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Berl in - Kahire hava 

~RDE 3 KURU S ---------------~----{ 

f Amerikaya giden aJuolat 
postalan 

lierlin, 26 (A.A.) - ltufthansa ida
.,..1 bu sene Bedin _ Kahire hava 
lenislae devam etmele karar ver
bıiştlr. Bu ser\'islerin Uzak Şarka 
ilden npurl:ırla irtibatı olacaktır. 
Seth sefer yapılması kararla~tırıl -
llUfbr. Bunlardan ilki 31 martta, 1 _ 
kincisi 28 nisanda yapılqc:ıktır. {( 

Londra 2' (A.A)- G&1ete!erln 

bildirdiğine göre, - iki Sb 
zarfında Amerika birleşik dev 

letıerlne giden gemilere 30 mil

yon lnglllz lirası kıymetinde al 

tın yttklenmfştlr. 
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40,979 ikinci Müntehibin Gösterdiği Birlik 
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Yeni Türkiyenin kuvvet ve kudretin 
dünya önüne bir defa daha koydu 

Aıtınc• Büyük 1 ~ · Berç Türker, Doktor Taptas, istamat Ozdama 
Millet Meclisi Ab .. f k'I b ·ıd·I 

Yazan: ASIM US 1 ravaya mus a 1 me US S8ÇI 1 8f 
l>tın memleketin her tarafın

' 1Jdııci münteblpler Cumhu_ 
~~!laik Partisi Genel Baş -
..-.uıcı tarafından ilAn edilen 
~bus namzetlerine re7 verdi
le.; bu suretle altıncı Büyük 
"1İıet Mccllsl hiikmen teşekkül 
~ oluyor. Ancak 7eni inti • 

eclllen Meclls azalan An • 
a nisanın iiçünde toplana. 

için altıncı Bü7ilk Mil _ lstanbulda seçim nasıl oldu? 
(Yazısı 8 incide) 

lfecllslnln faaUret haJatı 
!'esmen o,rün başlı7acaktır. 

mukadderat üzerinde 71De 
ete alt oJan bAklml7et bak-

o s:::=e== MUSOLiNiNiN NUTKU 
ktir. tık defa olarak Bil - --·,----·-.. ·······---··--

MUU $ef !smet tnöntl, J'ilk- R B 
dlrekUflerı ile 1apılan bu oma - erlin mihverini sarsmak 

batta Parti7e alt hak ve 

Pltnııkusu;enoksan. t=.ebbüsleri Ç.Ocukça hareketlerdir 
çok hassas bulundular; ba.. " Uzun &arış devresinin rozumuna kaniiz· hakları-
1ebeb1 milli mevcudi1et YC • • 1 .., 

etin 7egAne iatJ.nat nokta- mız tanmmadan hıçbır teşebbüste bulunmıyacagız ,, 
..__-.ıemıeket ve milleti hakld7le (Yaza.n S GncUde) 
'""tllall eden blr Mecliste bulun • 

~~== Polonyada umumi 
kalAde 7aratıbmt bir ada - f b J • k • 1 A. d • 1 d • 
2f~'l.~ se er er ı ı an e ı ı 
hnJilk adaı;;:ın ıaaresı altında Londra, 26 (A.A) - Pazar gazetelerinin ek
!bllıet bl~ok terakki ıı,mıe • serisi Vartova mahrecile, Polonyada umumi ae

göstermlştir. Fakat tarih - ferberlik ilin edildiğinden balıaeden heyecanlı 
emsaline zaman zamp 

~üf edilen bu türlil haberler netretmektedir. 
uluş ve urakld mucizeleri- " • :?İlterede yakında mecburi askerlik hizme-
blr zaman sonra sanki biç • • kab l 

ış gibi stllnlp pttlll de tının u edile<."eğİ hakkındaki haberler de bu-
uştur. Zira o kurtulut ve te. günkü gazetelerde büyük harflerle intipr etmİt· 
~ eserleri sadece fevkalade tir. 
~tılmış olan bir adamm talı· 
R kuvvetine istinat ettlrilmit -

lıtıyük Türk kurtulut hare • 
~e ba.,kan olan Atatürk bu 
~tiht hakikati çok IJI bildlll 
lttıı mını mücadele7e başlar • 

l"e ondan sonra bilytik inJa -
hamlelerlnl 1aratırken ah • 
~ bütün milli kararlan hep 
~et Meclisine ve Millet Mec

l'asıtasile Türk milletinin 
ine mal etmiştir; bu su

~le Milli Şef Atatürldln şahsı 
ece Türkiye Bü1ük Millet 
Ustnln ve Türk milletlnln 
remzi haline gelmiştir. 

lşte bu defa 'dmnml intlhaba
~ fevJ;alAde dikkat ve ebemmt. 
et attedllmeslnln hikmeti bu. 
~. 
b. lrınumt intihabata pterdii;l 
._..11ik a!Aka ile )filli Şef lamet 
~llü şunu açıkça anlatmak Is.. 

»:_or ki memlekette her fCJ Büt'k Millet Meclist ile kalmcllr. 
... ~_kadar 1üksck kırmet ve ka
:-qııette olurlarsa olsunlar, şa· 

Dünkü Milll Küme maçlannda 
ıstanbul takımlan maQIOp 
Beşiktaş Ateşe, Vefa da 
Ankaragücüne yenildi 

ye fertler gider, bir sün Azat'm bir blo'kajt 
olur, aileler 4alJhr ye .W.. _ '(lla.çlarm tafailltl SpoP..a,tımndadır.): 

-..; onlar 4a 7ok olar; fakat 
.. k lallletlnln mncııcU.,etl e- ve NIDd olarak kalır. Bunua l·ı•• tftrk•H•• 
~ olarak kalır, BOJÜ)t Millet tin esasen milletin olan hlld • nln...... 1el&metlnl a.c1iıae 
~Usı de mlllctln blr

0 

bnlAsası mlrct de aa4eco Millet Meclisi • bu •°*~ JAzıaMlll'. 

A 
Şaktr Baran C'~lZ Ozçağlar Galip Oülte'Tdn NeCfnreffltı Sa1ılr :Almet :4. 

Kütahycı Çorum Bolu Konya 1JingöZ Antep 

Yeni mebuslarımızdan bazılarının resimleri 
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Teni Zabıta : 
Bomaaımı& . 

Kurukafaların Esrarı 
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işaretler: 
1 

Bizim gibi adammış ~~-Iic~ • 
.<;;..) .ı.:a 2 

Uzunca bir seyahatten dönen 
bir arkadaş anlnttı: 

"- J\asabadıı sokaklar kala
halrktı. Ederin dnmlnn iistüne 
gilı-cı·clnler gibi çocuklar tiine. 
mlştl. Birisi Jmııntıarını <;u·pan 
bir kuş gibi kalktı ve J lığa ben
zlyen bir ses çıknrclı. Çocuk 
hnııçercslnden biiyiik bir hay -
retle tırlnyan siizler heni de 
hııyrete düşiirdii: 

EYkıkllanA1apad rtım0~~ .I~~~!~LŞ~E~~!~.~-~~-~.!!.!~~~.!L~.}~~!.!Y.~!~ 1 Y ü n 1 ü d o k u m a 
n az tın an ort · ş • k ' f b 'k 1 
Ceset Daha Çıkarıldı f7 et O S d a rl a anmızın 

Gece hayatına 
Devletin 

müdahalesi Beyoğluııda PapazköprUsUn • n ene e Çalışmafarmda İnkişaf 
~: ~·~~~~:a~p:;,~:~ne~~~~~:~~r: 3 439 000 ıı·ra kazan m 1 ş 
Evvelki gece sabaha kadar ' 9 

''-An~ .. ~lebus ela bb.hn gibi 
insanmış! 

Çocuğun çı~lıb"'n benzeyen se. 
sinin uynndırdı6"'1 bayrctl zeki 
bakrşlı bir adamın nnlnttıkJnrı 
tıımamlndı: 

"- On beş sene<Ur bu ka ıı -
baya mebus uğrnnırumştır. Ço. 
cuklar mektebdo mehus falan 
dJyc ol..-urln.r, fııknt bir J'eı·e 

nasip olup dn bu in nn oğulla -
rmı görmemişlerdir. Sizi ilk ele. 
!a gördüler de tubnf1nrınn git· 
ti.,, 

Çocuğun hayreti, vo yn°;'h n. . 
Clamın izahı hnldkatln çıplak 

levhalnrmdn.n bir enstantane -
dır. 

• • • 
Mebusun ınnne\1 bilvlyetinl 

tarif eden bir lc\'lıa. çizmek 
mtl.mkündür. 

Ondruı istenen ilk şey, lnti -
hnp dairesini kanş, kn.rış tanı· 
ınak, temsil ettif,rf. mmtakanın 

biitün kudret Te kabiliyet men. 
l~lnrmı, insn.nlarm ruhu da da-
ıil olmak üzero bllmel..-ttr. Du 

r nslı btlgiye llAl'o e<1ilccek bft{I. 
.b.a. bfr nokta daha. \'ardır: 

Slyast kudreti terkJp J<;ln 
11entctlk ve inşacı bir mantılrn 
nhtp olmak! 

Mebustan evvelA nıiisbct hn~ 
klkatler beklenir, sonra lıu ha -
ldkntlorin terkibinden doğan 

harat göriişii.. Hn.yn.ta nizam 
verecek insan bu vnzlyotl ancak 
hakikatle sıkı teillJlsla elde ede· 
btllr. 

){iiçfik vntn.nc1aı;.I . ıızı lü . 
zumsuz yoro hayrete ... iirmlye 
ne liizum vardır. 

SADRİ J~llTfü\I 

Sadıkzade Vapuru 
.Yolcuları 

Finike civarında karaya otur. 

devam eden aramalarda ölen 
dfüt kişiden sonra yeniden dört 
ceset daha bulunmuş ve böyle
likle kaza kurbanlarının kati 

bilançosu sekizi bulmuştur. 
Beyoğlu \·e muhtelif hastane

lere yatırılan yaralılar da. 11 
kişidir. Bunlarm sıhhi vaziyet. 
leıi dUzelmektedlr. 

DUn akşama. kadar devam e· 
den çalışmalar neticesinde en • 
teaz altı ıı dan birçok eşya ve bll
hnssn pnr~Hı.r çıkarılm1ştır. Bu 
arac~a lıulunan 580 lira para sa
hibi olan Frosoya teslim edil _ 
m!ştir. 

111Udclelumumi muavinlerin -
den R1fat dlln pazar olmasına 
rağm<jn htıdlse yerine gitmiş ve 
tahkikatla meşgul olmuştur. Bi 
na sahibi olan . makarna fabrl. 
katöı'{i Raka da sorguya çekil -
mlş, fakat serbest bırakılmıştır. 

Binanın yıkılış sebepleri hak 
kmdn tahkikat derinleştirilmek 
teclir. Bina sahibinin bundan 
bir müddet evvel apartmanı mü 
hen<lislere muayene ettirdiği 

söylendiğinden bu mUhendlsle
r in de ifadeleri alınacaktır. 

DUn sabaha karşı bina enka. 
zmda. yapılan araştırmalarda 
hayatından Umit Jcesll n Yusu· 
fun Uç yaşındaki kızı Fikriye 
snpnsağlnm bulunmuştur. 13 
saat enkaz \'e toprak altında 
kalan yavrucağın yalnız alt du. 
dağı korkudan patlamış ,.o baş 
ka hiçbir yerinde en ufak ya
raya tcsndtif cdilmemlştlr. Yav 
rucağız toprak altından çıkarı -
Iır çıkarılmaz hemen su iste -
mlş, başka bir şey söylememiş • 
Ur. Birkaç dakika sonra da Fik 
rlyenln annesL Makbule de 61 • 
muş olnrnk enkaz altından cı -
karılmıştır. 

Bu feci kazadan sonra nl~ka
darlar bu civarda ve şehrin dl. 
ğer bu gibi yerlerindeki apart· 
man ve evleri sıkı bir tetkikten 
gcc;:lrmcğc karar vermişlerdir. 

-o-

muı olan Sadıkzade vapurunun Bog\Jaz·ıçı·nde 
va.ıiyeti 'trafındaki tetkikler he-

nUz bitirilmemi§tir. Bununla bera- Sandalda Bir Ceset 
ber vapurun ~ok güç kurtulabile- Bulundu 
ceği anlaıtlmrştır. Vapurun maki. DUn snbah, Boğaziçinden köp 
ne .daireleri tamamen su ile dol- rUye ilk seferi yapan Şirketi 

muştur. l:Iayriyenin 59 numarnlı \'apuru 
Kaza sırasında vapurdan kara. Boyncrköy ile Baltallmanı ara

ya çıkarılan 150 den fazla yolcuyu sında !cinde yarısı denize sark
Mersin vapuru yüklemi§ ve hare- mış bir adam bulun.an bir enn-
ket etmiştir. dala. rastlamıştır. 

Vapur bugün saat 11 de kaza- Vapurun flltknslle sandalın 
.zede yolcularla beraber limanımı-

11
yanmn gidenler bir cesetle kar. 

za gelecektir. şılaşmışlardır. Sandal ,.~purun 

-o--

Otomobilden Kaçarken 
Düştü 

ŞofOr Kiryakonun idaresin _ 
deki otomobll ArnnvutköyUnde 
oturan 8 yaşında Sabri ile kar· 
şılaşmış, bu sırada korkusun • 
dan kaldırıma doğru lcoşmak 

isteyen Sabri yere düşerek sol 
bacağı kırılmıştır. 

Yaralı çocuk hastaneye kal -
dırılmış, şoför yakalanmıştır. 

Pazartesi' ________ d,,,,__ ____ __ 

27 MART 1 t8 MAR r 
6 Sefer 1 Sefer 

Salı 

1'0 Kasım 141 Kasım 

Vakıtler Vasa.IEzaoı1~ ~ 
GOneş 562 1124 IH50 1121 
ota•• 1219 551 121ıı 551 
lkıncsı 15ö0 922 ırı61 921 
Ak•am 1829 1200 1880 1200 
Yatsı 2001 13! 2002 182 
imsak UO 948 408 940 

yedeğine ahnarak Rumellh1sa • 
rına getirilmiş ve polise teslim 
cdflmfştlr. 

Yapılan tahkikatta, cesedin 
Arnavutk6y balıkçılarından Mi
nayn aft olduğu nnlnşılmıştır. 

Balıkc;:ının sabaha karşı Paşa -
bahccye balığa gittiğini gören· 
ler olmuştur. Minanın nasıl öl . 
dUğll araştırılmaktadır. 

-o-

Kömür Çarptı 
Galntadn Kasaplar sokağında 

12 numarada oturan 32 yaşla -
rındn Emine eYYelki gece man
galla odasında yatmış ve sabah 
leyin baygın bir halele bulun -
muştur. Yetişenler Emineyi der 
hal Beyoğlu hastanesine kal . 
dırmışlardır. 

--o--

Kollarından Yandı 
Arapcamflnde Ahmedln kah 

ves indo oturan lsnıall ovYelkl 
gece saat 22 de gaz ldmbasını 
yakarken gatlar kollarına dö _ 
kUlnıUş ve iki kolu yanmıştır. 
lsmafl CerrBhpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır, 

On senede 2982 kişi yaralanmış, 48 
kişi de arabalar altında can vermiştir 

Tramvay Şirketi hükumete geçeli bir ay oluyor. Cumhuriyet 
idaresinin yapıcılığı sayesinde ~ir ketten kalan vasıtalar birkaç sene 
zarfında yenileneceği gibi servis de· muntazam bir şekle sokulacak
tır. 

Hükumctse satın alınan tramvay şirketinin son on ı.enelik faa
liyetini göz.den geçirmek fayda-dan hali değildir. 

Şirket, senede ne kazanmı§, kaç müsademe, yaralama ve ölme 
vakasr olmuştur. Bunları istatistik umum-müdürlüğünün 8 inci ista
tistik yıllığından alarak neşrediyoruz. 

Tramvay arabaları tarafından on sene zarfında şehirde nakledi
len yolcu miktarı şöyledir: 

Seneler 1 inci Mevki 11 inci Mevki Yekun 
1927 14.867.000 46.499.000 61.366.000 
1928 15.775.000 44.411.000 60.186.000 
1929 17.759.000 42.477.000 60.236.000 
1930 16.826.000 43.947.000 60.773.000 
1931 15.985.000 44.782.000 60.767.000 
1932 14.0H.OOO 42.610.000 56.654.000 
1933 14.630.000 39.966.000 54.596.000 
1934 14.509.000 41.503.000 56.012.000 
1935 14.725.000 14.622.000 59.347.000 
1936 15.515.000 44.644.000 60.159.000 

' Bu cetvele göre en çok yolcu 927 senesinde, en az yolcu da 
933 senesinde taşınmıştır. Halkın dörtte üçü 2 nci mevkie binmekte 
<lir. 

Hattan ~ıkma 
Seneler 

ve müsademe hadi5eleri de §Öyledir: 
Hattan çıkma Müıademe 

1927 267 768 
1928 
1929 
1930 

187 685 

1931 
1932 

·1933 
1934 
1935 

201 
203 
158 
141 
224 
233 
243 

658 
550 
643 
670 
498 
491 
507 

1936 107 522 

On sene zarfında yalnız 936 s;rıesinde bir tramvay • devrilmİ§· 
tir. O da Şişhanede gece olmuştur. En çok hattan çıkma 927 de, en 
az vaka da 936 da.dır. On sene zarfında tramvay arabaları 1964 defa 
hattan çıkmııtır. 

On sene zarfında 5992 defa 
olarak her seneye 600 müsademe 

Bu kazalardan husule gelen 
şekilde tesbit edilmiııtir: 

müsademe vaki olmu§tur. Vasati 
isabet etmektedir. 
yaralanma ve ölüm vakaları da bu 

Seneler ~ Yaralanma 
927 203 
928 303 
929 326 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 

274 
293 
316 
357 
324 
266 
320 

ölüm 
3 

4 
3 

8 
7 
1 
4 
3 

6 
9 

Yaralanma vakaları da 200 ile 350 arasında ıdefiımeler göı. 

termigtir. En çok yaralanma 933 te, en az yaralanma da 927 de ol
muıtur. On sene içinde yaralananların yekunu 2982 dir. 

Tramvay §irketinin dfi ve gayri safi varidatı da şudur: 

Seneler 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Gayri safi Gayri s&fi 

nridat (L) masarifat (L.) 
2.785.000 2.353.000 
2.924.000 2.446.000 
2.987.000 2.552.000 
3.002,000 2.536.000 
2.958.000 2.557.000 
2.742.000 2.378.000 
2.657.000 2.339.000 
2.541.000 2.389.000 
2.373.000 2.220.000 
2.415.000 2.179.000 

Süi vvidat (L.) 
433.000 

1478.000 
435.000 
467.000 
401.000 
364.000 
318.000 
152.000 
153.000 
236.000 

Mesleki tahsil müessese
leri çoğaltılacak 

Mesleki tahsile ehemmiyet ve. , kuvvetlendirmek için ve onları 
rileceği evvelce yazılmı§tı. Bun. yeni bilgilerle techiz etmek için 
dan sonra kurulacak meslek mü- sanayi merkezlerinde akşam sa. 
esseseleri şunlardır: nat okulları, 

Elektrik, makine, kimya, ma. Çırak okuları; 

den, şimendifer, mensucat, hula. İptidai bir şekilde devam et-
sa sanayiin her şubesinde muh. mekte olan mahalli bir takım sa. 
taç olduğumuz yilksek mühendis. natlann teknik metotlarla inki • 
!eri yetiştiren bir ı;oliteknik. "iafmı temin edecek seyyar ve mu 

Her sanat şubesinin teknisyen- vakkat kurslar; 
lerini yetiştiren bir teknikum. Her vilayet merkezinde bir kız 

Memleketin büyük merkezle . enstitüsü; 
rinde, her sınat mıntakanın ihti. Mesleki b1r tahsil görmeden iş 
yacına göre, muhtelif sanat şu. hayatına atılmış alımlar için ti • 
beterini ihtiva eden yeni sanat caret bilgileri veren yeni akşam 
okunan, ticaret okulları bundan sonra ya-

lşçilerin mesleki mal\unatını pılacak işler meyanındadır. 

Devlet işletmelerinin milra -
kabe:ıi için kabul edilmiş olan 
kanun hUkUmlerine uygun ola. 
rak ' 'SUmerbank Hfrleşik Yün 
lpliği ve Dokuma. Fabrikal11rı 

).lUe~se-'e!i., firması altında bir-

(Yazan: HllDIET :Mt'. tlt) 

Azız do!itum (\"fi-~U 
biı· nrk:ıdn~ıııın kcP 

disiııe şHyJe dediğini: _ İH<: 111 

tn1ftn ıın,·e etmeden • ynzıyor: 
"Cemiyetin çehresini bir 1 

leştirllmi, olan ı~eshaııe, Hcre
ke. Biinyan ve Merinos YUnlU 
fabrikalarımızın inıaltıtmda , snn yüzUne bcnzctebilirsin .. · 
son yıllarda çok hızlı bir lnki . ğız, burun, kaş, ~öz gibi C'Sll 

uzuvlara hususi bir itina. b 
şat lrnydedilmlştir. 

Bunlardan ilk U!,.11 eskiden ku bakım !Azım ... Devletçilik bU 
zuvlur üzerindedir. l<.,akat onl 

rulmuş fabrikalardır. Sumer -
bankın idaresine geçtikten son· 
ra noksanları fkmnl edilerek 
modern usullerle işletilmeye 

başlanan bu fabrikaların rand. 
manları seneden seneye nşik{lr 
bir inkişatıa yllkselmekten geri 
durmamıştır. 

Feshane fabrikasının 1936 
senesindeki kumaş fmalAtı ye. 
kQnu 766.651 metre idi. Bu ima
ltlt 1936 seıı~slnde 843.118 met. 
reye, 1937 de 9H.H2 metreye 
çıkmış ve 1938 sencginlıı yalnız 
ilk 11 ayında. lmalft.t yekfınu 

1.0U.017 metre olmuştur. Ay
nı fabrikamn yapai;'ı istflılAki 

lmalA.t ı:;eyrlne muvazi bir artış 
kaydederek 1936 da 532.160 ki· 
lodan 1937 de 779.347 ki~~ya 

çıkmış ve l!l38 llk 11 ayında 

782.827 kiloyu bulmuştur. 
llereke rabrikaaı imalA.tının 

takibettiğf terakki seyri de da. 
ha az memnuniyet '\'erici değil. 
dlr. 1936 da bu fabrikamızın 1-
mallt yekfınu 420.434 metre 1. 
ken 1937 de 617.687 metreye 
çıkmış ve 19 3 8 in yalnız ilk 11 
ayı zarfında 537.973 metreye 
yUkselmiştlr. Aynt fabrikanın 
iplik imalA.tı da 1936 da 6107, 
1937 de 9259 Jdlo iken 1938 in 
ilk 11 ayında 5ü626 kiloya çık
mıştır. Fabrikanın yerli yapağı 
istihlft.ki 1936 da. 41.569, 1937 
de 19406, 1938 de 817'7 kilo -
dur. Yabancı yun iıtlhllki ise 
1936 da 6000, 1937 de 26796, 
1938 de 39361 kilodur. Yabancı 
yUn (lcamgarn) lstlhllkindekl 
bu artış fabrikanın daha iyi ev_ 
safta kumaş imali huıuıundnkl 
piyasanın talebini karşılamaya 
matuf mesaisinin neticesi ol -
muştur. 

BUnyanda.kl kUcUk yUnlU do· 
kuma fabrikası, 1936 da 49.117 
metre olan kumaş im'alAtmı 

1937 de 72.842 metreye çıkar. 
mıştır. 19 3 8 in ilk 1 O ayındaki 
lmalA.t yekünu 67.152 metre ol
cluğuna göre 1938 de bu raka • 
mın da aşılmış olduğu muhak • 
kak addedlloblllr. 
SUmerbankın idarestndekl 

yUnlU fabrikalarının imala.tın -
da mUşahcne edilen bu dikkate 
değer artışlar fabrikalar ma •. 
mula.tınm piynsada karşılaştığı 
rnğbct k:ıdnr lmaltıt teknik ve 
teşkllO.tının devamlı surette te
rakkisi bakımından dn takdirle 
karşılanması ll\zımgelen blr 
ehemmiyet nrzctınektedir. 

-o--

Tramvaydan Düştü 
Beyoğlunda. Yazıcı sokağında 

oturan Mişel oğlu H yaşlarında 

Jnk dUn sabah köprüde tram
vaydan atlamak istemiş, fakat 
muvazcneslni kaybederek yere 
dUşmUştOr. Başından ve muhtc 
lif yerlerinden yaralanan Jak, 
Şişli Çocuk hastanesine kaldı -
rılmıştır. 

Otomobil Çarptı 

rın yanında zekAmızın, hisıeı 

mlzln, canlılığımızın iradesi o 
lan bin bir kırışık Ye tizgl ıne 
cut.:. Bunlarsız, bir cemiyet 
cehresi, gUn ~örmemlş bir ııd 
mın ablak suratı kadar mö.nas 
bir hal alır ... Her CUzull ve ya 
lış müdahale bir c;:lzglyi silıne 
bir zektı. ifadesini bozmaktır 

Bırakmalı: KJUpler, tUrlU tO 
lU meyil '\'e merakları olan c 
mlyetler, mUesseseler, fktısa 

teşebbüsler, gece hayatı meınl 
ketlmizde bol bol fışkırsın ... Z 
ten de bunların menolundukl 
rı yok ama. bUsbUtUn Uremelc 
için bUtUn engelleri kaldırın 
Iı ... Asız, burun, kaş, göz, kulfl 
yerli yerine oldukça, ötekUeri 
neşe ve: on ifadeleri ancak bıt. 
yatlyet mıde edecektir ... 

Jlu lfAdenin CRZİI> sepino 1' 
pılnrak bir ftn için söyleyeni 
hak vermek de kahtı oln.hlUyo 
Comlrctln çehresini bir ınsıt 

yüziine bAn:ıetmek, 7ednde \ll 
teşbih olaıakla beraber, yalJl 
ağız, bııriın Te göze gösteril" 
ltinn. Uo bir ı, g(iriilınUş oltl 
nıu elen.iniz? 

Yirmlncl asnn türlü lğval 
nm tehdidinde yaşıyan ce.mJ1cı 
lerln, çehresindeki çizgiler 5J 

dece ~ayanı dikkat bir ••mert 
vo merak,, l!ıı.desl olmakla 1'11 
sa7dı, fobtha ... Fakat hele geC 
hayatı mevzubaha olunca., orı 
bir şeytani girdap halinde ıas• 
vur ~tr.ıemek ve o girdaba ~ 
pıln'ş cemiyetin çehresind 
çizgileri "ancak neşo veren bi 
hayatiyet,, olarak gc>rcbllnte 

zordn~ 

Cemiyetin yüzü mademki bl 
insan çehresine benzetili7or. 
çehrenin hususiyetini, nlç.f 
ı;;ürbüzlüğünde bulmayalııt' 
Dundan kafaları tıraşlı, hirtb 
rinJn a.ynı, elma yıınakh rcrt 
lerden müteşekkil ruhsuz bl 
kalıı• vücude getimıck tcmıı,-iİ 
Jü beslediğim zanncdilnıemell 
<lir. J<'ııknt cemiyetin çchrcsl1' 
lıcrbirimlzin a7rı 8.)TI "zc1'• 
hi11 ve canhlığımızm,, Un<lC 
dcınek olacak enterc~an ç1aı :i 
)erle donatmak mntlubsA " 
bunda tabii bir bak , .c hak. · .ıı 

Çesnisl bulunuyorsa, bcr h'- ·et 
.. l 

gcco hııratınm mcşum <lcrlıı. 
lor nçnınğn müsn.it snpantnd~ 
h~ ıl olacak çizgilerden o ~clt 
reyi mümkün oldul;n kn<tar l11' 
lıafnzn etmeliyiz. 

Zira o sahadaki "hayatif"t1 

bl7.7..nt hnyatiycte dilşmıınd~ 
O çizginin karakteri tlği, ccf11 
yetin karnltterlnl silip götilrt' 
bilir. Giin görmemiş lllr ndn.tJ1'

1 
nblak snrııtı kntlar mllnns1z 0 

t\ 

maktan korkarken, doktort1
1
i 

tl 
mii<'lnhnle:-lnden ürkerek JJ\ t' 

içtlmni çehremlzin bir bnrtı~
hallne gelme ine, hiç şüphC d 
ki ne (VA.Nti), ne de arı.:ıı.<1 1" 
razıdır. 

,_..,-. 
Yurdun en uıak kl>,eslndcki 1 

yoksul yavrulann s~Jığıno eri. 
şebltmek feln yılda bir Jira ,·e· 
rip Çocuk E~irı;cmc Kurumu • 
na üye olalım 1 

tiskUdarda Nuhkuyusu cad -
lleslnde 48 numara.da oturan 
şoför Halit, otomobtliyle aynı 1 
sokakta. oturan Bogosa çarp . 
mış ve vUcudunun muhtcllf yer- , 
lerinden yarnlam1ştır. Şoför 

yakalanmış, yaralı tcdavl altı • 

nR alınmıştır. 
1
------------
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Lehistanın Bir lngiliz gazetesi siyasi vaziyeti tahlil ediyor -------------·· ··························--
tavassutuyla D \ti C A t Belgrattan alacağımız ders Macar. Romen thtilifı ogu enup vrupasJnJfl S fa 
da Ortadan Kalkıyor • • k h t b 1ıııt1 ( d 

Y ~zan: t ~a!!' H~!!.Je~nar Taymlı gueWlnln Budapoo· tejı ana arı ogaz ar ır 
E·?i:2~:~:~:~~~::~:!!~ Batıda harp bilhassa havalarda cereyan edecek, deniz ku 
~:~ ~::1;!:~a~~:~n:::~~1~~ : vetlerinin makul şekilde kullanılması kat' f rolü oynıyacaktı 

\ 
tiğinl ve aradaki gerginliğin de Londra, 26 (A.A.) - Siyasi na yardıma lmade olanları ken ı bilir? Bundan başka bir 1ngil 
ııishctcn zail olduğunu bildir • vaziyeti tahlil eden "Serutator,, dimlze temin etmekllğimlz ica-, _ Fransız • Rus ittifakının Fr 
mektedlr. evvelemlrde sll~hlanma gayret- beder, Sovyetıer Birliği, tngll - ko ''e Musollni üzerindeki test 

lerini iki misline çıkarmak lUzu tere ve Fransa lle teşriki me - ne olacaktır? 
Vaziyetteki bu sallh, kısmen munu kaydettikten sonra diyor salye Amadedir. Fakat aradaki "Serutator,, bundan sonr 

Romanya Başvekilinin son be· kl: iki devlet Polonya ve Romanya mecburi askerlik hizmetin 
yaJl'.\tından ileri gelmektedir. Daha da fazla yapmalıyız. Sovyetlerln sllAhlı te~rlkl me • müdafilerin( tenkit ediyor 

Bununla beraber, Romanya Cebir lstitmall lcabedeceğl ah. salslni istemiyorlar. Ancak bu diyor ki: 
11e Macaristanın sllA.hlı kuvvet_ H d 

vali gözönUne alarak şimdiden iki memleket bitaraflığı takdi - Frans~, Belçika, olan a leri clAn blrlb1rine karşı dur • b 
en iptidal ihtiyat kaidesi namı - rinde Sovyetıer Birliği ne yapa İsviçre de dahil olmak üzere 

maktadır. Bu vaziyeti tam ma- tnglllz kara müdafaası için m 

l•taayonda etyalarımızı bir 1 var. Sırplar Türk eehrı ismini 
•la teslim ettik. lki saat veriyorlar. Tunaya hlklm yük· 

nasile dUzeltebllmek için diplo- M ı• • • tk bur! hizmet ne kadar zarurl is 
masinin büyük gayret sarfet • uso 1n1 n ı n n u u doğu • cenup Avrupasında b 
mesi icap edecektir. harp menubahs olduğu zam 

kalkacak trene kadarken sek bir tepe. Esasen ecdadımız 
ilde kalacak ve vagonumuza her ye.rde hep böyle yüksek te
•ıtırecek. Kollarımızı sal- pelerl tercih etmişler. 

Bugüne kadar Lehistan, mu. Roma, 26 (A.A.) - Stefani a. 
tavassıt rolUnU oynıyarak her janamdan: 
iki tarafı uzlaştırmağa çalıeı • B. Musaolinl, Olimpiya ıtad • 
yorsa da, yapabildiği şey, an • yomunda, Fqizmin ilk mUcade. 

••llı;ya büfeye geldik. Sof
il lstas;yondakl büfesinden 
teınız ve mükemmel. 

tahvaltımızı yaptık. Bermu
burada da .garsonlar alman
konueuyorlar. Kahvaltıdan 
• tehrl eöyle bir dolaşalım, 
t. 2 numaralı tramvay ya· 
•aat dönüp dolaearak lstas
tekrar geliyormuş. Adam 
a 2 dinar. Yani bizim pa-
ıla yedi kurue demek. Biz 
Oblll tercih ettik. Yarım sa

btıı 60 dinara dolaıtrracak. 
on.dan ayrıldık. Munta· 

1'ollar n btıyUlt binalar her 
tı kaplamıe: 1926 de yani 
an U sene evvel Amerlka

tiderken Belırat iltu;yonun
Clkınca etraf bir harabeydi. 

barebenln içinde bugün mu-
111. bir ıehlr vücuda gelmlf. 

1141 aran binası, ıolda harbl
~retl, maliye nezareti, dl
lleıaretıer! 

c,ddelerln her lld tarafı as
)'aya kaldırımlarlyle ve bu 

dırıınların uzerinde munta
afaçlarla aUslenmlş. So. 

\ıara kar yağmış, fakat, hor 
ile su veriyorlar; karları 
e;ye çalışıyorlar. Dükkln

' Ilı.af azaların vitrinleri bili
'- çok muntazam. 

1-tanbulun imarı diye çırpı
Oruz; her şeyi yalnız hUkQ-
ten bekliyoruz. Ne olur, bl
l:edtmlz de evlerimizin cep
rını, dUkklnlarımızın vlt· 
rtnı, hattl önUmUzdekl ken 

>'•ra kaldırımlarımızı temiz· 
, tamir ettirsek de hükQ
'\'er.dlğimlz yükU haflfiet
lmar için filhakika plln 
: fakat plln tatbik edlle-

4l;ve elll ıene bekllyecek, 
larımızı gayri muntazam 

halde bırakacak mıyız; her 
hükumetten başka bize, 

anı fertlere düşen yapma
\oıay ve ucuz vazifeler var· 

t, 

()tomoblllmlz ilerledikçe, 1-
lıinln Belgratta mıntaka, 

taka olmadığı, bllA.kls 
1111 her tarafını kapladığı 
ltıyor. 

Köprünün öbUr tarafında bir cak her iki taraf arasında ciddi lelerine iıtirak etmiı olan 50 bin 
sergi açılmış. Güzel, eık pavyon- bir hA.disenln zuhuruna meydan siyah gömleklinln öntınde bUyUk 
larla her taraf süslenmiş. Bizim vermemiş olmaktır ki, bu da tezahürat arasında söylediği bU. 
de küçük bir pavyonumuz var. bir muvaffakıyet sayılmakta • yUk bir nutukta fqizmin yirmi 
Uzerlnde Türkiye yazıyor. Köp- dır. senelik billnçoıunu yaptıktan 

Macarlar askerlerini terhis sonra. İWy& sokak ve meydan. rUden geri döndük. Şehrin diğer •-
etmeğe hazır bulunduklarını larında, Afrikada, ıapanyada çar kısımlarını da gezdik. Binaların 

1 söylenmektedir. Şu şartla ki, pışaıılan yadetmiş, "bu arkadaş-mimari tarzında, mevcut mUes- d · 
Romenler de aynı suretle hare· larm hatırası kalbimizde aıma tıeaelerden yeni Fransız sefaret- d "zl · 
ket etmelldirler. yaşamaktadır,. emiı ve ao erı. 

hanesinin haşmetli mimarisi Ji- ne IU suretle devam eylemiştir: 
bl ve Fransız • Sırp bankası gl- Bununla beraber, kısmi bir Fqizmi.Dı yirminci yılında, me. 
bi müeaseselerln mevcudiyeti, terhis yapılmaktadır. Hattl ba. saimizin bili.nçosunu yapmak va 
buraya Franınzlarrn çok e- zı köylülerin ve atlarının geri zifesini bagkalarma bırakıyorum. 
Jıemmlyet vermiş olduklarını gönderildiği haber verilmekte • Bu billnço muazzamdır. Yaptığı. 
ıosterlyor. liir. mız gey kalmak içindir ve asır-

Tablt Avrupanın bugUnkU va- larca kalacaktır. Keza, mUnke. 
zlretınde bu nüfuzun .da ehem- H I d slr, muztarip, nizam ve intizam. 
mlyetl kalmamıe olduğu görU- Almanya ile o an a dan mahnı.m, muzaffer fakat 
nllyor. DünkU yazımda Tunanın araSlnd& mağldp 1919 İWyuı ile mUte • 
bugUn siyası hududumuz olma- klsif, inzibatlı, yaratıcı, muha • 
masına rağmen, Avrupanrn ye- 1 khsadi an 1 aşma rip ve imparatorluğa malik olan 
nl dolmaya baeJayan muvaıe- 1 ... 1939 İtalyası arasında mukayese 
nesinde bizim 600 ıenedenberl imza . edildi yapmakla da. meşgul olmıyaca -
oıduiu'-'fPbtırıb11~11 de tattıt huP fıııı. Fakat, .Afrikada kan kay • 
<ludumuz haline gelmeğe başla· Berlln, 26 (A.A.) - 13 mart- bertiği ve gilpheaiz İngiliz olma. 

ta başlıyan müzakereler neti • 81 icap eden sermayeye Acil lhttdıi;"ını yazmıştım. Şu dakikada, 
. ceslnde Almanya ile Holanda yacı olduğu için faşist ltalyanm istasyonlarında hA.lA. sancak gi 
arasında yeni bir lktısadt ltllA.f pek yakın ve katl olan harablain. bi kelimeleri taşıyan bu memle-

1 imza edilmiştir. Bu münasebet- den bahseden ıayialan hatırlat. kette de asırlarca hl.kim bir mi 
• le neşredilen resmi tebliğde "iki makhğım icap ediyor. Hakikaten let olarak yaşadığımızı ve bu 

memleketin ihtiyaçları nazarı fqist İtalya, bu radyo devrinde, 
rada yaşıyanların daha bir itibara alınarak,, tarafeyn ara- sanki dUnyanm en, uzak ve bilin.. 
asra bile yaklaşmayan kısa bir 

_ sındı eşya mUbadelelerinln art miyen bir memleketi imi§ gibi az mUddet evvel bizden ayrıldık 
_ tırılmasına karar verildiği blldl tAnmmaktadır. Yaptığımız gey lnrını, sokaklarda hllA. fesll in 

1 rllmektedlr. mühimdir, fakat bizim için ası aanların dolaştığını gördükçe, kl 
Yeni muahede 1 nisanda me. mühim olan gelecekte yapaca a-burada attığımız temellerin hA.· v • 

_ rlyete girecek ve 31-12.UO ae- rımızdır ve bunu yapacagız, zıra 
lA. yaşamakta olduğunu gör nesine kadar muteber olacaktır. benim azmim engel tanımamakta, 
dUm. sizin eevk ve heyecannuz. feda. 

Sofyada haftada blr fransızca karlık ruhunuzda salim bulun -
gazete çıkıyor. Burada. bir kU- Hitler Viyanada maktadır. 
çUk gUndellk almanca gazetesi Berlln, 26 (A.A.) _ Bitler, Bu yıldönUmU toplantınız, Av-
bulablldik. Bize gellnce latan- Alman doktorlarının Fübrerl rupa hayatının ciddi bir anında 

.15-1 L R bll e vuku bulmaktadır. Biz, isteri ile bulda Beyoe; u, a epu qu • Doktor Vagnerin cenaze merası 
ı t b 1 ibl korkunun halitası olan harp psl. Jurnal Doryan ve a an u g mlndo bulunmak üzere bu aa • 

1 f e kozu ile zehirlenmemiı.e müsaade dört tane yevm ransızca gaz bah saat 10,30 da Münihde bu. 
• l\ d llk alman etmiyoruz ve etmiyeceğiz. Gemi. temizden başka g n e ıunacaktır. Kendisi için muaz • 

t temiz ve bir mizin yolu tayin edilmiş ve pren.. ca TUrkişepos gaze zam bir karşılama merasimi ba-
t gazetelerimiz sipleri de sarihtir: suru ekalliye zırlanma.ktadır. 

var. Yalnız bunlar tstanbulun 1 - Profesyonel mUsalemetçl-
Sofyadan, Belgrattan ziyade lerin bilhassa nefret edilir şahıs. 

tam bir Avrupa şehri olduğuna Macarlarla Slovak lar olmasına, barış aözUntın bun. 
• dan böyle azıcık eskimiş ve kalp bol şahit. 

1 d para gibi ses çıkaran bir meta 
Elinde çıngıraklı tren memu- ar ·arasın a bulunmasına ve daimt banşı me. 

ru, çıngırağını sallryarak treni- deniyet için bir felaket olarak te· 

lıer taraf temiz, ve 
mizin hareket zamanı yaklaştı- Mütareke yapıldı likki etmekte olduğumuz malfun 

munta- ğını haber veriyor. Belgrada al~ Presov "Slovakya", 26 (A.A.) _ olmasına rağmen, man medeni. 
iki kartı da zarfa koyarak mek Slovak kuvvetlerinin kumandanı yetinin inkişafını korumak için 

"b"a. kenarına gdeldibk. SabvUa- tubumu burada kesiyorum. Havas ajansının muhabirine be_ uzun bir banş devresinin lilzumu 
ıı sahlllne boy an oya · na kani bulunuyoruz. Fakat mu. 

~ bir kA.rslr rıhtım yapmağa inşallah gelecek yazım, yarın yanatta bulunarak l\ıfacar ve Slo. kaddes haklanmız tanmmadar 
l Sabah MUnlh'ten. vak kıtaları arasında bir miltare. '"'ı•la" Ah, seneierdenbe· ·· h. b .... __ b'IJ'ıte bulunmı 
h . ~ " ... ke aktedildiğini ve muharebelere once ıç ır ı.e- ıuu • 
""Oiazlçlnln iki kanarına ya- Hasan Halet IŞIKPINAR nihayet verildiğini söylemiıtir. yacağız. 
tıınız rıhtım aklıma ~eldi. Bununla beraber l\ıfacarlar Slo. 2 _ Berlin - Roma mihverini 

~kinin Tuna rıhtımı kadar im c·d vak topraklarında işgal ettikleri sarsmak teşebbüsleri çocukc:a ha-
tenlt olması lA.zım değil. Tu- A anyaya ı en nahiyeleri tahkim etmekte ve bu- reketlerdir. - Burada halk bağı. 
l'tbtımı 30 metre genişllfin- İtalyanlar ralardaki ahaliyi kovmakadrrlar. nyor: Bitler, Bitler -. Mihver 
btzlmkl 12 metre bile olsa fnıilizce Deyli Miror gazetesi Budapeşte, 26 (A.A.) - Macar iki devlet arasında yalnız bir mU. 

~·· yazıyor: Telgraf ajansı bildiriyor: naaebet değil, muasır medeniye • 
~lla burada muazzam imar ''lnanılchfma ıöre, bir harp vu. Macar kıtaatı, Ung vadisinin tin bUttın diğer zihniyetlerine sa: 
ror. Belgrat bUyUk bir 11- kuunda ltalyan fırkalanna kuman demiryolu mUnakatmı himaye i.. rih bir surette muhalif olan lkı 

: baunı almaya başlamış. da etmek Uzere ttalyaya Alman çin 23 martta işgal ettiği mevzi. inkılabın mWlki olmasıdır. 
111'1k Aleksandr asma köp- generalleri gönderilecektir. leri izaç edilmeksizin muhafaza Parls, 26 (A.A.) - Musollnl 
ll'1ıı Uzerlnden geçtik. Çok Bueünkü tarihle Niaanm ıonu ediyor. BUtün cephe hattı boyun. nin bugünkU nutku hakkında 

\eıııınel yapılmış. KöprU· araaında 37000 İtalyan ziraat iıçi- ca tam bir sük\tn hüküm sürmek. tefslratta bulunan Le Temps 
~cdadımızın oturduğu ıi, Alman çiftliklerinde çalıımak tedir. gazetesi diyor ki: 

trat kalesi görUnUyor. Bu· üzere ttalyadan ayrılacaklardır. Budapeşte, 26 (A.A.) Macar _ Fransa hiçbir beynelmilel mu 
bir Türk müzesi yapmıı- Bu gibi itçileri götüren kırk tiren Slovak müzakereleri yuın sabah zakereden imtina etmemiş ve 

'l'eaıçerllerlmlzin modeller1 :Jimdiden Italyayı terketmiıtir.,. lburada baslıvacaktır. ancak mllll topraklarının bU -

tUnlllğüne, bllhassa Tunusa za
rar vermeğe matuf isteklere 
"asla,, cevabını vermiştir. 

Teslim etmek llzımgellr ki, 
Musollnl tarafından bildirilen 
Uç nokta • Tunus, Clbutl, SU -
veyş - faşist gazeteler tarafın _ 
dan bUyUk bir şiddetle ortaya 
ıtılanrn yanında mUte,·azl bir 
program teşkil etmektedir. Bu 
matbuat Korslka, Nis, Savole • 
den de bahsetmekteydiler. Bun 
dan başka Roma hUkQmetinin 
Tunuı, Cibutl ve SUveyş mesele 
lerini ne suretle ortaya koymak 
istediği de aydmlanınağa muh. 
taçtır. 

Musollninln nutkunda bu el -
bet tasrih edilmemigtir. Fakat bel 
ki bu hususları Gayda'nrn be -
yanatı aydınlatacaktır. Bu istek 
ıer faydalı bir müzakereye esas 
teşkil edebilecek midir? Bu hu 
susta bir hUkUm verebilmek l • 
çln İtalya isteklerinin münde • 
recatını beklemek lA.zım gelecek 
tir. Fakat bu isteklerden faşist 
matbuata ve bir dereceye kadar 
da, Duçenln nutkunda ılddetli 
bir lisanla baJısedllmeae birçok 
şeyler hlç şüphesiz kola;ylaştı • 
rılmış olacaktı.,. 

Parla, 26 (A.A.) - Musollnl -
nln nutku Fransız matbuatında 
günün en mUhim hA.dlsesl ola • 
rak ele alınmaktadır. 

Parls Solr gazetesi, nutkun 
muhteva itibarile ölçUIU, fakat 
şekli itibarile kesip atıcı oldu
ğunu kaydediyor. 
İngiltranaingeant gazetesi, nut 

kun fazla endişe uyandıracak 

mahiyette olmadığını söylüyor. 
Aynı gazete ilA.ve ediyor: 
Yalnız Akdeniz hakkında bir 

modüs vivendl vUcuda getiril • 

bu mecburi hizmet halk nezd 
de o derecede rağbetslzliğe u 
rıyacaktır. Bununla beraber, 
kıt vardır. Acele etmek icap 
diyor. Almanya bizi tetkik e 
mektedir. Ve bllfyor kl biz, l 
bir kere giriştik mi, kendisin 
en tehlikeli düşmanıyız. Sovy 
ler Birliği ile Polonya ve Ro 
manyanın yardımına fazla iU 
venmemeliylz. İhtiyatlı olm 
için yalnız Fransa ile kendimi 
güvenmeliyiz. Hiç şUphesiz A 
manya Majlno hattını zorlam 
ğa teşebbüs etmlyecektir. B 
tıda harp bilhassa havada cer 
yan edecek ve deniz kuvvetle 
nin makul bir şekilde kullan 
ması katı rolU oynamağa lmk 
verecektir. Dofu Akdenlzlyle 
ğu • cenup Avrupasının strat 
jlk anahtarı Çanakkale boğa 
ve Boğaziçidir. Orada müstak 
vaziyetimizi muhafaza etmekl 
ğlmiz lcabeder. Burası .aynı za 
manda, gerek Akdenlz4e ve 
ge denizindeki barekA.t için, g 
rekıle Balkanların taarruza k 
şı askeri müdafaası 1çln kıy 
metli bir Ussu olacaktır. 

mest mevzubahs ise, belki Fra 
sa, şeref ve hakimiyetinin ta 
ettiği hadleri tesbltten sonr 
bu meseleyi belki de tetkik ed 
bilecektir. 

Berırn, 26 (A.A.) - Yarı re 
mt bir surette tebliğ edildiğin 
göre, Musollnlnln nutku Berli 
siyasi mahflllerlnde çok büyü 
bir intiba hasıl etmiştir. Duçe 
nln mihver devletlerinin polit 
kasındaki sarsılmaz blrllğl bU 
tun dünyaya gösteren be;rana 
burada kayıtsız ve şartsız ola 
rak tasvip edilmektedir. 

Basın birliği balosu fevkalade old 

Ba.nn Bir?iği bal.o.tu ewelki gece JI ablım saWtılannla ~ 
miftir. Ba'loda güzide davetliler bulunmat§, sabaha 1aadar eğleflil. 
miftir. Dağıtıla11 kıymetli hediye ler'UJ "BGlo" gflZeteai lıOyM llr "* aoğurmıqtur. ~ baloda bulunanlardan bazı aima. 
lan g68teri}pr. 
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- Sete ben ide "delik,. ı diletl • 
nerek ihtiyatlı olalım diyorum a !. 

- Sen bir eeyden merak etme! 

\\ 

HARPUTLU ŞERİFiN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN• 

'M11ftkkar Elam Talü~_....,_..,. 

Bir p.rk darbı mese1L vardır; 
Körle yatan oqı kalkar! derler. 
Senin sayende ben de bu iıte a. 
dam•lallı pittJm. Koca Amerika· 
yı titreten. parmağında oynatan 
Alkopenln bir tanecik 9eVgilfsl 
bastığı dalı keser mi! Görecek • Gigl uydurma btr cevap ,elit- - Zannetmem! dık ta aenhı ol8Ull! Herhalde aeııi A.reantina, lk1 gUDIWt ulz! ah· 
sin! Bu l§te, oturduğumuz yerde tirdi. - Yo! •. öyle .• öyle.. Maamafih bir iki gün bu odada misafir et. babının ağzmdan tıkacı alıp eter 
e kadar para kıracağız. Geçen Şimdi ufacık bir odanm içinde, kandırm&lmı Jummaktan daha meli Jd aklm bqma gelıin! ıiaeaini mantarm üıeriD.de bopl. 
~ 1e11in Tom geldi bizim pat- Amerikanın en mtlthit iki aima - iyi beceriyonwıuz! Bu S<>Dı cUmleyl, dostunun filp. tırken, Kapone ut elinde aiWıı 

dan bir §İte kon~fı l8 dola- sı kartı karlıya gelmiflerdi. Dün - Affedensinis, anlayamadım! helerine ve hareketlerine i§tirak olduğu halde kapıya doira ytbil. 
rongtl bet• alabı'ld' yayı tA o zamandan bqlıyarak - Bir eey yok! Yalım eu ka· eden Arcantina söylemigti. dü ve tokmalı çevirdi. 
l"& Ç a ı. ----' .ı ... ı..... • ı-.ı- tir tir d .. l . k' . ğ t:- "'--'1- ol ı Sandıklar geı·yor ama mal. ~erce ...._,...t ıçen~ ar soy eyım ı, sız e er po~ Xa . . ti üze . - .1.aıNW1 unu •.. 
la;;eıı.tıı nul bir ~ere a~ bak. ti1!'8tmit uıl~ Ganpter Al Kapo. hizmet dolayr1iyle bize m~lat tağm'::~:n ~bıçak :.::;.; . Açılan bpmm dıpnda 1kl tam 

dık ne ... Ve kendialni ilk defa adalet olmupanız yaya kalınsmız. Ro. k cak h usl bir . tık iz.budut stbl adam 4unmll. 
ma . _..; ..... bü .. nlr b" k··---'·" ve lUnn- d .ıft... k ır.• ona ua nevı aç ·kı-ı-ı- ,.._ Ud -n-..a....a- - _._ 

- "'Kör,, gelaln diye bekllyo - pen~ 3- ~ ~ '™'. ev~~ sa;-?'mı. ıkardı.Haydudwı elindeki 24 kur 1 .., mu _.. ~,,_ --. -
maharetle dUtürtmiil olan met • - Sız bıraz aaabıainiz. TelitL ç unl to tik ağızlı taban tem parabellom revolftl'leri var-

~ Adam ne bekliyeeekain? hur polis hafiyesi Reel Norton.!.. mz beyhudedir. Benim sizinle a. :. ~ ':to ın;• karii tutmak '::. dı. Kafuma çevrilen d&t parlak 
v lMlıibl ~k leD8iıı, Aç da - Dün size bahsetmiş olduğum IAkam ikinci derecededir. Senori.. fealni o nsı:: almıfb. N ~ L namlu karşısında Kapone kendi 

bia k trol edel" • dostlardan Al!. ta .Arcantiııa ile bUabtltln başka 1 . h"lıt h 
8 

d "rün~..+ .. f e silahını kullanmaya ne vakit ne 
r on ım. --ıl• tti Bend . da i b' l"ği .....2- ı.. i . en a n. ava a. go Y9.... ev. de l ,_:__ b Jabn-ı..+ı 
En tlstte istiften bir sandıjJ .- '.l'e§ecnu ~ m. enız ~e~zu 1 ır 1 ıcucraen 8 ~ kalide müteessir ve endişeli na. m.IL&ü u UMUgw. 

kurcalamıya bqladıtar. Kapak- Gıcw.eppe Adotfi ..• lnpat amele - gıbı ~uttan nem kapacak bır zarlarla Kaponenin harekltmı ta İki tabancalı phıatar derhal 

1 k cı wıtaz.am yapılm~ sinden.. eerikı doğrusu aramamıştım. Ma· ki dl rd içeri girdiler. Biri Kaponeıün bl. 

tJarKpel ekml 
80
-kWmilyordu Takdim merasiminden! sonra amafih bir aeyden oUphe veya ~:Uth~o hu. • ı-ı :-ın k !eklerine diferl Arcantlna'nuı gll. 

• o ay o ay . rton1 d ğrud d w K ben "d" .mı 1§ nınz ıp ıcrı ~UM.I , ar 1 k 11 t ın1 
Nihayet bir &ötesinden iri kalın No a 0 an ogruya a- korkunuz varsa gı ıyorum. yolanm demirlerine ilmik yaptı. ze 0 . arma, pey ~ ' P PL 
tabWan kırdılar. İnce samanlar pone ko~uşma~ başladı: Norton reverans ya~ak, ar. Maksadı hafiyeyi iyice bağla _ nl ~elık kelepçel~ ~ahatça ge-

"-t••lar 1,...-ı-.ııe a;;.. ... 1 ..... mU· - Bu ıçkllen nereden ele &e. Jwm:ıı dönUp kapıya dogru yU • u.. N ...,_,d hi bi uk • çfrdıler. Kaponenın ıiWıını da a. 
ve~ ll"'l"lNlaol r.~.. . d" 1 ., :ı.. Kapon bağırd maııı.ı.ı. o.nuu an ç r m a 1 b" k _,. __ , _ _... __ bir 
b'1rln taraP ıileleri meydana çık çır m z · , rUrııı.en, 8 , 

1
' vemet görmeden bu ip kolayca ıp ce ıne • oyan -.u&UWLCYAU 

tt. Erkelin endieeıl hafiflemiş, - ~tm al~ım. - Kımıl~~.... . . . tamamladılar. Oltilntl aradılar. tane.si hafıye Norton.un yanma 
kadm ise muvaffakıyetindenmağ - Kımden ·. p~ hafıyesı elıni kilıde gö • Ufak bir tabancadan bqka hiç gelip Jpuerini çazerken, Norton: 

bir eda takmmıı mUstehzi - Bir gemıcl arkadaşım var. tUrmülken hareketsiz durdu. Ar. b" bul dı Ka bo - Tam mmamnda ~ 
~ tebessUmtl dudakl~dan ek. dır .. Sizden iyi oln;ıasm! Fran - kuı Kaponeye dönllk olduğu hat- ır ~ :.m~ .. =u:· aferin! .. dedi. Adam: 
.ı~tmıyordu. çesko!.. Çok iyi çocuktur. U1dn de vuiyetin vahametini ka.vra. : tahammJ°e<Ji~ez ağ1r ~ - Evet! uatam .• diye ceva.p 

Enı benzer' bir merakı varsa kaçakçılıfa ba· llllfb. Zeki ve açık göz haydut 111 &aylUyord Birden N rton'un gö verdi. 
- Bi ~ 1 1 k- dimi bu yılır. Zaten elz de bilirsiniz ki ge- ana kadar muvaffakıyetle yUrU. .• tl ··rıe u. . 

0 

1 
~ Bunlan tamcbmz tabll! .• Nor-

_,.:: br. ııeeszı.~ et enk_, ze mide çalıp.nlarm böyle işlerde yen takip pllnmdan. ıüphelenmit, Kazun ° -~·meşmkardparçuÇukurm bı'r ton'un muavinleri Clml §epert lte 
.....,.m ır ,, ..... e çe ~uz. bO k -~· • rd yl al :ı..+ ed k bir ..n-t. pone ~ıp ÇI ı. Bo s· ' ytl mah~en va ır. her şe t ""'" ece \.:ı.u~ d lik rin.e hafi · -1 Y ıng ·· 

iki aevgill kucaklqtılar. K& • - Dostum!. Hiklye anlatmaya kklıkta Norton'u tevkif edecek, ~ ~ ld ğu J;,":111 ':pa.g S.: Barm karşısındaki garajm ba· 
pmm vunıldutuJıu duymamıtlar· lüzum yok! Bunları si.7.e o mu ver- sonra aevgilillyle beraber oradan ~ 0 u mey anaç cur arkaamda, dam tıstilnde sak. 
dı. dl? kaçacaldardı. Ynznnn çevirme - ,, • , l&DDUflar ve utaıarmm odanın 

'Tak! Taki Tak!,, -Sattı! den bir an tçhıde hafiye bnt11n bu ~····N rto , t d içerisinde uğradığı muameleyi~ 
Ka.pone, .Arcantinlyl kollan a· - Sebep? ihtimalleri hesapladı. Yapılacak idd ~· ~· ~un k:'11'~:. a zaktan iyice takip e<µp 90n teh-

rumdan bırakmıya va.kıt bul- - Korkuyordu. bir teY yoktu. Geri dönerken, Ka- ~ e 1 ır :· VS""' ça d 1· . ıye liketi vaziyeti görilııce, ağlarma 

VAK 
ABONB TAR 

llemlekd 
içinde 

AJhk 95 
3 •Ylık 280 
• •yhk 475 
ı )'lllık 900 

T.rlteden S.lka 
için •Yda otm turuf 
Post. blrlltlne ıtrme 
•Yd• yetmlf beter 
medllir. 

Abou lla)'4m 
tap ft .... , ... 

P•l'UllllD poela .,.,_ 
roDaıa• lcntlol 1 
llriDe ür. 
f'lrld11uıln Au ,,.,,. 

Tfc•ret Ulnlannın 
aatın 10odasa IUbıarea 
ı.ı.rında 40; ıo 111' 
kur11f; d6rdllncll N 
ikinci Ye lçOncllde 2: 
4; baflılt 7HI •eaın 
dır. 

Bllrllk. eok dnamh 
renkli fl1:ı Teretılere 
indirmeler yapllır. R 
nn santim • utm 30 

Bir def• SO, iki def 
defuı 85, dlSrt defası 
defuı 100 kuruştur. 
llAıı YereoJeria bir def 
udır. Dört sabn ıeçen 
fazla aatırlan beı kum 
sap edilir • 

Hl:met hıpona • 
Holt lldn larlf af 
ladlrlllr. 
V•kıt hem dotnıd81a 
18 kendi ldare JVind 
kııra caddesinde Vı 
altında KEMALEDD 
ilan Bllrosu eliyle il 
eder. (BiJronun lelefon mad•n, hemen Ağ elini a.rkuma - Neden? pone tekrar haykırdı: ıdnenbyumrugun1 acı~mti aElnlzıriya • düşen yaman haydudu kafesten 

otoma•n- •-'--- ald . di inJ k" edi Ell yuk ' e a§I sersem emıı . e ' a- k ---ft" i Jn h f ~Ytt atıp, """ ı.au.&&caamı ı. - Po118 ken s ta ıp yor - er an. ki ti ri . morarta k k &Çuuur.&.UQA ç emen Iru.r& • im••••••• 
KapJJll kflltJend§lerd1: muı. Norton avuçlarmı havaya kat. ~ an, \.ıe d~ğüınl 1 c~ H~· rak bardan içeri ıUratle girip 

- Kbn o? - Kaçakçılık meseleainden dırmış, eaekm bir pozda kal'Şl • .:n~ım~ ::: ~w:ıç odanın kapıımda hazır bir vazf. 
- Yabancı değil! mi? 11Ddakllere bakıyordu. Ka . r ı. . ' ta' yette bekleml§ler. İçeri girseler 

Yakıt Kita - Klmaln! Adın ne? -Başsl - ~ı0U.Uft~zl blltnem aı:oa. ponenın e ıne vermış, ç~ • Kaponeninıallllımı ~ğint 
- !enorlta .Arcantinyayı ,er- - Ya! aktlSrlUftlntlz mükemmel doğru. 11t1da bir eeyler aramakta ıdı. hesaplıyarak bu ihtiyatı elden 

met latfyorum da .• Bel\ Adolfi!. - ~ bınmhlr.. 8\l!.. Norton'mı tecrübeli ve olgun bırakmamışlar. Dün ve yarın t 
Dlln kendisiyle görUfen lma - O it de mi var! - Siz evham getirmişsiniz! zekbı bu son telleı da anlamakta (Devamı wr) 
doet!. - Evet!. Galiba, kulağıma ça. Yoksa şurada beş altı yüz lira.. gecikmedi. Kadın, çantasında u. ( 

külliyatı 

- Glrfııfz!.. lmdığma göre Veitsey Kumpan. hk fçkflerime göz koyarak beni ~rucu madde arıyordu. Bu. Vefat 
No. 31-«) 4 cü 

Kapmm ldlldlnl Arcantfna çe. yasmı soyanlarla a!Mtadar mı soymaya mı tenezzlll ediyor • nunla bafiyeyi bayıltacaklar, ka- Sabık Zonguldak mebusu Ra-
31 Rubı Jdllllyatı 

12 Ketaflllk 
vlrml§, Kapone ellAhmı hllA e • imi§? .• Neymiı! .• Her halde po. IWlUZ? çıp U7.&klqmcaya kadar imdat gıp Ozdemlroflunun Jr:UçUk ot. 33 lskender 
Unde tutuyoniu. listen yakayı sıyırmak için elinde - Hadi budala!.. Şişe de san. aramuma mani olacaklardı. lu inal d1ln sabah vefat etmle • H Kadın ve 101 

35 Demokrit '"Ben Adolft!.,, diyen Nortan ki malları yok pahasma çıkar. tir. Cenazesi bugDn 11,5 da Su. 
gayet nazik ve mütereddit ta • mak istemiş olacak. Biz de iyi adlyede Şaşkınbakkal civarın • 36 Dinler tarihi 
\'D"larla odadan içeri ginnl§ti. tamşınz. p~ olduğunu da bl- dakl evinden Jr:aldınlanic 6ren 37 Filoıon ve l&ll&t 

38 Etika - Affedenlıılz! Rrahatsız et- tlyordu. Bana ucuz ucuz verdi. k6y camllnde namazı kılınacak 
tim. Norton'un bu son sl>ylediği IÖz. ve Erenköy mezarlığına gftttı - 89 Herüllt 

- Hayır! •• Bizim1dal lhtlyat. ler müthiş hırsız Al Kaponenin rDlerek afle kabristanına def • tO Ruh! mucizeler 
- Haklmmız!. Ben de sandık- midesini bulandırmadı değili İçi. nedflecektlr. 

lamı nakli !tinden ne tadar he. nt didik didik kurtlar yiyor, mu. Jnalın ana ve babasına tazt • 
:vecan duydum. Hepelni göndere- hakkak tongaya butıklannı sa. 1etıerlmlll bildiririz. 
medim. Po1ia hamala eziyet et • nıyordu. Rengi eapean otmuş 
JJıif. Nuıl açıp baktmız mı! aevglliıl Arcantinamn yilzttne 

Kapone bir cevap bulamadı. dik dit bakarak söylen.dl: 
Kadm: - Arkadqmız olacak o zat 

- Markasmı merak: ettik!.. her kimle •be yalan eöylemit! 

Karamazof KarJ8şİer 
Yazan: Doatoy•v• ki 

- Daha yatmamqlar! 
Mfljclalnl ndıli. Delikanlı, &ittikçe 

artan bir be,ecanla: 

- YıtmemqJarl ... Yatmamqlarl ... 
Dartnalla dr Andrel OUrilltil yap! At· 
lann pıpraldan çmJıam 1 Gelclilfmbi 
herka clllJIUll I Gelea, .. ,le, eant,ıı 
Dimltrl Karamuoftur! ... 

Andrı, doludispı ıllrdu •• araba. 
büyük bir pmata ile otel merdi•eale
rinin &ıllndı durdu. lılltya yere atladı. 
Tam bu unılda, yatmala buırlanaa ban 
Nhibi, bu vakit ıetenin kim oldupnu 
81renmek lcln kaP17& dolru yilrUmU~ 
tU. Pamaldıktan urkıp baktı. Dimltrf: 

- Trlfon un mllln? 
Diye tonlu: adam ıeleni tanıyarak, 

telltla karplamala kottu: 
- Dimltrl Jl'iyodororiç 1tfalar ıeldi· 

nbt ••• 

Trifon, pf1Dan, 1ma boylu fakat ku•. 
etH bir adamdı. Zenginliklerini se.ıdi· 
i yabancılar 'karplmda tqkın bir hUr 

rinla kıyafetiyle ıuer, çimıelerine sa· 
man .doldunmla. BGtiln dtijtıncesl bL 
ru &ha para toplamaktı. K8y1Werin 
yammı pençesine ıeçirmiıtt Bilylik a. 
rul l&hlplerinin tarlalannda onlan bo· 
iu toklutuna' denilecek kadar az para 
Jıı phftmr ft ....ıtııar, bir türlil borç 
tu kurtuJamuJarda. Kana, dört kız ev· 
Ut lmalrarak lhntlftll. Biri pek ıenç 
clal 1rahmf Ti iki minimini yavruai7le 
baba ocalma cllnmlttll. tldnciıi bir me 

murla e•UJdl .Dqer Udal otelde eğlen· 
ce yaprldılı ..ıdt asuıa etekli ma.ı, ye. 
tll fiatanlar pyerek kurum tallarlar. Jl'a 
kat .. fakla blrüer ortalık ıüpiinnek.. 
ten, tu tapaaktln bndilerinl kurtara· 
mulardı. 

Tdf on Jıonrda mbperilere bayılrrdı. 
Bir ay enel yfne b8y1e bir ıece Dlmit· 
ri Karamuof Gruflnı"'ka ile birlikte bu· 
raya ıelmitler ve deUce para harcamıı 
Jaı4!r. Bir ıilnde adama Uç yüz ruble. 
den daha fula kuandıran J4ityayı ae· 

- Ne mutlu bize Dimitrl Jl'iyodor~ 
viç... Sefalar cetirdinb ... 

- Trifon, Grufinika nerede? .• 
- Burada? 
- Kiminle? Kiminle? 
- Şi•ninden Polonyalı oldı.ılu IJl. 

latılan biriyle. Yanında bir arkadap da· 
ha var bu adamın.... Kadına arabayı 

ıönderen ddur. Si'Ail ikiıi de. 
- Kim bilir ne muhtettm bir ıofra 

lnırmuflardır? 

- Kuhtepm aofra mı? ••• Yok camm 
zannettifinis cibi deiiL 

- öyle mi! .. Bapa kimler var? 

- Bizim taraflı iki kiti daha var .. 
Çernair döntııte buraya utraımıtar ... 
Delikanlınm adını unuttum, ama Miyo· 
aovun akrabası imif. ötekini ai.1 de ta.. 
nıyacakaımz Makıimo• diyorlar ... 

- Hepli bu 'kadar mı? 
- Eveti 
- Peki Trüoıı Grutinika ne yapı· 

yor? 
- Henüs ıeJc:li o da .. Oturuyorlar. 
- Nqeli mi? •. GUlüp IÖylUyor mu! 
- Hayır, pek değil ı Hatta canı aıkı· 

hyormuı cibl bir hali bile var. Delikan 
Jmm aaçlanm okf'lyaralc .düılinOyordu. 

- Polonyalı zabitin mi? •• 
- Hayır, yabancılar araımda, genç 

var, ne .zabit .. Saçlarmı olrtaldıfı ıu a. 
dutı unuttufum dellkuıhdır. 

- Evet o... Kalganov 1 
- Bakalım ıörürü.ı. Şimdi ne yapı· 

yorlar kilıt mı oynuyorlar? 
- Evet. Çay içerken... &imdi likör 

istediler. 
- All.. Trifon 'bir su takunr bula· 

bilir miıln? 

- Çingene çalgıcılar pek (ÖrünmU. 
yorlar... Poliı onlan kovaladı .• Ama ke 
rnan ve kitara çalan Yahudiler bulunur 
aanınm. Gerçi vakit ceç, fakat kaldm· 
nı:. 

- Mükemmel. .• Adam ıöndcr, top· 
Jıt onlan ... Oyuncu kızlar da iıterim ... 
Marl, tıtefanya, Firen falan... !ki ,.tıs 
ruble Yereceğimi ıöyle. 

- tki yllz ruble mi? •• Bu fi19ta bU. 
tün kCSyU ayaklandınnm. Zıbannıt olsa 
bile •.• Hem yazık bu kaldar paraya. .• Gc 
çen defa da onlara pmpanya, prap 'te 

nefiı aicaratar ikram etmfıtlnlr... Bu. 
dalalar kendilerini ogtinc!enberi bir ıtY 
sanıyorlar. Kızlara geliace ..• Şerefini· 

n benimkileri lcaldırmcaizm. .• Sbl •1· 
Jendininler, tarla okuyup, hona teptin 
Jer .. Ne iıtenenis yapanlar... Ne c8. 
mertıinis yarabbi... ltaba JdSylUlere 
pmpanya içirdlnlz ..• 

Trifonun Mityaya acıması gilllln~til. 
Çünkü -ceçen defa yarım dUdlne pm
panyaıım çalrnıt ve mua altına dilfih'· 
dtifü yUz rublelik bir kavme7i ic et. 

Bu ıerlnln flatr e.so 
Hepıhıl alanlara ybde 
to yapılır. Kalan 15.20 
220 kuruşu petfn al 
batllt ayda hlrer 
üzere llç tablte lıalıut 

- Trlfoo btll'lda harcadı 
bilinin delil ml ! 

- Nuri unuturum efe 
ruble barcamııtmı.1. 

- Bugün de yine o kadar 
ruın .•• Baki 

Mitya, böyle dedi Te ce 
dığr banbot ıctemetbıl berlftn 
tuttu. 

- Bir saate kadar prap, 
moselr, bombonlar, ıekerl 
celr... Hepsinl yukarıya ç 
rabada bir ıandık var ... Onu 
tır. Sofralar kurulıun ve p.m 
iıtılmai• baıluın. Kızlan da 
Hele Mariyi mutlaka buldur! 

Dimitri bu emri •crdiktaı 
banca kutusunu kendi aldı. 

- Andro ifte atnin hcaııılllf 
ruble araba kirUI elli de balı 
muofu unutma! 

- Korkuyorum efendim... 
yeter 1 Trifon phidim olıun .•• 
niz efendim. •• 

Mitya ona hayr.tıe baktı: 
- Neden Jcorkuyonun be 

Sen 'bilinin koca bucı.la 1 .. 
DeJibnJı bayle dedi ve 

arabacmm •aratma fırlattı. Soj 
llhiblııe ws..-m: ı 

- Trifon, dedi; fimdi ben: 
onları ıörebileceiim. bir yere 
Neıe4eled Kavi odada mı? 

et öıtermealnl bilirdi. g liUUılek·-JdııLcl.e.JgmluıdLltıaıuıasm.a_..ı. .. _ __.__.~ı.--....aJ-.-.2...... ___ ~.__:...-ı....ı.. _________________ ~-----
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LTan zi~D~\s~~sşaları 
- 15 - . 

llivayete göre Reşit Paşa bu 
~aki sadaratinde maruz kaldı-

ler Eflak ile Buğdan beylikleri. 

Bir Sivri :Akıllının Maceraları: 

-

Jt bu aıkmtı o <iereceyi bulmuş. 
lııı- .ki bir gUn Besarabya hudu ~ 
dıın11llı tahdidine tesadilf edilen 
"U.kUıttttan bahsederek: 
- Sayeı ... phanede ibu kadar 

tte bulundum. Bunca mese. 
~ler hallettim. Fakat ıimdiye ka. 
«.r bu derecede sıkıldığımı hiç te 
~t?rlayamıyorum.,, 

nin ayrı ayrı idaresini istiyor. 
lardı, Fransızlar ise bu beylikle
rin birleştirilmesini iltizam edi. 
yorlardı. 

Paris kongresi esnasında veri. 
len karar mucibince Eflak ve 
Buğdanın .idaresi hakkında bir 
karar vermek için ahalinin reyi. 
ne müracaat olunacak, mahallin. 
de teşkil edilecek divanlar vası
tasiyle plebisit yapılacaktı. 

Vaydman hikayesi 
Yaptığı işler suç ortaklarından biri o1an 

kadının kocasına 

.1 Radyo ve Tiyatro 1 
Ankara radyosu 

nemlştir. 
lteşıı Paşanın bu defa. !adarete Lord Stratf ort sadrazam Ali 

Paşa ile Hariciye Nazırı Fuat 
Paşayı Fransız siya.setine müte. 
mayii diye tanıdığı için bir gün 
saraya gitti. Babıalide Fransız 

nüfuzu altında kalmıyacak bir 
hükumet bulunması lüzumundan 
ısrarla bahsetti. Bilhassa Harici. 
ye Nazırı Fuat Paşanın meslek ve 
hareketinden şikayetlerde bulun. 
du. Abdülmecit Reşit Paşayı tek. 
rar Ali Paşa yerine sadrazam yap 
mak mecburiyetinde kaldr. 

Sinema gibi geliyormuş] TCRKlYE RADYODIFCZYON 
POSTAI.ARI 

~1 be§incl oluyordu. İş başına 
~ geçtikten sonra ke~disini 
~ tiyade sıkan şey ise lstanbul. 
4a leınm muharebesi esnasında 
ıı-.ıtyan İngiliz - Fransız nüfuz 
~cadelesinin son derecede şid
dtt.ıenmiş olması idi. 

Türkiye Radyo'iu - Ankara Radyosu 

DAT.GA UZUNI.UCU: 

l63!1 m. 183 Kcs./120. Kw. T. A. Q, 
19,H rn. 15195 Kc~./Kw. T. A. P. 
31,70 ın. 9465 Kcs./20 Kw. 

TÜRKIYE .SAı\Tl\'LE 

26 - 3 - 1939 - 1 - 4 - 1939 

llA'F'l'AI.IK PROGRA:\l - No. 1G 

PAZ.4.RTESt - 27/3/1939 

lteşit Pa.~a. Mısır meselesinin 
~ srrasmda İngilizlerin o za. 
~ siyasetini Türkiyenin is. 
tt\llı mevcudiyetini muhafaza 
~mdan bir istinat kuvveti 
~k bulmuştu. Dahilde yaptı. 
lr l'Blahata mani olma.le isteyen 
~ rakiplerine karşı da Y!ne 
~liz siyaıretinin müzaheretın. 
~ istifade etmeği düşünm~
\ liakikaten Reşit Paşa Mısır 
'1esinin hallinde lngiltere • 
~Yardımını gördü. Kırını mu. 
~besinden evvel Rusyanın teh 
~tlerine karşı da yine lngiliz 
'ihaetini bir siper olarak kullan.. 
~- Dahildeki rakiplerine karşı 
\İngiliz sefiri Lord Stratff>rdun 
~Uzu .ile galebe etmişti. 

İngiliz siyasetine taraftar olan 
Reşit Paşa bu suretle sadarete 
geldikten sonra İngiliz kraliçesi 
Viktorya Abdülmecide, bir diz
bağr nişanı gönderdi. Bu nişan 
fevkalade merasimle padişaha 

takdim edildi. Bu hal lstanbulda 
İngiliz siyasetinin Fransız siya. 
setine galebesi suretinde tefsir 
olundu. Tabii olarak Fransız se. Vaydma>ım 3UÇ ortakları 

12.30 Proıram. 12.~5 Türk nıllzl· 
#i - pi. 13 Memleht saat ıyarı, ıjans, 
meteoroloji haberleri. 13.15 Milzik 
(Küçük orkestra - Şet: Necip AJkın) 
1 - Ziehrer - Viyanalı .kücük kız 
(Vals). 2 - Gebhardt • l\taskarade 
(Konse~ valsı), 3 - Stoİz - \'iyann 
geceleyin ııüzeJdir. 4 - Rubinsteln • 
Kostümlü balo ııilitinden Napoll ha· 
lıkçıları. 5 - Heuberıer - "Şarkta" 

) süillnden - Rakseden kızlar. IS - Zi· 
c-hrer - Karnanl cocukları (Vals). 
7 - Keler Bela - Kelebek avı • Balet 
mOziRI. 18.45 - 14 MOzlk (Hafif mil· 
zik - pi.). 18.30 Program. 18.85 MQ. 
zik {C::n:bıınd ·pi.) 19 Konuşma (Dok 
torun saati). J$.15 Türk mUzffl (Halk 
türkilleri - Sadi Yaver Atıman). 19. 
~10 Türk müıliU (Karışık ııro•ram: 

~akat zaman geçtikçe bu hal 
t Paşanın. kendisini de sıkma. 

başladı. lngilterenin lstanbul 
tiri Lord Stratfort tab'an hid

!Jetıi ve mütehakkim ve her işte 
~etldi arzularını yUriltmek husu. 
~da musir bir a.dam olduğun. 
\tı gittikçe şahsi tahakkUmilnü 
'-tttrdı. Kırım muharebesi esna. 
~da ltstanbula gelen İngiliz ve 
~ız askerlerinin idarelerine 
)itip içeceklerine, oturacakları 
~rlerde istirahatlerinin teminine 
'1ttr meselelerden dolayı Fransız 
~irleri ile daima. ihtiHl.flar ~ıkt
)ordu. Siiveyş kanalı meselesi bu 
lhttıanan şiddetlendirdi. Bu ara. 
'la Rcsit Paşanın mevkii taham. 
lııtu edilmez bir hale ~irdi. • 

llattl rivayete göre bir aralık 
~it Paşa Lord Stratfordun. taz.. 
>lkıertnden o derecede muztarip 
r;lnıuşıu ki Fransa sefaretinin 
~rcu'manı Şeyfere Babıalide 
~dökmüştü: 

farethanesi ile Fransız Hariciye '-- _ _ ,, 
Nezaretinde aksi tesirat başladı. On beş gün süren uzun bir mu-

Bu defa Fransızlar Eflfik ve hakemeden sonra, Vaydman da -
Buğdan meselesini karıştırmağa lvasmda mUddeiumumt katilin i· 
başladılar. Plebisit için mahalle. damını istedi. Kararın, önUmUzde 
rinde hususi divanlar intihabına ki hafta içinde verileceği zanne -
başlanmıştı. Fransızlar Reşit Pa diliyor. 

şa tarafından Buğda~a ima:~t Vaydmanla beraber suç ortağı 
kaymakamı olarak tayın ettırı- olarak muhakeme edilen Jan 
len Vogoridis'in intihap işlerine Blan Milyon ve Kolet Triko is • 
fesat kanştırdrğınr iddia ettiler. mindeki kadın hakkında da mUd
lntihabatın feshi ile yeniden _ser. ı delumumi iddianamesini bugün -
bestçe intihap yapılmn-sını 15U:· lerde okuyacaktır. 
diler. Bu maksatla Fransız sefı. ~ 
ri Tmııel Babıali nezdinde te- Bu Uç suç ortagmın son mu -
şebbüslerde bulundu. Reşit Paşa hakemeleri de çok meraklı olmuş 
bu teşebbüslere karşı intihabatın tur. 
muvafık surette cereyan ettiği Vaydman, diğer bütün cinayet· 
cevabını veriyordu. lerini itiraf ettiği halde yalnız bi. 

k"ld k" rinden kendisinin mesul olmadı -
Fakat Fransa bu şe. 1 ~ ı ce. ğınr söylüyor ve bunun arkada -

vaplara kanaat etmf. e~ı.f N ıhathyet şı Milyon tarafından i~lendlğini 
bir gün Fransız se ırı se are a. . . . 
nedeki bayrağı indirerek Fran. ilerı silriiyordu. 

sanın devleti aliye ile siyasi mü- Muhakemenin bilhassa son cel 
nasebetlerini kesmeğe karar ver. sesinde Vaydmanın Milyonu it -
diğini padi§aha bildirmek ve ay. hamı kuvvetlenmio ve Milyonun 
ni zamanda veda etmek için sara. Lesobre ismindeki adamın katili 
ya gitti. olduğu hemen hemen tamamiyle 
Fransız sefiri Tuvnel Abdülme- sübut bulmuştur. - Lord Stratfort artık ihtl • 

\o._ f w cidin huzuruna çıkınca: , 
'CQ'ladı. Hafıza kuvveti zaa a ug- _ Sevketlim ! Bir saatten beri Diğer taraftan '\i aydmanın 
tadı. ,.,uhakemelerinde teşevvüş. ~ ··zcı k d w "G"u"zell"ık mües ~ .ı.n !stanbulda Fransa devletinin res. 80 e ur ugu -
. r oluyor. Müzaker~ ?8~asmda men sefiri yoktur. BugUn zatı §a. sese~i,, ne ~•r1?aye koyan Jan 

hır çok meseleleri hirıbırıne ka - hanelerini hu şekilde ziyaret celi. Blan m _vazı~etı. d~ son celseler. 
l'ıttırıyor. Süratle halli icap e - şim sefir sıfatiyle değil, yalnız de tetkık edılmıştır. Jan Blan, 
~l\ islerde kendi fikrini almak bi k d f iltifatı hümayunları- Vaydmanın Fransadan Almanya-
ilıUınkün olmuyor.,, diye şikfiyet. r ço zh e a 1 U"' b"ır fert olarak ya her gidişinde onunla beraber ~ na ma ar o m ;ı • • • 
!'de bulunmuşttL veda etmek içindir.,, gıtmıştır. 
l..ord St:rat!Ot"dun Reşit Paşa- Dedi. Vaydman Frankfurt hapisha -

>a 'Ve saraya karşx vaziyeti Ade. Bu söz padişahı şaşırtmış, nesinde yattığı mUddet zarfında 
la bir kaynana :kıskançlığını an. Fransız sefirinin şahsı hakkında da Jan Blan onunla münaaebatı
~ltıyordu. Gilnün birinde mesela takdirleri ile beraber çok müte- nı muhafaza etmiıtir. 
lladi13ah tarafından Fr:aruıızlara essir olduğunu anlatarak: Kolet Trikoya gelince; bu ka
lıı"Yil başladığım gösteren bir ha. - Saltanatım ve zatım hakkın. dm Vaydman davasında gerek 
~ .. ltet hissetmiş olsa kıyametler da bu kadar hizmet etmiş olan Jan Blanla, gerek Milyonla olan 
~l)I>arıyordu. Nitekim bu srra?a bir devlet ile münasebetlerimizin münasebatı dolayısile allkadar -
~hdülmecit Gülhane hastanesı - kesilmiş olması gibi bir hadiseye dır. Kadın, M. Triko isminde biri 
'lirı tesisi işini Fransızlar& terke- şahit olduğumdan dolayı hakika. ile evlidir. Adam mahkemede 1
ittce bu hadise Lord Stratfordun ten bedbahtım.,, . şöyle aiılatıyor: 
Uıııere binmesine sebep olmuş. Diye cevap verdı. _ Karım eskiden çok iyi b(r 1

.'1. Re.şit Paşaya söylemediği a. Sefir padişaha tazimatını ar · kadındı. Çocuklarnnıza ~ok iyi ba 
~ır Söz kalmamıştı. zettikten sonra giderken AbdUL kardı. Fakat, iki sene evvel bir. 

:au vaziyet tabii olarak Fran. mecit merdiven başına kadar gel- denbire değişti. Bir gün birden
&ı~lar üzerinde aksi tesir yapı - di, gözden kayboluncaya kadar bire ortadan kayboldu, 
~tır-du. Reşit Paşanın zaman za- arkasından kendisini bu şekilde ''Sonradan öğrendim: Jan Blan 
~an müma.,at etmesine :ağm~ teşyi etti. ismindeki bir adamla beraber kaç 
"ansızıar iğbirarlarmı gosterı • Abdillmecidin bu teessüril se. -----·--------
l)r-lardı. lngiltere ile Fransa ara. bepsiz değiJdi. Fransadan sonra •••w111ııı1-.•ıı1111w111ııı1,__._ 
~daki bu siyasi rekabetin mU.. Rusya, Prusya ve !talya sefirle. 'ı 

nı. tezahilrlerinden biri Kınm ri de birer birer gelerek onlar _da ALEMDAR SiNEMASI 
Uharebesinden sonra Besarab. hükumetlerinden memleketıerıne iKi FtLM 

h hududunun tayini ile Eflak ve dönmek emrini aldıklarım söyle. 
• ~dan beyliklerinin ~daresi şek- di ve padişaha veda etti. Bu su. 1 - Kasırga 

ıı ll.ııı tcsbiti meselelerinde görül. retle Eflak ve Buğdan intihaba- 2 - Dört namus bekçisi .. 
'!\ 'J... lhtilılfın başlangıcında Ali tı meselesi ıdyasi bir buhran tev. 
l'la a sadrazam, Fuat Paşa Hari. lit etmiş oluyordu. 
~e Nazrrı bulunuyordu. lngil~ '°DetJtımı ·uarJ 

mış, pl~j şehirlerinde yaşıyor -
muş. 

''Daha sonra, bazı ahbapların 
tavassutu ile uzaktan barı§tık. 
Mektup gönderiyor, çocukları ile 
ali.kadar oluyordu. 

''Bir sene kadar evvel de tek -
rar Parise geldi. Görii.ştük. Jan 
Blam da gördüm. O zaman Mil -
yonla ahbap olmuştu. On~a da 
tanıştım. Fakat o bana. karımın 
dostu olmadığını söyledi.., 
Mı Triko bunları anlattığı za. 

man reis: 
- Onların bir arada dU1Up 

kalktıklarını gördilğünilz halde 
niçin ne gibi işlerle ali.kadar ol • 
duklannı öğrenmeye çalışmadı -. 
nız? 

M. Triko: 

- Hiç merak edecek bir şey 
görmedim, diyor. Vakıa. onlar 
ha.kkında bana bazı şeyler anlat· 
mışlardı. Fakat bunlar bana ai -
nema gibi ge1iyordu. Hiç aldınş 
etmedim. 

Kolet'in Jan Blan ve Milyonla 
beraber muhakemelerine bugün.. 
lerde devam edilecek ve haklarm 
da müddeiumumi iddianamesini 
hazırlayacaktır. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

Sıız e~erleri), Hııkkı Derman, Eşrer 
Kadri, Rıı~ri Cfle~, Hasan GOr, Ham· 
di Tokay. 20 Ajan~, meteoroloji . hı· 

berlı:ri, :ı:iraat borsan (fiyat). 20.15 
Türk ınüı.11i (KIAı;lk proıraaı). idare 
eden: .Mesut Cemil. Ankara radyosu 

L:ilıne heyeti: 1 - Tanburl Zeki Meh· 
met ala - Fernahreza peşrnl. 2 -
Hammamt zade lsmail dede • Ferab
reza - Birinci beste. 3 - Hammanıl 
zade hınail dede - Ferahfeza ıtır se· 

mal. 4 - Reşat Erer - Keman ttksl· 
mi. 5 - Hammamt zade hmall de· 
de • Şehnaz ~arkı - Sana ey canımın 
canı erendim. 6 -- Kemanı Rıza e
rendi - Şehnaz şarkı • Meramı andell 
bin. 7 - Dellal :ı:ade • Şehnaz farkı -
Etmedin bir lahza ihya. 8 - Dede e· 
rendi - Şehnaz Jarkı - GönOl durmaz 
c:ıllar. 9 - Hıımmaml zade Ismall 
dede - Ferahfeza yOriik semai. 10 -
Tanburi Osman beyin ·Ferahfeza saz 
semaisi. 21 Memleket :sut ayarı. 
21 Konuşma. 21.15 Esham, tahviltit 
kambiyo - nukut borsası {fiyat), 21. 
25 Ne1ell pl4klar - R. 21.30 Beetho· 
,·en gecesi. Olümiiniin 112 ncl sene-si 
nıünast!betiyle: 1 - KonOşma: Cevat 
Memduh tarafından "Bethovenln ha-

SPOR ~ 
Y ıl_dızını 1 

-
seçıyoruz 

BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet -~;..>~.,,_ ... -,,"',,.,,._'°'---',,____ 
Galat asa taylı 

llcinciye: - Şık ve kıymetti bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir ıapka: beıinciye: - Bir ıeneti 
Resimli Hafta aboneıi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yun bağı: 4 kitiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer ade 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza ~irer 1iıe bil-

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer ıişe kilçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

Müsabakaya iştirak Koponu : -24 -. ------ -- c---

yatı n: eserleri". 2 - ~lüzik: Sonata 
(Sonata guasl una fantıısıa) . .Mehtap 
(Opus 27, N. 2, Do minör). Piano f. 
cin. Adagio sostenuto, Allegretto 
(Trio), Presto agitato. aÇlan: Cemal 
Reşit. 3 - b) Trio N. 5, Opus 70, N. 
1, Re majör. {Piyano, keman ,.e ,·io· 
lonsel için). Allegro yi\·nce e con 
brio, Largo nss:ıi cd espressi\'o, Pres· 
to. Çolnnlar: Ferhunde Erkin (Plya· 
no). Necdet Atak (Keman). Mesut Ce· 
mil (\'iolonscl). 4 el Senfoni N. 9, 
Opus 125, Re minör (Korolu) pi. Al
lefro, m:ı. non troppo, unpoco maes· 
toso, l\lolto Yivnce - Seben.o 2. Ada· 
gio moito e cantablle • Andante mo· 
derato. Finale (Presto - Allegro IS• 

sal • Andante moderato • Presto - Al· 
leııro assai - Alla Marcia - Andante 
nıae~toso. Allegro ma non - tanto -
Prestisslmo. aCl:ın: Berlln de,·Jet o
peralı orkestrası. Söyleyenler: Eotte 
Leonlıurd (Soprano). Jenny Sonnen
berı {Kontralto). Fugen Transky 
(Tenor). Vilhelm Guıtınann (Bas) "e 
Uruno Kittc-1 korosu. 23.45 - 2• Soıı 
:ıj:ıns lıaberlcd ,.e yarınki proa
raın. 

SALI - 28/3/ 1939 

12.30 Proıcram. 12.35 Türk mürl· 
lji - pi. 13 Memleket saat ayarı, ajanı, 
meteorolojl habelerl. 13.15 Müzik {Kı 
rışık program - pi.). 13.45 - H Ko· 
nuşnıa (Kadın saati - Ev kadınlı~ını 
dair). 17.30 Konuşma (İnkıltıp tarihi 
dersleri - H:ılke,·inden naklen). 18.30 
Proııram. 18.35 Alüzik ,(Neşeli mü
ıik - pi.). 19 Konu,111a (Tilrki)·e pos
lı~ı. 19.15 Türk milzlli .(Fasıl heye
ti). Okuyan: Tahsin Karakuş u Sı· 
fiyo Tokay. 20 Ajans, ıneteoroloji ha
lJerleri, ziraat borsası (riyal). 20.15 
Türk müziği. Çalanlar: Zühtü Bar
dak1:10Alu, Cevdet Çağla, Ce\"del Ko· 
zıın, Kemal Niyaıl Seyhun. Okuyan· 
!ar: Sadl HoJses, Semahat Özdenses. 

1 - Hicaz peşrni - Osman !>eyin. 
2 - Şerif lcllnlo - Hicaz şarkı - Der-

dimi ummanı döklil111. 3 - Snki be
yin • Hlcoı: şarkı - Ar eyle aucum 
ey 11üli ter. 4 - ~kip beyin - Hicaz 
şarkı - Mahvoı.ın o tali. 6 - Ke
mal Niyazi Serhun • Kemence tıkal· 
mi. G - Yesari Asımın • Hicaz şar
kı • Sazlar calınır. 7 - Hicaz Sürkii 

- Çıkayım gıdeyfm be kuzum. a -
Mahmut Cellletthı paşa - Hl\zıam 
şarkı • Kerem eyle mestane kıl. t -
Rakımın - Hlluam şarkı - Aşkın ba
na bir gl:ı:ll elem oldu yar. 10 -
Lenıinlıı - Kürdili hlcazklr ıarkı • 
Nazlandı blllblll. 21 Memleket ıaat •
yarı. 21 Konu,m•. 21.15 Esham. tıh• 
vil4t, kambiyo • nukut borsası iUi
yat). 21.25 Neşell pllklır - R. 21.30 
Müzik (Radyo orkestrası - şer: Prae· 
torius): 1 - L. Van Deethoven: "Dle 
weihe des Hauses" U\"ertnrü, Op. 124 • 
2 - L. \'an Beethoven: 3 fi neli sen• 
fonl mi bemol majör (Erolka), Op. 
55. Allegro ron brfo. Marcia funeb

re, Adagio usai. Scherıo, Allegro Vi• 
vace. FJn1I, Allegro rnollo. 22.30 MG· 
:ı:lk (Operet - pl.). 23 Mllzik ,CGaz
b:ınd - pi.). 23.45 - 24 Son ıJans ha
berleri n yannkl prosram. 

ŞEHiR TiYATROSU 
27 .lll·39 Pazartesi 
akşamı 20,30 da 
Komedi kıamı 

BiR l\IUHASIP 
ARANIYOR 

HALK OPERETi 
Ru akşam 9 da 
AŞK BORSAST 

Şnrcamba akşamı 
Me~hur operet 

ÇARDAŞ 

TURA~ TİYATROSU 

r-~~ Du akşam halk gecesi 
f • Ertu#nıl Sadi Tek n 
'J arkadaşlın. 
P KAPLICA DONVSV 

s perde (Sel Atilı re.,nsn. Mlee Pen
çef nryctesi. Localar :100. Her yer 

20 parıdl ıo kuruş. 

t\adıkö11dı SÜREYYA .tn~mtuında 

28.3.939 sah rtınn akşamı ıaat 20,30 
da. BiR MUHASiP ARANIYOR. 

4 perde 
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1iürkftye komşu memneketDeırlınde1n1 
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iTALVA 
Tarihte büyük değeri olan eski Roma bir çok zengin eserleri 

Bu haftadan itibaren Türkiye
nin komşu memleketlerini ince• 
]emeğe ~lıyacağız. Şimdiye ka
dar yaptığımız Türkiye, Avrupa 
ve Asyanm büyük devletlerine a.. 
it incelemeleri sizler muhakkak 
surette kesip biriktiriyorsunuz 
değil mi? 

Bugün ilk olarak komşu mem. 
leketlerden İtalyayı ele alaca ~ 

koynunda saklayan bir şehirdir 

ş n n r: 
··-···· .. ··-·· 

Bir Rüya 

fız. 
ltalya.. Avrupanm gün,eyinde 

Alplardan, Akdenize doğru uza· 
nan bir yarımadadır. Bundan baş 
k

0

a Sicilya, Sardinya, Elbe, Lipari 
ve daha. birkaç takımada da ltal· 
yaya aittir. 

Rüyada çütçi dedi: "Ekmeğini kendin, yap. ' a 

Alplar, kuzeyde bir yanın da· 
ire çevirir ve memleketi batıda 

ve kuzey batıda Fransadan, ku .. 
7.eyde İsviçre ve A vusturyadan, 
kuzey doğuda Yugoslavyadan a. 
ymr. 

İtalya, evvelce Meşrutiyetle 
idare edilen bir krallıktı. Cihan 
harbinden sonra ortaya çıkan fa• 
şizm iktidar nıevkiinl tutmuş bu· 
lunmaktadrr. 

İtalyanın Habeşistanla. birlikte 
genişliği 3,891,000 kllometre mu· 
rabba.rdrr. Nüfusu 56,965,000 bin 
dlr. 
İdare merkezi Romadır. DUn. 

yanın en eski vehirleri ara.smda 
canlılığını en iyi muhafaza edeni 
Romadır. 

Son on beş yıl zarfında şeh • 
rin :genel üurumu bUsbUtün de .. 
ğişmiştir. 

Nüfusu artmış ve modern bir 
hale gelmi§tir. 
Romanın tariht değeri olan e· 

serleri herkesin gelip görebilme
sini kolaylaştıracak biçimde mey· 
dana çıkanlmıştır. 

Fn.~st hUk\imeti şehrin eski 
mahallelerini yıkıp ortadan kal· 
dırınakta devam ediyor. Hergün 
yeni bir forum ibir tiyatro harabe. 
si meydana çıkıyor. 
Roma, Son yıllarda tabiatın ken 

disine vermiş olduğu kıymetler -
den istifade ederek ilerlemiye baş 
ladr. Şehirde muntazam yollar, 
binalar, plajlar vücude getirildi. 

Akdeniz ticaretinin en ~yi mer 
kezlerinden biri olan Cenova, or· 

ta Avrupanrn yine en önemli Ii· 
rnanı olan Triyeste... Faşiz.. 

min yarattığı en, güı.el eserlerden 
biride Musolininin 20,000 seyirci 
alan Formudur. 

İtalyanın çok uzun bir sahili 
vardır. Halkın mühim bir kısmı 
hayatını balıkçılık ile kazanır. 

En çok avlanan balıklar palamut 

ve sardalyadır. Napoli sahillerin. Terle karşılaşır. Halk bayram 
de aynı zamanda sünger ve mer. günlerinde ve diğer zamanlarda 
can da. çıkarılır. İtalyanın ma • muhtelif ve eski ve yeni kıyafet. 
den kömürü hemen hiç yok gibi- lerini takınırlar. 
dir. İtalya. nakliyat işlerinde mü . 

ltalyanm hayatında musiki ve 
tiyatro miihim bir rol alır .. ltal· 
ya sokaklarında dolaşan yaban -
cılar her gün başka başka kıyafet 

him yenilikler yapmıştır. 

( Bu yaZtyı resmiyle birlikte 
keserek coğrafya dosyaııt::a ko
yumız ). 

. 

Kendi topraklarını kendin s ürmeğe alış.. Zt 

Sonra çulha dedi ki: "Dokumam ben sana. esvap.,. 
En sonra ırgad geldi: "'Bir parça da sen çalış!,, 
Baktım ki etrafımda hiç kimse yok gitmişler 
Anhdım tek başıma kaldığımı o zaman! 
Düşimme~e başladım; ı~sız sakindi her yer, 
O daJ.-i k:ı karşıma çıktı bir koca aslan: 
Biraen bire uyandım baktım ki sabah olmuş. 
Bir yapının üzeri amelelerle dolmuş. 
Bir fabrika işliyor! .. Ek~nler hep sarı! .. 
Dedım bir zevk duyarak ta derinden derine 
Bu dünya.da. lrı.z:ımdır herkes yckdiğerine 
Ben bu rüyadaıı so.:ıra severim insanları! .. 

.:1!. Baha ARIKAN 

Yabancı memleketlerden neler 
satın alıyoruz ? 

~937 yllında tutulan istatistiklere 
göre 114,379,000 liradır 

Geçen hafta bu sayfada si~ l Göz ve fenni aletleri: 2, 150,00o 
yabancı memleketlere sattığımız Lastik ve kııuçuk: 2,058,00o 
şeyleri isim ve mikdnrlarile ver- Camlar: 1,888,ooO 
miştik. Bugün de yabancı mem - Boyalar: 1,804,00o 
leketlerden satın aldığımız türlU Keten ve kendir işleri: 1,786,00o 
şeyler veriyoruz: Ağaç, kömür, kereste 

Demir ve çelik: 18,292,000 ve ağaç işleri: 1,388,00o 

Pamuk mensucat: 16,996,000 Ta~, toprak işleri: 1.275,00o 

~fak ineler: 15,058,000 Kalay ve halitası: 1,035,00o 

Pamuk ipilği: 547,000 Şeker ve şekerli şeyJer: 875,00o 

Yün ve kıl iplikleri: 5058,000 Muşamba ve muşamba 
825,00o Mahrukat: 4,749,000 işleri: 

Deriler: 4,246,000 Hayvani maddeler: 738,00o 
Kara nakliye ''asıtaları 4,138,000 Meyvalar: 729,ooO 
Kağıt ve tatbikatı '3,531,000 Çini ve porselen işleri: 721,00o 
EC7.a 2,973,000 Saatler: 692,00o 
Kahve, kakao, çay: 2,929,000 Çocuk oyuncağı: 537,00o 
Bakır ve hali tası: 2,743,000 Muhtelü: 7,263,ooO 
Yün ve kıldan işler: 2,426,000 Yekun: 114,379,ooO 

~ 

Okuma: Maymun oyunları kardeşin 
• 

Öğretmenleriniz tabiat bilgisi derslerinde si
ze türlü hayvanları anlatırken maymunlardan da 
bahsetmiş, onlar hakkında bilgiler vermi~lerdir. 

Maymunların birçok cinsleri vardır: Goril, 
orangotan, yeni dünya ve eski dünya gorilleri, 
şampanze gibi .. Bu maymunlar Afrikanın sıcak 
memleketlerile diğer bazı kıtalarda yaşarlar .... 

Goriller, orangotan maymunları, maymunla .. 
rın en büyüklerindendir. Ormanlarda yaşayan 
bu hayvanlar mayva gibi yiyeceklerle karnını 
doyururlar. 

Maymunların her birinin yaşama tarzları ay
rıdır. 

Derslerde bunlara ait bilgileri göreceksiniz. 
Biz bugün burada terbiye edilen maymunların 
yaptıkları tuhaflıkları ve marifetleri size göstere-..... 
cegız. 

Anne maymun haykırdı: 
- Çocuklar, dedi, bu akşam size sinema oyna

tacağım. Bu sinema perdesiz, duvar üstünde ola
cak!.. 

Küçük maymunlar sevinçle koştular. Anne 
maymun Hokspoks, evvelki akşam evde yapılan 
gölge oyunlannı görmüştü. Evin sahibi ellerile ne 
güzel ~eyler yapmıştı? Tavşan resimleri, İnsan 
başlan, neler neler .. 

Hokıpoks da çok dikkat etti. O da gölgede 
ta V§an resmi yapmasını öğrendi. 

Maymun Hokspoks bağırdı: 
- Haydi ba§layor ... 

Duvar üzerinde canlı tavşanlar, kurbağalar, insa 
sanlar, neler neler, ne marifetler .. 

Bir maymun arkadaşına seslendi: 
- Haydi gidelim Cingöz ..• 
Hokspoks devam ediyordu: 
- Karagöz de var, Hacivat da var .. Karagö-

z~in resimlerini, konuşmalarını Cla dinleyeceks~ 
nız ... 

Koltuklar birer birer doluyordu. 
Fakat maymunlar salona geleli epey zaman 

"lduğu halde henüz oyun bat?lamamıştı. Cingözlc 
Fifi fena halde kızmağa basladılar. Öyle ya, ko· 
J'\ukları bu kadar bekletmek olur mu? Sinemalar 
tiyatrolar hep ilan ettilderi saatlerde oynama
ya, filmlerini göstermeye başh- rlardı. Cingözle, 
Fifi el çırpmağa başladılar. Az sonra Hokspoks 
salona geldi. yanındaki maymunun elinde de bir 
samdan vardı. Hokspoks söze basladı: 
. - Arkadaşlar, dedi, biz may~unlar çok akıl· 
h yaratıklarız. Biz, öğretilen şeyleri hemen kav· 
rar ve vaparız. Bu akş~m benim yapacağım mar" .. 
fetleri bir akşam evvel evin sahibi Bay Cenl!:~ 
yaptı. Size evvela bir tavşan yapacağım. Şimdi si:z: 
bana tavşan şarkısını söyleyiniz. 

Maymunlar Hokspoksun sözün üzerine hep 
berc-1'er tavşan sarkıaını cnvlemeğe haşladılar: 

Bir bahçede bir köpek havlayordu, 
· Tavşan kardeş uz.aklara kaçıyordu, 
Tavşan kaç, tavşan kaç .. 
Konuk maymunlar Hokspokıun yaptığı göl· 

ge oyunlarını pek beğendiler. Eğlence geç vakite 
kadar devam etti.. 

Hayvanlar büsbütün akılsız yaratıklar değil
lerdir. Onlar terbiye edildikleri zaman da çok us· 
talıklar yaparlar. 
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-DÜN YAP/LAN MiLLi 

KÜME MÜSABAKALARI 
J ~~ muha cimlerWn bir llTit'" V e/<J - ~n7iartıgl1clt maçından etme? 1Xiyra7C lecilW -

BeşüktaşDoDar Ankaragücü 
Milli küme müsabakalarının ilk sürprizli maçında HQkim bir oyun çıkararak 
zmirin Ateş takım1na 2-1 yenildi vefayı 3 .1 magıap etti 
lıı:nır, 26 A.A.) - (BugUn 1 . Genç Ateş takımı İzmirlilerin - - - ------------------- 1 Cumartesi Fenerbahçe ile yap-

'1cı ı:nacını bef' bine yakın bir ender tesadüf ettikleri güzel, tıfı maçı 4 - 1 kaybetmiı olan An-
!!t.rcı nnUnde "Ateş., le yapan fevkalAde serl bir oyun oyna - lraragücü futbolcuları dün de Tak 
-...ıktaş sahadan 2 • 1 mağlQp mış ve Beşlkt&§rn birinci dev - ıim ıtadında üç bin kadar bir ıe. 
~lllIJtır! rede yapmış oldufu bir gole i.. yirci kalabalığı önünde Vefa ile 

kinci devrede iki gol atmakla milli küme müaabakaamı yaptı ve 
mukabele etmişlerdir. Maç cok rakiplerine nazaran çok üstün bir 
hararetll ve zevkli cereyan et _ oyun çıkaraark 3 - 1 galip geldi. 
mlştlr. Bunlard"an evvel yapılan Şazi Tezcamn orta, Adnen Akın 
ticok - Demirspor takımları a - ile Ahmet Ademin yan hakemlik.. 
rasındakl beden terbiyesi kupa leriyle oynanan bu oyuna iki ta-
sı maçını da ikiye karşı dörtle lam da ıu pkilde çıktılar: 
ticok kazanmıştır. 

Basketbol 
Galatasaray Tumuva -
ama Dün Devam Edildi 

Galatasaray klübll tarafın • 
dan tertfp edilen basketbol tur
nuvasına dUn de klUp lokalinde 
devam edlldl. 

Ankara: Natık - Enver, Sa-
lila - Ahdiil, Semih, bmail -
Fikret, Ali Rıza, Muıtafa, Fahri, 
Hamdi. 

Vela: Azad - Vahit,• Kara
bet - Sefer, Lutfi, Süleyama -
Abdüı, Muhtetenı, Sulbi, Mehmet, 
Şükrü. 

Rüzıir aleyhine dizilmiı olan 
Vefalılarm baıla.dığı oyunun ilk 
dakikaları karşılıklı hücumlarla 
ıeçti. Bu arada unki ıki takım 

birbirinin zayıf tarafını arar pbl 
idiler. 

Ankaralıların ilk Golü 
Beıinci, altıncı dakikalardan 

sonra Ankaralılar yavaı yavaı ha. 
fif bir üstünlük kurdular. ve 10 
uncu dakikada sağdan yaptıkları 
bir hücumda Muzaffer güzel bir 
plase ile maçın ilk golünü Vefa a
leyhine kaydetti. 

Bozuk bir oyun oynayan Ve-. 
falılara )carıı Ankaralılar bu col~ 
den ıonra daha düzgün oynamaya 
baıladılar. 

Bilhassa topu yere indirdikleri 
dakikalarda oyuna çok hikim olu,. 
yorlardı. Yeşil - Beyazblann ka. 
lesi bir hayli tehlikeler atlattı. 

Devrenin ortasından sonra Gilç 
muhacimleri Vefa kalesini daha 
sık ziyarete baıladılaraa da aola
çık Hamdinin mütemadiyen. of. 
sayde 'kaçması yüzünden gol ade
dini yükseltemediler. 

(Devamı 10 uncuda) 
· Çok hararetli olan dUnkU bl -
rlncl sınıf maçlarında Bozkurt 
takımı Yıldırımı 37 _ 21, Kasır

ga. takımı da Birlik klUbU 40.13 
mağlUp ettller. Bisiklet yarışları 

F. Bahçe kongresi 
ir hafta evvel seçilen idare heyeti; yorgun
luğu sebep göstererek dün istifa etti 

t_ Dilnlcil maçta ~nkara solaçığının semeresiz kalan bir hücumunu 
qtanbul 26 (A.A.) - Fener. 3 -Küessesan meclisi milli kil 

umumt kltlpllğinden teb. me maçlarına devam etmeğe ka. gösteren 1"6 arka ar1oaya tesbit edilmif üç e!'stantane 

edilmi§tir: rar vermİ§ ve bu hususta mali 
l'enerbahçe mUesııesan heyeti nokta! nazardan uğraiıılacak mUa 

· saat 10 dan akp.m 16 ya küli.tm Beden Terbiyesi genel di. 
vaziyeti etraflı bir 811!'ette rektörlilğll neminde yapılacak te.. 
etm.i§tir. şebbilsat ile izaleslııe 'Çalıp1ma .. 
~ azanm iştirak ettiği bu smı muvafık görmu,tUr. 

kereler neticesinde mühim DJğer taraftan idare heyeti ta. 
·yetin iltihakile aşağıdaki rafından aon netredilmiı olan be. 
lar ittihaz edilmiftir: yannamede mevzuu bahis futbol 

l - lıılüesseSUlı heyeti klüp di- cülere ı:qasraf ve U.cret kelimele. 
· riayetin sporda muvaf- (Dnamı ıo uncuda) 
t için en esaalı bir 1izlme 

· Milli Küme Puvan Cetveli 
,..: Maç GGlip Berabere Mağlup 

B~ 3 ! 1 
Fener B B 
.AnkaragUcU s 1 
.Ate§ ! 1 
Dğanqor S 
Denrirapor 1 
Vefa ! 
GalattJBaray 

1 
1 

. 1 
1 

1 

1 

Attığı Yediği 

10 3 
5 1 
6 8 
s s 
s 7 

! ' 1 .J 

Puvan 

7 
6 
6 
s 
s 
s 

' 

Dün sabahki yağmur yüzünden bu haftaki 
'")'B"nş yapılamadı 

Dört haftadanberl devam et - let koşusu bu.gün İzmir - Seferl
mekte olan seri bisiklet yarış - hisar şosesi Uzerlnde yapılmıt 

ıarının beşincisi dUn sabah Me- ve iki saat yirmi beş dakikada 
cldiyeköy • Tarabya _ Kefeli.köy Bayram birinci, SUleyman. lklıı. 
- Yenlköy - Tarabya - Mecidiye el, Cevdet ilçUncU gelmişlerdir. 
köy arasında iki defa gidip gel. 
me olmak tlzere 75 kilometre _ 
lfk bir mesafe dahilinde yapıla
caktı. 

Fakat dün sabah yağan şld -
detll yağmur dolayısile koşucu
lar yarış yerine gelmediklerin • 
den bittabi yarışlar yapılama • 
mıştır. 

lzmirde 
lzmlr, 26 A.A.) - Beşinci 

haftanın 75 kiloınetrelik bisik-

An karada 
Ankara, 26 (A.A.) - Beden 

Terbiyesi genel direktörlilğUnce 
tertip edilen bisiklet seri yarqla.,. 
rmm beşincisi on bir bisikletçlnhı 
iştira.kile bugün yapÜDlJlbl'. 

75 kilometre mesafe tizeriııde 
(Devamı 10 uncuda) 

llğunu bir kere daha teyit e. 
k birinci futbol takımı tara. 

L - karar hilUma ittihu edl °' tavn hareketi p.yam muaha
' Cörmilş ve bunu teeutır ve ta. 
~ple karştlamıgtlr~ Böyle bir 
~ket atiyen tekerilr ettiği tak 
-vae müsebbipleri hakkmda klüp 
~atı .mucibince en ıiddetli 

Dünkü kapa müsabakaları 
Pera-istanbulsporu, Topkapı-Arnavutköyü yendi 

Kır koşusu 
Beıiktat Klübüniin 

Müsabakasında 
Andoniadiı Birinci Oldu . 

'tatbiki mukarrerdir. 
Beykoz-Kurtuluş karışığı da Kasımpaşa-Galataspor ile berabere kaldı 

lı.ı..~ - MUessesan heyeti bazı di. 
~~inin idare meclisi tarafın • 

Taksim stadında Beden J lar. İkinci kısımda Galata.gen& • J Nitekim bu arada Nedret Uçiln-
Terbiyest İ8tanbul mmtakası mü ler takmımm bir çok fırsat kaÇir- cll golil de kazandırdı. Onuncu 

~ diğer üç klUple mUtterek o.. dUrlUğtl tarafmdan tertip edilen masma. mukabil Anadoluhisarlı 
~ Ankaraya aksettirilmesi kupa mtlsabakalarma dün de de. Fuat takımmm ikinci golilnil de 
"~ bir auitefehhüm tevlit vam edildi. attr ve maç ta böylece 2-1 GL 
~ görmil§ ve bunun der~ Galatagençler • Anado- latagençl~ mağl6biyetlle bitti. 
\ eaı için Ankarada tegebbilsa- luhiaar Demırspor Bozkurda 
\ hçilmesin.i yeni idare heyeti. Mütevazin geçen ilk devrede Hükmen Mağlup Oldu 
~dl eylemigtir. iki takım da biı'er gol çıkardı .. Dünün ikinci mtlsabakasmı ya. 

pan Demlrspodular oyunculan -
rtm nizam! olmayışı ytlzllnden 
Bozkurt takmıma bükmen mağ. 
lup addedildikten sonra ayni tim.. 

t le hususi bir k1r11la1ma yaptılar. 
5--1 kazandıktan bu müaaba. 

kaya yeni federe olan Demlnpor. 
lular ıu şekilde çıkmıılardı : 

BaOalıattin - Hdmit, Liva -
Seyfi, .Adnan, Muzaffer - Mus
tafa, Rıdvan, Nuri, Nedret, Edip. 

Müsabaka oldukça seri ve gU. 
7.el oynandı. Onuncu dakikada 
Nuri Demirsporun ilk golilnll yap 
tı. On beşinci dakikada ikinci go. 
lü de yapan Demirsporlular ta. 
mamen haldm oynamağa başladı. 

dakikada Demirspor dördüncü 
golü de yaP.tr. Devre sonlarına 
doiru Demirspor betinci golü de 
kaydetti. 

İkinci devrede Bozkurt takımı 
takviye edilmişti. On beıinci da. 
klkada kalecinin elinden kaçıdı. 

Bambinonttn bir akını 

ğı topu Bozkurtlular kaleye so • 
karak ilk gollerini yaptılar. O -
yun da bu şekilde 5-1 Demirspo. 
run galibiyeti ile bitti. 
Kaaımpap, Galataapor · 

Beykoz, Kurtuluş 
Öğleden sonra yapılan sunl ta. 

kımlar maçından ilki Kasımpa. 
şa - Galataspor muhtelitl Bey
koz - Kurtuluş kanşığr arasın. 
da idi. Bu müsabakaya takmılar 
şu kardolariyle çıktılar: 

KcıaımpCJ§a - Ga'kıtaspor mu1ı 
teliti: 

/sak - Rüştii, Mümtaz - Sa.Q. 
rl, Cafer, Hamit ~ Hayri, Mur. 
ta-:a, Petriko. Mihal, /\'in.o. 

Beykoz - Kurtulu~ muhteliti: 
Kandilli - Drago, Bahadır -

Oahit, Kemal, Mustafa - Tttr • 
han, Po1ycnidis, Şahap, Po1yos, 
Kdzım. 

On beşinci dakikada Nino Ka
ıımpaşa - Calataspor muhtetiti. 
nin ilk golUnU yaptı. 43 UncU da

(Dcııa-nıı 10 ncuda) 

Beşiktaş k?übü>ıtin dört la/ta al. 
ren kır koşusu birinciliğini ka. 

zanan T. Andoniadia 

Beşiktaş klübü tarafmdan, 
klüp azası arasında tertip edil • 
miş olan kır koşularmm dördün
cü ve sonuncusu da dUn klüp mer 
keziyle Yıldız arasındaki altr blıı 
metrelik mesafede yapıldı. 

14 atletin girdiği bu milaab&. 
kanın netioesinde her zamanJrt 
~alip T. Andoniadis 19,30ile 111. 
rincl, Yorgo 20,30 ile Ddnel. Tllll 
21,12 ile UçllncO, Hum c1er!h. 
cü, Hakkı da beşinci oldular. 
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., • \, :.J Litvanyanm silAhlanma- Mebus seçimi bitti 
RLI ·~~ sım protesto etti 

- VaI'§OVa, 26 (A.A.) -Express 

İİİİİİİIİİİİİİİİİİiiiiiiimliiilİİİı•İılııım;;..;. • .;.;;;;;;..;~.;-_ Poranny gazetesinin bildirdiğine 

ilk tahtelbahir 
1776 da Amerikanın kurtuluş muharebeleri sırasın
da mühendis Bushell tarafından nasıl icad edildi 

1776 sonbaharın.da. Amerika, 
J.."Urtuluş muharebelerinin çetin 
imtihanım vermekle me~gul bu. 
lunuyordu. 

Birleşik Amerika Cumhuriye. 
tinin ilk Reisicumhuru olan Jorj 
Vaşingtonun kumandasında !n.. 
gilizlerle çetin bir döv~e tutu .. 
şan Amerikalılar, her tarafta ln. 
gilfz ordusunu yeniyorlar, zama. 
mn en kuvvetli donanmasına ma. 
lik olan İngilizler, karada uğra ~ 
dıkları bozgunların intikammr 
sahil boylarında birer seyyar ka4 
le ihti§8.D1İyle boy gösteren gemi. 
lerinin korkunç salvolarile alma. 
ğa uğra§ıyorlar, Büyük Britanya 
kalyonlarının himayesinde sahil 
mmtakasmı ellerinde tutan lngi. 
liz kuvvetleri Amerikalıların ta.. 

. arruilarmı durduruyor, Jorj Va4 
§in.gtonun muzaffer orduları mu. 
vaff akıyetlerinl buralara teşmil 
edemiyorlardı. 

lngilizler, yeni Orlean kıtasm. 
öa bUyük bir taarruz hazırlamış. 
lardı. 

Hiç mesabesinde bulunan Ame~ 
rika donanmasını bılha ettild:en 
sonra Yeni Orleanı sahilden yap .. 
tıklan bir ihraçla. işgale ve şi. 
malden gelecek Lord Henderson 
ordusunun da bu taarruza yardı. 
mmı ihtiva eden muharebe planı. 
ru tatbike çalı§ıyorlardı. Fakat 
Yeni Orleandald Amerikalı ge ~ 
ncral Jaksonun mUdafaası ile bu 
pıan akamete uğramıştı. 

İngiliz kuvvetleri, Yeni Orlean 
önUnde Jakson tarafından hezi
mete uğratıldıktan sonra ikinci 
ve daha şiddetli bir hücum yap. 
mak için şimal ordumİnun mu • 
vaffakıyetini beklemeğe koyul. 
muşlar, sahilde her gün gayrimu. 
ayyen saatlerde salvolarile yeni 
Orleam tehdit eden İngiliz kalyo
nu Highwood'un ateşlerile gene. 
ral Jakson kıtaatını toplamağa, 
yeni bir hücuma. kalkmaktan 
men'e başlamışlardr. 

Jaksonu düşündüren en mühim 
nokta da Hihgwood'un ateşi; 

Yeni Orlean civarım cehenneme 
döndüren salvolari~di. Gneral bu. 
ııa çaı;e arıyor, hangi tedbiri kul
lanarak bu ateş belasına kaI'§tko
yarağını bir türlü kestiremi. 
yordu. 

İşte bu sıralarda makine mil. 
hendisi Bushnell isminde birisi 
Jakson'a b~rdu. Kara kara dil 
şüncelerle bunalan kafasını avuç. 
lan içine alarak düşünen gene -
ralle karşılaşır karş>laşmaz Bush. 
nell, bir b~langıç yapmadan şu 
sözlerle Jakson'un aklını çeldi: 

- Bir ihtiraım var. Onun sa. 
yesinde sizi endi~ye düşüren şu 
lngiliz gemisini ortadan kaldır. 
mağı taahhüt ediyorum. 

Jakson, hayret ve sevincin rnilş 
terek ifadesiyle ışıklanan bakış
larını mühendisin üzerinde gez. 
dirdi ,sordu: 

Highwood'u mu ortadan kaldı. 
racaksınız? · 

- EYet! 
- Nalnl?. 
Bu nasılın cevabın uzun izahaL 

tan ibaret oldu: Mühendis ceple
rinden çıkardığı kiığıtıar üzerin. 
de generale iki saat izahat ver. 
cıi. Sözlerine son verdiği zaman 
Jakson güler yüzle genç rnühen. 
disin elini sıktı, iki kırmm tor
ba iç.inde 5000 İngiliz lirası uzat. 
tı, ilave etti: 

- Muvaffakıyetinizi sabırsız. 

!ıkla bekliyorum. 
Bushnell odadan çıkarken kısa. 

~111!!.Sii• ~ 

~ 

1Jugfltı modem vasıtalarla mii cchTıe: iki !ngUiz ta7ıte1bahiri 

nuştuklan günün akşamı acayip 
bir imalathaneye çevrildi. 

200 amele büyük izabe kazan. 
larının başın geçtiler. Dışarıdan 
çekiç selerinin i§l~ilmemcısi,J~ 
her tarafı iyice tiftanan bod~ 
da. tam altı giirı, altı gece çabş
tılar: Yedinci günün sabahı tek. 
rar generalin yanına giden Jak. 
son kumamnın elini sıkarken milj 
deyi verdi: 

- ~amam general? 
- Aletiniz hazır demek?!. 
- Evet! 
- Ne zaman hareket ediyor : 

sunuz? 
- Hemen bu gece .. Sağ dön _ 

ınemek ihtimali karşısında size 
vedaa geldim. Hareket muvaffak 
olacaktır. Benim ölümüm takdi
rinde planların bir suretini size 
bırakıyorum. Bu eserin tekem • 
mülü için onunla meşgul olmanı. 
zı rica ediyorum. 

* • * 
Gece yarısı Yeni Orleandan sa. 

hile doğru uzanan ve mansabı BU 
yük Okyanusa ulaşan "Korsan 
deresi., ne 50 amele tuhaf bir ti. 
Jet koydular. lçerisine giren mü
hendis Bushnell'e bir ağızdan: 

- Uğurlar olsun! 
Dedikt~n sonra acayip aletin 

U1.erindeki kapağı vidalarile srm. 
sıkı örttüler. Suyun cereyanından 
l11z alan beyzi ve bakırdan ma. 
rnfıl arayip aletin arkasından u. 
Zlln uzun baktılar, mırıldandı. 
Jar: 

- Kapluml:fağa dediğini yapa
cak ... 

lunuyordu.' 
Generalin yanma girer girmez 

ellerine sanlan, muvaffakıyetini 
lebirk eden kumandana genç mu. 
hendis oradaki bir koltuğa ken. 
dislni bırakmakla karşılık ver -
di, anlattı: 

- DU,man gembi iki günden. 
beri Büyük Okyanusun derinli • 
ğinde uyuyor! 

• • • 
İngilizlere karşı kurtuluş sa • 

vaşına. kalkışan Amerikalıların 

muvaffakıyetinde mühim amiller 
den biri de Büyük Britanya do. 
nanmasını su altından kundakla
yan bu aletler, Bushnell'in ihtira 
ve işçilerinin "Kaplumbağa., diye 
vaftiz ettikleri. ilk tahtelbahir • 
lerdi.. 

Bunlar bakırdan yapılmış bir 
yumurtaya benziyorlar, Üzerleri 
bakırdan, içi de ayrıca bir kur. 
şun tabakasiyle kaplı 2,5 metre 
kutrunda, bir kişi tarafından kul. 
]anılan motörsüz deniz aletle. 
riydi. 

"J{aplumbağa,, nın üz.erindeki 
bir adam çıkacak genişliğinde bir 
delik vardı. Gemiyi kullanan içe
ri girince dışından vidalanır, ka. 
uçuk salmastra tertibatı sayesin. 
de bbradan su girmemesi temin 
edilmiş bulunurdu. 

Orta yerde bulunan bir tabu. 
reye tahtelbahiri sevk ve idare e. 
decek adam yerleşir, elle c:evri -
len biri ufki diğeri 'Şakuli ve üze. 
rinde dört kanat bulunan bia he. 
!ezanla alete. saatte tki mil sU. 
rat temin edilirdi. Ayrıca arka 

*** tarafa konulmuş bir dümen de 
Ertesi günü ikindi Uzeri - 21 veke vasıtasiyle istikamet tayi • 

evlUl 1776 sah - Jakson 24 sa. 'line yarardı. 
atlik halecanının ilk müidesini Kanlurrıba<Tanın :ılt kıc:l""mdft 
Hihgwood'un mutat salvolarını bırakılan boslu~a ~::1rft .. ır.,1ı bi• 
!?Örmemekle dindirerek idrak 'ranal<tan SU doldurulur. alet SU· 

tlti. vun altına batar. muayven bir ir. 
Durdu~ noktadan şehre ö. tifada tahtelbahir seyrine devam 

lüm kuc:an, ateş sağnnkları taş ederdi. Üzeri kalın camla kaplı 
taş üstüne bırakmıyacak bir gay. bir mazıgaldan foerisini hafifçe 
ret gösteren !ncıfüz gemisine ne aydınlatan bir ışık sızar, bura . 
oldu divc biribirine soran halk . dan tahrip edilecek hedefin göl. 
~evincle senlik yaptılar. ge halinde teşhisi hususunda da 

23 evlUl g-ünü a.kf::amı .Taksoıı istifade edilirdi. 
rnilhendis Bushnell 1.arnfındar Kaplumbağayı suyun üzerine 

ca teminat verdi: ' 
~ckrar zivaret edildi. çıkarmak için bir el pompası va. 

Mühendis voldan g<'livor. ln _ sıtasiyle su boşaltılır. bu yüzden 
- Emin olabilirsiniz genera • c;iliz muhası"ıra hattından geC'mek meydana gelen haffileme. aleti 

lim.. il'ln tekrar Ko .. Ran neresi vata . suyun üstüne çıkarmağa kafi 
• • • :rından vava olarak vo1 l'l1nıak ~elirdi.. 

Yen! Or!eandaki vali sarayının "11Prb11r!veU karsısında tistn ha. Bütün tesisatı elle. insan ırii -
alt katı mühendisle generalin ko. şı parra parça ve cok yorgun bu. eliyle harekete ı:-etirilcn kaplum. 

göre Almanyanm Kauna.s elçisi 
Litvanyanın geniş mikyasta si • 
lahlanmasmı protesto ctmi!J ve 
Alman efkarmmuıniyesinin bu 
hareketi Almanyaya karşı bir 
tehdit mahiyetinde telAkki etti. 
ğini bildirmi~ir. Litvanyanm faz 
la miktarda silahlanması Alman 
- Litvanya ademi tecaviiz itll~
fma magayir addedilmektedir. 

Litvanya Almanyanm protesto 
sunu kabul etmemiş ve milli mU. 
dafaa için yapılan bu masrafla. 
rm ''Litvanyanın hilrriyetinin 
muhafazası,. na tahsis edildiğini 
bildirmistir. 

lstanbu1 i7cinci rnföıtehip 1eri reylerini al1yor1ar 

-0--

41 ton ağırlığındaki 
tayyare 

Ankara, 26 (A.A.) - Bugün 
''26.3.1939" ıabahı b&§lıyan me.. 
bus seçimi öğleye kadar yurdun 
her taraf mda. sona ermiş ve Cum 
huriyet Halle Partisi namzetler i 
ittifakla seçilmi§lerdir. 

Nevyork, 26 (A.~. ) -. ''Pana. Müstakil mebusluk için bo§ br. 
ma ~~va. yolları,, ıdare.aı mu~ rakılan Afyonkarahisardan Berç 
zam Calıfornfa Oipper,, denız Türker Ankaradan Dr T t 

. . S F . k il ' . ap u, 
tayyaresının an ransıı 0 e Eskişehirden tsteınat Özdamar, 
Hongkong arasında muntazam Niğdeden Dr. Abravaya Marma
yolcu nakliyatına 29 martta. ba§. ralı intihap ed:lmiştir 
hyacağmı bildirmektedir. İki aydanberi Türk vatanında 

41 ton ağırlığında olan bu de: devam eden intihap i~inde hUkQ. 
niz ta~aresi 70 yolcu t~ıyabı- met ve parti mekanizmMrnın i§ • 

le~~ktir. • • lemesindekl sUrat ve intizam, bü. 
Panama hava yollan,, ıdareaı "k . 1 lAb k dd .. yu ın n u ımızın en mu a es 

nin halihazırd~ bu modelde. dort eseri olan milli hlkimiyet ruhu. 
deni~ tayyaresı var~ır. Aynı t ip. na, dikkatli bir kıskançlık ve mü
te ikı tayyare da~a ınşa edilmek. teka.mil bir olgunlukla bağlı bulu. 
tedir. Mevcut dort tayyareden nan her TürkUn bu intihap öde. 
ikisi Atlantik a.şm servisler için vinde gösterdiği şuurlu alaka ve 
şar~ sahilinde diğer ikisi d~ A 7 tehalük ve binnctice bugün 40979 
menkanm uzak şark servıslerı .k. . ünt h·bı '['ll" <:!4f ı . . . . ı ıncı m e ı n, D ı ı ":.r'- s . 
ıçın garp sahkılınde .b1ul~b-akkta· met 1nönUnUn gösterdiği Cumhu. 
dır. Uzak şar servıs erı ır aç · t H Ik p t" i tl · . • rıye a ar ıs namze erıne 
aydanberı muntazaman ışlemek. . . . .' 
t d

. Ati t'k • 1 . • tam bır ınanla reylerıni vermesı, 
e ır. an ı aşırı eervıs er ı~ın . Tür' k. C h · t' · k . .. yem ıye um urıye ının uv 
bır muddet sonra 4 tayyare tah. v t kud t• · dil •· ·· b" • .

1 
k • c ve re mı nya onune ır 

sıs edı ece tır. ;- daha koyan parlak bir eserdir. 
--0-

lstanbulda 

Belediye Reisi Doktor 
Kırdarla refikası tarafından • 
tılmıştı r. Rey alımı 1&at on ıtd 
ye kadar sUrmUştur. Saat do • 
kuzdan on buçuğa ka.dar pe 
mUtekblf bir şekilde sandı 

başına gelen mUnteblblsanlle 
reylerini kullanmışlar, dabl 
sonra gelenler on ikiye kada 
reylerini istimal etmişlerdir. 

On lklye birkaç dakika kal 
rey Istlbsallne nihayet '\"erile 
ce~i llAn edilmiş, o zamana ta 
dar son reyi atmış olmak tel 
ısrarla bekllyen Beyoğlu kaza 
mUntehlblsanllerden Parti k 
tlbl laman Hakkı Ot başka. re 
atacak kimse kalmadığına it 
nan hasrı ettikten sonra reyi 
atmıştır. Fakat tam onu mute 
aklp yine Beyoğlu ikinci mUD 
teblplerinden Reşat Şener l\t 

denberl hazırladığı rey vara 
itasını kapanmak Uzere ota 
sandığa atmıt böylece arka.daŞ 
nı atlatarak ıon reyi atmıotı 

Sandık tam saat on Jkide ka 
panmış, intihabı mebusan heY 
ti tettişiyeslnden başka salond 
bulunanların cUmleııl dıı;arır 

çıkmışlardır. Vali ve BeledlY' Koni Cianonun 
Altıncı BUyUk Mlllet Meclisi Reisl Doktor Lütfi Kırdarın re 

İngiliz Sefirine Verdiği tçin mebus secimi aun sabah lslltinde çalışan teftiş heye 
Teminat Beyazıtta. Ünh·e:rslte konf.erans sandığı açarak içindeki reyle 

Roma, 26 (A.A.) - Kont Cia. salonunda. yapıldı. birer birer tetkik ve tasnif et 
no, dün öğleden sonra İngiliz mas tntlhabr mebusan heyeti tefti mlştir. 
Jahatgüzan Sir Noel Charles'i ka. şlyesl daha önceden seçim yeri. 1stanbul dahilindeki ka:t 
bul etmiştir. Sir Noel, Macar - ne naklettirmişti. tstanbuldnkl mUntehlblsanllcrinden 1267 Jel 
Slovak ve Macar Romen münase. mllntchiblsanller sabahleyin şl reye iştirak ederek reylerin 
betlerinde hasıl olan vaziyet do. sekizden itibaren seçim salonu- müttefikan Parti namzetlerin 
layı.siyle İngiltere hilkiımetinin na gelmişler ve intihabı mebu· verdikleri anlaşılmıştır. MUlhıt. 
endişe ettiğini söylemiştir. san heyeti teftişlyes~nce hazır • kazalardaki seçim de on lkid 

Öğrenildiğine göre iKont Ciano, lanmış ve imzalanmış olan m Un bltfrllmiş, neticeleri telg 
ltalya. hükumetinin İngilterenin tehiblsanillk mazbataları C. II. rafla merkeze haber Yerllmiştl 
bu endişesine iştirak etmediğini Partisi kaza başkanları tarafın. Aynı suretle lstanbul vllA.yetl 
bildirmiştir. dan mUntchibisanllere dağıtıl. nln mU!hak kazaları addoluna 

Sir Noel, ayni 7.amand:i Alman. mıştır. Şile, Sll1nl, Yalova ve Çatalc 
ya tarafından Çekoslovakyada Saat dokuzda Şehir bandosu da da Parti namzetlerine roUt 
yapılan cebir hareketi üzerine ln. tarafından lstlkldl marşı çalın· tefikan rey verilmiştir. 
ıiliz kabinesinin giriştiği teşeb. mış, sandığın boş olduğu hazır lstanbuldan 17 mebus cıknı 
büs hakkında da Ifont Ciano'ya lrnlunanlara gösterildikten son. sı lAzımgeldiğ-lnden C. H, par 
malfımat vermiştir. ra kapatılarak rey atılmasına tlslne bu adette namzet göste 

bağanın tahrip vasıtası bordası. 
nın iskele kısmında 75 kilo taz. 
yik edilmiş kara barut ile dolu 
tek ve iptidai torpitosu idi. 

başlnnmıştır. ı·i!mlşti. lstanbuldan mUstal<l 
1Ik reyler Beyoğlu kazası olara 1

{ nanızetliklerlnl koyıın 

m Untehiblsanllerlnden Vali ve kişiye tek rey Yerilmemiştlr. 

Tahtelbahir, tahrip edeceği ge. 
minin altına kadar gelir, sokulur, 
bu içi barut dolu kovan geminin 
karinesindeki tahlalara temas e
dince ic.:eride bulunan adamın çek 

Madrit teslim olmuyor 
Franko kuvvet~ eri taarruza geçti 

tiği bir fünye ile tazyik edilmiş Parls, 26 (A.A.) - D. N. B. 
barut ateşlenir, bakır mahfaza Ilurgostan bildirildiğine göre, 
parçalanır, gemide büyük bir de. Madridln teslimi hakkındaki 
lik açar, altından delinen gemi, mUzakereler KomUnistlerle a • 
yarasına palet atılmak, tamir e. narşistıerin teslim olmağa mu. 
dilmek değil, müdahalesi gayri - vafaknt etırı~mclerl yUzlinrlcn 
kabil bir çabuklukla suyun derin- aldm kalmıştır. 

liğine gömülür, batardı. Dlln ba7.ı şayialara göre, biz· 
Böylece ilk gemi batırma i~i zat Madrid rnUzakerecllerl, ko. 

\{endi ihtira ettiği iptidai tahtel. nıUni:;tleri anarşistleri sllAhla • 
'1ahirlerle bizzat kendisi yaparak 

rı bırakmağa mecbur etmek 1 • 
hem Yeni Orleanı kurtaran hem . 

1 } çın, nasvonalfstlerl taarruz taY. 
rle ngiliz donanmnı1ına o mu 1a. · 

l d. siyesinde bulunmuşlardır. 
rebede büyük zarar ar ver ıren 
•nühendis Bushnell bugUnkü tah. Bilbao, 26 (A.A.) - D. N. B. 
telbahirlerin mucidi olarak ansik- Kordeba cephesinde milliyetper 
lopedive gecmi6 bulunmaktadır. \'erler buıUn taarruza geçmiş • 

Bugün deniz silahlarının en ler ye cepheyi müteaddit nok -
1.torkuncumı te~kil eden miile . talardan yarmışlardır. 
kamil, motörlii. konforlu ve harp D N Kordeba, 26 (A.A.) - . · 
'" v~:ıfını haiz tahlPl,b'.l.hirlerirı e?. B. Frankist taarruzu yıldırım 
-!adı s~vılarak Nevyork denıı. sliratile ilerlemektedir. 
-nüzesinde muhafaza f'di!Pn bu 
1<soltımbai?alann tekamiil af>re - :\Iadrid, 26 (A.A.) - Fran -
~c1erine ~öre ~cr-irdiklPri iııtihıı • kist tayyareleri dlln iki kere teh 
,,.lrri rrfü:tf>r"n hir ~,..,.; h"r noi'"' rln Uzerindcn uçmuşlardır. Ev
iiııTerce ~evirri t"rafırıdP., hav.1 ve iki akşam olduğu gibi dlln Ak. 
retle gözden geçirilmektedir. . J şam da ı;;ehrin haricinde, cep · 

hede bUyUk bir faaliyet mU~ll 
h~de edilmiştir. Havan toplnr1 

nm ve mitralyözlerin sesleri ışl 
tllmektedlr. 

Madrld, 26 (A.A.) - Albll 
Casado ile hariciye mUşaYil'I J 

lian Bestelro dUn sabah es1' 
nafıa nazırı Va!Ansiya mebU9 

sol cenah cumhuriyetçilcrindt' 
Julio Jost ile uzun bir mUIA1'9 

rapmışlar ve mUteaklben bUtU 
azasının lştiraltile millt mUdll{ 
u. konseyi toplanmıştır. 

I 

Japonların zayiatı 
Şanpa, 26 (A.A.) - Çin I<IJ-' 

mandanlığınm bildirdiğine gort 
Hunan, H upe ve Kiangsi eyalet· 
!erinin hudutlarında faaliyett 
bulunan Çin çeteleri, son üç ıı) 
zarfında bin kadar tU!ek ve l 
ağır makineli tUfek iğtina.m et 
mişlerdir. Bundan başka iki aıf-
i<ert depo tahrip edilmiştir. ·~3 tJ 
pon ordusunun insanca za:rıll 
sekiz bindir. 
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fzmit Halkevi 
Temsil şubesi amatör

leri Ankarada 

• - V AKIT 27 MART 1939 

H8.dise Nasıl Oldu ? 
Yazan: Arkadi· Averçenko Çevlren: V G j Döndüm baktım: Uç haftadan. 

• • beri göremediğim bir arkadaş: 

-ı-
ILK KURU KAFA 

~erdik Leroy karanlık soka· 
i~inde kocaman bir lüks oto. 

bili andıran şekle baktı ve ken
(endine söylendi: 

mer rengini ve siyah gözlerini bir
denbire aksettirdi. Üzerinde gri 
bir fanila kumaştan elbise vardı. 
Şapkasını arkaya atmıştı. Zira ha. 
va pek sıcaktı. 

Ankara, 26 (A.A.) - Şehri • 
miz halkevinin misafiri olarak 
bulunan lzmit halkevi temsil §U

besi amatörleri, akşam halke • 
vinde ikinci müsamerelerini ver. 
mişler ve Celal Müsahipoğlunun 
Yedekçi operetini büyük bir mu. 
vaffakıyetle temsil etmişlerdir. 

Salon daha saat 20 de bir seyir. 
ci kalabalığı ile tamamen dolmuş 
bulunuyordu. Merhum bestekar 
İsmail Hakkı tarafından bestele
nen eserin müzik kısmını bizzat 
bestekarın oğlu idare etmekte idi. 
Daha ilk sahnelerde halkevi genç 
amatörlerin gösterdikleri muvaf. 
fakıyet bütün seyircileri derin bir 
alaka ile sahneye bağlamış ve o. 
yunun bazı kısımları halkın de. 
vamlr alkış ve ısrarı üzerine tek. 
rar edilmiştir. Oyun Ankara hal
kının büyük takdir hisleri ve al
kışları arasında ve ayni muvaf. 
fakıyet.ler içinde sona ermiştir. 

Hikayenin muharriri --

1 I 
Arkadi Averçenko meşhur bir mizahçı Rus hikayecisidir. 

Hikayelerinden ba~ka, yine ayni şekilde kuvvetli mizah ve 
hi<ifv taşıyan piyesleri ile de meşhurdur. . 

":..--------------------------------------Kadın Ne Diyor? ı sırada oturuyordu. Uçuk benizli, 
siyah saçlı bir genç. Bilirsiniz, bu 

K2.:lın düşünceli düşünceli gü.. gibi gençler bazan ne delilikler 

- Vay! dedim. Ne o1dun yahu, 
nerelerdesin? 

- Bugün çıktım hastancıden, 
dedi. Daha hala pe;c kendime ge· 
lem edim. 

- Ya? Ne oldu? 

"" Tuhaf şey, diyordu. Bunun 
~da ne işi var? 
ıra bulunduğu sokak, rıhtım 
arındaki dar ve karmakarışık 

Leroy, kibriti yere fırlattı. Si
garasından derin bir nefes çektik. 
ten sonra otomobile doğru yürü· 
<lü. 

Otomobilin önünde durduğu ev
lere baktı. Aşağı yukarı bir daha 
göz gezdirdi. in cin yoktu. Acaba 
bu otomobil burada ne arıyor? 

Qklardan biriydi. Büyük bir 
Otomobilinin gelip durmasına 

İhtiınal verilmiyen bir muhit ... 
le saatin gece yarısından sonra 
0lınası, Leroy'un merakını <la
~İYade arttırmıştı. Otomobilin 
arı da sönüktü. 

~Oderik Leroy, kafası sual işa. 
!eklinde bir adamdı. Her şe. 

ltıerak eder ve merak ettikleri
hakikatini mutlaka öğrenmek 

trdi. 

Daha çok yaklaştı. Otomobilin 
yanpenceresinden içeriye baktı. 

Boş gibi görünüyordu. 
Leroy yeniden tereddüde kapıl

dı. Sigarasından bir nefes daha 
çekti. Sigaranın ucundaki ateş, o. 
tomobilin pençeresinde kızıl bir 
nokta halinde akis bıraktı ... 

~u mütecessis tabiati yüzünden 
'a.sı Lord Kolver'in gözünden 
:?ıiiştü. 

l.croy kendi başına maceralara 
llıak aşkından babasiyle bir ke
Çatışmış, evi bırakmıı. birkaç 

orada burada türlü sergü. 
lerin peşinde dolaşmıştı. 

'l'tkrar evine döndüğü zaman 
'n bir haldey·di. Fakat macera 
• henüz içinden silinmemişti. 
tın üzerine "Sabah Sesi,, gaze 
'n polis muhabiri oldu. 

&.. • • 'k ·ı l' .. vazifesınde gıttı çe ı er ıye-
cinayet mevzuları ve caniler 
lllda büyük makaleler yaz-

~a başladı. . . 
kadar ki mefhur bır muharrır 
e gelmişti. Onun yazıları "Sa 
Sesi,, gazetesinin en çok oku. 
Yazılarından oldu. Fakat Ro

l( Leroy imzaır, o'lruyucular i
lle kadar enteresan bir isim i. 
Yazılarında bahsettiği caniler 

<lıtdc de o ıderec:e menfur bir 
halindeydi. 

~Oderik Leroy'un meşguliyeti 
k~e artıyordu. Bir sekreter al· 
~a mecbur oldu. Yazılarını ona 
~rıyordu. Bu sekreter san saç 
~vi gözlü güzel bir 'kızdı. Adı 
~·i idi: Nansi Fergus.:. 
adiseler birbirini sürükler. Ro 
~ Lorey Nanıi Ferguı ile ev
~i \'e b:layx ıeyahatine çıktı. 

~ayı seyahatinden .döndükten 
ta Lcroy karısiyle birlikte bir 
~lUsi polis hafiyesi bürosu,, 
Sunun adına ''Leroy - Fergus 

~lt bürosu,, dedi. 
'lorey • Fergus bürosu,, Lon

kendi başına iş görmekle 
ınış, Amerikanın büyük bir 

~i zabıta teşekkülü olan "Pa
t0ıı,, müessesesinin Londra a
itliğini de almıştı. 

'-troy - Fergus tahkik bürosu,. 
haftadanberi faaliyete geçmiş 

111'luyordu. NevyorY.taki mües
~Ctı. aldıkları bir telgraf üzeri-

ı:ı· 
l ki, bu ak!llam bu semte gel. il ır 

~c~Yorktaki "Paragon,, mües
~i· onlara bir iş havale etmiş. 

Uçük, ehemmiyetsiz bir iş. 
'~tik Leroy bu işi görmüş, evi-
10nüyor.du. Karanlık sokağın 
~a o büyük lüks otomobili 
d~. Ve: 

İşte, dedi. Tahkik edilecek 
ltıeseıe ! ..• Bu meselenin aslını 
tıı,.. ı· E .. ~ 1' ... e ı 1... vet, ogrenme ı ... 
~ . 
<ağın alt ve üst başlarına bır 

~ baktı. Uzun ve dar bir ao· 
< •• Ve ortalıkta hiç bir kimse 
t(j Sitbirlerinden hayli uzak me 

c dikilmiıı. lambalardan yer 
~· ır 

~ '!a fışkırmasına rağmen, so-
l h~ıa kesif bir gölgeye sarın. 
tıbi. .. Ta uzaktan belki de ar
~haııeıerden geçen bir otomo 
. ~ayık korna sesi işitildi. Son. 

l 
l .ııc sükut ı 
tro . - .2 • Y, otomobıle beş on -.ıım 

Tam bu sırada, otomobilin için
den doğru iniltiye benzer bir ses 
duyuldu. 

Gayet yavaş bir inilti ... Fakat 
öyle bir inilti ki, Leroy'un bütün 
tüyleri ürperdi. Bir an için dona. 
kalmıştı. Sonra kendisini toplaya 
rak sigarasını yere attı. Otomobi· 
Iin kapısını ardına kadar açtı. 

Cebinden kibrit kutusunu çıkar 
dı. Bir tane çakarak içeriye tuttu. 
Kibritin kÜ!iük ve titrek alevi, o
tomobilin içerisini aydınlatıyordu. 

Otomobilin içinde bir adam ya
tıyordu. lki büklüm bir haldeydi. 
Kafası, paspasın üzerine yangeL 
mişti. Sırıtır gibi açılmış dudakla 
rının arasından, sımsıkı kenetlen
miş dişleri görünüyordu. Yüzü ki 
reç gibiydi. Ağzının bir kenarın. 
dan kan sızıyor<lu. 

Leroy'un elindeki kibrit, par
maklarını yak~cak kadar yanmış
tı. Söndü. Sonra bir kibrit daha 
çaktr. Ve otomobilin ayak basıla
cak }'.erine diz çöke.rek~ adamın 
yeleğinin üst cebine elini soktu. 
Tekrar çıkardığı zaman elinin ka. 
na bulanmış olduğunu g,ördü. 

Gayet iyi giyinmiş olan bu a
dam, kara kalın kaşları, sık saçla. 
rı ve esmer yüziyle bir Ermeniyi 
andırıyordu; vurulmuştu. Eğer ha 
la yaşıyor idiyse, her halde pek 
az bir ümitle yaşıyordu. Zira kal
binin vuruşları, hiısedilmiyec:ek 

kadar hafifti. 
Heyecandan şimdi boğazı kuru

muş olan Leroy üçüncü bir kibrit 
daha çaktı. Otomobilin içindeki 
paspasın bir kenarında parlak bir 
şey gözüne ilişti. Uzanarak aldı. 
Tuhaf bir şeydi bu... Kristalden 
yapılmış, küçük bir kuru kafa .. 
Avuca sığacak kadar ufak, iyi iş
lenmiş bir ölü insan kafası ... 

Leroy, hiç tereddüt etmeden bu 
küçük kristal kuru kafayı cebine 
indirdi. 

Üçüncü kibrit de biterek sön. 
dü. Leroy otomobilden kafasını 

çıkararak doğruldu. 

Fakat bu esnada suratına şid
detli bir şeyin apansız çarptığım 
hissetti. Besbelli birisi bir yumruk 
atmıştı. 

Zira Leroy tekrar otomobilin i. 
çine yuvarlandığı zaman birisinin 
sıcak nefesini yüzünde hissediyor· 
du. Birden kendisini toparhyarak 
olanca hıziyle yumruğunu salladı.' 
Bu yumruk tam yerine isabet et-' 
miş olacak ki, üzerine eğilen ka
raltı ortadan kayboldu . 

Leroy şaşkın bir halde otomobi 
tin kapısına tutundu. Gözleri et. 
rafını iyice farketmeğe başladığı 

sırada, başka birtakım karaltıların 

kendisine doğru geldiğini gördü. 
Uç adam geliyordu. 

Misafir halkevliler bu sabah 
Ankara halkevi temsil şubesi ar. 
kadaşları tarafından Çiftlik, Ba. 
raj ve Çankayada gezdirilmiş ve 
öğleden sonra Yedekçi operetini 
yüksek tahsil gençliğine de ayni 
muvaffakıyet ve sürekli alkışlar 
arasında tekrarlamışlardır. 

İzmit halkevinin verdiği bu 
müsamerelerle yük.sek ideal yo -
!unda çalışan halkevlerinin yur. 
dun dört köşesinde içtimai bün _ 
ycmizde yarattığı hareketlerle 
meydana gelen eserleri gösteren 
canlı bir nümunedir. 
Yarın akşam halkevinde misa. 

firler şerefine bir çay ziyafeti ve. 
rilecek \'e saat 21 de Ankara hal
kevi temsil arkadıışları tarafın • 
dan bir de temsil verilecektir. 

Tedhişçiler 
Filistinin şimalinde 

toplanıyor 
Kudüs, 26 (A.A.) - Tethişçi

ler, Filistinin, şimalinde boplan _ 
maktadırlar. Tcbcriyede iki kişi 
öldürüldüğü için ateş söndürme 
saati tatbik edilmektedir. 

Hayfanm cenubunda. yapılan 
araştırmalar neticesinde asilerin 
r.dalet div:mı azasından altı ki§i 
tevkif edGmiştir. Arap na.syona -
listleri Filistinde ve civar memle. 
ketlerde Yahudi muhaceretinin 
artmasına karşı mukavemet edil. 
mesi lehindeki progapandalanna 
devam etmekte ve komşu Arap 
memleketlerinden Yahudi malla
rına karşı boykotaj yapılmasını 
istemektedirler. 

Rusyanın nüfusu 
170.126.000 

Moslcova, 26 (A.A.) - 1939 
da Sovyetler Birliğincle yapılan 
n!lfus tahririnin muvnklrnt ra. 
kamları neşredilmiştir. Bu ra -
kamlar;ı göre, umumt nlirue 
170 milyon 126 bin kişiyi bul
maktadır. Kati neticeler nisan 
da belli olacaktır. 

Hafif bir güldü ve: 

Jümseyerek: eder 1 başımda siyah şapkam var. 
- Erkekler amma da komi'kl dı Bu şapk b k k 

- Haberin yok rr.u? Dünya 
deli dolmuş yahu! üç hafta eve] 

. . a ana ço ya ışıyor. 

dedı. Yürüye yürüye de yanaklarım 
Bu sözü ile erkekleri takdir mi 

yoksa tahkir mi ettiğini bilmedi
gim halde, alışılmış bir cevap o. 
larak: 

- Doğru, dedim. 
- Ha'kiki bir Othello. Bazan 

oluyor, neye bununla evlendim 
diye pişman oluyorum, Her halde 
başındaki yara hala iyi olmamış
tır. 

- Ha 1 kocanızdan bahsediyor. 
sunuz demek? Ama onun ... 

- Hayır, kocamın yaralandı

ğından bahsetmiyorum. Kafasını 

yardı. 

- Düştü mü? ne oldu? 
-Delikanlının kafasını yar.dı. 

- Anlamayorum, dedim. 
-Ha! sahi, sizin haberiniz 

yok. Bakın anlatayım: 
''Bundan üç hafta kadar oldu. 

Kocamla beraber parkta dolaşı. 

yorduk. Bir elektrik dire~inin ö
nüne gelmiştik. O da orada bir 

Şamda vaziyet 
Şam, 26 (A.A.) - Süklınet 

tedricen avdet etmektedir. Tile. 
carların grevi sona erm~k üzere 
bulunuyor. 

Kabine buhranının zail olacağı 
tahmin edilmektedir. Nazırlar -
dan Buhari'nin riyasetinde bita. 
raf bir kabine teşkil edileceği ü. 
mit edilmektedir. Buhari kendi. 
sine vaki müracaat üzerine isti. 
§arelerine devam etmeğe muva • 
fakat etmiştir. Halepte dükkan _ 
lar tekrar açılmıştır. Lazkiyede 
lam bir sükii.net hüküm sikmek. 
tedir. Siyasi vaziyet gittikçe dü. 
zclmcktedir. 

VENi ÇIKTI 1 
Fikir ve sanat 
meseleleri 
VA~AN: 

1 SADRI ERTEM 

sınır öğrenlctlerl tarafından ken 
dl öğretmenlerine okulda bir 
çny ziyafeti verilmiş bUtUn ha. 
zırlığı ve hizmetleri çocukları -
mız çok gUzel ve başarı ile yap. 
mışlardır. 

kıpkırmızı olmuştu. Genç bana 
baktı, birdenbire ayağa kalktı. 
Kocamın kolundan tuttu. 

"- Cığaramı yakabilir mi idim, 
efendim? dedi. 

"Alfiret kolunu adamın elin
den şiddetle çekti, yıldır:m sürati. 
le yere iğildi. Bir taş aldı ve a.da
mın kafasına yerleştirdi. Zavallı, 

kütük gibi olduğu yere yığılıver. 
di. Aman ne feci! 

-Peki ama, kocanız neye böy
le hiç yoktan yere öfkelendirecek 
kıskançlık ediyor? 
Kadın omuzlarını silkti: 
L- Dedimya, erkekler kadar ko. 

mik mahluk yoktur 1 

Kocası Ne Diyor? 
Kadına: 

- Allahısmarladık, dedim çık
tım. 

Köşe başında da kocasına rasL 
geldim. 

- Merhaba yahu! dedim. Ne 
oldu öyle, herkesin kafasını yan
yormuşsun? 

Güldü: 
-Karım anlattı galiba? dedi. 

Evet. Bereket versin elime hemen 

bir taş geçire bildim.Yoksa, cc. 

böyle bir deli ile karşılaştım. 
Onun bu sözleri birdenbire a. 

!akamı ı:yandırmıştı. Hayretle: 
- 'Uç hafta evvel mi? Dedim. 

Parkta oturuyordun, değil mi? 

- Evet, parkta idim. Gazete· 
ler.de okudun galiba? Tühaf bir 
hadise hakikaten, parkta oturu. 
yordum. Cıgarasızlıktan da ölü
yoııdum: Kipritim kalmamıştı. De. 
dim her halde biri geçer isterim. 

Biraz sonra baktım bir adam geli
yor, yanında da yaşlıca bir kadın. 
Adam cigara içiyordu. 

"Yanımdan geçerlerken kalktım, 
adamın kolundan tuttum ve gayet 
nazik bir tavırla: 

"- Cıgara mı yakabilir miyim, 
lütfen? dedim. 

''Adam ne yapsa beğenirsin? 
Deli herif yere iğildi, bir şey al. 
dı. Birdenbire kendimi yerde bul
dum. Kafam yarıldı: 

- Deli mi idi acaba sahiden a. 
dam? 1yi biliyor musun? ıdiye 
sordum. 

- Muhakkak deli idi! dedi. 

Gazeteler Ne Diyor? 
bimdeki 500 lira gidecekti. karı- Bir saat sonra evde son günler
mm da kollarında elmas küpeleri. deki gazeteleri karıştırıyordum. 
vardı. Parkta da kimsecikler yok. Nihayet buldum. Polis haberleri 
tu, düştük bir kere. sütununda küçük bir fıkra: 

- Demek adam sizi ıoyacak 
zannettin? 
-Muhakkaktı! Tenha bir yer. 

de bir adam kar§ına çıkıp kolunu 
tutar da cıgarasını yakmak i&ter· 
se başka ne olabilir? Daha ne de. 
lil istiyorsun? 

Kendisini pek saİ bulur gibi 
göründüğümden kızmıştı ve bana 
tessüf eder bir şcki1de bakıyordu. 

-Demek sen de adamın kafa
sını yardın? 

- Evet. Sesini bile çıkarama.. 
dı. Ben öyle pek şakaya gelemem. 

Ne söyliyeceğimi bilmiyerek 
kendisinden ayrıldım ve devam et
tim. 

Öteki Adam Ne Diyor? 
Bir aralık arkamdan birinin 

seslendiğini duydum: 
- Atla mı kovalıyor, yahu 1 

''Parkta bir kaza. - Dün sabah 
parkta, iyi giyinmiş, genç bir a. 
dam bir .sıranın üzerinde kendini 
bilmez bir halde ya~arken polis 
tarafından bulunmuş ve yapılan 
tahkikata göre a.damm son derece 
serhoş olduğu ve bu yüzden dü
şüp bir taşa çarparak başının ya. 
nldığı anlaşılmıştır." (Hikayenin 
Inriiizc:cıinden tercüme edilmit
tir.) 

~~k kadar yaklaştı. Tereddüt 
'CYd' (j ı. Bir sigara yaktı. 
• 
0<itiıı alevini muhafaza irin l. :ı 

• t,•'le kavuşturduğu ellerinin i-
·~:ı Vuran ziya, yüzünün es• 

Leroy bu esnada hiç vakit kay
betmeden derhal yerinden fırladı. 
Otomobilin şoför yerine geçti. O • 
tomobili harekete geçirdi. Araba 
bir kere sarsıldıktan sonra ok gi
bi fırladı. Bağrışmalar oldu. Bir 
kişinin otomobilin çamurluğu üze. 
rine atladığı görüldü. Leroy, bu a • 
damın göğsüne hızla bir yumruk 
indirdi. Adam kayboldu. 
/ 

(Devamı var) 

Çanakkale, 23 (Hususi) -
Halkevinde ~Uzel ve değerli bir 
resim sergisi açılmıştır. Seçim 
it, leri ve mtintehlbisnnilerle te
mas için ilimize gelen Afyon 
saylayı Bay lzzet Ul\'l de sergiyi 
gezmiş, sergi bUtUn gezenlerin 
takdirini kazanmıştır. 

Tal ebenin Çayı 
Merkez lsllkHl.l okulu 2 ncl 

Beden Heyeti Toplantısı 
Bölge 0eden terbiyesi istlşa

ro heyeti valinin başkanlığı al
tında toplanarak bUtı;eyf tan _ 

zlm etmek Uzere ihtiyaçları ve mu btıyUk bir heyecan ve 
s<>rekcn tetkiklerin yapılması hareketle lrntlulanmış o sun 
için ödevler ayırmış 5 gUn son- burada bulunan blitlin yede}{ 
ra. toıılanarak bütçeyi kati şe. subaylara müstahkem mcwkli 
kilde tesbit ve tanzim :ile genel komutanlığınca Orduevindo bir 
direktörlUğo yollamak Uzere ziyafet verilmiş gecesi de Ordu-
dağılm1ştır. evinde, Hallcevinde Erenköy, E-

l 8 Mart Zaferi zlnc, Dayrnmıç orduevlerinde 
18 Mart Çanakkale Boğazı balolar tertip edilerek çoşkun 

deniz snYaşınm zafer yıldönll - tezahUrnt yapılmıştır. 
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Vefa g ı gendi 1 D ~~~~-~-~-[:~-~-~~ ...... ~!!.~~ ..... !!!_~-~h.~.!.~.~.~ 
(Baş tarafı 7 tıcide) f şanslı bir oyun çıkardı. Kaleciye Hele ikinci devrede mağlüp vazi. a rvı n e gore mayın un ayva 

35 inci dakikada &ağdan seri fazla iş düşmedi. Müdafiler ile mu yette iken gelişi güzel vuruılarla 

Ankaragücü 
bir Ankara akınında Fikretin sıkı avin battı vazifelerini kusursuz vakit kaybetmeleri, fazla favul d • d • 
§~tünü Aza.d bloke ettiği hal~e yaptılar. yapmaları büyUk hata idi. an z) ya e l n sana yak 1 n mı 
elınden kaçırdı. Muzaffer yetış- Muhacimler-den Ali Rıza ile Mu Yeşil beyazlılar içinde muva[-

~~r~~n;~r~i~ö§:;u,t~~ ~i:::~~~~~. ~:!!~.r~!~~s:yt~:~y~~:~a:~r:~ ~::co~:~~;~ı:~~~~fi~~~.t ~~~~~ ~~ Muhtelı'f hayvanlar u··zerı'nde yapı I an za 
Vahıt topu yakaladı ve kendı ka· la beraber fazla dripling yapışı ve Sulhi çok bozuk bir oyun oynadı· 
lesine müthiş bir şüt daha savur- dalma o!sayde kaçışı ile takımı a- Iar 

~~:.::•ı,:~~:eğ;n b!;~:.:•;:~~,~~ ley~:~:b~:~::~;:::~·Tak•m umu. ctı~akem Şad maç• gü"I ôdm imtihan 1 arı ne netice 1 er veriyor ? 
dışarı fırladı. miyet itibariyle çok fena oynadı. O. M. K. 

Bu mühim tehlikeyi atlatan Ve-
falılar biraz canlanır gibi olduysa 
vaziyeti bozmadıkları için ilk kırk 
beş dakika 1 • O aleyhlerine niha. 
yetlendi. 

İkinci Haftaym 
İkinci devrenin ilk dakikasın

dan itibaren - rakiplerinin bo. 
zuk oyunu karşısında - Sarı - lii.. 
civertliler tamamen hakim bir o. 
yun tutturdular. 

Misafirlerin ikinci Golü 
10 uncu dakikada: Muzafferin 

ileri pasını yakalayan Ali Rıza 
topu biraz sürdükten sonra zavi· 
yenin kapalı olmasına rağmen çok 
güzel !bir ıütle ikinci golü de çı· 
kardı. 

Vefanın Yegane Golü 
2 ! O mağlOp vaziyete düşen 

yeıil - ıbeyazhlar derhal seri bir 
hücum yaptılar ve bir dakika son. 
ra ıda Sulhinin Ankaralı müdafile. 
rin Uıtten sola aktarma ettiği to
pu Mehmet ilk ve son defa olarak 
Ankara kalesine soktu. ıBundan 

sonra oyun hızlandı ise de bu sür
at uzun sürmedi. 

15 inci dakikadan sonra top yi
ne Vefa nısıf sahasından çıkmaz 
olmuıtu. 

Ankaralıların Uçüncü 
Golü 

Kaçan birçok fırsatlardan sonra 
bu üstünlük nihayet 35 inci daki
Jcada •em«eılni verdi. Sağdan 

Ali Ruanın orta çizgisi üzerinden 
ortaladığı topu kapan Muzaffer 
sol köşeyi bulan yeroen bir §Ütle 
topu üçUncil defa Vefa ağlanna 
taktı. İki dakika sonra Ham.dinin 
çok güzel çektiği frikik V cf a 
kalesine girdiyse de Fahrinin of. 
sayd vaziyetinde olmasını bu go. 
lün sayılmamasına sebep oldu. 
Maç da böylece 3 • 1 An'karagücü
niln galebesiyle bitti. 

Naııl Oynadılar?. 
Misafir takım cumartesi günkü 

maça niabetle f~vkal!de gilzel ve 

Kupa maçlaı·ı 
(Ba§ tarafı '1 ncide) 

kikada Kazım çok açık bir of • 
sayd vaziyetinde aldığı topu Ka. 
sımpaşa kalesine sokarak bcra -
bertik golünü yaptı. Hakem bunu 
gol saydı. İlk de\TC berabere 
bitti. 

l kinci devre: Birinci dakikada 
Şahap ikinci Beykoz golünü yap. 
tı. Kasmıpaşa tamamen hakim 
oynamakta ve bir çok muhakkak 
gol fırsatları kaçırıyor. Yirmi be. 
şinci dakikada bu hakimiyet a. • 
rasmda Petriko ikinci golle Ka . 
sımpaşanm beraberlik golünü 
yaptı. Vaziyet 2-2 oldu Maç ta 
netice dcğiı:.ımeden böylece bitti. 

Pera, 1. Spor -A. Köy, 
Topkapı 

Milli küme maçından evvel Dr. 
Halit Galibin hakemliği ile yapı
lan sonuncu Suni takımlar müsa. 
bakasına tarafeyn şu kadrolariy. 
le iştirak ettiler: 

Pera - 1. Spor mıUıtcliti: Ça. 
fatino~ - Hasan, Etyen - Stel. 
yo, Çiçoviç, Tank - Raptopul-Os, 
Çulafi, Arlur, Bambino, Talca. 

Topkapı - Arnavutköy: Ha • 
ralambo - Sabahattin, JJ!iltal -
Çaçi, Manüi, Stroto - Salôhat. 
tin, Ziya, Ane,,ti, Stavro, Miçaki. 

Tp~~u1ı-

teliti hakim bir oyun çıkarmasına 
rağmen bir tilrlü gol çıkaramı _ 
yor. (35) inci dakikada Topkapı. 
lı Salfı.hattin kaleci ile karşı kar
şıya kaldı$J halde topu kalecinin 
eline atmak suretilc muhakkak 
bir golil kaçırdı. Devre de böyle. 
ce sıfır sıfıra berabere bitti. 

İkinci devre: Beşinci dakika. 
da Sitavronun şütünü elinden ka. 
çıran Çaf atinostan evvel topa ye. 
tişen An.esti Topkapınm ilk go -
Iünü yaptt. Oyun" yine Topkapı. 
nın baskısı altında devam ediyor. 

Otuz beşinci dakikada· yine Sa • 
'iahattin kaleci ile bir metre me. 
saf ede karşı karşıya kaldığı hal. 
de muhakkak bir golü daha ka
çırdı. 

Arkasından Bambino da ayni 
beceriksızlikle topu kaleye soka. 
madı. Topkapı yine hakim oynu. 
yor. Bu arada ikinci gollerini 
yaptılar. Fakat bir türlü başka 
gol çıkmıyor. Neticede yine bu 
hafta da 2-0 Pcra 1. spor muh. 
telitinin mağlı1biyeti ile bitti. Ha. 
ke."11 Halit Galip maçı çok güzel 
idare etti. 

Çok bozuk oynıyan Pera - fs. 
tanbulspor karışığı bu mağlfıbi -
yeti haketmi~i. 

Ankarada bisil<reı 

Hayvanlarda ze-
ka yoktur, sevkita-
bii vardır, derler. 
Fakat maymun gi
bi bazı hayvanların 
da zekası insanları 
o kadar hayrette 
bırakacak bir dere-
cededir ki, bunlar. 
da zeka yoktur, dil. 
ı:.ineeleri ile değil, 

sev~itabiileri ile ha 

reket ederler de
mekte tereddüt et· 
memenin imkanı 

yok. 
Maymun teki bir 

hayvan değil mi? 
Şüphesiz zeki bir 
hayvan. Hareketle
rinde insan gibi dil· 
§Ünmüyor mu? Bu 

na da inanmak lazım. 
Zira, ·birçok tecrübeler bunu 

gösterdiği gibi, insanın dedesi 
maymundur diyen D:rvin de in
san zeklisı ile hayvan zekası ara
sında ancak bir derecelik bir fark 
olduğunu söyler. 

Darvin'in "insanın menıci,, is. 
nündeki eserinde aynen şu satır
ları okuruz: 
"Aşağı bir sınıfa mensup bir 

balıkla zekası yüksek bir maymun 
cinsi arasındaki zekl farkı, bir 
maymunla insanın zekası arasın. 
daki farktan çok daha fazladır.,, 

Darvin bu suretle maymunu hay 
ndan ziyade insana yakın bttl

llUJŞ oluyor. 
Son tetkikler de maymunun di

ğer hayvanlardan .ziyade insana 
yakın olduğunu göstermiştir. Yal

(Ba§ tarafı 7 ncide) ı denemek fırsatını vermi3 olmak nız, unutmamalıdır ki, maymun. 
yapılacak olan bu yarışa başlan. için yarışı durQ.urmaktan çekin. ların bir "insana benzer,, cinsleri 
dığı zaman, şiddetli soğukla be. mişlcrdir. Ve nitekim genç bisik vardır: Şampenze gibi: bir ide aşa
raber hafif bir yağmur yağmak. letçilcrimiz sarsılmaz mukave • ğı sınıf,, denilen cinsi vardır. 
ta idi. Yariş başladığından itiba. met kabiliyetlerini göstermek İnsana yakın olanlar birinci cins 
ren gittikçe şiddetini artırmakta için rüıgarm şiddetinden yürün. tir ve onlarla ikinci cins arasında. 
olan yağmur, koşucular yukarı meyecek vaziyetler hasıl olması. ki fark, çok fazladır. 
yoldan Etimesut §osesine girdik- mı. rağmen yanşa devam etmia· Fakat, hayvanların zeka ~ere
leri zaman, çok sert bir rüzgarla ı !erdir. Fakat Etimesut dönüldük celerini nasıl tesbit etmek kabil
karJ§ık bora halini almıştı. Göz ten sonra, havanın sertliği, yağ. dir? 
gözil görmez bir vaziyette ve çok munın §iddeti son haddine var _ Bunun için birçok usul kullanıl ·-------h------ sert bir rüzgara rağmen bisiklet. dığından bu vaziyetin koşucula. mıştrr. Bunlardan biri, zeka unsu

Fe n erba Çe.nİn ~iler yılmadan ilerliyorlar ve bu rm adaleleri üzerine yaptığı te. ru olan beynin ölçülmesidir. 
arada da tabiata. karşı olan mü. sir dolayısiylc hakem }ıeyeti ya.. Beynin zeka ile olan nisbeti ma 

kongresi cadele ile beraber bu fırsattan ls. nşı tatil etmeği zaruri görerek lumdur: Beyin ne kadar büylik O· 

Ufade etmek istlyen rakipler ara. 43 üncü kilometrede yarışa son tursa zeka o derece fazladır. Be. 
(&ı§ tarab 7 ncide) sında da glddetli bir mücadeleye vermigtir. yin, vücudün bir kısmı olmasına 

rini pyanı dikkat görerek bu hu- h't ı d k Et· ı · h · §a ı o uyor u • ,,, ımesut yo u Bu mesafeyi, iştirak eden on rağmen, hır ayvanın sikleti ıle 
susta idare heyetinden istiza.hta ı d ~ k't f rt ı yan an ıgı va ı ı ma o anca bir bisikletçi de nıuvaffnkivetlc alakadar olmaması ıda bunu gös-
bulunm111 ve idare heyeti burada. ·da t'l d a· d " 
ki masraf kelimesi f utbolcülerln 

şı e ı e evam e ıyor u. bitirmiştir. Bislkletçilcrimizin termektedir: Zeki bir hayvan, ze-
Motosokiletle yarışı takip et- çok muhalif bir havada gö~tcr • ki olmıyandan küçük de olsa, bey· 

nakliye ve yemek gibi zaruri mas mekte olan alakadarlar yanı,m dikleri enerji kudreti ve yüksek ni onunkinden şüphesiz, nisbet i. 
raflarına karşılık olduğunu, ücret 
keliınelesinin ise antreDıörlere ve. 

bu vaziyette devam edemiyece • kabiliyetleri takdire şayandır. tibariyle büyüktür. 
w ği kanaatine vannıs olmnkla bera Yarıcı "Onunda hakem heyeti Vücuduna nisbetle tasnif edil· rilen parayı tazammun ettıgini ıt .. 

if d b her ge""" yı11arda da böyle rray. her türlü ihtimale karsı sporcu. d.ği zaman insan<la ve muhtelif • a e etmiş olmakla u nokta ır-• " ~ 
müessesan meclisince işbu izahat rimilsait şartlar altında enerjilc. lanmızm sıhhi vaziyetlerini ko. hayvanlarda beyinirt bütün siklet. 
dairesinde kabul olunmu§f.ur. ri denenmiş olan, bisikletçilerirni. rumak için icap eden tedbirleri te i§gal ettiği yer şu raknmlarla 

Bu mukarreratı müteakip ida- ze bu enerjilerini bir defa daha almı§tır. gösterilmiştir. 
insanda: 2,7'1 

re heyeti yorgunluğunu ileri sü-
rerek istifa etmiş ve bu istifa he. 
yeti umumiyecc kabul edilmi§tir. 

Yeni idare heyeti 3ll suretle te. 
şekkUl etmiştir: 

insana benziyen mayrnun
lazida: 0,75 

Aıağı sınıf maymun: ı0,45 

Beygir, sığır: 0,40 
Köpek, tilki: 0,38 
Kedi, arslan, kaplan: 0,32 

Fakat, acaba hakikaten beyinin 
büyilklüğü zekaya mı aUimettir? 
Daha doğrusu, bu bilvasıta usul. 
den başka diğer bir usulle hayvan 
tarın zekası tesbit olunamaz mı? 

Işte, bir kısm alimler de bunu 
aramışlar ve hayvanların .ıekılsı
nr, beyinleri vücutlarına nisbetle 
büyüktür de ondan zekidirler gi
bi bir netice çıkarmak yolu ile de· 
ğil, doğrudan doğruya tecrübele. 
re sokarak imtihan etmişleıldir. 

Hayvanların tabi tutuldukları 
imtihanlar arasında §Unlar vardır: 

Bir yere bir yiyecek konuyor, 
Hayvan 9m1 g,ör;ij..y,or v~ya, daha 
evvel oradan geçerken farkediyor. 
Fakat, ıimdi oraya gidemiyor: or
taya bir mania konulmuı. Nasıl 
geçecek? 

Buna en iyi çareyi bulan hay. 
van imtihanı kazanını§ olacak ve 
hesabına bir sayı yazılacaktır. 

Tam numara 4 tür. Ona göre bir 
numara tayin edilir. 

Hayvan dar bir yoldar. gitmeye 
nlışmı§tır. Ken13isinl bir 'kere için 

~ 1 • • ' 

,, .. ' 

hesabın:ı bir numara daha 
Başka bir imtihan. 
Hayvanr kanşık yollıı ~ 

bırakırlar ve ora.dan naul 
ğını tetkik ederler. Zeki bir 
van yolunu nihayet bulur. 
ınıyan mütemadiyen yol 
çıkmaz olduğunu bir kere 
diği yola tekrar sapar. Daldl' 
nüp durur. 

Ona benziyen -diğer bir 
Yiyecek bir ipin ucuna 

Hayvan bunu görür. Acaba 
edip ipi çekecek mi, yoku 
açıp yiyeceğe bakmak~ mı 

edecek? 
Yiyecek uzak bir yere 

muştur ve hayvanın oraya 
mesi, elini uzatıp yetişmesi 
kün değildir. Yalnız, yanı 
bir de~nek var.Hayvan zeki 
değncfi iterek veya tutup 
ğe uzatarak onu daha yakllll 
meye çalışacaktır. 

Ve daha bunun ıibi ~ 
tihanlar ..• 

Bu imtihanlaıida yukar 
tede vcrdiği."lliz tasnife 
cıık neticeler alınmaktadır. 
ci listede zeka itibariyle k 
tün olan at, bu imtiha 
dan aşağı numara almıştır. 
ise kediyi yine geçmiş, f 
mun yine, insandan soıua. 
ciliği muhafaza etıni§tir. 
Şunu da unutmamak 

ki, bir insan~an bir insana 
tibariyle nasıl fark varsa a 
hayvanla,r arasında da a,11: 
mevcuttur. Bizim ıibi onJd 
ken1dilerine göre ahmaklan 4' 
dır, dahileri de ..• 

Umumt reis Şükıii Saraçoğlu. 
ikinci reis Hasan Kamil Spçrel, 
umumt kAtip Muvaffak Mene -
mencioğlu, umumi kaptan Nedim 
Kalect, muhasebeci Nizaınettin 

Diler. azalar: Ht\mit Saraçoğlu 
ve Mahmut Ba1er. 

Alman askerleri İsviçre hudu
duna tahşid ediliyor 

MarkanıfJ 
Papağan: 0,30 ç 

İsviçre halkı asabiyet içinde ;::~:!~n. kaq~a: ' ~:~~ 8 pa 
Yırtıcı kuılar: 0,15 f., f ·I hl k - t ld .., O 

Bern, 26 (A.A.) - İsviçre A. !ar karıısında Bale vesaire büyük Fare: 0,08 ~r Ş lmez r UV\ e 0 UgUO 

Rekor kırdı 
janıının bildirdiğine göre, federal ~sviçre tehirler.inin halkı asabiyet Devekuşu, tavus, süğlUn: 0,071 ( H ORS co NCOU RS) m o kilfatı ver 
konseyin aldığı askeri ihtiyat ted. ızhar etmektedır. B k 1 .. d · d' w • llfı 
birleri, geçen eylôlde alınan ted. iyi haber elan mahfellerdl!! te . ura amd.akrkı g.oz. en geçır ıbgı· ı SU ret ile tasdik Ve kabul etmiş • 

, • mız zaman ı atımıze çarpan a- 1 
Palmsprlngs. (Kalifornlya) birlerin çer_çevcsini geçmemekte· min edildiğine ~öre aslı olmıyan zı noktalar var. • , A p A ~1 ARK t\ Hu B A r 11 N"" ~ R 

:?5 (A.A.) - Ameriknn kadın dir. Askeri seferberlik mevzuu- bu haberler fsvıçre makamlarının Mesela, bizim gayet zeki sandı. y . . . ıalll 
tayyarccilerlndcn Jacquellne hahs değildir. Mevzuu bahsolan hudutlardaki neı:areti takviye et· ğrmız hayvanlar aşağı dereceler Sıhhalınızın yardımcı kob .. • 
Cochran, 10.0:i8 metre yllksek-lyalnız hudut muhafazası kıtalar· me1eri üzerine çıkmı~tır. alıyorlar. Kedinin ve köpeğin <lt· Nefis baharatı: 
liğlndo Utarak yüksek uçu~ta 1 

ru takviyedir. Alman askeri hareketleri ve tan <lı:ha az zeki olduğuna kolay 
Jrat'!rn rekorunu kırmıştır. 1 Bern, 25 (A.A.) - Alman kı- Lichtenstein prensliğinin i~gali kolay inanır mısınız? Hele, bir işit Yemekleriniz lezz!t ve iştiha kaynağıdır ••• 

Bundan ev\'el Ruth Nichols talarının İsviçre hudutlarında tah ııakkındaki haberler <le teeyyUt ctıtiğ:ni derhal hatırında tutan ve 
ta.rafından tesis edilen rckor

1

1 ılt edildi2ine dair dolasan 5avia. memistir. te~:rar eden papağan, ök~z kadaı 
S.761) mntı:e idi. zeki olmasın! l 

Tarih tesisi: 1915 M. NlJRI ÇAPA Beşik 



12 - VAKiT 27 MART 1939 

Mersin Sah Postası 
28 Mart Sah günkü Mersin Postası yapılmıyacaktır. Buna 

mukabil 32 MART Cuma günü Mersin Posta.sına kalkacak 
(Tarı) Vapuru yalnız Sah Postasında olan iskelelere de ilave. 
ten uğrayacaktır. 

Karadeniz Postaları 
Yaz Tarifesi 

1 - l Nisandan itibaren yaz t arifesi \atbik olunacaktır. 
Postalar eskisi gibi İstanbuldan Pazar, Salı v e Perıembe gün
leri mutad saatlerinde kalkacaklardır. Salı günü kalkan P osta· 
lar gidişte Zonguldağa uğramıyacak buna mukabil Perıembc 

günü kalkan Postalar uğrayacaklardır. 

2 - Dönü§ !eferlerinde postalar son iskelelerinden Kıt ta· 
rifesin.deki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacaklar ve 
tekmil dönüş seferlerinde iskelelerden bu suretle bir gün evvc· 
kalkmış olacaklardır. 

Ba rtın haffı birinci postası 
İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartır 

hattı birinci postaları 4 Nisandan itibaren Sair günleri 18 de 
kalkacak ve Cuma günü saat 10 da İstanbula döneceklerdir. 

Vapurların haftalık hareket tarif esi 
27 Marttan 3 Nisana kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlarm isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattana - Salt 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 ıde 
(Ege), Pazar 16 da (Cumhuriyet), Galata rrh
tmundan 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de ( Bursa), Cumartesi 18 de 
(Antalya) Sirkeci Rı~tımmdan. 

İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) Top
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (SUS) ıiıtemi vapur. 
lardan biri, aynca Cumartesi 13,30 da (TRAK) 
Tophane nhtımından. 

Bandmna hattına - Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma 8, 15 de 
(TRAK), Çarşamba saat 20 de (Antalya), Cu
martesi 20 de (OLGEN) Tophane rıhtımın.dan. 

j ı 2 LOgat kit~i>1 ll 
:l bir arada 
ı Türkçe - Fransızca f 
j Türkc;:e - İngilizce 1 
: Türkçe • Alman<'.a 1 
Franınzca - Türkçe 

İnı;lllzce • Türkçe 

- Ingilizce - Almanca 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

~2 
..~~I e· , ... ,. 

Kara'biga !hattına - Salı ve Cuma 19 da (SEYY:AR). t> 

l
• Almanca - Türkçe 

, Jt'ransızca - lngtllzoe 

j Fransızca _ Almanca 

l İngilizce - Fl'till"ızca 
j İngilizce • Almanca Tophane rıhtımından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 tle 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
lzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galata rıhtımın

dan. 
ı\ıtersİ.Q hattına - Cuma 10 da (Tarı). Sirkeci rıhtımın.dan. 

(Bu hafta Sair postası yapılmıyacaktır. TARI yalnız 
Salı postasında olan iskelelere .de uğrayacaktır.) 

Not: Vapur seferleri haldiında her türlü m 'llumat aşağıda Tele 
fon numaralan yazılı acen teler den öğrenilir. 

Karaköy Acentdiği - Kara köy, Köprüba~ı Tel: 42362 
Galata Atenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. binası altında Tel : 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci. Yoku Salonu Tel: 22740 

................... ~ ................... ... 
Davut Paşa Ortaokulu Satınalma 

komisyonundan : 
T-4-9J9 cuma günü saat on birde Jstnnbul Beyoğlu lstik. 

laı caddeEi 349 numarada Liseler muhasebeciliğinde toplanan o. 
~uı komisyonunda 649 lira 89 kuruş keşif bedelli okulumuz bahçe 
du\·an tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Mukabele eksiltme \'C 

bayındırlık işleri umumi ve hususi fenni ş:ırtnameleri okulda 
torülebilir. 49 liralık ilk teminatın liseler muhasebesi \'eznesine 
~atrrılması bu işe girecekler enaz beş yüz liralrk bu işe bcnZl'r 
iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikaya istinaden 
İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış 
ehliyet ve 939 yılma ait ticaret odası vesikasile eksiltme giin ve 
saatinde komisyona gelmeleri. (1902} 

VAK 1 T 
Cep ~ütlYıplhanesn 

~o. Yıu::ın n• Türkçeye çevirenin ndı Sıınfu l\r5. 
1 Kader (\'ollcrclcn) Asım Us 208 Jj 
2 Oliınpi) nd o~ ıın l:ırı \'ildıın Aşir 1 !!o J ıı 
:ı Krf('r:ıııs Tcrr:ıs esrarı ((;ıılupiıı'dcn) C:. \'. :mı !! ı 
4 'uı:ıosllvy:ı se~ ııhat notları A ~ını Us 112 ı (J 

!"ı Ç,, ıı k Lk,prt•-;ınde dnn~ d (Clıri.;tie'ılcn) \'. r.. :ıı;rı !! ı 
(, ı:ıriı'ik \'nıo~ıı (Pro-;pcr )leırıııc'dcn l 11.ıyılnr ni r.ıt li4 :m 
7 JI ·r ıı crnlckl'llc hirkn~· ~un ( Mıılılclif ııııiclliflcrdcn) 

Alım<'! Ekrem 3~ı2 :w 
8 Son korsan cı~on l.iikııcrıle'denY Fethi K:ırdcş 3iG :w 
!l Knrkns hik:ı) eteri ( Knzlıck'len) .:\iy:ızi Alıml't 120 iti 

lo Son l lılı-;:ılip ııııılııırelıeh•ri ı Kol.Jiııı;'leıı) Ahmet Ekrem !!ifı !!il 
]J hıllıol knid<'leri 1\uzhct Ahhos 40 111 

1939 RESİMLİ HAFTA 
licr nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
.. ftalık mecmua Tlrkiyenin yegane rakip~iz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

J Almanca _ .İnglllr.ce 1 
j Almanca - FransıZ<'a l ,. .. 

Bu büyük eserirı, yakm bir zamanda, · forina forma neşrine başlanacaklar 
Her derecedeki bütün talebenin, bil gı ve hayatla alAkadar herkesin, d ilcilerin, umumiyetle okur yazarlann, Türkün ve ya bananın. dil efren 
mek istiyenlerin, seyyahların, i~ adamlarının, askerin, teknik ve mesltkt miltercimtttin ba§vurmaktan uZJ}c katamıyacaklan bir eser 

360 küsur pHln.ş, 2000 !iayfaya ya kın bu büyük 1Qgat dört dilden 200 biR tabir ve ıstılahı fçinde topla 
maktadır. Eserin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve tekrlik lQgatinde bulmanıza imklıı yoktur. 

Eser hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

" Resimle Büyük LOgat ,, Post~ kutusu 214 

VAKiT Kitapev 
Dün ve yarı tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci seri Kr. 
11 Dö Profundis 50 
42 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı ıoc 

46 Metafizik nedir? 251 
47 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 

~I 
6101 

Bu ~erinin fiatı 610 kuruştur 

Hepsini alanlara yüzde !!O lskon-
to yapılır. Kalan 4 .S8 kur ·un 
l qg kuruşu peşin alınarak miite 

b:ıki~i ayda birer lira ödenmrl 

fö:cre iic; taksite bağlanır. 

Göz H ekimi 
Dr. Murat Rami A ydrn 
Tak~im • Tnlimhnne Urf:ı :ıprırlıııaı. 

rd<'fo:t: 41 :i53. Mıınyene: Pııı:ırıl.ır 
ha5kıı her ı:iin H - 1R e k::ııl:ır. 

RIZA ASLAN 
Umum gazeteler, mecmua, kitap 
'oto~raf, gramofon. plak kırtasiye 

!ATIŞ EVi 
DlVRIGt 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

BUGÜN· KUt18ARANIZA!ATACAGINIZ: 5:-kURU$' 

--. -
----------

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİOİR . . 

T. C. ~ 

ZiRAAT BANKASI 
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ube i ç ı 
altındaki müracaat 
mağazaya 

1 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyat 

Satış yeri: 
V "KIT KiTAP EVi 

l-10 kitaplık birinci serı 
Numara Kurt" 
1 Saf o JOO 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Bcrs:ı 

4 Devlet ve 1htilfı.l :; 1 5 Sosyalizm 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 !şçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mck üzere dört taksite bağla· 
nır. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 n kadar; okşam

l:ırı 17 den sonra l.iılcli Tnyynrc 
Ap. Daire 2; No.17 de lınstnl::ırını 
kabul eder. (Telef on: 239:ı3) 

llll!llm ____ _. • -

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye mütehassısı. 

tstan bul Divan yolu. 
No. 10'4, Tel: 22398 ---------------- --- -

1 
Dr. iRFAN KAYRA 1 

RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

1 si kar~ısrnda eski Klod Farerl 
sokak No. 8. 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. ---İyi bir terzi mi arıyorsunuz? 

1~te size bir adres 
Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
ı 13 Beyoğlu J>arıııakk:ıııı G:ıyret a· 
rnrlıııı::ı nı 'I'iirk Foto evi iislii ııılc 

Acele Satılık Ev 
J\Cırgir üç oı.I:ı, mutfak 2j0 metre 

bnlıçc, elektrik, tcrkos, kuyu. Aclrc'i: 
Selırcmiııi \'cJcdi I\nrab:ış ııı:ılıallcsi 
ll::ıcı Evliya caıniişerifi sokağı No. 
17. Pa7.arlık için: Dc,Jct llnsııııc,j 

mücellit S:ılıri Ytınıkcaıı. 

srnlHI: ASI~! us 
Bnsıldığı yer: V.ı\J\11.1 l\Intbnnsı 
Neşriyat lılüılürü: U. ı\lırrıct Seuenoiı 

ASTALll\l~ARI KÖKÜNDEN 1'MiZl 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Çankırı vilayetinde Çankırı - Kastamonu yolu ilzcrindo 

nh§ap "Devres,, köprüsü üst yapısının betonarme olarak ycnidcı:l 
inşaatı (36.500) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulilc ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksilme 13-4-939 tarihine müsadif perşem]>e günU 
saat 16 da ~afıa Vekaletinde Şo.!ie ve Köprüler Reisliği oc1asındıı 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mtitef erri diğer cvralt 
(183) kuruş mukabilinde adı geçen reisliktcn alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden sekiz gün evvel bir isti
da ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi işleri yapabilecekleri· 
ne dair ehliyet vesikası almaları lfızımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odası vesikası ilC 
(27:18) liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayıJI 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ikinci 
maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisli· 
ğine makbuz mukabilinde vermel~ri muktezidir. (1924) 

P. T. T. U. Müdürlüğlınden : 
Halk tipi telsiz alıcıları için teklif ve nümune vermek mUO· 

deli Nisanın sonuna kadar uzatılnnştır. (1887) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük PiyangosLI 
Altıncı keside: 11 Nisan 939 dadır. • 

Büyük ikramiye 20,0000 liradır 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bi11 

liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralı1' 
iki adet mükafat vardır. 


