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İtalya ile İsviçre arasinda .da 
bir hadise ç 1kt1 lnqiltere ile t;~~ret ·;e· 

• . h d 1 ... 1 I mali müzakereler 
ısvıçre u u a ma- il istikraz meselesi 

mevzubahs değildir 

n evra Yapıyor ' 
Londra, 20 (A.A.) - Bir mllddet- Başlıca, Tllrklyeden lngtltereye 

tenberl cereyan eden Tflrk - lnglliz kA.tl derecede ihracat mevcut olma
, e ticaret ve ftnanı mtızakerelerl faal ması 7Uztınden halen sakat tşlemek

blr safhaya gtrmlttır~ (Sonu Sa. 4. Bü.. 6.) 

''Bir İtalyan ·tehdidi,, 
varmış gibi gö·sterildiği .. için 

İtalya tahkir· edilmiş :sayıhyor 
......._--~~~-~~~~ 
~ ............................................ . 
gir ultimato-
nıun manası 

l .. ttvanyanıo Leh ol-: 
llenatomuou kahul i 
16lnıeslle tehlikeler! 
•111umlle kalktı mı'/! 
IJ '•&MC'AW::C cıanb • ....---..u ... •wcu 

hıt mcscl~nin tarih;csini ve bu-
~ ıcklini :ınkıtan bu yazıyı 

tı aayrf amırda okuyacaks~nrz. 

~YAZAN: Asım l:Js 
~-···· .. ·····-·.:::.:::: 
&e1lin - · Roma 

aksı kime 
yaradı? 

1 

Roma 20 (A.A.) - lıviçre orduıanun yalanda Jtalyan hududu boyunda 
mancvralnr yapacağı hakkındaki ha'berlM", bunıda fena lcarpLuumftır. 

. . (Sonu 8a. 10 Sii.. 5) 

Hitler Viyana'1ft.ı girdiğ( .m'adcı .. 

inkılap şehidi 

Kubilay 
Dün menemende kahramanın 
hatırası büyük · 
törenle anıldı 
lzmtr, (Telefonla) - Bugtın Mene

mende lnkılAp şehidi KubllAy ve ar
kadaşlarının hatıralan, hmlrden~ 
Mantsadan, civar şehirlerden gelen 
binlerce halk ile kutlanmıştır. 

Gelen heyetler. köylUler, sporcu

lar, spqr me7danında ~ktan --~-
sonra asker! bandonun caldıfı lstlk-
JAI marşlyle törene başlanmıştır. Bu
nu mUteaktben söylevler verilmiş, 
facia lAnetle anılmış, şehitler taziz 
edllmlştlr. Bunu mUteakıp çelenkler 
konulmuştur. 

Gelen heyf)tler ve köylUler ayni 
vasıtalarla dl5nmUşlerdir. 

Fransada büyük 
bir casusluk ~-aun aayfabnna fÖyle bir ıöz 

~!._. Ye~er: Cermanlrk ne zaman Ak· 
~ dırelct veya endirekt olarak, 
.__ le •erbeıt aksjyon aahı"bi bir kud
' olniuıtur. itte İtalyan yamu ada. 

'"' ol.n eıki Ca-man alanlan devri, 
~ ~ :rakına ıelelim, 1914 den ön
~çler ittifakı. Mukaddeı Roma 
~orluğıı devrinde CenmnLk hü
\.;, ~ı; Alman· Avuıturya. ltalya 
'•ttilala ve Türlôyenin yardımı aa. 
~ Almanlann endirekt de oha, 
~ • inmeleri, 1914 de Alır.anlığa 
~ dünyaya meydan olcuma kudre
"- "•rnüıti. Bugün Almanya dört ya. 
di.i ';1drrabiliyor: Çünkü ltaJya ken· 

Almanya - Çekoslovakva işinde 
lngiltere Meydana çıkarıldı · 

rle zaman harp eder?Casu_slar lspa~ya hududundaki 
ı . . . . • tahkımatm planlarım çalmışlar 
M e.n f aatları te hlık~ge gır~nce... Tul uz, 20 (A.A.) - BUtUn memle-

A 1 d Ç 
kete yaytlmıo olan mllhlm bir casus. nlanya an ekoslO• luk 1şl meydana çıkarılmıştır. Pa-

• • rlı ve Bayonda beş kfşl tevkif edll-
V ak yaya b ı r ı htar 1 mıo ve bir suçlunun evınde cenup 

batısında hudut tahkimatına alt 
(Ya.mı: 10 uncu «ıyıfada) 

plAnlara., hava toplan yerlerine.~ 
yo postalarına mntealllk ves1kalar1 
hudut bl51gelerlndekl tesllhat ve u. 
ker mevcuduna dair muhtıralar Tll 
bir seferberlik plAnı bulunmu,ıur .. 

~ doıt olmaya mecbur olmaıtur. 
~ n Akdenizıiz edemiyecelıtir. 
~ lal.- denizi kapalı bir pencereden bet 
' ieY delildir; oradan ya!mz Ak· 
'- haaretini arttıran bir noıtalji ha· Lehistan la 

Litvanya anlaşmada ... 
Güneş : 7 - Galatasaray : O 

~~1İyor. 

Leh matları Litvanyada iyi 

~nlık 1918 cJen aonra onun için 
~ nefeı alamadı. Nihayet ltalyan 
~ --..'nin roviziyonculuğu Alman Na· 
~aıi 1 tal yaya yaldaıtırck Ama bu 
h,· lba da daha ilk temaı, fatal olan 
~ 'çıfa vurdu. 1 talya, 70 küıur mi1· 
' 41-.ılrim kuzey • doğu ımırla-
AL'beırnasma nasıl razı olabilircli? (Yazısı t llncU 1ayıfada) 

"I ~Ya iıe anşluzıuz Akdenize na· r-----------------·-----.;.--.-.-;--;;;--_,;-;;-;;;;;;;.-;;;_;;;-;;;-;;-;;.-~;;-;;. 

bir mahreç bulacak 

~İrdi? 1 H t Ki t 1 d ~lierle Muaolininin 1934 ~eki Ve- aya eopa ra ar an, 
~ ~n111malannı hahrlanmız. Jkj d h •ht• 1 d 
' tör, daha birbirlerinin ellerini ••• a a 1 ras ı, a a rezilane 
~ Avuıturya meteleainden h 
""-. ..... Q:Qep, Hftler, Mutormiye AVDı • ve m U teş m geçen 

-· ~ İıtilclilini aayacağme dair 

sıN ı bir kadın ... 
(~:Sa. 4 . ~4~ ~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. 

I 

:.t. __ .. _,,,~. 
Galatasaray lmleıine 1 ind eo1 ıirerkm 

cr..-ı~•l 



1-KURUN 21 MART 1938 

'ljo.fcu tipleci : 4 
................................ 

Kocasından kaçan 
bir kadın 

YAZAN: Dr. Cemıl Süleyman 

G EMl Boğazdan çıkıp Karadenize 1 
..ıçılclıktan sonra, gtlverıede bir 

çlı~ l' ... yda oldu. Ne zaman binmlşl~rdL 

farkında dcgllim. lill'.isi, ince bacaklı, 

aoluk ve hasta benızli, kısa boylu, teker 
lek ve sarı gozlü, a.ıhll bir kadın .. Otek.l 
yakışıklı. kumro1, yedi ısckiz yq daha 

kUçuk. genç ve gUrbllz bir delikanlı.. 
Oyla, blribirlerinc sokulaı-U, ba§ba§a 

vUcut vUcude bir gcziglerl, hazan bir 
kôşeye çekilerek gözgöze bir twıbUıal 
ed~leri var, yeni bulU§JDUf&. yakında 

blrlegml3e çok beıu.iyorlar. Bir kan ko
ca desem, değil.. Biriblrlnin içine balug

lannda, henlb sevgiye ve heyecana doy
mamış iki hasretzede iştiyakı var .. Biri
biribirlerlnden hiç bıkmamra ve hlç bıkmı 
)'f\caklar bfbi görünU)orlar. Aralarında o 
kadar anlatılacak şeyler olmalı ki, biri 
ıusarsa mutlaka öteki söylüyor. Fakat 

ııe söylüyor? .. O kadar sessiz o kadar l· 
~in için bir konll§ua ki, ancak biribirle
rinl duyuyorlar; sö;..ılemek iııtcdıklerini 

birl ötekinin dudaklannm kDnıldatşn -
dan anlıyor gibi .•. 

Yemekte, köşede bir masa tutmq -
JAr; kAlnata arkalan dönilk oturmuşlar, 
iki gU vercln gibi bqbqa, meaaiz sessiz 
)'Mıeklerlnl yiyorlar, yainı:a kadın. ba -
zan elini gakıığma aayıyor: bakışları ha

reket.siz, dalıp dalıp gidiyor. Zavallmm 
kim blllr, nasıl bir le acıaı var! ... Acaba 
bu aşk, devam etmeaae nü diye dfltO -
nUyor? .• Yoksa ~km earhoeluğundan 

BU eli ayağı kesiyor da mecals1z ve ta
katsız görUnUyor!.-

B:ı\ttmı, bUtUn gUn ortadan kayboldu
lar; akşam oldu, yemeğe gelmediler. 
Hanım rahatswnış, kamarasında yiye -
eekml§. Olur L •• kalabalıktan aıkılmıv

Jardır. Bakışa bakıp., gültioe güJilşe, 

kumrular gibi sevişA sevişe yiyecekler
dir. Balayı nasıl geçer?- Blrlnin elinde 
pıete, ötekinde ~urap tltl. kan koca 
gibi gUnlerlnl somurta somurta geçire -

eek değiller "-··-
Filhakika pek dfl yalan çtkmaclı; !&· 

baha kaıııı kapım \-uruldu. 
- Cn altı numaıııdan acele slzt lstl • 

yorlar .. Hanımm sinirleri tutmuş .. dedi
ler Yata~a boylu boyuna uzanm11, elle
rt bacaktan ltıu:ık kesilmiş, blr avaza 
haykırıyor. Komtu hmanılardan, gece
likle, pijama ile. lromblnezonla, don 
gl\mlekle dışarıya fırlamışlar, uyku ser
aeml g!Szlorle endi~ll endi§ell yU.zllmeı 
bıkıyorlar. 

- Acaba bulaŞtk blr hastalık mı? •• 
Ya karantinaya sokarlarsa! .. 

Oyte ya gemide hastalık deyince, ak
la karatina gelir. Veba gelir, kulera ge
lir. Onlar da onun kaygısında... 

Nabzı yUı otuz .. 
- Yllz otuz mu! •. Fellket... 
- Hayır, bir isteri aksesl .. Korkula -

eak bir şey değil .. 
Müsekkinler, soğuk havlular, eterler, 

kolonyalar, buzlu llmontalar ve salre-
Hanım. ynvq yavq kendini" geliyor; 

hamam peyke!inde lohusa gibi, (ha
Jramcb doğuranlar da var ya..) keten 
bvlullU' itinde, yan baygın yan mah • 

mnr bir halde rahat rahat neres alıyor. 
.Ağzmm lçlnde bir teY mırıldanıyor gibi, 
dudaklarmı nynatryor. Neriman Bey 
korkudan g1Szlerf büyUmUş, heyecanla: 

- Nn.,ılstn SUmblllcllğUm? .. Nen var 
yavrum? .• Dnha iyisin ya .. Admt 6ğren
dim a .. aleluırul nabzı elimde, bu sefer 
ben soruyorum: 

- NMıl oldun, t;OmbUl hanım? .. Her
llslde lvisln... sakin ve rahat bir nabzın 
..,-... Bundan iyisi can ıııağlığı •• 

Artık o, nazlandıkça nazlanıyor: ken
dine daha c;ok acmdınnak için, hazin ve 
Aşıkane sarh"-1&1' ı;ıkanyor: 

- .Allah llşkma aoktor .. diyor. Beni 
kurtar. Şimdi benim en mes'ut zama -
nnn .• Bu saadetten ayrılmak btemlyo -
nım .. Gençliğime acı .• 

Bunu Baylf'rkcn, yllzQnUn derileri bu
nşuyor, g6zlerlnln biri bir parça daha 
byıyor: )ilzll. biraz daha !oluk bir renk 
alıyordu. Naaıl oldu, bilmiyorum. Bir a. 
rahk Neriman Bey dışanya çıktı. SUm
btll banan, yastıktıı'1 başını do~ltarak, 
iki tarata heyecanlı heyecnnh bakındı 

kulağuna s6yıtıyor gtbl yaliliıştırak: 
- Doktor- dedi, Jtocamd•n kaçıyo -

yorum, kocamdan! ... 
Ne mutlu ona.. diyecektim. LAkırdıyı 

çevirdim. 
Kim bilir, ne mnteesalr olıntl§tur!-

dedim. Çocuklarınız var mı?. 

- Uç tane_ 
- Onları nasıl bıraktmız?. 

- Siz aşk nedir, bilir mi.siniz?. 
- Yoooooo-
--0 halde ae diyeyim? Şlmdl ben1m 

çoculdanm, anam, babam, hepsi o. 
- Evet yakı§ıklı delikanlı.. Hakkmıa 

var .. 

- Beni çok seviyor .. Doktor-
- Allah muhabbetinlzt arttıram.. Km-

met olursa şimdi nereye böyle? 
- Dağ başlarına, sarp kayalıklara, 

tehlikeli uçurumlar-cı, anlıyorsunuz ya._ 
Belki de felAkete, ölUme-

Hiç bir ıey anlamadım.. Olur a.. Ma
demki lıln ucunda a'1t var, akıl ve man
tık yok demektir. 

T AMAM bir sene eonraydı. Ilık bir 
eylUl gecesi.. Çok kalabalık bir 

yolcu hamulesiyle Tr'abzondan kalktık. 
Yeros burnuna doğru ilerliyoruz. HeniU 
kimae ile ülfet peyda edecek kadar za
man geçmediği lçln bir köşeye çeklldiın; 
dalgasız denizde seyahat neı'eslyle gtı
len, söyllyen. ytlkılok selle konuean oen 
ve cotkun ballu M.)'redtyordum. Bilml • 
yorum neden vakrt daraldı da ondan 
m? Durgunluk, aessi:allk. ağır bqWık., 

art.Ik, bana, hasta olmak, bir yerl eksil· 
mek gibi gayri tahıl ıellyor; güvertede 
veıtarla dol~nlara, ciddi şeylerden 

bahsedenlere, ihtiyarlara kızıyorum. 

Kulağımın dibln.te bir ses, yabnncı gel
ınlyen bir .kadm aeıd: 

- Kot N erlmaıı. bak, burada kim 

- llAhl SUmbUJ hanım, nereye böy
le?.-

- Nereye olacak? Neriman yol mn-
hendisi değil miydi? Iolmiz blttl latan -
bula dönUyorua.. 

Kul'lğuna iğllerek: 

- Kocama ıfdlyorum, kocama.. Son-
ra anlat:nm-

Ona ne mutlu diyecektJm, yutkun -
dum. Fakat bende merak.. Acaba niye 
d\JnUyor? Adamcağız dayanamadı da, 
gelmezsen kendimi öldUrUrllm mU dedL 
Olur a .. Kadın kalbi yufkadır, belki mer
hamete ıelm~tir! .. 

Yemekte he;> g6zlerlnln içine baktım. 
BUtün gece arkasını kolladım. Hakikaten 
halleri bir acalp.. Yan yana otururken 
ayn duruyorlar gibi, hareketlerlnrle bir 
uzaklık, bir başkalık var. Konu3uyorlar; 
fakat knvgıı. edi~orlara benzl)or. Tabiri 
m:ıhsusiyle karı koı:a~lnr. Btriblr -
!erinden aynlmıyan g6zlerl, bqka bao -
ka blHypjann peetnda uzaklara dalıyor; 
biri ötekine bakarken, başkasmı görUyor 
gibL. Hani o kumr .ı gibi, biribirlerinin 
ıığuna çikolatalar verloler; blrlblrlerinin 
gözlerinin içine bakarken, dalıp dalıp iP
dlşler !-

- Aık Myledlr.. Bir taJq gibi tutu

fUJ' i •e &aner .. Veta •e 11.dakat ne tath 
oey! •• Fakat insan, içinde lken saadetin 
hududunu ölçemiyor. Denizden çıktık • 
tan sonra, balığın auya lbtfyag duydu
ğu gibi .. Sonra çocuklar!.. Gözlerimin 
önüne geldikçe sankl çıldıracağım! .. On
lardan nasıl ayrıldan, yarabbi!.. Bunu 
bana siz eormuıtunuı.. O zaman ben size 
ne demiştim?. Bugtln gibi aklımda. Aok 
nedir bilir mltılniz ?. deml§tfm. Avk, ha
kikaten bilinmez bir ıeymlg.. Çok tatlı 

g5rllnen, sonunda nedamet olan bir ıey • 
Fakat aııtl ıntl~kUI bundan aonra .. Evime 
nasıl d6necE.ğim?. Kocama, kendimi na -
sıl affettireceğim? Beni luı.bul edecek 
mi? Çoeuklarunı bana g&termek iste -
yccek mi? Bunlar, blrlbiri arkaııma sı -
ralanmış (Syle 11ualler ki, cevaplarını ben 
haT.trlamıya. ve mu\'atfak olmıya mec -
burum ... ÇUnkQ beni artık babam da ls
temlyar .. 

O sefer gemimiz, tzmir postam atacak 
tlcdllor. 

- Ah. ne iy! o1ıır!. diyordu. Ikt g'ln 
bekl<'r. sl:r.inJe birlikte giderim •. 

Yolda benden hiç nynlmadı .. Bana a
(Soaa: 11 had •J'lfada) 

Bir Ulti .nato~nuıi minası 
Litvanyanın Leh uıtimatomunu kabul etmesıle 

tehlikeler tamaml!e kalktı mı ? 
Lchtııtan Litvanyaya blr Ultimatu~ 

verdi kırk aekb saat içinde iki memle
ket arasınd<t normal milnaıcbetler te • 
sisine karar vermez ise harbcdeceğini 

bildirdi; ilci huçuk milyon nüfuslu kü
çük Litvanya Lcbistanın illtimatumu 
karırsmda devlctleroen yardım ıöre • 
meyince: 

- Kuvvete boyun iğiyorum!,, 
Dedi. Şimdi Litvanya Lehistan nor

mal diplom:ıt~k münasebetleri tesiı et. 
mek için 31 Marttan evvel mümesaillo. 
rini tayin etmit olacaklardır. Bundan 
sonra aral:C'ında çıkacak me~cleleri dip. 
lomasi yolu ile halledeceklcrdir .... 

Birçok kimseler Litvanya ile Lehis
tan arasında cereyan eden bu haıdiselc. 
rin manA ve mahiyetini kavnyamıyor • 
l..r ve kendi kendilerine §Öyle diyor h1r: 

- Lehistan Litvanyaya Ultimatum 
veriyor da bu memlck~tten normal dip. 
lomatik münasebetlerin tesisini istiyor. 
Böyle bir ültimatom olur mu? Fcvka • 
ladclik bu işin neresinde?.,. 1 

Hakikaten vaziyeti iyice anlıyabil • 
mck için Litvrcıya ile Lehistanm kar -
tılıklı mlin3sebetlcrini bilmek lazımdır: 
umumi harpten sonra Versay muahede
si ile Baltık Denizinin Şark sahilinde 
küçük bir devlet olarak teıkil edilen 
Litvanyahlann bnunuesaılleri mucl • 
hince tarihi p~itahtlan (Vitno) ıeh • 
riıdir; fakat urun :ıı:aman esarette kaldı
ğt için Lehlilcıtirilmit olan bu ıehri 

l 920 senesinde Lchli1er işgal ederek 
kendi memleketlerine ilhak etmişi erdir; 
sonra Mittetler Cemiyeti tarafındn bu 
ilhak tanrnmrı olmasına ra&men Lit -
vanyalılar kabul etmemiılerdir. 

fıte on sekiz aenedenberi bu sebepte 
Lchliter ile Litvanyalılann arası açık • 
tn'. Aralannda diplomı.sl mün2eebet 
yoktur; tlmendifer veaair nakliyat irtl. 
bı:tı da t6lı o1un"'•""_.!JtT9' L.J.lotau 

birçok defa mOnaaebet teala etmek ı .. 
t~d'ği halde Lltvanyalılar (Vilr.o) ft
gal •e lthakmm bıraktıtı dargınlık ne
t:eeai olarak buna muvafakat :tmemit
lt rdlr. 

Bu defa Lltvanya budut1arndan l • 
çeriye giren bir Leh askeriainin Lit • 
vany• hudut brakollan tarafmdan at
dürUlmUf olmaaı bir •esile tutularak 
Lehistan malGm olan ültimatumu ver -
mit ve normal mllnaaebet teshJ için Lit. 
vanyayı ıilih ile tehdit etmiştir. Ancak 
bu tehdidin vehametini takdir ettikten 
ıonrrdır ki Litvanyalılar Lehliter ile 
diplomasi münasebet tesiaine razı ol • 
muılardır. 

HAr:lisenin ehemmi} eti §Uradadır ld, 
Lchiıtana dlişman olan Litvanya Sov
yct Rusya tartafından himaye ve yar -
dtm görmekte idi. Bunun sebebi de 
Litvanyanın nUfus ekserlyetile Alman 
olan (Memel) l elinde tutması, bu su 
retle bir taraftan Lehistan ve diğer ta
r:-e!tan (Memel) Ozerinde emel beallyen 
Almanyayı ha"nn olması idi. 

Litvanya Lehistanm ültimatumunu 
al•nca bundaki "normal diplomasi mll
nuebetlerin teılsl.. t~'cbinin hakikat • 
te (Vilno) nun tasdiki ite beraber Le • 
hhtan urafındn verilecek her nevi e • 
mirlere bundan ıonra itaat etmek.. tek-

Re sam ne 

ile nct!celenmemiı olması tabH ııer~ 
sevindirmittir. Fa~t ayni zaın~da \f\11" 
hakikati de ortaya koymuıtur ki, -A .. ~ 

"'i turya, misalinde olduğu gibi "uç il" 
! devletleri Avrupada kuvvete karfl:;.. 

hafıza edecek hi; dayanc yoktur. 'fi 
yet Rusyanın ve Frtcısanın LiıYan.Y' 
Lehista.na kar§ı himaye edeıneınct~ ~ 
nn Çekoslovakyanın önilnde de d .' 
nill:cek bir istifham ipreti çizınİt~~ • 

Zira Lchiıtanın Ultimatuınunu bd 
vanyanın krıbul etmesi Avru!an~., 
kısmındaki tehlikeleri umaınıyle 
dırmıt olmıyor. Bllakiı bundan -:: 
bir (Danzig) ve bir (Memet) ınet' ,;. 
nin ortaya çıkmak Uzere bulurdulU 
binlere geliyor. . l 

Malumdur ki, Almanlar (Drcııılk 
büyük Almanyanın ilhak edilece1' _,., 

b" t..parçaaı saymakla beraber Le 15 
• ., 

b• k011 
yanlarında tutmak için onun ır ıS 

Leh ordusu B"tframandanı marepl { 
Smigli 

dora ihtiyacını da testim ediyorl•~· Şııs 
halde Litvanyarun tamamite Lehi•: . 
emri altına geçmesi bu devletin ııı 
taç olduğu koridoru (D:ınziğ) istik;; 
metinden (Memel) istikametine çe t
mek ve Danziğ'i Alrnanyaya ilhak era lifinden başka bir ıey olmadığını derhal 

anl:ıiı. 

Böyle bir vaziyetten kurtulmak için 
etraftan yardım aradı. Fakat İngiltere 
ve Franaadan oldutu gibi Sevyet Rua
yad ~o da bir yardım &~remiyeceğiııe 

kani olunca Lchistanın Wtimatumuna 
karıı: 

- Ne yapayım, kuvvete kaI'§I itaat. 
ten başka ç~em yoktur.,. 

Cevabını verdi. 
Lehistan Ultimatumunun bir harp 

.73ic düşünce: 

mek ihtimallerini ve imklnlarıtU batı 
getirir. Onun için Lebiıtan Oe Li~ 
ya artasında zuhur eden ıon liltiıd' 
hldiıeaini Almanya tarafından ya:,: 
mrt bir teıvik eseri olarak 11yanlat 
dır. 

Bu takdirde Litvtt'lyanın Leh ut~ 
tumunu kabul etmesi ile Avrupaıııtl 

1 köşesinde harp tehlikesinin taınaııJI •• bertaraf olduğuna hükmetmek birı' tJ 
celecilik ohr.ı:z mı? ASI 7'11 &I 

Türk sa:r inl r a dvod P 
dinle mek istiyo ruz 1 
B:ın radyo lstuyonlan da bunu yapr-1 rUyoruz. Mat'llesef, Avrupa uıeıol•~ 

yor. Acaba budc Je olamu n.ı?'I Türk lerinde birçok pirlerin bef~e 
radyo iıt:ııyonlarmda da Tıirk !'lİri yUzlerce yuılan kendi ıcalerile pıı~ 
filtlernni okuyamu mı? çekildiği halde bizde hiç bu i,e :ral 

Bu meseleyi ilk olarak bl.ıde bir haf- . edilmemiı ve küçük bir isdlll'dl' 
talık mecmua mevzuuba~ı ctt:. HUsa· baıka h:çbir Türk piri, Tllrk diıılt 
aıeddin Bozok imzaaı, bu mesele Uıer.!n ciye sesini duyurmak imkinını b Jıt-
de ıararla duruyor ve Türk tatrinin de mamııtır. Ra.dyoya gelince, bunun ~rU-
radyoda ıürlerini okumasını t~klif edi· 11 tecrübe edilmemiı olduğunu C 
yordu. Hatta kendi yazılarını okuma
lannda fayda gördüğiinü aöylediği Uç 
Türk ıairi arasında ben!m adımı da 
söyiJyordu. 
Şu veya bu addan sarfı nazar, Türk 

~airinin kendi sesini İstanbul ve An
kara radyolarından duyurma11nm hem 
inkd!p hem &Dnatkar hem d~ dinlcyi
:= namına herhalde çok iyi hlr teY ola
cağı kanaatindey'.m. 
Şiirin hakiki tarihini yepenlar, he 

men her zaman .,nu mllzikte yınyana 

görmüıler ve bu iki güzel a~nat dilini 
biribirlerindcn ayıramamıılerdır. 

Hele, tiirin yepyeni bir teknikte 
ortaya çıkmağa baladığı 1907 ve 

Bilyilk Harp yıllanndan sonra, tama
men bir ses sanatı olduğunu ve gözle 

unutmak değil, kulakta duyulup din
lenmek için ya.zılmağa baş1adığmı gö-

yoruz. 6,.. 
Bize, şiirin artık öldüğli, ra~et '

0
11 

mediği hakkında bir itiraz varıd. id-
bilir. Bu gibilerinc hatırlatalıı:n ~ 
d alan yU.zlerce yıldanberi, yapıl r'1' 
fakat tiir asla ölmemd<tc hatta ~rifJI' 
makta.dır. Meşhur bir Fransız f&1 

.,,. 

dediği gibi, göz yaşı, sevinç ve "'"ç' 
ihtiraslan yer yllzlinde bulundu .,.. 
bu ~1zel dil asla ölmiyecelc ?l~ ~.,ı 
teklini değiştirecektir. yeterln ıyi f" 
olsun ve bu iyi eserden genit ısaJ) 
ğınlan haberdar edilebt1sin. dfO' 

Bugünkü lıtanbut radyosundl)!etııt 
leyicin:n tiir duymak ihtiyacmı ut' ., 
Cemil:n gidermekte olduğu"u r;.ı.,..a 
hede ediyoruz. O, çabnacalc. par ;.ıı' 
parollerini tane tane, bir dıval' btt"' 
edasile okudukça. birçoklannıft dıd"' 
~oı Yapı dediğini kulaklarunl• 
dum. .,._ 

Eğe!', öldtJ denen ve ölmeat l~1 -ti 
tUn imklnlara bat vurulan zı• ~ 
e1it şiirin 6lmemesini değil, dal'• ~ 

• t • . f'I' e1• vetle genış gen ı genn·p ne •Jd 1' 
yatamaıııru iatiyonak ona baki 

ri olan radyolarda yer veretirdo •""1' 
_--1r 11u1-

Türk pirini radyoda gôf'ID"I'• 
ruz ve bu onun hakkıdır. ~ 

Tlirk tnınllbı, Tilrk 1airine re~,.df' 
sffini duyurmak imklnmt kıı•; ~ 
ıı gtin, kendisi de bundan bUY 
dalar g5recelrtir. ~ fJJI 

Hem bir dil. ne mil.zik, ne blta cıJJ' 
1u, ne bu, fU kadar fa~ ınod~ 
olmuı kÜnetli §İir kadar ısıil e~ 

• . d'~rııiı b t:uekete, mıtyonhra d le ır;· 
1 

tdrJI' 
· b r t.•kı vernre&e hulba herhangt ..ıı41'' 

• '" • dt5'" 
loji telkinini yapmağı musaıt ) .,ti' 

Türk 91lr!nl radyoda dinteıne 
yona& ve bunu herkes istlY<!~ 'fili 

nı.-i ..-



[Şebi~ Hab~rleri 1 

artakal sandıkları 
büyütülecek mi? 

\tekAlet bu b.;susta tetkiklerle meşgul 
~ ibracatmm kontroltı hak - { · 
~ Japılmq olan nlamn•me proje- yakmda tasdik ile Ticaret odulnna 
..... Portakal dıklanna ait hüküm- cönderilecektir • 
... ~ ~k J laı tarafından Oda1ann Iktnat odalarına bibi me-
~ 6rm!ı° ~ n aeleal fiındilik mevzuubahı delildir. Bu 

~-- 1eı!ptel1 ~rimb ~rtalaıJcıl•n itibarla 938 aeneli De 939 ıene~~ ilk 
....._ VekJetine mtlfterek bir munm. altı ayı a.rfmda ~ vuıyetindt 
~et karar vermltlerdlf. her hansi bir detlıiklik olmıyKaktır. 

11 KA'ltT 1031 

Beden terW,...i hnancla Jimnastik yapan talem " Qretmenl• 

1500 öğretmen ders görüyor 
11t ~ tü bu hususta bize Çibıkil J'8pılacak değifildik maU aene-
~ ·• ı mi tir~ nln bapndan itibaren muteber olması 91Uy e 1 · . 

...., ~lanmmn unı!ıkJın C54, icap etmektedir. 
ti. IOO •e 150 liktir. Yani 64 tOk bir GLASKOV SERGiSi 
~. içinde anc.ak 64 peftab1 bulu • lncUtereden TUrkofiıe ıeten malQ • 

Beden terbiyesi kursundan 
-:-,_ mata cısre 3 Mayıa cUnO tnciltere kralı 

~ki aandıklafJD btıyilthııiıeal ft tanııfuıdan açılacak Glaıkov aerpli fev· 
~ daha fula portabl konmuı bllde muazzam olacaktır. 
~.._1lbaha İf, 11Ddıldarm bUytlttıl • Sergide 100 den futa uray n pav· 
~ ~ lçerlerine fula portakal kon_ yon bulunacaktır. BlltUn döminyonlar 
~ bize hiç bir fayda temin 0 • ve 30 dan fazla milatemleke aerpye it-
~ tirak edecektir. 
"ı,Ü . SOMERBANK YENiDEN MEMUR 
~e De andık içindeki por • ALIYOR 

'lıit.,. çilıilmetll, daha kolaylqnuf Sllmerbank, Nuilli buma fabrikası. 
~lıaua malOm:ıta ıare vuiyet nm buıus kunlanna mensucat ve elek· 
L.. : Bu aene, D&rtyoldan ihraç edi- trik ustabap yetiıtirmek üzere 30 
~ Pcırtabııar Sanat mektebi mennu alacaktır. 
'- iktisat Veklletinde bir Bu memurlann Ankara, t:-tanbul, Iz-

tarafmdaa kontrol edilmiftir. 
u..~ot. Dörtyol Ticaret ve unayi 
~mdan kabul edilen umumi 

' e glSre yapılmqtır. 
Jıı..;..~,ibraçedilecekportakallann 
~Uııe dair bir nbamname proje
.... -.._lamakta ve aynca TUrkofia e -
,.... tetklkıerde bulunmaktadır • 
....!-"neki ihracatta mUteamil undık. 
~ -daha bliyük aandıklarla tecrtibe 
,~de ihracat yapdmqtır. He -.:...._ ._tt netice elde edllememtıtir. 
~LA TiCARi MONASEBEn • 
ıt_ MIZ DOZELTILECEK 

Sıı~la olan ticaretlmbin yeniden 
~~sin htıkOmetimls esaslı tedbir· 

~Vllftfe ~T1'°mAlıatMiil en iyi bir 

~ otan Mılll'da umum! harpten 
~ ticaret mevldimis yaabncıalnn e. 
"'1ıa l~ıtir. Bu da rakiplerimizin o-
~ hptıl_ı muauam tqldlAU. Deri 
it kıedir. . · 

'91; &Uııı, iııcir, bvun, karpm ve diler 
~ ltlru yemiılerimhin mUfteriıi olan 
~ bu auretle ibtiyeıçlamu ıenit tet,1:- raldpleri11dıdm temiDe bat-

.... ~ Piyalllcla tlmdild halde, Yunan, 
~~ve Japonya mallan htkfmdir. 
~ ınaltımata ıare; Japon tUtOn • 
' Mısıra ithal!tı her yıl artmak -
ıa.;· 934 aenesinde 1041185, 935 te 
~ '1&g, 936 senesinde ile 147626 mlls_ klıo Japon tiltünll ithal edilmiftir. 
~ lllUbbil bizim' ibracatımım. ted· 
~ette uaJmııtır. 934 aeneainde "'sa t 935 te

0 

648.345, 936 da 5~2 
" 9 kilo tütün lıilltllmıftlr. Diler ta. 
~erde ibracatmm bir bayU 

'ttrk ~- . . • 
'ııııı....~~ lilıur muhadenet cemayetinin 
~ ile yalanda Ud memlekette 
S lerp açılacaktır. Bu aersiJer için 
~- eden bütün huırlıklara yakında 
~tır. 
,-nıca Dd memleket ticaret erbabı -

' lıiıbirteriylı anıpa'•n için icap 
tedbirlere de bq vurulacaktır. 

mir, ve Buna Sanat mekte-plerinin bi • 
rilinden mezun olmalan prttır. 

Seçimde muvaffak olanlara ite bat • 
ladıklan tarihten kurs ve staj müdde
tinin hitamına kadar na lira gündelik 
verilecek ve l-ir seneden •talı olmambk 
prtile gösterecekleri liya~te g8re 
gündelikleri tedricen artml:ıcaktır. 

Kabul edilecek olanlara bir lira mu-
kabilinde yatacak yer ve maliyet fiyatı 
lberinden fabrika laıntininde yemelt 
temin edilecektir. 

Bu tekilde ite bqhyanlar, Od sene 
müddetle idanye binnet edeceklerine 
dair taabhOt ınetleri vermele mcbur 
tutulacaklardır. 

G 'e 

Sayım vergisi 
Hşek, kalır ·ve attan 

lialdırıhyor 
Koyun, keçi ve tiftik geçisinden 

alınan sayım vergisinin tenzili hakkın
da BUyilk Millet Meclisi encümenlerin
de cereyan eden mtizakereler neticelen
mi§tir. Yapağı, yiln ve tiftik gibi mü
him i~t maddelerimizin maliyet
lerinde mUesisr olacağı cihetle koyun 
ve keçi sayım vergisinin tenzili çok 
mUaait karşılanmış ise de bunlar da 
eeuen evvelce tenzil!t yapılmış olduğu 
için bu ~e tekrar tenzillt yapılma· 
llllldan earfmuar olunmllf, buna mu
kabil etek, kabr ve attan sayım vergl
sbıin tamamen kaldırılması ve eığır
dan alman verginin de mUhlm miktar
da tenzili iktmat blltçe encümenlerinde 
karara bağlanmışır. 

Kemlekette her klSylUnün ya katır 
veya atI, yahut merkebi veya ıığm 
ltulunduğuna göre bu gi~l hayvanlarda 
yapılacak tenzil!tm milatahsilleri mem 
nun edeceği muhakkaktır. 

Tenzil!ta ait kanun projesi, bugtln
lerde BUyUk Millet Meclisi heyeti umu
mlyeeinde müzakere edilip inta& edile
ceği umuluyor. 

'k... TiCARET ODALARI 
~İl.~ odalan terafmc:lan yapılıp Beledive l11leri: 
"'-~ glSnderilmit olan 938 aeneli 
~ tetkıs edilmektedir. BUtçeter Hayat pahalılığı ile 
ti URUN mftcadele 
"' Hayat bahahhğile mOcadele etmek 

ABONE T ARiFESi 
'llemlekel lltmltltıl 

4)1,L "irinti• dııında 
l " 95 155 ıc,... 
, •rlık 260 '25 • 
, •rııt 475 no • 

.......... lllıt . 900 1800 • 
~. ~~nden Balkan Birlfll için ayda 
~--at dlltfilDr. Posta blrllllne lir· 

hl'lere ayda yetmlt beter tnnq s: ... 
~ ._...- fraydını bildiren mektup .,. tel· 

0-:--unı, abone para$ının posta •eya 
~le J'Ollama llcretlnl lcıare kendi 
~t '1ır. . 
~ dea S abone yaıan Te)'a 5 a~ne 
~ hzılanlara, mekteplerle k6y oda· 
''"nıea tendllt yapılır. 

lıt11enln hfr poıta merltnfnde 
ltt!RUN"a abone ııanlır. 
dİllfUrnie tlcntl il lmrqtqr. 

tızere phrimize davet edilen profesör 
Lorenı tetkiklerini on bet nisana ka
dar ikmal edecek ve lıviçreye döne
cektir • 

HllkGmet:miz lüzum görüne profe
~rU uzun bir· müddet için tekrar an
gaje edecektir. 

Prof taar ilk evvell .Ut, yal ve pey· 
nir itlerinin bahalılıinu tetkike karar 
vennlı '" tetkikler yapmıftır. 

Bu arada muhtelif villyetlerdt: satı
lan fiyatlarla lıtanbul fiyattan arasın
da bir pyri tabillik carmUttilr. 

Tetkikler neticesinde meseli Kan • 
tan ucuz teksif cdilmit ıüt w ıut t~ 

su cetirilecektir. 
Bundan bafka ılitçWer ı.:emiyetl de 

kontrol altma aJmac:aktlr. 

iyi neticeler _alındı 
Çocuklar hangi oyunu daha cnk 

1 1 

tercih ederler ? .. 

Wea huebtle rin'den iki tekil 

IaliiiDU:ı w ogreaneıuenmn mM1e- yaptırıyor. -oğtetmiiller -me&mın 
ki bilgilerini artırmak maksadile bu yaptığı hareketleri dikkatle takip edi 
yıl şehrimize tamamen ihtiyari ma- yor • 
hiyett.e olmak .üzere tilrlll kurslar açıl Beden i)ğretmeninin sesi yliksellyor: 
mıftır. Bu kurslar beden, musiki, ya- ··- Sıçrayarak hazıroL 
km yurd, resimiş ve aile bilgisi mev- Tek bir sea. Eller tamamen yanda. 
zulan etrafındadır • Bundan sonra tilrlü beden hareketle-

Kurslar ihtiyari olduğu halde mft. ri. Beden hareketleri on dakika eür
racaa.t eden öğretmenlerin sayısı olduk dil. Muhtelif yilrilyut ve nihayet oyun. 
ça kabarıktır. tatanbul ili ilk okul öğ- Oyun çok eğlenceli geçiyor. çOOukla
retmenle.ıinin aayım 2000 ile 2100 ara rm en fazla sevdikleri bir oyun. Hır
smdadır. Bunların içer~ ecnebi, sız polis. Oyun oynarken muhtelü sea 
ekalliyet ve hususi ilk okul öğretmen- ter. , • - · 
leri de dahildir. - Koş, çabuk ot 

Rakam göı;önUne alınacak' olursa, - Yetişti. 
kurslara devam eden öğretmenler - Tut, bırakma. 
1500 kadardır. - Ayhan ça.bukol, bak k~ 

Kurs programl&l'l tamamlle öjret- geliyor. 
menlerin gelmelerini kolaylqtıracak Aman. Yakala.. 
ve kendilerine hem mesleki bir bilgi Oyun, salonu kahkahalar içerisinde 
verecek, hem de eğlenceli vakit geçir- bırakıyor. On, ~n beş dakika stlren 
melerini temin edecek bir tekildedil'· hararetli bir çallfllladaıı llOlll'a dildllk 

Biz, bu kurslar hakkmda okuyucu- ve sıraya getlı dağılıı .• 
lanmıza bir fikir vermek U2re beden Talebeler dağıldıktan eonra, beden 
kursunda bir tetkikat yapmaya karar öğretmeni öğretm~ arkadqlarma d&
verdik. Şimdi birlikte (beden terbiye. nerek .lltife ile: 
si) kursunu göreceğiz. - Öğretmen arkadqlar. Koca • 

İstanbul kız lisesi binası, okuJdan 
içeriye giriyoruz. Beden terbiyeel •
lonunda b~yUk bir kütlenin çalı# 
göF.e çarpıyor. içeriye girdiğimiz za. 
man cimnastik aalonunwi ortumda 
ilk okul talebelerinden bllyUk bir küt
le, taıeber etrafı ağretmenlerle 
çevrilmfı~ oğretmenl eepekter 
Recep Çekiç talebeye tUrltl hareketler 

bekler maya.. 
Koca bebekler belki, tuhaf bir tir 

bir,. Öğrebnenler bunu gUierek k&l'll
byor. Şimdi talebeye ağretilecek ku
ka oyunu. Öğrebnen arkadaşlar, lSf· 
retlliyor. tki gnıp var.. Kukalar mey 
danda • klıkanm bir almıp götnruın
yordu. İki grup k&rfllarma konan ku
kalan alıp dtfer tarafa yetiştiriyor. 

(SÔDa: ıı .,el •)'ifada) 

Erkek öğretmen oku!unun 
dünkü müsamereleri . 

Erkek ölretmen 
okulunun yıllık mU· 
umcreai diln uat 
14 de okulun mUsa
mere aalonuncla ve
rilmiıtir. Mlaame • 
rede tUrlU ronc:Uar 
yapdQUf, bir pi .. 
yeı temsil edllm;ı -
tir. Bundan bafka 
okulun talebeleri 
tarafından teıekktıl 
eden bir kemll 

!Buqlüı için: 

Cankurtaran o
tomobillerinin 

sesi 
BelediJe, can kurtaran otomobın.. 

rin1 yeni getirdiği pn!erdeydi. GU.uilll 
birinde o mubarek arabayı, Galataa&· 
rayda gayet mütk4ı bir vaziyette gör
mllftilm. Şoför, avucuna doldurduğu 
bir korna lUtiğini habire aıklyor: 

"Bart bart" diye bir takım sönük ... 
ler çıkararak arabumJ büyük bir Wtif

risefer kalabalığı içinden söküp çıkar
mağa, içerisinde tqıdığı ~ h89-
tahaneeine bir an evvel yetietirmeğe 
eavqıyordu. 

Hemen o gl1n, pllfbfmı guetede 
bir yam yazdım: '"Bu, Myle olmu, de
dim. .. Can kurtaran otomobili bir cw 
kurtarmak vuifealyle milkelleftır. 
Hızlı gttmell, herkes, her eey ona yol 
vermeli, otomobil haiz olduğu stır'atla 
- ya1mz ikinci bir kua yapmakaı· 
mı - lıutahaneye erifmelldir. Can 
kurtaran eervlal, ltfaJye makammda 
bir teydir. O da, ayni eekilde bir fell
ketl lSnlemefe kOllJyor. Onun için yol
da biltUn nakli vuıtalannm aynen it· 
falyeye yapıldılı gibi durmam. can 
kurtaran otomobillerine yol vermesi 
li.zmıdır. can kurtaran otomobilleri
nin ltfalyeninld kadar mUesiar, keskin. 
bir habP.r verme lpretl olmalıdır ... " 

Tuhaf bir tesadUfttır; aradan birkao 
gttn geçmeden can kurtaran otomobil
lerine itfaiyenlnkilere bemıeJan kilçWC 
çanlar takıldı... Artık bu otomobiller 
de çanlarmı telft§la wrarak bir qap. 
ya, bir yukarıya dolqtıkça kendisine 
yol verillyor, leler yolunda gtdiyordu. 

Muhanir arkadqım SeWıattin E
nie, bulunduğu guetede bir fıkra 19' 
dı. Diyor ki: 

..Aman efendim. Bu ne IAbet:sizlik
ttr. Can kurtaran otomobillerine çm 
talnnıflar. insanı heyecana dneurtı~ .. 
Geçenlf't'de b~r gtlrlllttı. bir çan ~ 
bir telif... Tramvaylar, otomoblller 
durdu, yol açıldı. Bir yerde mtlthiı bir 
yangın olduğunll. itfaiyenin geldlğinl 

zannettim. 
Helet'andan yUreffm hop hop ediyor

du. Fakat, ne görUnse beğeninıiniz. Bir 
hasta otomobilL. Hasta otomobillerine 
çan takılmasmdan, insan, yangın var 
zannederek boş yere tel!p. kapılıyor .. " 

SeWıattin Enis dostuma cevap ol&
rak, hastahaneye yaralı yeti§tirmenin 
de yangın derecealnde IJlilhfm -ve Bllr'• 
atll yauılmam R'ftken bir~ olduğunu 
labata Hlzum ğ&omedlm. Zira, bunun 
ehemmiyeti meydandaydı. Sonra, ça.ıı
larm mucidi ben değildim. Ben sadece 
hasta otomobillerine, can kurtaran
lara itfaiye gibi muamele edilmeshıi, 

kendilerinhı, vazife emıumda yollard& 
imtiyazı bulunmUllll - zannederim ki. 
pek haldı olarak - ileri sUrmnetUm-
Şfmdl can kurtaranlar çan çalma

ynr. Hafiften bqlayarak gittitQe tld• 
detl artan keskin bir canavar dOd~ 
kullanıyor. Bu dOdUk, ~kten ytıreJC 
toplatteı bir eeydlr. Çandan da. herı
ıwm ~ kornadan da korinmç, bJr 
111.· J.'.Nat benM. can kmtaıu ~ 
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Yeni Hatay seçim 
• • 

nızamnamesı 

Hataya gidecek murakıp 
heyette Yugoslav ve Yunan 

azaları da var 
Cenevre, 20 (A.A.) - Anadolu A

anıının huııuet muhablı;i bildiriyor: 
H ta.y intihabat kom,ıteal mesefsl

nı bitirmiştir. Mlllctıer Cemiye ti 
tarafından evvelce gönderile n ko
misyonun hazırladı&t intihabat ni
zamnamesi baştanbaşa ta.dil edile
rek Tünklyentn ötedenberi mUdafaa 
ettiği noktai naznrn muvafık bir 
şekle sokulmuştu:r. 

Hazırlanan yeni intihabat nizam
namesi 94 mo.ddedir. Bunda değlş
tldlen milhlm noktalar dUnkU tel
grafımda yazdığım gibi intihabatı a
lAkadar eden cllrUmler icln mahalli 
mahkemelerden ayrı lıususl bitaraf 
bir mahkeme teşkilinden başka bil
hassa her müntehlbln hangi cemnn
:ta mensup olduğunu söyleterek sa
»ece bu ifadesi ile bu cemaat listesi-

ne yazılması kararıdır. Bu aurctıe 
m bus intihabın& esas olacak bir 
nevi serbest ı·eyl&m yapılmış ola-
caktır. 

Diğer tarftan, intihabat esnasın
da Yuku bulacak cürUmlore ait ola
rak eski talimatnamede mevcut ce
ıat hlikfimlerln gösterdiği tethlş 

manzarası tamamen ortadan kaldı
rılmıştır. 

İntlhnbata 15 nisanda başlanarak 
hazıran sonunda nihayet erllccek
ttr. Bu lntfhabatı komisyon refaka
tinde kontrol etmek Uzere MilleUer 
Cemiyeti tarafından 20 kadar mUra
kfp yakında Hataya yollnnacalttır. 
Bunlar meynnmua heyetimizin ta1e
bl Uzerine Yugoslavya ve Yunanist!ln 
tebeasmdan mnrakfpler de buluna
caktır. 

Eski Avusturya 
başvekili mahkemede 
Büyük bir mesuliyeti varmış ... 

Vfyana, 20 (A.A.) -
jansı blldiriror: 

Royter A- I lerse de, zannedildlğlne göre; eski 
başvekil buna muhalefet ve her tUr
lil poIJtfk faalirotten lstlnka.t ede
ceği _hakhında t~mlnat erm_,k~~ 

mu fi. etmiştir. 

\ Y. ~ ADA "rtH A"R 
EDENI.ıER . 

LehiStanla 
Litvanya anlaşmada··· 

Frank ocu tarın 
bombardımanını 

• • Leh malları Litvanyada ıyı 
lngiltere 

protesto etti 
bir mahreç bulacak 

Varıova 20 (A.A.) - Pek yabnda J Difcr cihetten Litvanyatırıı p,eJ,.. 
t.irkaç Polonya • Litvanya muhtelit firi Dr. Eduardaa TuranskaSJD V~ 
komisyonu teıkil edilerek 'flmeadücr, v~ya tayin edileceği aöylenıntkı~ Londra., 20 (A.A.) - İngiltere hU

kCımeti, Fransa hükumeti ile muta
bık olarak Darselonanın feci suret
te bombardımanını protesto etmiş 

ve bu bombardımanın hukuku düve
le aykırı olduğunu blldlrrnlştir. 

güıprük, konııol:sluk ve d.:aret :itillfh.. Her iki memlekette sefaıctlet ~ 
n hazırlamak üzere derhal faaliyete gc. luncaya kadar Litvanya hı.ad~ 
çilecektir. Şimendifer ınlinasebctlerinin Zavia$CY'de ve Kaunas - Vil~ t . fr 
ı;üratJe tecasüe:.ine büyU4 blr eheııımi- :ter battı üstünde 60,000 .kiphk ~a1dlt' 
Jtet verilmektedir. lon~ aakcrt kuvveti bulunduruı-~ 

Tekrar Bombnr<hrnan Edildi 
Barselona, 20 (A.A.) - Bu sabah 

saat 8 de bir hfikflmet avcı tayyaresi 
üç Ast deniz tayyarestne hllcum ede
rek birini Barselonanm 60 kilomet
re batı cenubunda yere düşilrmüştUr 
Diğer iki tayyare Palma de Major
ka istikametinde kac;:mış!ardır. 

Sanayi mabfollerindc sayJendiğinc dır. . ~ 
göre Litvanya demir, kömilr tuz ve Bundan mada, hudut civanıı~ ~d-' 
petrol hususunda poloııya için iyi bir ır.anev.ralanntla bulundurulan ıoo ~ 
•mahreç olacaklır. tayyare her gün ~e§if usuJları yap, 1 

~:t1cınn.nka, 20 (A.A.) - Franko
cular tcblit c·- ::·~r: 

Aragon cephesinde milhiw mevzi
ler işgal etmek suretiyle Kaspe mın
takasmdakl hatlarımızı t:ıshih et,.. 
tik. 

Toprak bayramı 
bugün 

Bugün bütün dünyaca kabul cdil
miı olan toprak bayranu günüdilr. Bu 
m:inasebctle toprnk bir günlük bir is
tirahat edilecek. Memleketimizin her 
tarafında olduğu gibi, bayram, vilayc-
timizde de kutlanacak ve Halkalı zira-Şidd tll Dir Taarruz 

Barselona, 20 (A.A.) - r.unıhurl- at mektebinde 1..ivar köylülerin i~tira-
yetçller tebliğ ediyor: kne merasim yapılacaktır. Ziqıat mek-

Aragon cephesinde dilşman h ava 1 tebine şehirden gidceeık davetliler için 
ve topçu kuvvetlerinin hlırıayeslnde • husust otobilsler hanrlannuştır. 

Alkanlz mıntakasında şiddetli bi r Berıı·n Roma 
taarruza geçmiştir. • 

Barselona 20 (A.A.) -:- Dün 5fikQ - (;()'5tarab ı ılnel p)'faınızda) 

rıct devam etmiJ ve halk normal haya- söz veremedi. Birbirlerine lrüsilp ayni. 
tına tekrar başlaıru§tlr. Ya.ralaiıanlar- dıJar. Bu küskünlükten aonra Streza 
dan 15 kişi daha ölmüştür. §imdi ölen- konferann oldu; Leni Komaya geldi; 
lerin miktarı 700 e ve yaralılann iia bir anJ.Afma innaladı. Bu a.oııda Alman 

. 1200 e vamuştır. . ya Ver.ay muahedesiniıı maddelerinden 
FRAKO KABiNESi birer bir.ir intikam almakta idi. AYnl-
TOPLANDI pa Kaoa içine düımüıtü. D~t 

Burgos 20 (A.A.) - General Fran- devletlerin politi'kalamwk ıtrkh bir or-
konun riyasetinde toplanan nazırlar yanbuyon yoktu. 
meclisinde Hariciye nazm beyn~lmilel balyaya güvenemiyorlardı; 1922 
,aziyet hakkında mufassal izahat ver- dcaberi İtalya ıehirierinin Hkaklann-
mi§tir. Mocliı, Teruele "fedakar ve da aöylentnekte ~lan teca...uol ..., 
J.ıahraman ehir,, unvanının verilmesin" J . .. ı...ı..ı ...... ,, .... .ı ... -r.,.... 11 .. •··-.ı.:. ı.....ı-
Irarar vermiıtir. ya Kaostan istifade ederek 12 ydiq

tadırlar. "'1fı • 
matbuat ''bliyük diplomatik ıpU ~ 
kiyet,, ten dolayı mfrttefilcan ~ 
n iyetini izhar etmektedir. .. 11 • 

Bek, beyanatta bulunarak ıııün'~ 
betlerin normal bir ıckle ııonu ~ 
hususunda ilk a.dımın atıl~ otd: ;ılı1 
ve iki memleketin ncfine otara tuf 
ve doğru münasebetler tesi&inc :'ılıll 
ikiı1.;i adımın da atılması icap e 
söylemiştir. 
LITVANYAYA. TAVStYEDE 
BULUNMUŞLAR Jt"" 

Kaunas 20 (A.A.~ - R~ • 
bildiriyor: h;ycdi 

• Hariciye b~nltFın sa1l ~ 
memuru bugUn yaptığı be ~ 
"Litvanyaya dost devletler,, t~ ~· 
Leh ultimatomunu kabul için :a"f b.ıtC' 
bulunulduğu, bu f edakirbğııı 1'

4 
td'f 

memleketlerde takdirle karftlan 
1

1,ct 
ve komünistlerden milliyctper":~ 
)radar bl:tUn milletin mtittehlt oı ~ 
nu Viln:ıya !\ırıı olan battı ııır- fi" 
i!.til.-'balde baıka ıcklldo ifade c~ 
ni söylemiıtir. ,__./ 

ingiltere ile 
. J,~~~~.C:~ _.,~ 

Doltusun katlinden dola}·ı asılmış 
olan nazı -dav.nama tekrar ba.k.ılaca
~ 1~ B. Şnşnlğln bu dın'R)"A idhal 
edllece~J liaber verlJmektedlr. Mu
hakeme esnasında.. Fc}1n. Dolfusu.n 
katJinde methaldar ibuilunduğunu Ye 
enelkl :bUkmliıı fahiş bir wm hn.ta 
ve bunda da ;s. Şuenlğin bUyUk bir 
mcsullJ•eU ,mevcut olduğunun isba
tına çalışıln.c.a,ğı zannedilmektedir. 

Viyana, 20 (A.A.) - RoytP.r tıll

d1rlyorı1 

Dün haber verilen intiharlar ara
sında. CBld .dahUiye ve emn1yet nazı
rı Sturma:n He me.ş'hur Noye Fraye 
Presse guetemnin baş muharriri 
Kort Donnenfeld Ye maruf :t.adhşi
na.slardan Frldelin bimlert de ~rnr
dır. 

Çlnde 

Büyük bir harp 

hazırlamtıılrta olduğu bir pliıunı tatbi· 
ke kallatb: Habeşistanı Eet.'ıedecekti. 
Dünya ayaklandı. Milletler aosyetesi 
ayak diredi. Ama fıa.Jy-. demokrat mil 

letlerin banta 1918 Aenberi o kadar 
wça aan!ışlanna, olgu.a Fruıız ·we 
fngili.% milletlerinin ~ dunu.ana 
tekrar alııtmlmalarmd.ki güpüie giİ· 
veneı-ek eo.diğini yaptı. 

te olan TUr~ - lnglllı; klering 11111 1>4' 
tetkik edilmekt~dir. Bunda.ıı tft' 
ka., Ankaraya beş senelik pl&nJ1l ,.,ı
bıkına lmk:\µ verecek ticaret 1' ı ,, 
leri yapılması meselesi de tetıd u~
dlllyor. Bu müzakerelerde bir 1~.,,w 
raz moseıeslnln mevzuubahll 0 

lı-lakamat. B. §uşnJLi iDe ya,p.acak
lnr:ını :tayinde çok zorluk çelonc.lı.te
dirler. EvvPJft. .kcndlsJnl yabancı blr 
memlekete ~öndermeyl dUşUnmUş-

Bulgaristan da 
mebus seçimi 

intihap edilenlerin çoğu eski 
parli Jiderlerid1r 

Meciis nisanda toplanacak 
Sofya, 20 (Telefonla) - Bulgar 1f ızaretine gece saat on bire kadar ae

Sobranyası ısın Uc;: baftadll' devam e- j LÇllen 2g mebus haüınd.a malUı:nat 

den mebus seçimine bug\in (dün) de ~elmiştir. Diğerleri yarın belli ola-' 
devam ediidl. ıcn,ktır. ! 

B,ugUn FUlbe -ı·.c Vraca .eancC'k- Wıerlleu rosmf maiü.mata göre, se-' 
larmda yapıW.n 1ntlhaplarda H me- Uen mebusla:rın.eksedy.eti eeJd par-
bus ıse_çilmiştlr,. Bulgar dahiliye .ne- Jll_ere mensup Uderle.rdJr. Ffübede: 

billeri, Pıı düdüğü ~akla.ı kendile
rine yol .açmaktan ba§ka üç büyük iyj
lik .daha ~apıy.orlar; 

U Bu.an ank mk geçmekle, ıbi.ze 3ca
zalL"m ÇQğaldığı hakkında acıklı bir 
fikir vuiyOl"lar ki, bu manzara knıgı
smda tdalıa ne yapmak ia mnsa, ıbİr an 
en'el ~apılması dcap ıettiğlırl alakadar 
makamlan. ıihtar ediyor. 

'29 Gözümüm. ıaçıp erhang.i lbir dik
ka:tsf?.ti-'7e bimn de ~ban gitmemelt
li8imizi tavsiye «iiyor. Cnn kurtaran 
otomobilinin dlldllğü insana !hayatı lbir 
defa daha hatırlatıyor. Ona kıymet 

verzyarsa'k, korumak için g0zümüzü öi
raz daha açmak fözumunu ŞiDDETLE 
duyuy:onız. 

ıt 'Bir v.atand~ da'hıı. iba.5ma. bir 
felflket geldiğini öğreniyır.uz. . 

Gör.ı;i Gov,e.daro!, Dr. N.ay:denof, iPa
ızarcıkıta: Dr. :Oaskalof, Şamndumo!, 
!Kerlova Yelizar Bayda.rot, :Peşte: 

iDoktor .Pctcr Köaeiuıı.ot, Nlkola 
Yotof, P~orişt.e Tarknlanof, 
Lomdtı.: Omar.ce:ı;.skl Pr. -Görgl U.stu
~aııof, Scraflm Görglycf. 1van Vodo
nicarof, Rah'1l· lstef.an Saxıof ve da
ha hn.zıları se:'rilmişlerdir. 

OnumUzdeld !Pazar günt! JSQ(yada 
30 mebus daha seçllecek ve intilıap
hrr tamamlanacaktır. Şimdiye kadar 
i13'0 mebus se~llmlştir. Daha 30 me
bus seÇilecektir. Eski başveldlier

öen nÇn'kot Sofy:ı.tla iblr ~u

~·ük -toplantı :yapmıştır. Birçok 
nazır ve eski 'başvekiller ISofyadaıı 
namzettirler. IIllkflmeUo. lntihap
lnrı !kaybetmekte olduğu söy!eniycr. 
Meclis nisan a.y,ı lclnde açılacaktır. 

ESJG DUI..GAn DAŞVEUU 
M~L1NOF OLDV 

!aaanlarm ıstıraplarma te.mameh bi
gtae blm&kta.n bu düdük bizi alılco
yuıor. Sofya, 20 (Telefonla) - 1'908 yı

BlDIET MONIR lında Şarki IW.mellyl Balganstana 

başladı 
Şanghay, 20 (.A.A.) - R.oytcr A

janBI bildiriyor: Tlençin - :Pkeuceb
hesinde yeni bl:r muh.arebe bru;la
mıet.ır. nu muharebede Japonların 
ilk bedeff H.snçcnfudur muha:re:besi. 
ihtilft.fın başlangıcındnnberl ,ecreyan 
eden muharebelerin en bü) üğU ola
rak 4nkişaf etmektedir. lkl tarafın 
elinde 150 şer bin kişi 'Va~dıJ'. Ve 
bir yandan da tak iye ikıtaları geJ
mektodir. 

Jarıonlar sarı ,ıehir cerbeslndekl 
taarruzdan vazgeçerek hµ cepb.ede 
taarruza başladıkl,ılrı 1ç1u çlnıtıer 

beklenmedik bir bar<ıket karşıSJnda 
kalnnşlarea da ~lddeUe mukavemet 
etmektedirler ve ellerinde tank n 
ağır batar7alar yardır. 

Japonların yirmi dört .saat l~!ode 
ancak 6 kilometre ilerlediklerini 
blldirmelerl, Çinmerin şlm.dfltk Ja
ponları muvnffa:kıyet&lzllğe uğrat

tıklarını ıE;östenn.ektedir. 

---o-
BİR ~ APLTI!DA 

YANGIN 
Atina.. 21> (Huı;U&t) - Ç nden 6000 

ton şeker yıükfiyle A Vl'UPJl a gel· 
mektc .bulunan "?rlikaH Gulandi" Is-
mln.dekl Ynnan :v.apur.unda bir yan
gın ,ıkmıştır. V:ıpur ve hamulesl 
bü~-.ü.k hasaı·a ıU~ramıştır. 

Uhak eden we Umumt Ha.rp nihaye
tinde ki Bulgar ordusu bozgununda 
itilAf hUkQmet!erlne mütareke tek· 
JUf eden ve birçok kereler nazırlık, 

~obranya ıreJsllği ,-apan demokrat 
ıPart1s1 liderl B. Alcksandr Malinof 
lbugUn saat on !birde Sofyadaki yeni 
ıtıyatro salonunda, mobus lntihapla
ırı haltkmda nutu'k söylerken, kalp 
sektesinden ant olarak ıdDşUp tHmUş
~. 

Mallnof CDki başvekil Muşanofun 

arkadaşıdır. Bulgaristanda namuslu J 
ve Bulgarlık taam;ubu fazla, d!ra
yetn bir devlet adamı olarak •.anr1-
mıt )11ksek b!r hukukçu 1dt. 

Almanya jsin, büyük projenjıı reeli· 
ze edilm.•İ ma gelmiıti. Habeıia~ 
itinde ltalyııya yardım etti; onun min
~tini kazandı. 
Nih.yet milletler soıy~tesj ~enlniyon 

lan .kaldırdı~ U}naıt, ltalya yjJıe •elo
ceğin endi~esine daldr. Habqiatarı ••· 
kerlikçe fethedilmiJ ,aa17labilirdi; em. 
ıfethedilmiı bir koloninin kolonize edil· 
mesi isin paraya, ~dijenlerin yeni fa
tihlere JSınmalanna ihtiyaç var.dı. Hal· 
buki Habcıistan bir ''kararscıhSJz mu• 
~, sahnesi balinde idi. Y amn 
milyonluik istila ordusunun ekmeği bi
ıe kootinandan B'önderiliyorda. Alman 
dcıtluğu bıı derde .aeva olamaxC!ı. Al· 
m&nlar fakirdiler. Hem zate:Q Alman 
dcdluğu günün dostluğu jdi. ' 

Bu hal karşısında ltalyanlar f nail te
re ile Franşa~ karı• bir sıra komplİ· 
mantar yaptılar. Bu crtmleden olarak 
J'ranırzlar frangı sterlinle dolann se
ıviyeıine indinnck isin değerini cliiJü· 
rüncc, İtalyanlar, koRaboraıyon iatek· 
lerini &Östcrmek için liretin ele def erini 
c:lüıürdüler (bu hareketin ba!ka mana
•' olamazdı; $iinki :liretin clüıürülme
ai İtalyan ekonomyau için ııadece :za. 
rarh olabilirdi; nitekim öyle oldtı). An· 
cr..k bu tronıplimanlar fng~ - Fransız 
~n'transijansma tesir etmedi. Paraca 
dünyaya haklln olan demokrat devlet
Der, l talyayı, finansal ve ct.1onomik A• 

llonhsı içinde desteksiz bırakmakta de
vam ettiler. I 

Almenya bu durumdan da istifade 
ıetmeıini bileli. Uzathjı dostluk elini 
çaresiz kalan ltalya, bütün kuvveti ile 
~ıkb. Almanyaya ispanya topraldarm· 
da hegemonya sahibi olman isin pit
tarhk ve icracılık etmek vazifesini üze. 
ırine aldı. Böylelikle, kendi be.abma, 
demokrattan tehdit etmit oJuyordu. 
Bir &"Ün demôkratlann Cermanlık tcıh· 
•ikcsi karıısında onu yanlarına çağıra· J 
caklannda lıiç ı\i,pbesi _yoktu. 

SIN 

dıl';ı btldtrilmektedtr. ~~ 
N AJ{İT lŞJJERt UMUM ~ıtm 

J,ONDRAYA G1DtYO~ ı6J' 
Ank~ra, 20 ~A.A. ) - J-IabeT :.'f!' 

~ımıza !Öre, maliye vekAleti 1ıof 
işleri umum mUdUrll B. Baıtt ?ıl~ 
Keşmir, y;trın akşıı,mkl trenl• 
praya bnreket edecektir. Vl'-

Bu seyahat busun verdlğiı:llfı ~l' 
pra tclllraffında göstertlmlf olş.JI otl" 
ring mnzakeratı esnasında bir ~, 
hassısın bnlunma.wna ıuzuııl eı'I 
olmasından doğmuştur. !<•ı:..; 
maliye mntehassısımızın ~e1 fit• 

takriben üç hafta kadar sUrecek t••· 
Bfikreş O (A.A.) - Hnıen "'" ~" 

ı:ı,t konseyesl olan B. Dlmancesk
0

1 
ıt· 

matbuat ve ,Propaganda g-eıı.e •" 
rektörliiğUne tayini ha.kkınd~ ; 
rarname resmt gazetede fntlf_,. 

ınlştlr. ft". 
Yeni matbuııt dfrektörıtı:U c!O t~t 

pan doğruya başvekA.iete ınerb'1 ,._,. 

e mmt turizm ofisi ile, ra.d1° ~eı1' 
~ı. slnematoğrdl 15ervJıt, ııa r r 
ınatbua.t dtrekWrlUğtl Te !l•~, 
~ansı bu dlrektörltlğe baflanlll 

1 o 

Bir Bus kaptaoıı1'• 
ceza ıııı 

Tokyo 20 (A.A.) - 19 ıub&t~~ 
fırtına esnasında Çugarudaki ~p 
memnu mıntakad,a demirleınil 1~,.,,,,,11' 

ean dolayı hakkında takibat r-~ 
ta olan iKuznctzotToi adındaki , 
g(misinin kaptanı bin yen para' 
na mahkQ.m edilmiştir. _.:At. ~ 

H cu 20 (A.A.) - Liıırı....-~ 
leşmi§ olan Alman misyoneri~~ 
daki Alınan elçiliğine mUracaat ~ 
1'9 abalıı apon tayyarelcrini.Jı , 
larla kms~yi ve civardaki tnoaıa:, f" 
rip ettiklerini bildirml_ştir. oıo 
ralılar vardır. ~ 

Telgrafında bombardıman ~~ 
Alman !bayrağının t>L>rlz tctrild' it/ 
üzerinde asılı bt;l.unduğu :illVC e 
tedirA 



.................. 
OSMAN OFLAR 

._.._. ~ ~ .~ 7} Bef 
YAZAN: Kenan Hulası 

Londra itfaiyesi Aylarca yiyip eğlenebilir mi 
her derde deva ooı kesden kendisine rDlbeler Ihsan eder 

~ Oımıaaof Tült. Taldt. •• • ı tbl oeR1'9tl bt.lndercll; fakat bir
~ ~10r, .... blO "-- 4e it• 4ealtln cte~lt ve lıare~eUnl ... 

"9termekten •• ...... baha •ıratmıttı. 
Zaten .Qcloe tna fellketl 1 SAUABADDA tut 'l'ABALUtAB 

diler birçok hl.dlselerln Halli llrtul Sin Karnab&t tık 1aratı· 
orun kulalına kadar 1ollan· !arla ctoldutu 11ralarda felltetln nt 
&ki makaat ta b11 ctelll mlJdl 4oln bhrlerl i• ıellyorda. Hldl· 

Oanıanof h01una cttıne1ecek ee pce J"&l'llmdan hemen biraz son
lıhr aımu laemea •Hüma • ra lflUlmlttl " laat. IMttctat ATclaea 
Te 7ola çıltaoaktı. KompJ0711 • 7akın bir mesafede öll bulunmut 

edenlerden de aten bana isti- ta. Trenin l'&)'dan cıtarak 4eTrlldl-
,.,_.,_. Onu tahrik tPD•k. 70la oa- il dakika htc 1tlr .SWl ..asla ltltll
ıl.""'l't ... ., Ye 7alms baflll& a•Jamak.. memesi bidı .. ıa Mr IOJ"PDftl•i· 

karnabacl bukmnua ut aeee ta• dalı& .. ,... bafb bir malmatla 
.. a>'lll '871 dltlnmlflerdl: - 7apılclılnll onara kotu,.. .. Ne • 

bat bir ıeeadOfte o seee 41\1&• lablllrdl ba mabat!. Btru ene1 de 
qtı. Daha dotrun Onla· 11&1ledl1lm clbl belki <>aaanoflan 

tat baflll& bırakmak latem• teladlt: T9 Ha'.'tl <>aaanofQ hemen 
Bter aynlacak olarR Onla- Or&J'& geUrmelı... Bununla .. ralMtr 

m mldafaa edemlyecekl• kOJ'lfırde nılan araetırmacla lllç bir 
-. tendl8t Karnabaclda ~ lpacu buJunamamıttl. Sadece Grtso
"1t 1apu. Ahmet" Yauf1aa rotun dolqtıtı .Orte1ll7orda; fakat 

ılltUe kaybedllecellnl bl· Orlgorol ltl menedenberl her tarafta tncilterede tuhaf blr .uiyet ftf4ır. 
1. Bukrnclan IOllrald dakika- cloJqmtr. Buı tefbth kadınlar, inemiyecek bir 

nee HaUl Oemanof bu ufer. Kanaba4a selen ilk )'U'alılar ka- yere sdatmıt olan bir kedi ı&ntmer ml 
clıtan c:ıkmamrttr. ye tabklkatl aba11 tekrar bukınla laem• • hemen itfaiyeye haber ftdrler. itfaiye. 

lara bırakmakla kendlBlne kabinde teaadtlf e41lebllen apl man nin b&yle ..,ı. ıpı ptnJmaama b 
1aeıtt hata etınlt. fakat Halil sara tc:lne almıttl. Belki herk• ota- ....ıar bulunuyor. Haklan da 'ftr ya.. 

otu sösleyenJere söre 1erlD· dar tela.ta dellldl; l&dece buknıı Birdenbire blr telefon: 
• hareket yapmıttı. bir elleaae clbl k&l'fllqanlar, bu - Aman ,pbuk ftl&n ,.re ıelinlst 

09 t.rea feliketlnl pceyanaı eefer bir merhamet ht..l)"le oeldllp ldaf7e derbal pllyo.r. Fakat arpıq. 
l.J..'l'lllllrla•arak Burgasclan kalkan t.re cldlyor• ::ı.r, " dalla dolruu. bir dil trlı 111 bir ,anpn delildlr ki. ataca 

101ancla uoarantarm Balll &JDI akıbeUa kendi b&f}aruıa da se- bnnl"'"" 1dls8k bir kedi. 
ha sanı &Tlam&k 18te41klerl ıeoetını clllfbl7orlardı. Btıttın bu itfaiye nagar merdlvenll bmJonJana 

~ .. ··ktı: " tren telAkett hafta- arada, Zebra <>aıanof. Onıanofta.- dan birini · yanaıtmyor " merdiveni 
bert hazırlanmasına ratmen nn ayluya bakan oclalahlll ktıolk uatarak kediyi incllrlJOf. 

ne Karnabaclda hlo klıue- bir hutalıaaere kalbetınlft!. tnıllterede ltfal,. blı1ok tuhaf 
'-bert 1okta. Grtgorot 1ortunun Bu ocla. hunel mtu.flrlerlnl ta- ttJler için daha ~fnhr. 
batlanrıo gtlnJerlnde Orotenka bal etUll b171k bir odaycll: ve Zeh· Jıfeaeü ceçenlerde birkaç cilt birden 
lara Oımanofu ilk seyahatlerin ra tren feJlteUnln geUrdlll hasta- ~bir adam, blr tllrlil a,.ıamtyor 

"cinnete bile !bum görmek•I· !arla btltllD dlflncelerlnl unubllut du. Ditçl derhal itfalyql ~&. Çtlıl 
'-ıen ka7boluHrmlftl. Ortso- gGltlklyordu. Orotenka badlldne ki itfaiyede obiJea bulundupau bl· 

L O...anonara 7apılaeak ltlncl TU yardım edl,.or; her Qctlmb qalı Uycda. itfaiye aeferled belld Dd .. 
.;.~ bugtnlerde J'&pdmuı Jbım· balkanlardaki bitin . felüetlerln at Wpre adamı nal teaeff8a yaptlll

-' l''~---· blJlyorda. Oerçe birçokta· J&r&lanın aneat sene Otmanoftarm mü IURtile kendine ıetfrebDdUer. 
•111ıııı.:ı :.:r. ~...,•öu.rra:•r...:lçer.r-rı .... :.r1 .... mnd

111
:.W. ... •:r,, 1a'!.2!: ·=ar':b~ecellDl .anlatmak lota oahlı- .t.w.. .....,... hdl.,. 0 -. 

belki d• kendll1trla• ... 8an11nıa IMtraber ~-va fel&- c1ar ı.,csaıı seU1or ki. lhtı,ar bdmlar. ... ~ u d ft.- n f 41rU he.rlıanci fevkallde hadiselerde dofnı-..,. h1ebllecekler " halleclll· ae n e UWIUano ara n ece 
liL.: lll8Hlelerl lı81D9D bir TUlta• darbelerin artık atıktan &OJla JaJ .. 4Jllr dotruJa ona ghetılyorlar: buan 
~lll kalmakaıaııa bqbqa •erip ıacatını da anla7ordum. ise bile tercth edlyorlar. 

aklardı. Fakat 71ne bl•k· OlllılA!fOl'LARDA Yalms bul defalar. ltfalyıe Pf~ 
IGre " bllbaaa Grlsorofa se BiR GJDOJIYARllJI ,; • ...,.,.,. Plnhr· 1111111. p~ade 

._anoftar, blı&kta 1110 bl"87 Kanaabattan JU&lılama heab Aımdbnm Oba,.o teJıdad• blr adam. 
IJ~aklardı. em ba Jlsclen- cGnderllme411t 11ralardı. Zebra O.- bira tlfnlnl apak bir 191 balamaclılı 

.. &ralanncla blrteY ta1betUtıe- manotu bir laattaclanberl sGreme- lçia, kenarda ıardllltl yancm teb1ift 
bncll teadllerlne benb bloblr mltUm: Madam TDdoroflarm paat- ftaret'ne tlterl takarak orada açmak 

tltlnmete imkan bıratmaclan 1onunda Olımanoflardan uıak; ten- lttedt Yanlqlıkla ,aptılı bu ltfn cesa-
blr keflDek ... atına117dı. dl kendime bası ltlerlml tenlre,.e 11111 18rdll. Zira tam bira tftesinl 41-

l'Of t, ID fellkeUnl bluat ha· oalrtf1'0rılum. külf mada Ud itfaiye otomobili pn-
:c•-...-•"1& ber .. ber. llerneclenee, t• Bu bir hafta11 nuıl cetlrdlllml larmı çalarak plmele baflamıtlanh· 

·• tkaa geldlll pce araların· bugtn dQftlnml7or de#illm; elimde Ba ftkanm bot bir neticesi var. Bl-
• acleoe ona huırlaırı"' 'da olmaka11rn Oımanoftann h&Jatlaa ranm uhlbl bot yere itfaiyeyi ~tu'-

•tnııt Te AJdoe tGJlerlnde Gri dair 19nJ reni vatalann her dakika mü heve.ıte karakolda otururken, 
eııert cebinde dol ... r seren· 1nmı14ar ~bl olması. ister lıtemu açılan birayı c!a yorpn itfaiye nefer
tlpluıJenmemlflerdl •• Çlnkl llepetnln hayatı tısertae beni daha !erinden biri afiyetle yuvarbyordu. 
fun adrmlanna Bursudan taıla söttırmete ee\'ketmlttl: " ,... 

,_..___ 8ot1a1a tadar bertaraf a· 41 Clntı Olımanoftardan uzat g~r
• ._ biç ttmee ltslı Grlgorofa ne cıı,..m. tekrar ıoerlertne cl&nc!tlltlm 

ı 10rma1a eeearet edeml10r cla1rttaJar entan. c!a!ra yeni ba11 me
~dı ti Oamanoftar bile en flp- Hleler arasında "8nrek tetkike fır
tıııda ltulundutu dakikalar Orl nt buJaeatım l~tndf. 

'"rlerlne kabul etmekte balı ( l>eMtM wr) 
··~1191ttltJerdl. 

rot bu 1a7e4edlr ti A74• 
ftllkeUnl huırlarlıen llerteJ· 
.... ı Ham Olmanofa bir pun 

\.._--• tuarla:rordu. 
·~ banlan lllaettlltm ~· 
.. llaın Oamanofa o gece bırak· 
"'- : bir demir tafeee kllltlenmlf 
.,..Dlan. tadar Karnabadda onu 

timiz dııklkalar ae 11111f1lk 
..._ ~ •ardı!. ilk ıanl19lerln, kapı· 
·~•ııbtre kotarak hemen ileri 

arsua lclnde bulanan Halll 
~IGhoa 79rtne birdenbire bqka 

... _aaot kaim olmatt11: bir bare 
~aktan daha ll1acle neuce
~•n blr Halli oamanof ... 

karakteri llloblr ntlt. b07-
-.""" ........ : aeteklm fel&ket Jaaberllll 

...,_ tap111 ilk ICtllr saman 
"..--.--. bar bir tıarak balaeak 

'-rlne atlayarak dGrt nala 
•11hakkt1.tt1: ona toert tek 
~ 11111tturmattalı . Ne7Je? 

ketlmlzle ..• Kftndlsln" hlr 
rlatmalı tbtlm•llnl .OJle

tl&Jtttalar Halil O.manof 
llPbımJa. Ve bili cttmet t-

Dahlllye Veklll 
Ş.h•rellllr ı,ı.rtıe mequl olda 

Dalllll,.. Vekili •• Parti Genel 
Sekreteri B. fikri Ka1a din tehrl
mllde ban tetkiklerde bulunmat
tur. 

B. ŞtlkrG Ka1a. tehlrelJlll mıte

llasaıar mtmar protee&r Holna,.ıerl 
kabul etmlf ft ken4lal7le sOl'lfmlt
ttr. 

.. APOLYON llUHAREBELERI 
VE lt.UALAR 

Amerlkada yapılan bir lttatid ~ 
mobil 1rualarmm her une daha fula
llftılmı IBltermekttdir. 

lıtadatlle &in. 037 eeneauıdt A... 
rlkada otomob1 kualannda aJenlerln 
sayısı J,317,000 dir. 

Bu latatlltllla mUnakap oludap 
bir beledlyt tnedllinde Amerilrada bir 
ıtne zarfındaki otomobil kurWJanmn 
NapolyOnun on dokul 1ene ıarfmda1d 
mu~arebeler!nde 8lenler.de., Irat kat 
tarla oldutu • .. ret eclflmlftfr • Napot
JGftUD mubanbeleriacle Oft 4'Jbs llQf 
ftlnde. t.t.c.ar eas.O{M) 1dıt ...._. 

PARll SERGiSi 

Parla Mfllalnln 11uttJamnnı 1tlr ... 
11eclen futa alıd&IG ırlbl. bo.ıaı- .ta 
1'11& 4'evam ediyor: Seral ~i
de ka'9Mdrlı baldı. lnNat o nmandla 
bed bosula bosuta hlJ& bitmiyor. 

CRETA CA'"'O 
iLHAM PERiSi! 

Greta O.rbo De 
orkestra '9fi Sto» 
ftklnln nlpnlanma-
1an. .. .,alanda ... 
teaecekleri artık bir 
hakikat oldu· B!aat 
Sto1mftlll. yalan• 
da dlpaleri olaca
lım arudqlanna 
blldlnUkten eoara. 
fbndl Greta Garbo 
lçla besteler yap-

mkta o1dıtluma t&,lemeırt.dlr .. 
iki nlfanlınm bulunmakta olduktan 

ltl!Jadüt Ravelloda Stokoftkl Ue g5-
r0pleft muvaffak olan b'r tqbb ~
setedllne mqhur muıiklflnu pnlan 
ta,11111 lfdr ı 

- Bu anda bana heyecaa ftreft hf8.. 
teri Uade için belteler yapasaJm met
plllm. A,nl samanda. Holfvuttan 
uak. a...ada Nr memlekette istirahat et 

... oluyorum. 
Gasettt;!. kSfkOn ba'1çetfnde Gntl 

Getboaun dotqmakta o14upau ela p . ...... 

balkt dolandıran bir açık giz 
olbaJel yakalandı 

J'l'&IUl&da amele <'!an Jorj DrueJL adlı 
biri, cebldellk olduğu halde bir saman 
hayli rahat yapmJlbr. IatedJii libl 11· 
y1p ı~or. tok ytylp lçtlll balde u p&· 

ra veriyor, keadillDl ~tta mesut ım
Mdlyor. G8l'Ql tul& para vermeli il · 
sana da, a1aaırıı1an. oaa .cDle" 181· 
lertn mlllılm bir Jmmmı verealye ftl' • 

mekten Qekln•l)'Orlar. Çllnktl, o, pa.nl 
panl tllllfoıma)'la clolall1W· .,.. bir 
adam. boıcama er, set ecıer, elbette! 
HuJUa. aymı glttlkçe IDP'•" aJacü"
Jantan hiç biri, ondan l8IT9 tadar fllp

h• etmiyor! 
JorJ Druen. amelellktell tımp da bu 

,.ı bayata adllD atarken. &ace ttlclk· 
ta bqlı)or. Onee bnlt bir C&\'111 bl -
formaııl,yle dolafı1or .,. 1apa "°'1et te. 
birlerinde dolıpn•IJ tercUı edl.yoı\ ()ra. 

1arda foyam cabuk meydana çrk.umyaca

tmı tMtlrea amele. ~ • ..-. 
• 1b'IP içmek. )'&tip lralJmwlr murat .. 
JumJ ft1'11l81Dek aareu,se •m'•.-: 
apt •mınds dolt tdbldlCl ~ 
para aluakt K_.,... llal ft taftle 
lllo flphe)'e dtlllrMek llM deill: .. 
.,..,...ll klmM bile, &dtıq para verir -
ten er, ıeo serb'e verUecejlndeJL emin 
balunQOl'I 
n. bala amele, QOk pgmedm kea· 

dl k•*'"I mllblmlltle .. terfi ettlıl • 
)Ol',, ft dalla 111 JllPnWr hnWnmı ba· 
Jank. blru IOD1'& ybbqi, derbD 11..
rt lıbıballll oluyor. Yud tendl bndl• 
al (oldur!IJO'). Yuıl ıltbell ltlbul1le 
delil. ayal •••nda bupteld bllra • 
iDiile& barebtlerlııe brtd* &6Pbde 

gGntın birinde baam& le ~; tbdfor • 
malı amele, stıDtlD blrlDde bDdl ~ 
sini ele verecek kadar patavaf*nldr • · 
diyor • .Adi bir. me)+enecle lcld1l fula 
kaçırryor, bir zabite ~ Wm-
ddar 116ylttyor. 80)ie)'IDee det meJhaae
cl hiddetleniyor, •Jllradar remal ,ue 
haber .8rer8t. llftl'l blllbe.-ı ,.. 
lattırıyor. JatloTap IUUIDdi ...... . 
ukerJDde b&yle bir lllllll ... .. 
Jorj Draea adlı bir amele ~ ....... 
plıyor ve mabkeme)'l boJIVW• Netfee.. 
.. 8 ay llapll C81&11! 

Bu Ces&J.I cettBttea ......... ...... 
forma sl1lp dalla llerllbae ........ 11-
rlleeü. mlralq, pnenl roltl OfDSSRlt 
b'JnMcda!~~ırblle. lmlftf• 
fak oJacaiı lılru f*lplaell; bitin ........ 
8&da b&yle bir adamm maoera11 a""'
bıralaml balmubllıma sen. bit 4tlPN 
unatalmıeu1a bdar n ..,...,. aMalll 
D11 ~ derece4e lbtlJata d
Qet tart111e! 

J'nDmlarm Dnaealae lraqı, Alma • 
Janrı da pek ... olllQala bir tllltbtıa 
81nbqı fcm xas-.- adlı 1ılr •ı ın.r 
..., ppltttr. OA1lll buebtl. dalla .. 
reWce obDut. o, hattl namen faal nl 
O)'Wlllltlr. Semra ~ ...... _ ... 1ilr 
Up Olarak. CID1lll ~ blldld Mil 
...... IHftU1lllC1a UtlN ~ 
tir. Bu Dpenlk o lradar l!Ra'mt6ıa, M 
prpte aaclece (9blıı.p fa DJ llllı:) 
denDIDN, oldüp Jllma taıtbteld .. ... 
retli macerapeııe8t dedlal ......... .A;. 

Nı ya1mn 1SPtlil 11arüet1e ......,..r!. 

ma1anan nltaalar dı.. herkealn Püntı Mütelerrilı: 
blnaftli'l)"or, •JÜ butılı her 7erde --
,wywı Kızılay Fatih ııee 1 

Ke)'flDce blforma slJen amele, ili o . k0Dll'fe81 J8plldl 
bdar Derletfyor, ki meaeı& afat bul " 
ı .. ,,ua .trmeh . K1'flw.r I.'.~ laıll•lii ~ 
lainirtW PGlt bu· p...a .. aat ll de l'atlh .. 
lunmala kadar varDl)w. .A6erl mera- 1ommda kalabalık bir KmlaJ.S MtJelt 
almde ktlçl1k Tlll)tet l8ldrlerl eoJralrh- haanmd& J&Jlllmllbr. · 
nnda b1aba1* topJamıar, (balk tam- B'4mgre)'l IJQI 1lqkam Blltll -
kam) ba llw.rl blnba ..... ll&1na -- tirit ........ kCJDll9 .............. 
raa bül1oı'· QlDkl o, l8Vlmll " _,. 1D- ' kit L&tU Boyar, 8lkreterWdln dl a.. 
tlba 1l7aDdmcl sMnllll De, pek mtla- a Pann De Reftk Ôll9l __.,,ltlr. 
it te11r icra ediyor. ~ ihtiyar, uter, idare hefetlnln bir ...ıa milll ra
llTD. kadm. erkek. Q01at, QOCUk, herteıs. ponmun okmımumdan ba --'d ... 
cmun çok lelılDde bir tema)'tll beellıWI rhı 12.2415 llr&ya b&lll okhJla, Mrcet 

Ancak ba Jorj Druealn bemeeeecllE muhtaç veremliye muawnette bala111-
ıebebl keltldlemlyen bir ltl)'adJ. amaa dutu, ilk okullardaki TOO ~ bir 
aman hayranlannl ~. t1sUll gUn mcak yemek ftl'lldlll ft ba ... 
mOddet yabp kalktılı. Jl)'lp lçUll 19f- 23 nllanda da bu yamılara l'atlh Bal
lere hayli bo~ tlateUt .... .... kevt acaya1 yardmı kolu ne tılrUlıte ... 
ta da borçlu balmıduiu 1ı1r ll1l'&da, '*'"' blae ve ayakbbr ftl'ileeell anlttdlml 
denbire 11uklaf11Dr. Bem de tam iter- ve rapor ittifakla kabul ecHJ41ktm _. 
telin. artık borçlarmı adlyeceilnl m· ra yapılan seçimde Yeni idare be,.uo. 
dıCı .,. bunu lçbı lçba ele ola bek.....,. llu.ıtl Dltttırk. Sim Enftl' Batar. •· 
bir anda! mi, Nmi Tana1J ft Recep ,ealdelı .._ 

Parlak tbalfoımab .... ortadaa .,.. ctJmlllmltr. 
bolma - 0 • IWek __. 11)'881k; Genel merkes koapelllne mnlııll 
w sellP catm-. derbal ,.. delll- olarak Sim Dmr Baturla Rllll 
tlrt1oı' " .....U bir ....,....,.le 0 ,.. ttırk ~ltter w bunu mtıtmlap .,._ 
l8nlD. bu ,.. benim. teblrclep f8ldre 
atdf1or. O pmaaa tadar taUhl Ja\'91' ol- greye IOD ftl'llmlttb". 
c1a1ıma lıabrü. lJerldea 111o 1ı1r...... lilJRlJNa abone ol•· 
..,. bpd•rıarl 

J'abt. bu w. ftDılrıl•• ..... ..., naz 11e •dinin 

......... ,.... .............. ~~--· 
............ .., ...... ~ .. fay ...... ı•sllli lrlr .. ...... ,.... 



e-ICUROK 2l llU1' ıoaa 

Hatırınızda 
kalsın 

Yırtıcı tilkiler 
"GUmü§lü tilki" denilen bir tilki cin

si vardır. Bunların kürkü çok kıymet
hdir. Onun için, bu tilkiler, en fazla 
yeti~tikleri yer olan Kanada ve Alas
kada onları üretmcğe çalL~ırlar. 

Geçenlerde, Alaskadaki bir gümüşlü 
tılki çütliğindc garip bir şey oluyor: 
Çiftlik sahibi bakıyor ki tilkiler gUn 
geçtikçe azalmaktadır. Bir gün sayı
yor: Tam otuz tilki eksik. Halbuki, 
tilkilerin bulunduğu yer dört tarafı de
nizle çevrili bir adadır: Bir yere git
melerinin imkan ve ihtimali yok. 

"O halde tilkileri çalanlar v: :-!,, di
ye dü§Unüyor ve her tarafa bc\'.çi koy
duruyor. Nihayet ,bu bekçiler hadise
nin ne olduğunu öğreniyorlar: 
' Meğel'!e tilkiler biribirlerlni yiyor
larmı§ ... 

Tilkilerin biribirlcrini yiyecek ka -
dar vahşi olduklarım zannetmeyin, 
çiftlik sahibi, bütiln tilki tüccarları 

hayrette kalıyorlar. 
Nihayet anlaşılıyor ki, tilkilerin a

ra.sına karışını§ olan bir yırtıcı tilki 
cinsi diğerlerini yemektedir. 

Çiftlik sahibi işi vaktinde anlamış 
oluyor. Derhal yırtıcı tilkileri öldürü
yor, Jdirklerini satıyor, diğer tilkileri 
de bu suretle kurtarıyor ... 

• • • 
T.ı\ YYARECl KOVBOYLAR 

Koyboylar Ame -
rikada, yabani ökilz 
sığırtmaçlarıdır. Fa 
kat, cesaretleri, göz
lerinin bir şeyden 

yılmaması, çeviklik
leri, bilhassa sinema le, misal alınacak 
bir nümune olarak,öhret almı§tır. 

Hakikaten, kovboy olma kiçin, <:esa

ret, maharet, soğukkanlılık, güçlü, 
kuvvetlilik lA.zımdır. 

Fakat bu kadarı da kMi değil: Şim
di Aıncrikada kovboyların tayyareci 
olmaları da isteniyor ... 

Tayyare kullanmasını bilmeyen bir 
kovboy yarım kovboy &yılıyor. Çün
kU, sUrUleri takip etmek, nereden gelip 
nereye gittiklerini öğrenmek için tay
yare ile keşiflerde bulunmak lazım -
drr... ~ 

SARHOŞLUGU ÖLÇEN AL.Er 
Anıerikada birçok 

garip aletler icat e
dildiği gibi, sarhoş
luğun derecesini an
layan bir ilet te ya
pılmıştır! 

Bu, çocukların şi
şirdikleri lftstik ba

onlar gibi kUçUkbir lAstik torbadır. 

Sarhoşluğunun derecesini ölçmek is
tedikleri adamın nefesini bu torbaya 
üfletiyorlar. Sonra llstik torbanın f çl· 
ne ecza koyuyorlar. Husust bir mayi o-

Gülüp söyle
mek için 

Annesi: 
- Bakıyorum nu

maraların günden 
güne düşüyor ... Ne
;e bu böyle? 

Çocuk: 
- Tabii değil mi 

ya? Türkiyede ha
yat günden güne u :uzlayor. Her §eyin 
fiyatı düşüyor. Ben de numaralarımda 
tP.nzilat yapıyorum. 

-Niçin? 

1(. • • 

Çocuk: 
- Parkın im.pıt' 

~ında ne yazıyor, 

aba? 
Babası: 

- "lçeri köpek 
1irmez" yazıyor. 

- Köpekler oku
ma bilir mi'! 

• • • 
Annesi: 
- Bir i5i iyi yap

tın mı bir daha yap
mağa lüzum kal
naz. derni§ti. 

Bunun Uzerine ço
~ul:: 

- Öyleyse, dedi, 
bugün yüzümü yı
kamadmı. 

- Dün sabah iyice yıkamıştrr.ı ... 
• • • .. ~': 

- ı Hiiftiyetten 
uzak doğmuş bir 

(b~' ·., :;;n~ersem ne an-

- Yumurta için
de dünyaya gelmiş 

bir kuş anlarım ... 
(Sanki her kuş yu-

murtadan çıkma mış gibi!) 
it- .... 

- Ablan gene öy
le gcve7.e mi? 

- Ne diyorsun! 
Geveze de söz mü? 
Sağır ve dilsiz ol
sam bir haf ta gece 
gündüz hiç durma
dan konu§ur .•. 

Çocuk annesine: 
- Anne! dedi. BugUn oyuncakcıda 

öyle güzel bir at gördUm ki! 
- Yine mi at istiyorsun?! Seneba

gmdan evvel at aldımdı ya ben sana?! 
- A ! Ben asri bir çocuğum! Zama

na. uymak 18.zıın. ~en seneki atı ne 
yapacağım! 

lan bu ecza, sarho§un nefesindeki is
pirtonun az veya çok olmasına göre, 
koyu veya açık blr renk alıyor ... 

Sarhoşlukla suç i!ileyenlerin sarhoş
luk derecelerini öğrenmek için bu u
sul kullanılıyormuş ... 

Hediyen mUsabaka 

Burada, 24 kibrit çöpü yan konul
rak yapılmış 9 dört~ (dörtköşe) var. 

Bu k"ibrit çöplerinden sekizini kaldı
rıp baJka tekilde dizeceksiniz. O su
retle ki, yalnız üç dörtgen vücuda ge
lecek. (Yalnız, bu dörtgenler büyük 
veya küçük olabilir). 

Bu müsabakamız hcdiyclidir. Do~ru 
yapanlara gilzel ve değerli hediyeler 
verilecek. Yaptığınız §ekli bir kağıda 
ç:zip BİR AYA KADAR aşağıdaki 
adrese gön.derin: 

"KURUN,, gazetesi 

(ÇOCUK Sayfası) 

1STANBUL 

Zarflannrzı açık bırakır ve üzerine 
"GAZETE .. diye yazarsınız pcıta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru tekli ve kazanan
lann i6imlerini bir ay sonra basacağız. 

Bilmeceyi gönderirken bir de resmi
nizi yollapn. Doiru yapanlann hepsi
nin r~~miai h:ıc:ıe:ı~a. 

• • 
BUNDAN EVVELKi 

MOSABAKAMIZ 

Müsabakalanmmn gönderilme mad· 

detini, bazı okuyucularımızın, bu müd

deti az bulmaları üzerine, bir aya çı

karttık. Onun için, üçüncü mür.abaka· 

mızın müddeti daha bu hafta bitmiş 

bulunuyor. Kazananları gelecek hafta 

ilan edct.:eğiz. 
Bilmecenin hallini, kaunc:nlann 

isimlerini ve bUtün doğru yapanlar

dan, resimlerini göndermiş olnnlann 

r~simlerini basacağız. Resimlerinizi 

göndermeyi ihmal etmeyin. 

• • • 
ikinci mnsabakamızın halli 

Çocuk sayfamızdaki hediyeli müsa· 
bakalardan ikincisinin halli ~udur; 

Adamın cebindeki paranın ınevcudu: 
60 Kuruştur. Nitekim 

4 de biri : ıs .. 
S de ,. : 12 ., 
6 da ,, : 10 ,. eder ki 

Bunların yekunu : 37 kuruştur. 

Doğru yapanlann ve hediye kaza • 
nanlann isimlerini yarın neıredeceğiz. 

Ne garip şeyler 1 

l - Vahşiler arasın-da burunları 1 
na halka gibi şeyler takmak adetdlr 
Bunlan bir sns olarak yaparlar. Bu 
radaki resimde gördüğünüz adam on 
lardan biridir. Burnundaki süs iste 
diği zaman çıkarabilir boş kalan de
liklerde piposunu sokarmış 

2 - Ayaklara gectrllen ve onlara 
basabasa yürüyen sovaıara (Eşas) 
derler. Bunlar eğlence için kullanıl 
dığı gibi' bazen işede yarar. Mesela 
bazı inoe uzun nebatları desteklere 
bağlamak lA.zımdır. Bu lş tein ctftcl 
ler böyle (Eşas) kullanırlar. 

3 - Bundan Uç' dört yllz sene evel 
kadınların baş tuvaletleri çok acaip 
dl. Burada onlarlan birini görüyorsu 
nuz. Kadın saçlarına dalS?"a. şekli ver
dikten sonra. Uzerlne birde yelkenll 
gemı kondurmuş! 

4 - Bir Amerikalı iddiaya giriş 

mtş falanca şey şöyle olursa şapka 
mı yerim! 

Diye yemin etmiş. Bereket ver
sin' o sırada başında hasır şapka var 
mış ! Adam bahsi kaybediyor ve sö 
zUnü yerine getiriyor; Şapkasını par 
ca parca ediyor ve yemeklerin içine 
doğrayarak' güzelce yiyor ... 

5 - Sıcak memleketlerde yetişen 
( hayat agacı ) isminde blr agaç var 
dır. Bunun yaprakları kuruyup yere 
dökülünce tohum tşfnl görllr; topra 
gm altından tekrar ağaç olarak cı 
kar. Her yaprağından bir ağaç çık 
tığı için bu ağaca (hayat ağacı) fs 
mfnt vermişlerdir. 

OTOMOBtt.I,ERE KOŞU YOLU 
Nevyork'ta otomobil yarışları için 

yapılan yeni bi rsahada, her türlü oto
mobil kazasının önUne geçmek için bU
tUn tertibat alınmıştır. 

Meseli, otomobiller yarış edeceği yol 
Uzerinde kırmızı, sarı ve yeşil lô.mbalar 
vardır, bunlar bir yanıp bir sönüyor . 
Kırmızı ışık otomobillerin derhal dur
ması ıazımgeldiğini, sari ışık yavaş
lamasını işaret ediyor, yeşil ışık da 
bUtlln süratiyle gidebileceğini. 
Diğer taraftan, ses yükseltici aletler 

Oynayıp, 
eğlenmek için 
Bir besab oyuoO"' 

Turgudun ':' çUn y~da paraJI 'il' 
tu, kardeşi Korkuttan dört JcUtUI ııaJd" 
di ve kendisine §Öyle bir vaatt& 
du: 1' 

- Yarın sana, aldığım -paraf' 
n~~~ooerim. ,,,-

Korkut, ağabeysinin bu bil~ "tJI 
!ayarak söylediği hesap tab~. 
şey anlamamıştı. Turgı.ıt izah~-" 

- Bir rakamın murabbaı deırr:-,..... 

h';ııft~lı:n .. ;~~d;~'d~.~~~ 
kinin murabb~ (iki kero iki) ~ 

:Korkut öğrenmişti. Fakat bu "" 
la ağabeysi zararlı çıktı. ÇUnld1. "fll' 
81 gün, Turgut kendisine 16 ınırdl 
diği zaman kardeşi: .,,-

- Hayır, dedi. Senin bana ~ 
ruş borcun var. · - • 

-Niçin? ~ 
- J§te, hesap meydanda. V'fll 

bir ~ğrt kalem... ~ 
Korkut kftğıt kalemi aldı ve ~ 

de bir hesap yaptı: Zar betti,~, 
ti ve hakikaten ağazeysinin keD ~ 
- borç olarak aldığı paranın ııı~ 
bamı vermesi 18.zmıgelirse - 40 
borcu olduğunu gösterdi. __ ..t:ı "' 

Korkut nasıl bir ihesap ya~ 
4 kuruşun murabbamı 40 kurtıe 
çıkarmı§tr? ~ 

(Bıtnu arayıp bulun. Bu ~ 
geZece'k haf ta yapıl mı§ §eklini 9 
ceğiz.) ~ 

ile de otomobildekilere ne ya~ 
lizmıgeldiği haber veriliyor. s;;-o' 
sesi o kadar hızlı çıkıyor ki, tJj ,,. 

tomobillerinfn kulakları sağır ed 
sine rağmen duyuluyor. • .. ttıl 

Bu otomobil yarış yolunun ~ 
en az 18 metredir, bazı yerl~ 
30 metreye çıkmaktadır. _____..,, 

Büyü>< 
Macera 
Filmi : 3 

Yeğit Aslan Merihte Canavarların 

VaşadıAı 

Cennette 

1 - Yiğit Aslan, arkasına MerihJilerden DlÜte§ekkil bir ordu alarak, ca-
1tnar1ar cennetine doiru yola koyuldu.. 

Oraya relJikleri zaman: 
- lıte, arkadatlar! dedi, burası bt. 

zim yurclammı olaaık! 

Evvela, Merihli eıkenere canavarlarla çarpııınc:aya 
inte ettirdi .. 



Yer altında isyan 
4rnerikanm Kanzas hapishane
si mahkumları maden ocakla-
rında nasıl yakalanmışlardı ? 

ıta ~ttikanm Kan -
'lıl lthri mahpusla- ~ 
...:' çalııtmldığı 

en <>c.ağmda iş 
~. crıhııti. Saat 
~'fCftJJ.n altısı idi. 
dt. 1doı düdüğü çal
li ~eri ve yüzlc-

Jrıı...._ ••. ,.1 • • 

nJı "lllUr~en sımsı -
~ ttılhpuslar ya
r >'lvaı kaz:mala
lllı '-'• kl .. r ".ıre erını ye-
t bıraktılar. Yor-

fUndular. Maden 
~nın ağzından 

hu kafes ıek • 
~t~i asansör a • 
llılrya iniyordu. 
~Puslar üçer, 
;ı:er bu kafes içe. 

ltte !okularak 
)ııqrı çıkarıla -
~l•rtıı. 

lftrcketten ev • 
•eı h 
lı er mahpusun 
~ti aranıyordu. 
... lı veya ailah .. ,,,.;;.. 
bııi"'dcn bir ıey 

tınınasın dh•e \r • J .. 

~ lktl ki Alfalfa Co isimli bir mah
~ Yaklaştılar bu azılı haydut, ken· 
1't ıramak istiyen muhafızın gırt-

fı~ sarıldı. 
rıy 11 Yandan da arkadaşlarına haykı

ordu .. 

~Atılın be .. Atılın çocuklar! 
~~uslar birdenbire muhafızların 
~- rıne atıldı. Onları silih ve ta
'lannı kultanmağa· meydan bırak
' ıın yerlere sermiılcrdi. Kafala • 
~GYük kömür parçalarile vuru
" <Ir. Bir ara, kaf ea halindeki asan 
~eten adam kapıyı kapatmak te
~ Une girlıtiysc de, Atfalfa Co 
t'tlJt fa. kalaarna bir feY indirmek IU· 

~.~ere serdi. Şimdi maden ocağma 
~ hakim vaziyetteydiler. Muha
ı.... dan bir Jmmı yaralı, bir kısmı 
~l>Uıtu •• 
~fer tarafun Co maden ocağının 
t~una koımuı ve hapishane ida-

!U sözleri söylüyordu: 
~~ Buraya bakın. Ben Alf alfa Co 
~Burada maden ocağındaki biltün 
~ h~lan hapsettik. Hayatları eli
"Ia tdır. Müdüre söyleyiniz, Eğer bizi 
t\ b\tcrnıek vaadinde bulunursa, onla-
15tıı!talnrız. Bulunmadığı ta!ı:dirde ma-
ttfiı~ğıru ~a, ~nlarr ~a berhava ede· 
~. kendunizi iae hiç dü,Unmiyo-

~ll ~dc.n ocağının Ust.ünde, bu telefo
~lJ>i ~lıyen bir katip çılgına ~önmiif, 
~lıll-iafıe müdürünün odasına öoğru 
"

0 tdu. Her tarafa ~lefonlar ya-

lt~Gfrezeterle polia kuvveti geldi. 
, ~e müdürü ıöyle diyordu: 

'-. llız herhalde maden ocağına nü
~ 'lırJck için bir yol bulmalıyız. Zira 

• dedi'"' • S gını yapct:akttr ve apğıdaki 
~ rm hepsi, bizimkiler de ~ahi! 
tt~ bere yanacaktır. Bana kalırsa 
>t_. dokunan gaz sıkmalıyız a§ağı-

- Seninle konu§mak 'istemem. Ya
pacağım yegane tavsiye teslim olma
nızdır. ı::ğer herhcingi biririmizi ölcİü
r\j~eniz, idam olunursunuz. 

- Aman, düşü!ldüğun :1cye bak. 
Ben ondan korkar 'mıyım. Bizim bu

n.da aşağı yukarİ hepimizin katil oldu
ğunu bilirsin. Ölüm bi2'C VIZ gelir. f yi
ai mi sen bize çıkacak bir yol göster. 
Ç'ocuklumı ve karını görmek için ye
glne fırsat buiılardadır. Haydi .. 

Bu aırada bir feryat koptu: 
- 3 numaralı bacadan asansilrle 

inenler var. Buradan kaçalım. 
Korku ipreti derhal bUtUn maden 

ocafına ya~ldr. Conun emri üzerine 
bllttin mahpustu, ellerindeki muhafrz
lan silrükliyerek yerlerini .değiJtirdi

ler. 
Daha ileride uzun bir koriAior içeri

sine sığındılar. Önlerine bir barikat 
kµrdular.. Ellerine geçirdikleri muha
f ız:lann silihlannr da almışlardı. 

Kendilerine vaki olı.1.:ak b!r hücuma 
bu silahlarla mukabele edecek vazi~t-
teydiler. · 

Fakat ocaktaki hava o kadar berbat 
idi ki, tecrübeli baş muhafız:, §imdi 
mahpuslann bunalaca~la;-ını ümit edi
yordu. N'itekim birka_ç saat içinde mah 
puslardan çoğu yıkıldı. Bir ikisi çıldır· 
dt. Arkc>.dqlan çıldıranların tedbirsi% 
hmketlerine mani olrı;ak üzere kafa
lanna vurdular. Baydttıkr .. 

Vaziyet gayet fenala§nuJtt· Bazı 
mahpuslar, teslim olmak taraflısı idi. 
B~zılan "hayır!,. diye>rlardı. 

- Muhafızlardan sigara alıp içmeğe 
~ılad.Jlar. Fakat muhafızlar, bundan 
korkuyorlardı. Ma.den ocağında dina
mit bulunması, ve sigara ile patlama
sından endi1e ediyorlardı. Bereket ver
sin böyle bir ıey olmadı. 

Derken, barikadrn öte baırndan ses
ler iıitildi. Hapishane müdilrü haydut· 
lara tealim olmasını haykrrryordu. 

t-KURUK ftlCAltT !hl 

Otuz yıldızla haşhaşa 
•"wee;eoocue-•••.......,.,.,_a -·=-w-w---.••-• mw ___ n_e .. , .. ___ rm_•--------

Mektebe g e lir gibi studyoya 
annesi l e gelen bir yıld1z 

Janet Makdonalt 
Hiç boyanmıyor; çok podra kullandığı yok; açık havada yllrilmek en sevdiği şey 

kedilere bayılır; eğer kuşlar sesini taklit ederlerse onlarıda sever. 

Perdenin en tatlı sesli yıldızı kim
dir diye bana soracak olursanız biç 
tereddüt etmeden kırmızı altın saçlı, 
açık ma..,·t gözlll, sevimli bir yıldızın 
ismini söylerim: Janct Mak Donald. 

Hakikaten bu artisti slz de tanı

sanız eminim ki bana hak verlrst
nlz! 

M. G. M. StUdyosunun kapısının 

önündeki kaldırımda bekliyordum. 
Basit bir spor otomoblll önümde du
ruverdi. Direksiyondan bir bayan 

atladı ve otomobil kapıstnı kapatarak 
otomobildeki lhtlyarca bayana: 

- "Tlıanks Ma ... artık eve dön!., 
dedi. Ve sık adımlarla stUdyo kapı • 
sından içeri girdi . 

Ayni gUntln akşam Uzerl. Saat beş 
buçuk olmuş ve sttldyo çoktan pay • 
dos etmişti. Tesadüfen ben gene ay. 
ni kaldırımda. bulunuyorum ... 

Artistler, flgllranlar, ameleler bi
rer birer stUdyo kapısından çıkıyor 

vo otomobfllerlne atlıyorlar. Hepsi. 
nln yüzllnden de yorgunluk akıyor .. 

Bir spor otomoblll kaldırıma ya .. 
naşryor. Bir kaç defa klakslyonunu 
çalıyor. Stlldyo kapısından koşarak 

bir bayan gellyor ve direksiyonun 
başına geçerek otomobflf hareket et
tiriyor. 

Sabahleyin gelen ve akşam aynt 
otomobil ile dönen bayanın kim ol _ 
duğunu belki Hğrenmlyecktlm. Fa • 
kat tam bu sırada klicllk bir gazete 
mtıvezzlt çl~edlfl .atr• ealtrzrnr us -
talıkla yere tnkUrdU ve: 

- " Cl ... Mister,. dedi "şuradan 

kalkan otomoblll g6rdUnUz mu?., 
- " Evet, ne olmuş kl? .. 
Çflll cocuk·hayretle yUzilme bak. 

tı; ağr.1 da bir parmak .acık kalmıştı: 
7 " :Mister siz herhalde yabancı _ 

sınız!,. 

- "Doıru buldun ama nasıl keş. 
tettln?., diye sordum. 

Plc gntdü. - "İdeal anne ve kızı 
tanımadınız da ondan ... ., 

_ "Hangi ideal anne lle kızdan 
' bahsediyorsun?., 

Çocuk sinirlendi - "Canım bura -
daiı kalkan otomobildeki anne Te 
kızdan bahsediyorum. Janot Makdo
nnld ve annesinden!,. 

Bu sefer benim ağzım açık kaldı. 
- '' Ne .... ., vay hayvan herlf, vay. dl. 
ye diye saçlarımı yolmaya başladım. 

Nasıl olur da Janetl tanıyamamış.. 
tım. Fakat emlLlnı kl okuyucum da 
benim yerimde olsa onu katlyyen ta
nımıyacnktı. YüzU hakikatte o kadar 
bambaşka kl. .. Beyoğlundan geçse 
belki dönllp yüzüne bakmayız bile. 

Gayet ~asit giyinmiş. Hiç boyan -
mamış . . Saçlarını örtmemiş bir ba • 
yan, eul bir spor modeli otomobil -

YAZAN; Turan Aziz Beler 
;, , 

yen sOzUnden dışan Qıkmam. .• fnu,.. 
nın annesi en iyi hayat arkadqıdırs 

- ,. Her sabah saat 7 de yatakta1l 
fırlanm. Açık pencere önllnde Jlm. • 
nastlk yapbktan sonra dutumu a .' 
Jrr, giyinirim. Dalma temiz havada 
uyur ve çok gezerim. Belki bunua 
içindir kt pek ender hastalanırım. 

Kış ve yaz kalın elbiseler de gl7, • 

mem.,. 
Janetln temiz teni nazarı dikka

timi çekti. Adeta cildine hayran oı.. 
dum. Hissimi saklıyamıyaraıı: Jane • 1 

te sordum: 
- •• Mles cildinizin gtlzellltı fçba 

ne yapıyorsunuz? Bir :fevkallc!elllf 
bularak bu suali soruyorum. Xaba
lıfımı affediniz.,, 

'lr bıtıhe-.t' f"k · ·1 • .. dil , ' • ™'ıs 1u ı n ı erı ıur : 
~ .'nım bildiğime göre, maden oca-
~. otirnıek için bir baıka d~lik var
d~ l'IYt açabilirsek, hayduttan geri
~ltaıanUı oluruz. Ben gitmeğe ha-

Co teslim olmak teklifini reddetti , den iner ve annesine otomoblll geri 
Bunun üre:ine hapishane müdürü gö?ı .., götUrtUrse ... sonra annesi gelip kı • 
ya§ı aktdıeı gaz kullanacağını ihtar et- zını stildyodan alırs:ı ... sız de bunun 
ti: Janet Mak Donald olabileceğine yUz. 

Yıldız gtıldil: - Bay gazeteci bu 
bir sırdır. LA.kin söyllyeytm: Ben 
bu yaşıma kadar hlo bir gQzellik a "" 
kademlslne ayak basmadım. mc bir 
güzellik kremi kullanmadım. Ma 11 

ısajlar da yaptırmadım. Ben tabtt 
şeylerle gtızelllğtml muhafaza etme. 
ğe çalışıyorum.,. 

- " Çok az podra kullanınm~ O 
da mecburen suvarelerde çok podra 
kullanan kadının yilzU kullanmıyaıı.. 
dan daha ihtiyarlar. 

~ l3u itin gön(lllUsü var mı? 
' r muvafık görüldil. Pl!nlar ya
~ :Su &ırada maden ocağmm ağzı
l'\f ~ineli tüfekler konulmuı her ta-
l' tatılnuıtr. 

bı;~ on iki saat geçti. Maden oca
~ltr· 1 nıahpuslar ~ ellerine geçir
~t:.~1 ~ızlar, hAI! yer altın.da 
~ ()tJardı. Ocağın rpklannı yukar -
tbı ~lldürmüılerdi. Fakat madencile
\ııı~ endi fenerleri vardı. O itibarla 

't dtılcları feri aydmlatabiliyorlardr. 
«. '~tındaki bu alaca 'karanlık için
~ ~Puıtann lideri Alfalf a Co ile 
'!tıUha!ız Rayd arasında §Öyle bir 

, ~e l.:ereyan etmekte idi : 
\. ..... ~ _«l!:yt. Sen iyi bir adamsın. Bizim 
~ çıkmamın yarayacak ba§ka 
'' ~l biliyorsan söyle. Senin kann 
~ llklarm var değil mi? Onlan her 

"'1v l&mek istenin. Öyleyse .. 

Yan karanlık muhit içinde birkaç 
saat daha geçti .. Haydutlann sinirleri 
tamamen bozulmu§tu. Aralarında kav
ga baıtamrıtı. Muhafızlar bunu fırsat 
bilerek yerlerinden kımıldadılar. O sı

rula dışar:ian giren polis de iki taraf
tan onlan kuıatmıştı. Derhal makineli 
tüfeklerin namluları haydutlara dikildi 
ve h\ydutlar bir kere daha mad-en c.4.:a
ğından dı~arr çıkarak güne§ ·dizü gör· 
c1ülcr. Fakat az sonra demir parmak· 
hklar arkasına ebediyen kapatılmak 

üzere .. 

Mücadele esnasında aldıkları yara -
fardan sekiz kişi ölmüıtü. Ölenler ara 
aında bir de fedakir muhafız bulunu
yordu. Fakat o zamandanberi Kanzas 
§thrl hapishane teıkilatı hayli deği~ 
mi§tir. O kadar ki ocaklarda ~ ir küçük 
isyan hareketi bile görülmesine imkin 
7.0ktur. 

de bir ihtım:ıl veremezdiniz. 
Paramont stUdyosunun matbuat 

mUdUrU aradan çok zaman ıecmeden 
benl cfcl yıldıza takdim etti. 

Ameleler bir sahneyi tamamlaştı. 
rıyorlardı. Yıldız bir portatif koltuk
ta istirahat ediyor ve söyllyeceğl ye. 
nl şarkının notalarını etild edtyor.du. 
Bizleri görünce notalarım çantastna 
koydu ve elimizi sıktı. 

- " Demek ilk Tilrl< gazeteci siz
siniz ... Hakkınızda baıı yazılar oku. 
dum. McmlekeUnizln lnkıl!bını iyi 
bir bicimde Hollvuda duyuruyorsu -
nuz .. Tebrik ederim ... 

Canet bu güzel sözlerle beni karşı
ladı. Cevap olarak sevlmll yıldıza: 

- " Tllrkiyeyt Amerlkaya ve son
ra da Amerikayı memleketime ta • 
nrtmak istiyorum. Sözlerinize pek 
teşekkür ederim 16tufklr ba)'an!,1 

Bundan sonra Canet de bntnn ta
nıdığım öteki yıldızlar gibi bana bir 
sUrU sualler sormata başladı. Ade
tA ben ondan delil o benden mülA -
kat alıyordu ... En fazla Tilrk kadını 
ile alAkadar oluyor! 

Janet soracağını sorduktan sonra 
sıra bana. geldi. Biraz kendisinden 
bahsetmesini rica ettim. 30 yaşlan. 
nı geçkin olan artist Fllldelflya.da 
doğduğunu, fakat Nevyorkta tahsil 
gördilğQnil, sesi sayesinde tiyatro ve 
opera artistliği yaptı#ınt,. fakat si -
nemacıların onu alıp Hollvuda ge • 
tlrdfklerinl ve şimdiki hayatından 

memnun olduğunu ısOyledt; şOyle bi
tirdi: 

- Anr.emle beraber yaşıyorum. 

Güzel blr evde otururuz. Annem ba. 
na ben de anneme baka~~• 

ÇUnkn onun yUzUndeki hava delik. 
lerl tıkanır ve böylece dert burut " 
mağa mahkftm olur. Dellklerden 
muntazam hava girerse ... tşte o za. 
man gUzeJUk uzun milddet muhafa.. 
za edtleblllr. - Bir bayan taze kal -
mak fçln daima neşeli olmalı ve bol 
yemiş yemeli imiş. StUdyo maklyaJı 
cildimizi tahriş ediyor. Boyalan çı il 
kardıktan sonra temiz ılık su lle 7L 
kıyorum. Halbuki yıldız arkadqla. 
rrm slmlslyonlar kullanıyorlar .. ,. 

- " En sevdlllnlı şey ne oldufu .. 
nu 6freneblllr miyim?.,. 

- " Ben btr çok şeyler severim~ 
fakat en Eevdlğtm şey müzik ctır. 
BilUin boş \'aktlmi çalgı ı;alnrak ve• 

(Sonıı 10 mıcu stJ.yfatliJ). 
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SAIF HAYAT 

O zaman kayınbiraderi Elmir, al • 
nında drahoma ve miras borçlarının 

karası He karı;ıısına çıkıp, para m~ 
lesınden bahsettiği, bağmp ç::.ğndığı, 
asıl meseleyi kaynatmağa çalıştığı ve 
kendisine bir izdivaç teklif ettiği r.a. 
man da pek hayret etmemişti. 

Elmir param yok diyordu yine; hiç 
parası olduğu yoktu ki. Araziyi rehl
~ koymuştu, bankalar, yahudi sar
raflar nedeyse bu şerefti, asil hristi
yan ailesinin mallarını haczedecekler
di. 

Elmlr, yUzU hiddetten kıpkırmızı 
kesilerek: 

- Kabahat senae de var ya! diye 
bağırıyordu. Kaç kere dedim sana be
Dl birisine tavsiye et diye! tavsiye 
ettiklerinden sanki bir fayda gör • 
düm ! Ellerinden zor kurtuldum! 

Babalan bu söz!ere itiraz ediyor, 
dlyor ki: 

- Yaptıklarıma lX5yle mi teşekkUr 
ediyorsun?! •. maliğ nüfuzu olan biri· 
81 mlsln sen sanki! ... Seni tanıştırdık
Janının hensf senin kadar namuslu 
kfmıtelerdi ! 

Elı.ılr köpllrllyor: 
- MUdaf aa ediyorsun onlan ha!! 

ft1b edeyim ben burda, sen kalk on
Jan mUdafaa et! eenfnle kavga edecek 
vaktim yok! bak, senin yata~nm ya. 
nmda resimleri duran 111 ihtiyar ya
huıfüer de sarraftı .•• 

l~te babalan muayene oda!mdan 
bu sl5zler Uzerfne dışanva fırlamı~tı. 
Jı:a,,·vı hızla vurarak. Fakat, bllJyo • 
ruz. bfrae sonra sa.kin bir halde tek
ra l""'elmfştl. 

Babalan Elmlr"e, aofuk bir tavır
la: 

- We latlyorıun, hult.a~ diye 901'

mu,tu? 
Dayrlan otu.ruvordu, babalan ayak

ta durmuştu. • kend:ıinln orada neza
keten bulunduğunu. hadise ne netice 
•erirse Yersin umursamadığmı, kayb
edecek vakti olmadıfmı anlatmak isti
yordu. 

- Rahmeti! kanmm ne dra.1,oma!J
nı veriyorsun, ne m:rasını ... Yahut da 
·vrremiyorsun .. Şimdi bu para• ~nin 
ytğenlerin!n kanuni~ hakkt. (Babaları 
bı.ınbn söylerken Elmir dayı biç ııe

ainl çıkarmıyordu). Parayı vermek is
tfmiyorsun: n:çin ~rmek istemiyor • 
ıun, bitmem; nicin paran yok. onu da 
•nlamıyorum. Elinde babandan kalma 
ınal mülk vardı: bütün memlekette o 
hdar mala ıah!p bir iki hın kişi ya 
sıkar ila çıkmaz. Ben d:yorum ki ma
lın mülkün vardı: sen d"yosur. ki şim
dı vole. Peki. kabul! (Burada Elmir. 
rözierl parlayarak başını kaıdınyor). 
Fakat zannetme ki vazgeçtim 1 Benim 
puam olsaydı bu. suratına fırhtTr atar 
c!ım, al senin olsun, ye. yut. yutab:lir
aen, derdim. Ama benim param değil. 
çocukların parası bu. Beı pıırasından 

"fUgeçmem. mazeret de dinl~ınem .. Bu 
mesele, halled'lmedikç, vicdan azabı 

clacaktır sana, -v).:.dan denen ıey var· 
u eğer ıende •• 

.. Yok, bağırma ayle: ne baltnyor
aun bo!una 1 Zaten ne bir ıebcp var. ne 
de hakkın var 1 Annelerinin mıra sın dan 
beş para istemediklerini bilsem bite 
ço;uklanmın. yine sende bırakmam pa
rayı .. Çaydın paralan, ink!r etme! su
latimal yaptın, koskoca bir babadan 
kalma malı ç:!nkil har vurdun ?larman 
savurdun 1 Bilmem sen kendi hi!seni 
ne yaptın, ıöylcdilderine inanılmaz ki 
aeninl 

Biraz durdu. Elmlr, ağnnr ıçmı~. 

ter iç"nde. öyle, bakıyordu eni;tesinin 
yüZJ:ine. Öteki devam ediyordu: 

- Uzun mr ddet bo~una bekledikten 
ıonra send~n bir senet alayım ciyorum. 
Benim çocuklara göyle b!r veı!ika verc
ce ksin: "Yeğenlerim, ben ı!zin davınız. 
paranızı su"ıtimııt ctt!m. Akılsızlık 

ettim, beni sıxı bir su:ctte tcltip et· 
miyen b:ıb~nr.zın at:ı•sı~l·k ettiğ.i f!İbi ... 
T~sikaya şöyle ele ya.z~b"lir:ıin: "S".zi J 
dolandırdım. yeğenlerim, size lüyanet 
ettımı .... 

Elmir, tehdit makamında yumruğu
nu kaldırarak, yine bir hiddetle kalkı· 
yor. Babalan: 

- Yok, yok, Elmir 1 diyor. Döğüı 
edecek değirz f Kimlerin arasında san
dın kendini 1 Burada hesap vermek 
lbım sadet (Biraz duruyor, sonra:) 
Öyle bir vesika yudrracak· ckğiJim 18· 

na I Karııaındakinl aptı r.&rUr bir ta
vırla ve \;iraz tiyartovarl t.lr halle) 
cremediğin veya vermek istemediğin 

&l r.n!n olsun.. zorla alacak değilim 
ya senden. Dava açıp uvalir kırımın 
ismini mahkemelere düşürmek ·stemem. 
Anladın mı? LAylk bile olmasa. sen 
kendin biLe lekelensen, ben yine hür
rret ederim ı=rin ailenin ismine .. an~
dm mı? Fakat yeter artık, El:nlr 1 İster 
paran olsun. ister olmaım, i•ter bir 
tün para bul. lıter bulma, Ud yeğ-enin, 
bir giln olacak, dayılannm anntt;!kle
rine ve kendilerine borcu olduğunu 

öğrenecekler •• anladın mı? İtte bu ka
carl 

Dayılannm o lnplnrpnn suratı maı 
mavi kea'lmi!tf. Ayağa kıJk~. ellerini 
en!ıtesine dofru uzattı, bir fey lrab 
etmek, bir fcy lsbat etmek, blr feV 
Y1adetmek lç'n slSyliyecefl •e!imelerl 
bulmağa çalıpr cıDI. bir ıevıer keke
lrt ledi. Babalan, nuilc, fakat katil 
bir tekilde: 

- t1te bu bdart diye tekrar etti. 
Artık sana dilşen varile ne, sen bilir
sin onu. Benden bu kadar 1 

Elmir: 

- Bak, Las.zlo, diye alne bqladı 
ama, babalan ıCSzıiina kıelti, yemeğe 

kalacağın mı diye sordu, ağustos.un bu 
son gilnlcri hakikaten bava çok m~ 
dedl. 

Senelerden sonra, Csorbı ıöHl ke
nannda dolaprken babalan: 

- Çok paranıı byboldu, Pau1act· 
fım, demiıti. Hatta bilyUk bir ıervet 
Bu huıuıta yUı:Jerce defa vicdanımı 

dinledim. hepsinde de ıu neticeye var
dım: bir hatam vana. o da insanlara 
f a.?la gilvıenmlş olmamdır. İtimat et
tım, bekledim, ta !t itten ge;f p her ıey 
eMen gidinceye kadar .• Acıma hiç, ne 
yapalım. Gidecek ıey gider, insan ha
yatmın bir parçasını da giden fCyle 
beraber vermez, madem ki yapaeak 
birıev yok, dUtUnmemek ltzım onu 
hlç. BUyUdlln artık. eminim ~i realiste 
bir adam olacakaın. Anladın ne dedi
ğimi. 

Biraz, dü1llnceli düıüıt.:eli dtirmuJ. 
sonra: 

- Evet. diye nlve etmifti. Servet 
b8yle elde edilmez raten. tnaanJar ser
,·etJerlni 1iddet kullanarak, .ıyak dire
yerek. hep kendilerini diltUnc:rek elde 
ediyorlar. Halbuki biz 8yle inaanlar de
~iliz. 

Pau?a: 
- Hayır, dedi ve, bfraı dllştlndllk

tcn sonra tecr:.ibeU bir adam gibi, ilive 
etti: Biru da talih 11mn.. 

Babası: 

- Doğru, dedi, talih de Umn. Allah 
sana hiç olmazsa talih verir ipllah. 
"J a1nız zengin olmak iç:n değil. mesut 
olmak için de talih llzım insana.. 

O akşam Elmir dayıları yemeğe on
larda kalmadı. Giderken eskisi gibi öy
le pek öfkeli değildi: b!r daha geld:ği 
raman da artık öyle bağırıp tağınııadı. 
Babaları bi .. kaç giln gamlı görUndil, 
ç~k konuşmuyordu. Yalnız G(;yrgy'lin 
çaldığı piyano eve biraz renk ve hayat 
veriyordu. 

EylillUn ilk gUrr!erinde ehemmlyeti 
az veya çok birtakım hMiseler oldu. 
Babalan her kıo girdiği hayata girdi: 
sabahlan bank:ı.d:ı çalışıyor, hastala • 
rma gidiyor, öf:leden sonra da val:tini 
muayenehanes:nde ve ku'Upte ge;:irl -
yordu. Yine bUtUn ai'e birb:rini yalnız 
ycmel.t1crde hazan da, bir iki dakika, 
çocukların odasında görebiliyordu. 

(Devam& var) 

( ~•s~haner.er ),---------------~. ---~~~ 

•onıversıtededer•verenecnebipro- 1 Sal K&V&nOZLI 
fesörlerden istifade edildiği görülerek ' 
bunların önümüzdeki ıders yılı esnasın-

da bitecek konturat:anrun tem didine B ·ı r p o ı ·ı s h •. k aA 'I es .• 
karar verilmi§tir. I 

Ayrıca b:.zı profesörler de Türk ta- ÇEV~ REN : 1 b rahim H ovı ____.. 
büyetine geçmeği kabul etmişlerdir. .-

• Türk mugannıyelerinden Bayan dol· 
Süleyha Bedriye Sofya, Belgrad ve Mıithış bır gurültü ile uyandım. ı dil. Gözleri bana ilışti ve ilet1>'8 JJeOl 
Prac radyolarında Anadolu milli hwa. Dünya yerinden kopuyordu aanki. nı atıldı. Derken, kendimi oııuJJ alJ>"' 
larını söylemek üzere angaje cdilmiı • Gök gUrliyor. Şimşekler çakıyor, sn- j hiddetinden kıskaç gibi yak k'O 
tir. Bayan Bedriye yanın.da kemani ğnn:ıklar birbirini kovaJıyarak ağaç. kolları arasında buldum. Ve~ 
Cevdet olduğu h~de Avrupaya hareket lar arasında vınlıyordu. Bir çığlık dakika ısonra da, kapı, bana ııg yn-
etmiştir. koparmamla, tatlı bir ko1"ulu sıcak • yer veren, kolhmnı açan kacıınıJJ yjJOll' 

• önümilzdeki Nisan ayı başından i· lıkla kucaklandım. Kızıl renk elbl • zUne ıırakkadak kapatılan • 
tibaren dairelerde yeni çal tına saati seli kadını, erik pastasını ve balı ha- bulunuyordum. 
başlıyacaktır. İ§b:ışı sekiz buçuk ve ak- tırladım. 

şam tatili on yedi buçukta olacaktır. Kollan arumda emniyette oldu • 
• Atina ticaret ateıesi Bay Nabi ıeh. ğumu anhyara.k sa.baha k:ıd.ar DllfJl, 

rimi.zdeki tetkiklerini trmamlıyarak A- mışıl uyudum. 
tinaya &itmiştir. Ticaret ateşesi Atina Birden: 
ile iş yapan tüccarlarla temasta bulun • _Evimi hiç dllşUnmcdln mi, diye ıııor-
mu§tur. Onlann dilek1erini tesbit et • dum ben .•• babanın çılgın yeisinl, an-
miı ve neticesini Ankrıraya bildirmiştir. nenin acı göz yaşları gözUnUn önUne 

• Bir Nisandan itibaren Ank;-ıra Bor- gelmedi mi'! ••• 
ııası faaliyete geçeceği için bir açtlı1 Hemııeıim, başmı salladı. Bir an 1-
programı vücuda getirilmektedir. çin hatırladım .. diye cevap verdi. 

lstanbul Borsasına ait eıyaların ço- Yunanlı arkadaşım homurdandı: 
ğu Ankaraya nakledilmiştir. Komiser • - Karı bir bilyücUnUn, cadının bi-
ler müdilr ve memurlar da ayın yirmi • ri imiş ..• 
sinde gideceklerdir. - Uyandığım zaman kapı açılmıı, 

• İstanbul Adliye kadrosunda yeni - güneş tc içeriye dolmuştu. Kocaman, 
belki de dört kişilik yatağın ortasın. 

den bazı değişmeler olmuıtur. da bUzülUp, etrafı eeyretmeğe baş • 
İstanbul icra memur muavinliğine tadım. Kadın, yine masa.ya eıtmek, 

icra katibi Bay Münir, l.zmir İcra me • süt koyuyordu. Tam ortaya da bal 
mur muavinliğine B. Kemalettin, ta • kavanozunu yerleştirmişti. ÜZ'.el'ime 
tanbul bakim namzetliğine hukuk me • tuhaf bir keder çöktü. Ağlamaya baş-
ı:unlar:ndıı., B. Cemalettin, Bursa ha • !adım. Kadın ge!di, bent öptü. Nen 
piahane müdürlüğllne küçükpaı:ar ma • var küçüğüm? .. diye sordu. Başımı 
tiye icra memuru B. Süleyman, Gire • salladım. Annem.J özlüyorum. işte sa.-
sun sorgu hakimliğine hukuk mezun • bah oldu. Evin nerede, yerini söyle 
lanndan B. Muammer tayin edilmiı • de birli~te gidelim, dedi. 
terdir. Ben daha fazla ve hıçkıra, hıçkıra 

• B:lgrad Balkan iktıs:ıt enstltUaO ağlamaya koyuldum .. Ne oluyorsun? 
Balkan milletlerinin birbirlerine daha diye tekrarlayınca, seni bir daha gö. 
.ziyade yaidaımalannı temin için, Bal • remiyeceğim, göremiyeceğim... onun 
kanltcın iktısadi vaziyetlerini gösteren için ağlıyorum, diye cevap verdim. O 
bir ansiklopedi hazrı-tamakta::iır. da beni sımsıkı bağrına bastırarak U· 

Bu ansiklopedi için memleketimizin zun uzun ağladı. 
cumhuri) etten önce ve currJıuriyetten Sonra sofraya 0 • ium. O lcadar 
sonraki actıudi variyetini gösteren bir sevdiğim bal bile işh.Jıımı açamadı. 
rapor vUc:'*1a getirilecektir. Nihayet, beni bir kere daha ~öğ • 

•Daday lmymakamı Bay Sırn g8rl1. stıne butıran kadınla. şen odMını 
len lUzum üzerine Vekllet emrine alın- terkettik ve dağa doğru tırmandık. 

mı§tır. Beşik gibi sallanan mahut köprU • 
• Londrada maır temaslarda bulunan ye ulaşıncaya kadar çıktı~ Kadın 

banka direktörlerinden müte~ekkil he- köprUyU görür görmez, korku ile bir 
yetin ıehrlmi.ze C!önmeai bir mUddet irkildi. Fakat anide beni kucakhya • 
daha uuryacaktır. rak ilerledi. Bir dakika eonra da öbllr 

Bu itte esaslı tetln1derde bulunmak tarafta eelAmete eriplı bulunuyor • 
üzere Londra elçi!i Fethi Okyar me • duk. 
mur edildiği gibi Maliye Vekaleti nakit Evimize yetişince, babamın balta • 
i!leri ıdirektörU Halit Nazmi de bir iki sının kapının önünde bulunduğunu 
gline kadar Londraya hı:.reket edecek. gördilm. tşe gitmemiş olduğunu an • 
tir. tadım. Patika yoldan ilerledik. Kapı 

* Alman tayyare fabrikalannm vil • açıktı, ve içeriden nğhya.n bir kadının 
cuda getirmiı olduğu yeni bir tip tay- sesi geliyordu. 
yare şehrimizde uçuş tecrübeleri yap • Hiç aldırmadım. Yüreğim bile oy -
m:~tad·r. Bu tayyareye Leylek adı ve. namadı. Kadın, "Seslen oğlum!,, de • 
ritmektedir. di. 

Tayyarenin makine kuvveti 24'0 bay- Annemi fsmile çağırdım. Ağlama 
girdir. 20 - 30 metrelik bir saha dahi • kesildi. Kadın, bir kere daha ''ses • 
tinde hemen havalanmaktadır. len!..,. diye tekrarladı. 

• Gölcük ktı?asınm Değirmendere Tam bu sırada annem eşikte görUn-
yalısında çok gU.zel bir <•3aç bayramı 
yapılmııtır. Halkın ve okul talebesinin 
iştirakile 200 fidan ı\ikilmi§tlr. 

•önUmllzdeki sene bina ve buhran 
vergilerinin dört taksitte t~t'ıtıiline ka
rar verilmiştir. Tah!iJ zamanlan Tem • 
muz, Birincite1rin, birinciklnun, ve 
mart avları olacaktır. 

Arsa, arazi, ttazifat ve tenviriye 
vergileri _,e Temmuz \'e Birincikanun, 
olmak üzere iki takı:itte alınacaktır. 

•Saylavlarnnızdan Mehmet Somer, 
Naşit Uluğ, Vedit Uz KUtahy:ı7a gi • 
derek halkın ihtiyaçları etraf.nda gö • 
rüşmü;lr.rdir. 

ıt Merinoı fabrikasına ait binalardan 
birislnin tav2.nını boy:ıyan işçilerden 

Muharrem oğlu Ekrem iskclcı:ieki bo1-
h:~:ı ba"a-'"k 2F28ıya yuvarlaı:rııı§tır. 

Ekrem hastahaneye kaldır lmış, fa • 
kat yarası ağır olduğundan ölmüttür. 

"' Ankara:la bulunan İzmir valisi Bay 
F ·ı-::lı ve BcJediye reisi Behçet 1938 lz
mir entemasyonel fuan için temaslara 
ba§lam•§lardır. Hükumet Fuaı için bü. 
yük kolavlıMar gösterecektir. 

Nafia Vekal~ti bütün Fu~ır müdde • 
tince devam edecek tenzilatlı tren ta
rifeleri t:l:bik na karar vermiştir. De • 
nizyollan tubc:ıt de 20 Ağustostan iti. , 
haren tatanbul • 1zmir arasında vapur 1 

acferleri koyacaktır. 
Fuar 22 Ağustosta Baıvekil Ce111 

Bayar tar .ôndan açı~cakur. Bu yıl bü
tün yabancı memleketler de fuara iıti
rak edecektir. 

• Atatürkiln Mersine ill: ıeref ver • 
dikleri gUniln yddönilmil Mersinde iç
ten gelen temiz bir sevinçle kutlanmıı· 
tır. Büyük Şefe karşı kalpleri sonsuz 
minn·et ve şükran duygularile çarpan 
Mersinliler bu günU milli br.yramlara 
has tezahürlerle yaşatmı1lardır. 

• Tirede kazaya bağlı Gökçen kö • 
yünde fabrikacı Mehmet adında birisi 
bir hiç yüzünden ayni köyden Hacı 

Hasan oğlu Mustafa Bağrıaçık tabanca 
ile ağır yaralamııtır. 

Vak'aya sebep, imece suretile köyUn 
umumi iş'eri yapılırken fabrikacı Meh. 
met Mustafanın anasına ait olan ve kCS. 
yün meydanında bulunan Uç zeytin •· 
ğacını kestirmek istemiştir. 

• Çoruh vil~yetine bağlı olan Borç
ka ilçesnin çalışmalarına son yıllarda 
büvilk bir önem verilmektedir. 

Borçka ile ArtUvin ar:nnda mevcut 
yollardan 'başka 23 kilometrelik bir JO· 
se d'lha vaııılac ·•'ttır. 

Bu yol Borçkanm sol sahiHnden ve 
Murgul suyunun Çoruha karııtıiı nok. 
tadan ıeçmektedir, 

v. to" 
Yunanlı arb!a.şım ma,kar&latl 

yuverdi: daO J. 
- Vay demek, hiklycn bun uıgeıı" 

baretmi§ bal ••• ben ise, seni, ç ııo\lt' 
lerin kaçırdığını, arkalarındaD ,,a -
la.ndıklarını, hattA hattA a~eniD ,.sal .. 
ni bır kere daha göremedigiııl 
yordum .• dedi. 
Hemşerim cevap verdi: ~ 
- Bu da olabilirdi, olacaktL p 

kil bana kollarını aç:ı.n kadJDlll ~ 
ne kapı vurulduğu andanberi.. _...tııJllı 
den soğumuştum. Onu sevnı.ıyua.....-
artık. 

Rus yolda§: dJlfJ 
Onu çoktan kaybetmiş. d~tı"ba. 

bal · kavanozuna değdiği andaD ~ 
ren seni elinden kaçırmıştı .• d tl p. 

- Annem beni istintaka çek • bit 
bam istintaka çekti. AğzıındaD ~ 
tek l!f bile alamadılar. O kadal' 
babam beni: te1t' 

- Ulan döğerim, söyle •• • diye art -
dide bile kalkıgtı. Fakat annenı -
ya girdi, oğlanı rahat bırak. ,ı,y'ıfl-• 
gelince, gönlU istediği zanıan ~ 
Emin ol, o zaman, bu boyalı k .,.. 
evinde gördüklerini anlata ~~ ~ 
şımızı olşirecek, davula çe~ 

di. • .. 
Fakat günler geçince ben dab 'i'tl 

kfıtflendim. Annem de me~aktaJJ t ,r, 
hyacak bir hale geldi. Benı tehdi ıtJ, 
ti. Koltukladı. Öptü, kokla.dl. s;, . 
hat.tl döğt:IU.. fakat nuh dedllll ,,.,.. 
gnmber demedim. Ve her gece U:: ;ı 
yamda ağladım. Her gece ya yş1JS ,. 
rer girmez uyuyuveriyor, ve ı:u ,- • 
da obUyUk, yumuşak, pufla ~~ r 
tağı görilyor, o korkuyu koku,~' t" 
rik paatalarile kendime myafetld' 
kiyordum. rl/' • 

Ve gttnden gilne annem akSfl t 1" 
c;e akalleşti, titizlendi. Ben de ~~ 
mfı bUlbUlden beter oldum. ıs.ib•~ 
nefretim, artbkça arttı. Ve 
bir gUn k<·ndi kendime: _w«if' 

- Ya.hu, dedim. Niye kaçıw.rıcr 
sun?. Neden, eeni bağrına bas&D _. 
dına kaçıp ta ilelebet onunla ~, 
yorsun ve her öğün ,amma her 
bal.' pasta yemek istemiyorsun 1··1'(!ell 

Diye çıkıştım. Ve ertesi gün e~ 
bir kere daha kaçtım. Yine 0 .e o 
gibi tııa.11anan könrllden ~iJd tııdfdl' 
dik dağ yollanndan qağlYtl ,er• 
Faka.t geçen sefer ardına kadal'k V• 
bulduğum kapı. kapanmı~ artıl · /., 
kadın da buradan cıkıp gttıni~ /JS' 
ğrr a~ babamm evine döadilJIS. 

· nem kanıda bekliyordu. 
Erte9t gUn babama: .,.ı-_ 

- Beni de ormana gattır. cU'9 ad 
vardnn. Annemin dudakla.rnıd: if•'!• 
bir J?fllllT"ıııeme bf>lfrdt ve btr ~eli. to" 
lemcdl. VP. ben de bttba.ınla el 
tuearak ormana gittim. 

V1 
~,, 

Hemşerlm sustu. Biz de kot! ·~ blf 
yor, susuyorduk. Hepimizi engt ~' 
keder sarmıştı. Sokak kapıaıJllll 
pandığını duydum. 

Yunanlı arkadq: 
- Ne oldu? .. diye sordu.. 
Rus yo'daş cevap verdi: 
- Yeni kirae1 gelmiş olmalı. eti ,r 
Kadm, kendi odasma wgtderk ~ab.,Jt 

ptmızm önUnde aavurdugu 0 ar , 
lavanta kokU8U, adımlan ka~ i ~' 
dı. Hemşerim tekrar kireç gı~dU. 
bevaz kesildi. Sonra sa!J98n ~ 
Yunanlı arkadaş. Po1nalı h 

g&tererek söylendi: 
- Amma da delilik? •• 
Rus atıldı: ttJf"f ~ 
- Ga~anı kanat... Yahu !:o buJ'..-

latnn. lnre blr acmm va.rlıi?IJll • .. 
hiç bir JıadiseD. hatıran yok ın~J 

(~ 
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Güne$ :a,, _yapılan maçla 
Ilı ı/ürmızııılaı ağır 
b;, mağlubiyete 

• • 7 - Galatasaray • • o 
11ğ1adılar 

l'~a~tasaray ve G:ineş takımları dün 
tir s.ını_ stadında on bine varan büyük 
Ilı· "Yırci kalabalığı önünde milli kü-

' illa • Ci çını yaptılar. 
bot aıi enstitüsü ile Kuleli lisesi hend
~llı t~kırnıarı arasında yapılan ve Ku
'11~ '~n 15-1 gibi büyük bir ıayı far'° azanldıkl•ırı hendbol maçından 
tiıııı~ federasyon antrenörü Hirlande -
~ alteınJiği ile oynanan müsabakaya 
iıe ~as~ray Salimden mahrum Güne'} 
ta;. arısten getirttiği Rasihi takıma 

Ci~alt şu ka.drolarile çıkmrtl:udı: 
S<'\LATASARAY: 
le' ~ ıd • Reıad, Adnan • Musa, Eş-

~1'd Suavi - Necdet, Süleyman, Bü
GQ liaıim, Mehmet. 

NEŞ· c· . 
~1h.d • Faru!c, Reşad _ Yusuf, Rıza, 
b~tr- • Salahaddin, Rasih, Melih, Ni
~ !\eh·· o ıı. 

Iİle Yl.ln Calat?saray miidafusmcla Y:e
t 'crı. bir Güneı hücumile başladı. Sa
"t ~:lllızılılar bura r~•,,dan yaptıkları ... 
t, L ıha.cıın elinde kalan bir a!<ınla mu-

ucı · lt'c e ettiler. 
>~ dakikalar müsabaka süratJi olu
~; top iki kale arasında .TJek:k do
k! Otdu. 7 inci dakikada ortadan inki
~ ien bir Güneş hO.:umunda Reşad
~ dnanın b:rbirile uyuşam2malan 
~den Melih ileri fırladı ve Sacidin 
~ sayesinde günün ilk golünü at-

111:latasarayhlar derhal faaliyete geç ) 
~ıı · ~ilhassa Necdet vastıasile yapı
~~ ~licumıar Güneş kalesini telidit 
'tı'c or, fakat canla başla oynayan Fa
btc •• ~eşad hattı ıarı kırmızılıların 
..: Cfiksizliklerile meşhur muhacim -
·•ne :ı 
~yordu. · 

~ros k-o-ş-us_u_ 

1 
:ı;o genç kızın 
Şliraklle yapıldı 

~ey ~ 
dt hı 0 glu Halkevi kız atletler arasın-
h c~· kır koşusu ~rtip ~tmiş~ir. Yan
lso0 1 rnUsabık iştirak etti. Mesafe 
~~ik rtı.~tre idi. NeO.:ede Leman 7,45 
~i~ ~. ı~.e birinci, Kadriye ikinci, Ne-
't ııçuncü olmuşlardır. 

~•i ~J büyük bir meraklı seyirci küt
'tttti r~rından takip edilmiştir. Mcm
·~t ltıtıde genç kızlarımız arasında 
c~lıı \~arşı bir merak uyanıirran Bey-

"alkevfoi takdir ederiz. 

~ --0-

~ Ş l k laş klUbilnUn 
Q 11ongresl 
eıece!c harta yeni idare 

~ heyeti seç lecek 
~ti Ctikta• k, ...• •· d k 'h . 

ı \tcı :ı ".ıouıı e çı an son ı tı-

~lic,, a~ sonra, dün topl ,ac:.k olan 
t~tıcı Csısan kongresi bütün &por mah

Sabt merakla bekleniyordu. 
~ta~ithleyin 70 den fazla az<:run iş-
~İlctc toplanan ve vilayet namına 
~ fııtaı ka~makamı, teşkilat namına 
~ı-~tchoı arını Abdullahın ~ulunduğu 
~I\ h' tahrnir.krin hilafına oldukça 
•qt ır hava içinde yapılmış ve tam 
lıı.ır dt\>am etmiıtir. 

~:ır;ı c heyeti raporları okunduktan 
~lıı~~il.ı:alar.dan birçoğu itirazlarda 

ltııııa 1.l§lar ve bilhassa muhalifler 
:~c h cık! futbolcu ve hak•m Rüştü 
~. tyctıne ;şiddetle hücum dmiş-

l.tllh 
ltı... . il.lifle · 'd h · · tif 'lıt1• • rın, ı are eyetı:ıe ıs a 
l~· lda.r 
,'41~ . e heyeti tarafından kabul 
4~ }'ın ) 1t· . ce, kongrede bulu:ıa.ılardan 
1lc k 

1
!1nin imzasını taşıyan bir tak

t ~4 Ongre riyasetine ayni istek bildi
t>'~ \tc b•.ı vaziyet karşısın~a idare 
~ ..... lllustafa vazivette kalmı~tır. 

t ~qı·a . • 
d llttc ı af'c heyeti ıeçimi, dünkü 
~~· t tuznamesinde bulunmadığın -
~tt,;lecek hafta tekrar topldnacak 

e Yapılacaktır. 

üçok ı,arbiyeye de 
yenildi •• 

Ankara 20 (A.A.) - Burada yapılan 

milli küme maçlarında bugü:ı İzmir 

ş:ımpiyonu 'Oçokla, Ankara µmpiyonu 
Harbiye İdman yurdu karşılaştı. 

On bini geçen bir seyirci yığını 

önün.de yapılan bu karşılaşmad? Apka
r:ı şampiyonu, daha ilk anlar .fa enerjik 
bir oyunu tatbika başlamış ve bunu 
haftaymın sonuna kadar idame ettir
miştir. 

Dünkü maçta tribünleri ciolduranlarden bir kısmı 

İzmir şampiyonunun bugün daha 
muvaffak bir tarz ile hareket dtiği gö
rülmüştür. 

Ankara şampiyonunun üstün oyunu 
l•irinci devrede bir · sayı kaydetmek su
ı ctile neticelenmiştir. 

İkinci haftaym başladığı zaman İz
mirliler daha şuurlu bir surett~ ovna
maya başlamışlar ve birçolt tehlikeli 
~hnlarla Ankaralıların kalesini sıkı~ 

tırmaya muvaffak olmuşlardır. 
Bu devrenin ortalarına d;,ğru • maç 

mütevazin bir cereyan almıştıt'. 

Ancak, bir ?JWddet sonra kenc1ilerinj 
toparlayan Ankaralılar oyuna tekrar 
hakimiyetleri altına almaya muvaffak 
c!muşlardır. 

I 

Maçın bitmesine beş dakika kala ikin 

• Galatasaray kalecisinin bir kurtanıı ..• 

~i galibiyet sayılarını yapan Ankaralılar 
son defa da Uçüı1.;ü gollerini de yapa
rak, bu karşıla§mayı 3-0 galibiyetle 
bitirmişlerdir. 

Bu arada kazanılan bir ilci korner de 
neticesiz kaldı; devre ortalarına doğru 
yine Galatasaray müdafaasınm bocala
masından istifade eden Salahaddin ta-
kımın iki11.;i sayısını da kaydettikten 
ı.onra Galatasaraylılar büsoociin gayre
te geldiler. Hücum hattının sol tarafı
nın aksamasına rağmen sağdan ya -

pılan tehlikeli akmlann biri Güneş 

müôafaası tarafından favulle durdurul 
du. Musanın kale ağzına attı~ bu ceza 
vuruşu Necdet, kalenin iki metre önün 
de yakaladı herkes "gol,, diye bağırır
ken topu havalandırarak bu açık fır

satı heba etti. 
İlk kırk beş dakika Galata!-arayın 

l':afif üstünlüğü altında cereyan eder
ken 2-0 Güneş lehine bitti. 

lKINCt DEVRE 

İkinci kısımda Gal'itasarayın kendi
sini toplacağı ve bcr;:ı'.lerliği hatta 

galibiyeti temin edeceği bekleniyordu. 
Fakat bu devre başlar başlamaz Gü
nc~lilerin daha akıllı oynadık!<ln gö
r:ndü. Sol<la Rebii ile Niyazinin pek 
anlaşamamalarına mukabil sağda Sala
haddinin düzgün oyunu mer1cezde Me
lihin müthiş sürati rakip müdafaayı çok 
rı'Üşkül vaziyetlere sokuyordu. 

Onu11.:u dakikadan sonra san kırmı
zılılar yine hakim oynamağa başladılar, 
bu kısımda sa~açık mevkiine getirilen 
Süleyman aldığı topu güzelce b.llana
rak Güneş kalesine havale ediyor, fa
kat orta akıncılar bunlardan bir tür}i.i 
istifade edemiyorlardı. On dakika ka
dar süren Galatasaray tazyikından kur
tulan Güneşliler derin paslarla ileri 
atıldılar ve Melihin ayağile üçüncü gol 
}erini de attılar .. 

Hakim oynarken bir gol daha yiye
rek mağlubiyetten kurtulmanın müm-

kün olamayacağını gören san kırmm
t:ıkım bu sayı.dan sonra birdenbire şa
şırdı. Rakiplerinin bu halind.:n istifade 
etmesini çok iyi bilen Güneşliler de 
Rasih, Salahaddin, Melih, ve yir.e Me
li1' vasıtasile ~ol adedini yedive kadar 
yükselttiler. Müsabakanın son dakikala 

rında hücum 5ırası yine Galatasarayda 
idi; fakat muhacimlerinin büyük mu-

vaffakiyetlerinden aşağı kalmamak is
llyen Güneş müdafaası rakiplı=rine tek 
gol bile attırmadan mllçı bitirdiler. 

NASIL OYNADILAR? 

Galip takımda • merkez muavir. müs
tesna - hemen her oyunı.:u vazifesini 
yaptı. Geri müdafaa ile iki yan haflar 

kusursuz fakat bir hayli sert idiler. 
Hücum hattında Salahadd:n, Niyazi, 

Melih takımının galibiyetini temir .. eden 
cyunculardr. 

Galatasaray takrmında Sacid hemen 
ht men yediği bütün gollerd~n mesul
dür. Müdafiler birbirlerile hiç uyuşa
mamakla beraber Adnanrn soğuk kan
lılığı, Reşadın da büyük enerjisı şaya
m takdir.dir. 

Muavin hattında yegane anuvaffak 
olan oyuncu Musa oldu. 

Muhacimlerden Süleyman, ilk devre
de fena, iki11.:i haftaym da ise takımı 
iiçn çok faydalı idi, Haşim, ve Bülen.d 
bermutat hiçbir iş göremediler. 

En. Er. 

• 

Gayrlfedereler 
Gayri federe klüpler arasındaki 

Taksim liki şampiyonluğu maçlarına 

dün sabah da devam edildi. !Ik olarak 
kar§ılaşan Kurtuluş - Ama\"Utköy B 
takrmlan maçı6-2 Kurtuluş, Şişli Esa
yan müsabakası da 2-1 Şişlinın galibi
yeti \le bittikten sonra Kurtuluş ve Ar
navutköy birinci takımları ~arpıştılar. 
tık devreyi Kurtuluş tek golle galip 
nihayetlendirdi ise de Amavutköy de 
ikinci kısımda bir sayı kaydederek mü
ac.bakayı beraberlikle bitirdiler. 

Şişli - Esayan karşılaşması da yine 
tarafeynin birer golle beraberlikle ne
tıcclendi. 

Melih Galatasaraya üçüncü golü böyle ath •• 

Güreş seçmelerine 
dün de devam edildi 

Dün akşam Beyoğlu H:ıllcevinde ' 
milli takıma alınacak güre~çiler için 
1crtip edilen seçme müsa1akalanna 
ccvam edildi. Birkaç yüz meraklının 

bazır bulunduğu güreşlere ı.aat 9 da 
başlandı. Bu müsabakalarda alınan nc
tıceler şunlardır: 

61 KiLO: 
Hasan Tahsin (İst.) Basri (İst.) 

birir1.:i on dakikada beraber~ Littikten 
sıınra 13 dakika 50 saniyede Hasan 
Tahsin tuşla kazandı. 

Ahmet (Ankara) Ahmet (Balıke

sl.r) Ahmet Ankara 55 saniyede tuşla 

lrazandı. 

Mahmut (Ankara) · Suad (Ankara) 
Suad Ankara 4 dakika 35 saniyede 
tuşla kazandı. 

66 KiLO: 
İzzet (İst.) Bekir (İz.) tzezt {İst.) 

Bekirin kolu ağrıdığından h!.ikmen ga
ııp geldi. 

Yusuf (İst.) Miçi (İst.) Sirinci on 
dakika berabere bittikten sonra Miçi 
ekseriyetle galip ilan edildi. 

72 KiLO: 
Mustafa (Ankara) Ahmet (Balıke

sir). Birinci on beı dakika berabere bit-

Kasımpeşn . güreşc3-
ferl barıtgü~lillerl 

yendi 
Kasımpa~ güreş takımile B:ı.rutgücü 

güret takımı arasında dün Bakırköy 

bez fabrikası salonunda yapılan müsa-
1:.~ka, Kasımpaşa takımının 5-2 galilıi

yetile ne~.:elendi. 

Burıtgücll takımları 
galip 

Dün Bakırköyündeki Barutgücü sa.
hasında birçok maçlar yapılmıştır. 

Sabahleyin Bakırköy Rum takmıile 
Siparta Rum takımı arasındaki maç 
S-2 Bakırköy Rumlarının lehinde bit
ti. 
• ikinci oyun da Barutgücü gençleri 
Davudpaşa gençlerini 12-2 gibi büyük 
bir farkla mağlOp ettiler. 

Ayni klüplerin (B) takımları arasın 
daki maç 3-0 Barutgilcünün galibiye -
tile bitti. 

(A) takımlarma gelince, Barutgüç
lüler, Davudp~lıları 4-2 yenmeye 
muvaffak oldular. 

TDrklye kros 
şampiyonluğu 

Ankara 20 (A.A.) - 6000 metre 
üzerinde tesbit edilmiş olan Türkiye 
lm koşusu §impiyonasına 46 atlet iş
tirak etti. 

Atletler yarışa başladıktan sonra hir 
buçuk tur ıtadyomda koşarak stadı 

tcrkettiler. Değişik ve arızalı arazide 
2400 metre koştuktan sonra tekrar sta· 
da girdiler ve bir tur yaparak ayni sa
ba ve mcsaf eyi bu defa aksi istikamet
te ko§tular. Yarış stadyomda yarım tur 
He bitti. 

Bu suretle 1200 metre pi~t üzerin.de 
4800 metre arazide koştular. 

Kocaelinden galip, çok güzef bir 
intizar yatışı yaptı. Rakiplerini pe§leri
ni b;rakmayarak birinciliğ ialc!ı: 

1 - İstanbul 14 puvanla, ,,,. 
2 - Eskişehir 27 puvanla 
3 - Ankara 27 puvanla. 1 

Ferdi neticeler §Unlardrr: 
1 - Kocaelinden galip. 
2 - Eskişehirden Behzad. 
3 - tstanbuldan Hliseyin.. 
4 - Ankaradan Mustafa 
5 - ~stanbul~ İbrahim. 
6 - fstanbuldan Artanı. 

--o-

ikinci küme ma.;ları 
Dün ikinci kUme maçlarına devam 

edildi. Şeref stadında saat 12 de yapı
lan · ilk maçta Beylerbeyi ile Galata 
gençler karşılaştılar. 

Maç Galata gençlerin 2-0 galibiye
tile bitti. 
HiLAL: 2 
ANADOLUHISAR: 1 

Saat 13,40 da baıJayan ikind maç 
da Anadoluhisar ile Hilal takımlan 
lrarşılaştı. Hakem Suphinin id:ıres~de 
oynanan bu oyun.da ilk devre 2-0 Hi
lalin üstünlüğü ile bitti. 
· İkinci devrede penaltıdan bir gol ya
pan Hisarhlar bundan sonra tamamen 
hakim oynamalan.na rağmen, sahadan 
2-1 mağltip çıktılar. 

ORTAKÖY:2 
KASIMPAŞA: 1 

Şeref gtadında günün son maçı 15,30 
da Kasımpaşa ile Ortaköy takm}.lan 
arasında yapıldı. Kasımpaşa zayıf bir 
takımla çıktıği bu maçta 2-1 mağlup 

oldu. 

ti. tkincl on dakikada güzel bir oyun 
tatbik eden Mustafa 14 dakika 35• sa

..... (LO.lfen ıa11fa11ı çevlrinl:) 
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,Haftalık Radyo programı 1 
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21 - MıtRT - 938 - PAZARTESi 1 Türk musikisi. 13,30 ~uhtelif plfik neşri- f doble. 4 - Pusin: İdil cilt:m. 22,45 Ajans 
öGLE NEŞRiYATI - Sn:ıt: 12,SO J>mkln J yatı. 14 Son. · haberleri. 23 P!Uk.In sololar, opera ve ope-
Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plak- A:KŞ ~;\l. 'EŞRfYATI - S':ıat: 18,SO Plılkla ret parçal:ırı. 23,?0 Son haberler ve er-
la Tilrk musikisi. 13,30 Muhtelif plak neş- cbns mu ikisi. 19,45 Eminönü Halkevi neş;. tesi sünün programı. 23,30 Son. 
rlyatı. 1' Son. riyal kolu namına Nusret Sefa. 19 Pltıkla 
AKSA ı NEŞRiYATI - Sant: 18,30 Plôkln dans mtl5ikisi. 19,15 Konferans: Emini5nil 
dans musikisi. 19,15 Ço"uklarn masal: Ba- Halkevi sosyal yardım şubesi namına Do-
yan Nine. 19,55 BoTsn hoberlel'i. 20 Rıfat çent Feyzull:th Doğruer: (Sosyal di~ te6n-
'Ye nrkadnşlal'ı tarafmdnn Türk rousikisf belinin faydaları). 19,55 Borsa haberleri. 
ve halk şarkıları. 20,30 Hava raporu. 20,33 t9halp:tclir, ']kj5P1t ad?\"Efrf 
Ömer Rıia tarııfınılan nrapçn söylev. 20,45 20 Kliisik Türk musikisi: Nuri Halil ve ar-
Belma ve nrkadaşları tarafından Türk kııda farı farafmdan. 20,30 Hava rııporu. 
musikisi ve hnlk şarkıları. (S:ıal ayarı), 20,33 Ömer Rız:l 1:ıruf'ından arnpça söy-
21,15 Fasıl snz heyeti: lhrahlm ve nrka- lev. 20,45 Yedin Rıza ve arkadnşları tara-
dtışlnn tnrnfmdan. 21,51! Rtıdyo fonik tem- fından Türk .musikisi ve bru.t '1\rkilnrı. 
sil: Stüdyo orkestrası rcfak:ıti)le (Turan- Snııt ayıırı. 21,:5 Tahsin Karakuş ve nrka-
dol). 22,45 Ajans haberleri. 23 Pliikla ro- <la~l:ırı tar:ıfındnn Türk musikisi ve halk 
lolar, opern ve opc~I parçnJ:ın. 23,20 Son şarkıları. 21,50 Orkestra: 1- Flotev: J.fnr-
haberler ,.e erte<:I günün programı. 23,30 t:ı uvarıür. 2 - Stravus: D:ınsöz Viyenu-
Son. vaz: Vals. 3 - Delihes: LnTrnıe fantezi. 4 -

!!2 -MART- 938 - SAU 
OGLE NE$R1YATI - Saııt: 12,30 Pliikla 
Türk mu<ıiki • 12,50 Havadis. 13,Cffi Plnkln 

niyede kazandı. 
87 KİLO: 
Mustafa (ist.) Şevki (İst.). Eşsiz 

gilreşçimiz 2 dakika 12 saniyede tuşla 
kazandı. 

ACIR SIKLET: 
Çoban Mehmet (İst.) Salih (İst.} 

Hiç. §Üpbesiz günün en enteresan gü
reşi. 

1lk on dakika berabere bitt. İkinci 
on dakikaya Salih altta başlıncı. Oç 
'dakika geçtikten sonra Çoban alta yat
tı. Salih Çobanı kımıldatamıycır bile. 
Neticede Çoban 20 dakıka aonunda it
tifakla kazandr. 

OÇONCO TUR 

56 KiLO: 
Kenan (İsf.) Mustafa (Ankara). 

Birinci on dakika berabe bitti. 20 daki
ka sonunda Mustafa ittifakla kazandı. 

61 KiLO: 
Hasan Tahsin {!ıst.) Ahmet (tst.). 

İ~k on .dakika beraberlikle bitti. 16 da
lôkada Hasan Tahsin tu~la kazandı. 

Mahmut (Ankara) Ahmet (Ankara). 
9 dakika 55 saniyede Ahmet tuşla ka
zandı. 

Basri {İst.) Suad {Ankara). Basri 
hasta olduğundan Suad hükmc-n ka
zcındr. 

66 KiLO: 
İzzet {İst.) Yahya (fst.). İlk on 

Ciakika Yahyanm Ustünlüğü ile geçtik
ten sonra Yahya ıayr hesabile kazan
ar. 

72 KiLO: 
Faik (İst.) Ahmet ·(Bfllıkesir). Faik 

~ dakika 40 saniyede tuşla knzandr. 

DÖRDONCO TUR 
16 KiLO: 
Mustafa {Ankara) Ali (İzmir). 

~ustafa 2 dakika 55 aaruyede tuşla 

kazandı. 

61 KtLO: 
Suad (Ankara)' Ahmet {Ankara). 

llk on dakika beraber bitti. 
İkinci on dakikada daha li!tün glir~ 

ıen Ahmet ittifakla kazahdr. 
, 72 KİLO: 
~ Enver {İzmir) Faik (İst.) Faik 20 
l:cJakika sonunda sayı hesabile kazandı. 
., NETiCELER 

56 KiLO: 
:ı - Mustafa (Ankara) 
2 - Kenan (fst.) 
'3 - Ali (İzmir) 
61 KiLO: 
ı - Ahmet (Ankara)' 
2 - Suad {Ankara) 
3 - Hasan Tahsin (İst.) 
66 KiLO: 
'! - Yahya (İst.) 
2 - Yusuf (İ t.) 
3 - İzzet (İst.) 
72 KiLO: 
Bu sıkletin netice.si yarın Faik ile 

:Mustafa arasında yapılacak ırUre§ten 

sonra anla§ılacakbr. 
79 K~LO: 
İsmail (İzmir) rakipsiz birinci. 
87 KiLO: ... \ 
1 - Mustafa (İst.) 
2 - Şevki (İst.) 
J\CIR SIKLET: 
1 - Çoban Mehmet (İst.) 
2 - Salih (İst.) 
DUn akşam nihayetlenmi!f olan mil

li güreş takımım seçmek ka.,il olama
mamııtır. Buna da sebep Adnan, Ya
ıar gibi pehlivanlanmmn hastalıktan 
yüziinden maclara istirak edememis ol· 

Şebek: Serenad İtalyan. S - Fetrns: M:ır
yonet. 22,45 jans haberleri. 23 Plakla 
sololar, opera ve operet p:ırçafarı. 23,20 
Son haherler vce ertesi günUn progr mı. 
23,30 Son. 

23 - MART - 93S - OA!lŞAMBA: 
öCLE NE~R,1YATI - Snat: 12,3() Plakla 
Türk musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plfıkla 
Türk musikisi. 13,30 .l\Juhtelif pluk neşri
yatı. 14 Son. 
AKSAM :NF.SRfYATl - Saat: 17 İnkıUp 
tarihi dersi: enh·erslteden naklen: Yusuf 
Hikmet Bayer. 18,30 Falih Halkevl g6ste
rit kolu tarafındıın bir temsil. 19,15 Konfe
rııns: Doktov İbrahim Zııti: Bulaşık cilt 
hastalıkları ve saı;Inrın dökülmesi. 19,55 
BorS!I haberleri. 20 • •ecmettin Rıza ve ar
lrndaşları tnrnfınılıın Türk musikisi ve halk 
şarkılllrı. 20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer 
Rızn tarnfmdan ıırapca söylev. 20,ıt5 Ne-
zihe "e nrkndnşlnn tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, saat ayan. 21,15 
Fan! saz heyeti: İbrahim ve arlcal'laşlan 
tarafından. 21;50 Orkestra: ı - Haydın: 
Senfoni No. 6. 2 - Dclibes: Melodi Slav 
dö Jfopcliıı. 3 - Drigo: Homans. 4 - Bcr
nar: R6v dö sıln susi. 22,45 Ajans hoher
lcrl. 23 Pllıltlıı sololar, opera ve operet par
çaları. 23,20 Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23,30 Son. 

:!* - MART - 938 - PERŞEl!BE 
ôCr.E !\'ESRIYATI - Saat: 12,31) Plakla 
Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 PlAkln 

ur • mu i . 1 , fnh elif n ri-
yalı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - Saat: 17 fn'blft]> 
tarihi dersi: Üniven;iteden naklen: Yususf 
Jlikmet Bayur. 18,30 Çocuk tiy.ıtro~u: Fi
ruz A ttn. 19, 15 Spor mus:ıhabeler'f: E~ref 
Şefik. 19,55 Borsa haberleri. 20 Nihal ve 
arkadaşları tarafını1an Türk musikisi n 
halk ş:ırkılan. 20,30 Hava raporu. 20,33 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 20,45 
Bimen Sen ve arkadaşları tarnhndıın Tfirk 
musiki 1 ve halk şarkıları, !'tanı aynrı. 21,15 
Radife ve arlrndaşları forahndcm Türk mu
sikisi '\'e hc\lc şarkıları. 21,50 Orke,fra: 
1 - Belini: Norma aver111r. ~ - Puçlnl: 
Ciyanl şişi fontczl. 3 - Naşcz:: Şanson dö 
suvar. 4 - S:ıbron: Pepina miya serenad 
napolllen. 22,45 Ajan.s haberleri. 23 PHlk
Ia sololar, opera ve operet parçaları. 23,20 
Son haberler ve ertesi gilnün progl'amı. 

23,30 Son. 

'5- MART- 938- CUllA 
OGLE NE$R1YATI - Saat: 12,80 PIAklıı 
Türk musikisi. 12,5() Havadis. U,05 PIAk
ln firk musikisi. 13,30 Muhtelif pllk neşri
yatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - Saat: 17 İnkılAp 
tarihi dersi: Üniversiteden naklen: Yusuf 
Hikmet Bayar. 18,30 Beyollu Halkevt ı:ıös
tcrlt kolu tarafından bir temsil. 19,15 Kon
ferans: Ali KAml Akyüz.: (Çocuk terbiye
si. 19,55 Borsa haberleri. 20 Memleket şar
kılıırı: Feryadl Hakkı Aras tarafından. 
20,30 Havil raporu. 20,33 Ömer Rız:a tara
fından arııpça ~öylev. 20,45 İnci •e nrka
daşlnn tarafından Tilrk mu~iklsl ve hnlk 
şarkıları. saat &}arı. 21,15 Mu!ltafn n ar
kadaşları tarafınd:ın Tfirk musikisi n halk 
Şnrkılan. 21,50 Orkestra: 1 - Puçinl: Ma
dam B:ıtcrflay. 2 - Çııykovsld: Andante 5 
inci s~nfonl. 3 - :Mcyerlıcr: Dans deaonbr 
4 - Vitgemıı: IAtl dolli. 6 - Betoven: Mö
nüet. 22,45 Ajans haberleri. 23 Pliik!a solo
lor, opera ve operet parçaları. 23,20 Son 
h:ıbcrlcr ve ertesi sünün programı. 23,30 
Son. 

26- MART- 938 - Cl/JIARTESI 
öCI..E N~şntYATI - S:ınt: 12,30 Pllkla 
Türk musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plôkla 
1'ürk musiki. i. 13,30 Muhtelit pHık ne$ri-

yatı. 14 Son. 
AK5~M NEŞR1YATI - Saat 18,80 Emlnö-o 
nü Halkcvl gt l~ril li'olıı tarafından bir 
temsil, 19,15 Konferans: Üniversite namt
nn Doc~nt Nusret "Zaman nedir". 19,15 
Bors:ı haberleri. 20 Sndl Jloşses ve arkadaş 
lerı latafındnn TOr1' mu~lkisl ve halk şar
kıl:ırı. 20,30 JTılv:ı raporu. 20,33 Ömer Rı
H tnrnfındnn tımpca sl>ylcv. '20,45 Sema
hat Ozdcnses ,.o arkadaşları tarafından 
Tiirk ınusikl~i ve lıalk şarkıları. snat ayarı. 
2} ,15 Klü~lk Türk musikisi: Nuri Halil ve 
tırkadnşları t:ırnfınrlan. 21 50 Orkestra: 
Orke~trn:29.nr ôuVöy3 Oden.(?a cm öp 
ı -Verdi: Trnvyata FantezJ. 2 -Tll: SO-

. z:: Galito aso-

Veni bir patinaj 
yıldızı 

egmıtay or isminde olan 17 y:ı.şm
daki bu İngiliz kızı Mançestcrde yapı· 
lan bir müsabakada birinci gelmiş ve 
şimdiye kadar yapılan bütUn mllr;a a
ka!ardaki rekorları kırmıştır. 

Otuz y;ldızla 
(7 inci sahil adan devam) 

ya şarkı söyliyerek gecırtrim. Evim. 
de hususi bir çalgı salonum vardır. 
Bu odada blr çok kuşların kafesleri 
bulunur. Bu hayvancıklar sesimi işi
tince benimle yarışırlar ... ,, 

"Misafirliğe gitmesini çok seve -
rim. Lllkin Holivutta. insan herkes
le konuşamaz ki. Pek mahdut tanı • 
dıklarımız var. Annem da herkesle 
görUştürmez. Bu yaşa geldiğim hal
de annem arka.dnşlanmı elAn seç • 

mektedlr. 
Benimle dost olmak istlyen blltlln 

bayları annem fyice tetkik eder ve 
sonra görUşme permlsl verir. Bntnn 
telefonları da o kontrol eder. Tele -
ton çaldı mı evvel! o meram anlatır, 
sonra belki beni telefona cağırır .. ,, 

Amerika.da akla gelen her l!lual 
sorulduğu için çekinmeden sordum: 

- '' Mis Makdonald hlç Aşık oldu. 
nuzmu?,, 

- " Bu nasıt sual. Fok eahst de -
ğfl mi. .. Maamnfih hayatta bir kaç 
defa sevdim ... 

- " Sevdim diyorsunuz.?,, 
- " Evet sevdim. Çünkn imdi sev-

miyorum!,, 

Birden bire "herkes yerine,, diye 
bir ses gilrledl. Rejisör bir çoban gi
bi sürüsUnll intizama koydu. Proek
törlor parladı. Makineler homurda -
mayn. başladı. 

Makdonald benden Ayrılarak: 
- " Balayı seyahatimde memleke

tinize goleocğlm.,, 
- " Demek novlyorsunuz ... ,, 
- " Sevmiyorum, fakat yakında 

seveceğim.,, 

- " !smi nedir? .. ,, 
Cici Janet ce•ap vermeden kactı. 

Hollvutta. her yıldızrn bir ıı.şkı vnr, 
fakat her aşk gizli tutulur ... bir pat. 
lak verirse mnznllah! 

Janet şlmdl evlidir. Mesut bir ha. 
yat yaşıyor. Bu sefer annel!li yerine 
kocası karısmı işe getirip götllrll -
yor .... 

Almanya - ekoslovakva iŞin~e 
in illere 

ne zaman harp eder? 
Menfaat/arı tehlikeye girince··· 

Almanyadan Çekosıo· 
vakyaya bir ıhtar 1 

·ıeri kt. .. 
Londra, 20 (A-.A..) - ''Sunday Ti -

mes,, gazetesinde ÇekoSlovakya mese -
lesini tetkik eden Skrutator i<>yle yaz;. 
maktadır: 

"Çekoslovakya: ne hiçbir ittif akmıız 
yoktur. Bu memleketin mukadderatile 
UT.aktan alakadn.rız Filhakika Alman.. 
ya Çekoslovakyayı harpte mağ!Up ede
rek sonra da Fra.ns.!yı istil~ eOO<:ek o
lursa belki şark müttefikimizin yard1~ 
mı olmadan Almanya ile muharebe et. 
mek mecouriyetinde kalırız. 

Fakat Fransa! için <>lduğu kadar bi
zim için de Çekoslovakyanm müdafaa· 
sı için açılacak harp, mUda!aa. harbi 
olacaktır.,, 

Fransa ile lngiltere aramnda.ki bü -
yük fark §Udur ki, bunlardan birincisi 
haklı veya haksu: olarak menfaatleri • 
nin berri Avrupada. o!duğuna. kanidir. 
Halbuki bizim için ayni §CY, söylene -
mez; Alm3.tıya ile şimdiden merkezi 
Avrupada çarpışmak mı laznndır, yok
sa bilfilds onu Majino hattmm arka -
smda mı beklemek icap eder? 'Bura!ı. 
m tayin etmek Fransa.ya &ittir. Fran· 
sanın bu hu.susta.ki karan, bizi QU nok
tadan ala.kadar ooer: 

''Eğer Fransa bir hat.a neticesinde 
mağlfıp olacak olursa, onun bu h:ıta -
smı tamir etmek için her halde, bizim 
kendisine yardım etmekliğim.Jz l!zrin. 
gelecektir . ., 

tNGtLTERE ~"E ZAMAN 
HARB EDER 

Sknıtator, bundan sonra, İngiltere -
ııin hangi hayati menfaatler. uğrunda 
barbi göıe alabil~ yma.ld:adır. 
Ona gör~ Çekoslovakya meselesi. me
sel& Akdcnizde mUnakalAt eerbestliği 
gibi İngilizlerin menfaatleri cümlesin
den değildir. Şu halde General Franko, 
ltaıyaya tehlilieli menfaatler temin et. 
tiği takdird~, fakat ancak o zaman, 
Yüksek sesle konu.s;c:ı.:ı.k icap ooeook -
tir. 

Alnuı.ny::ı. ise şarkta denize inip b 
yaya doğru uzanmak ve Akdenizde ln
giliz münakalfl.tmı kesmek tehdidinde 
bulımmağa başladığı zaman tehlikeli 
addedebilir. 

ÇEKOSLOV AKYADAKl AYMAN. 
LAR TAHRİK E01L1YORMUŞ 

Berlin, 20 (A.A.) - Havns Ajansı
nın muhabiri telgni.fla ı;,u haberi ver
mektedir: 

"Hitlerin nutkunUl! f eidasında Völ
kişer Beobahter gazetesi, ''komüıiliıt • 
lerle çek müteassıpl3.rmın südet Al -
mantarına kaJ'51 ts;hrik~tları,, hakkın -
da Çekoslova.kyaya bir ihtarda tP.!:;n
maktadır. 

Nasyonal _ Sosyalist partisinin res-

Başvekil Daranyi, gazctecı . ıı 
but ederek, hükiımette değtşi:ı ';,. 
pılacağı ve bir temerküz ıta1> ~ 
kil olunacağı haklqnda.ld es. ae ol 

katl suretto yalanladıktan So~ 
mi§tir ki: • 

- Son nıilletıera.ra:sı h~ 
yalmz- milletlera.rası mahiyetl~ ~li-1 
dır. Bunlu, M:a:ca.ristanm d8.h1 t;illf' 
tikası üzerinde hiçbir teSir i~ e bil 4 

mektedir. Nasyoııalist temayillilıl f"' 
tUn milletlerde gittikçe da11& ~ • 
kuvvet bulması ve bil hislerin ~ 
ristanda da kuV\:~tli olması, af!' 
meseledir. ~ 

Roma pııktr, İtalya. ile citlfl o1 

arasındaki munasebetlerde hi~ -' 
memlş olarak devam etmektedir· 

H1TLER1N NUTKU ıçm 
AMERlKA :NE DiYOR 1 il/J 

Vaşington, 20 (A.A.) - lii! fi' 
nutku, Avrupa vaziyetinin dC::h e '*' 
hamet ıkesbetmesi korkusunu isal 
m.i~tir. ~ ı 

Mü§ahiUer, nutıık+..a hiçbir ~ 
rillmiyen ~y olmadığmı kayde 11': 
ve AvnSturyanm ilhakmt nıuhik d,d 
termek için kullanılan lisa.Jilll ~ il 
Führcr'in henüz dünya ~~ 
yesinden tebaşi ettiğini ~· 1 
olduğunu ilave etmektedirler· 4' ' 

EfM.rıuınumfye, eGas vaiiret' ~ 
ğişmemi§ naazrile bakmakta ~ r:J 
nazariyesinin methedilmi~ olıJl~ 
naza.riyelerile Hull'Un son 11 pl~ 
tarif edilen hukukudüvel preıısi-~, 
sadık milletlerin nazariyeleri ~ 
daki uçurumu iplta etinekt.edit~ 

Tefsirde btilunanlar, Hitler t jfJ' 
dan söylenilen nutkun hiç t.eırı~ • 
tiva etmediğini teOOrt1z etinnB 
ler. ;fA 

Y ıın ı-esmi mahfiller naıxı~ş , 
söylemeğe Sal~ıyetiır bir zat 
tir ki: ,/Jf 

"Dı1rtatör1~ tarafından bUg11ıl ~ 
lenen nutuklar, birkaç hafta. e~!ı; • 
nisbeten ehemmiyctlerini ke.ybe ~J 
terdir. Ç'Unkü şimdi sözler, h~ 
rin kar ısında. silinmektedir.,, 

italya ile isviçrB 
arasında ,, 

('Cstarafı 1 inci P~ 
Giomale d'İtalia gazetesi, bU ~ 

rin "derin bir hayretle karıılarıdJ eti 
.. ı~:.ı.t kaydetmekte ve manevraların eilJ.V:~ 

otdusunun mutat faaliyetinde • dt . ııı ır 
geçmemiş,, olduğunu ve ttalya ıç ~ 
t<ı.hkir mahiyetinde bulunduğuDU 

ı ih etmektedir. f ~ 
mt gazetesine göre bu tahrikler, "ko· Bu gazeteye göre, bu t~~bO~,Jif. 
layca vahim çarpı&malar intac edebi- yaya karşı İsviçrcde zihniyetııı bit' 
lir.,, tiğini gö:ıtermektedir. İtalya burıUçaf 

Nazilorin organı Popa.jada. cereyan 'OÜk bir teessürle karşılayacakttt· ".Jıi 
ettiğini bildirdiği hadiseleri zikretmek- kü bu manevralar laviçre efki~~ 
te burada Henlein'in nümayiş yapan yesine bir İtalyan tehdidi ~';.if' 
komünistlerden birinin fena muamele. buluuduğu zehabını verecek "e dfl' 
sine manız kaldığını ka.ydettilu.en aon• aleyhinde cereyanlar doğura.biletol' 
ra b~ hadlnonin bir ta.taftan Alın8.nla.r, hiyetedir. 
diğer ta.ra.fta.n dr. Çekler ve komüfilSt; ISYIÇRE NE DiYOR? ~ 
ler arasında vahim bir arbede Vu.kua T 'rıdeki •~-41 
getlr&bilöeek mahiyette olduğunu te - Bem 20 (A.A.) - eşı ;f~ 
ba ·· tt' kted' n12nevralar hakkında hUkUın~t de/ 

ruz e ınne ır. . d . 1 d·;;:.. .. diğet re 
Gazeto, bundan sonra çckoslovak - lcnn e aöy en ı6 .... e gore, ts<iç 

. . letlerin silAhlanı:ıası kar§rsında ~ 
yayı bu hldiselerle bır an evvel meş - ·ru _d f d b' .etcil .1; 

.,;:;...., · le ..:ı- ıt\! mu a aasma mo ern ır :s ~11r 
gul olm~ ... davet etmekt.e ve IJÖY uo- k b' "d.d tt b . b".;.'ltı tı" .1ı11 

kteöir• me ve ır mu e en en uw ~P"'-

m:'Slld.et. AJmanları httdt.ıttc:ıki 1romU. lannda talimler yapmak mecb 
• t.,...._. Ç .,,.,....,.. tah 'k·.:t de kalmıştır. 

nıs t.01 tn oo elÜ(;J m n ·" ıM ma • -o--o--
ruz kalrrıağı kıabuZ etmezler. Eğer ta,.,_ 
rikatçıldr şiddetle lnt hareT~tlerinden ATİN.ADA SEFlI:LEB 
men.edilmezlerse ııahim çarp1.şmal.attı HEl.'11ı"T1NE ZİYAFET tJ1 
8ebebiyet. 1Jert1m~ olur., oo bunun mes· Atına, 20 (Hususi)' - 91tY 
ııliyeti do 8UMt Almanlıırınıı tahmil neral Metaksas hariciye nıı.zırı 0tl 

tiyle dUn akşa;n bUyük Brıtan1~r f 
llnde sefirler heyetine resıni l> 6lf 
yafet vermiştir. Ziyafette bUtUtı ~ 
lomatlar ile hariciye daimi ın111.,, P' 
rı, hariciye umum kfltibi '18 ştı 

MACAR BAŞVEKlL1NtN 
BEYANATI 

Budapcşte, 20 (A.A.). - Macar A -
jansı bildiri~ror: rektörler! hazır bulunmuşıardlt• 

( 



• 

'"-. 

CJ.,nı lvrşrlgal) 
ftlbgtrm kopardıkları 
~ .. dejerll ,ancılanmııdan Refik 
"ltlJI .. (rtlzdnn Kopardıklan) lılmll 
!-i 1181 1111ılannden ttıOrekkep kttabı 
~~l~tapçı tarafından nep-edllmlttlr. 0-
~ısa tantye ederlı; Fl,ah: 40 

L... SULARA DALAN GOzum 
s::•ma aenrek Te benlmılyerek o
~ ince •e derin .. ır Halit Fahri 
~°'°11 en yeni •lir kitabı olan .. Sulara 
lıt. ~ler" aeflıı bir clll halinde eıkmı,. 

-•UJ11culanmısa tnsfye ederts. 
TiCARET ODASI MECMUASI 

a ~baı Ticaret Te Sanayi mecmuasının 
...... •Y111 senırtn mOndenıcatla eık
~~:_ llecmua feerfılnde dftnya ticaret ._.-nu. Ttlrklyenln IOft samandaki ilca
fır: ~il etrafında tftrlO mable1er var
~lye ederfa. 

f.t tanbuf Btltdl11eıl 
Şehir Tl110trolan 

Saat 20,30 da 
DALGA 

Komedi 3 perde 
'nzan: Elcrem Re,ıt 

Pnzar gQnlerl 15,30'da 
Matine 

TIJRAN TIYA TROSU 
lu akpm: San'atklr 
:nşll ve arkada,ıan 

lnkkı Ruşen, Rıfkı, 

:yüp Sabri tıirllkte 

tatmaıel Mlçe - Pen-
-;ef varye!e.~lnln işti

~ raklle: Halk gecesi: 
ttı)~ 100, her )er20, paradi 10 - A\'A 

~ 
!'-f llUGON KALKACAK VAPURLAR 
at Vapnt;nn adı Gfltfll uol 

Mer~in Bandırma 

'ltı GEJ.EC:EK \' APURLAR 
I~ Ulur tsmft 
e Kocaeli Mudan19 
•.ae Seyyar Xarablp 

"-...... Sadıkzade Menla 

Sinrmalar 
il!LEK : Kar Topu 
IAftA y : K111l Rahip 
~K :Zend• Mahktmlan 
lh\..~YA : IWbln Seat 

,.~ : Atk Kanatlan 

kocasından 
~açal< bir kadın 
:.~t J~ =:'i'imdl'-:-ı 
~ 1 Ya ba adam bal bba1 et • 

nereye gtdertm T • 
~ 'I allahl Sümbül ha.mm. ne dlye)'lm. 
~ki,. •• Vutyet mllfkill-

..;- Cok kab yllrekllalnlL BUJyonım. 
' lllazur görmiyonnınuz.. Hatt& ha -
~ teselliye bile Jlyıt bulmadmıs ki. 
hL. ~dan olauıı, beni oyalamJya lllmm 
~lnılyonsunu.. • 
tıılt"1. kollarmm tiıtllne dllftO: bir ço
"'-._&'ibl hıçkıra hıçkıra atlamıya bq-

4-. ~en hareket edeceflmb dakika • 
~. ~lar ıtymlo bir bdm. bir pollatn 
~~dayanarak. BtiJ11klene aUrtklene 
~e ıellyordu. Göllerlnln )'qml dur
~alc için. ytlzlln:i beyu bir mendlDe 

lftt. Taınyamadmı. 
as;- ltinı bilir ,bir çocuğunu, bir sevdi
~ lraybetm~ bir zavallı!- diyordum. 
'lıı. öfrerıdlm.. UçUnctl kamaraya gtt-
~t ettim. 

~;- koğutdum, doktor.. dedi. Bir k~ 
!r rtbl ch§an atıldım-
~ öylo gıspn aam1a sarmJa ailı -

~ l' &nandan gtdin- dedl. Benl dertle
lııı e Yalnıı bırakın. Ben, artık bir ce
._:eı kadım delilim- Yonds yurtam 
~tısert... Anlıyor ınusunus 1 .. Itte o .... 

-ıs Şahat ÜS8-

Beden terbiyesi 
(Oganoa «111'/lllllM cfevGM.J 

Kulak bbvtmıs: 

"Çabuk, eyvah yetlşt.1. Bizim grup 
kaybedecek,, fakat Uil mUtkW ta.raf 
kukayı aldıktan aonra iki ayaklı ve 
ortası açık bulunan alttan pgerek 
karşıya yetiştirmek. Şişman olan öğ
retmenler buradan geçmek fçJn bir 
hayli emek sarf ediyorlar • 

Aletin arumda kalan geoemiyen, 
gilçbell kendini difer bir arkadqm 
yardmıile kurta.ra.n.lar da pek çok .. 
Kuka oyunundan BOnra top, ele vur 
kaç.. taklidi oyunlar bir ha.yli enW. 
san. 

Oyundan IOm'a yClrllyftf ~ m&rf. 
Ofretmenıer bpb talebe rfbl yftrtl
yorlar ve hep bir ağadan: 

Dcığ ~nı duman a1A. 
Yürilyılim ar1«.zdafltJr. 
Buimi.ıle yer gifk iftlmn. 

prlmı ııalonu dolduruyor. Şarkıdan 

aonra on dakika dinlenme. 

Bir ötretmenin yanma yaklqtmı 

kendisine sordum; 
- Kunıtan memnun mwrurrnz? 
-Tabii dedi. 
- Bu memnuniyetln.lzl bana ne ,ol 

da anlatabilirsiniz'! 

- Gayet kolay.. Bir.incf ft.Ziyette 
yeni ilkokul programında beden te?'
bf yesi dersinin tatbikatını &freniye>o 
ruz. ÇUnkU beden terbiyem deni diğer 
det'!lere benzemiyor. Muhakkak suret 
te ibtJsası olan bir kimseden afrenil
n1esi tazım geUyor. 

Beden hareketlerinden bqka lSfmı
diğim!z çocuk e>yuıılandır. Bu oyun 
ve beden hareketlerini talebeye tat
bik mnek için artık hfç ı;tUşkWlt çek 
mlyeceğimlze aerinlyonım .• 

KUJ'8 öğretmeni espekter Recep ~ 
ktç kursun çalıpna faaliyetini f(Syle 
anlatıyor; 

••- Bu, lruna )ftfrak eden 8ğret

men terin 8aymı 200 kadardır. Öğret
men arkadaşlarm devamlarını kolayca 
temin edebilmek f ~in. iki salon ayır
dık. Bu salonlarm biri gördUğUnUz bu 
binada diğeri de Kadıköy 12 incl okul 
dadır. Uakttdar Kadık8J w Anadolu 
8MDtindekl öğretmehler Kachk~ kur 
suna ,İstanbul eemtindekt apoetmenler 
dtı> buraya geUyorlar • 

Kunun çaJJllM propaml 8 dlnıUk 
tir. 

Burada eüt yeni beden ..,,.,... 
teJAkl farktan ve llebeplerlt )'!1r11yOe 
haklJd kuvvetlerin ~tmeal ve 
yayılma tarzlan, ~n terbiyesi der-
8inin ilk devirde okutulan hayat bil
gisi metodlarma uydurma eekli, hare 
ket vermlyen bedm der11 mevzulan, 
leatitebor karpmda beden terbiye-
sinin hayvan yUrUyUşleri, sanat erba 
bmm taklidi hareketleri, temsili ve 
hayli gezintiler bu kısmın ee.umı tea 
kil etmektedir. 

Bu aöyledfğim llkokullann birinci 
devrcalni tefkll eden ı. 2, 3 Unctı il• 

nıfJara aittir. ikinci devre olan 4 w 
15 tnd auuflardak1 dmnaatlk denleri 
bl~imleri de aynca ~nllmektedir. 
Bundan aonra da btden terbiyesi denı 
terinde öğretilecek oyunlar öfretilmek 

tedlr." 

• • • 
KUJ'8 salonun fçerialne bakanlar, 

hot ve insana gönUl açıklllJ veren bir 
eevgl duyarlar. Bu eevgiye eebep de 
öğretmenlerin çocuklarını yetiştirmek 

Uzere yaptıktan çalışmadır. Snlonda 
genç ve orta yaflJ öğretmenler oldu
fu bu meslek ufrwıda saçlarına ak
lan dUşmU9 ölretmenlere de tesadnt 
ederler. Onlar mesleğin gt1n geçtik~ 

llerUyen tera!<kilerinl ve verimlerini 
tam olarak yapabilınek için bU -
yUk bir arzuyla çal1Ş1YOrlar. Bu arzu 

"'Ankara vapanı,, onların muvaffakiyctfdir. 
Dr. Cl..'IDL SULEYMAN H. Bcdmfüı tJıgen 

"-------~~-----~~~~~~~~~-----~~------
1 s tan bu I HOııtDr D:rek tUı·IDğUnden: 

~1'.i.Uet Kitapaaraymda 12 lira maaş lI bir l§Y81'lık açılmı'1n'. Memurin ka
~\U\ 4 tıncil madde~nde tesbit olu nan durumda olanlardan Kitapsaraylar 
~ dan ehliyetname alan'arla kUtUp h:!:le itleriyle uifraşıp bu hwıusta tec
~:thibl bulunanlu t.rrcihnn atanaca ğmdan i~teltlilerin 30 Mart akeamma 
~ckçe ile ve vesikalariy:e mUra caa.t etme!cri. (1529) 

H uı ur.a abone olunuz Vt eainlniz 

ÇAPRAZ 
Kellme bulmacası 

123456789 

1 
2 ______________ _.,. __ 
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4---~~~~~ 

5 
6 ---~-+ 

7 •--t--\o--= 
8 
9 

D6nldi balmee- laaJJeclihınıit ... 

121458789 

ı 1-&.-ı-s-a+.-~~ 
2 
a 
4 l..A.ll-l-=-f.&..111+.:1! 
ö 
6 
7 
8 ...,._:ı.,ı.,;,~.:,o-.;;~..., •. 9 _____ _ 

1 - Zevç zevce, 2 - Nakil vasrtasr. 

Elin içi, 3 - Etrnfa dağıtılan, bağla· 

mak için kullanılan, 4 - Bir renk, 5 -

Bir erkek ismi, gelecek, 6 - Beyazın 

tersi, demir yontan &Jet, 7 - Aıkere 

hareket emri, köylU. 8 - lmirin yaım. 

lda çaltpnlar, 9 - Hendesede bir tekil, 
yok etmek. 

11 - KURUN t1 llAft ttd 

D~vlet Dern1ryolları ve Limonları işletme 
Umum idtJresi ilanları 

Muhammen bedeli 6536, 1 l lin olan n:uhtclıf eb'atta 148,548 metre mlklbl 
illeıe 1dSpril trannf kapalı zarf usuliyle 2 · 4 • 938 cumartesi günü sut 10,JO da 
Sirkecide 9 uncu İtlctme binasında Mübaıaa Komisyonu tarafından 1&tm a1mr 
:aktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin Nafta ve diğer veaikalarivle beraber w 490,21 .,._ 
hk muvakkat teminat ınektubu ile komisycna müraı..:aatlan llmnda. ~ 
raruıs olarak komisyondan verilmekte ı:r. (1438) 

Muhammen bedeli (352722) lira c.lı.n muhtelif• balar ocak mabemealyle 
~kır ve prlnç boru, çubuk ve levhalar 2 • 5 • 938 puarteıl cOnU saat 15.30 
da kapalı nrf uıulü ile Ankarada idare binnmda ıatın alınacaktır. 

Bu ite Clrmek isteyenlerin l 7858.88 Jlrahk muvakkat teminat ile kamlmm 
tayin ettifi vellkalan ve Nafıa mOteahhltllk veı:kaıı ve tekliflerini ayni clln IUt 
h .30 a kadar Komisyon Reıstiğine ver mc!eri lbımdrr • 

Şartnameler l 764 kurup Ankara \•e Haydarpap .veznelerinde -~ 
dır. (1439) 

Talebe ve Mualllmlere ıİıOhlm tenzllAt 
Talebelere her zaman ve muallimlere Mayıa baıından Birlncitepin 1a11una 

kadar umumi tarifeden yapılmakta olan % 50 tensilit 30 Mart 938 tarihlndm ld-
baren umuma mahıuı tenzilli tarifeler Uırrinden dahi yapılacaktır. Yeal 6cret' 
ler, aeyahat mmtakaımda mer'i tarifelerin tenzilat niıbetlerine tebaen mlltebavvtl 
:>lmak üzere mUhim niıbetlerde tenziltMiT. Talebe ve muallimlerin. umumi ted
ıiıat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maarifçe musaddak bUIUll bir mektep 
veya Univeniteye mensup olduklanna t'air kendi mektep •e Unlftnftelerlndea 
ıcya maarif veklletlnden veyahut maarif n:Uöilrlüklerinden tasdikli ft fototrafJI 
'J:r hUviyet ttrakuını hamil olmalan ve bı:~ talep nkuunda ~ JI-
~ımdır. 

Ayni tartlarla a:nebi memleketlerde lct mektep ve Ul'Jvenite talebe Te mual
Hnılrinin hamil olacaktan hllviyet varaka !arının, Tilrk konıotosluklarmdaa "19 
Til:kiyede Murlf İdaresinden de taadikli olması lcabeder. Biletlerin. trenlere 
tf.nmedcn evvel alınmau Jfimndır. 

Fazla tafailit için lataıyonlara mllp cut edilm~lidir. '(7H) (1462~ 

Türk Hava Kur-umu 
Büyük Piyangosu 

ı - Kafayı idare eden, ı - rasııa, 6. nci keşide 71 Nisan 938 dedir. 
hclll olmıyan, 3 - tren yolu, bir mcz- 8 .. .. k . k . 2 00 ·ooo t• d 
hep, 4-Tapınmak, yemekten emir, 5- UYU ) ramtye • JF8 Jr • 
Damarlarımızda doJapn, merasim, 6 - Bundan baıka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bla ı:ra1dı 

Kabul etmemek, 7 - Acın teni, pilA- ı iknmiyelc.r vardır. 
cın ıulusu, 8 - Vabfi bir hayvan, kut· Biletlerinizi ayın yedirici gününe kadar byilerlnlzden almmn• kendim_. 
lan kaplıyan, 9 - Su, tarl1a1n su yolu, f-.tinU iktUasıdır. 

1 

' 
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Jandarma Genel Komutaohğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Bir tanesi 23,8 santim 'kjıymet biçilen 3. numara 45. mm. boyunda 70. bin 
4. numara 50. mm. boyunda 350. bin ki cem'an 420. bin beygir mıhı pazarlıkla 

1 • 4 - 938 Cuma günü saat on beıte satın alınacaktır. Şartnamesi parasız komis
yondan alınabilecek olan bu pazarlığa girmek istıyenlerin Y etmiı be§ liralık temi
nat makburu ile belli gün ve ~te komisyona bat vurmaları. (688) (1432) 

TRAŞBIÇAGl 

~UR.UŞTUR. 

• 1 .--

F 
KAN, KUVVET 

ve iştah kaynağı 
Doktorlanıı büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendikleri bir formW

dür. Kansızlık, İ§tihaaı.;;lık ve kuvvetsizlik, bilhassa ncvraateni, ademi iktidar 

mide ve barsak tembelliğfoden doğan lıtmmsızlık ve kabızlarda, birinci de· 

vadır. Tifo, grip, zatürrie ve sıtma nekahetleriride p.yanı hayret tesir gös
terir. 

(FEMtL) liboratuvarı bu kuvvet ilicınt sayın müşterilerine tanıtmakla 

müftehirdir. Vücuda dinçlik, cilde pembe~k. s~lara ve gözlere parlaklık vct;; bu ~uvvet ilkını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

GÜVEN 
,AN_ITI 

• • 

iYE 1 

Or. Y. HALACVAN 
.Nanıi Tıp Fakülteıi Loreal•nndan 

DAHiLi, MiDE n BARSAK 
HASTALIKLARI HEKiMi 

MUAYENE 

1
14: -19'a kadar; sabahlan randevü 
üzere Taksim (Eski Talimhane) 
Abdillhak Hamit caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. 

-Birinci sınıf Operatör -
Ur. CAFER TAVVAH 
Umumf cerrahi n sinir, dlmal estetik 

cerrahisi miltehassın 
Parls Tıb Fakfillesl S. asistanı, erkek, 
kadın amellyallan. dlmal estetik 
"yilz, meme, karın buruşuklulu •• 
gençlik ameliyatı". (Noıualye Ye dutum 

mütehassısı.) 

:\fuayer.:e sabahlan 
8 den 10 a kadar Meccnne~ 

0Alcden sonra Ocrellldlr. Tel. 44088 
Ile)'Oitlu, Parmnkkapı, Rumeli han. 

Bözheklm1 
Dı.Muıat RamiAydın 
MuayenebaııesinJ rakalm. falirn&ne 
farlabaşı Cad. l'Nl'A Apt. nma 

nakletmiştir. reı: 41553 
r'azardan maadı!ı hergün: Oğleden 

•onra saat ikiden altıya kadar 

• 

DAQANJZ rAiZ Gb:TiQ.f1(;12 
. 'f. ·ÇA [Nı '51 ~ 
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Sahibi ASIM US Ne§riyat mUdUril ~fit A~ 
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