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Halayda tahrikat yine şidde~~~n~i 
k l h · · k · ı· . Arap gazetelerı: Turklerı 

Başve i ve arıcıye ve uımız öldürünı,, Diye 

Dün şehrimize geldile~ Halkı alenen katle teşvik ediyorlar 
B k Be l'.gTQ JQ gı· Jecek lef' l Antakya. 6 <A.A·> - Anadolu A- tskenderunda çıkan "Emvç,, ga.ze.. u a şam l~ u~ u~ l~ 1 jansmın hususi muhabiri bildiriyor: tesi de ' 'Hiyanctin cezası,, başlığı al. 

· Arap gazeteleri tahrikatlarma de- tındaki yazısında 'Türk diyen alevile-
} • vam ediyorlar. Bu meyanda Antakyada rin son hfidiselerde nasıl döğUldüklerl 

8lJI h f>a rometresl ode 1 çıkan "Elurube,, gazetesinde "Necip yaralandıkları, tecziye edildikleri di-
j Alevi milletine,, ba§lığı altında ve ğer Eti Türklerine ibret olmalıdır,, di-

H ir iyilik alameti "Sancak Arap te§kilatı ali komisyo- yor. 

1t.a•.) a ~•onlı'Ö uı lluğu:.ı.Jıu nıuı.a· 
veleslne iltihak etti. HAdltieft ıetsJr 
eden bazı arkadaşlarımız buna ıtal· 
yanuı Töı·k1ye7e karşı gösterdiği blr 
scoıpati mabl)·etintle gördüler; Ya. 
kın Şarkta sulh ve ıUk6inun tesisine 
bbmet edecellni tebartız ettirdi· 
lcr, Hakikat halde tta11anm Botu· 
Jar mukavelesini imzalaması TUrkJ
yenln en ba7ati bir emnJ1et mesele· 
sinde şimdiye kadar a('ık daran bir 
noktanın kapnnmıııu demek oldu· 
ğundan bu hareketin mero
Ickctlmlze karşı gfilterflmlş sa· 
nıJml bir dostlak eseri bu-
lundotunda ~Dpbe 1oktur. An· 
cak şu noktayıda gfizönDne almak 

Ba~eTcil ııe Hariciye l'ekilimiz oopıırdan '1Kılrlarken .• 

nu,, imzasiyle neşredilen beyanname- TAHR1KATI 1SBAT EDECEK 
de Türklere §iddetle hücum edildikten VESİKALAR. 

sonra ''ey alevi, Türkleri ez, Kuranı- Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu A-
kerim de böyle buyuruyor, aranızda şansının hususi muhabiri bildiriyor: · 
fitne olmamak için onları öldürün, Yenigün gazetesi Fransızça neşret. 
çünkü fitne katilden daha fenadır,, de. tiği dördüncü sayf asmda, Halepte 
niliyor ve Eti Türkleri açıktan açığa mukim Suriyeli ve Lübnanlıların kam
katle te§vik ediliyor. '(Sonu: Sa. 4. Sü. 3.) 

.. 1 

._ .. - ındır ld meseleyi ba tarzda tef· 

Başvekilimiz Bay CelA.l Bayar, be
raberinde Dr. Aras olduğu halde 
dlln sabah eksprese bağlanan husus! 
vagonla Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. 

Başvekil ve Hariciye Vekill Hay
darpaşa istasyonunda Vall ve Bele
diye Reisi B. Muhiddin Ustnndağ, 
Emniyet Dlrektörll B. Salih Kılıç, ff etmek bldl,.enln mahiyetini tA-

1ıe a7dmlatmata kAll seımez. 
ltalyanın iki yıl enel Montrö 
eransına iştirak etmemesi, son• 

· konf<-r'ln n ha?.11·lruan bey· 
netaınel nfila,_, ...... kofm.

llll&'• Türkiye ile kendi araımıda her 
hangi lhtllAtlı bir mesele baJaruna
smdan ileri 1relme1ordu. nuııun ol· 
dup gibi l\lontrö konferansı esna
suıda da TürkJye ile ltalfa arasın

• 'l.l da dostluk mtınasebetlerf devam e
.. : ::.- dl70rdu. Eter BoıJazlar meselesi sa_,, 

dece iki memleket arasında konuşn-
lup halledilecek bir iş olsaydı ltıtl· 
7anın böyle bir mukaveleye derhal 
imza koyacatmda tereddüt cdJlc· 
meZdl. 

f talyftnın Montrô1e gelmesine ma
ni oln.n hakiki ıebebe gcUnce, ba 
daha zlJ'a<le Habeflatan meselesi rO· 
dnden Milletler Cemt7etlnde glnnlt 
olduğu safhanın zanırl bir neticesi 
fdl. 1talfR llo İngiltere nramnda ha· 
sıl olan Akdeniz rekabeti de bu bu· 
•usta afl'I blr test r icra edl7orda. 
HWlaa ltalya Habeflstan meselesin· 
de arzuJarı tatmln edilmedikçe Mil· 
lctlcr Ocml7etlne dahli olan devle~ 
ler ile befJlclmllcl sl7aset •ahasmda 
lşblrlJlt etmemek, herbanp bir 
mU~terck emniyet meselesine karış
mamak karannı l'crmiştl. işte ftal· 
7anm Montrö konferanama lı,tlrakJ· 
ne mani olan asıl imli bu befD.elml
lel karardan ileri gell7ordu. 

Onun için dalyanın Boğazlar mu· 
abedeslne imza kOf'DIOf olmasını 

Türkiye ile bu dcdet arasında mev· 
cot herhangi bir ihtilat menunnnr 
ortadan kalkmış olması manasına 

telAkkl etmek ranlıştır. HAdlsenJn 
asıl mana!llr da Yakın şarkta ve Ak· 
denizde trt bir sulh ve sUkt\n deni-

ASIM US 
(Sotıu. *> 4 • Su t.) 

,::aıaı:ı:-.: 1 1 1 a•l&IUALU&l " 

0 1«UyUCUhltJml'UO dikk11fine 
- sıw:s s=n~ -a._.s.... -... -
Bır gece bardan sonra 

Hikmet Miinlr'ln dün gazetemizin 
if,:indc ronna halinde ilihu olarak ver
diğimiz hiki)e&lubı dc,amwı \e .o
ıauaıa bu&iln eoa .. yıfalanmızda oka .. 
~ ''Atk dolandmeılan., lslm-
11 dller forma tefrikama J'Ulfanm•· 
zıa çolll9podan dolayı bqGn kona· 1 
ruaJlll!hr. 'l"arna de,·am ectecelfs. 

(Sonu: Sa.. .J. Sil. 3.) 

Bakır ıilebinde verilen zigaf et 
ı+z doııısdııs•s=-- _..,, ... -..- .... -- _.a_,,....,..°"*-. 

Başvekil deniz ticare-
timiz hakkında mühim 

bir nutuk söyledi 
(Yazısı tlçllncü sayı/<iila) 

Bir mii.ddetPen'beri hekim tavsiyesile istirahat buyurnia7do obn ~ :L 
taiilrkün Çmı'kt.ıyadaki kö§klerinden ayn1.arak otomobı'lte ~ehir tçiınde bir gtl. 
~nti yaptıklarını "e .!onm Orman Çiftliğini tqrif ettiklerini ~ glüa ~ 
kan gazıetemfzde en 'bflyük bir mUjds ol.arak okuyuculanmı.m ~ 
Resimde Büyük ônderimiz bu gezintileri esnasında kilfii,k Vlkünün evincil 
1ıcm§iresi Bayan Makbule ve Pro/uör Bayan Afet oo tJfloiJ, ile benlber. 

ATATORK'ON DNONKO GEZINTILERl 
Ankara, 7 "Telefonla" - Büyük Önder Atatürk J;u. 

gün, maiyetlerindeki zevatla beraber, Baraja kadar bir~ 
zinti yapmıtlar ve orada bir müddet iıtirahat buyurduk .. 
tan sonra tekrar köşklerine dönmüşlerdir. ) 

ı Hitlerle Musolini 
Nazik bir mesele 

Mecidiye ~ncak 1761'me 

Yavuza sancak 
verilecek 

Bu münasebetle harp filomu
zcn ·ş··ra•<i =•e muazzam b:r 

merasim yapılacak 
< y""" .., ÜllCÜ .,,.ftlmttMl.Gr 

üzerinde konuşuyorlar 
Dün geceki nutkunda Hitler dediki: 

Hudutlarımız taarruzdan masun olacaktır 

Hitlcrl.c Mussolitıi ROf114da kar~laıtık Zarı sımda bfrbirıerinin elknitrı ~r. 
1.ar. (So'ldll. 1talyan Kralı görülmskt~ir.) 

jT ... , ..... ,.... 



BATAKLll(TAN 
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Çekoslovakya da 
Miılii ekalliyetlerin muh
tariyeti kabil değiimi? 

No. 24 \'azan: KadDrcan Kafua 
"Çekoslovakyadaki milli ekalliyetlerin 

muhtariyeti kabil midir?,, adı altında bir 
kitap yamııe olan Eınll Sobota, bu kita
bmda istatistiklere dayanan bir muha
keme ile, bugUn Çekoslovakyada bulu
nan Alma.nlann, §lmdikl vaziyet dahilin· 
de Almanyaya ilhakı mümkUn olamıya
cağmı yepyeni bir -za\'iyedcn anlatmak -

tadJr. 

Bu arada Teodora kulağının 
dibinde s1cak bir nefes ve 

kısık b·r ses duydu: 
Venetolarm yeni reisi Zenonidis, Aa

teryosla iyi ıeçiniyordu. lmparator A
nastas fU'kalan h<>e tutmıyor; onlara 
kartı patrik Hormlsatla birleşiyor; ordu 
ve kiliseye dayana.tak istediği glbl sal
tanat süreceğini sanıyordu. Fakat halk 
aruuıda glzllden gizliye kaync.§Ina var
dı. ÇilnkU oyunlar pok aönilktU. lri yan, 

örgiUU aaçlaruu omuzlarma döken, uzun 1 
bıyıklı barbar askerler gehrln sokakla -
nnı doldunnuotu. 

YUstlnUa ve yeğeni YUstinos gizliden 
glzllye balkı okuzyor; kendilerine Bizan.e 

tabtma götilrccek yolu hazırlıyorlardı. 
O lal pek erke:ı. ve sert baglam.ıştı. 

Senelerdenberl içki ve ihtiras Jçinde 
harcanan Mikrula hem r.ayıf hem yargun 

dtlfmQftll, Kısa bir hastalıktan sonra göz
leriııl bir daha açmamak üzere kapadı. 

Bu fellket Teodoranın hırçm ruhuna ye

nl bir sille gibi indi ve yere serdL Alek
slyae onu avutmağa çalı§ıyor; güzel, ge
nli ve saray gibi döşenmi§ olan evinde 
premıea gibi y&§Iyordu. Beklenen preııa 
ldn de ancak bu kadar hazırlık yapılabi
llrdL Teodora, onun kazancmm bu maa
ntJ kar§ılamasına yetmıyeceğinJ, dll§ün
mJ,yordu bUe-

Teodora bir oğlan doğurdu; fakat o
Da ah.ip Qikmadı. 

Alekaiyoe ona Yoan!a admı verdi. 
' 1'eodora: 

-Utumm! .... 

Dlıordıa. 
Ba llll'8da Aleblyonn bJrtabm IUO

lalan para alarak blraktıiı aıılafıldı ve 
laapH atıldJ. 

Teodora betfğtnde aflıyan ~ 
ı.brak homurdandı: 

-utunuı 
~ AleksiyDe btrbO gtın IOJlra lıa

plsta Çlktı. Arkadqı Teodor, baba!ma 
~ylemJt onu Surtyede bir vazifeye ta-
1111 ettirmifU. 

Teodoraya: 

- Gidelim. .. Orada daha rahat ede
m Daha serbeat yqarı:z ! 

DedJğt zaman genç kadın dudak bllk
tn: 

- Buradan gitmek mi? Hem de bir 
hJrmnı ardından ... 

- Bir hirm mı? Fakat, senin için! 
- Senden daha çok verebilen namus-

lu doetıanm çoktur. 

- Toodora!-
- Al piçini, git! Beni burada rahat 

bırat!-

Alekafyosun yalvarmaları fayda ver
medi. Çocuğundan bahaetmeat, analık 

vaziteaini hatırlatmam genç kadmı btls
bU tiln kızdırdı: 

- Yallanına· ayndır. Beraber ola
mayız. Size hayırlı yolculuklar dilerim! 
l§te en son &özilm! ... 

Hizmetçisine: 

- Onlar gitt.Jğt zaman bana haber 
ver! Ablamdaymı. .. 

Diyerek ~ gitti. 
Aleksiyos hemen o gün Anadolu ya

kasına geçti. Olaı!Wüğünden haberi ol
mıyaıı yavrusu ve bir sUtanneslle bera
ber yola çıkt.ı. 

O eırada Teodora gene aahnede açık 
l&Çık komediler oynıyor; ıöbet atıyor; 
halla kırıp geçlriyordu. 

Onun dostuyla birlikte Surlyeye gtt • 
medJğinJ. Blzansı çocuğµna bile Uatfln 
tuttutwıu h&ber alanlar bunu herkese 
:p.yı;yor ve haykırıyorlardı: 

- Teodora bizimdir.. Teodora hepi· 
mblndlr •• 

'l'eodon artık b&§taıı kara etm.i3tf, Bu
stızı baldın çıplak bir gemicinin kolları 

arumda meyhanelerde görUlilyor: pay
lqamıyanlar, bıçak bıçağa geldikleri za
man bqka blriaiyle 1IV1Şıyordu. Bqka 

bir abU ıöalerlnln altı mosmor olan 
Bfn°an en meehur aenatorlyle blr eed
Jede tiyatroya geliyordu. Bu gece btr 
llUlrlD alyafetinde kucaktan kuc&P do
~; blrkaç saatte birkaç erkekle 
~ Blzanam en hovarda. r.n 
yOzstla adanılan ortasmda en Y11z kızar
tıcı daulan ,.pıyordu. Çok geçmeden 
kendisine kendJll gibi ince yapılı bir de- l 

Jikanh arkadaş buldu. Biri Apollon diğeri 

Afrodlt kılığına girerek kıııl ıııklı şulc
leriJl ayc:lınhğmda &§km tablolarmı ya -

ratıyorlardJ. 

Bu deH!aınlmın adı Sittast.t. Mllten
den gelmişti; hemşeıiııi Saf onun oUrle
rinl ezberliyordu. Uzun kirpikleri, yu -
varl&k dudaktan. pembe yanaklan ve 
erkekten ziyade kadma )'Ülpn beyu 
ve nazik bir derisi vardı. 
Tanınmış hovardalar arnsmda Teodo

ra ile biç olmaua bir gece kalmamıe ol
mak aptallıklarının isbatl sayılıyordu. 

Bir gece Vatati!in ziyafeti vardı. Bu 

kurnaz insan tUccan en iyl mtıeterl1erlnl 
çajmnı§, sanki onlara ikram ediyordu. 
Sarışın lslA.v kızlan, beyaz tenli kara 
saçlı Yunan gUzelleri, Afrlkanm esmer
leri misa.flrlerin önünden ~eçmeğe bq
la~'IDca içki ve yemek unutuldu. 

Bu sırada Teodora kulağmın dibinde 
sıcak bir nefes ve kısıt bir ııeıı duydu: 

- Herkes onlara bakıyor. Fakat ben 
sana tapıyorum, Teodora ! ... 
Bqmı çevirince Salamoela karşılaotJ: 

Kambur, gözleri çapaklı, yUzU çlllt, du -
dakJarı ya.mık, çeneai lğrl, burnu yam -
yun bir Y ahudL.. Maymun pençelerini 
andıran ellerini, Teodoranm bacaklarına 
matarak devam ediyordu: 

- Beni öldllrllyoraun ! Bu ~ece beni 
evine al, yarın •enin ağırlığınca altınla 
dönecelaıin! Beıı Yahudiyim, fakat aö
znmn tutarım. 

Teodora tilaıinerek yerinden talttı; 
Slttaam yanma stttL 

Salomoaun zengfıı1Jil hallmda maaala 
benzer aözler eöylenlyordu. Belki bun -
larm hepal doğru değildi, fakat impara
tora bile boı't ..... nrdiible tOpbe yok
m. 

Sittas Teodoraya sordu: 

- Bu sWUt aenJ .kızdırmak için neler 
eöyledi? 

Teodora anlattı. Slttaam gözleri par
ladı: 

- Salamoaun digisl bana bunun yarı
smı verse razı olurdum. 

Teodora Babalm kareı Yahudi ile bir
likte çıktı. 

Fakat ertesi gUn Teodora mahkeme
de görlllmedl. Yabudlnln sözUnU tutma
sı için zorlanmnııını i~ltlyordu. Salamos 
hakimin sorgusuna eu cevabı verdi: 

- Beni evine çağırdı. Kabalık olmum 
diye lütfen gittim. 
HAklnı Serkiyoa Kapadokyalı bir Iroy 

papumm oğlu iken Bizanlla ıelmle; dal
kavukluk ve dalavereleriyle bu mevkle 
yilkselmi§U. Teodoranm itirazl&rmı din
ledi ve sonunda alaylı aiayb sırıtarak 

sordu: 

- Kaybm nedir? .. 
Teodora bağıruiağa bqlaymca kapıdı

ean attırdı. Genç kadın evine döndüğü 

zaman hıramdan ağlayorda. 

Sittaa onu avutmaga çalışıyordu: 

- Kabahat bende ... Parayı pC§in al -
manı hatırlatmalıydmı. 

- Bunu dilşUnmcm JAzmıdı. 
Başka blr gece imparatorun yeğenJ 

Hlpatyoeun ziyafetinde bulundu. Bu a
dam aalu ve zayıf ruhluydu. Slttaa ıenç 

kadına: (ArloaM oor) f 

Muharrir diyor ki: • 
"Çekoslovak Alroanlan, Lebiııtandakl 

Ukranyalılardan sonra, mllıt ekalliyet -
lcrln en kalabalığını te§kll edorler. 1934 
senealndo yapllmış son nUtus yazunına 
göre, Çekoslo,"akyadnki Alman ekalli -
yelle rinin sayısı 3,231,658 dir. Bu nüfus, 
bazı müstakil Avrupa devletlerinin umu· 
mi nUfusundan fazladır. Buna rağmen 
Çek Almanları hiç l.ıir zaman ve başbaşa 
bir devlet olniamışlardrr; olmıyacaklar
dır. Çilnkü, bunlar, coğrnft bir bUt\in te§
kil etmeliP Çekoslovakyanın muhtelif 

kıaımlarma dağılnüılardır. 

Bu Alman mmtakaları, Çekler, Slo
vaklar veya diğer milletlerle sakin dl· 
ğer mmtakalarla blrlbirlnden aynlmıştır. 
Böylece soklz muhtelif mıtıtaka meyda

na gelmJotir. 
Bu sekiz Alman mmtakaamdan 

en mUhiınml, 2.067.00:S nUfusu muhte -
vtdir. En kUçUğünde lae, 10.011 Alınan 
bulunmaktadır. Bu aekls mıntakada., 

2,49~,633 Alman vardır. Aynca. 736.0~ 
Alman da, Çekoslovak nüfusunun hl -
kim olduğu diğer mmtakalarda bulun • 

maktadır. 

Alman.lamı hlklm olduğu sekiz mm
takada, 440.561 Çekoalovak ve 10.458 

diğer milletten ahali vardır. Kıııaca, Çe
koslovakyndakl Almanlar, ne haklld bir 
mUatakil devlet olabilirler, ne de Çe -
koelovak cumhuriyetinin çerçivesi dahi • 
llııde bir arazi vahdeti temin edebilirler. 

Nuarl bakımdan bütün yapablecek.le· 
ri, komtu Almanyaya bağlanmaktır. Fa
kat bllflll buna da imkan yoktur. ÇUntn, 
Alman elaıeriyetinl Jrııiz olan hudut 
mıntakaları Almanyaya bağlanacak o -
ıur... :.yeni ~t cojtaft ~Jc!!Md-..~ 
le bir hal alacaktıt 'tt;'"blittın.. idare !im: • 
k&ns~caktır. Zira bu surcUe 'yalnız 
2,321,847 Alman değil, ayni zamanda 
399,215 Çek de Almanyaya bağlanm~ 
olacak ve 909.841 Alman hlla Çekoslo -
vakyanm içinde kalım§ olacaktır ... ,. 

:Muharrir bundan sonra, diğer ba%I hal 
suretleri daha ileri sUrUyor ve fakat da
lma bakam blrtaklm neticeler elde edi

leceğin! anlattıktan sonra, Avuaturyıınm 
ilhakı dolayıatyle huıl olan coğrafi va -
ztyetlerden de, &dilAne bir surette isti· 
fade kabil olamıyacağuu eöylüyor ve 

eöztertnl f&yle blt.lrlyor: 
" EJbaarı, Çekoalovatyadald Almanla

rm hepeinl Almanyay& ballamak için, 
Çekoelovakyayı da beraber ballamak 11-
mznaellyor. Fakat mllll adalet batunm
dan böyle bir hal 11ure\f. (bUtlln Avnı
pada AJman1ann ytlade dördtınn teıkll e
den) 3.000.000 Çek Almanın. Alınanyaya 
bağlanması cezasıııı 9.308.000 Çekoıılova
km Memesi demek olur ki, bu yekillı da 
Çekoelovak milletinin yüzde yüztidllr. ,. 

("-_Y e_n_ı_N __ e __ ş-:rı_n_a_ı _ ) 
Tövbe Ve Ant 

Huktikçu Hayri Sönmez tarafından ya. 
ııhp neşredilen bu eser, h:kl lplilAsının 
çok feci olan neticelerini başlan ıeten ba
klkt btdllelerle anlatmak bakımından btl
tlln ıençlere li~Ot ve içki içenlere ibret 
verecek delerdedir. 

lJiüıftt.iff DesiH.deff : .......................... 
aaze'te c i ordusu! 
· Alman CumhurrelsJ WtJerin Roma)'! zi7a.retl mttnMebetlyle beJ· 

nelmllel gazeteclllk Aleminde de şimdiye kadar görülmemiş bir JıAdlse 
oldu: Avrupa postaamdan alman malfhnata göre, Bitler· Muollni 
mllAkatınm safhalarnu ve bu vesile Ue ttaıyada rapılan tezahtıratı 
tesblt etmek için 1alnız Alman1adan talyaya hususi bir trenle 80 Al
man gueteclsl gclml~r; ayni maksat için başka memleketlerden 

ltalyaya Rfdenlerln tltlhaln ile Roma.da toplanan 7abancı gazeteci· 
Jerln S&J'ISI ISlSO Ji. fotoA"rafttlann sayısı da 100 tt bulmuştur! 

Ara tura Berlfn • Roma Mlh\•erlndcn ltaJyanm fayda görmodiitl· 
nl iddia edenler ~rlllltyor: ~annndlyoruz Jd bn tarzda dllşUncnlcr ynl
nn: R&~t'itf'lci ve fotoil'ftf(ı 1nyaf Ptlnde ttaJ7aya giden 11cyyahlarm bu 
ıı.an~mı l\~nılt•-t~n ııınn'"ft ft'·f.,Jerlnc1en vazgeçeceklrrdlr. Rerlln-Ro
ma mfh\•nl"ln,,An ftalv11nlarm cto~nu1an d0Jl'm1• elde ettikleri strast 
menfaatlerden başka dolayışlylc temin ettikleri bu torfzm ve propa
ganda faaU1etl ehemmtretslz tellkki edilecek bir menfaat midir? 

HASAN KtJHÇAYI 

Tayyareci kadın 
Ameıya Erhart nasıl kayboldu? 

Hadisenin ma~tyetl anlaşılıyor ... 
Amella Erharl ismindeki kadın tayya

reci bundan birkaç ay evvel, çlktılt bti" 
seyahatta, kaybolmuş, izi bulunamamıe

tı. 

Kadm tayyareclnln ıssız bir adaya dllt
tüğil ve orada açlıktan öldllğll zannedi

liyor. 
Fakat, bugün Amelia Erharda bera

ber Klngsfort Smlt ismindeki diğer bir 
tayyareclnln nasıl ka)'bOlduklan hakkın
da bir delil elde edilmte olduğu zannedi~ 

liyor. 
Bir filmin dckorlannı ç~virmek Uzere 

Malezyaya gidip gelmiş olan bk Btnema

cı eunlan anlatıyor : 
"Malozya yerlileri .araıımda ıuıırlar • 

danberl devam eden bir cfsano \'ardır. 

Bu efeane)i bUtün yerliler bir hakikat 
olnrak tanırlar. 

Malezyada esrarengiz bir ce~n var
dır. Bu cereyan havadaki aeyleıi topra
ğa veya denize doğru çeker. Meaell, 
birçok kU§lann bu cereyana kapılarak 

denize doğru ııilrtlkledikleri veya kara
ya çarparak parçaladıktan görUamü!}t.Ur. 

Bugünkü yerlilerin söylediğine göro 
tayyarelerin de bu cereyana kapılıp kay
bolduktan görlllmUgtUr. 

Malezyalılara göre, havadaki bu ce
reyan, onlarm taptıklan UAhlann hld -
detlenıneslnden ileri gelmektedir: Kul
lannm bam hareketlerine hiddeUeninco 
havalarda öfke ile dolaaır ve bUtUn can
lı mahlnklan yak ederlermif ... 
ŞUphesbı ld, işi Wm adamlarının Malez

yalılar ılbi kabul etmelerine im.kin ~·ok. 
Fakat. bu işte bir hakikat bulunduğu da 

muhakkak. 

Yabancı ve azlık ı 
0 1' u llarında 

Gelirler evkafa 
devrediıeteK . 
Yabancı ve azlık okullarmd~ vazife gö

ren öğretmenlerin maav işleri etrafında 
alikadar makamlar tarafmdan tetkikler 
yapılmaktadır. Bazı okullarda bUtçc cbr

lığı dolaymiyle öğretmenlerin ma&fl&rı 

muntazam '\'Crilmediği gibi taksıUe ma
&IJ dağıtan okullara da tesadUf edilmek· 
tedir. Kültür Bakanlığı bu vaziyeti dikka
te alarak öğretmenlerin mna§larını tam 
zamanında verebilmek için bazı tedbir

hır almıştır. 

Bu okullann gelir menbalan ..,.e valt

flyelorinln bir araya toplanarak evkafa 
devri takarrllr etmektedir. Oğrctmen -
ler bu vaziyetten sonra maqlannı okul 
direktörlerh1den değil bu lole meagul 
olacak bir bürodan alacaklardır. 

Bu suretle öğretmen maaştan mun • 
t1Wım bir surette verilml~ olacaktır. 

Öğretmen Ve Orta 
Okullarda imtihan 

Kültür Bakanlığı liselerin imtihan gUn
h~rlni ve ders kestmi lolerinl teabtt et -
tikten sonra ~ğretmen okullarlyle orta
okulların vaziyetlerini de kararlqtıra -
rak dün bUtUn vtlAyet KllltUr dlrekt6r -
ltllderine bildirllmJetir. 

Gelen emre göre: öğretmen okulla -
rmda dersler 21 mayısta keallecek ve 
28 mayısta ~ğretınenler mecllal topla -
naralt eözlU imtihanlara girecek talebe.. 
teri teeblt edeceklerdir. sazın imtihan • 
lar da 8 hazirana tadar tamamlanacak -

Ur. 

Ortaokullarda dersler 28 mayısta ke
lilecek ve öğretmenler mecliııi 31 ma
yısta toplanarak sözlüye kalacak talebe
leri tesblt edeceklerdir. Bundan sonra 8 
hazirandan itibaren eözlil imtihanlara 
ba§lanacaktır. sazın tmtlhanlnr 28 hazi

rana kadar stlrecektır. 

Orta Tedrisat Öğretmenleri 
KültUr Bakanlığı Orta tedrisat knd -

roalyle esaslı ıeldlde meşgul olmağa bae
lanmıştJr. Ağuatoe bidayetine kadar han
gi öğretmenlerin hangi okullarda çnlI§a
caklan bildirilecektir. Bakanlık merkez 
muhltlerdett okulların 6ğretmenleri ile 
tqra öfretmenlerl arasmda bazı değif

Tay yareci 1.:adın .. 
Malezyalıların bahselliklerl bu esra -

rengb hava cert'yanlıırı hakikaten mev
cut olabtlir. Bunu kabul cttlktcn sonra, 

Am(llfa Erharl llo diğer tayynreclnln, 

bu ~eröyanlaı a kllpılnrok, sulara karı§ -
tıklan ve bu ııurelle kaybolduktan da 

muhakkak olarak dUr;UnUlobfllr. ÇUnkU, 

bu ild ~arecl, o noktaya kadar geldik

ten sonra kaybolmuılardır. 

Sinemacının anlattıkları haklkııten A

limleri çok alakadar c tml" ve o mmtaka
larda tetJtlkat yapma~ karar vemıf§lcr-

clir. Bu tetldko.tta alınacak ne ticeye gö

re tayyarcciıerln orada kayboldukları lh
tima1i de fazlala.~acaktrr 

Yaz Kampları 
Yu mevsiminin yakmlaşmuı dOlayı -

alyle Ukolnıl talebeleri için açılacak tatll 
kamptan bamlıklanna bqlanmıolD". Bu 
yıl tecrllbe maht,yetinde olmak Uzere bir 
da ıOl"taOkul tAlebe-1 için ~ a~ 
tır. 
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16 Taksim stadından naklen Gilncş -

Beşiktaş futbol maçı (Milll kümeden). 18, 
30 plôkla dans musllılsl, 19,15 konferans, 
Prof. Salih Murat (radyo dersleri), 20 Mü 
zeyyen ve nrkıdaşlnn tarafındnn Türk mu 
r;lklsi ,.e halk şıırkılnrı, 20,45 hava rapo
ru, 20,48 Omcr Rırn tarafından arnpı;o 
aöyle,., 21 Cemal KAmll "e arkadaşlnn ta. 
rafından TOrk musikisi ve hlllk ~rkılan, 
(saııt ayu1), 2t,4S orkestra, 22,lS Ajans 
hııherlerl, 22,30 p!Akla sololar, opera Te o
peret parçalan, 22,50 ııon habl'rler Te er
tesi ııi\niln proııramı, 23 son. 

• f nhl\arlar fdJlresl itin 6560 ndet fır 
ca ı;otın alınacaktır. Pazarlık :\'Brınki 
pazarte~I gilnO ~aat 2 de idarenin K:ıbataş 
tak! levazım ve mt\bayaıt tubeslnde 
olacaktır. 

KURUN-
AllO!'E TARlFESJ 

ıtrmltket llemlekeı 

iri nrle dışında 

A)lık D!l 155 l\rf. 

3 aylık 21\0 425 • 
fJ a)·lılc 47?> 820 • 
Yıllık 9()0 1600 • 

l'arıleıuııılen Bıılkırn Bırlıi\ı lcın arda 
utuı kuru$ dı~~Ulur. 1'oı1ta LılrliJı ne gır· 
mlycn yerlere ayda Yt:lnıi' tıe~er lıuru~ 
uımmedllır. 

Abo1t~ kaydını hılıllnm mektup '"l' 

telRr•f Qrretlnl, abone parasının Po~t:J 

\'~)'I bankı ile yollnma Orret ı nl idare 
kımdl üzerine alır. 

Tılrkiytnln her pnııla merkezinde 

IWHUN'o obont JIOZılır. 

Adres de.qışllrme ftcrelt 2!J kuruttıır 

Dünkü Hava 
Şthr:unantli evotrd Unkapanı kl5pruıa

nü, ondan aonra da Galata k6prüııfini1 ta
mir ettfrmek taaouuarandadır. Dün Ema

nete kiJprnltrln tamfrlnl illlıam etmtk .. 
rtre bir mtJltalılılt maracaat tlmlJtlr. Un-meler yapacaktır. 

.. - kapanı kiJprllılJ, ftıtrlndtn en alJır btr 
Bu arada yardımcı ogretmen olup da k bil k 1 11 1 1 

la am11on (!ere ece mı anı e am r o -
Uç yıldaııberl muvaffakiyetle hizmet et- J · nacaktır .. Dabalor m•vcııttar. 
.mll olanlar esas kadroya ahnacakt:lr. 



ilim bahisleri 

Yaşamak için 
zarureti ölmek 

Yazan: Celaleddln izmlrH 
Hayat için ölüm zaruridir mevzuu-1 

nu igiten bazı kimseler, neden yaşa,.. 
mak için ölüm 18.zı:m olsun diye dUşii· 
nürler. Filhakika. zama.nmımla fen 
terakki etmektedir; hatta bazı biyol0w 
jistler. hekimler, mütefennin adamlar 
ölüme çare bulmağı düşünürken hayat 
için mematın zaruri olduğunu iddia 
etmek ve bu tezi müdafaa etmek biraz 
münasebetsiz görülebilir 

Okuyucularıma aunu söylemek iste
rim ki alimlerin, hekimlerin uğraştığı 
mevzu ölüme çare değil belki hayatı 
biraz daha uzatmak olsa gerektir. Böy 
le olmayıp da ölüme çare bulunsa. ya
ni doğan insanlar hep yaşıyacak olur· 
Ja.rsa bu iyi bir şey olmaz. Bunu te
menni etmek hiçbir zaman doğru de
ğildir. Bu ciheti tetkik edelim: 

İngiliz ekonomi mütehassıslarından 
(Malthus) e göre yiyecek şeylerle 

doğum ayni nisbette çoğalnıryor; gı
dalarm nU!usa nisbeten tezayüdünün 
azlığr yüzünden canlı mahlU.klar bir· 
birlerini mahvetmeden yaşayamazlar. 
Bazı müellifler canlı cisimlerin çok 
süra.tle çoğaldığını ve eğer ölmemiş 
olsalar arzın yalnız bir çift hayvanın 
çoğalmaaile az bir zam.an za.rf mda is
tila edHeceğjni söylemiJlerdir. Profe· 
sör bay İsmail Hakkının eserindeki 
misallerden filleri ele alalım: 

GVM.RV.KLERDEKİ MALLAR 
GUmrUklerde aylardanberi bekle· 

diğl bir sürU buhranlar tevlit eden· 
ıerln gümrükten çıkarılması l~in dün 
Ankaradan glimrUklere emir vertl· 

mfştir. 
Pamuk ipllği, bakır, kalay, ham 

deri, kauçuk, kobra·, el işleri vesaire 
olmak üzere 16 kalem tutan bu eş
yanın çıkarJlması için 7 Nisan 938 
tarihinden önce ke.m bfyo müsaade
si almış olmak ve gene ayni tarihten 
önce menşe şehadetnamesi Uzertn
de Tllrk konsolosları tarafından tev· 
sik edilmiş faturalar bulunmas1 şart 

koşulmaktadır. 

zA.JI1RE BORSASINDA 
Ziraat Bankası dün zahire borsa· 

smda 6.28 den 600 ton buğday sat-

mıştır. 

Tllccar malından dün hiç bir sa-
tış olmamıştır. 

Arpanın alıcıları artmış olduğun

dan fiyatları btr tkt para daha yUk· 

selmlştlr. 
!taJyanın memleketimizden anga. 

Je ettiği arpalar bu ayın sonuna ka· 
dar yüklenmiş bulnnacaktrr. · 

TVRK tSvtÇRE TİCARET 
~"LAŞMASI DIZALA?\'DI 

TUrk - lsvlcre ticaret ve klerlng 
anlaşmasının i mzalandrğı dUn Anka· 
radan şehrimize lktısadl dairelere 
tebliğ ediJmlştlr. Anlaşmanın metni 
birkaç güne kadar alA.kadarlara· ay
rıca bttdlrilecektir. 

Filler, yirmi yaşından doksan yaşı
na kadar tenasül ederler. Bunlar da 
gebeli:t müddeti yirmi iki ay on sekiz 
gündür ki hemen hemen iki sene de· 
rnektir. Yavruları ancak yirmi senede 
olgun halini alırlar ve bir asrr kadar 
yaşarlar. Hatta bazı müelliflere göre 
yüz elli sene kadar yaşadığı da. vaki· 
dir. Şimdi dünyada yalnız üç çift fil 
olduğunu farzetsek yani ilçU erkek ve 
üçü dişi fil olsa bunlar muntazamaa 
tenasül edecekler. yavru yapacaklar, 
bunların ya vrulan da büyüyüp tena
sill edecek .. Nihayet 750 sene sonra 
üç çift filin mahsulü 19 milyon hasıl 
etmiş ol3.caktır. Halbuki dünyada mev 
cut filler Uç çift değildir. Şu halde 
yaşayan cisimler ölmemiş olsaydılar 
dünya yalnız fillere kili gelmezdi. 

Şikayetler, temenniler · 

inhisarda çalışan ka· 
dıo lşcllerln sigarası 

Bugün arzda altı yüz bin neviden faz
la hayvan olduğu tahmin edildiğine 
göre hepsi yaşayarak tenasül etseler 
miktarın çokluğu insanlara hayret 
verfr. Hem bazı hayvanlarda tenasill 

bereketi de vardır. Mesela fındık fare. 
lcrinin hayatı ikl sene olup gebelik 
müddetleri de 26 gündilr. Iki aylık 
iken tenasül edebilirler ve senede dört 
nesil getirirler; her defasında da se· 
kiz yavru yaparlar. Bir uskumru ba
lığı senede (700,000) yumurta yapar. 
Eğer bu yumurtaların hepsinden yav
rular çıksa, bu yavruların da hepsi 
yaşayıp nesil getirse bir zaman sonra 
denizler yalnız uskumru balıklarına 

kfili gelmez. Hayvanlardan vazgeçe· 
lim, onlar ya.şamayrp ölseler de yalnız 
insanlar için ölilm olmasa acaba kür

reiarz kMi gelir mi? Kafi geldiği"iİ 
kabul etsek bile gıda tedariki jçfn ne
batat ve hayvanata muhtaç değiller 
ıni? 

O halde insanların ilanihaye yaşa • 
ınası için hayvanların ve nebatlann 

Memleketimizde her ferde, kadın, 
erkek olsun her Bahada müsavi mu
amele edildiğinde şüphe yoktur. 

Bu, böyle iken, bize vaki ola.n bir 
şikA.~et üzerine bir noktaya nazarı 

dikkati celbetmek l!lzumuno duy. 
.duk. 

İnhisar idaresinin Cibalideki fü. 
tun deposunda çalışan erkeklere iç
meleri ıcın gtinde on beş tane beda
va. sigara. vermektedir. Bu sigarayı 
içen de içmeyen de a.lrr. Fakat siga
raların işçi kadınlara da. verilmesi 
tcap ederken bunun yapılmadığını 

öğrendik. Bize mektup yazan bir ka
dın işçi: "Niçln, diyor, btze de siga
ra vermlyorJar. Biz de erkekler gibi 
çalışıyoruz. Mademki erkeklere ve
riUyor, bize de verilsin. Hem yalnız 
sigara içen kadmlara değil; içme· 
yenler, belki kocalarına götlirecek
lerdlr. ÇilnkU içmeyen erkeler de 
sigaralarını almaktadırlar." 

Mektup sahtbi acaba haklı değil 

mi? .. 

tik Okullarda 
nkokullal'da mevcut derslerden baş-

ka bir de iktllıat dersi okutulacaktır. Bu 
derse ait milfredat programı önUnıll.zde· 
ki haziran ayı içinde Ankara ilk tedrisat 
direktörlUğUnde toplanacak bir komisyon 
tarafmdan tesbit edilecektir. llrtlsat der

si hafta.da bir saat olacaktır. 

MA'YIS 19S8 

{ Bakır şilebinde verilen ziyafet 
- ,...., .-. ... ..-- -~-......~......--- :wwws 2- 1-1 - ~~ 

Başvekil deniz ticaretimiz hak-
kında mühim bir nutuk söyledi 

"Milli ihtiyaçla deniz nakliyatını aynı seviyede 
götürmek azim ve kararındayız,, 

Şilepçilik Türk Anonim Şirketi tara· 
fmdan lngiltereye ısmarlanan Bakır, 

krom ve Demir adlı il~ bilyük şilepin 

limanmııza geldiği maltlmdur. 
Denizbank idaresi, dUn bu şilepleri • 

mizden Bakırda bir ziyafet tertip etmiş· 
ti. Bu ziyafete, Başvekilimiz Celil Ba • 
yar ve Hariciye Vekilimiz Tevfik Rilştü 
Aras da gelmi§lerdir, ziyafetin bu milna
sebetle çehresi derhal değişmiş, deniz .· 
cilJk hayatmıızda tariht bir gün yaşan • 
masına vesile vermiııUr. Başvekilimiz 

bu ziyafette denizcilerin bütün faa.liyet
Jerlnl ve iç yüzUnU a.nlatan çok şayanı 

dikkat bir sBylev vermiştir.. . 
Ziyafete davetli bulunan matbuat er· 

kanı ve diğer deniz müesseseleri mtidür
leri Galata yolcu salonu önilnden biribiri 
arkasından hareket eden iki motörle alı· 
narak saat 16 da Ortaköy önlerinde yan· 
yana demlrli butıman Uç ailepimizden 
Ba.lma çrkanlmışlardır. 
· Attı.kadar ~ilep kaptanları ve §ilepçillk 
şirketi mühendisleri tarafmdan davetli· 
lere vapur gezdirilmiş, bUtUn hususiyet
leri anlatılmııt.lr. 

Başvekil Geliyor 
Saat 17.20 de Ba3vekil Celal Bayar 

Deniz ticaret mektebi önünden bir mo· 
törle beraberinde Hariciye Vekili Tevfik 
RU~til Aras, Denizbank umum rnüdilrU 
Yusuf Ziya Onfş, Den~ ticaret müdürü 
Müfit Necdet, Deniz yolları mUdürti Ra· 
ufl Manyasta.n mürekkep bir heyet ol • 
duğu .halde Bakır §ilebine gelmişlerdir. 

Celil Bayar vapur& çıktıktan sonra da
vetlilerin ellerini sıkmış, hatırlarını sor
muş, bundan sonra gemJ slivarisinden 
vapur haklm>;da izahat letemJ§, ı;Ueple -

rin hcır biri ayrı &yrı gezilmiştir. Bu ge-
zlntlden l'lOnra Bqvekll: 

- Na.aıl. diyordu, artık sırtımız ye -
re gelmiyecek, denizciliği istediğimiz 

ve umduğumuz gibi inkişaf ettireceğiz 

değil mi, arkadaşlar .. 
Etfbank idare Meclisi 

Reisinin Nutku 
Birkaç dakika sonra sosyete ellep~.ilik 

Tilrk anonim glrketi adma Eti Bank ida
re meclisi reisi Hamit söz istiyerek şu 
nutku s<lylemt.atir: 

"- Yüksek baŞkanmıız.ın liltfen hu
zudariyle §eretıendirdikleri bu gUnilmU

zU.n Tllrk Ticaret bahriyesi hayatında ye· 
nl bir dönemeg teakil ettiği muhakkak • . 
tır. 

Milletimizin babadan miras biiyük de
nizcilik kabiliyeti vatanımızın dörtte Ü· 

çtmü.n denizle muhat bulunması ve bil • 
haasa mahsulitmıızm nakli Jhtlyacı ae • 
nizcillkte sUratll bir semere hissettirdiği 
muh~kkaktır. 

Ulu Onderimiz Atatürkün Ti.irk vatanını 
her sahada olduğu gibi bu vadide de bU
yllk ilhamlara bizi yakın bir atide göğsU-

. milzü kabartacak dereceye getireceğin • 
den gUphemiz yoktur. BUyUk kurucu • 
eumuz Celll Bayar da ~ok uğurlu huzur
ları ve emlrleri bfzlın için. eıi emin mu • 
vaffakiyet lmlli olacaktlr. Bizi taltifle· 
rinden kendilerine bilhassa hürmet ve 
eUkranlarmırzı ıımıar cümlenize teşekkür 
ederim. 

Celal Bayann Sözleri · 
Başvekilimiz CelA.1 Bayar buna cevap 

B<rşı·ekil ı1e Ilari.ciye 'f·ekilimiz "Bak1r,, vapurun® .• 

olarak irticalen Türk denizcilik hayatı • 
mızın dünkü ve bugünkü vaziyeti ve ya
mı düşünülen denizciliği anlatan şu söz
leri söylemiştir: 

" - Vapurlarmızı gördükten ve çok 
nazik bir surette misafirperverliğinize 

mazhar olduktan sonra ilk duyduğum 

his ve heyecanla sizo, i.iç büyUk milll 
bankamıza teşekkür ediyorum. Denizci· 
llği, bir arada ticaretiyle, sanayiiyle 
sporile bir kül halindo tekim.fil ettirmek 
için büyük Şefimiz Atatürkün Büyük 
Millet meclisinin beşinci devre ikincı a
çılış nutkunda irade ve ilhamları vardır. 
Hilkümet ro Şefinin o yüksek iradesini 
yerine getirmek üzere programında de
niz jşlerino ayrıca hususi bir ehemmiyet 

vermiştir. 

Denizcilik, millt ekonomide en mühim 
yer alan ve elemanları itibariyle biribi
rfnl ikmal en mUhim bir unsurdur. Nak
liye olmadıkça, ve nakliye milJt ekono
mi icaplarına uyacak iyi geraite haiz 
bulunmadıkça milU ekonomiyi istediği

miz gibi sevk ve idareye imkln yoktur. 
Bu, tebarüz etmiş bir hakikattir. Bizim 
gomlclliğimizin hali hazır vaziyeti, ka .. 
botaj için olduğu kadar bilhassa harici 
ticaret noktasından da sıkıntılıdır. Bunu 

iktiham otmcğe mecburuz .• Bunun için 
yalnız gemi satın almak kafi değildir. 1-
yl eleman ve ckipaj ve bunları ekono -
mik surette ldaro etmek mecburiyeti 

vardır. Bunların idaresinde bu zihniyeti 
kavramış, bu iktidarı gösterecek teısek
killlerin bulunması lazımdır. 

Cumhuriyet rejiminin ilanından sonra 
bizde denizcilik eskisine nazaran §Üp • 
hesiz ilerleml~tir. takdir ettiğimiz bu 

mUnferlt te3ebblisleri ihtiyacmıızJa mu
kayese ettiğimiz zaman kafi görmemiz 

18.znngelir. Ferdi sermıı.yenin bu ihtl • 

yacı tatmin edeceğinde §Üphe edilirse 
haksızlık cdilmi§ olmaz. Bunun için dev-

letin mllrakabes.inde ferdi ve hususi te
şebbüslerde olduğu gibi himayesinde 
mtıbtm bir te§ekktil vUcude getirilmesi 

dilşilnUldU. Bu suretle Uç büyük banka -
nu.za bir Eti Bank, Denizbank ve 1§ Ban
kaemıı bu vazife verildi. Uç güzel vapu-

rumuzu görüyoruz. Bu kadarnı gayri kA
fl olduğuna §tipho yoktur. Arkadaşları • 
mız yeniden almacak üç vapur için Lon-

drada müzakereler yapıyorlar. Bu iti ., 
barla §U gördUğilnUz gemilere yenileri • 
nin yakmda. ilhakı ümit edilebilir .. 
Diğer taraftan kapotaj servisleri için 

yaptiğmuz program neticelemni§tir. Bu 
aydan itibaren yeni gemiler peyderpey 
gelmeğe başlıyacaktır. Bazıları yoldadtr. 
Mamafi siparişlerimiz artan ihtiyaçla • 

rımıza yetmiyor. Bunun için yeniden üç 
büyük geminin inşası sipariş verildi. 
Diğer üç büyük gemi için de müzakereler 
devam etmektedir. 

Milli ihtiyaçla, deniz nakliyatı ayni se
viyede götürmek azim ve kararındayız. 

Biz, hükumet hesabma. söylüyorum, 
muvaffakiyetinizden em.iniz. Çilnkü bu
nu temin edecek elemanların kifayete 
itimadmıız vardır. Bliytik 6ankalarnnızrn 

liyakati Aşikar bir keyfiyettir. Ayni za. -
manda. Türk denizciliğini temsil eden in
sanların vatan severliklerine inanryo • 
ruz. Çilnkil bu iı;ıi milli bir mesele ola -
rak ele alacakları, bizim arzularımızı 

yerine getirmek bir milli izzeti nefis ha· 
linde uğraşacaklardır. Gayret bir taraf -
lı olınaz. Bu gayreti taltif etmek ve la
yık olduğu veçhile himaye etmek bizim 
için bir vazifedir. 

Hulasa etmek icap ederse, bugünkü 
tonaj miktarımız mllU ekonomhe naza • 
ran dftndur. Yakın bir zamanda tonajı• 
mız yarım milyonu bulmalr ve geçmeli
dir. 

Aynca bir jest olarak telB.kki ettiğim 
bir nokta üzerinde duracağım. 

Bu, gemilerimize konan isimlerdir. 
Biz, maden programımızın icrasını Eti 
Banka emanet etmi§ bulunuyoruz. Uç 
sene içinde, bakır, krom, kur§Ull ve 
simli kurşunu işletmeğe ait programımız 
tahakkuk mcvkiine konulacaktır. Mem -
Ieketimizln güzel bir talih eseri olarak 
yeni bulduğumuz Dlvrikide demir ma. -
denini de hc;men lşletmeğe başlıyaca. .. 
ğız. Bunların naklil atx büyük bir me • 
seledlr. Bunların hepsi bl.rlbirlni ikmal e
decektr. 

Biz demek ki ayni zamanda biribirini 
tamamlıyan diğer programlan da bir a
rada görmüş yUrlltmil§ oluyoruz. 

Denizciliğimizi yilrlltürken diğer prog· 
ramlarmıız.ın da icrasmr temin etmış bu· 
lunuyoruz. 

da ilanihaye yaşaması ·ıazımdır. lşte 
o zaman insan ve hayvanlar arsında 
pek dehşetli bir mücadele husule ge. 
lecektir ki bu tabii temenni edilmez. 
lıundan dolayıdır ki ölüm l!zımdır. 

Resımıe ıtı&dlseıer: 
tF 

Eti Bankın kıymetli hizmetinden, De
nizbankın bu himmetinden Iş Banka • 
snım bu iete yapbğı patronajdan dolayı 
mlltehassisiz. Bu üç mlllt bankamızm 

kül halinde TUrk ekonomiiine yaptığı 

hizmetlerini takdir, tebrik ve tebcll ede· 
rim. Asıl bUyilk terakkinin kendi eleman
Ia.rmıız ve kendl iptidai maddelerimizle 
bu büyük inşaatı: Denizbankm tersane -
lerlnde yapabildiğini gördüğüm zaman o· 
lacaktır. Bu ati uzak değildir. ,. 

Canlı cisimlerle cansız cisimler yek
diğerine muhtaçtır. Dünyada ömrilılü 
ikmal edip ölenler toprakta bir takrm 
böceklerin, mikropların hücumuna 

tna.ruz kalarak tefessüh ve ta.hallül 
ederler. Toprağa yani madeni madde. 
Ye münkalip olurlar. Toprakların üze. 
?'inde yaşayan nebatat da bu madeni 
llladdeden beslendiklerini ve hayvana
tın da bu gibi nebatatı yiyerek geçin
dikleri di.işünülilrse böylece ölülerin 
dirileri yaşatmağa sebep olduğu ha
kikati de ortaya çıkar. 
Şu halde yaşamak için ölüm zaru. 

t'idir kaidesini kabul etmek doğrudur. 
?;ira cemadat nebatat için, nebatat da 
hayVanat için bir istih1.ar mahallidir 

Otman Fak-ültesi talebesi profesörlerinin dyas.eti altında Bozöyük tamf/arım!o. dün bir seya1uı.tc çıknıışlar
dır. Resimde bu scyaJıa.te t.,timk eden talcbelıor göriililyor. Diğer 1·esi-m. i~sitıde ziyafet vcri1e11 bGkır §Uebini tes. 

bit etmektedir. 

Ceıa.ı Bayarm. bu sözleri herkes tara
fından bllyUk takdirle dinlenmi~ uzun, 
uzun alltı§lanmıştlr. 

Celil Bayar sözlerine de Türk ar • 
matörlerinden bir kiei söz lstiyerek, bu 
manzaranın onların göğUslerlnl bllyUk 
bir sevinçte doldurduğunu blzmt bqt-e· 
kilin bu i§lerde göl!!terdiği alAkalannı 

büytı.k bir r:Ukranla kat'§Iladıklanm söy .. 
Iemletlr. 
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Roma, 7 (A.A.) - HaYns ajansı
nın muhabiri blldlrlyor: 

l) l blr mcmbaclnn ö[;rcnllclll;ine 
gör d n öğleden oııra K pltUlU zi
ynrctlcrindcn enel ynphklnrı gö-
ru .. meler c nasrnd Dnço Ue Jı"'tllırer 
pek nazil' bir mc ele olan Avrupn
nın cenubu şnrki inde İtalyan ·ve Al· 

mnn nUfuz mmt knlnrı mc clcsln1 
tetkik etme re ba.,,lamı lardır. 

Musollnl boş vakttıerlnl Çiano ve 
hariciye nezareunın eksperlerlyle 
birlikte günlln başlıca meselelerini 
tetkike tahsis etmekte e bu müd
det zarfında etiket fcaplannm mU-

adesl nlsbeUnde Bitleri kral ile 
:ra1nt% bırakmaktadır. 

Emin bir İtalf memb mdan ha.
r rlldiğino Br , Itııly n \"e A1· 

man d vlct na rnlnn Tnna. ve B l· 
kan m lelerini ttkı;n. konuşm --
tadD'l r. 1 limı oldu m c<;lılle İ· 

talfl' Roma protokollerine tevfikan 
nr1 \"C f c ri iktıs dt 

menfaatler temJn tmlşti. Bn men
faati r teln'ar gözden geı;irllecelrtir. 
!'ünkU ltnlyn, Almanyn kendisine e-

lı fmtlynzlard& bnltmm~n. 1'nzr 
blnı ·ç , A tu y ven'UJ;;-1 hak 
J.."IDI Alnı nyay dcvretmi cektl!'. 

Dfl r cihetten İtalyan - Alman 
1:Jlilza ereleri esnasında Çekoslovak
ya meselesine temas edileceği U~re
nllml~lr. 

J.ıl\fA ~ VE .AKDENiZ 
Berlfn, 7 (A.A.) - Göring'fn fl

kfrlerlnf n~rettlği söylenen Esscn
de münt~Ir "Nazı onal zeftung" 
Hitlerın İtalya seyahati hakkında 
tefstrlerde bulanarak czctlmle şöy
le yazmaktadır: 

"SUdetler meselesi hiç blr zaman 
doğrudan doğruya İtalyanları al~

kadnr eden bir mesele hnllno ~cimf
yecektlr. 

"Flfhrer rusollnfyc cBnd<'rdiğl 

bir mektupla Brenner hududu hnl:
ktnda teminat vermiştir. Duna mu
kabil AkdenJz bir A:lmnn menfaat 
mıntakasr değfidlr. Bu sebeple Ber
Ifn İtalyan - 1ngntz nnlaşmnsını 
memnuniyetle karşılamıştır. Berlln 
flc Roma devlet bloklariyle askcrt 
ittifaklar YUcudn geUrllmcsinl arzu 
etmcmektedlrlcr. Çünkü bu kombi
nezonlar daima. harpçi tcmayUUer 
gizlcmclctcdirler .,, 

Roma, 7 {Husust) - Bu akşam 
saat 23,30 dıı. Venedik sarayında B. 
Musollnlnin Hitler şerefine vermiş 
olduğu ziyafet pek parlak olmuştur. 

Ziyafette ilk nutku. B. Musollni söy
lemiş ve sözlerine şöyle başlnmış

ttr: 
"UnlU misafirimiz, Filhre.r, buı;ün 

sizi aramızda. ~6rmekle sonsuz bir 
bahtiyarlık duyuyoruz. Sizin Roma
yı ziyaretiniz iki dost memleket nra-

ZJyn.fattcn ısonra Başv-eldl CeW Bayar 
beraberindeki heyetlo blrlikto bUt n 
da tlilere veda. ederek \'apurdan ay -
nl 1ardrr. 

Şilcıılerlmiziıı Tonajları \' e 
' reccği Hizmetler 

§il pleı · izden Bakır llcbi 7350 ton 
olup, 40 bin lngiliz ltramna satın alın -
ınt§Ur •• · ePı 9 mürettebatlı telsiz ve 
ket yrdi ttBis tını b vi ve tam modern 
bir cıillcp halindedir Şilebin uzunluğu 

361, · li 29. derinliği, yUklü olduğu 
zaman 23..5 kııdemdir. 

eil ple bu yıl kfuıunusnni iptidasına 

Mnrsilyaya 40 bln ton kömür gö
türW ektir. Ve her yıl da 100 ton illve 
etmek sur tiyle tam b sene bu ı -n
dc kömür aevkcdilmcktdir. Bundan son
ra J pler Amerikaya vesalr yerlere * 
liycceklerclir. Bakll'lll Urati saatte 12 
mildir: ki ba sürat bir 11ilep vapuru için 
fevkalade bir &ilrnt k bul edilmektedir. 

Vapurun slivarlal, Ar. • ptandır. 33 
tay!aıu vardır. Şilep, HO ttc ltalya-
ya. da uğramnk suretiyle lngiltered li
manmııza gclmiaUr. 

Demir. 6000 tonltilttur. Kaptanı Sala
ttin ptandır. Kromun kaplam da 

M hmet r ptandır. B tUn vnpurlarnmz 
sigOl'talıclır. 

Uç kazanlı, hem kotnlir hem ma
zotla l~llyebllmektcdir. 12 Seneliktir. 

ındald rabıt tarı -u,'TeUcndlrccck 

usolini 
mese e 

,.o müşterek mesaiyi arttıracaktır. 

Her iki memlekt tarihinin çizmiş ol
duğu istikametten nyrılmıyacaklar
dır. İtalya bir kanun tanımaktadır. 
lllç bir zaman o kanun aykırı h -
rekct etmlyecektlr. Roma - Berlfn 
mihveri bu ziyaretinizle blr kat da
ha sağlamlaşmıştır. Almanyayı zl
yareUm esnasında Alman mllletlnin 
göstermiş oldu~u mlsaflrperverUk 
ve dostluğu unutmadım ve unutamı
yacağım. Kadehimi Alm&nyanın ts
tikball ve sizin sıha.t ve do Uuğunuz 
şcreflne kaldırıyorum ... 

Bundan sonra mllıt marş çalrn
mıştır. 

B. Hltler B. Musollnl'nln nutkuna 
şu cevabı vermiştir: 

"Almanya ile ltalys. arasında 
f lif bin senelik blr rabıta var
dır. Bu dosluk bukUn en iyi bir 
dereceye varmış olup fttfkce de in
kişaf edecektir. Bilba sn, sızın kuv
vetli idarcniz sayesinde İtalya çok 
yfikselmlştfr. BerUnl zlyaretintzde 
mllleUnizin dostluğunu da şahsınız
da gcUrmfş ve canlandırmıştınız. 

Ben de size Alman milletinin aem
:patfslnl ı;eUrcUm. Her lkt memleket 
bu dostluğun sarsılmamasını ve gtt. 
tikçe kuvvetlenmesini gözetecekler
dir. Hudutlarımız herban l blr taar
ruzdan masun olacaktır. lkl devle
tin ideolojileri yeni dostlukları 'da 
birleşmiş olarak sağlam bir bllııye 
teessns etmiştir. Alman mllletl • 
nl temsilen, sıhhatinize ve dostluğu
nuz şerefine kadehimi k ldırıyo

rum." 
HiUcrln nutkunu mntca ıp İtal

yan kraUyet marşı <;oluımış:tır. 
ÇEI O LOVAKY .. AB! LYA 

Parla, 7 - Hitlcrlo Musollnl ara
sında dUn yapılan askeri 5rttşme

lerde.. Alman crk:Anı rbt ltaıyanın 
hir noıc Uzerlnd nıacn vazty 1-
ni 8~'Tenmeğo çal'rŞmıştrr. 
ö~cnmek istenilen nokta. eudur: 
Bir ihtUU çıktı r takdirde, Sov

yeU r Birliği Çekoslovaky11ya, yal
nız tayyare gönde.rer k bile yardnn 
eders~ ltalya: nnsıl bir har ket bat
tr tutacakttr? 

Bununla beraber, İtalya ile A1-
manyn arasında bir askert nnlaşma 
yapılması mevzuubahis değildir. 

Romanyada 
Petrol kuyuları 

ateş aldı 
Bilkrc§, 7 {Husuat) - Romanyadaki 

petrol kuyularmdnn birinde blr iniılak 
olmuı:ı ve ynngnı derhal etrıırtnki kuyu
lara sirayet e~tir. 
Yangnım daha fazla bUyümeaine mani 

olmak için tedbirler alınmıştır. Znrar 
milyonlı:ırca loy tahmin edilmektedir. 

Hatayda 
(Usta tarafı ı incide) 

yonlarla Hataya gönderilerek nUf usa. 
kayıt ettlrlldikle.rinl ve lttih&dı vata
nı ocrnlyetlne dahil yaıbancılar da 
hem Antakya. hem İskenderun daire
lerinden nüfus kağıdı verildiğini ve 
bu cemiyetin köylere sllahlı adamlar 
göndererek tethis hareketleri yaptık. 
la.mu itiraz götUnnez v sikalarla Is. 
pat edecek vaılyette olduğunu yaz
makta ve bun ehemmiyetle komisyon 
reisinin dikkati Çekilmektedir. 
F.AlK TORKMENlN KONFERANSI 

Y As.AK EDlLDl 
Antakya, 6 (A.A.) - Anadolu A

jansının hwıusi muhabiri bildiriyor: • 
Faik Türkmen tarafından bu sabah 

Ampxr sinemasında., Türk dili inkılAbı 
ıtakkmda verilmesi mukarrer v hU.. 
kflmetten izinli konferans, sinema. ci
varmda. .zabıta. kuvvetleri ikamesi u. 
retıle yasak edilmlGtfr. 
,,., YENt BİR ÇARPIŞMA 

Antakya, 6 (A.A.) - Anadolu A
janmnm husu.si muhabiri bildiriyor: 
Diln gece Antakyanm Dörta.yak ma

hallesinde bir kahvede bulunan Türk
lere k&Il!I jandarma. tarafından ateş 
açılması Uv..rine, mühim bir mUsade
mc daha Vt:kubulmustur. Bu çarpıB. 
mada iki jandarma ölmüştür. 

FRANSIZ MURAHHASI 
.&~KARADAN DÖ1'ı'DU 

Antakya, 6 (A.A.) - Anadolu A
jansmın hususi muhabiri bildirl~·or: 

Delege Garo ile baekonsolosumuz 
Ceıaı Karasapan, dlin gece Ankaradan 
buraya geldiler. 

Son hadiselerden heyecana. ve sa
bınıızlığa. dli§en halk, bUtün al~k& ve 
dikkatrni Garonun Ankara seyahatin
den sonra. vaziye e hasıl olması icap 
eden selfıha tevcih etmiş görünüyor. 

Garonun An.karadan hareketinden 
evvel Hatayda Cenevre anlaşmasının 
harfiyen ve katf yyen tatbik edilece
ği hakkında. Türk gazetecilerine yap. 
tığı beyanat memnuniyet verlci ve 
yatı tırıcı mahiyette addedilmekle be
raber, bu beyanatın füli sahalarda te
zahUrle.rine intizar edilmektedir. 

Gclegc Garo, ka.t.i emirler almak 
üv.?ro yru:ın sabah Bcruta. hareket e., 

decck ve vaziyet pazartesi tamamen 
aydmlanmrş oıa.caktır. 

Başvekil 
(Osta tarafı ı incidB) 

latıı.ııbul Kumandanı General Halis, 
Merkez Kumandanı General İhsan, 
PnrU vo Belediye erkl.nr, mUU ban· 
ka direktörleri, birçok diğer zatlar, 
birer mUfreze asker ve polls tara!ııı
da.n karşılanmıştır. 

Baş\•ck.11 '\"e Hariciye Vek11fne 
Bnşvekfılet Husust Kalem MUdürü 
B. Bakt Sedes ve Hariciye VekAletl 
Husus! Kalem MUdürU B. Refik A
mir refakat ediyordu. Sayın Başve
klllmlz ve Hariciye Vekill kendisini 
karşılamasa gelenlerin ellerini ık

tıttan sonra hazır bekl~yen Akay 
vapurtyle Tophane rıhtımına. eçmlş 

oradan Perapal!s otellne lnmlşUr. 
Başvekil B. Celf41 Dayar, bu. ak

şam beraberinde Hariciye Yekllimlz 
Sulh barome resinde Dr. Ara olduğu halde. eksprese 

B• • i}•k }"" t• bağlanan husust vagonla dost ve 
ır ıy } a ame 1 müttefik Yu oslaryanm merkezi O· 

,(U:st yanı Birincide) lan Bel&;rada. &ldecektır. 
nln rmok üzere oldu na östercn MALttE \?EKİLİ DE 
l>cyııclmilcl bir: lJ-1llk altlmcti bulun· GELDİ 

nuısıdır. ?t!aUye Vck.Ill B. Fuat Ağralı diin 
ttnı nm Iontrö uk ol ine refik.asiyle birlikte Anka.radan şeh

vnktilo imza. koymasına. o.ngcl olan rlmlze gelmiş, Perapalas oteline in
şcy, llnbcşistan meselesi ve Akd1miz mlştlr. Sayın Vekil. ehrlmlzde blr
ı ckııb ti yUzilndcn büyü d l'letl r kaç gUn ·alacaktır. 

ilo kendi arasında m vcut ihtnAfh ,.. ALE.\'!DAR SiNEMASI • 
,·nziyettcn neşet cttJğl için &on za- Daima iki film birden • 
mnnlnrdn. hükfunctimfz t rafmd n 
İt.alynnın Habe..c:f tan imparatorlu- K A N D AVA S 1 

Yavuza sancak 
Bütün dünya. milletl~rinin göiterlni l 

yıldıran kahraman Türk denfacilerl, 
yarattıkla.n tarihin en bUyUk ve hak 
ettikleıi şerefin en unutulmaz arma.. 
gawm, Cumhuriyetin on beiincl yıl. 
dönUmUne gfrrned~n almış oluyorlar. 

İngiltere 
Silahlanmakta 

geç kalmış Hamidiyeden sonra Mecidiye do 
sancağını aldı. Deniz harp tarihin
de ya.ra.ttığr §ehametlerle bediye
te kadar, '.rUrkUn set ~ekilmez 
kudretini haykıracak olan Ya... 
vuz da. bugUnlerde sancağını alını~ o. 
lacaktır. Yavuza. yapılacak mera lınin 
SilivrJde olacağı ta.ıunin edilıııektedir. 
Haber aldığımıza göre bUtUn harp 
filomuzun iştlra.kl il• yapılacak bu 
merasim on dokuz Ma.yıs bayramına 

rasthyacaktrr. 

Mecidiyedeki Merasim 
Amiral ŞUkfU Okıı.nın bQy{ik uni

f orm ile i§tlrak ettiği merasimde Me· 
cidi e.lay komutanr Yarbay Niza.. 
mettin Akermar alayı takdim ttlk. 
ten sonra erat ve gemi subayları tef
ti§ edildi. Amiral Şükril Okan sancak 
teslünlni mUtc ip öy1ev1 verdi: 

/{om.utan: 
Bu. eanoak temiz ya§amı§, temiz 

yaşıytı.n ve temiz y4§<ıyoca.k olan 7'ürk 
milletilıfo namus ııc Türk mkcrinin 
§UTC/li giln'lcrinin smnbolücllir. Bunu 
Ou.mhtıriyetimf.z gibi 80UC ooo multa
faza edeceğinize, en tehlik:6U 11c cm 
ınü§küZ zamanlarıfUUı büc onu kam
nızla canımzl.a ödcı.JC(!6ğinize ominim. 

Bu şerefli aanoağı biitfak Oumhu. 
ba§kammtz Atatürk odına sizlere, Mc
cidi~ gemisi ala.yırv:ı. teslim cdiyo· 
rum. Kutlu. vo mutlu oıma.mıı gönül
den dil.erim.,, 

Burulan sonra Mccldiyo komutam 
Yarbay Nizamettin Akerman u söy. 
levi verdi: 

- Tarihi li~ biy mllllJttJ tıMip ôl
mıyaca.k kc.dar parl.ak, ~ t16 kahra
mtınltk lJalıifclerile dolu, bilgi.!11 oesa. 
Teti, ~ füı a1,m.ıf. ülkeler /othetmig, 

yılamıyaccık kadar ço'k mfe-rlcr ka. 
:anmı~, Tuıri.ktılar varatmt§, doğu, .As. 
yadan ta Avropanın glJbeğiM ktı<lnr 
&J,ydnm:t§, denizlerde ~ dôl.a§· 
t>Uf, dÜf11U!nlanncı boyun. ~me~ ulu 
Türk mUl~tinm Mecidiyedeki bir avug 
7"'1ırcınuırı cvıatlart 

Bir ben...-crini tlaha. ta1ihm ya.mma
Cl.ığı, havsalalmı.n. a:kzmıya.cağı klJ44r 
11üyilk Ba.,buğunıuz, Oumlı.ıtr B(lf'krz. 
nımt.:, oonımız, atamız, Atatıür7cilm.ü.z 

çak sa.yın 1'C scvgiU komutanımız cli
ıo alat.JımıZa. tcudi ettiği lm §anlı 84.lı
cağı temiz ellerimizle al~. 

Dünyay" ~ 8a9(ırok dıığrzn, mu .. 
ciceleT f/6Tatan, mt~ Oum1ıııri. 
yetimizi V8 t<>pmldanmızın her ret'· 

rc8i, dmıizlerinıiıin her bJtrcsı, müba
rok ~hiUerimi...--in kaniyl6 boymtm;ı§ 
yıadumıuun mü&a/cuun için Ulu ôn
derimiıin ~ercCEıği bir ~retlı6 ı:e cZt. 
nıi...~ki bıı §er,e/li atınoak14 iman dolu. 
göğsümüzit yurdwnw:a 4iper edecek 
ı.ıc bu temiz sancağımızı 1.-anım.ızın 
.ıoıı damla&tııa 1"""'1.r muhafa::a edecek 
oo a.sza bu temiz 8anca.aa Türkün te
miz elinden ba§ka bir el bir a.ü.ıman 
eı dcğdJrmiyec:cğiz. Çünkü. Türk kolu 
bükillme::. 

Temi:: ellerim.izle, lekesi.: alnımızüı 
bu temiz mmcağı bizden <!onra geZeoek 
cvldtl.arımıza §cro[le tevdi edeceğiz. 

Bi:c bu mutlu. güıui. y~tan, ı>arlığı.. 
mızoı kurtaran, oanımrz, AtatilrkümU= 
sağ okun., bi.."'i sinesinde büyüten ya. 
co ·milletımiz 3ağ olsun. 

Ru'humu..-da tu/ankır koparan 8atJ. 

gili vo sevgisi. ta can evim.izde y04ı
yan mu.1,add.es sanoağ ız ııar olsun.,, 

«VRlJ!•la abon e olu
nuz ve edininiz 

Bla.kpooı, 'l (A.A.) - Beynolmllel 
rota.rt klp1ori konferansı mnnuebe
tfyle bJr nutuk tS;leyen sabı harf
ctye na.zırı Sıımueı Hoa.re. 6 mt$tlr 
kl: 

lyi arkad şlık karekterlmlzln eıa
rıdır. Biz fena bir dUşman olduk. 

Nefret. etmcği bilmiyoruz. Kin bağ
lıyamayız. Bununla. berab r QOk mu. 
amnhakdrlı ve nikbinlik ga t r

dlk. Bitim tokr r ıll hlanmamtıın 

daba evvel baelaması icap ordl. 
Etrafımızdaki meml ketıerl iyi 
komeuluk mun betleri td&m et
m k hıteyoruz. In tlterenln haktkt 
harici lyasetl din e ideoloji b&!'D· 
Jorlnden daim uz k almıetır. Pa
rola r d eudur: 
"Ya.~amak ~ af erı riııin 

mısına mani olm m t. Herk 
dl f lert 16 uğraematıdır!' 

-..0--

Romnnyada 

Kodreanu aley
hine yeni bir dava 

Bllkreş, 7 (A.A.) - Dün ak am 
burada aşaftıdakl reıml tebll çıka

rılmıştır: 

lkhıcl kolordu k r1 mildd ıumu-
mlll~lnln arnştırma, lsUcvaJ.') T bu· 
lunan vrakın t tklkl nette inde 
sk rt mahkeme huzurund !!kl 

d mir muh fız. e fl Korn ııu Ztl a. 
Kodreanu leyhiıı , dovl Un emnl· 
7etlnl aIAkadar c1 n T lk tar t ı. 

mak suretiyle vatan& hlyanet r
moyıo bir c1 v açılmıotır. 

o -

Eski Romen Başveklll 
Uldtl 

BUkretı. '1 (A.A..) - F.dki 
Ott&viano Goga. öğled ıı 

ueea tosunda v fat 
o 

vekil 

Üe aylıkları almadan 
ölenler 

Ankara, 7 (Tel fonla) - Uç '1· 
lıkl~mı atmad n 6len tek& t Te 
yetimlerin Uc rıylıklarmm vor •· 
lerlne verllmesl hakkında maliye 
T kAletl yaptığı bir tamimde f"11e 
demektedir: 

"'Muhasebat divanı umumi her • 
tınce lttıha.ı edilen knr&ra. gt)l' mu. 
tekatUer hakkında da ayni 1 r 
dahilinde muam 1 1f sı lA.nmdır:• 

Uc ayhklarm vcrilm ıamanmm, 
haJCllUnden sonra ylıklarrnı lma
dan ölenlerin maaşlart veres lerlııe 
verltm si bfidlrflmektedlr. 

Bir İdam Karan infaz 
Edildi. 

Ankarn, 7 (Telefonla) - Ktıcll); 

Yoıgadm Karacahasan köJ'tiıtden 

Muhacıroğullarından 11 lu O • 
man hakkında veril6Il ölüm ceusı 
temyiz: mahkemesi ve meclls tara. • 
tından tasdik edilerek, hükilm bu 
sabah 3.30 dı:ı. adll:;e sarayı karşısın· 
da Bahriye cadd sinde infaz edil· 
miştir. 

~ı t nındıktan. ln ite.re ll d Bo- T E H L t K E L t A Ş K 
ilaveten Fo:s: dünya havadişleri 

~~~~~~~!·~=============~~~~~~~~~~~~~~~~ dl en onr artık be clmU Mont- 1 
tın ekte 

Osman Akba birkaç l'll evnl a;r
nl köyden Mehmet oğlu H&llll OldUr
mekten suçlu idi. 

hizmet ~ece n ibl r ·ın Şarkta 

Akdenl:tı hayzıı mdn. beynelmilel 
sulh bnromc!t.·c-lnin göstcrc:lil;rf bir 
f)ilik lAmctl otdumı «'l:tn dolap da 
n:}TJ 1\ memnuniy<'ltlt'l 
bir hfı<ll odlr. · 

SAKARYA Sinemuında 

2 &il%cl ve büyük filmden mürekkep müntahap bi.r program: 

so SEYAHAT 
(Fransızca özlü) 

CONRAD VEIDET 
VIVlAN LEIGH 

RICHARD TAUBER 
tarafından mükemmel bir operet 

olan 

ViYANA SENI 
tarafından oy:nanmıı ~k ve: S E V l Y O R U M 

heyecan filmi. y Bir musiki ziyaleti 

1livetcn: Kıymetli B3şvekitimiz Bay CELAi. BAYAR ve Hariciye 

Vekilimiz TEVFiK RllŞTO ARAS'rn Atina seyahatleri . 

Sanatoryom Ve Fakir 
Hastalar . 

Aukarn, 7 (Telefonla.) - .A.kdler 
veremine mllptelft. hastalnnn hasta
hanelere kabul odilmediklerlndeıt 

şlkAyet cdllmeltteydl. 
Sıhhat ve lctlmat Muavenet VüA-

letl alA.kadar makamlara. çok faldr 
olanların v hasta.lrğ'ı trata Bira.yet 
edecek mnhly<ıtt bulunanların sa.· 
natoryomlara ka.btıl edilm 1 rt ıu

zum unu bildirmiştir~ 



Tefrika Numarası: at Yazan: Kurı Ştromayer 

Kurt, k·apanda .. 
Caodarmo onbaşısı, çeteci kardeş ve 

aralarında çiçek sepeti ••• 
Candarm& onbaşısı, ku§ku uyandır

mamak için. çingenelere fazlaca. göz 
gezdirmiyor. Orada bulunanlara top.. 
tan seram sa\-urarak, şapkasını çenge
le asıyo:;: ve buraya daima yolu dü§en 
bir adam tavruyla, bira getirilmesi i. 
çin bağırıyor. Yalnız, köşede oturan 
bir seyise, el sanıyor ahbapça .. 

Şimdi Lehistana, eskiden Alman· 
pa11a alt olan "Devasa" ban orman• 
J.ırda barınan ve umumı harpten 
önce or.talı{1ı kanp kavuran rinue
ne Ebettdtr kardeşler çetesinden 
Ernst Ebenderin bulunduğu utr bir 
çingene tarafından kendisine ihbar 
olunun candarma onba~r11 Adlıınu, l 
kendi kendlnt; tlJtr o bir kurtsa, 1 

şimdi kapandadır: düııffnu.~fnl ıih• 
nlndrn ntrirlyor!'! ... 

Adlung, gayet stikU.netle evine gi
giyor \'e sivil bir elbise giyiyor. On
dan sonra aynanın karşısına geçiyor 
ve memnun başını sallıyor; bu kıya. 
f ette hiç bir yabancı, kendisinin can
d:!.rmadan olduğunu kestiremez. Bu 
yeşil sivil elbiseyle, tıpkı bir köylUye 
benziyor. 

Bu aralık karısı ona yaklaşarak <>
muzundan bakrp soruyor: 

- Demincek buraya gelen çingene 
ne istiyordu senden? 

Candarma onbaşısı, karısına dostça 
gülüyor: 

- Bwıu bilmiyecek ne var, canm1! 
GördUn ya i11te kendhıini ; bir sepet 
satmak istiyordu herif! 

Karısı, gene işinin dll§Unüyorsa da, 
düşünceye dalarak, ciddi bir poz takı· 
myor. ~ka hiçbir §OY öğrenemiye. 
ceğini biliyor. Ona öyle geliyor ki, 
canda.rma onbaşısı, bazı bazı susmak 
vazifesini lüzumundan fazla ciddiye 
alıyor. 

Fakat candann& onbaşısı, karısmm. 
dii§Uncesile fazla meşgul değil; karı
sma seslenerek, deva yollu birkaç söz 
savurup, Aaalshavzene yollamak tt -
ı.ere tekrar bisikleti Uzerlnden bacak 
a§ırıyor. Birkaç dakika f çerisinde de 
köye varıyor. Yol UstUnde düşUnmUş, 
taşınmış; önce, sakin davranma.ğt ta
sarlamıştır. Asıl mesele, i~te bu nok
tadır. Aksi takdirde, iş M.rp& sarar, 
çıkmaza çıkar. 2 inci safhada da ar. 
kada emniyet verici vaziyet temin 
eden birisinl beraber götürmeği uygun 
görllyor. Bunun da faydası vardır el
bette! 

Oradaki mmtaka Amirine uğrıyor. 
Bu adam, orta boylu, gUçlU kuvvetli, 
boğa enseli bir heriftir. Candal'Illa on
başısı Adlung, onunla meseleyi konu
§uyor. Mmta.ka il.miri, derhal yardı. 
ma hazırdır. 

Mmtaka funiri. 2 uşağmı çağırarak, 
onlara §Öyle diyor: 

- Candarma onba.gıslyle ben,.. biz, 
§imdi çingenelerin bulunduk.lan yere, 
meyhaneye gitmek tizereylz. Tam 3 
çeyrek saat geçince de, siz ikiniz, bi
zim gittiğimiz yere gelininiz peşimiz 
sıra; sizıe birer kadeh bira içireceğim; 
başka da belki hofSUD.ma gidecek bir 
şey vardır. Anladınız mı? 

Uşaklar, baş eğerek, sa.ate bakıyor
lar. Sonra da candarma onbaJJısiyle 
mıntaka amırı, oradan aynlıyorlar. 

Meyhaneye ayak basıyorlar; vazi· 
yet müsaittir. ÇünkU. meyhane sahibi 
o aralık dışarıdadır. Ca.nd.a.rma onba. 
§ISI Adlung, hiç ağız açmıyor. Sadece 
parmağım usulca ağtına götürilyor. 
Meyhane sahibi, anladığını gösterir 
bir ,ekilde, ha.şile bir işaret yapıyor. 
Sonra da, bira şişesi çıkarmak Uzere 
mah?.ene iniyor. 

2 adam_ içeriye girer girmez, sol 
köşede bir masa etraf mda 4 çingene
nin oturduğunu seçiyorlar. Çingene -
ler, cigara. ptlfürdetiyorlar; her biri
nin önünde de birer şişe bira duruyor. 
Bunlardan UçU, görUnUşe bakılırsa, 
henllz pek gençtirler. tgte; demin can. 
darına onbaşısma ihbarda bulunan 
Çingene de, oturanlar arnsmda... O, 
Sanki sepetlerinden ayrılamıyormuş 

gibi, sazdan sepetlerini sandalyesinin 
Yanrna koymuştur. Onun tan1 yanında 
da, gözleri baktığında adeta batıcı te
sir deneyen ötekilere nisbetle yaşlıca 
bir ~ingene oturuyor. O, içeriye giren
lert derhal gözden geçirere~ ançrama
fa hazır bir kurt gibi, oturduğu yerde 
kalmakla beraber Yazlyet alıyor şöy. 
le hl!' •• 

Orta yerde, tezgahın tam önünde 
bir çiçek sepeti duruyor. Adlung, bu 
sepeUn yanından geçerken, şöyle di-

yor: 
- Bu da nereden çıktı böyle? Böy

le bir teY ilk defa görüyorum burada? 
sa.'na dediğime inan, Kart, meyhaneci 
gittikçe şairce duygularla başkaleşı • 
yor! 

Bu sözü. beırkesin işitebileceği ka. 
dar yUksek sesle söylUyor. Sonra ~i
ı,>ek sepetine en yakm bulunan masa
nın başına oturarak, köyIUyle hasat-
tan ba.bis açıyor. Patateslerin bu se. 
ne geçen senekinden daha iyi olduğun
dan, Rabbe hamdolsun, 1911 de oldu
ğu gibi fena. bir yazla kar§ıla.şılmadı
ğmdan falan bahis ... Ve bu da, bu su. 
retle yanın saat kadar silrüyor. Bu sı
rada, candarma onbaşısı, tamanıile 

sakindir. Yapılması gerek olan şeyin 

ne olduğ·unu iyice biliyor o .. Ebende
ri diri diri ele geçirmek! Cebindeki ta

banca, ancak kendisine çaresiz vazi. 
yette yardımcı ve emniyet verici bir 
müdafaa vasıta.sı olm:lkla kalmalıdır. 

O kadar .. Bununla beraber, tabancayı 
derhal kavrıyarak çekip çıkarabilecek 

şekilde cebine yerleşmiştir. 
Ansızın, meyhaneciye: 
- Haynrih; diyor; böyle ne güzel 

bir çigek sepeti eline dUşümıüşslln 

sen? Şöyle yakından görebilir miyim? 
Ve ayağa kalkarken: 

- Burası; diyor; artık yaz, kış e
bedi bahar halinde bulunacak her hal
de; değil mi? Ha? 

Meyhaneci, b~ını iki yana sallıya.. 
rak: 

- Bu; diyor; benim çi~ek sepetim 
değil! 

Gözleri, baktığında Adeta batıcı te. 
sir deneyen çingene, ağır ağır yerin
den kalktığı sırada: 

- Bu çiçek sepeti benim; diyor; 
ama satmak istiyorum! 

Sivil elbiseli candarma onbaşısı, ke
limeleri ağzında tarta tarta, §(>yle 
söylUyor: 

- Yok, ca.nmı! Fakat böyle güzel 
bir şeyi satma.z insan; insan &t.mağa 
kıya.ınaz, saklar da içerisine çiçek ko. 

yar! 
Çingene, sırıtıyor: 

- Çiçek koymak için saklamağa fır
sat bulamıyorum! Ey, pazarlık yapa
lım mı? l Taler ve 50 Pf ennig f lati; 
bu, para bile sayılmaz bunun değeri 
ya.nmdat 

Çingene, yaklaımıştır; şimdi can
darma onbaşısmm yanında, ayakta.. 
dır. candarma onbaşısı Adlung ağır 
ağır dönerek, diğer çingenelerin etra... 
fmda oturdukları masa.dan yana bakı
yor şöyle bir... Onların, ha.fif çe b~ 
salladıklarını ve göz kırptıklarnu se
çiyor bir bakışta .. 

(Arkası var) 

- Çôr11{İ'Jm : lnaillrrt der~lne l11i rnlış; 
lıir nn l'ııt•el öğrnımene bol•! Çü11/\ii, dün
&1adnki insanların yarısı innili:ct /;onııııır! 

- Bu knrlar in.~anın in!lili:re l;onıı,ma• 
sı, yetmiyor m11 aenrt, babn? 

( Kısa haberler ) ---• Hamidlye mektep gemisi aym 
26 ncı gUni.ı bir Akdeniz seyahatine çı
kacak, oradan Almanya, IngUtere ve A
merikaya kadar uzanacaktır. Havalar 
müsait gittiği takdirde gemi Japonya ve 
Htndistana da uğrıyacaktır. 

:t- Süleymanlye camltnin tamirine 23 
bin lira sarfedllmfştir. Tamir ve nakkae 
işlerinin meydana çıkarılması için yeni
den bir miktar para ayr:tlacaklır. 

~ Tersanemiz kızaklarında yapılan 

denizaltı gemilerimizin inşaatı günden 
gUne ilerlemektedir. Almanyada. eşleri 
yapılan iki denizaltımız gellnclye kadar 

bunlar da. bitirilecektir. 

~ Atine. Unlverslteıılnden 100 genç ev
velki gün Edirneye gelmişler, Atatürk 
anıdma ·çelenk koyduktan sonra şerefle· 
rine kız muallim mektebinde verilen zi
yafette bulunmuşlardır. 

General Klznn Dirik talebeleri kabul 
etmiş, Trakyanın zengin fotoğraf albü
münü hediye etmi§tir. 

• Alı~ verişte pazarlık usulUnün ya • 
sak edilmesi hakkmdaki kanun llyihası 
kat'I şektıni alD'U§t.Jr. Birkaç gilne kadar 
BüyUk Millet Meclisine verilecektir. 

• Florya tlrenlerl haziran başmdan i· 
Ubaren yıu: tarif esi Uzerlnaen işlemeğe 
başrryaeütır. 

• Edirne- Iııtanbul anusmda tertip e
dilen haftalık ge%1nti tirenlnfn birincisi 

bugUn ı!2frncye hareket edecektr. IT -
ren akşam Uzeri ayni yolcuları Istanbula 
getirecektir. 

• Meclis Adliye eneli.meni, Adliye Ve
klletl te3kilit kadrolarmda de~iklik 
yapan kanun lAyihasmın müzakeresini 
bitirmiş, bütçe encUmenlne verm~tir. 

U.yihaya göre, fakülte mezunu gençler 
30 llra ne hizmete alınacak, hiklın mu

avinllğl 3ts liraya çıkarılacaktır. HA.kim 
maaelan da 40 liradan başhyacaktir. 

Atatürkün Anneleri 
için Yapılacak Türbe 

bmtr. (Husuıt) - Büyült Şef'ln 
v&lldelerlntn metfun bulundukları 

Osmaııpaşa camllne clvar ar1&lar a~ 
hnarak bUyUk bir park yapılması vt· 
llyetçe muvafık görülmUştllr. Cami
in yanında.ki arsa iıtiml&k edilmiş 

ve parkın projesl hazırlanmağa baş
lanmıştır. 

BU,Uk TUrk anasının meza.rı bir 
tllrbe şokllnde olacak. nzerlne de 
heykelleri rekzedllecektlr. 

Yeni Türk Kavunu 
Emin6n0 Hallrevinden: 
10 • & • 938 Salı ıünü saat (17,30) da 

e'·imlzin Cağa1oAlundaki merkez salonun
da finln~rsite doçentlerinden Yavuz Aba· 
dan tararındnn (İnkı!Ap n fnkılApçıhk) 
meyzulu bir konferans verllecekUr. 

. .___ ...... _ .................................... , ......... -·--·--·,·----.. --... -........................ __ ."I 
ı Herl(Ün bir fıkra: . 

! Aktörlerle sefirler arasında 

1 M&ri'l? ~~~:.;ur~~f!vkal~?!u'n!'talyan muganni-
1 yesi için bir gazete "Komediler do maharetsiz facialarda. biraz soğuk. 
1 tur.,, Dedikten sonra sefirlerle Qlan gizli münasebetlerini ima. ediyor-
1 du. Marietta gazeteye şöyle bir mektup göndermiştir: 
1 "Komedyalarda maharettıiz ve facialarda soğuk olan bir aktris en 
jziyade ma.haretleri daiına komedyalarda ve en çok himmetleri de facl
: alarda olduğu aşiki.r....:..oı_a_n_s .. et.-ir .. ıe_r_ıe_n_a.s_ı.ı .m.u.·n.a.s.e·be-ttar __ o_ıa:_b_n_ır_?._,._,.. İ 
1 ....................... "....... -

Edirne güreş müsa
bakaları başladı 
Arif TeklrdaAh HUseyinle fazla 

güreşemedi, çekildi 

Mühim ma_çiar bugün yapılıyor 
Edime, 7 \Hususi) - Her sene ya-- ı 

pılan Ed.me gilreş mlisalıakt?larma t>u -
gün b~lannu§tır. MUsabnk«ya girt·n 58 

pehlivandan 40 ı yarınki rnühinı müsaba
kalara ayrılmıştır. Bu sebepten yarmki 
maçlar çok heyecanlı olacak ,.e netice 

ak§am alınacaktır. ı 
1 

Bugünkü maçlar gayet kalabalık bir ı 

seyirci önünde yapıldı. Hava güzel ol
duğu için binlerce halk güreş yerini 

doldurmuıtu. 

MUBabakalarda Tekirdağlı Hüseyin ile 
Arif, Mustafa ile Çoban :Mahmut, Kara
mürselli Abmetle - Karacabeyli Hayatı 
karvıla§mrıtardır. Başpelılfran Hüseyin 
ile Arif 20 d:ı.kika gayet heyecanlı bir 
maç yapmı§lar, Arif nihayet daha fazla 
gUreşemiyeceğini söylemiş ve çekilmiş· 

tir. 
Yarınki MUsabakalara iştirak etmek 

Uzere daha birçok pehlivan gelecektir. 

Alsancak ıuuhafız gücüne 
mağlup oldu 

Ankara 7 (Hususi) - Şehrimize ge
len Izmirin Alsancak takrmı ilk kar§t
laşmasmı bugUn şehir stadında Ankara 
ikincisi Muhafız gilcll ile yaptı ve 3 - 2 

mağlüp oldu. 
Alsancak takımı ikinci karşılaşma -

smı yarm yine şehir ııtadromunda. Har
biye ldmanyurdu ile yapacaktır. 

BugUn, bu bUyUk maçtan evvel Anka
ra. bölge kupası için ka.r§ılaşan M\llkiye 
mektebi ile Hukuk fakültesi arasındaki 
kareılqma 2 - 2 beraberHkle netlcelen
mJ§tlr. 

Bisiklette Dttnya Rekoru Kmldı 
Vembley, 7 (A.A.) - Altı günlük bi

siklet yaıı~t esnasmda Belçikalı Kares 
bir mllllk mesa!Cji bir dakika '5o sani· 
ye 6 - 1 O da kat etmek suhetiyle bir 
dUnya rekoru tesis etmiştir. Bundan ev
velki rekor bu mesafeyi Salt Lake Clty
de bir dakika 51 saniyede kat eden A
vusturyalı Guletdc idi. 

Davls Kupa.'1 Tonts Maçlan 
Belgrad, 7 (A.A.) - Davis kupası için 

Yugoslavya ite Çekoslovakya arasında 

tufiye maçtanna dün Zagrepte başla-

nılmışt ır. llk ınaçta Puncec, llebt ile 
karşılaşmış ve Puccc rakibine 7 - 5, 6-3 
galip gelmiştir. ikinci maı,:ta Mcnıel ra
kibi Paladayı 6 - 2, 6 - 2, 6 - 1 ile mağ
lüp etmiştir. 

Dilnkü mnçlann neticesinde eÇkoslo -
Yakya ile Yugoslavya birer galibiyet ka
zanmışlardır. Çift karşılaşmaları bugün 
yapılacaktır. 

TÜUJ{ BL.''ilClLEP..tSlN 
MUV Al<'}"'AKil'ETt \-E POUTEKİZ 

Lizbona, 7 (Radyo) Sekizinci bey
nelmilel mUsabakaları büyük bit ka
labalık önUnde cereyan etmlş olup, 
.Musollni altın kupası Türk binlclle-
ri tarafından kazanılmıştır. Türk e
kibl Roma yarışlarına iştirak etmiş 
olan milletlerin içerisinde malzeme 
ve beygir hususla.·mda en zayıf1 ol~ 
dukları ha.ide onlara zaferi kazan
dıran; görmüş oldukları dhıtpllnden 

maada vatan aşkı Ye kuvvetli bir e

nerjiye sahip oluşlarıdır. Bu suretle 
Atatürk inkılO.bınl aşılamış olduğu 

milletçilik prensiplerinin olgunlaş

mış meyvası Türkiye, Romada ya. 
pılan yarışlarda almış olduğu par
la.k netice ile bir kere daha tanıt-

mıştır. 

tPEK FlYATI DVŞTV' 
Dun şehrimiz ticaret ve sanayi o--

# 
dasına Bursa ticaret odasından bir 
mektup gelmiş, ipek lpllklerlntn 
13,5 ııraya. kadar dUştiiğü b\ldlrll
mlft.lr. 

ll'lyatlarm dU9meslne sebep. bo 
yıl l11tlhsalA.tın eıkl yıllara nlııbetle 

artmıt olması g61terllmektedlr. bl 
bir ipek lpllfl mabsuttı olan .Tapon -
çın aralarında devam eden harp do
layııtyle eski kabank blr yelin tu
tan lstlhsalerlnl ka7betmıo buluıı

duğu cihetle istekler bir ha7U art
mıf, memleketllmıde !pek lplll! ih
raç eden memleektler arasında epey 
rao eden memleketler arasında fyl 
bir mevki aımağa ba~lamıftır. Vaıl
yetın biraz daha. tnklşat edeecğl u
mulmaktadır. 

Görüp düşündükçe : 
Bozuk otobüsler 

YAZAN: s. Gezgin 
Sabah, sa.at &ekiı.e on var. Be~ikta;ı 

tramvay durağı, kıtlık günlerindeki 
fırın önlerini andırıyor. Arabalar, hep 
dolu Basamaklara asılan açık gözleri 
de polis indiriyor. 

İşte tam bu sıra.da. boş, bir otobüs 
çıkageldi. Yıldız · ·Aksaray yaftalı bir 
otobüs. Hemen Uşüştilk. Bir saniyede 
doldu. Kalktık. Fakat Dolma.bahçe ile 
inhisarlar arasına henllz varmamış
tık, kl motörUn sesinde bir öksUrUk 
halJ, blT tık nefeslik alAmetl belirdi. 
Araba. can vedecek gibi titredi. Boşa-

nan bu espazmu.zdan sonra da zınk! 
diye durduk. Şoför, biletçi indiler. 
MotörUn AÇ kapağı kaldırıldı. İngiliz 

anahtarları §lngırdadı. Vidalar gıcır .. 
dadı. Yağdanlıklar i§letildi. Bir ara: 

- Oldu! Oldu! 
Dediler Yeni baştan sarsıldık. 

Ama, araba, kcçlleşmişti. Tekerlekler 
direniyor, "Gitmem de gitmem!,, di
yordu. Bir daha indiler. Bir kere da
ha. alt sandığı Şangır şungur karıştı
nldı. 

Nihayet şoför: 
- Bu araba gitmez! 
Diye kestirip attr. 
Çaresiz indik. Bereket şoför iyi ço

cukmUB· Bilet paralarını deve yapma
dı. 

lki üç yüz metre ilerideki tramvay 
durağına kadar yilrUdük. Bir hayli da 
orada bekledikten sonra, ancak bir 
araba.da sığınacak bir yer bulabildikı 

Şoföıiln son sözü: 

Meret, daha. bugUn tamirde.n !ııktıt 
Olmu~tu, Ta.mirden henUz ç1kan bir 

ara.banın, bJzi yaya bırakııı, pek tu
haf değil mi? Şu halde bu otobüsler 
tamir kabul tmiyeeek kadar harap, 
bitkin eeylerdir. Bunların motörleri 
gibi, dümenleri, direksiyonlan da bo. 
zuk olabilir. Makine nasın benzin k&· 
çırır, yağ döker, yerinde sa.yarsa, bir 
gün dilmen de tutmaz olur ve araba. 
ala.bildiğine bir duvara, bir dn.kkAna, 
bir direğe çarparak içindekileri bir 
kan ve kemik ktllçesi ha.llrıe koyabilir. 

Diyorlardı, ki belediye bunları sıkı 
f~kı kontrol ediyor Bozukların pllka
larmı sökUyor, isletme meydanmdan 
drşan atıyor. Bu kontroltın de aralık 
noktalan var demek, ki arada mada 
böyle bozuk, kokulu arahalar da yot .. 
cularmm gtlnahmı boynttna alıyor. Jı 
ter ferd, ister 11frket olsun, bmılarm 

mesuliyet duygulan ek8tk kahJ'ar. :MY.• 
le amme hlzmetıertııde, mmrtaatl, JaJs,. 
metten yükııek tutmıyae&t tıet el 
devlet elldir. BUtU.n taemıa vuıt.ala.
rmı onun melUllyetl altmda ~ ~DlllC 
ıatertz. 



il Bir günlük büyük Nat
pinkerton hikciyesi - 2 - z 

Meşhur polis hafiyesi Natplnker
ton, klüptj Dr. Langley lle öğle ye
meğini yIJordu. Garson ıceriye girdi. 
Ve Dr. Langley'in telefondan çağırıl
dı~mı haber verdi. 

Dr. Langlcy yerinden kalktı, tele
fon odasına kadar gitti. Natplnker
ton bu milddet zarfında kahvesini 
kendi başına içti. Derken Dr. Lang
ley tekrar masa başına döndil. Dr. 
Langley'ln canı sıkılmışa benziyor
du: 

- Hastalarımdan Utram isimli bl
rlalnln başına tuhaf bir şey gelmiş, 
dedi. Hizmetçisi telefon ediyor. A
damcağız, odanın ortasında boylu 
boyunca yatıyormuş. Kapı knttU i
miş. Kendisi de, mesulfyeti üzerine 
alarak içeriye glrmeğe cesaret ede
mlyorm uş. Belki bu adamı sen de ta
nırsın. Şimdi işten el çekmiş bir ban
kerdir. Bir lkl kere benimle beraber 
burada, bu klllpte yemek yemişti. 

Gel senlnle şuraya kadar gidelim. 
İşimizin btr çeyrek saatinden fazla 
aüre<:efinl zannetmiyorum. Sonra da 
senin az önce bahsettiğin çlnl kol
lek.siyon unu görmeğe gideriz. Olmaz 
mı?. 

- Peki.il. hazınm. 
• • • 

A z ıonra Natplnkerton Te Dr. 
Langley. Utramın evine gel

miştiler. Ev bir hayli bUyUktU. Ken
dllerint, Utramın uşağı Cenklns kar
şıladı. 

Dr. Langley sordu: 
- Ne var, ne oldu Cenklns? .. An

Iadıtıma göre, efendine bir fenalık 
gelmto ve ölmüş? 

- Bvet doktor.. yazıhanesinde 

pek me,guldü. Kendisine bir tepsi 1-
çlnde aandövtç götllrmUştUm. Bun
dan yarım saat kadar sonra, yemek 
odUJnda takımları dUzeltmekle meş 
guldQm 1'1, Çıthta benzer blr Hl l
••· Btill\llliiar4mdaa sa,-et alır 
btr ee:r yuvarlandı .• Hemen koştum. 
Bir kaza olduğunu zannetmiştim. 

Fakat Mister Utramrn oda kapısını 
vurduğum zaman !çerden ses gelmi
yordu. 1.tstellk, kapı, içerden kilit
lenmlştl. Fakat Mister Utram rabat
ıız edilmek istemediği zamanlarda 
dalma kapıyı !çerden klllUerdl. Ses 
l'elmediğlnl gl5rUnce korkmağa baş
Iadmı. Hemen merdivenden aşağı 

koştum. Bahçedeki merdiveni al
dım. Bu merdiveni odanın pencere
sine .dayayarak tırmandım ve içeri
ye bakbm: Mister Utram sırtilstU 

yatıyordu. Camı vurdum, vurdum. 
Hiç kımıldamadı. Pencere de kapa
lı olduğu için içeriye giremeyordum. 
Bunun nzerlne koşarak telefona get
Cilm. Sizin evl ar.adım. Hlzmeçlnlz 
klOpte bulunduğunuzu söyledi. Ora
ya telefon ettim ve hAdlseyl size ha
ber verdim! 

• • • 
a r. Langley, uşak Cenkins'ln 

sözlerini dinledikten sonra, 
Natplnkertona. döndll ve: 

- lçerlye nasıl glreceflz? diye 
ıordu. Kapıyı kıramayız. Eski usul 
muhkem kapılardan blridr. Hemen 
iki parmak kalrnlıfmda bir şeydir. 

Natplnkerton şöyle etrafı bir göz
Clen geçirdikten sonra: 

- Ben, pencerelerden birini aça
nm. Ve gireriz, dedi. Nerede merdi
ven? 
Uşak Cenkins, her ikisini de aşa

lıya indirdi. Merdiven hA.1!, az evvel 
konulduğu yerde duruyordu. Nat
plnkerton: 

- PekA.lA, dedi. Şimdi ben bu işi 
hallederim. Siz ikiniz, yazıhanenin 

kapısına gidiniz. Siz oraya gidince
ye kadar ben de, kapıyı içerden aç
mış bulunacafım. 

Dr. Langley ve Cenklns, polls ha
fiyesi Plnkertonun, .dediği gibi yap
tılar. Pinkerton merdivene tırman-

larl& Te bir takım vesikalarla dolu 
}?ir yazı masasının yakınına dilşmüş 
bulunuyordu. Hafifçe sıkılmış olan 
sağ elinde, bir tUy kalem bulunuyor
du. Ağır bir yazıhane koltuğu da 
yanıbaşında ters ytlztl dönmüş duru
yordu. 

Yazıhanenin bir kenarında, gU
mUş bir tepsi görünilyordu. 'üzerinde 
yarıya kadar içllmiş hafif bir viski 
soda bardağı vardı. Bu tabak içe
risinde de el sürUlmemlş sandövlçler 
göze çarpıyordu. 

Natplnkerton, Utramın cesedi ü
zerine eiildl. Dikkatle z11zttne bak-
7Mıiftl1'1WM••'llbt buruş

mutf bir yUzdU. Alt .çeneel de sarkı
yordu. Natplnkerton, cesede el sUr
m~ksizln kapıya koştu ve açtı. 

• • • 
Q r. Langley, uşak Cenkins He 

• birlikte, kapıya henüz gel
miştiler. 

Dr. Langley, Plnkertonun yüzüne 
baktıktan sonra A.deta korkmuş gi
bi: 

- Ne var? dedi. Vaziyet nedir? 
Plnkerton ceyap verdi: 
- ÖlmUş tablt. .. Hem de zehirlen

mek suretiyle. Gel, bak. 
Dr. Langley bu havadisin dehşe

tinden bir kere daha ürkmüş bir 
halde, cesede doğru yürüyerek kısa 
bir muayeneden sonra: 

- Evet, dedi. Zehirlenmiş olduğu
na hiç şüphe yok. Hem kuvvetli bir 
zehirle öldürlllmllş. Hiç bir koku his 
etmiyorum. Fakat şu dlllnln kaba
rık haline bakınız ve yüzdeki ıstı

np alA.metlerlne dikkat et. Sıkı sı
kıya bUkUlmUş parmaklarını görüyor 
musun, zorla. uğraşsan o parmakları 
açamazsın. Ölmüş. Hem en aşağı bir 
snattenberl ölmUş bulunuyor. 

Natpinkerton başını salladı. Şim
di,. bu ölUmUn sebebini sormak Uze
r,,ydl. 

Dr. Langley, bir polis hafiyesi ya
nında bulunduğu için olacak, .derhal 
polisçe dllşUnmeğe başlamış ve PJn
kertona, eski tanıdığı Utram hak
kında ince izahat vermeğe koyul
muştu. 

- Neden ölmUş olabilir? diyordu. 
Kendisinin, bir cehalet yapıp haya
tına kıyılmış olduğunu tahmin et
mem. Zira, ölilmden pek korkardı. 
Bu tam manaslyle bir zabıta vakası
dır. 

Bu sırada Pinkerton, Cenkinsten 
telefonun yerlnl sorarak dışarıya 

çıkb. Az sonra odaya tekrar geldiği 
:r.aman şöyle diyordu: 

- Müfettiş Mason'a telefon ettim. 
Bir çeyrek saate kadar burada bu
lunacak. Bir ünlfoı•malı polis memu
ru, bfr de komtser gelecek 

• • • • 

P inkerton bu sllzleri söyledik
ten sonra büyük lıir koltuğa 

oturarak elleriııl blrlblrlııe kavu11-

L 
Çeviren: 

H. M. 
1 

turup çenesini hizasına getirdi. Ve 
gözleriyle kuvvetıl bir projektör gi
bi etrafı gözden geçirerek ortada 
mevcut olan her şeyi görmeğe ve ha
tırasında hifzetmeğe çalıştı. Polls 
mUfettlşl Mason geldiği zaman 
Pinkerton odanın bUtUn muhteviya
tını hemen hemen tamamen hafıza
sına işlemişti. 

MUfettlş Mason, Plnkertona muh
telif vesilelerle tesad\lf etmltJ, zeki 

ve kesldn bakışlı bir adamdı. Bütün 
kendisine anlatılan hlkAycyi dinle
dikten ve bazı araştırmalar yaptık
tan sonra Dr. Langley'e dönerek: 

- Siz, dedi. Bu adamın şiddetli 

bir zehirle öldUrUldUğüne eminsiniz 
öyle mi? Kendi kendisini öldürmüş 
olmasının katiyen ihtimal haricin
de olduğuna da eminsiniz. Sonra bu 
öliim, uşağın gUrUJtUyU işittiği sıra

larda, yani saat iki sularında vukun 
gelmiş bulunuyor. Mister Plnkerton 
da, oda kapısının ve pencerelerinin 
katlyen kapalı olduğunu söyleyor. 
Siz de gerek viski bardağrna, gerek 
sandövlçlere yabancı bir el dokun
mamış olduğunu, Cenkins'ln şaba-

detlyle temin ediyorsunuz. Zira Cen
kins viskiyi kendi eliyle boşaltbğma 
ve sandöviçleri kendi eliyle doğra
dığına yemin ediyor, diğer hizmetçi-

ler ise, dışardan hiç bir kimsenin, 
eve girmediğini ve gene hiç bir kim

senin göze çarpmadan eve girmesi 
ihtimali olmadığını temin ediyorlar. 

BUtUn bunlar böyle olduğuna göre, 
bu cinayetin nasıl vukua geldiği cid
den mUhlm bir meseledir. Ben, ölil
nUn ceplerini de aradım. Şüpheyi ca

lip bir şey bulamadım. Ortalıkta şi
şe veya boş bir paket yok. Bu gibi 

şeylerin yakılmasına yarayacak bir 
soba, ocak falan da göremiyorum. 
Çok mUblm bir mesele... Ne dersin 
Mister Plnkcrton ! 

Plnkerton yavaş bir sesle: 
- Şu dakikaya kadar, cinayetin 

ne sebeple yapıldığını gösterecek 
hiç bir alAmete rastlamadık. Fakat.. 

Polis milfettlşi Mason, bu sırada 
yazı masasının Uzerindekl mektup
lara ve bilhassa husust bir işe taal
lük eden yarıda kalmış bir mektuba 
bakarak: 

- Bunların bize bir yardımı do
kunacağını }lok zannetmiyorum a

ma, dedi. Hiç bir fırsatı ihmal etme
meliyiz değil mi? 

Bunun üzerine müfettiş Mason, 
mektupları birer birer açtı. Oku

du. Hepsini de işe ait bazı şeyler ol
duğunu gördü. Fakat şüphesini asla 
yenemiyordu. Bunuııla beraber Dr, 

• 

Langleye dönerek: 
- Cesedi kaldıralım, dedi. Yatak 

odalarından birine götUrelim. Bitta
bi, morga kaldırılarak vUcudunda 
bir "fethi meyyit" .amelfyesl yapıla
caktır. 

Uşak Cenkinıs'in de yardımlyle ce
set bir yatak odasına cötürUldD. 

• • • 
P lnkerton cesede el ıurmemltti. 

Fakat oda boş kalınca dofruca 
yazı masasının yanmdakl çöp sepe
tine el attı. Buradaki mektuplar• 
dan bir kısmı, ikiye bölUnmek sur~ 
tiyle yırtılmııtr. 

Plnkerton mektup parçalarının 

hepsini dikkatle muayene etti. Bazı• 
larmı, ait oldukları zarfların içeri
sine koydu, posta mllhürlertne, ta
rihlerine dikkat ediyordu. 

Bu işi bitirdikten sonra, yalnız bir 
mektubu, zar!iyle beraber alıkoya
rak diğer kılğıtların hepsini gene se
pete doldurdu. 

Sonra yazı masasının başına ge
çerek, müfettiş Masonun evvelce 
baktığı mektupların arasından bir 
tanesini seçti. Ve çöp sepetinde bul
duğu mektubu el yazıslyle mukaye

se etmeğe başladı. Sonra gene yazı 
masasının üzerindeki bir <:ekl göz
den geçirdi. Ve kaşlarını çattı. 

Sonra masanın üzerinde bulunan 
bir zile basarak Cenklnsl çağırdı. 

- Sana birkaç sual eoracafrm, 
dedi. Mister Utram, dalma öğle va
kitleri böyle hafif bir yemek mi yer
di? 

- Hayır .. Muntazam bir yemek 
yerdi. Ve bunun i~ln bilhassa yemek 
odasına gelirdi. 

- BugUn demek kl, mektup yaz
makla meşguldü. Ve bu meşguliye
ti her zamankinden daha ziyade 

kendisini uğraştırıyordu? 
- Evet. 

• • • 

N atplnkerton bundan sonra. 
maktul bankerin, iUyatları 

hakkında sualler sordu. Cenkins an
lattı: 

- Umumiyetle buraya saat beşte 
gelirdi. Saat altıda gelip kendisini 
görerek mektupları almakhğımı söy 

lerdl. Bu suretle saat altı buçukta 
bunları postaya verirdim. 

- Milkcmmel, işte ben de bunu 
öğronmok lsteyordum. 

Cenklns bundan sonra, aşağıkl o
dada oturan Dr. Langley ve polis 

müfctlişine silt ve çay hazırladığını 
söylcyorek izin istedi. Natpinkerton: 

- Pek gUzcl, dedi. Den de biraz-
dan gelirim. 

Filhakika biraz sonra aşağıya in
di. 

Polis müfettişi Mason sordu: 
- Ne denin, lıllater PIJıker.tollf .. 

Sen de blzlın gibl blr çıkmaz lçırl
sinde misin? 

Natpinkerton piposunu yakarak: 
- Hennz kat't blr ıey 1öyle7 .. 

mem, dedi. Fakat katn. her halde 
pek açıkgöz bir şeymiş. 

Bu sırada uşak Cenklns hazırladı· 
ğı çayları getirdi. 

Vaziyetin daha ziyade aydmluı

masına yardım edeceği Umldl7le, Dr. 
Langley, maktul banker Utram hak
kında daha fazla tafsllAt vermıte 

başladı: 

- Utramın hlc; btr dtışmanı yoktu, 
diyordu. Onun yeglne dUşmanı, be
nim noktal nazarımca. ınabzenlıı4• 
sakladığı çok eski şarapla. viskt4lr. 
Bunları, sıhhatine dokunabilecell 
halde, arada blr içerdi. Erteal gbl 
de P'lman olurdu. Hayatta yeglne 
akrabası, Anestl islmll bir delikan
lıdan tbarettl kl kardeşinin çocutu• 
dur. Bu dellkanlr, biraz akh havada 
biridir. Dllnyanın bu köşesi senin, 
öteki köşesi benim gezer durur. Şim
di Brezllyadadır. Bundan başka ya
kın biç kimsesi yoktur. Yalnız, 8-
len karısının iki erkekkardeşl oldu· 
ğunu blltrlm. Fakat onlar da mem· 
leket dışındadırlar. 

• • • 
B u sırada m11fetti' Muon bam 

notlar alıyor ve Natplnk .. 
ton, eline geçirdiği bir kedi lle 07• 
nayordu. Sonra bu kedi, Pinkerto
nun kucağından atııyarak odaam 
ortasına doğru tlerledl. Herkesin 4tıı: 
katini celbedecek blr tarzda llert.
dl. Sonra sırtını kabarttr. Kıvn141. 

ve tahta glbl yantarafa dtıottı. Hare. 
ketsiz kaldı. 

Doktor söztl kesmiş, mtıfettlş , ... 
mıştı. Pinkerton birdenbire a7als 
kalkarak: 

- lı,te, dedl. Cinayet bOyle oldul 
Pollı mllfettlşl Muon: 
-ı.e Rbıek tltlyonnmt 4.-,..,_ 

sıl yapıldı. 

- Bununla size, Utramm nasıl ... 
hlrlendliinl göstermek istedim. Z.. 
valh kedi.. Bu işe kurban gidecek• 
mlş .. , 

Kedi, ölmDş yatıyordu. 
Şimdi her ikisi de Pinkertondan 

soruyordu: 
- Rica ederiz, şu tecrUbe ile ne 

demek lstedlğinlzl anlatm! 
Pinkerton sönmnş olan \plposunmı 

tütünlerini bir tablaya boşalttıktan. 
sonra cebine koydu. Ve anlattı: 

- Siz Dr. Langley, telefon hab84 
rlnl aldığınız zaman saat. lklyl ylı'• 
ml kadar geçiyordu. Cenkins. saat 
fkl sularında odada bir gUrtıltU işit
miş. Ve telefon ettiği dakikaya ka.
dar, kapıya, pencere7e koşmakla va
kit geçirmiş. Nihayet biz buraya, u.. 
at Uç sulannda geldik değil mi? Ve 
siz, ölümün bir saat kadar Unce, tld
detll bir zehirlenme aolayrslyle V11• 

kua geldiğini söylediniz. 
-Tamam. 
- Kimsenin buraya glremeyeCelt 

ve girmediği lsbat edildi. 
- Evet. 
- Şu _halde Utramı öldüren zebf~ 

rln, odanın içinde bulunması llzım4 
dı. 

Plnkerton bu sırada cebinden bir 
takım kA.ğıtlar ve mektuplar çıka
rarak masanın Uzerine koydu: 

- Bu mektuplardan bir kusmıu 
çöp sepetinden, blr kısmını da ma
sanın llzerlnden aldım, diye sOzllne 
devam etti. Müfettiş Mason mektup.. 
ları araştırdığı sırada bunlarm m"9 
vi kA.ğıtlardan ibaret olduğunu Te 
mavi zarflar içerisine konulduğunu, 
hepsini de Utramın markasını tap• 
dığını görmüştüm. Ve bu mektuplar
la zarfların hepsi, tUy kalemle ya
zılmıştı. Yalnız ı;u mnstesna... SU 
zarf, görUyorsunuz ki, beyaz klfıt
tandır. Ve Uzerl demir kalemle ya-
zılmıştır. Halbuki Utramm yazıha· 
nesinde demir kalem yoktur . 

Hem dikkat ederseniz, bu be1as 
.zarf, bir müddet için tkt katlı ol~ 
bir başka zarf içerisinde durmuııa 
benziyor... Beyaz zarfın nzerlndtt'.; 
Anestl ismine yazılan bir adreı 

{Bornaa tı01•••• 



i - KURUiıt M MATll Da 

U k t ti ı Kral mükafatı 
y u ne a 1 yarışlarmda 

$ eydi r 1 Süvarilerimiz ikinci galibi
• yeti nasıl elde ettiler ? Rüya ne guzeı 

Bunları, yirmi iki senedenberl bir saniye 
uyamamıt bir adam ıöyliyor, ve ilave edi

yor! Ben bunlara hasretim! 

Uykunun ne olduğunu unutan adam .. 
1915 senesi haziranının 15 inci iÜJlÜ 
Polonya cephesinde patlayan bir bomba 
ile yaralandı. O gündenberi, artık uyu
muyor. Macerasını bundan evvelde yaz
mış olduğumuz bu adamın ismi Pol 
Krendir. Kansı, ~e üç çoculile beraber 
Budapeşte civarında oturuyor. Harpte 
harp madalyesi atnu, bu eski ihtiyat za
bitinin ''aziyeti, şimdiye kadar hiç 
rastgelinrnemiş tuhaf bir hadisedir. Bü· 
tün dünya doktorları bu adamla alika • 
dar oldular. Ona türlü tilrlü il~çlar ver
diJer. Fakat iHiçlann hiçbirisi müessir 
olmadı. 22 senedenberi bir saniye bile U• 

yuyamadı. 

Son posta ile gelen ve Mussolinin 
naairi efkftrı olan Popolo d'1talia ga
zetesinde Kral mükafatı yarışlarını 

tasvir eden yazıyı okuyucularımı7.a 
aynen veriyoruz: 

Beynelmilel Roma sekizinci at ya
rışları dört mayıs günü Kral müka. 
fatı olan (Galipler kupası) yarışları 
ile nihay~te rmi§tir. Sabahtan yağ
mağa başhyan öevamh yağmurun yü
zünden bu yarışlarda Mussolini altın 
kupasındaki kalabalığın ancak yarmı 
bulunuyordu. Saha çamurlu olduğun
..:1 ın müsabıklar çok çetin mücadele
lerle muvaffakiyetleri elde etmişler
dir. 

Kara Şal yapın 

İşte bu adam son günlerde yeniden 
bb ~emini meşgul etmeğe başlamıştır. 
Kendisi Berline çağrıldı. Orada Alınan
yanın en meşhur mütehassısları tarafın
dan muayene edilecek .. 

Berline gitmek için Budape~teden ay
rılmadan evvel Pari. Suvar muharriri bu 
eski askerle konu~uştur. Adamcağu ha 
tini gazeteciye şu cümlelerle anlatıyor: 
"Ha~·atımda gündüz ile gece arasında 

hiçbir fark yoktur. Günün yirmi dört sa
atini sekiz parçaya ayırıyorum. Her üç 
saatte bir defa yemek yiyorum. 

Bu suretle fasılasız geçen yirmi dört 
saatlik zaman bazan bana pek uzun ge
liyor. Biliyorsunuz içtimai sigorta daire
sinde memurum. Sabahleyin daireye gi. 
der ve orada akşama kadar çalışırım. 
Ak§2nl üzeri evime dôner ve odama çe
kilirim. Orada gazetelerimi okurum. Bu 
dapeştede çıkan biltün gazeteleri ali}·~ 
rum_ Fakat Macar gazeteleri uzun ge
celeri doldurmağa ki fi gelmedi. Fran
sızca birçok gazete Ye mecmualara abone 
oldum. Bu da yetişmedi.. tngiltereden de 
mecmua getirtm~e başladım. Tabi! fran 
sızcayı iyi bildiğimi anlaırupmm!ır. 

Yemekten sonra ailemle beraber odanı. 
da roman okumakla \·akit geçiririz. Her 
çeşit roman okumağı çok severim.. Bil
hassa askeri romanlarla tariht romanlar
dan hoşlanırım. Geceyansma doğru ka
nın ve çocuklarım uyumağa giderler. 
Ben odada kalır \'e coğralya ile uğraşr. 
mn. Hayalen dünyanın uzak \'e garabet· 
Ierle doJu memleketlerinde seyahatler ya. 
panm. Haritaları kopye ederim. Sonra 
uzak memleketlerin hayalimdeki manza
ralarını kağıt üzerine çizerim. 

Doktorların tavsiyesi üzerine gündüz 
iki saat gözlerim kapalı olarak otumıağa 
alıstrm. Doktorlar bu tavsiyelerini din
lemezsem günün birinde kör olacağımı 
söylediler. Her gece sabaha k~ı yatağı
ma uzanır. ve tam iki saat gözlerim ka
palı beklerım. 

Uykusuz gecelerimden mühim bir par
çasını radyo doldurur. Bilhassa Londra
mn dans musikisini dinlemeği pek seve
rim. Musiki dinlerken hiçbir şey düşün· 
memeğe çalışırım. Fasılasız düşünmek 

mecburiyeti bilir misiniz ne kadar etim 
bir şey!.. insanın kafasında bir çok fi. 
kirler dönüp dolaşıyor. Kafamdan bu 
binbir türlü düşünceyi boşaltmak için in
san kuvvetinin fevkinde bir irade sarfet
meğe mecbur oluyorum. 

Maamafih bayat güzel şeylerle dopd~ 
ludur. Bazan §<>yle dO~ündülüm de olu
Yor: Bu çok güzel şeyleri görmek için 
insan ömrü yetişmez.. Nasıl oluyor da 
benden ba~alan saatlerce bu manıara
lardan uzak. yatak içerisinde ölü bir ha
hayat }raşamağa tahammül ediyorlar? 

Fakat bütün bunlara rağmen yirmi 
dört saatlik zamanın ıstıraplı anlan da 
var .. Bilhas!'la ikindiye doğru olan saat
ler.. Ben yalnız bu saatlerde yorgunlu
ğumu du}•uyorum.. Sabahleyin bilseniz 
Vakit ne kadar çabuk geçiyor! Saat dört 
te giriniyor. trenle Budape~teye gidiyo
rum. Fakat ikindiye doğru üzerime müd 
hiş bir yorgunluk çöküyor.. Saatin 
l"clko,·am yürümez oluror. o vakit bir 
koltuğa uzanıyor, gözlerimi tavana diki
}"or ve yanm saat hareketsiz duruyorum. 
Sonra yorgunh•~ geçiyor .. Tekrar iti· 
rne ooslıyorum. 

Ben kendimi çocukken iörmek hassa· 
ısını kaybeden bir köre benzetiyorum.Ar 

l'inıi iki scncdtn beri uyuyan adam. 

tık renkleri biribirinden arıramıyan za
vatlı nasıl onların kafasındaki intıba
lannı düşünmek ile kendini avutursa ben 
de tıpkı onun gibi hazan eski uyudukla
larımı düşünerek uykunun hatırasile a
vunmak istiyorum. Fakat muhayyilem 
her vakit bu intıbaları bana tamamile 
canlandıramıyor. O vakit te mezarda u
zun bir uyku içerisinde geçecek günleri
mi düşünerek teselli arıyorum. 

Odamda koca bir dolap bana gelen 
teklif mektuplarile doludur. Bilseniz ba- . 
na neler teklif ettiler? Sirk direktörleri, 
beni sirklerinde vahşi hayvanlar ve ga. 
rip mahlfıklar arasında teşhir etmek iste

diler. Taştan para çıkarmayı bilen bir 
çok adamlar da dün~rayı dola~mayı, ve 
her yerde konferanslar vererek hayatımı 
anlatmayı teklif ettiler. Amerikalılar öl
dükten sonra kafatasımı satın almak is
tediler .. Fakat ben bu tekliflerin hiçbiri
sini kabul etmedim. Benden bahsolun
masını istemiyorum. Sükunet içerisinde 
yaşamak istiyorum. Kafatasımı da gat. 
mak arzusunda değilim. Öldükten sonra 
toprak o!mak ino;an için en hoş netice
dir. Bunda. geldiğimiz rneçhUle dönme
nin 2evki var! ... 

Ayni gün bir mükafat daha konul
muı;;tu. Bu da Lido mükafatı olup di
ğer adı da (Teselli kupası) idi. Bu ya
nşa iştirak edecekler üç grupa ayrıl
mışlardı. 

Lido mükifatı yarışları maneviyat. 
tarı sağlamlaşmış olan İtalyan koıu
cularından Lambarda di Cumio'nun 
bindiği Tosanm birinci gelmesile ne
ticelendi. lkinci ve üçüncü gruplarda 
da şeref direklerine İtalyan bayrakla
rı Giovinezza. garkıları ile çekildi. La
kin Kral kupasında da 1Wyanlara 
şans darıimış ve geçen sene gibi bu 
sene de meşhur Hannover mektebi 
şampiyonlarından Alman yüzbaşı 
Hass, Goldammer adlı beygiri ile bi. 
rinci gelmiştir. 

Sabahleyin yetmiş beygirin iştirak 
ettiği mania yarışında. ancak üç mille
tin beygirleri varlık gösterebiliyorlar
dı. Bunlar: ltalyan yüzbaşı Goccei, 
Alman mülazımı Brinkman, Vatans
bnuder, Pon Rodziyo Teinne ve yine 
Alman Bucika beygirleri sıra ile 
derece alıyorlardı. Öğleden sonra ya
pılan yanşlarda da iyi derece alanlar 
Cumie, Luis, ve Has idiler. 

Yarışların bitmesini müteakip biraz 
istirahatten sonra tam 17 de lmpara. 
tor yaveri ile sahada göründü. Kendi
sini Conte di Sant Elin karşılayarak 
yarışa iştirak eden ekipleri takdim 
etti. 

Mutat kar§ılama merasimini müte
akip imparator tribünlerde hususi 
yerini aldı; etrafında Savoia haneda
nına mensup bütün prens ve prenses
ler gözüküyordu. Yarış başlamak üze. 
re idi. 

(Devamı 10 uncu sayıfadJJ) 

Cüceden büyük 
.~d~m da çıkarmış 

Cucelenn ahıııak olduğunu söyleyen 
gazeteciyi, bir mısırlı dava etti! 

Kahirede garip bir dava görülü
yor: 

Dava eden, cüce bir adam.. Dava. 
ettiği de bir gazeteci 

Gazeteci, Mısırda çıkan ArabÇa bir 
mecmuada bir yazı yazmış: 

"Cüceler ahmak olur, uzun boylular 
akılı,, demiş. Mısırda cüce herhalde 
az değil. Fakat, bu sözden kendisine 
hakaret çıkaran, yalnız bu cüce oluyor 
ve derhal mahkemeye müracaat cdi , 
yor. 

Diyor ki: 
••Bu adam, yazdığı yazıda, cücele

rin ahmak olduğunu söylüyor. Bu, 
hem bizlere hakarettir, hem de tariho 
kar§ı büyük bir hata. 

"Tarih isbat eder ki, cücelerden de 
büyük adam yetişmiştir. Yalnız Mısıı· 
tarihitıe bakmak kftfidir. Eski Mısır· 
Jıların meşhur bir siması vardır ki, 
llerkes heykelini görmüştür. Karısı
nın yanında oturmuş bir vaziyettıı 
gösterilen bu adam Se Nebdir ve Mı· 
sır tarihinde büyük bir yeri ''ardır. 

"Se Nt'b Firavunun sarayındaki 
bütün cücelerin başı idi ve nihaye t 
saray ailesine mensup bir prensesi·> 
evlendi.. 

"Bu, eski Mısırlıların cücelere kar. 
şı g~erdikleri hUrmeti isbat eden bi• 
deJlldir. 

'"Yine bi'r Mısır kitabesinden öğrcn
diğimiı.c göre, Se Neb çok zengin bir 
adammıı. 10,015 ökUzU, 10.000 ineği, 

12,017 katın, 10,200 eseği, 10,205 ke· 
çisi ve 10,13 koyunu varmış. Bu ser· 
vcti ona veren Mısırlılardır. Bu da, 
Mısırlıların cücelere karşı olan hür· 
met ve sevgisini gösteren ikinci bir 
misaldir. 

"Kahire müzesinde daha birçok hey
kel ve kitabeler vardır ki, eski Mısır
lıların cücelere kıymet verdiğini göste 
rir. Bizim de, eski Mısrlılar gibi, cil· 
celere hilrmet etmemiz l!zımdır.,., 

'Mahkeme cüce Mısırlının sözlerini 
\'e ortaya serdiği delilleri dinlemiş; 

fakat henüz bir karar vermemi§tir .. 

Ki:iseye gidecekken sinemaya 
giden z e n c il 

Tiyatro alemi Şalyaplnin ölümü ile bU· 
yUk bir sanatkar kaybetti. Fakat bugün 
sinemada siyah bir Şalyapln bulunduğu 
haber veriliyor. 

Kara Şalynpin, Pol Robeso:ı ismindeki 
zenci artisttir. "Çöldeki kervan,, adm
deltl son filmi ile §Öhret kazanan Pol 
Robcson, hakikaten, hayatı §alyapine 
benzlyen bir artisttir. 

9 Nisan 1898 de yeni Cerseydede do· 
ğan Pol, bir rahibin oğludur. Zenci ra
hip, on bc3 yaşında iken kölelikten kaç
ıxuş vo o §ehro gelerek yerleısmişti. 

Pol Robeson da babası gibi rahip ol • 
mak istiyordu. bu maksatla Universite
ya yazılıyor. Fakat, daha ilk senesinde 
rahip olmak hevesi artık kalmıyor ve 
avukat olmak isteyor. 

Hukuk fakültesini çok iyi derece ile 
bitiren Pol, Nevyork barosuna kabul e
diliyor. Orada avukatlık etmeğe başlı -
yor. 

Pol Robeson kafası ile avukat yeti
ııirken, vücudil ile do bir atlet olarak 
hazırlanıyordu. 

Evvela rağbidc muvaffak olan Pol 
Robeson ilk defa olarak ismini bu saha
da tanıtıyor. Fakat, spor arkadaşları a
rasında bulunan aktörler, kendisinde sa
nat kabiliyetini de görüyorlar ve bir gün 

onu bir temsilde sahneye çıkarıyorlar. 

lşte alay olsun diye başlıyan Pol, bir
denbire kendisinde tiyatro meraknım 

uyandığını hissediyor ve aktör olmak iS
tiyor. 

Onun aktör olmasında ba~ka bir fımil 
daha görülüyor. O temsil esnasında ora
da bulunan meehur tiyatro muharriri ve 
bu seneki Nobel mUkfı.fatını kazanan O
jen Oneil aktörü çok beğenıyor vo yaz· 
dığr birçok piyeslerdeki kahramanları bu 
gencin çok muvaffakfyctıe temsil edc
CCh1ni nnlıyor. 

Muharrir, Pol Robesonu yanına çağı
rarak kendisine teklülerini bildiriyor ve 
onu, Nevyorkun en bUyUk tiyatrosuna 
tavsiye ederek, orada oynanan kendi pi
ycslcı inde rol veriyor. Pol Robcson 0 

tiyatrodaki Ojen Oneilln "Allahm bütUn 
evlatları kanatlıdır,, ve "lmparator Cona .. 

ismindeki eserlerlnJ temsil ediyor. 
Bu ikinci eser, Ojen Oneilln plıeserl 

nl yaratm.I§tır. 

Pol Robeson daha sonra bu eserin fil. 
mlnt de çevirmiştir. 

1925 de sahne hayatma atılan Robe
son film çevirmeğe 1937 de bqlamqtır 
ve bu son beş sene zarfmda birçok filın 
çevirmiştir. Bunlar a.rasmda "Bozambo 

" ve ''Kral Slcymnnm serveti,, ve aon ola-
rak çevirdiği "Çöldeki kervan,, vardır. 

Pol Robeson, üniversitede okurken hu
kuk fakültesinde arkadll§ı olan bir genç 
kızla sevi§mi§ ve evlenm.i§tir. BugUn, on 
ya§mda bir oğlu vardır. Pol oğlunu da 
kendisi gibi artist yapmak istiyor ..... 

Bebtpanyelin yetişdirdiği 
ikizler 

. ~C.:k~in tanıdığı fakat şimdi pek 
ısmını ışitmediğimiz sinema yıldızı 
~~ Danyals sinema dünyasında es· 
kısı kadar gürlfüü yapmıyor ama., 
ba§kalarını yeti§tirmekten de kendini 
alamıyor. 

Sinema rejjisörlerinin her zaman 
halk arasında, barlarda ve bazan adi 
meyhanelerde dolaşarak sinemaya is
tid~dı olan enteresan erkek ve kız tip 
lerı aradıkları malumdur. Sinema yıl
dızları da hazan zahmetsizce böyle bir 
keşifte bulunuyorlar. 

Nitekim kıdemli yıldız Bebe Dan

yats iki ikiz kız kardeşi keşfetmiştir 

ki, sinema dünyası bunları alkışlarla 

arasına almı~ ve şimdi yeti3tirmekte
dir. 

lki damla göz yaşı kadar birbiriM 
benziyen bu Amerikan ikizlerinden 
birinin adı Rut, ötekisinin Naomi idi. 
Fakat sinema dünyası, artistleri şah
sen değiştirildiği gibi ismen dahi de
ğiştirir ve balkın daha kolaylıkla ta
liffuz edeceği isimler verir. 

lşte bu iki kardeoln de birisinin is
mi Glorya, ötekinin Barbara olmuş
tur. Fa.kat hangisinin?. Biz bunu bu
rada farkedemiyoruz. Çünkü o kadar 
blrblrJeriııe beıızilO!'lar ki. 
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"Buna ben de şaşflm doğruşu!,, 

Misis Koks, ''Bugün öğle vakti SaragbosnadaA~us
turga Veliahdi ve karısı, öldüıülmüşler •• ,, dedi 

- 3-
rcır111 H HtUlran tttt/P 
lrandll Bara Hrfııl ctrNll"UUla 

Bıqıhrdıkl Blt11aJı Brllalll/fl hıuo
INlulu bl11111ında bir Çflll ıll/UlıU 
•nlUl/OI'• Koıuolol ~r Ptnl Kok· 
...,. ,auı .,. ,,,,,mu lıaruı. taçi!lt 
....,,,.. ba ı•hlrdıltl Alman koA
IOlonı H,, Vllhılm Vamuıla karı• 
lıarf•llG otarmakladır. Brllanl/O ko~ 
tolotanan ltaruı. Alman lto111ol,,•a•n. lntrlllı h111oloıluk blmut ı1u. 
rlndıld ba11rafın nedın dlrtftn po. 
mına ltadar rtklldlllnl ıormaıı 
t%ırl111, bana dolruıa itndlıtnln 
'tlı IOflrlını 16ule11ırek, 1111Jklardan 
birini '1fndtrlp ıebtblnl ıorup 61-
n11n11ll11I tembih edluor oı ~ da
kllta ıonra tekrar gelen ıııak, ıo ta• 
ldbnlnln lnıla~ına blrlca~ lttllmı 
fuıldı110r. IC0111oloııın lrarr11nın ,,a. 
d. blrtlınbl,, dthftl• kapılıı lf a. il,.,,,,,, dıllf111or: 

- Hakllttrlın hderfl &fr ha&ır, 
tloallarım. Bu11an 6~lı oolttl, Sara11• 
&oanada A11uılurua vılia.lull '" lta
rPt 1Hdarl11ml1ılır .. 

Sıılkaat lıabırlnl 61rtnlft ltıkl 

1ıaıır bulunnn1ar da. ılmdf dr1ııete 
rı!Jra11tırlar. Eatf ifade tdtn ı~ıltr 
1~'1ltnl11or. Fnkal, drhıtt, 11rldf/lf 
nlıbettı ı.Qratlı teıfrlnl kaubıdl· 

ıor: 

Avusturya Jron~olOStı, tiu sebeple 
~Y zlyafetlne gelememiftl ve ötekiler 
de. .. 

Ya Rabbi; Amıpa, Aayac!an okadar 
uak meufededlr, ki! .. Hele, eeneler. 
&mber1 lraıım tl cenup l&hillerinde 
J8lllUhna, Sanyboaa .. blr ....... 
tui'J& AttldOitU, artık burada yaııyan 
fn•nJır nuannda btr gölge gibidir 
~. mo tUpheelz, Franaova B'erdl
nandm ve karıaı Hohenlohenln ba.ht
mzlıiı, bu feci lkıbeU k&r1ıımda du. 
yulan acıya iştirak olunur; ancak, bu
rada her gUn o kadar UztıncU sebebi 
ile karşıla§ılır ki, ölen bir Avnıpa _ 

Preııai, boyuna dlltUnlllemez. 

Simdi her halde Vf yanada yeni bir 
Veliahd tuarlanmaktadır. Pek ente -
ftll.n. Fakat bunun kim ve nuıl ola
eafma burada pek akıl erdlrtlemfyor. 
Sonra, Tahrandaki Sa.hm Rwılarla. in. 
gtHsler ve dahnt eiya.sete mtıtealllk 
olmak tir.ere muhalefetle uğrqmak 
tızDııtilleri yok mu? Buna bir parça a. 
JDl erdirilebiliyor lote! Ve uzun uza. 
cbya, hararetli hararetli bu mevzu ti
ııerlnde, Tahrandaki Hükümdar aarayı 
etrafmda konu~luyor. 

m-

U Ha,,,,_ 191• glWJ, lf'OIUln. B~e7ırM Büyük Britanya 1coMolo~lıığu bi. 
naaıflda ~ 9011 siya/etind6, lngUiz konso"loau 861' Perai Kokaun karısı, 
Alman l«>Moloeu VW&eım Va.tmuala karşı ktJr§lya.. 

Bu arada yalım btr klfl, blrdenbl. 
re pek ~tnepılftlr. Alınan kcnso
low Vllhelm Vumut! o. mutadı hiıt
fma, hem de pek 1.1111"1 derecede muta
dı hlllfma olarak, bu huaustaki ko • 
DUflllay& teferruat kablllndemrıiı gibi 
flSyle firarf bir allkayla, fyfce kulak 

vermeden bneıyor; hatta o derecede, 
ki onun bu allldktunu, konllfllla mev- · 
stıunu bu kadar ihmalkar paylaıması
DJ bam bulunaıılan. Urtı htihfafkAr 
mahiyette telAkkt etmek mi1mldlndU; 
hemen memen. .. 

Alnı derin endfee verlcl dU3Unceye 
daldıimı glSeterir tekilde bir hatla i1' 
lenen Alınan komolo.unun yüreğinde 
dehfetli bir kablelvuku hlal, ağırlıkla 
yerleemlıti. Onun memleketi, Avua.. 
turyanm mUtteflklydi ve her halde bu 
sebeple olsa ıerektir, o, bu hUk<ımetin 
ahvali hakkinda, bu çay ziyafetinde 
huır buluna.nlann her hangi birinden 
daha fazla mal6mat eahlbiydi. Sonra 
aiyut bir cinayetin daima neticeleri 
vardır ve hele bu katil vakumda, en 
vahim neticelere yol açmak iatfdadı 
fazlaslle mevcuttur. Ruslar, ıruik~ı
lan himaye etmek Jstlyeceklerdir ve 
Rusya ile P'ransa ve İngiltere mUteli!
tirler... bu vaziyet kııreısmda da, en
dieeye kapılmak yerindedir: ne endi. 
18 verici bir hali Bir mamaral 

Alman komolosu, bugün her u.. 
manldnden daha erken veda edip, tn-

glllz koll.90loshaneslnden çıkıyor. O 
çıkıp giderken, orada kalanla.r, bir 
parça hayrete uğram11 halde, arka,.. 
smd&n bakakalıyorlar. o. bqka her 

zaman öyle tatlı t&Uı konlJIUlUıru, 
güz.el gUzel anlatmasmı bilirdi, kl .• 
Acaba bu eefer neden böyle? Bugün 
keııdiaini baaJuya alan gam, kaaavet 
ne olabllfr kl? 

Bily{lk Britanya kont0losu Sör Per .. 
il Koka. kendlılnden biraz daha ~nç 

kaıudoı1a-ltlf• ~k. ~·~ 
teovikle teşyi ediyor. Ve ke!fdiş~ de 
bfraz dU3Unceli, biraz ~zU.ntUlll bir 
duruıla, §imdi ağır ş.ğır giden boylu 
poslu adamın arkasından b&kıyor bir 
mflddet.. 

Bundan 1 sene sonra, Sör Persl, bu 
§ehrln duvarlarına Vilhelm Vasmuau 
kendisine diri veya ölU teslim edene 
500 lngillz liruı mUkAfat vaadi yazılı 
bir yafta yapı§tıracaktır! 

Şimw dostça ayrılan iki konsolos-
tan biri, diğeri lçin ! f 

Ya attı. ya diri!? 

Mukabilinde 500 İngiliz lirası! 
Bunu Sör Pem Kokl, Villıelm Vu-

musu getirene vaadedeoek.. ve vaadi. 
ni yerine getirecek de! Fakat, iatedtği 
ele ge~rlllp, kendiaine telllm edilebi
lecek m!? Yoksa? 

-Arkuı var-

Menemen be~ediyesinin güzel 
bir kararı 

Meumen Belecl&yetinin M,,...ınde o larak Kar~ya1«ı Orlookulutldıı okuyan 
roknZ yavrular .. 

Menemen, (BuaUI!) - SO yokaul ve 1 lantılarına devam etmektedirler. Son 
ldmMelz çocuju Kareıyaka orta oku- içtimada HUseyln Özdal (kültUr is.
landa okutan Menemen beledt,.t, bu pekten) ta.rafından bedlpel efitlm 
--, himaye ettltl bu çocuklardan konulu bir konferans verllmie, terbi
ylrml kadannm maun olacatmı öğ. ye ve tedriste hangi bedii eserlerden 
renm1t ve kendilerlnJ yine murafı be- ve nuıl istifade edileceğini ayn ayn 
ledlye bUtçeainden ödenmek 117.ere 1z.. maddeler halfnde zikretmek suretile 
mir Useeinde ta.halle devam etmeleri- a~"Tli zamanda canlı ve c;ok istifadeli 
ne karar vermi,t.ir. bir ders yapılmı§trr. 

Memleketin yoksul yavrularını Halkevi 19 Haziranda, resim rıevki-
k&r11 Mener.•~n belediyesinin ve o be. nl yaymak ve amatörler için güzel bir 
Jedlyenln gayyur ve hamiyetlt reisi tqvlk veetlesf olmak tizere bir reeim 
ldrle Tınazm bu hareketi Menemen. 11ergl11l açmalı kararlaşmışhr. On bee 
liJerf fevka.llde mlltehaashı etmiıtir. gUn ııUrecek olan sergi iki kJSma ay. 

Devlet demiryollannın Menemene nlm13tır. A. Gurupu amatörlerinin 
t&hıls ettlfl husuat bir otorayla ~'&pacaktan yatlı boya, sulu boya ve 
aab&h gitmek ve akşam dönmek su. pastel rutmlerdir. 
retile K:ıl'§ıynka orta mektebine de • B. gurubunu Jlııe ve ilk okul talebe
vıım etmekte olan Menemenli çocuklar sinin yaptıkları seçme resimler teckil 
Liseye dahi aynı l}ekllde devam etUri. edecektir. Her iki kısımdı kazananla
leceklerdir. ra hediyeler verilecek ve 1ergi her yı

Çocukların elbise, kitap, zaruri lh· im &:)"Tli gününde yeniden açılacaktır. 
tiyaçlar ve otoray abonesi gibi mu- Bu ay tırtıllar pjyeeini umuma tek· 
raflarını iki Uç yıldanberl ödemekte rar oynayan r&t«it kolu gençleri ba.
ola.n belediye liseye geçecek çocuklar b&Jarmm ıünahı eserini temail ede
için bir parça daha f edak!rhk kabul ceklerdtr. Çocuk Esirgeme kurumu 
etmekle bUyilk bir yararlık etmiş o- rece loJa angin bir balo ha.zırlamııtır. 
lacaktır. · PrOgrama göre gUrbllz çocuk, kıya!ct 

Gaziantep .. haberleri: 

Halkevinde bir 
sergi açıhyc;>r 
Gaziantep, (Hususi) - Ziraat mU· 

cadele ba~ teknlsiyenliğince vlllyet 
dahilinde ekinlere zarar veren fare ve 
domuzlarla yapılan mücadele devam 
etınektedir. Geçen ay içinde 8005 hek
tarlık arazi fareden temlslenmll ve 
4605 hektarlık arazideki fare kesafe. 
ti yüzde 75 nisbetinde azaltılmııtır. 

aQuheklılan ve ~ NClmLşqı
lA:CllJstır, Kurum bu ay kost.UırıJ\i bir 
bafo da verecektir. 

H"lkevi idare heyeti köy pıilerine 
baılanmumı karar &ltm& atmsıtu, 
Bu geziler, 8, ~ ve 22 Mayısta yapı. 
lacaktır. Gezilerde halka yeni ziraat 
usulleri, hqaratla mUcadele, temizlik,' 
Cumhuriyetin f yllfkleri, köy ka.lkm· 
muı hakkında sözler söylenecek, mü· 
eadele itleri ameli bir aekllde gÖ&teri·. 
lecektlr. . 

Heyet arasında bulunan doktorlar. 
tarafmdan hasta köyliller muayene o. 
lunacak, icap edenler tedavi edilecek
lerdir. Aynca. gUree, cirit gibi ınlllt' 
eğlenceler de tertip edilecektir. 

Halkevinde ikinci gaz kursu açıla.
calrtır. Kuna bQtUn memurlarla esnaf 
tqekkUllerl ve halk devam edecek· 

Fıstık ve bağlara arız olan huta,.. tir. Dersler belediye bqhekimf çocuk 
lıklarla da mücadele 111 gtlnlerde e- mUtehunın Ata öz.kal ta.refından Ye. 
hemmfyet bulmuı;tur. 

Ybıe bu ay ic;:inde merkez kuasm
da •7, Islahiyede 58, Pazarcıkta 86 
domua itllf edilrniltlr. 

tık okul öğretmenleri mutat top. rilmektedir. Bu kumı ,.,mlerl taklP. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- edecektir. 

D 

,. .. 
1MAYIS1988 

VAIUT YURDU 

EGERLI BEJl80BUXUZ Ertul-
rul Kubılnln, btly11k lngflls d&

.. hı.t Şebplr festlva
Unde Ttlrklyeyt tem
.U etmek bere 
Stratford'a lidece
fini lSğrenJyorw:. 

~eluplr, her mem
lekette kolayca ta
nmabllml§ ve bir 
s:ınat "dAhi,, si g!Ss
termek iltenUdiği 

zaman hemen ileri 
# ıUrlllebllen pratik 

lılr llmadır ... 1161 ıenellinde doğarak 

1616 ıeneelnde ölmll§t11r. Ertuinıl Muh· 
.ınJn ıfdeceğf yer, Şekıplrln dofıııtu 

yerdir. Orada Şebplrtn evi ve birçok 
etYuı muhafaza edilmektedir. BliyUk 
1ılr de Şelmplr tlyatroıu vardır Jd, festi
val mtınuebetlyle bUtün eserleri orada 
oynanır. 

Şebplr t:fşatrow blrbc aene eneı 

klmllen yanmqtJ. BÜnun tınrtne Şeu .. 
plrl sevenler arasında para toplanıp 

mllııabaka açıldı. lftirak eden mJmarlar
dan genç bir kadmuı pllıu bbuJ edllfp, 
bustınJıl1 modenı "Şeluplr Tiyatrosu.. nu 
genç bir kadın mimar lnp etmlt bulu
nuyor • 

IEHIR rtYATROfJUNDA alır bire-
1er oynanıp da ldmae rağbet etmediği 

zamanlarda, tiyatro mensuplannm: "lıJ
te görUyonunua ya. ctddl eaere kimse 
kulalc umayor; operet oldu mu he.ınen 
koeuyorlar! .. .,, lfbl eerzen!flerde bulun
duldarmı litedenbert l§ltirtz.. "Clddf., , 
"ağır,, eaerlerln arumda Seluplrlnklle
rin de uyıldığı muhakkaktır. Fakat bu 
memleket, Şeklplrl lanse etmek isti
yenlerden hiç birine mahçup etmedi 
Mnınm. Şekftplr adma ne g&JterildJyse, 
lyt veya k6tU temsil edihnlt olsa dahi, 
dalına alkr§ladı. 

Hayat Kaç Y llfmda 
Ba,lar? 

DUNKU KURUNUN Ulvelerinden bi
rinde ''bayat kırktan IOllJ'a bqla'., diye 

bir tercOme yazı vardı. Ben bir kitap 
g&rdtıtUmn hatırlıyorum: o kitabın Uıe
rlnde de: "Hayat elliden eonra bqlar .. 
dJye yuılıyordu. 

G6rUntlte baJulırla, herkes, Yatı ller
ledlkoe, ıençllfe d6nmenln tmkh111 ol
dutwıu s6rerek bir yolunu buluyor ve 
"yettoemedllt cJtere pl8 dly«n kedi,, gi

bi hareket edemlyorea da, "p~Uk ora
da defildlr, buradadır. " demek latedl
ilnl anlatan blr eda Ue "hayat benim 
yaırmdan bqlar,. gibi bir iddiaya glrf-
fiyor ••• 

Evet, bence bO.tOn bu fel1eft gUrUltU
lerin eauı budur: Gençlik elden gidiyor. 
Fakat: "lhtiyvlıinı zevkl vardır; anla

yı§t vardır. Hayat kırktan bqlar, elli
den bqlar, ~~tan bqlar,. gtbt bayat 
ıalcalarla .Jıisuı oyalamata uğrqı

yorlar. 
Nurettin Hociuım evinden bir yorgan 

çalmmumdan sonra biten kavga kariJ· 
mıda, merhumun: .. Bizim yorgan ıftU, 

kavp bitti.,, dediği lfbl btltfln mesele, 
19nglljtn elden ilden ,arpnmda ... l'a· 

kat kavp bitmiyor. 

Kırklar Ekapreai 
iŞTE AYNI kuruntunun bir dil•r &r-

nejt daha: DUnkU "Aktlm., paeteelnln 
~ blrtllde 

• ~yle bir bqlıt ı&
rünllyordu: 

" lııl81har lllnema 
yıldızı Dolorea del 
Riyo MDele"rtn. ka
dınlan gtrkbılqttr

meylp stııellettlrdl· 
ffni eöylOyor. CUn
kil seneler reçtfkce 
biraz daha sevkli 
gtybımetf, kendtlerl

ni ıQıel glSstermeğt &ğrenJrler ... 

Dolorea del Rlyo denen arthıt de o
tuzu boyladı galiba... Nerdeyse "bayat 
lmktan hatlar,. diyenler eksprealne bl
let alacak. .. Eh: vaziyet. böyle olduktan 
kelli, elbette ld yaoWığı mlldafaaya bq
lıyacaktır. Hareket saati ya!dqryor ! . 

HIKMETM. 

iki Yaralama 
OOndofdu mahallealnde oturan t&o 

nekecl Mehmet ile oflu Memlk arum• 
da evlenme melelealnden bir kavg& 
çıkmıı, Memik evlenmek fatedlif ka,.e 
dau almak istemiyeıı babumı eline 
ıeçlrdlli bir makul& b~k yerinden. 
aiırca yaralam11tır. 
Tepebaımda ahçı Allnln oturduju 

randevu evinde de bir kadmnı ve bir 
erkelin ,....ıa:nmuue neUceleneıı fU 
vak& dllıuttur: 

Kojmmm evde bulunduiu bir a.. 
manda .ma eve giren Hacı oflu lıleh• 
met nammda bir adam aralarmda çı.
kan kavp 1ebebile &Ki Aliıı1n karlll 
Nazmiyeyi wıtura ile boğazlamap t8" 
febbtla etmlt ve kadını bolızmdan ya.. 
r&lamıttır. O ıırada. eve gelen yUıe 
Mehmet iminde diier bir phsı da 
Hacı otlu MehmedJ tabanca ile arka
ımdan vumıuıtlU'. Kadın h~ 
ye kaldınlm11t her iki Mehmet de Y'ı", 
kalanarak adliyeye verilmiftir. 

Bir Ev yıkıldı Bir adam 
Öldü 

Boetancı camliniıı h&resinde otu
ran Mertemenge Jd5yQnden ııemneC 
höcere duvarmm anmm yıblmuty!• 
anku altmda kalmıe ve alır yaralast
mJlbr. Yaralı bldınldJlı 
huıtallıMllncle ba.taı'. 



ASR 1 N 
ÇOCUKLARI 

Yuuı 

Fereoç K3rmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gllttekin 

Harbiyemiz 500 genç kazan 
·Kuleli askeri lisesinde dün 

1aı ----------------~ 
- i l -

SA F H AVAT 

yapılan · merasim 
Seslerden Urken bir at p.ha kalkı. 

yor, ki§Iliyor; fakat üzerindeki adam 
atm yanaklarını ok§ıyor, yavaş sesle 
bir eeyler ösyliyor sakinleştirmek için 
sonra mahmuzlarını kamına karnına 
batırıyor ve bir kamçı indiriyor sağ
rısına. O koca arap at korku ile başını 
bir iki sallıyor, sonra sakinleşiyor ve 
başını önUne iğip yUrUmeğc başlıyor. 

Trampeteler çalmakta. Halk alkış. 
lıyor, bağınyor: 

"Yaıasın askerler! Yaşasın harp! 
Kahrolsun Sırbıya ! ,, 

Bütün Andarssy caddesi vura vura 
giden ayakların sesi ile titremekte. 

Demek muharebe dedikleri şey bu 
idi ha? Evet, Peşte için muharebe 
bundan ibaretti: mütemadi bir şenlik. 
BiltUn gUn Andrasey caddesinden u
ker geçti. Askerlerin hepsi çiçekler i
çinde idi, mızıka ile, ahalinin alkışları 
arasında geçiyorlardı. 

Bir sokak yoktu ki ahali toplanıp 
harbe giden askerleri, selamlamasın, 
"yaşasın vatan! yap.sın kıral!,, diye 
bağırmasın. Bir gehir yoktu ki, ahali. 
si muharebe diye heyecan duymasın, 
harbi lüzumlu ve haklı görmesin. ga
lip geleceklerine inanmasın. O günler 
hep bayram geklinde geçiyordu. 

Herkes Franz Joeef'e acıyordu: a· 
bir ömründe böyle bir harekete giril
meye mecbur olmuıtu. Herkes, bay· 
ra.ldar ilk dökWmeye bqJayıncaya 

kadar zaferin kuanılacağmr vadeden 
imparator kıralı takdir ediyordu. 

Herkes sevinç ve Dele içinde yaşı. 
yordu. Yalnız, kocaları ukere çağın
lan kadınlar ağlıyordu; taburlardaki 
-Oğullarının yanından giden anneler 
:ağbyonlu; yanlarmda yavüklulan ile 
beraber giden kızlar ağlıyordu; b&ba
lannm harbe gittiğini gören çocuklar 
qlıyordu. 

Fakat ibUtUn bu ağlama ederi o ilk 
günlerdeki coekunluk içinde kaybolup 
gidiyordu. 

Bu CO§kunluğun arkasında beklenen 
bir şey vardı. Bütiln gehir, sanki ne
fes almadan, sabırsızlık içinde haber 
bekliyordu. Bir wer haberi geldi mi, 
bir bayr.ak ormanı yükııeHyordu. Ha
ber doğru çıkmadı mı, san.ki mağhlp 
olmu§lar gibi, bütün bayraklar birden. 
bire yere iniyordu. 

Sinirler ayakta idi: bir coşkun he
yecan yükseliyor, bir herke8i kara bir 
keder kaplıyor. Bergratta on bin Sırp 
ölmüı, doğru mu acaba? Belgra.dı al
mamıpk mı?! Doğru mu acaba Alman 
Jarm Belçikada katiğ bir zafer kazan
dıktan? Şarkiğ Prusya dan RPJslar a. 
tılml§ dedilerdi, doğru değil mi imiş? 

Sinirler geriliyor, daha hassas bir 
hale geliyordu. Akşam üstü, sokakta 
biri durup Çobanyıldızına baktı mı, 

bir dakika içinde etrafına yüzlerce ki
§i toplanıp gökyUzUnc bakıyordu: her· 
kes gehrin üzerinde bir düşman tay
yaresi görüyor gibi oluyordu, - tay
yare gelmiş, gehri bombardıman ede. 
cek! 

Sonra biri duruyor, evlerden birinin 
üçilncU katındaki bir penceresine ba
kıyor. Bu pençereden hafif bir mavi ı-
11k ıilzillmekte. Ossaat adamın etra. 
fmda yUz kişi toplanıyor. İçinden O· 

nu, yirmisi eve giriyorlar: casus var. 
mıı, dU,mana işaret veriyormuş. 

Biri yabancı dilden bir kelime ıöy
lemiyegöraUn, hemen herkes ona ıUp
heli §lipheli bakmağa b~lıyor, yanın
dan geçenler hiddetli hiddetli söyle· 
niyorlardı. 

Sonra, birtakım haberler geliyor. 
du. Sırbistan& altın kaçırmaya çalışan 
birçok otomobil tutrnuılar. Yeni Peş· 
tede bir casus şebekesi yakalanmış ve 
daha bunun gibi bir alay haber.·. 

Het'§Cy muharebe emrine verilmiş
ti: gazeteler halka heyecan veriyor, 
tiyatrolarda harp<'ı piyesler gösterili
yordu. Piyeslerde &§ık artık bir duka 
değil, zabitti; komedyalarda kahra
man a.hmak bir kont değil, komik ve 
acemi bir yahudl emirtierdi. 

Perde aralarında mar§ çalıyor, aha
li de blr ağızdan söylüyordu. 

Bu sırada. ,ehre ilk esirler getiril
meye başlanmıştı. Bunlar yüzlerinde 
bir kar13 sakal, ter içinde geliyorlar
dı. Ahali bunlara, öfkesini zor tutarak 
ve korkuya benziyen bir nefretle ba
kıyordu. 

Sokaklarda, kolu veya başı sarılı, 

yahut koltuk değnekleri ile, yaralılar 
dolaşıyordu. Ahali bunların etrafma 
toplanıyor. onlara cıgara veriyor, pa
ra veriyordu. Bacakları kesildiği için 
yüri.iyemiyenler, yabut b&§la.n kal· 
madığı ~çin başları bağlı olmıyanlar, 
göz çukurlarından gözleri, kannlarm. 
dan barsa.klan çıkarılmış olanlardan 
~hrin hiç haberi yoktu. 
Hayır maksadı ile ~nliklu, konaer

ler tertlp olunuyordu. Kahvelerde or
kestralar. bahçelerde akordiyonlar, 
dilencilerin eJlerinde armonikalar hep 
marş ve harp ~arkısı çalıyordu. 

tıte, Budape§tede muharebe bundan 
ibaretti. 

1934 ağustosunda bulunuyorlardı; 
halk daha bilmiyordu, aklma. bile ge
tirmiyordu asıl harbin ne olacağını. 
Güneşin önüne bulut geldiğini gönnü. 
yordu. 

Bununla beraber, herkes anlıyordu 
ki, ondan on sene, on bet sene kadar 
e\•velki o uzun saf ve mesut hayat SO· 

na ermişti ve o andan itibaren dünya 
artık ondan evvelkinden bambaşka o
lacaktı. 

(ikinci kı.mıın sonu) 

Kuleli Aekerl LieMiııi bitirerek 
Harbiye okuluna. k&tılan 500 gencin · 
ayrılık töreni, dün öğleden aonra Çen
gelköyilndeki mektepte ya.pümıfUr. · 

Merasimde, Korgeneral Hali• Bıyık-' 
tay, lııtanbul Merkez kumandam Ge. 
neral lhnn Ilgaz, General Otıman Tu
tan, General Nurettin, Askeri lıılek
tepler komutanlan ile 2000 e yakm 
davetli hazır bulunmakta idi. 

Tam saat iki buçukta mezun tale
beler sa.hanın aa.ğ tarafmda hamol 
vaziyetinde yer aldılar. Korgeneral 
Halis Bıyıktay, beraberinde General 
Ihsan llgaz ve Osman Tufan olduğu 
halde talebeleri tefti§ ederek, hatırla. 
rınr sordu. 

500 gencin ''Varol,, cevabı ııa.hayı 
inletirken, mektep bandosu tarafm
dan istiklal ma~ımız çalmıyordu. 
Mar-§ herkes tarafından ayakta ve ha
zırol vaziyetinde dinlendikten sonra, 
okul komutanı Tevfik Topçu kürsüye 
gelerek, ısu ıözleri söyledi: 

"01..-ulumu.:un 11 inci mnı/uu biti· 
ren t:e olgunluk mcyoolantn vermeğe 
baflıyan talebelerimizi h.4-rp okllluna 
ueriyoru:.,· yann orduya vereceğiz. 

Scıyın. çocuklamnın Jı,epri bilirler 
ki, Harp okuluna girig, Ordu oomta.tt. 
na kanlı§ günüdür. Faal ordu hayatı 
bugünden ~kır. Ben ordwııın eski 
bir ıubayt 81/CJtiy~ ltAlı.ç t:akııldığı lnt
günf.1 büyük bir zmılde hotırmm. 

Ogün veri~ kıltç liyakatimiaitı bir 
acmbolüdUr. Yeri oo aırmı gelinoo o 
sik.ihm f(!JT'ef ve Mnımtıtıu korumak 
borcumuzdur. 
Genç~n, "ır<ı8t gelince, baba~ 

Bir peygamberin mektupları 
Bundan bir iki ay evvel, bir Ingiliz eı- mektup peygamberin eli ile yazılm~ de-

ki eserler mUtebusm, J.'ililtinde, keşifte fildir; fakat mektuplarda ondan bahıe
bulWUDqtu. Bwll&r, aJUneı uzrdül ibra· 
nl dllJ ile yuılnuf ylrmi kadar mektuptu. 
Bu mektuplar, Yahudilerde dalma oldu
ğu gibi, !:anak çömlek partalan üzerine 
yuılmretı. 

Jngiliz lliml, ke§finden bir müddet 
sonra, bir Arap tarafından öldtirülmilı· 
tür. Alim, daha uzun tetkikat yapama -
mış ve bulduğu bu eserleri arkadaılan
na de\Tetmi§tlr. 

Şimdi Ingillz eski oser mütehasal8la
rı. bu mektuplarm, dört bUyUk Israll 
peygamberinden birinin kavmine yazdığı 
mektuplar olduğunu söy!Uyorlar . 

Fransız "Kitabeler ve edebiyat akade· 
misi,, mUdUrU olan eski eserler mllte
hasııısı DUso, bu hususta izahat vererek 

demiştir ki: 
''Eokiden Lakiı kalesinin bulunduğu 

yerde bugUn meydana çıkarılan on sekiz 

Bizans /mpa1'a 
torluiunun 
Tarihi 

Bi=an.• mev=uu 
ıızıtn yılla.r a.yn, 
a.yrı tetkik ve te· 
tebbil cdilmÜJ bir 
m,ev:;u. olduğu luıl. 
de bugUn bile ay• 
dmüıtılmaml§ bir· 
çok tarafüın var• 
dır. Tmıfık YBtim· 
lioğlıı !artıfınd.an 
z;80m ~rı ı::a çevri. 
len Biz4M lmpa• 
rtJtorluğu1't.ın ta• 
rW adlı 1..itap 
bıı ayd.,ılat ııma • 
mi§ tarafları te&• 

bit etmekte ve bü. 
l.iin Bwna tarihi· 
ne te"""" ederek 
Şarki A 1ırupa im· 
para.torluğu.ttun 

bin senelik vuku· 
atın, hiklyc et· 
mcktcdir. 

Fiyatı ]/~ kıı. 

ru~ olup her Jri. 
tapçıda bulunur. 
Toptan müraoaat 
maAallı: - ıat ... 
bul, VakU Yaınlu. 

.... 

dilıoektedtr, 

"Bu yuılar, MiJAddan evvel 527 eene
•lnden kalmadD', yani, Kudtldn fethi ta
rihine yakm bir devirde yazılm!Jtır. 

rnsrt bir taraftan çevrilmll olan Yahudi
ler, reislerine safkut huırlayorlardı. 

Bunun Uzerine, reialer biriblrlerlyle 
mektuplqmaia b&flamıelardı. 

"Bu&iln kqf'edllen mektuplar da bun
lardan bazılandır. Bu mektuplan, zan. 
edildiği ıibl, o peygamber yazmam11tır. 
Fakat bu mektupların çoğu, sözü dinlen· 
memesi lbmııelen bir pe)'iamberden 
bahsetmektedir. 

"O tarihte peygamberin Yahudilerin 
araaı açıktı. O. Keldanllerle blrle§Dlek 
istiyordu. Halbuki bu mektuplarda "Ek· 
:ı:nek bulmak ,.e artık borazan aeai i!ift-
memek için,, Mıaıra kaçılması tavsiye o-

lunuyordu. ,, 

•
1lc 1 r 

Mezun olan gençlcr hep bir bir ara'da mar§ söylcr7Cen .. 

nsn, dedelerinin izinden yüriiyeccJde. 
rine ve bu.günü a.814 unutmıyacaklan. 
na inanım oordır. 

Komutan sözlerinin burasında, ço
cuklara doğru dönmüş ve nutkunu 
§Öyle bitirmiştir: 

"Umum\ bir küıt:ür sahibi ol.dunuz. 
Harp oklllunda bilgiıcriııizi>ı ç,atıS1nı 

kuracaksını.z. Tenıi:: bir ahlôk, temiz 
bir aeciye bu 4.~nizdc size vardım ede
cektir. 

Harp Okuluna katıldığınız :ama1t 
bir beden~ zcrkooilmi~ taze bir kan 
gibi, ordu :Jaflaruı.a, ocm, kan ve 1md· 
ret 1'6TCCckai11iz.,, 

Okul komutanının bu gilzel sözleri. 
ne, mezunlardan, 591 Orhan kürsüye 
gelerek, heyecanlı ve gür bir sesle mu· 
ka.bele etti: 

"U::un yıllıtmı §Crcfli hat ıralarım, 
tarihi mNtkabc7.crini taşıyan Kuleli 
01oulu 66 ttaeı a6fl6rinl yrqıyor. Ru-
1Hnnda derin bir sevinç ht,.,si duyllyo-

Ne mutlu bi::lcrc, Oumhuriyct inkı. 
l4bının her fcyzinil6ıı paylarımızı alt
yor, her nimetinden faydalamyoru::. 
~ımızda, bıı mc.slrkte şecaat oo fazi
'Zet örnekleri olmuş yüksek kuman 
danlarımız var. 

lnkılôp uc Cumhuriyet cvl<itları, A. 
tatilrk det.minin çocuklan, biiyiik ese
rin ba§anoısının ıt§rmıda m ulocıddes 
tıa::ifenin parolası verilmiştir. Bu şa§. 
maz fatikmnettc, duraksız. kusursu:.: 
'VC inAirafaı:: yürüyeceğiz.,, 

Mezun talebenin bu nutkuna da, 
mektepte kalan 200 Mehmet cevap 
vermfı ve ağabeylerine muvaffakiyet
ler dilemi§tir. 

Bundan sonra mektebi iyi derece 

ile bitirenlere mük&faUan 
tır. Mük~fat alanlar funlardrr: 

AlbnSaat 
1 - 198 Abdussamet KU1Çu, 

571 Ekrem Tamer, 3 _ 934 Cihat 
yol. 

Altın Kale111 
1 - 846 Cihat Uğurluoğlu 2 _ 

Ramazan Gülnar, 3 _ 90 Süle 
(bu genç ayni zamanda tnekte 
dosunun şefi idi). p 

Lugat Alanlar 
Fransızçadan 63 Osman Çiftçi 

mancadan 1129 Mecdettin o· :d:fiıı41 
şarır. 

MtlkMatlnrın dağıtılmasından 
ra mezun gençler, son defa ol 
Kuleli mar~ı ile sahada bir geçit 
mi yapmış, dağılmışlardır. 

Bundan aonra. davetlilere 
spor oyunlan gösteril.mi§, 
Muzikli jimnastik, muzikli bollll• 
lık topu ile müsabaka, Kuleli 
leri, Gülle jimnaatiği, Manialı 
baka, Güre§, boks, iakırim, il-1! 
nastik araba ya.n11, yer 11··.lllllill!l.l'lt. 
Trablenli atlamalar Japon 
Basketbol ve voleybol mila& 
yapılmı§t.ır. 

Merasimden sonra d&veUfü 
çay ziyafeti verilmiş, men.alı 
yet bulmu§tur. 

(Diğer resimle raon aayuımıza.. 

l<IJRlJNa abone ola
nuz ve edlnifllı 

BİR G_ECE :B R.DA • SOI"<ı'"RA 
- Hiç d dl ... - =d 

' e · Kulağımın altına düş 
bir çizik hasıl oldu On d e · u a gayet uataıı 
surette diktiler işte Bir h ft · a aya kadar 
cek, ondan sonra her •eyim t 
i ·.ır.ı y amam. Hem 

ç zıeı saçlarımla kapatablllrl G m. Ozemtt 
zerrece tesiri olmaz Sen hl · C merak etme 
(tim. Hadisenin, sizi alAkadar ede ta 

hı n u~a 
ce, e e ondan hiç endişe etme™ E 
b i 

,,~n. sasen 
u şle ne alA.kan var' Hl" de~ıı 1 h . v & m ? Hertf 
o~. kimseyi tanımıyor Kadın •se 1 1 • 1 • ş edllf 

yet karşısında kime ne söyllyecettnı bllmt:r 
yapacağını şaşırmış bir haldedir z t ·· a en sen 
dan öyle çabuk kayboldun ki bu arad 
b • a unut 

ile. Nasıl da girmiş şeytan karı! BesbeJU he 
kafasını locadan gördll ve variyete dalgı 
arasında yukarıya uzanıverdi .. Siz hiç umu 
yın .. Fakat ne o, Necmiye, senin dudakla 
bir kıpırtı var. Her ik1niı1n de gözlerl b 
şey söyleyecek mlşslnlz gibi bakıyor H ? S 
yJn bakalım. Çıkarın baklayı dilini 1· a · ö 
Yoksa bntü z n altm4 

n bu acemilikler, hırçınlıklardan 
ra bayırlı bir haber mi getirdiniz V 1 B 
vlnirlm bfUyor musunuz? · a lahi colt 

(Ytizüne şakacı bir oda veı . 
tım sizin bu kavgalarınızd 'erek) Çünkil 
bağlamalı. an.. Bunu bir 

Burada Nejad sözU alarak· 
- Evet ba an Lem · 
~ 
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Gizli ölüm ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni IMı.lmacamız 

123456789 

BORSA 
--- A..Ura 7..0-938 ---

Hizalarında yıldız işareti olanlar, Oze
aerinde muamele görenlcrd~. Rakam
lar saat 12 de kapanış satış CiptlarıdJr. 

KAL'KACAK VAPURLAR 
Gittili yal 

(Bat taro.fı 6 ıncı sayı/ada) 
~un117or... Siı de Ancstinin, Utra

ll 7lıleal ve ye&Ane varisi olduğu
IÖyluyorsunuz, değil mi Dr. Lang 

teessirim, dedi. Artık benim bahset
tiğim çini kolleksiyonunu görmeli 
başka bJr gllne bırakını. Benim bi
raz hususl işlerim olacak, müsaade 
nlzl rica ederim ... Anesti hakkında 
yapılacak tahkikatı dlkknUe takip 
edeceğ1mden emln olunuz. Allaba 
ısmarladık ... 

ıl 
ıt---- Ç E K L ER '-~~..,.ı 

Saat 
8.10 
9.10 
t 

\'apurun adı 
~ocaeli 

Ulur 
Tayyar 
ı...ıı-

Mudanya 
'ümit 
tmrOI 
bir 

• Paris 28 812~ • Madrid 12 t1984 

e7f 
• • • 1 41-........ _...,,,.. 

5 "--.......__ 

il 7i23i0 • Berfüı UJ682 
15 0666 • Var$on 4 19~ 
4 70 • Buda peşte ii880 

'16 7460 • Bükreş 106 19 
{ '6 • Rel•rad 84- US8 

• Nn-Yoriı 
• Mlllino 
• Brühcl 
• Atina 
• Cenenı 

10.8 

GELECEK VAPURLAR 
11 Ege KaradeDfz 

J\emal A)"Yalık 
r. Langley, tasdik :yollu ba
ıuu..salladı. PJnkorton yerde-

61i1 kediye bir kere daha baktı . . • Sofya ıı 571ı • Yokoham• 2 72"ı0 ı ERTUGRUL SADt 
'fEK TJYATl\OSU 

Hu gece: 1.üleburpz 
HAl.KEV'!NDE 

BüYük llis8l'll89 
(HQICtltl~dne 

kadar lstankı. Mlae-

16atıne devamla: 
- ltt• bu beyaz zarfın zamklı ye
den bir parca kopararak cay tn

._IQlm tcerlslne koydum. üzerine 
; ..... ,. Ç&')' ve biraz da sut karıştıra-

.,.. ... _ kedi7• verdim. Kedi, slitıü cayt 
Bet c!aklka'Sonra da kıvranarak ..... ı--· Va&lyet şlmdl acıkca anlaşılı
•anırım. Kedi, zehlrlenmekten 
• Zira. zarrın zamkı sütlü çayın 
4• hıhUll edince, sUtlU çay ta- j 

en .zehir olmuş ve bittnbi onu i- J 

Birkaç gün sonra cazeteler, Bre
zHya zabıtasının. Aneıtl isimli bir 
delikanbyı, yapılan muhabere neti
cesinde te\'kf! etmeğe teşebbüs et· 
tikleri sırada, AnesUnin ılllh kul
landığını ve mukabele etmek zaru
reti hasıl oldutu esnada dahi yara
lanarak 5ldUtünU bildirdiler. Jrfuma-
11eyhin odasında, amcurnı lSJdDrdil
ğünü fsbat edecek daha blrtok dtfer 
,·eslkalar bulunmuştu. 

ÇEVİREN: R. M. 

• kediye tesir etmişti. Şimdi ber ------------

,-bir daha cözden gccirerek kı- Kral mükafatı 
eöyJeyelim. 

lltiekalt banker Utramın Brezll-
4& bulunan yegt\ne varisi Anestl 
ludekl delikanlı, her ha1de, ora-
7etJşen nebaU zehirler hakkında 1 
..... malQmat sahibi olan blrl- f 

(BQ.§ tarıafı 1 ixci BOyıfo&ı) 

• Amaltı•J ıı 14~ 
• Prd ·~~ 7i75 

Viyana 

• Slokholm SH790 
• J.endra tiôO 
• ,\losko,·11 '23 SJ 7fı 

••tlkr•zl•r 
• 1933 T. Bor 1 19 'TO , • f:r~anl !stfk. {'6 

'YUKARIDAN AŞAGI: .. .. .. il S. Enurura 
.. .. .. lJI S. Erıunım 

1 - Medresede dayak fileti, gece Efektifler verilmemiştir. 
gölde görüıen. 2 - Köle, bir hububa.t, 1'---
3 -Temiz. fi§ek ıörünür,' -uu.k Zahire BorsasJ 
ip.reti, 5 - Bir erkek adı, 6 - Aarın 7 - ·- ea• 
teni, kuvvetli. 'l -Avla.nan ,.ey, top. 
Tak, ıiışm. aJW, 8 - Çok pifmif, r.&. 

:ma,.g, 9 - dolu olmıyan. 

SOLDAN SAGA: 

1 - tstanbulun büyük eğlenceleri, 
2 - Değnek, 'kiinahın aksi, S - Ke
senin bir nevi, büyük bir nehir, 4 -
Sanat, uzak i§areti, insanın seneleri, 
'5 - .Adet, ~ - İsim, yttz kuruş, 7 -
Beyaz, sual, 8 - Arayan, 9 - Yut
maktan emir, ye§il ot. 

Dünlcü bulmacamızın Juı1li: 

SOLDAN SAGA: 

-BQiday yum\13ak 
Bulday sert 
Arpa Aııadol 
KUJyemi Tekirda~ 
Tiftik mal 
Peynir beyaı 
Peynir kapr 

Oeten 
Buğday 390 Ton 
Arpa 10 .. 
Nohut 21 " 
Ua 111 " 
z. t"d 90 it 

Kuşyemi 35 ,, 
Fasulye 15 " 
Bulgur 16 ,, 

5 2& 
5 20 
4 H> 
7 15 

11' -
30 22 
50-

.,_ 
5 30 
• 20 

33 l3 

Btden 

ctktlr.J 

SEHZADEBASJ 
'J'UIL\N TİYATROSU 
Halk san'.atHrı .Nqil 

ve arkadaşları.. 
~tice Pe.nçef varyetesi 
Göndnz (Fdaltfr Ge. 
ndclJ Iemedt, dram 
Aıc.mı: Sa1rnı ıtmuJi .. 

Komedi .3 Pu•e 
12 Mayıs Perşembe akpmı Cemiyet 

konser1P.rinl bekleyiniz. 

lHALK OPDETt 
fuar.teli 1taııılüilw -
.Siir.ey:p; .S.k ~
(J .Xurtuluf; ~
ha eB§ikta§ 'Suat Park 
Perşembe B6JJ'köy 
Miltiyadi ısfnrmaJarı n 

aa blyük eperet 
K.adınlardall :mlctım 

r. ÖJ1e ki, bu ı.ehirden bir mek
P zarfının kenarına sürülen znm
kan,tın1abııtr ve sonra kururna
terkedtlince biç kimse tarafm

Mlitmeyecek bir slllh ortaya 

llk sahaya çıkan Türk Polatkan ol
du. Yerler çok çamurlu jdi ve mania. 
lar zor atlanıyordu. Ancak, bunun 
farkına .Mülazım Polatkanın jki uf ak 
hatası ile varılabilmişti. Bu müsaba
kaya iştirak edenlerden dokuz 'kişi 

bliyUk hataları yüzünden diskalifye e. 
dilmiş ve üçü de dörder say1 ile dere. 
ce almışlardı. 1 - .Bqbakan, 2 - tnı, Ay, Bay, 

3 - Rumba, me 4: - At.r, zalim 5 -
Ark, mi, Q - 'K@ıan, 1 - Araa, La, 
8- La, enin, 9 - lfade, ~. 

P. yağ 85,1/2 ,, 
B. pe~'nir ,30 ,, 

ı --~~----~~---Slnemalar 
uş oluyor, MUtemadiyen y.er 

ı.Nm.JH•tlrea AaestJ şimdi de Brezil
& citmlş olduğu için amcasına, 

ı:e~ı--me kendi adresini yazmış oldu
Jaaıır bir 7.;ır! gUndcrmeği muva
buluyor. Muvafık buluyor diyo

ama, bu, bittabi kasten yapıl
~~..,. ... r. Uzak bir ~·erde bulunduğu 

r.~tllllllM keneli adresinizi lhtlYa eden 
.jJ&e1 zarlı 4a mektup i~rlslne 
arak göndermek Mettir Ye Pek 
1 ~örünür. Mektubu alan Mlam, 

;!•Slıatndeki zartı da cıkarır. Yazdı
cev.abı b.u haz.ır zarfa koyar, ka,.. 
trr ve znbmctsJzce grJnderlr. 
t,ıe zavallı Utram, para canlısı 

,-.• - • .,rı yeğeni Anestinin mektup i
lin.de gtSnderdi~t hazır :a(lrcsll 
a, cevabı yazıp bu zar.rm zchir-

Bunlar: Yüzbaşı Rast.selli. Alınan 

Fcgelcin ve Yüzbaşı GUrkan idiler. 
Az sonra A1man Yüzbaşısı Hasa'm ti
z.erine binmiş olduğu Goldanmes al
kışlar arasında ge1diği göriildU. Onun 
arkasmdan gelen lrlandah Luts ile, 
aşılması <!n kolay olan manialardan 
birine, Mülfizım Bsniknan da bir di
ğer maniaya çarparak Yüzbaşı Kula.
ya hatasız olarak Hass ile 'birlikte bi . 
rincilik yolunu açmış oluyorlaııdı. Bu 
yanşa iştirak etmifi .olan Yüzbqı Cu
mia ve Goccin, Serpe ve llentitre adl1 
beygirleri ile müsabaka harici a.ddedi-
Hyorlar.dı. • 

Tııibü..niln önündeld bando yarıp. jf
tiruk eden mille.tlerjn .milli m~lmnı 
~aJarkeJl derece alanlar · ı§U .sır.a da· 
bilinde dizilmi§lerdi. Müsavi derece &

lan iki Alman iki Türk ~ bir lrlanda
lx mcrdiY~lerdcn ~ıkar.ak l.mpara.to. 
run tribününe giriyorlardı. 

Bqild4J lcra Memurluğundan: 

Bir bordaıl doh1ı iahh hapse elıoıp 
Pttfafa ı:~vrilmesine :kuar verHen bir a
det karyola, '"4' liil perde ve ufak hah ve 
tüvalet takımı ,.e sair hane eşyasınnı bil-
müzayede açık artırma suretiyle 

Beşjktnşta Akaretlerde 55 numara. 

lı aparııııııının 3 nwnarasında 

sntılac;ıiJ •e .dcl,lıiJJye ,., rüswulye abcJya 
ait olınk üıeu 21 ... 5 .. tsıs taı1Jllnc 19ü:;ı. 
dif cumartesi aü.Qü saat on birden on iki
ye kadar ve YilJc!e 75 lnl bulmnd1~1 tak
dirde ~8 - 5 - m tnrllıfne mftııacm cumar
lesi J:Ünü nyni sa:ıtte keza hilmüzayede 53-
(ılacaktır. rnlipteria ye:vmi ınaeıkOr !\'e sa
.atte '1Uh..Wnde haıır bu.bınaeak ırnemunı
na .müracaat e)·Jem~erl ilılıı olunur. 

Eski Radyo 
Makine ve parçalarını almak veya evin

de tamiratı yaptırmak isleyenler lftmba
larım, modelini açı1ı: adrederile hldikte 
1stımbul (7'3), J>osta kutusu adresjDe 
pmatan .• 

KtR~l.lK EV VE DOKKAN 
Beşikta~ Akaretlerde U, 28. mükerrer 

26, 29, 33, 87 numaralı evlerle 1, 28., il, 24 

28, 45 numaralı dükkinlar açık artJrma 
suretile kiraya veriJ~11deıt J&tekliluin 
C9 !Nayıs ~al per~mlile •ü uııt llD be~e 
bdar Aklrettrie 114 tnımarada nıilevelli 
kayınakamhlına m\ir.acaat .etmeleri. 

ZAYi 
Hüviyet cözdanımı ikincl dera bybet

t.im. Ye.oisini •lacatırnden her~ de 
muleroer dejil,cllr. - V.. Hukuk Fdi.iltui 
No. 500 /luıı/ lnşel. J2.5496), 

IAtaobul Defterdarl1ğından 
Lira Kş. 

l&Dlkını yalaaıgı zaman, rmımc 

tıl1'tııı olmuşt\1. Kediye nisbctlc 
"''seç zehirlenmiş olduğunu far

tk bile he.r halde sok uzaklardan 
'' bu korkunç zchlrlo zehlrle

'Hmüştür. 

imparator genç ;müsabıklara biİin. 
cHik !kupalarını l!\!erirken, Kmlbk mJT· 
§ı çalıyor onu Deyçlantl ıV:~ '.nirl< İstilf. 
ıaı marar takip ediyordu. 

BakırköyUnde: Cevizlik mahaileslnin Yenlyol sokağ1h6a klin 
ve eski 135 yeni 7 numaralı olan evin 2/60 

26 00 atplnkerton bundan sonra c- payı ..• 
Hndekl zufları ve kAğıtıarı T 

1
• f Q 

8 
j L Aksarayda: Baklah~emalettln mahalleslnin KU~tiklanga so-

ış Masona uzutaTak~ 1 ~ ka~ında kA.t.n ve eski llJ-19 sayılı v~ 40 metre 
-'" .Bınıları tıJJDJZ. 1ler halde size 9 O desimetre murab bat sathrnda olan arsanın 
lwıı oJa~.a.ıtt.Jr .. ll.edJ. Dr. Ihsan -..Yamı tamamı... 24s 40 

cltu- tğ36Anest m,h cm fö YPP Tifo ve paraııfobutalıitJuım tut Yukarıda 1az1Jı oıan mallar 7 • G - 938 salı gilnU saat ıs e kadar pa-

.lolara plpoHJS'U çıka:l'.arak bJr ke- mamak: için ağıı..dan aiıııao ıiJ.o bap-
"daba ,, ld "' · A landır . .Hiç rahatıız~c vtrmt~ ,Hu 3 5 faizli hazine tabvlJlerl de kabul olunur. Taliplerin% 7,5 pey akçele-

.,o 1u·vu, .Q.te_şledl, sonra · ı .. v\; dlSnerek: kes alabilir. Kutusu Ş6 Jtı, rın :muayyen mUddetten GYVf'l ,Yatırarak hu milddet .zarfında baftaum cu-
• nızı kaybettiğin!ze mj •••llii ma ve salı günleri saat 15 de deltcrdarhk mmr eınJAk mJ}dUrlü&ünde mU-

"';-,.._ ....... ....,.,,,...,.-. ......................... .._.._..,......,...._,,,,._..,,.... __ .__..._,..,...., ... __ __:~tc:ş:e:k~k~il:..:,s:at~ı!ş~k~o~m~i~s~y~o~n~u~n!a~m~ü:ra~c~a~a~t~1a~r~1:· ~<:F~.)~(!2~G~5~0~)----------...... --

t.ine knUaıı.ırs..ınıı değll mi? 
.. e 4enıek, elbette. Ben Necmlyeyi kar
eeverlııı. Onun dün akşam arzusuoa. 

aın, bu da sırf ona beı·esıendiği bayatın 

onu muhafaza ~tmek ı1ureUJe cı>stermck 
ın ki böyle .• Fa.kat az ıdaha tuılu)'a 

,teütı ... 
~fyeııtn aklına bir şey geldi n Nejada 
atı bfüt d°'°omekslzln: 

- Plr.e gelmez misin Leman. dedi. Burada 
~alaıaın? l1Ueşinceye kadar birlikte oturu
SoDra da, belki senin için de başka bir bayat 

Belki de .. 

Leman. batını hafifce oynatması yüzünden 
dakl dikişler acıttıtı halde, bu acıyı belli 

llftt::'Mlır•lı.fn : 

- Teeekkür ederim yavrucuğum, dedi. Şu 

ti l'~rtiyorsun ::ra: benim teyzemin cocuğu. 
ı lrkaç giin için bana bakacak .. Benim haya

flerlslne gelince, onu ıslft.h edebtleceğfnl 

tme ~kerim. Çünkü ben de (N'ejadı göste
t) Hnlnld gibl savruk, kaygısız bir dellkan

ellne düşmüştüm. Ayrıldık. Fakat b~nlmkl 
'iti gibt böyle çabuk akıllanmadı ve vaktin. 

evvel geri gelmedi. Bununla beraber onu 
lfyorum. O gelinceye kadar bu sefil fecaati 

ekte deYam edecefim. Sacma btr inat. Fakat 
apanm. Kalbime hakim delilim. Sana: "Ka1-
Nll. atwa ~ereket ~it• 

BİR GECE BARDAN SONRA 
-====---_,,==-===-=== 
zaman ne kadar yalan söylediğimi şimdi anlıyor
sun değil mi?. Fakat sizin dilğUnünUze muhakkak 
geleecğlm şekerim.Sizin saadetinize muhakkak 
ortak olacağım. Kendi başıma mesut olacağım 

giln, şlmdllik bir hayli uzakta bulunsa bile .. 

- . . . . . 
Nejadla Necmiye, Lemanın evinden 1:ıkarlar

ken, bu dünya terazisinin, hiçbir zaman elifi eli. 
flne gelmiyen ne tuhaf bir ayarsızlık örneği oldu .. 

lunu düşUnUyor gibi idiler. Her ikisinde de, vurul
muş, oıan, fakat l:Hmfyeceği kendisine temin edi
len bir insanın şaşkın ı-e tutuk memnuniyeti var
dı. 

-SON-

B1XMET l\IÜNİR 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa. tte§Te
t!~ .8iaan,, im 
paratorıu~ tsri 
1ıi 4le 66 cflt ta. 
mamltınfrıı§tır. 

B~lı bG§'ıM ,, ı 
bütün Uım BmJetı • 
Zeri doyuracak 00. 
reccd c gazel ola?: 
bu kiltüphafte "
çhıde ifktıaocfl, ~

debi ve ilmi me:-;. 
zuZar üanine ~ 
~lm'§ en ymıt J ı. 
trıp'lim hlura... 
ftuz, Tercameı,., 

7'ilrk okuyucui . 
nnın 90k yak. ,... 
dan tcınıtlığı fClll&
Biyetli'Jr tarafı-. 

flan yaptlmlfhr. 
Xftaplan topfa.1 
w mu7t.te?i/ mile. 
fi pera.1oenlle c.ra.. 
nk alamana i61t
IJU4t yopW-. ... 
nsooat yeri: , .. 
fenhı - Y&ti: 
:rlriu.. 

S!XARYA: 
SARAY: 
1PEK: 
'l\TEtEK: 

Hayat Yol11 
Hint :Mezarı 
liint l'\laıan 
SeviştiJirniz Zamanlar. 

Z~YI 

Hüviyet cüı:danımı ka1beftim. Yenisini 
;alacalundea eskiai nutebw ieiQltr. 
JJ. H11..ku1c Fakülini Mo~ 51.# ıadlllf .'-el 

~OLANTSbM 
UNtNM 



Şirketi Hayriyeden 
Mühim ilan 

• r. CAFER TAYYAR 
~ ~Birinet 11mf Operat~ 

• mumf cerraht ve sinir, dimal estetik 
cerrahisi miltehassm 

1 - Fevblide ten.zilli aylık abonman kartlanmızıa ~isi Ma· 
J'11 l 1 inden ib"'barn tatbik edileceiinden timdiden Merkezı t dare ve 

Köprü Ci141Jerinde satılıfa pkanhnı9tır. .. . 
2 - Boiauçinde yu mevıbnini ıeçirmek iıteyualer (P~ ~ım ve 

lnk.:Iide) temı'lltı hni 3 •JJ!k kart .ıt.onrnanlar ih~ edilmıttir. Bu 
,____., t..• • H • 11 • J_ cl'ieri c1c mekteplmn tatil 1-flanııa naun 
~ ar 11ın azına ınu.n ı t. iki • üzerine 
alınarak T mımuz 'birinden itı1-r eclilmek üzen ayn ayn •erı 

tertip oJqnmuıtur. . 
3 - Tenzilit, Anadolu cihetinde Ueldidardu Çulııalduya, Rumeli 

cihetinde RumeJihi•annclan htinyef'8 kadar % (.O) P.,.mhçe ve ye-

PARtS TIP FAKULTESl S. 
ASlSTANI 

Erkek, kadın ameliyatJan. dfmal 
estetik .. yüı,, meme, kann buruşuk
lulu ve gençlik ameliyatı., 

(Nisaiye ve dolum m<ltthassllı), 

Muayene sabahlan MI' p l l 11 
8 den 10 a kadar il il 

Ölleden sonra Ocretlldir. Tel "°86 
Beyoğlu. Parmakkapr. Rumelf han. l. 

niköyden Kanlc'bır.ı kadar% (SO) dir. ah L' 

• la • ünde! mükerrer &ey at yapauı-4 - Bu kartlıtn h"mil obn r aynı & h • k 1 · 
_ _ı_ ksızm Bofazın er ıs e esı lecckleri gibi Pazarlan ımıntaka flll"l't aranrna 

r- . BAXER 

Mağazasının sattığı elbiseler 
1 - PEK MVKEMMEL 
2-PRA.TlK 

· · .. ~ ft;taribul Bel.~divesi ilanları · . 
' ' : , • ••• ... •• f .. 

~~~~=========::;;:;:;;;;;·-:l'.':'-I-as:":'k~ö~y Hacı Şaban m a.hallesl 
Doyoğlu Tapu Sicil Muha.fızlığın dan· ılr Hacı Ham mektebi· 

Kalaycı Bahçe sokağındaki es ki 88 say de ta uda kaydı olmadı
nln idare! hususiye nnmına tesctıt tstenUmtş ' 19 e 

18 
~ 

5
• 

938 
tarihinde 

ğından ba :ver hakkında tahkikat ya pıJmak Uze~u a rl menkule tasarruf 
tarşa.m ba sut 1 O da mahalline gidile celin den iş n o~ Y Un ıarfında ellerin· .ı 
fddlıısındn bulunanların UAn tarihin den ltlbarc 

1 1
1 abat keflf g1l 1 

dek! vcsafklle birlikte Beyoğlu Tapu Sicil Muhafız 1 ;na vey CB) (
2669

) • 
nü mahnlllnde bulunacak memura mu racaaUan llln ° un ur. · 

Kadıköy Caferağa maballellnde Mu· 
nkkithane meydanı sokalında ı N. 
GtıkkAn. 

V'ıkUdar lskele meydanında 13/11 N. 
dUkkln. 

Senelik muhammen 
klruı 

600 

60 

ilk teminatı 

45,00 

4,50 

'Cıktıdar İskele meydanında 7 N. ,, 
6 40 dUkJrAn. 7" • 

Yukarda semti. ıenellk mubnm men ldralarile llk tem!natları rantı 

8 - GAYET ŞIK 
4-~xuouz 
KoıtUmlerln zengln çefltltrl her 
yerden iyi Te ucuı fiyatlarla 
satılmaktadır. 

Gizli pamuk 
harbi 

Dtlerıt mtlterclm ba1 Hamdi 
Varotıunun Antaan Zltkadan dl· 
llmtze ~evtrdtll bu e1er bustııta 
dllnra hadlaelerlnln kıJDaJr:lan
na Yarabilmek le.in oJr:unmuı prt 
olan başlıca kitaplardan btrtdlr. 
DOn ve Yamı terctıme Jr:tllU1atm. 
dan 615 fnclıl olarak oıktr. Her ki· 
t.apçıda bulunur. 

olan mahaller 939 senesi ?dayra ıonu na kadsr ayrı ayrı kiraya verllmeık liıl••••••••••• ... 
ilzere açık artırmaya konuımuetur. Şartnıımolerl levazım mlldilrltlfttnde 
g~rQleblllr. tıteklller bfzalannda göı terli en tık teminat makbuz veya mek· 
tublyle beraber 9 • ı . 938 pazarteıl gOnO s&nt 14 de Daimi Encllmendı 
bulunmalıdırlar. (B.) (2!48) -----Ketlf bedeli 989 Ura 40 kurut olan Unkapanı tasfiye havuzu maki· 
ne datrealndekl llııclrln yerine takrl masr, dişil, yatak vesatrenl tamiri a
çık eksiltmeye tonulmuftor. 

Keşif evraktyle şartnamesi Levazım MUdUrlUIUnde gö • 
jtılebtur. İ•tekıtıer 1490 N. 1t JPaa da J'anlı ve•IJta n TO Ura 48 kuruf
hık flk teminat makbuz veya mettu blyle beraber 17 • IS • 938 sah stlnD 
saat 14 de Daimi Encilmende bulunm aJrdrrlar. (B.) (2478) 

f · E./-4\T. 

• • 
ı Yeni Kontr ·Plak Ltd. Şirketi 

KURU S STEM Fahrikaımda 

_., v.o"ro0ı ~ . . Kuru Sistemle 
~ it -.ı.f- 1apdaa KELEBEK marka 

Konu -. Plıklu 
Oupılma, ~ıama,. kabarma .,.. latl'f' 
aibl hiçbir anu ~. 

.Kontr • pl&ırlar bo llbl analara 
bl'fl ..,..U ile Mtıhr. 

KIZI~, KAYIN, KARAACiAÇ'clan mamul 
ı.rontr • p1War stok olarak her zaman mevcuttur. 

SATIŞ YERLERi: 
tstanbulda: R'OSTn MURAT OGLU, Mabmutpafa KOrkçll Han No. 

28 lBAK P1LAF1D!S, Galata, Mabm11dl1e caddut No. 21. 

Antara'da: VEHB! KoC Tfcarethaneaı. 

lımlrde : KARL HORNFELD 
lHSAN KAYIN ve NEJAD T!JZOV, KeNıteener. 
YUSUF ve KADRl teMAN. 
eABAN MAHMUD KÖXNllR. 

Samıutıda: GÖÇMEN OOLU KARDBGLJDR. 

Umumi 1&tlf 7erl: lıtanbut. Sirkeci, MQhllrdan~e Ba1l No. ı 
YEN! KONTR-PLA.K Ltd. Şirketi. Tel. 224 01 -

Osmanlı Bankası 
11 AD 

Oımanlı Bankaıınııı Galata ldarel merkezt:reıne :reıııcamı Te Be1ot
ıu tubılert •ltelerl T• trralıt tua dalreJert 18 K&1111818 »U&l'tell ll
nOnden itibaren tı•arı ahire tadar l.f&ltda ~anll ıaatıer4e acık Jnaluna
caktır. 

GALATA İDARE! MERKEZtYEStLllBl!JYOOLU SUBJDSt~ 
aıem SAATLER! 

Saat 9 dan U :re tadar , . 
.. 13,10 .. ıı.ıo a ., ) A.dt ıttnlerde 

.. 9 .. 11,10 .. " )' Camarteal ctlnlert 

KiRALIK KASA: DA.tıllJLıaJU Sil TL'IDllt: 
Saat • dan u :ye tadır r 

Adi dnlerde 18,30 .. 17 " 
,. ) ..__ .. .. t .. 12,80 a .. ')' Cumart .. ı dııl•rl .. . 

l'mNICtUU 8UBUl: 
arp 8AATL•al 

Saat 9 dan 11,10 • kadar T 
" • .. 11,10 •• .. , 

K!RALIK KASA: DAIRIJLllJlt lilTLBBI: 
Saat t dan ı '1 ye tadar ')' :Adi dillerde 

.. 9 .. 12,30 a .. ) Cumarıe.t dnl•rl 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Aşafıda clnı miktarları yazılı ef1a hlıalannda röıtertlea rttn n 
saatte satın alınacaktır. 

a - Şartnameleri paruız olarak Komtıroodan alınabilecek olan bu et
ya ekılltmeılne rtrmek fıtlyenlerln hlzalannda sCıtertlen temlııat Te tart 
namede yaırlı vesika ile birlikte stın n aaatlnde eksiltme ve puarhk l~n 
komlıyona batTUrmaları. (2281) 

otul Klktan Beherl Teminat 
ı - Nnreılm l 000 takım 100 Kı. 375 Lira 

paluka 
2 - Altı tUtllk. 2000 " 

. 10 paluka 
3 - Ttlfek ta- 2000 .. 

7lfl 

600 Kt. '7ö0 " 

41 Kt. S7,6 ., 

Kapalı ıart ili/ 
918 pazartesi 

Kapalı sarf 10/5/ 
tal Hh 

Pazarlık 11/l/HI 
cartamba 

11 

10 

Jandarma Genel Komutanhtı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

l - vuıf ve örneflne uyıun 1etmlt lira fiyat tahmin edllen komple 
ytıa 1Uba7 eter takımı kapalı zarf uıullle 9(15,1911 pa1art11t lbtl 1&at 
onda eatın alınacaktır. 

a - eannameıl paruıı olarak alınabilecek olan bu ekılltme1e slrmek 
ı1u1enlerlo 1526 liralık teminat makbuı Teya banka mektubunu Te prt
namtde 1uılı Tetlkalan muhtevi teklif mettuplannı belll cOn 11at dokuza 
kadar tomı.,.ona nrmlı olmalan. (32'1) 

Çocuk Estrıeme Kurumu Genel Herkeabada: 

Sinema koltuğu yaptırılacak 
Ankarada yaptırmakta oldufumuı lfnema tein 800. 700koltuk1ap.

tınlacaktır. eeraltl ötrenmek lıteyenlertn 10 ron zarfıncıa cenel mert•• 
mubaeebe mOdOrlOltlne mOracaat etmeleri. (2818) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 deilir. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 



Kuleli lisesinden bu sene mezun olan gen eler •• ~. 
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