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'---Korkmayın ! harp çıkmayacak ! 
F d k b • ı "Fakat sulhu muhafaza için en iyi ~are harbe hazırlanmaktır,, 

ra~sa a a ıne Hitler dün Viyanaya geldi ve 
bug_un .kur~ulu~or gece bir nutuk söyledi 

Daladzge kuracagı kabınede 
80syalistlere çok az yer verecek 
lfeıe Komunlstlerl hükt\mele iştirake 

Bugün, müftehir ve müstakil bir Almanya doğmuştur. 

davet btle etmiyor ... 
.........___---~~~~~~---

Avusturya ve Almanyada bugün ilhak hakkında 
halkın reyi ahnıyor 

Fransa da 
hükumet 
buhranı 

~~ a yine bir hükumet buhranı 
"-1 e illi tü. Lcon Blum mali projc
hr bılttcbtısıar mocll!ılndQn ancak 'ok uı.
~ r Cksc.riyct 11 geçlrcbllmi~tl. /\yan 
""9 lisıtıdo l c. ..rcd ile kal'§llandı. 1 tlfıı-

t 'ermek mceburiyctindo kaldı. 
lııı1t l'aıısanıo l~crl ine dü tüğü hükfunet 
~ mali buhrandan ı;ılrıyor. Mali 

~ da e<> c.n cnclc.rdcnbcrl büt

~ ~o en a,aj;'l yıl~ıı 80 mlly.ar frank 
" ıc:ercn "'"<' tJtı !:ıgı dah li zlar 
"'4h Payan Fransız hazinesinin bu yıl 
l'4 1annıa ) n~ı neticesi olarak fm ka
~ll:iraflar ynpmnli ihtiyacını du3 -

~ n, mcnılck tin bugünkü bcyncl
\lt 1 '~yctl l~bıdc bu fazla ınasanfı 
~ ~U istikraz llo kapatmak imkanı 
~ 1~tncnıc inden ileri geliyor .• JIUk\:
~ llıaU zorldklnn lmr.iılamak lı;ln fc\'· 

'~tedbirler almak, blr~ok masraf· 
' inak, blrlalmn yeni \'Crgilcr koy
~ ~rctlol duyuyor; böylelikle bir· 
"-t~la.tıcrc dokunuyor; bu suretle 
~ tedbirler d arlimcntoda mu-

.__ . etıorc u :n>T·-
h.. ~lrlaru -
-oq hl ..... ıclu ~ Uzer eo Blum 
~ O\"\'cl ilk ·fa "ı..-tc :ı:ran 17. b· 
>oıa 1 t~kll ettiği "1tlt l.ilr mu \ ..::tnı.,tı. nc,·aıuasyon yaıın. .. li i s.; sız de' Jet banka mda frangın 
--~:: olan altın mJktarmı ylizclc otuz s; de indirdi; bo oretıc J:.,rnnsız 
~~ bankasındaki altın ka~ılıklarm 
'-

0ttııo l<nmsız haılnC!lnc alınmı, 
~ .i;:on Blum l93G sen inde bo tcd-
' ilen her tarartnn: 

h. be\a)Uasyon 'apı .. ·orsunuı! 
""'te ı " " " , lcrt sürülen ltlra:tlam: 

~!-nr• benim yaptığım ney de\'a· 
~ Q dcl;1Jdir. Bu, bir alloman, yani 
~ '-it ~ı 1 tcrlln \'O dolar fiyattan 

' ~ Y'!' ı;ctlrmcktir. Prangm flya
~~l to a otuz nlsbctindc düşürmczdcn 
~ra ''o Vaslngton hükümotlcri 
~ ~L :Paralarımız arasmclakJ bu 
'~ti buoclan onra muhafaıa c.-
°l'o~,. • 
'- <la bir OO\'ap 'cnnl ti. 'ha göre J'rı:nsrz frangmm fi. 

ASIM US 
İ~ " (Sonu: Sa. 4. Sü. f.) 

tl'ıırde bir tren 
ıı 1ı kazası 
'

8 flf yaralı var 
~~%.'k 9 

(l'clef onla. - Bu akınm, 
1~ oırnua ista.~yonunda bir tren ka-
<1at ~tU.r 

>at- ıt a.tı . 
''la.rı atılan kazada. sekiz kişi 
h._~ıe, vagonlarda da. fazla ha -
·~~ ~ Selınemi§tir. Kaz.aya uğra,. 
b~ı)Sllraları hafütir. 
~~ l'a tr eebebl, makasçı SimllIIl 
l~~ıgı~:lne. Yanl15 yol vermesidir. 
~ı,;_~~den yolcu Yagon -

r. y~arma çarplJU§tır. 

\ 

Londra 9 (Husus!) - Başvekil ı ---

Kcıbfoedc .yino Hariciye 'Na::ırı 
kalacak ol.aıı Pol Kcm1nır 

Paris, 9 (Hususi) - Cumhurrcisi -
nin yeni kabineyi teşkilc milli mil -
daf aa nazm Daladiycyi memur etmesi 
hükftmetin, siyasetini silahlanmayı 

(Sonu sa 4 . SiL t.) 

Çcmbcrlin Birmlngnmda söylediği ı 

nutukta Fransa ve Belçikaya, sebep 
olmadıkları bir taarruz karşısında, 
lngilte rcnln yardım etmek taahhü
clünli hntırlnlmış vo demiştir ki: 

( Snııu: Sa . . ~. Si( ~.) 

:-tariciye vekil~ 
Kah~rede 

laı ici lcahhiltlerdcn dolayı 

Mısır Şark 
ın lsol\ ına şimdi illi 

giremiyor 

h.ıluı e, 9 (Hususi) - Hariciye Ve
kilımiz Doktor Aras ve Türk heyeti • 
nln bulunduğu vapur saat 6 da laka. 
deriye limanına. gelmiş ve bUyilk bir 
merasimle kaI'§ılanmıştır. 

Bir milddet istirahatten sonra Dr. 
Rü§tü Aras ve maiyeti le Bankasını, 
Konsoloshnneyi, mü.zeyi, vilayet dai • 
resini ve belediyeyi ziyaret etmiş ve 
İş Bankasının önünde Türkler ve Mı-

(Sonıı Srı. 4 8ü. 3) 

~i~spanyolordusuna 

Marp meydanıaElan 
kaçmamak tavsiya 

-

olunuyor 
Zafer 

lsnauyol BitŞ\'ekilinc göre 
Hii" timetcı lcrmdir •.. 
Hir Yugoslav gazetesine göre 
Frırnkonun ••• 

(l'a:ı8ı i iincü !JaytfadtJ) 

Büynk 
• 

mımarı 

Türk 
Sinan . - . 

Diln yapwm Sinan töreııindeıı görünüılcr •• 
(Yazısı 10 uncu 31Jyı/<iilıJ) 

~ " m:::--..... ---...-::=--•• ... .._.-.••••• ı me• .... ---.-. ....... :::•-• ===--•ın•-•=ı:ı-==•••• ......................... ._....... ..... .,. ................ :::S: .... .. 
ı ·-·---··-···--.. ·-··----······---.. -········ -·· .. -·.. -·- -·--.. ___ .. _ ....... va·ri··n·d-an-·-
1 ~~~! ~~~ ~~~=':~~ Kad~~a~r!, ... 
•~=F.~:·· Resimli büyük musa ha ın11nı ga~etemlz . a- için yaz<dlığo veni. 

~ mıza hazırlanı ız ~C:~r~; 1 
il iki yıldız birbirini arıyor B~t~kl.kt~~0i~-1• 
f! paratoriçeliğe· 

lı! Tafsilôt: ~~ iki--g-üne-kaaar. Şimdiye kndar okuduğunuz = 

_ turiht mevzularm en alAkahsı - -



Sanat ı>e f ikır meseLeier-1: 
1 

El<onomlk Konsey 
münasebetlle 

----------------------------------------------

B Uylik de' irlerl fetheden insanları 
&.arif gilçtür. ÇilnkU bb ancak 

hudutları tayin edilrui5 olan &:Cl lcrl nn-
latabillrlz. BUyUk adamlar \o bUyilk de
\irlcr, rohunıuıun Ç\!rı.;lvcslnden, uf
ltundruı dalma uaı.k kalmıı;tır. Bh. onla· 
rı ant·ak parça, parça tanıyabUm15izdir. 
Dele bUyük odamlar zamanlarında ta • 
oınmalan oe kadar mU~kU.:dür. lnısan 

gözü mutadı görmeğc alıştığı için mlis

tcsnal&n idrnl•le güçlük çeker. 8Uyilk 

lıısanlar bUyiik dağlar, karlı büyiik t,;a· 

hika!ar glbldlı. Onları ynlundan görmek 
b:ıkild ı;örmcmck demektir. Bunun l· 
tin Makya\·elln bir sözünü tekral' ede
biliriz: 

"Büyiik dağların azametini seyrede
bilmek için ovalara lnmclldir. Ovaların 

enginli&ini anlamak için zirvelere çık
malıdır . ., 

Zaman büyilk odamla arnnıızda bir o· 
va gtbl uzanıp gitmektedir. Tarihin pcrs
prkfü1 ıc;Indc büyük odamı ondan ıuak
Jaµrnk bir §ahika gibi seyrcdcbillri.ı. 

R ahunun bir beyaz güvercin ~ek· 
linde kunluğu kubbeler \'O mina

reler araıundao sUzUIUp gittiği söylenen 
Slıwı bWm için böylece bir ruh \'e eb· 
llyot lllmalayuıdır. Onun uametloJ a
aırlann arkasından seyredlyonu \'e a· 

&ırlar Uerlodlkçe bcocrl bir çehre ile o
nun llllWllığa mal olduğunu göreceğiz. 

Sloan insan ruhunu ihtirasları ml.ki\ba, l· 
pp. bendcaeyc, mermere ,.e gölgeye 
tall\il etmesini bilen usta bir ilahtır. 

ihtirası, ln!WI ruhunun azamet ve 
derlollğlııl kcş)Cte \"e ona yanık tuğ

lalar, ~lar, titrek hendesi gölgeler ha
llnde dU verişte Sinan, noksanın, ko
malsWlğln, ve faniliğin bUtUn güzelll· 
ilnl. bütilıı çirkinliği etiyle derisi ara-
11111da ba1>5edcn insanlardan ne kadar 

ayrıdır. Onda cbcuiyctc ermlJ olmanın 
ferahlığa, ebcdlyctl fethctm!J olmanın 
geni~llğl \'ardır. Kandan, etten, kemik· 
len yoğunıluı~ olan Sinan bu ~• \a.sıf· 
lcriylo ebcdlyt•tl ım.rrctmiş, ebediyete 
kınuşmuştur. Blı ebcdly<ıti onıın meh· 
tapb bir gecede bütün hatlarını daho. 

keskin lzlerlylc ortaya atan, bllyilk mer
mer bloklarında. tazo \ 'C sırbrını an • 
latruı bir heybet halinde görbrUz. 

83tlcDIJI u:ımctl, ı;Wtlitun dlilnJ göl· 
gede, hendesede onun hıılkctti~1 bir d· 
h:uım perspcktM içinde idrak cdebillyo-
ruz. 

Biz dllnfa yaratana, Uib dezier. 

S inan, klmdlf 
Bunu dUşUnmcm blle, derbn ki, 

••- Bb ondanız! Ve ondan olmağa li.-
Jlk olalım! Ve lnsaııla.r hep ondan ol • 
•unlar) 

Slııanm kanım mikroskop altına almak 
laUyonler tunu söylemek isterler: 

"'- Slnan, damarlannda !JU kadar kan 
ta,ıyordu. Bu 1 '1 bizim knnımız.ın aynı· 

dır. O halde Slnanm şerefi bizimdir 1 
Slnan'm tcrefinl birkaç damla kan 

pahasına kim eye dıığıtmıya kimsenin 
hakkı yolttur. llfihlar kıınlarlyle değil, 

escrlorlyle UAhtır. Slnanın kanıDJ arala· 
rmda takıilın etmek lı;tlycnlerc, onu bir 
ınJru haUnde kundJ şeref kanlarına 

kaydetmek arzusuna dil~cnlcrc ne de
aeblllr? Sinan, bc~i bir kUltUrün, Us· 

tUn bil' dıl\':uım yapıcısı \'Cl yaratıcısı ola
rak bizimdir. Wüm oldu~ için de ln· 
aanlı;,-ın malıdır. 

S lnanm ne damarlan, ne de ba-
8tndald kn'ıık onun bt.-şcri kıy· 

mctı I~ln lılr öl~U olamaı.. Onun ruhu-
nun kudretlerlnl, heyccanlıırmı, ihtiras· 
larıru mıkynsa \unn:ık için daha b~eri 
blr ölçllye !iBhlıt olmak, daha olgun bir 
ruh ılrn•1dnc ı.;ıkmalt lizımdır. 

Sinan, tarihi bir oluı;un, bir kültllrün 
ne ilk, ne do son hnlkasıdır. CC/jcrt hal· 
katlan blrldlr. Bu kUltUrün mcyvasına 

IJ'ı.h, E~c deniz. kıyılarında, Homcrin sa· 
zrnda. k1h Fıdyasın ftldl ini şckillondlren 
ç«'ld:ıntdc, k!h l.Ukre 'in mısrnlarmda, 

kah Komc;tin dilinde, kih Mo!ycrln olr 
tcbcssiimUndo, kib \'oltcr'ln bir kah -
k~"mıh.. kib Şcksplrln fad::smda sey
rettik. Ru ı:iizcl \'e llüf!i men.,{'11 mcyı:a-

1::\rm tarlıılan znınnrı zaman lnb:ıt km·· 
\·etini p çoğaltmış ya knybctmlştir. j 

Zaman nmıuı en ~ornlt sanılan yurt. 

YAZAN; Sadri Ertem 
!arda en glizel meyvalar böylece yetb· 
mlı;tlr. 

Sloanm ruhu bu memlekette, bu bal· 
kın engin inb:ıt lrnn·ctlnd~n rcyzaldı. 
miras halinde k<-ndi r:crcf banclcrinc 

SADRI ERTEM 

Meraklı şe!Jler: 
Gramofonlu çocuk arabaları 
Amerikalılar küçük çocuklu anne • 

ltri büyük bir külfetten kurtarmak i
çin çocuk arabalarına mahsus olarak 
portatif çocuk gramofonlan imal et
mişlerdir. 

Bir anne çocuğunu arabaya koyup 
da bahçeye, yahut başka bir yere git
tiği zaman, çocuğu uyutmak istediği 
takdirde kUçUk arabanın bir köşesin
desi dUğmeye parmağını basmakta • 
dır. 

Bunun Uzerinc gramofon çocuğun 
hoşuna giden şarkılan söylemeğe baş. 
lıyarak yavruyu avutmaktadır. 

Pamuk yollar 
Amerikalılar üç yıl evvel pamuktan 

1000 kjlometrellk yol yapmışlardı. Bu 
yol ellsiikiyeti ve sağlamlığı cihetin
den çok elverişli görUlmUttUr. 

Bunun Uzerine bu sene pamuktan 
yeni bazı yollar daha inşa olunmaya_ 
başlanmıştır. 

Pamuğun içine daha bazı maddeler 
de karıştırıldıktan sonra yerlere dö • 
şenmekte, otomobil, araba, yaya ve 
her tUrlil ağır nakliyat fçfn bu yollar 
asfalt ve eose yollara UstUn görUl • 
mektedir. 

Zehirli gazlara kartı kostüm 
Fransada zehirli gazlara karşı kim

yagerler birçok korunma tertibatı al
mak çarelerin! dUşUnUyorlar. Bu ara
da, zehirli gazlerin nUfuz edemiyeceği 
ince bir kumaş bulunmuştur, 

Lastiğe benzlyen bu kumaş gayet 
incedir. Boiftku gnzların tesiri bu 1fü. 
maşm dışmda kalmaktadır. 

Bir insan için yapılan bir kostUmU 
bir zehirli gaz maskesi fqlnde götUr • 
mek mUmkUndür. Cünkil, kostüm o de-
rece hııf!f ve incedir. 

Deri fiyatları 
A1mıınynda deri fiyattan h!lA eski va

ziyeti muhııf:ıza ettiğinden memleketi -

mlzdgn lhracnt yapılamamktadır. Bu 
cümleden olarak eSkldcn tanesini 93 
kuruştan aattığunız keçi derilerine bu -
gUn Almanyada 88 kuru~ fiyat veril -
mektcdlr. Bu fiyat yerli piyasamızda bi
le, çok dUşUk görUlmektedlr. Diğer ta • 
rnftan Sovyet Rusya tUccarlan piya -
sarnızdan keçi derisinin çiftini 205 Jru -
ruştan almaktadır lr.I, bu fiyat Almanla -
rm verdikleri fiyat yJmda mWılm bir 
fark göstermektedir. Almanya satıştan 
durduğu halde Ruayaya olan aa~lar 
&rtmıştır. 

Balkan dveletle
rinin tf caret 
filolarına b:r 

bakış 
Şehrimizde toplanan Balkan ekono

mi konseyi, Balkan devletleri arasın -
daki deniz nakliye işleri üzerinde de 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Bu münasebetle, Balkan devletleri -
nin deniz ticaret filoları hakkında bir 
makale ne~reden (Gazeta Pelska) 
dan hü15.sa edtrek· eu satırlan alıyo-
ruz: 

YUNA.'-:lSTAN TİCARET 
FİLOSU 

'' Şilphesizdir ki, Balkan devletleri 
ar~ında en kuvvetli deniz ticaret fi
losuna sahip olan devlet, Yunanistan
dır. Yunan filosu beynelmilel ticaret • 
te iş görecek derecede kuvvetlidir. 

Nevyork liranı ile rabıtası vardır. 
2 milyon ton olan Yunan ticaret filo. 
su garbin bUyUk devletleri He boy. 
ölçebilecek derecededir. 

Yunan hükumeti yirmi ~ene evvel 
ln§a olunan vapurların satın alınma.
sını yasak etmekle, filosunu gençleş
tirmiş ve modernleştirmi§tir. 

· YUGOSLAV TICARE'r 
FİLOSU 

Gugoslav gemileri Yugoslav sahil· 
lerinde seyrisefer ederler. 

ÇUnkU, Yugoslav sahilleri hayli tr 
zun ve birçok adalara sahiptir. Fa -
kat bu sahil ve adalarda insan kala -
balığı yoktur. Bundan dolayı da tica
ret gemileri kar getirmez; sosyal ve 
sıyasal bakımdan hükUınet bu gemi • 
lerin muntazaman sefer etmelerini te
min eder. 

Son zamanlarda, Yugoslavlar, başta 
İtalyan limanları olduğu halde başka 
devletler limanlariyle de doğrudan 
doğruya münasebete geçmek istedier. 
Triyestır, Venedikt.cn maada, beynel -
mllel deniz yollannı Ariıavutluk sahil· 
teri, Yunan şahillerl Ye hatt! lzniire 
kadar uzattılar. 

Karadeniz ve Filistin, Mısır ile mun. 
tazam bir surette seyrfsefcr temini te-
şebbUsleri şimdiye kadar beklenilen 
neticeyi veremedi. 

Ancak, hUkfunetin yardımı sayesin
dedir ki, Akdenizin garp sahil'. eriyle 
olan daimi deniz münasebeti bugüne 
kadar muhafaza edildi. Yugoslavyanın 
400.000 ton ticaret gemisi vardır. 

ROMEN FİLOSU 

Balkan 1 t aya.tında Romen fi. 
losu da mühim rol oynıyoı-. ~.O()O 
ton olmasına rağmen. çoıt mühim o -
lan Köstence - İstanbul deniz yolun • 
dan başka ynnm adanın bütün liman
lariyle rabıtası vardır. 

Romen gemileri Pire ve lskenderiye 
ile Akdeniz.in garp sahilleri ar::ısmda 
çah§maktadrr. HUkOmet, Romen tica

(Dcvamı 6 ıncı tJayıfada) 

l/ünlecin peşinden : 

Esl<ı dost 
Uıllknn nasın birliği konfernn.suıa tştlrıık etmek üzere Romanyah 
gazeteci arkadu<;>ltır ıu·nsında bu defa 1stn.nhnla gelmiş olan nn!:ıurya 
Yıldız nrayındnkl büyük salona girer girmez herkesten evvel bay 
İsmail :\lüştnk Mn) akon ile · karşılaşmış ,.e yirmi heş ~enedenberi bir
birlerini hiç giirnıemiş olan bu iki eski dost hiltlin kongre azalannın 
heyecanlı alkışları arasında blrblrlerlne sarılarak fipilşmck suretlle 
çok uzun süren hnsrctierlnl tat mfn etmı .. ıerdlr .. 
Dağdağa ka\·uşma7., insan tnsaua knvuşur diye dllimlzde bir atalar 
si.>ıU \'tır. lmıınl·atorluk devrincle Ayan a'.a ı olan Bıı nrya (efendi) 
ile yine o zaman Aynn umnm.i J,Atibl bnlnnnn bny 1 mail Müştak 

1\fa) nkon lmpnratol'lııj;un son felAkctll gUnlerlndo birbirlerinden ay .. 
rıhyorlnr, hlr ç~yrek nı;ıır hlrbfrrerlnclr.n nznk yaşnıhktnn sonra yine 
blrblrJcı•ino hl>yle hiç hatıra geJ mez bir \'C ile tlc kanıştıyorlar. 
Eski dostluk harareti llc birbir terine sarılıp HpUşUyol'lar. Şu kndar 

rnr kl hay nasarya imparatorluğun Ayan azalığından Dük-
rcşto çıkan Unh·ersnl gazetesi lıa~uharrlrllb'1nc gcçmçiştlr; hay 
tsmnll MUşt.ak lse Cumhuriyet 1 'llrkfycsinln sayJa,·Jarı aı·ıısına gir. 

mlştJr; fnzla olnrak her iki eski clost g~en yfrmi boş yıl içinde bir 
1;ok hn, at s~r~zcştleri g~lrmitlir. 
Yirmi h<>ş yıHık bir hayat gcçtikt<'n sonra insanın gözttndo ylmıl beş 
~Un <lcl!iJ. )'lrmi hm~ snn't, hatta ,-lr:mi beş dn'rlka kadar ehMnmiyetl 
Jmımı,·or. Fn'mt ylrmf hr5 yılhk htr 7nnınn lrln:le ln"anlnrm marlcli 
ve mn·ım·i hU· lye'1cı·I ne kn:lar <lc[;lşlyor! Tab'I o1nrn1t hny nn~nr~·n 
do~tnmnz dn hu zamnn Zf\1'fın·,nı:ok de~lşmlştlr. Rcreket t'ersln ki 

eski Türk dostluğundan hi~İ.>ir şer kaybetm<ıwiştir. 
Hasan Kumçayı 

____ __) 

MAHKEMELEADit 
On sekiz yaşındaki çocuk 

Hırsızhk hastahğına 
mı mübteıa i 

cezasına çarptırılmıştır. J,f Şl Birkaç gUn evvel Beyazıtta bir bi -
siklet çalıp yakalanan, Orhan atlı 18 
yıışmdald genç hırsız, kendisinde çal
mak hastalığı olup olmadığının anla
şılması içın, dün sabah Adliye dokto
ru Enver Karan taraf mdan muayene 
olunmuştur. 

Orhan Ankarada oturan temiz ve 
tanırunı§ bir ailenin .çocuğudur. Ailesi 
kendisinin !stanbulda mektebine de • 
vam ettiğini zannetmekte ve her ay 
(30) 1 ira yollamaktadır. 

Fakat Orhan mektebe devam etme
diği gibi para1armı da ötede beride yi
yerek haylazlık yapmaktadır. 

Müddeiumumi!ik Orhanın çalması • 
m gayri tabii hulmuş, mUı:ahede altı
na alınmasını icap ettirecek bir hali 
olup olmad?ğ:nm tayini için muayene 
ettirmiştir. 

Orham muayene eden Dr. Enver 
Karan PJsikopat teşhisi koymuş-.ı-. 
Orhan mUşahede altına alınmak üz.ere 
Ttbbiadltye yollanmıetır. 

81 lira nasıl el çabukluğuna 
getirilmit 

Asliye birinci ceza mahkemesJ dün 
usta bir yankesicinin muhakemesine 
bakmıttır. Bu yankesici CeW adında 
bir sabıkalıdır. Tam 81 lira parasını 
cüzdanı ile beraber çarptığı Aristo • 
tilis başına gelenleri şöyle anlattı: 

- l5ten dönmUş, evime gidiyordum. 
Tramvay çok kalabalıktı. Beyazıda 
gelince bu adam tramvaya atladı. ön
ce gelip göğşUme dayandı. Tramvay 
U.leJJye gelirken birdenoıre etnı.fma 
çarpa carpa qaği atladı, gitti. 

Az sonra biletçi gelmişti. Para çı • 
karmak Uzere elfmt cebime atınca bir 
de ne göreyim. 81 Ura paramla içinde 
birçok evrakım bul~n çanta yerinde 
yeller esiyor. Hemen karakola müra
caat ettim. Orada bunu resminden ta-• 
nıdım. 

Yankesici CeHU bu iddiayı 3iddetJe 
reddeder~k: 

- Ben tamamen gUnahstzmı, dedi, 
tramvaya da binmedim. Bu adam be
ni başkasına benzetiyor. 

Mah!rnme, evrakı tetkik edip karar 
vermek üzere duru3mayı ba§ka bir 
gilne bırakmıştır. 

1-Ianımının pantantifini ?lan 
hizmetçi -----

CG.ğ«41oğlundu ot:tıran kadm doRto • 
ru Pak.i:e.ıılıı hizmetçisi 18 yaşlarında 
Meıth , uhtellf zamanlarda hanrmı
ıı ın, rop, pantantif, bluz gibi <:şyala -
nnı çalmakta, fakat kayıpların farkı
na varılmadığı için hırsız hizmetçi 
rahat rahat çalışmakta idi. 

Nihayet evvelki gUn, ayni aparlı -
manm ikinci katındaki doktorun ya -
nında hastabakıcıhk yapan Hatlcenfn 
çantasından 6 lira çalınca iş meydana 
çıkmış ve Me'iha yakalanarak birinci 
sulh ceza mahkemesinde sorguya mU· 
tealdp tevkif olunmu.5tur. 

Melihanm dün de ayni mahkemede 
duru~masına baslanmıı:J, ~ahit Şaziye 
ve Fahriye ad•nda iki krz kardeş din
lenmiştir. Dunı~ma Meliha kızın mU
daf aa.sını yapması için talik olunmuş
tur. 

12 evi soyan sabıkalı 
Balatta tam 12 evde.'1 birçok e§yıı. -

lar çalan, sabıkalı hırsızlardan Ri.za 
dün asliye Uçüncü ceza mahkemesinde 
muhakeme olunrnuetur. 

Riza poliste ve müstantiklikte ver
diği ifadelerde suçlarını tamamen iti
raf etmişti. Fakat dün hepsini inkara 
sapmış, hakkında. karar verilmek U -
zere duruşma başka bir güne bri'akıl
mı§tır. 

Kadına sarkıntılık eden 
mahkfun oldu 

Dün sabah adliyede icra dairesinin 
ka'abalık bir saatinde Remziye adlı 
bir kadına sarkıntılık yapan Ziya, ı 
cürmümeşhut halinde yakalanmış, bi
rinci sulh ceza mahkemesinde duruş. 

. masmı müttıakip 1 ay müddetle hapis 

Yakalanan koyun hırııı d" 
ı, t;O) 

'Ethem ve Baha adlarında i .... ı ~ 
hırsızı bir müddet evvel Silleyııt f y 

de Hüseyinin ahırından 11 tane ~~ili p 
çalmış, bunları yüzü yamalı ı<~ ı 
ahırına götürerek orada sat.ınJr ı 

dır. ..d k 
Bilahara yakalanan koywı h~ 

rmm dün asliye üçüncü cezada~~;; si 
lan muhakemesinde d~ a 
başlanmıştır. ~ 

Hamallar cemiyetinde ~ ~ 
sağlık §Ubesi açıldı ı 

ESnaf cemiyetleri blrleı;ıik ı:ı:ıei. 
zinde merkez heyetJ ile yardan te 1" 
tı komitesinin müştereken bir toP 
yaptığını ya.znU§tık. 

Bu toplantıda karnrlaııtınlan ıne~~ 
lcrden biri esnaf dispanserinin daha. 
n;su esnafa her türlil yardımın geııif 
lctimesidir. Bunun için ilk ol&rlık ~ 
mallar cemiyeti merkezinde bir ~ 
gubesi açılması ka.rarla.ştrn.lm~, i~~ııl \' 
den hazırlıklara geçllmletlr. HaınJX1Y .. 
cemiyeti merkezinin bir kısmında; 
bir tuberun açılmasma lhtlyaç g~ t/ 
si, buranın arabacılar, hamnıallar ve 
lıkçrla.r ve deniz kUçUk nakliyat e~ 
nın tekqgur ettiği bır yer o~ f 
dolayıdır. Buradaki şubenin doktor!' " 
ğuna eski Hammallar Cemiyeti dokfo'eı k 
larmdRn Bay Hilmi tayin edllmlştit~ 
gube daha ziyade esnafm ilk tedB.,, 
ile meşgul olacak, hastaların de 
pansn:nan, enjeksiyon ameliyat ve~ 

m hiın işleri ceıntyet m~rke', 

yapılacaktır. Röntgen için yapılan t~ 
lifler arasında Simes marka tan 
beğcnllrnlf derhal aipıirlş v8rflrtl~ 
Röntgen dart a;}'a kadar Alman}~ 
tl.rilere.ıı Cllspaıısere kurulacaktır'· 

• 
Hububat kontrolörleri ~ 

Ankarada hububat kursunu bit.ıre'~ 
beş kontrolör namzetleri bir Od ~ 
kadar şehrimize gelerek burada tC dil' 
ta başlıyacaklardır. NamzotlE'ıl', Itell~ 
rine g3stcrllecck işleri y_aptıktan cj 

ihracat Yonti'ôl mıntıka.larıııa tayill 
leceklerafr 

ABONE TARiFESİ 

Mtmltket Mtmlt1:
11 

irlnde dı~ıııdD 

A)·lık 95 155 1\11' 
3 uylık 21)0 42& " 
6 &)Jık 475 820 -
\'ıllrk 900 1600 ,. 

1'nrHesınden Balkan Rlrltğj lçlıı -~ 
otuz kuruş duşOlur. Posta birliğine fıJf 
nııycn yerlere ııyda yetmiş beşer i'LI 
zaınnıedillr. fi 

Abone k&)'dını hllıliren mektUP of" 
telgrıır ÜC'retını, abone paraı;ınırı P r' 
veya banka ile yollama ücretini ıd' 
kencJı üzerıne olır. 

Türldycnin htr posta mtrke:trıd' 
KUIWN'o abone 11a:ıtır. ti 

Adres deAişllrıne ücreti 25 kurtlf 

lı 
l 

t 

<l 

~ 
lı 

I ... 
). 

Uunkü 1-Iava ~ ıı 
Yurdda cenubi bölgelerle Trslt~) e 

Orta Aı:ıadoluda hava kapıılı ve re ~ 
yağışJı diğer bölgelerde çok buJutlll ~ı : 
miş, rU.zgarlar Trakyada şimalden ,JP:I 
yerlerde umumiyetle . cenubi ıstlJı 'tJJI. 
te orta kuvvette esmiştir. ıstsıı ;,c; ı
bava ekseriyetle kapalı ve yağıŞIJ 6 'rf t; 
miıı. Rü:r.gft.r şimalden saniyede ıı-' lı 
metre hızla esmf§tir. Saat 14 d0

1 
,~ 

vaziyeti 753,01 metre, sühunet eıı dfr 
sek 14.01 ve en düşük de 4.06 ~ 
kaydedilml§Ur. --15 Yıl Er.JrJel ButIÜn: ~ ~ 
Şchrcmanotl aballnlu sıhhi "eıct ~ f) 

yağ )1ycbUmc 1 için b:ızı tcdb~ 1"'., 
mı,tır. \'ttzae yüz sütü lbth·a ed e<~ b 
lar sar addedilerek üzerine •'slJ" toıı" 
tı konac:ıl<tır. Zeytinyağlarda ~ııfC I k 
ysğlarm'll Uzcrine "bs.lls,, \'O 'ıfJi.t 
ma'ılfit · zoytJuyağlann da uınaJI ~ 
keti ltann.ca1rtır. • .,,.,,,.,.ı, ~ 

Bunlara riayet etmJycn '18~ 
detle~ • 



Şehir Haberleri 1 Ecnebı .. ve EkalliyetöX-retmenleri -A:;lı~~ııannda çalıf8.1!· 5 lar bugune kadar karanlık bı 

1} * h k k da istikbale doğru yürümekten a ı n ... başka bir şey yapmıyorlar· 

s Canh bahk 
a lpariş edilen varillerle her 

~- Yere gönderilebilecek 

Ç •• 1 b • k 'dı; halbuki buralarda çalı· 

Ok guze lr arar şanların resmi okullarda 
ders verenlerden eksiklikle-

Yazan: Hakkı süha Gezgin ri yoktur. Önümüzdeki ders 

~ıı aylarda 
t~nııı., bal Ankara.da ve gU7.er • Tramvay caddesinde 19 numaralı Cor-

J,J Şıtncliy6 ~ lstiınli.ki artmı§tn-. cinin kahvesine helA penceresinden gi
ıı 'klzıı buıtuuna hiç bir balıkçı dük • rllerek çekmecedeki 29 Hrn çalınmış • 
~O) dilltktn açı Yan Eski§ehlrde de bir tır. · 

~ar hıuetır. Tahkikat sonunda hırsızın Va.sil oğ-
~~i!J ~erıetl ll7Je bazı makamlar, yakın ıu Dimitri olduğu anlaşılarak yaka • 
AJJl"' f°jeler h batık sevki için birçok lanmı§tır. 
tlfl 1er. Flkatltır!anıış bulımmakta. idi • DiKKAT EpELİM - Vatman Şe-

kaYı ıtıııdi:Uhtelif sebeplerden do - refln idaresindeki Yedikule - Sirkeci 
0~1lltuttr kadar tatbikat sahasına arabası nahiye merkezi önUnden gc -
. ~iği · çerken makasın gevşemiş olınası yU • 

81 Çok Oli .. nılıe göre lmıit belediye- zlinden yoldan çıkmış, ancak yarım 
a~ ~ltn~ bir kararla bu işe ön- saat uğraşıldıktan sonra yoluna ko • 

1" n ~t beı ~Uva!fak olnlu§tur. nabllmı§tir. 
lıe kotlacaıt ediye&, Avnıpaya içi • Kıskançlık Yüzünden Kavgcı - Fa-
ı 0lttaıt llı balıkları bir hafta can - tihte Babahasan mahallesinde Oruç • 
srnarıanu; Ulıataıa. edecek iki Varil gazi sokağında. oturan kunduracı Fu-

t! l3u "aru1~· • • • at, ayni evde oturan Ro~anyalı soba.-
Ilı~ gehnıe hır ıki güne kadar şch- cı Receple kıskançlık yil.zUnden kav-
~~ bulunacaktır. ga etmiş, birbirlerini dövmeğe başla-
ın,. her ko batıklar deniz suyu ile mrıla.rdır. 
l'a ·lt 8lu-eu ~k ve suya hava. veril- Kavga esnasında. J4iıat sırtından 
lir ~e ca!ı e balıklar bir hafta son- çakı ile yaralanmış, her iki kavgacı 
S 1 olarak çıkarılabilecek - yakalanarak haklarında takibata. baş-

ı U "2rttı lanmıştır. 
,~ıı heııı e .A\'l'Upa balıkçı dilkkft.n- _..,._ 
c ltıUıterı en hepsinde bulundurulan Mütelerrill: 

~lllı canlı Y: 'Verileceği vakit balığı 6 ... \'aıiııere ernıe imkanını temin e· 
i~ls~etldiğ· ?iz de sahip olacağız. 
tık 1 Se~~~ göre bu varillerin 
re tectUt>eı ıraya ınal olmaktadır. 
... ~ haı1k1~ti Yapıldık"!an sonra kör-

rl ku reuerlnıi nı tren gilzergfillı birçok 
' b 11 Olahilece ıe . kolayca sevki mUm • 

Qllık ktır. 
lat.anb~~ tutulmaya başladı 

~rnıetır ~ Bon gUnlerde balık çok 
rn alınak ·t. .. __ -Y111.den ıtmannnıza ba
~kteQİt. ~ gelen vapurlar bekle-

~ ~elki .gü • 

Temizliğe riayet etmedik
leri için ceza verildi 

Evvelki gUn Beyoğlu kaymakamlı -
ğı dahilinde temizliğe riayet etmiyen 
52 kişi hakkında zabıt tutulmuş, tram
vaydan atlryan 12 kişiden de para oe
.zası alınmıştır. 

Ayrıca 13 kilo ekmek de imha o -
Junmll§tur· 

TurİnSl klübün senelik 
toplanbsı 

Dün ''Turingklüp,, Perapalas otelin. 
de senelik toplantlsmı yapmı§br. 

'Su 1ki nıo~ hUtUn tsta.nbulda an • 
f R~lti nıousr do balık tutulabilmi§tir. lktısat işleri: 

~rtıektedir. lUSu 400 çift pala.mutu Deniz kanunu 
~Ut ancak bi uYa tutulnı r buçuk motör pala -

bU~ur ki bu da şehrin ih-
l4; areılamryacak kadar 

lal'zıı 'ıtııı ~ 
rı,"'tf lt~iıı nıasına sebep; balıkçı -
llıı~!trıa ın e göre; balıkların yu • 

.,- l'q_"' 

· •nıı iı;inde bulunma. • 

~~ 
~h .~iae. ı "' hı~ 11ın.ıtde r ar Ve)(ıli 

Oğrendiğimize g6re 200 madde~i mU-

tccaviz olan deniz kanunu bu sene Mec -
listen çıknnlacaktır. Büttln denü: ielo
rinl ihtiva oden kanun, birçok noktalar-
dan deniz 'Jncsclelerlnin inkişafını tc -
mln edecek mııhlycttedir. Balıkçılığın 

inkl§Blı için kurutmuı iken ll(;rvedilen 
Balık EnstltUsU yerine daha şamil bir ı" 
programı ile ldrolojl enstitilsilniln ku -
rulması da bu kanun maddelerinden bl

Jinl teşkil etmektedir. 

Pamuk piyasası de~~ ''ekliibul~n gümrük ve in· 
lar ıcı;11tle.l'itıe Alı Rana. Tarhan dün Son zamantaroa. paıuru.ıımmıza seni
tı8 ~l ~ilde devanı etmiş, inhisar- den bir hayli alıcı çıkJDJ§ bulunmaJtta -

na ert g0td geç Vakte kalarak sa.- dır. Bu yUzden pamuk piyasasında mua-

tki gün evvelki (Kurun), (Kültür ha
berleri) baılığl altında çok önemli bir 
maarif işinden bahsetti. Fakat çok kan
§Ik ve buhranlı bir zamana rastladığı 
için mi, nedir, üstllnde çok durulmadL 
Hatti dikkat ettim, öteki arkadaflar. 
bundan konuımadılar bile. 

Halbuki, ortaya atılan mesele, inıa • 
nın ön il ne pek ciddi ve geniJ ufuklar a
çacak bir enğinliktedir. 

Davayı şöylece kısaltabiliriz: 
Kültür Bakanlığı, evvela azlık okul

larında hocalık eden öğretmenl~rin de, 
tekaüt, kıdem, terakki haklarını kabul 
ediyor. Sonra bu hakkı yalnız Türk ho
calara değil, Rum, Ermeni, Yahudi öğ· 
retmenlere de teşmil edecek bir proje 
hanrhyormuş. 

Azlık okullarında çalışanlar, bugüne 
kadar karanlık bir istikbale doğru yü -
rlimekten başka bir ıey yapmryorlardI. 
Ayakta du.rabil~.;ek kadar kendilerinde 
kuvvet buldukça, bu nafaka yalçınma 
tırmanacaklar ... Ta soluk soluğa trkana· 
caklan güne kadar ... 

Bundan ötesi, korkunç bir uçurum· 
dur. Ömrü zulüm yapan kara bir uçu
rum. Halbuki, buralarda saJıpnlanıı 
resmi okullarda ders verenlerden ekıik· 
teri yoktur. Hatta doğrusu aranırn, 
daha çetin uğraşmalara' mahkWndurlar. 
Öğretme, daha gUç şartlar alunda iler
Jcr . 

Ana dilin yardımcı olmadığı bir mu
hitte okutup verim yaratmak, kıraç bir 
dağ sırtında tarla açmak kadar yorucu
duı'. Bu zorluğu yenenleri, istikbalıiz 
bırakmak, bir günah olurdu. Netekim, 
itte devlet, bu iti eline almı~ bulunu -
yor. Önümüzdeki ders yılı baılarken 
bu yuıi ufuk da bir hak gUneıiyle ay· 
dınlanmış olacak. 

Hazırlanan projenin ikinci bölümü 
de birirt.:isi kadar önemlidir. Hatta bir 
bakımdan birinciyi de geride bıraka • 
bilir. 

Azlık okullarındaki Rum, Ermeni, 
Yahudi hocalan, bu toprağın çocukla
rına ait hak ve nimetlere kavuşturmak, 
onlan da öz evlat gibi devlet bağrına 
bastrrmak, onlann da istikbal endiıeleri 
ni gidermek, yurda minnetle, menfaat· 
le bağlamak ilk görüşte kavranamıya· 
cak kadar büyük bir İ§tir. 

İkide bir yabancılıktan yüzlerine 
vurulan, hadiseler arasında ayrılıktan 
hissettirilen, her kmuldanış1an iti
matsızlıkla karşılanan adam1ar, ister 
istemez _südlrler. Ditdkleri toprakta 
kOX ı.alamadrklarını görünce, dııarda
ki oir çardağa kol atmak zorunda ka-
lırlar. l'ıJar~ Vt~ilinen geçirmiştir. meler harnreUenm13Ur. Yalnız lt.a.lyayn 

dır. ~ara l7tuın İstanbuldan ay- l milyon Türk lirası kıymetinde pamtik - Uyanık durur, fırsat vermeyiz! 
Ctn._ Ya dönrnesı muhtemel- satılmıştır. Piyasada pamuk fiyaUan iyi Demiyelim. Çünkü uyanık durmak, 
lst::Ol{ 2 denilecek otan kıymetlerini aynen mu - fırsat vermemek için hat4.:.ayacağnnız 

ltıltı~tbuı QUnıAŞMODÜR.LUGNDE hafaza etmektedir. Adnnada Kelvlan menfi dikkat ve emek, müıbet gayreti· 
doıa .ltttla lilkler BaşmUdUrlüğil cinsi pamukların kilosu 40 - 41 kuru§, mizden pahalıya malolur. Sonra, zara-
llc :;ı1)le 2'f~1~.ıuı son değişmeler birinci piyasa malı 27 - 27,5, ikinci pi - rı da zamanla eksilmez. Yara, daima 
!'aıtı)l~lt h._~U'Uk bapnUdü JUğUn' yasa mab 24, 25 ve 26 kuruş tızerin - taze kalır. 

h e b· ~tnUdUr r -
~ 'lU to ~ toplant ve eeflerin işti- den aatılmaktııdır. Bu cins pıımuklardan Bugün. azlık okullannda Rum, Er-
i lltj ~&q.lltıda bı Yapılmıştır. ihraç edilmek üzere epeyce mal gelmiş- meni, Yahudi hocalar, hem maddi, 

l"e taıı 1 ta~n ~tııüdUr Mustafa Ur. Mnydos cinsi pamtiklardan da bir hem manevi ıstıraplarla kıvranmakta • 
lllat "ernı edılen ntUdUr ve şef- hayli satılmaktadır. Bu cins malların fi. dırlar. 

~f f! .............._:§tir. yatı da 30 - 35 kurue arasındadır. Ereğ- Istırabın maddisi, bütçe darlığından, 
. ~~ ~ li pamuklanndan yalnız yerinde satlfJ - manevisi, istikbal cndiıesinden doğu -
\,, \'\-~ıı.. lar olmaktadır. Bunların fiyatı 38 - 39 a-
·~cı~ ~ rece yor. 
l>eıı~ Suıçltt ~Yoğlunda, oturan rnsrndadrr. İçlerinde yetmişini geçmiı, titrek, 

e~Pheu ~ Ôtılhıd~nin sokağa bakan ~.es n m He h Ad D s e u e ır •• 
:al'nlli§ it ~ku' UZUn bir sırık ile ~ CD 
k•ilnı \'e ilene de dolaşan birisini 
Af~ :esı d erCde asıı 

!il ''<tQal'lı e !Uııhes· . ı çorapların, 
r e la.ıti Sttçun s Ut.i çoğaltmıetır. 
~larr ~edince üırı~Jı adamı gözle-

• trııo8 ..,<'i :rınde çaldığı ço-
S~ "nıen Yakalatmış. 
lı -.r .. "'' lt QlcıJt "' .r \lı .. 

~~ındaıt~llı llıab~~~n Yangın 
~ll\ tar.atlı - 13 sınde lınaret so-

~!~eıı ından ~~~rnaraır evde, Hü

ll'e ~~)~~~ Çfkın atılan sigara 
.~1lfı o.an llo ış, duvarın bir 

lh." ııda. nra ç .. 
~b ı'ltatııi .. ,.n 86ndüwı1 agınıan itfa-
1. il'et <.ıtJt \ii...:ı • " tııUştUr, 
"llta•- "eren b -.llllden 

,.. ..... ~1 qllsey· Yangına se-

yılı başlarken bu yeni ufuk 
akpak ihtiyarlar var. Kırkar yıllık e- b" h k ·· "I d 
mekleriyle daha on yıl önce istirahati ta ır a uneşı e ay ın-
bak eden bu zavallılar, aç kalmamak i- lanmış olacak. 
çin sürüklene aürürklene mektebe gi• ı-·•-ooooooooooooOOH•OHOOOHOOOOO•OHnooooon•HHO 

yorlar. Tıkana tıkana ders vermeğe ça- l r l l n o ta diyorlar. Titreye titreye kUrsllye çıkı- [ B . •k • k 
balıyorlar. c:z:==-==-==.J 

Daha gençleri de, bu yolu kendile -
rinden önce geçen, bu acı örnekler 
kaı]ısında bezginliğe uğnyorlar. Çün
kü iıte ıu titreyen ihtiyar betbaht. on
ların canlı bir istikbalidir. 

Bu prtlar iJinde çalışmağa elbette, 
İJ denemez. Oruan bu halden bu Umit
ıizlik ve biçarelikten kurtarana karşı 
1.:andan bağlanacaklardlr. 

Daha açık konuşmak lbım gelirse, 
diyeceğim ki, şimdi artık bütün es
ki ananeler yıkılmıştır. "Emel,, fidan
lan çoktan kurudu. Kimse İstanbulda 
bir (Bizans) siması görmiyor. Ve bu
dala olmıyanlann da hulyalara dalma-

• sına im.kin yoktur. 

Eski hesapların üstünden süngerle 
.değil, silindirle geçtik. Bu toprağın 
çocuklanna, bu toprağın sahiplerinin 
adını verdik. Koca bir tarihin şanından 
pay ayırdık. Dünyanın en eski ve en 
zenğin diliyle konuşacaklar, bu ..:ömert· 
liğimizi ayni temizlikle karşıhyacaklar. 

Şimdiki olgun nesil, belki yalnız 

kafalan ve vicdanlariylc bu Türk bil· 
yüklüğıJnü takdir edebilecekler; gö • 

nUtlerine sindiremiyecekler. Fakat ya
nnın büyükleri, böyle eksik duyıruya • 
eakt.ardır. 

Ben, kendi payıma bunu kültür ha
yatım da en büyük hamle sayıyor ve 
en yakın bir zamanda başanlmasını di· 
leyorum. 

Çünloü bu karan, basit bir düşUnü
§iln, alelide bir şefkatin mahsulU gibi 
anlamak, kararın çevresindeki genişli· 
ği kavramamak olur. Gerçek 'ttemsil,. 
in yolu işte bu karann içinden geçer. 

Romanya 
ve Franko 
hükumeti 

Bükreş, 9 (A.A. - Bugiln Roman
ya Haricij>e na:1.ın B. Komnen •e ge
ruma! Frankonun milfuesslll B. Prat 
Sut:r.o, Bilkreş ve Salamankıı hUkil • 
metleri arasında umumi ajan unvanı
nı ha.iz mUmessiller vasıtasi'•· ne su
retle münasebet tesis edileceğini tas
rih maksadile nota teati etmi8lerdir. 

Tramvay me
murları da 
tramvaya 

atlayamasın ! 
Dilnkü ı;azctclerdo okumussunuzdur. 

Tramvay §el kontrollerinden biri, tram· 
'aya ters taraftan atlarken dUşmUı. 

Dü5Uoccdo bayılmı,. llcrkc onu ynra
lanruı:; snnmı~ Fııkııt zavallı, i<orkudan 
bayıldroı~ l~-

Bllmem dikkat ettiniz ml1' Trannaya 
)'ilrUrken biz atıamıyoruz., siz atlrunıyor· 

onuz, kimse atlamıyor, fakat kondok
törlcr, kontrolörler, \'C hattiı icabında 

bllctçller atlıyorlıır. 
Bu tchlllıcll l_şln, 1 tlsnai taraf mı mtl

nakıışa ctmlycllm. Fakat bu adamlar:m 
cnnı yok mu T Bu adamlar tclıllkedcn 

muaf insanlar mıdır1' l'oksa tnınıvaya 

atlayıp lnmelrtc bUyllk mllmarcse pey
da ctmll1 ldm eler mldlr? Bu on lhti· 
mail kabul cdeme~iz. Zira öylo bir ıruı· 
İınrctc sahip olsalardı, dU,..mczlerdl ... 

Demek kJ traım-aya yUrilrkcn atlamak 
h<.'.rkcs lı;ln sakat bir l~r. 

· Tnuıwaya yUrUrkcn atlıyan bir kimse 
ı;örilyorsnk, bu kimse, 1 ter tnınmtym 

memuru, lste.rsc gayet nsta blr ldniancı 
olsun, dıılmıı. kendi ini tcbllkeyo abnış 
bir adam sayılır. Ayni zamanda nizam 
harici hıırekot eden bir adamı. 

Onun için ,tram\'ay kontrol ,.e kon

dokt.örtcrlnln do 'l'raıll\-aylar yilriirkcn 
binmek ,.o inmek mezuniyetleri ken
dllcrlnden nlmmalıclır. 

Sırnsı duşmU~kcn söyllycllm: Şu tram
\'nylann kapdlU'UU kapatmak da za''Bllı 
biletçiler no kadar mUşldli.t ~ekiyor! 

Biri geliyor, biniyor. kapıyı açık bıra

kıyor. Bllotçl kapatıyor; içeriye giriyor. 
Derken 3inc biri geliyor, blnlyor \'O kapı 

yı yine açık bmLkıyor, bl~c adam tek
rar dışarı ~k kapıyı kapatıyor. Böy
lece dııima akh kapıda olarak çalqınınk 
mccburlyctfndo kalıyor. Bir hayli ısıkm-
tıya uğrnyor. · 
Tnun\ıı.yınh girdiğimiz u.man, dalma 

kapalı kalrna.g menfaatlmlz hesabına 

mecburi olan kapılan kcndlnıh kapatı
,·crsek ne olur! Ellnılz mi aşınır. Biras 
da ynrdrm edelim canun. - H. , 

Balkan antanh murah· 
has heyetleri 

Dün Yalovaya bir gezinti 
yaptılar 

Balkan antantı iktısat konseyine 
ve Balkan Matbuat Konseyine iştirak 
için Yunanistan, Yugoslavya ve Ro -

manyadan gelen murahhas lieyetlerl 
dün Türk murahhas heyeti ile birlikte 
Yalovaya gitmiş1erdir. 

Sayın misafirler, sabahleyin Yıldız 
konferans salonunda hususi komisyon 
toplantılarını yaptıktan sonra. saat i

kide kendilerine tahsis edilen bir va
purla hareket ederek doğruca Yalova
yıı gitmişler ve bundnn Ü!; ay evvel 

Bilyük Önderimiz Atatürk tarafından 
\ 

şeref vcrilqıiş olan Termal Otele mi
safir edilmişlerdir. 

Dost ve milttetik memleket delege
leri, dün geceyi Yalovada geçirmi§ler
dir. Bugün saat onbirde Yalovn sahi

linden hareket edecek olan ayni va -
purla BUyükadaya gidecek ve öğle ye-

meğini 'orada yiyeceklerdir. Akşam 
Uzeri şehre döneceklerdir. 

ı.-e~ llınııetır ın hakkında tah
ôedeJct l' . 

ı1'a1Qr 
(Sağcüı Dı§bakanı Tevfik Rüıtü A ras Atinada l~unan Ba-§Uekili ile yaptığı konu~ada>t sonrcı B"§'Ve1:8let bina4 

1 
Yarın Yıldız sarayında. to.J2Lantılar 

sınd.an bcrcıbcr Çtkıyorkır. (Solda) Ekonomi ve Matbuat Konseyi amalrı Yal.ovaya yaptıkları gezintide vapur gUver- a devam edecekUr
1 

- Beşiktaşta tesi7ıdc •• 
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SON .HABE'R .ILE·R( 
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ispanyol ordusuna 

Harp meydanından 
kaçmamak tavsiya 

olunuyor 
Barselona, 9 (A.A.) - Başvekil or

duya hitaben bir beyanname neeret -
mlş ve harp sahasını terkedenlere kar
şı mcrhe.met göstermfyeceğini fakat 
liyakat gösterenleri tnltif edeceğini 
bildirmiştir. 

Baş\·ekil, mukavemet edilmesini 
tavsiye ederek demiştir ki : 

"Sizce de malQm olduğu veçhilc 
muzaifer ulacağımızdnn katiyyen e -
minim. Bunun için de yapılacak bir 
tek şey vardır: Mukavemet etmek.,, 

SON HAREKAT 
Sa.lamanka, 9 (A.A.) - Umumi ka

rugfi.hın tebliğinde, San Lorenso ve 
Kamarasıı. elektrik !abrikaln.rmın iş -
gallnden eonrn Barselomı. elektrik tev
ztatmın kesi!diği bildirilmektedir. 

Jejyonerler t:ert.anın batı ıimalinde 
mWıim bir mc,·zi i~gal etmişlerdir. 

i"ranldstler Pennaroya bölgesini te -
mlzlmni§ler ve Gralla ve Espadella te-

Roman yada 

Altın 
kaçakcıhğı 
Eski 1ki nazır 

methaldar 
Bükre , 9 CHususI) - Romen poli

sinin meydana çıkardığı büyük bir al
tın kaçakçı §Cbekesine iki eski nam~ 
la., bazı banka dlrektörU ve general -
lcrin d:ıhil bulunması, Romanyada bfl
yilk b!r skandal olo.rak tcl~kki olunu
yor. 

Suçlulardan dokuzu tevkif edilmiş, 
üçU k~mı§tır. Eski adliye nazırı a -
vukat Kseni ile eski saltanat naibi A
leksrandr Bozdugan'm oğlu, eski Rio 
de Janiro sefiri Görgi Bozdugan'm bu 
ltaçakçılığa kar:ışınnlan, bu skandalı, 

Ronınnyada gUnUn en nılihim meselesi 
haline koymuştur. 

Kaçanlar, banka direktörlerinden 
Lebel ile Avukat Erlih ve Kostantin 
Flaviyandır. 

Altın 'kaçakçılığının 100 milyon Ley 
miktarında. olduğu bildiriliyor. Mn.a -
maffh, ga1..eteler bu miktarı 200 mil
yon Ley olarak gösteriyorlar. 

pclerile diğer mühim tepeleri iegal et
mişlerdir. 

Hükıimetçilcr Kordu cephesinde 
Esplcb bölgesinde bazı milliyetperver 
mevzilerine fiddeile hilcum etmişlerse 
de birçok ölü bırakarak pUskUrtül -
mUşlcrdir. 

ZAFER FRAr\'KONUN 
Bclgrnd, 9 (A.A.) - İspanyanın 

' 'aziyeti hakkrnda tefsirlerde bulunan 
Samupra \·a gazetesi bugün cumhuri -
yctçilerln muvaffak olma.sr i~in mev
cut şanslannm pek nz olduğunu, Is -
pnnyanm dörtte Uçi,iniln Frankonun 
elinde bulunduğunu \"e mferin onun 
tarafmdan kazanılacağını yazmakta
dır. 

Gazete lspa.ııyada korkunç bir şekil
de kan dökülmesine yakında nihayet 
,·erfJeceğini ve bunun umumi aulh ve 
Avrupa ın._<>de..91.iyefi içjn pek mühhn 
olduğunu ilave etmektedir. 

Çek Cumhurrelsl 
AtatU ıli'ün fotoğrafını 

selamladı 
Prağ, 9 (Hususi) - Prnğda Nii

mune sergisini gezen, Çek cumhur
rcisi B. Bcneş, serginin TUrldyc pav
yonunda AtatUrk'ün fotoğrafı önün
de hnrmetıo durmU§ ve Büyük On
dcrlmizf askerce aclbılaJ1U§tir. 

Fransada 
hükumet 
buhranı 

(Uıtyanı 1 lııc.lde) 
yatında artık hlt bir yeni ClüsktlnlUk ol
ıwy:ıcııkh. Jlalbuld aradan f.Ok uman 
yeı:.nıcdl. J.'ransız frangı Uo albn karşılı
ğı nrnsmclald ıılSbct bir kanaa Uo kaldı
rılch. Kanunda bir Fransız frangmm nl
tm karşılığı mU.1arı no olduğa ta&rlh o
lonmaıh. "Frıın.~z fmngmm kıymeti do 
dO,ıtllq-o cl\1,tll. 

Hariciye 
Vekilimiz 

(Ust tarafı 1 incide) 
sırlılar ta.rafından büyUk tezahürat 
yapılmı§tir. 

Hariciye Vekilimiz ve maiyeti, saat 
12 de, lskendcriyelilerin candan te • 
1.3.lıüratr arasında. trenle Kahlreye 
doğru hareket etmiş ve resmi mera
simle uğurJamnı8tJr. 

Doktor Arası h~mil olan tren saat 
15 de '!ürk ve M1srr bayraklariyla do
nanmı§ olan Kahire ietasyonuna gir -
m.iş ve Hariciye Vekil.imiz burada. Mı
sır Harlciye Veziri, :Kahire Valisi, 
hariciye mtistcşan, hariciye erkim, 
polis müdürü, :&lka.n memleketleri 
sefir ve konsoloslıın tn.rafmdan se -
Hlınlanmışt.ır. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras evvel!, 
Saraya giderek hususi defteri imza -
lamı~tır. Bunu müteakip, Başvekil ve 
Hariciye vezirini ziyaret etmi§ ve bu 
ziyaretler iade olunmuştur. 

A.kşn.m, Türkiye elçisi, eeraf ette Dr. 
Tevfik RüştU Aras §crefinc hususi bir 
ziyafet vermiştir. 

Hariciye Vekılirnizin Mısıra geli§i 
münasebetiyle bütün gazeteler TUr -
ktye Cumhuriyeti ve bunun b\lyük y:ı .. 
ratıcısı Atatürk hakkında. umn ve 
hararetli makalelc.r yıwna.kta n Türk 
mllletinin Ye bUylik Şefinin güzide 
mUmcssiline candan hoş geldiniz de • 
mektedir. 

Mism VE ŞARK MİSAKI 

Kahire, 9 (Hususi) - Mısır gam -
teleri Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
RüştU .Arasın Mısır topraklarına bu
gün ayak basacağını yazarak kendi • 
sini hararetle sel.fımlryorlar. 

HUkılmet gazetesi olan Elsiyue, 
Kemalist Tilrkiycyi methettiktten son
ra diyor ki: -

Jılıaır d4 Şcırk Paktına Utih4k d • 
mcği f'°k isterdi. Fakat oirtakım hari
ci teahJ~tleri bugün bı'na mani ol • 
maktadır. Mısınn askeri kid:Lreti art .. 
tığı vakıt mezkitr pakta o da gir~k,. 
tir. Bununla beraber TUrkiye htr m
mGJı Mısınn dostluğuıuı güvenebilir. 

Fransada 
(Ustynnı 1 incide) 

kuvvetlendirmek esasından hareket e
derek kuracağı eeklindc tefsir edili -
yor. 

Dığcr taraf tan Da.ladiye, k&binede 
bir de sUShl4?lmıı. nezareti teşkil ede
cektir. 

Epok gazetesi de şöyle yazJyol": 

Korkmayın harp 
_ çıkmayacak 

balkonundan GlSbcls şa s~ıJ-(Ustyanı 1 lncldc) 

••Fakat lngtltere men!aUerlnln 
bu derece mOhlm olmadığı diğer 
uzak noktalar hakkında, bu kabfI 
taahhUtlcr altına giremez. llorhaldc 
böyle bir harbe girmemiz JA.zım ge
lip gelmediği karannı vermek hak
lonı muhafaza etmeltyiz. Hareketi-
mlzi de başkalarının eline bırakma

mallyız. 

Baza.o el~lere ş~le dcnlldlğinl 

işitiyoruz: 

Eğer lngiltere daha. azimkft.r blr 
hareketi tttJhn.z edecek olursa. dnn.. 
yaya öyle bir ihtarda bulunmuş olur 
ki harbin pailamasma lmk.6.n kal
ma~ Bu bir spekllluyondan başka 

bir ,ey değildir. Oyle bir pek.UlA.s
yon ki, para ile değil insan hayaUle 
kadın ve çcı<:uk cıınlle yapılan bir 
spekUllsyon. blzim trkımızln, kam
mnla o:)9nayan bir &peknılsyon. Den 
böyle bir oyuna girişemem. l lerlde 
bir harbin zarureti her ne <Mursa 
olsun, kendi hUrrlyetlmlzl başka 

türlll korumağa lmkft.n olmadığına 
kaU kanaat gotlrdlkten sonradır ki 
b!r harbe cirmeğe karar vereblU-
rlm.,, 

Harici siyasetimizin dayandığı iki 
temel vardır. B1rls1 dostça mUzakc
relerle sulhu a.rııştırmak. dJferl de 
sllAhlarımızı mesutlyetlerlmlzin ve 
sulhun muhafazasında oynamak ts
tediğtmlz rolün derecesine çıkar

maktır. 

211lhla.nm& hakkında., Başvekil 

şunları slS7lemlştlr: 

.... • 1Blr mmeun gervctınt ha.rp leva.. 
ztmt imaline anrrctmok bir clnayct
tlr Fakat dQnyanın bugUnkü azlye
tlnde bizzat lmparatorluf,un mevcu
diyet! bile tehlikede olduğu keyfiye
tine hUk\'ımet gl5z yumamaz:. 

"Ancak, harbtn kısa bir zaman 
<la patlayacağı dllşilnceslnl aklınız
dan çıkarınız. Do~ru olan btr şey 
'·artıa o da harbln tıkmnyncnğ1dır. 
,Fakııt kanafi tlmlz şudur ki, sulhu 
muhıı!nza etmek lçln en lyl çare 
harbe hazırlanmaktır.,. 

H1Tlıl:R vtYANADA 
Berlin 9 (Hususi) - Bugün Viya.

naya gidon Hitlcr, sayısız btr halk 
ki1Ues1, Heaa, Gtlbels, Saya tnkunrt 
ve blrc::ok Mvnt tarafından karşılan 

alıntı.,. 

Bitler: ~yle cevap vermiştir: 

1 mlştlr: 
"DUnyanın karşısında .. ~ 

manya devleti gilnllu.il., ııııı 
rum. Bayrakları ceklnf21.,, _ .• &or 

Bu sözler üzerine derhal ,.., klt 

Jar cekflmlştlr. ~ 
H1TLEB1~ DV.ı. - GEOEJd ,, 

HiUer, gece, Emperfya) ~ 
balkonuna tıkarak, ttız bl ~ 
kın alk1Ştarı arastnda. )11' 

s5'ylemlş, Te "BOyUk Alın--;; 
yaşadığ+ı bu bayramın cıelt ' 
ret ederek eıcilmle ~yle ~; 

"Almanya bugUn, NasyOJ)t1 
Ifzm siyaseti sııyeslnde. but' 
devlet haline gelmiştir. 1'., 

"Avusturya. Almanyu~ f 
m azdı. yaşaynmamrştır d• 
unutma.mo.k Uzımdır ki, blıll,f 
duğumuz yer olan Avustuf11' 
te. bir g'Un olup, bizim olaca~ 

"BugUn tnhııkkuk eden b~ 
hcpJmlzin ba#h olduğumuı ,. 
bir eseridir. Allahın anotd_!,, 
gUn yeni Almanya, hUr, ı:nllıc-:, 
milstakll bir devlet olarak tl!lf'" 
etmiştir .. , 

REl."LERİN KO~""TR0ı,f .-
·Yah ud1 ler vo suclulardatı ~ ttl 

bUtnn Avusturyalılara rey ı~ 
ne mahsus kartlar tevzi e4l~ 
dlr. Bu kartlarda rey sabi f 
numaraları yazılıdır. Tarırı" 
gUnU ıstlmal edeceklerdir. 

Kartlar üzerinde bflha&89 t' 
lor okunmaktndır: 

••Bu kartlar sandık bo.Ştnd'.t 
hUrlenmek llzere ibraz oıuıı'1 
Sahibinin reyini Jı:ullandııııı~ 
etmek Uzcrc t\e iade ednece~ 

Bu suretle bUtiln Viyanada '"J 
bul n rey memurları kan.dl-:, 
,.eti rı altında bulunan ret 'f 
rln1n rey verip vermedlkletiJl 
trole muvafCak olacaklardıf• 'f. 

Kendllorl yabudl olduğ\l 
ynnlış1ıkla rey kAğıdı aıoılf , 
yahudllerfn bu kAğıdr derbii 
ctmesl do ihtar olunmaktacSJ1;1 
si t.akdlrdo §lddeUe tecziye edl 
lcrdlr. 1 

Yanlışlıkla rey kc.ğıdt ~ 
yahudller, bu k~ğıtları bcle4~-1 
lreslne iadeye mecbur tut"1 

dırlar. (Tarntls) • .d 
VİYANA BAŞPESKOPOSU ~ 

-m • ·oı~ çd~ 
AyustuI:Jı• :'lmnm•:..r a. ge ~ 

son1'a. iy-nna b~~eskoposl11:;1, 
stu~a.1• ıahlplerln Naıi id ,1 

otan ağlflı larını bir be1.SS 
ile b1ldirm1şlerdl. f.. 

Bunun üzerine, Vatıkand_,J ~ 
Polisin tesbit ettiğine göre, kaçakçı

ların münasebette bulunduğu ve idare 
heyetine bir çok general, eski nazır 
ve maliyecilerin dahil bulunduğu (Gra
li§tiyanu) b?.Ilkaın da 'kııc:akçılnra 

yardım etmi5Ur. 

Fal.'ltt""MD nmanlıı.rda ErftnMz mmi 

mi!dafaa ihtiyacı ·~ mu takti bir &an• 

dık lhda!'I edlldllttcn sonra fe,·kalAdc sJ-
1!\hlanma karjJhğı olarak yhıo para bul
mü icap etti. Bunun l~n Loon Blanı 
cnn yoo, )'1llll ~ıktan karşılıksn: klğıt 
para tlkal"IMldan ~ka ~arc bulonmıı
dığmı gördü. lld sene cn·cı parıamcn • 
toda de,·elü&e'J"OD (yani mahdut ve ma· 
nyycn nlo;bctte para kıymetini dll~Ur

mck) sözUaU ağzına almalı: CCMretlnl 
bulanuyan, bunu altnman tabtr1 ile t-0.f-

......... ... ~ 
Virana btr cevherdir. Kendistne Daladiyenin Şotanı daha ziyade ha

riciye nezaretine getirmek istiyeceği 

beyan ediliyor. Fa.kat sosyalistlerin 
Şotanın kabineye girmesine itiraz et-

hk makamından, radyo ile 1>1',1, 
be neşrolunmuş, Avusturt• ';J 
lcrlnin bu barekeU şiddeti• 

KaÇ8kçı ~ebeke!i altrnlnrt bu nUfu~ 
lu §ahıslann evinBe gizlemekte ve 
banka memurlnn vatırluiylc ParJse • kaçırmakta imiş. 

Bütçe 
M üzakereJeri 

Przartesi J(Dnü 
EncUmende haşhyor 

Ankara, 9 (Te:cfonla) - Pazartesi 
günU Meclis toplantısından sonra bUt
çe encümeni umumi heyeti toplanarak 
bUtçc mUzakerelerlnc başhyucakt:ır. 

Encümen nzası arasından muhtelif 
raportorler vckfiletlerdcn Meclise veri
len yeni ~Ut~ dolayısiyle tetkikler 
yapmaktnydı. Bu tetkiklerin •ıilhim 
bir kıgmı bitmiştir. 

Encümetıin Paza."iesi gUnü toplan .. 
tmında bUtre heyeti umumiyesi hak -
kında mUukereye giri3meden tlnce 
Maliye Vekflimit lz!lhat vercrcccktlr:. 

Yuauf J3a§kaya CDenlılil nın aske
ri ve mUlld tekaüt kanununa bazı hü -
kiimlcr eklenme!lne dair olan ek ka • 
nun teklifi, orman umum mUdürlilğU 
1.937 rnalf yılı bUt<:esinc 277275 lira 
rnun1 ... 'l.m tah~isat konulmasma dair 

• kanun IA vlh:ısiyle icar ve isticar kon
t ora tolariylc ferağ ve intikal Umüha-

lre çalşan Leon Blum bu dofa &t"ıktan 
arığa enflasyon, JMll aadeco ka~ılıksız 
p rn çıkarm:ık kellft'leslnl tallffuz ct
m(.'ğc mecbur oldu. Hebnslan kandırmak 
it-in de töyle bir mantık ne tczlnJ müda
faa etti: 

- Bu bir cnflat.yondur. Fal.at zıırar-
rı; bir enflasyon. Zlra bugtin benim rf. 

3·asot ettiilm kabine mu,·akkattır. Ya
lnnda blz çekUeceitz. Bhlm yertmlıc bir 
tcmcrkltz k&blnesl tctekkUI edecektlr. 
§imdi enflasyon yapmea frangın kıyme
ti blraı. dü,, ccektlr. Fakat milli bir tc
mcrl.Uz kabinesi lıı b~ına gelince tekrar 
frangın kıymeti yllkAcleccll için dilıcn 
miktar yeniden yllbden miktar Ue kar· 
ılaımıı ve teıın edllmlJ bulunacaktır. ,, 
J to J..eon Blumun mall zorlaklar kar

ıı ında bir taraftan dahW lıttırrazlar 

yapmak, dlfer taraftan Fraua fraagı
nm lnymetlnl dU,Urerek aradılkl farkı 

hazineye almaktan baf ka ~ bulunma
dığını mlJlct vekillerine lıah cbnek için 
iki yıl içinde parlimento kllnilsUndc.n 

bi'ylo ı:ocuk al~tırcuma ı.öyledlğt bu 
garip mlldafaalar göa&ılhıe getlrlllno 
hugllnkU Fnuı.,z buhramnm iç ytlr;O da
lı:ı iyi anlaıılmrt olar. 

ASIM US 
berler!nin ve nüfus hüviyet cilzdanla
rınm be:iel mukabilinde satılm:ısı hak
kındaki kanun Uiyiha.sı görli§Ulcc~ktir. 

meleri ihtimali bqgöstermiştir. Bu 
takdirde Pol .Bonkur hariciye nezare
tinde bır.ıkılacakt:ır. 

KABINE BUGON KURULACAK 
Paris, 9 (Hususi) - B. Daladlye, 

gece geç vakte kadar, tsti§aJ"elerine 
devam etnıl~, fakat, bu gece kabineyi 

kurmağa katıyeUe karar vernıi~ ot -
masına rağmen, bunn muvaffak ola -
mamı~ır. 

Gece yansı, daladiyenln husust ka • 
tibi, gazetecilere bulunduğu beyana.t .. 
ta, natırnı :iırti:ıarelerine yarm sabah 

erkenden tekrnr devnm cdcceğinl söy
lemiştir. 

Kabine yarm (bugUn) kurulacak o
lursa. Pazartesi gUnU meclise çıkacak 
ve Daladiye hUkClmetf n prognunını o
kuyacaktır. 

SOSYALİSTLERE AZ YER 
VERlLlYOR 

Parla, 9 (A.A. - Sosyalist partJıl 
ParlAmento grubu gece toplanarak 
Bb. Orlyol, Mone, Dormur ve Pol For
un mUstakbel ~e.kll B. Daladiye ile 
yaptığı görU5mesi hakkındaki raporu 
dinlemiştir. 

B. Oriol'un verdiği izahata göre, B. 
Dala.diye sosyalistlere 17 nazırlık • 
tan b~ nazırlık ayırmaktadır. 

Diğer taraftan B. Daladiye birka~ 
hafta evvel bir milli müdafaa ve umu
mt selamet kabinesi kurulma.ısı hak -

1AY1k olduğU mevkii nrebllecel;tmi 
Umlt ederım.,, 

Öğle zamanı belediye dairesinin 

kmdaki beyannameyi imzalıyan poll
tik e§hastan buılarm& da mUracnnt 
etmek niyetinde olduğunu bildinni3 • 
tir . 

Haricl politik bakmundan B. Dalıı
diye Fransız siyasetinin ana haUarm
da. hiçbir değivfklik yapmak arzusun
da değildir. 

B. Dala.diye, İngiliz kabinesiyle is
tirak halin~ lapanya i5lerlne ademi 
müdahale poJit.ikaaıno. de\"&1?\ etmek 
istemektedir. 

B. Daladiyc.nin komünistlere hUkQ
mete ifti.ra.k teklif etmek niyetinde 
olmadığı ,.e komünistlerin mUuıhere -
ttni almak iiJıere kendileriyle görüş -
melere dahi giripnlyeceği hakkında -
kl beyanat. grupça bariz bir lhtirazla 
karplanmıtur· 

ve protesto edilmişti. ~ 
VaUkamn hücumu karP.1 ff 

l·ana ha~peskopo:;u kardtnal tl 
zer bugün Romaya gitmiş ~ 
maktadtr. Kardtnalın ora4• ~ 
görüşeceiU 'e Vatlkanla ~ 
arasını bulmağa ça.lışa.ca#J ~ 
liyor. ÇilnkO, ondan evvel de ,1 
sefiri papalıkla temasta bılıo 
tur. J.ı 

Dl~er taraftan, Av::ıstur1~ 
koposunun papa.dan af dilef ~ 
yakında ieUra c<1eceğt s6Y16~ '/ 
da nomnda buna fazla lhtl!Jl 
mem~ktedlr. I'/ 

Ayni zr.mandtı. Musollnlrıl~ f 
tlkanm Almanyaya karşı ol°' 
deUnl azaltm<ı.k tein teŞeb1' ~ 
ıun<1uğu blldlrfUyor. r!J'.'~ 
KARDİNAL vn·ANA'f'4 ~ 

Viyana 9 (A.A.) - Kard10tl / 
nıtıer H!lcdcn sonra B. ~~ 
rot etmiştir. ~ 

BugOn SAK A RYA 
Mü;.tehap, muhteıem. zengin ve emsalsiz bir tahe&er 

Kraliçe ViktoryıJ 
ANNA 

P'ranıızea sözlü film. Bat rollerde: ~ 

NEAGLE w AOOLF WOL BRUC 
ROMEO JULY'ET'irlkinden daha kuvvetli hir atk 

Seanılar: 2 - 4,15. 6,30 suvare 9 da .... .............................. ~ 



Edsbl roman : •• Acaba Nisan ba,ığı mı ? 
OSMAN OFLAR _, Greta Garbo 

evlenemiyor 
YAZAN; Kenan Hulası 

lia.lı:uı:a.t 
ı ııotun ,_ en Grigorof Yusuf Osma-

,, •IZl?lda f 
1ara.tablldi stedlğl bu tabiatı 
&orota. lok Dll? · Gruşenka.nın Gri. 
klta.ıarı Ulduğu dakikalar! Dn da
lanı baı ile Yuvanna Mtbatlovlçln 
.\brıı,t 0

1
'0.da &e~lrmtş, hatta ne de 

dakJltaı,:~anorun kendisini sevdiği 
•e11eb1tını u a.ltka. ve sempatiyi his 
1erııı1e iti. Belki bazı bayram gün 
Cllıı y 11:•hut Gruşenkanın do~duğu 
' 11la ıeıı'nna M.lbatıovlç a.ncak oda.
dı .. oıı.etordu. Ne gUıel sabablar
lllne 01 "' Yuvanna ?tılhallovtçl btr 

tlın rec:"~k hlısetUll sabahlar. Bl1· 
kasını dU rutenka bu sabah dakl
lıtıı lta.ta:llnurdtı. Belki uyumaz, ya
llletıe11 •nın tcerlslnde faz.la dUşiln 
ilk •tı~ kadar yorulurdu ki ancak 
Cb. 1"a1t beraber uyumaya başlar
de bir :t Yuvanna Mlballo\'lç elln
lna\ lttn tııet çiçekle onu uyandıra.-

Oru96 ne kadar erken gelirdi? 
la(latı llkanın gözleri kapalı ve ku
~ haıd llYkunun sUkQnetinde oldu
~Slertrııe anB.!ıı Yuvannanın ayak 
cnllkQ b Yine duyuyordu. Uyuyor, 
?ırthe.ıİ0"1ayalindo ancak Yuvanna 
Ye.~\ 01 Cin seaı ve kendisini okşa
dıı. Şu h a.n eııertıe meşgul oluyor
dar lllı llde Gruşenka acaba o ka
lı? O<lk faııa scvllmete muhtaç. 

OI'ttkııJı: 
dı ltotıdt anın cok kereler bunu ken 
Stl'IJllletne dUşUndüğU eUpbeslzdt . 
\ft ruru e DlUbtaç. Fakat hiçbir va. 
etnıelt 

1 
ruııu kırarak bunu itiraf 

Oıtıınıı ııtenıtyordu. Kaldı kl bütUn 
d 0tlar G 1• .\hnı ruşenkayı ıevlyorlar-
lıetııe11 et Oamanof her lstedlğinl 
"e lcerıYapa~ak kadar ileri gidiyor 
taı cı~erınde hioblrhtl de bana iti· 
ıa 1Yordu. 

l <lece O 
e Oldut ruşenka nasıl bir sebep-

tarat111d unu tayın edemekslıin bir 
•ııınu 11 ~ tatnıtn edllmemlı) bir ar-
lnca.\ 

1tnıldadıt;ını duyardı: ve 
~lha.ıı do~urıı gUnl1nde Yuvanna 
l ovı,.ın 
har, Gru " sesını lşittfğl daklka-
U 'tta le ~nka. Yalnız altında ddtl 
'\~Jn<ı:rısınde bile bir elln. blr su 

1~11\f 11 lr.ayar gibi yavaf yavaş gcı 
()tlu uhrdı. • 

tıııı f b. I Ci 
tcı S rı ildir kt anası YuTo.nna 
olat ..._.1ln13!:ldttı dakikalar blrdenbl· 
"e.ıı blJe ~ l'.Qıı Oece hiç uyumamıf 
Caıt~' ltıb;~~nbire tırhFor; ve Yn
doı-. 'tııaa1n O\·fcıa ltendtalnt ku . 
c ı>rq at ıa \'akıt .kalmadan ona 

rıı, ı l)'ord • 
ı e111ta b u. 1 alnı• neden 
tı.'r l)ııı \l tabiatını bnşka snbnh-

tı 'Yı ht~kllde rapmıyor \'e Yuvan 
•11 b tı bt k a tın11 ra ıyordu? Gruşenka 

ı:dece .. dtıştııımedlğl doğrudur. ." , ~nas 
lllıı Yıı.1tıa~trk 1 Yu vanna odasına doğ. 
kıttı ltaıı:ıı,d en içerisinde hicbtr kl
ıt,, e ka.r,

1 
~~ını hlseederdf. Zaten 

b ·• \'e 1.ıı hı beellyecekU Gruşcn. 
ı;t'ltaı-a\ a kıı bUttın Osmanofları 

ll1ı a «erıdtı 111tı ltrıa erini Karnabadrn 
'°e l'erıerdr 'e tıpkı Grlgorofla ge.ı
tı. ''ııı r c Olduğu 'kadar ya.oyana 
eıercı erde 

tn 1~ eııberı Yaşadıkları halde, sc-
Q llbı YUrıı ilk defa görUşilyorlar

bıı l'llteıa'- rterdt. 
cı<>t "'" J> rıı, lı: ullı 8a etro amcayla beraber 

lar, 6tıcıı111 nıbab1arrnı ve YuTanna. 
daı,... bırakıp glttl~i dakika ...... ..,, b b 

h ~ııı atırlardı: • 
•ıı~ eıt ıtı 
Q 1~ beı:ıı h derdi; 'Yuvanna Ml-

tu l'tt*en"' atırJryort 
~l t t1.a an 

ıtıt1 11tnıı0 ~ını dotrudan doğ. 
l-'aıc •e duşa C•tırrrdı; onu çok se"
tııı: at '\'u"a:dUğü için mi? Belki.. 
taıı ıarı:ıa11d a llihallovlç de dahıı 

ı;tııll'ı an lttb 
llorll llııllı 1 aren kızının böyle 
lbtııı gelince ıteınışu: Ham Osma
tıı a llttı:ıı en Çok buna kızar, ,.e 

tı:ıaa1 ton k 
ltıdı nı Osnı 11.dının bu isim çağ. 
ctı !ilocelt b anotlara her dakika 

• " '&.k ir <l 1-u"a at tıe 01 nrbe t.clA.kkl eder-
)'r lıa.~~a ~lhaı~:a olsun demek ki 

..... lı~·or? "lg kızı O ruşenkn-
l:>ot a~c,, ru tnu 

..... ~· 86Ylilyorııun Petro 

)'ıJd~lllloıru tabu 
da.ıtı\: l?.ılln<Ie b. BUhassa doğum 
ÇoJt 'b'1ar .. lu etaber gezdiğiniz 

u ı(iaklka'ı'llna Mlhallovlc; en 
arı h 

aUrhyor; ~e 

onu görenler yalnız başına e'"Vela. ,ı. 
rfn bir deli zannediyorlar. 

- Hiç kimseyle konuşmuyor mu 
Yuvanna Mlbatlo\·fç yine .. 

- Hayır: l.tç tanıdığı roK Gru
şenka .• 

- Ya slzfnlet. 
- Bir gUn uzun uzun konuştuk .. 

Birçok şeylerden; bllhassa Osma

noflan ala.kadar eden şeylerden; ve 
doğrudan doğruya senden Gruşen

ka. Her dakika itin hiç kimseyi, dl. 
yor hatırlamıyorum, fakat Gruşen
kayı dalma .• 

- Petro amca!. Yuvannanın ya.
·nına beni &ötnrebUlr misin? 

Grtgorofun ne kadar istediği şey. 
Hatta bir hafta bile olsa Gruşenka
yı Yuvnnna Mlhallo\·lçln yanına gö-

türmek .. Halil ve Yusuf Osmanorta
ra. bundan daha tnbU bir kurşun 

nasıl sıkrlnblllr. Ve biliyordu ki 

Gruşenkayı oraya göturdUğU dakl
kn, Osmanof:nr da imal etmeğe ça. 
lrştığı bomba, Yuvnnna Mlhallovl

tln yanı başında en yüksek ateş de
reccsllc dolacaktır. Grigorof bunu 

dUşUnUyor; fakat daha vakit oldu
ğunu da blUyordu: 

- Tablt götüreblltrlm Gruşenka .. 
- Şu halde ne vakit gtdoblllrlz'l 

G rfgorof burada Gruşenkaya baş 
~a şeylerden bahseder, yahut Osma

non:ırrn şimdi buna müsaade etml
ccklerf nl anlatır \'C bütUn işleri ken 
dlslne bırakmasını söylerdi. Grlgo
rof bir zaman bekliyordu: ve iste

diği dakika ı;elir gelmez Gruşenka 
yı hattn Osm:ı.noflara bile haber 

vermeden kaçıracak ve belki do en 
bUyUk paniği Osmanotıarrn lterlsln
de Gru~enkayı kacırmnkla yapacak
tı. 

Daha sonra Gruşenkayı Osmanof
lar da bir bomba gibi doldurarak 

imal ettiği sıralarda bilhassa Zellra 
Osmanofun üzerinde duruyordu. 
Çılnkü Grlgorof aralarında olmamak 

la beraber Gruşenkanın Zehra Os. 
manofa karşı bir şeyler hlssetmeğe 

başladığını anlamıştı, neler?. Me
soll Gruşenka hiçbir vakit mutadı 
olmadığı halde Zehra Osmanoftan 

kac;mak Te konuşmamak lilzumunu 
duyuyordu. Grlgorof bunu görmUş. 
ttı; ve hlcblr vakit bu fırsatı kaçır

mak 1Btemeksb.in Gruşenka ile yap 
t.ı!J SlOZlntll rde birdenbire Zehra 
Oamnnofa temas c..ıı.:rrır vo şöyle di
yordu: 

- Ya Zehra. Osm:tnof?. Onun hak 
kında nEı düşünüyorsun Gruşenka? 

Halbuki Gruşonkn!lın nr. olursa ol
sun hiç de sarih bir fikri yoktu; ve 

Grigorofa karşı Zehra Osınnnofun 

pok aleyhinde röylemlyecc~I muhak 

kaktı. Fakat Grlgoror bunu bildiği 
içindir ki llk sualfnl dahn sorar sor. 
maı birdenbire geri dönüyor: 

- Yuvan na Mihallovlçi. diyordu; 
Osmanoflara unutturarak Zchradan 
başka birisi midir? 

Ve Gruşenka ister istemez Zehra 
Osmanofu hatırlamaya mecbur kalı
yordu; bUtUn Oemanofları kend! 
iradesine vo avuçlarının içine almak 
lstlyen Zehra Osmııııofu Gruşenkn 
bunu no kadar iyi hissediyordu; 

hatta bu çember ıcerhılno bizzat 
Gruşcnkn da giriyor mu? Yahut 
Zehra Oemauor onu da almak isti
yor mu? Hem de nasıl? Çamkoru 

Metro Goldvin şirkeli yıldızın 
izdivacına mani o!muş 

Orkestra eefi Leopold Stoko•"Skiyle ev
leneceği §a,>insı artaya ntılalıberi, bo -
yuna Greta Garbonun bahsi geçiyor. 
Mesele olan bu husustaki en yeni hava
dis, mensup olduğu "Metro - Goldvin • 
Mayer,. Dirketinln, yıldızın evlenmesine 
razı olmadığı eeklindedir; bu yüzden de 
yıldızla eirket arasında eiddetli bir ger
ginlik başgöstermi3 ! 

Birkaç ay evvel dirijent Stokovskiyle 
evleneceği eayiasınm aslı olmadığını 

söyliyen Garbo, onunla birlikte ansızın 
ltalyada ortaya çıktıktan sonra, artık 
tekzipten vazgeçmekte karar kılmı12tı. 

Hatıl nlkihla.rmm n1san içerisinde kı
,>ılacağı söylenilerek, bu suretle evlen
me yeri ve tarihi de bellrtllmi§ti. B:ızı 
kimselerin (l1B.hl Kadın, bazı kimsele -
rin de (Dilnyanm en gUzel kadını) de
dikleri Great Garbo, hattA bizzat tanı -
dıklarma ve gazetecilere (en ziyade tak
dir ettiği, adam)la ovlcneceğinl söy -
!emekten çekinmeml§tl. Birkaç gUn ev
vel de sanatkArm en yakın dostlan ea
yılanlar muhitinden, nik!hla dUğUnUn 

Ravalloda IU gUnlerde yapılacağı habe
ri akla bırakmı§tı. 

Şimdi, son safhada akseden en yeni 
malılmata göre, (Metro - Gold-.in - Ma
yer), bu lzdivaç pllnmı, hiç değilse eim
diki halde, suya dUeUrmek istemekte -
dlr. Şirket., kendisiyle 1940 senesi n1ha· 
yetine değin sUrmek Uzere mukavele -
name lmzabınu§ bulunan Greta Garbo -
yu, angajman earUarma riayete davet 
etmektedir. Ortaya konulan mukavele-

(_K_ıs_a_h_a_h_e_r_ı e_r_·_) 
• Akay idaresi vapurlarının hem bag 

ve hem de kıçtan yanaşabllmelerl için 
Adalar lakeleslnde bazı tadilll.t yapacak
tır. Bu suretle yolcular daha kolaylıkla 
iskeleye çıkabilecek, eeya nakliyatı yü
ıUnden r&hatsrz da olmıyacaklardır. 

4 Bostancıda yaptırılmakta olan men
direğin lnş:ıatı bltml§tlr. Yakında bu 
mendireğin küşat resmi yapılırken, Fe
nerbahçe mendireğinin de temeli atıla
caktır. 

Jto Sahillerimizin emniyetini temin için 
Denizbank yeni sia düdükleri koydur
mağ:ı karar vermi!';!lir. 
~ Muayyen yaa haddini 'öoldunnu& 0-

1:.rı memurlarını emniye t ı.rnumiyc mü
d rltlğü bu en011m emmuzund:ı. t ekaU
de eo\ikedecektir. Munmelenln yapılma
ıuna bqlanm1ştır. Tekaüde sevkoluna -
caklar fllnlardır: 

130' doğumlu polis memurlarlyle bu 
derecedeki diğer memurlar, 1301 doğum
lu komiserlerle bu dereceye muadil me· 
murlnr, 1299 doğumlu mUfettl.§lerle bu 
dereceye muadil memurlar, 1296 do -
ğumlu ikinci sınıf polis ve emniyet mU
f etti5Ieri) le muadili memurlıı.r, 1294 do
ğumlu birinci sınıf polis ve emniyet mü-

fetUlflerl ile muadili memurlar vo em
niyeti umumiye §ubc dıı·ektörleri vo bi
rine! sınıf emniyet direktörleri fevkinde 
emniyet direktörleri ve muadili direk
törlerle başmüfettişler. 

Biltiin vilnycUer bu gibi memurların 
isimlo ·ini vekalete 15 nisana kadar bil 
dlroccklcrdlr. 

._ lzmlr - Pire arasındaki d<!niz hattı
nın İt!tanbul - Pire - lzınir - !skenderl
ye hattı haline konulması için tctkikleı 
ba§lamı. Ur. İstanbul ve İzrrıfrdon Pir 
ve lekenderiyeyc gidecekler bu hatt.A ~ıı.· 
hşan Romen vapurlarından istifade et-
mektedir. Bunlar mUhlm miktardadır. 

:t- Yeni göçmen nakliyatına haziran· 

namedeki bir madde, yıldwn, mukavele 
mUddeti tekmlllenmedon evlenemiye -
ceğtne dairdir. Film ~irketJ, yıldız bu 
madde hükmüne muhalü olarak böyle 
mevsimsiz evlendiği takdirde, deh§etll 
za rara uğrıyacnğı kanaatindedir; ve o -
nu, evlenmekten va:r:geçmesse, aleyhine 
külliyetli tazminat davası açnakla teh
dit edici bir vaziyet aımıetır. 

Ravallo ile Holivud arnsmda düzine
lerce telgraf teati olunmu!jSa da, Dirket, 
isteğinde kesenkes lsrarla durmugtur. 
Neticede de @reta Garbo, evlenmeyi 
1941 senesi ılkbaharma kadnr geciktir • 
mek zorunda kalmıştır. Ukin kızmış, bu 
müddet geçince artık o ı;irketle muJ;a
YOle yenile~Urmcmeğe karar vermiştir. 
Esasen iki seııe sonra filinden bUsbUtUn 
çekilmek niyetindeymiş! Yıldl%m fev • 
kalil.de zengin olmasına rağmen dehşet
li hasis olduğunu gözönlindc tutanlar, bu 
rlcati bu sebebe atfedip, Greta Garbo • 
nun şirketi paraca zarara sokmaktan zl· 
ynde, kendisinin znrara girmesinden 
korktuğunu ,istihza mevzuu yapmakta • 
dırlar. 

Bu arada §Unu da bahBe katalım, ki 
bu havadls, A vrupaya Holivuddan 1 nl -
san tarlhlyle bildirilmiştir. Bir "Puvason 
d' A vril,, olmnsı ihtimali yo kdeğlldlr: 

ancak, Avrupada inti§an mUteaklp tarih
te olmasına nazaran "Nisan Balığı,, 

olmnyıp, doğru olabilir. Diğer taraftan, 
yıldız için sık sık muhtelif tarzda rek -
lam yapıldığını da unutmamak, ihtiyat -
Iıcn hareket etmek demektir?! ... 

Vilyam Povel asta 
Cin Harlovun ölümünden sonra., Ho· 

livuddan gefen hesE ık liaberl fazla 
A- cndi§e uyandır -

maktadır. Herhal
de hiç bir yıldJzın 
sönmesini temen -
ni etmemekle be -
rabo..r, sinema se -
yircileri bugün de 
Vilyam Pavcl'in 
hasta olduğu ha -
berini alıyolar. 

Vilyam Pavelln 
sıhhati, Holivudu 

h al:ikaten son günlerde büyük bir en
d~şcye düşürmüştür. Kendisine geçen 
gün bir ameliyat yapılmı~tır. Artist 
hastahruıede yatmaktadır. Doktorlar, 
en az üç ay çıkmıyncağını söylUyor -
lar. 

Sağ Ve Sol 
Birı:ok kişi, önce sol ayaklarlyle ye

re basanık yataktan kalkmağı, yahut 
da önce sol ayağa çorap, potin veya el
diven giymcği, uğur saymazlar. Bu sol 

taraf bahsi, eski Yunıın tesirleriyle alA
kadnrdır. 

Eski Yunnnlılarca, Şarka, 131ğa çevri
li tarnf, saadet getlrlci olmak Uzerc bel
lenmi§ti. füıhinler, kayıptan olacağa da-

ir ilh:ım alırlarken, çehrelerini daima ei
mııle ~evirdiklcrinden, güneeln doğrudu
ğu §ark, sağ yanlarına rast~elirdi: do -
layısiyle de sol, ışığın okşamad1ğı taraf. 
tır. 

dan itibaren başlanacaktır. Sıhhat ve 
içlim'.li muavenet vekdletJ bu iş için yo
ni sene biltçcs!no mUhim tahsisat koy-

ecyahattııin daha llk günlerinde ........... n-n··_. ........................................... ~·············· ........................ _.. ... _, , .......... .... . .......................................................................... _ ... ...._... .... ... 
Gruşen~n bunu birdenbire hissetti- jif H •• b . f k 
ğl daklkal .r Zehra Osmanofun test- ,if / er{[Un lY l YQ : 

ıı 
rlnde:ı kurtularak geriye dönmenin ti -

ne kadar ımkt\nsıı olduğunu anıa- ii 13 u nası~ in Uhal 
mıştı? ii 

Sadece Zehra osnıanof'a karşı hlr U Şair Enveri bir gün Bclh çarşısından geçerken bir k:ı.labalık görmüş, 
milcadeleyc ba~lanıak zamanının da ılı· kendisi de aralarına karıl;imış. Bir de bakmış, ki hiç tanımadığı biri ken
geldlğinl de takdir ediyordu. Ve şlm ıı di şiirlerini okuyor ve halk miltemc.diycn onu a!kışhyor. Envcri bu hali 
dl ne diyordu Grlgorof! • görilnce adamın yanına yaldnşmış: 1 

: - Sen Envcriyi tanır mısın?. diy<? sormuş. 
- Onun hnltlcrncla ne dUşUnUyor. ı• H ır· k 

1 
• 

., '" "Iil il i i 0 f .: ~er rn cRnı sı ı mış: • 
sun. , uYr.nnn ,, ın o\· ç smnno · li c: ö 1 .. , ., r.o • d d'k · be · • De · 
1 tt Z h • b k 11 •• - ... en ne s y u~ orsun . ı·.Jıvcrı e ı lerı §nir nım ı§te.. yınce. ara. unu urnn o rncıan nı;ı n > - :: E . d 
1 l mu ıu nverı ayannmamış: il 

r 
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( D • ) :: - Şiiri ça!drklarmı bilirdim ama §nirl ~aldıklarını bilmezdim .. demiş 
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Ereğli bez fabrikasının 
çalı§malan 

1937 ba.şmdan itibaren muntazaman 
l§lemeye başlamış olan Sümerbank'm 
Ereğli bez fabrikası, geçen :sene zar. 
fında sipariş üzerine çalışmamış, da -
ha ziyade piyasada tecrübe etmek için 
muhtelif çeeitler imal etmiş ve stok
larında satıelar yapmıştır. Fabrika 
piyasa ile temasa geldiği beş altJ ay 
zarfında, en ziyade ihtiyaç hissedilen 
çeşitleri tesbit ederek sene sonun:ı. 

doğru bu sta.ndard çeşitler Uzerinde 
imalatını teksif etmiştir. 

1937 zarfında bez fabrikası 443.872 
lira kıymetinde 948.674 kilo pamuk 
satın almı§tır. 

Bu pamuklar bilhassa Akala \'e 
Klevla.nd cinsi en iyi kaliteler arasın
dan se~ilmiştir. 

Türkiye pamuklu endüstrisinde en 
ince iplik \•e bezleri imal eden bu 
fabrikamız, en iyi kalitede pamuk is
tihlak etmek zaruretindedir. 

Fabrika faaliyetini, tecrübelerinin 
verdiği milsbet net!celer ve işçiferinin 
ihtisaslaşması ve artması nisbcilnde 
aydan aya genişletmi§tir. 

Sene b8.§mda yalnız 682 işçi çalış • 
tırmışkcn sene sonunda i~çi miktarı 
bini geçmiş ve iki ekıple · çiı.lişınaya 
başlamıştır. 

Ereğli fabrikasının bir senelik iplik 
imalat yekftnu 445.466 kilodur. İlk al
tı aylık imalUmda artık nisbeti yüz-
de yüzdür. ) 

Ayni yilkseliş seyrini bez imatltm
da da. milşabede ediyoruz. 1937 nin bi· 
rinci altı ayı zarfında. 210.249 metre 
olan bez ima!atı, ikinci altı ayda yüz
de 172,4 artışla 572.736 metreye çık • 
mıştır. 

Ereğli f abrikasmm imal ettiği ince 
iplikler A\TUpadan gelen benzerleri a.
yarmda olduğu anlaşılmış ve piyasada 
hariçten geniş miktarda ithalita. mn . 
saade edildiği halde çok rağbet gör
müştür. 

Yine Ereğlide imal edilen ve kali • 
te itibariyle memlekette benzeri olnıt· 
yan bez çeşitleri, sofra takımları \•e-

saire çok beğenilerek tutulmuş, sipa • 
riş üzerine çalışmış olmamasına rağ
men fabrika bütün mamuHltmı sat • 
maya muvaffak olmuıtur. 

Fabrikanın ilk faaliyet yılmm neti
celerinl tetkik ederken, bunun bir tec
rilbe sene!l olduğunu lınutmamak ı• 
zınıdır. 

Çalı~a. yılmm ikinci altı ayında 
birinci altı aya nisbctle almmıs olan 
yUksek randman, bu fabrikamızın in
kişaf seyrinin ancak ilk merhalesini 
teşkil etmektedir. 

Biberler Arazi Satın 
Alanlar 

Orta zamanlarda nebatlara bu asırda 
olduğundan çok daha fazla değer veri -
lirdi. Meselli, biber, para yerini tutnrdr. 

Bedelini biberle 8demek suretiyle arazi 
satın alınır, \'ergi ödenirdi: bac vermek
te de biber geçer akça htikmündeydi. 

Bu kadarla kalmazdı: biberler es\•ap
lar üıcrlne yerleştirilir, se!'p<>Dlar bl • 
berle bezenirdi. Biberin bu ehemmiyeU 
18 inci asırda oldukça azalDll§, fakat 19 

uncu asrın bqlangıcmda tekraı artmIG
tır. !ngilterede kara biberi lnce bir kor· 
dona geçirip gerdaıllık olarak takmak l
det olmt11ttı. 

Kurunu Vustada ceviz do ltlbardaydı; 
üzerine gUmUı kaplanan cevizler, kfbu.. 
Jar tarafında ruıUs olarak tqmınb. 



1 mifyon slerlin 
eden gözler 
kapandı 

"Bir milyon sterlinlik gözler,. e malik 
olan me§hur bir Ingiliz kadını ölmüştür. 
Bu gözler, koyu lacivertti. Büyüleyici 
ve seyyal bir güzelliğe malik olan bu bir 
ç ift harika, iri, yuvarlak ve insana bir 
bakışta iki misli tesir eden şeylerdi. 

Gözleri mevzuubahs oldukça, dalına 

" IJir milyondeğer" diye üUharla. anılan 
kadın, işte o gllzel glizlerini dünyaya e
bediyen kapamış bulunuyor. 

1 

- Adllye Hlklyesı 

Frits Langın 
keşfettiği yıldız !1 

VAZAN: 

MlEIHIM~[O) S~lb.DM 

Te:rlka Numarası: & -"' 

Mevsimin mutat bulolan11cla11 bi- yaldızlı.} arak sürmege girişmek gitJ 
rinin vcrilclii}i bellenmiş sulo11l"r- şey değil miydi bu? Hemen hCJJl~ 
cları birirıe bu J.:ı~ lıer nasılsa ayuk cak, ekseriyetin sahteliğinin f 
basmış olan donuk görünü,,lü adam: varmıyacağı da muhakkak! 

istanbul müzelerinde 

Valli Homolko adını taşıyan bu kadm 
2-1 yaşındaydı. Evleneli henüz Uç ay ol
muştu. Bir aktör olan kocası Oskan 11ah
ncde görmek istiyordu. Uç gece evvel, 
meşhur Çekoslovak muharriri Karl Ka
yok'in "Kudret ve ihtişam,, islın:a piyesi 
oynamak üzereydi. Kocasmm, işte o bu pi
yeste mühim rolli vardı. Fakat biçare 
güzel gözlü kadın a.k§amı bulmadan öl
dü. 

bir suale karşı, salonda tutuk uc .Mademki öyle? i/ 
iirkck duran ocnc bir /.:adının lsfan. O, iyilik etmekten aşırı zevk"' 
bula gelen rejisör Frits J.ang tara. bir adamdı. Bu da, saffetiyle seı:ıı~ 
fmdan yıldız olmak üzere kc,,f celil. yandıran bir tip .. RastgeUşlc k 

Taştan esatir 
kahramanları 

ılifjini ortaya attıktan bir hafta son gelen bu mahliıku, olduğundall rJ.. 
ra, lılackada, olıırdufjıı aparlımanın ba§kala.ştrrışla iyilik ctmeği dene 
en üst katındaki uf ak dairenin kü. ti işte! Saf olan, yalnız bu nok::: 
çük salonunda, kendisini ziyarete vilmcğe değerdi. ZekA ve tah 

1 
gelen o kadınla, karşı karşıya .• Genç ğeri, yaratılıştan mağşuş olsa dt·-
kadın, başı, vaziyeti kavrauamayı~la sonra, onun pürüzsüz beya.z a)-ııl; 

Yazan: 

1\lüzeninin dördlincü salonu, asırlarca 
toprak altında uyuduktan sonra çıkarılııh 
'e kim bilir gtinlerce, aylarca belki se
nelerce göz nuru dökülerek okunabilen 
kıtabeler kısmıdır. Orada, hiç bir kita
beyi, sapa sağlam bulamazsınız. Faknt 
en küçük parçanın tarihi aydınlatan bi -
rer eşsiz vesika olduğunu görUrsUnliz. 

Bu salonda görülen taşların yazıların
dan birer parça : 

Gol ahalisinin istilasını tard ve defe
den Romalı maliye nazın ve Pöbliyusun 
oğlu Markusunyosun §erefine Lete şeh
rinin bir kararnamesi. 

Hükümeti gasbeden gaddarlara karşı 
Troalıların koydukları bir kanun metni. 
Burada zalim va avamın hakimiyetini 
kaldrrmağa teşebbüs edecek kimseyi 
öldilrene verilecek mükafatlar gösteri
liyor. Bir düşmanı öldilrene derhal ogtin 
bir gUmüş Talan verilecek, belde tara
fından tunçtan heykeli dikilecek. Bütiln 
hayatı müddetince Pritanyas meclisi ta
rafından beslenecek, yahut oyun ve ta
limlerin riyasetine tayin edilerek kaydi 
hayat şartiyle günde iki drahmi verile
cek. 

Bu taş miladdan evvel 281 yılından 

kalmadır. Yani bundan tam 2219 sene 
evvel yapılmış ve yazılmış. 

·Kapının yanınd:ı ortası ikiye ayrılmııJ 
bir ta§ Milet (1) §elırlnin akdetmiş ol

duğu dahili bir istikraza aiddlr. Bu taş 
da Miladdan evvel 205 yılına alddir. 
Dünyanın başka hiç bir müzesinde bu

lunmıyan Lidy:ı lisanında yazılmış ve 
Lidyalılara ait bir kitabeyi de burada 
bulabilirsiniz. 

Kuşadasmda bulunmuş ve Mililddan 
evvel 278 yılında yazılmış bir kitabe 
2i9 yılı birincikünununda Gol ahalisinin 
Delf mabedinden tardedHmcleri Uzeri -
ne tstanköylüler hazırlamışl:ır. Harp 
esnasında kehanet, tababet, şiir, sanat, 
koyun ve günc§in ilahi olan Apollonun 
görünmüş olmasından dolayı ona §Ükran
larını bildiriyorlar. 

Burada Milô.ddan sonra bulunmuş da
ha birçok kitabeler var. Çanakkale bo
ğazından geçme şeraitini bildiren im -
parator birinci Anastasyosun bir emir -
namesi, Pontos kralı Polemonun kızı ve 
Trakya krıllı Kotis'in kansı Antonya 
Trifena §ereCino bir başka kararname, 
ilh .. 

ALTINCI SAl.OS: 

Yunan - Roma dcvrlne ait lahit ve 
mezarlarla dolu .. 

Nerede bulundtığu billnmiyen bir 'la
hit, esatkin en cazip hikayesini canlan
dırmaktadır. Bilyük yllziln ortasında 

Hipolit, solunda arkalıklı iskemlede 
Fedra'yı ~örllyorsunuz. 

Esatir bunların hikayesini §Öyle an -
latır: Fedra Girit ndasmın en eski kral
larından Minos'un kızıdrr. Minosn Nep -
ton tarafından kurbanlık olarak gayet 
gUzel ve lekesiz bir boğa gönderilmişti. 
?\finoıı bu boğayı sakladı. Bir gün kralm 
karısı boğayı görüp iış1k oldu, ondan ya
rısr insan. yıırısı boğa şeklinde Minotor 
doğdu. Minos bunu görünce canavnn or
tadan yok etmeği dUşilndU ve labirent 
ıJeklinde gayet dola.şık bir sarny yaptı
rarak i~lne kapattı. Fakat Minosun Fcd 
ra vo Ariyan adlı iki kızı ile AndrojP 
adlr bir erkek çocuğu vardı. 

.. 

Androje fevkalade kuvvetli ve gti -
rcşte mahirdi. Atine kralt Ejeyi son 
derecede kıskanıyordu. Arkasına adam
lar koyarak öldürttü. Minos, oğlunun öl
dürülmesinden hiddetlenerek Atinalr -
!ara harp ilan etti. Neticede Atinahla -
rın oğlu yarı insan yarı boğa için her 
sene yedi erkek ve yedi kız gönderme
leri şartiyle sulh aktettiler. 

Atinalılar iki sene on dörder kjşilik 

knfile gönderdiler. Uçüncü sene kafile
nin başına Ejenin oğlu Teze geçmikti.. 
•reze, Minosun kızı Ariyandan saraya 
girdikten sonra çıkabilmek için bir ip
lik almağa muvaffak olmuştu. Bu sihir
li iplikle Teze, Minotoru öldürdükten son
ra kendisine en büyük iyiliği yapan A
riyanı da kaçırdı. Fakat Teze Fedraya 
göz koymuştu. Şimdi altıncı salonda ar
kalıklr iskemlede gördüğünüz Fedraya .. 
Onun için Ariyanı natsosda bırakmış, 

sevgilisi Fedra ile evlenmişti. Zavallı, 

Ariyan kendisin tehlikelere atarak yap
tığı lyiUklorin mUkiüatını bu kadar acı 
bir 5ekildc ödemiyeceğini düşünmemiş
ti. Onun hakkında iki rivayet var: Bir 
rh·ayete göre kendini denize attı; diğer 
bir ıivayete göre şarap ilahı Baküse 
vnrdı. 

Lahtin yüzünde Fedra ile beraber Hi
politin de bulunduğunu yazmıştım. El -
bette Hipolit ile Fedra arasında bir mü
nasebet anyacaksınız. lşte: Hipolit Atı
na kralı Tezenin oğlu idi. 

Pedranm üvey oğlu, Hipolit ,bir gün 
Uvey annesinin kendisine li:ık olduğunu 
ha.}Tetle gördü. Fedra binbir l§ve ile o
na kollarım açıyor, bUtUn ihtirasiyle o
na sarılmak istiyordu. Hipolit her şeye 
rağmen huna razı olamıyacağ:t cevabını 
verdi. Fettan kadın acı acı gUldü ve: 

- Kendine yazık ediyorsun .. dedi. 
Fcdra durmadı. Uvey oğluna birçok 

kabahatler isnat ederek kocası Tezeye 
~ikayct etti. Teze Neptonun gazabını 

oğlunun üzerine celbetm'ek suretiyle 
ceuısını verdi ve Hipolit bir gün dışar
da gezerken deniz canavarından ürken 
atları onu son siiratle müthiş kayalara 
çarptı, parçaJadı. 

tşte lahitte esatirin bu kahramanları
nı Uvey evlatlarla anayı bir sevgili gibi 
yanyana görüyorsunuz. 

Ariyan ile '!'eze de liı.htin bir tara -
fmda yer almışlardır. 

(1) _ J\lilct Aydının llcnderes nelisi 

da.hlllndekl Sök<-;,·e bağlı Balatm <'ski 
ismidir. 

Kendisi içln tiyatroda güzel bir loca 
ısmarlanmıştr. Bu loca ynlnız kendisi i

çindi. Namına çiçekler ısmarlanmıştı. 
Zavallı ka ın, öleceği dakikaya kadar 
"BugUn günler en ııah mrdır,Z mek 

bu akşam kocam sahneye çıkacak. fu -
hakkak oradn bulunmalıyım... diye sa

yıklayordu. 

Olilrken de ayni arzu ile ölmüı;ıtilr. 
Şimdi aktör yapayalr.tz kalmış ve se

yircileri arasında karısını da göremek -
sizin oyununu oynamak mecburiyetinde 
bulunuyor. Kendisiyle konuşan gazete -
ellere demiştir ki: 

"Benim derdim bana aiddir. Temsili 
görmek istiyen binlerce kişiyi kendi fa

ciama karı~tırmak hakkını göremem 
kendimde. Onun için söz verdiğim gibi 

sahneye çıkacağım. Ve eseri temsilde 

devam edeceğim. " 

Kiremit yerine alominyom 
Fransızlar son zamanlarda kiremit 

yerine binaların üstünü kaplamağa 
mahsus alomiyom imaline başlamış· 
lardır. 

1:-j--:::::::=::::::::::::::::::::::m:::::x::::::~~.i. Yağmura, soğuğa, küfe karşı koya .. 
:. llr. 1 rfa n Kayra :: cak ve kiremitin görduği1 vazifeden 
~ :; daha üstiin olarak işe yarayan bu alo· .. Ro""ntken Mütehassısı :: ded" ~:.E: H . miyon küçük tabaklar halin ır. 
·:.·· Her gün öğlcdcrı sonra saat 8 ten :; , Fransızlar yeni keşfolunan bu mo-

7 ye kadar Belediye, llinblrdlrck a: ı 
1 

· · .. 1 · i ! .. ·: Nuriconkcr !'!Okak No. 8 _ ıo. H dern kiremitlerle ev erırun uzer enn 
:~ örtmeğe başlamışlardır. ii::: :: : :: : :: ::: :::::: :: ::! ::: :: : :: :::::::: :::-:: : :: :: :: : :: :: 

l;mılırcasına bir sıkıntı içtri.,irıde, mizliğini yaldızlı çerçeveleyişle, ~ 
umc ayni şeyi araştırdı: çevelenişle memnun ve mesu~ r'IJI 

- E, peki; nasıl yıldı: olup da siyen ayna temizliğinde keneli~ 
.~İnt!mada ounayacafjrm, ya? Onu bir rafının nksini, seçmek, içi raha 
tiirlü anlalm111orsun11:, kil? bir yaşayış vahasına varıetı .• ıt.ı'f 

Sinemad3.? caktı; olsa gerekti!? 
Kadını, yıldız rolU oynamakta deva - _ Hayatta mı? 

ma teşvik eden adam, ağzında emer -
cesine içtiği cigaradan bir yenisini ya -
kıp, biteni kibrit çöpile tabla içerieinde 
eze eze söndürerek, bir an Amerikayı 

dü§UndU; orada böyle bir vaziyette na
sıl harekete geçileceğini tasavvurla, ta
zalediği cigaradan UstUste birkaç nefes 
çekti. Orada böyle bir şa~ianm etrafın -
cl:.ı. kendiliğinden dönüverdiği bir kadm, 
birçok rakip film şirketini sırf reklim 
hakmımdan bile dehşetli alıikalanclırır, 

hele kadın, şayiasına az, çok uygun sa
:-.:ıhrsa, birdenbire yıldız yerine çıkan -
Iıvermesl mesele bite sayılmazdı. Haydi, 
yeni bir yıldız doğdu, oluverir, reklam
lar reklamı; yıldızlar yılclızmr dünyaya 
gP.tlrdH 

Sadece bu başlan'1Ç bile, bu bakımdan 
öyle sansasyonel bir reklAmdt, ki orast 
için.. Kasadan çı'kan dolarların kafadan 

ortaya çıkarmağa zorladığı bir reklAm ! 
Tam a!Amcriken, ultra orijinal! 

Halbuki burada? 

Burada bu reklam, mesel§. vu kadını 
tstanbulda ancak muayyen muhitlerde 
tanrtmağa yarardı; biraz de memleketin 
başka kısnnlannda ismini işittirirdi ihti
mal; ancak .. o kadar! Belki ileride; si
nemacılık burada da temel atar, kök sa
larsa.. O zaman belki sinemada da! 

Beyaz perdesiz bayatta yıldız olmak 
üzere rol o:rn~ cl!'>Vlllft cdc.:eıttlbu 

genç kadın! .. Şöhretli, servetli, •• böyle • 
likle mesut olursa, onu burada yıldwq
DlHI saymak yerindoydl; bundan öte yıl
dızı parlıyamazdı. şimdiki halde! 

Kaldı, ki bu bir hafta evvelki tutuk ve 
ürkek duruşlu gene; kadın, aza kanaat 
eder basit bir mal1Uiktu. Görgüsü eksik, 
bilgisi kıt, muhakeme kabiliyeti yok de
ğilse. noksan mı noksan! Ona biraz ev
vel bir yıldlZln parl:tk istikbaline teşbih
lerle, mukayeselerle vasıflandırırken, 

kendisini, sonradan kendi diliyle de söy
lediği gibi, anlamadığmdan emindi. Bu 
kadm, parlak istikbali, ancak zengince 
bir kocanın karısı olmakla tasavvur ede
bilecek ka.dar idrak ~evresi dar bir ka -
dmdı; ideal, onca bundan ibaretti; ide
al tabirini ağzında dili dolaşarak sakil 
telaffuzla kmuldntırken, kremasını ta -
şıra taŞll'a iri bir pastayı yediğini sandı
racak olan bu kadınca! 

E, şu halde? 
Burada hem yıldız olmak için yeryil -

zünUn bennz gökyUzUleşmediğini bildiği, 
hem de bu kadmm inkişaf kabiliyetini 
taditli olarak sezdiği halde, ne diye o
nun ilzerine dU§Uyordu? Muayyen bir 
piyasada geçmiyen bir parayı sürmek, •• 
daha fe,zla.sı; hem de bu paranın kalp bir 
örneğini eline aldığını bilerek, üstelik 

- Beyaz perde Uzerindekf haY91'~ 
yatta hakikat olduğu gibi, .. oldujıl 
dar! 

lı - Ne gibi? I 
Donuk görlinüşlü adam; şimdi cJ6 ! 

nini karIŞtıncı bir cevapla bu JtadJlll I 
sek derecelendirmişti; dalmı~tı da 'I. 
Konuşma tarzını baaitleşt.iri§le~ 

kiln olduğu kadar alelAde, klişe ~ ~1 
le, ona fikrini hulasa ederek, U 4' t~ 

sinde daha fazla israrsız, kıss~ ı:ıı 

du: ,ı ~ı 
- Bana kalırsa, dedi, roıu.nnsU it~ 

nimSemeğe çalışarak, yoluna ~ Se 

yanda bırakmayınız. Aksamad~...) ee 
yUnilz. Gerilerseniz, zarar muhaP' }l, 

lerlerscniz, klr muhtemel! hı 

- Demek sinema yıldw o~ bı 
nim içln bu? ~ 

Onu inkisara uğratmakla cesat'~ 
gununa da uğratabileceğini d ·· ~ 
o cihetten hakikati daha berrak1"' 

maktan çeklııdi, ibhama bürüdü: ~ 
- Bazan hayatta başlryan ha~,.! 

ter; bazan da hayalde başlıyanJll ..tJ 

ta bittiği gibi! Siz, şimdilik kra"~ 
yaz perdede de~ı. aydmlıktıs. ye 

de görilneceksiiilZ.. §imdilik \firdili I 
Sonra Wderı •ıtıil iilımıd gö ~ 

ne :ı..eaC!l aıemıno dalıp, kendi hl ttP' 
ki hayaletlerden biriyle konu§uY0 

caınna. söz söylemişti işte!? ) 

(Devam~ 

Ekonomil< 
konsey 11 
(Bel§ .. ~rafı ~ inci 3'1~ 

ret filosuna mühım miktarda. 
eder. 

TORK!YE TtC.AR.E1C 
F1Lt>SU 

Ankara htikflmeti, deniz ti~ıjf'. 
·,,ot· 

ıosuna çok ehemmiyet veı:"ırd" 
kiye son zamanlarda bu ugt 
ham.leler yapmıştır. tt! 

Türklerin hedefi gayet kU~P , 
büyük bir ticaret filosuna.. ssJsiti~ 
maldır. Simdi mevcut TUr1' 
gemileri 200,000 tonluktur. ~ 

Türk hükfunetinin deniZ tin 
verdiği ehemmiyetin Clerecesl ~ 
anlaşılabilir ki son seneler .~ v· 

. . ediP-yalruz Almanyaya sıparış .. 
ret gemilerinin sayısı 14 tur. ~ 

Bu gemilere on milyon lfrSo ~ ~ 
maktadır. Bu gemiler 1600 'fll'Y 
tona. kadar büyük, süratli ve 
gemilerdir. .-ı V 

()] 

. : - • .wt: .. ı ... .'•ı ~·r~·ı' ,, • ..................................... Türkler, İngilizlerle anı~,;ı I 
tanbulda büyük deniz tezgah . ıd 
dana getiriyor. u~J" 

Orman cinayetleri 
Balta girmemiş ormanlara sığınarak vohşlleşen ve cana
varlaşan adamların yaptığı tilyler flrperttel cinayetler 1 

Bu tezgfthlarda 5000 ton 1' JlŞ9: ~ 
ğüne kadar ticaret gemileri~ ' 
nacaktır. 3455 kilometre t!J'6P 
Türkiye, bu imtiyazlı va.ziye J 
tif ade etmek arzusundadır. ı>l(ı:; 

1stikb~lde ?nun ~u arzuSUcİerı~ 
dahilinde yenı teşkıl olunan, 
müessesesi marifetiyle talı 
rilecekttr"'llA 



I!!- Bttt bl 
lht;;,. tarın r muharip artadat ta-
~>'lr >"tbb dan hediye edtlmlşti. 
ıı, lı: le laJı '{1 bütün ömUrUnll dış, 
itte Ceçırdiktş memleketlerde vazife 
) illi' le en sonra, tekaUtlüğUnU 
.,~:tarı ~ahalisi iptidai bir hayat 
'O)' • oaJk 
~' 1'erıe anlar icerisinde bir 
~ eıı 'te h•nıı,u. Gayesi, her gUrül
• lktr. l'aL er dGşunceden uzak yaşa-
"11. .,1 ~at d . 
llaf ~ ta, kö ' atma tehlike seziyor-
'e • Ceret 1~n gözu açılmamıt aha-

lı:, ... ~ Uyar ~"' b k ~ • .. , ve h J .. z aşıya, gere -
~ klıı beaı dlznıetçllerlne son dere
"' ' 11• l'af e lklerinl de blllyordu. .,,. nıen 
btt lttaıı 1b • Yaşadığı muhit ve 

0 '· btr gn enınundu. Ani delilse 
..,~ lehlJken reıecefl muhakkak 
t,,. '1 kGhk;e karşı evinde, yarı 
llıa tıtıe ~ er besliyordu. işleri do
c,~ C0cu.::hate çıkarken, colufu. 
.-,\:· btt b,,1

11 'fe hizmetçilerini an-
l:)_,.•lıı11 b ecııtı köpeklere güvene 
"llll ırak 

•rı, beaıecı ıyordu. 
bır 1~1" Öldll'ii ~ klerı köpeğin. bir gün 
'tartlar )il. to Unu- Cören e\' hnlkı, be>p 
~'ile· bıı ıııra~lnnnıış sızlanıyor! rdı. 
tıı,:· 11 l(j tn a, kapıları çnlmdı. A
tta 

1 
tıı:ır. ~harip dcftlnrı 1 le kar-

tırı1 lntı>. arkasya lnn arı{a -
ları llortııa1c ~r Yüzbr:• ının t atı -
11ıArt' te1t ;-ın l;eliyoı du Oturduk 
tlt ti 11

<11.1 ltu atlı idi. l>Uz bir oda 
'lı "gll ile rulrnuş, et rafı fçiçe> iki 

lı,. ıa)(.. C:evriıı idi 
''Ca "'11 bu . 

hır ~ lrıearıa ev ve çevresine hakı-
llle\'ı lle hlg 

1 
adeta tahkim edilmiş 

~er: 1.tu llıer:n:i veriyordu. Köpek 
...... ~ geınııf; olan eski as-

« C\lflt 
•ıı te "'Yad 

ları, ttrııtno ka, Tibet yaylnhmn -
ko>"l ~'Clne huörıe~ler vnrdır. nun
'1eıı bt 'l'tnlıkı susıyetlerl, gecenin 
'-tal't ~ l'ah arında, kendllerln
b'll~ llıı-. l}u şl harvnnıarla boğuş
~l!Qlt t..~"ııeıt~dan ötUrU, daimn to
t-.ılllat'~lllaıa erın boyunlarına df-
1111, 1 tt, kat r tatarlar. Bu dikenli 
lett, heıerd ın kösele Uzerlne dikil 
l''llı l catı. 11.~n ibaret olup, kBpek-
r1 atı... ~arlar lçtn ,,, hah 1 ol::ı.n, boyunla-
ealll b 3'at>ıtrnı anların dalamamala
taııtıı llaın ,. ~tır. nu köpekler. ak
ırı aı, .. o.ıanı 

1, 0 rını t arın. boyunlarına ... t\k 
rırıar 'lı4ı Yıl( rnadıtını gördüler 
ltol'lt · llu h.. ar ,.e kıyamet kopa 
lt uıı "H·a ı -a~, "turıa.r n ar ~lirUnüS":tP. çok 
(!tı eoıt · Llkt lllll)t tnuu n. ev halkına 
l:ıı e, A olur1a 't ... tur "Hah r, nafkasvava 
fi att ,_. kısnı t • · 

ıurı11 • '' ru e ederse. size 
bıt1rınıl)~~nderc-ylm diyerek. 

it 1\f 
1 lltı tnllhartb 

"rısıtı .1 ay '"' in harektinden 
8(,,. '~ b vrıra .. . , llar lr kön , "emir kafes 
'11ı1ı d ltıaıtınu ek J(r>lıni!'lti. Kafe-
'-•tı ur11~· arınrl etı- .rorcıu a bir de kart itil ... ••ııı..... • u 
il c:t\Jt 11' ..-q•ıo1r zerinde. hüyük 
'b~rıl\d nrnE'tl". .. lllbnda 'lt' ı1 ah ıt 
" e t · · nu · llfe11t,L °llhıcıu . tUn m"zl~·PtlN 

11.I Lao I'., lbu 
"•JP~ğe b "rı- 1 \'a ret ı: 

ı\'kınca, knrtın 

Uzerfndekf cUmlelere insanın inana
cağı gelmiyordu. İri yarı yapılı, kuy 
ruğu fırça gibi sertti. Tüysüz, rengi 
siyah \'e sırtı bir fok balığının sırtı 
kadar kay1yor, ,,g6zlerl ise, bir çift 
takma cam giiz gibi parlıyordu. Ka
lın boynunu \'e siyah kadifeyi an
dıran sırt 101, okşuyorlardı. Fakat, 
hayvan hlç ses çıkartmıyor; munis 
munis bakıyordu. Yalnız. hizmetçi 
kafesle birlikte gönderilmiş olan dl· 
kenıt tasmayı çıkartırken, cam gibi 
parlayan gözleri ile dikenli tasması 
nı takip ediyordu. Boynuna zincir 
takarken de biç aksilik etmemişti. 
Birdenbire yere uzandı. Sanki, bu 
hayvan hareket eden canlı bir hay
van değfldl. 

M EGERSE zavallı hayvanın bu 
son gUn görüşü imiş. Hl~ şUp

he yok ki, ihtiyar yüzbaşının eYlnde 
diğer köpekler nasıl beslenmiş ve 
nlıştJrılmı~larsa. bu da ayni tarzdn 
beslenecek Ye alrntırıları>ktı. Gün. 
diizleri kapalı olarnk. ı:;N'l"'lcrf ise. 
çift kat örülmUı;ı çıt du\'nrların içe. 
rlsinde dolaşacak, tanyerl ağarır. 

kcn, hizmetçi tasmnsındnn tutarak 
bodruma kapatncnk ve yine akşam 
karanlığı basın<'nya kadar orada ka.. 
lacaktı. 

Bu bodrum, iki senedenbcri temiz
lenmemiş ve artık örilm<'E'kJerfn bir 
ülkesi halini almıştı. Bu yUzden, 
"Punzoka., gelinceye kadar, kaç kö
pek beslemlşlerse, ya kudurmuş, 
yahut da rutubetten ölmüşlerdi. 

Dunun için, yllzbaşı daima bodru 
ma inerken. ihtiyatlı olayım diye
rek, sağ eline tabancasrm, sol eline 
de fenerini alıyordu. za,·aıtı "Pun
zok,. da hemcinslerine yapılmış 

olan muamelenin aynfnl görüyordu. 
Hizmetçiye çok alışmıştı. Onun 

sesini işitince. seYfnclnl her hareke
ti ile fsbat ediyordu. Gecelerini bah
çede, gUndUzlerını ise. bu pis ve kilf
Ul bodrumda, 1nsan yüzü kedi sesi 
şöyle dursun bir gölge bile görme
den yaşıyordu. Çıt örgülerinde ya
nından gQrültUyle birisi geçse aldır
mıy~r, yağmur kar ve fırtına deme
den bUtUn gece dolaşıyor: karnını 
doyurduktan sonra da. bodrumda 
iki büklUm olarak yatıyordu. lştt 

"Punzok .. bUtün gece ,.e gUndUzlerl
nl böyle geçiriyordu. 

A YLAR geçip, havalar düzel
dikçe, "Punzok .. da da bir 

<'anlıhk sezllmeğe başlamıştı. Hiz
me.tçi herkese, şimdiye kadar bes
lenmiş olan köpeklerin hiçbirisine 
lıcnzem~dlğinf, ve korkunç olması

na rağmen. insana daha sokulgan 
olduğunu stiylUyordu. Jlcklkatte de 
zn,·aııı hayvan böyle idi. Evvelki 
köpC'lı:le>r. mütenıarliyen ha\·lamaktn 
,.e ynnlaı ına hiç kimseyi yaklnştır
nıamakta idiler. Halbuki, köylü ka-

Bir günlük büyük hikôye 

dınlar, "Punzok,, u tasmasından tu
tup saatlerce okşuyorlardı. Eğer 

bu köpekte, insanlara karşı bir kin 
bulunmuş olsaydı, ilk sağ dönmeme 
si icap edecek olan ihtiyar yüzbaşı
nın ta kendisi olması llzımdı. Zira, 
köpeğin her havlayrşında, muhak
kalt elindeki silAhla bodruma inme. 
il adet edlnmişU. 

G ELD101 iki seneyi geçmiş ol
duğu halde, hiç kimse onun 

sesini tanımıyordu. Geceleri. ny ışı
ğının aydınlattığı nihayetsiz ova
lardan gelen ulumalara köyün bll
tnn köpekleri mukabele ederken 
"Punzok., yerinde uslu uslu dolaşı
yordu. Bu anda .belki bir vahşi 
hayvan gelip boynundan koparaca
ğı, parça ile a4zını doldurmuş olsa, 
yine ses cıkarmayacaktı. Bu hayvan 
cağızın geldiğinin ikinci yılı oldu
ğunu söylemiştik. Bir akşam evin 
pencecerelcri açıktı. Evhalkı hep bir 
araya toplanmış tatlı tatlı konuşu
yorlardı. Birdenbire dışarıdan acı 

bir feryadın koptuğunu işittiler. Ne 
oluyordu? Hizmetçi derhal koşank 
çitten örme kapıyı ~ekti. BOyOk de
mir kapının anahtarını da çevirerek 
açt1. Köpek hiç aklına gelmemişti. 

Bozuk kaldırımların Uzeı;lnden, 

epeyce uzakta olan doktorun evine 
doğru koşmağa baıılamıştı. 

İhtiyar yüzbaşı, yaslanmış olduğu 

yatağından hlzmetc;tnln, ayaklanna 
kanat takmış gibi koştuğunu görll
yordu. Bu sırada, köpeğin kulakla
rını dikmiş bir vaziyette, evin avlu
sunda dolaştığını da görmUştO. Hal
buki, hayvan, çitten örme kapıdan 

geçmiş ve aralık kalmış olan demir 
kapıyı da burnu ile açarak dışarı 

fırlamış, ihtiyar yüzbaşı, "Punzo
kun., sokağa .çıktığının farkında de
ğil, onu bodrumda kapalı olduğunu 
sanmıştı. "Punzok .. ise, tanyerl ağa. 
rıncaya kadar dışarda dolaşmıştı. 

Şafak atarken, afallamış etrafına 

bakınıyor YC: göle yUzUnde ne olu
yor? der gibi düşünüyordu. Artık 

her tara[ aydınlanmağa yUz tutmuş. 
tu. Uzaklardan bir horoz kikirik!! 
diye öterek sabahı müjdeliyordu. 

"Punzok,. bu sesi işitince, kuyru
ğunu dikti: olanca hızı ile, sesin 
geldiği istikamete doğru koşmağa 

başladı. Her adımında gök kubbesi 
bir parça. daha aydınlanıyordu. Kö
peğin bu aydınlık ile bir şeyler ha
tırladığı anlaşılıyordu. Birdenbire, 
dUnyaya gözünU açmış olduğu vakit 
gördUğtl aydınlığı, renkleri, topra
ğt, çiçekleri, ağaçları ve hay\"anları 
tanımıştı. Kuşların cıvıltılarına ku
lak kabarttı. Sonra, birdenbire keş.. 
mağa başladı. Gözlerinde sevlnQ 
parlıyordu. Birdenbire, bir dereye 
rastladı. Eğilerek içti ve tekrar ~·o. 
Iuna devam etti. Sık sık nefes alı

yor ve burun deliklerinden tabiatın 
gllzel kokularının geçtiğini duyuyor 
du. 

Kanı da şimdi başka tUrlU de,·e
ran ediyordu. ÇilnkU. bol hava, ge
niş meydan, hllrrlyet ve aydınlığa 
kavuşmuştu. Tam mevsimdi. "Pun
zok .. ise. burun delikleri ile yeni 
mevsimi davet ediyordu. Bu me\"
sim tse, onu. mesteden bir şarap gt. 
bl sarhoş ediyordu. GUneşln şuaıa.. 
rr, üzerinden aşarak dağların üze
rinde gUmUş parıltılar meydana ge. 
tlrlyordu. Geriye döndUğU vakit her 
tarat aydınlanmıştı. GUneşin hayat 
kadar tatlı ve sıcak şuaları ile kar. 
şılaştı. "Punzok .. tltrP.mete başla

dı. GUneşln huzmeleri ta ayakları-
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nın dibine kadar sokulmuştu. Bir
denbire, içine korku çöktü. Ve tek
rar gerisingeriye döndü. Ardına bak
tıkça, hUzmelerln kendisi ile yarış 
ettiklerini gördU. Artık yorulmuştu. 

raya ikinci bir yara daha katılmtŞ
mıştı. Bacağından ve başından akan 
kanlar iki taraftan akıyor ve güneş 
ışıklarının tesiri tle tebahhur 
ediyordu. 

Gözlerini yumarak boylu boyuna Ya.pr Sihay 
yere serildi. Punzok, gözlerin\ yum-
duran şeyın guneş olduğunu an1a- Atları sirklerde nasıl 
mıştı. Fakat, şimdi de başka şeyler terbiye edlyor)ar 
duyuyordu. Kulakları zonkluyor, ve Hiç şüphesiz ki, at, hayvanlarm en 
kapalı gözlerlle durmadan sağa, so- güzellerinden birisidir. Sirklerde nu -
la dönUyordu. Karnı aç ve sancılar ma.ra yapan hayvanlar arasında at, 
içerisinde idi. Uludu bir kere daha en kibar, yakı§I]tlı ve meraklı olduğu 
uludu; son bir gayret sarf ederek bir gibi, en terbiyelisidir cıe. .. 
kere daha şiddetli uludu. Bu ulu- Fakat, at, sirklerdeki kulialerde, 
matara, sanki başka bir köpek ce- hayvanlann terbiye edildikleri yerde 
vap veriyormuş gibi, kendi sesi dağ- yakından bakılınca, insana daha ae _ 
tarın eteklerinden geriye aksetti. vimli görOnUr. 

Şimdi de bqka şekle giriyordu: Bir hayvanın sirklerde seyircileri 
Kuşlann cıvıltıları, kokular, ba,rat enğlendirecek gibi tehlikeli numaralar 
""şfm, ve batında kırgınlığını his- yapabilmesi için, çok zaman ve emek 
H ttlğl güneş ona başka bir zevk ve- sarfediliyor. Bu çok nazik bir lttlr· 
ı ·iyorlardr. Bu da: ÖldUrmek zeYkl, Her §eyden evvel, sirkte numara yap
lul. Her iki kuvvetll tazyikın sevki- malt için yetittirilecek bir atı daha 
le bambaşka ve korkunç bir şekil Jdlçilkken, tay iken terbiye etıneğe 
almıştı. Hemcinsleri bodrumun pis bqlamak lizmıdır. 
ve rutubetll köşelerinde kudurmuş eğlendirecek gibi tehlikeli numaralar 
ve hastalanarak ölmllşlerdl. "Pun- Terbiye eden bir adamm ıahafyetf 

zoku,. kudurtan ise, her taratı kap. at Uzerinde millılın rol oynar bu p.lı
layan ilkbahar gUneşl idi. Onun ha- sm değişmemesi lbnndır. 
lini her kim görmUş plsa,, donup kal Hayvan bu şahsm sesine, tavırlan
mamasına imkln roktu. Bir ayalı- na, yürilyüştlne, sura.tma, ıaatta g61 • 
nı mrmış, ısırdığı ağzı ne kendi ka- fesine all§Jl". Bu suretle bllyUyUp te!lo 
mnı emiyor, ve ağzından da kanlar biye edilerek sirklere çıka.rılmcaya. 
akıyordu. Fakat, yarasını Te acısını kadar ya.1ıuz bir şahıs tanır ve on& t
hlç kimseye sezdirmek istemiyordu. taat eder • 
Kanının verdiği lezzet onu çırpındı- Atı terıbiye eden pJus ilk önce bay
rıyordu. Yerinden fırlayarak koş- vana karşı ibmalklr bir vaziyet ta. 
mafa başladı. Arkasından gilneşfn kmır. Başka bir atın ilzJerine bJner. 
şualarının kendisini takip ettiği, ön- öteki atı da yedeğine alır ve bu eekll
<len de, ateş gibi kıpkırmızı olJT"1•1ş de bir ovaya çıkar. Uzerine bindlfi 
dlll görünüyordu. Kanı Jle birlikte terbiye edllmi§ atı ko,turur. Mania • 
bUtnn hatıra ve hisleri de akıyordu. larda.n atlatır, hendekleri geçer. 
Köyün lc;erfslne girince, tavuklann Bazı numaralar yapar ve terbiyeli 
bağrışarak kaçıştıklarını gördU. at biltiln bunlara bilyilk bir itiyatla 
Derhal bunlardan birisinin üzerine muta.vaat eder. 
çullaıı:ır:ık öldilrdU. Kudurmuştu. Öteki acemi atın gözll öııilnde ya,. 
Bir kadın istimdat ediyordu. Pence- pılan bu nümayişlerden sonra, terbi• 
resinin önllnde ayakta duran bir yeli at sahibi tarafından mtıktfatlan
köylU köpeği görünce slllhına san- dmlır. Bir kaç parça teker ağzına '"° 
larak iyi bir nişanla bir el ateş etti. rilir. Yelesi ok~anır, öpülür vesaire ••• 

"Punzok., birdenbire cansız olarak Fakat bunlar yapılırken terbiyeci .,. 
yolun üzerine yıkıldı. ~mdl, evvelce dam, acemi ata doğnı katiyyen bak• 
kendinin ısırarak açmış olduğu ya-

1 
_______ (A_ı_t_t_ar:_a_fı_9_tmcudcl ___ ~ 

• 
Pençeretlen slhl· 
hmı dışarı tevlr· 
dı; felAket hemen 
az ötede bntfin 
kasabayı sarmak 
lehllkeRini gösle
riyoı du. 
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Fırıncılar, yArı bellerine kadar, ve 
ya tamaruen çırçıplak, han,ıur yoğu -
rurlar, yahut fırına ekmek verirler; 
t ürkü söylerler, yahut birb.r !erine 
ka:r.t k::ı.ba küfürler ederıcr, yere tü • 
kürlirler; çocuğun onlara baktığının 

farkında bile olmazlar. Orada istediği 
gibi oynar o. 

Yoksa gidip dükkana Ba!a7.s amca
nın yanındamı otursa ? mUşteriler ge
llr dükkana: ağızlarında çubuk köy -
lUler, allı güllü esvaplariyle köylü ka
dınları, yalnayak çocuklar, ba~larına 

mendil bağlamış ihtiyar kadınlar. 

Dükkana şehirli kadınlar da gelir; bir 
asker var, o gelir; tek ayaklı dilenci 
p:ıra yahut birparça ekmek istemeye; 
motairc'in, eczacının, Doktor !{ovar -
cz'm, bakimin hizmetçileri gelir. Bun
lar gelirler, ekmek a!ırlar ve giderken 
de: "Allahaısmarladık, bay Szfük,. 
derler, yahut da: "Eyvallah, Balazs 
amca,. derler. O hep orda, tezg~hm ar
ltasmda. o gUzel ekmek kokusu içinde 
oturur ve ... yalnızdır. 

Klara anne .. tabii, onlara kart gön
deriyor. Pııula yaramazlık yapmasın 

diye yazıyor. küçük çok güz.el bir ço
cuk oluyor diye yazıyor. Babaları da, 
György de iyi imiş: Paula'ya kartpos
tal gönderecek'.ermiş. 

Keş!te onlar da burda olsalardı! a
ma belki böylesi daha iyi. Burası gil -
zel bir yer. Gilzel bir yer, çllnkU gU -
neş, bahçe. bütün buhayat çocuğun 

hoşuna gid iyor. Sonra, hurda yalnız 
da.; kendi kendinin hakimi; her ~eyin 
nasıl cereyan ettiGini anlayıp: 'Güzel! 
Ne siz!n bana ihtiyacınız var, ne bl -
zim s ize! .. derr.ek ne ho5! Çocuk için
de, hirllenbire. herl:esc kaıııı bir so -
ğukhık duyuyor ve kendi 1rinln derin
lik!crinc çekiliyor. İçinde derin bir u
çurum var: bu uçurum ta~ra ile mer
kez nra.smdaki uçurumdur. 

A 1ostos Mnlarmda bir sabah Toth 
anne, pilrteıa~. elinde bir mektup, 
Paula'ya doğru geliyor: 

- Baban mektüp yıumuş: Seni al
mııya gelemiyccckmiş... Çok i§i var • 
mış... (Burada sesi ağlar gibi bir hal 
alıyor) !eni Peıteye beni getirsin di
yor ... Çoktandır toronwnu görmek is- f 
tiyorum diye! ı 

Pnula kendi kendine: ''Demek ba - 1 
bam beni almağa gelemiyecek!,, di • 1 
yor. 

Toth anne yUı:Q heyecandan kıpkır
mızı, a~lar gibi: 

- Biliyor musun, yavrum! diyor, 
7frrnl senedenberl tirene binmedim .. 

Pau!a kendi kendine dUşUnUyor: 

"Demek eve, Toth anne ile g ldece • 
lim .. yalnız!" 

lbliyar kadm teselU ediyor onu &· 

ma. aaıl teselli ettiği kendisi: 

- Korkm&! diyor. Peşteye gitmek 
IOr bir oey değil ... göreceksin bak! 

hava ne kadar sıcak olacağı. Balazs 
amca Toth anneye: 

- Tiren<Jo sen de ceketini çıkar, 
diyor, terlersin. 

Toth anne, sapsan kesiliyor, gözle
rini dört aça.rak: 

- Tirende ceketimi çıkarayım mı? 
diyor. A! nasıl olur?! 

Paula, gülecek oluyor ama, sonra 
hatırlıyor. ihtiyar kadına acıyarak: 

- Ne yapsın zavallı, diyor. Yirmi 
senedenberl tirene binmemi§ ... 

lşte tiren geliyor. llk hatta duru
yor. Zavallı 1'oth anne deli gib! olu • 
yor. Çığlık atıyor, oraya buraya koşu
yor, ne yapacağını şa_şmyor. Onun ar
kasından gelen Balazs amca da şaş
kına dönUyor. 

O zaman Paula Toth annenin yanı
na tndiyor, elinden tutuyor; sakin bir 
halde ve b ir bUvUk tavriyl~: 

- Gel benlen beraber, Totr anne 
diyor. Korkma ... Görüyor musun bak? 
Şu ikinci mevki vagona bincoeğiz. Ge
lin benim arkamdan siz! .• 

Pula, cehennem gibi yanan kompar
tımana, rahat rahat oturnıus: 

" - Eve gidiyoruz, diye dUşüntı • 
yor. mum bada bir müddet tatil ge -
çirdfm, ı,fmdi eve dönUyonım.,, Zihni 
hen bu ''eve .. sözU Ue me~~l. Evi, 
caddevf. bUtUn evleri ve Peştedekf ~ 
haliyi ~özUnUn önilne getirmeve ça • 
hşrvor. Babasını, Klara anneyi, Kata. 
lin'i dlhıil"IJvor. Me'~teptekl arkRdaş. 
lanm dilRlinUyor... e\•e v,eJPn postacı-

a. ecz<tl'Tnm tı'l'fli?Tnıı kadıtr herkes 
1?elivor blrer birer aklma. FakP.t hk 
birini ~özleriTitn 8nt\ne tamnmivle S?e

tiremtvor, yalnız hayal meyal birşey. 
ter P'örUvor. 

"Eve .Jtld.lvonım.. divo dliı:ıllntlvot 

ve fr!nde biivilk btr.-fe.TP.hlrk du:vnvor: 
Uzıık bir vere t!8tllrd01er. orai{ıt vıı..1-
mz b"l':"1ktı1ar dtve icin-te hiç bir öfke 
volt kim•e,•e kal'l!l: dnnUvonım dive 
!evin,. de clı,,ımtvor. Dıı:ııT~a. her ReV 
valm~T ,re rrn~ ~ı:ıma•bnrr bir !tca1< ha
va içinde; içerisi karanlık ve soğuk. 

GüNLER GEÇiYOR 

Biraz gözlerimizi kapayalım, daha 
do3rusu bir get'e kapayalım: bit' daha 
açtığımız zaman etrafımızdaki her · 
şey ve herkes bize yabancı gelecek. 

Etraftaki her şey değf §mlş, adamlar 

yabancılaşmış; işittiğimiz seslerin ki
min sesi olduğunu anlamak için zihni
mizi uzun uzun karıştırmak llzım. 

Kendi kendimizl de gözden geçirdiği
miz zaman görUyoruz ki bizim i~imlz 
de bl'diiPmiz ve zannettiğimiz gibi de
ğil, değişmlo. 

(Deva.mı var) 

HlJRlı'Va abtJnP tJ/u
nuz ııe edininiz 

• 
Dün yapılan seçmelerden sonra 

Milli göreş takımı secildi 
b;ri;ıciliklerina iştira~< etmek üzere Avrupa 

Es!onyaya gidec ~kler _______________ ,....,,/ 

Bu haf ta yapı18 ~1 
cak maçlar ~ 

Bu hafta yurdun muhtelif yeti~ 
yapılacak spor hareketleri arallll~J 
U KUme maçlarına devam ol~ 
rstanbulda GUneı - Be§lktaf, A~ 

Harbiye idman yurdu • Mub t' 
kareılngırken Iunlre gidecek 01" , 

nerbahçe de Uçok ve Aisanc:ıı 
deplasman maçını yapacaktır. -' c· 

Bunların memda ADkarada b6ıgt pJ h 
pam maçtan var. Bu cumartesi ve 1 

gtlnlerl orta mekteplerle ~~.=;,. 
yUkııek mektepler maç yap~~ 

Milli gfırcş ta7cımımızın seçmelerlne i§tirak eden pe1ılivcın7.anmız.. ,J 

~---------------------------------" Estonyada yapılacak olan Avrupa 
greko romen gUr<.ış birincilıklerine 

iştirak edecek olan Türk milli gUreş 
takımını tertip etmek üzere dun su. 
leymanlye klUbünde secme nıüeaba
kaları yapıldı ve bazı kilolarda ele
manlar mahdut olması ynzUnden 
mtlll takıma girmesi katı olan ka· 
tagorller hariç, dUnkU seçmeler 
yalnız 61, 66 ve 72 kilolarda karşı. 
laşmalarda alınau neticeler şunlar
dır: 

61 KİLO: 
Bu klloda Yaşar An~aralı Suadla 

carpıştı; flk dcno beraberlikle ne· 
Ucelendl ise de ikinci kısımda meş. 
hur saltosunu tatbik eden diınya 

şampiyonumuz rakibinin sırtını ye
re getirdi. 

KtLO: 
Bu gUroş gOoUn en enteresan mü· 

sabakası ldl. Yeni yetişen pehlivan. 
!ardan Yahya ile Yusuf Arslan kar
şılaştılar. Çok genç bir pehlivan 
olan Yahya evvelki seçmelerde mağ , 
ll'lp ettiği Yusuf Arslana dUnkU mü
sabakayı sayı hesablle kaybetti. 

'12 K i LO: 

Teknik gUreşcl Saim dUn de çok 
güzel mneabakalar yaparak, karşı

laştığı her iki rakibi de mağlüp et. 
meğe muvaffak oldu. 

• • • 
Dllnkü karşılaşmadan sonra Av

rupa şampiyonluğu milsabakalarına 
iştirak edecek olan mili! takımımı
zın şu şekilde tertibe karar veril. 
mlşth'. 

66 kllo: IIUsoyln, Kenan. 
61 kilo : Yaşar, Ankaralı Ahmet. 
66 kilo: Yusuf Arslan 
72 kilo: Şalm. 
79 kilo: Mersinli Ahmet. 
87 kilo: Mustafa 
Ağır sıklet: Çoban Mehmet. 
Bu güreşçiler yarın kampa gire

cekler ve hareket gUnUne kadar 
kampta kalaoak!ardır. 

Galatasaray - 3 Yede~ 
subay okulu 3 

MUsabaka . durgun cereyan etmeslne rsf (' 
meo oldukça zevkli cereyan etli 

Dihı/d( fıdbol maçında Oalata.saray ue 

Geçen hafta Beykoz klilbUnü 4-1 
mnğlüp etmiş olan Yedek subay 
okulu futbol takımı diln de Takslnı 
stadında Galatasarayla karşılaştı. 

Yeni llsans alan hakemlerden Şe\'kl 
Çankanın idaresinde oyuanan bu 
mUsabakay:ı Yedek subay okulu. 

NecatJ - Nurl, BekAm • Omer, Ek
rem, Sua\'l - l'\ecdet, SamJh, Şchap. 
Ali \ 'O Nanııktan mUrokkep bir ta
kım la, Galatasaray ise; rakip ta 
kımda oynayan Necdet ve Sua\'iden 
başka~ Salim, Musa. ve Eş\'aktan 

mahrum olmasına rağmen müdafi 
LUtfl eski yerine konarak şu şekilde 
çıkmtŞlT. 

Osmnn • Reşad, f,Utti • Hnstata, 

Yedek Subay Okulu takım1an.
şııll 

20 lnı,:i dakikada DanyalıP geC~ 
llnden bu esnada sağaçığa 
olan Bedlt UçUn~il GalatasnraY S 
ıın de attı. 

IJ 

1ll 
bt 

MUsabaknnın bitmesine pe1' r 
\'' kala Necdet! o kale ağzı na yu ıt b 

chğı topu Şeh-ap sarı kırmızı ıııı ~ 
13 

soktuğundan maç, tarafları.o 'ti 
gollle beraberlikte bitti. 1, 

Yedek subay takımı btraz dtl, 
ııll" olmakla beraber oldukça a 

0 
"bir on .. bir halinde gUzol bit ' 

çıkardı. f 
I<alecl vazifesini yaptı, ııe, 

mUdafl de bir hayli ıska gecfll
11, 

malarına rağmen önlerindeki rl 
lnm muavin hattı yUzUndeJl 
bir oyun oynadılar. ~ 

Paula, kendi kendine: "Tabii, dl • 
yor, tabii zor bir şey değil Ben kendi 
kendime bile giderim!., 

lkfnci defa doğan 

Bedii, Ali - Hnlll, Mehmet, Bülond, 
Hıışim, Danyal. 

Oyunun llk devresi Galatafiıırayın 
rUzgAr altında olmasına rağmen mu. 
tevazin, ikinci devre ise daha ziyade 

Yedek subay okulunun hakitnlfetl 
altında. geçti. Hele lklncl haftaymın 
sonlarında Yedelt subaylılar bera
berliği bozmak için <:ok çalıştılarsa 
da. gene Galatasaray nıUdafıınsı9 fır-

Haf hattında Ekremln sert 
0~,r 

güzel değllcll. Muhaclmlerdell ~~ ı 
Şehap olmak ilzere Necdet ve b 

O andan sonra Toth anne bir daki
ka yerinde duramıyor. Oraya bura -
ya ko§uyor, bin bir türlü hazırlık ya
pıyor; nihayet yoruluyor. Gidiyor o-
dasına oturuyor 'ama, yarım saat son
ra tekrar kalkıyor, gidip gelmeye ba§· 
lıyor. Yarın değil öbilrgün gidiyor • 
lar! Yemek pişiriyor. Küçük yol boh
çasına. ç~a.~ır gibi şeyleri gayet az 
koyduğu halde, yola çıkarken almak 
için h:ızırladığı yiyecek pek çok. 

Balazs amca: 

- Anıeriknya seyahate gitmiyor • 
sun, Klaral diyor. Sanki devriMem se
yahatine çıkıyormug gibi, o ne o öy
le! 

Yola çıkacakları sabah istasyona gi
diyorlar. Pauh'nm çantasını bir çı • 
rak ıa.,:yor, Toth annenin bohçasını 
da. Bal~ amca. O koca yiyecek na -
ketin! Toth e.nnc kendisi ta~ıyor, baş. 
kasma verir %J1i hiçi 

Saat on. Daha. şimdiden belli oglln 

J..ondrada do&rlıık

tıı.n sonra ölen hfr 
çoca}un kalbi snn'i 
IJCkllde lşlctl:di. Ilu 
suretle ~oca1' ikin· 
cıl defa doğm~ olda. 

sat vermedi. 
MUsabakanm ilk golUnU Galata

s.araydan ouıend gerilerden alarak 
silrdUğU topla 19 uncu dakikada yap 
tı. Bunn :rn lncl dakikada karşı mu. 
damanın birbirine girmesinden isti · 
tade ederek topu yakalayan Şeha

bın attığı golle Yedek subny okulu 
cevap vermiş oldu. 

Bu sayıdan dört dakika sonra da 
Necdetln ortasını nefis bir voleye 
tahvll eden Namık da ikinci golil at
tı. tik dovrA hnylece 2-1 Gnlatasa,.. 

ray aleyhine bitti. 
lklnel de\'re nln başında Bülend 

Belrnmın iskasmdnn istifade ederek 
takımları tekrı:ı.r beraberliğe eriştir 

dl., 

cidden mükemmel oynadıJar• ı<'1f' b 
Galatasaray takımında: s' ~ 

Nec mi. Osmanıı. kıyaR cdııecel"' 11 
dar lyt ldt. MUdnfaada Reşad ~ 1 
emektar Lütfi ise • uzun zıı(J1 11 <' t 

yapmRmış olmasına ınultnbtl •1~ı t 

çok kıymetli bir müdafi oı00 J tı 
gö3terdt. 1,r '' 

Genç mua\·in hattı enerJllt V'~ 1: 
beceriksizdi. l\lnhaclmlerdoO '(ş<'° 
yal şansız. Haşim ve BUIE'nd · ·~l ~ 
tı. Ru hattın en faal oyuncııs\J I " 
met Yılmaz oldu. 1''6 11 

Halrnm in idaresi bugnne 11 

görülmclş dcrecedo fena~ ~ 

"' Mahalle bckçllcrinln ayl~ .i ~ 
muştur. r• f.l>j l· 
şekle göre mahalh~ mUmcıısille ı.ıJ)' 1, 
fmdnn her ,eve takdir edilen ııı e ; 
iicrotlerlc veriliyordu. Fakat ~~J ı:ı 
tin bekçilere paralannı ve~ı' 
görillmUştUr. Paralar icra 

tahsil olunacaktır. · 



Orjinaı bir kan koca davası 

Terıi·lc altında 
c ra,ayan erkek 

I Bir silindir şapka içerisine sı ., a 

otnsonun bu müziç hayattan k ur
lllm.ak için tertip etliği oyun 

J\ başına neler getirdi' ? 
• ha arısın ın l J8 llu~ııt l;e~ırene~:lği altında milzlç blr dl. ateş pilskilrerek C\"e koştu. ko. 

bilbl l ngııt .. rcd lr koca, geçende ce- casrnı sorguya çekti! 
lı:an 11Sia ı1unı e küı:Uk bir ı;ıebjrdc Knlıraman koca. ı.ı şırdı, küplere 
tıın tarnan1 01 

orıstık bir hadisenin binen karısının karşısında artık da
llı 1~o ·:ı.ya r rnuştur. Mevzu, karı- ha fazla kahramanlıktan demvur
o~l ldır. yl'k ena muamelede bulun. madı; hakikati olduğu gibi, çml
lrı 111 1 bf nazarda pek de öyle çıplak açığa vurmak çnreslzllğlnl 
edtdl'n l'~kşey değlJ; olağan şey. duydu: 
tn en 'azıy at hadiseye takaddilnı r- Yemek odasına giren. hırsız do
ı; lih\ ın~ et trıaınm olufü·a. ev,·ern ğil, benim en iyi dostumdu. Kendl-
Otıra saıo 

ı ırıı <la lıUtu nuncta bulunanlar, sile anlaşmıştık. O bir mütearrız ro· 
tnıHır n !S<'hlr knhkahadan 1U oynadı, ben de davetsiz misafiri 

·lUı • 
f'on l"hakkirrı yakaladım! 
lıar tıun k bir kndın olan Misis - Davetsiz, ha? Daha. da davetsiz 
ı a~ 111ın b 0(-nsı, iradesi yıllarca uemeğe utanmr3·or musun? Sonra? 

ıı'a oyund 
tık b rı !;e\·ş tıruğu altında kal- - Sonra, sokakta salıverdim. 
iş 

0 
lr adanı~~lş ~e esnsen de pısı- - Bu konrndlyaya ne lüzum ''ar. 

l'ı8111 l'tıdchre r. 'e günün birinde dı? 
letı ıı ~ıırş1 ,_"ıırınıştır kl. koca, ka. - Çilnkü son boyuna beni 1 orkak 

il~ l\Otun • 
tı aranı mağı hnklmın nun lıkla itham ederdin. Yılarcn hu yol-

l a C ıştır. da lAkırdılarJa hırııalanmaktan uık-
tııı tıı on600 
a1ı~ "hlbbeı • !\Unun birinde hU. tıın. sana aksine bir delil göstere. 
"e <l;erı~ ettı:~lne, nıağazalarınclan bllınek endişesile, bııla hula işte bu 
rııc llltıın"ı. . biitün iş ndamlnrına ~areyi buldum! 

ıı b 1\ ıst" . 
~lıı "tl\es sın. istemesin ho- - Diyecek yok doğrusu: senin 
"ecıetliruınıe~ı kocasının şlmdlyede- kahramanlığm, ancak beni aldat-
1eı:ı bt,. kah ş ve işitilmemiş dere- ınağa cesaret göslcrmcııuen lbnrct! 
beı balııs a tanıanhk gösterdl~ln- Ben sana gösteririm. Bu <'esaretl-

e, ı:ı ~nıı"tı J) . 
k~a asıı bir "' r. UşününUz bir 
r~~· C'eccıcl·ln kahramanlık! Karı 
ho aııa ... Yatmışlar yatakta 
~1 '~1~n ' 

ite u Ururorı mışıl :rahut da horul 
l'll<ıtt ranıl'orı ar. Derken bir gUrUlti\ 
bır 0das1nd ar. Zemin katındaki ye
~ tUl'llıtuı ;n Yukal'ıya aksoden 

Cde adıııı11 • ~ 0 olsa gerek? 
1l k "'alına 8zzca Ocas1 lll Urkek hareket 

ı;ı>1 .l'atakt Şard, bu sefer perva
"'er lll1or, Cl~n fırlıyor, çartnbuk 
ııatıı atarak ;o kocaman bir roYel
tıı.ı.. &.ltıar1 ' erdf vene koşuyor Ba-

oı. Od Daldı k ' 
~lnı O.sıtıcla kar Uldtlr tnlyor. ya-

' lşıtı10r· lan kansr, kocasmm 
il ~l!r.ır . 

11 ll'lta l·ukarı' 
'iıı ı '! dakik · 

t'ı~111 1 ıı.rıısı aı:ıl a seçer geçmez de. 
lloıı . llzak1.. arak, iki kişi sokn:;.a 

' öbu ... ş1Yor B ' b 
l'llccbu l'll de l' • 1 rJ Mister Con-

nin lıcsnbını 'ereccJrnln, knbraınan
h,$ın sana pahalı;rn oturacak! 

;\Ilster Consonun karısının elln
dcn neler çektiğini bilen dostu, 
onun kendisine dertynndığr bir gnn 
bu çareyi göstermiş, kahraman bir 
kocanın karısının dlllndcn kurtula-
cağına işaret etmişi. Bir hayli terod 
dUt geçiren koca, bundan sonra bU
tUn cesaretini toplamış, oyun Hk sar 
hada. muvaUaklyetıe yerine getlril-
miş, gece evden çıknn iki dost. ci
var blr blra:tanede birkaç kadeh 
atarak bu zaferi tcslde koyulmuş

lar, bir saat sonra da lwca kollarını 
kabartarak evine dönüp macerasını 
karısma blldlrmlştl. Pısırık lrnca, 
cvleneliberl blrahaneyo hiç mi hiç 
ayak ntamnmıştı. Çünkü acuze ka
rısı buna hiçbir '\'akit müsn:ıde etme 
mlştl. O geceki bir saatlik tesit, ay. ~aa 1 hırsııt 

7 
enıck odasına gl ren 

~~n ıı1 e\'d · nl zamanda perhizin bozulmasını da 
~ rtrı ili be~ kalıyor, kocasının tesittı ! 
•ıı.~ 1 l;(IJlllc llror. J(oca, bir snat Bu işin lçyüzünU öğrenince, ikinci 
~Ot.il bır t .. 13

' Cnret soıı:.uk kanll Ye saChn. aile hayatında cehennem azıt· 
. ..,·ırıa 6 

....... ç • karısına şöyle dl· hını tcmsll etmiştir. Kadın, kocası-
btıdı l!.r>k111 nı bUsbiltün czmeğe başlamış, bunuıı 
b 1'<!tı.. a hadd' ı at u~ ""• hanı ınl adam akıllı Uzer ne de koca mahkemeye başnı-
111~. ktı~tnah de~:aı Şimdi rahat ra. rara k, karısına karşı himaye rlca. , 
t>oııse t t llltındat anı odeblllrlz. Hır- smda bulunmuştur. Hnklm, kadını 

Cücelik nede ile 
Dünyanın en kısa bo 
lu adamı elli yaşında 

olarak öldü 

-

CUceler. yalnız eırklarda değil, 
gündelik hayntımızda da, tesadüf 
cttil;:ı;e dalma merakımızı mucip ol
muş, alAkamızı uyandırmı~ insan
lardır, fnkat maalesef dünyanın en 
küçük iki insanı ölmüş bulunuyor. 

Gecen senenin eylUI ayında bi ri 
erkek, biri kadın olmak ilzero dün· 
yanın en ufalt cüceleri öldUler. 

Ateşte yanmaz 
·elbise 

Ateşte yanmaz, yumuşak bir mncl
doclcu yapılan bir elbise ... tnsan bu 
suretle en büyük yangınların lı;erisl
ne bile girebiliyormuş. Elblsenln ilk 
tecrübelerinden çok mu \'8 rra kıyctll 
neticeler alınmıştır. 

Şayanı dikkattir ki, bunun Uzerl
no yirmi cUce Dudapeştede toplana
ı·ak a.dota, ölen hemcinslerinin ruhu
nu taziz için bir kongre aktlno te
şebbüs ettiler. Bu kongre bütün 
dünya cUcelertnl lbtlrn edecekti, o 
cüceler şimdi pasaport alarak A vru
panın bir şehrinden ötekine seyahat 
ediyor ve kongreye mUznhnret temi
nine çalışıyorlar. 

Teknik bakımdan cUceler, bir 
metreden aşağı uzunlukta kimseler
dir. lkt ·turıu cilce vardır. BJr kısmı 
sakatlardır, diğerleri tabii cüceler
dir. 

Sakatlar, herhangi bir kazaya uğ
ramış olanlardır. Bunlar arasında 
kafaları bUyUk ve bacakla.rı lğri büğ
rU olanlarına tesadüf edlllr. Ilazan 
şuurları da bozuktur, fakat vUcutla
ı·r herkesinkine benzeyen bir tarzda 

• 
teşekkül etmiş cüceler ekseriyetle 
ta.bit bir insandan daha zekidirler. 

Dunlar hakiki cilcelerdlr. Onların 
ufaklıkları, umumiyetle guddelerln-

• deki noksandan llorl geliyor. McselA 
hoyninizln altına fsabot eden kısım
lardaki guddelerlnlzde bir noksan 
olsa, siz de bir ence olurdunuz. 

Böyle cUceler ekseriyetle fevkal~
clc zeki vo heyecana mnstait oluyor
lar. Haddinden fazla kocaman Yilcut
ıu adamlardan dEtha kuvvetli, dalın· 

snğlam ve uzun ömilrlUdllrler. 
CUcolor. tablfden fazla bllyUk in

sanlardan, yanı "dev adamlar" dan 
daha kolay yeUştlrlllrler. Zayıf, na
hiC gibl görünmelerine rağmen, sıhht 
ahvali ni korumak daha kolaydır. 

1''akat, ence dediğimiz zaman, Af
ri kanm bodur insanlarım kastetmi
yoruz. Onlar, bir ırktır. Falrnt bl. 
zlm anlattıklarımız, guddelerdckf 
tekdmUlsilıJilk dolayıslyle krsa ve 
kUçük kl\lmış insanlardır. 

Geı;en senenin cylill ayındaydı. 

nunyanm en kilı;Uk erJ{eği 50 yaşın· 
da öldU. Ona "Minimini Cim" ndı ve
riliyordu. Onu ellnlzle kaldırnblllr

dinlz. Dlr r;IJindlr şapka i~~rlfllne sı
ğardı. 

Fakat, harp zamanında askerliğe 
ç:ığırılmıştı. Kayıtlardaki ismine ba. 
karak, tabir bir adam zannilo çağı
rılm ı ştı. Ji'akat karşılarına birden
bire bir <"iico çıkmca şaştılar. 

l9te eıııır.n Clt · Ben, onu derhal 8 gün mUddetlo hürriyetinden mah- j 
litıı 1 o ~a lın. rum ltnlmağa mahkumiyet kararını ı ---------------
ita :1 lıahra:andanbcrJ, karısı koca orta;n koymnk suretilc, cezalandır. 
~ocıı.: Şel' a:~ca hareketınd~n baş mıştır. 

nununla beraber "Minimini Cim" 
harp esnasında yanlışlıkla Uc defa 
sllı\h altına çağırılmıştır. Dronşit

ten öldüğü gilne kadar hayatında 

ehemmiyetli hiç bir hastahk geclr· 
memiştl. Hemen hemen dUnyunm 
bUtiln at canbazhanelerlnde çalış

mıştı. Onu. muhakkak sörmllş oln· 
caksınız. 

t11aııı 1~llııı bön atrnaınakta, musır! l"aknt, şikdyetilc cezaya çarptırı. 
tıs~au ltlrtlbar e cesur bir adnm 0 1. lan kadın. ronradan kocasuıclnn bu
bır cıh llbaran ~den ve bu Htlharla 
ı:a ettıet, <>nun h ndını bu arada üzen 
~iş oırıı' hırsızı lr hamlede yakapa. 

nun acısını çıkarmaz mı? Bundan 
sonra evlenmenin kesenkes boşan

mayla neticeleneceğini, şimdiden 

hellrtınek, yerindedir?! .. 

il? ~ıt il.ıııı 0 kendisinin göreme. 
ha ~er nasıl b" 

fa~1 ~ör b 1 r ndamdı nen. 
~ık aş o llmiş b 'enaı el'lcr olsaydı da-
b ıtbıaıe tözıerı7nlatabllecek. hırsı

,~, itilecek' Şe1tıı111 e &ördüğünden de 
aıın,9 tı. llu tr;u şcnıaııını tnrlf ede· 

tııı,.ı.. oırrıaı. Şahededen mah 
., 01'd 1\, lcll.d rum 

~aı- U. ıncnğızın içini kc. 
ra~ akoı 
r tııen a ~ltrnekt 
a ııoıı 'da3·ann en çekinmesine 

rı 11 ile ... ı:ı:ıadı· bl 
tıu h C'lttı · r hafta son. 

110 ı-11 11 °Zan ~d gece e'·lerinin sükü 
tıı · al-'nı anıın n 

rllıcıc zaına e olduğunu 
ıı ııuınk~stedı. 'F:..ğ:da da kenrllslnı 
"~·ıe bı I' il clet;ııcıı. r tnUın kUnse ! ! 
llbı " il.danı. le · tUnku karnkolo 

:ıslerd:~ldı. ~o dsl~rrı edilmediği ce
tal'~ıta tııı;;bırı e Şetli sürpriz! Po
hıı.t.ıca,. llıa.ınış ' Mistc>r Consonla 
(1 .. ı \' . onun 

i;lırıtı e Ya)\118 elindeki ta. 

'- .... l\~llllştı. ınn. Ynpıştığı hırsı. 
ıı:uı an 

altıarı • na.sn oı 
llırcı(\ lll.la., ur7 Uen. kemdi 

laııd tıbtr13 
ı,1 '· l3Uph l\tıaıs c 
tn tnıışu. li' elencıı. 

0 
on on, kuşku. 

lltdu? llkat erçı kulakiarJle 
' li C6 1 al'ı rı Şu ~ erııe görmnş 

nldo? Öfkelen. 

l .ı<ınılnuln g<"~c n hnftn içinde geli nler nrn mıln h lr mü<ı:al>nka yıt)lılntı':' 

u · lştim.k. ~d"n gen~ kır.Jııı· yü7. sene cn <ılki geJJn kıyafetiyle nıU abakaftı 
işt irnJ- ctmişlcrc1iı'. 

Kafası, hcrl•eslnki kadar eanh i
di. !yl işleyordu. DUnyanın her ye
rindeki doktorlnr onu tetkik etmiş· 
terdi. 

Fakat bu gibi vnkaJarda ekseriya 
görüldüğü gibi Minimini Cimin nnne
sl ve hahası tabii bUyUklUkteydller. 
nutnn dünyanın at canhazhanelerl 
"Minimini Cim" f arasalar gerektir. 

Silindir şap~aya çıknn kaclın 
Bir diğer c;,Uce de ayni gilncle Mal

tada ölmUştUr. O bir kndınclı. Kendi
fline llı ta Fcrando adı \'erlUyorı:Iu. 

"~ll nlmlnl Cim" kadar meşhur ol
mamakla beraber, işte minimini bir 
lnsandt. Pakat onun Ultimünrlcn 
son r a. gene onun kadar ltısa ve kil
çUk bir insan Mısırda bulunmuştur. 

ZUheyde adında ,.e kırk iki yaşın· 
da olan bu karlın rla bir slltncllr şap
ka lrer!ı:;ino sığn.blle<"ek kndar mini· 
ınlnldlr. 

İngiltere Kralı Birinci Şnrl ıama
ıııuda bir gün r;orraya bUyUk bir pas
ta getlrllmlştl. Pastanın içinden 
Jefrey isimli bir ence çıktı. Kral o 
r.Ur.eden o kadar hoşlandı ki. sarayda 
alıkoydu. 

Sonra_ b u cUce, btr dahllt harpte 

• 
1 • 

çarpışmıştır da ... Ve bir askerle dü
ello etmiştir. Kendisi, onun tabii 
yüksekliğine erişebilmek itin bir at 
Uzerinde bulunuyordu. Neticede kar
şısındaki vurdu. 

CUco Jefrey, hendi boyunda ho
rozların dövUşUrdü. 

Jefrey harlkuH\de bir hayat sure.r
eli. Sonra bir ara Tiirk korsanlarının 
f"llne esir dilşmUştUr. 

Nihayet tekrar lnglltereye döndil
iffi zaman kendisine bir maaş bağlan 
mıştır. 

Blrlncl Şarlln sarayında Jefrey
den bnşka iki cüce daha vardı. Bun
lar karı koca idiler. Ekseriyetle cü
celerin çocukları olmaz. Fakat bu 
<'ilce karı koca coluk cocuk snhlbl de 
olmuştu. 

Dokuz çocuk sahfbl oldular. Ve şa
yanı hnyrettir ki bu çocuklnrclan be
şi, uzun boylu olmuştur. 

Çok eski zamanlarda, hllkllmdar
lar. aristokratlar, hizmetçllcrtnl cU
celerdon secerlerdl. Mısır firavun
ları, Orta Afrikadan Alckd cUce
lcrlnl ı;etlrtlrlcrdi. 

Romnlrlar, Jnponlarm ayaklarını 
kU~UlttilklP.rf gibi, husust surette cn
ccleşttrllmlş insanlar bulundurur
lardı. 

Me§hur Ressam 
l\Ieşhur ressam Velaskez'in tablo

larında görmUşsUnilzdilr. sakat, kam 
bur cUcelcr Yardır. Du cilceler do 
lspanya Kralı DördnncU Flllı>'ln sa
rayında istihdam olunurdu. 

Prnnsacla en meşhur cilce, Rlş

burg idi. Elle kaldırılablle~ek ka
rlar kUçUk bir mahlflk. J<"ransız ihU
ldli zamanında bUyUk faydaları do
kunmuştur. Her tarafı kuşatılmış o
lan Parlsten bu cUceyl, bazan meme
de lıir çocuk gibi knçırııralt hnrJce 
gizli mC'ktuplar götürmek rnUmkUn 
olmuştur. 1858 senesinde HldUğ{} za
man Rlsburg doksan yaşındaydı. 

A tıarı sirklerde nası 1 
terbi.ve ediyorlar 

(1Jst tarafı 7 inci sayı/ada) 
maz. onu görmemezliğe gelir .. Hiz ta
nımazmış gibi bir vaziyet alır .. 

Günlerce tekrarlanan bu numaralar 
neticesinde, acemi atta müthiş bir 
kıskançlık ba~lar. Bu kıskançlık ihti
rası ateşler ve acemi hayvan, öteki 
hayvan gibi sevilmek, mükifatlandı -
rılmak için her şeye boyun eğmcrc, 

her şeyi becermeye azmeder. 

Terbiye eden ~ahıs bu vaziyetten 
derhal istifade etmeğe başlar ve açık 
ve kati emirlerle, severek, okşayarak 
acemi hayvana fatediğini yaptırmaya 
bo.şlnr. 

Gfölcrile korkacak gibi i~aretler 
yapmaz, daima scYerek, iyi davrana -
rak, hoşnut ederek iş görür. Ilk ewel 
en l:olay derslerden başfor. Kısa ge -
zilerde, bnyvanm yüzUnü. burnunu, 
suratını okşaya, ok§~ya üsti.ine biner , 
hiçbir zaman gözlerinin içine bakmaz. 
Yavaş yavaş hafif dcrs1crin yerini 
zorları alır, ata: muzikaya uyarak a -
dım atması öğretilir. 

Hayvanların takt ile yürüyebilme -
si muzika şaycsinde çok. kolay öğre • 
tilir. 



Büyük Türk 
• 

mımarı Sinan 
350 ınCi vıldönümü için 

Büyük bir 
eserlerl 

tören yapıldı; 
ziyarei olundu 

Ya Tlrk mimarı SJoanıo ölü. Sinanın eserleri eezdirildi 
mtmen 150 IDd 71ldOnllmtl mtıoaae- Gündüz merasimden önce gelen 
beWe Bmlnönü Halken tarafından talebelere ve halka Stlle11Danlye gez 
dtırı meaan bqında bir tören yapıl- dirilmiş ve mimar Taltt Ozışıkla 
mıştır. sllzel sanatlar akademisl mimari 

SUleJ'Dlanl7e camii avluıile Sina- talebesinden Saim kendilerine ıza
nın mesarma doğru gidilen 701, sa- hat vermiştir. 
at 15 elen itibaren halkla dolmağa. 
başlamlf. stlzel sanatlar akademisi Okullarda Sinan günü 
yüksek mlbendte okulu, liae talebe- Bütün okullarda dün Slnanın 
Jerl burada 7er almışlardı. eserle ri ve bayatı hakkında 

Törene, tam aaat 16 da bep bir konferanslar verilmiş, SU!eymanlye 
ağızdan IOylenen lstiklll marşiJe camline yakın olan okullar, camll 
başlandı. gezmişlerdir. 

lstiklll martından sonra kürslye Dün aeceki toplantılar 
sbel sanatlar akademisinin mfma- Dtıo gece Eminönll Halkevl namı-
rl pbeslnden Kemal EIAgöz gelerek na radyoda mimar Kemal Altan, Sl
"r &OyleY verdi. Bay Kemal Ellgö;ı, nanın eaerlerl hakknıd& bir konfe
Slnan hakkındaki duyuşlarını anlat ranı nrml§tfr,. Yine Şehremini n 
tıktan sonra sözlerini flıyle tamam- l<'atlh Halkevlerlnde lbUfal yapıl-

Jadr: mıştır. 
"- Sinan, biz, bugünkü TUrk Şehremlnl Halkevlnde ıaat l 'l bu.-

pnçleıt. senin Jtlksek dehanı ve cukta toplanılarak evtıı yakınmda 
l:IJ'metlnl anhyorwı. Ve aenl takdir bulanan Slnanın eaerleriJıdeıı Ah
le anıyoruz. Dundan önce Osmanlı met pqa. camll ıt7aret edilmiş Sl
lmparatorlup sana ve •enin eser- nan hakkında izahat 'HrtlmJftlr. 
!erine karşı g&tennlş olduklan Jh. Fatih Halkevlııde de sece ıaat Jl 
mal ,.e nankörlUğtl biz az zamanda de bir toplantı 7apılmıJbr. 
~ Toplantıyı lCY bqlı:&DJ açmıı Te 

Arkad&şlar; Sbıan o bllJtk aanat- daha sonra Sln&a e1erıert bakkmda 
Ur, prkm eönmiycn ufkunda bir mimar Kemal Altan btr sö)1ey ver. 
... et slhl dottfa Ye ilerledi.,, mlf, m ualllm Refad Ekrem Koço da 

Kemal EIAgözden sonra kilrBlye b1J11k Ttlrk 7urlan etrafmda bir 
71bek mWıendlı okulundan Fa.klb konuşma yapmIJtır. 
seldl ve mDhendfs otuıunun Slnana SöyleTlerdeD sonra proJeblyotıJa 
kaıtr duyduğu rtıkıek ballılrJı an- Slnanın eaerlerl cösterllmlştlr. 

lattı: Ankara Halkevinde 
~oca s ant .,._.._ .... .,....~_.•) _ Btldn 

.,...m ~JDI; timdi 'HaltC'V'fnde. bOylt bir talabalık 
_.. MIM'mm 7lbek hUlll'UJlda huzurunda. Slnanm nıtımonan. 3'&0 
~ele pldtk. Ylreldertmlwrle .,. ınct 71lclönt1ma mbueb•Ule bir te. 
illa he,eeanm &öidmbde HDlD P- ren yapılmıştır. 
l'm1ID var. Baatla ._..,. IMmlan TlSrene uat 15 de bqlanmr, 81-
_..,maı• plcUlr. &laanı u•amaJr nanın hayatı, Slnam yetltUren mu. 
lcbı ona 7aklaşalnn. Slnanm NNle- bit, Trakyadakl eserleri hakkında 
ri blrblrbae bellı..mes • beıblrlnde s&ıler ılSyleıımff. HalkeY:l tarafın

•Jl'I b&r'h...-Je& vardır. Eserlerin- dan hamrlanan Slııanm. eeerluln
We kop1aabk ~... den mnrekkep ,.rgl ll:raret edU-

J"ak.lbhı söslerlndea sonra Unlver. mlttlr. Bu eaerıerln fotolraflan da. 
llte pnçllll namına ba.7 AbcllUka- vetınere datıtıım11trr. Ayrıca Slna
alr Karabaa _,. a14L Slnaııa Te nın Ttakya4akl eserleri bakkmda 
wrJeriae katı 'ftrk ıenGffltnfn bir de nım 1Gaterltinıottt. 
Clll)'d\1111 J1t)melı merlnlU7eU aaJat. 
tt. Ve kııu tlrl1l misallerle lala et. 
ti. •n 90ll olarak 4a lllmarta.r Mrll-
11 aamma bay A.Wanahmaa Naci 
IGı alclr 'ftt f'Pll&n anlattı: 

--~ 
............. 1'bek ...... kar 

..,.. .. bm de mimar blrllklerl na
mma ~ .ıbı tlG7)em!ıe pldlm. 

%uddaflanm: 
• llmıleketlne blmıet eden uu&
klrlur tücllı' eden mllle& J"'ktellr; 
.. ...,....... 8ta•-ın delwJı T8 

•.ı.t kart•llda lııılıaet ..,_.. 
,.. bir ldlM6 J'lldm'. Slwı .m.. 
dil ı•ı• akta blJlk bir uaat p. 
.. ... ..... ...-.-. dlkOeeell 
,.. ................ "'7R .... 
twllL ~- Bagla tebfr 
ı•M m•an -- h IMlhqq ~ 
t +4a lra71'8dae ftpaektedhler. 

8bıe Sblalmt· tıılel'lert ye haptı 

...... , .... ~- .. &arlllçe ~ ...... 
A'bdanallmu Naci bundan IODJ'a 

Slaaaıa ~ terelmeslDI anlatarak 
810 eserinin nelerden ibaret o1411-
taa11 aaydıkt&D aoara gençlllln lnı 

F.dinaedeki meraaim 
Bdlrııe 9 (A.A.) - Slau gilall bu 

sene de B41rnede parlak blr nreu. 
78f&tdclı. 

Oileden IOllt& bqta 11m11mt .a. 
fettlt. b .. ldfavlr. vali ve belecll7e 
ref8I olmak US.re orta otuıtar müaı 
IIJD w tübeMtl. memarlar 1ll:J'tlJc 
bir bJk ktltı.1. Halbm saloalarmı 
dolc1111'l11111 buhnnıyontu. Törene u.. 
at ıa de tehir mmııcumnı ~ald.rlı 
İstlklAl martı ile başlanmış Te b~ 
na mlteaklp ldlJ'llT9 ~kaa ıalmar 
Sedat Çetlntaf, llRan hakkında he
yecanlı ..,. parla)[ bir nutuk söJle
mlşUr. Mimar Sedattan sonra tarll 
ötNtmenl Onlu Peremeci n Naft
a baf malleacU.t Kemal Olçer de 
bo,.-ıı aanat dahlml• koca lllnanra 
bayat n .... rtert hakkmcla kıymetH 
birer hitabede balanm11tlardır. '"'
rene Mitin llallmı tşttraklle cuahu
rlyet martı .07lenerek ulhayet Te
rllm)ftlr • 

Btıllln lldlrneclen maada. Trak7a 
nm LIJelnırsas. Babaeakl ve Tekfr
clal clbl Stnaıım eaerıertle besenclt
tl f8hlr n taeabal&rda parlak ~ 
reııler yapılm .. tır. 

:tadlqlnulı&nu takcllrle karıplacb- -------------
llaı 807U1erek Atatll'k.e mlnpet ve 
l&J'Sllarll• ahıerlnl &altlrcll. 

-leYlerdea 8Dllra tekrar t.uıı. 
W martı lft7leur.k t3rene eoa .,._ 
rlMl 'M htaabol RallteTlert aflma 
llllhalal JjJalkefl. Vakıflar tllrelt
tarllil. QW •••Har alıade•lal. 
71bet mlhendtı, ll&Ua tetk1k ok• 
la. amarıar •• mDheadl91e r blrllll. 
_.... 1Saa1a mel&l'ma (elenkler 
Jroa41ı. 

ingiliz • italyan 
.. ~ 01ıı,111anın metni 

hazırlandı 
a.... 9 (A.A.) -Kcıai Qymmmm 

Peqembe ıbtl Lord PM De J8Pbiı 
yeni mfllOkatta. pılecek hafta ortalaıw 
rmda. ima edllmMi muhtemel 1Nhl -
ıwı lngillz - İtalyan anlatması met· 
JÜD :balr18lldliı 'bildlrilllıılk. 

Sovyetler1n 
Eski Sofya se

firi kayıb 
Sofya, 9 (Hususi - Sovyetlerln Mkl 

Sofya sefiri Razkolnlkof ayın birinde 
Sofyadan ailesile birlikte Moskovaya. 
gitmek UY.ere hareket etmiı ve Tua 
Aja.mmın ild Nfean tarihli bir t.eıp. 
fı ile hükfunet tarafmdan azlolundu
ıu bildirilml§ti. 

Sofya.dan Varıova yoliyle Moskova,. 
ya geçmek için 16.000 Levaya bilet a,. 

lan Raakolnikof Moskovaya gitmemi§ 
ve Belgraddan itibaren izini kaybet -
miştir. 

Bulgar gazeteleri, sefirin Cenubt A
mertkaya gittiğini yazdıktan gibi, ba.
zılan da Budapeıtede kaldığım n 
Moskovaya gitmekten intinkl! etti~ 
ni y.uryorlar. 

Bulgar gazetelerine göre, Raskolnl
kofun, son muhakemeler ema!md& 
bazı işler milnasebetiyle ismi bahis 
mevzuu olmuş ve Moekovanm gözün -
den düşmüştür. 

Çorap maklnelerl 
gUmrllkden maaf 
Ankara, 9 (A.A. - lılemJüıethnls • 

deki çorap, Ye ipekli bclm ~ ... 
nayllnln vaziyetleri tetkik ec1Deret 
mezlr6r anayiln bllte '99 ımnttt. iti
bariyle memlelret th~ JaupJa • 
madığı anlaphnlf oldufwtdaa ba sf1d 
mamullt yapan amal mlııı11e11lerm 
hariçten getbecekleri makinelere m. 
afl)'et ftl'ilmeai lktfat Vet&Jetmce 
bbal ectilmlftfr. 

Bir Sovyef: nazın 
ezıl edildi 

lfmlron, 9 (A.A. - Tam Ajall -
ma blJdlrdliine g&-e, ..,._. Blrlt
jiılba 7'lbet SoY)Wt ıı..u.ı .. nak
liıatı ... INrl ~11 •+tmlt -
tir. 

~ Jromllerf SJor &J!ll wman
da u'ecUlea ba JrcwnPP'ln lllerDe ela 
!lltlPI oJacütır. 

Amerikada iki heı 
can verici hadise 

Alman -Amerikan cemiyeti haki< 
tahkikat yapıllyor; Uç Almar1 

tevkif edildi 
Vqiqtoıı, 9 (A.A.) -Milli müda.

faayı ıJAbdar eden bam gfzll evrakm 
ortada.ıı kaybolmam n.zerine 26 Şu • 
batta iki ~ile birlikte tevkil edil· 
mil olan Europa vapurunun "'Santm 
bdm. ber_.1.n Jobanna Bofmau me • 
eeleal yeniden ortaya çıkmak istida. 
dmJ g&ttermettedlr. 

Yapdan tahtıkat, dftn Alman ır .. 
kmdan iç klfiıün tevkiflerile netice • 
Jenmlftlr. Maznunlardan d8rdilııcil8ft 
bçmap muvaffak olmuetur. 

Amerikan makamlan bu itin zan -
nedildiffnden daha mWıim olabilece • 
ltn1 ttlraf ~trler. 

.Amerikan :memurlan .. Alman - A -
merikan ceml~tt,: nin f aallyeti hak -
Jrmda yakmda de.rin tahkikat yapıla -
caPıı ftrap etmekte.9frler. Bu cemi -
yetin um nnlliğe mütemayildir. 

Tevkif edilenlerden biri hilcum Ja • 
talanna mensuttur. Diğer ikisi de 
mezkür cemiyetin azaaı meyanında 
kayıtlıdır. 

Vqington, 9 (L\.) - Bir kaç haf
tadanberi h8"met JD1bmlan Ame .. 
r1tan bandJruı Qeken, fakat Japon -
lara ait olan bazı balıkçı gemilerinin 
faaliyeti hakkında tahkikat yapna.k -
t&dırl&r. 

Saatte kırk mihlil ratı. gidebilen bn 
pmUer bUytlk Okyammt& Amerikan 
lahiu.rmde bttflerde bu111mnaktadır. 
~ g&e 8Cll deniz manev

raJan emumda Aınerfbn zabitleri 
ba pmllerfn donanma:rr takip ettild&o 
rlnl~. 

.Tapanlara aft parta.kal l>ahçelertn -
ele Toleyo De mflnuebatta bulunan la
• ctalpir teım telgnf fstuymılarr 
oldufu da fddta ec!ibnektedfr. 
~ tanftan afrenllcUffne g&e. 

Panama kanah 11111ııt.aıkd...-:: 
ran blr QOk ecnebiler 
terlretmefe davet edl 

Nihayet Nevyottta da bir 
man tevkif edllmf§tfr. 

Amerlkada ııul faallJeÜ 
yapılan tahkikat& davam 
clir. 

Çlnlile 
Kaybettikleri ye 

alıyorlar 
Hıuıkea, 9 (A.A.) - ıto,tel' 

Sabiha Gökçen 
ziyafet 

.. . 
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[URAN 

ÇAPR'AZ ) Dün ve Yarm ( 
Kelime bulmacası f~ Tercüme KUlllyatı {_= 

Yenibulmacaımz 
1 inci Seri ~ 

G No. Kuruş~ 
ı. 1 Sa!o 100 § 

I
~ 2

8 
Aile ~emberl 100 ~ 
Ticaret. banka. borsa 7'1~ ~:: 

f Devlet ve lhtiUU ., 

1 !:gr~wm E 1 
J ~o ~~:1'iı doğru ı~ ~ 

l 2 ı-...... -ı--:---

3 
4 ·-=~-:--~ 
5 ~----

6 
7 ·-~-+ 

8 ·--------

9 ·----- \ (Bo seriyi blritea alanlara 1 Ura 88 ~ 
Dünkü bu!.macarun bıılledilmit tekli f kuruı; ikram oomr, ve 2 lira S2 kuruş ~ 

i peşin olmaraU kalanı ayda 1 er lira· g 

l 

3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 ............ .ı.;..:.~.:.;.ı.-..:..•-.o---

1 daD ,·ereslye lnraluhr.) ; 

' = l 2nci Seri i 
11 Gorio Baba 100 2 

i 12 Dellllğtn psikolojisi 50 ~ 
g 13 İlkbahar selleri 75 § : = 
~ l 4 Engerek dUğU.mO. 60 i 
~ 15 Rasin m 75 ~ 
j 16 Samimi saadet 50 ~ 
~ 17 lstatiatlk 30 § 
f 18 Çocuk dll§Urtenler 60 İ 
İ 19 lllm ve felsefe . 30 ~ 
İ 20 Cemiyetin asıllan 100 ~ 

SOJ,DAS S.\GA: ' (Ba aertyf birden alanlara 1 Ura SO ~ 
1 - En bllyUk TUrk mfman. 2 - Rl- koruı ikram edilir, ~e 2 llrn 20 kuruş ~ 

ra, dişin üzerindeki parlak kısım. 3 - poeln alınarak kalanı ayda ı er llrn- §_-
A rabistanda meşhur bir sehlr, beraber. 
4 - Ev içinde giyilen bir elbise, gece dan vcrr..slyo brrakılır.) ~ 

= görilnUr. 5 - Sahip, 6 - Bir göz ren- 3 Ü ncQ Seri ~ 
gf, futbol takunı. 7 - Sual, dünya. 8 - ~ 
Dolayısiylo anlatma, tiren yolu. O - 21 HllkUmdar millet lSO g 
ÇUnkU, evin rel.sl • 22 Yeni llmf llhnlyet 75 \ 
\UKARDAN AŞAGlı ) 23 Komünizm M l 

1 - Geçtiğimiz mevsim, yamı en çok 24 GUntln lktısadf ~teri 60 \ 

bir erkek lam!. 3 - MUalUmlarm ibadet i __ 
yeri, sanat, 4 _ Utanma. bir nota. ıs _ 26 Tercüme 100 _ 

sevilen yer, 2 - Ailenin toplandığı yer, l 2ıs Cumhuriyet 50 i 

NUmune. 6 - lnanma. yilrllrken ayaim 2'l Deği§ifler 75 ~ 
C:RTUGRUL bıraktığı ıekU, 1 - inin tenJI, 8 - Do- 28 Llokon ZO j 

SADi ğuran, su, 9 - Sual, öztl ıözUne uyma - l 29 KapitaJlzm buhranı 50 e 
TEK mak • 1 30 Salambo 125 ~ 

.............._ . eu!~r1!o~ N E 1 (Bn seriyi birden alanlara 1 Ura 22 ~ 
. --........_ f kum& ikram edilir, vo ! Ura 88 kuru~ g 

--- Sinemasında B Q R S A i pe§in almarak kalanı ayda 1 er Ura- ~ 
. = dan ,·crcslye bırakılır. g 

fi A L il Ankare 9 .4.939 i s 
., ~ o p E a .... 1 .ı 1 1 1 1 0 1 4 üncü Seri ~~ r.. ~ ... nızalarındo yılıııı şoret o ıın :ır, zc- "' 

l l Nlaan paaarteal ıcrinde muamele Jförenlerdlr. Rııkam· i 31 Rasin IV 60 ğ 
~11 lkfanu aaat 9 da tar saat 12 de kapanış satış fıyatlarıdır. E 32 Metafizik ~O ~ i 

· adıkl5y Süreyya al- Ç E K L E R ~ 33 tskcnder 60 ~ 
~cmaıımda BA\' _ • Pnrls 25 8715 • Mndrld 12 7888 \ ~4 =. 

~~a~h~ııt \' !~ Y.:~·ı!~ o::: : ~~lvA:c:,rk 1~ ~= : ~:~:.. ~ ~: f=- !~ ~:~:~~ soayallım l~ i_---= 

')" ltardcştereaart, Beste: Seyfettin • HrilkseJ •6938 • Buda peşte 8 9810 ) ~ Dlnltır tarihi 125 
• il.yan ' Salı Atnk tiyatrosunda ' Ati na 87 0:?2."> • B!lkrcş 1~ 21 a 37 Fllozofi ve sanat 40 E 

ı:ııJntşarnba Bakırköyde • Ccne\'re 3 447:! • Bclıırad 84 6887 1= 38 Etika 100 =:._;; 

v &&Jl Tev- • Sof)·a 63 6!H2 • Yokohamll 2 721'ı6 
-1- ~ 39 Heraklit 25 g 

• Am~tcrdan 1421' • Stokholm 8 0896 :: = 
e,~ ·l~taş l L A N • Praa 12 7888 • r.ondra 628 I 40 Ruht mucizeler 75 ~ 
.. r:..._ ~2. :. ~ J\karoUcrd"' 

81 
n··---'· \'i)·anı • ~to\kova 2.1 M \ (Ba !teriyi birden alanlan t Ura 4 ~ 

~:""llı """'1 "' l.UUAnUI letikı azlar ~ kuru' ikram cdllir, vo 2 llrıı !;G lmru, ~ 
11 lata 81lreu ~uınaraıı daireler açık • t!l33 T. Bor ı \ • Erırnnl istik. 100 25 i ......... 1 k k ı d 1 lira ::: 
~U _:~eruı Y le8klraya verileceğin • •• " " it s. Er:r.unım 11 '"VV"n a ınara a anı ay a er • §= _____ : 
... !\ ..... - .,..t - f 938 rı--• ııı • ~ E daa ,·crcslye bırakılır.) ıı:-ııt ~ on bee - paza UIM •• " ,, ~· rzurum 

. . 
· . J.~"t;tubol B~ledive.,i lliliıları . • 

• .... f ~. • • • • 

~ 

Jandarma telefon şebekesine alt 2490 tane dlret1n tepelerinin çlnk()p 
lanması ve kararlanması iş! at;ık ekslJtmeye konuımuetur. ' eunların hep. 
sine 3735 lira bedel tahmin edtlmfştlr. Şartnamesi Levazım MOdnrlflAiJ.n
de görUleblllr. fsteklller 2490 numarah kanunda yazılı vesJka ve 280 Ura 
13 kuruşluk ilk teminat makbuz •eya mektublle beraber 11/4/918 pa.. 
zartcsl gUnU saat 14 de Daimi EncO mende bulunmalıdırlar. (!) (1664)) 

Kumkapıda Molataşı soka~ında 38 
No. lI dUkltft.n. 
Kantarcılnrcla Kepcnkclsinan med
resesinin 2 No. lr odası. 
Knntarcılarda Kepenkclslnan med
resesinin ı No. h odmıı 
Çemberlltaşta Yeniçeriler ıotatın. 

da 71, 73 No. it Merzifon! Karamus. 
tara paşa medresesi. 
Çemberlltaşta Molla Fena.rt mahal· 
lesinde KllçUk vezir hanının 6 No. lı 
odasr. 
Çem berııtaşta Molla Fenarl mahal. 
leslncle 74 No. lr dUkkdn. 
Sultan l\lahmut tllrbcstnde Alem. 
dar mahallesinde Darilssuade ağası 
Mehmet ağa mektebi. 
Sultanahınette tshakpa~a mahalle
sinde 35/18 No. lı İmrahor Allafa 
mektebi. 
Çarşlltapıda Çorlulu uıa. medresesi' 
Slllaymanlyede SJyavuş paşa medre
sesi. 
Alemdarda Daril$suade ala11 Meh. 
metnğa medresesi. 

Seııelllc 

uıuhammen 

kirası 

so 

358 

30 

tuo 

u · 
'420 

360 

JH 

ııt teminat 

0,90 

l,80 

26,86 

l,JI 

4,60 

• 
1,80 • 

31,60 

,., 
11,80" 

Yukarda semti, ıeneltk mu bam men klralarlle ilk teminatları yanlı 
olan mahaller 939, 940, 941 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı arn kira
ya verilmek Uzere açık artırmaya konulmuşlardır. fSartnamelerl Levazım 
MndUrlUğUnde göruteblllr. tstekUJer hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubtle beraber 26/4/ 938 pazartea1 gUnn saat U de DU.. 
mt EncUmende bulunmalıdırlar. Cl) (19'18) 

Senelik muhammen kirası 60 Ura otan Bakırktsynnde Tapur iskeleti 
caddesinde deniz banyo yeri 938 veya 939 ve 940 seneleri banyo maval.. 
mine mahsus olarak kiraya verilmek nzere açık artırmaya konulmut
tur. Şartnamesi Levazım MUdUrlUğUnde görülebllfr. tstokU olanlar ·4 lira 
50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 25/4/938 pazarteıl gu. 
nu san.t 14 de Dalmt En"Umende bulunmalıdırlar. (D) (1976) 

': ~··. Dlvief D~m~ryolları· ve . ~ima.nları işletme. . - . 
·.:·:. ". -_,.: ~~ · :-__"~· Umum idaresi ilanları · ·. 

Muhammen bedell 1639 ıtra 20 kuru, olan 1200 deste sarı bUyllk zarf, 
27200 deste elvan zarf 18 - ıl - 1838 pazartesi gUnU saat 10,30 on buçuk· 
ta l!aydarpaşada gar binası içinde toplanan komisyon tarafından açıt 

eksiltme ne satın alınacaktır. 
Itu işe girmek isteyenlerin 115 lira 44 kuru9lu1t muTatkat teminat 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği Hsatkle birlikte ekalltme gtlnll saatıııe 
kadar komisyona mUracaatları IAzımdrr. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dalıtılmatta4rr • 
(1795)' 

~ ııı ııu.ntaraiı0 kadar mah&lll mez - Efektifler verilmrmi~tir. 
1

- S inci Seri -
Uracaat e:!ı~~elll(~~:;l) u DeprofUndis 50 i== __ P_r_e_v_e_o_t_o_r_t_u_m __ v_e_S_"a_o_a_t_o_r_J_u_m~-D-l_r_e_k_t_U_r-_ 

11~~u~ .\lu Z ah i re Borsası '2 ~~::;ıe1:~kuki ve tçtima! 
75 

- l il ğ ünde u : 
"-~• ~ liukuk HAldml$n- Buğday,..:,,:..•- 9532~ ~-=_- ~ :!":.,.ıer ~ l 
!tatİ11ıııLdere cacı dan koc:.ası Uaklldarda sert 5 20 
lt~~~~e 74•

1 
dn~•lnde Vııldet ııtlk ma- Çavd:ır , 34 ~ 45 Disraelinln hayatı 100 

""e \Una ı tG Metafizik nedir 25 Y t'bıt Yhine ra ı hanede mukim Mısır Beyaz 4 30 ~ 
e l\tııılllliddaı açılan bo;,a.nma davUJ Mısır san 5 _ g 47 Yeni adam 75 
~P ~e:rı teı!Yh tebliğatı kanu.nlye _ Iç fındık 3-t 20 34 30 :s 18 İrsiyetin tesirleri 75 
~ tilıı l'ı ltlJh Odlğjndeıı hakkında 11• Peynir kaşar 55 - =-=_=_==- 49 Politika felsefesi 75 
llı.~h: !Saat ı8:' dve Wıklkat 17-6-938 Zeytinyağı 40 - 50 Estetik 25 
k~ ~ltıe.ve e talik ed.tUp bir da· Pamuk 32 - 34 - = (Bu seriyi birden alanlara t Ura 1 
~ .,~~-bnı,f_ged1!1°1ediğt surette tab - 0 elen G .den =-= ... -_ 
_ ~ J """1 ,.. ... varn u 59 kanı' ikram edlllr ve % Ura 36 ku-
tb. lıleeı. rı '1Ya olunacağ. bak· ====~- .11 1 -...~ U .qe .. ıld P karan mahkeme dl- ru~o pcşln aJmarak kalanı ayua er 

'de lllıı ığı gibi keyfiyet aynca Buğday 335 Ton liradan vt-resiyc bırakılır.) 

u~~o~ olunur. <~199) ~~~ar ~;·75 : (_= 6 ncı Seri e 
a.._~ı ~ lM1h Hukuk IWdm- Kepek 15 " 51 Ernelt 1 100 ~ 

tt ~'tt Un 59 " YO~\IUr ı: 52 Para 25 ~ 

~!~~~~~Y:~e t Orhan Mlthat •e ~ısyı:ğı :: : ' 5Z Sezar 40 E=-----= 

"-.e ~t ~d "eliopter ve Kala • P. yağı 37 •• i ___ .. 5! timi felsefe 40 
llt~Çhlı.1 llklQı lJr 6alııde 135 No. ıu ha • 55 Karıncaların bayatı 75 ıe. __ _ 
flı:ı ~ ~llılaıı eş hal~ lkarnetglhı ~~~:i'Ulr ~~'12 .. : 156 ~en:ostcn 35 E 
~Udcteı 4-~evkl Bedir aleyhlert • '' ~ 57 Çiçerun ' ::==-_===-

"~' ~ lerıec!jC&rt dW1Jfmaamda; Kiralık Apartman, Ev ve DUlddln g 58 Hfpnotfzma ıoo 
t~ it """Qe'-le •ererek bundan Bcı:Urtq \'akıf Alanlar fdcreelndcn: ~ t 

1 (lbllttrıj~ .Vhe 1llııeıı muameleli Befiktaf Akaretlerde '7 - 1 numaralı ~ 59 
rusan ~ fil 

~ ~ '-tell:llt :: beı rtın rnllddetle ap:ırt.mnnla 25, 26, mükerrer 26, 29, 33, ~ 60 Yeni kadın 4 ş 
~rıtı Oları ~11.1~ 01:ıahkenıeco olvaçhJ. 45, 47 numaralı evlerle ıı 20, 21, 24, 281 § (Do scr1~1 birde~ alanlara t lira 26 ~ 
Ilı hltetııe aQ-. t Ufundan mahkeme 43 nur.uualı dUkklnlar açık artbrma IQ• ' kuruş lknm edilir, VC 2 lira 4 lmruş § 
~ ~lllı l'll Ye btzaat - 938 llaat 10,30 da retlyle kfra\'a verileceğinden ilteklllerln j; peşin alınarak kalanı ayda 1 er Um- g 

~lbı ~~.ıeu 11•en bUveuıe gel - 13 nisan 938 ç:u-eamba günU saat on be- l dan vorcsl:vo bırakılrr.) E 
...... ~Yap karan makamı- ıc kadar Beşlktatta Akaretlerde M nu- J 7° nc·ı Ser· ~ 

re llb olunur. ınarada mntevelli kaymakamlığma mO - 1 § B , (~200) racaat etmeleri. ı 6! Vlkontun 611lmtl SO \ 

lbrıe~\~' !~iye su· ar idaresinden: ı: ~.;::.n ~: ( 
l'erı terııı eu tat r -
"- 6tden '-lennıe 

1 
a ından Tılt sim terfi ilzünUmUzdekl Transforma. ~ 65 Glili pamuk hnrbl 50 § 

1 :aıı>a,_, ~~kaırnde~ rı~ıtızum görülmesi sebeblle l>u Uzllnden sn alan g Safı"!l V ~rl: _} 
11•' kltı... nıuŞa .. . ..,,. nele kadar elan saha ile Sıraser\'ller, ClbR.nglr ) 

"tl ... 'l' ....... s Anknrn l.:ııldesi - \'AKIT Kilabc-rl 
Olunu '"kotı cmtterlne 10/ 4/938 pazar snnn sahalı saat 8 den 

t. <tatg:uıa.rımo hatır tazyikli ve az akacağı sarın halka ı ••••••••• 

:Muvakkat teminat Xe§lf bedeli 
lira kW'UI lira kurue 

102 50 1366 76 
Hazırlanan keşfine göre Preventorit'ln ve Sanatorlum arazisinde mevcut 

su kuyusun•ın tD.mlr, derinleştirilmesi ve suyun ytıkseltllmeei iti 12. '- 938 
tarihine temıdilt eden Satı gUnU saat 15 de İstanbul Cağaloğlund& yUkaek 
Mektepler Muhasebeciliği binasında pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

Bu kuyu inş:ı.atıru yapmak isteyen MUtee.hhldln mUnak:-.sa gUnUnden bir 
glin evvel saat ıs · 17 ara.ısında yUksek Mektepler Muhuebeclllnde mU~
'·il Komisyona mllracaat ederek bu gibi leler yapabileceğine dair ~ika 
goster0 i ek ve pazarlığa girmek için bir ehliy\!t vesikn!t alacaktir. 

tstcldilcrin pazarlığa başlamazdan bir oaat evvel DepozitolarmJ meskGr. 
Muhasiplik veznesine yatırr.-ııı bulunacaklardır. 

Keşfi ~örmek ve daha fazla tafılllt alamk için Direkt81UğU.ne bat vuruı... 
bileceği ilan olunur. (1920) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Kum kapıda 

Aksaraydn. 

Lira Kuru' 
Mubslnebarun mahallesinin tbrahfmpaşa 
yokuşunda eski vo yeni 2-4 sayılı ve 3 2 9 
metre muı abbaı arsa ve içinde bulunan 
dilkkAo ve ahır enkazlle beraber tamamı. 411 ti 
Baklalı Kemnlottin maballoslntn Klltllk 
Lft.nga sokağında eskt 19 ve l9 sayılı kırk 
metre doksan desimetre murabbaı arsa-
nın tnmamr.. H5 40 

BakrrköyUnde Cevlzllk maballestnln Yenlyol sokağında 
eski 135 yeni 7 sayılı evin 2/60 payı. !6 00 

Kasımpaşada Emlncami mabaJleıtnln Eyytıbflm Ah-
met camii sokağında eski 10 yeni ı ve ha-
len nzerlnde 17 numarataj yazılı evin ta-
mamı. 160 00 

Yuknrcln. yazıh ma!Jar 26/4/93SGalr günO Rııat 14 de eatıtar.aktır. Sat" 
bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tabvfllerl tabut olunur. Ta
liplerin % 7,5 pey akçelerlnl muayyen mOddetten evvel yatırarak Def
terdarlık Mmt Emlft.k MUdOrlyotlnde müteşekkil satıf komtıyonuna mara-
ce.atlan. (F) (1973) · · · 



Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirket• ı,..ıııııı---A K T 
S İ S T E M Fabrikasında ' 

• RM BİLETLERİ 

·~ ~ ~ki\'E.iS't._\\~ 
KIZIL, KAYIN, 

Kuru Sistemle 
ynpılıın KELEBEK marka 

Kontr - PID~lar 
Çarpılma, çatlama, kabarma Yo r.;nir< 
gibi hlı;bir arıza gö tcrmcz. 

Jfontr • plAkJar bn gibi ıırızalarn 
karşı garanti ile satılır. 

KARAAGAÇ'dan mamul 
J{ontr - plôklar stok olarak her :uımıın mc1T11ttur. 

SATIŞ YERLERt: 
tstanbulda: R0ŞT0 l\IURAT OGI~U. Mahmutpnşa Kürkçü Han Ko. 

28 1SAK P1LAF1DfS, Galata, Mahmudiye carldesf No. 21. 

Ankara'da: VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 

lzmirde : KARL HORNFELD 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kcrcstecller. 
YUSUF ve KADRi f ŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KOKNER. 

Samsunda: GÖÇMEN OCLU KARDE~LER. 

Umumt satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzadc Han No. 3 

ilsküdar ·Kadıköy ve Havallsl Halk TramvayJarı Türk 
Anonim Şirketinden: 

bJ·r Tramvay şebekelerimizde aktarma suretiyle aeyahat eden Yolculara maddi 
menfaat ve kolaylık olmak üzere yalnız bir aktarma için tenizlatlı aktarma bi· 
Jetleri ihdas edilmiştir. 

11 Nisan 1938 giinünden itibaren tatbik olunacak bu biletlerle yolcular, ara" 
ba değiştirmek ıuretile· gitmek istedikleri yere kadar, şimdi iki defada vermekte 
oldukları bilet ücreti yerine, ilk arabada alacaklan tenzilatlı bir biletle, ikinci a· 
rabaya iki hatbn ilk telaki yerinde binmek şartile, günün herhanıri bir saatinde 
gidebileceklerdir. 

Bu biletlere ait ücretler Vergilerile beraber: 

iki hat üzerinde 3 - 4 Mmtaka için 

" " 5 " " •, ,, ,, 6 ,, ,, 

9 Kuruş 

11 
13 

,, 

" 
'• ,, ,, 7 - il ,, ,, 15 ,, tur. 

Yalnız ikinci mevki için muteber olan bu biletlerle birinci mevki arabaya bİ• 
nildiği takdirde aynca fark aranılacaktır. 
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Türk Hava Kurumu harbi 

lstanbul Dellerdurlığıodan: 
){~ Cins ve MevkU 

Değerll mlltercim bay Hamdl 

BÜ y Ü k p .•yan g osu Varoğlunun Antuan Zlşkadan dl· 
llmlze çevirdiği bu eser ;:,ugUnkU 

6. nci keşide 11 Nisan 938 dedı·r. dUnya hadlselcrinln kaynakları-
na varabilmek tein okunması fart 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. ~;: !ea~ı::ınk~~a!~ı:!a:tu:~!::~: 
dan 65 inclsl olarak çıktı. Her kl

Bundan ba§ka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin J.:ralık 

ikramiyeler vardır. 

, KARAMÜRSEL Fabrikasmm '\. 
Hayat Ucuzluğuna hizmeti 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

ıS~~:~AEMA 2 ve 1- lira 
Karamürsel fabrikasmın memleketimizin her tarafında tarunmı§ çok 

sağtam ve zarif yünlü kumaştarmdan çok mahir makastar tarafından itina 
ile dikilmekte olan 

ll!marlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üurinden İmal edilmektedir. Muamelemiz pe§İndir. 

(Pek yıııkında ucuz hazır elbise eairemiz de açılacakbr.) 

( Sultanhamam ikinci Vakti hltdın )naı aa 

' 

Jandarma (İenel Komutanlığı Satın
alma Komisyonundan: 

t.aptıda. bulunur. 

.. -, 

LfrB~ 
Beyoflanda HUseyfna~a mahallesinde Killt sokağında 8 No. lı 
kArgtr ev. uoO 
KaragUmrUkte Mahtesep lskender ma halleslnln Akseki soka-
ğında 28 No. 1t ahoap ve harap ev. 140 
Zlndankapıda Kaııımpaşa iskelesi sokağında bir No. lı kA.r-

glr dUkkAnın aıtmıt dörtte Uç ı>ayı. 1f 
Aksarayda Horhorda Kızılmlnare mahalesinfn toı>rak so. 
katında eBkl 3 yeni 29, 31 No. lı evin yan payı. 400 
Kadıköytlnde Caferağa mahaleslnln Rızapaşa. çeşmesi sok~ 

ğrnda eskl 2, 4 yeni 2, 2/1 No. lı ikt dükkAnın altı ytlz yet-
mlt iki hissede yirmi Uç hissesi. 50 
Fatihte Kadıçeş_me altı Bohaça ma halleslnln eski Mühendis 

yeni İhvan ıokağmda 81, 92 metre murabbaı arsa beher 
metre murabbaı 

Yakanda cins ve mevkllerl yazılr gayri menkuller htzal 
bedeller üzerinden açık arttırma usu llle ayrı ayrı satılacaktır. tste•

1 ve tediye şeraltl ne dlfer şartlarını öğrenmek lstlyenlerin 25/4f9S 
zartesl gllnD saat on dörtte yllzde 7,5 pey akçelcrlle Mllll EmlA.k !ıl 
lilnde toplanan komisyona mnraeaatlan. (M:) (1960) 

Sahibi ASIM US Neşriyat mUdUril Refik A. 

GÜVEN 
AN_ITI 

ı - Bir metresi yirmi beş kuruş değerlenen 21.900 lira değerinde 

80.000 metreden 95.000 metreye kadar vasıf ve örneğine uygun çamaşır
lık ve astarlık bez 11 - 4 • 938 pazartesi gUnü saat onda kapalı zarf eksilt-
meatyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız nlınnbllccclt olan bu eksiltmeye 
Blrmek isteyenlerin 1643 liralık ilk teminat makbuzu ,·eya banka mektu· 
bu ve şartname vo kanunda yazılı bel gclerl muhteri teklif melctuplarını 

TÜRKİYE İS BAN KASI • 
beJJI gUn ve saat dokuza kadar vermiş olmaları. (7!14) (1636) 


