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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

yakın Almanya, günlerde • 
yenı 

•• 
emrivakiler mi hazırlıyor? 

Alman easusları Praga kaçırllan Şuşni
iin vesikalarını ele geçirmeğe çallşıyorlar 

Çekoslovak hükiimeti 1 
. 

Dosyaların emniyet altında olmadığını 
ingiltereye bildirdi 

Sudet Almanlarının · reisi Hayin
layn Berlinden talimat bekliyor 

Çekoslovak partilerinde inhilal ! 
._____ .. J:J 
Balkan Antantı ~ . 

Ekonomik 
Konseyi 

)i ~ antantının ekonomik konsc· 
llıı ~nlerde lıtanbulda t'lp!anacak. 
itle l<>plantıcla antanta dahil elan mem· 
,, 'titr aralannda mevcut siyasi birlik 
lra}' hkınlık bağlannı iktısadi menfaat 
1'r ,1'ıtıkları ile kuvvetlendirmek yolları 
lbU :•caklardrr. Hakikaten asırlarca 
"t. 1 

elc.e bir idare altında calihierini 
llıa ln?k.Qderatlarını birleıtinnit olan 
••..::!llelter için aynhk hadiselerinin 
' '-da bıraktığı duygulan tama
•ı-.1 At..ıfiye ettikten ve kendi varlıkla
lleı ~Pa devletlerinin siyasetlerine 
~: "'-k rnevkiinden kurtararak ye
~İtliJc 8-lkan antantı gibi kuvvetli bir 
'°""a Çer9e'Vesi içinde elele verdikten 
~hıt~e.,.di ve İçtimai hayatm refah 
~"1-t-rolan iktısadi sahada it birliği 
harele nı aramaktan daha tabii bir 

1 t tt olaına2 . 
. '. 8 lk "'ili" f •. an antantı daimi konscyle-

l'tıa._ -.lıyetlcrine müvazi olarak za. 
lcorı~n toplantılar yapan ekonomik 
•&ı.i ı.~ hedefi bu tarzdaki i~ b:rliklc-
'kkuk ettirmcğe çalı ırnaktrr. 

·~an.et. ~nta~tı beynelmilel siyaset 
"&~İti !•ntdıyc l<adar gerçekten mÜ· 
clot't d:1ıörınüıtür; antantı tetkil eden 
~"' ~ ~t Yakın Şark sulhunu tehdit 
ı '" te~ el •kıın hadiseler karımnda 
htti~ evlet gibi hareket etmi~tir; iç-
~i ba:ularrnın maruz kaldığı 

~llt ~~leler karşısında diğer an· 
tıl:ıi ~ •lııtrı kendi milli meseleleri 
'•l'ede ••naiyet göıtenniştir; bu 
•dilllıi•tj Çok güzel ıemereler de elde 

~ ~ .. B .. 
Ugun artık Bnlkan anlan-

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4. Sil. 5.) 

Rcyiam için l'iyamulıı cr-Sı1aıı pro7>aganda afişleri ''ckmc1: ve.. fş :ıçin evet! 
detJini:.,, (Ya.::ısı ~üncü sayfada) 

Eskicinin cinayeti 
. - · - Anasını ve iki 

oğlunu parçala-
\: yarak öldü dü 

_ ~~ ____ c_1'_0-:_ıs_ı ~_i_ncı_· s_ay_fada_) 

l 
Serbest ve Grekoro

.. ' men Türk iye blrln-
clllklerl 

Haziranda 
An karada 
yapılacak 

Ankara 4 Telefonla) - Gür('.Ş f ede
A nasrnı ııe iki çocııfjımu öldiircıı rasyonu reisliği Türkiycdc y:ıpılacak 

JJckirle c111ayct i-Jlcdiği ev (Sonu Sa. 4 sa. 3) 

!!atakhktan imparatoriçeliğe 
,_, ,_., ~ ._zwwwa,__,._. ..., rt""• ,._.,, ~~ ~ ,_, _,.., --......-

1 ~ NU$~ 
((•dlrean Kaflıoın tarlbt romanım okumaya hazırlanınız. 

Balkan antantı ekonomik 
konseyi 

Perşembe günü Ylldız 
sarayında toplanıyor 

Ayni gün Balkan devletleri 
matbuat kongresi akdediLecek 

Balkan Antantı ekonomik koruıe)inin J 
senelik toplanlısr ile birlikte Balkan An
tantı devletleri mafüuat kongresi ya • 
rmdan sonra Yıldız ı:araymda toplana -
caktır. 

Balkan Antantı ekonomik konseJi 
Türk seksiyonu reisi Trabzon saylavı B. 
Hasan Saka, dün Yıldız sarayında ikmal 
edilmiş olan hazırlıkları gözden geçir
mı15tir. Bunu müteakip kendlslle konu!Jan 
muharririmiıe, her iki toplantı hakkın· 

da aeağıki beyanatta bulunmuştur: 
- Balkan Antantı ekonomik konse· 

~·inin toplan13 yeri, bu defa lstanbuldur. 
Antant mcmlcketlcnnc mensup gazc -
t elcrdcn meslektaşlarınız da ~ehrimize Ga.=etcmizc beyanatta bulunan Tmb· 

(Sonu: Sa. 4. sa. 4.) zon saylavı bcı1J Hasan Saka 

Frils Langın 
Keşfettiği Yıldız!' 

1 Hafta 
sürecek 
adliye 
hikayesi 

YAZAN: 
MEHMIED 
SELiM 

Bugün 6 ıncı 
sayfada 
başladı 



Fikir meseleleri: 

Tablo safin almıya 
teşvik 

Çekoslovakyaya hücum 
edilirse •.. 

Matbuııt.uı kudreti bu gllzeJ modayı yaymaya retecek derecede 
llsttlndür. Hırsız ve katlllcrln klişeleri yerini tutacak bazı tablo 
meraklılarının resimleri ruhların tas fi> esinde bir merhale olablllr • 

.. mıl!I ................................................... ..... 

Rusya ve Fransanın alacağı 
vaziyet ne olabilir? 

YAZAN; Sadn E.rtem 

F mÇAl"A, bo)aya, chglyo hayat- lert dalma dorwıl bil' halele ka1mıJa 

lannı ukfetmı, nice insanlar mabkiını olnıuştur. 

var. Bunlano çoğu gcns;lcrdlr. Güzel sa- !lcscıa, ahWd bir mesele hakkında 

utl:ır Akademisi bunlara birer karar- hüyilk al<ı1lilAmcller yaptılnnn halde, 
slJı ,·azlfcslnl gordll~U gibi Auupanın en kötü eserler önünde sasmu,, yabut 
reslm kültürüne sahJp olan memleket- en giiz.cl eserler lSnUnde llkayt kalmı • 
Jcrlncıcn do ollcrtnde paletlerle kendi 3ız.dır. Eğer estetik kıymellcrl sosyal 
yurdlarma dönen artlstlcrlınlz \'anlır. bir kudret olarak &ellkld etae)"da ... • 
Banlar lıiLe mUtcmndlycn rengin nüans- gün gUzcl ile ctrklnln hududunu tayinde 
Jaruu \ 'O s;lıglnln tlcrlnllğlııdc.ld sırlı:n ha kadar milşlıtilita uğramudık. Kendl-
anbtn n'kta.dırlar. Göı.lcrlmlz önünde si bir içtimai kıymet olarak kabul eclll· 

renkten \'e tlzgidcn mttı ekkcp bir nü· mcoıl,, terbiye l biç yayılmamıı blr U. 
ans ileml ışJklı bir dünya gibi açılıp ka- ynt önüne bugün doğrudan doğrula es-
panm:ıktadır. Ben bu s:ı.tırlarlıı sana.tın tetik )ollarmdan değil, daha ba§ka U· 

mahiyetine dair de,rU, fakat bizim his· sullerle hareket ctmlye mecbunm. 
lerlmlı:I, ruhlarmuzı taze bir han Ue lUescli gtlzel realm sepetmell. ba 
)'lkayan, gözlerimizi gUzelU[,rfnln bari- güzel rcslrillcrl c\'lcrtmbde bulundur· 
kulide kudreti ile aslllcştlrcn sanatın m:ı.yı moda haline koyacaltz. Bir moda 
lı.WneU hakkında konuşmak btiyorum. nasıl salgın haline girene o da böylece 

Kcrplçtea betona, '1etten makineye rahlan nnnktu. Şüphe.Is ba modala-
ıeçı, lnss.n için tabiatı değiştirme hldl- nn en ulll olacaktır. \'e yine fttpbe 
~dlr. \ ' c biz bugün tabiatla en çetin yoktur ki, l'brktyedo hamlyyet mtisaba
bvgaya glrlşml' \ 'O tabiata ka111 yer kası bile moda haline sokulmuı ve za-
7er zaferi kaz.aıımıı bulunuyoruz. Tabi- man zalll3Jl elklnumumlyc tarafoadaa 
ati fethe çıkan neeılll1,;r tablab dcğl,tl- teş\1k g6rmU1tllr. Bu tef\1kba ftlD ne-
ıtrken kendUerl de dcğl,Iyorlar. Ba de· tfoelc.rt lmparatorlup koskocaman bir 
il~n aclanım nıhu csld hayatın kalıp- 6lmondifcr hediye ctmı,ur. 
latmcbn kurtulmuı ve bil' bas hallndo Hicaz haatı muvaffaldyeU cUnl hla-
yenl bir dıinyaya doğru uı;maktadır. O lenle dej;IJ, fakat da.ha çok 1nauı ego-
rulıuna yeni bir nlzum, yeni bir hende- lmılue dayanan bir modanın kudretin· 
ac, , . ., rcnı bir ölçü aramaktadır. dedir. Elbirllğl llo Hicaz hattına yardım 

Bu amma l~lnde rehberliği sanat edenler gazetelerle Ula ecUllr, kendUo-
J&Pınaktadır \ '6 yapacalrtır da... rlnc madalyalar , ·eriUrdl. Oumhurlyetln 

S A.ı~ATJN rehberliğini ad1 mana- onuncu yılında ela bir maclal,a ,apd· 
siyle bir çığırtkanlık ~kllnde mıstı. Bu madalyanın halk arasmda ka· 

anlamıyorum. insan ruhunun im.deme pıaa kapıta daiıldığmı heplmla - lşt 
bdemf' ve göWer ~ı ytlkaclcn beecı1 bUlrlz. Güzel tablo :danlar yukarda •Y· 
bQvlyetfnde anyonın:ı. Blu.at güzele er- drğmıız cUJI ne'1ndcn bir il ~. 
mek. g\lz<"ll hissetmek, gtlzel hakkında dırlar. Dinaenale7)a onlan tefdk IJlr 

laeyt'IC&9 duymals ber ıımman hantal, modıınm ortaya çıkmasına sebep elabl· 
Ja"I' zamM bba blsU çıiırtkaıİhkla ula Ur. Bu gtlzel ve hayırlı modanın yayılma
aUaJ'C»e eilllemea. DtlDJ'& balkeder. smda matbaatmuzm bl)1lk roltl ftl"lhl'. 

Beriki Adeoo AD&t budatlan ~ne Matbuatın kudreti ba gttzel modayı ,af• 
p.nıyea lnganlan, flldrlerl, blalerl, maya yehıcek derecede tlsttlncltlr. ~ 

utla kaprdaa gbllco ~ ıaretlyle ~•dllna, lıatlUerln, Jaııkeelcflerln kJ1ee.. 
•ln·ermektcn batka bil' teY yapamaz. Jerl yerini tutacak bazı tablo meraldıla-
Suatm ..U, beteri bir rehber olmul 1 nmn rerdmlerl ge~cktcn nıhlarm taa
Jtude yti.z kaliten lnsaa haJketmesl ,.e 1 fiyeslndo bir merhale olacaktır. 

insan ruhunun mak ufuklanm ve gizli 'ı SADRI ERTEM 
•Dmtcrlnl kc,tctmMfdlr. -

Gümrük Muhafaza 
T e§kili.tında Yenilik 

GUmrUk muhafaza te~kllA.tının ta
ınnmiyle motörlaştmlma.sı kararlat
mıştır. Bunun 1cln blr mUddetten
berl deVft.m eden tetkikler bltlrllmJş, 
her mıntaknnın ihtiyaç nlsbetl bir 
proje halinde hazırlanarak alAka
darlara verllmfı,tlr. 

llk olarak cenup limanlarımızda 
ka.cakcıhğın fazla olduCu gözönUncle 
tutulmuş, burayıı mfibfm miktarda 
otobüs ve motosiklet alınmış, kul
lanmasını bilen nıuhafaza memurla
nna teslim edllmtotır. GOmrUk mu
hafaza umum kumandanhgı önU
mUtdekl yıl tein hazırlanmış olan 
fhtlyac Usteat Uzerlnde bUtUn mmtn
kalarda motorıa vesnlU fo.zlalaştıra
cnktır. 

Prangzca 'Tarlsuar" gazetesinde 
çıkaın Rene Men tm:aalı bir makalede 
Çek08lovakyaya bir Alman hücumu 
lhtfmallndo basıl ola<:ak \•aziyct ŞÖf· 
le gözden goçlriU1or: 

Farzedellm ki, Almanya, harbi 
dahilden kazanamıyarak, asker gön
dermcğo mecbur kalsın. 

Karşılıklı kuvvetlerin mUsav1 ol
maması yUzUnden pek tabUdir ki, 
Çekoslo\•akya tek bnşına. harbetttğl 
takdlrdtt. netice !ecl olacaktır. 

Çekoslovakya, faal hizmette bu
lunan 178.000 klştlfk ordusuna mu
kabil, 4.100 kllometrcltk bir hududu 
müdafaa mccburlycUudedtr. Bunun 
da 200 kilometresi ancak "dost mem 
leket" (Romanya) ile olan hududu. 
dur. 

Avusturya ilhak olunduktan son
ra Çekoslovakyanın Almanya Ue o
lan hududu 2000 kllometreyl bul
muştur. 

BUSYANIN MUDAHALESt 
Çekoslovakya Sovyetıer Birliği ve 

Fransa ile birer karşılıklı yardım 

misakı imzalamıştır. (Sovyetlerle 
16 Mart 1935 de, Franaa He 25 K&
nunusanl 1924 de). 

Bu iki devlet Çokoslovakyanm ıs
tlkllllne dokundurmayacaklarını, 

müteaddit defalar söylemtşlerdtr. 
Almanya bDcum ettiği takdirde 

Fransa ne Sovyetler Dirliğinin ala
cağı vaziyet 'ft6 olacaktır? 

Sovyetlerln yardımı - kara ve ha
va kuvveU göndermeleri - ancak 
T..ıehlıtan ve Romllnya ile bir itttfak 
yaptıktan eonra Jtahlldlr. ÇUnkO 
Rua7& tıe Çekotlovak7& &rf.lında bu 
ikl memleket 'Y&rdrr. 

80T1et ta11arelert lçln, 7akacak 
maddo " cephane ile beraber, blr· 
cok h&Ta kararglhlarının Çekoelo
vak arazisinde blllundutu müteaddit 
defalar aöyJenmlşUr. Hattl Sov7et 
tayyarelerinin Alman tehlrlertnt 
bombardıman edebilecek vaziyette 
bile oldukları lllve edilmişti. Mu. 
hakkak ki, böyle blr ha•a orduıo 
Çeklere mtıhlın bir yardım olacak· 
tır ve, ~abuk gelmek .. rtlyle, muka
nmetlerfnl mnmklln krlacaktır. 

FRANSANIN MUDAHALESt 
Franeaya •elince, vaziyet son de

rece nazlktlr. cnnkU: Çekoslovakya 
lehine askeri btr mlldahalede bulun
mak, Almanyaya karşı tecavüze geç. 
mek demektir: yani, Alman toprak
lannı işgal etmek. 
Franıu,nm Majlno hattının ve -

mtldafaa dUeUncesl ile yapılan -
Majlno hattının, 15 senelik sabırlı 
bir cal[fmadan sonra, memlekeU 
arazi işgali tehdidine karşı teminat 
altına aldıtı kabul ediliyor. 

Bu sur~tle, Fransanın müdafaa ci
hetinden vazlyeU, Almanyaya naza
ran son derece kuvYetlldfr. 

Fakat, tecavUz cihetinden öyle de
ğildir. 

Almanyanın bugUn faal hizmette 

IDsaru pe p:ı.} c!ilrtcn, yerde sttriin
•ekten hulisa C5kl kalıpların halkcttl-
11 itiyatlardan kurtaracak onu tcmlzll· 
~ek, yeniden yaratacak un urlar da
lma lnkilap runalannm mua\1n ku\'\"et
lerldlr. nence sanat lnkıliip da\8.smda 
ucak böyJe aMI bir Jılz.mct aldığı zaman 
llendlsl kUçbltmcmlş, in.sanlan yükselt• 

ndf olur. hla11p aamma bir blna1a bay· 
rak, pencerelerine fener asmak bir ma· 
•yı lfade etmediği gibi, lnıwı gôzUno 
sörimmlycn, ha)atlan atın almdıktan 

IOllra ambarlarda, yahut le\ azım bUro
larmda geçen tablolar da değildir. Gü· 
sel eseri lmıana yaklqtmnak, 1nsanm 
ona scyrctmt'Sln". onunla h<-mhal olma

anıa lmkia hazırlamakttr. Kısacası. tab· 
lo scyt~mck zc.,; ini ıncmlckctln uzak 

llöo}clertnc &radar yaymaktır. Nud ki 
müzik ldiltürtı dedl&rfmlz umu sadece 
ftfan ,·eya falan sauatkln, battl. filan 

Yefa falan orke&trayı aalamadıimm gt
.. resim kWUlrU dedlğbnlz zamanda da 
ft9lllJ !IC')Tctmeyl atwk edlamlı aeslllerl 

b..-.dedlyonu. Bunun tek çareal ''Vdır: 

C,ünkr.üt peşinden : 

Resmi sO\"Dtek! Scn11ck 3-aratmanm ya· 
mmılan fazla!tdır. 

Bu SC\'gl) 1 bilenler, bllmlyenlcrc öl· 
fttmclldJr. Ba l!IC\ gl ilim gibi ferdi tcl
klnle a:tılanam.".Z.. Onun (atesi, lmk!rn 
ba~ka orulJcrle fcthedllceektlr. lçtlm:ıl 

kıymetler gibi halk arasında değer ala· 
rak. hattA moda kudretini iktisap ederek 
yayılııcakttr. Nazariye halinde belld bir· 
u kllç gibi görttnen bir hi\dlsc tatbilmt
ta kolay momffaldyet \ 'erebilir. Nitekim 
bunun tUrJil tlirlü mlsallcrlnl hcrg\ln 
görmcktc3iz. 

• NSAN olfQDn tanıyorsanız, onun 
1 ruhundaki llblrcntlcrdcn gcçml~ 

l9enh bu işi gayet koby hallcdr.bllirsl
ntz. .ınu otlu dcnmi lnymetlcrdcn d
yacle 1109Yctcaln oltJcktlf kıyml' lcrlne 
ehemmiyet verir. Bbde eetetlk kıymet-

Casuslar harbi 
1'1Uletler arumda harp tehlJkesl arttıkça her ıncmlekctln en.sus 

teşkJIAtı da o nlabette faaliyete goçe.rlcr. Onun itin geçen giln İııglllz 
gazeteleri lngllterenln deniş inşaat esrarını muhafaza etmek için yeni 
tedbirler alın<lıtnu Judılar. Diğer ban gazeteler de alınan tedbirler 
hakkında maltmat yererek İngiliz bahrlJ•e blltçestno 000.000 sterlin
lik tahsisat kondatanu bu tahsisat ile mu'kabll casusluk teşldlAtına 
kuvvet verilerek 1entden a.ooo casus almt'hğmı tıAve ettller ... 

Umumi Harp seneleri lc;:lnde merkez' dc,·letlcr tlc Garp memle
ketlerinin csrarenst• cuu hlkAycJerl heniz tamamlıuı~ad.r. fngllls 
bahriyesinde caanslak U!fkJlAtma S.000 klfl almmca tabii lngilterc
ye rakip olan memleketler bot duracak delildir. Onlar da kendi harp 
arrlarmı muhafaza etmek. buna mukabil dtışmanlann sll'larını öıt

renmek için mevcut istihbar teı,kllAtlarını artıracaklardır. Bu il•"'· 
lıklı taallretlerln neticesi ise nthabet beş. on sene sonra her meml&
ketJn J-"&~etelerine tevkalAde meraklı casus hatıralan hazTrlamnk 
olacaktırt 

,.., 
~·"' • • (, J 

:'-··"'' ! ~,. ! • • r..· . 
t • • 

bir milyondan fazla ulrerl •ar. 
(Fransanın ise 680.000). Almanya.. 
nın blrlncl sınıf tayyaresi 2600 den 
taıladır. (Jl'ransanın 1600). Almao
,.a eeferberllkte U milyonluk bir 1 
ordu çıkarabllir. (Fransa 8 mllyon). 

Bu rakamlara tunu da tılve etmek 
lılzımdır ki, Almanya bugUn harbe 
hazır vaziyette bulunuyor. Alman
ya, bir tecavüz ordusu hazırlarken, 
J<"ransa hududunu da takviye etmiş. 
tir. On iki metre genişliğinde ve 
iki kol üzerinden bir otomobil yolu 
şebekesi ile de motörlU kuvvetleri 
her tarata hareket kablllyeUndedlr. 

O halde, Franea Çekoelovakyaya 
karşı verdl~i sözü tutamıyacak mı? 

Bereket versin, mesele, blılm hu
rada, Fransnyı Çekoılovakyanın is
tlklft.llnl korumak için mtıdahale e
decek olan tek devlet olarak mUta
lea etUğlmlz bu vaziyetten başka

dır. 
' İngiltere bu meeelede belld bizim 

Omlt ettlğlmlı vaıtyetl takınmadı. 

Fakat, B. Çemberlayn btdlselerln 
tazyikinin evvelce alınan teabbüt
Jerden dah& kuvvetli olabll~e&1nl. 
ukert kudreti her gtln biraz daha 
kuvvetlenen Jngtlterenln, Almanya 
Orta A vrupada yeni bir maceraya 
girlefrae gözlerini kapayamıyacağı
nı anlatan ıöıler ı6ylemtştlr. 

Bu, mllblm bir meseledir; bu, B. 
Httlerl ve l'l.dam·armı düşündOrmesl 
IA.zımgelon bir ihtardır. 

Fener içinde 
saklanan kaçak 

eşya 
Zonguldak muhafau memurları 

bir yeni kaçakçılık vakasını ortaya 
çıkarmıolı:ı.r, suçlulan cUrmU me§hut 
halinde yakalaml§lardır. 

Ha.disc O(Syle olmuıtur. Manilya
dan gelen Hantal zadelerin Burha
niye vapuru limana. geldiği ıırada 
wmlen gümrük muhafaza memurları 
tarafından aranıhnıı. hiçbir kaçak ef
ya.ya raaUannıamıft,Ir. Fakat memur
lar vapurda tuhaf bir hava estiğini 
ve mUstahdemiııden bazılarınm te· 
llşlı hallerini de gözden kaçırnıamış
lar, bu hareketler üzerine gUpheleri 
bUsbUtün artmıotır. Bir aralık tetkik 
memurlarından birinin gözU prova 
direğindeki fenere tııkılınıı, arkad&§
larma: 

''- Bu nesne fenere benzemiyor; 
diyerek nazan dikkati celbetmlıtJr. \ 
Filhakika prova direğinde fener ye
rinde ruııh duran f erıer, şekil itibarile 
alelfımum vapurlarda bulunmu1 l~

zun gelen fenere benziyorsa da "1pbe 
uyandıracak taraftan da vardı. 

Memurlar, duhal feneri indirtmio
ler, bunun l~l kolonya, pudra, krem, 
ruj gibi malzeme ile ipekli kadm ~ 

rap ve konuşmalarmdan mt1rekkep bit 
paket olduğunu görnıilflerdir. 
Ka~ak eşya mnsadere edllmlo, yapı 

lan sıkı blr eonnıdan sonra bunların 
lostromo Ka,if ile serdilmen HUeeyi
ne ait olduiu meyda.Jıa çıkanlmı§, 

Poliste 

Tarlabqmda Bir E~ 
Basıldı 

Emniyet memurları dlln TarJaba
eında beş numaralı evi ansızın bat
mışlar, ıcerde yirmi beş gram herotD 
ile 215 gram süt tekeri ve berolne k•
nştırılacak beyaz tozlar bulmuşlar· 
dır. Bu evi tutan Arap Mahmut kaÇ
mış, karısı Ayşe ile ayni evde oturaıı 
Haydar yakalanmıştır. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Bahkpazarında Meyh&ne sokağın• 

da oturan helvacı çırağı 15 yaşınd• 
Salim evnlkt gün gezmeğo gitmiş, 
geç vakit odasına dönmüştUr. Sallat 
odasından dlln sabah tıkmayınca ~p 
belenilmlş, içeri girilerek baygın 

bir halde bulunmuf, Cerrabpaş• 

baetaha.neslne kaldırılmı§tır. Sa.Uın 

bir müddet sonra OlmUştOr, Otum ee
bebl tahkik edilmektedir. 

-KURUN 
AD011."E TARiFESi 

Aylık 

3 aylık 
6 a>·lılı: 
Yıllık 

Jltmltkel 
içinde 

95 
260 
•75 
1100 

Hem Pekti 
dııında 

15l:ı l\rf. 
42~ " 
820 .. 

1600 " 

Tarifesinden Balkon Blrllli ıcrn ayda 
otuı kuru' dilıOIOr. Posla birllline str• 
mlyen yerlere ayda yetmlı beter kanıt 
zammedlllr. 

Abone kaydını bildiren mektup ve 
telgraf Qcretlnl, abone parasının posta 
veya banka ile yollama ftcreUnl ld111' 
kendı Qzerlne alır. 

Yeniden ~ abon& yaıın 'Yeya 5 aJ>o. 
ne birden yaıılonlara, mekteplerle kö)' 
odalarına ayrıca tenıllüt yapılır. 

Türk/yenin her posta merke:lnde 
KUIWN'a abone yazılır. 

Adres değiştirme QcrcU 25 kuruştur. 

Dünkü Hava 
Yt.$llköy Meteroololl istasyonundan alt• 

na11 malClmato slSre, yurdun Trakya, J\O" 
caell bölgeleri ile Koradenllln garbi ktfl"' 
lınnda havıı bulutlu, orta ve cenup AP"' 
dolunun doğu kısımları ile doğuda açıİI 
diiıer bölgelerde aı bulutlu acıcmlş, ~ 
gdr umumiyetle cenup istikametinde T~· 
ya, Eııc bl>lgolcrlnde ku,·vetllce, dl#er ye~· 
lerde orta kuvvette esmiştir. Diln htanb11 • 

da hava ekseriyetle •cık seçmı,, rnııat 
cenup sarbiden saniyede • - 6 metre bıl' 
la esmlşllr. 

Saat 14de hava tıızylkl 758,5 miJirne'; 
idi. Silhunet en yüksek 19.2 "e en dÜŞ 
de 10.5 santigrat kaydedilmiştir. 

1 fi Yll ~l=I AllAlllh 
Dahlll11e Vekdleli vlldutl• o~ndudl,. 

bir tamim ile Ramazanda alenen oruç b~ 
mnlar hakkında ceza kanununun 99 un~; 
maddednln DrlJncn ugll ahkdmının '",,) 
malıkemderl vaıılnıı ile tatbik ~d.tlmtılbd 
blldlrmlştlr. Madde/ mezkllre ahkdm' 
olbllerdtn btJ bt;,lik cezai nakdi al~ 
ırnr drnlrdlr. __.-

~uçlıılar hakkında kaııuı:ü t&Jdbat Y"' 
Pılnuettt. 



1 Şebi~ Hab~rler-1 
Mısır çarşısında hal yapılması 

muvafık görülmüyor 
81 ~ıısırcareıs1nın gUzel bir hAl blna-, 
Ya ~lfne getir:· uesi etrafında orta- orta, iki de ilk okul binası inşa ctU-
1~d~ llan iddialar yersiz görlllmek- rllmektedlr. BütUn bu binaların fn. 
tıırt r. CUnku tarlbf bir bina. olan Mı- şaatı yakında tamamlanacak ve hep.. 
a"a:tşısınr şehir mütehassısı Prost si de ayni gUnclo merasimle açıla
llıiştı I>roJeslndc aynen muhafaza et- caktır. 

1ıfa~rır v Öğretmenlere Seyahat 
tıı a ckt'Ueti Eminönü meyda- Müsaadesi Verildi 

tthrke Cin d n camlln muhafazası l-
tlr ,,0 

tedbirler alınmasını istemiş. 
· ~tr 

<len ki Uı>ada meydanlara isabet e-
ne gct~lselerfn avluları bir sed hall
tntın dırıırnektedfr. Ayni şekilde ca
hıı.ıın ış ihata avlusunun da bir sed 
husus~ Sokulması istenmektedir. Bu 
alına .'.l ~<'hlr mlltehnssısınm fikri 

l?aktır. 

lııt Siirler Kaldırılacak 
ıa118 :nbulun etrafını çevreleyen Bl
do ltaı~'·rfnden kalma sQrlerln fleri
llu h ırılmasına karar verilmiştir. 
ltı es uııusta şehir mütehassısı ile e!§
da t erıerı koru"lla cemiyeti arasrn
\'al:rn bir anlaşma hasıl olmuştur. 
~ara ıt sCırıerln k:ıpı ve kaleleri mu
tfnd za olunacaktır. Bizans sQrle
eııer~ 96 kale, U kapı vardır. Tilrk 
v6 hı Olan Yedlkule, Topkapı sQrlerl 

ııarıar aynen saklanacaktır. 

Ekınek On Para 
lıeı Ucuzladı 

toiılanedtye narh komisyonu diln 
llara lllış, francala flyatrndan 20 
lerd' birinci Ye ikinci nevi ekmek-

en on sabah ar para indirmiştir. Yarın 
tineı lan itibaren francala H,5, bl
tllek :e'·i ekmek 10, iklnd nevi ek-

E: ,5 ~uruşa satılacaktır. \f ıyatları Bir Miktar 
lsta aha Ucuzlayacak 

tıek ti nbuta knnaplık hayvan setirt
k~ti t zere belediye ile kasaplar şlr
ilk Sl ararından t~şkll edilen şirket 
bir)\ l>arfşlnt vermiştir. Koyunlar 
nıez~c Süne kadar lstanbuln gelip 
et !ı aha.da kcsllecektlr. Bu yüzden 
dirıı:ı.Tı:ı.tınrıuda bir miktar daha. fn
"anı El kabn olacaktır. Şirket hay
ı::e tı arı lstanbul piyasasında görUllln 
tlbı 0~:!.lconde et fiyatlarında olduğu 
da a eledtye toptan et fiyatlarına 
lcasa~~ını fiyat koyacak, bu suretle 
rı11 eıı ıı.rı toptancı ve komisyoncula-

\• ilden kurt:ı.racakttr. 
. AJ,nEIJANI ARKASI~iDA 

Yabancı memlektlere seyahat et
mek isteyen öğretmen Ye talebenin 
döviz işi hallcdllmlş olduğundan ya.z 
tatilinde muhtelif Avrupa mcmle.
ketlcrlnc gidecek öğretmen ye tale-
be kafilelerinin ı:ıeyahatleri mUmkiln 
olabilecektir. Bu nrnda bir grup Al
:manyaya, bir grup ta Balkan dev
letleri memleketlerinde seyahate çı
kacaklardır. 

Çift Tedrisat Yapacak 
Okullar 

Orta tedrisat ihtiyacı kat'l olarak 
tesbit edilmiştir. nu yaziyete göre, 
bazı semtlerde çift tedrisat usum 
tatbik edlle('cktir. Dakanlısın muh
telif vflAyetlerdo açacağı orta oku
lun sayısı 55 tir. Dundan başka han
gi okulların çi[t tedrisat yapacağını 
ispekter Ye vilAyct kültUr direktörle
ri raporlarına göre tcsbit olunacak-
tır. 

Altı Yerde Çocuk 
Kampı Açılacak 

Bu yıl açılacak çocuk kampları

nın yerleri tesblt edllmeğc başlan

mıştır. l\:amplar Sarıyer, Yeşllköy, 

Florya, Krzıltoprak, Pendik ve E
renköy semtlerinde olacaktır. 

Öğretmenlerin Gezintisi 
İstanbul nı öğretmenlerini bir a

raya toplamak YC hoş ·vakit gt'!çirmc
lerfnl temin için İstanbul ili öğret
menlerine yardım cemiyeti 12 hazi
randa bir Ynpur sozlntisl tertip · et
ıniştfr. Cezlntl Şirketi lfayriycuin 
OC Ye 71 numnralı '\"apurlarlyle ya. 
pılncaktır. 

Vapur en·clA. Yalovaya. gidecek: 
dönüşte Boğaziçt gezllecoktir. 

B. HIFZIRR.t1H~JAX TIA!5İT 
Bir mUddettenberi şehrimizde bu

lunan ilk tedrisat direktörlerinden 
Bay Hıfzırrnhman Rnşit dün akşam 
Ankarnya. (lönmüştUr. 

YVKSm{ TEDRiSAT 
~ l."A. PIJ.ıACAK İŞLER 

ıltk•~lnönünUndekl Valdehanı yıkıl- Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce-
"'111 so 

DtH.EliTORU 

tına. 1 nra hanın Balıkpazarı tara- vat diln Unlvcrsite ye yilksek öğrct-
rın t ııabet eden clheUndekl binala- men okulu işleriyle meşgul olmuş, 
lıatıı:nzııntnc başlanacaktır. Valde muhtelif ihtiyaçlarını tesblt etmlş
fıa v tn lutnrı olnn 260 bin lira Na- Ur. Direktör bir iki gUne ltadar An
tırııı:ı:ı0k~ı-.u tarafından bankaya ya- karaya dönecektir. 
lllanıı ıştır. lstımlfik muamelesi ta
ll.laca:~ınca Vakıflar idaresi parayı 

:a ır. 
tıledı 

sında Ye fen heyeti hanın arka-
l>roJrısı~~Pılat'ak tesisat ve tanzim 
ıdıkta 1 hazırtnmıştır. Han yıkıl
tııı.ca!{11 11:>nrn ı-:nrıa VckAletlnden alı
ealttır. l>:ı.rn ile tanzim işi başlaya-

-<>--

Şamandıralar T aı:ıir 
Edildi 

Deniz 'l'lcaret MUdilrlüğü limanda 
me\•cut bUyUk, kUçUk bütün şaman
dıralar tamir etmiş, yeniden bo
yamıştır. Bundan başka Sllivrlde 
ötedenberi bilhassa. ı;ece vapurlara 
bir tehlike teşkil eden eski batmış 
bir geminin enkazı yanında. büyük 

liaı~atanbulun Çöpleri 
!;(IPlerı randan itibaren lstanbulun 
ıl"ıı h <lcnıze dökUlccektlr. Şimdi· bir şamandıra konulmasına da karar 
ltıtıda. ~~ltlıklara başlanmıştır. Ya- nrllmiştlr. 
rıenc b r Illünakasa açılacaktır. Her -o 
Co btn ~ıtı, için belediye bUtçeslnden Esirgeme Kurumu 
llcıedıy ta vermek icap etmektedir. Kongresi 
blt l~t k e tcılecek seneden iti barcn 
l'llcktcıtliendı Uzerlne nlmnyı dOşUn
llla1,ta<1 r. Şlmdlllk tetkikler ynpıl
kör tıcı Uır. Gelecek sene bir romor-

Çocuk J<.:slrı;cmo I<\urumunun yıl· 
~ 

lık kongresi yec!t nisan perşembe gU. 
nti saat 14 de Kurumun merkez sa-

tt c ş lonunda yapılacaktır. 
il il<> bil at alınacaktır. Bunlar i

Profesör Fiessen
ger'in koni er ansı 

Anaflaksinin • 

fecrübevi mahiyeti 
G EÇEN g:ün profesör Fiessenge

.rin üniversite konferans salo
nunda \'erdiği konf erantsan bahset-
miı;tik. Metnini profesörün Paristen 
yazıp göndereceği bu konferansın bir 
hulasasını §imdiden neşrediyoruz: 

Konferanscı evvela Charles Richet 
tarafından keşfedilen tccrübe\i ana
filaksinin mahiyetini faah etmiştir. 
Albümin ihtiva eden bir madde ,olduk 
ça yüksek tozda zcrkedilecek olursa 
semmi bir tesir husule gelmez. Fakat 
ayni madde pek cüzi miktarda. bile 
tekrar zerkcdill'cek olursa., ispazm. 
kan tazyikının düşmesi, Y. s. gibi va
him hastalık arazı görülür. 

Hafif şekillerde, astına., ürtiker gi
bi hadiseler olur. Astına. ürtiker, ba.s 
ağrısı gibi bUtün buhadisclerin ana
filatik olarak telakkisine profesör Fi
essenger :muanroır. Bu arası "intol~ 
rans,, tabirile zikretmektedir. Konf e
ra.nscının mUtaleasma. göre bu teza
hiliatı husule getiren sebep süratle 
deği&ir. 

Mesela; bir şahısta. ~ileğe · ka.I'§ı bir 
farlı hassasiyet görülebilir ve çilek 
yedikten sonra kendisinde Urtiker ha
sıl olur. Aradan birkaç zaman geçtik
ten sonra mesela bir balık yemesini 
müteakip ve daha. bir müddet sonra 
da sırf asabi bir teheyyücü müteakip 
kendisinde Urtikcr görülUr. 

I?rofesör bu hususta gayet hotı bir 
müşahedesini anlatmış ve bu müşahe
de dinleyiciler arasında birçok gülüş
melere sebebiyet vermi§tir. 

Profesörün y~lıca erkek hastala
rrndan birinin pek sevdiği bir genç 
kadınla münasebeti varını§. Fakat 
sevgilisile beraber bulunduğu her de
fa. da kendisinde ı;iddetli bir ürtiker 
husule gelirmiş. Ürtiker, genç kadı· 
nın vücudunda bulunan bir amilin hu
sule getirdiği dü§ünülmüş ve dudak 
boyası, silrme, pudra v. s. bu hususta 
tetkik etmi~ de bunlardan hiçbiri
nin erkekte ilrtiker husule getirmedi
ği görUlmü~. Nihayet profesör, hast&
sını ve bunun sevgilisini bir taksiye 
bindirmiş ve katiyen birbirlerile en 
hafif t<?masta bile bulunmamalarını 
bizzat murakabe etmiş. Buna rağm.en 
erkekte, takside kadının yanma. otu
rur oturmaz yine şiddetli bir ürtiker 
hasıl olmuş ve bu suretle bu Urtikeri,n 
sırf asabi teheyyüçten ileri geldiği 

anlaşıimış. Hakikaten de hasta pek 
merbut olduğu sevgilisini her göril· 
~ünde şiddetli teheyyüç geçirirmiş. f 

Anfilaksi ,.c lntolerransta müıterek 
olan histamin namındaki maddenin 
vlicutta serbest kalmasıdır. Muayyen 
bir sebep tesirile histamin açığa çıka
ran bir şahısta, ilk zamanlarda hista
minc ancak ayni tesirin tahtında mey
dana çıkar. Fakat sonraları muhtelif 
sebeplerde ayni histaminin meydana 
ı;ıkmruıına vesile ola bilir. 

Mesela; ültra viole ~uaın böyle his
tamini meydana. çıkardığı anlaşılabi
lir ve eskidenbcri de malumdur. Fa· 
kat profesör Ficssengerin bir. müşa
hedesine göre su sathından akseden 
güneş ~unları da histamini meydan 

çıkarmaya kafidir. Misal olarak pro
f esör, maruf bir Fransız edibinin kı
zı üzerinde yaptığı müşahedeyi anlat 
mıştır. 

Karada, en ı.iddetli güneşte bile bir 
tahammülsüzlUk göstcrmiycn bu genç 
kız, su üzerinde bulunduğu zaman, ha
fif ve hatta batmak üzere olan güneş 
§ualarının tcsir:ile, bütün yüzünü ge>. 
zünü şiı;iren ve yüksek ateşle seyre
den bir ürtikere tutulmuş. Bunun üze
rine bu gibi hastaların histe.mine ion
toforesile tedavi etmeyi düşünmüş ve 
iyi netjceler elde tcmiştir. MeseıA bu 
genç h1zda profesörün tcda"visile iyi
leşmiş Ye artık hiçbir rahatsızlığa 

maruz kalmadan sahilde hatta en 
kızgın güne.~in altında dolaşabilıniş. 

Nihayet konfcranscı, anafilfiluılye 

mukabil bir de katafilftksiden bahset
ti. Kataflliı.kside, insanın bir uzvu, 
bir scmmin tcsirile evvela oldukça 
hafif bir tarzda hastalarur. Meselft 
bir §ahsa kloroform narkozu tatbik 
edilir ve bunun zahiren hiçbir mara
zt tesiri görülmez. Üç hatfa sonra ay
ni şahsa tekrar kloroform verilir ve 
bu defa isı nğır bir karaciğer hasta
lığı fu-azı göstererek ölür. Ba.~ka bir 
müşahedesi de buna bir misaldir. Bir 
çocuk duvara tulumba ile boya sıkı
yormuş. Kimyevi muayenelerde re
hirli bile olmadığı anlaşılan bu boya
nın tesirile sarılığa tutulmuş. Sarılık 
çoktanbcri geçmiş ve ondan 4-0 gün 
sonra ç:ocuk tekrar tulumba ile ayni 
boyayı sıkmaya başlamış. Bu sefer 
pek vahim bir sarılığa tutulmu~ ve 
bundan kurtulamayarak vefat etmiş. 
Profesör Fiessengcr bu 'hadiseyi şu 
suretle izah ediyor: 

tık tmnasın (klorofornı veya boya) 
tesirile ancak birkaç karaciğer hücre
si hastalanını§tır. Bundan sonra kuv
vetli bir rcjencrasyon yani genç hüc
reler teşekkülU başlamıştır. Halbuki 
bu genç hücrelerin hassasiyeti pek 
fazladır. Radiwn :ı.·c röntgen ~uaları
na maruz kalan genç hüçrelerin pek 
fazla hassasiyet gösterdikleri esasen 
maliımdur. Şimdi ise bu genç hücre
lerin üzerine gayet cüzi miktarda ol
sun, kloroform veya. boya tesir yap
maya başlarsa, mevcut fartı hassasi· 
yet dola.yısilc vahim Uzvi bir hasta
lık husule gelir. Halbuki hastalığın 
vahametile zahiren zararsız olan 
madde arasında bir nisbet mevcut de
ğildir. 

fzmir - Pire Seferleri 
,Y ann Başlayor 

Yarından itibaren lzmir - Pire se
ferleri başlayacaktır. Devlet Deniz 
Yolları ldaresl bu seferler için şim
dilik 1-\:ouya vapurunu tahsis etmiş
tir. 

lzmirden Pireye ilk seferini yapa
cak olan l<\onyn vapuru dün limanı· 
mızdnn lzmlre hnrcltet etmiştir. 

Devlet Deniz Yolları ldarcsı, Yu
nanistan ilo her yıl artmakta olan 
tktısadı mQnasobotlmlzl gözönUnde 
tutarak bu scfcrlerJ fazlalaştıra

caktır. 

l • ~ t bl 
arla en n lira ödenecektir. Bun-
denız0 d~crt ha,·alarda bile çöplerin 
tir. kUtnıesl kabil o1nbllet'ek· 

~esımoe h6dlseuer: 

ktııı·· --o-
~ 'Ye . 

nı Açılacak Kültür 
nu rıı gl\tiieaaeseleri 

~esıtıden erek l\UltUr Baktınlığı büt-
<len • g rek 
le Olmak U se 'llAyet bUtçestn. 
n ttndEı l"enı zere şehrin tUrlU yer-
~ları hışa kUitur m\iı>sscı.zclerl hf. 

unlard ettırıırntştir. · 
ıın an btrı p 
ııa a ~lt aıa.ra . revantoryom bına-
'· tıatoryu... k öğretmen ve talebe 
~a l'll ... u bin 

ksek fiğ' . asıdır. Du'ldan baş-
ı etrnon okulu ile iki 

Ankarad!l ~ayla\' M'çlmlnln yapıldığını bllıllrm,~tlk. Birind r~lmdc B&.5\·ckU \'O lç Rakıınımız setim reylerini kull:ı.n
,ııı.tan sonra hclcdlycd<'n n) rılrrken ;;örülü~ or. lklnd re iın dc.\nkora Giineş :ı·o Jforbln~ l:ilir'nlıı.rı htr ,.,.~a .. 

Profesör Fiesscngen 

:Acele Gazetecilik! 
Sadeco (bir GBZete) deyip geçerek 

ba§kalı:uını zan altına almıynlım: DUn 
sabahki (Tnn)ı okudunu.zsa sizin de be
nim gıöl ilzilldüğUnUzdc §Uphe etmiyo-
rum. 
Şu Aınm SQreyya. havadisinden bah

sedeceğim. Adı geçen refik kimdir, ne 
maldır, tnnnnnY.o.rum; fakat belediye ik
tısat mlidürUnU ya.kından tanıyanların 

ağzından §imdiye kadar l:ötü bir söz: 
işitmedim. BilfAkls, hep dürUstlüğü, te
miz ahlliklılığı söz götürmez bir hakikat 
olarak gösterildi. Onun hali de, kali de 
bu hükmU tasdik eder. 

Böyle iken, Haberin resmi bir tahkik 
vesikasına dayanmış olması, ne yalan 
söylemeli, içimi çUrilltü! Böyle bir ha
vadis insana ilkin herhangi bir vatanda
ııı temi:ı:ler arasından kaybetmls olmanm 
acısmı verir. Sonra, kaybolan bu vatan
da§lll Asını Süreyya gibi bir zat olması 
değil, olması ihtimali bile bu teessürü 
derinleştirir. 

Bende de öylo oldu. Kendi budalaca 
innnı§lanmıza, kanışlarımıza hayıflandım 

durdum: Ta (Haber) de müddeiumumi· 
nin izahını okuyuncıya kadar .... 
Meğer (muhakeme altına almdt) ha

vadisinin aslı, vilAyet encümeninin ka
rar kağıdı kim bilir klmfn verdiği bir ih
bar değil fniymiş! 

(Tan)ın bu acele gazetecilikten gelen 
zararlar Uzerinde ikide bir sayıp 

döktüğü mısihatlar, uyulub yapılmak iı:in 
söylenmiş eeylcrso buna biraz da arkn
dnşnnızm kulak vermesi lazmıgelmez 

mi? 
Müddeiumuminin izahından öğreniyo ~ 

nız ki bu kabil suçlar ve bu kabtl me
murlarda vilii.yetlerln muhakeme lüzu -
munn 'karar vermesi bile usulden değil! 
Her okuyucunun bu kanun nUktesini bi
lip de zarnn kendiliğinden dUzeltmesi 

beklenseydi bu hnvndlsl yeli§tlrcyim 
diye ko§:Ul ~m ağızlmm da. bilmesi la
zungelirdf. O da bilmiyormuş anın onun 
bnmoyiıılndo kendisi için ozUr yoktur. 

Gazeteciliğimizin haysiyetini üstün 
tutabilmek, "eu gazeteler, §U gazeteci-

ler değil mi~ .. sitem ve istihfııflnnnm 
haksız yero cezasını başkalnrma da ~ck
tirmemek için nahsi §ercfleri alakalan· 
dll'an bahislerde olsun biraz ağır davra
nabiliriz. 

Eskldcn maznun dediğimize 6imdı 

sutlu diyoriar. Bizce bu bile ağır bit 
söz! Birçok ihbarlnrm sonu ncyo Yardı
ğını bilmiyor muyuz ve ibret almıyor 

mu~'UZ? .. 

-o-

Liman İ§letmesinde 
Dünkü Toplantı 

Limnn tşlctmc Dtrektörllıl.;r\indo 

dün Deıılzbank umum mUdUril Ba; 
Yusuf Ziyanın başkanlığı altında bir 
tonlnntı yapılmıştır. Toplantıda de· 
niz İstanbul kadrosunun tamamlan
ması etrafında görilşUlmüştür. 

Day Yusuf Ziya bugün akşıım An
ltaraya harelrnt edecektir. 

HVRVNa abone olu
nuz ve e.dininiz1 



F ranko kuvvetleri 
süralle ilerliyor 

. ........, ' (A.A.) - Hav• ajanm 
~llMa: ı.ddt. mubar6beei. Ja • 
....,_ tıarbhıia .en. dddetli ve ea 'bek -

~,-aulıarebeterlndft biri eüwf.
•• Jlı:l taı.f, dörder ı;ön.tebrlll clYa. -
.... .. .... ~Jf1ar!Su. 
\ Seare Mbrtnin ağ aahlltne yerıe,.q 
~~er, 80I aabilde bulunan hü
"-ctçuenn IHrlne mtttemadlyen mis
ket ft 8bü8 )'alclırmiflar ve tayyarelei 'tle lı*atam .-ette bombardıman et

~. Cuı1ludyetçlledn ·~ .ol
tluldan •tef c•e tıUndk iç kilometre 
lerlnUilnde bir sahayı mütemadiyen 
~or4a. 

. 

Sal&!llanka 4 (A.A.) -1.Jmumt ka
rargtbm tei>lili: 

J'u kolordusu, dt1n, Lerida kalesi
ni, istasyonu ve gehrin yukarı kısmı
m iıgal etmi§tir. Gece ayni kolordu 
kuvvetleri, gehri tamam!le ele geçir
iDİI ve ıehtr c!ahllint!ekl bazı muka· 
'ftmet merkezlerini iskat eylemiştir. 

Sol cenall lnwvetlerimiz, Biukas -
Jlror.o yolu Uıtrlode jlerllyere'k Vese
rarı geçmltlerdir. 

Daha eenupta. diğer kuvvelJeriıniz, 
Nalla ,olunun cenubi prkiılnde bazı 
1riJlerl ..,.. MVkUlcen noktalarını zap
tetmlttf r. 

Lejyoner kuvvetlerimiz, dU1111an 
1p1kavemettnt kıraraJı Joioel köyUnU 
IJDutlar ve ileriye Paras köyilne doğ
ft barekete 1SeY.am e.t.mitlcnlir. 300 
ellı' alnuıııı ve 10 tank zaptolunmut· 
tar. 
Teruel lllJllt&kaamda ve Guadalajara 

.eeph!ldn.da mUteaddit dtl9?a&n hilcum 
~ am pU&ldlrttilk. 

Rlıta Aru 7an11 
Jrldl7er 

8 .üvük tezahüratla 
karşdanacak 

Harlclyt VekUfm1ı ...,. llöştü A
ru yana refakathldeJd HNUa lttr~ 
Ukt.e Kahtrere cit.mak ...,. ~ 
ınlzden :a7nlae&ldlr .. Anıdel• ~ 
j&.lllUıllD JCahtr•kt tnJı&lttıbldoa 
aldığı maınmata göre, takenderlyede 
1t Baakalsı 11lildlrbb l>&lkaJılm
da lskenderlyedeki TUrJrlar namına 
RUşUl Aruı k&l'fll&a&k lleN bir M
yet teşkil ol•n•nıttvr. 

Tlrlri>• lt.ric:lye Vekili bl1f* te .. 
ıabUratla kaJ'fılaucakttrı Aı'unı 
zl:rareUntn resmi programı tuduT: 

lskeııderlyeye varıtta Veklll ma
halli er'kln n protokol muavini kar
şılayacaktır. llm•nda ve garda bir 
polis mUtrezeai t.u1m Hamini ita• 
decektlr. VekU l•teaderlıMn lt&
htreye ba1U•l Tqoad& sl4-cek ve 
Kablrede dıt bakanı ile bakuhk er
ki.us, Y&ll. bl,.k memvlar .,. ku· 
mandanlar tsrafııacl&D k&rplaaacr 
ve aıker mlfn...t mlllka ll• M

llm r•mtnl ifa edecekUJ'. O lb 
sarar4~ buıul deften l•ID' ·kq. 
dettlreoek o1aa Veldl. BıJt ... JEi • 
yaret edecektir .,. Vekil ara 10 U• 

da eaat ıı,ıo 4a Knl t&rafm4all 
kabul edilecek .,. ar&J'4& etle 79-
uıett nr!lecektf:. Attam c1Sf bat .. 
111 bir ztratet nrectk "' ıt1afeU bU· 
JUk bir reauıt kabul takip eclıcek. 
tir. 
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fyt haber ala11 mahfet1er, Bul 
'·rafı11«eıı Relntc•n•a. "T'Miten ta 
matla bUm11ka7e.e clalla maknl o 
4atuna be1an etmekte41r1el'. 

ln 
H-
1· 

AUUNYA, 'YAID?f GVKLEnDE 
'DNİ EMfttYAKILD 
BAZIRLAYORMUŞ 

Lond:-a.. (Huıuat) - LoDdr& rad
yosu, Çekoılovakyadakl Alman 
k&lli7et parüat lideri Henlap. ile 
parl&mento crub11 ltderlalD. .ı,..ı 
dlrekttf almak .,. Bitler ile k&rll
latma1' tlHre sltUkleıt B......._ 
Praia c1ön41kler1Dl bt14lra11tb'. 

•• 
• 

T&711lla •uetMlaln ps4ılJu ad. 
,., BeDJqacller 1Dllkt •11Jdar1Je\l 
bb ma.t.aJdJ 1dr tetllde Çek top. 
..- •·l&rfn4all &Jnl•ak ~ 
S.tet Al•ulan Batftldl Bo ... 
asa "1UatmU ••adwaeaıarıa 
iktifa etmepoeklerllll OD ...,_ 

. 

• 
laılll• psetelerlne sin. Al•• 

,.., Çelı toPrakla.nuda Alman ek 
U1etlıabı meıkb buluıa4atu 7erı 
tamaml7le lllıak etmek D17etlade-
4SI' n bu m-1t•••m 7aJmı dn4e 
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ta1•n4aı•, _., • .._ 7'1P"'ıir mem • 
lllıııllıi....,..nlllrb1ı st .... ma
"4 ....,. ....... - cJ8fa a. .... 
.._ ıbswt ılla l'". Mdwt lııım -
_...._ ......... , ırrw••• 
1*lllla ,,, ......... Oll6,.. .... 

eelttlr. 
..... Aldat -1lllulan .. .. 

ı a'ı 'ta• 
D1a • n ıt ıı•ın , ı ..-BDla 

........ u... ıltll t 5 
7 

+dal 
a. 1'91?l lt:IBll ._, iW jehı otelbıde 
t9tuba1 .-ıe1er1 balnıubarrlrlerlyle, 

perf8mbe llnldl iılatbat ...... etra
,.. lılr fUdr mlcla"191bule 1nıJma -...-. 

..... v.- ...... ~ 
Ankara, ~ (TaJefcmla) - B9JJran ~ 

buat koqrellne lttink edecek ~' 

matbuat umma mldQrtl BQ Mad 111 
jana muma mldldl -.V ~ it 
tanbaJa baıüet ettiler. 

Balkan Ddl8at ... ,... 111111 ... ~ 

bere ~· Vekil Teldll Bq 
Samoajla ile llat.baat koqrı •• 

1umDü illere dablliJe fttUI ~ 
rll Kaya da ballnlerde Iltaııbala 
ceklerclir • 



Edebl ron1an: es ' Otuz saniye 
cinayeti OSMAN OFLAR OUzel kadının Ultl

mtlnUo taşıdığı sır 
çUzOleblllyor mu ? YAZAN: Kenan Hulası 

bı llzaklkaten bütUn Osmanoflar gl. 
ehra o Cinde b smanofu da ayni hisler f. 

ta. b Ulacağıma şUphe yoktu. Hat
sanı u dakika odasına girecek olur
kad ge.nıı~ bir hagtahkta olduğu 
'ite ar btıtun maziyi unutmuş gôzU
r:ıacetını de blllyordum. Zehra Os-

nor b enı nasıl karşılayacaktı? 
lkı se~ 

tı Clbt • c ~vvcl Osmanoflara geldl-
kln bi hlc bir şey dUşUnmeden ve sa
Osnı r Yüzlo karşılayacak; ne Halil 
cade~not ve no de aralarındaki mU
dotr eden bahsctmlyerek doğrudan 
caıtt~Ya eski hatıralarını anlata
raıar·, 'Yalnız ne olabllirdl bu hatı
J\arn ·" Meselr Ahmet Osmanofla 
t ~ lı: •batta tanıştığı tık <laklkalnr ... 
htc: btonuşmatarı ve bundan başka 

r Şey .• , 
t>ı,a 

kadar rı tıktıfım zaman lstnsyonn 
sur ,.

6 
kendi kendime ytlrUmekle Yu

rada Yahut Halil Osmanof ,.e Zeh
'ttUterı hcrbftngl birisine gitmekte 
~erı,reddıtum. Onları, kafamın ı
''ı:ııa:de en sakin dakikaları ile ya
bön la. beraber, nedense hakikatte 
t:ııaı:ı:rdUşUnemlyordum. Sadece Oııı
llet d ların bahçesinde btıyllk sUk!l
nın k'''arn ediyordu: ve btc klmcıe
l:lıe~g cndısıne ıuıumlu olmayan bir 
lıetı~. •ıltyetıe vaklt geçirmeksizin ca. 

61n1 teı d zannediyordum. Biraz ev-
8llllı ~ 8Öl'lcdtğlm gtbi belki bu hls
l{ıteı arnnbadm Uzerlno selen va
tabıa~ bir bnhar verll·ord~. Ve bUtnn 
bir t l kış sUnlerlni unutarak yeni 

n 8 
ikbale doğru hazırlanıyordu. 

saba~~Utıla beraber geç uyandığım 
"attı ar, Osmanofların sabah kah

lllı h '"d azırlamak tein Groşen knyı 0 hır k ktı )' a tıklarım bilirdim. On se-
daQ <laeındakl Groşenka Oııımanoflar. 
., n~aaha mı tembeldi! .. Yalnız Gro
tnaltta her nedense dışıırda dolaş. 
CJb edın tok benimle konuemayı ter-

Y<>rdu. Bllba.11a Flllbe letas-
ta b \ki ilk hareketlerinden son-

unu )'ol'd cok daha yakından glJrtı-
unı ıı !ıı~lt 1 • er fırsatta yanıma gel-

lcetı" 11

1
te1en Groşenka, sadece hare-

-=r \'l Z "e claı · c abra Oamanotu kollnyor 
rtı.eşg\l~a, onun herhangi bir işle 
du. \·ah Olduğu dakikaları seçiyor· 
le 1(0 er halde Groşenkanın benim 
ba138~nuşn1 nk lstedl!l dakikaları blt
tı.ltıbak~~bnh \•akitlerinden seçtiği 

t1.l\ktr 
Oroşe . 

ettttını nkan bu sabah hiç de ümit 
•u beltl gtbı bulmadım. Daha doğru
d, oıd her vakit beklemek ltlyaıehn
"' 0 Uh Yerde yoktu. !cerde, Zeh-

81t1a 
taralt notun çok kereler kapıyı a-
"1e du~tuıı bir vakte ceçlrdlği yer. 
CroşerıkY<>rdu: neler dll~Unllyordu 
dtb, bQ a orada ... Arkndan onu çok 
btr hat Yttınuş görUyordum. Zaten 
ban, r la Groşenkadan uzaklaşmnm 
ı: be:Yenı bir hlııı veriyordu. Ne 
~andan hYUyordu Groşenkn? .. Bir in
celt btr hlc bir vakit ümit edilmeye. 
keıı a. ıtıa... Groşenka3•a bakar
Çl~eıtı~eta bir flltz yahut bir a~acıu 
d. "tllı> b 

tılt\, Saı, bUyUmestnl hisscdlyor-
l'olda b ahıe:vın ytırUdUğUnllz bir 
ltıtırııa enuz gonca halinde bile bu-
ısa tarı bl cl at son l' cıçck dahn yirmi dört 

a arlll ra nntnl açıverlrse Groşenka 
tth: a .. 1 ~ekllde açıyordu Adeta 
"e " n lta · el lrıılttl\ l>ayrncaya kadar bUyUyor 
b~l' 6Uratl~ 3'ok bir lnsııı.n1n bu ka-

lec~~ln bir inkişafın ''Ucut bulcı.-
1'\ıt e inanamıyordunuz. 

d!i eıcı lll G . 
~Utrı ı ' roşenkayı arkadan gör-

d!ıtı aınan A 
g· · Va Q ua ayni hisler lclndey-
b ördu~uın roşerıka şimdiye kadar 
tıyıınıuınıı daı:ı k'l lnrından bile daha 

:öıuıcuy0rd Neden bu sabah böyle 
le llşUııce11 0~ Groşenka? .. Her halde 

a daha t dub dakikalar Groşcn-
dı.ı aııa 1 d · çunlcu 

0 
lnna bUyUmUş geıtyor-

ş 011 btr tak •tnanotları alAkadar c-
8~1\ltaıı111 d~: fikirlerin lı;lndo Gro
k rıo lttıktn y: başka tUrlU ı;özUkme
lc~da Cördııtu ktu. Yalnız Groşen
tlb 0ntın Uz ı:n bu tabiat hiç bir ,.a. 
l)e 1 de dur:lnde lğrctl bir elbise 

f llltah b llrord 1.ı. BIIA.kls Gro-
ltıla \l elbı 

01 Olarak 
0 

86 Yakışıyor: daha 
llla blsıerı '

1 
roşenka ile alAkadar 

tinde insanı bırakıyor-

du. Nitekim bu sabah ta yUzilnU gör
mediğim halde Groşenkada ayni ta
biatı hissediyordum. 

Bununla beraber Groşenkayı bu 
dakikalarından biç te uyandırmak 

istemeyordum. Groşcnka ne zama
na kndar Zehra Osrunnorun dakU:a
larcn kaldığı ayni yerde kalacak ve 
nasıl bir hisle oradan ayrılıp geri 
dönecek?. Dllha11sa J;eri dôndUğU 

dakikalarda Groşenkanm yUzUnU 
merak ediyordum. Bana hiç bir şey 
söylemese bile yUıUnlln renginde ya
hut sözlerinin içerisinde onu işgal 
eden fikirleri kendisinin bile habe
ri olmaksızın yakalayıp ortaya ko
_yacağtmı bllfy<'rdum. Yalnız Gro
şenkanın yüzUnde neler göreblllr
dlm? Daha. bir hafta O\"Yel Oroşen
kayı işgal eden fikirleri: yoksa ye. 
ni bir takım hAdiseler de var mı? .. 
Şu muhakkak ki Zehra Osnıanof ya
hut bUtUn Osmanoflara göre mtıhfm 
olmayan bir taktm şeyler Groşenka· 
ya göre nıtıhimdl. Meselft. Petro Grl
gorof ... Osmanoflar Grigorofun kay
bc:lmnsınu biç te ehemmiyet verml
rorlardı. Grigorof nereye giderse 
gitsin onu serbest bırakmışlardı ve 
aralarında hlt birisinin Grigorofu 
merak ettiği yoktu. Fakat Groşen
kn ... Kim ne derae dceln Groşenka 
İ't-tro amca leınfnt vP.rdlğl Grlgoro
fu merak ediyor; onu Osmnnofların 
!ı:~rıı:ılnde görmediği dakikalar bir
denbire meydana gelen bir takım 

htidiselerl onun yaptığım hlQ blr '"a
kit zannetmlyorsa da, Grlgorof bu
lunacak olursa meydana gelmiye
ceklerlnl de dUşOnmekten kendini 
alamıyordu Sadece başka bi~ taraf. 
ta da söylediğim gibi on beş ylrmt 
gündenberl Petro amcaya bağlanan 
Grlgorof, kendisine en lbım bir za
manda Grigorofun kayboluşunu af
fedemlyort!u. Nereye giderdi Grlgo
rof? Bilhassa Groşenkanın bir ağaç 
gibl meyTa vermek Uzere kımıldan
dıfı günlerde? ... 

Groı,enkanın kapıya dayanarak 
Karnabndın ilk sabnh dnktkalannı 
Osmanofların bulunmayışrndn isti
fade ederek içine sindire sindire 
kokladı~ı dakikalarda bunları dU
ı:;UndüğU şUphcıısizdl: 

- Groşonka, dertıın: Groşenkn ke
derli gfüünUyorsun?. 

Kederli ... Bu kelime Groeenkııyı 

altnst edebilmek için dalma kifayet 
ederdi: 

- Kederli mi, diye a~ıldı; slzo 
böyle bir bts mi veriyorum?. 

- Hayır, dedim: fakat seni bu ka
dar düşünceli de görmemiştim. 

- Haklısınız; tUnkü yalnız Zebar 
Osmanofu görüyorsun uz ılı? .. 

Groşenka geriye dlJnmU1': fakat 
kapıdan kımıldamaksızın oldu~u 

yerde duruyordu; ve her halde her 
çakltton daha fazla konuşmak ihti
yacı içindeydi. ÇUnkU bu ihtiyacı 

duyduğu dakikalar, bütün Osmanot- j 
lar gibi Groşenka dn bir mUna.kaşn
ya girmek için hazırlanan bir insan 
gibi eert hareket eder; \'e eğer siz 
konuşmak istemeseniz bile buna 
mecbur olurdunuz .. 

Fakat her nedense Groşenka ile 
benim de konuşmaya ihtlyncım \'ar
dı: 

- Fakat, eledim: Zehrn Osmanot 
hcpln.!:•ın bllyUğü sayılır. Onun ha
reketlerine dikkat etmc~o mecbu
rum: tUnkU Osmanoflarda yaptığı 

haJ'oketlcr fyl. fena bUtün meseleler 

LctitYa Turo 
Aylarca e\•cl, Parlste bir tünel va

gonunda, gayet esrarengiz surette ve 
30 saniye zarlında. bir kadın öldUrUl
mil§tU. 
Letişya Tura ismindeki bu güzel 

kadının öldilrülme.sindeld esrar şimdi 
ye kadar hfili anlaşılmamıştır. 

Pamte bu son senelerde bir~ok ci· 
nayetler hep böyle esrarengiz kalmı§o
tI. Bunlardan birçoğunun, nihayet 
meydana çıkarılan "giZli ihtilô.l komi
tesi,, ile alakadar olduğu nnlıışıldı ve 
birçok muammalar bu sureUe çözül
dil .. 

Tüneldeki 30 saniye cinayetinin de 
bu gizli komite ile alakadar olduğu 
Heri sUrillmilştü. Çünkü bu kadının 
ihtil!lcilcre casusluk ettiği, kendil&
rfnf ele vermek ihtimali Uurlne, kQ
mltecfler tarafından öldUrlUdilğU tah 
min edilmi~ti. 

Bugiin Paris polisi, bu kadının ci
nayeti hakkında. birçok eeyler blldifi 
anlaşılan bir adamı tutm\lftur. Bu 
suretle muammanın halledilecefi sa
mlıyor .. 

Avusturya Tacının 
Elmasları Nerede 

Saklanıyor?. 
Avusturya. ha. -

ncdanlığının fev -
kn · fıde kıymet ver
diği bir elmas Yar
dı ld, "Floraııtcn 

elması,, denilen bu 
ta~. A\•usturya ta.
c:nın üzcrindc bulu 
nuyordu. 

Bugün, A vus • 
turyadaki Naziler 
memleket Alman • 
yaya geçtiği için, 
artık Avusturya • 
nın hükümdarı ola
rak yalnız Bitlerin 

tanrnacağmı, binaenaleyh bu elmasın 
da kendisine verilmesini istiyorlar. 

Fakat elmas nerede? 
Hakikaten, Florantcn elmnsı bu 

gUn Avusturyada değildir. ÇUnkU, 
kraliçe Zita. memleketten giderken, 
bu elması da beraber alıp götürmil§· 
tür. Bugün eski kraliçe lsviçrcdedir. 
Fakat elmasın onda da olmadığı, an
cak kendisinin bildiği gizli bir yerde 
s:ıkh olduğu söyfoniyor. 

için birer tşaret gibidir. 
- Ya ben ne olncağıaı öyle ise?. 
Groşcnka bunu birdenbire söyle

r.ılştl: '"c her halde başım daha snltln 
bfr zamanda. bunu sormayacağını 
ol!frdlrıı. 

·- :l';a dl~·orsıın. Groşenka !. 

(Devam ediyor) 

~==-~r.11;;;;,;;;;·;~-·-=·----~ 
ıl ıı n • :. 
ii ıçrt em efen.dirn ! .. ı~ 
Ü Merhum Şair Mehmet Akif Ulmanın zcnğin ve ayni zamanda mağ-H 
i'ı· rur bir zatın.ı. misafir gitmiş. Bir aralık ev sahibi, tabakasından çıkardı-H 
f ğı slgarnyı Akifin yüzüne doğru fırlatmı~ ve: 1 !I - Buyunınut ef endlm .. 

1

1 Demiş. · 

Bundan son derece hiddetlenen merhum, bir an duraklamış. Sonra,I il masanın üstUne fırlatılmıf$ slğarnyı eline alarak, ayni 5Ckildc ev sahibi. f in yüzüne atarak: 

-• :ı :~~:m efe:ı:ı~ .. :::=::m:ı::mtm::-.ı::::~:ı:::ı:-r-:maH 

iTALYA 
"Çabuk harp,, merakhsı 

BDtçe mDzakere olunurken ltalyao mec
lisinde bava, deniz ve kara orduları 

gözden geçirildi 
.Romadtın bildiriliyor: 

A vusturyanın Almanyaya ilha.km
dan sonra, İtalyan millet meclisinde, 

kara, deniz ve ha.va ordusu bütçeleri 
mUr.akere edilmiştir. 

Nazırlığı bizzat B. Muaolinlnin uh
desinde olan bu Uç mlllt mUdafaa da
iresinin müsteşarları, bu münasebet
le, malumat verici sözler söylemitler
dir. 

Milli mUda.faa mUsteşa.rı general 
Pariani lta.ıyan genel kormaylığmm 
çabuk netice a.lmacak harbe taraftar 
kn.ldığını söylemiştir. Bu "çabuk ne
tice alınacak harpte,. bilyük kuvYet
ler, motöriü kıtalar sayesinde düşma
nın muayyen bir hattı yarılarak can 
e\•ine girilecektir. 

Böyle bir harbe hazırlık için yeni 
tip hilcum tnnkları, hafif vedağ trak
törleri, piyadeye 7,35 lik daha kısa 
tUf ekler, 8 Jik yeni mltra.lyözter, 45 
ve 81 lik havan toplan ve 47 lik top 
lar lazımdır. 

General sözlerini bitirirken: 
"Teknikte emniyet, ruhta canlılık,. 

silAhta kuvvet,, demiştir. 

DENiZ KUVVETLER! 

Bahriye mUsteşan amiral KaYag
narl, Hitler !taıyaya geldiği esnada 
Napoli körfezinde s~tll manevralar 
yapılacağını, manevralarm, N.hanm 
dar, gemilerin çok, manevraların çe
gitli olması itibarile, o zamana. kadar 
görillmemiş bir hadise te§kil edece
ğini,, söylemi§tir. 

Amiral da.ha sonra §Unları JIAve et
mi§tir; 

..1941 de İtalyanın 700,000 tona ya
km bir donanması olacaktır. (240,000 
ton zırhlı, 160,000 ton knıvuör, 

100,000 ton hafif gemi ,.e 100,000 ton 
dan fazla tahtelba.hir). 
"O tarihte bWın en eaki gemilerimiz 

ancak on iki aenelik gemiler ola.cak
tır. Gemi tonları hakkındaki bu ra
kamların dahn fazla. artacağını da. 
hesaptan uzak tutmamak lhnndrr. 
Bu sene te1.g~ha 260,000 tondan fazla 
gemi koyacağız. .. 

HAVA AKINI 

Amlrahn sözl~rlnden ~u ktsmı bil· 
h:ı.qga fogiliz!eri alAkadar eder: 

"Düşilniln ki, yirmi kadar bombar-

Görüp düşündükçe: ................................................. _ ....... 

dıman, yirmi kadar da keeif tayyare
si • yani orta hacimdeki bir tayyare 
gemisinin en fazla tqıyabileceği mik
tarda tayyare • eskiden bUyilk bir ha
va'" deniz harbine çıkarılabilecek en 
futa kuvvet sayılırdı. Halbuki gön· 
derebileceğimiz tayyareler bunlardan 
ne kadar faZla olacaktır!,, • 

HA VA REKORLARI 

Hava mUsteşan general Valle, 15 
mayısta, beş saatte Londraya varabi
lecek bir hava filosunun vazifeye baş
layacağını haber verdikten sonra de· 
m1ştir ki: 

- Yllklc ''cya yUksüz mesafe, yük
seklik, sürat rekorları milletler ara
sı havacılık federasyonu tarafından 

tesbit edilmi§tir. Bizim kazandığnnıı 
rekorlar göz önUnde bulundurulursa, 
gayet haklı bir iftiharla. diyebiliriz ki, 
bizim tayyarelerimiz dünyanın en iyi 
tayyareleridir. 

Filhakika, tayyarelerimiz, 937 :3e· 

ne.sinde, milletler arası askeri rekor
lardan kırk beşini kazanmıştır. Bu 
rekorlann yüzde 61 i bizdedir. Geri 
kalan yüzde 39 bütiln diğer memle
ketler arasında taksim olunmakta
dır,., 

Çikoli.talann içinden 
Çıkan Resimler 

Çocuklara sntılan muhtelif boy
lardaki cJkolAtaların fçcrJsinde çı

kan muhtelif resimlerin çocuk terb!
yesıne uyguıt olmadığı meydana cık
mıı, '\'e KUltUr Bakanhğı Uk tedrisat 
terbiye dairesi bu işle meşgul ol~a
ya başlamıştır . 

Çikolltatarın icerisindekl artlıııt 

reıııtmleri Uerlne memleket maı;ıza

ratan ve memleket bllyUklorlnl re
!lmlerl konacaktır. 

Nitan Merasimi 
Değerli öğretmenlerimizden 27 n

cl okul ~ğretmenl Bayan Mutahare 
ile 17 ncl okul öğretmeni Bay Os
manın nişan töreni evvelki akşam 

27 net okul salonunda bQytlk bir öğ
retmen kütlesinin lşraklle yapılmış
tır. Her ikf tarafn da saadetler te
menni ederiz. 

Vatan içinde göç 
acıları 

YAZAN : S. G ezgin 
Gün geçmiyor, ki gazetelerde en 

kanlı f aclalnrm dekorlarını görmiye
Jim. Hole fSU İspanyol boğazlaşması 

ortaya çıkahbe.ri, bunlar tek tek bi
l'{'T fotoğrafi olarak değil, her par
!:.asmda faciayı katmerlendiren bir si
nema şeridi gibi ummp gidiyor. 

DUnkU gazetelerde, ••Lerida,, dan 
''Madrid,. den sırtlarında çuvallar, 
bohçalarla iki bUklüm bilinmez bir 
ffômt.e doğru akan göçmen ka.f ılerinin 
resimleri vardı. Vatan içinde hicret.. 
B~lr başına bir trajedidir. 

Fakat bir de bu hicretin, bu acı 
g()slerin, lcarde§ elile parçalanmaktan 
bir kaçış olduğu dü§üntilUrse, hadi
se, bilsbütiln korkunç bir sima bağ
lar. 

Ne yaz.ık ki .zihne, hayale, mantı
ğa hulasa insanı insan yapan her §e· 

ye asla uyma.yan bu hadise, bugün bir 
vakadır. Td.rihe malolmu.s bir geçmie, 
"~imdi,. yi kana. boyayan bir ·haldir. 

İtalyan, Alman ve Rus silfilılarmm 
lspanyol gövdesi ve İspanyol medeni
yeti üstünde denendiği gilndenberi, 
koca bir memleket harabeye döndil. 
Bugün bu topraklar UatUnde yalnız 
siper, sade zinc!an, ancak mezarlıklar 
var. 

Arada sırada, bir İspanyol eehri
nin, biri muharebeden önce, öteki 
muharebeden sonra.ki iki resmini yan 

yana basılmı§ görtıyoruz. Bunlara bir 
kere bakmak, zavallı lspanyanın uğ
radığı felaketi baştan başa anlamağa 
yeter. 

Birinde yüze gülen bahçeler, geni~ 
aydınlık caddeler, tl8tlerlnde duman
dan bulutlar yükselen fabrikalar, hey
keller, dini bedii, amtlar, parklar, go
I Ulilr. ötekinde bu cennetin nasıl 
bir tek bombardımanla cehenneme 
çevrildiği, bomba kuyularından, gUJJe 
deliklerinden, ve yerlere serilmiı ce
nazelerden a.nlaşdır. 

BlltUn bunlardan sonra da, iki taraf 
ellerinde kutsal bayraklar taşıyorlar. 
İkisinin de bayrakları .. vatan için!,, 
açılmtştır. 

Acaba hangi vatan için bu zavallı 
vatan böyle parça. parça yerlere ça· 
lmıyor? .. 

Tarihte, Ehlisalip 8eferlerile, mez. 
hep kavgalarını okurken, ben, kendi 
payıma. bu boğazla§!nayı bir mantika 
hatta. bir his varlığına. bağlayamaz. 
dım. l~e bugünkil hpanya, ban& bu 
kanlı hadiselerin birer yalan olmadı· 
ğnu, insanlıfm zaman zaman sa.r'a
landr#mJ ve bu hastalık buh.""anlan 
içinde canavarlaştığını öğretti. Artık 

inanmamazlık edemiyor. 
- Hayır, olamaz! 

diyemiyorum. 



istanbul mUzelerinde 
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ınsan zekasının kıymet biçemiyeceği eserler 

iskender ldhdı nasıl bulun
du; nasıl çıkarıldı. 

Şu yer yilztlnde 
1elld birçok akıl er
mez ıeylere cevap 
verilebilir. Fakat: 

- lstanbul müze
lerinin değeri ne
dir? .. diye Eorulacak 
hir suale cevap ver
mek o kadar - o ka
dar değil - belki hiç 
de kabil olmıyaıı 

meselelerden biridir. 
iman zekiamrn bir 
etini daha yarata
..mp bu eeerlerln 
kıymetini ölçüye 
wrmak ııaml kabil 
olabilaln! 

Bilmem, bu aatır:arla mnzelerlnılztn 

değerini anlatabiliyor muyum? .• 
Okyanusları aşarak yalnız bu c§Siz e

serleri görmeğe gelen seyyahları gör
dUkçe, gözUmUn önünde seyretmekle 
doyulmıyan eserler canlanır. Çok defa, 
ecnebilerin bayranhğnu görmek ve yal
nız onları seyretmek için müzelere git
ti~lm olur. 

Bana bu satırlan yazdıran sebep: 
O mahiler ki derya lrrecllr deryayı bH

mezler. 
Mısraı ile ifade etmek iBterim. Bir

c;ok )&km, U7'..ak ahbaplarun senelerin 
bir tek günUnU olsun aymp şu müzeleri 
•örmek saadetine erememiflerdir. 

Bazılan: 

- Ben tarih ıevınem .. 
Der. 
Birçoklan: 
- Vaktim yok, ki.. diye dudak bUkcr. 
Bir kumu da: 
- Gezilecek yer m1 yok? .. 
Cevabını verirler. 
Bu cevaplar, mllnevver olmıyan kim

selerden alınırsa insan yadırgamaz. Fa
kat, kafasmda kıymet ölc;Weri mevcut 
kimselerin ağzından çtlmuuıı, insanı a
cmdmyor. 

Bence müzelerimizi gezmek, dünya 
tarihlııl bir bqtan bir bap yaşamak, 

duymak demektir. Cilt cflt eser okumak 
ve milletlerin dotllf, ytlkseltş ve yıkı -
laılarmı iğrenmek, yirminci asrın inaa.n-
1an için elbette mümkün olamaz. Fa -
kat bu bilgiyi, daba canlı ve daha çok 
az bir znmanda dedtifm gibi d-,rin bh
~lık içinde gözle görülür eserlerle 
temin etmek dururken ondan kaçıyoruz. 

Ba atltunlarda mJlzelerlnıizin ne gibi 
eaerlerl ihtiva ett.Jğini, hangi mUzelerde 
.nelerin bulunduğunu yazarken şunu dü
•tıyorum: MUzelertmizi görmiyenler 

eya Jatanbul dışmda yaşadıklan için 
göremiyenler bu hazinelerin değerleri 

ükmda biç olmazsa ktlçilk bir gikir e-
4lnmlt olurlar. 

. 
Jıltbelerl remıekte bana arkadaşlık 

Men Foto Ali kapıdan girerken §5ylc 

Yazan: Niyazi Ahmet 

:::::......:.::::::::::::::::::::::::m-====ı::::t 

f~ Müzenin 1 
:: il 

~~Kısa bir tarihçesıl 
if Abdülmecit de\ rinde Tophanci&mi- ı 
H re mıişürlilğündc bulunmuıt olan da-

H mat Jo'cthi Ahmet Paşa eski eserlere lı 
:5 merak ctmiıt, ele geçirilen eserleri Ü 
ı. 
i! toplıyarak 18-16 - 1847 senesinde !)im· ı. 

il diki Askeri müzenin bulunduğu bina- ii il ya toplamıth. Bu eıyalar, Fethi Pa· n 
i: ~anm ölllmttndcıı sonra yirmi sene fi 
il öylece kaldı. 1868 l,hnda btanbula li 
H gelen Fran8a akademiı;l azasmdan n 
!İ Dumon banlann lılr fihristini yaptı. ft 

1 
1369 y:hnda GaJatasafay muallim- il 

lerlnden Goold müzeye mlidllr ta- ii 
yln edildJ. Bu zat taş basması ile bun- ff 

lf ıann Udncl bir flhrlstin1 yaptı. Fakat H 
fi bu k:ıtaloğlar çok noksandı. Bunbını: H 
ı:: <"D mükemnıellnl müzemlı.in koruyu- i! . -ii cnsu olan merhum Hamdi Bey mey- ii 
ii dana getfrmlıtlr. Iİ :· ·ı :! Ali Pa'fadan sonra ıwlarete gelen ! 
·ı . .• f: Mahmut Nedim Paşa lb'"ı 1 l ılınJ:ı ~i 
.ı . . •• !! müze müdür•) etini llğ\'etmlş1J. !Uü- i! 
rı •• :. dilriyct bir sene sonra Ahmet \'eftk ii :· .. :i Pa,:ınm orzar{'!tl esna.-.ıncla kuruldu !i 
·~ .. i: 'e mlidürllik Alman Dethlcr'yc ,·eril i=: .: . 
:: dl. :: ·: .. ii Bundan sonra 18iG yılınd.ı Suphi paşa ij 
·u Topkapı sarayı mü~temllAtmdao Çinili il 
.: kö~kU müze haline getirerek eserleri !: 
- r fi bumda teşhir etti. Istanbulun fethin- il 
Si den yirmi scno AOnra yapdan Çlnlll !I 
:i köşk hakikaten bir müze "'abllecek i; r L :! dcrc<"edc güzel bir bina idi. :! 
:: l\llizc mlidUrU Dety" 1881 yılında i·,: :: . 
:; ölün<'c yt>rlD('! Hamdi Bl'y getirildi. :: 
il Hamdl Bey ilk it olarak }'ransız !! Eİ 
n kıulcml"'inden Salamon Relnah'ı bü- ~i 
si tün kollek"'iyonlan ta"nlf \"(' tertip g 
" " :: için lstanbula (agı-rdı. Sonra Mene- ii .. .. 
:: m::m, Sayrla \e MIJi .. ta hafrl3atla- :! 
" r :! yaptırarak bugün t>~I bulunmıynn e- :i 
~ H H serleri mr.ydana (ıkardı. ŞlmcJlki hl i= 
ij nayı da bizzat ml·rbam Hamdi B<-y Iİ 
:! yaptrrmııtı. !! 
" -::::::::m:mm:::z:::::::r.=...:: •• m-=:m::. 

c;ıkam. 

diyordu: 
- Beni hayatım

da en bilytlk azaba 
sokuyorsun. Tarih
ten hiç hotlanmam; 
Allah aşkına çok ça
buk çıkalım. ,, 

Ali, 'bana bir Av
rupa seyahatinde 1-
talyada tariht eser
leri, müzeleri gez
mek mecburiyetinde 
duyduğu azabı ya
na yakıla anlattı. 
Arkadaşımı tesel

li ettiın: 

- Merak etme, 
dedim. Çok çabuk 

Fakat Ali;>i sonradan çıkaramadım: 
- Şu salonu da gc:r:ellm, bak bu ne 

sa."1at •• diye mütemadiyen beni aağa 80-

la çekiyor, eserlere bakmaktan vazife -
sini unutuyordu. 

lşte, asırlarca in38.D gözlerinden u -
zak, toprak altında uyuduktan. sonra 
~lmdi cam mahfaza içinde toz kondurul
madan muhafaza edilen lak.ender llhdl. 

Her bir parçasını saatlerce seyrederek 
doyamadığınız bu eserin bUlunU§U da 
meraklı bir biklyedir: 

Saydanm prkmda 
0

Hllaliye kasabasın
da oturan Mehmet Şerif efendi tarla -
ınnı kazdmrkcn ameleslnden biri bir 
k1ıyuya rastlıyor. 

Mehmet Şerif efendi bunu görünce 
derhal Suriye valisini haberdar ediyor, 
nll de bir :nllfıendia göndererek bir ra
por hazırlatıyor, rapor Iatanbula gönde
riliyor. 

O vakit müze mUdürU bulunan mer -
hum H:ımdi, raporu okuyor ve: 

- Orada mUhim ~eyler olacak.. diye 
düşünerek doğru Saydaya gidiyor. 

Yapılan araştırmaların neticesi şu: 
Yer altında biri on, diğeri yedi bu -

çuk metre derinliğinde iki mezarlık var. 
Birincisi yedi, iklncisi iki oda), ihtiva 
edyor. 

On metre toprak sltmda bulunan mu
az1.am lahdin yer yUzUne c;ıkanlmasmm 
mevcut vasıtalarla mUmkUn olmadığını 

gören Hamdi Bey, egsiz caeri bir nokta
sını bile zedelemeden çıkarmak için çok 
güzel bir çare buldu. 

Lahdin bulunduğu yerden sahile doğ
ru tiln<'l açtırdı ve lahdi tahta kızaklar 
tizerinde kaydırarak deniz kenarına ge
tirtti. Lahit buradan l·Uyllk sallarla vapu
ra yanaştırıldı. 

Miladdan dört yUz sene evvel yapı · 
tan \'C h•ıgün iki bin Uç rUz kürir Y8fl· 
n:ı hasmı~ !Ahdin işte kma bir maceraııı. 

AbdUlham:t, Alman imparatoru lstan
bu1a geldiği vakit Iakender lAhdinl ona 
hediye etmeğe karar vermlftl. 

Hamdi Bey merhum bu karardan ha

berdar olunca padipha ıu haberi ıön -
.:ıerdl : 

AdDye HJklr••I 

Frits Laogıo 
keşfettiği yıldız!? 

YAZAN: 

MEHMED SELiM 
----------..... - .... Te:rlka Numarası : 1 

lfehmcd Selimin hazırladığı 
''Adliye HikAyclert·• scrbiıı

dcn 1 incisi ''Bir aslan; yere 
serildi!?" ,.c 2 ucisl ''O kadı
na stilli veren;.. bendim!? • .'' 
isimli hikAreler; haftalık UA
,·emizde çıkmıştı. Her birinin, 
adli cepheyle doğrudan doğ
ru7a '\"era dolayısiylc aUUtası 
olmaktan başka, meTzu lUba
rllc dlprlerl7le hiç bir ilişiği 
bulunDllJ&n bu hikAJelcrden 
bugün n8fl'lne b~JadıiJ:mız 

"Frlts Lantm keşfettllf yıl· 
dD ! !", tefrlkaaı 1 hafta süre
cek bu uzunca htkA7e; seri-

nin 3 llnctlstl olmaktadır: 

-Baloda en bcğenilmeğe değer ka· 

dm; hanıbi ! 

Mevsimin mutad balolarından birinin 
verildiil bellenmit salonlardan birlne bu 
kq her nasıl• ayak baam11 olan donuk 
sörllnUtltl adam; ağır adımlarla töyle 
bir dolqtıktan. sonra, palmiye kol, el ve 
parmaklarmm koruyan llabud figtlrUnU 
hatırlatttiı blr k&teye mtuımınb; 1&Ç -

lan pkaklarmda alanml. çene kemikle
ri kasılqla barlzlepnlf, bq ve çehresi 
dik ve katı ifadeli olmaama rağmen, hal 
ve tavn maktan çekingenlik intibaı u -
yandmyordu; biraz daha yakından bu 
intiba besleniyordu; daha yakında.. fa
kat, onun içine girmek, ne mtımldlndU. 
Bu adam, o kadar içine çekllmiGti. ki! 

BtltUn böyle olmasma rağmen, bUabll
tUn de konUflD&Z deifldl; aıraama göre, 
biWda kon111kan .. Ve mUnzevise bile, 
k~abalık arumda bir inzivada yqıyor
du. Stlrdlliü hayata en çok böyle de
mek yednde,. Bununla 'beJ"&ber. her a
man lçln kalabalık araamda da sayıla -
maz. Mevsimin mutad balolarından biri

nın verildiği bellenmit u.1on1ardan biri
ne bu kıt her nam1aa ayak bumJt olma
sına g~re. onu. her zaman l!ln fazla ka
labalık arumda inziva stııdmunu tadan 
bir adam saymak, öyle tam manaaiyle 
yerinde olmasa gerek; yoksa, böyle yer
lerde bu kadar seyrek görünmez, görlln
mcsiyle bir kÖ§eye ıiperlenip sinmesi de 
birolmazdı. Demek bazan töyle, ... bazan 
böyle .• ve gene de bir dereceye kadar; 
l\ncak .• o kadar! 

Donuk görUnU,lU adam; nllmayiıli 

davrarunadı#ı halde, fite böyle, bqkala
l'IDI kendiaiyle meııgul ediyordu,. battı 
uğraet.ınyordu.. Böylı;, değil, •• kendlainin 
meııgul edlf,.. ufraetmt yollu bir ııey 
yaptığı yoktu, ki!- BiWda baılı:alan 

kendisiyle kendiliklerinden metgul ol -
mağa... ufra.lmağa lateklenlyorlar, bu 
isteif yenemiyorlar; .• flakoe1a boğuklq
tırmakla da kalnuyarak, kendilerini ona 
dofru sUrUkliyen bu temayWll açıla w
rurcasma, seslerini i§ittiriyorlardı! 

Yoka& o, gene de nUmaylfll davranan 
bir adam mıydı! Silinir gibi yapmakla 
pn.rlıyan bir adam! ille demln herkesin 
ortaamda dolqırken, şimdi eu köeede, 
bir Mabud figUrUnU hatırlatan palmiye 
kol, el ve parmaklarının gölge siperin
de silik,... aönUkmU,çeslne.... gene de 
gözleri o tarafa çevirten bir 11ık .. mıı
caama! 

Bu öyle bir adam~ı. ki balonun ııu ı
şıklanıflı karma karıtıklığı araamda göl
gemsi bir koyuluk ve o siper gölgelikte 
panltnnaı bir aydınlık halinde, bqkala
riyle .Urekli bir tezaddı; hem stlrekli, .. 
hem de allrUkleylcl ! 

BUtUn bu anlatıı yollu kelime sırala
nı,lan, eğer bu tip ve tipik adamı ol
duğu gibi ortaya koyamıyoraa, bu anla
tış, onu blltün o baıkalarmm göril§leri
nf'i göredir; bu biribirine ekleme görUş-

- Ben. lihdln Uattlnde intihar ederek 
onu kanunla boyamadıktan sonra kimse
ye hediye edilemez. 

Hamdi merhumun bu sözü, sanat 
ıışkmm lakender llbdi kadar ölçilatlz Us
tUnllltDnU tqmnyor mu! ••• 

Y ABJNKI 8.\ TilllZD . .\. 
ı.ııellder lf.hdl bbartmalarmda neler 

görtlllr 

lere ait kelime sıralanışları da, öyle ff 
böyle, ya o adamı zincire vuruıtur, "I' 
da sırma kordonlayış; belki de haJdkr 
tinde ya zincirler şakır şukur çözüJOtı 
ya kordonlar sapır sapır dökülürdü! Sif"" 
kalan, onu buna zoriıyabilcceğe bep,r 
miyorlar; eğer o,.. kendisi sarsarsa! rr 
k!lt kendisi de hiç oralı değil, .. o, ba01 • 
başka bir- alemden bakıyormuşçaaJll" 
varlığını Mabud - koruyuılu yerde, u,,J 
ve dalgm,.. sakin ve s~tf .. 

Çok aUrmemi§ti, etrafı çevrelenınlt -
ti. Şimdi kadınlar soruyor, erkekler lfl 
baş sallayışl:ı, eoteri gibi cevap bekli -
yor: 

- Baloda en beğ~nilmeğe değer .,. 
dm; hangisi ? 

Donuk görUnüılU adam, usun m
swmıadı. Kısaca dUtUnllr gibi durdft 
demtndenberi clgara paketinin ten 1't' 
zUne hiç bir hendest kaideye uymd"" 
zm çizdiği §eklller arasına, ... tam o~ 
gibi beliren bir yere koyduğu bir ndı* 
üzerinde durdurduğu kalem ucunu o ,... 
dar mkı ve sert baatmyor, ki u~ ~ 
çattadak Jiınhp :fırlıyor ve hemen 97" 

zamanda da, ağzmdan fU hUkilm: 
-Eğer yıldız olmağa namzet bir "° 

dınm en beğenllmeğe defer kadın '* 
duğu kanaatindeyseniz.- itte tu!-

Ucu kınk kalemle, salonun ta ıste 11"' 

cunda, tutuk ve tlrkek duran gen~ tll 
kadmı gösteriyor. 

-Ne? 
-Omu? 
- Yolı:, canım!. 

- Aman, rica ederim, nasıl otur bil'-
- Imklnı yok bunun! 

Ve bermutad kahkahalar; imkln ntr 
betinde az akis brralunası etiket ıcaJıf 
gözetildlii halde, bir pnonlm ... ıe r 
çurduğu tepsiye çarpışta mermere dl
§en kadehlerin l&JllJ?'bBmI andırır • ~ 
Jdslerle kulağa çarpan kahkahalar ••• 

Demek sizce o sllmlllk, ha? •• Ah, ,at' 
don, kellmeyi affediniz! 

~Kelimenin ne kabahati var? Kab9 ı# 
hat varsa, aarfebnekte değil mı?! ı>r' 
nuk görUnllşlil adam, gUlUmaiyor; farı' 
g13ne de ciddi .• 

- Demek ab:ce.. • 
- Bence mi? Yok, bu benim fikrll" 

değil, •• Ben öyle bir ney demedinı »1 

Değil de değil gerçi, ama. •• Bu.- beıı 11' 
aöıil size bir ihtlrazt kaytle aöyte-1 
Dedim, kl .~eğer yıldız olmağa namzet ti' 
kadmm en beğenllmeğe değer kaclDl fi" 
duğu kanaatlndeyaeniz,_; 

Bunda hemen hemen ittifak edil~ 
du: 
-A a, elbette! Yıldız demek, en .,ı

kemmel kadm, demektir! 
- En mUkemmeı. en miltekAmll _.. 

dm.. 

- Dünya kadınlığına örnek oı-" 
kadın! 

Dolgun vUcutlU, mlltenaalp eJU!allll' 
'fahanele§en ı bir kadın, ommdan ,;. 
çalara doğru canlı bir kmuldanJlla, t111' 
rıldandı: 

- MeselA, Mey Vest gibi eeaiz bir 1" 
dı:r:! 

Bqlar sallandı: 

- Evet, meseli Mey Veat ıfbl --
SiL. 

Zayıf tipte bir kadın, flllldadı: 
- Yahut da, dedi, bqka blr yıldll ,JI 

sun! 
Bqka bir sca: 
- Ancak, g<Ssterilenln yıldm ~ 

hiç değilse namzet olmaama ihtmıal tr 
rilebilecek bir kadm olması Jlzml! 

- Halbuki eunun glbl bir dili malı~ 
lar kusurunun gUnUn birinde berb.,.., 
bir yıldız olabileceğine kim 1nan1r! _,Mı 

Donuk garnnnıuı adam; gnınm~~ 
nl dudaklanndan ayırmadan, e~ · 
kilere baktı: 

- lnanan \'lU' ! 
Birdenbire llkırdılar birlbirlne ~ 

tı. Bu arada, sorulan IUYdu: _ _.,, 
- Sahi, onun yıldız oJmala naJlll"""'i 

liğinl aöyliyen kim! 

Kadınlardan biri, dudak btlktll: 
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G ret a Gar b o 
Elli yıldızla dört metre murabbahk bir asansör 

içinde karşı karşıya 

1-1 olh-udun en yüksek yıldızı ca
zn Jışsın cnhşmasın her hafta 

9 Untnzaınaıı 15 bin dolar ücret alır. 
enu artist sinema tılemlnln en esrar-

giz 6 zın anatkf'lrıdır. tsml. zamanımı-
le en llleşhur hUltlimdarlarından bi
n :tnarurtur: çilnkU ona her ırk tn-
ır. llcs . 

le · ınınl taşıyan postn pulları bi-
tııevcuttu r' c . 

ın·· arbo her çeyfrdlğl Cilm.de bti~ük-
~·ogrunu. lshat Pclerek sUnmC1k hllmi
dı1' · llutun Holinıt lştfl bu kıı:ıkanç-..,, ,.e 
~ r.okemodlğl kadına dUşman ..• 

lüıulbcttc okuyucum, bu artistin iç
<le nn benden öğrC'nmck ister. BC'n 
ra\Okuyucumun itimadını kırınııyn
tu b Oarbo hakkında hakiki Ye dof;
lar lr ~eporl'!j yapacağım. Bu ı;ntır
t"rene Uydurma ve ne de bir yNd n 

G lltn • eclllmlştlr. 
le arbo HollYuttan uzak tek w 
ıa:ha lkt katır basit 2 odalı bl r vll
lla ~Yaşar. Sadılc fnmdöşambrı Ni
ba. e Rekreterl IInrry Edlııgtondan 
'ke~ka. hiç kimse ile görüşmez. Er
lloı lerden ho'}lnnmadığı fı;ln ona 
'°" !\·utta "Erkek ihtiyacı olmayan 
· "Sd dı ne n-:-tıst" l!nvamnı takmışlar

r. 

k Garbonun öteki yıldızlar gibi ne 
ı endı otomobili Ye ne de kendi Yil
llı!ı v 

400 ardır. Oturduğu eve senelik 
ıe O dolar kira vermektedir. Gayet 

ssız'" E ke e sakin bir haynt yaşar. r-
4 ll Yatar ve sabahları erken kalkar. 
lı t lt\t, fakat cok sebze. yemiş bil-

a.;sa tlkolata. v€l blsküit alır . .. 
btıı'Slnc her sabah stUdyonun otomo
lı:o ile gidip gelir. Yolda şoförle Mç 
e.t tı.uşnıaz vo arkaıda sinirli sinirli 

«ara ı G ter ... 
)'et l\tboyu iyi tanıyanlar onun ga
<lut huysuz ve gectmsız bir kadın ol
tôh unu iddia ediyorlar. Kazandığı 
dik ret onu bUsbUtUn şımartmış ve 
lla. kafalı yapmışmış. Bir rivayete 

zara bu n Garbo'nun tnlıştığr stüdyo 

011 l'ıldızın küstahlığından korkarak 
tir~ bir ''eı.ırarQngfz" llk süsü vermiş-

lier h bo h il.ide şu muhakkcıktır ld C: r-
terıı a:;ırıp çnğırmnf;a ve ayaf,ı ile 
b.I lr.ntrıc(;.e bnşladı mı .... stUdyo ı.es l
a.r .. 161Yor \ ' l' artistin lcabill tntbil{ 

'-\\ ln r Ga. ınr ye. ine getiriyor ... 
)'okt rboııun llollrnttn nrkatlnşlart 
trıtıı ur. Ne nılsaflrllğc gider. ne de 
buı arır kabul eder. Eğlencelerde de 
rlltrıUunıaı. Sokağa nadir çıkar. YU
bah et;ı P~k seven yıldız ekseriya 
'kı d~aesınde dolaşır veyahut clvarda
llar ~lıtra kendi başına yUrüyüş ya
''.lo~ıı Bu dolaşmalarında elrneriya 
trıu,.. Phlne·• ismindeki küçük may-

·•1ııı11 
"arı 

11 
Otnzundıı taşır. işte bu hny-

1$ıl}1r. A.ht Cnrhonun ycgıtne arlrnda-

<l.\z wrEcl ı ,ı;ıtl nEGllı, 
Ca ~AZ.1<:T1<:JJERt SEVl~I! 

be~a: 0 hic bir gar.ete muharririne 
tı llıu atta bulunmamıştır ve kontra
ta.zat ctbınce do bulunamaz; fakat 
}\lzll ı:ı~lerı ze,,.kıo okur... Carbonun 
blJe 01 en bazan Holl\"uttn dUellolar 
le etın Ur . Artist bunlara aldırış bi
<1u fıs ~ıt;ı gibi, etrafındaki dediko
bonu 

1 ltlarına kulak ''ermez. Gar
öteı·ıtı hır hususi\ (ti daha' ar: Onuıı 

' Yıl • 
l\tltik nı clı_zınr gibi kollekslyon rn 
l'ıı.tıJ,.. buınu yoktur... Hakkında 

«!} ,. 1 
ti.ren 

111
· a nıı ~nnlııı ıııaknlelc>rı:> kn-

11ak1 tlıruıaz, 'e bu ynıılnn dn 
:ı.nıa,. 

\' rırı ız;· 
'°!\lciın 1 n Stlidyoda · IJoııhle"' ı .Je-
l >vo 
r rr. ,, 1 nk l&nılnıle tntlı hlr kız 
b U<·uch 

"'lz.ec1ı-;. 1 ''" ~·i.ızü Gnrhoya ıwk 
r. Riııdl' . '" ho.rt n alnenıac-ılar keııdif'ı· 
k Ud:\ ''O ontrau .. O dolar ,. rı•rPk onıı 
l"r :ı. hat;1 lir \ti nnıışlardır. Maklne-
ııırrın,.. lllnqtlrlllrkc.•n yıldızın '"0· 

·••ası i ~ 
nıa.kın çıu onun ~erini nlıyor \ ' P 
r. C•leı " 
•arb0 ,. • ıt~nı· Prlildlktf>n "-Onru 

ha "' ınf . Sta oltır 1 Çl\'or Hozan Garbrı 
~Uncıe11 ftt '"<' Ynhııt l•fr lrnprls yii· 
o z elYt·sı 
1 

ama!\ J ne ı;elıneyil'crir, i9te 
<?thıı tiye;ra.tdın <iarbonun elLlso

\c filme dc,am edilir .... 

YAZAN ; Turan Aziz Beler 

C: .\ H BOXl'X lr ,l\ Gt':XI,EB1 
~ımdl size Gaı boııuıı filme nasıl 

nlındığ1111 anlatnyını: 

l"IJm kumpaııynlnrı i1:iıı gUzel kız 
veya gilzcı kadın arıyan ıntitcahhit
Ieri dünyanın lwr tarnrında gljrmek 
mUmkilndtir. Kumpanyn1arn güzel 
kız bulmak hıısu:>uıHla hu~·lil• ınn

Yaffn.kıyct göstı rc>n miıteabhltıer

<len biri de mc~hur Schtlllcnlir. "Bu 
yıld ız bezlrgftnınııı en hUyUk nıuvaf
fakıyeUerlnd<:>u biri de G rc>ta Garbo
yu bulup llll') dnna çılrnrmasıclır. 

tsvcçln esrnreııgiz yıldızı Greta Gar
bo bC>ycız J>L>rd l ~ l' ~rhtlller tnrafın

cınn çılrnrılmıştır 

Grf!tanın asıl ismi Grctn GUstav-
80lltlur. ismete rnkir bir nilcye men
suptur. Bahası ilk mel\tep mual
ltmli~i yuııaı·mış. Gcnçliğlnde gli;ı:el 

olaıı, fakat hırçın olduğu için çirkin 
hlıısl \C'l"Cll Gnrbo bir r,ün Stokholm 
sokulclnrında gezerken bir mücevhe
rat ıırnğnznsının l:'ınün<le durmuş, Yit
rlndekl mUc<wlıerleri f:cyre dalmış
tı. Falrnt kız hu ırnnltrlı tuşlar kar
şısında l<:lnl çcılcti. Onlardan bir tn
nc!'>iıti lılle ılinırı:ra kufi g'•lecelt !>a
ı·nsı yolctu . 

Tnm o sırııdn orıırlnn ~tçen meş

lrnr ınütC'ahhll Rc-htillNin şeytan göz 
l<'ri Gretanın sihirli çehresine lliş

U. Schtlllcr kısa. fnkat ince bir tet
l>ilctcn sonra bu sene kızın meşhur 

ınuıcHı. derin hi r kabiliyet taşıdığrnı 
kc.•şfcttl. 

Mesleğinde ı;o1c açıkgöz olan 
Schtlller Cretaya, hiç bir mukadde
meye Jilzum görmeden yıldız olması
nı tel;Jlf etti. Greta kendisine hiç 
beklemediği bir teklif yapan adamın 
çapkın bir sokak zUpııcsi olduğunu 
zannederek ters bir cc\'ap Yerdi ''e 
yUrümoğc başladı. Schtlller karn
rını ,·erdiGi için genç kızın bu ters
liğine hiç aldırmadı \'C onu israr ile 
takip etti. 

Gretn bu sırnaşık adama iyice k ız

mıştı. Biraz daha ilerledikten sonra 
1llt tcsn.dilf ettiği polise arkasından 

gelen n.da ım şlkftyet etti: 
- "Hu çnpkın herif l1eni rahatsız 

ediyor. Onu raknlayın!" 

J>olls memuru bu şi\\l'ıyet karşı

sında hnrekcte geldi ,.c Schtillorl 
ltarnkola çağırdı. Ayni zamanda 1-
fn<le Yerme\~ üzere Grl'ta da lmra
kola cla\'ct edildi. Schtlller bu dn
\'Ote tabii icabet etti, fnkat yolda ce
binden pasaportu llo hih·iyet \"esi. 
kasını çıkararak polise mPsleğinl i
zah etti. Bunun üzerlnn polis me
muru Schtlıterlıı bir çapkın ıfoğ'il, 

Lılıt'ılcis güzel luzlara milyon kazan
dıran bir iş adamı olduğunu anladı. 
Ji'alrnt hırçın Greta. polisin hu adam
dan rüş\'et aldığını dUşUn<'rek lrnra ... 
kola gltmeğl fsrar etti. 

Gretn lrnrnkolda kıyametl<'r ko
pn rdr. fakat bUtUn bunlarn ruğınen . 

Schtiller eiddi bir iş ndaını oldu
ğunu knrnkoldn dn iHhat cdin<.-e sc>r
best bırakılrtı. Bu vnzlyct karşısın
da G re ta hiisbütün htddC'tlenıl 1 \'C 

söylene sliylene C\ine gitti. F:ıkal 

Sı•htiller hlldetli kızın peşini bırnl\
marlı. Onu takip etti ,.c nclreslni HA
rencllkten sonra evine gitU. kcnrlfsl
nl tnm iki hafta knnı'lırmağ'a cnltş-

Nihayet G rota Reh t illerin <'aıi ıı 

tckliflcri knrşısında Hollnıda ~lt

mcğe. or:ıcln film çe\'irip milyoner 
olmn ·.a uıtn nfn}5nt etti. 

~lmcll siz benim yeriıncll' olsuydr· 
ııız t{t t.ıncıikayR \"C llo\inır1 a kadar 
ı:;idlJl Gnrbo flc tnnışmadnn <16ner 
miydiniz? I1 rır, değil mi? 

(So.ıunou 10 ıwcu scıyf ada) 

.... 

Eşsi: yıldı: Mey 1" c.cı tin ca::ip 3 po::u 

Mey Vesi, yakında 
Londrayı mestedecek 
ingilizlerin nihayet kavuşacakları eş

siz yıldız; haftada 25,200 Türk 
lirası alacak ..... 

Marlen Diytrih de, rakip saydığı 
bu ylldız gibi dolgunlaşmıya 

karar verdi ! ? 
katlanmıştı. Bununla beraber, ileride 
Londrayı ziyaret etmek arzusunu be
lirtmişti. Şimdi bu vaadini yerine ge
tirmektedir. 

~ley Vest; Londrada sahnede ken
di şarkılarım söyliyecek ve bu arada 
dans da edecektir. Yıldızın derin ton
lu ve manalı sesi, bilhassa kendi §ar
kılarınt hal ve ta\Tile ses ve besteyle 
canlandırırken, doyumsuzdur; hatta 
sadece konuşurken de.. İstanbulda 
gösterilen "Ben bir melek değilim!,, 

filminde onu dinledik. Gerek konu'?lJr 
ken ,gerek şarkı safhasında, ne dere
ce teshir edici olduğu, hatırlarda olsa 
gerektir. Amcriknda geçende radyo
da söylediği nUkteli ''Ademle Hawa,, 
şarkısını hazınedemiycn riyakar mu-

Mey Vcst!? Her tarafta gene "0,, 
ndan bahsediliyor. Bu serapa hususi
yetli müstesna yıldız; haziranda ln

giltereye ayak basacak, Londrada gö
rülecektir. Havadis, bütün lngiltcrc
de akisler bırakmış, tam manasile bir 
müjde tesiri uyandırmıştır; bu ara
da. müjdenin blı- "puvason d'A\Til,, 
olması endişesi, sevinenleri az, çok 
t~dirgin etmekte, gelis müjdesinin 
•·nisan balığı,. olması ihtimalini de 
hatıra getirenler, üzUlmektedir. Bu 
ihtimal, müjdenin Londrada 1 nisan
da şayi olmasından çıkmıştır: fakat 
sonradan başka menba.lardan da teyid 
edildiğine göre; müjdenin aslı var
dır; ihtimal sadece bir rastgcli~le ha
kikat hayal gibi de tefsire müsait 
olmuş, yahut da iltizami olarak, aslı 
olan havadis, o tarihte neşrolunınak
la tereddüde düşUrücü bir sürpriz 
gözetilerek, muzipce dn\Tanılmıştır. 

Muhtelif membalardan gelen ha
berler, haziranda Londraya gelecek 
olan Mey Vestiıı orada en büyük eğ
lence yerlerinden biri olan "Kedi yav 
rusu ve Kedi klübü,. denilen yerde 
görüneceği merkezindedir. Amerika 
birleşik hükumetlerinin resmi istatis
t iklerinde ismi en c;:ok para knzanan 
:zenginler sı rasında ve yıldızların ba
şında yazılan Mey Vest; Londrada 
haftada 4000 İngiliz lirası alncaktır: 
bu para, §İmdi Türk p:ırasile 25.200 
lira tutmaktadır. 

ta:ıssıplnrınm kopardıkları yaygaraya 
karşı, muhafazakar Ingiltereden ge
le.n davet, ilzam ve iskiı.t edici bir ce
vaptır! Kendisinin lngilterede film 
çevirmesi için de istek kuvvetliyse de 
bu cihet henUz halledilmiş değildir. 

Bu mikt:ır para, Londradaki ·var
yete tiyatrolarından hil}birlnin şiındi
ycdeğin hiç kimseye asla vermediği 

b!r Ucrettir. ••Pallediyum., v. s. 
Londramn en büyük kabare sahne

leri olan yerler, Mey Vesti kendi sah
nelerine cıkarabilmck için rekabetle , 
adeta hararctii bir müsabaka.ya giriş
m1şler. neticede "Kedi ya,Tusu ve 
Kecli klübU,. eşsiz yıldızın temayül 
ı;ö:ıtı>rdiği snlıne olmak mazlrnriyetini 
E'dinın İFltir. 

İngiltere, Mey \'este karşı ötcden
bcri derin hayranlık besler ve lngiliz
kr. onu aralarında görnıeği candan 
isterler. Bu arzu, kral 5 inci Corcun 
tahta c;ıkışmın 25 inci yıldönümü te
sit edilmeden. o tarihe takaddüm 
t>dcn gilnlerde, resmen davetle de ifa.
de bulmuştu. lngilterenin Kanada sa
bık umumi \'alisi Lord Bing of \Timi, 
1.cvcesi Lcydiylc birhkte. Mey Vesti 
Holi\·uttaki malikanesinde ziyaret 
edip, cUlfıs yıldöntimü şenliklerinde 
L.ondrncla bulunm~ğn d:ı,·et etmiş ve 
~1Py Vest, Londrada bulunmnkla 
"nıestolacağını silyleyinte, "asıl mes
tolacnk Londrndır!.. yolunda - ve ye
rinde! - bir revapla knrşılaşml'3tı. Mey 
\·estin: Bnkingnm saraymdn verilen 
milkcllef bnloda kral ve kralic:eye 
takdimi ve hatta ayrıcn dn huzura 
kabulü . Y.arnrlnşmıı:;tı. 

Fakat, yıldız: jübile sırasnıda.. u-
7.un bir scynhale çıkmamasını ıcap et
tiren bir ma1.c.reti dolayısile. itizar 
bryan ettiğinden. Londra "bu nokta
dan mestolmaktan,, mahrum kalmağa 

Diğer taraftan, gene Mey Yestten 
bahsi icap ettiren başka bir cihet de, 
bilhassa kayde değer. Bu cihetten 
Mey Vestten bahse vesile veren, Mar
len Ditrihtir. Bir zaman araları açık
tı: Alman, Amerikalıyı kıskanıyor, 

jşi aleyhinde söylemeğe vardırıyordu. 
Sonra ikisi ile ele mukavelesi olan 
"Paramount,, şirketi aralarını bulma
ğa çalıştı, Alman, Amerikalıya tar
ziye verdi ve hiç değilse zahiren • 
barıştılar. Yeni haber, Marlen Dit.ri
hin, Mey Vestin tesiri altına girdiği
ne, tesiri altında kaldığına bnriz bir 

(Lutfcn Sahifeyi çc-v-iriniz) 

Ma1'lc11 Ditrihin en yemi resmi 



P•eeo Klnnndl 

~ 

Vahdet Olltekl• 

•• 
- il -

SAF' HAYAT 
Bir daha kouerdeıı hiç babletmedi. 

A.qam da &nfe8öı' Sliluy, keadiaiııi 
tekrar tebrik etmek lçba telefon etti· 
it zaman da: 

- Fena çaldım, değil mi, profes<sr? 
dedi. Hayır c:liyonunuz. anlıyorum, 

beni teeeW etmek için. Fakat ben bi
liyorum. fena caldun. 

Bir daha da koııaerden hiç bahaetmec:U. 
ama. ondan eonraki pazar vereoeği 

lmmer lchı de GJÖJ'IJ hlç bir te1lt 
stfetermtyordu. Halbuki ,o pazar ikin· 
el komerini vermeai kararlq • 
Jattınlmıttı. Ogiln çalacafJ, kendi bes
teledilt ut bUyttk eeercu; tabll, bir P· 
J1.DO kuintettosu. 

Klan. anne o eefer de gitmecr Györ
IY'tl dinlemeye ama, kendi kaybetti: 
'1dfp de Oyörgy'Dıı, yilzU kıpklJ'IDJZI, 
piyanoya oturmq, eankt bir orkeltra 
idare edl,ormut gibi, kemanlan ken. 
clbdle beraber nasıl aUrilklediifııl, her 
4mufU1lda naaı1 allatJandıpu p · 
meli idi. Görmeli kil György'Un, eli pl
p.noda. alkJtlara k&qı, defalarca kal. 
lap kalkıp DUd IWdknetle aelbı ver. 
c1ftini, lwnaer, bitince de bir kere W 
bre, bet kere nasıl caimlclıimı ve 
pllp 11ellm verdijiııt. 

Sve geldikleri aman G)'6rkJ, Jine 
Mç bir heyecan duymadan: 

- Bu .ter iyi oldu, dedi. BuıUn I· 
1' 4]aldım ve 'bWJOl'Wll pgebilit bir 
amnara aldım. 
Babuı ona gbel bir atırprlz ham • 

luuttı: GOsel bir ~. ldlrdeleslıı
.. de euntar yuılı: ••Yent muvaffak!. 
,.Uer dileyerek ilk muvaffaldyetinin 
11atıruı.,, Tebriklere de memnun oldu. 

Ama, ODU Ye bilhaaa babumı aı faz. 

'~ Jnı ... ...t.elerln 
~ ti8Jıietmeterf Ofdu. Bu ,.. 
JitelertD hepsi "genç b~Jteklrm., gt1 -
-1 ~Jl!DJ, mtlkemn't usulUnll, altta 
aaslld J&l'&bfim takdir ediyorlardı. 

etr' suete bilhaaa ••sır mıeı me. 
Jodyaama wriation,, ismindeki parça
tu babeediyordu: bu parçanın çalı. 
tmda yalım btr konservatuvar tal&

'"'"'" çaldtğı pnnedflmemekle kal· 
91lJWmue, ayni umanda, eeer yeni 
lla!k mualJdaintn edindiği haklkJg blr 
lruançDUl-

Ondan IOmakl gbler hep GJ&'gy 
lcla blrrer aler CUnl oldu. Fakat 
O,.öıv kendlnl JWIUD hiuediyor. E
• lclD4e 10J'IUll JOl'IUll dolqlyor
.. avurdu avurduna çökmtıatU. röz • 
lertne perde inmit gibi leli Ye bir iki 
~ anca' ediyordu. 

Bir gtln babam György muayene o. 
flama aldı, uzun uzun muayene et
ti ama, bir rey bul•m•dJ. K1ara an..,.: 

- Ycqualuk, dedi. Çok fllktlr Al • 
lUa, ne vtıcudunda, u ruhunda hlç. 

bMta1ık yok. Yabua b•·u yorgwı
Tab1!, delil mi 11t ÜlllD aylarca, 

a.ttl blltUD bir 111118 mUtemıdlyep 
taİJfU'I& ae olur-
GJ6r~lla bu 10-,im dtllmeal, JUi 
~kleri mueleül dtlflln • 

..,. vemJt oldu. ır.ueıa 1U plmlttt 
Tabii, K1va ume )'Olculula ~· 

i'/llmnufl. O •••,..._ •balarmm 
.... bir ,... &Jft)mım .. JblmdL 

cllr. Bu ... lteld ... vtıcutca 
plırü -.,aıw benim• 

w OD& Sille ......... koyul· 
dl\'ıa .... id• ldloca bir ha7ll 

lltmlltll'. Bu .,, ... s&1lleD eD ,. 

'-1 cle. uır.vt )lelU., fllml yıı. 
.Ocutca hayu dellftllbd ses 

ko)'ID&ktadu'. 
811 metle, Kq Vat; dolgun en 

YllcudUB bdua sn-llllbu:le lcle-
olılala amrlyelbJ. bir WD 

rekabete ~ Marl• 
de t.aatlk ettirmJftlr ki, 1»

.._.teee llldm,, m •JISD 
,,._._,.....mum•~ 

k"'9ellkea lmkAııaızdır; veya 

~-Ut Jddm., m! ?. 

ıcon,. ı <BU81181> - v~ 
ilk bahir inlatna 1 BIRNI& ~ . ~ 
1111111•, ..,_"9aı-,ıt. .bara • 
1'mııa • Kqmlwı • Qamıa • Aqelalr 
Rfııpdlye ve AJqehlr • At.,oa. X.. 
ya • Sille yollan ve Konya • A-.ıtlr, 
Konya • Ankara yo11armm da .US. 
dlraj faaliyetine bqlaaıeaJrtır. JCara.. 
ma.n .. Ermenak JDlunda Jıenb açıl
mamış olan 8 kilometrelik ,otun S. 
tilqafı yapılmıı ve en analı ,..._. 
teabit odilmietlr-

KO'\JB • Meram ,olunun da bllf 
evrab buuianmakta ohap ,.1rmc1a 
UWeye çıkanlacaktlr. 

DONKO "8oa ..._." meraklı ba
vadlıler uyfum4a f8)'le iti haber 
netredl7orcla. 

1) TOPRAK ALTINDA tNŞA: JD. 
DiLEN :mv: - ....... ..U,oaerleJ'la. 
den Barrl Bemon, toprak 9Mhmdaw 
bet metre derlnllkte JMI JapUrdılJ 
fovkalAde maden eriJda klfat ..... 
mi ıcta. bitin doalamu davet e1Je. 
mittir• Bu 7eralu m, Benlon'a 80 
bin lnaWs Unama mal GbD-.tu. 

J) STRATOSll'BR TABAIU.S!NA 
ÇIKMAK tClN BlR TBIJlDBBtJS: -
Letmta ... ~ fabrlblal:m. 
da. fimdlJ'e kadar ~ .,.. 
,akllkte bir ..... ppıl.makta41r. 

Ba IMalOD Stra&oet .. e*Jmalı ...U. 
rana lmmak lclll lnlllUdHH:tlr. 

GOJ'llyorsunuı n... Blrt CBk116 
nnn tA 1ukarılarına cıkmak, dlterl 
arsın tA dibine inme' ~in llrl sa~t 
eeorl .•. TevekkeU cleltl "tuauıar .,... 
rinde d•1rama1or" «t1orlart .• 

Pro~Ve 
~ukavemet 

"TAN" gazeteal. ÇekoalovaJc7ada 
yepyeni bir propasanda hlleal cıta
rıldıltndan bahaeclt1or. 

Söyle kt: Çekoalovalr1act,1d M~ef 
41mulan parU .. lllıı lideri BeaJap. 

Sivasta tüyler 
Urpertici bir 

cinayet 
U yaflarında bir eıklel 

Anaam• Ve iki Oilmm 
Parçalaprak Olclürdü 

Zonguldak bir lise 
1blnasına kavuşuyor 

Tüccar Mehmet Çelik elin 
memlekete hedi~e ettiği bina 

btltlln tarattarlanna, apkkabıları

nm aıtma Wtab lime blclmlııde de
mir etTller çatmumı tenblb etm!f. 
Zemin 1Umup.t olduta için bu çlTl
lertn izi J'8r btllnde tal17or ve bu 
auretlı !tenıan partlll, !ful b&J· 
ratlannı asmak, Bitler uıultı eellm 
..-ermek ,., Bitler ıearettııı t141ma1t 
buıuıanda Çetoa!oTakya htltdmeU
nln toydulu 1uata ka111 getmlt o
luyormut-

Bl1e kalına, J"Umntak yer but
tlaklan tak41rde •• isleri lnratabl· 
Urter. Bert " makaTlm •tr mablte 
teeadtıf ettt .... saman, lllo bir prop~ 
ıanda. hlo bit teelr g81tereme1: de
tll mlf 

Cöze Ve 
Gözlllie Dair 

OBÇEN G'ON bu dtuntarda 4a 
Al!JiuJ>ü!8 e~U,lmlz camgöz .,. 
Hteehıl, lltbl (VA • Kt) arkadqımız 
ele almıt ve pek zarif bir fıkra yaz
mıftı. 

MalOm '1•· r;'' •ltllıler lıa1k17or, ,..,_ 
rina cle~ra4aa 4olra7a g«Ss kapak
, .._rnna altmdan Cl)!!lerln U•erlne _, _ 
çlrllocet mulla4dı1t camlar takılı· 

JOl'1DU .. 

ağustosta bitecek 

......... (Bı .., - Pirlembe 1 karp belledfll aekm derin ~ 
slDll Zcmp1dü • ...ı sUnJerin- l~ bugtln Tllrk JdlltönıeverlljiJdlJ 
cim 1llrlDI ,..adi; ~ ldUtllr bllytlk blr Abidesi olmak burada ,Dil' 
..,.. *-larmdaa - ........ p- 11elecek yeni bir kunlm. "-Dizin .. 

IUaı1 1111 8111mü: ~ IO bin Un.ya mellnl atı)'Ol'US. 
lllr .._ ,......,. 1111'• illa bl- Bu btlyt1k eaai vatandıt'arm c1lt 
- .... --- ... llltecek Tllrk çocuJdarma, armapn etmekti 
ft bunda 1laarlf Vekllltl tuafmdan olan Mehmet Çelikel De ~ 
bir U. agrlyalrtpt, Bfnınm tıemeli iftihar etaln. 
ftll J1a114 ÜW)'D eUJe at6b. Bu Binayı 1ÇtJran Kehmet OeJaıi 
m""ı•bltle ,.ı.. ....... ~ bbaayı ne maksatla ,aptırmatta ol
btler, ldlalll'Cl llalk ftUnk itti. Ten- dqmıu töyle anlattı: 

- .......... taıaflDdan ttlman .. _ BusUa bayatmuD - --.. 
"8ttlrW 1111111 ile blflıadı. nQnll yaflJOl'Ulll. "emJeW!mlade lılf 

Vail, ldlltlr dlı9kt&ll BllDll w m Hle acd•umsa lkldetU 1* 1at1J11 
imla ... ,. ,aptına IMwt Olllk- baUDe aeJd!ilDl ı&'4Qm. 
el lllnr .e,ln ....m.r. Qeo- Jdlarda, Ktlltlr &hplrjlr 

Vail llaM ÜIOJ "1111 111r ..,. ca bir .._ bahmd. t.a~ 
ma ~ Olhla.r.,.r,eaa 6MB açrla.,dı ftldedDdfibil -,.~• 
ld; a.;ı; ~ ~ ~"""! 

- a. mutlu ...-. lkıllpldalı Jll- .,.. ,.., .... flııl 4tJellml DltS 
Janlaaberl ""ilde ......... ,... ......... ...ıtalr. Kllt.tlr a.a. 
ilk '* dlJlltne Jra...,_. m .,. Saffet Anbma, 1111 _. 

Alla arlmdqlar; 16181alllll ""'8k '* allb w .,., 
Tlrk a1Ula, her uhldl o14ata p. ll1illl,.U. ~ ... r 

bJ, mlllt ldlltll' d&VUI JODann4a da, )'Ul'duldan zaman tok emncum. • 
81,at OndertmJa At&ttlrJdba 1nıt11a1 tUr BabnJıfmumı ytıkaek ft&dlerlllıt 
........... &ı afta .,. aJaeak be- gthwr'ek 1'a blnayr yapbrmü .arr 
deftae 4olra blltln bir lnaa ft hm1a tfl@ memleket ~ Atattlrt d/lf" 
J'llrUJOI". rlaln ve cumhuriyet veellnfn ~ 

Zonpldü: bu Uerl sl4lllD .. alJ. 1mna Jdlçllk bir hbımette ~ 
• bir &mlfdlr. IWt1erba ldlJtlre (SOllMON 10 ... ..,,,.., 

dlfl.DIU. sGslllln çekici Jıuaua17eU
nl ele alarak, "tnce, arif, sosıtlkll 
bir bay" dt:re methedllen dandini ti
pin kPvbolacatım IÖJll)'or Ti eatt 
gDılDt 4eTlrlertnln bir prtl8llll Ja&
tJrlatıror: 

llavt pın taDrm, 
Ben sbele büanm. 
Gbelblmabüana 
Bir &emeııu çabraa. 

OOılllkter 7erlne cam cOllır kul· 
lamlacalr olursa, bu tartı: 

c.m....-taUrm. 
Afal afal habrmal 

Şeklinde batlama~ lbımsellr-

Biraz in.afi 
BiR Ull'JKIMtZ. llaYalarm IOD 

dnlercletl 11ca!tlılnıa ltaretle •'JıleT
... sh nll' 41>'9 bir Mrlnba kOJ'• .... 

Jntaf 7ahut Yama ortunı4a Cfllen 
bir fırtına kartıanıda ha7ret .,. nef • 
retle: "Menlmılı kıt" denebilir a
ma, btlttıa kıt huret oelltlltml• p. 
ıa berb•ngl bir ıaınanda 811rprlı ne
Tinden ele kawttuhmuı u.man. o
nu t·•enllmeYen bir "7 stbl "Jln
ılmllz ,-az" diye gOltermek clof1'111111 
nimete ktllfetle ıııutabıle etlllek· 

ler • 

Jlııerjlk bir ftlml 

Ancak llatmma fU gel11or: Aca 
Greta OarMaaa Sıokonkı 111 nl_., 
mellııdea 10nra, tadmlar arulll,_ 
be1u aaclılarla nlenmet modMI 
umamtıeeecet mi!!-· Bu. blras 
olmakla beraber, Rolln4u icat 
tlll iter 19)'1 dolnl • J'&Dl" taklit ıll. 
met beYeelnı kQılan Jtrmlllcl 
tnaanhlt bunu da 7apmtla _ .. ,~.·• 
ecleoek midir!. 

okudum: 

Hollntta. nlf&ll J1ldltl slbl 
de °'BofaDIDA Jblltl" icat olUJdP 
tur. Bir film ütrlal, tocUIJl 
bopn4ılı ıaman nif&D JldltlDI 
b.r17or ve onun 7erlne plltln4ell 
pılan ve "BOf&llm& 11ldlG" tablt 
dilen, bir halka11 eerçe parm·"P>ll .. 
tak17or. 

Bltta•t tok lllrme4ea •• 
"aldea ltlr nltu 1'1111 il• 

Be~as S .e Moduı 
Blı. bu rıretlı f'"1&41an. .. PIR Ur. ..._et a&llkll IMan tipinin ka7bo

l•catmı ...a. k&74HaltUk. .Arta. DttN .AXIAJI, .... ibaemum .. 

Urmektedtr. 
Be1 1141 dlDp .... 

'H. 



Köylünün mahiyeti 
ve Tlrklyede kly lU lktısatlarının 

_ teıklllne alt temel hatlar. 
~---- YAZAN 

ProfeaGr Dr. Frledrlcb FALKE 
Iktieadlyat EoıUUlall l>lrekUhL 

T Diillkü •yımcafan devam 
tıra arla ılraatl mabaullertnden pa
kö tealhnat yalnız kUçUk Ye orta 

Jlll 1,1 t laıtc1e e meterlnde qajı olduğu 
ltteı bll1Uk köylU ltletmelerl bU)11k 

11, 1 
lllelcrıe ayni yUkeekllkte bulu

leıı:rıar. Buna mukabil köyUl fş
bt111:•~rının hayvancılık huılası, 
laa l~letrnelerln hayvancılık bası-

rıu IDUt )O,. ebarlı bir aurette geçi 

btıb~ ''akıaJarla büyük ıoıetmelerin 
' r YQçhlle köylü lktlaatlarından 
ttr b•aııaır olmadığı labat edilmiş
i'-' hunun için ba,ka memlek•t
ııU.: tSe ın~sell Jnlerede ayni de· 

l •lcJe edHmlştlr. 
''karıdakl rakamlar. muhtelif 

'lıl ~tktekl köylü ltJetmelerlnln 
~ Gc-ijk • OTta • \'e büyük köylü 
lı~h "t4'ltrlnlır ba11ılalarmda kartı
Chı d birlblrterlnl taınamladıklarr i
"teıa ~ dikkate değerler. Du sebep
ltt,) r ınemtekette yalnn küçük köy 
ıe ı,~but ot-ta köylü veya bllyUk köy
tetıe. "tıneılnln bulunmuı hiç bir au
cla tGdotru değlldlr: blllkls yukarı
kıııaı.tdUfUınüz lctlmat bölllnüşUn 
llllııd tt burada mllletln la0911lnl te
r.aı.,::ı hasıla bakımından da teba-
"- r. 
~41 Türklyede zirai nüfusun 

l hıe kow"JaJım • · ta6 ".. • 'l'lrkt 1rlrnda yapılan sayıma göre 
t't'Ji Feııın zirai nllfuu U.f00.952 
~Ol' Te bu takriben l.U0.190 
'l'lrkt •Ueatnden ibaret bulun117or. 
~e 16.IOO.H4 olan umum 
~l 1tlzde 76.5 ini çlftel ntıfuıu 
~lnıettedlr. 

ııı~~ &fth bu nlıbet mem.JekeUn 
S J~rlerJnde cok clellelkUr. 
lt.t. 11 JtaracıeDts k171larmda 111z4e 
ı..dr l.rnıara hanunıda J11zcle 60, 
1118lt. llllııtatumda Jbcle 46, llıler-
4'r. 1'l4e 14, t7rf&da lıe 7bde 46.9 

--~•t :'l'urk17e4e dller kuanc; şu
talt 01 ite eallf&D ntltuıun ela k11mea 
~ &ra.t Zfraatıe utraştrlrna da 1-
..__bı :ıaııet cerektlr: böylece u
~ 014 ltuıun 1tlıde 80 inin zlraate 
'G)ı,11 ~h Te Zfraatle yaşadıkları 

lıt e lllr. 

'tı, ı,::ı"•lde cörtlldtllü gibi, zira
' ~ aı eden ntıfuı, kazançla ut
t1lt111,kı!8 llQfuıun )'iade 81. 7 sini 

!it ır. 

~.~~ atıe1e ortalama & nnfua düş· 
~•tı..,1,~· Zirai ltletmeler aile ıo

a.., '- OldufullClaıı allelerlD ye. 
01•"'1t 1-ı ltletmeleJin 79kb ıay181 

lıf "11t '1ıaabıur. 
llo1&l\1, ~reu bakımından küçük 
tll'lk bir ..ıeden Callptlr; TUrkl:re 
~eler 1 kö111ı memleketidir. ltlet
~'!tr. ~·60 hektarlık panel ıeıet
:••t1t1,1"110 hektarlık kll~k köylü 
6tııı 1, 15-20 hektarlık orta 

~'4' ~a!•tnıelerı halindedir. Bu a· 

1~ Gt a 30 hektarlık köylll lşletme
tt ltrt.:. de&Udlr. işletme bll)11k-
~k ) rtue llmdl:re kadar bir la

ct 'ı~ lDılaıamıttır. 
t~'fl hlaı~811 firar .. uıanuında köy-

bıt '«ile löç Tllrkl:rede şimdilik 
ııı e-1tt lllez. 
rıtıe14._, 'l'urld1ede 1enl lsklnlar 
~ '11au1111, •eunnet ıuretlyle çiftçi 
et 'tlfttı lll ~alması lçJ.n ufraşılır· 
4: 11 '"-aafUaunuu biç olmazsa a.de
l •trı, •tr 1 beklenir. böylece en
t~tır11 ~~ıu kendine tekme ku\"-
1,J.1 ııtıtıaa tdtitnde nlsbl olarak 
-.ı, 1lllda hlc bir azalma baş-

>'e~"klre •ıhJı 
~. b .ZOtıu bt auı. kuvvetli, bayati· 
elet 111lu tat r kö11u ıınıfına ermeyi 
lıt e\ btr 11,:Jt11ıa11 ıa:re olarak gü
~.: l<G1ıu 111 Politlkuına muhtat· .. ~.... 11trua tat ~ ... 1'ır1tı unun sıhhati Ye 
aı.!~aar ltı:•re, umum nurusun 
t'h--ın-; ~ kurumaz bir kaynak 
"-t r.

1 
klttar .:'1kö1tıı norusunun re

c~hlltııere 1e.t her çeşit mark-
-..;. t&l'fı zlrnfn buluna· 

leketta 
tal4Uatrııeıttrllmesl iş 

kuvvetleri isteyecektir, bunlar da 
şehirleri dolduracak ve onların bil
yUmeslnl oartlandıracaktır. Kon
junktura göre klh az, klb çok ka
baran bir proletaryanın dotuou bu
nun neticesi olacaktır. Eter bun
dan kaçınılırsa, bu, TUrklyenln mtı
ll 11eltmetl için en bllyük nimet olur. 
Zira bugün dünyada blltlln endüstri 
memleketler:.ıde işsiz yıflnları mil· 
it bllnyede, btıtUn gayretlere ratmen 
tedavisi mUmkUn olma:rari, fakat 
mutlaka tE.davl edllme11l llztmgelen 
ağır bir hastalık teşkil etmektedir. 

Efer endll11trl iş kuvvetlerlnln en 
bUyUk kısmını. daimi delil zaman 
zaman (Uç ay, altı ay, dt>kuz ay.) en
dtlatrtde çahşacalc şeillde. köyden 
alına belki TUrklyede fflfZ btr ı>ro
lctaryanm teşc~kUlOnden kaçında· 
bilecektir. Böylece biç blr endbtrl , 
nllfuıu doğmayabilir. Bundan on 
yıl enellne gellnce:re kadar Japon
yada görUleblldltl gtbl ftçller bil
hassa ve aiıcak zfraatte iş bulunma
dığı zamanlarda, ıo kul'vetlerlntn 
aynlmaaı ziraat toıetmeslnln lelerini 
bazmadan vaki oldufun:ı end0atrlc1e 
me11ale ve ekmek bulabilmelidir. Bu a
rada onlar toprakta köklü kalacaklar, 
köylll ailesinin mlllkü üstünde yurtlan 
bulunacak yahutda endllatride kazandık
lan ile zatı arazi mWkU alacaklar ve bu 

suretle kendilerine nraatda mu.takll lk· 
tindi varlık kuracaklardır. Bu aöylenen
lcr etlpheaiz endllatrinln 11tandard lfci 
kadroeunda bulunan IGçilere eamll de
ğildir Endllatri tetebbllalerlnbı de de· 
aantralizuyonu, yani memleket ipe da

ğılması ile bu köylll it kııvvetlertnln en
dllatridekl it yerlerine aokulmatan ko
Ja.J~., Buııdu endl1atrbWı ve
.rtmllği sarar görme& Bu tarza alt ml8a1 

fimcliden Zonguldak kömür endtlatriain
de bulunmaktadır. 

Sayet JdSylUnlln, yukarıda tuvir olu
nan mUll aiyaal baknndan bUyUk manam 
toptan g6zden geçiriline, köylüye bakım 
köylllyü konıma kuvvetlendimıe ve daha 
ziyade inJdpf et.Urme zaruri blr neUce 
olarak belirir, buna da Tllrldyede 'bUyUk 
blr dikkat verilmeıl gerektir. Bu pye· 
ye ennek için eda edilacek ~eıeıııen 
kısaca yalnız apğıdııkilerinl ileri aUre
lim: 

Bu hııausta ön safta tedris ve tenvir 
işleri duruyor. Blbaua köylü iktisat i
daresinin lfletmecllik bakımından oldu
ğu ıtbi ziraat tekniği balummdan düıel
tnmesl, dUzglln ıeklllendlrllmeal flzerl· 
ne olan tenvir meseleal sikredilmekte
dir. Bundan IODl'& köylll m381ek ıuuru.. 
nun yükaeltllmeal de daha u ehemmi· 
yetil deiildlr. "Köylü'' Jaml şerefe .mu-
har olmahdır. Buıthl pek çok rutluaa 
köylüye ve köylll faallyeUne hUrmetalzw 
lik, bir tarafdan nutuz tabakalaruun ten· 
\iri diğer tarafdan kendine c:Wten mü
hlm mWl • •iyul vazifeler ve bu vazife· 
lerin edumdan ehcmmJyeU lıakluııda 

köylünün tenviri De bertaraf edilmeli
dir. 

Bundan bqka yukarıda ta\"lif ettiği· 
miz köylll kUIUlrüııe ihtimam edilme81' 
ve onun daba ziyade lnklpf etthilme
aine Jizımdır. Bu, ancak köylü tarafın -
dan yapılabilir: lr6yltl tab1at, toprak, 
~.aile ve dindarlık gibi keAdl kWtUr 
kaynaklarını blaat kuvvetlendirmelldir, 
taki: bunlar kendilerine doiru epkuJan 

şehir medealyetbaln t 8airile yaklaftp ga.. 
mülmeıin.. KöylU kWtUrnlln mullafezaın 
ve teıekkt.\IU ~n ~UcadeJe etmelrtedia-; 
tak1 bu kUltUr. bu,Un gUtlkçe bUWn 
dünyaya bakim olan materyalist clha."1 
telakkisinin aaldrnşlanno. '*8 bere)>ll. 
sin. Bunun için köylU. sevk ,.e idareye, 
rehberliğe ve krndlslnin takviye edil
mesine mUhtaçtır. 

Keza köylUnUn yaşayış kültUrü de i· 
lerlemclldlr. Buradın 11ağhk bakımı. zl. 
rai refah ve konfor, \ağdlye ve spor iş
leri doğuyor .. GllnlUk yqayqda hlfmıh· 
ha Uterlnde tPmirat ve aarl hutalrkla
rm öfreWmeal gibi memedeki çocup 
bakını hakkmdald ireatlar da zaruridir. 

.. KA-WKEMEC.Elmt.
4 

Pendik plajını 
haraca kesenler 
Be kUçOğUn yakında 

muhakemesine 
ba,ıaoıyor 

Talil Kurt adında birisi ıeçen sene 
yanmda nlfanl1111 A vnlye olduğu halde, 
ıemıek makaadlyle Pendlte gitmlf, iki 
nl§&Dll sıcaktan bunalınca mezbaha ci
varındaki kumlukta denize glrip leJ'lnle
mek ı.temiflerdlr. Bir kenudald çalı -
lıklar araamda soyunan nlpnlılar tam 
deıUze girecekleri sırada, birdenbire ça
lılıklarm ar:ıamdan llebmet. HUaeyln, 
Rlfat, Ali ve Nuri adlannda 15 ile 16 
yq anumıda bet çocuk ~ elbiae
lerlnl almlflar -ve : 

- Burada denize girilmez, diyerek 
kendilerini tehdit et.mitler ve bee lira 
para latemmlflerdlr. 

Nlfarılıaı ve ktındlai yan çıplak bir hal

. ... 
Alebikn Cum1mrreisi Kardenas Lalura hatıalisine geldiği !ırada bir pldm 
qw..dcn g~ç·, iyor. Burada mevcut ara.ziden bir kısmı alınarak köylüye tevai 
cdüm~hr. j~ ~ 1 

de bulunan Tallt Kurt, çocuklann elbi
selerini kendilerine iade etmek tlzerc 
iıtedlklerl bet lira), güzden çıkararak 

vcrmif clbiaelerlnl alarak ~ter -
dir. Fakat uzun m~det çıplak duran iki 
nlpnh Jatanbula d6ner dönmez huta -
lannuılar ve erteal gUn karakola gide - ' 
rek vazlyeU anlatm1f}ardu. 

Bu ıllçUk pnpterlerln hepsi de po -
Jisçe yakalanarak adliyeye teallm olun
muolardır. Yakında "cup,, auçu ile alır 
ceza mahkenıellinde duruımalarma bq

lanacaktır. 

Yapılan tahkikat. neUcuiııde çoculrla
rm bir rum aüealnl de ayrıl ıeldlde- teJa. 
dit ederek 30 liralannı aldıkları teablt 
olunmuotur. 

Şerife Kadını Dolandır
maktan Suçlu Papzade 

Sahte evrak ve ı:ıuameı&t ile blrOok 
Uhtekirlddar ve dolaDamcdlklar ,. -
pan ve en aon Şerife adJı bir lmdlbc:alJ
-zuı Ayupqadakl apartnıarımı dalaftra 
suretiyle Uatüııe çeviren llaUt pqa ıacle 
Ahmet Rlflmım dün asliye birinci c~za 
ınahkem.ln~ dunfti.M"'a de~ 6 ~ 
lunm111, f&hit olarak Ahmet a~ biri
si dinleomlltir. 

Ahmet lfadeabade eöyle demfetir: 

- Bu adaın pqa iade delildir, Kon: 
yada bir mWıUrcil'iıQn oihidar. Ve a
bıkalmtn biridir. Blrgok vukuatı 'Vardır. 
I<endlalne Konyada Arap Salibin Bacı 
derler. 

MUddelumuml mazDUD'llD parınak izi -
nin tetkiki. hUvtyeUnln teablti için lıla
nlsa ve tzmire teskere yuılmuını, bir 
fototrafmm Konya zabrtalma g~nderi • 
terek Arap SaIUıtn Hacı namı ne ma • 
nıf olup olmadtimın tetkiki ve Halit pa· 
ia*ım ojuUari MebDıet, Nulr ile kız 
karde,lerl Cemllenla çaiı'rlarak dlnlen-
melerlnl litedl. 

71· Lira Mı, 245.Kvut Mu? .. 
Slrteelde tUttlncllQk yapan Kirkor 

geçen sene arkadafı Hikmet admda bi
rine 11 lira vererei tlltilıi ahnamn rica 
.etmtŞ, hayirlı arbda' Hikmet 1ae pan
lan aldıktan sonra bir vapura atlıyuai 
hmlre kaçm11tı. 

Nihayet evvelki gün latanjuJa dö -
nen Hikmet, Sirkecide dolqlJ''ken KJr -
kor tarafmdan &örülerek yakal&llDllf, bi
rinci sulh ceza mahkemealne teallm o ~ 
lwunuıtur. &>l'IU)"a çekilen Hllmıet: 

- Kirkorun verdiği pıra 71 lira de.
ğildlr, 245 k\U11ftur; ODU da bo~ ola • 
rak aldım. Odiy.ec:eğlm .. demlftir. 

HAldm Reılt, auçluyu tevkH ederek 
tevldfhaoeye yoUaauttır. 

• Balıkpuarmda lsalm dllkkinmdan 
U kutu.Jcaol .çalan Cafer lalmU 15 yapn· 
da bir genç yakalamn11o blriDd sulh ce
za mahkemesi taratmdan tevkif olan -
mU1tur ... 

Evvelce gördlliUmllz libi nlbayetünnl
h.'lyc bir köylü alleıl beı kfelden ibaret 
kaldıktan, yani yalnız Uç çocuk yqaya· 
bildikten sonra aUfUJ.ıın çoialı:llumda 

bu kadar u rol oynıyJR Aoa\iolu köy -
ll1 kadınının 6-4--10 ~ doiuı'ma)-a 
kadar SıkaD velutlulu biç bir 18Y ifade 
etmez. Burada ne . mlltble bir llayat e
nerje~I larafı vardır ı ... 

Neliye mueleierl OıeriDe tedriaa.ttan 

!Jık.<tika 'f'6frollerine 1allkümetfn el koymn.-ıını istiyen muhtelif teşekküllere 

mnıı; 'P ha1k biiyük bir geçit resmi 111,>1 • '!i ır. Rco;imdc g~t resmine i§tiralc 
ed•p bayrak tqıyan iki ltek8ikalı kız yöriil.iyor. 

Ray üzerinde 7nkomotif yerine otomo">il ile çc1.tlen oogon1araan müte§ekkil 
ot"ray ten ı'l, lrrinin en biiyı1yii l.oıı traıla yapıldı. Yalnız yolcı' taşımağG 
mah.!ua olan bu oturay motörünün sifrati saatte 16 mildir. 

mabruın kılmımac; dra Anadolımmı bir sı bin kUom.etnlik meaafeyl dört gün sekiz Hat "1 dakU«ıda 7oateder6'k f19J1i 
c;ok. yerlerinde tafdiye pek bir taraflı bir rekor k-ıran tayyareci Klu3ton ue Rıket taygm'e ~tıtldtı kar,.,_. 

· (Devamı var) dıklon ~ 



Mukaddes Japon topraklarına ilk 
ayak basıp 

imparatorların altın tabutlarını 
çalan avrupah 

Beo defa vapur 
kazasına uğramıe, 
on altı defa esir 
edilmi§, krrk muh • 
telif l§kenceye uğ. 
r&mıB, bir adnm 
iılttiniz mi? Bu si
ze bJr masal gibi 
gelir. Fakat böyle 
blr adam on altıncı 
uırda haklknten 
me\'cuttu. Ferdi -
nand Nendoz Pinto 
adındaki bir Porte
kizliden bahsede -
ceğiz. 1510 senesin· 
de doğmuı olan bu 
adam, i§te yukarda 
kma.c& yazdığımız 

maceraların şam • 
piyonudur. .P into, zamanının bir 
_çok diğer maceraperest delikanlı -
la.n gibi korsnnh~a baa vurmuştu. 
PortckiZlller, ona mani olmuyorlardı. 
ZlııC, Pinto hiçbir Portekiz gemisine 
saldırmıyordu. 

Pinto, Japonyanın mukaddes telak
ki edilen topraklarına ilk defa ayak 
basan Avrupalıdır. 

Japonyaya yalda.,mak o zaman bir 
meseleydi. Böyle bir harekete cesaret 
edecek yabancılar, yerliler tarafından 
öldll.rUlüyordu. 

F&kat Pinto aldırmadı. Gitti. IKen
dislnin Japon topraklarına. ayak bas
masına mani olmak istiyen Japonları 
öldUrdU. 

Pintonu.n Ja)>on),'aya. ziyareti ayn 
~ zamaiılarda ilç ()efa va.ki olın~
ıur. Bir kere de Çine gitti. On ikiden 
slyade gemi çevirip yaıima warak Çi
ne geldiği sırada kendisini bUylik bir 
nehrln ağzında buldu. Burada fazla 
•yri!efer görilldilğil için, az ilerde 
felek bir liman olduğu anla§ılıyordu. 

Pinto nehrin içine girdi. Fakat gi-. 
:rer girmez, Çin korsanları tarafından 
htıcuma uğraını§tı. M"tlthiş bir muha
rebe oldu ve neticede Çinli korsanlar 
kaybettiler. Bütün korsanlar öldUrUl-
4ltl. Yalnız bir ki3i kaldı, o da, Çin 
lrorsanlarmm lfderiydL 

Pinto on~ kendisine 18.zmı olacağı
m dll§Unerek füdürmemi§ti. 

Çinli korsan, ona yakında bir yerde 
on yedi imparatonm mezarı olduğum lıaber veriyordu. imparatorların 
cesetlerinin bulunduğu sandukııla.r al
tmdandı. 

P.into sordu: 

- Pektll, siz nasıl oldu da, şimdi
~ kadar o altm tabutları çalmadı
nız? 

- Çatmadrlc. Çünkü o tabutlara el 
aürmekten kor yorduk. LaneUi der
ler. Herhangi kimsenin eli sütjllürse, 
l>qrna fellket gelirm.İ§. 

Pinto, Çinli korsa.nm bu cndi§esine 
lfildil: 

- Ben öyle saçma ueylere inanmam 
Qedia 

V.e akabinde,. hemen yelkenleri aça
rak, OD yedi a.ltm tabutun bulunduğu 
adaya doğru )'Ola çıktı. Tahutlan al
aı. Gemisine koydu. Fakat dönllıte 
t.ldtlf m bir fırtma. çıkmaz mı! .Ama 
1IMİ1 fırtmL· <Gemilerin kabm-ga 'ke
ıaiJdeırl &defa kırılıyordu. Dalgalar, 
ejaerba gibi plılanarak güvertelere 
b.pamyor, 80lll"a. di§lerini gıcırdatır 
cim korkunç ıuğliltuıarıa geri çekili
yor .. Az sonr.a ayni vaJıBCtle yine sal
dmnak i~1 

P.tııto~ hurafelere inanmamakla 100.
ra.ber~ bir korku duymağu bafladL A
caba cesetleri .rahatsız edilen :impar:a
tor1ırm !lneti nıi tutmll§tu? Her ne 
hal ile, P.into daha !az.la. dıı.yanam~ 
yarak, altın talnrtlan birer birer kü
·~ denize attı ''e j'Üreği ralıat 
etti. 

F.a.ltat, eler ycrle."indcn oynatılan 
!mpuatorlarm hiddeti henUz gccme-

miş olacak ki, Pintonun ufradıfı fe. 
lakctler serisinin sonu gelmemlfl:i. 
Pintonun gemilerinden biri fırtına.. 

dan battı. BUtUn mUretteb&tı boğul· 

du. 
Kendi gcmi!i de karaya oturdu. lı 

bu kadarla. bitse iyi. Pinto ile arka.
daşlo.n Çinlilere esir oldular. 

Çinliler, imparatorlarmm mezarla -
nru karı§tırmak, ceeetlerinl oynat
mak "e ta.butları çalıp g6tllrmek dl
retini gösteren bu beyaz adamlara., 
tasavvurun fevkinde lmgm4ılar. Ştm 
di ellerine geçirdiklerine pek memnun 
görUnlil'Orlardr. Çlinldl lAyik gördilk
lerl bUtUn iokenoeleri tatbllt ~ktl
lc.r. 

t-.1lı t.Jfteiım: H~ ~ 1:ıe.fla.
yttrik', 'Nı1'tıld:n~neg&ıderdiler. O
rada muhakeme edildller. Suçlu olduk 
lan yerde kanun göziinde tahakkuk 
ettikten Mnr& ~ m.aJık1Dn 

edildiler. 
Kamçılandılar. Sonra. helbiriı1hı 

elinden birer parmağı kesildi. Soma 
ağır himıct görmefe aevkohmdular. 
Büylik Çin seddinin tamirinde çalıp.
caklardr. 

Fakat talih onlara yardım etti. 
Man~uryah çeteler Çin. &edeline htı
cum ettikleri sırada kargqahJrtan is
tifade ederek kaçtılar. Mançularla 
bi~likte Çinlilere karp d~ Bu
na milkifat OlmaJc üzere )(ançu reisi, 
onları sahile kadar götilrdtı. Kendile
rine bir gemi verdi. Ve Portekir.e gi
dmreye kadar iyi yolculuklar temen
ni ~tti. 

Fakat Pinto .Malaltadan öteye ge.. 
çemedi. Orad& gemilerini bttyilk bir 
gemi ne cleğifti ve tekrar çme geldi. 
Henilz hırmu yenememtft). Yeniden 
maocralara atıldı. Te1aar esir oldu. 
Tekrar iıkenc&re 1JiradL Füat bu 
işkenceJer artık onmı iÇfn bir hiçti. 

Uzun nm•n felejin tthitl dlftleri
ne &ahit old~ IOm'& Pbıto Wm1i 
cüretki:r Portekia kcramm tekrar 
menileketine dönmllt ~ g&i!yo
ruz. 

Ondan acmra, uiık. 2'ÜIM: otmup, 
başından geçen :maoeralan :yu:mJt, 

ldtap halinde çıbr:mıfbr. 

Kitabın ulı, fimdi ıım,., mbMiıı
de bulunuyor. 1ft,e o ktt.&pWıdır iki, 
şu birkaç satır Çlkanlnufbr. 

Zonguldakta 
(8 lad .. ,.,..... c1evaaa) 

iistedim .. , 
Bugün, !ber'k~ bb- bayram gibi bir 

birini !kutladı. Giln. ıenlik içinde ceç· 
tj. Gece. lille bralnım temrJ atımı 
şerefine,. orta okul IAloınmcJa, Balk
evi ınamına bU,Yilk 'bir nDwmere ve
rileli Kültür dlıütöril Irkıl&ta :bir 
konU§IIl& yape..r&k ikbıcl l4&ıü ıafe
rinc n.stla~ bu mutlu ;lina.e lise 
kurağmm temeli a.tılmaamm )'ijbek 
ı.-e feyizli ma.na.ıımı anlattı. t.iseye 
kavu§mak mtıjc!eglnln heyecanile Zon 
gu1dak, sonsuz bir Jlefe i~. 

Bilmecede 
kazananlar 

Çocuk ıa1tamızdakl hediyeli mu .. 
sa.baka.lardan dBrdllncusunun hal 
teklini dün bildirmiştik. Dugiln de 
kazananları U!n ediyoruz: 

l -Vedat lrgln, Ankara, Yenişe
hir, Tuna caddesi No. 8. 

2 - Meliha Çahşkan, Pınarhisar 
Beylik M. Merhum Zahtr Ahmet kı· 
zı. 

3 - Zahit tdll. Vefa. lisesi 353. 
Diğer kazananlar: 

Deyaııt, Okc;ularba~ı No. 75, Nec
det, Beykoz ortaokul, S. B • ı No. 
19'; Hilmi Bayar, Taksim Aydede 
caddesl Verim apartımanı, 2-0 Fikret 

ı Memlş, Yozgat Piyado alayı Ha. m. 
oğlu; Pakize, CeğaloA-lu 1 - 19; Mu
zaffer Akyol, MccldlyeköyU cadde8l 
4 - 6; Acar, Burdur, Gazı ca.ddesf. 
Gök11anş sokağı No. 112; l<"'ikret Ot
ynm, Konya .Aksarayr, Cumhuriyet 
ilkokulu S. 6 No. 425; Şaziye olcay, 
İstanbul 61 lncl Ukokul S. 4 - C; F. 
Şengül, EIAzlğ, Taşmağaza sokağı 

No. f5; Feridun Otarçı, Bursa Mey
dancık maballesl, Hunta. Kadın ao
ka~ı No. 10; HayretUn Gllm\lş, lne-
bolu ortaokulu 2 - • No. 47; Elazlğ 

ortaokulu, 3-D N. US; Mllborra Attut 
Btıectk, ortaokul 1- A No. 426; Şev
ket, Kumkapı ortaokulu % - H No. 
20'; Saim, Kabataş A. L. 4 - G No. 
125'; Kerlme Çelebi, Havza, hu8usl 
muhasebe varidat işyan Kadir kızı; 
Ferdane Akdura'k, Buna, Sedbaşı, 

Karamanı Şaban, Bab~e sokağı No. 
7; Sabiha Özdofan, mlltekalt mntkl· 
ye kaymakamı Rıfat kızı. 

D!KKAT! Hediyeler cumartesi 
g11n1eı1 öğleden sonra tdarıbanemtz
dın verlllr. Tavradakllere posta Ue 
göndertlecekUr. 

Sivasta tüyler 
ürpertici bir 

cinayet 
.(&inci ••1tadan devam) 

kit, evine gelmiflir. Kapıyı 'VD11l)"OZ'· 

Sea yok. Birdenbire babam önüne çı-
kıyor.. .~ 

- Ağa diyor; annem nerede; kapı
yı vunıyorum vuruyorum açılmıyor .• 

- Kız nereye gidecekler i~ 
ler. Gel gidelim .. Hayriye ba.ba.smm 
ŞUW'BUZ hareketlerinden ürküyor. 

- Yok <liyor .. Anamgil gelme11BC 
ben eve gelmem.. 

Bu mi'a.d& kapı ko.aiı§ulan posta. UJ. 
graf memurlarından Abdi Tandoğan 
~dan evine gelmekte idi. Bmılan 
görünce: 

- Bekir diyor, ne var, ne yok! 
- Hiç!. A.na.mgil evde yok diye kız 

girmiyor; aöyle de ev.e gelain •• 

- Anangil ne .oldu m? 
- Bilmiyorum galiba köye gitmi1-

ler •• 
- Öyle şey olmaz anan;ili bul ge

tir .. Ve 80nr& Hayriyenin kolundan 
tutup kendi evlerine götürOyor. 

Fakat bu sırada nc•ır komtu ka
pısına gelerek 3lSyJe <tiyor: 

- Neye kızı ver.miyoııunuz; her
kes kendi evine ya1nşrr! 
B~ldrln bu nırarlarına rağmen Hay .. 

riye akrabası Muhiddin çavuıun evin
de kalmaya ba§lryor. 

O!NAYET .ASIL MEYDANA 
Çll!T/1 

Cinayetten sonra g-eçen gUnler 1~ 
riısinde Bexir bo.§ durmuyor; anasmm 
ayak1armr, Hayreddinin de kollarmı 

ve diğer oğlu Ahmedin vUcudunu par
çalayarak ,gotiiiüp za.owı, zaman su
ya atıyorôu. Nihayet 2T mart günü; 
mel<tep dönüıUnde Bekir kııı Hayrj. 
yeye rastlıyor. 

- 'Kız eve neye _gebniyonuıı. 
- GdJnjyorum iJte .. 
Bekir is.ini çekerek: 
- Ah diyor, sen de ötekiler .:gıbi 

bir elime geçseydin; seni de bir par .. 
mafım!ıı öldürür 'kuyuya sokardım. 
z..,ııllı kız hal>umdan aldığı bu acı 
oeJ,raptan ~k mllteesalr oluyor: -ı e ak· 
ra.ba.sr Mulıiddio çavu§a gelerek bab:ı
mmn ~eaııderiıü 8.lllatJY.or. Hemen 

Hammal işleri 
hakkındaki 

tahkikat 

' 
_..__; . , 

Bir Fransız gaze" 
tesine göre 

Şüşnig çıldırdı 

MOddelumumt Hik
met Onat izahat verdi 

tımarhanede ••• 
Parla, 4 (A.A.) - Parls - Soir '"' 

zetealnin Ylyana muhabiri bııcıtrl• 
yor: Belediye iktisat mUdUrt1 Bay Asım 

Süreyya lle eski mWıtahdemln mU
dUrU Bay Refik hakkında, Emln6nU 
glbl gellri fazla iskelelere hamal ta
yJn etmek tein adam başına 50 ile 
160 Ura arasında para almak ve 
v~rmeyenlcrl de Eyüp, Fener. Has
köy gibi fskelelere tayin etmek ld
diaslyle şubatın sekizinci gUnU mnd
delumuınlllğo bir dosya tevdi olun
muştur. 

Bay Asım Silreyya ile Bay Refik 
hakkındaki bu dosyayı tetkik eden 
mUddclumum1llk, dosyayı birinci 
sorgu ·h~klmllğine g6ndermlştlr. İs
tanbul mUddeJumumfsl Hikmet O

nat, dUn bu mesele hakkında kendi
sini s6ren sazcteclloro şunları söyle
miştir: 

- VllAyet. idare heyeti bize bu lkl 
zat hakkında böyle bir ihbarın ya
pıldığını bildirdi, biz de meseleyi bi
rinci Jstlntak hlklmllğlnc havale et
tik. llalen tabklknt devam etmek
tedir. 

Tan gazetesinin yazdığı gibi, vı
JAyct idare heycU bu gibi meseleler 
hakkında memurlar fciu lllzumu mu
hakeme kararı veremez, b6yle suc
lar memurin ı:quhakemat kanunu 
çerçevesine giremez .. Ta klkat 1609 
numaralı kanunun çerçevesi dahi· 
Jtnde yapılmaktadır." 

Bay Rettlt. btr buçuk, lkl sene ka
dar müstahdemin şubesinde mUdllr
lOk ya,pmış, bir mUddet mezuniyet 
almış, sonra da istifa etmişti. 

VALlLElt ARASINDA ı'DDJL 
YOK 

Ankara, 4: (Telefonla) - Valiler ara
sında. senit mikyaata tebeddWler olacağı 
hakknıd&Jd haberler ııalllıl)'Ctli mahafil 
t&rafmdm yatnnlanmaktadlr. 

Orta~~~ QcnlJletl~or 

Anb.ra, 4 {Telefonla) - Orta tedı'i -
at bdroeunda delilOOik yapı1maııma 

dair hUkfu:net Meclise bir llyiha ver -
mJttlr. LlyihacJa orta mektep ve mual
lim mektebi mUdllı'leri sayısının iki yU
ze, muavinllklerln d6rt yllze çıkanlm.a
m teklif edilmektedir. Bu teklife so -
br.p orta taıısn talebealnin cer yıl ort -
m&:9?, yeni mektepler aÇl]masma zaruret 
huıl Olma81dır. 

( Yeni Neşriyat ) 
Olkü Halkevleri Dergisi 
Her ayın birinde muntazaman çık.mak

ta olan UlkU'nUn 62 ncl sayısı da Jıer se
neki ;fbl zengin mUnderecatiyle çıkmış
tır. 

polile bu tekilde llaber verilerek evin 
malız.en kısını aranmaya. başlanıyor. 
.Karanlık toprak, oda... Bir k~de du
var )'Ildlmum di~ ilcoc& bir direk 
UQtılm?§, ön ta.ra.fına dtlzgün srralan
mıı teııek parçalan! 

Arka!lmda kalan toprak C§Jlmeye 
başlanıyor. Toprak indikçe feci man
zara gö:ilerin önUnde daha çok canla
myordu. Çilılkti ana ve torunu Hay
reddin Ustüste parçalanmı3 yatıyor

lardı. Hemen iae nıUddeiumumt mua.
vini KAnıil Tek erek '\'a.ziyet ediyor; ve 
icap eden polis ve adlt tahkikat ba.§
lzyor. 

KATIL YAKALAN Dl 
Ana "Ve iki çocuk katili Bekir kah

\'cde otururken ynkalanmr§tlr. 
Hemen Mrguya çekilen cani cin~ 

yetini rulıt bir 'hastalık net!cesınde 
yapbğın.ı <Söylemi§Se de ifadesini de 
mtıternadiyen <1eği6tinni~ •. 

Polis tahkikatıni ikmal ettikten 
sonra. suçlu adliyeye verilmiş ve ha
kim huzuruna sıkanlan su1;;lu tevkif 
e.füınl§ bu scf er de §Öyle söylemi.tr 
tir: 

- An&m ve çocuklar.la beraber evin 
apğı kısmında yıkılan. yere bir direk 
ur.atıyorduk .• Birdenbire direk dev.ril
dl; anam YO çocuklar altta kaldılar. 
Artık ne oldukla.rmı bilmiyonun. 

Cinayet Sivasta derin bir teearurle l 
ka.rmla:ım.ıştır. 

'Nafi:: Hü:müogirıı 

' 

Viyanada dolaşan blr şayiaya ;;IS' 
re Şuşnlg dell olmuş ve Viyana eı~ 
varında kdln Stefnhof tımarhane•" 
ne götUrUimUştllr. 

Muhabir bu haberi teyit eden t!JI' 
lf1mat alamam~ ise de Stelnhof'a fi' 
den yolların hUcum kıtaları ve jal'' 
darmalar tarafından muhafaza ıJU' 
na alınmış olduğunu gHrmUştnr. 1 

Muhabir şöyle yazmaktadır: ~ 

"Tımarhane civarında mub•V"' 
kıtası görmcğe ahşık dcğUlz. Halb~ 
ki biz oralarda. Şuşnlğl Viyanadıt 
BeJveder sarayında muhafaza ed• 
adamları gördük." 

Ayni muhabir Şoşnlğln '.AnşuJof' 
dan sonra. uzun hlr zaman tamaınW 
le bitkin bir halde kaldığını, fa)~ 
mumalleybtn takriben on gUn ~e 
Almanyaya. nakledlldlğinl yazJ!lstc• 
tadır. ı 

Rivayet edildiğine göre, nuycns 
sosyalistler tarafından yapılan 11~ 
yecanlı tezahUratın bıraktığı fntlb 
Şuenlglu deli olmasına sebep olJ!luf' 
tur. / 

Greta Garbo 
f(7 inci sahi/adan ~t 

Bu yıldızla ancak pteklnltğfıllı: 
sayesinde tanışabildim. Dofruıull; 
bakarsanız pişklnllğimln sayestııd 
Holivuda kadar gidip geldim T&o·· . 

Dir sonbahar gUnU Nevyorkta tô1
' 

Meşhur kadın romancı Vlvky Baııo>~ 
ın oturduğu St. Morltz otellne kC11~ 
dislyle g6rUşmeğe gitmiştim. Mub.•~ 
rlrl odasında bulmayınca holde otıı• 
rup bekleğo karar veroım, ve bir ır 
niş pencerenin 6nllnde bulunan ti' 
hat koltukların blrJne yaslandJıD.. 

Dışnrdn yağmur serpiyordu. Set' 
size' )'ilılcrce otomobll1er asfal~~ 

_ ~QtlA~~ b r,tblrl arkası kayı7or. W 
kızları telAşlı tclA.şlı otomobUl~ 
arasında koşuşu7orlar. Arasıra ıı2" 
la ge~en bir otomobil bacak ve e~ 
ıertne çamur ıınçrabror ••. Etraf 7• 

vaş yavaş kararmağa başlamış i~ 
Birdenbire gözlerim otel kapıll....

doğru yaklaşan gri empermlyablJ ~ 
srt şap kah bf r ibayan gördü. SiIIJ.ll"" 
bnna hiç to yabancı gelmiyordu..~ 
tanınmış sinema :yıldızların blJ'flll· 
dl, takat ldm ol dutunu hemen b~ 
madım. 

Den merak ederek yerimden -.~ 
karken, bey:cndlğim bayan da ot~~ 
gtr,mJş ve keskln adımlarla esa:nıw-
doğru iJerlcyor<lu. Hiç dUşUnmed~ 
asansör y.crino gittim ve bekte1e 
arabaya girdim. 

AsanslSr hareket etti. :Amerlk•" 
l\.det oldu!u için şa.vkamı eume ~ 
dım, (asan sörde bir bayan bultı1l11 

sa şaı>ka çıkarma Adeti Tardır)· f 
Karşımda bulunan bayana bir' 

dikkatle bakınca onun kim oıdor"' 
nu tanıdrm. " 

Karşım.da.ki... Garbo idi! Gö11~, 
rlm fnltıışı glbl açık kaldı. Btr tı
sız dUşünUn! Ancak 6 metre nıur~ 
ha.ılık kUçUcUk blr yerde en ına 
artistle yanyana... I' 

Bereket Ycrtıln Amerlkada bfıl ~ 
lar yUksckte, 1nsan her 'katı geçtS oıJ 
ce kendlslne gclcbUlyor. Kcnd~ 
toparlayınca Gnrboyu tepcdeıı 

nnğa kadar sUzmeğe başladun. ~ 
Gayet basit 1;lylnmtş idi. AY3 gY 

ıia.ld ıskarplnler spor ve crkele 1'i
1
.,_ 

mi... Çorabı koyu vtşne rengiı;ı.46 ,, 
ce ipekten ... Ellerinde podusilYet ti' 
çık Gri rengte eldivenler ... El çsO 
Si gr'I sado VP kllçUk... ttı 

Gnrbonun yilzUnde gayet b& t' 
pudra var. Yanakları hafif JtJ~J·' 
mış .. Dudaklar muntazam boY JJV 
Kirpikleri rimcJll, kaşları ince 1ı Jf 
gibi alınmış .. Artistin yilzUnde f~~,; 
denecek kndar bir boya yok. 1Jıet 
de hafif blr menekşe kokuşu vıır· ,_. 

Asansör yukarı doğru çıksrJC u4' 
nrkasrn1 hafif dayamış, oUerfnl '1 ,,,, 
biri Uzere car:Prazvarl koymuş; JI 
s6rlin tavanına bakıyor... f}f-f 

llızla 10 uncu .. 20 nci... 30;, 
katlarr geçiyoruz, 36 incide as 
blr zongluyor Ye du.ruyor. ..idi 

'(Yarın bltcC""""" 



----c.~ıss haberler ) 
lartıı Ietaııbuı haplahaııeatndeki mahküm

Altabinta§rayı. nakli l§i bJtmek üzeredir. 
,,. y de Ylkttrııma.sma bqlanacaktir. 

Bfnd cnı beledlyo zabıtam talimatname

g5z.ee bakkaııar fçln konulan kayıtlara 
' her bakkal dilkkAnı bol ziya ala

caıt ve pf§ın 
teyı eden, Ylkanınadan yenilecek 
~ canıckAnlarda teahlr edilecek ve 

,,. llann üzen tem.iz olacaktır. 
fnı.ı_ l'Urk - Romen Uca.retlnln gittikçe 
~r etuği görillmektedir. 
Xlıll§ re~ta Yeni kurulan Türk - Romen 

ucarirek Ucaret odam, iki memleketin 
kal't1 haYıltında tıııyanı dikkat terakkller 

t:sORSA 
4 .. 4. 938---

m.&armıla J11U lfU'eUJ fllaıı&Ut DM 
rtade muame1e ~. Be!ramlaa 
_., U de VVflllll •&il IQ'lltlan \11 

PARALAtt 
• Fr&llk •Mark 

·~ • Zloti 
•ı.u.ı 9Pap • 

'li 
• Sdçlka .... • a..:r 
• Drahm1 • 01D&I 
lavıç,. h . Y• ....... • lı:l'aD 1'"11 
.tı'\orlD • asıuuııa 

. KroDQDJc. • A1ııa 
~lllıı A YUit • P>'lnkDOI 
ı ·ezeta 

Ç E K L. E lf Cbnektec:Ur. 
'l'tırk ta...ı-

tllbe ih .... ıen, yakmda Romanyada bir 1 
~ das ederek Romen piyasa.sına 

·~ ~66 

• NeT)'OH 078923 
• lladdO 127888 
•Satm 19689 
•v.,.... •ı~ 

._ ;;: göstermek istemektedir. 
llrc1ıın tnydan Ankarnyn g elmia olan B. 
v~tdl ot Adalı Ankara gazetccilerlne 
~ ~i beyanatta Hıı.tayltlarm AtatUrke 
le d 

1 bağlılıklanndan bahsederek czcilm-
erntştir k1 : 

- J\.ta bUtfln lUrkll ynlnız biz: Türkler değil, 
0rıdert fart alemi ke.ndllerinln Bll;:rilk 
Jctıı .\. alarak tanırlar. O, bUtiln pr

Slıı dilaaıdır. Araplıır \'O bu chıırdn YRJT-
\' ~er anasır ona "Atn Şnrk,, derler. 
~da Y&pdacnk aeçim hakkında da 

., aöyICJnf§tir: 

~'lp;; lıatayda 15 Nisanda intihabat 

~le b~tır. lntlhnbatta Türklerin bU
kııkttı- 0kaertyet kamnacaklan muhnk

\'e kilit~ Hatayda Türkler nUfus 
tltter llr IUbariyle diğer anasıra faik -
??ıekt' ifa.tay bOyUk bir 83&det bekle • 
btı~dir. 'l'ilrldye ve Fransa gibi ikJ 
~cvJet onun IBtlkllUlnl temin fçin 

bul'Uk da anlqnııetardır. Hatay için bu 
l'll?uı bir nlınettJr. Orada YB§l}ıınlara 
I~ iktıBadt imklnlarmı geniııletmek 
~~aktan başka bir vaılfe kal -

da ~~::tayWar çek )ıık.m bir zaman-
'ii 

1 
kavuoacaklard.ır. ,, 

aeb· 11ta?ıbuJda yQ.t yirmi kadar mamur 
ır \'ardır 

ldareaı • DfğerJerl hamptrr. MUıeler 
~l bıı sebiller hakkında bir rnpor 
r:.Po 

1~"lll'aJt beledJycyo vennlştlr. Bu 

ltttı ~mamur seblllerln muhafazası 
dfı.. Yu verilmesi tekltf edllmektc-

de~:va Verilecek seblllerln her eey
ebtıC:Vl-el hususlyetlcrlnl mahafam 
~ t için bir mimar heyeti tarafm -

~E?l'9 girl§llmet Uzeredlr. 

Güneş Klübünün Bir 
G11tı Tavzihi 
So ~ kulübü ııa.,bnlıimdan: 

'!ı~ fctinıerde gazete ve spor mec -
lel'bı.iı:ı. da CUnct ve Galataıaray k111p-
1tıııclıı. birıc§lnek üzere oldukları hak -
tcıtır ~ neonyata teandnt edilnıek
lı:A.:. .' QU ~ llC§rfyatm gerek wnumt of -
ltktı:ı:ı' ;erek spor mahaflllnde yersiz bir 

ltl "e "OdiJcoduiara sebebiyet verdilği -
~ h Crecegtnı ne.zan dikkate alan i-
~~Yelhniz vulycU berveçhl Ati 

J. ._ ~ laVZUıe lllzum görmDottır. 
tıı( 11011 •lllatnsaray klUbU ile ild, Ud bu

ııeucea: lcacıar evvel cereyan eden ve 
lııllateııı:ı. kaıtın temas ve '!1Uzakercler 
~l'hıd a. 01ınak Uzcre bfrle§me mevzuu 
~ll b~ herhangi bir yeni tema9 \'U-

2 uş de~1d· ...... G bU ll'. 

bil lııtr Uneu klilbU ile Galatasnroy klü
~tı.l~e:;ı arasında mevcut prensip ve 
!Uı!it, at-kt böyle bir birleşmeye ma· 

a 
b ........ ~ 
~ ıı.1t1 ldt ki idare beyetimlz iki klU· 
he~ aYrı çalışmıısnun ve meımı ril· 

l'ıı.l'ılrıtı rnenı.lekette sporun ink13afına 
~ ecıece..., k 
~ ....._ Q 6' anaaUndedlr. 

1 
hçe \>o a;ta.saray ltlUbU ile, Fener -

0 d~fu Cibt C§lktnş vo diğer klUplerle 
dost ve karne§ o1arnlt geçtn-

• lıWlnc Ui0100 
• Br11bet 46920 • Budapıftll 89810 

• Atlna 870225 • BUknıl 10021 
• 0eoeY1'9 3"68 • eeıırao 84~ 

• lofJ'8 6369'2 •r<*nlWM 27856 

• AımterdAn J 42'78 800 . .,,., ~6' •L..aodn ~ 

• Vl::;-au • llmkON 2386 

ESHAM 

la 6&rlkM1 1 19fr· Ha)'11y 
~ (ı'lmtDte Re' ...... 8".n• 

-latlkrazlar-Tahvlll•r-
• 1853 .. .Hor . l9 50 
••• '1 

•••• tJ 
• • • m • ıcı-ıeııı llUk 100 

& Emuıını 05 
• laUk O&bllJ 

·~· A.Dadolu D 
Anadotn m 
lılCmeull A 

Zahire Borsası 
4-4- 938 

Buğday yumueak 5 28 

.. sedt 5 20 
Mısır san 4 35 5 
Peynir bey. taze 32 Hı 

.. Kaşar " 
55 

z. yağ 2. ci 40 il 
Snruıar derisi 2060 2600 

Vareak 1145 
Kunduz 1150 -
Tilkl 250 '525 
Porsuk 350 380 
Ta\'§atı 15 20 17 20 

Gelen Giden 
TON 

Buğday 315 

Un 60 
Mım una s 
\3. Peynir l 

i'ON 
Arpa ~ 

~ohut 13 
~ç fmdık, 6.50 

Iiftik 60.25 

F.RTUGRUI ... SADl 
TEK Tfyatrosa 

::)~nenin son temsil
le ri Bu a.kşam (Ba
kırköy Milityadi) de 
ilk defa olarak bli

yllk yodvil Kontak Yaptı Çar§amba (Us

küdarda) Kontak Yaptı 

TURAN 
Tl7atrosu 

tlu ak§am eanatklr 
\"a it ve arkada§lan 

iohir Tiyatrosu sa-
aıı.tkArlan tok mil 

kudros:ı, dekor ve gardırobiyle iki bU
yUk oyun birden BUytlk Hala komedi 3 
perde Eski Adetler komedl 1 perde. 

fi A L K 
OPERETi 

6 Nisan çarvamba 
ıkeanıı saat 9 da Be
foğla Fransız Tiyat-
1'08und11 Çamlıca gU- , 
zclleııtl.rmo cemiyeti 

adına büyük gala. Büyük sanatkir Nn.,tt 
vo arkadaştan. Halk opereti Bay - Ba- ' 
yan AtualJA Dlnçses Jı.ongari Garoenbar 

~ ~ u R varyeteaf. 

<:th~ UN ~ -------
~,I( SiYASi GAZETE ~~ 

"tt' ırOao.rtıerı vuııaı P'Mt. ~~ 
"l•ı llttı"'~ ... •rtmnı it~ fp 
~ ~•m•tıQJP 

'C it Uı '-t.ı ~~---
llrutıutt Yll! •llurıu mdttuplarınt 
~ DW lıto}'1141ı:1ırlaı 
~ lqı1Yıuı -::----
'QQ~~tab f'Dl~"r -cer gnnd<rrmellteı. 
:ıt•- ~ e>ıı .... ,--uuzt IJ\ektupt•nn ıetrw 
-'I~ ... /\•111 

lllt ~ıc.., 11 " v rıotn uuıınrtan illi 
llattİ4e Yla2Jt&rd<&n dfılAVI 11relft0t 

0Q'1Q ~ ~.:o atmaa 
1'1t-('ftıf 

~ ltatJtlo, rn lnını.,fv• 
l'-r41........_ ---I! "'"' .. _ • ..,.,.. .. .o. ., 

~ ·~ı., "'Ut • 
11
"" "'~"""• rt•lınJt'n• 

ıc P.ftdtı.ı lthullı 

Bagün Kalkacak \'apurlar 

Sut ;\'aparun adı Gltttil yol 
12 Erzurum Kaiııdcnlz 

9.30 Uğur Izmit 
s.~o Kocaeli Mudanya 

20 Saadet BAndırmn 

19 Seyyar l{arabign 
10 Anafartn Mersin 

Gcl~<'k \'apurlar 

11 Ankara Karodenlı 

14.30 Bursa Bartın 

~.30 Saadet Bandırma 

12 Ttıyyar Imroı 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

1 
2 
s 

' 5 
6 
7 
8 
9 

123456789 

Dünkü bulmacanın bnlledilmit tekli 

12845 6789 

1 
~ 
3 
4: 
5 
6 
7 
8 
9 

SOLDAN SACA: 
YUKARDAN AŞACI: 

SOidan Sağa: 
1 - Vapurların acıkta bağlcındılt 

yer, 2 - Krallce, uzağa işaret. 3 -
Bedbin bir fllczof, bir çalgı. 4 - Bir 
hayvan, 6 - Uzak, yemeğe katılan 
bir madde. 6 - İlenin kısatılmışı. 
7 - Fona olmayan. 8 - Yeni çocuk 
doğurmuş kadın. 9 - Ozenme. 
Yukarıdan aşaf;ı: 
ı - Parlata meşhur bir meydan. 

2 - Ağızla çalınan bir musiki Atett. 
3 - Ekseriya dllelloda kullanılan ıl· 
IAh, birinci. 4 - Alışmamı~ 6 -
Sual edatı, bu pek akBl, ooculun 
ağlarken cıkardığı ses. 6 - vncutta 
glSrllnen gayri tabii ~~. 7 - Tehllke 
anında çağırma, bir nota. 8 - Bir 
nota, bir peygamber adı, zaman, ge
lecek zaman, ktstn bobe. 

5 - NiSAN - 938 - SAU 
OGLE NEŞHIYATI - Sı:ıat: 12,30 Plflkla 

Tilrk musikisi. 12,50 Havndls. 13,02 Pllk
la Türk musikisi. 13,30 Muhİclif pltık neş
riyatı. U Son. 

AKSAM NEŞRİYATI - Saat: 18,30 Plak
la dans musikisi. 18,45 Eminönll Hnlkcvi 
neşriyat kolu namına Nusret Sefa. Hl Pllık-
la dans musikisi. 19,15 Konferans: Emln
önil Halkcvi sosyal yardım şubesi namına, 
Docent Sabahattin Rahmi EyüpoAlu (Halk 
bilmeceleri). 19,55 Borsa haberleri. 20 \'e-

. . 

~~,: · t~t~ .. ı1b•~• B~lediv~~i Ilanldrı 
~~ı~ ,;.;..___. l}~~.;__,... . ~ l l 

Yollarda çnlış&n mütemadi tamirat amelesi icln alınacak 15 ta.ne ça.. 
dır açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlann hepsine 900 Ura bedel tahmin: 
edilmiştir. Şartnamesi levnzım mlldnrıutnnde görlllebfllr. lstekllleı: 

2490 N. Jı kanunda. ~ılı vesika Ye 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat mat .. 
buz veya mek~ublyle beraber U - 4 - 938 perşembe gtınU saat H de Dalmf 
Encnmende bulunmalıdırlar. (f.) (1696) 

Paşababçe, Anadolulcavağı, Beykoz, Yalıköy, Çubuklu, Kanlıca, Anado. 
luhlıarı, GHJ:· ·, ve Mlrşah mahalleler! dahUJnde arsa ve arazfsl buluna'tl' 
mükelleflerin mUteraklm Tergt borçlan miktarı lle hnklannda lsUhaal e
dilen haciz '\'"e furnht kararlannın numara "re tar'"' t e rl her bir mllltellefJır 
ismi hizalarmdn göstorllmek suretiyle mezkQr ktsy ve mahallelerin mnna.ı 
alp mevkllertne asılmıştır. 

işbu nrsa \'e arnzl sahiplerinin 16 glln zarfında Beykoz Belediye tah"... 
ıU şubesine mUrnca.atla mUteraklm vergi bortlarmı tsdemedlklerl takdlrdte 
her b!rerlerlnln tapu kayıtlanna haciz konulacağı ,.e sonradan vaki ola .. 
cak itirazların mesmu olamayacağı her bir mükellefe tebliğ edilmiş ma;. 
kamına kntm olmak tlzere tlft.n olunur. (B.) (1768) 

Belediye Sular idaresinden: 
Su borulc.r:nda. yapılmasına. zaruret hasıl olan bazı tamJrler sebebiyle 

Elmalı sulnrının 6 - 4 - 1938 ~l\rşanba gtlnU saat 20 den ertesi sabah ısa.at 
6 ya kadar kceilece#l UskUdar, Kadıköy ve ha .. ·a.Uslndekl abonelerimize 
ll!n olunur. (1848) 

P. T. T. Levaz1m MildOrJUğUndenı 
Ankarada Ulus, 1stanbulda Kurun gazetelerinin 30 Mart 1938 tarih• 

11 nüshalarında intişar eden 5000 M. kuruşluk kablo na.nı gOrlllen llizuma. 
binaen iptal edflmlşUr. (9229) (1828) 

lstanbul DefterdarJığıodan: 
Ura. Saatim 

Yenlkapıda : E81d XA.tipknsım eskt Yalı mahalleslnlıı ye- 532 oo 
nl Kumısal sokağında eıskl 63 yenl 67 u11-
lı ve 183 metre murabbaı arsanın tamamı. 

Uıkndarda !: .Yenlmaballede eakl Vantm batı 7enl Şet&- 4%6 oo 
ret sokağında eski 'l 4 yenl 78 sayılı evin ta-
mamı. 

Ktıcllkpaıarda ; Hacı Halli Atar namıcUfer Hacıkadm ma.- 4 63 oo 
halleslnde eski lcacUye yeni Hazırktllhan 
ve tolek sokağında eıkl 1, 9, 11, ıs, 8, 10 
yeni 11 - 13 - 16 - 8 - 10 sayılı ve 204 metre 
murabbaı arsanın 2180/2880 payı. 

AY.Vansara7da Korucu Mehmet Çelebi mahallesinin Ay- 44~ 00 
Tansaray caddeslnde esti 74 - '16 yeni 52 
B&YJh Te 68 metre murabba.ı arsanın ta-
mamı (İkinci tertip tasfiye veslkaslle). 

Yukanda yazılı mallar 15 - 4 - 938 cuma gUnü saat u de ısatılaca~ .. 
trr. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 6 faizli hazine tahvlllerl de kahtı! 

olunur. !steklllerin % 7,6 pey akcelerlnl vaktl muayyenlnden evvel yatr .. 
rarak deftcrda:rhk mml omlAk mlldllrlllğtlndo m11teşekkll satı, komleyonn~ 
na müracaatları. (M.) (1740) 

Adalar MalmftdftrlOğDnden: 
Mahannncn deleri 

BUyllka.da Karanfil mahalleslnln Karanm sokağında 12 
sayılı arsanın 64/96 hissesi. 

Heybeliada : Bahariye Yeni Çiçekll Dağ sokağında yeni 

Ura Kuruş 

142 50 

15-17 eski 1 sayılı evin tamamı. 850 00 
Yukarıda yazılı mallar U - f -1938 porşenbe gllnü saat 14 do peşin pa .. 

ra ve ncık arttırma. ile satılacaktır. tstcklllerln % 7,5 pey aktesfyle Ada .. 
lar MalmUdürlUb"'ilne müracaatları. (1705) 

dia Rıza ve nrkadaşlan tarafından Türk ,_ ______________ , 

musikisi ve halk oarkılan. 20,45 Hava ra- ı 
ponı. 20,48 Omer Rıza tarafından oraı>-
ca söylev. 21 Tahsin Karakuş ve arkadaş
tan tarafından Türk musikisi ve halk şar
kılan. (Saat ayarı). 21,45 Orkestra: ı -
Mayyar: Le Dragon de Villnr. 2 - Gregh: 
Nüvl a1jeriycn. 3 - Lchnr: La fam ideal 
vals. 4 - Hans mny: Serenat. 22,15 Ajanı 
haberleri. 22,30 Plfıkla sololar, opera Te 1 
operet parçalan. 22,50 Son haberler ve er
tesi günDn programı. 23 Son. 

KORFEZ 

GAZETESi 

lmılt(lo pnk ynkmdıı çlkıyor. 

Kocaeli vilayetinin fktısadi, lçtimaJ, 
ztrat, tarihi hakkmda en salA.hiyetll ka
lemlerin makaleleri, mahnlll hususiyet
ler ve ananeler hakkıMa tetkikler, spor 
fnaliyetlcrl, gençlik baroketleri, muhte
ll! sahalarda ça.JI§malar ... 

BUtUn bunlan hORFEZ sayıfala

nnda bulacaksmız. 
Bekleyiniz. 

l7.1111t. ldnrr.sl: Adllyo ka~ 
hnsIJSi dal.re. Telefon: lmılt. 128 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerl1 mUtercim bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zlşkadan di
limize çevirdiği bu eser ~ugUnkU 
dUnya hadiselerinin kıynııkları
na varabilmek için okunması şart 
olan başlıca kitaplardan biridir. 
Dün ve Yarın tcrcUmo kU.lJlyntın
dan 65 incisi olarak cıktı. Her kl
t.apçıda bulunur. 

111 
ÇOCUKLARIN1Z İÇİN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kurumunmı 
"·alctlle bir aııe kUtOphanest ola.. 
rak bastırdığı lktzJer serls:lnde 
dn,-duğnnuz bu ekslkUğt bu gtl
zel vo resimli bUytlk hikaye kita
bı ile dolc1urnlmuş buluronız. 

• Kültür bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki c-0euJC .. 
lar icln faydalı eser olduğunu tas.. 
dik etmlftfr. 

• Ankara caddesinde Vakit KttaP. 
evinde arayınız: Flatt 60 kurue~ 
posta tein 4 kuruş lllve ediniz. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastaneal cild ve zülırmi but&·; 
lrkları mllteh&S8J81... 1 

Pa11rden maada hergün 6A}eden sonra 
saat 3-S ya kadar haslalannı kabul eder. 

Adres: Ankara caddesi Calalolfu JOtufw, 
k~ başındı numara 43 telefon: 23899 

ZA YI 

7 - 342 Numaralı liman cUzdannn.ı za
~i ettim. Yetminl nlacnğnndan esklıılnln 

_Birincı &Jm• operatör_ :!ii~D~iiOiiii;iiiiKiiiiTiiiiiiOiiiiRiiiiiiiii 
tJr. CAFER TA YVAH 

hUkınU yoktur. (25126) 
Küı;Uk Mu t:üapaşn. mahallesi 

No. Z Snlm 

ZA Yl 

4155 numaralı eoför ehliyetnamoml 
zayi ctUın. Yenisini çıkaracağmıdan es-
kf:ıinln hOkmU yoktur. (25124) 

AH Osman oilu Ahmet 

ıımurnJ cerrahi ve sınır, d1ma1 esıeUk Nacaattln Atasagun 
cerrahisi mDtebasaıu 

Parls Tıb 11akllltesl S. aslalant, erkek, Her gtln sabahlan tekli baçala 
kadın amellyntlan. dlmal esıetllı akpmlan 17 den 20 ye kak Ll1e 
")1lz, meme, kano bunı~tıııau ~e 11 tayyare apartman1an UdDcl daire 
ı:cınçllk ımcllyalı". (Nasalye ••dutum 17 numarada baataJarma kabal eder. 

mlltehıuw.) CumartCli gllııleri 14 den 20 ye b 

\tua)·ene sabahlan M e p p B nen daı baıtalanm parasıa. ltanm. Ha 
R den ıo • kadar '1 il o1nıyucu1ua .... ....__ 
'1l!leden ııonra Ocrellldfr. Tet 44088 bel' -...- amb· 
nf'\"o4hı. PıımuıkkRoı, Rumen han. bilinde muayene eder. Telef: 23953 



GÜVEN 
ANITI 

TÜRKİYE is· BAN.KASI • 

Neeriyat mUdürU Refik A. Sevengil 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, iŞTAH 
Sıhhat Vekaletinin resmi 

ruhsatını haiz olan 
doktorların kıymet verip beğendikleri bir guruDdur. JUıasızlık, ittahau· 
lık, 1'uvvctsizlilc, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar1 mide ve banak tem· 
belliğind_cn doğan hazımsızlık ve. kabızlarda birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde pyanı hayret tesir göate. 
rir. Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlakhk veren bu 
KUVVET İLACI her eczanede bulunur. 

Sureti iıtjmali: Büyilldcr için sabah, öğle, akşam yemeklerden bir 
çeyrek ev.vcl yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, çocuklar için ayni veçhile 
kahve lcaıığr. 

;'.t. 

Jandarma Genel Komutanlığı Satın
alma Komisyonundan: 

1 - Bir metresi yirmi beş kuruş değorlenen 21.900 lira değertııcl' 
$0.000 metreden 95.000 metreye kadar vasıf ve örnettne uygun çamafıt' 
lık ve astarlık bez 11 - 4 - 938 pazar tcsl gUnU saat onda kapalı zarf ekıdltf 
mcslyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek olan bu ekslltuıe1' 
girmek fsteyenlerln 1643 liralık ilk teminat makbuzu '\"eya banka mektl'' 
bu ve şartname ve kanunda yazılı bel gclerl muhtevi teklif mektupları"' 
belll gUn ve saat dokuza kadar-vermiş olmaları. (794) (1636) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır• 
B ~- ba ' o o ı b" ı.:ratı• unwa;ı ı;ca 50.000, 4 ,000, 25.000, 20.00 , 5.000, 10 ın 

ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe 

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

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkad~ 
depolan kiralıktır. 

B'-teıtirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilelıi"' 

1 
nr. tstcycfficrin Valrit yurdu ida,.. memuruna milr.>caatlcri. _.ı 

~ 

lJetJlet Dem1ryolları ve Limonları iş/Ptme 
Umum idaresi illin/arı 


