
•••• SaY1sı heryerd 
100 para 

turyanın Alrnanyaya ilhakı hakkı-
yapılan reyiam neticelendi 1 Mısır kralı 

Dün hariciye vekili· men bütiin Avu mizi kabul etti 
e lflmr gazetelerinde Blmakatt• • J8Z1JOI'~ 

f Diiniin hasta adamı bug iin beyne/. 

Parla, 10 (A.A.) - Kabine, B. D .. 
ladlye tarafnıtl&a te$tll edllmttt.lr. 

Parlı. 10 (A~) - Daladl1& kablJ 
MIAI• ra1ml tetekk0111 tudur: 

D&1Tekll ve milli mlldafaa nasın 
Daladlye, DatTekll muaTtal Ta ve-.&
let ee"'8lerl kooıdlnU)"Onu nuırr 

Şotan, llllU lkUeat nuın Be11DOD 
Pateaotr, Adliye nazın Pol 1'eJ'llO.: 

milel siyasetin ruhudur •• 
Jtah!re, 10 (A.A..) - Anadolu A-ı Araa bugGn 1&&t 11,10 da il~ 

JaDSJ1llll huull muhabiri bildiri- Kral Faruk tarafmdan kabul ...,. 
ye>r: • mlftlr. 

Bartcl7e Vekili Dr. T••flk Rllftil · :or .. : iti. .J. a ~ 

Mazisi şan ve şerefle dolu 
Tuzladaki topçu alayına 

Dün merasimle sa~ 
cak verildi 

Dahlll,-e num All>er Saro, Barleb'• 4'1*: lab&J ft eri• .mt oranlar opuba • • • 
nasın .Torj Bone. llall79 nuın llar- u.tte: TmlleAeH Tolıca AlaJlllA umcaJr Terlldl'ktell ...,. • • 
ean4o, Nafıa nuın l'rour, it DUlft (1'- Oflllol _.. 
Ramad79, Haya nasın GI Laf&lllbr, -------------------~•.-J 
sahrl:r•••zınxampın~.x~ BalakJıklan 
klt nasın .Torj Mandal, JılUll terhl19 
nazın J'an Za:r, Bakl muharipler ft 

(Boıml& ,J&I) 

Güne'ş - Beşiktaşı 
1-0 yendi 

i~paratoriçellğe 
Kadircan Kaf lının gazetemi% 

için yazdığı hiigük tariM. 
romana garm başlıgorıu. 

VENi 

Müsabakamız 
lki Yıldız birbirini arıyor 

Otuz gün sürecek bu üsa
baka tafsilatını bir iki gün 

kadar ver eğiz. 



ietmıta~: ----· ----·.,..·····--
Hanri Fortla benim 

aramdaki fark 

Bir Hintli gazeteci şehrimizde 
........ 

1 "Maksadım, Türkiyeyi Şarkd 
ki islam alem·ne tanıtmakdır-. 

YAZAN: Dr. Cemil Süleyman 
N EDlR sanki? .. Onun milyonları 

varmış, milyarları varmış... !s
terse T r i 1 y o n 1 a r ı K e n t i
r 1 1 y O D 1 a r ı olsun. Faize verip de 
başıma dert alacak değilim ya.. Bu a
mrda kime emniyet kaldı?. Durup du
rurken bir harp çıkıyor; moratoryom.. 
diyorlar; ambargo .. diyorlar. Emniyet 
edip de borç para \'erdiniz mi. bir ti
carethane ise iflas edıyor; resmi mil
mtlemeae ise, kabine değişiyor; yeni 
gelenler; 

- Bu bizim değil , bizden evvelki -
lertn borcudur diye milyonların üstü
ne oturuyorlar. Koca Rusyayı gözle
rimızle görmedik mi'!. Markın. rub • 
lenin lkıbettne ıahit olmadık mt?. Ne
me lbım benim, milyon milyar. MI • 
atlar hanesi bana kafi. .. Fortun mil -
yarları var da rahat mı ediyor san • 
ki? .. 

Acaba pencereden biri girer de. 
parasnaa tamaen bo~mn11 bir ilm<'k 
mi geçirir: yoksa ağzına mendil tı -
kar da tabancayı çeker: 

- Söyle kasanın ann.htarlan nere
de?.. 

Dtyıe BOV&r aoğana ~rtr korkueu 
vardrr. g6zllne uyku girmiyordur bile. 
Malum Yll orası kovboy mPmleketl .. 

Hanrt Fort, ırUya geceleri iştigal o
dasına kapanır, on bire kadar bir ta
lam esrarengiz t~'erle meşgul olur • 
mut!.. Bu ıutlerde, kerde ne yapar
mıt. kimse bilmezmiş!_ Bunu bllml • 
yecek ne var! .. DördUncll Muırtafanm 
eeyhUH•llmı gibi, tUtUn dumanmdan 
halka yapıp kavutmıu içinden geçi • 
recek defU ya.. 
On milyon mu girdJ, sekiz milyon mu 
.;ıttı diye kara cUmleden başka For
tun yapacak ne lff olur! •• Bunun, ea • 
rarengiz'lk nereeinde ! .. 

YJJSI Fort. b\J' gün gelecek, otomo
billerine kanat takJJ> uçuracak diye o
mm dtma~dan harikulMe keşifler 
bekliyorlarsa, aldanırlar. Baksanıza 

adamcafız. nakıılan gözUme ilişir de 
slhnlm meşgul olur diye yatak odası
mn duvarına hah utırmıyormtlf.. Ca
nmı. rahalmı o kadar seven iman, o
turur da gece yanlarma kadar: 

- Acaba radiyatörUn neresini del-
18111 de kanat geçinem diye zihnini 

)'Oral' mı! .. 
Yataktan kalkar kalkmaz banyo 

Jap&rmıt! .. 
Sanki biz kalkmadan mı yapıyoruz! 
Sabah kahvaltmnda hqlanm11 eeb

• ymnlf! .. 
Amma da mide!., BenJm mllyarJa. 

nm yok ama 1abah kalvaltımıda hq
lanm" eelne yemem ... 

Yatak odumda bir karyola, Ud san
c!atva. bir teJ.,fondan bqka bir teY 
,okmuı! ... 

Eter ~ceresf de tepedense, tam 
~nl bulmuş demektir. Allah 6lfalar 
ftrtln ... 
Akşam yemeğinde de sebze suyu f -

t:ermiş!. 

l!ğer hasta da yemiyorsa çok yazık. 
Amerikada yiyecek fiatleri yükEektir 
diye iktısat ediyorsa, bu sefer ona de
lil de milyarlara yazık ... 

ilethur milyarder Kameci, bir kib
rit çöpllnll aobaya attı diye vekilhar
cına yol vermtı!.. Çöpler btriket'ek -
mlf, eoba tutu.~urmak için kullanıla
ealmuı ! .. Bir kibrit· çöpünUn kıymeti
ni bllmiyen, nıilyarlann da kıymetini 
bllmezmlı! •.• 

O, mllyarlan, böyle blriktirmişmlş!. 
Llbrdı .. Hiç kibrit çöpüyle milyar bi
rlldr mi!. · 

Banrt Fort. yemek yerken gazete 
okümazmış ! .. 

Sanki ben okuyormuşum gibi... 
Galiba llkırdı da etmezmiş! .. 
Ne zaman edecek? .. Zavallının vak

ti mi var ki! .. Gündüz on altı saat ça
IJln', on btrde yatar, albda kalkar da 
geriye katan bir saatin içinde banyo
llUllU mu yapar, ha,1anmrş seb7.e9ini 
mi ver. llkrrdı mt e:!t>bilir! .. 

ff!tlbu1d ltonocrm'l?lın. Pnl" ... r•Pnm 
lnftntır fçfn ye,;,<'k. {l'mek Mbi haya
ti bir lbtfyaı; o1du"1ınıı hiç ştlphe yok
lar. Ben, ikf aeııe TUrkçe konU§Dladım. 

Zaman oldu, kendi kendime söylen • 
meye başladım. Deli miydim?. Hayır. 
İçimde bir ihtiyaç vardı, onu yeniyor· 
dum ... 

O halde Hanri Fort, ne yer, ne içer, 
ne lakırdı söyler! ... Belki gUlmez de!. 

Benim, Arabistanda bir maymunum 
vardı, meY'·alarm en lezizini seçer; 
bardak bardak bira içer; galiba hem 
konuşur, hem gUlerdi. .• 

Yatan dejil.. Bir İngiliz ilimi, may
munlann yetmiş iki hece ile anlaştık
larını yazıyor .. Ben, günde Uç saat ko
nuşmazsam, aklımı oynatırım: konu
şacak kimseyi bulamamam yUk!!ek 
sesle kltan okurum. Hanri Fort, ko -
rıuşmak istese, neden bahseder diye 
insanın akl•na, hallJ mllşkUl bir mu -
amma ge!iyor. 

BUtUn bayatı, mavi boyalı yatak o
dasiyle fabrikalan arasında gecen bu 
adam, mi1yar1ann çizdiği sihirli daire 
içinden dışarıya çıkamaz ki g5rdUğll, 
İ'"itti?!i ol&un da onu anlat!m. insan 
bUtiln ömrUnde de, din~odan, teker
lekten. bujiden klakslyondan bahse • 
demez ya ... 

Hanri Fort, mahut mavi boyalı o
dasını tam otuz senedenberl işgal &-

dermiş! .. Kılı kılma dakika şaşmadan 
hep ayni ıekilde yaşarmış! ... 

Ben onun yerinde olsam, miJ:vonlar
dan, milvarlardan vazP,~er. ta.banca
vı çeker, beynime bir kU?'§UD sıkar, in· 
tlhar ederim. .• 

Otuz sene!.. Otuz !ene bir odada. 
bir memlekette, dakika flUPD&dan , 
caDSlz. kafUTZ blr makine gibi aynı 

şektJde havat!.. Otuz sene folnde, in • 
sanların yatak odalan de~J... Anım 

şekli de'ijc;ıU: saltanatlar devrildi! hil
kılmetler kuruldu ... 

Btn o zaman arata JDl •tılmll -
tnn Bu otu senedenberi nasıl k()ftum, 
nasıl didi,tfm W: nuıt ~u lruttar .. 
dun'! .. Onu AllahuaztmU~ bilir. Ne
ler gördüm, ve nasıl yaıadım!.. Bu 
Han Fortun hayab gibi, Ud yarını 
sütuna sıkııtmJacak bir hiklye değil, 
yalnız nt:trettlkleriml toplıyacak ol -
sam, uzun bir tarihtir ... 
Geçti~im denizler. a!bfrm ufuklar, 

6mrUmi1 kemiren ~ller, abralar. 
Sonra bu muazzam dekorun lrlnde, 
yq1yan tlr'er, hldise1er. pribeler 
var ki, otuz sen~ denilen bUvllk hayat 
sahnesinin, f a~ilanm mudhikelerlnJ 
temılJ ediyorlar ... 

Bugttn de öyle delil mi!. Bugthı de 
aym dekor iclnde. aym oyunlar oy • 
nanmıvor mu? .. Bana: 

- Derılzlerln kahrmı nıc;n ~klyor
llU1l ? .. Bahusus baca~ı kaybettin .. 
Bfr mUeseeseye çekti, rahat et. .. diyen
ler var. 

Fakat ben. dftnveva rah"'t etmek 1-
l'ln Pe'rrı#'"''"' ki.. Kecı1d u,,l(u hle ol - 1 
ma~a,•dı .. tn!rınlar azam! ömre naza -
r.ı.,, otuz Fe"" , ... ,il ''ft~ft""''"- P::-vıl,rtk. 

ÖIO"'e ber~"d'."IH Mn uvk11~~ geren 

1 
saatleri ömürden israf addediyorum: 

H;nuı ~zeteci lsmail Muhammed J 
Veliyııllah 

Cenubi Afrikada, HlnW MUslUman
lar tarafmdan çıkarılan ''İndian Vi -
eve,, (Hintli görütleri) ismindeki ga
r.etenin muharrirlerinden B. İsmail 
Muhammed Veliyullah evveliei akşam 
eehrlmize gelmlttlr. 

Arap ve Hint mllslilman !leminde 
bUyllk bir okunma Bahuı bulunan bu 
lsllm organmm muhaniri, ph8! bir 
seyahat yapmakla beraber, memleke
timizi prka tanıtmak arzusu ile tet
kiklerde bulunmaktadır. 

B. Veliyullah, dlln kendlaile, özipelı:
palaata gör\leen bir muhanirimtz.e bu
lundufu beyanatta Ceııubt Afrlkadaki 
Hintli Mtlslllmanlar, TUrkiye hakkın
daki 1evgtleri ve buradaki tntlbalan· 
m ,ayle anlatmıetır: 

.. Bundan evvel, Mımr, Arabistan ve 
Suriyeyi dolqtıııı. Maksadım, TUrkl -

görmek 18tiyorum, heyecan duymak 
l»tlyorum. •• Karadeniz. Ege, bana dar 
geliyor; bUyUk Okyanuslar, büyük 
fırtınalar, tayfunlar gözümde tUtll -
yor ... 
Güneşin albn ıeıklan altında, inci

lerle, elmaslarla itlenmlş atlas yor -
gandan bir gelin yorganı gi bl pırılda. 
yan lAcivert ufka bakıyorum. Ayakla
rım bir taşa çarpmadan, gözlerim bir 
dikene ilifllleden, hayalim aksamadan, 
bir bttCUk .U•nw4'lıı1, 91\'k lgtnıle, 
nfhaY!!!ia meeafelere doğru ,ıank1 a • 
kıyonmı i yüksek phfkalardan ken • 
dini boşlu~a bırakan kartallar gibi IO
slllily6rum ... 

Hanrl Fort, esldden tl~trova g! • 
d~rmfş ama. 8ekfz on senedenberi on
dan da vugeçmlı! ••• 

Halbuki ben, her lstanbula dönUş • 
te, bir kere saza, bir kere, tiyatroya 
gitmer.sem, sefer tamam olmadı sanı
yorum ... 

Şimdi yaz geliyor; Suadiyede hayat 
başlıyor; gelincikler a~.acak, laleler, 
silııbüller, menekeeler plljlara dökUle
cek..-
Eğer Hanri Fort, benim gibi iskem

le atıp bir kır kahvetıinde oturamıyor
sa, surların dıı1ına çıkıp, fulya tarla • 
larmm içinde, topraklarda yuvar -
lana'"" ··orsa, ~iiphe!iz. dUnyanm an 
bahtsız adamı odur .. Hanri Fortla. be
nim aramc'lakl fark ... 

Onun milyarları vardır, benim yok
tur ... 

- 11 Mart 19.'f8 -
pErZ?tnım V'l.,,tıru" 

DR. CEMf L fl{}T ,nry, AN 

Bir k elime 
Nccmottln Sadak arkad~mız dllnkll Ak~m'cl& Avropnnm 7enl 

mlh'azencsl başlığı altında yazdığı yazı1a tö1le bir cUmle Ue bqla-

7or: 
••- 1018 den sonra An"Upacla kurulan siyasi nizam aiti.it oldu. 

BUyUk Harp gallplerinln kurduk lan bina korkunç çatırtllarla 71kılı· 

yor. Bu hazin çökUntl karşısında hayrete <lU,enlor d.urguıısuz bir mU· 
vazcn~nln çok uzun zaman ayak 'istü kalacağına lnanmıı, olanlardır ... 

Her vakit yazılarını ze\·kle okndu~muz Ak~am ba,mnharrlrl· 
nln hu cümlede (;ztllrk(c olarak kullandığı ''durpmuzn kellmetrlnln 
manasını pek iyi anlayamadık. 

A<'a!>a bu kelime eski osman lıcadald Uttnatklhsa tabirinin J'erlnl 
mi tutuyor? Türkçeden Mmanlıcara Cep KıJavun•nu aradık. 86yle 
bir kelime bulamadık. Sonra kendi kendimize durgunsu mllvuene 
tabirini: 

- ~"'"' .... '"""""'"' MH··1t•"nt-. 11n "" olma Tan mlh·azene ... 
Gibi "11\zlerfo tefs!r ~tmek t•t<':llk. Bu tablrl .. rln ,rr,rlnı1e n1fln!'ılnn 

bir tlh·IU kanaat getiremedik. Ac·a"" H1fll arl:.ad&f""nıdan ba dur
aunaua mil•uene tablrln1n .lzaluaı utorebJUr m.l,tz. 

BASAN KUJılÇAD 

yeyi ve Türk kardqlerimizi Şarkta,ki 
lslAm Alemine tanıtmak ve yanlıe ka
naatlerl düzeltmeye mllnıkiln olduğu 
kadar yardım etmektir, 

"Şehrinl7.de bvlunduğum bir gUn 
zarfında bile, Arap 8.leminde Türkle -
rln Müslümanlıktan ayrıldığına dair 
yapılan menli propagandalann hilAfı-

na olarak, Şükür Elh<ımdiWıllah (Hint
li gazeteci bunu aynen arapça olarak 
söylemlatir) TUrklerin eeklai gibi Müs
lüman kaldıklarını gördüm. Türkler, 
İslamlığı, iman olarak, içlerinde sak· 
lamakla beraber, Avrupa medeniyeti
ni kabul ve tatbik etmig, blim kal • 
makla beraber A vrupahlqmıı bulu • 
nuyorlar. Tllrkiyenin yaptığı ve mu • 
vaff ak olduğu bu tecrübe bütiln Şark 
MUslUmanlan tarafmdan taklit edil -
melidir. 

"'Cenubi Afrlkad& bllı MJIUlllman 
Hintliler 150.000 kadarD. Bir İngiliz 
dominyonu olan Cenubi Afrlkada 8 
milyon yerli, 2 mtlyon Avrupalı, bir 
milyon kadar da Çinli ve diğer kavim
ler vardır. MU!lUmanlar iki kısmıdır: 
Bir kısmı, yani btz Hintli MUsltıman
lar, bundan attmıı sene evvel, nmubt 
Afrikaya gelerek yerlqml§tfr. Diğer 
kısmı da Cavadan gemıtı olan 'Mtlslll
manlardır. 

.. lngilis idaresi Cenubi Afrlkadaki 
MUslUmanlann din ve ktl!ttlrUne btı -
yllk mtlsaadeklrlık g6stermektedlr. 
Çocuklanmızm tsllm terbiyesi alma
sı için, bedava kitap vermekte, neşri
yat yapmaktadır. Evlerimizde Garp 
medeniyeti bUtll.n yenilikleriyle gir -
mi§tlr. Radyo vardır, telef on vardır, 

e!ektrikll Aletler vardrr. 
CENUBi AFRİKADA DöRT ~ 

TÜRK VAR 
"Cenubi Afrika eeri bir inkip.f ha

lindedir. Memleketin bqlıca lstihaa • 
lltı altındır. Senede 200.000 libre al· 
tal tetilulal edllmelfaltr. mntU ım... 
Jilmeıılar Ueuetle, ....,.. aıeelekleı\o 
le, kUçUk sanatlarla lttlgal etmekte • 
dlr. Cenubt Afrikanm bir eehrl olan 
Johannesberg'de ve bizim •1nd1an Vl
eva,. guete8inln ÇJkbğı diler bUyUk 
şehir Durban'da birçok Ermeniler 
vardır. Memleketimfme dört bet de 
TUrk bulunmaktadır. 

Bundan birçak sene evvel, Prens A· 
kerim isminde biri memleketlmi7.e ge
lerek, aon Osmanlı sultanı Vahidettl
nln ailesinden olduğunu söylemiı ve 
bir mUddet aelırimizde kalmlfb.. Her 
lsllma oldutıJ gibi, kendi8ine de yar
dım ettik. Fakat bugttn görQyonun ki, 
burada böyle bir prens bulunmuyor. 

••Gazetemiz gerek Cenubi Afrikada, 
gerek Hindistan, Arablsta.n ve Mada • 
gaskarda bllyilk bir satıı yapmakta • 
dır. Haftalık olan "İndlan vıev.,. GO 
bin ntlshtL olarak basılmaktadır. 

Gayesi, yakm uzak blltlln MUaHl • 
manlar arasında fikri bir bağ kurmak, 
lsl~m Ate-minin muhtelif uzuvlamu 
birbirine tanıtmaktır. Cenubi Afrika
d:ı., yine ayın maksatla. ''İndlan Opl -
nion .. {Hintli fikri) lsmile bir lngiliz. 
oe ~aze~e d~a ~ıkmaktadır. 

INGILTERENlN HİNDİSTAN 
\ SiYASETi 

Htndistandaki "Ahmedlye hareketi,, 
ismindeki teşekkut ve organı hakkın
daki sual üzerine B. İsmail Muham -. 
med Veliyullah ıu izahatı verıni§tir: 

"Mirza Ahmet tarafından tesis rit
len bu teeckkül İngilizlerin yardnm i
le hareket bulmaktadır. Kendislni bir 
peygamber gibi ortaya atan bu ada -
mm felsefesinde .kıymet verilecek hiç 
bir teY yoktur. Bu, lngtlizlerln Mtıs
lllmanlan milmkUn olduğu kadar faz. 
la kola ayırmak ve tesanllt1erine mani 
olmak gaveslnl gt.lden alyuetJerinln 
bir eseridir. 

"Hintli Mll!lOmanlann reislerinden 

''Biz cenubi Afrika MflalumaJl 
Jlieri Türkiye hakkında buyO 
sevp besleriz. 

Bilhassa Önderiniz AtatUrk 
sin kıymet verdiği büyük bir ~ 
yettir. Bizim gazetede Atatttd fi. 
kında birçok yazılar çıtın!ltJJ'· 
kiyenin terakki ve inkişafıııd'° 
Müıs1Umanlar çok memnunus. 

Yalnız, Türkiye hakkında 
.Avrupa !ılarm yazdıklarmdaD 
edebıllyoruz. Tllrkiyenin, kendi 
fmdan, garp lf sanlarlyle ....aı 
bize malfımat verecek eserlere v
tiyacımız var. 

Memleketinizin daha fazla 
ka\-U§masmı tetneınf ederim. 
yeye ilk defa geliyorum. Bu saJ>&ll 
tanahmet camisini ve o c!val'I 
İntibaım şu ki, herkes gayet ~-..r 
ve faal; sultanların zn.manıno-
tenbel değil. 

"Trende gelirken tanı~~ 
Türk arkada.,tan İstanbulda 
tem.iz bir otel sıı..~lık vermestııl ti. 
dim. Bana evvel~ Be:voğlundald 
telden bahsetti. "Hayır dedbOı 
Mils1Uman oteli isterim., bunuJl 
ne, bana Özipekpalas otelini ti 
etti. Oraya indim. Hakikaten blS 
son derece temiz, herşeyi yeriıı~ 
bir e:\l!iği yok ve Avrupa oteJleı• 
dar mükemmel .•. Çok memnuııuJllo' 

"İetanbulda Uç gi1n kalıp 
gideceğim ve oradan da b!.r ı-1 
kaldıktan sonra memleketime 
ğim.,, 

Y umurla Kontrol Siat 
Değiıiyor 

Yumurta kontrol listemi 
lihum l1zerine deliftirilm.it •e ıo 
dan itibaren tatbik edilmek tıserf 
bir nizamname huırlanmıttır. 

Yeni nlsamnameye g6re 
edilmit bir yumurta u.ridığımll 
ıuretle açılması lbım gelmeaı 

Evvelki gün bunun için alakadlf 
murlar ı:hrin muhtelif yumutt& ' 
ticareth&)llelerini dola§Dllt ve .,... 

rilbeler yapmıglardır. · ' 
Bu tecrübe sandıklan hariccfl. ~ 

ile bağlamaktır. Tecrübelere 
gün cL-..."ıa devam edilecektir. ; 

15 nisana kadar nizamnaıneııf'~ 
biki için tazım gelen biitün tedı:-,,J 
alınm·ı olacak ve o günden itiJlr · 
yeni nb:amname tatbik edilec~ 

Futbol Kaideleri Kurtd 
Fatih HalkeYinden: A 
Evimizde futbol ~ideleri öl ~ 

llzere bir kurs açılmııtır. Her )il 
pef1embe gUnll saat 18,30 dan ı9r.J 
kad:ır ıilrecek olan bu denleri ti"'. · 
Nuri Boıut verecektir. ol 

btiycnlerin evimiz direktlStl 
mllracaatla kaydedilmeleri. _./ 

-KURUN 
ADONF. TARiFESİ ,Jll 
. lltmltlret Mtrıı~ 

lrinde drıı 

A:rlık 95 ıP ıut 
3 uylıt 260 4ıb -
6 8)'ltk 415 ,,., -
Yıllık 900 tGoO ~ 

Tariresııden Ralkan Rirlliti iç~• I'. 
otuz kurulf düşülür. Posla birJIJııtl ~ 
miyen yerlere ayda yetruiı beşer' 
zoınrnedilir. ~ 

Abone ko)·dını bllıilren me•ftll' ~ 
telıraf Ocrellnl, abone parasını• ;,-. 
nya banka ile yollama ııcreıJoi 
kendı .fizerine alır. ,IJ 

Tiirkluenln h~r po«la mırtııl 
KURUN'o abone vaııtıt•,,,,,,, 

Adrea dejlştlrme ücreti 25 kll 

Sır Seyit Ahmedln kurduğu Dnivenl- ..._. _______ -. 

teye mukabil baıka bir'Un1veralte & • 

çılma.at da böyle olmuştur: Balkan 
harbinde, Tllrkiyeye doktor heyeti 
gönderen ve bUtlln dtınyadald Mtıaltı
manlara yardıma c;aJışaıı Slr Seyit 
Ahmedin bu mtleseeseslnln nllfuzunu 
kmnak Jçin ona muanz olanlar tara -
fmdan baek& bir Unlvenite teU edil
~. 

15 Yd Evoel Bugiin:_ ~f. 
1J/luuruı umuml••nln tan.-lfll •.,, ~ 

nrın~u l•latl•llk nellceılndt 15 ıt 
235 kuru"' flOJOYan bir kim•tnl~~ 
2951 karrıı aarf elmtlt mecbaır ol 
nnenaleuh hayatın "1154" def• 
ltlı eıaır kabul olunmu,ıur~ .. _,.,.1 il 
Oklrrı1H1da mOtıoellll ,,,,,__

de t,I llllHu ~dllmd:ledlr, 



/Şehir Haberleri 
:u-Sene i~nde 11 ihraç mad-
!_Sinin kontroluna başlanacak 

""- t -.elctıcı· · ·h · ',~tttiği k ının ı rac<Jt emtıaıına 
liecıtrdeıı <>rttrolden elde cidilen iyi ne- menlerinin mesken bedelleri de henüa: 
lltıı kotıtr ~nra bütün ihracat emtiası- verilmemittir • 
rı1llıiıtır 0 

e t&bi tutulmaırn.a karar ve- KültUr bakanlığı 1atanbw ilinde oldu 
On ~· ğu gibi ldiğer bazı illerde yaptığı arq-
~~ be~ ~~dar olan ibracut emtia- tırmafora göre kıdem zammı vermekte 

bı !tıt~ ıkı tencye kadar kontrole husuıt idare bütçeleri müşkülata duçar 
lilbtr ctlttır. olmaktadırlar .. 

:01ı~ bi~dıf~rnıza göre 938 yılında 
cıı llıtir Ctlir temin eden maddeler-

Wı~ ' ~hti :1 ~ }'er..,~. J n, zeytinyağı, pamuk, 
ar t ~&I n. 
01 ' ll§y, '. ~ tık, bakla, susam, darı-
~~ktır nıırun kontrolüne baılanmıı 
t:ıı Sok . 

~d~ıı 01 Celır temin eden rnaddelerl
tlıUy an y ... . 
ıb On liratı apagı son senede ycdı 

;aç tdihtıı k, arpa iki milyon liralık 
biıı ~t '{ !tir. 

Kültür bakoolığı muvazeneyi umumi
ye bütçesinden bu zıc:nlann verilmesi 
için tetkikler yapmaktadır. 

Tetkikler müsbct netice verdiği tak 
dirde kıdem zamlan 'Umumi bütçeye 
geçmi} olacaktır. 

Hasta Öğretmenler 
Hasta bulunan öğretmenlerin vazi

yetleri ile hastalığa tutulacak öğret

menler h~kında Kültür bakanlığı yeni 
ban karar vermektedir. 

Öğretmenlerin hastalığı teıbit edil
dikten sonra onlann en yakın hastaha
nelere ve Perevantoricı.ıa kabul edil· 

ka:ı Ura 01• ekaıeu kontrol butçesini 200 
}'ıı. lrot ,;ıc tesbit etmişken bu sene 
et ~~tıı ~.~tek maddelerin artması 
di~'ltlr. \' ıu~eyi 300 bin liraya iblağ 
(j 

1 haıde ~Pılan bir hesaba göre §İm- meleri için kültür !direktörlükleri vası-
r.fta• ':;ı ta ihraç edilen malın bir kilo tasile icap eden kolaylıklar yapılacak-
~~ttdi re 10 para kontrol masrafı tır. 

tJe,. L t, 
tef• 'tıt 1 
dij 

1 dt he ene bunun bC§ paraya dü~e-
ltoııı;-' ~Uıaap cdilmi§tir ki, bu fiyat 

U ttleri lb tcltil arasında en ucuz kon-
'· ra~t etmektedir. 
"'il Ctııti fcıı 'atı.ta d asının kontrolü ba§lc:iiık 
~ ~l t~I Piyasalara hi~bir suretle 
taııı ııı hcrondcrilmiyeceğinden Türk 

t~.... husu tak• •· ·· kal' · · .... 'll?t ıs ı ustun ıtesının 

"t a Çalr§ılacaktır. 

Q))are Piyangosu 
ı.. l'al'n Utün Çekiliyor 
"Ut tc • 
~t§.lııı 1ifıc:1:Vangosunun ıon .ke§idesi 
iıı ldeııi11 en sonra baılayacaktır. Bu 

'lıiy liradır~~ hUyUk ikramiyesi iki yüz 
:ı~ "'c ııı· Undan ba§ka birço:c ikra· 

ltııı~taQ_tı lıkafatlar vardır. Çekilecek 
c,ık ~ra~ tam listesini yannki &ayı-

llıııı. konmuı bir halde bula-, ___ 
~ &iaikJ • 
; l\Oca etı Parçaladt -·-' 't llıustar iP'./ Sttat t~~ apaşa a~inlerinden Os-

~~-~ ~İlib·'}'a •Uamak isterken bakkal 
... '!; ırı b• . 

. 
Makine Hakkında 

Konferans 
Beyof Ju Halkevinden: 
1 - 12 Nisan 938 salı günU uat 

18,30 da evimizin Tepebaşmdaki mer· 
kez binasında profesör bay Münir tara
fından ''Makinleşme ve Neticeleri,, 
mevzuunda konferzına verilecektir. 

2 T Herkes gelebilir. 

insanları besledikleri 
hayvanlara göre teşhis etmek 

mümkün mü? 
Bir ingiliz muharririnin enteresan 

bir tetkiki 

insankırın hususiyetlerini, sevdikleri 
ve besledikleri hayvanlardan keşfede

bilir misiniz? 

lngilizcc Deyli Niror gazetesi mu· 
harrirlerintien biri, bu mev.ıuu tetkik 
etmiş ve şöyle bir netice çıkarmıJtir: 

Kadınlar ve lasa boylular, uzun boy· 
lu atlardan hO§lanırlar. Küçiik ve ince 
yapılı kızlar, iri köpekler besliyorlar ve 
onlarla bera!>er geziyorlar, Neden! 
ÇUnkü o muhteşem manzaralı hayvan 
o zayıf kızın görünüı1ündeki eksikliği 

tamamlar. 
Diğer taraf taq mest'li köpek besli

ycn insanlar, konuşmağı. halk yerinde 

bulunmayı f a..zla seven kimseler oluyor 
lar. 

At besliyenler biraz. mağrurdulrlar. 
Çok kalabalıktan hoılanmazlar. Her 
kesin her tavnnı pek beğenmezler. Ve 
bazan §iddetle hareket ederler. 

Erkeklerden vefa görmemiş kadınlar 
arasında da ata fazla düşkü:ıler görlitü
yor. Bu kadınlar vakitlerini atlı geziler 
yapm:ı!tla geçiriyorlar. Meyüs bir kadı
nın gensken böyle bir spora iptila ~ere· 

cesinde kapılması hayatın imkanları 

hakkında biraz erken karar verişidir. 

ama, yaşlanmışken, at sevgisi h~ika
ten bir teselli vasıtası te§kil edt'r, 

Kedileri sevenler, yalnızlıkt!n hoş· 
Janan, hassaoı ve bedii zevki derin kim 
seter oluyorlar. Hatta bazoo garabet
lere dilşeeck kadar bu hususiyetleri 
ileri gidiyor. 

Meşhur bestekar Dehüssi, besteleri 
kadar ekzotik kül rengi İran kedileri 
beslerdi. Milnzcviliği ile iştihar etmiş 
on sekizinci asır İngiliz edibi Dr. Con· 
son birçok kcldilere sahipti. 

Söylendiğine göre, kediler erkekleri 
kadınlara tercih ederler. 

Yin gelelim uzun boylu iri köpekle
re.. Son zamanhı.rda, bilhassa Holivud 
yıldızları muazzam, cins köpeklerle do
laşmaktan boılaruyorlar. Maksatlan 
dikkati celbetmektir. 

Ayni arzu iledir ki saçlannı da türlü 
türlü renklere sokmaktadırlar. Fakat 
eve geldikleri zaman, o muhteşem kö
peği derhal hizmetçiye verirler. Eve 
misafir geldiği zaman yine yanlarına 
çağırarak viski veye\ kokteyl, için ge
tirilmiı mezelerle beslerler. Hulasa, ol
duklarından daha tesirli görünmek için 
o heykel gibi hayvanlan herkes önün
de y'1nlanndan eksik etmezler. 

Hatta, köpeklerin tilylerinin ve göz
lerinin rengine göre giyinen küçük kız
lar da var. 

cuklan büyümüş olup kendisi için ok
şanaetık bir ıey kalmaınıı olan kadın· 
lar, hayvan sevgisine kapılıyorlar. 

Besledikleri köpek veya kedilere ac
tı k kendi evlatlan gibi bakıyorlar, on
lara göstermedikleri iltifat kalmıyor. 

Bazı insanları hayvanlara düıüren 

bir diğer sebep de, herkeste pek görül· 
miyen gayet milJkülpcsent bir tabiat 
sahibi olmakdır. Bu imanlar, cidden 
berkesin kendinden ayrı bir takım his· 
ler ve düşünceler beslerler. Daima §Üp

helidirler. Meseli, bahçelerinin etrafı
na tel örgU çekerler, duvarlzınn üzerine 
cam kırığı dizdirirler. Böyle adamlar, 
bilhassa azgın bayvanlan tercih edi
yorlar. Bulduk köpekleri kurt köpek· 
teri gibi.. • 

Bunlardan ba§ka, haddinden fazla 
enerjik insanlar vardır ki, maymunlar, 
timşahlar, yılanlar besliyor. Bunlar, 
biraz da hoppa twiatlıdırlar. Mevcutla 
iktifa etmeyip daima en iyiyi ele geçir
mek istemiı ve fakat ekseriyetle inki
sara uğramı~ kimseler\iir. 

Bazı ruhiyatçılar, güvercin bcsliyen 
insanlan, emııiyet mistdi olarak göste· 
riyorlar. Güvercin hakikatte de fırtr

n:.sız bir aşk ve sUkiınun aembOlüdür. 
Acaba dedikleri doğru mu? 

Trakya 
kartpostalları 

, Og~~cr, dU .~sıklf'ti kendisine çar-
t~t "'<ll\, IUttnü}tilr. 
'tı:ıcQ ~dır~aralanınca Filibin bisikl~

h t~iıu' "e bisikleti ayağının al· 

Kahraman topçularımız resmigeçit c.!nasında.. 

Demek ki, büyilk çaptaki hayvan
larla me§gul olmak, daha ziyade göze 
çarpmağa yarıyor. 

insanlar da hayv.ınları sevmek ba
kımından bir diğer his daha var. Ana, 
baba sevgisi. Ekseriya çocuksuz k~

mıt kadınlar da, hayvanlara karşı bir 
temayül görüyorsunuz. Yahut da, çO-

Trnkyanm bedii Joymetlcrlndcn 
lılr sıra kartpostal bastırılmış: Scll
miye, Vçşercfell camii, Uzunköprft. 
LUlchurgaz köprüsü... Mimar Sina• 
nın dchftsı yanında o <lchAya ikbale 
ç1karnn Türk zevkini De,·Jet Basııne
,·inin bu temiz baskısında blr kere 

Q r. 

'~" 
... ,~~'-rat~lldan Yaralandı 
..._)~ suı;ı kalkan 855 numanılı 
~~~tab-.t ia.nın idaresindeki tram
te d~ .. ~li) a.d'ıtaaray deposundan çı-

~lillll'tı\Uıtli •ncıa birine çarparak ye· 
ha r. 

tathnd 
Sc ~l -4\ an yaralanmıştır. 

'1iııd~ haıi ~&hası Çarptı 
~tst~~ 1 ti l.ra arnaılarından Mehmet 
bir çOctıı •e~· basile Küçükpazardan 
bcbi>'ct\1la ~~ Yaşl&:ınnda Fahri adında 
~'ıtır "er.... Parak yaralanmasına se-. -.,,U!tit 

· Mehmet yakalan-

~ ~l'la Kumar 
>'ı~:~~~~Yorlarmış 
ltı._··ı <\ li 'i alık" ·· 
--~l' tıuttıa 0Yunde ekmekçi ba-
ldlı i~ı ,., rada Arifin kahvesinde 
"'trıtı;_, ~iıı an Süleyman ve İdris 

\> ""!•trd· •uç •· . 
1 al>ık ıt, Uzennde yakayı ele 
so ~ "ili a 

lıı tırı,. ta!tır 
llıııı.ı1t'"I lllta . tnada masa üzerinde 

k ., tır. ıle tnubtelif zarlar bu-'k --.__ 
~~bıı 

ı,..,. Ôrılerin Kıdem 
tıt /\illlurni Bütçeye 

~~.L ltdtj lllıyor 
1 "'4.t .., ~t İi'" 
Ctıc,, trjı,.... tre•-enl • • • d" 

r .. ı...,. ... l'}'c '4Q erının §lm ıye 
~tıı~ -q"t... n '\l'c 1 . 
ı.._ ""ide . ··• ı:a-. ay ardanbcrı bek-
"tıltı l~p -.ııları . . . .. 
I> tıırıu 'de ıçın vıliyet but-

~!':-... ıtu n ... '- . . 
bir '"il ı.ı.lllu r. ll'aq "'"'1Sısatın bır lasrm 
' i )c~Q lllt oıa.r t kıdem zamlarının 
,., tılıı bir rı. tuttuıı: lk olduk~ külliyetli 
··•ek d, ~unda 

h;dlr. rı °"'ril ~ bu paranın hep 
"'ıı: rtleıı tnÜ•kill .. ·· 1 

&tt t"- :w goru -
~ta.ftı 

n da. ilk tedriu.t öğret 

Mazisi şan ve şerefle dolu 
Tuzladaki topçu alayına 

mamışlardır. Bu gibi insanlar dün
yanın en zeııı. en hakir insanları-
dır. # 

Dün merasimle san
cak verildi lşte Türk ordusu bu duygusu 

iledir ki scvgtll sancağının gBlgest 
altında kendisini yok etmek isteyen 

,.e erlerin ilft.ht ruhlarının fstirabatl düşmanlarının üzerine atılarak ts-Tuzladaki topcu alayına dUn bU
yük merasimle alay sancağı veril
miştir • .Merasime öğleden evvel ls
tlkHU mnrşc ile başlanmıştır. Tuzla 
halkı ile ciYardaki köyIUler merasim 
yerine toplanmışlardı. Marştan son
ra alay subaylarından .Asteğmen Şi
nasi Pckur alayın tarihçesini yap
mış, Balkan. Umumi Harpte ve ls
tlkl~l Savaşında bu alayın gösterdi
ği kabramanlJkları birer birer say
mıştır. 

Asteğmen Şinasi Peker sözilnU 
şöyle bitirmiştir: 

"Ey ulu Türk milleti; 
Zafer destanları ile dolu tarihin

de göğsUnU kabartan vakalar bir de
ğil bindir. 

Sen şahikalar yaratmış bir mll
leUıln ..• To~rağma göz dikec?k Ye 
hlirrlyetlni elinden almağa yeltene
cek düşmanlarını boğmak için lA.zım 
olan kudret ve kuvvet senin asil ka
nında. sarsclmaz ruhunda mcY<:ut
tur. 

!çlnden yetiştirdiğin Atan, ve bü
yük komutanların sana. kimsenin 
gBz dikemeyeceği bir hürriyet bağış. 
lamıştır. Şimdi kendi toprağında 

kendin hAklmsin ve ilelebet böyle 
kalacaksın. Bu senin hakkındır. 

Arkadaşlar; 

Bu millet >e şu toprak uğruna ka
nını büyUk bir cömertlikle harcaya
rak alayımızdan şehit düşen subay 

icin bir dakika süküt ediyorum." tiklfıltni korumuştur." 

Sık sık alkışlarla kesilen bu söy- • Du nutuktan sonra sancak verme 
Jevl alay komutanı, Mehmet Akman- merasimi yapılmış, kahraman topcu
Jar sancak hakkında şu hitabede bu- Jarımız kumandanların önünden gec
lunmuştur: mişlcrdlr. Bunu gedikli erbaşların 

"-Yüce Türk ulusunun biz asker- ve subayların manej ve mani mUsa
lerin namus vo haysiyetine emanet bakalarr takip etmiştir. 
ettiği şu gUzel sancağın en fedakA.r Yemek fasılası yapılmış, yemekte 
muhnfızları gene biz askerler bulu- civar köylerden bu alaya hizmet et
nuyoruz. mlş efrat ile hnrp mal\illerl bulun-

Bizler ondan nldığımız kun·et sa- muştur. 
yeslnd'°3dir ki hiç korkmadan dUş- Öğleden sonra sporcular arasında 
man Uzerine atılır; dcdelcrlmlz, ağa- yarışlar, halat çekme mtısabakaları 
beylerimiz gibi zaferden zafere ko- yapılmış. alay kumandanı ile subay
şnrız. Ve şu gördUğünüz kıymetli mi- ların iştirakiyle efrat mmi oyunlar 
eaftrlerimlz, malulgazl arkadaşları- oynamış. alay topçu marşı söylene-
mız gibi hiç bir fcdak!\.rlıktan çekin- rok merasime nihayet verilmiştir. 
meyiz. Subaylar arasında blnicillk blrln-
Bu vazifemizi yapmak için dalma clllğlnl kazanan Asteğmen Zeki Du
sevc, seYe ölmcğo hazır bulunan biz- rala gümUş kol saati, ikinci Naim 
!er hu şeref timsali olan krymetll Topscse altın kurşun kalem, gedik
sancağımızm dilşman ollne geçme- lller arasında blntclllk hirinciliğinl 

mesl için de kanımızın son damlası- alan Şemsiye nikel kol saati, ikinci 
ua lrndar akıtmağa her an için ha- gelen Feyzlye bir kalem takımı ve-
zır bulunuyoruz. rllmlştir. ,...., 

Saqcağını sevmeyen ve onu sağ l- Halat birinciliğini kazanan beştn-
ken düşman eline geçiren dilnyanın ci bBJilğe bir du,·ar saati, bayrak ya
en bethalıt, en şerefsiz bir insanıdır. rışını kazanan alay karargAh blrln
Blzler onu; yalnız askerlikte değil, el bölUğUne gene bir duvar saaU, 100 
bu şerefli meslekten ayrıldıktan metro birincisi Adile, 400 metre bl
sonra dahi her gBrdüğUmUz yerde rinclsl Muharreme, güreş blrlnclsf 
saygı ile selAmlamağa. meçburuz. Mehmet Emine birer cep saati, yu
Çünkü sancağına saygı göstermeyen murta yarışı blrlnclst Mehmet ls
lnsanlar hUr yaşamağa hak kazana- malle blr cakı verilmiştir, 

· da.ha görüp bir kere daha tltre;yorsu .. 
nuz. 

Trakya eserlerinin böyle on sayı .. 
lık bir kartpostala sığmayan ne ka .. 
dar bediaları var! 

Trakya Um umt MUfettlşl General 
Kft.zım Dlrlk'in teşvik ve tahriki ile 
vUcut bulduğunu anladığ'ımız bu 
kartpostalların Trakyada hemen 
belll başlı her kasabaya alt manza-

. ralarla tam bir takım halt ne geldl!t
n! gBrmek isteriz. 

Memleket manzaralarını katrpos• 
tnllarn almak lstanbula, Ankara ve 
lzmirc in.hisar etmiş gibidir. Belll 
başlı kasabalarımız tein yapılan 

mahdut birlmç tanesi de satış kolay
lığından mahrumdur: İstasyonlarda. 
iskelelerde nakil vasıtalarına hücum 
eden satıcıların bunlara ttlbar ettik
leri yoktur. Halbuki bir yerden ge
çen; yahut bir yere bir gUnlilk ml
sa fir olan kimsenin en evvel edine
ceği veya en çok kıymet •ereceği 

hediyelerden biri de bunlardır. He
le bunların blSyle yerlerden postaya 
verllmesl kolaylıkları temin olunsa, 
memleketi biribirlmize tanıtmak 

için en mükemmel bir çareyi hareke
te getirmiş oluruz. 

Bizce belediyeler, ne kadar kilc;Ok' 
ve lratsrz da olsalar, kasabalarının 
birkaç gUzel, karakteristik tarafını 
kartpostala aldırabilirler n bunun 
satışı ile masrafını c;ıkardıktan ve 
bedava propagandasını yaptıktan 

başka memlekeUn coğrafyasına bile 
bir hizmet etmiş fJayıhrlar. Trakya 
kartpostallan bu J§.te de örne~.
lıdır,. 



Tunusda vahim kar
gaşahklar çıktı 

Şehirde örfi idare ilan edildi 
Tunus, 10 (A.A.) - Yem dUstu r •• 

Partiı>i erkanından Ballı:ınar.m tt:-..'.ki
fi üzerine- şehrin bir çok ncııttalannda 
vahim kanh l:anşıklıltlar gıl<rnt§Pıt§ehir 
de örfi idare ilan o1tınmuştur. SO!:ak· 
larda m:.itema.J:yen devriyeler gezmek-
«:dir. 

Her türlU sillih taıınmnsı yasak edil
mi§tir. 

Tunu'i, Hl (A.A\) - Tunus'ta ıra~ah • 
siikün için;dc g~migtir. fa:.at yerli 
mahallele:-de son saatler :e zuhur et -
miş olan ~iraz galeyan öğleden sonra 
yeni nU:t"nylı:lcr yapılacağı korl..-ı.ı!'Unu 
tevlid etmi.şt'!r. 

Meml!kctin dahili kısmında tunuı·un 
30 kilom~tre şaıkında kain groı_balia'cla 
y.crli n!iır.ayi;9ilerdcn mlir.ekkeb ehem
miyetli bır kol , Tunus'a doğru iler .. 
lemeğe tC§cöhüs ctm:ştir. 

!nribatı temine memur kuv:v4..-t, bun
ları dagıtmı§tır. 

Bu y"izdcn ~uhur eden ar.bede C<Sa"l&• 

rı nd.a birk&.ç kişi yaralanmrşur. 

Sivil kontr:ol altında bulunan tunua 
c azisinin her tarafında örfi iı.l:'.te ibka 
cdilmiçt'.r. 

Zabıta kıtaat·nı takviye etmek üze
re m:rkc:den tivil muhnfaza mufrczele
r:' nin gelmrni bel:lenilmektedir~ 

Bütün Avusturyalılar 
evet reyi verdiler 

,. l Ustyanı l i.nt'ldc) 

:pelde rey 'crmif}lcrdiı;. 835 Avustur.
;:ı.alI evet. vo 3 A.vusturyalı hayır, 

:ıi713 Alman e.\'et ' 'e 3 ı A iman luırır 
reyl ver.mlşU.r. 

Nisbet yUzde 99.5 dfr. 
ıYugosıa,-radn otıırnu 800 Alman 

Klagenturtde reylerini evet diye ,·er
mişlerdir. 

.Yukarı SillZ) !da 604-35 kişt evet 
ve 556 kişi hayır reyi verm işlerdir. 

Batı L>usseldorfundakJ Noyuda 
38340 reyden 38175 l evettir. Ayni 
bôlgedolci Hnydda 52.ll'30 reyden 
62.4 60 ı ('\"C•tlfr. 

Dı>rt ı ıl. 10 (A.A.) - Bres la,·daki 
kat.'I netice: 

417.!170 evot. 4581 hayır. 
Eltslaşapekdo muvakkat nctlt'c: 
116.9i:O <not, 39G hayır. 

Tre,·de: :.:!747 evet, 207 hayır. 
Berlln, ıo (A.A.) - Kolonyada 

netice: 
540.180 rey \'erenden 539.~ 0 4 evet 

738 hayır. 138 beyaz. 
.,ltyana:. ı ( .A.) - Pl btsit to

miserl DQrTtelc. blltün A~ustaryadıı 

rey ·erenlerin y zde 99.75 inin (e
vet) re) 1 'erdl,lnl saat gece yarısını 
45 dakika geçe tclılJğ etmiştir. 

Berlln , ıo (A • .A.) - Cece ynrısmı 
45 geçe verilen neticeler: 

DördilncU da.! re ( Portsdam) da: 
1.082.73G &\'Ct, !1345 hayır. :!2 nd 
dalre (Duseldorf): 1.530.238 evet •. 
4471 hnyır. 25 inci daire (Aşnğı Bav
yera) : 832.31G evet. 15033 hayır. 26 
ıncı daire <Dresd Hnntzen) : 
1.31 i.281 evet. :?&375 hayır. Otuzun: 
cu daire ( Şemnl~-Zvlknn): 1.2i0.036 

.tlarici kısı habf'rlcr 

ROlU.DA ntn GAZETB 
"J'OPLATTflU ı,ın 

, Roma. - Popolo dJ Roruıı gazete
~ı. bu sabah müsadere edilmiştir. Bu
nun sebebi. bu gazetede "Çclioslo
va kyn panoraması" lal ro li bir başına
k nlen l n dnrcedllmest .,.e bir takım 
liaba ve ecnebi kelimeleri ihtiva e
den bir romanın tefrika ~dllmeğe 

başlanmış olmasıdır. 

nuzvı-:ur l"ı\ZA BA(JIK A \'l~A 
ÇII{AOAli 

Vaşington - Sa.10.hlyetınr mnhfcl· 
Jcr, Ruı~cltln temmuzun ortalarına 
doğru parlAmentonun tatil dcvrcsln
<\C>n istifade ederek Antll denizinde 
V<'YO. Galapagus adalarında balık n
vma çıkacağını teyit. ctınelttedirler. 
RuzveJt:tndianopolls isminde 10.000 
tonluk bir kruvaznrıc seynhnt cdo
C'Okttr. 

A. 11.;r:.IJ\.\I>.\ TJ\YYAHE 
StPAH1Şt 

Vaşington - Harbiye nezareti, 
mUrettebnt ,.e malzflmcnin sUrntle 
na.kllnl temin maksadlyJc takr:'ı('n 

iki buı;uk milyon dolnr kı) metinde 
Duglas mnrknlı 37 tayyare sipariş 

etmtf olduğunu blldirrofştır. 

Ordunun esasen ayni modelde tay. 
ya.releri vardır. fakat harbiye neza
reti, bu kadar mUhfm bir siparişi ilk 
dofa olarak yapmıştır. 

evet, 24433 bay1r. O uz beşinci dai
re (Vertemhurg): ı .na:t.288 eve~ 

1l70 hnyır~ 
Bcrlln, 10 (&.A.) -BlltUn Alman

yrula; şef'alllı. bc.r.nlier milntehfgler 
scr:lru bilrolnrııın derin bir heye_c_an 
içlnda altın etmeye başlamıştır. Bu 
he)!c.c·ıın bllhııssa A..,·usturya. toprak
larında nazarı dikkati celbedlyor
du. 

lntiha p sandıkla.rınıo kapanacağ.r 
snat olan 17 ya kadar hiç bir yerde 
amollu lçJd satılmnyncnkt.Jr. 

Saat 21 dC'. Kontz<!thnnda yapıla
cak. muhim bir tezahür. esnasın.da 

Burkcl radyo llc plesblsi.t.in neticesi
ni Hltlcro bl1direccktlr. 

Almanya He hemhudut olan ec
nebi meınlckctlc.rdcn birçok Almec 
"' A"'-ıstuı-yalı llUsusi trenlerle rey
c_ı:i.nUtullanmak llze re Almanyaya 

gelmektedir. 
Mllntehfplerin yUıde altmı$r l5t1e· 

~~ kndar reyll'rfnl vermiş bulunuyor 
du. Viyauadn haşpeslrnpos kPr
dinaJ lnntzer .. evet .. fşaretlnt taşı-

37an rey puslasını atmış Vu Almaıı 

sem.mı yaparak hnlkm coşkun alkı~· 
ları arasında dışarı çıkmıştır. 

Dorlln, 10 {A.A.) - Saat 20,:0, 
- bizim sıı.a.tlc 21.:rn - 23 rey mı~ 
takasının alınan muvakkat na.ticele
ri şunlardır: 

Rey ~in kaydedilenler: G.775.343, 
re.y ,•erenler: 6.?48.32G. e,·et diyen· 
ler: 6.671.953, ha.yır diyeınler:G5,90& 
ew•t diyenlerin nlsbetl : yilzde 99.~ 
dlr. 

Lor:dra ve Pa rf ste 
yapılan nümaylş2er 

Londra 10 (A.A.) - Bugün öğleden 
sonra ''ispJ;ıyayı ,. c barışı kurtamak 
isin Haydparkta işçi partisi ve tredü
yonle.r tarafından tertıp edilen tezahü
ratta birkaç ccncin yanında bulunan 
sarışın bir genç kız game haçh bir bay
rağı havalandırması §iddctli hadiselere 
sebep olmuştur. Sosyalist tezahür~çt· 
lar bu gençlerin üzerine hücum etmi~-
1.::rse de, gcnçl<:r bir evin avlusuna aı
ğuunaya muvaffak olmuşlardır. Tua· 
bürat~ılar ispanyada r~icmi' müdahale
yi protesto eden bir karar sureti b· 
bul ettikten sonra sükunetle dağılnut
lardır. 

Pariı 10 (A.A.) - Millet meyda
nında h"'1k cephesi tarafından tertip 
edilen tezahüratta en binden fazla kim 
se iştirak etmiş ve tezahürcüler, ez
cilmle, ispanyada hükumete yac-d.ım 
edilmesini istemiştir. 

Almaoyuda 46 kişi 
tevkif ed ı idi 

Bcrlln, 10 (A.A.) - Ôğrcnilditine 
göre, Vllhelm Lnverrenz tsmlnde es
ki bir Almnn mebusu da dahil olmak 
Uıere birkaç gün eV\'CI 46 klşl tevkif 
edllmletfr. Bunlar ealtnnat lehinde 
tahrlk4t yapmaltla zan altına alın

mışlardır. 

1\ltinlh mahkemcsl de devletin em
niyetine karşı bir komplo hazırla

mak cUrmllyle 17 kl~yi mahkum et. 

Fransızlara 
•• gore 

Almanya yeni bir 
teşebbüste 
juoaeakmıŞ, 

Faris. 10 (k.~) - Siyasi mahfil
ler, 10 Nisanda. yapılacak olan plebi -
sit:ten bilistJf.ade HitJcrJ.n ~g iatika
metüıdo yeni bir dar)ley,e age.bl>Us et.r. 
mesii:ıden Rorltmakta ve bununla bera
ber. A'•ı:upada 5lmdi hatdm olan hav• 
nm.. böyıle bir t:e~UsU tehlikeye dil· 
~ne inanmaktadırlar-. 

Alinaıı:. zimamdarlar:ı gimdiki halde 
son muv.aftiakiyot.l~rini bit'. ~lebi&it ile 
teyit; etmekli iktifa cd13eeklerdil". 

Siyasi mahfiller, anetus dc.layıaile 

Avusturya topraklarında t.ahşit edi -
len Alınan kıtalarının Bitleri muvai -
fa.kiyfltini Çekoslovakya istikametin -
de derhal istismar etmcğe sevkctmc -
!erinden korkmaktadırlar. 

-o-

ISkoçya milli takımı 
loglllz mUli takımını 

yendi 
Londrn, l.O tA.A.) - Hn!talarca 

a:vvel bütün yoı·ıcrl tutulmuş ola.n 
Demble:f stadı lnglltore milll f.lttbol 
takımlyle le;kocya mllU taktın ur.n
eında 62 lnd kar~rlaşmaya s~n~ ol
muştur. 

93 bin seyircinin 6nUnde yapılan 

bu ma~ı lskoçnı. mllll takımı ı - Q, 

kazanın ıştır. 

lı:ıglltcre fle tskoc:ra arasında şi " 
diye ka.dıır yapllnn G2 maçtan 29 u
nu tsi«ı~ ıs ln1 !uglltere mUlt ta· 
kmu k:&zannı.IŞ:ttr. 15 karşılaşma be
raberlikle bitmiştir. 

-0-

Fransaz 
kabinesi 

rO ·ıvwu: ı iıu:ide.) 
teuntı:ıa..zın ŞamI?etJÇe Derib, Z\raat 
nazın Köy. Tkar t nazırı Janteu, P. 
T~ T. nazırı; JUl JiHyen. Ticareti b h .. 
rfye naıın Şapedelen. Sıhhiye naıırt 
!\larkrul ar. 

:l'E:\'l XAZlltL,\lt 
nBISIClı~IH cnm~ YAl\'L"DA 

Paris, l O (A.A.) - Dalndiye me
sai arkadaşlannı Reisicumhura tak
dim etmek ilzcre saat H,55 de Elize 
sarayına gelmiştir. 

Pariı, 10 {A..A.) - Öğrenlldiğtne 
göre Dalndiyc her gün mahdut A.zalr 
bir kabine mecllsl toplamak tasav
vurundadır. llu meclise iştirak ede. 
cck olanlar şunlardır: 

BaşveJill, başvekil muavini Şotan, 
adliye nazırı Pol Reyno. dahlliye na~ 
zırı Saro .. ho.rlclye nazırı Jorj Bone 
ve mallre nazırr Marşando. 
BLUM, SOSl'ı\UST KOl\'SEYlNDE 

lZAHAT VEHI>J 

Parls, 10 (A.A.) - Milli sosyalist 
konseylndo n. Blum, kabinenin te
şekkUlU tarihi olan 13 martta.nberl 
vukua gelen htldlseler hakkında. iza
hat vermiş, muhaliflerin aılııt birli· 
ğe iştirakten lmtfnalarını hatırlat

mış. bunu 1936 haziranındaki kom
binezon şeltllndo bir hUkflmet te.slsl
nln takip etmiş bulundugunu söyle
miş. muhaltflare vaki alao ve boşa 
giden mUracaatlnrını hatırlatmış, 

mali mUşltilllorden vt hazinenin mUs 
taccl teahhiltlerinden bahseylemiş .. 
ttr. 

DALADlYENlN BEYANATl 
Paris, 10 (A.A.) - B. Daladiye bu 

akşam radyoda söylendiği bir nutuk .. 
ta, memleketin hayatına taalluk eden 
her şeyın, politik, sosyal ekonomik ba. 
rış meselesine sıkı bir surette baflJ 
bulunduğunu Ye buna binaen bunun 
istilzam ettiği fcdakarlıklann kabulü 
lhıın olduğunu kaydetmişt!r. 

mlşUr. Bunların Burjuvazi mabfel
lerlno mensup oldukları zannedil
mekte ise de bu meselenin saltanat 
lehindeki tahrlkt\t dolayıslyle Ber
llnde yapılan tevkffatla allltadar o
luı> olmadığı marnm değfldlr. 

Haricrve 
VekUimi~ 

(ıVsıtaraJı l inci&) 
ljarlciye Vekllh:nlt saraya gcllr

keu saray ~varında birikmiş olan 
kalabalık bir halk kUtlcsl tarafından 
"Yaşa.sın Türkiye, yafneın- Atatul'l>." 
a.vazeıerl lçlhdo ıct.cn ~a))Ura.R ile 
alkışlanmış ve saray kapısınpa Q_nş
tlı Mn~esto I<:rnl l\''nr.ult'un b:ışmn:bc
ylııoliri VEt aaray erkAnı tarafm<l!ln 
kareılnnmıştJır. 

Hariciye Vekrnmız öğlo yemeğini 
Kral Fnruk'un da\"etllsi oJarak sn.
rayda yemiş- ve-yemekte Baş\'ekil ve 
Dışlşlerl Bakam He BaşkAttp Ali l\1a
hir Pnşa bazı!' bulunmuşt'UI\. 

~InlR GAZETEl~EH.t!\1N 

Y,\Zlfo\RI 

Ka.hlrc> 10 (4.A.) - Anadolu A
jansının hıısust muhabiri blldirl-

r.or: 
Mısır matbuatı Hariciye Vekili 

Dr. Tev{lk Rllştü. Arasm Kııhireyl zı. 
yaretJ mUna:3eQ,etlyle n:ıcmJcketlmlz 
hakkında dostane ncı;.riyatlarma de
vam etmektedirler. 

Bu sa.bahkt Elehram gazeteııt "A
tatUrk" başlığı altındaki yaıısında 
Yeni Tilrklye, eski Türkiye. BugünkU 
Türl{. dJlnkU.. TUrk <}e~U •• Yeni Türki
ye, yeni ruh, yeni dovlı: Tllrklyesl
dir. demekte Ye AtatUrkUn rehberli
@ altında ba,Şarıjm_ış olan tnkılA.p 
haroket1ertni blTer birer ı;nyarak Os
manlı l.QHJaralorluğu 11~ bugUnltU 
Türk.iyeyi mukayese eylemektedir. 

Elcbram yazısını:. şöyle bitirmek
tedir: 

"li~ MmıriıJnr, Avruvaırıarın kı
zıl sultan d~dlkl~l li&J:Pldf, hasta e
dAm dedlklqrl lr,ru;ıs.ratorlu_ğu pek lyl 
biliriz~ İrlgUtereden beş defa bUyUk, 
Almanya: ve ttalJ:&ya ı.nua.dll memlc
ke..tm başı,ı;ı.q. ge~~n Atatürk vlran bir 
diyar UstUude kısa bl:r zaman lçlndo 
dl.l:ıı.y,uı keudlne ıtaytıuı blrakan ha
rtkalar, mesut ve hUr Te. mllstalıll bir 
Türtdy,e ıara.t.tı." 
-Alt~~ 1_11.ı&teler~ de. bıı ıl.Yarete 

g_enlş Utuulaıı tal\sle e:fleınektedlr
ler. 

:mımukatt..am. ··Btıyik :alls.atlr" baş
htt alUo.daki yazwuda d'lYo~ ~ı: 

Hup.ten mat Qp çı:tan,, doktorla
rta tHa bulmat dedllr.t'd haata a
dam bu,sU.o beynelmilel ıtiyasetln, 
Dalka.n ve SD.dabat paktlarının ru
hudur. 

AtatU.rk'U.U dohbl diği?r devlet 
şctlcriJlln kuvvetlertnl pek geride 
bıraktı. Du bUyUk tefin bugUn Mısr
ra gelen büyUk mnmesslllnt candan 
sc14mlarrz.''' 

ntiŞTti AR:ASIN Th"TJilKt 

Kahire, 10 (A.A.) - Anadolu A
lınsın•n busu.st muhabiri bHdlrl
yor: 

Hariciye Veklll Dr. Tevnk RilştU 
Aras bu eabah Ehramları geımlş ve 
bu civarda yapılmakta olan hdriya .. 
tı tetkik etmlşUr. 

Bu sabahki gaıeteler Hariciye Ve
kfllmtzln dUn lekendertye ve Kabl re
ye gelişlerine ve buna ait haberler
le istikbal merasJm!ne, halkın coş
kun teıahUNttına alt tafsillta ve re
slo:ılere geni~ sUtunlar ayrrmış bulun 
maktadırlar. 

Nfmrcsmı Elbelngat "Tttrklye ve 
Mısır" başlığı altındaki yaz.ısında 

Mısırın, kardeş TUrklye Ue dostluğu 
tak\'lye için TUrklye Dışf~lerl Baka
nı Te,·tik RUştU Arasın Kahlreyt zi
yaretini mesut bir fırsat saymakta 
,.e Mısırlıların sevdikleri Türk mllle
ll ile. nefret ettiği Osmanlı hilkQme
tlnl blrlblrlnden ayırtetmtş olduğu
nu vo bundan clolayıdır ki, bUyilk şe
fin başardığı lnkrH\pların Mısırlıları 
da Tilrklor kadar daima sevindirdi· 
ğlnl knydeylemektedlr ve bu ınesut 
ziyareti bize, Tllrlclere karşr muhab
bet ve AtatUrke karşı saygJlarımtzı 
izhara ''estlo ,·ermiştir" demekte
dir. 

Kahire 10 (A.A.) - Anidolu ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türkiy~ Hariciye Vekili doktor Tev· 
fik Rü§tÜ Ar~Ga sarayda verilen zi}·afct 
çok aamimt bir ıurette &'eçmittir. Ye
mekten sonra doktor Araş &arayı gez~ 
mit ve bu esnada k~ndisine bizzat lqal 
izahat vermi§lerdir. Heyet saıraydan 

Berlin - R 
mihver·n~n e 
zayıf noktası 

nbı Avusfurynyn nft Qlan 
sorh<'J>t nııntnkasmı AJınnnr0~ 
rnek niyetimle olmn<lığı israıl' 
leni yor. ti 

l';'tC fikrimizce Bcrll!t ·#;, 
01fhvl".l\iı1ln lstfühnltnl t.nri11 

~er. hu crhc t mmtakn uıcSel 
\Tnlrın Alnınn ·ayn Utibcık ~ 

~::~~;~ll~ır:ı::c::!~:n~~:~:. ,f 
tır. Pnknt mc r.lı\ Tlrot Jl1l11~ 
nrn bnrici t.fcnret yoHnrını 'f!"i/ 
cfon Uıunbnrgn ('edrmek :ııJ 
mUılnr? 

Jlül!l n, hı\dlselcrin mantığı 
gö ;terfyor iti, Tll'ycste serbe~ 
tnkn r meselesinde hngiln ~ 
vo knr~,lnşnn tt.nlyo • AJın:ııı ,1 
setleri ynrm ltnlynn .. tngtllı 
masmcl:ın sonrn. Bcrlln - :ncııtl~ 
verini lorncnk dercccc.1c şiddet 
mclcrc sohcp ol:ıhfJfr. 

--~~~~~--~ 
F!Ji:R.t\: 

n staı ın lb> tYı o cdJS 
llc• bt«uk ay fru;druuz ıı•~ 

oturmuştum. Uu serer 1sttı1l ti 
yak ba.stığmıdn, gorçeli.t~n ge fi 
mck istedim. Unrnplık, çanıııl' 
tak: Ankıırndnn ısonl'n. oııııJl JJll 

llni gö1·1incc, Gru:p mcmlckctl ıı' 
gelenlerin hıı.yn} ukutıa~ 
dar iyi nnlıyorum. 

J n nna yalnız şclırc. aCIJll"" ~ 
daha fazla - ınnzlye de ııiC 
kondiınizo kızmak hlssi gcli~ 
knt, eğer İstanbul iman bll'_M 
ve bu rılan<'.ının dlstpllnı oJtJJ"'i 
nyyen ve.muntazam hıımıeıetl' 
de, oor sözü gcçciıtn, nilfnzU -' 
kJ lşlcrı a"'yrı nyrı zorııınıaSı' :,,,/ 
alacak ohırsn, şehir, yıllıd'f'P'" 
kargn<;:alıktnn kurtulamaz. 

Evvelll. bir Garp merkczlı 
müess eleri Ue bir QnrP 
(plıtndA gHrUldü'rU üzere T•~ 
lası • lJarlıi~·c nrns1), sonra 171J 
kezi deniz \"C knra. ıQethnlle~~ 
laynn muntaznıı;ı yollnr "rC ~ 
belki ynnu snbnhtnn ltibnreıt.JC 
bir lnı-nnt kontrolü, Jllldn blll"" 
hendi cleğil, yüksek snnntJdlt ~ 
trolü, ~ltn<tato knlfalnrmn l'~ 
safSJz blr kontrol? Rir şc)'~ 
mak, toııtan vo sUrntlo ysPJI"') 
zım! Her türlü fay<lasmdn11 f'N/ 
husu ta snrfodJJceok parıı)'l ;J 
riyct medenJyctinln rekJdlll 
tı dahi ad<le<lcblllriz. - Fa.tA1 

·~ 
5ro-YAD,_t_N_o_vt-çt-~-. -G-OR_V_Ş~I. 

DClÇ'rat, - Başvekll ve Jf 
Nazırı Stoyndlnoviçt Poloıır" 
Debickl Ue Arnavu tluk e1cts1 l 
ve Yuı;;ost:wyanın Roma cH:19 

Ucl kabul etmiştir. ..,../ 

ICAYJP 
~ 

Nüfus k~ğrdımı kaybettIIJl· • 
nl al{\cnğırudan e~ktslni ııuıı:ıı' j 

tur. P. 
Nc-.srin Muhl~ 

ayrılırken, kral heyet azasına •~ 
iltifatta bulunmu§tur. 

K<.ıllirc 10 (A.A.) - Anad°': 
sının hususi muhabiri bildiri>'ot 

Türkiye Hariciye Vekili JJf• 
ile maiyetindeki zevat Haricıi1~ 
tarafından Zafaran sarayında .,e 11. 
yrıfettc hazır bulunmak Uzer~ _.ıl' 
da oteli terketmlJ ve otel on~ 
ken halk tarafındi\n hararetle 1' 
mı§~ır. Bu ziyafeti takip ed~'e 1 
suvareye bütün kordiplonıatı1' 
bulunmaktadır. 

Ktlhire lQ (A.A.) - AnadoJıS; 
sının tıuşusi muhabiri bildiri~ 

TUrkiye Hariciye Veklli Pf• 
Araı yarın sabah kral Fua.c:J.In. 
gidfrck çelenk koyacaktır. 

Saat 11,30 da Türk - Mısır Jı2~ 
•inin rnusadpak suretleri ıııer• 
ati edilecektir. 



Edabl roman: 7o 

9 SMANOFLAR 
YAZAN: Kenan Hulası 

Oru~nt 
caınıe bı anın kulaklarında bu lkl l 
t., •kaı r 811 Uzertne bırakılmış iki 
lkt •eııecı Cibl nasıl genişliyor; ve 
•ltıde lö ~ubort Oamanofların tçerl
•hıtdt ı erııe gOrdllff hadiseler 
ıe,ı>'or~:~a, l'aTq toplanarak blr-

"•k•t . 
tor lltıı,' Crtgorof bu kadarla katı-
dotru b Gruvenkanın düşüncelerine 
loror11 ıı ~~1 fırlatır fırlatmaz Grl
-ıııı,k\ ı.. hıcı bir tqa hazırlandığı 

•·tı· 
il Oıını •ı:ı • 

aııı O. Oflarda bUtlln hAdlseJerln 
llıa)'I\ .. rııanorun Uıerlnde toplan-
bı 1.1otru ı 

r •tıhtı Dklşaf eden ne garip 
~01lbaııar l1'J vardı? lçerlerlne 1904 

11 rııı hııı ınııa daha ilk geldiğim gün 
~ıı.rıon, •etınışum. Adeta Halil Oı-
1 ~urü;'11 arasında bir örümcek gt

~llıcetırı0~du: ve bir çokları bu ö-

l raa '"' UYruğuna basmaktan ib
ik "erıe k hır b r en, kulakları en de-

lle tok b:reketıe her tarafta ne var, 
ıallları rer birer dlnlcyor ve zaman 
dııtu tı~;ne tıptı bir örümcekte ol
~ ile ba411~1ndcn ifraz ettiği bir ma
~~raıc doı:eıerın arasına doğru sar
i! kabir b Vırı aya başla yor ve bir da-
'lı •ıra :cunı hareketine hazırlan

lllatt ltııı elldını daha razla topla
>'or "e hakıkt inine doğru çekHl-
)a•• 0raa b-.1 ıı. kendi kendine "olma· 

l• arordu 
q'liı • ., 011 
llda 8o nıanofa blkAyemfn bura-

ttıarı lıt.c n bir defa dokunduğum za
ltler,lt r istemez bUtUn Knnıabadın 
ttı etti "I tra..... b Eılllh odasını batırla

"'ecb 
l'ııe ur kalıyorum. 

t lif Q 
ltırı1 O. 11nıanorun altın lAboratu-

~llatd' :•nonarın merak etUğl sı
b 0Hıır1111h l'lgororun bir bomba gibi 
~lrıtt Oe Groşenkanın iti kadar, 

ertlt ıtıanotıarrn onu ne derece 
~rrı, ;ıtıkıerını sl)ylemiştlm. O-
t htr erak ediyorlardı; ve çnn

:--~,, ~lll, Otlmanoftardaltl oda
ct '~ket ar tıtmas bir dUme ne 
lf9tıbıre 'den bir makine gibi blr
h tıtı o.:a1a kapanıyordu. Fakat 
~be.re\ anotun da acaba Yuıufun 
bı,u 'eullden daha aşağı kalır bir 
t'L,.,.. tr lllıydı? 

'"'·ı;ı o .. ~ •ıtı btıı11ınanor1ar Halllln sllAb o-

) ltı()rı,.r Yorlardı. Fakat yalnız Os
tr .. · v 

ltı e~lıe; e hariçten gelen bnzı zl-
l"e:"ııttı it de ancak sllAhlann bu-

1111orı 011eksıyon vitrinlerini gö
ı. lie.ıb ardı. 
~oı1 ııtu 11 it ettaı1 a.111 Osmanof vaktini bu 

111 ~r'tı.on Odasından daha ziyade 

01 'llorı,tı "e tek bir pencere ne os. 
ıı:ıı ı-. btrı arka bahçesine nezareU 
ııı. ıtııı,11 nada geclrlyordu. Yunn-

' ovıçı )er t11ıııercı n eı UstUnde tutulduğu 
" lştt en itibaren gtremPdlği 
.rı:ı~ ... '\' ta •ı:ı11a lrt abut Halil Osmanofun. 
ltı ~tle41~1 lhntıo,·tc;ln hareketlerini 
lerı 8llıtrıor Yer ... Kaldı ki kadın Jla. 

ı:ıı bıır u eUı>helen11r~n hareket
i'\.. lia1tı1c lda bilhassa rapardı. 
"'~ lleı:ı 
btt •rıor1 Hamın sllAh odasını 
Or lt'-et:~dan başka Karnabatta 
rı '•ı o_ 11 blhnedlğl muhakkaktı. 
~dı. inan fi 

)'lllt • '' b 0 arın en glzıt ye-
ı,l'ı ~ Gtıra:lkt de Osmanoflann a
l· ... ~el". " llnıeaı tein hazırlandık· 
" "Q • 1 ah )o~._Mıııt1,. Ut bUtlln Karna.bat bDy-
b,~ >erı~r:u.. Hauı, eğer ortada 
~e ~'lıla.ıı: lr takım all!b pllnları 
ltı~ l>tıırn 6~re bu odantn lterlBI· 
~llt del"eıı: ıetı. Karnabadın bunu 
b11 ~

1 1ltı htı~aktt vakit tltredl~l da· 
tQ!l ırt:ea:neı Yorunı. Sadece bllttın 
'•rci~rnab:;ın arkaaında cene bU
ltrıı '· .\deta kırı ne bUytık bir huzuru 
berı 11 ran 1b endıeını bir kurt köpe
tıırı ıetıYord ~'nda giden bir sUrOyE' 
tı b1

1
Ctrt.y6 ~· Ctınkıı Halil Oen' 

~it "Co\ lt &J>andığı yuvadan c;ıkı
llıtı~ltlıtı b~":ler tehlikeli olmuştu 
da\ı~l'ııı hare)[ lldırtna.k isteyen ma
tlrtııı\lgıııcı,11 euerı bDyle bir cıkııs 
bil" IJcılrıe talı •onra kesildiği gibi, 
loıc lluı1, 'tırnın.k Uzerc aldığı 
ı,., b01tntıttu r da gene nynt tekilde 
lta11ıtı loıı lıtd htıhassa Karnabatlı
~lıı 0 °11tnanor 18~YI hatrrlııvorlardı: 
~"ıı~1lr, llıtıı~fftll'ltto ç::ıh~malaT'ı l 
~1111... tnUsaade etmişti? . 

'4\lll•t 
°'1nanot blle hayret 

ediyordu. Çünkü tklslnln de iş iste
mek fcln Osmanoflara geldiği sıra 

bQtftn Osmanotıar avluda oturuyor
lardı. Yeşil gözleri daha ilk eanlye
de bir fşton daha ziyade nasıl bir 
maksaUa geldiklerini anlatablllrdl: 
ve Ham Osmanof ilk söz olarak, "po
kl, demıotı; kalınız"!.. 

- Kalınız mı? •• 
Bunu Ahmet Osmanof birdenbire 

atılarak sHyloyordu: 
- lçimlzde patlamak Uzere kurul

muş iki efJAh satın alıyorsun am r 
- Hayır, rıatrn değil; patlnmak is

terlerse kendi kendilerini vuracak
lan iki sllAh ... 

Ve ikisini de haraya calremak ll
zore göndermişti. 

Halil Osmanofun blltUn tehllkolo
re dotru daima cepheden atılan ka
raktcırl dllşllnUJdllğU znman bu hare
ketinin hiç te garip olml\yaca~ı 

tosllm edilebilir. Kendisine gelin-
ce: 

- Ç.oktanborl aya çıkmadım, dl· 
yordu! 

Av ... Halbuki Halil Oımanof bir 
balığın suya olan lhUyacı gibi ona 
muhtactı. StıAhlarını niçin temizle
yordu Halil Osmanof? .. Bir korkuyu 
önlemek fç1n ml T.. Bir tehllkeyl 
b'lrtnraf etmek için mt yoksn. ? .. 

Her ikisi de Halll Osmanofun ha
yatında doğru olmakln bernber, Ha
m Osmanof blltlln bunları tertip ct
tfğf avlarda mlsn.tlrlerlne mahareU
nt göstermek için de yapıyordu . Ilal
bokt lkt Bulgar yanaşmanın Osma
noflara geldiği sıra iki aydanberl 
HallJ Osmanof ava gldememlşU. Ve 
bunun ne elemek olduğunu belki de 
yalnız kendisi biliyordu. Her şey 
den evvel, Karııabadın, Ham Osma· 
nofa uyuşuk bir adam 151fatrn1 ver
mcmf'sl ltızrmdı. Halil. hayatında 

herhangi bir tehlikeden daha ~o· 

bundan çekinir, ve ava ç1kmadıf1 
dakikalar bizzat Karnabadın botun 
çlfutklerlnde dolaşarak kendisi için 
ne diyorlar, bunu dlnlemeğe çalışır
dı. Ve iki Bulgar yanaşmanın geldi
ği sıra Karnabatta Halil Osmnnofun 
iki aydır ava çıkmndı~ı konuşuluyor
du. 
Şu halde Halli Oemanof nasıl ya

eayor? .. KanıRbat fcln tein bunu dll
şUnQyor, iki Bulgar yanaşma gözleri 
öntlndo bUtOn hllcll gözlerine rağ

men bir kaplan sUrUsU önüne dUşmUş 
iki karaca gibt ğözUkUyordu. 

Halil Osmnnof Bulgar yanaşma

lnrm Karuabatta ne yapmak ıste
dlklcrlni biliyor mu? .. Dahn ilk d~, 
klkada bnnu kendi kendine dllşUn-
mUştn. Ne yapmak leteyehillrlcr? .. 
Halil 0Rmanofu lfü1Urmek !.. Kafa
eında tık ~ordu~u sun.le bu cevabı n
Jır almaz Halil Osmanof hemen oıfa
'>ına çekilmişti. 

KaT'nabat hlc bir şey g6rmeı, ta
lrat Ham Osmnnnfun hareketlerini 
görUrdll. Onun için yeni bir ava ha
zırlık, dl)'e konuşuyorlardı. Ye ha
kikaten Hnlll Osmanof yent bir nvı> 
hazırlanıyordu. Yo bu şlmc11ye kadnr 
Knrnabat civarında avladığı hay
vanlardım daha başka bir şeydi. ÇUn 
kO Ualll Osmanoru bepslndeın zlynde 
har~kcte ~etlrlyor. ve teccsatise ııc,·
kedlyordu. Dllbas!!I& tecc~tlse... Ne 
oluna olsun hayatında hle bir vakit 
yanlış btr hareket yapmadıi!'mı dal
ma aHyteyen Halil Osmanof iki ya
naşmanın hiç bir \'akit kanına gir
nıek lstcımeıdl. Ya onları gönderdi
kl haradR her !kist do bir ekmek lok
ması için ~alışıyorlarsa? •. Ve hfç bir 
vakit Adeti olmadığı halde on lan va
kit vakit Rl1Ah kollokslyonu odasına 
nJmı~lt. Orada gördürecek iş de bu
labiliyordu onlara .•. Ayni zamanda o 
kadnr bUyQk bir lttmatıa atdınş et
miyordu ki, battA allAhını unutarak 
onlarla uzun uzun konuştuğu bile 
oluyordu. Fakat geno böyle bir ge
<'('Din homen ertesi sabah, iki Bulgar 
ikisi de yanynna öIQ olarak bulun
muştu: yaralnrı ayni y~rc1endl: '\'0 

e11Prlnı1e"d sflO.hlnrın sıkılmaya bile 
vakit kolmnrl:ın lrcnc"llcrlndcn birer 
metre uzağa tırlndıl;ı gDtUlnyordu. 

( IMvamı t'Or) 

Şu dünyada n e ler oluy or ............. ._ ............................. -........ .__...._ ___ , __ ..,,, ............. __ ................... -.... ·--··-··-·· .. ··· .. -···-·· ... ··-·----·· ... .... 

iyilik getireceği yerde 
fen alık getiren yüzük 

Bir eğlencede bir kacına göz koyan genç 
berber mahkum oldu 

Her ae.ne olduğu gibi, geçen yıl da 1111ımrı-.UZ--.ıııt1!1111111ınmt1ıJllllllQlmmnıumnntrıı magt, çehresini tahrip ctmİJtİ. O dere-
ltalyada Milano civannda güzel man· cedc ki, delikanlı yüzüne bakılm•.:a, 

zarah Pontc Albiyatede bir kermcı K ızlm için Kerme•, ala- t:ksinti duyulacak hale gelmişti. Dok· 
yapıtmıı. toplanılarak çalgıyla, danı- ca bulaca elbiselerini giye- torlar, biçimsizliği düzeltmekten aci~-
ıa. IUlrlayu, .. kayla eğlcnilmiıtir. O- k h l · • k di. Devamlı bir sakillik! - - re , mücerJ er erını ta ıp 
rada daima yılın en büylik eğlenti hl- k J kl k J•l Vakanın kurbanı, mahkemeye R"'"'İt ta l§hruı arı rJe enuı e· ~· disesi oı.tı bu kermesi tahayyüle, da· olarak gelir1.:.e, bütUn hazır bulunanlnr 
h h f _,_ .... _ eı· d ihti' rinigöıterdikleribireg"'len-a a buaı..:. evv ın en genç, • onun haline acıdılar ve ona karıı suç 
yar, kadın, erkek, çoluk, ç~uk herkes cedir. Çok defa delikanlı· iıliycnc tehti.dlcr, beddualar yağdırdt-
sevinç içerisinde hazırlanrm§lar, bil· lar bUTada kendilerine gÖ· tar. Suç i§liyenc gelince, o, mahkeme-
haısa genç kızlar hazırlıkta itina gös- nül kaptırmıılmdır. Saa· de nedamet göstermiyerck, bilak:ı, 
termiılerdir. Kızlar için bu kermes, Jet yüzüğü hikayeaİ de taarruza uğradığından bahisle kendini 
aıaca bulaca ipekli elbiselerini giyerek b l b. K b l temize rıkarmağa rJaıı-.tt. Lakin mah-öy e ır erme&te Cif a- :ı: r- :r ve ekseriyetle nesilden nesilc intikal keme tahkikatı ve phit ifadeleri hep 
eden aile mllccvhcrlcrini takıp takı§· mış olan garip bir macera· kendi aleyhine çıkıyordu. 
tırarak kendı1erinin göstermcğe bul- dır. 
duklan biricik vesiledir. Kermeste dan Şimdi bu davanın karan bildirilm!ı· 
acderken gilı:ell:klerl göze çarpar, çok tir. Müddciumumtlik. ensen sabıkalı 
defa lı:endilerinc g6nll1 kaptıran deli· olan Berbere 6 sene hapis cezası ve 1 
kanlılarla kiliseye giderler ve mihrap sene de umumi emniyet nezaretinde 
önünde niklhlan kıyılır. BUtUn ya§&· daima u.adet getfrecefincf tutulmalc eczası istedi. Ancak jilri, 
yıı mQddctirl.:e birlcımcfe yol buluıl Halbuki (Saadet yUzUfü), kendiıin- kısmen de ıztırari vaziyet mevut oldu-

Geçen Ağuatoıta da gUnllik güncı· den beklenen ıeyin aksine ıebcp teıkil ğunu kay-Octtlğindcn ccı:ast 4 sene 
Jik bir günde bütün civar ahalisi akın etti. YUı:Oğün hem tqıyana. hem de hapse indirildi. 
alan pua.r yerine yollanmı§lar, salm- delikanlılardan bir baıkuına zararı (Saadet yilzüğü) ise, ıuç delili ol-
caklara binmiıler, atlı karıncalarda dokundu. Bu batkı delikanlıya daha mak Uzere bir torbaya konmuı. torba 
dönmUılcr, nipn atmıflar, hoplamIJ- fazla olmak ilı:erc 1 mUhUrJenmiı olarak mahkemeye veril-
lar, Ztplamıtlardır. Sirk binicileri ve Redacllinin Fiamaraya indirdiği mişti. Mahkeme, bunu ehli vukufa tet-
ip cambaı:lcın maharetlerini göster - yumruklar, onun hutahanede 14 gün °kik ettirmişti. Neticede su~ delilinin 
mfıler, yenilmi§, içilmiı. gülünmüf, kalmasını icap ettirdikten maada, par- de müsaderesi karar alttna alındı?!. 

oynarulmı~tır. Ak§am geç vakte kadar ,-------------------------------
oJrcn glirültülil, patırdılı bır eğlence z 'b e 1 e 1 k 
aaı;::ıi~ sonuna yakla§Ir ve ya§Jı, baJ- e 1 r 1 g 8 z ere a rş 1 
hlar yavaı yava§ evlerinin yolunu tu- • • • • • • 
tadarken, .3 genç ~ift, gUzel. gUnUn Butun Londra halkı şehırı ve 
sonunu şaıranc gctırmek hevcsıle köp-

rO~e ~~ğru uzanıyorlar. Akan suyun kendi hayatlarını müdafaya 
ıennlıfi alınlarını ok§uyor, dans yor· 
gunluğu ve sıcakla abnlanna biriken çagv r~hyor 
~~rlbru~~~ i 

KUçllk kafile, yıldızlan berrak par- Londrada d o kuz milyo n zehir il 
Jrya~ ~~k altında, kermesin eğl~nceli gaz maskesi hazır 
geçtığını konuıurlarken, nahoı bır ha-
dise oluyor. Komşu köylerden birin
den gizli\:e gelen iki delikanlı, 3 çifte 
sokuluyorlar, sarkıntılık ediyorlar, a
lay etmekten de geri kalmıyorlar. Kız
lar ve kavnlyclerl, evvela bu saygısız
ların farkına varmamış gibi davranı
yorlarsa da, ötekiler ki.ıfre başlayıp 

iti azıtınca sabırlnn t-akcniyor. 
- Ne diye peşimize takıldınız? Bu

rada ne arıyorsunuz? Biı:i ve kızları
mın rahat bırakınız! 

Kılara refakat eden 3 delikanlıdan 
biri, tehcyyücUnü güçlükle zaptcderck. 
böyle bağmyor. Bu delikanlı, Bcrnar
do Fismara ismindedir. 

Fakat bu ihtan, ona pahalıya malo
luyor. lhtarda bulunan, olsa olsa söz
le bir mukabele bekliyordu. Halbuki 
yabancı delikanlılardan fazlaca içm!ı 
olan ve kızlardan birinden göz ayırmı
yan 27 yaşındaki Berber Karlo Rcda
elli, bu ihtarda bulunanın üzerine atı
lıyor, çenesine şiddetli bir yumruk in
d:riyor. Bu suretle de 5 delikanlı alt 
alta, Usttiste biribirlerine giriyorlar. 

İhtimal }'Umrukl2.§ma, acıklı netice 
vermlyecekti; fakat, Berber yumruk 
vuran elinin bir parmağında bir (saa
det yüzüğj) taşıyor.du. Yüzlik, bir nal 
çivisinden yapılmışti. Bunu parmağtn
da taııynnı hastclıktan, kazadan bela
dan, büyilden nazardan koruya:ağtna 

inanılıyordu: dolayxsilc de kendisine 

1Andraclan bildiriliyor: 
Bır evde oturmuş, radyo dinliyor -

duk. Radyoda birdenbire spiker, çok 
nıUhim bir vesikayı okuyacağını bil -
dirdi. Herkes kulak kabarttı. Bunda, 
Londrn belediye reisinin, bir harp vu
i:mmdn §Chrin mUdafaası için icap e
den tedbirler sayılıyordu: 

"100.000 gönl\llüye ihtiyacımız V3.!'. 

Buııun 20 bini kadın, 55 binı erkek. 
mmtaka şefi (bunun da 10 bini kadın
dır), ilk yardımlar postası için 4.000 
kişi, lmd:ıt postaları için 6 bin kndm, 
6 bir. erkek, 4 bini kadın olan 30 bin 
gönUJiil itf niycci; (burada s~iker il~
vc ediyor: 4 bin kadından 700 n daha 
şimdiden müracaat etmiştir;. 

''Diğer taraftan, S<'kakl;ın zehirli 
gazdan temizlemek için bir teşkilat 
ynpılacaktır. Her 100 bin nUf uıılu 
mmtaka için 24 ki~fdrn mürekl:ep bir 
teşkilat Jlzımdır. Bu l§ için, temiZ:e
yici gaz bombalarını patı.atacak ikti· 
darda kimseler lzımdır.,, a 

Bundan sonra. spiker halkm ™re -
!erde gönUllil yazılacağını bildirdi. Bu 
işle uğraşan dairelerin yerlerini say • 
dı. Sonra, radyo, Londranm en tUyUk 
salonlarından birinden dans musikisi 
nakline başladı. 

Es sahibi ve misafirler, zehirlfgaz 
ve hava harbine karşı mUdafaa mese
lesini konuşuyorlardı. 

I••••• .. •• ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••· •••••• -.. , ... ::U: .. :Z:"l:l" .......... =ı::lalll''llllll::U:"ll'"::"'"D',.,.mK:•m••lllılallll~ 
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~ Herf!Ün bir fıkra: 

il Abdü:mecidin nışancıhğ ı 
il 
:ı .. .. .. .. 
i: 
•I I: .. .. 
:ı 
ı: 
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AbdUlmecit bir giln nl§an talimine çıkını§ ve hedef ittihaz ettikleri 
desti) o birçok ku~n attığı halde isabet ettirememiş. AbdUlmecidin bu 
yUroen fcııa hnlde sıkıldığını gören onun mabeyni hümayun ki.tibi bu
lunan ıııalr Ziya Paşa bu yelsi unutturmak için §U beyti s<sylemlş: 

"Pt:ıdişa1ıım sanma 1d ıırmaz n~nı k"tıT§'unun 
JJJahi ça1c ile, tüfcnğ:n girse mahın 1roynuw.ı 
Satvcti ~haneden biçare des ti hav/Gdllp 
R~lki 1:ttT§1'H işlemez bir 1lUSh!ı fal:mış brn.mıma. 

:ı:r.::ı ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::1:::::-.:::::::aaa: •• ıa::::m::anıwww 

Birdenbire, dı§Udan bir havai fi • 
eenğin yükseldiğini gördük. Hepimis 
pe.ncereye koştuk. GökyüzU patlıyan 
flşe.nklcrle dolu idi· Daha. ogUn, Barse
lonanın bombardımanını gazetelerde 
okumUJ olan İngilizler, bu fi§enkler 
karşısında, bir hava bombardımanının 
dehşetini hayallerinde bütün korkunç
luğu ve fecaati ilo canlandırabiliyor • 
lardı. 

Şehrin üzerine fişenkler yağarken, 
başta ev sahibi olmıı.k Ur.ere, hepimiz 
evin sığanağına indik. Hakikaten, 
Londra, halkı zehirli gazlardan korun. 
mak için, bir harbin patlamasını bek
lemeden, bütUn sığanaklannı hazırla
mıştı. 

Ev sahibi bize. hava hilcumlarma. 
knrşı müdafaa te3kilfıtında nımtaka 
§efi olduğunu söyledi. Bu sıfatla, haf
tada iki gtln ders görilyormug. 

- Şimdi, biraz evvel radyoda bah • 
sedilen gönUllWeri bekliyoruz, dıyor • 
du. Öğrendiklerimizi onlara öğretece -
ğiz. Sonra, onlarla beraber, teşkillt 
tamamlanacak. 

..Teşkilata otuzundan genç erkek • 
ler alınıyor. Onlar cephede vazife gö
recekler. Çok gilçlU kuvvetli kimseler 
bisikletli ve motosikletli gruplara ve
rilecektir. Kadınlar da zehirleri te -
mizleme, telef on ve yazı işlerinde kul
lantlacaklar. 

Şimdiye kadar itfaiyeciler, hasta • 
hane tc§klldtı dersi görUrdU. 90 sey .. 
yar hastahane teşkiJAtı şimdidtn f~ 
başlamıştır. BugUn I..ı0ndrada en son 
sistem ve en miltekamil nevinden 9 
milyon gaz maskesi de bazırlamDJI, 
depo edilmiı bulunuyor. 

"Londra belediyesinde salahiyetli 
eahıslar, bunun kAfi olmadığrm aöyll
yorlar. Daha binlerce kigiye lbti,_. 
var. Bu teşkilat onbinlerce İngiliz H .. 
rasma mal olacaktıt. 

Eminim ki, halk, kendisinden iste• 
nilen vaztfeye seve seve kopcaktU' ... 

Bu suretle, bUUln Londra h 
şehri ve kendi h&f&tlanm .ıau-~'..9 
hazırl&D.IJ.Or.. . 
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Holivudda 
Haftada 3750 lira kaz.anan 

meşhur meteliksizler 

ı Adliye HJklyasJ 

Frits Langın 
keşfettiği yıldız !. 

YAZAN: 

MIEHMED SELiM 
Cıyn Haıio öldükten sonra gazeteler 

bir mıly<m dolardan fazla miras bıraktı
tını yazmışlardı .. Henüz 26 yaşmda o
lan bir kız nac;ıl olur da böyle muazzmn 
bır servet biriktirebilirdi? 

Çok geçmeden hakikat anlaşlıdı. Gü
neş kar~ısmda eriyen kar gibi milronlar 
da eridi. Son işittiğimiz miktara belki 
gene mübalai:ra edilmiştir diye tekrar et
miyorum. 
Hatıra bir ç~k sualler geliyor; 
Yıldızlar gazetelerin yazdıkları gibi bü 

'-tik para kazanıyorlar mı? Bu doğru ise. 
bir yhdızm ikbal devresi ne kadar sü
rer? Yıldızlar arasında Amerikan tahi
nle bir "Büyük para sınıfı., olduğu mu
hakkak. Amerikan hükfunetinin resmi 
'ergi cetvelleri meydanda. 

!şte, beher film başına yüz elli bin do 
lar veya daha fazla alan yıldızlardan ba 
zı!an: 

Greta Garbo, Vilyam Povel, Klodet 
J~olbert, Ronald Kolman. Fredrik Marş 
Ye Mey Vcsrtir. 

Mey Vest film mevzulannı ve senar
yosunu kendi yazdığı için telif hakkı a
Jrr, ki bu da az bir yekQn tutmaz. 

Peki, yıldızların elinde kalan para ne
dir?. 

Hakikati öğrenince Holivudda hafta
da üç bin dolar (bizim paramızla üç bin 
yedi yilz elli lira) kazanan cebinde me
telik bulunmayan yıldızların adedi ~izi 

hayrete düşürecektir. 

HAYRET UYANDRAN BiR ~'EVET,. 
Şahidi olduğum bir vakayı anlatayım: 
Bu yaz Metro - Goldvin - Mayer stüd 

yosu lokantasında Con Kroford, kocası 
Franşo Tone ve ben ayni masada yemek 
yiyorduk. Bu esnada Holivudda tanıl

mı~ bir gazetesi bayan yanımıza geldi. 
Con ile tamsmıyordu. Yıldızın iki haf
tal~ mezun bulunmasından istifade ede
rek bir teklifte bulunacatrını söyledi. Red 
edilrneken endişe edirormuş gibi mahcup 
davranıyordu. Cona dedi ki: 

"Tanıdığım bir haftalık mec
mua sahibi senden ev idaresine da
ir bir makale isliyor. Teklif ettiği 

Ucreti söyleyince biliyorum, ki kıza
caksın. Fakat oJcJye zeval olmaz 
derler. Con bu zat makalene ancak 
( 200) dolar verebileceğini söyledi.,, 

Con Kro!ord 1<ocasma baktt, gU. 

JüştUler: 

"- Peki, kabul ediyorum. Bunda 
çekinecek ne Yardı?,, 

Gazeteci kadmm gözleri hayret
ten açılmıştı: 

- "NaBıl? Cevabınız C\'et dir öy
le mi? .. Ye cesareti artarak lllve 
etti: "Teşekkür ederim Con. Beni 
kırmadınız. Sizin gibi haftada bin
lerce dolar kazanan bir yıldızın 
( 200) dolarlık teklife dudak büke
<'eğinl ve haklı olaralc gUceneceğin
dAn endişe ediyordum; doğrusu ... 

Conun gözleri parlamıştı: 
- "Endişe etme azizim. Kabul 

hem de memnuniyetle kabul edlyo.. 
rum.,, Kocasına dönerek: 

"Franşo özendiğim şu Şefild gll
müş takımını nihayet alnbileceğim. 
Bu parayı bir tUrlU bUtcemden ayı

ramıyordum. O kadar sevindim ki .. 
~adece bir makale yazmakla ... 

Hakikati araştırdım: 
Karı koca kUllfyetll para kazan

malarına rağmen haftada (500) da
ları bir tarafa ıor ayırablllyorlardı. 

Du para ile giyim, tatll masrafta
n. akraba Ye dostlarına aclcta ver
mekle milkellef oldukları hediyeler, 
c>vfn m~fruşatı temin olunacaktı. 

Hadise bir değil yüzlerce 
Con h:ıdlsosl, tek başına bir mi

sal değildir. Haftada (3000) dolar 
geliri olan nice yılclızlar Yardır, 

ki ayrıca birkaç yUz dolarlık bir ka
zanca can a.tarlar. Bu ek paradır, 
ki son dolarına kadar sarfı evYelden 
kararlaştırılmış hUtçelerl haricinde 
J Pylnorlnln dilediği gibi harcana
bilir. 

Her batta ceplerine doldurduk
tan kabant do1a:r de8telerlne güve
nerek sağa sola para eaYuranlar çok 
gc>ı;meden lfl~s mahkemesinde solu
ğu alırlar. 

Ho?ivudım en ço7; para 7."(l:aııan ve bltil.:tit'en yıldı:::: Mey "Vcst •• 

1 
Ma:;;7; $uıc J 

Meşhur Simmıa muharriı i ... , ....................................... .... 
MeselA. beş spne tasıJaSJz hem si

nemadan, hem de \'Odvllden bol ka
zancı olan Ester Ralston, konturat
larının bittiği gün elli bin <lalardan 
fazla acık vermişti. 

tvlln Brentln sinemadan çekllme
sile ma.sı bir oldu. Daha böylece 
yüzlerce misal .. 

Umumiyetle 938 senesi yıldızları 
acı misalleri göre göre, dUnkUlere 
nazaran bir hayli akıllanmışlardır. 

Birçoklarının kazançları menecer-

leri veya acentalart tarafından tl
zilen bütçeye göre sarfohınur. Yıl
dıza cep harçlığı olarak mukannen, 
bir para verilir. 

Geri Kuper, Klark Geybl Ye di
ğer bircoklarmm fikrine göre ta
nınmış bir yılclızm ikbal devresi beş 
senedir. Daha uzun mUcMetle dört 

rakamlı kazançlarını muhafaza 
edenler bulunursa bunlar kaidenin 

istisnalarıdır. Bu bolluk devresinde 
çahşmağa muhtaç olmadan kaygu. 
suz bir hayat geçirecek kadar tasar
ruf edenler ancak binde bir nisbe
Undedlr. 

Haftada on bin dolar bile hazan 
bir yıldızın hatır hnyale gelmlyen, 
sonsuz mecburi masrafları karşısın
da saman alevi kadar sfümez. 

Mey Vest gelirinin mühim bir kıs
mı ile elmas satın almağa mecbur
dur. Film kumpanyasının reklflm 
meneceri bunda Jsrar eder: yıldız 

hakkında yapılan on kun·etll pro. 
pa.gnnda sayar. Elmasları satmağa. 

teşebbüs etmek şöyle dursun hatta 
satın nlmakta fhmalkAr daYrnnsn 
derhal bir haysiyet meselesi olur. 
"BüyUk para sınıfında .. kalmak itin 
istese de istemese de oJmas üzerine 

tın kaynağıdır. Fakat toplayrcıları 
başkaları. Bunlar arasında şantaj. 

cılar, gangsterler de vardır. Hatta 
stüdyo kapılarında bile yıldızların 

soyuldukları vakidir . 

Dunlarclan bahsedilmez. Çünkll 
gangsterlerin tebdtllcri altında ağ. 
zmı acmağa cesaret gösteremezler. 
Yalmz bir istisnası olmuştur. Bir
kaç bin dolarlık elması çalınan Mey 

Vest cesareti medeniye göstererek 
gangstelcrin takip ve cezalandırıl-

masmdn ısrar etmişti. Haydutların 

bir gün yıldızdan öcalmnğa nnd fc
tikleri l>lr sır değildir. 

Yıldız için tasarruf 
mümkün mü? 

Bir yıldız tasarruf edebilir mi? 
Diğer tabirle Holivuddn hlr yıldızın 
masraf biltcesl nedir? 

Blr yıldızın zaruri masrafları, 

zengin bir adam icln sefihane adda. 
lunacak kndar ı:eşltll Ye kabarıktır. 

Tutulan istatistiklere göre evli 
bir yıldızın haftalık zaruri masraf 
listesini şunlar teşkil eder: 

Hususi kAllp, nvukat, şoför. aşcı. 

ev mUdlresl. yıldızın hususi hizmet
çisi, vale, çamaşırcı kadın veya ikin 
el bir hizmetçi bnhvivan, masajör, 
çocuk mürebbiyesi. Yekün: 

Müstahdemin fuzuli 385 dolar. 
Ev kfrnsı, pltljda kulübe, yiyecek, 

giyecek, hayranlara gönderilecek 

fotoğraf ve posta masrafları, gaze
telerin neşriyat kollckslyonu, rek
rnm ziyafetleri, otomobil masrafla-

rı, dlşcl. doktor. cep hnrçlrğr, dost 
tanıdıkları davet masrafları yekrın: 
Ev ldare!li fuzuıı 765 dolar. 

Dahnsı Ynr. Haftalık kazancı 

(3000) dolar olan bir yıldızın vergi 

borcu yüzde ellJdir. Acentesi yüzde 
on hissesini alır. Hayat sigorta. tak

sitler vesaire de yüzde yirmiyi bulur. 
Yıldızın eline safi yUzde yirmisi ka-

elmas yığınağa mecburdur. lır. 

Holh·ut bir altın madenidir der., Bununla, zaruri masraflar görül-
ler. Yıldızların bol gelirleri hir al- (Sonuncıı 10 uncu sayfada) 

____ ........................ ._... ...... _ 
Me.mlmln mutat balolarından bi

rinin verildiği bellenmlı ıalorılar

dan birine bu 1~11~ hu n(lııl.fa ayak 

ba,mış olan donuk nörüııüşlii adanı: 

salonda tutuk ve ürkek duran genç 

bir kadının lıtanbula gelen reJbör 

Frltı Lana tarafından yıldız olmak 

a:ert. kcıf cdlldijjinl ortaya attıktan 

bir hafla sonr.a, bir sabah, Markada

ki apartımanında onun :iuarctinl 
1.-ııbul ediyor ı•ı: kcrıdisinc, hakkrn

da umumun cdinrlllii lm kanaati 

hcslr.mui lnı•sl11csindc lıulımrz11or: 

- Netice itib3rite neye karar verdi
nir.? Teklifimi nasıl buluyorsunuz? 

Kndın gittikten sonra yavaş yava§ 
gi)inen donuk görliniif}IU adam; şimdi 

Beyoğlu lokantalarmdan birinde, hayli 
gecikmiş olarak öğle yemeğini yiyor. Ve 
kadın gidelibcri olduğu gibi, zihni §imdi 
de onunla .. Tarafından onun içine nt.ıı. 

drğı mevzu ile dolu .. 

Sırf onu saf, tertemiz bir ınahlük ola
rak bulup da bu noktadan kendisine kar 
ısı sevgiye yol açan sempati duyduğu 

için mi, bu kadını muhite ve kabiliyetine 
göre mümkUn olduğu kadar, hatta mUın
kUn görUndilğilndcn az, çok da fazla bir 
dereceye çıkarmak, ona kendisini bariz. 
lC'5tirfci, bir hüviyet edindirmek tecrübe 
sine girişmişti? Galiba, aebep, bundan 
ibaret olmakla kalmıyordu; ayni zaman
da, bir başkasına, hil\iyetlnden daha 
başka bir hUviyct, kendi dUaünüş ve te
maylililne göre daha mUtekWnil bir hü
ı.-lyet .. Bir bakıma nahıılyct denilebilecek 
varlık temin etmek, kendisine şahsiyetli 
gururunu besleyici zevk de cdindirecek
tı; bir b11§k8.!lmı, beğenmediği bl!<fmin
<len çıkarıp başkn tilrlü biçime, beyen
diği, hiç değilse tercih ettiği biçime sok
makla duyacağı zevk! 

Ve bu da, bu gibiler hesabma kazanç, 
dolayısile de yapllğı, iyilik değil miydi? 

Mutadı üzere gayretle ağır dwranark 
yemek yerken, bu devam halinde olan 
hadisenin balodaki başlangıcını da hatır
ladL Durup dururken, gözlerin beyeniş
Ic üzerinde durmadığı ve hiç tanımadığı 
bir lmdm ilzerine J§tk tutmakla, etrafm
dakllerlo için için eğlenmişti; maksadr, 
gelişi gtir.ol bir !ialroydı ! Etrafındakile
rin. ortaya attığı şeyi ciddiye almamala
rı, öyle kolay kolay inanmamaları lazım 
gelirkon, süreksiz tercddüdU müteakip 
acnip bir hakikati dedikodularla ilim et
mi~lcrdi ! 

Yemek ~iyen donuk görünüşlü adam; 
kendi kendine karşı daha açık olu§la içi
ni yokladı. Zaten f§arctlnin bu netlceyo 
varacağını, evvelden kestirmemiş miy
di? Söz ve el işaretile tutuşturduğu dil 
meşaleleri, yanıştan kapanamayan ağız 

mazgalcıklanndan alev saça saı:.a rastge
lE' her yeri tutuııturmuş, bUtun baloyu, 
sonradan §chrin muhtelif muhitlerini si. 

rayct dairesi gittikçe genişliyen bir yan. 
gın sarmıştı. Zaten dünya tarihinde hep 
böyle olmamış m§ydı? Kalabalığın dai· 
ma tesire- Ustun düşünenin kuvvetli te

siri şöyle bir tarafa, hatta en hafif tesi
rine bile kapıldığı, onun bildiği bir eey. 
di. Vilynın Şekspir, bunu, Juliywı Sezar 
faciasında ne yerinde tahlille canlandır
mlljtJ. Sezarm kapltolde öldilrUlmesln
den sonra forumda kUrsUye çıkan Mar
kuş Antoniyus, klh bir, kah öbir tarafı 
tutar gibi görünU31U; iki tarafın da hem 
leh, hom aleyhlndeymlşcesine harikula
de ustalıklı hitabesile, sonunda dil al
ttndan ahaliyi fesatcı senatorlar aleyhi
ne ayaklandırmı3. suikastçilerin peşi sı-

....................... m . ........ •a•:~s ..................... 1 
Orman c ·nayetleri 

.. 
Balta gf rmemfş orman lara sığınarak vohştleşen ve cana
varlaşan adamların yaptığı tUyler flrpertlcl cinayetler 

Te;rıka Numarası : 7 
ra Romanın dört bir tarafına sal 
tı. 

Hafızasında, Markmı AntoniY11fll' 
şn.heserdcki bir sözünü nraşt.ırd1• 
yukarı; şimdi tesirini icraya de~ 
Şeamet, sen hareket halindesin, 
seyri takip etmek istersen, onu 

el! mealindeydi. Ve sonra dıı:· . . .J 
A ıev alan samana, rüzgar; ıst.11""' 

tayin etmi~ll ! ? 

Hayır, büsbUtiln de rüzgar değil. · 
iradesinin sevk vo idaresi de tesir a 
mişti; \'e .. 

!şto şimdi bu mevzuda kendisltıiJI 
sir denediği kadar!? 

Yalnız: gıu farkla ki, kendisi, bU 

sesinde .. maddi hiçbir menfaat göıe 
mesine göre bu baknndan gayren~ 1 
bu hadisesinde bu şeametin zaf e~ 
ğll de, saadetin zaferini se)ir lı 
görmek.. selTCtmck istcdiğinde~'Cii.· 

Ne görecekti? 
Zamanın göstereceği eeyi! 

Ertesi gUn evinde gazeteleri ~ 
geçirdi. Hemen hepsinde bu mc 
bahis yer tutuyordu; az, çok .. Falt&t 
olan §Oy, 6U Amerikan züppesi de 
lmm yan8'maca çah3tığı gazeteye J 
dığı uydUrma konu§mayla atıatıl 
sanan rakip gazetede, çıkan Jllil 

Kendi söylediklerini yarım. ~ 
olsa ezberleml~ccsine tekrarlaY8°',, 
jlsör Frits Langm ke§fettiği yılciJılll 
leri! Ta blrlncl sayfadaki resbıılir J 
lbhası gösterişli mfilfiltat, evvelce I 
mevzuda atlanmış olmanın, yahut ~t# 
riinmanln hıncıyla kat kat mUbal".:I 
clınlmış, delı§etlendirilıxıişti; o dereo"" .. 
ki bu yıldız tarafından ilk defa ,..e 
aabicl millA.katta yazila.rm en doJrl' / 
duğu kaydedilerek, rakip gazeteııl'totf 
velce yazdıklan yıldızın ağzından · ---' 

kfuı tekzip edildiği halde, ~ti 
hususi mnlümat olmak üzere, asıl~~ 
şeyler de bu mUllkatı yapan ~ 
bahse katılmışb. Göya baloda ~ 
mıp da bu mühim eırn ağımdan J 
rejisör; Frits Langm içtikleri s1J -
gitmez 40 yılhk can, Ciğer dostu)11' 
falan! J 

Donuk görUnUşlU adnm; yas~ 
~ezlongun beri yanında yastık oze ~ 
yangclmi§ mı51l mışıl uyuyan tul'\l~ 
sincablll gilzclim tekir kedisinin ~ 
sığnyarak bu satırlnn okurken, gil1 -pi 
dl; halbuki o bu rejisörü, eskiden ~ 

lanm ustalıkla ortaya ltoyduğu fi ~ 
ıinden tanıyordu; O kadar! VaktiJB' 
kere lstanbula geldiği haberi de, ~ 
man gazetelerde gözüne~; ; 
tekrar gelip gittiğini de, ona evtııdB ~ 
yafet çektiğinden, ağız tadıyla f>Ol ~ 
yemek yedirdiğinden, hariçten ge ı 

ği Vokcrs markalı viski ile dahilde, 

marlama yaptrrdığı yaprak cıgars51 JI 
diğindcn mi.safiri cazlı, danslı bir gec; 
ağırladığından önline gelen bet'I ;J 
sonradan görmelikten, ne olduJJl ~ • 
olmaktan gelmo kopyacılıkla deJll~ 
şnnank Amerikan züppesi delik ~ 

işitmişti. Göya bu sefer inkonyitO / 
rejisörle burada bir stlldyo ~ ~ 
ril§UlmUş; o, bunun için 50,00o ~ 
lüzum göstermiş, fllAn. Halbuki ;,; 
kan zUppesi delikanlmm tekrar ~ 
gevezece söylediklerini o gece 
birdenbire hntırlaymca, meçhuldell #, 
lüma doğru.. daha doğrusu a'kSiıl~ 
tedaile, rsimdi ön planda saııns.ıı ~ 
cağızın keşfini ortaya atıp bu 1..-, 
nldntmış, ortalığı birbirine kaunaıcl' 
nül eğlendirmişti. Sonra da, iş re 
renge gire gire .. işte şimdiki sa 

Gazeteleri katlayıp etajere 
adam; yeşil gözlerini süzgünlükle 
yan pars tipi ke?disini hazla ınırıc., 
onu pençe atmağa tahrikledi.. .;_ 

(D61)CJ11l' 

HlJRVNa a bone oltl' 
nuz ve edininlı 

lı 



Polis hafiyesi 
Ş:ırlok Holmcs·n 
maccralarmı oku -

- ·1uş kimse yok -
~ur de:::k yeridir. 
Hakikaten, hayal -
de yaşatılan bu po-

~ lis hafiyesinin hi-
~~ ıtk~ kayclcrindc çok 

li l\ ~ bu?'un ları vardır. 
oı~lo\ lfoior nıusunuz, polis hafiye· 
ha....:: ttbu, ınes doğalı bu sene elli yıl 
lı.~ bir Şarlok Holmes hakikaten 

Jo~~d~ olmadığına göre, 
ı ... ,~' ıkiye kahramanı Şar -
~O\ r. 

"kert ~o~ hikayelerini yazan 
'1't.~ltto~dc bir İngilizdir. Bir 
de iN.~ olan Konan Doyl, 1888 
~olııtı Yaralanıyor ve tekaüdü

~ ttor \ıyor. 
'$ı)o Olduğ . • 
~. r. ll'tJc u ı~ın, bir muayeneha-
beıtı Oıt\IQ İçbı at fazla müıteri bularm

I ~ 'de ~ h~ para kazanmağa, 
~ ''t bır §eyle mefgul ola • 

h e ~?c ~burdur. 
lı0u~or. Polis hiklyeleri yazma-

' ı..:... QL.._ın bili" • • 
alıt hb.""i>'eaı 4 u uısaruz rsıruz: 

diai . de do~01lindeki Şarlok Holmc-
11i doJrt or atkadaıı vardır. İşte 

' ~~olduğu için, Konan Doyl 
~ r doktor kahraman ıok-

llıır o 1o\ lloınıc 
\t~ 1' 1 hiklyclcri, nqrolu. 
'- ~diy0;, ~beğeniliyor ve kap?J 
)ot ... tııt ed· nan Doyl de yazmak-

• 1Yor 
~ "c çok para kazanı -

ti lrtrıdi~ lorıra 
~l, 1 hep Pol' doktorluğu bırakıp 

J 'l'" ~ttiy0r ıs hikaye romanları yaz
J "~tak ... 

ıtltınd 
nn ~ıkarıhsn ş<>~ı·r 

Bundan iki yüz 
sene evvel 1 talya
da, toprak altından 

~~ on yedi asrrlık bir 
Şehrin harabeleri 

\ rncydana çıkanı -
.. ~ rnıştı ... 

4u Herkulanum is -
bıı ·~tr, rni~dclri. bu şehrin 

lthir ~abcı tarihte ısmi vardı. 
l?~L- 0ldu~ er hulun:m yerlerin 

b.. "«t, b •Unu . "hhıt lıtiiıt 
1 

anladılar. 
~ ~\caba g asrr olan bir tarihte 

liiJiraı!! naııı böyle toprak <ı}tın-
!lttcı_~ l~ it' 
~ ' 't 

1 ltaı ~p~ ~~t· n Yada b.iyük ı..: ua -
tı.'l.· -, "'"' • ~u V . ı 

•111, d..ı. · .:: l1ı. czUv yanar<lağı, 
-.~-~ İt.. <cbyil '.!llCh" 1 ' ' • lt •cet ... v"Ce] • 2 ır ennı okıuğu 
er~e ~ltrerı <le bir çok tehirleri 

• ltttb,,~ da altında bmı.kmııu. 
......._-~~ b~ardan biridir. 

l!l tehıi, 79 senesinin 23 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

Acaba ne çıkacak? 

''Bu karmakarışık çizgileri de bura
ya ne diye koymu§lar., mı diyorsunuz? 
Fakat, acele etmeyin. Bu çizgilerin ve 
rakamların arasına gizlenmiş bir şey 
var. 

Bunun ne olduğunu anlamak isti
yorsanız, hemen elinize boyalannrzı a
lın ve çizgilerin arasını, içlerindeki ra
kamlara gör,., ıu renkler~ boyayın: 

O - beyaz: 1 - aÇık mavi; 2 - ma· 
vi, 3 - Koyu ma,ı; 4 - Kahverengi; 
5 - Açık kUI'Juni; 6 - Kurıuni 7 -
Açık eflatun; 8 - Koyu evla tun; 9 -
Mor. 

O zaman görürsünüz ne çıka.:ağrnı. 

Ağustos günü, V ezüv yanar.dağının 

§iddetli bir püskürmesi neticesinde Ü· 

zerine dökülen lavlar altında kalmış ve 
toprağa gömülmüştü. 

Yanardağın bu püskitrüşünde, Roma
lı alimlerden Eski Plinus da, bu zelzele 
hadisesini tetkika gitmiş ve bu •.:esareti
ni hayatiyle ödemişti. 

Horkulanum ıchri 1738 de toprak al
tında bulunduktan sonra, diğer şehir
leri de aramııJar, nihayet 1748 de, ya
ni on sene sonra, Pomepei harabeleri 
de bulunmuıtur. 

Şekeri Ecza Olarak 
Kullandığımız Zamanlar 
Haçlılar §arka sefer edip de eeker 

kamı§ınm mevcudiyetini öğrenmezden 

C\'Tel, Almanyada tatlı ~ey olnrak sa -
dece bal vardı. Hatt~ lfaçlılar şeker ka
mışma da, hal kamışı demielerdir. 
Şeker malüm oldulttan ve garbc de 

getirildikten sonra, uzun müddot en pa
halı, en kıymetli madde olmak Uzero 
yalnız llilç yapılırke:ı kullanılmıştır; ve 
gene uzun zaman hep eczahanelcrde sa
tllml'§hr. Zaten şekerleme v. s. de garp
ta eskiden ancak ecza.hanelerin yapmn
ğa mezun oldukları hir husustu!? .... 

Hediyeli müsabaka 

Burada yedi tane yonca yaprağı 

var. Her yaprağın üç diliminden iki -
sine b;rer rPknm konulmu3; birer di
limi de boş kalmış. 
Şimdi bizim istediğimiz, bu b<>§ di

limlere 1 den 7 ye kadar olan rakam
lardan birini koymak. Fakat o suretle 
koyacaksınız ki, bir yaprağın içinde 
aynı rakam iki kere bulunmıyacnk ve 
1 den 7 ye kadar olan rake.mJarın 

hepsini birer kere kullanacaksmız. 

• • • 
Bu müsabakamız hediyelidir. Doğru 

yapanlara giizel ''e değerli hediyeler 
verilecek. Yaptığınız eekli bir kii.ğıda 
çizip BİR AYA KADAR aşağıdaki 
adrese gönderin: 

"KURHN,, gazetesi 

(ÇOCUK Sayfası) 

1STANBUL 

Zarflarını1..ı açık bırakır ve üzerine 
"GAZETE,, diye yazarsınız, posta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin doğru şekli ve kazanan
ların isimlerini bir ay sonra basaca
ğız. 

Bilmeceyi gönderirken bir de rcs -
ıninizi yollayın. Doğru yapanların 

hepsinin resmini basacağız. 

BUNDAN EVVELKİ 

M.'OSABAKAMIZ 

Müsabakalanmızm gönderilme müd
detini, bazı okuyucularımızın, bu mUd
deti az bulmaları üzerine, bir aya çı
karttık. Onun için, altıncı müsabaka
mızın müddeti bu hafta bitmiş bulu
nuyor. Kazananları gelecek hafta ilan 
edeceğiz. 

Bilmecenin hallini, kazananların i
simlerini ve bütün doğru yapanlardan 
resimlerini göndermelerini, göndermiş 
olanların resimlerini basacağız. Re -
simleriniz.i göndermeyi ihmal etme 
yin. 

Geçen bulmacanın 
halledilıniş şekli 

Dördüncü 1nii$cıbal~mt::ın 1ıalli: 

Çocuk sayfamızdaki hediyeli mü • 
sabakalardan ~incisinin halli şu -
dur: 

on 
• er.•m==~· *>·o 
! . L ~ ~ 

Uçuyormu ? koşuyormu ? 

-
Bu geyik cinsinden bir hayvandır.Fakat, uçuyor gibi, değil mi? U~tyor 

tabii sıçrayor. 
"Antilop,, denilen bu hayvan, gayet çe\•iktir ve insall iboyu atlar, gayet 

!:.abuk koşar. 

Bu eller ne yapıyor? 
il 

,., 

Burada, birtakım eller var. Bunlar, 
bir ICY yaparken çizilmiş; fakat ne yap
ttklan görülmiyor. 

Acaba. ellerin aldığı vaziyete göre, ne 
yaptıklarını anlıya bilir misiniz? 

Bunu bulmağa çalışın ve bulduklan
nızı bir kenara kaydedin. Gelecek hafta 
ellerin ne yaptıklarını göstereceğiz, ba -
karsınız doğru buldunuz mu?. 

ilk paraşnt 
ParaşUtcUlUkte bugUn en ! 

~:ıç~ı:ı;~ ~~ı:: .. ~~:ı;~: ~·, 
pan YO bununla. tayyareden '""", 
ilk atlayan da bir Rustur. ...... 

Kotelnlkof ismindeki bir Rus nk· 
rnru bundan yirmi beş sene evvel, 
ilk paraşUtU yapmıştı. Fakat, mem
lekette, tayyareden bununla atla
masına milsaade etmemişlerdi. Çiln
kü, kimse, tayyareden paraşUtlc at
layıp da yere sapasağlam inUf!bile
ceğlne inanmıyordu. 

Fakat Kotelnlkof nzmlnden şnş .. 
madı. Husyada olmazsa. tecrübesini 
bn"lrn :rrrde ynpmak istiyordu. Ni
hnyı>t 1912 senesinin r.yJUlUnde Pa-

Ner eden çıkacağız 

Burada blrtakrm çıkmaz yollar 
var. Fakat, bunların hepsl çıkmaz 

sokak değil •• lşte mesele, L ile işaret 
edilen ortaıdakl yerden kalkıp aşağı
daki acık yere gelmek için nereler
den geçileceğini bulmak. 

Bunu, aramağa. başlamadan ev
vel elinize bir saat alın ve dakika iğ
nesine bakarak saat tutun: Eğer 10 
cıktlncak yolu l O saniyede buldu
nuzsa zekAnız fevkal!de işliyor de
mektir. 20 sanlyo geçerse orta bir 
zck!nız, 30 saniye geçerse zekA.nızrn 
biraz kıt olduğuna hUkmedeblllrel
nlzl 

rlste, Sen nehrinin Uzerinde, tayya
reden paraşütle atlayarak, ilk tecril· 
besini yaptı ve çok muvnffak bir ne
tice aldr. 

Onun üzorlne, icat Jçln kendisine 
berat verdiler. Bugün bu paraşUUe, 
1 numaralı ilk paraşüt icat beratı, 
MoskoYadakl bir tayyarecilik mUzc. 
sinde bulunmaktadır . 

..,. cı..,Ü k 
I=' -cera 

··---., •• : 6 Yiğit Asla n Meriht e Gorillerle 
çarpışma~a 

doğru •.• 

a~açtan a- Onu kurtarmağa giden yiğit Ars -
lan ve arkadaşları yollarında devam 
ettiler. Ve ... 

. . . Yiğit Arslan birdenbire .arka
daşlarına dönüp bağırdı : 

- Goriller burada! 

"J 

Şimdi, bütün cesaretlerini toplıya

rak, gorillerin bulunduğu tarafa. doi-
ru gidiyorlardı. ,(Dınamr "'81'), 



•• 

Feı eoç Körmeodt 

ç....., 
Vahdet GOllekln 

-··SAP HAYAT 
Zaman uçuyor, meçhul ve IOD8US gede yanmdıJd arbdlflle daha fu

dakika.arm ıçıııe bir kuş gibi atılıyor; la dost oluyordu. 
hldiae.eriıı, omuzlarına çöken girda • Drea ona hayreUe, aıkıl& mkıla ba
bl, o amana 1'adar ne varu bepeinl kıyor, fakat nihayet gülüyordu· Pau
aUrilldiyor, karma kanıık ediyor. lanm bütün arkadqlan ile merbeat 

Bir Wıa JÖ&lerlmisl kapıyorua ve lel'beet lellll benli konupnuma, ber
tekrar ~: a! diyorm. Neredeyim? keele WmdJ eıme.IDe, bir teyler çe.. 
il.er 19y deflemil, ben de eaklal deli· kipesine hayran hayran bakıyor ve 
llm. Btrafı bir g&ıden geçirelim ama, gıpta ediyordu, - berkeaJe konUtu • 
hiç net• almadan; kalbin atmaamda ) yontu Pau1a. kend•amdea blJIUderJe 
bile deflllk bir eea var. Bazan lSyJe ~ de, kendialnden daha Bl piribıenJer
luyor Jd yabancı biri blztm apmıızia le de. Bnrlan ile lmk JJldn' ahbapm!I 
JAkırdı ediyor. Ben mi bt,ı ! diye IOrU• gibi kOnllfUyordU; ~ lJk ptlnden 
yonız kendi kendlmfr.e, eaekm f&Şkm; öfretmen Saib l'ria-'e: .. Sinir,, 
n aııbyonıs Jd btzla. Uyumamız bq- diye lağap takmaktan çeldmnemlftl. 
ka ttırlll, dil§Onmemls, bir feY nmma- Daha .ilk tamfbklan l&hah arala • 
mız, yalan· söylememiz. hayal kurma- nnda llkı bir arkadqlık batladı. 
mm hep bqka ttlrlll; bqka ttlrlll ya- Paula Ud8hıden en lnıvvetU8l, en Jmy. 
11Y9rus. mtımtl ele bqka tllrll dU,U • vetllsl, en cearetUal idi. bam1 oydu: 
ntıyora. Ora ayıttı, cesaretalzdl, himayeye 

Uçan zamanm arkur.ıdan kalkan ihtiyacı vardı. HAdilelerdeJd muvaze. 
bir nıa&t kıymıfı elimize geline, l&f- ne kanununa g5re, lklal de kendilerini 
lan bil' halde, alıp tekrar zihnimize, birbirlerine aitmı§ gibi gördWer. 
- olduğu yere koyuyoruz, - tıpkı bir Bununla beraber, daha o ilk gllıı, 
pufun. nasıl işlediğini bilmediği ve PauJa, arkadqma bakarak, garip bir 
m81l yapılmıı olduğunu merak ettiği hisse kapıldı: 
bir oyuncağa yaptığı gibi: bakıyorken "Bu timdi benim arkadapm, diye 
antamıy&eak, ya çok kan§'Jk, ya çok dtlşUnUyordu. Fakat ya yanıma bafka 
beait. Bts de. olmıyor, diyoruz,'°" vu. biri dtışaeydl. Mesel& IU lmtıUZI açh 
pc:tyorm, bqka bir eey yapamayu c:ocuk, yahut şu tiıko, veya bqka bl
Clnldl. rl, acaba onunla da arkadq olabile-

fnu.ıı, olmakta old~ r.orla tna • cek mi idim? .. 

Adıyaman da 
Profesör Pittarın tetklklerı 

Adıyaman kalesinde sonbah~r 
da hafriyat yapllacak 

Adıyaman (Hususi) - İaviçreli Prf. 
Pittar ve eet Mm. Pittar 31- 3 • 938 
Salı gUnll beraberlerinde Mu.ter mU
dUril Hamit Zübeyir, Prf. Dr. Şevket 
Aziz ve Malatya maarif MtıdllrU IAt
fullah Erdem oldutu halde, aaat 14 
de tehrlmbe plmlolerdlr. 

Y anm saat bir lstlrdıatten sonra 
da, çok eski bar Türk diyarı olan A
dıyaman ve havallsindekl tetkikleri -
ne devam etmek tl7.ere, ilçebayunız 

HUseyin Şevket tçözil de beraberleri
ne alarak Pirin köyüne gitmi§lerdir. 
Bu köydeki tetkiklerinden çok mem • 
nun kalan ve yeni birçok ~yler bul • 
dutunu eöyliyen Profesör Pittar, tıç 

gün sUren tetkiklerinden sonra, Hal • 
kevtnde umumt bir mtıaah&be de yap
mıglardır. Ba mUaahabelerinde, Adı· 
yaman ve çevreainln, bUtUn dünya 
kUl®ilne 6nct11Uk etmlı Tllrk mllle
tlnlu, ezetdenberl yqadığı ebedJ bir 
diyar olduğunu, bu topraklarda yqı
yan med~nlyet lzJerlnJ ara.maldan haz 
duyduğunu, Adıyarnanm eski tarihi 
itibariyle şayanı dikkat bir memleket 
olduğunu, Adıyamanm Çakmak dev • 
nnde yaşamıe yUksek medeniyetli in
l&Dlarm oturduğu bir yer olduğunu 
elSylemtş ve .. Siz Adıyamanlılan da bu 
yönden bahtiyar addederim,. diyerek, 
Tllrk ldltttlrOnUn dUnya medeniyet.ine 
olan yardımlanndan da ehemmiyetle 
bahaederek sözlerini bltlrmlftlr. 

Balk, prof~ribı llÖZlerlnl çok de • 

r1n bir dikkat ve all.ka ile dlnlenıtı • 
!erdir. M. Pittar"m söylevinden eonra, 
Evimizin Miisisyen ~erindell at • 
retmen T. Kmkgönill, gtl7.e1 parçalar 
çalmıı, ve parçalar kıymetli misafir· 
lerlmlz tarafmdan allka ile dinlen • 
mlştir. 

HenUz açılmq bulunan Halkevtnde 
glSrdüğll faaliyet ve intizamdan, kıy
metli misafirlerimiz ılt&ylfle bahset • 
mişJer ve bunu Halkevl hatn .ı defteri
ne de yazarak, bu huaUlta yardmılan
nı fevkalAde arttıran tlçebaymım ve 
Ev bqkanı ve idare heyetini tebrik 
etmiflerdir. 

Gerek Prof eslSr Pittar gerekle dl • 
fer zevat, dtln Pirin köytbıdekl eon 
tetkiklerinden sonra, Malatyaya ha • 
reket etmiılerdlr. 

Burada kaldlkJan mnddetçe, kendi
lerine g&sterilen ihtimam, allka ve 
yardımdan dolayı, cidden memnun 
kaldıklarım bildlrmftlerdlr. 

Duydutuma göre, sonbaharda, Adı
yaman kalesinde hafriyat yapılacak 

ve burası açık bir mlbıe olaralı dllnya 
kWtllr eeverlerinln ziyaretine açıla • 
cafı ve bu suretle bu btlyUk Tntk dl
yarmm bütün dUnyaya tamtılaeağı, 

heyet tarafmdan halka tebtlr edilmft
tir. 

ADIYAMANIN HARiTASI 
YAPILMAGA BAŞLANDI 

Sehrfn haritumı 3800 Ura,. 1&P-

liltlls Halkev~nde v~rlleo temsUler 

lllJOI'; c:UnJd) ne sonra olacağnu glS • Tenefflls!erde ele, korudorda konu • 
rD,onız. ne eskiden olduğunu. Çok şan, bir feY yiyen, oyun oynıyan bir 
aman geçiyor, - bazan da yalnıs bir ikisi veya beşi. altısı bir araya gelmlf 
Wma t -. ancak ondan sonra yPnf şey- konuıan, gUlll§eD, beln!an çocuklara 
ler fUl"da burda yeni şekildeki yerı. bakıyor, dUştln8vordu. Blr aralık ak
rlnl arama~ başlıyor. Zaman uçu • ima Papa'dakl fırında çırak Pepptn 
1"'1· baımnm arkaya c,evirip bakmak geldi. "Sırada benim yanımda Pepphı 
nafile: hayatmuzm yeni devresinde olsaydı ... ,, Peppln ondan bir yaş kadar 
tutaea~m, inan bağl!yaca~ıs bir bOyUkttl ama, daha 1ma boylu idi, da-
11'1 JOk: ne l,unrte. ne fenalıkta. ha zayıftı, elpllrle 900UI gılbl baeak· 

lan val'dı. (-Devam Nr;) · · · 

Pau1a'mn ytzı1d~ orta okulda, ilk
okuldaki arkad&JJ1armdan ancak bir
kaç çocuk vardı; bunlar da ayn ayn 
11nlara gttm•ıderdl. Paula ortadaki 
malardan birinde yer buldu. önünde 
tahaf bir çocuk otunıvordu. Arkasm
da, kOC&ft'•n beyaz yakalı, llclvert bir 
eBnp val'dı. 
Arkuında da gfSz,tıktu, koca kafalı, 

fl""lan bir-C'pCUk oturuyordu: nefes a
hr1ren garip garip tıoluyordu. Paulanm 
mads beraber oturduktan ~,~n 
benzi S&1'Jll&rl teli, ona ~k tıo'.tılr 

bakıyoıda, &tüne lkt bUldUm litlfvor, 
&ıUnde oturan şlf!Dlan bir çocufun 
arlrasmda ht<: ~lSrtlnmiyordu. 

Paula ona Ud defadır: 

- Hut& llWllll? Nen var diye ııo
ruyordu. 

o da buna kargı: 
- Dersin aonuna daha çok var mı? 

dlye sordu. 
Sailvui Drea idi bu çocuğun ismi. 

»ı.. mektebe Ok defa geliyordu; o 
samana kadar evde okumu1tu ve böy
le evde okuyup epnra mektebe baş!ı
Jaıl her çocuğun çektiği acıyı çeki • 
JOrctıi. Her teJden korkuyordu. Her • 
py ona çok, ama pek çok gUrUltUtn 
pliyordu. Smıf a her girişinde mek • 

Martta lzmir (.imanının 
lbracab 

bmir - Mart ayı ipnde tmnir ll· 
man ndan muhtelif memleketlere 1664-
ton üzüm, 478 ton incir, l699 to~ hur
da, 682 ton pamuk, 2262 ton .,.ı.ut, 
619 ton zeytinyağı, 3364 ton tıpa, 64 
ton bakla, 763 ton nohut, 27 ton kum
dan, 100 ton çavdar, 54 ton euum, 
330 ton kepek, 915 ton kU.pe, 253 ton 
tütiln, 7 ton hah, 79 ton deri, 16 ton 
badem, 796 ton nleka, 326 ton me· 
yan kökü, 60 ton yün, ve 250 ton pa
muk çekirdeii ihraç edilmittir. 

Verem Pavyonu 
Yapıhyor 

tzmir - Emruı IU'iye baıtahanell· 
ne 30.0000 linya bir veremller paYl· 
yonu Ube edilmeline kanır T~hnl~ 

Paviyonun temeJatmt menabni 12 
niun nlı ıUntı yulacaktır. 

tepten çıkıp gitmek, bir daha da hl~ E denmek lstedlilnls tadında 
plmemek istiyordu. ne ~lbl evsaf 4'rayonunuz! 

Paula: Den. erkekli~e ilk gözlerimi ac;tı-
- Korkma, diyordu ona, glSrecek- ~ım zaman, musiki pek cok ratbet

llin. hi~ sıkmtı çekmiyeceksln. Zaten teydl. Ve alacağım kıım ud çalmuı-
fimdi zil çala~ nerdey&e... nı isterdim. 

Drea korktu: Sonra, ud 1'erine pl7ano çalmasını 
- Zil mi çalacak! diye sordu. N._ lsteı!Jm. 

19? Fakat pl7anonun tl7atın18frenlD· 
Paula içinden gflldU. BqlrHmdan ce. beD8lndea yugeçtlm ... Reatll Y• 

lala laDeıl bir adam haliyle: '"Galiba kit seememlt old11ta tçtn. timdi, m11-
'bap din, mektebin~ tl5renlD- alkl tesiri bırakaeat de1'8':ede 111 
~ _.,. çocula buraya bırakm1' ton utan ve bele fuzuli maaraf t'ttlr
sl~ diye cltl"1nclU. Korkuyor!" meyen tadını tercqı ecleblleceltml 
hbt savanı Drea9mn yflzllne kar· dt1"1Dllyorum. 

il IWmedl. onunla alay etmedi. Blll· Dlnk9 "Aqam" suete1tn4e de 
td8, oaa ka!1I bllyUk bir eamimlyet N6), tadnılarm c8dlıcle erte-
_,.lt8i'dl ve onu himayem altma aldı. retlnl tablll etml•. · 
~rengi attJlttu g&11nce, ba- eekld(lln: .. lh1n• ekmt* .. u. 

- - clo~ lltyor. tahat tahaf glll- ı ren. namullu" erlrek1ertn terrlb e
e.tel feJ'• yapıyor, IOlll'll tekrar dlldl~nf: 80nralan: ••zeki. huaHTe 
elcldll lllr hal alarak, ~yor. ıan- ı' arkadq .. koca aranmalı bat1anclı
M 111r.., cılllııunıt gfDI, dikkatle 8~. tını Te ttm4t: .. Glzel erkek" e ral
M a ....... ,. ~ Gittik- t>et ecUlclljlıal J'Ul70I'• 

BltUı, (Husast - Hatkevl g&terft 
kolu tarafmdan Tarihi (Akın) piyesi 
ile (Kavga eonu) adlı komedi birer 
gtln fuıla ile lkl defa temsil edfJmlf, 
her lldalnde de kadın erkek birçok 
ktlllle halkevl l&lonunu tamamen dol-

Her ltl mevzu hattında ılz ne 
cleratntz! 

DtlşUndOklerlnlzl bir iki satırla 

mektup hallnde 7&Z•P bana gönde
rlreenls faydalı ve alltayı calip o
lanlannı, bu ılltunlarda kıaa .tııa 

netrederlm. 

.K6pl'lnln iki b&flndakl ku18be1er 
11kılmakla, •ld blr batıranın izleri 
tamamen ortadan kallnnıt oldu. 

O kulllbeler, blllyonunus ti. nk
tlle ltöprl paruı alanların tararıf.. 
lu idi. llubtellf tamirler, )'enlleme
ler sOrdl; başka makıatlar lota tal· 
Jaaddı ama, bealm gtbl blru barall 
k•netll olaa1ar, o kulllbenln .. lrlln
de 'ocaman .Jm' "Köprl memura" 
nun beybettnt canlandırmaktan ken
cUlerlnl alamutardı. 

' Ne idi o dnler rarabbU 
Para Yerdlndl, Yennedlnc!I. .. ........,...,...ftllllaM ...... 

durmU§, gelentmlen P'1r oofu otura • 
cak yer bulamadığnıdan temallleri a
yakta le)'l'etmltlercllr. 

Halk tarafından QOk befenl1en bu 
plyeae alt bar de fotolnf g&lderlyo. 
rum. 

tile geçilen köprlnlln 8te1anı, buaa, 
fethedllmemto bir arul slbl göril· 
nUrdtı. 

Jnaanht hali bu, bele oebtmlzde 
bir k8pril paruı bile bulunma)"lp ta 
öteyaka7a geçmek zaruretinde ol· 
dutumuz ıamanlar, o fethedUmemlt 
arul daha çok kı)'lllet keüecler. lf
tab ve bınımıs lrabanr, ilkin eU. 
mlsde lllü bal11nmadıtı tol• Jerl
mlsde aarar durur, rabut .. latll&J"I" 
claba hazırlıklı bir dntlmbe terlle
derek mahna Ye meJU seri 40ıaer-
41k. 

Ook fikir, timdi 1Hınl&rdan .. , 
talmacb. J1te1ea. köprtlJI kollanm 
sallaya allaJa, badi ayacıtlarl1l• 
ceçeblll1or. 

Buna hakikaten btr ma'lllarl)'et 
ıaymak JA.zımdır. Zira, daha g~eD• 
terde bir mecmuada okuyordum: in. 
gUterede halen para vermek 111ret1-
le gec,llen tam ıetmlt tane kOprl 
........... 

Kaniı bıçağ 
Mlclclelummniye ,ı 

Oldu 
bmir - Gazi bulvan 

h bir vaka olmuf. Ben 
oilu Hilleyin, iki ytblU 
yar kuru kahveci Ham olht 
dört yerinden zeır ıurettc 
tır. 

Hüaeyin eaki bir iğblr# 
olarak tbrahimi bn içinde Jtl'; 
ten 80ftra kanh Jramaam• 1ılr 
aamuı ve kogarcauna ıeçtili 
dan &dliye binaama ıelmilt 
müddiumumiliğe ıitmit ve: 

- Bea bir adam YW'dUln, 
bıçakl 

Diyerek henüz üzerinde 
damlaları bulunan kamıamı 

mittir. 
Iıticvap edilen llliaeyln 

16ylemittlr: 

"- Vurdupm adam 
kahveci tbrabimc:lir. Bu addlı 
daima çatardı. Buıiln de 
rastladım, ant, wrat aöwıel• 
TlıbımmW edemedim, kad 

rine hücum ettim. Onun da tılf 
nnmı. belinden çıkardı, Mal 
mata çahıtı. Fakat ben ,,_,... 
evvel davnnar.ıık lrenclilini 

Yaralarınden ken akarklll 
dBfttl, ben de oradan a ,:._-- ~ 
dlm, lise teaUm oldum.. ~J 

yun." 

mağı taahhllt eden firketin 
lerl gelerek ite bati~ 

U5 ay kadar atlreeıek olan 
çahfmalarmdan sonra, esd 
lstanbulda hazırbyacaklardll'· 
re de phrln mtıatakbel pltlll 
narak, pllnh imar fflerlne 
tir. 

mlba81A, cenup vtllyetlerl 
çok .111.tbul ayılan Adıvamı_... 
ttıncillilk te gllıı geçtikçe --~ 
bUyllk adlmlar atmaktadır. 

Bu husuata fnh'-tlar m 
nOn ve .ekaperlerbılıl çok 
dımlan görlllmllftllr. 

Yapılan propaganda ile, 
tun nevllerintn tohumlan bal 
tılmıf ve ttltUn tetbiyesf 
köy köy dolqılarak öğütler 
tir. 

Oreta Garbmnm evlen111•I 
oldulu metbur orkeıtra 
konkl'den bqka. dllnyacA 
bir diğer orkestra tefi dab• 
Onun adı 4a 'l'oekanlnlt 

Bu .... seçenlerde Jıl 
tke11 k_..Jle soriıtm•• 
galeta ...,.fcııanna: 

............... 
lardır! Ulndıtıan mtlf 



Dün Ankara ve ıstanbul
da lJapzlan Milli küme 

hakem mü..ı..kadan .... ı "" ........ ıı,;, gö.ünüı maçlarında 

t:ineş Beşiktaşı 1- O Muhafız
a yendi 9ücü Harbiyeyi 2 

\.oh, -
av":ı:ıı:gıtJıc:ıü çek gıtiızeı blır oyun şı·şı i j 

Yaırak halkh blır gaDlblyet 
O y unu BeşBl}(taş cyırna<dlo faD<at 

netnceyn GlYıneş aldı 
.... "-ıı(ara 

1 
kazand u 

··ıa"l . o Oi 
~ :ır atındıııı ususi) - Milli kUme değişiklik olmadığından maç 2 - O 

ısın~~llıa~1 b~a:.biye - Muhafızgücü Harbiyenin mağlilbiyeti ile neticelen
~Pıldı a hU;-uk ~ MuhafızgUcü sa- di. 
iJI "ık · , ır -kalabalık önünde --------------

~ll ~teı Seri b lsl k le t yarışla-
çl( l'lıü~b ~n hakemliği ile oyna-

At14ı lll1tıatdı~ aya taraflar şu şekil- f 108 d0 o de devam 
.... :ıı,~iicii. edildi 

hiıı .thıııet O~uat - Saf fct, Sa - tstanbul birincisini tayin etmek üze-
1/a; ~~. İ~~t, Lütfi - Naci, re sekiz hafta devam ddecek olan seri 

"ldl bıyl1: ll'e ~ım, Akif. 
t<ri' Mııhtcrc thı - Şü.kru, .t.:ıbri -
o{ '1.bd1'rra:' llci§im - Müoahit, 

d ~ lI~b· nt<ııı, izzet Şerif. 
ar ıı... ı~·c · ' 

20 1 -..ı.rıan birnı~. Muhafız kalesine 
t au::ı dakik hucuıniyle bqladı. 
"aı ~te de\>:~"a kadar muvazeneli 
llıe Uharııı tn eden oyun yavq 
ha~e ~ıa; hakimiyeti altına 
b l h. kapıı. Bu ''U.Ziyct karşısın
fı~~ 1l'aıt liar~k müdafaa oyunu
larl cu ~ . 1~elilere karşı Mu -
ltfıı. tok ttıuakı~ı gitgide arttırarak 
bt\ı kiıı dakikalar yaşatı -

~~··b ~ • .111111'1.-#> ita Pbğı hU ~ız. Harbtye kale-
~e ~ık ~:da, kale önlerinde 
~ "- u. Bu esna.da de -

'1tı "0 l'ah' lılk bir Vtı ..... _~nı ayağına gelen 
~ ~ lak -14§la Harbiye ağları-
~k llıu"'arra~ınının ilk golUnil yap-

h.. lı:ıt O} Oldu. 
"qtU llrak . dar rı k""di . Yenilen bu crol es~ 

1• r......· . '""l 8Jnd e , 

bisiklet yarışlannm üçüncwü; Yeni
köyle Büyilkdere arasında üç dcf a gi
dip gelme olarak 33 kilometrelik mesa
fede yapıldı. 

Yarııı Süleymaniyeden U!mbo 54 
dakika birinci olarak birinci bitirdi; 
ikinciliği Feneryılmazdan Torkom, 
üçüncülüğü de Galatıılarayh Muhsin 
aldılar. 

ANKARADAKl YARIŞ 

Ankara 10 - ilk bahar bisiklet ya
rışl3rının beşincisi bu sabah büyük bir 
meraklı kütlesi önünde yapılmıştır. 

SO kilometre il.zerinde yapılan bu 
koşuya millt tttkıntdan O rhan, ve Eyüp 
'de i§tirak elmi§ ve geçen haftaki koşu 
da çetin bir m\jcadeleden sonra birinci 
gelmiş olan Nuri Kut ile ikinci Erdo
ğan da bu yarışta favoriler arasmda 
hareket etmişlerdir. 

Geçen htı!taki parkura nazaran yo-

Gayri federe klup
Jar şampiyonu oldu 

Gayri federe klüpler ıampiyonluğu 

müsabakalarına dün de Takıim sttldın-
da devam edildi. 

Sabahleyin oynanan Şişli - Kurtulut 
maçında çok üstün bir oyun oynayan 
Şiılilcr rakiplerini 3·1 yenldiler. 

Oğleden sonra yapılan Galataspor • 
Eseyan müsabakası 2-1 Galataspor le
hine bitti. Günün son maçında Pera ile 
Arnavutköy takım1an da birer go11e 
berabere kaldıfor. 

Bu suretle 60na eren gayri federe 
klüpler Taksim liki müsabakalarında 

Şişli on beş puvanla şampiyonluğu ka
zandı. 

kuşları fazla olan bu defaki yolun muh 
telif merhalelerinde Orhan ile Eyilp 
yaptıkları ataklarda diğer fafvorileri 
fazla enerji sarfınaı mecbur ctmi§ler 
ve binneticc yormuşlardır. Büyilk bir 
mlicadele halinde geçen bu yarışta ba· 
ıa ge,miı .olan Orhanı ançak dQrt ko
gucu takip e«Cbilmlt ve bunlar)ft Sa 
ikisi muvasalata az kala 500 metre ka· 
dar geri kalmıştır. Yanım neticeleri: 
Birinci Kouelili Orhan Suda, ikinci 
tekerlek fakrile Eyilp Yılmaz, üçüncü 
500 metre geride Erdoğan, dördüncü 
Nuri Kuı. 

Dün Beıilctaş stadında Günef- Be
tiktat ar..-ında yapılan milli kümenin 
en milhim karşılaşması Güneşin 1-0 ga
libiyetile neticelendi. Beşiktaşın hakim 
oynamasına rağmed oyunu kazanan 
Güneşliler 5 puvan ftı~kla milli küme
nin başına geçmit bulunmaktadırlar. 
. 10 bine yakın seyirci önünde Aldnan 
Akının idaresinde oynanan maça ta
kımlar ıu kadrolarla çıktılar~ 
GONEŞ: 

Cihad - Faruk, Retad - Yusuf, Rna, • 
ömer - Saliı.hadlin1 Raıih1 Melih, Ni· 
yazı, Rebii. 
BEŞiKTAŞ: 

Mehmet Ali • Hüanü, Nuri - Rifat, 
Feyzi, Faruk • Rıdvan, Muzaffer, Ha1'· 
kr, Şereff, Eıref. 

Her iki takrm da en kuvvetli kadro
larını muhafaza ediyordu. Oyuna 4 ü 
10 geçe başlandı. tık anlardan itibaren 
Beşiktaşlıların bakim oyntJdığı görülü
yor. Fakat Güneı müdafaasının güzel 
oyunu bilhassa Cihadın hatasız: çalış

ması Beşikt<:ıf akınlanru neticesiz bıra
kıyordu. Beşiktaşın saha hakimiyetine 
rağmen ilk gol tehlikesini Beşiktaş 

kalesi geçirdi. Sağdan yapılan bir akın 
da topu Rasihr. geçirdiler, 18 üzerinde 
bulunoo Rasihin §Ütü direği sıyırarak 

avuta geçt. Birinci devrenin sonuna 
kadar Gilneıliler başka gol f:rsatı elle
rine geçiremediler. Buna sebep yan 
baftannın son derecede bozuk oynama-

ı a~lt bir en beklcnmiyec~k 
biter ~la.rı b?YUn çıkaran Harbi
~·eıı.iıı. tıı.rarlan ır hayli sarsmıştı. 

tın~ı. 0u "- • ).{Uha.fı.,...;ı ·· H 
Atletizim müsabakaları 

ı: 1\ ı · voca1 &ofıuCU ar -
14kl'lı .:•tt canı lniasından istifade U "'( 'IHL a b 
~ataa ~brtd a§la çalışıyorsa da 

~ lffa~ 
1
81 kaı-..ı en llıUrekkep Harbiye 

be c l?tt ·ıı sında b" 
ı "t-e ı:vord ır türlü mu • 

\ ıııad~ llttj~ ~ 
ltı. 1 • O A inde bir değişiklik 

llkara ikinci lehine 

lk· 1l<tl'i 
•ttı ıncı ~ı ct DEVJıE 
ar ııe de sırn ?tıUt . 
1 ek~tt l'edincı d e~B.zin bir şekilde 
~ll'ııtt g~ lI akıkada birdenbire 
~ ltt~~ltiyfe ~biyeli oyuncular 

... , u ıı~tıl'erı,_.1 UhafızgUcU kale -
"""IJar~ ~ ttk'yq er. 

llllt buı .\ıı~ kaıe sistemi Muha -
ltbil'~lltı)al'Q ra birincisine intikal 

loı lt.ılllıa~ ~k g~· °F'akat ne yazık ki, 
ııe f~tı ~!eti el~ç ve tecrübesiz o
\' ~~•ltr't'tttdan ~ ettikleri bir çok 
Uh~l'eti~ ıstif ade etmesini 

nraar~çıu~lılikeli oldu w •• 

~ 25 ""'ha er 20 . .gun u goren 
i~ lııef ~Yl Ça}ı§tn~~cı dakikadan 
ın eoı ..... ltiıtacıa ga b~ladılar 

h lkillci ~ılctaıı nıerkez muhacim 
c:ıq ~)11- aldığı 
ı, toı li \tflll de Pasla taknnı-

''e h &rbıl'e atu. 
llıı. at~ h Yl ad 
kı...~Yordu lraı da ~~kıllı sars-
~~•lıtıir liatıa. b sınırlendirmiş 

le katanıetı bir hadi u Yli7.den hiç 
\. ~lldfa· n en ı-....~ se oldu. 
oıllh 1tıden -.:genııen · 
ltab· l!ı~ lcaı bekıenın· SOlaı;ığı Şc. 
il 1 hak ecisi ~ 1Yen bir şarj. 
1 daıa:vı eın de Şeli~dı Sakatladı ve 

ıı~ılttan ~'dan ı bu hareketin
~l'l te1c 'Yer~r _?llUddetçıkardı. Oyun 
,._ ffn ~nı aJn-ı18 sonra da Fuat 

"ecı... nden bulunuyordu. 
bftt. ·"'Q' 1t on kı..· · le "1~ aıaıı a •!)l ıle oyna • 

llrı kııtıt o~kinci de at-biye 'Muha -
~fııı~ 'il ~e gösterdi-

. "e ~ti ınuvaff ak 
ce de ba§ka' bir 

150 atletin girdi{li dünkü yarışlarda 

iki rekor kırıldı 
~tletizm ajanlığı tarafından tertip 

edilen teşvik müsabakalarının ikinci
si dün Kadıköy stadında sok munta
zam bir sckildc yapıldı. 

Mekteplerdeki imtihanlar dolayısi

le birçok sporcuların müsabakalara 
i§tirak edememelerine rağmen dünkü 
kar§ıla.şmalara yüz elli atlet girmi§ti. 
Yapılan müsabakalarda alınan tek

nik neticeler §unlardır: 
lKt:--:ct KATAGOR1 

100 METRE 
'! - Bülend 
2 - öıner. 
200 METRE 
1- Bülend 
2- Ömer 

400 METRE 
l-Ahmet 
800METRE 
1-Ahmet 
10.000 MERE 
l - Nuri 
1500 METRE 
1 - Muzaffer 
2 - lzak 

GOI .. I..E ATMA 
l - Biilend 
2 - MUnir. 
DİSK ATMA 

12,5 

25,8. 

1 dakika 

lO.!H 

l - Biilend 30,32 
ı - Karamanlinb. 
CiRiT ATMA 
l - Htisnü as.ı 5 
2 - Sudi 37.60 
UZUN ATLA.\lA 
l - .Karnik 5,65 
2 - Dimitri 5,55 

BlRt NCt KATAGORf 

lOOMErRE 
1- lrfan 
2-Kazım 
200 MErRE 
1- lrfan 
2- Kazım 

400.METRE 

11,3 

1-Cemal 
2-Ekrem 
800 METRE 
1-Cevdet 
2 - Mehmet 
1500 METRE 
1-Ma.nis 
2 - Serkis 
10000 METRE 

23.-

54,4 

2,13 

4,34 

i - Hüseyin ~4.28 (Yeni Tür-
kiye rekoru) 

Eski rekor 34,44 idi. 
2 - Art.an 34,29 (Bu da yeni re

kordur). 
110 METRE '.MANİALI 
1-Yavru 18,3 

2- Vasfi 
UZUN ATLAMA 
l - lstepan 6,25 
2- Sudi 
SmIKLA ATLAMA • 
1-MUnir, Vasfi (Her ikisi de üç 

metre atlamışlardır). 
YÜKSEK ATLAMA 
1 - Yavru 1,61 
2-Şeba 1,56 
GOLLE ATMA 
1 -Hüseyin 
2- Şerif 
DiSK ATMA 

11,96 

1 - Yavru 36,80 
2 - Jzzet 
ClRIT ATMA 
1 - Şerif 45,50 
2 - lstepan 41,50 
4X100 Bayrak 
1-Haydarpaşa lisesi takımı 47,00 
2 - Fenerbahçe 
3 - l stanbulspor 

Dünkü kartı1apnadan hlr enstantane ile sabtlınan 

ları, RııJihin fazla geride kalma&ı, oyu
nun havadan oynanması idi. Buna mu
kabil Beşiktaşlılar Güneş kalesi önür.de 
tehlikeli vaziyetler yaratmağa muvaf
fak oldular. Fakat bunların her stf e
rinde fevkalade bir oyun çıkQran Ci
hat - Faruk, Reşad üçüzü işin içinden 
sıyrıldı. Birinci devre bu suretle neti
cesiz rıltınlar arasında O·O berabere 
bitti. 

IKlNCt DEVRE 

ikinci devrede Güneşin kendini top
layarak kolayca galibiyeti t~min cide
ceği tahmin ediliyordu. Faka. Beşik
taşlılar bu devrenin ortalarına kadar 
h~imiyetlerini devam ettirerek birçok 
gol kaçırdılar. 

8 inci dakikada Şeref ve Hakkının 
yürüttüğü top Rıd-.·ana geldi. Çekilen 
şütü Cihad çeldi, top tekrar Rıdvana 

geldi, ikinci defa çekilen şi:t kaleye 
girmek üzere iken Faruk kesti. 

ı ı inci dakikaaa Güneı kalesi büyük 
bir tehlike daha atlattı. Bu scfefr de 
Muzaffer Faruğa favul yapttğındcn1 

gol olmadı. 
22 inci dakikada b;:,.riz ofaayd vazi· 

yetinde topu yakalayan Eşref çok mü· 
sait vaziyette olduğ uhalde gol yapa· 
madL Bundan sonra hakimiyet tedri· 
cen Güneşe geçti. 

34 üncü !dakikada Beşiktaş müdafi
lerinden birinin zayıf bir degajman.ru 
yakalayan Ro:ısih birkaç Bcşikta§lınrn 

müdahalesine rağmen sağ tarafa ge
çirdi, eağdan sola orttilanan topu de
marke kalan Niyazi yakın mesafeden 
plase bir vuruşla Deşiktaş ağlarına 

tııktı. 

Beşiktaş gc,lden ıonra birkaç sayı 

fırsatı daha ele geçirdi ise de bunlar
dan istifade edemedi, Güneşliler de va
kit geçirmek için topu mütemadiyen 
taca atmağa başladılar. Oyun da bu 
suretle l-0 Güneşin galibiyctile neti
celendi. 

NASIL OYNADILAR? 
Galip Güneş takımı iyi bir tesir bı

rakmadı. Geri müdafaası Cihat - Faruk, 
Reşad üçüzü fevlcalade idi. Cihc:.d bu 
güne kadar Türk futbolünün yetiştir

diği en iyi kalecidir. Haf hattı bozuk 
oynadı. Sağda Yusuf topu çok havalan 
dırdı. Müdafo1 da fena değildi. Ortada 
Rıza bocaladı, durdu. Sol haf Ömer çok 
fena idi. Forvet hattına gelince her 
zamanki gibi iyi anlaıamadıl~. Bu hat 
tın en muvaffak oyuncusu Rebii oldu. 

Beşiktaşa gelince mağlUp olmasına 

rağmen r<'l!<lbinden daha iyi bir tesir 
bıraktı. Oyunun dörtte üçiindc bakim 
oynadılar. En iyi taraflan J:Iüsnü, Nu
riden müteşekkil bek hattı idi. 

Mehmet Aliye çok it dü§mcdi. Yedi
ği golde fena yer tutmuştu. 



Sır halinde kalmış 
facıalar · 

Valantinoyu seven genç ktza 
oynanan oyun 

Avrupa~ bazı büyük tiyatro veya 
bar direktörleri mütSsenlerinin içinc:fe. 
yahut civanndaı vukua gelen intihar
lar, kaybo1malaı hatta "esrarengiz 
ölümler .. haklimda ~ 141~ yazıl1D8111> 
• isin btiyük ıazetıelere mühim bir 
para verirfer. Bunu bilenler, bu gazete· 
lerin h<<eWini hiç de doğru bulma
yarak tenkit- edip d\ırurlaat 

Bir müddet Aıneriluada ya§alnJ!; olan 
bazı Avrupalılar bu tenkidi dikkat'a 
alarak diyorl<•r ki: 

"O liadar merak uy.andıncı havadis 
yazmakla töhret bulan Amerika gaze• 
telerinin de büyük tiyatro ve "srtidyo
larda geçen vııJcalara: dair bir tek teY 
yumamaJarnnn eebebi bu mudur. aca
ba? ,, 

?As Anjeloıun meıhut husu&{ polis 
lerinden tiiri ~'"'Upaya gelmitt bu me. 
ideyi kendiainden soranlan, Kalüor~ 
ni,..da on mekir ay içinde geçen on- ilff 
dna~ dram ve ~zalet : aymıftır. 

Bununla btraber tiu hadiselerden füg 
biri Amerikan gazetelerinde yazılmıı 
değildir. Haltiuki bunlardan herbiri her 
hanp bir pzetede ilk saayfanın ~anan 
Cfan fulalasmı ifgaJ edecek kadar mü
himdir. 

Bu derece eheınmi)5etJİ vakalann 
gaote sütunlarına akacrttirilmcmesinde 
ıUphesiz mühim sebepler olm~.ıc lazım 
c.Ur. Gazetociluin para aldıktan id~ 
ldiumı bir tarafa bırakdım. Buglin si· 
nomacılılr Amerika endüatrili içinde 
ildncilifi muhafaza ediyor. HoliYudun 
muhteıem atüd:r.oJan dUoüanın her t• 
rafına film y,etiftirmek için ha.nl hanl 
s-hfıyor. Esasen son zamanlarda bazı 
~ yıldızlann ölümü Holivudu 
ıUpheli bir vaziyete koymuıtur. Bir de 
orada ~en cinayetler, dramlar, reza
letler pzete sütunlarına ge~rek bütün 
dtbı,_ya ilin ediline neticenin ne- ola.• 
~ keıidiliğinden anl,afJlır. Amerika 
ıueteleri bunlardan bahsetmemdtle 
vatanperverlik ~pmak değil1e bile 
memleketlerinin haf.ati menfaatlerintkn 
birine hizmet etrniı: olmak Ioanaatind& 
bulunuyor lan 

Bilhaua Holivudda gtıÇ~n ve ifp 
edilmiı oJaıı heyecan nriei bir vakayr 
:anlatalım : 

VALANT1NONUN ÖLDOGONE 
İNANMIYAN KIZ: 

~ Y.aktile V.alantinonun çevirdiği "Şey
hin oilu .. filminde: xalıf'D&k tal.ihaizlit 
'iine. uitamıı olan Atfallı Vlrjina 
XUn, atUdyoda isimsiz bir dram geçir-
miftir. 

Binlerce kızlar gibi bu zcrvalli da; 
o zaman Ekran nals olan büyük artis
tin atkın& kapılınaıktan kendini kura. I 
nmemıBJ. Gens ve g\izel figüran ile 
.Vllantino arasmıda mektuplqmak, bir
birlerine fotoğraf Jiediyc etmek suretile 
11t'alannda lnu bir dostluk hasıl olmu .. 
tu. 

V.al&ntino için böyle aıklar bir gün
lWc. &eçici maceralardan bafka. bir fOY 
C!eiU&. Fakat ona bütUn kalbile bağ .. 
lat111Uf olan genç kızın biltün hayatı. 
m altüst etti. zavallı fiıüran, kendiai
ne umduğ\ı g\bi bir gönül vermiyeıı.ar• 
tiıti UAutmak, aıkım boğmak için Bre.o 
zilyaya kaçtı. Orada..-çevrilmekte bulu.. 
nan bir filmde ç.alı§Jna.ya. bqiadı. tıte 1 
o kadar yilreklea"? bailanlDJ1' idi ki V&T 1 
Jantino,ıu unutması p,ek tabii olaczıktı. 

Uğrunqa ölünen Va14ntüıo 

• na dUJtü. Kendine geJaJfl zaman: b~ 
men Holivuda' göndmlmnini ağlaY.. 
rak rica Ye ısrar etmeye ba§ladi. 

Çevrihmkte olaır filmin IBhm YUU 

kıza acıdığından, daha doğrmu, o O. 
kikaya Jradar yaptlnuı olan Jeritleri 
mahvetmek istemediğinden milkemmel 
bir hileye baş vurdu. Bu mükemmel biı. 
neticede kızın hayatına mal oldu. 

Sahne vaıu, öteki artistleri de'-Wendi 
fikrine uydurarak~ Valantinonuır aJU. 
münün gazeteciler tarafından YJpılimr 
bir blöf olduğunu, Hutrlaıaan tatiuta titr 
bqlca ölünün konduğunu, Valantino
nun ile"' artık düiıy..llan çelülinitt bir 
mannttra kapanmıJ gibi Her- ıteaten 

\lDlr, herkesten sizli lir yerdrtam bir
sıblfotlc ya!'UJ13]rta bulundufunu IÖ,.... 

lec:W Öteki artistler de bu aözlere i~ 
nııli ediiıee- Vlrjlnya inanma»- meci:ftui; 
yetinde kaldı. 
Brc.ı:Hyadalii film bittikten sonra ta• 

lilmr llır Holivucla <:löndU. Vatantfno.. 
yu aradı, gizlendiği yeri göımek iitedt. 
Vfrjinyrıya karşı yapılan liile'clen Holi· 
vuttakilmn haberi yoktu. Blyük a~ 
tin öldüğür:U temin ettiler, b'itçok de
liller gösterdilet'; genç kız mUmktitr 
değil Va!antinonun öldüğitne inanım· 

yor, düşmanlarının ve rakiplerisıin onu 
sakladıklannr söyleyip chıruyordfa; 

Bu halin hasıl ettiği sinir buhranlı.;. 
n, nihayet 928 de küçük artistin Loa. 
Anjelos timarhanesine atılmasına se
bep oldu. Uzun zaman timarhanede çok 
feci buhranlc:ır içinde kıvranarak 935 
yılının ikinci kanununda ldünya,,_ ~%1' 
Jerini yumdu. 

Holivuda girer girmez bir atk facia,. 

ama kapılan ve sonunda bunun kurbaıu 
Olan güzel Virjinyanın mr diı:aıdarı 

ibaret olan hayatı lia&ksnda Amerika 
gµetelcri bir tek sattr mıe. y&ımarDlf' 
lirdır. 

PUE - PE'NlN HARAKtRlst: 

Holivudun kurbanltnndan mri de 
Singapurda dans artisti olan kilçü1' 
lJoylu fakat güzel bir Japon, Puc- • Pe.4 
ctir. Bu zavallının feci akil>eti ide Ç9k 
tatlı ve Jı\İrane bir h~a ile batlamıttı. 

· 936 senesi mayısında Holivudun en 
zengin yildızlanndan biri t eyaliate. ÇJ

Warak Singapura geliyor. Bu seyaliaıt 
kim bilir nasıl bir kalp heyecanııu boğ· 
mak ve bu heyecanı unutmü için otu, 
»>rdu. 

Zengin yıldız bir müzikhole F.riyorı 
Orada iki genç çift, iki ıüı.el w k~ 

- Ş •ca Mllt/Mtla tl.eNa -
dtık.teıı sonra tatil zamanmu 1eya.. 
haller yap.alacak. akraba ve doetıar& 

hedf;reler nrüecektir.. Ganpterl~ 

rlD llu~ penlan o ü bqb .. Ta. 
mat.aaıann. 7ıldlalara 4-~ mfsK ba. 
halua aatıııtarı ! 

AI.eIWe- blr lrimaenm kuaadatı 
500' dolar, Kolivu.tta bir :rılcfıDJt en. 

ne p~en. 3'(1G-O da.iard:anı daha tok 
bereltetfhttr, ftl.plıeatz. 

Jfo11vut haftada (!'-1000} dolar ka
zanan metel.l:kalzlerle dgludur, de
mekle bir hakikati söylemiş oluruz. 

da - içtiği bie - kadeh JIHDpaD1' b. t 
nBs kırk &a!uım ıı&'miit elan genç yıl-
dmn kalbini oynatmay~ aneaık yinllt 

yaımda bulunan güzel Japona karıı 

büyük: bir ihticu U;VUtdırmaya kil.ayet 
ediyordu. 

Atk kadınlara ne kurnazlıkla telkin 
etmez 1 Artık Puc - Peye neler vaadet
miyor 1 Onu Holivuda gptürecek, dün-

yaca me~ur olan bhı yıltfUla, yani ken 
disi ile birlikte bir film çevirtecek. 

Çbcuğun rüyamda bile görmeıdiJi 

büı.ilk. bir talih ayaklarına gelmiı bu

lunuyor. Artık içi içine sığmıyor. Ken
diidlO' dameden ve JiMillatt:e-meıru ı.-
1'111 olan Minyon Japonyah lmdm cra 
pek memnun. Şarkın bu •f kalpli geng 
bdtnoaiızı prplilerin piıkin. kadınla· 
nnm hilhlcrini nereden bilsin? Mqbua 

Holivud yddizr daha fiindlaen onun 
eline lioeam211l bir demet bankaot ~ 
nliqttdiktlin aonra •• 

Zavallı re"9 Jipon bdJnı kocamnm 
HOlmıdda ıöhM .,., para aahibi olanak 
kendisini davet edeceği Umidile Toıt

yayrı d8nüyor. Gilhler geçttlı19e koca.. 
mntan gelecek davet mektubunu sabır· 
dikta bekliyor. 

ötede Holivutta güzel Pue-Pc yıl· 

dmn köıkilnde yerJe~yor. Eğlenceler, 
davetler, kokteyller, gezintiler arasın• 

da. yalııu Tokyoda u.bırlulam:ın kam 
mm de.ğiJ, Amuikaya niçj.n gctldf ğini 

bilir: unutuyor. FU.t her ay batc MV• 

ıil1 kanima, ilk Jcuançlarmdan bbı

çdi ghderfyor ve tunlen da yazıyor: 
.. kmerilııada muvaff&la olınak çok güç 
Jtancıfımf Senin df>' buraya gelmeni ..._, 

tcnffm-; fa&t< variyet tienut müeait de
lildir; Biru daha nbretmeliaio." 

Pcıe - Penin zenc\n yıldızı. olan ma
ceruı bir sene ltadar siltdü.: Belki bu 
cUne kadar da devam edccektiJ Fakat, 

Japonyadan gelen ve bu sefer lf..caz da· 
ba.ıwmca yazılmıı oUa bir mektup bu. 
ıumonr.ı trir ficiad ile niliayetlerichrdi• 

Minyon Japon dansözü bu mektu 

blUla #Je YUIDllJl : 
'4'f çtığım, benim biricik Mimoıa ç_i

seilin 1 9*ai ne kadlrr ..... dfifmi, belli 

ıenden ancak ölümün ıcııyırabileceğine 

iman ettiğimi bilirsin. Beni o kadar 

gok sevmit olan, fakat ona kar)ı seni 
tercih etmiı bulunduğum Tıiu - Tu bu 
cünlerde Amerikadan geldi. Senin ora• 
da batka bir kadınlD evlenmif oldup 
nu, anlatarak bundan sonra.. kcndlıile 
birlikte dansctmemi ve hatta.. Ken11 

ol~ı teklif etti. Sevgili Pae • P~
ğim, ben de onun bu güzel teklifini 
lCabul ettim. Bu mektubu aielığın z~ , 

man ben, Sir.gapurun en ıüzel bir duı· J 
11ğınde Tiu - Tu ile danıetmckte bk. 

ltınuyorum. En derin muhabbetlerimi 
aunanm sevgilim.,. 

.. Japon1ı;l!h. k•& ve sevimli Eue -
Pe bu mektubu okuyunca yılmnmla 

wrulmup. döndü. Temir. k.alP.li her 

Iaı-nua yaptıği git:ii o . da: naüeeini 
J!aptı. Eski ve uzun bir Japon liıçaiı 
ile karnını yardL 

Halbuki hadiseler yakasını bırak· 

madı. Brezilyaya geldiğinden üç ay 
MIDat ttlalz.. telgraf, sevdiği güzel ar. 
tillla ani· olatak aldllğUnti ha~ v .. 
dl: CMntr ı.r.. tianu ititlnce: bayrlai ve< 
ymsmWıll artıfMllıl&rmm loollan .,..... 

O zaman bir pnte nuıl .. liu reg. 
çük vücutlu,. Japon d;a sediyorlar. Er,. 1 t 1:::1::::=: k old r..-- · ... ı.._ 
lCeğt.n adı, Amerikalı yıldıza. dana ve: tt CA ,,___;e "" ~teıun ~ 

· cazitint bıdirrtatli pliyor.: P.ue _ 1'61 : tı~ndin oa ~ dııidk.90IU'I. earareıı-
Slnppanm di8l ha--. i~ pllP P lirr d büttin nüabmn toplidı ve 

lalı! !Wi\l lllttndirt. tatli pırlWan anam-~ btlınb. Dip pzetcler 
yıalju. bir J.-yalımn intihar ettlittd 
~llltırHr-}"tlllllilan liadürhlııldbm1a.Jds; 
1:iir IDlllCüut wnnedlla-. 

I - tfleıtbll!ım111i1 noöt IE«diköt vapur lw.ele.& üittliıdelıl& pdı. 'l!r./ 
N1-/9'1B.; ttın1titbdtm ıtlijan,u blı- se..118'mUdtlM.tiJ- Wtrav.a vertHıeelılUi'ı. 

%. -Açı~arttırma llUl"Pttl&. m~yedtısı ZO/ Ntan/ 938' Cjii9'iiiltia lllllD 
~on ~~)':dit tdlıre m~rlı:ezlnde ş,tleJT Bftctımentnde Y.RIPI....,_ 
tır. 

ı - 8artmmnrr.I tunne~ ve IDlU&mmtm matfımat• aUna1C IMtF.enHmtr
lle!! 9DrHb119: r._...m tu!Mlldne Te m11%a~i.Uredt edemılGiertn: ~ıtr 

• dDl'f'e'.1.-U.teıilHfedMıdJen belle Un Jlld& 7'.i' ju. nlsbe.tlnde temuıat. 
larlle Şener Enctımenine plmelerfr 

~ı ~ maltn sinem& yılctimnn
tia fiııdiffl"•: teeelll Jcabaıl ettneL bir 

~ nriltenlitr ollupmı dtif.beat 
ltlrr~tmabiUr.- &Uıli ltU1arr valdir; 
Y,dlliz: ~ A:Wllpll)'5tr plmek (luı.. 
ne tmliunlJ.or. T.ee.iirihril iıale etmek 

l~n. ~ yoa. batka bir kurban daha, 
ele..~ iiin mi?' 

istanbul müzelerinde 

ilahlarla başbaşa 
kalmak isfermisini 
Altıneı salon, cehennem, cennet, aşk 
şarap ilahlarının toplandığı bir yerd 

Yazan: Niyazi AhmeC 
Altıncı ıalonun bir kııwnmr l'Jlllllt- Şarap ma.budtl 

tik. Burada hemen hemen bütün Esa.. Teb lıtt1dlm.da.rı, Ka.tmuz'Ull 
tirt iltliları bura.y,m.r, oDlarm eettllle - le-'den doğmuştur . .. 
rini ıe»~ Jüpiterin yeni gelini çok 

SelfuılkUı bullUlJD.Ul Tutto adı ve - ve bunun oezuım gönllL 
rilen kanatsıa qlt illlieteri ile stislU Junan rakibini mahvetmel-
bir. lihdin ya.ıundla M1JUk yilzlerinde gün gelinin sütninesi Benıe 
aralan. vücutlu. kactal bq ve kanatlı rerek kam yanma gtW ve 
Crifon.. ve l8f!h hayatı tamail eden Saı. I piteıin keııdiıine de haldld 
tiri gp~uz. ile bir defacık olsun g · · 

Daha ötiııle Bl.kUa ~Hlderinde. lı&o tavatllRlt' etmesini rica. etti. 
yecaıılı rakalaı: yapan, na,ralar &tan Semele, sütninesinin: bU 
kadını temsil eden Menad il& BaJd1 .. arzusuna muhalefet edecek 
eün mürebbiye ve. arkadsıı. i)lhlann cumm yanındaki nüfumııu
dalka.vuğu Sileni ~unuz. melt lll'ZUSU: ile itf, k~ 

DUYarda, ~ ptirilen Jüpiter, bu sevdadan 
mUAtbt.an 300 sene.ev.vele ait bm Wıit, tavsiye etmesine rağmen 
genç ve güzel bir kadıru tas•·ir edi7Q1". ;un.r ediyordu. 
Tarih, bu kadının kim olduğµnu kay- Bunun ur.erine JUpit.er, bit 
detmiyor. 'KimbUlr baya.tnıda. ne in - çiıt yıldırımlar ve fimşekleJ' 
kıltplar yapm1ft ne entrikali.ır gllY.ir • göıiindit. Fakat tam tiu 
mil ve belki de: bUtt\ır. bu- üllteyi kerı- yıldtmnUL tutupuştu. QMI~ 
diaineı tapmcbrımf... Heylmllni yap - JevJer i~sinde can verdi. 
mlftar, öallnde diz gölmıUiler•·· ~. .. Yaltttz;"' karnmda.J.tf çoc~ 
bir gtin hAdi8elen bQJEeli. kan toprak- mtt ıve lHt yavru tam 9 aff 
1aıa k~ Uwiııdea aaııaler. kalçut; içinde 118.kJitmınftı.. 
pçpıit, har •x un~. cuk, BakU.a idi. 

Salonun ~ bir, lMSlf liDde. mi1At - Junan, 8emeleyi he1lk 
Um aıımra. illinci.und&ı ~ılmıt. ıı.., fL. ııııönemi~ kinini oğlu 
alagra ait manzaralar pteren bir çıkarmak lat:emiiti 
lllıit Gha. Bir gün. BakUs uyurken. 

Mealagra .. Yunanistanm Pınali gar· yılanı onun odasına 
biııinde.ki Kaliden Wbrinin hUkümdarı kat, Bakils, yılan kendisini 
iclt• ııoaıumı va;lfitt fllblar, onun hak- dan u..vanmII ve canavarr 
kında: müthlı bit karar verml"lerdi. gözleri önünde boğmuştu. 
"Xanan at*. .. bit odun koynıııtlar ve: Junon tiu muvaff a.kiye 

- Bil odtın yanıp kUl oluncaya ka- kadar hiddetlenmi§ti ki,._..._., 
dan-Y8'ıyacak ... demişlerdi. Baküse 93.!'plDtl ve BakUs 

ttlblarm bu ko.rkunç kararını du - rek uzun. mUdaet: serseri gtfA 
yan Melaagrm annesi, hemen ateşin 
batm& ıtoımuı tuttıpn odunu, onu 
yan yannnrbft-lftltıe-kartanp-salda
mı§! 

- Oğlumu kurtvdim; Bu odun a.!'i 

tık hiç bir zamtn yanaıınyacaktır, de
mtıti. 

Melu.gr; l!JOm'alin ceaaret! ve atıl
ganlığı il& KaUdoıı teltriıle deıttet S&l· 
mlf"ve bu~ muaııatoıan korJmne 
bir canavarı Y..&I<ıla.mağa muvaffak 
olmuştu. Dayılan, bu gereft kıskandı· 
lar ve ca.navan elinden aftnak istedi -• ler:· Fakat her hUIUlta dayılarına U• 
tiln olan Melaagr onlan di. lSldUrmet
ten çekinmedi. 

Annesi, bu feci bldiseyi hatier alın
ca, o kadar hiddetlendi ki, lie111en bir 
ateş yaktı ve en kıymetli varltğl diye 
akladığı odtJmı a~in içine-ftrlatandc 
oğlunun cemsmı kendi elleriyle ver -
eti ve ililılarm dileklerini rerine getir• 
miş oldu. 

İşte bu Melaagr'ı timdi mtbeııin al
tıncı salonunda, pencere altında ebe
di uykusuna dalmış bir hat<!& göril -
yorsunıq. 

Pencerenin solunda Ud u~mda 
litrer Nike ile merker.de Eru'm U9 
çelenk taş1makta olduklannı gtistıeren 
diğer bir lAhit. Tarabl~ gettn. 
tilmiş olan bu Wıit de milattan iki y\b: 
Ene sonra, vücuda ~· 

Bunlarm yanında Mınrnr Mk1 maıo 
butlan tzis, Ozifle.ve H~'e yapılan 
tazimatı gösteren bir llhit. 

Ortada, çıplak E?'OI~ ,,_,. bo -
aımunda yaptıkları 1tir şenllji g&il -
yıorsunuz. DireWrin ljnilllfke~ 
• ait btlJlli lir. llblt. 
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Ha 
tt - NISAN-113 - PAZARTESi , ... (S. aran). 21,45 Orkestra: 1 - Stra- TOrk musJkial. 12,50 ftaqdia. 13.GI Plll-

OGLE NEŞR!YA Ti - Sut: 12,SO PWtla '1111: Zlıoynerbararon. 2 - Şopen: PrelilL la Tilrk musUrJsl. 13,30 Muhtelif pWt Def
Tilrk musikisi. 12,50 HaYadla. 13,05 PWt- 1 - Bot: Rozemuııe. 22,15 Ajans haberle- riyalı. J4 Son. 
1a TOrk mualktli. 11,IO Nabt~llf pllk Def- rL 13.30 Pllkla aololar, opera n operet AKŞAM NEŞRIYATI - S.t: ll,IO llfll 
rlyab. H Son. l*'f8)an. 22,50 Son haberler •e ertesi HalkeYI ıaeteril kola tarafından bir lem· 
AKŞAM NEŞRiYATI - Sut: tT 1n1nllp •On proıramı. 23 Son. ılL 11,15 Konferans: CQlveraJte uau11a 

tartbl deni: Onlnralteden nülea Nah- Doçent Eaat Raılt Tukuvul (Tansyoo Ye 
mat Elet Boshrt. 11,19 Pllkla dau ma- tt - NiSAN - 938 - PERSEJIBB beyindeki akisleri). l9,5& Bor.a baber-
llltld. 19,11 ÇOeak1ara masal: BQae Nl- GGLE NEŞRİYATI - Saat: 12,30 PlAkla leri. 20 Necmeddln Rııa Ye arkadaflan ta-
ne. 19,5' Dona haberleri. 20 Rıfat•• ar- '!'Irk muslklsl. 12,50 Havadis. 13,05 PIAk- rafından Tilrk musJkıal Ye halk farlulan. 
udqlan. 20,•ı Ha•• rapora. 20.41 Omer la Tarlı: masfldlL 13,IO Nabtellf pllk net- 20,f6 HaYa raporu. t8." Omer Rua ..,._ 
Rın tarafından anp~ 16JleT. ti Fasıl rlph. H Sem. fanda ar&"8 s6;rln. il Be1ma ••ana-
aaa heyeti: tbrablm " arkadaf)an lana- AKŞAM NEŞRIYATI - Saat: 18,30 Be- daılan ta""ndaa Tllrk musikisi •e halk 
fından. 21,45 Orkeatl'L 12,16 AJau baber· ıalJu Halkeri 161terit kolu tarafından bir fal'kılan. (Saat ayan). 21,4& Orkestra: 
lerL 12.38 Plllla 10lolar, opera" operet temsil. 19,15 Spor musahabeleri: Etref ı - Ofeabah: La belle Elen. 2 - Frlml: 
parçalan. 22,.IO Son haberler Ye erteli 11- Seftk. 19,55 Borsa haberleri. 20 Sadi ve Endl19a lene bL 3 - ç.1konkl: Nata 
aln p~raı. U Son. arbdaşlan tarafından Tnrk muaiklal " Tala. 22,11 AJana baberlerL D,30 Plüla 

12 - NiSAN - Ht - SAU ba8' ıarkılan. 20,45 HHa rapora. 20,48 sololar, opera n operet parçalan. 22,50 
OGLE NEŞRiYAT! - Saat: 12,30 Pilli• O..r Rıza tarafından arapça a6yln. 21 Son haberler Ye erteal dntla proıramı. 

TOrk musılllal. 12,50 Handfa. 13,05 .Pllk- Radife Ye arkada,ıan tarafından Türk mu- 23 Son. 
la TOrk muılklıf. 13,30 Muhtelif pllk net- alklal Ye halk tartılan. (Sut ayan). 21.'6 --=,,-lan-b_a_ı A-u-.-...,-,-B-a_ltrık ____ alıi_eın_u_l_n_d_ea:_· 
rl19tı. ı• Son. Orbıtra: ı - Andran: lılaakol potpuri. Fatma tarafından acılan llliPlik bakkaa-

AKŞı\111 NEŞRIYAn - Saat: 17 lnkılAp 1-Merberk: Dana de Zonbur. 1-Ghn- dakl davanan icra kıhnan muhakemesJn-
tarlhi dersi: Onivcnlleden naklen Mahmut b: KrakoYlyak. 4 - Slede: Suraya. 22,15 de: Halil ollu Hayreddlnln 1928 senesln-
Esat Bozkurt. 18,JO Konferans: Şebreml- AJanı haberleri. 22,30 Plı\kla aololar, ope- de babasa Halllia lıtanbulda Atpaurında 
nl HalkeYI namına: Rqat EIErem Koçu (Is- ra" operet parçalan. 22,50 Son haberler ekmekçi fınnandan çıkap plp oldutu ve 
tanbula alt Yeslkalardan Boataneıbetı def· .,. ertesi ıOniin programı. 23 Son. 0 taribtenberl bayat ._.e memahndan ma-
teri). 18,56 Pllkla danı mu•iklal. ıt,16 15 - NiSAN - 938 - CUllA 16mat ahnmadtlı dinlenen fahltlerla lfa-
Konferaaı: Beyotıu Halkm namına Ah- deleri ile sabit olmuana mebal Tllrls b-
mct Hamdi Batar (Buhranlar). ıt,55 Bor- GCLE NEŞRiYATI - Saat: 12,30 PJUla nanu medenlalnln aı inci maddesi macl-
sa ha.bet"ler1. ıo ,.edla Rıua Te arkada~lan T8rk musikisi. 12,~ Handia. 13,05 Pllk- blnee mumalle)'b Ha1Nddinln harat Te 

tarafından Tlrk maıllrlıl Te halk farkıla- la Ttlrk musikisi. 13,30 Muhtelif plAk nq- memalından malOmab olaQlana tarihi 
n. 20,4& HHa raporu. 20,41 Omer Rıza ta- ri18tı. 14 Son. lllndan itibaren H it. enel 1938 tarihi
rafından arapça s61lev. 21 Tahsin it-. l:EtJ C22,30Plkl23So.nd cm f 6 YPPYY~f ne kadar 1937 /2377 doayaslyle blldlrme-
rakuş ve arbdHlan tarafından TOrk mu- AKŞAM NEŞRIYATI - Saat: 17 fnkdAp 1er1 için ikinci defa olarak IUıaea teblttat 
ılklsl n halk tarkıJan. (Saat ayan). 21,4& tarihi deral: Onl•enlteden naklen Recep ifasına " mahkemenin H Blrlnclklnun 
Orkestra: 1 - \•etıer: Obmıın UTertOr. 2 - Peker. 18,30 Pllkla danı muslklıl. 18,45 1938 cuma ınntı uat 10 a barakıldılı b-
Caykovskl: ŞRn dotonı. 3 - Translat6r: Alman artistlerinden 1-'rltçe Kuvartetl ta- rar1 mahkeme tızere teblJI yerinde olmak 
Holıuıytzuk in un pud. f - A)'leaberl: rafından Betovenfn E • Mo U, op. 59/U. tlıere llAn \llunar. . 
ı..a mu1en. 22,15 Ajanı haberleri. 22,30 ıt,15 Konferans: Ali Ktıml Ak)•üz (Çocuk 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
J>JAkla sololar, opera Ye operet parçalan. terbiyesi). 19,55 Borsa haberleri. 20 Mu- ı: 
22,50 Snn haberler ve ertesJ ,nnnn proı- afler tıkar ve arkadaşlan tarafından Türk 
ramı. 23 Son. maalklst Ye halk tarkılan. 20,45 Hava ra-

13 - NiSAN - IJB - CARŞAJIBA pora. 20,48 Omer Rıza tarafından arapça 
OGf.B NEŞRiYATI - Saat: 12,30 Pllkla alyieY, 21 Nihal Ye 11rkada,1an tararındaa 

TDrt musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 PlAk- Tllrk musikisi Ye halk tarkalan. (Saat aya-
la Tftrk muıdklıl. 13,30 Muhtelif pllk net- n. 21,45 Orkestra: 1 - Engel: Kovboy 
rfyata. 14 Son. llbe. 2 - Sınavı: Gros Yiyen Yals. 3 -
AKŞAM NEŞRIYATI - Saat: 18,30 Fa- Suppe: Bokaçyo fantezi. 4 - Doma: La 

lif Halkm 16ıterlt kola tarafından bir pape dö porsölen. 22,15 Atanı baMrleri. 
temsil 19,15 PJlkla dana mulfklıL 19,55 22,30 PIAkla sololar, opera Ye operet par. 
Boru haberleri. to Ne-he •e arbdaılan oalan. 22,50 Son haberler n ertesi stınnn 
tarafından Ttırk maalktd " balk farkılan. Pf'Oll"IJD•. 23 Son. 
I0,'5 Han rapora. IO,fl Omer Rm tara
fJadn an~ ıl1Jn. 21 Klasik Tilrlr mu
llklal: Nari Halil " arbdatlan tarafın-

ti - NIS.4N - 13' - CUMARTESi 
GCLB NE3RIYATI - Set: 12,JO PIAkla 

DOKTOR 
Necaetlln A .. ugun 
Her atın ubablan 11elda buçula 

.qamıan 11 cleD 20 ,. adar uıe 
il ta,,are apaıtmanlan Uduc:I daire 

l7 aumarada butalanm llabaJ eda. 
Cumartlli &ünleri 14 deD ıo ,. :ıs. 
dar b.aıtalanm parap·a, Kwıu:ı. H• 

ber olsuJUCUlanm clalrupoa ...... 

l11RAJf TiYATROSU ---------------------------------------------------------------------------------liıln'atltlr Nqtt n ar-
'<•dqlan Hakkı Ra
~n. ErlP S.bri blr
ttkte (Halk ~esi) 

illi~ l.ocalar 100, Her yer <' 'tf 8ill1> 20, Panıdl ıo 1"'ırı bıı !N: <Kar) piresi 2 perde. 
•1taııı mı) koıaedl 2 perde.. 

HALK OPERETi 
11 Niun pazartesi ü
aını IUt 9 da Kadı-
61 Siren .. alnema

·•nda: <Ba• • Btıfltlll) 
:QyQk operet 3 perde 
lazaa Mahmut Yesari 

\ia Reılte: Seyfettin Sezal 
'k""' Karde,ıer 

C.... il.\~ A2AK sinemasında 
--"ltıııba - BAYAN 

9•Jurt61 Cankara 

El\Tt}GRUL SADi 
TEK TIYA TROIU 
BDIRNB 

CaJnbariret 
lfaem-da.. 

Operatlfr 

K_ 

J 

TereDme Kllllyatı 
1ıncı &eri 

No. 
ı. Safo 

2 Aile çemberi 

a Ticaret. baab. \>ona 
' Devlet ve DIUW 
1 byaUma 
8 Rasin 1 

T tlÇI armfJ lhtlWI 
8 IAtuur 
9 İlfabaaa dolra 
10 Bubı D 11 

(Ba eerlJI birden ......,. ı llra • 
lnlnlt ikram edilir, Ye 1 .. il ..... 
.... elmaral blalU .,.. 1 - .... 
.. YelmlJeblralalır.) 

2ncı Seri 
11 Gorio Baba 100 
12 0emt11n PllJlıolojlll 10 
11 9'baha•..uert 71 
H F.ngeret dlltOml 80 
16 Rutıı m 'il 

18 Samimi ..adet 10 
1T lmtlatlk 10 
ıs Qoculs dllflrtenler eo 
19 !Um •• felılefe 10 
• Cemiy9tba a.uan 100 

<• llerl1' lılrdea ......,. 1 lls a 
ant ikram edlllr," 1 ........ ,.,... .....,.. ...... ..,..1 - ..., 
clu vereea,e .......... ) 

30nco seri 
21 Hükllmdar millet 10 
22 Yeni Uml alhnlyet Ti 
23 Komllnbrm 10 
2'. GOndıl lktmadl lalerl 80 
21 Cum.laart,yet 10 
• Terdim• ıoo 
2'I Dettllller Ti 

28 ı~ 10 
21 Kapltalllm ba1aram 10 
30 S.taınbo UI 

(Ba serlJI blrdeD alaalara 1 lls • 
karat...,._edlllr,.etlraDbnl 
................ ..,.. 1 - ... 
... t'e ..... ,e ............ 

4UncQ Sari 
31 RubıIV 80 
il lletaılllk • il Jlk8Dder eo 

" Kadmft..,.._ ıoo 

• De-*tll; • 38 Dinler tutld 12& 

" nomnwe..- 40 
38 ICtlb 100 
39 Herüllt • 
40 Ruhi mucbeler 'il 

(Ba serl1' lllrdee .-... 1 lra t 
lnlnt ....... edllk, Ye 1 ........ 
petla .. ..,.. ....... ..,.. 1 ..... 
claa Yerefdye ..,........) 

Sinci Seri 
41 Deprottlndl8 80 

a G1a1a babld " IQtllllllal " ..... eleıt 
ca rataa 

" Olıdt harpler 

• DlıneUnlD ba1ab 
48 lıleı.ft6 aedlır 

tT Yeni.._ 
18 fnlıetla t11ldell 

• PolltDaa fellefell 
50 IDltetlk • <• serlJI .... eh ... ı .. 
59 lnmıt Dmm edlllr ve I .. • • 
""" pefia ......,.. ......... 1 • 
Uradaa .erellJe ......... ) 

enca Seri 
IJ1 llrnelt 1 ıoo 

u Para • sa ae.r '° M bml f ellef e • 55 Kanııcalarm bqatı Ti 
151 Demomtea • ST Çlceraa 4 

u IDpootbıma uo 
• tmap IO 
80. Yeni bdm - «' 

(lla eerlJI .......... 1 ... 
kant ....... ec1111r; " s .. '~ .,. ............... .,..1 .... 
... Yel'ellre lılnlıdlr.) 

7ncı Seri 
81 Vlkontan mama . 
n Enelt 1I 

• u.. 
et l'9lllllı 

815 Gı.11 punlk 1ıaıtıl 

8allt Yerlı 
An ..... Caddeli - VAKiT Kitabeti 



TüRK TiCARET BANKASI A. Ş 

MERKEZi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen : 

Kapoala Vadeli Mevduat 

" 

ANKARA: Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 
Bolu 

BozöyOk 
Bursa 
DUzce 
Eskl,_hlr 

~~!:bolu iSTANBUL . 
Telefon: 2316 TaklrdaJa Telefon : 22971 

Türkiyenin her tarafında müh.abirJeri vardir. 

TELGRAF AORESi: 

M.f.ı°J:ı':k : TÜRK BANK Şubeler: Ti c·a ret 

Y[N i TbSLiMAT 
ILMüt.IABERLE:~iMiZ 

DAı.IAYUkSEK 

rAiZ, DA~A EYi 
ŞARTLAR. T[MiN rD[~ 

Jandurma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : . 

1 - Bir metresi altmış kuru., değerlenen ( 4 5,000) lira değerJnde yet 
mlş binden seksen bir metreye kadar erat yazlık elbiselik kumaşla bir 

metresine kırk kuruş fiyat blçilen (18,500) lira değerinde kırk beş bin. 
den elli beş bin metreye kadar yatakkılıtıık bez aşağıda yazılı tarihlerde 
kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

2 - Yazlık elbiselik kumaş şartnamesi iki yUz yirmi beş kuruş kar. 

ısıh~ında ve yataklık beze ait şartnamede parasız olnrak komisyondan 
alınablllr. 

...... 

Emniyet sandığı llAoları 

Taksitli emlak satışı 
Semti 

Cinsi 
M~ 

1' . 
Kartalda 'OıkUdar cac'ldeatnde yeni 
1/1 numaralı. 
Fatihte eski Altıboğaça yeni MUftl
alf mahalleslnde eskl Mlihendls ye
ni Şafrnabf sokağında yeni 12 No. Iı 

Suıtanahmedde Alemdar mahalle
sinde Ticarethane sokağında eski 
29 yeni 71 numaralı. 
Kabataşta Hacefatmahatun mahal
lesinde Gnmnşsuyu lzzetpaşa soka
ğında eski 7, 9 yeni 28/1 numaralı. 
tl'sklldarda Pazarbaşı mahallesinde 
Karamanlı sokağında eski 27 yeni 
21 numaralı. 

Kargfr bir dUkkAn 

Blr buçuk katta Uç odalı 

natamam kA.rgfr blr ev. 
Dört buçuk katta yedi oda
lı su ve elektrik tesisatını 

havı kA.rglr, bahcell bir e-
vJn tamamı. 

... 

... 
soof 

245 metre murabbaı btr ar- 1°
0
' 

sanın 1/4 hissesi. 

• 1ol 
69 arşın 18 parmak bir ar-
sanın tamamı. 

Tophanede Sakabaşı mahallesinde ol 
Defterdar caddesinde eski 17, 19 504 metre murabbaı bir 15 

yeni 81, 83 No. lı. arsanın tamamı. tt 
ı - Arttırma 28 - 4 - 938 tarihine dUşen perşembe gUnn saat 16 

prlacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalaca~· 
2 - Arttırmaya girmek tein muhammen kıymetin % 10 u ntsb 

pey akçesi yatırmak lA.zrmdır. 
4
,1 

3 - .Artırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sene 
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize U.bldlr. ret/ 

4 - Taksitler ödenlnclye kadar gayrimenkul Sandığa birinci de 
lpotekll kalır. (1481) ~ 

~----------------------------~-f Preventorlom ve Sanatorlom DlrektO 
lOğDodeo: 

Muvakkat teminat Keşif bedeli 
lira kuruş lira kurut 

102 50 1366 75 A 
Ha.z.Irlanan keşfine göre Preventôriıun ve Sanatorium arazisinde 1 

su kuyusun1m tA.mir, derinleştirilmesi ve suyun yükseltilmesi igi 12. ~.J 
tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15 de İstanbul Cağa.loğlunda _..!:" 
Mektepler Muhuebecillği binasında pazarlıkla talibine ihale edil~-- ~ 

Bu kuyu iııas.atmı yapmak isteyen Milteahhidin mUruıkcsa gün~ 
gün evvel sa.at 15 - 17 arasında yilksek Mektepler Mubasebecilinde ırı ';/ 
kil Komisyona. müracaat ederek bu gibi i§ler yapabileceğine dair 
göstererek ve pazarlığa. girmek için bir ehliyet vesiknsı alacaktır. ,1 

İl!lteklilerin par.arlığa başlamazdan bir ıınat evvel Depozitolarmı l!! 
Muhasiplik veznesine yatırmış bulunacaklardır. ~ 

Keşfi ~örmek ve daha fazla tafsilat alamk için DirektölüğUne b8:_',..,,n) 
blJeceği !lln olunur. (~ 

GÜVEN 
ANITI 

A 
~ ı-'· (. 

i •••• • • --.... , . . 
r:.: - . : ......... _ !• 

···""··' ... t: .,, · ..... ,.,., .... •. 
-·~··.:· .. ·-·' -) . . 

• 

3 - Ekslltmelerlne girmek iatlyenlerin ynzlık elbiselik kumaş için 
3376 ve yatak kıhfiık bez içinde (1387) lira (60) kuruşluk flk temi. 
nat makbuz veya banka mektubu ile ~artname ve kanunda yazılı belge. 

lerl muhtevi teklif mektuplarını belli glln saat dokuza kadar komisyona 
Yermiş olmaları. 

A - Yazlık ekalltmesl 12/4/938 sah gQnQ aaat on. 
TÜRKİYE iŞ BANKASI 

D - Krlınıt ekslltme.sl 13/_4/938 carfamba gUnU saat on. (803) 
(1648) 

Sahibi ASIM US Nepiyat mlldürU Refik A. Sevengil 


