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Sayısı _heryerde 
100 para 

ransa da ltalya ile müzakereye girişiyor 
talyan . imparatorluğunu 

Fransa da tanıyacak 
Yakin Şark ve Akdeniz 

. 
Kültür 

hayatımızda 
uvaffakıyelli 
bir tecrübe 

[Yeni lngiliz - ltalyan anlaşmasın
da mühim bir yertutuyor 

ltaJya Ue anla..1nuı taraftarı olan 
eaki 1'r ~·ı~= B~vtkili B. Laval 

Fransanm yakmda Romada büyük el
çisi bulunacak ve bu elçi ltalya kralı ve 
Habeş imparatoru nezdinde "akredite,. 
olacaktır. Fransız - ltalyan müzakerele
ri derhal başlıyacak ve bu mllzakereler 
tıpkı Ingillz - ltalyan müzakereleri gibi 
F'ransanm ve banşm ne!'ine olarak 
muvaffaklyetle bitecektir. 

LAVAL ITALYA iLE ANLAŞMA 
TARAFl'ABI . 

Paris, 22 (Huaust} F.lki Bqvekil B. 
Lava!, ingiliıce lvning Standard pıe
lesinln Paris muhabi~e verdiği bir be
yanatta ezcümle demi§tir ki: 

Parft, 22 (A. A.) - La RepUblik ga

~-~~=+--•a.Pier ~ "'malümatı-ver

Ben dalma. Avrupa sulhUnUn bir Fran
sız - Alman yaklapnasİ ile temin. edlle
ceğiıte kani bulunuyorum ve daJma bu 
yak}&fmanm mümkün ve devamlı olabil· 
mesi jçln Franaanm daha evvelce Ingtı
tere ve ttalya ile anlqması JAzmıgeJdl
ği kanaatini taşıdım. Roma anlqmalan, 
bu prensipten mWhemdi. Ejel'.' parça -

(&JNH: St1. 4, Sı'i. 5.) 

wıekte<Ur: (Scmu: Sa. J. SU . .J.) . . , . . 

: ~JQianya l'ktlsadt Kenlşlemeslnde 
ceoubuıarka doğru istikamet arıyor 

... "Viyana: Balkanlar 
ve yak.ın şarka 
çıkış kapısı,, 

---------
Blsmarkın başladıltı .. Avusturyadan Akde

nlzP" sljasetlne Hltler devam ediyor 
(Ya.."'l.!ı üçüncü. 8<!.ysfa:mız<Ja) 

iktisat Vekili. . 
Viyanadan geldi 
. · Vekil bu akşam 

. A.~karaya. gidiyor 
Bir mUddettenberl. çocuğuDu tedavi 

t)tUrmek makaadJyle Viyanada bulunan 
IktJaat Vekili Bay Şakir Keseblr dUn 
sabah ıemplon ekspresiyle şehrimize 

dönmUıtur. 

Vekili. Sirkeci istuyonunda Deniz -
bank umum mUdtlrU Yusuf Ziya Oq ve 
diğer lktmat lnrlrleri karşılamışlardır. 

B. Şakir Keaeblr sabahtan öğleye ka
dar kendi hususi işleriyle meogul ol -
mq, ölleden sonra to bankaama gelerek 
Yuauf Ziya ve diff'r Denlzbank Amirle
rinin bulunduğu bir toplantJya riyaset 
etmlf, muhtelif tktmadt meseleler etra
fmda basbiballerde bulunmıqtur. 

Vekil bu akşam Ankaraya hareket e
decektir. 

-o-

Merkez ve Zıra
at bankasının 

Yeni umum 
mOdDrlerl 

(Ya!'lsı ~ üncü sayı/a.da) 

Profesör 
Pittar 

DUn ilk konferansını 
verdi 

A nupada göçebe hayat devam 
edip gidecekti, - Eier Anadol11 be
ıerin bayat ,...tlannı temeHnden de· 
iifilrmemlt olsaydı .... 

Pro/ıaör Pittar Tarih Kunımu Aabaf
kanı Pr. AfetıtJ ,_..,. 

(Yamı 4 m.ca •yfoda) 

Rusya Almanyaya 
taarruz etmek isterse 

Lehistan Sovyet kıtalarını 
erazisinden geçirmiyecek 

Çekoslovakyadakl Naziler Rus-Çek misa
kının bozulmasını lstedlklerl takdirde 

Harp mi 
Vqington, 22 (A.A.) - Almanya -

nın maksatlarını ••namuak~e,. o
larak tavııff eden Polonya se. 
firi Potoki, Sovyet krtalarınm 

Almanyaya taamız etmek üzere Po -
lonya arazisinden geçmesine müsaade 

olacak? 
edilemiyeceğini söylemiştir. . 

Sefir gazetecilere Polonya - Litvan. 
ya anla§m.uJnın Polonyaya Baltıkt&n 
Karadenize kadar bütün memleketle
rin yani Finlandiya, ~nya, Lıeton • 

.<&mu: Sa. 4. Sil. $.) 

Amerikanın bir . . 

milyar ·dolarlık 
·bahriye bütçesi · 

Yeniden 46 gemi· yapıhyor ~ 

Bllf\lk harp gemileri mane,·ra halinde ••• 

Vaşington 22 (A.A.} - Parllmen
to 100 reye karşı 891 rey lle bir mil
yar dolarlık bahriye bUtçesini kabul 
etmiştir. Bütçe şlmıdl ayan meclisi
nin tasdikine arzcdtlecektlr. 

Bu bütçe 46 harp gemisi, 22 mua
vin gemi ve 950 tayyare inşasına lm
kln vermektedir. .Yeni inşa edile-

cek gemiler şunlardır: 3 zırhlı, % 
tayyare gemisi, 9 kruvazör;23 muh· 
rip, 9 tahtelbahir. 

Bu gemiler takriben 731 mllJ'OD 
dolara, muavin gemiler ise 2• 7 mil
yona mal olacaktır. Tayyarelerin 1n· 
şası 106 milyon doları bulacaktır. 

(IÜffletüı peşütdeH- : 

Cçüncu mevki blletı 
Beş JJ)danberl Avnıpanın bernclmilcl siyasi hayatında mühim bir 
rol oynayan Bitler ı 913 senesinde Ylyanada parasızlıktan ve ltslz
Ukten o kadar sıkılmış ki bir aralık Parlsc gltmeğe bile karar 
vermltı. Maksadı da Fransız pa)'itflhtmdakl mlmart eserler llzcrln
de tetkikler rapmak, ayni zamanda kendisi için mllnaslp bir lt 
balona orada yerleffp kalmak imtş .. 
Blr Jl'ransız auetesl mtıerln blr gön dostlarına Cmumi Harpten 
evvele alt bu batıratmdan baluıedcrken: 
- Eler o Taldt Parlse gitmiş olsaydım hiç fiiphcslz seferberlik e9-

numda Fransnlar tarafmdan tntnlncak 'e esirlere mahsus bir 
kampa atılacaktım .• ,. 
Dedlllnl ka1dettlkten ,.e bu tasavvura engel olan şerin Viranaclan 
Parlae kadar bir lçllncil mevki bileti tedarik edememekten ibaret 

oıaotun.11 eö1JecUkten sonra şu mtltaleada bulunuyor: 
- Acaba Almanlann bugllnktl Fllhrcrl o zaman bu bileti tedarik 
cd.ebllmlt olurdı buglln ne olurdu? 
mç şttphe 1ok ki bu pek ehemmiyetsiz üçüncü mevki bileti Avro. 
panm mukadderatmda bllyllk blrdetlşlkliğe sebep olurdu ... 
Dugtln A vrapa ortasmda 75 milyon Almanın başma geten ve bir 
gln içinde bin senelik bir A vnsturra devletfnin cihan tarihinden .t. 
llnmeslne sebep olan Wtler gençlltlndo \·ı,-anadan Parlae gitmek için 
~el mevld bilet parası bulamamış olması ph&i kıJDıetbıl ktçl).. 
t.ecek bir badl11e delildir; belld btlyllk maksatlara Tarmak için tti.ii 
ve eqel tanıma1an çelik iradelerin bn Alemde nclM' fapabDeceibd 
g&ıtermesl itibarile ehem.mJret~dlr. . .r 

Hatantcu~ 
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lstanbul p~aj'arı hakkında 

Bahar geldiya arlık ~ 

' 

konuşabiliriz 
YAZAN: Nlzamettln Nazif 

Mart, eski huysuzluğwıu bir parça r nu yapmağa karar verilmesi akabln 
hatırlatır gibi oldu ama 937 sonbaha- de Çekmece, Yeşilköy, Halkalı civarı: 

rında "ı·asatllane meha.filJnden tereşşuh na doğru bir yabancı akını başl _ 
etmi§ olan bUtün bedbinliklere,, rağ - tır. ~.,iluryada girişilen işin bu °:!ı, 
men 938 incı yılın bize berbad bir kiş kıymetlendirmesinden daha tabii b · 
gösterdiğini iddia edemeyiz. Evet, bu şey olamaz, Fakat bu hali!ı bu me:. 
kış, hiç te fena bir hatıra bırakmadan lekette Tilrklerl 7.engtnleştlıınesi IA • 
geçip gitti. Artık, burnumuzu bahar zımdır. Yabancılan değil. 
kokularını almağa alı§tırabilirız. Ve Geçen Y.ıldanberi Çekmece civarın _ 
lstanbul yazlarmm· o tatlı kızğw gU- da arazi almak ve burada sa••r 

• • Ed" . , .. ıye 
n.eşı.nı ırne yakısı gıbi belkeruikle • yapmak arzusu ba§!amıbi.ır. Bu hare-
rımızc bol bol yapıştıracağımız gUn - keti plô.na bağlamak ne kadar lazım
Jcr üzerinde konuşabiliriz. sa, Yeşilköyün baştan ba.§a yabancı-

Geçen yaz, lstanbulun plAjları nasıl lar tarafın<lan temlik edilmesine 
doldurduğunu gördUk. Mevcut deniz de öylece manJ olmak iktiza eder 
banyolarının, değil dışarıdan gelecek- Yeşllköydeki ev sahiplerinin b. 
Jere biz İstanbullulara bile kAfi olma- denbire türeyen mn§ıerııer tarafın~a~ 
dığı meydanda. Acaba iki üç ay sonra yapılan teklifleri tatlı bulmaları tabi
başlryacak olan 938 sez.onu f çin bir. tdir. 

eeyler dUşUndUk mil? Burada bina. ve arsa fiatlerl g~en 
Bir şeyler dUşUnüldfiğU anlaşılıyor. yıla nisbetle Uç misli artmı§tır. Bu gi

fakat bu dUşUnUlen şeylerin ne kadarı dişle daha ziyade artacağı da muhak
tatblk edilebilecek? Netice şehriu bu kaktır. Eğer bu alım satımı kontrol 
ihtiyacını tamamile karşılıyabflecek etmek mlllkfyet mefhumuna pek uy _ 
mi? durulamıyorsa, mallarını 11atmağa İ§ -
Bi~ plajtarnnızm geçen yıl göze tihalı olanlarla belediyenin temua 

vuran hatalı tarafları 6Unlardı: girmesi ve burasını mUmkün olduğu 
1 - Çok pahalı oluşları. kadar eehrin mali haline sokmağa ça-
2 - Tatil günlerinde yığılan kala- Jışması çok doğru olur. Bu suretle şe. 

balığa kdfl gelmemeleri. hir, mühim bir "gelir kaynağı,, kaza. 
3 - Bazılarında duşlarm helAlara rur. 

konulması gibi, garip dikkatsizliklere 
ve pisliklere rastlanması. 

4 - Deniz banyolarımızın iyice is
kandil edilmemiş ve tehlikeli derln!ik
lere, kuyu ve anafor yapan yerlere i. 
§aretler konulmamı§ olmMı. 

5 - Fakir halkın, gerizlerln denize 
karıştıkları yerlerde, banyo yapmağa 
mecbur kalması .• 

Evet, bizim pl~jlann lüks olanları 
da hnrcıam olanları da pahalıdır. Sı • 
cak hamamlarında sabunu da dahil 
olduğu halde 23 - ao kuruşa yıkanı • 
lnbi'en bir memlekette, denize girip 
bir lkl saat kum UetUnde umıımak için 
35 - 50 kurU§ aranmamalıdır. 

Geçen yaz Florja plljımızda du!J}u, 
yataklı, temiz ve cidden güzel bir ka· 
binede Uç dört Mat dinlenebnmek an
cak 5 • 8 Ura vermekle mUmkUn ola. 
biliyordu. Plaj parası, kahvaltı, ape.
ritif veya çay ücreti hariç. 

Filvaki eski p!Sjlarda 130 kuruşa, 
120 kuruşa hatta bir liraya kabineler 
tedarik edilebiliyordu. Llkln bunlar 
da yırtık mueamma örtUlll pis bir 
tahta kerevetten başka bir şey yoktu. 
Yukarıda da söylediğimiz gibi duş 
yapmak istiyenlere garsonlar pis bir 
hellyı gösteriyorlar ve; 

- Duş orada.dır. 
• diyorlardı • 

Tatil gUnlerl plftjlara hasreden ts -
tanbullulann yekflnu arttıkça artmak
tadır. Devlet Demiryolları idaresinin 
bilet Ucretlcrlni hayret verecek bir de. 
recede azaltmıe olması halkın Florya
ya akın etmesini çok kolaylnştırmıı • 
tır. Fil\'aki öbilr plfijlara gitmek i~tn 
daha çok yol parası verildiği iddia e
dilemez. LA.kin Filuryanm diğer plaj. 
Jarla. nisbet kabul etmfyecek derecede 
gUzcl olması halkın burayı doldurup 
taşırmasına sebep olmaktadır. 

Demek ki her şeyden evvel Filurya. 
yı, bu kalabalığı alabl!ecck derecede 
genişletmek Iaznndır. 

Şüphesiz bu, ne yalnız bizim tara -
fımızdan düşünillmUş, ne de ancak 
§imdi ortaya ntılmı§ bir tekliftir. Şehir 
buna çoktan karar vermiştir. Bızim is-
tediğim:z §ey, bu kararın derhal tat • 
bikine geçilmesi ve bu sezonda ha1kın 
plajı kMi derecede geni3lemiv bul· 
masıdır. 

Eğer ileri geri 18.f ettiy!ek, eğer bir 
hatamız olduysa, eğer saçma sapan 
kon\iştuysak bir tatil mevsiminin bü
tün tatlı vaadlerini içimizde belirten 
şu ılık ve gülcrylir.Jil Nevruza bağı§ • 
Iaym! 

(~) Haydi pislik ilom.iyelim. 

Hussa hıglltereyl 
Frensadan ayırmak 

istiyormuş l 
801J1Jet'lcr Bfrliğı Hariciye Komi
acri B. LittJino/11.111 FQ.fi8t teca
tJl.izlerioo karıı demokrat devlet
lerin birleferek tedbir olma.kırı 
hakkındaki teklifinden baMeden 
ll taMl.Z9Q Junıal gazetesinin n . 
ya,,i muharriri buna lnr "Man"11-
ra,, aerlevha.!ı 'l«>yuyor ve şl)y'le 
diyor: 

Bir nokta var ki, bunda Sovyetler 
Birliğinin teklifi İngiliz hUkftmetlcin 
siyaseti ile taban tabana zıd düşmek
tedir. Moakova devlet adamları Al -
manya, İtalya ve Japonya h~riçtc kal. 
mak Uzere temaslara giri§ilmesini tek
lif ediyorlar. 

Ç'ıinkU bu Uç hUk11met müzakerele
re davet edilmf§ değildir. "Onlar ha -
riçte kalmak üzere temas,, lle .. onlara 
karşı blok teşkil etmek., arasında u • 
zak bir mesafe yok. B. Litvinof da, 
matbuata yaptığı beyanatta bu mesa
feyi aşını~. 

Her ne olursa olsun, resmi formül 
dahilinde bile, İngiltere yal!lIZ Sovyet
lerin teklifine göre hareket etmek fik· 
rinde olmamakla kalmıyor; bundan 
başka, B. Nevit ~mberlayn İtalya ile 
mUzakerelere giri§miş bulunuyor, im • 
kan görür görmez Almanya ile de rnü
zakerelere gfri~cek. 

Çemberlayn 
70 yaşında 

Ingiliz Başvekili Nevil Çemberlayn 
bugün 70 Yn.§tna. girmi§ bulunuyor. 

Bu yn§ta herke.':! istirahat devresi -
ne girer, her tUrlU meşgaleden elini e
teğini çeker. Halbuki, Çemberlayn da. 
ha pek yakın zamandnnbert İngiliz 
hüktimct reisi olmuştur. Siyasette en 
başta bir rol oynamaktadır. 

Cermen ve 
ls~av b!rlikleri 

arasında 
Romanya 

Aıııısturya vo Orta A11Ttıpa<la1d son 
siya.si luidi.sclercum BCnıra, Romanya -
nın vaziyeti hakkında bir Fransız mu
harriri mühim bir maknl.e neyretmiş -
tir. BUkreşte çıl:-an KttrentuZ gazet~ 
Fran8ıZ muharririne cevap verirken 
fUnlan yazıyor: 

"TitUleskonun deği§Urilmesi üzeri _ 
ne Sovyet Rusyanın uğradığı inkisarı 
hayal hakikaten bUyüktU, ve Ruslar 
bunda gayet haklı idiler, c;Unkd, Ro· 
manyanm Rusya ile daha fazla teşriki 
mesai ooemiyeceğini, ve hattA, Çekos
lovakyanm yardımına koşacak olan 
Rua ordularının bizim topraklanmız -
dan geçmesine müsaade olunmıyacağı. 
nı anJamıglardı. 

Bizim vaziyetimiz çok dramatiktir. 
Almanların Tuna ağzına ve Karadeni. 
ze doğru geni§}emek istiyeceği tabit -
dir. Bir harp wkuunda Aimanyanm 
petrola karşı ihtiyacım da buna il~ve 
etmek icap edez:. 

Bizim müstakil bir devlet olarak 
mahfuz kalabilmemiz, 1slav ve Cermen 
kiltleleri arasındaki müva?.enenin bo
zulmamasına bağlıdır. 

Almanlık teşkilatlı bir kuvvet ha -
tinde görünürken, lslô.vlık henüz kan. 
1ı mücadele ve dahili huzursuzluklar 
devresi geçiriyor; bu itibarla da aşa
ğı bir derec".!de balunuyor demektir. 

Binaenaleyh, Romanyaya dll3en va
zife, akılAne bir dı§ siyaset ve dahilt 
şiddetli bir ~jim kurarak emniyet e -
dilmlyecck derecede bozuk olan hali. 
hazır vaziyetine karşı koymaktır. ÇQn
kU, en kUçUk bir yanlışlık bizim haya
tnnıza mal olabilir. eski bir tarihçinin 
bizim için söylediği ı<Sz gayet mUhim
dir. 

0 Btz. bUtUn kötU'U1derin iltisak nok. 
tasmda bulunmaktayız..,, 

R l RIJ Na aht1nl' olu
n11z ''" l'tJlniniz 

Mahkemelerde 
Yüzü tırmıklao.aD 

genç kız 
Güzelliği bozu!du 

bozulmadı mı 
mu,

? .. 
Muhanir HUseyin Cahit Y&lçm, A· 

bidin Daver ve lstanbul radyosu spl • 
keri Mesut Cemilden milte§ekkil bir 

ehlihibre, dün sabah Dördüncü Asliye 
Ceza mahkemesinde; 20 yaşında genç 
bir kızın "gUzelliğinin bozulması ve 

yüzünde sabit iz kalması,, duruşma -
sında rapor vermek Uzere tetkikat 
yapmıştır. 

Bu enteresan hadise öğrendiğimize 
göre §Öyle olmuştur: 
Davacı Eli yirmi yaşmda, orta boy

lu, esmer bir kızdır. Beyoğlunda Par
makka.pıda oturduğu apartmıanın ay. 

ni katında diğer kiracı Hayriye lıe ba
zı hususlarda geçinememekte ve llti 
aile arasında sık sık ufak tefek kav
galar olmaktadır. 

Nihayet bir gUn apa.rtnnanm kori
dorunda birbirlerine rasthyan Hayri • 
ye ifo Eli, çoktanberi yekdiğerlerlne 

karşı taşıdıkları hırsı yenememişler 

ve saçsaça ba§başa kavgaya başlamış-

lardır. Kavgada Eli Hayriyenln sa~ 
tarını koparmıv, Hayriye de Elinin yU
zUnU tırnaklan ile tırmıklamıştır. Bu 
mesele tam bir sene evvel olmue ve o 
ıamandanberl Elinin yilzUndeki tırnak 

yarası mil .olmıyarak, kırmızımsı bir 
kabuk bağlamı§ ve sol gözilnden ağ • 
zının ucuna doğru belli bir çizği ha -
tinde yer ctmi§tir. 

Bu vaziyet karşısında Eli geçenler
de bir avukat tutmuş ve mUddeiumu· 
mUiğe bir istida vererek, yara neticesi 
gllzelliğinin bozulduğunu ve ytizlinde 
ıabit iz kaldığını iddia etmi§tir. !mi i&
dasmda, Hayrlyenin tecziyesiıii ve 
kendisine tazminat vermesini de iste • 
mektedir. Milddeiumumtıik Elinin fsti
dasmı Ceza Kanununun 256 mcı mad· 
desine uygun görerek Aetiye DördUn. 
cU Ceza mahkemesine yollamıştır. 

Mahkeme geçen celsede hakikaten 
bu izin, genç kızın gUzelliğini ihlal e. 
dip, etmiycceğini bir ehlihibreye hava· 
le etmcğe knrar vererek, Hüseyin Ca
hit Yalçın, Abidin Daver ve Mesut Ce
mili ehlihibre olarak tayin etmişti. 

Dün sabah toplanan ehlihibre M . 
kim Fazılın riyaseti &.ltmda, daha sa
at onda avukatı ile birlikte mahkeme
ye gelmiş olan Matmazel Elinin yUzU 
Uz.erinde, gizli celsede tetkikat yap -
mıştır. Ehlihibre bugünlerde mahke. 
meye raporunu bildirecek ve bu ente
resan vakanın muhakemesi yapılacak
tır. 

KALtGmATY A YOLUNDAKi 
KAZA MAHKEMEDE 

Silivriden lstanbula gelirken Ka.
likranya köyü önUnde dikkatsizliği yU. 
zünden kamyonun hendeğe devrilme • 
sine ve içinde bulunan beş kişinin ya

ralanmasına ve Ali isrr.inde birisinin 
de ölmesine sebebiyet veren şoför Yo
van oğlu Koçonun, Ağırcezada duruş. 
masma dün öğleden sonra ba,~landı. 

Okunan tahkike.t evrakında 
nun önliııe çıkan arabaya çarP~ 
için hendeğe yuvarlaııdığııılı fçı 
ler yaralandıktan sonra, KoÇ0:.r 
lan kamyona bindirerek has 

5
-rf' 

getirdiği; kazadan Alinin de_.11 .:.& 
kaburgası kırtldığınd&n öldilğU ~ 
yordu. ~ 

Hakim, Koı;oya ne diyeceğini ~ 
Koço da kendisinin suçlu ol.ıilll~! .. 
ileri sürerek, §Ulllan söyledi: * 

- Lilleburgudaıı dönUyordUJXlo 
nmıda bir subay vardı· ga.Iık 
köyü civarında Haramidefe ıııe~ 
de çıngene ailesine rastgeJdiırl
Alpulludan geldiklerini, ve çok 
olduklarını söyliyerek k8ll1Y0~ 
mam için yalvardılar; acıdlDlo 
yona bindirdim. b1t 

Yola düzeldikten biraz sonra 
kuş inerken, birdenbire karŞI:i 
bir araba çıktı. Çı&ı§ o ka.d{sl' 
mu§tu, ki manevra yapmağa. f 
lamadım. Sonra atlar da kotıı~ 
den ürkmüştü; direksiyonu ı;ag~ 
dıı:n, bu suretle hendeğe yuvar 
olduk. 

Şahit lspiro şöyle ifade~: 
- Araba birdenbire önilJJlillA' 

kınca Koço sağa kırdı, lakin h 
düşmekten kurtulamadık. ıwıaY8' 
ce araba sebebiyet vermi§tir. 

Bundan sonra kaza. yerinde 
yapan fen memurunun ra.po~. 0 

du. Raporda; kazanın . 
hayvanların parlaması neticesın 
kubulduğu }'az.ılıyordu. KoQO b 
raz etti: 

- Kamyonda rekfllatör ~ 
kilometreden fazla imkanı yok 
mezdlm. Esasen yokuş indi~ 
motoru da kesmiştim, dedi. v~. 
kendisinin vekilete rapten talı 1 

nl istedi, mahkeme bu talebi ., 
tikten sonra diğer eahitleri _;;ne 

üzere duruşmayı ba§ka bir ı;-- >:}JL, 
raktı. ~~ 

KURUN 
ABONE TARiFESİ 

' tJtff1 Memleke dıl' 
lrinde 

155 
A~~ ~ ff , 
3 aylık 260 4 

20 ,, 
6 ayhlı: 475 8 ;1 
Yılhk 900 1ooO 

Tarifco;inden Bnlkıın Birli ~ iAfnct f ıcın.J 
otuz kuruş düşülllr. Posta bırl r 
meyen yerlere a3rda yetmiş ~ 
zammedilir. J 

Abone kaydım bildiren rnekl"~t• 
graf Qcretlnl, abone para!lının pO 

banka ile )·oltama Qcretinl ıoare 
üzerine alır. 5 

Yeniden 5 abone yıızıın vc~·ıı JılSY 
birrlen yazıfıınlııra, mekteplerle 
larıno nyrıco lenzillll yapılır. 

1 
ıll 

TDrkl•ıtnln her poıla mer'keı n 
Kl!RUN'a abone ya::ılıt· ,._J'ltJll> 

Adres değiştirme ücreti 25 kuru 
__...o-

DONKÜ HA VA dlil1 
Yurdun bütün mmtııkalıırındıı . .,~ 

yer yer bulutlu fdi. RnısAr umurn~5 
mn1 istikametinden orta kuv'"ette 1 
htanbulda da a)·nl şekilde bulutl~yed 
rüzgar şimal istikametinden .san h•"'• 
metre hızla esml~tlr. Saat l4 de dll· 
vlki '16.(.5 milimetre bulunu:ror .. 
· e•• 
net en }'fiksek ı 4.6 santfgr~t "~ııınl 
de 5.7 santigrat olarıık tesbıl e 

15 Yit EVEI. BUGUN tk ,, 
Hdklm ıınıf rna intisap tlnt et 

hukuk talebesinin mekttptfn ne:tai 
ten &onra birkaç sene müddetle 

11 
Belediyenin plftjlardaki sıhht şart- tutulmaıı Adliye l'ekatelince der~ 

lar ve temizlik eksikliği (•) üzerinde ması ü:erlne, talebe bu müddei ;çl 
dikkatini çekeriz. Halk, be!ada duş 1sgariue ten:lli ile bir maaş 1tasrfak 

Yapmaktan bu vıl art.ık k·· ..... .,-ılmıa ol- racaat elme/je katar vermiıletfofı$ltf. 
"· w ~ ""' külle nld Aynl:ade Hasan oıı1' 

malıdır. - 1 aralarında maes&lf bir Mdiıı 
Fakat şimdi temas etmek istediği- Türk Muslld San•atkl\rları Cemiyeti tanfmdan teşkil edilen l'enfontk orkestra dUn akşam ilk konserini Eı- j muştur. k 

mlz nokta yanında bütün bunlar solda. naf Ccmlyctlcrt Dlspruıscrt menfaatine \'Crmlştlr. "Viyana gecesi" adı verilen bn senfonik kon er pek bllyilk ı llddlıe hakkrnda karar utrt1Js~tıl 
sıfır kalrr: lbtr muvaffakıyet kazanmış, orkestrayı teşkil ve idare eden Bay Seyfeddin Asal \'C arkadaşları daklkalan-a al- hukrrk fakülleıl mecllli müderr ylrı 

Filurya clvannı yabancı fs~i'fısm • kışlnnmıştır. Adll11e l\'a:ırı mıidariı Celdl tıenkle 
aetl nllında f evkaldde bir içlim"..t1er 

dan konımamıZJ tck!if edeceğiz. Diğer taraftan Şehir TJ~·atrosu Jle iç WDlBU vermek ilzero davet edilen \'J,yolet Şon da dün sabah şehrimi· talebtler:i dlnlemfıtlr. Meclis mu_ 

Filuryada bUyUk bir deniz istasyo- zo gelmiştir. lttırarı bapiln blldirllecektlr. 



.... 
Şehir Haberleri 1 

~ ~ * 

) 2-XURUN !S HA B T 1988 

Almanya iktisadi genişlemesinde cenubuşarka 
doğru istikamet arıyor 

ektep kitapları yeni baştan 
tu tetkik ediliyor 
' ::,r Bakanlığı talim ve terbiye ku-1--:-::--::.-:-:---:--:-"7-"-:"~~---
' ll111ddettenberl gerek telif ge- ve Salih lmnlnde lk1 k~ de yakalanmış, 
ti.. lercn- da t ti ' mahkemeye verilmlıslcrdir. 
"q .,L '4WO ve a p e sure yle ya- • 
' ~. Orta ve yüksek tahsil talebe- KAM\OX _ÇARPTI - Balatta. Mürsel 

1ı.._ '1t eserleri ö-...a ft,_ kt dir Paşa caddosınden geçen 4231 numaralı 
"il g .-...en seı.u .... e e • kam Bob • 

eaerler mkı bir kontrolü müteakip yon ur oglu Nesinı ismlııde bir 

''Viyana: balkanlara ve 
yakın şarka çıkış kapısı,, 

talun terbiye tarafından teDekkül çocuğa çarpmış, .mtihtelif yerlerinden 
~~bir komisyon bir kere daha in· yaralamı§lır. Nesun hastahaneye kal • 

i_llllirerek: bastmlacaktır dtnlmıştır. 
~ "8erler tamam~ l Uf 1Kt KA&n'O!'ıiET ÇARPIŞTI - Fa-

lltofraın1 
1 

Y ehmd re- tih - Şi§li seferini yapan 3425 numaralı 
armm prens p ve e efle-

&l\re •~rti d.l ._.,_ otobUs ile fiOför lsınall Hnkkmm kamyo-
\.\! p e 1 eceAı.u. . 

&ıı ~I SANAT OKULLARI n~ti çarpıumışlardrr. Her ikisi de hasare 
l'll ugramıştJr. 'k Banat okullannm sayısı arta-

~ \'i14 lır. Bakanlık en fazla ihtiyaç o- J 
'YoUen genel espekterler tara - ktısat lıleri: 
'1b teabit ettirmektedir. Bu arada YERLi PAMUK lPLtKLERt 

Olttılun Boğaziçi semtinde de bir sa- UCUZLATILDI 
~Ulu açılması dü§UnUlmcktedir. latanbul piyasasında ötcdenberi satı-
~ l\LAMJYAN OGRETMENLER lan ecnebi pamuk iplikleri Türk malla-
;:llncı öğretmenler ve UcreUo lll- rma rekabet etmekte, bu yüzden yerli 

11~ okutan öğretmenlere bir mUd- pamuk ipliği imal eden fabrikalar vazi
'ı:rı lllaa§lan verilememiştir. AJA- yeti gUnden g\ıne mU5külle:pnekte idi. 

lltı.-~~ll bulunduklan kUltnr yo- Haber aldtğnnıza göre; şehrimizdeki 
'llllhgn müracaat etml§lerdir. pamuk ipliği fabriknlan sistematik bir 
l'JCAR•::r l\IEKTEBINDE şekilde çalışma neticesinde ecnebi mal-

'r~ St~'lFTA KALANLAR larma karşı koyabilecek bir vaziyete 
~ .. ae1ı:: iktısat ve Ticaret mektebinin girml~lerdir. Şimdiki halde bazı fabrika

.reıı ta lııttiha lebelerlnden olup da geçen lar hükümcttn koyduğu narhtan daha u-
' nlannda yalnız bir dersten mu- cuza mal satmağa başlamışlardır. Bu 
~ 0laınıyan talebelere, 1938 yılı yüzden piyasada yerli mallara karvı rağ
~'( devresinde, bir kere daha mu- bet artmıştır. Yerli fabrikalann yaptık
' 0laınadıklan bu bir denıin imti- lan tenzilat narha nazaran pakette 30 
~ kabul edilecekleri bildirilmi§tlr. kuruştur. 
't1lıana girecek talebeler 1 mayısa 'd ı:ı:ı.ektebe müracaat edecekler ve Alman askeri ataşesi 
111._·era hntihana gireceklerdir. Bu im-
"'"' Alman sefaretinin askeri ataşesi B. 

it ınu,'tlffak olanlar, imtihan ver- Rode dün sabah Orgeneral Cevadm 
Yılacaklardrr. iL mezarına giderek harbı umumf esnasm-

~tdi""" ı ~ı ,,,..: . ~ alli.h arkadqlığmı yad için Alman 
~: ordusu admn bir çelenk koymuetur. Çc-

tı_ r· ET F1YATLARI lenk koyma esnasında yüksek subay -
1l'atı:mm milrakabe eden komis • lar ve bir piyade mUfrezesi hazrr bu -

ı._dUrı toplanmış. et fiyatlarını bir lunmu§tur. 

ca aaha ayni azamt hadler Uzo.rinde 
"~ı tir ~ . 
~ C \'RBAROS PARKI 

tbarosun Bo§ikta§tald mezannm 
1 

bciediyeco tanzim edilecek, bu • 
~ bazı tarihi aah&yeUere ait olmı-

~ ~rlar kaldınlacaktı. Evkaf ida
ıı l mezarlarm kendisine alt ol -
~ Söyliyerek bunuımı belediyeye 
~ eınektcdir. Bu mesele üzerinde 
ı,..~ran öğrenilecek, aonra tanzim 
~cııı1an ıl acak tır. 

G~t.\IABAllÇE\.E iNi':.~ YOL 
,, U'5uyunda.n Dolmabahçeye inen 
'.\ ,.~nıımıne ,.e asfalt olarak ln,a • 
~ ~ \"CrUml,, I~ ~lanm13b. Mil• 
\ >"ıltı hlektcbl önünde bulunan dava • 
~ bıı..~a ı meselesi ortaya çıkmııtır. 
,~ta lnoolcmelcr yapılmaktadrr. 

tz 'fF..ŞKILATINA ALINACAK 

~ J\IEMURLAR 
~ ltı D.iye veklleti merkez te§kilitrn • 
~ llnhauere alınacak lise mczunlan
~a tUıanı dlln öğleden ııonra vllAyet

P•Itnı lir, ştır. lmlihana 80 genç gir -

t~A.'tnARPA A TiREN HA'l'1'1 

lta~tltJNE YAPILACAK KOPRU 

)ab ~l><ışadaki tiren hattı üzerinde 
tç~lıı geçit köprllsU l~ln belediye 

~~ll:ı e bu sene tahsisat konması 
~~~ nafi& vckı\letinden bir i§'arda 
e biı llıu~tur. Ancak belediyenin bu 
~darlığı yiizUnden bu parayı 
~ ile ı mcvzubahlstlr. Nafia vek&
tıı.ı.. .. ı: .ın~ele Uzer inde mtihaberc edil
"'~ıl'. 

~ ·-

GUMRUK MUSTEŞARININ 

DtiNKtJ TETKiKLERi 
Şehrimizde bulunan gümdUk ve inhi· 

sarhır vekAleti mUste§&n Adil Okuldaş 
diln tetkiklerine ae,·am et.ıni§, gümrük 
bqmUdür1ilğUne gelerek idarenin muh
tellf i§lerl etrnfında başmUdilr Mustafa 
Nuri ile görilşıilüştllr. Müsteşar öğleden 
sonra beraberinde gUmrUk başmüdürü 
MusWa Nuri olduğu halde Ista.nbul 
gUmrUğUnUn muhtelif eubeterini geze -

1 

rek teftiş ctmi3tir. 
YENi AUNAN MUAYENE 

MEMl!RL.~RI 

ı.-tanbul gUmrük bagmildlirlliğilne ye-
niden muayene memurlan alınması ta
karrür etml§tt, ytlksck mektep mezun
ları arasında. açılan mlisabakada 30 kişi 
arasmdan 13 ki§i kazanmı15tJr. Bunlar 30 
lira asli maa.sla yakmda latanbul gUm

rilğünde muayene memurluğundaki va
zifelerine başlayacaklardır. 

FATiH BALKEVINDE BiÇKi 
DERSLERi 

Fatih Halkovlndcn: 
Evimizde biçki dersleri açılmıştır. 

Derslere 21 - 3 - 936 pazartesi günün
d~n itibaren başlanmıgbr. 
Yazılmak iatiyenlcrln her gün saat 10 

dan 21 re kadar üç adet fotoğraf ve 
nilfus hüviyet cUzdanlan ile birlikte evi
mlı:in Fatihte itfaiye caddesindeki kura
ğma .:eJmelerl rica olunur. 

----0-

TASl!\'MIŞ DIR AJ,)IAı. 
GAZETECİ GELiYOR 

Yakında ~ehrlmize 40 Alman mec
mua. ve gazetesinin sahibi olan ta-~~! İ(.."J'E BiR SANDAi~ BATii .: .. ~ ... ı nmmış bir Alman gazeteci gelecek-

~l.!lt.i Mehmet o~lu Memlşin idare- tir. Bu mesleştaş, Türkiye cunıhu
~"'tıtı sandal evvelki gUn Yemi§ten rlyetlnln on beşinci yıldOnümü mU-
1' ~ıtl§a.Ya gelirken havuzlar önUn- nascbctiyle tctklklerclc bulunacak
~a::l bir mot3r çarpmt§, snndal tır. 
ı...~tc-ıı tak batmıştır. Sandalcı Mcml§ 
. ""I hııJ f Yerlerinden yaralanmış, İnil§ -
~Unan ve denize dUşen Zenup da 

}:U·~K'.fRlK ŞIRKI.;Tl 
MURAHHASI,AJU 

tc alt llzere iken kurtarılmıştır. 
~llt l"~RARKEŞ YAKALANDI -
~ ~a Valdo hanında oturan 
' llarcııuı topal HUsoyinin odasında 

' ~ladığı haber alınmış, dUn an -
htr <tısktn yapılnrnk altı paket eroin 
~~ llıllttar afyon bulunmuştur. 

'1?-ada eroin atmaya gelen Kemal 

Elektrik şirketi ile hükCımot ara-
sındakl mUzakerelero şirket namına 
iştirak eden iki Belçilrnlr murahhas 
Debrast ve Kflazln Anknrndan şeh
rimize gelmişlerdir. 

Ankarada cereyan eden konuşma
ları Belçikadakl "Sofina·• merkez 
şirketine bildirmişlerdir. Aldıkları 

talimata göre hnreket edeceklerdir. 

Bismarkın başladığı "Avusturyadan Akdenize 
siyasetine Hitler devam ediyor " 

Hifler Ra!Mtağda ftutkunu söylerken .. 

Berlin, 20 (Fransızca lstanbul) -
Ekonomi nezaretinde maden araş
tırma offlsl reisi olan Bay Keppler 
Hitler tarafından hususi bir vazife 
na hariciye nezareti mUsteşarlığına 
ve ayni zamanda merkezi Viyana ol
mak üzere A-vusturya komtserıt
Jlne tayin i!lclflmfştir. B. Kepp
ler'in bu vazifeye tayini gösteriyor 
ki Almanya iktısndt genişlemesini 

cenup şarki istikametinde aramak· 
tadır. Bu hususta. mütalen. beyen e
denler meşhur Moternihin ku sözUnU 
hatırlatıyorlar: 

"Viyana Balkan ara ve Yakın 

Şarka açılan bir çıkış kapısıdır." 
Alman gazeteleri Avusturyanın 

gerek Balkanlar ve gerek Yakın 

Şark ile olan kültUrel, ekonomik ve 
politik bağlarının yalnız muhafaza 
edilmekle kalmıyacağmı, bu bağla
rın kuvvelle.ndirileceğini de kayde
diyorlar. Bu bakımdan daha şimdi
den ilk tedbir alınmıştır: Sult Han
sa uçak şirketi Berlin ne Bağdat 
arasında muntazam surette işleye

cek ba\•a postası kuracaktır. bundan 
başka Derun - BUkreş arasında da 
doğrudan doğruya bir ha\'a hattı te
sis olunacaktır." 

AYUSTURYADAN AKDESİZE ••• 
Parlste çıkan "Jurnal" gazetesi 

de Almanyanın Akdeniz siyaseti 
hakkında Raymond I..estonna imza. 
siyle şu makaleyi neşretmiştir: 

"Almanlar bundan elll sene e\-vel 
Blsmark tarafından başlanmış olup 
2 ncf Yllhelm tarafından bir milcldct 
tehir edilmiş olmasına rnğmen fikir
lerde devam edon A\·usturya arasın
dan Akdenizo çıkış siyasetine yeni
den ku\"vct veriyorlar. 1910 senesin
de Hamburg - Amerika Llnie de
niz nakliyat şirketi Trieste ile Hin
dlstam ve Uznk Şnrkr bağlayan bir 
posta tesisine ı;Mşınlşti. O zaman 
Triestc limanı AYusturyanın elinde 
icll. },akat Almnnlar Avusturyayı bir 
nevi Cermen ,·ıın:roli saydıkları için 
bu limanı kendi evleri gibi telft.kkl e
diyorlardı \'A Trlestedo bir serbest 
liman vücuda getirmek Clkrlni gizlc
mcğ'e bile ıuzum görmeyorlardı . 

kumpanyanın vapurlarında '.A vus
turya - Macaristan bayrağı vardı. 

Fakat ayni zamanda vapurların bü
yüle sorendiroğlnde Hnmburg bandı
rası dalgnlnnırdı. O zamanlarda 
Hamburg Amerlk Llnte ştrkett Nev
york hattı Uzorinde dUnyanm en bU
yUk Uç semh:ılnl fşlctlyordu~ lmpe
rator, Vatcrland, FUrt - Dlsmark •.• 
Bu şirketin bu büyUk vapurlar ile A· 
merlkaya lşlcmeğe başlaması tngi
Jizlcrln Lusitnnya ve Mavsetanya hı
mindekl büyült vapurlarını ikincl de
receye düşilrmüştü. Diğer taraftan 
bu Hamburg Amerlk Llnle Trles
te - Dombay - Kolombo - Singapur -
Şanghay - Yokohama hattı üzerinde 
işlemek üzere Uç bUyUk gemi daha 
tahsis ediyordu ki bunlar da gerek 
tonnj ve gorelt sür'at 1Ubnrl)'le Pe
ninsulnr Orlontal S. N. C. kumpan
yasının vapurlarını kıymetten düşü

rüyordu. Almanların bu iki cepheli 
hnroketl Akdenfzde yerleşmelerine 

ve SUveyştn ilerisinde lngllfz geml
lerlne rekabet etmeğe imkt\n vere
cekti . Bnhsn mevzu olan postalar 
1914 senesinin llkteşrlntndo işleme
ğe başlayacaktı. Fnknt araya büyük 
harp girdi. Teşebbüs o zaman kaldı. 
Şimdi Avusturyanın ilhakı bu te
şel>l.ıüsUn meydana çıkmasına yar
dım edecektir. Fakat bugün Trles
te ile Drenner arasında Avusturya 
doği1, !talya vardır. Şüphesiz bu 
bir engeldir. Fakat Almanlar her 
ne pahasına olursa olsun Akdenlze 
~ıknn btr bolrlcmc snlonu me\"kiln
de olan Adriyatlğe varmak tstedik
Jerlnden bu maksadı mutlt\ka ta
hakkuk ettirmeğe çalışacaklardır. 

A lmnnyanın Akdenize çıkışı şlm· 

' r ';f,, 

Eminönü 
meydanı 

Malsablplerl beledi
yeye gelmeye başladı 

Eminönü meydanının genişletil

mesi ve Ycnlcamlin etrafındaki bi
nalardan temizlenerek ortaya çıka
rılması için yapılmasına karar veri
len isUmlA.k muamelesi günden gü-' 

ne ilerlemektedir. llk olarak Ev.
kafa alt Valde hanının lstlmlft.kl için 
Evkaf' idaresiyle belediye arasında. 
mllzak-aro cereyan etmiş, hanın iki 
yUz altmış bln beş lira bedel muka
blllnde evkaftan satın almması ka
rarlaştırılmıştı. Nafıa Yckft.lotln
de teşekklll etmiş olan Eminönü is
tim lAk komisyonu kayflyeil tetkik 
etmiş, Valde hanının bu bedel mu
kabilinde Evkaftan satın alınması
nı uygun görmUştür; bunun fizerl
ne ferağ muamelesinin yaptırılması 
için Nafıa YckAlctinden DclediyeyQ 
emir verilmiştir. • 

İstanbul Belediyesi, Eminönü mey 
danında lstlmlO.ke tAbl tutulacak 
emlft.ki bulunanları pazarlİk için da
vet etmişti. Bina sahipleri evvelki 
günden itibaren Belediyeye gelerek 
lstlmlA.k komisyonu ile temas etmek 
tedlrler. Pazarlıkta bfnalann gayri 
safi iratlarının on soneliğl kıyµıete 
esas tutulmaktaaır. 

?.!eydamn genişletilmesi ıcın ıs
tlmlA.k edilecek binalar, yıkıcıya sa
tıldığı zaman alınacak olan ank~z 
bedeli de gene ayni lstlmlt\k işinde 
kullanılmak Uzerc mahfuz tutula
caktır. 

Topkapı 
kütüphanesi 

BUtttn kitaplar yeni
den tasnif ediliyor 
Topkapı saray mti1.esi dahilinde bu

lunan büyük kütüphanenin eserleri bir 
komisyon tarafından ·tetkik edilmeğe 
başlanmıştır. Mevcut kitaplar büyük 
bir tasfiyeden geçirilecektir. 

Komisyonda bu işle meşgul ihtisaıs 
sahibi 20 ki§ilik bir heyet vardır. 

Şimdiye kadar kUtUpha.ncde çok 
kıymetli muhtelif dillerde yazılmış 

yazma kitaplar bulunmuştur. Bundan 
başka muhtelif devlet adamlarmm he· 
diye ettikleri kıymetli kitaplar da var. 
dır. Tasnif işi ay somma kadar ta -
mamlanacaktn·. 

diki halde k\lçük noktalı işaretler ne 
clzllmlş bulunuyor. Fakat çok za
man gocmckstztn bu kilçük noktalar 
ile çizllmiş işaretler büyük hatlar 
halinde meydana çıkacaktır." 

.. 

Hamburg - Amerika Llnle şirke
tinin mlidürü olan deniz nakliyat 
kralı Bay BalJln bu müessesenin dö
viz olnral{ kabul ettiği "Dünya be
nim imparatorluğumdur·· sözUnU 
kendine mal etmişti. Bu fikri tahak
kuk ettirmek tein malt tcşebl.ıUslore 
girişti. Hnmburgun kontrolü altmdn 
olmak Uzcre bir A\'usturya - Macar 
dcnız 'llakliynt şlrkcu kurdu. nu I , nısknnc; kocn kansına ıska~ln alqor •• 11 
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Merkez ve Zıra
at bankasının 

Yeni umum 
mUdllrlerl 

Ankara, 22 (Telefonla) - Merkez 
bnnk&aı umumi müdürlüğüne B. Kemal 
Zaim Sunelin, Ziraat Bankası umum mü
dUrlUğüne de B. Nusret Milraym ta -
ylnlerl umumi bir memnuniyetle kar§ı
lanmıştır. 

B. Kemal Zalm Sunel evvela değerli 
bir muallim olarak tantrunış, A vrupada 
fizik lbt~ı yapmış, sonra kültUr ha -
yatnıda ihraz ettiği yüksek mevkiden, 
mebus olarak bUtçc encUmcni mazbata 
muhRrrirliğine M. Meclislııde temayüz 
ederek de ZiraatBanknsmm başına ge
tJrllınlşt1r. BUyflk vazifeler alan bu ban- · 
kayı clddl idareli ile iktısadi buhranın 

sarsmt.ılarmdan kurtarm~tır. 

A vrupaya tahsile gönderilen ilk ma -
llyecller arasından muvaffa'ldyetle dö -
nen B. Nusret Meray da 1930 dn maliye 
mUfcttişl olarak devlet teşkilatında ba

p.rdığı hizmete o vnkittenberl milli ban
bcılığm inkişafı yolunda ve muhtelif 
!llUesseselerln ba§mda devam etmiş ve 
btitihı bu hhmetlerde başarısı ile ken
C!lni sevdirmiş ve Mydll'Dll§tlr. 

--o---

Koyun vergisi 
Daha indlrllmcsl 
teklif edilecek 

Ankara, 22 (Telefonla) - Hayvan -
Iar vergiııl kanununun bazı hUkUmleri
ııin deği§tlrllmcsinin ve kanuna bazı hU
kilmlcr eklenmesine dair ol:ın .kanun 
llyihası Meclis ruma.mcsine nlmmt§tır. 

I.Ayihanm, muhtelit enciimendo aldığı 
son eckle göre aığır vergisi 30 kuru§ o

larak ~bit edilml§tir. Koyun ve kıl 

keçi verglsl eskiden old~j\ı gibi 4-0 ku
?'11§ olarak muhafaza cdilml§tir. 

Oğrcnildiğtne göre, Iayihn Büyük 
.MiJlct Meclisinde görfi§lllilrkcn kd'yun 
resminde bir miktar tenzilıit ·ynpılması 

için bazı azalar tekliflerde bulunmıı:ğa 
hazırlaıımaktadır. 

-----"--
Rakı 

Ik 1 kilodan aşagı şişe 
ile satılmıyacak 

Ankara, 22 (Telefonla) - Bazı mem
leketlerin alkol derecesi yüksek içkiler 
için koyduğu sntıu usulUnlin bizde de 
tatbik . edilip cdilmiycceğt inhisarlar i
da.resl t.arafmdan tetkik olunmakta.dır. 

Bu usul tatbik edilirse bilhassa rakının 
yalnız Dd kiloluk gişelerle satılınaaı i
cap edecektir. KUçUk şişelerdeki rakı -
nm kolaylıkla tedariki sarhoşluk eseri 
cUrümler ilzerinde mll~sir olmaktadır. 
Diğer taraftan, §amp ve blranm 

memlekette tamJml l~in yeni tedbirler 
'aımacattır. Şarap satışlarmda kolaylık
lar gösterilmesi de düştlnfilmektedir. 

Bağcılrğımmn inkişafı için çalışmala

ra devam edilmektedir. Bu arada bağ
cılara Ziraat VckAlcU fidanlildnrmdan 
köklü Amerikan çubuklan dağıtılmak -

tadır. 

Alman tedbirlerle, bağlara arız -0'!.an 
filoluıe:raıun tahribatı da tcllfi edilmiı; 
gibidir. 

ASKl;RI ŞURA 'IOPLANTll..ARI 
BlTl1 

Ankara, 22 (Telefonla) - Askeri Şü
taıım toplantıları nihayete ermiştir. Bu 
tnilnascbctle, milli müdafaa vekilimiz 
general K1znn Ozalp bugün Şlını. azala.
n uereflne Anadolu klübilnde bir çay n
:vateU vermiştir. 

BALKAN MATBUAT 70PLANTISI 
Ankara, 22 (Tc1efonla) - Balkan 

Antantı matbuat toplantısına iştirak e
decek olan Türk heyeti tosbit edilmiş
tir. Memleketimizi temsU edecek gaze
teciler B. Falih Rıfkt Atay'ın baekan -
Irğmdadır. 

DABlU\'E MEMUR IMT1HA1\1 
Ankara, 22 (Telefonla) - BugUn da

hiliye veklletinde, mtihtelif dairelere a
lınacak on meınur için bir imtihan ya -
ptlmJIUS, 

Jmtilıa.na n1Uracaat edenlerin s:ıyısı 
240 kadardır. Bunların hepsi de lise me
mnu veya yilk.sek tahsil gençleridir. 

Türk - Suriye 
muahedesi için 

Suriye murahhası 
Ankaraya geliyor 
Şam, 22 (A.0.) - Havas Ajansı bil

diriyor: 
Türk _ Suriye iyi korn§uluk muah&

desinin akti için yapılacak müzakere
lerde Suriyeyi temsil etmek üz.ere 
Fransız heyeti murahhasası nezdine 
Emir Abdülaslan memur edilmiştir. 

Aslan Abdel Y.arin Ankaraya. hareket 
edecektir. 

UÇ KlŞtLtK KAB1ı.'IJE 
Şam, 22 (A.A.) - Şükrü Kuvatlı

nın istifası üzerine münhal kalan ma.. 
ıiye ve müdafaa. nezaretlerini de Bq. 
vekil deruhte ctmi§tir· 

Bu suretle azası üçe inen kabine 
akşam üzeri meclise gitmiş ve bir mu
halife karşı ittüakla itimat reyi almış
tır. 

LUBNAN KABl~ KURULDU 
Berut, 22 (A.A.) - Emir Halid~ 

hab, ekseriyet grubundan dört ve e -
kalliyetten üç azanın i§tirakiyle bir 
milli temerküz kabinesi kurulmuştur. 
Bundan evvelki kabine pa.rlfunentonun 
ekseriyeti ile arasındaki görüş ihtil1-
fmdan dolayı 19 Martta çekilmişti. 

Frank o 
taarruzu 

ikinci 
safhasında 

Hucska, 22 (A.A.) - Franko kıtaatı 
bu sabah ta:ırruzlnnnın ikinci safha
sına başlamı,§lat: ve .Ebr nehrinin sol 
sahilinde katnlonyaya doğru hareke-

• te geçerek iıüliumctÇi ·ceplieslni Bole. 
asa ile Delabadinda arasında muhtelif 
noktalardan yarmışlar ve saat 13 de 
Çliertaya girmişlerdir~ Franko kuv -
veUcri bütün cephede ileri yürüY.ilşle
rine devam ediyorlar. _ __.,_ 

Çin 
Zafer kazana
cağ lndan emin 

Pnris, 22 (A.A.) - Sunfo, Çin se. 
f aretinin salonların.da matbu.at mü -
mcssillerini kabul ederek Çinin sonu • 
na kadar harbetmeğe karar vermi3 ol
duğunu bildirmiıt ve demi§tir ki: 

"Çin insafsız bir mütecavi7.e karşı 
a.gtığı mUcadeleden muzaffer çıkacak. 
t='·· Çin mevcudiyetini muha.faza et -
mek için mücadele ediyor. Memleketin 
hayatı mevzuu bahsolan bir ihtilifta. 
bir anlaşmanın yeri yoktur. Teslim ol
mıyacağız. Son nefesimize kadar, düş
manlarnruz eski, yüksek kültür sahi • 
bi, mağrur ve sulhü seven bir mille • 
tin esaretine katlanmıyacağmı anla -
ymcaya kadar çarpışmağn devam e -
deceğiz.,, 

Sunfo on gün kadar evvel Mosko • 
''adan gelmiştir. Yakmda Londraya 
giderek orada on gün kadar kalacak, 
sonra Çine dönecektir. 

JAPONLAR GERİ ÇEKiLİYOR 
Hnnkau, 22 (AA.) - Resmi tebliğ: 

Şansinin cenubunda &arı Nehrin ei -
mal kıyısına varan Japon kıtala.n, ta.
mamiylc geriye çekilmeğe mecbur c -
dilmiştir. 

Kurstaki öğretmen
le rln allel eri ne 
yardım edilecek 

Ankara, 22 (A.A.} - lstlhbaratı
mı:a nazaran Maarif Vcktlletl, orta 
tedrisat Hğretmenllği için yazılı ve 
sözlfi sınavlarda muvaffak olup da 
Gazi Terbiye Enstitnsu Kut'Suna gt
rcbilecck olanların ailelerine yar
dım olarak 938 eylillllnden itibaren 
maktu bir Ucret vcrmeğl 938 bUtccsl 
ile temin at.mürlir-

Profesör 
Pittar 

DUn ilk konferansını 
verdi 

A. nııpada g~ebe hayat de\-am 
edip giıJcecktl, - Eğer Anadolu be
§crin hayat §8.rtJannı temelinden de
ifştlrmcmlş olsaydı .... 

Ankara, 22 (Hususi) - Dün oehrl· 
mize gelen Cenevre Üniversitesi pro • 
fesörlerinden Pittar "Beyaz ırkların 
ve medeniyetin ilk tarihi,, mevzuunda· 
ki bir seri konf eransm ilkini bugün 
halkevinde vermI§tir. 

Maarif Vekili B. Saffet Arıkan ve 
T:.t-": ~-...;h dil ve kurumları başkan ve 
üyeleri ile ! !~~ Vekftleti erkflnı. 
yüksek mektepler profesörleriyle tale· 
heleri ve seçgin bir dinleyici kütlesi 
konferansta hB.Zlr bulunmuetur. 

Profesör Pittar konferansa. başlar -
ken Türk tarihi Başkanı B. Hasan Ce
mil Çambel tarafından takdim edil -
miştir. 

Fra.nsızça verilen bu konferans aka.. 
binde Maarif Vekaleti müfettişi Fethi 
Iskenderoğlu tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. 

Profesör Pittar Avrupa kıtasmm es.
ki coğrafyası ile Avrupaya. bitişik o
lan ve o devirlerde beşerin üzerinde 
yaşadığı ihtimal dahilinde bulunan di
ğer krtalara. dair bilinen şeyleri anlat.. 
mış ve bunlııra. dair projeksiyonla ba
zı resimler de göstermiştir. 

Profeaör Pittar ounlarr söylemiştir: 
Akdeniz bugünkü Tunusu Sicilyaya 

bağbyan bir köprü ile ta.il iki denize 
ayrdmıştr. Marmara den.izi yoktu. Ka· 
radeniz şimdikinden daha :küçliktU. 
Brita.nya adalan Fransadan aynlmı§ 
değildi. 

Büylik nehirlerin kudret ve tesiri 
çok fazlaydı. Denize döküldUkleri yer
ler bugünkü mevkilerinden daha çok 
uzaklarda idi. Bugün denizden olduk. 
ça uzak olan eski kumsallar o tarih • 
lerde suların altındaydı. Beşer tarihi
nin bu devre esnasında Frnnsadaki 
"Masif Santral,, da (merkezi yaylada) 
indifalar devam etti. Beşer mevcudl -
yetinin başlangıcında. bugünkü eoğ • 
rafya şartlanndan bambaşka bir ooğ
rafya içinde yaşıyordu. Eğer medeni
yet tarihine dair bazı meseleleri~ 
mak istiyorsak bu muhtelif fiziki hl. 
diselere iyice nüfuz etmeliyiz. 

O zamanki iklim vaziyeti bizim bu· 
gün tabi olduğumuz iklime hiç benzo. 
miyordu. ~ sıcak devirle:- Nadı. 
Bunlan muhtelif tiplerde ku.."lt ve ra
tip bir çok eoğuk devirler ta.kip etti. 

nk insanlar tarihi Uzeıinde bu iklim 
vaziyetlerinin çok bUyük tesirleri gö .. 
rüldii. İklimin şöyle veya böyle oluşu
na. göre, hayvanlar bazı müsait yer -
lere toplanıyorlar veya mevcudiyetle
rini korumak için daha. iyi şartlar ara. 
;mak maksadile dağılıyorlardı. lklimin 
şöyle veya böyle oluşuna göre o devir
de yalnız avla. y~yan insanlar da yer 
değiştiren bu vah~i hayvan sürüleri -
nin peşinden ardı sıra gitmeye mecbur 
oluyorlardı. 

işte binlerce 8C7te insanın ya~yı.' 
t<ırzları hep böyle devam edip gittL 
Bu hal Avrupa.da tbcdiycn böylo de
vam edip gülebilirdi, - eğer, ilerde 
mev::uubahs olaoağı ii:ıere, bu mmn1e. 
ketin yani Anadolımun i1k o'larak §tı· 
hit oldu{Ju vakakır beşerin hoyat §art
lannı temelinden ?f1kıp ciltı1.'t etmemi§ 
olsaydı. 

Bugünkü hayvan mecmuası beşerin 
uzun sergüzeşti csnasmda tanımış ol
duğu hayvan mecmu:ısmm bir baki • 
ycsidir. 

O devrin insanı üç nevi değilse bile 
muhakkak iki nevi fil avladı. Bunlar 
eski fil ve mamuttur. 

O insan su aygırını, ve Merk g~rge. 
danı ile burun delikleri bölmeli gerge
dan olma!t üzere iki soy gergedan gör
dü. 

Artık bugün ortada cinsleri tüken
miş olan hayvanlar arasında ezcümle 
pek büyUk ayı, ma.gara aslanı, maga.ı a 
kurdunu, magara sırtlanını ve azı difS~ 
!eri mUthi§ bir canavar olan ''Mqe.ro.. 

Şuşriig 
~ .....,,...., . ..-=.---------

Mahkeme kara
riyle nefi 
edilecek 

Londra., 22 (Husus) - Nüvyork 
Herald Trtbun gazctesfnln Berıtn 

muhabiri, glzll bir memb~an öf
rendl~l kaydlyle verdifl bir haber
de, önümüzdeki hafta !cinde Vlya
nada. çok bUyUk slyast blr muhake
menin başlayacağını ve suclu olarak 
eski Avusturya Başveklll Şuşnlg ile 
eski Viyana belediye reisi Şmtt ve 
Avusturya vatanperverleri cephesi 
liderlerinden 38 klı,tnln mahkeme 
huzuruna çıkarılacağını bUdlrlyor. 

Muhakeme gizli cereyan edecek
tir. Şuşnig, neti cezatıına c;arpıla

rak hudut haricine çıkarılacaktır. 

ÇUnkU 5uşnlg Avuıturyayt başka 

tilrlU terketmek istememektedir. Di
ğer arkadaşları ise .daha a#ır ceza
lara çarpılacaktır. 

İntihabat Mttcadelesl Açıldı 
Berlln, 22 (A.A.) - Propaganda 

nazırı Gobbels bu akşam Spor sara
yında bllyilk bir nutuk söyleyerek 
intihabat mUcadelealnl açmıştır. 
Danz:lgdedemllnilhabat7aptlacak? 

Berlin, 22 (A.A.) - Dantsfger lor 
Posten sa.zetesl, Danzii'de de pek 
yakında umumi intihabat Y.,!LP.Ilaca-
ğını ihsas eylemektedir. r ' 

ltalyan 
imparatorluğu 

<'Vıtarafı 1 inci a1famn4a) 
\anmamış olsaydı bu anl•pnalar, mua • 
hedelerln arazi hattmdaki maddelerini 
Tuna mmttkumda mUvueneyi idame 
ettirebilirdi. 

Ben vaktiyle katiyen 1ngiliı menfa -
atlorlni tehdit etmiyecek bfr 8'lll'ete bir 
Fransız - !talyan yakla§?Dası yaplnlf Ye 

bu poUtikanm meQlleketbıb:de dalın& 

~rlmaq ka.lınasmdan dolayı teeMUf 
duymuştum. Bugiln de Ingil1z • Italyan 
uz!apnuma Fran.unrn mı tı1rttm11 bir 

uahit elbi bakm•smdan. milteeulrlm.. 
lNG.tt.ız • 17ALYAN 

ANLAŞMASINDA NELEB VAB! 
Parll, 22 (A..A.) - Bayan TabW, ln

giliz - ltalyan mn.ıatcrelerl hakkında 

Ovr gazetesinde yazdığı makalede, iki 
memleket araatnda aktedllecek ()lan 
Centimena agrementin hangt noktalan 
ihtiva edeceğini bildiriyor: 

lngiltere, doğu Akdenbindeti Jngi • 
liz teslihatmm Italya aleyhine mütevec
cih olmadığını bildirmekte ve ltalya ta
rafmdan da bana karfılık bir beyanatla 
ild devletin yalan doğuda bart§D1 muha
fazası için te§liki mesalatni, aralarında 
malU.mat a.Jnup verilmes!ni ve Arap 
memleketlerinde lngUis aleyhtan pro • 
pagandaya nihayet verOmestnt istemek
tedir. 
ı Hiç bir deniz tahdidatı, hiç bir denh: 
anlaşmUl ne Ba.Jear adalan, ne de !s
panya veyahut Fas hakkında hiç bir me
sele şimdiki anl8.§Il1&da mevzubaha ol -
madığı için, lngiltere Habee imparator -
Inğunu tanımağı Aailere sUAh verme • 
meği taahhUt edecek ve hududun çizil
mesi ve yaylak meselesi için derhal 
eksperler g6nderecektlr. 

dusu,, sayabiliriz. 
O devrin geviş getirici ha.yvanlarm.. 

dan da İrlandada iskeletleri gayet iyi 
muhafaza edilmiş bir halde bulunan ve 
çok gür.el bir hayvan olan büyUk boy
nuzlu geyik zikrolunabillr. 

Şimal mmtakalanna göç ettnie olan 
hayvanlar arasında Ren geyiği ile 
"Guluton,, adı verilen porsuğu ve Alp 
dağları havalisine göç etmiş olanlar
dan dağkcç~ini. yaba.nt tekeyi, ve 
Marmot adı verilen d3.ğ fa.resini tıaya
biliriz. 

Binaenaleyh ooğraft değişikliklerin 
aynı derecede ehemmiyetli biyolijlk 
değişikliklerle mUterafik olduğu gö • 
rülmektedir. 

lşte bu kadar çok değiae.n vasıtalar 
jçinde beşer hayatının tecelli ve tek!· 
mül ettiğini göreceğiz. Bu h~diııcler 
gelecek konf eranslann me\"Zulan ola
caktır. 

Profesör Pittar konf era.mıı içinde 
ırklardan bahsederken Alplı rrkm as
lının da Türk olduğunu kaydetti. 

Kültür 
hayatımızda. 

muvaffakıyetlı 
bir tecrübe ~ 

('Cstarafı l lnd sa~ 
ı:~e okula alnan çocnktarın d•Jl ıe-

kasmda köy çocukları arı&SIDJd 1J6fl• 
çilmlş olmnsıdır. ntr ııalcie ~ 
blr okula alman çocukları_ ti ıcettlt 
bir surctto toplamak hare:k~tt fi""' 
tarihimizde ilk defa otan 
ledfr. ıı ~o· 

Sonra Kuılçullu öğreİıne f911) P' 
nan bir do ( (Eğitmenler kU ıe.J'f s.:61' 
mı vardır. Bumda. dasnub İttt~U 
lerdcn getirilen becerikli '°8ıı-r'uıı· 
kadmJara köylttlcrln ınad~ bpıtıtf 
da lnkdlp 7aratacak nınu ıcısrW 
gösterilmektedir. JJaldkate~e4f1"ç' 
rimJze yetişmiş ustnJıır gt ~· 
modern Ttlrk köytertnden~arlll ~· 
mek doğru olmadığı gibi, bJleeeJ 

ttmune ol• dl dınlan arasmda n tıı.çe 
bilgili kadınlar rct:fşttrıııod 'f~ 
köylülerin kıyafetlerin4° ,.e .,.p_,J 
yışlarmda blr değişiklik ~ ~ 
mllınktln olamaz. Bu ftibal' ~ 
köylllsUnlin medeni eevtrestııl t ,,. 

seltmek için erkek ilo berı::;ırııs'~ 
dmJan da dtlşttnmek -vo 'f" 
bir zarurettir. Sf.11et ~· 

Hatıl'larda oldofu ttzere ~ 
rıkan geçen sene ordud• 1 -~ 
c;avu~lard&n kö:r ö~reun.eni f ~ 
için Esldşehtrde bir niiın:;:.ubC ııl' 
tcsiB etmıştt. Sonra bn re 1"' 
,-t1k blr :muvaffakıyetle seıne efltt' 
dili için ayni tip okul dlleJ' 1 911"' 
teşmil edllmege ba{'lanmıştı~ı,eP 
Ktutllr Bakanı bu birinci t ~ fl' 
hedefi orduda yettşmiş ça'fll :kılu;, 
bütün köylerimizi tiç sınıflı 0 t~ 
kavuşttınııak çare8fn1 bold0

':, it 
şimdi bu Kızdçulln nUmtUlt~.,. 
retmcn okulu ilo de kByle f); 

mumt bilgi ne kalımıma#6 " 

mek 7ohma girmiş olnror. ~ 
ŞUphesfz yapılan teşebl>l1S ~ııt' 

bir başlantııçtxr. Fakat bn Jle / 
den alman iyi neticeler gôı fS(J' 
riUdiiğü .tçfn ht'r görene 1aJııd ,;P 
detfl, kat't IDDVAffakı)'et ıçtıı ,, ... 
da ~eren bir ba.şlangıçtır· ':1 dtff' 
suta sayın okuyacntara .ıca 1'11tıJ11' 
cec:'le a7dınlatablliMk için ( de tı!f' 
bu haftaki cnmarte~ flAl"estıJ~,,ıtt' 
çok remnler lJe beraber b1l ıs JI' 
rl tzah eden malfımAt ta ,.erıne 
rartaştırmıftır. :ASI){~ 

Harp mi oıac~ 
(Cataıarı l ıae1 ~ 

ya, Litvanya, Polonya ve ~ ~ 
bitaraf bir blok teşkil et.ııı~rtl .,,,'!" 
aya.k olma.k imklnmı ve,recq;--

etmi§tir. _ ... ,.. .. Trftoıi~ 
SOVYET-ÇEK~s$--· -
BOZlJI,MASI lSTEN.tıJR ·ö, ot'J 

Parla, 22 (A.A.) - Dol)Şdi~ ı" 
Avrupa meselesi hakkında. :EpO 
tesinde eu sa.tırlan yazıYor: 9- <fo' 

Garanti olarak el~e ~ogil~ 
ring tarafmdan Vf>..rilen ye ·-:.ıof 
büyUk elçiliğince teyit edilen~ fi" 
tmdan başka bir şey bul~: 
koslovakya, Alman ekalliyetil ~ ti 
mağa çalı11yor ve böyle yapın 
mamen haklıdır. ~ 

Fakat, Henlayn Südet ıxıın ).,t • 
muhtariyetini ve Sovyet - ~ ~ 
dmı paktmm feshini ~ tıırıa.li '! 
ettiği takdirde anlaşmak ib a.ıc?,, 
azdır. O zaman harp mı oıac ıeW: 

Bunu B. Hitlere sonnak ~o~. 
cektir. Eğer böyle olursa. Çe J(tit· t
ya oeuretle mücadele ed:ı,~..:; 
kat yalnız 1:>aşma kalırsa ~A. 

Alnı&nyarun bu kadnr gil1ı8İ Yo~· 
bir yolda durması için se~ bil!!' 
Kendi menfaatini mUdrik ~-c&P ,-· 
devletlerin 'bunu dilşÜDIJlesı 1 

--o--,_--- 1 
QUNEŞ - GALATAS~~ 

Anbra, 22 (Telefonla) ~ f1Jtııo1 
GUncş ve Galataaaray k1Uple ~ t!J-
takımlan 2 nl8.'1Ilda ıehlr ~ 
maç yapacaklardır. _ Jıi 

o ]3lt _... 
Ankara, 22 (Telefonla) - ~ 'fi' 

dettenberi ıehrimlzde bulUJ18l1 reı.ı,. 
Usi B. Fam Gillilçle be}edb"0 lıet et' 

_, bnre 
Behçet Uz bu~ ak§nm luıure 
m)flerdlr. 



KUr olan bir gence 
Edebi roman: e1 Bir ihtiyar 

gözlerini verdi 
öıo f;(özü ile körler 
lylleşe bllecek mi ? 

OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan Hulası 

~ °tehra Osnıanof bllUln tahminleri. 
'ur~en bir hafta nihayetinde bu 
ltıı '1'cı birdenbire duymuttu; ve ıa
llı~ daha eonra dUşUndUğ(lne göre, 
~r anorıardan son ayrıhtını ancak 
ı.._.;antezi olarak yapmıştı. Bir fan 
~.~ 
8 e tnalQm? •• 

ti ı::ece Zehra Osmanofun bu birin 
~ tllbesı değildi; Çamkoru ıeya
~ ~e karar ,·erdiği dakikada Zeh
b'tk tnanor böyle bir tecrübeden 

!! ' bir şey dllşUnmemlştl kt.. 
teı- 11 lecrube muvaffak bir netice 
-~~et olsaydı ne yapacaktı! Os
~t flaıı bırakıp kendisinin istediği 
'°tı'tere gitmek? Fakat bunu Osmn 
'or ltın içinde değtl: Zehra Osma.. 
~ • dlter hangi birisi yapabilir? 
~.~et ve Halil Osmauoflar mı! 
«ı be lla111 Osmanof kımıldayamaz
'tııı lle .. Karnabaddan adımını atar 
>\ıı tı Osmanofların ayakta durma 
a~1 bir oyuncak glhl hemen tepe 
~ lia.'k geleceğini bilirdi : daha eon
lt aııı Osmanof hlçblr şeye olma
ı..;•lnız buna inanmıştı . Osmanof-
4Qrn ancal< kendi varltğtle ayakta 
\ı 'blleceğlnc .. Ahmet Osmt\nof bel 
~a lta.rnabadı bırakablltrdi? Eğer 

1 
lıııl'rıabadda yetiştirdiği kısraklar 
\:sa .. ynkm dakikalarından son. 
._1 tr taraftan karısı Zebranın ar
~tına cevap vermete tahşan Ah 
ltrıı Osmnnot bir taraftıın da kısrak 
\j 9 Yeniden meşgul oluyordu. Bel 
'1~ 0ntarın yanında, tıpkı Yusufun 
'tt'Q makinesinde tek bir fikirle 
tıt1ı:~l oldufu gibi, Oemanotlaı ı 
llt ldar eden flklrlcrle meşgul olu-

4- •belki de Ahmet Osma.not bunu 
~ 1'ı>tnryordu. Yal~ıı. oraya gttU
\~llhakkaktı. GUnUn herhangi bir 
~ kasında karısını kendi varhğl1e 
~'>-lltaınak ve yalnız bırakmak itin. 
~ 'koreler de Zehra. Osmanof eetı 
~'Qa"rıtıyor ve kocasının kendi hak. 
?t~ l dUşUndllğU ayni şeyt dll'1)ne
>ot ltnprtslcrtle onu haşhaşa btrakı. 
1, ~11 • '"e ne lyf dUşllnOyordu bura
~11 Chra Osma.nof? Osmanotıarın 
~b 1e hepBlnln kendine göre bir 
~,t18l olduğunu takdir etmfştf. 
- ~ta kendisinin btle işte bir kaprl-

<>k nıuydu ?. 
...... 

~1\ ltvet, diyordu \"ar; Ahmet Os-
~,lt~ru alıp götUrerek yalnız yaşa. 

bt ... işte bir kapris!. 
~11, ter taraftan: Karnabadı acaba 
>11t~ıır da bırakabllir miydi? Ne dl

u Yusuf: ...... v 
'-1ı: uvanna. Mlhallovlçle burt\dan 
V laşınak!. 

ft e tıpkı Zebranın blzıat dllştlndU 
~ ~bl.. Fakat Yuusufa bir gün böy 
bıı 11 r ınusaade verseler buna yapa
ııı,,cek tnldlr? Yapacaksa niçin Os-
4, 't0fları hemen bırakarak Yuvan
~,~ lhatıovlçln arkasından onu ara 
lf için gitmiyor? 

'', ertıalde, Osmanofların, yaşı kır
t,~ ~llıış bir adamı kollarından tutn 
tltttı Sotyaya, Yuvannanın yanına 
\Q ete fçln menedecekJeri yoktu. 
~119

9ce Yusuf, kadının tekrar ltcrıo 
~ 01teııneslnl bekliyordu; fakat bu 
~ llıuyordu işte!. 

ı,~~ u eebepten olacakt ki, Osmanor
~ıı~n hiçbirinin Karnabadı terk 
lııııı 1Yeceğlnt Ye bunu kendisinin 
~. ~~aPamayacağını Zehra anlamış 
tlbı takım, az evvel de söylediğim 
lı~ı~1tarnkoru seyahatinden dönUşU 
~ l'olların birdenbire tehlikeli 

llııa:ra başlamasından, belki arka
~~~! &. kınııJdndığmr fşlttlğlmfz bir 
>, t'tltô.en. belki Gruşenkanın orta
~l11~karak Zehra Osmanofu nasıl 
~,il ~a. olsun slnirlendlren tablatrn
bı 'rtı Olayı yapılamamıştı. Fakat ya
~he 11 rnıştı? Ve eğer iradesine ga
~~ tala<'ağrnı Umlt etseydi Zehra 
~~ııu'nor hiçbir şey dtnlomekslzln 
'~it tı.luttak surette yapardı? An
Q~tı, 011di3fne gUvenememlştf. Ne-
~,llı·k Oınıemek içln hareket cttt31 
4'hadorudan daha ziyade, onu Kar
>1111ıde \·e Ösmanoflar çeklyot: hatta 
~ı:ııat' ıı blrızok mE>selelerle tekrar 
l'ııı>orv.tnt bile bile bundan vszgcçe. 

CI <lu. 
tc~ 

Yemeg-ını Zehra Osmanotun 

bllhaB&a beraber yemekteki arzusu
na rağmen Madam Todorofların pan 
ılyo.ounda almayı terci hettlm. Her 
şeyden evvel Osmanoflann tekrar 
bir araya geıto!erlnde, onları tcerJe
rlnden değtı kuşbakışı gOrmeğt iste
yordu; ve bunu e~ tyl olarak, yemek 
dakikalarında. konuşmalarına dı

şardan totlrakle yapabilecektim. 

Hakikaten Ocmanofları böyle bir 
daktkalarıncla yakaladım. Hemen 
hepsi yeniden bir araya geldikleri 
için memnundular. Ho.ttA, Groşen
kanın kendisine Yuvannayı hatırla
tacak hareketlerini btle Zeh.ra unut· 
muştu: ber şeyden konuouluyor; 
hatt.'1 gelecek panayırdan blle!. Fa
kat Karnabııdın geclrdlği baskın biç 
bir vakit mevzuubahis olmuyor: 
tren fe!Akett unutolmue gözükerek 
Osmanoflar ştm<.1.iki işleriyle meşg'lll 
bir adanı halinde meydana çıkıyor
lardı. Bununla beraber, OsmanoCla
rın kenılllerlnl aldatmayarak bunu 
yaptıklarını bilseydim ister isteme• 
Osmanoflara gıpta etmekten kendi· 
mi alamazdım. Fakat, her ne olur· 
sa olsun Osmanoflar bunu yapablU· 
yorlardı. 

Onlnrı içerlerlne geldiğim günler
den bile daha. dinamik buluyordum; 
'1emanoflar Karnabatla )•aniden ça
lışmak tsteyorlardı. Bir taraftan 
Ahmet c · · ıı.nof haranın baskından 

sonra aldığı manzarayı değiştirmek 
için söz söylüyor; Halil Osmanof, sl-
16.hlarını bir tarafa bırakmış bir ha
reketle, K:ırnabattan köylere açılan 
yollar UstUnd ~. bilhassa kış gUnleri
rtn folA.kellcrinl önlemek l<;ln bazı 
tedbirler almayı düşilnUyor; işin en 
tuhafı, Yusuf Osmanof, kardeşleri
nin bu ,·azlfe bölUmleri yanında bi

raz Bıkılmış hlr hal ile Karnabat i
çin yeni bir takım projeler llerl sü
rüyordu. Ve Zehra Osmanof bunla
rın hepsine muvafakat ederek Oe
mnnoflara geldiği gU.nlertn belki en 
sa.kin daklknlnrınt yaşıyordu. Ve 

itlerin daha garibi olarak Zebra Os
manof bir haftalık ayrılığın onları 
hic görmed1 ği bir şekilde blriblrlne 
bağlandt~ını zannediyordu, halbu
ki Zebra Osmanor baya.tında bundan 
başka ne görmek isteyebilirdi?. Os
mnnofları bl:- fikir etrafında topla
mak ••. J:nrııabrtta Osmanofların a

yakta durmaslylo Zebra Osmanor en 
otoriter dakikalarını yaşayacağını 

bilirdi; ve bunu Osmanoflarrn içcr
lerlnden ayrıldığı bir haftt\ sonun
da her nedense birdenbire oıuvere· 
cclt gibi görU~·or ve Groşcnkaya duy
duğu hırs yanında şimdi UzUlüyor
du. 

Groşenka... Bir cocuktu benUz 
Groşenka,. \'e daha sonra efor anası 
Yu,·anna Mihailovlçe benztyonıa bu 

onun f"" n 'e mi :·dl? •• Kaldı ki Oı 
şenknyı Osrnanoflar ihmal etmişler, 
yani lm:ı kendi kendine bırnkara.k 
onunln meşgul olamamı~tardı. Ne 
yapsın Groşenka ... Ancak tablatln e
linde kendtslnl götUrdUğil bir yere 
doğru gidiyordu. Bununla beraber. 
Osmanoflara da bak \•eriyordu 7.eh

ra ... Dört scnodenberl bizzat kendi
si Oamanoflarrn içinde olmalarına 

ra~nıen Groşenka ile meşgul olama
mıştı. Hnlbuld onu oyuncakları ara
sın'4a bulduğu vakit Groşenka Zeb
ranın elinde istediği ~kıt verecek 
kadar yumuşal< bir tabiat taşıyordu. 

istediği şektı verecek: hattA Gro
şenka~·ı anasının aleyhinde kullana
rak ve hatt! 'bu flklrlerlnl babası 

Yusur Oariıanofa kabul ettirerek ve 

!{aza net!cesinde kanını kaybetmiş, 
bir adama, diğer birinden kan nakli, 
derisi yanmışlara. başkasından alınan 
derilerin eklenmesi tıpta taammüm et
mi§ usullerQMııiir. 

Bwnın gibi, g5rıniyen bir gözl\n ye
rine başka b!risinJn gözUnil koymak 
da çok iyi neticeler vererek tatbik edi. 
len bir usul haline gelmi§tfr. Son gün
lerde Amerikada bunun en iyi bir nü
munesi görUlmU§tür: 

Bir ~CUıG ter oluyor ... Görltiğü, göz 

hadakasrnm bozutn1asıdır. Bir fotoğ
rif makinesinin objektifine benıiyen 
göa hadakasınm yerine başka bir ha. 
daka konacak olursa gencin tekrar 
görmesi mUmkUndül'. 

Fakat, kim gözlerini verecek? 
Bu fedakarlığı ancak, ölmek üzere 

olan bir ihtiyar kabul etmiş ve kendi 
gözlerinin gence verilmesine razı ol • 
mu~ur. 

Ameliyat ~ok iyi neticelenmiş, gen. 
ce ihyarm gözleri aşılanmıştır.,. 

berşeyl yaptırarak ..• Fakat, madem 
ki kendisi meşgul olamamıştı: şu 

halde kendilerini gUnün her dakika
sı tein başka başka Şeylere veren Os
manorıar nasıl meşgul olacaklar?. 

Zehra. Osmano{ bütün bunları ni
çin ancnk bu gece dUşUnebtliyor? .. 
Dunu bizzat kendisi de merak edi
yor ve Ahmet Osmnnofun etrafında 
toplandıkları bu gece '"nktl httdlse
leri daha iyi yaşadığına inanıyor; 

ve Groşenka, Osmanoflnrın içinde 
kendisine bUtUn işlerini bozaca k bir 
yllz olarak değil , bllCı.kls, kendisini 
kurtaracak bir tabiat 11ahlbf olarak 
geliyordu. HattA dört sene evvel ken 
dlslnln istediği şekilde yapamıyaca
ğı bir balmumu iken şimdi kemik
le~meğe başlayan tabfatl bile umur
samıyor ve onda on sekiz ya
•ma ra~men hlı.lb. krmdtelne itaat e· 
decek bir hU,·iyet sörmeğe çalışıyor· 
du. 

(Arkası var) 

l
maH~;L-·;,;;;:.,;••••m::=! 

......................................... H 

il Çabuk yet şnın ~ 
İ Çelimsiz 1>ir hırBıa, gece yarı ın işe çıl.-tı. Büyül;;çc b1r ev gözüno k.cs- •• 

I
! tirip pcıır,ere<lmı girdi. tJst l:attaki gardrobtı 1:ar:ştınrimı demir il:i pençe ~ 

:1 
omuzundan yakaladı. Bir t11.ilddet Bonra kendi.flini b'>yıtu ulan ve bacakTa- =: 

i nndmı haoo kaldınlnuş gördiı. Ev Mhibi hırsızı duvardan dıwara çıarpı. ff 
yordu. Kurtu.lmGnın da tmk4nı yoktu. H 

Çarei necatı ~öyle bağırmakta buldu: Ü 
- Polia! Polia! Aman çabuk yetişiniz!. H 

·1-KUaUl'f • •A•l' !la 

Müsahibini diri diri toprağa 
gömdüren arap hükumdarı 

nihayet ... 

Filler in ayakları 
altında can verdi 

Yazan: Niyazi Ahmet 

T ARAP kadehleri blrlbirlnl ta.kip 
ediyor, mre hUkUmdarı Numan: 

- lçln, için ... diye bağınyordu. 
HükUmdarmı çok seven musahlple 

rlndcn biri yanma yaklqtı: 
- Bu gece. dedi çok tçUdi. Neıenize 

payan yok. Fazla lçllmeıe.. 
Numan yumruklarını mktt, lcanh göz

lerini etrafa geıdlrdl. Sonra: 
- Çabuk bu adamı toprağa g6miln ... 

emrini verdi. 
Korkunç va zalhn hOknındarm emri 

dedhal yerine gctirllmell ldl. Nöbet~ • 
ter koşuştu, fısıltılar duyuldu. 

- Toprağa. gömtılecek... diyorlardı . 
Za\'allı musahip, gece yamı kazılan 

bir çukura elleri a}llldan bağlı olarak 
gömUldU. 

Içerde, bükUmdarm oda.smda §IU'BP 
kadchleı;i durmadan dolup boplryor, A· 
rap ktzlan en kıvrak raksl&riyle hUkUm
dan memnun etmeğo ça1J31Yorlardt. Pa
kat Numanın damarlan çekiliyor, gözle
ri bul:ınryordu. Sedirine yuvarlanarak 
sızdı. 

Sabah ağardığı \"akit aklı baıma ge • 
ten hükümdar, mllsabfbfnln d1rl diri gö
mülüp öldü;ünU duyunce uon 3er#.?cc 
mahzun oldu. Etrafmdakllere: 

- BucUnden aonra. dedi, aJd &tbı ta
nıyorum, biri iyi ,diğeri fena, oıo,·ınn 

gün. DoBtlarmı bana dalma fyi r,'1lnter
de gelsinler .• 

Numanm verdiği kararın ne demok ,,ı. 
duğu pek az zaman 80nr& bUttlıı deh -
şeU ile anlaşıldı. Meı'um gUn kar§ımna 
gelen kim olursa olsun idam ediliyor • 
du. GUnahsız insanlar: 

- Bizim suçumuz nedir? .. Bizi niçin 
öldUrllyorsunuz ?.. diye sızlanırlar, fa • 
kat kimse buna cc\'ap vermezdi. 

Numan bir gUn evde yolunu kaybe • 
derek başka kabileden Hanzelo admda 
birinin çadırına misafir olmuetu. 

Hanzcılc. Numanın kim olduğunu aor-
madan ikram etml§. maiyetini fevkaJAdc 
nezaketle ağırlanuetı. Hükümdar, bu lyt 
kalpli köyltl.nUrı çadmndan aynlırken, 

kendiBini t&nrtml§ ve: 
- Eğer bir g\in, fena hale düıersen 

gel, beni gör, sana yardım ederim .. de
nılşti. 

füı.nzl'!]C bir müddet sonm hakikaten 
fena vaziyete düştü. Develeri çalmm~. 
geçinecek varidatı kalmamıştı. Aklma 
hUkUmdar Numan geldi. Doğru ona git· 
ti: 

- lştc, dedi geldim. O kada.r fakir 
diiştUm, ki ~iyecek ekmeğim yok. Çocuk
larım nç, beni bckltyorlnr .. 

Numan dudaklarını bUktü: 
- Zavallı Hanzele, dedi; Benin tali

bin hiç yokmue.. 

Arap boynunu bilkttl. Geldiğine plı -
man olmuıtu: 

- Siz aöyleıniıUniz de onun için ıel
dbn, yolma gelmezdim .• Mademki tali • 
him yoltmuı, ben tle talihime kUaerlm" 

Hanzele böyle ııöyJUyerek uzakla§Dlak 
isterken Numan mllthi§ bir kahkaha fır
lattı ve: 

- Nereye? diye bağırdı. 
- Gidiyorum .. 
- Benim yanıma geldikten sonra gi-

demezsiniz. 
- Burada ne yapacağım? .• 
- Bir eey yıı.pnuyacaksmıı, idam edi-

leceksiniz. 
- Jdam mı odilcceğim ? 

- Yazık ki, evet .. 
Hanzele ş~rrmışt.1. HükUmdarm la • 

me ettiğini dilşUneeek oldu. faknt Nu
manın sözleri pyet ciddi idi. HUkllmdar 
hah etfl: 

- Benim, dedi, iki gUnUm var. Biri i
yi, biri fena, meı'um gUn. MC§'um gün
de yanıma gelenler idam edılirler. 

~imdi hacetin ne jse &öyle.. Biraz 
sonra idam edilmiş olacaksm .• 

Hanzeie dUtunmeden cevap verdi. 
- Ben kalmadıktan sonra dünyada ne 

hacetim olablllrT Yalnm madem, ki "be
ni 6ldUrecekalnlz, hlg olmana çoculdan· 
mı bir defa olnn ılSre)im. 

Numan gllldll: 
- Iete buna mfllaade edemem. Çun

ktl gittikten aonra bir daha gelmezain .. 
Haıuıele böyle bir teY dllgUnmemifü. 

Gene gelecekti.. Fakat hWtUmdan bu
na inandırmak mUmkUn değildi. 

Numan: 
- Bir prtla müsaade ederim, dedi; 

burada bir kimse 11aD& kefil olaun. 
- Benim kimse tanıdığım yat, ki ke

fil olsun •• 
- O halde idam edilecebin .. 
O esnada ihtiyarlardan Ecad admda 

biri hlcliseden haberdar olmugtu. Hü -
kU.mdara: 

- Ben kefil olunmı, dedi; eğer gel- • 
mezse beni idam edersiniz. 

Numan kabul ettJ ve EcadJ tevkil et
tirerek Hanzeleye çocuklannı cörmek 
için müsaade verdi. 

Haru:ele karatlqtmlan saatte aeı -
memi~il; blltUn ıehlr heyecan içinde i· 
dl, lhtJyar Ecad idam aehpumm önüne 
getirllmiftJ. Hanzeleııln yerine idam o
lunacaktı. 

Ecadm kansı ve çocuk lan ağhyor; 
hUkllmdara yalvarıyorlardı. 

Numan: 
- Hfildlm yerine gelecek, cezasını 

daha evvelden bWyordu; kabul etmıeu. 
Cell!t, ipi ihtiyar F.cadm bqına ge • 

çlriyordu ki kalabalık kaynqtı; herke• 
bağn§ryordu: 

- Geliyor! Iıte koearak geliyor .. 
Evet, Hanzele kan ter içinde kO§tl 

koşa. kalabalığı yararak sehpaya doğru 
ilerUyordu. Kefilinin idam edilmek üze
re olduğunu görllnce: 

- Durun, ben geldim .. diye baitrdr. 
Ahali kadar hUkilmdar Numan da haj·· 

ret içinde idi. 
Hanzcle bile bile ölUnıc gclmieti. 
Yanma çağuttt: 

- Niçin geldin? .• diye sordu. 

- Niçin mi geldim? - Söz vormemi~ 
mi idim? 

HilkUmdar bir an düetlndü; herka11 
heyecanla netico)i bekUyordu. Fakat 
z::ılim hOkllmdarm merhamete geleceğini 
kimse wnmayordu. 

Hilkllmdar nedense merhamete gel • 
mişti. Ah:ıliyc döndü: 

- Bugün hem Haıızeleyi aff ettiın; 
hem de meş'um gUnil ebediyen llğvet ~ 
tim; dedi. 

Hicretten 30 sene evvel hükümdarlık 
yıı.pan Numan, belki hayatında ilk do -
fa halkı memnun edecek bir karar ''er
nılttl. Fakat kendi akıbeti çok feci oldu. 

Iran hUkUmdan Hüarev Pervdiz Nu
manm kwru niklh ile istemiş, elçi gön
dermi§ü. Numan, lran hWtUmdarma 
yazdırdığı mektupta: "Saf it gibi Arap 
kızlan gaha layık değildir,. cOmlealnl 
kullandı. 

Fako.t tercümanlık yapan Addi, Nu • 
manm kRrde§lnl öldllrmUı olııwımdan 

dolayı kin beslediği i~ bu cümleyi 
''Fars kızlan kendlıiine yetmiyor d& be
nim kızımı da mı tstiyor,, ıeıtlinde yazdır
dı. 

ıran pin bu tatırlatt okuyunca tôn de· 
(Sona: 10 tlllC!8 llaJlfada) 
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tına Belçikalt bir seyyahın ~::~::·~::s;;. Amelya Erhartm kocası son uçuş 

gemisinde çıkmıştı ~.::.'·;~:·:~: isimli bir eser neşretti 
Cenup kutbu tetkikatı Şimal kutbun- redilmemiş o 1 an "Di§i Lindberg,, d~ni!en Aıneliya Er-

dakinden son derece daha zordur. Haki- mektuplan ve diğer hartın okyanos üzerinde uçarken izi 
katan Cenup kutbundaki herhangi bir el yazıları, umum! kay~lmasmdanberi, aradan aylar 
kaza muhakkak olfim demektir, çilnkti bir liste) c geçirilmiştir. geçtı. Yapılan hayli etraflı &ra§tırma• 
cenup kutbu insan bulunan yerlerden El ~azdan arasında, §airin gençliğin- le.rdan bir netice alınamadı. Daha doğ. 
ı:ok uzaktır. Oraya on yakm yer, 42 .c d'), henüz şöhretini yaymağa başladığı rusu, alman netice, yeis verici bir tah-
arz derecesindeki Tnsmanyadır ki oa çağlarda mUkemmel bir ingilizce ile mindcn ibaret kaldr. Bu cüretli gök 
ya kndar olan deniz dalma fırtınalar içla- yazdığı birçok lirik ııürJer bulunmu3 - yıldızının aksi, büyük dalgalı sularda. 
rle çalkonmoktod" ve kay>kla gilm<'*' tur. Bu külHyatm ı'llhul hiç olmazsa bu s~lindiği neticesine vanldı. Ve §İmdi, 

1 

imkanı yoktur. şiirlerden bİl'kaçmın şimdiye kadar bır mtiddet bahsi kesildikten sonra, 
Halbuki, f:!İmal kutbunda buz Okyanu• neşredilmediği ve herkesçe meçhul kendisi değil, fakat ::mıi yeniden orta-

in5a.n bulunan araziye kadar uzanır. o,. kaldığı hakkmda hiç bir a!A.met buluna- ya çıktı. Buna vesileyi veren de, ka. 
ıaya kızaklarla gitmek kabildir. mam!§ltr. YIP tayyareci kadının kocası tarafın• 

17i4 do 71 inci arz derecesine kadAl' Danonçionun bıraktığı el yaztlarmda dan yazılıp basılan bir kitaptır: "San 
inen me§hur İngiliz denizcisi Ceymis h.:ıngilerinln tamamlanmıe ve baktlnıa _ Uçuş,,. 
Kuk §ôyle diyordu: ğn hı:ızır olduğu henüz tesbit edilmemiş- Ameliya. Erhartm yaptığı ''Son U. 

"Bu meçhul denizlerde bir karaya. tir. Tasnif l§ilC uğra.,anlar, ne~edilmi _ ~§,, un ~?yle hailevi bitişi Uzerin-
rastgolmcmek tehlikesi o kadar fazla- yon el yazılan basılınca, yeni ltalyan e- bırçok kışı tarafından, son merhaloıl( 
dır ki, kimse benden ilerisine gltmiye debiyatı için bilyllk bir kıymet teşkil e- cenup okyanosunda sonunu bulan bu 
cesaret edemiyecektlr diyebilirim. Da- decek olan birçok ciltlerin meydana ge- küre etrafında fırdolasıya hava. seya. • 
ha cenupta olnn arazi asın keef cdilemi· buna doğru yola çılrmağa huırlandığı leceği kanaatindedirler. Şairin yakm _ batinin hesapsızca hatta ~ılgınca göze 

;yecektir. Kalm sisler içine dalmak, ti- zaman. mcınleketindo hemen herkes lan tarafından en güzel romanları ola- aldırılmış bir teşebbüs olup olmadığı 
ııilere kaıııı ilerlemek, son derece sert kendisiyle alay ediyor. Fakat, bu silkfı- rak bilinen "La Buona Fota,, ve La mülahazası ortaya. atılnuştr. Bu millft-
r;oğukla.ra göğüs germek lizımdır. Bü _ U adam, hiç sesini çıkarmıyor, çalışıyor, Madro Fole., nin t.nmamlanmış olarak hazaya karşı, muhtelif mütalealar ile-
lUn bunlar da seyyahı imkiı.nSJZ kılmak- çabalıyor ve "Belçika,, ismindeki gemi- bulunacağı zannedilmektedir. ri sürenler var. Hesapsızca, çılgınca. 
tadır. Sahillorln düştlnUlemiyecek kadar sini lıazrrlnmak içln lazımgelen parayı mı?. Buna böyle diyenler bulunduğu t darik Danonçionun en çok kıymet verdigı~· "b' l--· . 
korkunç olan manzarası da bUtün bu gUç- e ediyor. "Belçika,,nm tayfası a- gı ı, aıwmı iddia edenler ve bu arada 
lüklcri arttrrmaktadır. rasmda Amundsen isminde bir de Nor- ve yalnız çok yaknı arkad!L§larma gös - iltisi ortası fikir beyan edenler de yok 

11 
terdiği Sen Knterina hakkındaki kitabı- d y ı 

"Bu memleket ebedi kar ve buz al _ veç vardır. egil. Hülasa, bu cihet hakkında dü. 
G ] 

nm el yazılan da bllyUk bir gayretle a- •• l tında kalmağn tabiat tarafından mah _ er a!J 14 kanunusani 1898 de Horn §Unce er birle§miyor. Yalnız cesur tav-ranmattadır. .r 
kum edilmi§tir. Bir kapı vazifesini gö _ bumu clvarmdaki Slaten adasından ha- yareci kadının maholmasmm sebebi 

reket dl d 
El yazılan arasında, .;alrin 'ıa hı·,. b,,,._ k taraf dan ' 

recek yerler non derece bUyilk buz tut- e yor ve o.ha ba~ka yerlere doğ- ~ ~ l< ....., ocası m yazılan ve basılan 
mı.15 kar yığınları ile kapanmıştır. Fa • ru yola koyuluyor. Gcrla.5, cenup arazi- lamadığı yahut da tamamlryama.dığı ro· kitapla aydınlanmış telakki olunmak • 
kat, bu kapılardan biri açık bile olsa, gc- sinde keşfettiği bir boğaza kendi ismi· manlnr, trajediler ve şiirler hakkında tadır. Kitnbr, bir tabi olan kocası A • 
mi içeriye girdikten sonra kapanmak ve ni veriyor, burası bugUn Gerlaş boğazı birçok notlar ve §emalnr bulunmuıJtur. merikalı Corc P. Putnam, karısmm 
içerdc kalmak tehlikesi vardır. lki tn _ ismi ilo maruftur. Şairin blltün hayatı yazdığı mektupla- notlarına ve kendisine yolladığı mek-
raftaki buz adaları ve kar yığmlan, yu- CENUP KUTBUNU!lı" ASiT, nn toplanması ve neşredilmesi de bü - tuplara dayanarak, hazırlamıştır. Bu 
\-:ır!an:ı.n buz parçaları da ayni nisbette FA1'1Bl yük bir aldka uyandıracaktır. Mektup- kitapta Ameli Erhartın ''Eğer biz de-
te ıUkclidir.,, · Cenup kutbunun nml fa.tlhi 'ismini A- lnrmın kilçilk bir kısmı toplanmıatır, niz tehlikesini atlatmı~ olursak, içim 

Tarih itib:ıriy:e, cenup kutbu k3şifle- mundseno verebiliriz. Amundsenin bil· bunlar tnm:ımlanınca. ltalyan sanatı ve rahat edecek!,, §eklindeki son cümle • 
ı inden ilki Kuk değildir. Kuktan e\-vel hassa ölümU ile, kutup seyyahları ara • ltnlyanm barp sonrası tarihi hakkında si, bu hailenin muammasını halledici 
oraya, Fronım~lardan Buve, :Marlon, Kro- smıia müstesna bir yeri vardır. değerli bir eser meydana gelmiş olaca- derecede açık manalı sayılryor. 
;ı;c ve Kergelen de gitmiatir. On doku- Amundsen denizciliğe fok ,.e balina ğı muhakkaktır. "Dişi Lindber,, ve navigatörü Fred 
: mcu asrın ilk yanEmda lngiltere ve a~cılığı ile başlamış, sonra Gerlaş'm ge- Nunan, doğnı yolu bulmak hususunda: 
Rı.1ı:;ya oraya giden aeyyarlan Bellings- mıslnc glrml§tir. Fakat, Gerlaş, seya _ yeter derecede vukuf ve tecrübe sa _ 
lı:lusen ve Biskoe ile öğrenebilirler. batini an1ntirken kendisinden hiç bah _ hibiydilcr. Bu itibarla yeni Gineada 

Cenup kutbuna giden Fransız seyyah- setmez. Amundscn de Gerlaştan bah _ Loeden hareket uçuşundan sonra ta. • 
lan aramndn DUmon Dünit de vardır. sederken hakkında pek şiddetli davran- kibi icap eden istikametten mhirafı 
Dümon Dilrvil 1838 de iki gemi ne cc- ml§tır. Hatta., gemide çıkan dizanteri _ gerektiren güçlüklerle karşılaşıldığı, 
ııup kutbuna doğru yola çıkıyor. Bu ge- den onu mes'ul tutmaktadır. Anlatır • akla yakın görülüyor. Cenup okyano. 
mici kırk yedi ynşmdadır. Şimdiye ka _ ken diyor ki: sunun bu kısmında tetkik ve keşif yap.. 
dar yaptığı iki dünyayı dola.§mn seyaha- "Kaptanla muavini hastalıktan 0 de- mak için radyo techizatr yoktur ve ao-
tindcn kendisine bir kalp hnstalığr kal- rcceyo geldiler kJ günlerce yataktan layısile, orada her §ey uçanın "ziziko 

... +... u b ... " m.., .... ve m temadlyen bundan muzta- kalkamadılar, hatta vasiyetnamelerini suna agltdır; "baht isi,, dir! 
rip bulunmaktadır. bile hazırladılar.,, Corc P. Putnam yani tabi kocası ta_ 

Fakat, Dllmon DUrvil, hastalığına ve Herhalde, vasiyetnamelerini hazırla _ rafından hazırlanıp neşir sahasına ko· 
yr..§ma rağmen, U~ncü bir dilnyayı do- makta pek haksız değillerdi. Çünkll. ce- nulan kitap, bizzat Ameliya Erhartm 
la51Da seyahatine çıkmağa karar veriyor nup seyahati yapan bir Jdmsenin, ôlür- eseri, demektir; kendi notları, kendi 
va bu sefer cenup kutbundan da dolag- ken, seride ka.IanJnra anlatacağı bir • mektuplan ... Ve işte ''Son Uçuıı,, isim-
11'.ak isUyor. Tayfaları aralarmda: çok 5eyler vardır. Onun için, Amund _ ll eserinde, Ameliya Erhart, bütün ha. 

- Bu babalık bizi yarı yolda hıra - sen, kaptanlarını tenkit ederken pek ya.tmr anlatıyor; hayatından birçok 
kacak! diyorlar. haklı davranmıyordu. şey ... Henüz 10 yaşındayken, bir uçuş 

Fakat, 1838 de Dumon DUrvil'in iki mitinginde, ilk defa olmak üzere bir 

gemisi Cenubt Amerikanın cenubunda
ki bankiz mmtıknsma giriyor. Buz küt
leleri arasındaki sulardan zorlukla ve 
tehlike iQindo geçerek Bricman volka
nrndan aıt.mıv mil mesafedeki, meçhul 
araziye geliyorlar. 

Dumon Dllrvfl burala.ra Lul Fiıtp toP
rağt ve Juan'il toprağı isimlerini veri
yor. 

Ertesi sene, cenup kutbundan dönllp 
ilstüva hııttı mmtıkalnrmn çıkı)·orlar. 

Burada bir dizanteri salgınına tutulu -
yorlo.r ve gcmlcllerden yirmi dördü ölil
yor .. Buna rağmen Dumon Dürvil, sey
yar hastnhanc halindeki gemileri ile, 
yolunn devrun ediyor, 1840 senesinin 
1 klinunusanlsinde, tekrar cenup kutbu
nun buzlu mıntıkalarına iniyor. 

Dumon Dllrvll bu sefer Adolya ~·e 
Klnrya arazilerini keefedlyor. Sonra Ok
yanwıynda euları tetkik ediyor ve Fran
sayn dönllyor. 

1841 de de lngiliz seyyahı Ros cenup 
kutbuna bir seyahat yapıyor. 

Bundan sonra, cenup kutbu seyahat -
lerl on dokuzuncu asrın sonuna kadar 
k:ılıyor. ÇilnkU, kaptan Kuk'un ve Du
mon Dünil'ln çektiği mU~küJfı.t herke -
sin gözUnU yıldınnıştır. 

Nihayet Belcfknlr gemici Adrlen de 
Gerlıı~ yolu tekrar açıyor. Cenup kut -

Maymunlar arasnc!a sigara isenlere 
tesadüf ederseniz hayret etmeyiniz. 
Hem o kadar bir çalımla içerler ki, ade-

ta şehir içerisinde sigarcıGinı :r-üfürdete 
püfürdetc dolaşan bir insan zanneder· 
siniz. Hatta sigaranın izmariti küçü
lilnccye kadar içerler, ufak bir parça 
kalmca atarlar. 

Haqvanlar aleminde: 

Sigara içen 
maymunlar var 

Hemde, içmenin bütün adabı 
ve erkanı ile içiyorlar 

Maymunlar arasında tigara içenlere 
bir hal değildir. Maymunların insan
farla beraber olduğu bir nokta varsa, 
c. da tütün içmeği sevmeluidir. Fakat 
maalesef hayvanat bahçelerinde may· 
rnunlara bu arzularım tatmin için fır-

sat verilmez. Tüt-Jnün zararı olduğun
dan dolayı değil, bulunduktan yerde 
yangm çıkarmalarından korkulduğu 

için .. 

Çünkü bu hayvanlardan çoğu, sa
mandan yapılı yataklarda ya§arlar. 
Maymunlar birçok diğer sahalarda bü
yük zekfi eserleri gösterdikleri halde, 
ellerinde sigara ile "yatak o.daianna,, 
~ekildikleri takdirde ne kadar müthiş 

bir yangın tehlikesi çıkaracaklarını na
ısrlsa akıl edemiyorlar. 

Londra hayvanat bahçesinde hiçbir 
maymunun sigara içmesine müsaade 
edilmez. Duvarlarda ilanlar görürsü • 
nüz. Maymunlara herhangi §Ckilde 
olursa olsun tütılin vermeği meneder. 

Bununla beraber, bu memnuniyet 
yenidir. Daha eskiden maymunlan sey
re gelen ahali, bir bekçinin nezareti 
altında onlara sigara verir, içirtir, sey· 
redcrdi. Hatta pipo bile içerlerdi. 

Hele bunların arasında Artur adın
da bir şempaze maymunu vardı ki ga
yet zeki bir hayvandı. Kongodan ge· 

(Sonu. 10 1mC1' 34yfada) 

\ 
\ .. 

aeroplan seyretmiştir. Btınuııla :~ 
ber o zaman, 10 scnte satın al ıtr 
hasır şapka, kendisini daha. ı:i~ 
terese ediyordu. Ancak ııasıa-, 
olarak çalıBtığı dünya. ııarbi bi • 
sonradır ki, tayyarecilikle aaıı:J!.: 
km alaka edinmiştir· o sırada. t>1' 
rnu çıkarmış olan AJnerika. hoJ'P 11 • 
yareleri, yolcular ala.r&k ~. Jl 
çuşlan, kısa uçuşlar yapıyorıarcU• il"' 
meliya da, böyle bir vesile ~...M' 
va ile vaftiz edilmiştir. O ~d 
itibaren havacılık merakına. ~ 
'\·e haya.tının bir lnsmmr, bU r ..61 
doldurmuştur. Bir çok defa. ?: 
kıtam üzerinde uçm~ur. ~ ~ 
okyanosunu önce yolcu olaralt' o"• 
da. yalnız başına geçmiştir· ~~~' 
ynnosunuHonoluludan San ~bit 
ya UÇU§ §eklinde geçerek, sonra ~ 
sıçrayrşta Meksika. Sitiden ~~ 
boylamıştır. 11çıı1 

Küre etrafında f ırdola,sıya. bit ,, ' 
yapmak hususundaki ilk ®"~" ı 
kamete uğradı. HonoluludBJl hS fJJ ' 
nırken motör bozuldu ve ta.yY~ ~d 
delendi. Bunun üzerine de se~ruJ) ı 
değiştirildi ve geçen yıl H~ rııı' 
inci günü, Ameliya Erhartlıı. ~uııf 
nan, Mlyamiden havala.nat3-k ocııubfı 
seyahati için havalandıla.t· ~ ' 
doğru Brezilyaya uçup, okYnil()Stl srJ -
nup cihetinden, Natal ve paJtSl' $il" 
sı uçuşla geçerek, sa.hrayI astıl~~ 
dan ürerinden de uçup k~ ~· 
eriştiler. Sonra oenubt ,Arab~ ıcıS" 
lini takip ede ede HindistaJllll ~sJl 6' 
mma, oradan Burma.ya. ve ora rP' ' 
Singapora vardılar. Sin~~ 
nı.ki seyahat yolu Holandn. lfııı ~ 
Uzerinden Avustraıyadald port~eJd' 
oldu. Darvin limanından yeni G ~o o ' 
Loc istikametinde kanatıandılSl' ıt'>et" 
radan da okyanus fuminden son et'• 
haleye doğru uçuş için yrucscl~o111ct' 

Tayyare, 2 temmuzda 4100 ~· 
re uzakta bulunan minik bir :Gıt 
Holand Ayland Uzerine ~~ ,-e 
mesafe, nihai mesafedir· • .nk o°'' 
Amerika deniz tayyareleri. bil>'~~ 
yanosun bu kısmını baftala.rc8- de'Jlİ~ıı. 
aradılar, ta.radılar. Neticede, di· 
onları yuttuğu kanaati ~Jl jtİ' 

"Son UçU§,, isimli kitabın· cS85 e# 
bariyle biz.zat Ameliya Et"~~~· 
demek olduğunu, yukarıda. ı~ JtOlltl~ • 
tik. Kocasile telef on vasıı.as1te ~ .,e 
maları, yolladığı müteaddit tel jçi11' 
mektuplar, bütün bunlar JdtabJll f· 
dekileri teşkil ctmeJctcdir· co;i!iP 
Putnam, bunlan sadece gözden e }.,fi 
sıra.ya koymuş ve bir ınukaddeJJl~. 
mışhr. Koca, bu mukaddetnede' ~ 
nın son :ma.cerasmm ıuı.ıırasııı1 ~ 
kendisi, gerek onu tanJY8ll ve le ~ 
da takdir bcsliyen bafka bir ~~ 
ıçin tesbit ettiğini yazarak• ~ fell ; 
Ame!iyn Erhartm kendisini bır. ,,A. 

'{Sonıı 'Sa. '1.0 'Sli· '(111> 
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1 Otuz yıldızla haşhaşa 
-- ıwwwt~ -- ~2-1 

Yıldızlar için seyahat 
o kadar kolay değil 

Li lyan Harvey 
Beni kabul eder etmez çukolata ikram eden artistin fikri 

tantarıoda polis hafiyesi ol~adan tek 
bir adım atamıyorlar 

"Evlenmek tabiatın emrettiği şeydir, fakat. .. 
. 

~obert Taylore Ganksterlerin 
oynadıkları oyun 

Bribrini sevenier 
asla evlenmesin,, 
B EN Holivutta iken Avrupadan 

Ameriknya yüksek ücretle gü • 
zel bir Y.Jldız getirilmişti: Lilian Har
vey. 

Almanyada bir çok büyük filmler 
çevu:ıı bu me§htır yıldız burada ça
lıştıgr kumpanyada nazlı bir yavru 
gibi el Usttinde tutuldu. 

Bu dilber kIZI ziyarete gittiğim za.. 
man Foks Film stüdyosunda hususi 
köşküne çekilmiş öğle istirahati ya • 
pıyordu. Beni sevimli bir tebe~ümle 
kru"§ıladı ve kendisine mahsus ince t1e
sile: 

- '' Cikolata yem iye mi geldiniz? 
dedi. 

Bu sözleri söyledikten sonra da yanı' 
ba§mda küçük masanın üzerindeki bil
lfır tabaktan bir çokolata alarak gü • 
zel ellerile ağzıma uzattr. Ben bu ilti. 
fat kar§ısında şaşaladığımı gizliyemi
yeceğlm. Cici Lilian benim kızardığı -
mı hissedince kıvrak bir kahkaha at
tı ve: 

- " Buyurunuz!,, dedi. 
Benim gazeteci olduğumu anlayınca 

sual sormanın. vakit bırakmadan söy. 
lemeğe başladı: 

- '' Tatlı §Cylere çocukluğu.mdan
beri bayılırım. Bol bol çikolata yerim. 
Şişmanlıyacağım diye hiç korkmam. 
öteki yıldızlar zaif kalmak için sık 
sık perhiz yapıyorlar. Halbuki ben 
günde üç defa yemek yiyorum. Hele 
soframdan mcyva hiç eksik olmaz. 
tçki de içerim. Füat sigaradan hiç 
hoşlanmam. Ara sıra sahnede mecbur 
kalarak sigara jçiyorum; fakat sonra 
gargnra yaparım, sigara dumanı bo
ğaznnı kurutur.,, 

Rôbcrt Ta-ıflor Grota l1ar"bo ile La Dam Okcimolya /iln;iide. - ., En sevdiğiniz yemişler li1ı:ngi -
lfoı· · leridir?.1, 

t~ılt4 1\1'\Jd yıldızlan, tatil zamanları rağmen adeta biribirlerinin intikamı- - " - Elma. ve üzüm. Memleketi. 
~~ltcıe, ekseriyetle seyahate çıkarlar. nı almak hevesine kapıldıkları da gö. nizde gayet tatlı yemişler varmış. Şiın· 
~t ve yahut ta yakın yerlere .. Fa - di Türkiycde olsak da yesek. 
~~!tereye giderlerse gitsin, evvelce ,-..--~--..,.,----------------~-----1 
~tı ı:r1alfunat vermeleri, kendi men
\lev eti icabıdır. Çünkü, Amerika po
'i~latr, muhtemel bir gangster te
~b· e karşı onları konmıak için 
~ almağa hazırdır! 
~ 1l'ı Anjeles polisi, g~n sene ~e§-
~l ldtzlara bu ciheti izah yollu tez

~4.ttt~r Yollaıms, "Hareketinizi bize 
~ \>e e. bildiriniz ki, geçeceğiniz yolla
~~deceğiniz yerleri temizliyelim!,, 
~ ~ r. lfülftsa, hükUmdarların, dev. 
~ hUkUnıet reislerinin ve siyaset 
\~e 1.nda tanınmt§ kimselerin seya -
httı tinde ötedenberi alınagelen inzl -
'~ :el.birler, §imdi meşhur yıldızlar 

t..U e alınmaktadır. 
· "' ıu Sı Yetli para kazanan yıldızlara 
~~angstcr!erin harekete geçmek 
~. b eri, için için devam etmekte -
~:t U kadarla da kalmamakta, bun. 
~l.t~t bulunca, onları k~ırmak ve 
lti~~:~dit mektuplarına aldırış e • 
~ ~ •1gı için öldürmek tasavvurları· 
~ ~?e geUrmeğe girişmektedirler. 
~IJiı .. 1 hadiselerden bir kısmı, örtbas 
~n ..... •. ~bbils derecesinde kalanlar, 
l~~lltUn oldukça harice karşı mek -
1 i~ ~lul~r. Bu, sadece Amerika Bir. 
~luu Ukumetıeri hudutları içerisinde 
~lltatertıniyet:sizlik hüküm sürdüğü 
~ ~ lntn hariçte benimscnilmesin -
li~ 11d.iacsile değildir; bilakis daha S' gazısterler arasında bu hadi • S ... \7e bu noktalardan takibatın 
~lll d OlçUde malUnı olması, nisbeten 
llld Utanlan da a7.dırncağından kor
~li ~ içindir. Suimisal olmak ihti. 

1 
I' l'\ı~aba katıldıktan başka, gangs
~ a~~atına göre, mu\•affakiyet:si:r:
~ bu 81Yan bir gangster lC§ebbüsü
ı..~ Yolda yürüyen başka. gnngs • 
~'U detaratmdan tekmillenmcsi ihti -
bit)~ g5ı 8nündc buluQdurulur. Bl· ı 

ne Yabancı gaııgstcl'lcrin buna 
Sincmanm muvaffak olm~ 

BRIK/TE,· 

YAZAN ; Turan Aziz B e ler 

Ben ancaJi fotoğraflarda üzUm tarla· 
lannızı görüyor ve içimi çekiyorum .. , 
Uzüm en gıdalı yemi§!.,, 

- " Tiirkiyeyc gelimeniz size bUtUn 
yemişlerimizden ikram ederiz.,, 

-
11 Belki bir gUn gelirim. Alneri ~ 

kada çok kalmıyaca.ğmı. Bu gldi§le 
Almanya.ya döneceğim, Amerikalılar .. 
la pek iyi anlB.§amıyonım.... Hayai: 
burada banıbaşka... Belki Almanyad& 
Çalıştığım zaman lstanbnla gelirim.,, 

Yemi§ meselesini terkederek sor
'dum: 

• - " En sevdiğiniz şey nedir Bayan 
Harvey?,, 

- '' Beni seven erkekleri kızdmnalt 
ve onları kıskandırmak.,, 

GUldüm ve erkekler namma. sitem 
eder gibi sordum: 

- " Demek erkekleri sevmiyorsu• 
nuz?,, 

- " Hayır, dedi. Yanılıyorsunuz.ı 
J 

Bilftkis erkekleri çok severim. Onların 
biltUn dertlerine ortak bile olurum.,, 

Elime güzel bir f n-sat geçmiş olu • 
yordu ve hiç çekinmeden tl1l suali ya. 
pı§Urdrm: :r 

-
4

• Villi Friç ile sevi~ğlnizi ir;iti
yorduk. Acaba. doğru mu?,, 

Güzel yıldız ince ka.şlarmı liafif çe 
çattıktan sonra dedi ki: 

- '' Ha.yır. Villi ile sadece samimi 
iki arkadaştık. Bu samimiyetimiz ar• 
kadaşlıktan ileri gitmemiştir. Aramız
dan en uf ak bir aşk macerası bile geç
memiştir. Gaz.eteler bir sürü masallar 
uyduruyorlar ..• Birbirimize hiç bir :za.. 
man aşık olmadık. Aşık olmak için 
duygularımız banıbaşka ! ,, 

- "Evlenmek hakkında. ne düşünü
yorsunuz, güzel Bayan?,, 

Cici Harvey başını geri atarak gül
dü: 

- '' Dünyanın en büyük filozofla. 
rmm bile cevap veremediği bir suali 
bana soruyorsunuz. Size kısaca fikri
mi &öyliyeyim: Evlenmek tabiatın em
rettiği şeydir. Fakat birbirini çıldıra
sıya sevenler hiç evlenmemelidirler. 
Evlendikleri takdirde aşkları, kızgın 
güneş altında kalan bir buz parçası 
gibi çabucak eriyip gider. Hayatta, bu 
sözü.mü isbat eden birçok tecrübeler 
vardır ... ,, 

O zaman Holivutta Marlen Dietrih 
yeni bir moda çıkartmıştı. Sinema 
yıldızları balolara erkek kıyaf etilc 
gitmiye başlamışlardı. Ha.rveye bu hu
susta ne dilşUndUğflnU sordum. 

Sevimli yıldız uzun uzun güldii, ağ
zına bir çôkolata attı ve dedi ki~ 

. 

- '41 tktisadi buliran böyle gidecek 
olursa daha. garip şeyler göreceğiz. 
Yıldızların erkek kıynfetile girmeleri
nin sebebi hep iktısa.dl buhrandır. Bu. 
gUn en me~hur ve en zengin yıldız bi· 
le her balo için ayrı bir elbise dikti
rcıniyor. işte bu yüzden erkek kıyafe
tini bir moda gibi kabul eltiler. Cc • 
binde yeni bir tuvalet yaptırmak için 
parası olmıyan yıldızlar hemen bir er
kek smokini giyerek baloya. öyle gidi
yorlar. Bu modaya bütiln kadınlar 

minnettar olmalıdır.,, 
- Bu moda acaba çok sürecek mi?,, 
- Bana kalırsa ikbsadi buhran de-

vam ettikçe bu moda da hükmUnU Y:fi· 
rütecektir. 

Laf lô.f ı açar derler. Erkek kıyd'e
tinden bahsederken şöyle bir sual ela• 
ha sordum: 

.<Sonu: 10 uııcu ı:ıallfA4a); 
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SAF HAYAT 

Ankara, (Hu.suai muhabirimiz • 
den) - Dün lzmir valisJ Bay Fazlı 

GUleçle görüştük • 
ten aonra belediye 
telsi Behçet Özle 
de konU§tu.m. Bu 
yıl Enternasyonal 

- Klara, anneciğim, Klara! diye ba
ğınnı§tı. 
Babuı ile Kla.ra.nm da gUldilklerlnl, 

kendisini öptüklerini, ok§adıklannı 
hisseder Jibi olmuştu. Paula, bu hara. 
reW ah.De bittikten 1enra anca' Gyü~ 
Q'e bakmqtı. BUyUk bir eevinçle, a
PbeT'aiııin yllziinil ve göz:erini gör • 
9ek iate.mift1: .. Sen de afluana, 11en 
6t cWeene. aen de bağırsana! hadi sen 
de gel öp Klarayı... timdi öpebilirsin 
artık! .. diyecekti ama, demedi, lçiııde. 
ki J:al.sler lAkırdı ile anlatılmağa vakit 
kalmıyaeak kadar çabuk taşıyordu. 

rabt György de yaklqtı Klaraya. 
Bir geaçti, bfr sanatk!rd.ı o; usulden 
anlıyordu arta. YU.zü sapsan idi, du -
daklarmm uçlan titriyor, p.kakla -
nıun attığı gô?iliüyordu. Elini 
uzattı; prip, ,nlmek, odun gibi bir 
..ıe: 

- $amtmll 1Urette memnun oldum, 
dedi. Samlmit 8Ul"ette kendimi tebrik 
ediyorum! 

Sonra babuma d&hdtt, tekrar etti: 
' - SamJmJf 8UJ"ette kendimi tebrik 

. 4dlyoruml 
Ur.atmıe olc!ufu eli titriyordu Ba. 

buı kucakladı OD~ lkf yanağından 
6ptn. 

- Sen de eevindfn buna defn mi 
J'&vnım, benim kllçilk muaikftinumı ! 

György, yllksek 1eS!e: 
- Evet, dedi, lle\'fadlm! 
B~baaı György'Un çekilmahıe mtı -

aade edince Klara, onun yanma geldi.. 
evet. o aman geldi György'Un yam. 
na, sarıldı ona, öpUl •e: 

- Gy8rgy'ct!ğü.m, biz at.en seninle 
hep i)i geçindik, değil mt! dedi. Hep 
birbirimizin iyi olmuım istedik. de -
fiJ mi" Şimdi de Mnln ben ınwrrim 
artık? 

Memnun bir halde, usun URD gtlldtl. 
Gyi:Srgy: 

- Evet, dedi ve birdenbire o da bq. 
laı!t gülmeye. 

Ne gar!ptl o evvell eöyledl~ odun 
gtbl ecrt aert eözler, sonra kahkaha: 
ile gülmesi! ya o ytlsUnlln sapsan o. 
luşu, elinin titreytıl ! ne garipti o canı 
mkılmıı vaziyeti. bqmı blr tarata lğ
mesi ! babası da, Paula da, du.rmU§, o
na, öyle, bakıyorlardı; biraz da eoğuk 
bi:- halleri vardı. Fakat bu hal bir sa
niyeden fazla allrmedi, Klara tekrar 
söze bqladı çllnkU. 

Babalanndan tarafa döndü ve ken. 
dlıinl öpmalne mukabele ederek, yU
zilnde genlı bir tebellUmle, biraz faz. 
la cotkunlukJa: 

- Oh! ııe kadar mesudum, Lao'cu
fuın? dedL Bugün evleniyoruz, fakat 
benim koca koca iki oğlum var!. .. 

Bunlan en güzel, en tatlı, en Klara 
11Slyle eöylemlşti: arkasından ytn~ 

gUldll. O zaman, baba1an, eanki bir 
baskıdan kurtulmut gibi, yUksek ses. 
le, k&hkaha Ue, içten gUldU; Paula da 
gUldll bol bol, katıla katıla. György de 
gUldll ama, onun gUltl.şU kesik kesikti, 
bo,ğuk boğuktu, dudakları titriyordu. 
)'Uztl renksizdi. 
· Saat onbirde babalan ile Klara nl
klh dairesine gittiler. lki şahitten baş
ka kimse de gitmedi; bunlar babumın 
iki arkadaşı idi; çocuklar evde kaldı • 
lar. Bereket versin çok fazla kalmadı. 
lar evde yalnıs; kan koca çabuk dön
düler; onun için iki çocuk, o ilk şaş
kınlık heyecanı geçtikten sonra, vazi
yet hakkmda dlif ilnecek vakit bulama. 
dılar. 

Paula boyt'.na odadan odaya dolaşıp 
duruyordu: heyecandan yerinde dura -
mıyordu. György çocuklann odasına 

gitmiş oturmu§tu ve, tabii, bir llkırdı 
etmiyordu. Paula, 11evinç heyecanlan 
arasında: 

"Neye konuşmıyor hiç? diye dUşU
nUyordu. Onlan hiç konuşmıyacal: mı

yız? eevineceği hiç bir eey olmadı mJ 
onun?" 

Dakikalar ger,iyor. Babal:ın ile Kla. 
ra geliyorlar. Dondurma a'mıe'ar. l!'l· ı 
rap almışlar. Yeme:;:te o iki ı;ahit de 
n.r ... ,emek çabucak bitti. Klara an· 

ne elbisesini değiştirmeye gidiyor. Sa
at dörtte yemek odasına tekrar geldi. 
ği zaman lacivert elbisesinin altınJa 
tenteneli beyaz eeten bir entan vardı. 
Bir kaç dakika aonra toför geliyor, 
- o kır gezintisine gittikleri eofor -
otomobil kapıda bekliyor diye 
haber veriyor ve elendi.si ıwnma bil • 
yUk bir demet gül getirerek babalannı 
tebrik ediyor. Kocaman bir beyaz gUl 
demeti bu: üzerinde yaldızlı ve geni§ 
bir kurdele var. 
Dlniğ nlkAh da hiç alayı§8ız, sade 

geçiyor. Saat bette Doktor HegedUs 
Laszlo ile iklncl kansı Toth Klara eve 
dönmUı bulunuyorlar. 

O gUn Klara annenin yorulmakta 
hakkı vardı. Resmif ve dinfğ nikah me. 

raaimlerinl bir tarata hıra.km, sabah • 
tan akp.ma kadar hamallar yatak o . 
dumdakl eski eeyalan tavan aruma 
taııdılar durdular. Sonra bqka hamal
lar geldi, yatak odasına yeni ~ni, par
lak parlak, açık san boyalı mobtıyalan 
getirdiler. BUtUn bunlan yerlettfrmek. 
nizama koymak llzımdL Bu it de o lkt 
adam yemeğe geJfnceye kadar lllrdQ. 
Yemekten sonra, kllae vaktine kadar. 
o iki adam mQtemadiyen cıgara içti
ler. 

BUtlln bunlar arasında vakJt hiç 
farkmda olmadan geçmle: 1&&t ytdi 
olmue. Klara anne yeni dolaptan eel'• 
ile dolduruyor, yataklara yeni çarşaf 
yayıyor ... saat aekls oluyor: yemeğe 

gidiyorlar. FevkalMe bir şey yok: ba. 
balan arkasına o koyu renk 
picamumı giymff, Kla.ra anne de her 
zamanki gibi yeşil gecelfğfnf. 

Y ann pazar, sonra pazarte.el: glln
ler ş-eçi)'C?r. Babalan ile Klııra anne, 
yeni evli!er gibi balayı seyahatine ~k
mıyorlar. Evde hiç bir yenllik, hiç blr 
değişiklik yok. Gazetelerde bfle ev -
lendikleriLin i1A.n1 Mnradan çıkıyor. 

Hakikaten, fevkalade bir ş.ey olmuş de. 
ğil. Yalnız, dUndenberi dllnya değişıf 
ama. bunun hariçten f arkma varma • 
nın IUzumu yok, esasen imkAnı yok. 

Yemek biter bitmek Klara anne sof-
radan kalkıyor. Çocukların yUzlerlni 
okşiyarak: 

- Bugün çok yoruldum, yavrula -
nm, dıyor. Kusura bakma:r.sınız, ae • 
ğil mi? 

- Estağfurullah. 

- Hadi allalı rahatlık verain, Györ
gy, Pa\Ua; guzel guz.el ruyalar göniıı. 
diyor ve çocukların ellerini ııkarak 

yatak odasına doğnı gidiyor. Gec.-er • 
ken de babalarının omuzunu oKgıyor. 

lzmir Fuarı 
ve belediyenin 
muht.elif fuJiyeU 
ha.kkmda ounıan 
söyledi: 

_ .. 1938En-
temaıyonal lzmir 

!t'uarı hukıimetünizin her seneki kuv • 
vetli yardmılariyle hakiki hedefine 
da.ha çok eri3mi§ bir nekllde meydana 
çıkmak: il.zeredir. Bu hu.susta icap e -
den çalı~malar geçen Fuarın kapandı. 
ğı ilk günden başlamıg ve her gün bu 
çalışmalar da.ha çok artmıştır. 20 A· 
ğuatoe günü bbe tntf en yardım eden 
hilklımetimlzi ve bütün TUrk milleti
ni Enternasyonal Fuarın yanında iyi 
bir mevki alacak bJr eser takdim ede
ceğimizi umuyoruz. Bu eene saha dL 
ha çok gü7.elleemlı ve bUyUmilgtilr. 
Şimdiden Fuar ve Kültürpark sahası
nın tanzimi ve ağaçlandırma faaliyeti 
hemen hemen bitmiş bulunuyor. 

Bu yıl da. Devlet Demlryollanmm 
ve Deniıyollarmuz geçen seneki gibi 
Fuan ziyaret edeceklere bUyUk temf. 
llt yapacaklardır. Bundan başka Av
rupa vesaiti nakliyesinin de letanbul. 
daki ajanı bu hususu idare için hazır
lıklara baelam~. 

Hariçten gelecek olanların geçen se
neden daha iyi bir şekilde 1.stlraahtle
rl temin edilecektir. Geçen ııene altı 
yUz btn kiti lttirak etmit bulunuyor. 
du, bu eene bu miktarın bir milyonu 
geçeceğini tahmin etmekteyb. 

Burada bu 1CDeld Fuar hazırlıkla
rmm ve bet 11enelik eehir meclisi ta· 
rafından hazırlanmıe olan lzmir imar 
pllnınm esaslarını sayın Başveklllml

ze arzettik ve çok kıymetli direktltler 
aldık. 

GARAJ SANTRALI 
Garaj santralı ihale edilmiştir. Bu 

garaj civarın bütün vesaltlnakliyeelni 
ihtiva edecek bir halde olacaktır. 2ro 
bin liralık olan bu itin bu sene 7~ bin 
liralık bir kı81lll ikmal edilecektir· 

Garaja takriben 1200 otomobil il • 
ğabilecektir. Bundan bqka otomobil· 
lerin muayenesi, dlzenfektesyon işle -
rl, toförlerin yatıp kalkacalı odalan 
ve her tUrltl konforu ihtiva edecek • 
Ur. 

Hal Santralda bet ytlz bin llralıktır. 
Filen buna da bqlamıl bulunuyoruz. 
Bu da praj &lbi Basmahane clvarm. 
da olacak ve belediyeye bUytlk bir va
ridat temin edecektir. 

EKMEK F A.BRlKASI 
Diğer bir it te ekmek fabrikut tıt

dir. Ruayadan, Atmanyadaıı mUtehu
aıalar gelerek teklifler yapmıelardır. 

rayı kaldırıyor. Babaları, önUnde bir Bu ifle bugün meogul olmaktayız. Ek. 
§işe Tokaj şarabı var, bir parmak ko- mek fabrikası un fabrikuınm yamba.
yup içiyor, bir daha koyuyor, bir da- şuıda yapılacak ve belediyeye 300 biıı 
ha içiyor. Yarı iaitllir, yarı işitilmez lira temin edeceii gibi ekmek fiattn
bir sesle: de de kırk para tenzlllt yapmak im • 

Baba ile oğullar biraz daha IOfra 
b.'\Ş41lda kalıyorlar. Bet dakika, on da
kika. Bu miıddet zarfında Jullsk11. aof. 

- Bugünkil büyilk bir değigiklik, klnını bulacafız. 
diyor, buyiik bir deği.§iklik ... fakat iyi BUtUn bu faaliyetler zU.mresinde bir 
bir değiı;;iklik. (Biraz duruyor, sonra) sUt fabrikası, oteller, gazinolar infuı 
siz de meı.nııunsunu.z Y3. bundan, di • gibi eehrin imarını icap ettiren meee. 
yor. Seviyorsunuz çUnkU yeni &nneni. le!er lbıerlnde de tetkiklerle meşgultıs. 
zl; o da. sizin iyt:iğinuıe ça.llfll' hep. Bu suretle belediye varldab 1,5 mil • 
Asıl ıuıneniz gibi hareket edecektir si- yon iken bir milyon daha yükselerek 
ze kargı o. Bana gelince, oon bu hldi· 2,5 milyon olacaktır. 
scyc seviniyorum; kendisini, yeni ka· Bütün bunlardan bagka kanallza.a • 
rımı beıı de çok sevdiğim için değıl yon, bataklık le!erl, yollan ve eeyllp
yalnız, ayni zamanda bir şey daha lara karşı tedbirler, Göztepe tarafın • 
var .•. (duruyor, derin bir nefes alı • da yapılacak nhbm, caddeler vesaire
yor) büyüyünce siz de anlarsınız. Her- ter realite edilmektedir. Bunlarm ne 
giln biraz ihtiyarlıyoruz, oğullarımıı suretle meydana getirileceği bet ee -
bUyUyor .. bugün dc;:ıse yarm çıkıp ne!ik programımızda tesblt edllmlf -
gidecekler evden... onun için, insan tir. 
y:ı. 'mz kalr.ı.lk istemiyor. tzmlr müzeleri ve uan ltlkalan 1. 

Bu sırada, Kla.rn e.nne eesleniyor le gayet zengin bir ~birdir. Eskileri 
yatak o:fasınd:l:ı: korumak ve yeniden bazı mllzeler a~-

- Lao! Laszlo! (sonra sesini biraz mak için baZirlıklar ba~lamıfbr. KUl-
alçaltıyoı) Lao'cu!lım ?! tUrparkm en mUhlm mtır.eel olacak o-

- Geliyorum, yavrum! diyor baba- lan lnkılAp MUrai, Ziraat Müzesi 
lan ve kall·fl) ka..,.,·:ı. do:-'TU gid!yor. bun'a.r arasmdad!J'. fnk11Ap mOzest 
"' "'- ~ı. "w.., ,,, 'l"'' "'I!\ c1 .. nfh·:ır: ytızun~e h·•"'l''\r·n e., """"'-1 .. -1.,.~eTI Mr'tU1'. 
biraz s.kılı.ı.~ . .;:bi bir ~ - · ·--um v:ı.r. A'\• da AtatUrk İnkılip Mllz.eal ola • - ,,,,., ------ ·-·--·--·6 

(Devttm ediyor) ' caktır. 

Bal Kavanozu . 
Bir polis hika ~esi 

ÇEViREN: lbrahim Ho\11 

- Kapıma gelenler, harlmlme st. 
renlerfıı içinde yalma onu tanıyor .. 
ben de, bana bir gece eüdet ptireıı. 
beni bUtlln bir gece engin bir neee, hu
zur içizlde yilrdilren çocufu görmek a· 
teıtıe kavruldumdu. Fakat timdi or. 
da oturdufu halde, bu eefer ben kor. 
kuyorum. Zira benim de kendime p 
re hulyalanm vardı. 
Kapıya dojnı gittim. Ve: 
- Çaftraymı IDJ ODU? •• dedim. 
Birden oturduğu yerden ayala kalk-

b: 
- Bayır! .. diye haykırdı. Buraya 

gelmealnl latemem. Buraya pUp te 
benden lrldllp çeldlmeetne tahammUl 
edemem. 

- Çok aıkmbh bir hayat pçlrmft
llnlz. 

- Sorar mımuz? .. Bizim nutblmls, 
Y&f&YJ§UIJIZ bu! •• 
Kapıya doğru yilrürken: 
- Amma altın gfbl bir kalbiniz var. 

· dedim. -- · 
- Bu kAfl değil kl .• 
- Ona ne söyliyeytm ? •• 
- Ona. artık ihtiyar, şişko, tomba. 

lak bir kadın olduğumu söyleyiniz. 
yeter. 
Kadın bunlan elSylerken ellerini yll

zllne kapadı, ağlamay:ı.. başladı. Ben de 
u.sulca kapıyı açarak dı§&nya eilzlil • 
dUm. r -

vm 

Odama girince, hemıerlm ayafa fır
ladı. Dudaktan yan aralık, gözleri de 
parlıyor, fakat yanakları kireç gibi 
bembeyaz olmU§tu. 

- Ne haber? .. diye haykırdı, Adeta. 
Başnnı salladım. 

- Koca karmm, kartalozun biri t. 
miA be! .. dedim ve bir k&hkaha attım. 
Hemşerim sanki yUzilne blr pmar 

yemiş gibt olduğu yere çHktil-. 
- Ben de, nihayet onu buldum ean

mt§bm, dtye mmldandı. 
Kadmm lanm açıldı ve tekrar ka -

pandı. Hepimiz susmuş. inerken me!'l
diven lerde akeeden avak seslerini din. 
ttvorduk. Llvanta yine o a'fuo ve kes
kin kokusu tle oda1"rza yayıldı. Genlz.. 
terimtzl yaladı, yaktı. 

Rus yoldq, 
- Ar.m 1JU pencereyi be!.. diye hay

kırdı Oda tıpla pöıırtlmtıf, çUrllmtlf 
çirekler gibi kokuyor .. 
Ge~tlm ve "Dencereyl ~tım. Kaclm, 

kaldmmm HbUr tarafmda ve IObk 
ı-.mbıuımm TI!ltl altmda dunıwrdu. 
Ornızunda yine o kP-hne şalı vardı. 

Hcm•erfm, bana Yoaef Vltek, dedi. 
DanlT""z.!lan, sizlerden ayrılacak, eve 
~"'·"e~m .. 

Hio blrınlz 11e~lmlzl çıkarmadık. 

Hat~ ,ıeı f!Lka'"'°"'Ul botltıı•uln Y\man. 
" .... '·at' .. ,mı 'lllr- &.;"2D1 .. lqaclı. ".-ı-
'!':-:i ~:~ 1':-~. ;_ t"1' l-Jr '·~e 
söylemeden odadan dJl&n)'& çıkb. Ben 

peneerede durmq, ~ 
Hemterimin dıt merdivezıJerdlD lfl# 
fini, IOkağa çıktıtmJ, bdnul tJ-
doiru settrttlğiııi, atıldıtml• ~ 
1ı gözlerine siper ederek .~..tll .. 

m&klaetJlmı gfu'dtım ve ~ '
geçeni tanmı11 oldufwıu MIDl8 
dmı. 

DöndUm, masaya otmdUllL 
Yunanlı arkadapm: Jllll"'! 
- Joeef Vltek, declL AttllL 

bu kadarrnı uydurabilir. 
Rus yoldqa dlSndOm: . _.

1
_.

16 
il. 

- Ona haldkatl eöyt~· . 
ifl mi? .. ~ eordum. 

Rua omuzlarım kaldırdl. 
Yunanlı arlw!qmı: ~ 
- Neden ~yJemeein, df1e 

taYI uzatmak istedt. ,_ • 
Rus bermutat felaefe yapaıdl 

çırmadı: .,., 
- Hakikati bilen imanlar• 

hulyalar bulamazlar .. dedi. 
O mman ben atıldım: -""' 
-Hangisi iyidir, dedim. ~ 

daha fyf, hakikat mi, hayal uıl '-;.J• 
Rus yoldaşım baımı salladı ~ 

mum bir sesle: tflfl'! 
- Bunu bilebilen, takdir ede0 de" 

her şevt 5ğrenmi~. tatntıe otur·~• 
Ve yeni bir ovun i~ln iskambil 
lannı karmağa ba~1adt. 

. -SON- ~ 

MIER1KAN TIOARET ~I 
Hükfınıctlmtzle yeni bir tlı•• 

anlaşınası vapa~ak otan .A.lll~rl~ 
tlcaret he~ ~·ti ayın 26 ısında şe 
ze gelmiş bulunacaktır. 

KATIL EMiN BAf{KIN1'j 
VER1LEN RAPOR ~ 

Geçen Cuma saba.ha kartl fi" 
Zehrayı ve kaynataeı S.-0 ~ 
VU§U bıçaklıyarak öldürell ~ J*' 
Mehmedi de yaralıyan, katil ~' • 
zar gUnti ikinci Sulh ceza ın ~ ' 
siııoe tevkif olunmuş, so~~~ 
mak llzere sorgu hAkinıllgıne~ 
tL Katil Emin, sorgu hak tl ıcıcıt• 
Mehmet tarafından döğUldilftlO ~ 
etmiş, muayene edilmek u-re 
doktoruna gönderllmi3tfr. ~ • 

Adliye doktoru Salih ~· ~ ~ 
Din sol gözü ve yilzl1 Uzerinddtıtol ~ 
ranm darp eseri huaule gel 
bit ederek rapor.mu venn~ J 

MAHKOMLARIN N"1r 
DEVAM EDlYOıt fi16 ' 

Hapishanedeki mah~ ıı-• 
yetlere nakli lgine hız veri~- 4' 
pishanede kalan 300 ınaııa!uJISll°' 
sevkinden aonra zaten ihale _ 0:.:.1' 
olan hapishanenin hemen ~-
ama başlanacaktır. oeıofl -

• Bunıa MUddetumumfsl f ~ 
tsla.nbula gelmiş, mUd:~~ ; 
met Onatı adll~l .. 
yarat et.JDlıttJr. I 



it _. "' 

~ vil4yotı g<1Wl meclisi üyeleri Parti Kumğı önünde. :ı: Vali Halit 
~ Zongu1dakta (60) bin lira sar file bir lise yazıtırnı.cıT•ta olan M. Çelikel 

dtıı~~ldak, (Hususi muhabirimiz - rcğli limanmın inşasr, kömür hattının 
~ - 1 Şubatta açılan İl genel ım4.:- bir yolla Bartın ve. An:a~raya bağlan-
tft ~k glin e:iren çalr§malannı biti- masr, Amasra mendıreğımn uzatılması 
~~ 12 §Ubat cumartesi. günü ;ali ~ararla~t~ıldı. ~ .. _ 
q Aksoyun çok özlü bır söylevıyle Mechsın onayladıgı 1938 ozel butçe-
~dr. Daimi encümen üve:iklerine sı tutarı (838.271) liradır. 1937 bütçe-

llıt~ın Bozkurt, Akın Karaoğuz, Ah- sine göre 25000 kUsür lira fazlalık var-
~ GUrcl, Refet Güneş seçild:ler. Öğ- dır bütçenin a.di masraf kısmı: genel 
~,.Parti salonunda meclis terefine meclis ve muhasebeye (107,000) kü • 
~~ bir şölen verildi. Alt:ncı seçim sur, bayındırlığa ( 46934 ) kUltüre 
·u tainin dör.dlincü toplanma yılını (231,27) küsur, sağlık ve hayır işleri-
~ı::rı meclis üyeleri. çek sevdikleri n.e (35,230), ~.ir~~~ ve baytarlı~ işi~ -
't ~ c başkanlariylc birlikte ge_ç vak- rıne 34970), turlu t}lere (111,9~~8) ~ıra 
:ıJa dar samimi hasbihallerde bulun - c.Jmak üzere (567,521) ve fevkalade 
titr: ~emleketlerine dönen r.lct.:lis ü- kısım ise (270,599) lira olmak üzere 
lf fi ~abalık la uğurlandı. tesbit edilmi§tir. . . 
Cclısin son toplantısında 1938 yılı Zonguldakta (60.000) lıra sarfıyle 
~ Safranbolu kazasının (Ulus)a bir lise .bin~sı yap~rmakta .. ol.~n Meh-
~~ -,rek, Çaycuma (ki Devrek ka - met Çelıkel ın bu ){Uksek kultursever • 
tı,:_ıı_rndır.) nahiyelerinde ilçe teşkilatı llği meclisce takdir ve teşekkür cciilmiş-
"lllıtıaı;r, Ereğli demiryolunun ve E- tir. 

En ııcuz şehirlerimizden biri 

SiiRD 

~ . Siirdin Şeyhilttürkiden görilniiŞü. 

)~ ~ (Kurun) - lki bin ev ve on edilen sular da ihtiyacı karşılıyama-
~Uı nüfustan ibaret olan Sürd maktadır. Her aile mevsimine göre s:· bir arazi üzerine in§& edilmi§ ol- tUtçesinde 2 - 5 lira ayırmak mc1.;buri-
Sttı dan §ehir bir anda ve umumi yetin.dedir. Yine susuzluk yüzünden u-
' bi c görülebilir. Binalar ı.:aa deni- mumi temizlik bir türlü temin edile -
~ r harçtan inşa edilmiıtir. Yazın miyor. Halbuki, şehrin birkaç kilo -

hn &ıta.k olduğu cihetle yerli yaban- metre ilerisinde geçmekte olan Boton 
tii!llrı halk damlarda yatar. suyu geliıi güzel akıp gider. Belediye, 

~~ltı dele bir orta, üç ilkokul vardır. üç yıl evvel bu suyu tehre akıtmak 
~ rı Okuma sevgisi her yıl biraz maksadiyle bir Macar mühendis cel~ 
l~~lt1akta ve mektepleri:ı kadrosu cerek ondan rapor da almış, fakat keş-
ltrı ~ır. Yalnız. mektep ittihaz fin üç yüz bin lira gibi epey mühim bir 
t~ .hınaıardan hiç birisinin bu i§e yekiına ba1iğ olması yüzünden işe baş-
~ U Olmadıklarını söylemek isteriz. hyamamı~trr . 
l\ı~' en fazla trahomdan ınuztarip- Belediy~ bütçesi çok dardır. Değil 
~~ <ıkasızlrk yüzünden sirayetini su tesisatını baıarmak umumi hizmet-
~~ St arttıran bu hastalığın nisbeti IC'rden pek çoğuna başlamak i:-nkanı da 
~~~ 8ekscna ulaşıyordu. Merkezi hasıl olamamıştır. Şa.rbay Aydın, ha -
t~ttptc olan mücadele teşkilatı rap şehri imar için çalışıyor. Ne yank 
tı~ ~a on yataklı bir hutahane ve kı, bu çalrşmalarrn inkişaf~na ve ~a 
~hır dispanser açmış. tıar.omlu- faydalı nct).;eler vermesınc varıdat 
ııı ~ .. tedavi altına almıştır. Müesse· 1.•:.itçesi müsait değildir. Bun·mla bera-

<iıt 11td muhitine yaptığı fayda ha- bcr evlerdeki lağım vaziyetl~rinin ace-
~1}'~ btiyüktür. Teşkilatın burada le ıslahı, çukurların mazbut ve koku 
\,,:te. geçmesinden sonradır ki, has· neşretmez b:r hale ifrağı için tesirli 
s~ tıısbcti yandan fazla :ızalmıştır. tedbirleri heemn almak lüzumu vardır. 
~ '~ıluk bilhassa mühimdir. Hele Şehr:n temizliği bakımından iyi işlet 
~tıırıleri bu ehemmiyetle üzer:n- görülmt:ş ve Şarbay Aydının rimmetile 

~~~~~~-bir m~~~:1'~ arzeder. Pa- göze görünür yerler temizlenmiş ise de 
~elerden temin alman tedbirleri daha genişletmek lü-

Kubilay ihtifali 
• 

~ıı ~rt\ncmemle ynpılnn ~ehJt Kublluy ih tifali hu "ene <le çok ho
~J "Jın,.ft :içinde p.cı;:ml";'tir. Aziz şehidin hntırası anılmış 'c mı
Ilı~~" 111(\l·lcnmişth·. Resimde JiubllAy ;'\bi<tc .. ı önlln<1c :rııprlnn bu 
~il bir nuuızara gör illüyor. 

Diyarbakır, (Kurun) - Ornek ve ee
siz bir yapıya kavu§an Diyarbakrr halke
vi bina111 in§aatı için elli bin lira yar -
dmıda. bulunan hususi ıpuhasebe elli bin 
lira §ehir su tesisatı için on bin lira da 
Atatilrk heykeli için Belediyeye ver -
mi§ tir. 

Hususi muhasebe tarafından ihdas o
lunan büyllk nümune çiftliği sonradan 
nümune fidanlığı haline ifrağ olunmuş
tur. Burada muhtelif meyva fidanlarile 
bahçe ve §ehlr tezyinatma ait süs ağaç
lan yeti§tirllmekto ve halka meccanen 
dıığıtılmaktadır. Bu çiftliklerden Sil -
van ve Çermik kaznlarmda da Uç yıl ön
ce kurulmuştur. 

Kom§U 'il!yellerin i§tlrnkile elli bin 
liraya. ıruı.l olan ve yirmi dört aygır 

alan Diyarbakır aygır deposundan da 
'11Ayet namına bUyllk istifadeler te -
mln edilmiştir. Telefon ııcbekesi, birçok 
köy mektepleri, {;lehirde na.fia binaları, 
vali konağı, dahil ve hariçteki yollar ya
pılmış, kız enslitüsil için sanatlar mek
tebi binası istimlı1k olunmuştur. 

Köylülerin bakariye cinsini islılh için 
iee yaramıyanlar imha edilmektedir. 
Ayrıca. i~i damızlık mübayaa olunmakta 
ve köylliyc uzun taksitlerle verilmekte
dir. 

TA.l"l' ARE CE!lll"ET11'"tl'· 
FAAUYETl 

' Tayyare cemiyetinin bura şubesinin 

senelik vnridatı yirmi bin lihlyı geç -
mektedir. Hava tehlikesini bilen ve ynr
duneı aza sayısı ıırtmLstır. Toprak ürün
leri htsse~i sekiz bin, teberrular bin 
beş yüz, fitre yedi yüz, deri ve bağır-
sak iki yüz Jira tutmnktadrr. " 

zumu vardır. 
Burada içtimai hayat pek sönüktür. 

Hemen hiç bir eğlence yeri yoktur. 
Yalnız halkcvinde bir sinema açılmış
tır. Bu da olmazsa, memurlar ve halk 
çok sıkılacaktır. Herhalde Siirdin eğ -
len'.:c ihtiyaçlannr karııhyacak vasrta
lan temin eylemek zamanı gelmiştir. 

Siirdin belli ba§h bir ihraç maddesi 
varsa o da battaniyedir. Şehir için mü
him bir servet menbaı olan battaniye
ler iptidai tezgahlarda dokunmakta ve 
tezgahlar ya evlerde, yahut şurada bu
rada bulunmakta.dır. Geçen yıl İzmir 

s~rgisine gönderilmiş olan battaniyeler 
hemen kamilen satıldığı cihetle sergi 
i5in şimdiden hazırlık yapılıyor . 

Belediye, kasabanın orta bir yerinde 
güzel ve modem bir bina da yaptır -
mrştır. Esasen Siirdde bundan başka 
ôrnek bir yapı yoktur. Bi1bassa halke
vini çalışmakta bulunduğu biçimsiz 
~!nadan bir an evvel kurtarmak ve la
yık olduğu medeni yapıya kavuşturmak 
lS:umdır. 

Burada nazar dikkati r.elbeden mü -
h~m bir mesele varsa o da bazılarının 
çc.rştda, gazinoda, sinamada, lokantada 
a<"aip bir dille konuşmalarıdır. f:!erhalde 
halkevi ve belediye, bu işle daha ciddi 
ve esaslı surette alakalanmış ve Türk 1 
yurdunda yine Türklerin başka bir dil- ı 
le konuşmalarına meydan vermeme~ 
lazımdır. l 
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Tekirdağh ile güreşe hiç bir 
pehlivan cesaret edemiyor 

Bir buçuk ay evvel Parisc giden ve 
orada yaptığı iki müsabakada da ra
kiplerinin sırtını pek kısa bir zaman. 'll'JI~""" 
da. yere getiren Türkiye başpehlivanı 
Tekirdağlı Hüseyin dün Romanya va
pw-iyle şehrimi7.e döndü. 

Hüseyini Galata. rıhtımında. birçok 
dostları ile gazctedler karşıladı. Ben 
kendisini Sirkecide her zaman indiği 
Tan otelinde ziyaret ettim. Etrafını 

kendisini sevenler çevrclemi§ler, yor
gun olan pehlivana boyuna sualler so
ruyorlardı. 

Daima güler yüzlü olan başpehliva. 
nımıza "Hoş geldin!,, dedikten sonra 
Pariste neler yaptığım sordum. Bana 
§Unları anlattı: 

- Parisc gittikten sonra bir müd
det idman yaptım. Sonra karşıma ilk 
olarak Pasman isminde bir güreştiyi 
sıkarttılar. Bildiğiniz gibi hemen sır
tını yere getirdim. Bundan sonra Pa
lespor denen büyük salonda krrk bin 
kişinin önünde kendisine Mehmet A. ... 
rif ismini veren bir Bulgar pehlivanı 1 
ile gül1!§tim. Pek iyi Tiirkçe bilen bu 
pehlivanın sırtını Uçüncü dakikada ye
re getirdim. Hakem bunu tuş saymadı. 
Ayağa kalktık. Ortaya geldik. Bana 
alaturka bir oyun yapmak istedi. Yani 
boyunduruk vurmak istedi. Ensemden 
kaldırıp tepesi üstü yere vurdum. üs
tüne çıkıp oturdum. Salonda bulunan 
Türk talebeleri ve Türkler çılgınca 

beni alkışladılar. Diğer seyirciler de 
ayni şekilde alkışlıyorlardı. 

Bulgar oyun esnasında bana tekme 
attı. Usul harici bazı ,hp.rçkçtlcr yap
mtı.k. istedi ise de fırsat vermedim. Ga- \ 
Iip geldikten sonra elini uzattı; bir 
şey söylemeden ringten inip gitti. 

- Peki bundan sonra neden başka 
müsabaka yapmadın?. ' 

- Karşıma çıkan olmadıktan sonra 
kiminle güreşeyim. Ben oraya Şikat, 
Fransız ~ampiyonu Dcğlan, Bulgar 
§ruDpiyonu Dnnkolof gibi beynelmilel 
güreşçilerle karşılaşmaya gittim. Fa
kat bunlardan hiç biri müsabaka ka -
bul etmediler. Bulgar şampiyonu ben 
burada iken bütün Türk pehlivanları -
na meydan okumuştu. Hattft beraber 
gittiğimiz Bay Asım kendisini gör -
müş, "Haydi bakalım; meydan oku • 
yordun. Buyur güreşe,, demiş. Danga
lof hasta olduğunu, bir kaç ay mUsa
baka yapamıyacağını bahane ederek 
güreşe yanaşmadı. 

Fransız şampiyonu Değlanı çağır -
dık. O da yapacağı müsabakada bera
ber kalmayı kabul ettiğimiz takdirde 
güreşeceğini .söylemi§, bunu da tabii 
ben ve Asım kabul etmedik. 

Fransız gat.etelerine gittim. Değla • 
nı güreşe mecbur etmek için meydan 
okuduğumu yaımalarmı söyledim. Fa
kat hiç bir gaz.ete yazmadı. 

- Peki neden senden bu kadar 
korktu bu pehlivanlar?. 

- Efendim. Ben Parise ğidince o. 

Tekir~ kendisini kar-1'tıycın1ar 
arasında .. 

rada. idman yaptım. 
Organizatörler, Dcğlan, Şikat, Dan_ 

kolof \'\3 diğer pehlivanlar bütün id
manlarımda hazır bulunuyor ve be • 
nim bütün oyunlarımı g<jrüyorlardı. · 
HattA zaman oldu ki idman yapacak. 
kimse bulamadım. Bir ara burada 
Cim Londosla. müsabaka yapan ı<ovar 
Yaniyi buldum. Beş dakika kadar tu .. 
tuştum. Baktım gayet ağır alıyordu: 

- Biraz sıkı tutuşalım da terliye -
Um dedim. Evvela razı olmadı. Sonra 
da kustu. Çekilip gitti. 

Bir ara Koman da gördüm. Meşhur 
göbeğini çıkarta çıkarta dolaşıyordu. " 
Bana Tilrkiyenin nefis yemeklerini 
hasretle aradığım söyledi. Kendisi Şi
katm idare ettiği salonda güreşiyor!.. 

- Londraya niçin gitmedin? 
- Biz Pariste iken Asım Londraya 

mektup yazdı: Organizatörlerle muha. 
bere etmek istedi. Fakat uzun müd -
det cevap vermediler. Sonradan haber 
alaığımıza göre burada yenitip giden 
Vander Velt Londrada şöyle demiş: 

- Hüseyin benim kafamı kırıyordu. 
Onunla güreş yapılamaz. 

Hintlinin kardeşi de hasta imi§. 
Hastahanede yatıyormll§. Ondan gü -
reşemiyeceği cevabı geldi. Biz Londra
daki organizatörlerden bir buçuk aya. 
yakın cevap bekledik. Böyle bir cevap 
çıkmayınca. benimle kimsenin güreş _ 
mek istemediğini anladım. Daha fazla 
duramaz.dım. Ben pehlivanım. İdman
sız ve güreşsiz duramam. Ecnebi gü -
reşçilerin ayaklarına kadar gidip kcn- ' 
di memleketlerinde meydan okudum. 
Karşıma çıkan olmadı. Gelmeden ev • 
vel tekrar mey~an okuyarak şöyle de
dim: 

- " Ben Türkiyeye dönüyorum. Gü
reşmek istiyen olursa. ya oraya gelsin, 
yahut beni çağırın gelip güreşelim!.,, 

- Pariste ne yaptın, sıkıldın mı?. 
- Tabi! camın? .. Pehlivan boş du-

rur mu? Ya yenmeli, ya yenilmeli! 
Koca. iki ay zarfında jki müsabaka 
yapabildik ancak?. 

- Bundan sonra tekrar Avrupaya 
veya Amerikaya gitmeye niyet var 
mı? 

- Her zaman, gitmeye hazırım. 
Yalnız buradan gitmeden evvel kimin. 
le güreşeceğimi anlıyacak, mukav"'e 
yaptıktan sonra yola çıkacağım ... 

Değerli pehlivanımız yorgundu. O -
dasına çekilmek istiyordu. Etrafım 

çevirenlerle birlikte kendisini ya'lnız 
bıraktık ... 
Hü~yin bir kaç güne kadar Tekir_ 

dağına gidip çoluk çocuğunu görecek
tir. Kendisini A vrupaya götüren Asım 
da bugünlerde memleketine dönecek. 
tir. 

YEKTA RAGIP ö. 1EN 
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ÇAPRAZ BORSA 
Kelime bulmacası ··---22. 3. s3a ---•ı 

Yeni bulmacamız 

1234:56789 

1 1 1 
2 ı 
3 
4 
5 
6 
7 
8 1-_,__~~~ 
9 __ ............... ~::.;::::.;.....:.-~ 

123456789 

fflzal&rmcla Jddm a,.ntll ~ ... 
f'MOa muamele sönıa.lerd1r. Hebm!ar 

...ı ı.ı do IUapıUUt •ut G.fatl&n. m 

PAttALAR 
• Frank 
• Dolar 
• Liret 
• Belçika P'r 
'Drahm.t 
• l.tvıçre h 
• Left 

• Flortı:ı 
'KrODÇck. 
ŞUl.D Avta 

ı•ezeta 

80 • Kartı 
ıın • ZlotJ 
10-i • Peııco 
so ..... ., 
22 • D1D&ı 

:.so. !'eD 
:l3 • K.rolllneç 
70. • t>tvUD 

l:S;l, •Altla 

23 • ~nımot 

Ç E 1\ &.. C: R 

:!5,-
22.-
21,.:. 

U-
:;,2,-

62-
630-

- -
• ParSa 26.o !75 • KadrtO r. 97.N 
• Nevyor• o,78Slı • eerua 4..1!.I~ 
• llllADO ı;,.oııt. • V&rfOft 8,98,0 

1 'l=-T"-'~ • Br1Ualal 4..G9S.> • Budapefte ,103ll 
2 •Atına b7.0.ı2a e 8Ukr1t !Uıı!j~lJ 

• Ceae"" s '460 • Bclp'&O ~.1 JöG 
3 ~-+-'~ • 8oty9 G3.694~ • 1'olıonar,,. 3 .0910 
4 • Amster.ıam H.291 • Btokh.obD 6J~ 
5 • Pra« 2,.6:-t • 1.ADdnl l 30, -
6 • VIJ'll.la 1212 • lılcıaon :H,8\2o 

7 ES~AM 
8 ~ B8.4lkıt.s1 10 ~, ~· Bayn,, _ 

Anadolu ~3 7a Çimento 12 to 
9 ım:~:..ı ReJS t 15 Muua eım. ıoo 
Soldan •i'a: - stlkrazlar - f ahvlller 

• 1033 T.Bcır. 119 20 ~ 
, 1 - Merhamet etmek, uzaklık ifa- ı 2 I ••• n !JJ~ -0) 

~ eder, 2 - annenin erkek kardeşi, • • • • o 19 22 · Rı.btım 
kbad& yakılan, 3 - Birden sonra ge- • • • m l!J 2r. • AudotO t «> 60 

&en adet, l>ı§ değil, ters okunduğu va- • !:rgm! IaWL 9'J 611 uadola D '°6) 
trit ~ e. Erzurum !):;i oo Aııadola m 5.) r. zaman r.aman ma.ruınıa gelir, , Latik...Dahllf S6l:, ua.me..u A 
1-Zaman, bir hayvan, 5 - Götür. 

1
._ ____________ '

0
_

10..tl 

mek, 6 - Bıçağın mahfazası, sa.rfe -
~ gayret, 7 - Un için kuııa:rulan 
bir Alet, 8 - Meşhur bir kumandan, 
9 - Bir t.içck, bir uzuv. 

Yukarıda~ a14ğı: 

1 - Aşağı derece, smıf geçmiyen, 
2 - fiyakalr, anm tersi, 3 - Fena. 
obmya.n, boyun mukabili, memleket, 
:f: - Bir nota., bir hayvan, çocuk do
im"tan. 5 - Dayanmak, 6 - iKoyu -
mm erkeği, gaye, 7 - Başında saç ol. 
mıyan, 8 - Balkanlarda. meşhur bir 
nehir, ekin tersi, 9 - fntikal eden a -
det.lor, bir uzuv. 

( Kısa haberler ) 

• Şirketi Ha.yriycnln cnclik toplanlıst 
,apUmı.Jtır. Şirket ıeçen seneki masarif

' Jeriıı mWıim bir miktarını kısmq ve mas
nf faslını 2844 lira noks:ınlylc 484.51 G 11-
18 olarak kapatmıştır. 

Esas nlıamnameye gôre, tcniat yapıl

'dıktan sonra geriye blan 70.000 liradan 
Peher hisseye yüı; yetmiş kuruş temettü 
isabet ctUAi ıınlıışılmıştır. 

Toplantıda idare meclisine gcoe B. U. 
EhülCllJ, Şevket ve Haydar Bctirllmişlcr

·kllr. Murakıplıklara Amiral Yası!, llubip, 

1Mitat, Recai intihap edilmiş, toplantı bit
rıilştlr. 

I Kadın çoraplarının standardı hakkın
... & hanrlanao niuunn:une ayın 27 sinden 
~iUbareıı ye.ni bir devreye girecektir. Ni
nmname bflk(im]erl, yeniden imal edile
cek çoraplar fcln mer'i bulunmaktadır. 
• • Yemen Vellabtı Se)·fülislAm bugünler
pe şehrimize gelecek '\e merasimle karşı
~anacaktır. Jdfs:ıfir, Edirnede.ıı knrşılan
~ .bqlanacak, hlanbalda da vali ve 
'r>oıis nıüdfirtl, askeri kummdanlAr ve Ih
~m mlitrczcsi tarafından istikbal edile
'cektir. 
1 Yemen Veliahb Abideye celenk ko:t·acak, 
,elılrdc gezintiler yapacaktır. Bilhassa 
pnftzeJ4 sanıyı, ~rp :ıkadcmlslni gezecek
ıır. 
• Sayuı misafirimi~ şehrimizde beş gün 
:Aukarada iki gün kaldıktan sonra mem~ 
~eketlnc dönecektir. 

• Irak kralının do:wn yıldönümü dola-
1YJ.siyle Ankarnda ve şehrimizde Irak elı;i
,JJk ve konsoloslu~u larnrındaıı ziyaret 't'C· 

rllmfşUr. 

• Son dera lst:ınbul gümrüklerinde kır
t.ast muameleleri kaldırmak ve muamele
leri tesri elmek maksa(liyle yapılmış olan 

Zahire Borsası 
22-3- ••• 

Buğday yumuş:ık 

Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
l\lısır s:ırı 

le fındık 
Tiftik mal 
Yapak 
Peynir taze 
Pamuk yağı 
Tavşan derisi 

5 28 
s 10 

• ıs 
4 2,5 
5-

33 -
119 -

54 -
31 30 
33-
15 -

·5 30 
5 20 

3( -
125 -

17 21) 
>c°:lELEX 

129 Kıl 
....... .:....-... -.-sn ~aınuk 

97 ~mir 
Mısır 

ınnıınnım 

ıum 
ınınuill 

KO:\IEl>I : 

12 

lstanbal Beledl11e.t 
StJrlr Tiuatrolan 

Saat 20,30 da 
FlDA .. '{AKl 

3 perde 
\".ıı:an: Pandelf Horn 
rürktcsi Fahri Kulln 

Snnt 20,30 ıJa (BİR KA \'UK DEVRİLDİ) 
Komedi 5 perde. Ynuın: Celtıl Müsahip
oğlu. Poıar günleri sa:ıt 15,30 da matine. 
ÇOCUK : 

Cumartrs!, Carşnmba sa:ıt H de (?tlAVf 
BONCUK) Yazan: Zeki Taşkin. Türkçesi: 
P. Ese. 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TiYATROSU 

nu ali.,am (Üsküdar -
Hale) de büyük ıuva
ra •••• (AKTORI\D:) 

28 pazartesi 
Kadıköy - Süreyyada: 

AKTÖRKİN 

TURAN TiYATROSU 
Iltı ak~am: Saıı'atkAr 
Xa~it ve arkadaşlan 
tfaklu Ru1en, Rıf'kı, 
Eyüp Sabri birlikte 

~ratmaıel l\llçe - Pen
çcC varyetesinio iıli
rakrie {Okayucn Bur
han konseri) ŞAKA 

Vodvil 4 perde 
Yazan: t Galip 

BUGON KALKACAK VAPURLAR 
Saat Vapurun atfı Gittl~i uol 
18 Mersin Bartın 

20 Bursa Bandırma 
15 Kemal Ayvalık 

16.15 
15.40 

(i.30 
16 

GELECEK YAPURLAR 
Uğur 

Kocaeli 
Menin 
İzmir 

lımit 
Mudanya 
Bandırma 

lmılr 

radyo tertibatını haiz hoparlörlerin çok 
iyi oeUceler verdiği görülerek diiıer dev- D O K T O R 
let dairelerine de eynl tertibatı haiz tılct- K 6 m a ı Ô sa a n 
lerln konulması taknrrnr etmiştir. lL.-tısat ,,. kfıl ı b 1$1 t Operatör • Ürolog-
•' e el ne ııts ı ıstanbul deniz ticaret mü-

fiayvaril8r 
aleminde 

(Altıncı sayı/adan dtvam) 

tirilmi§tL Bugiln bile onun fotoğ'rafı 

bahçenin maymunlar dairesin.de aaılı 

durur • 
Artur, yalnı:t verdi~iniz sigarayı: al

makla kalmazdı. Bir derd.:e daha ileri 
giderek tabakamzdan aigarayı aldıktan 
sonra dudaklanna 11ıkı:1tınr. kibriti ça
kar, sigarasını yakar ve bütün hareket 
leri esnaamda kimseden yardım bekle
mez.di. 

Onun bu hareketleri 'bittabi insiyakı 
değildi. Sadece insanlardan rördüğünü 
taklid ederdi. 

Arturun marifetlerinden bir <ıiğcri 
de bisiklete binmekti. Onun için küçük 
bir bisiklet yaptırmıılardr. Arrur hazan 
hem bisikletle dolaşır, hem sigara içer

di. 
Şcnpanzc maymunları, :.!gara içme~ 

dığer maymunlardan daha çok seviyor, 
bununla beraber, müteaddit arang go
tan maymunlannm .da ayni §ekilde 
tütıJ.nden hoşlandıktan görülmü'§tfir. 

Birkaç sene evvel, yine Londra ba;
vanat bahçesinde bir orang gotan may
munu varclr ki ihtiyar bir adam: anclr· 
nrdr. Tütün.den h~dr. Ancak, 
kendisine sigara içiremediğini% zaman 
eline bir sigara verscniz, asabiyetle par
çalar; atardı. Ukin pipo verildiği za
man çocuğun memeye sarılma"St gibi 
sc.ınlır ve zevkle püfürdctirdi. 

Ba.ıan bu maymunun bekçisi, eski 
bir büyük pipo getirerek doldurur ve 
demir kaf csin dıtmdan doğru uzatarak 
orang eotanm dudaklarına yan.3.§tı• 

nrdr. 
Orang gotan büfük dudaklarile pi-

ponun sapmı yakalar ve demal çekerek 
dumanlan burnundan çıkarmağa baş
lar ve o kadar derin çekerdi ki bet on 
defa çektikten aonra piponun içindeki 
biitiin yanıp biterdi. 

Onun bu hareketleri ıeyircileri gül
meltten kırar geçirirdi. Fakat en riya.
de güldükleri cihet, maymunun gös
terdiği memnuniyet alameti idi. Hiç 
bir maymun tütün içcrkcp onun kadaJ" 
gUlünç bir haz gösteremezdi denebilir. 

Bahçeye bir gün yine bir orang go
tan getirilmiıti. Bu 'hayvan et.ki aahıöi 
tarafından fena halde sigaraya ahştml 
m11tı. Ukin .son zamanlarda hayvanat 
bahçesinde maymunlamı sigara içmesi 
mencdilmiş olduğu için, biçare tiryaki 
tütünü kesmeğe mecbur kalmI1tlr-

Diğe'r bir orang gotan da. eski ~ 
hibi tarafından yaprak sigarası içmeğe 
alrştınlmıştr. O dahi, bu itiyadını. bir 
ıon venneğc md.:bur olmu§tur. 

Bu hayvan iyi yaprak ~asını, kö
tüsün.den ayırd edecek bir kabiliyet4 

teydi. Mnell locndisine adi bir tane 
verildiği zaman bir iki nefes sektiktn 
sonra fırlatır atardı. 

Sigara i~en hayvanlar yalnız may
munlar değildir. Geçenlerde tütiln 11c
ven bir eşekten baahdildiğini gördük. 
Bu eıe1c maymun gibi tam üsltıbile si
gara içmiyorsa da, sahibi sigara içtiği 
%aman ba§IIU kaldırarak dumınmı nvk 
le kokluyor ve arada kendisine küçük 
bir parça yaprak i\itünü verildiği za
man bayıla bayıla ~iğniyormuş. 

-o-

Otuz yıldızla 
başbaşa 

(7 nci JOysfadan devam.) 

- Kadınlar erkekleri cezbetmek i
çin nasıl hareket etmelidirler?.,, 

- Tuhaf mıaller soruyorsunuz,, ~
di. Biraz güldü ve devam etti: '"Ken
disini sevdirmek istiyen bir kadm, 
yüz vermekten çekinmelidir. Bir erke
ğin arzusu dalına. yerine getirilirBe ça
buk elden k~mlır ... · 

Çalışma vakti gelmişti. Yılclıza rk.a 
ederek imzalı fotograflarmı istedim. 
Dilber kız arzumu yerine getirdi ve 
bana minimini elini uzatara.'k Alman. 
ca: 

- "Aufwiederaehcn,.. Gene görüşe
lim, dedi. 

Holivutta taruştığım en Jösa. boylu 
artist belki odur. Çünkü boyu bir bu
çuk metreyi ancak geçiyor. 

ifürlOAli de bu boparlôrlerden koymuştur. Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
• !sranbu1 Uman işletme direktörü Raufi lokantası karşısında Gallçl Ha.n DAHiLiYE MOTEHASSISI 

Manyas dün öğleden sonra limanda umu- Hergün l5 den 20 ye kadar O ff ll 1 U 
ml bir tetkik yapmış, Sore'-•burnuna oide- r. sey 0 Sman ,, ., Telefon: 41!35 
rek orada llmnn işletmesinin inşaatını g8r-l~--------------'l Ulcli Lnti.if apartmıanı 4 • 7 ye kadar 
'den seçlrmlştir. "' Telefon: 22459 

Dişi Lindberg 
- 6 •noı M!Jtfadan devam -

ketin tehdit ettiğini bildiğinden b& • 
hisle, bu hUSlllt.a da 1zahat veriyor . 
Karısı, kendiaine ''eğer mahvolmak 
2l0l"lllldaysa.m, kendi tayyaremde ve 
mUınkün olduğu kadar ça'ıluk mahvola.
ynn,, demi§tir. Ve bunu tekrar tekrar 
söylemigtir. Bu nokta.dan o da Fransız 
kadın tayyareci Helen Buşerln diişün. 
cesini payl&§mI§trr; bu Franslz da, bir
çok defa tayyarede ölmek anusunu a,.. 

çığa W?mUf ve onun bu arzusu d& ye. 
rine gelmi§tir. 

Amellya Erhart, ld1re etrafında fır-
dolasıya uçuşla bUyilk UÇU§ d&vra.nış
ları mralanma.mıı sonuna. erdirmek is. 
tiyordu. Döndllktin eonra, bindiği çift 
motorlu tayyareyi uçan bir laboratu -
var haline koymak niyetindeydi; bu 
laboratuvarda. uçuş tekniğine ait tec.
rübeler icra.silo uğraşacaktı. Bundan 
başka., Amerika.da kad.m hareketleri 
sahasında faaliyet göetermeği taaarlı. 
yordu. Rekor kırmak hevcsile giri§il • 
mediği muhakkak sanılan ve sadece 
bir dünya seyahati sa.yılan havalan -
masınm "Son Uçuş,, olma.sile, bütün 
bu pl~nlar da suya dtişmüştUr. Kendisi 
ve arkadaşı ve. ... tayyaresi gıöi! 

Müsabakada 
kazananlar~ 

Ç«uk sayıfamızda verdi~~ 
.-w;ısUJ111 e 

hediyeli müsabakanın d~ ~ ~ " 
eUn bildirmi§tilc. DoğnıY11 yapıP cıe ~ 
nanlarm isimlerinl ne:ro bug(lD 

vam ediyoruz: ,uıııesf 
Dlkkatl Hediyeler eunıaztesi 5.,aed" 

verilir. TqradakUere posta f}e' 

lecekt1r. eti ıJ 
- Hilmi Bayar, Aydede ~ 

Verim apartınıant 1 Tak5fııl .. ırrJf.: 6 
- Beylerbeyi 7:1 nd fJkokUİ :sal'~ 
119 Uluer Çaydam. - uskilctaı' 'ılı' 
da t.qçı dükkA.nmda Ali gavreıxs-~ 
muran Otarçt, Bursa )ı{ey~ ~ 
lesi Huntu kadın sokağı No. 1~ 
Ertllr, Beyazıtta: DeıniröZ a el~· 
No. 13. - Tahir, Caı'§s.mba :i:S frı seıı" 
tep biti§tifııde No. sı. - gnse: ı.•1· 
dHdcl, Eski Lonca ctvarJ?l~ ~t 
dtlkkln. Tuıgntlu. - BeYJwl -""' 
smıf 1- B. No. 194: Necdet. - Jı( Si" 
Taıkm. Ilkokul 1 lncf ~ ~ ~-c 
karya. - K. o. o. 306 ~ ~ 
- Buru. erkek I1seS 2 - B 1._v• ~; 
.Almaç. - Necla Tim~ - sıva' ,.ı01111 
buriyet caddemnde yeni ~-' 4" 
cemal Tııt - Kabatll§ E. usesf ~ ,r 
g 1254: Salrn. - Buıu NecAtfbaY ~ 

(7 ;nd solü/ adan dtvam) nat enstitüsil snırf 3 A da 23~ ~ 
rülmemi§ eeyierdcn olmadığından, öy- Karagüzel. - Seyhan viJAyeti eJJ fiti 
le sık aık olan Md18elerden hi~ defil- pazan karakolu komiseri ıtenaıt 'IJff 
se bir Immnnm eUY,U bulmam.uı tercih H. Kenan. - Kahrfye: No. 29 ~ 
edilir! Denfzgöçea. - Handan Nayer: ~ 

Yıldızlar için 
seyahat 

Yıldızlar için emni~ Holiwd~ lisesi sınıf: 1 No. 50. Fatih· - ~· 
memleketin haşka yerlerinde olduğun- Posta T. T. mUfcttlşi oğlu gallt ıJl' 
dan daha ziyade mevcuttur. Bu yerde - Cağaloğlu No. 19 Stı.bahat. -~ 
kendileri toplu bir halde, Met& kendi ııokağında No. 3~ hanede eaıııt 111 ıl 
evlerinde gibidirler. Polis de, bu saha. Pendfk. - !zm1r Karataş ortaokll ._. 
yı bilhassa temizlemiştir. Ve daimi D No. 1085 Halil Kesen. - :S:oru" ~ 
surette sıla bir kontrol, emniyet te - ~ Bedesten caddesinde nıaııJ!•tD lt' 
min eder. Bu itibarla da yıldızlar ev- Silleli Ahmet karde~ tıısan :EğflS- "'f1' 
lcrinde nstudyoya:, studyodan evlerine mit ortaokulu ı - E No. 'i63 __ ~ ,:0ı 
gidip gelirken, rahattırlar. Tehlike, Budak. Nuriye: KaragtlmrUk ~~ ~ 
Holivud hudutlar ıdışmda. P.U8U ku • 183. - Cihangir yokufu .A.rın3ğaJl ~' 
rarl tmıam Noo 80 kat ı Nebahat 1'

01 j)f 
Los Anjeles polisinin geçen sene - J!açka Klğrt.haııe caddesıııde tP 

yolladığı mektuplar üzm'ine, yıldızl&r, AH Uııer. - SaWıattbı BiJlılr !1 ~ 
hareket zamanlarmI, ~kleri yol. ilkokul Karagümrük _ EyilP· P,,,. -
ları ve gidecekleri yerleri, polise mun- BDfür. - Edirnekapı ~: :--' 
taz.am surette haber vermeği adet ~ L Bmtır. Haydarpaşa JiseSf ~ f'1"' 
dinmi§lerdlr. Los Anjeles merkez is ... kan. - Tablm ortaokul sa:uf: ı. et;. 
tasyonu. bmıu öğrenince, vaziyeti dl. A No. 321 Sedat Ozer. _ ısıanb01 ~ 
ğer istasyonlara süra.tle tamim edi • tek ıtaesl 1282 lıl. Vahdi. - ır,on)'S ~ O' 
yor ve bunu d& kMi gö.rmiyerek, yıl • Dr'!lY ortaokul amif ı ağrencfll l 
dam yanma. memur katıyor. Yıldız, ğm Gar. 
Holivudda.n ayrılır ayrılmaz, be1inds. (Sonu~'-1 
ce polis refakatindedir. Memurlar, va.. ı----------~- -
gonda. yolcular araaiDd& ve muhafa - Tarihte korkOJIÇ 
za.sma. memur bulundukları yıldmn y&kmmdadırla.r. lWıdilerlni belli et. insanlar . .-.. ., 
memeğe ça1ıprak yıldm ve clw.rm ... - Sinci IKJYI/~ ~-
da.kileri gözetlerler. Bilhassa ihtiyatlı rece hiddetlendi. ~ 
yıldızlar, bu resmi muhafaza. haricin.. - Derhal Numanı buraYB ~ 
de, 5ahsen p:ıra. vererek tuttukları hu- için adamlar gönderin- eınrfni .;,,. 
su.si detektifleri de yanlannd& gezdi· Bfr şeyden haberi omııyaD ~M. fi' 
rirler. Muhafaza Şnin, yıldızlar va.· Iran hiilı:tımdamım kar§Jsma gelaır 
pur& bindikten sonra arkası blrakı1- kit eaJım eu emri i e ~: al~ 
maz. Ga.r'be veya. şarka. giden vapurda - Nunwıı fillerin ayakları 
da. tertibat almmak ihmal olınımaz. çiğnetiniz.. , 
Avrupaya. seyahat wkuun<la. muha • Yirmi Ud sene rulüm ne h~, 
fam işi mutaden lngiltereye değin sü- tık yapan Numan fillerin arakI&tl ~ 
rer~ Vapur oraya. ya.na.,.cı:tp ta. yıldız ka- tmda bir zerro Jwu akı:ı:ıadSJl cJ?l 
ra: ayak bastr mt1 artık emniyette, eli. ~ 
demektir! ~ 

Filmde oyniyanlar a.rasmda ihtiya._ etmeği tasarladığı srrada, "f'!' 
ta riayetle kalmayıp da. korkaklıkta caktı. Güz.el, genç bir kız ~ ol ' 
rekor kıran, komik Şarludur. Çarli l&§mlŞ, kendisine filinden hflyratıc:d' 
Çaplin, Avrupa. scyahaUerinde de, ne- duğmıu söylemi§ ve kUçUk bir '!fı:I ıte1' 
reye giderse, polis l.afiyelerile ihata geçirmeğe tema.yUl duyan Ro~ ~· 
edilmiş olarak a.dım atar. Kendisinin ler, onunla konuşmuştur; sontS ~ 
ııenğin olduğu nisbette cimriliği, bu de de muayyen bir mesafe~ ıııı
korkuds. tesir icre. eder. Onun kendi- seyahat etmişlerdir. Tren MekS

1 
~ 

duduna yaklaşınca, ...:. • .-1 genç dıl' 
sini soyacaklarmd.an korkarak, boyu- tiu--~ 
na uykusuz geceler geçirdiği de şa.~ delikanlı yıldıza. trenin bir ~t' 
dir! :~cağı bir iste~nda. bera~ b~ 

gı ve hudut civarındaki ~~~rştif• 
Şa.rloya., geçen sene Şika.godan ge- bir ak§am geçirmeği teklif ~~°" 

çerek Nevyorka gitmek üzere yola. Te p u çıkmıf}ken, suikast haJl.ırla.nm.I§tı. Ka- yler, muhtemeldir ki, t~.:..le! F"' 
oekti; fakat bu sırada LoS pır eJIJ11 

n, koca bir çift gangster, Ça.plinin o- li8inden gelen bir telsiz tel~'1 ..... ııe 
tomobili son süratle Los Anjeles is • bır rolV'" l 
tasyonun.a gı·derken, gene otomobille deymf§, ona tanımadığı hiç ~~-

ile trenden uzaklaşmaına.sı ta ~ 
onu takip ediyorlardr. Faka.t, ga.nsg • belirten bu telgrafı okuYU11el1 ı<ııı'° ' 
terlerin pl~I öğrenildi, kendisine ifşa reQ cevabı VernU§ '\'C trendeD ~\ ~r· 
edildi ve Çarli de polise milracaat ede- ını§hr. 0 seyahatine devanı etııl1 ~ blf 
cek yerde seyahatten vazgeçmekle, ni trende seyahat eden tanıııtJl~ 
kurtuldu. Hazırlanan suikast, tatbik gangster olan sevgilisile hudu:ırJllS" 
olunamadı! rgıı· · y»-"~ yonunda inen kız ve sev ısı. ıı1P pi' 

Şimdi genç "bonvivan., la.r arasında mışlardır. Bunların, yıldıZI kaÇ 1;,.ı ' 
en çok para kazanan Robert Teyler de, ra sıadırmağı tM&rladıkla.TI sll 
gene geçen sene l4eksika.Y.& aeY,&]ı&t ~!?... ·- ·-



~~--------------------------~------~~~ Namoam KUprDsOnde Yapılacak llAve 
Giz ve Sedde inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
oı... ~ - Muğla vllAyeUnde Muğla • Köyceıtı yolu nzerinde yapilmakta 
~ •ınnam kpprllsilne llAvesf fetenl len daha iti ıöı ile tedde inşaatı ka

l&tf usullyle mtlnakasaya çıkarıl mııtır. Ketlf bedeli (26,000) liradır. 
~ .• :- .Eksiltme, 31 • a • 1938 tart .bine mllaadff pertenbe gUnO saat 16 

"4:·fıa VekA.leUnde ŞO!e 'fe KOprtl ltr relıllğl ekslltme komt11onu oda· 
1&pıJacaktır. 

-.k a - Eksiltme şartnameal ve bu na mtıteferrl dlter evrak (125) kurut 
lbiıtnde ljOfJe ve KöprUJer relıll ftnden alınabilir. 

,• - !Jkıtltme7e ıtrmek lste1enle rln, (1875) liralık munkkat teminat 
"il eıert ve bu ılbl itleri yapabile celllerlne dair vekAletlmlzden alın
.._ lblteabhltltk nslkutyle Ticaret Odası vealkaaı tbras; etmeleri IA-

<lır. 

kıı!'tekınertn 2490 sayılı kanunun tarffatı dairesinde bazırlıyacakJarı 
~la ıarrıarını ikinci maddede yazı h vakitten bir saat evveline kadar ko-

~on retsllğlne makbuz mukabllln de vermeleri muktezi olup postada 
~eclkıneler kabul edilmez. (638) (1336) 

Oo \'tılyet Jandarma t.etofon şebeke tıinfıı ıslah ve tkmall tein ıuzumu olan 
htcı tane direk açık eksiltmeye konul muştur. Bunların hepsine 3000 lira 
1'kı~I tahmin edllmt,ur. Şartnamesi levazım mUdllrlU~ündc görülebtur. ts
t't ler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ...e 226 liralık ilk teminat makbuz 
~: lbektublyle beraber 2& • a - 938 cuma snnu saat 14 de Daimi Jllncu-

d, bulunmah4ırlu. (l.) ( 1358) 

~ .. k ~errabpaşa ve Hnsekl hastahane trrlnde bir tıen(; zarfında Tfıfat ede
''ııı hrnınen 500 cenazenin gömfilme et işi atık eksiltmeye kOftulmuttur. 
'ıltf lrın hepsine 1250 lira bedel talı mfn edilmiştir. Şartnameıl leYaıım 
•a 1~lliğUnde görlllebillr. lsteklller 24 90 N. Jı kanunda yaıılt 'fe11lka ve 
tııııı ta 76 kuruşluk tık teminat makbuz veya moktublyle beraber 1-C-938 

'ıilnU saat 14 de Daimi EncUmen de bulunmalıdırlar. (B.) (1479) 

~ l<eşıt bedeli 688 Ura 9 kuruş o lan Haseki hastahanesinin toeuk pav
e~::da yaptırılacak ll&vel inşaat atık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
1\ ile ışartnamesl levazım mlldllrlU ·nnde görlllebntr. bteklller U90 !il. 
~11'1lunda yazılı vesikadan başka fen tşlerf mOdOrJQğQnden alacaktan fen 
b\':ı Veslkaetyle 51 lira 60 kuruş lut ilk teminat makbuz veya mettu
~l'l etaber 25 • 3 - 938 cuma gUnO sa at U de Daimi EncOmende bulunma-
~ (B.) (1383) 

~ ~ocuk Eslr~eme Kurumu Genel Ltter-
t'zlnd en: 

'•a ln,uı Haziranda bitecek olan -Çocuk Kurumu slaeması • 10 Nisan 
~l'fambn günü Kurum binasında açık arttırma guretlle kiraya verl
rt.i r. Tallp olanların •• tafaUAt almak lstlyenlerln Ankarada Çocuk 
~ıne Kurumu Genel merkez muhasebesine mnracaatları ,(1581) 

l 
lstan uı üçüncü icra memur
Uaund3n: 

.2J - MART - 938 - ÇARŞAMBA 

OCJ.E NEŞRiYATI - Saat: 12,30 Plllkla 
Tilrk musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 PlAkla 
TQrlr musikisi. 13,30 Muhtelif pllk neşri
!"llll. lf Son. 

AKŞAM NEŞRiYATI - Saat: 17 lnkıllp 
tarihi dersi: Üniversiteden naklen: Yusuf 
Hikmet Bayur. 18,30 Fatih Halkevl ı&te
rit kolu tararından bir temsil. 19,15 Konre
nns: Doktor İbrahim Zati: Buıa,ık cilt 
hastalıklan Te saçların dökOlmesJ. 19,55 
Boru haberler!. 20 Necmettin Rııuı ve ar
kada$1an tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılan. 20,30 Hava raporu. 20,33 Omer 
Rıza tararından arapça söylev. 20,45 Ne
aihe ve arkadaşlan t:rafından Tfirk musi
kisi ve halk '8rkılan, saat ayarı. 2t,15 
FHıl saz heyeti: İbrahim Te arkadaşlan 
tarafından. 21.SO Orkestra: t - Haydın: 
Senfoni No. &. 2 - Delibes: Melodi Sin 
dö Kopella. 3 - Drf110: Romans. 4 - Ber
nar: Rov dö san ıımsi. 22,45 Ajans haber
Jert. 23 PIAkla sololar, opera Te operel par
çalan. 23,20 Son haberler ve ertesi gilnlln 
programı. 23,30 Son. 

tSTANBUL DÖRDONCO NOTERl?\"E 

Tahtı lstk.arımızda bulunan lstanbulda 
Sultanhnmanıında eski 13, )0enl 1 /4 sayılı 
dilkkAnda nıe,·rut tuhaflyeclll~e mOlealllk 
mlktan bugfinkfi tarihte dairenizden tas
dik edilen 4093/435 sayılı satım n alım 

mukavelcnııme~inde yazılı eşyayı makbu~ 
mmm olan bedel mııhblllnde GaJatada 
Şehsuvar soka~ında Bolplu apartımanının 
7 &ayılı dairesinde mukim llya km Ra
beka Zalma'ya katiyen &atıp t~ı\lim eıtlAi
mlz cihetle keyflyellen ft('Ilncil şahı~ların 
da haberdar olmasını temine işbu lllnla
nmızdan birinin !stıınbulda mQnteşir 
"Kurun,, gaıeteslyle IJAnını, birinin daire
mizde hırzını, saygılanmııln dllerll. 

• Jsak oiilu Yako Levl: fi SO)'llı dairesin
de mukim •• 

• Avrnm o~lu fsak Francl: 
(V.P. 2306) 

Bu nüsha ber:ıyı neşrüil6n Kurun gaze
tesine tebliğ olunur. YJrml iki mart bin 
dokuz yüz otuz sekiz salı günll. 

Satıllk - Kirahk 
Biga kazaan civarında Pekmezli 

karlyestndc k!ln ateşle mnteharrlk 
dört taşlı bir un fabrikası satılık ve 
kiralıktır. Erenk~ytlnde, JDthemeten
dl caddesinde 2 numaralı köşke mü
racaat. (Telefon: 52 - 128) 

·----------------------\dapazar ı hakkındı 
Ticari, sınat, zfrat ve her turlu 
malümat almak isteyenler mek
tuplarında on dört kuruşluk 

pulla birlikte (Adapazarı: ls
tlklAl mahallesi Çimen sokak 2 
numara z. V.) adresine mora-

caat etsinler. 
.................................. 

ııı,~çıaı ve paraya tevrllmcsinc karar •e rlJen Ye tanuımın:ı 16625) lira kıymet tak
~llnan Büyükadada Yalı mahallesinde Kumsal S. (!ında c l.i 50 ,.e yeni 5:l N. Ut 
'~•rn sat ve arkası 46, 48, 60 N. lu Dlmlliri oğulları Andnnııki ve Manoll lıanesı 
~ •ıtnen 54 N. lu Haun Rıza oğlu Necip Zobu hanesi kısmen l•ak oğlu Yordan A
~ otlu ile Mustara Aılzln 2 N. lu hanelerJ önü Kumsnl <'addcsi..-lc mahdut evin 40 
>ıı. e 28 hissesi ile yine Bilyükadada Yalı mahallesinde Şalcı s. Aında eski 60 ve 2 sa
'lti •e lalı Hasan Rıu ollu Necip Zobuya alt 56 N. lu hnne solu 48, 48, 50 N. lu Diıni
~lt~lları Andonakl Manoll haneleri arka ıı Yordan, Muııııra Azizin ~2 N. lu diler ha
~.~ <>on Şalcı sokıığı ile çevrilmiş olıın \'C tamamına 734 lira kıymet takdir edilen 
~ Ydan bahceıı ktırılr hane n mahallen yapılan TRtlyetıe iki f(öı ahır ve tavnnsıı 
b'~ldan ibaret olan ve bahçeyi ihtlo eden gayri menkulün <fahi keza 40 his5ede 28 
Q'1 ..... açık artırma)"tl konmuş olup 28 - 4 • 938 peflembe gftnO sııat 14 den 18 ya kadar y S h ,, k lldk d 
•1116;'111•de blrlhOI açık arttırmuı le'°' kılına caAı '"' arttırma bedeliıtı meıktar ,.yrlmen- ~ıilkou ul llu1'u lmllğin en: 
~o 7~11 mukadder kıymetlerine nauran ıa tılıAa çıkarılan hluelere muı\lp lıı)·mcıın BOyilkdere caddesinde 215 illi 219 ve 1 
~., ı.~nl buldufu ıurelte alıcııı uhtulne lhııklcrl l'•pılacn~ı akAI hnJde son arıtıra- Hı\ 1 No. lu binanın 6/8 hissesine sahip 
•at ~hhUdll bnkl kalmak Ozere arttırma U gün ntüdc1e1Je temdit olunarak 13 - 5 - Bayan Hayat Atablnen mezkl'lr binada 
1ıtı rıı tırrıa günü yine nyni saatte dairemizde yapılacak ikinci atık arttırmalarında sa- yaptıjı ve ~aptıracaAı tamiratın tesbiti 1-

8 Ukarrer mezkiır hisst'ler en çok arttı ·anın üslünde hırakılaraktır. cin mahallen keşir yapılmasını istemiş 
"-ıı •atı~ peşin"ir, artıırma)a girmek isteyenler takdir olunan kıymetinden utışa ko- olmakla 2/8 hissesinin sahibi ıörilnen •• 
,,~ahçuz hisselere isabet eden kıymetin % yedi butuğu nispetinde pey akçesi veya adresi meçhul bulunan Pandeli veledi Hl-

lt bir bankanın teminat mektubunu \·er neleri lı'ııımdıt. rl5to MiJyoninln 28 - 3 - 938 tarihine te-
~ ı11~~1arı tnpu sklılerl)·le sabit olmayan fpolekll alacnklılnrla diler alı'ıkaı1arlarıh, sadilf eden pazartesi ıilnll saat 13 de eb. 
~~•k fak hakkı ıınhlplerinin bu haklarını "e hımıı;iylc faiz ve masarıre rtnlr ,·ukubu- livukur marifetiyle mahalllnde yapılacak 
\ıl't iddialarını evrakı ml\sbltelerl ile birlikle tarih ilAndnn itibaren 20 ııiln zarfında keşifte h::ııır bulunmnsı ve bu bapla bir ı. 
llııı.11\ize hlldlrmeleri !kılın eder. Aksi tak dlrde hn1'1nrı topu ılclllerl ile ıabit olma- tirll%ı vnr a ltirazatını müshil ,·esaikini de 

: satış bedelinin flll)"lnsınas•ndon ha rlc kalırlar. birlikte getirmesi lüzumu H. M. U. K. 372 
t it 0hı:uz gayrinıenkullllın nefsinden doAıın hlrll:ml~ Mna vakıf lcareııl ve tanılfiyc inci mnddesl mucibince tebliiı )erine ıec-

'lt 01
11 '"1riyecfcn müıe"cllit bilcümle 'fCııfi mükellefiyeti ile dc!IAllye reıırnt bor('hıya mek üzere ilan olunur. (V.P. 2310 

~~ ~*k üzere sıııt bedelinden istira olunac.'\[tı ve 2o senelik Takıf tnll bedeli ile ----------------
42 arcıarı alıcı:ra alt olup evsarı umu miyelcri aşa~ıd:ı ynzıhdır • 

.\ N. la hanenin eı•!afı: K URU N 
llıııaıı 11lire katı. Bu kata caddeden iki taraflı ve tlryc~te taşı döşeli rnerdh•enle çıkılır.• ---ı 
•'" ~~il ônli zemini mermer döşeli demir parmaklık korkuluklu taraıı nlup t~hn tara-' DAN ve Kt,;TI .. U 'b varı cndde cihetinde nıc;fından ra:r.ta ııı mermer kaplıdır, kapının linOnde eame-
'1ııe ;ıa \'ardır. Bu kattan dahili mn,temliat zemini nıcrmf'r döşeli bOylllc bir ta~lık üze- flcaret llAıılarının ~nllm • satın aon. 
~~~ h Oda bir helayı ve bahçe cihetinde il si katıal:I hnlkonun altında mermer dlişcll dan ıllbaren llAıı U)'falarınd• 40. tç 111· 
,. '• havidir. Zemin katına sokak tararındalıl taruın altından ayrıca' falııırda 60 kuruti d6r1:onc6 1&)'fad• ı. 
"tt~1 ile glrlllr. Bu katta mermer ko ~ııtor mc,·cut olup dllter kmmlatı mıılta ta-' ıklnct •• ılçüncO:le 2. birlncıde 4. bet· 
~ •e lidir. Bu kalla bir mutfak dört oda •e çamaşırlık kapısı bahteye a('ıhr bir he-' ltlı )'anı keıınıere 1 liradır. 
"''ıııt>kak tarorındaki tarasın all ında hir kömürUlk urdır. 'Oıt kat. Bu kata an tire 9ft10k, çok deqmlı. klltell, renkli llAn 
._"Ilı ~rı iki tararıı merdivenle tıkılır. Merrli"en başında zemini mermer d&ş~ll deıtılr ı "erenlere ayn •YM indirmeler )'apılır. 
~·~ı~ <lık korkuluklu bir balkon me,·cuıtur. Ru katta camekAn bölmeli bily(lk bir sofa Rl'Wl lllnlann untlta • utın SO kuns;.. 

1 f)rı e altı oda hlr hela n deniz cihetinde zemini mcm1er <fll~eıı cameUn &rtmn bir, tur. 
~"-lır •ardır. Mcsnhaı;ı. 1226 metre murab hıu olup hıınrtan 280 metre mutabbaı bina Tlcarl .:mhtuıllı olmı,,,,n lcarllk lldnlor 
~~, 1 krılanı hııhredlr. Mermer ta<1lı~ın vr. ilo;t kalın tavıınlan tamamen l&tanpn pen-1 a.-._' l"e k · Bir defa 30, iki derası 50, Oç defası 6~ • 
• "lttrı apılar y::ıJUı boyalı olup ortaların hlr kısmınrln yük vardır. Bina tam kA!1flr 
~"~u '• tn,·an, nhşaptır ve derununda elektrik tesisatı mevcut ve rıent'erelerde kı,.men 1 ıll\rl cteraııı 7!> •e on defası 100 kuru,ıur. 
·~ tQı r ve kepenk ,.c rlrmlr parmaklık 'fe mt\rmer taşlık in ııarnıç hahı:ede bir kuyu,' ('çaylık 115" "'"rcnlerın bir defaııı beda· 
~llt , ~tım, çar.ı, ve nkac;.,.a, ı:nlkım, a~:ıçlnrı mevcut ve hahı:enfn etrafı dunr ile mııh· vartır ()ört uıırı tıeı:en llAnl:ırın fazla 
t ~ttıe 2 N. lu Rayrlmcnkııl ile nrnlnı·ındn kanı ,·nrdır. Ve işbu ~Ryrlmenknliln denir satırl1trı M• kuru,tan heuı> edilir. 
t "•ile rıhtımı hn,·i rııdde fızt>rinrlc sııhil hanc<fir. Jzmit körfezi ve Anadolu aahııı.1 an~ lıl:met knponu g~tlr~nlı!rt ~IJ 

't~reti ktım!Jiyeo;i olclıı#u Ye hahçenln hlr kısmı çakır dôt~lldlr. 1 r8k IMn tartft•I uB:dı !~ indirilir. 
, ~ • in (Ja11rimenkıı1ı1n e1•1<af ı: KURllN hem doıl""\ldan d<>Aruya. ten. 
~' 1l!ı illin kat iki ~öz ohırrlır. t'st knl ta ,·nıı<ıız bir Martın ltıarettlt. Un'IUl'l'l mesaha- dl tdare yerinrle, hem Ankara eaıtt!-=:oı 
~~ "" lnetre mura'>bı:ııftrta ohm hlnn !\athı 41\ melre rnıırnhhı11<fır. J\inn k~rRir hnh~e- ele Val\ıt \"ıırdu ııllınıtıt Kt-:\tAl.tml>fN 
tı..7'trt "ar, "'"'"~'" mııhn• \ f' irinti(' jl-j .. rJvi nlln~ı Vt'lr<1ır. nnha far.in malıimat almnk mm~ ll='n hfiro~ıı Pli\'le ilAn knhııl f'dtr 
' '-' lettn ~1 - 3 - 938 tarlhlnrten iti haren dairemizde a('ılc \"e a~ıh bulundu- (ROronun ıeı~ronu: .20335) 
-..; .,,_•tttırma şartnamesine \'e 031/2951 N. ya kayıtlı doı\yaıuna nıOracııatla icap)•--------------• 

16rnat Ti bahalı almı• "" 61renmlş olabilecelılerl llAn olunur. .(Y.P. 2315) 

TJyuştunıcu Maddeler tnblsan bedellerini bet aene zarfında Memek .. 
zere aldıp 1984 Te daha enelkl 8elle ler mahsull konıda78 afJoa1ana .,... 
ld7e ftç senelik tabltlerhıl def'aten 6 c1e1eoekdr. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa
rından: 

Senelik satışlanmtzın % 20 una lftlrak ettirilmek ıurett~le bec!ılleıf 
ödenmekte olan 1934 ve daha enelkl seneler mah11ulO konıln7e afyonların 
iki senedenberi verilen takılUerle takriben n11ır bedelleri te4f7e oluJlolı 

muştur. 

.MezkCr afyon sahiplerine mahıa bir 7ardım olmak illere prt kalan 
Uç senelik taksitin 1 Nisan 938 tarihin den lUbaren def'aten Meameatae ta .. 
rar verilmiştir. 

AlA.kadarların ellerindeki ayni yat makbuzlarmın sıra No. lamıa na· 
zaran aışağıda gösterilen tarihlerde !ıtanbulda ldaremlH m1lracaaUan 
lüzumu lIAn olunur. 

latan bul haricinde müesses oldu klan ftln bizzat milracaat e4emey ... 
ceklere alt olaıi bakiye bedeller bun dan enel yapıldıtı sfbl banka Turta· 
siyle kendilerine havale edllecektlr. 

Muayyen tarihlerde makbuzlannı _ibraz e4eme>:.e~ertn mtlracaaUan 
tcdtyatın sonuna bırakılacaktır. !.(1170), 

No. Tarihi Ob 

1000-1016 l/Nlıan/938 Cuma 
1016-1030 4 ,. ,, Paıartear 

1031-1045 5 ,., " Salı 

1046-1660 G ,. .. Çarta11ba 
1061-1075 7 •• •• Pe .... nbe 
1076-1090 8 " 

,, Cuma 
1091-1105 11 ,, ,. Puartell 
1106-1120 12 " " Salı 

1121-1136 18 •• u Ç&rtaaba 
1136-1160 14 ., ., Pe .... nbe 
1151-1165 16 ,. •• Cuma 
1166-1180 18 

~· 
,, Pazarted 

1181-1195 19 .. 
·-

Salı 
1196-1210 20 " u Çal'f&Db& 
1211-1225 21 ft ... Pertenbe 
1226-1240 H " " Cama 
120-1265 25 H , .. Pazartellf 
1258-1270 H ,. 

"' 
Salı 

1271-1285 27 • Çarşanba ,. ., 
1286-1300 . 28 " •• Perşenbe 

~-

1301-1815 29 1 Cuma .. ,, 
' \ 601-620 2/Mayn/93S Pazarteal 

621-540 3 ff! ,, Sair 
641-560 . :t 

"' 
.,. Çartanba 

561-680 6 ,, .,. Perşenbe 

581-600 6 ,. 
~ Cuma 

601-620 .7 " H Cumartesi 

Devlet Demıryolları ve Limanları işlrf71e 

: · Umum ;daresı ilanları 

Sfvas'ta Cer atelyelerlne alt muh tellf bina. kanallıuyon Teıalr lllıu.t 
işleri kapalı zarf usullJe ekılltmeye konmuotur. 

ı - Bu işlerin keştf bedelt 691060 liradır. 

2 - fsteklfler bu işe alt şartname vesalr evrakı Devlet Demlrrottan .. 
nın Ankara, Haydarpa,a .,. Sirkeci veznelerinden 84.60 Ura mukabtıln· 

de alablllrler. 
3 - Ekslltme 14 • 4 • 938 tarihinde perşembe gQnO ıaat 16 de .lnka-

1 rada Devlet Demlryolları Yol Reisli tinde merkez birinci komt111onca ya .. 
pılııcaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek fcln istekltlerin teklif mektublyle btf .. 
llktc, 

A - 2490 sayılı kanun ahklmına uygun 31,392 ıtralık mu-vakkat ı... 
minat, 

B - Kanunun tayin ettllt Te şart namede yazıh veslkalan ayni g91Ji 
r;ıaat 14 de kadar komisyona Termtş ol malan 1Azımdır. 

5 - Bu hususta tafalllt Te izahat almak isteyenler D. D. Tollan Yol 
Dairesine müracaat edebilirler. ,('161) (1111)) 

Muhammen bedeli 6536,tl lira olan muhtelif eb'atta 148,548 metre mlkiw 
::ncıe köprü traversi kapalı zarf uıuliyle 2 · 4 - 938 cumartesi gUnll uat 10,30 da 
~irkcc!de 9 uncu tıtctme binasında Müba yaa Komiıyonu tarafından 11tnı abnr 
:aktır. 

Bu ite gfrm~k isteyenlerin Nafıa ve difer veaikalariyle beraber ve 490.21 Bra· 
lık muvakkat teminat mektubu ile komiı yı~na milr&1.:aatlan llmndır. Ş~ 
rarasız olarak komisyondan verilmekte Fr. (1438) 

Muhammen bedeli (352722) lira c·'uı muhtelif bakır oca1r ma1ftlDlllyte 
!:ıakrr ve prinç boru, çubuk n levhalar 2 • .5 • 938 pazartesi cfinil aaat H.SO 
ia kapalı zarf uıuJU ile Ankında tdare bin31ında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 17858.88 liralık muvakkat teminat D• bnanutt 
tayin ettiği vesikatan ve Nafıa mUteahhftlik vea!kası ve tekliflerfnl a,nl ıtlıl saat 
ı ... 30 a kadar Komisyon Reısliğine ver melcri lbtmdrr. 

Şartnameler 1764 kurup Ankara ve Hayda.rpap nmelerlnde 1&tsmkta· 
.drr. (1439) 

Türk Hava Kurumu 
BQyQk Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan batka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 'bin 1Zahk 

ikramiyeler vardır. 
Blletlerinlzi ayuı 1ediDd ıUDUne kadar byiJednlldeA aJmlnu keneli.,... 

f•tiniı iktiıaaıdır. 
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\"C Ilnğt 

H aldkatcn Bn
ya.'"llnrı Adet 

zamanlarında bü-

yük rahata kavuş

turan, ,·ucutJarı· 

ııa her türlü scrb ti n~rcn cilt-

lerini ter , .c tnzc tutan rahlm; il

tihap akıntı ,.o ağrı, tmııcı , .c ka

şmtılarınCJan konıynn kıymeti 

ol~lnıcz bir i<lcalcUr. 

Bu sıhhi ve pratik aclct bezleri 
her tJcarcthanode sayın bayan
larımızın hizmetlerine hazırdır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Quee.ter fabrikası mamultıtm dnn yüksek devirli kıyım bıçaklarını 

hilemc makinesine alt ''beher takım da 6 ndet olmak üzere,, 50 takım zım

para taşı şartname ve resmi muclbin cc pazarlıkla. satın alınacaktır. 
1I - Pnznrhk !!8/3/938 tarihine .rastlayan pazartesi gilnü saat H de 

Kahntaşta ı~evazım ve milbayaat şu b~sindekt alım komlsyonuncla yapıla. 
caktır. 

HI - Şartname ve reslmlnl parasız olarak her gUn sözü gecen şubedon 
:ı.lınabilir. 

IV - 1stcklllerln pazarlılc itin tayin edtlen gUn ,.c saatte % 7,5 güven
ınc ııaralıı.rlle btrltkte yukarıda adı gcc;en komlt-1yona gelmeleri U!n olu· 
nur. (1263) 

lslanbul Aslıuc Beşinci llukuk Ma.ltkc
mesinden: 

Müddei Kıırnbcl oğlu Kııprel t:ır:ıfından 
Rayseri \'ilAycti Efkerc knrlycsindc mu
kim dan ''ekili Kalayciy:ın ~lardiros aley
hine ikame olunan gayri menkulüne mev
zu haczin fekki davasından dolayı müd
deialtıyhln meıL:ür ikametgahına gönderi
len davetb·e müddeialeyhin gösterilen ad
rcsıcn yirmi beş sene en-el öldüğü el' ef
radı nilesinln bir scmli mechule giltiği 
mcşruhalile bilfı tcbli~ iade edilmiş Ye 
St'hkcden taleı> ,·cçhilc hakkında bir ay 
mü<l<lclle ilanen lcblignt ifasına ve tahki
katıı;ı 26 - 4 - 938 tarihine müsadif salı 
günô saal 10 da icrıısına karar Yerilerek 
bu baptaki davetiye \'arnkası mahkeme 
divnnhnncsinc talik kılınmış olduğundan 
müddeialeyh Kalayciyan Mardirosun bu
gün ,.e saatle mahkemede btzzat hazır bu
lunması "e:ra ,·ckAletnameyi haiz bir Te
kit göndermesi n~i lakdirde kanunt mua
mele ifa edileceği malum olmak fizerc key
fi~·et H. U. '.\f. kanunun 141 ,.e 142 ci mad
deleri mucibince iliın olunur. "24997" 

DoKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün ubahlan ıcki.ı buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ule 
ti tayyare apartmanlan ildud daire 

ı 7 numarada hastalanm kabul eder. 
Cumartesi glinJeri 14 den ZO ye ~ 
dar hastalanru paruız. Kurun. Ha 
bcr okuyuculannı dakupon muka
bılinde muayene eder. Telef: 23953 

Kar/al Sullı llaklmliiiincltn: 
1stemnt vekili Jbrahim izzetin Sadık ve 

JiııIOsi ''c Ş:ıhinılc aleyhlerine ikame el
mi~ olduğu müekkilile mliddenaleyhanın 

şnyinn Te müştereken mutasarrıf olduld:ı
rı Knrlaldn Halım:ınl:ır nıc,•kilndc kain 
2/9!1 ''e eski 31 /2135 No. lu bahçenin !za
lci şu~·uu hnkkınılııki da,•anın muhakeme
sinde mfidrlca:ılcyhlcrdcn Şahindcnin ikn
melgıihı meclıul olduj:lu anlnşılmnkl:ı ila
nen tebli~at icrasınn karar verilmiş '\'C 

11 - 4 - 938 tnrihinc müsad,lf paznrtcsi gü
nü snaı l 1 c mahkeme günü l:ıyin kılın

mış olduğundan mczk<ır günde müddea
nlcyh Şahindenln m:ılı'kemede hazır bu
lunması Yeya hir ,·ekil ile kcnd~ini tem
sil ettirmesl lüzuınu tebliğ makamına ka-
im olm:ık üzere ilan olunur. "24998" 

Z A l' I 
3176 nıımnrnlı nrnh:ımın plakasını zayi 

ettiğimden bulup :ışağıdaki yazılı atlresi
nıe getltenc, kendl•lni memnun ed~dlm 
ilan olunur. "JOS96'' 

ADRES: Eyüp Gümü~su~'U Türbe sokak 
No. 8 Ali olJlu Kenan. 

GÜVEN 
ANIT·ı 

... . 

TURKİYE iŞ 

-. . 

,.FOSFARSOI-

Sahibi ASIM US 

Kan, Kuvvetı 
iştah 

Doktorlann büyük kıymet , .e efleıo" 
mi yet 'erip beğendikleri bir for11111Jdlf• 

Kansnlık, lstlhasttlık ,·c ınn-ve~ 
bilhassa ne' rastenl, ademi Urtldar, _.ae 

,.c barsak tembelHğlndcn doğan Jl.ISllll" 
ınzlık ,·c kabalarda. birinci dc,-adJr. 'fff0• 

grip, 7.attlrrle ,.e sıtma nekahetıertoae 
~"\yanı hayret tesir g&tcrtr. 

' (FFMlL) laboratu,·an bu kuvvet tJt• 
«Dl saym mUıttcrllcrine tanıtmakl- rollf• 

teblnllr. \'ıicuda dinçlik, cllde peaıbe~ 
saçlara ,.c gözlere parlaklık ,·erea • 
kuwct ilacını afiyetle kullanauz. Jlef 

eczanede balonar, 


