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Avusturya yüzünden A vrupada 
büyük bir harp mi çıkacak ? 

Başveklllmlzln beyanatı -
Türkiyenin 

• 

ı aziler kanlı 
h diseler çıkardı 

şıarı · e nlmarlıçl ile stlvarl pollsler baıa çıkamadılar. 
zller Avastarya bayrağını yırttılar, Avusturya 

ahi~de nizam, hariçte iş birll i 
ve taahhütlere hürmettir 

vatanperverlerlle muharebe ettiler 
---------------------.ı---====-=-=------=uu-ı-=m-wwwo=-----•-=---• 

!manga hir nota verdi 
B lin, Avusturya hükUmetinin 

vaziyete hikim olamıyacağı ka
naatinde ... ! 

Vahim · 
hadiseler 

~ı--. ... ......,.,.,.~ bekleniyor 
ll'ransada kabine b11hf'8nı Avastarranın 

. Bltlerel dahlllre 

omünistler kabineye =~!~k~~ 
t • k d k 1 • , sefareti. Alma PHtelertnlıl ....,... ta-l r a e ece e r m ı . ~.=-~ ..... -:.aı:.:::s: ııaıe.. waı bahnld.,.,.. g6atereK bu /otolnl/ Jwırbs i§tirak ecıen NDW.. 

mlfdr. _.Onan 1 taolde tUf toyyorelerinden almmı,tır. BaJear dumanlar tginde batmaktadlr. iki 
dikel sosyalistlerin blyle bir kombine- rrı/wttla torpitolar g~yor. 'Jl'otoğraf ~000 metro trtifadan alMmt§hr. 

~~na muhalif olmadıklan anlaıılıror ·---...-.--- 1 _, lı · · 
--...--. u <Huau.ı> - Kabine buh- ı ıen Şotanm 11tifumı mGtea1dp re1a1 Bogfln spangaaa arp vazıgetı 
--ediyor. Jlecllain dünktl cel· cumhur. IOS)'&liat partili Bderl Bhmm 

~ - nutkunu eöyliyerek çeki- -- n...ııu Uacll4e - T.,, .... ...,........... Frank o ta yy a recileri 
Moskova muhakemesi Kazanan bir hastahanede 105 

ovyet büyüklerini numaralar Hasta öldürdüler 
)düren doktorlar s ıneı 111rıamızda 

isteyerek ve bilerek yanlış HükUmetçiler mukabil taarruza 
~.~llartt.~a!iJ~P!•~a!ı~~ .. ~~ ~~~ Bir eroinman geçerek kaybettikleri 

genç JWrlt, ı~~~~!~ .... gl !r!u.te~~1~.~ -· 
~ )'ilbek mahkemenin akdelllll muttar. . Annesi tarafın· alan dlln Guadarrana cephealnde mu- ,unu lrıaybettikleri bOtilıı mevzlleıt İl-s... ~e auçla Rakofskl. Grlnko. Ro- • • • s: ve KreaUnskf. ban f8hancı dev· Moaltova. 10 JA.A.); - Tu aJann bil- dan zabıtaya kabil taarruza seçerek 1Wa10.to mt· W- Devamı 8 iacldt 
S bazı resmt mllmesalllerlI. olan diri1or: 
~ "- vatan haJnl mtınasebetlerl halı:· V.hbm• Kmkofwı laUcvabıaa PO- teSl I m 8d 11d1 
lıııııa.~ habatta bolunmUflardır. Yllkaek mitUr. Kuakof 933 aeaetinde Levinle k~ "Ç k M hl 
~· So17et aieybtan "'Troçktst ._ nUfluktaa sonra Yasodaıım kendllfal ça- amqır fi ayıp Oe.umun ze r 
~loku,. maınunlannın ballı bolun· lırdıtını ve tahb tedavisinde balanan parasına tedarik ediyordum. 
~ Old btı 7•baacı devlet mllmesslllerlnJa NenJlnaskiJl 6Jdtlrmek llzenı tedbir aım.. Fakat arbk takabm kalmadı!,, 
ltt. lh..:~arını sarih surette tesbit elmff- ıı talebinde bolundutunu a6ylemltUr. Bu aDah uat 
,~hangi devletleri temsil et· Ba 6lllm pJlaı Xazakofla Levln tarafından do..__ AAJI... 
~ Oldaktan da lesblt olunmuftur. tertip edllmlftir. , .. ._ ~ 16 Em • 

llzli celsede suçlu Yagoda, Mak- ~ Devamı 4 llnctıde niyet mt14tlrK11U bL. 

Beşiktaş klübünde E:::?1:S: 
ihtilaf halledildi ==b= 

• Yah - beyazlı futbolcüler bu = n: 

• • 
MIKI KRAL 

Bütün dün)'8DID aevdiji Miki'ain 
paarteei p.üna.. itİllaren m 
pek he,...W lııir macerumı mkJe. 
dec:ep. -Uçan otomoWJ,. i zeftle 
tüip eden WiJiik ve küçük oka,.. 
caı.nm Milô'nin kralhk ımcea•· 
ama ıda menılda ~ • 

Pazartesi 
•• •• gunu •f91Nfi9 KendUerlnl karlıh· 

ah Ankaraya hareket ettiler :;ı.,::.:e: hUngQr htınc0r ( ) 
""'=""l'Jllllft~:eaıl/mı ,,._ ~DeftlDlliadde ............................... .....-....-..-......__... ... _ _, ......... ~....,_ .......... _..._......,.. --.--

başlıyor 
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Ma•an lla•lm U• 
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Yarı ltı.rt teıetoa.; 11111 
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ı 11 ... ,.. •• ,. •• H..... TIDll'Rlll& 
OBYM8 NORODI !fO G Al 

Entelllcena SerYlıln ea methuı caaahınndıa 1 
6t 

oJaala. carrti1W, llldll_ .. 
bafaa etmektedir. 
ı.- Jlllldlll, ............ Atatllr· 

idin ,.. bir ........ 1llr ilk ... .. 
•bdqnun .......... ..U ... .. 
Wal,.U. anapJar ~ ..... . ....... ......,.._. 

"' ... ilk oJarü. slbnlml 811 ..,. hr • 
calaJ&D ta 111&li IOl'clam: 

- KemaJl111dn eknomlk clo»'..rbdnl 
bana anlatır mwmmT 

Tllrkiyede vekan ve ~ 
bir darbnnllel tllJdl edm Ye laml mu
vaffaklJWÜD bir mllteradlft tellkld °' 
lwwa adam, IU&lime tereddiltda • 
,., wrdl. 

- K~ Mottonla dottritlf. 
M, CıcnWaiyet Ballı PartWnilt 1'0fl-

"""_,. """ eııllmff olanak ~ 
...... j[~ ,..,_, fMal -~ 
"' fMai §Glff'*' ,,....,,,.... 1tirtllee 
- .,.....,. ..... , fCl1aal 
,,..,.,., ... ,,..,.,_,. teloaddi• d· 
....... waQaaınlMG efMn. .,,,.. bellu 
a. "IGlflGI fHm.,üa ,_.,.,.,,.,..., .ı. 
tll4.tta. 2'flrWyecie, 1aer ...,,._, ".,.,aı 
6ell,, ,., ,,.,.,.. Bf8, Aer f'Ydell et1tHJl 
reala.ffs. Bid, tlCllDriyelerdell, G1dcle • 
'ertlell ...... ,......,,,. w bafGnlar .,,,,.,,,.,. ,,., . 

Uclerlmb. refaicumhur Atattırk, bu 
prenalbl parllmeııtonun ~ celwln· 
de llSylecUfl aon nutkunda bir kere dli
ba aatlamlqtJrdJ. Liderin bu *1eı'l· 
al. ... harfi harfine tekrar etmekten 
daha IJl bir cevap wremem: 
"-Bk Ulaam1anmDI ,mrtea ve P· 

ipten cJetl1, dcJlrudan dofruya hayat
tan almJe bulunuyorua. Blaim yolumu

_. Dmt•• 4 l11t'Ocle 

~fmanlar 42 ilk toptan fazla tahribat 1apan 
kuışun katem şeklinde mDlbft bir bomba 

lttal t:lmlfler ve easasJarıoa datıtmıılardtl 
llnlaafv ~ı 
- Bu adamın Berpm oldupnu 

18y1Uyorum.. Şimdi karpmısda ttrtlr 
dtrlpn bu adMll llarp .,.....,_ bir 
llayclut llbi bucket etaalpi. Apl ı• 
manda bem ceııat. bem btDdL Koca 
bir memleket balk.nm yaptılJ nlilm· 
ler dolayıai71c .. K.ante}'tall,, adını ver· 
dlktert Beraam. timdi Jrarpuımdu .. .... 

- Karate~ bal Bu adam demek 
(S.,.,.) t;. 

...,. flıldn' ... ..,.. ... • ... 

....... mecnlul Ptll ....... ....... 
t--:.ti.· ---!a....1--1-L! A'- L-. . ......... -~ wwı• --
bat ................. w• .,.. 
kir •<"ia , .. lııUi 1ı1i. 

Müteha-. ................... . 
mıt. 7911ılaa tetldls&.r .......... ,.... 
hatta ........ WiJak ..... .... 
mütbif Wr ......... ....._ ~· • 

~-. 
Ba""8 ......... ialillk ......... 

ali: 
- Tl. ken411ll Kendlllne balrmıı, Çok ... 1ı1r ansal ..a. tMa 

baD, 18alerlml nud teyit ediyor. içim 11ZU1 ıa1 iki tanlı delik llir .-. 
Bklda bir uk celmit -.. Berıam pule dobmkta, onda ilah••• ..W 

oldup. ,mit .tıd tarafına ulJalll)'Orda. kramild ............... .._. .. 
tıd memur Ol&U 1'ollarma perek dıpn llllıblUI, ....,_nm elekb-ikl illlfillk etı
pbrıp mubdtlar ~e sBtilrdUl•. tirici la- llkmüta, lal slli .._ llir 
Atman er kanı har· pi.ltia 1e1 elektrik .. ., .. ,.. -.-

ı•·•oat dl -wlrii ia&1111 etliaaıll 
bıyestnin bır icadı .ur.a.inffWs1a..ı1111ar1p .... .w 

Almanlar umu.! laarp içinde, J(ls olu an ... .,.. miktul•hN ....... 
kilometre mis bir ..-ecıea Parial dö sod,_ ..,.._ ...:rp • • 
d&ftn lllUISAID topJanm yaptJdan .. e.dsr. 
man dt1nya11 ...,_ ~ Yil'&i _,, __ .......... .._ 
Balk .. tahrip ...... o1arU baadan .............. - w... .... . • 'ıı 
milkemmeliD: yapmak attlmldln delil • ............... .. 
diri,, diyordu. Halbuki Almanlar bun· Ouete bu boillb.ıar ..,,._.. 1ua 

6a muıre.n.ıtm ya,....ıaıtıhr. fakat maltlmlt ~ - i1JJe ...._ 
1'u ftll1* neclenee 43 lik toplar lı;adar ediyordu: 
lllefbur olımam'ftlr• Turinıteld &Uc· Ba ...,..,_ ..... Alfl•~ı .... 
cadye füribJan, Knıp ,,. &koda fa~ idro • elddrls w.• ,, -. tesr11 
rlblannı bu haJutlarfyle 18lcede ... .. ...... n ........... Wrn hp .... 

rakmıflardı. baYa ....... si••....... .,... 
Bu INJat ..,...... Almanya, ecne- &.i ...... llir - ..... feci ... 

bi memlelretlmlekl CUUllanıu lyle bir birik ............. . 
.uabla techls etti ki, dle edilen neti- ..._. I...,._ allla ııJ lı;llt a 
celer mubyne edildlli takdirde bun- rlate » h 9' 4wlilbQt' in .._. 
1ar 4Z tik top1ardaD da1ıa milealir n fmU. ........ lllır .....,. ... 
tahrlMlr olclalu. lıilir - ............ , •• 1 ... 

Bu al1lla ctWi ... ~ q..... IMMl· ...... c.u.•lllllfl~ 

~5~'2!PP.»f~~~~~·iGuiii;l;i 
bir....._,.,""~'* dk -wliiıillf:.iiiUtifılliill~Iİllll-.J depomaü., IQ .......,. ......,. ....... .. 
klfl pUyoWa. 

Bu ll1IJa Mr lmıfl*D WemdlL 
Kurpa ...._,... ntauı•, auan 

dikbti telbetma, ve bir yerde unutul
muı ldg te p,n tabii teWrw edDemu. 

Brlbelden clber anma, onda bu
rada ftlmbUlua euareaill fnfllt\1•nn 
aebep1elüal telıkf1ra lllllDUI' eclPalplm 

ite .. taNla•a aı.tıayac:alnm dtlta.. 
nUrken bir sin e11me OUet da Losa
Dlll llir aMa petl; lhlDlilllıfe 1ılr 

baft:terbll cDJratimi ~ 
.. , ....... 

1 
•• tfl9Jll .... 

n..v...._a.,.l\Dlılta-..m. ............................ ..................... ,.. ...... 
......_, ..................... laiç 
Wrlaia t1'1Wi .._ w.- wr tarafı 
~alda. --. ............. isi ........ 
'&r nls, ....... ..,_ AlıetW 
111•ıtniiwtir. •• ...... ........ . 
'6tlrllıiılt - .. c! .... ,.. .... 0-
........... , 1 .... .. ........ . 

lcine ... .,..... harici ..... ..... 
........... ..,...... fatau 0-

............. llp ............. . 

•• --- latr Wrl P79l ... .... 
ritakQltllınaa• ........... .... • ._...._...._T .... .r.u.-
lla plWana ıtaı,.. ....... ......,... 
.. Men c..ı - .._._ ...... . 
..... alt .... jlniıl ilet ....... .. 
elli .... Wr aA7amda ........ 
llOp,...ıol .... -'•• ........ P..._. 

Tonton •"'ca 
•of6r 

Wrbcv,.._..li6lıl r' ' Dl' 
isin. wQ ,, ............... ,.. .... .... -. .......... ... .... ................ ..... 
Wtaa lllmlı• ........... ti. 

Bu 11n&11ul bomı.Jardan lllrlDi elde 
etmete OJUftff~ oJarü ..,.,... 111-
terdim. Bunlar aaaed™ljl lradar 
tehlikeli delDdl. AlmanJar buauaJa bU 
tecrUbeye &lrll!Dltlerdl. loara ... 
ıillhlan fnkallde tebmm1U 41ttkeı,_ 
barikullat tu"ette bir tahrip 9Mltell 

elde etmele muv..ıtak olcluJar. Buala
nn ucunda ufo:ık lmrpma ela bulun
dulU için b1rer blemdea a,.nl ...._ 
terine imkln yolma. 

Nantda bu itfa töklldy1e lllefl'dken 
merkeıden ıe1en bir emir a.ma. ora
daki ...... iatUlbarat ~ • 
.... pçenk maldeUf rapor1an tetkik 
ettim.. Bunlardan anlapldıima ıtre 1ılr 
çok dlpn.-a ajanları o dnrda clolap
nk balla tellp ftttll ,mn .. berter 
ipe etmekte ldD•. Bualarta ıegdlderl 
yerleftle mlhılJet ft ıebeplerl aı.ta
mıyaa earannp Jlllpdar • playor
cla. 
Tahkikat~ Bana benim • 

,ardım etmem 19teat,wcta • 
Raporlann konesinl aldıktan ton· 

ra Ozerlerlnde rahatça pbpp dOfGn
mek Ozere odama ~ekDdlm. Bu rapor
luql çolu menuubahl8 'ljaaWm p· 
lrardık1an ..,...,. .,.. llda ... 
-,., hemen hemen laep91 ,aapdum 
sebebi hakkında en ufak Nr lp UC1I eJ. 
de etmel• ,.a,acü malGmat ........, ,.... 
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!4vata claa 
Zengin köpek 
Ji AYVANLARI severim; o kadar 

l°'& ki .onlara eziyet edenlere 'ga. 
kıt kealUriın. lcabmda öldUrWUr, fa
~Unıkun olduğu kadar ıstırab ver-

t fe dikkat ederek. •• 
rlbıe6ı>ekten pek hotlanmatn Onun da 
~ Beviınlisi olduğunu lnk!r etmi. 
ile Battt. bUaıı o t&tlı bakı§la.n -J:Up batını tıuaanm dizine koyma. 
~ Bahibinin kederini, JıtlzntınU an
~ da; §efkatinde, "zekl" smda, 
~ IÖyliyeylm ! derin bir ~ 
'Fakat köpeğe, imanda hot • 
dllitıııı imı bazı hall~ri onda da (ör. 
ileri için kızarım. Adam ayırır, ek

~tı 1: fukaraya prudır. Inmı oğlu 
~ .ena halde §Ililartmıı, ona bir sı-

&ihniyeiı._aşıtMıı§tri-. Köpek, çoğu 
~ kendine bUyilk bir ehemiyet 

• UkaIA olur. Sonra onda bir ya-;::_k, efendisinden iltifat görmek 

~"ardır. Hani bazı ımıank ço. 
~ Yardır, her ne yaparlarsa beğe
~ için mütemadiyen terbiyesiz

~~keder, ötekinin berikinin 

t. ~ kaçırırlar; köpeklerde de il
'- bir hal vardır. Mesell durup 
"- lr;en hırlamam, efendiaile konu. 
llltt lda.ına da harlamam, emin olun ki 

'dltkatı oelmiek, ''Dolrusu 'çok sa
-._ 'hiç bir yabancıyı eve y;,.klaştır. 
tıı! dedtrt::niek için~. Bu Sözleri de 

~yiflenir, bq1ar kuyrufunu 

~l'dıfım veya lfmcU hatırıma gel
d..L- kuaurl:ırma. rağmen köpek de 
~.Olduğu halde biltiln ha~ 
~ Fakat ha~ insana tercih 
-..._ ~ , ha.yvua. adeta ln8an mua -

Yurdda 
seyahat kolay

laştırllacak 
Mllıterek biletle seyahat de 

yapılabilecek 
Öğrendiğimize göre, bu sene yaz 

mevsiminde memleket halkmnı yur • 
dun her tarafını görmesi imka.n!armı 
~in için bütün memleket nakil vası. 
talannda müşterek ve tenzilltlı tarf. 
feler tatbik edilecek, seyahat seferle
ri tertip olunacak. Grup seyahatleri 
yapanlara ayrı kolaylıklar gösterile • 
cektir. Bütün bu işlerle yeni kurula • 
cak olan turizm umum müdUrIUğU 
meşgul olacaktır. Mevsim ilerlemekte 
olduğundan bu hususta lazrmgelen ih
zari tetkikleri alakadar makamlar 
şimdiden yapmaktadırlar. 

Aldığımız malt\mata nazaran bho 
taraftan da ötedenberi nakil vasıtala. 
rmda tatbiki düşUnUlen müşterek bl 
Jet sisteıninin bir tecrübe olmak Uzere 
büyük seyahat seferlerinde tatbiki dü
şUnUlm<:ktedir. Böyleoe ilk tecrUbe 
devlet demiryollarıyla devlet deniz 
yollan ve Akay vapurlarında tatblk 
edilmi~ olacaktır. 
· Bu.,.şeklin yalnız memleket halkma 
değil, hariçten gelecek seyyahlara da 
çok faydası olacaktır. 

Tlftlklerlm'zln 
standardizasyonu 
Ticaret odası tiftiklerimizin sta.n • 

dardı lhmıgeldf ği hakkındaki raporu. 
nu Anka.raya göndermiştir. Odadaki 
içtimalardan sonra hazırlanan bu ra
porla tiftik standardizuyonunun kır
kımdan itibaren bqlıyacat itina ile 
temlnl fikri mtıdafaa edilmektedir· 

Şoförler ~emiyetinde 
idare heyeti seçimi 

tekrar yapıhyor 
Ticaret odaaI esnaf ifleri tubesl, o. cak dört içtima yapabildiği haber ve. 

tomobilciler ve llQförler cemiyeti ida
re heyeti seçiminin yeniden yapılmaı
sı•için oda idare meclisine müracaat 
etmiştir. Yeni seçimin gelecek hafta 
yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Şoförler cemiyetinin IOll yapılan 

heyeti umumiyesinde idare heyetine 
hücum edilıJıiş, bilh&U\ cemiyet lda. 
re heyeti mütemadiyen ltlka otomo • 
billerin piyasaya çıkmasına meydan 
vererek 500 taksinin bir esne içinde o
tomobil mezarlığına gitmesine meydan 
vermek, muayeneye girm.iyecek oto • 
mobillerin bir llsfeaini aeyıilsef er 111-· 
besine vermek 117.ere h&zlrlamak ve da· 

· ğılmaz cam meleleainl de idare ede • 
memekle itham olu.nmıqtu. Bu meyan. 
da idare heyetinin bir sene içinde an-

Darun TOrk 
mubarrlrlerloln 

başına 1 
Amerikanın en meehur muharrirle • 

rinden Oakar Olanak Nevyorkta öl 
mil§tUr. 54 yqmda bulmıan muharrir 
ayni zamanda Ameribmn en çok ka. 
zanan yazıcılan meyan.mda §l>bret ka. 
zanmıgtı. Kendisi her gUıı O. O. hnza
şile 800 satırlık bir makale yazar ve 
bu muhtelif eehirlerdeki 508 guete ve 
mecmuada ayni günde intipr ederdi. 
Muharririn aenelik k•zancı 150.000 do
lardL 

rilmektedlr. Esaaen cemiyetin a.sit ve 
yedek olarak yirmi dört kişiden mü
rekkep idare heyetinden ancak Uç dört 

kitinin cemiyete geldiği ve vazifeleri

ni gördUğU de inkar olunmamaktadır. 
Son kongreye dahi idare heyetinin 

ancak beş azası gelmi§tir. 

Bütün bunlardan dolayı yeni inti • 
habm çok hararetli olacağı anlqıl • 

maktadır. 

Devlet ziraat 
işletmesi 

Programlı çalısma
larına başladı 

Devlet ziraat işletme kurumunun 

memleketin muhtelif noktalarmda vt1. 
cuda getirdiği teşkillt bu mm.takalar. 

da köylUlerle mkı temasta bulunarak 

buralarda mahsulün da.ha iyi hazırlan.. 
masma, hasad ve harmanın daha iyi 
vasıtalarla ve iyi usullerle yapılmam

na, bu mmtakala.rm ağaçlanmasına ça
lışmaktadır. 

Kurum teşkilfttı mmtakalarda da • 
mızlık ve irad hayvanlan yeti§tirmek 
ve bakmak usullerini de göstermekte. 
dir. 

~ •tıneğe kalkanlar& tahammül 
~Yorum. Bllytlt lngiliz, Franmz 
~ lemfleriııde köpekler için de 

Ilı.. 1istest balundulumı ~ • 
~ çok slnfrlenntlft1m. DUn p.. 

~- birinde okudum: .Amerikalı 
~hın, ölürken, bUttııı tıerVetini kö-

Kad•kCy Hallkevı binası 

Bu mmtakalarda her sene hasad 
bayramları ve hayvan bakım mUsaba. 

kalan yapılacaktır. İyi hayvan yetiş. 
tiren ve besliyen köylülere ba müsa.· 
bakalarda kazanan muhtelif cins hay
vanlar için mUka.fatlar verilecektir. 

~ vemıfe ve lfln en gan1>l ma.hke.. 
'bı.:ta kl5peğin ftri1 oJmımnı bbol 
~ Bwıu akıl &lmıyor. Para, Rr-

11, ~ inaan hayatı için icad etti-

' ~ek ki hayn.nla alMnia olma. 
1 

11a..... lbımgeten 191lerdlr. Köpeğiiı 
~ blal aahibi olması kabul edilince 

~ "tergl almmsun, beyanname ver. 

'lbecbur tutulması ~i teyler de 
~ leleoek- Yani köpek, insanlar 

otıJ,;._ ~ulan kanunlara. tlbl olup 1 

~ lltifade edecek. Yani Ameri· 1 

tb.... ~kemesi hayvanla fnWu bir 1 

~· Buna kızmamak, glllilp geç. 
eJde defli. 

lıııı..~ zengin bayan, kendine 

-~ dost edinemlyecek, malmı 
~tı hayvanlara bıraka.cak kadar 

Kadıköyde yapılacak Halkevi binası için açılan mnsa.bakaya 17 mi~':1' gir· ı 
ıniş ve yukarda resmi görülen maket bi rinciliği kazanml§tır. Bunun sa.hıbı bele
diye imar bürosundan mimar Rükneddi n GUneydir. '\'e ••ça.tıak" bir insan olabilir. , ..... ___ ... __________ •• ______________ __.,,.. 'ile? O, bir ferddir; giller geçeriz. IÇERDE: 

lıtı.Ct bir mahkeme heyetiiıln garib • Londrada bulunan İnhisarlar umum 
~ler. vermesi öyle değil. Çünkü o müdürü İnhisarlar idaresinden muhtelif 
~~defiı, kanun namma ;a ~'yor, tütün, sigara, likör nümuneleri istemiştir. 
"it .,, 15u•.. Bu nümuneler hazırlanarak süratle Lon-
' insandan ayırd etmemeğe draya gönderilmiştir. ' 
L.... - J'oktur. Verdiği karar insan oğ- • Afyon milştakkatı ve emlahı icin bir 
~"Cll ~ defaya mahsus olmak üzere Vekiller be-

ttir. yeti kararile, Macaristana 50 kiloluk kon-
'-..... Nurullah ATAÇ ıenjan \'erllmiştlr. 
~-------...;,;.---_.4 • BORSA'nın Ankaraya nakli kararı il-
~ lhane faciası zerine İstanbul borsasındaki eıtyalar 22 

... 8zDon1arln1 o marttan itibaren Anka raya sevkedilecek· 
Ur, 

it) U b 8 kem fl81 
1 

• MAARiF VEKiLi Saffet Arıkan, Ka· 
B.i.ı. · - • lemi mahsus müdürü ile beraber dOn şeh-
~eki tramvay kanıımm du- rimlze gelmiş ve Parkotelde istitahat et
~ "t dün ağırcezada devam edil- mlıttlr. 
l\h lnUhim bir halk kütlesi bu da. • YEMEN veliahdi prens SeyfülislAm 
tlt, c.,.~k ve heyecanla takip e?nil- yarın şehrimize gelecek ,.e bir iki gün 
"-bı~ ehlivukuf raporu okunmuş kaldıktan sonra Ankaraya gidecektir. 
h.. _~1Uıl Prensin Ankarada da bir gün kalarak To
-qz h ar vekillerinin ml\dafaala- ros ekspresilc memleketine dönece#i zan· 

' ~alan için muhakeme başka nedilmektedlr. 
l§tır • YERLi MALLAR sergisinin bu sene 

Pous k& lll I ol n ıene Galatasarayda acılaca~ı tahmin edil
mektedir. Yalnız serginin adı "sanayide 

lllu bak emesi iJerleme sergisi,, olncaklır. 
41l~ • ELEKTRiK ŞiRKETİ ile Nafia vekA· 
.. ~lt lene Alemdarda bir polis öJ. leli arasında )'apıla<'ak müzakerelere şir· 
'~~ ~çlu hırsız Salim ve Ni.zı- ket tarafından aeçilmiıt olan murahhaslar 

.. -'"W111&1&rma.diln ağırceza mah- dan biri hastalandıitındıın heyet Ankara· 
~ ...___ . devam edilmiftjr. Şahit i. ya gideme,miştir. Müzakereler hastalık 
~s::~-~""uııuser Hul\isi ile, polisin v9 geçtikten 50nra başlayacaktır. 
~~ Feridunun ifadelerinin • Emirdn • Eminllnü arasında işle· 

mekle olan otobilıılcrin adedi ondan, iki· 
çln muhakeme baeka g\llıe ye kadar düışmOıştür. Araba sahipleri bu· 
• na sebeb olarak dönüşOn sahil yolundan 

yapılmadılını göstermekte 'f'e zanr ettik· 
!erini söylemektedirler. 

• ANKARA RADYOSU'nda da İstanbul· 
da olduAu gibi radyo fonlk temsillere baş· 
lanmııştır. Temsiller bir hafla kadar de· 
\'am edecektir. 

• LONDRAYA gitmiş olan miııt banka 
müdfirlerimlz martın son haftası lclnde 
memleketimize dönmüı olacaklardır. 

• ANKARADA büy(ik Abidenin bulundu· 
Atı Ulus meydanının ıenişletilmesine ka· 
rar verilmiştir. ProJf'Yi imar müdilrlill6 
hazırlamaktadır. 

• AŞI .,e SERUM'lann günden gfine ço
ltalan nevi ve flyatlan için yeni bir tarife 
yapılmasına llizum hasıl olmuş Te hazır
lanan liste Veklller heyeti kararile mer'· 
lyet mevkiine konmuışlur. 

• ÖLÇOLERIN muayenesine 15 marttan 
itibaren baışlanacaktır. 

• LİSELERDE felsefe derslerinde Y*
pılmış olan dellşlklilfn istenilen randı
manı vermedlll görü.lmtışlfir. Tatilde :re· 
niden bir komisyon kurularak bu iış esas
lı suretle hallcdilcceUlr • 

• HALiÇ tirkeU umoml heyeti toplantı· 
sı perşembe IOnll revJı:al&ae olank yapı· 
lacaktır. Toplantıda 'f'uiyet '6zden geçi· 
rilcrek, ya 1Jirketln tasflJ"eslne veyahud d• 
hakların belediyeden istirdadı için tetel> 
bilsler yapılmasına kanr 'f'eriJecektlr. 

• İSPİRTO tlyaUannda yapılmıı olan 
tenzll4t ayın on beşinci stınn başlayacak· 

GDmrUk komslyon
eusu namzetlerinin 

imtihanı 
Yeniden gümıiik komisyoncusu ol. 

mak ve komisyoncular yanında mal .. 
yet memuru olarak çalışmak istiyen-

lerin müracaatları çoğalmıştır. Bunla. 
rm yekllnu son aya kadar yüzü bul -
mu§tur. Bu aebeble gUmrUk idaresi 

müracaat edenlerin ehliyet imtihan • 
lannı bu ayıa on be3inde yapmaya 

karar vermiştir. İmtihanda muvaffak 
olanlara komisyoncu ve maiyet me. 
murluğu vesikası verilecektir. 

----- - 1-1 - 1-'2 --- -tır. Itrıyatçılar yeni fiyat lizerinden ., •• 
dyetlerlnin tayini ldn bugiln bir toplanb 
yapacaklardır. 

• TERSANEDE yapılan tesisat ve yeni 
inşaat hakkında Denizbank umum müdft· 
rü. muavinlerinden Harunla Alman mft· 
hendlsler t~tkiklere başlamışlardır. 

• DENIZRANK miles.seselerlne kıymet 
takcHr edecek olan komisyon ilk toplan
tısını bugün Deniz ticaret müdürlüğünde 
yapmıştır. Toplantılar bir sene kadar de· 
vam edecektir. 

• ATA TtlRK KÖPR{ SO inşaatında be
ledln ile mnteahhit arasında cıkmıış olan 
ihtilaf halledlldiğinden istinat kazıkla· 
rının yerlerine konulmasına başlanmııthr. 

• HAl\fAMCTI,AR kırkçeşme snlannın 

kesilmesi üzerine Terkos suyundan bele· 
diyenin ynpacaih tenzilAtı, kAfl bulmamış
lar ve hükftmel nezdinde teşebbilıılerde 
bulunmak Ozere Anknraya iki klşlllk bir 
heyet f(öndcrmişlerdir • 

• ATINA ve ISTA1'"BUL üniversitesi 
rektörleri, Atlnııda kurulacak Türk edebi
yat kürsQ "e lstanbulda kurulacak Yunan 
edebiyat kürsüsD hakkında temaslarda 
bulanacaklar ve önilmftzdekl ders yılından 
ttibaren derslere başlanacaktır. 

• ES~AF CEMtYELERI yardım teşki
IAtı CaRaloğlunda bir bina klralıyarak bo
nyı bir hastane yapmak istiyordu. Son· 
radan kira ile bina tutmanın pahalı gel· 
dili görü.terek bu binanın satın alınması 
karatla!'.llınJmııtır. ,, 

• fSTANBUL Jandarma kumandanı bin· 
baıtı İzzet bir milddettenberi staj yapmak· 
taydı. Kumandan stajını ikmal ettWadeD 
yeniden vazifesine baıJaınııt~ 

. 
1 

.. 
CUMHURJYET' de 

ispanya sularında 
H OKOJIETÇ//.ER ve Frankocalar do· 

nanmaları araıında 11apılan ıon bir 
muharebede Frankocalar eUnde bulunan 
Balear krJıva:örü battı. Abidin Daver, 
Cumhıırluetçilerln bu muvaff akluetlerinln 
ehemmiyetine l,arel edluor. Cünkü, Fran
ko f iloıanu idare edenler tamamen :abit
lerdir. Cumhurl11etçl gemiler iıe o~dlkli
lerln 11e ne/erlerin lcıımandaımda bulu· 
nu11or. lluharr,ir dl11or ki: 

,.Muharebenin tafsilitı, cumhnrlyetci
lerin, ellerindeki gemileri çok iyi kullıın· 

dıklarını ıösteriyor. Filvaki, gece karan· 
hAında karşılapn iki filodan Frankocula· 
nnkl daha kuvntli idi. 

HükQmetcflerin elinde 1025-27 de ya
pılmıış, 7,475 tonluk Llbertad knıvazörile 

1923·24 te lnp edilmlt 4509 tonluk Men
dez Nunez knıvaslbil 'f'ardı. Bu gemiler• 
den birincisinin ıüraU 34 mil. ikincisinin· 
ki ise 29 mildir. Birincisinde 8 tane 152 
ltk, ikincisinde Stane 152 ilk top ve her 
lklslnde 12 ter tane 533 lük torpido ko\'a· 
nı 'f'ardır. Frankoculann donanması ise, 
10.000 tonluk. S4 mil silratlnde n her· 
biri 8 tane 203 IOk, 8 tane 120 lik top. 
12 tane torpido. kovanlle mücehhez mo• 

dem ıremlJer olan Balear 'f'e Kanaris bü· 
ylik knıvaıörJerfle Llbertadın eşl olan Al· 
mlrante Cen-eradan nıtlrek.keptl. 

Demek ki cumhuriyetçiler tarafından U 
tane 152 Uk topa .,. 24 kovana mukabU, 
Frankocularda 18 tane 203 ilik .,e 8 taod 
152 Uk,, 16 tane 120 llt top, 36 Jı:ovan 
'f'ardı. , 

Bu kOcftt. mut.yese Frankoeolann nıu· 
barebe sahasında maddeten çok daha' 
kuvvetli oldutunu ı3sterfr. 

Muharebe S milden daha az mesafede 
ve ıeceyansından aonn 2,20 de başlamı, 
cumhuriyetçiler, mesafenin azltlından fs .. 
Ufade ederek toplarile beraber torpldo-
larını da kullanmışlar 'f'e Balear kruva4 
zöriine bir isabet temin etmiolerdir. Bu 
isabet gemiyi hem alır yaralamıf, hem 
de tulufturmuotur. Sonn, bomba tayya
releri de hücum ederek yaralı Baleann 
işini bltlrmlşlerdlr. 

Geceyansı, fnbelJl bir torpido atışı 
yapmak, hQktlmet denizcilerinin çok iyi 
bir talim .,. terbiye g&rmnş olduklarını 

fspat ediyor. Cumhorfyetcilerin, bu mu· 
vaflaklyetll •hfl 79pan bahriyelileri baş· 
ka başka mUJeUerJen tedarik ettikleri 
muhakkaktır. conta denla zabiti, boyacı 
kOpOne sokup çıkarmak suretile yetiş· 
mez; yıllarca himmet ister. 

HClkQmeltilerln filosu. deniz hAkimiye· 
tini tamamlle elde ederse Frankoculanrı 

karadaki vaziyeti de Bficteışir. Fakat, Fran
koyu himaye edenler de onun denizdeki 
eksfklerlnl tamamlamakta ıeclkmlyecek
lerdfr." 

Haliçle bir ceset 
bulundu 

Bu cabah uat on birde Hüçte bir 
ceset ıörillmllf, nbıtaya haber ven1-
mlttir. Bir aan~ bağlanarak betinci 

ıube mUdflrlilfil bina8ı 6n0ne götürül· 

milıtflr. Burada ce.et aandalcılara göı
terilmif, çab~ tefhla edilmittir. 

Cesedin yimi ciln evvelki fırtmalda 
köprünün Uıldldar iakeleai açıklarında 

sandalmm devrilmeli tuerine denize 
ıdilıüp kaybolan undcııcı fncbolulu 
Iamaile ait olduğu anlatılmıJtır. 

G·zn mektep 
Fatihte bir ev basıldı 

Fatihte Hamamt Muhiddin mahalle.. 
sinde Aynalı Bakkal eoka.ğmda. 36 nu. 
maralı ev dün ansızın buıJmıe, içerde 

14 çocuğa gizli bir surette ders veril· 
diği görUlmtl§tilr. 

Gizli mektep iıleten Reyhan adın~ 
daki kadın yak&lamp mahkemeye v• 
rilml§tir. 

AKA 
GÜNDÜZ 

HABER için 

-- ~ -
ır 
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.._ ..,_. ... 180f1Nfık vs.ıiyettmb .4u 
nı,,ado ,,. yaba fCITkt" ttıfJeBw bCr 
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lo*"9& MI Wilf lrılrfl •MPM el· 
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.,_ Komey, Balkan Ant&ntma esas ••11: ... 114~ .._. 
-....ı .._ tllllP w ....taet Wrllltal 11•---••••••• 
1ılr -.. daha teY.1-f eylemtttır. Balkan 
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Veslkalan nren: Donanma Komodorlutu BatkAtibl Blnbıtı Ihsan 

Sll6hhaneyl açan Taşoz mQ. 
"•ttabatı tOfeklerı paylaştılar, 
11t fışekllklerı kuşandılar 

' da ret beyin evinden ayrılan Şa • , leri paylaştılar. fi§ekliklerl kupndı. 
~ 10 dakikR sonra ikinci kaptan lar. Karanlık bumcaya kadar bu işle 
!'ela et beyın kapısını çalıyordu. Bu - uğrqtılar. Herkes aUWandıktan son
~ Deler ayni tarzda kareıtandı. ra toplanıp Hidayet ve Ahmet beyleri 
'-t kendisinden ıllphe edildi; fa • bulmak için bir defa daha Hilmil e
'4hlllet bey bizzat Şabanı tefhiı e. fendiyi ııkı~tırmayı kararlaetırdılar. 
~Çeriye aldılar. • Doğru mWA.zimJn kamarasına gittiler. 

'-eı lllalta taşlığında mntlzim Htıs. HUmn efendi, mUrettebatm böyle 
ti ır..~lnin emirberiyle kODUflll ikin· ııilAhlı olarak yanma çıkbklannı gö • 
lııt ~ &ıce vaziyet hakkmda auaL rUnoe blraa korkar gibi oldu. Fakat 

-vqıq: onlara bu korkusundan renk vermedi. 
..... Geıntde ne var ne yok Şaban! MUrettebata elebqılık eden Sinoplu 
~rad ıillhhaneyi açtılar; ıilih· Oama.n çavuı mUJAzimle konU§ID&ya 
' efendim; zabitimi de gemiden bqladı: 
)'tt ~OYtıvermiyorlar. Si7.e ve Hida· - Hüsnü bey, bbe Hidayet beyle 
~· çok kızmışlarmıı; ılzt ceza. ikincinin evleri neredeyse BlSyle ! 
-.; ak için evinizi öfrenmek fite. - Bilmiyorum ki oflum, ne .CSyli. 
~Zabitim adreafnizt bflmediffni yeyim? 
41-ı Peki, biz arar buluruz dediler! - Nuıl bilmezsin HUmU bey, hiç 
~ et Bey, HllmıU efendinin gön • bir gemideki zabit öteki zabit arka • 
~ tezkereye göz gemlrtyordu. d&§lannm adreslerini bilmez olur mu? 
)t t.-~nü bitirirken o da okuma- Hüsnü e!endt yemin etmek mecbu • 
'~amııtı. Tekrar Şabandan rfyetinde kalmıştı: . 

....., : - Vallahi bilmiyorum evlldnn. 0-
~ld. kabahatim neymff, ne ya. nu bilse bilse süvari bey bilir! 
, ~ouın onlara?.. Bu ~vab iberine Oaman çavue faz... 
~ 8ılınem efendim; çok kUfredl • la ısrar etmedi: 
~izlere diyorlar ... Onun Jçin sizi - Peki öyleyse; dedi. Bız de süvari. 

, istiyorlarmış! nin evine gider, onu çağırır, adresleri 
~ liaıtetmig kiratalart... Dur, el· kendisinden öğreniriz! '- ;:ı.r cezalaruu görecekler. ltğer - Siz bilirsiniz? 
' bı devam edeceğini aamyorlar. Mürettebat, Osman Ç&vutla ailvari. 
lıa ~YOrlar; hilldUnet elbet bu J. nin evini bilen bir onbqmm gidip 
......_~ llne geçecek; onlarduı bu •1· ŞllkrU kaptanı evinde bulmalarma. a. 
~hı hesabını llOracaktırL hp gemiye getirmelerine karar verdi· 
-oa.ıt artık milııaade iltemifU. ler. Osman çavuşla onbaşı havuzlarm 
~endtm, bana bir emrin vu mı? kapısından çıkıp süvarinin evıne yol

llt! 'tok evl&dmı, haydi gllle ıtııe landılar. 
~ ~U efendJye eellm BlSyle, te. Tqoz sUvarlııl kolatuJ Şükrü bey, 
"lllıtı.. etti de .•• Uğurlar olaun yav • Galatada, Kahmudlye caddesinde o • 
... r..ia... tunıyordu. Zevoosinin doğum aancıla. 
~~ bu lei de bitirdikten aonra n arasında kıvrandığı, dofumun yak. 
'a-tiye döndü. taştığı giln de lhtilll bqlamıştı. Ştık. 
~ Q efendi emirberinin tezkere • ril beyin aklı başında yoktu. Bir ta -
~)ota çıkardıktan eoma ailAhha. raftan ailealnhı çektiği ıstırap, diğer 
~ İapısıru açmaya uğrqan efra- taraftan lhtllll mUnasebetile geminin 
'~ gitmiffi. Birkaç dakika on- ahvali onu çok dülttndUrUyor; gemi • 
l\: "fr&1nıatarmı seyrettikten son - ye gitmek istedikçe evdekilerin :ııırarı 

' k1µ1 ... md& kalıyor, evde kaldıkça re. 
\ıa ~lradqlar; t!edl. Gelin vazgeçin mlainln bqmda bulunmadıfı için fev. 
~ , IOnunda pieman olursunuz kallc!e Uzlllllyordu. 
~::. Pi§manlık fayda vermez! Bu. Akeam yemefinden IOD!'& peneere. 
~"1 bnıı soma sizden eorartar!... nhı &ıUne oturmue. dalgın ve dilfOn. 
~İ bırakm bunu, gidin keyfinize celi aokalı 18)'81'dlyordu. Bu mada 

-., KabuU beJ1n elbi8elerini gudiren alay 
, llefer mnthime cevab verdi: Şttkrtl kaptanın evinin 5nUnden ~ 
~lnıaa bey baba olmaz! •. Biz de, mifti. Bu feci ahne sade ŞUkril kapta
~ biae yapılan hakaretlerin ce. nm defli, bUttın ev halkmm sinirlerini 

, ken41 elimizle verecefiz. oynabnıı. alçakça &ldilrUlen KabuU 
'Ofıtun, ne yapıldı ili•. r.abftlerf. beyin hatDUI herkeai mnıee.ır et • 

, .i ~ fenalık gördllntız ! · mitti· Alay blru uzaklqmıetı ki, ıııo. 
~-4U&aıect bey her fırlatta, en ufak bir kapmmm ~mdıl1 duyuldu. Ka. 
~'eriınlzde bile bize bol bol kUf. pıyı açan hlzm~l. p'enlerin stllhlı 
~~11.. bahriye neferleri otdufunu duyunca 
~ ltllfı.ettf)'lle ne olur! O ılztn ba- ne lltedlklerlnl 10rdu. 
~ ll11lır! Hem emin olun ki kUf. -Stıvarimis ŞUkrU beyi g6rme°ll' is. 
'la-~ bir kuda hizmet etmemlı • tiyorul 
~ ~-&lıtkanlıfı ile edilen kUfriln Cevabmı atmca merdivenleri dörder 

Irk.... ~ı Yoktur... dörder athyarak tel~la yukan çıktı. 
~~ efendJ 16- devam edecekti; Sofada ŞUkrU kaptanın kain pederine 
' lletenn biri Jlkırdıımı keeti, çı. rasgelmtşU. MeeeJeyt ona anlattı. ŞUk· I 

, llbt bir taVJrla: rl1 kaptanm kainpederlne o zaman te. S:tter. dedi; BfllDtl bey. Çekil tan bul liman kumandanı olan miralay 
~-~. biz karar verdik. Ar. Sami beyin muavini ve CamtaJtJ Jnı. 
~ gibi yapacatu. Nekadar mandanı bulunuyordu. Gelen neferterl 
~ fayda etmu... duyunca damadmı korumak için hlz.. 

ı..';._~. ben timdi ~kar giderim... me~iye: 
~Yana gMnl.. - Pekt, git haber ver; geliyorum! 

lta:rır. hayır bey baba, bir yere Onlar ŞUkrll beyi deftl, beni istiyor. 
ır.1~~!°: Dlfan Qikmak yok! Ge- tardır, leD yanlıt anlam1pmdır ..• t!e. 
~ı 41. 

'-.~111 efendi çarHls 116ylenent yap- Ştıkrll bey, kapmm ~mdıflnı fo:ft· 
~ çekildi Şaban gelin • migU. Arkumdan te1!tlı ayak ~1• • 

·~ Orada kaldı: rint, ecnra sofada kalnpederlni:ı h;z. 
lki saat sonra gemiye dön. met~iylc kı:>nu...,tu~nu duyunca o da 

tı&bittne yaptıklarım anlattı; ıııofaya ~ıktı. Hiımetriden sordu: 
~ eellmetlni temin etU. - Ne var? Ne oluyor! 

{.~ t &etlren m11Jhlm derin bir - Efendir.t iki bahriye neferi gel. 
~ itin monuna kadar ealm ve mit. tı*zf ~ek lstlycrtarm11! 
~ ile \'akit ~lrmqe karar j - iki b:ıhrlye neferi mi! NUJl ne. 
'1.l".. • ter banlar f .. 
· ~ ·~ mürettebat tUlek. (DfMımt 1'm') 

lstanbul konuşuyor 

Rumeli hisarı ulak bir 
yangında başta·n başa · kül 

olabilir 
Buradaki tepe
ye çıkmak için 
muhakkak bir 
yol lazımdır 

1 vazan-;--1 
fHABERCl 1 ... . .... 

RumeWıfaarwla yı1n1mafa 

Geçen gilnkil yazımda Rumelihl8&. 
rmdan ve buradaki kalelerin vuiye • 
tinden baheetmiı, yeni yapılacak u
falt yoldan dolayı Rumellh18ar eakin
lerinin memnuniyetini tebarüz ettir . 
mitUm. 

Buglln de Rumelihlaarmm diğer hu. 
au.sfyetlerinden bahsedeceğim. 

Burası battan başa, eenelerce evvel 
yapJlmıı ahpp binalarla dolu. Ekaeri. 
si pek harab bir vaziyette bulunan bu 
binalar arumda insanın gözüne ferah 
verecek bir yeni bina, hattl tamir e
dJlmili bile yok. 

Bunun sebebini sorduğum bir r.at 
fWllan anlattı: 

- Burada gördUğtlnUz gibi blltftn 
binalar tepeye yapılmıetır ve hepsi 
&hppbr. Bunlara ancak yol imı1 veri· 
lemiyecek kadar berbat patikalardan 
gidilir. Şehirden uzak olmaaı ve bil • 
huaa dediğim gibi yollarm mevcut oL 
mamuı, sakinlerinin günden güne a. 
zalmasma ve bu suretle de binaların 

bakımaızlığma aebeb oluyor. 
Muhatabımm eöalerf dofruydu. Yu

kardaki reaimde Bizin de göreceğiniz 
gibi, lstanbulun fethinde büyük bir 
rol oynam11 olan bu tariht yerde, bi
nalar tepede ve hiç de yol denilecek 
yerleri olmıyan patlkalann kenarında 
yapılmıetJ. 

Konuotufum zat sözlerine devam e
derken, eliyle artık yıkılmak Uzere 
bulunan bir binayı gösterdi: 

- Şu koca konağa bakınız. Vaktite 
buranm en gUzel evlerinden biri sayı· 
hrdı. BugUn eahtpleri tarafmdan ter. 
kedilmift,ir ve yarm öbUr gün yıkıla. 
"a~•tlr. 

ra kadar hortum Jetiltirmek hem me
sele hem de •mana miltev&kkıttır. , 
Belediye blr an evvel. 'bllradak1 tepeye 
çıkan yollardan hiç olm••a bir fJdli. 
ni yaptırmalı ve muhtemel bir facia • 
nm &nUnll almalıdır. 

Rumellh11&rmm tfmdlld halde • 
bUyUk derdi bu. .AlAkadar makamm 
herhalde vaziyeti nuan dikkate ala. 
cağına emlnlL 

Rumelihlu.rmda g&dQOm pyam 
hayret eeylerden blriaJ de ")(um .. 
dil" mahalle.tnde1d "Kum lllSndil" ttır
besidlr. Burada eekiden her gece mum 
yakarla.rmJt. Rot. timdi de, gialJ gtsli 
bu lıi yapanlarm mevcut olduğu, ttır
bcnin etrafındaki tq1ar n.erinde eri. 
miş mumlardan ve yeni yamDll klbrlt 
çöplerinden belli olUJOr. M,,..,, Mr Mna... F.lkiden itikada söre. AJJahtaD dl. 

- Fakat. dedim. Yakında buraya [ leği olanlar t1lrbeye mum adarJarmıe. 
yol yapılacak. Zannederim ki, o zaman Eğer mum IODun& kadar pnana dL 
vazi)"et daha fyile§lr. Bele kaleler bir !eklerinin olacalm&. yarıda IÖD8l'M 
mUr.ıe haline getirildikten sonra, aey • olmıyacaima cleWet edermJI. 
yahların ve diğer halkm gelip gitmesi Rumelihiearma yum gelip otunn
de buna inmnam edinee artık oiklyet lann ekserisini Rum vata.ndaşlanmız 
edebilecek bir yeriniz k&lruyacakt teekll ediyormue. Bura baJkmm ea. 

- Doğrwıu yol meeeıe.ı hepimizi rial balıkçılıkla pçiniyar .Qoiu Jlal • 
eevhıdirdi. Bir mtlddettenberi bofaza lerbıden memnun. _ 
i§Iiyen otobüsler, buradan geçiyorlar. Burada bir balın içinde ktlçlt mlk. 
Yalnız bunlar sade gldie seferleri es- yasta bir hayvanat bahçesi lmrmq. 
n8.1'1ında Rumelihisarma uğrarlar. Dö- lar. Halk çok ralbet edi)'Ol'IDUf. Yu. 
nUşte diğer yoldan gidiyorlar. Maa • 1arI bir iskemle bulmak adeti eans lfl 
mafih asfalt yol yapılınca dönllşleri. oluyormuı. Bafa göeterilen bu rağbet 
ni de bu yoldan yapacaklardır. Bütün il.zerine burada bir de ıtnema yap • . , 
Rumelihisar balkı sabırsızlıkla yolun tmnayı karar~. 
yapılmasını bekliyoruz. 

BUtün bunlara rağmen uıl derdi • 
mizi s1r.e aöyliyellm. · Biraz evvel de i. 
şaret ettiğim gibi yukan, tepedeki bi
nalara gidileook bir yol yoktur. Bu • 
nunla bir araba veya otomobilin geçe· 
bileceft yolu kutediyonım. GörUyor. 
11unuz, bUtUn binalar ahpp. Hepsi de 
aenelerdenberi gUnet altında kavrula 
kavrula çıraya dönmll3ler. Allah g&I. 
termesin, birisinde yangın çıkacak o. 
tursa, daima rUzg!rlı bulunan bUtlln 
Rumelihiaan kUI olmıya mahkdmdur. 
Zira itfaiyenin c:ıkabtıeceğl, geçebile
ceği bir yol mevcut deftldir. 

Bu ııözlere hak vermemek kabil de
fildl. Yağmurlardan oyulmuş, yarıl • 
mııt ve bir sel yatağı halini almıı olan 
patikalardan itf afyenin gec;ebilmeel 
adet! imkAn haricindedir. Gen;l yan.. 
gm arabalannm, ate§ln burnunun dl. 
bine kadar girmeli p.rt değildir. De. 
fildir ama, tA deniz kenanndaki yol
dan yUzlerce metro ötelere, ytlkııekle· 

1 t MART - 1938 CUllA 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

18 30 Pllkla dans musikisi ıt,00 koıa
fera~ı: Ali J<lml Akyüa (oçcuk terblJeal) 
19,30 Be:voAlu HalkeTI ıöaterll kolu tara. 
fındın bir temıll \9,&5 borsa haberleri 
20 00 Muufrer GOJer n arkadaflan tan. 
rı~dan tilrk musikisi •• halk prkılan 
20,30 ban raporu 20,13 Omer Rıa tara
fından arabca 1&1ln 20,ü Vedia Rıza" 
arkada,ıarı tarafından ttlrk muslklal '" 
halk tarkıları (saat ayan) 21,15 Mutafa 
ve arkadı,Jın tarafından tDrk muslkitl 
ve blk .. rkalan 21,50 ORKESTRA-: 

ı - Ca:vkoTskl: Kas nuTuet ı8vlL 
2 - Borodln: dan lan s:ıntral. 
S - Dellbeı: Ma1Urka. 
' - Slede: Entenneuo 
22,4& ajans haberleri 28,00 pllkla solo. 

Jar, opera Te operet parçaları H.20 aon 
haberler •• etresl aQıılbı protramı 2S,OG 
SON. 

B'UKRES: 
18,00 radJO orkestrası 11,15 TrJbo toa 

seri 20,10 dini mn.fk tt,20 pllltla opera. 

BUDAPEŞ'l'E: 
18,30 sı,.n orkestnsı 20,10 pllkla bartf 

mlldk tt,25 opera orkestrası 2b,15 caı. 
bancL 

BERLIN: 
11,00 operet parealan 20.ıe opera plll
terı 21,00 pllkla temsil 22,00 hafif mOdk 
23,00 hafif mllsfk. • 

ROMA: 
20,SO haflf mGslk 22,,00 IUtar StraTla 

konseri 2•,15 euband. 

PRAG: 
19,10 AJm1n mtblll 20,00 plü lt,15 

tonKer 22,55 pJAk IS,20 lloar resltaU 
23,45 pllk. 
VARŞOVA: 

ıo,ıo plak 20,30 ~.)Jlı _.t!_!ser 2~.oe 
senfonJt konaer. ı' 

• 



• 

Marlen dikkat, dedi, Hollvado blltBn 
çıplaklığı ile size gUstermeğl vadetmJştlm 

ıtmdl gireceksiniz l 
-12-

Marlen bana doğru iğilerek fımldı
yor: 

- Bu adam Killerdir "katil" Killer. 
- Demek Corc Raft yaimz beyaz 

perdede değil, hayatta da hep katiller 
ve gangsterlerle münaaebette bulunu
yor, öyle mi? 

- öyle değil ama, öyle görünmek 
ve beyaz perdedeki "çete reisi,, presti
jini haleldar etmek istemiyor. Bu 
ganpter kılıklı delikanlı, bir sineği 
öldüremiyecek kadar iyi kalplidir. Fa. 
kat ilmi tesadUfen Killer ( öldilrllcil, 
katil) dir. Bunun için Raft onu yanı. 
na abmttir ve onu herkese: "Coni te 
Killer", "Katil Coni" diye takdim edi. 
yor. Herkes de bundan memnundur. 
QOııktl Holivudda dekor ve atm08fere 
çok ehemmiyet veriliyor. 

Bir gölge nazarı dikkatimi celbedi· 
'Yflr· Birisi, bir kadın, masam üzerin. 
deki llmbayı IÖDdilrmnetil. Herhalde 
fazla Jlıktan veyahut nazarı dikkati 
celbetmektetı korkmue olacaktı. Daha 
btlyOk bir dikkatle bakıyorum. Ka -
raiıbk masa, Con Kravfordun masası. 
Kulen de bunu görerek garib, kor -
lnmç bir tebeuUmle gWOyor ... 

Birdenbire tambur sesi duyuluyor. 
!tıklar sönüyor, salonda sevinç ifade 
eden bir "A!. .. ,, niduı yükseliyor. 

Karlen bana dönerek: 

- Bu akşam Holivudu bUtUn çıp .. 
laldıfıyla size göstermeyi vaadetmiı· 
tim, elmdi görilrsilnUz. 

Bfr projektör, ork~ bulun. 
dulu ytlbek yert IflP garkediyor. 
Spiker meçhul bir ilim llAn ediyor -ve 
ytbıll boya içinde olan, fena dlldlmft 
Y9lil taftalJ bir bdm lgerfye giriyor. 
..... tıan,wlıl 1w'ebt1erle, ..... 
Jiyle oynuyor. Suya atlıyacakmq gibi 
ilerliyor ve bu meehur kalabalığın 

k&l11ftmda dehfet içinde kalmıe bir 
vaziyette, sabit nazarlarla, p.rkı söy. 
lemeye bqlıyor. 

Söylediği p.rla, binlerce defa dinlen
mie eaki bir romanatı. Ses bofuluyor 
glb~ydl. Salonda kahkahalar duyulu • 
Yor, alaylar bqlıyor. iyice görmedi -
ğfm yıldızlardan biri, bir Ulrlll keail
mlJm kahkahalar içinde kablıyor. 

Zavallı p.rkıcı kadın, sahnenin n • 
arlnde, btltibı betbaht cesaretiyle 
çııpmıyor, mrar ediyor. Omuzlarmm 
titremeye bqladığmı g&ilyorum. Bir
denbire 11e11 kesillyor ve prkıyı acı hıç
kırıklar takip ediyor. 

girerek 1U sahneye çıktıklan bir an i. 
çinde, hayatlarmı bqtaıı bap değiı. 
tirecek bütün kabiliyetlerini pter -
mek mecburiyetindedirler. Buraya, 
bir dar ağacına geliyoriarmıt gibi, bir 
sinir gerginliği içinde geliyorlar. 

- Bu cidden korkunç bir py! 
- Evet ama, hemen her göeterif 

gUnU, içlerinden birl8i muhakkak DL 

zan dikkati celbederek, kUçU.k bir rol 
yapmak veya radyoda prlu söylemek 
üzere, derhal angaje edilir. Valal o • 
nun için bu, belki de bir zulUmdOr. 
Fakat ümit, her eeye katlanmayı lcab 
ettirir. 

Yeniden tambur seai duyuluyor. 
Yeniden çehreler uamyor ... Ealdden 
fakir, meçhul, ilmldliz otan, muvaffak 
olmak için en btlyük lfkencelere katla. 
nan bUtiln bu seyirciler, ealmede Urtir 
tibiyen mahk6mlan görlhıee adeti. 
vaht! bir zevk duyuyorlar. 

Projektör tekrar yanıyor. Sahnede, 
be§ alb yaşlarında kUçllk bir ]as. Çeh. 
resi gayret ve korkudan taka1li1a et
mi!I bir halde, Şirley Templ'l taklld et
meye ça.lıfıyor. 

• • 
Nihayet zalim oyun bitiyor. Kadm 

11 erkekli topu topu on iki kiflydller 
ve bunlann arumda hi8I! prlalar 
aöyliyenlerden, danlarlerden tutun 
da, ~ ve hayvan taldtleri yapanlara 
varıncaya kadar birçok ''Anatldrlar,, 
vardı. İçlerinden blrlal karanmq, al. 
kJtl•nmqtı ve angaje eclllecektl. •• 

Marlen eaaaen beni bundan haber • 
dar etmfttl. Her ll88Jll1:a, bir kabllL 
yet, belki de mtlstakbel bir yılchs _,. 

~-.... 
~ g19JFu. "Tro~~ 

yavaş y&V&f botalıyor. Fotoirafçı 

Fink makinesini bpıyarak gidiyor. 
Arbk burada yapılacak bir il blma
dıfma bundan daha iyi bir delil bulu. 

Marlen de ayala kalkarak: 

- Gidelim, diyor, yer deltettreee • 
ğiz. Fakat insanlar değipnfyecek. 
Herkes ""Klover Klöb,, de tekrar bulu
!f&C&k· Adet böyledir. 

(Devamt tm) 

Kraliçe Vlktorya 
illmi 

Beşiktaş klfibündeki ihttIAf 
halledildi 

Biı inci takım oyuncuları bu sabah 

Bu haftaki ~~!!~:!!~!a~~~~~~~:J 
fut bol ma ~tarı el talanı oyunculan arasında takım ta~ııı hllmilnfyeti uyeslftcl• 

Y kaptanı Hakkıya yazılan bir mektup mııtir. 
121811988 Cumartesi gtlnll y(UOnden mDhim lir ihtillf çıktıimz Dilıı aJqam topJanm ~ 

yapllacak maçlar ı dlln o'Çıyuculanmua bildirmittik. idareciler. takım ka~-~ 
'r. S. K. lalaltbu.l BlJlgeaı futbola. Bu ubah 8frendiğimbe ~re, mim me~bun idare heyed tarafill4Ws 

jCJJ&lığwla11: küme taJmnlanmu: içinde bUyUk bir nlmayıp lıuıuıt mahiyette ~ 1' 
BEŞİKTAŞ STADI: varlık ı&teren liyah beyulıJarm ken- aine vanıqJar ve .Hlre bejedıl"'.'fi"' 
Beylerbql • Kasmıpap. B talomla- mt ile Hakkı an'U'*HJd aal O _. 

n saat 13,30, hakem Fahrettin Somer. Avrupa da hluı umum! bir Atillf ......,..._,.. 

Galatuaray. ı.tanbulspor s takim. futbol kulma• Od ~ da c1oına 
lan aaat ıcs,ıs habım Tank o.ren. memiftir. 
giD. Ayni pmanda klip relll .... 

TAKSfVSTADI: müsabakaları erdendeHakkıya"pWJl~-
Aluııcak. l'enerb&lıçe (lılllU kUme bt1D menfaati lçln foda ebD•• 

maçı) saat 15,30. Hakem Halid Galib AVl'Qp8DD1 muhtelif memleketlerin- a!yesincle bulwıu14upnıdut. • 
~Yan bakemlerl 7Auifi Akenroıı, de bu hafta OJD&nmlf olan 1ik maçla. pmki toplantı tonunda tıtt*..t. 
Şevki Çanga. rmm neUcelerl fUD)&rdır: atini her teJden latBn ser- • 

l"ENERBABQl!l m'ADI: J'RANSADA: 
18/8/988 pazar gllnD Raalng • Olimpik K&ne:v. 

yapllacak maçlar Sc. J'ivee ·Olimpik Lll 
Altmordu • Kaamıpqa fı. takımlan Reel Star· B&vı-

llB&t 13,30 bıJrem Rıflo Abay. Meta - A& Kan 
BEŞiKTAŞ STADI: 8* · Ekle1alyor Rube 

Ortaköy. Davutpqa A taJnmlan lTALYADA: 
eaat 16, Hakem Halid Galib EzgU. S&mptyerdarena • :noranaa 
Doğanapor • Feneryılmaz A takmılan Lukka • Bolonya 

saat 13, hakem Halid Galib ~ Ga. Lazio Rom& - YUventils 
!atasa.ray • Beykoz (tfld maçı) A ta- Napoli - Livomo 
tamları 1&&t 11,15 hakem Adnan A. Ambroeiana - Genova 93 
km. Beylerbeyi • Anadoluhisan A ta. Torlno • A& Roma 
kımlan saat 9,30 hakem Tank O. - Bari • Trieete 
rengin. ÇEKOSLOV AKYA: 

TAKSIM STADI: 
Aleancak • OOnee (Milli Jdlme maçı) 

9&1it'.__, ba••aı Almıed ~«em. Yan 
hakemleri T&rtk ~. Pahrettin 
Somer. 

Voleybol 
maçları 

'l'. s. 1!. lıtanbtıl M1geai wllybol 
oJanltPtdtM: 

12.3.1938 Cumartesi gUntl Ayuof· 
yada kllıı Y. K. C. A. salonunda ya
pılacak voleybol maçlan. 

SWeymaniye • Vefa saat ı5 hakem, 
Kaya. Galatuaray ·Beykoz 1&&t 15,30 
hakem Kaya. lstanbulapor • Anadolu 

aaat 16 hakem tıhami Polatm-. mw -
Fenerytlmu, 1&&t 16,30 hakem tıh&
ml Polat.er. 

Spa.rta • Viktoriya Pilzen 
Slavia. • Proıltejov 
sır. Pl1r.ıen - Paradobtc 
Zidenice • Viktoria Zizkov 
Oat:rava • NBfOCl 

2-6 
2-2 
0-1 
3.() 

1·1 

1-1 
3.() 

1.1 
ı.ı 

o.o 
3-1 
o.o 

5--0 
9.0 
3.0 
ı.o 

'l-0 

Bratialava • Kladno 
KACARISTANDA: 

Seged • Nemmti 
Kiapelt • Hunpria 
Budafok - nl6I 
Elektromot - 'l'&üftl 
Uypeft • Elltraab 
l'enııDçvarOf. AfnereJf 
Boçkay • B8erketabt 

ISVfQREDE: 
Yung l'ellow • Gnaboplrl 
Servet • l'c. Lapno 

Spi1Eer ona doğru Jrotuyor ve onu 
kohmdan tutarak kulialere sllrllklU • 
yor. llddar tekrar yanıyor. Salon ne
illi kahkabalarl& çmlJyor. Ben de hay
ret:taden dona kalıyorum. 

Hakem komitesi 
kurulacak 

Sinema hayatında bir kaide vardır. Bu 
kaide mucibince her mevainı nlbayeUnde 
bOyilk bir film çevrilir ve bu film, tabir 
caiue, mevsimin en bOyilk filmini tetldl 
eder. Bono, film Amfileri, seyircilerde irQ. ------------
zel bir lntıba bırakarak mnslmi kapat· 

- Bu zavallı pnç kadın kim? Bir 
mllptecU mi? Ona niçin burada prlo 
llÖyletlyorlar! .. 

Karlen glllllmliyeıek eöyle diyor: 
- ~ bunu izah edeyim: "'Troka. 

dero,, mm dlrektörll, sinema veya rad. 
yoya IDUab etmek istiyen meçhullere 
imkln vermek ve ayni zamanda de
prU mUfterllerine bot ve eğlenceli va
kit ~eJı: için böyle bir 18Y dil· 
lllmntlfttlr. Böylelikle, bu g&sterifiere 
parı vermediği gibi, gördQllnUz veç
hlle, mUtterllerini bUyilk artiatlerden 
dalı& fazla. eğlendirmenin yolunu bul. 
mqtur. Her on bet gllnde bir tertip 
edilen bu suvareler, bUytık bir rağbet 
görmeye bqladı. Meeell bu alqam 11a. 
londa, yıldızlardan başka, bUtiln tir • 
ketlerin menecerleri, bUtUn tiyatro a. 
centalan, bUtUn reklim bfirolan, bU
ttbı radyo &lrketleri dlrekUSrleri hazır 
bulunuyQrlar. Şarkı söylemek fstlyen
ler o kadar çoktur ki. kendilerine bi. 
rer 11!'& numarası veriliyor ve hatU 
birçoktan altı veya eekiz ay bekle • 
mek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunla· 
nn ekserisi, köylerden, kasabalardan 
geliyorlar -ve yıldızlan meydana c:ıka. 
ran mtıtehaat1larm &itinde, btr an ol
sun, bndDerlni göeterebitmek için, 
aytarea, battl senelerce, santim ısan
tim para blrlktfrlyortar. Bu salona 

• 

mat fikrile yaparlar. 
Gecen sene, bQtQn, reyleri, Sacba Guilr)' 

nin "Tacın incileri., filmi kuanmıtbr. 
Bu filmin Jstanbulda ıönnil• oldulu nl· 
bet hAIA hatırlardadır ve bu fllın elln bil· 
tOn cibancta, ıörQlmem iş bir munflald· 
yelle ır6sterllmektedir • 

Bu sene menimin bQyQk filmi haqiıl 
olacaktır? 

Bu husuatald tahminlere 16re, bQUln 
reylerin Kraliçe Viktorr.a saltanatının 
~rem devrini ihya için lngllterede yapı
lan film Oıerinde toplanacaJı anlafılı· 
)'Or. 

Bu film, hakikaten fevkalldedir ve Ve
nedlkte tertip olunan beynelmilel sen.Ut 
film milsababıında birinci mflklfatı, 
"MlDeUer lmpası"nı kuanmıtbr. PUmde, 
gözler kamathncı bir zenılnllk, kraliçe
nin millete beyanatı, taç lfyme, Hlenme 
USrenleri, Alman olan Prens Albere kartı 
olan lllrnatınılılın zail olarak yerini na· 
sıl kraliçenin kalbinde tarihin tlmdlye 
kadar kaydetmedili bOyllk afka bıraktılı 
86rfllmektedir. 

Bundan maada, devrinde İngiltereyi 
prek arutd •• ıerek nflfusu IUbarlle 
buırtın blltiln dflnyanın dörtle blrt yapa
<'ak kadar lnkltafa u#rattılından dolayı 
dftnyanın en bOyllk memleketinin en bO· 
yük krallcesl sayılan Viktoryanın resmi 
havalında Y8tatmaktadır. 

BüyOk Brltanya, bıudlne kadar, sinem• 
nın. prenslerinin reıml veya samimi ha· 
~-atlannı ıöstermeslne mflsaade etmemiş
tir. 

Bununla beraber, Krallee Viktoryanın 

1 
hayatı hakkında yapılan film için. bir is
tisna yapılmış ve bu heyecanlı film, ln
ılltere bQlctmetlnln yardımı q resmi ve
aalke istinaden vilcuda 1ıetirllmlşUr. 

Temsil husuııuna 1ıelince, bu. hep bir· 
leKen umumi fikirlere RÖre, yatattıklan 
yOkııek qhslyetlerin ül•iyetlyle mOtena· 
ıdT>tir. MOme~ııllJer rok k111kanc bir ltlaa 
ile aec;llmit. kraliçe roın, ROzeJllll bGY:llk 
hfi\ftmdanı oldakra benzeyen methal' tn-
111111 "aklritd Anna Nea1tle'e •e çok mn,uı 
Prenı Alber rotn töhreti ondan daha ek· 
sik olmıyan Alman sanatkln AdoJf Wolb· 
roka Terilmı,ur • 

latanbulda yeniden bir hakem komi· 
te.ı kurmak tbıere btltUn habmter 
puartesl gUntl Ntımet Abbu tarafm. 
elan da-vet edlhn1ftlr. Bu toplanttc!a 
keyfiyet g&11ttllecek ve netice futbol 
federasyonuna bildirilecektir. 

Klıgallo Yananlstanda 
11/ı macını Pazar 

gOniJ gapıgor Senelerdenberi Amıpa ve dtlnya ya. 
n ağır boka pmplyonu iken ııon za. 
maıı1a.rda dUnya birinciliği unvanını 

AmerikadaJd Yunanlı boksör Fred 
Apoetole kaptıran Fransm Kanıe1 Til, 
ringden ayrılacağım ilin etmftUr. 

Til'in spordan çekilmek için vermi§ 
olduiu karar, Franaız1an çok mnt:eea
air etmiltfr. Bu kategoride bqka bir 
Fransız yumrukçusu bulnnmadJim. 
dan Avrupa yan ağır ıampiyonhıfu 
da bu suretle Yunanlı Hristoforldhıe 
kalacağa benziyor. 

Marse1 Til, boksu neden bırakmaya 
karar verdiğini öjremnek Umre ken-

lki ay kadar evvel Beyoğlu Halke. cllsine müracaat eden gazetecilere fUD. 
vinde yapbiı bir mtı.abakada sayı lan aöylemittfr: 
hesab!Jl& Yorgoya yenilen bobör "-Ringden uaktaf!Dak istiyoıımı, 
Kleyako, geçenlerde Yunantıtena glt- fakat buna henüz kat1 olarak karar 
mitti. lstanbullu yumrukçu komeu vermft defilim. Mevcut bir mukave. 
memlekette ilk maçmı paar gUntı lem yU.zUnden teorlnievelde bir maç 
Hrlapu llılmll bir bohörle yapacakbr. 1 Y,&pmaırı llzrmdır. Bu mftB&bakadan 
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Alayın geçeceği sokaklarda 
şahnişler, saçaklar yıkılıyor 
Osınanıı padişahları kızlarını ev -
~r ve oğullarını 'sünnet ettirir
let ~Pbkları düğünlerde, blitün de\'
flr rıcaıı, büyük memurlar, ecnebi sc. 

ler, hediyeler takdim ederlerdi. 
b6 I>iıiünJen:ıe "Ordu alayı" denilen 

Yi1k esnaf alayları tertip edilir, her 
~ ~af, tilrlü kıyafetlerde ve hü
~~ı marifetlerini, sanatlarını 
•-..ererek padişahın '\'C halkın ö • 
llUaden geçtikten sonra geline yahut 
~et edilecek gehzadeye hediyeleri. 
1'e ~rlardı. Herkesin ne miktar ve 
M..~ıt hediye vereceği teşrifat defte. 
ı;: ve kaza sicillerinde yazılıydı. 
lirt iın paşa bu sicillerin suretini ge
ti. ti. Teşrifat defterini de tetkik et. 

Pafanın teklifi ile üçüncü Ahmet, 
~ için yapılacak sünnet düğU
baıt e, herkesin az veya <,;ok, adi ya. 
11.a--~efts, getireceği hediyeyi onu su. 
~. olanın uvkine ve iktidarına lıı-
-~ Lale devrinin eğlence yerlerinden Boğaz .. 

.... J:>nfun için en mühim hazırlıklardan sarf oluna.cağını hesaplıyarak sahiple • 
ttı, de !a.ray mutfaklarında. yapılıyor- rine verdiler. Ve bu arada, sünnet ala. 
n.,,~~llde günlerde 5000 ve resmi 
:::~ ymı seyretmek için, babı hümayunun 
~ lOOOO kişi için yemek pişen üstündeki kargir odalar saray kadın. 
"--y ınutfaklarındaki kap kacak, Ok. la.rma. tahsis olundu. 8u odalar da ta
~danında. toplanacak halkı doyur -
~ i mir edildi ve dÖ§endi. 
~ çi.n p~irilmcsi lfızımgelen ye • 
~~ .. küayet etmiyecekli. Devlet er. lkirlciteşrinin on birinci pazar gü· 
~n saraylnrmda, konakiarında ne nU, sadrazam kethüdası, yanında baş. 
~ La.kır takımr, ve mutfak levazı- defterdar, yeniçeri ağası, topçubafı, 
~ ~a, emaneten saraya alındı. sipahiler ağası, silahtarlar ağuı, ce
~n başka bakırcılardaki dükkfuı· becibaşı ve mehterbaşı gıöi devlet rf. 
~ tencere, sini, sahan ve kazan gi. cali ve büyük riltbeli · .zabitler olduğu 
4'b~kadar bakır takımı varsa, keza. halde Okmeydanına gittiler. Orada dtı. 
:-"CUlıd • • • d edil ğün şenliklerinin yapl;l&caiı yerler ile, 
~L en sonra sahıplenne ıa e - pad~a .. ı.m ve ... .ı---- otağlarmm, 

• Uzere saraya kaldırıldı. &9CU' ..... \U -.u.uu 

ta~ ni1him mUşkilllerden birinin, vezir çadırlannm, ocak halkı ile divan 
~nUn sonunda tertip edilecek siln. memurlannın ça.dırlarmm ve obalan
~~~Ytnda, eski sarayda hazırlanan nm kurulacakları yerleri birer birer 
~ alay ile Topkapı sarayına tayin ettiler. 
~ği ıurada. çıkacağı görülil • Ertesi gün de bizz.a.t lbralıün pqa, 
~Üzerleri hediyelerle donatılmış yanında yine bu bnyllk memlU'lar ve 
~ kırktan fa.Zla büyük nahilin evle- .zabitler olduğu halde Okmeydanma 
~ Olkak üzerine çıkmış olan şahniş gitti. Orada, dUğiln esnasında görille-
u.._~baları, ve kahvelerin, ve dUk- cek hizmetleri tayin etti. 
~ geniş saçakları ile bir kat Yeniçerilerden bölüklülerin on bi • 
'-1..L darlaşan yollardan geçirilmesi rinci ortasını çorbac:sı ve neferleriyle 

'<lllsızdr. padişahın dairesinde hizmete memur 

~ ~ 7:0rluğu gidermek için mımarlar etti. 
it tıpler, tayin edildi. Mimarlar, a- Bir yeniçeri or~ası, Atıcılar tekke· 
~1:1 kolaylıkla geçebileceği yolları sinde bulunacaktı. Bir orta, J{:ağrtha.. 
~ it ettiler; bu yollar üzerinde na . neden su gcttürmeğe memur olan saka. 
h~e engel on.bilecek evlerin ve dük. la.ra nezaret edecekti. Bir yeniçeri or
~n saçak ve şahnişlerini yıktırt- tası Kasımpa.şa,da, bir yeniçeri ortam 
it) '~ıltipler de, yıkılan yerlerin a. da Hasköyde Piripaşada kulluk vazt.

dan sonra tamirine nekadar para fesini görecekti. 
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Bir yeniçeri ortası, kendi ağalan • 
nın, yeniçeri ağumm dairesinde, bir 
yeniçeri ortası çocuklann Biinnet ça
dırında, bir yeniçeri ortası kilerde, bir 
yeniçeri ortası: da mutfakta hizmet e. 
decekti. Yirmi sekizinci orta da, sad. 
ruamm dairea1ne memur olmuetu. 

Üçüncü Ahmedin otağı, Okmeyda • 
nma, aym on betfncl gUnU, on kurban 
kesilerek merasimle kuruldu. Ayni 
gUn İbrahim paıanm otağı kurulur -
ken de yedi kuıi>an kesildi. 

Padiphm otağı ile Atıcılar tekkeei 
anama davetlilere maıı.ua biri Uç dL 
rekli, diğeri iki direkli iki oba, onlara. 
bltiflk de kahveci, ıııerbetçl, gtllllb ve 
buhurdancı ça.drrlan kuruldu. 

Hünkk otağının yUzil Kiğrthaneye 
bakıyordu.~ JOiiınmı ~ta
rafmda, yillmekQe ve havadar bir te. 
pede vezir çadJrl&n JmrulmUfbı. Bu • 
nun sağmda, Unm.du1ar arumda 
"Ağalar menzili,, diye anılan yükaek 
bir yer de, yeniçeri ağası ile 18.ir ocak 
ağalarma ve neferlerine ayrılmıftı. 

Hünkar otağmm kartmmda ve ve
zirler men.zilinin sağmd& yüksekçe bir 
tepe topçular ocağın& tahsis edimüf
ti. Buraya 30 aded top yerleetJrUmil
ti. DOğUn günlerinde, eeher vakti, gUn 
doğarken, ikindi beri ve bir de tlçtln· 
cl1 Ahmedin Okmeydanma geldiği za. 
manlar top ablacaktı. 

Htinkir ota;mm ka.remmd&, fakat 
l!IOl tarafında Cin dıereet bulunuyordu. 

' 

Kırk sene evvelki 
Holivut 

Kabaraıerde gösteri len fllmlerın 
en uzunu !50 metroydu 

Buaün biltlln dünyada ılnemacılık en. 
dllltrlsinin merkezi olarak tanılan Holl 
wt şehrinin bundao kırk sene eneJkl 
halini hiç merak ettlni:s mi 'l 

Bir vakitler aahra}'l andıran bu yerler. 
de, kırk sene enel başlayan filmcilik 
endüstrisi, kırk sene sonra busi\nkQ mer 
tebesine ulaşmıştır. 

Kırk sene enel mm kumpanyalan çok 
titl:ı h:ırekel ediyorlardı. O Taklt, iktısa. 

dl buhran olmamasına rafmen fihnlerfn 
masrafı bin doları aşmıyordu. Hatta bin 
dolara malolmuş olan bir film bile faz 
laya malolmuş sayılı70rdu. 

Geçen asnn sonlanna doğru Amerika. 
lıların yeı!ne ellence yerleri kabareler. 
dl. O vakit en uzun fllm sekiz metreye 
kadardı. Bu filmler, pıııarlık usulQ ile, 
seyyar operatörler tarafından kahveler 
de gösteriliyordu. 
Sinemanın kabarelerde gösterilmesi bir 

t.ok balkın buralara devam etmesine se
bep olduiundan kabare patronlan film. 
dlijl himayeye başladılar. Filmcilik bu 
suretle inkişafa )'dı tuttu. 

Ancak birinci sınıf yerlerde proJeklyon 
makinesi Tardı. Diler salonlar makine n 
operat6ril kira ile kuDanı)'Orlardı. 

Birkaç sene sonra, birkaç kumpanya 
birleşerek Edfson Blogref mOessesesinl 
meydana ıetlrdller. Bu mQessese 350 met 
re tmınluJunda filmler yapıyordu. Filin 
Te levazımatı sarfiyatı fulala'1ftJf Te her 
şey babaJılaŞmala başlamı,tı. 

O zaman yıldızlardan bahsetmek pek 
güUlnc Tir hareketti. Yıldız olaraJı: Edith 
Stary Ue Te::ıaslı Gaston Mellesten faşb 
lfmseler yoktu. CeTJilecek filme ıOzel bir 
yıldız bulmak için NeTYorkun GJorle Is 
mlndeki ellence yerinde yıldız aramak 
icap edi:rorda. 

Buram da h•apbqı ap Jie neferle. 
rine, ve mutfak emini ile adamlamı& 
tahsis edllmiftl. Masraf eminine de, 
kiler yapması için bu civarda, bir ev 
bop.lbldr. S\ır emini Halil efendinin 
çadırı da, sünnet çadırı ile beraberbu· · 
rap Jruraldu. Yamhqma da eerrah 
çadniarr, tulumcu çadırl&n, çengi ve 
JdSgek çadırlan ~ 

Burada da kendini pek bahalı:ra satası 
bir tek yıldız nrdı: Balamara Zieafilcl 
De eTleneo Billie Burk .. Bu artistle U111• 
,uıdutu takdirde film mensuplan h9P, 
birlikte Bermude adalanna giderek ser. 
güzeşt filmleri çniriyorlardı. 

Holivudda filmcilik günden gllne lnkl 
şaf etmekte iken bazı Avrupalılan da si .. 
nemacılık merakı sarmı, ve ffJm sanayii 
ile uğra,mak flzere birkaç kl~l HollTUda 
ıelmi~tl. Bunlann en başında Alman 
Hunter vardı. Bu zat 300 metrelik bir film 
çek için 1500 metre rllmi %lyan etmı,u. 

Holivudda bu israf duyular duyulmaz 
bfiyük bir fırtına kopmuş, filmlerin fiyatı 
ne misli fırlamış, bilhassa endQstri ile. 
mlnde bilyQk bir mQnzenesldlk me7dı 
na getirmişti. 

Hadiselere sebep olan bu film, "mftle• 
ıalibelerJn sandalyesi,, adını taşıyordu. 

Artistlik merakı yavaş yavaş herkese 
sirayete başlamıştı. Llkin, artistli klddia. 
sile ortaya çıkan yıldız namzetleri derhal 
Holivud harJcindekl film kumpanyaJan 
tarafından faıla tekllOerle çeJdll::rordu. 

Bir mtıddet sonra, HoJivudda ıtQdyold 
çolaJmaJa başlamıt ve sayılan birbirleri 
nin burnuna sokulacak derecede artmı~ 
lır. Daha ziyade isyan filmleri yapıJı::rom 
Te bu filmleri yapmak için kumpaıı:ralalf 
senclJerden istifade ediyordu. Pek u hi'll 
meblAa mukabilinde, yQzJerce zenci ffıil. 
ran kullanıhyorda. 

Sinemaya halkın ralbeti çoJalmala tiat 
)ayınca, iJAncılıla ihtiyaç 1&-6JmOşttl. 

ÇQnkO, halk filmde oynayan artisUerln 
isimlerini bUmeden sinemaya ıelmlyor .. 
da. Ba işi ilk defa dQşflnen FJOrens ~ 
ner olmuş Te Vftagrof isminde bir acewr 
ta meydana ıeUrmlttlr. Vitqrof lle tllıl 

~nce balta tanıtılan artistler Jılarfon IA. 
onard ne Marf Pfckford oJmutl•rdır. 

İtte Holfvndaa bundan kırt sene nvet 
ki hayatı.. DQnkll mesut HollvuUa bud1ı 

kn sef ah et diyarı Holivudu söz öntlne -. 
tlrecek olunak hayretlere ..... 
mOmkftn mu 

r!:: ~~!:: , .............. ---.ı.--.-.. 
danma gitti. Kurulan otağl&n ve ~
dirlan dolaştı. Geoeleri kandiller a. 
sılecak, mahyalar kurulacak olan ve 
gönder denilen sırıklardan hünkAr o. 
tağı civarında olanlarmı otağa çok 
yakm dikilmig olduğunu gördtl; onla.n 
egri aldırttı. 

Şair Seyid Vehbi'nin dediği gibi: 
Esbabı iyfU~ amtl(fe oldu ancak, 
Baht elverirae aoJıbet tefriti yh 

1«ild'! 
(Sonu 1'Clr) 

AKA 
GÜNDÜZ 

HABER için 

YABANCI DiLLERE NAKLi HAKKI MAHFUZDUR 

meAlnden ih:nidini kestiği Suad, ilk ve son qkı Suad gelecekti, 
Bunu hatırlamak bile genç kadına aza.b veriyordu. Hemen 4u. 
d&klan titriyor, hemen gözleri yaşarıyor, elmacık kemWerlıılzı 
altı gölgeleniyor, siyah sa.çlarmm sUslediğl yuvarlak baş, içf1* 
muztarip bir kalbin çırpındığı göğBilne dtlfllyordu. 

l'tai >~a: "Suad eve gelir de Feride diye çağrılanın ~endi ka. 
'- 'bıı bıhaaan başkası olmadığını görmez mi?,, diye düşünmüş 
s:enbihi pek manasız bulmuş, fakat. bunun böyle ol. ,.lr .. __ ı nihayet dün öğrenmişti. Fatma hemen kO§mU§, resmi
'1 °'-qıoına geçerek bu kumral adamın yüzüne en bUyUk ifa· 
~ten gözlerine bakarak hayıflanmış, o gözlerin yerini boş 

lbek için mavi gözlerini kapamıştı. 
~4tkın, aşktan doğan ıstırabın ne olduğunu bilmiyen bu 
~ı..~ kUçUk hanımına için için ağlıyordu. Suad bu evde do
~~. otururken, o. odasından dışarıya çıkmamaya, onunla 
-..~amaya, ona sesini işiltirmcmeye mahkflm kalacaktı. 

" a sabahın ilk ışıklanyla bahçeye inen Murad ağa, beyi. 
~sevdiği çiçeklerini, gözleri görecek ve kendisini takdir 
l't ~ltı iş gibi, elden geçirmeye başlamıştı. Sararmış yaprakla. 
' ' kurumu!'} dalları kesti. Ayda bir temizlenen havuzun su-

HABERiN EDEBi 'l'~l'RIKASI: tıııl 
Çaresizdi; C)ğlunu çağırtması ve onunla kanupıaaı icab ecU

yordu. Urkek adnnlarla oda kapl8IIla ilerliyerek açtı. Yillaıei 
sesle bağirmaktaıı. kimseye sesini duyurmaktan korku}'Ol'du. 

1Feridi kendisine çağırıverecek birlaiııi aradı. Birdenbire Pap 
babasmm heykelleşm.if duran fakat çökmtl§ silfteWe k8l"§llqtr~ 

ır:_ daha ay dolmadan tekrar değiştirdi. 
~criyeyi saran sarmaşıklan büyük bir ihtimamla gözden 

~~~- Suadi ölümden dönen birisi gibi değil, her gün gelme
,...~n bir sevgili gibi karşılamaya hazrrlanmıştı. 

6..:~~ - on bire doğnı hareket daha canlandı. 
h~· her günkü saatinde evden çılanıştı. İkiye doğru va. 
~:::cek, ağabeysini alıp eve getirecekti. Paşa babası da 
~ iyi hissederse doğruca vapura. gidecekti. 

a:: hanını, her günkü kadın değildi. Odadan odaya girip 
bilhassa Suad'inkinde oyalanıyordu. Ferid, babasının 
nt - kendisinden saklandığı halde • daha beş gUn önce 
lllnesine sormus, bu havadisin doğruluğunu anla.dıktan 

"- bbma sığ;ımaz olmu§tu. Ferid adeta bu beş günde de
ı...::..~· A.ııasınm acısını da içinde duymamış bulunsaydı, da. 
.:-tlC& olacaktı. Yanakları kızarmış, solgunluktan hemen 

S r.eıter kalmamıştı. Kendisini çok iyi buluyor, daha iyi 
~ ~ gayret gösteriyordu. O gün de saat on ikiye doğru 

h!ıı Çeye, ee\·iz ağacının gölgelendirdiği sahaya yerleştirdi. 
'..._°!tn uıanmıştı. Babasını tam bir istirahatten BOnra da. 
~li kaıısılamak istiyordu. 

Yazan: Hasan Rasim Us 
Sa.biha.? O, odasındaydı. ÖlümUııü içinde duyacağı 1&&t yak

l39ıyordu. Feride ııaı& tenbihte bulunamaıxnfb, buna bir tttr.' 
ıu cesaret edememl§tl. Pqa. ba.bulyle konuetuklan gUn, bunu' 
neifadar kolaylıkla merine aldığma hayret ediyordu. Geceyi 
uykusuz geçirmif, hep bunu dilfUnmUftll. Karanlıkta bir çift 
göz gibi parhyan aydınlık pencereal, ancak 11bahm saat Uçlln. 
de karanmf, tekrar aydmla.ıume; göıgeain1 gen.io odanm bot 
duvarlannda saatlerce gemirdikten 80Dra tekrar kararmıfb. · 

Pencereden içeriye dolan gUnet, onu karyolaamda yine göz. 
leri açık buldu. Saat on bir olduğu halde odaamdan dıp.nya 
çıkamıyordu. Cesareti yoktu. Herkesten utanıyordu. Herkesin 
kendiainl ayıpladıfmı aamyordu. Olmlyen kocaama ihanet eden 
bir kadın; kocumm kardetfyle evlenmekten çekinmiyen bir 
kadm; o döndnkten sonra bile, görmlyen gözleri önünde dola. 
şacak bir kadm; öz evlAdmm "yenge" demesine tahammUl ede-
bilecek bir kadın demelerinden çekiniyordu. 

BUtiln bu dllşUnceltr onu uyutmamlftl. Y&t.ağmm içinde 
kıvranmaktan yorulmuş, gözyqlanyla ulanan yastığım bir ge
cede birkaç defa çevirmek mecburiyetinde kalmıştı. Paşa baba. 
sma verdiği 8ÖZtl artık yerine getirmesi icab ediyordu. Feridi 
bir haftadır önüne alıp bir eey söyllyememiftl. Bu mf, onun 
kendisine "yenge" demeshü geciktirmek içindi. Gecl1rtirmeyi 
kar sayıyor, oğlunun "yenge" demesine tahmmtıl edemiyeceğini 
sanıyordu. 

Artık bugün Suad gelecekti. loin daha fazla.ya taJuunmülil 
yo;rtu. XendJsini huretle andığı, huretle bekJecQ!, fab.t pL 

lhtiyır adam, gelinine munis ve emniyet verici gözlerle 
baktı. Onu, son görUştUkleri gUndenberi, bir kötk içinde bulun. 
duldan halde görmemifti. Birkaç defa Fatmadan sıhhatini l!IOI'. 

mue, iyi olduğunu öğrenince de onu kendi haline bırakmayı ta. 
cih etmı,ti. Sabihayı çok deği§mfg görerek bir an Fa.tma.nm 
yalan aöylediği 7.ehabma kapıldı. Fakat bunu hl8ilettirmem• 
~Jtb: 

- Bir gey mi istedin kızım? - diye sordu. 
- Hayır Paşa baba. •. Feride bakmdnn. 
- O bahçede yavrum. Az SOD.nl apğıya ineceğim; '6eıı ça.. 

ğırayun. 

Pqa sustu, sonra: 
- Suad bugün geliyor kızım • dedi ..Ta.bil ..Feride aöyJıenıie-

sindlr. 
- Yalnız geleceğini söyledim .• 
-Uatnnn! .. 
-Şimdi ~yeceğim Pqa baba..;' 
Sabiha bunu yürekleri mzlatan bir ed& ili aöylemieif ..• Pqa'? 
- Sövlemesen de olm' kmm, - dedi. İşi ben idare ederim· 
- Hayır Pap. baba söylemeliyim ... Söylemek daha iyi. .• E. 

min olun ki kendime hlJdmim. .. Merak etmeyin. .• 
Pqa genç kadına acıyordu. Söylfyeceğl her kelime, onun 

ıırt.Jrabmı körüklemekten başka bir şeye ynramıyacaktr. Bunun 
için: 

- Nasıl istersen yavrum . dedi, .Ben Rimdi c;ağırırım. 
(1)6')cımı ı•ar) 
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Filislinde ınuharebe Al~;~ m~·~e;:~~ye Kazanan numaralar 
Arap çeteıerı tayya- Nazirı 
relerle imha edlllyor 
Torşina civarında askeri krt'alarla asiler arasında yeniden mUhlm bir mü

sademe olmugtur. Harcklta tayyareler de Jıtlrak etmiflerdir. A.sllerden 30 kiti 
öldürülmilştilr. 

DUn Filistlııln lim&llnde J&Pllan ha reklt esnımnda bir İngiliz askeri 61-
mUıtür. Harek!t& bugün devam edilıne ktedlr. Takriben 300 ki§ilik bir Arab çe
tesi şimal hududunda muhuara edilmektedir. 

Avusturya hadiseleri 
.. l:l&ftanll • &DdOI 

Linı, ıı (A.A,) - "'Nazi Gentllll. l• 
tekkillüne mensup 5000 kiti dlln •kşam 
vatanpenerler cephesi nllmayiftllerile 
müsademe etmişlerdir. On kltl alır su
rette yaralanmıştır. 
Vıyanadakl hldise1er 

Viyana, 11 (A.A.) - Nasyonal • aocya
llsllerln tertip ettikleri tezahOrat mllnase
betlle alln ölleden sonra şehrin merke
zinde bir takım hldlseler cereyan etmlt
tir. Naziler bllyllk bir kahvenin camlartle 
vatanperverler ofislerinden birinin pen· 
cerelcrlnl kırmışlardır. Nümaylf('iler bun
dan sonra kralcılar kararglhının önllnde
ki Avu!lturya bayraJını yırtmışlar ve bu· 
rada da bazı pencereleri kırmışlardır. 

Muhtelif ıflmrelere mensup nümayitçl· 
ler opera dvarında çarıuşmıtlardır. Bir 
Jcaç kişi yaralanmıftır. Silvarl po.llsler bir 
kaç kere kıhclannı telferek bOcum etmlt
Jerse de nOmayltellerl dalıtmala mınaf
fak olamamışlardır. 

Eyaletlerde de ban hAdlseler cereyan 
elml'9 Gratzda on kiti yaralanmıthr. ln
asbnıkta Polis. muans dlmrelere mensup 
aftmaylş~ner anuıında c:ııarpıtmalar olma-
11na mani olmuştur. 

Nızl nllmaylşlerl saat 22,30 da bltmf.
tlr. Yaralılann adedi 35 klfl'8 IMılfl ol
malrtadır. 

Hakiki bir mnbarebe 
Llas, U ( A.A.) - VatanperTerler eep

besinin merkezini muhasara eden naıil• 
n, cereyan edea bldlseler hakkında lab
klkıl yapılacatına dair temlut verllmeai 
herine gece)·anıı sDt6aett iade etmek 
kabil olmu.,tllT'. 

Anlaşıldılına l9re, din akflUll IOGO 
ıenç nail tarafın"aa )'apılan nOraaylt
tea aonra vataapenvter eephesl milisi• 
rUe bir arbede wha plmlf " neticede 
milisler a~ ederü Do aut "..........._"" 
dır. Nuller tahtye lnrnetlerl ........ 
mfşler Te bu kuvvetler ntanı>erTerler 
cephesi men~larından seklı mllJıl yara
Jadıkla aonra bu cephenhı merknlnl 
muhaqra ederek nazllere ateı eden mlJis
Jerin lrcndlltrine laUm ..Sllmlllal ..... 
mlşl~rdfr. 

Berlınde Yaz'yet 
Berfin ıı - f yf mal6math m•nıe 

16re Awsturyada mfilılm ukalar çıkma
sı bekleniyor. Awsturya kabinesinde aa
si mümessili olan Sels inkar lsUfasını Y• 
rlr vermez. bu bAdiseler çıkacaktır. Dlln 
gece grç nklt Hlller, Alınan nazırlarını 
yanına çalınnıı ve AYUaluryadaki vaziyet 
hakkında ıörüşmiiştllr. Avuaturya kabin• 
sinde dahiliye nazın olan Seb inkara 
nası milmes:dli sıraUJe isUta etmek iola 
talimat vertlmlttlr. 

A -rusturya nazllerl. pazar gllnQ yapıla
cak reyilma karşı koymak fizere biltGa 
Awsturyao11 propapndalannı tlddetıen
dirmek için emir almı,lardır. Berlinde 
AvuAlurya hükQmetlnfn nılyete blkim 
o1amıyacalt kanaati vardır. Zira beklen
medik " vahim bldiseler çıluıcalı ıann• 
diliyor. 
lncıilteren1n 1hlan 

Londra, 10 (A.A.) - ÖlreftUdillne B&re 
f natlrere htlk6metl, Berlfndekl lnatll• 1e

firl Hendersonu pazar lftnQ len edllecek 
olan relim mllnasebetfle Alman nas70nal 
soıyallstlerlnin A-rusturya halkı fberlnde 
hiçbir tuylk len etmemelerine f nctltere
nln ıtfetmekt• oldutu ehemmiyete Alma• 
hOkOmetfnln nazan diU.Unl celbelmele 
memur etmiştir. 

Naziler rey verm'yeeek 
Viyana. 10 (A.A.) - Avusturya nazllerl 

pazar .Onll yapılacak reylama lttlrakten 
lsUnklt etmeleri lçlD teOerinden namen 
emir almışlardır. 
Almanlar kızmıı 

BerUa, 10 (A.A.) - Hanstaa. Alman 
matbuatının. AYUSturya reyllmına b111 
ılmdlye kadar susmuı olması Alman rica· 
Unln Viyana kabinesi tarafından alınan 

ba tedbire kaili daJdulu lnftalln barlı 
bir delilidir. 

Pllhalda Ahnan mahafiU $Qf9tlfa ba 
.... ........ Berbı-..dea ............. 
ıfbalyeU ile kaUyen telif edllemiyeeelf 
mOtaJeaıındadır. 

Bu mahafllde bJdedlldllfne dre, 12 
şubatta Hltler IJe Şuınlı arasında yapı

lan mBllkatta reyllmın. daha cok aman 
sonra rapılma11 derplf olunmuıtur. Al
manya reyilmın prtlanndaa da tnbli
d• hOfnatsmdar. 

Eroinman bir genç 
_. S.tıanıh ı tnclde dıköyde yine arkadqlarm verdllt bir 

- A lm bum• kurtarın! Erolnda br ziyafete gıttim. Orada rakı içtik. Sar 
lıale geldi Artık bir pam eroini ala- hoı olunca blrill cebinden eroin çıka!".. 
eak paramıa kalmadı. Zabrtamızm bp verdi. içmek latemedlm.ll'ak t • 
merhamet ve eefkatine ı..kedivaru.m a llOD!'I. 
oğlumu! Kurtarın bbl arhoflukla çektim gitti. Bunun nze. 
• Kadın ve oğluna ~ .. pterllcU. EL rlne yine bqlac:hm, Fuat 8UD lllUIWl· 

den plen bar l81in ,.,.ıac.1ı ft8de.. larda it J9.Plmaz oldum. Eroin alacak 
dildi. B1r yandan q tahkikata pe1L para bulamıyordum. lıl afyona dök-
dl Ve tunlar öğrenfJdl· tUm. l'akat buna da param yetlpıe. 

Bu kadmm adı Anf~,_ Beraber dl Oaerimde gördtlftıntlz IU her tara. 
ptirdlği genç otludur. Ü llıgırdit- fı yamalı pant&lonla ayni !'klldeld oe. 
tir. Beyoflunda Tarlabqmda Klreo- ketim kaldı. Rattl, ayagımdakl do-
bne 1abfmda otmmaktadırlu Ilı- numu bile sattun bu uğurda. .. een. 
gırdlo •nw •bedık yaparak • etm, öhnek istemiyorum. Beni kur • 
~ekt.tlr. Anwl de mı p • tann Allah qkmm.. .• " 
)Vak bet on k1ll'Uf ~ Jlkl. Mıgırdtç bUgtbı mUddeiummntllp 

Aııiça ne ._ oflu MıpocUcJe • ceıu.. ftrileeek ve oradan Bakırköy hutane.. 
tUm. A.nlça dedi ki: iline g&ıderlleeektlr • 

.. _Oğlum ll'OiDe ahptllb. Bir Yekta Ragı1> ONBN 

BugOo Loodradao Berllne 
döollyor 

NUmaylşçller "defol!,, 
dl) e bağırdılar 

Londra, 10 (A. A.) - Alman harL 
ciye nazırı fon Ribbentrop, saat 11 de 
hariciye nezaretinde nazır Lord Hall
faka ile göıilpıilftUr. 

Fon Ribbeııtrop, hariciye nezareti 
&ıil.ne gelcll'1 vakit komnnı.t grupla
rmın bıamane baAnlmaJa,n ile kartı· 
Janm11tır. 

Polia ntlm&yfıçilerl dafıbmetır. 
Fon Ribbentrop, Lord Halifalm De 

ild aaatteıı ful& görilftükten 80ll1'& 

saat 19,30 da hariciye bakuılığmdan 

çıkarken. kapıda topJenmıı olan 300 
kişinin hınıne teabUraWe bqılaa. 
mJltir. 

Fon Rfbbentrop elçJ1ik otomobiline 
binerken kom8n.lst l8lAmı veren birkaç 
genç: '"Defol Ribentrop!" diye baiıra
rak yaklafmıfl&rdır. İki pDÇ derhal 
pollı tarafmdan tevkif edllmlftir. Bu. 
nunla beraber otomobil, poU. otomo-

blllerlnln arumda harekete geçtlil • 
nada ayni llÖZler birkaç defa tekrar -
lanmıştJr. 

Fon Rlbbentrop bu akpm hariciye 
bakınlıfma tekrar gelerek mUatetar 
Van Sltrat ile görlltmttettır. 

l'on Rfbbentrop yarın (bugnU) öf • 
leden IODl'& Berllne hareket edecektir. 
Yarm aabah kral tarafından kabul e. 
dilecek ve öfJe yemeğini Çemberlayn 
ile yiyecektir. 
Mllllkatta neler glrOcllldO? 

Zaımedilcllflne g&'e, Lord Halifab, 
fon Ribbentrop ile yapbğı görilfmede 
lnglllz hWdlmetlnln orta Avrupa ve 
bl1bım Avusturya ve Çekoak>vakya 
mwleleri hıkkmdalrf hatb hareketi. 
nl kaydebniftir. 

BugUn)dl g&11pıelerln bqlıca hecl&
ft, iki memlelı:etln devlet adamtan ara
emd& temulara bqlamü lçln mnııalt 
amanı tesblt etmekti. 
Alman talepleri 

Niyus Kronik1l ve DeyU Herald gar 
retelerl, muhafuak&r matbuat tara • 
fmdan bile itillfı güçleetirdlkleri iti. 
raf olunan Almın prtlarmı, ayni ta. 
birlerle bulAla etmektedirler. Niyuz 
Kron1kl bu prtları tu IUl'etle aaymak· 
tadır: 

1 - AJmanyanm dahili itleri hak· 
landa lngilla guete!eri tarafmdan ya
pılan aleyhtar nepiyat& nihayet veril. 
IDellL 

2 - İngiltere htıkflmetinhı Berlln • 
Roma mlhveıinl rayıflatmağa teeeb. 
boa etmiyeceği haklonda tuhhildatta 
bulunmuı. 

1 - Avrupa 1tJer1n1n haJJlne talik • 
clflmeblm Almanyaıım eski mUstem· 
leblerlnl taleb etmesl hakkmm hı • 

• stıteN tarafından tanınma•. 
' - BllyU.k Britanyamn AJman im. 

paratorlulu hududu haricinde yaşıyan 
Almanların hukukunu sempati ile DL 

zan atkkate aldıfmm bir beyanname 
ile bildirilmesi. 

5 - A.Jmanyanm bndilhd ve ken. 
dl menfaatlerini komünizme karp mtı
dafaa hakkmm tanmması. 

mllddet hutanede yatıp cıktı. l'akat 
)'lııe alıftı. Osttınde baemda olanlan 
1attı. evdeki en&lar da mayla RtttL 
Ben Jlllı bir kadmmı. Oflum bana ba· 
kacalı yerde ben akpma kadar di
dinip aldığım paralarla ona lstedltl .., 
hJri tedarik ediyordum. Çok bre para 
vermecllm. Fakat bata olu701", uat. 

ispanya harbi 

!erce titriyordu. 

Fakat artık bende çalıp.cak takat 
blmadı. Ze1ürl bulamayınca titmne.. 
ene, ağlam-.sma da dayanamadım. 
Kolundn tutup itte buraya getirdim. 
Umidim zabıtamızda_ İnp.llah onu i. 
Yi ederler .... , 

Annesinin hıçlanklarla kantık ola
f'nk eöylediğl 8(5,.Jeri bqı önüne ilflr 
olarak dlnllyen Mıgırdtçle de konut
tum. İ§te bu zavallmm eöylec!Jkleri: 
"- Altı aene evvel beDl bu zehlre 

m'kadMlar aJqtırdı. Bfrka~ eıene çek
tim. Fa!:at sonra l akalanrp hastaneye 
yattım. Geçen sene çıkmlfbm. Ge.yet 
sıhhntlf ve Delell ır Bir geee Ka • 

•• ._.,,.. ... Bqtarah ı IDdde 

tlrdat etmeie mUftffak olmuflaıtbr. 

Pranko menbalarmdan gelen 
baberıer 

Teruel, 11 (A.A.) - Fn.nko Jatalan 
muk:nemete manıa kalmadan Aragon 
cepheainde ilerlemeğe devam etmekte
dirler. 

HUkılmet kıt'alan tam bir hezimete 
m&l'\1% kaim ıtardır. 

Saragos, 11 (A.A.) - Franlco lata· 
lan Belehiteyi nptctmiıleıdir. 

HO Gınet menhalınındao 
gelen hu her er 

Banelon, 10 (A.A.) - Asilerin dlln '8· 
takla beraber prk, fimal ve cenup cephe
lerinde bıttladıklan büyük taarnız Sara· 
go!:~anın ct'nubu garbJsin<len Monttalba· 
nın şimali sarblsino kadar imtldat eden 
bir bat llzerlnde wkubulmaktadır. 
Taamı• llç istikamette yapılmıf Te meı-

ktr hattın tlmallnden, merkntnden '" 
cenahnnda lnkltaf ettlrllmitUr. 

$lmalde uller Ftndetodel uptetmeye 
muvaffak olmllf}ardır. Bu mevki Sarqosa 
Terael fQIUinin ileri hattını tefkll eımek
tedlr. Merkezde dlltman Edili• mıntakası· 
na taarruz etmlt ve Sanla Kruz dalını 
ele ıeçlrmııur. Taarnıı Belılt"'°nlalban 
latlkametlnde yayılmaktadır. 

IWll mllıtaraa nnareU bildiriyor: 
Sark cephesinde, dOşman, sabah erken, 

Oç b61sede birden bir bllcuma kalmıt 
ve tayyare, tank ve topçu faallyetlle ya
pılan bu hQcum neticesinde Fuendetldos 
Hyünll ele pçirmlıtlr • 

Vlvlel Del Nlo blll"eAlnde, cumhnrh'et· 
çiler Mlrahu•lo Venton sırtlarını ele ı• 
çirç1rmlttlr. 

Diler cephelerde ka7da deler bir tef 
)'Oklu1'. 

DD,mtının solı ıilnO Fuebla de HIJara 
ka111 yaptıJı tayyare bilcumu esnasında, 
hastane tahrip edllınlt Te 105 hasta öl
mOştar. Cal18mba sabahı dllflnan tana-

50000 
Lira kazanan 

9185 
SonJan 85 ile biteııJer 2 lel" lira L 

mortl alırlar. 

15000 
Lira kazanan 

35116 
Sonlan 11 ile bltea aamaralar 2 ter lln 

amorU alacaklardır. 

10000 
Lira kazanan 

24870 

500 Lira kazananlar 
36629 32875 25173 37630 1170 
21112 15366 3662 6317 23711 
22132 1507 15690 

200 Lira kazananlar 
5713 34386 2602 2035 11234 ·-

100 Lira kazHnaoıar 
21451 30746 7824 34800 37158 1-
23018 27091 33079 25498 31060 1615' 

4165 17207 ~6125 26503 35310 
14824 23336 3324J 18848 23747 -· 
19729 38745 15761 505 38847 

50 Lira kazanaoıar 
25777 22Sll UH HOH 20881 111'1 -
23411 15217 36479 37602 7'75 36781 .,., 
ll057 157'1 3927' 33927 20361 31840 !~!. 
38942 "" 36204 3&097 28369 25138 ...-
29212 25942 27985 31724 13407 17828 ~ 
29777 2138 6838 19048 26786 20780 ... 
22241 2629' 1644 36930 160Y 17891 217 
"38881 10049 2b16' 1875 37408 

80 ~lra kazananlar 
21722 19326 36287 23949 23386 111'1! 
180117478 18089 26623 23469 13'81 

27318 17155 22231 Ml.83 213!50 ,,~ 
18882 5173 18198 35878 30995 "" 
2"M 33869 117 32867 1.M17 
2908113131 15730 107fG 13828 ~ 

U2 336U 12468 9174 1'1390 ~ 
8020 19MS 1M08 2'1733 21195 3"1V-: 

1:me1 mms m 39085 13131 ~ 
10005 20513 20972 35787 aeç&4 
29710 33098 

~osta tatarları • 
1923 de, Raşel DoranJ adlı ıeııç bir b> 

.Pariıten Bilkreşe atla lltmiflL lkJ tehir 
arasındaki 6,000 kilometrelik mesafeyi de 
bir aydan u bir zamanda katelmif ve re
kor kaıanmıtlı. O vakittenberl bu rekoru 
kıran, veya kırmak lstlyen olmadı. Son 
aamanlarda matmaıel DoranJ bialclllkten 
bıluaıt. u.sanmlfo Yaya )'ilrllmeye merak 
aarmıfo On lil• enel çantasanı artına 
YW'IDUft Paristen Nise dotru 10Uaamıt
Pariale Nisin araaı 1200 kilometreden fu
ladır. Bakalım. blnicll1k kraliçesi ba m• 
safeyf kaç ıünde katedecek?. 

Bunu haber verea Parla Yasetelerladea 
blrlai: "Şlnıendlferle Ye u bir pan ile 
silmek dwıırken iMi kadar ıabmele kal· 
lanmak delilikten bqka bir ter olmau 
gerek • .,, dl10r. 

Tarih, uzun 10JcuJutun ıabmetlerlae 
katlanan. yaya aerahat eden bdınlann 
isimlerini b)'detml70I". Fakat bir ook _.. 
kekleri slkredl10r. 

Ortacaldaki TQrk posta tatarlanndaa 
birisi iki lllnde latanbuldan Edlrneye 
ıitmlı ve ıelmlıtl. Edime ile latanbulun 
arası 300 kHometre7e yakındır. 

Bunlar, daima plınayak koprlardı.AT• 
rupada, 18 inci yüıyılıa sonuna kadar de
rebeylerin in malyelinde birçok po'lta t. 
tarları bulunurdu. Mllstacel mektuplan 
bunlarla 16nderlrlerdi. 

1568 da, Vikont Polen1akın poıala tala· 
n, Puy'dan Parite )'edl itinde plmlıtL 
Geceleri yalnız dört saat 07lnı ayuYor. 
dlnleniyordu.Allmıt yaıında oldulu halde 
dörtnala koşan bir beY1lr gibi ıldlyordn. 

lnıUlerede, kraliçe Eliuhet ~~ 
da Lanıham adlı bir lrlandah varda. ....
Berkleyin posta latan idi. Lordun ~ 
hastalanınca kırk saatte Londra)'ll ,ı 
ve llzımıelen llltlan alıp ıetırmltfL # 

O dnlrlerde, l~ kotucular daiaal 
rak saatte e ldlomelre rol alırlarclL ıa:; 
rinde uıun bir delnek, delnelin. ~~ 
asılı torbada da ekmek, prap ve JıUP~· 
J'UlllUrta bulunurdu, Mektuplan, metlll 
kese lehıde " ı&tflslerlnde taıı~ 

ti anca 71lS)'lhn en methar 
yGzba11 Brakla7dır. 

1801 de, bet dnde SOO mll J'OI ıırf~ 
itini ~Jemit ve doıtlanndan blrlalle -.ı 

. fııflfllı ~raımuı iddiaya talufnnıt ye~ 
· bunmı,hr. _/ 

Sekb llefte sonra bir ba~ka babfı11e ,,,,-:t 
f nıırflfs lfrui bsanmıştır. 41 dn t8 """1"i 
Hnt lrnometre 701 htetmfttfr. 

,,,,,,,,,, 
Hafız ı·,. al 

.. .............. ,..,....... .... 
ftlt.. llCretılt "'"''""' 111M& 

NUSUSİ ŞARTLA01t112 MAit'ıtfO 
Gl,ŞELERIMIZO'N MALUMAT. ALIN• 

releri Reuı Oıerlne de bir hOcumda bu-l den sonra Tortosa bombardımall 
lunmaş ve 20 kişinin &IQmllne, 25 kişinin Te bura4a da 18 ıtt,ı 6ImDJ._50 P 
de 7araJaamasına aebeb olmllfhlr. 011• ~nrn!I!!!:. 



Çocuk haftaso 
, Hediye kazananların 
•simlerini neşrediyoruz 
~CEP DEFI'.ERl KAZANANLAR 

~ - Adli Yayladede, 18, 23 - Hakkı 
~lblni, 28 - Nermin Ankara, 29 -
'1h) ){ansu Bakırköy, 30 - Cahit Pertn
... 32 Useaı, 31 - Rair nılUi Edirneka
,.,. - Ha16k Sultanahmet, 33 - Semiha 
, il lPata,, 34 - Bedia kız orta okul. 3S 
a.,;:ı.ıa BIJJ6r Edirnekapı, 38 - BQUin 
r., nbay N. Kız orta okul, 37 - CemiJ 
, t.._.er Üniversite Tıpfnkülteslnden, 38 
it, t:'1n Osküdar, 39 - Sabahat CaJaloJ· 
~~ - Rıza Uzunyusur. 41 - Suzan kil
~rne, 42 - Fehamettin Oskndar lm
tt • 43 - M. Nisa Üsküdar Sultantepe, 
~ .... Bülent Varol, 45 - \'edat Oge Hay
'i. ':;- 46 - M. Rıza Gör Haydarpap llse
'-z k - Halide Çiftehnazlar, 48 - Bin
~ •bak Fındıklı Htllıtll, 41 - Se•ket 
' Canıı çıkmnzı, 50 - Nart19 Kara-

l'filc ilk okul • 

blJ\F.n ~rtl'REKKEP ROIUUS! 
KAZANANLAR 

çekapı, 121 - Nllkerrenı Sirkeci. 122 -
M. Mustafa Demirkapı, 123 - Adnan Aka
dur, 124 - SüheylA 54 ilkokul, 126 - A· 
Ayhan Şehremini. 

BİRER KURSUN KAi.EM KAZANANLAR 

128 - Hale Edip Şehremini, 127 -
Rıdvan 31 inci okul, 128 - Cevdet 31 inci 
ilkokul. 129 - F. KoçoJlu Gelenbevf orta 
okulu, 130 _: Nurlye Karaıümrük ilkokul. 
131 - Kemal Ozkalay Zile orta okul. 112 -
Halftk Beıiktaı Orta okul, !il - lahare 
mektep sokak, 134 - il. Btll6r Edlrneb
pı, 135 - t Blll6r Edlrnekapı, 111 - N• 
met Sultanahmet, 137 - Hana Halil ... 
sokak 138 - Nuri Evliya tekke. 131 - C. 
bit Arap, Bilecik Osmaneli ilk okut, HO -
ErtOa Otoner Ankara, Hl - Mehmet Sa
bin Ankara cuamnde. Ut - Necdet 
Ther C.taka orta okul, UI - iL Ersta 
Dlnoel C.talca, "' - Emin Sobor ZUe 
posta at~ Hl - Hasan Oaa• laalt. 
Hl - Pwlhla Tana Alemdar, 

DlllllAf' 

Ob111ealm:ımrm: GtSıulertllilerl tll
meeelerl laıponlan ne berober .,"".,.,,,.. 
lerl ldırmtlrr. ICaponnı ••le11 &tim.eda 
mftıa&alaga lthıırl etlflmlıeedtlr. isimler 
de .m11 .,ınlınalı, nıoıallı .,,..,.,.,,_ 
memelidir. 

.:• - izzet AJdıa Fallb ort. ohl. it -
t......ttl kenıaJ Falih. Q - l'aat O.. Da~ 
S...Pltl liseılf, N - Hebe71n Ra)·da.,,... 
llıflı. 55 -T..nk Alnıak BJ'lp.11- S.. s; POllaU'Ma Patlh. 17 - lnbt Kam
~ Ortı OlnlJ. N Sabahat Cskldar. il -
~ ~ 'l'a"'", 10 - ltimllolla Sıttı mer
~ ,.~•ndnnhll ee• mncte. it - LA
~ '-ı>a Sel,.uk tıs •nat olruJa, 82 -

it ....., ~ 103 E7llp, il - lf•lha Penf(alll lı•aaaıı••••••••••••I AIAMt'ltn Ra_. ... ltamlrıpı ortao1cuJ, 
~ 7.elcf Vf'fa erkek llııesl, flfl - lfl
,_11 trı Sonumny kız li~csl, 67 - Sllvl)'O S.. 

Dit DOJhoru 

'-evi llı;ec;I, 68 - NeV7at kıımbı>ı 
~· 119 - Fethi Tllt<'n'\'llrl J\ıı~ım
"' - A. F. Kubııl Falih. 71 - Omer 

71&a,_ı. 72 - Gnllp Yli~eı erkek il
- A~ım Alpkiray Abaray, 74 -

~lreı lstonbul, 75 - S. Bari Toı· 

DEFTER KAZANANLAR 
8'ber Göktepe İstanbul, 77 - A· 

Calalollu, 78 - Nh6fer Bat
~ p, 79 - Haldun Anua, IO -
-~ lrız orta okul, 81 - Yaf8r Kural, 

f'ilhat Sarım Samalya, 83 - Şetef 
4 BeyolJu oı1lı okul, 8' - llabtd· 

11stıı Sitil, 85 - İsmet kırollu Kum· ı 
~':_ 86 - Lemi Cana-Kadılr.6r 
~ to~hnıet Ersrül erkek llıwıl, 88- Na· 
~ ~l_rlt!r Dmı:ıyolu, at - Ellı l...e•a 
""-.~ı. IO - Mahmut Sirkeci, tl -
•f~ t.•lk Sirkeci, t2 - Censtı SOkS 9 debaıı, H - Deklr Önen 3f Dncll 
~....,. ~ - M. MOzgAn Koca Mustafa pa~a· 
~ edat Pulıru Fatfh, 98 - SelAmi S. ~: .. erkek lisesi, 98 - Saklp Kı
~.:~ beTf orta okul, 18 - Kadrfre 
~,.... g 40ncft ilk okul, 99 - A. Hilmi 
'4;,'14 PertevnlyaJ Jisesl, 100 - Lfttrl 

"· 
~~ CETVEL KAZANANLAR 
~ ....., ~s~all Erlüa İstanbul sanat okula 

Necati PAKŞi 
Haıtalannı heraüa aabala ... t 

10 dan aktam 19 a kadar kabul eder. 
Sala .. cuım sünleri ... t 14 ten 

18 e kadar panaaıadD'. 
Adres: K...ıca, TGnel meyclanr, 

Terune cadct..i btııncla No. 1/2 

IHKllSAZI 
HAZIMSIZLIGI 

MiDE 
IK$1Lhc YI VANMALA•ıNt 

MAZON 
M!VVA TUZU 

e I o•"•• 
Milll vt IARSAKLAAI AllŞlıRHAZ 

iÇİLHHi LATİJ THiRl KOLAY 
Y1 MÜLAYİMDİR 

Vf RİNI HİÇ BiR MÜMASiL 
MUSTAHZA• TUTAMAZ. 

HAZOtt ısıM "' HOROS 
111\ .o.a KASINA Dl1CKA1' 

MVTUU IWılzoı ••• 
$lll IULUHDURU"UZ 

il Ca rıhan allıncl Fener, 103 - Fer
~lt 11'Ret Vera lisel, 10' - Ferhan Ak· 
:.. .:_ 05 - Hulki Benkl F.rkek llseal, 

~ ~fert erbk füesl, 107 - Mualll T ·, f o B •ı L -~~ 11 tncı o~ ·ıl, 108 - B. taith Sa- 1 
~ ~ 69 - Aııya Aıtıne1 rındıkıa, ııo - Dr. Jhsan Ctamı· 
'tı' ııa 1tr, 111 - Gtlltln Ork1111t hnfı- o, 
l\S - Zeki Şehremini, 113 - Halftk rtte tt paraııtohastıhlı:lanna tut 1 ~ ... ~ı boı1tancı, 1t4 - R. af eh pare I• 
.. 'ti ...... qJu 1 ı ••mek ıçln a1tıden aıtnarı tifo hır· 
""-·il. 1te • 5 - Bahaeddin Bayraktar •andır Htr rıh·-...... -e· H-~ 'e. - llelelı: Şehremini, 117 - F.r .. -ııınııı; ,...,." - "" 

~il S."-"nıma meydanı. US - ar.-ı kea aJablUr. ltutueu 5S Kı. 
~":hrernını, 119 - Şadiye Aslancan •••••••••••••..: 

apı, 120 - Muana Onerkol Bah 

ı Afyon Vilayet~nden: · 
~., ~ 4tyon merlrMlnde yeniden :vaı· tınıacat "Yüz on bir bin bet yi1s em 
\ ~ 21 kUJıJf bedeli keeifll Dumlupınar ilk okulu lnoaatmduı 937 mali 
~~:-"de "Yirmi Uç bin iki" liralık i.npat yaptırılacak ve bu miktar para 
""-t ~k inşaat Jmnu 937 mait senesi içinde ikmal edllmlo olarak bq 
' ' becteıı olan ''Yirml Uç bin iki" lira 937 mali bütçesinden ftriJecettlr. 
""'"~)Ilı bu Okul infaatı içhı 938 eenesi bUtçesüıe koıımut olu "Wı le bin do. 
\' ~kaan 11ekiz,, liralık inpat tahsl.satmm bbulll aureWe 938 maU ae"-"°~ bu kadar para ile inpat Jmım ikmal edilerek bedeli olan -on tlç 
~ .. 1U& doksan aekis,, lJranm 938 mali ydmda tediyesi suretile ketif. 
' Otua yedi bin" liralık lnpat kapalı art u.eullle eblltme,e konul • a . 
'! ~ lrat1 ihalesi 23 Mart 938 tarihine raa1ıyaıı Carlamba gllnU saat on 

'....._ ht dahnl encOmenlnde )'&pıJ acakbr. 
~ ....._ llu"akkat teminat '1kt bin yedi yUs yetmft bet .. liradır. 
~~~iplerin Nafia VtkAletinden 937 aenesi için alınımı en u "yetmlt 
~~ ?esm1 ve musaddak vesikayı göetermelert U8Ul ve kanuni tarif veç
........... _~larmm 23 Maıt 938 Çarp.mba snnu eaat on d6rde kadar 
~en Riyuetine ~ndermeleri ve vermeleri ilAn olunur. (1163) 

ı 

~ ~~ ~a nıaktneleri için umumi meclis tarafından 23.11-937 tarihinde 
\ ~ \'e bu m&ldııelertn fenni muayene vuıflarmı ıöeteren mütemmim 

' l5rneklerinden klfi miktan berberler eem.tyethıe gftnderflmlt • 

~ mal6mu obıuılt .. cın.W. lılnr nllıılıa ıılmabllecetl lıllbımolı 
b,ftJet o!umrr, '8) (1809) 

GUVEN 
ANITI 

. ~ ;--... 
[ ...... .,,· ,:.· .. ~· 
: . . ..... '• . -··· . .., . . ••• v .. ,. ,.,'4:9 • •. . ·.·~·;·;. ... 

TURKİYE iŞ BANKASI 
------

KumbarM hirl 

-- -



M_ODl!LL.,_f 

MER DMANKI C'ilel 
- . 

OAVANIMLI 

va HM llAKIMOA 

•KONOMIKTllt 

ı ı öl z Türk sanatkarı 

Tanburi Cemilin cok sevilen ve eok aran 
. P L A K L A R ı satışa çıkarılmuştır. BOtUn P L A K satıcılarından aravınız. 

• Havalar soQudu 
Dikkat ediniz 

Ulak bir kırıklık hisseder etmez 
derhal bir k8fe 

zle - Grip - DJş - Baş 
Romat:ıama ve bQtQn aorıları 

derhal geçirir 
~aaneıerden 1 ilk ve 12 ilk amba• 

ı .. ıannı ısrarla arayınız. Taklitle
rinden •akınınız. 

-- -- - - - ------------------ ---- -------=---
~-====---=-=--= -=---==-==--- --- --=---- -----~~ 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

-~-----

&lzlle1dml 
Pı,..aa ahJmakta o1an 1ap1rtolann aa.tıı tıatıan, 15 ııaıt 938 ürilılaıılen Oı .Maıal RamlAgdın 

itibareo indirilecektir. 11•,...bauMlnt fa1tatm. falbnıne 
~ ,.ırttaeak ispirto "'boyalı kamineto 18plrtoeu,, ft life içinde l'arla ... ı Cld. L'ltl'A Apt. nmt 

tuftltt Jiplrtam •tanlar; mevcutıarmı blıer beyanname ile H Kart 938 ÜIL aüJltmlltb. reı: tılU 
mma. Dür "Yablıcalr ı.ptrtOJara alt olanlar Kabatqta alin BltmOdlrllle 'azardan ..._. beraün: Oileden 
ve lllell ı.allt ilplrtoluna alt olanlar da en .Y&km l&ba ~ blldJN;. eonra .. t Qddm altlJll kadar 
~ (118') , _________ ...., 

GRiP - NEZLE· NEVRAL 
BAŞ ve DIŞ 

AGRILARI - ARTRITIZ 


