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UkJ, son dakfkaya kadar. an-
~ unu bir fantezi ve Yusufun 
l'1 tt gf bt bir nnma)'fL' olarak ka
~tl tldJ;ror: ve bUtUn hadiselerin 
~tı:ıekaıztn oldukları yerde kala
~lııı 1 dUşUnllyordu. Olduklan yerde 
ıı.,utttı Ne imkAnsız şeyi. Fakat 
'4ı, Osınanof bunu ancak şimdi 
~~ıetı: sllAhıaı tık kullandığı 
fre a. eğer ona slllhla cevap ver

" b:ek olsalardı, belki de bu fikri 
'-~u. lt fnanmnmakta devam ede-

~~~kil hnyle bir sllkflt Osmaaofla. 
~e lt dit eden kurşunun cesaretten 
t~t &.dar uzak bir fikirle işlediğini 
~ 0trtrdı. Sadece hiçbir vakit böy. 
llJtbllıa.rnıştı? Halil Osmnnof, kendi 
~nı ınrn vızıltısını çalılar arasında 
~llt~llıeğe hnzırlandığı bir daklkf\, 
r de bu yızıltıdan daha keskin 

~~takını sesler, hemen yanı başıu 
'~ı 11Yulrnaya başlamış; ve üzerine 
"tn arı bir penç"nln ilk defa soğuk 
~ ;ltıarını duyar gibi olmuştu. Y~ 
t 11 aııı Oamanofun kurşunlarını 
~,r;e iade etmek fstıyen bir his 

111' 'h 
ftı 

1 
• nlrlsl ve. Ham Osmanor, bu 

~~ nı avuçlarında. yakalayarak 
~tt rı kaldırmak, onun gözlerinin 
tı~lı tine bakmak kendisine doğru 
~it ~1 kurşundan daha evve1 ne yap 
~ () 1stodtğlnl orada anlamakr. Ha
"e il tnan.of bilhassa. bunu istiyor; 
lerı k sıktığı sfldhtan eonra, flklr-

:den birdenbire vazgeçerek, bu 
~l anı, ininde ve ellle dipdiri ya. 
()aınayı arzu ediyordu. 

~~1ltın içindir ki, geriye döner dön 
tlbı' Osnıanofların Umlt ettikleri 
bıdı hlcblr şey sOylcme~e hazır de
~, ı:ı • l'lne de ne en büytlk kardeşi 
O-~ ede kendisini en iyi tahJll eden 
ltı~bllllof bile bunu anlayamıyordu. 

• lr ~4o \'akit, onlara göre, Ham Os-
~ lı br lclnden pazarlıklr. yahut ka

lı: lr kutu dotlldl. 
~d ı:ı lehUkell zamanlarda bile doğ. 
'ıaı:ı doğruya tehlikenin Ozerlne 

q~kı 11 liaın Osmanof, bUtUn dUşUn
~ la011nı haykıra haykıra söylemek 
~ltı llınmıştı. Şu halde Halil Osma
'e111ll bitkin vaziyetinde bu cece 
~Cek hiçbir şeyi yoktu. 

~lb anotıarda, Hamın gelişini ta
hıı. ~den dakikalar, şimdiye kadar 
~ '~ rısının tesadüf etmediği derece 
ltı-. ;ranıık bir sUkOt içinde gccmiş.. 
'1, lı.b akat, yine tçerlerinden hlçhirl 
~ ~ liıet ve Zehra. Osmanofları ken 
~e~lldllerlno bırakarak gitmek co
~ nı gösteremiyordu. Burada. 
~ ı~et kelimesini kullanıyorum? 
~lıl· de arzu etmiyorlardı diyecek
bırbı arın etmiyorlar ve Osmanoflar 
'~ rıerınden ayrılmıyorlardı: çUn
tı o:ıaııırına çckııtr çekilmez, hep. 
~)' hlrblrlerlni bir defa daha bula 
~"':cak kadar birbirlerinden uzak 
~ctı dlrorlardı. Araba yine Osmn.. 
~,1'r. Ahmet ve Zehra Osmanofun 
Getı~"' içinde birbirlerinden uzak 

l{ ıır ınt idi kt? .. 
~Ilı. e:dı kendime bunu dUşündu. 

, Gir sıra: 
t'eeıt ruşenka, dedim, bir çay pişi. 

Olu ,, rsan .• 
~l'tış 

Ctt, lt enta, yanından fırladığı pen 
'ıQ111 enarında oturmuyordu. Babn. 
t~br henıen yanı başında vo gözleri 
f:tıt?.ı: Osnıanoftan daha fazla hepl
G~fl 11ıorlnde gezinerek bir şeyler 
>at01l liıete çalışıyordu: bunu anln
~11~1 nı? Gruşenkayı harekete getir 
~llbt belki de dUşUndUklerlni blr
~ll:ı: ;e açığa vurmasını istemlş
>u~1 U\'anna Mlhnllo\•lçln kızı tec
>a~ıı.r ı bir hareketıe bunu dıılma 

, clı; nitekim! 

~'oı.l>etro amcayı, düşUnUyordum. 
~t~dararnrzdn olsaydı belki onu 
<lr el)ııırdl?. 

orı .. llşenka ayağa kalkmıştı; Osma 
t .. r,n 
h~ Oeı~ BUkfmotl içerisinde eemave 
ır sa tu Yaklaşan Gruşeuka bUyUk 

t~\rıt 'hra Uzerlnde bir ağa~ gibi ha
~ ''çtedırordu: ~e biltnn rUzgdrJa
lı-, arında toplamaya hazırlanan 
ll ta.c .. 

ı._ ~ ro 
~t b amca burada olsaydı?. Fa. 
it 'lı.: 80z, Osmanoflarda durgun 

lıııdakt bir tnş kadar birden 

bire hareket yapmıştı. Ham Osma.
nof: 

- K6pekt dedi: kim bilir nercdo 
uyuyor o?. 
Gruşenka bu kelimeye o kadar 

alışmıştı ki, barektler1nde, hatta 
kendilerini kurtaracak bir vell hn. 
reketl dllşllnmeslnD raf;men. başını 

blle çevirmedi; ve sadoce Zehra Os. 
manof, gBzlerlle Gruşenkanın hare
ketıerfnl takip ederek, durgun Os
manoflar suyunu bulandıran bu ta
şı içerlerlnde ve en fazla hisseden 
oldu. 

Hakikaten, Osmanoflar bu gece 
kımıldayacak glbl del;ll1crdt: Halll 
Osmanofun içeri girdiği kapı ardrna 
kadar acık duruyordu: ve içerisini 
aydınhtan bir Jft.mba ışığının dış ta
rafında. karanlık, açılmış bir hay. 
hı>pst, knfalarındn. dlişUndüklert şey 

ler ne olursa olsun. yalnız sabit bir 
fikirle oraya doğru bakıyorlar: ve 
kendilerini hareketsizlikten kurta
racak olan şeyin, tyl yahut fena, 
mutlak surette orndan ccleccğtne 

tnnnmıyorlardt. Ne olnbllirdl ora
dan gelecek şey!. Belki de hiçbiri 
bunu düşünecek bir vaziyette değtl
dl: sadece birbiri erinden ayn ayrı 
mesafelerde oturmalarına rağmen 
çepçene birbirlerine bıığlandıkları
nı htssedlyorlardr. Eğer lçcrlerlnden 
va.o ağzı kadar korkunçtu. Hemen 
birisi hu gece Osmanofları terket
mek Uzere kalkacak olsa, hemen 
hepsi de ayni dakikada kalkı'"ero
cekler, ve belki bu ani kalkış arat~ 
nndakl baf;t birdenbire kopnnvere
rek onları serbest bırakacaktı?. O 
zaman Oamanoflnrdan berblrl ne
reye isterlerse gldeblllrler.. Fakat 
fçerlerinde hiçbiri bunu istemiyor; 
hatta Yusuf bile istemiyor; ve dahn 
yarım saat evvel odanın içerisinde 

aşağı yukarı gezinerek acalp şeyler 
dUşUnon Yusuf. Halllln bitkin gell
elle blltUn bunlardan tekrar ,·azge-
çlyor .. Daha doğrusu, kllç!lk karde
şinin hiçbir meseleyi mUnaknşa.ya 

yanaşma.yan değişmiş karakteri Us-

tUnde durmak Idzımt. Yusuf bunu 
yap1yor mu! Delki de lçorlerlnde ve 
en fazla Yusuf bunu yapıyor; ve 

kardeşinin hiçbir vakit görmedlğl 
bu vaziyeti en çok ona dokunuyor. 
Ne istiyor Yusuf OsmnnoC?. 

Mesel~ Hamın bir put kadar ses 
siz de~ıı. bir slldh kadar mıt olarak 
içeri girmesini istiyordu. SllAhını 

birdenbire Osmanonnrın yUzUne, ha
yır. kapıdan adımını bite atmamış 

olan kendisinin yUzUne fırlatması 

llı.zım .. linltl Osmanofun dalma ol
duğu gibi bunu cesaretle yapması, 
ve Yueuufun ayni şekllde ayağa kal 
ka.rak neticesiz bir milnaka.tıaya. baş 
laması da lAzım .• Ve daha sonra sl
IAh mı kendi yUzllne fırlatan Halil 
Osmanof, kurşunla.rilo birisini 6ldUr 
dUğUnU söylemese bile hiç değllse 

yaraladığını niçin söylemiyor? Ha-
m slldhını çeksin de vurmasın 7 Yu
suf Osmanof böyle btr barckotl ka.
tlyen tasavvur edemiyor, ve karde
şinin yorulmuş vaziyetinde ilk defa 
durgun bir hareketsizlik görerek 
tmltl'ını yok bunu kendine yediremi
yordu. 

Du sebepten olacak ki, Yusuf Os
manofun dUşUncelerlnln ynnı başın
da, hemen hepsi nyni şeyi dUşUnQyor 
lardı; birdenbire kalkmak vo arala 
rındakl bağı koparmaksızın bura
dan uzaklaşmak .. Sadece, bunu yap 
tıkları takdirde, ya bir kere daha 
birbirlerini bulamayacak kadar u
zaklaşırlarsa?. 

Zehra Osmanofun hu daklkalnrda 
n.yalta kalktığını görUyorum. J{apı

yn doğru yavaş yavaş l11Mlyor. Bu 
knrnnlık kuyunun nğzrna dor;ru git 
mck cesaretini nasıl buluyor Zehra 
Osmanof?. 

(Devamı var) 

l<ll Rl Na ahfJnl' tJ /u 
nuz 011 ealniniz 
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Cenub kutbu seyahları: 6 
............................ n ................................. ,._.""'',...,... .. ___ "os_wo_o _____ ..,. __ 

Penguenlerin işanlanma 
ve evlenmeleri 

K a ptan Şarko bu balık kuşların 
aile hayatlarını anlatıyor 

Kaptan Şa.rkot gemisini bu tehlike. 
li vaziyetten büyük bir maharetle kur· 
tarıyor ve yüzde yüz bir ölU.mden tek
rar hayata. kavuşuyorlar. 

Bfiyük buz dağlan (aysbergler). 
tehlikeli kayalıklar anısından geçerek 
1 inci Aleksandr toprağı boyunca iler· 
Uyorlar. Buraya bilyük bir bankiz bir 
kale gibi duvar çekmektedir; 1821 
denberi kimse yaklaşaınamı§tır. 

Şarko burada M.arerit kuyu ismini 
\'erdiği körfezi keşfediyor ve kışı ora· 
da geçirmek istiyor. Burası, nisbeten 
sakin bir yer olmakla berabe~, lehli • 
kcsfz değildir: Etraf korkunç bU% dağ
lan ile kaplıdır ve hepsi her nn lnsa -
nm üzerine kapanacak birer dev gibi 
dunıyor. 

Bunların tehlikesi ya1ruz korkun~ 
olmala.rmdan ibaret değildir; bu dev
ler, hakikaten, harekete geliyorlar ve 
blrir birer devriliyt>rlar. Şarko ve ar
kadaıtnn bir çok defa, bu buz dağla
rmm altında kalmak tehUkesini atlat. 
MJ§lardır. 

Tehlike karşısında, Şa.rko oradan 
uzaklaşmayı muvafık buluyor ve nfha· 
yet Peterman adasında, Geri&.§ boğazı 
civarında daha emniyeW bir koyda kı· 
şı geçiriyor. Kı§ da, cenup kutpu kışı: 
Tam dokuz ay devam ediyor: 1909 
Martından Te§linlsanlye kadar. 

Fakat Şarko \"e arkadaşlan bu do. 
kuz &ylık kı~ pek sakin geçiremiyor -
lar. Cenup kutpunda. bu kı§ aylan ek
seriya nfsbetcn sakin geçerken. o sene· 
mütemadiyen fırtına oluyor, buz kUt
leleri parçalanarak her an onlan teh
dit ediyor. Sisler, kar frrtmalan onla. 
nn ilmi tetkiklerde bulunmalarına da 
mani oluyor. Yalnız, bir mUddet Gra-ı 
han arazi.si Uzerindc b:ızı tetk.fka.tta 
bulunabiliyorlar. 

'. ' h. .• • .• ,,ı. 1 • • ' 1. 

Cenup kutbunda Amun
dsen ve diğer me§hUT sey
yahların yapml§ olduklaTı 
heyecanlı ve meraklı tet
kikleri anlatan ve Fransız 
muharriri Pol Şak tarafın· 
dan verilmiş biT konferans 
tan nakledilen bu yazı Be· 
rimiz bagün bitiyor. 

Dünye deniz &eyahatle
rinin, yapdması en mÜ§kül 
lerinden biri olan cenup 
kutbu seyahatine mukabil, 
şimal taralındaki seyahat
leri anlatan diğer meraklı 
ve bQ§ka bir seriye de çok 
yakında başlayacağız. 

llftııuuııılUIB ,' · ·:r· · 1
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gayet mütevazi, fakat bütün tafsilat!. 
le anlatml§tır. Skot gibi. Şarka da 
hayvanlara karşı bUylik bir sevgi bes
liyordu. Şu satırlar bunu pek gU7.el 
göstermektedir: 

"Pingoenlerle tekrar ilkbaharda kar-
511aştık. Bazan birisine "Pis Pingoen ! ,, 
derler. Bu o adamı değil, Pengoeni 
tahkirdir •.. Bu hayvanlardan ve ha. -
yatlarından saygılarla bahsedebilirim. 
Bizim kabataslak bile ortaya çıkara -
madığımız birçok cemiyet meselelerini 
bu hayvanlar gayet güzel halletmiş • 
terdir. Size yalnız Pingoenlerin haya
tındaki son derece mfihim bir kısım -
dan bahsedeceğim: 

işaretler: 

'Nişanlanmaları ve evlenmeleri. 
"Pingoenler tek izdivaçlı yaşarlar. 

Evlenmeden evvel erkek çapkınlık, di
şi de aşiftelik eder . Fakat, birbirlerile 
mesut yaşıyabileceklerini anladılar 

mı, derhal mutabık kalırlar. Nişanlan

mışlardır. 

"İki ni§llnlı klll'§ı kar§ıya dururlar 
ve yarım saat, hatt:A üç çeyrek saat, 
mUtemadiyen birbirlerini sclllınlarla.r. 
Şnka söylemJyorum, bunu ilmen tcs. 
bit ettik. 

'Nihayet iki ni§anlının arasına bir 
üçilncUniln girdiği görillfir. Bu, onla.
rm nikfthlannı kıyacak olan belediye 
reisi veya rahiptir. 

"Bundan sonra bayan ve bay Pin
gocn, temin ederim ki, bir çok insan
lara nU.mune olacak kadnr birbirlerine 
sadık kalirlar, Şimdi yavrularını bek
lemek Birası gelmiştir. Doğacak yav. 
ruya. her ikisi de büyilk bir f edak~
lıltla bakarlar. 

"Mi~le'nin dediği gibi bu ''Balık 
:ku§lar,, ne§elerinl kaybettikleri vakit, 
onlara gramafon çnlardık. O zaman, 
dişi erkek bütün Pingoenler gelir, gra... 
mof ondan çıkan sesleri dikkatle din -
lerler bu güzel sesler nereden geliyor 
diye bakmirlarclı.,, 

Cenup Jrutpundaki muvaffakiyetll 
ikl seferinden sonra, Kçtan Şarko 
şimal denizlerinde de bir çok tetkikat 
yapmıştır. Denizaltı arziyat bilgisini 
onun kurduğunu unutmamak latmı -
dır. 

Kaptan Şarko son defa FransaCla:iı 
(Sona: 10 uncu sayıta.da) 

Nihayet ikinci yaz geliyor. "Niçin 
olmum ?., cıenuoo doğru yola koyulu· 
yor ve buz dağla.nnm do1&5bğı en teh
likeli mmtakalan geçerek ilerliyor. 
Sarim, kendi nöbet sn.atinde sa.de, bhı 
aysberg saymıetır-

Kaybolan Avrupa 

Fakat, daha f a.zla ilerlemya tmkA.n 
kalmıyor: Gemi su almağa başlamış
tır. Çaresiz, geri dönmeye mecburlar". 
Şarko ve arkada§lan bu ııef erden, 

n~ bin altı yUz kilometrelik yeni arazi 
ke§f cderek, altı deniz haritası, beş a • 
razı plAm çizmiş olarak dönüyorlar. 
ltmt tetklklerile de Okyanus bilgisine 
mUhlm mal<unat ilAve ediyorlar. Tabi
at bilgisine ve fiziğe kazandırdık.lan 
yeni keşifler de çoktur. Cenup kutpu 
müzesi onlarm getirdikleri bir çok fieY· · 
lerle r.enginleşmigtir. 

Skot Kaptan Şa.rkoya ''Kutup ccn -
tilmenl,, ismini vermleti. tum arka -
da.şları da onun admı daima hUrmetle 
anmı§lardır. 

Kristof Kolombt Kral Ferdinandla 
Kraliçe İzabellaya yazdığı mektupta 
şöyle deml§ti: 

'Bu mesleğe girenin yer yüzünde
ld tabiat ilmlnl bilmesi llznnclır ... 

f§tc Şarko bütün hayat.mı ve etııeri
nl buna huretmf§tl. BUyUk tıp illmi 
olan babasmm mm metodlarmı kulla
narak ve Mesnf kof gibi mualllmlerin
d~n ders görerek, kuvvetli bir Jlmo sa
hipti. 

Şarko, seyahatlerini kitaplannda. 

A\TUI>!' bir tclıllko gec.trlyor. Km.ca: 
Kayboluyor. Bu tchllko polltik dcğlldlr. 
Fakat kökleri dorlndcdll'. Bir ı;Un ~kil· 
vcroock ckonomlk temel Anupayı u• 
malmıyan 68J1.Jarla kareılaştuablllr. Or· 
t.a zamnnlarmm k.Muiuno yenik~ 
\Cfa kırmak Uzcrc olanlar I~ Avrupa 

henüz "~en, cbedit• bir mefhumdur. 
Onun ne başı, no do nihayeti tasaITUr 
edllcblUr. Din doğmalan ycrtno "medc• 

niyet, ATIUpa,, dUstumnu koyanlar lrfn 
A\TUpa ı;;ertcldcn bir metafülktlr. İtiraf 
etmesnter, bonu söylemekten ho§lanma• 
Mlnr hlle A''nJPB ontnr için bir oot'T1lfy& 
doğlldlr. Bu topraklarda osen rtızı:;tırlar, 
hasılım kitaplar, konnştılAn flklrler in· 

r-ıuı ma.nhğmm, insan flkrlnln ~crçh·csl 
trlno giremez. O blr nlıty behlcslc1lr. 
Kanun '"c tarih art1an sanld bu ttlke 
l~n meıc;htıldllr. A\TDp:ınm bu görilnllcıU 

. anr.ak bizim kafalanmrz:m Avrupa de· 
nruı ayna U:ıcrtndokl akh1crldlr. 

Aı-:rupa 16 llcı asm'lanbcri bir flkfr \'e 
em.iye tist.Unlllitl ne dllrıya:ra hllkmot• 
mefc başlamıştır. 

On altmm Hra gcllnclye kaaar As
yruıın ~rla, ecnuba, garbi "c A \'TUptl 

a,ağt yukarı ayni tekniğe sahlpttr. 
Ftldr nlcmlerl ister Jsliim, ister Rr-

ffhi#i Aiii!iüi 5 ::==========nn #i XK:t1::.....::::::a 

li Her gün bir fıkra : tt 

il Bir h ikm etin cevabı ~ı·i 
~i Zengin biri, Yunan Feylesoflanndan Aristide sormuş: İ 
lı - Feyl~flar dalma bUyUk ve .zengin adamların meclislerine devam ff 

ediyorlar. Halbuki bllyUkler feylesofların meclislerine hiç tenez...-Ul etmez..b 
ler. Bunun hikmeti nedir?" 1 

Aristid derhal vu ce\'°abı ver~: 
- Feylesoflar kendilerinin neye muhtaç olduklannı bildikleri için 

bUyilk ve zengin adamlara yaklaşırlar. BUyUkler ise neye muhtaç olduk. 
larmı bilmedikleri fçf n f eylesoflarm meclislcrlne ehemmiyet vermezler. 

YAZAN: Sadri Ertem 
rlsttyıin olsan iki bUyUk adn.mm koman· 
dasında ~ı karargiilılarmı kur
ma, glbldlrlcr. 

Bu Dd fikl.r crdan: PIA.tan ve Am· 
todur. lskoll\ti"Uk do bol, bol Arlstonun 

nıhu, psndcfmı do geni~ m.Ikya!ta Pll
ton hAklmdlr. 

Oaml, idil e, ~ya tekke \"O buna mü
tenazır olarak teknik VMrtalar blrfbl· 
rlnden hiç de farklı dcğflıllr. 16 ncı a
emla \'C Efl&tundan ~ iman kendini 
,.c ta.blah kavradı. tasan ve tabiat yeni 
devrin yeni modcnlyettn §landır. 

insan h1r küçük dünyadır. Akıl lllhl 
bir rşk hıı.llndo ruhunda ~ır. 
Bu lôlçllk dllnya ve IWıJ ~ığı ta.,I)'lUI 

insan oğlu rcflldlr TO hllrmct gör
mcğe 13yıldır. Çünl."ii 16 ncı asırdan-

bcrl tnkl!lllfmı yapan bu yeni dünya in· 

63.Jlm UstUnlUğüno lnaıun13tır. An. ba 
Ustun mı\hlüknn emrine \'CrUmliilr. İn• 
san tabiatı ancak mUsbct bir zihni> et.
le, ilme ' 'c lıııldknte inanarak k~rc
dcblllr. İnsan r1ahslyotinln Jnkl~ııfr, tabJ
atm lnsıuım emrine ram olması halclkat
Jcrl JG ncı o.sırdan sonra kl h3yatm ka-

raı.-tcrlcrldlr. 16 ncı asırd:uıbcrl ileri bir 
tcknlğo vo ln..."311 Jaymctlne sablp olan 
insanlık bu hizmeti A \TUpa haritası Us· 

tUndo gömıU5tUr. Uu sebepten A\TUpa 
ycnl blr de\TcmJn, bir tarih mcrhnlcsl· 
nln cfiltctl olmuştur. 

BugUnldl A\'rtıpa bc§cri kaynaklua 
dönen, lns::.m vo fobintı l<C§fcdcn lnsan
lann m~mlekcU olmaktan "1kıw6tır. 

ÇUnkU tolcmns, lnslltla hürmet:, be&&
ri zcldiyıı hlunct artık bir küfür sn.yıl• 

mnltfadır. Mil bet tefekkür ye.rinl mı.. 
tlkllğc, insan hll.rrlycU yerlnl istibdada 
tcrketmektcdlr. 

Hlil' olmıyan, yani p.hslyethıl kayb& 
den, mUsbcte ve llmo lnanmıyan bir Av• 
nıpa, Avrupa harltası tlsti!Udc kaybol· 
mu demekth'. 

L 

' 
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Haydut Alkaponun çıldır
dığı doğru değil ... 

Karısı, bir gazeteciye verdiği brr mülakatta 

Taza llüm ediyor 

Bayan Alkapon da göz altında ... 
Avrupalı bir gazeteci cıimdi mahpus 

olan Amerikalı me:ıhur gangster Alka
ponun kansiyle görilşmU§tilr. Gazeteci 
~unları anlatıyor: 

Beş sene oluyor ki birlblrimtzin parmak
larını bile göremedik. Bu kal'§ılaşma -
tar benim içın çok azap verici oluyor: 
Mvdiğin bir adamın sesini İfitip: yUzUnü 
görme, elini tutma, bu ne kadar bilyük 
bir l§kencodir? Kocamın delirdiğine dair 
çıkarılan §ayiaların aslı yoktur. Beş ım
denberl mevkuf olan kocam, daha 
bP.§ Mno bizi görmiyecek; ondan 
sonra çocuğumuzla birlikte yeni bir dün
yaya ula§.'\cağız . ., Yeni bir zeplin 

"Bayan Alkapon San Franslskoyn. ne
zareti olan gayet zarif bir evde yaşıyor. 
Dalgalan altın renginde olan San Fran
slsko körfezinin ort.Mında Alkatras ada
sını, Alkaponun ev:inden görmek müm
kündllr. Pencereleri tamamile açık ve 
bol havalı odalan gUneşle dolu olan bu 

('vden Alkaponun içinde on yıl yataca
ğı hapishaneyi de görmek mUmkUndUr. 
Hapishane binası Alkatras adasmrn için
dC'dır. 

Son hafta içinde Geç en seneki felaket üzerine 
. pıan de~iştiril?i • ''pi DUnyada burası kadar mazbut ve ya

nma gidilmesi kadar zor daha bSl'ka. bir 
hapishane yoktur. Amerika gangster -
lcrinin imparatoru Alkapon beg yıldan -
beri lııte bu cehennemin içinde yaşı -
yor. Onun haplshaneye girişi lıılediği ci
n!lyetlerden dolayı değildir. Mahkeme 
oııu vergi kaçakçılığından dolayı mahkum 
etmiştir. Başka kabahatlerini şahitlçr -
le tosbite muvaffak olamamıcıtır. 

Koca8lllın yanma gidilmesi ne kadar 
zorsa, bayan Alkaponun e\ine gidebil -
mek te o derece imk.Ansızdır. San Fran

siııkolu Amerikan gazetecileri bile m~
hur Bayan hakkında tam bir malfunata 
sıthip değildirler. Birçok yerlere bq -

"!lrarak bu kadınla görilşebilmek çare
lerini aradığım hnlde hiç bir yerden 
sadra §ifa verecek cevap alamayınca, 

polise müracaat ettim. Amerikan polisi, 

Bayan Alkaponun kansmın hiç bir ee,Yle 
itham cdllmedif,i, kocasmm yapbk.ların-

.,_,,....,.._k~ mes'ul tutulamıyacağI i-
. &•wr. ~llmeııi muvafık olmadığı 

,.a bunun içindir, ki kendisini polisin 
muhafaza ettiğini rKSyledf; fakat, benim 
müracaatımı polis Alkaponun karmma 
bildirmişti, her nasılsa kadın muvafa
kat ctmlş, ben de bir gl1n otelimde otu
rurken elime bir pusula getirip verdi
ler, puıılada eöyle yazılı idi: 

"Onuncu Bulevard'da pembe eve, ya
rın öğle üzeri geliniz, bu pusla}'l yırtı-

nn.,. 
Pembo E\in içinde 

Pm1anm kimin tarafından gönderildi
ğini bugilne kadar h!lA bilmiyorum, er
tesi gün pembe evin kapısmdakl zili 

çaldığım zaman kapı derhal açıldı; hiz
metçi içeri girmekliğimf ve Bayan Mey 

Alkıı.~nun beni beklediğini söyledi. 
Bayan Mey kırk yaşlarmda, ııaçlan 

beyaılanmağa baglıyan orta boylu, tık
naz bir kadındı, sade fakat zarif giyin -

miştl. Onun sfikünet içinde yaşamasına 

karşı duyduğum hayreti anlamış olacak, 
ki söze §Öyle başladı. 

Pek Sade Bir Hayat Değil 
- Ben ömrUmU hep böyle sUkfınet 

içinde geçirmedim. Vaktiyle, bir eapka 
almak icap ettiği zaman, mağazalara 

zrrhlr otomoblllerle gidip geliyordum. 
Beni muhafaza edenlere ait zırhlı oto
mobiller de yan taraflarda arkada, ön
da gidiyordu. Bir gün, yine böyle bir 
mağazaya giderken oğlumla benim bu -
lunduğum otomobilln ilzcrlne mitralyöz
lerle ateş etmeğe başladılar, kurşun -
!ardan korunmak için ikimiz de cadde ü

zerine yüzükoyun yal~tık. Kocam, ktı 
knrclcşinin dUğünUncle bile hazır buluna
mamıştı: çUnkU, polis kendisini her ta
ı;m altında arıyordu, düğUn mllnasebeti
)A seyahat ederken bizi, hiç bir otele 
kabul etmiyorlardı çUnkU, bizi misa
firliğe kabul etmekten korkuyorlardı, 

l:ıiltün bu :ı:illetlere tahammUI ettim. Oğ
hımu Ç;ok seviyordum. Kocamda oğlu için 
e'Ulınr verecek derecede fedakarlığa 

hazırdı .. Dnha rahot, daha sakin yaşıya
bllmemiz için Alkapon bize Filoridada 
bir ev sntm al11uştı. Fakat, burada da 
rahat yüzü görmek mümkiln olmadı, 
lıcrkes şUpholi na.zarlarla bakıyordu, 

on yaşındaki oğlum bir yortu arefesin
de arkadaşlarmı evimize davet etmek 
ioıtedi: polis buna mUdahale ederek, yal
nı.l ebeveyninden tahrlrl müsaadesi olan 
r ıcuklann bu da\•ete icnbct ('debilcce-

ALKAPON 

ğinl emretti. Polis, bütün giln evi mu
hnfıııa. altına aldı; ancak bu suretledir, 
.ki, oğlumuzun arzusu yerine getirildi. 
Bugün hali kocamın dilşmanlarmdan 

sık, sık tehdit mektuplan alıyorum. Po
lis bizi muhafaza ediyor ama, her ne 
olsa, her saniye gôzU evimizin Uzerlnde 
olamıyacağı lçin, tehlike içinde bulunu
yoruz demektir. Bir giln, benim ortadan 
kaldırtldrğnn duyulursa buna hiç oaıırl -
maıım. 

- Nasıl, sizi ortadan kaldıracaklar 

mı!. 

Evet beni, çlll'ikU biz zenginler, yahut 
öyle zannediyorlar. Fidyel necat için 
bayle bir te3ebbilse girf§eceklerinc, hiç 
şüphem yoktur. · Bizim ailemizde fazla 

ze•WJ-f't.e~ .uy,.~, Sonra, 
Mlyaml clvarmda bir adada Jiı~ serve
timiz olduğunu da iddia ediyorlar. Bun· 
lar doğru değildir. Bütün servetimiz i
şe yatmlmıştır. Muhtelif eehirlerde o
lan mllesseselerdcki sermayeyi tefti§ 
etmek Uzere ben, seynhata çıkmak mec
buriyetindeyim. Sizi temin ederim, ki, 
bu derece çok lı;i idare edebilmek bir 
kadın için ç.~k mli!lküldiir. Bereket ver -
sin, ki Alkapon hapishaneden yazdığı 

mektuplarla bu mUcsseseleri idare et -
mck Uzore direktifler veriyor; ben yal
nız bu direktifleri yerine geilriyorum. 
Mahkemenin milsaad€'siyle kocam her 
ay mektup yazabilir. Her ay başnı

da bu mektuplar da en kUçUk teferru
atına k&dar i~ler hakkında bana talimat 
veriyor, bur.dan başka. ayda bir kere, 
ben, hapishaneye gidiyorum. Hapishane
nin civan beş metre yUkseklikte duvar

larla çevriliyor. Hapishanenin içine gi
rilmeıden önce, ziyaretçiler hususi bir 
makinenin Uzerlnden atlayıp gnçmek 
mecburiyetindedir. Bu makine insanm 
Uzerlnde gizli olarak taşıdığı gayet kU

çUk madeni eşyaları bile meydana çı
karnblllr. Bunun için kapıcılar içeri gi
rerken, Uzerinfzdc olan ır.adenl eşyala -
rm bırakılmasını tenbih ederler. Bu ma
.klne, bir nevi elektrikli gözdür. Bu elc>k· 

trlkli g6ıden kurtulııp gectikten sonra 
ikinci bir kapıya gelirsiniz, bu kapı, e -
Jcktrllkle işler, ('Oreyanla açılıp kapanır. 
Cereyanı idare edenler, hapishanenin 
dört kö,esinde dört kule üzerinde göz
rUlilk eden bekçllerdir. 

Bu kaptdan sor.ra memurların daire -
sine giriliyor: mevkufların bulunduğu 

yer ayrı bir dairedir. Birinci daireden 
ikinci daireye, madeni dar bir köprüden 
geçiliyor, ki bu köptilnUn Uzorlnde do 
demirden üç .kapı vardır. Kaptları açıp 
kapayan adam, kalın camların arka.'illl
da gizli bir ) erden anahtarları idare e
der. Hapıshanede bf'kçillk edenler. A· 
merikanm muhtelif 5ehirlerlnden top -
lanmı~ en tocrUbeli memurlardır. Bun
ler hususi kurslarda boks djiu jitsu ve 
diğer bUtiln sporlara alıştırılmıştır. Ka
çan bir mevkufun ynkalanmas1 lc;in hü -
tlin tehlikeli oyunlan bilirler. Haplı- -
hanenin içinde geceleri, terbiye edilmiş 
polis köpekleri dolaşır. 

öpüşenler 

Fmnsarla7d "Altı gflnlilk ko~c,, dan 
soııra, galtp cli[icr sı>"rctılann kolları 

aı·asındct 

Koşwum galibi 8por "Altı 9ilnil,, nün 
gi<zc?lil: 1:ı ·cdiçcsi i?aıı cdiıen genç 1.-:-ı::: 

tarafııuia1ı öpüztıyor 

Kocnrru ziya.ret ettiğim zamnn. kalın 

1 

ı.on1radl1, 7ıa1;naj ~amp!yonluyuııu 

camlnr arkasından mikrofonla kanuı:;u - ha::aııaıı [}"·'~ 1'1:: tal.dirl.-arlmınııı bıı-
ruz; bekçiler konu~tuğumuzu dinlerler. sel.eri ara.ınnda 

Amerikalılar yem zeplının hebJtltli 
gazile kullanılmasına müsaade .~ ... 

Almanlnr kabili sevk balonlar inşa ot
mf'lkten vazgeçmiyen ycglne millettir • 
Amerika ile Ingiltere ~·aptıkları balon· 
ların birer birer ka&nya kurban gittikle
rini gördükten sonra yenilerini yap -
maktan vazgeçmişlerdir. Gerçi bu nevi 
felaketler Almanların dn başına gelmiş-
tir: Geçen ııene mayısta modern havn. 
tekniğinin blr harikası olan Lz 129 hava 
sefinesi Neyyork yakınında feci bir şe
kilde mahvoldu. Fakat öyle anlaşılıyor 

ki, Almanlar Graf zeplinle başlıyan 
davalarını sonuna kadar devam ettir -

mek azmindedirler. 
Askeri bakandan bugün zeplinlerin 

hiç bir kıymeti yoktur. Umumi harp es
µıısmda .hava hücumlarına kal'§ı milda
fa:<ı tedbtı'lerl benUz pek iptidai bir şe
ti'.ildc o1duğu' için, Alman zeplinlerinin 
Lcndra ile birkaç lngiliz sahil müdafaa 
noktaları Üzerlerine yaptıkları hilcum -

\ar az çok tesirli olmuştu. 
Fakat bugün hava sllB.blanna karşı a

lınan tedbirler bil~iilt bir katiyet ve mu
vaffnkiyetle tatbik ~dildiği için yapa -
caklıırı herhangi bir hücumda derhal 
mahvolacaklan muhakkaktır. Bugün Al-
mantar yalnız büyük miktarda yolcu ve 
mal nakletmek için zeplin inşa ediyor
lar, ki bu da, hiç olmazsa şimdilik tay

yareler için imkansız bir şeydir. 
A!manlar senelordenberi şimali Ame-

rika ile Avrupa arasmda zeplinle mun - ' 
tazam hava nakliyatı yapmak için çalışı
yorlar. Bu maksatla geçen sene LZ 129 
yola çıkarnuşlardır. Bu zeplin muvaffa
kiyetli birkaç seferden sonra nihayet 
mahvoldu. Fridrlhshafen'den bildirildi • 
ğine göre yeni LZ 130 hemen hemen ta
mamlanmak Uzercdir. Bu zeplinin içi 
heliyum gaziyle doldurulacak ve ilk tec
rübeler nisanda batlıyacaktır. Fakat Al
manların yalnız bir zeplinle iktifa ctml
yeceklerl anlaşılıyor. ÇUnkll birkaç haf
ta evvel önümilzdeki sene içinde çalış • 
mağa b:ı!jlıyacak olan yeni bir LZ 131 in 
de lnı;asma başlanmıştır. Böylece 1939 
senesinin yazında Okyanus Uzerinde ild 
ha va gemisi seferlerine başlamış olacak, 
LZ 130, 40 yolcu, LZ 131 do 100 yolcu 
taşıyabilecektir. 

LZ 130 u iptida idrojenle doldurma
ğa karar vermişlerdi. Fakat selefinin 
uğradığı feci akihet Uzcrine doğrudan 

doğru~'a Alınan hUkümeli yapılacak bü
tün zepllnleıin ldrojenle doldurulmalan
nı yasak etti. Bunun için zepllnln plln
larmda bazı değişiklikler yapmak zaru
reU h~unl oldu: ve helyumun idrojene 
nıııbetle daha az kaldırma kuvveti oldu
ğu için yolcuların adedi 72 den 40 a indi
rildi. 
Şimdiye kadar helyum yalnız Birleşik 

Amerikada kifı miktarda çıkıyordu. Fa
kat uzun müddet Amerikalılar, bu gazm 
en az miktarda bile ihracını yasak et -
mişlcrdi. LZ 129 mahvolduktan ııonra bu 
vasak kaldırıldı; çUnkU Okyanus Uze -
rindeki hava nakliyatı doğrudan doğru
ya Amerikayı da allkadar ediyordu. Fa
kat helyum gazmm ihracına yalnız ŞI -
ınali Amerika ile Avrupa arasında işli -
yrcek znp!inleıin doldurulmalannda 
kullanmak şartiylc müsaade verildi. Bu-

güne kadnr Almanyaya naklO~ıııJ ıı 
zın miktarr 500,000 metre ıniltlı 

1 
.. o .

. ı..Z " muştur. Bu miktarın :.mo.ooo ı ıı~ 
doldurulmadı için kullanıl:ıcak. tJluJı' 
da ihtiyat olarak FridriehafcndC 
fay.a olunacaktır. ı:J, 1fı 

Bu giln Almanların elinde f•· 
tadlf• 

lGrnf zeplin) i de bulunmak uŞ o" 
kat bu zepUn idrojenlc doJdurulnt .,t • 

ıcU> duğu için nrtık yolcu ve mal na tar'• 
da ku:l:ındmıyacnktır. De,·nın11 0 

bl ııl! 
bin!Prc'1 kilometro yol aımnk .gı (!ldeıı 
m<·ziyete malık olan bu zeplin şifll ~t· 
sonra yalnız arazi üzerinde nrni nı ı:ıct•· 
larla yapılacak uçu~Jardn kuıııuıı 
b~ n' 

Okyanus ilzerindc yapacakl::ırı h~ıt-'"' 
ferle tinde A 1manlar uirtı.z sıkışık dlleı'~ıı 
ziyettc bulunuyorlar. Çilnkl1.kC~ııdt'l ~e· 
yalnu. ŞimalJ Amerika yolu uze~ 
fer yapmak scrbestisi verilıniş~r~kP' 

Evvelce yapılan zeplinlcrdokı r11! edJ' 
Ukler, yenilerde tamamen berta ~D 
miştir. Bu itibarin Okyanusun U~rfillııı 
yeniden mıınta.uım havn sefer ıı•tJı'' 
başlaması. insan zihninin tabiat t<'~ 0ııı.· 
lerinı> kanır yeni bir znferi deme 
cnkttr. 

bıifi"de·· / Zcp1in seyahatlerinin _:_:,_.....-

~----------~----~ e' 
Geçinemlye o geı 

leler blrleş1Y0~~ 
Fransada.ki en eski ınubS: ff11•' 

garetelerden biri olan "EkO d: ~ 
gazetesi, tasfiye edilmİfih ~e. ~P.' 
teyi "Jur,, gazetesinin sahıbı .. ptt'rf 
Dilndan itibaren ''Jur, EkO d~ıt· 
ismile bir tek garete çıkJll:eı~ 
"Jur,,FTanSadaki "Sağcı,, gs.ı.e ~ 
biri olduğuna göre, bir nıubafl<ll~· 
gazete kapanmış, sağcı gazete 
lenmiştir. ~-

Eko dö Pari gazetesi son sa.ile tel' 
memleketteki buhran dolayı~~ 
bqına. çıkmakta devam cdeJJll 
bildirmiştir. . eııJerOe 

lki gazetenin birlcşmesı ge~g ~ 
Londrada da olmuştu: Morn bit ~ 
ile Deyli Telegraf birleşerek 
gazete teşkil ettiler. ~ 

Mecmualar arasında. da ~piııl 
J.,ü ile Vü, Amerikada Gua ga tit 
ile Nas mecmuaları birle§Ulİf • 



-
eşhur film ylldızları 
ne merakında? •• 

~ aeverlerln 'ÇOfu, film 
~iğini öirenilebilmeğe mil· 
-...ı veya mealek aayvlar; 

11ıı.... hangi bir sanat ve meslek 
~ arıda bazı Jdnuıelerde, aöz 

teknilt, ifade kabiliyeti, mi. 
ve bqkaca esulannm öyle 

gelenin iti olmadığım, fa
de olaa istek edinince, muayyen 

IVtlar mevcut olduğunu tak
~lemez eeylerden de olma
\iıırıer. Fotojenik olmak ve ae

un mileaitliği de, bu bahiste 
l'Ol oynar. Ve J§te btltUn bu bu. 
~iyen bir artist. olgunlq-

'- bıtipt yolunu tamaınlle qnue
"-otunur; hiç değilae sinema zi. 

erinden yU.z binlercesinin fik • 
• :tazi~t, bu merkezdedir. 

t. haddizatlnde, mesele bu ka. 
bttını, değildir. Modem sesli 

lltlstinden çok, sonu gelmez de
f azla., hattA görlllmemif ve tıf· 
. neyler istenilmektedir. Hiç 

timdi film artisti, sessiz film 
,::-.IJillı..tA olduğu gibi bir eimendi!er 

den qağtya, demiryolundan 
"1-atıe giden bir trenin 117.erine at

lçtn zorlanamaz. Makul dUen
~ bir rejisör, meseli bir isim 

it olmak için Hofrat Tresler 
te.ııiam, .. evet makul rejisör, ar • 

t.eI lpe tutun&rak bir evin da.mm. 
lt.tktntn çatımıa atlamamıı p.rt 

Gerçi filmlerde böyle bul 
lat- de ortaya konulur, fakat böy

lahne çevrilmesi icap edince, bu 
filmdeki ali.kadar artistin maki· 
'- liyiııiei ile uzaktan ona benze
'blr bqkasma gördUrülilr. O baş. 
da bir canbaz. bir akrobattır: bu 
folen başarmakta fazlaca gU~.lUk 

Film tabirince 'Dtible,. ola -
"11 artist için muhataralı aahne
C>lıun yerini tutar. 

1'Loız NELmR Btl..KJ!XJE 
MECBURDUR? 

~a beraber, spor devri denilen 
~-amanda eeali film yıldızlan· 

....,... bqlı bazı spor nevilerini bil· 
rt imkAnaızdır; zaten kendilik. 

""r .. ......._ bazı sporlar yapar ve bedeni 
tlerini arttırırlar. Sonra bir "'·----ı..ı.-:- hiç değilse bir musiki ~leti-
~ olmaaı da beklenebilir. Bun
hnı sıra da, sesli film ıirketleri 

bir artistin en az iki dünya 
ı temiz aksan.la konuemuım 

ktadır. Her tanmmlf yılaıı 
rı haiz midir? 100 de 99!. 
lf yıldızlardan . bazılarmın 
eeyleri sıralamak merakı 

ed1t ve bir fikir veri' bakımın-
)da}ıdJr. Meseli. meehur rejiıör 
la:yniıard tarafından ketfedilen 

ın ıibl gibel,, diye vasıflandı
lfoUvud yıldızı Ollviya de Ha • 

tni!yonluk en yeni iki filmde, 
)o Adveno,. ve .. Balaklava,. 

de bqrolleri oyruyan bu genç 
de •Ynl zamanda bir heykeltrqtır; 

10kaek derecede haşan göste
heykeltrq .. Kendisi. Sen Lulde 
bir sanat sergisinde bir eeri 

pl!stikden dolayı birinci mil
aL elde etmiıtir. Sonra sesinin ağır 

-.._~b tonu. görilnftşUnUn ihtiras 
~ ile atlka uyandnıın Zara Le-

• ltıUkemmel bir piyanisttir. 

~OSKOPLA UGRAŞAN 
YILDIZ 

~~ &l'tiatlerden Villf Birgel, mik· 
it~ tetkikaUa uğrqır: bunun i. 
~~k lleUerin hiç defilee ktl~k 
~"':l lAzmıdır. Artiat. büyük bir 
~tıpkı tıpkıama örneğini. lrilçtlk 
I:~ olmak U1ere l>Jaat keııdtat. 

bir çalıtma ne kunn113t11r. 
faaıtyet gaatermedlfi aman • 

bu elektrikli mlnyatilr Aletinin 
'1!1'!'11ıaa .. lla.Uerce ayrılmaz. Macaris-

doian. fakat A vusturyada yer· 
~ \'l Hörbiger, Avusturya yıl • 
~dan en mUhlm beyneJmi. 

en biri sayılan Pavl H~r· 
~-ata gayet ustalıklı t)in,.r. E
..qdJsi K. U. K.· zabftTer bhici

nden çıkmış ve Macar cı • 
• 1 lı • 

Fllavta, piyano ve.ski 
merakından başka Her yıldızm bir merakı 

vardır. Resimlerini ıördntU· 
nüz Zara Leandr mükemmel 
bir piyanlat olduğu gibi Olivi
ya dö Havillanda da milkem. 
mel bir heykeltraştır. 

içlerinde mikroskopla 
uğraşan, heykeltraş 

olanlar da var 
Yıldızlardan Villi Friç de 

ata binmesini aever. Pol Ho
rlnprin armonik merakı ile 
Villi Birgelik mlkroekoplarla 
uğrqmalt merakı mefhurdur. 

mıştır. C'stelik buz Usttlnde sanatki· 
rane patinaj yapar. otomobil kullacır, 
kürek çeker, yiber, yelken açar. Ma
car ve Alman dillerini aksanı gayet te
miz olarak konU§Uf. Piyano virtUozu
dur: trampet, akordeon, sanatk~ane 
talık çalar. Filmde de l1öyle vaziyetler. 

Krlsteı 

de ıftıilı"l\r, dinlenilir. Hele yakın ta • 
nıdıkları arasında keman çalarken .her
keae zevkli saatler geçirttiği de &byle
niHr. Ondan daha az popüler olmıyan 
kardqi Attila Hörbiger, bir mU-Jdet 
e\"vel Pavla Veuell lle evlenen At tila 
Hörbtger de, Macarca, Frananca, Al· 
numcayı su gibi konuttuktan bqka. 
•ki koşulan yapınaktan, ata binmek. 
tP.tl,:~ ..-ktan, ~örlü& et. -
meltten. k11rek ~efcten. yttzmett~. 

(Sona : 10 anca saytfada) 

Otuz yıldızla haşhaşa - --~ --- - - -~ - ~ - - ~ ~ - -
Holivodun istediği şekle giren müthiş ylldızı 

Boris Karlof 
E<:ılenceıerde içki kullanmamasının sebebi varmış, dlyorkl 

"Kadınlar beni kafi derecede sarhoş ediyorlar,, 

mlet 

YAZAN: Turan Aziz Beler 

L ON ŞANEY'ln ani ölllmUnden 
sonra perdenin makyaj usta

lığı uzun zaman atık kaldı .. Sinema 
cılar saçlarını yoldular. BUtUn dün
yayı altllst ettiler. Masraflara girdi 
ler, fakat blr tUrlU bir makyaj usta 
artistini bulamadılar. 

Oyuncular arasında bugün bile 
Şaneyt artistlik veya makyajda ge
cen hiçbir artist yoktur. Naaıl Mı
sır devrinde bir takım kıymetli for
müller mevcut ve o devirden sonra 
o zRmanın adamlarlle 11r olRrak bun 
tar da beraber gitmişlerse .. tşte Şa
ney ölllrken tıpkı öyle yaptı. Makya 
Jının aırrını hiç kimseye öğretmeden 
ölilverdl. 

M. G. M.. stlldyoau blrtok maruf 
yıldız kaybetmiştir ; fakat Şaneye 

acıdılı gibi biç kimseye acımamış.. 

tı r. BagUn Garbo ölse belki Şaneyi 
uaatur: fakat tlmdillk .. Şaneye da
imi bir matem vardır. Rahmetli ar
tlatin brou btr bllatll stüdyo parkın 
da mermer bir tolon llatilnde durur 
ve cansız göslerlle artistlere bakar. 

Holh·nttR iki mak7aJ ınltehasınsı 
tanıdım . Blı-l Borla Karlof. t!llerl de 
sevimli Fredrlk Marş. Faknt bu iki 
yıldızı hlçLir zaman Şaney llo mu
kayese edemem .• Şaney on!arın bll
yllğll ve boealan idi. Şane~n canlan. 
dırdıtı rolleri kendisinden batka hlç 
bir kimse canlandıramamıştır. 

Dortı Karlof ile Fredrik Mart ay. 
ni stüdyoda çalıştıkları halde blrbt-

rfne son derece rakiptlrler. JCsuen 
Hollvutta yaşayan bllttln artlıtler 

son derece kıskançtır. Kabllıe mil
let kıskançlıktan birbirinin g6ıtlntl 
oyacak. Meslek aşkı olanları kıs

kanç yaparmış.. Ve b u kıskançlık 

yüzünden artistler rollerine fevkal& 
de dikkat edip böylece )'tlksellrler. 

'Onh·ersal Clty'de 'Onlver.sal ıttıd.. 
yosunda önce Karlof Ue tanqtım. 

Atelyedekl makineler harıl harıl 
dönüyor ve film çeviriyorlar. Bir 
piramit .. içinde bir tabut.. Tabutun 
kapalı açılıyor .• Bir mumya dlrill-
7or .. Ya,·aşça tabuttan çıkıp llerle
meğe başlıyor .. Esirler dirilen öIU
ytı görünce bafnşarak kaç19mala 
başlıyorlar. 

Bir artist tabuta iriyor 
- "Tekrar!,. ReJlsörtın k1111n ıe. 

si maklnlerel durdurdu. LAmbalar 
ıöndllrtıldll. ReJlllSr izahat vert1or: 

- "Daha canlı olmalı.. Bstrlerhl 
korkunç haykıntlan ve taoıtmalan 
tabii deftldlr .• battan!,, 

Bir artist tabuda strt1or. AmpUJ. 
Jer tekrar parlıyor. lıtaklneler dG
nnyor: ve sabnc 7 inci defa olarak 
tekrar edlllyor. 

Nihayet sahne tamamlandı Ye ta
buttan oıkan öltl pantalOD11D111l ce
binden plpoeunu oıtardı .... J&ktı. 
Yanında bulunan stOdyo matbuat 
mtımenlll • "pUnts llze Karlofu 

( ... : 1t -- .., .... ) 
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COCUKLARI 

Feıeoç Körmendı 

Çe.tren: 

Vahdet GUltek h 

as 

- il -
SAF HAVAT 

Hadiseleri, birbirine benziyen gUn • 
Ieri çerçeveliyen sakin ve basit dış gö
riınşler en iyi bir köprü teşkil ediyor. 
du. Hadiselerden sonra hemen günler 
birbirini takip ediyor, onların arkasın
da o kara gUnün rengi hemen silini· 
yordu. On yaşındaki çocuğun ruhu bu 
köprüden hayabnm başka bir devre
sine geçiyor; oradan, arkada bıraktı. 
ğı ya.kaya bakarak: .. Orası güzeldi 
ama, geçti ; burası daha iyi, daha iyi 
olacak,, diyebiliyordu. 

NikAhın ertesi günll gazetelerde ı. 
JAn çıktı, arkasından da tebrik tel • 
grafları, tebrik mektupları gelmeye 
başladı. Ondan sonraki iki pazar, Uç 
pazar da karı kocayı bizzat tebrike 
u tanıdık gelmedi. Babaıımm banka
dnki arkadaşları ona hediye olarak 
gUzel bir gUmUı yemle sahanı Ue, i
çinde bir demet gUI, kristal vuo ge. 
tirdiler. DUgün hediyesi olarak bun • 
dan başka da ı;elmedt. 

Tebrlke gelenlerin çoğunun yUzUn. 
de de, belli olan bir hayret vardı. 

Gözleri: "Ne çabuk! diyor gibi idi. 
llk kansı öleli daha bir sene oldu ... 
hem de mUrcbbiye ile evlendi!... Gö
rUlmemiı şey doğnı.llu!,, 

Bu gibi sözler, doğrudan doğruya veya 

başkasından yeni kan kocanın da ku· 
lağma kadar gelmi§ti. Klara anne ze. 
ki bir kadındı. Böyle dedikodulara al· 
dmş etmiyor gibi gC>rUnliyordu ama, 
eaatleroe yatak odasına kapanıp ağ -
lıyordu da. Hakkında bazı şUpheler do
J~tığı için değil, daha ziyade kendi· 
sinin ayıplanmasma ağlıyordu. Fakat 
sonra kendi kendine kabul etti ki, 
böyle bir evlenme, tabfl, ahaliye de. 
dikodu mevzuu teşkil eder. 

Birkaç gUn Kle.ra anne çok milte -
cssir oldu; onun yerinde hangi kadın 
olsa müteessir olurdu. Fakat sonra 
yine eski haline döndü, hem de hiç bir 
kadının dönemiyeceği kadar çabuk. 
Eski mUrebbiye Toth Klara'nın aıle -
ye kendisinin de inanamıyacaı;ı ka -
dar ç:ıbuk, onlardanmış gibi dahil ol
ması da bundandı. 

Hcgedüslerin hısım akrabası, dok • 
torun her §eyi gibi evlenmesini de 
haber aldılar ve hepsi tebrike geldi • 
ler. HegcdUs Rudolf blle geldi. Halbu
ki bir senedenberl kendisinden öldü 
mu, kaldı mı bir haber alamamışlardı, 
annclerinlıı ölUmUnden sonra bir sa • 
tır bile yazmamıştı. Geldiğini o fran
ııızca yazılı kartıvizitini göndererek 
ibaber verdirdi ve, yine her zamanki 
nezaketı ile, Klara anneye. yaldızlı 
k•·rdeleyle bağlanmış Uç beyaz karan. 
!. takdim etti. Yine her zamanki gt. 
bi, kapının önilndeki bir sandalyenin 
kenarına ilişti, kucağında da yine 
bastonu ve kurşuni melon şapkası 

Çok p:ırlak ve kibar kelimelerde teb. 
rikte bulundu, bir iki l!\ltırdı etti. 
kalktı gitti. Giderken de Klara anne· 
ye, Po.rise bir daha gidişinde kendisi
ne gUzel bir düğün hediyeslnJ getire. 
c:ejiiıi vaadetti. 

S~!es'teki Czendrik'lerden, tabii, 
hiç ses çıkmıyordu. Ytı.lııız Peştede · 
kiler tcbr.ike geldiler. Her söyledikle
ri liıkırdı zehirli bir oktu. Elmir da • 
ymın planı suya dllştU diye değil .. 
Blr Czcndrik Maria'dan sonra bir 
Toth Clata! hem de tnm ilk karıS1 ö
leli bir sene olduğunun ertesi gUnü ! ... 
Ne!cadar hiddetlcnseler haklan idi. 

Adriana teyzeleri, gelir gelmez, ya. 
tak odasına girdi baktı. Acı bir tarz· 

da: 
- Yeni mobilya mı almışlar? dedi, 

Maria'cığın düğünUnde alınan mobil· 
yeler nerede peki? 

Valcntin enişte de bUyUk Acem ha· 
lısmı göstererek: 

- Zannedersem, diyordu, zavallı 

M:ıria'nın zamanında yoktu bu hah. 
Daha ziyade fakir bir hayat ya~ı . 

yan Olga. teyze de babalarına: 

- Zavallı Marla'nın elbiseleri, c:a . 
mqırlan ne oldu? diye sormuştu. Si-

zin çocuklara mı dllşUyor eimdl on
lar? 

Sonra, bahsi kaybettiğini görerek, 
öfke ile, fakat Aşikar bir alayla; ila
ve etti: 

- Mesela kUrkU? 
Babaları, samfmiğ blr ue]{ilde gU • 

lümsiyerek: 
- Amma yaptın ha! dedJ. Kadm 

ieylcri erkek çocuklara mir~s olur 
mu hiçi ... Onları ben.. verdim, tabii, 
uyanları- hepsini yeni kanma verdim 
ben onların ... 

Olga teyzelerinin kocası, kaşlarmı 
kaldırarak: 

- Kuma mı? diye sordu, sonra, 
sanki hatırlamı& gibi: al affedensin, 
dedi, K 1araya verdin, öyle ya. 
Bunları söylerken Klara kelimesini, 

l17.erine basa basa, Klaaaa raaa clfyc 
tellffuz etmişti. 

Babalan yeni evli mesut bir adam, 
samimlğ bir ev sahibi rotu oynıyordu 
ama, içinden titriyordu ve uada 11 • 

rada, Klaraya bakarak, bUtUn bu a -
'laliyt kapı dışarı etmeği dUşUnUyor
du. Klara anne akin duruyor ve mi
safirlere karşı nazik hareket ediyor • 
du. Czendriklerln acı istihzalarını, 6f • 
kelerini görmemezlikten geliyordu. Ba. 
balarını da aklnleştiren oydu. İkisi 
de anlamışlardı ki ogUn hfsı!lğ bir bağ 
kopuyordu. Czendrlk Maria' b1dftk • 
ten sonra Czendrfk ailesi ile al~kala
n nasıl kesilmişse. o gtln de aradaki 
dostluk nihayet buluyordu. Bu da on. 
lara pek tabfiğ bir eey gibi geliyor
du. 

Hepsi gidince, Klara anne, hafifçe 
gUlerek, babalarına: 

- Arbk alakamız. kalmadı değil 
ml bunlarla? diye sordu. 

Babalan: · 

- Tabii, dedi, sonra ellerini iki ya
nına açarak illi ve etti: 

- Hepsile alakamızı kestik artık! 

BiltUn bunlar ikinci derecede şey -
!erdi. Asıl mUhim olanı şuydu kJ, 
dostlarını yani ailenin cemiyetini teş.. 

kil edenler, önünde sonunda yeni va • 
ziyt..ti kabul etmiglcrdi. nk önceleri 
doktorun yeni kansı Toth Klara'ya 

(Devamı var) 

Hindistamn Patiyala mihra

cesi öldü 

Uzak prkm kend!Btnden en çok bah
sedilen ııirualarmda.ıı blrial olan Patiya· 
la tnlhraces.i l51mUştUr. 

Diğer mihraceler arasmda PaUyaln 
aıihrnceslnin bir mevki aahlbi olmaam
da hayli mUblm aebepler vardı. Mihrace 
bir kere çok zengindi Saraymm yanı -
ba.ımda Myısız davoUilerl için kö§kler, 
daireler yapt.JnnUJ ve burada binbir gc 
ce mnııallarmı a.ndınıc&k r.iyafeUer ver 
mlştlr. 

Mihracenin tebası, Htndlstanm en zen· 

gln hUkCımeUnde yaşadıktan için haklı 

bir gurur hlasederlerdl. Mihrace de, ken-

( )' t>ni IVf'şrigal ) 

ıuık Uın tetKıK 
Kuruoıu neşriyatı 

Türk Dill Tetkik Kurumu HUaeyin 
Kfi.znnm eski harflerle Ud cildi baıulmJt 
olan (Türk lUgatJ)nı tamamlamıya te • 
eebblls etmiştir. Lügatm kalan kısmmda 
kelimeler yeni cildin devamı cıekllnde 

Arap barfiertyle dizilecektlr • ' 
Kurum (Dtvan-l lügatittUrk) 11n tam 

bir tercllmealni de neeret.mek için bat • 
hyan hazırlıklar üzerinde ilerlemekte • 
dlr. Kuıu.m ldarcısinden Bay Besim Ata
lay elmdiye kadar yalnız ild Uç tercü
meyi kellıne kelime aalJ ile tatb\k et
mektedir. Bu tercümelerden biri divan
daki tnrkçe Ukgatlan alfabe üzerine sı
ralamayı eaas almıe. lkiııclsl olduğu gibi 
tUrkçeye çevirmeyi ihtiyar etmişti Dil 

Kurumu. her bir harfinde aalına uygun
luğu katiyen temin olunabllecek bir sıh
hatte olmak Uzere ortaya gelecek te~ 
cnmeye. içindeki tUrkçe kelimelerin 
tam ve alfabA Ozerlne bir cetvelini lll· 
ve etmek suretiyle lkl tarmı, gözettiği 
faydayı bir eserde toplayıp temin ede
cektir. 

Dil kurumunun tlmdlye kadar netret· 
tJği eserlerden buı1art da ounlardır: 

TURKCE MANi EL Y AZII...A.RI -
Kbotço harabelerinde bulunup A. fon 
Leltok t.aratmdan taıut.Ilan bu el yazı • 
Iarma alt eeer, Bay Kllee Raif kalemiy
le tllrkçeye çevrllmJttir. 

ATALAR SOZU - 410 yıl Once ~ 
zıimıt ve ll'atlh KUtllphanestnde Tee
bll) adlı bir tJp kltabınuı sonuna eklen
miş olan bu eaer, Kastamonu saylavı 
Veled .IZbudak (Çelebi) tarafm".fan IAh· 
lJ olarak tekrar yazılnug ve eserin fo • 
toğrafla alınan aalJ da bu kitaba Ulve 
edllmlıtlr. 

TURK 1'"0NET1GI - ProfetMSr Bers
t.rasser'in Tllrk Fonetiği tlzerindekl a
~urmalannı bildiren bu eııerde dok
tor M. ŞOkrU Akkaya tarafından dilimi· 
ze kazandınlmıştır. 

EL - iDRAK HAŞlYESI - Tnrk dl· 
linin değerli vesikalarmdan blrl olan 
(El • ldrlk tlli!ıan - il - et.dk) adlı ese
rin altı yüz yıllık yazma bir nilııhaamm 
kenarlarına. satır aralanna lllve edildi· 
ğl görUlen ı~ TUrk kellınesi bu klta.ır. 
ta toplanmıştır. KJUsU Bay Ri!atm blm· 
metl lle Bay Veled lzbudak'm himmeti 
bu eserde blrle§Dl.lştlr. 

ŞECEREl TERAKIME - <Secerel 
Türk) adiyle önce Ahmet Vefik Pqa -

nm sonra Raa Nur'm bastırdığı bu ese
rin aalmdan fotoğrafla alınmış kopyedlr. 
Sovyet ilimler akademi.si tarafmdan he· 
diye edilen bu fotokopi, devlet matbaa

smca güzel bir tabı ile kitap haline kon
muştur. 

Dil Kurumunun bu faydalı mesahllnl 
bu vel'lile lle de takdir ed0 riz. 

d1stni ziyarete gelen btlrmete defer mi
safirlerini blnblr gece maaallanna llyık 
bir muhitte yqatmaktaiı derin bir zevlıı:: 
duyardı. 

PatlyaJa mihracesi, memleketinde gO

reo l&JDplyonu idi. Gllnün birinde in -
ıutereden profesyonel bir gtlreeçl ıe

tirtti. Mihracenin sadık tebealan, bU • 
kUmdarlarmm ecnebi Ue gllreal.nl sey • 
ret.mek için katır sırtında yüzlerce ld -

lomet.re uzaklardan lroOUP geldiler. GQ
reı pek kıaıı etlrdU. Taçlı gUreeçt, rald -
binln birkaç eanlye içinde mrtuu yere 
getirdL 

Birkaç sene evvel mihrace resmlnl 
yaptırmak ıatemte ve lngiltereden bir 

reuam ıetlrtm1otL 

lıleraalm elblaeBinde 900 milyon 
franklık mllcevherat tqtyordu. Mihrace 
A vrupaya geldiği vakit gene mUcev • 
herle lolenm14 elblaaler giyer boyn1f18 
on bet. yhırai dizi iri incilerden yapıl -
mıe gerdanhkler takardı • 

lııllhrace en ima eeyahatlerlnde blle 
maiyetinde ayısı yllzleri geçen bir sU
rU adam dolqtınrcb. Harp senelerinde 
mihrace lngiltere için adakatle çalıetı. 

Ma.sraCını tamamUe kesesinden ödemek 

4Utiyle Fillatln ve Irak cephelerinde 
harp etmek üzere uker hazırladı ve 
gönderdi BiT.aaı şahsan da imparatorlu· 
ğun harp koblneal:ıe girdi. VP orada 
Hındlatan milıraceleıiııhı .mUmeaaıll o • 
larak çah§tL , 

Gaziante~te 
Varidatın müsaadesi nisbetindeV 

işler yapılacak 

Golf oyununun ingiltereye bil 
den geçdiği an.aşılıyor 

Gazla.ntep. (Huawd) - Meulslnl bl- ı 
tlrerck dağılan umumi meclia 938 yılı 
bUtçesinl 451.425 lira varidat, blr o ita • 
kadar da ma.11raf olarak kabul et.mi§tir. 
Varidatın 41.398 liram hazineden yardım 
ve ke8ri mıınrnmlar, 410.017 lirası da 
bina, arazi. yol vergileri, resimler, akar 

k1ralnn vesaire gibi vlllyetJn husuai 
varidatıdır. Umumı meclis ve hususi mu
sebe için 77650 yollar ve köprüler için 
21."85 kUltUr illeri için 146.376 ziraat ve 
baytar leleri için 12.058 sıhhat 1.§Jerl için 
48.216, muhtelif masraflar için 43.aM U
ra aynltnJf, fevkallde masraf bUtçeel 

lae 102. 713 Ura tut.mU§\ıır. 

Bu rakamlar ~ fliphe yot ld, Gul 
yurdun muh~ bulundulu ytlkaelme ve 
ılerleme hamlelerine lmkb vermlyecek 
kadar udJr. eu halde, 938 de futa bir 
eser beklememek lbmıgellyor. BUtçe 

eııctlmenJ mubatumda da varidat azlı. 
ğmdan babaedllmekte ve hullaaten 111 
atırlar illve olunmaktadır: 

"Varidatm azlığı yUzU.nden dairelerin 
yerinde olan taleplertnden bir çoğu te~ 
vtç edllememiatir. Blllıamıa ldlltllr lhtl· 
yacuun temlnf için halihazır murat bOt

çeat kadar blr mebllğın bu Ate tabaim i
cap etmektedir. Birkaçı mllstesna diğer 
mektep blnalanndan hiç blrlıd işe elve
rişli olmadığı gibi bu halde hile lbtfya. 

cı llar3tlıyaaıadıklan ve her öğretmene 
50 • 60 talebe dtıatOttl meydandadır. 
Yol ve sağlık ihtiyaçtan da tamamlyle 

sağlanamamJftlr. Ne çare ld varidaumı
za uymak zaruretlndeyta. HayaU rakam· 

larla varidat bQtçeelnl kabartmakta hlç 

bfr fayda olmadığı mub•kkaıctır. Bina • 
enaleyb varldatmuztn mllaUdem nlabe

Unde mevcut htunetler1n lfam için ko

nuhnam zaruri tahslaatm ugarl.sl vaze
dilml§ ve karfılık bulunmadığı lçtn de 
husust ldaronln remnt dairelere olan 
borçlarfyle kanun! bir hak olan mualllm-

lerin mesken bedelleri mUkabW isteni
len tabalaab bütçeden çıkarmak anıre
tl bam olmu§tur • ., 

Umuml meclis son toplantmnda lç le
leri encümeninin vilAyetimiz mülki tee
kUAtmm, Uç kaza ve on nahiye Uivesl 

ırurctiylo gonişletllmesJ hususundaki ra-

Sulara dalan gözler 

Şair llalld Fahri Ozanaoyun yeni net

ttttlil "Sulara dalan gözler" lslmll ıllr 
kitabı baklwıda münekkit Nurullah A
taç, "'ll&ber" gazetesıııba dün.kil uyı· 

smda tUdrlerlııl 86yledl: Hallı Fahri soa 
günlerde Y.\bya Kemal Ue pek eok mee

gul oldui'a lctn olacak ld, UJID mtlnuk· 
kit Baykq müellifini YahJA Kemal Ue 

carpmak ı.temlt ve aldıimuz parçaıım 
eoaun~ da oJ.-uyacajnuz gllıt, bul man· 
ınunelerlnde Leytı plrbaba kolnlMma 
daynuq ve kendlıdııc yakı111 bir ceaa • 
retle bana eı07lcmektea oekbamemloth'. 

NaruUab At&ç'ın bu makaleıdndea bir 
parçaya beraberce okuJUım ı 

"Sulara dalan 1l5zler" de okuduiwn 
allrlerin lüzumuna nUfwı edemiyorum; o 
~umeleri okurken biç bir aman: 
"Bwıwı eöylemeet. bu oekllo yaraUIJDa. 
111, bu blNln ifade edllmelli IAumıJı.. di
yemiyorum. Mütemadiyen l.çlmden: ••oı
maaa da olurdu!,. demek geliyor. 

ÇilnkU o ailrln aamlmlyetine inana -
mıyorum. Şair kendi duyduklarma 16)'· 
!emiyor: kurduğu toldller hlaedillyor ld 
hJç bir ıaman onu şiddeUe kavramamlf. 
Halid Fahri Ozanaoy vaktiyle Plnuıdel· 

lonun Alb ldJI tnaharrlrbd UIJOr piye
sini tercUmo etınJtt,t. ne demek istedi
ğimi anlar: onun manzumelerinde hJç 
bir zaman birtaktm blalertn. bayallertn, 
şekillerin pirlerini aradıkları hluohm • 
muyor. Halbuki sanat budur ve yatım 

budur. Halid Fahri Ozaııaoyun fllrlnde i
se eatrlerlni c;oktan bulmue blalerln. ba
yallertn, teklllerbı birer hatrrumda 

bq1ıa bir IOY ~ .:;:::::J 
temadiyen: "Ben bunlan IJj ' 
hiss1 geliyor; daha !eum ~ 
vel! nerede okuduğumuza ~ 

"Şi!a.daki kadnı,,ı okvk•::;., 
malin "Viran bağ" nu ba ~ 
mUmktı.n olmuyor. Halid ~ ___. ~ 
yun ma.nzUmeleri de ba lllUDJ
hammlll edemiyor • ., 

Gorkinin aoa ır&ıd~ 
Gorkl bakkmda flmdlye .-r r:

kiınae ta.rafmdan billneDt blll ;f: 
verilmektedir. GorJdoill baltr~ 
keli bir aekil alınca ııersaa - r 
alt bnttenler D6fr0dilmelli ~ .. 
rafmdan emredilmiftL Oorkl. -,, 
kalkamıyacak kadar buta oJdlll' ~ 
de yine "lzveatlya., ve '7W'... ~ 
telertnl gözden geçl.rmelltell ~ -
mazdı. Sıhhati hakkında bll-
redllmesl Gorldnln ıı.-

Gorld,, mllPMdnde 

~ 



Güneş izmirde ikinci 
~açını da 2 ., O kazandı 

J" ) 

~ kllnıc (Il) tnktınl:u-r 
ı~· 

ır 2i (A.A.) l\Jllli f,üme mnç 
'~at,ıştı bir hnsad:ı bugün de 

aıı:ı Cdflm!ş ve Güneş - Uı;;ok kar. 
illa t 2.0 Güneşin lehine netlr.c. 

, iştir. Yağmur maç sal\_tlnde 
~ Sağnak halini almrştr. ı 

lla dörclil l O seco halrnm an- ' 
r lloresln idaresi altında GU-

111 'Utuşu ile başlandı. Top he
k<lakfkaya kadar ortalarda do. 
t lan sonra yağmur topun sey. 
akip <'dcmiyecek k:Hlar hrzlnn 

b daıı hakem o~·unu tatil f>.lmek 
• 1Jrıset1nde kal ılı "rn ı O dnkllta 
tal"ağnıur<Iurur gibi olunca oyu 

h ~rar baı:landr. on • 
Ok d \'rede oyun 20 dakika kndar 
~ lltı hakimiyeti altmda secmcsl 
11~ıtıen lzmlr takımı bir netice 

\ aııı. Yavaş yavaş aı;;rlan Güneş 
~'tılretı kendi lehine ~evirerek 

kalesine mk sık akınlar yap. a b , aşladr. 

:ncu dakikada Gtineşln soldan 
t bir hücumunda Heblf topu 

,:e 86nderdl. Hakkı a)ağr kay. 
a.ddan topu bloke edemedi "re Sa

tdln Yetişerek Güneşin ilk so
llYdetti. Devre de 1-0 Güneşin 
bitti. 

şnmpiyon olnn İsfnnhııl por t:ıkrnıı 

l kinci denedo Üçoli çok gayret 
~österıniı;;sc do gol cıknrnmadı. GU
tı -;;iller 3~ Uncu dakikada Nlp.zlntn 
ayağ!le lklncf ıuıyıyı da kazandılar. 
Oyunun ı::on d~l,ikasmda. blr Üçok 
hür.unıuııu Roşarl fnnıllü bir suret
te durdurduğundan hakem penaltı 

,·erdi. Faknt Namık bu fırsatı hafif 
bir vuruşla kaçırdr ve maç :!-O GUne
şln gallhlY<>tlle bitti. 

Gayri federeler 
arasında 

Gayri federe klüpler arasında 

Taksim stadı llkJ birinciliği her haf 
ta oynanan mUsahakaltır'1- dUn sabah 
dn devam edildi. 

tık olara:, karşılaşan n takımları 
mnçlnrında Şişli ile Arnavutköy bi
rer golle, Perıı fle Kurt.uluş da gol. 
süz olarak berabere kaldılar. 

A takımları knrşılaşmalarmın ıı. 
iti lıUyilk bir silrprlzle neticelendi. 
Kunetll Şişli t~kımı eııerJlk Ana
dolu karşısında :!-1 mağhlp oldu. 
Günün son müsabakasını yapan Pe
ra. Kurtuluş karşılaşması da P ra
nrn 1-0 galtbiyetile netkelcndl. 

1-tiıaı ikinci küme 
• . şampıyonu 

1stQnbııl spor B takımlan şam-
0\i piyon oLdu 

tı t'eref stadında B takımları f de GUneşhler yapmış oldukları bir 
~lldaki mUsnbaknlara devam golle devreli 1-0 galip bltlrdllerso 

iş ba\•udpaşa. Galata gençler, de lkincJ devredo gU:r.cl oynayan Top 
~anı - Güneş ve lstanbulspor - knpıltl:ır da h!r gol çıknrmağn mu. 

~l\ ~2 lrkımları knrş;l:;ıştrlar, ,·nrcnl\ olılulur ve oyun hıı sıırcıtlc 

Fenerbahçe 
Dünki1 maçada çıkmadığı ıc;i n 

Milli kümeden ihraç 
edilecek 

Deplasman maçlarının Taksim 
stadında yapılmasını kabul etmek 
ıstcmlyen Fencrbahce takımı, en·el 
ld hafta lzmirin Üçok tnkımlle olan 
maçına gelmiyerok hUkmen mağlup 
Yazlycte düşmüştü. 

Bu hususta. spor efkarıuınuıniyc. 
sinde uzun dedikodulnr olduğu '\"e 
gerek Fencrbalıçenln, gerekse teş. 

klllarn kndl noktayı nazarlarını gös 
teren tebliğler neşrettlklerlni oku. 
yucula.rırnız çok lyi hntırlarlar .. 

Fenerbahçc takımının dün de An
kara.mn Harbiye takımlle maçı var
dr. Podorasyon noktai nazarında ıs
rnr ettiğinden oyunun yine Taksim 
stadında oynanması icap ediyordu. 
Sarı lü.-:h·ertlller ise bunu kabul et. 
mcmekte sonuna kadnr ısrar ettiler 
'e dün kU maça da çıkmadılar. 

Bu sayfadaki resimlerde görece
ğiniz gibi, Harbiye takımı sedenıonl 
yaptı ve maçı hlikmen kazandı. 

Şimdi bu vaziyetten sonra milli 
küme talimatnamesine göre, Fencr
bnhçe takımının millt kllmeden ih
raç edllmesl icap etmektedir. 

ÇünkU talfmntnameyo göre, iki 
:nnçn lştlrnk etmlyen takım, milli 
kUme haricinde bırakılacaktır. 

ikinci küme 
maçları 

Dün öğleden sonra Şeref stadında 
ikinci küme maçlarının son haftası 
oynanmış Beylerbeyi - Feneryılma

zr, Gnlatn geneler Anndoluhfsarını 

yenmeğe muvaffak olmuşlardır. 
llE~LEilDEY1: S 
I•'f~Xll.'lLl\IAZ: l 

llk karşılaşma saat 2 de hakem 
Adnan Akmın idaresinde Beylerbe
~i ile Feneryılmaz arasında yapıldı. 
Oyunun 11lt de\'resl mUsa,1 bir şe
kilde cereyan etti. Ve 15 inci daki
kasında solicinln attığı bir goJle 1-0 
neylerbe) inin galibiyeti llo bitti. 

Bu devre tamamen Beylerbeyinin 
h:ıklınlyetl altında cereyan c•~I. Bey 
lerbeylllcr 15 inci, 30 uncu, 35 inci 
•e 4!! inci <laklkalardn biri pennltr. 
dan olmak Uzerc dört gol yaptılar. 
Buna mukabil I•'cneryılmazlılar 35 
inci dakikada bir gol yapabildi ve 
oyun 5.1 BeyJr.rbe.yi lehlno netlco
lendl. 
G.AL.\T.-\ GE~ÇI.1EH : 3 
AXADOLUHtS.\R: 1 

onkur ipik 
Dün yapllan müsabakalar 

çok iyi oldu 
... 

DUnkU konkur lpik müsn bnknlann(lnn bir csntantane 

Sfpahl ocağı tarafından tertip edi ı da mani adedi 14 yUksekltk 1,50 ge
len mevsimin llk konkur lplğl dün nişıtk 4 metre idi. Neticede yüzbaşı 
Sipahi ocağının Harbiyedeki saha.. Cevat Gürkan Yıldız isimli ntlle ha
tunda yapıldı. rtkulAde parkur yaparak Saim Pu-

TUrkiln ananevi sporu olan binici- tat kanrn elinden btrlnclllğl adeta 
liğe karşı bUyilk bir alflka gösterıı. zorla aldı. 
diğl dUn mUsabakaları seyretmeye ---------------
gelen eeylrcllerln bine ynkın olma
sından anlaşılıyordu. 

Çok gilzel olan vo merakla seyre
dilen mUsa.bnkaların neticeleri şun-
!ardır: 

l'tlnnnnrn mUkAfatı: 

Sipahi ocağı talebelerine mahsus 
olan bu milsabaka.da mani adedi 10, 
yUksekllk 90 santim idi. MUenbıkla.
Tın en kilçUğU olan bayan Leyi~ bir 
tek hata yapmadan Ese kızı tsmtn
dckl atla birinci geldi. 
Boğaziçi mtiklifaU: 

Süvari binfcillk okulu subayları
na mahsus olan bu müsabakada ma
ni 12, yUksekltk 1,25 santimetre idi. 
:Neticede Horoz isimli atla H. Pulat 
birinci olmuştur. 
:Z\luhafız alnyı mlikıUntı: 

Her nevi atlara binmiş subnylnra 
mahsus olan bu mUsabnlrnda mani 
14 yiiksekllk 1,30 metre leli. Kasır
ga isimli atilo nsteğmen Kudret ha
tasız bir parkur yaparak birinci gel 
dl. 
::;u,·ıui okulu mllklltntr: 

Her nevi atlara binmiş lıütun su
baylara mahsus olan bu müsabaka. 

DUn yapılan 

Atletizim 
müsabakaları 

Bisiklet yarışı 
İstanbul blslklet ajanlığı tarafın

dan hazırlanmış olan bisiklet muka
vemet koşularında birincisi dUn sa. 
bah ?ıfecldlyeköytı ile Hacı Osman 
tepesi arasındaki 20 kilometrelik 
mesafede yapıldı ve Feneryılmazlr 
Turkun 42 dakikada birinci oldu. 

• • • 
Ankaradakl bisiklet 

yarışları 
Ankara 27 (A.A.) - Serl blslklet 

yarışlarının üçUncüsU bugiln saat 
tam 10 da şehir stadyomu kapıı:ıı 

önünden başlayarak 30 kilometre 
mesafede ve gittikçe mf ktarı artan 
meraklıların önUndo yapılmıştır. 

Muhtelif klilplere mensup 23 ko.
şucunun iştirak ettiği bugünkü ya
rışa, sadyom kapısından başlanarak 
grup halinde şehir fclndc kısa bir 
tur yapılmış vo Akköpril süvari kara 
kolu önnnde. bir defa çlftllğo gidip 
gelme vo lkincl defa tayyare han
garlarına gidip gellnmek üzere. asıl 
depar yapılmıştır. Kocaelili Orha. 
nın da tasnif harici bulunduğu ve 
tam bir fntlzam tçfnde cereyan et. 
miştlr. 

BugUnkü koşunun tenlk neticele
ri şudur: 

f,ı\• l>ı•AŞA: :! · 1-1 berahern neticelendi. 
Q 't\'l' GJ-]NÇJ.1BH : !! 

,,,.
11

Un ilk maçı bu iki takım nrn-
.. o~ .$. tnknnlnrı şampiyonunu tayin ll.ı :nnndı. Çok ze,·kıı ;;ecen bir 
'
1
an sonra. iki taraf blrblrlerlne ederek olnr bu müsabaka Beykoz. 

~ t goı yaparak o.run 2.2 he>rahc- ' lulnrrn sahaya. gcJmemclcrl yUzUn

Jklnci oyun hakem Nuri Bosutun 
idaresinde Galata. geneler lle Ana
doluhlsarı arasında yapıldı. Oyunun 
neticesi hlrincilfk Ye ikincilik Uzcrl
no tesir ed~ccğlnden iki takun da 
sahaya tam kadrolarlle çıktılar. Ge. 
çen hafta lillAJe 2-1 Yenilen Anado
luhlsarı bugün de fena bir oyun oy
nayaralt 1 inci devreyi 2-0 mağlfıp 
bitirdi. 

Bu de\'Tc tamamen Anadoluhlsa
rın hakimiyeti altında geçmesine 
rağmen iki tarafın yaptığı birer gol 
lo 1-1 berabere netlcelendl ve oyun 
bu suretle 3-1 Galata gcn~lerln gn
llblyctt ile bitti. 

Dün Kadıköyilndc, mevsimin ilk 
utıotizm müsabakaları yapılmıştır. 
Atletizm ajanlığı tarafından tertip 
edilen bu mUsabakalarda. bfiyUk bir 
kalabalık bulunuyordu. 

ı - Nurl Kuş AnkaraglicU 61 da. 
kfka 4 saniye. 

2 - Erdoğan AnkaragilcU btr met 
re farkla. 

3 - Orhan Koca.eli "tasnif hnrlcl,, 
tekerlek farkflo. l~ aıııııar. 

lıt.5: 1 - TOPJ).APJ: 

eo'lle bu r.ahadakl 2 lııcl maç da 
~ • 'I'opkapr arasında oynandı. 

den oynanmamış ,.o Istanbulspor 
hiikmen ı;allp gelerek D takımları 
samplyonu oldu. Genç Jstanbıılspor. 
lulı:ırı tchrik ederiz. 

"' ~~)~u_n __ ı_ık ___ d_e_v_r_es_ı_n_. ______________________ _.. __ ~-'-'· __ n_. 
Güzel oyunlarından dolayı GaJı:ıta 

gençleri tebrik ederi:. 
HİiıAL:: - l>A\~UDPAŞA: J 

GUnUu en mlihlm fklncl küme ma
çı Ka<lıköyUndc şampiyonluğa ba r 
namzet Hllnlle 1 avuclpa~a arn!'lma:ı 
~·npılclı. 

Çol\ zorlu bir oyundan sonra Hilfıl 
hu maçı 2-l lrnzanmağa . muvaffak 
oldu Ye k!lmeslnin r;ampl~ onluğıınu 
kııznnılı. Hlltıllllcrl tehrlk ndni;ı; 

Slrked ldmnn ),ll'(lunıın nını;lnrr: 
Cumartesi giinü Kadlrga nlanın

t1n Sirkeci fdınan Y,ıırdu ile Devlet 
matl>aa nrasrndakl maçtn G . :-ı Sirke 
"illlı>rtn salebesile bitmiştir. 

Pazar gUnU .Kadlrga. alanında Sfr 
keci f dman ~·urdu fle Kadlrga ara. 
sındakf maç B takımı 9-2 mağl<ıp .A 

Dört kategori üzerine yapılan '\"e 
200 e yakın atletin iştirak ettiği 
müsabakalar bUyllk bir al~ka ile tn
kip edflmlşUr. 

4 - Eyilp Yılmaz Ankaragücli to. 
kerlck farklle. 

6 - Faruk Gilneş. 

takım 4-3 Slrkecllllerln galebcslle 1 Uünl.:ü konkur fplklcrln en bliyUk mu abakasmı kazanan Oeva.t Glllkan ile 
1'ltmfştlr. Udncl gelen Saim Polatkan 

11a1'b fyegtleti ôynncn1ıın ~cr<-monf ,·np1yor1nt". ---
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Meşhur film 
yıldızları 

(7 inci sahi/ adan devam) 
motosiklet siirınekten, yarışlara gir -
mekten geri kalmaz ve umu."lliyetle 
mevcut bütün iskambil oyunları, ma -
11lmudur. 

V1LLt FRİÇ'E GELiNCE 
Villl Friç, birçok kişiye, bilhassa 

genç kızlara göre sevimlidir, gülüm • 
seyişi tatlıdır. Sadece bir filmde o oy. 
nuyor, diye o filmi görmeğe akın eden 
binlerce kteinin mevcut olduğu iddia
sı, ayrı bir bahis! Kendisi, Almanca, 
Fra.nsızça, İngilizce lisanlarını jyl ko
nu~. otomobil kullanan, patinaj ya
pan, ata binen, yüzen, Jskrim bilen, 
ski ile koşnn, tenis oyniyan ve idmanın 
tekmil §Ckillcrlni başaran bir adamdır. 
Avusturyalı film artisti Pavl Rihşter, 
milyonlarca kleinin ve bu arada kadın
lar ekseriyetinin de hayran oldukları 
'Niybelungen,, filminin Ziygfridi, dağ. 
ctlıkla ustadır. Seyyahlara dağlarında 
rehberlik edebilmek üzere elinde dip -
loması vardır. Flavta, piyano, gitara, 
akordeon çalan bu tam manasile er -
kek yıldız, Almancayı, Norveççeyi, Da
nlmarkacayı, İsveççeyi, Fransızçayı 
ve Rusçayı temiz aksanla. konusabUen 
bir yıldızdır; üstelik bu Avusturyalı, 
bUtiln Alman diyalektiklerine de hft. -
kimdir. Bob, ski, buz Ustünde ko§Uda 
bUyUk pmpiyonlarla rekabet müsa • 
ba.knsma girişebilecek derecede maha
retlidir ve başkaca da. iskrim, glıreş, 

boks sporlarında başnrıhdır. 

otNCER RACERS lYl BİR 
KARIKATÜRİSTI'lR 

Yiidızlar arnsmCla resim yapan, kro
ki çizen çoktur. Bunlardan Viyanada 
doğan Güstav Diysl, müteaddit sanat 
sergilerine tablolar ve karakalemle 
yaptığı resiniler koyarak iştirak et -
ml§tir. 

Cincer Racers, hayatına. koroda a -
dım atan bu dansöz yıldız, Amerika. • 
nın en muvaffak karikatüristlerin.den
dir. Valter lUlla, bir viyolin virtüozu 
ve ağırbaşlı musiki sahasında kayde 
c cfrcr bir komponisttir. 

Viyananm Ronabşer sahnesinden i
nerek rcvU dansözU olmak üzere filme 
o..'lgaje edilen Liliyan Ha.rvey, yetirr 
miş bir akrobatik vf! estetik dansöz -
dür. Senelerce dansözlük de eden 
Marlene Diytrihş 7 mUzik filetini ku • 
sursuzça çalabildiği gibi bütün spor 
nevileri sahasında da kendini göste -
rir; fakat o, asıl acaip, uçurum derin
liğinde sesinin tagnnnisile tanınmıştır .. 
:ve ayni zamanda, bacaklarile .• 

BOKSÖR DE VAR 
Gerda. Mavrus, bu erkek tipindeki 

kadın artist, tam bir boksör ve pehli
vandır; bu sahalarda bazı mUkaf atlar 
Qa. kazanmı§tır. Bu Alman kadın, si -
Uhla da nioancıdU'. Kete fon Nagi, 
ikendi dili olan Macarca.yla. beraber 7 
modern dilden konu5tuktan başka, bU. 
tUn modern spor ve cimnastik ne"vile
rinl de bilen bir dişidir. Liyan Hayd, 
İngiliz, Fransız, ve İtalyan lisanlarını, 
kendi Almancası gibi konuşan ve 8 
mUzik Aletini dilcgctiren bir yıldız ka
omdır. 

Bunlar, sadece belirtilen birkaç mi
sal •• Herhalde, bu ka.dar şey bilen yıl
Ciızlar, en müşkülpesent rejisörü bile 
:memnun etseler geTek; hatta istenilen. 
den ziyadesini bilmeleri itibariyle, .. . 
böyle demek. kesenkes yerindedir!? .. . 

-o-

Cenup kutbu 
- 6inci sayı/adan devam -

çıktığı .zaman yetmiş ya§ında idi. Fa. 
ka.t hatA. dinç ve kuvvetli bulunuyor· 
du. Bununla beraber, o aim.al seferine 
Çlkarken: 

- Bu benim son seferim olacak, de
mietl. 

Lakin arkadaşları buna. inanmanıış
lardr. 

Hakikaten, o sefer Şarkonun son se
feri oldu. 16 Eylfil 1936 da, Groetland 
açıklarında, mUthi~ bir fırtınada, dal
galar arasmda teknesi parçalanırken, 
Kaptan Şarko, Amundsen'ler, Skot'lar 
gibi, kahramanca bir ölUmle ölmUştUr. 

Kurtulanlarm anlattığına. göre, o -
nun aon sazn, kendisile beraber ölüme 
!fuiiklenenlere acıyarak: 

- Zavallı çocuklar! demesi olmuş
tur. 

SON 

1938 

Otuz yıldızla 
baş başa 

.(7 inci sayıfcuünı d.eoom) 
takdim edeyim!,, dedi. 

Yıldıza prezante edlllrken bu ar. 
tlsti nnsıl kendlllğimden tanıyama.
dığtma hayret ediyorum.. Fakat hiç 
bir kimse bu adamın kim olduğunu 
anlayamazdı. YUzU tamamen kireç 
kaplı ve makyaj da dehşet. Çetln ve 
korkunç bir ifade veriyor. Doğrusu 
geceleyin insanın karşısına çıksa 

korkar. 
- "Demek sız hakiki bir TUrksU.. 

nllz,, diye Karlof elfml sıkıyor. 
- "Evet! .. diyorum "fakat sizi bir 

defa daha başka. yerde görsem kati 
yen tekrar tanıyamayacağım. Mak
yajınız o kadar dehşet ki.,. 

Yıldız hafif gülUyor. Fazla güle
mez. Zira yUzUndekl kireçler d6kU1-
meğe başlar ve tekrar makyajcının 
knrşısma çıkmalıdır. 

- "Makyaj hakkında bana btr 1kl 
söz s6y1er misiniz!., diye rica ediyo
rum. 

Karlof tahta bir sandığtn ilzerlne 
oturarak anlatmağa. başlıyor: 

Her artist makyajın ehemmlyeti
nl b!lfr ve bunu takdir de eder. tyt 
bir artist olmak lçln de mutlaka çok 
lyl makyaj yapmasını bilmek !Azım 
dır. Artistler ya makyajlarını ken
dllerl ayna karşısında yaparlar, ya.
but stU<'lyonun mUtehassrslarına yal) 
tırrrlar. Ben makyajlarrmı kendim 
yaparım. Kullandığım husus! blr 
tertip vardır. Pomadım kuru.dukt&n 
sonra yUzde buruşuk bir kireç taba.
kası manzarasını alır .. Aletlerle ve 
boyalarla uğraşarak yU7.üme istedi
ğim şekli veriyorum .. 

Artistlik bir hastalıktır 

Pek ağır başlı ve yaşlı bir yıtdıı 
olan Karlofa soruyorum: 

- "Slnema.cılığı seviyor musu-
nuz. Şimdiye kadar htç bıkmadınız 
mı?,, 

I<'.nrlof gene hafifçe sntuyor: 
- "30 senedenberl sahnedeyim. 

KU~llk yaşımdanberl prejöktlSrlerln 
nltmdn ça.lışarak ekmeğimi kazanı
yorum. 16 sene de tıyatroda ta.lış. 

tım. ArtlstUk bir hastalıktır. Bu 
hastalığa kapılanlara Allah acısın, 
c;Unkn teda.vlsl yoktur!,, 

- "Genç vo istidatlı ~lemanlar 

yokmuş. Hollvut bundan şlkAyet 

ediyor. Siz huna. ne dersiniz? .. 
- "Hakikaten istidatlı kabfllyet 

1i gençler pek az. BUtUn gençler j6n 
prömlye rolleri arıyorlar; halbuki 
makyaJdn ne çok para ve ömür oldu 
ğunu bilseler .. Bereket versin erkek 
yıldızların ha.yatı kadın yıldızların

dan fazla sQrUyor!.,, 
- "Boş zamanlarınızda. ne 1apar 

stnız? ,, 
- "Antika ve pul meraklısıyım. 

Bu hususta yaztlar okur "\'e yazarım. 
Tarih kltnplarz da elimden düşmez. 

- "fçk! a.leyhtarışsrnız Hyle mi. 
Hiçbir parti de alkol kullanmıyor 

muşsunuz.,, 

- "Bu tamamen yanlış bir şayia.
dır. Bence hayatta sıhhat kadar da 
içki ınzım .. Hepimiz bu dünya.da. 
yolcuyuz .. Neşeli olmak fçtn ise içki 
kullanmalı. Partilerde lçkl kullan
madığımın sebebi etrafımı saran 
bayanlar kAfl derecede başıma vu
ruyorlar •. Eski mukavemet kalmadı 
maınm ya artık ihtıyarladık ve gll
zellerl görünce çabucak sarhoş olu
yorum. 

Birdenbire "Ready,, diye btr ses 
gUmbfirdedl ve tarafı titretti. Her 
kes yerine koştu. Karlof da "fş ba.. 
şma., gltmok nzere benden ayrıldı. 

- "Bye bye bay Türk gazetecisi.,, 

Evlenme 
Haber reflkfmlzle, Kırmızı - Be

yaz mecmuası spor yazıcılarından 

Recep Nemli Orban ile, merhum A
kif Sezalnfn kızı bayan Ruklyenln 
nikdhlnrı cumartesi gUnll Beyoğlu 
belediyesinde kıyılmıştır. 

Genç evlilere saadet temenni ede
riz. 

HlJRlJNa abone olu
nuz ve edininiz 

B U memlekette benim de bah 
Uyar ömür sllrdüğtlm günler 

oldu .. Çocukluğuma alt uzak hatı

raların yaşadığı bu topraklan özle
dim, tekrar geldim. Uzun bir ayrılık 
tan sonra baba ocağına dönen bir 
gurbet çocuğu gibi her şey bana 
geçmiş bir gUnU hatırlatıyor; her 
taş, her diken, aziz bir hatıranın hü
hUznUnU taşıyor .• 

Şehrin gUrUltUHl hayatmdan kaça 
rak, yorgunluktan ağnyan başımı 

dinlendirmek fcln buradan aydınlık 
ufka bakıyorum, yüreğime şifa do
luyor: bahçelerin yeşllllğt hOznO
mU dağıtıyor; kuşların sesi 'Jleşeml 
tazeliyor .• 

Son baharın, hasta bir kadrn ha
yali gibi, tabiatı kızıl renklerle sus.. 
lcdlğl bu mevsimde, gUl, aşk veren 
bir kadına .. Yasemin, aşk duyan bir 
kadının ruhunda heyecana benzer .. 
Bu, bir kasldedfr. Yanağında güller 
açan gene kızlarla, saclan yasemin 
kokan sevgflllerln hatırasında hep 
bu nağme yaşar; aşk ve edebiyat, 
yanağında güller açan gene kızlarla 
sacları yasemin kokan sevgflflerln 
ruhunda doğar .• 

Şimdi kim bilir, kaç aşığın baya
Jlndo baygın kokulu güller acıyor: 

kac sevgilinin gözünde yasemin saç.. 
Iı güzeııer tutuyor!. 

Bana, aşksız hayatm zevki mi 
olur?. dediler; bir kadeh zehir 
sundular. Aşkın ateşi budur .. dedi
ler: kızgın gilneşl gösterdiler .. 

Ben, yakmadan ışık vermiyen gU
neşt, cefa cektfTmcden yüzilnn g6s
termlyen kadını ne yapayım?. Ö
ınm, belki daha cazip.. Topraklar, 
belki daha yumuşaktır! .. 

Çizgileri derinleştiren, şektilerf 

bir esrar perdesi altında manalaştı
ran mal sll!I tabakası kalktıktan son 
ra, Şam .. Tilllerln, lcfnden sıyrılan 

çıplak bir kadın vilcu.du gibi, sihri
ni, gUzoll1ğinl kaybediyor; bir et ve 
kemik külcest halinde, çlrkinltği, 

çtzgilerlntn ı;ılzeti görUnUyor; sa
natlı makyajın, zarl! kosaJın i<:ln
den, dişleri d6kUk, beli bUkilk bir 
acuze meydana çıkıyordu. Hayalim 
de muka<Jdes blr muamma glbl ya
şayan bu aşk Te ihtiras kayna.tında, 
her şey bfr rüyaya, her şey blr efsa
neye benzerdi. Şam, içinden gUzeldl; 
aşk ve ihtiras onun fclnde kaynardı; 
dışından bakan, onun manasını, be
H\gaUnl sezemezdl.. 

- 29 Eyltıl 1915 -
Sam 

Dr. Cemil Sülcynuın 

Gaziantebte 
(8 nci BCıyıfadan devam) 

muvaffak olo.mryanlar meslekten çıkan
lıı.caktır. 

Yapıcı, ta{ıçı, sıvacı, betoncu gibi in
§a&t ustalarına belediye mimarı Bay sıı
leyman lluratoğlu tara!mdan plAnJarm 
okunması, arnzl üzerinde tatbiki gibi ge
rekli bilgiler üzerinde dersler verildiği
ni yazmrntım. Kurs bitmıı olduğundan 

ustaların belediye mimarmm da içinde 
bulunduğu bir heyet tarafmdan fmtl -

hanlanna baeiannuatzr. lmtihanda mu -
vaffak olan ustalara belediyece birer 
ehliyet vesikam verilecek, muvaffak olıı
mıyanlar !§ten menolunacaktır. 

Çalı§kan, bilgili ve enerjik blr genç 
olan ziraat mücadele teknisyeni Bay 
Kemal Erilkun merkeze nakledilmi§tlr. 

Fare !lUcadelesl 
Ymyct dahilinde fare mllcade! !le 

Ohemmlyetıe devam edilmektedir. Ge -
çcn ay 5350 hektarlık arazi fareden to
miılenmlg, :;oso hektar arazide de fare 
kesafeti azaltılmıştır. Yine ıubat ayı i
çinde yaban domuılarlyle yapılan müca
delede merkezde kırk be3, IslAhiyode 
yUz altı, Paurcıkta yetmta ki cema.n 221 
domuz ltlAf edilml§tlr. Bağlardaki o
demsl \'C kUUome bastalıklariyle krş 

mllcadelesl yapılnıaktndır. Kili.ate zeytin 
dallannı kurutan bir kurdun mrarnıı ön
lemek için alman tedbirler Kilis kay -
rnakamlığnıca önemle takip oluıu:nakta-
dır. . 

ilkokul Oğretmcnlori Top.!a.ntısı 

Şehrimiz ilkokul öğretmenleri hafta -
ltk toplantılarma muntazaman devam et
mektedirler. Bu haftaki toplantıda öğ -

~------------~--------------~>' 

U~Uncü hediyeli müsabakamızm doğ
ru eekllnl dün çıkan çocuk saytfamızda 
blldiniıi§tik. 

. BugUn, o bilmecedo hediye kazanan
ların lslmlerlnl ilAn ediyoruz. 

DlKKA'tl Hediyeler cumarteııi gUn

lerl öğleden sonra idarehanemlzden ve
rlllr. Tqradaldlcre hediyeleri posta ile 
g6nderlllr. 

1 ine! - Tahir, Fatih - Da.rilRefaka 
caddesi No. 87. 2 nci - Hilıni Bayar, 
Aydede cadde& No. 12 Verim apart -
manı ı. Ta.kaim - Iııtanbul. 3 Uncu - '.A
den; UskUdar M Unc\i ikokul S. 5 - B 
No. 97 

Diler Hediye Kazananlar 
-Trabzon: Orta.hisar Amasya camii 

sokak No. 12. A. Gülümser Dorer. -
Kumkapı ortaokul 2 - H da Şevket -
Taksim ortaokul ı - A dan 321 No. Se
dat Ozcr. - Çamlıca Aygılu oğlu sokağı 

No. 18 - Beykoz ortaokul 1 - B 194 
Necdet - Adres K. O. O. 204 Ş. Ç. -
Bursa, Setbaşt M. Karamanl Şabanbah
çe sokak No. 7 Dkokul talebesinden 
Ferdane Akdurak - Bursa. Meydancık 
mahnllesi Huntu kadın sokak No.10 Fe
ridun Otarçe - Beyoğlu Twim apart -
manı No. ~Fatma Karar .. - Şlrketihay

riye 57 No. lı Vapurda bOfecl Yitall Ne-
11lm MenB§e - Nişantaşı Vali konağı 

cadde11I Yavuz apartmanı No. 2 Uzem 
Ozmen. - Vefa lisesi 353 Halit ldJI. 

Franko biikftmetloln 
Ankara ve Atlna 

ajansları 
Ankara, 27 (A.A.) - Anadolu A -

jansmm öğrendiğine göre, Cumhuriyet 
hUkUmeti, B. Julio Palencia'nm Bur -
gos İspanyol hil.kflınetinin ankarada 
umumt ajanlığına tayinine muvafakat 
etmiştir. 

• • • 
Atina, 27 (A.A.) - Elen htikmeti, 

Sebastien Romero Rodoglas'm Burgos 
lspanyol hUkftmeünin Atinada umumt 
ajanlığına tayinine muvafakat et:mi§. 
tir. 

retnıen Nermin (el fal ve kola kAğıdmm 
yapılması) HUsnil Erim de (vücut id • 
manian) konulu konferamla.rmı verdi
ler. KUltUr direktörü Bay Cemil G5kde
niz vUcut idmanı ilzerinde durmut ve 
Karkamış taraflarındaki son teftişinde 

köylUlerin höl diye bir oyun oynadıkla
nnı gördUğUnU söylemiştir. Höl Antep 
ve civarında c;ok oynanan bir oyundur. 
Bir adı da çukura glrclirmeçtir. KUltür 
direktörU bu kelimenin çok nazarı dik
katini celbettiğinl, köylUlere oyunun de
mlryolu yaptlrrken Almanlardan mı kal
dJğmı sorunca ecdattan intikal ettiği co
vnbmı aldığım anlatmıştır. Hölün lngi -
llzlerln golf ·oyunu teklinde olup yalnız 
çubuklarmm adi bir değnek ve yuvar -
Jaklarmın taş olması farkı vardır ki, fU 
hale göre bu oyunun lngilteroye biz -
den geçtiği anlaşılmaktadır. 

Defi TUtun Kooperatifi 
Tiltiln lhracatçılan tarafından kuru -

lan ve nJzamnamesl tasdik için vek!lete 
gönderilen Deli tUtUn ihracat birliği, ve
kAletçe tasdik edUmeml§tlr. Oğrendi -
ğfmo göre lktısat VekAleti tUtlinlerlmlz 
fgin blr satış kooperaUfi kurulmasmı da
ha muvafık bulmaktadır. 

Bu iş için incelemelerde bulunmak U
zere lkt:uıat Vekaleti ihracat:I teekilAt -
landırma mUdür muavini Bay K8.mn 
5ehrimlze gelmiş. tetkiklerinl bltlrerek 
Ankaraya dlSnmUıtnr, 

Çocuk E9lrgome Kurumu 
Kongrc.l 

Şehrimiz çocuk esirgeme kurumu se
nelik kongresi Halkevlnde yapıldı. Oku
nan mesai raporunda birçok fakir allo
lcre nakdi yardımlarda bulunduğu ve 
yUz elli fakir çocuğun gi~ dirildiği zikre -
diliyordu. Rapo?jUD tasvibinden sonra ku
nımun masraf ve varidat bütçesi Uç bin 
lira olarak kabul edildi. 

Merkez heyetine ııeçllen on kişi ara
larmdan doktor Salp Ozeri başkanlığa, 
Bedia Çeviği asbqkanlığa, Münire Kt§
oğlunu kltlbllğe, Şakir Sabri Yener! mu
hasipliğe ve doktor Ata Ozkalı da vez
nedarlığa ayırmıı.ıtır. 

Sinan 
günü~ 

Ankara Halkevi bUyUk 1# _., 
Koca Slnanm 9 nlaaıı 1938 .,.a 
nUne rasUıyan 350 nci öltını __ 

1111111
.,..,.

11 
törenini birkaç aydanberi b 
dır. ___. 

O g{ln saat 15 te törene llP"""'"". 

~'atma o.it ktsa bir musahabe,;:. 
nacak, bunu Slnanı yetıştıreıı ~ 
kında bir konferans takip ~ 
Bundan sonra büyük ~ .. ~ 
sUsUyen §aheserlerinl kendi s--~ 
veleri içinde gösteren bir .-
rllecekUr. ...JI 

Halkcvl bu mUnasebetle 80 ,....._.:. 
yakın eserden mürekkep bir~ fJ 
glsl de hazırlamaktadır. BG ,, 

nanın belli baelı eserlerinJA ~ f '. 
yalan te§hir edilecektir. AyoJ ... -
renden sonra ııerglnln de ~ rl' ı 
yapılacak ve sergi blr batta fllllı 
nacaktır. 

Ankn.ra Halkavi o gUn taren• 
olanlara Sinanm en gUzel __ , ........ 

ildslnin tabedilmiş fotoğratlleıtlll 
olarak verecektir. 

Sinan gllnil lstanbul Halk~ ı;. 
bUyUk merasimle kutıanacaktJZ'· 
ramlar hazırlanmaktadır. 

ltrakiye, au ve paJalll" 
ücretleri 

İstanbul limanının cani 
için bir milddettenberi ya.pılaJl ~ 
ler sona ermiş, hazırla.nan rapOf 
sat Vekfileüne verilmi~tir. 

Bu raporla, İstanbul l~ fi 
lacak tesisat ve in§aa.ttaıı ~ 
fe!eri yeniden tesbit etmek, 
su, palamar ücretlerini indil'Dle), 
tamirlerinin ücretini azal~ 
çok mühim meseleler mevzuu 
ml§tir. 

Bunlardan bilhassa l~, 
leoek ecnebi vapurlara veri~ 
kiye üzerinde ehemmiyetle d ~ 
ltr. Çünkü ibra.kiye miktar! ıııJI ıJ': 
sllf her yıl azalmaktadır. ?l-1' ~ 
senesinde ecnebi vapurlara ~ 
113113 ton ilırakiye, 1935 te V"'J 
ton, 1936 da 92.084 ve, 937 ~ 
de 72148 tona indiği tesbit - ~ 
lstanbul limanmt Akdeniz.e ,,& ~ 
pacak bütUn vapurların uğr8iı ~ 
koymak için Denlzbank uıııuJD Z 
lllğü bundan baeka çok esaıslı ~ 
ler Uzerfnde de tetkikler ~ 
hih kararlar ittihaz edecektir· 

Paralar ne 
kadr düştil ~ 
Türkiye, Almanya, Lehiıtal'~ f)' 

garistan, Macaristan, Arnavutluk~ 
vanya gibi pek az memleket ıo ~ 
olmak üzere, 1931 senesindell tOf• 
bütün milletlerin parası diiJ~l.:i.f' 

Aşağıdaki liste hangi ~, 
parasının ne nisbette düıt-afUO 
teri yor: _ • .d'1 

Felemenk: yüzde 82, yugc>P'~ 
yüzde 78, Belçika: yüz.de 72, 1o ff 
yU%de 71. Çcko:ılovakya: yüı~ $fı 
giltcre: yüzde 60, Amerika: •-".de $fı 
Kanada: yüzde 59, İtalya: >::.d. 5$. 
İ!veç: yüzde 57, Norveç: ~~ 
Finlandya: yüzde 52, Fraıt~ 
SO, Yeni Zelanda: yüzde 49, -ıı~dl .... 
k.a: yüzde 49, Avusturya: J~ dl fi. 
Yunanistan: yüzde 42, Çin! ~. 4Sı 
Arjantin: yUz.de 41,1ran: ~ ~ 
Japonya: yilzdc 35, Metcsik'• ~· 
33, Kolombiya: yüzde 33, B ,.,;s 
}'ilzdc 26, İspanya: yü%de 2S ~s 
yUzde 25, Şiti: yüzde 19~ 
yüzde 8. 

Habeş kral•,ıa 
NorvePe telef on e ,J:' 

~ """'• 401' ;.,I Oslo, 27 (A.A.) - Neırt-~. 
§am lngiltcredcn teıefo~}JdlJI',,,, 
Tronheim üniversitesi ta.le~ 
ben bir nutuk söylemiştir· 

Negils, lskandina.vya ~ 
Habe3istan anla~maz.lığı ~ 
Habe§istan anla§Illazlığı 19 '-
ki vaziyetlerini ahlak kaJL1lll ~ 
let prensiplerine istinat ~ ff il, 
lanndan dolayı ~kkilr eıu-
mlştir ki: ~ 

"Bu manevt mii7.8Jıaret, ~ 
da h~lA mUcadele etmekte oll1I ~ 
vatanperverleri için bUyilk bir ~ 
teşkil etmektedir. HabeffSttll. Jıf W 
kıtlık içindedir ve askeri ıı.are 
devam etmektedir, 



e 

''~en Madcleler tnhfun w.ecıenerlnl bet sene zarfmtla Memelr 1-
"h '1ctıtı 1034 ve daha en·clld seneler mahsulü konsfnye afyonlann ba· 

tç senelik taksitlerini def'aten öderecektir. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa-
rından: 
~ 8eııelik sat.JşJarımızın % 30 una letlrak ettfrllmek ıuretl7le bedelleri 
~ illette olan 19U n daba enelkl seneler malıauıtı kon1tn7e atyonlann 
"9t '-rıeııenberl verllen takstuerle takriben nrsıf bedelleri tedt7e oluu-

llr. 

\'e lleıknr afyon sahiplerine mahza bir yardım olmall &sere sert kalan 
~ 119llk taksitin ı Nisan 938 tarihinden itibaren def'aten edenmeslne ka

•ettınııvttr. 
~1lkadarların ellerindeki ayniyat makbuzlanıun sıra No. lanna na
' 'ta~ıdn gösterilen tarihlerde lstanbulda idaremize mUracaaUan 
~u llln olunur. 

~ 1•tanbul haricinde mlleSBes oldukları için bizzat mnracaat edeme7&
'n.er, &it olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı clbl banka •aaıta

kent..ıerlne havale edllecfıctlr. 
~,lluayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemeyenlerin mnracaatlan 

'tın sonul!a bırakılacaktır. .U670) 
tio. Tarihi Gtbl 

2ııoo-1015 1/Nlaan/938 cuma 
lOıs-1030 4 •• ,. Pazartesi 
1031-ıou 6 " •• Salı 
1046- 1060 6 .. .. Çarşanba 
1061 - 1075 7 .. .. Perşenbe 
1076_1090 8 .. " Cuma 
1091--1105 11 .. •• Pazartesi 
1106-1120 U .. .. Salı 
1121-1136 13 " .. Çarşanba 
1136- 1160 14 .. .. Perşenbe 
ltsı -1165 16 ., .. Cuma 
1166- 1180 18 .. ., Pa7.artesl 

l l 81 119 5 19 ., •• Salı 
1196 ı 210 20 .. .. Çarşanba. 
1211- 1226 21 ., ,, Perşenbe 
1226-1240 22 .. .. Cuma 
1241 - 1256 26 .. ., Pazartest 
1268-- 1270 26 ,. " Sah 
l!?t-1286 27 .. .. Çarşa.nba 
1286 - 1300 28 .. •• Pel't'enbe 
1301 - 1315 29 .. ., Cuma 

601-520 2/Mayıa/938 Pazartesi 
621-640 a " .. Salı 

641 - 660 " .. .. Careanba 
661 ·680 6 .. " Pereenbe 
681 - 600 6 .. .. Cuma 
601-620 '1 .. .. Cumartnt 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Y eai lııııdnnn 

ı 2 .-~ ...... ..,. 

3 ' ·-..,_..,..-
1 
6 
7 
8 
9 

Dünlrii ba.lmacanm balledilmit tek.ti 

123456789 

1 ·-~~~"-t 
2 ·-~~:1' 
3 l-4a~t-"'"1' 
4: 
5 1-!::!!:1-"-t 
6 
1 ....... ~~ 
8 
9 

1 - Ttlr'k ldealL 2 - Kl5r, bir hdm. 
3 - Istanbulda. blr eemL ' - Birinci, 
btr gıda maddeal. ~ - Gelecekte. 6 -
Yokolma. 7 - Tok oJmıyan, im. 8 -
Olur mu m•naama. 9 - Çok kopıı blr 
hayvan, Ytlzde bulunan nokta h&llndekl 

leke. 

1 --Mlnıı•cık '\le çalııkan blr hay

van. 2 - Yapmak. ecdt.L 3 - Yaplltl· 
ran madde, ını. 4ı - Kunduracılarm del
mek için kulJandıklan ,ey, '5 - Bir nok
ta, tuzak. 6 - Bir uzuv. Gölcükte deni
ze lndlrtlen maym gemlsinin adı, eald 
~il. fena dcitL 8 - Bir hudut vUlye
tlmlz. 9 - Bir denizaltı gemhnlzfn adJ. 

l H.lJRIJNa abone olu
nuz oe edininiz 

-

b1ri 
----

ıt-XURUN iT •AaT ,,_ 

Devlet Demıryolları ve Limonları iş/Ptme 
·. Umum ·· idaresi ilanları · 

Muhtellf lıtaayonlarla lnp edilecek sablre banıarlan tçtıı montaja 
hazır bir halde takriben aıo ton demir malzeme mubayaası J'eııldea ka
palı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu malzemenin muhammen bedeli 150.000 liradır. 
ı - Malzemenin teslim mlddeU ihale tarihinden ltlbaren !00 gine pe 

tanımıştır. 

3 - tsteklller bu fee aft tartname Te saf r ewakı Devlet Demlf7011&• 
rının Ankara, Haydarpqa, Sirkeci nznelerlnden 2.60 lira mukablllnd• 
alablllrler. 

4 - Eksiltme 11 - 4 • 938 tarihinde pazartesi gUnn ıaat 16 de Allb.ra
da Devlet Demlryollan Yol Dairesinde toplanacak merkez btrlncl komi ... 
yonca yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gtrebıtmek için lsteklllerln tekllf mektubu ile blrlt~ 
to aşağıda 7azıh teminat ve vesaiki ayni glln saat U de kadar :tomlS)'on& 
tevdi etmlt olmalan llzımdır. 

A - 3760 liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği ve eartnamed.e 7UilJ TMlk&lar. 

{UH), 

Muhammen bedeıt yerli olduğu takdirde 1015.9150,48 ecnebi olduh 
takdirde 78.UO lira olan 1.190.000 adet galvanize tlrton t - 1 • 988 puar
teıl gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usnıu ne Ankarada idare blııUJnda ~ 
tın alınacaktır. 

Bu işe glrIMk isteyenlerin 7erll olduğu takdirde 85''1,H ecnebi olc!u
tu takdirde 6177 liralık muvakkat teminat Ue kanunun taJln ettttt Teal
kaları ve Nafıa mnteabhltllk vesikası ve tekllnertnl &11ll dn eaat. U,10 • 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Jhımdır. 

Şartnameler 390 kurufa Ankara Te Ha14arpqa Temelerlnde a&td-
maktadır. (1589) 

Devlet DemtrJollan Te IAmanlan O uncu işletme mlcftrllltndenr 
Muaddel D. D. /7 numaralı tarifeye tevfikan 30 Mart 138 tarlhlnc!ea 

itibaren Avrupa hattında <ln Tilrk ve ecnobt talebe ve ntretmenlere h11811oı 
st oeraltl dairesinde umumi ve tenzllll D. D. / 130 numaralı tarife tlzerln4e• 
% 50 tenzllAt yapılacaktır. Bu tenzflAt talebe tçfn her zaman, mektef 
mlldUrlerl ve öğretmenler tein yalnızı Mayıstan 81 ilk teşrlne kadar cart 
olacaktır. (1645) 

lstanbul Deflerdarhtıodao : 
ı - Ma :varım Burgaz KUçUkçekmece gölil saydlye rOsumunun 1 mart 

938 den 28 Şubat 9U re kadar Uç senelltt 15 gUn mMdeUe açık arttıl'lıı 
ma:ya çıkarılmııtır. · 

ı - Sabık bedeli (10261) lira (20) kuruş muhammen bedel de · 
(6000) liradır. 

3 - Acıt arttırma 1 Nisan 938 cuma gilnll saat U de <AT Ter.Uerl 
mtıdllrtyeUnde 7apılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (460) liradır. 

& - tsteklllerln onrtname:rt görmek ve fazla maldmat aJmat flzeN 
ber &Un Av vergllerl mUdilrlyetlnde mllteşekkll komlısyona aelmelerl illa 
olunur. (1523) · 

Göz hekimi 
Dı.Muıat RamiAgdın 

J3UGON KALKACAK VAPUDLAR 
UuayeMbauMint fakıhz>-J'allm•M 
XarlabatJ Oad. t'lll'A Apt. ama 

nakletmitUr. Tel: ~ 
Saat 
20 

16,15 
15,40 

6 
9,30 

Vnpunın adı Gittiği yol 
Bandırma Mersin 

1 Pazardan muda herııün: Oğleden 
•onra saat ikiden altıya kadar 

GELECEK VAPURLAR 
UJur İzmir 
Kocaeli 
Seyyar. 
Konya 

Mudanya 
Karabfp 

Mersin .................... 
ts:rANBUL 

BELED1YESt 
6elılr :rlyatrolan 

Blr Kavuk Deurildl 
Komedi 3 perde Ya. 

Göz Hekimi 
Dr. ŞOkrD Ertan 

Cağaloğlu Nuruoamaniye cad. NG. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osmao Şerefettin 

apartımam 

zan: CeW 116aahlp ili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
oıtu r 

rURAN Dlf Doktoru 

s.natkA~:a~- • Necati P AKŞi 
kadaşlan Hakkı Ru. Hutalamu berain ..ı.b IUl 
şen, Eyap Sabri, Rıf. 10 d Ü 19 bela '--"--' -..1-
kı birlikte matmazel an pm 8 r .-uw ._... · 
Mfçe • Pencef varfye.. il Salı ve cuma günleri saat 14 ten 
tesinln lştlraklle Mu. 18 e kadar paraaızdır. 
kadcs yemin: komedi 1 Adres: Karakö, Tünel ..,..Jam, 
a perde Terıane caddesi hqmda NG. 1/2 
ERTUORUL •DDihiAHAWMlllll 

SADi TEK'-
Tl 1atros11 

Gedikpaşa AZAK si
nemasında 29 Mart 
1ah alrtamı l B. SE. 
HfR TtYAROSU TA
SUN komedi S perde 

Te 

KURUN-. 
rlcaret IJlıılannlll •DtllD • •fm mD
daD ıtlbaren lllıı sayraıannda 40, le 1a1-
fal11rda r.o kuruş; dôn'Jınce uyfada 1, 
ikinci Ye llçQnc:ll:fe 2. bfriacıde C, bat-

hk yanı kesmece & llradar. Ertolnd Sadi Tek 
Tiyatrosu Cehennem SOyQk, ~k denmlı, kllfell, renkll Ola 

_d_ra_m_S_r>e_r_d_e ---------' •erenlere ayrı ayrı indirmeler 19pılır. 

Dokloı 

Hafız ( ·,mal 
LOKMAN ftllm 

Dahiliye Mateltanm 
PuetdaO 119fU ~ "lledlD _,. 

eaat •U tan e ,_, lradar btanrıulda Din: 

fQlunıta C104, aumaNIJ tn..uat uhlrNlntt

..utaaaruu utıal..,. a.ıı. .-.rt .. ıer 

..,. •llalt ·'t.& 1r .. t..,. tıaklld tululr•YI' 
mu..tur .... ,...... ..... ....,_ ..... ~ ...... ..-. 

Rftsml ilAnların santl.al • satın !IO kurut-
tur. 
l'lcarf ,:ınhl11ette olmıgan kOcak llıtnlor: 

Bir dera 30, lkt defaıi MI. De delua 16, 
dl\rl dcrası 75 ve on ddası 100 kunaıtur. 
Oç aylık 114n verenlerin bir defau beda· 
vodır t>~rt satın le(eD HAnlann fule 
salırlan be., kunı$tan hesap edilir. 1 

ane hl:met kupona 11etlrenlen ~· 
rltk llttn tarl/e.t uD:de 2.S lndirlllr. 

· KURUN hem do~dan d~. h9o 
dl idare yerinde. hem Anlıal'8 eed~D
de Vakıl Yurdu altında KEMAl.F.DDtN 
lREN lllln bftrosu ellyle ilin kabul edn'. 

(BDronan telefona: JGJU) 
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emil 
\'"e Bağı 

H aldk'a.ten na.. 
yanları Adet 

zamanlannda hU· 

rtık rahata kavuş

turan, vtlcutları· 

na her tUrlU serbes'ti ve~n dlt-

Jcrlnl ter , .c taze tutAn rahim; il· 

tlhap akıntı ve ağrı, sancı •e ka

~tılarmdan koruyan kıymeti 

öltillmez bir idealdir. 

nu sıhh! '\'e pratik Adet ~zlerf 
her tlcarcthanede sayın bayan· 
Ja.rımızm hJzmetlerlne hatırdır. . . 

·YbNi T~SUMAT 
ILMüMABERLE~iMiZ 

r • 

DAl-IAYUKSEK 
rAiZ, DAl-IA E:Yi 

1 

ŞAR.TLAR. TE:MiN ro~R. 
~~ . . ' . 

·

7 

UOL~NTS~ QA l(~UNi N.Y. 
,. 

1 
Ankara caddeSinde 

11 

· kirahk dükkan . . 
Vakit yurdunun altında (<SJeo • Franaız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. . 
.B·-ıc1tin1mek auretiylc 150 metre murabbalık bir mesaha elde cdilcbi· 

tir. tst~vı:nlerin Vakit vurdu idare memuruna mllracaatleri. 

'Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Bakırköy bez ve pamukl 
.. DıeDsucat fabrikası 

T. A. şirketinden : 
\ 

KART AL Marka XV Tip Kaput Bezimiz içirı 

lktısat Vekiletince kararlaştırılıp 
ilan edilen fiatlara uygu.n olarak teshit ettiğimi' 

satış fiatları aşağıda gösterilmiştir 

85 santim enlodekloden 36 metrelik topu 7 56 korot 
90 ,, . ,, 36 ,, ,, 789 ,,dur· 

Bu llatler fabrikamızda teRllm ve peşin tediye şartlle 
· muteberdir. 
Bir balyadan eksik satışlarda 

Yu~ardaki fiatlara 0/o 2 zam edilir. 

TU iYE i 

GÜVEN 
ANJTI 

. [i Dr. lh•an Sami 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. BAKTElYOLOJI 

B .... k .k . 200 000 L· LABOR.AnJVARl UYU J f3ffilye • JradJr • UmumJ kan ta.hlilUı. Fn.'Dgi nokta! 

D O K T OR 1 Diş Do;;;:;; 
Necaettln Atasagun 1 CDbeyt cnçer 
Her etin sabahlan ıckia buçutı Yalnız CUMARTESi Gtt~ 

nuanndan (Wasserman ve Kahn 
teamWJeri) Kan kilreyvatı sayılın&· 

Bundaı: ba_şlıa 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin ı:ralık sı. tifo \•e tntma bllStalıklan tı?şhisi , 
ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi aym yedinci gUnilne 
f aatiniz lktlzaudır: · · · . 

tdrar, balgam, cerahat, kazu'1lt vr 
su tahlllatı Ultarmikroskopi, kan 

kadar bytlerinizden almanız kendi men- da llre, teker, KlorUr kolleateriıı 

mlkt.arlarmın tayini. Di"ıınyohı 

No. 113 Tel.: 20981 

ıkpmlan 17 den 20 ye kadu Ule Iİ YALOVADA. aai. gilnlct fili' 
U tayyare ıpart:manlan ikinci daire ji g ür--·· '< tramvay durağıııdald Jr;t~ 

17 numarada butalanm kabul edeı. 

1
. ayenehan~.nde bastalarıııJ 

Cumarteal cünleri 14 den 20 19 b .-,2 ~ ıı:ıuer. 

dar baatalarmı paru· ı. Kurun, Ha WWWIW::::Am=== 

ber okuyuedlaniÜ dakupoo muJra. ı 
bilinde mıııyent eder. TelPf • 2:J953 Sahibi ASIM US JI 

Neşriyat mUdUril Refik A. Se~ 


