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Delege Garo Halaydan 

.... ,. ' .. 

ayrılıp Beruta gitti 
' . ···-·~- .... ·-

Fransız Hariciye Nazırı kükô
metimizin cevabını bekliyor 

Paris sefirimiz Bone ile sık sık görüşüyor 

Atatürk 
DOn HUştU Ara~n 
yemeğe alakoydu 

1-·-·-·· ·-----
• İstanbul, 5 (A.A.) - Uclıd-

i cümhurAtatlirk, bu:;iln de Savo-• 
( rona yatında Harlci7e Vekili 

1 
doktor Tevfik Rüştll Arası kabul 
buyurmuşlar ve kedisini :Jemeğc 
alıkoymuşlardır. 

---·-·--···-·········-·-----··---r-

Hakikat 
anlaşı;ıyor mu? 

(KURUN) un dünkü say111ncla Pa
riıte çıkan ( Pariıuvar) ıazeteaindcn 
lercWn. edilmiı bir fıkra vardı. Hatay 
llleaeleainde Fransız hükUınetinin tut
l&aiu ıiyueti ilk defa olarak bir Fran-

11& ...... ik te..wt~ - •••'4• 
fÖyle deailiyorluı 

- Sancak meaeleıi Yakın tarkta 
Türkiye ile Fransa arumclaki müna
sebetleri esaıınclan bozacak bir iıtir. 
Fakat FHnarzlarm böyle bir meseleden 
haberi bile yok. FranMda Sancak me
aeleıinden konuıulduiu zaman bazdan 
bunu manası herkesçe bilinmiyen bir 
kelime meseleti telikki ediyor; buıJa
rı da •anki memeli bir hayvandan babı 
olunduğunu ıanıyor.,, 

Fikrimizce Pariıli gazetenin bu IÖz• 
1 

leri Hatay meıeleıinde, Franıız efkin 
umumiyeıinin vaziyetini aydınlatacak 

kıymetli bir vesikadır. 
Franıız gazeteleri hemen iki yıla ya· 

lan bir zamanclanberi Türkiye ile Fran
la araımda münakap mevzuu olan Ha
tay iti üzerinde timdiye kadar .... h 
hiçbir mütalea yazmıyorlardı. Hatta 
bu meselenin bavadiı yolu ile olıun in· 
lcitaf safhalarına temaı etmiyorlardı. 
Uzak prlc memleketlerinde hazan Fran 
.. ile ve Franıızlar ile aıla alikuı bu
lunmayan en küçük hadiseler Fraıuız 
ıazetelerinde büyük batlıklar ile ıöt
terildiii halde Türkiye ile Fnn .. ara-

ASI M US 
(Sonu: Sa. .6. Bil. 5) 

8üyük eğlence
li müsabakamız 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

No.SS 

Bcırvekilimiz Hataydan gelen heyeti kabul ettiği aırada" 

Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu A -
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakya jandarma kumandanı Mih
ranla, İskenderun jandarma kuman • 

danı Cemil'in yerleri değiştirilmiştir. 
Ve lske~dcrun serkomiseri L11tfi de 
Antakyaya nakledilmiştir. 

(Sonu M. 4 .!il. 4) 

Başvekil Ankaradan 
Çankırıya gidip geldi 

Zelzele hakkında malumat aldı 
Çankırı 5 (A.A.) - Bugün ilk sefe

rini yapan Ankara tenezzüh trenine 
bağlı hususi vagonla muhterem Başve
kilimiz bay Celil Bayarla Dahiliye, 
Adliye, Maarif Vekilleri ve bazı mebus 
lar ve sair zevat saat 12 yi 7 geçe şeh
rimize ıeref verdiler. 

Bagvekilimiz, ilbay vekili, şarbay, vi
liyet hududunda karşılanmışlardır. Ka
tann vurudunda istasyon civarını 

dolduran binlerce Çankırılının coşkun 
ılkııları arasında vağondan inen Baı
vekfl, ihtiram kıtaaaıru ve mekteplileri 
teftiı etmiıler, istasyondan yürüyerek 
hükumet konağına gelmişlerfür. Bura
da istirahatten sonra halk partisi ziya
ret edilmiştir. 

Başvekil öğleden sonra on kilometre 
mesafedeki Çankırı tuzlasına &ittiler. 
Ve akşam avdet buyurdular. · 

Bandonun ve istasyonu dolduran 
binlerce Çankırılının alloşlan arasında 
şehirıden ayrıldılar. Ve hududa kadar 
uğurlandılar. 

Ankara 5 (Telefonla)' - Baıvekil 

ve refakatindeki Vekillerle diğer ze
vat 23,25 ıeçe Çankından döndüler. 
İstasyonda Milli Müdafaa Vekili ile 
birçok zevat tarafından karşılandı. Baı 
vekil Çankırı'da zelzele hakkında ma
lQmat almıı ve Çookırıdan aynlmadan 
evvel viliyetin ileri gelenlerini kabul 
edip memleket işleri etrafmda &Ql"Üf
müştür. 

Galatasaraylılar 
Dün senelik pilavlarını yediler 

,(Ya.an! iMA _,.,._) 

Türkiye serbest güreş müsabakaları bitti 

Atatürk kupasını 
Ankarahlar kazandı 

Gurup tasnifinde istanbul ikinci 
Konya üçüncü oldu 

--~--bir görUnüş •• 
(Yazısı 4 ilncll My/cidıi). - . 

Güneş: 4 - Galatasaray: 2 

Galatasaray • Güneı talimılan maçtan enel Wr anılcla 
(Yazısı 7 inci MJyt/Gda)' 

Prağda muazzam bir 
nümayiş yapıldı 

Sokollar ''tetikteyiz,, ''teslim ol
magacağız,, vecizelerini taşıyorlar 

Henleyn Almanyaya gitti 
I :<Yazısı 4'tlnctl 1&Jfa4a) 

C,iüdetüt peşinden : 
Bir eşek davası 

Son Postanm iki muharriri bir etek davaıı üzerinde birbirlerile tutuıtular. 
Muhiddin Birıen .-ki memlekette hiddet edecek batka hiçbir fCY yokmuı 
ıibi zavallı eteklere kart• pir atlana düıman kesildi; onun fikri memlekette 
etek nealini kökünden kurutmakbr. 

- Artık bu hayvanı unuta hm.,, 
Diyor. Gazete arkadaıı Ercü mend Ekrem Talu ise eteie karp ıöıte

rilen ba yerıiz düpnanlığm haksız lığını iıbata çalıııyor; eıeiin türlü me
uyetlerini sayıp döküyor; o da: 

- Eıeii tehirden çıkardık. Şiın di memleket hudutlanndan dıpnya at
mak insaf ıızbk olur.,, 

Diye bütün eteklerin haklannı müdafaaya uiraııyor. 
Bu derece hararetli bir etek davaıına fuzuli bir hüküm ıibi müdahale 

ebnenin tehlikeli bir rol olduğunu takdir ederiz. Fakat .. dece bir oı..en .. 
tör ıibi fikir ve mütalea beyan etmekte mahzur bulunmasa gerektir. Si. 
kalına bu iht.ilifta bay Talunun hakkı var. 

Memlekete kartı ıuçlan beynelmilel bir ahitname ile tudik edilerek 
vaktile hudut harici edilmit olan kimselerin bile affedilerek tekrar vatana 
avdet etmelerine hazırlanıldığı bir ıırada her ..Jıada kanaat ve fea.kirhlda 
memlekete hizmet etmİf olan masum bir hayvan cinainin tamamen orta
dan kaldınlmau ve hudut harici edilmeıi reva olur mu? Kaldı ki geçenlerde 
kabul edilen bir kanun ile atlar gibi eteklerin de 18)'DD verıilinden İltİana 
edilerek hizmetleri resmen takdir olunduktan IOllra ba hayvanlara brp 
tatbik edilecek bir tazyik bereketi manbkıız düpna mi? 

HASAN 



~BATAKLl~TAN 
~İMDARATORİCELiGE 
No.53 Vazan: IKadDırcaın Ka1Flı 
tık görenler onu bir aptal sanırlardı. 
Zaten birçoklarına göre daha otuz ya
ıma gelmemişken bir düğün günU bil· 
tün para ve malını bırakarak manastı
ra çekildiğini öğrendikten sonra onun 
deliliğinde ıüphe etmemek de budala
lık oluyordu. 

Yüstinyanoa neredeyse kansının 

bö7le manasız: adamlarla uğraşmasını 
tenkit edecek: 

- Senin himaye ettiğin monofiıdtler 
hep böyle midir? 

Diye soracaktı. 
Fakat Marasm ağzından hristiyanlı· 

ğın en olgun felsefesi dökülUyordu. 
Herkesi yerlere kapandıran imparator
la imparatoriçenin önünde, altın taht
lar, pml pırıl mücevherli taçlar, man· 
tolar ve elbiseler karşısında zerre ka
dar hayranlık ve ıaıkınlık göstenni
yor, dimdik duruyordu. İmparatora 

çıktftı. Halkedon konsilinin haksızlık 

ettiğini, banın dinini batırdığını söy· 
lilyordu. Hem de o kadar güzel söylü
yordu ki bUtiln ağırlığına rağmen im
parator ve imparatoriçe onu büyük bir 
aabırla sonuna kadar dinlediler. 

bnparator: 
- Senin öğütlerini tutacağım! 
Dedi. 
Sonra karnına hak vereli: 
- Bu adam çok .zeki ve yaman bir 

file.zoftur. 
Ona rica ettiler: 
Sar?.yda kal, değerli fikirlerinden is

tifade etmek isteriz. 
- Hayır. Burası benim yerim değil

dir. 
Teodora adamlanna iıaret ettL Bil· 

yilk bir torba altın getirdiler. 

imparatoriçe: 
-LUtf en bunu kabul ediniz 1 

Dedi. 
Keşiı kızdı. Torbayı mabeyincilerin 

yüzlerine fırlattı. Herke• sandı ki o 
anda bir giirilltü kopacaktır. ÇUnkU hil· 
kümdarlara karıı bundan daha büyük 
bir hakaret u bulunurdu. Sarayda ve 
halk aralannda hiç iyi karıılaomadı. 

Fakat ne Yilstinyanoı ne de Teodora 
bir ıey yapmadılar. Hatta Tcodora 
saraydan çıkıp da Hrisokerasm ka11ı 

urafında Sikaya çekilen keıite adam 
gönderdi, özür diledi. 

- Hiç olmazsa yiyecek kadar bir 
ıey kabul etsin 1 

Dedi. Maras bunu da duymak bile 
istemedi: 

- Allaıhın köleleri senin hiçbir ıe
yine muhtaç değildir. 

Bütiln bunlar duyuldu. Ke§it hemen 
meıhur oldu. Her ya~tan birçok insan 
akın akın Halici geçiyor: onun çadırı 
8nünde toplanıyorlardı. Sakatlar, has
talar, bir arzusu olanlar, günabalrm
dan korkanlar fırsatı kaçırmak istemi
yoralrdı. 

O sırada bir gece haydutlar Maraam 
çadırına ansızın giroiler: 

- Eğer imparatoriçenin sana gi5n
derdiği altınlan vermezsen seni öldü
receğiz! 

Dediler. 
Bunlar paranın gönderildiğini 5ğren 

miıter, fokat kabul edilmiycrek geri 
gittiğini duymamışlardı. 

Maras hiç ürkmeden cevap verdi: 
- Bana inanını Bir tek altınım yok. 

Param olsa burada oturur muyum? 
Haydutlar inanmadılrır. Birisi kılı -

cını çekti: diğeri scpa ile vurdu. O an
da keşiı birdenbire büyük bir çeviklikle 
aopalının UstUne saldırdı, yere serdi. 
Sopayı aldıktan sonra ötekinin koluna 
bir vuruşta kılıcı da aldı. Haydutll)r 
ıaıırdılar. Keşi§: 

- Kımıldamayın yoksa öldürürüm. 
Kapıdan çıkarsanız orada da ölüm var
dır. 

Diye bağırdı. 
Hepsi de kılıç ve b:çO)k!armı attılar. 

Keşi§ onlan bir kenara çekti. Sonra 
haydutların hepsini bağladı. Çadırın 
dip tarafına oturttu. 

- Size param olmadığını söyledim. 
İnanmadınız. Bu imansızlığın cez~ını 
sabaha kadar burada ve böylece kal
makla ödeyecel:siniz 1 

!>edL 
Sabahleyin sopa ve silfilllannı ver

meden kapı dııan etti. 

Bu vaka hemen 1chre ve batta Mwra 
kadar yayıldı. Büsbütün tanınmasına 
scbc poldu. 

İmparator mabeyinci Ue birkaç kiıi 
gönderdi. Iıi tahkik ettirdi. Doğrulu · 

ğu anlaışılınca papasın itibarı arttı. O
nun adına bir manastır yapıldı ve öm
rünün sonuna kadar imparatorla impa
ratriçeye dua ederek yapdı. 

Atinadaı henilz eski Yunan sanat ve 
felsefesi yaşıyordu. Orada Yunan kili· 
tUrile yetiıcnler kuvvetli dU§ünUşleri 

ve hücumlarile vakit vakit hıristiyanlı· 
ğı hırpalıyorlardı. 

Ou günlerde İndaro, Teodoraya &or
du: 

- Ey mukaddes Vasilisam, Proko· 
posu hatırlar mısınız? 

- Kimdir bu? 
- V enetolann tiyatrosunda katiplik 

7apardı. Kalizmos onu kovmuıtu. Pek 
kUçUkkcn benim kUçllk evimde Bizan
sın kuruluşunu anlatmııtı. Uslu, terbi· 
yell bir gençti. 

- Evet.. 
- Sonra Atinaya gitmişti. Orada o-

kuyacaktı. Senelerce okumuı, ttalyaıyı, 
Afrikayı, ve Mısın, Suriyeyi dclaşmıı

- Hatırladım. Ne iyi bir insandı. 

Şimdi nerede? 
Tcodora henilz hipodromun iyi ahır

larında bile barınması çok görillerek 
sokağa atılarak bir çocukken, kendisi
ne Vasilisaları ve sarayları anlatan o 
adaını nasıl unutabilirdi. 

Prokopos geldi. V asilisa onu pek iyi 
kabul etti. Gez3iği yerler hakkında 

birçok §eyler sordu. Bunların arasın
da Atina mekteplerinin hıristiyanlığa 

yap tıklan zararlar, körlikörüne inanan 
tarın kafalarına soktuklan JÜphe zehir· 
teri en çok canını ııktı f 

Prokopoı Teodoranın kltiplerl ara
sına alındı. 

Çok geçmeden senator reisi Teodor 
birkaç bin askerle birlikte Haliçten 
gemilere bindi. Atinaya gitti. Oradaki 
(putaı tapan) !arın mekteplerini kapa· 
ciı. Alimlerı, fılezoflan, aanat adamla· 
nnı ıUrdU. Memleketi yalnız papasla
nn eline bıraktı. Hıristlyan olmayan
lara iıkenceler yaptı ve d6ndU. 

Teodora bu gibi hareketlerle mono
fi:ritleri beğendirmek, kocasını da ken
di tarafına çekerek ortodokslan ezmek 
istiyordu. O zaman kiliseyi de, istediği 
gibi kendi, arzu ve ihtiraslarına göre 
kullanacak, büsblitün kuvvetlcnecekti. 

Fakat Yüstinyanos yapayalnız değll
di. Ona da akıl verenler vardı. Zaten 
Ortodokslar imparatorlukta daha çok· 
luktu. Patrik ve ortodoks papasların 

idare edeceği bir ihtilil imparatorun 
tahtını temelinden sarsar ve yıkabilir
di. 

Yunan filezof ve filimlerlnden bir 
kısmı sürgün edildikleri yerlerden kaç 
tılar. O zamanın şarkta en bilyük dev
leti olan 1rana sığındılar: 

- Bizans, impaartorluğu gövdesini 
için için kurtların yediği bir ağaç gi
bidir. Görünüşte gene bUyük ve dinç
tir. Fakat sertçe bir sarsıntı onu yıka
caktır. Kilise kavgalan, fırka gürül· 
tUleri var. Halkın çoğu imparatoru sev
miyor. ÇUnkU YUstinyanosun bir kuk
ladan farkı yoktur: eski bir dansöz 
ve orta malı kadın olan imparatoriçe 
tarafından dilediği yere silrillilr ve ıU· 
rUklenir. 

Dediler. 

Bunlar yalan değildi. Zaten hudut
larda vakit vakit akınlar olurdu. İran 
ıalu ordusuna : 

- Ielril 

Emrini verdL 
Hu haber Biıansta telit uyandırdı. 

Yüstinyanos ve Teodcra, imparatorlu
ğun büyük kuvvetini göstermek için 
hiçbir gcyi esirgemediler. Kısa bir za· 
manda bilyilk bir ordu fBrka doğru 

yola çıktı. Bu ordunun kumandanı 

Teod~rJardı. YUıtınyanoa kumandayı 

genç Belizere vermek istemigti. Fakat 
Teodora bu işi Atnnaninaya danıştığı 
::aman eski sUrücUniln kızı: 

- Size bağlılıktan OOşka bir halini 
görmedim. Fakat emri altında koca 
bir ordu bulunduğu zaman ne yapaca
ğını henüz kestirmiı değilim. 

(Arkası 'VQT) 

2SiYASi: Mussolini 
ile Litv.nof 

ve hayatoarındakl 

2 KADI~ 

Angelika Balabanof 

Mussolinin siyasi hayatında ilk za.. 
manlar kendisine iyi bir arkadaşlık 
etmie bir kadın vardır ki, ayni zaman· 
da Lenin ve Troçki ile bera her de ça
lıemıetır. 

Bu, ltalyan olmuş bir Rustur. 
Angelika Balabanoj 1902 de Rusya· 

dan ayrılmıetır. Ailesi Rusyanın ce -
nup taraflarında çok zengin ve asilza
de bir aile idi. Fakat, gene; kız, ileri 
fikirlerinden dolayı onlarla kavga et
mlı ve baba ocağını terkederek Rus
yaclan uzaklaşmıebr. 

Angelika evveli. Belçikaya geliyor, 
sonra lsviçreye gidiyor. O zaman ken· 
disl bilhassa iki hususiyeti ite gö.ze 
çarpmaktadır. Birincisi hitabetteki 
kudreti, ikincisi ecnebi dillerini gayet 
çabuklukla öğrenmesi. 

lsvlçre o zaman, memleketlerinde 
fikirlerine yer bulamıyan siyasilerin 
toplandığı bir yerdi. Rus inkıJamını 

hazırlayanlarla f a.şizmi kuracaklar da 
orada bulunuyordu. 

Angelika Balabanof bilha,su., bu si
yasi gençlerden birine fazla al!ka gös
teriyordu. Onun çalışmasına ve geçin. 
mesine yardım etmlD ve ld~ta genci 
himayesi altına almı§tı. 

Bu, Benito Mussolini idi. 
Daha sonra, Mussolinl .Aventi gue. 

tesinln başmuharriri olunca, Angelika 
Balatof ona yazılan ile yardım etmlt
Ur. 

Fakat, Mussolinl faşizmi kurunca 
Angelika eski siyaset arkadaşından 

ayrılmış ve tekrar lsviçreye giderek 
orada Leninle beraber çalışmaya baş
lamıştır. Lisan bildiği için Leninin 
nutuklarını Almancaya tercilme eder
di ve, hitabette kuvvetli olduğu için 
de Lenine hitabet dersi verirdi .•• 

1917 de Angelika Balatof tekrar 
Rusyaya girmiş ve ihtil!U hazırla • 
makta arkadaştan ile beraber çalış • 
mıştır. 

Leninln sağ kolu gibi onunla bera. 
ber çalı!}an ve ayni zamanda katipliği
ni yapan Angelika, onun inzibatına 

glrmeğe tahammUl edememiş ve 1921 
de Rusyadan, bir daha d6nmemek ti.ze
re ayrılmıştır. 

Bir mUddet tsviçrede tekrar ••Avan
tl,, ga.zeteslni çıkarmıştır. Bu gazete 

lvi Litvinof 

o zaman, ltalyadan hicret edenlerin 
or~nı olmuştu. 

Angelika Balatof bugUn yine !sviç
rededir ve kitap yazar, konferans ve
rir. 

••• 
Mussolinfn siyası hayatındaki An· 

gelikaya mukabil, Lltvinofun hayatın. 
da da Rus olmuş bir İngiliz kadınının 
bilyUk bir rolU vardır. 

lvi bir İngiliz kızıdır. O zamanlar 
Londrada Rus ihtilali için çalışanlar 
arasında bulunan Litvinof, İngiliz po
lisi tarafından her tevkif edilişinde 

kurtarılmasına çalışmış, Çar Rusyası· 
na iade edilmek istenildiği zaman, bu 
na mani olmak için her çareye başvur
muştur. 

Biraz sonra, Litvlnofun kans! olan 
lvi, onun siyasi mücadelelerinde ken· 
dislne yine büyük yardımlarda bulun 
muştur. Mesela, bir gün bolşevik par· 
tisi Londrada bir toplantı yapmak is· 
tiyor. Fakııt, paralan olmadığı için 
yer bulamıyorlar. 

O zaman tvı derhal te§ebbi\se gl~işi
yor ve :-.engin bir saburı tUccarından 

para buluyor. Tüccar parayı, "Bolşe
vikler muvaffak olup Çarlığı devir -
dikten sonra·,, faizi "ne beraber iade ~ 
dilmek Uzere vermiştir. Bu para ile 
bir bina kiralanıyor ve bolşevikler o
rada toplanarak konferanslarını yapı· 
yorlar. 

Rus lhtilall olduktnn sonra da tUc· 
car parasının iader.ini bekliyor. Fakat 
ne faizini alabiliyor, ne de asıl para 
yı ••• 

Sovyet hükumeti kurulduktan sonra 
da Londraya ilk elçi olarak Litvinol 
gönderilmiştir. Dış işleri komiseri Çi
çerlnln sağ kolu sayılan Litvinof, o 
6ldUkten sonra da yerine geçmiştir. 

lvi, Litvinofun siyasi hayatında da· 
ima kendisine bir arkadaş ve yardım 
cı olmakta devam etmietir. Onun için 
Litvlnofun dllşmanları ara sıra. karı 
sının tevkif edildiğine dair şalalar or
taya atarlar: bunların hiç biri doğru 
çıkmamıştır. 

Litvinofun ı:ıiyas! arkadaşmı takdir 
eden Lenin, "Onun yumruğunda çelik 
vardır.,, demiştir. L. C. (LU) 

A lmttntj(J(lııı 1.!!çil~ me7;tep ta7ebclc rfoc do zehirli gazlardan k-0runma ders
leri vcrllnwktcdir. Rcsmımiz bir ilkmektep talebelerini mas1:clerl1ıi takm~ bir 
hald6 glMteriyor •• 

Kıbrısta Kırşehir 

feJAketzedelerlne 
ia ne 

AUnaika Nea ga.zetes1nin verdiği 
ha.bere göre Kıbria piskopos vekilinin 
tamiminden sonra, ~hlr zelzele
sinden zarar görenler için, iane heyetr 
leri teşkiline başlanmı§br. Lefkosyada 
Uç heyet teşekkül etmiştir. Piskopos· 
luk 20 !sterlin vernıi§tir. Kiliselerde 
para toplanacaktır. 

iki gencimiz havada 
12 saat kaldılar 

lnönU yüksek yelken UCU§ kam
pında çalışmakta olan öğretmen nam
r.etlerinden Cemal Aytaç, yanında an
trenman için aldığı arkadaşı Rasim 
Tiyanşanla birlikte haziranın birinci 
günU, havada 12 saat 22 dakika kala· 
rak iki kişilik planörlere mahsus olan 
bir milli rekor yapmıştır. 

Bu milli rekorumuZla, "Türkiye 
•uzun mUddet havada kalma,. bakı
mından dünya ikincisi olmaktadır. En
ternasyonal rekor on Uç saat 59 da.ki· 
ka olarak alman plA.nörcüsü Jak Hat· 
man'dadır. 

Merasl m le da ya k 
Tomi isminde 16 yaşındaki bır Ame

rikalı çocuk trende giderken aklına 

esiyor, alay olsun diye imdat zilini ça
lıyor. 

Tren derhal dunıyor. Halk tellşa 
dUı:Uyorlar. Tahkikat yapıyorlar. Zili 
çocuğun çaldığı anlaşılıyor. Tomi'yi 
tutup mahkemeye veriyorlar. 

Hakim m\lhakeme aonunda ~ocuğun 
annes!nf çağırıyor. • 

- Oğlunuza bir temiz da.yak atm, 
yoksa ben hapse atacağım! diyor. 

Annesi, hapse atmasınlar diye, To
mlyi eve alıyor, bir güzel dayak çeki
yor. Bu dayak "merasimi,. şahitlerin 
önUntie vanılmı~ ve re~mi <:ekiJ,.., ı tir .. 

r K URUN-, 
ABONP fARIFESI 

Mtmltktı ilemlektı 

frln<tı dı,ında 

Aylık 95 ıss Krf. 
3 aylık :.mo 425 • 
IS aylık 475 84!0 • 
Yıllık 900 1600 • 

l'arıleııınden Halkan Hlrliğl için aydı 
l)tuı kuru, düşülür. t>ost• blrlltıine ıır. 
rııiyen yerlere aydııı yeınıı, beşer turu~ 
lUlllllltıdillr. 

AIHıııe ko) dını hıldırcn mektup Te 
lelıırol ncretını. oboııe parasının po~ııı 

veya banka ile yollama ücretini ldart
kendı üzerine alır. 

rarklutnln lıtr poıta muktzlndt 

Kil Hl/ N'n abone ua:llır. ı 
Adres deRışllrme ücreti ~5 kuruştur 

L .J 
. Dünkü Hava 

Hava )"Urdun doğu Anadolu bölgesfle 

Koradcnfz kı)·ılıırının fark ve orta An•· 

dolunun fimnl lrnıımlorındn bulutlu, di~cr 

blllgclcrlnde umumiyetle açık secınıştır. 

RüıgArlar şlmall fsllkamelten orta kuv· 

vclte esm1$llr. 

Jstanhulda hava açık ıecmlş, ıilr.gAr 

şlmnll şıırkldcn saniyede 6·8 metre hızla 

esm1$tlr Sühunut en yilksek 25,6 en düş· 

kün 15 santlirat kaydedilmiştir 

15 Yıl Evvel Bugün: 

Bir kac :aman evvel Anadolu lıaltırıdo 
•eurlluf erl lakarrar eden 11ataklı vagon
lar bubanden itibaren btltlmum uoıcu ta
tarlarına ilc2vı olunacaktır. 

l/Dktlmıllmlzce taıdlk olunan mukor1tll 
111 (16re IXJllOttların mQslalıdtmlnl Tilrk "' 

lacalr, ualnıı 110laklı ııagan arabalarındtr 
klmDıtahdemln Jirkelln oaurlmüılfm tn,. 

mrırlarından olup tQrkçe konuımalat1 

meırattur. 



Karaoğlan höyükğü yolunda ... - - - ~ ~ .. ,,_,_ ,_, ,_,, ............ 
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Açık eti mağbedi 
Yazan: Pıro IBn. Afet 

Gllzun, Ctımhuriyet Bayramı erte
ılnde tanıştıtım Karaolla.n köyln
lerı arasındayız. Yeni yapılmakta o 
lan okulun önUnde hep indik. Muh
tarın karıaı: 

- Yapılırken gördüğüm iki katlı 
evimiz bitti, olmdi oraya taşındık. MI 
ıatırlerl getirsene, diyor. 

Botun köylü dışarıda. Herblri kö
Ylln yeni bir havadisini söylemek 1-
Cln yanıma yaklaşıyor. Yalnız ikin
ci bir istek var. Bir kadrn köylüye 
terceman oluyor. Okulun yapılması 
tamamlanacak. Fakat bir de suyu
tnuz gelse .. HöyUğe kalabalık bir ka
flle Ue tırmanıyoruz. 

Tarih Kurumu'nun sistematik son· 
daj yerlerini, hafriyatta desinatör o
larak bulunan Bay Abdulah anlatı
:ror: 

P'rlkya Eti yapı katları, ödrt met 
reden sonra ise, Bakırçatı eserle
r!. Höyük, 20 metre yüksekllkte, 200 
tnetre genişlikte. Bu toprak yığının· 
-dakl tarih aiclllne dikkatle bakıyo
ruz. Bu arşivler, her çalışma nett.ı:e
ılnde bize sırrını açacak. Höyüğün 

tepesinde sanki bir bayram yerin· 
deyiz. Bu etrafa hAklm tepeden ba
karak dUşOndUm. BugUn gideceği -
tnlz Eti Malbedl'nln llk yol ulrağı 
burası idi. Etrafımda bulunan bütün 
Türk köyllllerinl Eti cedlerlmln kı· 
Yafetlle, Ankara yalunda görilr gi -
hl idim. Etiler, bu mağbet yolunda 
muhakkak bu uğrakta su lçmloler 
'Ve belki de gecelemlşlerdlr. Prof. 
Pıttard, bu hayalimi sezmiş gibi gü
zel ve beyaz ırk vasıflarını taşıyan 
köylUlerl işaret ederek: 

- işte bunları tanımayanlar, Tür
ke Mongololt, der. 

l:Iedefimize doğru llerllyoruz. 
'Yolumuzun üzerinde Yavrucak, 

Höyük, İkizce, Oyaca köyleri var. 
Yeni haritalarda, GA.vurkale adını 

taşıyan yere gidiyoruz. Bence bu I· 
sim, hiç yerinde değil. 

Orası sadece bir Eti mağbedldlr. 
Altı yedl sene evvel, Atatürkle o

raya ilk gittiğimiz vakit, bu yer hak
kında kendisinin bana izahı fU ol
nıuştu: 

"Burası açık bir mağbettir. Ye
rin tabii vazlyeU muntazam bir am
flteatr'dır. Bu tepenin etrafında bin
lerce kişi topJanablllr. Hatta. karşı
kl tepelerde bile. Bu, reİletıeri olan 
kayalık, aşağıda toplanacak olan hal 
kın gözünde, gökyüzü lle mürtesem 
düşer. Bu yer, Etilerin en mUhlm i
badet yerleri olablllr." 

Prof. Plttard ve Bayanına, otomo
bilde giderken bu mevzu tızerlnde 
anlatıyorum: 

- Eti imparatorluğu devrinde An· 
kova (Aakara) mUhim bir askeri 
lllerkezdl. Bu merkezi, lmparatorlu
tun diğer yerlerine bağlayan men
ı111erı ve şehirleri de vardı. Şimdiki 
.\nkara ve Haymana arası, bu şe
hirleri höyükler halinde muhafaza 
etmiştir. Bu sözlerim, yol üzerinde
kt höyüklerle de belgeleniyordu. 
lıaymana, Etiler zamanında da sı
cak ualarile meşhur bir yer olab1llr. 
llıtı ımparatoru, senelik asker! teftt
'tnı yapmak için Ankaraya gelirken. 
bUYflk dini bir merasime de naile 
teıtıı eder. İbadet şöyle olamaz mı: 

l!ltı imparatoru ve imparatoriçesi, 
kalabalık maiyetleriyle Haymana 
ltal>Iıcalarında geceliyor. Şifalı su, 
ertesi gUnkü dlnt Ayin (processlon) 
lchı de bir hazırlık oluyor. Güneşe 
Olan bilyUk ibadet, en Uerlde olan 
bir mevzudur. Bunun için Ankara 
l'olu Uzerinde tablt şekilde amfiteatr 
teetıı eden bir yer seçilmiştir. Tepe
llln llzerlndekl tablt kayalık, ll&he
l't, oturmuş olarak tersim etmekte
dir. Karşısında, ayakta iki muharip 
<lotu tarafından yürür vaziyettedir. 
nu kayalığın arka taraf kısmından 
tlrtlen, bUyUk taşlarla yapılmış kub-

Pr. Bn. Af et .. 

EU imparatoru ,.e imparatoriçesi, 
biiyilk merasimle iki tekerlekll mu
harebe :ırabası Uzerlnde gellyorlar. 
Kayalıktaki kabartmaların yanında 

yer alıyorlar. Kademe kademe yerle 
şen halk, gözlerini yukarıya çevtrdl
ğind<', gökyaz:Une mürtesem düşen 

kayalıkta, HAht bir manzara gör
mektedir. Kayalığın arka tarafın
daki dehlizlerden müzik ve şarkı u
ğultuları, gUneşln doğuşunu mlljde
llyor. Sabah rUzgArı, bu sesleri dağ
larda aksettirerek nağmelendlrlyor. 
Güneş doğarken, kayalığın tepesin· 
den duasını okuyan rahip (Prttre), 
gUr s~slyle, haşmet ve huşuğ veri-
yer. 

Halk Yect içindedir. Gtıneo, llk şu
alarını Uzerlerlne dökerken mllzlk 
ve şarkı dehlizlerden çıkmıştır. Şim 
dl açıkta, ortalığı çınlatan seslerle 
gUrlU7or. Dini Ayin bitmiştir. 

imparator, tebaasına, gilnUn en 
bOyijk işini buradan blldlrlr. Mevsim 
bahardır. İmparator, halka, yeni 
mahsul !çln bi çalışmalarım bura
dan emrf'der. imparatoriçe 4e hal-
ka s~ylo~·eceklerlnl buradan söyler. 

Meraeim, imparator ve tmparato
rlcenin yola cıkışlyle tamam olur. 

Ankara yolundaki bugUnkll hö
yükler, kilçilk EU şehirleridir. impa
ratorun menzlllerl buralarıdır. Ka
raoğlanda bulunan böndU (çaydan) 
imparatoriçeye sunulan süt kabı, ne
den olmasın? 

BugUnkU Etl çocukları bizler, İs· 
vlçrell ayni ırkın ahfadı olan Prof. 
Plttard ve karısı bu fikir içinde, bu 
açık Etl mağbedlnl ziyaret ettik. 
Ecdadımızın binlerce yıllık izle

rinde yUrüdUk. Bu malbedln etekle· 
rinde, "Prehlstorle" m çakmak taşı 
Aletlerinden de, geçen sene Tarih 
Fakllltesl ilk defa olarak burada bul 
muştu. 

T~prakla dolmuş lnlerl de gördük. 
Çakmak taşları aradık. Prof. Plttard 
diyordu ki: 

"- Buraları, prchlstolre'danberl 
insanların mukaddes yeri olmuş. E
tiler, ona imtisal etmişler." 

Hakikaten, Atatnrk nesli de bu
gtın o mukaddes yerlerin kıymetini 

blllyor. Bunu, tarihine olan sevglsl
le tamamlıyor. Onları buluyor, çı
karıyor, muhafaza ediyor. 

Biz de bugün, pelerlnaJı tamam
lamak için Haymanaya kadar gittik. 

1 ' qg;;:; 

Galatasarayhlar dün senelik 
pilavlarını yediler 

Yaşlı/ar gençlere hatıralar znı 
hep birlikte · abideye gideıek 

anlattıktan sonra 
çelenk koydular 

Di1n, Galatasaraylılar, yıllarca bir· 
birlerinden uzak kalan ve seneler geç
tikçe bağlılıkları, sevgileri artan kar
deşler gibi kucaklqtılar. 

Uzun senelerin, binbir hi.disenin ar
kasında kalan mektep hayatının. mek. 
tebe karşı beslenen sonsuz sevgi ve 
saygının anılması, hiç şüphe yoktur, 
ki Galatasaraylıları ve Galatasaraylı· 
lığı ebedileştirecek bir yoldur. ı 

Her sene hayata birçok eleman ye
tiştirmek suretile mensuplarım çoğal
tan Galatasaray, her pillv gUnUnde, 
bir sene evveline nazaran daha çok 
pilb sarf ediyor. · 

Fazla pilav sarfetmenin Galatasa • 
ray için yUksek kıymeti vardır. 

Dün merasime saat on buçukta baf
landr. Genç Gal.ataaaraylılar, erkenden 
mektebin bahçesinde senelerce evvel 
bu yuvada yet.i§enleri karşılamak fçlıı 
hazırlanmışlardı. 

Yaşlılar da, sanki derse geliyorlar
mış gibi erkenden toplanmlflardr. Se.. 
nelerce birbirlerini görmiyenler ku
caklaşıyor. Habralarım hazan kahta· 
halarla, bamıı iç çekerek tueliyorlar
dı. 

Genç bir delikanlı, alfce, Jrendl. 
alnden daha boysu.z, daha ctlız bJrlne 
yaklaşıyor: 

- Hocam, bakalım tamyabilecelı: 
misiniz? .• 

Diyor. 
Hoca ile talebeye balayonnuıuz. 

Kim bilir kaç sene evvel bir yumurcak 
gibi 111 bahçelerde dolqa.n yawu, efm
di hayatta bUyUk itlere girilm1f, bel. 
ki evlenmiı, çoluk çocuk eahlbi olmU1-
tur. Hoca tanıyor: . 

- Nasıl tanımam diyor .. Yaramaz 
Reşat.. 

İkisi de gtllilştıyorlar, kucaldqıyor-
ıar. 

Difer tara.1'ta daha yqWar kah~a
halarla anlatıyorlar: 

- Yahu hop hop mUthig. Gördükle
rine sarılıp duruyor. 
Geçmiş gilnlerin hatiralarmı dinler

ken içinbden: 

Hamamları ziyaret ettik. Dönüşte 
maksat yol Uzerlndekl diğer köyleri 
ziyaretti. .Yolda, Eti mağbedlnden 
sonra, Bayram höyUğUnn işaretle

dik .. 
Topaklı, Hacı Muratlı, Ballık Pı· 

nar, Ahlatlı bel hafriyat yeri (1933), 
Yalıncak, Balgat nzerlnden Ankara
yı bulduk. 

Çankaya Kaymakamı, Gölbaşı na
hiye müdUril, köylerin idari vaziyeti 
hakkında bizi tenvir ediyorlardı. Bu 
idarede, okul, fidanlık, ve su işleri 
başlıca mevzu. Köyün birinde, muh
tarın demir karyolalı odasındaki, i
yi döşenmiş sedirlerde hep oturuyor
duk. ikram ettikleri kaymak ve yo
ğurdu yemesek, güceneceklerdı 

Muhtar, Cumhuriyet devri me1J1urla
nna Alem olacak olan şu sözleriyle 
hepimizi memnun etti: 

"- Genç nahiye mUdilrUmllz dur
madan çalışır ve bizi de durmadan 
çalıştırır." 

AtatUrk TUrklyeslnde parola: Ça
lışmak ve çatıştırmak. - ttık8 -

Galata8Clrayl1lar pilav ıbaşuıaa.. 

- Galatasaray lisesinde g*1t şey
lerin hiç biri hiç bir zaman unutul • 
maz, diyorsunuz. 

Bir vakitler, rakip klüplere aman 
vermeyen yaman futbolcularm göbek
lerin! hoplatarak, nefes nefese eski 
heyecanlarım tazelemeğe çalışmaları 
da ayn bir sahnedir. Fakat şimdi an· 
cak heyecan yerine, bUtUn seyircilere 
sonsuz kahkaha ve neee veriyorlar. 

• •• 
Gençler bazularınm kuvvetini göe -

termek ister gibi altıokkaya bir ttlrlU 
doyamıyorlar. Her yqlı ve eski me • 
zwı. ııekiz o~gencin kolan arasında 
bir top gibi fn-laWıyor. 

DUn bütün bu hi.tıralan taz.eleme. 
ler, futbol oyunları, altıokkalardan 
sonra konferans salonu, Galatasaray. 
lılan bir daha coşturdu, kopınu bağ
lar bir da.ha. perçinlendi: 

JDıı yenJ mezun .S. ıu,Jm, geıaç O.· 
Iatasarayltlarm hislerine tercllman 
oldu. Büyüklerini aralarında görmek
ten duydukları sevinci anlattı, inkıl~
ba, rejime bağlılıklan Galatasaray 
çatısı altından yeti~nlerin önUnde 
tekrarlamanın yüksek manasını izah 
etti. 

:S. Hi.şimden sonra en e..ski mezun 
B. Muhtar, eski günlerin h~tıralarmı 

nakletti. Galatasaraym kuruluş tari
hini tatlı, nükteli bir dille anlattı. 
Göğsünde biri sarı diğeri kırmızı iki 

gUl ta§ıyan ihtiyar Galatasaraylı, i . 
kinci Beyazıdın şimdik! Galatasaray 
binasının karşısında bir kış günll rast
ladığı Gülbaba ile konuşmalarını anla· 
tırken: 

- GUlbaba, padişahtan burada bir 
mektep kurmasını istemiş, İkinci Be -
yazıt da Galatasarayı kurmuştu. Gül
baba, o vakit Beyazıda biri kırmızı, di
ğeri sarı iki gül vermişti . ., 

lhtiyar Galatasaraylının, mektebi • 
nin forması için anlattığı bu hiMye. 
bütün Galatasaraylıların coşkun al -
kı§ları ile karşılandı. 

B. Muhtar, Galatasaraylıları birbir· 
lerine bcğlıyan, ayırmayan mane\'i 
varlığın tahlillerini yaptıktan sonra 
gençlerin yurt uğrundaki vazifelerini 
de hatırlattı. 

Rahatsız olmasına rağmen, eski 
gilnlerln1n hatrrasını tazelemek, bU -

tün Galatasaraylılan bir arada gör • 
mek zevkinden kendisini mahrum et • 
mek istemeyen B. Salih M.Unir, Gala. 
tuaraya karşı duyduğu derin ııevgiyi 
kIS& ve veciz kelimelerle anlattıktan 
sonra B. Abidin Daver, çok canlı ve 
Gal.atasarayWa.n cotttıran bir hitabe 
verdi. Abidin Daver, Galatasara.ylıl&
rm, istipdada karşı gösterdikleri ce • 
li.det, harplerde gösterdikleri vatan • 
severlik, Türklük için yapılan müca • 
deleleri misallerle anlattı· 

1938 yılı pillv gUnUnli idrak edeml· 
yen en eski Galatasaraylı General Ce. 
vat ve diğer bir sene içinde ô1enler i
çin bir dakika ayakta sükQt edilmesin! 
teklif etti. 

Abidin Daver: 
- Onların hiç biri ölmedi. İçimizde 

yaşıyor, her Galatasaraylı onlan dai
ma kalplerinde yaşatacaktır. 

De-il. 
B. Abidin Daverden sonra idare he

yetinden B. HA§im Pamir, Galatasa -
raylıların bağlı kalmalan için yapılan 
ve yapılacak işleri anlattı. PilAvm so
ğumaması için sözünü kısa bitirerek 
yemeğe gidildi. 

Senelerce evvel bazan cem, bazan 
kulakları çekilerek gllrUltll ve yara -
mazlıklarınm önUne geçilenler, şimdi 
eski gUnleriniıı acısını çıkarmak ister 
gibi bunları açıktan açığa yapıyorlar. 
dı. 

Samimi bir bava içinde ve bUyUk bir 
işt:-..h ile yenen yemekten sonra ders
haneler, müzeler gezildi. FevkalAde 
gUzel bir şekilde ham-lanan ve tl7.eri
ne (1868 · 1938 ve Galatasaray) yazı
lı çelenk merasimle abideye konarak 
plllv gününe nihayet verildi. 

. BAŞVEK!LtM1ZtN TELGRAFI 

Başvekil CelAl Bayar, Galatasaray
lılarm davetine §U cevabı vermi§t,ir: 

"Davetinizi memnuniyetle aldım. 

Teşekkür ederim. Bu zevkli gUnlerde 
aranı7.da bulunmayı çok arzu ediyor -
dum. Sizlere güzel ve n*li saatler 
dilerim. 

GUmrük ve İnhisarlar Vekili :S. Ali 
Hana da şu cevabı vermiştir: 

•'Kıyınetli feyiz ve terbiye kaynağı. 
mu.da toplanmıı bulunan bütün Gala
tasaraylıları saygı ve sevgi ile selim.
lanın.,, 

beu dehlizler vardır. Bu tepenin ya- ı - .-

.... lunula, llattl tıarşıkl taraflar- ~--._; ~~ ..... 
"• kalabalık halk yer almıştır. Bil- • Zonguldak klSmftr madenlerindeki nu 2.298 649 iken 937 ııenesfnde 'bu ye. 
)Ut ı>elerlnaJ, giln doğarken başll- ıstihsali.t seneden seneye artmaktadır. kb 2.306.869 tona çıknıqtır. 937 sene. 
~~ak. 936 1e11esinde umumi iatihullt yetn. a1nde harice atıl ile UMK99l., fQ ,. 

zarlarda fstihllk lae 1177868 tondur. 
Dahildeki iatilıWt 936 senesinde 

467781 ton olduğuna g6re 937 IM!ll8 • 
aiııde 710087 ton t•zlıhk 'VU'dlr. . 



• • 
:t -KURUN 

Çin 

1 JIAZbUllf l9~ 

er 5000 ölü 
hıra lllar 

Na ıa vekili 
Diln derlneeye gelip 

gitti 

Türk • • • 
mımarısı 

• • 
geçırıyor ran 

Şehirlerimizi yabancı mimarların 
san' at denemelerine bırakmaktan 

vaz geçelim ! 
Japon gazeteleri ingilterenin pro

testosu ile alay ediyorlar 

l:mit, (Hususi) - Na.fia. Vekili Ali 
Çetinkaya bu sabah Ankaradan geldi. 
Derincede Travers fabrikasında. uzun 
müddet tetkikatta bulundu. Sonra. !s. 
tanbuldan gelen elektrik şirketini te
sellüme memur heyet a7.aları ile gö • 
ırUştUkten sonra posta trenine bağla
nan vagonla anat 18 de Ankaraya dön
dU. 

Arkitekt mecmuasının son çıkan 
nüshasında "Yerli ve yabancı mimar,, 
baylığı altında. şa.ynm dikkat bir yazı 
çıkmıştır. s. Z. imzasım taaıyan bu ya
zıyı aynen alıyoruz: 

ma.risinin meydana. gelmediğinden oi· 
kayetçiyiz. Şehirlerimiz yabancıların 
eserleri ile dolarken TUrk mimnrla.rı· 
na yetişmek ve inki§af etmek fırsatı. 
m Ye~:mezken bunu beklemek beybu· 
dedir! Pekin, 6 (A.A.)- Japonya. namı· 

na söz ıöylemeğe ealAhiyettar bir 
ıat, Lan • Feng'in şimalinde toplan· 
mrş olan Japon kıtalarınrn Çinlllc
re taarruz ettiklerini blldlrmekte
dlrler Çlnlller adetce fa.lklyetlerine 
ve mua.nnldane mukavemetlerine 
rağmen rlcat etmeğe mecbur olmuş 
lar ve sabada. 6000 ölll ile mUblm 
miktarda malzeme terketmlşlerdlr. I 

Japonlar Kaıfeng lstlka.metlnde 
flerlemeğe devam etmektedirler. 1 

Tokyo, 5 (A.A.) Domel Ajansının 
bildirdiğine göre, gazeteler B. Çem
berlaynrn avam kamarasında, Kan
tonun Japon tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmesi dolayısllo 

protestoda bulunulacağı hakkındaki 
beyanatının gayet alaylı bir tarzda 
karşılamaktadırlar. 

Parls, ö (A.A.)' - Japonların 

yalim veya uzak bir Atide Kantonu 
zaptetmelerlnl derpiş eden madam 

Tabouıs, Oeuvre gazetesinde ş6ylc 

yazmaktadır: · 
"Şimdi ikl İspanya olduğu gibi 

o zaman dıı. iki Çin olur. Fakat bu 
takdirde ihtimal Almanya, İtalya YO 

franklst İspnnyadan maada bUtun 
devletler Japonyanm Çin hUkQmctl· 
ni tanımak istemlyeceklerdir. Çnnı;· 

Kny.Çok'f n manevt otoritesi bUtUn 
Çin.o hdkfmdlr. Çlnlller maneviyııt· 

1 m sayesinde Japon isUH\.sına mu
kıwcmet etmektedirler. Çang • K oy 
Çek'e tAbi oian Zfn glttlkçe teşkilfi
tmı ikmal etmektedir. ZaptedUen 
mmtakalardn halk .Japonlara karşı 
derin bir kin beslemektedir.,, 

Japonların Hongkong'u tehdltlc:>
rlne gelfnceğ muharrire göre bu teh 
likc şimdilik bertaraf edilmiştir. 

Madam Tabouıs, diyor kl: 
"Japonlar !ngntereyi açıkça teh

dit etmekten vnzge9mtşlerdlr.,, 

Atatürk ku 
Ankara ı ar 
Ankara 5 ·(Telefonla) - Türkiye 

serbest güreş birincillklerine bugün 
19 Mayıs stadyomunda. devam edildi 
ve neticelendi: 

56K1LODA: 
1-Mustafa. Adkll' (AnkB.ra.)' 
2 - Ahmet Yener (İstanbul) 
3 - Ziya (Konya) 
61 KİLODA: 
1 - Halil Yüzer (lsfaıiDul 
2 - Abdullah El!göz (Anliara) 
3 - Mehmet Çil (Samsun): 

'ALP ONAL 
66 KİLODA: 
1 - Feridun (İzmir) 
2 - Mehmet Akar (Konya)' 
3 - Niyazi Yılmaz (Balıkesir) 
72 KİLODA: 
1 - Celftl Atik .(Ankara.): 
2 -Ali Ahmet (Konya) 
3- İbrahim Bulaman (Edirne)' 

79 KİLODA: 
1 - Fanık balOcı (Konya). 
2 - İsmail Eken (E!ime): 
3 - Koç (Sam.sun) 
81. !KlLODA: 
1 - Hi\seyin Yener (Sivas>: 
2 - Seyit Ahmet Süel (Samsun.): 
3 - Mustafa. Küçük (Edirne) 
:A.GIRDA: 
ı - Ahmet Yılmaz (İstanl:ml): 
2- Şerif Ünal (Balıkesir)' 
3 - Murat Mehmet (Kastamonu)' 
Grup tasnifinde Ankara birinci o • 

larak altm kupayı kazamnı§i;ll'. İkin
ci Istanbul, üçilncU Konya gelmiştir. 

Güreşlerin sonunda. birincilere altın, 
ikincilere gUmUş, üçUncUlere bronz 
madalyalar verilmifft,ir. 

Kupalar GUmrlik ve İnhisarlar "'!/e
kili tarafından tevzi edilmiştir. 

Otomobil ralisl 

''Halen Türlı:: mimarlığı buhran ge
çirmektedir. Bizde her şeyde olduğu 
gibi mimarın da yabancısına rağbet 
var. Devlet teknik ibürolan mimarlar
la doludur, belediyeler şehir islerini 

neticelendi sipariş için mimar arnmaktadil'la.r. 
Atina, 5 (A.A.). _ Balkan otomo- , ~ankalar~ız, sanayi mlles.seselerimiz 

bil RR-llisirıe iştirak eden aşağ1dakl ış tcltliflcrinf yalnız yabancı mimarla. 
otomoblller Atına.ya varmıştır. ra. yapıyorlar. 

l numaralı araba Elen Jentlle, 2 Geride, yerli mimar meslekt faali • 

Yugoslav Husnlk, 3Elen bnyan Pa
pu, 4 Elen Yanulatas,9 Alman Ma· 
nykef, 14 Bulgar Plyer, 15 Elen Pa
padopulos, 1 7 Romen Berlesko, 18 
Romen Monlkatide, 21 Arnavut Bas
kae, 24 Romen Kristea, 5 Elen Mos
kof. 

yet i için ancak devlet memuriyetlerin· 
da yer bulup kapılanmak mecburiye
tindedir. Memlekette Türk mimarlan· 
na, serbest çalıamak için henUz saha 
açılmamıştır. Proje yaparak, mesleki 
bilgi ve kabiliyetini kullanarak çalı
§ıt.Il ve kazanan Tilrk mimarı parmak. 
la sayılacak kadar azdll'4 

Kazananlar, Pazartesi gUnU 13aba- Yerliye rağ.betslzliğln, yabancıya 
hı IIAn olunacaktır. rağbetin saiki her ~den evvel (bir 

lnegUlde zelzele 
tnegöl, 5 {A.A.) - Dun gece 11,30 

<ln. ve bu sabah 10,30 da doğudan 

batıya birer snn1yellk hafit zelzele 
oldu. Hasarat yoktur. 

--o-

Harici kısa haberler 
ALMANYADAKtPOLONYALll.AR 

Berlin - Almanyadaki Pokınyalılar 
Frlcke iki say!alık bir muhtıra g8n<1e

' rerek Alman.yadaki Polonya ekalliycti
nin maruz kaldığı tazyikleri :anlatmıt
lardtr. 

FREUD PARISTE 
Parla - Profesör S.ııgmttnd , re· a, 

'bu sab3h Viyana!dan buraya gelmiş ve 
istasyonda Amerika sefiri Bulit ile bi 
çok dostlan tarafından kar§ılarum!trr. 

Zannedildiğine göre Freud, bu ak
pm Londraya hareket edecelitir. 

BAŞI KESILDl 
.Vcimaı: - Bir nöbetçiyi gıdürerek: 

Thuringendeki t:ah§it kampından kaç
mağa teşebbüs eden Emil Bargatzki, 
başı balta ile ltesilmek euretile ildam 
edilmigtir, 

KARAY.A iNEN FRANSIZ 
lfAYYARESl 

ecnebi perestlik) den başka. bir şey de
ğildir. Şimdiye ikadar denediğimiz ec
nebi memurlar bizi tatmin ettiler mi? 
Hayır. Buna ııığmen §ehirlerimlzde, 
her gUn ye.."li yeni yabancı denemesi 
eserler ile karşılaşıyonız.. 

Diğer taraftan milll bir blkılftp mi· 

Delege Garo 
~<tJctarafı 1incide) 

Antakya, 5 (A.A.} - Vazifesine ni
hayet verilmiş olan eski delege Garo 
dün Hata.ydan ayrılmıa ve Berata. git· 
ımiştir. Ha.tay iç iıJleri müdürlUğüne 
ıtayin edilen Dr. Abdürrahmanm pazar 
sabahı vazifesine b~cağı anlaeıl -
makta.dır. 
Kaymakamlığa aa SUreyya. Kalaf 

tayin olunnıu§tur. DUndenberi yeni 
vukuat kaydedi101emi§t;ir. Milletler ce
miyeti komisyonu, umum! kAtibl An
ker'in Cenevreye Milletler Cemiyetine 
temas için gönderildiği ve işi biter bit
mez Hata.ya döneceğini tebliğ etmek. 
tedir. 

HALA MI TAHRİKAT?. 
Antnkya, 5 (A.A.) - Bugiln çıkan 

Elunıbe gazetesi, kumandan Kolen.i -
nln gazetecilere yaptığı tebliğata rağ· 
men, tnlırikfıtma. devam ediyor. 

Prağda muazzam bir 
nümayiş yapıldı 

Roma - Bir askeri Fransız tayyaresi 
motöı Une anz olan bir sakatlık netice
sinde Sa:denyada karaya inmek mec
buriyetinde kalmıştır.ı 

l'ayyare Tunustan Bastiaya gitmek
te idi. 

BU DA POLONYA TAYYARESI 

FRAl"\TSIZ GAZEYI'ELERt 
!'..1E YAZIYORLAR? 

Paris, 5 (A.A.) - Gazeteler, Ha
tayda. Örfi idarenin h!dlscleri önle • 
mek Türklerde de heyecanı yatıştır -
mak için ilan edilmiş olduğunu, Bonne 
ve Davaz arasındaki mUza.kerelerln iyi 
hava içinde geçmekte bulunduğunu 

yazmakta ve Celfil Ilayarm Istanbul • 
daki beyan::tmı, Fran.cuınm hüsnUni • 
yetine ve meselenin dostane hallolun • 
nacağına delil saymakta.dırlar • 

Prag, 5 (A.A.) - Bugün Çekoslo- f gelecek Cumartesi günü bütün ırkt 
vak sosyal demokrat partislıı.in 60 m- gruplara milliyetler statUsünUn pro -
cı yıldönUmU münasebetile 150 bin ki. jesini tevdi edeceği ha.klanda.ki ya.n 
illik muama.m bir alay, Prag sokakla- resmt notanın neşrine tesadilf ettiği 
rmda dolaşarak tezahürlerde bulun • tebarilz ettirilmektedir. 
. muştur. Prag, 5 (A.A.) -ResmtSUdetmali-

Alay içinde (yaşasın ordu) ve (tc- f ellerinde Heynleyn'in Al.nmanyaya 
tikteyiz) ve (teslim olmayacağız) gibi bir mezuniyet seyahati yaptığı eöy -
vecizaler yazılı pankardlar taşıyan ao. lenmektedir. Heynleyn birkaç gUn 
kollar bilhassa na.zan dikkati celbedi- Bavyera Alplarmda kala.caktJr. 
yordu. Sokolla.r bilhassa çok alkıştan- Prag, 4 (A.A.) -Slovak olan Adli-
1DJ1tır. Alayda (Ya~asın Bcneş) yazılı ye l.Ui.Lll'I Dr. Derer, mensup olduğu 
bayraklar da vardı. - Çek sosyal • demokrat partisin1n fi -

YENl BİR ARBEDE kirlerini neşreden Pravelidu gazetesi· 
Prag, 5 (A.A.) - Alman 1ıuauau ne beyanatta bulunarak deıni§tir ki: 

civarında Maksdorf intihabatı dola • - Biz Slovaklar Monsenyör Illinka 
yısile ynpılan bir miting · esnasında ta.rafın.dan idare edilen Slovak muha
Henlein taraftarları mevzu memnun!- lcfet partisinJn Totaliter iddialarım 
yete rağmen Uniforma ile sokaklarda şiddetle protesto ediyoruz.., 
bir geçit yapmı§lardır. Derer, kendisi gibi Slova.lC olan 

Polis nümayişçilere sopalarla hU • Hodza'nm Bratislava'da bir nutuk 
cum etml§Se de bunlar dağılm8.DlJ3 - söyliyeceğinl bildirmiş :ve sözlerine 
lardır. Neticede bir arbede çıkmış ve şöyle de'Vam etmiştir: 
birkaç Çek polisi yaralanmıştır. Ya- ''Bu nümayi§e yalnız çiftçiler değil, 
ralılardan biri hastahaneye nakledll • aynı ~anda. bütiln işçiler ve bütUn 
miştir. siyasi partilerin men.supla.n da iştirak 

HENLEYN A.I...M.A.NYAYA GİTTİ ederek Slovak halkı ekseriyetinin han
Prag, 5 (A.A.) -Henleyn dün zev~ gi tarafa meylettiğini gösterecekler .. 

cesi ve çocu.klarile bir otomobile bine. dir. 
rek q'da.n meçhul bir semte hareket Bu tezahürat Slovalt hUrlyetinin so
etmlgtir. Otomobil saat 12,50 de Çek - nunu hazırlıyan bir tahribkarlığa kar
Almu hududunu geçmiştir. §I Çek ve Slovakların ittihadı lehinde 
t.nı!a 4olaşa.n bir şayiaya. göre bir ntlma.yiş mahiyetini alacaktır.,, 

Henleyn'in Berline veya Bcrthesga· BlR ALMAN GAZETES1N1N 
den'e gldeoektir. YAZISI 

HenleYJı'in hareketinin Hodza'nm Berlln, 5 (A.A.)_ - Çekoslovakya. 

Jurnal ve Epogue gazeteleri, netice 
ne olursa olsun Türklerin kn:k üzerin.

Başvekili Hodza'nm Vördpraysa ver. den 22 mebusluk kazanacağını Y.azI -
diği beyanatı mevzuu bahis eden Ber- yorlar. 
liner B<irsen Zeitung ezcfunla diyor ki: övre ve Peti Jurnal gazeteleri de, 

Roma - Atlas Okyanusunu geçen 
Polonyalt binbaşı Makovskinin idare
sindeki tayyare, Romada karaya in
miıtir. Tayyarenin orta Amerika ve 
Afrikayı merhalelerle katederek Var
!10Vaya gitmek üzere 13 mayısta Los 
Angelesten hareket ettiği malQmdur. 

B. Hodza, Alman Südet meselesin. Tilrk • Frnnsız dostluğunun ehemmi
de nikbin olduğunu söylemı§"tir. Fa • yetini kaydediyorlar. 
kat bugün 18.znn olan şey nikbinlik SEFlRIM!ZlN GöRüŞMELERl 
değil, fakat filiyattır. Paris, 5 (A.A.). - Havas Ajansı 

B. Hodza, 49 bin ihtiyat terhis edil- bildiriyor: -
diğini bildirmiştir. Bu da mühim bir Hariciye na.zırı Bonne, evvelki gUn 
şey değildir. Zira, icap eden 6CY kısmı de Türkiymıin Paris büyük elçisini ka. 
seferberliğe tam surette nihayet ver- bul etmiştir. Evvelkiler gibi bu telaki 
mektedir. Filhakika Çekoslovak ordu. esnasında. da, Parla ile Ankara ara -
sunun bugünkü vaziyetinde 49 bin smd& devamlı fikir teatisine mevzu 
k.işlnln terhisi hiç bir manA ifade et· teşkil eden Sancak meselesi görUşill· 
mez. mü§tür. 

B. Hodza. '.Almanya ile sulh halinde Türk hükfunetinin bir cevabnu bek-
ya.samak arzu ettiğini de bildirmiştir. lemekte olan. Fransız hariciyenazırı, 
Fakat biz, tıimdiye kadar, bu niyetle - Türkiye büyük elçisini pantikot tatili 
rin samimiyetini gösteren hiç bir §ey esnasında da lbir kere kabul edecek -
görmedik. Şimdiye kadar blzim. kay - tir. 
dettiklerimiz, Alman sudetlere karşı BORÇ TAKSİTLERi ÜZERİNDE 
fena muamele ve tahrik hareketleri - M'ÜZAXERE 
dir. Pa.ris, ~ (A.A.) Büyük Elçi Davaz 
Eğer B. Hodm bu devamrna mUsa- ve Nakit i~leri umum mtidüril Halil 

ade edilmez usullere bir nihayet ve-

1 

Nazmi Keşmir ile Fransız delegeleri 
riree, o zaman Berlin ile Prag ara • arasında Türk iborcu taksitlerinin ö-
8IDda normal münasebetlere yol aça· denme tarzı ti7.erinde mlizakerelere 
cakt:Ir, iba§}anınI§tir. 

Her halde mimarimU.e, Tilrk karak· 
terini, muhallebisi kaştklarmdaki aY, 
yıldız motiflerini taklit ile, kale du
tarlan hacimlerini kopya ile1 beton· 
anne binalara ahşap saçak ve medre
selerin tuğla ve taş işçiliklerini tatbik 
ile yaratmağa yeltenen ecnebi mimal"· 
lar verecek değildir. 

Ecnebi mlmarm TUrk mimarisi ya· 
pıyorum diye tetltlk edemeden proje
sine kondurduğu eski motifli her biDJ. 
kötü bir denemeden ba..~ bir §eY ola· 
mıyor! 

Şehirlerimizde çoğalan bu nevi bl· 
nalar bize daima yabancı kaln.caktrr· 
BugUn bir Sirkeci garmı, bir duyunu 
umum.iyeyi ve Zir.ıat ba.nkasmr nasıl 
beniım;emiyorsak. yenilerini de öyl~ 

benimsemiyeoeğiz.. 
Şehirlerimizi yabancı mfmarJanıı 

eanat denemelerine bn'8.kmaktan vaz
geçelim. Art:Ik kendi sanatkfu-larmıızs. 
ina.rup biraz da onları denesek.,, 

Hakikat 
anlaşılıyor mu? 

[Vctara.Jı 1incide). 

mt<da belki günihı birinde en §iddetli 
bir ihtilaf haline girebilecek bir mesele 
üzerinde hiç duru.lmamuı elbette ae· 
lıepıiz olamazdı. 

Iıte biz bu sebebi (Parisuvar) gaze
teıinin yukanda İf81'Ct edilen .özlerin· 
do buluyoruz ve öyle anlıyotuz ki Fran 
uz hftkilmeti Hatay davasmdnki !ıak
uzlığnu bildiği için mümkün olduiu 
kadar bu mesele üzerinde cereyan eden 
ıaiyaıi münakaıalan Hariciye nezareti· 
nin dosyalan arasında Franıız efkarı. 
umumiyesiuden gizlemeğe gayret ebni1t 
bu sayretinde muvaffak ele olmuıtur. 
"Sancak,, ~eyince acaba ıınemell bir 
hayvandan mr, yaba ilk defa duyulan 
bir kelimeden mi bahsediliyor diye te
reddüt eseri gösteren Franın.lan bu 
derecelıle gaflet içinde tutabilJll"'...k hiç 
ıüphesiz büyük bir muvaffalciyettir. 

Fakat §unu da aöyleme:k lazımdır ki 
Fransız hükiimeti bu muvaffakiyeti ile 
iftihar etmek~ aldanır. Zira bu 
gün için muvaffakiyet olan bu netice 
yarm kendisinin aleyhinde çıkacaktır. 
Hatay intihabatında Türklere ~ 
tatbik edilen tecavüz ''e austunna siya· 
eeti sömürgeci Franınlarm arzulnrmı 

tatmin edecek &ir neticeye vamuı olsa 
bile Türkiyenin milli ıdnvasmı hallet· 
mİ§ olmaz; Franıız efk8.numumiyerin1 
senelerden'beı'İ Hatay meselesinde uyu· 
tanlara h.akiltati ıöylemelc lBz:ımgelir• 
Şimdi h"ııendenın Sancağından habJ
edilince bunu manaıı bilinmiyen hir ke
lime, yahut memeli bir hayvan ..nuı 

Framız mı1lcti artık diplomntik vuıta
lar ile tamiri mümkün olmayan acı ha
kikatin kartıımda senelerce bldablmrt 
olmanm ınesuJiyetini arar. 

Büyük Fransız ihb1alinin kıidm kah
ramanlanndan M.s.dmn Rolanm batıJIJ 
giyotine teslim edeıken: 

- Ey hürriyet, senin adına, ~e d· 
nayetler yapılıyor!,, 

Diye yapbğı acı hitap maliiındur. 

Fransız efkanumumiyesinin nihayet iki 
memleket araımda münuebetleri etl 

vahim bir aaf'baya ıürükleyebileoek bit 
mahiyette olan Hatay meselesi 1cartı· 

ımdaki cehaletini ve a!akas:ızlığmı gör 
dükten ıonrn inıanm ağzmdan ihtiyd" 
•z olaral; fU sözler çıkıyor: 

- Ey FrnnllZ milleti. senin ndııı• 
beynelmı1el hak ve adalet filai ne bdat 
giı:ii emellens kulhın ediliyor?,, 

ASIM US 

RlJRl1Na abone olll"' 
nuz ve edininiz 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallaa Çeviren ; H. M. 

................. _. .. _.. ... No. • ... _. ........ ________ .... 

Bu salon. 1leriliDde bahçeye açılan 
bir oda görUyordu. Bahçede Uç kiti o
turmııt çay içiyorlardı· Bwılardan bi
ri yqlıca f&kat lel't yllzUl bir pa~ 
dı. Bir taraftan kmarmıt ekmek yiyor. 
elinde tuttuğu blr klliae guetesi oku 
)'Or, arkadaşlariyle meıgul olmıyordu. 

Diferi Margaritln yqmda beti benzi 
uÇUk bir kızdı. Fakat bu solgunluğa 
rağmen harikullde gUze1 bir kız! .•. 
llargarit görllndUğU malarda, iri si
yah gözlerini çevirerek ona doğnı bak
b. Sonra yam baımda oturan 40 Y&f
lannda kadar aaker tavırlı blr adamı 
dönerek konuemasma devam etti. 

Bu Uç kf§I çaylarım bitirl p de içeri 
rlrerken Misis BörtUn her birinin kim 
olduğunu tanıttı. Papaz olan içlıı Ce
nubi Amerlkadan geldlflnl .aylUyor, 
genç km Mil Olga Kru diye tanıtıyor 
ve diğer erkeğin de Albay Hotling ol
duğunu bildiriyordu. UçU de otelde o
turuyorlardı: 

- Ve işte sizin odanız Mia Margrit! 
lılargrit Belman, kendisine g&steri· 

len yerden pek hotlandı. Gayet gtllel 
d6fenmiıti. Sonradan görlip öğrendf-
11 üzere otelin bUtUn odalan böyle gll
rıel döteli imi§. 

lıfargrit etrafa baktı ve göftıs ge. 
çirdL Bu lel reddetmek gllç olacaktı. 
Zaten reddetmek de nereden aklma 
geldiğini bir tUrlU anlayamıyordu .•• 

Misis BörtUn, elindeki anahtar dizl
lllnf ııkırdatarak: 

- Her halde yerleffyoraunuz değil 
illi? dedi. 

- Yerleflllek mi? .. Hemen* "Ver

mie mi aamyoraunuz ! Fakat ne ya~ 
cafmıı henUs k&rarlqtırmadım. 

Milis BörtUn, oteli methedeceftni 
IÖllteren bir tellela: 

- Fakat yemekleri çok gllRldlr, 
dedi. 

Margrit gUlllmaemekten kendini a-

~· 
Maqrlt tekrar Aloaa pldiiJ vakit. 

bahçede çay içtiklerini g~ tıc ki-
li ile kargılqtı. Albay Hotling denen 
adam kendi başına Uç qağı bet yuka
n 8olqıyordu. Papu da o beul uçuk 
genç kızla kOnUl\lyordu. Miater Da. 
ver, eli alıımda olarak yazıhaneehıde 
oturnuıe, kaleminin ucunu difleylp 
dtltUnmekle meeguldll. Margrit içeri 
girdikten sonra Mflfa BörtUıı, kapıyı 
Onların ilurine kapadı ve aynldL 

Daver, Margriti görünce hemen tav
l'DU değiştirdi ve birbiri ardınca ko
nueınağa başladı: 

- Odanızı her halde beyendlniz. .. 
Ne zaman lee iee bqlıyorsunuz. Gel• 
cek hafta Pazartesi gUnil mil! Ah 
Yarabbi ne iyi olacak! Ne kadar a· 
•ptan kurtulacaftm. Misis BörtUn'U 
gördUnllz. Şimdiki halde oteli idare • 
den odur. F&kat idare etmesini hakki
le beceremiyor kL. MfaaflrJerim ara. 
snıda vakit vakit çıkan kOçUk ihtlllt
lan derhal giderecek bir kabiliyeti 
Yok ki.. Evet, ıiz de görllyorsuııuz ki 
Yok.. Benim burada kabiliyetli, mun
tazam bir bayana ihtiyacım var. Mu
hakkak bu IAmn. •• 

Daver'in §eytan gibi bakan kahve
rengi gözleri ?ıılargritin gözlerine di • 
kilmişti. Alt dudafı Uzertne kapanan 
Ust dudağı ıimdi delice bir nep içinde 
ltntıyordu. Sözüne f(Sylece devam et
ti: 

- Bir ICY defil •• BUtUıı bu becerik. 
llzUkler neticesinde benim ffim geri 
kalıyor. Tam çalııırken, meseli yeni 
bir tenis afi germek mecburiyeti beni 
llkıyor. 

Margrtt bir IUa1 sormak tınatmı 
bularak: 

- Pek çok mu yuı yazıyorsunus? 
dedi. 

Aut maksadı, burada kalıp kaimi • 
Yacafına dair vereceği karan biru 
daha geriye bırakmak, vakit kalan -
blaktı. 

Daver: 
- Bir hayll yazarım, diye cevap 

•enu. Hem cinayet mevzuu U.r.ıerlne 
)aayorum .•. Ay, bumevzu ıizi allka
dar eder mi? Ben, bir cinayet aulk· 
10J>edlsl hazırlamaktayım. 

- Clnllyet ansfklopedfıl m1? 
- Evet Bu mevzula uirqmak be-

Jlaa IU,.tıanmdan 'bfrldfr. Ben ._ • 

ghı bir adamım. Su gibi itiyatlara 
kendimi vermep hllim ve vaktim 
mUsuttir, demek iatiyorum. Bu otaı 
de, ayni aaikla iıletilmekt.edir. Mütte
rilerimi kendim seçerim. F.ğer bu mi
safirlerden birisi beni mk&rB&, çıkartı· 
nm. Odanm bir bqkaaı tarafından 
tutuldutunu IÖyler, kendialııe yol ve
ririm. Arkadqlanm olaydı, bittabi 
böyle muamele etmezdim. Hayır, et • 
madfm. Onlar, beni 111.dece alAkadar 
ediyorlar. Yapdıfmı muhiti doldur . 
mak gibi blr vazife görU!orlar. Beni 
yalım olmaktan kurtarıyorlar. Siz ne 
zaman geleceksiniz! 

Margrit durakladı: 
- Zamıederaem... Diye bir teY ke

keledi. 
Fakat Daver onun bir ,ey söyleme

sine meydan bırakmıyordu: 
- Gelecek hafta Pazar gUJıU gelip 

başlasanız nuıl olur! Kllkemmel de 
ğil mi? ... Mükemmel.. Fakat eğer ha 
tınma, burada ya1nu kalacağınıza 
dair bir vehim geliyorsa, ODU derhal 
atmız fikrlnbden. Eğer benim mUp 
rilerim, sizi sıkarsa, kendi arkadqla. 
rmm bu.raya çağınramu. Gelsinler, 
otelin misafiri olarak lizlnle beraber 
kalsınlar. Haydi bakalım. Pazartesiye 
gör~elim. Gllle gllle Mia Margrit. •• 

Margrit bahçeyi tekrar geçerek a
rabacmm yanma gelince, arabacmm 
ilk sorduğu suali IU oldu: 

- İti aldınız mı bayan? 
Margrit cevap verdi. 
- Galiba aldım... 
Araba kallnnıdan evwl, bfr kere 

arkaya dönUp '"Larma oteli .. ne baktı. 
Bahçe bombottu. Fakat yan tarafta 
yalnız bir 11.D.fye kadar bir kadmm gö
zllkUp emttıtım aer.dl. Ellerini yUzU
ne kapayarak saklanmak fatlyen bir 
kadın... Sonra o yandan doğru hafif 
hıçkınk sesleri geldi. Margrit ıaıakal
mııtı. 

Arabacı, l&kln bir tavırla: 
- G&'dOIUnb bclm l'ltlÜ BortQn. 

dilr, dedi. Otelin mildllrU .•. Biras ak. 
lmdan zoru vardır .• 

m 
Corc Ravinl gür.el denmlyeeek bir 

adam delildi. Hele kendine sorarsa
nız harikullde cazip blr delikanh ol • 
duğu iddfumdaydı. Km keallmlt 
kumral 1açlı, uzun boylu, r.arfftl. BU· 
tilD bu tabii zerafete, gayet ıık bir el
bisenin gür.elliği de illve edildiği za
man pek göze çarpan bir eey oluyor. 
du. Batma tertemiz bir gri eapka gi
yer. Eldivenli bir elle tuttuğu hezaren 
butonunu eallayarak, boyalı ayak· 
kaplannı ııkır ııkır pmldatarak do
lqırdı. Fakat en bUyUk stısU, hiç etıp
heeiz ki 'uğur yüzükleri., adı verdift 

- Büyak babam. 
- lmk4nı Yok! O aend6tl genç g~. 

rünüyor! 

AmerfToadM ll'rtntttoyoge?mt cfcf Anna 
Bella yen• filmlere 1aazırlanıyor. Yu-

1cıonda bu filmlerinden birinin biT 
ıaAM.!inde glJrlllilyor .. 

ylllllklerdf. Ravlni hurafelere hıamr 
bir adamdı. Sağ ellnbı serçe parma • 
fmda Ug tane altm yllz(lk ve herblri
nin llzerlnde iri birer e1maa tqı var. 
dı. 

Ekseriya dud&klarmda yan, BeVkll, 
yan bıkkın bir gülümseyişle gezerdi. 
Hayatta onun için kapalı kalmıe, hal
ledilmeğe muhtaç bir py yoktu. Lon· 
drada ne olup bitiyorsa veya ne olmak 
Uzere ise, hepsini biliyordu. 

(Devamı yarM) 

Burada Jltırln DffrCM Mr /ima delQ; evfnftl lıoptaınla glJrQyorttUnuz. 
BGW 1/0lmWlu oldulu ~ 8lrlwlG mtıfGmbaalnt IMtmlf, batına- 7cııpeldMm ge,.,._,,.,.,. ,..,.,,._ 

1 Hayutta muvaffak olmanın sırrı: 3 

Amerikada yapılan 
bir anket 

Bundan enel bu bahse dair olan 
yaaıda (Pratik plslkolojl) den bah· 
eetmlıUm. Bu bahsin esası da hayat· 
ta herkesin temasta bulunduğu Te 
birlikte çalıştıfı insanların kendisi
ne dost yaparak, onlar tızerinde mak 
aadının husultlne hizmet edici tesir
ler uyandırarak muvaffak olmak sa 
natı olduğunu eOylemlştlm. 

Bu usulQ iptida metodlu mesai 
ile lsah etmiş olan Amerikalı Dal 
Karnett esertnl yazmafa başlama
dan enel Şlkago 'Onlveraitesl lle dl
ter mtıhlm bazı Amerika ktılttır mtı
esseseleri tarafından bir anket açıl
mıştır. tkl sene Btlren n yirmi beş 

bin dolara malolan bu anketin he
defi şuydu: 

Gençlik demnl geçirip te artık 

bayatın olgun çafına glrmlt olan 
kimselere muhtaç olduktan pratllı: 
malOmat ne gibi şeylerdir, bunu tes 
bit etmek ..• 

Anketi ldare eden llmt komite 
ytlı altı sual haurlamıştır •. "Sanatl
nlz nedir! Hayatta en çok neyl ae
veralnlıT Kazancınızdan memnun 
muıunuıf Hayatta muvaffak olmak 
lçlıı faydalı ıördtıltıntll blr usul bl
llyor muıunuıT Ne cibl bilgilere lh· 
ti:racl1lll Tardır!..... gf bl ıeylerden 

mtırekkep olan anket nallerl her 
tarafa datılmlftlr. Sonra alman ce
Taplar ga1et dlkkatll olarak taanlf 
e4llerek neticeleri toplanmqtır. 

Bu anketin nrdtft netlce p ol
m uttur kl sorulan suallere cevap 
veren herkes her şeyden enel ken
di hayaUarnıı Te saf hklarını dtl· 
şllntıyorlar. Bundan sonra da içinde 
yqadıkları cemiyetin azası olan in
sanlar ile l)'l mtınuebette bulun
mak, onlar ile iyi anlqmak lmkln ............. .....,.... •. 

Anket komltul bu netlceJ1 aldık· 
tan ıonra olgun 7qtakl luanlann 
arzu ettikleri malt\matı mnracaat 
edeceklere Ofretmek için bir kura 
tesisine karar veriyor. Bu kurs için 

işaretler: 

de bir (Pratik pislkoloJl) kitabı .. 
ranmağa baetanıyor. Fakat aruuuı 
kitap bir ttırltl bulunamıror. 

Bunun tızerlne komlte mef)lur A.• 
merlkan terblyeclal profuör Barrr. 
A. Overatreed lle lltip.re edl1l7or. 
Bu zatın pratik plllkoloJl menuu 
ile al&kalı bir kitabı Tardır. Kit&· 
bın lıml (lıraanlarm hareketleri ise 
rfne tesir 7apmak ıanatı) dır. Aca
ba bu kitap pratik ptalkoloJI kura11. 
lçln icap edenlere tanl1• edllebllll: 
mi, dire 10rulu1or. ProfUOr ele bu 
suale menfi eurette ceTap nrl7or: 
"Vakıa benim kltabmım mnnu 81-
zlıı makladnıısa 7akmdır. OlluDla 
U cok alllcUJ Tarclır. Jlakat bu .. 
ser ılll tatmin edem ... ,, cl17or. 

tıte bundan sonradır ki Dal Ku
nett ha1atta 40lt kuanarak m• 
Taffak olmak 11rrmı herk ... &lllüo 
mak lçln telife llsum SOrdtılt IMd 
blnat kendl81 :yapmak sanırettncı. 
kal17or. Ondan 10nra muhtelif k& 
ttır mneaeselertnden, hatt& talebe. 
lerinlıı mesalılnden lltlfade eclereJı? 
maksadnıa hlsmet edecek maltmatı 
toplamata bqlQ'Or. 

JDGtrllD 

Saaı Yapanua adı Gltllll w. 
20 Bana Baacbrma 

18.30 Trat 11'"'-ıa 

12,30 Camharl.,.t Kandellll 
ıı Trat ......,. 
18.15 Ular. ... 
e Senu KanBlla 
ı.so Menin ....... 

Kaclık&y sar.na ...... 
mumda ba llCI 

Mdr ... ltln ..... 
arJı:adqlan Jılaar "fll'J9o 

tal 
PDIBE KJZ operet 1 
ııerde. Dam. 101o, dllt. 

••"""-

Muharririn haysiyeti 
DU§DWl aaflarmda bile olular •

iterler birbirlerinin aleyhine çenelerini 
açmular. Hekimler aralannda kan 
gGrieyl 18tilne bir meslek umm if
p etmeder. Bu mlu1i çopıt8bilininis. 
Ne kadar mealek nraa bepü barice 
karp kendfDl bir kale dUftZ'I cibl mu
hafua ederler. "Bq 1anbr fea içinde, 
kol Janbr yen içinde., MSsil bir aite du
ftflan pbl inatla mlklafaa edilen mee
lek hayaiyetlnln kaleleridir. Bu bUtiln 
meslekler için bedihi bir prensiptir. 

Birblrinln ekini drpnya vermekten 
baya eden lnunlardan yalım bu mes
lek menaupları kendilerini aymrlar 1 
Muharrirler. 

Kendilerini eli kalem tutar anan 
adamlar ekseriya SÖR yine kendileri 
pbl eli kalem tat.aıara tahrlrea .av. 
melde bqlarlar. Tahriren yapamadık
larım tlfaben kahvelerde, mecliılerde, 
ahbap toplantılarında tamamlarlar. 

Muharrir vardır kl; kendi itibanm 
yObeltmek için bapalannm ltibannı 

bir bauınak yapK. Ve inwılann bay· 
llyetl onlar için udece bir merdiven
dir. 

Malektap beyenmemelr, techil et
mek. belli beliniz, kUçUk bUyilk kusur
lanm mlkrolkop altına konmq bir 
damla kan cibl tahlile çahımaJr n -ni
hayet dekoru tamamlamak için amam 
na rare muhayyel kabahatler icat et
mek. klyaf etlnden, cBzlUğilne, g&zlil
pnden eiyaat akidesine, siyasi akide
sinden eodldmın cinı ve cibilliyetine 
kadir kusur gfbl gGsterllmesi latenen 
her 111 sayılır, da1dllllr. 

Mlllektqlarm ~ 1D111ıDnD 

YAZAN: Sadri Ertem 
bauınap pbl kııJJanenJar pk defıl 

ayaldannm altmdaki merdm:Dleı dey.. 

rilince büyük binllarm uçaklılrma ,.. 
pıpp bhrlar, Artık onlar pd .. 
meJr, Te yen inmek imJdnmdan maJı,. 
rumclurlar. 

••• 
Bu faılll Te atdllrGctl Jaa1ranG1ıi 

atefi ile tutupn plilı:oloji bir mel1etta 
teeuillilDe mani olu Dk 'mildir. Blc 
meslek kKtWkh kıpıetlerhı ldmadı 
berine kurulur. Halbuki bbim lsill 
bunun abini afSrmek mutat laayatm 
ifadesi olmqtur. 

Yan ka1mJt peypmber ft nBya 
hllviyeti bir meslek ı.,atııam brul
maıma imkln 1maJrmu. Çtınktl mu
harrir kend1Di in..ı Te toprak DltGnde 
bir mahlOk aaydılı amm mealektat
lan ile iltiaalı: noktalarmı derhal kq
feder. Fakat peypmber Te veli rolOııl 
ahmt inun için baıke inunlınn tek 
vuifeai .ardır: 'Ummet olmakl BUtiln 
dert buradadır. Eli kalem tutum ken
dini bir hilktlmdar, bir peygamber aan
ma11dır. Blru ana indili, eli blem 
tutanlarm da beted mahlOklar oldutu
nu kabul ettlllmb cUn bit' mesleki 
bOtOıı kudretile kurabiliriz. 

Muharririn haysiyet ahibi oblllu 
için ırza menıup oldulwıu idrek etme
si Te bir meslekin kadrosu içinde be
ted rekabete yer YenDal iktiza eder. 

Muharrirllk itibarlı bir mellek olur. 
Eler her muharrir: 
" - Haysiyetim .adi yerine: 
- Haysiyetinb tadlnU deldi Ye sa• 

mimi olarak JmJJanabllira 



Çocuklara masal : 

Baharda serçeler 
Bir ilkbahar sabahı idi. lki kil· 

çilk kuş bir leylA.k dalına kondular. 
Etrafın güzelllğl, neşesi onları da 
sevindirmişti. Biribirlerlne: 

- Acaba yuvamızı nereye kur
sak? diye sordular. 

Dalların üzerinde böyle yüzlercl' 
yuva taşımış, yüzlerce kuş barındır· 
mış olan ihtiyar Çam seslendi: 

- Küçük kuşlar, gelin; dalları· 

mın arasında size de yer vereyim. 
Kaç senedir, sizin gibi nice küçük 
dostlarımı korumuş, rahat ettirml· 
şimdir. 

Bu ihtiyar Çam, yeşil, güzel ve 
yüksek bir ağaçtı. Yer yer gölgeli, 
yer yer aydınlık kolları tlkbabar 
rilzgArları He çocuk beşikleri lgibi 
sallanır, dururdu. Güzel kokular 
saçan dalları bahçenin yollarına 

doğru uzanır, gölge verirdi. 

Küçük kuşlar düşündüler: bun· 
dan daha muvafık, daha elverişli 

bir yer bulablllrler miydi? Yuvala· 
r'nı burada kurmaya karar verdi· 
ler. 

Kuşların ötüşmelerlnl, cmldaş

malarını duyan bir inek başını uzat 
tl: 

- Ne var? Ne oluyor? diye sordu. 
Kuşlar, verdikleri kararı ona da 

anlattılar. tnek lyt kalpli bir hay
vandı. Bu haberi a.lınca kuşcağızla· 
ra hak verdi ve dedi kl: 

- KUçUk dostlarım, eğer kuru o
ta n samana ihtiyacınız olursa ba
na gel\n. Benim öntımde her zaman 
lüzumundan fazla ot vardır, size ve
ririm. 

Küçük kuşlar bunları dinllyorlar
dı. Biriblrlet'lne baktılar. Bu kadar 
cömertçe yapılmış bir davet kabul 
edtlmez mi? 

Hemen ötüşerek bir şarkı söyle
diler. 

KUçük kuşlar şarkılarını bitirin
ce işe koyuldular. Blriblrlerlnin ar
kasından uçarak saman taşıyorlar
dı Uzun, güzel saplar seçiyor ve bı
kıp usanmadan gidip geliyorlardı. 
Çayırdan dönen yavru at, kuşca

fızları gördü. "Şu küçüklere yardım 
etsem iyi olacak,, diye düşündü ve 
seslendi: 

- Miniminiler, ben size bir da
kikada bir ev yapacak kadar sa
man taşırım. isterseniz getireyim. 
nerede sizin eviniz? 

Serçeler buna teşekkür ettiler 
ema gUlmeğe de başladılar. Bir at 
onların yuvasına kadar gelebillr 
miydi? 

Bunun duyan ihtiyar Çam da gül
dü. O kadar fazla gUldU ki dalları 

hep sallandı. Yavru at, bunların ne
ye güldüklerini anhyamıyor, fakat 

Büyük 
M a c e ra 
Filmi : 1a 

Cana,·arlar mağarada kapalı kal. 
mışlardı. Yiğit Arsalan: 

"Açlıktan ölecekler!,, dl7ordu. 

o da gülüyordu. 
Kahkahalarını ıüç tutan ihtiyar 

inek, yavru atı bir köşeye çekerek 
kuşların nerede oturduklarını an· 
latmağa başladı. 

Tay, bunun Uzerine başka bir şey 
düşündü: 

- Peki dedi, size boyunmdaki 
kıllardan vereyim bu da iş!nize ya
rar belki. 

Artık, etrafta herkes, iki küçük 
kuşun da çam dallarında yuva ya
pacağını öğrenmişlerdi. 

Bir güvercin: 
- Size tilylerlmden vereyim, de

di; silkindi, yumuşak göğsünden 

beyaz tüyler düştü. 
Kümesteki tavuklar, kazlar da 

duymuşlardı. Onlar da: 
- Bizim de küçük serçelere vere

cek hediyemiz var! dediler. 

Serçeler verilen bütün bu hediye
leri sevinerek taşıyorlar, yuva ku
ruyorlar; arada sırada da şarkı söy 
lilyorlardı. 

Serçeler kendilerine verilen ar· 
mağanları taşımaya yetişemiyorlar

dı. 

KüçUk Yıldız bahçede dolaşırken 
bu miniminileri görmüştü. Annesi· 
ne seslendi: 

- Anne, gel bak, küçük kuşlar ne 
yapıyorlar? Ağızlarında samanlar, 
tüyler, neler taşıyorlar, neler! 

Annesi cevap verdi: 
- Çocuğum, ben onların ne yap

tıklarını blllyorum. Yuvalarını 

yapmak için çöp taşıyorlar. Sen de 
yeni, pembe elbisenin kumaşından 
bir kaç küçük parça versen ne gü
zel, süslU bir yuva yaparlar! 

.Yıldız hemen eve koştü'; dikiş 
bohçasında küçük, pembe parçalar 
vardı. lkl küçük parça getirdi • . Ya
kındaki leylAk dallarına astı. lkl 
dakika geçmemişti ki serçelerden 
biri seslendi: 

- Cik, cik, cik, ne gUzel pembe 
kurdeleclk! Yuvamızı bununla sUs
llyellm. 

öteki de: 
- Getir, getir, bu küçük pembe 

şeyden ne gUzel yuva olur! dedi. 
KüçUk serçelerin, artık kaybede

cek dakikaları yoktu. Pembe parça
yı gagalarUe katııyarak güzel yuva 
!arına yerleştlrdlrler. 

Yıldız pencereden çam ağacında
dakl sevimli yuvayı seyrederken: 

- Bak yeni entarimin parçarlle 
yuva ne kadar güzel süslendi! diye 
seviniyordu. 

Küçük serçeler, iki gUn sonra yu
vanın içindeki yumurtaları göstere
rek şarkı söylüyorlardı. 

Yiğit 

Ondan ımnrald gönlerde Yiğit 

Arslan ve arkadaşları, Merlhte da
ha IJi bir ha7at teraltl altında 7a. 

Bilmecede 
kazananlar 

Onuncu mllsabakamızın hal şekli 
şudur: 

Rakamlar birinci sırada 6, 7, 5 ve 
1, 7, 3; 

İkinci sırada 2, 3, 4 ve 4, 3, 1 Ue 
4, 5, 2; üçüncü sırada 5, 6, 7 ve 2, 
1, 6 olacaktır. 
Doğru halledenler arasında ka. 

zananlar: 
1 - Mukbil ABAY; Usküdar 1 

inci ortaokul S: 2. A. No. 643. 
2 - Fatih AKÇAAL; Edirne, Fey 

zullah paşa mahallesi No. 1 hanede. 
3 - Mehmet ERTAŞ; Sivas, Af

yon aan istasyonunda er. 
Ihsan BOYAR Akçeşme okulun

da, Bolvadin. 
Hilmi BAYAR; İstanbul, Taksim. 
Sabahattin, İzmit, ortaokul No. 

619. 
Fehime; Çapa kız ortaokulu No. 

75. 
HUsnU ALGUR, İstanbul, Gelen· 

bevt ortaokulu. 
Şeref, İstanbul erkek lisesinde 

No. 554. 
Cezmi, ortaokul, Kütahya. 
Fikret ATYAM, Aksaray, Cumhu

riyet Ukokulu. 
Sadi ULUIR~AK, ortaokul, Niğ

de, Aksaray. 
Faruk AYDAN; ortaokul, Konya 

:Aksaray. 
Mustafa öZlZ, İzmir, ortaokulun 

da. 
Necati ACARKAN; Kastamonl 11· 

sesi No. 827. 
Gündoğu TURAY; İstanbul, Kadı

köy, erkek öğretmen okulu No. 180 
Muammer, Unye. 
Nuri GÖNEN; Adana, birinci orta

okul No. 205. 
Nesrin EZGU; Samson, Cumhurl· 

yet okulu. 
Uluer ÇAYDAM; Beylerbeyi 27 in 

el ilkokul. 

İhsan YENER; İstanbul Beyoğlu. 
Hüseyin ÖNEL, polis okulunda, 

Yıldız, İstanbul. 

İhsan ÖLÇER; Eyüp ortaokul No. 
691. 
Kumkapı Kadırga liman caddasl 

No. 18 P. A. Y. 
Hamdi TEZEL, Çatalca ortaokul, 

No. 65. 
SADIKA, Eskişehir, 11IkU ilkokul. 
Nebahat ÖZAKINCI, İstanbul, E-

KURUN 
çocukları 

Bllmecelerimlzi doğru yapanların 
resimlerini neşre devam ediyoruz. 
Soldan sağa: 
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- Ağabeyin nerede, yavrum? 
- Bahçede oynuyor, anne. 
- Git bak bakalım, ne ile aynu-

yorsa, annem onunla aynama dedi,, 
de •••• 

Rekor kıran bUeek 
Hayvanlar arasında rekor kı· 

ranlar vardır. Fakat bazı hayvan
lar, insanların blle kıramadıkları 

rekorları kırarlar. MesalA, sürat 
bahsinde rekoru küçücilk bir hay
van elinde tutmaktadır. 

Bu, "Kefenemya,, ismi verilen 
sinek cinsinden bir hayvandır. Sa· 
attc 1.316 kilometre sUratle uçar. \ 
Dakikada 22 kllometre uçuyor de· 
mektlr. Yani göz açıp kapayıncaya 
kadar bir an olan bir saniye zar
fında 350 - 400 metre uçuyor de
mektir ... 

dlrnekapı. 

Baha TURGAY, ortaokul, Bitlis. 
Mehmet, Samsun, elbiseci Kemal 

vasıtasly1e. 

l. Telmen, Ankara, Ilıcalar ma
lıallesl. 

DİKKAT: Hediyeler Cumartesi 
günleri öğleden sonra verilir. 

Aslan Merihte 

şamak için plAn hazırlamakla meş
gul oldular..,. 

.. Köpek gölü,, ismi verdikleri kay 
naldan Mcrihin yerlerine deriden 
tulumlarla .. taf""ala ""flA!Dlf-

Hatırınızda 
kalsın 

Birbirini seven ve 
sevmeyen çiçekler 
İnsanlar ve hayvanlar arasınd• 

olduğu glbl, acaba nebatlar arasın
da da sevgi ve nefret var mı?, Blf 
bakıma göre insanın var diyecell 
geliyor. Mesel!._ bir saksıda iki kö~ 
menekşe varsa, birini sökUnce dllr. 
rl de solar. ı 

Bu, arkadaşı olan menekşenlll 
öldürülmesine diğerinin ağlamall 

ve buna itiraz makamında insanla• 
ra küsmesi sayılamaz mı?, 1 

Fakat, blriblrlerlnl sevmlyen çl• 
çekler de vardır. Mesel!, bir sak&J' 
nın içine hem gül, hem şakalk dl• 
kersenfz, bir müddet sonra ikisi de 
biribirlni çekemez ve kederinden: 
sararır, solar ..• 

Şüphesiz ki, bunların bu halleri 
ayni saksıdan bir çeçiğln koparıl• 

ması veya ayni saksıya ayrı ayrı Ud 
çiçeğin dikilmesi neticesinde top
rakta hasıl olan gıda tahavvUlUDllD, 
neticesidir. 

Hesap işaretlerinin 
tarihi 

:+: , - ,_ fX ve = gibi işaretlerlD 

ne zamandanberl kitaplarda kul• 
!andığımız veya hesaplarda yer aı.. 

.dığını hiç dUşUndünUz mU ?. Bunlar, 
dünyaya hesapla beraber gelIDit i
şaretler değildir ve hesaba nazaran 
daha pek yeni şeylerdir. 

En eskisi :+ ile - dır. Bu cem i
şareti ile tarh işareti ilk def~ ola· 
rak 1489 senesinde kullanılmıştır. 
Ondan sonra hesapta müsavi işare
ti ıgörUnmUştUr. Bunun da doğum 

tarihi 1517 dir. En son olarak darP. 

__ ış_a_r_et_ı_k __ u_ıı_a_n_ı1_m_ı_ş_tı_r_._1_6_3_l_d_e_. ___ .ı 

- Oğlum, ne ağlıyorsun? 
- Bugün çok gülen 1arm ~ok al• 

lar, dediler de, ben de yarın ço1' 
gülmek için bugün ağlıyorum .• 

Goriller 
V iQit Aslanın 

P eeind e 

tulumlarla su taşımağa başlanııf' 

Jardı. Bu suretle1 81ISÜz kalmlf'l" 
caklardl ı [(Denim nr)J 



Güneş Galatasarayı 4-2· yendi 
Sarıkırmızıhlar 
mağlubiyetleri
ne rağmen çok 
güzel oynadllar 
Maç heyecanlı fakat 
tamamen hAdlsesiz 

bir ha va içinde 
oynandı 

Dün T<.ıksim stadında senenin son 
milli küme maçını, Galatasarayla • Gü· 
neş takımları yaptılar. 

Saat 17 ,30 da takımlar sahaya çıktık· 
ları zaman, etraftaki seyircilerin adedi 
beş bini bulmuştu. 

Hakem Adnan Akının idaresinde ta· 
kunlar şöyle dizildiler: 

GALATASARAY: 
Sacid • Adnan, Salim • Musa, Mus

tafa, Suavi • Necdet, E§fak, Mehmet, 
Ha§im, BüJend. 
GUNEŞ: 
Cihad - Faruk, Hakkı• Yusuf, Rıza, 

Ömer. Salahaddin, Niyazi, Melih, Mu
rad, Rcbii. 

Oyun rüzgarın karşısına düşen Ga
latcısaraylıların hücumile başladı. Orta
dan yapılan ilk hücumu Faruk kesti. 
Güneş biraz sonra buna mukabele etti. 

2 inci dakikada yine bir Galatasaray 
akınını kesmek için aşağıdan gelen to
pa Faruk bir kafa vut1du ve bu sırada 
başım yere de çarptığından bir müddet 
sersemledi. 

ilk dakika böyle birkaç karşılıklı 
akınla geçtikten sonra, Güne§, yavc:ış 
yavaş hakimiyeti almağa başladL Fakat 
Galatas~ray müdafaasının yerinde mü
dahaleleri ile hücumlar netice vermi
yordu .• 10 uncu dakikaldan sonra, Ga
latasaraylılar birdenbire açıldılar ve 
faiic vaziyete geçtiler. 
Güneş kalesi arka arkaya tehlikeler 

atlatmağa başladı. Fakat Galatasaray 
muhacimleri bilhassa Bülend, bütün fır
satları arka arkaya heba edip duruyor
du. Yirminci dakikadan sonra, iki ta
rafın oyununda da bir tevazun hasıl ol
ınağa başladı. Hücumlar artık karşılık
uı oluyor. Oyunun merkez sıkleti yal
tıız yalnız bir noktada temerkilz ctmi· 
yordu. 

25 inci daıkikada Melih kalenin dört 
ınetre ilerisinde aldığI topu iyi kulla· 
namadı. Büyük bir fırsat böylece ziyan 
oldu. 

Bir dakika sonra da, bu sefer Gala
tasaraylı Bülend, Faruğun ıska geçme
ııi yüzünden kaleci ile kaırşı karşıya kal
dığı halde, kalenin üç metre önünden 
topu havaya doğru vurarak belki oyu
na bambaşka bir netice verebilecek çok 
mühim bir fırsatı kaçırdı. 

Oyun çok seri ve heyecanlı oluyor
du. Ve Galatasarayın oyunu daha çok 
beğeniliyortdu .. 

Oyun müvazeneli bir şekilde devam 
ederken devrenin neticesine bir daki
ka kala vaziyeti değiştiren bir hadise 
oldu. 

Solaçık Murad, topu çizgi üzerine 
kadar sürdükten sonra biraz geriye 
doğru ortaıladı ve Rebii 15 metreden 
Çektiği sağ bir şiltle topu ağlara taktı. 

Bir dakika sonra devre 1-0 Güneşin 
lehine bitti. 

tKlNCiDEVRE 
İkinci devreye Güneşliler başladılar. 

1'op, tesadüft vuruşlarla ortalarda do
laşıyor. llk tehlikeli tıkını Güneşliler 
sağdan yaptılar. üçüncü dakikada Sa-

:a !Beşiktaş altı k1üp muhte~ 
11 

litine 2 - 1 mağlftp oldu 

Calatasaray ve Güneı o:Yu"n culan maça çıkarlarlien .. 

labaddinin ortalayışını kesen Galata- kuvvetlerile çalışıyorlar. Bu arada GU-
saraylı Adnan, Niyaziyi bir triplingle neşlilerin sağdan bir hücumunu Aldnan 
atlatmak istedi ve topu kaptırdı. Ni- favulla kesti. Sala.haddinin yirmi met-
yazi yakın bir mesafeden sıkı bir şiltle reden çektiği frikik ağlara takıldı. 
topu ikinci dakikada ağlara tatkr. Uçüncü gollerini çıkaran Güneşliler. 

Galatasaraylılar, oyuna büyük bir rahat oynuyorlar. Buna mukabil Gala-
cncrji ile başladılar. Güneş kalesi sıkı- tasarayhlar da sinirlenmek alametleri 
şık dakikalar yaşıyor. Faruğun bozuk gözüküyor. Hakemin ceza kararlan 
oynaması Galatasaray muhacimlerine vaziyeti düzeltir gibi oldu. Galatasaray 
semereli şekilde çalışmak imkanını ve- hlcn-, hemen hemen tamamen Giineşin 
riyor. sınıf sahasında oynuyorlar. Faruğun 

Altıncı dakika Musanın havadan ge- bozuk müdafaası Cihada çok iş ~üşme-
len bir vuruşuna Eşfakla Faruk ayni sini intaç ediyor. 
zamanda kafa ile çıktılar. Hakem Fa- Cihadın fevkalade birkaç mUdahale-
ruğun yükselişini favul saydı ve pe· sinden bı:ışka, Galatasaray muhacimle-
naltr verdi. Necdet pla.se bir şiltle Ga· rinin bir silril fırsatı iyi kullanamama-
latasaraya bir sayı kazandırdı. lan Güneşin sayı fırsatını muhafaza et-

Bu gol Galatasaraylıların gayretini mesini temin ediyor. 
kamçıladı. Beraberlik sayısı için var Yirmi ikinci dakikada GUneşlilcr 

DUn Taksim stadında Mllll kllme 
maçından evvel yapılan altı klllp 
muhtelltl BeBşlktaş maçını, bu se

·ne mlllt kUme maçlarına gtreliden
berl hiç mağlO.p olmıyan altılar 

muhtelltl 2-1 kazanmağa muvaffak 
oldu. 

dördüncü sayılarını yaptılar. Bir dep
lasman yaparak sağaçığa kaçan Melih 
topu ortala!dı ve Niyazi vile bir şiltle 
günün en güzel sayısını kaydetti. 

Galatasaraylılar, 4-1 mağUlp vaziy· 
yettt! oynamalanna rağmen sahada ta· 
mamen hakim vaziyetlerini muhafaza 
ediyorlar. Sayı fırsatlarını iyi hazırla

yan sarı kırmızı muhacimler bu fırsat
ları kullanmakta ayni muvaffakiyeti 
gösteremiyorlar. 

Oyunun son dakikalarına doğru Ga
latasaray solaçığI Faruğun hatasından 
istifade ederek ikinci Galatasaray golü
nü de çıkardı. 
Güneş takımı idmansız oldugunu gös 

teren yorgun bir oyun oynuyor. Bilhas
sa Faruk, !Uza, Rebii ve Yusuf kımıl
danamaz bir haldeler. Hakemin düdüğü 
oyunu bitirdiği zaman Güneş sonuncu 
maçı 4-2 kazanarak bitirmiş oldu. 

DünkU maç için Galatasarayldar 
mağlQp olmalarma rağmen daha güzel 
oynadılar demek ıazımdır. 

Pera - Şişli maçm dan iki manzara •• · - -r 1" 

Gayri federeler araslnda 

Şişli • • 
Gayri federe klilpler arasındaki 

Apoye Matını kupası maçlarının 

Pera - Şişli karşılaşması dün sabah 
Taksim stadyomundan altı bine va
ran bir seyirci kalabalığı önUnde 
yapıldı. 

Bu sene içinde yaptıkları beş 

maçtan ikisi ŞişU, biri Pera tarafın
dan kazanılmış iki defa da beraber 
kalınmış olduğundan mevsimin bu 
son müsabakasının neticesi ikl k!Up 
tarattarlarınİn arasında heyecanla 
bekletiyordu. 

Saat dokuz buçukta Adnan Akı

nın hakemliği ile başlanılan bu 
maça takımlar şu şekilde çıktılar: 

Pcra: Koço, Civclllkf, Hristo, Et· 
yeni, Aııgclidis, Çncoy, Cnnbar, l\lo· 
sinczl, Bo<lrorl, Bambino, Todori. 

Şişli: Armenak, Alber, Marnn
yan, A~op, Nubnr, Arşc,·ir, Soldur, 
Şndnş, Vehap, ~likroya, Diran. 

Oyuna oldukça şiddetli esen rüz
g-1\ra karşı dizilmiş olan Şişlililer baş 
la<lılarsa da Pera derhal mukabil 
hUcuma geçti ve ilk tehlikeyi kır-

3 - Pera: 2 
Gayri federelerin bumühim ma
çında çok büyük kalabahk vardı 
mızı - siyah kalesi geçirdi. 

Bundan sonra. Şişli haran artan 
bir hA.klmiyet kurdu ve nihayet 29 
uncu dakikada Vehabrn sıkı bir şUtll 
nü Para kalecisi bloke edemediğin· 

den ~Iikroyi günün llk goltinU Şişli 

lehine kaydetti. 
Bu sayıdan beş dakika sonra. ge. 

ne Pera kalecisinin topu elinden ka
çırması yilzllnden Mikroyi takımrnın 
ikinci golünü de attı. 

2 • O mağlüp vaziyete dilşen Pe
ralılar bundan sonra daha akıllıca 
çahşmağa başladılarsa da rakip 
müdafaaya ve kaleciye bir türlü mağ 
llıp edemediklerinden ilk devre böy 
lece 2 - O Şişli lehine bitti. 

tu:tsct DEVRE 

Galip takım iltincı kısma büyUk 
bir hata yaparak rüzgf\rı arkaları. 
na almış olmalarına rağmen de!ans 

oyun tatbik etmeğe başladılar ve bu 
yanlış oyunlarının cezasını yedikle. 
rl lkl golle berabere vaziyete düş

mekle ödediler. 
Hasımlarının mtidafa oyunu yü. 

zünden onları kendi sahasına tıka
mış olan Pera 12 inci dakikada pe
naltıdan reslnetik vasıtasile birin
ci, beş dakika sonra da Bamblno
nun ustaca attığı bir kafa vuruşile 
ikinci ve beraberlik gollerini ka
zandılar. 

Bu beraberlikten sonra vaziye. 
tin ciddiyetini idrak eden Şlşlllller 
derhal hücuma geçtiler ve oyunu 
tek kale hallne soktular. 

Kaçan bir silrü fırsattan sonra 
maçın nihayetlenmeslne ikl dakika 
kala Vehabın yerinde bir paslle Nu
bar Şişlinin üçüncü ve galip golilnü 
de çıkardı. :Maç ta böylece 2 - 3 Pe
ranın aleyhinde blttı. 

Nuri Bosutun idare ettiği oyuna 
takımlar şu şekilde çıktılar: 

Altılar: Sa.im, Ruhi, :Vahit, Sadet. 
tın, Daniş, Mustafa, Turhan, Muh
teşem, Hakkı, Hüseyin, Kemal. 

Beşiktaş: Mehmet All, Fethi, Na
ci, Cevat, Hakkı, Rlfat, Hayati, Ze
ki, Nazmı, Şevket, Fuat. 

Oyuna Beşiktaşlıların akını ile 
başlandı. tık dakikada Şevkete ya
pılan favli Fuad çekti. Nazım aya
ğına gelen topu Zekiye çevirdi. Ze
ki de plA.se blr vuruşla takımının 

ilk ve son golllnll yaptı. 
Beşiktaşlılar bu ilk dakikada ka

zandıkları golden gayrete gelerek 
altılar kalesini uzun müddet sıkış

tırdılar. 

23 Uncll dakikada Nazım Fuatten 
aldığı pası boş kaleye attıktan son
ra hA.klmiyet altılar mhtelltlne geç· 
tı. 37 inci dakikada Fethinin çekti· 
ğl firikli Ust direğe çaçrptıktan son 
ra 38 inci dakikada Kemalin orta
ladığı top rUzgA.rın teslrile tam ka· 
lenin içine dUştU. Muhteşem de ha
fJt bir darbe ne tnkımrnın llk golil
nU yaptı. Birinci devre bu n~tlce 

değişmeden 1-1 berabere bitti. 
tKtNct DEVRE 

İkinci devreYe altı klUp muhtell
tl daha enerjik başladı. 

İlk dakikalarda kaçan blr kaç 
fırsattan sonra Hakkı topu demar
ke bir vaziyette ·olan Muhteşeme 

geçirdi. Muhteşem de hafif bir vu
ruşla takımının galibiyet golllntl 
yaptı. 

Oyunun bundan sconraki kısmı 

berabereyi temin etmek için çalışan 
Beşlktaşııı neticesiz akınları arasın
da nihayet buldu. Hakem Nuri Bu· 
sotun idaresi iyiydi, 

-0-

Fenerbabçe Arnavut 
köyle oynadı 

Fenerbahçe birinci futbol takımı 
dün Kadıköy stadında: gayri federe 
klüplerden Arnavutköy ile hususi bir 
müsabaka yapmıştrr • 

nk devreyi 3 - o kazanan san • 18.. 
civertliler ikinci kısımda büyükleri bir 
gole mukabil 4 gol daha ataralt bu ek· 
zersiz maçında 7 - 1 galip gelmişlerdir. 

11uı--.ıı11111"~·"'·' .... . 
Milli Küme maçları

nıo vaziyeti 
Dün oyıuına12 müsabakalarla mim 

kiinıe maçları tamamen bitmi§tir. Bu 
seneki mim Jdiimede tak-ım1arm aldık
lan dereceler şunlardır: 

1 inci Güneş 41 Puvan 
2 inci Beşiktaş 36 ,, 
3 üncü GalatasaraY. 30 ,, 
4 üncü Uçok 28 

" 5 inci Muhafız 26 " 6 mcı Harbiye 25 " 7 inci Alsancali 21 " 8 inci Fenerbahçe 6 " 

RVRl1Na abone olu
nuz ve edininiz 



1- KURUN 

lS:LMANLAQIN LAVR[NS i 
-~=--~~~'7L<6u./'C/ 

Şirazdan çıkış •• 
Davld O'Konnoro şehrin cenup kapısında 
Vllhelm Vasnus karşıladı, 2 basım seUlm

laştılar, konuştular .. 
Tarih; 10 Teşrinisani 1915 Ba. 

ba.hı!t .. Şirazda1ci Büyük Britan· 
ya konsolosu David. O'Konnor,· 
bir sabah sürprizile kar§'tla.ştı,· 

konsoloshane lranlı oandanna· 
lar taraf mdan 1."U§atılnııştı. Ba*
katibe teslim olmak kararı ver· 
diğini bildirip, lm vaziyette mu. 
kavemetin faydasızlığını anlata- ı 
f"ak, sonradan lııgilizlerin indi· 
f"ecekleri darbeyle ~mdiki kayı · 

bı telafi edeceklerini izah ediyor 
t1e 6nce protesto, sonra teslim 
aafhaları cereyan edeceğini de 
ıözlerine katıyor. Konsoloshane
nin bir oclasınd4, i~-isi birlikte
lerdi ve şimdi: 

Ogün öğleye doğru konsolosa. tes· 
llm olması ihtar olundu. Konsolos, 
protesto etti ve karşı taraf gene ısrar 
edince, zora çekilmek suretile teslim 
olmağa razı olduğu kaydiyle, kendisi. 
ne gönderilen zabite sordu: 

- Bizi nereye g'Bnderecekslniz? 
Candarma zabiti, eöyle anlattı: 
- Aldığım emre göre, cenuba! 
Davfd O'Konnonın sorduğu bir oey 

daha: 
- Vasmus, şimdi nerede? 
Zabit, bu hususta bir şey söyliye

miyPce!n cevabını verdi. Konsolos, 
böyle bir cevap alacnğuıı biliyordu. 
Gllllımsedi ve: 

- Tabii; dedi; yalnız ben ve bütün 
konsolosluk mensupları cenup seyaha
tine çıkanlmakla kalmıyoruz? 

ZS:bit. bu ciheti saklamadı: 
- Hayır; Şiraz.dakl bütün İngiliz 

kolonisi! 
- Bu husustaki tebliğatı bftldmıe· 

tinizden almıa değilsiniz, her halde? 
- Bu hususta da cevap beklemeyi

nJzf 
BilyUk Britanya. konsolosu: 
- Bu da; dedi (bir cevaptır. Teşek

kür ederim! 
Ve öğleden sonra, David O'Konnor, 

konsoloshane başkatibi v.s. konsolos· 
luk memur ve mensuplariyle Şirazda. 
ki İngiliz tebaası, candarma muhafa. 
zasında şehrin cenup kapısına götU
rüldiller. 

Kendilerini şehrin cenup kapısında 
Vilhelm Vasmus, karşıladı. David O'· 
Konnor, Vilhelm Vnsmusun selamına 
mukabele ederek: 

- Bu sefer; dedi; siz kazandınız! 
Vilhclm Vasmus, buna karşı §Öyle 

aedi: 
- Kaybedilmekle kazanılır! Hr.tır

larsınız, ki Buşehr konsolosu Persi 
Koksla oynadığım oyunu kaybetmi§· 
tim! 

David O'Konnor, güldü: 
- Evet; ben de ''bu sefer,, demekle 

buna iearet ettim! "Kaybedilmekle 
kazanılır!,, dediniz, değil mi? "Kaza· 
mlmakla kaybedilir!,, tekerlemesine 
ne dersiniz? 

Vasmus, duruksadı: 
- Yani .. Demek istiyorsunuz, ki .• 
- Evet; §imdiki halde nöbetleşe 

- Milballğalı bir iltifat! Ben, sade. 
ce mümkün olandan fazlasını ynpma
ğa çah§ıyorum ! 

- Mütevazlsiniz! 
O'Konnorla yanyana yU.rUyorlardı. 

\
7asmus, şunları da söyledi: 
- Bu şekilde sizi rahatsız ettiğim

den dolayı memnun değilim. Fakat, 
siz de gene memnun olmıyarak beni 
bu şekilde rahatsız edebilirdiniz.; değil 
mi? Madem ki devletlerimiz muharip 
ve her ikimiz de birbirleriyle muharip 
iki devlete mensup olarak vazife üa 
ediyoruz! 

- Şüphesizi Şimdi siz böyle maze
ret beyan ederken, sonra da ben olına.
sam bile bir başkası size ayni tarzda 
mazeret beyanı lüzumunu hissedecek. 
Mesela, };'ek iyi tanııttığınız Persi 
Koksl 

- Olabilir, tablf! Hem o zaten ev
velce benim aleyhimde neticelenen h~
dlsede bana mu.eret beyanı vaziyetin. 
de kalmamış mıydı'! 

- Evet; sb:e, .. "Almanların Llv
ren.si,, ne! 

Vasmus, bu söz üzerine: 
- Benim için; dedi; öyle diyorlar. 

Fakat, ben bu tevcihten memnun de
ğilim ! Ben, fladece Vilhelm Vasmusum 
ve malfundur kl, herkes, ancak kendi· 
sidir! 

- Orası öyle! 
David O'Konnor, mC§hur tebessU

münU dudaklarından hiç mi hiç 
eksik etmiyordu. Vasmus, bu ara §ÖY· 
le bir araştırdı: 

- Sizin U.vren.s gimdi nerelerde? 
- "Nerelerde'!,, tarzında sormanız, 

isabetli! Onun bulunduğu yer belli ol· 
maz, kU IHıb burada, kah şurada! An. 
cak, şu anda nerede bulunduğunu bil
diğimi farzcderseniz de, ve hakikaten 
bilmiş omam da, bunu size söyliyemi
yeceğim için, suallerinize bu noktadan 
isabetli demek mümkiln sayılamaz, sa· 
nırım! 

GillUştüler: 

- Maksat, lltlfel 
- Başka ne olabilir zaten, Her vn. 

helm Vasmus! 
- Haklısınız, Mister Davld O'Kon

nor! 
Cenup seyahatine çıkılmak için, 

kervanlar hazırdı. Kervanlara atlı 
candarmalar iki sıra refakat edecek. 
!erdi. İki hasım, selamlaştılar, ayrıl
dılar. Ve ...• 

BtıyUk Brf tanyanm Şiraz konsolosu 
David O'Konnor, konsoloshane başka
tibi, memur ve menauplar, Şirazdakl 

bütün İngilizler, katar katar kervan· 
larla güneş altında cenuba doğru yol
landılar. 

Vilhelm Vasmus, kervan katarını 
Şiraz eehrintn cenup kapısmdan bir 
mUddet gözleriyle takipten sonra tek
rar, tekrar ~bre girdi. Şimdi sıcağı 
!Icağına yapacağı l§leri yapmağa gi. 
rişecekti ! '! ••• 

(Arktısı var) 

Tekirdağh ile 
Kara Ali 

12 Haziranda Izmirde 
bir dHha karşılaşacaklar 

Eski Başpehlivan Kara Ali lzmire 
ıitmigtir. Orada tertip edilen güregle· 
re i9tirak edecektir. Kara Alinin 1zmir
de Tilrkıye Başpchlivaru Tekirdağlı 

Hilseyin ile gilreımesi muhtemeldir • 

12 haziranda yapılacak gUreılere 

Molla Mehmet, Babaeskili İbrahim. 

Manisalı Halil, Tekirdağlı Süleyman 
ve Yanın dünya Süleyman da girecek· 
leroir. 

lzmirli meslektaılanmızdan S. N. 
Kara Ali ile görUşmüttür. Kaıra Ali 
şöyle demittir: 

- Tekirdaglının sözü ~ardır. ''Re· 
vanıı münasip göreceğin zaman İzmir· 
de yaparız, karşı karııya bir defa daha 
gelir, şansımızı tecrübe ederiz,, demitti. 
Şimdi ben 1zmirdeyim. Kendisile güre§ 

mek emelimdir. Kuvvet ve bilgisini 
takdir ettiğim Tekirdağlı Hüseyin el 
betteki memleketimizde nadir yetişen 

pehlivanlar arasındadır. KentJisiJe bit 
defa daha gUreıeceğiz. Ben İstanbul • 
daki mağUlbiyetimi tevil edecek deği-

lim. Tali istanbulda kendisine gülmÜJ 
tU. O zaman hazırlığım yerinde değil· 
di. Antrenman yapmaya fırsat bulama· 
dan Tekirdağlırun karıısına çıkmıı· 

tım. 

Şimdi hazrrlıklıyım. Kolumdaki ra
hatsızlık beni güreşten menedecek bir 
mahzur sayılamaz. Geçmek üzeredir. 

Eğer bu defa da Tekirdağlı beni mağ· 
Inp ederse diyeceğim kalmaz. Kendi · 
sini, benden kuvvetli olduğu için sa
yar ve bir daha karşısına çıkmam. 

- Yurd dışında bazı güreşler yapa
cağınız pyi olmuştur. Bunun hakkın· 
da yeni malOmat var mı? 

- Evet, eenubt Amerikadan bir tek
lif aldım. Bana birçok ıehirlerde gUrcı 
yapmamı teklif ettiler. Eğer alacağım 
neticeler ve yapacağım güreşler yu 
mevsim.inde beni tatmin eder, hazırlık
lı olduğum hakkında tam bir kanaat 
uyaındınrsa, ıon baharda cenubi Ame· 
rikaya gideceğim , 

Gitmezden evvel bir konturat imza· 
!ayacağım. Umit ederim ki, son iki ııe· 
ne içinde güreş tekniğim daha da iler· 
lemiştir. Oradan iyi haberler ıönder· 
meye çalıırrım. 

Havayı döğenler! 
Bnudan tam em sene evvel, 1888 

de, Amerlkada Florlde'de Cekson· 
vll'e sarı sıtma denilen mQthlş bir 
A.tet salgını gelmişti. O civardaki 
halk hastalıktan kırılıyordu. 

Amerikanın yerli ahalisi lle be· 
raber, Avrupadan gelmiş ve oraya 
yerleşmt' olanlar da, bu A.tete kar
'ı sıhhi tedbir alacakları yerde, cok 
garip bir şekilde hareket etmişler· 

· dlr: 

Hastalrğın mlkraplar tarafından 

ıetırlldlğtnJ bilmekle beraber, bu 
adamlar mikropların sopa lle kovu
lacağını zannetmişler ve para lle 
adam tutarak, havaya bin sopa tn
dlrtmtşleri:llr! Akıllarınca, havada
ki mikroplar sopayı yedikten sonra 
oradan cekfltp gideceklerdi! 

sır çobanla konuşma 
- swwwı - -' ız::wwwg - ,_.. 

Şimdiki koyunlar 
kavalı sevmiyorlar 

Çoban denince akla kaval gelirdi. 
Kaval koyunları çobana bağlar, etra
fına toplar, hayvanla insan, kamıştan 
çıkan hazin sesle birbirlerine kayna· 
uırlardı. 

Köy kızlarmın gönUllerlni bUyUle · 
yen de kaval nağmeleri idi. Tabiatın 
blnblr gUzelliği ile beslenen ruhunu 
çoban kavalla sevgilisinin içine boeal· 
tırdı. 

Yirminci asrm makine gUrllltillerl, 
artık kulakları kavala yabancı yaptı. 
Bir vakitler tatlı olan nağmeler şimdi 
iç sıkıntısı veriyor. 

~ Bunu çobana da sor um: 
- Yok, dedi. Kaval gene kavaldır. 

Onun ne s&i değişti, ne de kıymeti a
zaldı. Fakat eski çobanlar kalmadı, 

- Eski çoban ne demektir? 
- Benim babam Istanbullu idi ama 

lstanbulu bilmezdi. Hep çobanlık ya • 
pardı. Satılığa çıkarılacak koyunlan 
başka sUrUcUler eehre götUrtırdU. Ba
bamın otlattığı koyunları kuzuluktan 
kendisi beslemiş, kendisi bUyUtürmtlş, 
hepsini evladı gibi severmf". Koyunlar 
da ona ahşırlarmı,. Babam onlara ka. 
val çalmca koyunlar yemeği, f~meği 

bırakır, etrafına toplanırlarmı§. 

- Şimdiki koyunlar öyle yapmıyor 
mu? .. 

- Şimdiki koyunlar bizi bile tanı
mıyor. 

Çoban bu sözUnU isbat etmek için 
benim kolumdan yakalayarak sUrUye 
doğru çekti. Koyunlar azğın bir çana
var görmüş gibi kaçtılar. 

- Görüyor musunuz. Sizi bir ya • 
bancı görUp kac;tılar. Ama şimdi size 
arkadaşımın keçe yamçısmı giydire
yim. Hiç bir şey yapmıyacaklar. 

Biraz sonra ben de bir çobandan 
farks;z yamçıya bUrUnmUş, koyunların 
arasına girmiştim. Hiç biri benden 
kaçmıyordu. 

- Eski koyunlar çobanlarını karşı 
tepede görseler tanırlarmış, benim öy
le koyunlarım olsa ben de kaval çala
rım. Halbuki bunlar kavalla değil, so
pa ile ele avuca sığmıyorlar. Sabah · 
tan akşama.kadar peşleri sıra koşanz. 

Çoban elindeki uzun değneği göster
di. Ucu bir kıskaç gibi idi: 

- Bununla dedi, koyunları kaçar-
ken ayaklarından yakalanz. 1 

• •• 
Her şey gibf yirmi ncl asırda c:oban 

lığın da güçleştiğini ~ğrendikten son• 
ra sordum: 

- Bu hayattan memnun musunuz?. 
- Elbette .. Biz eehrl hiç sevmeyiz. 

Oraya gittiğimiz vakit şehirliler bir.e 
burunla.rmı buruşturup bakarlar. Bel· 
ki de bizim için "ne fena kokuyorlar,, 
derler. Ama bir de bize sorun anlan. 
Bizim keçelerimiz kokuyorsa, şehirli· 
lerin de sokaklan, evleri kokuyor Toz 
yutuyorlar hep. Ama kırlar öyle değil· 
dir. Sulanmız temiz, sUtlerimiz temiz. 

Çobana dedim ki: 
- Şehirde bir evin olsa .• GördlğUn 

kat kat evlerden biri. Sen de oraı \l o
tursan, istemez m.!~ln?. 

- Para l!zım .. 
- Para da kazarursm ? •• 
- Ben çobanlıktan başka bir şeY, 

bilmem, kL 
- Başka iş bilsen.. 
Biraz düşündU: 

- istemem, dedi. Ne eehri isterim. 
Ne de bUyUk evleri. Orada hapse gir· 
mlş gibi olurum. Bizim için otların 
yeşerdiği, koyunların doğurduğu, ku. 
zularm meledlfi, Qiçeklerln açtfti ı;a. 
man cennettir. Bunları kime bırakı • 
rız. 

- Koyunlan sever misiniz? 
- Hepsini değil. Bazılan çok yara-

maz. Onlara kızanı bile. Aıİla sevgili· 
lerfıniz var. 

Başını sUrUye doğru uzatarak evve
li hatif bir ıslık çaldı. Sonra: 

- Ni • Ne, Ni . Ne.. diye seslendi. 
lri yan bir koyun, seke seke koı· 

mağa başladı: 

- işte benim Ninem.. Dedi. Bunu 
ağaya hiç sattırmam. Yeşil otlar top
larım ona.. Yanyana otururuz, konu -
şuruz onunla.. Koyunlarnnın hepsi 
boyle olM.. 

- Bwıa kaval çalar mısm ? •• 
- Kaval yanıma almam .. Dedim '4 

Koyunlar dinlemiyur. Bir gUn çalıyor
dum. Ben kendimi unutmuoum. Ko -
yunlar a!mı3lar b~lanru gitmieler .. 

Çoban utanir gibi oldu. Sonra: 
- OgUnden eoora bir daha kaval 

çalmadım.. 

N. A. 

ltl ıHl ı /'Va ahtJn~ tJIU· 

nuz ''" l'dininiz 
kaybedip kazanmak, kazanıp kaybet. 
mek safhasındayız. Bundan sonra ka
zanmak sırası bizde! 

Memleketten resimler : 
Vasmus, konsolostan göz ayırma. 

dan: 
- Sizin kazanmanız; dedi, beni be· 

nim kazanmamın sizi UzdUğUrden faz 
la üzer, şüphesiz! Çünkü, siz İngiliz.. 
ler ne de olsa daha kuvvetli vaziyette
siniz ve bu fırsatı sık sık elde edebi
lirsiniz. Fakat biz Almanlar için vazi. 
yet hiç de öyle değili Siz İngilizler, 
civarda biz Almanlara nisbetle çok
luksunuz; civarda askeri kuvvetiniz 
vardır. Halbuki biz Almanların asker! 
kuvvetimiz bulunmadığı gibi, topye
ktln sayıca da azhğız! Biz, sadece bir 
kısım yerlilere dayanıyoruz! 

David O'Konnor, takdirlerini esir
gemedi: 

- Fakat bu arada. bir Vilhelm Vas
mu.1 var, ki .. 

- ntifat ediyorsunuz! 
- •• her halde bir kaç bin kişiye be-

i1el! 

Adana - Halkevl içUmat yardrm kok ça113111a1~~.. "'"'va'l!'t etmektedir. 
Bilhassa fakirlerin muayene ve tedavileri için muntazam mesai sarfediliyor. 

Yukarıda.ki resim bir pansımanı tea bit ediyor, • 

Tanıwı - Belediye itfaiye teşkilatıru takvtye etmiştir. Eski öğretmenld"' 
den ve yedek subaylardan Bay Aziz tegkllltı idare etmektedir111 

Resim te§kilata mensup bir grupu göeteriY.or• 



Bir so k a k ked isinin 
acıklı hayatı 

Nakleden: Hikmet Mtlolr 
•ı Rt kemikli bir kediydi. Hafifçe 

topallayarak yürüyordu. Yanak
ları fena halde yaralı idi. Kuyruğunun 
ucu yoktu. Betbaht hayatmm en büyük 

kavgalarından birinde, bir lrulağmm 
kenarı, ısmlart.k koparılmıştı. Dişlerin 
den birkaçı eksikti. Derisi ince, tüyleri 
•oluk ve beyazımtırak kül rengindey
di. Gözlerinde bütün muhite kızgın, 
kötü bir vıahıet yanıyordu. Dünyanın 
en çirkin kedisi idi O- Sokak kediili !. 

Bununla beraber onun bu perişanlığı 
insanı tiskindirmiyordu. Yavru iken ken 
disine ağır muamele etmiı olanlar onu 
gebermesi için sokağa atmışlarsa da, 
ruhunu öldürememiılerdi. 

Bu zavallı mahlQk, tam iki sene akla 
gelmedik sefaletler çekti, süründü. Bir 
ara, fistiki boyalı evde oturan güzel 
bir bayanın mavi gözlü Van kedisi 
ile ahb:ıp olmak istemişti. Fakat her· 
kesin, bilhassa sahibinin daimi poh
pohJarı :ıltında yapyan, tlirlü nazlan
iltlalara alıtmıt olan mavi göz:Ul kddi, 
tehditkar bir tavırla, parıl parıl ditle· 
rini göstererek onun yilzüne tükürdü. 

Sokak kedisi, bu "mavi gözlü,, yü 
hazan bir ağacın tepesinden hayranlık 
i~nde seyrederdi. Mavi gözlü kedi, 
kuı tilyü yastık döşeli bir sepet içinde 
bazc.n mıııl mıııl uyur, hazan etrafa 
pamuk saçar gibi baygın bir istirahat 
ıerpeliyerek lezzetle gerinirdi. 

Fakat günün birimle fistiki boyalı 

evin yanında oturan titman bir kom
ıu kadını, fistiki boyah evin sahibi gü
zel bay2Jna yaktaıarak: 

- Ben senin yerinde olaam, ''ma
'V'İJ,, i tahta botta bırakmazdım, dedi. 
Çünkü o canavar sokak kedisi, ikide 
birde onun yanına kadar geliyor, kor· 
karım bir fey yapmasın .. 

Bu ihtar fizerine ''mavi gözlü kedi., 
nin gilzel sahibi, uzun bir zaman "ma
'V'iı •• ini tahtabo§a çıkarmadı ve diıleri 
dökUk, tüyü yoluk sokak kedisi, her 
Yaklaştıkça daha büyük bir asabiyetJe 
kovdu. 

Güneıli eylul geçti. Teırinler, ki· 
nunlar geldi. Hakiki kıt baıladı. So
kak kedisinin, hayatında görmediği en 
Uzun ve şidetli bir kıştı bu 1 
tUnJerce, aç gezdi. Baran, susuzlu
ğunu gidermek için baş vurduğu bir 
Çukurun buz tuttuğu, görülüyordu. Bir 
kere bir mutbağa girebilmek imkanını 
bulmuştu. Bir ki:ldın peyda olarak onu 
l'ikaladı. Dövdü ve haykırarak kapı 
dtpn etti. 

tıyordu. 

Jt lf 

Fakat bir ses, o küçük yavruyu ça
ğırdı. Küçük kedi yavı usu yuvarlana 
yuvarlana evinin yolunu tuttu. Sokak 
kedisi, yine yalnız olarak, nevmit bir 
halde yoluna devam etti. 

Güneı ıırklarrrun bütün evleri ve 
bahçelerini bir çadır gibi kapladığı sı· 
cak bir gilndU. Nasılsa bulduğu bir 
kemiği sıyırmakla meşgul olan sokak 
kedisi, bir takım çığlıklar ititti. Kedi 
miycwlamalarr.. Kuvvetli ve sert bir 
miyavlamanın ardından küçük feryat
lar geliyordu. Bunlar da, yeni doğmuı 
yavruların feryatları idi. 

Gayet ıiUk bir surette kafasmda, 
güneıli bir gilnde sevdiği, oynadığı ke
di yavrusunun hayali belirdi. lni in· 
aiyaldan, ona hiçbir yavru kedinin ken 
dini müdafaa edecek kudrette olmadığı 
nı söylüyordu. Derhal önündeki kemi
ği bırakarak seslerin geldiği tarafa 
doğru koımağa başladı. 

Sseıler, fistiki boyalı evin bahçesin· 
den doğru geliyordu. Ve bağıran kedi, 
güzel bayanın mavi gözlü kedisi i1e 
onun yavruları idi. 

Sokak kedisi bahçenin aralık duran 
kapısından daldı. 

Bir köpek! 

Oldukça iri bir köpek, mavi gözlü 
kedinin üzerine saldırmak i•tiyor ve 
mavi gözlü kedi ne yapacağmı ta§Jr· 
rmı bir halde bağırıyor, tıslıyor, elini ' 
çekingen bir halde uzatıp geri çeki
ycrdu. 

Elhasıl, çok tehlikeli bir vaziyet idi. 
Sokak kedisi derhal, köpeğin sırtına 

sıçrayıp, tımaklarile !derin yaralar aç· 
tı. Köpek, can havlile ansızın geri dö-

nüp, sokak kedisinin kuyruğunu yaka
ladı. Isırıp bir parçasını kopardı. 

Kavga burada bitmigti. Köpek hı

rıldayarak tekrar dışarı çıkmıt ve so· 
kak kedisi, yorgun, bitkin bir halde 
yere yuvarlanmııtı. 

Kediler, son defa olarak bir kere da. 
ha bağnştıktan sonra, seslerini kesti
ler. 

Fakat o sırada, sokaktan gelmiı cl
ıduğu anlaşılan güzel bayan; elinde bir -

Bir l<arıkoca ., 
13 rakamının uğursuzlu
ğunu kırmak istediler 
BAtıl itikatlara 7.ebun kimseler, ıun. 

dan bundan te§e'üm ederler. Bu arada 
Cuma. gUnUnü de uğursuz sa.yanlar 
yok değildir. Hele Cuma, herhangi bir 
ayın 13 üncü gUnüne rastlarsa! Buse
ne Mayısm 13 ü de, Cuma gUnUdtır. 

Portsmutlu gene bir kadın olan 
Margaret Bulıner, böyle eeylere inan
madığından, ni§all}ısı :Edgar Yenldns
le tam bugün evlenmi§tir. Yeni evli· 
ler, nikA.lı memurluğu dairesinden çı
karlarken, bir el merdiveni altında ö
pUşmüşlerdir; davetliler tarafından 
başlan Ur.erine tutulan bir el merdive 
altında! Eeki bir itiyada nazaran. 
merdiven altında öpUşmek, izdivaçta 
saadet teminine yararmış! 

Bir bakıma böyle bir ihtiytU tedbir 
gözetmek yerinde; çilnkil, cumanın a
yın 13 UncU gil,nündeki cuma olması 
bir tarafa, üstelik o gün niklhlan kı
yılanlann vaftiz isimleri olan Ma.rga
rct ve Edgar, 13 harften teşekkül et· 
mekte olduğu gibi Bulmer ve Yenkins 
aile isimleri de yanyana getirilince 
her ikisinin yek\ınu 13 harf tutmak
tadır. 

13 rakamı Yenkins ailesinde bilhas
sa büyük rol oynamıgtır. Şimdi evle
ııen Edgar Yenkisin erkek kardeşi de, 
bundan 4 sene evvel, 13 Haziranda ev
lenmiş bulunuyor. Büyük baba, ayın 
13 U olan bir Cuma günü hasta.lanmış, 
13 hafta yataktan kalkamamış, yor -
gan, döşek yatmış, ve bir Cuma günü 
yer yüzüne gözlerini kapamıştır. 13 ay 
sonra da bu aileden bir amca, gözle· 
rini yummuştur. 

Fakat bijtün bunlar, genç kan, ko
ca Yenkinsler iU.erinde hiç bir tesir 
icra etmemiştir. Kocası, rakamm ve 
gUniln tesirine dudak büktüğü gibi 
kansı da, saadet temennilerini tatlı 
tebessümlerle karşılamış ve kendisi
nin batıl itikatlara 7.ebun olmadlğını 
söylemiştir. Gün ve rakam gözeterek, 
bazısına iyi, bazısına fena manAlar 
vermenin doğru olmadığını sözlerine 
katmıştır!? .. 

OUoeş ve dftnya 
GUııeş, kendisine alt bütün yıldız. 

larla birlikte kendi etrafında dO
ner. Dünyamıza olan mesafesi 149 
milyon 400 bin kilometredir ve dün 
yamızdan 1 milyon 300 bin defa da 
ha bUyüktUr. 

Dünyamızı aydınlatan ve bfZe ha
yat veren güneş, sıcak gazlerden 
mUteşekkll bUyUk bir kUrredlr. Bu 
kUrrenln kesafeti sudan 1,5 defa 
daha ağırdır. Güneşin yalnız gözle 
görUlen kısmına "Işık kUrresl,. ismi 
vermr. 

GUneşe lsll bir camla bakarsak 
çok gUzel bir şektlde görtırfiz. Fa
kat, teleskop ve dUrbün gibi A.letıe
bakacak olursak güneş kUrresi bir 
pamuk yığını gibi görfintır. 

sopa ile bahçede görünmesile, bu so
payı, yerde bitap yatan sokak kedisi· 
nin kafasına indirmesi bir oldu. 

- Hınzır, diyordu. "Maviı· imin 
yavrularını kapacaktrn ha .• 

Solsak kedisi, yerinden kımıldamağa 
çalıfıp birkaç adım, yaralı bir beygir 
gibi düıük b4ı§ıı'idan kanlar akarak 
yürüdükten sonra soluk ve kirli postu, 
bitkin ayaklarile yere yuvarlandı. Kar
nı, kaburga kemikelrini kaldıramaya
cak kadar z~f bir nefesle oynar gibi 
oldu. Sonra hiç hareketsiz kaldı. 

Bu mecalsiz vaziyette, diğer kedile
rin hücumuna uğradığı da olurdu. 

ltele bir özlü kemik veya balık başı 
~akalamaya görsün .. Bütün mahaJlenin 
kedileri başına üşüşür1dü. 

1 VONlJN AKİSLER./ 
t 

köpekler onu tehdit ediyor, insan
lar kovuyor, tabiatın anasırı ona işken
ce ediyordu. Hayatı bir kabus gibi ol
ınuıtu. 

., Yaz geldi. Güneşin verdiği canlılıkla 
SOkak kedisi,, biraz kendine gelmeğe 

başJadr. Bir gün küçük bir kedi yav
tusuna rastlamıştı . Onunla oynadı. Kil
~Uk yav~u. bu gadp yabancıya hayretle 
akıyordu. Minim!ni pe:ıçcsini onun 
l&~sUn~ doğru uzatarak hafifçe doku· 
nuyor; kemikleri üzcrin"le okşar gibi 
~ol~ş:ır.ryordu. Ve bu okş:ıyıı ıokak 
edısının aç kalbine sıcak bir his akı-

30 MUMLUK ŞAPKA 

S ON günlerde Parlsten bir hayli 
garip şeyler çıktı. Bunların en 

sonunda yeni bir şapka modeli geliyor. 
Bu ıapka modeli, içerisine kalem b<>

tırılmiı bir mürekkep hokkası biçi
mindedir. 

Şapka mo:ialarını ortaya koyanlar, 
şimdi de eski muharrirlerin yazthane
lerini dolaııyorlrır galiba.. Madem ki 
iş bu dereceye vardı. Yeni bir ıapka 
örneği daha bulmak üzere bir de mut· 
bağa girseler •• 

Kapkacak biçimi şapkalar icat edil
mesi temennisinde bulunmuyorum. 
Hani ıu, frenklerin, doğum günü yıl 
dönUmlerinde, kUçilk bir trampet bü
yüklüğünde bir pasta yaparak, üzerine 
doğum günil tesit edilen kimsenin baıı 
kadar mum dikerler .• lıte o biçim pp· 
kalar çıkarsalar_ 

Hem de mumlarile beraber .. 
Fakat bu mumlar, ppkayı .ıiyen 

hayanlann yqıru göstereceği için, hiç 
bir zaman 30 :ru qmayacaktrr. 
HELALLAŞMA ZAMANI! 
Bir akpm cueteai, '1ir aene son· 

_.,11 - KöWöH '1 llAl'JRA!f 1111 

j. Askerlik bahisleri j 

Orduda otomobil ve 
motosikletin rölu 

Yugoslavya gazetelerinden hüktt
metln organı Vreme gazetesi milü 
mtida!aada. otomobil ve motosikletin 
gilnden güne artan kıymet ve ehemmi. 
yeti hakkında ısrarla durarak hüku -
metten bazı tedbirler alınmasını isti
yor ve §unları yazıyor: 

"Her tUrlü otomobil ve motosiklet
lerden lüks vergilerin kaldınlması i
cap eder. Bütün otomobillerden itha· 
lat gümrüğü alın.mamalıdır. 

Motosiklet §Oförlerinin imtiha.11lan 
hafifletilmeli. Çünkü, memleketleri bu 
auretle moWrlqtfrmek kahtı olduğu i
çin bUtUn dünyada bu mesele Uzerinde 
çok dikkatle duruluyor. Bütün erkanı. 
harbiyeler memleketlerinin sivil mo -
torlaşması için var kuvvetle çalışıyor
lar. 
Habeş, İspanya ve Uzak Şark harp

leri muvaffakiyetin motorlaşma ile 
gayet ya.kından alakali olduğunu gös
terdi. Fransa, Sovyetler, İngiltere Ye 
Almanya bu meseleyi ciddiyetle ele al
dılar. Londranın modern memmuala -
rında görülen resimler, dünyanın en 
yeni ordusu Çinin bile varkU\·vctiyle 
motorlaştığım gösteriyor. 

Harp olan memleketlerde motosik • 
Jetin büyük hizmetleri görüJüyor. Çün
kü, sürat itibariyle ve az benzinle çok 
iş gören motosikletlerin daha birçok 
faydah hususiyetleri \'ardır. Son se
r.eler içinde yapılan muhtelif harpler
de yalnız posta vazifesini görmekte 
değiJ, asker nakil ve sevkulceyşte de 
motosikletin kullanıldığı görüldü. Bir 
bölük motosikletli asker yıldırım gibi 
imdada yetişen bir kuvvet teşkil edi
yor. Bu tiirlü yeni bölükler Almanya 
ve ltalyada çoktan teşkil edilmiştir. 

Motosikletler yalnız harp zamanın · 
da değil, sulh zamanmda da. bir mem
leketin iktısadi ve kültür hayatında 
faydalı birer ru.ettir. 

Memleketlerin ne derece ileri olduğu 
yollarının düzğünlüğü ve vasrtalarmm 
sürat ve intizamı ile ölçillmeğe başlan. 

ra (iünyarun hali neye varacak?,, ser; 
levha9ı altında şu korkunç haberleri 
veriyor: 
- Bütün kömür madaıleri tükenecek. 

Yalnrz rüzgarla günetin aıcakhğma 

ka'-cağız .. Vah'j ve ehli bütün hayvan 
neailleri tükenecek, ot yemeğe bqlaya
cağız. 

(Yani insanlar hayvan yerine geçe
cek). 

Ne yalan söyliyeyi.m. Bu apansız if· 
ıaat beni korkuttu. Öyle bir bayat, na
sıl yaıanrr?. Öyle bir hayat ölmek gibi 
bir ıeydir. Arkadaglarla helilla§mak ih
tiyacmr ıduydum. 

Fakat korkmayınız. 

Biltlln bunlar bir tertip hatasından 
i'baretmft. 

mıştrr. Motosikletler için liusust ot.o • · 
mobil eose?erine de lüzum yoktur. 

Çünkü otomobillerin gidemiyeceği 
yere motosikletle gitmek mümkündür. 
Motosikletin öğrenilip yayılması hu· 
susunda Almanlar birinci mevkii alı· 
yor. Orada orta mektep talebelerine 
motosiklet idare etmesi öğretiliyor. 

1937 yılında yapılan bir kanunla moto
siklet soför imtihanları kaldınlmıe 

gibi bir şeydir. 

Fransa, İtalya, Macaristan, Çekos
Jovakya ve diğer memleketlerde de 
ayni şey yapılmış ve yapılmak Uzere. 
dir.,, 

-o--

Tayyare Laboratuvarlan 

Yeni tayyare motörlcri şimdiye ka... 
dar alelade yüksekliklerde tecrübe e
dilınektcydi. Motörlerin sağlamlık ve 
uçuşa elverişli olduğu bu suretle an
laşılır. Ondan sonra sefere tahsis olu· 
nurdu. Son uı.manlarda, İngilizler tec
rtibe işini daha esaslı bir şekle koy
mak maksadiyle 2100 metre yüksek
likte bir tayyare laboratuvarı inşa et· 
tiler. Tayyareler bu yükseklikte mua,.. 
yene ve tecrübeye tabi tutlarak uçu· 
rulmaktadır. 

Fransızlar da Mon Blan dağına 
yakın bir yerde böyle bir tayyare IA· 
boratuvarı meydana getirmek ürere
dir. 

Tat Devrini Y apyan 
insanlar Var 

Frank!urt coğrafya enstitüsü pro
f esörU Berman Yeni Gıne içerlerinde 
bir köyde gördilğü insanların hayatı
m anlatmıştır. Bu profesöre göre, bu 
insanlar henilz demir, bakır bronz ve 
diğer madenleri bilmiyorlar. Bıçakla.; 
n, ve çekiçleri taştan olup ta§ devrin· 
deki insanların hayatını yaşamakta· 

dırlar. 

Zira, yazıyı tekrar okuduğunuz za
man, bütün bunların, serlavhada gös
terildiği gibi ''bir sene sonra,, değil, 
yazının içinde görüldüğü tekilde "Bin 
sene sonra,, vulcua gelecek §eyler oldu
ğunu öğreniyorsunuz. 

Bin sene sonraya da Allah kerim. 

YERAL Ti GARAJLARI 

Taksimde yeraltı garajı yapılacağı• 
nr okudunuz !değil mi? 
Yavaı yavaı yeraltı yollan da yapt

lact•k mı acaba? 
Otomobiller bizi altlarına alacakla

rına, biz onları altımıza alsak nasıl 
olur? 
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Muhammen bedellerlle miktar ve evsafları aşağıda yazılı S grup mal
zeme her grup ayrı ayrı ve hlzalarm da yazılı günlerde ihale edilmek üze
re Haydarpaşa gar binası içindeki satmalma komisyonu tarafından a
cık ekslltme ile satınalınacaktır. 
• Bu işe girmek istlyenlerln kanunun tayın ettiği vesaik ve hizalarında 

yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ekslltme gUnil saatine kadar ko-
mfıyona mUracaatları lt\zımdır. • 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşa da. gar içindeki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı- 4000 kilo kutce kurşun muhammen bedell 1120 ltra muvakkat temi

nat 84 lira. olup açık ekslltmesl 21-6 1938 Salı gUnn saat 10.30 da yapıla

caktır. 

.2- 300 adet yUn battaniye muho. mmen bedell 2700 lira muvakkat te· 
mlnatı 202 lira 60 kuruş olup açık ekslltmesl 21-6-1938 Sah gUnU saat 
10,30 da yapılacaktır. 

a - 10.000 kilo muhtell:f cins kart on bitUme tutkalı muhammen bedeli 
'2800 lira muvakkat teminatı 210 lira , acık eksntmesi 23-6-1938 Perşem-
be gUnn saat 10,30 da yapılacaktır. (3331) 

Jstanbul Sıhht Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Leylt Tıp talebe yurdunun 1938 yılında yıkanacak 264. 000 parca. ça· 
maşırmın yıkanması kapah zarfla ek slltmeye konmuştur. 
ı - Eksiltme: Cağaloğlnnda Sıhhat ve tctımat munvenet 'MüdUrlUğU. bt. 

nasında kurulu komisyonda. 20-6-938 Pazartesi gUnU saat 16 da yapılacak-

tır" 
,2 - :Yıka.nacak her cins çamaşırın beher pnrcnsmm muhammen fiyatı 

eartnamealnde yazılıdır. 
3 - Muvakkat garanti: 646 Ura 69 kuruştur. 

j - lsteklller şartnameyi her giln ÇemberUtaş civarında Fuatpaşa tUr
);esl ke.rşısmda yurt merkezinden parasız olarak atablllrler. 

6 - tstekUler carı seneye alt tlcar et odası voslkaslyle 2490 sayılı ka.· 
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat gnrantl makbuz veya ban
ka mektuplarlle birlikte ihale saatin den bir saat evvel tekUfi havi zarf-
larını komisyona vermeleri. (3256) 

Diş Doktoru 

Necati PAK.Şi 
Haatalannı bergün sabah saat 

10dRDakıam19 a kadar kabul etler. 

Salı ve cuma günleri saat 14 ten 
18 • kadar parasızda. 

:Adres: Karaköy Tünel meydanı, 
Tersane caddesi bqmda No. 1/2 

D O K 1' O R 

Kemal (Jzsan 
Operatör - O roloğ 

Galata • Kara.köy • Abdullah ef. 
lokantası kar§ısmda Galiçi Han 

Hergün l 5 den 20 ye kadar 
Tc'lefon: 41!~5 

Poliste: 

Azgın inek sahibini 
yarala ı 

Behçet isminde birisi dün vapura 

bir inek bindirmek .istemiştir. Rıhtı

ma. gelince inek etrafın gürUltüsünden 
birdenbire ürkerek saldırmağa. başla.
mış, sahibi Bchçeti yııralamıştır . .A:r.-
ğm inek güç halle tutularak vapura 
bindirilmiştir. 

SARHOŞOLUNCA - Gala.tada SU· 
ruıi adında biri diln akşam istiklal 
caddesinde sarhos olarak dolaşırken 

Adnan adında bir kadına sarkıntılık 
yapmış, fakat kadm yUz vermeyince 

bıçağını çekerek üzerine hUcum et -
miştir. Biraz sonra yak,ıı.la.nmıştır. 

,ELlN! KAPIYA SIKIŞTIRM!Ş -
Beylerbeyinde iskele karşısmda.13 nu
maralı dilkkii.nda sUtçülük eden Ah -

medin 4 yaşlarındaki oğlu Reyhanın 
eli kapı arasında kalarak trrnaklan -
nrn sökülmesine sebep olmuştur. 

Zavallı çocuk hastahaneye kalwnl
mıştır. 

AFYON BULUNDU - Çarşıkapı· 
da dola.~makta olan Bursalı Kamil a

dında birinin Uzcrinde 30 gram afyon 
bulunmuştur. 

Bursalı Kftmil evvelce de bir suç 
dolayısiyle sabıkalı oldu~dan yaka

lanarak hakkında kanun! takibata 
başlanmıştır. 

ÇARPIŞTILAR - Fenerba.hçede 

BelvU oteli önünden geçen 1858 numa
ralı §Oför Necatinin idaresindeki oto-
mobil Yaninin idaresindeki motosik -
Jetle çarpıŞ111Işlardır. 

Çarpışma. neticesinde Yani sol omu· 
zundan ve arkasında. oturan Niko dn 
ı:ı.yağından yaralanmıştır. 

DÜNK'Ü V AKALAR - Dün ~h
rin muhtelif semtlerinde bir sarkıntı-

lık, 2 sarhoşluk, .3 dövme ve bir de 
hakaret vnkası olmak üz.ere 7 küçük 
vaka olmuş hepsinin suçluları yaka.. 
lanarak haklarında takibata başlan • 
mıştır. 

Tarihe geçen sevgiler: 
,_, ~ .-. ~-._ 

n b·r nes İi 
nca sevdi"'i a ın 

"Ben onu, kadın olduğunu hlc dtı
şUnnıeksizin, mezara kadar sevdim. 
Ternlde tesadUf ettiğim vakit onu bir 
na.ha kıyas ettim." 

Bu satırları L!mnrtln Delfin Key 
için yazıyor. 

"Evet, siz haklkt kadınsınız. ÇUnkU 
gUzelllğlnlz ve şefkatli bir kalbiniz 
var. Çünkü siz anliyorusunuz, çllnkU 
siz tebessüm edlyorEunuz, çUnktı sız se
viyorsunuz, çUnkn siz, erkeklere ruh
larmı nereye tevcih etmeleri lft.zım· 
geldlğlnl ve kadınl:ı.ra kalplerini ne· 
reye koymaları iktiza. ettiğini söyle· 
meği blllyorsunuz .. " 

Bunu da. Viktor HUgo, gene onun 
için yazıyordu. 

- Biz sizi seviyoruz, ne vakit Frıın· 
sayı dUştınsem daima slzi de dttşünU· 
rtım. 

Delfin Balzak'ı da son derece se
verdi. O kadar ki Balzak'ın oıum ba· 
berini aldığı vaklt dUşUp bayılmıştı· 

Delfin, Ojen Su, JUl Sa.ndu, .A}ek· 
aandr D1lma da çılgmca seviyorlardı• 
Delflnln yazdığı tiyatro eserlerinin 
temsııtnde hUyUk yardımt olan nıışel, 
Delfin öldUğU vakit LA.martine şu sa• 
tırları yazmıştı: 

- Siz ki onu seviyordunuz, bana a· 
cıyınız .• 

Delfin kendisi için en çolt gözyaşı 
d~ktUren bir kadındı. 

Nlya:r;r AhınCt 

* • • 
Delfin Key 1804 de Ekslaşapelde , 

Alemdar Sineması doğmuştu. Babası bir bankanın mü-
esslsiydl. 'HergÜn iki film 

Dolflntn annesi Sofl Key'in salo- 1 - Korkusuz Kaptan 
nn devrin en tanınmış sa.natkA.r şah- 2 - Parisli Şantöz 
slyetlerl lle dolup taşardı. Sorbon 3 -Ali Babanın Ameri· 
profesörlerinden Vilmen, tarihi re-
simler yapan ressam Benjamen Kons .. ~~~~~k~a~d~a~ki~·:::s~o~n~m~a~ç~ı~~ 
tant, Madam Dastael de'fam edeııJer _ _. ... _. 
arasındaydı. • _ _. ......... _. •• --.. E 

Annesi Delflne birçok nasihatlar FA V O L 1 
vermişti: : 

- Elbise ile kadın, gramer ile er- A D R E S L E R ~ 
kek ol .. 

Muharrlrllk ldiasında bulunan ka-
dınların ahlak ve umuml ah'fale mu
gayir hallerini kendinde bulundurma. 

T\lvnlette diğerlerine benze, fakat : 
bllgln lle UstUn ol .. diyordu. 

Delfln kendini yazıcılığa vermişti. 
Muharrir oldu. Yazılar yazdı. Birçok 
yUkrek şahsiyetlerle tanıştı. Bu esna
dn şair A.lfret dö Viny1 bu genç, gü
zel ve knbiliyetll kızı derin bir 8.fJkla 
sevmiye başladı. Onsuz yaşıyamı:e· 
cağını kendi kendine karat' verdığl 
glln, nnnesl: 

Çok mühimdir 

OKUYUNUZ 
1 

!da.remiz çok sayın mUşterlle- İ 
rlnden gördUğU. bUyük al~ka ve : 
rağbete güvenerek Haber l'e Ku- i 
run gazeteleriyle yaptığı bir an- : 
!aşmada gerek mUşterllerlne blr ! 
hizmet ve gerek bu gazeteler o- İ 

- Çocuğum, dedi! Sen bu sevda.dan _:.... ________________ ..:.:., ____ _...._.,:_ ___________________ I vazgeç. Seni zengin bir kızla. evlen· 

! kuyucularına bir kolaylık ol::nak 1 
5 Uzere 16 Hazirandan ltlbaren E 
i bu gazet.eleıln ı:::ıuıı.yyen günle· ı 
: rlndA ve muayyen bir sayfasında ı 1 (FAYDALI ADRESLER) sütunu 
l açtıracak ve her tnrıu iş ve sanat : 
! erbabının adreslertnl neşretme-ı l 1;e ve kendilerini halkla tanıştır
i mağa hizmet edecektir. 

' 

direceğlm ... 
Şair, ruhunun tatlı çırpmtılarınt, 

hayallerlul, hepsini kalbine gömdtı. 
Annesinin sBzUnden çıkamadı, ve sev
gllislylo evlenemedi. 

Delfin Key seyahate çıkmıştı. Mar
r:elan Yolmar tle tamşarak ona da. 
kendisini sevdirdi. 

La.martin lle tanıştı ve en sonun· 
da Parlste Emll Jlrarden ile evlendi. 
Emil Pres gazetcsinl11 mUdUrUydll. BU
ytik blr nUfnzu vardı. Delfin kendisi
ne gUzel bir sn.ha bulmuştu. MUstea.r 
imza ne fıkralar yazmağa başladı. 
Genç kadın LtlmnrUne son ~erece bağ 
Itydr. LO.martln şark seyahatine çı
karken manl olmak istedi. Muvaffak 
olamayınca ona ~u mektubu yazdı: 

- Seyahate çıkışınızdan o kadar kı
rıldım, o kadar mUkedder oldum ki, 
bu uzun ayrılik esnasında yazılarını
zın hiç birini okumamağa niyet etti
ğimi itirafa mecburum. 

Ah, eğer ben kraliçe oltaydım, sl
zl seyahatinizden alakoymak için der
hal emir verirdim." 

LA.martının kızı öldüğil vakit şu 

mektubu yazmıştı: 
- Sizi ne kadar tekrar görmek is

tiyorum. Felll.ketinizde!l ve sizi gör -

memek korkusundan dolayı acaba 
dostluğum arttı mı, eksildi mi bilmi
yorum. Fakat bana öyle geliyor ki bu 
samimt sevgi hiç bu kadar canlı olma
mıştı. 

Lft.martln akademide nutkunu söy
Uyeceğl vakit Delfin! g6rilnce: 

- Mademki siz buradasınız, vere
ceğim nutkun fenalığı azalacak .. de-

di. 
Viktor HUgo da, onu seviyor ve bu 

sevgisini şöyle nn.n ediyordu: 

• BUtUn bu hizmetler için gayet f 
İ ucuz bir tarife tatbik edllmesı ! 
İ kararlaştırılmıştır. ! 
1 Doktorlar. Dişçiler. SanatkA.r-ı: 
İ lar. Satxlık evler. DUkka.nıar. 
• Mağazalar. Eczahaneler. KUçUk: 

gazinolar. KUçUk esnaflar. Tak- ı 
siler. Bahçeler. lş arnynnlar. lşcJ ~ 
isteyenler. Hizmetçi arayanlar.= 
Hlzmetçtllk isteyenler. Oteller, 
pansiyonlar. Kiralık evler, dük· 
kl\nlar. Apa.rtıma.nlar. Sa.tıhk o
tomobiller. Satılık eşyalar. Ka
dın ve erkek berberleri. Bakkal· 
lnr. Kasaplar. Ders verenler. 

: Ders almak isteyenler. KUçUk 
terziler. Dikiş mektepleri. 

Hül!sa, herhangi bir ihtiyacı 

olan her vatandaş bu hizmetimiz· • 
dı:ın derhal istifade edebilir. 

Her glln en sert vnsıtalarln on 
binlerce okuyucunun eline gecen 
bu gazetelerden .istifade ederek 
kendilerini tanıtarak işlerinde 

muvaffak olmak isteyenlere bun
dan daha mükemmel bir fırsat 
olamaz. Yakıt geçirmeden derhal 
müracaat ediniz. 

Mektupla müracaat edenlere 
cevap verebilmek için posta pulu 
göndermelidirler. 

Adroso dikkat: 
Kemaleddin tren: tıa.ncılık 

bUrosu. Ankara caddesi No. 106 
!stanbul. Telefon: 20335; Posta i 
kutusu: 743 lstanbul. i 

1 
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Hava uru u 
•• u Pi a s 

2. nci keşide 71 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 iradır. 



M. M. Vekaletinden: 
Mim Müdafaa Vekflleti lnşaat şubesine kalörlfer ve sıhhi tesisat işle. 

tinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra lkl seneden evvel ay. 
l'tlınnrnak şartlyle Ucretll ve diplomalı blr makine mUhendtsl alınacaktır. 
'l'alfplertn aşağıda yazılı vesalkle Ankarada VekAlet Jnşaat şubesine biz. 
zat '\'"eya. tahriren ve istida tıe talep edeceği Ucret miktarını da blldirmek 
Uzero müracaatları. 

& - Kendisinin ve evli tse ailesinin nUfus tezkeresi asıl veya tasdikli 
sureu. 

b - Askerlik veılkasr. 
c - Zabıta ve adliyeden alınmış hnsnUhal vesikası. 
d - Tam teşekkUllil heyeti sıhhıye raporu. 
o - Şimdiye kadar calıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. 

(4) (3320) 

Kayser• Valiliğinden: 
1 - Kayseri merkez kazasına bağlı Feltthlye nahiyesinde muhammen 

bedell 894 lira 69 kuruştan ibaret 6, BUnyan kazasında keşif bedeli 864 
lira bir kuruş olan 58, Pınarbaşı kazasında dört mıntakaya ayrılan 926 lira 
90 kuruş muhammen bedelll 352 ve Develi kazasında 917 lira beş kuruş 
Illuhammen bedelli 184 göcmen evi inşası acık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Eksiltme, 16 • 6 • 938 perşembe gUnU saat 14 de Vlllyet konağın
da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

8 - Vfltıyet dahlllnde yaptırılacak olan 600 evin toptan inşasına Is· 
tekli zuhur etmediği takdirde kaza veya köy Uzerlnde talibine ihale edi
lecektir. 

4 - Bu lşe alt plAn, şartname ve diğer evrak Vilı\yet tskAn MüdUrlU· 
~llnde sörfileblllr. 

6 - lsteklllerln sözU geçen gUn de Mnlsnndığına yatırılacakla.rı % 

7,5 muvakkat teminat maltbuzlarlyle lskAn Komisyonuna mUracaatları 
llft.n olunur. (3248) 

Piyaoko Ueoel f)irektörlilğUoden: 
DlrektörlüğUmliz muhasebe servisinde çalışmak Uzere (yUz) lira Ucret-

le imtihanla iki memur nlınacakt.ır. 
Bu memurların: 
1 - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması, 
! - Yaşlarının azamı otuz beşi mütecaviz olm11ması, 
8 - HUsnUhal sahibi olması, 
4 - Bir hastalıkla malUl bulun maması, 
6 - Askerliğini bitirmiş olması lbımdır. 

Yukarda yazılı şeraite uygun oldukları şahadetname Te tasdikname· 
ıerle tevsik edecek taliplerin 9 llazl ran 938 gUnU akşamına kadar lstan
holda Bahçeknpıda Piyango Genel Dl rektörlUğU MuamelAt servisine müra
caatta bulunmnlnrı ... 

lloktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Dahiltye MUtebassısı 
Pazardan ba§ka gUnlcrde öğleden 

ıonra sa.at (2,5 tan 6 ya) bdaı 

latanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabineıınde haııtalarm: 
kabul der. Salı, cumarteal gUn!cri 
sabah "9,5 - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. --------------

:::-•• ıaw:-•• :=::::::ı:.-:m:::::.uım= 
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El R" k .. !! :: ont en Mutehassısı ff 

l~lUJJMH 1Ai ı /J.~ 
CAN KUQTAQ.I~ 

111 

e 

ÇOCUKLARINIZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
Oocuk Esirgeme Knrumunun 

vaktJle bir aUc ktHUphanesl ola-

rak bastırdığı bdzler •erlslnde 

durdutanuz bu ckslklllt bu gtt. 

zel •e reslmll bttftlk bJkA7e kita

bı Ue doldnrulmut buln1onız. 
KUltUr bakanlığı eeerl tetkik 

etmiş, ilk okul çağındaki çocuk. 

lar için faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir. 

• ALkara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: Flatı 60 kurut: 
posta için 4 kurue UA.ve ediniz. 

l 

-.... 

Topra işleri 
Türkiye BUyilk Millet 

Komisyonu Relsllğlnden: 
Meclisi inşaat 

ı - 11-1-937 tarlhll ve 3090 numaralı kanun mucibince yapılacak T, 
B. M. M. Snrnyı ile tefcrrUatının vo Baı,vckdlot ile Harlclyo VckO.lotl bl· 
nalarının inşasına alt hafriyat ve lml! işleri ekeııtmeye cıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 129.850 liradır. 

3 - Eksiltme 17-6-938 cuma gUnU saat 11 de T. B. M. M. inşaat ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıctn lsteklllerln 7742.50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ıa.zımdır. 

6 - MUteahhidin bizzat yUksek mühendis olması veya bir yUksek mn
hendlı;In mesullyetl altında bu teabhUdo girişmesi ve bir kalemde "yüz elll 
bin,, liralık bir teahhUt lşlnl muvaffakıyetle itmam etmiş bulunduğuna dair 
vesallt ibraz etmesi şarttır. 

6 - Umumt ve fennt şartnameler, keşif ile plAnlar ve hesap cetveli 
6.50 lira mukablllnde T. B. M. M. inşaat komisyonundan alınabllfr. iİ Hergün ö~leden sonra saat 3 ten 1 i: 

!; ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· ft R l R AL 1 K EV 7 - lsteklllerln teklif mektuplarını 3 Uncu maddede ynzılı saatten bir 
saat eYVcllne kadar komisyon reJsllğtne makbuz mukabtunde vermeleri il· H conker sokakta Aslaner apartıman lf 'Oç oda, tavan arası bahçe ve kuyusu 

, ii No. 8-10 il mevcuttur. Kumkapı Ni&anca Mühre zımdır. Posta ile gönderilecek tekllfnameler teahhUUU olmalıdır. Poste.da 
- l ·~== :::::::==:::ı:::::::a:m n a:.r-....... 1 s_g.kak No. 5. İçindekilere müracaat. \•ulrnhulnı-nlr gecikmeler kabul edilmez. (1617) (3185) -- .d 1 - ·········~ .. , ___________________________________________ _ 

.--....:a9 - KURUNun kitap ueklinde 
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Dün Ve Yarın 
Tercüme 

-

m(Qi Q RASLANGIC 
KOLAY OLMAMIS TIR 
~~~ 
I e 

Külliyatı 

Son <Ufa tıefr6' 
dilen Bizans im 
paratorluğu tari 
hi il~ 66 cm ta 
mamlanmı~ttr. 

Başlı başına v 
bUtUn mm aeve11 
leri d01JUrcıcıak c1ı,. 
recede gilzel ota·: 
bu k"Ütüphane "' 
çindo ikt13at1t1 ,, 

Mbi V6 amt meı· 
~Zar 'llzerine yo
:ılmt~ mı yf?t!i J 
tapları bulıtTh· 

nu.ı, Tereli meli .. 
Türk okuyucw 
mıın çok vak,,,. 
dan tanıdığı şoh

siyet1er tarafı• 

dan yapılmtşt 

Kitapları topfıo 

ve muhtelif ser06 
ri perakende <''4 
rak alanlara t-m. 
-:ilat yapılır. 1-'ü 
raoaat yeri: rs. 
tanbul - Vaki: 
l'urdıt. 

roman tefrikası. -

lanmış olduğu halde Marlov, derhal istihbarata. 
bildirmiş ve biran içinde bUtiln memelekotln po
lisi, hA.dlseden haberdar edilmişti. 

Misis Madlenln de eşkA.11 tarif edilmişti. Rad
yolu polis otoblllerl de ayni suretle talimat almış 
bulunuyorlardı ..• 

Her yer aranıyordu. 
Polis mUfettlşl Marlov, bundan sonra Slr Ru. 

ben'ln kendisi, damadı Prat tıe bir odada otur
dular. 

Slr Ruben pek tabıt olarak kızını kaybetmlt 
olmanın bUyilk ıztırabı içindeydi. Prat ise, Madle
nl seviyordu. 

"Zayıf yerim,. (ledlğl şey işte buydu. Her hal
de, Prat, zabıtaya lfşııntta bulunduğu takdirde 
en sevdiği şeyin ondan alınacağından korkuyor· 
du. Telefonda onu, böyle tehdit etmişler ve o yUz· 
den Marlov'a bir şey söylememiş, sadece "Bent 
en zayıf yerimden yakaladılar, Marlov, mazur 
gör, gideyim,, demişti. 

Şimdi, işte şimdi, bJr ihtiyar adam kızından ve 
bir delikanlı , sovglllsinden olmuş, bekleyip duru· 
yorlardı. 

Başka ne yapabilirlerdi ki .... 
sır Ruhen soruyordu: 
- Nedir bunlar yarebbl! Nedir bu benim başı• 

ma gelenler ... 
Slr Ruhen on yaş daha ihtiyarlamış görUnUyor· 

• 

onntlNMIYEN Ç'ETE 

Marlov, Prat'ı daha fazla tutmak hakkına 

malik değildi. 
Fakat bu yonl vaziyet hiç te yabana atılacak 

bir vaziyet değildi. Prot, gitti. Marlov, polla o. 
tomoblllerlnden birinin gelmesini emretti. 

Prat bir taksiye binip gitmişti. 
Marlov onun peşini takip etti. Falrat derin 

bir dilşUnce tcerlslndeydl. Yaktığı sigarayı blrbl
rl ardınca çekiyor, vakit vakit başını iki yans 
sallıyor, elleriyle bir takım .işaretler yapıyordu. 

Bununla beraber, kendi kendine bir takım 
şeyler bulup cıkarmıştı. 

Prat'ın taksisi, Slr Ruben'ln evinin önllnde 
durdu. 
Arkasından da polis mUfcttlşinln arabası gelip 

durdu. 
Prat şaşmıştı. !ccrlslnde g6rUnen polts mQfet· 

tlşlne: 

- Bu hareketinizle bana ne kadar fennlık ynJ)· 
mış olduğunuzu bllsenlz, dedi. 

Bu sırada kapı acılmıştı. 
Prat sordu: 
- Mis Mndlen fcerlde mU. 
Prat biran evvel, nişanlısı Madlenl g8rmek Is· 

tiyordu. 
Kapıyı açan uşak duraklıyarak şu cevabı ver. 

dl: 
- Mis Madlen, bir arkadaşlrle birlikte otomo• 



Umu!~~&k ! ::: ~·ml 
satım, kiralama ve idaresi 

Cezbi Çetlotaş 

ı~eylA yazıyor: 

SABAH 
Hayan 

HER 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

No. 3/1 
"'Uyanır uyanmaz, hemen el ay

namı alıyor ... Ve kUcUk buruşukluk
lıtrımm tamamen zatı oluncaya ka· 

dar günden gtlne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle görüyordum! ..... 

Sabık Kadastro ve Kartal Tapu 1 
memuru. Kartal HUkdmet cad. 

••• 
' - Birinci ıınıl Operatör -

l~~!!:ı~.!~r!!!I 

"Ancak bir hafta suren 
bir tedaviden aonra bu 
derece gilzelleştlflme şa
eıyorum .•• BUtUn arkadaş 
lahm böyle daha genç ve 
daha güzel görUnmem l
çln neler 7aptıfımı soru-
7orlar ve ıayanı ha;yret 
bir ıekll alan tenim için 
llUfat edl7orJar.,, 

Yalnız blr hafta zar
fında binlerce kadın, ca
slp blr tene kavuımuı, 

blrtao Yat gençleımtı ve 
btıttln buruşukluklan 

ka7bolmuıtur. Alimler, 
buruıukluklarm; lhU-
7arladıtımızda cildin beı 
leytcl ve ihya edlcl bazı 

unıurlannı kaybetınelln

den ileri geldlllnl kq
tetmltlerdlr. 

Bu k17meW unsurlan 
cilde l&de edlnlı. ;y enl
den gençleıecek Te taze
letecekUr. işte; Yl7ana 
'Onlversltell Profe&Ortı 
Doktor Stejıkal'ln ketfl 
bu derece ehemmiyetli 
ve caziptir. Genç hayvan-

BaJ&D Le7lA'nm Jalnm 
bir haftalık tedaviden 
sonra alnumf ve l'Öt1lf 

sörmemlt baktkl 
fototrafı 

lardan istihsale muvaf
fak oldutu ve "Blocel" 
tabir etUll bu canlı hU· 
ceyreler hUlAauı, tlmdl 
pembe rengindeki Toka
lon kremi terklblnde 
mevcuttur. Akşamlan 

7atmazdan enel tatbik 
ediniz. 

Slı uyurken, clldlnlzl 
besleyecek ve gençlettl· 
recektlr. Bir hafta zar
fında bUtlln buruıukluk
larınıı ka7bolacak ve 10 
Yat daha ceno sörUne
cekslnlL Gbcl1ll ivin 
(Tatsız) be1u rengtn
dell Tokalon kremini 
kullanınıL Blrtao gOn 
zarfında ıl7ah benleri e
rtUr, açık mesamelerl 
ııklattınr ve en çirkin 
ve en esmer bir ctldl yu
mutatıp beyazlatır. 

Bayanların ftllln Oilbtiıı: · 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 

bllytlk bir kıJmett vardır. Onlan ba,ı.tnJze lade 
ettllbılzde beheri için 15 lamıt alacak, aJDI za. 
manda kıJmettar mllkAfatlan bulunan Tokalon 
mtlsabakamıa iştirak haklan• Teren bir bilet 
takdim edecektir. 

cerrahisi miltehaımsı 
PARlS TIP FAKULTESİ S. 

ASlSTANI 
Erkek, kadm ameliyatları. dimal 

estetik ''yilz,, meme. kann burup
lulu ve gençlik ameliyab,. 

.(Nisaiye ve dolum mütehassısı) 

~=:=an Meccı nen 
()Rleden aonra Oaetlidir. Tel 44086 

Beyoğlu. Parmak.1<apı. Rumeli han. 1. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami 

Aydın 
Muayenehanesini Takaim-Talfmane 
Tarlabqı Cad. URFA Apt. nma 

D&kletmf§tir. Tel: 41553 
Par.ardan maada bergUn: Öğleden 

aonra saat ikiden altıya kadar 

DOKTOR 
Necaettln AteAguu 
Her cDD ubahlan HJda buçula 

ıqmnı•n 17 dem 20 ,. kadar Ule 
u tanan aputmanlan l1dnc:l c1aJre 

17 numarada llamJanm bba1 eder. 
Camarteli sUnled 14 dem 20 19 b 
dar butalanm paras•a, Karma, Ha 
ber olmyacalanm dakapoD malb
b ı Un de muayene eder. Tele.f: 23953 

Diı Doktoru 
Cbayt Clçar 
Yalım CUM'ARTESt G'ONLER! 

YALOV ADA. ut .. aGnJer Kara
g(lır.riik tramvay duralmdüf mu
ayenehanemicle batalanm bbul 
eder. 

Dr. SOreyya Atamal 
Operatör. Urolog 

Beyoğlu • Parmakkapı tramvay Clu. 
rağr, No.121, birinci kat. 

Muayene saaU: 18 • 20 

- KURUNun kita.P .teklinde roman t.efriJwt. -

))ille tl:yatro;ya gitmişti. Bundan on dakika kadar 
önce garaja otomobil glrdlflnl gördUm. Fakat o 
umandanbert MJı Madlen eve gelmedi. Klmblllr, 
belki ıde otomobilin makinesinde bir sakatlık 
Tardır, onunla utrq17ordur. Ben de, timdi biraz 
meraka dUşmllştUm. Ona )'ardım etınek tızere he
men caraJa gldl7QJ"dum. 

Prat. bu sözleri lıtur ltltınez, derhal dOndU. Ve 
arkasmda Marlov oldutu halde evin alt 7anında 
bulunan garaja gitU. 

Garajın çifte kapısı ardına kadar açıktı. lçert
de elektrikler 7anıyordu. Fakat ne Madlenden 
ne de onun otomoblllnden ortada eser 7oktu. 

MarlOT, garajın etrafını şöyle bir gözden ge
çirdi. Duvara 7akın bir 7erde, bir bir otomo
bil battaniyesi görtıltıoyrdu. Ellnl attı. Kanlı olan 
7erlerlnln hal& sıcak oldutunu ıezdt. 

- Bundan blr teT anlı7orum, dedi. Uşatın söy· 
ledlfl dolrudur. Mis Madlen buraya az evvel gel· 
mlş ve gitınlştlr. Bu battaniye, onun otomoblllne 
alt 4elll ml 1 

- Evet.. 
MUfetUt Marlov, a7Dl zamanda Cluvarda bir a• 

7ak lzl görmllştU. Bu a1ak lıl ucu aeaf17a. topu• 
la yukanp dolna bakıyordu. 

Prat ll&J'1'8t lçlndeycU. tl'zerlndekl garip a1aıt 
isine baktıktan 10nra: 

- 811 •• 4emek!J dedi. 
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Marlov, o zamana kadar tahmin ettiklerini et· 
rafl:yle anlattı: 

- Mis Madlen buraya otomobWyle gelmiş, 

dedi. Fakat en aşalı lkl adamı onu 7akalamış. 

Belki de bu lkl adam onu garajda bekliyorlardı. 
:Yahut dışandakl çlUn arkasma gizlenmişlerdi. 

:A.nlaşıldıfına göre, Mlı Madlen tekrar otolJ!obllle 
kaçırılmıştır.Ancak, bunun lşltllmemealnl lstedlkle 
rl için, her halde bir tanesi içeri glrmft, toförUn 
7erlne oturmuı frenleri açmıştır, Oteldsl de ltell-
7erek otomobW garajdan dıtan:ra kadar çıkar. 

mışlar, ,sonra. 7oku1 atalı kendiliğinden gider. 
ken, hepsi mevkllerlnl alarak Madlenle birlikte 
smşıp gltınlşlerdlr. Bu, zorlamalar esnumda, a
damlardan biri ayatmı baİ aıatı duvara daya
mıı olablllr. :Yoksa, bu ayak lzl, duvardan kuvvet 
alm'l.k sureUle atır bir ıer. çeken adamın lti olsa 
gerek kl, ben hiç çlhUmal vermiyorum. 
Pra~ heyecandan heyecana geçl1ordu: 
- Gidelim, dedi. '.A.rkalarmdan gidelim. Yaka. 

hyalım. 

- Fakat Prat. .• ~ostum .•• Biraz kendlue gel~ 
Tel&t lçlnde tamamen: tatın:rorsun. Şimdi bana 
sır Ruben'ln telefonu nerededir?. Onu gester4 
Sonra. oturup Jıladlenln blndlll otomobllln. nu. 
marumı. boyasını, martumı etraflıca bir 7az.,. 
Ba1dl bakalım. 

Bir k&G eaklıta lçhıde otomoblllD tarifi hazır.o 

ı 
llisana lmpara- ııf 
toTluiunan 1 
Tarihi 

Bizana tnetmıu 
uzun yıllar Clyt'I 

Gizli pamuk 
harbi 

ayn fetki7c w te- Delerll milterclm bQ. Bamdl 
tebba edilm~ bir Varotlunwı Antuan Zltkadan 41· 
nıevm olduğu 7ıaı- llmtze çevtrdlll bu eser bugOnldl 
u bugan bil6 ay- dllııya hadllelerinln kıJDaklan· 
dınZatdmamtt bir· na varabilmek lçln okunmuı tart 
çok tara{14'n oor- olan baelıca kitaplardan blrldlr. 
dır. Tevfik Yeffm. DUn Te :Yann tercUme ktWlJ&tm-
ZioğZu taraftndan dan 66 incisi olarak çıktı. Her ki· 
Ziatınımım çevri. tafQlda bulunur. 

l6'I Bizwma lflipur t••---~~----mtorluğımun ta-
rihi adlı kitap 
bu aydınıatııma

mtf tara{14'n tea-
bit mnekte w ba
ffln Bizana tarihi-
ne temaa 6<lere1c 
IJcırkC A mlpa ım-
paratorluğuntm 

bin aeneli1c wku
atım hik4ye d
mektedir. 

Fiyati yU:ı ku- ----------~ 
"" oZup her lri-
tapçıda bulunur. 
'l'opta11 miraoaat 
mahaDi: - latan
buZ, VakU l"tınlu. 


