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~-----------------------------...... -------------------------------...... --------------------------------------------ingiliz • italyan ~örüşmeleri 

Ameli bakımdan itilaf 
hası l oldu 

ita/ya, ispanya arazisinde gözü 
olmadığına dair teminat verecek 

----- Lord Pört, dün akga.m yenı'lden umn 

~ayatı•gV şualar müddet g~~ŞmÜşlerdir. ~l~kadar • ~i 
taraf, ingıliı: - İtalyan gorliflllClerının 

1' clıiz telgraf, radyo dalgalannı, X 
~U.ıru ve bunlann fen aleminde vücuda 
~~tirdiği innnılmaz neticeleri hepimiz 
~0~Yor ve biliyoruz. Eıki din ilim -
tr-ınin "Tayyi zaman,, <!edikleri kera.-

Jnet veya mucizenin bu vasıtalar ile 
:·~•lckuk ettiğini, ıcıin ve bazı tekil
trın dünyanın lr.r tarafmdd,1 öbür ı 
~i\rnfına nakli noktasından meıııfe mef· 
b lııtıunun Kalmadıgmda itirafa mec· 1 

Ur oluyoruz. 

·~Şimdi de Avrupa ı;azeteleri "Haya· 
~g Şualar,, dan bahsctmeğe baılad:hr. 
~zı fen adamlarının tetkikleri ıunu 

Roateriyor ki gerek nebat, ırerek hay· 
'an cinsinden olan her canlı meveut 
ttr-afına mahiyeti meçhul bir takım 
!Ualar nepe<liyonnuş. Bu ıualar o mev· 
~Udun yakininde olen diğer canlı var· 
hıklar Üzerine türlü tekilleNle eaerler 
ıralcıyormuı. Mesela bir kulurka Ü· 

~İne oturduğu yumurtalann İ
0

çindeki 
cıYcciv, bir kadın da gene kucağında 
t-.atug"'u k .. . 1 . çocu uzerıne o ıur?l e tesır 
tc'iyo b. . . • l . d... • .. . r-; ın cıvcıı.- enn, ıgerı çocugun 
~lci,af halinde hayatı üzerinde İnkı· ' 

Pl!U'. yapıyor.ıı:ıuı. 
. liayatiğ ıua!ar dmilen bu eararen· 
:~ kuvvet üzerinde fenni tek:lde ilk 

tfa tecrübe yap:ın Gumi~ ( Gurwİt· 
ıclı) İımindeki bir Alman biyolo1iıtidir. 
. LC1ırviç hayatiğ ıuaın mevcudiyetini 
••uat . . b. ba g ıçın ır ı aoğan almı,, bu ao-
Jc ..,,n ucunda elyaf halindeki kökleri 
eıırıiı, bıçak ile ucunu ıivriltmiı, 

'°nra b .. b" .. . .. .le u ıoganı ır cam tup ıçerıaıne 
, 
0Yırıuıtur. Soğanın ıivriltilmit olan 
ıcunu ı··b" d b· u un ağzın an dıtanya açık 
.ralcn.ral .k. . b. .. 

tnı < ı ıncı ır aogıma yanaftır· 

tıc 4lı~; bir halde ki cam tüp içindeki 
i u ••vriltilmiı aoğan ile bu ikinci ao-
trı an •raaında ancak bir kaç milimetre 

nihai neticesi hakkında nikbinlik gös-
termektedirler. 

Siyasi mahafil, yeniden Kont Çiano. 
nun Londraya seyahati imkanını der
piş etmektedir. 

Londra 3 (A.A.) - İngilizlerle 
ltanyanlM arasındaki görü~meler, on 
güne kadar sona erecektir. Fakat bili
hare müzakerelere İr.panyırdan gönül
lülerin çekilmesi anına kacPr devam 
olunacaktır. 

Bu yazıyı yazan Sundey Taymis ga
zetesi, Kont Çianonun 22 nisanda Var 
şovayaı gideceği noktasında ISrar et· 
mektedir. ft;ılya ile Polonya arasında· 
ki mukarenetin hedefi, İngiliz - İtalyan 

mukarenetinin hedtfi gibi. merkezi 
Avrıipada A vusturyanın işgaJindenberi 
Almanyanın lehine olarak meyletmiş 

olan muvazene terazisini dilzeltmektir. 
Bu gazete, İtalyanlarla İngilizler ara· 

sındaki müzakerelerın Fransanrn tam 
tasvibi ile cereyan etmekte olduğunu 

ilave etmektedir. 
Bu mevzu hakkında mütalealar ser

deden Skrütator ıöylc yazıyor: 
Sulh siyasetimiz, tanınabilir bir ıc

kil almafa baılamııtır. Bu siyaset miln· 

(Sonu Sa. 4 SU. 3) 

RüştüAras 
dün geldi 
Çarşamba 

günü vapurra 
Mıstra gidiyor " C~afe kalmııtrr. Her iki .ıoğanı bu 

.,:~Yette olarak üç, dört aaat kadar ı 
trı llkırııı, ondan sonra ikinci soğanı al· 

0~:· bir uıtura ile dilim dilim keamiı, 1 .. 
~ttc~" •onra mikroskop aluna koyarak 
eö 1~. etrniştir. Bu tetkikin neticesinde 
Ilı l'ınu!tür ki dilim dilim kesilen soğan 

tÇaların • 1 . .. . d • 
cı0 ... , m ncsıç erı uzerın e yenı ..,,:;aia baılıynn bir çok ''höcreler,, 

ır. 

ta:fllcat dikkate değer bir nokta ola
tilrıı~llln tüp içerisindeki aoğ.mın ıivril
l\i "~··olan ucuna yakın yerlerde bu ye
Sakt OCreler,, daha gürbüz ve daha 
trıi ur. Dernek oluyor ki ucu ıivriltil· 

' ol•n s .. d .k. . .. b. t11ı._ ogan an ı ıncı sogana ır 
'""ll'ı ''tı. ik;"c. Yatiğ §Ualar,, gitmit ve bu 

ho....._
1 ac>ianın neaicleri içinde yeni -~.-,:le . • n nn ınki§afını canlandmnııbr. 

1ı._;11dan sonra Alman biyolojiıti 
r-.. -.ıar üzerinde tecrübesini tek- R:iiJtii Aras Haydm·pa.Jll ista.syommda 

11~lnıiıtir. Vali nıuaııüıi ile birlikte 
be .. ı•r- .kurbağanın kanını, bir farenin 

.._ C'"ın· 
kilde ·h 1 al~ıf, bunlarda da ayni ıe· 
aö-. .. 'Y11tig ıualann mevcudiyetini . ·•ıuıt·· 
''iicud ur. Sonra bir kertenkelenin 
ala-.. 

11
"dan bir parçuını bu türlü fU· 

.... te · · 
l'lrn 

0 
11rıne bıraktığı zaman bayva· 

~i .. ~• diğer yerlerinden. meıeli 
l:ozuniin 1 .. .. d • d .. 

tııt İle 1>·· •. ıo go2un en zıya e ıu· 
•uretı u.~udüğünü teıbit etmiıtir. Bu 

e ıorl · · ·d lllıı)c d ... • er ıçın ycnı en a-öz yarat· 
latt L• 't{ıl, fakat henüx yumurtada, o-

oır ha 
t->ırrıind Yvanın, yahut !>ir kadının 
ki~ ha;. bulunan bir çocuğun ilk in
~ •ndelQ uzviyeti üzmnde bu 
"-ti~ı l'•P•lacaıc tecrübelerden mühim 

. er alrnaJHı ~. k . 
ll'ıiıt&r. ecegıne anaat getir· 

ASIM US 
:<sonu .S<ı. 4 Sii. 3) 

Hariciye Vekili Dr. Aras, Kahircye 
gitmek üzere dün sabah 8,35 te eks -
prese bağlanan hususi bir vagonla 
şehrimize gelmiıı ve istasyonda Vali 
tarafından karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz, Peraılalas ote • 
!ine inmişlerdir. 

Kendisine emniyet İ§leri genel di • 
ı-ektörU B. Şükrü Sökmensüer, Dış 

Bakanlık birinci daire genel direktö • 
rü B. Cevat Açıkalm. hususi kalem 
müdürü B. Refik Amir Kocamaz, Tür· 
kofis ikinci reisi B. Nihat ve Bakan. 
hk memurlarından Seyfullah ile e -
konomi memurlarından B. Ce\·at re • 
fakat etmektedirler. 
Rüştü Aras öğleden sonra Adaya 

gitmi~tir. Çarpmba günü Daçya va
purile lskenderiyeye ıideceklerdir. 

Frank o kuvvetleri 
dün Leridaya girdi 
Barselonda panik 

Bir çok Cumhuriyetci kuman
danlar azil edildi 

maları maneviyatı büsbtıtOn b"ozmuş. 

tur. 
Gene mezkfır gazete birçok ku • 

mandanların azledilmiş olduğunu 

bildirmektedir. 
Sarngos, 3 (A.A.) - Havas ajan-

8ınm muhabiri bildiriyor: 
Öğleden evvel Lerlda etrafındaki 

muharebe şldedtlenmlşttr. Bombar • 
dımanla. birçok hasara uğrayan şe • 
hirln neticede kısmen tahrip edilme• 
sinden korkulmaktadır. 

FUA.NKO ~ARAPINA 
lLTtCA EDENLER . 

Salamanka, 3 (A.A.) - Son dn• 
lcrde Fransaya geçen hü\.flmetçl ı ... 
pany\11 kıtaatından bilyUk bir kısmı• 
nın Frankocu İspanyaya glrmelt ı.. 

Barsc1cnda, Cumhuriyetçiler 1ıaU.-ı cepheye davet ediyor.. tediklerl Fransızlar tarafından Fran 

..Paris, (~.A.l,...- Ha:..-as ajansının mıştır. Frankocularm L2ridaya gir-ı ko makamatına blldirllmlşttr. Fran• 
Barşelonadan öğrendllloo göre, dUo- melerl ve cenupta da Tortosa Te lıo fllakamatı hto bir mahzur olma
mana karşı mukavemet için hUkfl- Cnstellon nzerine yürümekte bulun- (Sonu: Ba . .f. sa. ..f.) 
metin halka yaı>tığı davet tesirsiz 
kalmıştır. SIIA.h altına çağırılan sı
nıfların icabeti ancak yUzde 30 nts
betln<ledfr. 

Paris, 3 (A.A.) - Jur ga.zeteslnfn 
narselonadan aldığı bir habere gö
re, şehirde dehşetli bir panik tık-

Sabiha Gökçen 
izmirde 

-
S<tf>iJuı Gök{'cn 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 
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Galatasaray Muhafızgücünü 
3 -1 yendi 

Dünkü maçta Galatasaray ve Muhafızgücü taıkımlan 
(Ya:ısı: 9 wıcu sayaıfamı:da) 

~ünletin peşinden : 

B ir istatisti k 
Paris belediyesi şehirdeki otomoblllcr ile otomobil knzalan hak· 

kında bir istatistik yapmış Te bu istatistiğe göre nakliyat ,·asrtaları

nın çoğalma.sına mukabil kazaların azalması gibi inanılmaz bir netice 
He Jcarşıl~~mştır. Bu istatJstJğln ,·erdiği rakamlar şunlardır: 

1 - 1925 senesinde 155.400 nrftba: 
2.607 ağır yaralı, 160 ölü. 
2 - 1930 senesinde 243.700 araba: 
2.088 ağır yaralı, 285 ölü. 
3 - 1985 sen esinde 280.300 araba: 
l M9 ağır yaralı, 231 öltl. 
4 - 1937 senesinde 247.000 araba: 
1.742 ağır yaralı, 246 ölü. 
Otomobil, araba gibi nakliyat l'asıtalarmm şehirde çoğalman 

zamri olarak kazaların da nrtmasını icap ederken na ıl oluyor da bu
nun tersine bir netice Çlkı)'or? nu suale Frans1zJar şu ce\'nbı l'Cli)OP. 

lar: Zira Paris belediyesi yollann cmıılyetini ve intizamını temin 
için mütemadiyen yeni yeni tedbirler alıyor Te bu emniyet ''e lntl..,_ 
mı kontrol eden memurlar da gittikte vRzlfclerinde daha ziyade ma
haret kazanıror; nthnret Paris ahalisi de daha dikkatli oluyor ..• 

Halbuki tstanbuldııki otomobillerin ve diğer nakliyat vasıtaları• 
nın yeldinu ParisteklnJn belki rllzdc hlri nlsbetlnde bile değlldlr. 
Buna mukabil yalnız Maslak yolunda kazadan ölenlerin mlktan p 
llba Parislnkilere 1akJaşııorl HASAN .ıroKÇAU 
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1 Şebi~ İlab~_rl_er_i 1 Amerikada sevgi ve adalet!? 
Belediye sular idaresinin bir 

Beled' 
senelik çahşması 

937 il ıy~ye bağlı swar idaresinin 
nıeclj:~esıne ait faaliyet raporu vehir 

na aza.1a.rma. dağıtılmıştır. 
nın 

1 
~Orda terkos ve Kadıköy suları -

anıat~ı etraf mda yapılanlar §Öyle 
'.I' aktadır· 1 

erkos f b .. 
kine a rıkasmda 10 buhar ma -

Bir sene içinde 24 77703 metremik~p 
su verilmiştir. 

937 yılında Elmalı fabrikasından 

basılan suyun 1673 metremikabı su -
lama işlerine yedi buçuk kuruştan, 

202736 metremikabı meccanen askeri 
daire ve müesseselere, 293158 metre
mikabı 14,5 kuruştan resmi devair ve 
mtiessesata, 660339 metremik3bı yine 
14,5 kuruştan abonelere verilmiştir. 

1319797 metremikap su da şebekede 
zayi olmuııtur. Abone miktarı 8194 
tür. 

lıştırı~e tul~mbası mütemadiyen c;:a • 
oldu~ tn~k~a olduklarından her sene 
eıı nı~ ~ıbı bunların zaman itibariyle 
tnirı • aıt olan kt§ın esaslı surette ta
nun ~~7ınuvatık görülmil§, birinci ka
narak • b~§mda bu tamirlere başla -
l'Uk ~enı sene başına. kadar iki bil. 937 yılında Terkos işletmesinden 
bltıri:ki~e ve tulumbanın tamirleri 1246569 lira, Elmalı i§letmesinden 
niğ §tır. 11090$ lira varidat temin edilmiştir. 

ediırn ~1c.rtnin de tamirlerine devam 936 yılt gelirinden 98349 lira fazla-
~iıı lne.~edir. Şehre su ver1?bi!mek i - sile tahakkuk eden 1937 yılı terkos iş. 
bin rn gıltereye ısmarlanan, günde 24 !etmesi varidatı ise idarenin ı,irketten 
rette ~~renukabı su basabilecek kud - belediyeye geçtiği yıl olan 933 yılına 
larınd ır buharlı tulumbanın parça • nazaran yüzde kırk fa.zlad:r. 

Bu an ~lihim bir kısmı gelmiştir. _ 0 _ 

oas s .. ına~ı?e ve tulumbaların montajı lktısadi Mahafilde: 
itine ~.nesı ıçindc yapılacaktır. Bu ma-
ııı ge~c tulumbalar için fabrika bina-
n §letUmektedir. 

Galata Yolcu Salonunun 
Tezyİnatı 

Galata nİ1tımı üzerinde inşa edilmek
te olan büyUk ve modern yolcu salonu
na AtatUrkUn bir büstilnn konulmasına 

6 b~ d:ıi~li bir memur pavyonu 5 -
nu "Yao Ve on kişilik bir amele pavyo
sa &ilılnuştır. Karaburundan terko. 
laıuı en ve kömür nakliyatında kul - kanır verilmiştir. 
~OVj~n 7800 metro uzunluğundaki de- Bunun için önümüzdeki günlerde güzel 
l\'ıi§r hattı esash surette tamir edil - sanatlar nkndemi!ido liman i§letmo mi 

ır. 
937 dilrü Rnufi Manyas vo liman idaresi 

8.637 6Yılın?a tcrkos fabrikasında mütehassısı ve mtihendislerlo akademi 
ilene · 64 kılo kömür yakılmıştır. Bir profesörlerinden bazılannrn iştirakile 
l'rtetr 2a."fında ıniktan 80 - 250 mili. toplantılar yapılacaktır. 
428 e araaında değişmek üzere 23 bin Diğer taraftan yine salonun dahili 
llıiştt:etre Uzunluğunda boru döşen - tezJinatr için de hazırlıklara geçilmiıs 
3221 ·Bunun 19897 met.resi İstanbul, tir. Salonun dahili teZ)inatı için bütün 
tana ltlt<tresi de Beyoğlu Boğaziçi ta- memleketimizdeki tanınmış tezyini sa-

l{ l'lıla konulmuştur. natlar profesörleri arasında bir rnüsab~ 
l'l-" Irkçe§lne. sularının kesilmesi üre-. uı,.. §eh kaya i§tlrak etmek üzere verilen bütün 
tıe ~ rın muhtelif yerlerinde 92 ta. projeler beğenllmemifı, çok mükemmel 
btınıar ~o~ halk çeşmesi açtlmı§ ve 
tir. ıçtn 5820 metre boru döşenmtş-

ııe;::n sene 286 boru kınlmıştJr. 937 
l4099

1
;de Behre verilen suyun miktarı 

e\'\>eıı 52 :ınetremikabıdır. Bir sene 
faııadne nazaran 864674 metre mik~p 

ır. 

lıınurn· 
lbikab 1 Yekundan 352589 metre -
l'lleJtt 1 Parasız olarak kışlalarla askeri 
t\letr:P. ve hastahanelere, 248566 
lıaık llltkap yüz paradan bek?diyenin 
Yedi ~eanıeleıine, 6362 metremikap 
ları 

8 
~Çuk kuruştan sokak ve park • 

llletre~~ll'lak için belediyeye, 11360 
laıara. 1kab1 0,75 paradan umumt he. 
beş k ve 690906!) metremikftbı da on 

445~etan abonelere verllmiştir. 
t\l~can· tnetremikabı da karakollar 
lınııa k 1 ~§lneler ve idare mücssesa

llu 
1 
Ul_Ianılmışt.Jr. 

len 811 stı~lltk miktarı ile eehre veri. 
llletrern~ıktan arasındaki 6126675 
:'bckea~k~Phk kırk isale yolları ile 
~1 Sarf kı zayiattan ve yanğrnlarda-

936 l:fattan ileri gelmiştir. 
1atı a~esinde 21530 dan ibaret o. 
lbalıclut ne sayısı geçim vasıtaları 
;at l"at>ıı01anlara parasız olarak tesi -
136 :r llıası yüzünden 937 senesinde 

azıaa· ~ ıyJe 22666 ya çıkmıştır. 
A.bIRöy VE OSKUDAR 

İ3ir t SULARI 
~Ular id:nırn.uz. 937 tarihinde belediye 
b acııkö:f l'esıne geçmiş olan Üsktidnr -
h eke lesi::larının terki isale ve §e-

li.lde. ~ ~ı muhmel ve harap bir 

ll~r lda""-.~Uın edilmi§ olduğundan su. 
Ut' ""l:ll lk' ıyıe 1 ayı devritcslim muame -v· geç 
ır içind en altı ny ~ibi kısa bir d~ 

l>ıll)'ıas1 1~ buplar üzerinde acilen ya -
aşağıcıa1c~~ını gelen ve mümkün olan 

Siiıın ı §leri yapmıştır: 
oım e havuzı • 
ff. 1Yan k arının mnUup evsafta 
tı ~c i§Ieri:nları dcği§tirilmiştir. Tas. 
a göateru e .lazım olan dikkat ve m. 
F.llrnaı rnıştir. 

~dildiği ~erki fabrikası tesellüm 

k~l'ap ve tu;n kazan ve makineleri 
~·sa bir tam uınba gövdeleri çatlak, 
~:1tte İdf. ldaanda işliyemiyecek vazi
tan:ı~ haıeı v7e: derhal ve su tevzi
blıb ırata gitf~~•Yecek şekilde esaslı 
tlli .ar llıakine~~erek bir kazanla bir 

ti bilhiirn· 1 ve tulumbasının ta . 
937 l§llr. 

ve modem bir Balon için sönük vo can
:stz görülmüştür. Buna rağmen bunların 

içinde kısmen muvaffak olmuş projeler 
varldır. Liman i§letme direktörlüğü Fran 
sanın tanınmış tezyini sanatlar profesör
lerinden birini memleketimize davet 
edecektir. Bu işlo liman mütehassısla

rından M. Dep meşgul olmakt;.:lır. 
Profesör Fransadan memleketimize 

geldikten sonra yukarıda yazıldığı gibi 
kısmen muYaffak olmuş proje sahipleri 
profesörle birlikte c;alı{imnğn davet edi
lecektir. 

Bunlardan biri güzel sanatlar akade 
misi profesörlerinden bay Ismail Hakkı
dır. lsmnil Hakkı Sirkecideki yolcu sa-
Ionunda çok muvaffak bir tavan tezyina 
tl yapmış, değerli gençtir. 

Salonun komşu devletler yolcu salon-
tarı arasında en mükem~l olmasını te
min için liman işletme direktörlüğü icap 
eden biltün fcdnkiırlıklardan ~okinmi

yecekUr. 

Yeniden Kurulacak 
Sis Düdükleri 

Muhtelif S3hillerimize yeniden konıı.-

cak fener ve sis düdükleri için bir müd 
dettenberi devam eden tetkikler henüz 
bitirilmemiştir. Her yıl kara sulanmız 

dahilinde vukua gelen birçok kazala· 
rın bir çok vatandaşlarımızın ölümü ile 
neticelendiği mrılümdur. Tetkikler uzun 
bir zamımdnnberi df"vaın ettiği halde 
henUz 1.ıiUrllmcml5 bulunuyor. 

Tahlisiye umum mUdUrlUğilnc bağlı 

bütUn istasyonların her ycro bu hususta 
birer rapor hazırlayacak ve bu raporlar 
umum mfldürlük tarafındıın tevhit <>dile-
rckVekalctc göndcrilecoktir. 

Son defa Hisar faciasına sebep olan 
Eşek :ıdasr civnnna da düdük konacak-
tır. Karadeniz mcthallndc bulunan Jnce 
burun mevkiine. Mersin yolunda bazı 

karanlık ve taşlık olan mevkilere de 

konulması düşilnUlmekteclir. 

TR \K GE:\fJSt 

Deniz yolları namına Almanyadn inşa 
edilen posta vapurlarımızdan Tr:ık ge
misi harekete hazır bir hale ~etirilmlş
tir. Gemi, önümUzdeki ayın birinde tes-
lim alınarak limanımıza getirilecektir. 
Gemiyi teslim alma:t üzere denizyolla
rı silvarilerinden Kenan kaptanın idare
sinde bulunan bir heyet memur edilmiş. 
tir. 

Nişanlısını 
mahkôm eden bir 

h8kim .. 
EYlenmelerdeıı pek çoğu, ya kadı -

nın, yahut da. erkeğin çılgıncasına is. 
raftı:r bulunmasından dolayı ayrıl -
makla. neticelenir. Amerika.da yeni 
Orleanda bu mevzuda bir hadise, ni. 
şanlılık safhasında geçen ve enteresan 
bir cereyanla, bamba§ka bir netice 
ortaya koymuştur. 

Amerika. hakimlerinden Seymu,r 
gayet cazibeli, fakat ayni zamanda 
ölçüsüz derecede müsrif bir genç ka
dınla. nişanlanmıştır. Nişanı da nikah 
takip edecek! .. Sevdiği :Mod Belerin 
ölçüsUz derecede müsrif olduğunu bi
le bile onunla ni§anlanan hakim An -
dru Seynıur,, i§i nikfilıa vardır.nadan 
evvel, kadını yola getirmeği daha ih. 
tiyata riayetli hareket buluyor; ni • 
kahla beraber kendisine kıyılmadan, 
onu bu huyundan vazgeçirmekle uğ
raşma~:ı girişiyor. Genç kadına çetin, 
fakat fayda verici bir rejim tatbik e
den hakim, sonunda, mesut bir evli • 
lik hayatının gcrcklendirdiği vaziyeti 
temin işini başarmış, böyle bir ha. -
yat için mevcudiyeti lazım bütün 
şartlan yerine getirmiştir. 

Andru Scymur, koITCkt, fyi bir M
kim. bü~ün hfıkimlere örnek olacak 
bir hakim olarak tanmmıştır. 

J~endisl, Teksas eyaletinde kil· 
çük bir fehir olan Huston haki -
midir. Bu dürüst hakim, geçendo mi· 
nik, cazip nişanlısı Mod Beler yüzün
den mü;?kül bir mevkide kalıyor. Ha
kimlik icabını mı tercih et.sin, yoksa 
sevgi icabını mı? İ5le böyle çapr~ık 
bir va:ıiyet karşısında! 

Seymurun ni§anhsı, büyük bir a.no. 
nim şirkette sekreter olarak iş görü· 
yordu. Bu 1ıayattan memnun; eğlen -
cec!en hoşlnnır mahlükun en bariz za
afı, .. ipek çoraplardı. Hoppa mahluk. 
la ciddi, ağırbaşlı h:ikim arasında bü
yük ve derin bir sevgi baş göstermiş
ti; ama mücrif Belerin eline geçen pa
rayı, tek sent kalmıyacak kadar har. 
vurup, harman sa vurması, Scyrnu.nın 
hoşuna gitmiyordu; bu aradaki biri -
cik anlaşamamazlık noktasını teşkil 
ediyordu. 

Günün birinde, Mod, bütün hafta -
lığını ipek çoraplar pahasına. elden 
çıkarıp hakimin karşı::ıına dikildi. Ni
şanlısr hakim. bu israfa daha. fazla 
göz yummak niyetinde olmadığını a • 
çığa vurdu. Her ikisi arasında şiddet
li bir kabga oldu. lhti13.f, ciddile§i -

lannda yeniden tadilat ynpmt§lır. Bu 
nyın birinden itibaren ağustos sonuna 
kadar bu hatta yaz tarifesi tatbik olu
nacaktır. Bu tarifeye göre, lstnnbuldnn 
Karadenize rıaznr, salı ve perşembe gU. 
nU saat :12 de olmak Uzere Uç posta kal
kacaktır. Bu postalar kış tarifesinin uğ
radıkları yerlere yine uğrayacaklar, 
fakat Istanbııldan bir giln ewel kalka
cnk13r<lır. Kış tarifiscnide Hopaya ka
dar giden salı postası, bu defa Rizeden 
dönecek, .Hop:ıyn gitmiyeccklir. 

yordu. Mod, üstelik daha çorap satın 
almak istiyor, hfildın satın almamak
ta idat ediyordu. Derken iş o radde. 
ye vardı, ki Mod, ona bir ultimatom 
verdi. 

- Eğer bana çorap satın almamak
ta daha fazla inat edenıen, gider, ça.. 
larımt • 

Ayni gün öğleden sonra bir ticaret
hanenin hususi detektifi, şık giyin • 
mi§ genç ve güzel bir kadmm, mnğa
zanın çorap yığılı kısmından bir çift 
çorap a.5ırıp, kürklil mantosunun al -
tına sakladığım gördü. Şık kadın, bu 
hareketi o kadar beceriksizcesine yap
tı ki, hareketi bütün teferruatiyle gö. 
ı.e ~arpttr. Polis hafiyesi, ona doğru 
yürüdü ve seslendi: 

- Lütfen beni büroya takip edi -
niz! 

Detektifi takip edip büroya giren 
Moda, orada §Öyle denildi: 

- Bu hareketinizin bir §ikayet §ek
linde harice aksinden içtinap etmeği 
tercih ettiğimizden, çorapların parası
nı ödemenizi riza ederiz; bu takdirde 
şikayet hakkımızı kullanmıyacağız! 

Mod Beler, omuz silkti: 
- Peki, ama... param yok ki! 
Bıınun üzerine kendisi polis hafi-

yesi taraf mdan nöbetçi polis mevki -
inde bulunan hftkimin karşısına gö -
tüıiildü. Bu hakim de genç kadının ni
§3.nlısı Andrıı Seyrnurdu! 

Hakim, hi11 istifini bozmadı, gayet 
soğukkanlılıkla kürsüden elini uzattı, 
her hangi bir muhakeme edeceği kim. 
seye olduğu gibi, sevdiği kadına. da 
maznunlara mahsus yeri i~aret etti. 
'Mod, biraz utanmı§ bir halde, başını 
iğdi, oturdu. Adliye makinesi aksa -
madan i§liyordu. Mekanik bir şekilde 
şikayet mevzuu okundu ve Mkirn, 
maznuna mutat suali sordu: 

- Suçlu olduğunuzu kabul ediyor 
musunuz? 

- Hayır! 
Mod, kendisine bir çift ipek çorap 

satın almaktan kıyasıya imtina eden 
taş kalpli nişanlısını. kızğmlıkla, kx -
ynsıya protesto etmek, onu alevli söz. 
!erk? itham etmek için ayağa kalkmış. 
tı ki, hakim kürsüsünden, muhakeme
nin tekmillcndiğini bildiren bir çekiç 
darbesi aksetti ve bir ses, salonda a
kis bıraktı: 

- Suç, şahitle sabittir .. Cezasr, 4 
hafta hapis .. Sıra, müteakip davada! 

Hfıkim, dürüst hnreket etmek için, 
nişanlısını da mahkum etıneği yerinde 
bularak, onu hırsızlıktan cezaya çarp
tırmıştı; ve aralarındaki hususiyetin 
açığa vurulmaması için de, nişanlısını 
söyletmemişti. Diğer taraftan, "'Mod 
Beler hadisesi", kalbiqe bir hançer gi. 
bi saplanmıştı. Ni~anlısı hrrsızlık et
miş ve o de. onu hapse mahkum et -
mi§ti! 

Dundan sonraki safhada da, hakim 
stf atiyle hırsızın hapishaneye götUrü
lüp kapatılma.,<;ı hususunda lüzumlu 

Kordiplomatiğe Verilen Ziyafet 

Başvekilimiz Cc'al Bayar, evvelki :ılq~:ım Ankarada Kordiplomatiğe bir 2::ı37 l-ılınaa E 
' 65Q kit .• l~alı fabrikasında 

0 komur sarf edilmiştir. 
KAR.\DJo~~ız POSTALARI ziyafet vermişti. Resmimiz, Başvekil ile Hariciye Vekilini ziY.arette göste-

Dcniz yollan idaresi Karadeniz yönte- j riyor. 

Göz iJmüze ilişen: -··········-····-..._. .... -....... ~ ......... . 
Hazımın yüzü 

Bir zamandır Beyoğlu caddesinden ge
çenler Taksime d9ğru giderken eolda 
Narin zade lokantasmm yarımda bir dUJı:
klnm tiyatro dekoruna benzer eekilde 
vo sanatklrane bir tarzda hazırlanmak
ta olduğunu görüyorlardı. Gelip geçenin 
dikkatini çeken ve merakmı mucip olan 
bu hazırlık ne olabilirdi? Burada yeni bir 
tlyatro mu açılacaktı?. Dünden ltlbaren 
bu merakın izalesi artık mUmkUndilr. Zi
ra hazırlık bitmiş ve koyu kırmw renklı 
kapıdan içcrde ne olup bittiğini anla -
mak üzere ba§lanru uzatanlar pek sllslü, 
cicili, biclli kUçUJı: dfikk!nm duvnrlannm 
çepeçevre ıehir tiyatrosu artistlerinin 
resimleri ile MWcnml§ o)duğunu görmUş
ler ve önce burasmm yeni bir fotoğraf
hane olduğunu ımıumşlardır. Fakat bu 
resimlerin arasmda glSrlilen se,imli bir 
yüz - ama fotoğraf değil, canlı olarak, 
bizzat kendisi - meraklılan tebessUmlc 
bu1ılanu§ ve ummadıklan Hir sırada 

böyle tatlı bir tanıdık çehresi görenle&' 
memnuniyetle gillUmseml~lerdir. Bu, 
Şehir Tiyatrosunun değerli sanııtkarr 

ve meşhur komiğimiz Hazinı KörmUkçU· 
dUr. 

Meğer burası meşhur sanatkdrm oğlu 
Settar KörmUkçU tarafından ''Şehir gi
§esl,, adiyle açılmış olan tayyare piyan
go bileti sa~ yeri lınl§... 

Haznn, senelerce memleket halkmı 
gfildUrilp ne§elendirmeğe çalışıyor; u
marız kl bu lşto de oğlu, Hamnm yUzü

nil gUldürUr ! 

Poliste 

Batma Kalaa Çarph 
Azapkapıda oturan ttltUn ameiesinden 

Raslın kızı 14 y&.§]armda Mukadderin 
başuı.a, tütün ameleshıden Süleymanm 
sırtında Ul§Idığı kalas çarparak ağır su. 
rette yaralam!§tlr. Mukadder Beyoğlu 

hastahanesine kaldınlmın, ııuçlu ynkalan 
mrştır. 

ANAHTARLA YARALADI 

Kumkapıda oturan Yazmacı oğlu To
dorl ile ayni mahallede oturan Klrkor 
arasında bir alacak meselesinden kavga 
çıkmış, Klrkor cebinde ta§Idığı bUytlk bir 
anııhtan Todorinfn ôafaııma vurarak ya

ralamıştır. 

BİR OTOBVS TAMİRHANESi YAllı"DI 

Evvelki ~ece saat 22 sularında eoför 
Baki ile M~elin mU~orck tuttukları 

otobüs tamirhanesinde henllz anla§tl
mayan bir sebep yUzUnden yangm çık

mış, bir otobüs \•e tamirhane tamamen 
yanmıştır. 

Tamirhane sigortıuıızdrr. Yangının nn
sıl çıktığı araştmlmaktadrr. 

AYAGl l\lRILDI 

Küçükpazarda oturan liman idaresi kö
mür işçilerinden Hilsnü denizyollan ida 
resinin seyyar vapurunda çalı§ırken an· 
bara dlltımUş, ayağı kınlmıetzr. Yaralı 

can kurtaran otomobili ile hastahaneye 
kaldırılarak tedavi nltma almnuştır. 

formaliteyi tatbik etti. Ni~nlı sıfa. 
tile de, onun hapishanedeki höcresine 
her gün bonbonlar, çiçekler, hüla.sa. ka
nunun müsaade ettiği nisbette muh -
telif şeyler gönderdi; onun haplsha. -
nede çektiği sıkıntıyı ha!ifletmeğe ça. 
lıştı. 4 haftalık mUddet geçince, Mod. 
Beler serbest bırakılarak .... 

Evet, serbest bırakılarak hapisha. -
ne kapısından çıkınca, ne yaptı? Ni ... 
§anlısı hakim, elinde kocaman bir bu
ket, kendisini bekliyordu. Müddetini 
ikmal eden mahkitm, onu görmemez • 
liğe gelerek, yanından geçip uzakla -
şıyordu. Nişanlısından kaçıyordu. Ha-

ı . kim, şaşaladı, mütereddit bir tnvırla 
sevdiği kadının peşi sıra bir kaç adım 
yürüdil. Derken .• 

Derken Mod Beler, birdenbire dön
dü \'e Andru Seymura elini uzattı: 

- Andnı, dedi, se:ı.in beni hapse 
tJktmnan. yakışıksız bir hareketti; 

• ancak hAkim sıfatiyle de haklıydın. 
Ben, müsrifliğimin çılğmhk olduğu 

kıınaatini edindim §İmdi gel, annem
le babamın yanma gidelim; sana söy
liY.eceğim o kadar çok eey var, ki! 
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" 
Romen hariciye nazırı ile RQştU 

Aras arasında 

Destluğu ~eyit eden 
telgraflar teati edildi 
Ankara, 3 (..t\.A.) - Y .IJl Rom<:>n 

kabtneslnin teee'kkillU mUn~cbctfylc 
B. Komnen ile Dr. Aras nrasın('la a
sat1dald telsraflnr tçııtl olunmuş,. 

tur: 
Ekselnns D. Rüştü Aı-ns 

Harl~tye Vcklll 
A,, ·ı~ARA 

Yeni vazifeme başlarken, blrlbirl
ne a.mlm1 bir doştlµkla l:lağlı bulu
nan tki mcmlckctımlzln mllştere 

menfaf\~lerlnc en uygun bir tarzda 
e}ı;seıansınızl tecı rikl mcsat cdebl
lecetlmden dola) r duyduğum derin 
memnunlyetl arıctmek lstcrf Jll. 

Ballrnn antnntınm tahakkuk et
tirmek lstecliğl eullı ve entcrnnsyo
nıı.1 teşriki m~şql ldoallno hizmet e-

dc rek vazifemi bnşnrabllmek husu
sunda ekselansınızın kıymetli muza
hcretine ve dostluğuna sUvon~bile
ccğlme kanflm. J\OM~E. ~ 

Ekselans B. Komnen 
Hnrlctye Nazırı 

BtlK.RJ<~ 

İfasına davet olundukları lilksek 
vazifeden dolnyı okaelanaınıza en 
harnl" tıl tebriklerimi arzedcrken. i
ki memlekcUmizln müşterek menfa. 
atlorlne ve Balkan antantıntP- azim
le bnğlI bulunduğu sulh ve enter. 
nasyonnl teşriki mesat idealinde en 
iyi bir tarzda çalışnbllmeklt' dyya
cağım btl}Uk memnuniyeti ekaelan
smıza temin eylemek isterim. 

nn. ARAS 

Polonya, çekoslovak· 
yaya muhflra verdi 

İstanbul gazete
cileri Bu sada 

Çellkpalas oteU ta" 
rafından misafir 

edlldUer 
Bursa 3 (Hususi) - Maliye, evkaf, 

belediye, vilayet ve zlrant bankası ta-
1 atından konulan aermaye ile ~k • 
k.iil etmi olan)3ursa kaplıcaları Türk 
Anonim ı;irkcti, tnrihi ve turisti~ y~ 
!iiil Bur~amııın tarihlcrçle y~r q\an su 
§Chrj iidını yn§atma.k ve isbat etmek 
ilı.ere Çelik Pala~ adiyle nsri tcrtib~tı 
ve .kQnforu hıılz ot.el ve banyolqr vil
cuda getirmiş ve bu mtic>ssesc geçen 
yıldanberl faa11yetc ge~miştir. 

Müessese bu sene Rnplıca. sezonuna 
girmeden evvel 8 - 4 Nisan tarihlerine 
tesadüf eden iki gtinU matbuatımız 
erkfinınn tahsis etmi§tir. Bu suretle 
Bursa kaplıcaları Türk Anonim §ir'ke. 
ti tarafından davet edilmiş olan İs . 
tanbul gazetecileri Mudanya ypljylc 
Bursay(l gclmi5lerdir. 

Bursa gazetecileri ve Bursa kaplı • 
caları Türk Anonim irketi crktuu ta
raf mdnn kareılanmr§lnrdır. 

Gazeteciler Mudanya iskele.sinden 
istikbal edildild.cn sonra Mudanyada 
Mütareke evini gezip görmUr.lcrdir. 

Bursaya muvasalntlarından sonra 
Ye§ilcami, Yeeiltı.ırbe, Bursa Müzesi, 
:Buru Acar Spor klilbU ve Bursa hal. 
kt3Vi, lm:k bgccğl enstitUsU ve Cum
huriyet ltöakU ~tccilere pezdirllmiş 
\·e nendilerinc bu mUcssescler pflkkm
.da izahat '-'erllmj3tir. 

Istanbul gaz;eteçilerine Bursa knplı
calan Türk Anonim ıirkcti tarafın -
aan ~lik.palas otelinde }lir nkt.ınm zi
yafeti verilmlsUr. 

Şirketin ic'{nrc meclisi ıcisi A\'Ukat 
&_y HulUsi ziyafetin sonunda bir nu
tuk ıa~·lomiG ve §irl~ctin ticaret ve ka-
7.anç hususundan ziyıı,de gUıçl Dursa. 
~ yerJl ve ynbancıJıµ-a tıınıtm(!.k da .. 
vasıru gliden v mllli bir dnvaya hiz • 
met cd~~ bir rnemlrket müessesesi ol
duğunu ~öylcmiştir. · 

İstanbul ga~tccileri namına Bay 
Peyami Saf <;ev{l.p vcr:miBtir. Ziyafet 
samimf hublhııllor igindo nihayet 
bulmu§tur. 

İst4nbul gaı tecilori Celil:palas ote. 
linde misafir edilmektedir, Y rm M~ 
rtnoı ve tpeki5 fobriknları u~ txıJedi • 
ye mezbahası, stadyom ve l3ursa. Ne • 
catiboy kız sanat ~neUtUs;ü gezilc:cek. 
tir. 

Yımn öğled n ıonra da. Muradiye -
dekl tarihi eserler ve şehrin dl~er gö
riilmcğe U\ylk yerleri gösterilecektir. 

lstanbuldım dav Ul olarak gclml§ 
olan ra.ıctecıte.r l&tıı.nbulda. Qiktm 
TUrkçe, F~nıızga, Almnnçn, Rumen, 
Ermenice gaz telcrhıl t mtıil etmek u. 
:.ere 36 ld§idir. 

Varşovanın iyi mal\\mijt almakta o~an 
mahafilinde, P9Jonyanm Pr~ el~isi t~
rafından Çekoslovakya hUknmeine vc
rılmi§ olj!n muhtırllnın ımcak Prağda 
neşrcdildikten sonra neşTedileceği b~
yan olunmaktadır, 

Hakiki ma. asile bir nroıestonamc 

olmayan muhuranm adecc ÇekoJlpvak 
yada ;\.'erle§miJ olap yç kepdilcrine 
Prağ hilkum~tince müsamaha &öıı~ri
len Pplonya komijoist fırkasının faa\i
ye i halç~ında Polonyıının ikayetlcrini 
tadc.t etmekte olduğu beyan edilmektc
tdir. 

İyi bir memba.dan ahqan maltlmata 
g6re muhtıra, y~lqtz a§ağı~alri üç te~ 
yini ihtiv& etm~ktedir: 

1 - 935 sencalndenberl Polonya ko
münist fırkası Qstrava, Montrava ve 
Prağda bir fesat ve bir propaganda 
merkezi ihclaa etmi§tlr. 

2 - Kominternin l)janları, sahte pa
saportlar kullnnmak surctile Polonya
ya girmekte ldi1er. Çekoslovakya me
murları buna muhatefet ctmirorlardı. 

3 - Polonya tıleyhindeki blitUn risa
leler Çckoşlovakyada kain Siyczindc 
tabcdilmektc idi. 

M u)ltmının daha bir takım tali nok~ 
taları ihtiva ctme~te ye bu CN.Jiyetten 
mesul olan Prağ hUkÇJmetinden pu ;ılt
vale mijmkün ol~\lğ" PJdar §Ür~tle ve 
clndiycn hotimc çekmesini talep. ctrock 
le nihayet buh11r~tadır. 

Sabiha Gökçen 
izmirde 

Sabiha Çölççen kumandasında iki 
tayyJLreden mlirekkep TilrkkuJU filo • 
.. u saat l114:S te Gazi Emir tayyare 
meydanına Jndi. Tayyareciler Vali 
muavini belcdl~·e reis muavini komu
tan namına J.,f va komutanı Tuğbay 

Osman, tayyare alay komutanı Albay 
Şefik, birçok tayyareciler tarafından 
karşılandılar. Buketler verildi. 

Sabthn Gökçen seyahatinin ~zel 
bir havada çok zevkli geçtiniği, 1zmir
de on beş gUn knlaçfitım. Amerika fi<ı· 
yahaUnin tarihi henUı malum olma • 
drğını sUyledt, 

Sabfha Gökcen Atatül'k konAjma 
misafirdir.yanındaki tmrecller pilet 
Muamm r, mıklnlıt Buat vo FeritUr, 

yeni mebuslar 
ittifakla seÇildi 

Ankara, 3 (A.A.) - Bot olın An· 
knra, Manin, Sinop ve Bolu aayıea.v • ı 
lridan için 3 Nlun 1938 PIW' r\lnU 
yaııılan eeotmde Cumhuriyet halk ı>ar. 
tisi namzetleri lt Bankuı pncl dl • 
rektörü Muammer l!lrlf, llctıaat Vo ,. 
kAleti mUstoıan J'aJk Kurtollu, tı ,. 
mir Odlm kurumu direktörü tamnil 
Hakkı VQral ve Kııatıımonu eşki ko. 
mutanı emekli albay Osman KöktUrk 
ittifakla secilmialerdir. 

.. ·rL ·tay 
görüşmeleri[ 

( tarafı l lnci sayfnmızdt'! ) 

hc.nıran Fran ilı; tedafüi ittifak esası 
na istinat edecek yerde, garpte ve şark 
ta mevcut araziyi müdafaa etmek mak
s dile AJdenizde in iltere, Fran&a vo 
ga) et tllUmkün i'c ürkiye ile Yun~ 
nistanı da zaman slyasctimize iştirak 

ettirmeliyiz. 
ar\ti /\ vrupaya rr.üteJllik olan siya

ıttimiı, yalnız l}ir tek beyanntta bulun
mağı fstılzam eder, o da şudur: 

"Sulhun muhafazası müstesna olmak 
üzere hiçbir §ey bizi alakadar etmez.,, 

ANLAŞMA~IN ESASLARI 
NELERDIF,? 

LQn~r S (A.A.) G İyi bir mcmb~ 
dan öğrenildiğille öre Lord P.ört il~ 

Kont Çiano ari\1>ındcıki son görllşme, 
ameli bakımdan, 1ngillerc ile 1talya 
arasında bir itilafo müncer olmugtur. 

Şimdi ancak teferruata alt bazı nok
tala'i kalmıştır. İtilafname önümilzdeki 
& "hı ~.,nunda vcyah\lt daha sonrat..i 
hafta b.:şmda ve herhalde paskalyğdan 
evvel imzalanacaktır. 

İtilafnn:nenin ana hatlarının şıınlar 

olduğu söylenmektedir: 
1 - İtalya Balear adaları da !dahil 

olmak üzorc İspanya arazili 've mülhP
katı üzerinde asla gözü olmadığı hak
kında evvelce vermiş olduğu teminau 
tekrar Ye teyid edecektir. 

fta1y21, muhasamatın hitanunda gö. 
nUUüleri ve harp malzemesini geri ala· 
caktır Yalnız general Frankoya satıl~ 

mış olan malzeme bedelleri onun tara
fından tesviye edilmiş olan malzeme 
müctcsnadır. 

2 - İtalya, Libyada hali huırda 

mevcut olı:ın, kıtaatının miktarını ted
rici olarak ger[ almak urctile yarıya 
indirecektir. Bu teıdıici geri almanın 

ne suretle yapılacağr tayin edilmiıtir. 
S - halya, 936 tcr.ihli Londra deniz 

mukavelesini tasdik edecektir. 
4 - Büyük Brit:ınya Süveyg kana

lından mUrur serbestisine müteallik 
olan 1888 tarihli mukavelenameyi teyid 
edecektir. 

5 - Filistindc mr.nda ,ı:~jimi muhafa
za edilecektir. 

6 - Büyl\k B::itanya, Milletler ce
m\yetine bir karar sureti vererek ce
m\yct azasını emri vakii tanımn.1' taah
hiidündcn ibra ve onlara hareket ve 
takdir serbestli temini iade etmesini 
tavsiye edecektir. 

Hayatiğ şualar 

= i msıc:::: L2 ---
Franko kuvvetler· 

Leridaya girdi 
(Vattarafı 1 incide) 

d\ğı covagmı "·ermıeur .. 
AlOlENJZ SAHtı"tNJ~ 

30 KİI.D~l:E'UtE 1\,.ı\LDI 
Şaragos~, 3 C~,Aı) - Gandes1J,'y1 

işgal e<lon Franko kıtaatı Heri l·U· 
rUyU_şlcrtne (Jey{\m edlyorları 5lmd1 
Akdenl~ sahlllerinQ@tl ancak ıQ kl
lometr~ plesa(~<h~ ~Ul\!mıyqrlar. llU
~mctcllerln elhıde artık Ktıtalonya 

ile ls.vanyo.nm diğer kısımları ara .. 
sında muv sala tçın tok bir yol ~al
nııştrr. ~~ ~·ol ~a. şahll bgyuncp. u
znnmaktadır. 

J,Efi!DA ÖX ~ "I>E Ş!DI>h"'TIJ 
IUHAUEBEJ,ER 

Saragmıa, 8 (A.A. l - Ha vatı aJan
smın muhabiri tıtldlrlyorı 

}Pranklstl~r fecir vakti ileri hare .. 
ketıerlno devam etmek istemişlerse 
de hQkfimetcllerin Krucio v9 Lerlda 
da şiddetli mukaveemtlerlyle karşı
laşmışlardır. 

Gandesa vnUnde Gener~l Garcfa. 
Vallno kuman a&mllakl kıtalar Sl
errn de Pn.ndos'a. gtrmişlrı rcllP. Du kı
tnlnr şlmdl 'J:ortosnya 34 kilomet re
lik bir mesafede bulunmaktadırlar. 
J.ıerlda önUnde muharebe şiddetle 

devam etmektedir. Henüz bir karar 
verilmeden evvel şeluin tamamlyle 
harqp olmnsmdan kQrkulııHı.kt§dır. 

Durgos a (,A..A.) ...-. Resmen blldi· 
rllclfı'.;lne ~öre, nıart ayı lclnde Fr n
kocular .l\ragon e~nheslude hUkömet 
ellerin em t11oyyarcsinl düş\jrmüşltlr
.cUr. 

Parls, 3 (A.A.) - "Ltı Tan" gaze
tesinin Bar e}ona(lan nldığı bir hiL
bere gtıre, mcıkOr şehirde scksetı 

Fransız tevkif odllmletir. Fransa
nın Ta.rragooo konsolosu da m~v

ku fla:r nra.smda bulunmaktadır. 

lıFAl11DA DtlŞ1'0 

lerl har~ketterl e qevam ve bilbtı9" 
sa. Boltann no Sıyerra Mallcra'yl lŞ
g;ıl etmtşlcr ve DP.hrl gecmlşlerdlt· 

Faslı 'kıtaat, Leridanın ilk evıcrl• 
nf lşgnl etmişler-dır. Nihayet Fran• 
kistler, dcqtze doğru ileri hareketle
rine devam ederek Gandezamn neri· 
sinde kllln Bntcn'yı işgal etmlşlel"' 
dlr. 

Esirlerin miktarı Uç bln T-e dOşrna• 
nm telefatı bin kişi tahmin olunın•• 
tadır. 

Mühim miktarda harp ınalzeınesl 
blltınssa 20 kamyon, allAh ve mllblJJJ
mat zaptetUk. 

Guadalajnra cephesinde cumhur!· 
yctcl kıtaatm taarruzları pUr-küstUl• 
muştur. 

Cumhnrlyetçllerln tayyareleri 'l'O" 
lcdoyu bombnrdıman etwfştlr. 41 IY 
IU ve ynrnlı vardır. 
C '&ffiUR1l:mıçlJJERl ~ ~'EBJ.ıtGl 

Bnrselonn, B (A.A.) - CumburJ# 
yetcncrin tebll •l: 
DU~mamn tankları, tayyare ve toP 

lan cumhuriyetçileri J.,erfdadan çl' 
kllmc mecbur etmiştir. Ebro'in el" 
nubuna doğru rlcat ettik. DUşın•• 
orada Oandezaya doğru ilerlcme1'· 
tedir. 

Gundatajara cephesindeki flerl 
hareketimize devam ettik. 

Cumburlye.tcHer Bat
selooayı boşaltıyorJıtt 

P~ls, (Hgsusi) - J:spa.n~ cumbU' 
r~tçilerinin cıkmaz bir e.o:\\~k içi~ 
girmeleri Franaada bU;i!k cndiffr 
mucip oluyw. Frankoculann Kat• " 
ı :ada.ki muvaffn.kiyetleri ilerledik ' 
çe Cumhuı f~tçi halk huduttan ge -
çip Fransız to,prak~arma. iltica. edi -
yor. 

Ka_çak lsntıPYOl ntilisleri silahl~~· 
da.n t a:ri~ olunmaktadır. Bunlardaıı 
~fr~-0kl4~ı Pirçne dağlarındatl aşma>"' 
çalışJrken ya açlıktan, yahut da :Bli~ 
kanların tepes· den dUfPck Qlmtie ' 
tU . irarJlcr knmyo,nlarla nakloJuJ1'1' 

Snragosa, 3 (A.A.) - Franko kuv
vetleri bugUn B/;Jeden sonra Lerlda
ya girmişlerdir. eımdl tanklar ş h
rln sokalarında dolaşmakta ve şura
da burada kalnn hUkQmetcı ba'klye-
lcrlnt temltlemektedlr. yor. ~ ... n-~ 

Tuluz Vl\lisi cm dördüncü .ı;'.ı-·,,, 
BARSELO. •nA ENDİŞE piyade alayından yardımcı l>öJükl,t 

ferpinyan, 3 (A.A.) - So.tı sUn- te§kilni emretmiştir. 
lor ı;artındn Darsolonu terlceden ec- Cerey\ı_!l eden son mubar~belcr, ft' 
ncbllerln sQylediklerioe ~öre, hUkQ- pany fac-jasınm cumhuriyetçiler ı · 
tin haltn muknyemete davet ctınesl- loyhioo nihayete ermek üzer-c olduğ\J' 
ne rağmen sllt\h altına. cağırılan sr- nu anlatıyor. 
nıflardnn nncnk yUzde otuıu bu da- Lerlda §ehri top \'e tayyare l_>pınbat' 

( tıırafı ı inci sayfamrzdıı) yete lcab~t etınc)çtedlr. ljatnlorln ,.e qnnanından harap bir. hale gelmiştir· 
Fakat iı burndada kalrnamı§trr. lıim- hizmetten lmçanlarm teşhiri itin YIL- Sivl\ halk tamamzyle dıwı ç1karıl' 

lçri beynelmilel ilim ilcminde tanın· :nıınn Provagnqda.ya hız verilmekte mııtrr. ~in Frankocular eline dUf• 
mtş diicr bir takım biyolojiıtler bu iı- ve şüpheli şahısların ınnskelorinln ıı.- nıesl ljzerine tft d~iı.e kadnr biit~ 
tikamet ijzcrinde çnlıımı~lar, yani ye- tılmnsJ hUkfimot ı>artlsl mensupların Bnreclon y lu açılmıııtrr. 
ni tecrübeler yapmıılardrr. Bu tecrübe- dan lstentlmc'!Itcdir. Dtrçok Jdşllor Q('nçrfil Yagye kuvvetleri Ledds., oi• 
ler ııcticesindc "hayatiğ ıualar,, deni- te,·klf e<Hlmlştır. Barnelon<1a Trcmp- varında çarpışırken, general '.Moskil'~ 
len kuvvet f{lycslndc henüz inkipfı· del\I e}ek!rlk santırnllarının Fran- do kuvetleri de ~nndare aimalinde]{ 
ıun ilk devrc!crinde bulunan bir takım ltlstlcrln eline seçmesinden korkul- bUtlitl ha ·l}iyi iıgal altına aımıitıt• 
-u:niğ mevcudiyetler üzerine tesir e- mnktndır. Nasyonalistler 5i a· Ebr-0 gölü J:>O • 
derçk kullanılan ,ua Vi\SJtalannın mahi- Pietro perşenbe gUnU sendikalara ~n ilerlemcğe bıışlamııtır. 
\'etine eörc b\lllların lmrakt,ristJk va- bir notn göpderftrek Franldstler ta- Şark ~Pbcain e (le FırankocuJar d" 
•ıflarınr yükseltmek, yahut N>zmak arruz e~tl~I talcdlrQe fabrikalarrn iş- ni~ ıs kjlgmı:ıb'c kadar yakmI~n:_~ 
müm~ün olduğunu göatcnrJ~tb·. eller tarafından mUdafaa edilml'!sjnl tır. ~yyaroler cumpijfiyetçilerin P"

1 

Bu takdirde acnba "hayati& ıualar,, hıtemltıUF. t ·n f}ehirl~rini ~yyc\re bombııları ,ı 
tecrübcılerinin istil<bnli ne olabilir? Bu FUA, ~Kı T 'l'ERJ.tQt ~lml a]m13t,n'. 
tecrübeler ile mevcudiyeti anla§dan Balaınanka. 3 (A.A.) - Frankist ~J'İı:l..A'gım 2onra heqef BaraeloJl"' 
kuvvetlerin fen sahasında tatbikatın· h•tıı:ıı: §Chridir, Manmafih, cqmhuriyetçill'~ 
dan ne gibi neticeler elde edilo'!>ilir?. Franklstler, yukarı ve aşağı Arn- Katalonyanm henfü; elden çıkn1sd1~ 

Mndcmki fen fizik muhitte in· gon cephesinin her mıntakasmda ı. iddin.sında. plu,p, curııhuriyetçi t~.yyıı. 
tişnr etlen radyo dalgnlann.dan istifa.. r~lçr bU,YQk bir faaliyet sar{ecli)'of·~1 
de ederek buglin insan ve e§ya sesini konuımah, daha sonra hayatit tualar Gepefill Miatia ga~tecilere vcrd•.11 
dünyanın bir pcundan öbilr ucuna nak- m tesiri ile halkının onr dvlu fMli· bey?.,llp,tındn. Gyağalahara ççp)lesil1d6 

leıl!Yor, bu saye.de araln:-ında binlerce yellerini tırızime nl bul'IJMDilae•ii, cumjıuıiyctı;i Qrdynun taarruza. ,eçr 
kilometrelik mesafe olan insanin adeta rı•mdi bir takım ilmi uıullwle mesela rek ilcrl~diğinl. ~arın ve Wf} oıf' 
bir ot!a içerisinde imiJ aihi müıterek bir meyvenin veyahut Wr- ~i~din t\irlii JÇrin f aa}iyçt,ine FTa!lJt~ylşrıq Jçarf 
bir hayat kumbiliycrlar; o halde vücut 'aaıftt ııtviltri ıldı edildiği ıibi inaan- koyamadıklarını l)Öylemiştir. 
rr.1k1nelerinin neırettiği hayatii ıuala- htnn vı )Myvanlann ft•, ckha müt.eki- Barsclonadaki Ingilit. konsoJusunlll' 
nn tlhi olduiu kanunlm- bi.· ıün keJ" mil vasıfta yetiı,irilehilecçji h~tlJ'fl ıe- emriyle, sivil halk ~birden çJkarJ1111 l 
fıctildiii ve fenni v111t~J.r llt ınlara lirl lıte bir l:ıaım ilim ve fe)l adamları ya ba!'jhı.Jm§tır. tngllirJçrin ~a.naa~ 
Uklm olmak imkanı buhınddu uman da hayat '1Mıin0. bu türlü biı- inkılap cıımhuriycwilerin silfihlantu tcr~ç~._ 
kalpten lc.lho hi1tiyat nakline, uıalc tahakkuk ettirehilJNık için çalıtıyor. rek ta'Qlamjlc mağlft.P. olmak umre "' 

_'!?~saftd n ıc11iı, 1eda11!:c- iıaretı!!,, Asım US duklrırı merkezindedir, ~ 

Kraliçelerin en Wiy-0~ ve ••vcelerin et\ yükff!il 

ViKTORYA 
(MILLF.TLER KUPASI) bü_yiik mükafatını ka~nmıt fransıxa sözlü filmin i11r irMti temine 

Bu akıam 
• 

M üıkil ''Viktorya., 
rolünde 

AK ARYA 
Hnno nenoıe 

ve "Prens ALBERT,, 
rolünde 

ıinemaaı FEVKALADE GAU 

ft~oloh Wo~ı~rucK 
Bilc:tleı- gimdidcn ıatılmaktadır. Yerlcrinai temin cdini~. Tol. 41S41 



OSMAN OFLAR 
YAZ~; Kenan Hulası 

ba)ıı Oaraa11otıara ıeuttmlll lklDOI ..., 

1 lllııet1 aa.ıerlmıde bularak 11· 
tı.&ııdına; •e De tadar aoıt bir Abalı· 

Ilı& .. raeeredea, Olmaaoflann hara
I~ kadar tnce bir yolla ~ılan &
ban 1 leçtı her Taklt .&ördotUmden 
d, & ~t daha bqlla tllrlll gel11or
ll~ OGıgeıer tıpkı uçacak bir kanat 
k111l~ duru1or: &deta el ile do
"ll 1llu aamaa blr ,.ıpue stbl 
ı-.:'l'ak •rlDllfta t& ken41ılyle 
4t. ıa 1'ls1Qt.') aettrecel• benıeyor-

•llc.re,ı açtım. 

~ ~ · tr aabab O.manonan bu ka
llllttl btJt1ı: btr atıkfınetl içinde görme
"ttıa Dl. Yalnıı O.manoflar d~gu, 
"'9 kanıabat ba stlkdnete Jömnı. 
\1 llbl1dl; 1ahut daha faşka tOrlU 
~llnae ile aö7lemek 11.ıımreıtne 
"il Oınaaaonarın osertne kapan
tt J!.~I durıı1ordu: G1le bir tabiat 
... ~~ rapratıan araııodakl tuı 

~nerede,.. birdenbire ka
tedı.. ak Ye Karnabadı ilendi ta-

•• btr tarafa dotru ıöttırerek, o-
:::- ona başta bir lıtlllbaJ, bugUn 
ıa_ '•lı: llıere oldutu nlhayetten da
l'e lflı:a bir encama hazırlayacaktı. 
'- lıef halde Karnabat yeni &1ttlll 
lll J'trcle, JaprakJar arasına kurul
ta~ llleıut bir 1uva ılbl aerlnllk ve 

;eıı1ı: lc;lnde u,.u1up kalacaktı. 
htr« •r halde içim le odamı bırakark 
..._rt•rabıre droarı fırlamak anusu 
"ta'· Bana OJle gell7ordu ki bu da
ltrr 4ıtarı oıkacak olaam, Oemanof-
«~lı:ı Do aJ'danberl lçerlerlnde bul'- ı: dakikalardan ook daha bat°'- ltl baJaralltrm: Meeel& Ymuf 
o1aıı~or tendtılnl 1l1arete ıelmlt 
~ •ra lı:apraıaı arka1a kadar aça
ltı'l l'e kim oluna olıun, kendlılnt 
teıı tdeıı fikirleri onlara 107lemek
b~&de çot daha bqka ee:ylerden 
~h ~ek; n belki de kızı Grooen
tara1r 9YJendlrmellten tonutaeaktr. 
~ l Yuıuf Otmaaof fatında bir 

-'il~ oa &eklllııde bir kızı oluna 
tlra11ı tıu bahU7ar edecek bir te7 do. 
t._ ;1ı: lbımıeldlll takdirde bun
••ıe alla b .. ka ne dtlfllneblllrdl. 
ıın, ll4lrnaet: ve kendi acı hayatını 
.. lr t&rat J'atamak •• Yuıuf bu da
~l'da bunu 7apacak n tlmdl7e 
tltıt IGrtlndtlllndeıı daha batka 
ır'-at&Grtınerek, batıl oduınm içine 
U. lı:afdetlnl bile davet edecek-

tttt':111 °'1nanofa, o kadar merak 
'tJr • &JtrD llborataYannı Söetere
.. ,,.: ilam Ounaaof ta her vakitti 
~llba laaretetıerlnl bırakarak tar
" bı &nuıanna inanacaktı. Son
' Odaıuıı ıotnde Yuvanııa Mibfll. 
~ il bir eaer bulamadrtı zam&ll 
IQ °'1Q faaı.1evtnecektl. Halbuki, Ha
"'-.:oc timdir• kadar bOyle dil
~ l l'du. Ona, Yuıufun odaaın-
~:••llnanıu ne reatm, ne de ba
ltra -=::•ra buluumadıtını ll)yledlk
,_: an blrllenblre arala fırı .. .... _ 
s--ı. diyordu: YuYannanın ha.,_ «ı,..,:• J'Ok T •• Slı batıra diye ne
llot °"'« 11Jıuı; bl11at Yunf 0.m&-
...... llG::ot mu? Kafasıaın içinde't bUtr mlalntı Yuaur o.m.-

'taı.ıa 
ır,.,>'ot tl11e buna hto kim• .. oı-
ta ,..,..~"~du. Ve çtınl.11 Haıu, or
cı.., ~ oduında Yuvaan1.7a 
bu. ~lr hatıra meycut olmua 
«ıı"-te lllrn lolnde bu hatıralann 
lrı11a ltl kadar töktllmerecet bir ta
cııllaat ::;ı Olvtıerıe oraya raptedfl. 
~ler 'ltt •Ulrd11, Yn1uf blrQOk ke
"1 ~ ıa •öatertnt kapararat lren
'lrt 01.a Qe 4"8ntlr ,.. bir bayalln e-
d-._ ~!"•11 SCllterlr41. Oöllertnı 
bır -..,_ •r '-tamu bu hatıralar 

~·-~--~- tok fula bir hartket
~e1r,,..,.:• •e Y11111t O.mnotan 

~' ., ... 'lrl .. 'tactar JaPlf&l'&k 1a o-
.,.._, 1'111111 parlak cllllt1erl-

l'laa ~~ot, 1ahut 1umrukl&
e1-. ~. ~ _ ... l'ba. 4otra Jlrl10r

. '."'"""",.,., .. iade de h•J'k•1· 

den daha. aabtt bir 161 llapatıflyte o. 
u balrıyorda. 

Ne tuhaf; Yuvannuın sQltlf ve 
hldıtetl bir adama arnt hareketleri 
yaptırsın! •. Kardeflnln, yalım, bu 
"a1nl hareketler" lno blr mana ver
mes ve onun stllOt 1ahut teclflr aJll
mtnl göatermealnl isterdi. Yuıuf Os
maııofa sellnce, bunu naatl yapabl· 
lirdi kl Yuvannanın bir hayal oldu
tunu blllyordu. Kardeşinin bOtiln 
d&şUncelerl bUltına. Yuvanna Mlha. 
llovlç göz kapatlanna ne derece ya

pışına yapışeın sene bir hayaldi. 
Gerçi kafasının içinde atlJDyor ve bir -cok kereler bayatta yapblJ slbl o-
rada da Yuıuf Oamanofu ken41ılne 
daha faıla ballamak için hle bir me
ıele hakkında MI oıtarmı1or ff ara 
aıN Yuautu taçmat1a teladlt edt1or. 
da. 

tcaemakt •• Yunt Olıaanof but .. 
llmellla kal'flll!lcl& ne bdar tırperlr 
ve gltUll takdirde onu geri cevırmet 
lmklnını bulamayacağı lc;ln ktT
ranırdı. 

Haltl Oımaoof, bllttın bu sahnele
rin, orada tekrar tekrar kardeel ta
rafından yqandılını dalma iddia e
diyordu. Ve halbuki bu eabah attın 
barakaya glrdlll takdirde hlo bir 
vakit akhna böyle feyler gelmeye. 
cek; belki de Yusufu senelerden 
sonra ilk defa gOrUyormuf gibi bir 
takım tıarektler 1apacakt1. Nasıl blr 
takım hareketler!.. Yüıufla kartı 

kartıra .oturup konutmak: ve )'lrml 
aene evvel oldutu tadar çubukları· 
nı tilttllrtlrlerken konutmak ... Yaları 
tklılnl allkadar edecek te1lerden; 
me1elf. gelecek ıeııe tertip edeeekle· 
rl bir ava dair •öylemek ... iki kardet 
aralarında en ıt7ade ballılık dur
duktan zaman ancak bunu tonufur-
Jardı. lklstnln de Karnabatta tertip 
edilen avlara dair motterek batır&
lan vardı; ya &J'DI tehlikeye maruı 
kalmışlar, yahut bir avın mtltterek 
zaferini elde etmişlerdi. Bu sabah 
ra bir ölle 1l:ıerlnde dönmek lkUıa 
bunlan konufac:ıklar ve Oımanofla
ettltt saman lldal de aJrı ayrı yol
lardan detll, yanyaaa gelecekler ve 
kime teı&dOf eedrlene konutulacak 
mevıu lkiılnl de arnl derecede eara
caktı. 

Tıpkı bunun gibi Ahmet O.mano
fu da ayııl şeklide dllfUnUyordum. i
ki aenedenbert Yu•ufla Hamın mn
cadelelerl aruında aımııkı kalmıt o
lan Ahmet Olmanof, bu ıabah bo. 
tutmak tebllkealnden kartıılan bir 
adamın harektlertııl gösterecekti. 

Belki de lr.endtsl bile buna inan • 
mak latemedllt için gayri euıır1 bir 
takım barettler bile yapacaktı. Zeb-
ra Osmanofa kareıu.ıına alarak bir 
mnc&delenln ona tarihini anlatmaya 
C&lıpcaktı; bir ÇOt'Uk gibi bu hare
ketlen yapmak arzuıunıı du1dutu 
zaman lklılnhı de boyunlarına dolru 

sarılacaktı. 

Niçin! .• CUnkQ Ahmet Oamanor 
kardeflerlnln barıtık harektlerlnl 
görmekle en bll)'ilk huzuru duyuyor· 
du. Ya Ahmet Osmanof ıözlerlııl ka
pamadaıı enel bunu ıöremezae. •• i
ki eeaedenberl qatr 111kan arnı ee
yl dtıştınU,.or ve Oamuonana akı· 
beUnl dolrudan clolra7a bn anlq-

mamazhklarda buluyordu. Halbuki 
iki kr ı !et ikisi de barr~mıtlar Ti OD• 

Jarın yanyana görilnllşll Ahmet 0.-
manoff\ ne bUyUk bir ıevk veriyor! •• 
Fakat Halll Osmanof, o ne yapl)"&r!. 
O da acaba ayni şeyleri duyuyor mat 
Her nedense blltUn Oımanonan cı .. 
«ltmlf bir karakter içinde dllştııı. 

dllğtlm bu dakikalar lmkAnı yok Ha-
lil° Oamanofu tas"nur edemiyor: Te 
onun hırçın tablatlnde llmlt eclllml· 
yecet kadar atın bir takım flklrler 
taeıran bu bl4ltelerlD daaıl blr at
Wlm•I nPacatını keltlremlJOr
dum. Bll&kl8, Halli OUıaaofua 1anı 
bqında Zehra Olmaaof, bu bantık
hta kendlılnln bir zaferi stbl batı. 
yordu. 1 

(~~) 

70 se ne evvelki lstanbul 
Halk kuyu suyu ile yemek pişiriyordu. Et 

muhtekir1erin elinde ateş bahasına satılıyordu. 

Yqmı bqmr aım11, llatelfne ~ekfl
mit insanlarm eöyle bqlamn ısağa, aola 
bir~ defa ııalladılctan 10Dra: 

- Ab, o elki gllnJer .• 
Diye aördntrlerl ve geçtrdUderl hayatı 

anlatlllan vardır ki.. 
tatanbulun yarım asır ve daha evvelki 

baımt bilenler lellltlerf. blnalatr, cadde
leri. o ftJrtfn hayatını canb tarih &:ibi 
aalatırlar. 

J'abt phrtn bir de ura 1'ÜlD ıene. 
terin tarl1ıl vardır ki onlan anlatacak 
y&f)ıJar pek nadirdir. Jlelflll yetmlf le

ne evvelki ı.tanbalu tam •an•ıdle anla. 
tabüeeek bulan bir Zaro ala olmalıdır. 
Yalım o devirleri canlandıran ve he. 

nb tarlb sayfalarma geçmemJo tanıyan 
ı.r, ..-ıeıerdlr. Ben bu llltunda yetınfeı 
... evvelki lataııbulda • eakl pzete
lerden. birkaç enatantane ve o devrin 
hayatmdan birkaç ~ vereceğim. 

ljgnhmE OTOBC8 
U. 'l'tlrkl pıeteat 'Olktldar ile Bağlar 

t.tı arum4a otobtl8 lfliyecelt haberini 
verirken: .. Bu arabalardan Beyoğlu, Ga
lata, Pangalb ve J'eıWSyine de lşletil
•• berbalde Cok faydalı oJaealı,, diyor
du. 

Bu havadiafl Bulret guetelf fU ce
ftbl veriyordu: 

- "LltnrJd psete8l bundan evvel 
Beyoflu caddutaln renltletilmesl ile 
tanıbn MIJD*lni wsu etmit olsa idi 
daha mlnulp dllmes ml idi! 

l'lbt IUfUIDI ihtar eclellm ld. seçen
de Wr fda'a ne ilah ettlllads ati atım. 
yObelmealn medeni memleketlerde ol
CI daire yolan ıenltletlJmallll ahaliye 
duiu slbi caddelerin ne ll1INlle pıdfle
tamell llzrm geldili dotlatllerek o te
kilde yapıbnıw." 

Bu )'Ull, okuJUDC& luan ne kadar 
aclftl10" delil ml? Şehir aotaklanıım 

hele Beyollu cadde8inln ne ~ ipti
dai feJrilde dar olduğu blllne biline ya.

prlnuf. 
t&TANBVL KERBEIA bdŞJ. 

fetallbuluu 1a derdi bqlı bqma bir 
eaer olacak kadar bllytlkttlr. Buraya yet. 
mit aene evvel '-ı'akvlml ticaret.. pse. 
tnlaln 1ılr )"UlllDI abyonrm. Gazete di
yar ki: 

"Nafta DUIJ1 EtfJID ,...... btmmeti 

ne bir ftkitteaberl Kf.lıtbaae deresln
de yapdındta olan yerli tulumba blna-
11 ikmal ec!Dmlf, ınaklraeler de yerlerine 
koramqtar. Su )'Ollarma demir bonılar 
konmq bulunmaktadır. Ontımtııdekl ha
zirıtna kadar DIJthane l1llannm Bey
otıuaa Çlkacalını nmıt ederli. 

Anaü BeJollu ve 'rablm euywıa 
muhtM bulanan )'8rl• ve batta diler 
bul yerler de fakirle yemejl '1lYU 
nyu De plflrlyor, TUllm .,unu katre 
katre ~rlar. Binaenaleyh JCiiıtbane 
9'11U BeJioflana ~ da IU derdi ....... ~. 

ft DBl&Dt 
10 81DI enel et derdi o kadar atmıt 

yQrtbaQf ki, lltanballalar ellman de. 
mitler. (;ankG otblı ' kul'UI& olan et 
muhtektrtertn etlndt) 9 kurqp çıtcrnıt. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
en nihayet Şehremaneti okkaama beı ( tık trene o kadar rafbet olmut Jd. 
kUJ'Uf nark koymUf, bu rağbet htrkeal l&IUtmJt. Belana 

Fakat İatanbul clvannda bu narkm gazete ne diyor: 
hiçbir teairl cörUlmemlt. Bunu' Emirgln "Haydarpagadan yolcu ve etY& raü-

dan bir okuyucunun Bulret pzeteabıe line baP&mıl olan flmencllterin ma
yudrğı mektuptan anlıyonu:. ŞeJıremi. •mdakl vqonlar aekiı 14ettn ibaret oı.. 
nlnln nuan dlkbtlne arzedllen mek- duiundan 111 ıtınıen1.r mtlracaat edea 
tupta EmlratnJı ~yle diyor: • 

'T et _....... n yolculara kifayet ediyormq. Hatta bilet 
anaı e--..en e okka et aldım. 

Yedi buçuk kuru3tfl;ı para iate)ince iti- almak tıaere Haydarpqadald mevktlne 
ru ettim. Aldırmadı. Canın isterse al, gidenlerin pek çotu bdlhamdan bllet 
nark filln tanımam eevabnu verdi . ., alamayıp avdet ederlermlf. Demek olu-

tLK B.\NUYO yor ki ahallmlı yolu.oı yapdmur 1ebeblle 

Haydarpqa, banliyö treni de 70 sene buna ziyade ralbet etmektedir.~ 
evvel yapılmııtı. Bu hattın açıbtmı o su teıekktır olunur.,. 
vaktin razeteai §Öyle yuryor: 

"Geçen cuma ğUDU, Nafia nazın dev
letlQ Etem pqa ve Nafia mUstqan ati 
fetıa Ali beyefendi ve 'Oüildar muııa.. 
fızr saadetlü Toımn pqa bazeratı mai
yetlerinde dtı!re mrmurlan dahi bulun 
duğu h:ılde saat altı raddelerinde Hay
darpqa mevkilnden <Haydar pqa) na
mmda bir lokomotifin arkasına birkaç 

vaıon :laha baflayarak i!keleye bet yüz 
mf!tre uzakta Taveancll adında bir lo
komotif kılaVU%U gittiif halde hareket 
ettiler. Maltepeye l't'ldllderl vakit kadm 
erkek birçok ahali hl'ft}a<lı. Nazıra de
met demet c:lçekler takcllm ederek ib
razı meserret eylediler. Oradan Kartala 
relindikte ayni tekilde meramı; yapd'dı 

On rllne kadar Pendlie de yolcular 
gidip gelecektir. Bundan eonra İzmit 
yolu yapılar.aktır.,, 

GIJrDp dDşDndDltce: 
illi 1 ····----········ ......... -....... 1. 

OL"Oıl 

MWga DarWftlmm fen tiJdllt'..ilt ve 
eczacı, ditçl mektepleri eül mll4Drl, 
emrazı umumiye profesörll Doktor 
Mazhar HUsnU Dural vefat etmiftir. 

Ceııueei 5 - • - 938 salı gUnil ... 

11,30 da C&faloğlunda Halk partlll 
karşısında Zeki B. apartmıanmm '( 
numaralı dairesinden kaldmlarak na
mazı Beyazıt camisinde lalmdJJrtuı 

sonra ~bedi medfenlne defnedilecek • 
tfr. · 

Allah rahmet eyleahı. 

HlJRlJNa abone ola• 
naz ve edininiz 

Belalar mübareki! 
YAZAN: S. Gezgin 

DUn hava güzeldi. Ilık bir bahar 
gilneşl, eldem kokulu, hafif bir rnz
gA.r esiyordu. insanlar, sarhoş gele. 
bekler gibi kırlara dafhmıelardı. 

Ben, hatta yorguJutunu, gezerek 
dinlendirmesini bilmem. Sanınm, ti 
dinlenmek, ancak kımıldamamalda 
mtlmkUndllr. Pazan itte bu )'tlsden 
eYde, ;yatıp, uyumak ve hakiki eeer
Jer okumakla geçlrlrlm. 

Dtln de öyle ;yapacaktım. Camdan 
ıllzUlen güneş Adeta kızgındı. Yer 
yer nemll topraklar Usttınde ürperen 
ışık dalgaları eezlllyordu. Sokakta 
paltosuz, pardesUsilz adamlar görOn
ce, pencereyi açtım. Temiz, ftlltre
den ıeomte gibi sUzgUn bir hava He 
g018Um doldu. 

Kitabımı aldım, mlııdere uzan
dım. Hazmın atır daklkalarmı bö1-
le engin bir huzur l~lnde ge(frmefe 
hazırlanıyordum. 

Aıııızın komtunun pencerelertıı

den kalın bir tsplter 1881 homurdan
dı. Kafeıler arkuından, cadde1e 
karmakarrtık bir caz serpintisi bo
tandı. T•taız. katı, kıvrımsız bir 
melodi protoplaımur etrafına ek· 

lenmlt nafme yamaları 11ralandr. 
Sürtl ıürtı çataldı. 

Akıt gibi radyo da kOt11. Arada 11-

rada cazbaadın davulu Gattbıe kum 
tenetelttrl döktllll)'ormu• gibi, hanı • 
tılar, hınltılar olu10r. 

Derken, yanda, salda. artada 
başka evlerden ele b&1ka radyolar a
çıldı. Oıılann peacerelerlndeıa 4e &r• 
nl gtlrlllttller botanmata bao1&4r. 
Havada bunlar blrlblrlne e&l'll1'0l': 
botluk kazanında blrlblrlne kana
yarak bulutlar lotnde deccalln .,. 
flnl gezdlrlyorJardr. 

Okudutum kitabın içinde hlo de 
dUşündllrOcU blr te7 7okt11. Fakat. 
itte lklncl defadır, ki blUrdlllm bir 
1ayfa71 yeni baştan otu1or ve ıene 
anlamayorum. RadTO 8'1rllltlltl. la· 
sanı aağırbla A.şıli edecek bir hal 
aldı. Pencereyi tekmeler gibi ttUm. 

Bir talr, bahar bqlarteıı: 
"JllJ"J"&mt fitne erdi; belllar mlb.., 

rekl". 
Demlıtl. Zavallı eatrtm, raclJ'On~ 

açık blr pencere tarpamda ne beli 
oldufunu, acaba sen. daha icat • ._, 
me4en mi IJlıammla IU'lldttln? • .., 



acu 
SAYFASI 

Hatırınızda 
kalsın 

Hediyeli 
bilmece 

Gülüp söyle
mek için 

Ne garip şeyler! 

Kendiliğinden Köprü 
Tabiat bazan insanların eserleri

ni öyle taklit ediyor ki, şaşıp kalma- , 
mak kabil değil! 

Mesel~. köprü, insanların yaptığı 
bir şeydir, değil mi? Fakat, Avus
turyada Klaynvaltz denilen yerde 
taştan topraktan bir lcöprll vardır 

dersek. inanır mısınız? Bu köprUyU 
ne insanlar yapmıştır, ne de Uzerin
de bir tek :insan eli işlemiştir. Köp-

Tokat! 
Öğretmen küçük 
TürkAna sordu: 

- Dolabda beş 
elma olsun ... Sen 
bunlann ikisini 
al ye. Ne kalır! 

Zeki '\"e afacan 
bir çocuk olan 

Tilrkfıı'ı. hlc düşünmeden cevap ver
di: 

- Ne kalacak! dedt. Annemden 
rtınUn altında, destek vazifesini gö-

d ki 1 h d 1 l k bir tokat yemek kalır! ren direkler bile eksik değildir. Bura a a tı a ır a a tı ne var. 
Du köprü, on metre genişliğinde· Fakat bunların hepsi kendi bölme- Şikilyet ! 

dlr. Ortası hafifce Ulmsektlr ve al- lerlnde değll. Meselt'l, 1 numaralı 1- Öğretmene bir gün, çocukların 
tından bUyUk bir dere geçer. nek 1 numaralı bölmede, 2 numaraıl babalarından birinden bir mektap 

Şüphesiz ki, köprUyU açan deredir: iken 2 numarada nma, diğerleri ta- geldi. Sınıfta hesap dersinden en za. 
- Burada gördllğilnUz şeyi evveH\. 

bir boksör cldh·enl zannedeceksiniz, 
Sul:ır, yollarına tesadüf eden bu şıdıklnrı numaralarla bir bHlmede '·ıf "Ocuklardan birinin babası olan 

J " <leğil mi? Hakikaten ne kadar da 
tümseği, alt tarafından oymuş ve bulunmayor. bu adam sıöylo '·azıyordu: 

) J benziyor! Fakat, öyle snnırı;anız, nl-
geçmlşttr. Derenin )'atağında çıkan Şimdi bizim istediğimiz, bu inek- "Bay oxrctmen .• 

6 danıyorsunuz. ÇUnkU bunlar boksör 
iki çam da, bu tablt köprüye direk leri, Uzerlerindokl numaralara sö· "Rica ederim·, bir daha oğluma 

eldiveni değil, öyle garip bir şekil 
vazifesini görmüştür.. re, ayni numaraları taşıyan bölme- bö ... ·le zor meseleler verme ... ·in. Ge,..en 

1 J J ı. almış bir patatesdir. 
Kaçakçı Hı.lelen· lerc scclrmektlr. Bunun için, nek- gün, bir adam. saatte 5,5 kllometre 

Bu patates herhalde bir boksörün 
Bir memleketten bir memlekete Jerden birini muvakkaten boş böl- ;l'ilrümek şartlle 30 kilometrelik YO· ağzına IA.yıktır! 

geçerkt'n, yanlarındaki bazı kıymet- meye nakletmek ''0 ötekilerini, b6l- lu kaç saatte alır? diye bir mesele 2 _ Japon ..... ada, birçok şeyde gö-
mcden bölmeye aktarma ederek, 1 1 J 

li şeyler tein gümrük ''ermemek ça- Yermlşs n z. Hesap edeyim diye yo- rilldüğil gibi, ağaçların da garip şe-
reslnl arayan gümrük kaçakçıları kendi bölmelerine geçirmek lAzım- la cıktım, yUrüdilm, yürüdüm, yarı kl1lerl vardır. MeselA, buradaki ağa-
çoktur. Öyle akla gelmedik hilelere dır. yolda l'Orgun düşüp kaldım. Bu mek cm, yerden çıktıktan sonra, dlkle· 
baş\'ururlar ki! Du nasıl yapılacak? Bakınız, ha· tubu size yarı yoldan yazıyorum. meslne gldetceğt yerde, sağ tarafa 

MeselA, birinin bir gttzü bakar tırmızdn olsun, bir bölmede iki inek Sa,•gılarımı sunarım .• , 
u J doğru uzamış olduğunu görUyorsu· 

körmüş. O sözünU çıkartmış, takma hiç yanyana gelmeyecek. C i f • * "' ev z n yarısı nuz. 
cam göz taktırmış ve bu camın içine ğ Hizmetçi, küçUk Fakat, bu ağaç bu şekli kendi ken 
son derece kı'-·metli bir müce•·herl Bu müsabakamız hedlyelldlr. Do - .. .nk 

J ' ı dl~ ıı h dt Demir'e sordu: dine almış değildir. Ağaçların, J .. -kO'-'UP ge,.lrmiş. ru yapanlara güze ve 6 er e - fkt 1 J " 'Y ğ ı - Annen sana ce- selcccğl yerde, sağa, sola, u , vaz -
Biri <le ağzındaki çUrilk dişlerden yeler verilecek. aptı rmız şekll b r vizlerl kardeşinle yot alması Japonların daha fazla ho-

birlnin kovu"'una bir inci koymuş. yeler ,·erilecek. Yaptığınız şekli bir ğ l 1 
6 k•ğ d i ı nt RAYA ICADAR beraber ye diye Ter· şuna gider: Bu suretle a aç arın a -

üzerine, bir dişçiye, altrn kaplatmış u 
1 

a ç z P aşa- miştl. Niçin hepsini tında oturacak daha fazla gölgelik 
Ye bu suretle gümrükten inciyi geçir- tıdakl adrese gönderin: olacaktır. 

ı "IHJJ~ UN" gazetesi sen yedin? 
m ş. Çocuk, gayet masum bir tavırla: Onun için, Japonlar ağaçlara bu 

Artık, gllmrUk memurları yolcula- (ÇOOUK Sayfası) kelillerl verirler. Fidan kü,..ükken 
t - Neye? dedi. Verdim ya! Her cc- " 

rm g6zlerlnl o...,ıp dişlerini sökecek STANBUl.1 b k ı s 
J • vizln yarısını, yani kabuğunu ona onu. bu ı;ekflde il er er. onra, a-

de~lller ya.! Znrflarmızı acık bırakır ve nzerl- verdim, fcint ben yedim... ğac b!lyUyUnce, yere yıkılmasın cllye, 
f yi Mi, F cna Mi! ne "GOZETE" diye yazarsınız, posta ORVMCEK VAR! dallarını desteklere dayarlar. 

f nsnnlar bazan bir 30 paraya kabul eder. 3 - Bu garip hn'"-•an da ne? Bu-
E\'in bayanı bfzmctçlye soruyor: " · 

f'ey hal:kmdıı verdllc- Bilmecenin doğru şekli ve kaza- na ne bir Zooloği kitabında tesadüf 
- Nasıl oluyor da tavan hep örüm-

lcri hUkUmlercle aldn· nanlarrn isimlerini bir ay sonra ba· edeblllrslnlz. No de bir coğrafya kl-
cek içinde duryor böyle? 

nırlar. Fena diye iyi- sacağız. tabında! ÇilnkU dilnyada bu hayva-Hlzmct.çl, gayet sakin cevap veri-
yi iyi diye fenayı n- Bilmeceyi gönderirken bir de res- yor: ,. nm bir eşi daha yoktur. 
lırlar. MeseH\, bir ''Cr- mlnizl yollayın. Doğru ynpanlnrın Halbuki, bu aslen, hepimizin bil-

" - Her halde örümcek rnrdır da 
do şöyle hlr vakn ol muş: hepsinin resmini basacağız. diği pek sevimli bir hayvandan baş-

ı onun fcln, efendim ... 
Bir çiftlikte iki kardeşin ortakla- BUNDAN }~\1\'}~f,K ka. bir şey değllcllr. Yalnız, gayet ga-

ın-ı otuz. kırk atı Yarmış. Bir giln a- M"CSAllAKAMIZ şudur: rlp bir şekilde yaratılmıştır. 
ı'!'abr>yisl atların birini pek zayıf gö- Müsabnkalnrımızm gönderilme İğneler, yandaki Dunun bir kedi olduğunu söyler. 
rUror. işe yaramaz buluyor ,.e gfStU- müddetini, bazı okuyucularımızın. resimde görüldllğU sok bilm~m inanır mısınız? Fakat, 
ı-üp ]laımrn, 100 lira kadar bir para- bu mUddctl az bulmaları üzerine. bir gibi saplanırsa (bu- hakikaten bu bir kedidir. Yalnız, 
ya satıyor. ayn çıkarttık. OnuJt lcin. beşinci rada çizgilerin biri· kuyruğu yoktur ve gözleri şaşıdır! 

Ertesi hafta kasabada pazar ku. mllsabakamızm müddeti bu hafta birini kestiği yer- Dünyada bir eşi daha olmayan bu 
1 ulduğu ı;ün de, küçUk kardeşi gidi- bitmiş bulunuyor. Kazananları gole- lcrde iğnelerin sap. şnşr ve kuyruksuz kedi Amerikada 
yor. GüzE>I bir at gOrOyor ve 200 lira cek hafta lltın edeceğiz. Jandığı noktalar si- 1 bir Allmdedir. O bunu, başka bir 
Y<'rip nhyor. Bilmecenin hallini. kazananların ynha boyanmıştır). Sağdan sola ve 1 memlekette bulmuş ,.o alarak bü)1lt-

Çlftltğe getirdiği zaman işin far- isimlerini ve bUtUn doğru yapanlar- yukardan aşağı her çizgi nzerlne bir müştUr. Şimdi ondan, ayni şeklide, 

l:ınn. ,·arı~·orlar: dan resimlerini göndermh olanların iğne tesadüf eder, köşelerden köşe. yanulnr üretmolc istiyormuş. 
~f<'~<'r küçük kardeşin aldığt at, resimlerini basacağız. Reflimlerlnlzl lere olnn çizgilerde de ikişer iğne 4 - fskoçya köylerinde, bilton 

lılr hnftn evrnl. a~abeylsinln fena, göndermeyi ihmal etmeyin. bulunur. evlenecekler bir hafta içinde evle· 
is<' yaramaz diye sattığı at değil J>iirdUncU müı;;abakamızın halli: DlKl\AT! Doğru halleden ,.e he- nlr. Bu "evlenme haftası,. şubatın 

tün nlşnnlılnr birer birer kasabanıJS 
solmklarındn, önlerinde armonik• 
şarkı söyllyerek, dolaşırlar. 

Bu bir tı.dettlr. Fakat bu A.detlJS 
sebebi de yok değil: O kasabalar bal 
kı, ekseriyetle balıkçıdır. Bütun se· 
ne hemen hemen bütün erkeler ba· 
lıktadır. Kasabada. uzun mUddet aur 
dukları yoktur. 

Halbuki, şubatın son ve martın uı 
haftaları hava ekseriyetle sert gl• 
der, fırtınalar kopara, denize çıkıl• 
maz. Onun tein, gençler o hafta lçltı• 
de evlenirler, bir hafta on gün k•• 
sabada knlırlnr, dilğllnlerlnl yapar· 
lar. Sonra gene balrğa çıkarlar. 

5 - BugUnkU gemilerin sUraU ın•· 
kinelerlndeki taksimatla tSlçUleblllt~ 
kaptan, -makine dairesine verdlğl I• 
şarctle, gemiyi saatte on mJL s~kıı 
mil veya beş mll sUratle gfSturUr. 

Du, saatte şu kadar mu diye tSJçO 
eskiden de kullanılırdı. Fakat, o za· 
mankl yclkenll gemilerde, maklll8 

olmadığı için, acaba geminin hangi 
süratle gittlğlnl nasıl ölçUyorlardı'! 

Bunun için bir usul 
nlze bir tahta ,·oya odun parçası •· 
tarlardı. Bu odun parçası denızd' 
durur gitmez. gemi ise rilzgArla ner· 
ledlkçe, bu tahta parçasından uzalı• 
lnşır. lştc, geminin ne kadar znnıa1J 
zarfında bu tahta parçasından ne 1'• 
clar uzaklaştığını ölçerek, saatte ne
kadar yol aldığını hcsnb edorlerdl· 

Burada bir başın Uç kısm1 vnrt• 
Du kll.ğıda iki makas yuruşta ar1' 
üç parçaya ayıracaksınız ki, bu par
çaları bir araya getirdiğiniz zanıaS" 

ol• adamın başını tcşkll etmek kabtl mi imiş! Ht'm de bu sefer ayni atı 1 Çocuk sayfamızdaki hediyeli mil- diye kazalanların isimlerini yarınki son günleri ile martın başlangıcında 
100 lira fazlasına almış oluyorlar! sabaknlardnn dördllncUsUnün haJll 1 sayımızda flfın edeceğiz. gollr. O hafta zarfında köydeki bll- sun. 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------~--~-Büyük 
Macera 
Filmi· : 5 Aslan Merihte 

• 
Merihli n6betçller ve Yltlt Aslan, hemen cndırlardan fırlayıp, sesle· 

rln geldifi tarafa doğru koştular. Yiğit Aslnn: "Çabuk! diyordu. Koşa
lım!" 

llk rastladıkları yaralr. yerde sırtı 
üstu yalıyordu. Demir amca yere çö. 
meldi \'e zavallı adamı muayene 
etti. 

Bu sırada tekrar imdat seslorl 1-
şittilC'r 'e Yiğit Aslanla Uc Merihli, 
o tarafa doğru koştular .. ~ 

Canavarların 

Vaşadı~ı 

Cennet:t:e 

Goriller bir ağaca bir Merihli~ 
bağlamışlnr, yumruklayorlardı· tY 
damın bağırmaktan artık sesi ıteS 
m1şti. Belki ölmek 'Üzereydi~ 



,, 
Paşa hazretleri,, 

Cl UZ ıum 

İ DR1S'Jn sandalı ile köprüde 
kil balık tutuyorduk. Yedi sekiz 
t ı°'Ya Yakın çinakop yapmıştık. Or. 
ka. ık da. kararmıştı. İdris kıyıya ç;ı. 

ırı balıkları satmaya gitmişti. Ben 
~ndatdn yalnızdım. Yuknrda köp· 
]{a~Un küpeştesinde tek bir adam 

lllış, hft.lft. bizi seyrediyordu. 
:a·Cısarasızdım. Bey ağabey, dedim. 

il' cıgara varsa atar mısın? 
ce:darn ceplerin\ :ıradı ve ceketinin 
bu lnden burnşwı:~ bir kalın on bir 
)'b~kluğu sandala fırlattı. Sonra 

21 benim balık tutmamı mı, denl
ae illi, Bnııc vapurlarını mı nereyi 
töl'rottiğfnl pek anlayamadığım 
da~lerııe daldı. Don bir ikl çinakop 
ta a. Yakaladım. Doğazlct iskelesi 
lt ?atında idik. Adamın bir aralık 
)la3"boJduğunu farkettfm. Sonra kı-

da bir gölge bollrdl. 
- Merhaba. delikanlı, dedi. ta; Merhaba boy ağabey aedlm. Cı
ana e:vvallah. 

; lllr şey değil, dedi. 
ba ananım yanında buludağu du
ler~a bağdaş kurup oturdu. Yine cep 
on btl knrışt·rdr. Yine buruşmuş iki 

lr b baln:: ucukJuk verdi. Yine denize. 
«laıd tutmaınn. Hnllç vapurlarına 

ı. 

tıır 
Jap aralık cebinden güzel sağlam 
dı~ on tneeı ıasmdan bir olta <;ıkar-
ımıı cö 

k{\ndı rdur.-.. Hemen o söylemeden 
"ordı slııe taze kesilmiş yemlerden 
ta'kt 111• Aldt. !Una ile lğn~:re yemi 
l'tılşt~: bc:>mfnkl melft.nkollk hnlf geç-

- o _ V /l;uı, sen balıkçı mısın? 
ahbab ok bey bnbn. dedim. Sandalcı 

_ 1
1mdır. Meraklıyım. 

Cu11dUln, dedi. Denim gibi desene. 
tı:ıaı z Utanıyorum. Ne olur ne ol
lcr ,..tören olur. İnsanla alay e.der-

• 0aı 
'l'ıı {, derler paşa balık tutuyor. 

lılll. ~Une hiçbir şı\r anlamadan bak
baş1 a~nra kılığına kıyafetine, Ustu 
~aeıarı EılMo temizdi. Elll elll beş 
IJer 13 llda. tahmin edlleblllrdt. Bir 
1lortı:ı:~tnak lstedlmse do utandım 
tsalldaı ırn. IIerhalde dedim bizim 
bt bu er İdrfse fşkenbe dediğimiz gi
taıt.ı:ı:ı1adarna da iloğlu paşa Ift.kabını 

l"ın ş Olacak. 
lacı 1 rtı 0 tlnakopları g6zlemeye baş. 
da lsİ .. ~u aralık nkşnm karanlığı 
?lakopı basmıştı. Denizin tc~lnde çf. 
Oıtay1 :~ kum gibi kaynaşıyorlardı. 
llırı 18(1 b tını mı çekiyordum. Paşa. 
ınl'cllttı ir tek balık tuttuğunu g~r-

- 'fe~~ltayı dipten her ~cklşinde. 
llıl "ar 

0 
Olası, diyordu. Biz de talih 

tı · '"'an a l:ı:>kı . n boyu na vuruyor. Boyu. 
- ~orsun 

\'. Sazan : 
nıtıt:lo.]( U~ ledir paşnm, dedim. 

koıtır81 n 1 
boyuna tutar sen bakar \·(' · nu 

'Snnııızı nyndn balık~ımn şansı 
tur. ığ-ı k_ndnr ~nrlp şer yok-

- oYlc 
- Öy)Pd~ldir? dedi. 
't'tıp r Daşnnı. 

lar l't!ntın Yl. '-
tolll rt • tr;nrı!';rnda ~!'le lnsı;·ı 

uncı •nınısın·ı . Ut 8 • 1 l ı. Bu seferktlC'r 
"YlrC'f J • 

1 C'rı 111" hcnzC'm lyorlar-

Yazan; S~ F. 

dı. Daha gAriptiler. Dahn tuhaftı1ar. 
içlerinde sarhoşlar vardı. 

- Vuruyor mu ahbap? diye b::ı.ğı

rıyorlanlı. 

Cevap ''ennezsek kızıyorlardı. 

Sonra sessiz 1das1z deminki adamın 
Jrnlindo no seyrettiği meçhul. Nicfn 
bu saatte burada bulunduğunu bil
mlyenler de vardı. Dubadaki adam 
oltasını bir defa daha boş çel\tikton 
sonra yukarıya doğru baktı. 

- Körolasıca. 

Yine doldular yukarıya dedi. Bak. 
- Ne ziyanı var babalık, dedim. 

Sen keyfine bak! 
- Olur mu cvlAdım: bir gören 

olur mütekait mlrllYa Rıza beyefen
di balık tutuyor. derler. İlegüne re
zil olurum. 
Sandalın içinde homen toplan

dtm. Kendime bir çekidU:r.en verdim. 
Şaşırdım kaldım. 

Paşa. oltayı tekrar suya atmıştı. 
Oltasmt çekip sandala. al dım; '\'C 

kendi elimle itina ile bir yem tak
bm. Suya bıraktım. Biraz sonra iri
ce bir sarı kanav başının avuçları 

arasında idi. Bir cocuk gibi sevini
yordu. Aslıncln krrmıtı ytizU geril
miş parlıyordu. 

- Hay Allah razı olsun cvl!t, de
di bir yem daha taksnna .. 

Bir yem dnhn. taktml. o devam 
etti: 

- Oğul! Niçin balık tutmaya me
raklıyımdır bilir misin? Yüzbaşı 

idim. Arslan gibi bir yUzbaşı. Harp. 
lerden bir ara buJup bizim dadının 

köyüne misafir gitmiştim. Durası 

yeşlllfk, sulak bir dnğ eteğinde bir 
cerkes köyü fdL Köyün ortasından 

küçük bir su gcç>:rordu. Bu suyun 
kenarında bil' yc;-şil mcydnnJık var
dı. Uc dört mC'şe ağacına Çerkes kız 
lnrı salıııcnk kurmuşlar <lel i kanlı
larln kıılnk nıruyorlardı. 

Biraz ileride bir de deii;irmen 
\'ardı. Bir satıah nrlcen IT"lmiştfm. 
Kıvrak. bembeyaz bir Çerkf's kızi1e 
ben de kulak vurdum. Sonra dereye 
ınaık. Kırmızı kilelik dere halık1 arı 

tuttuktu. Hey gidi gUnlcr hey! A
vuçlarına. bnlığr koydum mu Çerkes 
kızı ne tatlı gülerdi.. 

Bu sırada yine bir snrı kanat yak 
!aşmıştı. Baktım Çerkes kızının koy. 
nuna attığı kırmızı balıklar sanki 
:ıvuclnrrndn 1miş ı;ibl paşa fıkır fı
kır gtllilyordu. 

Biraz sonra idris sat.tığı balıklar
la dlinclU. Dııbndaki ndnma hain ha. 
lıı. garip gaıip haktı. Paşa bir crga. 
ra daha yakt1, Sonrn oltasını itina ile 

cohine yerleştirdi. Dalıklar1nr cebin 
den çıkardığı bir gazeli' kağıdına 

Rardı. 

- A ilaha ısmnrladık evıat, dedi. 
- GUle gUle paşa hazretleri, de-

dim. 
idris nptal nptal yüzüme baktı. 

Fnlrnt ben ı:ır>Simi çıknrmndını. Gi
den adnmın rsl\i ıınşa!ardaıı Hıza 

bC'y olduğumı söylC'mediııı. 
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Otuz yı a baş başa 
.,......__.____..~ _____ ........ __ ...... ___ ._. __________________ .... _____ ,_~----~-----

Ram on ovarro 
Yıldızın evinde yüz kişilik hakiki bir tiyatro var. 

Kendi eseı· lerini b _. rada oynuyor 

B ANA Holivudda en çok arka
daşlık eden sinema yıldızı Ra -

nıon ~ovarro olmuştur. Otuz yaşını 
ancak geçkin olan Ramon çok terbi _ 
yeli, hnraretli ve gayet yakışıklı bir 
genç olarak tanıdım. Bu yıldızla da 
tanışmam önce stüdyo dahilinde oldu. 

' ~onra stiidyo haricinde samimiyeti i
ıerlettik. 

:M. G . .M. stUdyosunun matbuat mü
dürü ile stüdyonun "Çin mahallesini,, 
geziyordum. Bu mahalledeki evler, 
dükkanlar ve sokaklar okadar hakiki 
ve muntazam yapılmıştır ki, binaların 
dronsız ve arkaları boş olduklarını 
görmeseydim kendimi hakiki bir Çin 
§ehrinde zannedecektim. 

Birden bir düdük sesi işitildi. Bir i· 
ki yerden b~ka düdükler çalındı. 

~fatbuat müdürü kolumdan yakalıya. 
rn.k beni bir yapma evin kapısından i
çeri soktu ve kulağıma iyilerek: 

- " Susunuz! Film sekiliyor ... ,, de
di. 

Tahta kapmm aralığından merakla 
dışan bakıyordum. Birdenbire drşar -
daki meydanlar vo caddeler insanla 
doldu,. Yilzlerce Çinli göründü. A • 
rabalar çekiliyor.. satıcılar bağrışı -
yor ... insanlar kO!iU§uyor ... Bu kalaba
lığın arasında Jastikli bir film araba
sı yavaşça. gidip geliyor. Film araba
sında bulunan öperatörler manzara ile 
sesi şeride zapta çalışıyorlar ... 

Iki düdük sesi. Matbuat müdürü: 
- ' ' Şimdi kalkabıliriz. Sahne mu

vaffak olmuştur,, dedi. Kapıyı açarak 
merdivenlerden indik. ''Sokakta,, in -
dik. 

- Hello Bob, böyle hangi delikten 
çıkıyorsun,, diye Çin kryaf etii biri ar
kadaşıma takıldı. Ben "Çinin,, maki • 
yajını tetkik ederken matbuat müdürü 
de beni kendisine takdim etti: 

- Mr. Ramon Novarro ... "Bcn-Hur,, 
filmimizin ilahi kahramanı,. 

- Bay Turan Aziz. .. bir Türk ga
zeteci. .. ilk defa HoUvuda geliyorlar.,, 

Ramonun ateşıli gözleri gülerek ba
na baktı vo gayet nazik sesi: 

- Bir türk ile tanıştığımdan pek 
bahtiyarım... inşallah Holivudumuz 
hoşunuza gider ve aramıwa uzun bir 
zaman kalırsınız,, dedi. 

Sonra kendi kafasına göre kendisi. 
ni çalıştırmadıklarını söylerken mat -
buat mUdU.rilnUn bir göz işareti yıldızı 
hemen susturdu. Mevzu sansür edildi 
ve artist hocasının kar§ıeında hata 
yapmış bir mektep talebesi gibi he -
men başka bir şeyden bahsetmeğe 
başladı. 

Raınon ile muhtelif yerlerde ve fır
satlarda görilştüm. Birçok kere evine 
gidip yemeğe alakonuldum. Ramon 
perdede görüldüğü gibi "romantik., 
değildir. Fakat gayet hassas ruhlu bir 
artisttir. Hakiki sesi röprodüksi • 
yonlarından ~ok daha temiz .. İngiliz • 
ceyi tatlı bir yabancı aksanı ile görü
şUyor ... 

Bir gün Ramon bana içini döktü ve 
ince sesinle anlattı: 

- Aslen Meksikalıyım. Babam Dr. 
Mariano Samaıtlego Meksikanın asil -
lerinden idi. Meksikadaki isyandan 
sonra bütUn aile A~ıerikaya hicret et
mek mecburiyetinde kald:k. Malımızı 
mülkümUzü Mcksikada bıraktığımız i
çin burada sıkıntı çckmeğc başladık. 
Babam hastalanarak icrayi sanat e . 
demeyince ailemin \'aziyeti günden . 
giine fenalaş ıyordu.. 12 karde-ıin en 
büyüğü ben olduğum için aileye bak
mak vazifesi bana düştii. 

Meksikada iken her nedense jesüit 
papazı olmak istiyordum. Babamdan 
miisaadc alarak kendimi manastıra 

bile kapatmı~tım. Ailemle beraber A
merikaya gelince i!3 deği§!ti, <;ünkü i§e 
atılmak mecburiyetinde kaldım. Los 
Angeles'un sokaklarında f"ece \'e gün. 
düz kendime is arndım. Kah piya~10 
dersi veriyor, kiı.h bir kahn~de veya -
h•ıt \ aryctC'li bir rc&tornnda şarkı söy-

YAZAN : Turan Aziz Beler 

Ranıo>ı Novarro 

liyordum. Bir aralık da sinemalarda 
program sattım ve müı;ıtcrilere yer 
gösterdim.,, 

"Günün birinde sokakta yürürken 
arkamdan biri koştu ve kolumu yaka
ladı. Bir stüdyonun art.ist arayıcı di • 
rektörü olan bu adam beni stüdyosu -
na çağırdı ve figüran olarak rol ver
di. Şans insana sokakta gelirmiş, ben 
de iki filmde figüran olarak çalıştık -
tan sonra yavaş yavaş rejisörlerin gö. 
züne girerek yükseldim. Diyebilirim 
ki benim gibi çekirdekten Holivuttn 
artist az vardır. 

Benim ne iltimasım, ne de bir tav
siyem vardı. Büyücek bir bayana da 
nşkım yoktu ... 'figüranlıkla i~ başla
dım ve sinema yıldızım oldum. 

Fakat sinemada kalmak istemiyo -
rum ... yeg{lnc emelim, opera. yıldızı ol. 
mnktır. Bunun için A vrupada Ç,'.ahş:ı. -
cağım. Amerikada Opera yıldızlan i -
çin para yok ... opera yıldızı da olmak 
sinema yıldızı olmaktan kat kat üs • 

Key 
Güzel yaldız 

karar 
Kcy Fransis, evlenmeğc karar \•er

miştir. Alman tayyare mühendisi Ba
ron Erihe Banıekofla sonbaharda ni. 
kahları kıyılacaktır. Yıldız, gazeteci -
!ere, evlenince film hayatından çekil
mek istediğini söylcn~i§tir. Buna sc -
bep olarak da, şunu göstermiştir: 

- Nikahımız kıyıldıktan sonra film 
snhasındn faaliyete devam etmek, ko. 
camla birlikte yaş:ıyıııımızın icap et
tireceği sükfınu bozabilir. "Varner 
Bıoazzcrs .. şiı keti le mevcut mukavele
mizın müddeti, sonbaharda tckmille
necek ve ben, artık mukavc!eyi yeni. 
Jeı;ürmiyeceğim ! 

Kcy Jt'ransis, bu mukavele mucibin
cc ı;irketten 6200 dolar haftalık al -
maktadır. 

Holi\'1.ıd yıldızı, kocasilc bidikte u
zunca sürecek bir dilnya seyahatine 
çıkacaktır. Bu ~C) ahatinde şark mcm. 
leketlcrini görmek arzusundadır; bu 
nrada Isı anbuldnn geçmek niyetini 
beslemektedir. 
Dönüşte gene Holivııdda yanyacak

tır; e.c;ascn kocasmın orada tayyare 
mühendisi sıfatilc hava nakil vasıta
ları in~asında mühim bir mevkii var -
dır. 

Sessis fılm zamanında da Amerika. 
da popUler olan Kcy Fransis, filmle· 
rinde ekseriyetle ''kalbi olan monden 
kr.dm,, tipini canlandırır: yani "has -
sasiyet gösteren salon kadını,. tipini .. 
Elcgan tuvaletlerle büyük sosyete 
filmlerinin dişi kahrnmanı olarak çok 
d<.'fa görülmüşttir. Tamnmile 'Vamp,, 

bir filmiııde ... 

tündür .. İnsan hayatınca yıldız kalır .. 
"Öteki yıldızlar gibi tantanatlı ha. 

yat yaşamıyorum .. kazandığım biıtun 
parayı yüzünü bile görmediğim aileme 
veririm. Sayemde 9 kardeşim tahsili
ne devam ediyorlar ... Dünyada kar -
delilerine ve anasına babasına bakmak 
kadar zevkli bir şey olabilir mi? Duy
duğum duygu mük8.fatımdır.,. 

Bu görüffllleden bir kaç haf ta son • 
ra bir mektep alayında Ramona teım
düf ettim. Holivudun arkasında bulu
nan dağın en yüksek tepesinde otur -
duğu villasına da \•et etti, ve: 

- "Yarın akşam yemeğe geliniz. 
Kapımın zilini iki defa uzun ve bir de. 
fa kısa çalınız ... ,, diye kapının açıla -
bilmesi için parolayı verdi. 

Ertesi günü akşamı otomobilime 
athyarak döne döne dağı tırmanma -
ğa. başladım. Bir çok yıldızların cvfo -
rinin önünden geçiyordum ... Yüksel • 

(Sonu: 10 uncıı sayı/ada) 

• 
ransız 
evlenmeğe 

• 
vermış 

denilen kadın tipi değil. bununla be -
raber d:ıima crkekleıin perestiş ettik. 
!eri, kalbindeki esrarı keşfctmeğe uğ
raştıkları bir kadın tipidir; sonrn da 
bu kadın, mevzuda daha ziyade ken • 
disile evleneceğini en az hatıra geti -
ren erkekle evlenir. Bazan da c:>linde 
rovelver tutar: fakat. o zamnn tipin. 
de sayılmaz. Amerikalılar, onunla. 
hayli alakadar olurlar. Kadınlar, giy
diği tuvaletleri örnek edinmek tema

yülündedirler. Holivudda Yerdiğı mu
kellef suvareler, bu film şehrinc!e san
sasyonel sosyete hadiseleri olmak ü -
zere alftkayla. karşılanır. 
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SAF HAYAT 

Evet, György'Un iui vardı, çalıea • 
caktı. Bu, lıerJCesın kabul edeceğı bir 
mazereı;ti. ~"unkü lıseden başka, kon
servatuvara da guilyurdu. Soura, bir 
konsere hazar.aruyorou, bir kaç güne 
kadar, kendi bestelediği bir parç.-yı 
h.:.rkesin önünde çalacaktı. 

Paula da çaheıyor ama, ona çalış · 
ma oyun gibi gelıyor. Derslerini ko -
layca öğreniyor, bUtiln emıfta da he. 1 

men hemen herkesten fazla o bıliyor, 
hattl sınıfın birlnclai bile olablllr. 
ö~retmen Tolnay onu -;ok eever. A • 
lablleceği halde her dersten on alamı
yor diye biraz darılıyor ama, belki de 
pek !azla çalııkan bir ç-0euk olmadığı 
için aev.iyordur a:ıu. Ona arkadaş gi . 
bl muamele eder hep: tent>lfUalerde, 
anki akranmıı gibi, korudorda onun· 
la konUfW'. Paula bir feY eorar, so
rulana cevap verir: ~tmen onun 
.ıordufunu 1zaJı eder. anlatır. Evvelce 
hiç anlıyamadıfl te)'lerl de Paula bu 
auretle iyice ~· 

Bazan dente de 6yled!rler. 
- HegedUs Paula, der öğretmen, 

kalk anlat bize bakalım okuduğun gu 
'Tom amcanın klilbcsf,. nJ. 

Paula da kalkar, başlar anlatmağa. 
Başlangtçta, okuduğu o hikayeden ak
lında kalanları anlatmak için kulla • 
nacağı kelimeleri bulmakta o kadar 
aorluk çeker ki 1 Ama sonra hfk!ye • 
Binin verdiği heyecana bırakır kendi
nL Rlara o hiMyeyl bir vakit)er an • 
Iatmıştı ona; ıtmdl onun 8eSJ kulak. 
lannda çınlar gibi olur. Sınıftaki yet· 
mlş kişinin kendıslni dinlediğini unu
tur, sanki yalnız öğretmen Tolnay 
dinHyormuş sanar. Anl11tır, anlatır; 
blraksalar saatlerce anlatacaktır. 
Okuduğu bir §eyi Uç, dört defa An· 

Jattı m.ı1 Qnu anlatmağa artık öyle a. 
!ışır ki llkırdılar kendfliğinden gelir. 
Onun anlattıklarını evvelce okumuş 

olan arkadaşları kendisini dinlerken 
ilk okuduklarr zamanki gibi heyecan 
duyarlar; okumannş olanlar da bu 
,Uzel şeyleri cankulağiyle dinlerler. 
Öğretmen yavaş yavq sıraların ara-
1mda dolaşır, temlzpak giyimli çocuk
lar oyuncaklarını dUşllnmezler, lşç! 

çocuktan açlıklarını unuturlar. Çocu • 
fun anlatışındaki heyecanı a on, onbir 
yaşlanndald çocuklarm ruhuna işler 
ve hepsi öğrenirler, biç olmazsa hisse. 
derler ki, iyi lakırdı söylemenin ha>•at 
kadar kıymeti vardı, hattl bazan da
ha fazla. 

sesle: 
- Gel bakalım yavrtıJl1, dedi, ağa. 

beyin mektebimizin yüzünü kara çı • 
kannadı, ümit ederim ki sen de bu hep 
on dolu numara kAğıdmm yllzUnU ka
ra çıkarmusın. 

Sonra, baalt blr eey ııoruyormuş gi
bi: 

- Sen de piyano çalıyor musun, 
bakayım! dedi. 

Paula, ııkıla aılula: 
- Hayır, dedi. 
Mtldl1r: 
- Naaıl hayır! cliye hayret ettL 
Paula bu hayretin sebebini pek an. 

lıyamamıştı. MUdUr çocuğun bir tahaf 
olduğunu görmU3tU, gUIUmsJyerek 1 • 
lAve etti: 

- Ben de sanıyordmn ki BegedU. 
lerln kUçUk oflu da sanata heveslidir. 
Mesel! resim yapar, pir okur, yahut. .. 
şatranc; oynar, 

Babası hemen atıldı: 
- Okumayı çok sever, dedi, musl

kJyt heyecanla dinler. O da yaradılıt. 
tan sanat heveslisidir ama, bilhassa 
okumağa hevesL .. 

Müdür, baısını önüne doğru sallıya
rak: 

- Güzel ... dedi. Qui ami.cus 68t lit
terarum, amicu.! eat atquo tJeritoti! 
demiş şair. Göreceğiz, bakalım! 

Artık ortaokul talebesi olan Hege. 
dUs Paula, babtsile beraber, A:ndrassy 
caddesinden, koltuklarını kabarta ka. 
barta gidiyor. Klara anne onlan ara
bada beklemektedir. Paula ona: 

- Biliyor musun, Klara anne, dl • 
yor, mUdür bana latince bazı şeyler 

söyledi. Amicua dedi, anla<lmı: "arka
daş,, demek; veritati.t de ... 
Babası gU\dU: 
- 'VmitaUs ide ":ıttldkat,. demek. 

Bakalım mUdilrlln 'dediği doğru çıka.. 
cak mı. 

Ertesi hafta György iki imtihan 
konserini verdi. Salı gUnU öğleden 

eonra Cramer'in güzel bir ••etude,. ini 
bUyUk bir muvaffakiyetle çaldı. Sa • 
lon adam almıyordu. Babası da orda 

r
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Haftalık Radyo progr~~ı 
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• - NISIN - 938 - PAZARTESi 
öGLE NEŞRiYATI - Saat: 12,30 PIAkla 

Ttlrk muslklsL 12,50 Handis. 13,05 PIAk
la Türk mu ikisi. y3,30 Muhtelif plAk neş. 
riyalı. l4 Son. 

AKSAM NEŞRiYATI - Saat: 18,30 PIAk· 
la dans musikisi. rn;ıı; Çocuklara masal: 
Bayan Nine. 19,55 Borsa haberleri. 20 Rı
fat ve arkadaşlaM tarafından Türk musi
kisi ve halk ~rkıları. 20,45 Hnvo raporu. 
20,48 Ömer füza tarafından arapca söylev. 
21 Fasıl saz heyeti: lbnıhim ve arkadaşla
rı tarafından, (Saat ayan). 21,45 Radyo 
ronlk tem5il: St0d)'O orkestrası refakatlle 
(Thals). 22,15 Ajans haberleri. 22,30 Pl4k
la sololar, opera ve operet parcalan. 22,50 
Son haberler ve ertesi süniln programı. 

23 Son. 
5 - .,..,/SAN - 938 - SALl 

öCLE NEŞRiYATI - Saat: 12,30 Plftkla 
Tiirk musikisi. 12,50 Havadis. 13,02 Pltık
la TOrk musikisi. 13,30 Muhtelif plAk neş. 
riyalı. 14 Son, 
AKŞAM N'EŞRlYA'l'I - Soat: 18,30 PIAk

la dans mu"iklsl. 18,45 Eminönü flolkevl 
neşriyat kolu namına Nusret Sern. 10 Plftk
la dans musikisi. 19.15 Konferans: Emln
önfi Holkevf sosyal )"ardım şubesi namına, 
Doçent Sabahattin Rahmi EyüpoğJu (Halk 
bilmeceleri). 19,55 Borsa haberleri. 20 Ve
dia Rıza ve orkada~ları tarafından Türk 
musikisi Ye halk şarkıları. 20,45 Hava ra
poru. 20,48 Ömer Rıza tarafından araı>
ca sb)•lev. 21 Tahsin Karakuş ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şer. 
kılan. (Saat ayarı). 21,45 Orkestra: ı -
Mayyar: Le Dra1ton de Ylllar. 2 - Gregh: 
Nüvi alJcrl) en. 3 - Leh ar: J..a fom ideal 

idi. Dnha başka tanıdıklar da vardı, 

- Klara anne gelmemişti, çUnkU her 
türlil yorgunluktan kaçınıyordu, -
Paula da orda idi. 

György çıktı sahneye; hiç ba§mı 
kaldırmadan, önUne baka bakn. plya -
noya gitti oturdu. Biraz aert hareket 
ediyordu, piyano çalmağa bqlar baş
lamaz, hareketlerinde o sertlik kalma. 
dı. Paula, kalabalık ve ııık içinde bir 
salonda olduğunu unutmuı gibi idi, ' 
gözleri yalnız piyanonun başındaki 

György'U görUyordu ve kendisini ken
di evlerindeki odada. sanıyordu. Györ
gy çalmumı bitirip ealon alkışlarla 
çınlayınca kendine geldi, nerde oldu • 
fmıu anlattı. • 

György 6ne ~oğni bir admı geldi ve 
yine sert bir harekette iğildi se!Am 
verdi ve çıkü. Bir kere cfaha çağırdı. 
!ar geldi ama, bu eef er yalnız kapıdan 
şöyle bir görUndil. 

Eve geldikleri zaman: 
- Çok fena çaldım! Berbad çaldım! 

diyordu. 
( l>euamı var) 

vals. 4 - Hanı may: SereoaL 22,li Ajanı ~ - NiSAN - 938 - CUMARTESi 
haberleri. 22,30 Plakla 10lolar, opera ve öCLE NEŞRiYATI - Saat: 12,30 Pllkla 
operet pnrcalan. 22,50 Son haberler ve er- Türk musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 pJAkııt 
lesi gilnfin proıramı. 23 Son. la TGrlt muılklıl. H Son. 

6 - NiSAN - 138 - CAR$AJIBA , 
OCI.E NEŞRIYATJ _Saat: 12,30 Plüla AKŞAM NEŞRİYAT! - Saat: 18,30 ıtoo-

Türk musikisi. 12,M Hnadls. 13,0S Plllda ferana: (Eminönü Halkevl namına Kern.ı 
Türk muslklaL 13,30 Muhtelif ilk n Altan (Mimar Sinan). 18,50 Emlnönil Hal-
rlyatı. u Son. P et- keYI gl}sterit kolu tarafından bir tem.U. 

AKSAM NEŞRiYATI _Saat: 17 lnkıllp 19,U Konferans: nOlnrslle namına: Do
tarlht dersi: Üniversiteden naklen: Yusuf cenl Galip Gültekin (Hayatı ucuzlatmak I• 
Hikmet Bllyur. 18,30 Fatih Halken söste- cin ne gibi tedblrle.r almalıdır). 19,SS Bor• 
rlt kolu tarafından bir temslL lD,t!'ı pJAk. sa haberleri. 20 Necmettin Rııa ve arka• 
la dans musikisi. l9,55 Borsa haberleri. daşları tarafından Tilrk musikisi ve halk 
20 Nezihe ve arkadaşlan ~rafından TQrk şarkıları. 20,45 Hava raı>0nı. 20,48 ömet 

Rıza tarafından arapac sôyleY. 21 eeıma 
musikisi ve halk şarkılan. 20,4!'1 Hava ra- k d 1 f d Tü k lklıl 
poru. 20,48 Omer Rııa tarafından arapca ve ar a aş ar. tara ın an r mus 
sö ·leY. 21 Nuri Halil Ye arkada lan ta- Ye halk tarkılan. (Saat ayarı). 21,45 Or• 

~ ş kestra: t - Çaykonld: La bel 6 bu va dor-
rafındon klasik Türk musikisi. (Saat a)•a. 2 '"'"b t Liht ta 3 -

2 O k O h 1 O l man. - ~u ı aya: er na. 
n). l,45 r estra: ı - sc et: lfmp • M be D d b ~ M r d' n 2 ı T k 3 p 1 eyer r: anı e zon r. • - an re • 
~=r~:=~~: rSan ~e P.::ıc~=y~a:.s :· _ Grle:: Babl parat. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 
Dans arap. 22,15 Ajanı haberleri. 22,M PIAkla sololar, opera •e o

1
peret ,ı>arcaıarı. 

PlAkla sololar, opera ve operet partalan.. 22,50 Son haberler Ye ertes gllnOn Prc>lf8"' 
22,50 Son haberler Ye ertesi ,Onlln pros- _m_ı._2_3_So_n. __________ _ 

ramı. 23 Son. 
7 - NiSAN - 938 - PBRŞBllBB 

OGLE NEŞRlYATI - Saat: 12,30 Ptlkta 
TOrk musikisi. 12~0 Hnadis. 13,05 Pllkla 
Tnrk muslltlll. 13,M Muhtelli plü neırl· 
yatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRIYA11- Saat: 17 fnkıllp 

tarihi deni: Onlnrsiteden naklen: Yusuf 
Hikmet Bayur. 18,30 Çocuk tiyatrosu (Til
kinin marifetleri). 19,15 Spor musahabe
leri: Eşrer Şefik. 19,55 Borsa haberleri. 
20 Sodl Hoşses Ye arkadaştan tanıfından 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları. 20,45 lla
\"tl raporu. 20,48 Ömer Rıza tarafından a
rarıı:n ,.jylev. 21 Radife ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ,.e halk şarkıla
rı. (Saat ayarı). 21,45 Orkestra: 1 - Ni
kolai: Dl Lüıtiı:ıen ''ııyber. 2 - Kremiyö: 
Kıın lomur röfiöri. 3 - Pudnl: Manoles
ko. 4 - Gllnka: J..ıı donte. 22,15 AJans hn
berlert. 22,30 Pli'ıkla sololar, opera n o
peret parralan. 22,SO Son haberler ve er
tesi günnn programı. 23 Son. 

8 - NiSAN - 938 - CUMA 
OCLE NEŞRiYATI - Snat: 12,30 PIAkla 

Türk musikisi. 12,50 Hn\·adls. 13,05 Plılk
la Tfirk mmılkisi. 13,30 Muhtelif plAk neş- ı 
riyalı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - Saat: 17 lnkılAp 

tarihi dersi: Üniversiteden naklen: Yusuf 
Hikmet Doyur. 18,30 Ileyoftlu Halkevi gôs
terll kolu t:ırafından bir temsil. 19,15 Kon
ferans: Ali KAml TkyQz (Çocuk terbiyesi.) 
19,55 nirsa haberleri. 20 Muzaffer tıkar 
ve arkarlnşlıırı tarafından Türk musiki~! 
vo halk şarkıları. 20,45 Hn,·a raporu. 20,48 
Ömer Rı7 .. '\ tarafından arnpı;a söylev. 21 
Nihal \•c nrknda,ıarı tarafından Türle mu
sikisi ve hnlk şarkılan. (Saat ayan). 21,45 
Orkestra: ı - Mf'ndebon: ROy Blas. 2 -
Lehnr: Evn. 3 - Ramo: MISnie. 4 - Dall
hcs: Vals tfô la pupe. 22,15 AJııns haherle
rl. 22.30 PIOkln sololar, opera \"e operet 
pnrcalnrı. 22,50 Son h!!bcrler ve ertesi gü. 
nün progr:ımı. 23 Son. 

TEK TİYATROSU 
Senenin ıon tunıllltri 
Bu akşam (Kadıköy -
SOreyyada) tık defa 
olarak bbyllk Todvil 

KONTAK YAPTI 
Salı (Bakırköy). 

Carşamba (Üskildar>' 
da: K01'1AK YAPT1 

1 
TUHAN T1~ ATROSlJ 
Bu ıık~m: San'atktır 
Naşlt ve. arkad:ıştıirı 
Hakkı Ruşen, EYüP 
Sabri birlikle Matma• 
.zel Mıcc • Pencer var
yetesf nın iştirnkile

Halk gecesi: Loeatnr 
100, her yer 20, para• 
dJ 10. (ADA HILESl>, 

Vodvil ~ perde 

HALK OPERETi 
Pazartesi e1'şamı 9 da 
Bakırköy Çankaya si• 
nemasında ESKİ TAS 
Operet Bale-Orkestra 
6 Nİsan tarşamba ak• 

• şamı 9 da Fransız tJ .. 
yatrosunda san'atklr 
Naşit, Halk Opereti 
,MuallA kons~rl. Gar-

denbar artistleri 
Orkestra 

llnli~ 
BUGON ltAtKACAK VAPURLAR 

Saat Vtıparun adı Glltl61 uol 
20 Mersin Bandınna 

18.15 
15.40 
6 
9.30 

GET.ECEK VAPURLAR 
UAur 
Kocaeli 
Seyyar 
İnönü 

Jımft 
Mudanya 
Knrabfsa 

l\lersio 

kendfno lı1eso ayırmnt fetoyen arııını 
ortnya bir teklif atıyor: 

İmtihanlardan sonra Paula'ya öf • 
retmen Tolnay, mUkMat olarak. kır • 
mm kumat kaptı bir kitap verdi: Jo. 
bi'nin "Harp aahnelerl... Öğretmen 
bildi yetift\rdlfl bUtlln bu çocuklar • 
dan bUtnn n.-ı ile ayrılıyordu. Fa
kat Paula'dan aynldıp için müteee • 
md1. 

Gazetecilere inanmak meselesi 
- Şu paraları hep birlikte J1yellJDı 

diyor. 

- Muvafık, tabut! 
Bedava hisse dllşltlintı 'karnını o

valıyarak derin bir mldevt haz için• 
de kafileye katılıyor. Hep birlikte 
7emeklerln en yağlı, en tepeleme ve 

Mektebin tatil olarafı gUn, kapan • 
ma töreninden eonra: 

- Bak bana, yavrum, dedi. Ben se· 
n1n ilerde iyi bir adam olacağına e • 
minlın. mesut olmanı da temenni e • 
derim. Sen ve aenin yaşındakiler bU . 
Jllk adam yqına gelinceye kadar &e

neler geçecek, bu müddet zarfında aen 
ft senin gibiler her halde mesut ola
oaklmızdır. Bunları söylemek istedim 
•na (dedi ve c;ocufun elini eıktı). 
Bacli git ıimdl evine ve !tabana söyle: 
numara klğıdmdaki bUtlln bu onları 
pek bak ettin de aldm sanmaam. öy
le y&ı ne yalan ıöyllyeyim, biraz da. 
ha çalışl~an ve dikkatli olman lAzrmdı 
ama: neyse, ben icnden memnunum. .. 
Se'A.m söyle benden annene. babafıa. 
Öğretmen bunları söyledi ve öğret· 

menler odasına gitmek için merdiven
den c;ıktı. • 

Birkaç gUn sonra, Paula, heyecan 
~nde, babaslle beraber, elin~e numa
ra k~ğıdı - hani o tamall'"jle hak ka. 
anmış olmadığı numara klğtdı -. 
artaokula ~eldi. mUdllrUn yanına cık
tııar. MOdUr, uzun boylu. biraz şiş 
mancll, başı kabak bir adamdı Mavi 
mavi .g6zlerlyle, glSzlUğUnOn Uzerln • ı 
den dolnı çocuğa bakarak, mUJflk blr 

NJHA YET inımflı biri çıkmış dUn
yada. 

Gazetecilere karşı hususi muhab
bet besleyen bir lnsR.flı demek iste
yorum. 

Bizim Turan Azlz'ln rakibi sayı

labilecek btr gazeteci arkada.ş, Ho
llvuttan hnrıi harıl yönderdlğt mek
tuplar arasında, Dik Po':el fslmll bir 
erkek sinema artistin Con Blondel 
adındaki kadın sinema artisti fle, 
gazetecilerin sözU üzerine evlendik· 
lerlnl bildiriyor. 

Bu artistler demişler ki: "Bizi, 
gazetecl1er blrlblrlmtze muvafık 

gördillcr, e\'lendlk". 

Çocuktaki Fikir 
BİR GUN on bir yaşında kadar 

bir lnz çocuğunun da bulunduğu bir 
mecliste görUşUyorduk. KUçilk kız 

cor.uğu. merakla benim mesleğimi 

sormuştu . 

Yavruya enteresan bir şey söyle
miş olaca~ıma inanarak: 

- Gazeteciyim, dedim. 
- Siz gazeteciler ne yapıyorsu-

nuz? 
- Yazılar haberler basıyoruz St

?.ln ~lbller tein sayfalar tertip edlyo
rm~. Hnrkesln hllı!lslnl art:rmak için 
neşriyat )"apıyoruz. 

KUçUk, hunları dinledikten sonra 
ellerini arkasına kovup dudaklarını 

sivrilterek e~lencelf bir çalımla: 
- Birçok ta yalan uyduruyorsu

nuz delil mi? dedi. 

En Muvaffak Filmleridir 
BUYURUN bakalım şimdi.. Ortada 
böyle bazı yanlrş intibalar dolaşmak 
tayken, gazetecilerin sözlerine ha· 
klkaten inanarak ve ona kıymet ve· 
rerek hayathtnnı kurmuş olan iki 
sinema artistini tnziz etmemek ka· 
bil mi? 

Bence, o sinema artlstlerl, bu ha
rekotlerlle, hayatlarının en muvaf-· 
fak fllmlnl <:evirmlşlerdlr. 

Kesik Kulak Cinayeti 
GAZETECILERIN yazdıklarının 

bazılarının aslı çıkmamışsa. bundan 
gene mcsul olan hA.dlselerdlr. 

Baksanıza Kesik Jrulal· vakasına: 
Blr cinayet eserini pek andıran l

ki kesik kulağı Alemdar caddesinde 
bir kutu içinde bulur bulmaz, yazdık 
efendim, gazetelere .•• 

Dlkkatt celbetttk. 
Halbuki. bunlar, el ~akrunnı seven 

btr tıb talebeatntn yaptığı milzipllk· 
mlş! Teşrih ameliyesi yapmakta ol
duğu htr bedava ölünlln kafasından 
almtş. .• 

Bunu tahmin edemediniz mi diye
ceksiniz? 

Biz, gazeteci olduğumuzu söylllyo-:, 

ruz ama, dostum. peygamberlik id
diasında değtltz. 

Hazin Bir Akıbet 
ŞAKA BERTAF, Alemdar cadde

sinde bulunan kulakların haline çok 
acmdım doğrusu. 

O kulaklar, kimbllfr kime alttl! 
Klmblllr hangi zari{ erkeğin ku

laklarıydı. Ve belki sahibi hayattay
ken, ne kndar okşanmış, zevkle ova
lanmıştı da .... 

GUnUn birinde Alemdar caddesin
de bir pasta kutusunun fc;tnde balık 
yemi, kedi yiyeceği gibi hllrmetslz
ce atılacaklan, aceba, sahibinin al
nında yazılı mı imiş!? .• 

Gülme Komıuna 
NtSAN 1 alda.tmalarrnın en ibret 

alınacaklarından biri de, şu anlata
cağım vakadır sanırım: 

Bir kişi, muhtelif adamlardan Nl· 
san ı yoluyla birkaç lira alarak kn
çUk bir yekfın toplayor. Paraya pek 
harla olan bir diğer kişi de, onun bu 
muvaffakıyetlne ağzı sulanarak. 
toplanan o yekfından kendisine de 
bir hisse c:ıkarmağı dUştınUyor. 

Bu sırada. paraları alman adam
lar. sızlnnmnkta. iadesini fatemek
tedlr1er. 

Hülyalı Dakikalar 
PARA YA haris olup bu gQrtıltUde 

blnnetJce en pahalı olduğu bir l~ 
kantaya gidiyorlar. 

Yemekler yeniyor. Herkesin için· 
de en çok, bedava hisse d.llşkllnllntııı 

mesut olduğu, ytızUnden okunuyor: 
işlttlfyor Adeta... Neşesi, bir seıll 
film gibi şapır tapır konutu1orıı 

Netice 
FAKAT, bu h!dlsenln sonu hl~ 1-

mlt etmediğiniz bir şektlde bitince, 

bedavacının dllştllğil hayret ve ıstı• 
rab ne kadarı bllyUk ve derin 01411 
bilseniz ... 

Sektz kişi yemeklerini yedlkteD 
sonra, bUtUn hesabı, bedava htBB• 
dUşkllnll olan açıkgöz teklif sahibin• 
oırakıp gitmlştller. 

Nasml! 

DUnyada sen mı sanıyorsun yatııı• 
kendini kurnaı! 

Bu da bir nlaan lşte1 

• • • • • • • • • • 
DANA KALIRSA, ''Bir Nisan al• 

datmaları" nın, bcşert bir işkence 
halini alacaklarına, sabıta mlldabaıe 
edebtlmelldl~oı 

H. Jf. 
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·~•.r.z ttlcll müdaf .. r un lcmnrar lılann hücumunu lcennele çahılJ'OI' 

Dünkü Milli küm.e müsabakatarında 

Galatasaray Mühafızgü-
b· _ cünü 3-1 yendi 

t.l· •• u.:ı 1'alı:sim stadında milll küme Galip takımda batta Salim olmak biraz da izzet muvaffae oldular. 
<:ci':ı~rırı~ devam edildi. Muhafu:ıücü il%cre Muıtafa, Muu., S~it, Hapm; Hal(em Baırinin dünkü idareıi çok 
llta'-1: '1antı maçlarının 2 incisini Ga- mağlup taktmda da: Fuad, Cihat, Rın. fena idi. H. B. 
l'rılğıu;}'b yaptı ve neticede 3-1 on Oldu. I 

ll\irı i~ ' •.at <\ de bakmı Basri Bütü
Qr 111 \ Caınde baıJadıiı: uman takım
dı. ldrolannı muhlıfaza ediyorlar-

~~ T ASARA Y: ~' A ~ 
fa, ...:.: .. Sa~, Suavi • Halil, ~uata
lftfİlll. D SuJeyman. Mehmet, .Bülent, 

Bisiklet yarışları 
Ankara ve lstanbuldaki müsa
bakalar çok heyecanh oldu 
Ankara 3 ( A.A.) - tlkbahar biaik- metrelik maıefede yapılmqtır. ~liA~·uco .· ı \ .t 

.. _.l •u. let yan§lMının dördüncüsü bu sabah 
~tu • S.,.. Hüsnü • Lütfü, Cihat, saat 10 da kalabalık bir meraklı küt-

Uç kilometreıi Arızalı olan bu mü
sabakaya dokuz sporcu fttirak etmit 
ve bi[jııciliği Süleymaniyeden Hara
lamhW 43 dakikada 35 saniye alımJtır. 
lldnci Galatasaraylı Mu:bıfn, üçilndl 
Feneryılmazdan Torkumdur. 

Ş"'-. : Atıf, lbnhim, Rıza, izzet, 
o . 

lesi ön.ünde yapılmııtır. 
40 kilometre üzerinde yapılan ve 

azami 60 dakikada yapıldığı talddirdc 
birinciye ajanlıkça bir de kupa vaad· 
edilınitı olan bu kotuya milli takımdan 
Orhan ve Eyüp Yılmaz ile yeni yetit
mekte olan gençlerden 18 kiti iftirak 
eylemiıtlr. 

Telmık netice -ıudur: 

Gayri federeler şamplyoolup 
maçında 

Şişli - Pera 

Ga1atasarayft penalbdan ablan gol lböyle olmuıtu 

lzmlrde • 

Uçok Alsancak Qtaçı 
Siyah beyazhlar1n 7 - 3 galibiyetlle bitti 

tzmır, 3 (AA) - Milli küme maç
larına bugUn de devam edilmiş ve Üç
ok - Alsanca.k karşılaşması, Üçok~ 
lehine olarak 3 • 7 gibi büyUk bır 

farkla neticelenmiştir· 
Hakem Feridin daveti üzerine sa -

baya çıkan takımlar k&r§ılklı sıra -
landıklan vakit en kuvvetli kadrola
rını muhafaza ettikleri görillUyordu. 

Oyuna bqlıyan Alsancaklılar bir 
an Uçok kalesine sarktılar. Fakat bu 
akm müdafaanın uzun bir VUru§U ile 
derhal iade olundu. 

Seri ve mütevazin bir şekilde devam 
eden oyunun 7 inci dakikasında Said 
sıkı bir vuruşla takımına ilk sayıyı 
kazandırdı. Alsancağm' canla başla 

tekrar oyuna başlaması yeni olduğu 
golUn kuvvei maneviye üzerine hiçbir 
tesir yapmadığını gösteriyordu. Fa • 
kat gUnUn eanstı oyuncusu Sait 14 Un
cU dakikada Üçokun ikinci sayısını da 
kaydetti. 

Buna Alsancak 23 Uncü dakikada 
Sabrinin attığı golle mukabele edebil
di. 

Yapılan bu goller iki tarafı da son 

maçın heyecannu bir kat daha arttır
mış bulunuyordu. 

28 inci dakikada yine Oçokun sağ: 
dan inkişaf eden bir hücumu gol ile 
neticelendi. Mustafa ayağına geçirdiği 
topu sıkı bir vuruıtla Alsancak kale -
sine gönderdi. Fakat bunu Ali kes -
mek için müdahale ettise de yanlış bir 
vuruşla topu kendi kendine Uçok he
sabına UçilncU defa ağlara taktı. 
Yapılan bu gol Alsancaklıları hak

lı bir asabiyete sevketmi§ bulunuyor
du. Ve bunun tesiriledir ki oyuncular 
sinirli oynıyarak bir tUrlU yer tuta -
mıyorlardı. 

Diğer taraftan Uçoklular ise Alsan
cağın bu şaşkınlığını f ınat bilerek 
derhal tazyike başladılar. Ve Sait yap. 
tığı gahsi bir inişle takımının dördün
cü golünü de yapmaya muvaffak oldu. 

Alsancak 43 Uncu dakikada Sabri -
nin ayağiyle ikinci bir sayı daha yap
maya muvaffak oldu. 

Devre de bu suretle 4 . 2 Üçok lehi
ne neticelendi. 

Nec:: Galatasaray takımı kaptanı 
bir ~babasının ölmmi dolayıaile 
l'tn bir •UkQtten. ıonra Galatasan.
ilti lkınile bafkndı. 1llt dakikalar 
8u11~ birbirini ldenemesile geçti. 
ti14ra 11 •onra oyun y&Vlf yavq Gala
it ~ebhıe bir cereyaıı takip etme
~ • Galataa&raJblar oyun üze
~ niıbi bir b•ldmfyet teellilaüne 
1lllltea fak oldulana da ellerine ıeçen 
~1:t ıoı fınatlanm bsmnaJan 

1 - Nuri ıtuı (Ankaragilcü) 1 sa
<ıt 3 daklka 35 saniye~ 

2 - Erdoğan (AnkaragücU) t'ker
lek farkiıe: 

Çok çetin bir maçtan _cıe_reoe __ h_are_k_e_te_ge_t_irm_iş_v_e _binn_e_tioe_ 

İkinci devre başladığı zaman Alsan
caklılarm çok gayretli oyna:dıklirr

görillUyordu. Fakat Alsancak 10 da
kika kadar süren bu hlkim oyunlan
na. rağmen bir tilrlU gol çıkaramadı • 

17 ine· delifmemeline sebep oldu. 
~ liuı' dakiırada •idan ortalanan 
ltırı11, ~ sıkı ~ 1Utlo Muhafız ağ-

!lu \ • , ! 

.. ı.. 1.01den IODra ownn müsavi bir 
"'-at tırd' ı-
'1tıylılar 1

•• 30 uncu ~da Galata
b\lıı~ hır gol yaptılana da hakem 

ıo1 · 
IIı!bı:ı··l&Ynuıl:lt. 

~•:all\1 ' 1 Fuat topu b)e içinde ya
~ ltı. 
... s İı'\c' 

llt,4· 1 dakikada hakem Galatasaray 
ırıe h' 

tıaıtı •er .•ç de haSh olmayan bir pe-
btrab .. r . eli •e lluhafublar bu suretle 

tı ~ liit tanin ettil u • 1 er. 
"t ~1> den 1C111ra Xubafulılar açıldı 
l'ttı taaar.. ~•.:.-!-~ n..~u • tre IO ı AalQllll m..,..- van-
''t!tt >'llıktutar.. da kaçırdıkları fır
htrıberı~ ilnden birinci devrede 1-1 

e neticelendi. 

a
11 

lktNCt DEVRE . 
h dtotre b. 

t ~lllı ırinci devreye nazaran da-
lrttıdi lt~'fl.n iki taraf da calibiyeti 
~1'or. '" tttnc çevirmek için çok çah
~e ~11~*1a Salim yediği bir tekme 
'~ 'tti. )'aralandı ise de oyuna 

lırı . oıı d~ M .. tle a uhafızm aıkıbucum 
'"kltr~ti •e bu ıırada Sacit bzetin 
C'>I Jtıı~lonjoıı yaparak muhakkak 
ha to UJlt Te çok alkqlandı. 
r f~ll ta~. dakikadan sonra Mu-
1 ıı11ıı.r ;;r;::ıc1an kurtulan Galatasa
b rtır~ Te saldan. akınlannı 
Uttııı Ye ıs inci dakikada Hqim 

l~tle p~ileri atlatarak falsolu bir 
Cı G"-' . ·~ ,.., __ • • 

... attaara ~Jonuna rafmcn 2 ın-
l 8u ColQıı 1 ıoıtınu Muhafıza attı. 
:ı11ra,.hı.r 't'erdiii tnk ile açılan Ga
rt 't~ &)I 17 ind dakikada yine 

it talibihti ine 3 Uncll ıollerini at> 
01\ın"n llıortaıadılar. 

:ı1te Gaı.~dan sonraki k11rnı tama 
,~dı. 4r 1111 hakimiyeti altında 
r:ıı~ll ~ a llra yapılan Muhafız 

~diret k~ 1Gze1 oynayan Salim ta-

t
• '"'An -... 10rdıa. 
l ~ -qıına bdar 
,~ doJtaan ~L. bCSyle devam et-

~ta q •onunda bir ıün 
ıı 3 ı . 

3- Eyüp Yılmaz (Ankaragücü) üç 
metre farkla. 

Geçen haf taya kadar puvan itibari
le ba1ta gelen Eyilp, bugünkii koıudan 
sonra birinciligi 7 puvanla Nuri Kuşa 
kaptrrmıt oldu. ikinci 8 puvanla Eyüp, 
üçüncü 10 puvanla Erdoğan gelmtkte
dir. 

ISTANBULDA 
Bisiklet federasyonu tarafınldan ter

tip edilmit olan biıiklet yanılannın 

ikincisi diln Şişli ile Hrı:ı Osman bayı
rı, Mecidiye köyü arasındaki 25 kilo-

TOrklye Maraton 
mUsobakalarına · 
hazırlık .koşusu 

Atletizm federasyonunun hazırladı

ğı program mucibince bmir'de yapıla
cak olan Türkiye maraton koıusu bi
rinciliği ve 938 Balkan oyunları münr>
ıcbetile dün memleketimizin her tara
fırlda bu yarııa hazırlık mahiyetinde 
bir müsabaka yapılauıtır. 

fsıanbuldaki kotu ıu teknik netice'i 
vermiıtir: 

1 inci Hüseyin Demirspor 1 saat 25 

dakika 30 saniye. 
2 inri Sulbi Kaaımpaıa 1 sa.at 29 da

kika S saniye. 
3 üncü Hakkı Fenerbahçe 1 s<ı:ıt 29 

dakika 30 saniye. 
4 üncü Nuri lstabulspor l saat 36 

dakika 6 saniye. 
6 ıncı Şeref K"5ımpaıa 1 saat 36 

dakika 45 saniye. 
S inci Şevket Deminpor 1 saat 36 

dakika 50 taniye. 

8111ulgilcil Demiı 
sporu yendi 

pün Bakırköyde BarutgUcü stadın
da, küçük ikinci ıenç takımı amsında 
yapılan ve üçer ıolle berabere b!ten 
maçtan sonra Demirspor ile Barut. 
gücü A ve B takımları kartılt1tılar. 

B takımları müaabaaksı 4-0, A ta-llİlll. ~ 41n 4e • ~llQp eden Mu-
-uer. Gaıatuaraya 3-1 ye- kımlan maıx.ı da 5-t BarutgücU lehine 

neticelendi. 

sonra berabere 
kaldılar 

Dün aabah Tabiın ıtadında Pcra ile 
Şitli atadyom llld için karıılaıtılar. 
Çok sert cereyan eden maç 2-2 bera
bere bitti. 4000 kadar ıeyircinin bu
lurlduğu oyunu Suphi idme etti. tlk 
dakikalarda Peralılar hlkimiyeti ala
nk ŞiıU kalesini sıJaıtırmağa baıtadı
laraa da Şitli mUdafaasınm yerinde 
müdahideleri sayesinde eol olmadı. 

Vehap vasıtasile tehlikeli akınlar ya
pan Şifli devrenin ortalarına doğru 

açılmağa bqladr. Oyunun 33 üncü da
kikaıında Pera muhacimlerinden Cula
fi ile Şitli untrhafı Nubar çarpı§hlar. 
Her iki oyuncunun da kafası yanldı

ğmdan sedye ile sahadan çıkarıldılar. 
42 inci dakikada Banbino vasıtaaile 

bir gol atan Pera devreyi · 1-0 galip 
bitirdi. ikinci devre bidayetinde Vlas
tardi vasıtasile ikinci gollerini yapan 
Pera na11l olsa kazanırız liiye i§i gev
§Ctti. Yedinci dakikada penaltıdan Sut· 
dur, 22 inci dakikada Vehabın çektiği 
frikikten Diran birer gol atınca vaziyet 
2-2 oldu. Oyunun bundan sonraki kıs
mı çok sert oynandı. 

Fakat netice değiımeden maç bitti. 
Bundan evve1 yapılan maçlarda Şitli 
üçilncli takımı Per~ üçüncU takımını 

2-0. Pera ikinci takımı Şitli ikinci ti:f. 
kımını 2-0 yendiler. 

Mersinli Ahmet 
Avrupa blrlnclllil 

mOsabak alarına 
girecek 

Aylardanberi profesyonel oldutu 
iddia edilen milli güreı takunımızm 

gil%ide pehlivanlanndan Mersinli Ah· 
met amatörlükten ayrılmay&cilk ve be 
tonyada yapılacak olan Avrupa cUret 
birinciliğine ittirak etmek üzere An
karayı gidecektir. 

Mersinde tekcrlifini yapmakta olan 
Ahmcdin Ankaraya &idebilmeıi için 
yapacağı masraflar federasyon tarıfm
dan ödenmiıtir. 

Fenerbahçe 
Şilt maçında Anado· 
luyu 2-0 mağlup elli 

Şild maçl::ı:ının dömifinal müsaba
kası dün sabah Kadıköy stadında Fc
nerb<:·~çe ile Anadolu klilpleri arasın
da Adnan Akının hakemliği ile oynan
dı. 

tkinci kümeye indirilen Anadolular 
kuvvetli rakipleri kar11sında hiçbir an 
ezilmeden ve .ıaman .ıaman onlard2'1 
daha üstün bir oyun çıkararak ilk dev
reyi 0-0 ber3berliklc bitirmeğe muvaf
fak oldul"'1". 

ikinci haftayaun batlangıcı yine 
mütevazin geçiyordu, 10 uncu dakika
dan ıonra itin ehemmiyetini kavraya
bilen s<:ırı lacivertliler daha düzgün oy
namağa bafladılar ve bu sayede Yapr 
ilk. biraz ıonra da Ali Rıza ikind Fe
ner ıollerini attılar. 

Bu devrenin ortasmdan sonrası Fe· 
nerin tazyilb altında fakat netice değit 
meden ıeçti. 

Anadolu müdafilcrile genç kalecisi
nin cidden tayanı takdir oyunu saye
sinde batkaca gol atamayan Fenerbah
çe maçı ancak 2-0 kazanarak sild mll
aa bakala n finalisti oldu. 

8. takımları 
şampiyonluğu 

Dün Şeref ıt.:ı:iında B takımları pm 
piyonluğu müsabakalarına devam edil
di. tık müsabaka Davudpap ile Anado
luhisLın arasında idi, bunu Anadolubi
sarblar 5-3 kazaiidıtar, 

Gilneı • Betiktat müsabakası iıe Gü
neılilerin nizamsız bir oyuncu oynat
maları yilzlinden Bcıiktap bükmen 
mağlup sayıldı. 

Her iki takım husuıi ıurette yaptık 
tarı maçta ikiter golle berabere kaldı
lar. 

Dünkü kaf!ılzışmalardan aonra B ta
Jamlan pmpiyonluğunu tstanbulıpor 
b:ıammıtır. İkinci Beıiktq, ilçüncll de 
GaJatuaraydır. 

lar. Alsancağm yaptığı bütün hilctlm
Iar hep Üçok mUdafaumda nettc~iz 
kalıyordu. 

V:.::iyeti tekrar lehle:ine çeviren 
Oçoklular Alsancak kalesini sıkıştır
maya başladılar. Sait kale önlerinde 
yakaladığı topu kendinden çok d:ıha 

müsait vaziyette bulunan ·Hamdiye ge· 
çirdi. Hamdi de isabetli bir vurutla 
takımının beşinci golünil yaptı. 

29 uncu dakikada Alsancak Korner 
vuruşundan gelen topu Saimin sıkı bir 
vuruşu ile gole tahvil etti. Fakat çok 
geçmeden U çok ayni suretle Adilin 
bir kafa vuruşu ile 6 ıncı golü yaptı. 

35 inci dakikada hakem, çok fawl. 
lU hareketinden dolayı Alsancaktan 
Cemili sahadan çıkardı. 

43 UncU dakikada, Hilminin kaleyi 
boş bırakmasından istifade eden Ham
di topu yedinci d('fa Alsancak kalesi. 
ne soktu. 

Maç bu suretle 7 - 3 Üçokluların gL 
libiyetiyle nihayetlendi 

Ankara gücü 
Oalatasarayı yendi 

Ankara 3 (Hbıusl muhabirimizden) 
- Bugün Ankaragilcü ıibumda Gala
tasarayla Ankaragücil takımları mın
taka kupası maçını oynadılar. 

Geçen hafta huauıi bir müsabakada 
berabere kalmıf olan bu takımlardan 
Güçlüler nkiplerine nazaran çok ila- · 
tün bir oyun çıkararak Galataı.:ırayı 

S-2 mağlQp ettiler. 

tık devrC'de rüzglrla beraber oyna
yan san kırmııılılar bu avantajd•t• i~ 
tifade edemiyerek ilk devreyi 1-0 ea
lip olarak bitirdiler. 

ikinci devre rüzıirdan yardım &ören 
Güçlüler yedikleri bir ıole mukabil bet 
sayı daha kaydederek maçı 5-2 kazan
dılar. 

lllJRlJNa abone olu
nuz ve edininiz 



Köylünün mahiyeti 
ve Tlrktyede kUylD lktıaatlannın teıkl· 

llne alt temel hatlar. 
= -YAZAN 

Prole&Gr Dr. Frledrlcb F ALKE 
İktisadiyat EnıtllllaO DlrekUSrL 

'(.DAt17ea ~" dewm) 
Daha 20 mlJyon bektar fhtfrat 

arail bulanan Ttırldyede dahili ko. 
Jonl&U)'04 toın bDy01t bir faaliyet ıa.. 
hasr vardır. 

Fa.kat k6y1Unlln mtııt siyası ehem
mi:yeU yalnız ııllfus politikası ve ıc
Umat politika bakımından aranma
malıdır. Bu ehemmiyet ayni zaman
da köylUJerln temsil ettiği halk kUl
tlrln4e de ke•dlnl belll eder. XöylQ 
de klltOr te~tn eden Te koıtnrn fler
leten ehemmiyetli kuvvetler vardır. 
Bu kuvvetler kby1ftnUn topraklar, 
aile ile ve dinle kuvvetli olduğundan 
fışkırırlar. Evvelce de işaret ettiği
miz gibi köylU ve köylü sınıfı ken
c!fno mahsul veren toprağı flc husu. 
at bir tarzda kaynaşmıştır. Bu bir 
hususiyettir ve bu hususiyet kendi 
insanını ve kendi zanaat tipini ya. 
ratır, ı~tlrlr. KOyln t6prafa ve yur
;cfa eadıktrr, bundan öteye de kuv
Tet1e mtllete bağltthr. Keza onun 
konse"atff rubunda toprakta knkıu 
olmaanndan ileri geliyor. Köyltı de 
adet ve anane, akıt muhakemeden 
btrtaç kat daha kuvvetllcllr. Keza 
hayatm deflşlkJlklerlne mukave
met kablllyetl, her şeyde ölçtılll ol
ma. nizam ruhu, slıkfmet ve hak duy 
ıusu bununla mllnaaebetlldlr. Aile 
iktısadmdan fışkıran aile ruhu ahen 
11 bir aile hayatı, aile şenlikleri, bay .. 
ra.mlan, aile tarihi, aile ananesi ya
ratıyor. 

Bunlardan öteye akraba, komfu mQ.. 
nasebetlerl, köyde beraberlik hayatı 
ve meslek beraberlUU için ruh dolu
yor. Tabiata bağlılık kö:ylil711 dindar 
ve .A.llahtan korkar yapıyor ve bun
C!ad onun meıullyet duygusu, Tanrı-
7& (nanr, hayat ve 1t hakkındaki ah
laki teJakklıt ve yardım rubu kay
UJO!'. 

B11 TarJrtın, ba httvtyetln sembol-
• 

- -

llllerln topraklannc1aa itlrllllt ~ka.
nımuı Te b1)11Jc mallkanelei1n , .. 
nltlemealyle tehllke1• 411ten devle
tin temellerini konmak ıoın mGca
dele etmltlerdlr. 

Mllletln latesl bakımından köylll 
ziraatının zirai bUyllk ltletmelere kı
yasen daha az hasılllı olunclulu ka
naatl nln temsil olunduğu nadir de
ğildir. 

G07a köy1fl lşletmelerm4e• ~ka
rilan haerla bOyUk lş1etmelerde elde 
olunana nlsbeten pek geride kalmnk 
tadır: bundan başta da kOylD iflet· 
melerlnde çalıtan kalabalık aile ef
radı iktisadın hasılasının esaslı kıs

mını lstlblAk etmektedir. Böylece 
kOylO iktlsatlarııun hasılasının mil
let iaşesi bakımından ehemmiyeti 
az olması gerektir. Bo aebepten, e
ğer devletin otarşi gayeef, yani ken· 
dl kendine yetme emetl tahaldtuk 
etttrnmek, btıton ntlfue Jrlfl dere
<'ede vatan topraklarının mahsulle
ri ne late edilmek ıstenlrona. ı:ty. 
J0 nU[OIUDQD dahili Jcoloıllıuyonla 
keslfleştlrllmetl batalı n11ımatıdır. 

lşte ortada bu gibi 4ıetınceler te
davtıı etujlnden köyJU lkUaaUarmın 
ve bUyUk ltletmelerln bulla.larumı 
hakiki ıurette takdiri, mukayeeeal 
meselesi ~zlm blJhaua CllkkaUmlze 
deter. 

Ayni bilgi ve Jktldar seviyesinde 
bUtUn hasılanın J1lkıekllll ltlbarlyle 
bUyUk ltletme kOyUl tıletmeslntn 

dunundadır. Bu bilhusa hayvancı
lık lc;ln caridir, bununla beraber 
köylU işletmesinin tarla zf raatlnf n 
şehir nllfuıunun lhUyaçJan için Ter
c!fkleri de az ehemmiyette cfeltldlr. 
Şu rakamlar bu vaziyeti aydınlatır
lar. 

Alman ztra&tlnde, :zfraatıe istifa. 
de olunan 1000 hektar araziye dtışen 

· harvaa miktarı: 

-

"'"'" lŞLE'rME BCYOKLOKLERt ·-. 2 bik""::' GiamtYeU. 200ba. 
tardan ~ 1-20 2().15() fi0..110 100-200 dan . 
aşaaı hektar ha. ..... ba. .... yukarı =:''" : 18. 7 8.8 9.- 16.- 16.9 16.8 tS.1 11.2 . ' . ,,, .. 121.5 97.4 "19.8 67.- M.- 48.8 80.8 

' eaf.9 98.4 68.8 89.? 2'1.8 18.t 19.8 12.9 
'80.7 •75.2 89.8 50.9 40.8 29.t '-0.9 tS.6 E; .. :ıa.e 74.8 10.5 12.6 17.0 M.9 82.7 et.O 

-. , 1 12.2 ,78.8 18.- . 4.2 t.8 O.& 0.8 o.ı 
w...•~ ........... 844.:- ,~.~ t2İS.- 815.- 52.- ··-

fert •ır1arctanberl muhafaza ecttup 
aefft 1flatflar. lletlet, liOe efY&lan, 
.resimler, earluJat, 4anılar, flTe1er 
:H 1IOt1I nle1lnla .. klllerl41r. Bu
.. 1t11 ..,ıme Anadoıucıaıtl kô7ltı 
n. ._.ka meaıeutretcWkl :tOJ'ıt a. 
ruında ruh ftlbarJyle hiç btr fuk 
Jokt:ar. 

t: 
litO 

lılk. 

~5-10 1'74 162 • ... .. 880 ?O 

·a - 886 89 
4415. 825 M 
S88 m • 00-200 - 21' 21 

den 

ZtraatJe lıitlCade olunan umum a- · 
raıl9lill 1"de as,ı f köJ1tlletlıl &

llnde bulunan laktanya zltaatınde 

zlra&Ue lltlfade oluaa ller hektar 
araıı batta& 1928 yıtrnctan lfıt ye .. 
ıma ta~ar g~eıı .euelettn ottal• 
ması olarak aşafld&kl llarla ~
mektedtt. 

Binit Pazara Btzzat 
ltlbla Ablan istihlak 
edllAft edilen 

Mk. Mk. ilk. Mk. 
120 • M7 186 
uu ~ &12 137 ' 158 22 mi 117 ı 

203 20 578 109 
234 21 118 96 
21? ~ - 71 • 

1ukan 211 . a t9 m 1 26 121 11 . ; . 
.. lialldut-rata•Jar bUe, k&rıı ıktlsatıarmın (too 11ettat lşlebne 

Toprala bailıhk, kö7llbıOD fçU
mat ihtilallerin hamlll olmuma ma.
Df tttJd1 etmlttlr. Tarihte klSyIOler 
llJaıl etUklerlDde devleti Te lfyut 
~yeti 4ev!rmeyl g~zetıemeyorlar
dr, bllAklı :tendllerlnl topraklann
dan llllrilp çıkarma tehdidinde bulu
UD '" gftlJloe 88J'tleşen n.streUert. 
Din tUJ'lk17Je Sa1au edl)'orlarclı, on
Jar, tarihte Jtaldkf manasfyle, köy-

Şu mahdut rakamlar bile, keylll 
iktlaatJannııı (100 hektar lfletıne 

bOytıklUIUne kadar) yekb laaula da 
bUyilk işletmeye (100 heketardan 
yukan) çok ellemml7ıtU bir ıuret
te Qstlln olduklarını fQphe glJtllrme
yecek şekilde anlatıyorlar. Her ne 
kadar kayıtı tJrttatıan zat! fhUyaç
ıarm l'.apablmurldn ma!lsulden bG.-
7'lk miktarda nrfedt1ô11ara «a 7'-

Diri diri yenilmek 
·tehllkesi 

Bir katili takibeden bir polis 
hafiyesinin başına gelenler 

Don Labrek Fransız Emniyeti U
mumiyetinin on mahir polis hafiye
lerinden biriydi. Peşine dllştuğtl sa
bıkalryr, muhakkak yakalamak ılbl 
bir şöhreti ı.·ardı. lşte o sebelıden
dl ki, Arman 'l'ardlf 1ılmll btr katili 
Amerikaya kadar taktp etmek ı~t 
ona verilmişti. 

Katilin Amerlkada bulunluğ , 
Don Labrekln pek usta g~J1ltl•rl ' 
sezişleri saycıinde keşfedllebllml , 
pek karışık olan izleri meydana çı

karılmıştr. O kadar ki, hemeıa lriltOn 
Amerikayı baştan başa katetUtten 
sonra gUnUn birinde Arman Tardlf 
bir kahvede otururken, omuzundan 
kuvvetli bir el yakaladı kendisini. ... 
Bu, kanunun pençesi ldf. 

Bununla beraber, sergüzeşt bura
da nihayet bulmamıştı. Sadece baş
lıyordu. 

Mütkül Bir Meıele 
Labrek, y~aladılı taUıt, ll'ransa

ya gM&rmek lzere btr Hmana nual 
götllreceltnl dUştlııllyordu. Onu Fran 
saya nakletmf'k meselesi blra.s mQŞ
kUldU. Fransız polis hafiyesi, Jamay
ka adasına giden bir -vapur için bllet 
aldr. 

Bu kQçllk bir Tapurda. Polis haft
yeıl, havanın tırtmaya da mnt.liJt ol
dutunu gtsrtıyordtı. l"akat naçlt, bu 
vapura binmişlerdi. Az eonra Mttın 
endişeleri haldı tıkaracak bir flrtt .. 
na ıcendlnt gnsterdt. Dalgalar, tnç&
cUk Tap11ru dOltıyor Te tekne, bir 
beşik gibi sall&JuFGML 

KUçUk gemi, ml11erce mesafe böy
le ı;:alkanaraır, mucadete ederek 
yUzmckte devam ettikten sonra, bat
ınata bqladı. 

Tehlike baş gösterince, g~mlde1d 
yerliler, pottı hafiyesi ile A1'man 

Tar41fl bir yana lterP'k, kendileri 
tahllal7e kayıklarmdaa bfrlie bin.di
ler. Fakat polis hafiyesi, beraberin
deki kaWl de alarak ikinci tahllslye 
kayıfına btnmele m11.Taffak olm11t
lardı. Böylece onlar da kurtuldu. 

Bu tel&; esndmda potta Jaafl7esl. 
mUhlm bir tedbir almıştı. Ka11ta 
biner binmez cebinden kelepceJ1 çr
karmıf Te bir tar-atmı Jratmn btleft. 
ne, cııter tarafmı da keıuH biletin• 
takmıştı. 

O geee Ye ertell *1111 :torkun.ç fır
tnıaıını ve -Ilı 4&1Jar Slbl Ylk .... 
lerek kınlan dalgalaml aramada 
kalddar. tııtncl seee, - artık, , aııı ... 
rmdald can kurtaran 1ta111J da l•tf .. 
f&cle edlleDM7ece* Mr hale ceJ411t 
sıralarda idi - tali onlan bit tahfle 
a{tr. Buruı kOOlk bir adaydı. 

faranlık içinde Bir Anbz 
Ortalık kaplı&ranlı'ktt. Po11e •e 

katil, ayaklarma takılan tqlaıa 

Ramon Novarro 
(7 inci BO'yı/atlan devam) 

dikçe altımda. Hollwt küçillüyofdu. .. 
eehir kllçüldlik~ de Jllk denizi bilyll
Y~ Te Holivut nurlar içbıde yanıyor
du. Sanki altımda bir gehir delil, bir 
zUmrllt kuyusu yatıyordu •• Ramonu • 
nun tarif elmil olduğu evin önünde 
arabamı durdurdum. Verdiii l)&?Olayt 
hatırbyar&.k zili çaldım. Pek çok ıeç
meds sevimli bir delikanlı kapıyı aç. 
tı ve: 

- Enırinb nedir,, diye sordu· 
Ramon Novarroyu ıönnefe ıelcU

ğimi aöyledim. Davetli olduiumu '6y
ledim. Genç: 

-TUrk mllsünüz? Step in? di'9 be
ni hemen içeri aldı. Ve kendisini ıta. 
monun kardeşi Dario olarak bana tak
dim etti 

Eaki ahbaplatmıtız pöi kolkola ylL 
rii}'eı'ek eve giııdik. Amerikada iman 
çarcabllk samimi ve yine de yabancı 
kesilebilir. Bu bir adettir. 
Ramonmı evi öteki yıldızlann evi· 

n.e ııilbeten belki en gil7.eli değilse de 
en orijinalidlr. F.ski IÖ'Valyelerin ea. 
tolannr andırıyor. Asma bir köprll -
den geçilerek eve giriliyor, evin du -
varlanbda yüzlerce mumlar etrafı ay
dmlatıyor.. mobilya gayet baait V& 

eiWr kala dö§eme taırtaıann Oılerlnde 
renkli kilimler serili. Ev Meksika stL 
lincle cl61emDft-

Bir çok odalardan geçerek ve mer
diven!erdeft. inerek (çtlnkU Ramonun 
IOkak kapısı erin e11 y&lek yerinde 
yuı1 hemen dama bitifik bir yerdedir) 
Samaniego'lularm. oturma odasm• 
vardık. Odanm haWarmı (kapı yarine 
halılar Jrvllanılıyordu) aç1p 'kalabalık 

bir salona girdik. 
- Heltc>. dear friend. •• diye tatlı 

aesli biri bağırarak yanıma. llQltu. Ra,. 

ne pazara tesıtmatta hfç bir vethlle 
bllY11k işletmelerden cerl kalmayor-
lar. (Dewnu wır) 

mon biızat kendisi idt. tın aıJaetık. De
ni satonıınut1: OTtasm& ~tnrdtı "6 et. 
raftakUere: 

- Bu genç bir Türk arkadqmıız -
dır ... lsmi Turan anı.,, ve t onra bana 
dönerek: 

- :8u kalabahktA tet bil ya~oı 
yOktur. l<Ardot, bi.tn, ~Y't.e ve Mı -
calarım.,, 

Sonra uzun yemek solruma otu -
nmdli bit iltmte beDI etDMdti et • 
raftakileri Mychm. 28 Jdtil Zavallı 

Ramon. itte o aman Çocuia acidmı. 
çüııkU olkts dojuı'lıli •• ~ o!! 

Temek y..Udiktm ve ı.o~ 4e 
ic;Udikten .... B8IDclfD ı..ı •Ybd .... 
<lirdi .. Evin orta katmda bU7illl bir 
8aloa ~ Kapm tlM'hııde 18,... 
sılar yudı idi: ~ Teatn> ı. 
timo;; Bu nedir di19 aoruaea :aa..m 
Kapıyı açtı v• ı.1 .,.,__ ldade 
blftktl. JMndimi bbdmı.lre bir pao. 
dem tlyatrt>nwı içinde buldu&· 100 
kılilik oturacak yv vaıdL 

Ramon bana Jzahat VVlyOt'da: 
- İp ı.u kudi üyatrcımdw. Bıa -

rada kendi eaerlerlml yazar, t.ercnm. 
ec:leır' ve ukadat1anmJ& 0111&1 ma. Ye • 
gane eğlencemdir. Daim& çalplı pi • 
,..ıer oynana. Seyirciler anea.t benim 
davetiyelerinıte gelebilirler. Hiç bir 
yabancıyı kabul etmem ... JıJç bir l:d.. 
Jeti de para ile satmam... kostrat ile 
baj11 Kekaikalı bir orkeatra falmnvn 
bile vardır .. inpllah bir llm bir piyea 
cynadığmıız zaman siz de ıelir ~ 
daainiz.,, 

Ramoaun mne ~ cWa gltt!m -
ae de hUSUll tiyatronu citmü hiç -
bir saman bana lmmet olmadı. Fakat 
iliWklerime nuarm bara,a BoUvu .. 
4iun "kremi,, c!&wt ec!iUr ve mu.am~ 
reler pek parlat olurmut. 

Arkadall'" Bamcm. oimdl Avrupada 
Opera yrldm olmak ile meuuldilr. 
Çabşb.ıı çocalt fnteDab muradma. e
rer. TORAN ~ BD.ll!R 

çarparak ..ıatl botunca u~ 
v• fakat bit kere d&ba toprak ~ 
g-~erdlfl foln Allaha tik,... 
Jardı. 

Bu sırada, kocaman bir şef ~ 
lerhle UJştr. Dil, kendilerinden e~ 
karaya çarpmış bir teknenin en~ 
idi. Daha korkunç tarafı. en~~ 
701 ı .. mcla ıo tane lnean isk•IP 

ntn buı.nmaaıylb. ·'""' 
Yllzlerce farcı, gözleri pml flY 

yaaarak bu cesetleri kemlrtp dur' 
7orda. 

Polla ile katlJ, sırf insani bir bf-1" 
bu ta.releri ceaetlerin tızerinden • 0 

mak için şedit bir harekette buJO 
dular .• Fakat fareler adeta kt_z~ 
lardı. Tnrln s'esler çıkararak, btlJ":.. 
bir ordu halinde tiu, - kollan IJ...,,. 
birine keleı>eell - fkf lnsanm Gl'1" . 

ne atılmak lıtlyorlardı. 
Polis •e katil, adaıım lçerlsta.ıt6 

h& )11kaek mıntakala.rına dotrU • 
rOc!tııer. Attık her fklstnrn de t11 
bir olduğuna fllphe olmayan bu_~ 
de, serbest kalmaltta bir man-r 
yoktu. Polfs haflyelf Labreıt teJ _., 
ee1f açmak fçln elfnt cebine ata7.,.. 
da anahtarın kayboldatamı gö,.,. 

Tehlike Bataöaeriyw 
L&kln polfı haftyelll şh:tıdf efJd 

ediyordu. Aç farelerin tekrar ıaecd' 
ıntına ttframak teıtlfkest m~ 
Her btrt aetbect~e keaıttıertnı m~~ 
fa& etmek lçtn se:ı1>est olmak ~ 
retlnde tdl1er. Bn ıeleP4;a ztu~ 
m111ıaktat koparmak ıaıımgellJ""' , 

cfU. 
X'ena'tiert ferır Mr !ftğıtuı:k ar

ntkeıi, btr i'ii&fa.rayla klrşı1attı~ 
Burada, tbt'd11ıttf çaınarta bir .~ 
1a~ar. 11tt at-n llterlh ı:eı~ 
ntıt ttıu!lttaı tttttttln. 1111 ı1 f'j 
hald• f&Dmaltl* ite de tahaduntf 
dlforlltdt. Dfımtfln ttiltltavemetı -. _,. 
oluncaya t&cıar ateşfn iterfncfe ti": 
tular. Bir yandan da çeldyoı'l•;..ııl 
NHiayet ke1e6çeıttn shtcltl ko~ 
Katlı 11e poıı. btiiMrldden ay~ 
ıa~. . .. 

Fakat ondan sonral:t--Hayat, d~ 
lcarlnmo, blt ıntttifyet ttlma~a ..,. . 
Jadı. lkl adam gtttlkc;e daha tu~ 
ten dll$11or ve alanm ll4; fareleri 
ha cnretI&t btt haı a1ıfôr4u. 

'!'ull&fttr li 1t0Hs &affyt!lsl Lab~ 
katil Armandan d•ba m~alafz ~ 
mtftl.Jlfeı' Atid&1l 1atttını yardP""" 
olmasa:;dr, tareleı'le mltca4Ule ~ 
ımda ontıffli eline cltlttiie1t teli 
atrıe uftfta~aktr. 

LAkln altı hatta sonra, A~ 
Tatdlf de sdttı tol«tittCI~ Labrt' 
lae 7arı ölU blr haldeydi. Artık ~ 
lldsl ltlD d• nmlUerln tamameıa "' 
mut o14aluna llllkmedllecek bir ~ 
manda 141 ki, uzaktan bir kllçik r 
minin ıel4lllnl ıOrdnler. Geldi, ,.. 
nqb. 

Bu pal ele Jaaa1kaya sıd11" 
m\lf.. KuHect. pollı ile ka.Ullıa !! 
laadulu acla7• wa4Ufea uırP""" 
Jardr. _., 
Artık her lkl adam için. bir Jsal .. 

Ye memat meaeleıl halla.1 alan ~ 
kaç macera Jllbayet bulmak ~t 
teli. lklel de semiye alındılar. !
ma7kaya &14lldl. Oradan bQJtı• 
semt ne Franaa:ra döndtıler. 

Katıl Arman b'1tiln bu zaman ,, 
fmda pollaln ellııden ka(mak ~ 
ba.tlnde bulmama.a:ueıı. Hatt.L ,,_ 
Tazlfealal 7apm .. için ihtarda 1' 
Junclu. __ ., 

LAldn tallla cUler dlvealne ~ 
nız ki. Fraua clu.yet mahke~ 
nln verdllt karar berine ~ 
Tardlfba masum oldutu meJcSP'"' 
çıkmaz mı? Mevzuubaha olan ~ 
yeU ltllJ'GD blr bqkaaı oldttf11• 'il'. 
ktkt btnlıa tıtrafUe anıaeılJO~ 
Ve Tardlf serbest bırakıldı. JI 
Tardlf korkudan Amerlkqa t 
bllfJ.. JJapııa seleCe'tfer varmıf. 



Talisiz milyoner 
Bir saat ıstlrapsız uyuyabilmek 

için bütün milyonlarını feda 
etmeğe hazır 

blll>tınnda, en sem blr dllenclnln, l 
nıı~ taıtıne gıbt& edemlyeceğl blr 
l>uı.Yarder var. Bu milyarder Jozef 
tıı ltgerdlr ve lsmi bUtnn dllnyaca 
erıa~ftur. Fakat bu adam dünyanın 
~ aht.sız insanıdır. 

h Ulttgor aorvetlnl blzıat kendlıl 
rı:dan Anıerlkanm bilyflk zenginle. 
~a.kıen birisidir. BUtnn hayatı hiçbir 
Yet t Unutulamıyacak müthiş faall-

:p ve hareket tıo doludur .. 

uykusuzluktur. Ancık uruyabltmek 
lçln çekmediği kalmıyor. Bl~k de. 
talar gözüne zerre uyku girmeden 
yatakta kıvrandıktan sonra kalkıp 
döşemenin Ustnne ytırtıkoyun dUşe

bı veyahut bir tıyıı.troyu oknr. Fakat 
d6şemonln netnne serflditf zaman u
yusa da oyuma.sa da kfmae kendisi-
nl yerden kaldırmata ceaaret ede
mez. Bunun fçin odasının dötemesl
ne kapanıp yattığı zaman da lsUra
haU temin edecek tekilde n.pılmış. nı Ulltcer kat'iyyen mübalağa ol-

11:1rara,1t Amerikanın yeni gazetcci-
b ~n tı~ 

tırıı raratrcı sayılmaktadır. Haya-
"'• lı&ştan başa mUtı'ktlllerle dolu Polttgerln en bahtiyar aaatt stntr-
'=' .. ı .. te 1 !erinin insan sesini tıltmele mtsaa. 

"" c ilk mesleğine vakfetmftıtl. rouıg de ettftf zamandır. O vakit tltlple-
.. ~ erin llk çıkardığı gazete rlnden blrl11l hotuna elden bir kft&-
llk n Lutz Postası,, isminde idi. Bu 
ba ıaıetentn birinci sayısından IU· bı veyahut bir tlOatroya otar. Fakat 

.. rt)n p • zavallının böyle bahtiyarlık eaatıerl 
ıf!,. olltger kim oldutunu n ne. çok anrmes.: 
CCg 1a11nıağa muvaffak olabileceğini 
t lerrntştf. Pulltgerfn ikinci gaze. - Yeter artık okuma: dedlff za-
~l · ':\ man ki.tip hemen Bilk~t ediyorum n.. . <ıvyork Dllnyaın .. olmuı,tu. 
ıı:;ll":ın 3nnra birçok gazete ve moc- der. Bugün böyle acıklı bir harabeye 
tıl.. l\lar çıkarmıştır. Pu1ltgerln Ame- dönen bu adam evvelce bergUn ıs.20 

1\1\ g sş.at korkunç bir şiddetle mntemadl-
hcş}t a.?Rteclllğlno gösterdiği yol yen C&hşıyordu. Jşte çalışmanın bU 
<1 a m~m lekctıcrln gazete~fll!I 
t~ı teaır yapmıştır. Filhakika gnze- şiddet ve kesreti. eski gazeteciyi yr-
., !'ti Jt kıp blr harabeye çevirmiştir. Hesap. 
batı C.1,, "ca.nlr,, idi. Hnlk her sn- sız milyonlar knzanmasına rağmen 
orı.ı vo llkşam bUyUk sabırsız.lıklar en kıymetli şeyinden, 111hhatlnden 

arıc ~ıkışını bekledi. 
!'> bile mahrnm olmuştur. 

ler~ Ulltg<>r dıılma m ubaltrtl. Gaıete
lıtaktl~b\r partiye mensup dof,Udi. 
ite ateıeriuln şiddeti ile birlikte mu 
Ilı llıtrıl'll havadis ile dolu bulunma
bl gaıetı\!trfnln knpıfılmaeına sebe
di~~t Oltı:r.,rdu. Bu adam balkın iste
t 11.l 'tıek az muharrirlere nasip o-
acak "' tEıı .. ır derecede anlamıştı. <!aze-

llrı ~'"hıo pek bllyilk surumu keDdhıl
hış lrtok milyonlara ballz olan mnt-

btr ~ervet temin etu. 

g61deter kendisine o kadar teveccüh 
tn Steren tali en şiddetli darbeyi vur
eı~k: 1çtn fırsat beklemekte imiş. Bir 
btr saadetler sunarken öbftr eliyle 
llıb lıı.ııan için kıymetli olan şeyi • 
;bttnı bozmağa başlamıştı. 

tın Ul!tcerln mUthfş faallyotl onu 
ııab~atnııştı. Bir gUn blltUn cUmlel a
llu Yesının felce uğradığını blsıettJ. , 
r1r

1 
gunku PuJltgcr artık asıl Pulltge- 1 

~e serıı bir gölgesinden başka blr 1 ta: <loğtıdtr . Sinirlerinin felce uğ
l'llıtua.sı dolayıslle en ufak ses ve gtl-

1"att Ye tahammül edememektedir. 
tn 1111~ Bu sinir telci tnlflntn yegAne 
ttııı eu olarak kalmamı• bir gUn 
ltıtt;rının iyi görmediğini de korku 
tııe t e anıamıştır. Bf r mllddet 11onra 
~hııanıamtıe kör olmuştur. Tıp Ale
(lll b: bUtUn vasıtalan Te dünyanın 
lı.urt YUk göz hekimleri gözlerini 
dır. arnıağa muvarrak olamamışlar-

:au 
a.1 in ııuretre bir mQddet evvelki ta-

111 
ÇOCUKLARINIZ f ÇİN 
En gÜzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Estrseme .Kunımonu.n 
vaktfle bir aUe ktltlpbaneel oıa. 
rak butmlığl hdzıer IMlslnde 
dnyduğnnuz bu eksikliği bu ~ 
ıııel ve resimli bUytlk hlkA1e kita
bı De doldurulmuş buluyorms. 

• Knıtnr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, tık okul çağındaki çocuk
lar ıcın faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
C\'lnde arayınız: Fle.tı 60 kuruş: 
posta için 4 kuruş llAve ediniz. 

Beyoğlu Askerlik 
Şubesinden 

Be.uoğlu Yt.rll Aıktr1lk Şrıbt#ndtn: 333 
dolfumla ve bu do#UmluJarla muameleye 
tAbl lma hlzmellllerden nskert ehllyetna
mosi olmaynnlıırın 1 Hnyıs 938 gilnfinde 
)'edek subay hazırlık kıtasına seTkedl1e
ccklerJnd<'n ~imdiden mOracABtln muame
lelerini tckemmlll elllrmelerl nan olonur. 

F Diş Doktor a 

1 
Dbeyt O&çer 
Yalnız CUMAR'!'ESt GUNT.ERt 

YALOVADA. .. ı gilnler itan 
.! gil.. " 1; tramvay durağındaki mu· ' 

l ayenehanea-'ndı butalanm bbul 
eder. 

maam ıaıııan::11111111mma ,I 

ıııar san, bir yanar dağ şlddetJle ya. 
salt b l'azan muharrir bucUn bir in
otar,~rabestne dönmllştUr. Pek tabii 
ını," gazetelerini idareden çekil 
<lıı."ar~ husus! surette l nşa ettirdiği 
t\~tttrı kat'lyyen ses Tc gOrtıl)'tl 
~lıtı 11111rtrııyen e\·tne rerleşmişUr. 1 
te~nı k YegAne eğlencesi çok mnh 
ibaret htırıe denizleri dolaşmaktan 
Se91 b bulunuyor. Yalnız dalgalann 

Gizli pamuk 
harbi "'iatu adamı rahatsız etmiyor. 

rıı \autn blltUn tayfa"° mOetahdeml- Deterll mttterclm bay Hamdi 
t1tr, 

011
tuktan kunduralar giymekte· Varoğlunun Antuan Zlokadan dt-

kıı.ıııı.y rtııın o kadar çok sinirine do- Hmlze cevlrdlff bu uer ~ugUnkU 
llıta.11. or ki yemek sofrasında kulla· dUnya hadiselerinin kaynakları. 
ltar.nı~'taı, ve bıçaklara bile ses <:t- na varabilmek için okunması şart 
lal'lla. 'lllllr diye kauçuktan bir kap olan başlıca kitaplardan biridir. 
ııeaı 1,~:.cırıımıettr. En hl\flf btr ayak Dün ve Yarın tercnmo kll'llyatrn 
btıtıın vu ilce başından ayağına kadar dan 66 incisi olarak çıktı. Her kt 

dtr. liat~Udu soğuk terler dökmekte i•t.a•p•c•ıd•a•b•u•ı•un•u•r•.•••••ı•-'1 
t-ıı.rlten t ı,lı,eden kadehe su doldu
lllek.t.e Cıkan se111 bile mttteesstr et-
l'r Oluıı ~~tbu sesl iştttr ltftmeı sapea-
t k.aJırı b l'etı:ıektedlr. Yatın güverte. 

1 6llnıı,ur'r 'kaucult tabakasfle dö
llge1111 b. Bu dOşementn altınt!e Pu. 
~lktacı 1r u15u11t kompartımanı bulun
l>uııtgerİ 'Yat karnlarının nstUndP 
aeıtnahlı n U)"Udullu esnada sakın 
~u ~1111 tı, .diye le\·hnlıır rmlmıştır. 

Ubç bı ı 'hllronerin çekUli kor
r •nence daha Tardrr. O da 

' 

J 

GÜVEN 
ANJTI 

TÜRKİYE iŞ BAN KASI 

Sahibi ASD4 .US 

' 



8 I O C E L ••. Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 glln zarfında 1aeıı kadınları 
daha genç gösterir. 

aJdlnlztn genç, terlltaze ve pembe kalınası için onu 
beıleyinlz. Arbk bul'UfUklaklar kalmadı: 

.,........ IOllra; 
cildhi-, .. ,_tli 
Biaeslai bybet. 
.......... Eiw 
._ .... •• ila. 

711 .-......-. .............. 
tiJWr. 

so yqJannda mD • 
,onJatca Jradmlann 
brakterleri ıenç o • 
1abllir. Fakat. iJı1t • 
)'aı'Wmt cibi rts -
rbdUkleri cihetle 
erkeklerin yUsünde 
biç Wr itlbarlan yok .. 
tar. IOll qmınlar -

ela ... ,. bir ilim, 

Biocel ba ,.ai 
ciLI ___ .. cil· 

elehinW.ln &J'lli • 
6.AMta .,,.,._ 
........ ..,n 
....... Cildi. 
llbi.pkta ..... 
~0-Bi· 

. ocel ile beeleywnis 
.. ,..laachlam 
n ehnla lıile riMi... ... 
....... ca1p IÖ· 
rüı ..... halin 

BiOCEL 
.... rlnl ......... 

T..-.dıtmt&ı 

...., ............. 
_.._ IO ,..larmda 
Wrkwlm30w30 ,..a.. ............. a.,.... 
.. elrln••lir. c.s ... 
••Wcllirftldt .... 
mi,.,.lderi ..,... ..,_ ................... 

Vi1&11a Tıp Faktilteeinfn profeta • 
ri1 wafmc1an ketfeclllen bu yeni 
dld unsunmc!.ı kemali itina De 

renpndeki { ,. ... ) T.._ 

intihap e4iJmlt leDÇ baJftD • 
larda cbleamıt cDd h6ceyı-atı 
merkezinden iatihlal edilmlı uf 
Bioal vardır. Ba cevher, pembe 

reqlndeJd TOKALON kremınde 
ciJdinid beslrmt.k Te ıençlqttr • 
mek ~in matlOp nlabet daire -
ain-Js mevcuttur. Geceleri yat • 
mudan enel kuUamnu. Beyu 

kremini aablblln kuUamnm. 
Terklı.ndc •ae,u OblJm.. ba· 

lmadalundan lıir be sin arfna • 
da birbiriDdeD .tahtı .,.. Gs ... 
vln tlrerine cUdinld pyanı !ıay• 

ret bir nrette beyulatır. Sla de 
hemen ba fkf kremi lmDammta 
bqlayum. Jlemnuniyetbüf ne· 
ticeain.ien ton derece memnun 
Jrataeşbmız. 

Biocel'll TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç gtsrunanoz 

• 

Binlerce TokaJon miqteriıindeo müeueaemise mektup 
vaanlarm m&tahedeleri kendiliğinden plen en bJmetli 
delillerdir. 

( Toltalon IC.nmaiıaUJen bilurüua Wi/aa ettim • 
y üaiim4elci çirlıin luıbaraklar ..a oldu-.) 

Z. 8. B. O. Fatu 
( ToWon IC.remiıain benim cildimin . nacine çols 

uygun ~ itiraf eımeyi bir IHDİ/e bilirim 4 

Cildim ...... olduiu ,,.,. Tolralan IÜ1'ClüldMa IOllM 

beya.........,. .,. uf• ltalHır.-t:sklar lanlamiyle soll 

"'"""""""'· , R. Şehir l 8. M. .:01. Ti. ltoa1a 
Meldu•r•n .... , ... , do•r•rantzdll uldıdr. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DOKTOR 
N••ı•ı Atlas .... n 
H• t1a •beblen IÜll bapla 

...... ,. 17 ... 20 ,. ...,., uıe 6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

üyük ikramiye 200.000 Liradır. 
• ....... llltb S0.000, 40.000, 25.000, 20.000. ıs.ooo, 10 bin ı:ralds 

d 
2 •'r• nrdır. 
.......... 8.)'lll '9diad ıinüa• 

a tanan 1partm1111m 11ı111111 daire 
t7wld9......._bllaleda. 
C...-.. ...... 14 cim IO ,. 118 
dar .......... ,.,... ••• K--. Ha 

... dBr , = •.•• ,. --- ı 
bıHnde ••reoe eııt... n-a.r: 2:i9S3 

~~ 
-- -- -- --

BAG• 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, iŞTAH 
Sıhhat VekAletının resmi 

ruh•atını haiz olan 
doktorların kıymet Tuip belenc1ilderi bir ıurubdur. Kaaaızhk, iftabaız. 
bk, Jnanetlialik, bilhı- nevruteni, ademi iktidar, mide ve banak tem
l:ıeJHfindaı 4ofan hanmmlık w bbularda birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nebhatlerinde pyam hayret tesir ıiSate. 
rir. Vtlcuda diftçlik, cilde pembelik, .. stara, eözlere parlakhk veren bu 
ltUVVBT tLACI her eczanede bulunur • 

Smeli iatilliıa&: BlylUder için sabah, öile, alqam yemeklerden blr 
pyrek enet JUllD bardak .uc!a bir tatlı kqıfr, çocuklar iPJı ayni veçhfle ........... 

Ankara caddesinde 
ı kirahk dükkan 

Vakit yardunan altında (aten Fransız kitapç11mm) yeri ve arb~ 
depolan kiralıktır. 

B"·lqtlrilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edllebl· 
lir. fateyenlerln Vakit yurdu ldıre memuruna mOracutlerl. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
Cl Oz Hekimi 

Dr. ŞtlkrD Ertan 
Calalollu Nuruotmuiye cad. No. S 
Tel zzsee (Dr. Olman Şerefettin 

•partlmam 

Operat&- - 'Orolog 

Or. SDreyya Atamal 
.Beyoğlu - Parmakkapı tramvay da
rafı, No. 121, birinci kat. 

Muayene 1&&ti: 18 • 20 


