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İngiliz- italyan anlaşması imzalandı 
Afrika, Arabistan, ispanya 
ve Habeşistan meseleleri üze
rinde karşılıklı taahhütler 

ltalya Trablustaki askerini azaltıyor, ispanya
dan bütün kuvvetlerin] çekecek, deniz 

an~aşmasına girecek 

lngiltere Habeşistan meselesini 
Cenevrede halletmek istiyor 

ispanya zav:ye-j 
sinden siyaset 

a!emin:n 
ı . ··.rünüşü 

)ıl#~lç.ntbcrlcr ispanyada Fran-
u ~,)'.Yıeft Akdeniz kıyılarma \'lil'-

-rıuı, Tortozanm cenubunda. salıllde 
~ros kasabasını i~gal cttlklcrlnl bil· 

~-diriyor. Bu suretle bilkfunetçilerln elin· 
~_pe bulunan araziyi ikiye ayrılmış, Barse
~t11:11lc \'al~ nrasmdald münasebetler . ' 
~-~!!il~ -'5fiyor. 

~_..,..ta"'-,.,,~ı·""'an.._...o'""o·~ra'usunun bu mu-

\":lffaldyctl kat'i lJlr zafer demek olmasa 
bile k!ı.t'i zaferin ba}langıcı sayılabilir. 
nu IUJmr ile General Frankonun şimdi· 
den kat'i zaferi tahakkuk etmiş farzedl· 
lerck büclisenln beynelmilel siyaset iş
leİi tizerino ruı.sıl bir tesir yapacağını 
tetkik etmek zam:ını gelmiştir. 

lnglUz • llalyıın anlaşma "Düzakereleri 

şonu lsbat etmiştir kI lnglltere hüku
metinin bugünkü vaziyette en ziyade 
ehemmiyet verdiği şey ltalyanm Gene· 
ral Franko galebesinden sonra gönüllü 
askerlerini geri alıp almryacağı, lspan
Ja topraklan ve Balear adalan üzerin· 
de bilhassa. Stra.tejfü bazı menfaatler 
elde edip ctmiyeccği meselesidir. ltalya 
IngllterPyc bu yolda menfaatler peşinde 
lwşmadı*mı, ispanyadaki gönüllü asker
lerin bütiln mak~adı bu memlekette ko
müni'!t bir idarenin teessüs etmemesine 
çalışmaktan ibaret bulunduğunu söyle
mi' rn bu sözlerimle samimi olduğuna 
d:ıir teminat \"Cmılştir. lngilterede Ital
ya. tarafından ,·erilen teminatı senet 
tclal.kl etmekle beraber bugünlerde 
imzalanncal< olan lngUlz - ltalyan anlaş· 
masmm merlyete girmesi için ispanya
daki ltalynn t;önilllU askerlerinln geri 
!:Ckllme"'i tarihini göstermiştir. 

ispanyada bulunan ltalyan gönüllille· 
rinin ruaksatlan Fraııko ordusunun cnm
lıurlyetçllerc ~ıılebesi olduğuna. göre bu 
memlekette Fraukl.,t bir idare kcnılma· 
dıkça bu .ı;ii:ıüllülerin çekilip gidecekle
rine lhtlmııl verilemez. Halbuki Franko 
kuwetlerinln son askeri movaHaklyet
leri ve. Akdeniz sahillno kadar varmalan 
Stratejik b:ılmndıın ne kadar mühlin o· 
h ro;n olo;nıı ı.at'i muzafferiyet demek 
olmadığı da açıktır. ihtimal ki böyle bir 
muzarrcriyet lçln daha altı y beklemek 
lizımgelcccktir. Hal böyle iken lngilte
re ile ltalyanm anhl5ma müzakerelerine 
bilyill> bir sUrnt vemıeleri sadece Wtle· 
tin ına3 ıs ayı içinde Romaya. yapacağı 

seyahatten e\ \'el iki memleket arasın
da iyi bir ııctic<'ye 'armak imltanm~ tes
bit etmiş olm:ıl• içindir. 

Demek istiyoruz ki lngiltre ltalya ile 
kendi arMında bir anlaşma formülü ba

lonm:ısmd:ın dola.jl hJç bir şey kaybet
ml~ olmayor. ztr:ı ltalyan gönüllüleri Is-

ASI M US 
,(Sonu: Sa. 11• Sü. 3.) 

Roma, 16 (A.A.) - İngiliz - İtal
yan 1:1.nlaşması iıakkında bu akşam a
§ağıdaki tebfığ neşroıwunuştur: 

gün saat 18,30 da Kigi sarayında İn
giliz - 1tal;xan anlaşmasını imzalamış
lardır. 

Anlaşma bir protokol, bu protokola 
(Sonu Sa.4Sü.1) 

"Hariciye nazın Kont Ciyano ve 
İngiltere büyük elçisi Lord Pört bu-

~-~~~~~-----~~ 

Hariciye vekilimiz 
Barutta 

Kat:ıire gazeteleri Türk - Mısır dostlu
ğu hakKında hararetli makaleler 

yazıyorlar 
1 

•i Mısır ür:kiyeden büyük 
yardımlar görebilir,, 

L 

Doktor TeYfik Rüştü Ar:ıs 

Berut, 16 (A.A.) - Türkiye Hariciye 
Vekili Doktor Aras Mısırdan buraya gel
miştir. 

Kahire, 16 (A.A.) - Mulı:ataın gaze
tesi, Arasın matbuata beyanatını mevzu
bahs ederek sulhün takviyesi için Mı • 
sır - Türkiye münasebatmm takviyesi 
de lazrmgcldiğini Balkan Antantmm yal
mz Balkanlara münhasır olmadrğmı ve 
Suadabat paktının da buna bir misal teş
ki ı--tti3lni yazıyor. 

Arasm Ticaret nazıriyle de temasla
rına i§aret eden Mukattam, iki mem -
leket ticaretinin inkişafına i§aret eden 
ve aşağı cins Japon tUtünleri yerine Mı
sırda nefis Türk tütiinlerinin tercihini te-

(Smm: Sa. 4. Sü. 2) 
--------- ·-------------·-------

Balkan murahhas
ları memleketlerine 

döndüler 
Misafirler uğurlanırken buketler 

takdim edildi 
Yıldız sarayında bir hafta müddetle 

ıçtima ettikten sonra evvelki gün top -
lanmalarınx nitirmiıı olan Balkan Antan
tı ekonomik konseyi azalarından Yunan, 
Yugoslav ve Romen murahhas heyetleri 
dün mernlel~etlcrine dönmüşlerdir. 

Romen murahhasları "Romanya., va -
purile, Yunan murahhasları " Tcofil 
Gotye,, vapuriyle, Yugoslav murahhas· 
l:ırı da akşam ekspresle gitmişlerdir. 

Her üç heyet de, başta Türk murah -
has heyeti B. Hasan Saka olmak üzere 
bii :> ilk ve mümtaz bir kalabalık tarafın -
dan uğurlanmış, murahhasların refaka
tinde gelen eşlerine buketler takdim e
dilmiştir. 

Yugoslav murahhn~ heyeti reisi O. 

heyeti reisi B. l''Lbakoviç kendi heyet-
leri namına ayrı ayrı teşekklir etmiş, dost 
ve müttefik Türkiyeyi bu dcfaki ziyaret
lerinclon de unutulmaz hatiralarla dön -
düklerini, Balkan Antantının daimi re • 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

ORMAN 
~n lfi)al~~-n:o ®ırn 

Veni romanımız 
beşinci sayfa da 
dl'vam ed~~or 

Prediç, Yunan murahhas heyeti reü;i j 
B. Arigiropulos \ c Romanya murahhas --------·----

1 
Bulgaristanın dos
tane bir hareketi 

rürk mekteblerinde yeni harflerin mec 
burl olması kararı ttzerlne 

Hariciye vekaleti hükumetimi
zin memnuniyetini Bulgar 

elçisine bildirdi 

smm haber aldığına göre, Bulgaristan- p1lm:ıs1 h:ıkkında Bulgaristan icra ve.kil-
Ankara. 16 (A.A.) - Anadolu ajan- ı buri olarak yeni Türk .harfleri ile ya _ 

daki Türk mekteplerinde tedriBatm mec- (Sonu Sa. 4 SU.. 3) 

ikinci imtihanlarda ah
nan notlar sayılmıyor 
imtihan sorularınBn bir kısmını 

talebe evelden haber aımış 
Ankara. 16 {A.A.) - Kültür Bakan

lığından: 

Bakanlığımızdan okullara gönderilen 
ikinci yazılı smav sorularının bir kISmı
nm talebe tarafından haber almdlğı an

lıışılmış olduğundan bıı mavlarda. tale
benin aldığı, notların hUkUmsüz say1lma-

sı ve sınıf geçmenin birinci yazılı ile 
kanaat notlarına istinad ettirilmesi okul

lara tebliğ edilmi§tir. 
Meselenin mtiscbbibleri hakkında ya

pılmakta olan tahkikat neticesi ayrıca 

bildirilecektir. 

Först Viya~a 
tstanbul muhtelitioi ı - 3 mağlup elti 

Devre arasında ta7.;;rnıZar sahqikm çıkarl•eıı .. 
(l:'a.:::ısı 9 uncu sa-yıf<ıda) 

Cj.ünkWt peşiHden : 

Gazetecinin tarifi 
Bundan bir müddet E'\"Vel bir kanun ile gnzctccinin tarif edilmesi me .. 
selesi bir talum neşl'iyata sebep olmu~tu; o vakit bu kelimenin tarifi
nin o kadar kolay bir şey olmadığı an1aşılmı~tı. 

lkl gazete mUvezz:iinin birkaç gün en-el jilet ile serçe ımmın~ı 
c:i:dlmJş bir kadın lıadisesini hoyecnnh bir chınyet gibi göstererek 
bir gazeteye yazdırmalnrından ü~t~ik buna mukabil ikl'amiyc alma. 

lnrmdan bahseden bir arkadaş: 
- Day müvezziler birkaç kuruş ıılmıık için habbeyi kubbe, pireyi 

cleve yapıyorlar.,, 
Diye şikayet ediyor; bundan sonra da okuyııcolarm: 
- Peki aınn, siz gnzctecUerin nrnsmda <ln böyle pireyi deı-c ya. 

pnnlal" yok mudur?,. diyeceklerini düşünUyor da gazetccileı·in ~aziyc
tini mazur göstel'mek için sözlet'lne ~u cümleyi ililrn ediyor: 

- Orası da öyle.. Fakat baznıı clew•yi pire ynpmnk mechul'iyctin. 

<le knldıAmıız da oluyor.,, 
Arka<laşnnızm bu E<Özlerinc gi>re (Gazetecilik) l: 
- Pireyi deve, deveyi pire ynpmnk t':nnah!., 

Gazeteciyi de: 
- Pireyi deve, del"c-yi pire yapnn snnntkılr!,, <lemck ıazmı g<:'l~

cck .. Ililoıiyol'uz, gaıctccl atkndnşlnr bu tnl'iri mısıl buluyol"la.r? 
Hasan I<:umçayı 
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İMPARATORİCELİGE 
No .. 6 Vazan: Kadlrcan Kaflı 

M"krula genç kadının elini tuttu 
avuçlarında okş3dı 

- A '>ırlar mtldürU ~tavrakyoe da ba
na Ks"nyos gibi yapmak istedi. Kabul 
etme~1nce kovdu. Kocanım işini bana 
venMlcrl için yalvardım. Gllldiller. Aa

tery"ll'la konuıturmadılar. Kont.§Sam da 
ne )-apabllirdim? Stavrakyoe, Kaenyoe 
lçin Aateryoe'a para vermlt, ayı bekçili
ğini ona alnuf! ... Prbinolarm reisi para
yı:ı tapar. 

Durdu, birkaç defa derin derin eoluk 
aldı. 

- Ben ılmdl ne yaparım? isterdim ki 
Allah beni hemen kendine çağırsm? Fa
kat zavallı yavrucuklarım ne olur? On
lar, kurt ormanına dtl§mUı tuzulıır gibi 
parçalanırlar! 

Uzun u?.un hıçkırdı. 

Kaim sesi lnandmcı kuvvetJn hepstnf 
kendinde toplı;>-arak ona cevap verdi: 

- K:ıdm, gunahlann sana b~~Ianı
JOI'· Allalım adaleti vaktinde yıkanmı
yanlarm gtlnahlarmı berhl\lde cezalandı
rır. Git; Paoaya aenl koruawı! Aster
yoe'a yalvar! Onu herhalde ~r ve eöy
le! 

.IDctlden uıun mun ctlmleler okudu. 
9ent lwlm kalbinde bOyUk bir baflf

la. bllytlk bir llmltle klllaeden çıktı. 
BDlt hızlı, adett toprak Mlreleon'a 

p!ea IObkJara cWdJ. 
Kltbk evtn kapnmu çoldılı zaman ak

IUI' olıJyordu. 
Jndaro onu gWer )'b!e 16rtlnce aeviD

dL 
Teodora iri kara c6zlerlni alablldlğhıe 
~ koftu. ıenç kaduım ~oynuna a il-
dl: 

- Ah. mltera (2) ! Pencerede hep se-
ni bekledim. Ne kadarı~ kaldm! 

(1) Anne demek. 
Yavruswıu öperken: 

- Senin igln- S1zin için ·~ kaldım 
~ 
- Naaılarn? 
- tytylm yavrum. 
Keadlslne doğru gelen Komite; Ue A· 

naatuyaya lıottu; Oc;UnO birden kollarl
le sardı. 6pttl, kokladı ve ıözlerlnin ya
pu aor tuttu. 

lDdaro ona boylq. ince ve solgun bir 
bdmdı. Yirmi yqma rağmen pkalda
nnda b&rkaç beyu tel vardı. ~u avalb 
evle ta Unk d6klik 91yaya biç uyswı 

dOpıtyen Jruyu mavi renllte, ıenıo ıu. 
kollu. memelerlabı hema altmdan mr
- kup.kla 8dulan bir rop ıt1mJ1tL A· 
,ularmda IUrauzJ ıerltll andallar var
di. 8abua Alltüyada papumıf, buDU da 
m&11&1t.ua ko>'mut. fuat ıenç km: 

- 8eD burada yqıyamaml 
1>11enk ~ Bir abltla }'Ulllda 

Jandertyeye sttmJt; o bırakmca bir 
bUW'e meue. olmuj KoatantlnopUye 
plmJtU. Gemici de bıraktJtı aman 
;rapyalnm 1ratnu11t Şimdilik "TbbıolanD 

tl,yalrDIUllda daDI 6ğreJllyordu. F.ter 61-
ıenlrle QOll doet .trar.anacatı, aP.tal ve 
f&Pllm e~eklerl IOyarak parlU bir ba
Jal llll'ecetl fllpbeelzdt. Faltat bentls 
ba bir llmttten fbarettL 

Obel. lirin bir tızdı. Teo<!ora bUe o-
1111D elblaeainl, dalgalı aaçlannı, Iunnm 
teı'ltll sandallnrmı bayı-an hayran ny
ntttktea sonra gözlerinin içme baknuf: 

- S..nln tlbl olmayı isterdim ben de .. 
DemlttL Sonra içini çekerek Ulve et

miltl: 
- O a1dan annem rahat eder! 
Jadaro rene; ve zavallı anadqmı o

dumm en ıUzAI tarafma oturttu: 
- Ne yaptın bakalım! 8enl pek iyi 

buluyonım! 

- Evet.. Çok rahatladım. Umltlerlm 
bllyillrtUr. Panaya beni koruyacak! Yal
ftrmanu ~ytedl Aateryoe'a herhalde 
yalvarmam IAzımDllt! 

Jndaro llmltaızce dudak bllktD ve ba-
pu salladı: 

- Bundan Wr ıoy ç1Jcacatuu •omam. 
- Deme! 
- Kacnyostan para a1Dllf dlYomm. 

Stavrakyoaun elindedir bu .._ Halbuki o
na dll1Unceel başka.. Ksenyc>ala birJe
p.rP• hayvanların ytyecekl~rlnden dile
diği glhl hınıadılc edecek! 

- Ollaa. ben bir defa yalvarayım da.. 
l'abt ~ nerede ve naaı1 g6re-

bilirim 1 l§ln uıl zor tarafı budur. 
Mfkrula derin bir dlletınceye daldı. 
lııdaro kandili yaku, çocuJdarj odanın 

mutfak gibi kullanılan k~e!lne çağırdı; 
Mikrula gelmeden evvel hazırladığı bu
lamaçtan bir luımınu bir tabağa koydu, 
birer t&h ta llaflk verdikteD IODra: 

- Göreyim atzt, uslu uaJu yeyhı ! 
DedL 
Klkrula genç kadmm eUnl tuttu, awç

larmda okııadı : 

- Sana ne kadar teeekkllr etaem u
da; aeo olmasan bunlar ölilrlerd.i!. 

- Daha fazlasına gtlcllm yetmediğine 
UzUlllyorwn. 

Yıınyana oturdular, elini gene; arka· 
daşmm omuzuna koydu ve devr.m etti: 

- Aateryoeu ancak bfpodromda göre
bllirain ! Bu fırsat çok uzak değildir. Hem 
kendine acnıdınnak için de bir ıeyler 
dUşUnmelL 

- Beni ona yaklqtmnazlar ll .. 
- Yaklaşmaya IUaum yok. Uzaktan 

~ylenln. Eter olmaaa bir çare etaba 
dl1ftlndUrn. Bunu kendim de yapmak la
tlyonım. Bizi Allab Prblnolar lc;ln yarat
madı ya. .. Kim blm inala yerine ko1U-
1& onlara blmnet ederlL Hem V1111etolar 
son zamanlarda gittikçe kuvvetlenlyor
lar .. 

Mlkrula bun1an btlyUk bir dikkatle 
dinliyordu. 

Çocuktan yatırdıktan IOllra ~vakte 

kadar konUftular. BUttın tnceıtklerlne 

kadar dütUnerek gtlzel bir kurtulut pll
nı yaptılar; gerçekten btlyb bir ümit
le yataklanna sfrdller. 

-iV-
GUNUN KRAUABL. 

Yediden yetmlfe kadar her çefft halk
tan blrgoldarmm bqlarmda yepı ve 
~'lttıWilar ~ Bua.latln ~ .. 
H, yum veya plltkllJIUydO. ı,terlnde 

demli'den, tenekeden, batıl gümllften 
yaprlmıt olanlar vardı. Ara ura kalaba
bk ve siWılı bir upk kalabalıgmm ort.a

amda bir sedye, bir aeydenln içinde ye
fil veya ma\1 ipeklere bUrllıımUt olan 
senıtn adamlar da geçiyordu. Bunlarm 

biri.al bqma altından bir tolga gtymlf, 
to1pnm oollne yetll t&VUll tüylerinden 
uzun bir IOJ'IUO t•InnlltJ. 

KllWılaruı ve elbi8elertn reql. onıa

n st.YenlerlD Vaeto " PrblDo oldukla
rmı anlatıyordu. 

Yetil IOflUçlu adam ıeçena bOtthı 
J'8flller hep blrda çıl&'m ıtbl aJlalbyor
lardı: 

- Nlb. Aateryoet 
BunlanD hemen b8IDID hepıl de ctftç1 

kılıklı la1&alarJa onlarm )'U1armdaJd 

çocuklar " kwm•ırdl. 

Blru IOma pae ene1klll ıtbl fakat 
mavi renkte slfbıen bqka bir adam da, 
etaba hlıbahls ve l&t&f•th bir apk ka

fUMI ortamda Tort J'oromundan (1) se
çiyordu. Bu Hfer mavi ktlWılı mavi s6m-

lekll binlerce halk çıtım ıfbi onu alkıf
lacWar: 

- Nlka, PooUyakoa!-

Bwılarm da hemen hemen bepel ıe
micl kılıklı inqnlarla onların yanlarııı

dald çocuklar ve kadınlardı. 
iki fırka relai l&l'&ya ptlyorlaıdı. im

parator onlan kabul edecektL 
BtlyUk l&l'&yın &llnde pud pml zırh 

~de Ud 1111'11 ulıer dlzUmlftJ. 

iki reis 11(\dyelerle apt1an bir kenar
da bıraktılar. Alteryoe, Poatalyakyostan 
yirmi adım ilerde yUrUyordu. Çtınldl kaç 
nnedenbert yanelan hep PrAatnolar ka
sanıyor: onlann verdikleri oyunlar, on
larnı hipodromda yaptıktan vah§f hay
van avlan, canbazhklan, maskaralıklar 

halkm daha çok botuna gidiyordu. 
(1) Şimdiki Bayf'IZlt meydanı. 

(Devamı vart 

K.l'edi Fwlyede Kanunlar 

Kahire, 16 (A.A.) - Ytlade 3 faizli 
va lluamlyeU • ~ Kredi l'onelye tah
vlllertnln dOnkll çeklllt'"l:le: 

1903 ecnesi tabvlllerlnden 428 654 
numara 100.000, 19>.ll aeneel tahville
rinden 103.312 numara 60.000 frank ik
ramiye kaunm11Iarctır. 

Lindberg ransa a bir 
ada allyor ••. 

Sun'i kalp icadına çahşan Karel ve .Lindberg 
mesailerine burada devam edecekler 

Atlu Okyanusunu ilk defa olarak 
tayyare ile geçen Lindberg yarının 

tarihine yalnız bir 
hava kahramanı 

olarak kalmakla 
iktifa etmiyecek ... 
tnaanlan ebedi 
bir hayata kavut
turmak hususun -

da da onun ta
rih te btlytlk bir 

ısım bırakacağı 

IAndberg zanno1unabilir •.• 
Mali'\mdur ki, sun't kalp yapmağa 

çalıpn Ametikalı bir doktor vardır. 
Nevyorltta Rokf eller mlle•e1eeinin 
relal olan Doktolt Alıeka1 KaNl bG );. 
cat Dz:erfnde tiyytretl Llridbetg ııe 
beraber çalı§tnaktadır. Falfat, sunt 
kalp meselesi o ka4ar gizil tutuluyor 
ki, Llndbergin bu itle ne dereceye ka
dar ve ne mahiyete allkadar oldllğu 
pek iyi bilinmiyor. 
Şimdi, Llnbcrg - Kare) muamma

sına yeni bir safha daha ili.ve olun
muetur. Fakat, muamma yine kati 
derecede aydınlanmamış, bilAkis daha 
fazla meraklı bir hal almı§tu' ..• 

Lindberg Fransaya geldi ve tek 
başma bir ada almak istiyor-

Buna mukabil Doktor Karel daha 
ewel davranmış ve Frans:ınm Bretan

ya sahillerinde bir 
ada almıştır ..• 

Fr.ansanın gar -
bindeki bu sahil -
de kUçUk kUçfik 
ve karadan az u
zak, bir alay ada
lar '-ardır. Bura • 
lan, insan bulu
nan şehirlere ya -
kın olmakla bera-

A 1P.kAi Karnı ber. 11Sızdır. UM -

Arada bir: 

rinde kimse yaıamaz. Sairin ve imıan
lardan uzak bir hayat yapmak lati
yenlerin araya araya bulamıyacaklan 
bır yer olan bu adalar, birçok sanat
karları kendisine çekmi§tir. Meeell. 
meşhur mwıiki§inas Anbruar Todia vak· 
tile bu adalardan birini -Jlyek adası -
nı almıı, orada bir pto kurmut ve 
yalnız hizmetçllerile yapyank, en 
güzel sanat eserlerini orada bestel~ 
ml§ti. 

Lindbergle Doktor Xarel de, yalnız 
bqlaruıa ve herkesten uzak bir halde 
yapmak Jçln, burasını intihap etmlt 
bulunuyorlar. Her halde Amerikadaki 
meraklı insanlar onları bir an rahat 
b_gH~~ -oıacalr'41r 

Bugüp Lindbcrg JJ~ )ansı bu ada
lardan birine gelmiştir. Sen Filda is
mindeki bu ada, Ambruaz Todis'in 
adasının knrcısındadır \'e eskıden bir 
ısanaUdrm pto kurduğu bu adanm 
k&r1ıamdakl toprak parçumda bugUıı 
bir llboratuvar yükselmiştir. 

Sen Jllda adaltDI doktor Karel al
Dlll bulunuyor. Fakat, Jrendlai henllz 
Amerikada yahm, buraya Lbıdberg'i 
göndermiıtir. 

Llndberg de, eeaaen çocufunu hay
dutlar öldükten llOnr& nefret ettlli A
merikadan aynlmıı, buraya 1eve .ne 
gelmlıtir. 

Şimdi, Lindberg lle taım ve Dok
tor Karelin kanm, FranaD aahlllerln
deki uaız adadadır· 

Fakat, Lindbergin de kendi bqma 
bir ada llahlbl olmak latedifl söyleni
yor. Tayyareci, Sen Jtlda adasını Dok
tor Aleksi Karele bırakacak, kencliai 
de, onun karşısmdalri lbyek adumı 
alacak. 

Bu suretle. karşı karşıya iki komıtU 
ıdbl. snni kalo yanma~a ('a1IParaktar_ 

Ne saa, ne so'; i:eri 
Genç ve hararetli bir doa .wn diyordll ki: 
.. Avrupada ideoloji'ler, yalnız fikirlerinin, alddelerlnln birbirine 

zıd olması ile değil, kılıkları ile kıyafetleri ile, yU.rUyüıleri, ae1Aml3§1D&· 
ları ile de birbirlerinden ayırdedileblllyorlar. 

Avrupa "Pro,, lar ve ''Con,, tarla doludur. BUtUn bu Wkelert kOBk~ 
caman bir salona benzetecek olursak içindekilerin bir kısmı bu llalo
nun sağ tarafında, bir kısmı sol tarafmdadır. Jkl tarafm eell.mlarma 
dikkat ediniz: Bunlarda da 'el kaldırmak", .. yumruk sallamak,. gfbi teh
dit ifadesi vardır. Halbuki •'ısellm", .. BUlh,. ile sinonim bir kelime de
iil midir? 

Peki, bu camla ortumda harp - 11on.ruı Avnıpumda en &ıce 
bqlıyan inkıl!p hamlelerinden birisi olan Kemalizm yeri nerededir?" 

Genç dostumun sözUnU kestim: 
"Muhakkak ki sağ değiliz. Kemalizm salt ve eafCJlan devirmek ku

mandaslle aaflarmı BaV&8 boyuna stlrmUştUr. Bugtln taçlı 118.ğ, kavuk. 
lu af. sankb sal, kalpaklı sağ, fesli saf, feraceli yqmaklt uf TOrk 
topraklarında can \'ereli, Türk denizlerinde boğulatı çok oldu. 

Sol muyuz? Diyecek11iniz. In 1cıl5plerm genl~H~nl, ancak, bir parll
mento salonunun eni ve boyu ile lSkUJebtten mahdut dU~ncelller için 
•·sa~ •. ile ''llO'dan .. ba"'ka buut ve taraf bulunabllir. Fakat Kemalizm ba 
mahdut ~rçeve l~fnde miltalea edileme7.: 

Saf ile hiç bir nlsbeti olmı yan rejimim.iz sol da değildir; lLERl-
dlr . ., NURE'ITIN ARTAM 

l lıtıMMli Malaaliltle: 

ipekli Kadın Çoraplan 
Ipekll kadın çoraplarmm 8tandardlze-

aine alt nisamname bariclnde ptyuada 
bir kmrm çorap bulunduğu etrafmda ya
pılan iddia tberlne ticaret oduı bazı 
tetkiklere lMltl••JIUr. 
Diğer taraftan bu tetkiklerden tam bir 

randmıan almak için de odaya ipekli 
kadın çorabl yapan fabrtkat6r1erln da -
vet edilerek mUtalaalanm toplamak ll
zmııeldlği anlqılmJI, bu hUSUlta bUtlln 
tflccarlara birer mektup gönderilerek o
daya çağınlmfltır. 

Yarm bluat oda umum! :cltlbi Cevat 
Nizaminin bqkanlığmda olmak il.zere sa
at 15 de ticaret odası meclisi salonunda 
bir toplantı • rapılacaktır. 

Yumurta Nizamnameai Tat· 
bikab Etrafında Toplanb 

Yeni yumurta nizamnamesinin tatbl-
kataada ı6rt1leıı bul mtlfkWler etratm
da aJlkadar tilocarlan tenvir etmek için 
yum ticaret odasmda bir toplantı yapı
lacaktır. Toplantıya davet edilen bllttın 
)'Qlllurta tbracat tllccarlan yumurta koiı

trol6rlerl tarafmdan yeni nlu.mn•menln 
her maddeli .ayn ayn okuDacak, bunla;;, 

rm lçtnde tereddlldU mucip olanlar hak
kında bahat verilecektir. Toplantıda 

stajyer kontroUSrler de ham bulunacak
lardır. 

Fındık Ve Ceviz Muamele
leri Hararetli 

Son hafta zarfmda ceviz ve fmchk 
mallan llzerlne çok hararetli muamele
ler olmuıtur. Bu arada klloeu 25 - 31 ku
rut arumda 9566 kilo le; çeviz, 31 - 37 
kurut arumda da 31860 kilo iç fmdık 
•bbu .. tır. &andan batka ~o kilo ka-
ıbtıkttf eev!ı, ~ o ıç .... ,,,., .. ~.~,,.1411~r- --" 

kabuklu ftndrk aehrlmlze getırü'ı!le, Tlm> 
kilo kabuklu ceviz Beruta, 39618 kilo ~ 
Cmddt da muhtelif memleketlere ihraç 
olunmuftur. Yapılan tetkikler netlceeln-
de bugUn lstanbulda 10 ton kabuklu. 20 
iç ceviz, 12 ton kabuklu, l'IO ton iç fmddt 
stok ma1 bulunduğu anlagılm11tır. 

Bu miktar geçen haftaya nazaran faz
la değildir. 

,-KURUN 
ABONE TARiFESi 

lltmltktl lltmltkel 
trlndt dı,ında 

Aylık 95 15:> Krş. 
3 aylık ~GO 425 .. 
G aylık 475 820 • 
Yıllık 900 JGOO • 

Tarlfesınden Aolkan Rirllll için ayda 
otuı lıuruı dDşDlür. Posta birlillne str
miyen yerlere ayda yetmlt beter kurut 
ammedllir. 

Abone kaydını bildiren mektup •• 
lel8raf lcretlnt, abone paruının posta 
ny• banka ile yollama Ocretlnl idare 
kendı üıerıne ahr. 

Tarkluenln her posla mttke:lnde 
KUHUN'a abone ua:ılır. 1 

Adres delltllnne Gereli 2S kuruıtur. _____ _J 

uunkü Hava 
YetllHy meteoroloji istasyonundan ah

nan mal6mata g6re yurdun dolu Anadolu 
mıntakasında bava bulutlu. cenup dolU 
kısmında, Karadeniz kıyılarında çok bu. 
lutlu ve mevzii yalı~lı, dıAer yerlerde ka
palı Te yaJışh ıeçmlş, rOıgArJar TrakJa, 
Kocaeli, Te karudenlaln sarp kıyılarında 
tlmiill. F.Pde prbl, diler )'erlerde rf'tlubt 
laükamette; Trakya, )lıınnara ve Ege de 
kuvveWce esmlıtlr. DQıı lstanbulda ha,•a 
hpah ve :"Blıılı. fazla re -rırlı ıer .,. 
rilıılr tlmall istikamette 5anl)·ede 9.11 
metre bııla esmiştir. Saat 10,14 han toz.. 
)'tin 7'47.3 mlllmetre idi. Suhunet en )ilk 
aek 10.2 ve en dOtOk de 7.8 aantlıırat k•7'• 
dolunmuıtur. 

15 Yrl Eıwel Bugiin: 
Topkapı ıı~"ayındald etY•nın tesbltl 

için bir komla7on teşkil edilnlitllr. Ev· 
Telee ura)'ln kapılarına vazedilen mn.. 
hllrler ' •.,.,t" .. <'ek ve qyaların tesbL. 
tine haşlanacalthr. 

Sarar, bundan sonra mftzeler idaresine 
dnlr Te teslim edilecektir. 

Diler saraylardaki eşyaların da de\"lr. 
Ti teslimine denrn olannıalltadıt'. 



1 Şebi~ Hab~rleri 1 

Dolmabahçe önünde bir 
ceset bulundu 

Dün, Dolmabahçe ca.miinde bir in- ı 
san cesedi bulunmuştur. 

Ceset sahibinin üzerinde çıkan ev
raka. nazaran, Hüseyin oğlu Mustafa 
adında biri olduğu anlaşılmıştır. 

üzerindeki elbise bir gemici urbası
dır. Sağ kolunda '1319, Yedekçiler ce
miyeti,, şeklinde bir dövme vardır. 
Hüseyin oğlu ~fustafa 65 yaşında ka
dardır. Kolundaki döğmeden vaktile 
yedckçiler denileıı, kayıkları, sahilden 
iple çekerek yürüten esnaf cemiyetin
de ve l3Hl tarihinde çalıştığı, oranın 
adeti veçhile koluna döğmc yapılarak 
cemiyete kaydedildiği anlaşılmakta

dtr. 
Hüseyin oğlu Mustafanın cesedi dün 

adliye doktoru Sr.lih Haşim tarafın- · 

dan muayene olunarak defnine ruhsat 
verilmiştir. Doktora göre ölüm, dahil
den şiddetli bir tesirle vukua gelmiş
tir. 
Diğer taraftan u.üddeiumumi mua

vinlerinden Feridun Yagana bir cina
yet olması ihtimalıle tahkikata başla
mıştır. 

O fürükçülük Yapan Mısırlı 
Bir ihtiyar 

Langada oturan 75 yaşında Hacı 

Bekir admd:ı bir Mısırlı büyücülük ve 
üfürükçülük yaptığı iddiasile evvelki 
gün polisçe yakalar.mış. dün sabah 
adliyeye sevkedilerek birinci sulh ce
za m:-h kı>me:ıine verilmiştir. 

iddiaya göre Hacı Bekir Nebiye 
adında bir kadına kocasını kendisine 
bağ'amak ve sevdirmek için iki mus
ka vermiş ve üzeri Arapça dualar ya
zılı dört yumurta da evinin bahçesine 
gömmüştür. 

Evvelce de büyilcUlük suçundan üç 
ay hapse mahkum bulunan Hacı Be
kir, bakim Reşidin suallerine kaça
maklı cevaplar vererek suçunu irykar 
yoluna :sapmış Vt! sadece: 

- Ben Kuran okurum, üflerim, ama 
büyüciUük yapmam, demiştir. 

Hakim Reşit, Hacı Bekiri ikameti
ne rapten serbest bırakmış, evrakını 
asliye dördündi ceza mahkemesine 
yollamıştır. 

Katil tbrahimin Duruşması 
Devam Ediyor 

Levend Çiftliği civarında çobanlık 

yaptığı sırada, koyunlarını çalmak i~ 
tiyen Hüseyin adlı birini çifte ile vu
rarak öldüren katil İbrahimin duruş
masına ağırcezada dün de devam olun
muş, müddeiumumi iddiası.nı serdede
rek Ibrahimin 448 inci maddeye göre 
tahfif sebeplerinin gözönünde tutula
rak cezllandırılmasmı istemiştir. • 
Duruşma, karar için başka bir güne 

kalmıı:; ır 

Ct 

Kültürde: 

Ecnebi Okulların Teftişi Sık 
Yapılacak 

Ecnebi ye azlık okullarının daha srkr 
bir surette teftişlerini kontrol maksa -
eliyle mevcut ilk tedrisat (ecnebi ve e
kalliyet okulları) mUfettişlik kadrosuna 
yeniden ha~t iltl.veltır vnpılarak, kaıiro 

genişletilecektir. 

Bu okulların bu suretle teftişlerine 
daha fazla ehemmiyet vermek imkanları 
hastl olacaktır. 

Yeni Bir Orta Okul 
Onüırıilzdeki pazartesi günü Fatih Ka

ragümrilk nahiyesinde inşasına karar 
verilen ortaokul binasınm temelatma tö
reni yapılacaktxr. Törende ilbay Muhll

tin UstUnda.ğ ve kUltUr mensuplart hrı.zır 
bulunacaklardır. 

--0-

Müteferri..'.: 
Avcılığın inkişafı için Yeni 

Kararlar Alınacak 
Avcılar ve atıcılar birliğinin senelik iç

timaı dün ek:!eriyet olmadığından yapı
lamarnl§, 30 nisana bırakılmıştır. 

Oğrendiğimizo göre Avcılar ve atıcılar 
bu yıl Jstanbulun muHtellf mmtakala -
rrnda yaptığı avlarda mühim miktarda 

zararlı hayvan 61dUrmUatUr. 
Ayrıca mUhlm miktarda kıymetli hay-

Poliste 

Sokakta Baygın Bulunan 
Kadın 

Evvelki gece Binbirdirekte askerlik 
şubesinin önlinde bir kadının ~~~1 

olarak, baygın bir. §ekilde yattıgı g?"' 
rülrnüş, derhal karakola haber venl-

miştir. . .. 
Çağırılan sıhhi imdat otomobilı. ile 

Haseki h.ıstahanesine kaldırılan yara
lının muayene sonunda vücudunda ~iç 
bir yara olmadığı, yalmz._elin~e .. h~~f· 
~e bıçak sıyrığ1 bulundugu gorulmuş-

tür. 
Az sonra kendisine gelen kadın, 

Küçükayasofyada I<asap Osman soka
ğında 28 numarada oturan Musta.fa
nın kızı Fitnet olduğunu, kendisini 
metresi Rifatm yaraladığını söylemiş-
tir. 

Carih Rifat yakalanmış, hakkmda 
tahkikata başlanmıştır. 

Bir Evde Arama Yapıldı 
f'sküdarda Toptaşında, 107 nu.m.a

rada oturan Salihin evinde, gümrük 
memurları arafından bir arama yapıl
mış ve 9 paket afyon bulunmuştur. 

Kaçakçr ve suç ortakları Naciye ile 
Hamza yakalnnm1şlardır. 

Sarhoşluk Suçundan 
Yakalandı 

Sultanahmette sebzecilik yapan Ah
met Nuri dün gece kendisini bilemiye. 
cek derecede mavi ispirto içmiş. tram
vaya binmiştir. 

Fakat, az sonra ispirto başına vur
muş bayılmıştır. Ahmet Nuri ayıltıl
mış, hakkında sarhoşluk suçundan za
bıt tutulmuştur. 

lŞ ÜSTÜNDE - Beşiktaşta Valde 
çeşmesi sokağında 4 numarada oturan 
sabıkaltlardan Sedat, evvelki gece 
Şehzadebaşında Ahmet Salihattin so
kağında 3 numaralı Adilenin evine 
girmiş, topladığı eşyaları bohça ya
parken farkına varılarak yakalanmış
tır. 

ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI -
Balatta vapur iskelesi civarındaki 

nalç:ı fabrikasında meydancılık yapan 
14 yaşında Mestan çocuk tıraş maki
nesini yağlarken kaza neicesinde sağ 
elini makineye kaptırrnış, yaralanmış
tır. 

Mestan Balat hastahanesine kaldı -
rılmıştır. 

ÇAKI lLE ŞAKA OLUR MU? -
Tophanede oturan A~ir oğlu llyas 
hemşcrisi Mehmet ile şakalaşırken 

Mehmet llya.sm elinde bulunan çakı i
le sol kolundan yaralanmıştır. 

Muayene netice5inde bir hafta te • 
daviye muhtaç olduğu anlaşılmış. İl
yas yakalanmıştır. 

MAKiNE BAŞINDA ÇALIŞIR· 
KE:'.'J - Kabatnşta 27 numarada otu
ran Halil kızı 19 yaşında Meliha, dün 
gece saat 23 te Galatadaki çorap fab
rikasında makine başmda çalışırken 
kırılan bir iğne fırhyarak sağ gözü
ne saplanmrştrr. 

Meliha hemrn hastahaneye kaldml
mıştır. 

PAR.MAGI KOPTU - Galatada 
Karamustafapaşa C'adde~inde Frenk
yan pazarı içindeki demir atelyesinde 
çalrşan işçi Ag-op torna tezgahında ça
lışırken sol elini makineye kaptırmış, 
bir parrnağı kopmuştur. 

Agop hemen ha!'ltahaneye kaldırıl
mıştır. 

vanlar vurmuş, bunlarnı bir kısmını bir
lik merkezinde salona asmış, bir kısmı
nı da hayvanat enstitilsilne hediye et -
mişUr. 

Avcılar veatçılar birliği, memleketi -
mizde daima faydalı bir teşekkül olmak 
vaziyetinde bulunduğu halde himaye 
görmediği için daha geniş bir faaliyet
te yap~mamaktadır. Birlik idaro he -
yeti, memlcketde avcılığı :·aymak ve 
bilhas~a :>.ararlı hayvanların telef edil -
mesini tl"min an:usiyle bir miktar nakdi 

yardımda buhıllll).a kkaranndadir. 30 ni
sanda yapılacak senelik kongrede bu 
mesele de konuşulacaktrr. 

Belediqenin 938 bütcesigle - -
Zam görecek Beledi
ye ınemurları kimi~~? 

Belediyenin 938 senesi bütçesi l ya beşer lira, ıkı __ ba.5~avuş ve ıki çavuş 
Şehir Meclisine verilmiştir. Adi ve dokuz onbaşı, ~o~t telefoncu, ~ 7 nu -
fevkalade olmak Uzere iki kısmı ihti- mara efradına ıkışer ve Uçer lıra, us
va eden bütçede bazı memurlara ye. tabaşıya on lira, spor muallimine 20 
niden zamlar yapılmıştır. Bunları ya,. lira zam yapılmıştır. 
zıyoruz. Mezarlıklar şubesinde senelerdenbe-

tktis;t işleri birinci kısnn şefinin ri zam görpıiyen müdürün maaşına 
maaşı 35 liradan 40 liraya çıkarılmış, yüzde on beş zammedilmiş, mezarlık
Fatih ve Eminönü evlendirme memur- lann iyi bir şekilde muhafazası için 
Jannın maaşlarına beşer Ura zam edil- korucu adedine beş korucu ilave olun
miştir. muş, başkorueunun ücreti otuz lira-

Sıhhat işlerinde gaz mütehassısı- dan kırk l~raya çıkarılmıştır. 

Sarpa saran 
bir şaka ... 

nın ücretine on lira zam edilmiş, can- Temizlik işlerinde sokakların temiz.. 
kurtaran merkezine 50 lira ücretli bir lenmesi ve'1Sulanması mürakıbmın ma
sıhhiye memurluğu ilave olunmuştur. aşı otuz liraya çıkarılmış, istatistik 
Üç hastabakıcının Ucretleri kırk lira,. işlerine de bakmak üzere kadroya 25 
dan elli liraya çıkarılmıştır. lira. maaşlı bir ayniyat memurluğu 

Malezyalı sultan tek
lif edilen artistle ev
lenmeye razı oldu ... 

Haseki ve Cerrahpaşa. hastahanele. konmuş, l.t .. atih temizlik memurunun 
rinde çalı~mak üzere 16 lira maaşlı maaşına beş lira zam yapılmış, Eyüp 
bir ayniyat memurluğu ile Zeynepka- kazası için temizlik teşkilatı yapılma
mil ve Beyoğlu hastahaneleri için yi- sı tekarrür etmiştir. 
ne ayni mikdar maşla ikinci bir ayni- İnkılap müzesinde katibin maaşına 
yat memurluğu daha ihdas olunmuş- ayniyat memurluğunu da yapmak ü
tur. zere on lira zammedilmiş, hademe ade-

Zeynepkamil hastahanesi ba.şheki- di altıdan dörde indirilmiş, tasnif me
minin makam tahsisatı yüz liraya çı- murunun maaşına on lira yapılmış, 35 
karılmış, belediye kimyahanesl kad- lira ücretli bir mücellit ilave edilmiır 
rosuna 35 lira maaşlı bir kimyaker i- tir. 
lave edilmiştir. Merkez yazı işleri müdürlüğil tah· 

Zührevi hastalıklar kadrosuna 40 rir kısmı funirinin maaşına beş lira 
lira maaşlı bir doktor ile 16 lira ma- ilavesi ile maaşı 35 liraya çıkarılmış, 
aşlı bir ayniyat memurluğu konmuş, ha.zineievrakta senelerdenberl zam 
sıhhiye memurunun maa.aı 14 liradan görmiyen iki memunm maaşına bl.J:er 
16 liraya çıkarılmış, Kadıköy muaye- miktar zam edilmiş, 12 senedenberl 
ne hastahanesine bir kapıcı ilave o- zam görmiyen istatistikmüdürünün 
lunmuştur. maaşına kıdem zammı yapılmıştır. 

Veteriner te.~kilatında müdürün Zatişleri kadrosuna 35 lira ücretli 
maaşına on lira zam yapılmıştır. bir mahzen hademesi ilave olunmuş, 

Fen heyetinde tetkik ve keşif sam avukatların ücretlerine on ve yirmişer 
şubesi müdürünün ve Köprüler müdil- lira zammcdilmiştir. Bundan başka 
rünün maaşları emsallerine kıyasen 100 lira ücretli bir avukat ilave olun
seksener liradan doksanar liraya çı - muştur. 
karılmış, Eyüp kazasında. başmühen- Hesap işlerinde masraf şubesi mü-
dislik teşkilatı yapılmıştrr. dürünün maa~ı 70 liraya çıkarılmı§, 

Itfaiye teşkH5.bnda dört bin lira. bir varidat, masraf. emlak şubeleri ile E
fazlalık gö1..e çarpmaktadır. Bu miktar minönü, Fatili, Beyoğlu, Beşiktaş, Sa
tahsisattan grup amirleri Ucretlerine rıyer. Çatalca Silivri Yalova, Kartal 
10 lira, grup4funir muavinlerine ve 16 ve Şile muhasebecilerine yirmişer lira 
şoföre ''e iki baş şöfere ve bir yazıcı- zammedilmiştir. 

Güzelsanatlar akademisinde 

Ressam Leopoldlevi 
.çok takdir edilen güzel 

bir sergi açtı 

Sergide te§hir cdilcıı bir trıb7o .. 

Güzel sanatlar akademisine son za- \ 
manalrda ilave edilen ışıklr bir salon-

da Akademinin resim şubesi şefi ~ 
opold - Levy yüze yakın eserder mü -

rekkep çok mühim bir resim sergisi 
açmıştır. Bu sergi memleketimizde ilk 
defa olarak Fransanın en tanınmış 

ressamlanndan birisinin muhtelif za... 

mantarda yapmış olduğu eserleri ihti
va etmesi itibarile çdk mlihimdir. 

Leopold - Levy sergiden evvel kendi 
sanatım izah eder mahiyette bir mü
sahabc yapmış ve sözlerini talebesine 

teknik bazı nasihatlerle vererek bitir
miştir. 

Leopold - Levy bugün binlerce res.
sam barındırdığı halde bunlardan san-

at tarihine ancak 15 - 20 tanesini ve
rebilecek olan Fransanın sayılı res
samlarından birisidir. 

Tamamile klasik bir yoldan yürü
yen ve her şeyden evvel sonsuz bir ta
biat aşkı ile mücehhez olan sanatkar 
yeni resmi en hakiki manasile temsil 
edenlerden birisidir. 

Onun resimlerinde ne kübistlerin 
• 

Malezyadaki sultanlardan birinin bir 
boııanma hadisesinden sonra bir evlen -
ıne hadisesine ismi kan§ıyor -· 

Birkaç gün evvel Jehor sultannun lr
landalı karIBmdan bo~andığı haber veril
mişti: Vaktile, binbir gece nıasallarmı 
andıran bir düğün.le evlendikten sonra, 
lrlandalı kadından boşanmak için dava 
açması bilyük dedikodulara sebep olmu§
tu. 

Jfakat, lrland&lı kadınm herhalde ta
lihi varnııg ki, hakkmda fazla dedikodu -
ya vakit kalmadan başka bir b.ldise çık
tl ve onun ki unutuldu". 

Jehor sultanı bir gUn sinema artist
lerinden Dorotl Umunm bir filmini gö
rüyor ve derhal artiste Aşık oluyor. O 
sırada da o memlekete, sinema !iirke
tinin mUmessillerinden biri gidiyor. Sul
tan derhal bu adamı çağırtıyor ve: 

- Ben Doroti LA.munı almak istiyo -
rum, diyor ... 

Amerikalı: 

- Kabil değil, diyor. 
Fakat sultan, adamın sözünll kesiyor: 
- Ne kadar para isterse veririm, di· 

yor. 

. Bunun Uzerine, sinem& §ir1tetinin mil
nıossili •okrar ediyor: 

- Kabil değil, diyor, çilnkll eYlidir ••• 
O zaman sultan çok müteessir oluyor. 

Fakat Amerlkalmm aklına bir fikir ge
liyor:· 

- .Merak etmeyin. diyor, başkamnı 

buluruz .• Hem de ondan daha gfizellnL .. 
Sultana yanında bulunan restmlerden 

Mey Vestin resminl gösteriyor. Fakat, 
Malezyalı 1lilkilmda.r bunu beğenml .. 
yor: 

- Fazla glgman ! diyor. lstemem! 
Sultanın bu sözUnU sinemacı derhal 

Holivuda bildlriyor ve orada birçok ga
zeteler bunu Mey Vest hakkında birçok 
ne§riyata mevzu olarak alıyorlar. 

Fakat, sinema girkeUerl sultanla daha 
fazla me~gul oluyorlar. ÇUnkü, l!Ultana 
evlenmek Uzere bir artisti teklif etmek 
kadar o artist için gUzel bir reklA.m ve
si! esi bulunamaz. 

o sırada, bir sinema oirt:etl, yeni blr 
artisti tanıtmak anusundadır. Derhal 
Sultana mektup yazıyorlar ve: 

- Bu kızla evlenebiUrsiniz, diyorlar. 
Bu, sinema dünyasına yeni girmi§ ve 

hn.kkmda dedikodu çıkarmak değil, ya
nma yaklaşmağa kıyamıyacak kadar gO.
zel saf ve masum bir kız olan Olimp 
Bradnedir. 

Bu artist Sult.aqa, onunla. evlenmek hı· 
tiyeceği pek zannedilmiyerek taVBlye 
olunmuştur ve sırf artist haklanda bir 
reklam vesilesi yapmak istenmişti. 

Fakat. BUltandan ne cevap gelse be-
ğenirsiniz? 

Derhal bir telgraf çekiyor: 
"Kabul. Geliyorum! ., 
Şimdi sultan Malezya.dan kalkmı§, Ho

llvud yolundadır. Bunun zerine Holivud
daki sinema şirketini te!Aş alıyor. Kızm 
hiç evlenmek niyeti yoktur ve hakkın· 
da yapılan bu oakaya fena halde lm .. 
Illl§tır. 

Şimdi, sinema şirketi sultanı nasıl an
latacağnu dUş\lnUyor! ••• 

soğuk hendesesine ne fütüristlerin m ... 
zumsuz taşkınlıklarına ra.stlayamazst
nrz. O tabiat karşısında her zaman ye
ni bir tahassU.sle ürperıniŞ ve bu ür
periş bütün tazeliği ile onun eserlerin
de yer almıştır. BUyUk sanatkan tel>. 
rik eder ve genç Türk ressamı~ 
bu bUyük tabiat &§kını telkin etmesi~ 
n1 bekleriz. 



lngillz - italyan 
anlaşması 

i~panya ~aviye- Çekoslovakya Alman-
sınden sıyaset • • • 

~~e~:~i~. ya ile anlaşmak ısflyor 
( V8lta111/ı t mcı~J 

merbut sekiz mukavele ve dekleras
yon ve teati olunan notalardaıı mU
rekkeptir. 

Bundan başka, §arkt tta yan Afn. 
kuı hakkında ltalya. Mısır ve İngil
tere arasında bir •J)'l komşuluk anlaş. 

maeı da kont Ciy~.no, İngiltere bü
yük elçisi \ e Mısır elçısı tara!ından 
imıalanmrf ve bu bapta mektuplar te
ati edilmiştir. 

Muka\'elclerin metni yarın neşro

lunacaktır. 

Roma, 16 (A.A.) - Hariciye nazı
rı Kont Ciyano bliğUn öğleden sonra 
Mııır elçisini kabul ederek İtalyan • 
lngiUz anla!lmasınm bilhassa Mısın 
a1lkadar eaen noktaları Uııerinde u
zun bir mülakatta bulunmuştur. 

İSPANYA PROTESTO EDJYOR 

BarBelOna. 16 (A.A.) - Baıvekil 
~egrin bu ak§am radyoda söylediği 
bir nutukta hükumetin mUcadeleye 
sonuna kadar devama azmetmi~ bu • 
lunduğunu ve kadınların da şimdi 
siahı ele almaları bir vazife icabın
dan bulunduğunu söylemiştir. 

Negrin ispanya hükftmeti namına 
İngiliz - İtalyan anla~masını protesto 
etmiı Ve demokrat memleketlerden a
Qemı müdahale siyasetini tcrketmele
rlal iatemiıtir. 
'lıUSm VE AFRİKA MESELESİ 
Lôltdta, 16 (A.A.) - İiıgiliz. ltal

YID aalqmaınnrn protokoıtınaa fngi
U. ve ltalya.n hükftmetlerinfn, nrala
rmdaki mUnasebetıeri sağlam ve de
:vaıalı bir esasa istinat ettirmek ve u
mumi llulli ve emniyet davasına hAalm 
olıaaJt arzusu Ue k&.r§thktı meb!aat 
meselelerinin halli hususunda mUza -
kerelere giriştikleri kaydedilmekte -
aır~ 

Prötokola merbut vesikalar iki hU
ilmet tarafından tesbit olunacak bir 
tarihte meriyete girecektir. 

Bu 'Ve8lka1ar merfyete girer girmez, 
llUdan, 'Renya tngillz somaHsi \'e ~
Jd İtalyan A!rikasr arasındaki hudut
Jat ve bu tôpraklann m\!nasebetleri 
liaJılnnda kaU bir anla~a yapılmak 
ibDere İtalya ile İngiltere arasında 
:DitlMJtereien! girişilecek ve Mısırı a
l&lradat eden hususlar da Mısır hükiı
metl de bu müzakerelere davet oluna
cütır. 

Protoltola merbut 1·csikalar: 

1 - Akdeniz hakkındaki 2 kAnu
nuı:ınl 937 t:ırlhll deklArasyonu ve 
31 kAnunneneı 936 da teati edilen 
!i~!:ırı teyJd etlen bir dekfdrasyon. 

2 - Asketf nıaJQmat tea.tfsl hak
kında anlatma: 

Jfer ıırı tarar .Akdcnlzde, Kızıl 
Cl611bde, Aden kl'rtezf nde, Mısırda, 
Sadanda, Şıtrkf ftalyan A trlkasın. 
ela. lnglllz Somalrsrnda, Kenyada, 
Uganda Ye Tanganfkanın şlmaı mm 
'tall11ında1iı lcuvvetıerl HakJhndn 
mu17en zamanlarda maJümaf te
ati etmeyi Te Akdenlzde 19 oneu tut 
C:lereceılnln şar1lınc1a, KıZll denizde 
Cle Kızıi denize ıJren ve çılıan 10IJar 
ilzerinde bahri n hant yeni bnıJar 
vtcuda getirmek niyetlerinden bit. 
blrJerlnt haber~ar eylemcrı taahhtlt 
fl::t1emektedlr. 

ı - TaJfın Şarkta muayyen top
raklar Uzerlnde anlaşma : 

lfe1111 mMtdetten ibaret öl!n bu 
anlaşma muolblnee 1ta11a. Sutıdf 
Aı'ahlıtanın •o Yemenin şatk Te ce
nubunda bulunan topralrlarthı., A
den mrntakaaı. flltast bir nOfuz ıııraş 
tmnamağı taahüt eyteme>Hedlr. Jngl 
lfs llUkinteU de bo mıtıtakada Suu. 
dl Anlllstanın Tera Yemenin lstik
lll 1't tamt-nltetJetlne ooliuntıHık 
hiOl>ft harekette ltuJunmaraeatırrı 
beyan etD'lelttedtr. 

Yine bu anlaşma her iki tarafa 
°*f•fl aenli<le aaaıar llhtlkınt. ttthlll
mat yapmayı Suuar Arabısfan He 
Yemrn ırra!tft44 tıkttblJMek: StitfJU 
ltra kArıŞmnyr yaeak etmekte ve bu 
clvirda bazı arazi rne>selelertnJ hal
Jetmekt dir. 

1'eatt olunan mektul)lar IJUnlat
dır. 

f - f.fhra: 
1tıfra. Lfbayadkl kuvvetlerinin 

•talttlifıi.sını emretmiş oldufunu v• 

her hnfla hin klşiuin geri alınmuı
na c'\n baı;lannıı' bulundulunu beyan 
etmektedir. Bu geri alınma iş\ ora
daki me\'<'tıl sulh zamanı kadrosu
na lnrnce~·~ kadar devam eaecektlr. 

2 - l.ıon<lra deniz mnka,.eletıl: 

1şbu anlaşma merll•ete girer gir
mez ltalya JJondra aenlı mukavele
sine iştirak edecektir. O zamana ka
dar aa ltalya mezkQr mukavele ah
k~mına rlnyet edecelttır. 

l8panya, - ltalya, ecnebi gönUllWe
rin nhfül bir tanda geri atmmuı bülı:ın
daki Ingillz fonnUlllriU kabul etmeıtte 
ve mezkur gcrt alma ı,ınt rdeml müda
hale komite~ine t&ytn olunaeaıt aman -
dR ve ıartlar &ltmda yapmağı taahhüt 
eytemektetlır. Eğer gôn\il1'1lerh çetU • 
mE'.si dahili harbfn hitamına& benllt bit
mem!" olursa, ltalya o zaman 'JütUn gG

nUllUlerin hep birden ve bUUln tWyan 
maliemesinl geri alacaktır. 

Jt-.• .. a, ispanyada Balear adalannda, 
Deniz."l!lın lspanyol topraklarmaa veya 
Fıtıııta hfç bir mUlkI veya alyaaf malteat 
gütmediğittl ve mllmt.U lıl~ bir vUlyet 
araıtırmadrğrnr ve meüilr yerletde 
mUtıelllh kuvvetler bulunaur lk fllitln
dP. olmadığını tcytt eylemektedir. 

Jngtltere hUkı1metf bu temfrıatı 1enet 
ittihaz eaorek lapanyol meaelesinin hal· 
llnl iş\... 11nlqmal'lm mcrfyele girmesi 
için şart kopnaktadrr. 

4 - Habeşistan İngiltere, Milletler 
t'emlyetl ltonseJ.inln 6nilmllıdekl toplan
tısmda, ltalyanın Habetlstanın nzefln -
deki hukuk bUkUmranlSinln tanrnmasr 
nıeseleslnde aza aev1etlertn VüiyetJe -
nnin tavazzuh etnıeit tc.:tn tetebbUite bU
lunmalr niyetinde olduğtinu beyan ey -
!emekte ve bU meseıeae aza devletle
rin hOrrlyetinl tahalt edecek manlalan 
bertaraf eylemek arzusunu teyit eyle
mektelllr. 

Mısır ne ltalya arasmdald IJ.i komeu -
luk mukavelesi kati anlqma merlyete 
SftlnCb'6 bdu- bil 11ieınleket mtıaaM • 
beUetfnfn ts~iııılnl lstlhdat etmektedlr. 

Bu muktıvele ~rete ka?'§ı olan kanun
lara riayet ve yerli askeri kuvvetlere 
yerlilerin alınma.ar meseleleri hakkında
dır. 

Mısır hUkümcti Ingilfz - ftalyan an -
laşırmlirma muttali öldufüiiu be)'an e~ 
mektedlr. 

Nihayet anlqma, Çemberl.&yn ile Mu
sotinl anünida iki töentlelieU anı-.ma .. 
smm tahakltukundan doJayt menınunf -
yet beyan ederek teati eyledikleri tel -
graflart llittft etmektedir. 

Hariciye Vekili 
( v ., 114nı t fnCid6) 

~eiiiıl e7Jed1Jtteft 80Dta Arua Kmıtda 
gö&teıileft IUlltiiil ubWI TOfll matna
tıöda uyandıtdılt allliletl Mrdecll70t n 
diyor IU: 

llM ._ IW'llef Tllld~e ti1tat e
dDell iti llıiliiııl ....Wlt. 

...,.. .......... flj18 ,...,. ~ 

alJcııtJeltıııil lliılei8fft fıUWta H pl')Me 
kea...,.e lltdl -. ~ .... iıiftlla 
Tilrll mlfkitliiüi •• ... iıilf8 eecı ,\Ü-O 
ttlk'e .. .,. ... ~ • ......_ ,.. ..._.. 

rlnl bllar 1t1ı1Mil.,_,Mllitiri1ı1t "~ 
sile veıi'iitfUt. ilet; M•MMll ~ 
tlil lııi NN•Wi 1ıii itfıiiit Writte ile 
canla•far1111cır, 

Eter .. t8N &ftılilill 'IMlt.,-e if· 
defle fiUli ...,..... .-.. cllıle ,.. 
hltdlM ........... 

tı.i,_ IWtdl de Ai'Mlli ib'areü 
ne{Jc&1ettijf ~ Uılftınfili tlt1dyeııin 
şarkta te tu;tt1'i tut.Nil MeWÜnl te
batili ~tlllMliM ,,., Mlllrnl Tfltfdytden 

gorunuşu Cumhurreisi dii.n bir nutuk sögledi 
( Ust yanı J incide) 

ııanyadan çrkmadıl<ça kcndlrilae ait hiç 
bir taahhüt yapmıyacağı her lkl tarafça 
kabôl edilmiş bulunıı3or. Bununla Hra• 
ber Jblya böyle bir anl&fllladan aoara 
:UCrtln - Roma mlh''<'rini dalla tlyade 
Jron ctlcndirmc~c ihtiyat görmlyeceli 
için lngtıtcrc Hitlerln gelceek mayıs ı
çiado yapacaiı seyahat tan kendi aleyhi
ne herhangi bir netice tıkmamumı ıtm
dlden temin ctınlı oluyor. 

Şu halde lnglltere ile ltaJya arasında 
timdi bilzalanan anla,.4'ma veııılka1ardub 

beJ"nelmllel alyuet llemlndc amell bll' 
Jotinet olabtlmesl için bir kt!rc f!lpanya
dA Fi'anko nn·etlerlnln kat1 mozaffe
rl,tettnl, ondan sonra da fspanyadalll I· 
talyaıı göniUUllerlbln geri ~kllmeılnl 

boklemek 11dba ediyor. Zira Frankocalar 
hpuyada \-szlyctc hlklm oldaklan ittin 
ltalj'anm da lnglltcMye kal'JI burailaki 
g6ntl1Jillcri 1:crt rekmek için ''Cnlltl te
nılnitı yerine getfnncııl zamanı ıclmtı 
oluyor. 

Fakat her türlü tahminler hilifuıa ola• 
nk Frankoculann kat'i galebesi tahak
kuk ettikten sonra dahi Jtal3 a lıpanya
dakl göııtillilJ~rl ı;erl fekmcz ise ne o• 
laCaktır? Tabii olarak bugiin iki memle
ket ar.ısında imzalanan \'esikalarm lıepıl 

•ura düJecektlr , .e o o.kit ltalfa lle 
AJmaayanın Akdelllzden lnglltercfl ~
karmak için anlqmrı oldukları meydana 
çıkacaktır ki ltu dil lsp&nya barblnbl nlha• 
yet büJilk bir A nupn harbi teklini al· 
masr demektir. 

ASIM US 

Bulgarlstanın do&ta
ne bir hareketi 

(0sıyanı: l incide.) 
leri heyetince ittihaz edilmit olan atii' 
bu clefa l4aarif ııhai'eUAde bUWn tDünf 
ımMetti§lerttıe kııt·ı oıaru tamtmen u~b-
lii edılmi,Ur. 

Bulgar hUkilfrietlnln TUrliiyeye ka111 
bU çok dôltaöe jestinden AnJıiara hlllı:fı• 
met nıaliaflli ve bUlUn Türlilye efkln
umumlyeai çok ınütehaaaia ve mUtetek • 
kir olmu1tur. 

Bu hlaaiyatr Hariciye veWetl •ekili 
ŞUkrU Saraçoğlu bugün Bulgar sefirine 
üade ederek doat Bulgariatanın Tilrld -

yeye ka11r g&terdlğl hiüiyatm bUtlln 
krymetınln burada hissedilmig olduğunu blldirmlt •e liUkümetlne bu hissiyatı ib• 
lağ etmesi ticasmdn bulunmuıtur. 

letlnc s:ıadetler refahlar dilerim. Baş
vek\', aellmlar ve hllrmetler eder, 'ibl 

de ıellınlarım. 
Mmır tianclye Hum DolitOf' Araaa 

atıtl*lr1 cevabı •etmlftlr: 

MlllJ' riüllet n bUHöilttlne ~ 
ttteeclhe tetelıll11rler edettm. 1111ttı... 
l&i'ill üe gosterdiji muhabbet Ye tfia.
hür bllyüll ıiıJllt!ilniı eumhuflyet ~ -
ıHthie aerln dostlufunün ütatt .... ı .. 
iaJHltldflr. 

Kralıma .. u daypıanöızı ihlAI ttii
fimdlr. Hlıtıittatnhtdaıı reiiJıi ~ 
lanm mltehMN olacakliNii. 

Mrsm llyaretlnlil unuüdiyteall h, o,.. 
nuıı IÇlft tatiit bit j11a blaMİi ~ tblh 
ıayeler+.ıe aym yUre1r ve Mdaüde Mf.ı 
h milletimizin uırlrk multabbetttflm 
tak"'1ye edecelltlt. 8abll tailailerfill if
ieder ve Mllll'JD liai'üf 'l'DridyeJ'6 se · 
JAmtamm, Reltleümhun all,..t •e tu
det tttmtnnilerinfn lb1Alfm ~ ed#irfm. 

Danlmarkada bir suikast hazırlanmış .! 
Prac 16 (A.A.) - Reisicumhur 

Bencs Kızılhaç bayramı aolayıslle 

parllmentoal\ blr nutuk iHylemfş. 

tir. 

Siyasi vaziyet bakkıntla Relfılcum 
bur ezcUtnle demt•tlr kt: 

Cl,.ar1n11zda bundan böyle bütün Av 
rupa tılyae"tınl yaliından alA.kaaar 
eden ~eğlşlklikler olmuştur. Vaılre
tln eidalyetl ıızeHnde göz yumuyor 
c\eğUlm. Fakat ~ulhu muhafaza \~in 
elimizden gAl~or yapıt.catuı. Komeu
larrmtzia blly\e devamh bir anlat
maya tnuvarfalt olmamıza. btr P.ngel 

yokt11r. Yine örte zannediyorum ki. 
son Alman temtnlltt çerçe"'"'' \Çtnde 
Almanya ile de bir anl:t~ma etae 
edebltlrfz. 

Relsleunıhur, müteakiben ekallf • 
Yetler meselelerlnlft hllllnln Avrupa 
!ulbu lçln çok mühim olduiunu kay 
detmiş ve herkes tar&ttndan kabul 

edilebilir bir sureti hallin bulunma
arnt ve hnsnnntyetle haHı~et edile
rek böyle bir ıureU ballln bulunma. 
sında te9rllrl meıat arzuıonu ttbar 
eClerelt dem1$tlr ki: 

ntzde fevtattcle bir terler cere
yan edeceğin! zannetmeyiniz. Mttlet· 
ler arası mUnasebetlerlmfif Te ttalıf. 
ıt vaztyetlmlzl değlıştl~ek titçblr 
hadise olme.racaktır. 

Praı 16 <A.A.) - Benea, bu ıU>ah 
takrlbt!ın 1200 ıl:tast mllcrlm lehin• 
de bir umumt af kararnamesi imza 
etmı9ttr. 

FRANSA NB DltOR? 

Havas ajan1t blttUri:ror: 
Çelfostovakya ııelsicumliuru Be· 

nesin nutku Parlste tam bir ta1Vlp 
bulmutttit. 

Burada kaydedildiğine göre, Be .. 
nes yüksek devlet adamltlılını yine 
ısbat ederek ıUndelik aiyast mbca.: 
delelerln Ustllne ~ıkara.k memleketi• 
nin maruz bulundutü nazlk meıele
Jerl uınumf bir Avrurıa sureti tesvl
,.ıyeai kadrosunun tçine aln\astnı 

blİmlf ve bir ilitll!tın pekllA ôndne 
geçlleblJeceil li:anaatınJ bir kere 
aatia lzliar eylemt9tir. 

Fransız bUkumetl, bir harbin mu. 
kadder oldujuna uıa inanmak la~ 
miyen evvelki hUktımetlerln aynl JUa 
slratını taşıınakt.adrr. Bunuıı lçlndır 
k.I, mtnt müdafaanın tctkllltlanch· 
rılma11 baaoıundakl ıart1tl.ıl1ne 

devanı etmekle berab~r bltUn de~. 
Jetlerle f aa.ı btr slyaeetl takip e1le: 
melitedlr. 

ItaJya ıtı ıirl\ülllin ııa1eel l~ln 
yapılaca.it olan ~bbO• butıt1an lba 
rettir. 

ispanyada 
Hükii.metciier 
ikige böiünaü 
Saragosa, 16 (A.A.) - DUn iıa'b&.h 

San - Georgcden hareket eden general 
Aranda kumandas~ndakl kuvvetler uat 
l~.:ı5 de Altdonlze vaııl olarak Tortosa
nun cenubundakl Vlnarozzl işgal etıbij
lerdir. Bu kuvvetler bunaan aonra iierl 
hareketlerine de\'anı ederek Benlcarlo 
ile Alcanarı htımen ayni zamanda ifgal 

etmlalerdir. 

CEXl'BA YARDIM KESiLDi 
Bilbao, 16 (A.A.) - Franko krtaları

nut Akdeniz sahillerine inerek kataloıı
yayı diğer htikümetçllerl ispanyadan a-

• yınn11 olması bütün memlekette kutlan
mtttadır. Bundan böyle lipanyanm ce
nubta kalan kıımı artık gönüllU ve mQ
hlmmat ıüa.mryacaktır. 

Barselona; (A.A.) - Baivekil Nearin 
general Miyahayı şimai Katalonyad':ı.n 

kesilmiş bulunan bUtUn ispanya mmtı -
ıtumın kumandanlığına tayin etmlitir. 
General ayni zarnanaa bUtUn 11fvll ıu -
Jtamlara da Jı:um:uıda edecektir. 

Balkan murahhasları 
(Vata. tarafı. 1 incid6) 

fabmı dilediklerini eöyliyerek aynlmtf -
tardır. 

Yakında Yu,oelavya ve Romanyadaıl 
iki murahhas he) eti daha ıehrimiH ıe
lerc g~mtn işlerini mUzakere edecek

ıordir. 

Ankara, 16 (A.A.) - Dahlliye Ve
kili ~ Parti genel .eki'eteri Bay Şük
ril "•"' ..B&ıkaıt Antantı lıl.:t..a"\ bir
liği konferansına ietirak etmiı Olü 
Romen ve Yunan he.yeUeriıiaen ifalı· 
daki telgr8fları i.lmqtır: 

Filibe: 
Balkan A.Dtanb nıatliuat k~ 

aıiıdaki Romen heyeti görilUğll fev~ 
lAde ka.bulden dolayı derin mtımet .,. 
filkran hislerinin ka.bulünO ~la• 
emızdan rica eder ve memleketinizi!\ 
ve asil TU rk mflletinin refahını diler. 

Drarti Nuta 
Beyoğlu: 

1'ilrk topra.klaı'mdan aynlD"ken, 
Balkan Antantı üçünrü Matbuat kon
feraııBındaki Ywıan heyeti1 gördlliU 
uminit ve hararetli miafitper
verUkten dolayr duyduiu ,Uk
ran hiskrine Cumhuriyet Huiin. 
meti nezainde tercUm?ln olma.nıtı rica 
eder ve Ek8elansınıza detin hiltmet 
ve tazimlerini arzeyler. 

5eferiadiıı 

e ~ yM'flkl;;; Uih;-;tlıir;as;iı;-, ~çiİfft;-;artrti;is:t"t-liiiilliiiİİmi• 
w 1 L L 1 A M ve l u t s E 
POWELL RAtNER 

Bu hafta S A R A Y Sinemasında 
Hakiki •• Y•t•ftMlf ili- vıkeyı taevlr eden 

Çarın Casusu 
Prantı.rca i8'iü filndttıft rôitettnf liU,Wt bir kuvvet ve un'atle oynuyorlar. 

!Iatpt .. meflll Ru•l'* Ve AVU•turyo;ılh ltitipmlr Mr&ylaııoın lUkj •e ~~ 1 
şami ttdmda cettyın ecW'i kunetli •e ihtiraslı bir mntu. 

lt.AVEftM ! fOX JURNAL dtin1• ha.aalalirl 

bUyllk yardımlar görebileceilnl •e on • • •••••-• 

:~ ~=~D::l::~~:::=.~~ilecc- va o n o z sen n ifil Üç o ifil 
KaliJfe, :ıd CA.A.) - Türkiye Hanc1-

:m;e~:ri:eA~ır:':::=~:~ komedi müzika~ı SAKARYA sineması 
grafı göndermiftir: Seyircll~rinl s6n derect memnun etıMkt«ilr. Bilhaıtt baırolde bulunan 

Mısırda bana ve memleketime ıöste
rllen derin kabulden mtnııet ve tükran· 
Ja topraklarınlidaıi aynlıyôrum. GRACE 

lrlajestl!nin al!ka ve litltatma tetfk• tatlı ve muiuill "'" U. pJtt IMfie ferlnkt "CaAnl etmetnedir. 
kür eder ,.e lbfi~ veaadetintzi nca •• 

1

1 Sahne ır1cadr'.,ıı GARY GRAM't''dtr. ili._ ... , PARAMUNT JURNAL \'e iLKBAHAR GUZ&'LttCI ~ 
derim. ,n.ıı lılt SILJ,,Y SlıNPONl 

Dostluğuna. '8hit oıdulumus Mısır mil- "••••••••••••••llİİİİİllmlılıllıılılliıılıllı.•••1111••••••••••••• 
• 



istanbul müzelerin 
•••n•••••••.,•• .. ••n••••••ll•••••••••••n••••••nauwaa ... ae" ... ._ ................ ••••ıı .... ııı ... ,_... 

Tuzağa dtişeo •• Sadrab Lahdi 
No. 2 Yazan: Kurt Ştromayer 

- Dfi"1di 1caamıtt hfUctlan - J sana değil, yabani bir hayvana benzi· 
Umumi Harp esnumda, 1916 yor. Orman muhafızı, böyle bir bay. 

...ı.. O zaman AJmanyaya, dudun mevcut olduğunu çoktan itit • 
elmdi Lehistan& ait olan garbi mİştir. Şimdi de onun k8J1ısmda mil· 
Pruıyanm orta kısmında Tuhel d&fauız duruyor; çUnkU kendisini ko
ve Konita arasmdakl .. Devbau ruma.k için elinde daha silAlu yok! ll'a· 
ormanlarda yanabiler turemtı. kat, orman m'lthafızı budala bir adam 
ttlrltl suçlar, cinayetler lıllyor- da değil; gayetle aakin bir halde ve 
lar. Franta adlı bir adam var- haW gülerek bu yabaniye dofnı ytı. 
dır. H Apatosta. Şarlotten va.- rilyor ve onu. l&Dki eski bir tanıdık· 
dilinde öldUrlllen blr korucuyu, mış gibi aellmlıyor. 

lskender lahdinden bir asır daha evveline ait 
olan bu eser., ilmi ve tarihi kıymetinden hiç bir 

şey kaybetmeden muhafaza edilmiştir . 

1888 tevellUtlll ve Çenk clvarm· GörUnU,te gayet ahmakçuına dav. 
da Putkili blr asker olup oma- ranarak, soruyor: 
da izinli bulunan ve sonra d - Ey, avlanabildin mi bari? 
kendisinden 1Upbelenlldittni öğ- Diferi, bqmı lilkeliyerek, orman 
renince Tomdakt 4 Unctı mil• muhafızma itimatsızlıkla bakıyor. 
tahkem mevkilnden kaçak bu 8· Sonra onun bir tamdık olmadığı kana. 
damın öldUrdtlftl sanılıyor. atini hakikate uygun bularak, tekrar 

O sene ilkbaharnnda da tUfeğlnl kaldmyor: 
Ordideki orman muhafaza te - Sen beni tanımıyorsun ki! 
killtı lmlri König, firart Rua e- Bu vutyet kartısmda Libitski, eöy-
lirine bemettiği blr adamı dur· le diyor: 
durup vaziyeti kontrol ederken, - Elbette, ya! Seni tanımıyorum. 
onun htlcu.muna uğnyor. Şimdi Ben, buraya izinli olarak geldim; se
her ikisi yerde bofUluyorlar: nfn burada yaptığından bana ne! Yal-

Korucu. yıkıldıfl yerde yatarken 
kampta kahvaltı eden adamlarm ya.. 
nmda bulunan onlarm baeı ustayı, lm· 
dada çağınyor. Bir yandan da mUthiş 
kuvvet sa.rf'ile, kendisini koruyor, bo
ğazına sarılan hayduda brll mtlda
f aa vaziyetinde uğrqıyor; usta yeti
emce, yabancı adam korucuyu salıve
riyor, korucunun yerde duran sil8.bını 
kaptığı gibi, acele ormana dalıyor, or
man içerisinde bir hayalet gibi kayıp
lara karışıyor! 

Orma.n muhafaza tetkillt.J mmtaka 
Amiri König, 110luk 110lufa ayağa kal
kıyor. msrarengtz adamın pe§l sıra 
kOIJDl&nin faydasızlığını kestiriyor. 
§!JjJpdun orada bıraktığı bavulla 
W~Hr-erlzıe ejlll~. Her ildsf ele 
avlanma11 yasak hayvan etile, 'elbise 
parçalarile, haydut tarafından elle ya
pıldığı anlaşılan fişenklerle tıklım tık
lım dolu .. Ve kmk, bozuk bir slllh da, 
bu arada.. Llkln, bu e8l'&rengiz hay

"dut delikanbnm hllviyetini gösterir 
bir isim, her hangi bir işaret bulun • 
mıyor. Muhakkak olan bir eey varsa 
o da, siWı dolu olsaydı, o delikanlı, 
bu memuru, hem de kendi silAhiıe yıl
dırım gibi vurup yere aerecekti ! 

Aradan birkaç gün geçince, Kl5nlg. 
bir mektup alıyor. "Gebereceksin!,. i
çerisinde böyle yazılı. Ve imza yerin
de de: Franta Klaynşmidt, yabaniler 
çetesi retli.,, 

önce bir hayalet gibi kayıplara ka
noa.n haydudun izi slltnmiıti. Sonra 
klh burada, kah ourada ortaya çıkıp 
göründü. Ansızın ormanın blr yeri tu
tuouyor ve eJleri f §e elveriş!i kim var
aa, bUtUn bu adamlar ateşe hl.kim ol
mak, yangının siyaret daireııinl da
raltmak için canla, başla ufralll'lar
ken, ormanm başka bir yerinden bir 
alllh sesi aksediyor. O yere varılınca
ya kadar da, haydut, ganlmetile çok
tan dağ, tepe aşmıştır. Yahut da her
hangi bir siperde saklanmış, orman 
memurunun iz aramasını gözetlemek
tedir ve ertesi gUn de ona ölUm teh
didi yazılı bir mektup gönderiyor. 

nız lzlni belli edip de kendini yakalat

ma sakm, arkadaş! Buradaki korucu 
delikanlılar, kıyasıya barut tüketiyor
lar .• Sen 111-. şey, yani demek hıtiyo
nım ki, §U Şarlotten vadisindeki koru
cu öldüğtlndenberi! 

Eh ıillhlı yabani adam, böbUrleni- I 
yor: 

- Ha ha! Hele karşıma bir daha 
bir korucu çıksın da, bak! Şimdiye 

kadar Klaynpnldt bfttOn o yeşilll gll
~tan daha isabetle kurşun atmıştır. 
Hadi, şimdi tüy buradan ve benim f. 
şime karıema, ha! Çeneni tut, yoksa 
seni de zmıbalarım, hal 

Odun yancılar ustası, bu kadar u
cuzca canım kurtardığından memnun
dur. likuumla beraber,. ırulfesini de 
biliyor. Korular Amirliğine giderek 

Kalynşmidtle k8J1ılaşmasmı bUttın 
tef emıatile bildiriyor. Failin efklllnl 
de iyice tarif ediyor. Ve derhal, ken
disine resmen bir tüfek veriliyor. 

Birkaç gUn sonra, bu odun yarıcılar 
ustası Libitski, evinin penceresinden 
bakınca ağa<:hktan dwnan yükseldi
ğini göıiir görmez, baltasını kapıyor: 

- Hay §eytan alasıca ! Meluun 
Klaynemidt, gene ormana kundak 
soktu! 

TUfegini almağı dilşilnmiyerek e • 
vinden çıkıp, dumanın görtlndüğtl is
tikamette koşuyor. 

Etrafı ya.kıp kawran dehşet.ll sı • 
cak bir Ağustos gilnttdUr. Eğer 74 

numaralı sahadaki yangın etrafa si
rayet ederse, 75 numaralı sahadaki 

bUtUn kuru odunu alevler saracaktır. 
Ağaçlar, bu sıcakta o derecede kuru
durlar ki, çatır c;atrr yanacaklardır. 

Mümkün olanı kurtarmak lizere acele 
etmeli! Tabii korkak köpek Klaynı-

midt, gene dağ, tepe ötesine kapağı 
atmı§br bile! • 

Tıpkı evvelki gün onu geyip avunda 
bastırdığı gibi;. duracak yerde koea 
koşa kaçan haydut, bir yaban domu-

zunun ancak rahat edebileceği orma
nın sık yerine giriyor ve kendisini ta
kip edene oradan sövüp sayıyor. Hay. 
dut, saldıran azğın bir köpek gibi 
derhal yereserilmediğinden bu, böyle 
oluyor! 

MUzeniıı birincı ulonuna rirerken 
ilk k&r11l141lan eserin hkender llhdi 
olduğunu yaznuetmı. Matbaada lsken
der llbdinden konueurken Ustat Hak
kı Stıha Gezgin: 

- Ben dedi, mUzeye ne vakit gitti 
isem, ayaklarun lskender Wıdintn ö
nünde durdu. Daha ilerisine gideme
dim. Onun seyrine doyulmaz. 

Müzenin ikinci kısmına, kapmııı sa
ğındaki salonlara giderken de insanm 
ayaklarını ileri gitmekten meneden e
serlerle karşılaşıyorsunuz. Bu doku
zuncu salon, sizi günlerce me§gtıl ede
bilecek eserlerle dolu. 

İlk gözünüze çarpan, Sadrali lAhdi
clir. Iskender 18.hdinden bir aaır daha 
evveline ait muazzam bir llhit. Onun 
kadar ilmi ehemmiyet taşıya.n ve o
nun kadar zamanm tahrip eden kuv
vetlerine karşı durmuo bir sanat Abi
desi. 

tskender lMıdi gibi e§Siz bir sanat ı 
eseri olmamakla beraber, onun ağa -
beyisi.. yani yt1z Y&I fazla .. 

Bu Wıde Sadra.b adı verilmesinin 
sebebi, üzerinde eski !ranın "Sadrab,, 
adlı valilerinden birinin resmi yapıl
mış olmasıdır. 

Llhdln k&PIY&. bakan büyilk yildn
de Sadrabın gidiei görülüyor. Sadrab, 
sarayının avlularından birinde tahtı
na oturm\li görillilyOl'. Huzuruna Şar 
denilen kOIU araban ile bir binek atı 
getirilmiştir. 

Sadrabm ata. binmeği tercih ettiği, 
Şai'İn, araba.er ile uzaklaşmakta oldu

ğundan anlqılmaktadır. Seyis, valinin 
gelmesi için hamlanmış bir vaziyet
tedir. 

Lahdin mukabil büyük yüzünde bir 
av manzarası görülmektedir. HUktım

dar, bir dişi geyiği benüz vurmug, 
bundan sonra, önUne çıkan bir keçi bir 
pars ile mücadeleye hazırlanıyor. 

KUçUk yüzlerden birinin Sadrabm 
hademelerini, diğer yüz de. Sadrabm 
kendi sarayı içinde karısı ve nedim~ 
leri ile yiyip içtiği canlandınlmıftu'. 

Li.hdin bazı yerlerinde mavi ve kır· 
mızı boya izleri, bu muazzam eaerin 
vaktile boyanmı§ olduğunu göeter. 
mektedir. 

Fakat lahdin bulunduğu mağara-

Şampiyonlar 

- Bu mevsimdeki 26 ıncı gollJmfl 
attım ... 

(Arkası var) - Ben ile 14 üncU nezZe?ıı lotıptım ••• 

Memur, udır; çUnkU çoğu cephe -
dedir ve her ne kadar korucularla or
ma.n muhafaza memur ve müfettişleri 
geceli, gUndUzlU ayak UstUndeyseler 
de, gene yabaniye sokulamryorlar. O, 
balçıktan yapılmıı her hangi bir ha
rap kulUbede kendisine sığınacak yer 
buluyor. Her hangi bir yerdeki baya
fr bir orospu haydudun sevgili metre
sidir.. Onun y:uıında da, mesel! lki 
gUn daha emin vaziyettedir. 

:m:m:=r..:::.-cma:mr.m::m=-.::::::=:::::::.-n::::::::::::r.:.'"lt 

/-/ erqün bir fıkra : n 

Bazı defa da, batıl itlkatlara ıebun 
kimseleri tehditle, esrarengiz bazı 
kuvvetlerinden bahsetmek auretile 
sindirerek, mrla barmacak yer temin 
ediyor. 

Muhafaza teşkilatı, adamakıllı kuv
vetlendiriliyor. Bu cümleden olmak tl
zere, odun yarıcılar ustası Libitski de, 
ormanları muhafaza işinde faaliyet 
göstermek Uzere, cepheden gelmi!'Jtlr. 
Daha ilk gUn onun karşısına eli slllb
lt bir adam gtıayor. Bu •dam; bir m .. 

KKen Ji gitti ismi kaldı yadiğar 
Sırt hamallığı kalktı. O devirden ancak bazı nükteli fıkralar kaldı.I 
İşte bunlardan biri: Hamalın biri ağır bir yükle giderken yolcu- 1 

1 
lardan birine fena halde çarparak yere yıknıı§. Adamcağız derhal po-
lis ç~ı7ırarak hamalı yakalatmış, zaptiyeye gitmişler. 

Hamal sorulan suallerin hic; birine cevap vermemiş. Nihayet: 

1 
Her halde dilahdir .. Demitler· 
Davacı atılm11: 

il -·Hayır efendim, dilsiz değildir, varda, varda.. Diye bağırıyordu. 
- O vakit hamal atılmış: 

B - O halde beni ne balda da va ediyorsun? .. 

. awwwmmsmıı11aıa ı ı zmazq ı aaa11aa111::1::::11nn:mn:.ra=nn:ır..ı:mnr.ı.m:ım• 

· Yazan: Niyazi Ahmet 

Swtr.rn Sfenk8''ler ve çarpı~an 
San torlar •• 

da su birikmiş olduğu için üzerindeki 
renklerin zamanla kaybolmU§ olması 
muhtemeldir. Ayrıca kabartma resim
lerin bir kısmı da hafifçe qmmıftır'. 

Fakat bütün bunlar, resimlerin ifa. 
de ettiği manaları değiştirememietlr. 

Bu lahitten sonra Slkya lahdi diye 
anılan yüksek kemerli ve kapaklı bir 
!Ahit durur. 

MilAttan evvel beşinci yüzyıl ni
hayetine ait olduğu anlaşılan bu lalı· 
din klme a1t old'U#u bilinınlyor. Eski 
Lfkya (1) 'da ~ tarnteıı ltbltJere 
bememesi dolayısiyle "Likya Lahdi,, 
adı verilmtıtır. 

Llhdin Sadrab'a karşı olan cephe
sinde bir arslan avı canlandırılmıştır. 
Dört at koşulu kadfz denilen arabalar
dan ikisi son sUratle ilerlemekte ve 
her araba Uzerinde bulunan ikişer de-

işaretler: 

Jikanlı ellerindeki mızrakları arslanla
ra doğru fırlatmaktadırlar. 

Mukabil taraftaki büyük yüzde ya
bani liir domuza hücum eden atlılar 
görUrsUnllz. 

KUçilk yUzlerin birinde efsanenin 
en ituvretli binicileri olan Santorların 
bırbirleri ile vuruşıqakta oldukları 
seyrediliyor. 

Diğer küçük ytlzde de iki santor ile 
bir Lapit arabasmdaki mücadele gö
rUJUyor. Lapit'de efsanenin santor ka
dar atlan ram etmekle meşhur kah
ramanıdır. 

Yüzlerden birinde kanatlı iki Sfen
ltisln hazin manzarası göze çarpar. 

BUtün bunlan seyrettikten sonra 
gözUnliz, aaırlarm lnkıllbma sıntarak 
bakan Tabnitin upusun mumya.sına 
takılır. 

( 1) IAkyG Jlekri il'1 Antalya 'ka-r/ez. 
leri araıtntüıki araziye verilen irimdir. 

• 
iplik Fiyatlan Yükseldi 

Pamuk ipliği hatlunda bir milddet ev
vel bir ka.rarname neşredildiği malum -

dur. Bu kararnameye göre; Afrika, Fi
listin ve Mısırdan gelecek pamuk ip -

Uklerinin Türk malı olarak ödenmesi i
cap etmekte idi. 

Şimdiye kadar serbest döviz ile gnti
rilen pamuk iplikleri bu yeni şekil ile 

takas primi tediyesini icap ettirmi~ bu 

da piyasada lpllk fiyatlarında yUzde 1 O -

25 kuruş bir ytlks~lme kaydetmiştir. 

Yumurtacılar Hakem Heye· 
ti Tasdik Edildi 

Yumurta nlzamnamealne göre yumur
ta lhraca~an Ue mü.rakipleri arasın • 

da huı1 olacak lhtUUlan halletmek he

re seçllen azalann ehliyet! vekalet ta -

rafmdan tudlk edllm!,tlr. 

Pazarlık 
"- Hl~ bir ,ey bilmiyorsan yansmı 

,·er! " 
Bu söz, ahcı ile &abcı arasında ha§· 

lıyan bir muharebenin notasıdır. 1'1uha· 
rebenlo cskldeoberl tek tarlfl hiledir, 
Satıcı müşteriyi ikna için dil döker, bld· 
dot1enlr, müteessir olur hazan fiyatı fllk· 
s«.-ltccck sebepleri icat eder. Yerine göre 
mll~tcrlyl hatlar, yerine göre mabçap 
eder. Yerine göre insan ruhunun nasır· 
lanna basar, yorlno göre koltuldarmı 

kabartır. Böylece bir ahı verlıt iti ba· 
kanımız bir nezaket \'eyabat ıahmet 

meaelcsi haJlnl ahr. Halbuki siz dUldcf •• 
na yüzde ytb bir lktısadl meeeleyl bal· 
'-;in glnnbtialz. \'alna dökk&ndan dıfan 
koltaiunm altalda bir allrll ena ile 
tduy01"9UDU. Füat ba ef)'S ieln \ 'Crdl

ğlnlı para e,yanm pl)'U& kıymeti ol • 
maktan ziyade sizin mevkllnlzln. yanı
nızda bulananlara nazaran \'Ulyetlnlzbı, 

atan~bğmızm yahut J'llUkhiımzm 
del'ceeıllne göre Medlifdlz bir paradır. 

Pazarlık eski ıanwalard& 4e bir lktı· 
sat iti, ne de bir nezaket meselesi idi. 
O harllnıl&de ka\-vetJI, derin nılıf 11e • 
beplertn ifadesi sayılırdı. lpfldal ln11a· 
nm tuba lılll bizim bagtln semboDk ma
na verdiğimiz bir cllmlenln laskaeı için· 

df'dlr: 
"Mal uuını yongasıdır. ,, 
iptidai ln8an için mal canlıdır. Sahibi· 

nhi ruhundan bir parçadtl'. Malından bir 
puçayı bqbsma verdi mi rabandan 
bir parçayı da bir bqkuma lnrakmak· 
tadır. Blr ba'kumm ruhuna bedeninde 
tafl)'UI iman eter mukabele edemez, 
yaııl rahandan bir pa~Tf ona ,·ereme'!· 

YAZAN: Sadri Ertem 
sa onun kulu, kölesi olacaktır. 

Şeref, ualet batkasma kendi ruhou· 
dao bir parça olan malını terkedeıı.lcr· 
dedir. Sehavctbı cararengb • hildml1et 
kudreti buradadır. Bu de\1rde ahı veıtı 
tamamen dini lytnlere, hareketlere 
benzer • 

Fakat bugün insanlar qyaam dini 
torçlvesl lçlntlckl barllnılUellklerl, es. 
rarengb maharetleri, ve kudretleri 
hakkındaki dttşüncelerl tunamea uat
maıt değillerdir. ı·a1ıuz bngtlD puarlaf.. 
da blldm olan !j&l'tlar plyau.am lktısadl 
şartlandır. 

Dalbokl bizim küçtlk pazarldda .... 
,·ertı ctlllea plyasaJar henllz bıMD"'n:a 
ı;urarlarmı, azametlerlnl, laetl neftale· 
rlal, yahut zekllannı istismar ederek 
yw.pılan bir sttrll hareketlerden ibaret· 
tir. 

Pazara gircq illS&D lktısadl lllr maa• 
mele yapı11ahdır. iktisadi muamelenin 
batka şekiller altında cereyam hem va
kit lsrafmr, hem de lstaadardlze 1ılı' 

dünyanın ortaıımda derbedeJ' bir laaJao" 
tın de,·arnmı zarurile,tlrlr. O~erl &. 
y&rladıktan ve wtlbaal l&rilanm müflle. 
leşUrmeye karar verdikten _,. ~ 
pazarlan dahi tosİwlllflerbı abmp lafıl• 
llıiı bir dllkkin hallacle ~ aot
ru oJunazcb • 

Pazarda fiyatı blrletifrmek, aadl 
koym~ndlnen eski ~ llıt.a'ma 

dönmek dellldlr. 
Plyuayı orpnlze etmek. ....-aıı. 

luktan kurtarmak clemekttr· 
PazarlddM ........... )'1 biz ba .... 

nada an1una1ıyn . 



Tahiti adalarında 

Yerliler 
niçin 

beyaz insahları 
kıskan ırlar? .. 

B Uytık Patrik yanf, Tahlti lisanınca 
Harepeo, lıer,k.;si hayrette bıra

kncak geniş adımlarla yürliyordu. Sır -
tında.ki siyah ipekten cübbt:sinin yaka -
smdan dokuz sarı -çizgi ta eteklerine ka

dar sarkıyordu. Bunlnr, güneşi temsil e
den alametlerdi. Çünkü, Tahiti adalnn 
güne5in ve ayın bol ziyalarını en fazla 
gören yerlerdi. Patrik yilrilyor; hem de 
Sari - illmenam yani uyku hastalığına 
tutulmuı1 gibi, gözleri kapalı olduğu hal
de durmadan, dinlenmeden ve yorulma
dan e1rafı gümUııü ışıklan ile aydınlatan 
gök kubbesini süsliyen (Hiıia)ya, yani 
aya, yüksek sesle dua ediyordu. Kımıl -
dndıkçn, ipek cübbesi kırışıyor, ve üze
rindeki sarı çizgiler de, gecenin ve etra
fını sarmış olan mutekit halkın içinde 
yüzdüğü ölü sessizlikte tatlı hışıltılarla 

beraber pırıl pırıl yanıyorlardı. Bu bir 
dini nyin idi. Hiç şüphesiz Tahitilerc gö
re ay bütün bu ruhani ayini dinliyordu. 

Ayni zamanda bu patrik, Oro ismin
deki Tahiti adası ilahının vekili Taner i
Hihı idi. Adnlılann ise, Oronun adaya be
reket ve saadet getirmesi için, her se
ne on sekiz kurban borçları vardı. lşte 
bugün yapılan ayin de bunun içindi. 

Taner il8.hı yerlilerce vaadedilmiş o
lan bu kurbanları bizzat kendisi mabede 
kndar getirecekti. lşte bu on sekiz kur
banın altısı kcndis!, on ikisi de Havar -
yunlarmın uğruna fcdn adilecek o -
lan, ve henilz el sUrülmemiş, çiçek kok
lamamış ve hatta, gözyaşı nedir bilmi -
yen bakire kızlnrdı. 

Bunlar, yerlilerin içerlsınden seçilmiş 
ve kanlarının ilahları memnun edecek 
kadar bol akması içtn bUtUn yerlilerin 
clbirliği ile bir senedenberi beslenen 
gürbüz ve dinç kızlardı. Hepsi, çınl çıp
lak soyunmuş, birer kurbanlık koyun gi
bi bekle§iyorlardı. Az sonra, doğdukları 
adanın selameti için canlarını feda ede
ceklerini biliyorlardı. Hepsinin ytizü de, 
bir düğün evine gidiyormuş gibi, tebcs -
sıimler saçıyorlardı. Koyu bir taassubun 
uğuruna boş yere feda edilecek olan bu 
kurbanlar acaba, beyhude ve bir hiç için 
canlarını feda edeceklerini de biliyor -
lar mıydı? 

Sıra ile bir balkonun üzerine dizilmiş 
olan bu bakirelerin önünden Taner ila
hr, (Ji'are)ye yani kurbanların verile -
ceği mabede doğru ortalığın sükutunu 
ihlal eden duaları ile geçtikten sonra, 
ma lle dizihniş olan on sekiz kurbanlık 
kız da arkasını takibe başlamır;ılardı. 

Hepsinin elleri blrlbirine ipek korde
lıi.lnrla bağlanmış, baııları çiçek çelenk -

Taner ilahının şehvani arzuları 
için bakir kızlar me a imle na ı 

kurban ediliyorlar. 
lerl ile süslenmiş olan bu kızlar biraz 
sonra, kendilerini keskin satırı ile kur -
ban edece kolan cellat Oripayanm önün
de diz çökecek ve teker teke:. bir yıl 
önce kendileri gibi kurban edilmiş olan 
hemcinslerinin binbir çeşit keskin ve ba
yıltıcı kokular içerisinde saklanmış olan 
et parçalarını kokladıktan sonra, ölü -
mün kokusunu duyacak, ve Orlpayanın 

önüne, bu mcstedici kokunun vermiş ol
duğu sarhoşlukln kendiliklerinden gitmiş 
olacaklardı. 

Tnner ilahı birdenbire durmuştu. Can
sız bir heykeli andırıyordu. Siyah ipek
ten cUbbesi pırıl pınl yanı}or, güneşi 

temsil eden mukaddes çizgiler gözleri 
kamaştırıyordu. Büyük ve parlak ay ise, 
az sonra Tnhitilllerin adetleri mucibince 
Taner lliıhı ve Havaryunları uğruna fe
da edilecek olnn bakire kızların cansız 
cesetlerini daha iyi görmek için bulut
ların arasından yusyuvnrlak çıkmıştı. 

Tancri takip etmekte olan halk küt
lesir.:ien bir çıt olsun çıkmıyordu. mabe
din kapU!ma gidon dar yolun üzerine 
gchlikleri \'akit, mabedin kapıları büyük 
tırakalarla oçıldr. lçeridcn Üzerleri açıl
mış olan toprak küplerin içerisinden bir 
sene cvvelisi ayni sün verilen kurban -
!arın binblr çeşit koku saçan etlerinden 
çıkan bayıltıcı kokular etrafa saçıldı. 

Bunu takip eden korkunç bir ses oldu. 
Bu merhametsiz cellüt Oripayanın kur
banları, teker ~ker içeriye çağıran 

Resi idi. Bu sesle birlikte Taner illıhrnm 
gözleri leş arayan ve kana susamL'.J olan 
bir çakal gibi etrafına bakınıyordu. Ismi 
ile çağrılan kurban içeri girip hesabı gö
rüldükten sonra, içeriden gelen bir tam
tam gürültüsü ile dışardaki birikmiş ye.r
liler büyük gürültü yapıyorlardı. Bu on
ların kurbaı•ı ''erdiklerine dair sevinç 
alametleri idi. 

Bütün kurbanlar feda edildikten son
ra, mabedden çıkan cellat Oripaya kanlı 
satırını Taner ilAhına çevirerek uç kere 
sallayor ve bununla: 

- Tahitiler, sana ve Ha\•aryunlnrınıı 
vaadcttikleri kuı·banları bu satırla ver
diler tlcnıek istiyordu. Bu sözler üzeıi-

ne Tanerin etrafını sarmış olan yerliler, 
oynayor, tam - tamlar çalıyor ve sıra ile 
yanından geçerek ellerini ,ayaklarını ve 
güneşi temsil eden çizgilerin dokuzunu 
da öpüyorlardı. 

Taner yarı beline kadar sarkan sa -
kalını sol eli ile sıvazlıyarak, gillüyordu. 
Az sonra getirilen kiremit rengi kırmrzı 
köpUk içerisinde keskin kokular içerisi
ne konserve edilmiş olan yeni kurban 
parçalarını koklıyor ve: 

- Mukaddes Oro! Vekilin ben Taner 
ilahı Tahitililerin sana olan kurban borç
larını Unlü kulun cellat Oripayanın mu -
kaddes ve keskin satırı ile verdirdim, di
yor, ve tekrar etrafındaki müminleri ile 
duasına devam ediyordu. Neticede her 
iş bitmiş ve Taner llahınııı şt>h\"ani kur
banları verilmiş olup, Tahiti adasına sa
ndet ve bereket yağması bekleniyordu. 

l'ahilllfü•rdc Beyazları füsl•anmak 
Nasıl Doğdu'! 

Taner ilahı §Chvani kurbanlannı ver
dirdikten sonra, mabedin dar yolunu süs

liyen hurma ağaçlannın arasından goçip, 

e\'ino dönerken mütemadiyen okuyup 
üt1eyordu. Bu biraz evvel kanlannı ken
di şehvani arzuları için akıtmış olduğu 

kurbanların isyankar ruhlarını kendin -
den uzaklaştırmak için başvıırduğu ye -
gane çare ve silahtı. 

Bir kere daha gerisine dönerek (Fa -
re)yi yani kurban mabedini selamladık -
tan sonra, ellerini kaldırarak kendince 
bir ilah olan Fetia - Hoe yıldızını selam
ladı. Fakat, başını çevirince dansedcn 
gölgelerin et.rafında dolaştıklarını gör -
dil. Bunlardan birisi Aroho - Aroho dl -
ycrck şarkı söylliyordu. Dikkat edince, 
bunun kendi karısı nuri olduğunu gör -
dil. Bütün mücevherlerini takmıştı. Ta
ner büyük bir itimat..cıızlıkla yüzüne bak
tı. Niçin? J{adııı halinden pek yorulmu-
5a bt•nziyordu. l<"'nkat, anlılmakta gcçik
medi. Karısı li.yln esnasında Avrupalı -
ların yerleşmiş olduğu taraftan geliyor
du. Tahitilllcrin en bUyiık bir gününde hu 
lunmamışb. O gece bir beyaz ile kal -
mıştı. Ismini bir daha anmamaması 18. -

zan idi. Onunla konurıımak, bir arada yat
mak ile, Tahiti adasına, ulu Oro ilahının 
beddualarını yağdırmış olacaktı. Zira, 
Ruri mukaddes bir günde Tahiti güzel -
!erinin esrarını beyazlnrdan oir bnhriye
liye satan, ilk kadın olmuştu. Artık Oro 
ilahının cehenneminde yakılması lazmıge
liyordu. Bunun için Taner, evini olduğu 
gibi bırakarak gece yarısı bir yeni karı 
bulup evlenmeğc gidecekti. 

Rurinin son istinatbfıhı bir beyaz ol -
du. Ruri akşam evine geldiği vakit, Ta
neri evde bulamadı. Yakın komşuların
dan birisi gelerek kendisine: 

- Seni Taner ilahı, ulu Oro ilahının 
emri üzerine terkelti. Sen artık cehen
nemde yakılncaksın. Yerliler senin için 
Tanerin muvafık göreceği işkenceyi sor
nıağa gittiler ... 

Ruri bu sözleri işitince, derhal ince 
tiılüne büründil. Ve kapısını kilitliyerek 
hiç kimsenin haberi olmadan, Pahilerc 
yani beyazların vapurl;;rmm bulunduğu 
tarafa doğru koştu. Zira, beyazlar n -

daya çıknmıyorlardı. Limanın bir köşe -
slnde duran (Pirogler) kayıklardan bi -
rine atlı:rarak doğruca beyazların vapur
larına iltica etti. Mukaddes gUnde, bil -
Hin adalılar ayin de bulunurken, Ruri, 
koynunda yatmış olduğu beyazı buldu .. 

Ona yalvararak: 
- Taner beni terketti. Adalılar bana, 

onun muvnfık göreceği i§kenceyi ha -
zırlamaktndırlar. Geliniz ve beni kurtn
rınz ... nerabor kaldığı beyaz Taoro Yal
vardı: 

- Gel, bir evim var, beraber otura -
hm ... 

Vapurdaki beyazlar hep birlikte ine -
rek Rurinin evinde konakladrlar. Fakat, 
yerliler hep onlara nefret ile bakıyor, 
hir tek Röz olsun atmıyorlardı. Beyaz -
lnr orada l:nldık~a. yerliler hiç bir fena
lıkta bulunamadılar. Taner gözlerini 
l ummuştu. Aradan seneler geçmiu Tn -
oro ve Ruriden olan kız çocuğu evlene
cek çnğa gelmiııti. Bu kıza. Tahiti nda -
sının en güzel ve yiğit deliknnhsı ii§ık 

olmuştu. Onunla evlendirdiler. Bu ımret
lc, Tahitililerin nesline yeni bk nesil 

katılmıştı. Ar~ık, kıskançlık yavll§ yavae 
yok oluyordu. 

Seneler geçtikçe bakire kızlan kur -
ban vermek adeti de yok oluyordu. Zira, 
Taner nrtık en d ğil, ve ehT'IUll ur 

banlar verilmiyordu. Taoronun yerlileri 
tenvir etmek için gösterdiği gayretler 
bo§a gitmemişti. O zamana kadar Taner 
ilahına ve Havaryunlarma genç kızlan -
nı feda etmiş olnn ana ve babalar çır • 
pınıyorlnrdı. Kızları olan ana ve babalar 
ise, yavrularını bağırlarına baınp sıkı • 
yorlardı. Asırlnrdanberi uğurunda yüz .. 
binlerce kurban vermiş oldukları Oro i
lahı §İmdi onlar için en nzılı bir düşman
dı. Çünkü, beyazlar az bir zaman içinde 
adaya neş'e ve bereket getirmiıılerdi. 

P ek az bir zaman zarfında Tahiti
liler renklerini bile değiştirmiş

lerdi. Ve bu adalnr Amerikadan ve Çin-
den gelen Umitsiz verem hastaları için 
yegfıne şifayurdu oldu. Yerli kızları ise, 
Nevyorka hlcret ederek, orada hayatı, 
aşkı ve bUtün zevklen tatnıağa başladılar. 
O kadar ki, Tahitiyi bile unutacak kadar! 

Yalnız onlar bir şeyler hatırlayorlar -

dı. O da: 
-llahların ölüşü idi. Fakat, bir taraf

tan da: 
- Ilfıhlar ölüncüye kadar Tahitl de 

öldU diyorlardı. 
Bu yerli kızlar bir türlü geri dönmek 

istemiyorlardı. Çünkü, noksanlığını sez
dikleri bir §ey vardı. O da bir zamanlar 
her tarafı aydınlatan güne§in, §imdi bir 
hnynl ve rüya gibi kendini göstermesi 

idi. 
lşte, bugünkü Tnhlti adalan. 

ee~elk 

vD'1al!<Ua'1o ncaDD 
Melek ismindeki kız, küg:iktü, fakat 

bebek te değil. Derken annesi bir ço
cuk daha dünyaya getirdi. Yeni gelen, 
c.ğlan çc.ı.:uktu, Kundakta ciyak ciyak 
bağırıyor, boyuna vıyaklıyordu. 

Melek, bir gün annesine sordu: 
- Bu bana kardeş gelen çocuk, gök 

~üzünden geldi, değil mi? 
- Öyle ya! Leylek gagasının ucun

da getirdi, bacadan içeriye at~ı ! 
Melek, düşünceye dalmıştı; parma

t:r ağzında, kundakta vıyaklıyan ufa -
cık kardeşine bakıyordu: 

- Ne düşünüyorsun? 
- Hiç,.. dUşüneceğim!. şey, .. anne .. 

gökyüzü sessiz bir yerdir, orada gü -
rilltüden hoşlanmazlar, değil mi? •• Bu
m\ onun için buraya göndermi~lerdirl 



Otuz yıldız 

Nerede perdede gördüğümüz 
Con Kroford; nerede benim 
gördüğüm Con Kroford? 

Çil blır ylYı~o geınDş bftır aığı oz v e lt:akma kDrplkDeır lkarşo
soın<dla D=Dcayıret etmekteın keını<dlnmn aoama<dlom 

Fakat 
vücudu 

Krofortun kıvrak 
hakikaten güzel! .. 

Hakikatte perdedeki haline hiçbir 
yeri benzcciyen bir yıldız varsa o da 
Joan Cravford'dur. Nerede perdede 
görünen ve ilahi güzelliğe malik olan 
o sevimli çehre, nerede o çil yüzlü, 
geniş ağızlı, takma kirpikli, çirkin i
ri gözlü bayan. 

Sı:ıısı gelmişken burada okuyucu
larımdan özür dilemek isterim. Belki 
Joan hakkındaki satırları uygunsuz 
bulacaksınız. Fakat ben görüşlerimi 

rötu§Suz yazıyoruz. Ben Cravfordu 
beğenmedim. Bu bir tip meselesidir. 
İhtimal ki sizler beğenirsiniz. Bu 
noktada katiyyen beni tenkit etmiye
ceğiniro kaniim. 

TALİHİN BİR OYUNU 

Sıcak bir yaz günü. M. G. M. film 
§irketinin Nevyork merkezine uğra -
dun. Altmı§ katlı binanın antresinde 
ekspres asansör arabasını bekliyo -
rum. Arnerikadaki asansörler tıpkı 
lstanbuldaki tramvaylara benzer. 
Hıncahınç dolar. 

Asansöre bindik. !çerisi öyle kala
balık ki, tarif kabuJ etmiyecek dere-

Yanımda bir bayan vardı. Çehre -
sinden pek kederli olduğu anlaşılıyor
du. Orta boya malik olan bu bayanın 
sevim.siz yüzü insanın gözüne adeta 
çarpıyordu. 

Kılık itibarile pek düzgÜn giyin -
miş ve modaya da çok uygun mor 
renkte kısa kollu beyaz yakalı elbi -
sesi onu bir mektepli kıza benzeti • 
yor. 

Başındaki beyaz beresini eHne al • 
mış; kıvırcık saçlarını serbest bırak
mış; hUlfIBa bütün tavır ve hareketile 
fikren bir §eyle meşgul olduğu zan -
nediliyordu. 

Asansörcü kırkıncı katta çelik ka
pıları açınca o da, ben de dışarı çık
tık. Koridor kalabalık olduğundan 
ilk adımları attıktan sonra birbiri -
mizi kaybetmiştik. 

Bu katta biraz gezdikten sonra 
film şirketinin neşriyat bürosuna 
girdim ve büro şefliğile temas ettim. 
Gazeteme gönderilmek üzere bana 
verdiği fotoğraf kolleksiyonunu göz.. 
den geçirirken oda kapısı açılarak 
yukarıda bahsettiğim asansör yol -
dqım odaya girdi. Odadn bulunanla • 
rm hemen hiç birisi bu yeni gelen ba
yana fazla dikkat etmediklerinden 
ben de ehemmiyet vermiyerek elim • 
deki kollekslyonla me.sgul oldum. 

Birden büro sefi kulağıma eğilerek 
yavaşça sordu: 

- Joan Cravfordu nereden tam • 
yorsunuz? 

Elimdeki kolleksiyonu karıştıra _ 
rak: 

- Jcan'u tanımıyorum ki. 
Dedim. 
Büro şefi tekrar sorarak: 
-Madem ki onunla bir tanışıklı:~ı

nız yoktur, neden görüşmek istemi • 
yorsunuz?. 

- Tanışmak istemediğimi nereden 
anladınız! .. Tabii görüı-mek isterim. 
Fakat artist meydanda yok ... 

Büro şefi kıskıs gülerek: 
- Tctrif ediniz. Sizi karşımızrla o • 

turan yıldızımıza prezante edeyim. 
Dedi. 
Elimdeki fotoğraf kvllcksiyonunu 

Yere dilşUrü,·erdim. 
Bana yıldız diye prezante edilmek 

YAZAN: Turan Aziz Beler 
,. 

istenen bayan meğer asansördeki yol-
daşım değil mi imiş?. 

Neşriyat bürosunun şefi kolumdan 
tutarak bu bayana beni takdim etti. 
Bayan ümit etmediğim şekilde büyük 
bir nezaket gösterdi; karşısındaki 

koltuğa iliştim. 
Sinema artisti bir sigara yaktıktan 

sonra çıplak bacaklarını üst üste attı. 

Acaba bununla bana "sex appeal., ol
duğunu mÜ isbat etmek istiyordu. Fa
kat Crowfordun güzel bir yüzü yok • 
sada ince ve oynak vücutlu bir artis
tir. 

ÜMiT EDlLMİYECEK KADAR 
ALlM BİR YILDIZ İŞTE 

Yıldız sigara dumanlarını savurur
ken başını hafiften geriye doğru attı 
ve: 

- Demek siz hakiki bir Türksü
nüz, asansörde sizi bir Amerikalıya 

benzettim. Hiçbir zaman yabancı zan. 
netmedim. Bizim erkeklerden farkı • 
ruz yok. 

- Güzel bayan (artık nezaketen 
öyle söylemek lazımdı) şimdiye ka • 
dar Türf iye hakkında yazılar oku • 
dunuz mu? .. 

- Bugilne kadar Türkiyeye dair 
sekiz on kitap okumuştum. Mesela ts
tanbuldaki Ayafosyanın artık bir i • 
badethane olmadığını ve bir müze ha
line kalbcdildiğini biliyorum. 

Bu sözler beni pek mahcup bir va
ziyete soktu. Tahminimde çok yanıl -
mışım; meğerse bu artist diğer mes
lektaşlarına nazaran çok yüksek sevi
yede imiş .. 

Artist sözüne devam ederek: 
- Ayafosya camisinde tarihi mo -

zayıkları meydana çıkaran Profesör 
Mister Vitmore uzaktan akrabamdır, 
onun sayesinde Türkiyeye ait birçok 
eserler okudum. Hükümet merkezinin 
Ankara olduğunu da bilirim. 

Artist sigarasını içine çeker gibi i
çerken sordum: 

- Holivudu sever misiniz?. 

Artist bu esnada bileğindeki altın 
bilezikleriyle oynıyordu. Bir lahza 
geçtikten sonra: 

- Holivudun iklimini pek severim. 
Dedi, tabiatin en güzel yerlerinden 
biridir. Orada yaşıyan insanların bil-

t iln hissiyatları bozuktur. Zira birbir
lerine karşı çok çirkin halbrde bulu
nurlar. Kabil olsa birbirlerinin göz
lt:>rini oyacaklar. Holivutlular ekseri -
yetle kıskanç huyludurlar. Holivutta 
asude yaşamak mümkün değildir. Bu 
şehirde berkesin kendine mahsus bir 
muhiti vardır. Bu muhitlerin hususi 
dedikodu teşkilatlan bulunur .. 

Amerikalılar dedikodu yapmazlar 
ve hoşlanmazlar. Fakat Holivut her -
nedense dedikodu nıerlrıczidm 

Bu esnada bir telef on geldi. ı.Sellre
terlerden birisi Crawf ordu telefona 
çağırdı. Artist kulaklığı eline aldı ve 
bir müddet tel ucundaki sesi dinle -
dikten sonra: 

- Hayır, ben ayın 13 ünde seyaha
te çıkmam. Ayın 14 ü cumartesiye 
rastlıyor. Ogün de meşum bir gün -
dür. Binaenaleyh, ya yarın veyahut 
ayın (15) inde hareket ederim. tca -
bında bana bir uçak bileti temin edi
niz. 

Telefonu kapaaı. 
Bundan sonra Joan geldi ve yerine 

otw'du. Anlatmaya devam etti: 
- Beni Holivuda acele istiyorlar. 

Derhal gitmem icap ediyor. Çok aksi 
tesadüf ki hareketim uğursuz günlere 
rastlamaktadır. Ben hurafeye kısmen 
inanırım. Uğursuz telakki ettiğim 
gilnlerde, ayın bazı sayılı günlerin
de hiç bir işle meşgul olmayı iste -
mem. Zira birçok kazalar başıma gel-
miş bulundu. • 

- Siz.in bu gibi seylere itikadınız 
yerinde. Bana bu hurafelerle birlik
te tecrübelerinizi liıtfen anlatır mısı -
nız? .. 

- Bu hususta bir şey söyliyemi -
yeccğim. Çünkil bu söylemenin de 
doğru olmadığına ve zararlı olduğuna 
kaniim. <En çok fala inanan art.is -
tin (Joan Cravford) olduğunu sonra 
Holivuttn öğrendim). 

Sinema yıldızına bfraz kompliman 
yapmak li.zımgeliyordu. 

- Miss Crawford Amerikanın bii -
tün genç icızları hep sizi taklit etme -
ğe çalı§ıyorlar. Hallerinizi, giyini§ini
zi, yaşayışınızı nümune ittihaz ediyor
lar. Bu neden dolayı ileri geliyor?. 

Yıldız bu sözden mütehassis kala -
rak: 

- Pek naziksiniz. Amerikan genç 
kızları daima serbestlikten hoşlanır
lar. Benim serbestliğim herkesçe ma
lumdur. Elbiselerimde bile serbest 
kalmayı isterim. E\•imin içinde ser -
bestçc dolaşırım. Hayat arkadaşım 

bile serbest fikirlidir. 
Yıldızın kısac:ı anlatacağı şeyleri 

de dinlemek isterdim; fakat fazla o
turınama imkfuı yoktu. Meşhur Al • 

man deniz kurdu Count Von Lukner
in ''Mophelia,, ismindeki yatma öğle 
yemeğine davetliydim. Bu randevuya 
geç kalmamak için vaktinde yetişmek 
üzere yıldm:lan müsaade diledim; 
kendisini Hollvuda ziyarete geleceği • 
mi vaadettim. 

lK1NCt BİR TESADÜF 

Bu mülakattan beş ay sonra Holi -
vutta bulunduğum zaman Joan Craw
ford ile ikinci bir defa görUltüıu ve 
bu da yine bir tesadUfle oldu. · 

Oturduğum Hollyvood otelinin sa • 
tonunda yemek yerken fino köpekli 
bir bayan karşımdaki masalardan bi
rine oturdu. Başımı çevirip bakınca 

yüzündeki fazla çillerinden ve frapan 
giyinişinden Crawf ord'u bir görüşte 
tanıdnn. 

Yemeğimi yedikten sonra garsonla. 
kendisine kartvizitimi gönderdim: 
Joan garsonun tepsisinden kartunı a
lıp okuyunca bn:ıını kaldırdı ve eliyle 
bana masama geliniz işaretini yaptı. 

Artistin masasına oturduğum za. • 
man yıldız şöyle dedi: 

- Ne kuvvetli zekamz var. Halbu
ki ben çehrenizi tamamile unutmu§ -
tum. 

Bundan sonra Holivqt hakkında 

fikrimi sordu; ş;öylece cevap verdim: 
- Holivudunuz çok güzel. Ameri -

kanın öbür ucundan çok daha gü1.Cl. 
Burada hayat sükıinet içinde geçiyor 
(bir Nevyorklu gibi) dolar pe§inde 
burada nefes nefese koşan yoktur. 

Ötcuen beriden bahsettikten son • 
ra ısmarladığımız kahveler geldi. Yıl
dız hemen sordu: 

- Biliyor musunuz en sevdiğim 
şey nedir': .. Alaturka kahve. Evimde 
kilçUk fincanlar ve bir de kahve de -
ğirmeni bulunur .. Takımımı Nevyork
ta bir Suriyeli bakkaldan yüz dolara 
almıştım. Ucuz değil mi? .. 

Cezveye de ayrıca elli dolar verdim. 
Sözde haremden kaçan bir esirenin 
satmış olduğunu söylediler. 

Eski kocam Duglas Fairbank Jr. 
hiç kahve ağzına koymazdı. Bunun i
çin kendisile daima kavga ederdim. 
Fakat şimdiki eşim Franchot Tone 
bilhassa kahve tiryakisi olduğu iç;in 
kendisini pek seviyorum; görseniz bir 
kahve içişi var ki, insanı imrendirir .. 

- Peki ama, kahvenin sevmek ,., 
sevilmekle ne alakası ,·ar bayan?. 

- Fal; kara su sevmiyeni beni 
scvmiyeceğini ve bana ihanet edece -
ğini bildiriyordu .. öyle cıkmadı mı? .. 
Ben size fala inanırım dedim. 

TURAN .AZİZ BELER 
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SAIF HAYAT 

György anlamıştı bunu, anlamam~ 
de~iJ ; ondan sonra bir daha da mısa
f ir geldiğı zaman piyano çalmadı • .sa.. 
bası da anladı vaziyeti; baktı iti ola
cak gibi değil, oğlunun çalışma odası
na ayrıca güzel, ktiçük bir piyano al
dı koydu. 

Bu suretle çalışma odası tamam ol
muştu. Tamam olmuetu ama, György 
de şimdi herkesten tamamile ayrı ya
şamağa başlamıştı; odasından çıktığı 
pek enderdi. 

Klara anne de hadise ile alAkadar 
olmıyormuş gibi görünmek istemedi. 
Odanın kapısına içerden pirinç bir to. 
puz koydurdu ve kapının üzerine, ko
yu kırmızı, kalm eski bir perde ger • 
dirdi. Tatlı tatlı gülümsüyor: 

- Dışardakilerden rahatsız olma -
sm sanatkar! diyordu. 

György'Un bundan ne kadar mem . 
nun olduğunu bilmJyordu. Bu uzak . 
laşmanm belki hakikatte pek ehem -
miyeti yoktu ama, manası büyüktü. 

Ogilnlerde Paula artık karar ver -
mlşti, ne György'le · meşgul olacaktı, 
ne de ona ait olan şeylerle; gözlerl ka
palı ne görebiliyorsa onunla iktifa ~ 
decekti. Ondaki esrara her hangi blr 
alakayı kendisine mennetmek istiyor
du. 

Gyögy'U anlamaya çalışmaktan zi. 
yade kendi l:endini anlamağa çalış • 
ma!t lazımdı. Kendindeki meseleler 
bin bir tilrIU kola ayrılıyordu; halbu
ki ağabey'sindeki sır bir tane idi: 
sanatkardı o, işte o kadar. 

György cıaha. 17 yaşında ama, gece
leri yalnız sokağa çıka.biliyor. ~e~ye 
gıdiyor, eve ne zaman dönüyor, bil -

miyorlar· Konserlere mi gidiyor, ope
raya. mı gidiyor koMerlerde arkadaş
larına rastgeliyor da onlarla. beraber 
çalgı mı çalıyor? gecede mi çalgı çalı-
yorlar? 

Hafta geçmiyor, Klara anne baba
'arma şikayet ediyor: 

- Dün gece György yine geceyan-

81 geldi, belki daha. bile geç. Hizmet
çıler bütün gün çalışıyorlar, yorgun 

dllşUyorlar, geceyansma kadar da o
nu bekliyemez!er ya. Sonra, geceya -
nsı kapıyı çalıp herkesi uyandırıyor, 
hizmetçilerin pencerelerini vuruyorl 

Bir keresinde babaları, bir yandan 
öfkelenmiş, bir yandan pşırmış bir 
halde: 

- Ne yapaymı? dedi. Geceleyin o 
vakte kadar nerede kalıyor biliyoruz. 

Kızacak bir şey yok bunda.. 
Sonra U!ve etti: 
- istersen an.ahtan verelim kendi

sine? 
Klara an.ne: ''Anlamıyorum, demek 

ıstiyordu, isterse yüz kere sanatkfuo 
olsun, bir genç ~uğun geceleri geç 

vakte kadar dışarda kalmasına nasıl 
mUsaade ediliyor? gündüz torbaya 

gırmedi ya.. Sonra, evin rahatını da 
bozuyor ... ,, 

Fakat bunlan söyliyemedi, yalnız, 
omuzlarını silkip: 

- Vallahi bilmem, dedi. Sen nasıl 
istiyorsan öyle yap. 

György'e verdiler nihayet anahta -

Siirt Halkevinde 
HaJk dershane,erinden çok 

fayda görüldü 
Siirt, (Hususi muhabirimizden) -

Yedi seneden beri çalışan ve bu çalış. 
malarından çok iyi neticeler alman 
Siirt Halkevi bu yıl da faydalı işler 
görmüş; muhit U?.erinde gittikçe da
ha istifadeli olmağa başlamı§tır. 

Evin Bay Rlfat idaresinde on iki ·" 
kişilik bir bandosu vardır. Toplantı• 
larda cazın büyük faydalan görill
mekte ve saatler neşe içerisinde ge
çirilmektedir. Bilhassa her hafta tek
rar edilen çaylı danslar rağbet gör
müştür. 

Açılmış olan halk dershanelerinden 
vatandaşlar azami istifade etmiştir. 

Bugünlerde İngilizce ve Almanca 
kursları da açılacaktır. 

Siirt Jtiln geçtikçe 
ı;rUzelleş1p yeni 

caddeler açılmak· 
tadır. Res1mde hftki\me 
caddesı görülilyor. 

Spor hareketleri bilhassa inkişaf 

etmiştir. Futbol, atletizm, voleybol sa
halarında faaliyet çoktur. Diyarbakır
da yapılan müsabakalardan iyi neti
celer alınmıştJr. Halkevine bağlı olan l . 
Avcılar klübil de matlQp şekilde çal~ 
maktı\d!t"· 

Siirt Hifkumet Oaddesı •• 

Pol Bonkurun 
kızı dansöz oldu 

Erzincanda 
1 ohumlama usulu aşının 

tatbikine başlandı 
Erzincan, (Hususi) - Bu sene at 

ve katır yetiştirilmesine diğer yıllar
dan daha ziyade önem verildiği görlll
mektcdir. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da aşım 
mevsimi yaklaşmış olduğundan ~im
diden icap eden tedbirler almmağa 

oa~lanmıştır. 

Yeni aşımların bir hususiyeti varsa 

lamıştır. Yeni usul U7.erine bUtUn 
halkta at ve katır yetiştirme hevesi 
artmıştır. 

() 

Divril< suya 
kavuşuyor Bununla beraber, ne sanatk!r o de

mek, ne onunla meşgul olmaya karar 
vermek mani olamıyordu: Paula, ken
dine ait o bin bir meseleden maada, 
her adımda. György'ün bayatı ile kar
§Ilaşıyordu. Bn ·hayat, etraftaki şey • 
lere, ayrılması kabil olmıyan bir ee -
ki!de bağlı idi çUnkU. 

rL .Paula. birçok defa ajabey'sinin g~ 
vakit geldiğini duydu; elleri ile orayı , 
burayı yoklaya yoklaya, ayaklarının 

ucuna basa basa yürUyor, küçük ban· 

o da. suni tohumlama usulile aşım. i
şl.illn temin edilmesidir. Bu usulün 

ta,tbiki için hususi muhasebe bütçesi
ne konulan tahsisatla !Azım olan fenni 
aletler etlbedilrniştir. 

Sivas (Hususi) - Yurtsever hem
şerimiz Naci Demirağ tarafından Div
rtğin Taı:ıbaşı uıevkiine ~aplı.rılaciik 
hastahane için lUzumlu arsaUırrn bır 
kısmı satın almmııs ve inşaata kulla· 
rulacak kum ve çakılın da bir miktarı 
tesbit edilrni1ti. Sana.tk!r o, evet, biliyoruz. Bunu 

bildiğimiz için de anlıyoruz ki, öyle 
hiç lakırdı etmemesi surat asmak de
ğil, sadec~ sanatkar sUkfttiğliği. An -
hyoruz ki, onun, öyle, herkesten, her. 
şeyden bucak bucak kaçması sel'.'ep
Biz bir şey değil, sanatkar kendi dün
yasına kapanmak ister de ondan. .. 
· Evet ama, Klara anneye karşı duy
duğu soğukluk da e:anatkft.r olmasın
dan mı Uerl geliyor? György'le baba
sı arasındaki münasebat da "sanı:ıt,, 
kelim.esi ile izah olunabilir mi? Öyle 
şeyler var ki, belki ciddiye ~macak 
bir tara.flan yok ama, evvelden bir 
bildiği olduğu için, Paulaya korku ve
riyor, Urpertiyor. Mesela, babası eim
di Györgyle neye eskisi kadar konuş. 
mıyor? neye onun yaptıkJan ile, çal
l1ştıklan ile meşgul olmıyor? Herhal
de konservatuvardaki hayatı eski 
mektep hayatından daha alikadar o
lunacak bir şeydir. 

Anneleri öldfücten sonr.:., perşembe 
günleri !det olan toplantılar yapılma
mıştı. Babalan viyolonselini kutusun
dan bir daha, ikinci evlenişindı?n e>'Vel 
çıkarmış, bir daha çıkarmamıştı. Fa
kat babalarmm arkadaşları ne bera • 
ber eskisi ~bi hep bir arada çalğı çal
masının sebebi... her neyse, babası 

György'le eskisi gibi meşgul olmıyor
du vesselam. 

Bir akşam, yemekten sonra, baba -
ları, ogün sokakta eski bir tanıdığa 

rastgeldiğini anlatıyordu: 

- Bir vakitler çok iyi arkadaştık, 
kendisini görür görmez tanıdun ama, 
o beni yolumdan çevirmeseydi durup 
konuşmıyacaktım bile. lnsan tahaftır, 
es:Ci şeylerden çabuk soğuyor ... 

Bu sözler Paula'ya tesir etti. De -
me!t insan bazı şeylerden soğurmuş ... 
Acaba babası György'den de mi soğu
yor? demek mesele bu? 

yo odasından geçiyor, kendi odasına 

giriyordu. Evde çıt yoktu. Babaları 

ile Kiara. anne çoktan uyumuşlardı, 
yahut da daha eve gelmemişlerdi. 

Sonra György'iln, odasında dolaştı

ğı, oturduğu, nota defterinin yaprak -
larmı çevirdiği, yattığı, tekrar kalk

tığı, gidip dolabı karıştrrdığı, gözleri 

açıp kapadığı duyuluyordu ; nihayet 
uyuyordu. 

Paula kızmıyordu. György'ün eve 
böyle geç vakit gelmesinden rahatsız 
almıyordu. 

.. Ben onunla zaten hiş meşgul ol • 
nuyorum artık,, diye düşünUyor ve o
nu aklına getirmemeye çalışıyordU; 

Sonra yorganı bqma çekiyor, uyu .. 
yoidu. 

Bir gün György meselesi yeni bir 
şekilde ortaya çıktı. Ogün Kla.ra an
ne sofra.da sinirli görünüyordu, aksi
liği üstünde idi ve ufak bir şey için 

György'ü payladı. Çocuk, her zaman • 
ki gibi, yine sesini çıkarmadı. Fakat, 
biraz sonra bir kahkaha attı ve katı
la katıla gUlmeye başladı. Hepsl şa • 
şırmış, bakıyorlardı. György'U niha -

yet gülmesi bitti, sofradan kalktı, so
kağa çıktı ve ta saba.ha karşi geldi. 

Ertesi gün babası aldı onu slnlr 

doktoruna götürdü. Buna sabahleyin 
karar vermişlerdi: Klara anne yine 

kızmış, geceleri uykusuz kaldığmdan 
şik!yet etmişti. Son defa olarak bu 
çocuk hakkmda bir tedbir alınması
nı istemişti; zira, vaziyetin artık ta -
hammül edilir hali kalmamıştı. Györ
gy'ün o garip hareketlerinden kendi-

ne çıkardığı tahkir de başka. Korku
yordu ki çocuk ... 

- Hadi sanatkfil- heyecanı diyelim. 
Sen mektebe tahammlil edebiliyorsun 

Bunun üzerine, aklma babasmm 1ma,benim tahammülüm kalmadı artık. 
b::şka sözleri geldi. Evvelden György- Benim korktuklarımı aklına getirmek 
ü; "benim sevgili küçük sanatkarım!., istemesen blle, dilşUn ki oğlunun ha -

diye severdi. Acaba sahiden soğudu 

mu artık György'den? naınl soğur?! 
niçin soğusun?! kimin için soğusun?! .. 

re!tet~eri zihninden hasta olan bir in
sanın hareketlerine benziyor! .. 

(Devamı var) 

Pol Bonkurun k1ıı. 
Eeki lngıliz Başvekili Çörçilin kızı 

gibi, eski Fransız Ba§vekili ve son ka
binede Hariciye nazırı PoJ Bonkurun 
kw Katrin Pol de sahne hayatına. a
tılmıştır. 

Pol Bonkurun kızınm artist olması 
Fransada bllyü.k bir heyecan uyandır
mış, dedikoduya sebebiyet vermiştir. 

Fakat, iş ancak bugün, kız sahneye 
birkaç kere çıkıp şöhret kazandıktan 
sonra duyuluyor ve gimdi Katrin Pol
Un Pol Bonkurun kızı olduğu anlaşı
lıyor. 

Katrin Pol !smi ile dansözlii~e baş. 
hyan genç kız, babasmm ismini kul
lanmamakla, hüviyetini bfr mUddet 
gizli tutınağa mU11aff ak olmuştur. 

Nihayet, geçen gün, büyük tiyatro
da danset.niş ve gayet parlak bir mu
vaf fakiyet kazanarak ismini ortaya 
vermiştir. 

Halk, bu genç ve güzel dansôzUn 
Pol Bonkurun kızı o'duğunu öğ-renln
ce, ta.bit daha.bUyUk bir al~ka ile dan
sözü seyretmiş, alkışlamış ve dansö
zün ismi ağızdan ağıza. dolaşmıştır. 

Gene ancak Katrin Poliln Pot Bon
kurun kızı olduğu anlaşıldıktan sonra 
dansözle nazır arasında çehre benr.er
likleri teslim edi'miştir: 

Hakikaten, dansöz, babasma o ka
dar benziyor ki, bilhassa gözleri ve 
dudıtldarı babasının gözleri ve dudak
larıilTl'. 

Halk Hamamları tein Büt
çeye On Bin Lira Kondu 
Belediyenin halk için ucuz hamam aç-

ması teşebbllsll yakında mllsbet sahaya 
ıntlkal edecektir. Fakir halktan bir km
mı bu h~lk 'ııamamlarmda bedava yıka.
nacaktan gibi bir kısmı halk da beg veya 
on knruş mukabilinde yıkamıbllecektlr .. 
Bı>ledlye bu hamamlar için 938 eem~sl 
bütçesine h!llnamlann masraFı ve mUs

tahdtnlerlnJn ttcreti karfdığı olarak 
10000 lira koymu§tur. 

Salahiyettar zattan aldığım malQ • 
mata göre sWı.i tohumlama ile tabii 
tohumlama arasındaki farkı şöyle hü
lasa ediyor: 

Eski usul aşımlarda bir aygır ancak 
bir baş kısragı aşılıyabilirdi ki, bunun 
birçok mahzurları vardı: Bu usulde 
evvela kısragın bula~ık hastalıklar

dan birile hasta olup olmadığı muaye
ne edilmekle talepte oıup olmadığı da 
tahakkuk edecek, bundan sonra da

mızlık aygrra gösterilecekti. HalbukJ 
bu yoklamaların yapılması için epey 
bir zaman kaybediliyordu. 

Bundan başka bir aygır ancak bir 
kısragı aşılıyabilmek şansına karşı 

ya vnı elde etmlt olacaktı· Sunt to
humlamada ise bütün bu mahzurlar 
bertaraf edilmiştir. 

Aygır bir defada kısragın sagrıaı 
Ur.erine konulan prezervatife tohumu-
nu döktükten sonra bununla şmnga.. 
lar ve diğer f ennt Aletler vasıtaslle 

8 • 10 kısragr qtlamak mUmkUn ola
bilecektir. 

Şu halde sun! tohumlamada binler
ce liraya mal olan dam

0

1zlık aygır için 
bulaşık hastalıklar tehlikesi yoktur. 

Talep meselesi ise lletler vasıtas1le 
teşhis edilecektir; bu suretle aygu 
filzull mesaiden muhafaza edilerek a
şılama §allSI yüzde 80 - 90 artacak ve 
bir aygır tohumu ile 8 - 10 kısrak a
şılanabilecektir, 

Diğer vilayetlerde olduğu gibi \rtlA
yetimizde Eskişehir harasından aatm 
aldığı iki aygırı getirtmiş, memleke

tin gerekli ihtiyaçlanndan biri olan 
hayvan neslinin ıslahı çarelerine baş. 

Otuz genç 
Almanyaya gitti 

Askeri liselerden çok iyi dere~ 
!erle mezun olan otuz genç dUn Al
manyaya tahsile gltmiş!erdir. Bunlar 
Almanyada. muhtelif snbalarda tahsil
lerini ikmal edeceklerdir. 

Alınan son haberlere göre burada 
çok yakında açılacak demir madenle
ri ve halkın ihtiyacını karştlamak için 
demir madenleri igletmesile bir hasta
hane yapılacağı anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında ikinci bir 
hastahaneye lüzum kalmadığından 

Naci Demirağ da hastahane yaptır .. 
maktan vazgeçerek iyi içme suyundan 
mahrum olan su ihtiyacını karşıla

mak üzere mevcut en güzel suyu getir
meye karar vermiştir. 

Bununla beraber hastahane yaptır
mak için aldığı Divriğin en güt.el 
mevkii olan Ta.şbaş1 adındaki geniş 
yerde büyük bir havuz ile bUyük bir 

çe§me yaptırmak ve bu sahayı mü
kemmel bir çocuk bahçesi haline ko-

yarak herkesin eğlenmesine terket .. 
meye ıoöz vermiştir. 

Sivas • Erzurum demiryolu üzerin. 
de ~lışmalar gün geçtikçe ilerlemek
te ve poz faaliyeti hızla yürümektedir. 
Tren haziranda Kemaha, Cumhuriyet 
Bayramında. Erzincana kaVU§acaktır. 
Bugün de Fırat üzerindeki büyük de
mir köpril ikmal edildi. Po~ başladı; 
;alışma sahası Kem.aha kadar uza.nı. 
yor. 

Memnuniyetle haber aldığıma göre 
Zaranm Zağallı köyünde oturan Meh· 
met ErtUrk adındaki bir yu.rt~mıw 
kendi evinden bir tanesini mektep o
lacak şekilde köyünün kültür ihtiya.
cmı karşılamak üzere maarüe teber· 
ru etmiş ve bu hususta gereken mua
melesini de bitirmiştir. 
ctRlT ALAKA 1LE KARŞLA}..lJ>I 
Şehrimiz Atlıspor klübü Ciritçilik 

kolunun geçen Pazar günil öğleden 
sonra Kabak meydanında tertip etti• 
ği ve iki saat BUren cirit oyunları 
meydanın etrafını dolduran büyük bir 
halk kiltlesi önünde devam etti. 

Toplanan halka heyecanlı bir gün 
yaşat:ın ve alaka ile karşılanan cirit 
oyununu hazırlıyan atlıspor kulüp ve 
ciritçilerinden her vakit bu şekilde o· 
yunlar tertip etmelerini bekleriz. 
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Adliye H1klyes1 

Frits Langın . 

keşfettiği yıldız!? 
YAZAN: 

MEHMED SELnM 

.__ Ge~u kısımlarm hül~ı -
.Mevsimin mutat balolarından bi
rinin verildiği bellenmiş salonlar
dan birine bu kış her nasılsa a
yak basmış olan donuk görünüş
lü adam; salonda tutuk ve ür· 
kek duran genç bir kadının ls
tanbula gelen rejisör Frits Lang 
tarafından yıldız olmak üzere 
keşfedildiğini ortaya attıktan ve 
aradan nylarla safhalar geçtik· 
ten sonra. şimdi o kadrnm yapı
lan mahkemesinde: 

O kadınla bu erkek arasında mahke -
me salonunda sessizce geçenlerin, ta ilk 

i§aretleşmedenberi farkında olan, tek 
kişi vardı orada.. Kadmm kapıya yakın 

berisinde, köşede duran bu tek kişi, do
nuk görünii§lü adamdı. Aylarca evvelki 
baloda Mabut koruyuşlu palmiyenin bu
lundugu köşeye çekilmiş ve etrafı o 
yerden süzmüştü. Şimdi de gene bir kö
ı;eden, mahkeme salonunun kuytu bir 
köşesinden, .• öntınde sıralanan, biribiri
ni ite kaka yakından görmeğe boyun u
zatan kalabalık siperinde, silinircesine 
gölgede kalır değil de, hatta hiç gö -
rtlnmeden, bilhassa kendisine görünme
meği gözettiği.ne hiç mi hiç görünmek
sizin, o kadını gözlüyordu. Onu vo kadtna 
beri yanda kar§ı duranı .. 

Perdeci, kendisinden aldığı bahşışı 

haketmi§ti. Kat kat fazlasiyle haket -
mi§ti doğrusu. DUn gece tiyatroda kum

panyaıım kantocu yıldızıyla onun en ya
kını olan beste yapıcısına dair anlattık
ları, ikisini burada, karvılıklı ayni yerde 
gören donuk görünU11lll adamın hafıza -

smda t(:Jkro.rlanışla, arada geçen aylarda 

olan, biteo meçhulleri malfımlaı;ıtırmağa 
yarzyqrı,Ju. Diiha vuzuhla, dalıa katiyet
le malfımla§trnnağa .• Kendisi gibi birkaç 
çizgiyle beliren malünıatı bile tahayyül 
ve intikallerle tekmilliyen dimaği ge -
nişllk.lerde, derinliklerde.. ve yüksek -
liklerde ~leyicl yaratıll§ta bir adam için, 
perdecinin ü.stünk~rll de olsa anlattık -
Iarı, aradan geçen saatlerde işin iç yüzil 
hakkmda bir fikir edindlrmeğe yetmiş
ti zaten .• Ancak, kadım aradan geçen 
safhalardan sonra bir kere daha ve o
nun bağlandığı erkeği de bir defa gör
meden edindiği fik.ir, artık is_abetini te
yit edici vuzuhla, katiyetle de dimağm
da yerle§iyordu. Her ikisinin de elle tu
tulur dış ~eklllenl§leıi gören gözle ap -
açık görillllyor, elle tutulamaz iç §ekil -
len.işleri de, işitilen sözle mahiyeti oldu
ğu gibi açıkça vuruyordu. 

Mahiyet!? .. !? 
Çörçüp kabilinden detaylar muhake -

me mbıkmdan geçirilince, oehvt ihti -
rasla. balledilm.İ§ iptidai bir muammayı 

ortada bırakıyordu. Teferruat, bir ta
rafa; mevzudaki bu aon safhaya varan 
BiiraUi değişmenin hakikatı, hul~a ola
rak §Uur haricinde er}teğini bulan basit 
3.lelAde bir di§inin, ona körükörüne bağ
lan.masmdan ibaretti. O, bu tip bir er -
keğin tasallütiyle maddlliğinin baskıya 

alınarak ezilmesi iştiyakında §aşkın ba
kmırkeo, orkok, birden beline kol dola
mış, kendisini avhyarak saçlarından kav
rayıp süruklemişti; üstelik, onun mane
viyat diye maddiyetten temize çıkarı -
Jan ruh tarnfma da musallat olup gölge 
salmı§tı. Erkek, menfaat işlerinde de 
i§ine elveri31i kadım bu yolda kullan -
tnakla sermayeleştirıneği aklına koymuş, 
tekmeyle tepen bayağılık kuvveti ile 
hilsbUtUn kendinden geçiveren di§iyi, el, 
kol, bacak, hoyratça vücut ~arpışlariyle 
istediği biçime geçirmişti. Maddiliğe çul
lalll§la maneviliğin üzerine de devril -
ıniş ve iate, bu dişinin şu erkeği, dişisi
ni nasıl ayak vuruşla yatağa itmlşse, el 
V\lru:ila da eahneye sendeletmişti. Kan -
tocu olarak tulfıat sahnesine! 

Maddilikle manevilik!?:. Etten ~on -
ra esir!?? .•• 

Avını bayağılaştırıp sermayeleştire -
rek, hem ihtiyacını gideriyor, hem ken -
dini bcsletiyordu bu ahtapot tabiatlı er
kek!. Kadın da l}çlığı giderilerek doy -
tnakta ve toklaşmak pahasma ötekine 

Tefrika Numarası : uı -
yaranmağa canalmakta ! 

A§ll'ı derecede earboş olarak gürültü, 
şamata etmek, naı-a atarak rezalet çı -
karmak, cam kırmak, polise vazife ifa

sı esna3ında karşı gelmek, hakaret, darp. 
devam hnlinde olan isticvap safhasmda, 
mahkeme reisi; uğraşa. uğraşa ııualler 

sıralayıp, biltun bu maddelerden suç iş
leyip işlenmediğinl birinci planda, işte 
şu karşısında suçlu yeri denilen yerde
ki kadının ağzından öğrenmeğe gayret 
ederken, siperlondiği köşede tahlil, mu
kayese ve istidlalde bulunan donuk gö
rünüşlü adam da, suallerden bazılarını 
kendi soruyor ve cevaplardan be.zıları -
nı kendi alıyormuşçasına, öyle bir ruhi 
halet içerisindeydi. O da bir nevi mu
hakeme idare ediyor, bu kadını ayrıca 

kendisi de muhakeme ediyor hissindey

di. 
Sade onu mu? 
Hayır; bu salonda muhakemesi gö -

rülmiycn ötekini de; onun erkeğini de!? 
Sıra, şahit dinlenilmesi safhasında.. O

tobüsteki yolculardan, sabahleyin er -
ken erken dUkkiı.nlarını açmağa yol alır
ken bu meşhut suç vak'ası üzerine §imdi 
ayni günün akşamı, ortalığı çoktan ka -
ranlığın bastığı saatten daha. sonraki 
bu geç saatle burada ı;ıabitlik eden bir
kaç esnaf; otnbUs biletçisi; vak'aya ge -
len ve kadmm kendisine vazife ifası es
nasında karş! geldiği, hakaret ve darp 
gibi hareketlerde bulunduğu iddia olu -
nan polis ... 

Polis, şahsen de davacı olduğunu söy
leyince, kendisine davacı yeri gösteril -
dt Derken tulftat kumpanyasmın kadın
lı, erkekli kendilerine artist diyen bir -
kaç mensubu, sonra biletçisi, en sonra 
da kumpanyanın sahip ve miidürU. 

(Arkası var) 

Harici kısa haberler 

* SÜVEYŞ civarında bir tren °1le 
bir otobüs çarpışmış ve 18 kişi öl
müştür. 15 de ağır yaralı vardır. 

* BULGARlSTANDA neşrolunan 
yeni matbuat kanununda. herhangi 
bir gazete veya mecmua çıkarmak 

için husust bir müsaade istlhsall 
mavburt kılınmıştır. Gazete çıkar
mak istıyen kimseler gazetenin siya 
si temayüllerini ve ellerindeki ser
mayenin miktarını bildireceklerdir. 

• ROMANY ADA devletin emniye
ti hakkında yeni neşrolunan kanun. 
da bilhassa fesatçı propagandalarla 
sınıf mücadeleleri ve emvalln tak
simi lehindeki biltüıı hareketler ka.
tıyen yasak edilmiştir. 

* YUGOSLAV hUkQmetl dört mil
yar dinarlık bir dahili istikraz akdi
ne karar vermiştir. Bu paranın Uç 
buçuk milyarı şimendifer ve yol ln
şaa.Ule mlllt müdafaa ihtiyaçlarına 

tahsis olunacaktır. 
ıııı lTALYAN ve"l"emle mucadele ofl 

sinin bir lstastiğlne göre, 1900 sene
sinde ltalyada. veremden ölenlerin 
sayısı 58.300 yani o zamanki nüfu
sa nisbctle on bin kişi de 17,2 iken 
!1337 de anc:ık 37 bin kişi olmuştur 
){I. şlrndlki ııliftıfia nlsbetle on bin 
kit;>i lln S.G clır. 

* n. RTOY A nt;-;ovtç dün Tilrki
yonin ndgr:ıd elçisi Ali Haydar Ak
tayı lrnbul etmiştir. 

'* YUGOSLAV radikal birliği Kit
şevoda btiyUk bir miting akdetmiş
tir. Ayan azasından Yoksimoviç bir 
· · ~,.,, ""yllyerek cenubi Strbıst::ı.nm 
~· "~.,_ :r kalkınması için Stoyadino
vlç hükümetinln gösterdiği semereli 
faaliyetten bahsetmiştir. 

* BET,GRAD üniversitesinin bilyilk 
salonunda Fransız muharrir! Jül Ro
men "muharrir ve eserlerindeki ka.h 
ramanlar., mevzulu bir konferans 
vermiştir. 

* POLONYA münakalAt nazırı t.JI
rih Saraybosnaya gelmiş, Yugoslav 
ya milnakaUt nazırı Spaho tarafın-
11 an şerefine verllen ziyafette hazır 
bulunduktan sonra Dubrovnike doğ 
ru seya.hatine devam atmıştır. 

lstanbııl t.fuh telifi - Fi1Jt Viyana maçınaan iki enstantane .• 
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Viyana likJnin ikincisi First Vl- ı 
yana klilbü, dün Taksim stadında 

İstanbul muhtellti ile karşılaştı ve 
misafir takım memleketimizde ya
pacağı b"ş mUsa' 1kanın ilkinde 3-1 
galip geldi. 

Galatasaray - 1stanbulspor takım 
larınm ~-apt ··1. rr bir ekzerslzden 
sonra evvelA misafJr takım sahaya 
geldi, halkı sel!mladı. Bizimkiler 
de ancak beş dakika sonra ortaya. 
çıkabildiler. Kısa suren bir merasim 
den sonra Ahmet Ademin hakemliği 
ile oyuna başlandığı zaman takım
lar şu şekilde dizilmişlerdi: 
İSTANBUL MUHTEL1T1: 
Cihad - SaUm, Reşad .. Mehmet 

Reşad - Muhterem, Fikret .. Necdet, 
Niyazi, llelih, Haşim, Rebfi. 
FİRST VlY ANA: 

Havllcek. Kallor, Şmavs • Molzor, 
Mahu, llofınan • Landon, Ka.dner, 
Barili, Flşer, Artman. 

tık hücumu bizimkiler yaptılar 

derhal mukabele ettiler. İlk anlar 
karşılikh akınlar ve takımlar blrl
blrlnt denemesile geçiyordu. 3 üneU 
dakikada ilk şutu misafir takım ka
lesine <:ekildi, Niyazının attığı bu 
şilt avut oldu. 

5 inet dakikada sağdan. güzel bir 
hUcum yaptık. Avut çizgisi üzerine 
kadar flerliyen Necdet rakip mUda
fllerl hatta kaleciyi bile üstUne çek
tikten sonra. topu pl!se bJr vuruşla 
VJyana kalesine gönderdi. 

Bu golden sonra oyun sllratlendl 
ve dakikalar ilerledikçe sahaya alı
şan misafirler ağır basmağa başla

dılar. 15 ıncl dakikadan sonra tstan 
bul kalesi oldukça. mühim tehlike
lere maruz kaldıysa da Cihatla Sa
llmln güzel oyunlarile bunlar savıış 
turuldu. 

18 inci dakikada yine Necdetln 
gllzel bir akınını misafirler kornerle 
durdurabildiler. Atılan korneri Ha
şim avuta gönderdi. 

Bu dakikalarda bir müddet hakim 
bir oyun çrkaran /muhtelit takım 20 
inci dakikadan sonra. yoruldu. Bun
dan ısttrado eden misafirler ise Ust 
üste hücuma geçtiler. 28 inci daki-
kada Reşadrn yanlış bir kafa vuru
şundan istifade eden soliçleri Birili 
köşeyi bulan bir vuruşla beraberli
ği temin etti. 

Muhtelit takım tekrar galip vazi
yete yükselmek için çalışmağa baş. 
Iadrğı görüldü. Sağdan yapılan akrn
lar rakip kale için çok telılilı:ell olu
yor, fakat Molihin çok bozuk oyunu 
yüzünden netice alınamıyordu. 

Devro höylcr.c zayıf bir üstünlti

ğümilz altında biterken 42 inci da
kikadaki aleyhimize verilen korner-

den misafirler merkez mua•inleri
nin güzel blr kafa vuruşile ikinci sa
yrlarmı da kaydetUler. 

Bu golde hem Muhterem hem de 
kaleci Cihadın büyilk kabahatleri 
vardr. 

iKİNCİ DEVRE 

!kinci devrede Rebıt takımdan 

çıkmış yerine Fikret, muavin hattı
na da. Yusnt konulmuştu. Bu değ!-

Först Viyana 
istanbul muhtelitini 

1- 3 maglubetti 
ikinci devredeki değişiklik, ·iyi 
teşkil edilmemiş olan takımımı
zı büsbütün zayıf düşürmüştü 
şildik aleyhimize oldu. Fikret sol
açıkta, birinci devredeki mevklin
den daha muvaffaklyetli bir oyun çı. 
karamadığı gibi Yusuf da bütün bu 

devrede aksadt. Bunu farkeden Vi
yanalrlar da mtltemadlyen sollarlle 
lşUyerek zaman zaman mildafaamı
zt bunaltıcı bir ha.l aldılar. 

Ara sıra yapılan muhtellt akrnla
rı Melihto ölürken, Flrst Viyana 
muhaclmleri sık sık İstanbul kalesi

ne iniyorlar fakat Reşad, Salim ve 
Mehmet Reşadın cansiparane oyu. 
nile netice alamıyorlardı. 

Misafirlerin bu üstünlüğü nihayet 
semeresini verdi. 43 üncü dakikada 
sağdan an! bir Viyana hücumunda 
merkez mubacime ondan da Yusuf 
tarafrndan demarke bırakılan sol
açrğa geçti. Genç oyuncu Kadner 20 
pastan hafit fakat falsolu blr ~Utle 

Galatasaray lstanbulspora 
Xenildi 

Dün Taksim muhtelit takım _ 
First Viyana. maçından evvel !stan
bulspor btrlncl takımlle Sacid, Ha" 
şlm, Silleyman, Danyal, Eşvak, Ad
nan, Salim, Muea. gtbl en mühim ele
manlarından mahrum bir Galatasa
ray takımı hakem Rıfkınm ldarestn 
do karşılaştılar. 

Her iki devrede de üstün bir oyun 
çıkarmağa muvaffak olan siyah sa.. 
rılılar, birinci haftaymın son. daki
kalarında Hasanın ayağlle attıkları 
tek golle maçı 1-0 galtp bitirdiler. 

Cezast biten Galatasaray müdafii 
Lütfi dilnkU mUsabakada. 22 oyun
cunun en iyisi olarak nazarı dikkati 
celbettl. 

takımının Uc.üncU goJUnil. de. attt. K LJ R LJ N 
Misafir takım; uzun paslı güzel ~ ~ 

bir oyun çrkardı, geride Şmavs ve 1 GUNDELIK SiYASi GAZETE 
Hofman başlı başına birer müdafaa Quetemtae pd&r1leıı yazılar, gaıet~ 
oyuncusu olduklan gibi bunlardan ı ,. atrnıelr tçlD ı.e. artmm k6feslM '"• 
merkez muavin Hofman takımının ıete) kellmeat f'Ullm&lımr. 

hücumlarında da çok faydalı oldu. K&r§ılı.11 ı.tıyan okurlar, aı.ııtupla.1"1Da 
Hucum hattında Hd içler nazarı lO lruru.Jlulıı pu1 ~ıtırlar. 

dikkati celbettller. 

İstanbul muhtelltinde; Cihad ye
diği gollerde kabahatli idi. Müdafa
ada Reşad ve Salim cidden güıel OY
nadrlar. Muavin hattında Mehmet 
Reş::ı.d Jyl Muhterem ve ikinci dev
rede Yusuf çok fena idiler. 

8uılmıyıUı yazılan gen ııond-!nnekteıı 
ıoymet.ııl.I JOll&DDUI me..ııtuplum ldne 
ııoııuJao paralıL-m uyboıtnaamdıuı. llAıı 

olarıı~ çıkan yasılardall dolAyt.. cıtrekt6ı • 1 

lUk. OstU.Oe eotu eorıu almu. 

Gi1.nfJ qeçmiş 8fJyılm' 10 kunı.ştu1 

Mubacimlerden Necdet mlikem- Ullf..et.eml&de oa1W1 ,..zııara. ... 1m1ertıı 
Ltıeı bakkı ....ıt __ ııendhıt IÇtndlr. 

mel. Niyazi ve Haşim vasattı. Fik- _ 

ret muavin oynadığı müddetçe ku-
sursuz. solaçıkta ise yok gibi idi. 
Merkez muhacJm Melih günün en 
fena oyuncusu oldu. 

En. Er. 

HVRlJNa abone olu
nuz ve edininiz 

Güreş takımımız 
Dün Estonyaya hareket etti 

F.stonyanm Talin şehrinde yapılRrak olan Avrupa grekoromen güreş 
hiı'inciJlği müsabakalarına iştirak edecek olan Türk milli gttreş tAkunı 
dıin Kostence yoJile şehrimizden ayrıldı. 

Gilreş federasyonu umumt kAtibl Şinasi Özdemlrin riyaset ettJli kati. 
leye Kenan, Hüseyin, Ahmot, Yaşar. Yusuf Arshtn, Saim. Mersinli Ahmet, 
büyük Mustafa ve Çoban Mehmet ileantrenör Pelllnenden tbarettlr. 

Pehllvanlarnnız Estonyadald maçlardan dönttşte Çekoslovakl"ad& da Uç 
müsabaka yapacaklardır. 

Ynka.ndak:l resmiınizde pehlivanlarımız V&fur& binerken görillttyoı: 



Tunusta Arap 
partisi kapatıldı 

Ecnebi müdahalesini menet
mek için tetbirler ahnıyor ... 

Tunuı 16 (A.A.) - Son kargaşa. 
hkJar ve ''yenl düstur.. ırnrthıtnin 
JAğ,•ı üzerlnP polis Tunus etrnfmdıı
kl blltn merkezlcr4c partiye ait bi
naları kapamakta ve parti ş fl!'r1nl 
tevkif etmektedir. 

Örfi !dar nln tatbik edllmcktc ol. 
duğu Tunus, Sus \'C Grıımbollndaki 

askeri mnkamlar ile Tunusun dl""er 
kısımlarındnkl sivil makaralar hlt 
bir mukavemete maruz knlmndan 
y~i dü turun şubf'l 0 rini kapatmış

lardır. Yeni düsturun başlıca :ŞP.fJe. 
rinden 18 kJşl tovkU: odilmlşt.lr. Cu
ı:rınrtcsi ~ünündPnbPri ynrıılan tc\'
klfat miktarı iki yUzU hulmuştur. 

Df~l'!r cttıetten n~knl ı~tınt:ık hn
ktmlerl 9 nisan hadi rılerinin ınüF-e 

Ankara da 
Kızılay 

Umumı ~eclis top!aııhsı 

Ankara 16 (Telefonla) - Kızıl

ay umumi meclisi 30 nisnndn ıuutat 
toplantısını yapacaktır. 

Umumf merkez heyeıtf 1craa.t rn.. 
poru ile bUtçerl ve senelik bilanço. 
yu tetkik f!dccektir. 

Kızılayın 938-39 bUtçesi varidat 
krsmı 900 bin tahmin edilmekte Ye 
emgnlJne nazaran tahakkuk e<ien bn 
varidattan daha fazla tahslla.t yapı. 
Jacat1 temin olunmaktadır. 

Nak llye tezkeresiz 
un satanlar 

Ankara 16 (Telefonla) - Buğda

yı ko:uma kanununun 2643 sayılı 

kanunla değişen 9 uncu madesintn 
bir fıkı:8$1 ~uctbtnce vergiye tabi 
değirmen ve fahrlkalardan buğday 
ve çavdar unlarının kurşun mUhür
ıllz ve nakliye tezkeresiz icrası Ye 

nakli Ye nerede öğUtlllmilş olursa 
olsun bu unlnrrn mUhUrsUı ve tez
keresiz satışa cıkarılmnsı yasaktır. 

Buna rağmen bazı kimselerin ka
nunun bu hükmüne rlnyctııizllklerl 
görüldüğUnden kurşun mühUrsUz ol
duğu hnlde ellerincle usulUne göre 
alınmış nakliye tezkeresi bulunma
dan un nakledenler hakkında cezn 
kanununun 526 ıncı mnddesl ınucı. 
blnce tatbikatta bulunulmasına lta
rarlaştmlmıştır. 

Hariciyede tayin 
ve nakiller 

~nkara 16 (Telefonla) - Sovyet. 
ler blrllg-lnde mütekabil nnlaşma ile 
Uğvına karar \'erilen konsolosluk
Jarsmızdnn Odcsa konsolosu Ali Rı
za Erlrnp konsolosu Ragıp, Bnkü 
konsolQsu Cemal Lenlngrad konsolo 

su s.erver, <1erecelerlle, merkeze 
nakledilmişlerdir. 

Odesa kancları Mahmut Hamdi 
Batum konsolosluğu knnı;larh~rna. 

Batum kancları Nurl Sofya olcillğl 
UcUncU kltlpllitne. merkezde hcşln· 
el derece memurlardan Nfzamettın 

Cenevre başkonsoloslu~una, 8 f net 
anııftan Cemli Dakl UrUkscl ba~ kl
tlpllflne, 9 uncu .dereceden Hasan 
Cevat Tirana elçlUğl tltlncl klt!pll. 
tine taylo edilmişlerdir. 

Sofra konsoıoau Bnha derecesi ile 
merkeze nakledl1mlştlr. 

TAHSİN UZJ!:R P.ARlSTEN 
DöNOYOR 

Paril, 16 (A.A.) - Tamamen iyile.. 
gen UçUncU umumi mU!ettiş Tahsin 
UJJer dUn akp.mkl ekspresle htanbu
la hareket etmlftlr. 

SARASI TUTUP 'MERDiVENDEN 
DU§TO - ~.ehsuvarbey mahallesinde 
17 numarada oturan Süleymnn C1ğlu 
Mehmet dün s{ıbah tnpu dairesjnde i
ken birden sıırası tutmu!l, merdiven

lerdea qağıya yuvarlanmıftır. 
lme,lmm of!a Ntmet atıkut netke

ahıde ba§mdan ağır yaralanmı~. Cer
nhpqa. ha!tahan~sine kaldırılmı§tır. 

'llclcrlnt tıllhnıı;H iki nokttıdan lttl
bam •'lmcktedlrler: Bu tki nokta ırk 
lnr arıuunde kin tıwlit otmeğo l'8 

Ji'ransıı.nın Tıınustaki icraatına sek
te vurnuığ-a teşebbüs ctmPk cürüm
lerlCUr. 

EC?·mnı PHOPı\GASUASl 

Paris 16 ( A.A.) .- Burada söylen
diğine göre ":•cııl rüstur,. alcyJllnde 

• ı · ıı ld(l!'tll tedbirler bilhassa Tu. 
mısa knrşı l'apılacak her nevi erne
bl n Udnhrılr-slnl tıH'netmek ~:ı~·f'slnl 
istihdaf ctmckterlir. 

Fllhn lka ecnebilerin yaptrklarr 
rır"" ~ e: nctıı y"ni düstur hareketinin 
nıııhtc\lf t~mnrüllerl arasındaki re. 
k:ıh"tlNdf'n ifıtır. de erll"!rek lnkl~af 
o ml'lğe haşlamıştı. 

f ff l'raklı şeuleı : 

En ~ok hangi m em
leket cıgara i~iyor ? 

A \'rupndıı. hangi memleket en Cazla 

tulün iter? 

"TütUn 01ocmu3t11,, lsminde}SI bir Fran

~ız ~nzetc•ııi bu huııuıııta bir lsta&tik 
llC§rctmiştlr: Bu lstatl.atiğe göre: 

l{iıba ba§ta scliyor: Kiıbada vasati O• 

lnrak bir kl§i, ııenede 1.039 clgara içiyor. 

Amcrlknda ise 1.035, fakat, cigara istlh -
15.ki itibariyle Amerika Kübayı geçiyor. 

Ç'UnkU Amcrikada, nUfus fazla olduğu i
çin, senede 141 milyon 827 bln clgara i
çiliyor; halbuki Kfıbada 4 milyon 117 bin. 

Ondan sonra, adam başına hesabiyle 

~u memleketler geliyor: 

Vcne.züeli: 982; Finlindiya: 949; ln
giltere: 916; lrianda: 761, Meksika: 740, 
Çekoslovakya.: 731; Irak: 702; Malesya: 
64.S,.Lllkl\ODlbUJ'I: 630. 

Her ene en fazlac.eigara..Utihlak e -

den memleketler araımcla d•, Aınerika
dan sonra, Çin cellyor: lnsan l)qma se
nede 159 clgara içildiği halde, nUfua tok 
olduğu için bir aenede bUtUn rcemleket
tc 70.000 milyon clgara içiliyor. Sonra 
gelenler §Unlar: 

Rusya: 54.426 mllyon; Almanya: 
37.417 milyon; Japonya: 35.488 milyon. 

Fron68 en az ci~ara içen memleket
lerden biridir. Bir senede adam bar:ma 
112 cigara dUoUyor. BUtnn memlekette 
bir senede içilen ciı;ara miktarı da 17.200 
milyondur. 

En az cigara içilen memleket Rindiı -
tandır. Senede adam bacına 26 cigara 
dQ§Uyor. Sonra Pcro geliyor: lı:>; daha 
sonra Hindi Çini, 138. 

ÇOJ{ l'AŞAHANf~ TEHLIKELDt 

Horkc:ı zanneder, ki yn~lı inaanlan 
çok olan memleketler, mesut ve müref
foh olan yerlerdir. Halbuki, bir Fran -
llZ alimi bu mesele ile uzun 1enelcr 
meşgul olarak bir hıtatisUk meydana ge-

tirml~tir. Bu istatieUfe, ve Franıııı a
liminin ortıya koyduğu teze göre, ya~lı 
ihtiyar insanlan en fazla olan memleket

ler aefalete nıahkümdur. Meıell. Fran-

eada ıtmdikl halde 60 yaşından Y\lkan 
olan lnaanlann 11ayııı 6.200.000 dlr. Bun· 
!ar Jl'ranaada yqıyan bUtUn IM&nlarm 
yUzde on beıldlr. Meaell bugUnden iti
baren her Frarunz )1lz aene )"qryaı::ak 

olu 2ö yıl sonra l"ranll&da yqıyan fhti
yarlann sayısı 18.200.000 fiO aene sonra 

24 pllyon olacaktır. l"ransanın bugüokU 
nüfusu 41 milyondur. !50 yıl 10nra 60 

mllyona varacak oluna, bunlardan Yir· 
ml d!5rt milyonu ite yaramaz, hazır bea. 
lenmeje muht..ç lnaanlar tf\fkll edecek
tir, ki klS)•IUierin lttlhaatltı bunlan bee
ıemeto klfl gelcmlyecett rtbl 100 ya -
;,ma k~ar yqıyan memurlar tam 40 )ıl 
devletten tekaüdiye alacaklar: mevcut 
binnlar kati gclmiyecek, velhasıl Fı-an-

6& sefil bir \'adyete dU§eceJctir. 

FJLISTINt: UÇ BiN YAHUDi 

~IUHAOIR GiDiYOR 

Basarabyllda Kioinefdeltl Yahudi tef· 
kllft. m" I.cmdradakl slyorıfat umum te§ • 
killtt merkezinden gönderilen bir cetw~ı 
üzorlne Filistlne daha Uç bbı nıı.ıhacirlı1 

23 Nisan 
Bayram programı 
Ylrml Uç nl n çocuk bayramı mUna .. 

aebetlylo oehrimitde yapılacak mera .. 
ılın lı;ln bUyük blr pro;:ram vUcudo ro
tlrllrn(§tlr. Bu programa gtlre bayıam fU 

ıckflde kutlıını«:aktır. 

Çocuk Haftıuıı, 23 nlaan &ant 10 da 
Beyazıt Cumhuriyet meydanında. ilko .. 
kul yoksul çocuklarına yardım birliği u 
ilkokullarda himaye cemiyet ve heyetle
ri tıımfmdan !'ınzırlanan onaylı L' ogram
lara giiro kutlulnnmağa ba§lanacalttır. 

Be.} 87.lt Cumhuriyet moydanmda fil· 
lacnk merasimde, 5chlr b:ındosu tanıtı • 

dan lstiklal ve Çocuk mar§ları çalına -
cak ,.c Jstanbul yoksul çocuklarına yar -

dım Birliği, Çocuk Esirgeme Ku:-umu ve 
ı~ızılay gcnc;lik tcşkilitı tanıJmdan birer 
söylev verilecektir. Cumhuriyet Halk 

partiııi, Belediye, Ilkokul yoksul çocuk
larına Yardım Birliği ve Çocuk Esirge
me Kurumu, Kızılay gençlik teşkilat! ta

rafından Taksım Cumhuriyet iı.bidcsino 

çelenkler yollanacaktır. 

llkokullnrda: talebe, silslediklcri okul 
b!nalannd'l ,.e sınıflarında toplanacaklar, 
sade bir programla çocuk haftasının baı:ı
lamasmı kutlulıyacnklardır. 

23 nisan çocuk bayramı töreni, kaza -
larda ve nahiyelerde Cumhuriyet mey -
danlannda saat tam 11 de (mUm.lı:Un o· 
lilfl yerlerde bando veya diğer bır müzik 
aleti yardımı ile) çocuklar tarafından 

tstlkUıl "e çocuk mar,ıan s5ylcnmesl ''e 
JLtnanda bulunan bütün gemilerin dildUk 
çalmaları ile başlıyacaktır. 

23 nisan çocuk bayramı günü; ilkokul
lann ikinci devre talebesi, Cumhuriyet 
meydanlarında kolaylıkla geçit resmi ya
paı::ak halde ve öğretmenlerinin neza -
rotindo toplanacaklar, ilçe kutlulama 
kolları tarafından hazırlanan onaylı proı

ramlara göro tören yapacaklardır. 

23 nisan çocuk bayramında Iatanbul 
Kumnndsnlığı tarafından verilecek bir 
uçak saat 11 de ıehrin Uzerinde bir de
vir yapacak Bakırköy, Şohremini, Fatih, 
Beyazıt, Eyilp, Taksim, Taksim, §tglf, 
Beoiktaf, Sarıyer, Beykoz, Uaküdar, Ka
dıköy, Kartal Adalar glbl tören yapılan 

meydanlara çocuklara ait vecizeler ata
caktır. 

Çocuk bayramı ilkokul yobul çocuk
larına yardım birliği merkez kurulu ve 
l1çe kurullan, Çocuk Esirgeme \'e Kızıl
ay gibi <!lğer hayır mlieıısesclerf tara -
!mdan elbise ve ·saire verilmek ıurett
lc ıevinıfüilccck çocuklara bu gibi eşya, 
22nis:ında parti binalarır.da dağıtılmış o
lacaktır. 

Çocuk haftasında btitiln sinemalar her 
gUn bir seance parasız d:ğerlcrinde az 
bir Ucretle çocuk terbiyesine yarıyan 

filmlerle öğretici veya komik filmler 
göstcrileceklerdir. 

Çocuk esirgeme kurumlşn ilçe idare
leri, kendi kaza ve nahiyeleri içinde by
lunan sinema ve Uyatı1> gibi ğlcnce yer
lerinden çocı.ıklarm istifade etmelerini 
programla temin edeceklerdir. 

Çocuk haftasında gUnlUk gazetelerde 
vo çocuk mecmualarında "Çocuk terbi -
ye&i, ı;ocuk 11ıı.ğlığ1, çocuk eğle.neelerf; 

çocuk masalları. oyµµları ve oytmcaklan, 

c;ocuk karikatürleri, fotoğrafları çocuk 
bahc;eleı i ve kampları, çocukların fazilet 
ve kahramanlık hislerini temniye ede • 

cck sergUıettlori, meşhur adamlarm ço
cukluk hayatları,. na ait yazılar neoredi
locektlr. 

Çocuk esi~cme ilmerkez kurumg, 
radyoda tocuk mevzuu Uıerinde konfe • 
ranslar ve çocuk hikaye, mıuıal ve teın
sllle rl verilmesini temin edecek bir 
program hazırlatarak çocuk haft&atntn 
iyi geçmesine uğıııea.caktır. 

llkokul yoksul çocuklarnıa ya.rdpn 
birliği merkez kurulu, oehrin uzak eemt
lerjnde oturan ve Istanb1.du tanımak lın

kfınını bulanuyan fakir çocuklarm ~o -
cuk ha!tasında tramvay, vapur gibi nak
liye vasıtalariylc programlr geziler ter
tip edecektir ... 

gonderilmesi isteniyor~ Istenen yahuQJ
ler FilieUnin ihtiyacına göre mesleklere 
..-yrllmı§Ur. Doktor, ~cıacı, ve 11ıhhiyecl 
yahudi muhacirler ötekilere tercih ol -
maktadır. Şimdi Basarabyadakl Yahudi· · 
lcr muhaclrliğo hıııırlanmaktadır. Mayıı 
nihayetine doğru Basarabyad~n bir Ya
hudi heyet Fili~tine gfdeef'lk ve S bin 

YııJıudlye lstl:tbal hazırlıyacaktır. 

( Kısu haberler ) ( 
• lzmirde bulunasa l'ürkkQ'8 ~ ö&reı.. 

JVeırigat ,) Yeni 

ıneııı Sabiha Gôkçerı, layyıır. ile bu;ün 
hmirden Ankara)1& hareket edecoklır. 
Mal ıs ıptıda~nıda <Jo hrujr üzerinden geç. 
nıck sureti!~ Ualkqn turuna çıkacak, ene. 
Jl Alı n6) a 1,1Arıı)·acakıır. 

oii Ilclcdl)t lar&rından, i>İntdiye kadar 
ınuhıelif su~·Jardaıı dolayı ruhsaliyelcri 
alınan ot()lıü~lcrın, ruh·aliyeleri aıerı V\}o 

rllnıeğe lmşlanmıştır. 

ı;: llukunıet hayatı ucuılalmı yolundı, 
köylüııiin kullt1nllı#ı beı \'C kum:ışlann da 
ucuıl tılımı:ıı için ltl1'lkler yapınallta<lır. 

cı Trıılııon meblı~u Milat A)•dın tararııı
dan ıu*t•ri 'e mülkt tekaüt kanunun 46 
ıncı ıtJat(desinin tadılj .teklif olunnıu§\Ur. 
Duna söre vaıtre Aıro.sında ölen polisler 
de su ha) lor ı;lhi Mrfncl dert'cede mal611. 
·et maa$ının l i.)ıde altmıt tahıl atını labi 
tutulacaklardır. 

• Devlet derniryolları Alm~nyadan, 150 
)"olcu atncnk lrii.rüklüktc moıôı le iti iyen 
olora)'lnr ı;ctirtcccktir. Uunfır htanbul • 
Edirnıı arasırıda hlf~·ccr.ktlr, 

" Ferikö)'de oturan Mehınet adlı biri. 
nin 10 Y•tındaki kııı !'ı;ebahat ile 3 yaşın
daki o~lu hınıil evde oy·oarlarken lrnrnar 
r.u clolu hir ltııcc:re~ l ıle' ıren·!i ha~lan. 
mı~lıırdır. 

hınıll ölmüş, Nebahıt •lır yaralanmıo. 
tır. 

$ hıııirde Gaı.i bulvarında bir Amerl. 
kan tiltOn liuıııpanyası lmalıllhancsindc 
evvelki gün ~·ansın olmu~. fnbrjkarlıı ~·a. 
lışarı 600 e yakın smel• ar!l$n1da mCithiş 
bir panık lıı:opmuftur. 

Pınlk C5naşında 4 ü •lır olmak üıere 
50 amele yıırolannıış, 60 kadın korkudan 
bayılmıştır. 

"' Eııki TürkiYe Başpehfüanı Kara Ali 
enelkl illıı Dandırıuadan şehrimize ıeı
ml~tlr. 

o Belediye, dairelerine bir tamim gön
dererek, telefon muha~ere miktarının art 
tılını blldirıuiftir. Rcsml muamelAl hari
cinde telefon edenler nıe~ul tutulo<'aklar. 
dır. 

• Belediye. farahndan •ergi tahsili için 
mükellerıerin eo·alarına haci:& konulur. 
ken, efyaların ruuhanımcn rni,ktarı da 
teshil edilecektir. 

• Cenaıelerini Ueledi)·e vaşıtaşile aakl
lcttirmck Jsti:renler nakil ücretini nobi)·e 
komiserlerine te,•dl edeceklerdir. 

ıcı Silmerlıank .Maraş celUk fabrikası 
sıhhi şartları haiz: pirinç unu btibsallne 
başlarnıfhr. 

• Berliııde toplanacak olan Alman ceı-. 
raht konıresine Nümuoe hastahanesi ope 
rıtöril Feridun Şevket E\'rensel ile üni
''eraito dorenllc=rlndtn Fahri Erel J~tirak 
etS~kltrdir. 

"' nır hııftarlon ert ~ehrimlıde bulunıııı 
Parls edebiyat fakültesi profesörlerinden 
MorJs Ualb\'lhs, pazarteşi ıüoü edebl
)'at faklillosinde (tfeyecantarın kollekllf 
ifadesi) i~imli bir konferans verecektir. 

ı;ı Duadan böyle tümrüklerfie bir kıaım 
<'JY' itin taıtıik o)un11n tenıllltlı ıümriü 
tarifesinin yerine tanı tarife tatbik ..-Jilc
cektlr. 

cı fsvl~rcli profesör Pittar eHelkl <;!!n 
&ı:11bletıı1rlh &anııta ıH, altıncı •onferınııı. 
nı ,·ermlotlr. Bayan PUar da kıı llsealndo 
ikinci bir konferana ''ermiştir. 

•Nafia Yek~letince Zonw,ıldak ve Külah 
Ya mınl .. krılıırınrla lmrıılacak hü:ril\ı elek. 
lrik sanlralınrl.ın alınacak cereyan. ~,I) ki. 
lomeırelfk bir hua hattı ile Erejli lima
nını, Kütah)·a aantr•hndan alınıeak kuv. 
vet rfe yine h{a·al hall• lstanbula ıönde. 
rilecek il r. 

~ AnJ;~~:t hııpislıanesinde ~·edi seııelik 
bir malıkılıp, ıı sene:ra mahkum diler bir 
uçluyu iri bir cıvı ili! alır surette blrcok 
yerlerlndeıı l'flralarpıştır. 

0 Diinkü fıiin mOınllerln hamur.suıı 
b•Yramının bıtl•nııcı idi. Bu münasebel. 
le mü~e,·llı:r bir hafta nıayaaıJ ekmek yt. 
yeceklerdlr. 

Uyanış 
HesimU Uyımıt <Seneti Filnun) ns.e.. 

muuının 488 numaralı bu haftaki st)'JJI 

ressam Nihad Pınarlı tnrnfınd:ın rarıt.n 
JUmidın guıel bir portresi ve lldmldc, Sa
mi paşa zade Seznlye oit orijinal r imler
le inti~ar etli. 

Lokman Hekim 
(Lokman Hekim) in <20) inci ıarm 

cıktı. <inıınnı tfınarhaneyc "e mez:ıra '~
kenlcr!), (Ah bu ilıtiyal'lık!), (hekim ıe· 
finee)·e lcadrır ne yıpmah1), <13irkac 
öJ:tüt: ı, ı <iöıll·r. mükemmel bir cibazdırl), 
(!nı;Uıercde dayok cczas11), (Lokman be. 
kimin öıtllllerll), IÇöp ıenekcleri, mikrop 
~,1,•aları :>, (Nelerden korknrsınıı1>, (A
dıım sende! Ne..ıkdir deyip gecmeyin!}, 
(Elma, he ı gıda ve hem de dc,•adırl), 

(\'itQmlnli 11ıdıs lcmlycnlı:r he5tıtanırlar!) 
CMedcni)•ct lılcml11de neler ohıyor?} şibi 
tok kı)'llıettıır makaleler ardır. Dh-an. 
~olu r,okman llr.kirn numara 104. 

O(''ıl.E !\EŞRlYATl: 
l 2,80 pllıkln liırk mu ikisi 12,50 havadjı; 

1 s.o:; p)ı\!cla turk mmıikfsi ı 3,30 muhl•lif 
plAk ne~rfyatı 1 f,00 :>ON. 

AKSAM NEŞRIYATl: 

18,50 pJQkla dnnş ıpusikisi 19,16 Jıcoııfe. 
rans: Pro!e ör Sıılih Murad (Radyo der&
leri 20,00 Müıcaen \ 'C arkadaşları taratın 
cjan türk mu-;iki 1 \C belk şarkılan 20,,$ 
hın·n raporu 20.~8 Ömer Rızo tarafındıın 
anıbca söylev 21,00 Cemal J\Amil v~ arka. 
daşları tarafından türk mm;ildııi vo halk 
oarkıları (saat aynrı) 21,t6 ORKESTJ\A: 

1 - Keller Bela: Uvertür Esnıınyol. 
2 - PJ:ıııket: \'jyenervalı.l. 

4 - Learııl: Hevcy de ~urs. 
22,15 aJnns hııbcrlcri 22,30 plAkla daDll 
50Jolır. opera ve ope.ret parçaları U,50 
şon haberler \·c ertesi günün programı 
2s,oo so~. 

BU(it'l\ l\ı\J,l\ACAK \'APURLAJ\ 
Saat Vapurun adı Gitllji yal 

12 Tan Karcufeniz 
ll,30 UAıır bmlt 
8.30 l\ocnf'lf Mudanya 

10,SO bmir lımir 
1 ---1'.arnr !mros 

m,E EK VAP 

8 I\ern:ıl 

HALK OPERETt 
Pazartesi akşamı 9 da 
Kadıköy Süren·a al -
nemasında 

RAllMET EFENDi 
Operet 8 perde ~·@nn 
Yusııf Sunıri. 

Srılı ak~amı 9 da AZAK tiyatroşunda 
RAHMET EFE.:\Dl 

flakkı Ruşen ve arka 
ılaşları Dümbfıllü fA. 
mailin lştirakile rnat.. 
maıcl l\liçe - Ptntef 
\·ariycle~i iki herct 
birden ıilndüz:: fkf 
oYun P-rensesln Atkt 
piye~ 4 P.erde Atk 

Dilencileri konıl'di 2 perde ıece: l\15$9 
kopm:ıca koıncdi 3 perde • 

~RTUCRUl.1 
S.~Dt T~K 
1'lYATROSU 

EDİRNE 
Cumhuriyet slnemı .. 
sın da. 

0 ~lnop mehuJlq#yna &ecilen B. lşmall 
VeraJ İı:mlr üzüm ~urumu Hı ~tış koope. 
raıırı mff'r1ürlQl;ft'rl:ıl de yapacdctır. 

* Memleketimize ıeleC'ek •~nebiler tein , ................ lll!l!ll!!ll!l!l'-9!!1!!1 •!!111111.11 
lzmlr ' • htıınbul yol~u 1alontarmda blr•r " !""' 

para doilitlirıua ıişesi açılacıktır. 
<ı Dcınlryollnrı n da vukua Mlecek kaza. 

1'1·• önlemek üzerı= ffcYlet denıtr)·l)l'"rı. 
YOIJıtrda fişek paflatntnk !IUr.:-"'•, \•ol••'l 

bozuk olduJtunu otomttlk bir usrett~ bil. 
'"rtcek hlr tertlbıt me:; • ·n• getirrnl tir. 
İlk ' . .. ~~.P. Ank•rada npdmıf, muvarfu. 
l:fyetll notic~ vermiştir. 

0 Motörlii '~• motiirı l)ı tıı .. , arelerdcn 
mOrekke.P bir Türkk1,1şu til~u tn8nü 
""nıpıno ı:Hını,ur. Berı ı••ı•"t - ~nptıktan 
sonra Ankarnya döneeeS.tlr. 

.. DOrı nprl !!il itap .. tJPn lruyucul$r 
~ "!l fyctl Mar:e he:ye!I lntffı,.ht •kı1er';~l 
ofrpodı;;· .. ·~11 rapılam3mı~lır. 

DOKTOR 
Necaeltln Atasagun 
Her &Un tabahlan aelW busuia 

ıqaml&n l7 dco 20 ye kadar Llle 
U ta11ıre ıpartmanlan ikiud d&lrc 

t7 n~ada baatalannı 'kabul 1d11. 
Cwııarteti &linlcri U den ıo ,-. b 
dar haıtalanru par;wı, Kurun. Hı 

bet okı.Jyµeulanm dıln:ı~D GlUD• 

hılinrlf' rnııııvt'nc edl'r fı lı t 2'i!ı~; 

Adalar Malm0dUrlt1ğOnden t 

Dölaplaj Oteli Satllacaktır 

nuyUkad& : \"alı m19.h~Ileşinfn At•·-ıordu cac" • .. ,;fnne 17 /19 / 

Muhammee 
deleri 

31 /23/ otelin tamamf. 9800 Lir• 
8/4/988 •Unüııdeu ttil>a.ren blr ay müddetle J>&zarh)cla. arttırmaya (J• 

knılmııştrr. 

S11tı§ !.l/5/938 pazart~aı gUnU ~aat U de yapıJacaktır. Taliplerin C'li 
7.5 pey akçolerJle Adalar Ma.1.mlldUrlüğündekl konılsyono. müracaatları. 

(2009) 



ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

y en.i bulmacamız 

123456789 

.... B--0-R_S_ A-. •• Kat'ı alaka ·~ 
Anadolu Anonim 

Ankara 16·4·938 T D R K 
Hlıalnrındn yıldız işareti olanlar, üze· 
zennde muamele görenlerdir. Rnkam· Si orta ~irketinden 
hır saat 12 de knponış satış fıyatlarıdır. 1 

ı---- ÇEKLER ----1 , Ş1RKET1M1Z TAHSlLDARLA -
• Parlıı 25 097ı; • Modrld 12 6984 RI~'DAN EKREM ERKOÇ' un mü-
• NeVYork o 794444 • Derlin t \1706 

1 
essesemizle olan alakasının kesilmi~ 

1 • Mitıino 115 osnı • Varşova 4 t9l50 
1 

olduğu füin olunur. 
• Drüksel 4 7015 • Buda peşte 8 9682 -•••••••••••• 
• Atına 861460 • Bükreş 10:5 8780 
• Cenevre 8 4410 • De!Jırad 8' 6238 
• Sof3•a tı84920 • Yokohame 2876 
• Am-.ıerdım 1 '2:14 • Stokholm 8 08 
• Proı 22 69..'4 • I.onılra 630 

\'iyann • Mosko\'a 23 8'6 

-Birincı smıt Operatör -
tJr. CAFER TAVVAH 
llmurnf cerrah! ve sinir, dlmat estellk 

cerrahisi mütehassısı 

1 1 
lstlkrazlar 

• 11133 T. llor 1 
.• •• .. il 

Soldan aba: •• " ,. 111 I 
• Entanl istik. 

S. Erzurum 
S. Erzurum 

verilmemiştir. 

Parl!! Tıb Fnküllesi S. asistanı. erkek. 
kadın omellyalları, dlmut estetik 
":rOı, meme, knnn buruşukluiıu ve 
ııcnçlik ıımellyatı". (Nasalye ve do~ru 

mütehassısı.) 

\lua) ~r.e sabahlan M e c & 8 0 e ~ ı - Merhum milli şairimiz, keder, 2 - Efektifler 
Bildırmek, yazıhanede önünde oturulan 1'---··--------.---•ı 
3 - ceset, elde l.ullonılan bır harp sih\hı, 
4 - llir nc\'l maden, tıeyaı 5 - Arabistıın 
dn bir ~l'lıir (j - Maltalılara verilen isim. 
Arın tersi 7 B.ıl~nııorı, lıır hayvan 8 -
nıedrcc;erle okıı~en, 9 - Herhnııgi hir işle 
kullanılan, hir ha) \'ıtıı. 

Yukardan nırıöı: 
l - Kurnnzlık, kelimenin ifadesi 2 -

Bobıiıliyi ateştıycıı soılrılı1.ııın 3 - Aleşi 

tulnn, parça, 4 - işaret, yanmaktan emir, 
hny\'an yemi 5 - Sc~ ıııılı bir U\' hap-anı 

6 - Bir nota, yaradılışın iptid:ısı 7 -
' Dollnı olmııyan, meşhur bir ı;ıöl 8 - Asıl 
mış, bir nota 9 - Ynşta bulunur, uzak ol
mııyan. 

Dt'NKO BII.:'ılECE. ·t~ HAL ŞEKLi 
Soldan &ağa: 
1 - İspanya, 2 - Snlr, ayak 3 - Papa 

4 - Atom, kin 5 - Ambar 6 - Adak, 
n~ış 7 - Kil 8 - Hızık, duo 9 - Dik, 
Kanal. 

Yukardan 01DlJı: 
t - lıpanak 2 - Snat, diri 3 - Pipo, 

alık• - Aramak,~ - Sık, 6 - Yal, ba, 
ka 7 - Au. kafa, 8 - iri, da 9 - Ekin, fi. 

VıkDdar ıulh 2 inci hukuk haklmliOin. 
den: 

Üsküdordn Toptnşı cndedsinde Sarı ~fch 
mel sokağında 1 No Jı evde halası Re:.ml
)'enln nczdhıdc ikamet eden küçük ŞilkrO
nün ana •e babasının vefat etmiş olması 
hnscbllc yukarıda ndı ve adresi yazılı tey
zesi Resmlycnln küçü{!e snvi tayinine 23/ 
8/038 tarlhlncfc mahkemece kıırnr veril. 
mlş oldul{undıın itirazı olanların on sün 
içinde mahkemeye mürncatlan JUn olu
nur. (25278) 

21R 

Zah ı re Borsası 
US·4-938 

Hu~ılay )'tıınuşnk 
Arpa Anacfol 
Çavdar 
.Susanı 
fıfllk raı.ınmonı 

\'npıık Erıurunı 
,, Trakyn 

Peynir hcyaz taze 
,, kaşar 

z. Ya# 

Gelen 

5 28 
4 4 
4 30 

16 15 
131 

59 
71 

31 
52 

30 12 12 

39 •o 
Geden 

Buğday 

Un 
c;nvdar 
Y:ıpnk 

Tirtik 

16 3/4 558 ton Z. Yn~ 
107 1/2 " 
18 1/t ,. Yular :rn 1/2 ,. 

1 l/2 •• Fasulye 17 3/• ,. ı 
2 B. Yağı 1 

Osmanlı Bankasından 
O~manh banka~ının Galata, Yenicaml 

l"C Be:roAlu daireleri Hnkimiyeti Milliye 
' ·r:u . mr..,a~cbctlle 22 '"' n {ii~l<',1. ·ı 

sonra) ''C 23 nisan 038 tarihlerinde kopa
lı buhınocaktır. 

::x: •• :sı.-::r.:ı::::::::::::r.:::.-:::::~..:ı m::;a:nr. 

R den 10 a kadar ıl 
()~fr•lı•ıt ~ınra Ocrcllldfr. Tel. 44086 
Hı•\ nhlıı, flnrıııakkarıı, Rumeli hon. 

il 1 
<tOCUKLARINlZ lÇlN 

En güzel bir ldtap 

Türk ik.zleri 
Çocuk Esirgeme Kunımunun 

\'aktilo bir nilo kUtüphnnesi ola. 
rnk bn tırdığı İkizler scrf~indc 

duyduğunuz bu ck~lklfğl bu gü. 
zel vo resimli büyük hlkfiye kJtn. 
bı lle doldurulmuş bnluyoruz. 

• KültUr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, Uk okul çağındaki çocuk
lar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 

posta için f kuruş ll&ve edtnlz. 

Or. 8Ureyya Ataına l 
Operatör· Ürolog 

Beyoğlu • Parmakkapı tramvay du. 
rağı, No. 121, birinci kat. 

Muayene saati: 16 - 20 

~l l>r. irfan Ka yra ~ 
İl Röntken Mütehassısı ı'!ı 
·u· llcr gün öğlf'.den sonra aaat s teo : 

1 ye kadnr Belediye. Bfnblrdirck !I: ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I 
g Nurlconlrcr sokak No. 8. ıo. I: Sahibi ASW US 
:::::=::--====-.:....--::::.-::::m::::a Ne~rf~at mUdUrll Refik A. Sevengfl 

1 Emniyet Sandığı IUln ları 1 
Mücevhe'r sahşı 

Milessesomizo rehfnll olup borcunu ödemeyenlere ait olması lt!barn 
satılacak mUcevherlerfn Sandık holünde teşhirine başlanmıştır. İlk satı~ 
20/4/938 tarihine düşen carşnmha gUnn Belediye mezat dairesinde saat 
2 den iUbaren yapılacaktır. Sandal bedesteninde mUcssesemtze alt eatır
Jar yalnız çarşamba gtınlerJ yaptlır. 

DtKltAT: Sntıla<:ak rchlnlerc ait ilAn Sandık holünde asdıdır. (t&OIS)' 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine iki yüz doksan kuruş flat tahmin edilen vasıf ve ar
ncğlnc uygun tkl bin metre erat kışlık elbiselik kumaş 29/4/938 cuma 
gUnU saat onda. kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ımrasız komisyondan alınabilecek. Bu eksiltmeye gir
mek tstiyenlerln (435) liralık ilk temlnnt makbuz ve şartnamede yazılı 

belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gUn saat dokuza kadar komis-
yonumuza vermiş olmaları. (1025) (1990) 

·• C ':, İrj.., ~ f • ' ; '• • . ":' 

· r~'.~f]~~au~·,ı~ :1~~~:~'.~~!':~~~ · .. ll~nları -Beher metre murabbnma 3 llrn 50 kuruş bedel tahmin edilen Aksa-. 
ray ynngm yerinde eski Alem bey yeni Kemalpaşa mahallesinde Tlll
bentcl yeni Ordu cadcsl sokağında 47 inci ndnZ!a yUzsUz 74 metre 29 
santimctro murabbaı sahalı arsa satılmak Uzere acık artırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım müdürIUğUnde görillebilir. lsteklfler 19 llrıı 

50 kuruşluk ilk teminat makbuz ''eyn mektubile beraber 3/6/938 eah 
snnU saat 14 de Daimt Encümende bu hınm~lıdtrlar. (B) (2171) 

Y~N i TlSUMAT 
iLMüMABERLE.RiMiZ 

DAUAYUICSG:K 
rAiZ, DAMA EYi 

ŞARTLAR, T~MiN rD[R 

UOLANTS~ RANK-UNi NY., 

Beyoğlu Sulh Huk uk Mahkemesi Baş
kAtlpllğlodeo: 

937/88 
Evdokslya. Kirkor ve Maryamın müştereken mutasarrıf oldnklan 800 

llra muhamen kıymetli Deyoğlunda Kamerhatun mahallesinde MangaJ;ar 
sokağında eski 56-55 mükerrer yenl 61, 63 No. lı altında dOkkAnı bulunan 
hane tamamının lzalel şuyuu için açık arttırmaya konulduğundan 18/5/ı 
938 çarşamba gilnU saat on beşten on altıya kadar Beyoğlu sulh mahke
mesi başkAtlpllğince müzayede ile satılacaktır. 

ı - Arttırma bedeli tahmin edilen kıymetin % 76 inl bulduğu takdirde 
o gUn ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci g{!ne gelen 2/6/938 
perşembe gUnU saat 15 den 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana 
ihale edtlecektlr. 

2 - ihaleye kadar birikmiş Maliye, Belediye vergtıerl ve vakıf !ca
reslle 20 senellk tu1z bedeli ve dellaUye müşteriye aittir. Miktarı dosya
sında yazılıd ır. 

3 - Arttırmaya girenler muhammen bedelin% 7,5 ğu nfsbettnde te
minat akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getirmeleri şart 
tır. 

4 - Arttırma bedell ihaleden ltlbaren beş gUn içinde mahkeme kaıa.. 
tııne. yatırılacaktır. Aksi takdirdo ihale bozularak farkı flat ve zaran ziyan 
ve faiz bHı\ bOkUm alınacaktır. 

5 - 2004 sayılı icra ve ICJAs kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
gayri menkul nzerindeki haklarını hususile ipotek sahibi alacaklılarla dl~ 

ğer alAkadarlar faiz ve masrafa dair olan iddialarını fsbat için llAn gü
nUnden itibaren 20 gUn içinde evrakı mUsbltolrile birlikte satış memuru
na müracaat etmelidirler. Aksi takdirde hakları tapo kUtüğU tıe sabit olma
yanlar satış parasının paylar,masından hariç kalırlar. 

6 - Arttırma şartnamesi mahkeme dtvanhnncslnde herkesin g8rebllo
ceğl yere nsılmıştır. Fazla. malfımat almak lsttyenlerfn 937 /38/ sayıh 
mahkeme BaşkAtlplJğlne mllracaatlan llAn olunur. (2102) 

Türk Hava Kurumu 
B ü yük Piyangosu 
7. nci keşide 11 Ma,,ıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır . 



TüRK TiCARET BANKASI A.Ş ..................... • ... • • • • ... • w • • '. 

MERKEZi: ANKARA 

HER ·NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen: 

Kapoala Vadeli Mevduat 

ANKARA: 
Telefon: 2316 

Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 
Bolu 

BozöyUk 
Bursa 
DUzce 
Esklş hlr 

~::.::bolu iST AN BUL . 
Tekirdağ Telefon: 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir. 

TELGRAF ADRESi: 

. . 
; •• • , .. ı • .• ı 

<· 

- AIE& 

yapılan KELEBEK mıırkt> 

Koıtr - ~ın~lor 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve sair• 
gföi Wçblr arızı:ı göstermez. 

Kontr. plaklar bn gibi arızalara 
karşı garanti ile satıhr. 

KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
J{ontr - pltıkL'ır stok olarak her zaman met"cuttur. 

SATIŞ YERLERi: 
tstanbulda: RÜŞTÜ MURAT OGLU, Mahmutpaşa Kürkçü Han No. 

28 !SAK P!LA.FlDtS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 

tzmirdo : KA.RL HORNFELD 
İHSAN KAYIN ve NE.JAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRİ lŞMAN. 

ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 
Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. 

Umumi satış yeri: İstanbul, Sirkeci, MilhUrdarzade Han No. 3 

YENİ KONTR PLA.K Ltd. Ş i rket i. Te l. 2!! 401 

' ... 
• . itf.').. . • .~ ~ 

"ı°)-r' ~ ~ ..... 

AD•IATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uğrayacakları limanlar Vapurların tıııimlcrl Hareket gUnlerl 

Pire, Brindisl, Venedik F. Grlmanl 

Trieste P. Foscari 

Bütün Avrupa için ekspres trenlerl F. Grlmanl 
ile telaki ederler. • P. Foscari 

Pire, Na poli, Marsilya, Cenova 

Kavala, Selanik, Goloa, Pire, Patras, 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedik 

Trieste 

Ca.mpldogtlo 
Feniclıı. 

D.iana 

Abbaz.ia 
Quirinale 
Diana 

Al ban o 
Sel!nik, Midilli, İzmir, Pire, Kalam.ata. Vesta 

Patras, Brindisi, Vencdik, Trieste lsco 

Burgaz, Varna, Köstence 

Vestıı. 

Qulrlnale 
Fenicia 
lseo 
Diana 
Morano · 

Albano 
AbbazJa. 

aı 
'O 

8/ 4 8 ~ .. 
15/ 4 B ~ ~ 

~ 111 :! 22/ 4 
s ~ ! 29/ 4 
111 t 
Gi ,Q 

" 
21/ 4 saat 17de 

5/ 5 

sııs 

14/ 4 
28/ 4 

Saatl7da 

12/ 5 

• 9/ 4 
23/ 4 Saat18d• 

7/ 5 

7/ 4 
13/ 4 
20/ 4 
21/ 4 Saat17de 

27/ 4 
4/ 5 
5/ 5 

ll/ 5 

13/ 4 
Sulina, Kalas, lbrai) 

Qalrio:ıle 

Fenicia 
Diana 
Merıı.no 

20/ 4 Saat 17 de 
27 / 4 

4/ 5 

'KARAMÜRSEL Fabrikasının 
Hayat Ucuzluğuna hizmeti 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

ıSMARLAMA 24 27 . ELBiSE ve hra 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tar<:ıfmda tanmmış çok 

sağlam ve zarif yünlü kumaşlarından çok mahir makastar tarafından itina 
ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üzerinden imal edilnıektedir. Muamelemiz peşindir. 

(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) 

( Sultanhamam ikinci Vakıf hltdın )naı aa 

Ankara caddesinde 
1 

Kirahk dükkan ve ardiye 
V AKIT YURDU'nun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri 

ve arkadaki depolar kiralıktır. 
Kilçül( rr ntbna ve imalı'.lth:ıno yap mağ'a gayet elverişlidir. !st~-

ıı yenlerin YAKIT !dRre mr mnruna mü raeaatıar:..

1 
______ ,. 


