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NiSAN t938 

tSTANBUL - Ankara Caddesi \~-
VIL 21 - 3 

Jayı: 7279·•3&9 
Telgraf adresi: Kurun • Istanbul 
Telef. 21413 (Yazı) 24870 r idare) 

zel, 

Çocuk Esirgeme Ku. 
rumu'nun çıkardığı 
vıulıl~ mecmua: 

Aile için en gil· 
en faydah yazılar, renkli 

resimler ••• 
DORDUNCUSAYISI ÇIKTI 

Sayımız too Paradır Posta kulusu: 46 ( 1stnnbu1) ll • <I 
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Romanyadaki demir muhafız teşki. 

ıatının bütllıi şefleri tevkif edildi 
·Bunların Bükreş üzerine bir yürüyüş 

hazırladıkları meydana çıktı 
~ raşlırmalar neticesinde 
külliyetli miktarda silAh, 

cebhane bulundu 
Alman tarafdarı bir gaze~e kapatlldı 

............... _ k basınının 
~ .. :.::.~f&. : r d e r d i 
2 ~ asın koııfcr·ıınsı münase· 

,~ ı.>ım .. t.;;t.bıbuldn toplanan Balkanlı 
• \ _. , ilJI' T 

.. , ••.• ~~cılt_~laı• aralarında hasbUıal 

~ ... ~ .. ~J'.~ctJ! konuşnrlnrkcn, Yunan he
~·etl:.gaskıını Da1· Znrifis bit'. arJrn.rla.
'nnıza~ ımnnistnndakl basın teşki· 
lı\tr hakkmdn. şö>•le demişti: 

- Yunanistan<Ja basın mcmmpla

l'lnm biı-~ok hususi muafiyetleri \'ar
dır. Rıındıın başka basın birliği ce· 
ruızc, ~nstalrk, snlrntlık, işsizlik gl
W l'r,liiketlcı·dc ynrdımnııızn koşar. 

Ylrm~ tlöt·t seneden heri m<'Hnt olan 
. ba;.ırf hit·liğlııin bugünkü ııara mev
,cu<JN mllyonlat·<'n druhmhlir. Azn
ddn lı "" ı· biri ayda on drahmi ç-erir. 
Gazetelerin ''nrldatııı<lan da yüzde 
bir toplnnn·. Seneden seneye balo, pi· 
yango tertip ederiz. Bn sene yirmi 
beşinci yılcfönümlimüz olaraji'ı içtn 
hükumet bizim şerefimize pul cla ba
sacak. O vakit otuz milyon drahmi 
paramız olacak." 

Konferans neşl'iyatı aı·nsrnda gö-
ziimUze ilişen bu sözlerin son fıkrası 

bllhassa bizi nliikn<lar ede<'E"k bir 

Bükr eşte "yeşi l ev,, ile demir muhafız
ıar a aıt ocaklar polisçe işgal edlldı 

Demir mu1ıafız tc§Tdlaimın tevkif 
edilen n-İ.<ı i Godrcann •• 

Bilkrüş, 17 (A.A.) - Yüzbaşı Cod
reanu ile muhtelif demir muhafız te
küllerinin şeflerinden 200 kişi tevkif 
edilmiştir. Bu tevkifat Bükreşte ve 
memleketin birçok yerlerinde yapıl • 

mı~tır. 

ıger c:ıtıı:Ltcu demir muhafızlarla 
bilhassa sıkı mUnasebetler idame e • 
den ve Alman taraftarlar. müfrit sağ 
cenahın naşiri efk~rı olan . Curentul 
gazetesi kati surette kapatılmıştır. 

Romen hükumeti bütün eyaletler • 
den gelen haberleı e istinat ederek de
mir muhafız hareketine karşı. bu ted
birleri almak lüzumunu hissetmiştir • 

Malflm olduğu vcçhile yeni kanunu. 
esasi ilan edildiği zaman Mironcristea 
hükumeti bilhassa demir muhafızları 
istihdaf ederek bütün siyasi partiler 
ve cemiyetler aleyhinde şiddetli ted
birler almıştı. 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 4.J 

Be yoğlunda 
qece iki lJara!ama 
vakası oldu 

mahiyettedir. Zirn Yunan bükfuneti 'D •• 
kendi bnsm teşkiUltlnrmm yirmi be· un 
şinci Jlldönümü i~in hususi bir pnl 
çıkararak hasılfttmı nasıl Yunanlı 

meslektaşlnrımızn tahsis cdec<'ksc. 
bizim hllkümetimiz de Balkan basın 
konferansmm im sene tstanhn lfln 
toplanmış olması şeı•efine olarak bir 
pul çıkararak bunun hnsılAtım Türk 
basm teşld1iUmıı verehi11r. Bu ımret· 
le Türk hasın mensuplarmm hakika
ten arıklı olan \':tziyctlerinc yardım 
edebilir. 

Do~rudnn doğ'ruya bnsm ailesi i
çinden yetişen Dahiliye Vekili vo 
Parti Genel Sekı·eteri Şükrii Kaya, 
Tiirk hasmının mensnplanm koru-
yacak vo mesleğin yükselmesine hiz-
met edecek bh· tcşkilılta olan ihtiya-
cını takdir cttlii;i için hir hasm birli· 
Al pı·o,lesi haz1rlnmıştı, Rn proje bu
gün Büyük Millet Mf"<"lisinin enrU· 
menlerin<fo<lir. Tahii htr .ı:tün kanu n 
oıa,.n'k l\lN·Jic:ıten ~ılrnf'nktır. 

Fakat kanım He knrnlnt'Ak teşJd. 
latrn mnl~sndn hi?:mct ('(lehilmesi J. 
çin parası olmak lftznndrr. Şimdiki 

halele pro.ie hu f"ih<'tten za~,ftJJ'. ,~e 

proje kanun hnlinf! a;c~se hile ırnrn
StZhk hnc:ını tec:ld1Atmm kötiiriim hir 
...azf"""'tt~ kttlmftc;mll cı<'h<'o nlnhiHr. 
ŞUphestz hnsm teşkilt.tı kn .. n1•fo-

ASIM US 
{Sonu,: Sa. 4. Sil. 5.) 

Zabıta memurunun emrine itaat etm•yen 
kaıaycı ayağından yaralandı. Bir adam da 

yanlışlıkla arkadaşını vurdu 

vakası olmuştur: ruşluk rakı içmiş, sonra para verme-
Dün gece Beyoğlunda iki yaralama l Andonun meyhanesinde seksen ku -

Ali isminde bir kalaycı Yenişehirde ( Bonu Sa. 4 Sa.. ~) 

Filistinde 
Araplarla inIJilizler 

şiddetle çarpışıyorlar 
20 arap 61dü, 68 1 yaralandı 

l\:udüs, 17 (A.A.) - Bala Anepta
da ast iraplar lle İngiliz askerleri 
arasında çarpışma ha.ıa. devam et
mektedir. BütUn mıntakada Hrfi I· 
dare Ua.n olunmuş ve yollar kesilmiş
tir. Dört klşi ölü, G8 yaralr vardır. 

Kudüs 17 (A.A.) - İngiliz kuvvet
leri Arapları bir pusuya dilşUrmllş· 

ter ve cereyan eden şiddetli mUsa
demede yirmi Arap ölmUş ve birçok 
Arap da yaralanmıştır. Bu müsade
me Cenine mmtakasında ~lmuştur. 

Rüştü Aras 
Berul ve Halebten geçti 
Berutlular 'Yaşasın Atatürk, diye 
coşkun tezahuratta bulundular 

Trablus - Şam, 16 (A.A.) - Ana
dolu ajansının hususı muhabiri bil
diriyor: 

Hariciye Vekili Doktor Aras, Pro
vidans vapuru He Beruta gelmiştir. 

Ubnar nazrrr, nerut ve Au 
· kya. lıaşJ·~n~ • · ı<Jart, iskend e 

run konsolosu ve a.li 1-~'lliserlik er
k nı tarafından ınotörlerle vapurda 
• ·rşılanmıştrr. 

Rıhtımda bir bölUk asker selam 
r esmini ifa etmiştir. 

Vekilin ge~işlnin resmi mahiyette 
olmamasr'la rağmen Berut halkı ha· 
zırladığı ipe kli Türk bayraklariyle 

(Sonu Sa. 4 C)ü 4) llariciyc Velı.-ilimız Rüştü. Aras .• 

Gıda maddeleri hak
• kında nızamname 

Yağ, süt, 
cuklaıın 

ekmek, pa ;tırma ve su
imô.l tarzları ve evsafı 
tesbit ediliyor 

Ankara, 17 (Telefonla) - Sıhhat 

Vekaleti zaruri ihtiyaçlardan ve mem· 
lekctte umumi şekilde istihlak edilen 
gıda maddelerinin esaslı ve sıkı bir 
kontroludan geçirilmesi için bu mad-

delerin evsafını ve imal tarzını tesbit 
eden bir nizamname hazırlıyor. 

Nizamnamede yağ, sUt, ekmek, pas. 
tırma ve sucuk gibi halkın zaruri ih

(Sonu: S. 4· Süı 5.) 

<,ünlerin peşinden : 

Hayat terazisi 
Amerika Comhurreisi RIIZ\'clt geçen gün ayan me<'llslne büyük bir el:seriyetıc 
l<nbul ettirdiği bir kanunu mebusanmecllsinden gc>~iremcmlş, ekaUiyettc kal
mıştır. Bonon üzerine memleketin birçok 3·erJerinden Cumhurreisine sayısız tel 
grnflar çekilerek uğradığı monffaldyetsizllkten dolayı tarizler yapılmı5tır. 
Hadi'Seden sonra kısa bir müddet için istirahat s<'ynhattne çıkan Ronelt Geor. 
j i rnmhuriyeti dabJUnde mahalli matbuat müme~sillerini kabul ederek: 
- Telgı•aflar ile bana. yapılan tariz ,.e hücunılam asla ehemmiyet \'ermem. Bu 
tclgrdlarm bir faydası \'arsa. o da posta \ ' C telgraf idaresine \'aridat getirmesi
dir.,, 
DemJs, sonra gülerek şu sözleri lla\•e etmiştir: 

- Siyasi hayat bir teraziye benzer. ln~an hazan yukarıya çıkar, hazan da 8l58· 

ğıyıl iner. MUhlm olan şey insan a!ja_:ıyıı inince zemin üzerinde sağlam ayakta 
durabllmclldlr!,, 

Birbiri ardınca LkJ intihapta. Cumburrcisi intihap edilen Ruz\'clt bu sözleri ile ga. 
liba siyasi baynt terazisi içinde talihinin yukandau ıı~ağtya inmek safhasına gir. 
eliğini anlatmak istiyor. Bu takdirde kendisi içi nmülıim olan şey aşa~'lya indik
ten sonra ayakta. durmak meselesi kalıyor. t htlmal w Amerikan Cumhorrei!ılnin 
yan belinden aşağr<iınm tutmadığını bilenler bo ayakta du~k meseleslnln çok 
7.0r olııcağmı düşüneceklerdir. Fakat Ruzv<'Jttn ha,. !lağlam olduğu gibi doclak. 
larındıı her türlü zorloklan yenen öyle bir tebessiimü ,·ardır ki Ud ııyaldan nıatı. 
rum bir kötürüm olmasına rağm~n asağıya imJikk'tı sonra. sağlam duracağmııa; 
şliplac yoktur. HASAN KUMQAYI 



No. 6 \'azan: KadDrcan Kaflı 

Yağız adam onun baş ucunda 
durdu, çeneler.n1 sıxtı. Sonra : 
Pınl pL ı mh için<! ki iki aıra asker 

lPlıç1annı kaldırarak aelAmladılar Bq
tan :ıyağa kadar aırma l§lemell elbiseler 
içinde sarı>y adamları onl3n kaI'§ıladılar. 

Herk• merak lçlr.1eydi: ÇünkU yüzde 
bir bile olsa, reiı:ılerle imparator arasm
dalö konupıa 10J1unda, hlpl)(}rom oyun

Jarmda ba§ka bir güne atılmaaı ihtimali 

vardı. 

Baldın çıplak çocuklar ,bir takmı ince 
yapılı sırım gıbi delikanlıhı.r hipodro
mun duvarlarma tırmanıy lardı. Y akm 
Jtlliaelerln damlaı ında bile insanlar gö

rUlilyordu. Yüksekçe evlerin taraaa
lan tıklım tıklımdı. Bunlarm hepm de 
hipodtun:.un Katlzma (2) si üstüne çeki

lecek olan ijlemell ipek tenteyi gör
mek. bunu başkalarına müjdelemek 
için bekliyorlardı. Bu mUjde birçok bal
dırı çıplaklara epeyce dolgun bahfiller 
kuaııdınrdı. 

Aradan yarım saat g(lçmemiştl ki, 
Katlmıayı ıöreııler birbirlerini dürttü

ler. 
- itte .. Geldiler .. 
- Tenteyi açıyorlar!. 
- Bağlıyorlar! •• 

Bir klllllU kendilerine dofru gelen bir 
kurt atlrllsUnU ıörmllş gibi çılgın bir )le
J8C81ll:a. damlardan, penceNlerden, bi
podı:omu kuptan duvarlann illltUnden 
19re ısarkular, yahut atladılar. 

ipekli tente Katlzma.nm tl.ıerlode 

,avq yavq gerildi. M.anııanuun engtıı.. 
lerinden gelen ılı': bir maym rUzglnnda 
alır atır daJıalanıyor; gtlnq altın lfle
meierlr.ie aksettikçe fimlek panltıla.rı 

)'apıyordu. 

~ Tente c;eklldl! .. Yarm oyun var! .. 
Bu haborl tebre yayanlar, aık çalılık

lar arumdan JUvrıla ltıvnla geçen tarla 
fareleri gibi ber tarafa datılıYorlardı. 

Ara ..,. onW& dlılıU. ~ --
ten, batta altmdan paralar açt11uYor; 
yere dilpneden kapılıyordu. 

Saraydan atlJ1ar çıktı. Şehrin, Haliç ke
narın "'lD Yedikuleye kadar, gittikçe bir
birinden aynlarak mıaııao yollarma dal
dılar. Dd Qç )'Us adımda bir duruyorlar; 
mun borularını çalıyorlar, yarın bUytlk 

Vasfleva Anastaam halka çok eğlenceli 
oyunlar ve yaneiar göstereceğin! haber 
•eriyorlardL 

Sokaklar ve meydaoJar glttllrçe kala
balık oluyordu. 

ŞIDldl bqlanna yeetJ veya mavi ldlWı 
,eçlrmlyen hiç .k1mae ka)rnam11tı. Renk
ler itilme kUme toplanıyor; ara aıra rlla
slr altındaki yeıil bir çayır, lodoa önlln
dekl ınumavi bir deniz parçam gibi aaja 
IOla, ileri geri dalgalanıyordu. 

Oğleden eonra Arkadyoe Forama (1) nde 
line ablsa yere dUşmezdl. Burada lnllan 
blabahğmm başlıkları hep yerUdL Or
tada Od tekerlekli ve Uç at x()fUlınue bir 
araba 'l&l'dı. Uzunca boylu, j'&nık ytlzltl 

bir ıeoç, dimdik duruyordu. Altın ve 
mtı~evherle ıoıenmto oLuı dizginleri mm 
Rı tutuyor, ağızlarından k6pllkler ._ 
pa atlar phlanmak latedikc;e 1&1'8JYOr; 
onlan birkaç dakika lı:Jn sanki yerlerine 
~lyordu. 

Yar11ÇJ, mavt pelerlnJnl ~ 
lak bllytlk saray yolunda npklıttJ. 

~ ve (Nika!) eeelerl gö~ere 

JU]uıeldL sanki bir kral pçiyordu. 
Tart P'arumunda daha bllytlk bir ka

labalık ve daha COfkun alkıelar vardı. 

Yalnız oradaki fVJIÇmm pelerini ve 
balkm bqlıklan hep ;yeflldl. 

Dd alay Ud ayn yoldan bUyük saraya 

atttL 
Vasflen onları kabul edecek; komp. 

llman yapacak, bahefşler ve hediyeler 
nrecektl. ÇilnkU günün asıl kralları on
Jardı. 

Balk hipodroma dolru akıyordu. 
Hebdomao, Meaatfhoo, Dl5teran (2) 

slbi kenar yerler ılmdlden boplm'I gt

blydL Kueaklarmda çoeuklan, ellerinde 
Jb'ece~erl, arkalarmda minder veya 
JOrPDlarBe l9JırlD IDerbzl'te dotlıJ 

atcBYorlardı. Ba-.. hlpodroınun aoı taratmdald 
ahırlarda bayOk bir kayn&yJf ftrd:ı. E
llDde bet dallı ıartıaclle 4olqu yan 

çıplak yağız bir adam, bayvan gardiyan 
lanna. dansözlere, upklara çıkqıyor; 

soo hazırlıklan tamamlatıyordu. Kori

dorun ucunda ince bir delikanlı bUyük 
mavi bir tahta U&erine beyu harflerle 
bir takım yazılar yazıyord.ı. Bunlar 
Venetolarm halka verecekleri oyunla
rm ve yanşçılarm ialmlerlydL 
Yqız adam onun bat ucunda durdu; 

çenelerini 1111rtL Sonra: 
- Niçin bunlar bitmemif? 
Diye ı;tırledL Dellk•nlı hıslaııdı ve 

korka korka cevap verdi: 
- Şimdi biter! 
- Ne zaman kuruyacak? 
- Şey .. Sat.ha kadar vakit var, da-

ha!. 
- Sabaha kadar mı'! 
Delikanlıyı bir kedi yavran libl eol 

e1Ue ensesinden yakıJadı, ag eU1e de 
bacaklarma doğru bir kırbaç salJayarak 

birkaç adım öteye fırlattl: 
- Miskin eıek! Git de bundan llOllll'& 

bUUln gt1n killaelerde kitaptan kemir! 
Bakalım karnım doyurabiliyor musun? 

Delikanlı gUçJUlrle doğruldu: 
- Agrtyoe, bana acı! 

Oteki bunu duymanllltı aankf. Kenar 
da duran iki gardiyana çıJnıtı : 

-Ne duruyorsunuz? Atm eu köpeli 
cbp.n! 

Gardiyanlar emri derhal yaplılar. 
Y ağıs adamın adı da kendielne uy. 

gundu. 

Geldiği tarafa doğru aeelendl: 
- Malıralda, buraya geJ ! 

Bunun manası (uzunca boylu) dur. 
Gerçekten ozunca boylu, ayıt bir adam 
kop.rak geldL 

Btzansta it bqmda olanlar hep ya.
banccydı. Çotunun da nereli ve kbn ol. 
duldan beW değildl. Am.l Wmlen.I P.&
dİkted yerc!e ~. 6Uftda tılP 
maske ıgfbl takındıkları yeni flimlerile 
Yafıyorlardı. 

Agrlyos emretti: 
- Bu levhalan çabuk bitirmeli, Yok

sa eenl de deminki IOmllklll bfScek gibi 
yapanm. 

Geri di5ndU. Çabuk çabuk giden ln-
daroyu gördU: 

- Bana hak ,nereye! 
Genç kadmm ;yUzU asıldı: 

- Yarın pek erken geleceğim de •• 
Agrlyoa onun gerdaomı Ud pannağtle 

sıktı, çenesini kaldırdı; ;ylyecekmlf gibi 
glhlerinio içine baktı ve mrttı: 

- Yann göreyim 98111 •• Alkıl toplar
llm Pontlyak08UD akfam verecelf il.ya. 
fete gl5tilrilı11m.. 

Geng kadın biraz llrkek, fakat iller 
istemez uysal görünerek gUlümaedL 

Sonra bir kortu atlatmq gibi daha hWı 
adımlarla uzaklqtı • 

Irl yan iki adam kocaman kapıyı açtı. 
O da çıktı. Fakat oracıkta bir duvara 
çarpmış gibi durdu. cnntn bir delikanlı 
yere çömelmiş, bqmı avuçlarmm ara.
ıma almıştı 

Bu bir yabancı değlldL 

Bqmı ef<1rek yOztıne balnnca yaru1-
madtfmı anladı. Uatellk gösteri mlaktı: 

- Prokopoa, ne oldu l&D&, burada 
ne dlll'U)'Onwı l>Gyle ! 

Onun aaı;larmı oqadı ve DA.ve etti: 
- Zavallı!. Yoksa Agrlyoe fena bir 

şey mi söyledi! 
Delikanlı dofruldu: 
- Beni kovdu. 

- Aldırmıı canon; UJt1D bo~alar. 

kurtlar ve ayılarla uğrap uğraşa kaba
lığı adet edlnmlf.. lnsanlan da onlar 

gibi sanıyor. Git de yııl\•ar, aeni hemen 
alır gene •• Çabuk unutur, kin tutmaz o •• 

Delikanlı ıert bir ııeale cevap verdi: 

- Hayır, gidemem. Sokakta kalaca
ğım, aç kalac-ağım, fakat ne yapalun. 
Her teY olacağına vanr. Zaten hofuma 
gitmiyordu bu itler! 

Blru lSnc49 olanlan da anlattı 
lndsro onun koluna girdi: 

- O hatdE" beraber f':fdelbn. Bir Yf!!' 
buluntaya kadar bende kalırem Ne bu
lursak paylaem*! 

(l>eumM var) 

ıstiyor! 
Ct'zlrelller Fransız mOmessUlne şu cevabı verdlter •• 

"Bizim istediğim·z tam muhtariyetlir. Eğer Fran
sanın hüsnün.ye.i varsa bunu b~ze yazı ile 

bild:rmel:dir .. 
Şam (HU8U8l muhabirimizden) - Bir 

kaç gOn evvel Cellre mmtakıamda is
yan zuhur ettlgt hakkmda bir haberi ga
zetelerde okudum. Epey eski bir mazi

ye malik olan Cedre hadiaelerinin IOn 
ıekllnl kıaaca anlatmak laterlm: 

YUce komiaerlijfn Suriye devleti nez. 
dindeki daimi delegesi Kont Osturg ya
nında yeni Cezire muhafızı Haydar bey 
Mardanı ve birçok yüksek rütbeli Fran
sa zabitleri olduğu halde Hasiçeye gel
mesi aon samanlarda Cezire hadiseleri 
ne verilen ehemmiyeti bir kat daha 
artınnqtır. Kontun hareketinden bir 
Cf1o evvel hem emniyet tertlb:>tı almak 
ve hem de vaziyeti eondaj yapmak ga. 

yeaUe Cezire istihbarat reisi kaptan 
Mayer Hasiçeye gelerek Konta nrvı 
bi\ytlk bir btlkbal meraslml yapılmumt, 
kendisine uluorta laflar söylenmemeainJ 
ve yenJ muhafızın reddedilmemesini de 
Cezlı e liderlerinden rica etmiştir. 

Her taraftan gelen halk mUmeasllle
ri o gece toplannuı ve yapılması llznn 
gelen şeyleri uzwı UZldıya görüştükten 
eonra valarmda bazı kararlar vermJş

lerdir. 

c~zlrcillerin taleplerinin kabul edil
mesi, evvelce Cezire muhafızlarını ka
çıranların derhal tahliye edilmesi, bazı 
memurlarm hemen vazifelerinden uzak 

laotmlması ve diğer taleplerinin de ni
hayet bir ay zarfmda bitirilmesi. 

laUbbarat zabitlerinin bUUln çalı11n&· 

!arma ralmen Kont Oeturog Hastede 
basft bJr tarzda karfılamnışt.Jr. Oğleden 
sonra hükCımet konağında liderlerin de 
lştiraklle yapılan toplantıda Kont nut
kunda Cezire meaeleai için Cemil Mar
damla yilce komiserin anlqm11 olduğu 
mlljdeainl verdikten sonra, siyasi mah

k~ a( ~ 't'JIPIC•in\J 9'~ 
ft Eeslre muhafnrmı takdhn e••ı•''",.. 

Fakat bunlar Cezire halkı tarafından 
garantldE:n ziyade lAf olarak telakki 
edilmiştir. 

CezlreWer namma verilen cevap IU· 

dur: 

"-Bizim lated.lğlmb tam muhtariyet 
tir. Eter Franaanm hllmıUniyetl varsa 
bbe bunu yuı ile bUdlrmesi l.Azmıdır.,, 

Kontun böyle bir şekle yaklaşmaması 
llzerine çok ıiddetll ve ağır mllnakaşa
Jar olmUI ve müzakere arzu edilen ee
kllde nihayete ermemiıttlr. 

Bu ıebepten her iki tarafca emniyet 
tedbirleri almmıı. BUtUn gece halk uyu 
madıiı gtbi gece ıarmna kadar da 
Fran-z tayyareleri Haaiçe üzerinde UÇ

mu§tur. Alman haberlere göre Cezire
ye alt bUtUn kua ve nahiyelerde halk 
dllkklnlan kapayarak mtlllelllh olarak 
sokaklarda dolaşmafa başlamıştır. 

Bu hadiseden yedi sekiz gUn sonra 
Baslçeye gelen Fruna mebualarmdan 
ma.ya Grada fevkallde bir kabul gös
terilıniştlr. latlbbarat zabitlerinin blltUn 
mUmanaatma rağmen ıehlr Franaıs bay 
raklarlle donatılarak ber bayrağın tızo
rlnde manidar ve kindar bir cUmle kon
muetur. Bunlar araamda (lst.ikW ve 
hOrriyet iatlyoruz • vaadini tutmayan 
Franaıs değildir - Araplara bizi nasıl 
satarsınız - hllrrlyeU petrol& dettome-

H!ıflvtlMt ba1ıçednden m90n dt'Ve
kı!§nn, tel3raf tellerine tUnem ·§Zer, 
kcmtı§Uyor'!ar: - Yerinden hiç kımıl
dama, tel4§ gaıterme; mevsim bahar, 
bb& le&Tlangıg aantrlar! 

yiniz - ya istiklll ya 61Um) gibllerl do 
vardır. 

BUtUn bu hadiseler IUftU glSstermek
tedir ki, yakın zamanda ye:ıi \"e kanlı 

vakalara p.hit olacağız. Daha geçenler
de bUyük ~ltlllere yol açan Cezire 
işi hiılıi. birinci plAııdaki yerini muhafa
za etmektedir. Muhakkaktır ki, Kont dö 
Martelle Cemil Mardam arıuımda yapı-

lan mllzakerelerde Ceztte meeeleal ize 
rinde tam bir anlqmaya ·-e.rlıaınamış
tır. Vatani partisinin ortaya attığı en 
mühim şey Fransa, Cezire meaeleainl 
halletmedlii takdirde verllmeai karar
laştınlan imtiyazlardan bazılannı ıeri
ye almak gibi bir takım hadlleler cıa· 
caktır. 

2 Kocalı bir Kadın!? 
Kocalarından h:ç b~ri mu hafa
za etmek is~emeyince, mes'ele 

ko~ayca halledil ji 
Alamerikıın dUıUnceye göre bile akıl ı 

almaz s:ıyılan bir bof&Jlm& meaeıeaile, o r m an 
gnne Amerikada Kanzu hUkCımeti ~ faküıte

" yeşil 
,ece,, sı 

bilinde Vihşftada bir mahkeme menul s .
1
n1 n 

olmuştur. ; 

Vih~ltada oturan Hiorikaon isminde 
bir kadın, birkaç sene evvel, o tarihe 
göre birkaç gün evvel bir ticaret seya
hatine çıkan kocaamm bir otomobil fe
laketinin kurbanı olduğu haberini alı

yor. Bu l:adın, bir yıl 10nra ikinci defa 
evlenl~or. lldncl kocası Lovdea adlı ga. 
yelle zengin bir tacirdir. Şimdi, birkaç 
hsfta önce kadm, ilk kocaaı hakkmda 
vP.rllen haberin doğru olmadığını öğre
niyor. Rastgeldiğl birisi, onu ııhhatı ta
mamlle yerinde olarak göe\erdiğlni an
latıyor. 

Sahiden! Aradan birkaç gt1n geçer 
geçmez, ilk kocall ortaya çıia1or, kan-
ama ~ bir valdW ... ,.,...... arıyor 

~*"'diW'a .......... 1i'eW 
seyahate çtkahberl aradan yıllar de-
ğil, ancak birkaç gtııı ceçmif gibi dav

ranıyor. 

SoruluYor, cevap oı.rat kendlainlD 
öldtlgünU lpa edenhı klnı olduğunu bil
mediğini ııöylllyor, bu kadar yıl neden 
ortaya çıkmadıfı, mektup ;yamıadıfı 

suali kartmmda, susuyor. O aralık kan. 
aile arrllarmda anlıpmamulık ha8J1 
olması, bu tagayyUbe aebep ll&Dlhyor. 

ltin dJğer cephesi, bu vulyette ka
dın, iki kocalı ı Gerçi, ilk kocaımu 61mtlt 
bilerek evlenmlf, ama şimdi vulyet. 
onu, evli olduğu halde evlenmek suçu
nu hılemiş olmaktan kurtaramıyor: mah 
kem ede hesap verecek! 

Hakim, bu mU3kUl vaziyeti hal için, 
bir çare buluyor. Kocalardan iklalne de, 
haQtslnio bu kadını muhafaza etmek 
tatedtklerinl sormak yollle ! Eğer ikisin 
dPn biri boşarsa, Amerika kanununa 
g3re, ortada hiçbir mesele kalmaya
cak ! 

Fakat, ikisi de muhafaza etmek iate
utlyor; gerek Hlnrlkaon, gerek Lovden, 
adlarmda kalan kadını, gUldUr gUldllr 
boşayıvermeğe hazırlar! Haklın de, der· 
h'Ll çifte botanma kararmı bildiriyor. 

Şimdi kadın, baokn bir koca pefinde: 
iki erkek de ,latediklerile ev1eneblle
c••t:1,..r ! ? •• 

ls'Troçy'llıl!lr, biitün dUnyada fev1:c
ıa.ae ht1.!i~lı1•lcrüe me§1ııırdurlaT. Bu
rrıda, ta.•arrıtf maksadile., bir lakoç 
polis milfrezesinin tek motosiklete 

"'"mİf olüğtı g/JriUO.yor ! 

Orman ıakültesi ta.ebe birliği, dün 
gece Maksim salonlarında gayet sa -
mimi bir çaylı dans tertip etti. 

Gece saat 21 de bqlıyan bu toplan
tıya fakWte talebesi, öğretmenleri, f~ 
kWtcnin eaki mensupları ve bir~k di
ğer mümtaz simalar iştirak etmifti. 

önce müzik lstikW marşmı çalmı9, 
müteakiben f akUlte talebeiinden, B. 
Defne davetlilere hitaben aamimt bir 
söylev Vermig, ormaneılarm hayatını, 
vazifesini tatlı bir felsefe çeşnisi ile 
anlabnl§, sözlerini de alkışlar arasın
da bltirmittlı'. 

Som* datit'bq!am~. 
Ota.::~ .)' <U J ::ı U"u, ıuııu ..,., _ , _ - .1 

mıı. ve bu kardeş top~antıst temiz bir 
neşe içinde sabahleyin dörde kadar 
devam etmiştir. 

Bu münasebetle Ma-ksim salonları 
da mesleki bir zevkle s\lslenınif, masa
ların her birine taze bir toprak mah· 
sulU konulmuşt1L 

Misafirlere kareı gösterilen hilmü
kabul ve eğlenceıln intizamı herkesi 
memnun etmiştir. 

r-KURUN 
ABONE TARiFESi 

llımlıkel llımleltel 

irlnde dııında 

Aylık g~ Sa6 Kilo 
3 aylık 260 42$ .. 
6 aylık 47~ 820 • 
Yıllık 900 1800 .. 

Tarilesınden Balkan Rirlll; için ayda 
otuz kuruş dil~Qlür. Posta birliline slr- e 
mıyen )'erlere ıyda yelmlf bqer kurut 
sammetJillr. 

Abone kaydını bildiren mektup ve 
lelırıtf 0«'rellnl, abone parasının posta 
veya banka ile yollama Ocretlnl idare 
kenclı üzerine alır. 

TIJrkluınln hır poıla mırkt:fndt 

KUHUN'a abone un:ılır. 

Adres dell•linne Qerell 2& kuruştur 

l - _J 
Dünkü Hava 

Yurdun blUOn b61gelerinde hava bpoh 
" >"er yer yalıflı •eçnıit. rüz8Arlar dotu 
ve cenubi doJusu ile Orta Anadolunun prk 
kısmanda cenubi, dilet yerlerde fimall is
llkamellen kuvvetlice esmiştir. 

Diln lstanbulda hava kırpah Te )'ajışh 
ge~it. yirmi d6rt saat zarfındaki Jaiıt 
metre murabbıına 30,0, k.ilogrım su bı
rakmlflır. 

RüqAr ıimalden saniyede 10 - 12 metre 
hızla esnıı,, sıcaklık en fazla 10,08; en dil
şllk 6,08 dlr. 

15 Yıl E1J1Jel Bugün: 
P111k Seulcd knırxı:tJriJnlln tamiratı ırc. 

mal edllmtıtlr. Yakında llallctın çıkarıla. 
raic Bahrl111 Bofaıltu' Kıımandaıılrlının 

emrine uerllıcelcllr. 
A11nl ıamanda melctep ıemlıl halin• 

ktılbtdllrn Turoul rırlıtmnın da frl11lnatı. 
na lxqlaamrıtır. Trırl/111 da bit aya kadar 
Hallçtc11 çılaıralt, nznn bir şeuahat vapa
calctır. 



Şehir Haberleri 1 
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i lk okullartn sekiz seneye çıkarı lmas ı 
etrafında 

Darüşşafaka müdürü Ali Kami 
düşüncelerini söylüyor 

Ilk okulların sekiz yıla çıkarılması son 
günlerin en mUhlm meselelerinden biri 
halinde mlinakaşa edilmektedir. 

llk okulların sekiz yıla çıkarılması 

h:ıkkınd:ı terbiyecilerimizden Dariişşe -
faka mtidilrli bay Ali Kami bir arkada
;.rmna şunl~rı söylemiştir: 

"- ~lemJP,ketmizde yapılması düşü. 

nülen ilk tahtıilin orta tahf-ille birleşti

rilmesi işi birçok memleketlerde tatbik 

edilmiştir. 

Şehrimizde ilk, orta ve lisesi birleşik 
okullar mevcuttur. Mesela Darüşı;efakıa 
ile diğer htJsust okullar .. 

Bakanlığın bu işi yapması biraz da 
bütçe işidir. Fakat birleştirildiği takdir
de fttydası da çoktur. Ilk okullar orta 
oltullara bu sayede daha verimli talebe 
yetiştlrebilecektir. 

Talebenin yetiştirilmemesi meselesi
ne gelince; bunu tUrlü tahsil müessese
leri birbirlerinin Üzerlerine atarlar. U
niversite liseye, lise ortaya ort:ı da ilke 

kabahat bulur. Fakat hakiki kabahat 
meydana çıkmaz, sUrünUp gider. 

Rir defa da tahsilin verimli olma.sı 

için disiplin olmalıdır. Disiplin olmayın
ca tahsil verimli olamaı. Talebeyi dlsip 

lin de t~tkik etmelidir. 
Ve bu suretle okuyabilecek kabiliyet 

tc olan çocuklara tefrik edilmelidir. 
Yü.ksek tahsili kavrayamayacak çocuk · 
lar ayrılarak başka. mesleklere girmeli. 
dirler. 

Bugiln diploma ile çatışan ve daha 
doğru fikir işinde. memuriyet hayatına 
çalrşanlar yirmi de bir nlsbettedir. Dl
ğ!<!rlen bu vaziyetten istisna edilmişler
dir. Hususi işlerle meşgul olmaktadır

lar. 
Buna binaen bunlarm yüzde doksanı 

ne yapı~·orsa okumaya. elverişli olmayan 
"""'"'11L-1P .. "'10 l"\111) ., ............. 1.4'-

Hulasa yüksek tahsili takip edecek 
dısipllni kavrayacak çocuklar tahsile de. 
vam etmelidir.,. 
~ 

Yeni Sovyet Elçisi 
Dün Geldi 

Bir ha!tadanberi beklenmekte olan 
yeni Sovyet elçisi B. Terençiyef diln 
s:ıbahki konvansyonelle §ehrimize gel
miş, istasyonda Sovyet konsoloshanesi 
rorkanı ve Sovyet kolonisi tarafından kar 
ştlanmrştrr. 

B. Tercnçiyef vaktile memleketimiz
de bulunmuş ve henüz 36 yaşında olan 
bir diplomattır. Bundan birkaç sene ön
ce Sovyet Rusyanrn lzmlr baş konsolos
luğu yazifesinl göryordu. 

:Jovyet Konsoloshanesinde 
Gösterilen Filmler 

Şehrimizdeki Sovyet konsolosluk bi
nasında evvelki gece, gazetecilere ve 
bazı davetlilere muhtelif filmler göste
rilmi;ılir. 

DnvctliJer arasında belediye : eis mu
avinlerinden bay Rauf da bulunuyor
du. 
Jki kısma tefrik edilmiş bulunan prog

rnmrn birinci kııımmda Moskova yüksek 
spor antrenör enstitUeil, genç sporcular 
bayramı, Moskova - Vladivostok demir
yolu, tayyare bayramı, aUı spor şenlik
leri filmleri gösterilmiştir. 

On beş dakika fasıladan ::onra Mosko
va - VoJga kanalı, Kmlordu danslı oyun 
ları, So' yet milletlerinin etnogra.fik 
dansları, geçen sene Moskovada yapılan 
20 inci yıl S""'Çit resmi filmler i gösteril
nıiştir. 

Volga kanalının inşa faaliyetini başın. 
dan sonuna kadar gClsteren film ile genç 
sporcuların geçit resmi ve muhtelif mil 
Tetıertn orijinal danslannr gösteren 
filmler çok beğenilmiştir. 

Film gösterilmesi bittikten sonra da
vetliler konsolosbanenin alt kat salonun 
d'l. hazrrlanan bUf~e iıaz edilmişler
dir. 

Sakalar Arasındaki 
Kavgalar 

Evlere ııu vermek meselesi yüzünden 
ötedenberi sakalar arasında devam edip 
gelen kavgaların önUnU almak içtn su-

cular cemiyeti bazı mUhim kararlar it
tihaz etml§tir. Bu arada Harbiye, Nişan 
taşı, Valdeçeşmesi, Ayasağa, Kuledibi, 
~iııhane, Şişli, Etfnl Firuzağa mevkile
rinde birer saka bafiılık kurulacaktır. 

BütUn sakalar bu saka başlarına tabi 

olacaklardır. 
Bu tcşkililt ilk olarak Beyoğlu semtin-

clı=ı sonr::ı. Istanbul tarafında. kurulacak
tır. Bu surr.tlc hem her semtte su satış 
!arının fiyatları tevhit edilecek, hr.m de 
s'lkalar arasında daima görUlen kavga
lardan a.rtık pscr kıı.lmayacaktır. 

-O·-

H ayva n lrknnın Islahı!la 
Doğru Adımlar 

Memleketimizde ehli hayvan ırkının 

ıslahı ve. dericiliğin inkişafı çareleri 
aran"'1:ıktadır. Bugün yerli büyük baş 

ha:p·anlarunız cenubi Amerika, Hindis
tan ve Kap hayvanlarI yanında sı~· 1 ~t 

itibarile bir hayli aşağı bulunmaktadır. 
Cüsı="si küçük olan bir hayvanın sık~ 

ır.ti ,,,. o nisbette de derisinin sathının 

küc;ü1' olacağı aşikar olduğuna göre; fji 

br.ıslenmcrniş olmak keyfiyeti hayva.nr 
cılız bırakmaktı ve ctlız hayvanın derisi 
de ····ık:ıvemetini kaybetmektedir. Bu
nun için her şeyden evvel hayvanlann 
iyi beslenmesinin icap ettiği anlaşılmak 
tadır. Hayvan ıslahına. bilhassa büyük 
bacak hayvanlardan başlanması takar
rtir etmi§tir. Çünkü asıl kendisinden faz 
laca istifade edilebilen hayvanlar bu 
cins havvanlardır. 

ıı---ıleketimlzde büyük b:ıcak hayvan 
!ar çüt işleri için kullanıldığı gibi kasap 
lık hayvan olarak yetiştirildi:;i takdirde 
pekala yenebilecc>ği an1aşıldığından bu 

işe derhal baı,lanacaktır. Bu hayvanla

rın derileri bilylik ve mukavemet dere-
ceıt.!rı m:Hunaur. 

Konser vatuvar İnşasına 
Bu Sene Başlanacak 

Mimar Tölzig tarafından projesi ha
zırlanan konservatuvar binasının inşası 

bu sene zarfında münakasaya çıkanla

cnktır. Projenin tatbikatına nezaret et
mek üzero güzel sanatlar akademisi 
profesölerinden birisi seçilmiştir. 

Belediye konservatuvarın inşa istim
lak bedeli karşılığı olmak üzere lıu sene 
ki bül~eye 200,000 lira konmuştur. 

Belediyenin Yardımları 
Belediye bütçesinden bu sene bazr 

teşı:?kküllcre muavenette bulunulacak -
tır. l\filli iktrsat ve tasarruf cemiyetine 
250, Topkapı fuknrnpen·er cemiyetine 
500, Bakırköy doğumevine 500, çocuk 
esirgeme kurumu Eminönü ilçesine 240 
belediye mcmurları kooperatifine 1000, 

Turin~ klübe 2000 lira verilecektir. 

Bu Sene De Festival 
Yapılacak 

Belediye bu sene de !stanbulda yaz 
('ğloncelcri tertip edecektir. Bu seneki 

f'ğlence programlarını hazırlamak üzere 
yakmdıı belediye Turing klüp ve diğer 
teşekkül murahhaslarından mürekkep 
bir komite teşkil edilecektir. Belediye 
bu komite emrine verilmek üzere 938 

biitçesine 10000 lira konmuştur. 
Bu senek" cstivalin geçen seneler

den daha eğlenceli geçmesi için birçok 
yenilikler yaprlması düşünülmektedir. 

--0-

ESJ{f SlYA:\l KflAJ,I 
ŞEHHİ)llZDEN GEÇTİ 

Son defa şeh rimiıe "Lititya'' va
purlyle iki yüı kndnr lngilfz seyahx 
ve bunların arasında. eski SiYUTll km 
lr ile kraliçesi de gelmiştir. 

Eski kral ve kraliçesi şE'hrimi:ı:de 1 

bir gün kaldıktan ve carnl!Nle mü
zeleri gezdikten sonra. ayni vaımrla 1 

aYdet etmişlerdir. 
!\fEZ B.\HADA lŞ KAJ\'l.l~U T.\TBl

Kt\"E BAŞLANIYOR 

ünümüzdeki hazirandan itibaren Ka
r(l~jfaç mezbahasına da iş kanunu tatbik 

edilmeğe ba.";layar·ı.ktır. 

Bunun için iş dairesinden al.8.kadarla
ra icap eden tebligat yaptlmı~. bu hu
susta har.ırhklara başlanmıştır. 

Ofisin bazırladıJl"ı bir etUt ........................ -........................................... _..... .. 

Türk halıları ve 
Türk halıcılığı 

Türklerin ·garba ilerleyişleri hah 
sanatının ınkişafında mühim bir 

merhale olmuştur 

~ 
--~ ~-

Türkofis Türk halıları hakkında mış ve bunlarm bir 
uzun bir etüd hazırlamıştır. Burada annesine hediye etmişti. 
halıcılığın tarihi, inkişafı, Türk halı Yunan tarihlerinin rivayetine gö
imatıat ve ihracatı toplu olarak gö- re 1ranın Persepolis şehrinde Keyhlis
rülmektedir. revin kapısında altın tabut üzerinde 

Bu, çok kıymetli tetkikten okuyu- bir seccade görülmüştür. 
cuları alakadar eden kısrmları alıyo- Sasanilerin payitahtı olan Stezi.fon 

şehrinde gene Keyhüsrevin Baharisruz. 
TARİHTE !LK HALILAR tanı Kisra saraymda Baharı Hüsrev 

Büyük Lıkender Milattan 330 sene adlı meşhur bir halr bulunuyordu. Bu 
evvel lram fethettiği zaman tran sa- halı bahar mevsimini tasvir etmekte 
raylarında bir takrm halılara rastla- ve bir bahçeden geçen, ~trafı çimen

lerle örtülü .gürel bir ırmağm akışını 
canlandırmakta idi. Çimenler U7.Crine 
işlenen inci. yakut, zümrüt. elmas, 
gibi mücevherler bahar çiçekleri
nin yerini tutuyordu. 

Poliste: 

Şekerci kadın ı dola n
dıran yakalandı 

Mısırda Antincc şehrinde milattan 
Aksarayda şekercilik yapan 45 yaşla- altı asır evvel yapllmış !bir ltalr par-

rinda Hatice dün dUkkanda ot\ırurken çası bulunmuştur. 
;;ı1:KlJ1 1:1.tmıı.K ü.ııcı-o bir luıdm ı;lnni.i' ve. Bu halı ~imdi _Nevyorkta Metropoli-
bir kilo fundan bir kilo da bis1~üvit iste- tan müzesinde saklanmaktadır. 
miştir. Hatice istenen şeyleri vermiş, 

fakat milştcri bunları biraz sonra gelip 
alacağını söyliyerek paketleri masa 
üıerine bırakıp {;ıkmıştır. 

Dükkan sahibi Hatice bir müddet bek 
lemiş kadının dönmedlğiııi görünce 
şüphelenmiş ve masa üzerinde bulunan 
e§-yalarını göı.ı:den geçirmi~h bir altın sa
atle çekmecedeki 25 lirasının yok oldu
~nu görmüştür. 

Bu vaziyet karşısında derhal zabrtaya 
baş vurmuştur. • 
Zabıta kısa bir zamaııda bu dolandı

rıcı kadını ele geçirmiştir. Hırsız, sabı
k3.lılardan Zehradır. CilrmünU itiraf et
miş, cürmli meşhut mnhknmesine veril

rni:~ir. 

l\mŞHt:RLARDAN ( !) IK1SI 
l.'AKALA. ... ~DI 

Polis dün iki sabıkalı hırsızı ele geçir 
miştir. Bunlardan Şahin adrndaki serse
ri tanınmış yankesicilerdendir. Gerek 
tramvay durak yerinde ve gerekse va
pur iskelelerinde muhtelü dolandırıcılık 

vakaları vardır. 

Jkinci hırsra da Ismail adında bir sa
bıkalıdrr. Bu da dört muhtelif lurslızlık 
vakası yaptıktan sonra yakayr ele ver

miştir. 

EU?\I 1\J.\ KIXEYE KAPTIBDI 
Anadoluhisarında çakal mahallesinde 

45 numarada oturan halat fabrika.sr amc 
lesinden Hasan fabrikada çalışırken eli
ni makineye kaptırmış ve yaralan

nuştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırrlml§lır. 

ÇH'ISlZ YERDEN GEÇERKEN 

Köprünün bir tarafından diğer tara
fına çivisiz yerden geçmek : ·tiyen Etem 
adında birino Tosunun idaresindeki 26 
numaralı kamyon çarparak yaralanma
cıma sebebiyet vermiştir. Yaralı hasta
haneye kaldırılmış soför de yakalan

mıştır. 

UZJ;nt:\'E ırt:l\"AUK GEUNCE .. 

Dolmabahçe camii avlusunda, helfila
rm içerisinde 65 yaşlarında. Haydar oğ
lu Mustafa adında birinin üzerine fena
lık gP.lerek birdenbire düşüp ölmüştür. 

Yapılan muayenede Mustafanm çek

mekte olduğu bir hastalıktan V\'!fat et
tiği anlaşılmıştır. 

Hindistanda kilim imalatmın 

milattan 1500 sene evvel mevcut ol
duğu iddia edilmektedir. 

!siamiyetin intişarmdan sonra Türk
lerin garbc doğru ilerleyişleri, halı 

inkişafınm bir merhalesi olmuştur. 

O vakte kadar halılar düğümsüz ola
rak imal cdiJirken Türkler ~ok eski· 
denberi bildikleri bu sanatı bütün 
dünyaya yaymışlardı. 
Düğümlü halı yapılma merkezi orta 

Asyadır. Düğümlü halıların en eskile
ri Selçukilcrin merkezi Konyada ya
pılmıştır. Bu nümuneler Berlinde 
Kayser Fredrik müzesinde bulunmak
tadır. 

Istanbulun fethinden sonra Türk 
halıları ş:ırktan garbe giden emtcanm 
en mühimlerinden biri olmuştur. Os
manlı padişahları halı sanatkarlarını 

himaye ederlerdi. Bu suretle halıcılık 
sanati gittikçe inkişaf etmekte idi. 

Türkler Viyana üzerine yürüdükleri 
vakıt götürdükleri halılar orada mü -
him bir kıymet a.lmıştx. Bu halılara 
sonradan Siebcnburg halıları adI ve
rilmiştir. 

Türk halıcılığr, umwni harbe ka
dar me\'kiini muhafaza. ederken bü
yük harp bu imalatr mahvetmişti. 

Harpten sonra buhran yılları başla

nuş, hcrap olan tezgahlar bir daha 
kurulmağa imkan bulunamamıştır. 

Son ser.elcrde şark 1talılar1 eski de
ğerlerini de kaybetmişlerdir. Bunun 
sebebi Ofisin teodisindc şöyle izah e
dilmektedir: 

"Siyasi ve iktrsadi sebepler altında 
son asrın değişen dünya ticaret rejimi 
de şark halıcıltğınm aleyhine netice
ler tevlit etmiştir. Her memleketin 
imkan nisbetinde istihlak mallarını 
dahilde imal ederek amele ücretinin 
memleket dahilinde kalmasını temin 
arzusu ile birçok malJarın ithalatını 
kontenjana tabi tutması veya lüks 
mahiyette telakki edilen malların 
gümrük resimlerinin tezyidi gibi ted
bire tevessül etmesi bu memleketler
de veya bu memleket müstemlekele
rinde halı sanayiinin teşekkülüne se -
bcbiyet vermiş ve diğer taraftan şark 
halılarmm sürüm imkanlanm daral • 

FIKRA 

Harabeleri yıkınız 
Eski l<'ı·aıısız Başvekili ye şimdiki 

parlAnıcnto reil'il Eriyo İstanbuln do
laştıktan !';On ra : 

- •••• J<'nkat hıll'obcleı·i yıkınız! 
dJyordu. 

Sakm harn.lıe kelimesinden eı;;kl 

eserleri kastetmiş olduğunu zannet
meyiniz: Ynngm aı·ı:;aJ arından en
kazları knlclırınız. demek ist iyordu: 
''vo yerlerine ağaç dikiniz!" 

Şurada sırıtkan b ir ba<'a, ötede ye
şil ot bürüm\lş bir mağara parçası, 
yamn du\'ar lar, lnsam mütemadiyen 
sotnlet hüznU içindo bırakan enkaz~ 

Geçen gün Balkanlı mlsatir lerlo 
beraber deruzdcn Boğazlçini 1tczer
ken, iki<lo btr : 

- Yangın? 

I\elimesi knllanmaktan, 'te a;rnl 
sefaleti görmemek için sık sık haşı
mı ,·apurun içfne çerimcktcn usnn
dım . 

İşte bir şey ki yapı1m.ıyacak ! İşte 
bir şey ki milyonlar barc.ruımıyacnk! 
Il('ılkl do belediyenin işçilerini, ftt
sat oldukça, -Ankartımızda yaprldı

b'"l glbt - ta.kim takım kullanacaksı· 
nız: l\foloz koldı:rmak "t"e yerine ko· 
lııy yetişir y~şilllk koymak! Birkaç 
sene sonra tstanb ul<la yangrnlar ol
mu' olduğunu nnntacaksmız, 
İstanbuln güzell~tirmcği lstan

bulun her tttrlli sA.y o.damlarına do· 
nnk bir mecburiyet değil, fakat can
lı bir ideal, kaynar bir şevk olarak 
vermeliyiz. Her tUrlü sa.y adamları· 
na ve hcmşertterJnet 

Ve tık parola: - Yangın yerlerini 
tem.Jzleyfnlz. Bo~aziçtni dolaşanlar, 

rıkık bacanın yerinde bir genç fu;. 
tık, hatta, bir nkasya görsünler. Sed. 
]eri snrmnşıklnyınız. Eşsiz tabfattn 
üstünden şu kada'l'Ta snrt:tşlanm knl
dıralım .• Fatay "Ulus" 

tacak derecede şark halıcılığında bu 
bünye tahavvülünü mucip ol.muştur. 

Bugün şaı·k halı dokuyucuları artık 
eskisi kadar halının deseni, inceliği ve 
işin zevk tarafı ile meşgul ol.makta 
halı maliyetini imkan nisbetinde indi
rerek mahr~ piyasaların arzularına 

uygun desenlerde halt imaline sarf
etmektedirler. 

Fransa, Belçika, Amerika, Birleşik 
devletlerinde, lngilterede, Alınanyada, 
lsveçte, İtalyada, Hola.n.d.ada. makine 
halı sanayii gün geçtikçe inkişaf et -
mekte ve yavaş yavaş istihlci.khacmi 
şark halıları aleyhine genişlemekte

dir.,. 
Yapılan tetkiklerden sonra Türki • 

yede halen çalışır vaziyette 15,000 ka
dar tczg5.hm mevcut olduğu tesbit ~ 
dilmiştir. Her tezgahta üç kişi çahş
tığma göre 45,000 halı işçisi var de
mektir-

İspartada 3 bin tezgahtan 1800 ü 
çalı§makta, Uşakta 1580 tezgahtan 
300 ü, Simavda 660 tezgahtan 310 u 
Gördeste 2000 tezgahtan 1500 ü, Ber
gama.da 1100 tezg3.hm hepsi çalışmak
ta, Bordurda. 1500 tezgfilıtan ancak 
20 si, Kulada 300 tezgahın hepsi, Kü
tahyada 100 tezgahın 2 si, Kemircide 
650 tczgihın 450 si, lstanbulda 150, 
Kayseride 3500, Nigdede 3000, Sivas 
sanatlar evinde 32, Sivas civarmda 
2000. Konyada 1500 tezgahtan 200 il 
çalışmaktadır. Bunlardan başka He -
reke fabrikasında 15, fabrika hesabı
na evlerde 25, hususi evlerde 20 te7,. 
gah bulunmaktadır. 

Yapılan bir hesaba göre çalışmakta. 
olan tezgıihlar senede 1,620,000 santi
metre murabbaı halı dokumaktadır • 
lar. 

Halı ihracatı, maalesef seneler geç
tikçe azalmaktadır. 1930 dan 1936 yı
lına kadar Şark halılarından 1930 da 
3 milyon 911,272 liralık. 1931 de 2 
milyon 403,607 liralık, 1932 de 763 
bin 941 liralık, 1933 te 1 milyon 137 
bin 638 liralık, 1934 te 499,772 liralxk, 
1935 te 430,596 liralık, 1936 da 760 
bin 618 liralık satılmıştır. 

1930 yılından başlıyarak 1936 yılı. 
na. kadar saf veya. suni ipekten muh. 
telit halı ihracatı da şöyle t esb it edil. 
rnektedir: 

125,788, 191,963, 314,406, 685.994; 
60.783; 75,775, 54,77.2 liralık. 

Gene 930 dan başlıyarak Şark ki
limleri sırası ile 70,221, 22,831, 9,176, 
31.940; 5.098, 1,789. 22,152 liralık sa
tılmJ3tır,. 



Frankocular 
Son devre taarruzuna 

hazırlanıqor 
Suagos, 17 (.A.A·) - Sierra Mon

te.neg.rello ıle Sierra Razasın cenup 
sırtlarını halen ellerinde bulunduran 
hükümt:tçiler, hemen homcn muhasa
ıra edilmiş l'a.z.iyet.tedir. 

Hilkumcajlc.r1 nasyonalistlerin Vj -
.nar~dan 1or:tosaya inmelerini geçik -
tinnek maksadile bütün geçitlerde şid
detle .muharche etmektedir. 

Nas;w.alistler. ı~onaHsUer, Torto -
sanın dil mcsi ile neticelenecek sıkı~ 
t.zr.ma hareketlerine devam etmekte • 
dir. 

llerJ .k.ıt.alnr, Sierr.a montenegr~llo i
le timiz ar.unıdaki bir geç.idi ele ge -
çirml§ler \'e I..agaler:aya 4 kilometre 
mesafeye ka.dar vaklaşmışlardrr. La-

galcra:da !hılkümetçiJer, nev.midane bir 
surette muka\•e.met etmektedir. 

Suago' li (A.A.J - HaTU mulı ... 
lbirj blldirl_yar 

.ı .. B.QOnalist ordu er'ka.n1 harbiye.si, 
AkdenW: doğru son :nasyonalist taar
ınızunun tam muvaffaldyetle netlee -
lenmesi ilıerine, büyük ba.reldta pra.
ıtik balmndan bir .nıha!'f!t ver.ilmi.§ ol
duğu ve bundan böyle ne- Olursa olsun 
ancak 'lllfa.k çarpışmalarla işin biUrl
~caeği kanutindedir. 

Etkiniha.rbiyen·n dü~cmne ıg5-
ıııt', bu 1611emmuz1938 tarihinden bu
güne ka.d&r birhidni talci,P eden iç 
rr.uhtelif ultcri devreaen aonra dör -
dfincü :ı.·e son de~ olacaktır. 

lngiUz - ~talyan an~aşmast 

ltalyan gazetelerini şevk ve 
neş'e içinde bıraktı 

Mısırda veft partisi gayri memnun olduğu
nu gösteren bir beyanname nc;trett l 

Roma, ll7 (A.A.l - ltalyan gaze
teleri, lngıliz - İtalyan mUzakereleri -
nin ::ıeticclcnmclerl dolayısile &evk ve 
ne§C içindedir. Ve bu mUzal<ereleri I
talyao diplozr.asisfain bir muvaffnki
yeü addetınc.kteclir. 

Nessa.jero diyor ki; 

'.Muadelet fikri, f~ist İtalyanın im
paratorluk satvetinin en geniş bir su
ntit tanınması <lemektir. Muadelet. 
Habepata."'l e•ferinln ve :Mu!!SOltnin 
basiretli siyasetinin zaruri bir netice
sidir. 

Ya'km şa.r'ka müteallik olan itilP.f
la.r, lngTilz - 1ta1y.an mlinasebatıntla 
eı mühim kı8lmdlr. Bu fülaflar, iki 
devletfo menfaatlerj arasındaki ayni
yeti göstt:rmeldedir. 

'Bcrlin. li (A.A.) - ltalyan - lngi
Hz anl.a~mnsınm. Roma - Berlin mih
verine i§tinat eden ltalyan hariciye 
.aiyaaettndc hiç bir deği§iklik yapmı
yacafına ıdnir faşist gazetelerin temi-

natını Berlin matbuatı tebarus ettir. 
mektedir. 

Kahire, 17 ~A.A.) _ Hükümet 
mahfilleri İngiliz • İtalyan iWlllarını 
pek müsait bir şekilde lkarı,,.--ılamakta -
drrlar. lngUız - ltaJyan münasebetle. 
rinde huıl olan gev§eklik dolayısile 

bu mahfillerde memnuniyet beyanı e
_ılmekte ve bu sayere .1936 senesinde 
Mavi Nil ve I .. ibyadaki askeri huır
lıklar dolayıslle İngiltere ıı. tt.al~ :a
r.asında hasıl 40Jan gerginli~derden mü
tevellit endişelerin zail olduğu söylen
mektedir. 

Millete hitaben neırcttiği bir be -
yannrmede Vafd, hıgiliz: - İtalyan iti
Jiı.flannm 1ısıra ait ahkimını ta.nı
mnk istememekte ve hlikümeti mem
leketin istt.':lalini müi'l.fna etmemif 
olmakla, İngiltereyi de Mmr namına 
müzakereye giri~mek suf.etile mütte
fik sıfntile malik olduğu haklara te
cavüz etmiş olmakla ittiham etm~kte
dir. 

Yahudilerin başına 
gelenler 

Haytada Uç yahudl daha öldUrUldU 

Macaristandan ALmanyaga gahudi 
gidemigecek 

Kudtis. 17 {A.A.) - İçinde altı )·a.-ı 
hudi bulunan bir otomohlle Hayra 
~lmnllııde .Al'HJ>hı.r hUcum r.dcrek 
bun1ar<lnn ücünü 61dürmli~lc.rdir. Hrı
cllseden sonra 1nı;mz polisleri yap
tıkları mUsndcıneclc de blr lnglllı 

i h1i n[;ır surette ytıralnmışlar

dır. 

l3udapeŞtf'\, 'l 7 (A.A.1 - 'Mncar tel
graf ajansının bir tebliğinden anla
f)lldığ1na göre.. bundan sonra A1man-
3•.ayo. .gfdecek .olan YahuCIHcr dl er 
ntanda.şlant 'ka:rsı gl)ı;terilen kolay
lıklar.!an istJfnde ederulyeceldcrdlr. 

Bu t.ebl(lc gHre Alman hültf1met 
ma'kaİn!arı Badapcştedckl .Alman 
sefaretinJn lıususf bir mUıadename
slni h:amll oımtyan Macar 'Yabudllc-

Tinin A~manyaya girmesine mm·afe.
k t Noıcmektedirler. 

Bcrl1:1, l 7 (A.A.) - Zelle ~ehrioin 
ziraat mahkem"CSi şu karan vermiş
tir: 

"l'ahu""'"rle alış "·eriş eden bir 
köyll,i naınusn. mugayir bir hareket
te buluomuş olur." 

Nasyon al ıiosyalizm nafi ri t".fkA Tı 
olan Dfo 1 .. andpost gazeteıt hu hü
kUm b.,'·'·rn~.:ı te.faJrle.rdc bnlnnarak 
AJman kti)"IU ofisinin Yahudileri d
nati alı\kadar eden hUtUn meslek
lerden tedricen uzakl~tırma,fa gay
ret Pttiğfnl yazmaktadır. Bu gaze
te bilha.s .. '.l hay,·an tJcaretl yapan 
Ynhudllere hticum etmektedir. 

hesapları nı t elklk MuhteUf idarelerin 
edecek heyet yarın toplanacak 

Ankara, 17 (Telefonla) - BUyük 
Millet MecHsinin bütçe, divanı muha
sebat, ıktısat encünıe.nleri, Başvekalet 
murahhasları He bJrlikte önümüzdeki 
11alı ve pertcnıbe günleri toplanacak
lardır. 

Bu etıciimcnlerle murahhaslar Eti-

banlt, etlektrik işleri etüd işleri ida
resi, maden tetkik, arama enstitüııU, 
ile Deniwanka devredilmiı olan Akay, 
Denizyolları, lstanbul ve İzmir llınan
ları ve Anadolu ioletmeleriniıı umum! 
heyetini te~kll etmektedirler. 

Umumi heyetin Salı gU.nkü toplan-

Elektrik enerjisi 
temini 

Ankara, 17 (Telefonla) - Elektrik 
iJleri etüd idaresi tarafından memle
ketin her taraf1nda elektrik enerjisi 
temini Jçin yapılmakta olan tetkikat 
bitmiştir. Zongulclnlt, Kütahya mmta
kaalrmde. kurulacak santralların şart
nameleri hazırlanmış, hlrçok tarunmrı 
fü-ıııalar müracaat etmişlerdir. 

Zoıııuldak santralından istihsal ıe
dileoek elektrik 50 kilometrelik bir 
bava ha.tt1 lle Ereğli limanına. kadar 
cijtürlilecek Kütahya santralından da 
yine ha\'ll hattı ile lstanbula kadar e
!elttrlk cereyanı verile ektir. 

Sakarya nehri, İmik gölü, .Adana. 
Ka:nerl mıntakalan sula.rı ile Fuatın 
kollan tir.erindeki tetkil.terde ilerle -
ımıtır. Faat Ur.erinde çok mühim bo
ğularda baraj inşası bakımından tet
kikler yapılmaktadır. 

Kebtın. Kemaliye, Kadıköy, Bakır. 
han, iKırakilise, P.alo, ve Pertekte ba
rajlardan, ne miktar su enerjisi te -
min edile~ini 'hesaplamak üzere is
tasyonlar kurulmu§tur. 
Yalnız Keban boğazında kurulacak 

1 santralın 300 bin beygir kuvvetindta. 
bir kudret temin edeceği anla~ılmıı
tır. 

Su kuvvetlerinden istifade ile yapı
laca.le tesisatın zirai ve sıhhi sahalar
da mUhim faydalar vereceği anlaşıl -
maktadır. 

Dün gece 
yaralananlar 

(Üst yam 1 uu.idc) 
de:n kalkıp gitmek istemiştir. 

Andon 'hayli bir mtiddet ricada. bu
lunmuş, fakat sarhoı olan Ati aldırış 
etmem~tir. Bunun üzerine Andon 
nokta bekliyen zabıta memtUunu ça.
ğırtmı,t.ır. 

Ali isin zabıtaya aksetmesine kız;; 

mış. sustalısını çekerek Andonu iki 
yerinden vurmuştur. Bu .sırada. mey
haneye 1..abıta memuru girmi~, .Aliye 
teslim olmasmı söylemiş, kalaycı poli
sin bu ihtarına aldırı~ etmediği gibi 
ansızın memurun Uzerine atılmı~tır. 

Vazifeşinas memur silahının kul -
Ianrcıa zamanı geldiğini anlıyarak ta
bancasını çekmi§, emre itaat etmiyen 
kalaycıyı baldırından yaralamı9tlr . 

Yaralanan kalaycı ve Andon hasta
haneye kaldırılmışlardır. 

1KINC! VAKA 
Adil. Süleyman, .Ali isminde üç ar

kadaş bir birahaneden çıkıp Galata
sarayma doğru giderlerken lma.m so
kağının köşesinde es1ddcnberi arnıarı 
açık bulunan Ahmet isminde bir tı.r· 
kada§larma ~astgelmişlerdir. 

Bu üç kişi kin besledikleri Alu"lll'cli 
görünce U7.erinc atılıp \.-urma1' ist.e
miş.lerdir. Bu sırada Ahmet de kemi· -
sini müdafaaya l~bbüs etmilj, arala
rnıda sokak ortasında §iddetli bir bG
ğuşma başlamı§t.ır. 
Boğuşma srasında Ali bıçağlnı çe

kip Ahmedc saplamak iırtemiş, fakat 
arkadaşı Süleymanı sol böğründen a
ğır ısurette yaralamıştır. 
Süleymanın: 

- Ne yaptın~ Ali! Beni vurdun, 
demesi üzerine kavgacılar ayrılmıştır. 
Bu aırada zabrta memurları da yetiş. 
mi§ bulundu.oaundan kanalr içinde ka
aln yaralı Süleyman Beyoğlu hasta. 
hanesine kaldırılmış, diğerleri yaka. 
lanmı§Ur. 

tısında Denizyolları. A'kay, fabrika ve 
havuzların 19~6 yılı plançosu ile kar 
ve zarar hesapları tetkik edilecektir. 
Ruznamede bu idarelerin 937 bUtçe
Ierine munzam tahsisat verilmesi hak
kında B:ış\·ekalet tezkeresi vardır. 

Bundan ba.5ka Van gölü işletmesi
nin 937 kadrosunda değişiklik yapıl
masına dair yine Ba.şvekllet tezke -
resi de bulunmaktadır. 

Pereembe günkü heyeti umumiyede 
Etibankın elektrik i§leri etüd idaresi 
ve maden arama enstitüsünün 936 
mali yılı planço raporları tetkik ve ta
~;in olunacak milrakiplcre verilecek 
ücretle tesbit olunacaktır. 

Atinada Rotari klübü 
şerefine ziyafet 

sefirimiz 
verdi 

Atina, 17 (A.A·) - Atina Rotari 
klübü, aün Türkiye büyük elçisi B. l 
Ruşen Eşref \.!naydın ~ercfine bir ıi-. 
yafet -vermiştir. 'l'ürk - Elen dostluğu 
etrafında bararetll tezahürlere vesile 
teşkil eden bu ziyafette, aym ?.aman
da, Türkiye elçiliği yüksek memurla
rı da hazır bulunmuştur. 

Bundan sonra, B. Rul1Cll F.tref söı 
almt§ ve çok güzel bir nutuk söyl~ 
rek Türl! edebiyatı tarihinden ve Tür· 
kiin ideallerini temsil eden büyük A· 
tatUrkün yapıcı ve inkıla~ı j}haını 

aıtmda yeni Türkiy~nin doğu§U tari· 
hinden bahscylemiştir. 

B. Ruşen l.lşra, sözlerfoi şöyle bi .. 
tirml§tir: Ziyafet e3ne.smda sabik matbuat di

rektörü B. M~pul<>1. !I'ürk edebi • 
yatı hakkında parlak bir musahabe 
yapmt§ ve bu ı11üna.aebe.tle B. RuKJı 
Eşref ünaydınm edebi eserlerini oku
muıtor. 

Rotari .kulüp ıreisi sabık naurlardan 
B. Kofinas Z'iyafet sonunda .söylediği 
nutukta f!ıcümtc demi§Lir ki: 

lki memlc!ket arasında dO!tlu~ 
temrıi;·e etmek için, iki milletin edebi
yatını tetkik eylemek \'e ö lrenmekten 
daha :iyi bjr çare var mıdır? Bilhassa 
Türkler ve Elcnler gibi asırlarca RY· 
m müşterek hayatı yaşıyan ve bu@.n 
samimi dOfitJuk ve ittifak münasebet
lerlle birbirlerine bağlanın~ bulunan 
iki millet n1evzuu bahsolunca, bu ha
kikat daha ziyade doğru olarak tecel
li etmektedir. 

B. Kofinaeı, Eözlerini kendisini yal
nız Türkiyede değil, fakat ayni za,. 

manda yabancı memleketlerde de ta
nıtmış olan B. Ru~en E~ef Ünaydm
ın TUrk edebiyatını zenginle§tinniş 

bulunan edeb1 eserlerini tahlil ederelc 
bitinn{ftir. 

Roman yadaki 
tevk.f~er 

(Üst vanı l incide) 
Hareketin ~efi Codreanu derhal 

partlnin f t>shedildiğini resmen ilan 
etmiş ve Romen topraklarını te.rkede
ceğini bildirmi§ti. Fakat bu bir ma
nevradan ibaretti. ÇUıikü polis Cor -
dieanu'nın nrkadaşlarma yazdığı bir 
mektubu ele geçirmi§ti. 

Cordreanu mektubunda partisini za.
htren feehettijinl ve fa&liyet.ine de • 
vam e<!iler.,,.2-in! hOı'UrmPtrt,. 1111 

Polis bundan başka partinin Bükreş 
üzerine bir yürüyilg hazırladığını öğ· 
renmiftir. 

Dün yapılan bir'°k arqtırmalar 
neticesinde külliyetli miktarda ailAb, 
<'ephane ve riaaleler ele ıeçirmi§tir. 
Bükreş civanndaki "Y~l ev,, ile 

demir muhafızlara ait birçok ocaklar 
ve kooperatifler {>Qlis tarafından ifgal 
edilrrJ ·tir. 
~UN - (Demir muhafnlarl teş. 

kilatr Nazi temayUilU müfrit sağ ce
naha m~ns~ bir te§ekküldU. Dört se
ne kadar evvel bunlar Başvekil Duka
yı öldürmüşl""dl. 

Sonradan bu teıekknlün adı değişti. 
"Hep Vatan ,çTn,. oldu. Goga htikt\
meti fı ba!'jtna geçince bunlarm reisi o
lan 'Kodtta.ncı parthıini l~ğvettiğirıi ve 
~anın slya~tine taraftar olduğunu 
ilan etmişti. _.., __ 
Rüştü Aras 

(03tlarafl 1 inciü) 
ve "Yaşatın AtatUrk :re Yaşasın A· 
ras" sadı:ılarlyle r.oflknn vo kalht te
zahUrl~rde bulunmuştur. 

J\ll komiser, köşkUnde vekile bir 
öğ'le :vemeti ,·er<IL 

Gcnçllf,ini ve talu;llini burada ge
çlrcn vc'kil btrcok eski dostlarının 

··~ halk münır-3s1i'"'rlntn ıiy:>"ctleri
ni h:ışkonı>olos1ukta kabul ve necip 
hissiyata teşek':.ür etmi~Ur. 

Saat 17 de Kont dl\ :Marte) konso
loslu~a gr.lerek veklll uğurlamıştır. 

Otomob1lle Trablus Şam'a harc
k0t eden \"ekll. yotıard~ 1tö3~lerde ,.e 
"""1bas:'l Trablustn rcşkun teıahllr
,,.rıe karşrlanmıŞtır. HaJkm dost 
ve kQJnŞll lllUlet vekiline göaterdllt 
bu alrtka cok samimi olarak trenin 
ltareketlne kadar devam etmtşUr. 

J)oldor Aru. eaba1l Halept.en ge
~k '"o Tnros ~kspresiyl~ J"Oluna 
devıı.m edecektir. 

Halep. 17 (A..A.) - Anadolu ajan
smm husuat muhabiri blldh1yor: 

Hariciye \·ekUlmlz Doktor Aru. 
bıı ubah Toroa eke presiyle Halepten 
geçmiştir. 

1sta~··onda Halep v.alld, FrADaız 

Halep mura.hhuı, Şimaıt Surlyo or· 
du kumandanı, Halep r.mnfyet u-

Güzel Atinada Rorati kulübünün 
organize ettiği bu kültürel dostluk te
zahüründe hazrr bulwımak benim için 
ç:ok memnuniyet \•e ~erek vericidir. 

Bu tezahürün memleketimde de 
güzel akisler uyandıracağına eminim. 

Birç;ok dcf a hararetli alkışlarla 

karşılanan bu nutuklardan .sonra ma. 
jesta Krni Jorj'un ve Reisicumhur A
tatüı k'ün sıhhatlerine içilerek ziyafe
te nihayet YerBmi§tir. 

Türk basınının 
b:r derdi 

(l 'st yanı 1 incide) 
ğu aman buna ha olarak kaydedi· 
leceklcrclen birer miktar para ahn.a
caktJr. l''akat bn SUl'et.le t-0plaaacıık 

paralar del'~e Jndnk bile ~
Bu paralarla basm mensuplarma i· 
cabındn rardım etmek, nıeMlej'tn Jilk 
elme ine hJımıct edec·ek tedbirler 

nlmnk şCiJ'lc dursun. ~ t.qkilAtı· 
JUn ..husufii Na raflar.mı 'kaJ'Şllamak 
bile ikabH ohtuJ'ıt(·aktır. HlilAsa ba
sın tcşldlitı hh· taraftan ~-unılurkea 
diğer tal'aftnn bu teşkililun mAksa· 
dına &öro f~nli)·etlerine ktıTt"et ı-e· 
rcce.k ,·ar.hlnt kaynakları da bulma· 
lıdll". Bu iübal')a Bft.lkan ha.mı hil'
JWnin hu 1'>enc memleketimizde tGp• 
lanmış olmnc:r l'csilctjylc çıkal'ıla.cak 
bir ııut hnsılAtı katır.ılmam&h'1 lc-ap 
eden bir lll'Sllt .s&)·ılabiUI'. 

Dünyanın her taı·atnıda p11J koJ .. 
lcksiyon ıne.rnkhlaı-ı glinclon giiR& 

çoğalmnktntlıı·. nu şckil<le (lkarıJa
l'ak puldan tnlıli olarak kısa bir za .. 
man içinde lıayli lHlrtı tophınacakttr. 
liCDl de bıunn \"OflıtaslJ"le l·apılacak 
<lm-o.mlı hlr ınron <Yanda ille JMll 
hasılAtı artırılabilir. Bu .sAJ'clle Tlrk 
basın birliği tcşkJlAtı dahn y ·nJ b· 
rnlduğu sırnıla her sahada el ataca
ğı teşcbbil<•leı·c esas ol aralı: bir 'nri
dat knynağr, bir ilk ~crmayo temin 
<'dtlmiş olur. 

f ştc, Sayın Htikômet Rcis"lmtz Ce· 
IAI Barardan bekJcdilımiı: şe1; kom
!'iU memleketlerde yapılmakta olaa. 
bl1' J·ardunın g~el bir lırti&t eı..-er

mişkcn, 'I'Uı·k hn.'imında!.' eı;irA'f'nme .. 
mcsldir. 

.Asım l'S 

--..0--

Gıda maddeleri 
o (Üst yanı 1 incicte) 

tiyaçlarmdan olan maddelerin ne 18-
rait dahilinde hazırlana~ı hakkın .. 
da esaslı bükfünler Yardır. 

Bu meyanaa pa.!brma ve eucuk .ek
seriya :halkm sıhhatini gözetmiyu bir 
yol tutulmuş olduğu göıiilmiittlir. Bu 
hususlarla alakadar bazı zeva.t ~tır .. 
ma ve sucuk imal tarzını müzmin bir 
dert olarak tavsif etmektedirler • 
Sıhhat \'eki.Jeti bu sebeple geçen 

sene Kayseri imalathanelerini kapat • 
mı&t.ı. Sonralan yapılan :müracaatlar 
netioe45inde bir sene zarfmda mhhl bir 
m-ezbaha i~ ile pastırma ve sucuk 
imal tarı.ınm sıhhi şartlara uydurula
cağı yolundaki vaat ve tahhütlerle 
müsaade edılmi§tdi. 

Bu buauata salahiyeUi bir at ~
lan söyledi : 

" - Piyasada. makbul olan Kayaer! 
paatırma ve sucukları sıhhi praiti 
haiı; :meıbah&.Atn inıasından 80llI'& 

sıhhat bakımından itimat edilir tıir 
şekil alacaktır.,, 

Buraya gelen haberlere göre mg. 
baha jn§ası hazırlıkları ilerlemektedir. 
Bundan b3.§ka nizamnamede ha.llall 
sıhhati ile oynayan imiller uldanda 
da ccıµ.i hükümler tesbit olunmUflm'. 

mum müdüril ve polis mUdU"1, v11l
yet Ye kumandnnlık crkAn ve ilme· 
ora.cılyle jandarma, asker ve polis 
müfrezeleri ve Ant:alı:ya 'Ye Jıkende· 
rundan gelen heyetler ve Halepte 
bulunan Tiirk ,·atandqları tarafın -
dan cok büyük te:z.ab_?raua karplaa• 
mııtır .. 
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Kurtulacak mı? 
Umumi t/arp esnaıında, 1916 ıe•) 

nesi .• O :aman Almanyuya, ıimdi 
Lchl:starıa ait olan Garbl Prusyanrn 
orta kısmında 1'uhel ve Konils ara
ı;ı11daki "Devasa" ormanlarda ga. 
boniler tıiremiı. türlü surlar, cina
yetler işliyorlar. Frantı Klaynşmidt 
adil bir adam vardır. H Ağustosta 

Şarlotten vadisillde öldürülen bir 
korucuyu, 1888 tevcllüllil ve Çarık 

civarında Putkili bir aıker olup o 
ıırada izinli bulunan ve sonra da 
kendisinden şüphelenildiğini ö()re. 
nince Tor-.ı./aki 4 üncü müstahkem 
mevkiden kaçan bu adamın öldiir
düğii &anılıyor. Sonra bir kere Or
didekl orman muhafa:a teıkilôtı ıi
mirleri Köniole boğuşan bu yabanl, 
şimdi de odun yarıcılar. ustası fA· 
bitsklye diş biliyor: 

Libitski, bacaklarının temin ettiği 
derecede sUratle ormanın sık yerine 
sapıyor. Yangın kokusunu daha şim
diden duyuyor, çünkü rüzgir, o ta.raf· 
tan bu ta.rafa esiyor. Kestirme yol a
rızalı olmakla beraber, vakit kazan • 
ma.k için o yolu tercih ediyor. birden. 
bire, Uç adım ilerisinden bir se8: 

-Dur! 
Odun yancılar ustası, ürkerek, ol

duğu yerde durup kalıyor. Karşısın
da.ki çalılıklar arasından bir flintenin 
namlusu uzanmıştır. Flintenin geri • 
sinde gördüğü de, Klaynşmidtin vah-
31 bir hayvan suratı! 

Haydut, şimdi şöyle diyor: 
- Demek böyle! Artık seni ele ge

çirdim işte! Elindeki baltayı at, o se
r.i kurtarmağa yaramaz. Seni gidi kö
pek seni! Ele vererek bana ihanet et
tin. Aldatarak, bana oyun oynadın. 

Şimdi de hesap verip, cezanı çekecek
sin! 

Pusuya dilşen adam, baltayı henüz 
elinde tutuyor. Flinteden çıkacak şe
yin kendisine yetişebileceği bir saha. 
d.rı~tr. VA hu ıuıhıt _hat'İt\l•.o ı,,.,. _ _,._1-_._ 

kansız: Bunu idrak ediyor. Ve iyice 
anllyor ki, bu orman kundaklanması, 
sırf kendisini tuzağa doğru çekmek 
maksadile yapılmıştır. Bir an içerisin
de, akıbetHe karşılaştığım kestiriyor. 
Böyle bir vaziyette elinde balta yeri
ne tilfenk bulunsaydı, o da bir işe ya
ramazdı, her halde! 

Haydudun, elindeki tüfeği yavaş 

yavaı bir parça aşağıya indirdiğini 

seçi ·or. Bu aralık: 
- Ben, diyor, vazifemi ifa ediyo

rum ! 
Tam o aralık da flinte ateşlenerek 

namludan bir kurşmı fırlıyor. Odun 
yancılar ustası Libitskinfn sağ baca
ğı sanki gövdesi aşağısmdan kopup 
aynhyor. Libitski, daha ayak üstün
de,. sol bacağı üzerind~ sekmeğe ça
lışarak, ayni zamar.da elindeki balta
YI kaldırıp, hiç değilse bunu katile 
doğru savurmak istiyor .• ve bir kur· 
~ daha isabet ediyor. 

Fedakar usta, son bir balta darbe
sile dc,Tilen ağaç gibi devriliyor, yüzü 
üstilne yere düşüyor; her iki bacağın. 
dan yukarıya doğru müthiş bir acının 
yayıldığını hissediyor. Yeis içerisinde 
dönerek sırt UstUne gelen yaralı, im
dat için bağırmak isteğinde .. ihtimal 
o civarda yangına koşan bazı kimse
ler vardır da. .• fakat, Uzerinde Klayn
§midtin korkunç suratı, şekilleniyor; 
yerde yatan yaralı, yukarısında bir 
hayvanın, hayır, insan şeklindeki bir 
canavarın korkunç suratını seçiyor. 
Hu surat, hiç bir hayvaninkiyle mu
kayese edilemez; çilnkll herhangi bir 
hayvan, böyle alçaklık yapacak tıy. 
nette değildir. 
Ağır yaralı yatanın yukarısından 

bakan katil: 
- Ha şöyle, azizim, diyor; şimdi 

dua et, bnkalını. Ölmeden ne yapılırsa, 
yap onu, haydi! 

Böyle derken, flintesini yeniden dol
duruyor. Sonra. da cehennemi bir kah
kaha atarak, gülüyor: 

- Şimdi son kurşunu sıkacağım 
sana! .. Bu son kurşunla işin bitecek 
artık? 

Llb=ts1rl, acı iı:erisinc!e yerde kıv- 1 
randığı sırada, artık işinin bitmesi ,. 
daha iyi olacağı hissindeydi. Fakat, 

çocuktan aklına geldi. EYde beş çocu
ğu vardı. Hepsi de nafakaya muhtaç· 
tılar. Şimdi çocuklarına kim bakacak? 
Ve bu düşUnccyle, hayduda soruyor: 

_ Senin çocukların var mı? Ben, 
beş çocuk babasıyım. Onlar bensiz ne 
olacaklar? Senin yüreğin ta§tan mı? 

Diğeri, gene bir kahkaha atarak, a-
lay ediyor: 

_ Senin çocuklarından bana ne? 
Fakat, sonra birdenbire knnıldama

dan durup, tüfeği aşağı alarak, kulak 
kabartıyor, uzağı dinliyor. Peşine dü
şüldUğilnU sa.nan ürkmüş bir hayvan, 
bir tilki gibi, etrafına göz gezdiriyor 
ve ağır yaralıya yumruk sallıyarak: 

- Eğer seni bir daha ormanda gö
rürsem, diyor, kendini ölmüş bil! 

Sonra bir hayalet gibi, çalılıklar a
rasına girip gözden kayboluyor. 

Odun yarıcılar ustası. haydudun 
son sözlerini duynııyor; ağır yaralı ar 
dam, o aralık bayılmıştır. Ara.dan bir 
müddet geçip de ayılmca, irkildi. Ken
di de kestiremiyordu, daha hata yaşı
yor muydu, yoksa çoktan ölmüş müy
dü; ölü mü, diri mi? Sonra burada o
lan bitenin hakikatini, dehşetini, bU -
tün çıplakhğiyle kavra.dt ve nöbetler 
geçirirken, her şeyi kana bulanmış 

gördü; ve bilmiyordu, bil tün bu gör • 
düğü, hakikaten kan mıydı. Yerinden 
sıçramak, oradan koşa koşa kaçmak 
istiyor; lakin, sanki bacakları kopa
rılıp da gövdesinden ayrılmış gibi, te
pe taklak yere yuvarlanıyor. 

Bir yandan da dehşet, sardıkça sa.. 
nyor, onu her ne pahasına olursa ol
sun buradan uz.akl~mağa sevkediyor. 
Bu dehşeti, başka askerlerle omuz o
muza harbeden asker tanımaz, bu deh
~tin ölüm korkusiyle hiçbir al8.kası 
yoktur. Bu dehşet, yardımsız olarak 
kalanın, kurtulamıyacak olanın, or • 
-·- -~--.ı-ı.ı ı....; ..Ulri!o.n~ wı.~• 

karşısında duyduğiı dehşettir. Ağrr 

yaralı, birkaç defa bağırıyor, fakat 
bu sonsuz ormanlarda eng!nleşen ses
sizlik içerisinde hiç kimse kendisine 
ce\•ap vermiyor. O, bir hayvan gibi 
bağırıyor... akisten başka cevap yok 
kendisine. Sonra gene sUkn ve süku
tun genişleyip enginleşmesi .. 

Bunun U:ı.erine, odun yancılar usta
sı, son bir gayretle yerinden kalkm:ı.
ğa çaJıııyor. Yerlerde bir hayvan gi
bi sürünüyor. Dirseklerine dayana 
daya.na, dirsekleri Uzerine basa basa, 
oradan ağır ağır uzaklaşıyor. Ne sağa 
bakıyor, ne de sola .. acıdan dudakalrı
nt ısmyor, dişlerile kanatıyor, yap -
raklar üzerinden, pislikler üstünden 
di1'8eklerile yilroyerek, bir yola çıkı • 
yor. Orada. gene tepe taklak olarak, 
orman kenarındaki kUçUk bir çalılık
tan a.,a.ğrya yuvarlana yuvarlan4 Ko
nits istikametindeki şoseye düşUyor. 
Şosede öylece kalıyor, artık kımıldan
mıyor. 

Hayatını muhakkak tehlikeye uğra
tacak derecede kan kaybetmeden, son 
dakikada birkaç ormaI) işçisi, kendi • 
sini buluyorlar. Evlerine dönen bu or
man işçileri, kaldırıp götürüyorlar. 
Odun yarıcilar ustası, Klaynşmidtin 
kendisini yere serdiği sahadan kendi
sini Uzerinde buldukları şoseye kadar 
olan iki bin metre mesafeyi nasıl geç
tiğini kendisi de bilmiyor. Bu, her 
insanın ?.aD.Dettiğinden daha fazla 
kuvvetleri bulunduğunu gösteren in -
san hayatındaki muammalardan biri
dir. Ve bu kökleşmiş kuvvetler, odun 
yarıcılar ustası Libitskiyi de, yabani 
haydudun kendi clile yaptığı kurşun
lar tesirile ölmekten kurtanyor. Bir 
sene tedavi ve nekahat devresinden 
sonra, gene odun yarıcılar ustası ola
rak işini, gücünü görüyor. 

(Arkası var) 

Şl;FKAT .PUU,ARI 

20 nisandrm ba(}layarak 30 nisana ka
dnr mektup, kart, telgraflara kanunun 
tayin ettiği nisbette çocuk esirgeme 
kurumu şefkat pull:ln yapıştırıla<'nğmı 

ııaYın okurlarnnıza hatırlatmayı bir \"a
r.i fc biliriı. 

Haydut çetesinin çaldığı 
servetler 

Par~ste n Amerikan polisine telefon eden 
kadının verdi ~, i esrar neye mal oldu? 

Amerika zabıt.asmrn, korku.nç haydut 

çetelerinden birini daha ele geçirdiği 

haber veriliyor. Bu çetenin efradı, Ame 
rlkanm muhtelif şehirlerlnd~, Pariste, 

Nlste zengin sporcular, kumar müptela.. 

ları hüviyetinde yaşayarak, Amerikan 
hazinesine en aşağı dört milyon dolara 

mal olmuşlardır. 
Çetenin ele geçmesi, bir hakikatten 

zlyadt) romanı andıracak kadar merak

lıdır. 

Bir sabah peılis milfetti~i Hanri Oıvald 
telefona çağrılmıştı. 

Telefonda meçhul blr kadının sesi: 
- Siz polis mUfettlşi Hanri Ozvald 

mrsınız? 

Banka hırsızlıklarmdıı. ihtisası olan 
müfettiş? 

- Evet, ne lsUyorsunuı;. 
Meçhul ses devam edJyordu: 

- u~ milyon doları mütecaviz banka 
l.msızhğı yapan bir ÇEllC>i yakalamak si
ter misiniz? 

Polis mlifettf!Ji böyle mtihim bir tek
Jif kar§ısmda pek tabii olarak tereddüt 
etmişti. Acaba kimdi bu kadm ! Doğru 

mu söylUyordu? 
Polis müfettişi Ozvald, meçhul kadr. 

nm ismini sormak ve daha fazla tafsilat 
almak istedi, fakat heyhat! 

Muhavere kesilmişti. Esrarengiz ka
dın öbür taraftan, telefonu kapatmıştı. 

Polis müfettişi Oıvnld vaziyeti derhal 
umum mUdUr haber verdi. Oradan al
dığı talimat şu idi: 

- Bekle .. Zira ayni ses sana yeniden 
telefon edecektir. 

Gerçekten, ertesi günü, telefon tek
rar çalınarak, ayni kadın sesi sordu : 

- Banka hırsızlıklarile me§gul olan 
poUs mllfetti"l Ozvald ıııiz misiniz? 

- Buyurun! 
- Size dtin haber yerdiğim banka 

hırsrzlarını yakalamak arzu ediyor mu
sunuz? 

- Elbette! 

- Oyle ise derhal Amerikadan 
hareket edip Frıınsaya gelmelisi
niz. Çeteyi böyle tuzağa düşürebilirsi

niz. }{atta çabuk davramrsantz, üç mil
yon dolarrn bir kısmını da elo geçirme
niz mümkündür. 

Polis müfettişi bu defa, hlçbil' fırsatı 
kaçırmak istemiyordu. Konuşaı. kadın 

her kim olursn olsun, söylediklerinde 
ufacık bir hakikat kokusu bulunsa dahi, 
işin peşini brrakmny:ıcaktı. Uç milyon 
dolarlık bir hırsızlık lıif mı bu .. Ya do
ru ise: 

Kadına, biitUn ustalığını kullanarak 
ısraı· etti. Kim olduğunu, ne yaptığını, 

ve bu hırsızlığı nasıl öftrcnebildiğini, 

kendisine, Framıayn geldiği lakdirdo ne 
gibi yıırdrmda buluna.cağını öğrenmek 

istedi. 
Kadm, bu sefer, o kadar esrarengiz 

davranmamış, kendi hüviyetini söylt'
mişti. Bir Jtalyıın Markisinin cı:ıki karısı 

irni§. J.'akat Amerikan lchansı imiş. Nev 
yorkta bir evi varmı", bir de Monte Kar 
loda villıisı bulunuyormuş. Hatta şimdi 
Monte Karlodan tolefon edlyormu§. 

Mt>l'hul kadm. knnılisi lıalckmdn maliı
mat altnma::n ve s~ylcdiklerinin doğru

luğun:ı in:ın:ıhilmesi icin Nevyorkun hı-

nınmtş ~ahsiyetlerindı:m birkaçmm da 

ismini vennişti. 
Fakat bunlardan başka bir şey söyle

miyordu. Hadiseyi anlatabilmek için po
lis mUfettişini Fransaya çağırıyordu. 

Her şeyi orada söyliyecekti. 
Müfettiş Ozvald, telefonu umum mü

dure bağladı. Umum mUdür, ona, Nev
yorka gelmesini rica etti: 

- Bayan! diyordu. Siz Nevyorlro. ge
liniz. Geldiğiniz takdirde, sizi bütün mn
nasile himayemiz altmda bulunduruc::ı.

ğırntza söıı veriyorum. 
Umum müdürün bu neviden diğer ba

:ı:t teminatı karşısında, kadın Monte Kar. 
lodan Nevyorka gelmeğe ra~ oldu. Gel 
eliği tarihte, kendisinin himayes-i için 
hususi tertibat alınmı§tI. Emniyet mü
dürlüğünde \•aki olan gizli bir konuşma
dan sonra hadiseler sUratle cereyan et

mcğe başladı. 

Umum müdür, derhal Pam polisine 
t~lefon ederek Bernard Kloyn \'e Jakob 
Şvartz i~iınli iki Çekoslovak tebaasmm 
teYkifini istedi. Bunlar, Paris bankala -
rının birindeki Amerikan paralannı mu
ayyen bir tarihte soymak Uzere idiler. 

Aristokrat kadının verdiği malumat 
tilh!tkika doğru lmi!j. Zira, onun söyledik 
Icrine dayanarak Amerikan polisinin 
Fransız poliııin<", yııptığr rica bo~s. git
medi. Muayyen bir tarihte, muayyen bir 
bankanın içinde yuknrdı.ı isimleri yaztlı 

olan iki tıahıs yal<alandr. 
I\ııdın , malumat vermekte devam edi

yordu. Bülün söylediklerinden öğrenil • 
dlğine göre ,işin içinde gönUI macerası 
vardı. Bildiği gizli ııeyJer. zabrtanm o 

kadar işine yaramıştı ki, çete biran için. 
de ele geçecekti. 

Çetenin sekiz azasr, bir gece içinde 
cylerinde yakalanmıştı. Ancak, bir ki
~i. haber veren kadının talebi üzerine 
serbest bırakılmıştı. 

Antonyo di Passale adını tqıyaıı, 

genç ,yakışıklı bir adamdı bu .. 
Bundan da, hırsızlık haberini, meçhul 

k:ıdına, bu gencin verdiği :-nlaşılıyordu. 
Fakat Passalenin akibcti gElcikme. 

di. Ertesi saba.h onu, oturduğu otelde 

ôldilriilmU§ olarak buldular. Hiç §ilphe 
yok ki diğer arkadaşları, kendileıim 

ele verecek bir harekette bulunduğu 

i~in onu temizlemişlerdi. 
Şimdi vaziyeti olduğu gibi açığa ko)a

ltm: 

Fransadan telefon eden kadın ile, bu 
Passale, bir dUnya seyahatinde t~nı~

m1şlar \e sonra Monte Karloda daha sı
kt fıkı dost olmuıılar. 

Passale, iyi bir aileye mensupmuş. 

Parasız kaldığı bir zamanda n~ılsa. içe
risine düştüğü çete teşkilitmdan kurtul 
mağa ç hşıyonnuş. Tanıştığı kadın ken
disle evlenmek vaadinde bulunduğu sı

ralarda, bUtün hU\·iyetini ona itiraf et

miş .• 
Neticede, telefonlu kadm da, se\'diği 

adamı bir çeteden kurtarmak üzere o
nun arkadaşlarını ihbar ediyor ve yu
kardaki netice hasıl oluyor. 

Korkunç banka hırsızları çetesinin 
iki aıası Paris hapishanelerinde 
c'"'zalartnt ceklyorlar. Sekizi Amerlkada 

(Sonu: 10 uncu sayı/ada) 

Görüp düşündükçe: 

Çok hakh bir titizlik 
YAZAN: S. Gezgin 

Gar.atclerdc hiç beklenmedik bir teb
liğ görüldü. Klıltür bakanhğı, ikinci ya. 
zılı imtihanl:ı.rda nlıuaıı numaraları say. 

maracak "~ çocuklar, ilk yoklama ile 
ı,:ınaat notlarmm tutar1arına göre ge1;ip 

döneceklermiş. 

Tebliğde bakanlığı böyle bir karar 
zorunda bırakan sebep de söyleniyor: 
Daha imtihan başlamadan önce, eoruları 
çocuklar öğrenmişler ve ona göre ha
zırlanmışlarmış. 

Tebliğin, bir üçüncü kısmı daha Yar: 
Gizli soruları talebeye bildirenler, hak
kında tahkikat yapılıyormu§. Bu tahki
katın ,·ereceği neticede halka aynca 
bildirilecekmiş .. 

Kilittir bakanlığmm, halkı muhatap 
tutu§u, kendi işi içındc olan bir hadise 
den öturü, memlekete hesap vermek 
mecburiyetini duyu§u, gi.l::el bir şeydir. 
Insıını keyiflendiriyor. 

Iıntihanları kabul etmeyişi de, bakan
lığın rakam ve istatistik peşinde koşma.. 
dığım. meclise yalnız yUksek sayılarla 

çıkı.1ak için uğraşmadığını, ancak ger. 
çek Jiyakatlere değer verdiğini göste
ren büyük ve yUksnk bir hamle gibi rlti
~linülcıhilir. 

Bu noktayı • çok hoşuma gittiği için • 
belirtmeden geçemedim! 

Gerçi yazılı imtihanların, senede yal
nız iki ~;oklama halinde kaldıkça, çocuk
laı ın değerlerini btitiln sınırlarile orta
ya. koyacı.ığma inanmak güçtür. Fakat 

bugünkü mektep ve sınıf kadrolıırı için 
de bu türlü imtihanlardan başka çare 
yoktur. ,CünkU kalabalık talebeyi hoca· 
nnı bir bir :.amması, onları sık sık denıc 
kaldırarak nsaslı fikirler edlnmesi miim 
kün deği!dır. 

EkEik de ols:ı, yine yazılı yoklama 
usulüne bağlanmak zorundayız. Şu hal
de bu imtihanları, çok keskin bir ciddı
yetle y:ıpmn.k, olc;lileri yalçınla~tırmnk 

v:ı:ıif enıizd i r. 
S.:ırularm. hangi kanal<!an olursa ol

sıııı, mzarak ~oruklar Eıline geçmesi, bU
tUn bu gayretleri boşa çıkarır. KilltUr 

bakanlığı bundan kuşkulandığı dakika
da, ikinci y:mlmalan hiçe indirmeklo 
pek yer.inde bir titizlik göstermiştir. 

Küllür lınratımızı aıtiist eden bu it
fan hiyanetinl yapanlar, işledikleri 
a.lçultlığa yakışacak surette ce.zalandı. 

rı!malıdırlar. Brıkaniığm gösterdiği ağır 
ha~lı titizlik de bu suçluların ::;lddetle 

" takip <:'diJ,.reğinc kefildir 



omruk atMın mı ı 

Burada ıkı maymun görüyorsunuz: 
Biri öteki~ burnunu uzatmıı. vura
cak gıbi. -Fakat vurmıyor ... 

Bu maymunun ötekinin suratına bir 
yumruk attığını görmek iatiyonanız, 
resmi, !lsağıdaki çocuğun yaptığı gibi, 

"evveli (A) gözünüzden ~k uzakta tu
tun, sonra (B) birdenbire gözünüze 
y~n: 

G<.\ZLERINlZE ALDANMAYIN! 
Burada bir palya~ var. Batında da 

sipsivri }\1- -mndir p.pka.. Dikkatle 
bakm, sonra söy
leyin: 
Şapkanın kena

rını gösteren sol -
dan sağa çiz.gi mi 
llilt-~~ 
ppkanm boyu 
mu? 
Derhal cevap ve

recekainiz. Fakat 
.acele etmeyin. Verdiğiniz cevlp doğ
ru mu, değil mi, elinize bir cetvel a
lıp ölçün ..• 

. " 

o 

Burada birtakım 
çizgiler var. Bun-

• Jardan .&angisi u
zun: AB çİ7.1İsi 

mi, yokla AC çiz. 
gisi mi? 

Buna vereceğiniz cevap yanlı§tır. 
Gözünüze AB daha uzun görünüyor 
ama, ölçiln bakm, AC ile ayni boyda ..• 

o 

Geçen hafta si -
r.e bir eğlence ver
miştik. O resimde 
yalnız ellerin ha

reket tekilleri çi -
zilmi§ti. Bunlara 
bakarak ne yap -

\tıklarım anlıya -
•caktmız. 

Burada, ellerin ne yaptığım göste
ren resmi görüyorsunuz. 

• 

Hatırınızda 
kalsın 

Sıcak DUZ 
Sıcak buzda olum mu inıış ! diye

celaıini&... Hakkı-

nız var. Bunu ki
me söyleseniz gU -
ler ..• Fakat alim· 
ler ~Uyorlar 

ve ışi pek cıddi o larak kabpl edi
yorlar. 

Evet, mcak buz olurmq... Fakat 
bizim dünyada değil, Ztlhel yıldızında. 

Bizim dünya gibi bir dllnya olan bu 
Ziiheı yıldızında su öyle bir tazyik 
altında bulunuyor 'ki, yalnız sıkqıp 

buz olmakla kalmıyor, hararet de a
lıyor, ısınıyor ve tıpkı ateı haline gel
miş demir gibi oluyor ... 

Alimler, bunu tetkiklerile öğrenip 
bulduktan sonra, laboratuvarlarda da 
ayni işin tecrübesine girişiyorlar ve 
hakikaten, ZUhel yıldızında olduğu 
gibi, su, makinelerle, bUyUk bir tazyik 
altına konunca, sıcak buz elde edili
yor •.• 

PLATiNİN KIYMETİ 

Platin denilen çok kıymeUi bir ma
den vardır. Bugün altından daha kıy
metli sayılan bu madeıı bundan iki 
yllz sene evvel (1735) te kee(edilmi1-
tir. O mman, beyaz bir maden olan 
platinin neye yarıyacağı bilimniyordu. 
Hatta, bakır gibi kullanmak, Jaban, 

Jrakat b~ gün llirVıi bir kAüte bu
lundu: 

Platin altının içine kanıtmımıa al
tınm kıymetine halel vermeksizin o
nu çoğaltmaja yaramaktadır • 

Fakat, bu kqif tatbik edilince bir 
suç halini aldı. ÇUnkU, o zaman Ame
rikada altın arayıcıları, bulduldan aı. 
tın madenlerini pli.tinle kanıtırıyor

lar ve on gram altm buldularsa dok· 
san gram platinle kanıtırıp 100 gram 
altın olarak satıyorlardı. 

Bunun üzerine, Amerikan hükiime
ti, altına platin karıttıranlan ceı.a1an. 
dırmağa bqladı. 

Fakat, daha sonra maden ilimleri 
buna itiraz ettiler, plltinin de dllnya
da az bulunur bir maden olduğunu, 

altına karı§brılmakla, bir sahtekarlık 
yapıbmt olmıyacağını ileri atırdtiler. 

Ondan llODI'&, ptatin altın ve hatti. 
altından daha kıymeW bir maden ola
rak kaldı .•• 

MDkAlatlı bilmece 

918695 
2 5 o 1 3 7 
377464 

·o 4 2 3 

Burada, içinde rakam bulunan göz
leri, altısı bir araya gelmek üzere, bir
birine müatıvi ve aynı ,ekild6 altı par~ 
çaya ayıracakamız. öyle ki, her parça 
içinde bulunan B&yılarm yekflııu ayni 
olacak. 

Bu müsabakamız hediyelidir. Doğru 
yapanlara güzel ve değerli hediyeler 
verilecek. Yaptığınız tekli bir kağıda 
çizip BİR AYA KADAR aşağıdaki 
adrese gö:>derin: 
"KURUN,, gazetesi 

(ÇOCUK Sayfası) 
ISTANBUL 

Zarf1armızı aç~ bırakır ve üzerine 
''GAZE:l'E,, diye yazarsanız, posta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin dojru tekli ve kazanan
ların isimlerini bir ay sonra basaca-
ğız. 

Bilmeceyi gönderiı'ken bir de res
minizi yollaym. Dofru yapanların 
hepsinin resmJni buacaiız. 

Müsabakalarımwn gönderilme müd
detini, bazı okuyucularımızın, bu mild· 
deti az bulmılan URrine, bir aya çı
karttık. Oııun için, yedinci mllsabaka
mızın müddeti bu hafta bitmiş bulu
nuyor. Kazananları gelecek hafta llAn 
edeceğiz. 

Bilmecenin hallini, kannanlarm l· 
simlerini ve. bUtlln dojru yapanlardan 
reaimlerini göndermelerini, göndermiı 
olanlarm resimlerini basacağız. Re
simlerinizi göndermeyi ihmal etme
yin. 

Geçen bulmacanın 
balledllmtş. şekil 
Aitıncı Jlüaabakamızın Halli: 
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Bnrada, çocuklarm, bir dünya ilr.e
rinde dolaetıklarmı görüyorsunuz. 

DUnyanm kilçük bir modeli olan bu yu-

BlltUn kafalarını hesaba vermiı ba
zı Alimler, rakamları sıralamasmı pek 

wu.. 
.ı.c.khc.t> 

aevlyorlar. Bun -
!ardan biri, derin 
bir nefes ahlta, 
iManm boğum. 
dan 81aiJ ne ka
dar hava ''mole-

denir. Basit maddelerin de en ufak 
(yani daha kütük parçaya ayrılamaz.. 
larm küçtık) parça.ama "4tom,, denir. 

Alimin yaptığı hesaba göre, derin 
bir nefes alıeta insanın bofazmdan 
aşağı 40.000.000.000.ooo.ooo.ooo.ooo 
hava molekülü giriyormuş. 

Tabii, Mim bunlan birer birer uy
madı ... Ne saymak mümklln, ne de 
buna ömür yetişir. Bunları kağıt üze. 
rinde kalemle hesap etmiştir ve bu he
sap bet qağı, bet yukarı doğrudur. 

ADI MOREKKEPrEN DOLMA 
KALEM M0REKKEBt 

Dolma kalem mürekkebi ve çini 
mürekkebi öteki 
mürekkeplere na -
zaran pahalıdır. 

Fakat, aif.e bir 
usul öğretelim; 

bununla idi mll -
• rekkepten dolma 

kalem mürekkebi yapabilirsiniz: 
İyi bir adi mUrekkebt alm. Bunun 

içine, yüzde 3 - 4 miktannda gllaerin 
lllve edin ve karqtırm. Güzel bir 
mürekkepli kalem mürekkebi elde et
mit olursunuz. 

Dolma kalem mürekkebinin hususi
yeti kalemde kurumayıp uzun müddet 
kalmuıchr. Adi mürekkep konsamz, 

BQyQk 
Macera 
Filmi: 7 

Yiğit Aslan Merihte 

varlak, bir lnıiliz mektebinde çocuk· 
lara coğrafya öğretmekte amlftaki 
küçük küreler yerine kullamlıyor. 

Çocuk- Bana 

W sıfır vermtptntz 
Ben buna Jayik ol
madJimıı anne -
diyorum ... 

Öğretmen - Baklmı var, yav
rum. Fakat ne ya paymı, m:fırdaıı a
pğı numara yok ki! ... 

Çocuk (ellerini kürkiitl tçine aMıa. 
"'lf olan kadına) - l& i1cıi eHnbi 
birden mi kuffnü, ff11Jze1 

su çabuk uçar, miirekkebi tortu halin
de kalır. Halbuki, Gliaerin, mlrekkebe 
uzun mllddet ıslak kalmak imklnını 
verir, suyu uçmaz. 

Yalnız, gliserinin yukarıda aöyle -
difimiz niabetten fazla olmamMJD& 
dikkat edin. Sonra, bu mürekkebi dol
ma kalemini2 korken kalemi temizle
meyi de unutmayın; bir kaleme ayn 
ayn mürekkep kondu mu, içinde tortu 
kalır, mllrektep iyi akmaz. 

Goriller ve 
dlQer bir 
canavar ••• 

YJtit Anlan: ı Baktılar: ı Bu madS: Merlhtekl diğer bir cana-ı Goriller, O~boynuzu ~. görmeS, kaÇJIJD&ya ba ... lar. Esir Kerlhll ele 
- itte! Dedi, goril ~varları ora- Goriller Merihliyi öldürmek üzere var olan ''V'çboynus,, göründü._ şimdi bu ikinci canavarla kartı karpya kalmııtı •.• 
~ ~ ~~ 



Btraabah -
yeri ağanrken iki 
sevgili kumsalda 
yanyana geziyor • 
lardı. 

Bue'nin aırhnda 
açık den~ maisi 
bir 11.'imcno 1X1Tdı; 
ve ayaklan çıp

laktı. 

K'Uf cıvılhlan 
gökyü...""i.i. altında 

nihayetsiz akisler 
yaparak duyulu • 
yor; ve gözlerinin 
önündeki yeşil or
man bir aşkı ha
:ırlamak için uza
ıııp gidiyordu. 

-··-·······-·· ................ . 

Uzak bir adada 
Bir lapoq llızıaıa 
Ha~fin bür aşk 

lırup vakti idi. Birdenbire kudu- mış, ve insafsız dalgalar onu bir kumsa· bir sırada kumsallıkta buldum. Senin yeşil bir dağ adayı ba§tan ba§a üıslilyor· Yangın bu sözleri o arvlaıJ,&içük kızın 
rm dıenizde, yelkenleri kızıllaımış olan 1a atım§lardr. fırtına esnasında kozkunç dalgalarla bo- du. K1:111ar ve yılanlar hilr ve 111Uıtakil üzerinde bir değitikliır ,....- getir
bir byık dalgalann arasında bocalayıp Yang kendine gelip, kulaklarını tatlı ğuıtuğunu ititmit ve babama haber ver• yaııyorlardı. Dereler ise, yamaçlardan mitti. İçinde bir heyecan duyuyordu. Bu 
duruyordu. Az sonra, Japon bayrağı taşı- bir müzik çınlatıyordu. Burnuna, o za .. mi§tim. O vakit babam bana: istedikleri gibi, yataklar vücuda getire· kalbinden gelen bir duygu olup adı da 
yan birçok yelkenliler gibi, bu görünen mana kadar duymamıı olduğu latif bir - Annen ile kardepnin ruhlarını Uçer rek tatlı ıınltılarla kumsalın bir kenarın· aşktı. 
yelkenli de ıulann arasşnda yok olmuş· koku geliyordu. Vücudunun bir ince tü• kere yadet ve gıl.ineıin İran evvel çıka· dan denize dökülüyorlardı. Artık arkadaşına kar§ı beslediği gizli 
tu. Uzaklarda ufak bir ışık parıldıyordu. le sarılmış olduğunu hissediyordu. Göz- rak, fırtınanın dinmesi için yalvar de- B d belki kurulduğundanberi in· hisleri daha fazla saklamağa tahammülü 
Dalgaların arasına gömülmüt ok., feli- terini açıp çevresine bakınca : Kendisini mişti. Likin kayaların üzerinde yükselen ~. a .. a, önnemitti. Yalnız bir gün, kalmamııtı. Güneş iyice yükselmiş birbir: 
ketzede, bütün Japonlar gibi, sinirli ve dört etrafı duvadarla çevrilmiş, içerisi evimizin kumsallarına, senin vU:udunu sa:ıcyuzı~~ktlerden gelen bir kayık ada· ]erile dudak dudağa gelmiş olan çiftlerin 
anut bir gençti. Artık dalgalarla savaş- bambo ağaçlarile b:ribirine geçmiı bir dalgalar atar atmaz fırtına durmuıtu. uz mke 

1 d fırtınaya tutulmuş için- başlanndaki beyaz çizgileri parlatıyordu. 
y • 1 cak k' 1 d b 1 d S • ada bul k · · nın ya ın arın a · · .. k ıl ki maga kuvvetı kalmamış o a ı, o anca ev e u un uğunu görm:.iştü. Buraaı Na• enı or unca, yu an evımıze d b' .1 • te kkül eden, ana, baba On ıki saatten sonra, go.ıneş ız ete e-
·ı k' d d · · · · · · "tü k • · k ah t k 1 dı e ır aı eyı tc · • 1 arak 1 t 1 • d aeıı e: gasa ı a asın akı mını mını evme ne go rme ıçın ço z me e at an m. k k ukları burada yerleıip kal· nnı top ay , orman arın epe erın e 
- "Yatıyorum. Yaşıyorum! Boudha. kadar enziyord:ı. enı.:erelerinden engin Gözü görmiyen babam seni, bu içinde ve r; çoc kaybolurken, ihtiyar ima baba da çiftleri 

Sen inayet et. de, sağ ve salim olarak şu dııniz de görün1jyordu. Bu manzara onu bulunduğun yumupk yatağa yatırdı. Sen mııİar ı. 
1 

.. • d e kumsal Boudbanm heykeli önünde nişanlıyordu. 
.. •• • y • h 'lk . b' . b' . f . . ~ dh d . şte kaya arın uzerın e v H • . • .3- h' b' d . goı•.ınen ufuk ışıga ulaşayım!,. dıye ay· ı şaşırtan ıey mı olmuştu acaba? Hayırl ızım ır mısa ınmzıın. ou a aıma ' .. 

1 
b" . b baları bam er ikısı uc mesut ve ıç ır şey en şı-

,_ d . . . b O .. 1 . . y • • ·ı . d 1 f dd • kenarında yUkse en ır evı, a k1:1. 1 • kt 
aırıyor u. Bu ııık sab:t ıdı. Yang ura· nu goz erını açtıgı vakıt hayretlere C:.i- ıyı enn yar ımcısı o sun eı. y da k 'ğ' rteklerle yan- cayet erı yo u. 

al .. . . . .. .. f k b' . y kı .. 1 .• b' . . bo agaçların n eıtı ı me r İ . d .. d"ki . b' .. trkl ri 
ımı, b ıkçı.ların sıgınaklık vazıfes;nı go- şuren, u acı ır kız çocuğu olmu§tu. an

8
g, • z sod zen~~ ? d:•nce: ~ mıt ve küçük Soue bu vahşi dekor içeri- • çın e ~ud~l u eMrı -~a akıa~ı~1 guzc ı e 

ren ıssız bır ada olduğunu sanmış olsa Kolları arasında tuttuğu bir Dün - kim - enın a ın ne ır ıye sor.uu. . .. .. 1 . . tı Beraber ile sarhoş ı ı er. ust uc kocasının 
· · · · A b · s · 1 d' sınde dunyaya goz erını açmıt · ~· . . cerektı. Bırkaç saat edevsm eden fırtına, tellenne ınce parmaklarilc vurarak ku.. - nnem enı, oue yanı, tat ı ıye . . . oldukları pirinçlerle canını kurtaran Soue degıl mıydı? Baba· 

ta . . .. 'l ... . b'" .. 1 ki 1 t 1 1 .. . .. . .. d lerınde getınrmı§ "]" .. d ~ . . nyerının a~arması e ~ .. nmış. ve utun a arını çın a mıı o an tat ı muzıgı nı~:i- çagınr ı.. h 1 k . etictirmic.- sının.o umun en sonra, onun yegane ıstı· 
. . y meyve to um annı e mış ve Y :ı :ı y İ 

gece ufacık ııığını saçarak felaketzede dana getınyordu. Yanında da gözleri per• ang: . nat noktası ang olmayacak mıydı? ştc, 
insanlara, ve kazazede gemilere yol gös· deli bir ihtiyar duruyordu. Kızcağrı - Kü!;Uk Soue .. Tanrı seni ve senin lerdı. • k k" .. k er günlerini, aylarını ve yıllarını içinde ce-
teıren fener, vazifesini artık güneşe tet"k Yanga dönerek: Annelcrı kumaı dokuma ' uhçu la. çirdikleri bu ada, onların cenneti olmuıtu. 

. . S . kek rocuklan dağlardan kuru ça top - Fak t .. 1 · · h 1 d . 
etmıştı. - Dostum.. enı ulu tanrı mr yolla• ll .. .. ·n nok a , goz erını eran yaş an ıran bır ICY 

Yang bütün geceyi sula.rlarla kl:'.:ak dı? Babamın evi senin evin. Onun biz- makta babaları ~a. go.ın~ glıune ekvıl .. .. - vardı. O da kardeşlerinin meşum akibeti 
y .. • • ~ • • san taraflarını bıtırmege ça ıma a omur 'd' 

kucaga boguşarak geçırmış, ve artık metkarları senın hızmetkarların. Senin . . . . d l"ki 
1 
ların- 1 1• 

kuvveti kalmadığını görü;ıce, ya kısmet baygın vücudunu ben, ormanlardaki vah- lennı geçırıyo~l~lr 1
' a n, yaşay ş Bir sabah şefakla beraber, (Uzak 

d . k k d' . 1 ' b k . h 1 1 k .. ld .. dan memnun ıdı er. ~ k ) b' b' ıyere en ını su arın a.untısına ıra - şı ayvan arın parça ama uzere o ugu .. .. .. .. !l'ar tan ın ır zorluklara katlanarak 

~/ 
ihtiyar babanı her tehl'İkeden korusun! .. 

B U ada, Nepbün imparatorluğunun 
nankör illhları tarafından engin 

denizlerin ortasında insafa.w.:a unutula· 
rak bırakıl mı§ olan ıssız bir yerdi. Yem 

Erkek çocukl~rrb al rktık tbuakyum~tu,e. uçup gelmiş olan siyah bir kuş şarkı ıöy-
'r akşam annesı a ı tu m uzer 1.. • .. F uyor ve. 

nu denizin enginlerine göndermıştı. a-
at. birdenbire patlak veren fırtına, bil- - ~h ! Ah! Ben ne kadar zaval~ı
.. halk ldırtnuctı İhtiyar babası yım 1 dıyordu, tam bu esnada Soue evın 

tun ev ını çı ~ · önünde 1 d K k 
da rahatsızdı. Buna ragmen, yanına So- ça ışıyor u. uşun şar ı-

y k L~k· b" sı onu sonsuz bir azap ueyi alarak aramaga çı mıştı. a ın, u- • . . 
t-1n araştmnalar bo§& çıkmış, oğullarının ıçerısınde kıvrandırmağa başla-

gi.dişi son olmuı ve bir daha görebilmek mıştı. Derhal, Yangı aramağa koyuldu. 
:nlara kıs.met olmamıştı. İşte, o zaman Oynu yüksek kayaların üzerinde bambu 
zavallı baba durmadan ağlamış, kocalık aga~lan keserken ve kıpkırmızı olmuı bir 

b. .. lmic. olan kızını bile göremi· vazıyette buldu. Derhal titremeğe başla-
ır çaga ge :ı d Y k" "k k k ll 

•ecek kadar kör olmuştu. ı. ang uçu ızı 0 arı arasına ala· 
} rak, tatlı bir sesle söylemcğe baıladı. Ve 

1 NSAFSIZ dalgaların bu adaya elile denizin . en&inlerini göstererek; 

ıürüklemit olduğu Yang artık, Soue dedı: 
evin çocuğu olmuıtu. Souenin bir dostu - Nagasaki adasında, senin ihtiyar 
olmaktan ziyade bir kardeıj gibi idi. Bir bab~n gibi, bir ihtiyar kadın var. O da 
sabah tanyeri ağanrken, ~er ikisi de kum- benım annem. Onun evi de benim hakiki 
salda dolaııyorlardı. Soucnin sırtında evim. Meşum deniz yolculuğuna çıkar· 
açık deniz mavisi bir kimon olup yalın- ken onun yanma arkadaılık etmesi için 
ayaktı. Yang kuşlann civiltılannı yeşil küçük nişanlımı da bırakmıştım. Hiç §Ü~ 
ormanları görünce kendini hıtamadı ve he yok ki, o senden daha az güzel ve da· 
Soueye: ha ufak tefek .. Lakin, ben ona kendiıini 

- Hayatımı sen kurtardın Ben 'imdi alacağıma söz vermi,tinı. Madem ki, mu. 
senin \•e ihtiyar babanın kölesiyim. Ulu hakkak bir öli:mden kurtuldum, bana dü
tanrı seni ve senin ihtiyar babanı her ka- şen baıl.•.:a vazife oraya kadar gidip an-
zadan korusun.. (Sona: 10 uncu sayıfada). 



Frits Langın 
keşfet liği yıldız !'l 

YAZAN: 

MIEHMle:IO SIELIM 
.......................................... 

ııı.:v~wıııı 111utııı l.lululuı ıııtluJI bi· 
rinin uuilıli(Ji bellemııi1 &alorılar• 
datı birine bu kı, hu nasılın ayak 
bus11111 olun dunıık oö111nı1~1ü ntlum; 
aaıomla tuluk ue ürl~t.k duran genç 
bir km/111111 /ıl1111f1ufıı yelen reıtıör 
Frit., lAıın larafındıın yıldı: o/11wJ. 
üzere keş{ edfltlifjinl orı11ua attıktan 
ve aradan aııtarla saf lınlar neçliklen 
&onra, #mıii o kadının yapılan mu· 
hakemesinde: 

Kumpanyanın sahip ve mUdUrU, ayni 
!alllllnda idaresi altındaki Oliunlara ba§ 
komik rollerinde çıkan ve sıfatı; ıehir; 
diye oatataUandınlan artist, yoktu. Gel 
miş de beklememig gilml~, yahut da hiç 
gelmemi§.. Mtibaıir, çoktan bomboşla§· 
m13 koridoru çın çm ötlliren bağın§la 

çağırnuı.sma karşı, llksi aadaaından ce
vap aldı. 

Müddeiumumi muavini, bu ıahldln de 
dllenilmesi, bazı isUIAmlar yapılması ve 
muhakeıneııl yapılanın da tevkm mUt.a
leamndaydı. Kadına. bir dlycceğl olup 
olmadığı sorulunca, o, ta§alrunı3 bir hal 
de gene kara bıyıkhsmo. bakıp, som-a 
tutuklaşe.ıı ve nrkekle§en hareketle ke
sik kesik: 

- Ben, dedi, sabıke.lı değilim ki.. Be
ni tevkif et.rneymlz. Ben, kendiliğimden 
mahkemeye gelirlm. 

-Ba'"'I. bir ıstcdiğlnlz vnr mı? 
- Haa .. Evet .. Şey, bir mUdafna ea-

hldim vnr .• 1§te, orada.. 

ra.rlka Numaraeı: t4 ---

bulunuyordu. O dUnktl ıt&mbak, bugün, 
~·1rruı hava.emda bünyesinin uygun bu
lup hazmettiği qıyla kabak çlçeğlle~I· 
vcrmlştl; bana.! benzetıııe .. 
Haklın olmak? Iyillk yerine kôtliltı

ğıin hııkinı olmaııı! Ve blrl kendini be
nimsetmekte o kadar zorluk çekerken, 
dığerinin bu kadar kolaylıkla yerle~me
ıil 

Mahkeme aalonunda olduğu gibi ılmdl 
ııofasmda da haktm olmak mefhumu db
ninl kurcalayan donuk görtınUılU adanı; 
adli tedbirler Uzerlnde muhakeme yttrU. 
terek beract ettirenle mabkQm edenlu 
de hakim olduğunu dUşttnclU. Şu halde 
birini temyize çıkarmakla çı'•madığı için 
kenr1'~ine hllklltn giydirmek de hakim 
olmc'r, demekti. Değil mi? Böyle o?ısa 

gerekti! 

Ne gUIUnç ve iğrenç olmuştu şu ken. 
dlelnin aylarca evvel bir gece baloda 
rejisör Frits La.ng tarafından yıldızlığa 
nıı.mzot olmak üzere keşfedildiğini orta 
ya attığı tutuk ve ürkek duruşlu genç 
kadın! Sonradan da 5yle yıldız olmasa 
bile olduğu gibi be.alt kalmıı.~r:ıp da hiç 
degil"e kendisini biraz barizleştirecek 

bir hU.\•iyete bilrllnle dlye uğraşmayı 
denediği iptl<lat, ham mahUik ! 

Koridorda, mahkeme kapısı karşıflm

dakl tahta. ıırrada adiliği canlandıran, er
kekle kalça kalçaya, dizdlze oturmuş, 

etinden ruhunu uımdıran sirayetle tatlr 
tatlı hu~·lanan ve huylanınakla huyu de
ıUıslp adileıen dişiyi, sürükliyen mukad 

deratına bıraksın mıydı? Kendi 6&hsi
yetıl gurunun erişilemez idealine yon· 
tulmuş bir basamak taşı bile olamayan 
bu kilçUk tip, hatta yakın bir ileride dik 
başının yüksek alnına çamurlu bfr kal
dmm taşının ufak parçası olarak fırla· 
tılsm, <1Jye mi? Ayak talmnil~ her yeni 

tem~!!'da bfr derece daha çamura çö
kerek çirkef bular;ıacak olan bu .. 

Tabnit Lahdı 
2500 sene evvel yaşayan Ta~nıt. 
d ' şlerı, saçları v e baQırsakı ar ı ile 
şımd l cam m a hfaza ı cı nde uyuyor. 

YAZAN: Niyazı Aınmed 
Müze bekçilerine sordum: 
- ~iyarttçUerl en çolt ı:ı.llkadar e

den han~ı eserdir?. 
Anlattılar: ~ene biler lskendcr lah

dini da.kikalarca. seyrederlcrml§. Da.ha 
birkaç eser onları alakadar edcrmi§· 
Yerlt ziyaretçileri en çok Tabnit lah
dini Ôüyilk bir alaka ve hayrele sey~ 
rederlermlg. 

Ecnebilerin Tahnit lflhdini ve ta -
nit edilmi3 cesedi uzun uzun seyret • 
memelerinin sebebi, belki birçok 
mumya ve tahnit edllmi§ ceset gör -
mu, olmalarındandır. 

Yoksa, müzeyi ilmt tetkik için de
ğıl de göı·mck için gezenleri elbette 
en çok Tnbnit lahdl ve cesedi alaka
dar eder. ÖldtiğU vakit cbediyyen yok 
olmaması ve bir gUn ruhu.ı.1 cesedi bu· 
lup ona can vermesi için tahnit edil
miş insan vUcudU, her insanı düşün
dürür. O, bir gün yüzlerce, binlerce 
insana Mklmdi. YJyor, içiyordu. Em
rine arzu ettiği her ffey vardı. Saray. 
tarda zevk ve sefa içinde günlerini gc-

çiriyordu. Asırlarca evvel bu halde 
yaıı.ya.n vücut, aııırlarca sonra göz\1 .. 
nUzün önünde duruyor. Baeınm saç • 
lan hfill yerinde. Bu cesedin yanına 
yakla§ırken iki kişi konuguyordu: 

- Yan birkaç dişi eksik. Her halde 
kaybolmu§tur?. 

- Ne biliyorsun. Belki sağlığında 
dişleri dökülmUştU. Elbette o vakit 
takma. di§ yapacak doktorlar yoktu. 

Yalnız etleri erimi§ cesedin barsak
Ian, karnı yerli yerinde. Saçlarının 

pek az kısmı dökUlmilş. 
Cesedin çıktığı lahit hakkında.ki ta

rihi malumat şu: 
Siyah taştan yapılmış olan bUyUk 

IMılt, Hint krallarından Tabnite a
ittir. Ta§ın göğsü Ur.erinde Hiyerog
lif ile blr kitabe, ayak ucunda da Fe
nike lisanında diğ·er bir kitabe var • 
dır. 

Mısır lisanr ile yazılmış olan kita .. 
bedo LB.hdin Pencftah adlı eski bir 
Mısır generaline ait olduğu yazılr. 1-
kin yani ayak ucunıılaki Fenike li!a.-

Tahnitin Mumyası .• 

!{ara bıyıklısı, ka§lnrmı kaldırdı ve 
kadm, o aralık zabıt kAtibi, reise bir 
noktaya dair izahat yollu HUurdı söyle
diğinden i.~itnmeyip gürUlttiye giden bu 
son iki kelime:ti bir daha ağzma almak 
tan çekindi. Sadece şahidin adını, adre
sini yazdırdı. Bütün tiyatro mensubu !'J!l.· 

bitlerin mümkün olduğundan dr ha fazla 
lehine eöyJemeğe çabalamajarma rağ

men, k~~m. orada bulunduğunu iddia 
edemediği bu adamı, müdafaa şahidi ola 
rak dinletmekte o k:ıdar ısrar ediyordu 
ki! 

Avuka.tmışcasına istedlğj, besbelli uıı1111ııııı11111111ııınrnı"ırn1111ıııııııı111ıırırıııııınnııı11nııııunntnı11 
onun en güvendiği adamdı! 

- Biraz müzakere edeceğiz. Salonu 
boşaltmızl 

Donuk görUnU.rjlü adam; kalabalık ara 
smda önden çıkmağa davrandı; çıktı. 

Kac1· • da, kendisini meşhut suç müddei 
umumiliğine ve mahkemeye getiren 
polis refakatinde dı§anya çıkarılarak, 

salon kapılan arkasından kapatılırken, 

o, koridorun sofa genişliğinJe genişle
diği kısımda, u.zakla.şmıştı. Yana d<Sn· 
ınliş, duvar dibinde durmuş, kadını göz
den :kaçırmıyordu; dişiyi ve ~rkeğlnl .. 
Uzakta, tahta sıraya yanyana oturup, 
başbaşa verircesine konugan çifti! Bel
li, ki 0 rkek, dişisine hararetli hararetli 
bir ıseylQr diyerek, evvelce lcuğu gibi 
akıl ö3retiyoı·, mtiddelumum! muavini
nin tevkif ist~ği (.;zerine biran, aylarca 
evvelki halinde duruksayanı, cesaretlen 
dirm"k i~in uğarşıyordu. Gene ona ha

kim olmnğa doğru bir adımla onu .. 
HakL'll olmak!? 
içeride hakimler, mahkemeye ııevk

edildiğl mad<lelere göre kanun çerçeve
si dahılinde kısımın onun mukaddf'ratı
na baklmdiler ve dışanda da, heste ya. 
pıcmı, ahlak çerçev(lsi haricinde bütün 
mukadderatına hakim .. 

Ya bu arada donuk görUnUr;ıli: adam; 
kendi.'li? 

O .da bu kadma hakim olmağı d(>ne. 
memi"! miydi? f>af, tertemiz bir mahlfık 
ofo.rak bıılup da bu noktadan sevgiye 
yol açan sempati duyduğu bu tipe, ken. 
di dilrıtinüş ve tomayülilno göro daha 
mUtekamil bir hüviyet .. Bir bakıma şah. 
siyct denUebilecE>k '-arlık +em'n etmc>k 
le kendisine şo.hsiyotli gururunu besle
diği zevk de edindirmek için? 

Fakııt, işte görgüsü eksik, bilgisi kıt, 

muh:ıkcme kabiliyeti yok değilse nok
san -• rıoks:ın vo aza kanaat eder basit 
lll!l.hlük, ""lanC'villf'i nncak mımfr.at oyun 
ları:t l:ı. ustalıl:lr açık gözlük sayan mad
di bir lhtlrnsm ara vulşlerle sa"ivrtln. 
df>n, l:aha ellerle 'toyratGa çırıl çrrılak • 

soyurunu1'. en aykırt ahlaksızlık yatağm 1 
da kıvranarak doymakta ve ~oyulmakta 

Yakı nDAN 
Uzak 
ll1lı11ı1Jllllflll'll1111111~ ............. 

18 NİSAN, PAZARTESİ Ve bir daha ... 
''V AlilT'' l.'1JRDU 

T ECRÜBELt denebilecek bir 
bayanla. konuşuyordum. E

peyce güldUkten sonra, söz, ağlama 
bahsine intikal etti. Bayan bana 
sordu: 

- Sinema.da ağlar mısın? 
- .Ağlamanı, dedim. 
- Öyle lse, sen erkek değ11sln, di-

ye itham etti ... Erkekler, kendilerini 
kaba ruhlu, sert göstermekle daha 
çok "erkek" olduklarını samyor!ar. 
lcabmda ağlamaktan utanıyorlar; 
lnco bir şeyden mUteesslr olnıak iı!ı

temlyor; zehirlenmiş bir köpeğe 

bakmadan geçip gldlyorlar. Bence. 
erkAğlıı Yilcudu kuvvetli olmalı ve 
kalbi, her tabıt insanınki kadar yu
muşak. 

Acele Verilmiş Bir 
Hüküm 

F AZiL AHMET Aykaç, son yazı

sında bnn muharrlrlerden bahse
derken şöyle bir ifade kullanıyor: 

''BugUnkU gazete ve fikir alanımı
zın belli başlı binicilerinden V. Ne
dim, (Vfl. - Nu) gibi feyizli, bereket
li istlda'.Iarı ... .'' 

V. NEDİM'I bilmem ama, (V! -
NQ) gibi gayet ihtiyatlı ve işini bi
lir bir arkadaş fçin, ''blntrl" tabiri
ni kullnnmak pek yerinde değildir. 
(VA. - Nfı) tehllkell ynrışlrra gir
mekle beraber, bunu, blr arabada 
yapmağı tercth eder ... 

Yalnız bir kere, bUtiln Umit ve şe
caa.tıuı toplayarak kendi başına at 
cıl\rmr\k fstemt~ti. O Vflltlt dfl. mey

dan mı dardı; seçtiği kUheyl!n mı 

çok azılı c:ıktı. bllemeylz. Yarış ne
ticesiz kaldı. 

Sanırım kJ "töbe !0 demiştir. 

İhtiyatı elden bırakmıyacaktır. 
FAZIL AHMET, ayni yazının bir 

başka yerinde de yanılm1ş: Nun1 ııah 

Ataç için: "Genç neslin, olgun tu k ça
ğına yaklaşan bir mUnekkiti" di
yor. 

Yanhştır. Biz dahi kendlstne mn
nettik deriz ama, sırf ağzımız alıştı
ğı için ... Halbuki Fazıl Ahmet, yap
tığı tahlil netlcca:lnde, bunu, bir hü
kQm olarnk ileri sUrüyor .•• 

Kıymetli "münekkltlmiz" N•ır"l

lah Aat~·m ise, kendisi hakkında 

aöyledfğı şudur: 

- Ben milnekklt değilim. Benim 
adım milnekkıd'e çıkmış. Ben <'SF.C

ler yazan bir muharrlrim. Ve bizim 
gibi muharrirlerin de~eri sonracian 
anlaşılır. Ancak, güzel yazmn.k ş:ır
tlle ... 

Şöhret Cenderesi 
i çinde •. 

ŞU AŞACIDA ynzacn.klarrmt dik· 
katle okuyacak olursanız. içinizde 
"film yıldızı" olmak tsteyAnlar var
sa, hemP.n vazgec:er, evine dl\no.r, o
cağının ba~rna oturur, Allah ne ver
diyse, oUkredcr, keyfino bakar .•.• 

lIOLtVUTTA Fransln Bordo hdmil 
bir sinema aktrisi şöhret knznnmn~n. 
başladıf,ı ımada. bu gibi şöhretlerin 
devamlı surette rcklilmlarını yapan 
bir neşriyat mUessescsine ba~l anır 

ve artrk, dünya yUzUnde "kend1sln
dcn bahsedilmesi" işini onlara bıra
kır. 

Fakat ~ ra dıl.n hl r Reme J?P~Ar a-eç
mez bu dlfher Hollvut yıMızr mnh
kemt?ye müracaat ederek iki gözll iki 
teşme şöyle dert yanıyor: 

- tllahJAh bu reklA.m acentesln-

den! .. Bütün hürriyetimi satın aldr. 
Bütün saadetlınt mahvediyor. Bir 
yertle yalrnmı bırakmak, rahat ya
eatmak istemiyorlar. LAnet olsun 
yapacaklıırı rekHl.ma ... Ne yazık kt, 
onlara btr mukavele lle bağlıyım. 

Fakat mukavele, beni çileden ·zıka
racak bir mahiyet almıştır. Feshin! 
dilerim. 

BAKALIM bu reklA.m acPntesl ne 
naneler yiyormuş? .. Evvelt: muka
vele, tefı:ıir edile edile şöyle blr şe
kil almış: 

1) Bayan Aktris; bizim tayin edo· 
ceğimlz kimselerle görUşecek. 

2) Bizim tayin edeceğimiz kitap
ları okuyacak. 

3) Elblsolerinln blçimtnf, rengini 
blz seçeceğiz. 

4) Saçının tuvaletini biz tayin e. 
deceğiz. 

6) Makyaj mı kozn. 
6) Ne pudra, ne ruj kullanacafınt 

sec;:mek hakkı bizim elimizdedir. 
7) Klrplklerlne ne gibi rlmol sll

receğlui tesbit etmek salAhlyetı btz. 
dedir. 

8) Kaşlarının lcenarrnı uzatmak ı. 
çln kullanacağı kurşun kaleminin 
dabl clnslnl biz o.ymrız ... 

VAY. VAY. VAY! .. nu na cPnı1e
re yarabbi! .. Bereket venin mahke· 
me, kcndlslnl bu işkenceden kurtnr· 
mış. Mııkavele !r.oshed1lml$ '\'O Holl
vuttu film yıldızı, dünyaya ytmlden 
doğmuş gibi sevtncle mahkeme sa.
lonnnd:ın c:rkmT$ ... 

Şimdi: "Oh, ha lttk! benllltmf! ka· 
vu)tum" diyormuf. 

Fakat korkarız ki, bu defa, Holl• 
' udun istediği ve bugünl{U dUnyanın 

Tabıtit Lahdi 

nile yazılmış kitabede lAhdin içindeki 
adamın iaml yazılı olmamakla bera
ber JAhdin kapağını açacak olan in
san için beddua edilmektedir. Buna 
ayrıca: "Bu kapağı açacak insanın 

oğlu olmıyacaktır., yazılıdır. 

Tahnitin, mJlil.ttan evvel altıncı ~ 
rm son senesine doğru yaşadığı ihti
mal dahilinde görülüyor. Şimdi cam 
mahf a.z& içinde duran ceset, asırlarca 
bu tagm içinde uyumuş ve ruhu bir 
tilrIU onu bulamamış. Kim biljr belki 
F'enlke liıanmda yazılmış beddua, ru
hu hiddetlendirmiştir. Fakat 18..hdi çı
karan merhum Hamdi Bey, ne beddu
a.ya, ne de uğursuzluğa ehemmiyet 
vermemiş, kapağı açıp, Tabniti orta
ya çıkarmıştı. 

Tabnit !Ahdinin yanında ayni üslup
ta diğer bir lahit vardır. Bunun da 
Tabnitin karısı olduğu sanılıyor. Yal
nız bu lahitte tahnit edilmiş ceset ye
rine kemikler çıkmıştır. 

Bana arkadaşlık eden foto Ali, Tah
nitin karısının yalnız kemikleri bulu
nuşunu onun namına bir talih eseri 
kaydetti ve sebebini izah etti: 

- Kib bilir, dedi. Tabnitin karısı 
ne kadar gllzeldi. Mevzun bir vücut
tu, kabarık göğsü, ince beli ve kıpkı
zıl dudakları vardı. Böyle bir kachıım 
- ~a.bnitj ;şaret ederek - şunµn gi- . 

(Sonu: 10 uncıı sayıfaita) 

anladığı manada bir "film yıldızı .. 
olmaktan çıkacaktır. 

Eski Bir Şiirin Yeni Tarzı 
"ULUS" gazetesinin "Yankılar" 

sUtununu yazan meslektaşın adını 

pek merak ederim. İmzası "T. l." 
dlr. Geçenlerde ''Balkan Antantı" 
toplantıları mUnasebetlyle tstanbula 
da gelmiş olduğu, yazılarından anla· 
şılıyor. Fakat ne yazık kl kendisini 
göromodlk. 

ARKADAŞIMIZ "T. 1." nin dünkli 
"Ulus" da gördUğUmUz blr fıkrasr, 

geçonlcrde ölen meşhur Rus mugan
ntsi Şalyaptn'e dairdir. "T. t. ". bu 
münasebetle, baki merhumun meş
hur mısrarm zarif bir eda lle nakle
derek: 
''Baki knlan bn kubbe de bir hoş 

sada imiş" 
Deme}ttedtr. 
Hakikaten, baktnln şu mısrar, 

"şarkı söylemekle iştihar etmiş'' bir 
adamın ardından sôylflneC'ek ne uy
gun bir mersiyedir! Fakat bu mer· 
styenln şimdi bir hakikat tarafı da 
var. Şair Bak? "Bu kubbede bir hoş 
sada imiş" dediği zaman, biraz da 
fanfyete, geçiciliğe, ortada bir altls
ten başka bir şey kalmadığına tşa
tet edt)·ordu. 

Halbuki bu~ün, mUteveffa RuB 
mugannlsl Şalyaptnin sesini tesblt e
den dizilerle gramofon plfığı var. 

Bu ltlba.rla: 
Baki, kalan bu kubbede bir hoş sa.da 

hnJş. 

Yerine, bfraı acemiçe de olsa, ha
kikati tefstr eden bir manada şöyle 
Mr mhırR tek.,rllyebtHrtz: 
Baki kala n p lfua.da bi~ok plAk 

tm1ş. 

Hikmet Miinir 



Oayrl federeler arasındaki maçlarda 

Şişli Arnavutköyü 
Pe a da Galata sporu 

yendiler 
Dim Taksim stadmda gayri !edereler 

arasında müsabakalara devam edildi. llk 

olarak Şi5li, Arnavutköy B takımları 

arasında yapılan maçı 5-1 Şişli kazandı. 
Bundan snnra geçen hafta biten stad 

yom !iki birincisi olan Şişli ile, ikinci 
gelen Arnavutköye merasimle kazandık 

!arı kupalar ver:lldi. 
Bundan sonra iki takım arasında. ıstad 

kupaıır UçUncUlUğü için bir karşılaşma 
.)';'ipıldt. Adnan Akının idare ettiği oyu
na takımlar şu şeklide çıktılar: 

:}iŞLi: 

Armeııak - l\lartayan, Albcr - Agop, 
~ukTü, Arşc\iı· • Heraç, Savaş, Nubar, 
lfikrop, Dlran. 

ARN A VUTKOY: 

Ankarada 
Dün y 8 pılan atletizm 

müsabakaları 
Ankara, 17 (A.A.) - Atletizm teş

vik müsabakalarına bugün şehir stad
yomunda devam edildi. 

Telrnik neticeleri: 
100 metre (Gençler) birinci Hakkı 

(Güneş 25 6-1 ikinci. Halil (A. Gü. 3. 
10-2, üçüncü lsmaill' Güneş 310: 

200 metre Gençler. 
Gü. Birinci Hasan A. G. 25-610. 1 -

kinci Oğuz M. G. 26· 
Ankaraclald mn~r ıla kaza. nan Fi~t Viyana talcınu 

s ecml • Jsta\TO Mihal - Papida., Ka
muran, ~ado • Ancstl, Gogo, Peno, Ko· 
c;o, Scrafim. 

Vıcık vıcık çamurlu sahada oynanan 
oyuna Şişlinin hUcumile başlandı. 5 in
ci dakikada kalecinin elinden kaçırdığı 
topu yakalayan Nubar Şişlinin ilk goiU
nü yaptı. Oyun bundan sonra milsavi bir 
şekil aldı ve birinci devre 1-0 Şişli lehi-

1000 metre Büyükler birinci Galip, 
(D. ç. 54, ikinci Adnan) A. Ç. 2, 59. 
üçüncü Orhan H. 3.10-17. 

100 metre Gençler: 

Birinci Baba (GU. 13,6 ikinci Sami) 
Gü. 136-10, üçüncU Nihat D.Ç. 13.8-10 

5000 m. metre mukavemet: 

Först Viyana 

ne bitti. ikinci devrede daha caıalı oyna 
yan Arnavutköy 15 inci dakikada Sera
fim vasıtasile berabere golünü att:I. 
Bundan sonra açılan Şişli üstilste Uç gol 
yaparak maçı 4-1 kazandı. 

GünUn ikinci mühim karşılafması Pe
ra ile Galataspor arasında idi. Stad ku

pası final için oynanan bu maçı Şazi Tez 
cm idare etti Takımlar şu kadrolarla 

glktılar: 

PJn!,\: 

Kiso • VJa'.'itnrdi Wrist-0 • Çiçoviç, Ange. 
lidis, Çııçll} • Flllpa, Meslnezi, Etyen, 
Bamblno, '.I'alea. 

GAL.\TASPOR: 
Dona:, • lhsan, Bifat • l'ano'\-iç, Bobi. 

l'ask:ı l . ~liuo, Jstefanldls, Atolldi5, 1'i

ko, retrlki. 
Oyun ba~layalı birkaç dakika olmuş

tu ki G;ılataspor ~ağiçl bir tekme yiye
rek Yamlandr. 17 inci dakikada bir Pe
ralt .oyuncu ile çarpışan kalecileri de 1 

sRlrn.tlan<lıktan sonra 9 kişi kalan Gala
taspor her iki devrede iki gol yiyerek 
4-0 mağlup oldu. Maçtan sonra Peraya 
k:ızaııdığı kupa stııd mtidUrli tarafından 
verildi. 

Yürüyüş 
Hslkevi birioeillA'i 

atdı 
Duı1 Beyoglu Halkcvi tarafından ba 

yüı Uyu, nıü,abakası tertip edilmiştir. 
Bu mlisabıı kayıı. 25 atlet iştirak et

mi.il lr. Yü rll:ilı1 sa hası Taksim - Şişli -

:\lasiak karakolu - Şi~li t ramva.y depo

:;ud ur. 

25 kilometrelik bu müsabakada lbra
hını <Beyoğlu H:ılkoviııdcn) 1,57 saatte 
birinci, :\ ftm;,pordan Reno ikinci ve Bey 
(•i?lu 8f'l'-'lnlan .fak üc:ünC'Ü olmuşlardır. 

Tn_ı.ım i~ibarile Beyo~ltı Halke\'i lıi

rincı. Akm::ıpôr ikinci ve Kurtuluş üçün 
cü olmuşlardır. 

.Birinci Mustafa m. G. 17,36, ikinci 
Selim D. Ç. 17,33, üçüncü Ali M. G. 
17. 

Ankaradaki maçı da 5 - O Kazandı 
Misafir takım bugün Gençlerbirliğl .. Ankaragücü 

kanşığı ile çarpışacak 
80 metre kızlar arasında birinci Me

liha (B. T. O. 12,6-10 ikinci Mebrure 
B. T. O. 12 8-10 üçüncü B. T. Q. Paki
ze. B. T. O. 13,5-10. 

Ankara 17 - Cumartesi günü lstan- \ ~ısında alacağı netice hakikaten tribiln 
bul muhtelitini 3-1 mağlüp eden First leri dolduran 25 bine yakm seyirci tara 
Viyana takımı bugün Ankara şehir sta- fından merakla bekleniyordu. 
dında 25 bine yakın bir seyirci kalaba- Saat 16 da, evvela Viyanalı futbolcu-

Sırıkla irtifa: Birinci Mehmet G. 
3,10 ikinci Selçuk H. 1. Y. 2,95. 

M. El topu atma {kızlar). 

Birinci: Meliha (B. T. 0.) 43,13, i
kinci Nevbahar B. T. 0., 42,37. üçün~· 

cü Fahamet B. T. o. 3,39. 
Uzun atlama: 
Birinci Semih Ltfi G. B. 3,87 
İkinci Faik (G.) 5,63. 

lığı önünde Ankara karı§ığı ile çarpıştı. 
Bundan bir müddet şehrimize gelen 

Romenleri büyük bir sayı farkile yenen 
rnuhtelitin, bugünkü kuvvetli rakibi kar 

Üçüncü Feyyaz (Harbiye) 5,58. 
Uzun atlama küçükler: 
Birinci: Hayri (D. Ç.) 5,09. 
lkinci Hayri (D. Ç.) 4,82. 
{'çüncü Nihat (D. Ç) 4,72. 

Beşiktaş klübündeki güreşler 

Dlinl<li ak5amld gürcşlero İ!1ti rak l"dcn pchlh'ıı.nlar 

B:-şikta~ l! .. .ikevi Spor şubesi tam- Mu~tarn. ilçüncü Lutfi. 
fmdan tcrtlp edilen güreşlere dün ge- 82 kilo: Birinci Şevki. 
cc Beşiktaş jimnastik klübünde de - Ağrr: Saımmnlu Ahmet. 
vam edilmiş, su neticeler alınmıştır. Serbest gUrcşler: 

Greko ~ Romen: 
5(i Kilo: Firinci Faruk, ikinci Ab

-56 kilo: Birinci Hakkı, ikinci Ka -

dullah. 
61 Kilo: Fiırnlı cuma akşamına bı

,. ~ı k1 1 • lı. 

lii) k ı :CJ: Birinci Şevket, ikinci Mah
ıııııt. ii iin,..H Tbrcı'ıi:ı. 

ikinci 

mıran. 

61 kilo: Hirinc.i Süleyman, İkinci 

~alih. 

66 kilo: Birinci Hüseyin İki !sınai!. 

72 kilo: Birinci Hüseyin Genç. 

79 kilo: Mardiros. 

~ ... :;;)lol.-,.,.,,;;;;,, 

lar, sahaya çıktılar. Ve halkı Nazi usu
lile selamlayan Viyanalr misafirler çok 
alkışlandılar. 

Mutat merasimden sonra takımlar 

knrşılxkh sıralandıkları zaman Ankara 
muhtelitini şu kadro ile görüyoruz: 

Fuad • Saffet, lhı;ıan • Ke~n. Cihad, 
Ce:ii.J - Mücahit, Hasan, Rtza, izzet, Mus
tafa. 

Buna mukabil Viyana takımı da şu 

şekilde idi: 
Ha\'llrck • Kaller, Şma'\·ıs • London, 

Hofm:ın, l\fahu • Molzcr, Arlmnn, Flşer, 
llarlll, Uadner. 

Hakem Izmirli bay Salın Seymenin 
idaresi altında başlayan oyun şiddetle 

~emekte olnn rüzgara karşı koymaya 
mecbur kalmalarına rağmen top Viya
nalıların ayaklarında ve biran içinde ka
IPmb: önlerinde göründü-

.Merkez muhacim solic:e geçirdiği to
pu soliçin ani bir şütü ile Ankara ağla.. 
rına takıldı. Bu suretle 10-12 saniye ka
d..lr çok kısa bir zaman ?.arfmda ve bü-

~ ük bir maharetle yapılmıştı. Derhal 
Viyanaııın hakimiyetine geçen oyunnun 
kalemiz için oldukça tehlikeli olacağı 

aşikar idi. 

tik akımmız soldan oldu. Ankaranm 
yaptt"ı bu çok sıkı inisi Viyana müdafa... 
ası biiyiik bir zorluklıı ve ancak kornere 

durdurabildi. Fnkn.t atılan korner bir 
netice vcnnedi. 

Viyanahlar kabul ettirdikleri oyun 
sistemterllc kı:tlcmi:ı:i adam ak111t tRzyj. 

ke hı:tı;ladılar. Bun::ı mukabil do Ankara 
müd:ı.fna~t mu\'affakiyotsiz ve bozuk bir 

oyunla bocala~·arak topu uzakla.<:tırmak 
ta mü:;kiilat ÇPkiyorlar. 

Kalemize, birbiri arkasına akm yap
maktan hali kalmayan Viyana taknnı, 

ikinci goltinil H üncü dakikada sağiçlori 
vasıtaf'ilf.l yapmaya muyaffak oldu. O. 
vun bu !1uretle daha ziyade ViyanaWa.. 
rrn haskı~ı altında v~ büyük bir süratle 
d(;>,·am rdiyorrlu. 

Birbiri :ırkasın:.ı yediği iki golden son
ra biraz kımdinl toparlar gibi görlinen 
k:ıleci Fımdın yaptığı birkaç güzel mü-
d1haln gollc•nn ziyad>'leşmesine 

oldu. 
mani 

IKL~Ol DEVRE 
ikinci devrede Ankara takDl'lnıda ufak 

bir iki tadilat yapılmı~tı. 

Sol mildafa:ıya S:ı.brl. -;a"ğ muavin re-
rine de Nihad getirilmişti. 

Bu devrede Ankar.~ılar Viyanalıla-

nn oyun tarzlanru kabul ettiklerinden 
ve şiddetini artıran rllzgarın da aleyh
lerinde olma;ıı Viyanaldartu işini kola:r-

laştmyor buna mukabil de müdafilerin 
yükünü bir kat daha ziyadeleştiriyordu. 

Ankaranm devam etmekte olan hu 

bozuk oyunu karşısmda çok iyi istifade 

etmesini bilen VJyana takunınm ı-ütör 

ve fırsatçı !!oliçin ınkı bir vuruşile 7 inci 
dakikada takımına yeni bir gol daha ka

zandırdı. 

9 uncu dakikada : Viyanalı muhacim
ler yine Ankara kalesi önlerinde .. Mer
kez muhacim ~le uzaktan çektiği ~üt, 

k~leci Fuadın ofsayd düdüğü çaldığına 

zahip olarak durması neticesinde top 
kolayltltln dördilncll defa ağlara tak1l

d1. 

Dördiincti golti de bu suretle yiyen 
Ankaralıların esasen yüksek bir oyun 
çtkaran Viyana takımmm karşısında, 

kuvvei mane\1yesi sarsılmtş ola~ bo
calamaya başladı. 

13 in-:i dakikada solaçık bariz bir of
t'ayd vaziyetinde aldığı pasla taknnmın 
beşinci golUnll sıkı bir köşe vuruşu ile 
yaptı. 

Büyük bir enerji ile yeniden talihini 
denemeğe kalkan lakroımnz misline en .. 

der tesadilf edilen çok gUzel bir gol fır
satı daha kaçırdı. 

K. Mustafa kendisine atılan bir pası 
kovnla;-.·:ırnk, kar§ısma çıkan müdafii de 

atlatlıkl!n sonra Viyana kalesine doğdu 
süztildti. Kaleci muhakkak olan bu gole 
mani olmak için yerinden fırladı. Faknt 

kıiçük Mustafa bunu da mal:aretle ge
çerek boş kalan kaleye yaptığı vakitsiz 

ve isabetsiz bir vuru§la takımının yega
ne şeref sayısını kaçrrmış oldu. 

Bir mıiddcl sonra Izzet ve tekrar 
11iustafa birer fırsat daha kaçırdılar. o~ 
yunun ::;on dakikaları netice üzerinde 

değ1şiklik yapacak bir hal almadan geç
ti ve neticede tnknnımız 5-0 mağlıl ol

du. 

Viyanalı futbolcular, yann, Ankara.. 
gücü • Gençlerbirliğl ınuhteJiti ile bir 
maç yapmayı kabul etmişlerdir. Bu maç 

saat 14,30 da Ankaragilcü sahasında ya

pılac:ı.ktır. 

HVRlJNa abone olu
nuz ve edininiz 

Beyn~hr Jfa1kc'f'inin tertip cttijti yllrii~·ii5 milı;;:ı.ba'f<umn gtrenler ve mUsıı brl. lnr Tıık~imflen g<'~crken 

30 uncu dakikada muhtelitin, Viyana 
lmlesiııi sık sık ziyarete başladığı sıra
larda kalecinin bloke edemiyerek elin
den kaçırdığı toplara çok bati bir suret 
te hareket eden muhacimlerimiz yeti
şemediklerinden istifade edemediler. 
Bu şerait altında devam etmekte olan 
maçın ilk kısmı bu suretle 2-0 Vb·anatı
ların lehine nettcelendf. 
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imla ft lllUla Wlllitı ile anlattı. vq geçiyor; keDdl8tndt artık hiç bit nyorlar. ~ dalpJann ....... ben hndimi at- D a a dl 

- ..,. ...... ı.ı.. ttelı miyim ben anu ulmamlftlr; belki de .....,. o _... mecbur blacafnn. dlywü ,_m. 1( c n yen 
--- "· kadar hiçbir anmu yokta atea.. J'a- H d l t • ..,... ba il 'D ............. - ay u çe esı nyor" •lhyordu. Jôat. ~ p.n Yedek •u y okulu e ~-..- A .... debfltle 1-ktl: kat •JDi amaada. &)'te bl8ııSIJOf )d, tekrar ensinlere 19hmt ca.Mit ~yok teamnıan Perid1111 Kıbein Ubmlfil aı. 

-Ne ..... ~ IÖJ'lflJOnUD ÖJ· bu Jaftf JJden Ye reaJada laa,at ~ - Mfl06 WJıfUM ..,._ _ Jmutt tm41e dibi ... t J8 ~ta Jıa\IWD .. 
1-1 lalt lllr..,.. yok.. Mah- WJ&- de klçQk tderraatm mltemadit • inin o ~----"·b"'··u·n Pı-..t .. ~~•--'-t- Dlb- ri mllaalt olmaama -.ı.-ea Dd lıla lllıllr' Al biti ı beki f yatıyor. Şimdi de, asıl çete rea r>e- '7QUC '" 5VW ,~..... ·-.-
ne ettırdtm ıBenf, ~nırn dllştındtlkleri- & """'· nm yen ve enm yen Janaa: aeyircf tinllnde kartd•f!"llhr " aeu.. 
rim değru mu, değil mi anlamak içln. Mdf!M'ler çrkmur kendisine endJ§e flndedirler. _ i!"A--- ... - •-1. ·-'--ordu. _.

8 
._

1 
Yede' tabe'/ oblu _ ... _,__ 

.. .ıı: B ı h dd tlDia Meyer i"raakkeııbeq adını tqıyan _,_ - ,. __ r-·-·r __... •-.Bir§eyin yok; yalnız, hastalığın şu: vcrmekt-r. un ar, a ıza ye. adam bili anmnaktadlr. Fakat, illhlu cıem CUIDI .-,.lardı. mlıftlr. 
btraz halsiz dllftılı)sUn; çok çalqr • nı bıf1ey ifade etmediği için onJan r-. •• çn-Lü, 

0 
o··Larıe llt.._. .. ı.. -- aa ol- Ovun ""'k temiz ve heyeeall .......__. Ametilran :iabıtasmm malumatına go- w,. ıı .-z- UU" - " - ,._ ......... yarıun çUnkü, )'amlln, çok çalıfıyor- silrmez çtlnkü o. Sonra, hiç blrbirlllJn ...___._ u, •-. ,._._.._ ..,. -.--...,_ Te-

re bu adam elan Franaadadır. - -· - .... ~ -· .. -AD .•• artık koea bir çocuksun, sentn- aym olmadıkları için bunlara ali§&- 11!"--»-ıa ı.;•bir - ...a....a..- ,,. hata dek aUlıay o-·-- ----..... ..... • 
Onun için Fransa Polisi, memleketin ...,_u ~ -ı •--ı-., "'--· --le açık açık konuşabilirim. maz da. .._ _... d L..-ının re•-' .. : 1...:.t

1 
'-!'-'-n babe. onu Joalarmda w- -•.ı __ ..._,_,,. ~ 

altmı lsttlne .. wıe~ bu uılı baydu u au ..__ Ull -ı-· -- _,,_ ·--...... ,,_ •'Bak, hialeriııl bir ~eee)'e kadar Çoeuk, içiDki bu endifellin, bu .. __ ,u -ta-... MDdml bpılJıııber ----. 
araştırmakla me11uldUr. _. -r•• .l'....---anlıyorum ben senin. Babalık ciddi • korkunun hep ayni ve canaıkıcı teYle _ 'D.-J- ı-'""u 1aıım. leni tanrı dl· 1:1 ... --A•mer - .. -..... Mtl•rmll 

Çalman tenetba bir bmı ele geçiril -- .... _... --...., _,,_ 
timi bir taraf• bırakıp kendimi aenin )eni ve belı:Jenmedfk ,ey arumdakl -·himaye edecek. Ben senin kocan dCSa- --•·-lan oı .... .aw halde Yeıılek 

ınlştir. Bir kwnmm da, bugün yann ya- .. _ ......- ....... .. 
yerine koyuyorum ve senlen bazı şey. ıldlikten ileti gelciılinl aı\Jaymca o kalaııacağmdan emin bulunduktan çete meden ~lmlyeceilm. Umtdbü kesme laları t.efyl eUDltler Ye Ye4ek RMrli 
ler hakkında, iki arkadaş gibi konuş- eski ayna korkusuna kapılıyor: öyle -'-·. Jllr -. telrrlr mesat o1*abııı •A- ........ .,_ .. _ •-ene ~inerka Rto-...L 

rt181nln yanında oldufu, yahut da yok- ı-·- •-· - .... ,,_ "' --.-mak iatiyorwn ... 80,Ulr bir çocuksun bir ayna ki, bu aynaya bakınca &öre- dl-'cla. dl -retiM candan ve "'tea -a.-ı ..._ 
ecllldlğl tahmin edilmektedir. ı-· .... -ı. -.-~ - artık; kabul etınelialn ki Klara cefim aandıfl ıeyden bambqka blr ~ ve bQ)'ilk bir aev,S .u. t.tt)'l 

anne senin awa delilse bile, Uvey ıey görecektir... o y ANG iıe, u.ıua w ~Un bir denb 
aaneleria en iyialdir, yahut ana bir Babuı dalına !alanca kitinin kea- ERGANİ l8T1KBA.Zt '*'81u.,...._ ..,. 1f ..... ld 
arkadn§tır ... Sonra, bılbwa benim dlsınt bankaya gelip aradıitnı ve yar- IKAAMIYELERI ÇEK1LDt aduma •f Yt .au. .,- b11•rttı. Jt.t. 
karım ... Halbuki Mnin ona karşı ha - dım fıtediftnl anlatır. Basan, bqmı lkraml1•ll )1lzde b .. faizli UH e dolru 1• .. I• ...... &.tnie av-
Ntetfn... salhyarak, falancanın, fillncamn ken- Ergani lıUkraınun A.. B. C. terUpt.. taaa ııllnce ft h• ..,.,. ,..ıı fbnen 

Qy3rıY babuının IÖIÜnil kesti, dfslnden btr yardım lıtediklerini aöy. rlne alt beı,lncl amorti ve onuncu lk- Jetle doN .,. betelllltlt ....,_.. ,.,.._ 
biraa kUltah, aabrraıa vı sert bir aes- Ier. ramı1e ke,ı4eel A.nkarada Cumhart- U1da. eYin ...,_ .,.aı idi. •I'• 
16: - ~-..... ~, ....................... •o- ~ ...... ,. .......... ~ -. ıu.~. mf>a, detti, btbeet- me!arına fnsanm nanamıyaca}ı -gelt- ter Jıuıurtyle 1aJ:!ılmtştır. cevap veren yoktu. YaprD1J11öıJerl ile, 
ilı,wtint 1NAdan ... Aıılıyorum heJtSi - yor. 30.000 lfrahıt bü;yUk ikramiye köyUn içerisine dofnı ıfderken adalılar-
m ... (biraz durdu, sonra tekrar) belki Bunları B<>ylerken "acıklı vaziyet,, 60265 numaraya, 16.000 lltalık ikin- dan birili kendflinl tanıyatü~ 
aldulJ')nunua.. :Belki ben hakikaten Jıelimelerinf de Jruvv~f t<:Sytnyor. et ikramiye 97474 numara1a liabet - Yuıı aen misiııl. m. Mai. • aa
defttım... ..Acıklı vaziyet,,: bu kelimeletfn ke- etm1tt1r. 3000 liralık lkraml7eler m._hri 1Wmb aWadt iNii~ 

Pl111a'.am içinde •ld ve mttphem bir derlt btr ma.Mtı var, hele btlbalimlm H057, 93C76 ve 189HO numaralara, Zavallı annen Mnin için o bdar attad& MI.,,..,..,, Ha'8t sakin saktıt geçi • atandan çıkınca daha torkunç olu. 909 liralık lkramtteter d• IHH, t1ıu ,..a.rm. lferWade Mluldu ve 
yor, giinlcr basıt bir eekilde blrbittnl yor; çünkU batka yerlerde d~ duyulan Ua68. Ut71 n 111067 numaralara lldl. .......... -t olap da .... ,er. 
takip ediJQI', - hep ayni 19kllde. Ço- ve okunan 19ylerln, kıamen, c1of!ıı ol- çıkmııtrr. • .._ ~J .. 
eaiUn da flalePt ~. bunda da dulunu göltertyor. Y-.ı 
lltı l'fllaeak bir llY yok: Ollıüeri ev- Maell, bHalarmııa eakl bir mektep ~lyor: BallWlblar ptyuumda hile - Ya nflenlml. 
de &ılttYor, mtttqt6 ~lyor; yeni ukadap vardı. ''Acıth vui19te,, <IU.. tan var; ~ yapdıJor... - O ela iMi .... ,..... ., ... bu-
,.u f'Jler öirenıJOI'; öyle 18Yler Jri w. ım. etti ve kaçtı. Guete ya.a. Bunlar bep onlardan uaak te,W". raclu Pf"' Mı y........., 1ı1r lpft 
•&an IHt glA en.ı Gjrtme Jlaynt yor: Dokuma •naytl iftttm grev aoum MJann Andrwy eaddeal...S. cmu .......... ttL ................ 
ederdi ama §imdi artık onun için bun- yapDUf)ar. Klara aıınenln btr a.ldıabı kller JQln Dl ....._l,.U var! minlllftaı ne,.,_. •~1•1111 y_,, 
llnn pek u Dil' muıAlı var. var, şiklyet edip daru)'Or: vui;retıerl Baıumla beraber, Andrwy cadde- ~ 1"' tisi.,... Jaa11w 1111; ••• 

Babllan bütün aile için oalJll)'Or sıklfıkm11. bu aene yulrja CJkaıaaclıJr. ılnde de. ~ en ufak btdtleJe' ~ .... "'-ftl. ...._ ... &lllM. Wt 
fi Jatr10r. Klan. aw,. mtwfir pli- tan başka ucua bir eve bile tqmm8yk ~ 11• ms.lt ru1 .. 11e hı.ttlfl. ...- ,n.I ...... O.. , ..... pu. 
)Ol', llendiıi miotirliie gidiyor, ti • mecburlarmıı. JWdu. ~ DltnlW Ilı ıld ..... ..._. 
"nttoya ıfdiyor, çok 11Jt giyiniyor, tı'akat, babalarmm boyuna b&Met- V.-,.U Oldutu llltl kabul edll'M .._ .... .._ 
lll1ıe'1rını MViyor, blltUn aileyi, bl1 - tlif bu aıkmtrlı vaziyetlere beW idi ft 1neı.a171 fena tarafmclaa ,ar.· IOllra. lgtal ..-..: 
illa '-ntlatmı aetl'tyor. Ataba her ki, sade başkaları dlltmll.ltü: 1-tka- _,.. caillU'U, artık biç biri OJ&'IY- - haaneı 118?. MahJa a..tu.: 

&dP bpmm öntmde duruyor, lan ına. ediyor, kaçıyor, aç kalJYO!'- la llalt O. IMllU1 olmıyor, - veya. - Ben uıalcllrc!a, bltka &ıı tennette 
11919ftllr, Xfan. anneyi alıp i3letini lar, yazhfa gitmekten v~yorJar.. but öyle görünüyor. O, tek Mpna, lll6k bir u...,nt bıra1ctnn. Orada benim 
a&mefe ,Ottirilyor. Yalını, beJtl bu fena vaztyetıeıdendl, kendi hayatı ic;inde yaşayıp gidiyor. lçia aııa,..a bit Mllek ftl'. Beliti dt flmi. 
il~. •bahar pllyor, 0 da !Mabe1an da, uzun uzun dUtUndUIU Hiç konuımıyor. Kimse de neye ko- difti JreMrelı ._.bire ola bir •. Btl-

.,..., RMl911er o kadar buft kt, halde Jctnçaam ytrtne fki aUı bir a· nuşmıyor demlyor. Yalnız bazaıı Pau- tün nblıiD ..,.ıar-. fllaa senetiad 
lllhlıt 1llt ........_ 1onfa Sftblıegy'. raba alamadı; yılbafmda IOfraya her la hayret ediyor ve korkuyor: ne ta- bdaa .,. erkek ~ileri Uitalt oraya 
le bir kötk tutup yamp ridl1örlar, .wnlct Fratunz prabr ~ bu ıe- haf 3ey ! Pitişik odada, kendisinden ıJdecettm. Soueyi ...Sa.._lf•· ffiz. 
-.ı.ıın Pl'7or GMtein'cle bb' ay ka.- fv Macar IU'ÜI koydurdu: btr eey bir lrapr ve bir perde ile ayrı olan yer. ~n oı.. ~ orlıda ha

.,._ NUaa,.t yu c19 pçi;oı- ve iftAi aJacaklan anwı, hemen ıttru edl • de, yabancı biri yaşıyor, halbutt bir yat olacak ve pclc yakın bir Rman4a 
0 

dl 
J.IDe plclüı:. Yontu ama. alnaaeat ne,. ytne almı- müddet nwHne kadat yabaneı blrJ bUieı ......., tot- -'tlll«le doJa-

Bu ı,t. p.. pUik. mütetmdiyen JQl"du. dP-ğildi bu. Birdenbire öyle olmuttu. cak ı .. 
-.mlgp dojru gideıa PAıuıı ikiye &nnı, hastalarından pJdyet etme- ötekiler de o kadar çabuk dellt-

edllmiflerdlr. 

o 

Bt al k let •eırl 
yarışları 

latanbul blaildet' bhinciaini taJtn ... 

oek olan Mri •D••>t.ıum dö~JHllll 
dUn 40 kilometre mesafede cc ı; 

köy • Ktfeltk6y • Mectdl1ek8)' ...._.. 
Ylpddı M ftetlc!ede; hJ~ a. 
r&lambo bir aaat 14 dttlWida lılltll( 

Feneryıhnnduı Tat'kal tlılıMd ........ 

AJlbNdôl ~ .. ftUl --
dealzliii yUzntıden hakem heretf ~ 
rlle lMP• bir _. ~. 

o 

Husual mO&abakala 
IWJI kllıe ~ dla T..._ 

ve Kac1Jk6Y .....,... laaaul • ......., 
1ra1er ,_..........,. Tablll rtadalM O... 
ıatwray Aıadoba anlllld6 J'&pMa .a. 
1abakayı 1-0 G&latuuay kazandı • ...._ 
nerbahço etadnıda Günet AnadolWU.. 
arumda ~ilk m9I bl1'* bir 8lrp 
rble Detıoeı..._ " 8-f A.Mdolulillu' 

kı•••ft,lr. o .... ~ 1 °'91 -
dan mahııınıdu. Fener atadmdaki UdDol 
maç da Fenerbllhce Manbulaporu M 

~···· o 

Vole1bol maelar 
Galatasaray ldUblindeld vol;71>o1 tar

nuvuı maçlarına dlln de devam edlWL 
Bu mUaabakalarda alınan neticeler tua
lard'rr: 

ÇengelklJy • !\'lnat mektebi 8-18, 1-ıs 
Toptapı • Vefa 13-tS, S.15. 
Dawc!pqa. Bakırk&y o.us, 3-15. 

Galataeatay • AMclol11Mm' a.ıa, a.11 
lllll!yor ve hilllledilir bir hale getiri • ye batledı: Parayı IOl'tUla "91 iyot _ ml3Jerdi .ki 1 Klara anneye bakıp ealri H ER cün ibti,_ bllba imalı kollan 

,... itte yine yılba§ına ,eldik, Ifte iana)f. kU.ill de enelce u.tlit edilen J{lara'yı bulmanın imklm yok. Za;rıf- ara--. •karak titrek •ilt: Basketbol ma~ları 
,_ mettep1er açılıyor, i§te yine yor. iicı-eti iadtrmeeini iltlY'tJl'JHI. Kaeta- ladı ve eakısinden daha mwı boylu - ao... 1ıı1a y_, ~ye kadar 8eyothl Hallle'ftııde tertip edDen lııll 
t8, itte 1'M her haııgı bit başkayı. nnı çabrııt. MJreU Mllltt: 36rOdJ'OI'· O ..... ,... atarisini almiyeceltm U1Mılni ımme. Yaqın ~ ....,_. cllüt..., ram 

--
llndönilıntl.. - &ıaki ayat onlar ~ )lahah ela giydjit hl~ ı&'llmi)a &itik. Qok a.. lıellle ., .... Art* 8-e 189' MUJ 1 t ılı; S QDe1 1ft1Pta ... , .... 11111 

1-ytne, d~ bil" ııabah, etrafı- beaıiıla için UCUlln'll!J! ctt,wda. A~! $u in' elbiNler ci1'1ar .. ; n ~ dun ı& .... l'fllls .,U.,.,.. lejl IT·ll. 0.ll'aMNF d& Alma ..... 
... Mlltltaıms aamaıı, ne oldufunu sıkıntılı vaziyet! ... Hep bılliJOl"'U k!, bile IAdvert ftJa Mftl tRı .. ıhrtal P. lılll ıı .._ aı hd ile. ık- tıllılıll •·•Be_,.,. ılnlt iM• 
J* t,S anlQıurıyoru Ye bfru ıaea- &rUk o alil ,Uııel «bJer ~... Yl)OI': k elNnlırta ,.abJan taY9 ir' ı;•. )il sskd r ...,'nlılı dll ,,. ıle MraMr ftllJe 
JQw-. Yt*i bir py var -iri. r.ırı- O malanla paeteierde endifell ha- tQytl Dl, J'Ü1lt ......,._. .._ .. ..._ otllırla tw Ilı Ilı. 11••--
a. .. bir fW7 )'ine OluJO't; yalnız, bG'Jer Yeri)'Ol'Jardı. Bir gl'8Y lai~, rl. .... • 1 ıll' hf• ..... -.. ........ 6ri.m.a afta 0.'MMan7 
bu seferki biraz l. .... ka türlü, yahut bir ırev bql170!'4h. Som-a 11n1Rtlf Fakat a fule 'hji111 llJI Wi ) .. ,ttı•m ..... ııc111• ...., ...... 

"""9 ·--- ... .... a.aı ,. .. .... _ ... tamaırsılle bua-.U. Yorta -i •e- bir aiyaaiğ 11trev oldu. Sonra da aaı. ı u.wa pelı wt Dil )Ol; art*... ıı l.t _...,... •w• 
-~ " _, .a..ıı-ı- ...... --- •• ; .... ,.... ....... ı. her ameaki miaf.trlerden hangi- kan .bubi çıktı. .., ~ı-,- da Gmın için__..; • at .... b ·- nn•s .. -------------

lirini tamnm&? o ;,maı be9, otuz 1 Hal]Jten evde bile balı•li,_....., 1 li bllda ft ut bir laal aldı, Janlı ... .. ' tWı11 ja' 1 tL Cllllq •ılıll 
011araa1n içinde taıudJPı aneak bq Babalan bularaaıa lebelal Ballrmı le -. .. .,. • Bakıp ela tiki babt... ...,. ... ....,._ ,.,. 
altı Jdti var. Yat rilnünde aua seleıı nıemleket!el'i diYor. Jauopleria clln)'lt IU. aa.a.t &Jle tatlı tatlı "1llrrU 1ı1r..,... at l•ı ... 1 ı ... Dlılia ,.

11
,r..a clM w w wl ....... 

Polrlar bqkalan bQ ama ve ,.._ piyae11ınıla f•llkeW neöeeler wnc.. bb- "=lııalı M••l)Ui: btlan ~ W ...._ Zira. .,.,._. ldı.tan m1t.ıtı.ı--
anek1aden çok baoka teylerdeıı bah- ğiııi yawa guetellri hepli Alp ... dJ.. ~ ftıliteli ....... llUl)ar. 1111' .... d • il IJ ıl•a- ..,. ,._, ................ y lll •*'9 •-=lar. Odalır lai1'Dt defa -- ı ye oku)'O!'. Buua da, ....._ ..a ilı· ,_.... -.n. bam da ,_..._ •? ı • .. ı ;21 .. aırk tpr. ...a M " ..._. • 1 , r• 1111ı111 .,.,.. 
8J'le 11•ıw ~ ki. bir u PfI?1P tla4JI buJuum har'be ..,, '*'8ja- aoara elmtı• bile, clpra IPJor. ~ ati 1;11. Ba Ye Adr•: Ankara eadd.a c:'Alal• ,.-... 
W..... w ııerecteJ'lm ben? diye nu ıöylöyor. Endlte WNı lMardMr (~Nıla aar) tı. -.,.ı...,. ,.11111 ı ~ Tq, lo- .... befmd• ndlll11a ti tllefftı -

ktor 



izmirde fuar hazırhk
ları ilerliyor 

Fuara mahsus pullar bir mayısta 
satışa çıkarılacak 

Jzmir (Hususi) - Posta, telgraf f 
umum mUdUrlUğtl, lzmlr fuarına ait aerl 
posta pulları baatırmağı muvafık gör
mtiştllr. Bu pullaı bir milyon adet bası

lacak ve üzerlorlnde lzmirin muhtelif 
rnanzaralaı ı ile Ege mmtakasmdaki es. 
ki e~crlr>rin resimleri bulunacaktır. 

Fuar pulları, bfr mayıstan itibaren 
blıtUn postahanelere tevzi edilerek kul

lanılmağa başlanacaktır • 
InhiMrlar idaresi de her sene olduğu 

gibi bu senede mahsus fuar sigaraları ha 
ztrlatrnağa başlamıştır. Izmir entemae
yonal 938 fuarı isimini taşıyacak olan 
bu sigaralara kokulu tütUnlerdcn imal 
olunacak ,.e yalnız lzmir fuarında değil, 
reklam maksadlle muvakkat bir zam;ın 

için hariçte de satrlacaktır • 
( n lSd baher.er ) ---

• Uu ııcııch.ı ıu uıı\'.U )crlı nıallıır ı;cq;ısi 
gene lıulatuı.ar:ıy lısesı bınaı.ıncla kurula· 
caktır. Mılli Sunayı Bırlığı :.er~ısiniıı hıı
zırlıli.larına hıı~laınışlır. Ayrıca ııeleı·ek se· 
ne şt•lırınıı:.clc ılk ı.ichı olarak, bir sanayi 
llerleyış ı.crgısı kunılııcııkl ır. 

• Heledıyc, Adu ~·ıımlurııııı anı olan lıas
talı~larla esaslı ımicaılchı ı•;rn lertlhat al
mıştır. 

• Galata rıhtııı:ındu :.ıc:ılaıı ;ı.tku ı:ıılonu
na tabsıs olunun bır odanın ltfrışi tc;in 
800 lira tahsııoat konıııu~tur. 

• l'urizın ışleri propuguııda faııliyeti ıçın 
ayrılan t.:.hsısat geçen senekındcn bın Jiru 
fazladır. 

• Galata kulesindeki 12 diidüğünün ıs

lahı ı~ııı ::.:<iO lıra harcuıı .. ..::ıktır. 
• SanıLıl Bedeı.tanı Müza:ı.·ede Dalrcı>ı 

irin, mı"'t:vlıeralt muuyene eden son sıs· 
tem ıı.tetıer gctırııleccktır. 

• E.vkai Müdiirı~ etı, 'i enl Poı;tahıme 
karşı.> .mJa ııı~a c ;c1,;1:,.jı ytınj • \'ıılde h..ını' 
nın pruJcı;fııı ııuıırluııııığı.ı bı1~laıuıştır. 

• 938 sencsı malt bı.itc.:csi llt:)ük Mıllcl 
:Meclısı lıulçe ımcumeni tarahndan telt<ık 
olunma~ıı ba:}lannuştır. 

• Türkıye t.:uıııhurıyeli Merkeı llanka
ı-ında 15 ılrnıcı Le~rın 19:~7 tarıhindcnberı 
tedrıctıu ted;.ı\·ii!c ı;ıkardma.>·ıı baştaııaıı 
yeni barfh bnnknotı11rdan ı :; nisan 1938 
tarlhıııe kadıtr be~ lıralık.lardun 4!2.999.895. 
eUi lıralıklardan J mıl)on 650.000, )ÜZ lı
ralılı:lıırdan 11 ınılyon 9d.OOO. Cem'ıın 37 
milyon 747.!195 lıra tcda\'iıJe çıbrılm ış ve 
cı.ki banımcllurtlun ayni miktar tedaviH
den k:ıhlırılııııştır. 

Bu yıl fusrda. ingast takarrilr eden 
kapalı sergi sarayına gelecek hafta. baş 
alnacaktır. Sergi sarayının temeli mera
simle attlaca.ktır. Bu bina, 938 fuarında 
kUçUk P.kpozanla.ra büyük suhuletler le-
min ed<>cektir. 

Sun[ gölde hafriyat ilerlemiştir. Gö
lün suyu, Krıdife kalesinin eskJ b:mir 

harabclnine akan membalarmdan alı
nacak ve borularla KültUrpa.rka getiri
lecektir. SunI göl üzerinde geceleri zi. 
ya oyunları yapılacaktır. 

KültUrpark etrafındaki motosikiet ve 

bisiklet beton tur yolunun da ın...~sına 

b:ışlanmıştır. 

111 
ÇOCUKLARINfZ iÇiN 
En güzel bir l<itap 

rürk ikiz!eri 
I! Çocuk Esirgeme Kunımunun 

\·aktne bir nllc kütüpha n esi ola. 
rak bast ırdığı İkizler seris inde 
dnydukıınuz bu eksikliği bu gU
zcl ve resimli bliyiik hl~Aye kite;. 
br Ue doldurulmuş buluromz. 

• Kültür bakanlığı esen tetkik 
etm iş, ilk okul çağındaki çocuk
lar için faydalı eser ol duğunu tas
dik etmiştir. • Alanyada bır ipckll<X:ckçiliği mektebi 

açılııw~ına Kurar vcrilıtiıştir. 
• 7 ı ndyo kııçakı;ısı ~ultmahmet birinci • 

ı;ulh rl!ıa mahken .. l!sıııcc para cezasına 

malık•'\ııı t•!mu~tur. 

Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Fiatr 60 kuruş: 

posta l~ln 4 kuruş HA.ve edlnt.z. • 
• iki sene evvel fnkıolm stadyomu saha- • 

sın da ı:;y üp takımın r.Jan Hüm it. Güneş lı !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Mclihin eline ll.'kme alura" yaraJaruıştı. 
Hlulısenııı adli tahkikatı bıtıniş, mahkeme-
ye ıntikal elmışlir. 

• A \'U~luryu lııiki'ımetinin İstanbul kon. 
solosluğunu dolandırdığı iddia olunan bir 
senç marangoz hakkında takibata başlan
rnışhr. 

• llınt>irdırekıe geceyarısı wkakta }·a. 
ralı ve baygın bir halde bulunan Fitnat, 
kenJısııı ı metresinin vurdu~unu süyJcıııı~- ı 
ti. l :ıhkılrnt t.onııııda Fitnntın }UZ bulama-
dığı mc!re.il lhfkıya, iftira ıçın bu oyunu 
oynadığı anlaşılmış. Duruşması sonunda 
hır U)' hapse mahkum olarak derhal te,·-
kif olunmuştur. ı 

• Yeni toprak kanunu ldyihası hazırlan-
mıştır. Zıroat kongresinde gözden geçiril
dikten sonra Ua~Yckfılete \'erileceklır. Pro
je kıınunlıı~lıktan sonra lıir toprilk Lıankası 
kurulacak, bankunın 50 milyon lira ser
mayesi olacuktır. 

• lskAn mın takası sayılan 2ü vilı"ıyclte 
Rum mctrükatından mebani, bahçe, tarla
lar lıorı;-lanılırılmak suretiylt? muhacirlere 
verilecektir. 

• Zir:.ıat Uankası tarufından "Yerll ürün· 
ler şırkcti" l.:urulımı:• ır. Sermayesi yüz 
bin liradtr. 

• Yeni poralnrdan 2,6 liralık kalıt pa-
ranın basılmasına başlanmı~tır. E;ı.ıliıl son-

lOO K TOR 
ecaetttn Atasagun 

Het gün u bahlan ?.C ki.ı buısuğa 

·tıı:şamlan 17 den 20 ve ıcadaı l.&Je 
tJ ·ayyare ıpartnıanları ikiucı daire 

ı 7 numarada basta1atuu kabu l edeı 
Cumarte1> giınleri 14 den ZO ye .a 
du hastalarını J·"r" Kurur •. Hıı 

oer olruyucularuu dakupon aıuka · 
ıv lı nrie 'l'lıı:ı vent ~d<'r , ı .. ı :n~ı[l:{ 

mn:mc=:ır.c:::::::::::::::::::::::::::::ı1m111 .. : 1 Rl>r. kırfMan Kayra lİ 
h önt en ütehassısı !i - ~ 
$i Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 iE 
İl ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- ft 
I! k c 

1 conker soka ta Aslancr apartıman !: 
No. 8-10 § 

=ım:.mm:::.::::..-:::=:::n JAlllll:R sual 

1:.ırına doğru ledn\'üle çıkıırılacak lardır. 
• Faik hurdol(lunun Zirnaı Vekili olma- • 

sı üzerine aı;ık kal:ııı lktısnl Müş:ıvirlığl n e, 1 
\falıye \"ekôleli nııkit işleri umum müdürü 
Halit Naımınin !ayini kun·elle muhtemel 
dir. 

G'zli pamuk 
haroi 

• • İzmir ve cıv.ırına hüyük bir tahlisiye 
ıslas;ı.onu yapılat·ak, Akdeniz ,.e Karadc
ni:x limanlarındıın biı çoğuna )"oni <:is dii
dılklcrt l;on .. · · ktır. 

')r. ~Urcyya Ataınul ! 
Operat ör . Oro1og ı 

Be!oğlu · Parmakkapı tramvay du. 

1 
ragı, No. 121. bir inci kat. 

Muayene saati: 16 . 20 • 

I l t1klt.11 

Ha :ız ( emaı 
LOKMı\llı ttl';KIM 

Dahiliye Miiteh~ıa••• 

Paıı:arıtan Mek• l'ilnll'""' '\ı?JMı>f' .m,., 
e&At ı 2.3 tJU'ı tll n ı ıuutıu h•tRn t.,1 tttıı OtYV 

~hınti11 • 104 ı '"""""'' .,""'',_, ıtııt.tı• •.,•lrııt 
'l&RfRlllM Jll ICH l'>tl l ~I ~lı 'tl ntHrtl'lil' !1 r 

f!rt Cll ...... !\ , ,. •ıut lll'~ •uıMlkl fUkM r HY• 

'TlabJIU9tat lluayenellaM " .., t.eteroe 
l~g~ Krştık t.hıfoı:ı ı 110f.l 

Değerli m ütercim bay Hamdi 
Varoğlunun An tuan Zişkadan dt
llmlze çevirdiği bu eser =>ugünkü 
dünya h a disele rin in kaynakları

na varabilmek için okunması şart 
olan başlıca kitaplardan biridir. 
onn ve Yarın tercüme ktl.'llyatın· 

dan 65 lnctsl olarak cr l•tı. Her ki 
t:ıp<; ıcta bulunur. 

.. 1 ............... , , 

Kelime bulmacası 

ı 
2 
3 
4 

yeni bulmacamız 

123456789 

5 .,____,,...... 

6 
.__.~--'.-="' 

•ı 

SOLDAN SAGA: 
ı _ Şehirde ücretle yatılan yer, 

dik başlık, 2 - Lezzet, ilave, dahi, 
3 - Vücudü hareket ettirmek için 
yapılan spor, 4 - Bir meyva., bir renk 
5 - Ayıltan bir ilaç, 6 - Sahip, top 
oyununda kaleciden sonra gelen, 7 -
Yakılır, nöbet, 8 _ Yük taşıyan bir 
hayvan, 9 - Bir nota, tatlı olmıyan, 

YUKARIDAN AŞAGI: 

Muhammen bedeli 128.555,23 ll ra olan takriben 2912,139 metre mi
kllbı muhtellf cam kereste 3 - 5 - 1938 salı gUnU saat 15,30 da kapalı zarf 
usulll ne Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7.677, 76 liralık muvakkat teminat Ue ka· 
nunun tayin ettiği veslkalarr ve Nafıa mUteahhltlik vesikası '"e tckltflerlnI 
ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri JAzımdır. 

Şartnameler (643) kuruşa Ankara. Haydarpaşa. Eskişehir ve tzmir 
'Veznelerinde sa.tılmaktadtt'. (2104) 

Muhammen bedeli 26000 lira olan Kayseri - Sh'as hattı üzerinde km. 
581 de yapılacak demir köprü 2 - 6 • 1938 perşembe glln.U saat 15 de ka .. 
palı zarf usulil ile Ankarada idare bi nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1950 liralık muvakkat teminat ne kanunun 
tayin etttğt vesikaları ve Nafıa mUte ah bitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli ğfne ,·ermeleri l!zımdır. 

Şartnameler (130) kuruşa Ankara ,.e Haydarpaşa veznelerinde satıl

maktadır. (2105) 

-.-......~ 

.. ~·~.: . li.tdubwıl · :8~1.~di"· e~i " ·ııanları . · 
: +:, .' ""' , ' . .. . ~ . .,. ~ . . -Haseki hastahanesi için lüzumu olan rontgcn tnml açık ekslltmoye 

konulmuştur. Bunların hepsine HO!> lira bedel tahmin edilmiştir. Şartna
mesi levazım mUdürIUğünde görlilebl llr. İstekliler 105 Ura 68 kuruşluk Uk 
teminat makbuz veya. mektubiyle beraber 19 - 4 - 938 salı günU saat 14 de 
Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (1799) 

1- Otlu yer, iptidai bir silah, 2 -
Uzak işaıeti, asmak, 3 - Ankarada. 
bir mevki adı, 4 _ Bir meyva, Afri
ka.da bir nehir, 5 - Eşya, ar'm tersi. 
6 - Yapan, 7 _ Sual, arpadan ya.. 
pılan içki, 8 - İsim, erkek, 9- Gene, 

~-~~~~lık ı~!~!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!~~ 
RADYO 
Programı 

18 - Nisaıı - 938 - Pa::artcsl 
öCLE NRŞHl\"ATI: 

Saat: 12,:rn PUıklo Tiir kmıısikl~i. 12,50 
Havadis. 13,05 Plfıklrı fürk musikisi. 13,30 
Muhtelif plak neşriyat. U Son. 
AJ{Şı\'.\I N'EŞR1\'ATI: 

Saat 18,30 Pliıkla dans musikisi. 19,15 
Çocuklara masal: Bayan Nine. 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Rıfat '\'e arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,45 
Hava raporu. 20,-'8 Ömer Tiıza tarafından 
arapçn söylev. 21 Fasıl saz heyell: İbrahim 
ve arkadaşları tarafından. (Saat ayarı). 21, 
45 Orkestra:: Hafif müzik. 22,15 Ajans ha
berleri. 22,30 Plükla sololar, opera Ye ope
ret parçaları. 22,50 Son haberler \'C ertesi 
günfin programı. 23 Son. 

19 - Nisan - 938 - Sah 
Saal: 12,30 PHikla Tiirk musikisi. 12 50 

Havadis. 13,05 Plıikln Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı. 14 Son, 
AKŞA:'ll NEŞRlYATI: 

Saat: 17 l nkıJAp tarihi dersi: Üniver
siteden naklen: Yusuf Kemal Ten~irşenk. 
18,30 PlAkla damı musikisi. 18,45 Eminö
nü Halkevi neşriyat kolu namına Nusret 
Sefa. 19 Konferan~: Eminönü Halkevl na
mına Doktor Sabri Esat Siya'"uşğil (Kara
göz hakkında). 19 Borsa haberleri. 20 Ve
dia Rızıı Ye arkadaşları tnrafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,45 Ila\·a ra
poru. 20,48 Ömer Rıaz larafından arnpı:a 
söylev. 21 Fahsin Ye nrkndaşlan tar:ıfın
tlnn Türk muslk isi ve halk şarkıları. (Soııt 
ayarı). 21,45 Orkestrn: 1 - Çaykovski: Pik 
dam. 2 - Grl.'tig: Vols misteryöz. 3-Wet
:rel: Kont Endiyen. 22,15 ı\jans haberleri. 
22,30 Plakla sololar, opera ve operet par
çaları. 22,50 Son haberler ve ertesi güniln 
programı. 23 Son. 

20 - Nisan - 93S - Çarşamba 
öGLE '?\EŞfllYATI: 

Saat: 12,30 Pllikla Türk musikisi. 12,50 
Ha\'adis. 13,05 Pliıkla Türk mnsikisi. 13,80 
Muhtelif plak ncşri;ı.·aıı. U Son. 
AKŞA~l NEŞRİYATI: 

Sanı: 17 lnkılıip tarihi dersi: üni"rer
sHeden naklen: Yusuf Kemal Tenğirşcnk. 
18,30 Konferans: 23 Nisan Çocuk haftası 
ve bayramı miln:ıscbctile çocuk esirgeme 
kurumu namına doktor Lütfi Aksu: ( Ço
cuk zayi:ılı). 18,·15 Falih Ifolkevi göslerit 
kolu tıırafındon bir temsil. 19,15 Pl5kla 
dans musikisi. 19,30 Konferans: Şehrenıi 
Hıılkl.'vi namına İhsan Kongar: (Okullar
da disiplin ve terbiye). 19,55 Borsa ha· 
herler!. 20 Nezihe ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ,.e halk şarkıları. 20,45 
'nwı rapo·ıı. 20,48 Ömer Rıza tarafından 

arapc;a söylev. 21 Klasik Türk musikisi: 
Nuri Halil ve arkadaşları tarafından. (Saat 
:o;arı). 21,45 Orkestra: ı - Rosinf: Tan

kret uvertür. 2 - Sarasat: Rom:ınza an
daluza. 3 - Bethoven: Andante (5 inci 
ııenfoniclcn ). 4 - Dril{o: :Eko. 22,trı Ajan:ı 
haberleri. 22,30 Plilkla sololar, opera '"e 
opere t parçaları. 22,:iO Son haberler ve er
tesi günün programı. 23 Son. 

21 - Nfsnn - 938 - Perşembe 
ÖGLE KEŞR fYATI: 

Snaı: 12,30 Pltıkln Türk musikisi. 12,50 
Hovndi!lı. 13,05 Pliıklıı Türk musikisi. 13,30 
Muhteıır pli'ık neşriyatı. H Son. 
AKSAM NEŞRİYATI: 

Saat: 18,30 Konferans: 23 Nisan Ço
cuk hııflnsı ve hııyramı milııasC'betiyle Ço
cuk t'lsirf(ece kurumu namına doktor S:ı
lim Ahmet: (Çalışkan ve mefrıik çocuklar 
tıırihin" •. ı,. n~11:nr ve çoC'uk hitnnyesil. 18, 
4:> ~i5li HnJl<evl JıÖSll.'ril kola tarafından 

o\h'' \1 1ınk H:ımlılin ONıer) i. 19,15 Plıik
la dnn~ musikisi. t9,30 Spor musahabele
ri: F.,rd Şefik. 19,fi5 norsa hab<'rleri. 20 

Kiralık emlAk 
Beşiktaş Şcnllkdedc Yeni yol 2 :So. lu e-ç. 

Yukarrda ya.zıh Vakıf mal 31 - 5 - 939 gUnil sonuna. kadar kiraya verll
mek üzere açıl{ arttırma.ya konulmuş tur. İhalesi 22 - 4 - 938 cuma günü 
saat 14,30 dadır. lsteklllerln Beyoğlu Vakıflar MUdürtuğü Akaret Kalemi-

ne gelmeleri. (20U) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

1. nci keşide 71 Magıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Sadi lloşscs ve arkndaşları tarafından 
Tilrk musikisi ve halk şnrRılnrı. 20,45 Hrı
va raporu. 20,48 Ömer Rıza tarafından 
arnpça söylev. 21 Radife ve arkadaşları ta
t'.lrafmdan Türk musikisi ve lırlk şarkıla
rı. (Sanl ayım). 21,45 Orkestra: 1 - Fu
cik: Marş. 2 - Bizet: Arlczyen. 3 ~ Pessc: 
Mönüe. 22,15 Ajnns haberleri. 22,30 Plak
la sololar, opera ve operet parçaları. 22,50 
"'ln haberler ,.e ertesi günün programı. 23 
Son. 

22 - Ni~an - 938 - Cuma 
öCLE NEŞH1YA1"1: 

Sant. 12,30 Plôkla Türk musikisi. 12,50 
Honıdis. 13,05 Plakla Türk mnsikisi. 13,33 
Mnhtelif plôk neşriyatı. H Son. 
AKŞAM NESRlYATI: 

Snat: 18,30 Konferans: 23 Nisan Ço
cuk hnrtast ve bayramı münasepetiyle Ço
cuk esirgeme kurumu namına doktor lh
s:ın Hilmi (Çoruk se,·gisi). 18,45 Ucyoğlu 
Halkevl istç 't kola tarafından bir tem
sil. 19,15 P l&kla dans rnu~lkisi. 19,30 Ço
cuk terbiyesi: Ali Kôıni Akyilz. 19,55 Bor· 
S3 haberleri. 20 Muıaffer nkar ve arkadnş
lıırı tnrııfındon Türk musikisi "'~ halk şar-
1-ılıı.rı. 20,45 }fava raporu. 20,48 Ömer Rııa 
ı:ırofından nr:ıpça söylev. 21 Nihal \'e :ır
kaclaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
ı:arl:·lnrı. (S:ıat ayan). 21,4j Oorkesıro: 
1 - Rimlsky - Konferans: Kont dö Z:ır 
~:ıltnn. 2 - Svendscn: Romans. 3 -Gro.._ 
mnn: Çnrdnc. 22,15 Ajans h:ıherleri. 22,30 
Pl:,kln sololar, o;-~rn ve operet parç:nları. 
"",!jO Son haberler \'e ertesi günü:ı prog
rıımı. 23 Son. 

23 - Nı'sa11 - 938 - Cumarft!sl 

ÖGLE KEŞRlY.'.TI: 
Saat: 12,30 PJ:"ıkla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,0S PUıkla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plAk ııeşriyntı . H Son. 
AKŞAi\I NEŞRİYATI : 

Snat 18,30 Konferan!';: 23 Nisan Ço
·uk ' ıftası ve '~yrnını münasebetiyle Ço
cuk eslrlteme kurumu namına doktor Fet
rı• rrden: (Çocuk haftası ve bayramı). 18, 
'5 E . ."nöııü ll:.11\C\'i 1ıösterit kola tarafın
dan bir temsil. 1!1,15 Plakla dans musikisi. 
t!J,30 KonCeraııs: Üniversite namına Do
çr.nl :\rünlr Ccırpycner (Kemik hastalık
lorınrlnn rn5itizmin kemiklerde y:ıphğı 
tııhrilrnt . vc onJ.:ıı korunma çareleri). 19, 
55 Borsa haberleri. 20 Nccmell.in Rıza ve 
nrkadnşlnrı tarafından Türk musikisi ve 
halk Ş'1rkıları. 20,45 Hava raporu. 20,~8 O
mer Rıza tar:ıfından arapç::ı söylev. 21 Bel
mıı 'e orknrl:ışlıırı tarafından Türk musi
kisi ,.e halk şarkılo.rı. (Saat ayarı). 21,45 J 
Orkec;tra: 1 - KalaJnni: Le valley. 2 -
Drfgo: Polonet •. 3 - Tosti: Se~etto. 22,15 
A;a- o; hnbcrleri. 22,30 Pl!ıkla sololar, ope
ra ve operet parçalan. 22,50 Son haberler 
ve ertesi günün programı. 23 Son. 
Muhtelif plftk Mşrly:ıtı. U Son. 

~ 
UUGÜ~ KALKACAK VAPURLAR 

Saat 
20 

11 
16.15 
15.40 
6 
9.30 

Vapurun adı Giltiıil yol 
Bursa Bandırma 

GELECEK VAPURLAR 
Ankara Karadeniz 
Uğur tzmit 
Kocaeli Mudanya 
Sen·ar Karnbiga 
.Anafarta !ll<'rsin 

H.\LI\ OPERETİ 
P:ız:ırtcsi nkşnmı 9 dıı 
J\ndrnköy - Süreyya 

Sinemasında 

RAH'.\IBT EFENDİ 
Operet: "3" perde 

Yazan: Yusuf Sururi 
Salı akşamı 9 dn 

AZAK Tiyatrosunda: 
RAIL'1ET EFE~'Dl 

Şelı=adeba~ı 
TURA..." TİYATROSU 
Hakkı Ruşen arkadaş-

ları; Matmazel Miı;e -
Pençe! varyetesinin 
iştirııkile Halk gecesi: 
Localar 100, her yer 

20, paradı 10 
lki oyun l.ıirdcn: (HİCRAN) Piyes 1 

perde; (YAŞAYAN ÖLÜ) Komedi 3 perde. 

( Yeni !Veşrigat ) -----l N SAN 
Hilmi Zıl·a Ülken'in yeni çıkardıAı aylı'k 

fikir ,.e san'at mecmuasıdır. 
~lecnıua, kendi ifadesiyle, "Tfirk mü

nevverinin rönesans ~uunından doltuyor. 
lnsan mecmuasının araclı~ı ("lnsanl nıik
y:ıs" içinde ",·akın" ya, "müşahhas" a, "bn. 
kiki'' ye dönmektir.) Osmanlı devrinin 
büyük bir kısmı bizi kclimccılik ve mef
humruluk içerısindc boğdu. Ölçüye ve sa
rahate, yaşanılmış vakınların derJn tahlili
ne mi.lştnkı7." eliyor. 

İlk ı;:ıyıda Nurullah Alac'ın, CelAleıtin 
S:ıbahntlin Eyüho:Jlu'un, Ahmet Ağ:ıo/;;
lunun, :\1. Şekip Tuncanın, Perle\• N. Do
ralav'ın y:ızıları var. 

lnsan'ın fikir adamlarını olen bitenle 
ııl5kalı giı~lcrcn $nyfalarile faydalı bir fi
kir mecmuası ol:ıca~ına bizi in:ındırı:ror. 
Tebrik eder, de,·nmını dilerken <Insan) 
dan ziyade tn~nn okuyucularının bu neş
riyatta sarahat ııörmek, vakıalıırdan şunu 
hc·~eniyoruz. şunu hc!;enruiyoruz, hunu 
istiyoruz, bunu i~temi~·orıız yolunda :ıçık 
konuşulduıtunu işitmek fhfö·acmda oldnk
tnrmt da kıwdetmeliyh:. 



.............................................. ~, 
1 Ankara caddesinde 

Kirahk dükkan ve ardiye 
VAKIT YüHDU'nun altında (Ô len Fransız kitapçısının) yeri 

ve arkadaki depolar kiralıktır. 

Küçük rralbaa ve im.ıHUlı:ırıc yap nıağa gayet elverişlidir. tst<:· 

yenlerin \'.\KIT fdare mc-ın1:ı·ıı•1a mii racaatlarr. 

................................................ 

:wzıw '*' ..., 1 ... 

~ö~ Hce~nmn 
Dr. Şilkrü Ertan 

Cağaloğh.ı Nuruosmani7e cad No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şcrcfett:n 

apartımanı 

...................... 

. . 

lr TiFOBiL -
Dt. Ihsan Sami lı 

1 
1 ifa ve paratıtohastılı"lınn:ı tur 1 

ıınmılı: için a~ndan ıiın ar. tifo h:ı 
uıdır. Hiç r:ıhatı:ıılıt verme:ı:. r lr• 

kes alabilir. Kutusu 55 Kı. J 

-~ 

f-E./A.T. 
• 

Bakırköy bez ve pamuklu 
mensucat fabrikası T. A. 

· ş~rketinden : 
Kartal marka xv tip kaput bezimiz için 1ktısat Veka.Ietince 

kararlaştırılıp iHln edilen fiatlara uygun olarak tesbit ettiğimiz sa
tış fiatları aşağ;ıda gösterilmiştir: 

85 santim enindekioden 36 metrellK 
topu 756 kuruş 90 santim eolodekin
den 36 metrelik topu 789 kuruştur. 

Bu fatlar fabrikamızda teslim v<:ı peşin tediye şartile muteberdir 

Bir balyadan eksik satışlarda 

Yukardaki fintlara 0/o 2 zam edilir. 

-----·· • • 1 • •• • • ~ • • ' .... • • • • • 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 5000 metro üç nakilli kurşunlu kablo, açık ek

siltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (12a0), muvakkat teminat (93,75) lira olup 
eksiltmesi 26 Mayıs 938 perşembe günü saat (11} de Ankarada P. T. T. 

Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonund:ı. yapılacaktır. 
3 - !steklller, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka-

nuni vesaik le o gün saat ( 11) de mezkfı.r komisyona müracaat edecek
lerdir. , 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. Ayniyat şube müdürlüğünden "lnrasız verilir. (929} (1853} 

Osmanlı Bankasına memur alınmak 
için müsabaka iUlnı 

Osmanlı Bankasmca bu kel're yeniden hizmete alınacak Tüı·k memu.r
Jal'm intihabı için Mayıs l O~lS ayı zarfında bir miisabaka açılacaktır. 

Yaşı 85 den aşağı olup bu müsabaknya girmek isteyen erkekler nam
zctliklerini kaydettirmek ve kabul şartlaı•ını öğrenmek iizere Nisan ayı zar-

fında her hatta Salı ve Cuma günlcı·i saat 14 ile 15 arasında Osmanlı Ban· 

kasmm Galatadakl merkezinde IBşi İşleri Servisine mül'acaat edebilirler. 

Talipler hüviyetıedni müsbit evrak ile bernbcl' tahsil tasdikname ya

hut şeha<letnamelel'ini ve şayet bir vazifede istihdam edilmiş iscJcr, Wzmet 
şehadetnamelerini birlikte getirmeli dider. 

Sahibi ASIM US 
Neşri~at mUdürü Refik A. SevengU 

I 

l 


