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Başvekil ve HariCilJe 

vekilimiz 
Dün şehrimize ge1diler, yarın 
Atinaya hareket ediyorlar 

Matbuat erkanı bugün gıdıyor 
Bqvetntmız B. Cel&l Bayar, berabe. ya, Belediye ve part1ııin diğer erkinlle, 

rinde Hariciye Veklllmlz Dr. Rll§tll Araa Univeraite rektöıil B. Cemil Bille1, Uni

oldufu halde dlln sabah saat dokuz bu· 
çukta eksprese ballanan huswd vagon· 
la ,ehrlmlze plmlf, meraafmle ve btl
yUk tezahDratıa b.rfdanmıltır. 

ı.tasyoııda, Kallye Veklll B. Fuat Ağ
rab, Qçtlncll umumi mUfettJe Tah8hı U
zer, lstanlnil vali ve beledlye relal lıılu
hlddln Ustilndağ, VaU muavini B. Hüdai 
Karataban, latanbul kumandanı General 

BaUs Bıyıktay, General CemD Calı1t, 

merkez kumandanı General Ih~ ~ ngaz, 
Denlzbaıık umum mUdilrU B. YUIUf Zl-

lstanbuJ Elek
trlk Şirketinin 

kontrolü 
(J[anm)an dlbıktl sayısında blldlrOdlil 

&fbl Nafta Veületlnln ..wıtyetU mil· 
tettlflerlnden mlrekkep bir heyet An· 
karadan gelerek Jstanbul Elektrik Şlr· 
keti bcsaplanm tetldka, varidat ve mu
taflanm kontrole bqlaımJlardır. Btlka· 
net ile Elektrik Şirketi aramula azan 
wnandanberl devam edip gelen lbtlllf
laruı aon lnkfpf safhalannı hatırbyan• 
lar bu neticeyi pek tabU ve zaruri gör
IDUt obeaklard.ır. 

Bununla beraber ,·azlyetl bir kere da
lla cfkinumumlyede aydmlatlDJ! olmak 
~ tstaabul Elektrik Şirketi meseleslaln 
mahlyctlnl bunda balisa ebnek isteriz. 

\'aktlle lstanbnl Elektrik teslsat.ı So

flno isminde Belçikalı bir 61rkcte muay
yen prtlar lle bir imtiyaz C)laJ'ak \'Cril· 

mqtlr. Şirket yıllarca bu mukaveleye 
btlnacl ederek umumi hizmet mahiyetin
de olan bu nzlfcyl yapmıı. bana makabil 

cereyandan istifade edenlerden ücretler 
almı,tır. Fakat Nsfla VeWctı u.ı sene 
en·eı yaptığı tetkikat tberlne ılrketln 
tnmny illerinde olduiu gibi mukavele 
ukAmrm tatbik etmedikten b&§ka halk

... bl~ok fuzaU paralar alcbiım da tes-
lllt ctmlı, bundan sonra ofrket Jıakkm. 
a. icap eden baanl maamelmha icra-

versite gençliğinden bUyllk bir gnıp bu-

ıunuyordu. 

Aynca bir piyade mUfrezesi ve bir po-

Us mllfrezesl mevki almı§t?. 
Bqvekll, beraberinde Hariciye VeldÜ 

olduğu halde tirenden lndlkten ııonra 
Jtendlnl Jw'll}ıyan1arm ayn ayn ellerini 
sıktı. Askeri tefti§ etti ve hatırlarım 
sordu. Askerler hep bir ağızdan "sağol!,, 
diye gUr bir sesle istasyonu inlettiler. 
.Ba§vekU bundan sonra dört yUze yakm r 

ı (Sonu: Sa. 4· Sü. 5) ı 

Bir kadın 
Dostunu 

vurdu 
DUn ak§am saat be§ malarmda Baye

zltte, Maula adında bir kadın, CeW is -
mlndekl sevgillslnl, kama ile arkasmdan 
ağır surette yaralamı§tır. 

Vak'a etrafmda yaptığmuz tahkikata 
göre, hidlse .ayıe olmU§tur: 

Maula ile Celll uzun mtlddettenberi 
sevişmektedirler. CeW bir tesadUf neti
cesinde taJU§lığı Maulanm sonradan umu
mi kadmlardan olduğunu Jğrenmealııe 
rağmen seV&llialnl bırakamam11, onunla 
rabıtasını keısmeml§tlr. Hattl, CeW bir 
aralık, evlenmeği teklif etmio, fakat her 
nedense Maula, buna yanaşmamıştır. 

Jkisl arasındaki mllnaaebet bu gekll -
de devam etmekte ve sık sık lıılaula ile 
'CelAI gezintilere çıkmalı:tadırlar. Fakat 

nihayet iki sevgili arasına bilAhara se
bebi henüz anlaşılamıyan bir fhtUAf gir

miş ve bu anlaşmazlık dUn akşamki el -
nayetl doğurmuştur. 

Maula alqam CeWe Bayezitte ran • 
devu vermiş, bulu§muşlar, bir mUddet 
sokakta dolaştıktan sonra Maula: 

- Şu sokağa girelim! diyereı CelAll 

(Sonu: Sa. 4. Bil. U 

-. glrlJCl't'k 111 taleplerde balmunut- ~ 
tar: 

1 - l.stanbuldaki elektrik teslaatmm 
mukaveleye uygun olmryan, yahut tabU 
ömıilnU bitirmlg bulunan ve bugtlnkU 
halinde devamı gehir için bir tehlike 
tegkıl eden kmmlarmı ıslih etmek. 

ASIM US 
<Snmı : S. 4· Sıiı 5.) 

izzet Mellbln gUnder
dltl bir mektup 

lkinei sayf umızdn okuyunuz 

--Orduya iltihak eikn genç subayüır merasim esnasında .• 

Milli Hakimiyet ve Çocuk bay
ramı dün merasimle kutlandı 
Ordumuza iki bin zabit daha 

iltihak etti 
Kırşehlrde 
dün yine 

Zelzele 
oldu 

(Yazısı 4 üncüde) • 

Mekteplerde müsamereler ve
rildi; fakir çocuklara hediyeler 

dağıtıldı 

BOyOk el)lence-
11 mQsabakamaz 

iki ylldız birbirini ı, 
arıyor 

.~\ 

ı 

No. 2 

Dün çocuklar bGyrtımüırını lJil yük bir tıe.§e ile kutluladılar ... 

(Yazı.~ fJçiıncU saytfada) 

~ÜH.tuüı peşi.nelen: 

Gazetecinin tarifi 
Geoen gUn ba sütunda pireyi de,·e, den~li de pl•c yapan gazeteciler

den bahsederken: 

- Oyle ise gazeteclllk pireyi deve, cJe\·eyl do pire yapmak sınat.ı ... 
Gazeteci ise pireyi dev4', deveyi de pire yapua sanatklr demek oluyor. AA
ba arkadatlar bu tarife ne bayıanırlar!,, de~. 

Benim bir litlfe ,eklinde ortaya attıtmı bu tarif arkadaşlardan blrllda 
dlkkatlnl ayaıubrmıt. Bu mevzua ciddi bir ankete çe\1rml,ıtr. Bem ..,h 
gazeteci üstadlan timdi ciddi olarak gazetcclDk mesleilnln tarifi Ue met
guldill'. 

ı, böyle ciddiye blnlaee ben de kendi fikrimi ciddi olarak ınraya kaJ· 
dedeyim: Şttpheab gueteclllk pireyi de\"e, deveyi pire yapmak demek de
ğlldlr. iyi bir guetecl her ıtCYI kendi bakUd kıymeti ile ölçerek o teklWe 
gösterir. Ulç bir valdt pireyi deve, deveyi pire yapmaz. Fakat buuı ima 
görütlUler için pire saaılaD öyle bidlseler olur ki bir gtbl deve olmak la
tldadmı babdlr. ipe bana herkesten ~'\·el görüp göstermek bir cueteel. 
nhı belU baflı vazifesidir. Dev8J1 pire yapmalı meseı-.e ıelhlce, h sa
aeteclllk UDatnua delDt beOd buaa btlyllk sanuetlerla.,..,. olanlE Yllba &e
leblllr. Fakat bir llDbt garibesi delflse deve blo bir ~ pire ....,..,... 
ldn c1Ddlatll olan &Wer yine çuvallçlnc1ekl Joho llW o pire hllvfJetl lchulekl 
deveJI kolaJ!dda tarkecle1dllr. Adi olaa llvılslDek ...ıır, aulaunJaa ile .. 





1 Şebi~ Hab~rl~ri 1 

Zımpara istihsaıatı 
Senede otuz bin tonu buluyo~ 

Zımpara istihsal ve ihracatı hak -
kında geniş bir etUd hazırlanmıştır. 

Buna göre Türkiyede zimpara ilk 
olarak 1847 yılında bulunmuştur. 

Keşfi gayet garip olmuştur. 
Amerika madeniyatçılarmdan biri 

bir bileyicinin elinde gördüğü siyah 
bir t&§ı tetkik ederek Türkiyede zim
paranın mevcut olduğu kanaatinJ 
meydana koymuştu. 

Fakat Türkiyede bu madenin mev. 
cut olduğu daha evvelden bazı müel· 
lifler tarafından keşfedilmiş bulunu • 
yordu. Fakat aradan çok uzun bir 
mUddct geçmiş, iBtifade edilememişti. 

llk işletme Rişard Abord adlı bir 
lngilfzc verilmişti. Rişard mükemmel 
bir sistemle çahşmağa başlamış ve 
dünya piyasaemda mühim bir mevki 
alınıştı. Umum! harpte ihracat 40 bin 
tonu bulmuştu. :o 

Umumi harpten sonra sunl zimpa
ranın da icadı ve diğer sebepler yU. 
zünden bu ihracat gittikçe azalmış, 

altıda bir nisbetlne inmişti. 
Mem1eketimi7.de elliye yakın zimpa..

ra madeni mevcut bulunmaktadır. En 
unginlcri Muğla civarındadır. 

Maden uınum mUdürlüğünUn verdi
ği malU.mata nazaran balen işletil· 
mckte olan 18 madenin onu Muğlada, 
4 ü 1zmirde, 2 si Ekilerinde, 2 si de 
Denizlidedir. 

Bu madenlere bir milyon sermaye 
yatırılmış bulunmaktadır. Senevi ih· 
tihsal 30 bin tondur. 

lktısat lşlai: 

Tav§&n Deriai Fiyatlan 
Düıük 

T&vgan deriai ihracatımız mühim 
bir kriz geçirmektedir. Buna sebep. 
bUtlin alıcı firmalarm buradaki mU
messillerlnin elbirliği ederek fiyatları 
kımıağa kalkmasıdır. . 

Bugün mcmleketfmime 200 bini 
mütecaviz taV§&Jl, 100 b~tecavlz 
tilki derisi stoku vardır. Fa.kat bun
lar yukarıda zikrettiğimiz sebep yU
ziinden satılamamaktadır. 

Halbuki tavşan derilerine bilhassa 
Amerikan ve Belçika şapka fabrika
ları büyük bir ehemmiyot vermeğe ,.e 
her yıl memleketimiı.den mühim mi k
tarda partiler çekilmekte idi. 

Eskiden tanesi 21 - 22 kurup satı
lan ta V§an derilerine bugün ancak 15 
kuru.' verilmektedir. Tilki derilerinin 
de vaziyeti iyi değildir. 

Trakyada çifti 200 - 220 kuruş ara..
smda satılmaktadır. Bu fiyat eskiye 
nazaran düşüktür. Orta Anadolu mal
lan 300 - 500, Karadeniz ve Sivas 
malları 600 - 700 kurnş arasında mu
amele görmektedir. 

Alıcı çok azdır~ Tavşan ve tilki d~ 
rileri ihracatı lle mc&gul olanlar asıl 
alıcı ile kendi aralarma giren muta
vassrtların bu şekilde hareketlerinden 
son derece zarar gördüklerinden bü -
klımete bazı müracatlarda. bulunarak 
tedbir alınmMını istiyecekJerdir. 

DERİ PlY ASASI 

Deri piyasasında son 15 gün zar
f mda hararetli muameleler kaydedil
memiştir. Yalnız Sovyet Rusya hesa
bma oğlak ve keçi derllerinden 60 bin 
bacak satılmıştır. 

1stanbulda deri stoklarına niabetle 
satış olmakta ise bu piyasanın dur
gunluğunu giderecek vaziyette değil
dir. 

Keçi derisinin çifti 165 • 175, oğ
lak derileri ise lOO - 120 ~ ara
sında satılmaktadır. 

Poliate: 
Bir Tamirci Uıtaıı Kubbe 

Üzerinden Düttü 
Dlln sabah LAielide feci bir kaza 

olmuştur. 

LAleU camllnln kubbeleri tamir 
edilfrken kubbenin kenarında cah
ean usta Koco, ıslak kurşunlar nze-

HURl.JNa abone olu
nuz ve edininiz 

rina basınca. ayağı kaymış camit bir 
cisim halinde yere uçmuştur. 

Bu dUı;me neticesinde usta Ko· 
çonun belkemlğl parçalandıktan 
başka, vncudunun muhtelif yerlerin 
den de tehlikeli bir surette yaralan
mıştır. Yaraların tesirlle vücudu
nun bir kısmı felce uğramıştır. 

Yaralı derhal ~ağrılan sıbbt imdat 
otomoblll ile Lllell eczahanesine gö
tUrll lmllş, burada ilk tedavisi yapıl· 
dıktan sonra Cerrahpaşa hastahane 
sine yatırılmıştır. 

Kazaya nöbetçi milddelumumı 
muavinlerinden Ihsan Yarsuvant el 
koymu~. hadise mahalline giderek, 
tahkikata başlamıştır. 

Yaralının hayatından limit kesil-

miştir. 

Süpürge Sopaıile Yaralanmış 
Perihan adında bir gene kız polise 

ruuraacat ederek. Kasımpaşada kah
veclllk yapan HUseyln isminde biri. 
si tarafından sUpilrge sopaslle yUzUn 

den yaralandrğını iddia l'ltmiştlr. 
Kahveci Hilseyln yakalanmış, ad

liyeye teslim edilmiştir. 

l\lotör Tamir Ederken - Fener 
caddesinde dentı motörlerl tamirha
nesinde çalışan amele Hüseyin dUn 

J\:aradenfzde bir motörUn altındaki 
takozları gevşetirken, motör kay. 
mış. Hüseyin başından ağır surette 
yaralanarak. mUsevi hastahanesine 
kalJrrıımıştır. 

Kamayı çekti 
Bakkahn paralarını 

aldı gitti ••• 
DUn Kurtuluşta Amerikan gangs

terlerinin yaptıklarına benzer bir 
şekllde gUpegUndUz bir h1rs1zltk va. 
kut olm uttur. 

Kurtuluşta Kır soşağında i9 nu
maralı bakkal dUkklnının sahibi 63 

Y&flarında.Lazalr, diln kasasının ba
şında hesap yaparken btr aralık ice
rtye birisi glrmfştir. 

Bakkal Lazarl başını kaldırıp ge. 
lene bakınca bunun kısa boylu, ga-

yet esmer ve şişman bir adam oldu. 
ğunu gHrmUş, kendisinden ne arzu 
ettiğini sormuştur. 

Kısa boylu mUşterl. Lazarlnin su
aline "Paralarını?,, diye cevap ve-

rerek elini arkasına atmış ve bir ka. 
ma çıkararak, J.,azarlnln karnına 
dayamış ve: 

- Paralarını! Çabuk kasandaki 
bUtUn mevcudunu çıkar! diye bağır
mıştır. 

Lazarl kamanın sivri ucunu karnı 
Ustnnde hissedince mUthlş bir kor
kuya kapılmış ve kasasını açarak 

içindeki 350 liraya yakın parasını, 
hırsıza uzatmıştır. 

Hırsız paraları aldıktan sonra, 
Lazartye kendisi köşe ba~ını dönün
ceye kadar seelnt çıkarmamasını l 
aksi takdirde sonunun fona olacağı. 
nı söyledikten sonra bir yıldırım en. 
ratlle savuşmuştur. 

Lazarl esasen hırsız hayli uzak- , 
]aştıktan sonra ancak kendine gele· ı 
bilmiş ,.e soluğu karakolda almıştır. ı 

Hrrsız. bakalım zabıtanın elinden 1 
kurtnJabllerek mi? 1 

Küçflkler geçit resminde Mker ağa beıJlerini alkışlıyorüır - Beyazıt mey danında oorı1cn temsilden bir aahne .. 

,.., ... ___ ""-________________________ ~,. ___ _... ____ ~ - ,_, ,_, --
Mekteplerde müsamereler verildi, bütün 

kazalarda törenler yapıldı 

Fakir yavrular sevindirildi 
Dün yirmi tlç n.laan m1lJJ hakimlyet ve 

ayni zamanda çocuk bayramı idL Bu mU
nasebotle nehrimizin bUtUn kazalannda
ki meydanlarında törenler yapılmıet.Ir. 

Törene sabah aaat sekizden itibaren 
okullarda baflanmıştır. llkokul talebele -
ri birkaç gUndenberi sUslemiye uğrqtık
lan ımııflannı aV\·elkl akeam geç vakte 
kadar tamamlamıelardı. 
Oğretmcnler sabahleyin 23 nisan ve 

tocuk bayramı mevzuu etrafmda birer 
konferans vermi§ler ve bayramlann.ı 

kuUulamışlardır. 

Okullardaki tören saat ona kadar 11ür
mUgtür. Ondan itibaren her kaza okul • 
la.rı haztrlanan programa göre toplantı 
meydanlanna giderek kendilerine ayn -
lan yerleri almI§lardır. 

Beyazıt Meydanmclakl Tören 
Beyazıt meydanmdaki törene Emlnönil 

kazası okullan iatlrak etmi§tlr • .Meraai -
me hep bir ağızdan ve bandonun l§ti • 

raklle söyler.en latikW marıfle bqlan
mt§, daha eonra (Yoksul Çocuklan Koru
ma) kurumu adına Propefsör ZUhtU ll -
han kUrsUye gelerek §unla.rt söylemiştir. 

Bayramm Manası 

Türk ç.oeuklan. 
- Bugttn bUtun Tltrldyede, Tllrk ÇO• 

cuklarmm bayramı kutlanmakta, ba bay· 
rıımm nelere lpret olclufa anttmımak• 
tadır. Bilttin nllfasan ytlzde otaz sekizi
ni teıldl eden i'ürk çoeaklannm '1, 11 
Yaf arasmdaldlerl iki mDyona erl!flllektc 
,.e lstanbaldaldler de yüz on bini bul • 

maktadır. 

Hepbılzln bayramım Jnıtlulanm, yav • 
rulanm. Size sorayoram bayrammmn 
manası nedir~ Ben diyorum ki, bayramı• 
nızm manası 'lttrldye için dopfUDmı ve 
doğu~unuzu duyupnmdur. Siz lleml no
~clendlren, yaptan ve bagtbatt yaratan, 
yarmr yaratarak olan btlytlk bir \Vlık· 
~mrz.. tı;tanbulda bUe sayısı ytbı bini ge
çen büytlk bir ordaınmm. ŞataretD ~ • 
~ak ordU8U: Jıte bayrammmn manası 

badul'\. ,, 
Her Fert Çocuk Blmaye itinin 

Bir JKiatcllr-
Çocuk esirgeme kurumu adma doktor 

Kudsi de blr ııöylev vennlı ve 1W1lan 

11öylemlatir: 

- Saym Yurtta§lanm, 
Bogtln nlaaal ejemenlfk baynunlyle 

birlikte çocuk bayrammı da kutluluyoruz. 
Bayrammrz kutlu olsun ~r .. Hafı· 
zamm biraz geriye götürtlnck lnkdip • 
tan en·cl ~k mm"&Uu diye bir ıey g6· 
remeyiz. Bir ulusan lktısadf kalkmmaaı 
,.e ,-arlığı nlifmlyle kalnıdir. Nllfusunu 
c:o~ltan milletler lktnaden yükselirler 
\"O bir ,·arlık tcıkll ederler. Çocuğun hl· 

Rozet dağıtan yavruüır 

maycsl zaruridir. lnlwap hükfuncU bu
nu tamamen anlamıştır. '.l.'ürkiye cami -
asmtla yaşıyan her fert çocuk blınayo I· 
~inJn blror l~lsldlr. Ulu Ondcrlmlz A· 
zlz §C.Cimlz, A tatürkc bir daha mlnnct n 
r:Ukranlar. ,, 

Çocuklar himaye kurwniyle, çocuk e
sirgeme kurumunun tertip ettiği tören 
burnda bltmi§tir. Bundan sonra Eminönü 
halkevinin tertip ettiği törono bUtUn 
çocukların hep bir ağızdan söyledikleri 

(TUrk çocukları) marşiyle b~landı. Da
ha~ blllktwl ba§ltaru"Bay :A:gİh gır
n Levent kilnıUye gelerek auııları anlat
tı: 

Bütün Hazırlıklar Hepsi Sizin için .• 

Benim kliclik arkada.,ıarun ; 
"- Bugün sizin bayramınızı kutlu • 

lıımak için burada toplanmış bulunuyo • 
nız. Bütün bir kalabalık, etrafınızı sa • 
ran bir kiltJe, sizin §&hsmızda doğacak 
olan istikbalin küçük güneşlerini selam
lamak tlzcre burada toplanmış buJuno -
yor.· GUnlordenbcrl yapılan bu hazırlık
lar hop~I slzln için... Bir zaman sonra 
bWın saflaronız arasına kanşacak olan 
shlcr l~ln ... 1·arm bilyttdUğUnUz, I§ ba3T
na geldiğiniz zaman mukaddes omuzla • 
rmız UstUnde sendelemeden, sarsmadan 
ileri ghlccckshılz. Bugtin dUnyanm ne 
tarafına gitseniz, alnınız ~ık y\lrllnllz 
paktıl'. Dlr Türk çocuğu olarak, Utihar 
ile göğsilnUzti kabarta kabarta dol~I· 
lecck51nlz. .. 

Agah Sım Lc,·ent bundan sonra 23 
Nl1ıan çocuk bayrammm olduğu kadar 
Milli Hakimiyet bayramı olduğunu an • 
latarak sözlerine son vermiııUr. 

Taleberln Karşılığı 
Bu esnada merasim meydanı Uzerindo 

uçan blr tayyare ~ocuklara 23 niMI1 bay
ramı etrafında vecizeleri muhte,•l kart
lar atıyordu. 

Halkevi başkanmm hitabesine ilk o -
kullardan ErcUment Ertem mukabele e· 
derek kmaca dedi ki: 
"- Tilrk yucası, Bilyük Atamızm ulu-

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

sumuza armağan ettiği kutsal bir bayram 
gUnUnUn kalplerimbdeld tqkm aevincl 
ile işte hepimiz burada toplandık. Bu ar
mağanın yuca adı ulusal eğitmenlikUr. 
Arkadaşlar biz Tilrk çocuktan Atamızm. 
o mukaddes sevgisi uğruna ôlmesinl bl
leceğimlze onun yanıbaşmda ılm§elder, 
kasırgalar gibi kopcağmııza Wkilye ve 
ebedi varlığa eri§eceğimize ant içtyo -
ruz. Hep birden ııöyliyelim. Ant lçiyo • 

ruz . • 
Yine talebelerden Ha)'rtinniea, Necip 

"Atatürk,, ve ''Yirmi Uç nlMD,, adlı lilr
lcr okudular. 

Daha sonra Eminl5nU halkevi göeterlt 
kolu tarafından (Kahraman) piyesi tem
sil edildi. 

Talebeden bir gnıp evvelce h&Zirla -

dığı çelenkleri otomobillere koyarak 

Taksim abidesine g5türdüler. 
Fatih Alanında 

Törene saat 11,15 de ltfalye bando • 
mınun çaldığı lstlkW m&l"file ba§landı.· 

Daha 11onra Fatih balkevl adına Milçteba 
Sal'1hattln bir söylev vererek gUnUn e
hemmiyetini anlattı ve çocuk esirgeme 

kunımu adına da 7 ncl: akü\ tfığı'ct.men• 
lcriaden Osman iartlhk ~ Baade!I 
ııonra türlU olrullarm hazırladıldan prog
ramlara göre talebeler eös ~yledller, 
§lirler okudular. 

Çocuk esirgeme kuııımu tarafmdu. 
biltlln talebeye eeker dağrtJldı ve onun
cu yıl marvı söylenerek törene BOn ve
rildi. 

'.rak!ıbndeld Merulm 
Burada da törene saat 11 de başlan • 

ml§t.Jr. Taksim nahiyesi clvarmda bulu
nan llkokullardan 700 çocuk 29 uncu o
kul binasında toplanarak oradan hep bir
likte hareket etmıoler t.bideye gelerek 
etrafını ku§&bm§lardır. Bundan sonra 
bahrl}'e bandosu Iatiklll m&l'IJDI çalm11 
vo Beyoğlu halkevl bqkam Ekrem Tur, 
çocuk esirgeme kurumu bqkam dok • 
tor FcUıf Erden birer ~ylev vermlt • 
lerdlr. 

Bundan sonra okul talebealnden bir 
yavru da bunlara kargtlık verml§tlr. 

Diğer Kazalarda Tören 
Sebrimlzln diğer kazalarında ve na• 

hlyelerlnde de ayni eekllde ilkokul tale. 
belerlnln l§tiraktyle törenler yapdarak 
bayram kutlan.DU§trr. 

Geco bütün halkevlerl mUaamereler , 
ve eğlenceler tertip etmlıUr. 

Şl§ll Halkevlnde Merulm 

Resımıe h6dlseBer 

Çocuk bayramı Şi§U halkevlnde de 

pek parlak bir surette kutıanmıatrr. 

Yardım birliğinin hazırladıit elbiaelerle 
Şişli çocuk esirgeme ırunununun hazır -
Jadığı elbise ve ayakkabılar, halkcvl eoa
yal yardım kolunun elbfııe ve ayakta • 
bılan (400) fakir talebeye dağrtJlm.ııbr. 
Bundan ba§ka §loll Kızılay kurumu da 
(150) don fazla fakir çocuğu glydlrmJa

Ur. 

Aaken mektepler mil8abt.ı1oasnı da ka.:ıananlart'ı dUıı Merkez Komutan• Gencraı Hal~ tarafından kupa ve 1na
dalyeleri verilrnl.ftir. ResmimizM bu me raaim ııe sporcuların geçit reami g6riL Zayor. Ya.mınt. Bpor 8iltunlm'tmızda 

oku~nu.. 

Terakki ve l§ık liseleriyle Beyoğlu 1&. 

16, 17, 22, 43, '44, 49 ve 52 ncl okullar -
la Kurtuluı Rum, Merametçlyan, Artı ... 
gırtaran ve Notibros mekteplerinden 
2500 den fazla talebeye ve bir o kadar 
da halle kUtıeslnln l§tJraldyle merulme 
tam eaat 11 de Aakerl bando tarafından 
çalman IsUldA.l martfyle baı?anmıflır. 

Parti başkanı Raif GUner ~ esirge
me kurumu hqlrarıı mtıflt Soner halkevt 

baııkam Ahmet Halit yqaroilu tarafmdan 
ulusal cğemeallk ve çocuk bayra.ıııJ:nm 
kıymet ve ehemmiyeti ve uJu Onderlmtz 
AtatUrJdhl memleketin lltlkb&U oJaıı ÇO· 

:c11on: ıo..- aaıytfala) 



Bahkesirde yağh 
güreşler yapıldı. 

TeklrdaQli rakibine 15 dakikada 
pes dedirtti 

Kara Ali ile güreşmek için 
Tekirdağh şehrim:ze geliyor 

.Blllılı:eair 23 (Husust) - GUnlerden- ı l'ekirdağh Şehrimhe Geliyor 
>~ri buytik

1 

bir merakla beklenen yağlı Tckird:ı.ğlı Hüseyin Kara Ali ile kar -
gUreıler bugiln yapıldı. ldman birliğinin şılaşmak ilzere dUn Balıkealrde~ Bursa 
tertip ettiği miliınbakalara, Türkiye bq- ı yolile lstanbula hareket etmlftir. Bu -
pehlivanı Tekirdağlı ile beraber altm~ gUn ~ğleden sonra §ehrimizde olacaklar. 
kadar pehlivan iştirak ediyordu. Ba§pehlivanrınız BaltkeSlrden hareke-

Evvel& bqaltma gUrev yapan Babaeskili tinden evvel istaıyon~ kendisiyle ıörll-

lb h1m il S d 1 Ş ef O =---'- şen Balıkeııir muhabinmlıe gunlan aöy-ra e rn ı~ ı er v .ı:~.nuı -

aıanlı Halil ile Molla Mehmet gUre§tiler. Jemlştir: 
berabere kaldılar. Gönenli Hamdi de - Kara Aliyi buraya çağırdım. Gel • 
pomak Ahmed! tuıla yendi. 

Nihayet ıUnUu en mUhlm maçına sı
ra ıeldi, Tekirdağlı HUseyin ile Manisa
lı Mehmet meydana çıktılar, Lir iki ka
p11madan aonra del".bal h!!timiyeti ele 
alan Teldrdailı, 15 inci dakikada raldbi
u pes dedirtti. 

mc:dl. Oyle ise ben Jstanbula giderim, 
dedim ve gidiyorum. 

"Onu yeneceğim muhakkaktır. Ken • 
dime bllyUk bir ltimadon var. 

"Balıkesirde göıil§UlğUm ~hlivanlar 

arasmda Kara Ali ayarında birçok peh -
livan vardır. ,, 

Askeri Liselerin spor müka
fatları dağıtıldı 

Başve~ll Celili Bayar merasime 
şeref verdi 

) DtlD 'l'aksim stadında askeri lise- da soyunmuşlar, başta Deniz llse
le:r arasında 937-938 yılında yapılan sf, arkada sıra He Bursa, Maltepe, 
'itıuaabakalann birincileri ve ikinci- Kuleli liseleri olmak Uzere munta
'iertne mUkA.fatları merasimle veril- zam bir yUrUyilşle Taksim stadına. 
mtştir. gelmişler ve balkonda bulunan da-

lıılerasime B&.Şvekll CelU Bayar, vetmerin önünden geçerek alkışla~ 
HarlcJye VekUl doktor Tevfik RUş.. mışlardır. Askeri liseler m0fettlş1 

til Al'aB, merkez kumandanı general albay Adilin söylediği nutuktan 
Halis başta olmak Uzere şehrimizde sonra sporculara kazandıkları kupa, 
bulunan askeri ümera şeref vermiş. madalya ve diplomalar tevzi edll-
Ierdlr. m!ştlr. 

'.Askeri liseler sporcuları Taşkışla.. 

Hukuk Fakftlteslnln f 
izmit seyahatı 
hnilt muhablrimız diln gece tele

fonla bildiriyor: 
!stanbul Unlvorsitesi hukuk fakül

tesı talebesinden beş yUz klşllfk bir 
katile buglln trenle tzmtti ziyarete 
gel.mlştlr. Kafileye ilniverslte rek
törU profesör bay Cemil Dilsel ile hu· 
ltuk fakUltesi dekanı profesör bay 
'.Ali Fuad başkanlık ediyordu. 

Kafile istasyonda vallmfz ve par
tı başkanımız bay HAmld Oskay ile 
general ve amiraller b&.Şta olduğu 

halde bayram dolayıslle de ayakta 
olan hemen on bin lzmitli tarafın
dan karşrlanmış ve kafile doğruca 
'.A.t&tUrk anıtının önllne gelmiştır. 

'.Anıtın bulunduğu Cumhuriyet 
meydanında daha 23 nisan kuUama 
töreni devam e.dlyordu. Ziyaret ka
filesi bu sırada anıta çelenk koya
rak gösterllcrln heyecanını artırdı. 
Sonra genç misafirler şerefine spor 
sahasında bir kır ziyafeti verildi; 
zl~(ot bUyUk bir neşe içinde geçti. 
Ondan sonra faklllte talebesi için
den ayrılan bir futbol takımı ile tz. 
mit muhtelit takımı arasında blr 
maç yapıldı ve 3-1 muhtelit takımın 
lehine nettce1endf. Buradan Ulugazl 
mektebinde verllen çay ziyafetine 
gidildi. Mlsatlrlcr yine vali, general 
Mtıreel ve amiral ŞllkrU Okan ve Yi
ne btıttın lzmltln 11ert gelenlerllo btl
:rUk bir kalabalık tarafından lstas
yozıc!a ufurlandılar. Tren alkışlar 
arasında lzmttten aynldı. 

Mısır Başvekili 

1 • ) • 

Güneş 
Ankarada galip 

.Ankara 23 (Hususi) - Milıt kiline 
maçlarını yapmak Uzere ~ehrimize 
gelmiş olan !st:ı.nbulun Güneş takmu 
bugün Harbiye İdman Yurdu ile Şehir 
Stadyomunda. ilk karııla.şmasmı yap
tı. Birinci devre Güneş takımının yap
tığı iki golle Harbiye İdman Yurdu ~ 
leyhine neticelendi. 

23 ve 34 UncU dakikalarda. Güneşe 
bazı cezalardan sonra 35 inci dakika.
da. bir de penaltı verildi. Fakat Har
biye oyuncuları bu gür.el fll"8&tlardan 
da istifade edemediler. Maç da bu su. 
retle birinci devredeki neticeyi muha,.. 
faza ederek 2-0 Güneşin galilbiyetiyle 
SOD& erdi. 
Güneş taknnı ikinci karşılaşmasım 

yarın (bugün) Şehir Stadında Muha
f~cü ile yapacaktır. 

Habeş Krall 
Londra, 23 (Hususi) - Habeş kralı, 

bulunduğu bir beyanatta kendisine 
bir maaş ba~lamak teklifine karşı 
şu cevabı vermiştir: 

"Plkadllll meydanında (Londra.da 
bllyllk bir meydan) fotln bağı ve kib
rit satarım da böyle blr çocukça. pa-
zarlığa girmem veya gtrdirmem .. ,. 
Habeş kralının yanındakiler kral 

ailesinin, gazetelerin yazdtfı kadar 
hUyük bir sıkıntıya girmiş olmadıfı
nı aöylUyorlar. 

Bununla beraber, Necaştnin bir 
gün ya kahramanca bir saretl halle 
baş vuracağı, yahut da Milletler ce
miyetinin bir teklifini kabule yana
şacağı zannedilmektedir. 

Kırşehirde 
dün yine 
zelzele oldu 

Ankara 23 (Telefonla) Şehrimize 
celen haberlere göre, Kırşehir ve 
mUlhakatında bugUn yeniden bir lkl 
zelzele olmue, fakat hafif gecen bu 
zelzelede nUfusça bir zayiat olmadı
lı tesblt edllmişttr. 

Kayde değer maddf bir zarar olup 
olmadığı henuz anlaşılamamıştır. 

Dl5rt gUnden beri devam eden bu 
mUthlş felAkette zarar görenlere hü
kflmet ve Kızılay yardımlarını milm· 
kUn olduğu kadar kuvvetlendirmek
te 'Ve azamt sUratle faaliyette bulun
maktadır. Kızılay merkezinden gön
derilen cadırlılrın yekQnu 1200 u bul 
muştur. Kızılay tef)kllltı köy köy 
dolaşarak hastaları tedavi etmekte, 
hutahanelere kaldırmaktadır. 

Felft.ketıedeleri barındırmak için, 
Kır9ehlr valisi, yeniden 1500 cadrr 
tstemlştlr. KırJehlr mebuau, yapıla. 
cak yardım ve tane lşlerile bizzat 
meşgvl olmaktadır. Öğrendiğime gö. 
re. Dah111ye Veklleti bu havalldeki 
bUtUn vUAyetlerden telgrafla maıa

mat Bormuştur. 
Şimdiye kadar 57 vilA.yetten ma

ili.mat golmlştfr. 57 vilAyeten 19 un
da sarsıntı hissedilmişse de bir basar 
yapmamış, 33 vflAyette ise sarsıntı 
kaydedilmemiştir. 5 vUAyette hasar 
vardır. 

Zelzele en fazla 19 vflAyette his. 
sedilmlştir. Hasar görUlen vlllyetler 
Kırşehir, Yoıgr.~. Kayseri, Niğde ve 
Ankaradır. Biltiln bu vUA.yetler ha
valtslnf o hasara uğrayan evlerin 
mecmuu 2356 dır. 

Çorum ve Kayseri vilAyetlertnden 
şimdiye kadar mütemmim malilmat 
alınamamıştır. 

Niğde v11Ayetinden gelen malilma
ta gare Aksaray kazasında ı cami ve 
5 evin duvarları yıkılmış, 23 Nisan 
ve Sakarya oktıllarmtn duvarları çat 
lamıştır. İkinci zelzelede bf«;bfr ba. 
sar kaydedilmemiştir. 
Dahiliye VekJU Zelzele Mmtakasma 

Gl4eeek 
Dahiliye Vektll ve Parti Genel 

Sekreteri Şükrll Kaya da bugUnler
de Kırşehlre giderek felAketzedele.. 
re yapılan yardımı kontrol edecek 
ve vatandaşlann yıkılan evleri yer
lerinde biran evvel yenilerini yap. 
mal( için tetkiklerde bulunacaktır. 

Kırşehir Butah&nestnde 
Kfrşehlr memleket hastahanesi

nin 35 yatağında 70 ağır yaralı te. 
davı görmektedir. Yeniden gelen on 
yaralı için bütUn hastahane doktor. 
ları ve hastabakıcı hemşireler kendi 
yataklarını vermek feragatini gös
termişlerdir. Ağır yaralılardan ikisi
nin ayakları kesilmiş, iki ~ocuğun 
gözleri kör olmuştur. 

lkl şlddetl1 sarsıntr, Kırşehir ha
pishanesinde bulunan mahkılmlar 

arasında da bir panik doğurmuştur. 
Fakat binanın mukavemeti görüldük 
ten sonra .mahpusların korkuıu ya. 
tışmıştır. 

Demirclköyünde yıkılan e"llerden 
birinin enkazı arasından sıcak su 
fışkırdığı görUimUştUr. Biraz tuzla 
bulunan bu su şimdi hafif bir pınar 
halinde kaynamaktadır. 

Ankara 23 (Hutıust) - Zelzele eı:ı.
hasmda ac;ıkta kalan felAketzedete
rln barınmatart tçtn Krı1lay tarafın 
dan Kırşehir vilA.yetlne yeni 300 ve 
Yozgat vltAyetlne de 100 cadır gön
derilmiştir. 

Bundan başka Kızılay. Sekiler ve 
Şefatıl istasyonlarındaki blnalann 
hasara uğ'ramast yUztınden acıkta 

kalmış olan lnhtsartar ve buğday 
sen·isl mübayaa memurları :tein de 
lllzumu kadar cadır göndermiştir. 

Kahire, 23 (A.A.) - Royter Ajan
sı muhabirinin emin bir menbadan öğ
rendiğine göre, Başvekil Mahmut Pa
şa, kabinenin parli.ınento ekseriyetini 
te,kil eden eden gruplan da-

ha iyi temsil edebilecek bir hale geti- Memleketin her tarafında felAket
rilmesi hakkında kendiBl tarafmdan zedeler tein tane toplanmaya başlan 
yapılan teklifler üzerine Sarayla ara.- mış, lzmtt Halkevl temsil tolu ıelze.. 
smda çıkan ihtilat neticesinde istifaya le fellketzedelert menfaatine temıll 
karar ve.nnfft,ir. \ verecektir. 

Varın akşam S A K A R V A Sinemasında 
Zarafet ve nezaket tarihinde bir kadının ölmez bayatı (BECKY SHARP) 

N apoleon'un Metresi 
Mlırlam Hopklnsın 

Frao11zca aözlU ve tamamen renkli zengin bir film. Rejisörll Roubln Mamuhan 

Fransa 
iki taraftan 
müzakerede 

Londra, 23 - Royter ajansı tarafından 
ne~redilen bir Parla telgrafmda ezcnm
lo ıöyle denilmektedir: 

Loodrada ceroyan eden Fransız - ln
gUiz mUzakerelerl esnaııında bilhassa 
Franııa ve Ingilterenin müdafaa sistem
lerinde bir beraberlik tesisi ve te~ ku
mandanlık meselesi ınevzuubahıı olacak
tır ... 

".Harp vukuunda iki ordunun bir tek 
kumandanın emrine verllmeııl ve bqku
mandanın da Fraıurz olmaaı teklü edi • 
leceği aöylenmektedir. Hava kuvvetleri 
de ayni kumandanın emri altında bulu -
nacaktır. lki filonun kontrolU vazifesi 
bir lngiliz amiraline tevdi edilecektir. 

Romadakl Müukereler 

Roma, 23 (A.A.) - Oğrenildiğine gö
re Kont Ciano ile dün yaptığı müllkat 
eanaıımda Blondel Franııanm b&§lıca tek
lifleri olan eu noktalardan baluıedflmlt
tir: 

1 - Akdenizde Statüko, 

2 - Si.mal! Afrikada ltalyan propa -
gandW, 

3 - lapanya, 
~ - Franaanın Habeei.standsl.i menfa

atleri. 
ZannedildJğine ;öre Kont Ciano bu -

gUn tekrar Blondel ile göıilferek ken -
dlslne ltalyaıım mukabil tekliflerini bil
direcektir. Italyaıı - Franaız müzakere -
leri bundan sonra U~ dört gün tatil edi
lecek ve bu müddet zarfında Kont Çtano 
Kral Zoeonun evlenme merasiminde 1-
tall-'&)'l temsil etmek Uzere Tirana gi -
decekUr. 

Çekoslonkya Meselesi ,.o lnctıtere 

Londra, 23 (A.A.) - Bazı lngfllz ga
zeteleri, SUdet Al.manian partisinin Kar
lisbatta yaptığı toplantıya huııtisf bir e
hemmJyet atfediyorlar. 

Deyli Telgra! gueteaı, Çekoslovakya
d&kt Alman ekaIUyetlnin vaziyeti mUın
kUn oldufu kadar mtlaalt g<Srmektedlr. 

Deyll Ekspres gazetesi, Almanyanm 
Od meml•k!llt aruaact.ld. sersf;Qllle nl -
hayet ,vermek için past.rık bir tarzı hal 
bulmıy8 amade olduğunu yazıyor ve B • 
Benee SUdet Ahnanlarma mahdut bir ne
vi muhtariyet vermekten Imtina ettlif 
takdirde Çekoalovakyaya kartı ekono -
mile bir tazyik tatbiki va.'id olacağını 

zannediyor. 

Lord llallfax ve .Eden 

Londra, 23 (A.A.) - Havas ajansı 
muhablrl bildiriyor: Oğrenlldiğtne göre 
Lord Halifaka Yorkahirede son ikam.eti 
eımumda Antoni Eden ile g~rUeerek 

kendisinden tekrar hükU.mete girmek is
teyip latemediğint aormllfİur. 

Edenin bu husuııtaki cevabı hentız 

rnali'im olma.malda beraber kcndishıiıı 

Çemberlin bqvekil olduğu müddetçe 
hie blr nezareti kabul etmiyeceği öğre -
nllmilf.lr. 

Eden Amerlkaya Elçi Olacak 

Londra, 23 (A.A.) - lvning Standar 
gazeteal, Vqınıtondaki lngili.z bilyilk 
elçiııinln istifasından sonra bu vazifenin 
B. Edene t$1if edileceği hakkında bir 
eayia kaydetmektedir. 

Bir kadın sodtu
nu ağır surette 

yaraladı 
• (U&ttaTafa 1. incWU) 

JnkılAp kütUphanesinln arkumdaki ao -
kağa çağırmış, bir mUddet ilerledikten 
sonra çantası içinden C\'Velce hazırla -
mı3 olduğu bıçağı çekerek OatU.Ste Uç 
dMa Celilin arkalma saplamıştır. 

CeW tramvay yoluna doğru ko§mU§, 
Maula da beraber gelirken, ren~ Jma: 

- Haydi, MJl ılt. )'llkalımHmlar. 

Bende bir 18Y yok, demlttlr. 
Kaula, tramvaya bindikten eonra Ce

W fınncı dllktlıımm &tünde yıkılmıftır, 
Yaralı derhal aıhht Jmdat otomobili De 
Cerrahpqa hutalıaneabıo kaldrrrlıIUf, . 

teda*fne bqlamq ... 
HMlaeye mOddeiumumi muavinlerin -

den Dıun Yaıwunat el koym'llf, huta -
haneye stderek yaralmm lfade.stni al -
mt§tlr. 

Ce11Un ~'" ağır ve tehlikeli görül
mektedir. M'aula zabıta tarafmdan sfd -
detlf> ~dır, 

-Başvekil 
( Osıyanı: 1 incide.} 

Unh·erslteli gençliğinin "yap!" sesleri a• 
rasmda istasyondan ~ıkarak kendisi için 
tahaiıı edilmiB olan "Heybellada" vapu
runn binerek Tophane nhtnnma geldi. 
Oradan kendilerini bekliyen otomobil -
terle Perapalas oteline çdtmı§lardı. 
Başvt"kU, Hariciye vekili llo bitlikte 

Perapnlas otelinde latirahat etmlı ve 
öğle ynmeğinl orada yedikten aonra, 
dUn'-'I bayram dolayısiyle askeri mek -
teplerin yaptığı geçit reımıini g6nnek 
Ozcro Taksim atadyomuna gtrmtıtJr • 
Başvekil B. CeW Bayar, etadyoma gi

rerken ve çıkarken şiddetli alkI§larla 
ka~ılanmrı:ıtrr. 

Bsşvekil B. Celll Bayar ve Hariciye 
Vekili Dr Aras yarın ııkp.m hususi ti -
ronle Atlnaya hareket edecektir. 

Hariciye umum mUdUrlerinden B. 
Mehmet Cevat, B&§Vekfilet kalemi mah
ııua mUdUrU B. Baki Sedes, Hariciye ve
klletl bnsust kalem mUdUrU B. Refik 
Amir, bu ııeyahatta kendilerine refakat 
etmektedir. 

Mathnat ErkAnı Atfnaya Bugün 

Gidiyor 
&§vekilimizin Atlna ılyarctl mUna • 

scbetiylo TUrk matbuatı namma bir he
yet de Alinaya gitmektedir. Bu boyet 
Ulus gazetesi muhanirlerlnden B. MUm
taz Faik, Akpm 1;azetesl muharrirlerin
den Ahmet 

0

Hil!li, Tan gazetesi sahip
lerinden M. Zcıkcrya, Cumhuriyet gaze
teı:;l muharrirlerinden Nadir Nadi, Son 
Posta muharrirlerinden Ercüment Ek -
rom, Yedlgiln mecmuaBJ sahibi Sedat 
Simavi Son Telgraf gazetesi sahibi Et .. 
hem lzzet ve Kurun Neşriyat mUdürU 
Refik Ahmet Sevengllden mUrekkeptir. 

TUrk matbuat heyeU bugün Yunants
tana hareket etmektedir. Matbuat he • 
yetimiz Başvekilimizi Atinada karşılı • 
yacaktır. 

lstanbul Elek
trik Şirketinin 

kontrolü . 
.(Ust yanı 1 incid~). 

..2 - fjlrke~e .halktan mukavele .hari-

ci alınmış olan paraları geri vermek. 
Elektrik Şfrketf Nafia ''ckAlcti• 

nln bu ta.Jcblcriııo karşı iptida i
tiraz ctml~tlr. Fakn.t billcümetln l<cn
dl mUbcodlsJorl Jlo beraber Şirke

tin mtlmcsslllcrtnılcn mlitcıekkll fen 
heyetleri \"aSitaslylo me\ cut tesisat 
lhertnao yapılan tetJdklcrbı netJee. 
slnl görünce, me\'cot moka,·eıe ahltimJ 
llo tesisat ara.•,.ndakl büyük farklar 
meydana tıkmca, daha do&ııııu Şirketin 
halk zararına olarak moka,·eıc ahkamı
nı tatbik ctmc<liğl yine firkctbı mesai 
mcmurlan tarafından imza olunan zabıt
lar ile tC8blt olununca itlrazlannı kes· 
mif, tesisattaki bomkluklan yapmak ve 
halktan alınan fuzuli paralan geri ,·er
mek talebinl pren81p olarU kablıl et
mllflr. Bunılan ~n~ \'Ckllet ile $lrket 
arasmdR mukavele &hkimmm tatbiki ldn 
bir program tiztlmek Uıere mftzakereler 
başJam!Jhr. 

Nafia \"okilctl Şirket Ue ba§lıyu ba 
mUı:akerelerln en faydalı bir tekilde oe
rcyanmı temin etmek itin her konaı• 
madan -ronra bir zabıt tutulmaann Ye ba 

ıabrthnn her iki taraftan imzalanması· 
nı 3art ko~u~, bu fart aa Elektrik Şlr· 
keti mUmcsslJlerl tarafından bbal ohm· 
maııtu. Dikkate değer bir :ıoktadrr ki 
Elektrik Şirketi mtımcsslller1 ılmdlye 

kadarki mUzakerclerde hep ba esas dal• 
resinde bıırekct ettikleri, Vekllet na· 
mma mttzakcrcyt idare edenler ne bera
ber kcndtlcrl de zabıttan lmuladıklan 
baldo hlr hafta C\"Yel yapılan son ml
zakcro 7.abıtlannı lmıalamaktan latln
klf etnıl~lerdlr. Bunun Uurlne tab:i ola
rak mttıakero kea11dltl için Vekllet 
Şirkete ka~ı daha dddi blr tedbir al· 
mak 1.anırctinl duymu~t ur. 

lşto ..,,,·yetki gün Ankaradaıı geleo bir 

kontrol beyctlnln Şirket muamel&tım 

'ize ('fmcie ba§lamaaı bu dddl tedbir· 
lcrln bn~Jangmdır. 

Elektrik Şirketi mUmessUlerl uma 
zaınaııdanbori do,•anı eden mllukerele
rln ıahıtlarmı lmzaladıklan halde timdi 
niçin bu usulden ''8.Zgcçlyorlar! Ve ba 
vazgoçrno harokettnl ruwl hah edlyor
larf lstanbol Elektrik Şirketinin ne b· 
dar hakınz bir me\'ldde olduP.a eflsl.. 
rnımumlyeye g&termek için bundan da
ha manalı bir dem ol&blllr mi! 

ASIM US 



Yazan: Kur~ Ştromayer Tefrika Numara11: • 

Ata kıyan!? 
Umamt harp eınaıında. o ıa. { serbestçe yapabilmelerini temme çab· 

man AlrranliOYO, fimdi l.thislana eır. Buna k&.111. birinin BUÇ mahiyetin
alt oları oarbl Prusyanın orta bı- ı de b' b kette bulunduğunu görllr· 
mında Tuhtl ve Konllı araıında- ır are . 
ki "lJevasıt., ormanlarda yabanl- ı se, hiç müsamaha göstermez. 
lu liiumiı. türın ıurlar i~llyor- O, katil KlayDŞ,Didte ormanda bir 
lar. t.(f.'l!I ı,.v,.unt1D ve Ctr&k cloa. kere rastlam11 ve tberine kurlun ilk· 
rında Putklll bir asker olan Torn 1 mıetır. Kurşun izabet etmekle bera • 
dakı 4 iinr.ü müstahkrm mevki ber h yd t ancak hafUçe yaraıamnı~ 
efradından Frnnlı K/nynımidl, ' a U Birk ctiD 
bunların en aıılmdır. 1916 ıene- kaçıp kurtulabllmlftlr. ~ ı 
ıi H aöu~toşıında l:fnli ll•tn Sar. !!Onr& da Klıtynşınldt, bu mmtaka • 
lotlf'n tmdfdnde Mr knrac11 öldü- mirinin kapısma. U2erlnde &Umle 
rM bıı nrlnm, ktnrliıfndtn ınrıhe. tehdit yazılı bir yafta yaplff,mnıt ,,, 
lenlldiOlni ~qrenlnce, ordudan b damın mafevk derecedeki orman 
k11rn11şlır. Hu a:rlı yabani haydul u a aelAmeti için 
boyuna uaıp, cinnurt u. ı .. t11çlnr A.mfrt, kt>ndfsfnl tahsmm üzere 
lşlet/101 hcıldf', ,,nklannunını lıflf. bagka bir mınt&kaya nakletmek 
110,, hl1tün grr11T~tltr'- ro{Jl"l'uı bir ısrarla biltUn tefebbUslere girişmlf • 
lı1rlı1 ele grrirllemlyor. tir. Fakat mıntaka lmiri Beaaert. a.-

Sonra meş'um faaliyetini, devlet çıkça ve doedofru IU mukabelede bu
ormanlarile komıu hususi ormanlara lunmu§tur: 
intikal ettiriyor, llOnr& da gene devlet - Yerim, buruıdır. Burada ölQn.. 
ormanlannm uçsuz, bucakmzhğında, oeye kadar ve yahut da tekatlt edilin
en beklenılmedik herhangi bir yerde ceye kadar, vuif eml ifa edeceğim. 
kendini gBsteriyor. Her ağacı kontrol Başka tUrlU hareket etmek, tam ma
etmek, lmkAnııızdır. Fakat milyonlar- nAslle btr koı-kakhk olurdu. Neredey
ca ağaçtan herhangi birinin arkasmda sem. orada Jrahyonım. EPr bir ya • 
yabani kendisine melce tedarik etmiş bani yUı.l\nden bJltOn orman memur
olablllr. tarı mevkilerini değietirecek olaalar, 
meş'um faaliyeUni, devlet ormanlarile bunun IOftU neye vanr? Bayır, lhtl· 
komşu husust ormanlara intikal etti- yar ~rt. timdi neredeyae, gene o
riyor, sonra da gene devlet ormanla.. rada, yerli yerinde kalacaktır itte 
rmın uçauz, bucakllzhğmda, en bek· böyle! Ve llOD aöz1lm de budur! 
lenilmedik herhangi bir yerde kendini Şlmdl tek atlı arabaaına binmlf, a
gösteriyor. Her ağacı kontrol etınek, rabacr ve kendisi, 24 UncO ava, av 
imklruıızdır. Fakat milyonlarca~ mıntakuma gidiyorlar. Orada &hali -
tan herhangi birinin arkaamda yabani ye çalı, ç1rpı dağıtılacak. Orman evt. 
kendisine melce tedarik etmil olabi- nln arka ta.rafından, ormana dalarak, 
lir. bir mUddet ağaçt&r arumdakt yola 

Alabfldlfine genioJeyfp uzanan bir takip ediyorlar. Sonra araba, konıcu
ormanhk sabada blSyle bir canavara ya ait bir çayımı yanmdan apJF ve 
karşı açılan takibat zaınanmda, şehir- blru 10nra da bir çamhktan geçip U 
de bir katilin takibi hemen hemen ko. Uncll sahaya eri§ecekler. Ancak çam
lay aayılır. Ormanda kati hiç bir isti- lık önllnde mıntaka Amiri arabadan f
ıı.t noktası yoktur; nstellk, takibatı niyor. 
idare edenin faaliyetine bUsbUtUn son Arabacrya şöyle söyltlyf)t': 
~k bir kurfUD, her tan.ftan - Sen ~den et1r arabayı, atır, ttt! 
atilabileceğine gare! ... ÇUnkil bir kere Ben f5yle ~bk etrafmı bir kolaçan 
katır olan bir yabani, artık hlc;btr hı- edip bakat'a~. bura.da bir la var mr, 
1ant duygu tanımu bir mahUUrtur. yok mu .. Beni yukanda, Yageftltayn-

Yaptığı melanete mani olmak i11tl- de bekllyeblllrsin! 
JeD herkesi 5ld ürmeği cinayetten ev- Arabacı: peki; yollu baeuu ntlryor 
veJ kafuma koyan yabani, bir kere ve arabayı lrilrUp gidiyor. Mmt&ka a... 
öldürünce, katli olmakla kalmaz. ca- miri Besaert, tUfeğinl muayene ediyor. 
nava.rlaşır: insan ve hayvan varlıkla- Ta.bancasmı da muayene ettikten 801\• 

n haricinde mel'O.n bir mahl!ık ola- ra, etrafa bakma bakma ilerlerken, 
rak, ayak bastığı yeri kuıp kavurur. kendi kendine: 
Cehennem kaçkını bir zebant! - Eter, diyor, KJaynşntdt, ahall-

Katilin faaliyeti, mUşkül ıamanlar- Y8 çalı, çırpı dağıtılacağını da haber 
da vazifelerine sadık bUtUn memurlar a.lmıpa, P§arım doğrusu buna! 
tbJerlne, bir Alp dağı gibi ağırlık veri- Çamlar altından gayet ihtiyatlı yll
eı. ezici, butıncı olarak ytlkJenir. rüyor. Her Uç adım.da bir dunıyor. 
Gayretll ba§konıcu tanfmdan 1 inci Daima dikkatle etntı dlnliyw. Bir a.
konıculuk mmtakuı olan ŞUttenval • rahk bir geyik Urktip kaçmasından 
dede yabaniler çeteet efradmdan bir çıkan see kulağma değince, hemen on 
havdut gebertlllyona da, ne yazık ki, dakika kadar olduğu yerde durup, et
Klayıllmldt değil. onun yardımcı gü - rafma kulak kabartıyor, göz pr.ıdirt
ruhundan biridir: kendl11lnln arada yor. Tam tekrar ilerW8 adım atmağa 
bir nöbetlep birkac;ıru yanma alıp da huırlanırken. birden bir kureun eeel 
beraber ava çıktığı ve başka r.a.man- işitiliyor. Sonra. bir kureun daha! Bu 
1arda sadece fkazcı, yardımcı ve yar- iki kU11un lleBi, ara.buram Yagen"' 
dımcı yardımcISJ vaziyetinde olan ef. tayne doğru s~JdtiğU yolun bulun-
rattan biri? duğu tara.ttan akaedlYor. 

Orman memurlarmm kork~kla Mmt&ka Amiri Beuert. yıldırım lil-
birleşmelerine ve aon derecede feda • raUle, ne yapılmam ıereklendiğini dU
kirlık göstermeleriııe rafmen, blitUn ıUnUyor. Çalı, çırpı dağıtılacak yer I• 
emekler boşa gidiyor, alman btltUn tikaJnetinde, kaçamas., Orada bir ku
elddeut tedbirlere rağmen kurban git- manda aYCUlusu nöbetlndedir. Mutla
menin sonu gelmiyor bir tUrlU ! Orman ka yukan ta.raftan 22 inci Abaya .. 
mem'flannın ormanları ufunında mak tefebbO.aündedir. Ve ihtiyar or
g6sterdikleri sadakat ve fedak!rhğm man adamı, bacakla.nmn temin ettlfl 
gllnlln birinde ıarkısı yapılıp bestele- blltftn kuvveti l&l'feclerek, bir kaviı 
nfr ve söylenirse, Tuhel ovam, ilham- çizip bıslı hızlı 22 inci abaya doiru 
da en belll bqb tesiri ICJ'a etmte, mJS. kOfUJOf'· 
ra ve beste halinde akisler bU'akacak (Arbut ••) 

Hırıstiyanların mukaddes kili
sesi yıkılmak tehlikesinde imiş 

Bütün milletlerin işti· ak edeceği bir iane 

KudbteJd bQ-
ytlk kiU. yıkıl

mak tehllkestncı.. 

dir. 1amn mer.an 
bulundufu tçin hı
ristiyanlarm en 
mukadde9 d J n ! 
yerleri olan bu ki
lise 1927 deki bU
)'(lk .ı.elecle çat. 
lamıı ve tehlikeli 
bir hal almqtı. 
Fakat, buna fazla 
ehemmiyet veril
memi§, 1933 sene
ıtne kadar mahal
ll hUkCUnet me
murlan allkasız 
davranmışlardı. 

Nihayet 1933 de., 
1ngiliz hUktimetl. , 
P'Uilltlnln ldıtrcBI 

Ue beraber orada
ki tarlhl ve dint 
A.d.rJ muhafazaya 

listesi açılıyor 
i -· ·-
* t'eUlketzedeiere 

yardım ediniz 
Zelsele fcllkeUne ufnyan yurt

dqlanmlJIAD imdadına kC>ıflD&k malr
sadtyle bir iane listesi açtığnnw yaz. 
ınJttü, Sığınakau kalanlar.ı verilmek 
üzere teberrüde bulunacak hamlyet
sahlblerinln iaimlerinl bu aUtunda 
neşredecefb. 

Okuyutulanmuıdan teberrUde bu
lunacalılar ıerek mektupla ve gerek
se blnat idarehanemise gelerek ialm
lerlnl kaydetUrebilirler. 

Teberrtıde bulunanlar 
Karanda calıpnlar 

Vaid' Propapncla ıenishadea 
Ferdi Selek 
Kllteel Ariba Püar 
btubal SaHuıhamunmc\a Ram
dlbeJ ıoçidblde Jak Groabeıı 

halel'lerl BaJ Rlp Te B. Loen ıaoo 

Emlalabde ltnp& mapan 
ıahlM BaJ Neelp 100 memın oldufu için , 

klllsentn vazi~tt ile al~kadar olmu~, milletlerinin i§tlrak edeceği bir ianc
ve klbenin bir heyet tarafından göz- listesi a~mağa karar vennigtir. 
den geçirilmesine karar vermişti. Toplanacak para ile klisenln tamirine 

btaabal Ankara eadcleelntle Ter-
kiye ec.11aaeıd lahJbl Arif Ne-
3Ct 

Ke§if heyeti, binanm vaziyetini te~ başlanacaktır. 

kik etmt ı ve yıkılmak tehlikesi bu- Bilhassa. Paskalya günlerinde, kU
lundufu ve bunun muhakkak olduğu- seye girilmesi yasak edilince, bUtUn 

Yelr6n 

nu bir raporla bellrtmi§tl. Fakat, bun- rahipler itiruda bulunmuıslar, içeriye ı--:-::===========-::-
dan sonra yine kllsenin esaslı zurettc girmek ve klise yıkılırsa da altında ( ) 
tamirine gtriıttmemtı, yalnız. binaya kalıp ölmek istemişlerdir. Kısa haberler 
daYl.ll:D desteklerle iktifa o1unmU§tu. Ömer Camiai de Tehlikede ---------

Bu 8011 Pukalya. yortusunda, bina- • Emllk •• Eytam bankası, ,.Oı bin u. 
nm gtttlkçe teblfkeU bir vazlyete gir- Diğer taraftan. Kudu.teki ömer ca- ra sermayeli bir "ErolAkbank yapı limited 
elifi görlllmftf ve l~ri girilmesi mene- misinde ele, 80D ııebeleler netlcetbıde şirketi,. kuracaktır. 
dllmiftlı'· bazı çatlakl&r huıl olmUI ve bina teh- Slrket vatandaflara paraları yanş Y•· 

Çl1nki1 deetelc:ler de binayı ç6kmek- ilke göetermeye baflamıttir. Taş Menmek suretlle eTler yapacaktır. 
ten muha.fam edecek bir ,.are dJildirl Flliltindekl Hıri8tiyanl&r için laanuı •Tezyini ve tarihi kıymeti tubarlle ts. 

.. ""6 ' bul klı-- k dar k d- tanbulun kİymetll Abidelerinden biri olan 
ve klllse ya'lnaa yav•• ,.sı.kmek "··r.._ mezarı unan uxı ne a mu a ·~ ""'il' ,..u l.lM: Q"' Kaınmpaşadakl Piyale cami'lntn tamir edil 
dir. Gegenlerdeki bir zelr.elede tehU- desse, oradaki MU81Umanlar için de bu rneslne karar verilmiştir. 
kejt daha fazla arttımu§tn". cami O kadar kı~dir. Caminin YJ- • Zlrut VeUletl, Ziraat easti~ 4'Jıen 

tmperator KonstantfnJn aımeıel ta • kıl.m& tehlikem Ara.plan da tam!r ic;ID •• proftll6rlertnln lttlnk edeceli •ece 
rafından yaptmlan ve KudUsten gellp harekete getırmlıttr. toplantılan hasırlamıştır. Toplantıda tek-

Hırt ti bOyUklerl -------------- nik menular etrafında konuşulacak 40 
geçen 11 yan tarafından Ekonomi Balamdan Şehir kadar zirai ve teknik filmi de 16steriJe-
as1rlardanberi üzerine ili.Yeler yapı- BeuaDlu Halkevlndtn: cektlr. 
lan bu kilise küçük, bilyük birçok ı _ 26/4/938 sah ıttntl saat 18,30 da •icra mOtehasaısı profea6r Leyman bu 
kısımlan ve mıınutn'lan olan muaz. Evlml!ln Tepehaşındaki merkez binasın- llOnkll tkıpreaJe memleketine d&neeektlr. 
zam bir binadır. Bu tarih! eserin t. da profesör bay Vehbi Sarıdal tarafından MOtehassıs memleketimizde tetkikleri so-
mamlle ~kUp ~memem için esaslı "Ekonomi bakımdan fehlr., mevıuunda nunda vereceği raporunu tsvlçnode hn1r-

ıurette tamiri dOeUntılmektedlr. konferans '·eritecektir. layacaktır. 
!ete önayak olan bir FranBlz heyeti 

mahaııt erkinla ve dini reislerle t&
maslard& bulunarak, bUtUn Hıriııtlyan 

Menelqeler 

- Merak etme, bizi koparmular: 
Hayat pahahlqtıkc;a !Manl&r lorlar. 
da kendilerine yiyecek arıyorlar ... 

- Jl'nıntM 7oarikatiirl1 -

Kitaplar arasında : 

Hatay· Tarihi 
Yazanı Halil Nimetullah OztUrk 

Her mllll varlık, kendi realitelerini 1 varhk bu J&buıcı otoritenin dilpnan 
ıuurlu ve metodla bir arqtırma ile e- hlkimlyetlnden kurtulmala ve kendi 
tild edilerek meydana çıkacak aonuç- as varlıtuu bulmağa bqlamqtır. Bu 
lann içten ıeleıı bir inan ile benim- yolda hiç ,aphe yok ld limt metodlar
Mnmeai, veba inanlann ve~-eii hızla la ulutal realiteler arqtmnak ve bu· 
ideale doğru olan heyecanlı atıl • lunacak IOlluçlar TD.rkIUğün kendi öz var
malarla yapnır. Hele bizim gibi eslı:l lığına kavuı~nr. 
Osmanlılılm mllli varlık uzerine ç5- tıte ltk&ıt.:e içtima! varlığın en batlı 
ken ezici, bozucu elemanlannın bu 5• mUeasescleri otan .. dit,, ve "tarih,, mll· 
varhtı yok etmek için asırlart:a mlld- nae.elerlnin bu yoldaki metodlu arat· 
det hUkUm ıUrdilğ(l yabancı otoriteal tmna1an bu etUdlere bqlanmafa ısaa
bu rolUnU ne kadar derin ve hlJdm bir yak olmuft ve ruhlarmda milliyet duy
yolda yaparak mll1t varhlt ldeta orta- ıualle hare.kete selen kalemler bu mu. 
dan kaldırıp yok edecek bir dereceye lraddea vuif eyi tberlerlne ahnal& bq
getlrmlı olunca bu yoldan yapılacak e- IaımtJardır. BU,.WC Önderin yilbek 
tiidlerin ne kadar cerekll olat.:atı ken- lıpdlan altında olarak bafbyan bu en 
diliftnden g~z ISnllnt 19llr. P'llhaklka dofru, en iyi cereyan realitelerden i· 
Osmanhhlı: kendi yabancı nrhpda deale dofru ytlrilyecek en verimli bir 
aakh bulunan mistik ve dini otoritenin dnrlm yoludur. 

bir eserin mevzuunu vennlt olacalrtırl ...... MWWWWr.ııııtAma••• • 1 1 1 il il 1 ı * ın::m:ı=••:r.:::--ı::::::: 

vcrdifi dUıman hlklmlyet De milli Bu yolda ytlrUyenlerden blrl de de
varlıft bll~lln Jrunet!le ortadan Jraldır- ferli Utretmen Ahmet Faik olup Ha
maya umetmiı. ve bu umlnl her ttır- tay tarfhl eseri bu metodlu arqtınna· 
1U vasıtalarla yUrUtmel• lı:oyulmuftU. Janndan birini ve bqlıcumı tefkil • Mmtaka Amiri Beeeertin muhafaza.-

111na memur olduğu 11ahadan, ahaliye 
~ı. çırpı veriliyor. Remnt teşkiJAt, 
her tarafta ahaliye yardım ediyor, 

Hereün bir fıkra: • Türk •arlıfmr kuran • lıiç bir 101yat der. Uluaal 1UUrlar dıpnda, fakat bil-

bilhassa fakir kimseler, orman lda.re
.ınln muavenetinden müstefit oluyor. 
Buranın mmtaka !miri, en çok yardı
mı gö7.eten, orman işçilerinin menfa
atine hareket eden, onlarnı harbin ge
tlrdiği kUçtlk ve bUyUk bUtlln felAket
lerinl &ılemeğe, ııkıntılarım fmklıı 
......_ ... baflftetmete çal11&D adam
lardan biridir. O, adamlarmm orman
dan çah ÇirpJ, odun almalarmı, ba
görtlen toplamalnm, ormana saran 
dokumnJyacak ber ttirlll hareketleri 

•

!.. müeıseıe yoktu ld, ba blldmlyetln yl1k TOrk nrhtı içinde bulunan Ha
mcnfi teıirl altında JralmalDlf, " bu tayh kardeılerimlsin muiainl ve hati

j yıkt:r tesir altmda aal kendi as nrh- nl blltUa tafıllttile hem ben hem de 

Vaktlle seyyar kaaaplar var dı. Eti 8D'Ifa takar, aokak sokak, mal- tını kaybetmeye bqlamıf o1malDL En kendilerini bildiren bu g(lzel ve deler-
halle, mahalle doll.fIP satarlardı. Bu kasaplardan biri bir gUn Bitpua- baıta gilrel tilrkçemts olduğu halde U eser uluaal varlıfıımım cflzel p&r• 

Bit pazarında 

rma gitmi§, et sa.tarken bir mQoteri 80rmut: hukuk gibi. ah111r gibi, Wm gfbf, ar gf- ~nndan birini bhe ~frctecek def~ 
- Et kaça.. bi her tlidJ sosyal mllesseıe bu yaban- li bir e.addBr. Her uıu..ı çalıpnanm 
_ 6 klll'Uf... \:ı ve milliyet dUpnanr otoritenin yıkı· bizim röneaananmn kuYfttlenclirQk 
Bitpaza.nnda her eeyin ealdsl a.tııdıfl l~ln mUIW'f: a tea:ri altında t4riht nrlddarnu kay- yeni bir lmil olmak jdbarile ne bdu 
_ Sen buraya adam aldatmaia lllJ pldin: altJ kurup ben onun betrncye veya bidelerin bozucu rol- deltrll n faydalı oJICaiml 18yJ-..p 

Jeftlalnl alının.. lerlle ldcta yabancı bir varlık haleti- hacet yoktur. 
Dem1t. ne bOrllnmefe bqtamıı bulunuyorlardı. Bu ytbden mlleDifl içten eelen hir a.-----------------------111 Bbim r8D1Anmmıı olan btıyilk hararetle tebrik etmeyi 111uaal bb: ~ Tark devriminden sonrıdrr ki uJuul Ayarım. 



istBnbul müzelerınde 

EVienmekten nef
ret eden Diyana 

Ordumuz iki bin 
zabit kazandı 

Yedek Subay okulundan çıkan· 
tara d~plomaları verildi; merasim 

karnas'daki bu mabeddeo getirilmiır 

tir. 938 
par:ak oldu 

O N ikincJ sa!onda i1k göze çar- J 
pan muazzam Bes ilahesidir. 

Mabud, ön ayaklau ile yere basmak-
ta olan bir arslanı ard ayaklarından 
ikiye ayırmıştır. 

Bes, Mısırın bir nevi Herkül veya 
Baküsü'dür. Sakalının işlenmesinden 

baJ3ka heybetli vücudü seyircilere 
hnyret verecek mahiyettedir. 

Yanıba.şmdn. çektirdiğim resmi gö
ren bir arkada§ım: 

- Bu resmi Hindistanda mı çektir
din?. 

Diye sordu. 
- Evet, dedim. Yarım saatte gidi

lecek Ye yalnız dünyanın bir yerini 
değil, bütün bir insanlık tarihinin gö
rüleceği bir Hindistanda. 

Dişi arslanın yanındaki taş !stan - Yedek Subay Okulunun 937 • 
köyden getirilmiş Apollonun oğlu senesi mezunlarının diplomaları dün 
Asklepyosa aittir. Yedek Subay Okulunda birçok büyük 

Asklcpyos tıb ilahesidir. O, yalnız ve değerli komutanların huzurile ya-
hastaları iyi etmekle kalmıyor, ölüle- pılan büyük merasimle verilmiştir. 
ri de diriltiyordu. Dün gerek ulusal egemenlik, gerek 

Duvarda Diana (Arteys) i istirahat Çocuk bayramı, gerekse orduya yeni-
halinde görüyorsunuz. den katılan yedek subayların diploma 

Diyana da Apollon gibi jüpiter ile tevzii münasebetile yapılan tören Bey-
Latonun kızıdır. Annesinin acıklı ha- .. oğlunda sokaklara dökülen halka çok 
lini görmüş, bu yüzden evlenmekten heyecanlı ve milli bir gün yaeatmıır 
nefret etmişti. tır. 
Babası Di~anayı gündüzün orman- Yedek subay namzetleri sabah er-

da adları idare etmek, geceleri de kenden kalkmışlar, mektebin büyük 
rak yapılır. Ayağında hafif bir edik, b" 

dUnvayı a'-·dınlatmak ve '5!ülerin ruh- avlusunda toplandıktan sonra ır a-
,J ,J omuzuncJn koburluk, bir elinde yay, 1 d kt k 

larına nezaret etmek vazifesini ver- lay halinde ve baş arın a me ep o-
yanında bir av kvpeği ile tasvir edi- · K tl ld w 

mişti. mutanı Albay Şükrü ana ı o ugu 
- lir. Bazan beyaz geyikler ko§ulu bir d · d k 
Bu U •• ç \"'Zl. fc 1• ,,in Diyananm üç ~·eri halde Harbiye cad esın en geçere 

.. :. J arabada da gösterilir. · ı · ı a· Ab'd 
ve üç adı vardı: Dünya yüzünde ona Taksim abidesıne ge mış er ır. ı c 
Dl.yana veya "-tenı·s·, go··kte Febe, ve- ekseriyeti okul çocukları teşkil eden 

.n.ı J On beşinci salonda alçak bir ka- f d 
rı·n altında da Hekat adı v·er·ıliyordu. büyük bir halk kütlesi tara ın an bartmada, kurban kesmek Ü?.ere bir 

Diyana fazilet ve namus ilfilıesı ol- d ı· çevrilmi11 bulunuyordu. 
öküzü iple bağlamakta olan bir c ı- Merasime evvela tiz bir boru sesile 

duğu için en küçük bir kusuru affet- kanlı görürsünüz. Milattan evvel U-
mı·yor·, ı· .... afsız cezal"r verı'yordu. al direğe çekilen pnlı bayrağımızla bir-""' .. çüncü yüz yıla ait bu kabartma Tr 1 t tik 

Diyana bir gün yıkanırken Tep hü- harabesındc bulunmuştur. tikte binlerce ağızdan söy enen s -
kum.. darı Kadmusun ogwlu Akteon ta- ıaı marşr ile başlanmıştır. Yedek Su-

Bundan sonra derisi yüzülmek üze- af d h 
rafından seyr-..lı"lmekte oldui!ttnu gö- bay Okulu mezunları tar m an a-

t:U ~ re iki kolundan bir ağaca asılmış Mar- Ab"d · •· ·· 
rünce, ,,0 cug'"u derhal geyigwe inkılap zırhınan büyük çelenk cı ı enın onu-"' siyası görüyorsunuz. Kaval çalmakta 
Cttı.rmictı·. Akteon geyı'k olunca kendi A ne bırakılmıştır. 

':I eşsiz bir mahareti olan Marsiyas - 1 Ok ld b' 
av ge'"·ı"klerı· onu tanıyamamıalar, Bunu müteakip bu YI u an ı-

,J °" pollona mağlup olduktan sonra uğra-
derhal parçalamışlardı. dığı felaketi başka bir yazıda anlata- kadın heykelinden sonra müzeyyen 

Bu kadar katı yürekli Diyana da, cağız. elbiseli bir hükümdar heykeli önüne 
aşkın elinden kurtulamadı. Çoban An- Milattan evvel üçüncü asıra ait o- gelirsiniz. 
dimona tutuldu. Onu görmek için e- lan bu heykel, vücudün teşrihe uygun Milattan 300 sene evveline ait oldu
linden gelen her şeyi yapıyor, geceleri bir surette yapılması noktasından e- ğu tahmin edilen bu heykel hangi hü
arabası ile sevgilisinin mağarası ö. hemmiyctle tetkike muhtaç görülmek- kümdara ait olduğu bilinememektedir. 
nünde duruyor, Andimona uyurken tedir. Foça. cihetlerinde bulunmuştur. 
doya doya seyrediyordu. Ağaca dayanmı~ bir halde gördü - Bu salonda büyük bir kabartma 
J>buıa.icln-ppalan lyiıı Q01ı: vahel- ğün,lls bir peykel de ~l~ e.vveı U- heyk~i dakik•lar:ca. M~~ 1.ter

cedir. ~ihrabında öküz, koç, geyik ile çüncü asırda Bergamada bulunmuş - siniz. Tetkik eden heykeltraşta "hari-
insan da kurban ediyorlardı. tur. Fevkalade cazip bir şekilde rikulade,, detirten kabartma Berga .. 

Kmmda oturan ahali deniz kazaıa.. yapılmış olan bu heykel Hürmüs ile mada bulunmuş bir Menadi canlan
rma uğrayarak kendilerini sahile a- Akrodinin oğlu Hunsa Hermafrodit- dırmaktadır. 
tabilenleri Diyana namına yaptıktan dir. Menad Baküs §enliklerinde müte-

On üçüncü salonda soldan birinci mabedin mihrabında kurban ederler- Bu gencin bu hale gelmesinin sebe- bevvirana rakıslar yapan ve nara a-
hcykcl Halikarnas'dan getirilmiş dişi di. bi, çe§me ve nehirler perisinin aşkı- tan kadınlara verilmiş bir addır. 
bir arslandır. Diyana için birçok yerlerde ma.bed dır. Peri, genci sevmiş ve meramına Sanatkar, şarabın damarlara verdi-

Halikarnas, Bodrum kasabasının yapılmı§tr. Fakat bunların en muazza- nail olamayınca, ilahlara dr.t yanmış, ği atC§le çılgınca rakseden kadını, bU
eski ndıdır. Tarihçilerin babası Hero- mı Efes (Ayakona) daki mabeddi. kendi vücudü ile ondan bir tek vücu- tün hattan ile hakikaten harikulade 
dot burada doğmuştu. Burada mila • Bin iki yüz yirmi sene ibadet edilen dün hasıl olmasını dilemişti. İlahlar bir şekilde canlandırmış, Balıkesir ya
dın 33i yılından 353 yılma kadar mabet, Büyük tskenderin doğduğu ge- Perinin dileğini kabul ettiler ve iki kınlarında Babaköyünde bulunup geti
krallık yapan Mozolenin kansı .Arte- ce Ayaskoğlu Erostrat adlı biri tara- vücut Hcrmafrodit adı ile bir tek vü- rilen saz çalan kadın kabartması da 
miz kocası için bir türbe yaptırmıştı, fından yakılmıştı. Fakat birkaç sene cuda inhisar etti. nefis bir sanat eseridir. Milattan ev-
ki qü türbe dünyanın yedi acayip §e- sonra mabed, eskisinden daha muaz- Bu salonda milattan iki yüz sene vel birinci asra ait olan eserde, saz ça-
yinden biri idi. İşte şimdi, milzenin on zam ve latif bir şekilde inşa edildi. evveline ait ve elbiselerinin bütün kıv- lan kadına musikinin verdiği halavet 
Uçünçü salonundaki dişi arslan, Hali- Diyanamn heykelleri av ilahesi ola- rımları tecessüm ettirilmiş; genç bir büyük bir maharetle nakşedilmiştir. 
~~~~~~...._~-----'~~~"'-~~~~-:-~-'------~~~~~"'-~~~~~~~~~~..:_..:__:_~-- ·-~~~--~~~--~~~--~~ 

Greta Garbo istanbulda 
Artiste on beş yaşında bir çocuk aşık olmuş, 
· her sabah penceresinin altına geliyor ... 

Grcta Ga.rl>o Sttllanahmct 

Orch Garbo bundan on dört sene cv
V<'l lstanbula gclmisU. Bugün Avrupa
nm ve Ariıerikanm dilinden dü§miyen 
bir eöhrot ofan artist o zamanlar henOz 
muvartakiyetinin ilk sC'nelcrindc bulu -
nıyordu. 

....-
tık. Greta Garbo biraz uzakta durnıuıı, 
bizi bekliYordu. Arkasına gayet sade bir 
kostüm tayyör giymi§ti. Fakat kolunda 
çok güzel bir kürk manto vardı. Bu man
toyu Berlinde iken alml§tı. 

Çevrimekte olduğumuz filmln senar -
yosuna göre, Greta Garbo Odesadan to
pu topu bir kürk manto ile bir iki mil -

1 cevherini alıp kaçal:iliyordu. Fakat, el -

Camisi önünde .• 

Kcndisi,>Ic beraber şehrimizo gelmiş 

olan sahne vazıı Stiller Grcta Garbonun 

hu seyahatmı göy le anlatıyor: 

"lstanbula g~ldiğlmlz ?.aman, oldukça 

uzun bir gümrük muamelesi ile uğraş-

maslar tabii sahte idi, artistin elincio sa
hici olarak bir bu kUrk manto bulunu
yordu ... Süse karşı btiyük bir te".nayüIU 
olmadığı halde Greta Garbo bu man
toyu çok se\·iyordu ve arkasına giyme
diği znınan bile yine kolundo la!i!ırdı. ,, 

Grctn Gnrbo ile Stiller lslanbulda, bir 
filmin harici sahnelerini • çevirmişlerdi. 

Bunun için aehrin muhtelif yerlerinde, 
cami avlularında, ahşap evli dar sokak· 
larda dola~mı§lardır. 

Greta Garbo o zaman yirmi ya5mda bu
lunuyordu. Stiller onu iyi bir artist yap
mağa çalışıyordu. Bu cihetten, lstanbul 
seyahatinden çok memnun olm~tu. Çün
kü Greta Garbo bizim eehri çok sevmlı 
vo o zamana kadar kendisinde görUlmi
ycn bir arzu ve şevk ile çalı3l1lağn bq
lamıutı. 

' Greta Garbo, etrafmda kendisine ıev
!i vo alaka gösteren lstanbullulan da 
çok seviyor. Bilhassa misafirperverlik -
lerine hayran kalıyor. 

Garboyu şehirde dolaştıran, Mehmet 
ismindo on beş, on altı yaşlarında bir 
genç çocuk vardır ve artiste tutkundur • 
Hergün sabahları erkenden otelin kapı
sına geliyor \'O Greta Garbonun pence
resinin altında, yukarı bakarak bekli -
yor. Bazan Greta Garbonun canı dışan 
çıkmak istiyor, o zaman zavallı Mehmet 
meyus olarak gidiyor .... 

Birgün, lstanbuldaki lsveç sefaretha· 
nesinde lsveçli artist eerefine bir ziya
fet veriliyor. Ziyafette Greta Garbo, Stil
lerin kendisine aldığı bir Çinli elbisesi ile 
ortaya çıkıyor. Çok hoşa gidiyor ve al
kı!illamyor. 

Fakat, çevirmekte oldukları filmi ya
rıda bırakmağa mecbur oluyorlar. ÇilnkU, 
merkezi Berlinde olan Film şirketi iflas 
etmiştir. Kendilerine ne para gönderi
yorlar ve ne film malzemesi. Nihayet 
bir gün, 3reta Garbo ve Stiller Istanbul
dan yrılıyorlar va yanlannda yarım kal
mı§ filmlerle beraber, yarım kalmış ha
yallerini bl'rabcr ahp götürüyorlar. 
Yalnız, Grcta Gıırbo lstanbuldan çok gU
zcl hatıralar ve hayallcrlo :ıynlıyor ... 

HllRlıNa abtJne olu
nuz ve edininiz 

rinci olarak mezun olan Lutfi Fikret 
German kürsüye gelmiş, çok heyecan
lı bir söylev vermiş, ezcümle §Öyle de
miştir: 

" - Yedek Subay 0k"1.Llu Türk i!
tiklalinin caulı bir abidesidir. o kutsi 
ocak Türkün askerlik kaynağıdır. 

Türk gençliği, o binaının içinde büyük 
bir emel, sağlam bir imanla yetifiyor. 

Bunun içindir ki, bütün arkadıı§ü:ınm1a 
birlikte burada milletimin, yurdumun 

şeref ve istiklôli uğrunda bütan canı.
mızı, kammı:ı ve bütün varlığımtzı 

her .2'aman ve her yerde 3eve seoo /e• 
daya hazır olduğumuza, Tllrk ulu.!U, 
Türk Cumhuriyeti için bütUn kudreti
rnizle çal~cağımıza, asil Türk ruh1;. 

na has bir varlıkü:ı andiçiyor ve BU.. 
yük ônderin önünde hürmetı.e iğilir. 
ken yine büyük 8Özünü tekrarltyo
rum: Türküm ne mutlu bana,,. 

Bu geng subaydan sonra yine Y&
dek Subay Okulundan bu yıl ikincilik· 
le mezun olan Bülend FMn bir nutuk 
söylemi3 ve demi3tir ki: 

'' - Türk ordum m/er de8tanla
rını Tuna, kaynaklarının yalçın ya
maçü:ınna, Basra körfezinin gcımlı-'"
Zanna, Hazer denizinin köpiıklü dalga.. 
lanna ak86ftirmi:ştir. 

Türk ordusu tarihin her 8a/ha.nn .. 
da daima kendi.!inden adedmı '1.!tün 
silah ve techizatça daha yüksek ku,,._ 
vetlerle karşı karşıya gelmS.,, ~ mu
za/f eriycti elden bırakmcımı§tır. Bu. 
muza/f eriyetin amillerini Türk asb
rinin ucu bucağı olmıyan miUiyet, me
tanet ka.ynaklanruüJ aramak 14.amdtr. 
...... MiM .................. ,.. 

vası esen topraklan.mızı dcmm-1.an
mtzdaki kanın"°" dmnlaMm a1estlnoc:ı
ya 1cadar mfJ.daf(ltJ 1'6 muhafanga 7orJ.. 
famtzüı, oo.nımızla, nthum.u.ı1G iman 
etmi§ bulıtnuyoruz 

Söylevlerden 11<>nra TakaiD1 Abide 
defterine, Okulun birinci ve ikinci BU• 

baylan tarafından (Son damla kam .. 
mızı uğrunda akrtmak için burada 

andiçiyoruz) sözleri yazılmı§, mektep 
komutanı Albay Şükrü Kanatlı d& 
"Vatan uğrunda her fedak~lığr yapa-

caklarma kumandanları olarak şaha. 
det ederim,, sözlerini talebelerinin 

yazdığı sözlerin altma ilave etmigtir. 
İstanbul Komutanı Halis de bu meal .. 
de birkaç cümle yal.arak Me~p Ko
mutanının sözlerine iıtirak etmıotir. 

Merasim burada bitmig, genç su• 
baylar herkesin göğsünU kabartan 
sert adımlarla çelik bir kalenin kmııl· 
danışmı andıran bir yürilyilş ile ve 
alkışlar arasında Harbiye Ma.reını 

söyliyerek okula dönmüşlerdir. 
Saat ı olmuştu. Mektebe davetli 

bulunan misafirler, ve !Ubaylarm d& 
hazır bu1unduğu muazzam ibir sofra.o 
da öğle yemeği yenmiştir. 

Yemekten bir müddet sonra. mekt&
bin geniş avlusunda bütün talebe tek .. 
rar toplanmış ve diploma tevzi mera
simi başlamıştır. 

Tören esnasında İstanbul lfuman. 
danı Halis, Merkez Kumandanı lhaan 
llgaz, tanınmış birçok büyük rütbeli 
askerler, saylavlar ve oğullarmI ya,. 
but ağabeylerini görmek için gelen 
yüzlerce insan bulunuyordu. 

Mektep komutanı Albay Şükril Ka
natlı, diplomaların tcvziinden eV\'el 

kısa bir söylev venni§, mektebin ta-
rihteçini anlatmış, Yedek Subay Oku· 

lunun yeti~tirdiği kahramanlan birer 
birer saymıştır. Bu malllınat talebe 
ve hazır bulunanlar tarafından bllyük 
bir dikkatle dinlenmiştir. 

En son olarak taktın takan subay
lara andiçirilmiş ve diplomaları veri
lerek törene nihayet verilmittir. 

Bu yıl pnlı ordumUA dinç ve gür. 
büz tam 2000 genç daha katıımıı bu
lun uyor. Subayları tebrik eder; vazı .. 
felerinde muvaff akiyet dileriz. 



PllUaPalııılı8Wt6' 
mif, yaz taUlini bilyllk anneai

nin yanında geçirmek için çiftliğe 

gitmiftl. Burada, Pariste görmediği 

btlablltilıı baıka bir hayat vardı. Bü
yük ve sık binalara, otomobillerle, 
tramvaylarla ve kalabalık bir halkla 
dolu olan sokaklara mukabil; bilyük 
çayırlar, bağlar, ağaçlıklarla sanlını§ 

evler, sessizlik içinde kaybolmuş gibi 
duran IOl19UZ geni§llllkler ! 

O, kırların saf havaaını almak, pek 
uzakta olmıyan deniz kıyısına gitmek 
için her sabah çıkıyor, öğle yemeği 
vakti geliyordu. BUyük annesi, bal -
kanda, dirseklerini parmaklığa daya
mq onu beklerdi. Bu ihtiyar, sevimli 
kadm Bemar'ın hotuna gidiyordu. 

Bugün de torununun De§eli bir çeh-
re ile geldiğini görünce sordu: 

- Neler yapbn, nerelere gittin? 
- Denize girdim. 
- Demek een her gün deniz banyo-

IU yapıyorsun? 

Bernar bUyUk annesinin pek saf bir 
eda ile söylediği bu söze gWUyor, fa
kat onun verdiği izahata hayret edi
rordu: 

- Bizim zamamnmda den.he gi • 
dip gelmek için tam iki saat Iazmıdı. 
Bu 18beple pek ilk gidemiyorduk. Sa
de bu mu ya? Deni& ha)'Vallla'ı. de
Diz kumlan, otlan, dalgalar_ 1nuıı 
bmılardaıı korkma mı? Tuhaf eey, 
1e11 bu yatta nud korkmıyonun ! Bi
zim ttıylerlmlz diken diken olurdu. Ne 
üe, buııJan geç. Bajdan geçtin mi? 
Vzllmler naaıl ! 

- Olgunlqıyor, lwımınene! 
- Artık bağ bozumu zamanma ka-

dar gitmez, burada kalının değil mi T 
thtiya. bUyUk annenin, kalbinde hig 

bir zaman duymadığı tefkati timdi bu 
torunu ona vermiıti. Çocutun mUm
kUn olduğu kadar fazla müddet yanın
da kalmaamı istiyor; fakat bu arm
ıunun blllnmesinden çekinerek teklifi 
llzerinde ısrar etmiyordu. S6lll deği§
tirdi: 

- Yolda ne gibi glhıel eeyler gör-
dün bakalım, anlataanat 
Benıar latemJyerek: 
- Bir kadm!0

• 

Dedi; soma kendini toplayarak na.. 
ve etti: 

- Yolda bmp kurmuş çingenelere 
~idim ... 

RJlınlara dair llSUD Ulllla taf8UAt 
ftrdl.~ ............ 61 
bnlmaktan çekbıml;yen efpnan Emi
li bu defa da snamldı: 

- QlngeneJer gene geJdller, dedi. 
Bal folerinde çahpcaklar ama. hen1lz 
ftkit deiit Bilmem bunlara lnınrJD' 
mı! Ne gilzel de fala bakıyorlar. 

Bernar fala hiç inanmudı. GWe
rek ve göz alıcı, kırmalı eteklik giy. 
mil olan yolda gördllğil tunç yilzlU, 
oesur bakıılı genç kadım düşilnerek 
4edi ki: 

- Fal mı? Amma yaptm ha! 
- Alay etme! Bundan önce böyle 

bir çingene bir gencin falma baktı da, 
8mlaya dilteceğini söyledi. Bu genç 
ldrçok bağlan olan bir adamm Jniras
ÇDI bir kızla nlpnb idi. Falcının de
difi gibi, çok geçmeden aevdaya tu • 
tuldu; hem namı biliyor m1J8UD? Ka
ra aevda ! Artık kırlarda gece, gUn • 

Slgrld 

• 
ne fçlJOI'. lamlmm cıJc1irdilmı l&J'-
lüyorlardı. Bir gUn Ortadan kaybol
du. Aileal her tarafı aradı tar&dıya 
da bulmak imklm olmadı· 

E AG bozumu vakti gelmlfti. Bu 
işlerde çalqacak olanlar ailele

ri, çoluk çocuklarile birlikte geldiler. 
Kendilerine tahsil edilen yerlerde yer
leştiler. Oralarda bulunan pılı pırtıyı 
toplıyorlardı. Ot yatakları kaldırıp 
temizlerken ''Pat!,, diye yere bir ıey 
dilftU. Çıkardığı sesten bunun maden! 
bir §eY olduğu anlaşıldı; fakat bulu· 
namadı. 

işleri çok olduğundan fazla ehem· 
miyet de vermediler. Çocuklardan ~i
ri, serin bir kuyuya bir kawn indir
mişti; onu çıkarmaya gitti. Kuyunun 
içerilli çok karanlıktı. Çocuk kovayı 
çekmeye çalıfıyor, bir tirlil çıkaramı
yordu. Kuyunun dibinde bir ~ye ta· 
kılmit gibiydi. 

Ayni zamanda pek fena bir koku 
geliyordu. Çocuk korktu: kOIUP aile
sine haber verdi Geldiler, bir mum 
yakıp kuyuya bakb)ar. Kovanm kul
puna beyu bOyUk bir paket udm11-

Birgünlük Büyük hikaye: 
Yol .üstündeki 
kan lekeleri 

tJ. İpi salladıkça pek iğrenç kokular 
geliyordu. Nihayet anlqıldı. 

Bu, o söylediğim gencin çürtlmill 
cesedi idi. Katil mi edilmie, intihar mı 
etmiı belli olmadı. Bu iıl me,dana ÇI• 

karanlann aklma düten maden! mey 
geldi. Bu defa pek dikkatle aradılar. 
Döteme tahtaları arumda, çlnpnele
rin kullandddan gtımUı ve pek uzun 
bir ktlpe buldular. Bunun Uzeriııe fala 
bakan kw aradılar. 

- Katil o mu ldl ! 
- Hayır, neden o katı lolsun? Bu 

genci öld~kle ne kaıanacaktı'l &o. 
huau UllriDde para, fDln da JOkbı. 
Bu ~ tuhaf ln8aalardJr. Bislm
te btfnen lhtlllt etmezler. Hiçbir 
çingene bladen biriyle evlenmemlıtir. 
Evlerimizde, aradı1darmm lebebi fala 
baktmp katil1 bulmaktJ. 

Anmaktan da bir fayda ~lmıacb. 
Zaten çingene kadmlan birbirlerine 
o kadar çok hem.erler ki .•• 

Bernar bunlan dinlerken tesadüf 
ettift gtbre1 kadını dUeUnUyor, hiç bir 
çingenenin ona bememediğine hUk • 
mediyordu, Bu kadar acU leler yap • 
makla beraber ondaki eda, yUrUrken 
kıvrımlı etekliftnin haaıl ettift ahenk
li dalgalanma, çıplak kUçUk ayakları
nın gllRUlği hiçbir kadmda buluna • 
mamı. Bir aktam yalnmh1ar; im, g&. 
gözlerini ona dikti, aert bir büıela 
bakarak dedi ki: 

- Ben talih okumaamı bilirim, in-

Karı 

sanın elinde yazılı alanlan okunım. 
Size de talihinizi söyliyeyim mi? 

- Haydi bakalım, benim de istik
balimi söyleyin. 

Genç kız, onun elini, elleri içine al
dı, awcunu açtı. Bu temaa her iklal
ni de heyecandan titretiyordu. Kız 
tıaemı lftnlf, ince parmatile çfzgllerl 
takip ediyordu: 

- Uzun bir 6mUr, qklar... Bet 
frank veriniz alt tarafını aöyllyeyim. 
Parayı alarak yere attı, ayağmm 

ta.hanı ile er.erek gömdü. Bu sefer da.
ha dikkatli idi. Tuııg yüaµ Benıar'~ 
&WCUD& o kadar elilmlttl ki orada 
giatenen talih haberlerini koku ne .... 
lacak gibtydL Kulaldarmdan arkan 
ldlpeler dellkanlmm eline dejiyordu. 
Bu temas ona ot minderden dtlpntll 
olan mahut küpeyi hatırlattı. KD u
zun blr dikkatten soma: 

- Senin ikin kan dlHdllecek! dedi. 
- Kan mı dlSldllecek ! Yalan! 
Bunu söyliyerek kuyuda bulunan 

ceaedl dilfllndll. Bu fena ffkrl uzak • 
lqtırmak lçln tevil etmek istedi. 

- Muharebe mi olacak! 
- Bayır, muharebe değil; senJıı 

için kan dökWecek. 
- Peki ama bunu kim dökecek? 
Cevap vermedi, 1ıqmeW bir dunıfo 

la OD3 bakıyordu. Dudaktan titriyor, 
yUzl1 clddiletiyordu. 

- Talih okumayı bana annem öf· 
retti, dedi. 

- Ya inam aevdalı eden, muhake
nıealni kaybettiren Atıbne görOpıe
leri de ondan mı öğrendiııiz? 

-Evet! 
Diyerek başmı iğdi. Ayrıldılar. 

B ERNAR aofrada, llf ollun dJ
ye, bUyUk annesine anlabyor· 

du: 
- Çingene kızını gördllm, benim fa. 

tıma baktı ... 
Qevese Emfll yine a5ze k&l'lftı: 
- Hata ettiniz; falmıza baktırmı

yacaktmız. Böyle eeyler iyi dtjlldlr. 
Debkanll, kızm neler söyledltlnl 

anlatmaktan varceçtı. 
Artık bağ bozumu umanı gelmittl. 

Çalıpcak olan adamlar kanlan ve ço
cuklarile birlikte geliyorlardı. Bunla
rın aruında çingeneler de vardı. Hep. 
ıi yerlepıek tetapnda idi. Falcı kızın 
vutfeal aşc;ıbk olduğundan, tedarikle 
bulunmakla meşguldü. Onu görenler 
yanlarına çatmyor. bazılan da para 
giSılteriyor; fakat o bunlara ehemmi
yet bile vermiyordu. Yalnız iki yaşlı 
adam onu daima takip ediyordu. 

Bernar orada idi. Bntnn bu karga-
1&1ıfı 11eyrediyor. havatmda ilk defa 
ba ateşti çallfllta pek hoşuna ıridiyor.. 
da. Bir aralık kızm vanma geldi: 

- Bu )'allı adımlar senin neyin ~ 
l111Gff 
-,m.-T 

-Oildadam. 
- Onlara babamdan ziyade itaat e-

derim. 
- Akraban mı! 
Kız baemı aalladı, o iki yqlıyı an

yor gibi gömlerini etrafta gezdirdi, 
aoara ~vqça cevap verdi: 

- BaYJI", akrabun değil! Fakat 
her jJdeiM de bailJ1DD. 
-Nuıl bqlı? 
Falcı Jm 86ylemedi ve birdenbire 

uzaklaf8rak ilinin bqma gitti. Artık 
karanlık baamıgtı. Herkes kendi oca
jma çeldlmlj. J&'l&f.,... ı-pil• 
tun nrdtll dlırJD aqkaJa .,.,._ 

Böylece birçok sinler pçnda, bal· 
lardak1 tllllmleriD bllyllk bir kmnl 
toplamrıJttı. Artık yapacak pek .. il 
kalıyordu. BugtbıJer Bernar falcı km-1 
Ia dalı& sıkı konupıak ı.tedikçe o ~ 
rafa göz atıyor, pek yakma ceieml • 
yordu. Gelııe bile, gencin kendialne el 
ile 4oJnmma.sma mu.aade etmiyordu. 
NlhaJet bir akpm delilranlmm l&hn 
tllkendl. 

- Neden korkUJOllUD T diye mrdu. 
- Senin, yahut benim veya her lkl-

mlztn mtımtımbdea.. 
- Ya!.. Kuyuda bulunan cuedin 

bllma geldili gibL •• öyle mi! 
Km hemen parmlğmı kaldırdı: 
- Sus! Aman nst 
Diyerek etrafı tetkik etmeye koyul

du. Seuis adnnlarla llerlecll IODl'I 

tekrar plcU. 
- Bılmealn onlar ne kadar kumu. 

ne kadar lhtlyatlıdp-lar. Katır qall
m yere vuna, blru kipeee onlar UJa
DD' ve beni uvlar. 

- Ben eenJ mtldafaa ederim, leap 
edene aiWı kullanmaktan da çekin -
mem. 

- BJalm için siWı bir eey ifade et
mez. Kuyuya ablan adam ne yapabil· 
dl! Ya aevdiği kadm ne oldu, billyor
muaun? 

- Sen biliyorsun demek! 
- Hayır, ttıphe ediyorum. .. 

Fn.lcı kız korkudan tlbiyordu. 
Bf..rnar eı1esl gUnll, yine amelenin 

bulundllfu yere gltmiftl. Fakat çlnge. 
nelerden hiçbiri yoktu. Ne o iki )'allı 
adam, ne falcı kıs. ne de MıtJralan. 
Onlar dah ı erkenden toplanıp gitmit
lerdl. Bunıı afrendili zaman kalbi I· 
zerine bUyUk bir ain'lık dlfmGlt8. 
Böyle babenla ve ani glcliften ne ma. 
nl c:ıkabillrdi? Falcı km dQfln4tlkoi, 
YUreti iki mermer arumda mlnfmlf 
kalmq gibi oluyordu. 

Gayri ihtiyari onlarm glttiil Yolu 
takibe bafladı. Ul&klara bakıyor, bir 
ıse1 göremiyordu. Giden çinpnelerin, 
pek c;ok uakl~ olduktan belllydl 
Yolda valnıs islere teeadtlf ediyordu. 
Onların ~kJeri yerde otlar eail

mit. çahlar klnJmlt, yol o...1De dilt
mllftl. Ot.ede ......., afü t.lfet bail 

etmJtier ki, timı1art ~ vakit 
'bulamam•, oralarda biralmıJl)ar de • 
mektl. 

Berur mm cebren göWrlUlp sa • 
lUriUmediğhıl, bu ani, bu •mnzm ha
reketin, ara1armda. geçen kl1çQk atk 
maceruı ile al.Akuı olup oJınadıiım 

1 
ulamak illtl,..-du. 

Yolu takip ettikçe göt&1er1 mtlhim 
!zler anyomu. Bir yerde atlarm kar
ma kanfık olduğunu gördtl. Burada 
blr boğuoma, bir zorlama olduğu mu
hakkaktı. Şimdi buradan bqiıyan .. 
yak lz1erini gömen kaçırmıJOl'du. Bir 
yerde, birdenbire durdu. Gözleri deh
şetle açıldı. Yüzü sararmıgtı. Titreym 
par1nağnu uzattı. Orada bir kan leke
si vardL 

Bu lekeler ileriye doğru devam edl· 
yor, bazı yerde daha çok ve pıhtJ]q. 
D1J1 bir halde bulunuyordu. ParıuiJ. 
m uzattı. Bu pıhblqan l9Yi mlll.JW
etmet tatedl. Belki yara1amnıg bir ka
tırdan &kan kandı; belki bir av vur
mlJl)ardı. Bunun insan kam oJacaim
dan pek emin değildL 

tterledi, Uerledi. ~JZMmife... 
J11beık otıaı- fQlne n bir .., 
g9rdU. Bu, bJbl tlmrbıe bir blçak ~ 
Jannı11 bir kadm cwcU idi. 

1 u. 

Bal ık 
Tutma~t 
Veni b :r 
Usul 



yor baln)wt l.cmette; .BakıpJorlar, 

~ tıe}tmtıpyorlar, Paula da 
laa g8ll1mli70". 

GUnet denim ~ parı.müta.
dır. Komer bitlyor. Halk Jant Jl.VN 
bJlap gttmete bafb1or. Uaktan bir 
zil duyulU)'OI'. Kalkıyorlar, dardll ldl'-
den oteJe dolra gldi10ri&r· 

Barem Bartlelıı: . 

- Bu upm için benim bir porgu. 
rammı var, cllyor. Yvette Gullıbert bu 
~ otelde earıa aöyllyecek. Dinle
mek Jatemu mlabıiz? 

J'Ula mrar etmeye ıu.mm yok. KJ&. 
ra anne hemen kabul ediyor. Jılef}ıur 

.......... UJ.... ..... bir frwm prbcı kadmıdır bul p.r-

p ...... ,. A telıL l lacı cJejll, 4faeuae: ama, ne farla var! 
IM•lllllllh prJp 1* .... - Ya ala, S. CocuaT 
... ,... ... De mı 1*"..... Cocm. ,avqça: ---· •ı•"" ftkMfnl w (Devamı ftl') 

:yetıer, llllletler Cemiyetbae aacat bu 
Cemiyet dalla !QınetU preulpler kabul 

ettill IUllall avdet edeceklerdir. Bu 

mtıddet arflllda .,..... mabfeller Cenev
reabı ,,....._.._ -.- bldıkJanm 

te;tt ~. Daba • ldbl • 
yettar mabfeller, lqOts • ltab'u lhtl

llfmm fmall w J'nDm - Itaı,yu ml
salı:erelaılDla ...,.. .. dolaymtle Scw-

:vetıtıta llllletler Cemb'•thldea cekl1 • 
aelt .. ettlltlerbae .. olaa lla • 
betleri telalp etadllaı'dlr. 

zınır ava ıın e e 
· Yetiftirilecek 

hmlr, (BUllUll) - Kertw ciminin 
lllalıı ~timla lrı111Ja ve k&JJezin.. 
de de bu clu ha)'VaD ~
IGlıı Ziraat Veklletlnce tetJdlder Jap
tın!mlf, mllbet netıcelere Yal'Jlmıetır. 

ilk olarak san ve iaavaJlafncleld 
lavırcdı: koyunlarm llerlnoa cbıllne 
qıJanmalan De lfe baf]anacak ve bu 
Jll içinde bet bin lıleriDo8 Jnmmu elde 
edUeblleCekttr. 

Kuratulac:ak Yeni 
Bataklıklar 

lzaılr, (Rumi) - Sıhhat VekAJetl, 
Balbpmar, !aclralta ... Çlllctekl tlç 
bl)'D bataklılm bu 111 kmııtulmalı
m m1lftfdc s&'mtlt. JlllmpJen tüft. 
•b &)'ll'IDlltır. 

Veklletln ı&ulerdflt bir mtff:ehaa. 
m, tebrimbe plerü her ıc batüh· 
im ftllyetlnl tetkik etmte ft Anb
raya d&mıllttUr. Kltehıaaı, tetJdkab 
etrafmda bir rapor wreeet, mQteakl
ben kurutma faaliyetine pçUeeekttr. 

Limana 600 Senalı Geleli 
!amir, (BIJ.IUll.) - Qwnplaln t. 

mlııdekl 28.000 toııltık l'r&Dm .,,.ıı 
vapuru Umıımnnı:a gelmle ve 600 18)'

yall ptirmlftlr. 
SeJYahJar 215() 8l huauat trenle Bfe

lle, 200 tl otobblerle Berpmaya pt. 
mitler, •araJJetert gemılwlerdlr. 

DlPrJ8rl c1e eehre çıkarak mBlele. 
rl alyant etmlelerdir. Seyyah vapuru 
Hmanımdcta on iki aat blm11 w Yu
nan adalarına gltmfttlr. 

lı Yerlerini Teftit Ka""' it b6l(lll mltfettitl llu
hlttia Alam hafta içinde tehr!mlae p-
lerek it yerlerini ttftlt ve koqtrol et
mlttlf. 

A7DI mabfeDer ScwJ.Uerta. ll&belll - Dr • llı•an Sami 
tan iltfMRDpa tu111•• -.-etealıade IST APILOKOIC AŞISI 
Milletler CeaVetla.dtl aa ola devlet - tewDolııoWardan mlm•Dit (er. 
lerba bereket •rbutUll lktllap etme- ıeallk. kan çabam. koltuk altı çıU. 
lerJae dair IDIUtere taratmdu ,.,,ıa m. npaCdı) •• MlttlD dJt ~Jr-
teun ....,,,.._ 1q111a matbaatmda luaia b11I ,.aı temu • 111çm 
tdıu laabedeıl le tlbl» eylemektedir- oınn,ola No. ı 11 

na bu ıuretle sahip çı~ otaca'kti?. 
Beklrfn koyun ticareti Be geçlncUil n 
parumm berlnc1e oldutwıa kant. olan 
ausJu 11a1D n Omnu Beldrin brde
tl VeJMlln telrJlfl tllerlne araımnda 
Beklri atdGrmtfe brar ~rlır: 

o ... 1rly0ne maUannı ~k 
8aere plen Belddn yattılı mn .., ... 
mm kardep Veyıel açarak içeri giri
yor. Ve U71JyaD Bekiriıı berine her 
tlsfl birden 11ı;ılıp bofulaınaya ba~ 
yorlar. Bekir uykuıundan uyanıyor n 
mukavemet etmele ~· Bunun 0-
nrlne daha fula ç8kererk •I kolunun 
omu. mafuhndan pkanDü 9Ul'eli1e 
ve bolama attıklan iple .-ftlh lm
dep fecd bir tekilde 81dClrllyorlar. 

Ve,..U ahırda huulachJrJan bir p 
kura atıyqrlar ft bu ftbnm ldnl kay
betmek bere de maktulfin M kadar el
biMli ftrA banlan da k8y haricine 
~rlar. Veysel Dona karakoluna 
cidipı 

- 10. libıc!etıberl brdqbn .. ,. 
boldu, Denyt ıftt!li btW delil diyor. 
Beldrfn ptmeli lbım ıelen yerlere " 
nvtb phftılı !atanbula yuıtıyor. 
SuvJu Vıyiel Jr&1 mub-
tan Y.~ 

*1ordeo 

lir evleT inşası~ 
na başiana.ı 

Kmltepe, (B11a'111) - J>eterll lı 
gem, JCimlna, ,.. fulbil .... 
Knçhlt9r &cimi .....,_ lrm:tıa,ı IDia, 

iQbl ,bupripelı lılr ~ ~. 
Kopmr llmbd taplıjl wmeg[er bu 
1'lk laUt. harap bir Uy iken buaOı 
Ula ID8d•I ..... .,. bir -D•r1. 
ve htıvtyet arzetme~. 

Tarih, Kmltepeıdn MHMdua &lCt 
bir mll)'Oll ntllua malik o1duiumı ~· 
cleder. 11.esopo~ t898IUa ~ 
ıeblrle.rbı en ileri ve tralabe•• ~ 
Klldtepe 1mJt. Ytb ;,dlarea hftlmdar 

bkkuratıb'""'" 
l'IDHtJdb, kUilıa maflada ...,.. 

denecek adar Ook ..... fll8l'ler, 
~ llbl bQ)1lk f8lilr enamm 
da teladtıf ~ .. 8attl ba et 
V11' UyUUert bb1a1uı1ma tat UıU;Jaç 
Jutm ~ alt.da lralla eıilll:febL en_,.,..a ~ Ser""' '°""" ........ "" .,... 
-~ ..... - •t• ...... 



Orta 
• A 

sıyası 

vru a a 
vaziyet 

Bir haltH ı çl nde Son günlerde orta Avrupada dolaşmış olan 
muharriri müşahedelerinin bir Fransız 

neticesini 
&on slJllerde orta Anapa. 

c1a dolatm'f olan, Jl'ranauı 
muharrirlerinden Jlll 8&Ter
V&JD, ''.Parbuar,, psete8fnde 
7udıi1 bir 7Ulda, bu mm. 
talracta.lrl st7ul yazi7etl ~ 
den geçlr:l70r ve bllhaaa dl. 
ror ki: 

Orta Avrupada olup bitenler ne-
dir! 

Almanya, beş sene sarfında, dhıtp 
Unl, ayni zamanda tabii mezlyetJerl 
•ayeslnde, fikir sahasında olduğu gi
bi ekonomi sahasında da tehlikeli 
bir nnfuz temin etti. EvvelA. fktısadf 
nOfuzundan bahaedeltm: 

'&m Viyam tabmc ile Şifli rporcuları bir araclo.. 

Strezada bir konferane toplandı

lını hatırlıyorum: Franea, İngiltere 
ve ltalyanın1 Versay muahedesinin 
lhlAI edilmemesi için anlaştıklan 

konferans değil; başka blr konfe
rans. Bu konferansa B. JorJ Bone 
başkanlık etmişti ve mtızakerelerln 
gayesi Tuna mıntakasına yeni bir 
şekil vermekti. 

Blr haftadanberl memleketimiz- ( attı. Şltl1ler taktmlarında hiç de 78· 
de bulunan eıkl Avuıturyanm Flnt rinde olmayan bir delltlkllk yapa
Vlyana futbolculan dllıı Taksim ata- rak Nubarı utaçıta Sulduru mer
dın4a betlncl mtllabakalarmı gayri kez muavine geçirdiler. Zaten bozu. 
federe kJOpter tamplyonu Şişli ne ıan takım bu detltlklikten sonra 
yaptı. bO•bOtlln zayıf dOştll. 

lkl btnl mUtecavtı bir 1eytrcl ktl~ 85 inci dakika cidden gQzel bir 
Konferansta çok tyl neticeler alın 

mıştı. Zlraatçl · memleketler, ,.ant 
Romanya, YugoalaVJ'a Ye Macaris
tan mahsullerini satacaklar. Çekos
lovakya ile Avustueyada, buna mu
kabil onlara sınat mamulA.t verecek 
lerdl. 

Jeıl nntıııde, Feridun Kıbcın hakem vıyaıaa akını görtlldU; Şltll kalesi 
Utt ile yapılan bu mtllabaka7a mı.. aııında top bir mllddet kafalarda 
safir takım malOm kadroeuncla ufak dolaştıktan ıonra eafaçık kaptı ve 
bir delttlkllk yapmı• " soJaçık aıkı bir vuruşla ikinci golü de ağlara 
Kadlerln yerine, eakl merk•• muha.- takmaıa muvaffak oldu. 
cim Jl'lşerl, orta akıncı yerin• de mtl- Bu golllıı akabinde 18 tıstOnde Slt
tekalt futbolcu GefVaydll ikame et- ll aleyhine çettlen bir frikikte ŞmaT Fakat konferans bir anlqmaya 

ballanamadan akim kaldı. Buna da 
iki 1ebep vardı: Blrlncllt, tu idi: 

mlttl. ıın ttlt1l kalenin yanından kactıktan 
ştşLt lSE: 10nra 0711n mtuflr takmım heran 

Garbi Avrupa devleUerbıden bazısr, 
fazla çekingen davr&Darak, p.rJtl 
Avrupa mab almak latemedller. İkin 
cfıl, Almanya bu tefebbGle klft de
recede iştirak etmiyordu, ÇUnldl Tu
na havzasmda bilyllk bir rol oyna. 
mat llttt.or4u. 

Armanak • Albel', ilan& artan tuylkı altında fakat 1-1 Uk 
aop, fjlkrl, Al'f"lr • Sal lltll callbl7etl dellşmeden nihayete 
Vebap, IDbop, DlraD- erdi. 

Oyuna Şifllnln bir akmile bq. 
J-41 ve alyah kırmızılılar derhal 
:\'"lyana. kalesini sardılar bir iki da. 
tıka topu mlaaftr kale Glltlnde dolat 
tıktan IODra Buldurun uı.cl,.e C&I'• 
parak içeri giren arkı bir tOtlle 3 tııı. 
cU dakikada Şlşll ilk goltl kazanmıı 
oldu. 

Yedi gOn içindeki yorucu eeyahat 
ve bu esnada yaptıktan dört sıkı 
maç )'11ztlnden miltblş surette yoru
lan Viyanahların atıratll bir oyun 
çıkaramamalarına rağmen dllzgtln 
paslan ve tyt yer tututlartıe, Sitil· 

• nln enerjisi mnsabakayı heyecanlı 

bir safhaya sokmuıtu. 
Misafirlerin bu yorgunluk yUztln 

den tllt atamamaları birçok defalar 
girdikleri gol pozisyonlarından isti
fade etmemelerine sebep oldu. 

20 inci dakikadan sonra Viya.na 
hakimiyeti barlsdl fakat netlcealz.. 

H IDCI dakikada 18 tlattbıdea VJ. 
~ana kalesine atılan frikik &mana 
oarptı ve eııu muhaclmlerlnlıı öntlne 
dtltf.O, fakat lattiade .,demediler. Bir 
dakika sonra ani bir Şltll akınında 
aoldı.n Dtranın ortaya geçlrdlll to
pu Vehap - zavtyezıln kapalı oımuı
na ratmen • çok sıkı bir tDtle Şltll· 
nln ikinci cohlntı de attı. 

2-0 matlOp 'faz1yete dUpn mlu
flrler gol çıkaramamakla beraber 
bu devrenin eonuna kadar Jfne Ilı
tin bir oyun tutturdular bu arada 
kacan müteaddit fırsatlardan sonra 
flk kırk beı, dakika netice delltme
den bitti. 

tklnct haftaym karşılıklı. fakat 
aemereılz hllcumtarla başladı. Bu 
akınlardan birinde Vlyanalı kaleci 
bloke ettlfl topu Vehabm ayatma 
bıraktı. Fırsatçı ŞJıll merkez muha.
clml de bundan istifade ederek takt· 
1111nm UçtlncU goltıntı de ka,.dettl. 

Yorgun Vlyanalılar ,.edikleri Gç 
cotden sonra bOablltOn bozuldulana 
da şı,uıerln de geytedlkJert görtıl. 
dtl. 

Rakiplerinin bu halinden lıtJfade-
71 çok lyt bilen Flrst Vlyanah fut
bolcular aon bJr gayret tf!Jrrar cal!f
IData batladılar. 

V1YANALllARI~ İLK OOL'V 
Nitekim 2• Uncii dakikada ort~ 

dan yapılan bir Viyana akınmda ıat 
ac;ıta A'etfln topu Molzer ortaladı Jl't
tıer de ;retiıerek akımının ilk gottıno 

NASIL OYNADILAR? 

Mfsaff r takım Uk oyun ile kıyas 

edllmlyecek Jıadar berbat bir 0711n 
oıkardL Zaten sanf olan kaJeClnln 
önllııde batta Smavs olmak th?ere 
merkez muavin Hofman ve yan mu
avinlerin zaman zaman kımıldama
yacak kadar yorgun olduklannı gö. 
r014tı. 

Takmım en ihtiyarı fakat son haf 
ta içinde maç yapmamıt olan Get
va:rdel, hllcum hattının hemen he
men en faal oyuncusu idi. Şltll takı· 
mında kaleci .Armanak Umldln fev
kinde bir oyun çıkardı, mildafaada 
Marnayak, haf hattında Nubar -.e 
Artevlr kuıursuı idiler. 

Muhaclmlerden Suldur pneh, lıllk 
rop atılgan. Vebap sakin, Dtran iM 
mükemmeldi. 

Almanya bu prJtl Avrupaımı hem 
alıcısı, hem satıcısı oJm.ak arzua~n
da ldl. Almanya, ticaret sahaamda 
bu memleket.teri ell altına alarak, 
şarka dotru yayılma ldy&1etlne bat
hyordu. Bu ıtya1et Almanyanın 

harpten evvelki ıfyaaetldlr 'fe, neti. 
ce, ne de olsa garbe dolrıı yayılma. 
ya tercih edlllr. 

Buglln Almanya Streza konferan
sında yapılmak istenen teY1 kendisi 
tatbik ediyor. Fakat Avuıtu17adan 
aldıfı altın 'H dövizlere rafmen pa
rası olmadıfı için, kendisine mal sa
tanlara. aldıtı bufday veya çavdarR 
mukabil, makine ve kimyevi mamu. 
lA.t vermek istiyor. Halbuki, o mem. 
leketlerln bu mallara lhtlyaçlan 

BLt TA.B41'04LI J[IZ 

Jerf nl sUA.bla tehdit ederken mf boğulmuştu 7 
Bu suallere vertlecek cevap ne oluna olıun, 

ortada muhakkak olan bir ıey varsa o da ıuydu 
ki, Parıo bofulmuştu ve bu mOhlm bir h&dlae idi. 
Gllmrllk kaçakçıları iti adam öldOrmeye kadar 
vardırmışlardı. Fakat, herhalde bu onlara pahalı· 
ya mal olacaktı. 

Slpıon: 

''Parco. ötmeden evvel, herhalde ban sualle
re cevap vermltftlr, diye dllfllııllyordu. Demek ki 
"eakl garajı,, artık herkes blllyor. Onu buraya 
herhalde tıı getlrmemlttlr, fakat getirenlere J'&r• 
ılım etmlttlr. Buruını da. kamyonu takibe Jtlzum 
kalmadan otrenmlt bulunuyordu. Kız lçerde bl· 
zlmle konuşurken cesedi buraya getirip bırakmıt 
olacaklar 

"Kızın nuıl bir mah16k otdufu anlaşılıyor. 
Yazık! gtlzel bir tuzdr ... 

Hopl, cesedi gGatererek: 
- tıt tam70nu idare edendi bu, detti mi. usta? 

dlye eorda. Hani bize telefon edeıı. blse ~te ret. 
sinin lımlnl söyUyecek olan, defli mu 

Slmon ten4l kendine konuşuyormuş gibi: 
- :mvet, dedi, o. Jl'atat artık bize ı.ır teY ıö:r· 

lemtyecek. 
Bopl alzmm içinde anlatılmaz bir iki teJ' 

mmtdandr. Sonra, teaelll bulmak loln, flteY1 aldı, 
dikti. 

Slmon dtıttlnllrordu. 
HaJ'dutlardan ·nuıı intikam aıacatnn dl19 

anlatıyor 
anlamaz mtıcadeleyl aona erdlrme79 
karar verdi. 

Kral Karolun bu suretle hareke
tındekl ikinci sebebi biraz derinde 
a ramak llzımdır. 

Olüm 
Çanakkıııe mebusu bay Sükrü Yaıinhı 

biraderi Kayseri mebusu Veli Yatln 
uzun müddcttenberi rahatsız bulunuyor. 
du. Maalesef bu hastalıktan kurhılamamlf 
,.e d iln akşam Maçka palastaki dairesinde 
,·erat etm işti r. 

Ccnnzcsl bugün kaldırılarak öAleyi Tet
vikiye camiinde namazı kılınacak ve Zin. 
clrlikuyu mczarlıAına nakil ve dcfnedlJe. 
cektlr. 

Bay Veli Yatln mebusluAundnn enel 
Çanakkale belediye reisliğile parti başkan 
hğında buJunuyordu. Kendisini milII da. 
Jarımıza -.ennlt bir memleket nlldı idi. 
Ailesine Te Bilyiik Meclise taziyetler ede-
riz. 

LiliiliR§#1 
KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Gitlfll fol 
12 Cumhuriyet Karadenb 
9,30 Ulur 1smlf 
8,30 Kocaeli Mudan,.. 

10,30 hmlr mnb: 
9 Tanar tnıroı 

GELECEK VAP.UllLAJl 
1 Keıul A,...ıık 

:Y arclımlara Teşekkür 
Şitli Kmla7 Jlatbnlıinadlıa: 
Kurmnumus tarafından yarcbma 

muhtaç çocuklara dqıtıJmak here Nf. 
pntqı Ipk liaeai ile Panpltı lisealn
deıı 300 parçadan fuı. miiltamel cı. 
bise Ye ayakkabı, Dam Dıs.iyan Jm U. 
sesi tarafmdan da blr aandık doluıu 

mUıtamel ve bit andık dolUIU ~ 

lerinin hamla4Y'lfn ~~~'ı\ 
btaeler pderiaeJı: earetUe pteriJea 
bllyilk lnaaıılyete lnlndircliiimb ~ 
ruiar n•mma tetekJdlr ederis.ı 

Ipk lilell Dk tıçUndl mm ta1ebe1i 
aynca aralannda topladı1r1ın bit kum
bara doluıu parayı da ptinnlfleı- n 
içerisinden çıkan 505 brutu tellim 
etmi§lerdir. Bu ynruJara da biU.UU 
tqelddlr ederis. 

Göz Hekimi 
Dr. ŞDkrD Ertan 

Cağalotlu Nuruoamanlye cad. No. s 
Tel. 22555 (Dr. Osman Şerefettin 

apartmwu 

ELt TABANOALI KIZ tf 

Kız durdu, bir an, gUJUmsemekte olan Slmo
tıu sUzdU. Sonra: 

- Ben de sizin elinize dUtmedlltm için çot 
memnunum, dedi. Fakat fazla konutmıyahm, 
Vaktimiz yok. Lütfen bize yol gösterir mlalnlst 

- Copley kıskanır aanı1orum. 
- Bayır, fazla gelecek deiilılnls zaten. std 

otomoblllnlzln bulundutu yere kadar götl~ 
tfm. Arkada.şlannıza gelince: Sakın arkamızdan 
bana veya Copleye ateş etmlye kalkmum 'fq& 
buradan bir adım ileri atmuın. Aksi takdirde bu
raya siz sat ve salim dOnemezslnlz. 

Slmon, Hoplye döndU: 
- Anlıyor musun, Hopl, dedlt Yerinden kı· 

mıldarsan ben 610yorum ..• 
- Genç kız: 
- Ne gUzel söylediniz! dedi. 
Slmon. bu tehdide aldınt etmeyip kendini 

tehlikeye atacak kadar toy bir insan değildi. Bt• 
lirdi ki insan bir tabanca karşısında bulunurkeD 
t)aka edllmes. 

Başına gelen felA.keU dllştıntıyormue gibi s&. 
rUnerek genç tızm omuzunun tlllttlnden dolru .ıs. 
llce Cople;y'e baktı. Şoför herhalde Slmoau blru 
evvel kendisine teklif eltili tlrlı tel unatmamıt 
otacaktt: Göz kırparak lfaret verdi. 

Slmon, genç kızın son aözlertndenl»erf. onle.n& 
cevap olarak, ilk defa ancak bundan IOJlr& almıl 
açt1 ve: 

- TabU dedi, mtsaftl'Jerlm!ll ...,ıaaü -. 



dyo programı - .. ~---
M • N11aD • 931 - l'lılar flllfıl1'8DU. 

OGLE NE$RtY ATI: 

tt,İO p1üJa tOrt mdİllisl 1t;IO ha...tis 
ti.O. cocuk taftaıı 'Ve bayramı milnasebetlJe.-- ...... kurumu namına Fatih s.a...e ...._..t Jıolll tuafıadall bir tem. 
1111 ta.ao mahtelU pllk neşriratı U,00 son. 

ll$All NBPtiA.'11: 
11,IO çocuk bayramı haftası milnasebe

aa. eoeuk eairseme kurumu namına : Kon. 
flnaı SeliJD Sım Tarcan 18,45 pl1kla 
- ._.ıld•l 11,15 konferana: Profes6r 
Wla Jlarad (nd10 denler() 20,00 Milıey 
,_ w arlradqlan tarafından ttlrk ... ,ı. 
ldll w llaıt .. rtıJan 20,35 ha•• raporu 
... Gmeı- Rm tarafnrdan anbca 16ytey. 
21.00 Cemal Dmll 'Ve arbdqlan \arafuı 
lla tlrk llltlllkbi .. halk fU'kılan (sut 
8J8ft) 21,'5 ORKESTRA: 

t - Gaao: Romeo 'Ve Jallyet fantezi. 
1-Tostl: Melodi. 
1 - Se1'8rü: Vals romantik. 
4 - Drllo: PWbto. 

11,!I aJau haberleri 22.30 plltla sololar, 
... " operet parçalan 22.60 IOD ha. 
........ Ye ertesi dnfln proıramı 23,00 son. 

25 Nisan 938 Pazartesi 
OILB NF.ŞRIYATI: 
12,IO pllkla tllrt musikisi 12,.50 bandla 

'il.il ~ bQnm -.e baftua mGDuebe
llle ~ ealrseme lnmmuı namına 
... lllnl Hdm 16sterlt kolu tarafından 
lllr ....aı.. 1UO mahtelif pWt neırfyatı 
u.--. 
AKŞAM NEŞJllYATI: 
l7M labllp tlll'Dd deni: tlnt?enttecten 

..._ llalınnıt Elat Boslnırt 18.30 çocuk 
lıiQam ft llaftaaı ...,,.....,111 ~ok 
..... • .. 9 ,. titıor Kadsl 
....,, <Bet •4111•) 11,U plüla dans 
1 1 3 W 11,ts cocukJara ...ı hayan NL 
• 111ar..,.n 19,55 bana llaberlerf 20"08 
BdM ft arkadaflan tarafında IQrfl ma. 
..... w IWk prkılan 29,41 ıua.a rapora *' Gm• Rua tanfından arüca ~ 
._ Fasıl su beJ'et1: tınhlm 'Ve arb
lllfıln tanıfancla <-t ayan) tl,45 OR
WIU: 
ı-Sen. wm: 9mmon e daHla fantesl 
2 - lbıl il IQ•: Tm....tor e anclaluz 
1-Robu: Sereaad ltlJıa. 
atı._ w..r1er1 n.ae ~ so1oı.r, 
....... e....e .. m•n-..e- ı.. 
..,.. w mted ...._P!'llllmı 2',00 son. 

• Nllaa tal s.ı. 
Gll.B~ATI: 
.. pl8la llrt lll1llltld 12,50 ha'Vadfs 

........ ,.. .. ft ............... 

herler ve ertesi l(lnfln proıramı 23,00 son. 
t7 Nisan 931 Çarşamba 

OGLE NEŞRiYATI: 
12,30 pliikla tflrk musikisi 12,50 bandiı 

13,05 çocuk bayram ve haftası mtlıauebe
tlle çocak ealrpme kurumu naımu 
Nipntaş Halkevi ıösterit kolu tanfından 
bir temsil 13,30 mabtellC pllt DlldJab 
H,00 son. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
18,10 çocuk ba71'Ul Te haftası mlMe, 

betile çocuk eairıenıe kurumu namına kon 
ferans doktor lbrabim ZaU 11,G Patlb 
HalbTl s61terlt lcohl tarafından bir tımuU 
19,ll plftla danı muatld ıt.U INlrla 
haberleri 20,00 Nesibe Uıar w ........ 
Jan lanfmdaa tirit muWal .,. llalk 111'
kılan 20,CI haTa npora to,41 0-- Raa 
tarafmdan arabca 16yley 21,00 tUblk 
tflrt ınualldsl: Nuri Halil ft arbdqlan 
tarafından (saat a19n) 21,45 ORKEn"RA: 

1 - Volsted: Prer JatanG Tala. 
2 - Rahmanlnof: L'IW. 
s - .... delloa: Şero. 
4 - Translatlr: Aya balaabltraft. 
5 - Aylenberl: La l'Ullnıol e le 11'61aJ' 

22,ıs .-. haberleri n.ao plWa ._. 
sololar, opera 'Ve operet parıaJan il.il 
son haberler Te ertesi daDn ~ 
23,00 son. 

21 Nisan m .......,. 
ör.LE NESRIYATI: 

12,30 pWda tlrk maslkbl 12.M bandlı 
ı 3,05 çocuk bayram Te haftası mtbıuebe
lile çocuk eılrseme kanunu aamıaa 
Sehremfnf Halkevf ı&terit tolu tarafmdan 
bir temsil 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

11,30 eoeut bQramı ... ...,... ..... 
ııebetile focuk ... ....,.... bıama nmna 
koaıferans: Doktor Ali &8b1l ( .... w 
oyun çocuklanaın bakım ft terblJell) 
18,45 plltla danı musltld ıt,U spor mu. 
sahabeleri: Etref Sefllt ıt,55 borsa llaber. 
leri 20,00 Sadi Hoşses Tt arkadaflan tara. 
fmdan türü nnl8ildll w hallı tartılan 
20,45 bava raponı 20,41 Omer Rıza tan
fından arabca s6yle• 21,00 Radife Neydit 
Te arkadaflan tanfından tart madkJı 'Ye 
halk f8rkıJan (sat Qm) 21,09 ORJCES. 
TBA: 

ı - lloreaa: Slnüfedera ll9lt. 
2- Drf90: Vals mln,on • 
1 - Staap: KonfitL 

t2,1ii aJau baberlerl 22,IO pMlda lolo. 
Jar, opera" ...... ~ ...... 
llaberler ve ertesi ilah Pftlll'UDI D,OI 
IOll. 

~W:: .. t;u=:..:.: 
-..:.. tl,Jt ....... ...,.. ..... ,.,. µ~r11111"'9!•1Mt11,.. ... ~ ....... 

»QA• JCBSRIUft: 
it ........ tulld deni: trnhvalteden 
.......... Blitiaidwt 1Ul Ooic:at 
Weıww...._ .... .......,.~ 
111111••-w_....,.._:Pab
Nllllllrlrlm ~ (ocd: 1'llla)I 11,'5 
J11Mi ..._ mmtklil 11.15 tonferam: Bq 

............ -·- .,.,.. Naaa Daıılt
-- ................ ,... tirit ...... 1). 
B.11 bona llÜerlel'I to,,00- Vedia Rilia w •W•..... tmrd'tıadan tlrt Jlllllltld '" 
~ •Uar• _. ı.na npora 20,41 ... _ .......... ....-..,.....21,00 
~ S...-..w _..,..,,... taafmdan 
~im cww..a ....... ı...ı.,..,> 
!-.. OMBllRA; 

- lttllr. 8111: u.rtlr Fıw 
• ~ 'fı ... ı..,: ........ latera. 
8-Petl:V• ..... _..._, ..... 
.. ....,.... '2.30 plüla solola, 

- ..... ..-.n 2UO .. --

...... lllr. 

12,30 ]djnt 'ftlti fiıasıtüf 12,50 hnlClla 
l3,06 ~ laQnm "' hafluı ............ 
ille çocuk eafrlem• brama amma 
~ Halkm bro he79tl !UO mala. 
telif pWı Defl°bab H,ot -. 

AJtSAK NEŞRIYA'l1: 
17,0I tnlaJalp tarihi deni: 0ah9nlte. 

den naklen: Reco Pek• tarafında 11.18 
çocuk bayramı ... luıftau mlDuilbettJe co
cut eılrseme lrarama namına tcmfenm: 
Doktor Sflkrfl Haıım ( çoeaklarda lfall' 
hdsıss•hbaaı) 11,45 Berolla llalbTI .._ 
teıit kolu tanfından bir lemlil 19,16 co
cut terbiyesi: Ali Elml üyOs 19,55 borsa 
haberleri 20,to llmaff• bar " arhclq 
lan taratmdu tlrt JnlWll " ... far• 
kılan :I0,45 bna l'llPOl'll ... 0...... Rm 
tarafından nüea 16J1w tı,00 ıım.ı w 
arbdqlan taratmaa tirit zı llrhl "'' 
halt ..mı.. 'tmt •JUi) tt,G omca. 
TRA: 

t - Valdenfel: P..lpna nlL 
2 - Bnluns: dua boQIW'UYU. 

X..17& 4olnı 71rldtL Kn da 7annıcla, onunla 
.......,.. adni atarak Derlecll. Slmonun arabada 
.....,.. eN1al1I elektrik fenerlerini a almlltt, 
~ w J'Ola tatta. OoıtleT de artaJarmctan sell
,..ıa. 

"Klrlaaaıo., J011111 ortamda du!'U7G1'du. Cop. 
ley Jaemen ceott. ftmene otmdu. JCu ela l'&DI ba. 
.... aeott. mettrlk f•erbd Stmcma ctotru tutu. 

)'orh. Siman: dllmlf19ftk ona battı n: 
- bhdll ll&J& ~emectlnlz, ctedl. 
- IG7lemedlm, otlnttl IDJ'f•m•k nl,..Unde de· 

lttbia. 
..J. Turk. Beni telefona ealmhlnlm aman 

1111 auıı t&m7&ca1mı. ()yJ9J.&, bana herha14e te. 
lefcm ecleeeblntz. Namaramı Londra telefon reh
hrla4e b1llabtllntnts. Buraıım numarur da Lqn. 
iaİ'I& iMi. 

mm-. D11Dl&r'a71 bir ctaha tekrar etU Te ıene 
llsUce Copt~e baktı. -relefon numaraamı unut
ma.. 4emek l.tlyordu. Sonra devam etti: 

- ı.t..nenls ta1Je bir ay a7clmlılt cuf ntlıl ",..._ 
J[Js ~Terdi: -Bu._ Q 70t. decll. Karanlıkta clentmez 

Dls.&lm ......... 
...... lltrlk fen.erini uıattı, fakat eline 

'Iİlrfne attı. Siman, feneri almak 
Bltuaı .kal4ır4ılı aıııaa otomobll 

Kellme bulmacası 

ı 
1 
8 

' 1 

• 7 
8 
9 

YIDi berk. ı H 

111~68789 

SOi.DAN SAGA: 

1 -TUrk armuı, 2 - llualkide bir 
fuıl, 3 - Bir tanecik, ' - ÇUnkU. 
5 - Bo)'Ull mukabW, 6 - SUyu aOmıı 
bir Alet, 'l -İDIUl, bir UIUT, 8 - ~ 
tm mtma keman, bir renk, 9 - Or
netden emir, kiıomm zllc(l. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Aile nı.t, haJftDID adı. 2 -
Bir mılr, erkek, a - KUJlzlm, ' -
J'lkir, 5 - GeUrat, 1-BMhenm 111-
betl. 'I - ı- h&)'ftlldm a~ 
rat, lll'ID teni. ·-Bir ...,, lltr -ır. 
9-Adlt. 
Dldlh--•••Ad ....... : 
SOLDAN SA.OA: 
1-0»cü. .-. 2 - Abl. ta,, 

3-Nakmst. '-Ak. nlae 1-Der, 
aha, e - r., do, 7 - Blfedea, 1-
V..a, 8 - W. ıt. 

paf1ar ok1marü .ıqıed~ 

miltlr· 
Yum ... ı H 4e lllU HaUı:mali ço-

cuklar ~da (Bir .......... ).1111-
nbiatur yapılacak " munffak-~ 
Çooak elb&W lıauıuDl7Je mlltHek• 
mtlaallp ~ ~. 

Puutell .... mat :il .. ,.. ..... 
................... [. Dil • 
cıbt kit ..... '* Çam ... ft - • 
bbGOCl'lk ........ ,...... ... 

Ba •'"hılaaJa .. ....,. ..... .... 
celdlr ........ ,... ........ ... 
d• ,. .... .,.,... 1ılNr 1ıl9t ,., •• ....... 

~··-· ,,,., 
•1w1111..-.911aa11ıım •• 

................. eg ...... .... 

tllph'll ......... ,..., (1 .. . ............ , .. , ....... 
m1111r. 
.... w toelllı:larm ..,.... 

ı.tnrM•mu1111e ................. 
Mtlpha8111a bralala" fuUyetl ıu...... ..,.. .. .......,. 

• lıa - • ;tae dıda •ı• yay • 
nllr ........ •••aıal ıda. 

!'ep1alllı -·.. 41awtllere lıll' P7 
llJllfetl dl , ........ 

...,..,.. .. a.ra.: S A 
Bn ....... ,.....,>.lala Jill. 

1fnl ,..nk 7Dbnıla ıpJlJI _... m--- ......... •-W--ıo11 
Dllll dllf"s ....... ~ ......... ,.... ..... olanJar, .... 
mm malOm olc!aktan ma t1ller kllo lll'ladt ~ dnalltdlr. Rabnl· 
mı ~m.ı.ı .. .._ anl•11'"'11 olmu mt lar sut 12·49 bpaıf-. ftJMJmdlr. 

... _..~ •---- 0 • K L • R ---.ııı 
l-Dr110:Lafcn•11••• • .... ·- ........ 

f - TranlWllr: ...... la.... . •···• ·-..... 22.ıı .... baberterl 22..IO pllkla sololar, • .... .... • v..- 418IO 
opera '"cııpent JNll'C8lan ti.il .,. hll»er.. • ..._. '... • Wapeele 8 9'182 
J eri ........ ... • Alla •1• . llbet iOl l'llO 
•.,. ert __. Pl'Olflllll ~ • Oıwn• ,_. • ~ .... 

SO !ftsaa na Omunlell • SotJa 88.., • Tolrobamı t mo 
GCLB RBSRl'L\t'I: • Amstercl-. ı a. • ... ...._ aOB 
ıua 1lrt,........, ıuo ~ • Pril •'11'11 • Loadn ., 

BiR llOTOGBA• 
Slmon Templar 7&ftf J'&ftl en dolra Jlrlıa 

mele blfladr. J'abt. ••eü1 ~ Jlrml. otus • 
dua kala Mrdeabtre cluı«•: 

K'apmm Odnde lılrl ftl'dı. wn..!etf elettra 
fenerinin llllr &JtQıc!a iti a,ak IOl'ldltL 

Sfmon, hemen feneri aöncttlrdl: ,... ıaa Dl 
Uç &dmı lltU Ta IOJll'&, bir atacm artıyaqM. ~ 
nant. tetrar fenert 7&ktl ft bpQta t1oln tuttu. 

Yakacı adamna, bpmm 81tlllıılelt m111a o. 
turm.._ konan iki )'&Dmcla. bqr 8nla4e. ~ 
llls d111a1arda. Shnoa adamra Jbbl ......... 
du. fabt blnteabln tanıtı w: · · 

- Puwot ..,. ...-.r. 
Parso Gtmlftl. 

Pargo, blm blr tordoDla bolahn11ft1r. x.toa, 
etıerha aruma stJmtllmlf, adeta ~ımb'01"411. 

Hopl: 
- Ben blr adamın el-'• bfJJ1e 8kllrDllllJat 

ıörmtlftllm. clecll. lfl7or~c1a, 
Dao rulman oetMba4ea bir adam. .. 
Slmon: 
- Teter! ~ B°"'* -...a biti '" Oldl

rnıen arta4qlanam ceıre«tDI taJ4n'al'ISt bn .. 
l>enln 11er1ne 1atlr4ı. SolU'fo 4urda. usu. un 
battı. Olantbı 1"' .... ~-,.. ......... 

Ne saman bolmutlam! Vlcu4u Jıe11tls acak• 
tı. Acaba Slmon mlAflrlerfnl uturlamala. Slcler• 
J&:en :Parso balulm111 •• "1U.,.a.T Toba 
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G.UVEN 
ANITI 

TÜRKİYE İŞ BAN KASI 

Kumba]j 

Sahibi ASll.! US 4'\e~rı)at oıüdüru Refik A. Sev"ngıl 

t 
1 

'nŞirketi hayriyeden:~ 
ım Boğazl('I vapurlarına mahsus ilkbahar İÜ~ 
Üü tarifesi 25-4-938 ııazartesl sabahından ;ı 
iJIJiiUml!I tlbaren tatbik edilecektir. llllM 

YbNi'T~SliMAT 
ILMUMABERLE~iMiZ 

DAl-IA YUICSEK 
rAiZ,DAMAEYI 

~ 
$AR.TLAR. T[MiN rD[R. 

-~ 
~--·"' 

~' UOLANTSt: QANK-UNi Nv. 

~KARAMÜRSEL Fabrikasının 
Hayat Ucuzluğuna hizmeti 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

ıS~~~~'i:MA 24 ve. 27 lira 
Karamllnel fabrikaımm memleketimbin her taraıfmda tanIDIDIJ çok 

utJam ••Arif yUDlG kumaflanndan çok mahir mabıtar tarafmdan itina 
Ue dikilmekte olm 

Ismarlama elblseler 24 ve 27 Ura 
üurinden imal edilmektedir. Mulmelemia pefindir. 

'(P• ,.._ - ......... ..._. .. ~cnlsbr.) 
( Sultanh• T118m ikinci Vakii hanı alflnda ) ---· 

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

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
istanbul ikinci icra 

Mumurluğundan 
llebrnet olla Olmanın tahtı tasarroran- f 

da iken, Baran MClnibeden latfkru ellili 
resnımal 500 liraya mukabil, birinci dere
cede ipotek lrae eyledlll Abanyda Sofu. 
tar mıhalleıinln 1lqıpbe7 aokatında ettkl 
5 yeni D sayıh aaJı Serif hem,ıresine ait 
bastın arkası, Osman mahdumu Salih bos
tanı ve yıkıcı Hacı Hasan hane Te babeeal 
solu 548,5 arşın mnrreı maahahce cepbeal 
Rogıpbey sokaAile çevrllmlt 157 metre 
mıktarında mnabıhre nhıap hane arttır. 
mrıya tıknrılmıştır. Evsafı zemin kat: 9 na 
maralı kapıdan glrJldlkte bir avlu Dzerlne 
zemini molla ve toprak tnnnsız dolaplı 
bölmeli ev allı olup buradan bir kapı ile 
çimento d~şell koridor fizerlne bir oda Ye 
bir hala ile geçilir, bu kısım sokaktan H 
numara ıılan "numerotaJ,,.. Evin altından 
bnhçe~·e tıkılır. Bahcede kısmen çimento 
döşeli hlr kmm üzerinde S metre derinli· 
llnrle sarnıç tuhımbah kuyu ve 8 meyve 
aAacı nrdır. Birinci kat: Bir sofa Dzerin· 
de üç odıı bir halA bir gusulhane TC bir de 
zemini kresmen mermer musluk taşh ve 
maltız OC'akh bir mutfağı nrdır. 

Umum mesnhnsı 167,5 metre murabbaı 
nlup bunda 112,5 metre murabbaı da bahçe 

kadar temdlden mllza7ede:re de•am olu· 
nank en ~k arttıranın Oıtftnde bınktl•· 
cütır. Arttırma peşla panı iledir. M6tenı. 
Jclın 'Tellll Te tanzlflye ve tenvlrlye ,,... tel· 
IAJlye, vakıf lcoresl borçluya alt olup satış 
tatanndan tenzil .. dıteee'ktlr. Tapa harcla· 
rlle 20 senelik evkaf tnfz bedeli mo,ıerl
:re aittir. 2004 numarah icra ve lflla kano· 
nunun 226 ıneı moddes; rıe tevfikan tapu 
ılclllerlle sabit olmıyan ıpntekll alacaklı· 
JarJa d f 1 e r a 1 A k • d ı r 1 ao1 
rın irtifak hakkı sahiplerin ba baklınnı 
hususlle fala ve masrafa dair olan iddia· 
lann1 llAn tarihinden itibaren 20 ,On için· 
de 935-3272 numaralı dosyasına blldlrme
lerf lb:ımdır. Aksi takdirde baklan tapu 
ılclllerlle sabit olmıyınlar aotıt bedelinin 
payla,mımndan h1rie kalırlar. 

Arttınna şartnamesi herkes tarafından 
r&rlllebilmek Oıere 4-5-938 tırihlnde icra 
divanhanesine asılı bulunacaktır. Daha 
fazla malCımat almak f!llfycnlerfn 935.3272 
numaralı dosyasına mDnacaaUa nzlret ft 

takdiri kıymet raporunu ııörebfllrler. 
Artlırma)'8 iştirak edeceklerin bu pJl'f 

menkule aft blltOn mallımatı 61renmlş ad
doJunacıkları l!An olunur. 

dlr. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
hbu Aayrl menkule Oc yeminli erbabı 

0

TUkur tnrnfından J 335 lfnı kıymet takdir 
edilml~tlr. 

Arttırma 25-5-938 tarihine mlludlf Car· 
şamba ı:ri1nQ s&At 14 den 16 yı kadar daire 
de icra edilecektir. Talip olanlar takdir 
olunan kıymetin yQzde yedi bucuAu nls
betinde pey ak~esi •eya ulusal bir banka· 
nın tt'mlnıt mektubunu nrmete mecbur. 
dur. işbu arttırmada verilecek bedel kıy· 
meli muhammenenfn )'Drde yetml• Mşlnl 
bulmathlh takdirde son arttıranın taahhCl· 
dü baki kalmak '8rfile arttırın• 15 .On 
daha temdit Pdilecek 13.6-938 tarihine mQ. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Htr gOn ubablan •cJdı bucuta 

ıkpmları 17 dea 20 ,. kadar Lllc 
U tayyare apartm1nla.n DdDd daırc 

ı 7 numarada buta1anDI bbal edu. 
Cwmrteal ıtıaleri J4 deD 30 ,. .a 
dar baatalannl parar ı, &uıan., I • · 

bir ohyacalarmı dakırpeG mah 
billndt maı,,cnı eder. Telef= 23933 

ıradlf paıı:artesi ,OnD saat H den 16 ya il••••••••••••lllİ 
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