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Başvekilimiz bu akşam dost ve 
müttefik Yunanistana 1Jİdİ1Jor 

Ceıa: Bayar dün beyanatta bulundu 
"Büyük Reisicumhurumuz Atatürk'On Yunanlllann haş
mettı hü':Omdarana ve nec p Yunan milletıne selam ve 
muhabbetlerini götürmekten çok sevinç duymaktayım,, 

23 Nısan bayra
nı münasebetile 

A.tatürk 
illete saadet dile 
ğlnde bulunuyor 
Ankara, 24 (A.A.) - Riyaseb 

:ümhur umumi üt.ipliğinden: 
23 Nisan bayramı münasebetile 

yurdun içinden ve dıtmclan Reisi
cumhur Atatürk'e sayın balkın yÜk· 
sek hislerini ve heyecanlannı bildi
ren bir çok telgraflar gelmeldıedir. 

Baft'ekll ceı&ı Barar'la Uartclre Ve klll Rllştü Aras, Mall1e Vekili Fuat 
Atrah Bum erkAnı arasıncla .. 

Bundan pek mütehassis olan Ata
türk, tetekkürlerinin ve saadet dilek· 
terinin iletilmesine anadolu ajansını 
...,._,.,r l'ltmidir. 

Celal Bayar 
At~na yolunda 

Bu akpm safin .Bafvekll CeW 
Da7ar 1anmcıa Barlclye Veklll Tev· 
tJk Rllftll AJ1MI olduğu halde Slrke
cldell trenle Atlnaya hareket ede
~r. Yarmda.n itibaren dost ve 

~.~·c:c'.;'lllııllı(.ılWi~:ul~lckctin mlsnflri oıa. 
caktlr. 

Bllktı:iıet reıtıtmtwfa 1na WAbatl 
zahiren bu sene ,Ubat ayı ldh&yedıı· 
de Ankaraya gelml' olan 'Yunan 

· BaşvekllJ Metaksas'm ziyaretini iade 
etmektir; fakat bu seyahat fınati:n. 
dan istila.de ederek yapılacak diler 
bir iş daha vardır ki bu da Ud mem
leket arasında esasen mevcut olan 
dostluk ve 7akınlık ballarını bir kat 
daha kuvvetlendirmek için baZll'lan
mış olan 7enl bir ittifak mnabed.esl· 
nl Atlnada imzalamakur. 

Hatırlarda oldop llzero Balkan 
Antantı konseyinin 25, 26, 27 şubat 
tarihli kararlarmı UAn Cden resmf 
tebliğde ~ylo bir fıkra vardı: · 

"Metaksas ve Doktor Aras Tllrk • 
Elen antant kordlyal paktından db
ğin l~ btrlitlnln mevcut teabhötler 
çerçe,·esl dablllnde geiılşletllmeslnl 

mbtazemmm olarak kon1eye bir mu· 
ahede projesi tevdi etmişlerdir." 

Bıından sonra da bu muahede pro
jesi madde madde gene gtlndellk ga
zeteler vasıtaslyle neşredilmişti. · Bu 
muahede mucibince, Balkan Antantı 
ilo mevcut teahhlltlere halel gelme
mek ilzere Türkiye Ue Yunanistan a
rasındaki eski müşterek hudut eıiml· 
yeti ittifakı daha geniş bir ittifaka 
çevrilmiş oluyordu. Hatut bu tttlfal 
.-alnız hariçten gelecek düşman ordu
lanna karşı hudut emniyetlnl deiU, 
dulanna karşı hudut emniyeti değil, 
bir memleket dahlllnde diğer mon1· 
leketo 1apılabllecek her nevi suikast 
hareketlerine karşı rejim emniyeti
ni de istihdaf ootyordn. 

İşte geçen ~bat ıoıılarında esas
ları bu şeklide hazırlanmış olan bu 
muahede birkaç gUn sonra Atlnade 
lmznlnnn<'ak, hu suretle Tttrk. Yu· 
nan ittifak lıa7atı yeni hlr kardeşlik 
safhasına girmiş olacaktır. 

Balkan mlllctlerinln mllşterel 

lcfoall Balkon birliğine doğru ilk a
clmı olmnk üzere kuı·ulmu, olan Bal· 
kan Antantı Türk· Yunnn anlaşma. 
siyle l>a~lamıştn. Yani hu antant 
h,:lnde Tiirk - l'unan ittifakı tarihi 
bir mr.-rJd almı~tır. Türk - 1·nnan it· 
tlfa'n no kndnr ktı\\Ctl nirse hu te· 
mel lzerJne c1nrnnan llalk:.\n Antan· 

ASIM US 
l8<mu: S • .j. Süı 6.) 

Başvekil Bay; CelA.l Bayar, Anado
lu Ajansına şu beyanatta l>ulunmuş
tur: 

Pazartesi gUnü milttefik Yunanis
tan hnknmetlnln gilzlde reisi Ekse
llns General Metaksas'ın dostane z1-
yarettn1 iade ve ayni zamanda Anka
rada parafe edilerek metni neşredll
mlt olan yeni Tilrktye - Yunanlıtan 
muahedesini kat'l olarak imza et
mek Ozere Hariciye Veklll '°rkada
şıml• b Urte AUnara. hare et edı .. 
701'111. 

. Btb'Qll ~elslcumhurumuz Atatllr
kUn Yunanlıların haşmetll hnkOmda
rına ve necip Yunan milletine sellm 
ve muhabbetlerini götilrmetten ve 
TUrklyenln Yunanistan& Hmlmt ra-
0bıtaların1 bizzat ifade fırsatını bul
maktan çok sevinç duymaktayım. 

Tllrklye - Yunanistan ittifakı iki 
memleketin haklkt menfaatlerinden 
doğan ve iki milletin hislerine tama
ll)lyle tekabül eden mesut bir vakıa
dır. Dunun ilk defa olarak tahakkuk 
sahasına intikalinde 

0

benlm de bir 
hissem. olduğunu hatırlamakla şu 
dakikada bir kat daha bahtiyarlık 
duyuyorum. . 

(Sonu: Sa. 4, SU. U 

1'11stekl mftsabakada 
suvarllerlmlz birinci 

geldiler 

Başvekilimiz 
Bin·ci~ere tebr:k 
telgrafı çekti 
Fransanm Nis eeıhrinde yapılan bey 

nelmilel manialı at yanşlarmda "Po
lonya süvarisi mUki:fatı,, adlı mUsa,. 
bakada Türk ekibi yedi millet arasın 
da birinciliği kazanmıştır. 

Ekibimiz birinci devrede Fransız 

ekibi ile berabere kalmış, nir.amname 
mucibince yarışta. ayni dereceyi alan 
Iar arasında tekrar müsabaka yapıl· 
ması llzım gelmiştir. 

Bu son müsabakada da Türk ekibi 
Fransız ekibinden iyi derece almağa 

muvaffak olarak birinci olmuş, bu 
büyilk zafer üzerine ay yıldızlı bayra
ğımız §eref direğine çekilmiş, kupa 

(Soııu SG 4 . Sü. t.) 

Çekosıovakyadakl Almanların reisi 

Yeni bir nutukla 
muhtariyet istedi 
"Çekler bizimle anlaşmazlarsa Al

manya ile itilaf hiçbir zaman olmaz,, 
Karlsbad, 24 (A.A.) - Südet Al· f 

manları Reisi Henleln bugün sekiz aoyOk eoıence-
yüz binden fazla faal azası bulunan 11 m Q saba kam iZ 
parti kongresinde söylediği nutukta 
demiştir ki· •1 .. • ld b• "" • • • 

Sudet Al~anları meselesini bire- ll\I yı iZ ır ~;rını 
kallyet ıtatllatı ile halletmek lçln 
Çeklerin yaptıkları teşebbfla akim arıyor 
kalmıetır.Fllhaklka böyle bir statnkn 
Çeklerin yi rnıt sene süten blklml
yetıerl altında Almanlara yaptıkları 
haksızlıkların ebediyen devamını ta· 
zammun ederdi. Bugün her zaman
dan daha ziyade az serbest bulunu
yor ve istikbalimizin tehlikede oldu
ğunu pek All biliyoruz. Eter Çek 
devlet adamları hakikaten Alman 
mllletlyle dostıult milnasebetıerlne 
girişmek isteyorlarsa zihniyetlerini 
tamamlyle değleUrmelldlrler. O zih
niyet ki, Çekleri Almanhla kartı 
bir Sin duvan tellltki etmekte ve 
binaenaleyh Çekoelovakyayı Alman. 
yaya dllşman devletlerle pek sıkı 
muahedeler aktf.ıie ıevke:rlemekte
dlr. (Bonw Btı. I. Bllı. 8). No. 3 , 

Tekirdağll 
Kara Aliyi tuşla yendi 

1 

Tekirdağlı Kara Atıyl yenerken ••• 
( l'azısı G tncı sayıfamtzda.) 

Eston1Jadaki qüreşlerde 
Bir gallblyete karşı dört 

maaıublyetlmlz var 
(Ya...'"?Sı i i0ıcüd6) 

Çocuk bayramının ikinc: günü 

tJstte: Anloarada ycıpılan çoouk alayından bir gifrüniiş. Altta: Olil1ıane par· 
klnda eğlenen küçük yavrular. (Yazısı llçünrii Bayıfıula) 

Yüff,ktüt, peşiH.deK : 
Bir sa ah yet mese~esi 

Ankarada Yenlşehrln ftlksck bir köşesiııde on scnedenberl memle
keUn hava vazi7etlerlnl tetkik eden bir ilim ve fen müessesemiz var • 
Meteoroloji Enstitüsü. Bava hAdlselerlnl tetkike mahsus Olan Aletler 
yer sarsmtılanmn bava mmtakalarma sirayetinden tabii olarak milte
essir olduğu için Orta Anadoluyu sarsan :Kırşehir zelzelestnln bangl 
saatte olduğunu, hangi istikametten geldiğini, ne kadar sllrdiiğUnU gös• 
termiştlr. Onun için Anadolu Ajansı da Ankarada bu Aletlerin işaret
leıinden lstlfade etmiştir. 

O gön bir tesadüf eseri olarak ben de l\leteorolojl Enstltllstlnde 
bulunu1ordum. Müessese direktörü Bay Tevfik telefonla zelzele bak· 
kında aoralan suallere cevap voıirken: 

- Aman, rica ederim, bu notları Meteoroloji7e mal etmeylnlz. Bu 
sadece rasathanenin işidir. Sonra- hocamızı darıltırız." 

D17ordu. 
Buna ratmen (IDos) arkadaşımızda zelzele hakkında verilen ma-0 

Uimat arasında bir defa Meteoroloji admm g~tiğlnl gördüm. .Kendi 
kendime: 

- Acaba Ba1 Tevliğln korktuğu başına gcldiml?" 
Diye dilşllndl:m. 
Guetelerde zelzele bavadilfüni arasma Meteoroloji kelhneslnta 

kanflDJf oldotunu görenleri ardmlatmak için bu şahsi mlfahedemt 
baglln pracıta kaydctmeıtt faydalı buldum. Eter :sar Fatin latadı· 
mm kendi vazlfeflfne bu kailarcık da kanşılmasmı ı.temeae l'Me•b .. 
noJI Kandllllden kaldırıp Ankara kaleslnin Usttıno karmaktan bafka 
~aro J.Oktur. 



~sATAKUl(TAN . Bu1garistandaki Türkler 
OIMDARATOQICELl~E Bulgar hükii:.neli tarafından 1üric harflerinin 

No. 13 Vazan: Ka<dlnrcan Kaflı kabulünden dolayı çok sevindiler. 
Ateşlerin aydınlığında her an 

büyüyüp küçülen gölgeler 
sarmaş dojaş o.u or: 

- M.allkriyand:ı.Jd çiftUğin her yerine 

kaç gemi donatmalı d:ı Pant Oksene (2) 
mısır ektiriyordum; hemen şimdi birini 
göndermeli de artık bırakmalı! (3) 

- Blitlln paramı kaybettim. zenote· 
misle atlarına o kadar güvenlyorduın kJ •• 

- l'alikriya ile gene mi dargmsm? 
- Hayır, Kereas bahsi kazandı, alıp' 

götürdü. 
Sekiz katır, altm yüklU olarak saray

dan çıktı. lki tarafta ikişer Sira ı:ırhlı 

asker olduğu halde ana cadJeye girdi. 

Kostantin ve Tori foromlarından, Va
laıuı su kemerleri altından geçtL Pantl
yakosun Vlglentiyadaki konağ'ua girdi. 

Armağan adı altında fırkalara verilen bu 
vergi kaç aenedenberl hep Praııinolara 
kmmet olmuştu. 

(2) Karadenlz. 

(3) Maviler denizi, ye,lller çlftDıt 

tcmsIJ ederdi. O sene maviler gallp go

llJ'Se ticaretin. ycS}ller galip geline zl· 
raatin kazançlı olaca.ğma inanırlardı. 

-vnı-
ZtYAFEr 

Gllneş batarken Porta Aya Marko
dan Porta Plateaya kadar kıyı UstUndeld 
bUtlln yamaç baştan başa donanmt§tL 
Yalnrz, karşıdaki Galata sırtlan ve Bos
for değil. görmeyenler de oraya lmre -
nJyorlardı. 

Pontiyakos, zaferini kutlulamak için 

bu bfügelerdekl ytl.zleree evi kiralam:ıı. 
saraynını mermer merdivenlerlnJ. mer-
mer direkli salonlarmı, bilyük: bahçealııf 

binlerce meı'aleyle aydmlatmqtı. BUtUn 
bu yerler ılmdiden çılgın sevinç hayla

nvlan. earkılar, eazlarl& cotuyordu. Hiç 
tllphem şehrin yanın araya gelmJ§tl. Ne 
Hallı;teki ne de Marmara kıyıamdaki li
manlarda belli bqlı bir tek tüccar ve 
gemlcl kalınıltı. E&lr ~dak1 cariye
ler toptan satın almmış, genel evlerdeki 
kadınlar toptan Jdralanmıştt. 

Stlrllyle domuz, dana, koyun ve kuzu 
keatlml§ vt§Iere geç~ kocaman a 

teoierde kızartılıyordu. Kızan:ıuo et ko
kusu Marmaradan esen ılık rU:.g1ra bU
rllnerek Pera aırtlarma, Bosforun derin
IIklerlne kadar yayılıyordu. 

Atoştertn aydınlığında her vı büyU:ytlp 
ttlçUlen gölgeler &arma§ dofao oluyor; 
kadehlerin tokuşma.sından çıkan gtlrill

tQyU lnco ve kalın kahkahalar, arzu ve 
ı~h,•ete bUrUnen sealer baıı:.nıyordu. 

Mermer direkli bllyilk 1!18.lonun ortam-
2".a büyük bir avize asılm.ıştı. Yaldızlı ta
vanm dört tarafında, uçup.n perilerin; 
duvarlarda Mtızler ve Nenfolatm çıplak 
reslmlert vardı. Ka.rııdak1 t.abloda eun
lar görlllUyordu: Ağaçb bir dere kena -
rmda belinden qağısı teke olan boynu.z
nu Pan kaval çalıyor; ormanın kuytu 
köaelerln::leıı kop.rat gelen çıplak kız

lar bu eehvet ça.lgıl!lınm, bu şehvet eem
bolUnUn kucağnıa daha evvel at·lmak i
~ itJ;iyorlardı. 

Ortada at nalı ıeklinde büyük bir ma
sa vardi; etra.fma yirmi yatak konulmuş 
tu. !pek örtuter, i!;llemeli yastıklar pırıl 
pırıldı. Masala.ra altın ve &ilmil§ten, Mı
.. -r ve Rados yapısı topraktan mavi sır. 
çalı çanaklar sıralaruıuştı. Bunlar da, a~ 
lak denlzinln. kara havyan, .Boeforun 
yakut harelerle aUalU mercanlan, tsta
tozlar, midyeler, pembe etli yılan balık· 
lan vardı. 

Ortadald bllyilk havuzun içinde her çe 
elt ba!r~ canlılıın yuztiyor, f18lnyeden 
serpilen sular mumların ışıkJarmda va
kit vakit eleğimaağmalar yapıyordu. 
Habeş köleler bellerindeki kısa ve 

mavi örtüden başka şey takınmamı~lar
dL Tunç rengi vUcutlan cllah glblydJ. 
bir rllı:gfu' hafi!llğiyle, kocaman tepsi -
leri dolu getiriyorlar, boş götUrUyorlar
dJ; nıavt g5mlekll Uı5aklar, fırka reisinin 
vekilharcı son defa masaların etrafında 
dolaşıyorlar; her eeyin tamam olup ol
madığına ~akıyorlardı. Gerçekten her eey 
hazırdı: yalnız orta Yerde tekne blçl -
mhıdekl bUytlk tabaklar boştu. 

•tonun iç tarafındaki kızıl perde k"r
mıtdadı. iri yan Od Babeo kölenin onu 
açtığı gftrUldll. 

Pantlyakos dizlere kadar inen kısa kol-

lu mavi bir gömlek ve ayaklannda ıı&n· 
dalla içeri girdi. Uçlan pUtıkWlü kirnıJzı 
bir kuşakla belini sı.!tm1Ştı. Bqma altın 
tefne dallarından bir çelenk koymqtu. 
Yanıbaşında MarkUa yürüyordu. O da ay
ni blçJmde giyinmi§ti, yalnı:z başında o
gUn Imparatorun verdiği zafer tacmı ta
eıyordu. Arkadan diğer davetliler görlU:ı· 
dU. Bunlar usun beyaz sa.kallı flloaof Te
ofllos; kır sakallı, ufak tefek, iliın An
tonyoa, genç f&lr Romanoe, yıldızlara 

bakarak insanların ta.ınilerlni anlamak -
la tanmmıo olan Aatropolos; birkaç Se· 
natör, birkaç gemi sahibi ve Pontlyako
'lUD mllşavtrl ermeni badnn Narsesu. 

Pontiyakoa onlara sedirleri pter-
di: 

- Buyurwıuı sevgili doetlarımr Zafe
ri. yalnıı aonsus gökle engin denllden 
aldrğımız ına v1 rengin eerefl lçtıı dejit, 
ıtizfn gibi çok değerli bUytlk adamlar, a
rasmda bulunabilmenin .zevk.1 için de is
tiyorum. 

Filozof Teofilos eedire w:aıurken ce
vap verdi: 

- Yeni zaferler bu ıafert unuttura
billr. Fakat onun gölgesinde ve burada 
doğacak olan güzel hatıralar, su boyunda 
boylanan çinar1ar gibi gün geçtikçe dal
lanıp budaldanacaktır. 

Antonyos söze ka~tı: 
- Hatıraları agaca benzetmekle hak

mlık ediyorsun, dostum! Hatıra, blr ko
ku•' ·-. Engtıı de:mlerln ko!cu&ı gibt.._ 
Bir gfuı çlfta.rlar kurur, dt1nya tıetar, fa
kat kokular yok olmu. 

Şair Romaııoe: 

- Güzel söyledin Antorıyoet Sarap ve 
kadın bulamadığım zaman onlarnı koku
lan bana kendllertnda daha QOJl tat ve
riyor sanld!-

DedJ. 
Yllksek f &b:le borv veren elmtl bir 

tllccar mnttı: 

- YlnıU cariyem; kırk idHem ve bir 
o kac".,r da uşağım var. Genç gair ıun
lara et ve ekmek kokuslyle yaşamanın 
yolwıu öfret de sana masrafın yllad~ be· 
şinl vereyim. 

Teofil011 &ta.Ya ıtıdl: 
- Oiıce senden ba§lamı · &Is d06tıım, 

;Unkü ölilallıılin Jralkması en ma.ı.nııilı o

lanı seD8ln! Diğerlerine de öğret.lnin ! 

Romanot, tııoaota eUkranla gUJtımaedi: 
- Hoogör, ey dlloUncen!n altm b -

nallı tahtında bqı &öklere deten bil
yük Teofiloa! Doatumua sözlerlmJn 80 • 

nunda.Jd "ankJ,, yi, kırdJiı eeueUertn fa· 
bine bemetmit olace.t ld terp attı. 

Ttlccar aptal aptal bıW)tor, lalanp 
boRl'ıyordu: 

Teofiloe lçtlğl Sltaküra ear&bmı yanm 
bırak~: 

- Suç aenindir genç ıalr! Dostumuz 
o kelimeyi de kendlst gibi kervanm ~ 
'ltinde görmiye alı§knıdrr. 

Gtıl~tWcr. 

.Fabcl sanki açık denbde bir tahta 
parçası bulmu§tu. 

- lllflanlarm. asıl huylarmdan biri de 
nankörlüktUr. Bls klawzluk etmesek .. 

Uzun boylu Senator dudaklarmdaki 
şsrap bulafıığmı ellntn tersiyle ırildi; fa-
1.zclnJn sözilnil kesti: 

- Kervanın sahibini ve muba.hzlarnu 
hesaba katmıyorounuı! Vaıılleva olmasa; 
bükü.met acb altmda toplanan bizler, me
.nurlar ve askerler oimuak kervanı bar
barlar çoktan soyarlardı. 

O zamana kadar söze ~an Pon-
Uyakos ayağ~ ~alktı ve bağırdı: 

- Köleler, tarap doldurunua! 
Sonra kadehini kaldırdJ: 

- Bu sözlerde en büyük ve en doğ
ru felaefc var, dostle .nn! BUytl. ve ıan
h Vasilcvs ve Vaalllsya uerefine içelim: 
Bız• onlann idaresine verdiği için Alla
ha şükredelim. 

Kadehleri eon damlaatM adar booaJt .. 
tıla.r. 

Po-ı.tf•·akos bu sefer fU emri verdi: 
- Çalgıcılar, dansösler nerede 1 

CArT<un wr) 

Bu karardan memnun 
f , 

olmıyaalar bir liBÇ sarıklı hocadır. 
Lüleburgaz, Mehmet Gani Bursa. 

KIRCAALt: Ahmet Gültekin Lllle .. 
burgaz, Oğuz Peltek lstaubul, Hasan 
Kocaman Lüleburgaz, Mcıhmet LQtfl 
Ta.kan Edirne, Mehmet Alpullu, Dok 
tor lsmall Hakkı Arda Ankara. 
. ECRIDERFJ: Ahmet Refet LUie· 
bur~az, Şe\·ket Rod.oplu' Edirne, Sa· 
Um Arda Çorlu. 

F1L1BE: .Mcmlş Osman lstanbul. 
Şe!tip İstanbul, Halit İstanbul, Kad
ri Raşlt İstanbul, Ubeydullah Edir• 
ne. 

A YDOS: Mehmet Niyazi LUlebur• 
gaz. . 

BıilgarWcındakı Tltr1: mıuıllim ?eri Ban 1crıngrel-erinde 

PRAVAD!: Ahmet Nazif Ankara, 
JIUsmen Cel!l Gemlik, Doktor Basri 
Edirne, Doktor Zeliha Edirne, Kadri 
İstanbul, HUsnU Lüleburgaz. Rıfat 
İstanbul, Rıza Tekirdağ, Ömer ı.nıe
bnrgaz, Mustafa Cevat İstanbul. 

Bulgarfstandan gelen haberlere 
göre, Türk harflerinin bUtUıı Türk 
mekteplerinde mecburi olarak tedris 
edlleeeğtne dair Köselvanor bUknme
tfntn vordtğl emir, klllt1lrsflz1Uk için
de bunalıp kalan 800 bln ırkdaşımııı 
çok sevlndlrmi~ttr. 

Dost ve komp bnkill:nettn bu kara.
rmdau memnun olmayan başmumı
ltlk etrafındaki birkaç sanklı hoca 
ise, Tnrk mektepleri genel mllfettişl 
HUseyln HUsnli Hoca lle birlikte, bu 
karann tatbikine mani olmak mak
sadUe faaıtyete geçmişlerdir. Sene
Jerdenberl olduğu glbt, ( rlln nam t· 
na) hareket etmekte olduklarını 

söyleyen bu cahil hocalar. mektep
lerde yeni harfleri okutacak olan 
mnnener ve şapkt\lt muallimlerl 
maa.rlf en<'Umenlerf vasıtulyle azlJ. 
le tehdıt etmeğe başla.mış1ardrr. 

Biz, I<ösetvanof hUkilmetlnln bU
tUn TUrk mekteplerinde derhal tat
bik edllmeetnt emretUll yeni harfler 
hakkındaki kararından gert dönece-
ğin1 katlyen zannetmlyonız. CllnkU, 
haddizatında, yeni TUtk harflert 
Bulgaristan Tilrk mekteplE'rlnde ye
ni öğretllmeğe başlanacak değildir. 
Gerek Ltyapçef. gerek Muşanof ' .,_ 
ktımetJeri zamanında da, yeni harf· 
ler Tllrk mekteplerin.de beş, altı yıl 
ö~retllrotştl. 

Tllrk maarif enr.Umenlerl, o vakit, 
sesleri çok kısık olan beş. on sarıklı 
hocanın Jtlrnzımı ehemmiyet verme
den. Bulgar bUkOmetlerlnln tasvibt
)A, TUrk çor.uklarrn:ı yeni harflerin 
6ğrctllmeslnl muvafık görmilşlardt. 

O zamanki Bulgar bUkumetlerl yeni 
harflerin Türk mekteplerinde öğra. 
Ulmestnt maarif f'ncUmenterintn ar
Stl Vt!I lbtlyartna terketrntştı. Köaei· 
vanof hUkQmetl tse, gerek anava.tan 
hudutıan tçlnde ve gerebe Bulga. 
rtetan Ttırklerl araetrıda bfiyUk bir 
memnuniyet u1andıran son kararty
le, yeni barflerimlzin biltun mekteır 
terde okutulma11nt emretmiştir. 

Fakat, Bulgartetandan almakta 
· •. ,ııe.ıımnı haberlerden anıa~nldr~· 

na. göre, husust rnenfaatl zarar g~
ren beş, on sarıklı, yeni harflerlmlzt 
mekteplerde tatbik edec~k olan mu. 
nevver ve mektep görmü" TUrk mu· 
alilmlerlntn aleyhine, turın. turuı te
"ntb.rla harekete geçmişlerdir. Kö
sefvanot hUk!ımetlnln kapattığı esk1 
g1zll ve mUfrtt bazı teşkltlt mensup.. 
lan lle vaktne eleJe veren bu hoca .. 
lar, Şumnudakl Nllvvap medresesin
de hocalık eden 150 lik hainlerden 
Osman Nuri ve arkadaşları ile birlik· 
te, Uç, dört 110n~ evvel Bulgartetan
da cereyan eden baıı karr,ık hldlse· 
lerden istifade ederek 11apka giyen 
mnnevver TOrk mualltmterlne ttlr· 
ıo. turıu fenalıklar yaptırmışlardı. 
Gelen baberler-e göre, Türk. Bulgar 
dostluk Ye yaJunlr~ma (din nRmma) 
dUşman olan bu mllfsltıer. Bulgar 
hUktlmetlnln son aldığ'ı dostane kı:ı.· 
rardan sonra, eski metodlann1 yeni· 
den tatbfke kalkışacaklarını tıOyle-
1orlarmıf •• 

Bu metodlann baŞTDda ceJen tt
tıııım fKııom~1'f'tl lf!ı:ttr. 

$ronlta <Pfvf'n, mnnevver vf' 1tU1tllr1U 
otan her Ttırk onların nazarında ka
babatlfdlr. Btt (kabahati) tilrIU. tUr· 

Ut kılık ve şüpheli kıyafete koyan l 
hocalar, dört. beş sene evvel Dulga
tistanda cereyan eden bazı dalım b&
diselerden istifade ederek 62.000 
Türk çocuğuna anadlllnl, kendi har
fini, mUU benliğini öğreten rüştıye 
ve ilk okullardaki direktör ve öğret· 
menlerin blr çoklannı azlettirmı,_ 

ıerdi. Kkselvanof hUkQmeti iktidarı 1 
ele alıncaya kadar azledilmi~ olan 
bu mualllmlerden bir çokları anava· 
tana. lltıce.ya. mecbur olmuşlardı. 

Bunlar arasında bizim bir anda 
aklımrza gelebHen öğretmen ve 
maarif encümeni Azalarından 

bazrtarmın tstmlerlnl burada zikret
mek mUmkllndllr: 

ESKlCUMA: Mehmet Kemal ts
tan bul, HUseyiı.. Avnl Aksaray, Ha~ 
fız Hakkı İstanbul, Mehmet Flkrl İs
tanbul, Mcıhmet Mazhar Babaeski, 
Mehmet Mustnfa LUleburgaz. 
ŞÜM:NÜ: Ahmet Sefa Ankara, Ö

mer Fevzt İstanbul. .Avukat Beatm 
Hltmt Ankara, Ifallmo Kayseri, Rah 
mi Ankara, Ceydet lstanbnl, tsmall 
Ankara, Osman İstanbul, İzzettin E
dirne, Hulüsl Edirne, Ahmet Hafız 
Şakir lstaabul, Sami İstanbul, Ah
met Topuz İstanbul, İsmail Topuz İs
tanbul, Ahmet İlhan Ankara. 

RAZGRAD: Rüştiye MUdUrU. A· 
klf Selim Edirne, Hamdi Osman Ma
nisa, Arif Necip Lfileburgaz, Ahmet 
Hacı İbrahim Babaeski, Fahri Ah
met lstanbuJ , Mehmet İsmail Şarköy 
Ömer Abdullah Şarköy, Sabri Os
man Manisa, Ahmet Nefi İstanbul, 
Hils~yln Solak Ankara, Mehmet İkiz 
He.yreboJu, Zekeriya Bursa, Ahmet 
Pamuk Tokat, Ahmet Fevzi Dursa, 
Veli Kütahya, ŞUkrU Kaya LUJebur
gaz, Sabri Gültekin lstanbul, Meh -
met Dalma~ Trabzon, Avukat Mu • 
harrem Yumuk tstanbul, Nazif Tu. 
na tstanbul, Osman Sadinell Ça -
nakkale, Hasan Muratlı, Rıza fzmtr, 
Ahmet Mttratlr, tbrahim İnegöl, Stı
leyman Mehmet Bursa, Ali Turan E· 
dirnP, ~evkl A hdu11ah Babaeski. 
ZtŞTEVt: Nuri Muratlı, Mehmet 

Şarköy, Ham Murallr, Rıfat tstan· 
bul, Ziya Tekirdağ, Mehmet Hulftsl 
ç~nakkale. SelAhattln İstanbu l. 

RAHVA: Feyzi Ahmet Bursa, Ha-
111 Ankara, GazetP.cl ve Muallim 
Mehmet Behçet Perim Edirne. 

VARNA: Akif Mehmet İstanbul, 
Ahmet Fevzi Alpnllu, Ömer Kdşlt 
Ankara, Osman Nuri Edirne. HDse
yin Edip Ankara, lsmall Hakkı Bur
sa. 

RUSÇUK: Mehmet Masum İstan
bul, Şahin İstanbul, Doktor Safiye 
kaptanoğlu Ankara, Saylt Ankara, 
Etem Şimşek Edirne, Hakkı Gazl 
Bakırköy, Musa. Trabzon, Faik Çor
lu, Mehmet Hatip İstanbul, Ahmet 
Muetafa. KırklareU. 
ESKİ ZAôRE: Ahmet Sadi Şar• 

köy, Abdullah Şarköy. 
İSLll\ıIYE: Avukat AUş Ekrem fs. 

tanbul, Adem Ruhi Ankara, Faik 
Ankara, Hasan Ankara.. 

Karnabat: Akif Şarköy. 
KARLOV A: Ha.san Çorlu. 
KIZA.'lLIK: Yahya Hayati Ezine, 

Ahmet Akgün Edirne. 
BURGAZ: Rıza Maksut Tekirdağ, 

Mektep mUdUrU Münir MUveyyet, A .. 
vukat !smail Celll (haplt~te). 

SelAhattln İstanbul. 
L!lettayin halen yaşadıkları mem• 

leketlerlyle blrllkte tslmlerinl yuka,. 
nya. kaydettlğtmtı bu arkadaşlar~ 

....,.. lffarfstandakl TUrk mekteplerin
de, rüştiyelerde çalışıyorlardı. 

Bunlardan başka, kHy okullannda. 
yeni hartlert öğrettikleri için eski 
başmUftt ve şimdi maarif nezareti 
Tlirk mektepleri genel ispekterl olan 
Hüseyin Hoca lle, bazı Trakya komı ... 
tesl 4zalarının ithamı yilzUnden azle .. 
dilerek, anavatana gelen daha 200 
öğretmen vardır. 

Köselvanot hükumetinin bUtnır 

Türkler tarafından memnuniyetle 
karşılanan son kararını tatbik ede
cek olan öğretmenler, Türk - Bulgar 
dostluğuna dalma kötUIUk etmekten 
zevk duyan bu hocaların dalmt teh· 
dldi altında kalmışlardır. ÇUnkn. 
bu hocaların başında olan eski baş
m Ufti HUseyln HUsnli HocB. Bulgar 
maarif nezaretinin TUrk mektepleri 
Uzerlne tayin ettiği genel mUfettlş
tlr. 

Türk - Bulgar dostluğunun takvi
yesine çalışırken, yeni harfleri t;ğre
tecek olan öğretmenlerin bu hocala
rın elinden kurtarılarak bUkQmetfn 
himayesi altına alınması dostluğa 

yaraşır bir hareket olur kanaatinde
yiz .• 

M. Necmettin DELİORMAN VlDlN: Mustafa Kasım Ankara, 
Haslp Ahmet Ankara, Yaşar Ahmet 
Ankara, Rüstem Anltara, All Avni 
Manlsada öldü, Nezihe Sabri Ankara, 
Nnveyre İstanbulda öldll, Sflkine 
Trakya.da öldll, gazeteci Halim Ozde
mlr Tekirdağ, Avukat Mehmet Ra
ıdm Kayseri. tzıet Mehmet Ankara. 
Mahmut Çorlu. 

,-KURUN-, 

ICEMALLER: Mehmet Murat Vl· 
ıe, Ahmet Şakir Vlıe, Slililş LUlebur
gaz. 

BALPINAR: fbrahlm Bursa. HU· 
&eyin Lilleburgaz. 
YENİPAZAR: Ahmet Ziya Çorlu. 
TIRNAVU: Sallf Refik Tekirdaf, 

' Tekirdağ. 
PLlllVNE: Gazeteci Kadri Otuz 

Edirne. Alyanak Şerff Ankara, Ab-

AHOXE TAR1FESI 

llrmltktı lltmltktı 

içlnd• dııında 

Allık 95 155 K"'-
3 ııyiık 260 42~ • 
6 aylık 475 820 • 'r'ıllık 900 1600 • 

farı re-.ı nden Rnlkan fllrllAi fı:tn ayda 
oluı kuruş di.ışülür. l'osla birlij!lne gir
mıyen yerlere ayda yetrulş beşer kuruş 
ınnınıeıfilir. 

Abone kaydını hlldıren meklup •e 
telgraf Ocretıni, abone parasının po~tıı 

•eya banka ile yoll:ıma Ocrellni idare 
kendı Oıerlne alır. 

ı, 1 n,.,'h ~sktşehlr. HUseyfn Bnrsa. Tr1rkl11tnfn ht'r pn.dn mtrkntnd' 

Nazmi AJpullu, Ali GUltekfn Malka- Kl'l{IJN'a obnnt 11n:ılır. ı 
ra. Adres dc~ı~tırme firrell 25 kuru~tur 

NEBOLU: Eşref Edlrnet Mustafa L ___________ _J 
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Çocukh~aftası~ınikin· Genç kızlar ara~ı~da 
C

•I gu·~ nu•• neşeıı• geçtJ• Yazan: Dr. Cemıl Süleyman 

Bir çok yerlerde müsamereler 
verildi. gezintiler yaplldı. Bugün 
de muhtelif yerlerde eğlenceler 

yapılacak 
Dün çocuk haftasının ikinci günüy

dü. Bu münııscWUe okullarda müsa-
mereler verilmiş, çocuk esirgeme ve 
Halkevlcri hafta için hazırladıkları 

programı tatbik etmişlerdir. 
Diln sabah, İstanbul erkek lisesin

de talebeye bir müsamere verilmiştir. 

KÜLHANE PARKil\"DA 

Eminönü Halkc\"i gösterit kolu 1 
Gülhane paı kı methalindeki yazlık 1 
temsil sa!onunda EminönU kazası çev· 

resi içersindcki ilkokul çocuklarma. bir 1 
temsil \'crmi~tir. Temsilde "Yalnız 

bir kelime,. adlı piyes oynanmıştır. 

KAGITHANEYE GEZi 

Eyüp Fener nahiyesi çocuk esirge
me kurumu dUn sabah Haliç vapurla
rından 17 numaralı vapuru kiralaya
rak, sabah saat 10 da Cibali ve Balat 
iskelelerine uğramış, oradaki ilkokul 
çocuklarını öğrctmcnlerile birlikte 
alarak Kağıt.haneye götUrmüştUr. 
Çocuklar Kağlth:ıncde akşam saat 
beşe kadar cğlcnml§lerdir. 

TRAMVAYLA GEZiNTİ 
Şehremini Halkevi de saat 13 de 

kiraladığı iki tramvay arabasile mm· 
takasındaki çocukları Taksime kadar 
götürüp gezdirmi§tir. Gece de evin 
temsil salonunda cocuklara karagöz 
oynatılmıştır. 

KAMYONLA EGLENCELER 
··p t b te i i ·a 

yonu sUsliyerek içine çoculdMr dOl
durmuş ve EyUp etrafında gezdirmiş 
kendilerine Eyüp sinemasında bir 
müsamere vermiştir. 

KADIKÖYÜNDEKt EGLEl\CELER 
Kadıkôy mıntaka.sında da saat 10-

12 arasında Kadıköy Süreyya. Hale, 
Kuşdili ve Ercnköy sinemalarında ço
cuklara faydalı ve eğlenceli filmler 
gösterilmiş ve Halkcvine bağlı olarak 
kurulan Erenköy sinemasının açrlpla 
töreni yapılmıştır. 

Yine saat 16 da ve 18 de Kadıköy 
12 inci okul binasında talebeye kuk
la oynatılmıştır. 

BAKIRKÖY BEZ FABRİKASI:-\DA 
Bakırköy kazasında, Sümer Bez 

fabrikasında çocuk esirgeme kurumu 
tarafından bir müsamere verilmiştir. 
Müsamereye İstiklal marşile başlan
mış ve daha sonra doktor Rauf Fehmi 
Barerman (çocııklara öğiit) adlı bir 
konferans vermi§tir. 

Konferanstan Eonra da gürbüz ço
cuk müsabakası yapılmış, piyango çe
kilmiş ve karagöz kukla oynatılmış· 
tır. 

ÜSKÜDARDA KO;\;SER 
"CskUdar Halke· .. i tarafından da Os

kildar Doğancılar parkında Halkevi 
bandosu tarafından dün öğleden son

ra bir konser verilmiştir. Konsere halk 
ve çocuklardan bilyük bir kUtle işti
rak etmiştir. 

len Haydar adında biri diln sarhoş 
bir halde EmlnönUnde dolaşırken ce
binden sUAhmı çekmiş ve havaya nı; 
el endaht etnıiştfr. Atılan kurşunlar
dan biri de ayağına isabet ederek 
'"araltrnan Haydar yakalanmış ve ya
~alı olduğu için cerrahpaşaya kaldı-

rrtmıı;tır. 

ı 07 Kilo Kaçak Sigara 
çatalcadan l{ü~ilkçekmece yoluyla 

tstanbula sevkedllmek istenen 107 
kilo kl:Sylil slgaraslyle gelen bir kam
yon yakalanmıştır. Kamyon şoförü 
SelAhattln suçunu inkAr etmiş \'e ha
beri olmadığını söylemiştir. Tahki
kata devam edilmektedir. 

AGACA ÇARPTI - Nlşantaşmda 

Güzelbahçe sokağında oturan eksper 
Nezihi, otomobiliyle karısı ve hemşi
resi ile Bcşiktnşa doğru ı;iderlerken 
direksiyonu idnro edememiş \"e blr a
ğaca tarpmıştır. Çarpma neticesinde 
karısı,.~ k<ınd!si hafifçe yaralanmış
tır. 

ÇENESİ KIRILMIŞ - Fntıbte Ka
rabaş mahallesinde 12 numarada o
turan Ahmet oğlu Kadri. polise mll
racaat ederek Arif, Aşkf, Koco adın
da ne kişi tarafından dövUldüğünil Ye 
çenesinin yumrukla kırıldığını iddia 
etmiştir. Suçlular ynknlnnarak tah
kikata başlllnmıştır. 

'A 1 K ILDI - S nt 1~ bu-
çukta Orhanl1e caddeslncl,en geç
mekte olan lbrnhlm oğlu Nazmı, a
yağı demirlere takılmak suretile ye
re yuvarlanmış, ayağı kırılmış. Ya
ralı imdadı sıhhi otomobiliyle Ccr
rahpaşa hastahnnesino kaldırılmış

tır. 

ARANAN tKl suçı,,u - E\"\'elkl 
nkşam sa.at ı i sıralarında Maula a
dında bir kadının Celftl adında biri
ni kıskançlık yUzilndcın yaraladığı 

ya:o:ılmıştı. 

JIAdlse etrafında zabıtanın yaptı
ğı tahkikata göre, Cclf\1 Tavukpaza
rında 23 numaralı kahvenin UstUnde 
oturan sabıkalı İsmail adında biri 
tarafından yarnlnnmıştJr. Zabıta, 

.Maulayı Ye 1smalll aramaktadır. 

Nöbetçi Doktorlarının 
Vefat Vukuunda 

Vazifeleri 
Ha~t:ıhanl'll'rıle vcrat nılmııııda nöbetçi 

ıloktorlar Hratın ı;chehi, tarih ,.e ı;nali ile 
ıesbit clmckle mlikt'ller lmluıımaktadırlar. 

Son ınmanlnrda bunun ihmal edihli~i gö
rülmü~. Sıhhnt ve lçtimnt Mııav('nct \'ckiı
leli bu mecburiyeti yeni lıir tamimle hil

<lirmiştir. Öluın!in hukuki, h;tiımıt \'(' tıhlıi 
bnkıındnn büyük clıC'mİ\'eli J111lunduJ:;un

cl:ın mnhi~eti \'ll7llh \'e kntivelll· IC':shit e
dilmesi şlrlrlrtlc- lnllıik euile~cktir. 

Bu ,·orifrlcr<le ihmnli J:Öriilrnlcr ı·rz:ı. 
J:ıncl ırı f:ıı-.ı kl:ı rdır. 

Biti1ik kam:uada bir kıyamet koptu... den korkmam .. vücUdumun sekizde bi- lan varsa, piyanonun bqına geçsin .• 
Bir yangın çıktı, birine bir ıey oldu :rini, Ezriile avans veriyorum .. Elbette Vals, tango istemem.. Şimi, rumba, 

zannettim. Kamarota sordum, Samsun- beş on sene daha beni te'cil eder ... Si- vanistep, karyoka. ne olursa olsun .. Bc-
da,n yeni yol.:ular binmi1 .. Tuhaf bir ba· zin gibi, arkada§lanmda soğuk kanlılı- nimle hanginiz dans edecek bakayım? ... 
diae o'ltnuı. ona gülüyorlar... ğıma hayret ettiler. Fakat öyle değil- A 

ttd taneıı bir mahalleye kafi ıelir so- ki... Bunun soğuk kanlılıkla cesaretle 
yundan, blr salon dolusu kız!... Öyle ne alakası var? ... Ölüm, ve felaket, ta-
bir çığlık basıyorlar, öyle bir kahkaha hakkuk edinceye kadar korkunçtur. O 

- , ben .. 
- Hayır ben ... 

-Olmaz, ben ... 
İçlerinden b:ri: 

atıyorlarki bir infilak olmU§. camlar an hukuk edince, hiçbirinin kıymeti kla 
~rçeveler birbirine geçmif, ivizeler ye· maz. Yeis, Teselli ile birlikte yürür. - Ne yapıyorsunuz ayol? ... Doktor 
re dökülmüş, bardaklar sUrahiler hava· Matlı] olmanın birde iyi tJJrafı var.Bakı bey nasıl c\.ıns eder? ... 
ya uçmu1 gibi, gökden billur yağmuru nız, bana karıı bu kadar sevgi, bu kadar Hepsi birden, kelimeler ağızlarında 
bopnıyor; tavuklar horo%lar lcaçıııyor; şefkat gösteriyorsunuz. Benim için bu, yarım kaldı. durakladılar ... 
kafesden kanaryalar uçufuyor zannedi- hayatta bir kazanç değilmi?... Merdi- - Yapmayın doktor bey .. Diyorlar-
lir. O ne ötüş, o ne şa.kıyıf, o ne nağ- venden inerken, şu hanım kızım kolu- dı .. Bizi müteessir ediyorsunuz ... 
me, o ne ahenk yarabbi!... ma girdi, bana yardım etti. Ben salona - Ne yapayım kıznn.. kavalyeniz 

Neyin, tanburun, rubtbın erganunun girdiğim zaman, kalkıp yerinizi veriyor- yok .. O halde birbirinizle oynaymu: .. 
birleştiği bir musiki tufanı ... Kızmı k~ sunuz .. Bir sigara yakar yakmaz, koşup Gt4.:e yarısından sonraya kadar, o, gô-
nuşuyor; bülbülmü şakıyor?.. Kadmmı tabla getiriyorsunuz. Bu her yerde b8y- rülecek bir şeydi! ... 
söylüyor; kanaryamı ötüyor? ... Salonun le ..• Mesel!, tramvayda vapurda. ha-
içi bir kuşhaneye dönmUı. bin renk, nrmlar kalkıp bana yarlarini veriyorlar. 
bin ahenk kaynaşıyor.. Sonra görüyorsunuz, gemide, herkes et-

Akla sakat ... İnsan, bunlara nasıl söz rafımda .. Bir ~y istesem, ikisi üçü bir-
dinletir, nasıl haber anlatır! ... Bir ka· den koşuyor. Bir uzvunu kaybedenin 
yıkçı, parmaklık diyeceğine barnakluk talii açılırmış derler. Benim daha açıl-
demiş. Katıla katıla ooa gillüyorlar. madı ama, ufak tefek emmirele.rde yok 

- Kız Seniha ne dediydi, ne dediy- değil. Son günlerim iyi geçct.:eğe ben-

Ne şen, ne iyi yürekli, ne cana yaktn 
çocuklardı!. .. Yüreğimin zehrini aldılar; 
bana at.;darımı unutturdular ... 

• 
- Biraz bakar mısınız, doktor bey? .• 

Selma çok rahatsız... Galiba bir ainir 

buhranı geçiriyor .. Ona, çok gülmek i
yi gelmez .. Arada sırada böyle olur... · 

di?... ziyor. 
- Bamakluk... Yirmi kız etrafımı almışlar, beni söy- Selma, yüzü koyun yatağa uzanmıı. 
Kendini yerlere atıp tepinen, çığlık letiyorlar; bir ıey yerken insanın ağ- hıçkmkt<ıın boğuluyor. 

çığlığa haykıran, kasıklarını tutarak zmın içine bakan kediler gibi, gözleri- -Nen var kızım, ne oldun?. Biraz 
makarayı salıveren, asabiyetini yenmek ni bana dikmişler, dikkatli dikkatli din- evvel gülüp söylilyordun. 
için avazı çıktığı kadar bağıran, hop- liyor1ar. Ses vermiyor, hep öyle, gö~ü sarıı--
layan, ellerini çırpan, itiıen, kakışan, - Ne tuhaf cl:işünüyorsunuz 1 ••• di- la sarsıla ağlıyor. 
daha bin şekilde ç1lgınlık emmareleri... yorlar. demek, fel~ketinde tesellisi olu-

Hindistanrn, bü}'•Jcek bir arı kadar yor! ... 
renkli kuşları vardır. Kafesin içinde, sa- - Tabii.. asıl hUner orada .. Hayatta 
rı. mai, kırmızı, yeşil, birbirine karrıır. kuvvet denilen şey, adalelerin takaltu-
yüzlercesi bir arada uçuşurken, kafesin sundan ibaret değilki.. Asıl kudret, ru-
içindc, türlü türlü renk dalgaları kay- hun, ümidden, teselliden aldığı ~nerji-
na~ır. Onlarda öteye beriye koıuşur- dir. Böyle olmasaydı, bu çetin ve in-
ken, Hinclistanın bu l<üç~.;ük renkli zab yolda, hıyanet tuzaklarmdan,inl!tW'l 
kuşlarına benziyorlardı. Salonun içi gö- kendini nasıl kurtarabilirdi? ... Mesela 
rüleeek bir şeydi!... ben gençliğimde tehlikeli bir aık geçir-

Bir aralık, geminin şişman katibi, dim. Fakat ailkindimde kurtuldum. Ba-
koituğunaa: de{tcrletle-1alo,nde.n g~ti. na. öleçek diyenlerde oklu. Kalb işler-
Dikkatli ôilekatli v;ieüyüfkrine bakdı- ken, dimağ enerji içinde çalışıren insan 
Jar. Anladım. bir fırt.na kopacak ... Ka· ltnrmü? .. 
marama çekildim, kapımı kapadım. Sa- Ölüm, tarihin mali olan bir hadisedir. 
lon, sanki yıkılıyordu. Ne söyledikle- Büyük hkender filan tarihde doğmuı-
rini bilmiyorum, her ağızdan bir ses du; filan tarihde öldü. Ondan bir gün 
çıkıyor; anlatıp anlatıp gülüşüyorlar. evvel ölemezdi. Q:inkü ~ zaman tarihin 

Salondan geçmek, bir felaket ... Beni, böyle olmaması lazımgelirdi... 
elimde bastonla aksaya aksaya yürür- Deniz dağlara çıkar. kaptanların cl-
ken görürlerse. kim bilir, ne kıyamet lerinin titremeğe ba§laclığı zamanlar o-
kopacak !. .. Fakat bakclım, ben geçer- lur. Fakat ben bilirimki o gün ölmiye-
ken sesler kesildi; gözler beni takip et- ceğim. Hisar vapurunun ateşçisi gibi 
meye ba§ladı. Şimdi kulağımın dibin- bir kaya parçasına tutunarak kurtula-
de bir şey infilak edecek, başıma dün- cağım. Hatta bir zitürrie, bir nezle da-

ya yıkılacak zannettim. Hayret r... Hep- hi olmıyaı.:ağım ... 
si derin bir sukunet içinde, sanki bir - Çok soğuk kanhsınız !... 
cenaze karşısında duyulan bir hu1u ile - Hayır ne soğuk kanhyım ve nede 
kımıldamadan nefes almadan tetkik e- mutad olan dereceden fazla cesaretin 

diyorlar; hissediyorum, 21.;1 duyuyorlar, var. 
ıefkat duyuyorlar. Geçeceğim yerde du- Ben, tarihe inanan, hadisat.o, tarihin 
ran bir kaçı kenara çekildi, yol verdi. çizdiği yol üzerinde yürüdüğüne ina-
İ§itiyorum; nan ve belki her §eyin iyi tarafını gör-

- Geminin doktoru .. diyorlar. Hani meğe çalışan bir gafilim. Fakat fena gö-
söylüyorlardı; zavallı, bacağını kaybet- renlerden her halde daha ~hatrm, da

miı ... 

- Ne kadar şensiniz, doktor bey! ..• 
p§rlacak bir itidaliniz var! Halbuki biz 
size ne kadar acıyoruz! ... Bize, vapura 
binmeden söylemişlerdi. Sizi gördük. 
müteessir olduk. Biz, bacağımızı değil, 
bir parmağımızı kaybetsek ölürüz ... 

- Niçin öleceksiniz, kızım? ... İnsan 
parmağıyle baı.:ağıylemi yapr?.. Kalp 
işlerken ölüm. mevzuubahsolmaz. Beni 
ameliyat masasına çıkarırlarken; 

- Eh arkadaşlar .. dedim. artık ölüm-

ha mes'Udum .. 
Hem artık yavaş :yevaı tennimnüse 

yaklaııyoruz. Fatihi, Altayı geçtik; E· 
dime kapıya bir iki istasyon kaldı. Bu 
kısa yoluda korkulu masallar!~ geçire
mem doğrusu ... 

Beni dışarıdan dinleyenler, kim bilir, 
ne ciddi, ne ağır başlı bir insan zanne
derler! ... Halbuki ben, asıl öylelerine ta
hammll edemiyorum. Bakınız, kendim
den bile sıkıldım; felsefeden içime f e
nalrk geldi. 

- Haydi kalkınız, içinizde piyano ça-

- Söylesene bir ıeymi oldu, .• 

Vali dol içiriyorlar; eter koklatıyor

lar: göğsünü, kolb.nnı kolonya ile oğu· 
yorlar, sükun bulnnıyor ... Bir çocuk ci· 
bi içini çeke çeke ağlıyor ... 

- Beni üzüyorsun ama .. Ben öyle 
göz yaFna gelemem.. Biraz evvel ne 
anlattrmch? ... Gül bakayım .. Haniya en 
çok golllen sendin? ..• 

Sinirli kız, bir kahkaha salıverdi. Gül 
dü, güldü, güldü. Morardr, az kaldı, lca· 
tılacakdı ... 

- Bu kadamuda istemem.. Biraz: 
tfil, biraz dinlen.. Sonra gene güt. 

Hiç kendini tuta btlirmi? .. Saatlerce 
güldü; yoreun dDıtü. 

Dedilerki: 

- Selma. uyuyor ..• 

Kapısını çekdik, kendi biline bnak
dık •.. 

• • • 
Bütün gün kamarasından çıJananuıtı. 

'.Ak1ama doğru haber göndemüı, cit4 

tim. 

Sizi çok sıkdım galiba doktor bey •• 
dedi. Beni affediniz ... 

Bana, yanında yer göstererek, ilimi 
zorla çekti, öptü ... 

- Ben hasta defilim, delide deiiJi.m.. 
Bana, sizin neı'eniz dokundu. ÇUnlril 
eminim, içinizden gelmiyordu. Hiç be· 
nim gözümden kaçarmı? ... 

Hem niçin bize danı ttklif ettiniz? •• 
Dans cdemiytt.;eğinizi bilmiyormusunuı: 
sanki? ... 

- Şaka ettim kızım ... 

- Acı duyan, iç acısı nedir, bilen in· 
sanlarla böyle §aka olmaz .. 

Sizin kızınız vannı? ... 
- İki tane .. Birisi senin gı"bi, san uç

lr, mai gözlü ... 

- Benimde bir babam vardı, sanım. 
mai gözlüydü ... Siz, ona ne kadar ~ok 

benziyorsunuz r.. 
- Baban timdi nerede? •. 1ıtan'bulda

mı? ... Haftanın eğlenceli geçmesi için bU
tün Halkevleri ve çocuk esirgeme ku
rumları azami bir faaliyet göstermek 
tedirler. Bugün de şehrin türlU yerle
rinde eğlenceler yapılacaktır. 

(,oc·uk . bayıamı inlıbaJarı: 
Derin derin içini ~ekdi. Gene gözle

ri doldu. 

Poliıte: 

Sarhoı Kız 
Camlan Parçaladı 

Yersiz, yurtsuz takımından Rece
bın kızı Hidayet, diln sarhoş olarak 
Eminönilnde dolaşırken J:endlslne 
kafa tutan a~ı Zckerlyıya kızmış. 

dUkkft.nınm camckAnlarını taşlaya

rak kırmıştır. Hidayet yakalanmış. 

tahkikata başlanmıı,tır. 

Eminönünde Uç El Silah 
Atan Sarhot Yaralandı 

lzmlre gitmek üzere İltanbula ge-

23 füsan çocuk bayramı mllnase beute Ankarnda yapılan merasimden l:ilr ıörUnUcı ile tetanbulda GUlhanc 

paı kındaki çocuk eğlencelerinden bir görUnUı. 

- Hayır .. O kendi kendini öldilfdii .• 
Annem aynlrtUJtt, bir baıkaaıyle yqı• 
yordu ... 

İkinci bir buhrandan korkdum .. 

- Haydi .. didim. güverteye çıkalım., 
Ne güzel mehtap varf ... Biru han a4 

lırsm ... 

- Korkmayın .. diyordu. bir buhran4 

dı, geçdi.. artık bir ıey olmam. •• 
Koluma girdi; yepl ve karanlık rCSz

lerini gözlerimin i~iııe dikerek: 

- Ne olurdu? •. dedi. Siz benim ba4 
bam olsaydınız ...... 

-15 Ni..,. 1938- ''EnunnnWpU11t" 

Dr. Cemil Siı.,n. 



Çekoslovakya 
ro.ı..,.anı: 1 incide.) 

;Başvekiliıiiiz. Estonqadaki qüreşlerde 
Bir galibiyete karşı dört 

mağlubiyetimiz var 
Reva! 24 (A.A) -13 miJlete men

sup 62 gUreşcln in iştirakiyle bugün 
Avrupa grekoromen giircş şampiyo
nası mtisabakalarma başlandr. 

Bugün yapılan k a rş ılaşma ların 

neti ,..e le ri şunlard ır : 

56 kiloda: Çelrnslovak :-\iç, Dani
marka lı Yuhansen'c sayı hesabiyle 
galip. 

Non·ecll Larsen, Letonyalı Jers
pnrsı tuşla. 

Tilrk Arlkan, Polonyalı eajcnkf
yi tuşla. 
Estonyalı Puseb, Çekoslovakyalı 

Herdayı sayı hesabiyle. 
Flnlandlyalı Maek, Danimarkalı 

Krlstsnsenl sayı hesabiyle yenmiş

tir. 

Diğer taraftan Çekler şunu anla-
malıdır kf, bizim grubumuzla dost
ça anlaşmadıkları müddetçe Alman
ya Ue biç bir itila.! imkAnı yoktur. 

lsvecli Petersen , TUrk Erkmen'c, 
Finlandiyalı Per tuncn Norveçli Eto
keye sayı h esabiyle . 

61 kiloda: Atman Sperling, lsvlç
rcli P erctc sayı hesabiyle. 

Reval, 24 (A.A.) - BugUnkU Av
rupa grekoromen gUre~ şampiyon

luklarına gec vakte kadar devam e
dilmiş ,.e bugünlln son netJceterl şu 
olmuştur: 

Çek mllleti geçen yirmi sene için
de Çekoslovakyayı teşkil eden m11-
letlerle anlaşmak hususunda pek 
çok zamana malikti. Fakat Çekler 
sulh konferanslarında yaptıkları va. 
atleri ve SenJermen muahedesiyle 
giriştikleri taahhlltleri tutmamışlar
dır. Halbuki bu vaat ve taahhütler 
hAU. bugün de Çekosıo,·akyanın te
şekkUlilnde esas bulunmaktadır. Çe
koslovakya.da oturan ekalliyetler 
serbestliğe sahip olmadıkları gibl 
bütün haklardan da istifade edemi
yorlar. BUtUn ekalUyetıer şeref ve 
haysiyetle telif edilemlyecek olan 
böyle bir muamel~ye karşı şiddetle 
protestoda bulunurlar. Biz. hür in
sanlar içinde hür olarak yaşamak is· 
tiyoruz. 

(O st yanı 1 incide) 

1 
lki memleket arasındaki ticaret 

münasebetlerini tanzim etmek için 
1932 l!lenesl içinde lktısat Vekili ola
rak Allnaya gitmiştim. Hüklimet bu 
fırattan istifade ederek beni daha o 
zaman Yunan hükumeti ricaliyle an
tant kordlal muabede11t fizerinde tea
UI efk!ra memur etmiş ve ben de bu. 
nu memnuniyetle Uzerlme almıştım. 
MUşterek hudutlarımızın garantiıııi 

torJUUJilnU Yunan hilkOmetlne Tilrki· 
ye hük\ı.metl na.roma teklif eden ben 
olmuştum. 

bf muarr~n bir mıntakaya yapılma
sı kararlaştırılmıştır. HattA bu eeya
batlere Başvekilimiz şahsan iştirak 
etmeğ'J \'&at buyurmuşlardır. 

Litvnnyalı Kundsinsh -Türk erka
na. tuş la . 

Finlandiyalı Plhla Jamnkay, Nor
vecli SoJsvikl sayı hesabiyle. 

fsvecli Svenson, Polonyalı Slavs
kiyt tuşla . 

66 kfJoda: Alman Netcshaym, Kor 
vecıı Ertksenl tuşla. 

Finlnndlyalı Kolskza, Letonyalı 
Kalnisblyf sayı h esabiyle. 

lsvecll Anderson, Danimarkalı 
Hulandı sayı hesabiyle. 

Estonyah Veli, Türk Yener' i tuş
ila. 

,72 klloda: Alma n Şcfer İsveçli Se
:vedbergi sayı hesabiyle. 
<' 

79 kilo: Alman Şivaykert, Finlan
d lynlt P ikkusariyl sayı hesabiyle. 

İsveçli Yohanson, İtalyan GaJega
t iyi 20 net dakikada tuşla. 
Es tonynlı Froman, Danimarkalı 

Bnyr cnsl beş dakika :rn saniyede 
tuşla. 

Fransız Buzzat, Polonyalı Bayore
kl sayı hesabiyle. 
Letonynlı Obollnş . TUrk Mersin

Jlyl sayı hesabiyle. 
87 kllo: tsvcçll Kadye, Polonyalı 

GivoJsu tuşla. 

Finlandiyalı Hermae, Letonyah 
Knlnlnşl sayı hesabiyle. 

ltalyan Sllvestrf, Alman Şelenbln
deri sayı hesabiyle yenmişlerdir. 

Tunusta yeniden tevkifat 
~ ,Tun!ls, 24 (A.A.) - Hükumet ma- ( 

kamlarr, şüpheli ve muzir şahıslar me
•elesini halletmek üzere 400 kişi ala
bntt.:ek bir kamp kurmu§1ardrr. Bütün 
:tneskcnsiz ve §Üpheli şahıslar bu kam
pa sevkedileceklerdir. Şimdiye kadar 
za.na?tına alınmıyan y egane - yeni düs
tur, - ıefi olan Tahir Esfar'ın 22 Nisan
da tevkif edildiği umumi valilikten bil
Cürilmektedir. 

Şehir.de yapılan '.baskınlar neticesin
CJe tevkif edilen 150 kiıiden ellisi ser
beıt bırakılmr§tır. 

Amerika fabrikala
rının bflmmah 
çahşmaları 

Londra, 24 (A.A.) - Observer ga
zetes:ne göre Amerikan fabrikaları ö
nJmüzdeki on ay zarfında 1500 tay
yare. inşa edebiltt.:eklerdir. Bu tayya
relerın yarısı lngiltereye verilecektir. 1 

Observer gazetesi bilhassa enteresan 
~!arak - U!(an kaleleri - zikretmektedir 
Zira bunların 2000 milden ibaret ol~ 
tesir daireleri İngiliz tayyarelerine a
çıksa faiktir. 

--0---

Almanyanın para ka
nunları Avusturya
J&da teşmil ediliyor 

Fe Ulketzedelere 
yardım ed iniz 

Zelzele felaketine uğnyan yurt
daşlarnnızm imdadma kogmak mak
l!ladiyle bir iane llateııi açtığmım yaz
mıştık. Sığınak.sız kalanlar:ı verilmek 
Uzere teberrUde bulunacak hamiyet
sahiblerinin il!limlerini bu ıUtunda 

ne§redeceğlz. 

Oku}ııtularmuzdan teberrüde bu
lunacaklar ıerek mektupla ve ıerek· 
.ae blaat ldarebanemlae pıerek latm-
lorini kaydcttirebillrler. 

TeberrUde bulunanlar 
Kurunda t•lııanlar 
Vakit Propaganda acnislnden 
Ferdi Selek 
Kllıecl Artln Pakar 
İ9tanbul Sulbnhamammda Ham-
dibey geçldlndo Jalı Çironberı 

halefleri Bay Htıgo \·o B. Loen 1 SOO 
IM!inönünde ltnyat maiazuı 
sahibi Bay N eclp 

İstanbul Ankara caddeelnde Tür
kiye eczahaneal sahibi Arif Ne-
şet 

BC3lktafta Akaretlerde No. 
10 Bn. Feyzlye 
Bc,ıkta5ta B. Hakkı Suha 
Gezgin 
Annesi 
Teyzesi 

100 

200 

Henletn. yedi noktalık metalibatı 
Heri sürdükten sonra bu metaJJbatı 

artnmaia sallblyett ve bunda haklt 
olduğunu ve fakat Sudet Almanları
nı kcndtlerlne yapılan bütün haksız
lıklara rağmen umum! sulh eserine 
yardım etmek Uzere bunu yapmadık· 
lıırını ehemmiyetle kaydetmiş ve de~ 
mlştlr ki: 

Şimdi hüsnü niyetlerini göster
mek sırası Çek milletine gelmiştir. 

Çek milleti bizzat kendisinden ziya
de Franı:ıa ve Sovyet Rusya ile aktet
tlği muahedelere güvenmekle bata 
ediyor. Diz ne dahilde >e ne hariçte 
harp istemiyoruz. Fakat sulh için
de harp demek olan bugünkü vaziye
ti de istemiyoruz. 

Karlovivarl, H (A.A.} - Südetler 
fırkasının kongresinde bir nutuk 
söyleyen mezkiır fırka Uderi Bay 
Hanylayn, şunları istemiştir : 

1 - Alman ekaııtyeti ile Çekos
lovak mflletfnln tam milsavatının ta
nınması. 

2 - Alman ekalllyetfnin bir kanu. 
nt statUAünUn tanınması. 

3 - Çekoslovak cumhuriyeti dahl
llnde SUdet ..A.lmant&1' arast•1ntn ta1l

dl<.ll ve bu arazinin tanınmam. 
• - Sildetıere alt arazide muhta

rlyeU haiz bir Alman idaresi Yücuda 
getirilmesi. 

6 - SUdetıerln arazisi harlcir-.~e 
yaşıyan Almanlar için himaye ted
birleri. 
koççokpeksgısofet lrbl.rl dVm 

6 - 1918 seneslndenberi haksız· 
lrklara düçar olmuş olan Südet Al
manlara tazminat Jtası. 

1 - SUdet Almanların Alman ko
monvoltlne intisap ,.e nasyonal - sos
yalizm felsetesinl müdafaa etmeğl 
istemek hususunda tamamlyle ser
best olmaları. 

Danimarkalı naztle
r ln de istek ler l va r 

O vakit komşusuz Bulgarfstanm 
da 1şttraklyle tahakuk mevkUne kon 
ması Türkiye ve Yunanistan hUkfi· 
metleri tarafından derpiş edilerek 
görUşUlmUş olan bu muahede az za· 
man sonra Türkiye ve Yunanistan a· 
rasında aktedlldl . 

Yugoslavya birliğini yapan Şimali 
Balkan müttefikimizin mUteveffa 
kahraman kralı Aleksandr, dlğer 

Balkan mUtteflklmlz Romanyanıo 
haşmetli kralı İkinci Karo! ile gö• 
rUştllkten l!onra tstanbulda Şeflmlı 
AtatUrkU ziyareti neticesinde Balkan 
misakının doğması gibi bir tek4mUl 
bu ilk sulh anlaşmasını t etvlç etml~ 
tir. 

Bugiln Türkiye ile Yunanistan a• 
ras mda bir kat daha kuvvetıı bir 
bağ teşkil edecek olan yeni muahe· 
demiz Balkanlarda artık bUtUn dün• 
ya için görünür ve arzuya değer bir 
hakikat olan sıkı dostluğu ikmal et· 
mekte ve sulh polltikamızın çok açık 
~r•• rlolt.rLk..c_~~k~ 

Bu mup.hede mtwcut antant kor· 
dfalln t atbiki şekillerini tasrih eden 
yeni vo kıymetli bir vesika olacaktır. 
Balkan müttefiklerimiz yeni TUrk • 
Yunan muahedesine ıttıla hastl ede· 
rek onu tas't"lp ve takdir etmişler· 
dlr. 

İşte bUtiln bu sebepler ile AtJnayı 
ikinci defa olarak ziyarete giderken 
hep ayni siyasetin ifadesini görUyor, 
hep ayni sarsılmaz dostlufun haber· 
clsl olmak şeref ve saadetini duyuyo. 
rum. 

Celal Bayar 
basın ailesi 
arasında . ~r~in 24 (A.A.) _Resmi g1L1.ete

ae ıntı~r etmiş olan yeni bir kanun, 
paraya ve Rayi§banka müteallik olan 
.Alın~ kanunları a.hkanunı A vustw-ya 
arapsme teşmil etmektedir. 

l'ekün '7800 

Kopenhag, 2' C A.A.) - Soslal de • 
mocraten gazetesinin bfldirdifine 
göre, Alman ve Danimarkalı nazil.er 
evvelki gün Danimarka Şlesvig'fnde 
Uç slyast içtfmaa iştirak etmişlerdir. 
Bu içtimalarda söz alan hatipler -
Gamalı haçlı bUyük Alman - yadan 
babııetmlşler ve hudutta Almanya 
lehinde mUhlm tadlldt yapılması ı~
zımgeldlğlnl söylemişlerdir. 

Dün öğleyin park otelinde çok 
ıamimt bir hasbihal yapıldı 

Avusturya milli bankasının bank
not ihracı hakkına nihayet verilmiş 
ve bankanın tasfiyesine girişilmiştir: 
Ya.rmdan itibaren Avusturya milli 
~asının banknotları piyasada ka
nuru olarak tedavili ctmiyecektir. Ma
amafib, mal sandıkları, 15 mayısa ka
kad bu banknotlarla yapılacak tedi
y~ı kabul edecckleniir. A vustw-ya 
mıli l~ası hisse senetleri sahipleri 
senctlcrıne mukabil yüzde dört buçuk 
faizli ve 100 Avusturya kronu 125 
mark hcsabile 20 senede kabili tesvi. 
ye hazine bonoları alacaklardır. 

Varşuvada yakalaaao 
Yahudi komonlstler 
Varşova 24 (A.A.) - Var§ova mah

kemesi, orduda fcsetcuyane propagan 
da yapmakla maznun 33 yahudi ko
münisti iki ile on beş sene arasında 
tehalüf eden hapis cezalarına mah
kUnı etmiştir. Altı maznun beraat et
nti3tir. 

• Kızılırma k :> i ı mi scncdenbcri görül
~Cl Cn bir şck ı ld_c .ıaşnıış bulu nm:ıklad ı r. 
Sular ı;irn rl i llk muhım bir zarnr iks t'I . • m~ 

Parlste fab rikalar 
tah llye edUdl 

Paris, 24 (A.A.) - Polis, dün bir 
kaç haftadanbcri grevciler tarafından 
ikgal edilmiı olan bazı fabrikaları tah
liye ettirmiıtir. 

Bu mecburi tahliye ameliyatı esna
sında hiçbir hadise vukubulma.mıııtr. 

Artvind e çocuk 
bayram ı 

Artvin 24 (Hususi) - 23 ~isan 
Hakjmiycti Milliye ve çocuk bayramı 
ilimizde coşkun tezahüratla kutlulan
dr. Bu vesile ile bayrama ittirak eden 
halk tarafından hayırlı kurumlara bet 
yüz lira verildi. 

Mısırda siyasi vaziyet 
KUrUşmelerl 

Kahire 24 (A.A.) - Kral Faruk 
bugün, Bqvekil Muhammed Mahmut 
paşayı kabul ederek siyul vaziyet 
hakkında kendiıile görilfmUttür. 

atmacrdkıırl-gö-

Binicilerimiz 
(llst yanı ı incide) 

binicilerimir.e merasimle verilmietir. 
Halk ekibimizi çtlgınca alkt§lamı§

tır. 

Ekibimizle birlikte Pariste bulunan 
Orgeneral Fahrettin Altay yarı~Iar -
dan sonra Türk ve Fransız ekiplerini 
kabul ederek, tebrik etmiıtir. 

Başvekllln tebrlkl 
Haber aldığımıza göre, Bqvekil 

CeJAl Bayar, müteaddit mUaabakala
ra iftirak etmek lU.ere A vrupada bu. 
lunan binfcilerimizin Nisteki muvaf. 
fakiyetleri dolayısile kendilerine bir 
tebrik telgrafı çelmıiı ve muvaff aki· 
yetlerinin devammı temenni etmiftlr. 

• Birkaç ailndenberl şehrimizde bulunan 
Hollandalı Arkeoloji heyeti evvelki alln 
tayyare ile memleketine dönmil$lilr. 

İstanbul gazeteleri ve mecmuaları 
sahip ve başmuharrlrlerl, Başvekil 

('P.lAl Bayar ve Hariciye Vekili Tev· 
flk RüştU Aras ile vazHeten şcbrl

m1zde bulunan Maliye Vektll Fuat 
Atralt şerefine bir ztyafet vermiş· 

lerdlr. Bu ziyafet sayın hUkQmet ret. 
slmtz ve vekillerimiz ile basın allesl 
erkA.nı arasında samimi bir hasblhal 
yapılmasına fırsat ~ermiştir. 

Ayni ıamanda CeUl Bayar yarın 
akşam Atlnaya hareket edecefl için 
ziyafette hazır bulunan Anadolu A
jansı mUmesslllne beyanatta buluna
rak seyahatinin maksadı etrafında 
matrımat vermlotir. Gazeteciler de 
bu beyanat Ue aeyabaUn maksadını, 
TUrk • Yunan dostıuıunun ve Bal
kan anlatmalarının tartbl lnldşafın· 
da Atatürk TUrklyeılntn o:rnadılı 

' mesut roıu, nihayet bu mUhlm rolde 
şahlan Bafvokllfmlzln de çok kıy. 
metil bir hlsaesl bulundulunu ölre
nerek mllteha11lı olmuşlardır. 

Baştan sona kadar tatlı, neşeli, aa
miml bir hava içinde gecen ziyafet 
basın mensupları tarafından muhte
rem davetliler hakkında izhar edilen 
uğurlu seyahatler ve muvaffakıyet
ler temennileri araBında nthayet 
bulmuştur. 

Celal Bayar 
Atina yolunda 

(Oattara/ı ı inclU) 
tırun da o kadar kun·etlcnecetıne 

şüpho yoktur. nu defa Atlnada im• 
zalanaeak olan muahede lle Tllrk • 
Yunan ltttfakrnın bir kat daha knT• 
vetlemllrllmesl Orta A vrupaya ka· 
dar sulh ,.o emnJ:rot hansı neşreden 
gtlrbtlz Balkan Antantı a(:ac:m& 7em 
inkişaf ka\'Teti l'ernıek için kökleri· 
nJ Kbbrelcmekten başka bir fe7 de· 
Cildlr. 

Bu ltlbarla Atinada imzalanacak 
olan yeni Tüı·k • Yunan lttJfak mua· 
hcdesi ayni zamanda Belgrat Tf' 

Bükrcş pa31tahtlannda da alltıflar
la karşılanacak ve kutlanacaktır. 

Bu noktalar Balkan Antantı tarl· 
hJnJ uzaktan ,.c yakından takJp et• 
mlş olan heı·kestn malfımudur. Şlm· 

diye kadar malüm olmaran bir clbett 
de Daş,·ckntmizJn Atlna ıe)'ahatl 

hnkkıncla. Anadolu Ajansı mtlm~Hf• 
Uno yaptıtı beyanattan öirent~omz . 
mıfel1'nTil n nll 1\tlTCWife ı ~liaar 
nlel'kffnfle iken, ikth;at TeklU nf•· 
tiyle AtJnara gitmiş olan Ce1A1 Ba· 
yar, orada blrkac; gtın sonra imzala· 
nacak mııahedenJn ilk esaslarmı da 
konuşmuş imiş ••• O zaman e.a~lan 

b&zırla.nan, &onra lliplomatlk k.,. 
nallarla formalitesi ikmal erlllen 
maahedefi şimdi BaŞ\·ekJI •ıfat17Je 
lmzalamağa JdtmeAI, ayni umıında. 
Atatarktln ıellnunr ve Türk mtlJett• 
nln san:ılarmı dost ve müttefik mf'lm 
Jekcte göttlrmeRt tarihin nadir tecel· 
lflerfndcn btr1dlr. 

ASIM US 

Tekirdağh 
(Altıncı sayı/adan devam) 

Sırtını yere getirdi. Fakat iki aaııiye 
olmuotu. Hem de saha dışı idi. Sayıl
mazdı. 

Fakat çok sUrmedi. Hüseyin ayni 
oyunu bir daha tekrar etti. Ali yere 
düşüp uzandı. Hilseyin yine ayak bU
küyor. Kara. All kollarını açıp tehli
keyi önlUyor. Kara Ali yine bir hamle 
ile a.yağa kalktı. Atılıp Hüseyin! be
linden kavrayıp ve Hüseyini başının 
üzerinden aşırıyor. Yerde §iddetli mü
cadeleler oluyor. Ali bir ara. Hil8eyi
nin tlOl kolunu kavrayıp çevirmek ı... 
tedi. Hüseyin fırlayıp kaçtı ve derhal 
üstüne çıktı. Kara Ali bir saniye eon. 
ra yine alttan Ust.e fırladı ve eonra 
aya.fa kalktılar. 

Kara Ali daima hamle yapıyor. Bu 
sefer de öyle yaptı. Hüaeyinin IOI ko
tunu kavr3yıp yere dlişürmek istedi. 
Muvaffak oldu. Fakat acı bir kuvveti 
olan Hüseyin derhal Kara Aliyi altı
na aldı. Kolunu kavradı. Vücudu ile 
de omuzuna bastı, bastı ve 27 inci da
kikada Kara Alinin sırtmı yere ge. 
tirdi. Halk Tekirdağlıyı çılgınca. a.l· 
kı3lıyoniu. Kara Ali yerden kalktı. 
Çok müteesalr görünUyoniu HU.leyin 
hemen yanına gitti. Elini öptü. Kara 
Ali de Hüseyini alnından öptü. 

Elinde bli.ketle kOf&ll bir adam Te. 
klrdağhya yaklaşıp çiçeği verdi. Hü
seyin zabıta memurlarının himayeein
de sahadan çıktı. 

Kara. Ali giderken: 
mıştır. 

• Şehrimizde bulunan Alman lfilün kra
lı 1,5 mil:ron kilo tütnn satın almıştır. 

Siyasi mahafilde beyan olunduiUJıa 
göre, birçok nazırlarm tayini huauaun 
<la kralla Başvekil arasındaki noktai 
na.zar ihtilatı henüz tamamiie berta. 
raf edilmemiştir. Vaziyetin bu~ ta
vazzuhu bekleniyor. 

• Dün ı111hah llmnnı kesif bir sl!I kapla
mıt. Akay vapurları saııt sekizden itibaren 
sererleri kosmeğe mecbur kalmışlardır. Sis 
3 şaat de,·aıu ellikten soqra dalılniııtır. 

Bir aralık Celll Bayar gazeteci 
arkadaşların memleket dabflinde ve 
harlclnde toplu olarak tetkik ıeya
hatlerl yapmalarını tavsiye etmiştir. 
Bu. tanlye caıetecller tarafından 
memnuniyetle teltkkl olunmuştur. 

Bu tarzda yapılacak Hk tetkik seya
hatinin önUmUzdekl yaz mevıinıl ı. 
cinde. meseJA Zonguldak haTaltıl el· 

- On beı giln IOlftrll görilfürtiz di
yordu. 



k'azıt0: Kur, ...,tromayer 
~ Jal timine bümca, ~ 

tıemntn 4mdutmıu s&11Jor. Gariptir 
~ araba)a koaulu at orada defil! Or
mu adamı, biran durarak, bir kere 
daha oraya bakıyor. Yoksa haydut a
tı arabadan ayırdı, aem:h mı? Bayır, 
at lfte arada. yerde yatıyor. At vurul
lllllfblr_. Ulha koca at! Bu sefer vuru
JD attır, ,a bir daha eefere? 
s-ıt. ~ya devam ediyor. 

lhtlJ&ta riayetle ileri dotru eokulma
tmr. aı da burada, bu sık çalılıklar 
arumda kolay değil, biWds ! Haydut, 
acele o civardan uaklafIP kendiaini 
kurtarmak telA§esinde; 018& gerektir. 
Korucu, Bik çalılığın kenarında soluk 
BQluğa duralıyor. Ceketi yırtılmıştır 

ve kırçıl sakalı, çehresi etra.fmda çe
r e~cvre karmakarışık sarkıyor. Tilfc. 
ği, ateşe hazır vazfyette tutup, başını 
Jhtlyatla ileriye doğru uzatıyor. 

İşte, apğıdan yukarıya, yol boyun
ca kop. koşa gelen bir adam! Sanki 
ı>eoine köpekler takılm11 gibi bir ko
IUŞ !. Sükfinet.. Sük1llıeUe bekleyip, 
kOfJDUm& devam et.mesini beklemek 
yerindedir; varam kopbildlği kadar 
kopun ve böylelikle bu tarafa yak
Japml Yakından kUJ'§un isabat ettir
mek ihtimali, daha fazladır. ~cak, 
bir sanıye geçer geçmez. Bessert tU
f eği tekrar indirerek, hiddetle ellni 
bqlJl& sötürUyor, şapkası altmdan so
kup saçlarım karıştırıyor. Yokuf yu
karı yakJagan haydut delil, ara.b&Cl
d.Jr. Rengi peynir gibi bembeyU, ... 
ki ,eytanla yilzyOJle ge1mlf de deh
eete bp"m• clbl. Pf1mı bir halde! 
Koprbn elbtwl 7V 7flr amılaP e-
tülerl ~ ve m•• lmlri 
Jrandtılne wlatnae. adllr•ln kor. 
bmndln,. MDkl bbarP Jren>iklerl 
aruma bir kUllD ,-il gibi tepe. 
taklak olup ,... ~· 

Kancm, ..... plıJıia lllrtlkli)'W· 
~~·birbiri arkam 1111'& 

~. hniltt~ dlııbıoe bu 
i•tti:)ltP'Z~ 1-UDa ~ ,.. 

- Ey mubddel l.lllMIDfıg ,,..,.._ 

., mukaddes Meeyem ana; ben 
llYtan1 gördüm demin! Bu weytan da 
Klaynşmidti. Mukaddes Me?')·em! 

Arabacmm boyuna böyle tekrarla
ması, böyle hemen hemen bir çeyrek 
uat atirdü. Sonra J&TBI yavq aakin
leterek rengi blru yerlAe geldi. Amir 
Bessert. arabacı, kapıldığı dehşetin 
tetıirinden bir parça ıuyrıimcaya ka -
dar, sükfiııetle beklemfttl. Artık onu 
elbisesinin yeninden. kavradı, usul u
sul yerden kaldırdı va bir dtlrtüfle a
yak Ustil durdurup, sordu: 

- Anlat btkahm, olan fi nuıl ol
du! ~t. haydi! 

- Mukaddes Anne, bana yardımcı 
ol; o, mi vu.rmak iatiyordul Yol bo
yunca arabayı attrilyor, aklıma fena 
hiçbir feY getirmiyordum. Birdenbire 
o, karş:ma dildldl. ÇaWıktan aeutz, 
eedas·z çıkıverdi ortaya! Ben onu an
cak atm yularına yapIŞirken seçtim. 
At ya.na mçrach, ben zaptetmep uğ
J'a§Irken, baktım ki, en Kukaddea 
Meryem, brfmıa dikilen hakikaten 
teytandır, ya.ni KleY!JllDidt ! 

Bana llzin nerede olduğunuzu 8(). 

nmca. çabucacık cevap vererek; ya 
Rabbi, dedim, o hastadır. Nöbeti var. 
Ondan dolayı ahaliye çalı çırpı dağrt
mlğa gelemiyor. Yatakta yatıyor; bu
mm üzerine de eeytan; yaa, 6yle mi! 
Dedi, o halde aeıı ln hadi arabadan, 
ben ab vurup geberteoefim; ben bu
nun Uzerine;sana at ne yaptı kf!Kom
cu ne yaptı ki! Diyecek oldum. Der
hal tehdit ttltefini kaldırarak; defol, 
diye bafu'dı, .detol buradan! Bu, ee • 
nbı Amirin olan konıcuya benJm tara. 
fundan bir ael!mcbr; va aonra da ata 
kqreuıı 11ktı, at yen yuvarlandı. z... 
va.Ilı at! 
. - O, ne tarata kaçb? 

- Gittiği tarafı görebi!dim. 24 Un
cil saıha taratma kOfup gar.den kay. 
bok!~ Bani ahaliye çab çırpı dafıtı
laeak J'81'9 doğru! Görebildiın bil ka
danm. .. Bir yandan kaçarken bqmıı 
IGyla arkaya çevirdim del Jıfukaddes 
Aımel 

· Ksntüa lmfrf, arabacıyı orada bı
r&brat, ihtiyatla H Uncll 18.baya ao-

'l'elr~ka Numara11: tO 

1a1111JW. ~ t.op11~11 bulumn • 
dlmllrlil ,.ama ftl"ID&d&D~ btltb .. 
haJJ oepeoene dOlltıYor. Bir yerde 
bUUn 111n1 btalUP"· !hu.al haydut 
harap b1lbQ9 ......... aııan bu 
~W.pualap ~ tmv,.....,. .......... 
palUlaJI flmdl bir leruca mıüe\ aı. 
tmda bllll1I mmtakada .. gören .. 
...... JOlluyor. 

SoDr& da ndJ hatırma gelerek 2' 
ttnctı llh&J& psen mmtaka lmlrl 
BeBeert, ahaliye G&1ı çırpı daııtma .... 
ne naeret ediyor. Hiç ktmae hal ve 
tavrundan bir teY eemıtyor. hiç kim
se, onun hayabnm demin kıl ucunda 
titrediğini ve bu adamm büyük bir 
tehlike atlattığını öğrenemiyor. Mın
taka Amiri, arabasmm ve öldürillen 
a.tmm yanma gelince, orada uıl1 bir 
kAğıt parpsı bularak, tU.erlndeki ya
zıyı okuyor; plecek lelere de aen ! 
Bu yam, blr k&tllin el yamıcbr; bunu 

~. KJaYJllllDldtl 
Tarih, ıs aptoe 1918 dtr. Aydm

Iık, güzel, gUn1f1k gl1nfıtll bir gUn, pa
zar!? Hararet, TUbeJ ovumm çamları 
berinde btlttin Jmıgmbtlyle htllrilm 
8ürerek, mıztı#ı dolduruyor. Omıan
daJd hayn.nlar. eahlıklar arkaamda, 
siper yerlerde gizli; emin ve mahfuz, 
sJnek avlıyorlar! Geyikler, sazlıklar· 
da boynuzlarım earkrtarak, tembel 
tembel yangelmifler. Aıımzm Va.ld
havz orman mmtatas} çahlıklarmdan 
bir k18IDJ arumda. • )'allı bir geyik, 
Urktlp. sıçradılı clbl talar tukur ora· 
dan uzakl&f!YOJ". 

Bu çaWıiJD kena.rmda konıeu ilni
formalJ bir adam dmmuo, korbk bir 
halde etratma 'batlDIJor. Pmu kur
DllJI vui)'ette Dd bftHtrn, ~ 
tıroa llbl mk phhlm ft1atl karma,. 
kantıkblmı dt1mell cllneyor. Aeltp, 
ba adam !alt de bir~ bellmnl
,., Odak ehnecn ltemlklel'lyle ve 
litldn blctmde ...... behthnlletmif 
bit haydudun !evktta.bfl~ lf~ ~en 
matı. ,........ t&kal 1rl&ıft kp-
bJw'" "'° ..... CHııltl, ptıl. *'Un
dar .• Eller, ..,,,.Ja slWıa 18.tJlıme ve 
belden de koakoea. bir bıçağm sapı 
gözliküyor. 

Bu adam, ılmdl korkak bir halde, 
bir parça yan tarafa d8ğru sürUne aU
rUne giderek, tekrar çabJıklar araama 
göz P7.dlriyor. Oradan bu tarata ge
len var. Gelen bir eey?. Bunun bir 
hayvan olmadığmı, acaip, garip ee
kilde bir teY olduğunu görüyor. Bir 
hayalet? Bu adam, derhal atq etmeği 
ilk defa olarak ımutuyor, ha.vada kı
mıldanan ne oldufu bilinmlyen bir 
kudretin teclrl aJbnda zebun, Elini bo
ğuma g&Urilyor. Tekrar yare uzana
rak, kesik bir gfUOO]e, gillliyor. Çlln· 
ktl, o geleııbı ~ Olduğunu elmdl a
damakıllJ ~k. onu taıımuear. Ca· 
lılıklar araamda ~ birkaç mll
t.twul mantan PYiklerle paytqmak, 
daha dojrosu OnJardan kapmak tıze.. 
re oraya d~ 1ftrOne 18rthıe soku
lan; ihtiyar Yooefadır. 

LAldıı kadm, mantar aramıyor •• 
Yerde dfs iletUnde a6rlb:ıe sllrllne ya
kma aokulurkeıı, bir av köpeği iz kok· 
Jarm11 gibi f#llerek, )'eri arqtınyor. 
Çalıltfm keııarmdakf adam. tekrar 
rahatı kac;arak, .. cam stktlarak, sJ1an
tiyie bunalıyor, elini bofuma göttl
rllp, kendi gntla.fmı elliyor, sıkıyor. 

(Ar1«1M Nr) 

Wlii •• 

1 Eski hır Osmanlı yüzba
şısının oğlu 

.10 milyon lira miras bıraktı 
Varislerden bir kısm~ istanbuida. imiş! 

BuJpr guetelerl 100 milyon Bul
gar levut ve btzım paramızla 10·15 
mll)'Oll Tllrk liralık bir miru meaele
abll mevzuubahs etmektedirler. 

Bu mesele, romantik bir muala 
benzemekle beraber, mirasçılardan 
bazıları muhtelif memleketlerde ve 
bayatta oldukları için çok enteresan
dır. 
Mirası bırakan milyonerin babası 

60 sene evvel Macaristanın Tamişvar 
şehrinden Tilrkiyeye kaçmış Mihayil 
Safrani adlı bir Macar ihtilalcisi olup 
Tilrkiyeye yerleştikten sonra muzıka
cı olarak Osmanlı ordusuna girmiş ve 
yüzbaşılığa. kadar terfi etmiştir. 

~AYlL SAFRAN! K!MDlR? 

Ma.ca.ristanda. vuku.bulan Koşuta 

fhtilAJi esnasında Edirneye kaçıp ge
len Mihayil Safrani Osmanlı muzıka
sma alınmıştır. Ai bir ı.a.man sonra 
liyakatini lsbat eden ~car ihtilalcisi 
Tttrk tebaası olmuş ve nizami orduya 
kabul edflmf §tir. Burada. yüzbaşılığa 
kadar terfi etmi~. Ayni zamanda 
Edimedeki katolik kilisesinde de mu
siki hoca.lığı eden Safranı Mustafa pa
galr bir hristiyan kızla evlenmiştir. 

1878 Osmanlı TUrk harbmdan sonra 
Bulgaristana giden Sa.f rani But -
ristanda prens Batem.bergin emri ile 
Bulgarlara muzıkacılığı öğret.mi§tir. 

P'a.kat, Bulgarlarla aruı açılan Ml
hayil Safraıı1 o zamanki Rmneli prld 
prensliğini (Bulga.ristam) terkederek 
tekrar Edirneye dönmi1ftUr. Safranı 
Osmanlı tebaası oldufu Jçln hayatı· 
nm son gUnlerine kadar bir Osmanlı 
yllzbaşmı ııfatile Edltnede ömür siir· 
mUŞ ve orada ölmUştiir. 

SA.l"ltANtN!N (JO(JUELAJU 

Mlhayil Safranlntil altı çocuğu 

dllnyaya gelmiştir. Rudolt, Jak, Ade-
1&, Leopold, JUllka ve Yani isimlerin
de olan bu altı QOCuktan Rudolf · (Nu
ri bey) hayatta olup Sofyad& gazete 
satıcılığı etmektedir. Jak da Edirne-
den Bulgaristan& gitmi§ ve orada bir 
Bulgar kızile evlenmiştir. Bunlardan 
doğan bir ild çocuk timdi Bulgaristan 
da devlet memuriyetindedir. 

:M:ihayil Safraninin diğer dört ço
cuğundan Adeta ismindeki kız İstan· 
bulda LUtitsa isminde bir Kara
dağlı ile evlidir. (Bunlardan doğan 
çocuklarm llstanbulda. olduldarr ve 
mllyorıl&ra variı olduğu tahmin edil
mektedir). Jlllika ismindeki kız ise A
tinall Vitalia tmıinde bir Yunanlı ile 
evlemnlttir· f 

Betfnci gocuk Yani daha çok genç 
yqta iken kayt>olmut ve 61d0rllldillft 
haberi almmıttır. 

Biltilıı bunlarm içinde aJtmeı ~k 
Leopo1d Safranjnin hayatı çok entere-
11&1l -ve inanılmayacak derecede !'()o 

mantiktir. Leopold F.dirnede yqarken 
TOrk tebaam imif. Edirne ile Fılibe 
arumda o saman Baron Hirşin işlet
tiği elmendlferlerde memur imi§. F~ 
kat genç delikanlı bu esnada bir kma. 
Atık olmwıtm'· Bu aşk kendlsiııe huzur 
vermemlt ve bir &ile teşkiline lmkln 
olmadığını anlnyınca, F.dirneyi terk
ederek bllmedlft bir hayatm meçhul 

ıcnz 

karanlıklarma dofru yola e,:ıkmıebr. 
Edirneli Tsiman isminde başka bir 
arkadaşını da yanına .alan Leopoldden 
aylarca bir haber alınamamıştır. Ai
lesi büyük bir merak içinde c:rrpmır
ken bir gUn bir mektup gelmiş. bu 
mektup Yava adasından ve Leopold
dendir. Maamafih, bu adada dikiş tut 
turamayan genç &şık Bulgaristanın 

Rusçuk §ehrine dönmil§ttir. Rusçuk 
ile Timavo arasında yeni yapılmak
ta olan şimendiferlerde bir müddet 
çalışmışsa da yine canı sıkılarak, ar
tık dönmemek eartile gözden kaybol
muştur. 

Kardeşleri ve annesi bu sefer Şang
haydan bir mektup almı§tır. Leopold 
Şanghayda iş bulm111 ve yerleşmiı;tir. 
tstan.bulda bir Karadağlı ile evlenen 
Adela ismindeki kız kardeşinin iki 
kız çocuğu dünyaya gelerek bunlar· 
dan birisi F.c:limeli biri ile evlenmlpe 
de az zaman sonra kocumdan ayrıl
mıştır. Bu ayrılığa sebep de ameası
nm artık çok zengin bir müteahhit ol
duğuna dair Çin Blndista.ndan ve ce~ 
nubt Çinden gelen mektuplardır. Ma
riye isminde ola.n Leopoldun yeğeni 
amcumın. gönderdiği paralarla Çine 
gitmi~. 

Çiııde eimendifer mt1teahhidi 
ola.n Leopold Fransız oirketlerile it 
görmefe bqlamıştır. Kendine merkez 
ittihaz ettiği Kvaypn eehrincle arbk 
milyoner mtıteahhit olan Leopoldun 

Edirneden giden yejeni Kariya orada 
btr Fran8m abitile aevlflp evlenmlt
tir. l'ramu& Martin f8!!1fndeld bu 
Franllmllltl lla1eıı RanuadaJd Fran
sm Bava Jmm&Manlrlmt Ua etnıelcte
dir. 

Ydllr ~ ~fiı QOk artan 
limendlfer 1'0111 ~bıl9B İMpe1d 
Iatanbuld& yapJ8D akrab&1arma her 
vakit para göndermlftlr. Bu paraJar 
Istanbuld&ki kıs kardeti Adel& vuı
tasile bUtün akrabalanna tevzi edil
miştir. Atinadakl kız kardeşi Jülita 
ile Bulgaristandalri kardeşlerini de 
daiına para göndererek himaye et
miştir. 

Geçen seneye kadar bu suretle de
vam eden bu hakiki roman, Sofyad& 
doktor Trendefilof ismindeki bir Bul
gar avukatmm bir Fra.nsız.guetesin
de göztlne ilişen bir ölüm haberi üze. 
nne başka tUrltl bir safiıaya gtnm.., 
tir. 

Sofyada gazete 11ata.n Leopoldun 
kardeşi (Nuri bey) Rudolf bu avuka· 

ta gaz.ete götUrdUğil zaman Çinde te
opold isimli zengin bir kardeşinin 
mevcudiyetintien bah.sedermlt. Geçen 
sene temmu.z ayı nihayetlerinde bir 
Fransız gazetesini okurken Leopold 
Safrani isminde zengin bir ada.mm 
Parisin meşhur bir hastahanesinde 
öldüğünü görünce Bulgar avukatı 

alaka.dar olmuştur. 1stanbulda yap. 
yan Adelaya mektup yazılarak ölen 
kardeşinin Çindeki adresi istenmiltir, 
F'akat Adela bu mektuba cevap ver
memiştir. 

Bunun üzerine Çinde Kvaygen eeh
rine bir mektup yazılmış ve cevabı 
alınmıştır. Bu mektupta Leopoldun 
Çinde hastalandığı ve iki kere yaban 
cı kan verildikten sonra yanında. bir 
doktorla yardımcı iki Çinli ile birlik
te Parise tedaviye gittiği ve methur 
Pikainl kliniğinde 64 yaşında olduğu 
halde öldüğü bildirilmiştir. 

Bu haber üzerine Sofyadaki miru
çılar paçaları aıvamıetır. Sof yanın 
doktor Trendorıtof ve Asen Çan.kof 
ismindeki iki ııvukatı Pariıste Franmz 
avukatı Apleton He n<>ter Druanı an
gaje etmi§lerdir. İstanbuldaki mirae
çılarm ne teeebbüste bulunduklan ma-
1\un değildir. Maamafih, Sofyadakller 
lstanbuldaki Adelanm bundan habe
ri olduğunu eöylemektedirler. Miras 
davası Pariste görülecektir. 

!ıloeu K.OPl'efU lmninde Fransız no
teri bu milyonluk dava ile meogul 
oJmağa memur edilmigtir. Fakat," ölen 
milyarder Leopoldun yeğenleri bir va
siyetname ortaya çıkarm1flarchr. Mi
ruçılar bu vlalyetzıameyi tanıma
makta ve ölenhı Franaız tabliyetlnde 
olmadığım iddia etmektedir. Miru-
çılan. atire ~ ~~· 

lfmdl,. ~ )'l.P!lan t&Jiidkit& 
ölen amginln iki l'raıısız bankasında 
bir milyon frank, bir lngiUa bankum
da 80,000 İııgillz lirası ve Çiııde Yil
nanda taahhüt ettiği ve İD§& halinde 
olan efmendifer yollarında dört bu
çuk milyon frank ve bunlardan bqb 
Kvaygende birçok servet ve emlaki 
vardır. • 

Parfstekl muhakemeye bugUnlerde 
bakılacaktır. 

• Mflzelerlmlzden seçilen bir heyet t ... 
tanbulun her tarafını ıezerek s.nıt lblde
lerlmizl fesbit etmiflir. 

Heyetin buırlıdıiı Jiste}-e 16re, tthrl
mi:ıde tam 1610 tane tarihi kıymeti hals 
antika sanal Abidesi vardır. 

Görüp düşündükçe: 

Tiirk atlıları birinci 
YAZAN: ~-Gezgin 

Türk atlılan, Niste yapılan yarış- söndUğU. bir kasll'g& bulutu glbl uçan 
la.rda birinci gelmi.§ler. Gazetelerde bu akıncılar, kaç kere dttnyayı kendi· 
bunu okuyunca, sevinmedim, desem, ne hayran etti!. 
yalan olur. Evet, bugün '•Nıs.. teki yanelan 

Fakat, içimde sırlı dUğümünil bir aUılarımızm kannmumı be.Da tabii 
türlü çözemediğim bir duygu vardı, gösteren, olagan saydıran, dunu. gaı
ki böyle bir müjdeyi bana. bekletiyor- liba, bu eski hakikatlerden içime Bin· 
du. A vrupada yapılan y&rl§larm, çe- me bir eeydi. 

Mili* =====n 
H erHÜn bir fıkra : r . 

tin şartlarım bilmez değilim. Yine bi- Bu zaferi, tarihi varlığımızm bir 
lirim, ki böyle bir yanşı kazanmak hakkı diye benimaeyifim, onu bir ata 
değil, ona girmek için de uzun tecrtl· mirası tamyııundandır. 

be. idman, haıırbk yı11armm matın· Gtıreg için de gönlümde )'ine böyle 
dan geçmek gerektir. bir inamı var· Teknikteki gerillğimbıl 

Belkl ölürsün de ••• Bu, böyle olduiu ltalde, niçin bu çalışmalarmıu.daki zUfllrtlilitt orta
miljdeyi bekliyordum T Simdi, içimde- dan silip götüren bir adale cevherinin 
ki duyguyu tahlile çahprken, bazı pasılarmıuda yqadığma kaniim. 
&eyler sezer libl oldum. At, TllrkUn Bilseler, yalma kıımalardaıı çık· 
ktlıçtan IGDl'a ilk cloıltudur. Atalan- maz, hadiselerden de böyle bir dfn 
mız at Qat;llnde 4ol&rJu", at Uatlbıde almalıyız. Tecrübeler gaetardi. ki bf. 
l>lürlerdl. Kadife clertll parım ıenan z1m ruhumuada •"gtirel,, le '"blllldlik. 
cina bir &)'lll'Jll. bir ·~ o1muı karp J""lbnes bir i.Udat nr. Bllrt 
içlft, ilstlnde bir Tart bllllcrflll tap. bunları olanca hJmlm)a llH.vcrek, 
ması J8terdL dünyada tek kalmanın tadmı a,.,. 

Boz1mlarm 0.tll.S. bir cab1 tlpl- lun. 
ili ve bir nal ya)'hml ile pgen aJanm. Otekt apodardlll tlmd1Je bdlzo 
larmıız. ab bir harika yapmamı bil- Balkanlarda bile blrtAd ola1D""3ftc 
mtşleı'dl. Bhıe Avrupadtn aJılal ıopa,_ atlJ.. 

tçJnde kılıç fimleklerinin yanıp lanmnı candan ..... 



Tekirdağlı Hüseyin, Kara Aliyi tuşla yendi 
Kara Ali oyun yapmak isterken 

alta düştu 

Himmet, MülQqimle 
güreşi kabul etmedi 

MUUlylnı e çıkan Karamürselli Ahmed de 
ı 7 dak 1 k ada pes etti 

Dün güreş meraklıları heyecanlı 

anlar yaşadılar .. Kara Ali ile Tekir 
dağlı Hüseyin son senelerde göreme
diğimiz fevkalade hareketli bir müsa
baka yaptılar. 

Dün saat on ikiden itibaren merak
lılar Taksim stadyomuna akın etmeye 
başlamışlardı. . 

Gişelerin önü kısa bir zaman sonra 
tıklım tıklım dolmuştu. Herkes bilet 
alıp içeri ginneğe acele ediyordu. Bu 
kalabalık arasında çocuklu ve ya§lı 
kadınlar da göze çarpıyordu. Saat bi
re doğru ise kalabalık o kadar artlı 
ki tramvay ve otomobiller stadyomun 
önünden geçemez bir hale geldiler. 
Zabıta memurları gilçhalle intizamı 

temin ediyorlardı. Bedavacılar, elle
rine yeşil renkten tramvay bileti ge· 
çirmiş olanlar, yahut 25 kuruşluk bi
letle elli kuruşluk yere girmek isti
yenler hep stadyomun ön kapısına - ......-. --..............-· 

Bir de sahaya göz atınca ne göre
yim: Gazetecilerden başka herkes 
orada idi. Maaile sandalye atmış otu
ranlardan tutun da yerlere serilmiş 

jnsanlar sahaya çıkmanın verdiği gu
rur içinde etrafa bakıyorlardı. 

Bu pürneşe ve mağrur insanların 
arasına ben de katıldım. Şeytan ku
lağına kur§un ses çıkaran olmadı .. 

DAVUL ZURNA ÇALIYOR 
Şimdi gelelim müsabakalara .. Yere 

yaydığım pardesümün üzerine henüz 
ç:ökmüştüm ki zurna ve davul ötmeye 
başladı. Yalnız sahada ringten eser 
yoktu. Her zaman ring üzerine serilen 
beyaz örtü topraklar üzerine serilmi§ 
ti. Saat üçü geçiyordu. 

Hoparlör vasıtasile güreşçiler çağ
rıldı. Bunlar arasında büyük güreeçi· 
ler yoktu. Bu güreşçiler takdim edil· 
dikten sonra hakem Cemal şöyle de
di: 

Himmet, Milldyfm, Tekird.ağ1ı Rweyln, Kam Ali bir arada 

yığılmışlardı. Kalabalığı gören bir
çok kimselerin başlarını sallayarak 
geri döndükleri görülüyordu. 

Zabıta memurları ile askeri inzibat 
memurları halkı sıra ile içeri sokmak 
için büyük bir gayret sarfediyorlardı. 
Arada bir stadyomun demir parmak· 
lığı kapanıyor, içerdcki turnikelerin 
önü boşaldıktan sonra açılıyordu. 
Bedavacılarla hile yapmak istiyen

lerin tutup dı§arı atılmaları yüzünden 
içerjye akan insan seli ara sıra iılkı
taa uğruyordu. Stadyoma üç saat in
san aktı ve içerde ayakta duracak 
~·er kalmadı. Bu arada tahiatile ben 
de vardım. İçeriye hayli süren bir gö
ğüs mücadelesinden sonra girebilme
ye muvaffak oldum. Tribünde gazete
cilere tahsis edilen yer çoktan dol
mu§tu. Sahaya her zaman bir masa 
konur ve biz de etrafına sıralanırdık. 
tçeriye girmek üzere sahanın parmak 
hklı kapısına yaklaştım. Bu gibi yer 
lerde daima kapı bekçiliiğ yapan bi· 
risi beni önledi: 

SAHAYA KİMLER GlREBlLECEK? 
- Sahaya yalnız gazete fotoğrafçı

ları girecek. Siz gircme?.Siniz. dedi. 
Emri kimin verdiğini scırdum. Bir 
isim söyledi. O zatı bulmak üzere dı
§arı çıktım. Oralarda dola§ıyordu. 

- Müsaade edin de yerimizi alalım 
dedim. 

Bu zabıta amiri kendisinin bu işe 
karışmadığım söyleyince organiza
törlere yaklaştım: 

- Yahu! dedim. Pehlivanları yanı· 
mza alır, matbaa matbaa dolaşırsı

nız. Biz de bedava rektamlannızı ya
parız. Sonra bize oturacak bir yer bi
le a yırtmazsımz nedir bu iş! 

Bıı zat içeri dolup taşan müşterile
rin akını karşısında o kadar sevinçli 
idi ki heyecanından bana baştan sav· 
ma bir cevap verdi durdu. 

BEN NASIL GİRDİM? 
Artık :iş açık gözlülüğe kalmıştı. 

Pehlivanlann soyundukları yere bir 
vasıta bulup daldım. Oradan balko
nun yanına çıktım. 

- Bugün ring kurmadık. Çünkü 
Kara Ali Mülayimle ringte güreşirken 
kolu sakatlanmı~. so~ Dinarlı ile 
yaptığı müsabakada kemiği kırılmış
tı. Ali pehlivan bunu ileri sürerek 
ringte güreşmeyi istemedi. Hiiseyine 
söyledik. O da yerde güre§<? razı ol
du. Müsabakalar bu yüzden yerde 
olacak? .. 

KOÇUK PEHLiVANLAR SAHADA 
Zurna ve davulun akisler bırakan 

sesleri arasında ilk olarak 10 yaşında 
Bursalı Selim ile ağabeysi 13 yaşın
da Kizmı gi.lreştiler. Selim her sefer 
de ağabeysini yeniyordu. Bu sefer yi
ne çok hakim güreşti ve halkın alkış 
ları arasında galip geldi. 

Adapa.zarlı Servet ile Goetuvarlı 
Hurşit tutuştular. Servet ilk anda al
ta düştü ise de çabuk hakimiyeti ele 
aldı. On beş dakika Hurşitle çetin bir 
güreş yaptı. Kısa bir müddet dinlen
dikten sonra yine tutU§tular. Servet 
atılıyor ve HUI"Jidi bacaklarından ya
kalamak istiyordu. Nitekim bunda da 
muvaffak oldu. On yedinci dakikada 
Hurşidin sırtını yere getirdi. 

Üçüncü olarak Romanya muhacir
lerinden olup halen Karamürselde o
turan Ali Ahmetle Eyüplü Mehmet 

Gürc f n ilk onlarrnda 

ttl • 

__ .. ____ _ 
Tekirdağlı Kara Alinin sırtını yere getirmcğc· 9tJlışırken 

güreştiler. Ahmet iki buçuk 
da tuşla galip geldi. 

dakika· Mülayim dimdik, bacaklarına. atılan Hüseyini tutup Hüseyini tutup hava· 

KARA AL1N1N ÇIRAGI 
GÜREŞiYOR 

Bunlardan sonra ortaya Harun ile 
Bandırmalı Nazmi çıktı. Nazmi he
nüz on sekiz yaşında genç bir pehli· 
van .. Kara Ali tarafından bulunmuş .. 

Hakem Cemal kendisinin ağır sık
let için çalıştırılacağını söyledikten 
sonra müsabakaya başladılar. Nazmi 
ilk dakikalarda yere düştü.. Fakat 
kısa bir zaman sonra hakimiyeti eli· 
ne aldı. Harunu hayli ezdikten sonra 
beş dakikada tuşla galip geldi. Halk 
tarafından şiddetle alkışlandı. 

Bunlardan sonra Karamürselli Ah
met yine ortaya çıktı. Hakem Cemal 
şöyle dedi: 

"-Dinarlı Mehmet geçen seni? ol
duğu gibi bu sene de Bulgaristandan 
i}ç Bulgar getirtmiş .. Onlarla Anado
luya çıkıp danı§ıklı güreşler yapacak 
mış.. l{endisini bu müsabakalara ça
ğırdık gelmedi. 

Ahmet dün Butgaı !ara gitmiş. ken 
dilerim bugün i~i., müsabakay,L ra
ğırmış. Bulgarlar ıimdiye kadtr ~f?l
medikle:indeq ~ ilerini mağ!up ,a .. 
~ 
H1MMET BİR TORLÜ GÜREŞMEK 

İSTEMİYOR 
Bu sözlerden sonra Ahmet çekildi. 

Sahaya Edirneli Himmet ile Türkiye 
serbest güreş ikincisi Milliyim çıktı. 
Himmetin Cemale yaklaşıp bir şeyler 
söylediği görüldü. 

Biraz sonra da yanında Cemal ile 
hakemlerin oturduğu masaya yaklaş. 
tı. Cemal, Himmetin güreşmemek is
tediğini söyledi. Ve ilave etti: 

- Himmet birkaç sene evvel bir 
güreş esnasında kolundan sakatlan -
mııtı. O zaman amatör güreşiyordu. 
Bir müddet evvel kolu iyileştiğinden 
profesyonel güreşlere girmek arzusu
nu gösterdi ve kendisi bugünkü müsa
bakalara dahil edildi. Dün eski klü
bünden ve federasyondan bazı kimse
ler kendisini yeniden himaye edecek
lerini söylemişler.. Himmet amatör
lüğüne halel gelmemesi için bugün 
güreşmek istemiyor .. 

Hakem heyetinden bazı zevat; orta
ya çıktıktan sonra güreşmemesinin 
çok ayıp olacağmı, eğer amatörlüğü. 
nü muhafaza etmek istiyorsa. bugün 
alacağı parayı Kızılaya teberrü etme
sini, bu takdirde bütün mahzurlann 
ortadan kalkacağını söylediler. Hinı • 
met bu teklifi de kabul etmedi. Sağ
dan soldan tarudıkla.n ııaaihatta bu
lundular. Kar etmedi. Nihayet bir 
ara: 

GÜREŞMlYECEGİM YAHU! 
- Güreşmiyeceğinı yahu! diyerek 

halkın bağnfmalan arasında kO§al'ak 
sahadan çekildi, gitti. 

MWayim ortada kalınııtı. Birden 
Bulgarlara meydan okuyan Ahmed.in 
ortaya çıktığı görüldü. Kısa boylu, 
mütenasip vücutlu bir pehlivan olan 
Ahmet Mülayimle güreşi kabul et. 
mişti. 

Halk kendisini bu cesaretinden do
layı alkışlıyordu. 

MOLAYIMLE KARAMÜRSELLİ 
AHMET GÜRF.şİYOR 

Mülayimle tutuştular. Ahmet, ken· 
iwnden çok cüsaeli olan Mülayim.in 
bacaklarına atılıyor, kavramak isti
yordu. Bir ara MUlAylmin bu atılıfla
rrn tesiri ile yere dllşttlğü görWdü. 
Ayağa kalkan Mülayim Ahmedin ka
fasına vurup sersemletmek istiyordu. 

Ahmedi bir sırasına getirip altına al- ya kaldırdı. Ba§ının üzerinden yere 
maya çalı§ıyor .. Nitekim biraz sonra savurdu. Hüseyin ileriye doğru fırla
Ahmet alta düştü. Mülayim Ahmedin dı i8e de kendisini çabuk topladı. Bu
bacağını kavrayıp sırtını yere getir- na kızan Hüseyin Kara Ali ile iyice 
mek istiyor. Fakat Ahmet topaç gibi kapıştı. Altalta üatüste güreşiyorlar. 
dönüp altından kaçıyor. Hüseyin kendisini toparladı Kara Ali· 

Mülayimle Ahmedin güreıi bu su- yi altına aldı. Kolundan tutup çevir
rctle 17 dakika sürdü· Ahmedin pes mek istiyor, fazla bastmyor. Kar& 
ettiği görilldü. Hakem, Ahmedin daha Ali bu tehlikeli vaziyetten süratle dö
fazla güreşemiyeceğini söyliyerek gü- nerek, ayaklarım havaya kaldırarak 
reşi bıraktığını ilin etti. çabuk kurtuluyor. Güree çok stıratli 

KARA ALl İLE TEK!RDAGLI ve heyecanlı geçiyor. Ayağa kalktı· 
SAHADA lar. Kara Ali, HUseyinin kolunu ka.-

Sıra günün en heyecanlı müsabaka- pıp Hüseyini yere attı ise de H"Wıeyin 
sına gelmiıti. Türkiye batpehlivanı yıldırım süra.tile dönüp Kara Aliyi 

~ 
Hüseyin, pürne§e Müldyimin Ah.metle gürefini aeyred+yor •• 

Tekirdağlı Hüseyin ile eski §ampiyon yine altına aldı. Üzerine çıktı. Kar& 
Kara Ali takdim edildi ve güre§in on Alinin ayaklannı bUkUyor •• 
beşer dakikadan 45 dakika süreceği İki ayağını birbirine çapraz getirip 
ili.ıı edildi. Fakat güreş bir türlü baş. topuklarından ters istikamete bWdl· 
la.mryordu. yor. Maksa.di bu tazyik sayesinde K&-

Orta hakemi Cemal, hakem heyeti- ra Aliyi sırt UstU çevirmek .. Kara Ali 
nin yanına geldi. Taksim nahiye mü- bu tehlikeli vaziyetten kurtuldu, aya
dürUnün bir zabıta memurile güreoin ğa kalktılar .. Şimdi Hüseyin atak gU.
bir saat olması yolunda emir gönder- reşiyor. Kara Aliyi belinden kavra· 
diğini söyledi. Aksi takdirde müdürün yıp b~mm üzerinden aşmiı. Yerde 
güreşi menedeceğini ilave etti. Hakem birkaç saniye için.de öyle oyunlar olu
heyeti azalan bu işe nahiye müdürü- yor ki tesbit etmiye imkan yok! Halk 
nün karışamayacağını, böyle bir mü- senelerdenberi böyle güzel gt1ree gör
dahale takdirinde yerlerini terkedip mediğinden heyecandan haykırıyor. 
gideceklerini söylediler. Her iki pehlivan takdir ediliyor. Bir 

Cemal, nahiye müdürünün yanına an oldu ki Ali Hüeeyinin il8Ulne çıktı. 
gitti. Bir §eyler konuştuktan sonra O da biraz evvel Htlaeyin.in kendisine 
mindere doğru yürüdü ve güreş ba§- yaptığı oyunu tatbik etmek i8tlyor. 
ladı. Yani bacaldarmı büküyor. Btıaeyln 

Sabık ve lahik başpehlivanlar gayet 
ihtiyatli olarak güreşe b&§ladtlar. El 
eruıe yokluyorlardı. Kara Ali ilk ata
ğı yaptı ve HUseyini yere attı. Hüse
yin bir hamle ile Kara Alinin üstüne 
çıktı. Hüseyin Kara Aliyi belinden sa
rıp sırtını yere getirmek istiyor. Ka-
ra Ali buna meydan vermeyip ayağa 
fırladı. Ali mütemadiyen hamle yapıp 
Tekirdağlıyı adam akıllı kavramak 
istiyor. Bunda da muvaffak oldu. 

kapanık vaziyettedir Biraz aonra ırur .. 
tulup ayağa kalkıyor. Ayakta gt1re
§irlerken Kara Alinin kafası HUaeyi· 
nin yüzüne rastgeldi. HUaeyinln du .. 
dağı kanadı. Bu hareketi kastı zan. 
neden Tekirdağlı dizleri ile Kara Ali· 
nin karnına iki tekme vurdu. Kara 
Ali de kı.zdı. O da mukabelede bulun .. 
du. lı kavgaya dönilyordu. Etraftan 
zabıta memurları yetiştiler. Bu arada 
yine birbirlerine tekme savuruyorlar
dı. Hakem kendilerini ayırdı ve tek· 
rar gilre§e başladılar. 

Güreş çok §iddetli oluyor, Kara A· 
linin sağ yanağı kanadı. Havlu ile sil
diler. Neden sonra sıhhı imdat çantasJ 
getirildi. Fakat güreş devam ettiğin
den Kara Alinin müdavatı yapılama
dı. Bir müddet sonra on bet dakik& 
tamam oldu. 

l~ara Alinin yüzü doktor bay Ke
nan taraf mdan muayene edildi. Tır
nak yarası olduğu görilldü. Bunu Te
kirdağlı yapmı§tı. Bet dakik& IOm'a 

ikinci devre baıladı. Bu devrede Te
kirdağlınm yeni bir oyun tatbik et
tiği görilldU. Birden atrlıp Kar& Ali
nin kafaamı smıarkı kavrayıp bOJmıe.. 
ye başladı. Bunda da muvaffak oldu. 
Kara Aliyi yere düşürüp altın& aldI. 

l&Mu:. s... ı. a • 



Galatasaray 
A1tı klup muhte~iti ile berabere 

DUn Şeref stadında millt küme ha
ricinde kalan altı klilpten müteşekkil 
lki muhtelit takım Beşiktaş ve Gala
tasaray blrlncl timleriyle çarpışa

caklardı. İdare heyeti ile faal spor· 
cular arasındaki ihtila.f yüzUnden 
Beşiktaş birinci takımı sahaya. çık
mak istememiş, bunun üzerine Siyah 
Beyazlıların genç takımı B muhtell
tiyle bir maç yapmıştır. 

Beşiktaşlıların ilstUnlUğü altında. 
geçen bu milsabaka muhtelitin 3 - \ 
mağll1blyetiyle bittikten sonra Gala
ta.saray A muhtelitl maçına başlan
mıştır. 

Galatasaray takımı: 
Saclt, Reşat, Salim, Musa, Mus

tafa, Halil, Necdet, Mehmet, Blllent., 
Hft'Slnı. Nuri. 

6 Ia.r muhtelltl de: 
Sefa, Bahadır, Rnhi, Sadettin, 

Kemal, Mehmet, Turban, Hüseyin, 
Şahap, Daiı.lş, Baydar. 

Ha.kem: Ahmet Adeın. 
Oyuna Galata.sa.rayın sağdan yap

tığı sıkı bir akınla başlandı. Muhte
llt haf hattında kestıeıı bu akından 
sonra. oyun bir ınUddet ortalarda oy-

lskr.m m O saba kal & rJ 
İstanbul bölgesi tarafından tertip 

0ıunan ıskrım mU.sa.bakalarına dun 
eyoğlu H alk"evijlalon,unda başlan-

1'ılıtıtrr. Vaktin dar olmaımdan dola
yı ancak kılıç mUsa.ba.kalannın bir 
kısmı yapılabilmiştir. 

Alınan neticeler şunlardır: 
Sadun Adile 5-2, Mlhaç Kemale 

5-0, Seza Nuriye 5-1, Osman Mu
rada 5-0, Sadun Halide 5-0, Adil 
Kemale 5-1, Orhan Raife 5-1, Nurl 
Kemale 5-3, Mihac Rızaya 5-2, Ha
lit Murada 5-3, Orhan Adile 5-2, 
Osman Raite 5-1, Orhan Sa.duna 
5-2, Rıza Kemale 5-2, Osman Nl
hada 5-4, Nuri Adile 5-4, Orhan 
Rızaya 5-1 galfp gelmiştir. 

:Müsabakalara 8,5 da nihayet ve
rilmiştir. Kıhç müsabakalarına 6· 
nümUzdeki çarşamba gttnil devam e
dilecek ve onu takip eden günlerde 
de Epe ve Flore müsabakaları ya
pılacaktır. 

nandr. 4 uncü dakikada muhtelltin 
sağdan yaptığı bir akında Şahap mu
hakkak bir golU kaçırdı. Oyun yavaş 
yavaş Ga.latasarayın baskısı aıtma 
giriyor, muhtelit aleyhine olan iki 
korner neticesiz kaldı. 

Galatasaraylılar rahat bir oyunlar 
muhtelit nısıf sahasından . ayrılmı
yorlardı. Bu arada muhtelıt muha
cımıerinln ara sıra Galatasaray ka
lesine inerek tehlikeli anlar geçirt
Uklerinl görilyoruz. 

ıı inci dakikada Şahabın sıkı bir 
şiitil kale dlreklerinl yalıyarak avuta 
gitti. Akabinde Galatasaraym sol

~ dan yaptığı bir hücumda muhtellt ka 
ıcsinln önU karıştı lse de bu da neti
cesiz kaldı. 

Muhtellt müdafaası sert oyunlari
le Galatasaray muhaclmlerine gol 
yapmak imkft.nmı bırakmıyorlar 

Muhtelit kalesini sıkı bir çember t
çlne alan Galatasaraylılar sağdan ve 
soldan kazanmış oldukları birçok 
gol fırsatlarından istifade edemiyor
lardı. 

Oyun yavaş yavaş müsavi bir şekle 
glrdt. Şimdi iki kale de karşılıklı 

teklikeler geçiriyor ve oyun çok he
yecanlı oluyor. 35 tncl dakikada sağ
dan Mehmet Yılmazın yürfittüğU bir 
akında Galatasara.yın genç sol açığı 
Nuri beceriksizliği yUzünden muhak
kak bir gol kaçırdı. 40 ıncı dakika
da. soldan bir muhtelit akınında Re
şat ıskaladı, topu yakala.yan Haydar 
ortaladı, Şahap Sa.eltin ayaklarına 

plAnjan yapmasına rağmen sıkı bir 
şutla. muhtelitln ilk golünü yaptı. Bu 
golden sonra Galatasaraylılar vazi
yetin nazikliğini 1dr~k ederek açıl
dılarsa da tık devre 1 • O muhtelitin 
galibiyetiyle neticelendi. 

U\.L.VOt DEVRE 
Bu devrede muhtelit rüzgA.ria oy

nuyor, oyunun ilk dakikalarında 

Galatasaray kalesi aıkışıyor. Muhte
lit solaçığı Haydarın güzel oyunu her 
an için Galatasaray kalesi tçln blr 
tehlike teşkil ediyordu. 7 ncl daki
kada ortadan bir Galatasaray hUcu. 
munda Billendin attığı şut çıkış ya
pan Sefanın arkasına. çarparak muh-
tellti muhakkak bir golden kurtar-

Ga Jal asar& y basket• dr. 9 uncu dakikada soldan bir Ga
latasaray hücum unda çıkış yapan 

bolda Kaba taşı yendi Sefayı atlatan Bülent topu Mehmede 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip geçirdi. O da boş kaleye yuvarlaya

edllen basketbol şampJyonluğu maç- rak Galata.saraya beraberllğl temin 
larından Galatasaray - Kabataş kar· ettirdi. 
şılaşması dün yapıldı. Her lkl takım Bu golden sonra. Galatasaraylılar 
da cidden gUzel blr oyun çıkardılar. açıldılar ve galibiyet için sağdan, 
Birinci devre Galatasaraym iki bas- soldan muhtelit kalesini sardılar. 
ket UstUnli.lğU lle bitti. 13 Uncu dakikada Necdetin bomba 

İkinci devre tkl takımın da kay- gibi bir şutu kale direğine çarparak 
dettiği blrlblrinden güzel basketler- kurtuldu. Oyun tamamlyle muhtelit 
le çok zevkli oldu. Müsabaka sonun- nısıf sahasında oynanıyor. 
da Galatasaraylılar 17 baskete mu- Rakiplerinln beceriksizliğinden 
kabll 23 basketle Kaba.taşlıları mağ- rPı.nr<!t nlsı.n m11htPlit. 20 n<'i dakika· 
lup ettiler. da Haydar vasıtaslyle 2 net gollerini 

•••:ııwt+ ... --- --~- .. ...,......_,., ı 

Bir haftadanberi memleketimizde 
bulunan First Viyana dün altıncı maçı
nı Pera. ile oynadı. Bir gün evvel Şi§ll· 
ye 3-2 mağh1p olan First Viyana'nm 
Pera karştsmda. ne netice alacağını me
rak eden 3000 kadar seyirci önünde oy
nana. maça Pera §U kadro ile Çlktı: 

Pera: Koço - Vlastardi; Hıristo - Çi

soviç, Angelilidis, Çasi - Sabri, Mesme
zi Bambino, Etyen, Tabea. 

Viyanalılar mutad kadrolarile. 
Oyuna. Feridun Kilıcm idaresinde ba§ 

landı. tık dakikalar mütevazin geçtik
ten eonra 8 inci dakikada Kadler Viya
nanm ilk golUnil yaptı. Oyunda tam bir 
hlkimiyet kuran Viya.nalılar 25 ve 26 
mcı dakikalarda. mükemmel kombine
zonlarla Kadler vasmtasile iki gol daha. 
yaparak birinci devreyi 3-1 galip bitir
diler. 

lkiııci devreye Peralılar canlı başla. 

dılar. Fakat bir çok i~i oyı.sıcularmın 
ı .. .. __ ._.,....,._ .... 

Be§iktaş. Muhtelit maçınudan Mıwaf-
fakın bir kurt<ırı§ı 

fena. bir günde olmaları yüzünden elde 
ettikleri fırsatlardan istifade edemedi
ler. Devre ortalarında bariz bir hlkimt
yet kuran Viyanaltlar 25 inci dakikada 
solaçık 41 inci dakikada Fişer vasıtasl

le iki gol daha yaparak maçı S..O kazan. 

dılar. 

Bir hafta zarfında altıncı maçını ya. 
pan Viyana. takımı dilnkll oyunu ile u
mumi takdiri kazandı. Bilhassa Kadler, 
Fi§er çok güzel oynadılar. Pera çok fe
na idi. Bilhassa Angelldis çok bozuk 
oyunile takunının büyük bir farkla ye. 
nilmesine &.mil oldu. Hake111 ·Feridun 
.Ktlıcm idaresinde salB.h gördük. Bir 
müddet sonra en iyi haöemlerimlzden 
birl olmağa namzet olan bu genç dUnkll 
oyunu çok güzel idare etti. 

atarak 2 - 1 gallp vaziyete geldiler. 
Galatasaraylılar ha.kim oynamaları
na rağmen bir tilrl!i gol çıkaramıyor
lar. 25 inci dakikada Blllent solaçığa 
ve Mehmet Yılmaz sağaçığa. geçerek 
Galatasaray muhacim hattı değişti. 
30 Uncü dakikada. Mehmedin sıkı bir 
şutunu sera yakalıyarak çok alkış
landı. 

Go.latasaraylılar beraberliğ'i temin 
tein canla. başla. oynayorlar. 38 inci 
dakikada l\Iusanın çektiği endbol· 
den gelen top muhtelit kalesi önilnil 
karıştırdı. Necdetin Çektiği şutu ka
leci Sefa kurtardı. Fakat bloke ede
medi. Geriden yetişen Haşim sıkı bir 
şutla beraberliği temin etti. Bu gol
den sonra oyun çok heyeranlandı. 

MUsabakn her iki taraf da bir gol a
tıp galibiyeti temin etmek için <'an
ia başla uğraştığı bir sırada 2 - 2 be
raberlikle neticelendi. 

Galatasaray takımında başta Mu
sa olmak Uzere Sali mve Necdet çok 
gtızel oynadılar. Muhtelit tak1mdR 
da Şahap, Haydar ve Ba.hndır tok 
muva.ftnk olclular. Hakem Ahmet A
dem oyunu gUzel idare cttl, 

T 1 & •~· -~---11\11111· Galata8'1/l"Gy kalecisi Sacidin güzel bir kurta~ 

Ankaradakl Milli kilme maçında 

Muhafızgücü Güneşe 
3 .. 2 yenildi 

Ankara, 24 - Şehrimizde bulunan 
Güneş takımı ikinci karşdaşmasını 

bugtin Ankara ikincisi Muhaf1zgücü 
ile yaptı. 

Muayyen saatten 10 - 15 dakika 
sonra evvel! Güneşliler biraz sonra 
da Ankara ikincisi olan Muhafızlılar 
taraftarlarının sürekli alkışları ara
sında sahaya çıktılar. 

Ankara ikincisi bu maça şu kad
ro ile çıkmıştı: 

Fuat - Salih, Saffet - Ahmet, Cl· 
hat, Lütfü - Naci, tzzet, Rıza, Şahin, 
Atıt. 

GU.neş takımı ise: 
Cihat-Yusuf, Faruk-lbrahlm, 

Rıza, Ömer - Rebli, Murat, Necdet, 
Niyazi, Mellh. 

Oyun hakem eski Fenerbahçeli B. 
!hsanın idaresinde ve Güneşin sol
dan bir vuruşu ilo başladı. Güneşin 

teı;:cbbüs ettiği bu hücum, Muhafız 
defansında kesilerek derhal muka
bil bir akınla iade olundu. Bugün
kü oyuna iyi bir anlaşma. ile başla
yan Muhafızlar çok geçmeden oyu
nun merkezi sikletini yavaş yavaş 

Güneş nısıf sahasına intikal ettirmiş 
bulunuyorlardı. · 

GtlNEŞtN GOLtl' 

Maç bu şerait altında Muhafızın 
lehinde cereyan etmekte iken Melih 
geriden aldığı topla süratle Muhafız 
kalesine kadar sokuldu ve ortaladı. 
Mellhin bu ortalayışmdan gelen to
pu kesmek için hatalı bir atak yapan 
müdafiler arzularına muvaffak ola
madılar. Bu esnada Niyazi fırlaya
rak yakaladığı topu Reibllye geçir
di. Re bil çok müteredqit görünen ka
lecinin de bu hallnden istifade ede· 
rek yakın bir mesafeden yavaş bir 
vuruşla beşincl dakikada takımının 
ilk goJUnil yapmaya muvaffak oldu. 

Ha.kim oynamalarına rağmen ant 
bir surette yedikleri bu gol Muhafızı 
bir hayli hayrete düşürmekle bera
ber onlar için ayn! zamanda bir teş.. 
vik mahiyetinde olmuştu. Nitekim 
Muhafız bu hızla harekete geçerek 
Güneş kalesini zorlamaya başladı. 

Fakat hiç fırsatçı olmayan muha
cimler kale önlerinde elde edilen bir 
çok gollük fırsatlardan istifade ede
miyorlardı. 

BERABERLİK GOLtt 

27 nci dakikr. olmuştu. Güneş a
leyhine bir korner verildi. Korner
den top Güneş kalesi önünde büyUk 
kargaşalık husule getirdi. Bu esna

da furgun hatalı bir şarjı üzerine 
hakem Güneşe penaltı cezası verdi. 
Seyircileri de heyecanlandıracak ka
dar uzun süren bir tevakufta.n sonra 
Saffet bu i;üıel fırsatı sıkı bir köşe 

vuruşu ile gole tahvil ettl. Bu gol, 
Muhafızın sarsılan kuvvel maneviye
sini yeniden takviye etmiş ve hattO. 
onlara hakikt bir teşvik mahiyetinde 
olmuştu. 

Muhafızın artmakta olan bu bas
kısının kendileri için haktkt bir teh
like olduğunu sezen Güneşliler yeni~ 
den harekete geçerek hücuma başla
dılar. 

Bu suretle devam eden ilk devre
de her iki takımın da çalışmasına 
rağmen, sayı üzerinde bir değişiklik 
olmadı ve devre de 1- ı beraberlikle 
nihayetlendi. 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci haftayıma her iki takım da 
yavaş bir tempo ile başladı. Fakat 
dakikalar ilerledikçe Güneşin biraz 
ağır basmaya başladığı hissediliyor
du. Nitekim ilk dakikalarda yaptığı 
bir hücum Muhafız kalesi için bir 
hayli tehlikeli oldu. 

GtiNEŞİN t:KtNot GOLtJ 

11 inci dakikada sağ açığa gec~n 
Necdetin Muhafız kalesi önlerine gü· 
zel bir şandel ile gönderdiği topu Fu
at mUkemmel bir şekilde, fakat kor
nerle kurtardı. Biraz sonra Rebii
nln çektiği kornerden gelen top ka
leye yakın bir mesafede fırsat bek
leyen ömere geldi. Demarke ve çok 
müsait vaziyette bulunan Ömer to· 
pu istop etmeden çok sıkı bir şutla 
Muhafız kalesine ikinci defa soktu. 

MUHAFIZIN BERABERLİK 
SAYISI 

Bu suretle ikinci sayıyı da yapma· 
ya muvaffak olan Güneş takımı da
ha emniyctll ve daha tesirll blr o
yunla Muhafız kalesine doğru akı-
yordu. Bilhassa Melih ve Murat an
laşması Muhafız müdafilerlni allak 
bullak ediyor ve Muhafız kalesi için 
de daimi bir tehlike teşkil ediyordu. 

Muhafrzlıların yeri bir hUcumları 
esnasında Atıfın Rızaya hazırladığı 

güzel bir fırsatı, Rıza sıkı bir T"uruşu 
ile gola tahvil etti. 

Bunu biraz sonra gene Rızanın i
ki metreden boş kaleye atamadığı 1· 
kinci bir fırsat takip ettt. 

GÜNEŞİN GAL1B1YET SA YISl 
Oyunun bitmesine bir dakika var, 

GUneşi gene çok sıkı bir hücumda gö
rüyoruz. Kale önlerinde Melih, Nec
detten aldığı bir ara.pası Ue topu sı
kı bir şutla üçüncü ve son defa Mu
hafız kalesine soktu. 

Ve maç ta bir dakika sonra 3 - 2 
gibi bir farkla Güneşin galibiyetiylq 
nihayetlendi, 
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SAF HAYAT 

- Ben gelınJyeceğim. diyor. Evve-
1' eu genç çocuğa, eğlenmek i~ ilk 
bir yere gittikleri gece kendisine pi
ket öğreteceğimi vadettim; saat do
kuz buçuğa kadar. 

Baron, hemen: 
- Pekala, diyor; saat dokuz buçu

ğa kadar piket oynarsın. sonra gi~ 
sin odana çekilirsin, dua tahtasının ö
nUne geçersin, yüzünü KudUse doğru 
dönersin ... Yoksa sen geceleri dua et
mez misin? 

Bay Cocus, ta.hat ve boğuk bir~ 
le: 

- Dua mı? diyor, ben dua etmem 
hlç. Fakat, biliyor musunuz, dua et
miyol'tl7 ama iyi yapıyoruz sanki? 

Klara anne baronun yahudilerle a
lay t:tmesJne ve dinden, Allahtan, du
adan böyle uluorta bahsolunmasma 
kızıyor. 

- Baron, diyor, kaç kere siT.e söy
ledim. .. 

Bu strad& otel garsonlarından biri 
geliyoıt 

- Mademe, diyor, c'eat ıcn te'leg
mmme '(>O'Ur oous! (1. 

Mavi bir kağıt uzatıyor. Baron, ba.
eını kaldırarak: 

- Telgraf mı? diyor. Ne var? Ki
min yıldönUmU? 

(1) ''Bayan, bir telgraf oor size"' 
,(Mütercimin notu). 

Telgrafta ~ar yazılı: 
"~ferberlik ll4n edildi, hamla.nm. 

o.imdi tirene biniyorum, eve gelin. -
Laszlo, •. 

Klan anne telgra!r okudu. Bir şey 
söylemedi, parınağile başını kaşıdı, 

sonra, o mavi kağıdı tutan eli apğı 
düştü. Sonra tekrar aldı telgrafı oku
du. Can&rz bir sesle: 

- Anlayamayorum, dedi, a.nlıyaım
yoruın ... 

Baron: 
- Fena bir haber mi var? dedi. 

Verin bakayım ... Ne diyor kocanız? 
Klara anne barone cevap vermiyor. 

Fakat, • o zamana kadar, yazdığı ve 
ya gelen hiçbir mekttip için yapma
dığı bir ~Y • telgrafı veriyor Paula
ya: 

- Oku, yavrum, diyor, bak baban 
ne yazıyor .. 

Bunları söylerken, yil.zünU ta.haf 
bir §0kilde buruşturuyor. Peştede, 
haziranm sonlarında, gazetelerdeki o 
fena ha.berlerl okurken de yüzünü öyle 

buruştururdu. Paula, Klara B.nnenin yU 
z{lndeki bu hali derhal fnrketti ve an· 
ladı ki, onun böyle yüzünU buruştur
ması, telgrafı fena karşılaması, ne 
olursa olsun, asıl babalarm.rn hareke
tine karşı fdl; bu hareket doğru ol
sun, yanlış olsun, Klara anne ha.bala· 
rma kızmıştL Onun için, kendisinlıı, 
telgraftan yana, yani babasmdan ya.
na çıkması lmm geliyordu. 

Aldı telgrafı okudu ve yükeek ses-
le: 

- Seferberlik Um olunmll§, dedi. 
Bay Cocus, birdenbire: 
-Al diye bağırdı. Demek harp olu

yor! 
Bütiln ordan geçenler geldiler tel

grafın etrafına toplandılar; Hayretle 
bakıyorlardı. Bay Cocusun macarca 
konuştuğunu duyunca, zayıf, uzun 
boylu ayağı biraz aksak bir adam, 
topallaya topallaya yanlarına geldi, 
izahat istiyormuş gibi bakarak dur
du. 

Baron Hartlein birdenbire: 
- Kalkın gideliın, dedi. Ahali ba

§muza toplanıyor! Bakalmı mesele 
ne, anlayalım bir kere. 

Paula alam anca: 

- Seferberlik Han olunmuş, dedi. 
Bay Cocu.s da yine baron için ata-

manca oJarak tekrar etti: 

- Yani muharebe var! 
Baron, eli biraz titrlyerek, telgıra

fı aldı; yUzünU buruşturdu; o mavi 
kağıt Uzerindeki kendisinin anlnnıa- 1 
dığı bir dilde yazılmış olan kelimelere ( 
baktt; avucunu tuttu, sol gözündeki 

r&! 

- Siz de buna hayret ediyorttllllD 
ha? dedi. Anlamıyorum eaeılacak ne 
var bunda! Biliyorduk zaten.. Şimdi 

neye §aJJYOruz ! Beklediğimiz bir §ef• 

di bu .• Krallık ya ke.ndlnl ıntıda.faa 

edecektl, yahut çökecekti! 
Bay Cocus, kısaca: 
- Muharebe! dedi. 

' Baron Hartleln kıpkırmızı kesildi, 
ağzım burnunu buru§turdu ve: 

_,. Saçına! dedi. Biliyor musun Co
cus, ne saçma aeyler söylilyo1'8Ull ! 
Muharebe mi dedin t Senin muharebe 
dediğin oJsa olsl\ blr tedip hareket!! 

Bu konuşmalar devam ettiği mtıd

detçe Klara annenin zihninde bir tek 
dllşUnce vardı. Nihayet Baron& doğru 
döndü ve ondaıı akıl da.nt§Ir bir hal
le: 

- Bavullan hazırla~ ım! de. 
di, gidecek miyiz? 

Paula hemen : 
- Gideceğiz tabii, dedi. 
Baron Hartleln alnmı kafldr: 
- Gidecek miyiz? dedi. Yok camm 

ortada bir eey yok! yahut.. bilmem 
ben, siz nasıl JatetsenJz öyle yapm. 
Eğer yaz müddetini; bitti ise, d&ıar
siniz. Benim ağustoe sonuna kad•r 
izinim var. Para.nu bitti iae, kalmadı 
ise gldersinb tabii.. Fakat ben her 
zaman içiq emrinize Amadeyim., evden 
para gelinceye kadar. Yoksa., Osten. 
den bıktınız mı aı-tık? O halde gider
siDJa.. Benlm elimden ne gelir! 

Kiara anne baron bir teY ısöyleııln 
de kendisini arda kalmaya ikna et.aın 
dlye bekllyordu; böyle alaylı alaylı 
ıakırdı istemiyordu. Sinli'li alıiirll: 

- Alay etme, HarUelnl dedi. Anla-: 
mak iatediiim au: muharebe olacak 
mı, olmayacak ını ı 

öteki, yine ayni tanda devam etti: 
- Muharebeden korkuyorsa.ruz gi

dlrsiniz? Muharebe dediğinU nihayet 
nihayet Hartun'da veya Fteetovn'da 
isyan eden bir ııenci ~ ireti üzerine bir 
İngiliz alayının yürUmesl gibi bir şey 
olacak.. Eğer korkarsaru~ böyle bir -hareketten, o ba§ka ! Hadi, pek hisat· 
sız davranmayalım, iki alay asker ol· 
sun •• Yalnız ufak bir fark var: Böyle 
bir tedip hareketi bizden ııekJz. on bin 
kilometre uzakta olur, bu seferki yal
mz iki bin kilometre uzakta ..• 

Baronun silkQ.netle söylediği bu al>z 
ler Klara anneye blru emııiyet ver
miş gibi idJ: dudaklarında hatif bir 
tebessUm belirdi. Fakat Paula, yine: 

- Eve gitmeliyfı ! dedi. Sade ba
bam eve gelin diyor da onun için de
ğil .. 

Bay Cocusun alt dudağının arkum 
dan o f kl köpekdişf harekete geldi: 

- Zannedersem baron yanılıyor •• 
Küçüğü~ hakkı var. Gitmeli, Bana 
gelince, ben .• 

Baron Cocusun sözUnU kesti. Bu 
sefer sesi her zamankinden da.ha sert 
ve endişeli ldi: 

- S. Cocus, d~i. eef~bedlk emri
ne itaata gidiyor, değil mi? 
eoc~ . .Uk~netle: 
- Hayır, dedi. Birincisi, ben İsvi9-

ro tabiiyetlndeyhn... (Biraz durdu,) 
sonra., kalblmden biraz hastaynn .. 
Babamdan geçme bir hastalıktır bu. 
Daha sonra, katiğ haber almadıkça 

bir yere gitmem .. Fakat, her ihtimale 
ka.rıı. bavullarımı hazırlayacağım. 

Klara anne adama mUtet'eddit bir 
halde bakt: Onun eöylediği on keli
me, baronun biraz zoraki sözlerk! ver-

diği emniyeti aamruttı. Sonra dön· 
dil Paulaya baktı. Çocuk, beti benzi 
uçmuş, heyecan içinde, durmuş onları 
dinliyordu. Klara anne nihayet barona 
baktı. Baron mUthig kızmıştı. Cocu-
sun sakin hali, Klanı anneb.ln tered· 
dllt etmesi onu dehşetıl Bfn.irlendir. 
mfştl. Bir eme Corusun ceket'nin düğ 
mestni tutmuş. s•karken, sözüne de· 
vam ediyormus gibi: 

< Armn "°" J 
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Müstakbel izmir 
limanı 

Bir heyet anllrepo
ların yeri hakkında 
tetkikat yapacak 
tzMIR - Müstakbel tzmlr limanı 

hakkında evvelce tetkikat f&pan tn
gtllz ınntehaaaıalann hatırladıkları 
t.kt ava.nproJe7f tktıaat VekA.letlne 
vermişlerdi. Proje or&dan Denlzbank 
umum mtıdtlrlllğatıe gönderilmiştir. 

Bu projelere göre müst&.kbel tz. 
mir Umanı ya dört buçuk veya altı 
milyon liraya çıkacaktır. Tllrklyenln 
en mUhtm bir ihraç Umanı olan tz
mlr tçtn lklncl ve altı mtıyon. liralık 
projenin muvafık glSrUlecelt tabU 
addedlltnektedtr. 

Dentzbank umnm mndtırltıP fen 
heyeti tarafından bu projeler Uzerln· 
de yapılan etUdler neticesinde antre
polann. yerlerl tle istiap hacimleri· 
nfn muvaCık görtılmedltt haber ve· 
rllmektedlr. 

Fen heyetinin yakında bmlre ge· 
Ierek bu hususta tetkikler yapması 
muvafık c~rtıımnştUr. Antrepolar 
Gt1mrttk ve tnhtsarlar VekAletl tara
fından lnşa ettlrllecektlr. Bunların, 

mtıstakbel tımlr limanının fevk alA· 
de inkişaf edeceği gözönllnde tutula
rak ona göre ve geniş mikyasta ln
ouı tenslp edilmektedir. 

Uç ktşlden mUrekkep olan fen he
yeU gellp tetklklertnt yıı,ptıktan son
ra antrepoların yertni tayin edecek
tir. Yeni Umanın inşasına 939 da 
başlanacaktır. 

Anadoludaki Türkkutu 
Tayyareleri Ankaraya 

Döndü 
ADANA, 23 - Uç hafta ~nce ~hrl· 

mlze gelen lkl TUrkkuşu tayyaresi 
tanzim edtlen program veçhlle TUrk
kuşu ölrenctlertnl uçurmuı. mU
sı.a.re.. - m•le1ıtalerlnl &J't.lnnıe: 

bundan başka meraklı birçok bayan 
ve bay yurtdaşlarımrz da bu tayya
relere binerek ovalarımız ve şehrl
mlz Bzerlnde uçarak gezlntller yap· 
mışlardır. 

DUn de çlf~llerlmtzden Sefa öz
ler, kızları 'Olcaz özler, ve kız lisesi 
talebesinden birkaç bayan da tayya· 
reye binerek uçmuşlardır. 

Tayyarelerimiz Adanadakl vazi
felerini bttfrmlş oldukla.nndan şeh
rimizden ayrılmışlardır. 

Manisa Ue Telefon 
Görüımeleri Yapılabilecel< 
MANİSA. 89 - Manl11t. ile telefon 

mul\uereeınt daimi ımrette. munta
zam bir tekilde temin tçlll tcap e. 
den tertibat alınmıştır. M.anteanın 

ticari bir merkez oluşu Manisa - tz
mlr muhavetelerlnln gttnlln her saa
tinde yapılmasına ihtiyaç hlssettir
rnl~ ve bir tA.ll devrenin faaliyete ge
çirilmesi kararl""mıttır. t nşaata 
derhal baeıanaeak, haziranda tz. 
mir - Manisa muhanrest başlaya
cağı tlbt MJtnlsa, tzmtr merkezinden 
yol tste::rerek lstanbulla her zaman 
konuşabtlecektlr. Blttabl Ankara 
JnUha.verest de tırııtr yoluyla yaı>ıla· 
call:trr. 

Turgutluda Hamit Gecesi 
Turgutlu, 24 (Huiusl) - Turgut

lu Halk~vl bUyUk Türk şairi HA.mi
din ölümnnun yıldönUmUnU andı. BU
yilk dA.blntn hatırası yadedlldl. Hal
kevl tarafından hazırlanan program 
mucibince acı gUntın yıJdönUmDnU 

bep birlikte anmak Uzere btrcok ze. 
va.ta davetiyeler gönderilmişti. Ak
şam tam saat sekizde davetlller. 
He.lkevt btnaaının gentış uıonunda 

ha.zır bulunuyorlardı. Saat dokuzda 
Halkevl bandosu hazin bir matem 
havası ne merasimin başladığını ha
ber verdt. Ma.rşr mUteakıp memle
ketimizin tanınmış avukR.tlarından 

Bay ltımall Hakkı hazırlanan kilrsi.l· 
ye çıkarak sametnf selA.mladıktan 

sonra. bUyUk dAhl HA.mtdln ahlAk ve 
mizacından, bayatı huıııusfyetfndE>n, 

ve eAerlr.rtnden b& hserlf!r~ k edı>hfyat ll 
ıııahıı.ınnt1a. mı>ml"'ket irfanına nıo dA· 

rece hizmet ettiğini anlattı. Bunu l 
mtıtealup orta okul ttlrkçe öğretme-

Kayseri kazalarında 
Beş çocuklu ailelere ellişer 

lira tevzi edildi 

Kayıeri Halkevinin aon ay İçeristnde 

Kayseri, (Huauat) - Kayseride i
dareyi huııusfyece inpaı kararlaştın

lıı.n vali konağının vo gene belediyece 
ln§ası mukarrer olan tehir lokanta ve 
gazinosunun inpatına baıtlanmı,txr. 

Bu yaz mevsimi her iki in~t tamam· 
tanat.:aktır. 

Kayseri Halkevi dl5rt hafta devam 
etmek U.zcre atlı cirit oyunlan müsa
bakalanna ba,ıanmı,tır; bu mfiaabaka· 
tarda lrinei. ikinci, Uçüncü gelenlere 
spor bölgesi tarafından hediyeler ve· 
rild.:ektfr. 

Kayseri Halkcvi ha.Itada iki defa 
halka faydalı konf eranıtar vermekte 
bir taraftan da bu konreranslar broıilr 
halinde neıredilerek meccanen tevzi 

yaptığı köy ı:ninh1erinden &ir İnb"ha 

edilmektedir. 
Sıhhat ve İçttimai muavenet vekAle

ti beı coeuklu Kayserinin mutelü k&• 
zalanndan yetmi§ küsur ailenin her bi
rerine elliter lira milk!fat tevzi etmit
tlr. 

Kırgehrinc bağlı A vana. kazaar ile 
Yozgada bağlı Bofa.zlryan kaza11 hal· 
kt yakın münasebeti dolayııile Kaf1erl 
vilAyetfne baflanmalannı iıtemitler, 
bu dilekleri Kayaeri VilAyet idare h~ 
yeti ile umumi meclisia.:e muvafık g3-
riilcrek bu hususta verilen kararlar 
Dahiliye veklletine ancdilmiştit. 

tıtanbul Şehir tiyatrosu Kayaerlye 
gelerek temİillerlni vermeğe bqlımıı
tzr. 

Güneşin öplüğii~_,..._.....,,~ 
• 

yemış 

Ekonomi kurumu yerli mafısülleri
mız içın broşürler neşreaigor 

Ulusal ekonomi ve artırma kurumu, 
yerli mahsul meyvelerimizin geniş 
mikyasta propagandasını yapmak için 
yeni bir faaliyet devresine girmiştir. 
Meyvelerlnıizin istihlak.ini artırmak, 
bır cihetten halkm sıhlıa ti nokta.i na. 
zarından ehemmiyetli olduğu göz ö
nüne k°'1ulara.lt hnıgi meyvenıc ne 
gibi faydala.-ı ol<ıuğu bilir~:lcrek 
bliroş\lrler hazırlanmakta.dır. Porta
kalla.rPll.lz h&kkmdaki büroşiir, çok 
gti.zel basılmıı ve her türlll faydalı 

malfunat verilmiştir. 
Portakala Amer:kalılar ·'gUnea\n öp

tüğü yemiş,, adını vermektedirler. 
Ve gene orada "kuvvetli ve neeell 

olsunlar dJye ~ocuklara, dayanıklı ve 
nefsine hakim olsunlar diye gençlere, 
tenleri düz ve §effaf olsun diye kadın 
la.ra damarları kıı ·!aşmasın dtyı? ih
tiyarlara gilnde birkaç öğün porta.ka· 
lı ya dilim, diUm yedirirler, yahut da. 
sıkılmre usaresini bardak bardak içi
rirler • ., 

Bugün tıbbın en çok ehemmiyet 
verdiği ve birçok ha.stalıklarm teda
visinde kullandığı A. B. ve C. vita
minlerini ihtiva eden portakal mem· 
ltıketimizde günden güne inkişaf 
eden bir meyvedir. 

Resmi rakamlara göre Türkiyede 
portakal l&tibsalltı va.satı olarak 400 
500 bin kentaldlr. 

Tllrklyede yedi portakal istihsal 
mıntakası mevcut bulunmakta.dır: 

nl Bay Hayri aynt mevzular Ozerln
de blldlklertni saydı. 

Sonra, aziz ölllniln hatırasına hnr
met4'n beş dakika sUk<ıtla ayakta du
ruldu. Bundan sonra orta okul ta
lebesi olan bir genç tarafından btr 
nutuk snylenı1' En son olarak da ge
ne avukatlar1mı7.ı1an Ray Rem:r.t ta
rafından HAmtdin hayatı ve eserleri 
tazelendi. 

1 - İı!kenderun körfezi Dörtyol 
mmtaka.sı. 

2 - Çukurova ve tçeı. 
3 - Antalya ova.~ı. 
4 - Muğla vilayeti sahilleri. 
5 - Büyük Menderes sahası. 
6 - İzmir etrafı. 
7 - Rize mıntakası. Akdeniz 

bölgesinde portual istihsaJAtı ı:.soy

te· te41bit e<.1.ilm!etir. Anta.i)•ada. 
15,025,000,000 tane, lçelde dört mil· 
yon dokuz yUz bin tane, Seyhan da. 
80,090,000,000 tane. 

Dörtyol mmtakwnda. 120-130 bin 
portakal ağacı bulunmakt.adır. lyt 
meyve veren ağaç 500·1000 arasında 
portakal vermektedir. 

Mersin, Silifke ve Adan.ada yeti15U
rllmekte olan yeni clru:ı portakallar, 
dUnyanm emsalsiz bir portakal nevti 
olarak lnki§a.f etmektediT. 

Rize mınta.kaemda portakal istih
salatı senede 40-60 milyon taneyi bul· 
maktadır. 

Umum! harpten BOnra, portakalın 
vitamin hassası ehemmlyet kazanın

ca dünyanm her tarafında portakal 
yeti3tlrmek sava~ başlamıştır. Harp 
ten evvel İspanya ve İtalya en mü
hlm portakal istihsal mmtakası iken 
dünyatJJll emsalsiz bır portakal nevi 
r1ncı sarı aimıetır. 

Çok dikkatle tetkike değer buldu
fumuz için dUnya portakal 18tiluıalini 
gösteren birka.ç rakamı buraya alıyo-
nı.z: 

Birleşik Amerika.da 933-934 eenele
rinde 17,339,115 kentar portakal alm
mııken mllteaklp eene bu miktar 
18,324,000 kentale çıkanlmı§tlr. 936 
da ispanya 9,098,000 kental, İtalya 
2,743,000 kental, Yunanistan 135,000 
kental, Tunus 22,000 kental, Fransa. 
8,000 kental, Filhrtfn 2,326,000 ken
tal, TUrkiye 4001000 kental Jstfhsal 
yapnu§br. 



Savılari gittikçe artan bir müessese 
Cazibe mektepleri 

Bir kadın erkekleri teshir ede
bilmek için ne gibi şartlara 

mallk olmalıdır? 
Birletik Amerikad& •'Cazibe ve Dil

berlik,, mektebi denilen müesseselerin 
adedi ıııon zamanlarda f evkalide art
ml§ bulunuyor. Amerika kızlan taVU'
ları ve konu§malarile erkeklerin ne 
suretle alikalarmı kendilerine oezbe
debileceklerini bu mekteplerde öğren
mektedirler. 

Bu mekteplerden en büyüğü ve di
ğerlerine örnek olanı Nevyorkta bulu
nuyor. Müessisi aristokratlann pek 
iyi tanıdığı sanatkar Mlss Vilson'dur. 

oy. • llo 

Bu kadın nezakeUi ta vır lan ve 3e· 
rare saçan ruhıle herkesi kendisine 
C<?zbetmi§tir. Miss Vılson'un mektebi 
muazzam bir apartmanın beş katını 

ihtiva etmekte, talebesi de her sene 
iki bini bulmaktadır. Bunlardan baş
ka Miss muhabere i'le her sene Ame
rikanın muhtelif ~birlerinde sakin 
bulunan on iki bin genç kıza denı ver
mektedir. 

" • aır. 

Bu meşhur "Cazibe ve Dilberlik,, 
mektebi tedrisatının başhcalannı an
latalım: 

Miss Vilson talebelerini cazibe ve 
güzellik esrarını derece derece öğret
mektedir. En önce konuşmak. sualle
re cevap vermek, umumiyetle ~abı 
muaterel ve nihayet bir qk inhırafı 
~ 

Mi& \'ilsonun şurıu 

duşunduğıi mulıak • 
kaktır I lluoııni111 kız 

ve oenç kadınları da. 
Jıa ziyade ca:lbeli ol
maya dikJ.:at edil!or. 
/ar. ,\'ı i11"1 Ç11111dı er. 
/,ekler bo1Jle ıstiyor. 

Mis Vilsonun işte bu 
11011.taclan harrket e
dince muvaffak olma. 
masına imk6n ta&av. 
vur edilebilir mi' Ve 
lılis 1'füon lıir taraf. 
tan J.endl :ara/rlprr. 
ııerlijjlnden i~lifrıdr 

ederken diğer tımıf. 

fnn cazibeden ne 
\nsdedlldiülui dalıa 
..... 1 ortaya J.oyabilmcl: 
~in :amanın /.:adınla
•• teıhir eden erkek. 
k rine de bn~ 1•11rn111ş. 
Itır. 

Amerili.all"/;at/ın ca
clbe mektebini artını 
'1ralarda 11alnı: fılr 

frkcli.lt konu~11r/;r11 

tadwların dikkııl rıle 
"ıı 11nktnları oı lclJla 

/m11J..l11 ilitlfn rtmc. 
mı şiir. 

Bili/anan kadmmı 
en çok mrwul eden 
şeu nedir? GilrellfJ.. 
mi Yoksa cazibe mi"! 

le Miı \'il 011 i,.,. 
bu noktadan boşlu 

mııtv. llerhalde bir 
,ı meril:alı nldııöıı 1111 

göre dü,ımcrslnc coı 
pratik bir yol bulaca. 
iiı şıiolıe&izdi. 

Nitekim hu tosa11. 
ı•ılrunu kurJL1cdrn flifr 
çıkardıliı dakika rır 

kadar 11rrindr dü~itıı 
cl11ğ11m1 bi::al /;c111/ 
&İ de anlamıştı. 
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llir fara/lan r.a:ibt. 
lı n/111a111 tedriıı eder. 
ktn diğer laraf lan vü. 
cut f/Ü.:elliğini de gö: 
den kaçırmamııı 11e 

Amerika mii:ıikhollr. 
rinde daima uücut bi
rinci.~/ nelen blrcok 
flii:d Ti.ndınlar bu 1111 • 

retle Jfiıı l'il•omın 
mektebinden uetJ~ _ 
miştlr. Onun içindir 
ki buuan Avnıpagı 
ra:ibe mekteplerinin 
baştan ba1t1 sartlığım 
Dôril[Joru:. 

nıı mdfeplrrclr. bil 
lırr11<rt .~nhne ha,,rrfına 

fllılrıcak nenç kı:lar 

("nfıııı11or. 

esnasında takınılacak evza ve etvarı 

öğretmektedir. 

Bu iki mesafe arasında bitmez tU
kenmu teferruat vardır: Her gilnkU 
gülilmsemenln, el veya bq hareket
leri, süköt edilecek en müsait anın ta
yıni. bir konuşmada takınılacak ta
vır vesaire gibi şeylerdir. 

• • • 
llk dersten evvel en ziyade cimnas-

lik ile mun ~bctl olaiılardır. Talebe 
bir-pıtı'Ça' öne me~liilelc ımretile' vn.: 
cudllnUn ağırlığını sağ ayağına ver
meğe alı§mahdır. Ayaklannın ucuna 
ba8ara.k yürür. Ellerile büytlk dairevi 
hareketler yaparak mesela ''dUnyanm 
etrafını dolaşmayı ·ne kadar ister
dim!,, gibi bazı muayyen cümlelt.r 
söyler. 

Talebe her gün ayni saatte bir ay
nanın önünde on ctakika müddetle 
kuvvetli ses ile ismini söylemeği öğ
renir. Galfba bu ders tahfif hatta tak
ziye etmektedir. 

1(. • • 

Altıncı dersten ıonra ldiss Vilson 
talebesine kar§lıındaki cezbedecek 
konuşma nümunelerini gösterir. Bu 
derste talebe bir taraftan §ahsi ima
lardan kaçar diger taraftan da konu
şulan şeye istikamet vermeğe uğra
şır. Sosyete hayatında cazip olmak i
çin bu dersin pek büyük ehemmiyeti 
vardır. Bu dersin öğrenilmesi için 
elzem nümunelerdcn birisini soyliye -
lim: 

"Büyük yolculuktan sonra Mis\er 
Braun'u ziyaret ettiğinizi farzedelim. 
Braun sizi görür görmez.. "Sizi evi
mizi kabul etmek için muhakkak bü
yük mera.sim ve alaylar lazım. Fakat 
kabulümilzün ycg!ne sedası olarak e
vimizde ancak kalplerimizin wrdu
ğunu işiteceksiniz!., diyor. Siz de he
men cevap vererek "Evet. Hakikaten 
kalp çarpmtınızm sesini iısitiyorum.,, 
Diyeceksiniz. . . '\' 

Fakat bu konuşmanm ıahl!!i bir şe
kilde uzanıasına meydan vermiyecek
siniz. Ve !lt?yabatinize dair hoş bir şey 
anlatacaksınız. Bu arada orada bulu
nanlar da seyahatlerindeki hoş hatıra. 
lardan bazı eeyler hikaye ederek güzel 
bir vakit geçirmiş olacaksınız. 

Mis Vilson bir kadının umumiyetle 
erkekleri veyahut bir erkeği cezbet
mek için talebesine birçok pratik na
sıhatler vermektedir: 

''Bir erkeğe hayran olduğunuzu bis
settirmeyiniz. Bu hal ya bu erkeğin 
hoşuna gitmez ve yahut kendisini çok 
yüksek görmesine sebep olur da sizin 
haysiyet v~ güzelliklerinizi azaltır. 

Erkeğe hayran olduğunuzu değil, on
dan büyük eeyler ~kledijüıl& illijbaı-

JÇok yaşamak 
• • 
ıçın çare 

insanlar bu takdirde 
daha mı çok mesut 

olacaklar 

Amerikadan, yeni bir ket:if haber 
veriliyor : 

lnsan ömrünü uzatmanın çaresi bu
lurunu§ .. · 

Haber verildiğine göre, Amerikan 
alimlerinin bulduğu usul şudur: 

Yeni doğan çocuk, artık annesinin 
memesine bırakılmıyor. Ona hususi 
surette hazırlanmış kimyevi gıdalar 
veriliyor. Çocuk, bir sene kadar, bu 
gıdalarJa besleniyor. 

Blı suretle beslenen <:ocuk, daha 
çabuk bilyUmiyor. Jlk sene sonun
da bile, Meta yeni doğmuş gibidir. 
Fakat, böyle çelimsiz kalan çocuk, 
çok yaşa.mağa. qılanmış oluyor: VU
eut, humuıt gıdalarla o suretle hazır
ı mı§tır ki, uzun müddet y:ışnrnnğa 
istidat. kazanimşb'f. 

Çbk y&§amak meseı~ı'118\'iı1aif ö
tedenberi m!!gul etmiştir ve belki an
cak bu mesele halledildikten sonradır 
ki, medeniyetin tamamile insana hiz
met etUği kabul olunabilir. 

ru vermeğe çalışınız. Bir hayret bakı
şı kadar kıymeti olan bir" şey yoktur.,, 

Mis Vilson'un talebesinden birisi 
bir gün büyük bir ümitsizlik içinde 
kendisine telefon ederek davetlilerinin 
arasında beynelmilel ~hreti haiz bir 
ilimin bulunduğunu bununla giriştiği 
konuşmanın pek feci bir şekil aldığını 
nasıl bir söz açacağını şaşırdığını söy
lemiıti. 

Mis Vilson'un "Mutfaktan bahset,, 
cevabmı vermesi üzerine talebesi "Na
sıl olur. Şöhreti alemi tutmuş olan bir 
biiyilk alime mutfaktan, yemekten na
sıl söz açabilirim,. demiş ise de müdi
re 'Söylediğimi her halde yapmak 
mecburiyetindesin., diyerek telefonu 
kapamı§tı. Ev sahibesi mutfaktan söz 
açınca alim Türkiyede, Fransada ve 
İspanyada gittiği lokantalara dair bi:-
çok küçük ve hoş hikayeler anlatma
ğa başlamıştır. 

Bunu gören diğer davetliler de ay. 
nı tarzda hikayelerden bahsederek 
çok güzel bir vakit geçirmişlerdir. Mis 
Vilaon kon~cak başka bir ?.emin 
bulunmadığı zaman mutfağın imdada 
yetişecek bir makine olduğuna kail
dir. 

1(. • • 

Bu dersleri mu\·affakiyetle ikmal e
den talebe ·'Cazibe ve Güzellik,, mek
tebinin yüksek sınıflarına devam edi
bilirler. Bu yüksek kısımde Mis Vilson 
talebesine vicdana, ruha, maneviyata 
ait meselelerden bahsetmekte ve bU
tUn meseleler hakkında milbahaseler
de bulunabilmeği öğreten elli kitabm 
iyice okunmasını tavsiye etmektedir. 

lli1a Villlon bir kadın ne kadar ko
lay yolculuğa çıkabiliyorsa o kadar 
kolaylıkla da cazibeli ve güzel olabilir 
iddiasındadır. Bir genç kız bir tren bi
leti alıp yolculuğa çıkacağına "Cazibe 
ve GüF.Clli,k., mektebine yazılırsa ha
yatta her istrdiğine muvaffak olur
JDUf! 

Çok yaşamanın başlıca sebeplerin .. 
den biri olaı ak, aile iti bar ile uzun o
mürlü olmak gösterilmektedir. Meıse
ta, babanız, babanızın babası, anası, 

veya ana cihetinden dede \"e ninelerı
niz uz.un ömürlü iseler veya çok yaşlı 
öldülerse, sizin de - tabii muhakkak 
olarak değil - çok yaşamak ihtima
liniz vardır. 

Diğer taraftan, insanın ya.şayı§ tar
zının da ömrünün müddetine tesiri 
çoktur. Daha birçok sebepler, insanm 
ömrünü azaltır veya çoğaltır. 

lşte, ilmi olarak vanlan bu netice
ler göz önünde bulundurularak, bir 
liste yapılmıştır. Bu listedeki rakam
lara göre, insanın çok ya§ayıp yaşa
yamıyacağın - tekrar edelim, yine 
kati olarak değil - bir ihtim:ıl ola
rak ve merakını gidermek kabilinden 
öğrenmesi kabildir. 

• • • 
Yapacağınız hesaplar ~unlardır: 
1 - Gerek babanızın, ~erek anne

nizin babaları ve anneleri kaç yaşın
da ölmüşler? Henilz hayattalarsa kaı: 
yaşındadırlar? (tahmini bir rakam 
da. alabilirsiniz). Bu dört yqı cem~ 
derek ve yekunu 10 a taksim edin. 

2 - Başlıca uzuvlarınız (mide, 
kalp ciğer ve bökreklerinizin) vaziye
ti nasıldır? Bu uzuvlarınıman birinde 
hastalık veya bozukluk varsa 10 ya. 
zın, hepsi sağlam.sa 25 yazın. 

3 - Meslekiniz icabı duçar oldu
ğunuz tehlike var mı? otomobille gi
dip geliyorsanız, çok seyahat ediyor
sanız veya korkaksanıı, 20 yazın: bu 
mahzurların yalnız ikisi ~rsa 15, ü~ 
ÇÜ Qe V&l'I&, 10 yam. 

4 - Bütün gi1n oturuyorsanız veya 
hep ayakta duruyol'88.nlz 10 yazın. 
Yan gününüz ayakta veya oturarak 
geçiyorsa 15, mut.edilse 25 yazm. 

5 - Açık havada ne kadar vaktt 
geçırıyorsunuz; bu vakit uamt i!le 
25 yazın, değilse o nisbette bu rakamı 
azaltın. 

6 - Günde iki kere et yiyorsanız, 
bazunsızhktan muztaripseniz. sık sık 
başınız ağrıyorsa 10 yazın; bu m&h
zuhlardan yalnız biri varsa 20, ikilli 
varsa 15 yazın; hiç yoksa 25. 

7 - Erkekseniz 73, kadınsanız 63 
kiloya varmak için kaç kilo istiyol'Bu
nuz? Onun iki misline müsavi bir ra.
kam yazın. Meseli, 5 ise 10, 10 iee 
20 ili.h ... 

8 - Haf tada kaç bardak alkollfi 
içki içiyorsunuz? Bu rakamı 35 den 
çıkarın ve kalanı yazın 

9 - Uyku uyuyamıyorsanız, günde 
2 - 3 saat istirahat etmiyorsanız 5 ten 
fazla yazarnu.smız. 

10 - Uykunuz gelmesi için açık 
havada dolaşmak veya beden hareket
leri yapmak ihtiyacında mısmıı? Her 
biri için 2 yazın. 

11 - Sabahın saat üçe kadar gece
leri kaç 8aat uyuyorsunuz? Bu raka· 
mı 5 ile zarbedin. 

12 - Haf tada topyekliıı kaç saat 
beden hareketi yapıyorsunuz, onu da 
yazın. 

13 - Günde vasati olarak kaç fin
can çay veya kahve içiyorsunuz? Kaç 
tane içiyorsanız 25 rakamından oka.
dar çıkarın. 

14 - Çok hiddetli iseniz 5, hiç bır 
şeye aldırış etmiyorsanız 25 yazın; 
ikisi ortası iseniz, derecesine gore, 
bu nisbette rakamı eksilte veya ço
ğaltabilirsiniz. 

15 - Çok sevdiğiniz birisi var mı? Si
yasi fikirlere kendinizi fazla kaptır. 
mı§ mısınız? Bu sevgilerinizin de~ 
sine göre, en fazla 25 olmak üııere, 

bir rakam yazın. Hiç bir aıevginiz 

yoksa, hep kendinüıi dÜfÜDilryonaıuz 
hiç bir sayıyı yazmU9ımz. 

• • • 
Şimdi, bütün bu raa]mılan toplıya.. 

caJanmz ve ~ taksim edecelminiz. 
Kaç çıkanı& o kadar sene yqlJl.CaJ(. .... 



acuk 
SAYF~S 

Hatırınızda 
kalsın 

1 
Gülüp' söyle

mek için 1 

Hediyeli bilmece Ne garip şeyler! 

Cık ara kağıdı tay
yare pervanesi 

Tayyare perva-
nesinin son derece 
muvazen~li bulun
ması lazımdır: Ya
ni, tayyarenin önün 
de o kadar şakuli 

duracak ki, motör kısmına bağlı olan 
yerle pervanenin a.rasındaki mesafe 

2er noktada, bir ·ıgat9 kağıdr kadar 
bir fark göstermiyecek. 

Eğer, pervane böyle tam bir muva
zenede olmazsa, döndüğü zaman tay
yare çarpıkçurpuk gider, sallamr, düz 
bir istikamet alamaz. 

Pervanenin tam muvazenesini elle 
tayin etmek kabil değildir. Onun için, 
gayet hassas bir alet kullanılrr. Bu a
let, biç bir harici tesir altında bozul
maması için, cam bir kutu içinde sak
lanır. 13u aletle, bir milimetrenin bin
ide be§i kadar bir farkı ölçmek kabil
dir. 

• 
Bisrklette çocuk ar:ıbası 

İsveç, Norveç, 
Dzınimarka gibi ~i

mal memleketlerin
de hemen her kesin 
bir brıııkleti vardır. 

her kes bir yerden 
bir yere giderken bisıklet kullanır. 

Devekuıu 

Küçük arslan ba
basına sordu ~ 

- Baba? Deve
kuşlan, korktukları 

ıaman ba,tannı ku 
ma ~okarlar mı, 

doğru: 

Evet,. yavrum. 
- Peki, sonra rıereye soktuklarını 

unuturlarsa, başları. u nasıl bulurlar? .. 

Yazı 

geldi: 

Güzel bir ders 

yazıyordu. A&abcyai yanına 

Aman, dikkat et, Ferit l Jedi. Kale
min ucunu doğru tut ... Mürekkebi kt· 
ğıda damlatma .. Doğru ~. yokut yu
karı çıkma .. 

Ferit şaşırdı: 
- Ne oluyorsun, ağabey! ckdi. ye· 

ni mi yazı yaz:mağa başlıyorum? Yazı 
yazmasmı bilmezmiyim ben!. 

A ğ'<.ıbeysi : 
- Ne bileyim, dedi. Sen de, bişık· 

lette arkama oturduğun zaman, bana 
böyle söylüyorııun ..• Sanki ben bistk
let kullanmasını yeni öğreniyormu

§Um gibi .. 
• 

Birinci ! 

·- .. . şc11{;n !~;~a .~:r~~: 
Bisıklet o memleketlerde bu kadar • ' da bir müsabaka aç 

.• nuşJardr. Hepsi,' • azla kullalılmas na sebep arazinin 
düz olmasıdır, Ara i düz olduğu için, 
bisiklet 'kullanmak gayet kolay ve her 
keı alıımııtır. 

Geçenlerde bir Danimarkı~ı kan ko
ca iki kişilik •bir bisrklete binmişler, 
çocuklarının arabasını da bisıkletin ö
nüne bağlamışlar. 

Fakat, yolda giderlerken polisler çc
virmi§ler, bisıkletin faziaı süratle git· 
tiğini söylemişler. Adam itiraz etmi§: 
''Bisrkletin saatte 40 kilometre silrat
le gitmesine müsaade vardır. Biz ldaha 
yavaı gidiyoruz,, demiş. Pıelisler: 

"Öyle aıııa, demiıler, çocuk arabala
mun da 15 kilometreden fazla gitmesi 
yasaktır.,, 

Bu ıuretle, ü.ıerinde çocuk olduğu 

için, biaıkletli çocuk araba11 ile bir tut
ttıU§lar I 

lngilteredeki ''İngiliz müzm,, nde 
4 milyon kitap vardır. Bunların sayısı 
her ısene artıyor ve her sene kiitüpha-
ye 1,5 kilometre raf ilave olunuyor. 
Kitapların kataloğu 220 cilt tutmak
tadır. YQJnız 'bu kataloklar 2000 lira 
ediyor. 

Bir alimin te&bit ettiğine göre, in
gilizcede 250.000 kelime vardrr. Fa~ 

3rat bunların 50.000 i kullanılmakta 

mümkün olduğu 

kadar güzel bir söy 
eyip .kahka.!ıa atı yorldu. Fak.at ha

kem olarak seçe :ekleri orkada§taır 

hiç birini beğenrni yordu. 
Bu &ı:racla içeri küçük Demiray gir

di. Çocuk son derece neşeli idi, ıevin
cinden yerinde duramıyordu. 

Hakem derhal bağırdı: 
- Birinci, Demiray! 

Demiray §iftrmıştı: 
- Ben mliaabakaya girmemiıtim 

ki ! dedi. 

Çocuklar cevap verdiler: 

- Müsabr1kaya girmese)rdin kaza
namazdm kil !noan zorla gülebilir mi? 

dır .• 
Almancada 71. 7 50, franıı.ıeada 

93.032, İtalyancada 64.642, Latincede 
51.686 kelime V0rdır. (İnanmusanız 

sayın!) 

Japonyada yeni yetiıtirilen bir gül, 
karanlıktan veyıa ıırklr olmryan 'bir yer 

de beyaz görünmektedinr. Fakat, gü
ne~c veya şiddetli ışığa tutunca kıpkır-
nuzı oluyor ... 

Amerikada ld:'i ki§i varsa ya.nsı ka
dar kedi varldır. 

"Bu yıldızm uçlanna ve hatlann bi
ribirini kestiği her noku;.ya konulan 
yuvarlaklar içinde bazı rakamlar var. 
Bunlar yanlıt •ıralanmıı. Siz bu ra· 
kamların yerlerini değiştireceksiniz. O 
suretle ki, her çizginin üzerine gele
cek dört yuvarlaktaki raktamların ye-. 
kunu ı 00 olacak. 

• * • 
Bu müsabakamız heldiyelidir. Doğ

ru yapanlara güzel ve değerli hediye
ler verilecek. Yaptığınız tekli bir ka
ğıda çizip BİR AYA KADAR a§ağı
daki adreııe gönderin : 
"KURUN,, gazetesi 

(ÇOCUK Sayfaıı)· 

tSTANBUL 
Zarflarınızı açık bırakır ve üzerine 

"GAZETE,, diye yazar.samz, posta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru ~ekli ve kazanB:ı· 
Jann isimlerini bir ay ~nra baaaca· 
ğn:. 

Bilmeceyi gönderirken bir de resmi
nizi yollayın. Dclru yapanların hep.. 
sinin resmini basacağız. 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

Bu gü.zel çiçekleri emip bal yapmak 
iıtiyen zavallı bir arı, orıyaı hangi yıcl
dan gideceğini bilmiyor. 

Bu kanı1ık yollardan, önünüze hiç 
bir çizgi çıkmadan, çiçeklere kadar 
gidebiltccğiniz yollan bulabilir misi
niz? 

• Burada ıördüğünüz inGndan bü
yük köpek, irland&daki bir cin• kö
pektir. Dünyanın en büyük köpek
leri olan bu ltöpeklerc ''Volfhavnd,, 
ismi verilir. 

Bu köpekler en küçüğü dana ka
darldır. içlerinde öküz ~Uyükleri var
dır. Bununla beraber, bu köpekler pek 
korkunç değildir. İnsana ıokulurlar 
ve çok S';)dıktırlar. Bilhassa bekçi rve 
polis köpeği olarak kullanılırlar. 

~ Dünyanın en büyük uati de Ce
nubi Afrika hükiımetinde, Yohaneş

burg tehrindedir. Bu toprak üzerine 
yapdmı§ bir bina ~eklindedir. E&asen, 
yerde bulunanalar için, göktekiler, 
ya.ııl tayyareler liln~m 

Şehrin tayyare meydanmda bulu
nan bu saat tayyarecilere ·hem ot1a1St
nın Yohanesburg tayyare meydanı ol
duğunu bildirir ve hem de saati ha· 
ber verir. 

Saatin kutru 11 metredir. Yelkova
m 5, akrebi de 4 metre uzunluğunda
dır. 

* Bumu a}"ağmda olan hayvan gör
dünüz mü siz hiç? Görmedim, deme
yin, çlinkü bu, hepimizin bildiği hay
vandır. Yalnız, belki burnunun aya
ğında olduğunu bilmiyorsunuzdur. 

Bu hayvan kelebclk ve kelebek gibi 
diğer böceklerdir. Kelebeğin uzun u
zun ayakları ayni zamanda burun va
zif e5ini görür. Koku alıcı uzvu ayak
lanmn -veya ellerinin - ucunda 'bu
lunan bu hayvan, bir çiçeğin üzerine 
konduğu zaman, onun kokusunu ve 
tadrnı bunlarla abr. 

:t- Dünyayr burada, hasta J"ı2ıtağın
dada, elinde dereee ile, hararetine ba
karken görüyoraun\1%. Fakat, yer yü
zü için tehlike hararetinin artmasın

da değil, eniLmeaindedir .. ı 

Dünya ilk yaratddrfr z:anıan, bili
yorsunuz, ateı halinde idi. Uıtü, top· 
raK: dediğimiz kabuğu bağladıktan ıon
ra da, havadaki hararet çok fazla idi. 
Ha'V'G)yı dolduran birtakım ıu halin-

Büyük 
Macera 
Filmi: 7 

Yiğit Aslan Merihte 

Goril, yıldızla yiğit arslar.ın üzeri
ne hücum edince, ikisi de, tutunduk~ 
'!an yerden düştüler ve ..• 

... müthi~ bir uçuruma yuvarlan-
mağa başh:iılar. Büyük bir ııüratle, 
bo§lukta u~uyorlardı. Fakat ... 

1 

Yiğit arslan uçurumun kenarmdaki 
bir ağaç dalım yakaladı ve yere dU
§ÜP p~r9:ılanmaktan kurtu~:iular. 

Bu ıırad<1, bir canavar goril karşı
larına dikildi. Onlara, yiyecek gibi ba
kıyordu. Sonra, Üzerlerine doğru ..e-el
meğe baJladı. 

de madenler vardı. Bunlar, hava ta• 
bakasını ısıtıyordu. 

Buıün de, dilnyayı mtan yalım gil· 
neı değildir. Yaktığnnız kömürün, o
d;,mun dumanları ve buharları, onlar
c:ian Çlkan ııazler, harareti n.aklclden 
su buharı, yer yüzündeki havanın da .. 
ha sıcak olmasına yardnn eder. 

t~te, bir taraftan bu maddelerin t .. 
siri az:aldrfı gibi, bir taraftan da cU· 
n~şin harareti a.ıalıyor, dünyayı e.ıci
si gibi mtmıyor. Nihayet bir pn ge
lecek ki, - tbbit milyonla~& .ene toft• 

ra - dünya 'buz ke11ilecek. Suhunet, 
sıfınn altında 200 dereçeye dUıecek, 

Sıfırdan ap.ğı 200 derecede hava do-
,_._. ____ J)wç •• - .........,~~..-IJl'll~~~9'm"!:<-

ki ıtwa o ~aman bir buz t.abt.ba1 hali· 
ni alacak ... 

• Aayanın uzak ltöfelcrirıd~ ka.'9im,.. 
terden birin.de bazı dilenciler vudrr4 
Bunlar ellerine testi gıöi bir çaI.ıı a .. 
hrlar ve 'bunu mütemadiyen öttilıiir· 

ler, garip ıeslerle prla .c>ylerler. 
Halk 'kendilerinden brkar ve ptla .. 

larma mükafat olmak üzere değil, euı
maları için para verir! 

Kedi - Neye yanına yaklatnUYor
aun? 

Köpek - Sen yaklq. Beni kllft il• 

nır da karalamağa kalkbr. 
-Beni de müdekkep aarur, hokka• 

ya koyar ... 

Goriller ve 
dlAer bir 
canavar ..• 

Yiğit arslan ile yıldız eesarctlcrini 
J«,ybetmediler ve bütün soğukkanlılık
ları ile canavarın karJIBtnda durdular• 

(Devama :vvl 



. Devlet. Demtryolla1'ı_ .ve Limon~~-~~ işlrtrne , 
. ~, · · · · > .Umum · idare.si ilanları · · · .. · ... 

Kızıltoprak büfesi üç sene milddotle ve 1\Çl\\ RI ttırma ne ktra:;a \'erl· 
lecektlr. 

Muhammen aylık kirası yedi Ura dır. Arttlrma 2 7 • • • 1938 tarlhlne 
mnsadlf çarşamba gUnU saat 15 de Haydarp&fad3 \şletn}e mUdlirlUğU koınls· 
yonunda yapıla.caktrr. lsteklilerln 18 Ura 80 kuruşluk muvakkat temfııat 
akçelerlyle mezkQr gün ve eaatte kom!ıyonda hazır bulunmaları JA.zımdır 

Şartnameler Haydarpaşa.da lşJetme I<alemtnrlen parasrz tedarik edl· 
Jebilir. (2096) 

ı 

Muhammen bedeU 128.555,23 lira. olan takriben 2912.139 metre, 
mik'abı muhtelif çam kereste 3 - 5 - 938 salı gUnU saat 15.30 da kapa· 
lı zarf usuın ilo Ankarada ldare btnasrnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsUyenlertn 7.677, 76 liralık muvakkat temlnat !le ka· 
nunun tıtyln ettiği veslkalaTı ve Nafia mnteabhlUlk vesikası ve teklifle· 
rfnl aynı g'Un saat 14.30 a kadar komisyon relellltne vermelerl lAzımdrr. 

Şartnamel<'r ( 643) kuruşa Ankara. Hrırdarp~~a. El!lklşebtr ve b:mlr 
veznelertnde satılmaktadır. (210·0 

Kabl ıt mesaha şekilde ve Klm. ı u de hat kenanndrı. teslimi eartlyle 
ml 2()0 kuruş muhammon bedelle l S 00 m3 Dalast açık ekslltnıe uaullyle 
6 - 5 - 9::l8 cuma günü saat 10,30 da Sirkecide 9 işletme binasında satın a-
lmncaktır. nu işe ~lrmek isteyenlerin ntzamt vel'ltkalartyle ve o/o 7,6 temi· -
nnt akı;:olerile mUraca.ntlarr l~zımdır. Şartnameler parasız olarak komlı· 
:ı:ondan \'~r!lmektedir. C2245) 

l\luhamm~n bedeli !?6000 lira olan Kayseri • Sfvae battı Uzerlnde km. 
581 de yapılacak dc-mlr köprü 2 • il • 1938 perşembe gilDO ıaat 15 do ka.
palr z::ı rf usum ile An karada idare bl nflsında satırı alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1950 Jtrahk muvakkat teminat ile kanunuıı 
tayin ettiği ve~lkalarc çe Nafıa müteabhltırk vesika•• H tetltflerfnt aynt 
gUn saat H de kadar komisyon reisti ~ine verınelert Jlıımdır. 

Şartnameler (130) kuruşa Ankara Ye Haydarpa•• vesneierlnde satıl· 
maktnıhr. ı 2105) 

F.oryada ktrahk dO" A ılar 
Mevsimlik nk 

Muhammen kirası Teminatı 
Floryada 7 N. lı DUkkA.n 150 11,25 

GÜVEN 
.ANJTI 

.. 9 .. .. 120 9 

.. ıo .. .. so 6 
n 11 ,, •• 80 6 
.. 12 ,. ,, 80 6 TÜRKİYE iS BAN KASI • •• 14 .. ~· 80 6 

Yukarda. semti ve menlmllk kira tarı yazılı olan ll'lorya dUkkAnları 939 
senesi Şubatı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya. verilmek Uıere açık artırmaya 
konuıınuştur. Şartnameleri levazım mUdürlUğilnde görülebilir. tıtekltler 

hiwarmda gösterUen ilk temlnat mak buı veya nıelttı,ıbtıe er_ab9 ı~ • 
~'lS 1:af1amba. gUnU saat H de Datmt EncUmende bulunmalıdırlar. 

(l.) (.2061) 

Temlzllk işleri hayvanlarına IUzu mu olan 65 bin kilo arpa 'açık eksilt· 
meye konulmu§tur. Btr kilo s.rpayn. 5 kuruş bedel tıibmin edllmtştır. Şart· 
namesi le\·azım mUdUrlüğilnde görüle bilir. İstekliler 2490 N. ıı kanunda 
:ra:ıılı vesika. ve 247 l!ra 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle 
beraber 4 • 5 • 938 !:)arşamba. günü saat ı~ de Daimi ıcncUmende bulunma.· 
lıdırlar. (T3.) (2214) 

RADYO 
Programı 
25 Nisan 938 Paıartesl 

AKŞA~I NEŞRIYATI: 

8A ı·tLIK 
Ka.sımp&§ada Bilyükcami kal"ftsında 

Nova sokağında bot numaralı ev satı
lıktır. ~i tamamen yağh boya olan bu 
evde Uç katta yedi oda ve her katın ay
n balbt ve geniş nofasr, kiler, arkada 
be.lıçost, tulunıba suyu Ye elektrik teıııt· 
a.tı vardtr. Ahşap fakat yenidir. Görmek 
1.stiyenlerin içindekilere müracaatı. 

Hlrmeı ınnıı Operatör -r 
Or.. CAFER TA. V\'Al 
llmumf cerrahi ".sinir, dfmal estetik 

cernblsl mOtebassısı 
Parlı Tıb Fıaküllest s. aslstanl, erkek, 
kadın ameliyatları, dlmalt estetik 
"yüı, meme, karın buru)ukluğu we 
ırenclllr am~llyııtı". (Na'lı.lye ve dolum 

miltehassısı.), 

\fuayeee aabııhlan M e c & ~ 0 e ~ 
8 den 10 • kadar U il 
<'ıılleden ıınrıra O!"retlldlr. Tel 44088 
nP\'llillıı. Jlnrrnıık kıı 111, Rumeli han. --

Gözheklml 
IJı.Muıal RamiAydın 
M uayent>tıauesiııt rakainı.la lima.ı.ıe 
rarlabaışı Cad. V RP' A Apt. ama 

nakletmiştir. Tel: U553 
t'azardan maad::ı hergün: Oğledeı 

aonra erıat ikiden altıya kadar 

Jandarma Genel Komutanlığı 
atınalm• l\omtsyonundao: 

Ankara 

l - Bir takımın$ 63 Ura flat tab mfn ed!len örnek Te vaınflarına uygun 
komple ( 400) eter taktttll kapalı zart usullyle 2 ~ 6 - 1938 pazartesi günü 
saat (10) da eatın alınacaktır. 

2 - Sarl mukavele He satın alınacak bu eğer takımları şartnamesi 
(136) kuruş karşılığında. komleyol)umuzdan altnablllr. 

3 - Eksiltmesine girmek tateyenlerfn (1890) liralık temtnat makbuz 
vaya banka mektubunu muhtevi tekltf mektubunu beut gUn ıaat dokuza. 
kadar komisyonumuza Yermiş otmalnrr. (10.U) (2057) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 71 Mayis 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 

17,00 tnkıJAp tnrlhl dersi: Onlver!ltleden 
nol\lım Mnhmut Esat Boıkurt 18,30 çocnk 

bayram ve haftası münasebetlle çocuk 
e~lrgeme kunımu namına doktor Kudıl 

Halkacı {Boş mideler) 18.45 plakl:ı dans 

musikisi 10,15 Ç(')('nklara masal baynn Nt. 

n" 'arafından 19;5~ borsa hahl!rlerl 20,.00 
Rırat Te arkadaşlan tarafından tOrU mu. 
:ıikl~t ve halk ,arkıl:ın 20,45 hava raporu 

ın,JRUNun 23 Nisan 1938 de ilAve olarak kitap ecklind~ b:ı§la.dığı Zabıta romanı No. 3 

20,~8 Ömer Rıza tarafından arahca !ISylev 
21,00 F.asıJ ~nz heyeti: fbnıhim ve arka. 
dıışlnrı tnrafındıın (ıınat ayarı) 21,15 OR. 
l\ESTll.r\: 

l - Sen - saens: Samsan e dolila rantezı 
2 - Huben:<>toyn: Torreııdor r. oııdııluz 
3 - Holnıs: s~rrnad ftntyan. 

~2,1~ ajans haberleri 22,30 pl~kla soloJar, 
oper:ı ve operet parçaları 22,50 son ha. 

berter v~ crlcır.1 ı:ıOnlln proııt:unı 2:t,nn ıoıon. 

Sehıatlebaşı 

TURAN TİYATR<'SU 
'lnkkı Ruşen arkadaş. 

ırı. Matmaıel Miçe • 
'cnç-ef \•ar:retc~ı hlr
ikte. lkf oyun birden: 
Solan cicek) Piyes 

ı perdt>. (Soyulan hır. 
11) komedi 2 perde .. 

Halk gecesi: 1.ocıılar 
100, her yer 20, para

di ıo kuru~ ... 

HALK OPERETt 
·, l'\isan PR1arff'<;f :ık. 
ırnt aaat 9 da Kııdı
··v • Stire)'Ya ı;ine-
~ınıln Srvdn Ol~li 
Opertl 3 perclP 

rnn: Vıı~ur Snrnrl 
fiizik Karlo J\opuc-clll 
Yakında: ( l'ç yıldı7.) 

.. E L t T A D A N C A lı 1 K J Z 

Akşama. doğru idi, nlbayet Peter geleli, o gUn 
:;a.ptıklarınr anlatmağa bnşladı. Slmon, o gün sa • . 

bahtnnberi, "esk! garajda., kafese kapatılm1ş bir 
kuş gibi, oradan oraya dolaı;ıp duruyordu. 

Peter anlattıklarını bitirdikten sonra.: 
- BUtiln bunlar çocuk oyuncağı gibi ~ok ba

sit şeyler, dedl. Biz şimdiye kadar, biribirlnden 
ayrı üç çete. teşkilatı olduğunu dtiştinUyorduk. Biri 
· malları Manş sahUJne Irndar getiriyordu. lklncisl 
b1mlarr oradan alıp Lon<lraya kadar getiriyordu. 
rargo bu ikln<"i gruptandı. UçünctlsU de kaçak eş.. 
yayı Londrnda. tnubtellt kimselere dağıtıyordu. 

"Hu Uç tflşklllHın adamları blriblrlnl tanımı· 
yorlnrsa da. bunların hepsinin başında bir tek 'ki· 
Fi bulunuyordu. İşte, bu adam Lasserdi. 

"L~ser. "Valkirl .. ismindeki yatı ile malla. 
rrn denizden naklini temin ediyor. Bir yat için, 
nıensup bulunduğu llma.ndan. 'denizde bir sezintl 
bıhnnesııe, iki Uc gün uzaklaşmak her zaman ka. 
bildir. Yat, ge~oleyin yUkUnü Brandi körfezine 
boşaltrp gona rahat rahat gelir, limana demir atnr. 

Slmon burada durdu. Peter: 
- Sour:ı? diye sordu. 
- Sonra, malları sahllden alan teşkllAta emh 

verilmiştir, aldıklarım bir kamyona yUklcr ve ev. 
vclden kara.rlnştmlmış olan bir yero götürür. Bu. 
rnda, UçilncU tcşktJA.tm adamları malları alrrlar vo 
depolarına 'ötUrUrler. Depolarda sandıklar açılır 
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düşUnmUyordu. Onları bir kere ele geclrdl mi inli~ 
kamını almış demekti. Elo secirmek için çalış
maktan da vazgeçuıtş dcğllı1i. Bila.kts arzusu dahn 
fazla 1 aşmıştr. Kacakçı lar, öldürdilklerl adamı ka
pmın 6nUne bırakarak arkadaşlarına fena bir dar· 
be indirmek istemişlerdi. Fakat. Sim ondaki t ra.de
yi zannettlklerl gibi kırmış değlllerdt. 

Simonijn canını sıkan şey. maıumat alacağı 

klmsoyt kaybetmie olması ldl, Belkl Pargonun ye
rine Coployden istifade edebilecekti oma, gelen 
herhalde gideni aratacaktı. Diğer tara!tan, Cop· 
ley, Pnrgonun uğradığı A.klbetl öğrenirse çetelerJn 
sırrım ifşa etmekten çekinecekti. 

Siman Templar, masanın ucuna oturmuş, ka
napenin üzerinde arka.eıUıtU ya.tan cesede bakıyor,. 
du. Olunun kolu kanapeden aeağı sarkıyordu. 

Slmon, e!lndekl ctgarayı ağzına götUrilrken 
durdu: 

Pıtrgo'nun eeketlnln kotu hafltçe dıfarı kn·· 
rılmıştr ve gömleğinin beyaz kol tasması görtinU
yordu. 

Siman cgUdi ve beyaz kumaşın uzerJne kur
şun kalemle yıı.zılmtt olan ~u yazıları okudu: 

"Bent ele g~tftliler ... Sandıklar BrandJ kör· 
f<'zlno gidiyor .... Adamm ismi Lassc,. ••• A~dan 
IAkırdı ald.Jlar ••• E;tcr ... ., 

Bundan ötesini yazamamıştı. 
Simon bunları yUksek sesle okudu. Hopl, e-



Sü~nerbank 
Umum Müdürlüğünden: 

imtihanla Memur 
ahnacakflr 

Müfettiş muavinliği· Kontrolörlük - Mea'ul me
murluk gibi vazifelerde iatihda:n olunmak üzere 
Yüksek iktıaat ve Ticaret mektebi mezunları alı· 
nacaktır. 

Son üç sene zarfında iyi derece ile mezun bu
lunmak ve askerliğini yapmıt olmak p.rtbr. 

İmtihan 5 - 5 • 1938 tarihinde Ankarada ve ls
tanbulda ayni zamanda yapılacaktır. 

Talipler şeraiti Ankarada Umumi Müdürlük
ten; latan bul da Şubemizden, diğer mahallerde mü
esseselerimizden öğrenebilirler. 

Or. SUreyya Atamal 
Operatör· Ürolog 

Beyoğlu - Parmakkapı tramvay du. 
rağı, "No. 121, birinci kat. 

Muayene !aati: 16 • 20 

m r a mu a em -
Göz Heklmı 

Dr. ŞOkrO Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel 22566 (Dr. Osman Şeref ettin 

apartımanı 

Osmanlı Baokaıına memur alınmak 
için mftsabaka llAoı 

Osmanlı Bankasınca bu kerre 7enlden hlznıete alınacak Türk memur. 1 
ıarın intihabı için MaJU 1988 ayı zartmda bir mttsabaka açd&caktır. 

Yqı 83 4ea ataAt olup bu mlllabaka7a girmek lste7en erkekler nam· 
ıetllklerinl kaJ4ettirmek ve kabul prt.larmı öj'renmek bere Nisan ayı zar. 

fmda her hafta Salı Te Cuma llnlerl uat 14 ile tG arasmda Osmanlı Ban· 
kasmrn Galatadald merkezinde Ki.fi t~lerl Servtslno müracaat edeblllrler. 

Talipler hUviyetlerhıl mttsblt enak ile beraber tahsil tasdikname 1• 

but tehadetnamelerhıl Te p7et bir Tazlfede istihdam edilmiş iseler, hizmet 

febadetnamelerlnl birlikte getlrmeU dlrler. 

Sahıöl ASIM US Nepiyat mUdOıil Refik A. Sevengil 

Dok lor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mntehauııı 
Pazardan bafka &ünlerde öğleden 

sonra laıaıt (2,5 tan 6 ya) kadar 
istanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabinemde hastalannı 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri haldkt 
fukaraya mahsustur. Muaycnehant' 
ve ev telefonu: 22398. 

KURUN'un 23 Nisan 1938 de ilave olarak kitap şeklinde başladığı Za.bıta. romanı No. 3 DOKTOR 
Necaetun Ahl•gun 
Her gilD ubahlan Midi baçala 

ılrpmlan 17 den 20 99 ka4u Ltk 
U ·ayyare ıpartman)an DdDct dairt 

l 7 numarada buta1anm kabaJ eder. 
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linden şişeyi bıraktı ve Slmonun yanına geldi ve 
omuzundan aşağı bakarak: 

- Şu Lasserin kim olduğunu blr öğrensen, 

dedi. 
Simon, eliyle şişeyi göstererek: 
- Ben seni tanıyorsun sanıyordum, dedi. Sa

na bu güzel içkileri temin eden adam ... 
Hopi yerinden sıcradı: 
-Anladım! dedi. Hani şu Lasser müessesesi ... 

Sekiz yüz şubesi olan müessese ... Şarap ve ispirto
lu içkiler ... Adamın resmini de bir yerde gördUğU
mU hatırlıyorum ..• 

Küçük, blr masaya doğru gitti. Masanın üze
rinde bir alay gazeteler, mecmualar vardı. Karış
tırdı ve "spor ve macera haberleri,, mecmuasını 

al<lr. Acele acele sayfalarını çevirdi. Nihayet bir 
sayfa açtı. Burada baştan başa resim vardı. Uze
rlnde de şöyle yazıyordu: 

"Atlas Yat lclUbUnün Gosvenor Havz·dakl top
lantısı,,. 

Fotoğraflardan birinde bir grup insan göril
lilyordu. Bunlar, bir masanın etrafında toplanmış
lardı. Toplantıya da yUzü endişe tcfnde gillilmsl
yen bir adam başkanlık ediyordu. 

Resmin altında şunlar okunuyordu: 
11rwnstcr Grand Lasser'in masası. Solda Mlı. 

Brenda ?darlan,, ... 
sımon, resim altını daha fazla. okumadı. Bu 
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kadarı onun için klflydi. Hemen gözlerini resme 
çevirdJ ve mister Grand Lasserln solundaki kıza 
baktı: 

Biraz evvel otomobiline kadar götUrdUğQ kız
dı bu. Poter Kentin bir kana.peye uzanmıştı ve o 
zamana kadar ses çıkarmıyordu. Nihayet o da gel
di resme baktı ve: 

- Benim bu hususta bildiğim bazı şeyler var, 
dedi. Bir kere, bu kız Velbek caddesinde bir apar
tımanda yatar kalkar. Sonra, Bond caddesinde de 
bir mağazası vardır. Billrslnlz siz bu tarz mağaza
ları: BUyUk bir vitrin ... İçinde yalnız bir tek man
to ... Tabit, mantonun Uzerlnde fiyat etiketi falan 
da yok ... 

Simon: 

- Herhalde son getirdikleri mallar ona gidi
yordu, eh, Lasser kim? 

- Meşhur bir tUccar hakkında herkes ne bl· 
lirso ben de onu biliyorum. Yalnız, bildiğim bir 
şey daha var: Bu adamın "Valklrl,. isminde ile; yUz 
tonluk bir yatı varmış. Sonra, Man, kıyısında, 

Gad Kllpde bir de köşkU ... Hani şu, Brandl kör!e
zlnln üzerinde yükselen bir yar vardır, işte orada. 

Bu evde iki senedenberl kimse oturmuyor ve~ 
- bu gibi hallerde ldet olduğu üzere - iyi bir bet. 
tiye emniyet edilmiş bulunuyor. 

DAG DAGA KAVUŞMAZ, 
1NSAN İNSANA. KAVUŞUR .... 

Cumartcal cilnleri 14 den 20 ,. ki 
dar baatalanm para •• Kurma. Ha 
oer okuyuculanm dakupoD amb· 
., linrll' -nu•vf'nf' eder r lpf ? · 

DOK1'0R 

Kemal Uzsan 
Operatör. Uroloğ 

Galata • Ka.raköy • Abdullah et. 
lokanwı karpsmda Gallçl Ban 

Rergün 1.5 den 20 ye bdai 
Telefon: • tus 

::a: .. amw .. w cı 

Dr. irfan Kayra 
Röntken Mütehauııı 
Hergün öiJeden sonra saat 3 ten 7 

j 
ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri
conker sokakta Aslaner apartıman 

No. 8-10 
;~---


