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P .. ta lttllıa.... ılr•••İf •••• KURU' 
leketler İ~İ• 21, 14, 7 il •• 4 lira 

kimseye zar•r veremez bir hale 
için clllan eMnumumlyealnln ı .. 

_.1et1ıal hakll taleplerlnl k•bul etmelldlr. 

Mussolini Tunus, Cibuti ve 
Siiveyşi Resmen isted· 

zan : Hüseyin Cahid Yalçın Roma Mihverini Kırmak Çocukca ·'' Berlin -

Edirneyi 
Su Basıyor 

Hatay 
ilhak 

Ana vatana 
Ediliyor 

Ankara 26: (Husus!)- Hatayı Bu karar, Hatayın Ana Vatana U
M )isinin yannki celaesfTlt tarlhl hak karan olacakbr. bie: karar vereceği anıaşlmaktachr. <Sonu 3 üadi aa~ada) 

Hazin Bir Y ıldönüm 
Edirnenin /ıgalinin YıldöniJmB 

Diba Edirnede Anddı 
Edirneı 21 (Telefonla) - Edifltınlin Bmprlar tara,__ lt

raliain :rdd&nilmil olan 26 Mart hqiln ,.hrimizde haaln 'hir ,.kilde 

uııbmfbr. 

Meraaim, HaDutTinde •Ht"ilen konferanala batl•llllfllr• Bundan 

1aep birlikte tehldlii• sid'1•rü aziz öUUeria ruhları ta.sis edil
mit " mesarlara çelea1det' konmı ,tur. Bu suretle meruime niha-

F•t nrilmİftİr. 
Edirne 26 (Husuıf) - Tunca ve 

Arda nehirlerinin taşmaaı üzerine 
Edirne su altında kalmak tehlikesi-il•••••••••·~~~~---~-~~~~-~~ 
ne maruı bulunmaktadır. Gitgide Ankara,,..J;cif Vefavı 3 - 1 Yendi 
bbaran nehirler saat 18 de Edir - 5 w 'eT 

nenin kenar maballelerfnf ıu altında Beıı•Ltaf İzmirde 2 - 1 yenildi 
bırakmıştır. Bu semtteki halk ev- R 
lerini botaltmaktadır. -·-Attn.n Al 

Atina: 26 (A. A.) - MiH! bay
ram münasebetiyle, temmuz 1938 
de vukubulan Hanya isyan hareketi 
mahkOmlarının yan cezalan affedil
miştir. 

Dlııkl milli kime maçından lleyecanlı bir an 

( Yaz1• • Uncu ••Jl•nuzd•) 

Bir Teşebbüstür ,, 
Faşizmin 20 inci Yıl Dönümünde 

Mussolini Mühim Bir Nutuk Söyledi 
--- C:C':>~--

şist İtalyanın pek yakın ve kati olan 
harabisiııden bahseden şayiaları ha
tırlalmaklığım icabediyor. Hakika
ten Fa~isl İtalya, bu radyo dev
rinde, sanki dilnyamn tm uzak ve 
bilinmiyen bir memleketi imiş gibi 
az tanınmak adır. Yaptığım1z şey 

mühimdir, fakat bizim için aaıl ınu
him ol1uı gelecekte yapacaklarımız. 
dır ve bunu yapacağız, zira benim 
azmim engel tanımamakta, sizin 
şevk ve heyecanınız, fedakarlık ru -
hunuzda salim bulunmakt:ıdır. 

Bu yıldonfimü toplantınız, Av
rupa h:ı) atının ciddi bir anında vu
ku bulmaktadır. Biz, isteri ile kor
kunun halitası olan harp psikozu ile 

zehirlenmemize nıil~aade etmiyoruz 
ve elMiyeeeg~. Gemim in yolu ta
y in edilmiş ve prensibleri de sarih
tir. 

Mebus Seçimi BiHH 
Cumhuriyet Halk Partisi Nam
zetleri İttifakla intihap Edildiler 

Serbest Mebuslu klan Kazananlar 

.... DllD Rey """ ikiad mlntehipler 

Dün, aabah saat 9 dan itiba
ren İstanbul müntehibiaanileı:i, Ü
nrversite konferana salonunda Bü
Jflk Millet Mecliai balarını seç-

HliR SABAH 

mişlerdir. 

))aha akşamdan Üniver ite koa 
ferans salonu bayraklarla Ü!den• 

(Souu 3 üııcli sayfamıPia) 

İyi Amma Hilesiz Silt Nerede? 
• Bilmem 111s de dikkat ettiolz mi f 1 e<leccği sütcü düklıauına koşup: 

Sıhhiye vekilet.lnln resimli öğütle-! - Aman bana bir kilo halis stit 
rlndea bir dn'W ilim var: Bilyük ver. ZWımetsizce şukadar yumurta 
bir !)l§e ellttbı etrafım, lçlrrinde gı- mıı. bu'kl\dar graıo etin, ta=c &ebzr da.........,. dola tabaklar §:e?ÇeVe- nin ka!orislnl alayım! diyecelf gelL 
lemlt ve bir kllo halla sütün tukadar yor. 
yumurtaya, bukadar gram ete, bü- Ancak oldu olAcıak,, Sılıhiye Ve
ttia Wr aomm UL. muadil olduğu ka.J.etl Jiitf ctse ele, saf ve hilesiz siı-
aa)'lp dökWmll§. tlln nerelerden tedarik edilebilece 

Vatandaşlara tf&f V6 hilesiz sii- . • 1• b' k" · k 
u~ıe d h 1 iıru de i anın ar OfC:&ıne sı 1'lırsa. tttn m1.1n sna gı a &Asa arını sayıp . . . .. 

döke b cani ·ı- k .ıı- ··t Çünkil hlle&Z ve saf sut dlye bh • o ı ı an &f?JISmua su -
t.en hoşlaumuyanlarda bile, hilkatin memenin ınevcudlyetlul bilen bil 
bu şayanı hayret derecede kuvveW tstanbulluya biz henilz 1esadilf & 

ve hafif nJmetlne karp bir lacizap demedik. 
basd oluyor ve lnunm Dk tesadüf A. Cem•l.ddin SARAÇOCl.U 
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Ankara Gücü Vefayı 
2 -1 Mağliip Etti 

İstanbul ve izmirde Beden Terbiye-. 
si Kupa Maçlarına Devam edildi 

ikinci Küme Klüpleri Arasında Tertip Edilen 
Kupa Maçlarına da Dün Baş,andı 

MilU KUme maçlarının. ikin~i 
haf tasının ikinci maçını bir gece 
evvel yağan yağmurdan kısmen ÇS.· 

murlu bir hal alan Taksim sa.hasın
da 3000 e yakın bir ıreyirci kalaoalı-
ğı önünde Ankara ikincisi Ankara 
gUcU ile Vefa arasında ~ynandı. 
Hakem Şazi Tezcandı. · 

Takımlar: 
Ankara takımı : Natık. Salih, 

Enver- A.bdul, Semih, tsmailt ~ret. 
Ali Rıza Muzaffer , Fahri, Hamdi . 

\ 

Vefa takımı : Azad - Vahid, Garo-
Sefer, L<itfi, Abduş, Muhteşem, 

Sulhi, Şükrü. 
Vefalılar bidayette vaziyete ha· 

kim gözükUyodardı. Her iki cenah
tan sürüklenen hücumlar Ankara 

• kal~ini tazyık ediyor. Vefalı muha-
. cimJer acele yüzünden sayı ile neti-
celenebilecek fırsatları kaçmyorlar
dı. Diğer taraftan Ankaralıların ya-

va~ yavaş vaziyete haklın olmağa 
başladığı gôrüyoruz. 

Vefalılann en fazla enerjiye isti· 
nat eden çalışmalarına mukabil An
karıı.JıJar yerd~n kontrollü ve isabet· 
l} bir oyun çıkarıyorlar, tesadüfe 

fazla y~r bırakmadıldarı için mu -
vaffak da oluyorla ı dı. 

Vefa kclecisi gittik~e artan taz· 
ıanın ve Hnnıdinin iki sıkı şütü bu 
suretle Vefa kaleL:sınin elinde kaldı. 

1\laamafih :Muzaffer 19 ncu dakika
da topu Vefa ağlarına tı:lkarak An. 
kara gücü 1- 0 galip vaziyete girdi. 

Oyun AnkaraJıların baskısı al
tındaki şeklini muhafaza ederek so
nuna kadar geldi ve birinci devre 
1-0 AnkarahJarın lehine bitti. 

ikinci devre: 

!kinci devreye Ankaralıların sıkı 
bir inişi ile başlandı. Daha birinr;i 

l akika tamamlanmadan Ali Rıza sıkı 
bir vuruşla takımının ikinci sayısını 
yaptı. 

Bu sayıdan sonra Vefalılar can. 
landıJar, ve AnMra kalesini sardı
lar. Dördüncü dakikada sol açık 
Mehmed Vefanın yegane golünil 
yaptı. 2-1 vaziyete geldiler, Bu va
ziyet her iki taraf için tehlike ifade 
eden bir vaziyet idi. Vefalıların 

mağlubiyetten kurtulmak için An

karalıların bir gün evvelki mağlfıbi
yiyetini telafi edecek bir zaferi ka
çırmamak için var kuvvetlerile uğ

raştıklarını görüyoruz. Vef alıların 
sertleşmeğe başlıyan oyunu hake
min üstü ste ceza kararlarını davet 
etti. 

Ankaralılar yine üstünlüğü elde 
etmeğe muvaffak olduJar. Vefa ka
lecisi ·akip muhacimlerin tehlikeli 
ziyaretlerine maruz kalıyor. 

Vefa - Ankırr.ııaınc.a ~•çandan bir görOnliş ı 

27 inci dakikada Muzaffer nefis bir J rinin ele geçirilen fırsatları k~ır· 
şütle üçtincü Ankara golünü kaydet- mak değil de, karşı taraf müdafile. 
meğe muvaffak olduktan sonra Ve- rinin oyunu neticesi yaptıklan a-
fahlar l?<tV.S~d..iler&. _ _J -----· .. - , ,.. _ , __ 

Ankaralılar sahadan 3-1 galip çık- mütevazin bir oyundan sonra tara
feyn 2·-2 berabere kaldı. 

tılar. 

oyun: ~opkapı - Arnavutköy : 2 
Ankara yorgun olmaları lazımgelir- lstanbul spor - Pera '. 1 
ken tam formünde bir takım man. 
zarası veren güzel bir oyun çıkardı
lar. Yerden deplasmanlı, kontrollü 

• oynıyorlardı. 

Mağlubiyeti mükemmelen telafi 
edecek bir oyun çıkaran Ankaralı

ları tebrik eder, gelecek oyunlarda 
açık şans dileriz. · Ati et 
Beden terbiyesi 
kupa maçları 

Kasımpaşa - Garataspor : 2 
Beykoz : Kurtuluş : 2 

Dün Taksim staclyomunda beden 
terbiyesi kupası maçlarının ilk kar
şılaşması, Kasımpaşa- Galatasporla 
Beykoz- Kurtuluş muhtelitleri ara
sında yapıldı. 

•rakımlar: Kasımpaşa- Galata
spor muhtelıti: tzak, :Murtaza, Rüş
tü, Cafer, Mümtaz Sabri, Papas, 
Hayri Miııas, Hri8to. 

Beykoz Kurtuluş muhteliti: Kan
dilli Bahadır, Aleko, Cahit, Kemal 
Mustafa Turan, Polyo, Şahap, Oba
nidi Klzım. 

Oyunun devresi mütevazin b9,i
ladı. Beykozun akınlannı, Şahap 
çok güzel idare ediyordu. Her iki 
muhtelit birbirine tehlikeli anlar ge
çirtiyordu. Şaha.hın be.elediği Bey. 
koz Kurtuluş muhteliti muhacimle-

B. Terbiyesi kupa maçlarının son 
oyunu 1stanbulspor- Pera, ıTopka

pı Anravutköy muhtelitleri arasın
da cereyan etti. 

Hakem Halid Galip idi. Oyuna 
istanbulspor Pera muhtelitinin bir 

akını iJe başlandı. Oyunun ilk daki
kalarında nisbi bir hakimiyet temi
nine muvaffak olan muhtelit Arna- r 

vutköy müdafaasının sertliğine rağ- İ 
men hakimiyetini devam ettiriyor; 

lakin ele geçen fırsatıar kaçınJdığıu 1 
dan devrE> 0-0 beraberlikle bitti. 

lkinci devre başlar başlamaz 

canlı bir oyun oynamağa başlıyan 

Topkapu Arnavutköy muhteliti 5 in

ci dakikada yaptıkları bir akında 
sağ içleri vasıtasile bir gol yaptılar. 
Karşı tarafta tehJikeli hücumlar 
yapmağa başladı. Lakin hücumları

na devam eden Topkapı - Arna 
vutköy muhteJiti Etavronun ayağile 
ikinci sayılarını da kazandılar ve bu 
suretle devre 2-1 Topkapu Arna
vutköy lehine bitti. 

ikinci kUma kupa 
maçları 

Anadolu hisarı : 2 
Galata gençreri : 1 

Taksim stadyomunda Milli küme 
ve beden terbiyesi umum müdürlü

ğü kupası maçlarından evvel oyna
nan günün iJk oyunu Anadolu hisa

... w ~· --

Aıakaragücü Vefa m•çı•dan gliıel bir eastantaae 

Kros Müsabakası Beşiktaş· Ateş Spora 
2-1 Yenildi Be.şiktaş · klübü dahili --

Kros şampiyonasını • -.-------
T. Andonyadis kazandı lstanbul ve f zmir Şampiyonlarının 

Dört haftadanberi devam etmek
te olan Beşiktaş jimnastik kulübü 
dahili kros müsabakalarının sonun
cusu dün 6000 metre üzerinde ve a· 
rızalı bir arazide yapılmıştır. 
· Sabah saat 10 da 14 atletin işti

rakile başlıyan koşu baştan nihaye
te kadar çetin bir mücadele halinde 
devam etmiş bilhassa Todori, Malı. 
mud, Yorgu, Hasan arasındaki çe
kişme neticesinde geçen haftanın i
kincisi, Yıldız muhabere alayı önün~ 
de koşuyu bıraktı. Diğer üç koşucu 
bir inci planda diğerleri onları takip 
ederek yarışı muvaffakıyetle ve 51J 

sıra ile bitirdiler: 
Todori Andonyadis 19,30 dakL 

kada birinci, Yorgu ikinci, Yani ü
çüncü Hasan dördüncü, Hakkı be
~inci, Salahettin altıncı, Kemal ye
dinci olmuşlardır' 

Dört haf tadanberi yapılan koşu-
, __ .,ı _ _ ,__ 11 

donyadis 9 puvanla Beşiktaş dahili 
kroslarnıın şampiyonu, Y orgu 11 

Şampiyonluğu kazanan · 
T. Aadonyadia 

puvanla ikinci, Hasan 12 puvanla ü
çüncüsü olmuştur. 

Spoı·un her şubsinde birç.ok birinci 
sınıf klüplerimfae örnek clacak dere 
cede mükemmel çalışan Beşiktaşlı
Jarı müsabakaları tertip ve muvaf
fakiyetle idare eden atletizm kaptan 

Jarı Bay Ali Rızayı tebrik eder mu. 
vatfakıyetler dileriz. 

Atlet Recep Beşlklafa 
girdi 

Milll at1etlerimizden 800.1500 cü 
Güneşli Recep kulübünün faaliyetini 
tatil etmesi üzerine tstanbulda at
letizm sahasında en iyi çalışan Be
şiktaşı kendisine yeni klüp olarak in

tihap etmiş Beşiktaşa girerek önü

müzdeki mevsim için çalışmalara 

başlamıştır. 

Karşılaşmaları Zevkli Oldu 
İzmir: 26 (Hususi) ~ Dün güzel 

bir oyunla Doğansporu 6-1 yenen 
lstanbuJ şampiyonu Beşiktas takımı 
bugün ikinci maçı~ı 5000 se~irci Ö
nünde İzmir ~ampiyonu Ateş sporla 
yaptı. Ateş spor takımı İzmirlilerin 
çoktanberi seyretmedikleri derecede 
mükemmel ve seri bir oyun oynıya
rak Beşiktaşın birinci devrede yap
tığı bir gole ikinci devrede iki gol 1 

atmakla mukabele etmiştir. Maçı 
çok hararetli ve zevkli cereyan etmiş 
ve Ateş sporun 2-1 galebesiyle ue-l 

ticelenmiştir. 

D. SPOR: ı ÜÇOK: 4 
Beşiktaş _ Ateş spor maçmdan 

evvel oynanan Demirspor ·- Üçok 
arasındaki Beden Terbiyesi Kupas1 
maçı Üçokun 2-4 gaJebesiyle neti
celenmiştir. 

BiSiKLET MÜSABAKASI 
75 kilometre üzerinde yapılan 

bisiklet seri müsabakalarının 5 in
cisi 2.25 saatte Bayram kazanmıştır. 
SülE>yman ikinci, Cevad üçüncü gel· 
mi~tir. 

VVVVV'V'V'V'V'J'V'J'V'V''-"-""""'""'"""./V'V~ 

Fenerbahçe idare 
Heyeti istifa Etti 
nnı neyet seçildi Fener milli kümeye devam edecek 

Fenerbahçc Umumi Katipliğin
den tebliğ edilmiştir. 

Fenerbahçe ınüessesan heyeti, 
bugün saat 10 dan akşam 16,ya rl'.a
dar vaziyeti etraflı bir surette tet
kik etmiştir. 
Bütün azanın iştirak ettiği bu müza-

1 kereler neticesinde mühim bir ekse
riyetin iltihakile aşağıdaki kararlar 
ittihaz edilmiştir: 

1. - Müessesan heyeti klüp di
siplinine rıayetin sporda muvaffa. 
kiyet için en esaslı bir lazıme oldıı. 
ğunu bir kere daha teyıd ederek bi-

vermiş ve bu hususta mali noktai 
nazardan uğranılacak müşkülatın 

beden terbiyesi genel direktörlüğü 
nezdinde yapılacak teşebbüsat ile i. 
zalesine . çalışılmasını muvafık gö
rülmfü~tür. 

Diğe:r taraftan idare heyeti ta
rafmdıın son neşredilmiş olan beyan 
namede mevzuubahis futbolculaı a 
masraf ve ücret lrelimelerini şayanı 
dikkat görerek bu hususta idare he
yetinden istizahda bulunmuş ve i
dare heyeti buradaki masraf keJi
mesi futbolcuların nakliye ve yeme.il: 

rınci futbol takımı tarafından karar gibı zarul'i masraflarına karşılık 
hilafına ittihaz edilen tavru hareke- olduğunu, ücret kelimesinin ise ant

renörlere verilen parayı tazammun 
ettiğini ifade etmiş olmakla bu nok
ta müessesan meclisince işbu izahıı.~ 
d1.iresinde kabul oJunmuştur. 

Bu mukarrer.atı müteakip idare 
bcyeti yorgunluğunu ileri sürerek 
istifa etmiş ve bu istifa heyeti umu-

2. - Müessesan heyeti bazı di- miycce kabul edilmiştir. 
!eklerinin idare meclisi tarafından 

ti şayanı muahaza görmüş ve bum\ 
teessür ve taacüple karşılamıştır. 
Böyle bir hareket atiyen tekerrür 
c.ttiği takdirde musebbipleri hak
kında klüp nizamatı mucibince en 
şiddetli ceza takibi kukarrerdir. 

' Y <'ni idare heyeti şu suretle te-
diğer üç klüp1er müşterek olarak, şekkül P.tmistir. 
Ankarayıı. aksettil'ilmesi şeklinin bir . . IJ.mtı•ni · reis Şükrü Saraçoğ:u, 
sui tefehhüm tevlid ettiğini gô!'müş ikıncı reis Hasan Kamil Sporel, u
ve bunurı derhal izalesi için Ank::ı murui katip Muvaffak Menemenci
rada teşebbüsata geçilmesiui yeni oğlu, umumi kaptan Nedim KaJeci 
idare heyetine tevdi eylemiştir. muhasebeci Nizamettin Diler, azalar 

3. - Müessesan meclisi nıilli kü- Hamid SaraçoğJu ve Mahmud Ba· 
me mnQlarına devam etmeğe karar ler . . 

:IE ~.. - n ~!!!i!ll-:"~~!!!iiiiiiiilliOR9!!--..ı..._-.. 
~·--- Büyük Md:~ff akiyetleriyle 

" Martha Eggorth'I bfla unutturan farkı söyleyen 
,. Dana eden gUzel ve flrJn Macar Yıldızı ' 

MARiKARöKK 
ÖnUmUzdekl Çarfamba 
•kfamından itibaren 

rı ile Galata gençleri arasında idi. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~!!!!!!!!! 
S ii m er Sınemasında 
ın parlak ve ea fazla musikli 

· Vefa k•lecisinhl güzel bir kurtarııı · 

Baştan sona kadar mütevazin bir şe
kilde cereyan eden oyun Anadolu 
hisarının 2- 1 galebesile neticelendi. 

Bozkurt hUkmen gallp 
Günün ikinci oyunu Bozkurt ile 

Denıirspor arasında yapıldı. Demir
spor hakim bir oyundan sonra 5-1 

galip olarak sahadan ayrıldı. Lakin 
tiğini görüyoruz. 
gayri nizami oyuncu oynandığı 

için hükmen mağlfib addedildi. 

Esnaf ve tücoarlarımıza: 

23 Nisan Çocuk Bayramı yak
laşıyor. Bayramda Vitrinleri -
nizi çocukları alakadar edecek 
eşyalarla sUsleyiniz ! 

9ft 00 00 
Çocuk Esirgeme Teşkilatımı-

zın köylerimiza kadar yayılması 
için yılda bir Lira verip üye 
olalım. . 

GASPARON 
Operet fi lminde takdir

. '•, ~karlarını Gaş edecektir. 

Bir musiki ve farkı 
llgınllğıdlr 
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~ Urf ada. Münt~hi isani 
eçimınden ıntıbalar 

.. 

- Hayır, o vazifesi olarak te. 
likki ettiği hususlardan bir santim l bile ileri gitmez. Fakat ne de olsa, 

• ~ önünde meımt olabilmesini temin e
decek her türlü imkanlar vardı 
Şimdi ise hayatı kırılmış, ümidi sön
müştür. 

tavır alıyordu. Genç kadınla vasi
min yanına giderlerken her ikisinin 
de birbirlerine nehadar uyduklarını 
şık ve zarif bir çift teşkil ettiklerini 
diişUnmekten kendimi alamadım. Yazan; HUsam&ttln Nuri 

Somyesiz karyolasında kemiklf;. 
ri kırılırcasına ça.tırdıyan genç a
dam, içi saman dolu yastıklara ya. 
pışmıe hatıra yüklü yorgun kafasını 
kaldırdı yavaş yavaş ... 

kırılırcasına çatırdıyan genç adam 
içi saman dolu yastıklara yapışmış 
hatıra yüklii. kafasını kaldırdı ya-

vaş yavaş... . 
Benliğini içinde yok etmek ıste-

Benliğini içinde yok etmek iste
diği genç kadının deniz renkli güz
lcrine baktı uzun uzun.. ve sonr~ 
birdenbire: 

diği deniz gözlU fidan boylusuna u
zun uzun baktı ve: 

- Dur,, dedi.. :-ıdan boylum .. 

- Beni sev fidan boylum .. dedi.. 
Ben ki; senelerdir kendini sana en 
yakın gören fakat yine zavallı bir 
hayat parçasıyım. Söz ver bana .. ba 
na söz ver ki: 

Yılların hesabını sana ben ve.reyim. 
Daha sana bel bağladiğım günün 
'\önümünde idi. lçimde bir ateşin \»

. ni kıyarcasına yaktığını duydum .. 
Genç bir kalptin sen .. güzeldin .. is
tiyordun ki yarını düşünceyle bekle
miyen bir salon kadını olasın .. "Senşiz hayatımda günlerim si· 

yah bir tüle bürünmüş gibi ke<ierli 
geçecek. En candan duygularım, ih
tira.elanın kUçücUk kızıl dudaklarım 
da nankörleşmeden kuruyacak .. 

Deniz renkli gözlerim isteklerini 
ancak yine gözlerim renkli engin de
nizlerde söndürecek .. ve ben şimdiki 
kadar temiz, yıllarca senin en yakı-

Her görüşünde hayatının bir par 
~sını canını yakarak senden zorla. 
ayıran sarı, yeşil, mor renkli kübik 
otolardan biri hergün kapının önüu
de beklesin. 

nm olarak kalacağım .. ,, 
••• 

Somyesiz karyolasında kemikle!·i 
kırılırcasına çatırdıyan genç adam 
bir ölüm yolcusu idi. 

Yıllarca evvel kalbinde en nazlı 
duygularla büyüttüğü fidan boylu
sunu son olarak mı görüyordu bil
miyordu. 

Belki de bilmek istemiyordu .. 
Yalnız gönlünün bahar bahç~lcrin· 
den doğarak yaşayışına belirsiz hır 
baş dönmesi wren kendinin bır par 
çasıydı o .. 

Karyolasının baş ucunda gece
lerini uykusuz geçiren genç kadın; 
için için alevlenen yaralı sevgisil'le 
hançer gibi batan bu sözleri dinledi 
dinledi.. 

Senin istıkbalin ... 
Bilmiyordun ki bu; benim istik. 

balimin bir parçasıydı.. ben; fakir
dim .. sana bütun bu modern istekle. 
rim tattıracak param yoktu. 

Sana yalnız kanaatkarlığın en 
büyük zenginlik, saadet olduğunu 
söyliyebiliyordum. Tıpkı düşünd~
ğün gibi yaşıyabilmen için kafamı, 
hislerimi, gözlerimi mektep sırala
nntia çürüterek feda etmekten çe
kinmedim. Didini:lim, çalıştım. 

Ve bir gün yine ellerim boş dön
düm sana .. işte o zaman seni de ken 
dim gibi yaşayışında elleri göğ·süne 
kavuşmuş, ne.,<:ıesiz. düşünceli gör
memek istedim. İçimden her gün bir 
şey eksiliyordu. Bu eksilen şey he1· 
gün biraz daha artarken yeni bir 
sevginin hislerimi bağladığını .ieı

dim. Bu sevgiyi, bu tatlı yorgunluğu 
tam bir inan dalgası içinde tattığım 
ilk gün, en çılgın bir i.şıkı oldum ka

Avuçları arasında bir iplik yu- ra toprakların .. 
mağı gibi evirip çevirdiği hastasının Ah .. Toprak sevgisine gönül vcz·. 
ellerini göğsünün üstünde uzun U· diğim ilk günüm.. Artık ikimizin 
zun sıktı. . ayni bir ilikti yolunda yürüyebilec:e· 

Ve sonra, gönül mabedinin ki\· 
ğime inanım yoktu .. Sen ... 

pılarını kırarak içindeki en mukad. Ah .. sen; dUşüncelerinde buldu-
des varhklannı bile a8aklar altımı. o --··- .... .ra.u~a Kauar yepyew 
-~~ ......... ~.l\.ıuıuıyım anrrrı:ın nan- bir varlıktın .. ve her yeni şey san<l 
kör gösterişlerine diş biler gibi içi- b' 
ni çekti. Gözlerinde incilenen iki ır sevinç verirken beni de bir oyun 

cak gibi insafsızca hırpalayıp kıra
damıa yaş hararetten kurumuş göz 

rak eskitiyordu. ve bu gün; .. 
pınarlarından yuvarlanamadı. 

f şte tamamile yıpranmış ve eski 
- Ah .. dedi.. Şu anda ne kor-

kunç düşüncelerle bulandırdın ka- bir oyuncaktan başka bir şey değ'i
lim .. yıllar ... ve yılların hesabı fidan 

famı sana anlatamam. Halbuki ~n 
boylum ne yazık ki senden ayrılış ... 

şimdi; tıpkı bundan senelerce evvel- • • • 

Durdu .. gözleri ıslaktı .. derin de
rin içini çekti: 

- Görüyor musun .. dedi.. ne ka. 
dar derin sevgim var. Toprağa!. 

ki gibi koyu gölgeli mor zeytinlikler 
içerisinde açık yeşil renkli çimenler 
Uzerine uzanmış gibiyim.. Ve kaç 
günümüz böylece papatyalı tarlala~· 
içinde toprak kokusunu içimize e· 
merken geçmişti kimbilir. Bahtımın l P••••••••••••
tarihi ne kadar kısa dönümlü imiş. : 

Bu tatlı sarhoşluktan bir yıl sonra Rt-ZA TEVFı·K 
seni göremez oldum. 

Karanlık geceler beyaz perdeli 1 
kUçük penceremin önünde gönül ok-
§ıyan bir gölge dolaşmaz oldu. 1 

Gözlerini kaybetmiş insanlar gi 
bi tam bir sene düşünce zindanında 
tj.le doldurdum .. 

••• 
Somyesiz karyolasında kemikleri 

1 

Tefrika No 55 
- Keneli topraklarında rastla.. 

madıklan bu raıartları, her hangi bir 
yerde, mesel! yolda giderken bula· 
bilirlerdi. Rahip olan Ham.and, aile
nizi bir müddet için bu fikri sabitten 
kurtardı. Dua ve oruçlarla canavarı 
kovduğunu ve onu Tunderbarov te
pesinde zincirlediğine inandırmağa 

muvaffak oldu. Hidisat ta kendisine 
yardım etti. Bu ananeyi bilen herkes 

dahili harpte öldüler. Şato işi bilmi
Y.en bir Hamandın eline geçti. O da, 
canavarın mezarda kapalı olduğu 

fikrine zahlptl. Artık bu hastalıktan 
kurtulmak birkaç nesil sonra ıııu
hakkaktı. Fakat araya sihirbaz 
Magnue çıktı. Mezarı açtığı vakit 
bulduğu gemi ankaıın kat'§ı.eında, traf 

Hayatı ve şiirleri 
RAMAZAN G. \kKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
lstanbulda Ruimli A1 mat-
1-:aaaı Türk Limited şirketinde 
60 kuru fiatla ıatalmaktadır, 

Çeviren : R. SAGAY 
hatırasl uyandı ve mumlar sönllnce 
asabi haleti buhranın vukua gelme
sini teshil etti. Otomatik olarak ca
na varın kurtulduğunu düşündü. Fa
kat fenerin ziyası bu buhranın önü .. 
nü aldı. Fakat sihirbaz köpeği öJ<lti. 
renin kendisi olduğunu anlamıştı. 

Fakat sonra.dan oğlunu tecrUbele· 
rinde yardımcı kullanırken bir buh
ran sırasında onu öldürdü ve karısı 
elinde lamba ile, bu facia sırasında 
odaya. girince, gördUğti manzaradan 
kalbi durarak öldü ve sihirbaz da 
ziyanın karçısmda kendisini topla
nıağa başlamıotı. Her şeyi yerli ye
rine koymak hususunda soğuk kanlı. 
ilk gösterdi. Bu işte hakikat orta.ya 
çıkamazdı. ÇUnkü bu buhranların 

lki kadın lakırdıyı değiştirerek 
başka şeyler konuşmağa başladtlar. 
Ben de elimdeki romanı okumağa de 
vam ettim ve bu suretle kimlerden 
bahsettiklerini anlamağı aklıinti&.n 
geçirmedim. 

xın 

Ertesi gün hava çok ağır ve ve 
boğucu idi, ak§ama doğru bir fırtı
na. kopacağa benziyordu. Bu sebep~ 
ten sabah gezintisinden sonra öğltı 
yemeği için toplanıldığı zaman ye
mekten sonra evden çıkılmama:.>ı 

kararlaştırılmıştı. 

Biraı serinc1J olan biıyük salona 
yerleştik. Vasimin annesi ile misafir 
kadın piyano çaldılar. Briç oynandı 
ve konU§uldu. Sonra da saat demle 

doğru genç kadın havanın serinledi
ğini söyliyerek bahçede dolaşmak is 
tediğini söyledi. 

Nail de: 
- Bana gelince, ne yapacağımı 

ııaşırdım, dedi. Fakat fikriniz de fe
na değil. Sizinle berabef gelebilir 
miyim? 

- Hay hay- Semih bey bitkin 
bir halde, kendilerinden bana refa
kat etmelerini istiyemezdim. 

Semih bey de: 

Garip bir his kalbımi sıktı. Bir
denbire sınirleri.m!n kopacak gibi 
bir hal aidığmı görerek ayağa kalk· 
tım ve: elimdeki işi masanın iizerine 
bıraktım. 

Emine hanım şa§ırarak: 

- Nereye gidiyorsunuz yan-um 
cl1ie'sordu. 

- Biraz dola~cağım. Bütün gün 
oturmaktan bıktım. Sanki yol yürü
miişüm gibi bacaklarun ağrıyor. 

- Fakat çok uzaklaşmayın. Fır . 
tına nerede ise kopacak. 

- Hayır, merak etmeyin. 
Holde ~apkamı ba.'jıma geçirerek 

evden dışarı çıktım ve sahil boyun
ca uzayıp giden dar yolu takibe baş. 
ladım. 

Ha \·anın serinlediğini ileri süre
rek evden çıkmamak i<;in Sacidenin 
gezmeğe çok hevesi olmalıydı. Bila
kis hava o deı·ece yakıcı idi ki insan 
kendini adeta bir fırında imiş gibi 
sanıyordu. Gök yüzünde bakır renk
li koyu bulutlar toplanmağa başla
mış, dalgalı deııi'>:İn renf:i koyu yeşil 
biı· hal almıştı. 

Uzaklara doğru açılmış bir iki 
balıkçı kayığ·ı da sahile yaklaşmak 
ic;in acele ediyorlardı. 

~ 
- Rica ederim. Bilakis bundan 

fevkalade bir şeref ve saadet duyar
dıın diyerek ayağa fırladı. 

- Hayır, hayır, oturunuz! Nail 
Bey benimle beraber gelecek. Ken
dilerinden bazı tavsiyeler alacağım. 

Her halde kalbimi sıkan §ey, bu 
yaklaşan fatınanırı alametleri olma
lıydı. Niyelim kayalık burunun 11· 

cundaki münzcv; eve kadar gidip 
tekrar eve dönmekti. 

Bir müddet yürüdtikten sonra 
bazı yerleri çatlamış ve yosunla ör
tUlmüş koyu renkli dıvara vardım. 
Dıvarın kenarında, üstü kısa çimen
le örtülmüş tümsek gibi bir toprak 
yığını vardı. Beş dakika istirahat 
için dür:ünmeden kendimi bırakıver-

tLA.N 
Beyoğlu Yerli Askerlik jube&İn-

den: • 
333 ve 334: Doğumlulardan nakı 

di bedel veren ve verecek olanların 
bu celpde askere sevkedilmiyecek· 

leri dünkü gazetelerle ilan edilmişti. 
Bunlar da bu celpde askere sevkolu-

~acaklarından 301Mart/ 939 sabahı 
&ubede bulunmaları yeniden ilin O· 
.u.ua.uı. 

' ENi NESRİY AT 
Çocuk Dergis. -

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından çıkarılmakta 
olan ( Ç O C U K) adlı derginin 
on üçüncü sayısı çıkmıştır. Yurt 
yavrularınınSağlık, Sosyal KUltUreıl 
durumlarının inkişafına hizmet eden 
bu kıymetli dergiyi çocuklara, çocuk 
lu Ana ve babıı:lara tavsiye ederiz. 

TUBAN TtYATROSU 

Bu akşam 

Halk gecesi 

Ertugrul Sadi Tek \'e arkada..~ları 

KAPLICA DÔXÜŞÜ Vodvil 3 P. 
(se) Atila. revüsU. Miçe Pençef 

varyetesi 

Localar 100, her yer 20, Paradi 
10 ,Kurus. 

* l3u akşam 20,35 te 

İstanbul caddesinde komedi kıs

nunda BİR MUHASİP ARANIYOR 

* Kadıköy Siireı111a Siııcnıasına: 

20 - 30 da BİR :MUHASlPr.i, liih 
28-3-939 Saiı günü akşamı 

saat 20,80 da 

BiR .\IUHASİP A.RANIYOR 

4 PERDE 

-----
Baf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Hevr•IJI, kınkllk ve bOIUn •lnlannızı derhal keser 
.. • lc•bında gUnde a kat• allnablllr. • .. 

yegane şahidi, hemen daima öldürU
lüyordu. 

Oliver: - Şimdi, zavallı kopeği. 

min beni neden haberdar etmediğini 
nahyorum diye mırıldandı. Zavalh 

kaçmakla nekadar iyi etmiş olacak
tı ... Ah! Ne dehşetli şey- Fakat ba
şımdaki şiş nereden geliyordu acaba 

- Köpeğinizi ağaca çarparken 
düşmü~ olmanız ihtimali kuvvetli. 
ve bu düşmeniz sizi bugün karşımız
da görmemize amil olmu~tur diye
bilirim. Fakat, bu sefer geldiğim za
man, vaziyeti anlamağa başlıyordu· 
nuz. 

Godard : - Benim mükemmel 
makineli kolumu berbad ettiniz diye 
şaka etti. Dostum, doğrusunu söyle
mek l~zım gelirse, ne yapacağımı 
şaşırmıştım. Buhranın önüne geç. 

mek için yapılan şeyi bilmiyordum. 
Şimdi Mis Barıendalın bu işleri na· 
sıl keşfettiğini öğrenmemiz lazım. 

Tabii kendileri arzu ettlği takdirde. 
- Bulduğum §eyleri sırasile size 

anlatacağım. Zira hepinizin, son tec
rübemde yardım etmeniz zaruri. 

xxxv 
- Şatoya geldiğim vakit, derhal 

bir hayalet, bir hortlak faraziyesini 

bir kenara atmıştım. Zaten böyle 
bir faraziyenin tahlile asla muka. 

vemet etmediğini biliyordum. Yega. 
ne anormal iz, uzatmış olduğunuz 
yerde bulunan kan lekeleri idi. VU. 

cudunuzun iriliğini ve kuvvetini dü
şünerek ilk defa hakkınızda şUphe 

duymağa başladım Müsyü Hamand, 
Hele köpeğinizin cesedini gördükten 
sonra. 

Oliver acı acı: - Benden pek te 
çabuk şüphe etmişsiniz dedi. 

- Kiliseyi ziyaı etimizde sihirba. 
zın mezarı üzerinde yazılı af talebı 
bana esas hareket noktasını verdir

di. Bu adam ne gibi müthiş bir gü
nah işliyebilirdi. Tablo üzerinde son 
attığım bir nazar bana kat'i neticeyi 

verdi: Bir insan vücudu, bir köpek 
başı ve ayakları.... Bu tasviri bana 

Likantropi ha::;talığmı hatırlattı. Za
ten şarkının meali de bu noktada 
idi. (Devamı var) 

İkisinin de, uzakta, çiçekler ara
sında kaybolan yoldan yürüyüp git
tiklerine baktım. Sacide hanım, ba
şını vasime doğru kaldırıyor ve ha
raretle bir şeyler söyli.iyor gibi bit' dim. <Devamı var) 

RADYO PROGRAMI J 
Po.zartesi - 27 / 3 89 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - PL. 
13.00 Memleket saat ayarı,ajaııs 

metoroloji haberleri. 
13.15 Müzik tKüt:iik Orkestra · 

Şef: Necip Aşkın) 
·-· Ziehrer - Viyanalı küc:ük Kı?. 

(Vals) 
2 -- Gebhardt - Maskarade (Kon 

ser valsi) 
3 - Stolz • Viyana geceleyirı 

güzeldir ... 
4- Rubinstein . KostümlU balo 

süitinden Napoli bahkcıları. 
5-- Heuberger - ''Şarkda" sü-

itinden - Raheden kızlar. j 
6 - Ziehrcr - Karnaval Çocuk

ları (Vals) 
7 - Kel~r Bela - Kelebek avı 

• Balet müziği 
13.45-14 Müzik (Hafif müzik -

PL.) 
18.30 Program 
19.00 Konuşma(Doktorun saatij 
18.35 Müzik (Cazband - PI. l 
19.15 Türk mtiziği (Halk türkü-

leri - Sadi Yaver Ataman) 
19.30 Türk miziği (karışık prog. 

ram: Saz eserleri) 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Bas 

ri üfler, Hasan gür, Hamdi Tokay. 
20.00 Ajans meteorolojihaberleri 

Ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müziği (Klasik prog-

ram) 
İdare eden: Mesut Cemil. 
Ankara Radyosu Küme heyeti 
1 · (l'anburi Zeki Mehmet Ağa 

• Ferahfeza perşevi. 
2 - Hammami Zade İsmail Dede 

- Ferahfeza - Birinci beste. 
3 - Hamam.i Zade İsmail Dede 

Ferahfeza ağır semai. 
4 - Reşat erer - Keman taksi-

mi. 
5 - Hamami Zade İsmail d~

de • Şehnaz şarkı - Sana ey canı. 
mın canı efendim. 

6 - Kemani Rıza efendi • Şeh. 
naz şarkı·· Meramı Andelibin. 

10 - Tanburi Osman Beyin 
Ferahfeza Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

nukut borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli pilaklar - R. 

BETHOl'EN GECESi 
ölümünün 112 inci senesi müna

sebetile 
1 - I<onuşma: Cevad memduh 

tarafından "Bethovenin hayatı ve 
eserleri". 

2 - Müzik: Sonata (Sonata pu. 
asi una fantasıa) 

Mehtap (opus 27,N.2,Do minör\ 
Piano için. 
Adagio sostcnuto 
Allegretto (Tirio) 
Presto agitato 
Çalan: Cemal reşit 
3 - B.) Trio N.5,0pus 70,N.I, 

Re majör 
(Ppiye.no, Keman ve Violomıel 

için) 
Allegt'o vivace e con brio 

Largo assai ed e::;pressivopresto 
Çalanlar: Ferhunde Erkin (Pi

yano, Necdet Atak (keman) Mesut 
Cemil (Violonsel) 

4 - ) Senfoni N.9 Opus 125,Re 
minör (korolu) PL. 

Allegro, ma mon troppo, un
poco maestos Molto vivace - sch
erzo 2 

Adagio molto e cantabile - An
dante moderato. 

Finale (presto - Allegro a ~saj 
Andante moderato presto Allegro 
assai Alla marcia andante maestoso 
AJlegro nı..ı. nan tanto Prestissimo 

Çaln: Bedin devlet operası Or
kestrası 

Söyleyenler: Notte Leonhnrd 
CSapra.no .1en.ny Sonnenberg (I{ont
ralto Eugen Trantıky (T.enor) Wil
helm Guttman (Bu) veBruno Kit· 
tel Korusu 

28.~24 Son a.ja.ns haberlerive 
yarınki program. 

7- Dellal Zade • Şehnaz şarkı 1 6ıl•-• H a k { k t --.. ~ 
etmedin bir lahza ihya. D A • M Q N 

8 - Dede efendi • eehnaz şakı l 
Gönill durmaz çağlar. Markalı C:p .. Pil ·Fener 

9 - Hammamı ıade ismail Dede .,.e "mpu!icre 
Ferahfeza Yürük semai. DIKK.A T •rr-•111' 
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Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın Altındaki Mağazaya Müracaatları 
a~ 'r+w ' 

Yağmurdan, rüzgardan, gripten 
1 

nezleden, pervası yok. En fena 
~-· havalarda bile: ~ 

COK -

kULLAlllYDR 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

.. 
Soğuk alg•nhğı tehllkeslne karfı kendinizi ORIPIN 

ka~elerHa koruyonuz. 

SOGUK ALGINLlGI. aş, d!ş, GRİPİN ~ütmeden mütevellit 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. hutahklara mani olur. 
GRİPİN hötün ağn!arı dindi.. SoGUK AI:GlNLIGI: . arıklık, 
rir. SOGUK ALGINLIGI, n~ı- neşesizlik tevlit eder. 
le, Grip 't'e bir çok tehlikeli GRIPIN: Kırıklığı gecirir neşe• 
has~alıklar do~urur. nizi iade ede . 

-------
RAM MW• MC!S 44 il & LJWI', 
Herkesin Üzerinde İttifak 

Ettiği Bir · Hakikat : 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

KULLANMAK 

. .. 
Dişlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sapasağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 

harikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu gü .. 
zel, lezzeti hoş, n1ik-

roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

abaiı,öğle Te akşam heryemektea ıonra günde 3 defa muntaz:ıman 

RADYOLiN 
NEOKÜRiN, baş diş romatizma 

ağrıları için de birebirdir. 
Aldanmayınız. Rağbet-gören her ~ayin taklidi va Kullananlar dişlerini en ucuz 
benzeri ~-;:;.~~~~r~:•:::d::=n:.:::::_1:~r ~arka I şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

Tek kaşe 6, Altılık kutusu 30 kuruştur 
9 

Tane Kuruı -Sipahi 25 (Maden1 Kutu) 50 
Sipahi 20 35 

Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,S 

-
PASTl'3L KAYAAN HAKKI Ôksftrükleri .kö~ti~den l 

keser tecrUbelıdır. 

~A',~7,~,,' ... ·}_,';,,./d 
1 

..a:!ilA.~,.A ~A,1,. :~.:n,,./~. ' 
~r~~ w ~ ~-c:/"""'"....,.~ .... 

rODEO 

Odeon No. 5 - Odeon No. 1 - Odeon No. O 

, 

t,· .. -, .. : ' , 

rewaa 

Tane Kuruş - --Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Samsun 20 30 

Salon 20 35 
Çeşit 100 145 

-=-

.............. __ .. ml!IMll!!iimıra. ............. ... 

. ı 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sanlık, safra 
karaciğer, mide ekşilik ve yanmalarında ve 
bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 
Son derece teksif edilmiş bir to:z clup yerini tutamıyan milm~sil 

mliıtahzarhrdan d "ba Çabuk, dah:i ·kolay ve daha kat'i · 
bir tesir ic:-a eder. 

ftHil ---l&iıd~---~!!!!!!!!~ .. 


