayaralC avuta gidiyordu. 

Oyunun yan aahamxza intikal ettiği 
bir. sırada aleyhimize verilen bir frikik 
vuruıundan gelen top, golposta çarpa
rak geri ıeldi. Ve tam bu esnada sür~ 
atİe yetiıen Romen .sağ içi 40 ıncı da
·kika P,lAse bir vuruşla takımının bera
' b'erlik uyıamr yaptı. 

Devre .. de bu suretle 1 - 1 beraberlik. 
le bitti. 

İkinci d4;vreye çıkıldığı vakit takım- 1 
da kilçilk bir tebeddülat yapıldığı göze 
~rpıyordu: 

Sol •$ıiı Zeki, merkez muhacim 
mevkiine Habip ve sağ açığa da Hamdi 
ıetirilmiıti. 

Bu devrenin de ilk dakikaları lehi. 
mizde rörünUyordu. Ye daha 47 inci 

" Atatürk 
' 

Albümünün 

3 Uncu tabı çıktı. Müvezzi---, 
'\ 

'1erden iş~~_ylniz 

dakikada Haşimin talısf bir gayretle 
Romen kalesinin yanına ka.dar sürükle
diği topa şut atacağı sırada düşmesi ve 
Vekinin topa yetişerek vurduğu halde 
topun kaleyi tutmaması yeni bir şans· 
srzlık eseri olarak kabul olunabilir. Bir
az sonra Romenlerin mukabil akınla
rında sol açığın ortaladığı tcpu iyi blo
ke edemiyen Necdet elinden kaçırdı ve 
bu sıra.da yetişen Romen merkez mu. 
hacimi de takımının ikinci golünü yap

tr. 

Oyunun bundan sonrası daha ziyade 
hakimiyetimiz altında cereyan etmiş ol
masına rağmen, sıkı bir müdafaa oyu. 
nu tatbik eden Romenler karşısında gol 
çıkarılamadığından maç 2 • ı mağllıbi
yctimizle neticelenmiştir. 

Ankara muhteliti, bugüne kadar oy_ 
na.dığr oyunların en yükseği Ankara ta
kımının, mağlCtp olmasına rağmen kuv
vetli rakipleri karşısında gösterdikleri 
bugünkü oyunları hakikaten büyük bir 
muvaffakiyettir. 

lKlNct DEVRE: 
Karşılıklı akınlarla başlıyan ikinci 

haitaymm 12 nci dakikasında Salimin 
attığı tutulmaz şilt Beşiktaş kalesinin 
iist direğine çarparak kurtuldu. 

Galatasaray yine hücu.malrma devam 
etmekte idi ve nitekim 14 üncü daki. 
kada Selim, Bediiden aldığ1 pasla üs. 
manı ve Hüsnüyü atlattıktan sonra 
çok sıkı bir vuru~la takımları tekrar 
beraberliğe eriştirdi. Müsabakanın bun 
dan sonraki kısmı Beşiktaşın bir, Ga.. 
latasarayın da iki muhakkak fırsatı 
kaçırmasile fakat her an heyecanını 
devam ettirerek uzadı. İki taraim da 
galibiyeti temin için çalışması netice 
vermediğinden maç 2-2 beraberlikle 
'bitti. 

Beşiktaştan: Hüsnü, Feyzi, Hakkı 
ve bilhassa. Şeref; Galatasaraydan da: • 
Başta Lutfi, Adnan, C.Clal olmak üze_ \ 
re, Selim, Necdet. Musa iyi idiler. 

Hakemin idaresi kusursuzdu. 
O. M. K. 

Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir 
Bunun için derhal bir 

~iL.UNO~ 

Nezle - Grip - Baş - Diş ve Romatizma 
icabında günde üç kaşe ahoabilir 

Taklitlerinden sakmınız ve ısrarla SEFAL1N isteyiniz. 
ı lik ve 12 lik an.balajı vardır. 

Gayri federeler arasında Ziraat Vekaletinden: 

Şişli ve Pera 
Noel kupasını finale kaldılar 

K1rrt1-1zı Beyaz mecmuasının ·tertip ettiği gençler turmiv<ismaa Beşiktaşı 
S-O mağlılp eden Halı cıoğlu, ıran biri,, 

Hayvanların uyuz hastalıkları mücadelesinde kullanılmak üzere galvanize 
~ac.:tan mamul (50) adet uyuz banyosu kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Banyoların beherinin muhammen fiatı (200) lira (50) banyonun mecmuu fia
tı ( ıÔ,000) lira muvakkat teminat (750) liradır. Banyolarc plan ve' şartnamesi 
rarasız olarak Vckfılet levazım müdür lüğiindcn alınacaktır. İhale 13-1-938 

' brihine müsadif cuma günü saat 15 te Vekalet satmalma komisyonunda ya . 
rıl acaktır. TaEplerin teminat mektupla rrm veya makbuzlarını ve 2490 sayılı 

:;anunu:ı 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılt vesikalarını havi kapalı zarflarını 

ıneikfrr tarihte saat H de kadar satın alma komisyonu başkanlığına teslim et_ 
mcleri ve saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları. (5223) (5350) 

rn Pera Culafi vasrtasile ilk 
kaydedebildi. 

lKINC! DEVRE: 

sayısmı 

İk.i:ıci haftaym yine Peranm üstün
lüğü altında geçti, bu kısmın başla • 
rmda Sabri, akabmda ~lustaia, biraz 

sonra da Culafi Peranın sayılarını dör
<le iblağ ettiler. Galatasporlular Ange. 
lidisin. attığı cidden mükemmel bir fi. 
rikikle bir gol kaza:ıdılar ve maç ta 

böylece 4-1 Peranm galibiyetile bit -
miş oldu. 

Şişli - T. Y. Y. K. 

dı. İki taraf ta havadan uzun paslı bir 
oyun çıkarıyorlar ve top iki kale ara. 

smda süratle mekik dokuyordu. 18 in. 
ci dakika müdafilerin kısa dcgajma. 

mm yakalıyan Şişli merkez muavini 
Pan~ef 18 dışından attığr güzel bir 

plase ile ilk golü attr. Oyun ayni hızla 
devam ederken biribirlerile çarpışan 

Diranla Janr hakem oyundan çıkardı. 

İkinci kısım tamamen mütevazi:ı geç 
ti. Oyunun neticesine pek az kala sol • 

açık yerinden ilerliyen Vahap topu 
musait vaziyete olan Suldur'a geçireli 

Gayrifedere klüpler arasında tertip 
edilen "Noel kupası,, futbol maçlarına 
dün sabah Taksim stadında başlandı. 
Üç bin kadar seyirci önünde yapılan 
maçlardan Şişli -T.Y.Y.K. müsabaka
sı cidde::r enteresan aldu. 

Pera: Çafatinos - Jf esinezi, Hıris~ 
to - Çiçovif, Etyen, Çaç<M - Sabri, 
Çukıfi, .71Justafa, Bıır~ley, Bambino. 

Galata.spor: Yamalı - 1hsan, !Ufat 
- Bubi, Paskal, Muzaffer - Niloo, Ste 
fanidis, Memduh, Nino. AngeZidis. 

l!iinci müsabakayı Eşref Tevfiğin 

hakemliği ile Şişli - T.Y.Y.K. klüp. 
!eri yaptılar . 

Bu maça da tarafeyn on birleri şu 
şekilde .iştirak etmişlerdi: 

Ş~li: Arman.ak - f?ela.sterdi, Al. 
ver. - '.Agop, Pançcf, ~rşevir. - Bul
dur, Nubar, Şavarş, Vahap, Diran. 

o da kolay bir vuruşla takımmm ikin
ci sayısı'!lı .çıkardr. Maç ta bu netice He 
2-0 Şişli lehine bitti. 

iki tak"Tll1.m bu müsabakada aldık. 

larr netice OY.Unlarının normal neti~e. 
sidir. Şişli kendine güvenen temkinli 
bir maç yaptı. ~.Y.Y.K. ise cidde:ı. mU. 

Galataspor - Pera kemmel çalr§arak kuvvetli rakibi kar. 
şrsında hiç bir an ezilmedi. Günün ilk karşılaşması Şazi Tezca~ 

~ın hakemliği altında Pera ile Gala. 
ta.spor klüpleri arasında idi. 

Bu maça takımlar şu şekilde çıktı. 
lar: 

Oyu:ı.'a Galatasporun seri bir hücu.. 
mile başlandı ve sağiç Niko muhakkak 
bir gol fırsatm,ı ilk dakikada hepa et. 
tikten sonra hakimiyet yavaş yavaş 
Peraya geçti. 

Galataspor müdafaasının canlı hare
ktelerile golsüz geçen 35 dakikadan son 

T.Y.Y.K.: Strato - YıtSuf, Erek -
Jan, Pulyos, Drago - Marya, Pzılyeni. 
dis r, Tanaş, Pulyenidi..s II, Manol. 

Hakem Eşref Tevfik ilk devreyi f ev 
kalade bir şekilde idare etti. !kinci 
haftaymda biraz zayıftı . 

~ ı > 
~ tD ... 
~ ~ ,.< ,... 

~ c ID c. 1 • =-.., c 'C ... C'll 
P:-s:o . ,.. 

~ ~ .. 
=-~ 
~~ -· =- ~ ,... 
=.., Dl .. -· .. = GD C. ı:J -~ e.= -~ Dl \ ~ 

= ., - -l:D 
'< :J -.... -~ N -= -

Müsabakaya biltün bir hızla başlan- En. ER. 

- K.URUNun Jdta,P..şekllnde ro~a.o. .. telrlkası ~/ 
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Adeta onu dövecekmiş gibi bir hal almış, yum 
ruğunu kaldırmıştı. Jorj kekeledi: 

- Ben ...• Den ... 
- Söyle .. Derhal söyle .. Buraya yabancı gel-

di mi? 

Jorj bir müddet hık mık ettikten sonra bak· 
layı ağzından çıkardı. 

- Yalnız bir kişi geldi efendim . 
Jermi daha açık surette sordu: 
- Den ... Çıktıktan sonra .... Buraya ... Hiç- kim.' 

se geldi mi? 

- Yalnız bir veya iki müşteri erendim ..• On-
lar, zaten daima burada kalırlar. Ben., 

- Otomobili var mıydı? 
- Evet efendim ... İki. .. 
J'ermı, yine Kortveytlh konuşmasına meydan 

bırakmadan gelen adamrn ismini sordu: 
- Kimdir bu adam? 
- Kendisine Mister Drays deriz. Ekseriya bu· 

raya gelir. 

· - Odasının numarası kaçtır? 
- Yedi. .. 
Kortveyt, Jerruinln mUhim bir iş adamı oldu. 

gunu görmUştU. Otel sahibi de kendisini sayıyor. 
du. Nitekim, derhal önUne düşmüş ve hizmetçi 
Mod'u çağırarak anahtarı istetmişti. 

Beş dakika sonra yedi numara.lr odıı :ırıl· 
mTStT. 

1KORKUGE~ 4• 
Jerml 1l!ve etti: 
- Ve bu cinayetin niçin işlendiğini 'de öğ.ren

mcliylz. 
Kortveyt bu mUtaIA.aya iştirak ederek: 
- Evet, niçin işlendi?. (Sonra. Jermiye d8ne· 

rek) sen burada. mr kalıyorsun? 

- Hayır .. Ben zaten Üç Kampana otelinde o. 
turuyorum. Fakat icap ederse, yine buraya. gele • 
ceğfm. 

Jermi bu sözleri söyledikten sonra, Kortney
to bir toklifte bulundu, 

- Gelin, "Üç Kampana,, oteline sizinle bera
ber gidelim. 

Bu teklife hem Kortveyt hem Pek muvafakat 
ettiler. Ve saat on birden az sonra "Üç Kampana., 
oteline gittiler. 

Yolda konuşan yalnız Jerml olmuştu. Kort. 
'eyt bir şey söylemiyor, yalnız dUşUnUyordu. Pek 
de ayni şekilde sUkftnetl muhafaza ediyordu. 

"Üç Kampana,, otelinin antresine girdikleri 
zaman Jermi, otel sahibi Jorjdan bir sual sordu: 

- Yabancı geldi ml? 
-Hayır. 

- Key Parrls'ln odasından bir şey istlyen oL 
du mu? 

-Hayır. 

Jermi aldığı~u cevaplardan fevkala.de mem
nundu."'.Arkadaşla~mt alarak :111kArİ'1kardı1:Mer· ,,...... . 
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ub ' z a ans zlık, sıraca, 

ıklarına şif ai tesirle ,.i çoktur . 
kemi mı, 

• 

Cocu ar, enç er, g nç kızlar ve büyükler 
t 

yaşta ist1mal edebilir her 

e 
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ı , .. 111:m:1 ........ ım11 .................... ~ .. ilir..iiiiiiiiiiiiilriiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöaiiiiiaımYiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiiiiiiii 

Türkiye Pamuklu, Dokuma ve Pamuk ipliği 
Fabrikaları A. Şirketinden : 

Bakırköy ve Kayseri Fabrikalarımız kaput bezlerinin süıı fiatle.rı a§ağı da gösterilmiotir. 
Bu fiatlar fabrikada teslim ve pc.:ıin tediye §artlle muteberdir. 
Bir balyadan eksik sntJ~larda Iiatla:ra yilzcle 2 ummolunur. 

.Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük KAYSER! FABRiKASI MAMULATI 
Tip; 14 An.athtar marka 75 santim bezin 36 metrelik topu 640 Kr§. 
Tip: 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 704 Krş. 

BAKIRKÖY FABRiKASI MAMULATI 
Tip: 9 ]{aral marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 675 lir§. 
Tirı: 9 Kartal marka 90 snntim be.zi:l 36 metrelik topu 705 Krı;ı. 

ımıarımıı:.m!lllll!l!l!I____ Ambalaj ve nakliye ücreti müşteriye aittir. •••••••••••• 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Grlpe karşı koymak için hemen A S P i R 1 N ' alınız ? 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur. 
j l{raağaç mücsscsatına bastırılacak ola.:ı ve h(:;psine 1800 lira bedel tah
min edilen 61 kalem matbu evrak açık eksiltmeye konulmu~tur: Listcsile şart 
namesi levazım mUdürlüğUnde görülcbi lir: İstekliler 2490 sayılı kanunda yazı. ısrarla 

20 v~ 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her ~eklin üstündeki EE) markası '"aldı~ınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

T··rkiye 

Ş KER FABRIKALARI 
Anonim Şirketinden: 

h vesika ve 135 liralık ilk teminat makbuz veya rncktubilc beraber 29-12-
938 perşembe günü saat l4 buçukta da imi encümende bulunmalıdırlar. (9113) 

Bartın Malmüdürlüğünden: 
I - Amasra limn.:unda batmış olan Şahin vapurunun karayn çıknnlan de· 

mir, pirinç, liny!t parçaları 250, 300 ton açık beher tonu muhammen 12 lira 
üzerinden 30-12-938 tarihinde nrtırm a ile satılacaktır. MU\·akkat teminat 
260 liradır. Talipleri:ı mezkur günde Bartın malmüdürlUğüne müracaattan. 

2 - Amasra limanında batını§ olan Rize vapurundan çıkarılan tahmin.en 
500 ton tuvanen maden kömUrünU:ı beher tonu 5 lira bedelle 29-12-938 tarl
h!.ndc artırnıa ile satılacaktır. Taliplerin temint ak1:elcrile mezkur günde Bartm 
mnlmUdUrlüğUne müracaatları. (9361) 

. , ~. "!' . • \... ..r ~ .. ~ ~·ı.f': .. +. . .... • *" ~ ·;~-;~~·:~.-. . ' 

1939 YIL AŞI 
Hava Kurumu Büyü piyangosu 

~tYıylYık n~ır=aımnvesı 

500.000 Lir r 
MUesscsemfz UçUncU parti olarak kUp ve kristal ecnebi şekeri satmalı. 

n~caktır. Şart..amesi Bahçekapı Taşhan 4 2 numaradan isteyenlere verilir· 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000. 50 .ooo. 30.000. 20.000, t~.ooo 
liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki ad~t mükafat vsırdır ... 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) ve (10) liralık:tır. 12. Sonkf!nun. 1939 perşembe gilnU saat on bire kadar teklif mektup· 

ları şartname esasına göre kabul cdilec ektir. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

42 KORKU GECESİ 

diyenleri cıkarken, dUşUnceli dUşUncell bakınan 

Kortveyt ile Pck'o, biraz neşelcmmelerinl tavsiye 
ediyordu. 

- Key Parrls'dcn hoşlanacaksınız. Çok zeki 
bir kızdır. Bundan bnşka bUtUn esrarı aydınlata
cak bir ,·azlyet daha öğreneceğiz. J)UşUnmcyi bıra. 
kın canım ... 

Key'in kapısına vurdu. 
Fa.knt icerdcn lıicblr ses gelmiyordu. 

Jerml birdenbire değişti. Vo bu mllnasebetle 
Kortveyt, Jcrminln ne harlkullıdc snri bir adam 
olduğunu ilk defa olnralt gBrdU. Jcrmi derhal ka. 
pının topuzunu cevlrnıiş ve kilitli olmadığını gör· 
mUştU. Kapıyı ardına ltndar açtı. fclnden tUrlU kor. 
kulnr geçiyordu. Pnknt kapı nçılınca korktuğu 

manzara karşısına cıkmadı. Ji'aknt daha esraren. 
giz bir vaziyetle karşılnşı) ordu. lccrde hiç )rimsa 
yoktl. Hem baygın kız, hem de Key Pnrrls ortada 
yoktu. Hem baysın kız, hem de Koy Pnrris ortada 

-4-

Kapı acıldıktnn sonra Uç nclam, orn,la belki 
beş sn'Illyo kadar durdular. 

Jerml ıccrl~ e glrml odanın ortasında duru. 
yordu. OtekJler gerideydiler. Sonra JE'rmi kulağı
m kaşıyarak odnnm içine ncıklı bir tarzda ba. 
f,ırdı; 

.._ .KUltCl'"un kllllJ..1 ~ekllnde roman tefrikası -

KORKU GECESi 43 
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- l{ey! Se\·gllfm .. Ne oldu sana ... 

Onun bu hazin bağırışı, Kortveyt vcı Pek üze. 
rinde tuhaf bir tesir yapmış, her ikisi de bakakal· 
mışlardı. 

Sonra Kortveyt kendini toplıyarak: 

- Jerml, diye seslendi. .. Bu . vaziyetten ben 
bir şey nnlaynmıyorum. Yoksa oyun mu yapıyor. 
sun? 

Jermi asab!leşnılşti:' 

- Bırakın Allahaşkına, diyordu. Tehllken!n 
oyunu mu olur? Kızlnr kim bilir ne tehllk("~ e <lti~
tıi\f~r. Gündüz burndaydılnr. Her ikisi de buraday· 
d: ... Tuhaf şey .•. (Sonra geriye dönerek) kim Yar 

orndn .. Mod !.. ?tfod ! .. 

Otel hlzmetclsl Mod geldi. Yeniden hA.cllseler 
r.•kmış olmnsıııdnn llrlu·n bir hali Yardı... Jerrnl 
ı,endlslnl nşnğıya otel sahibini cağırmağ(l gönclt>r. 
<11. Çok sürmeden JorJ urın:ra purıara yukarı cıktı. 

Jerml derhal sordu: 

- Sen buraya yabancı kimsenin gelmediğin! 
~ö:rlllyordun. 

- E•;et. Yine de aynı şeyi söylerim. Yabancı 
.ınrmeUi ve çıkmadı. 

J'erml bir adım Ucrllyerek: 

- Sen ynlancının birisin, diye haykırdı. 
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lsllkldl caddesi 

Komedi kısm 

26~12~938 pazar 

günü ak~amı saat 20 

d:ı. 

MUM SÖ::'\'DO 

HALK OPERE'l 1 

Bu nkıam uat (9) 
RAHMET EFE~U 
Büyük 3·cni operet 
Büyük l\lacar bal 

HER PERŞE?tffi1 
(ll:ılk gecesi) 

Cumartesi n Pazar maline saat 15 ılc 

Ertugrul Sadi T 
TiYATROSU 

'fok imde (Ilu seci 

( 11/SSErl SA YIAı 
meşhur vod,·il 3 pe 
l:'akında bilyuk bir t 
ıoil hldlsesi: 
( l!ıı'SAN }.} ABUT 

TURAN Tll'ATRO~ 
JIALK GECES 
Sanatk r Naşlt, Ceırl 
Snhir birlcşi~i Meı1 
,·aryctesi TOMBCL 
rcrct 3 perde J.ocalJ 
ı 00 her >er 20 paraY 
10 kuru~. 

•
J 

~ ... 
ALEMDAR SiNEMASI 

tKl FiLM 

Günahkar kızlar; 
Dü§man maskesi altınaa .. 

11938 
Resim Dl 

Ha'\ft • 
15 tncl say1sı çıktı 

Müvezzilerden arayınız 

-----r~ ~A .. V.ı.-rır __ J 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye mUtchassısı. btanbul 

Divanyolu. No. 104, 'T'cl: 22398 

Dr Murad Rami Aydm 
raksım - Tali?nhane, Tarlab eı 

C'A.d !esi No. 10 Urfa npt. 

Tel· 4JS5:i ...................... 
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Gün··n > 24 Saatinde 

HA. STA 

8q ainlann• kart• 

GRiPiN 
Kafderiıü kullaı:JDD. 

GRIPJN: Bütün ağrı, am ve &an• 

alan keaeT· 

CJUPtN: En ıiddetli bat ve diı 
ağnlanm ıüratle din· 

dirir. 
CRIPIN: Nezle, grip Ye roma

tizmaya kartı çok 

müeaairclir. 

lcabında günde 3 kaşe alınabiliı 
• • markaya dik at ısım ve 

'TAKLlTLERİNUEN SAKINlNIZ 

...... mal--~---------------------
1 
1 
1 

K EM PERTEV 
.Muhtelif jc:imli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkii alan ve 

yüksek sosiycteye mensup aileler taratından kati tesir ve taydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanmrrus markadır. Ve. 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmistir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizın yetmis yasma kadar mu· 
hafazasım \"e daima genç kalmafü arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
daki tarıfat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
kttllanmakla gençlik. güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
eı:linız. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
lerl iı:tifadeyi temin edeceklerini beyanda mütteliktirler. Krem Pertev yerine 

sizlere vermek istiyer,,.Jcleri herhangi bir kremi derhal reddediniz. 

--------·- Wga+ 

Belediye Sular idaresinden : 

Sayın abonelerim:ze: 
Kıs g(l1dl, su sayaçları dondan pat lar. Tamir masrafı olarak bir hayli pa. 

ra. ödemenize mnhal kalmamak üzere sayaçtan soğuğa ka~ı muhafaza için 
tedbir almanızı rica cd~iz. (9371) 

Muhammen bedeli 16000 Urı:ı. olan 400 metre mi.kabı kayın kereste 4-1-
1939 ça~nmba gUnU saat 15.30 da ka:mlı zarf usulU ile Ankarnda idare blnası:ı
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile l·anunun ta. 
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14,30 a kadar komi.,yon reis. 
liği:ıe vermeleri lazımdır. 

· Şarbameler parasız olarak Ankarada mal1.erne dniresinden, Haydarpaşa. 
da tesellüm ve scv't ı;cfllıiinden. Eskisehir ve lzmirde idare mağazalarmdıı.n da 
ğıtdacaktır. (9260) 

f 
f 

kcwxı 'I 
~tl>J.ü. 1 

• • t • 

YERLi MALI BUNA DERLER • 
=-ı urk kôylüsünün yetiştirdiği pancarı Türk fabrikaları şeker yapıyor. Türk fab-1 

1 riknlanmn şekerlerini HACI BEKiR Halis Türk isçilerinin elile LOKUM 
YAPIYOR. Asıl yerli malı buna derler. 

I A Li M UHiDDiN 
ı HACI BEKiR 
lmm Merkezi: Bahçckapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy mıı 

1 

ıı - Keşlr bedelt barut deposun un •'4313.07,. llra, bekti e'\"lnln 2851.7'1 
lira kl cem'an "7163,, Ura ''84., kuruı, ve muvakkat teminatı "537.29., lira. 
dır. 

111 - Eksiltme 28-XII-938 tarihine raatııyan çarşamba gUnU saat 
14 de Kabataşta Levazım "e Mubayaat Şubesindeki Alım KoIIP!syonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler "36,, kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum MUdUrlUğU Levazım ve Mubayao.t Şubesiyle Afyonkarahlsar MUdUr. 
lUğUnden ahnablllr. 

v - Eksiltmeye iştirak etmek hıtlyenlerln lnhlsarlar Umum MUdUrlU -
ğU lnşaat Şubesinden veya mahalllnln Nafıa MUdUrlUğUnden fennt ehliyet 
vesikası almaları 11.zımdır. 

YI -lsteklllerJn kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile Vinci mad
dede yazılı fennt ehliyet ve yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle blrHkte yu. 
karda adı geçen Komisyona gelmeleri tlln olunur. (9009) 

Cinai Miktarı 

• • • 
Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. 

,.. 7.5 teminat 
lira Kr. 

Eksiltme 
saati 

Dosy& dolabı 3 adet 150.- 450.- 83 75 15 
Boya levazımı 22 kalem 400.- 30 - 15.30 

I - İdaremizin Yavşan Tuzlası için §artnamesi mucibi:lce yaptırılacak 3 a
det dosya dolabı ile Tekirdağı Şarap Fabrikası için satın alınacağı ve 20-10..-
938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 22 kalem boya levazımının mUfredat 
listesi tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminattan hizaları:ıda gösteril. 

mittir. 
m - Eksiltme 6-1-939 tarihine rastlıyan cuma gUnU hizalarında yazılı 

~ 
~ 
1 

saatlerde Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacn.ktır. 

IV - Şartname ve listeler parasır. olarak her giln sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

V - lateklilerln eksiltme içb tayin edilen gUn ve saatlerde % 7,5 gUven. 
me paralariyle birlikte yukarıda. adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9304) 

f.IOLANTSb 12AN~ 
L_UNi N\I._ 

••• ,,., 
I - İdaremizin Paşababce fabrlkaın fhUyacı için numunesi enafında 

1000 kllo kazan sakızı açık ekslltme u suıue satın alınacaktır. 
II-Muhammen bedeli beher kllosu 135 kuruş hesablle 1350 lira Te mu. 

vakkat teminatı 101.25 liradır. 

tJr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISJ 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

şısında eski Kbd Farcı sokak No . 
8 • 1 O. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. ............... .., ...... 

UROLOC = OPERA TöR 

l)r. Kemal Uzsan 
Karaköydeki muayenehanesini CTü· 

nelbaşı istiklal Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. nakletmiştir. Telefon: 41235 

lor~Necaeddın Atasagun 
1 

Sabahlan 8,30 a kadar ve ak~am. 

1 
lan l 7.20 de Ulcli Tayyare Apr. 
2 ncl daire No. 17. Okuyuculan. 

ıl mızdan para almaz. Tel: 23953 

TERZİ 1 

Yavuz Sezen 
ı 

Paris Kadın, Erkek Terz.lllk Akade-
mllerinden dlplomalL 
Beyoğlu • Parmakkııpı 113, Türk fo. 

1 
•o evi UstUnde. -· 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat MUdUril Refik A. ~vengil 

III - Eksiltme 2-1-939 tarihine rasthyan pazartesi gUnU saat 14 de 
Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şuh esindeki Alım Komisyonunda yapılL 

caktır. 

ıv - Numuneler her gUn sözU gecen şubede gDrUlebllir. 
v - tstekHlerln eksiltme tein tayin edilen gUn ve saatte yUzde 7,G gtt

'\"enme paralarlle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri 11An o-
lunur. (9171) 

• • • 
I - İdaremizin Paşa.bahçe fabrikası için §8.rtnamesi mucibince aatı:ı alı

nacak 1 adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli iskele vinci kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konclmu§tur. 

II - Muhammen bedeli sif İstanbul 13000 liro ve muvakkat teminatı 975 
liradır. 

m - Eksiltme 17- 1-939 tarihine rasUıyan salı günü saat 15 de Ka· 
bataşta levazım ve mUbayaat ıubeain deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler parasız olarak her gU.:ı ısözU geçen eubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yen firmalann mufassal fenni teklifie. 

rUe beraber kataloklarmı kaldırma indirme ve fren tertibatını açık olarak 
gösteren resimlerini kataloklannı birinci sınıf bir firma olduklarını gösterir 
evrakı ihale tarihinden en az 7 glb evveline kadar inhisarlar umum müdUrUL 
ğU mUskirat fabrikalar §Ub<>sine verm elerl ve tekliflerini kabulünU mutazam
mın vesika almaları llznndır. Aksi takdirde eksiltmeye i§tirak edemezler. 

VI - MUhUrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikası ve yilr.de 7 ,s güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek o la.:ı kapalı zarflarm eksiltme gUnU en 
geç saat 14 c ko.dar yukarda adı geçen alım komisronu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (8810) 

• • • 
l - İdaremizin Pa.şabahçe fabrikasında yaptıracağı ve 26-12-938 tari • 

hinde ihale edileceği ilan edilen 15202.40 lira muhammen bedelli betonarme dö. 
şemelerle sair müteferrik işlerin eksiltmesi görille:ı lüzum üzerine bir h&fta 
sonraya talik edilmiştir. 

II - Eksiltme 3-1-939 tarihine r astlıyan sah günü saat on beşte Kaba
taşta Levnr.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - MUhUrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat şubemizden ah· 
nncak ehliyet vesikası ve %7,5 güvenme parası ma1cbuzu veya ba::ıka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat U e 
kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi 11.zımdır. (9409) 

• • • 
I - Şartname.si mucibince satın alınacak beher kilosu (14) kuruş muhammen 

bedelli (3000) kilo Arap sabunu için 20-XII-938 tarihinde elde edilen flat l&yık 
haddo glSrUlmedlğlnden açık eksiltmesi (10) gUn temdit edilmJltir. 

Il - Ekmltme 20-XIL-938 tarihine rastlıyan cuma gUnU saat 14,30 da Kab&. 
tqta levazım ,.e mUbayaat ıubealndeld alım komlııyonunda yapılacağmdan iste~ 
rln ihale için tayin edilen gtln ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukan. 
da adr geçen komisyona gelmeleri flln olunur. (9400) 
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#; ç b i r r ad y o makin es 
RC A n ın a y a r ı nı tutmıyorl 

RCA radyoları bana silahından emin. olan bir avcı 
kadar emniyet veriyor. Onun için, bir radyo ala
cağım vakit R C A markasından başkasını 

hatırımdan bile geçirmem. 

Bir R c A radyosu için verdiğim paraya hiç 

acımam, cünki aldığım makinenin mutlaka o 
kudretteki makinelere faik olduğunu bilirim. 

RC A marKasının muhtelif lamoaıarda ve 

muhtelif şekillerdeki 11 modeli her hangi bir 

zevk ve 
kadar 

arzuyu 
çeşitli 

tatmin ' edecek 

ve güzeldir. 

Dünyanın en maruf mühendislerinin 

pr.ofe.Jerile en mütehassıs işçiler elinden 
hakiki ayarlarile çıkanlmış olan R CA ıarın 

eşlerini bulmak kabildeğildir vesselam .... 
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RCA 9'2~ 
12 LAMBALI 
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12 LAM BALI 
Husllılden •nıaıan. 
Jarın Radrosudur 
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