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Bugün 12 scıyfa 
Sayısı heryerde 

1 o p ra 

Li vanyaya yİirÜ_yecek ! 
Halk "Memel'i isteriz!,, diye bağırıyor 

da Avusturyadan yer istiyor! 
A vusturyaya italyadan da 
arazi mi ilhak olunacak ? 

Eıerl~n - Roma
mihve rl 

Yaşıyor mu? 
llEi .:: 1 'iL .. 1 
~ .... n evve .-.at er Alman ordulan 
·~ h.ıına geçerek Viyanaya girerim 
~~~ BaıvekiH Muıoliniye de hir 
~~ ltıp ıöndermi ve bu nMlktup c! · 
,•t1ıı-,aya hu rf 6e l'frmefi 1u.. 
.ı.... ~ •;hepleri anlattıktan sonra fÖylc 
~!tir: 

\t '
1 
Önümüzdeki hadiselerin neticesı 

ti 
0 

11raa o1aun Fransa tarafmdan b 
..;: ... rılı bir Alman hududu çizdim; 
>, ~de rine kati ve sarih olarak 1tal· 
l 11 h l'aftncla da bir hudut çiziyorum : 

()., udut da Brennerdir.,, 
'ufi ı.. :"vrupa hadiselerinin fevkali
~ ıçınde yazılan bu mektup ve 
~\·~un bilhassa bu aon fıkrası cihan 
,,n ehemmiyetle kaydedecefi söz-

dir, ,. 
Stt- lre ... Hitlerin Musoliniye Avuı
ietı_~~ l'Önderdiği bu mektup tunu 
\i. tdıyor ki Bertin - Roma mihveri 
dt11 ~hal ile bir malumun birleımeıin 
"~ rettir. Zira Berlin konuıma!an 
~~da Hitler Muaotininin bütün 
lfit1 •a~1 öğrenmiştir; fakat Musotini 
,;::. ft!eıeli Orta A vnıpada ne ya

~ •nlayamamıfbJ'. Eier !,öyle 
~İti J'dı, efer Bertin mülakatında 
~ Avusturya hakkındaki düıünce
~dt •çılcça Muıoliniye ıöylemit bulun 
'~iman ordu lan A vuıturya)'l İfgal 
tı'~lc •e Eiilm anıluı karan ilin 
~it ..,.:;ıs •onra Avuaturyadan Romaya 
~I ~u~ röndererek iıgali icap eden 
' lel'i IQh etmeie ve bı1haısa •'bun 
'~ra Almanya ile l tal ya arasmc!a 
~.,, d leçidi kati bir hudut olacak
\ tlbeh lüzum ve mahal kalmaz. 

v~ .. 
>, lfit) ~Yle olunca acaba ıimdi ltal
dtı 1'- etin bu tarzı hareketi karııım
~11ı:P•caktrr? Musolini Bitlerin 
~h.ı ıı.. naıı) bir cevap verecektir? 
~ lı.Berlin mülikab aıraımda Avas
~~.ndaki fikirlerini açıkça aöy
~ hir •çın Hitlere hiç olmazla Jcü.. 
~ t.~.ni!te bulunacak mıdır? 
~~ I ımu:e röre hayrr ve aala! 
-~de ~I~ henüz Ahikada ve Ak
~--.ı llntnıiı olduiu itleri taıfiye , .. ;~tir 
lll't.._~ • Bu sahada lnriltere ile 
~' lrç.a A vnıpada yeni bir Jwi,i 
~ ~ bir delilik olacafını pek 
"litfı._ ~ Sonra yirmi dört ... t iç.inde 
~"1l•tin-yayı İşgal eden Alman 
~~etlerinin hu hareketi röa
,,._ lait ld Alınann harbe ham-dil'; 

de.Jet De mevcut olaa ahiri 

ASIM US 

slovakya 
dunda 

Şa:nlg, A"11Stul'J'&aa reyılm rapılaeairnı llln ettiği zaman halk arasmda.. 

\'arşon, H (A.A.) - ftalyanm cenu- 1 ettiği öğrenilmektedir. Bek'in pek ~- , 
bunda bulunan bir tatil devresi geçir- kında buraya gelmeelne intiu.r edilmek-
mekte olan Bek'in birdenbire hareket tedir. (Sonu: 34, 10 mı. 3) 

Httler diyor ki: 
''Şuşniğ beni aldattı! Bunu asla 

kabul edemezdim ! ,, · 
Alman devlet reisi 

Viyanada 
(Ya........,. 1Ô "UKOU Mıyfada) 

Tıp bayramı 
Dün üniversite konferans 

salonunda kutlulandı 

• 

Başvekil Sporcular arasında .................................................................................. _ .. .._.....,.. ...... 

Ankarada futbol ni-
çin ikinci derecede ~ 

B«JıtıUıını sporrclYIDerr bftır çata · 
aDtoınıda tcpDanacak. 

A ·ıkaraya her yıl dört ecnebi 
takımının getirilmesi temir:ı 

olunacak 
Ankara, 14 (Telefonla) - Başvekil 

Bay Celal Bayar bugün saat ı 7 de An. 
kara Gençlerbirliği spor klübünün mer
kezine gelerek orada toplu bir halde 
bulunan sporculann arasında bir saat-

General 

ten fazla kalmııtır. _ ......... _ 
Toplantı GenÇlerbirliğinin on bctfnci, 

yıl dönümü dolayıııiyle klübün yeni 
lokalinde yapılmakta ve klübUn fahrJ 

(Sonu: 11 incide) 

Cevad 
dostlarının göz yaşları ara

sında askeri merasimle gömüldü 

General Oeftııllll .enueef t.op arabumda. .• 

(Yamı 5 lncl eaJfanmcla.> 

(j.ünlecüı peşinden : 

Kay,nanalara saYQı ! 
Birkaç Mne ene! Amerikada Tekaas hWcGmeti dahilinde Amlrillo teli· 

rinde pkan bir l'azete bir makalesin de aile seçlımizliklerinin aebeplerini araı
tmrken en büyük hnahim kaynanalara hünnetaizlikten ileri ıeldiiini yu

mıı: - Eğer birtakım be>! kafalı eğlence muhanirleri m'.izah gazetelerinde 
Kaynanalar ile alay ederek onlann cetiyet içindeki mevkilerini ita.rdan 
düıürmemiı olaalar hiç ıüphe yok ki Ameribcla aile hayatı ~kinden 
daha çok meaut olurdu . ., 

Demiıti. 
Amerikan Gazetesinin bu yazısı memleket muhitinde hayret edilecek 

derecede kuvvetli bir fikir cereyanı uyandınmıtır. Uç ay içinde yalnız Td<
au'da yüz bu kadar cemiyet te§d<kül etmiıtir. Bu cemiyetlerin hepsi ~e: 
''Kaynanaya hürmet ediniz,, remzi ni kendisine hedef olarak almıfbr. Şimdi 
Amerika ga::etelerinin verdikleri malumata ıöre buıünlerde "Kaynanalara 
aayfı,, adı alhnda tqekkül eden cemiyetlerin 50.000 i hıulan azalan Amerika 
tehrinin tolımklannda kafileler halinde ıezerek büyük bir rösteri yapacak. 
lannı bildiriyorlar. 

Amerlmlılann aralarmda pçimsizlı1c meT"CUt o•,,_, aileleri )'elliden aa
aC!cte bwıtunnak için bulduktan bu usulden tabii her memleket iıtüade et
mek ister. Yalnız burada anlaıılmıyan lbir nokta var: Acaba Amerikaclaı 
"Kaynanalara •1tı,,, cemiyetlerine kaydedilen ve burünleıde büy\ilı aÖ.te. 
rUer yapae..Jı ou elli INn kifi acw1c ..... ynuwllır ..... , Y-. ....... ~ ..... , ..... .._.,, .... ~ 

~m.&t.~H.l~J~~~~~~--------------.!::::::.::::::::~..t. ................................. .. 
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Fikir nıeseıeı eri 

" 
Yu.f!osfaıı haşveHÜnin Skooçınada söqlediği n 11f11k ........................... -.................................... ....... _ .................................. -.................................. -........... -... -····· 

'' fııımıı1111ıtnıtıııı11ııııııtıı111ıımnıı111ıırıııı111tlıırnı~ıı1111ınııu1111t1"llfl1mııtmı111 uı11ırıııu111ııııııu1uıtırıtnıııııır mtıu Balkan Antantı '' ma Örlere Ve gençle· "Gerek Balkan~ı devJeUer Brasmdaki dostluğurı 
1 t ık . 1 in!dşafı, şerekse Balkanlarda sul~un mu~a~a-

e yapı an e in er zası bakımmdan çok güz~I semereler vzrm ş ~ 
YAZAN. Sadri Ertem 

Fikir \ ' C edebiyat mcsclclcrl üzerinde 
b:ıl bol çalışnn bir Halkc\i, "lmtlnönU 
11.ılkc\i,, gençler nrnsmda bir edebiyat 
müs:ıb:ıl.ası ntmı~, bu haber ga.zcteJcrdc 
mütm azı blJ" kC~cclkle büzlUUp kald.L · 

F:ıJ;nt bu satırl:ır cidden üzerinde du
nılaca!' bir nol•tayı bir idare lfımb:ısı tc
\'azuu He aydmlatmnya c;alı~aktadır •• 
ICUtJk '!iahrmrın, bir de mlnJ mJnJ nndf 

\'llr: l\hıvnffak olnna ~irml be~ Ura ve
rcc t-k. 

Il ~n bu yirmJ bco llra.hk mlikifatm ar
k:ı.sınıla y:ı.rmın edeWyat AluulemllerJıl 
scyrccH ·orum. Gerçi bu, bir çekirdeği gö
rerek mcyYa a~n~l:ırmm gölgelerinde o
turu~·onnu, hnyollne knpılmaya benzer. 
!fa mnfl oüm~rt hoyııJ \'arken neden 
mu~laka bedbin olmalıdır. 

Miildlfntm mllrtnn UzcrlnıJc asla dnr-
1"':ık olyetlodn de~rllim. l\la.ksadm güzel· 
u;,tnı, ifade ettiği mımanm şlrlnll~ ba
Jm-•. .mdan chcmmlyetli buluyorum. 

r.ııt ynprnğını atlM eden tabiat blr
gUn lıizo de nkademlyl nasip edecektir. 

Edebiyat mUldifatmm hangi kıratta 

bir esere \'Crllcccği bcnco chemmlyet
U bb nolrtadır. Çünkü çok defa küJUtr 
&C\iye5l uıyıf olnnlu ~dcblyatı, edebi 
kıymet fuıllnden çıkanrlar, modolıırm e
tdri h:ıllno lmynrlar. l\lodalann dcdllmdo 
gibi bir sıcakhl:-ı \"ardır. Sirayeti daha 
kolayd ır. Omcldcrl bol olan modalann 
broftarfan da fo'T.la olur. ÇUnlrll mod:ı
nm lmndl 1 o ":uJ:ır kolay izah edllme
molde beraber mcthllscn:ı"rm yapan

lar onun lrnmanıJasma derhn.l itaat eder
ler. 

Dört b:ışı mnmar bir sanat escrlnln 
bir m0<hnın lı:.nde \'C)'a dı,mda olmMı

nm cht'!mmly~tf yoldur. F'li.k:tt sndcce 
modayı nnat yerine koyan eser bir mcv
ııılm için tuhoflyccl dükklnlnrmı, torrl 
'1trlnl<'rlnl lş~ıı.1 ederek sonra gclıila gi
bi ı::t:lcın eşya haline &lrnıcte mahkUın
dur. 

• • • 
S::ı.n~t mmct tein de\"amlı bir kUltnr 

ln?.llyı•tlnln eseridir. Suatklrtar. blr
cot< ml'!(lmt ll!'lkcrterln hayatma mal olan 
ıt1n·~Jrr;lrn birtıtlr. Bugün kaııılaştı

fiımız herhangi bir sanııt cereyanmm 
J\iiklt hlo olma~a Röneftansa kadar aza
nrr; blr nnnncsl vardır; bir metoda var
dır. IIC'p<ıl ya~anmrş bayatlıı.rm lfadcsl
clJr. 

S:ımu<'l Bor fnı;fltcrc hariciye naım 

olunca Arr.crlkadnkJ Zt'ngfn amt'ası ye
lt"nlnl tebrik için lmTiap Yeni Dünyadan 
Esld flünynya ı:ctm1$ ! Bu cyahattc ne
:ınrctln b:ıhçc lndcld y~llllk pek ho~
na ı::ttml'J: Amerlkaya dönmeden önce 
yeğenine kendisinin de böyle bir yeşil· 
Dğe q!lhlp olma!< tstcdl~nJ anlatmış. Na
zır b:ı.hcıvnnb:ı~ıl, ç:ığırtmr,, mesclryt 
anlatmış b:ıhçl\·an şu ccnbı \'ermiş: 

"- Buradan mUtcbassıa &ötünneğe 
lüzum yoktur. Der b:ı.hçhan bu işi yapa
blllr. \'ıılnız ben . lze iyi tohumlar u.re
ylın. Su de bahçeyi !lürdürün, 11olatm, 
b:ı?ırJ\'an zamanında otlan ura, etsin 250 
sene sonra sizin bahıte de böyle bir 1e
r;U saha olur. 

• S:unucl llor'un amcasm& anlatılan ba
kfüııt !'lndnce blr h:ıhçenln ~lçeklerl hak
kmtbda. 

dalm:ı mU~kUI olan bazı moda nümnne· 
lerine "milli,, sıfatı \erilir. llalbnlJ her 
ı;Uzcl olan şey mutlaka mlllldlr. Bir mll· 
lctfn kUltUrUnUn temcJtaşı olur. 

Da,·amrz moda ccrcyıı.nlımm edebiyat 
v~ sanat şckllndo .göstermek değildir. 
tnsanlar politika yııpmnk çağma vo ,·a
zly<'tinc gelince onu açıkça politU.a di
ye ynpııcaMardır. Bizim lhltyacımn: ger· 
çekten anattır. Gerçekten sanata ka· 
\'UŞmalt ona kıymet \'ermek, ona ara· 
mızda y:ı;ısaması tcncrtUs etuıc bnklnını 
,·ermek de p:crçchten bir lnktlliptır. 

Bcneo ,::-cnçlcr \'e amatörler ara!'lmda 
·:ıpıI:ı.cak infüıab:ıkalar, yani yannın ıa
nntkft.rmı forme etmek lçln yapılan tcl
ldnlrr de modayı bir tarafa brnıkıp haki
ki değeri nrıımalıdır! • 

SADRİ ERTEM 

POLiSTE: 

l<..oltuk 
Meıasiminde 
Bf r odanın dllşemesl 

t;Hktll 
Evvelki gün Snmatyada Alifakih 

mahallesinde Kaıdıniğne "okağınd" 24 
numaralı evde koltu~ merasimi yapılır
ken bir odanın döşemesi çökmüt, oda. 
da bulunanlar aşağıya dUşmü~lerdir. 

Bunlar ı:ınsında bulunan çalgıcı Abu 
ile Zehra muhtelif yerlerinden yaralan
mı§lar, hastahaneye kaldınlmrşlardır. 

TAKSIM ClVARINJ SOYAN 
YAKALANDl 

nı!Zabıta memurları dÜn Mrğr~ ismin-. 
de bir hırsızı yakalamı1hrdır. Bu adam 
Taksim civarında buı evleri soymakla 
maznundur. 

Bundan başka Trabyada kantrr.e1 so. 
kaıtında Mnrikanın evine kmk penee • 
reden girip bir ço~ eşya çalan Nihat t
Je karıd::1i 13 yaıındn Kemal de tutul. 
muıtur. 

YERDE BULUNAN tPEKLt 
KURDELA - Knraköyde kurdell (ab
rikaaının duvan bidinden gec;en bekci 
Hımın verde sekiz kiloya yak·n .~pekli 

kurdell bulmuttur. Bekçi bunlan top. 
tayıo k3rakola götürmU~tUr. 

z·,1.Jıta tarafından tah~i.kata el kon • 
muş, po!tabatı Nurettin ne Hasan, 
Mehmet, Osman, Nail, Rukiye isminde 
be§ ıçşi zan a!tma almmıştır. 

GECE YARISI SOPA iLE HUCUM 
ETMiŞ - Davutpaıada Lale soka~ın
da 58 numnr~·'ı evde oturan· seyyar ltö
mürcG Mustafa oğlu SUleyman rabıta. 
va müracaat etmiş. ayni evde oturan 
Ekrem hakkında şikAyette bulunmu§ • 
tur. 

İddiaya göre. Ekrem gece yMlsı kı· 
pıyt t~kmeleyip içeri ~irrr.=,. esrar Is • 
temi~. sonra sopa ile hUcum edip palto 
ve l'1ak:tltı,•tar·nı almııtır. Ekrem ya -
tcalanmıştır. 

SULEYMANlYEDE YANGIN -
Dlin sabah vcdi buçukta SUleym~ir.e
de Kayserili Ahmetpaşa sokağında Ba. 

Bir kaç gün evvel Ajanslar, Yugos
lavya Bapekili Stoyadinoviç'in i:ıko -
piçina meclisinde ıöylediği bir siyool 
nutuktan bahsetmiıler ve bu nutka da. 
ir bazı malt1mat vermi§lerdi. Bu nut -
kun Bclgrad gazetelerinde ne;re~lcn 

aslı ha\Çkatcn mühimdir. Zira bir se • 
nedenbcri cereyıın o::len dünya hadise • 
leri artıJında dost ve müttefik memleke
tin takip ettiği hattı hareketi izah etti· 
ği gibi bundnn sonr.ık.~ umumi siyaset 
hakkında cfk~rıumunJiyeyi aydınl:tt • 
maktadır. Bundan ba§ka nutukt~ Bal
kan Antantı h;.ı!tkında da mühim sözler 
vardır. 

Stoyaıdinoviç umumi suı·ette beynel· 
milel sulh hareketlerine YugoElavya • 
nın muzaheret siyttJetinden bahseder -
ken Milletler Cemiyetine karşı olan va. 
r.:yetini anlatarak ~öyle demiıtir: 

- Yugoslavyanın Milletler Ceıniye. 
ti ile olan elbirl:ci ıiyaacti cereyan eden 
aiyui hiic!iıelerin müsait olduğu im
kanlar niıbctinde olmuıtur. Yugoslav
ya bundan ıonra da harici ıiyuetinin 
umumi ahengi içinde olmak ve büyük 
devlet zümrebri araaındaki ideoloj:k 
mücadeleler. dııında blme.k ,artiJe bu 
iıtikameti tıikip e~·ecektir." 

Sonra Stoyadinoviç Yugoelavy;cıın 

lspanyı meselesi hakkındaki uyasetini 
şöyle izah etıdgtir: . 

- Biz hpanyadnki aerklı harbin bir 
giin evvel nihayete ermesi Ye hpanyol 
m'fütinin 1Ulh İçinde terakki yolur:a 

B. St0tJadinovig 

dostlufunun hir kat daha kuvvetlenmiı 
olduğunu ve bu ziyar~tler lngilterenin 
b:ynelmilcl sulbü muhafaza için sar • 
fettiği gııyretleri yakından görmeğe 
hizmet eylediğini tebarüz ettinri.ştir. 

Bundan Eonra da küçük Antant deviet· 
Jeri arnsında'k.i mun:-llebctlerin samimi· 
yetin:lcn bahsederek ve Antant dahi -
tinde Yugoslavyanın mevküni izih ey
Uyerek §Öyle demiştir: 

- Balhan antanb geçen sene içir.ıde kavaımaıı iç!n Londra ademi müdaha: • 
le k01niteai ~aileri~e ittirak ettik. gerek Balkanlı devletler araarndak.i aa' 
Yine bunun içindir ki · ıe~ Eylulde mimi dostluğun inkitafı ve gerek Bal-
Akdenizde korsanlı\c aleyhinle yapılan · : lcanlar:'a aulhün muliaJazaıı 'Ve tızkvi
Nyon anta,ri,:ııınıs ~\iclıtl ve 1Mı )~' • yeıi balamından çok güzel semete!er 

z:arun i~bmr ~tl(rJf ettik: Büfun Atde- nrmi~tir. Bü ün beynelmilel . toplıtttti-
. n:Z devletı~i'~ anla~ı~ya :1 i;dita; v; larıfa ne vakit Balkanlı mılletl~n ~ş-

verilen kararlann tatbikini tnıiltere terde menfaatleri konuşulmut iae Bal. 
Fran,a •• ttaJya .cfevlctJe,.lı,e brr=kh : kan antantı devletleri. Yumniıtan (al-
lar. Bu karann tatbikinden ahnan ne- lqı~ar>. Romanya (alkışlar), Tür~ye 
tice bizim Akdenizd ·ki münakalitmu· (alk-§!ar) ve Yuga.lavya beynelm:lcJ 

zm inki~afı noktaımdan mühim~ir.,, 

Yugoslavya Bagvekili geçen sene 
kinde Par.~se V"?ttğı seyahat esna •ındı 
Fran!a ile aralarında mevcut ol:a ı 927 

tarihti dostluk muahedesinin 5 sene için 
U7.llt lmt§ olduıunu ve Yu~oslavyanrn 
Fran"a ile doatluiu mem:eketin· en e. 
sash bir !İ~:r.ctini te~ltiJ etti~ini sövle· 
dikten sonra gerrk Yugoslavya kral 
n,.,:!>i Pol'un ve ~erek k.endisinin T..on· 
drayt ?iyaretlerin·1e Yugoslav .. İngiliz 

yan Naciyeye ait 10 n~marab evin ilst 
katrndln yan~ın çıkmış, dr·roetine 
·meyd!ln verilm•lden söndilrl•lrnUstiir. 

ARAB \LARA ÇARPAN iKi O -
TC"l !OBIL - Beyoğlunda Ağahama • 
mı cadd:slnden ge"en 2097 numaralı 

otCY.nobil Hı-li ·'•n idaresinr!etrl çift bcy
~irli arabaya r:·wrpmı~tır. Beygir!erden 
blrhtn anğt kın1mıştır. 

·Bak·rköv in•kçi ~asan'1t vanında ea. 
tışan sütçü Htisevin evvelki ~ece dft 
b::v~trli ara'>ası ile" Dey·.-1ıla ~ut geti • 
rirken numara,. mechul bir taksi oto . 
mo'-,:11 !rah!v~ carpıp devirmiştir. · 

Araba·ı Hn~~vin ve ~y~irler }'l"ra • 
lanmı~tır. Ar:.~aeı hastahaneye kaldı • 
nlmı tır. 

ıiyas~t hayatında eacri:ıi gÖ!teren bir 
elbirliği ile hı:ıl"Ckct etmiş!erc'ir. Bum .. 
da bi"hnssa Bı:ılkan birliği milletleri ile 
yü'c•ek idııre heyetleri n.msındaki canh 
"'b•taya ve ıık1 münaıeb~te işaret et • 
mck isterim. Geçen aene yaılan bir çok 
mü!t\m ziyıırctl!!r arasında o vakit 1 Ür

kiye B:-1şvckili olan hmet lnönünün 
Belgnıda yapt·ğ1 resmi ziyaret ile vine 
bu !ene Ankl'rad-ı yapıtmış olan Ba'knn 
antantı daimi kongeyi içtimaı lravd:t la
yrl(•YT. Bu 11on İçtİTl'a~a Yunan Bnşve. 
k'li ."'vtctnkgı ile görü,mck terefini bul-

dam.,, 

ISTANBUL EGLENCELERt 
HAKKINDAKI KONFERANS 

Bu al:;ıam Eminönü Halkevin:ie h • 
tanbul eğlenceleri hakkında Refik Ah 
met Sevengil tarafından verileceği ev 
velce ilan cd~len konferans, Bay Refik 
Ahmedin rah "•!sızlığı münasebetile te -
bir e dil:r.:ıtir. 

KOL TOR BAKANI 

Kültür Bakam Bay Saffet Arrk~nın 
yarın nkşam posta!!iyle Ankaraya dö -
neceği s!nıhyor. B. Vekili., sıhati yo. 
lundndır. 

• r.rur /~fi' FJRRI /': 

'k ~ .. 11~ 450 AMERtKALI 
GELlYO.ı 

Yann ''Eaturniya,, isimli Transa; : 
lantikle §ehrimizc 450 Amen1\aıı se 

yıllı gelecektir. . • e • 
Bu sene Amcrilyıd:cı şehriınlZC g • 

lecek !eyyab!arın en kibar ve zenıl.ııetl 
)erinden müteşekkil ol:iut1u ..;~Jc.~-a· 
bu kafile, şe~ırimi?.de ıki ya:-un ~un ıe • 
lacaktır. Vapur, yarın öğle Ustu ~r it• 

j brıll'I cek, seyyahlar akşama k:• ar ıe. bab 
de gezinti yapacaklardır. Ertesı ~ti1'• 
kendi vapurlarile Boğ:.ıza kadar g• is
ten ıonra dönüşte durmadan yunan 
tana yollanaeaklardır. . .qa• 

Cumartesi günü de Lititya ;siın~ 
purla 210 Ingiliz seyyahı ge:ccektil'· 

BOMONTI HISSEDARLA!tlNJrl 

UMUMi TO?LANTISI ti 

Tasfiyesine karar verilen .Bolll0~1 
biıa fabrika31 §irketi hissedarJ:cı • 
mart Perşembe günü Agopyan haOJtl ,_ 
daki dairede umumi bir toplantı yal' 

cakhrıJır. ·da· 
Ogün 250 hisseye sahip olanlar ~utl" 

1. · ·· 1 · n"rt o1' re mec ısı ve mura :ıp raporu ... .. 1'İP 

mast ile bilanço k5.r ve zarar ınut11 "' 
illin u: 

raporunun okunman ve tcmett 3 • 
zii hakkındt•:ti teldif müzakere otun 
cakt.r. . feS· 

n;ğer bütün hissedarlar !:irketııı fi • 
hi ile tasfiyeye dahil edilmesini, t3~ et 
ye memurlarının intihabı ile snı{ılııf 
vcrilinesini k1ralaştıracaklardır. 

--ır--

u 
AIJONE 1"-'lllFl-:SI 

1 ı et 
lılı•ııılı•keı ~h·rıı r · 
ı~·rıııfc · dışıııılıı 

A \·lılr 9~ 1 a!> M• 

~ il)"" 21i0 425 • 
8 ll)lık 47~ 820 • 
'ı' ıllık 900 HiOO • 

"' farılC"~lnıft-n llalknn UırlıAı itin '~ır• 
otu:ı: kuru~ ,Jıışulur. !'ustu t•ırlı~ıt·• f1lf 
Oll')rn \'crlt•re a)do .ı.·cı.ııı, t)(.'şer ı;ıı 
ıııııııııı • ıl ı I ır. ırl-

A huııa kRl ıfını hilılirC"tt nıcklıtP ç(' ,t' 

ıırnl U<'r•·tıııı. nlmıtl' ıııırıısının podJlı:rıt• 
)U hnııko ıh• .ı.·ııllnımı urrclını uııırr 

ılı u:r.ı•rııır ıılır. fle 
.. ,1111 

\cnıılı•ıı :, ıılıııne ynrnıı vr}"P " ' iti' 
li "' ıtıırılı • ıı '\'11 7tlııııl .• ru. ıı11·kh•plı•rle ı: 1> 

lprınn n\·rll"n lt•n11ll\I \'ııııılır 
1 iirl.:i11t'11111 hn ı•mln ,,,,.,1;,.:trırll 

l\l'IU '.\ '"n rı/ıont' 1111~1111. , 
ııı·· 

Adrea dcQışlırıııe ""'"'' ~~ ı.uruş 

Cünhü hava 
.ı,ıt 

1 rııı
11 

Dfin )'cnlden Karadeniz ıırn:ın 11 t.6f.' 
lstnnlml Denız Ticaret müdürlil~ilne tııl• 
derilen lclgruflarılo rırlınnnın dcvııl1lnı "" 
iti biltlirilmişllr. Bu :rüzdcn bir kıS'şşr•>' 
pıırlar • ığındıklnra limaıılardıırı d;er Jll' 
tıl.nıamışlnrdır: bazı hnllarca serer 
tlznmınt kaylıetmlştlr. 

R ı1S.\ TIJ,t'!l.'l~SIN RAPORll .011ııt1' 
. · ··ııısl •• Dün \ cşlll:öy metcı·colojı '" ııı (" 

dan oldıAıınız m:ılCı:.::ı ta göre: r~e11

11 cıoJıl' 
nup kı~ımlorı ile ortn v .. C'cnuht ~ 11b11 ııı'1;. 
.nun garp tnrnOnrınıla havı tok 1'tıl'' 
ve mevzii )"A~ı .. I • ,ı;~cr bOlseıerdc 
ve \'niıı!}lı gr.ı:nıl~flr. ıııfl'rı 

• • • 
JJlz S:ımuoJ Ilor'un amcasmm h:ı.hçede 

yaptı.;'lnı fikir \'C sanat sahasında yap
ıruı.yı düşünüyonıs \ 'C davalıı.nmrzm bcl
kcmi~rl de hudur. Hıı.lbold, tarlhln ma
k:ıddcr.ıtı bizi uzun zamnn kUltUr laUkra
rm:l:ın mnbnım bll'alanı~hr. 

Ça raz Kelime Balmacası 
ht:ınbufcf:ı dn knnnlı ve ı:ırrıPl'I fırıcl~ .ıS 

knrlı ftctmlş, ylnni dört s::ct ı:ı~ıı#• 1-
yn~ışın me~re mur'lbbı. ınn bırtıbil ed1 

mfklnn 1,9 hllosram olarak ıes ~ 
mlşllr. 11 rrıt\ 

Rl\:ı:g:'r $1m:ıldcn s:ınil0<'dc 5. j 71iS ~rı· 
e!ITillştlr. S:ı ,1t 14 de hnvn tnzyık e en C' 
llmc•rc, suhiinel en yük~ck 4.fİ. "d ı.s>d 
şül< rl<' ınrırın ollında ı.s sıı:ı:ısra 
dlJml~tlr. 

nır z:ımnnlar Uygur, bir zarn3D. da tsflm 
bir nmnnlnr Tnnzlm!.\t cercyanlan kUJ
tilr fnallyntlcrlmlzln lııttkamctlerlnl blr
d .. nblre dcğl,tJrdl. na değişmelerin 8• 

ki ler1 derhal •ruıat \'El flldr hayatında 

gorülıIU. Buııan on b.'\rlz ml~U mcdcnl
yotı rulıanıı clcğll mod:ılnrma tD.bl olm:ılt 
gibl Icolay \'O b:ı..'llt bir iş sonıruıl<trr. 

Ca t.alıllt \•o moda lclha!itçıhğmı ~
-ı:ı.ynn dc\irdc rr.lllcte mal cdllcbll~t:"'lt 

ctız"llll• taymctlcrlnt batmak mn:ı.ntdür. 
nunnn ıc:tn ~01< def:\ uydurma bir ha\'8. 

lluıl olur. Ve Oldaiaııa inanmak 

__ ...... ._ ..................... e ........... ~ ............................. .. 

1 
2 
a 
4 
5 
6 

Yeni bulmacamız 

1 

sor.n ı.v sır.' : 
t - Tarihe karışan bir devlet. 2 - Co-

cuklorın cıırpar dl:ıı·e korktuklnrı, ~bzn'>t• 
nı bnlt!şloma, yemek yfmcmlş. S - Mem
leket, tı6rüncn. 4 - Bir tel, (inı1anı kız
dırdıktnn v:ıklt ,;6ylenlr.) suyun tıcrme."I 
için aı:ılan yol. 5 - Kıırndeniı ımhillncle 
bir nehir. " - Edinmek. 7 - E,y:ıyn fj. 

.yatını hllıffrmek için ynmşhrılnn kMıt, 
sunl ııormnk. 8 - Ters okunchıltn ı:ımnn U• 

tnnm:ıvı ifade eder, tnı:ıını Oc:filcn, O -
Kilı:ükler !cin ıdi~·lt'nlr, bir notn. 

Yl'KAnm,1.v ASM':I : 
ı - Ae;ıtp, in~nın derl!ll. ~ - Memte. 

ketin ayrılrlıftı J:mml:ır. 3 - Ekmek yapı
lır, rnntı. 4 - \'ekil. 5 - Hn,·:ııta ucnn 
mo!5rlü kuş. fi - Arelnnnı ftç-mnk iç-in 
ıı6ylent'n ıı6ı, 7 - T,.~htt · cd"lmlş rlynt. 
8 - Öyle mi manosın:ı ~elir, içinde birçok 

Dünkü bulmacanın halledilmı, tekir 

tane hnhıoan meyva. O - Ka,,,alı olını:ran, 
tıkar su. · · - - -· · · 

-n-
GPC?t/ş /(" r11nlt1!_!.. 1 
15 sene ev\/6 

b u g QJı n rıı' 
btt•~"" ti• 

lnollfıltrln blr atlamındarı ]ıallf e iti ti' 
ıtu olnıauarı l:ral //ıiseyrıln ıaf(lf~ , 
habı Camlüle:htr reisülıılemaıı od'' fs• 
dan ılddtfle proltılo edilmfıtr·~,,ra!I' o· 
m:ıan Fllllflln bn,mafli1sD dektfrırıtJ (.'~. 
Mm namına bntün f·matl~ '' 1 111est~l 
racaal edilerek Kudüate Jııldf e eeti• 
nln mDraker~ıl için bir dll "' 

, ldUf olunmuıtıır4 
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Şehir Haber1.leri 
-------1} *~-\ 

Ç5Pler hazirandan itit\aren 
denize dökülecek·, 

I 

ı' 

Bir lisede talebe üzerinde yapı
lan araşhrınada neler çıkh? 

. 
~- !-ıtndan itibaren İstanbul . ko"yde kırmızı büber y •tittiri'~kte--:-
-qıtıe d .. k .. l 'ı " 

i . 0 u meye başlanacak • dir. 

Küçük kamalar, aşk mektuplan, meşhur. yll
dızların resimleri, saPan taşları, makaslar, 

kibrit ve sayıs'z izmaritler .. 
. ç~ırı. bir mukavele hazırla-..- Anak büberler İatanb ~ ihtiyacmı 
• 

0
Plerin dökülmesi i~i bir ~tJ\ıyabilecek derece ı1en çok fazl.a 

~ •eriJeecktir. Bir günde 700 değildir. pakat İstanbul ·. ~ğı bu %1-

1> kadar çöp toplanıp dökil- raat lçin elverjJlidir. Kır; llUI büber: e-

kildiği takıdirde iyi bir 'netice almak hıvaıarda çöpler Saraybur
~ dökt:iJebilecektir. 
İll lftan belediye mevcut 390 

\~ten 70 beygir ile on tane 
"'-btı Yoııu alacaktır. 

arı ~ 350 ye çıkarılacak
erin ~: 

... nde bir defa evlere 
tıfr•nıattn temin edil~ek-

~ 
lap ltliı tlrfında fstanbulda top-

tan 164350 metre mikap-

~~~ 
._,.~ HAMAMLAR 

"llACAK MI? 
''• haıL 
t ~ •un hamamlarda ucuz 
~~lnabilıneleri için çareler 

• Son senelerde kapanan 
~-;Çılnıası ilk akla gelen ça
~~~e ıulannın kesilmesi 
~ln hamamların da açıla

St~ ları verilecektir. 

~ ~t NE KADAR KOPEK 
' l>t ÖLDOROLDO 
~Ss6:-;Ernaa belediye hudutları 
~ t11 f 6Pek 3259 kedi ölrfürül
~OlJ aııa köpek öldürülen mın 

• ~Q lldur, 8913 köpek öldürül
aı ıc·· ltilt. opck de Sanyerde öl-

~l>ltEN MEDRESELER 
~·~ haiz ola..ıı Haseki med 

\ ~U11 tıp edildiği anlaşılmf1, 
t~e 

1 
teçiJmek üzere alakadar 

~er VeriJmi§tir. 
~i;o kı belediye fen heyeti 

'' ~ "alaflar idaresi baş mi-
~ltrde eterden bir mütehassıs 
~ .... \a~Ütikat yaparak zarar 
"lllt d' ~ktedirler. Medr .. 

1- ılcccktir. 

"~~A.tı.. tCIN KARAR . 'it lAZJM- GELiYOR 

l'i l\ liıi lıhhiye ve iktrsat en
~b~afıtıdan tetkik edilmekte 
~~ talimatnamesi mecJ:sin 
~U"ı de tnilzakere edilecektir. 
.. t ltııı,enıcr, muayyen kalitede 

ı., ~er~en bir fiyat Uzre!nden 
"I? e ··ş 
~. il~ ehir yağı,, namı al-
l~tr, :ağ irnaı edilmesini tet

lltı rıo: ~ususuta sıhhat mü
taı nazarını sormuşlar-

~ ıtıucı.. '· 
le btr"tlüğu buna cevap ver-

,~, i ~f itnalinin güç oldu
. 'r '1ııı ijn de Vekiller heyetin

rtıaıı lüzumunu bildir-

~'i 
hııt EaE KURSU 

beıed' 
~ 11 lr 1Yesi t:ırafından köy-

' tlı 01
•Yca doğumlannı te

ere b" ql'a!o ır köy tbe kursu 
k ' \rcrilmiıti. Buna ait 
~tt ıtılanrnaktadtr. Mayısa 
~ •çılmaıı muhtemeldir. 

mümkün ı>lacaktır. ~ 
ffAY~T PAHALIL' fCI iLE 

MEŞGUL OLAN MU1 r~IS 
Memlekett& hayat pah:: Mıft hakkin. 

da tetkiklerde ~ulunmak /u{:ere &etiril
miş olan tsviçreli pıütehallll ı Ankarada 

çalışmağa ba§lamı~ır. ( 
Mütehassı• pek ya~anda bu malnatla 

memlekette btr eeyaha~ 'J-~ pacak, İstan• 
bula da gelerek , bayat ~ h~hğı tlu • 
rinde keıif ve tet~\kıerdC: bu,unacaktır. 
· Mütehassıarn tet~ik.~~i memleketi -
miz:ie yaıama prtlan-,'11.' ucu.da.tı19ıa· 
sı ha~kındaki kararlan e~ i teılril ede
cektir. 

PARA BORSASIND .. \ 
İstanbul boruuw dün ıa~ melel~r 

yine durgun geçmlttir. 
0

Birind~ te~p 
, Türk borcu 19.20 dea muamele ' or -

mü§, ikinci ve üçüncü tertip Tilrk '0~
cu tahvilleri iberine ~ bir mum~ e 
olmaınrıtrr. 

Bundan baıka Anadolu demiryolu 
tahvilleri, Sivas - Erzurum ve Aralan 
çimento tahvilleri üzerine de bir mua. 
mele olmamıt. bir İngiliz liraama mer
kez bankası tarafından 630 kuru§ te~-
bit edilmiıtir. · 

Dün Lonldra boraaamdan latanbul 
borsasına gelen telgrZlfta; bfr İngiliz 
lirasının 166.37 den muamele gördüğü, 
doların 499.30 dan sat·Idrğı ve Unütür. 
kün 366 dan teıbit edildiği bildirilmit-
tir. 
~ 

ADLiYE iŞLERi: 

tCRA iŞLERi MUTEHASSISI 
kra itlerimip tet~k ve ıılah isin 

Adliye Vekil .. tar~d~unazı 
fsviçreli mutehum B~yman e-nel! 
Ankarada alakadarlarla görilıecek. 

sonra 1stanbula dönerek ıslahat itleri-
ne başhyacaktır. 1 

tcra itlerin.ieki ıalooata İstanbul ic
ra dairelerincien batlanacak ve bu ısla. 
hat bitirildikten sonra Ankara, daha 
sonra l:iiğel'. vil&yetlerin icra itlerinin 
tanzimine gelecektir. 

-o-

Ziraat 9'ongresl ni
sanda toplanacak 
İkinC.: )Üyü~ ziraat kongresi hazırlık

ları devım etmektedir. Kongrenin Ni. 
sanın 19.ftasında ~çrl<~ağı söylenme~ -
tedir. 

Korgre on bet gün kaldar sürecektir. 
Bütü~ Ticaret odalarından mahalli va
ziyeter hakkmda gönderilen roporlar 
Zir.ut rıüsteıarlığında tople.nan bir 
hey:t tarafından tetkik edilmektedfr. 

J::ongrenin açılmaaı i~ln Avrupada 
buunan İktıac:.t Vekili ve Ziraat V eki. 
le.i Vekili B. Şakir Kesebirin gelmesi 
d! beklenmektedir. 

B. Şakir Sesebirin bir kaç güne ka
dar ıehrimi.ıe geleceği umulmaktadır. 

Belgrat m8arifcileri 
dehşet i~inde _ 

f 
Be1gradda bir lisede yapı'lan ar.'fflır 

tnae14 talebe"lerin üzerlerinde ~n ' ·- · 
qyalar •• 

Ge~ "'nlerde BeJgradda genç bir · &dn 
bir ar~ dqnµ incir çekirdeğini dotiur
mayacak ~a.dar hafif bir sebepten hıça
ğmı çekere\.· öldilrdil. Bu hAdiae l~eıl

gradda ma.w · komiıyonlarmı oldı•ğu 

kadar hemen h°'a~keısl müt:eeısir etti ye 
mektep seviyesi Jıakkmda bllyUk 1\ir 
endişeye dU.ŞUrtro. \ 

Bu sebepten Bt\lgradda llee profeııöı'
leri, bu gibi haylaz- çocuklarm llıtlerin .. 
de ne oldağunu anlıunak ve baıtan yapr 

• 1 

t1klar1 kaçüçı14darm eebeplartoi me~ 

~~~~~~:: 
nt ve çantalarını mecb~"llii 

duydu. ı 

Muallim beşinci ımıf a girip de tale
beye: 

- Ayağa kalkınız! dediği. zaman her 
ımıfta ayni :zamanda diğer hocalar da 
talebelere bu emri verm~1erdL Bu ,.. 
mştırmanm biltlln smıflarda ayni anda 
yapılmasının sebebi çocukların birlbirile . 
konll§Dlasma ve bu aurESJe il.zerlerinde 
m~vcut tqmması .Yaeak eıyayı yok et
melerine me1dan 11Crmamek içindi. Böy
lece bu iş m~·aftaldy&tle ba§anlacak 
ve bazı talebenin elhie kibrit diğerleri
nin cebir kitaplamun araamda qk mek-
tuplan çıkacaktı. ' 

Tıı!ebeler hep blrdan ayağa kalktüar, 
ak:llarma hiç bir ollpht' gelntemi§tf. 

Profesör: 
- Birinci sıra, ikinci sıra, ilçUncU m

ra. •• diyerek onlan arayor ve sıraya di
ziyordu. Sonra: 

- ön sıradaki iki talelbeye, tahtaya 
geliniz; emrini verdi. Çocuklar glllerek 
ders saatini eğlenceli geçlreoelderine 
seviniyorlardı. 

- Siz, diğPrlerl hiç kımJiclanayacak-

çarpılacaktır! 

NF.Ş~IN l:'ER11'ı'E KORKU 

Ilk olarak iki çocuk bu aon emri de 
yerine getlrtlller, Fakat bu sefer endi
ıell bir tavırla blriblrlerlnin y{lztlne ba
Juyorltı.rdı. 

_ Bıraz yaklaş, yanmıa gel! ceple

rinde n~ var. ne yok hepsini çıkar, hep
sini! Çabuk, ..• Haydi. .. Ne duruyorsun.. 

Yoksa benim mi çıkarmamı bekliyor -
eun? Bu da na?. 

Talebeler fıa~Tetten 'tifÇftl: c!ıteıti1 
yutmuşlardı. Sırıı.sr gelenlerde renk at
mıştı. Saniyeleri sayıyorlardı Duvar cll
blndelrller, zekAlarmı yorarak ceplerin
deki ıdgaralın nereye saklayaca.klarmı 
d~ü~·orlardt Demhı birisinden bir ar
kada~ı bir izmarit iıstcmi3, vermemişti. 
Şimdi hasisliğin cezasını çekecektl Te
ker, teker profe!Wre yaklaşıyorlar; ba
zıları da kUstahça ceplerinde bulunan -
ları çılfanyorlnrdı. Ama hepsin).. Zira 
ıaklarla.rSa profes<5r bulacak ve bu BU-

1.retle daha ağır bir cezaya çarpılacak
"1rdı. 

\ Sıralara gldi;yıor, ç:ıntalarmt, kitapla
J'II?{ açarak içindekileri profesörün önü
ne ~nğı~'orbrdı. Boy boy, ai§Dlan, IJska, 

~'If', urun \'e kısa pan~onlu bUtiln 
t:ı1ebc1er profesörün önünde resimi ge
~~ yapt)·orl&rdr. Bazılan da bembeyaz 
keısilnıi§, nPrede ise ağlayacak, bazıla
n da c<'blnc1eki çakmm her nasılııa. ce
bin~ gL>ivermlş olduğunu yemin ederek 
söyl~~yorlardı: 

- Vallahı Bay öğretmen, kuşum için 
k:ıfes yapae:ıktmı. Çakıyı çubuk yont
mak il)in evden aldım! .• 

AŞK llE~UPLARI \'E KtBRIT 

!BuflÜH, için: 
···--·-·····--······-·-·· ...... -
. oQşmQş aktör

lere yardım 
Şunun ımasında hakiki tiyatroyu ne 

~dar z:amaııdanberi görüyoruz. Daha 
önceleri, bot vakitlerimizde meşğuliyet 
lfiultulanru ıiderebilecelç olan yerleri •. 
nü tultlat tiyatrolan ic'!.i. Her birimiz, 
hayatımızdb en aşağı on 'kere olsun, bir 
tul~t aktörünün hünerlerine gülmüı 

veya ağtamııız:dır. 
Alı:tör deyince in.sanın batırma bil • 

yük mütkUllt içinde phaiyeti bocc:ü .. 
yan bir insan ıeliyor. Bununla, her 
banıi derecede ve manlda olursa ol • 
ıun, aktör denen emektann phsiye~ 
bulurunadığmı söylemek istemiyorum. 
Onların çoğiyle yakından ahbap olm~ 
dığmıız için, hakiki hayatlarını bile pelı; 
kestiremeyiz. NaaıJ yaııyorlar; bileme-
yiz:. Sıkmtılanndan haberimiz yoktur. 
Kendilerini daima tiy<Jtroda, muhtelif 
roller almıı o.tarak ve elletiııi çırpan bir 
çok heyecanlı insan1ann a::asında gör • 
mekliğimiz. bizi ltakiki bir hayat SGh -
nesini görebilmekten ahkor. 

"Şehir Tiy~ro~, ~I§tnda kalan, hi
maydden mahrum tiyatro ve tulUat 
sanat~lrlan, ualannda birlik vücuda 
getinni§Jcr. "Türk tiyatro sanatkarları 
h~rliği,. adını t?}ıyan bu teıckkül, ter • 
tip «teceff maaınerClerfn.. bir Jı:ıaun ıı. 

stlatmı da çahpmıyacak kadar zebun 
dü~müş, ihtiyar aktör ve aktrislere ayı· 
racaJmuı. 

Gazete ıütunlannda bu havadisi oku. 
duğum zaman, itte yukarda yaz!:iığım 
ıelrilde düı~eğe baıladım, Dün, ti
yatro sahnesinde, en a§Sğı ~ insan 
phsiyetini vUcudunda yaı:ıtartık, bize 
türlü yollardan heyecan vcrm:!t olan 
insanm, me.sell bugün, o sahnenin mer
divenlerini çıkamıyacak kadar ldütkün. 
ışıklarmdttn mustarip olacak derecede 
hafif ve herhangi bir rolün ağırl:ğma 
değil - kendi hüviyetinin lı:ahrma bile 
dayanamıyacak bir halde bulunduğuna 
biliyor muyuz:? TulQat sanatkarlarmm, 
muhtelif tiyı-trolarda - tdevamh veya 
muvakkat olaralı; - çahıan her türlü 
t.!yatro artist ve figüranlarla birli~ 

orta oyunculannı, hokkabazlan ve ka. 
r~öz oynatanlan da aralarına alarak, 
böyle yardımcı bir teşekkül kurrnalan 
bizi çok miltebasıria etti. 

~= ilıe;ll °YERLERi 
(ili lllde 
~'llı:lı ttçit \>e .Karaköy_de y~pı- 1 

~dt.ıı Ycrlennden iyı neticc-
~tltl'ittd lebrin diğer meydan 
~iU c .~e ve bu gibi yerler 

tı:)e ı • lt).,ı"tü J. 

An1urada l<'ransız sefarethaneai nde kostümlü bir balo verilmi~~ir. Re-1 
8imk Fransız sefiri B. Pon:ıo ile davetli misafirleri çok neşeli bir da- ' 1 
· kikalarında gö,ülüyor- , >} 1 

Yakışıklı bir delibnlı yaklaştı, e.UnJ 
cebine atar:Jk, mavi kokulu birtakım 

mektuplar ~ık&rdt profesöre Uzattı. Pro
pesc>r daha mektubun llk sat.'?'lannı o
kur okumaz bunun sevdalı bir kızm fer
y:ıtlanrJ ta~drğmr öğrendL.. 

Bazan harap sahnelerde, salaılarda 

bin türlil cefaya katlanar~ saadetimi
ze ~rşı büyük bir gayret ve allka ile 
çırpman. zorla gülen ve belki güleceği 
pek nadir zamanlarda - rolü icabı -
a!lamağa mecbur olan, vtkudünün du
rumuna bakmaksızın sıçrayan, telaı e. 
iden o zavallı insanlarm muhtaç olanla
rını, yanımızda dahi ol!alar t.-aıyama
yız:... Zira, hemen blitün hayatlarınca, 
- yine bizim tçin - ''makiyaj,, denen 
bir meslek zaruretile yüzlerini boyayıp 
halrikl çehrelerini hafızamıza nakıet -
mek imkanını bulamam11lardır ! 

~~~d .. ıı • y( 'il• Uı1t bundan vazgeçmi§
i Qı c~ ~raköy meydanları 
'-tttıe dıkten sonra geç~t 

~-i nccektir. 
tJı 41.""-u-

~'t-lt -tl[JlFf LDE 
~,~&~t 
l~-~l't l(IRMIZI BOBER 

tı ~t "'\' APltACAK ,.t v ct.~ı 
t, 'atıay· ";il etinden İstanbul 
iı~bıııd1 0dasına bir mektup 
~ )ll>rıır: kırmızı büber zira -

'lııı.. tlru:~ Yacağı ve kırmızı bü
to 111.ı... '""il~ • • 
~ ~~ ıçın bir ihraç mad. 
~~ bıı lııı fı soruımuştur. Ti -

\ t'~~lrttı~ıta etraflı malumat 
l... "Qı • • lıtanbut ziraat o-
~' ır. 

~Ctbtata göre· İstanbul 
~eıt· . ' 6Yii ve daha birkaç 

1 

_ A, domfffc senin, derslerine çalış
mamanm Sflhebi bu. öyle mi? Bu işe er
ken başlal'll)Şstn y,ıvrum! Bu gidişle &

dam olemıynr.!llrsnı !. 
trl gözlU ve yak~ıklr dığer bir genç 

daha yaklaştı • . 

- Bu mckbtazların sende no işi var? 
- Bunlnr elclrtrflc ve tcrkos makbuz-

lartdn". Bunlan her ay ben öderim. 

Profesör tereddüt ederek bu malt -
buzları ne yapacağını dUışUnllyordu: A
caba bir talebe bu ~ibl işleri ~"Bpmağa 

mezun mudur? Birkaç saniye makbuz -
larm rakarrJna baktı ve talebeye uzat
tı. 

- Ya. kibrit'? Senin içtiğini çoktan 
biliyorum.. • • , 

(Sona: 11 incide), 

HiKMET a'IONIR 
---o-

BiÇKi DERSLERi 
Fatih Halkevinden: 
Evimizde biçki dersleri açıtmı§tır. 

Deralere 21 • 3 - 938 Pazartesi günün
den itibaren batlanacaktrr. 

Yazılmalı; iıtiyenlerin her gün saat 
10 dan 21 e kC)(lar üç ııldet fotoğraf ve 
nüfus hüviyet dizdanlan ile birlikte 
evinizin Fatih itfaiye caddesinde ku
rağına gelmeleri rica olunur. 

Ruı una abone olunuz 
ve .e_dinln.iz 
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Tekaüt kanunu 
Bir madde üzerinde degiştklik 
yapan lay tul mürSkere ·ıdi 

Türk parast kıymetinin koruomftı; mUze ücretleri; orta okul 
öğretmen kursu hakkınlhlti ıa lıtr ita göril .. lldtl 

Ankara, 14 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Hilmi Uranm ba§kanbğtn. 

da toplanarak nunamelinııle bulWUln 

maddelerden Tür~ parası kıymetinin, 

korunması hakkındaki kanuna ek ka -
nun liymamu liri!steceliyet klnn ile• 
müzakere~ tit.ıl etm\Jdr. 

Bu kanun ile "Türk parası kıymetini 
lı;oruma 1ıiklnıida noşrolunan"I5~7 nu
maralı kanunun 6 ıncı maadesinde ya. 
zılı olup 2100 numaralı kanun ile iki 
sene ve 2686 numaralı kanun ile daha 
üç ıene mil'd'dCtle temdi'd e&lııil§ olan 
mil'ddet, hitamı tnlhinden itibaren da-

1 ha 1!ç sene mü'dde'tle tenıdid,, i<!Uınok
tedir. 

nunların her bidsi üzerinde bu ameli • 
~yi yapmakla hazan mani değişik,liği
ni istruıftı edebilir. 'BUnuıı lfin bUtUn 
kanunlt-rm ytni q'Urli~ lietımeıeiie 
tashih e&ilmesi arzu ediliyorsa bunun 
için mütehassıs bir komisyon aynlması 
kanun metinlerinin onıd:a tetkik edil • 
dikten sonra buraya gelmesi llnmdır.,, 
dımtş ve mctRnenln doğrudih ldolruya 
kenai Mafındzın kullanacıafı kelime i. 

'le ~diye kadar küllüblah llukUld "911 • 

malt ııttlahlar aaraında:aylrinldt "le bin· 
netice ,anlrı telifde attJapJmaame ~ 

1be!p olabileceğini ilt~ eti!U§tlr. 

• 'lJ.Ya Ge'Yher Eti.ti, telllnn<ie emen 
bu noktayı j6a:&ililde bukindiiı1duğu. 

Telidt '1Caaanu nu 'te mednde1ri :&ulrukl iatil&klan d~ 
RumameC:le 'bWuaan atketf \re mm1d ğiıtirmlyerek otdüğu gihl &Mlmılf el-

Jektild bnununun 4"8 btti n'iaddeılnlri dıa~unu kaydeyJ~. 
~elfftlrltmeitne ait kanan llyihatınm .Selah .. :Yargı (KMaetl), iear, iıtfcar, 
birbıcl m'D.ıakereainde kmunun "mUh. mecur, bedeli icar .gibi hllftıelerfn 

taç veya mi161 zevc ve haba,, ltaYdmm TUr~çe hl'!llıldamvn l~ twiununa 
esas mtıksadı lf ade etmedr)i yolınıaa bir :maclc1e balirnie ilh'e eclilfRit bulurı. 
Hilsnil Kitapçı (Muğla), •urafrndah i- tluğunu kaydetmittir. 
leri Sürülen mUtaleaya b~ eneUmeni Neticede Z~ya Gevbuin teklif ettiği 
mubata muharriri karJHlk vermi§, rte· ~il nazarı dikkate alınarak bir defa 
ticede fıkUdaki '"'veya,, Jmydr 've,, o. d~a gözden -g~çftilmek ilter'"e l){}tçe 

tarak tasti.::b e'dilerelc'u ~ kibul encümenine Yerilmittir. 
edilmi§tft: Mü. Ocntleri 0Z9İade 

''Yetim -mn§ı b!rinci derecdie zn- Mü.ıelerle ören yerlerini .aiyaret e -
ceye ve evlida, budıorr bnlunm~fiı demlerden almocak ücrete ait kanunun 
taka.irde Uanci Cierecede t!ul ana, mı.ili- mUzakercsinde iae eöz alan Mitat Ay • 
taç-vemalQI zevc ve booaya"tıihıis olu. dm (:Drabzon), mU.elerln A>ir mil-
nur ve bunhrra yetftn "denilir. letin ..kültür hayatı bammından olan e· 

lftemutıar ftyrmlltekattler ~'de- hemmiyetine i!llMt edenlç teklif «!ilen 
recede 'buluttın istlitkik' s;fti\plerinin bl· Ucıretlerln 25 kuru' olarak tUbit edil • 

rinC.: dere"Ce:ie"'DıUSf.lliak'lat aramıa tco. mcsini iatcmi§ ve bu maksatla bir de 
nulimmnı tifrlf*1•1111me ne talep ey - takrir "Jermtıtir. 
lem~i haKkmı haiz'dirler. Bütse eneiimcni-mubata muhaniri 

Ancak bu yolda beyanname v~ verdiği cevapta, tekliı •dibekte olan 
mİ§ olsa iiii:Jii mıifitaç ol.m ldtll 'aha ile ilcretlerin Nallı tetkiklerden .aotlR tel. 

maml :voeya altmı! iiq v-e di1r zıyaae bit edilmU olduiunu söyliyerek genel 
ya~ta bülunan 'Dlılhtaç ba'tiaya takplm tatil aünleci için bu ücretin 25 .Jnırup 
üzerine bitirici i:!erecede ~r ara • in'dfrildiiini, bundan ba§ka .ıelumum 
ttnôe "11138J tmm olunur. mektq> talcbeaindcn, kıta halliılde erat 
Maaı tıiMi•i içm zevç veya 'liıiDıila .. ile subaylar.den rehberleriyle toplu hal

rm yajlannm '8Jtm.tı'llef 9eya c1i1ia ft- de gelen ha~vi kültür kurumlan' üye
yade olmaısı ~her Dç '91mda olur. l~rinden vesair.eden ücret alınmıyaca • 
sa ô1ııuıı "l!IAİ~mi teaanıt ettemiye- ğmr ilave cylemi§tir. 
cek .aereceae mdm1 'btilunmaw ve*'her Bu iz"'11attan sonra Mitat Aydmrn 
ild tali,dir<le t6aiı ldhnaclik mDIR ıtakriri reye konmuı ve reddedilmi§tir. 
muht'aÇ :olmam 'lhtmatr. Orta Okul öğretmen Kana 

AltmJt beş ıyaırına """1i1 Tftffutı 'kay- Ortaokul öğretmenleri yetişt.~rmek 
dile, anaımiyet ımahalline iatltisal 1ijh;. ımelaad\yle Gui Terbiye enstitilsünde 
naaDc raporun ıtdtihat TC ılçtimai Maa- ragtlan kursa Cle"Vam eden öğrctmetı o
ven« ~lclleti .eya $1bfye 1§1eı'l daimli kulu mezun lan bakkmCJaki ltanuf'l layi
taralnidm ~. mulib~k; lMJn • ihısınm müzakeresi e!nasında söz atan 
tUsidi ftya ~et1ine mcıcıBut: aldu • Zi,ra Gevher~t1n, bir iht'iya,ç ve lilzum 
ğu .U. dfrac.lını liliüik edecek lmxbır' l - aiRt"ine ~ndilerinaen orta mektep1crcle 
rad, servet veya iarıancı cilimnl~ !istifade cc1'.tmelc ilure açılan bu kursa 
dair cıa.Dt hütil\miet ıidare ~ctiıtce devam edecek olan muallimlere kursun 
vedJ8cek ıma~ıııltill lile itabakkult ıelder." ıdevmu m~ctince maaı verilmeme~. 
~- açlk T•lite Be :nin i!O!ru o'hımıyneafıru, btintarm he· 

Yaaliwww.'.Uıinm ımen hepsinin iaşesine me-tÖUT bulun -
icar "»e isti.cır 1Nı11ttalliui,ıefcog:'ft ~uğu ailesi efradı bu\~nduğunu söyle. 

intikllt ilıiriiliabetleı-.ioia ve Gifms nüv.i- nllf IT.C .acıt.ye bltı:ak olan bu.aile efra. 
yet .cüaaarilat'Jnlll lbeı!m 1ilmlı:ab'.ilinde dmın ne ile gesincuklerini ıonnuıtur. 
aatılaimila ait bnmnm ıllir:mci ımtiza · Biitqe cnciimeıai mazbata muharriri 
keretinde :Uya -Gevher Btili o-almak, verdiği .ccvçta, şimdiye bdar kursa 
15.yihmm bMı madadlerindBJd yabancı ıdevam .cd=ler.e aıy.nta maat verilme • 
'Jsel.~riıı Mttve enc:-iimeni tarafından mekte oJduğunu, teklif edilen kanunla 
öz Tfiı:kge lıidim~ i1e ifac1e eailmiş lbu kursa devam elden ve edecek mua1-
olmammtiıa doby.r enc:timene ~lrkür limlerin burada ,reçire<:e\kri müddetin 
etmit ve enci!meiıia btı iaarcbtini b- ıterli h:rınetTeriıu ıammedilmesi gibi 
nun ~ '.bUt'li1 maıddelerinde bunlar lehinde bir hükmü ihtiva eyle· 
görmek istediğini ili.ve ctmiftir. diğini kaydeyle.miı ve bu muallimlere 

Hatip, gerek bnan1atm ıihnrı ve maaı verilmesinin bugünkü vaziyet i . 
gerek encümenler ta~ ~ ~iade hususi idarelerce ınürokün oh:nr. 
esnasında. ilMl yoıcta g&ten"lcoıek a~ yacağr zannrnlda bulunmuıtur. 
nm bJnnllaıanaml ıtenm :rürliçe ile 'iDa'hir-ye encümeni mazöata muharri-
~kmasını mümkUn lrılacajmı ip~ e. ıri Sükrü Yaşıt (Çanalebte) de, kursa 
dere1r 'ılltltatere olan liyihanm g3utti- devam Men muaTiimter yerine husus! 
ği ımıba4i (leli!Jdauıiyece'lr eure.ttıe ı> ıdtr.elerin esasen başka muallim tayin 
çık Tüir~e ~dünelerle ifaae edHiniŞ ye. • etmelc -re onlara maa, vermek mecbu
ni bir ı!ddini mvdt ~· 'riyetiride bü1unchik1arma göre aynca 

Bu mUtalealira bqJlik o!arai büt - burıtan da ma11!f vermelerine madi!eten 
çe enc1'menl mazbata mt.ihartiı'i lbif 1 inikSn bulunmadığını izah eylemi§tir. 
Karaamtz - Trabzon ., 'bu kefımelerin Ziya Gevher Etil4 bu te~'r.'ni hu • 
taahihlerlne aiti* dtyeceğimia ~ktur. suat idarelere yiikletmeyi düşünmedl-
Yalnız Meclisten bu tckillde çıkan ka • ğiai ve da1*al 'f:a.tijıedDI esasen yalan-

Paris, 14 (Hususi) - B. Blum, bu • 
.gün ıazeteCileri ka1iul e~erek kendile· 
rıne ni9lf1e n!ı:tttlığim deruhte etme -
ıinin mah vAZiyetin vihametinden ile. 
ri gellbediğini, geçen sene yapılan tec· 
'.tti1MtVn bu nazırlığı bü~Qmet ve ptır
lamento noktai nazarından en tehlikeli 
memuriyet olduğunu .göstermiş olması 
dolayısiyle bu vazifeyi üzerine alınış 
olduğunu bildirmi§tir. ' 

Hariciye nezaretinde işlerin devir ve 
teslimi e8'*9inda Pol !loncur, Ddbos. 
dan kendisine yardmıda bulunmasını 
m~ eftnl§tir. 
~ 

Bir tilccarımız 
-60 bin lira sarfile 

Bir lifle binası 
yaptırıyor 

ZongulClalt, H (A.A.) - tongutda1~
ta 60 bin lira sam He bir lise binası in. 
'8 e~ vadeden tüccar Mehmet Çe
ı&'e1 Mnayı inpya ba§lan111tır. 

u.-klru.rm l.ise ihtiyacı 
Upk, 14 l(A.A.) - Kütahyadan çı

kıp Ge<lize uğnyarak dün geÇ vakit 
ıehrimize ge:en Kütahya aaylavl<:ır?n • 
dan ı'rfeh:net Sumer, Naşit Hakkt U : 
luğ, Veait, H:ılkevinde ğeniş bir halk 
kiitlesi ile samimi liasbihallerde buİun
u'ıuş ar ve ha.Ikın dile1derinl tesbit et • 
m~~lerdir. 

'13u <Ji1eklerin arasınaa ve""b~chı 
hcilkrn öir İise ihtiyacı üzerinde temen
nileri :vararr. 

Saylavlar ldün §ebrimi-den ayrtlttıiş
latdır. 

tr f o 

Amerikan filosu 
manevrada 

San Pedro, ''Kallfor~iya" 14 (A;. • 
A.) - Amerikan deniz manevraları 

bugün Amerikan don<ıınması kumamla
ru Amita1 Blolı"'mı riyaaetinde başla • 
mııur. 

Manevrılara 160 dan fazla gemi, 500 
tayyare, J.500 zabit Ve 55.000 aslt,er 
iştir"1c etmekte&r. 
Matıenalu Jıakkmda., büyiik bk: k~ 

tumiyet-gösterilmektedir, Hiç bir ga -
zeteci veya fot~ğrıf~mm harekSta İ§ti. 
rak etmesine mu!~at!e edilinem'C'ktedir. 
Hareldtın esasını büyük ~kyanus sahi
line y<ıpılacak bir taarruF teşkil etmek
tedir. 

dan bildiiini söyliyerek, bunun umu • 
mi bütçenin temin cdfünesinin müm • 
kün olabileceğini itaret etmiş ve bu 
huıuata a..urif velr:ilinin ne düşündü
ğünü ıormqtuı. 

Ziya Gevher Etilinin &u taTu11i iıze. 
rine kanunun müzakereli raha.s zhg 
dblaymiyle tstc:mbalda 'bulunan Maa · 
Vekilinin dönü§iine bıralcılmı§tn'~ 

Yine bupnkü toplantıda birine' 
müzüereai ,aprlan bir baun ite deh 
ri~ten satm alman buhar& ve motörlu 
gemilerle memlekette yapılan müma • 
sillen için getirilecelı; eıyanrn gümrük 
resn:in::ten istisna•ı lım!:r.ıi edilmi§tir. 

Kamutay _.Çarpm!ıa cUnü toplana • 
caktn'. 

vetle~i 
ağru 

ilerlemekle devam edi.gor .,ı.11' 
Barselo , 14 (A.A.) - Hükumet Kaspc şehri yakininde bulunma 

makaıfüıtr Frankist taarruzunun mu - ıar. ~ 
vaffakiyetle denm etmekte olduğunu Hükumet Resmen Bil U1i "'rıll' 
kabul etmeKte; ya1nız, Cumhiır1yctçile- Banclon, 14 (A.A.) - ?ı! 
rin yıldtrim gibi seri b~ İmuk'abll tuar. iaa nezaretinin tebliği: ttoıl ~ 
ruz unu inlizar etmek Iaiımgelmelttc al· Şark cephesinde d~ E~ fi 
dl1ğunu ~y1emiştir. Hf.jar•r, buglin de Anno, 

A'kdenEie 80 Kl.1ometr Andorra•yı tahliye ettik. , f.~ 
Sı:ılamanka, 14 (~.A.) - Franko kı· Düşrran tzıyyareleri l{aspe ~at· Jf#: 

taatr, ileri hareketlerini' <le am .ederek, li bir bombaroımana tabi tuttu şef -1,' 
Efü'i a Hiİ ı"a wr. ka cephele.rde kayda şayil-n blr 

Su JC ait, hiilihazıifda 1\.kdeniı: 'ki • tur. · 
yısıoa go kitômetre me!iatede 'ibuh.tnatı 

DA~ 
Ç:f c:li~ e a· va cıhğın 

inriş fı için 
Hayvsn verr2iferi hazineden büyilk fe~ 
fıArh4'1o JndlrHiy-or ve kısmen ~atdırı111 

Ankara 14 (Tclefdnla) - Vergile.. 
rimizde hllhassa müstahsil smrfı konı
ya~k ve~illi istihsali t~vik ve h*ma 
ye edecek ıslah ve tahrifler üı;erind~ki 
çalışmalara. devam -edilmektedir. 

Bu cümledcın olarnk, hayvan vergilrr 
rinde yapılacak haf'fletmoyi teklif 
eden kanun layiha'Sr evvçlki gün mec
lise verilmiştir. Esaslarmı • ısaı.:a bil
dirmiş olduğumuz bu layiha ile ba_şlı
ca iki gay~ gözetilmektedir: 

Biri, her ~iJ\çi aileıı;ini bir çift ha,;r
vana sahip kılmak v~ beygirle ziraat 
usu1ünü yerleştirmek suretile atın ve 
zirai istihsale bü}":.ik mikyasta yardımı 
olan eşek ve katırların vergiden tama
:rtıen istisnasrdrr. 

Diğeri de, zirai iıltihWin mfihim bir 
§UÖesl olan hayvan yetl~tiriciliği te~
v*ktir. 

Hiı~met miO!ise verdiği bu kanun 
Ja»ha:::ı ile.. devlet: bütçesinden iki bu
çuk mil$ on liradan fa~Ja bir feci.akar• 
hğt göze almış bulunuyor. 

Bu hes::p memlekette 727213 at, 
66392 katır, 1"238000 eşek ve 3668000 
tütik ke-çi, 16423000 ko)'J.ln l:ulundu
ğunu gösteren 1937 hayvan 1'.ayrt ve 
yoklaması üzerinden Y.81Jıl01! ~. 

Layiha ile at, eşek ve k3tırd:ın alı
nan hayvan vergisi tam,ame:n loldırıl

md:ta, Merinos koyunundan 20, tiftik 
keçisinden 25, J.:oyundan 30 kıl ksçi
den 40, sığırdan 60, manda.dan 75, d,_,. 
ve ve domuzdan 100 kunış alınııası 
tekli[ edilmektedir. 

Hayvanlar vergisi tahsilatından ica
rei hususiye hissesi.. adı ile alınmak;a 
ol:uı hisselerde.. birılestirileuktir. Bı. 

nishct.- yüzde üç, olarak tesbit cdilmit 
tir. 

ORMJ\N MEMURLARfNIN 
TAZM{N:..\ Ti VE VERGiLER 

1 ır.if e mevzubahs olamaz. M~aıııı# 
meselesine gelince, matbu•~,,,ıı1'1' f 
da beyan edild'ği vechil:• ;;i1ı1t 
zılar altı ay geçtiği vakıt . 
c.:c"füemez. IJ'akat burada esotiJI' 7 
diği tarih bile altı ayı g~ 
dedi. ~ 

B .. . h" ...:- dll1" unun uzerıne jU<OAU• 

'<-kiline, bir diyc.ı.:ekleri oluP
0
. 

• 1 
ğını sordu. Onlar da bır oıı,: 
olnı:ıdrğrm söylediler. yal 
avukatı şunları sövledi: 

.illi!. ' 
"Genel kurmayın verdıgı lf 

bizim ibraz ettiğimiz vesUctl ./ 
da milbayenet vardır. ilt 

Bu mtibayenetin tahtdtd 
1 f 

>C ·'mesini rica ederim.,, . ...< 
iJfl"" 

Hakim mübayenetin <1e ~ııı "J 
ır.anın mevcut olup otrna.d1 ~......-gJ~ 
ıçin evrakı bir daha gözdetl ~ 
ilzere mahkeoryi 19 ınaıt 
gür':i sut on bire bıraktt-

B rl!n - R°"" 
• 

mihve.r.ı 1 
şıyor 01~ 

(lJst yau• J · 

ittifak manzarasını srcnrs;r 
bile muhafaza etmcll keıı 
iktıznsıdır. 

Diğer taraftan AJmaııY.ı;: ~ 
için Brenner geçidi~ l~. 
dut ol:m:ık cösterml§ ..,,,; ;1' ,ı/ 
bir mnnası dıı ,·ıır:dır. Bu . , J 

'd'JUd l'ı 
ınany;ın!n Brc:ıncr gcçı 1 dt ~ 
tlruı evvel A vı'Upnnm o~ ~ 
sun:la düşünecek ve ya~ 
<'.o!c İ§lcri ~unduğu ııı ~ 
dur. Yine bundan dolaY1.~ 
ıY!. ssoliniye Br.erner gc9' 
ederken Frp.nsa ile Al~ 
bu~_'in~ü hududa!1 ~ arlı~ 
ec:ğır.e ı~nrel etmıştir. Bu 

1 
ra1' 

loürü C!I ma1ml hardıet 0 11 

tC!!JÜn tını mcmnunil1etfe. 
bun:lan sonra Triyeste il 

c.imdilil! uzakça göriirte
1 

11 

• er 
tehlikelere bır§ı tedbıt 

Ankara 14 (Telefonla) Hükumetin 
aldığr yeni bir karara göre, orman 
<lmenajman memurlarile harita subay
fonna verilmekte oran tazminat ve ara
Yi üzerinde çalıştıkları zam."ln için ıh

tiyar ettikleri masraflarla in§elerine 
mutfuOil oliirax ilramet yevmiyesi m:ı· 
l.iyetindc oldıığundan bu t~zmbatın 
kazanç, iktı~di buhran ve müva:ene 
vergilerinden muaf tutulması ve ye'.!ıuz 
hava kuvvetlerine yardım vergisnin 
kesllmesi icap etmektedir. tir. rııi,.. 

Kaldı ki Hitler Musa 
1 rf•~ 

Bir mebusumuz1a bl- hebervcnnoksiz.inAVU'~~ 
emekli albay arasın. vc~nslusuil_an.e~ekle~ f 

mi Harptekı ıttifak. otuf<Jt· 
d 8 i da \1 a karşı bir ce,•z.p vernllf , ~ 

Ankara 14 (T.elefonla) - Dugj.iı an§lusun ilam Bcrlin c:ı: ~ 
öğleden sonra ikinci mye tnahkeme- ne ıder:celer~~ ~ ilik > 
sinde Tekirdağ mebusu B. Faik Öz- olmadı~:ı:ıa r:.ore §::!- 0 ~ 
trakın emekli albay Şefik Aker alcy- hnrcketındeki bu 
hine açtığı hakaret davasına devam d ğ'Jdir. .,ya IÔ ,,.... ..Jİ 
edildi. 1 Şunu da unu~l .ık~. 

Bu celse.de m:.iddeiumumi bayan E. nrn Avusturya. u:ıerın:e~ 
ıtiae iddiasını yaptı ve: ''Müddeiye ttnlya ynlruz hıınayeJ1 ~ 
hakaret ettiği iddia edilen B Şe- Trunpon cbvlcti kay:be ~ 
fik Aker askeri mc.';muadaki ya •lan n:üttefiki Macaristan ~ 
n.::üeten yazdığını söylüyor, halbuki 8el'!in c:ızibesine tutul. ~ 

b • • • J -•'r bır ıenel kurmay bu yazrl rın arp ccn- un bır peygı o a.......- ~~ 

C:esi §eklinde olmayıp bir hatıra olaca- ıüı bulunuyor., , 
ğını bildiriyor. Binaenaleyh buraua va-



Tıp bayramı 
Dün üniversite konferans 

salonunda kutlulandı 
D ON Tıbbiyenin kuruluıunun 

114 üncU yıldönümü,di. Bu mU
~~eb.tle Universite gençliği bugünü 

U}'Ulc törenle kutlamışlardır. 
l'örene saat 14 te Univcrıite konfe. 

~ns salonunda başlanmııtır. Salon da
a erkenden tarnamiyle dolmuştu, İl • 

~al ınarş·ndan sonra ilk sözU Univer
'tıte rektörU B~ Cemil Bilsel söylemiş-

r· 

REKTÖR ANLA TIYO!ı; 

S AYIN Dekan, .ayın Profesör. 
ler, sayın Bayan ve Baylar: 

L Bilgün tıp b3yromrdrr. Bu bayramı 
'lif a:n ~ i~ •. n buraya toplandık. Genç 
~lcadaşlar bu toplantıyı açmak §ercfi-

d 
bana verdiler; kendilerine te§ekkür 

t Cfiın. 

.,
11
8u bayram için bütiln TıbbiyeJ:leri 

irı tekten ebrl.k ~derim. Bayramlar n 
• lanların h;'j'atı üzerinde mühim rolü 
~rdır. Her bayram bir sevinç ve ne'e 
~~ağıdır. "Bayramlar vardır k,i, sebe
tı l\ı araıt•rmetd3n, dil§Unıreder: duya • 
ı."· '8tyr-rnlar v1rdır ki onu kutlıyan-
t tr!\ herh'.ri niçin Jı;ut'adığmı bilir. İ§· 
e 1' 

11
11> bayramı bu bayramlardandır. 

1ı 'lt'er tıbbiyeli bitir ki bugün Türk 
ltıc rn'iğinh ve Trp fakUltednin bayra. 
d ıdır; Yine her tıbbiyeı; bilir ki, bura

f~~ ~tıyuıc Türk hekimliğinin ve Tıp 
hn Ultc~inin hizmetleri anılıyor. Kadir 
d !'ile~ ins-.,1arın en iyi vasıflanndan- ' 
~t, ~~ivenite çatısı altm:la Tü:-k he • 
ha rtılıgır~n ve Tıp f;ıkültesinin yaptığı 
~3rnl:ın minnetle anıyorum ... 

lirıı cktar bundan sonra Türk hekimte
~td 1\ Yapt·ğı hizmetlerden bahsetti ve 

11t1. " . 
~ - 1'ıphane 827 yılında kurulmuş-

r. a 
'- u n-U "detten nmanmuıaı kadar 
tjt'~"'t ~ahilt ve harici harpler ~eçmiı. 
'1. nu harplerde Türk hekimlerinin 
~z hiz:n~tleri görütmilc;tilr. 

~ :'\b;erı 1895 te kc fe~ldl. '8undan 

~ buçu)f s•ne sonra Türk hekimleri, 
't,,~~enı nk defa harpte tatbik ettiler, 

~çıhın (1000) kişilik hast:~a-

nede tecrübeler yaptılar.,. 
Rektör sözünü umumi harp hatıra • 

lanna intikal ettirdi ve bazı ufak batı. 
raalnnı anbtarak Türk hekimlerinin 
,crefli mazilerinden balı.!• yoliyle dedi 
,ki: 

- Nihayet bugün kıymetli hocanız 
Akıl Muhtar en büyük ve en yüksek 
ilmi mevkie ıe~ilmit bulunuyor. Ancak 
çalıımakla eri§ilebilen bu yer, Fransa 
Tıp Akademisinde Akıl Muhtı.nn erit
tiği yerdir. Kendis:ni buraıda Univerai
te rdına tebrik ederim (ıı.lkı§far).,, 

Bun:lnn sonra kürsüye Ttp fakültesi 
D::kanı Ordinaryüs Profesör Nurettin 
Ali gelerek hl1gilnkü Türk hekimliği i. 
le dUnkU hekimlik aracınca bir muka
yese yaptı. Fakü1tcyi yilksek bir mev
kic er:.ştircn A t:ıtlirk ve büyüklere min. 
netlerini sundu. 

Bltn<\an ıonra kUrsüye Profe?ör Ke
mal Cenap geldi. Bay Kemi'.\l Cenap 
sözlerine 'öyle baıla.Sı: 

T IP yolunda metod, ış.ık ve ilham 
TUrk hekimliğini, hal« tababeti

ıi ra3yoncl bir tekle ıokmu§tur. 
Tilrk heko:m1iğinin bütün dilnya Tıb

bına h;zmcti vardır. Türk tıbbının ti> 
rihi pek etkidir. Uygulardı tababet 
ço~ ileri gitmiştir. 
Tıp tedr.~ıatı istanbulda D:ı:n§,tra • 

nın Süleymaniye medresesinde ~ • 
rul-nasiyle başldı.,, 

Bun1an sonrn Profesör tıbbın ilerle· 
mesi ve memlekete karşı gösterdiği iy~. 
tikleri anlattı: sözlerini §Öyle bitirdi: 

" - Aziz tıbbiyeliler çal §ın, TUrk 
gen~liği dünya gençliği arasında en 
kavrayı~lı olanıdır.,, 

Bay Kemal Cenaptan sonra Tıp tale
besinden 

Fehmi Cumalıoğlu ( 14 Marttan il. 
hamlar) ve Ferit Yurtoğlu d~ (Tıbbi
yeli ve mefkiırt) mevzuları etrafında 
bln:r •eytev vcrdf!er. 

Sövlevlerıden sonra da Kon~ervatu -
var Kuarteti tarafından bir konserle 
toplantıya son verilmiştir. 

1 l 'J 
' dünyasında geni bir hafırel 

Bir adamın çift 
kalbi 

~---~~~~~-ı 
~ 

16 ı:\i.A.RT KAHRAMANLARI 
IÇlN 

l 5 ?ı.t 
ltraıa arı 1920 k,:.bramanlarının ha -
}'•ıı ~ını taziz için nynı tarihe rastlı • 
li:"'iırı· ar§aınba al:pmı ıaat 20 • 30 da 
'e~iy;ıde bir topb:ltı yapılacaktır. Da-

lıro Yoktur. Herkes gelebilir. 
:.ra 

~ ı.; ın: l - 1stiklat mar§ı. 
tı:-;ll- ~onferans ( 16 Mart şehitleri, 

3 "~i Yaşin). 
cınsil, Atatürke ilk kurban. 

n~ "Lop iDARE HEYETi 
.,_' Şf<ANtARI ÇAGIRJLIYOR 
lllitı:ıc 
~c . ~. lialkcvinden: 

tı, ftkta 
. tııa,\>utl} Çevresindeki Beşiktaşspor, 

ltltıdc ,. 
1

··0 >· spor, Doğanspor klüple • 
ac . :ra ı~"n .. . d 

.ı ".t r.ı· '" gureşçıler a:a. sını a yapı • 
11c t>\ltcıı ....,.. b . kl" sa·, ~ ... usa aknlarıle bu uplcr-tlt • ~ıp l 
~~li Urk sı:oruna hizmet eden 

~~ S"~Porcuıar için her sene yapıla -
··~ "'"t g ~ le tcı:u c_cc:ıi e : aıı progr. ı.nlan Uzc. 
l tc ltıu ~Ulerek harekete geçmek il • 

1 rtt<\d,1~ ıdare heyetleri Ba;kanbrı 
~tcıtr,~n:~ırnızın veya ııallhiyettı:r de
l aı la d 16 • 3 - 938 ÇarJamb:o gUnU 
trı c ll ·ı: tlc, 

1 
c:ı ·t:t§ H~fi\:vine gelme -0 Unur. 

Bu akşnm annıılkllr 
\'a,ıt ''e arkndnşlnrı 
~ehlr Tiyntrosu u
rntklirlnrı Nnşlt, \'nı-
1 Rızn, l\fıııımmer, 

' ln:aını, nedin Neylre 
Nel'ir, Hı-lirle, Se,·kl- 1 

nr<Irop · "' dc!:orlnrJ)·te. , 
KAI>ISI (6 perde) 

var 
Avustralyada Sidneyde ya~ayan bir 

adam, bütün tıp Alemini kendis'le mc§· 
gut ediyor: çünkü bu adamın kalbi bir 
C:eğil, iki tanedir 1 
ş:mdi oradaki Pcrth hastahanes!nde 

bı•lunan bu adam, f talyada dünyaya 
eelmi~tir. 57 ya;pnda.dır. İsmi Alvara
dır. Çiftçidir. Geçende hastahaneye ge· 
terek, muhtelif rahatsızhklnrd~n §ik~
yct etmi~, muayene edi!m'§ ve hekim
ler, bu adamın çifte kaJpli ölduğunu 
görünce şaşıp kalmışl:ırc."·r. N orrr.at 
lir kalpten .daha bUyUk ola'n aeıl kalbi, 
göğsünün sağ tarafrnd2dır. Dah! kilçt!k 
olan ik'ncisi de sol tarafında .. Her iki 
kalp de. aynı tempoyla atmaktadır • 

Bir ilim enstit"c•J, Atvaraya ces:di
n~ kendisine satmağı teklif etm'ştir. 

Öldükten sonra cesedi bu müesseseye 
ait olmak şartilc, peşin l"larak 100,000 
şiıln verilecektir. 10,000 liraya teka
bül eden bu tekl:fi, çiftçi, reddetmiş
tır. 

Kendisin'n şimdiye kadar hiç hasta ol
madığı öğrc:ıilmiktir. BugUn tikayet 
ettiği rahatsızlıkların da, hek:mlere 
göre, kalbinin iki tane olmaa'.Je hiçbir 
ili~iği yol:tur. 

RllGl1N KM.KAC.ı\K l't1PRT,ı1R 
Sani \"aıırırıın adı Giltiöi vol 
12 Koradeniı 1'ıırnı1cnlz 

9.30 Uj'!ur hm it 
l!.30 J\Dt'.aell MuGnnyn 

20 Sanclet Dnnclırmn 
19 Scn·ar Knrnbir.a 
10 Ko:ıya Mersin 

f1 
fl.30 

]77 

r,pı r.:rm\ l'APUflLl'R ' 
Tnrl Jfnr:V~"nlz 

S:ı.,det J3and•rma 
Tayyar tmroı 
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~ORSA General Cevad 
14 3. s~e ----• 
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Zahire Borsası 
t4 - a .. ssa 

Bultdny ~"Umuşnk 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Arpa ~·cmlik 
Çavdar 
Mısır san 
Fnsulc çalı 
Kuşyemi 

Mercimek 
tç fındık 
Tiftik dert 
Yııpnk Anodot 

Gean 
l.ON 

eund::ıy 595 
Ça,·dar 63 
Arpa 50,5 
Un 136 
Yulaf u 
Tiftik 20.5 
Yapak ]8,5 

5 
5 

' ' ' 6 
9 

' 5 
s.ı 
77 
38 

Kr Pa. 

28 
20 
ı 

17 
82,5 

20 
10 

20 

ıtı r. 
5 33 

3 

7 22,5 

80 

Gl~en 
TON 

it fındık 9 
\'apak 27.5 
Kuşl·eml 5 

Mısır 56 
Z. ~·a~ 6 
le b::ıdem 2 

0Rle neşriyatı: Sant 12,SO PIAkla 1'ürk 
mmıikls. 12,50 Movndis. 18,05 l'JftkJ::ı Tilrk 
mmıikiır;i, 13,30 Muhtelif plAk neşriyatı. 

14 Son. 
Akşam neşriyatı: Snnt 17 lnkıMp lnrihi 

dersleri: Cnh·ersııcden nııklcn Mıılıınut 
Esat llozkurl. 18,:lO Şişli Holkcvi gö !erit 
kolu tarnfındnn bir temsil. 19,15 J\onfo
rnns: Oeyo~lu Helkevl nnmınn muharrir 
thsnn Arif Gökpınnr: (Gnzctecllikl. 19,55 
Bor.;n hnherleri. 20 Kl:ı'>ik Tilrk musikisi: 
Nuri Holil ve ıırkııde~lıırı lnrafınrl:ın. 20,30 
Hnva rııporu. 20.33 Ömer Hıza tarnfınclan 
ernpço söylev. 20,45 \'e<lin llızn ,.c nrka
tin~hırı tnrnfınılan Tlirk musikisi ,.c h:ılk 
şıırkıl:ırı. (S:ı ııı ııynrı}. 21,15 Tahsin Kara
kuş \'e nrkndaşl:ırı lnrnfınclan Türk mm;J. 
kısı '"e t:r.lk şarkılnrı. 21 ,50 Orkestra: 1 -
Cn3'·konki: Mn~ solncl. 2 - l\f:ınfreıl: 
Ton,·eln. 3 - Tiıızke: '1rö rlr.numnn. • -
C.llnkn: \':ıh ranırzl. 5 - To .. ıi: Pıırtr.cl. 
22,45 AJnn!! hııherlerl. 23 Plô'. ln solol:ır, 
opera \'e operet pnrçnl::ırı. 23,20 Son hn
h('r:er vr erle5l f(finlin programı. 23,30 

ımıımnım 

111...11~ 
ıııuuul 

ı,rnnı,,,r nt'lt'd/!fr!l 
Şrhir Tiunlrnlnrı 

Saat 20,30 da 
Flr>A.'Al<İ 

3 nenle 
Vn7.:ın: Pnnıl«"li Tforn: 
Tür·kre~I Fahri Kolin 

P.rtıılfnıt Sndl Trk 
TiYATROSU 
Yarın 1ıcee: (t sı;n. 
<lıır Hole ıılnemn-.ın
,,:ı, (llnıllulıın odnm) 
3 perde 3 tablo. 

>-~inem alnr 
MELEK : Suzi 
İPEK : Fakal.>asmaz 
~AKA~YA : Nazar boncu:u 
S Ül\IER : Sevgiliden gelen 
SARAY : Herkesin adamı 

Ölümünü büyük teeso:.irle .-.aber ver-
1 diğimiz emekli Orgeneral Cevadın ce

nazesi dün merasimle gömülmüştür. 
Merhumun arkadaşları, generaller, 

birçok yüksek rlitbeli subaylar dün sa· 
bah general Cevadın N:şantaşındaki 

köşkiinde toplanmışlardı, 
Vali ve belediye reisi bay Muhittin 

Ustündağ İstanbul kumandam general 
H;;.lis, Harp aka.demisi kumandanı ge
neral Ali Fuad, emniyet müdüro, bay 
Salih Kılıç, maarif mUdilrU Tevfik de 
bunlar arasında idi. 

Tabut saat on ikiye doğru kırmızı 
bayrağa sarılmış bir halde eller üze
rinde köşkten çıkanlmış, top arabasına 
konmuştur. 

Bura.da te~ekk(il eden cena%e alayı 
Teşv:kiye cami•ne geimi§, cenaze na· 
mazı kılınmış, dua edilmiştir. 

Bire doğru cenaze alayı cami <>nün-

sr.n neferlerin b:ndiği top arabaima 
otUrmuı ve bu suretle eski dostuna aon 
gükranını eda etmiştir. 

Yoğurtçuy:ı kadar aynı şekilde gelen 
cenaze burada bir otomobile konulmuf. 
ve alayda bulunan bU•.ün generaller 
merhumun :yakın akrabaları, büyük 
rütbeli askerler muhtelif otomob'.llc-
1.: binerek general Cevadın Sahrayi 
Ceditteki aile makbercsine götürülmüı 
ve eşinin yanına defnedilr:ıiştir. 

Allah rahmet eylesin . 

Zelzeıe oldu 
Istanbul, 13,14 (A.A.) - Dün gece 

saat 19,47 yi 15 saniye geçe kuvvetli 
bir zelzele k:ıydcdilmiştir. Merkez üs
tünün 1t:tanbu1dan mesafesi 580 kilo -
metre tah:nin edilmektedir. 

den hareket etmiştir. En önde yedek K u R u N 
s:ıbay okulu talebeleri gidiyor, bunla~ ır---• '•--• 
tahriye efradı, bahriye muzıkası, bır 
kıta asker ve askeri muzıka takip edi
yordu. Geriden Galatasaray \z:."Icri ge-

liyordu. •. 
Muayyen bir fasıladan sonra onde 

AtatUrk namına gönderilen çelenk ta
şınıyordu. Bu büyük çelengi:ı ark~sın· 
da Başvekil Cel51 Bayann çelengı ge 
liyordu. Bunlardan sonra genel ~kur · 
may başkanlığı, Kazım Özalp, alı ar· , 
keri §Ura azaları, İstanbul komut~n · ' 
tıSı, Harp akadem:si, topçu nat:tıyrıt 
c.ıkulu Saffet Arıkan, Galatasaray lısc
si, iz~ileri ve Galatasaraylılar cemiye-
ti namına göl",{lerilcn çelenkler taş:r:ı· 

yordu. 
Oç çift atın çektiği top 2rab~sm~;ı 

da merhum generalin tnbutu gehyor • 
du. Generaller, em~kli general ve su
bc. yl:ır, bir~ok genç zabitler, Gabtasa
nylılar, mektep tclcbeleri tabutun ar· 

k<ısından yürüyorlardı. 
Zabıta memurları ve askeri lnzibat

ı.r, yanlardan Uerlir.orlaırdr, Bahr!yc 

v: as1ceri bandolar münavebe ile matem 
havası çalıyor.du. Alay bı.: suretle Bc
§İkta~ vapur iskelesine kadar ~itti. Ora. 
da hazır bulunan Şirketi Ha:,.riye va
puruna nakledildi. Mezara kadar gide· 
ı.:ek olanlar vapura b:ndiler. 

Cenııze Kadıköy iskelesine çıkanı -
aı: bura.1a bekti yen Selimiyc kıtalan, 
e bir pofüı m!.ifrezesinin i§tirakile tek
rar alay tcşel:kUl etti. 

Alay içerisinde general Osman Tu
fan ve genen] Yakup Şevki de bulu
nuyordu. Cenuenin tekrar bir top ara-
1.ıasrna konularak m?t::m mar51 ile be
raber hareket edildiği sıralarda mer
humun eski dostlarından general 1h-

(iöriip düşündülıçt1 : 
•··········•············································ 

iLAN O< 1Ut11.IP &J 

Tlcnret llı1ıılnrının ~anıtm • s.ıtın son. 
dan ıtilı:ırcn ilı1:.1 stı)'falıırında 40, ic say. 
fnl.ırlla SO kuruş; dlirl,üncO snyfa<la 1, 
ikinci \'C üçuncü~ll' 2, blrincıde 4, baı· 
lık yanı kco;nıecc 5 lirııdır: 
~ıiyük, çok de,·amlı, k11$ell, renkli illin 

Yerenlere ::ıyrı syrı lndlnneler )'npılır. 

Ur.o;ml iltlnl:ırın snntlrıı • salırı 30 kuruy
ıur. 

1'/carı .:ınhluetıe olmıuan kOrlik lldnlor. 

nir defo 30, iki defosi 50, cıc deraııı ti5, 
drırt ctrrım 75 \tı on defası 100 ku,.uştur. 
Cc A) lık 115n ,.t'rcnlerın bir defası bcda
'':ırfır Uörl s::ılırı geçen lliinl:ırın fazl:ı 
snlırl;ırı lıeş kuru-şt:ın hesap edlllr. 

ane hi:met kupamı oetlrrnlert !'il· 
rük IMn tarl/e&l 11n:de 25 indirilir. 

l\tlfllJN hrm do:··uılnn do~ruya, ken
eli lrlııre )"crinrle, hem Ankııra r:ırltf,.:!n
ıle \'::ıkıl rurıltı stıınıfa KEMAl.EDDfN 
lHgN lliin huro!ltı rlivlr llôn lcnlıul eder 

( 11!\ronun telefonu: 20335) 

ll.uıuna abone olunuz 
ve edininiz 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerli mütercim B:ıy Hamdi Var
oğlo'nun Antuan 7J~ka'dan dilimize 
çc\'.lr<!J~-i bn eser bugünkü dUnyn hl· 
dlselerlnin kaynaklanna \-arabilmelc 

tein okunması şart olan lıa.~hca kitap. 
lnrılan lJ!rlılir. Dün \'C yarm tercüme 
ku:liyatınm 6.'i lnrlsl çıktı. Herhanı;t 

Jdtnp~:d:ı olunur. 

Bir büyük adanı daha 
aybe t~k 

YAZAN: S.Ge.zgin 
Tür1< yurılnnnn kilit nolctnl:ın ıorl:ın• 

dıı;ı kanlı güul rlcdc onu gönnUştüm. 

Ç:ıruı.ldmledo llastah:ınc bayın denilen 
yolnışun h:ışında ycrlc.,mlştl. Kelebek 
~:izlUğU altında b:ılnşl!ın, keskin ç:ıkın· 

tılnrı nn.lırı)ordu. Güzel erkek yUzUnUn 

t!ıth gUIU~U, !Ju sertliği yum~atm:ısa onun 

la uzun konu:1ır.n.k, belki kabil olmaya • 
cakh. 

t!stundc mat ftpotctll, yrudızsız düğ· 
ml'll bir Uniforma \'ardı. nu içi sırmalı 

ad:ımm, zaten lulıkla ) Uksckll;,i bir 

rUtb3 ı,almnmıştı. 
Mlllct, ona bllı;tstnc, yUrcğtnln lcm·

vctlne ln:ınar:ık, en tchlfücll \'O en kor· 
lmnç !t~dmşl:ıra uğrayan blr \'atan ka· 

ıusma dl!mılsfl. 

Topr:ık kalelerin, csld topl:mn, moda· 
ın gcç~ll asırlar olmo;' l!'l!lhldimlarm iP • 

ralandığt bo>zı, dllnynnm cu bllytlk, en 
s:cn"ln. en luı.lab:ılık donaıımalanna kar

ii konıyar.alttı • 
15 mart sabahı, d:ıha sular ab~ ka -

nı.nlıltlardnn kurtulmadan hllcum b:ı.3-

lamrstı. Ilnnula htı:tı<'n ao;t:ır hıq!lt bn 
kopararak 11ç;ın otuz sclJzliklcrle yer 

~öl' snrsıhyordn. 

t"te tt zıunnn, Cc,·at Pa,svı oraya gön• 
dermeDlıı. yerinde bir ~ olduia g3. 

rilldil. Onun lrndcsl, bu toprak kaleler, 
mo:Jası gctnıiş toplarla lstlhldlınlan bir 
çelik siperle zağladL 

"Darcfanos,, susnıu,, daha birçok h
tnılmmlann dcmlr dudaktan ldlltlen· 
misti. Denizde bl!liır scniler ytlkscllp 
alçalıyor, btitlin l;ryılar, bip dinmeyen 
bir zelzele ne 6:ırsılıyordu. 

Bu mııb~crln içinde müdafaanın nıhu 
Ce, :ı.t Pa~:ı. titremez blr yürek, yanılmaz 
bJr ba~l:ı muzııffcr tılrtı. Dilşm:ın Uç zırh· 
lı blrkııç torpido \ 'C blnlcreo kurbanı ar
knınnda bırakarak kaç:ırlccn do o, )ine 
soğuk1arnlılığıod:ın aynlmamıl'}h. 

Bo!!iin topmğa Jtoyduğumuz Generalin, 
hayatında ldm bilir daha ne ~nlı \'8.k'a· 
J::ı.r \'ardrr. Omur dcnllcn 1e31, bc~lklo 
meQr ara.'lma attlmıt bir k3prll uysak 
lıll ı-, bnnlarm kiminin eatNfan, ldm1nln 
de mermerden yapddıiuu kabul etmek 
.. <'rck. Araya bu farla lmanm kendisi 
koyuyor. 

Cevat P~a. mnıottn hafızasmda tarl· 
htnc ~etmllJ bir ılma olarak gerçi yqa
)'A~:t1cbr. Faknt bu hllytlk t.esc!ll c1c nnun 
gömlllilşti kıt...,ısmtla btlyllk lıtr aet duy• 
m-:ı'·tn., b'~I ku~yor. Hcplmldn 

iba,ı ~o~wa. 
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Ne garip şeyler ı 
Hintlilerin, Çin

illcrlıı birtalam a
sıl:su itikatlan 
vardır. Bunlardan 
biri de, hzısta ol • 
dukları %Aman §i • 
fayı taptıklan i . 
lfilllardın veya mu 
kaddcı bUti=.ktcri 
~cylcrden bekle • 
mclerldir. Mcscll, 
Hitlilerin bir bam
bo ağaçlan v rdır : 
Gayet yüksek o • 
ltı:ı bu aeaç pek 
ya§lI oldufu hal • 
de, kabuklan so • 
yulmU§, içi bopl. 
mı§, fakat hllt 
devrilmemi§tir. 

Hintliler, bu a • 
facı mukaddes li
lirler ve hasta ol • 

ldukluı ~tı:mn gidip onuft ~nüne dtt 
çökerek, iyi olae.bklannı ümit ederler ... 

• Avusturalyada bir çok garip hay· 
v nlar oldufunu ınlatmt§tık. Burada 
resmini rördü(ünüz: ''Kivi,, deniJen 
hayvan dtı bunlırMft liridir. Yan ta • 
vuğa, yan 1\östebcğe ben~ycn bu hay. 
van bi;:elde, solucanla geçinir. Fakat, 
bunları her za.-nın toprağın Ü.terinde 
1'ulamıyacrıiı için topraiın altındı da 
raması lSrımdır. 

Bunun içinde, gıcası o §ekilde yapıl
mı~m: Sivri bir bıçak: gibi olan caga:sı
nı toprağa solr:zır,orasım çivi &ib\ kazar 
.., böc.eğ v a olocanı t dUf ettiği 
zaman, pgaıımı bir af ıdık gibi kulla. 
narak, nefesin! içeri çeker: böeek veya 
solucarı, emilen bir kemiğin içinden i
lilıj nuıl ~ıkırsı, o teldlde, Kivinin p· 
:aır.mın içinden boğuma doğ'ru yol a. 
Jır ... 

"' :Eıı lnee tel p14tinden yapılır. Çün. 
kil uu maiden en in-:e tabaka haline gel· 

• 

meye mUsait olduğu gil:\:1 en inee tel 
haline de gelebilir. Mesetl, 15 santi • 
metre miklbı büyüklilğündeki yani e
ni, boyu, derinliği 2,5 santim kadu b:r 
pl!tin parçasından 70.000 kilometre tel 
yapılır ... 

• Dünya yaratıldığı gündenberi bu. 
cUne ~adn yer yüzünde bir çok hay· 
vınlar yapmııtn'. Bunların bazıları 

evvelce y~amııtır da timdi artık yok
tur, neıilleri tükenmiıti.r: Meseli, Ma. 
mut gibi. Ba%llarmm da cinsleri değit
mi9, b:ı~ka bir ~ekil almı§tır. Meıell, 
ya bant atlar bugUn cördütiimüs at ıek· 
Une ginni tir. 

Fakat, bir hayvan v~dır ki, ilimle • 
rin tetkiklerine göre, ilk nesillerinden 
bugüne kadar gelc;illerinı: hiç değiıtir • 
memi9tir. Bu hayvan, kaptandır. Kıp • 
lan nesli, ilk dUnyaya celdiği ı:ra.man ne 
gekilde ise bugün ide lfY!li tekli muha • 
fara etmektedir. 

Ne sihirdir ne keramet. 

• •• 
\ 

Bnnda bir eimnutik lleti var, bir de atlayan çocuk. Çocuğun, nasıl 
tıadığmı görmek mi istiyommu.z! Gayet kolay! 

Evveli rumi kesin. Aynı büyükte ki ka.lmca bi?' k!ğıdm veya ka.rtonmı 
üı'.e.rine yapıft:m::n, Sonra, resmi iki ya nmd& görülen noktalardan delin ve bi
rer iplik geçirin. 

lpliğin ikt nctmc!an tutup döndürmeğe ba~ladmız mr, ~euğun nasıl at. 
Ia.dığuıı gôrüml~üz.. 

l Hediyeli 
Bilmecemiz 

YukMdaki beı tane dörtgen (dört kö. 
te) 16 kibritle teşkil Cdilmi§tir. Şimdi 
sizden istediğimiz 9u: 

Bu US 'J9britin ikiıin.!. kaldıraeaksı • 
mı:, baıka yere koyac:aksmı:r;. Yine 16 
kibrit lr:ullonıldı~ı halde, dört dörtıen 
kalacak. 

• • • 
Bu müsabaka.mu hcdı:yelidir. Doğru 

yapanlara güzel ve değerli hediyeler 
vcrile:ek. Yaptığınız gekli bir ldğıda 
~p BlR AYA KADAR apğıd&ki d· 
rese gönderin: 
''KURUN" Gazetesi 

(ÇOCUK Seyfuı) 
ISTANBUL 

ıarflannm açık bırakır ve üzerine 
''GAZETE., diye yuaıraanu posta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru tekli ve kuanan
Jarrn isimlerini bir ay sonra basacağı.r:. 

B~lmec:eyi c3nderirken bir de resmi. 
nizi yollayın. Doğru yapanların hepsi
nin resmini basacaiJ.r:. 

BUNDAN EVVELKi 
MOSABAKALARIMIZ 

Müsabakalarrrmnn ıönderilme müd· 
detini. baz:t okuyucularımızın, bu müd • 
deti u bulm lan ü.redne, bir ay çı • 
kırdık. Onun için, ikinci m\işooakamı· 
mı müddeti daha bu haf ta bitmi2 bu. 
lunuyor. Kazananları gelecek haltı Htn 
edeceği.r:. 

Bilmecenin hallini, kannanlann i . 
ııimlerini ve bütün doğru yapanlardan, 
resimlerini göndermi~ olanların resim· 
lerinl basacığı.r:. Resimlerinizi gönder • 
me~ ihmal etmeyin. 

--

Gülüp söyle
mek için 

Babası Küçük Tur
ruda paralan öğr~ 
.iyordu. Belki on 
kere, muaıun ür.e
rine oeb;ndekl bo
-ruk paralan dökU. 
ror, bUtün paralan 
>irer birer öğreti
yordu: 

- Şu on kuruşluk nikel paradır .. 
Şu yirmi beo kunı§luk gümüş pa.ra
dir •• Al bakalım, hangisinl tercih ed~ 
ceksln .. 

Her seferinde de Turgut, bUylik 
diye, on kunı§luğu a.lryordu. Babası 

1 
Dünkü ve bugünkü 

Bisiklet ilk icat edildiii nman bu ıe. ;--;::;:;:::;:;:::;:;:::;:;:::;:;::=====;:;:;;. .. I 
kilde idi: Bir.! önde, ikisi arkada, iiç te
kerleği vardı. Bu te~erlekler çok bil • 
yüktü; bilhaasa arka tekerlekler çok 
yiibekti ve oturan adamın göisUne ka. 
dar çıkardı. 

Bu resimde, o zamanki iki lci~ilik. bi
sikletlerin bir nilmunesini görüyorau • 
nur:: Bir icadın, bir erkek kartı karpya 
oturmuflar. Bisikleti ellerinde tuttuk • 
lan kolu i~leterek yüriitüyorlar. Çlin • 
~. bu bi,iklet (daha doğrusu, "triaik
let,, de "Uç tekerlekli,,) elle ileri geri 
iıletiPdifi gibi yürilrdü; ayakla ped"1la. 
n çevirmek yoktu. Bu bisikletlerde a
yak yerine iıi el görürdü. 

Bugünkü bisikletleri hepini.r: bilini • 
ni.r. Burada da, iki kiıilik bir bit,klet 
ıörüyorsunuz. Bunda da, bir er~ek, bir 
kdrn i1çi lri~i oturmUJ. Öndeki, ayak. 
lariyle pedalı çevirdiği gil:i, elleriyle de 
dümeni ve freni idare ediyor. Arkada 
oturan da, elleriyle bisikletin demirine 
tutunuyor, ayaklariyle o da pedah çe
viriyor. 

Bu suretle, tekerlekler iki ki~i tara
fmdın çevrildiği için, bisiklet, a.r: bir 
gayretle, ço~ hrzh gidebilir ... 

nihayet bir gün: 
- Sana kaç kere 8Öyledim, dedi. 

On kuruşluk büyUktUr ama, değeri 25 
kunışlukta.n daha azdır. 
~t cevap verdi: 
- Öyle ama, daha ağır .. Tartı ile 

satarsam fazla pa.ra eder .. 
• • • 

Hizmetçi bir gün evvel, Mlondaki 
en gilrel vazoyu kırmıştı. O zamana 
kadar da hizmet.çinin kırdığı ceviz 
bini aşmıştı. 

Ev Mhibi vazonun boa kalan yerine 
bakarak içini çekti ve hizmet.çiye dö
nerek: 

- Bakalım, bugün de ne kıra.cak
mn ! d~di. 

Hizmetçi, gayet bilyük bir soğuk 
kanlılıkla: 

- Merak etmeyin, bayan. dedi. Bu 
gün izin günüm, evde değilim .. 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

bir ~emberden uıl 
yumurta ... · 

Burada bir~ 
görüyorsunuz SU', 
hir çember f~ 
ıilirsinir.. ~t.JJ1 » 
la. ~ki oval ~ 
;ıekil var. .ıA , 
iki yumurta ~r 
bilirsiniz. 

1
,.. 

Şimdi ~-, 
çemberi p~~ 
iki yumurta 01;!,ı, 
na getirmek.· .ud• 
daireyi o ~ ~ 

parçalara ayırn.caksmız ki, orıl&ı1 ~ 
ka bir eekilde birleştirince iJd 

0 

yapmak mümkUn olsun. 

(Yapmaya çalışın. Yapanı~ 
nasıl yapıldığını ge!ecek hafta F 
receğiz. öğrenirsiniz). ~ 

Çocuk ağl~!Ji 
Sordul:ı.r: .... ~ 

- Niçin a.J;111 -

sun? .. 
Cevap ve.r.di~ 
- Bu;ı.:; -ı11t11D" 

güleyim de, t;" ~l)~ 
nin tadını daha fazla doya.yun 
§imdi ağlıyorum! . ' 

Lokantada. mli§teri garsonu çııP 
dı: 

- Bu balıklar kokmu.~! dedi· tre' 
Gar!On: "Kokmu§ olduğunu ıı 

den bileyim!,, manasına.: fi~ 

- tı;inde değilim ya! ~ rfl 

verdi. ço~ 
Müşteri. garsonun cevabIIll oııJ 

iyi iade etmesini bildi: iıil ı.-f-' 
- Ben !ir.e ''kokmuk,, d~ 

Büyük 
Macera 
Fllml: 2 

Yeğit Aslan Merihte Canavarların 

Va!$atlı~ı 

Cennette 

Yifft Aralan, Verihtekl bllyilk ta • 

nı.ar kip;l: ıUı~:::ınu ta1:ip ı:Jı:rek ıit
t ~.,.Mı- WNtı. 

!u vı nebat tm1ınn yı~a"'ı1c f~ln 
R büyük ihtlyz.!i dU} '. a.ı ~-. .Ji. 

t ~.,. .. "+1 ~ "1 MMt 

Arkada.ılannın yı"rna döndilfU 
n 14 .. r!lıli arbdaı mı:ra\la kıl• dadılar. 

.... 1'n'lfP Kcıllaber? Diye eenkm. 
t 

ram"f'I 1c:"ncUcini Yıldızlı Demir Amca 

. • 



Hovarda 
YAZAN: Hurrem Candan 

Halid!n göı.leri bir 
noktaya dalmı~, mü
temadiyen i~h·ordu. 

ıstırap onu tanınma
yacak hale setirmi~ 
tl. 

b~allde, herkes "Donjoan .. ve "Asrt 
~r arda,, derdi. Ytıkı~tkh olduğu ka • 
ttıı ~ zeniin, kültürlü bir gençti. Ye
~. c kusuru ı§m derece hovarda ol. 

s, tdi o . 
ft: ııunla sık ııık konu~urduk. Her de-

~~ Vallahi diyordu. Her tanı~tığım 
.ı ıııı ııe . k w ''d "tt vıyorum, onu~tugum mu -
~~~c sanıimlyim. Söylediklerim hep f. 
bt ben, geliyor. Fak.:ıt tesadüf beni da
~" a§kası ile kar~da~tmyor, onu da ııe· 
.roruın. 

ltt~alit hütUn bunları kahkahalarla an. 
\:' nıanruı mzıın!h baktığımı görünce 

..._ 
it .:,. ct'l{eı senin gibidir, derdi. Kim· 

"""Z)c ' li . rl!nle inanmıyor. 
~lıt bir aralık görünmez; oldu. Onu 

....., anlar birbirine soruyor: 
~tla Actba hasta mı?. Diye endi~e cdi
~t ,;dı. Pa~at kimse Hatitten bir haı. 

" •rnıyordu. 
il.. tadan - . H l'd' ~tt . uç sene geçtı. ıı ı ı unut-
~l\c ~rn hıle. Bir gün Balıkpaı:arı mey-
k"' sın de .. . . . ? G'' 1 . ,~a gormıyeyım mı oı er,:me 
'hğ ~athın. YanmtJ sokuldum. Ba~~n 
~~tı~ kadar süzdüm, gözlerinin içine 
llt. · p;vct, Halitti. Fakat hangi Ha. 

ı.. ll::irı· 
"ot b· 

1 
bir palto giymi§ti. Bir kaç l'ly· 

ltııti'll§sız olduğu hem idi. Gözlerinin 
~tta tısrnu,, donukla§mı~tı. Daima bir 
hı l'a bakı .. d' · · rcıll. yor ve mutcma ıyen ıçı • 

~ lıcllti 
~ \t'!tctti 0nunlı konu;amıyacaktım. 
tılıl. b rrncdcn uzııkla~mr•k istiyor • 

lıtı._ 0nuk gözlerini gözlerime dikti: 'o "'1 lb'' ~~ Ud::iet bakt,ktan sonra yanma 
•ıtıı i~ret etti. 

•• 
~ "ar ~ 11t1f.8İ~ih;,\'a:da,, nın ilk eözleri ile 
' ı.1 felsefeye kaptırdığını anla • 

tt '1 • bi 
~~l ~ r rnukaddemc yapm~~an aö-

t '."' li: 1 Ve : 

~ Üıt~u ./atı, dedi, çok seviyordum. 
~ tdtcc~Yatta her §ey vu. fn,anı mes. 
,
1 

ile Old he: §ey .. Bir yirmi dört saı
\ 1ttc I'\ 

1 
Uğunu bilir misin? Ah o Sil• 

~l cer '"d •r, 11 sıg mlamıu:. Ne tMlr daki. 
& c 81??ıcz h 1 ~U ~ c'" anra ar ... 

)QtUl'I d~~lc. bir an ir;inde Halidi büs
tt tliııul'\ ih§tınr.:şti. Gözleri büyümüş. 
~~tc b rengi değişmiş. dudakları tit

~ ' öı oı.şta!?ııştı. 
~' t?ıcz d k' ~ ~ı Şc a ıkıılar .. ölüm.. ,.~ .. bu 
tıt l Y .. her . b" .. d 1 . b' ar ~cyı, utun tın et erı, 

lt u~lİl\1 .. ??ı•hvcdiyor. 
~it llYcrd . • b.11 ''"eli~· um. Her hıılde dıyoraum 
~ ~•le r.ı bitini kaybettikten sonra 
~~ ~•ptcldi. Sormun belki ona büyilk 

'Q • "erce kt" · c ı. Fakat sabredeme • 
ı.,' ~ 
"il>! tlti H r 
l'ııi t., Sc 1 ıt, dedim. Sana ne oldu 
r-~l"hct~cl~tdir nerelerdesin. Birini 

\ "llldtı .. :\. 

~~~ .. s~l'\~~lc .t~~h bir k hkaha frrlat
lııı t l1lıu 1 

bUtun vüeudü gülüyordu. 
ırı~nc dikkat edilecek olsaydı, 

tıltıtıtı. ıı, lpnf. ntrrapla yaktılt 

- Benden b,.,ka dünyada tek bir in
sanın daha bilmediği sırn mı bana aöy. 
lcteeeksin ?. dedi. 

- Sir sır mı?. 
- Evet bir arr .. Benden ba~ka kim-

senin bilmediği ve bilmiyeccği h'r sır .. 
Halit fazlı bir gey söylemedi. Bir ka

deh rakı •daha yuvarladıktan sonra aya. 
ğa 'k;alktı. 

- Haydi Allahaısmarladık, gene gö
rüıürüz;, diyerek elimi sılctı. Ba~mı o
mudarınm -arasına gömer gibi eğerek 
hu:lı adımlarla uzakla§tı. 

Aradan bir hayli &ene daha gc,Çmiıt.'.,. 
HaliBi zaman zam~ f.Y!li pejmijrda kı. 
yafeti ıle ıörUrdüm. Onu tanıyanlar: 

- Zavallı Halit, der geçerlerdi. 
Bir ak~am füıtU genç bir kadın beni 

aradı: 

- Seni Halit istiyor, dedi. 
- Kendisi nerede? 
- Çok hmtadır. Yatıyor. 
Kadın thriyor gibi idi. Gözleri bir 

yaş tabakası ile örtülü idi. 

HaliJi iki katlı, eski, tahta bir evin 
~ilçük bir odasında buldum. Bu evde 
yp,Jnıı bir odayı iHal ediyorlarmı~; di
ğer odalarda ba§ka kiracılar varm11. 

Halit beni ,örünce yatafında doi· 
ruldu. Kollarını açtı. Yataktı bana yer 
gö:ıtcrdi. Elleriır .. ~ avuçlarının içine al. 
dı. Bir çocuk ~bi sa!, temiJ: bir bt&ı~ı 
vardı o anda. 

- Beni affet dedi, seni yordum. 
Sonra kapırJn önünde bir gölge gibi 

duro:.n ten~ kndma döndü: 

- Sevda, dedi, biı:i biru yalnız bı
rak .. 

Genç kadın bir adım ilerledi: 
- I ek.: Halit, y:ılnı.ı oturma. Uıan, 

'dahs. rahat edersin .. 
Genç kadın dı§arı çıkarken Halit: 
- Sen karımı tanıma.zdrn tabii? diye 

sordu. 
- Karın mı?. 

- Evet .. ben evli idim. 
Göı:leri gene daldı. Göğsünü bastırdı. 

Hırıltı halinde bir k~.,; tlcfıt öluürdü. 
s~nrı: 

- Seni bunıya kadar yormamm se • 
b~bini söyliyeyim, dedi. Amma daha 
evvel bil ki, ben çok ya~amryacağım. 
Verem olmu~um. Zaten bu halde yaf!I.. 
mak ta istemem. 'Bana en acı eelcn 
Sevdayı arkamda bırakmaktır. Ah bil
!en o ber.:m yüıümden ne ar:aplar ~ek
ti. Beni r;ör.ıdüJ...-ten sonr• ne yapacak 
bilmiyorum. Ke~ki o '1cia'dar iyi kalpli 
olmtsaydr. iyiliğinin ccrasmı çekiyor, 
c;eke:elc te.. Ha, sanı timdiye kadar 
kim!.'levt aöyJemcdiiiın, kimt1er.fo bil • 
medift ırrn ıöyliyccektim. Beni bu 
haltere düşUren ftldi!enin iç yüzilnü .. 

Tek keJi:one töyliyemivordum. O, ba
zıı.n detin derin nefes alank, b~an bir 
fıe·ıır halinde ıırnnı anlatıyordu: 

- Oq n ıt.atl lü lıa4mla tanq -
m~. :rttnUJ"'afuwtttttm ~ ~!eti 

Maksiln Gorkinin
bir oğlu Fransada 

Moskovadaki ıui 

kastçilcrin muba -
kemesinde Gorki -
nin ıehirlcnerck öl
dürüldüğü, oğlunun 

da aynı akibetc uf· 
radığı mcvzubahı 

oldu. Gorkinin bir 
oğlu daha vardır ki 
bugün uğdrr ve 
Fransa dadır. 

Büyük harp hat
ladığı zaman da Fransada bulunmakta 
oian genç Peçkof - Gorkinin soyadı 

Pcçkoftur - gönüllü olarak, ~cnebi ala· 
yına yazılryor, harpte yaralanıyor. BU
yük Harpten sonra, Rus ihtillii baıtr
yor. Gorkinin oğlu bu sefer de Rusya
ya gidip Bolıeviklere karp çarpı§ryor. 
Beyaı Rus ordulan mağJQp olunca 
tekrar Fransaya geliyor. Bu srrada Gor 

ki de ttalyada. Kapri adasındadır. 
Peçkof bu:ıdan sonra Abdülkerime 

k&J'§t Fasta Frana.ı. hesabma s:ırpt§ryOr 
Suriycdeki çarpışmalara da iştirak edi
yor. Bugün Fransada mütevazi bir ha
yat yaşamaktadır. 

Hltler ve Musollnlnin 
el yazıları satıldı 
Paristc geçen gün yapılan bir artır

na ile satııta birçok tarihi evrak sa
tıldı. Bunların arasında Napolyonun 
me!<tupları, kütüphanesindeki bazı ki
taplar ve pek yakın tarihten olmak 
ür:ere, Hitlcrle Musolininin birer el 
yanlan vardı. 

Nıtpolyonun ltelltüphaneıinde ve kcn 
disi Sentclene giderken beraber gö
tUrmü~ olduğu kitap Sczarın Gol se· 
feri haklcmdaki bir eserdir. Bu kitapı 
artırmada, bizim paramızla bet bin li
ra kadar bir fiyata satılmııtır. 

Hitlerin satılan el yarısı on satırdan 
ibarettir. Hitlerin, Römü milis ıefi ta
yin ettiğ:ni bildirirken yaz:dığı bu vesi 
lr.a, 700 lira ka.dar etmiştir. Fakat Mu
solininin bundan daha ar, bet satır 
olan el yarısı iki bin liraya satılmıştır. 
~u!lıOftnfnfn bu ynnr -P4tfnrıfn -ttc*-
leti fethetmesi,. isimli eserinin müsvcd 
desindcn bir parçadır. 

Umumi 
Hapishane 

Vıhılma işi 17 bin lf
rnya ihale edildi 

Sultanahmet parkı karıısındaki umu 
mJ hapishane binasının yıktırılması ka· 
rarlqtnlmıı ve keyfiyet milll · emllk 
idares!nde mUtetckkil komisyonca mü
nakasaya çıkarılımJtı. Evvd.;e illn edi· 
len münakasa neticesinde müracaat 
ıcen taliplerin J!r:ım olan vasıflan haiz 
olmadıkları görülerek yenitlen ilanı 

lüzumu hasıl olmuıtu. 
Dün milli emlAk idaresinde JD°jte§ek 

kil komisyon toplanarak bu meseleyi 
yeniden tetkilı: etmiı ve hapishanenin 
yıktırılması i~ taHpler araırnda en uy· 
gun fiyat veren talibe 17 bin liraya 
ihale cdilmi;tir. 

Hapishane 120 gün içinde yıkılmıı 
'\'( enkaz kaldmtmrı olacaktır. 

idi. Beni evine davet etti. 
- Hiç çekinme, dedi. Yalnızım .. 

Kocam buıUn ur:un bir ıeyahate çıktı. 
Sık sık eve ıelirııin. Kanapeye yanyana 
oturmuıtuk. Onu kucaklamııtım. Batı 
ıöğsilme dütmilttü. Mmldanıyordu. 

- Ah bu dakikalar, diyordu. Hiç u. 
nutarruyacağım. Beni sev, beni yalnır: 
bırakma. 

Eb:-dcn kapı açıldı. Bir erkek ~Mka-
hatıı her tarafı çınlattı. 

- Kaltak .. diye haykırmııte· 
Bu, kadmın kocası idi. 
Ne oldu, nasıl oldu!. bilmiyordum. 

O tabancasını çekti, ben de çdctim. O 
ateı etti, ben de ateş ettim. 

Kendime ıeldiğim v!iıkit her ikisini 
de, crkeii de, kadını da °JQlnlar içinde, 
yere ıeıilmiı ıördüm. 

Alı kan .. kan, ölüm demektir. Göı • 
terimi onlardan ayıramadım. Erkek, 
yü.ziikoyun kapanmı~tı. Kadm uyuyor 
ıibi idi. Tekrar uyanmak istiyen bir in. 
ıxı ıibi u7u1ordu. 

KasUm Gl'ade ... ımm. ,uu. 
,,~. ~1nta ne '9P"J Ml&tfyeıUM. f 
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Resimli Dünya 

Almanya tarafından ilhak edilen. A't>U.rluryanuı merkezi V~M&ı 
M ~'hu1· Bel ooder :tarayı.. 

Otomobil ilk çıktığı zamanlar lngi liz kralı yodiKci Edoard içUt f'e.!ima.t 
gördüğünüz otomobil yapılmt~ft. Bu asırlık araba içittde 'bugün J..-ral altıMS 
Corç görülüyor. Dcdc3iKiK otomobiline bi.nmi§ olan bugün1cü }mıl, bu arabıl 

ile ~'hirtl.tı bir tllJla~ıatır. 

Y n: gelmeden evvel ~ modaları 1urzırlandt. Bu ~e bı"lha8ı!t% p'ldJ kı
yof etkrinde büyük bir "inkiMp'' olu yor, - eğer bi'*roe amr cooclinc git. 

mek hıkıldp.M. ... 
lngilterode 1ıazırlatu.ın bu yeni modellerde kadutlan" pMj clbi.!eleri uki 

MtMrlt Jmdotl.amı, Arap ııe Hind ka, dmlanttut k1yafetlerindı:m ilha~ aı. 

nuıkttıdır. Re3imde tJOldatt. :tağa Arap, Jll.Mr ve Hind ""6Mllmi gQrfllüy<rf'.. 

Ve ben onlardan hangisini öldürdüm, 
onu da lr:tmiyorum. Bildiğim bir ıey 
varsa yUrulçoyun yl'll:an erkekle uyu • 
yan kadını hiç unutamadım, onlar gö • 
r:ümUn önünden bir an citmediler .. ne
reye 1-keam kan 1öril7erd\U11. 

difi bir huıur isinde yatağına ur:anrmı 
brreiktım. 

Bir ay •enra bir daha uğradım. 
- On be§ gün evvel buradan tqm. 

dılar •• 
CtYıbmı aldma. 

•lllt .. -- ..... ''"' > ..... • .alllt ..... Wllt.ı. 
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AS R 1 N 
COCUKLARI 

\'azan: 

Feı en\ Körmendı l BiRAZ 
ŞAKA 

'~~~-
1 Japonlar nasll 

' evlenirler ? 
Çevırcn: 

Vahdet Gil te'dn · 

74 

-u- Kız ve erkeğin fi.<ri ekseriyetle 
SAF HAYAT 

. ' · ehnmaz 
O gün yağmur yağ.dıktan sonra ak· 

ıam soğuk oldu. Gök yUzUnde bir tek 
leke yoktu, binlerce yıld:z, göz kırpıf· 
tırarak, gök yüzünden yere bakıyordu. 

Gyö:gy, hiçbir ıey söylemeden oda· 
ama çekildi. O gün öğleden ıonra da 
pek az konuşmuştu. Öteki ikisi de pek 
f;.zla korıuşmak arzusunu duvır. r 

dı. Şimdi Paula da bir tek lAkı;dı et· 
rr.iyordu~ Sabahki hadiseden sonra bir· 
birlerini yalnız göremem'şlerdi. 

Paula: .. Bahseder mi bana acaba? 
ciiye d:iı;-:.inüvordu. Bir §ey OJöyliyecek 
mi bana acaba?,. ve, endiıe ile, Györ· 
gy o hadiseden bahsetsin diye bekle
yo .. du. Belki. öteki odadan :fuyulmasrn 
diye yavaş senle konuşacaktı, belki Kla. 
nıdan öfkeli öfkeli bahsedecekti, belki 
onu çekiştirecektl, belki de .. bütün o 
olup bitenlerin asıl ne olduğunu ve 
ni~:n lSyle olduğunu ı8yliyecekti. 

Fakat György hlill ausuvordu. İkisi j 

de yataklanna yatmışlardı, Jimbayı 

cö"ldUrmilş1crdi ama, György yine h'; 
tir şey a8ylem::di. 

Pauta bu aükOttan korkuyor: "Da· 
h« ne kııdar susa-:ak? diye düşünliyor· 
du. Yoksa artık hiç konu~mayacak mr? 
Yoksa bana artık ne bundan, ne barka 
~evden hiç ba!'ısetmiyecek mi? .. Kendi· 
sine sesleneyim m: acııba? Ortada bir 
§t'Y vok, 'babam,. bir~ey a5vlemiyct.:e
ğim diyeyim ...ı lt\...:ba ken:;füıine? .. ,. 

Gvörgy karanlıkta yerinden ktmılda· 
dı derin bir nefes aldı ve iki yanrna 
cöndU durdu. Öteki odadan birtzkrm 
ayıık s·sl:ri ,..etiyordu Klara bir a~ağı. 
bir yukarı dola~ıyordu. Ayak ıeskri • 
oMu:Yu gibi i~it!J'yordu: bet adım ıtt
ycır, duruyor, beş adım atıyor duruyor, 
he~ adım. atıyor, duruyor ve bu ıefer 
ld durması uzun e!irUyor. 'S.,nrı bfr 
undalye çekiliyor, b!r şeyin dilımnin
cien hasıl olan harf bir ıeı: masanın 
o~c:ine kı\/;t koydu, o buruşan mek· 
tÜ!> VC"rine babalınnı yeni bir mektllp 
yuacak. 

Ciyörzy yine bir taraftan bft tarafa 
dönüp derin nefeı ahvor. Öteki odada 
sandalye çekiliyor ... Ktara sandalyeye 
oturdu, arkasına dayanıyor.. babama 
ne yazacağım düşUnilyor. O hadiseden 
ta~setm'yecek mi acabıt? Ağabeyime 

tCJkat attı. Bu akşam göt kenımnda do· 
Jaşırken h!Ja beş parmıığın izleri görü
nilyordu yanağında. Acımıştır tabii. 
byle hızlı vurdu ki 1 Biz tokat atmay?.:: 
t.iç. Annem bize hiç tokat atmıı de· 
~ildir. Yalnız, mektepte tokat vır: ıma 
orası başka: kendi aramızda dövüta· 
tüz. Fakat Ciy8rı-v mektepte b=te to
lrat yememiştir. Bur.tin bile toka.dl' 
tarşı tokat atm'ldı. Kızlara ttıkıtt atıl· 

mu.. Eva da ı8ylerdl bunu hana .. ,, 
Birdenbire bütiln vi'•.:udunda bir ha· 

raret duyuvor. Gv8rıır derin bir nefe9 
alıyor, yer'nden kımıldanıyor, alt1nc'a 
karyola gıcırdıyor. Öteki od!c!a .-J~k
trik dUğmes1nin ıesl iş!tiliynr. Pı .. h 

Klara babalanna b!r§ey yazmayacak 
ıuı idi? Ço;:uk en nihayet uyuya kal· 
eh. 

Babaları Gastcin'den mı:.ntuaman gön 
derdiği mektüplerde ardı arası keaiJ. 
milen yağ:nuılardan tikiyet .:d:yordu. 
t-ler mektüpte, hatta muayyen u~n
lı..rdakilerden har!ç olmak üzere gön· 
m.rd:ği mektüplerdc bile, tekrar on:ara 
ravuşmayı ne kadar istediğ'ni ıöylil • 
}'Ordu. Kaplrcalarm çok faydasını gör
ai.: ğünü yazıyordu. Mütcmadh·en yaf
mur yağmasına rağmen oralan hari
«uıS.de güzelmit-
Yalnız, bundan sonraki yazhrdan birini 

çucuklarile beraber, dağlarl'a geçirmek 
iıtediğ'ni <Je söylüyordu. Çünkil, Pc
töfi her ne kadar Kırpat onnanlannı 

atvmezse de, onun için en yaP:'lıcak 
yer dağlardı, çc•.;uklarının dı dalı •ev
n:elerini istiyordu. Hakikaten, birçok 
kiti ovaları ve ıu kenarım tercih 
e<lerdi. 

(Devamı oar) 

.ıraıcı - Kırk yqma kadar paraaız ve 
bedbaht yaş&yaeaksınız • 

- Sonra! .. 
J'alcı - Sonra bu hayata alı§DUI ola-

cakamıs!. 

GÖZ KIRP~IAK 

- Gaz kırpmak, o kadnr kısa mfiddel lce
rlsinde nıümkünılilr, ki! HatıA bir an, bir 
snniycclk ~orcrt Hele bir tccriibe eli 

Kılıbık kocn, hu tecrübeye )nnnşm:ıdı: 
- V:ızgeç, nzizim, \'azgcç! Karım görü

,·erlr de, kime göz kırı>tıAımı lnhkık için 
beni bülfin bir gün, hir Rt'~e ıılı;nya teker. 
<iöı kırpmak. sonra bl>yle uzun ram:ın dn 
ıı:fırehllir. Neme luzım, ben tecrübesiz inan. 
dım ıııınal _,,_ 

- l\lolo'ilkletJe yaptıltım ıon f(ezlntlde, 
yolda birdcnlıire şidılelll ııurelte b::ışım olt
rıctı. Yapacak başka bir şey yoktu, bir ec. 

SABAH İLAHESiNiN IS~Iİ 

Muallim, talebcıılnc soruyor: 
- Söyle bakalım, Frllı, aabab lltıheslnln 

ı,mı nedir7 
Çocuk, •6>•1e cevap veriyor: 
- Bizim sabah 116heınlı )'Ok; onun lşfnl 

'ıizde aaatlıt çıngıralı görüyor! Yahut ho:o 
• ....,_... •oil 

Hcykt·ller mlbeslnrle yanıın çıkmış, ıı 

rai)'ccıler koşup gelmı,ıer; heykellerin 
bulunılultu aıılona ılrilince, biri, dllerine 
ııeslenl)•or: 

- Ciu'\tnv, evveli kadınlarla çocukları 
kurtarmak icap etUlinl unutma! 

..... Bir sirlc tfi.rekllSrilniln tııına borcu 
vardı. ·ve.rmeıli, ben de onun filini hac
reıtirdirn. ,Fil, başka ne işime yarıyahillr" 
l>oAnısu, duş işini mDkemmeJ haşıırıyorl 

P~ı,.,. • Bavarlua 

ıoo MARK 

BiR İDDİA 

Pnl, ha"tahanede n)·ılınca, elrııfına şaş
kın taşkın bakındı ve ne olduğunu araştır
ılı: 

- Ne oldu bana 7 Neredeyim f 
- Deh,elli suretle içmiştin; sarhoşlukla 

tılr iddiaya Rir.iıtlnl 
Eğlenti arkada,ı Hutıu böyle deyince, fU 

·mal kn~ı~ında kaldı: 
- Ne Ribi bir iddiaya7 
- Gftya pencereden 11llayıp ta )'ere düş-

meyeceline, bilı'ıkiıı hnnda uı;nrak, t\•ln et
rafını uça uça doJa,acııRınn lı. 'ııia girdini 

- E, niçin pencereden alJanıama mani 
->lnıoıJ ın 7 

- Nac;ıl mani oJ:ıblllrıllm? Ru IAkrlirdc 
l>ahsı ben kayberlecektim. t;OnkD ben de 
100 mark Ozerine aksine bahse ıırmı, bu
lunuyordum 1 

--0..-

DllıE BENDEN NE DfJ,ERS1N 
Karnı acıkan bir serseri yolun lhtDnde a

tılmış eski bir IAmba buluyor. l.dmhayJ e
line alıp temiıleyor; lenılıler lemizleıneı dc 
bir muciıc; bir hayale! görünfiyor ve ıonı
yor: 

- Dile henden ne dilersin! 
Serseri, deh$etli bir korkuya kapılıyor. 

'.\ek eliyor: 

Jat>onyada lhtiyarlam~ bekô.r erkek
lere tesadüf edilme1.. Erkekler umu
ntiyeUe pek genç yaşlannda evlenirler; 
bunun için de doğan Güneıı lmparatorlu
ğ:unım nüfusu miltemadiyen artmakta -
dır. 

. Japonyada evlenmek ba§hca bir aile 
meselesidir. Hllldmıetin müdahaJeaJ hls
edllmlyecek derecede ehernmlyet&lzdir. 

• Yalnız bir erkek Ue btr kadmm blrleetl- ı 
ğinl lr&yrt ve taadlk etmeğe mUnh&mr 
~lrr. NUdh merasimini ecdattan kaim& 
ananevi Adetler tepll eder. MA.bet için
de dlnl Ayin yaptlmuı zaruri değildir. 
Mamart llôn zamanlarda nlkAhlarm ml
betlerde yapılmıı.sı bir moda htlk.mUne 
g1rmıiUr. 

EvlAtlanm daha genç yaşta iken ev
l~ndlrm!'!k an& bab& için en mUhim vazi
fe sayılır. Ekseriyetle ~nn fikri 
alınmadan evlenme karan verilir. TabU 
evl~neceklerin de fikri blrgün eonılacalr
tır. Fakat ana ve babasmm teklif etUğl 
bir kocayı almaktan imtina eden bir kı
za tcsad~ edilmeal hemen de lmkAn-

' 
sızdır. 

tzDIV AÇ TEKLtFt NASIL OLUR 
hdivaç tcklüi aleliımum bir vasıta ile 

olur. Bu vasıtaya japonca "nakoda,, der
lt>r. B'u ad:ım y& ikt tarafın dostu, yahut 
da hısır.ıı bulunur. İzdivaç pazarbğmr ya
pan hOr kim ise sonra yeni EVlilf'rin snğ
dıçı da o olur. Yeni e\•liler arasrnda lhtl
.lAflar ve kan koca kavgalarına ııebebl-

yet veren meseleler ancak "nokodo., ya 
emniyet edilip ıöyleneblllr. Eğer {§ter 
feona gider de kart kocanın ayrılmasma 
kadar dayanırsa boşanın& eartlarmm ta
yininde bunlann bUyUlı rolleri vardır: ~'v

llllk ha;.l,..tmda ''nak06o,, nun vazifesi c:ok 
mühimdir. Eğ~r aklı bıişırida ve hisli' bir 
adam tı.e karı kocaya bilyUk hlzmeller 

edebilir. 

EvlE'necekter umumiyetle blrlblrlerinl 
tarum:ız!ar ... Mia.1., ve "Yulno,, dan evvel 
en urak bir mUnasebetleri bulunmasma 

ftt'dkmemln ~hcblnl mnıur ııı>rünüı; an
cak kalık olnrak ne bterliltinizl ve siyah mı 
yoba.:hcyaz hlrıı)'ı mı tercih etıiltinizi söy
lemediltlnir.rlen .• hu cihetleri "ormak için 
lekrar buraJan seı;nıt'nizi .bekledim del 

-n--
SEYAHATE çıınnş 

Ahh:ıhı Millleri z.lrıırcte J;iılen adam, onu 
c\ ılc hııl:ımııclı. lllzmctçl, seynhnle çıktığını 
ıınlııth. 

- Söyle bir f'tırça . g5nül eğlendirmek 
mAksııılirle, ı1cğil'ml' 

- JJayır, luırısiyle 'blrlıkte ı.eyahate çık

tı! 

-~-

nın AŞtN A J,JK 

- Doktor, sir. vaktile de bir kere beni le~ 
rl::ıvl etmişlinızl 

- Evet, ı1crh:ıl ıınl:ııtıml 

- N~oııl, o knıiıır 5ene sonrn7 Nereıten ta-
nıdınız? 

Safra keııenlz hana pek a,ina g~rfil1· 

dil! Vlkfl)r, bOro)'a eanı 11kılm1ş bir haldl' 
:tendi ken1ine: "Kları yattı. llmbayt Reldl. 

eöndilrdil, diyor ve bııtun v<lcu.ıunda - Ne nr7 Bugün neden böyle suratın 
-Katıkla bir dilim ekmek ve bir kadeh • , 

l>lra 1 

_,,_ 
; 1 

TJ\~TDTJ{ ntn KADl:V 
l;iraz evvelki harareti hissedivor. To'·a· nsıU 
dı karıı tokat atmadı ama, Khravı ap- - Cirldl oıebebl Yar bu halimin! 
til. kendine doğru çekti öptil 1 Ne k:ı- - Neılir7 
dar kuvvetli k'mbilir I Khra eFn.~en - Dün Rece bir Jokantarla ıarıwna ıon 

- Peki; dilcRln yerine gelecek! 
Fakat hlr dnha ne kenı1İ5İ görOnDyor, ne 

de 5Cr<ıerinln dileğini yerine Jelirlyorl • 
Aroflan birkaç ~ne Jeçiyor. Serseri, Re

ne a)·nl yerden Jeçerken, vaktile orada o
lan macerayı hntırlıyor. Derken hııynlet, 
ikinci dem ol:ırnk gi\rllnllp, şöyle eliyor: 

- htedlAlnlz şe)·Jerl size temin etmekte 

. 
- Su ka~ulıı oturan kadını lanıfor mu-

sunuz? ' 
- Nasıl lnnınııım? Ewahı kıırımın e1've

hı .. ~emslyec;I kız.ımın şeınsi)·esi.. ınpktısı 
bnlılızımın ışnpknsı .. 

- Ya çf'hrrsi? 
- A,ı:ımızın surnlıl 

urtulamıvor, kıpırdavamıyordu bile.. rnarklık lılr b::ınknot Terrllrn. Garson. tam 
miltemadiyen 8ptU. en nihayet ben ~İt· ı ~aranın fü;IOne Terf'l'eiU 1'1rada.~ .. - Ne ta. 
tim kollarına yap•ıtım. (Burada Pau1ı lıh1'1ıllk - blrılcnhlre uyandım 1 

yine bUyUk bir korku içine dl'ttU.) ı·i--------------------------------~---------.J;.~ 
tı:ttum ko1hnnr K1ari'!nın vücudundan M:zıı kll i "' '·- '1 • ı • mmı. " nttMı·r:.ada ikinci 1:arşılafm .. am pazar gilna yapılm~ ve Be i1:ta.~lı1ctr Mııhafızgiıcflna. 7 _ o y~ ... 
11ym'.hm 1 Şimdi benlen Lonuşmuyor. ı.. d DA• d B kt M • m"'!i.er ı. ".~ ım. e e~ı . a., • uhcı/1zgUcü ta7::ımları aalu:ıya Çt7ı...,,ı,adan evvel ve Alt.~tırııycla ycnü:lmı yapıl11lG3ına 
~ünkil bana kTZdı. K1arı 1le bir oldum 7ı z l'·-' z b ;:ırar vcrı cıı t Mn;u. ınMının teme?atma mcrMimi görülmel.:tcdir. ln§a!lt 8a b•n zamnıı<l.a bitcccT;t:r. · • 
diye 1 Arkasından ko11arrnı tuttum çek· "T" 

tim diyet yeğit adam insanın karırs·n· 
dnn hü:um ederi (C:mnastik mu:ılli

n.isinin söylediklerini tekrar i$İtir ribl 
oluyordu.) Halbuki ben ırkımndan 

hücum ettim!.. Ben de ktivvetliyim ! .. 
B.ın:ı kızdı, belki de artık hiç konuıma· 
yacak benlen! .. ,. 

Biltün bu d::~ünce!er zihninden kar
tnakan§•k geç°j'ordu. G;·örgy'iln kar
psmda büy::k bir -.:esaretle, aldrnı etme 
den duran Klarayı düşün:Jyordu; ı.
ht yiyen György'ü dü§ilnilyordu; ba
bıısmı dDt(lnDyordu. Babaa bunJan ,,.......... ı 

imkan yoktur. "Miai,, biribirlerine -:; 
terllmesi ''Yulno., da hediyelerin ıea .. 
demektir ltl bizim nl.şanıannıaınıza ~e, 
deldir. tık tesadüf . ı. dilnürün eviJI Sd 
yahut başka bir dost evinde yapı.llt· er 
suretle iki gell!i biribirinf görmllı ve 'I ut• 
Uğeri hakkında bir fikir eciiıUIÜI ol 4' 
Sazan bu ilk tesadüfte kon~ 
Wıı verilebilir. Eğer iki tarafm IJl~ 
n mUsalt ıekllde olursa beuıell er 
yolu tutulur. Yoksa dUğUn baok& bit 
kek ve;.•ahut kıs buluncaya kadar ,edl' 
lerin evlenmesini tehir eder. .,.-

Orta talıakaya menııup o~ .. h.,C 
smda Uk tanışmak blr tiyatroda ve1-- .. 
bir tenezztlhte olablllr. Çok aplt tabi .. 
kaya mensup otaıılar arumda evleJI .. 
mek bir gömlek değiştirmek kadat .,o 
laydır. ,,,.. 

tık tanıpna'kta blrlblrlnf beğenip~ 
lenr.:ıek yolunu tutmağa karar ve ~Jel 
anda bedJyeler gönderilir. Bu bedb 

11 
.. 

elblııf', lııleınmlş kumqlar, eDteler, IO eı1f 
cevher113r, bir sanat eseri ve 111 • .ı.b~,. 
yiyecek vesaire gibf geyler olabD.it· ~ 
diyelerin teatisi lkf aile arasında bit ...,. • • f P""" 
teıkil eder. Jarıonlann bozınaktaJI .,o 
Ue çP.kindiklori reaınl nişanları ifl6 
suretle yapılmı, olur. tıf" 

Bundan sonra lki nl~nlr, dıunadJrl 
8 

.. 

basının onlara yapılacak bUyUk zl>,.! ~ 
Un günlln tayin ederler. Bugün ycııl tJ' 
lenecck Japonlar i~ln en uğurlu bft' ,. 

• aJll 
sayılır. Nl~anlıslyle tuz ·ikindi zaftl .ıııs'" 
vinden çıkar. Japonyada mateJll bıt" 

ti aayılruı beyu bir elbise gtytnınif et 
lıinur. ÇUnkil kızlan ailem için ~ 
ml!atUr ! Gt1nç kız evden çıkar tr 
evin ıier tarafı tamamlyle sUprUl~ 
~enir, basan da bir evden lSIO ,ıd 
~ptıfdan ~bl kııpı önUnrle b0·-0• ~ 
j:~kıl?f. Bu arada ıelin "nakodo,, ~ .. .ot 
madm refakatinde ,yeni 1JıcaDSetP"°" · 
gider. . : 

IXS EGLENCESİ 
' 

,&raya gelir gelmez tıstUndetl ~ 
elbiseyi çıkanp damadın bedi.Ye t ,ı 
atger bir elbiseyi giyinir. O .a)i,; 
gencin bfrleımeainl tes'it eden ısse ,.O .. 
me başlanrr. Bu merasime "San • 1; 
ku • do., yani 3X3==9 derler ve tf>'/ 
hesap ederler: et 

Hizmetki.rlar mubtelü büyilklllkte etol' 
kupaya prap veyahut pirinç bir8'1 ı; 
dururlar. Bu dakikada artık kA11 ~ 
olan nişanlılardan her biri üç ıcu P" 
ne; dora içerler. Bu içmek ducJakl&l" ~ 
palara yaklaştınp birer yudu.Jll ~ ,r 
tan ibarettir. llk içen gelindir. çoıık ,J
lin· daveW 11ayılıyor. Bundan eond,e# 
raYlı otururlar; fakat o dakikad• ~ 
ortadan kaybolur; odasına çekilit· ~ 
den' getirdiği elblsel'i giyip tekraı'" tJI 
kUr., Ayni zamanda damat da baG 

odada clbleelorinl değişip gelir· ur O' 
Y.ı:!meltten sonra yeni evliler d~tJll"l '" 

kansı tarafından gelin odasına g , 61' • k1J 
11\r. Burada tekrar san • sa • , 
3X~::;9 merasimi yapılır. del• -"'1 

. .Y~nl gelinle güveyi .>ine Qçer C• iJ)rt 1-f 
nı; kupadan içerler fakat bu de ,.., 

çe~ erkektir. ÇilnkU e\in bll)~ c1e;' 
aabfbl odur. Galin ise artık d:ıV~e~ 
&ile f'!radından maduttur. 1311 ıpeıt~ 
esnaısmda gelinin b~mda be)'SS ~t 
bir lSrtU bulunur. Bu örlU tadiıı blt ti ' 
vef kt:ıkıın,.lığm bulunmadığın" •'<:' 

1 

'" rtUY8 .ı 
mfdlr. Japon llsıuımda bu 5 ,.şd' r 
nö - kukuıd,. derler ki mana!l 
k!ln boynuz örtUsU demektir. ce f" 

•• n nd ge _ .... 
Yeni gf'lln gUveyl iki l!t~n ııııe ~ 

payatnız lmhrlnr; bnlayı seyah~l ,eİııJI' 
mazlar. tkt gUn sonra ilk e-rl r 
aııe~lnt ziyaret ederler. geıtııf" ,J-

Bu gUne "Satonkacri., yani eııııcte 
vine doı:t-u g{J'lU denilir. IJUl<ıı.r: o , 
!Jıbm tcra cdilctifi o giln bildiri ~ f,I' 
den sonra da kadın ko~rnın ~ 
şrr. bUtıınJI'; P" 

Bir allenln erkek çocu~hstsıl1'dt· ._İl/) 
T:ınon'ar l~ln hl\vUk bir talı ltP d•"",...,. 
lt&t blSvle bir ıdle bir d,.mat a ... ~~ ..11 

. ,,,..1\1" ... 
~ flt)''tl"t.,t veffbf'lr: a il ~ 
lur. 'Ru ınıı-,.tl• .T---.. nlar pe 

,ıç1.p ~_..,~ıar. 



rdinde okumak ha.'" 
.vesi çok fazla 

hır Halkevin:n açılmasını 
<a . bekliyor 
~~ ~ıusı ınuhabirimiz.den) - ne halde olduğunu anlattnağ:ı k1fi.:'.'lir. 

•ı•ı ·1· ' vı ayetin hemen her İlk okullar hemen tamamilıe dolmu§· 
i liıni] olmak üzere devam tur. O derc.•.:edeki mevcut olanların 

'r~ına~tachr. Eski ile yeni 938-939 cers yılı ihtiyacını karşılayama 
ftyıi' ~ılhassa Mardinde cum yacakları sanılıyor. Çocukta ve velide 
~ttt ~ı Pek açıkça is bat ede· c. kuma ve okutma hevesi · ıayam mem-

\ tdır. nuniyet bir derecededir. 
-Çı}lbı 
)\ir ! olan orta okulun mev- Halkevi, ülkü yolunda çalışmalarına 

1 lb u ~§ını§tır. Kıymetli ma- cf:vam etmektedir. Bu kültür ocağı 
tiıı tahırn Bilginin çahşmala- ısin kıymetli vali bay Fehmi Vuralın 
~ ÇoJt kıymetli bir ilim v:? himmetile hakikaten nııhteşem ve aza-' :~si haline gc1m :ş bulunan metli bir bina kurulmaktadır. 

0•terilen rağbet her yıl İnşaatı nisai" zarfrnc:IJi tamamlanacak 
dır. 937 ha:r:iranmda yal- olan bu güzel eser sosyal kalkınma 

. 'llt 
ırııı vatandaşın mezuni- üzerinde çok müessir ofat.:ak. vilayet 

\~ :'trıa İ§tirak etmi§ bu1un- ktiltiir hareketleri yeni bir hız ve can-
!lardaki maarif sevgisinin l:hk bulacaktır. -

Erzi n 
'"su dört bine gakiaşan Erzini 
teşkilatlı bir nahiye merkezi 

(!illa 
yapmak Lazım 

t"ııe tıai muhabirimiroen) -
r~İlı '\P\>c~ kurulduğu rivayet 

fı~i~;1;e.d_ 923 ~e muta.-
'tııe c~kılata dahıl edilmiı 
•·ı., ton ..... ı· , . b .,."IOl ... ıva meuezı Osma-
~ lııt.,tırıırıuıtur. Nahiyeye bağ 
~ Ctıt J 
\ t tdiı 0 up dokuzu muhtar 
\.. ~ttc:ektedir. Köylerde te
l·~. de posta, telgraf §ebe-

~ ... 
>tarı VAZiYETi ÇOK 
COztLDIR 

~İ~ı.._ 
ha -.ıımr, Amanos dağlan 

...... n llayarak İı;kenderun 
ı...~ı er· d 

~--dudu ın en Ceyhamn yu-
-~ b na kadar devam et-
~ ~:ı iıe yine Ceyhanın 

. ~ !at e kadar uzanmakta· 
li ltan Arnanos dağla,rt ve 

t ~t~ rıahiyesi, gimalen 
~ ~ i,:1ıun Gökcere köyü ve 

' ' ~;Yonu, guben Ceyha· 
11h~ 1/lttile İskenderun kör 
ttıı.:T0ttyoJnn Kuzuculu kö

~ """' lt, 
fıtaı . 
~ı, \ilıiJe • .. . 
~4 l\lel\ sı uzerınd~ Amanos 
'it t Olotri~tk ve şimal cihetlc-
~~<lağ kaplamıştır. Şarktaki 

• t i1'ti~ Yahut Keld2ğ tepesi 
~- l'ot' i geçer. Büyük nehir 
"ti\• •t d \ 1tt t e 14 k:Jometre tu-
~ıt ~' 'dar uzanan bir sahil 
~ 0va üzerine tesadüf 
llıttte "~ istasyon ı.:ivatında. 
1' 1a.ı;~ •da · ı letj ~~ re&ı olup skender 

lt~~t ıu uğrayan f sus şehri 
)>.~ !ıı ~t ~emerleri mevcuttur. 

.. ~ telbe:ız kenannda iskelesi 
~ ~, tarafından vaktile 
~llıı ~ l:ınanı ve çayı var
Çı~/ liüseyinin Burnaz 

~ ~il~r b:.ı Çly tahminen dört 
~L~~~.· ~zanınakta ve İsken
'~ .. dök· "'1- bı.ı Ulrnekte olup bir 
ı-, 1'-ı, .. •~le getirmiş ve çay 
~ sar;tti.ılmil§tür. 
~~ ~. l(~tnanos dağları üze

t t. l\r. t.
1
.raoluk, bağları a-ık 

l '1' ~. . . 

Çat güze! bir 
kasaba haline 

gelecek 
Besni (Hususi muhabirimizden) 

Eski bir derebeylik merkezi ve aalıut 

idaraıin ihmal ve likaydiainin kurba
ru: oLan Bensi kaza merkezinin bir kilo 
metro g!malinde yepyeni bir tehir yük 
sel111etktedir. Çat adını ta§ıyan bu mev 
ki dQsen emsalsiz güzellikler ta§ımalc
tad?r. Hava ve ıuyu gayet hOf, manza
r.i!II ~eai "ki.c:idir. BU_.. ç..t ~ 
ki ormana gömülmilı gözükür. 

Halbuki Besni pis sulu bir dere ke
narında ve harap kalesinin etrafmda 
kuruhm.ıştur. Arazisi pek annlr olan 
kasaba her türlü sıhhat prtla:mda.n 
mahrumdur. Ne içilecek bir suyu, ne 
de tE:nıcffUs edilecek havası vardır. 

Değil sokaklar, umumi caddeler bile 
p!slik içindedir. Harap ve bakımsız 
blr köy manzarası taşır. 

Bu harabiyetin ve toprak yığınının 
;yanı başında ı.:umhuriyetin güzel eseri 
: Çat her gün biraz daha bilzelleşmek
tedir. İlçebay Nesip Araratın 3-4 sene-
1dir devam eden kıymetli mesaisi yeni 
ltasaöanın b!rçok ihtiyaçlarını gider
ı r.i§tir. Resmi mebaniden çoğu kurut
n nı~. gölb:aıı istasyon yolu fOSe halin
d<t in~ edilmİ§, dokuz odalı güzel bir 
ot tl tesis olunmu,tur. Şehir y~ ve cad 
oe~ri üzerinde faaliyet devam etmek
tcc ~r. 

Hialcn Besni de kalmıı olan ı:.esmi 
dai~elerin Çata nakli devam etmekte
dir. Y:ne değerli ve takdirt §ayan 
ka:mıakam bay Nesip Araratın him-

.' mcıt:.ıe bu iJ 938 senesi zarfında tamam 
laıtınış oJacakbr. 

Xöıyler bıirlirlerinc hep otomobil yol-
1ar1le. bağlanıın1tır. Fıstıkçılığın ihyası 

· ve ü,ıillmlerin fenni surette kurutulma
ı;ı lıetsusunda da azami gayreti göste· 
rilmııı kte, bu gavretler neticesi Besni 

. n:n n..:tısadiyatı daima inkişaf eylemek
tedir . 

Kilis 
Halkta tasarruf 

f ikri gittikçe 
kuvvetleniyor 
Kills (Hususi muhabirimizden) -

Kllis ticaretinin belkemiğini zeytin ve 
üzüm tzşkil etmektedir. Bereketli yıllar 
da nd milyon kilo zeytinyağ ve yanm 
milyon kilo sabun ihraç edilir. Mevcut 
beş sbun imalathanesi mütemadi sa
rette çalışır. 

Üriilm de böyledir. Gaziantep rakı 
tabrik<1Bı ü11:im ihtiyacının yarıdan 

fazlasu~ı; Kilisten temin eder. Bu iki 
kıymetli mahsul kasabiya milyonlan 
bulan hir servet getirir. Geçen sene her 
iki ma'hsul rekoltesi pek düşüktü. Bu 

yıl ün ıitler sevin'.: vericidir. Herhalde 
~eçen yıhn bereketsizliğinin telafi edi
l~cği umuluyor. 

U~ncü ihraç maddesi fıstıktır. Ka
~da. ·Antep ve Nizip toprcıklannda ye
tl~esı miktarda fıstık elde edilmezse 
de alınan mahsul gehre mühim sayıla
cak bir para bırakır. 

Kilis iktrsadiyatı üzerinde menfi rol 
·C•yrtayan kaçakçılığın önü alınmak 
üzeıredir. Kafile kaçakçıhğınm hemen 
tamamile önüne geçilmit bulunuyor. 

KiEsin Halebe yakın olması itibarile 
wziyetten istifade eden bir kısım arka 

1 kaçakçılar yakalanmaktadır. 

• Milli iktısat ve tasarruf fikirleri bu-
111da çok köklüdilr. Ecnebi malına kim 
~ rağbet etmemekte ve yerli emtia 
ooklukla satılmaktadır. Bunda milli ik
~ sat ve tasarruf cemiyetinin bura §U· 

besinin oynadığı rol çok mühimdir. 
Sık sık konferanslar tertip edilerek 
h~lktaki mllli iktısat ve tasarruf emel
leri eaala.ştırılmaktadır. 

i -··-........... - .... - ... - ............... -
1 Çank1r1da 
~ A lMlUrk namına 
i g Uzel bir anıt 
i yapıla~ak 
1 l Çankrn (Hususi muhabirimizden) 
ı - Yalanda Çankınhlar iki bUyük 
i anıta kavll§ata.klar. Bunlardan biri l 923' senesi 21 ağustosunda Çankın-
1 ya 'gelerek Çankmhlan neşe ve se
l vinç içtne boğan büyük Ön.der Ata
İ ta1 kün Çanltmya geldikleri günün 
1 1el:efine yapılan büyük Atatürk anı
f tıdır. 
İ Diğeri Çankırıyı tahmini 800 sene 
1 ewel Ruınlardan alan Danişmend Ga· 
i ziuin toırunu Karatekin beyin bugün 
i ' Çankm kalesindeki türbesinin tami-1 · q '9IC bu kahraman zata dikilecek 
f ~ olan ikinci bir anıttır ki §imdiye ka
l dar bu zata ait hiçbir kitap yazılma
İ lnlftır. Yalnıı: viUlyet gazetesinde 
j barı yaz:ılar çikmııtır. Bu sefer Gi
i n:sun aaylavı Çankrıh sayın bay 
i Ahmet Talat Onayın teıvikile muha 
: ' birimiz genç şair bay Şükrü E'<iip • 

Dodurel ile Türk dili kurumu ön 
ackr~cri A. Dehri Dilıin beraber 
çalll§arak (Karatekin bey) adlı bir 
manzum p(yes meydana getirm:§ler
dir. ~ında basılacak olan bu eser 

ı · bü;~:ik kahramanın ikinci bir abidesi 

1 .olacaktır. 

U ·Bütün Ç-enkırılılar bu haberi ahn-
1 •.:a neşe içir..de kalmışlardır. Bu iki 
! 'büyük anıtın tamirine ve yapılma-oqb... 'l\ı1 • :ıru sıcak, suları ki· 

\.~ıi ıYlc . 
.,, . ~ &ıt c ıse de ratiptir. 
il\,.. 1>t lrı,. ~ nuntaka!ına d:ı-

'ltc ;;: ıtC • ,. ~le zı denizden anrak' 
t ttı ti\~ 'l"\j ''ktcd'r. Amancs da~ 

~tt zg~l . "' 
t-larrrı arıle thkcndcrun 

: ıı na diin lmşlanmıJtır. 

.- ---- -~ 

'l ~tr~tı a maruzdur. 
h tlıl\ tıa.hiy . . .. 
~So . \>c 

21 
csının nufusu 

i\d; k<li~. llu 3.8 zi erkek olm:ık 

~~Q ~ ttı.a ~
1ktar köyl::ril:: bir 

~ • \>l} 
lttı Oıtıct 2 eder. Safoı me-

'--1 ı re rıı b'-- . /s ki . ~ra :Jddır. Kılo 1 
ı. •tt §ı 1sabct eylemek-

;~,%~1tlcr· 
)iı~ \>c 1ct 1 hcınen hiç yok -
~~ • S ti g: 'kaçırma vakaları 

ile le Çrnez. Alınan ted
ll.1. trcst 
~ e ve ipekli men-

tlın da .. .. . onune geçıl- • 

jl(S TüRk GAZETECi 
f'!O. 63 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Yıldızlar birbirlerini 
1 

nasıl kıskandırır ? 

Mt.D~rıe uz11n sacın da 

Bu yUz yirmi bin dolar tesis yani 
yerleşme parasıdır. Ondan sonra ya
şama masrafı gelir. Evinizde birçok 
hizmetçiler bulunacaktır. Amerikanın 
orta halli ,hiçbir ailesi hizmetçi tu~ 
mağt aklından bile geçiremez. Çünktl 
bir hizmetçi en aşağı 200 liraya mal 
olur. 

Halbuki Holivudda yıldızlar b irbir
lerini kıskanclJrmak için hizmetçilerin 
adedini artırırlar. Yıldız X .• in bir şo
förü, bir aşçJsı, bir bahçivanı iki ka
dın hizmetçisi varsa yıldız mutlaka 
ondan fazla olarak bir de Butler ''ket. 
huda,, tutar. Ve böylece birbirlerinin 
keSelerini adeta kemirirler ve yannı, 
söneceklcri zamanı dll§Ünmezler. Ka,. 

dm yıldızlar içiıide iatik~ c;t~ 
..._. blir.lki u.ıı. a .. , ... ,. 
"cimri,. lAkabı takılmıştır. 

Douglas Fairbanks, Jean Cravford
la evli iken kendilerine Holivudun en 
bahtiyar çifti denilirdi. Debdebelfri 
tantanaları yerinde idi. Bol bol bera
ber görünürlar ve da.iına. ba.şba.şa ve
rip sevişirlerdi. Bu onların bahtiyar 
lıklarından .ziyade, kendilerini ıztıraba 
düşüreC.:?k dedikodulara meydan ver
mek istememeler.inden ileri geliyordu. 
Ancak bu suretle çirkin şayialarID 
önüne geçiyorlardı. 

Holivudda zaten her şey gösteriş, 
- Make Bel.eve. den inandınştır. Ax
tistıer, bizden başka. türlü mahlUklar 
olmadığı halde onlar halka be.şka. tür
lü gösterilir. 

Bir dişi artistin kocası olmak başlı 
başına bir reklamdır. Bütün kadm ar
tistler isimsiz ve §(ihretsiz bir koca 
almaktan çekinirler. Artistlerin isme 
olan hevesini bilen birçok Avrupa 
kontlan ve markileri Kafkas ve Rus 
prensleri Holivudda yıldız yakalama
ğa gelirler. Fakat parasız olduktan 
takdirde pek muvaffak otamazlar •. 
ÇUnkü adamın yıldıza değil onun pa
rasına ve şöhretine aşık olduğu hemen 
her tarafta yayılır. Yıldızlar bu şayia-
1:ırdan çok çekinirler. 

Erkek artistlerin sevdikleri tanın
mamış. isimsiz, orta halli kadmlarla 
evlendikleri vakidir . 
Holivıuld.a Bir Reklam Vasıtası Daha 

Bu evlenmeler ve boşanmalar ayni 
zamanda sinemalar için birer reklam 
vasıtasıdır. İlancılık işinde "havadis, 
ilanlarının,, mühim bir mevkii vardır. 
Reklama avuç dolusu para verenler, 
g:ıUtclerdc beda\•a basılan ve kendi
leri için rekl8.m. teşkil eden bu haber
leri neşir ve işaeden pek hoşlanır ve 
çok istifade ederler. 

Her büyUk müessesede Halkı heye
cana düşüren bir havadis müessesesi 
• Sensation Deporteuct • vardır. Bu 
daire bedava reld!m - Publicity • yol
lan arar ve, her ecyden olduğu gibi, 
bu evlenme haberlerinden, vak'alarm
dan da a.zaıni istifadeye çah§IJ'. Yıldız 
rekllmlr... "lnın en mühim.mini zaten bu 
dedikodular te3kil eyler. ÇiinkU lialk 
bunlara çok allka gösterir. 

•ekıapell olurmu,r .. 

Bu bedava sinema. reklamlannın, A· 
merikada tesadüf eylediğim bir §3)1-
eserinden bahsedeyim.. Bir film kum
panyası en fakir bir kadını seçerek o
nu bir giln için "en 7.engin bir bayan.. 
tarzında. yaşatma.ğı ve bunun filmini 
çekmeyi düşünüyor. Haber derhal ga-
7.etelere intikal etti. Şirketin tertip ey
lediği heyet dilenmek memnu olmak 
hasebiyle bu i§i elma satarak temine
den 50 yaşlarında bir kadını seçti ve o
nu Nevyorkun en yUksck otellerinden 
biri olan Waldof Astoria oteline götür
dU. Orada kendisine salonlu, banyolu, 
bir daire tahsis edilmi5ti. Heyete 35 
foto muhabiri refakat ediyordu. Kadı
na 24 saat için büyük bayan hayatı 

y~cajlnı ve bu müddet mrf mda. 
.... atecüiiaia dcırhal yaptlaca5mı 

söylediler. Kendisine mükellef bir 
banyodan sonra hemen en pahalı ça
maşırlar emrine mükellef bir otomobil 
tahsis ettiler. Elbiseler, çoraplar, is
karpinler giydirdiler. Saçlarını tırnak
larmı yaptırttılar. Ve uyku zamanı 

müstesna olmak üzere · kadının her 
hareketini yemesini, içmesini gezme
sini filme aldılar. Ve kendisini 24 sa
at eonra aldıktan yere bırakıverdiler. 
Bütün Amerika bu bir gilnlUk bayan 
filmine çıldırasıya alaka gösterdi. Ga
uıteler bayanın 24 saatlik bayatını en 
kUçUk teferruatına kadar yazdılar ve 
bu suretle filme bedava reklam yaptr
lar. Bu filmi Amerika.da. görmeyen 
~ kalmadı. Amerikada en fazla 
para kazananlardan biri oldu. Bedava. 
olarak bUtUn Amerika gazet.elerinde 
yapılan bu filmin rekllmı fikrin ori
jinaliteai itibariyle hakikaten yukarı
da söylediğim gibi ilancılığm bir şah
~ sayılsa gerektir • 

Bu gibi havadis ilfullan yalnız Ariıe-
rikada değil Avnıpada bilhassa lngil
terede de ayıil tesiri yapmaktadxr. 
Holivudda bulunan 150 gazete muha
birinin üçte biri Avrupalıdır. Bunlar 
da Amerikan terbiyesi almışlardır. Bu 
havadis dedikodularmı gazetelerinin 
tahsis ettikleri masraf bütçesinin ka
b&nkhğı nisbetinde Avnıpaya yay
maktadırlar. Aınerik:ı.da gece çekil~ 
telgraflar gilndilzklinc nazaran çok u
cuz olduğundan muhabirler bu fırsat
tan istifade ederek yıldızlar dedikoou 
larmı gece t~lgraflariylc A vnıpadaki 
perestişk~larma günU günUne yetiş
tirmektedirler. Bu haber 118.nlan Ho.
livudun hayat fk!liridir. Yalnız gaze
tecileri değil, Holivudu da onlar yaşa
tır. Holivudda unutulmak demek öl· 
mek demektir. Şöhret projeksiyona 
projeksiyon şöhrete bağlıdır. 

Şöhret ortadan kalkınca projeksi
yon başka tarafa in'ikll.s eder. Ve ka
ranlıkta kalan ademe mahklıın olur. 

Bu eebeple ba§ka taraflarda ahlaki 
bir kusur sayılan dedikodu illeti Holi
vudun makbul reklam vasrt.alarmdan 
biri olmuıtur. Unutulmamak için dai
ma kendiııden_bahscttirmek lazımdır. 

(Devamı ııar) 
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tahillülıı etutdffiı. Bu blrlef"t'de diğer 'titr 
plebtlilt :ite teytd otunacaftlif. Bu yapti
lmfn bit l!IU1h esorl olduğunu a\ınyuın 
tesltiil ecıeceıt i:ıntdMC!e'S1nf. Efe't" tJen 
mUda'tWe etınemtt -ve lf6fntl de ~er 
plel"8tililt yapirül otSafC!t, A ~'tya&i 
karlti 1'ıılt trıtıW çılı'.atJi'tti ve :A:Mpamn 
gö~ltncle mncl bir lspan'$"i nfeydam 
gelnlfi otaCUtı. 

"Ben fti1\lt bit aı!antHri Po10!1Yl fte 
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BU esna.da, aemleketlnWıı tMlbtninı dhall 
tGmUl 1ilf' d6Düm aottamır ~ 8-
~ dUydUfuıiusu yaınr. Viyaaatıın nill 
mtl)W MllfJ ~il fım.t 75 alfyoa Al'
JllıılDlılt id'tlbl bir ıdlet d~. 

"Aırd t;ertı& il, Jaer a Ol\11'18 ~ 
tuglB M :M-e'\'Cllt olduflı tekildekl ~ 
... dnle6ıü hJC} kblaie ~ V9 

:P8t"Jlili,_.~. 1fe telMllt, 11• tfd
ctet, ile ete Ml&Jet bfl and'lmia t>o-ma
;MWıifiiı . Biit yemltltııM XOIOiyadetl H9m 
burğiı PMMb\ft'l\Tıı.ıt I& iJ'lyanaya kadar 

işittiriyorum..,, 

ıft'ftER fiUGttN N'Cml'K 
löYLfiEC&lt 

Viran:ı 14 (A.A.) - Hltı~r yarın Jtab.. 
mantar meydanında blyük bir nutuk 
aCSyliyecek ve bu nutuk radyolar tara!m 

dah newredilec:ektlr. 
RtBBD'TROP 'th'A.N'ADA 

Berlin 1' 'A.A.) - B. Fon Ribbentrop 
:S. Fon Papen ve hücum kıtaatı ıell Vilt
tor Luc;e, Vfyanaya tftmiŞlerdlr • 

Viyana 14 (A.A.) - RlSyter muhabt. 
rlıiln öğrendlğino göre, S. 8Qillll', "Be
nlin memleketim butaaıdır,, diyerek A,. 

Wırturyayı terkte1l lmtlna eyfemfiUr. 
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~t ı 7 de Vlyanaya gelf!Uitlt. 1 

ingiliz Başvekili 
vaziyeti anlatlyor 

"lngiltere A'manyayi teşvik 
etm~ş değildir ... ,, 

ı Londra, 14 (ltusuıl) - ~a§vekil ) 
~btrlain bugün avam kamaraSIJlda 
~ vuıturya hicliaelerlnden usun talsi -
lltla bahtetmittir. 

Cbambert.:n, ŞUfniıin Hitlcrle yap. 
tıfı mwıbttan betlaau1t .op reyianı 
buırhklatdla -.e nihayet Avuaturya 
bapakilinin çc~meyc mecbur ecUliti-
' ne adar ıetmiı •• bunun Uaerine Al
manpa Ue ıiriftiği temaslan anlatmıı. 
}ır.B2J1Vtltil, Jlerline bulunduju tqcb
büı iserine. Alman hUkGmetlnin ken -
ldisine :yerdiii cnabı okumuıtur. 

Berlin, 1Ma cnabm .. "Almanya • A
vusturya ipne ınciltereıı!n Jmnpıağa 

katiyyen hakla olmadığını., l>ilclirmek ~ 
te ft A.u.tur7anna Berhesıaclen an -
la§maönu tathilr etmedili ilbe edil
melitetlir. 

AIJtiatı h~t: namına bu enabı 
verdft Pbn Noyrat mektubunu töyle W
tinne~ir: 

'Y.U,-.. lıit ıtıir ttAlille 7oldar. 
TeWih ..aıılr ..... bir deYlet tanfm
«lan A•illltıwJa ft:dyetinin inkipfmda 
Mımn mlDetbüa meli ıaaUlderatma 

. 
kencliainin ..ıüp oLrM tüilddyle teYU 

satümm bit teiir yapmak ~-
" bulunduiu takdirCle l.fıöeterebi -
lir.,, 

Chamberialn, bu mektub\ı reddetnıi§, 
tngilterenin Avuıtlirya meselesine ka
ntmakta haklı olduiunu, çUnk\i evvell, 
Avusturya ile tncilterenin Milletler 
Cemiyeti ansı olduklannı eonra. İn • 
glltereniıı Oı1a Avrupa i~rme ıdaima 
alika ıöıtermif oldupnu bildirmiıtir. 

Baıvekil, hadisenin bafından bug\ine 
ktdar tncilterenin Fransa ilo dalına tt
İmı halinde lyıldıiını, aöylemiı ve de. 
mittir ki: 

"lngilb hUk<'1metiniD., Avuaturyanın 
Almanya tarafından yutulmuı fikrini 
tqv.tk daği111 bile bu fikre lrii dejilse 
mu~at etmit oldujuna dair çıkalı 
pyialan tıelraibc liizum bil• ıörmiyo -
ruz.,. 

Chmnberlain b\ıUMlaD 80Dra çekoe -
lovaJryantn hldiM hakkmlıSalü .adyed
ne ~ ı 1 Martta Oirincin Çe~oe. 
lo'nkyaya ver4iii tcminattaa laa~cı4ar 
olduğunu &aylemiftir. , ,- ... . -

Çek0$10 
hudud 

ya 

Armanlar Tayyare meydanları • 
1 1 al etti er 

(Üsıyanı: 1 incide.) ı 
t:vi ha!Mr alu ınatlfellere göre Bek'iri 

dönmesinin sebebi, hudutta vukua gelen ı 
bir h'4ıiiSb utiaaüıde Bolonya ile Lit -
van)'& aamnda hulule gelen gerginllli- \ 

tir. l 
11 Matta" w bl&e netlcesiöde Po -ı 

lonyat. Dlr houtJ mUhafıt.l öldllı'U1muşt • 
OUB vilJao•a radyo Ue neşretii' n bfr 

lonserdcn sonra halk, mikrofon:ı lıüctllJI 
ederek töyle bağırmıştu:: 

"Llt.vanyaya kar§I yUrUmek istol o 
lılemel'l iatfyoruz. Rlıl Smigllı bizi Lit

•anyaıun elinden kustaracaktlr. 
J(UB~ - Bu nümayişin yapıldığı 

Vilrıo ıehr1 Leltistanda, Litvanya. hudu
dundadJr. 

1920 de burası Lehistan tarafmdı1n 

ıaptedilmiııllr. Fakat Litvanya orasmı 
orasını bala kendi memleketi sayar. 

Memcl de 1919'a kadar Alman~"ada idi. 
t}ç sene Fransa tarafından idare edilmiş, 
10nra muhtar bir idare ile Lltvanyaya 
verilmiştir. 

MAOARISTAN' DA ARAZİ tsTEYOR 

!Judapcşte, 14 (A.A.) - Dün .nıUhim 
bir Nui toplantısı esna!lllda Macar nas-
70ııaliat lideri Jan Snllo dcmiştiı: ki: 

"Trlanon muahedesini yırtmalı ve A
wsturya Burgenlandınm iadesini iste -
meliyiz. Ancak bu sayede Macarilıtan ile 
.Alriıaııya tıt'a!ltnda bir 8o!;tl11k hasrl o1a
bllir.,, 

KURVN - :Btırgcnland A\'U5hirya -
Maeamtatı hmladunds. ltfttük bir eyalet
•· B&,,clltf Aysenşüt'drr. 

tl'AL~A~AN AVUSTüfiYAYA ~A:zt 
Mt İLHAK OLfJNACAKt 

Viyana, 14 (A.A.) - Royter muhabl

rt tilWiri>'eı:: 
V•tanscvcr 'tephe azasından 40 kişi 

dibi tece buı;.ü tevldf ohuımqtiıl'. BUn
lar ltalyanm cenubi Tirol'U Avusturyaya 

iade edee rl 

ALMANLA& ()EK nUDUDU?HJ 
iŞGAL ETl'İLE& 

.,.. ..... , 14 (A.A.) - Alman kıfula
n ÇekmtoYak hlldliduna gelerek bUtUn 
tll*ıtük poataiarinJD yerine Alinan mfif .. 
ıe:ıleleti iUme ve tayYaro meydlınlarnu 
fagal etmişletdir. 

MtJSOıJl'dDEN Id.TLERE 

.. ma, 14 (A.A.) ~ussolini, dün ken
disble Hitler tarafından gönderifon tel
&rifa şu suretle cevap vermİ§tir: 

"Bitler, 
Viyana, 
-Tarafmıclan ittihaz edilen hattı ha

reket Roma • Berlhı mihveriyle tcYslk 

edllm1f olal'i meıblckctlcrimlz arasmdald 
.ıo.tıujıuı neticesidir.,, 

ALM.urr:ANIN ÇDW8LOV AKYAYA 
TA.Aınrl'Dtl ~ ilNG1L':rERE 

Ptai. i4 (A.A.) - Londranın arzusu
na. tevfikan Qekoslovak hilkfurieti, B. 
Göıing tarafından :Berlindeki Çekoslo
vak sefirine Almanyanm Çekoslovakya -
ya kaı'§ı llasmane biı;bir niyet hesleme
melte oldugunu temin için yapmıg oldu
ğu beyanatın metnini göndermiştir. 

Nota, merkezi Avrupa statilsü hak
kılıia bir iWM vUcude getirmek lizere 
Bedin Ue yapmakta olduğu müzakereler 
de n~ Britanya için bir hareket nok
tuı vazifeıinl görebilecektir • 

G....__ M (A.A.) - Poltit, dUn Al· 
man ~e 1lar!fl hakareta -
mlz ...... t.fed n idimayl§çlleri dağı~ 
ml§t& .... yeni bir mhnayiş icrası 

dtrd19 ......... . 
~ ,._ IML1l . c•• 

L M tı b 14 {ı.A.) .- 'İJiafalgar Skuar
ü Y., «w mafM!D 'fliir ntimayif esna
smd& ~ bltllif tWIBt B. Makeft, 1n
gllterenm, l"nmtanm Jmttt hareketine 
mudil bir lıattl' :ıt~iet takfp ve Çakos
lo'valı:7tıJ'I tııındafaa etmesi lbnngclmek

te <>Wvj- beyan etmip&r. 
Trednnyenlar ııeJsl B. Elven, tngillz 

ıendU11tliltleriDin Milletler Cemiyeti mu-

kava1esine milbharet etmekte -0ldukln- ı 
rmı hatırlo.mı;, vo blitiln Nazilerin İ::ıgil
tereuen çıkarılmasını istemi§tir. 

Halk "umu.mI grev lı:ıt yoruz. Çmnber
loyn'i istemiyoruz.,, di~c b~1rarak nU
ınayf§ yapmtJ~. 

Binlerce kişi, Alman sefarethanesi ö
nünde nümayiş yapmışlar ve §Öyle ba
ğırnıışlardrr: "Avusturyaya dokunmayı -
ruz!,, Milletler Cemiyeti mukavelename
sini haleldon mas,un tutunuz, Çekoslo· 
vakya s rbest kıılmnlıdır.,, 

Polis ile halk nramnda birçok <tT1:.ede
ler olmu§tur. 

St~F ARETIIA~"ESİN CAl\ILAlU?.:ı 

KJRDILAR 

Londra, l 4 (A.A.) - Alm:ı,nya aley
hindeki hnsmnne nUmayi§ler tekrar baş
Uimıııtır. YUzlorco delikanlı Almvı scıfo.
reUı:uıesi önUndc gUrliltülU nilmayişlc.r 

yapmışlardır. Bu delikanlıl:ırdnn biri, se
faı·ethane binasına bir şişe atmış ve şi
şe bir cnmt krrarak sefarethanenin bir 

odasına dU§mUııtUr. 

FRANSA ÇEKOSLOVAKYAVI 
KURTARMAK lSTIYOR 

Paris 14 (Hususi) - Gazrteler A
Tıısturya h::ıdiseleri hakkında uzun 
uzun mütalelar yürütüyorlar. 

Poti Parizyen .diyor ki: "Bu hare
ket her tarafta imdat çantan tesirini 
Jiapmıştu. Pariste, Londrada, Mosko
yada, P,,ağda, Bükreşte, Belgradda,hat· 
ta Vaşingtonda ve diğer bütün bita
raf memleketlerlle, Hitler kuvvetinin 
nL olduğu ve istikbalde bu hareket!n 
nt tarzda hareket edece~i bu6Üfi tam 
bir şekilde anlaşılmıştır. 'Herkes ilk 
s.-Uta tehlikeye m3nız bulunan Çeltos
loviılfya ile meşgul bUlunmaktadrr. 
Fnın~a ve İftgiltere Haric1ye n zaret
leri, mUşterck bir beyanname ;1e, iki 
devlet, Alman hareketlerine karşı sa-
1.ıırlarıt\fn Haddini çliecek1et :v-e İngil
tere 'le .rarlSa:nuı a Tyııtr. fi · a a 
n:ukabele ed~.:ek1eri vaziyeti tesbit 
edecekletfür. 

EkOd Pari de diyor ki: 
Eğer Fransa Çekoslovakyayı milda

raa için 2'eferberlik yaparsa, İngiltere 
de salahiyettar zevat Fransanfn yaıun
da mevki almakta gecikmiyecektir. 

Maten gazetesinin Londra muhabiri 
bitairiyor: 

İyi haber alan mahııfilı'len b:ldirildt
ğırle göte, nazırlar, Frant;a büyük el· 
çisinin dlin itıgilterc Hariciye nazırma 
biltlirdiği çok ehemm:yetli bir teklifi 
tetkik edecekler.dir. Bu teklif, Alman
yanrn ÇekoslovakYaya karşı bir tecn.
vütü taltdirinde iki meml~'.etin ll:rlik
te h6reket• geçeceklerini bildiren bir 
ihgiliz - Frnnsız 'beyahnamesin;n neş
ridir. Fransa bUyUk elçisi. İngiltere 
Hari1.:iye naıın ı1tzdihde bu tedbirin 
bayati mahiyeti tizerinde bil1asst ısrar 
etmiştir. İngiliz siyasi mahafilinin dün 
akpm izhar ettiği kanaat, böyle bir 
tı:ılebin 'U>ndra hı:ikCimeti tarafından 

kabul edilmiyeccği merkeZi -le idi. Zi
ra, Lorl:l Halifakt, herhangi bir teah
hüt almadan evvel, Almanyamn haki 
k1 maksatlarını anlrmak istiyccektir. 
Eksel!lior diyor ki: 

Çekoslovakyanın meşru en~işelerin -
.den haberdar edilen Fransa Hariciye 
nezareti, bunlan İngiltere Hariciye ne
zarıet:ne bıldirmekte gecikmemiştir. 
Şimdilik, İngiliz k;:ıbinesi, Bcrlin le 
müzaker~ projelerinden vcızgcçmiş gi
hidir. Fakat Londra ile Roma arasm
cfaki görüşmelere devam olunma'~tadır.. 

LONDRADA NE DÜŞUNÜLUYOR" 

Londra 14 (Hususi) - Mançestcr 
Guardian gazetesi diyor ki: , 

10 nisanda işgal ordusunun 1,ıı 
ıu altında yapılacsk oJ~n ; .. 
b;çbir kıymeti otınay.acagt be 

mektedir. ilk .ifi'l 
Siyaı:i mahafil yapılacak ile 

koslovakya hakkında ı,ondra ııı 
ş~lmiş olan müzakerelere d~' 
<. ı4u~u mütalçasında bulun 

" 8 
AVUSTURYANIN MIL~.,,. ct: 

CEMfYETI tLE Al.AV"'" 
KALMADI 

Viyana 14 (A.A.) - Al ,tıi 
hfıkT dolayısile Avusturyaıı:;,~ ...... ım 
ltttler cemiyeti ile alakası " 
.Anşlusun ilanı ve Sen Je~ tali 
desinin 88 inci maddesinin ıp 
yısile Vıyanadaki Almatı~ 
harici bir ihtilattan kor • .,,. ı 
Dlln Avusturyanın istikıa>ı 
vcrilc.'.:ek reylerin 10 ?isan~ 
bi: şekilde anşlus Jehın~ 
ll'ceği tahmin edilmektedi!· 

1 
cr:NEVRE NE oıl'Oll 

et.'yettar Cenevre 14 - Salauı a 
i~n~ ahire kadar Avus:urY~ 
lc:r cemiyeti azası nazarile 
beyan etmektedir. 

Y AliUD1LER 1ŞTEN° dF 
Viyabıı 14 (A.A.) - ~atıb 

nn BiY&si müesseselerden 
maslnn ba.,JnnmıŞtır. BirÇOk !e11' 
murlnr tekaüde .scvkedilrii!Ş 
rini nazilcrc terkctmtşterdit• 

Bugün yahudi haklbiter 
dir. 

Yİ~l1YA G}DJı:iif J{ 

Vlynnn 14 - Yeniden btı' ~ 
t!MU kıta ile her modelden. 
geceleyin Viyannyn geııniP~UIJ 

l1tinci Alman zırhlı fır~ 

Avusturya meselesi, sanıldığı gibi, 
tamamile bitmiş değ:tdir. Bir l ere :'du
t>olini, biru sonra, yaptığı büyUk ha 1 
t~yı tashih etmek istiyebilir. 

İngiltere, harici pol'tikasını deği~tir
melidir. Silahlanma kfifaleğildir. Zira 
l!crkes silalılaıyr. HükQmet ~ni teca
vilzlerin öniine geçmek için kafi ıdere-
1.:r.de milessir usuller aramalıdır. Mu
hakkak olan bir~ev yarsa o da kabul 
c-<lilinesi lizıın gelen usulün kollcktif 

rmniyet ugulü olduğudur. l:'.ın:Z'!:m••·--~-
Deyli Hcrald da diyor ki: 



Başvekil sporcu
lar arasında 

(ÜBt yanı 1 incide) 

i'i Adliye Vekili B. ŞükrU Saraçoğlu 
rene spor kurumu ve diğer klüpler 

trltanı ·ı ·1 . d . • ı e gazetecı erı avet ctmııtı. 

b :a. Celal Bayar, Adliye vcki'~mizle 
~taber geldi ve sporcularımızla baJ • 

§=ı geçirdikleri dakikalar spor iJlcri 
ttrafın1a çok değerli hasbihaldc bulun· 
llıala:'lna vesile oldu. 

d Başvekil Celal Bayar klübün kazan
hı ğı lcupa , şilt ve madalyelerle dolu bu. 
V 11"n l'tlUzesini t etkik etti ve Adliye 
l't tki\'rniz B. S::r.açoğlu sporculan. ay· 

tü •rrı. kabiliyet ve meziyetlerini teba· 
z ettirerek Başvekile takdim etti. 

8aıvekil Celal Bayar, sporculara: 
"ıq )' ilbUnilz bana da yabancı gelmi • 

h.Or. Biz gençler de bu birliğin tabii a
'1Ytz., diyerek iltifatta bulundu. 

ANKARADA FUTBOL 
c·· fu b or.~§ıneler sıra sında mevzu Ankara 
t :>lune intikal etti. Başvek.:l dedi ki· 

'-1 "Şarnpiyonluk ışi liyakat ve ehliye~ 
,1 cseıesidir. Buna layik o!an hangi klüp 
tiıiltaa olsun milli bir zevkle tebrik ede

fi:ı .. ~akat ötcdenberi görüyoruz ki bi. 
Co c:ı~ılc üç dört klüp arasındıı kalıyor. 
lirı~~I bunun diğer taraflara da fotika· 
b~ ıst.er. Bu vazıyr:t ıpord:ıki milli ka-

}'ctı vatanıumül olarak ifade eder • ., 

ANKARA ~IÇlN iKiNCi 
DERECE 

ı.ı~aıvekil bu suretle hülb:ı ettiğimiz 
~ıı~alealarmın sonunda ıporculardan 
tflrı~a~~~ın ne için ikinci de.recede gö • 
1-r Uglinü sordu. Buna vor.:Jen cevap
tar, iltasında oozı khiplerin, tahsil mro
ı-tt' vermek, iı bulmak, hatta mükS. 
~ar tcrnin etmek gibi çarcle:le, yeti§· 
1-r "'nhut milsteit oyun:uları takım-

"8,ıı. &ldıklarından da bahıedildi. 
~ 41

1Velcil: •• - Biz filan ~üp mlim • 
llttı ••ziycte gelmiı, onun peıinde de
'eJ, •. t>ava, kö'\IU olarak yetiımek me. 

•' d' .. ır., dedi. 
c. 

ıa S~tr Birliiinin fahri reisi B. Sük. 
'İııd arııçoğıu oyuncu nakletmek bah • 
~ı ekj dUıuncelerini ınlatarilk dedi 

..... tı:ı te \i er it ude buna kalsaydı, elbet· 
~c ~lllcara her yer.den en mümtaz o. 
~ ~•rı daha kolaylıkla celbedecek 
it 1Yet ılırdı.,, 

~tic~kıten it bu değildi. WlJi kt1me 
\~~dctq klilpler turnuva.unda ayni 
~lı?l r Anlcardan da ıeçtili halde iyi 
lıın~111•r latanbuldan alınmııtı. Bl 
"ıı1ca tde btanbuldrıld idarecilerin iti 
tııı, t~~dakilerıden daha iy.: kavradık.la· 

lııı Oatcrebiilrdi. 

' t:evıu etrafında konuımalır de· 
t,~bııı:ken Ankara takımlarının tı • 
~ teı.ı iti arkadaılanna nazaran daha 

'l'ec ••lar yaptıklan da ileri ıUrilldU. 
~ ~U~ ve teknik farkı, aaha ve lo

~ dt :~eri. ~Uplerin mali vaıiyet· 
~dU 11 mevzuu oldu. 

~ıı.1c._t;e '1 ekili B. Şükrü Saraçollu 
~>tı. rıın ~endini hissettirecek bir va. 

~"-a ~~tldiğini ıöyledi. MuhtıfızgücU 
1,ttlıı, ay hmail Hakkı hükQmet mer. 

~ }'{l:.ttti açılmış veya nakledilmit o

~~'llde}._ mektepler dolayısiyle de 
hı l'iıı. bi ; kuvvetli bir gençlik kütle • 

\t 'llat~rıtştiğinl anlattı ve Bagvekilin 
~~ ~t\f~ cevaben de Ankarn:fa yeldi 

1 telıı,;u~ ~lduğunu ve bunların da 
dıftni izah etti. 

~NÇLERE BiR ÇATI 

tcıtı LAZIM 
,,. '"· ~ilhr: '-'' (lır 

IQ~t ıı0td ley daha dügUnmez misiniz? 

•n li oı~· Ben klUplerin milıterek bir 
~1:urot\ı 11nrn zaruri olduğunu dil • 
\ııııt'' oı,rtt. liangt tege~kille mensup 

h1114;-'c:a~ıt~ herkesi tek çrwtı altında 
•nıı~~lll'lu ? r sporcular klübilnil nasıl tctloru; Ben ıosyal b:r k!Up dU

~- d ~fil }' Sporcu antrenmanını ek • 
«t it' •f)o:Par, boı gezecek zaman·n • 
ıı:ı_,1~ ltal'lgikl~hüne gider. Bunu:ı için 
Stı\ \an t 1.hır •por klilbUnde rı-;a ol· 

~•bııte ~r. Gençler i;in de burası 
~ Ql>tırc lr toplantı yeri olur.,. 
L ~ .. Ul•t lı 
"it. t "1' ~ok aıvcldlin bu yak,rn all • 

~ ~"ltrbi ~~~n bir seninç duvdu • ı 
~~t1t1ırı • 1 ~zalan dav::tt!Jerlni 
~'~!~de a~ırladılar. BUfe 

-nr Ankaraya her 1enı 

e:r Lise:ie 
C3ncll Sayfadan devam) 

- Sapan 1 Ku~lan öldilrUyorsun, de
mek 1 

Bununla beraber gittikte daha ente
rcun eeyler de meydana çıkıyordu. 
Şimdi en arkadaki kabaca talebeler 

tahtaya )'Ulaşıyorlardı.. Başlan lğik, 

hepl!li dUşUnceli; fakıı.t bu yoklamadan 
k'.ırtulmak l~in çare yok.. Akibetbaşla
ruıa gelecek var. 

DUNYANIN EN GUZEL 
KADINI 

Arka.da iri bir talebe o derece ılnmlf 
bir vaziyette idi. ki ne.rede ise kaybo -
lacaktı, ne yap!ın? O bunu herkesten 
gizleyordu. Yaklaşıyor; cebinden bir 
mendil çıka.nyor, ve l!IUnkf onun içine 
bir ocy enklamak isi er gibi blr hareket 
yapıyor. 

- Ver bakayım, enk1a."lla! Bu da 
n°? Demek ceblniztl'3 sakladığınız ısey • 
ter arasmda bunlar da eksik değil. 
Hocanın ellndo kllçilk bır resim: JAN 

KHAVFOn.D! 

Bu meşhur nrtlst!n çok tar.mmış blr 
po:ru: Uzun f:Açlar ve öpülmek için bil -

dllmil§ dudaklar. Resmin arkasında ıu 
cümle vardı: 

., Diiny:ını:ı en gttıel kadmı! .. 

- Bu senin ya.zm ! Bunu yaptığın fe
na vazifelerinden tanıyorum! Demek bu 
dflnyanrn en güzel kadmı. 

B:llü'l l!lını.f hocanın bu llUfel!lfne bir 
k.ıhk:ına koyverdi. .noca belki .ie ku
mamıştı? 

Bu ta.lehe gidiyor, arkasından blr baş
kMı, sıra il~ hepsi geliyor ... 

Sinema yrldızlannın, fudbol kahra • 
rr.anlaruım reı:ılmlnrl, kibritler, sigara • 
1ar, kU~Uk :ı~k mektuplan, müular, 
kıırtpoıııtallar, sııpantar vo bir1;0'· acalp 
Aletler profesörün mas:ısına. yığılıyor. 

Fakat bunların araamda rekor s:ıgarada 
idi ... 

PROFF.SOR - lrtJDDEIUMUMt 

Hocll hqmı sallayor, masadakilere ba-
tıyor ve mlitemadly•~n ııe>ylcnlyor: 

- GuzE'l, çok gUzel ! .. 
Smır put gibi ... Profesör: 
- Nnrn~J diye bigtnyor. 

Pembe y:ınıtklt blr çocuk llerllyerek: 

- Fenlm! 
- Koridı:>ra çık ve biltnn paltolan a-

ra. bulduklannı bu:"Rya getir! 
Mllm~~I d~n çıktı; ba mrada pro

fesör diğer talebelarin yokJamasrıu bl
tJrlyordu: 

- Yine algaralar, yine mektuplar, yi
ne resimler". 

MUmcasU geri d8nm03tB. Profe~r 

başını hızla ~e,irerck kapıya baktı. Mü
meultJn kucağmd11. etgaralar, aflzltklar 
ve lzmıı.rittcr dolu idi. Hepsini m&saY1l 

boşalttı. Profesör manalı manalı bqmr 
salladı: 

- 11 gitgide gUzelleşlyor! Bu a~tk 
kimindir? 

Smıfta derin bir aeasizlik.. Sahihi bir 
tUrlQ bunlmdlr, dlyP.mlyor. l~t~ ıılg&nl 

lçtiklPri mc•ydana çıktı, bir de ağızlık 

cezasmı mı cekecekler.. Profeel5r, mU
me:ııel!e bul:iuğn eşyanın b3ngt palto -
«fan çık•ıft:.ı NSylcmeslnt unutmuştu. 

Şimdi nasıl belli olacak, hepsi dut yeml§ 
blllbll! gibi. Tıs yok .. Sigara hl~ biri 1<; • 
meyor, fakat masanın fistU sigara dolu .. 
Profeel5r bu s efer aldanmıştı. 

DERSTF..N SONRA 

Ders saati bitmişti .•• Talebeler boca
nın etrafında. do~yor, bulunan eıyala
nnı gari vermesi için yalvarıyorlardı. 

Pro!e85r bir şoy ııöylemcden emıf defte
rini arayor; aonra eşyalan araama koya
rak, dıean çıkıyor, dıprda dl~er hocalar 
da kucaklarında bir yığın eşyalarla stnıf
lardan çıkıyorlar- Muallimler odasına gt. 
rlyorlar ve zaptettlklcrt coyalan uzun 
yc"ll mns:ıya koyuyorlar; blrlblrlerine 
töyle ıoruyorlıır: 

- Hangimizde fıızla var? 
Ve başlarmı s:ıllayarak ayni cevabı ve

riyorl:ır : 

- tote meşguliyetleri ... Dehşet! 

dört ecnebi takımı getirtmeyi temin et· 
mek vaadinde bulundu ve cirit oyun • 

)arına verilmesi 15.zrm gelen ehemmi
yet üzerinde de durarak, atnk2d :dar • 
dan bu milli sporun inkişafı yolundaki 
dü~Uneelerini bir ranor halinde kenla: • 
stne hildimıAlerlni istedi. 

B,!!v .. ~it. ~en•lerin 11idı!et'j .-Jk-·'an 
ıra!ln:!a k10p mensupJannı ~uv:Jfa • 
kiyetler dileyerek ayrıldı.. 

~1 - KURUN 15 - HART- 1938 ' 

( l\ ısa hat1er•er ) _ -----· ·-------------• 
• Ankara Şehır Tiyatrosu sanatkiıdarm

dnn Şadi, küçük bir ameliyat dolayısiyle 
lstanbula gelmişlir. Hnber alındığına ,.; 
re, Ankara Şehir Tiyatrosu ynkında mem
leket turnesine çıkacak, sonra Dağdadn 
giderek üç temsfl verecektir. 

Dün ve yarın tercüme küllüyatı 

• Şehir Tiyatrosu dlşında kalan tulCıaı 
aktörlerJ, hokknhazlnra, ve karagözcülerc 
kadar toplanarak birlik te~iıı elmişlerdir. 

Birlik nıusı çalışmayacak dereceıJe yaş
lı ve muhtaç olan sanatktırlara tertip e
dece#i müsamereler hasılatının bir kısmı
nı ayıracaklardır. 

• MOrunı zamana u#rayan varidat be
lcnyasına alt kayıtların ıillnmui hakkın
daki konun ve buna merbut nizamname 
maliye Veklllellnden lstnnbul derterdarlı
~ına bildlrllmlşllr. Bu gibi bakayanın tah
sil müruru zamanlan, • kanunlarda tas
rih edilmişııe - edilmiş olduftu kadar, edil-
memişse, heş ve yaboncı memleketler için 
on senelik müddettir. 

• El ucıızluıtunu tahakkuk ettirmek l('ln 
Relediyenln icap ederse mezbaha reıılm
lerini bir miktar daha lndlrecdi söylen
mektedr. 

• Belediyenin beş senelik yol projc~l
nln t:ı.tbikfna bu aydan itibaren ba,ıana
caktır. 

• Nafia Veklllellnden Almanyaya soıtuk 
hnva teçhlzntını haiz 18 vagon ısmnrlan
mıştır. Bu vngonlnrla yaş ve taze mcyva 
nakledilecektir. 

• Ahmet Hamdi Başar, bu akşam altı bu
çukta BeyoAlu Jlnlkevinde "Buhranlar,, 
mevzulu bir konferans verecektir. 

• Viynnnda kendisine ameliyat yapılıın 
Otüncll genel espekter Tahsin Uzer'in slh
hati iyi oldulu memnuniyetle haber alın
mı~tır, 

• Hnher alındıltına Rllre Baktrkll~·e kn. 
dar hııvagazı le5isatı ynpılacaktır. Şimdi, 
ımr lclncfo hıılıınnn ~eheke Bakırköyc kn
dnr uzntılae:ıklır. Dıı fnşnntın iki ny icln. 
de hillrilerck Bıık1 rköylülcre lın,·asazl 
verilchlleceJU umuluyor. 

• fstnnhulo nlsnn l('lnı'le 200 elektrik 
lllmhnııı dnha konulncaklır. 

• Zel llnhurnu ile B:ıkırlıl\y nrn5ını'la 
banli~·a tiren! "Yen imnh:ılle., denen hlr 
yerde durur. Yolcular ornda bir vngon 1-
çlnıte sııtınarnk fireni beklerler. ~arın 
veklllell, bu perlşanlrıtın l5nüne f{eı:mck 
tlzere, onıya munzam bir istasyon binası 
yanmnltı knrarJn~tırrnı,tır. 

• Kırkçcşme ve Hnlknh ııuyu knctAr kn-

No. 
1 Safo 
2 Aile çemberi ... 
3 Ticaret bl nka borsa-
4 Devlet ve ihtilat 
5 S· .·al!zm 
6 Rasin I 
7 İ~çi ıunıfı ihtilali . 
8 U§uur 
9 İsfahana doğru 

10 R~sin II 
11 Gcriob:ıba 
12 Deliliğin psikolojisi 
13 İJkbahar selleri 
11 Engerek düğümU 
ıs Rasin III 
16 Samimi saadet 
17 f stathtik 
18 Ç~cuk düş(irtenler 
19 İlim v~ fels•fe 
20 Ceıniyet'n as•llan 
21 Hükümdar miUet 

22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Komünizm 
24 GünUn iktısadi işleri 
25 Cuınhuriyet 

26 T~rcüme 
27 Değif ıler 
28 Uokon ,,,.. 
29 Kapitalizm buhranı 
30 Salambo 
31 Rasin IV 
32 Metafizik 
33 tskender 

Kuruı 
100 
100 

75 
75 
15 
75 
60 
60 

100 
75 

100 
50 
75 
60 
75 
50 
30 
60 
30 

1100 
1 50 

75 
50 
60 
50 

100 
75 
30 

50 
125 

60 
40 
60 

rışık olmnmnkln bcr::ıbcr, iptidai le isolı 
ile tehire vcrlldl!linden Taksim suyu-
nun dn ke~ilmesinc karar verilmiştir. 
Tcrkos gölü fabrikasında :rapılan yeni tc-
slsııtı nn sonra kcsilmeAe başlanacnktır. 

• Kad ıköy :.u 'chekesl i 'lh\h edildikten 
sonrn, - memba suları müstesna olmak 
~nrtiyle - bir nevi su laıllanılncaktır. 

• Mnrlın dokuıunda füiyük Önder Atıı
Uirk'ün Anknra güreş klülıOnO tcşrtr edip 
güreş müsnbaknlnrına alôkn RÖslemıesin
den mütchn Rsis olan Güneşliler, klüp mcr-

TÜRKİYE I 

~ - RUMHU RivETf 

2IRA -ı: 

No. 
34 Kadın ve ıosyalizm1 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
3 7 F~lozofi ve sanat 
38 Et!k:ı 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

K.uruı 
; JOO 

25 
125 

' 

40 
ıoo 

1 
2S 

' 15 
41 De Profundis . ._,....... 

42 Günün hukukt ve içtima! 

50 
15 

meseleleri 
43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Di:ıraelin hayatı 
46 Metafiz:k nedir 
47 Yeni adac 
48 t rsiyetln tesirlerl 
49 Politika felscfes~ 
40 Estetik 
51 Leneit 
52 Para 
53 Scr.ır 
54 İlm! felsefe 
S~Karmc:ılann .Eva~ 
56 Demostcn 
57 Çiçcron 
58 H :pnotlzma 
59 İnsan 
60 Yeni kadm 
61 Vikontun ölüınll 
62 Len:it il 
63 Liza 
64 E v:ilik 
65 Gizli pamuk harbi 

.. 

35 
15 
ıoo 

25 
75 
75 
75 
25 

·ıoo 

25 
40 
40 
75 
35 
40 

100 
50 
40 
30 

100 
ıoo 

20 
50 

keıl nde Ilaşlmn 8. Cevat Abbasın riyase
tinde toplonarak Atotürk'e arzı teşekkOr 
cımeğe ve martın O uncu tıününQ gürq 
bayroını olnr:ık kabule karnr vermişlerdir. 

• Dahiliye vekôlelinfn muhtelif doirele
rfnc•e acık olan 17,5 ve 20 lirnlık memur
lııl:l :ırla tsınnhulda münhal bulunan evrak 
muh:ıfn7.alı memurluktan için bir imtihan 
acılmnııına kar::ır verilmiştir • 

Jınıilı :ı n 22 murt tarihinde l't1Pı1ncakltr. 
Talipler, Jst anlıul \'ilayetine müraca:ı.t ct
mekıcdlrler • 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-~irinci sınıf Operat8r -1 
ıJr. CAFhR rAVVAH 
timumı cerrahi •• ılnlr, dlmal estetik 

eerrehfal mütehaıısıaı 

ı - Quester fabrikası mamulltından yüksek devlrıt kıyım bıçaklarını Parfs Tıb FakOJtest S. Hlstanı. erkek, 
btleme makinesine alt "beher takım da 6 adet olmak Uzere., riO takım zım- kadın ameliyath'rt. dl mal estetik 

'yilz. meme, karın bunı~uklulu •• 
ııara tat'ı ~artname ve resmi mucibince pu:arlrkl& sıttın alınacaktır. aençllk amellyatı". <Naqiye ie dulum 

II - Pazarlık 28/3/938 tarihin~ rastlayan pazartesi gilnll saat U de mfttehassısı.), 

Kabatac;ta Levazım ve mUbayaat ~u besindeki alım komisyonun~& yapıla. Muayene 1abahlan MI e c c 1 nen 
caktır. 8 den ıo • kadar il U 

III - eartname Te reıdmlrırl para !iZ olarak her cUn !ÖZÜ geçen tubeden Ölleden sonra Qcr.ntdir. Tel. 44088 
'8.hn~bllfr. Beyollu, Parmakkapı, Rumelt han. 

IV - tstekltlerln ııazarlık fçtn tayin edilen gUn Te saa~ % T,6 gilven- ı=============== 
ıne paralul1• blrHkte 7ukanda adr geçen koml!yona gelmelerl illn olu-
nur. (1%U) 

Etlmes'utta inşa edllecek Lojman binasının 
kapalı zarf usoltyle eksiltme lllnı 

P. r. T. Genel DlrektörlOltlnden: 
l - An karada Etimel!l'utta tnşa edilecek 61684 lira 76 kuruş keşif be

delli Lojman blnası kapalı zarfla ekpJltme:re konmuştur. 
! - Muvakkat teminat 3834 Ura %4 kuru~ur. 
3 - Eblltme 30 Mart 938 <;areanba ıilnn H&t U de P. T. T. Umum 

Mlldür1Uğil binası h:lnde toplanacak arttırma, ekıdltme komfsy:onunca ya
pılacaktır. 

4 - Ş&rtname n ~llnlar %58 ku rue bedel mukab111nde Ankarada P. 
T. T. J.-evurm MlldUrlUğilndeıı, 1etanbulda P. T. T. Ayniyat şube mUdUrtn
Etinden allnacaktır. 

6 - Talfplerln kanuni v.eafkten maada Nafıa '"eklletlndeıı alınmış 

mUteahhltllk vesikası ile birlikte bir defada en az 65000 liralık inşaatı te
ahhüt ve ikmal eylediğine dair vesika. 

f - Ta11plerfn bizzat dlplomalr mlllıendfs veya mtmar olması veyahut 
eiplomah mUheııdhı veya mimarın bu lnşut ve tesleıı.Un fennt mfl11uliyetln\ 
deruhte eyl11dlğfol ve mukaveleye bu eartli.. fmza koyacafını havi bir teah
hOtname!lnl ibraz etmelert lAztmdır. 

'1 - Tallpler teklif mektuplariyle muvakkat teminat makbuzunu nya 
banka teminat mektubunu ve dlfer k:ınunf '\"esatkl ihtiva edeeek kapalı 

zarfnn yukarıda ! nnen maddede yut u tıaatten bir Hat evveline kadar An
larada P. T. T, Umum MUdUrlUtll bl nası içinde toplanan eksiltme komis-
yonu ref15Jlffne :makbuz mukablllnde tevdi edeceklerdir. (637) (1323) 

1 . 1 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (51en Fransız kitapçısm.m) yeri ve arkadaki 

aepolan kiralıktır. 
~\ ·te;tirflmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 

tir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müraı.eaatleri. 

Or. Y. HALACVAN 
Naaai Tıp Fakültesi Lorealanndan 

DAHiLi, MiDE n BARSAK 
HASTALIKLAR! HEKiMi 

MUAYENE 
1' -19'a kada.r; sabahluı randevu 
Uz.ere Talaıim CE!ıki Talimhane) 
Abdülhak Hlmit caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. 

Beyoğlu Tapu Sicil Jluhafızlığından: 
Galatada Emek yemez Mahallesi Dibek 

.sokalında eski 2 Mü. 2 Mü. 2 Mü. yeni 8, 
'• 8, 8, 2 sayılı Esma hatun ve Zeynep ha
tun ve Nalıncı Hasan vakıflariyle mablOt 
dört evin Zeynep hatun ve Nahneı Hasan 
nkınanndan olan muayyen mahallinin 
15/120 bis5eSile Esma hatun vakfından 
olan muayyen mahallin 11• hissesi Yuda 
Galmfdi veledi Avramın firerJnde oldufun
dan tescili istenilmiş ise de bunlardan Es
ma hatun vakfından olan muayyen mahal. 
linin ibraz olunan 8 - 8 - 329 tarihlJ te
messfilde ıt• his~eyi teferrul ellili anla
şılmış be de temessükteki hamltin tapu
da hydi olmadığından bu yer hakkında 
tahkikat yapılmak üzere 26 - 3 • 938 ta
rihinde saat onda mahalline memur ıön
derilec!!Alnden işbu gayri menkule tıısar
nıf iddiasında bulunanların iJAn tarihin
den itibaren on gün zarftnda ellerindeki 
ve.saik ite Be:rol!lu Tapu ııicil muhdızJı. 
iını veyahut ke~it günü mahallinde bulu
nacak memura müraeaalları UAn olunur. 

(24917 

ZAYİ 
iş Bankuından almış oldulum 2959 

No. lu hesap cüzdanımı zayi ettim. Yeni. 
sini alat'al!ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Aıkerl Tıbbl11e Okula arttı(: 3 Haaan 
Gü,.aer. 

(V. P. 2047) 

~ ~ ı Emniyet Sube 4. mfidürlüfünden aldı-
lım 31 • 12309 sayıiı ikameti kaybettim. 

Ne:rfyat müdürtı Refik A. Sevengll Yeni!int alacağım. Yorgl Sahibi ASIM US 

-

GUVEN 
ANITI 

TURKIYE İŞ BANKASI .. . 

---~-

TBAŞ BlÇA.Gl 

v ruıı 

~ 
··--------------------------------------------------~ woolll" 

. lıta.nbal Aıll11e Jltıhkemul Altıncı Hu- mOddeiaJeyh mahkemede hazır b ~ 
kak Dalre!lnden: mış oldu[tundan hakkında ıır-~ ,. 

Almanya'da Erfurl kasabasınd:ı GOstn verilerek on beş giln müddetle ye )"" 
Frey Tıİptr 1& No. da mukim Türk tab'a- zeteerdcn biriyle illnen tebl~ne e dl ; 
sından ArtOr Leporte tarafından Paris ye. verllmic ve bir nQshası da nıahkefll ... ~ 
di sokak Anatol de Forş bel Krenglihoff ~ ~e ..- ., 
de makim Alice Leporte (Jakobus) aley- vıınhanesine talik edilmiş oJdulU ~·t f,r 
hine ih~e olunan boşanma davasında keme günü de 19 • 4 • 938 salı ~,ı 
tahkikatın talik edilmiş olduiu 28 - 2 - 38 olarak tayin edildiği tebli# l•eri~~S) 
tarihinde yapılan Ulnen tebli#e ratmen ilzere ilAn olunur. (24 


