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SaY1sı heryerd• 
1qo para . 

ile bir anlaşma yapacağız 
Fransız Hariciye Nazırı 
memleketimize geliyor 

~----~~~~~~~-
M arp tehlikesi 1Cenevrede Hatay seçim kontrol 
~tlertn Anıstur7a71 Alman7a7a heyeti tesbit edildi 
~etmesi bir emrivakidir; bu em-
'- hiç flphesbı tta11anın zararı· 
.... Olırı11ştur. Börle olduAu halde a· 
~ ltatyan hllk6.meU buna nasıl 
ı. aldu? Muollnl bu vam7eU şöy

Ja.ıı etti: 

Heyetimiz Cenevredeo hareket etti. B • 
Menemencloilu iki gUo Belgraddtl kalacak 

Parla, !~ (.l.A.J - B..,. Ajan. 
sımn lJğmıd~:glJN, B. P•Bon· 
kur, 1aale/ı B. ~ 2'ilrldyeye ,~:;ll8tu17anm Alman1a De blr. 

fatal, 7anl mukadder bir lt
lllukadder olan bir iı,tn sizinle 

k._ -:_....:ır olması he &lulz, J'ahut sizin 
~iade olmamadan elbette JJI· 

~:v=~=-ı::=:r=: Maslak yolunda 
Anlotırayo, c.._.., "/t1dr fGGffle.. 

!!it." 
'-tı. 
lı.ı7&1l BafTeklll bu *le Antla· 

..::_'!-11• tçln ana edilecek bir te7 
~ kabul edl,or. 'Fakat tiU 
~J1 6nbe aeçUemu tarihi mu· 

rİllİfl neffce.ri fki ~ ....... dti kü tl • f k 
=~~.w:~T n m essı az 

:· ..:5:"11---t icabı u7arak Alman1amn 
hududuna gelmestne rur 

~,,.. tta11•m meafaaU bab 
illakal hareket etmJt oldu· 

lebata çabfı7or. 
~-ra Brenner hudutlarma la· 
•• h&düıenba tarihi mukadderat 

oı.. da t&a&p ......... ol· 
•ı.a"41rW. Bu bald'kaU biz. 
~~ıja~~ 
en.leMiililİP ... da~ 

'Waut meeelenln mlhlm olaa 
daha ıdpde bu val7edn bun· 

.._. AnapiMl&" Anupa ha· 
1apacalı teldrlercllr. 

ll'ryı~ Hariciye NM&h 
B. Pol Bonleur ' " 

, HE!tr~EN 
Dötro.JOR 

Ceaevre, 23 (.l.A,1 - Anadolu A
janımm huaual mılabirl bildiriyor: 

Hataya gidecek JIDJetlflr Cemiyeti 
komiayonuna, lnthabatm kcmtrolll l -
çin terf"ık edilecek 11 'klflUk kontrol 
heyeti bugiln tapit edllmfıtlr. 

Hatayda lhdu ... hUIUBl mab -
kemenbı ~ cM elkl muhtelit 
mtlbadele tomüyôau Yunan murahha· 
ıı B. Fokn tayla ectnmıı ve a,nca 

~Jcontrol heyetine iki Y1(1jialı. ~ Su 
1 .............. 

Heyetlmlz dtln gece TUrklyeye ha
reket etm.iftir. R Nmnan Menemenci· 
oğlu iki gl1n Belgradda kalacak ve pa.. 
zar gilntı latanbul& varacaktır. 

er Almaa7unun Anıltur)'AJ'I -~--~--_..;...------------------
80Dra ne r•pmak latedl·' F k 

"1- derecere kadar blll7oraz: ran o 
·anın ÇekO.lOVakJadakl 81• hüke A ti'• • ı . • Osman Cemal 

Kaygılı Al111u•n meaeleel var ... Alqlıuı· ı um e 1 e . 
».mııc . ve Koridor meeelesl 

"~~·::=.:-:=:~ 1 ürkige araşıntla 
~var ••• Almanyaam Şark 110• MDmeulller •Unde· .__. .. _ _ dan pJlltlemek meselesi e 

;:_•lha1et Almanyaam Trleste- r llm•sl karar latf ırıldı 
....._k me.elesl Tar, (zira Bitler 

~··-·:re razdılı mektupta Bren· 
_.~_leçlcUnt badat olarak temin et

)~de Trleeteden bahsetmemltt-

~.,.. gelince, barasım bir mu· 
ınanza1'&Sllida görB10ruz. ZI· 

ASIM US 

Ankara, 23 (A.A.) - Balkan An • 
tantı Komeylnln Ankara toplantıBJ 
eanumda teka.rri!r ettiği veçhlle, Ge
neral ~o hWdimet.tıµn .A.nkaraya 
relmlt olan delegeai b. Döprat . ile, ik
tısadt, tlca.rt ve kÔDfOl01luk illerile 
metJUl olniak üzere Tllrklye ile bu lıll. 
k!imet arasında ajanlar teatisi kar&!'· 
lqtmldıiı öğrenilmlttir. 

:rollur tuut edlllJor-
(Ycua.n l19(ıncG aoy1/a44) 

Büyük m.1aah muharririmiz her haf. 
ta Pertembe gilnleri guetemizfn Şaka 
stıtuıılarmı idare edecektir. tik yur. 
Jarmı bugün altıncı eayıfamızda oku· 

Meksika petrol 
imtiyazları meselesi 

Amerika 
Mekslkanıo parasını 

dDılrecek 
(l"GNI 4 ad aayfa4JJ) 

Kadircan Kaf lının qeni tarihi 
romanını okuma.,,a hazırlanınız 

Matbuatın değerli mensupla
rından birini kaybettik 

Dlln aabah Kulak yolunda gene 
çok fecl bir kasa olmut. gazeteci ar
ka4qlarımıldan biri haya ta göıJerl· 
Dl kap&mlf, clller bet kiti de m11.hte
llf yerlerlll4en ;raralaZUDqlardır. 

Bu çroJc acıklı Te eJemll kasa hak
kında yaptıl1mız tabklkatı yazıyo-

ruc 'Ta-.••• ... talrlttmldll'lerS...._ 

ark&daeımız merhuqı Tahir. •• 
matbaada uöbetol kalmı,. abaU. 
k&111 ıı blt!nce, matine operatOrtl 
Nihat Ta Şeftk, mlrettlp H&Jd&r, 
makine çıraklann4an Bkrem De, 
hannın gbe!llfnden fıttfade ede
re k Bllrtıkdereye 4otru bir otomobil 
..culu.Ual 1&PJUl'&...nr.r venalıMfl~ 

~SOiit .!& 10 Si. ,, 

Londra ile yapılan 
müzakereler --------

istikraz alınacağını ingiliz malıa
f ili de tekzib ediyor 

<liiiıktüı peşüıdelı : 

Bir tefsir 
Alman7a, AnıstUl'J• Uhalnnı balkın anusu ye lra4ell lcallmlu 

ai)9termek için plebl9lt pp1Jor. Faka* plebisit enelce Şaptlln .,... 
mak isteclill gibi sadece Anıstur7ada olacak dellJdlr. Apl wamMd& 
AlıDan mtlletlnln de Antla• baklmıcla re,ı toplanacakUr. Düa dol
rusu A nıstur1a: 

- Ben Alman1a De evlenmok 1atı1orum." 
DIJecekttr. AJm•1a be: _ 
- Bea de A1'1Ut1117anm armau Teçhile onunla eTleamell b1Ma1 

ec117onmt." 
Dire cevap vermlf olacaktlr. 
Halbuki bir Franm swte.ı Anflus hakkındaki ini ple'blslda A

vusturra lle beraber AJmanpda dahi ppılmamu bafka bir •are&le 
telatr ecU1or. Ve dlJOI' ki: ' 

- .&lman7IMfa plebisite eo mll7on, A\'1Utllı'p4a 8 m0ım W.: 
lftlrak edecektir. BunJarm re1ttnu ee mllJ'Oll "" eaer. :ama Anm
tmrablann Anflu ale7hlnde, bitin Almanlann Allfl• ...._.. ftllj 
ftll'dlklel'bd tanedellm. B1UUID neUceal ne oJaea1nn 1llllıw • mT. 
8udıklar açdaa.Jı:, nrler taall ohmaa.Jı:, b1J1k ,,_,..,.._ ,.... 
90 eberl,etle An.flu•e N'f Terdtlf Ula olanacak!.. .... W ~ 
ıa, bir,,.., v• mı?I" nuır. ~ 
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Anşlusdan sonra avrupa vaziyeti 
_....,.._UDUDUUOUSIUSCUUCAe•e•H••••••••••••• ..... •••••••••••• ... ••••••• ..... ..___.cce•esNcueuu .. ueuuuucuuuec .. 

Dünya siy et · es· 
mi, yoksa sulha mı 

dönüyor? 
Avusluryanın Almanyaya ilhakı Berlin -Roma 

mih·vari üzerjnde nasıJ tesir yapacaktır? Avru. 
p3nın istikbali 
va dünya suJhü
nün muhafazası 
bu mese:enin 
varacağı hal 
şe~(l.na bağh 

. Musoll11l ' Bitler nutuklarında, 
'Dcrlln ~ Roma mihverinin eskisin
den Cazla kuvvetle yaşadığını söyle
diler. Bununla beraber A\'usturya
nın ilhakı şekil ltalyayı Almanya 

yanında ikinci derecede bırakan bir 
manzara almış olduğundan pres
tJJ esasına dayanan İtalyan faşiz

minin bugün de~llse bile yarın bu 
vaziyet • ne dereceye kadar tanam

muı edeceğini münakaşaya değer bir 
mevzu olarak görenler vardır. Bu 
itibarla İtnl: .! llo İngiltere arasında 
başlııyan mUzakerelerln neticesin
den I.-ondra siyası mahatmntn mem

nun görünmesi manasız sayılamaz. 
Fakat diğer taraftan Almanya ile 

İtnlyanuı Brenner hududu üzerinde 
elele vermeleri İtalyan faşizmi lı;ln 
buı;UoJ>J.r :ma~eseri .görillso bile Mu

solonh11n \'S..üyeUnl yeni ..oın~-affakı· 
lerle kurtarmak için Akdeniz hav
zasında faal hlr siyaset takibine 
başlayacağını iddia edenler de yok 
değlldlr •. 

Sayın okuyucuların vnzlyetl ken
di görflşler!yJ J o·uhakeme edebilme· 
lerl ıcın yukarıya hUll'lsnsmı kaydet· 
tlğlmlz iki türlU tez hakkında A vru
pa postasının getirdiği maJQmatı ay
rı ayrı aşağıya naklejlyoruz: 

Avusturyanın Almnnyaya ilhakı 
Derun - Roma mihveri üzerinde na
sıl bir tesir yapacak? (Le Teme) ga
zeteslnln (Roma) muhabiri bu hu
susta. dikkate - değer mahiyette olan 
şu mal\ımatı veriyor: 

Anşlus~un ·tahnkkukunclan sonra 
Derun - Roma m1b\·er1nin alacağı 

vaziyet Romndakl diplomatik \'e fK>
IJtlk mahntude pek çok konuşulu-

1or. Umumi surette kabul edilen tc· 
ze göre bundan sonra Alman - ftaı

ya.n mUnasebetlerl daha ziyade kuv
votlcndlrllcccktlr. Enclce ltnlJ a llo 

Avu'lotorya llbakmdıın sonra Alnianya ve ttatyo

olmuştur. İtalyan gnzetelorl lt.alynn dnn sonn:ı. asırlarca ~rusturynrı Al
- Alman blokunun eski mukaddes 'man lşg!lllne bırakmış olmanın }ll.C· 

Roma lmpıırntorluğunu temsil eden ullyctl altında kalae{lktır. Bundan 
bir kun·et mahlyetlni Aldığını ,)' llZJ· dolayı l\lusolini'nln yeni bir takmı 
yorlar. Bu \"ftzlyetc göre Avnıı,anm mu\·affakıyetler temini için fliU hıı
yarmki bUyUk meselesi bugünden t- raketlere geçmesi, diinya harltas1 
tlbııren İtalyan • Alman bloku tara- üzerinde mti.vazene tesisi için reni 
fmdnn c 1d Roma ve .lcnnen ka~I- t~bUsler clması beklenir. Bu nok· 
ları hlrllğlnln eski hayılllcrlnl ta- ta ~zöıiU.ne. almı.nc:ıi·u·lt,prln ,Mu.5~ 

0

hakknk ettirmek strasctf olup ol- ~nJ70 J'..llf9•lP ı:İi~k~Jt,J>Ui~ ~tr:c-
mara<'ııl:ı bir tetkik noktası teşldJ hemmlyet alır. Zlra bu mektup kat'i 

etmez mi? 

Dandan başka bir mühim nokta 
ı,udur: 9erlln - Roma mihveri bil· 
hn sa şimal mıntaknsmda kuv\·eı-

lcnmlş oluyor. Avrupa kıtasmın or
tasmdn yekpare hUyük bir Almnn 
de,·letl teşekMll etmiştir. Jermon 
bfrllı;-1 taraftarlarının hayallerinden 

hUyUk bir kısmı hnkUmt olmuştur. 

llnnılnn sonra 75 milyonluk Alman
ya 43 milyon nl1fnsltı ltnlyndan zi· 
yade a~r basft<'aktll'. na takdirde 
hlr mU,·azeneslzttk \'ukua gclrntş o
luyor. Romn lizerlno Pnn<'cnn<'nle

rin nüfuzu galebe edecektir. Hiç 
şüphe yok ki Hitlcr Almanya 1 mnd
ıU Te elmnomlk kn,·vetlerlnıten hn,. 
ka toşkl1dtçrhğ'J ve ırki 8cheplcrt do
'":t"lslylo ?'tfU'ıollnl ftn1tası,.,.. n~tun 
bir ı-azlyet ala<'nlctJl'. Ru itibarla t
talya şlmfltlik tklncl dercC'erle hlr 
me,·kldc kalmnj'...'"I knhnl etmek mec
hnrlyettnilertlr. nurncla (şlmıllllkl 

tnhlrlnl knllam~·onız. Rnnnn "ehe· 
hl şmlnr: l\Jnı=;ollnl 1tnlynyı böyle 
ikinci derece hlr mevklcle kalmnk 
\·azlyctJnclcn kurtıırmn~a hUtün knv
\'ctiyle ~alrcııcnktn'. Otoriter <lcvlf't

ter de prestij mcsel~sl hlrlncl dere· 
<'C<lo ro) O)'Jlar. İtnlyan Tia,\'CklJI 
her vnkltt<-n 7.lyoıle mn,·Affakıyet 

kazanma!< lhtirncın,larhr. Ak!!!f tnk
'1trı1e fnş!zm lstikhnl<fo ve h~Tkt lnın-

olarak Almn.n hududunu Brenner ıı
zertnae tcsblt ediyor; rnni Hitlor 
Brenncrden aŞn.ğıda," Alpların ccnu
bunilnkl Jermenler üzerlnd(' her tUr· 
lU lrrc<lantJzm'den fcrngnt c~iyor. 

Bundan doları ltnlyş. )'lJknn An~ ile 
Strotejlk hududu için hiç bir endişe 
duymnya.caktır. 

H itlerin bu snrctto \'erdi~ tcmJ
nat bir zamnu için Alplnr Uzcrlnrtc 
muhn.fa.za kuv,·ctt bulundurmak lh
tJyııcını bertaraf etmiş olar. Bu mUd
det zarfında İtalya b\lttin kunetlnl 
ve bUtUn lrndestnl Akdeniz lle Afri
ka ve Aeyadald imparatorluk ve 
müstemleke siyasetine ,·ermek lm
kA.nmı bulur. Bunun tçln çok muh
temeldir ki faşist politikası bunrtan 
c;onra Akrlt>nlz havzaımıila daha di
namik olacaktır. Orta AVl'Upadan 
nzaklaştırılmı, olan it.Alya reni mn· 
vaffakıyetlerlnl CebeUlttank lle Ba
hillmcndep hoj'.,'1lz1an arasrnd" ara· 
yacaktır. lştc İtalyan siyasetinin 
hn reni tema)'illll tnglllz - ltalynn 
nn1ıışmn1annr zorlaştıracaktır. 

tta lyan gazeteleri ise. Avusturya
nm Almany·va Uliakmın Avrupadıı 
l'enl bir ...,üvıızene teessUsüne hizmet 
cdeceğ't.,! yıı .. - -ıkta ··-r. Aşağıdaı. : 

telgraf bu tr •lQmJ\t "ümlestnrlAndlr 
Roma, 21 (Hı1susf) - "Garpta 

suı h" b:"ı.şh w., ile (Trlbnnn l t!''\ZPtrıı• 

hfr bnı;ımaknla TIPF1rPtmJl!lftT TI11 ma-

~esPmoe ınaaınseuer: 

Göze aşı yapmak yeni 
bir keşif değildir 

Doxtor Niyazi ismet 
Aşının nadir yapılahlllr v11kalardad 

o~duğuııu sUyluyor . ___..,,-
Son posta ile ge-

:en frnnsızca gııze

teler .Amerikada ya
, pılan Ud mUhlm göz 
am cllyatmdnn uzun 
uzadıya bahsetmek
tedirler. Bu iki a-

G azj köprüsü 
Çakılacak kazıklar 
mutahassıs tarafıo
dao ti.Afi görUld!n .. 

Gazi köpnisünUn ı ırojesinl yapan eV"Cl 
sız mUtehabSlS Bay Pijo Ud ~ {ell 

şehrimize gelmL3, det.hal belediY°ı-0 ııe 
ymıızda okuyuculli- heyeti mlidilrll ve .köprnıer ınUdilderck 
nmıza haber verml§- birlikte derhal Unkapaııma gicrdit'• 

mellyatm nasıl ya
pıldığiiıdıuı ve netl
c:clerindcn dünkü sa-

B. Niyazi lsmet tik. köprü in§ll.ntmı gözden geçirııı1=1 .ı\1Jllnıı 
Dokturluk AlomlnJe yeni bir merhale Köprü in~asım Uzcrine aııı:n_ ... t:'.Ja _ 

telAkki edllen bu amellyatlar gözde ya- rU ~ 
P.ı........ ihtiyar blr 1.at ı::ıabin adında bir firmast mUmessillerl kop rııın& • 
~ "" rmın ylnn1 "Sekiz matreye çıka 

gencin sakatlanan göztinUn tedavisi i- smı. aksi takdirde biç bir ınesuUyet ~B"' 
çin kendi b'ÖzünU feda ederek O§ılatma- rdir 
ğa mUsaade et.mi§, bu suretle gencin bul etmiyeceklc~ 6ÖyJ~ı,ıle • ıı:ıe~ 
gözü lyilc§ml§tlr. · Bay Pijunun önünde yenıden 16 

ts"' 

11$incl ameliyat &n Franslskodn yapıl- re tulunda olan kazıklardan blrkll~ 
mıııtır. Bu wneliyatta henUz ölen bir a· nesi çakılınış, on 'sekiz: metre bOY\1 et• 
dnmın gözilnden alınan aşı, bir papazın . kazıkların .kftfi geldlıtf, hattA lldŞ0~~llt· 
sakatlanan gözüne aeılanmış, \•e mu • resinin si.ı dışında kaldığ. gi5rlll.ın ıaJ&-
vafCnldyeUe neticelenmi§tlr. Bay Piju f"ırma mümessınertnill ue 

bini doğru bulmamış, on sekiZ 111~ .. L 
Bu mevzu etrafında değerli göz dok

torumuz Niyazi Iısmet ile görüşUp fi -
ldrlerini sorduk. Sayın doktor bize eun
lan söyledi: 

- Bu me_şele yepi değildir. B.u :vadi-. 
·de ilk ~eliYat QQ ecn~ k1l&AIL Q_ıu:ş, )'il 

.' P.ılw.şt; ~enUz ·öl_en :.9ir ~ -.gpz_Un;. 
den ilk defa aşı yapan doktor bir Rus-
tur. Odesada bulunan doktorun bu t~c: 
rUbesi o vnkit bütün dünyada bil~ l;>k 
ıılCıka ile kaıııılanmıştı. Y ~ni hadiseler 
gösteriyor, ki alli.k&dar doktorlar, bu 
tecrübeyi yapmak lçın bir fırsat aramak· 
ta idiler, zira, bu giui Mıları tatbik an
cak bir fınıat zuhurunda milmkUn olabi
lir. A~ı yapılacak gözUn karniye taba.ka
sının patlamamış, diğer tabakalarla lh
tilfıt etmemiş bir Lıılde bulwınuı.sı Ilı. -
znndır. Göt. bu hah~ geldiği vakit ~ok 
kısa bir znnı::ında pııtlar. I5te bu vnziyct
te ya gözUnU feda cıdecek bir adam, ya
hut henüz ölmUg birini bulmıı.k icap e
der. Yeni ölmU§ adamın gözü çıkaııltp 

bir buz dolnbı içindt:S ancalt iki saat sak
lanabilir. Sonra ölen adamın herhangi 
bir ıwi hastalıktan da ölmemi§ olması 
IAzımdır. BiltUn buıı•an bir arada toplı
yabllmek muhal o~Juğundan göze aeı 

keyfiyeti ancak tesadüflerle yapılabll -
mektedir. Yoksa eon ameliyat ilk de
fa Ameriknda yapılmış yeni bir ke§if de
ğildir.,, 

kaled::ı denlllyc • ki: 
Hallhnzırda. hnlynnm Alman)'a 

ve Fransa He müşterek hudutları 

~:ardır. Almnnyımın da l<'ransa ve 
ltalya, Ji'ransnnın Alman ve h4llya 
ile ..• tnglltorcye gelince, onan bütün 
dllnya devletleri lle ol<lnğu ·gibi bu 
llç clcvlettcn her biri ile deniz hu· 

(Sonu scı. 6, 6U 5) 

boyundaki kazıkların kf.fi geJeceS"7, 
ııyev 

bundan ileri gelecek bütUn nıesu ff 
kP.ndlsinln knbul edeceğini söylenıi~ 

Bay Piju uehrimb:de bir ay • v' 
·;m;ıp k6prü inaaatmı g6~en gcçf.rCC 

)ır; . ~,-~ 
, } • ~ 

KONSERVATUAR MüDOR0~1J~ 
VERECEGt KONFERJ\NS 

Beyoğlu llalkcnlrldtıt: 60at 
t - 26/3/938 curruırtes1 akşnJl'Iİ~ıitıl~t 

20,30 -da Evlmlrln, .BcyoftJunda rtl j;IJ" 
cnddesindo Nurılya sokağında Pıı 11ııı•r rııaında~I temsil sııtonundıı l\on~e~rtıfıll" 
l\lüdürfi Oay Yusuf Ziya Demire• 1 c,-ıll' 
dıın (Halk ' türküleri -ve musiklıın rıı cJıl•t 
unda konremns verilecek, bnıı pnr 
plilkla çnhnacnktır. 

1 
tubt" 

2 - f{Onfcranı>lan sonnı 11österl 
mh: tarnrınrlnn temsil vcrllec;cklit·d n d3' 

3 - Gelmek isteyenlerin Evirnlı e 
• vcınnme olmalarını rica ederiz.~ 

RUN 
ABONE TARiFESİ ut:tf 

Memleket Mttrl rıdtt 
lrlnde dııı~,.,. 

Aylık 95 ı55 
3 a)·lık 260 ' 25 " 
6 8)'1ık .C75 s2o ,, 
Yıllık 900 ısoo " ... ıı• 

. itı flJ 
Tıırifcslndert Balkon Blrllf;i ıc ·ne git' 

otuz kuruş düşülür. Posta blrllA1 "ut1ff 
meyen yerlere ayda yetmiş be~r 
zomme<llllr. •t te!' 

Abone kaydını blldlren mcktttP18 ,·er' 
grnf Ocretlnl, llboiıe parasının pos ııeııdl 
banko ile yollama ficretlnl toare 
üzerine tılır. . 5 •"°"' Veniılen S ıılıone )'ozan, ver' kô>' od,. 
birden yaıılnnlara. mekterılerle 
larınıı ayrıra tenzllAt ya~ılır. rıdt 

TDrkl11tnln hu poıta merkttl 
KUIWN'a alıone ,,a:ıtır. oııst• 

Adres değiştirme ..ücreti 25 kıtfll 

• DONKO HAVA yerff' 
Yurdun bütün b6)fıclerinde ha•~ f11tıltı" 

bulutlu geçmiş, rllzgdr şfmol isli ~d• 111" 
de hafit ku\··ette esmiştir. hıanbU bl ~·~ 
va kısmen bulullu idi. ROzı;Ar cent~ tıııl' 
b1 lstlknmelle wnircdc 2 - S nıe 
esmiştir. Ulfl'lette 

Snat 14 de h:ıva tıızyild 762.S r ,o.5. ~ 
bulunııy.ordu. Suhunel en .yükıı~Jrııt~&lf• 
en dllşük 5.12 sonligrat ~a)•dedı 

15 YIL EVEI BUGUN - . ..af fer b~ 

~lmanya arasında bir lhtllllf me.\·zım 
olan A\•usturyn nl'tık ortndnn knll<
bııştır; yahut ltalya llo Almanyayı 

blrlcşttron bir hnlkn haline gclnıı~: 
tir: Ahİıımya llo tt.nl)·n nrasımln 
bundan onra mUştcrck bir hudut 
vardrr. Bcrllndcn Romnyt' kadar de
vam eden araz.I doğnıctan do~nıya 

bu iki devletin Xz mnhdrr. Bunı1nn 1 
bıışkn Berlln ile Ronınyı blrlcştlrcn 
mihver Al'Tltpayı Baltık denizinden 
Akclenlze ka!Jnr tki pıırtaya nyırı· 

yor. Avrupaf'tn bir harp vukuu hftlln-
1 

de A imanlar tarafından ~önderltcn 
yardmı k!lvvctıcrl doJ;'rudan do~nı
ya ttalynn t,opral.larrna V«' fta1ynn· 
lar tnrnfmdnn gCindcrllccck rnrdım 
lctn'\'Ctlcrl de do~nırtnn <lo~rnyn Al
mıın arnZI ine bllyUk hlr kolnyhlrtn 
g~cbllJr MUnlh ile Trcntn nraı=>tn· 
da nncnk birkaç c;nntlik bir mcsnfo 
vnrdfl'. Bnnnn gfbf bir mnriıJckcttcn· 

öhUr memlekete. ilk maddeler scTkl· 1 
)"atı <lıı. pclc Irnlnyhkln ynynlnhlllr. 1 
Du tak(Urde Borlln • Romn mlh\•erl 
yalnız ckonomllt bnkımdıın def:fl. 
a)'1lJ zamanda siyast ''o askeri hn
hnutaw da -:lcm'vct' .. ntmş otnr. Rn 
m''1v r nr.tı'< ıı:tı'l"'r"' h•t f1tplnm .. ••k 
aldtten lbaTCt dcl!ill11r. nunilan ı 
80nr& tar.UıJ bir hakikat ve b.Ad!sc 

1 - F.ınln"nllntlc yııpt1at':ık l<ıtfml!ılı pl~nı rlijn Ert'fn!lnt\r le- mn.,yyrn bn7.ı l'C'rl"r(l M11rm~t'l'. A 1rı •rl'flnrlarla mcirn~r

ıı:ar planı gözden ~~~lı lyor •• 2 - Naşit jilbil ... m encrı..ı ı;ecc llö)Ôa·Ullda t'uuıs.ız n.,_atl'OsunJa \ CJ'ilıll. nc~lıntlc sıuıat
kir Nll{!ld gelin kQıdctindo görülüyor •• 

Tayyare nıüf t;,ltlıt umrım~•I Jlıı·hl11et el 
yln tahlr rluasctfnde bu!uuon . n:ıır.-erıı; 
vevm f'ronsada ohıp mabb11acrt m tt1fısl 
lı 111: lşllnal -elmt'ktedfr. Frafl$Dj: ı:t1rrl1 
l~ln tJôntferller.ek • ntan tolfhelt.rd ld ,,rD" 
fllrl:ar olin ncrlkmlştlf., ·Frnn.~n ~1naatal 
:nkr.rat nrliccltndiklen sonra 
Milliye \'ekdlellnin regl aıuuıcczkfJI• 



[Şehir Haberleri 1 1 
·-----------* *----------- İngiltere ile Amerikaya 

büyük bir iktısadi darbe 
Meksika petrol imllyazlarını 

geri almıya karar verdi 

lnao ma k istemediğimiz bir haber 

içki ve eroin kullanan 
talebeler mi var 

~ P.:ıo, ıtinlerde muhtelif okullarda iç - f . • • 
~tllzı ve eroin kuJJanan talebe bu- Beledıye ıılerı: 
~hakkında bazı pyialar. dolae - Elariek fiyatları 
be d • lddia edildiğine göre bir tale- Belediye narh Jromisyonu toplaI1D1I11, a: eroın Yllzllnd"11 öl.m~. ekmek 'Ve fr&nceli fiyatlarını on beıı 
~ 1ttır B&kaıııığt gençliği zehirllyen gUn müddetle ipka etmlııtir. 
~ i~Uerıe Vl\ i!;kl Iten çocuklarla RESM:t DAmELEBDE MESA.1 
~ karar vermle ve tedbirler al - Bir nisandan itibaren resmi dalrelerdo 
:: ss~ah tla!t ecklz buçukta vazifeye ba§-
.,uı idareleri bu çocuklarm vaziyet- ıanacak akpm on yedi buçukta pay-

~~- :Yalandan,alAkadar olduktan gibi dos ya~ılacakln': _Oğle tatili bir saattir. 
~ tesbit ed~k mahalli kllltUr - SEl'Rl SEFERE AÇILAN YOL 
llt.. rlllkJerine de blldlreceklerdir. §işhane yoku§unda Beyoğlu knyma -
-...c llLLJK KCLTUB FAALiYETi Jtaınlık binaSı yanmdan sağa sapıp bi -
~bUlun muhtelif sahalarmdaki n~m arka. tarafına çıkan yol hem vi -
~~- fla.llyetini g~teren .bir rapor ha- rajlı, hem de dar olduğundan buradan 
··~tadir. Bu raporda 937-38 yılı le- otomoblllcrln lnlp çıkması menedilmig
~ ut, orta ve lise tedrisatı hakkında u .. 
' bıalflmat verilmektedir. Bundan Beyoğlu ka.yıt?akamlığmca virajm tam 
'-ıı ÔlıllnıUzdeki yıl da almması JA - ka._rııısma büyUk bir aype. konmuıtur. I
~liblrler de bu rapora kaydedil - n~n ve çıkan vesait bu aynadan blrlblr-

. • lerini görmektedirler. Bu suretle kaza 
'tnoa KDIYA TALEBE ihtimali önlenmlı olduğundan bu yol sey-

ll.... l1JRDUNU GEZI>l risefere açtlmı§tır. 
\lllleraıte rektörü Bay ·cemil BUııel KOYUN KESIM:t ARTTI 

\ 'ktanı kimya talebe yurduna gide- Havalar dUzeldiği için son günlerde 
~u tefti§ etml§, çalI§ma vaziyeti kuzu fazla gelmiye başlamış, kesim de 

'ıliJaden geçirm.i§tir. Rektör yurtta ild 0 nisbette art.mıştır. Mezbahada kesim 
dı~ar kalmıe, talebenin dilekleri- geçen aya nazaran günde yUzde 16 - 20 
~erni§tii. derece fazla olmaktadır. 
"Cl{J\.l'J:: HEYEl'.LEBJNtN FAKIR . AGIR \'ESAlT KULLANAN 
r., COCUKLABA YARDIMI ŞOFORLEB 
~btıl Limaye heyetleri birliği Ö - Kamyon, kamyonet, otobUs gibi ağır 
,~eki nisan a~'Yllda muhtelif okul- vesaiti kullananlarm gUçlU kuvvetli ol
' Okuyan fakir ve yoksul çocuklara malarma şehir meclisince karar veril -
~~ 8tırette yardıma karar vermiı. ha- m~ti. Haziranda yapılacak umumı mua
~ başlatnı§t.Ir. yene masmda büt!in bu gibi vesait §o
~Ye heyeti 1100 çocuğa elbi.ae, a- törleri muayeneden geçirilecek, buna 
' Vesaire dağıtacaktır. Bu çocuk- göre kendilerine ke.rne verilecektir . 
~ U erkek, 600 U kız çocukla - YEN:t TIP TRAMVAY ARABALARI 

~i~e:. 
~urta nizamnamesinde 

~'lb değişiklik yapıldı 
\ lkatuıda bazı mllfldllta u~tl -
\ tllıeue yumurta nlzamnameainln ik
~klleti tarafmdan tekrar gö~en 
' 

1iini yazmıştık. 
\.~ n.l:tarnname uzun uza.dİya _tetkik 
~ ~ icap eden tadilat "yapilmııı ve 
~ l Şurayı Devlette tasdik olun -
~ • \1 ekliler Heyetince de tasdikten 
~~tatbik mevkline girecektir. . 
~ nizamnameye göre, yumurta 
~lil Yalnız ve doğrudan doğruya 
~ "eitaıetıne bağlı kontrolör ine -

' tarafından ~pılacaktır. Kon -
~ ~ ldnu taşmuyaıı hiç bir memur bu 

Tramvay §lrketi, eıHri tip arabalardan 
sem tanesini daha yeni §Ckildc tadile 
karar verdiğini belediyeye bildirmlşU. 

Belediye, bu ara.balan hangi hatta lşle
tecelfm prketten ~rmu§tur. Almacak 
cevap Uzerlne bir karar verilecektir. Yo
ni tip arabalar fazla yolcu taşnnakta ol
dukları gibi tramvay §irketl için elemnn 
noktasından da tasarrufu icap ettirmek
tedir. · 

Avrupaya gidecek 
musiki ıan'atkarlarımız 
Tanınmış musiki BaD.atkArlarımndan 

blr heyet, kl!8ik Türk musikiainden 
muhtelif parçalan pUı.ğa aldırtmak mak
sadiyle Çekoslovakyaya gitmielerdir. 

Heyete DarUttalimden udi Fahri, ke
mani Cevdet, nısfiye Nihat, Klarnet Şe
ret, bayan Bedriye ve Dürdaneden mü
te§ekklldir • 

Bu heyet yüz kadar plak dolduracak
tır. lct ttanuyaca.ktrr. Bun~~ baeka ev -

~."ltite gören yuma;ta_ komisyonu 

~Ur. Poliate 
'\t "I başka harice Dıraç edilen ba- Sıçan otundan 
~ZUk yumurtaıarm sanayide zehirlendiler 
~ lan anlqılmıf olduğundan Ye&ildirekte kimsesizler yurdunda ya-
~ lhracma müsaade olunmuııtur. tan 25 yaşmde. Asye ve 30 yaşında Eml-
~eı~enin tadil edilmit birer ne sıça.notunu çay zannederek kaynat
':ttl lktısat veltlletinden allkadar mI§lar ve içmişlerdir. Biraz sonra iki 
"- ~relere gönderilmlşUr. kadmm karınlarında sancılar başlamış, 

\ ISVJı;ç MENŞELi MALLAR zehirlendiklerini anhyarak hlll'!tahaneye 
~l'lıtrtnclldnun 936 tarihinden evvel kO§mU§lardır. 
~ e:ye müteveccihen yola çıkanlnue Hastahanede yar.-ılandı - Kasmıpa
~eneeU efYIUlm kontenjana tAbi eada Camükobir mahallesinde Azizin S 3'lp, eerbestçe ldhaline mllaaade kahvesinde yatıp kalkan Ahmet mua -
~ tUDlrük ve lnh.iaarlar veklletin- yene olma:t için bahriye hastahanesine 
''ltıt&dar gUmrilkJere blldirilmlıtir. gitmi!f, orada ayağı kaymış, düşüp ba

latanbul borsasında birinci ter - şmdan ağır ııurette yaralanmıştır. Ah-
°l'1ıt _.ARA BORSASINDA met l1astahaneyo ?atırılm.ıştır. 
~ ~ ~ borcu tahvilleri İ9.25 den, ı- -ı·angm b~langıcı - Kadıköy vapur 
"' lıt rtip Türk torcu tahvilleri 19.20 iskeleııinin karifer baca.sı ewelki gece 
'11tnıeıe görmüıtnr: · ateş alml§, itfaiye tarafından sirayet et-

'1 U~ bana Sivas Erzurum. tahvil _ tirllmcden ıöndUrUlmUştür. 
~et trganı tahvilleri üzerine hiç Zorİn Bir Kadm - Dökmeçilcrdc ba
S e o).rnaml§, Anadolu demiryolu krrcı Burhsn Ozdemir Ue ayni caddede 
s~ 41.10 dan •. anadolu mümessil oturan Aliye Karaddğ kavga etmi§ler -
\..~ "

1
rt 40 dan, Aslan çimento tab _ dir.Kadm, bakırcıyı ııdamakıllı dövdüğün i.' 2.SS den aat.ılnµf, blr lngUiz li- den yakalanıp mahkemeye verilmiştir. 

" lırer-kez Bantrası ta.ratm4an 630 1 Vefat 
'leebıt edilmiftir. Şi§li çocuk hastahanesi asistanlarm -

\ t.~dradan lstanbul bonuma ge- dan doktor Hayri Alevin pederi yilzba
~ta bir lngiliz ~mm 163.21 1 eıltktan mUtekait Osman Alev vefat et
~~ <iolann 496.43 den muamele 'ı ml§Ur. Cenazc~i bugün 12 de Şi§li çocuk \ "::!~ ~ UnttUrk tahvflintn de 360 

1 
haatahanefiinden merasimle kaldırıla -

~"llft bUdlrllmJftir. rak Feriköy mezarltğrna gömUlecektlr. 

iz hUkümeteri de a.ra.armda.ki mliı te.. 
ması muhafaza etmekt.edirer. 

tyi haber alan mahfiller, kumpanya
ların satın alınması hakkında. karan 
istinaf ettikeri mahken:enin vereceği 
hükilm belll olmadan Meksika nezdin. 
de bir teşebbüs yapılmasmm mevzuu. 
babs olamıyacağmı beyan etmekte • 
dirler. 

jBozuk tramvay 
. yolları 

Şirket Belediyenin 
teşebbOsn Ozerlne 
nihayet yola geldi 

. 
Meksika Oümhu.rrei.!i B. Karik"1Uls nutıık söy'lerken .. 

Meksika hüktimetinin lngiliz - A- r R~sicümhur~ bütün halkın. m~ir 
merikan şirketine ait pe~ol araziııfni oldugunu tebaru.z ettirmek içm bugün 
milllleştirmeğe karar vermesi her ta- büyük nUmayi§ler yapılacaktır. 
rafta ve bilhassa Amerika ve lngilte- AMRIKAN MEMURLARI 
rede bUylik bir heyecan uyandırmış. HAPSEDlLDl 
tır. Meksiko, 2 3(A.A.) - Taınpikoda 

Meksikanın bir kararla ele geçirdi- i§Çiler Hausteca Petroleum kumpany
ği bu petrol arazisinin değeri talai - nin yüksek memurlarından bazılannı 
ben 900 milyon Türk lirasmı bulmak- hapsetmişlerdir. 

tadır. Söylendiğine göre Tampikodaki A-
Meksika cumhurreisi Ka.rdenas söy- merikan konsolosu bu memurların 

Iediği nutukta., Meksikanm on sene serbest bırakılması için teşebbüste bu. 
içinde bütün bu petrol kuyularını em. lunmuştur. Petrol kumpanyalarının 
falasyonlarile beraber satın alacağını millileştirilmesi hakkındaki kararın 

fakat bu müddet zarfında da istibsa- değişmesine imkan olmadığı söylen -
l~tı bizzat hUkfunetin ele aalcağmı bil· mektedır. 
mi§tir. Vaşington, 23 (A.A.) - Hariciye 

Meksikanm, petrol imtiyazlarmı ge- nezareti eksikadaki ecnebi petrol kum
ri almnk ist.emesi ile ortaya çok mü - panyalannm satın alınması dolayısfle 
hiın bir me!ele çıkmı§br. Çünkll. Mek- lngiltere tarafından yapılan müştere
sikanm bu kararı tatbik olunursa, J::ien harekete geçilmesi hakkmdald 
memleketteki on yedi petrol kuyusu teklifi reddettni§tir. 
hükumete geçec.ek, ecnebi memleket • Amerika hükfuneti, Meksikadan 
Ier bundan bllyük .zarar görecektir. yaptığı mübayaatım durdurmak ısure
Zarar gören şirketlerin başında bilhas- tile Meksika Pesosu üzerine bir tazyik 
sa. Amerikan ve lngiliz oirketleri gel- yapabilecektir. 
mektedir. Bu takdirde Meksika hUkUmeti pa_ 

Onun için, lngiliz ve Amerikan hü- ramnın kıymetini düşürmek mecburi
kumetleri ile Meksika arasında temas. yetinde kalacaktir. Fakat zannedildi -
ıar başlamıştır. ğine göre petrol kumpanyaları Peso

Hadise İngiltere ve İtalya için bü- nun kıymetten cfüşmcsini istememek-
yük bir iktısadi darbe sayılmakta.dır. tedirlcr. 

GENÇL!G1N N0MAY1Şt TEMASLAR DEVAM EDİYOR 
Meksika, 23 (A.A. - 1500 talebe Loidra, 23 (A.A.) - Meksika hU. 

milli sarayın önünden geçerek reis kumeti nezdindeki İngiliz ve Ameri -
Kardenas ile petrol endüstrisinin mil- kan siyasi mümessilleri görüşmelerine 
lileştirilmesini alkışlamıglardır. devam etmektedirer. Amerika -çe lngi-

Küçük rakı şişeleri 
'ltıJ 

yasagı 

Meyhaneciler memnun, dükkan
cılar, evde rakı içenler müteess:r 

Dün Ankara muhabirimizin verdiği ha
berler arasında, inhisarlar idaresinin 
rakılan ikiııer klloh:k §l§elcrde sattır

mak kararında olduğu bildlrtlmekte idi. 
Bu usuliln tatbikinda ileri sUrlllcn esba
bı mucibe kUçUk ~lşelerin her yerde 
kolaylıkla tedarik edilebllmeıd, bunun 
neticesi olarak sarhoşluğun daha geni§ 
mikya.sta yapılmasıdır. 

Bu lıusu&ta şehn."llizdeki e.likadarlara 
henfu: hiç bir i3'ar vaki olmaınakla be
raber, biz ilı.lşer kiloluk rakı satl§ı ka -
bul edildiği takdirdo kimlerin kar, kim

lerin zarar edecekleıinl araştırdık. 
Meyhaneciler umumiyetle bu usulden 

memnun gôrünmektedirler. ÇUnkü evi
ne iki kilo1uk rakı alaıruyac.ak akşa.ın -
cılar ve alelekscr r.ıkı mUpteWan, pek 
tabii olarak meyhanelere devam etme
ğe başlryacaklardrr. 

Bir meyhaneci tu hususta şunları 

söylemiştir: 

- Akşamcılar zaten bizim müıteri -
mizdir. Fakat ha.Z"Ilan evlerinde sofra 
kurup, yahut yemek arasında içmeği 

tercih ederler. Bunların hepsi değil ama 

bir kısmı meyhanelere gelirler. Bir kıs
mı da iki kiloluk rakıyı alır, eski ölçU 
Uzerinden gene evınde içer. 
Rakı zaten meyhanede içilir. insan 

hem mezesi ile knrnm1 doyurur, hem 
de rakı içmi~ olur. Eve aynca külfet 
vermiş olmaz.,, 

iki kiloluk rakı satıııından en çok ra
kı satan tUtUncU dUkkll.nları §iklyet et· 
mektedirler. Bunlar, kazançlarının mU
binl bir kısmının rakı olduğunu, rakı sa
tışı azalırsa çok ~ otrniıJ olacak -
lnnnı ileri sürmektedirler. 
Diğer taraftan evde rakı lçmeğe alı -

§anlar da bu usule §iddetle muarızdır -
lar. Evinde rakı içmeğe alı~ olan • 
lardan biri ı;öyle eliyor: 

- Bu bize her hususta zarardn-. Bir 
defa meyhaneye gitmek mecburiyeti 
hasıl olacak. lki kiloluğu eve almak za
ten tehlikelidir. Rakı insanın yanıba§lll
da dururken nz içmek mUmkUn olmaz. 
Hele rakı şl~cleri ... Bu da ayn .. ÇUnkU 
bEr on bee gilnde tir bizim evden bir 
pa?ti rakı şiııesi satılır. Şişeler bUyUyUıı
ce bu da elden gidecek. • . 

Tramvay oirkeil esaa mukavelesi ile 
tramvay hatlarmm geçtiği yerlerdekı 

yollan yapmak mocburiyetindedlr. Bu 
yollar uzun zamandanbeıi enalı tamir 
görmemiı olduğundan hayli bozalmut • 
tu. Şirketin bu yollan yapmadığı görül • 
müş, Istanbul belediyeelnce tlrkete teb· 
liğat yapıJmıe, mukavele hflkilmlerinln 
yerine getirilmesi istenml§tL 

Tramvay airketi bu talebi nazan dik
kate almamı§, keyfiyet nafla veklletine 
yaıtlarak airkettn mukavele ahklmmı 

tatbik etmeslnhı temlnl istenml§tl. 
Vekllet bu hwru.sta tetkikat yaptır -

mış, tramvay yollannın hemen tamamen 
bozulduğu görUlmtış, lstanbul ·belediye
sinin talebi haklı bulunmuetur. 

Bunun taertne veki.let yolJarı tamir 
etmesini ıtrketten lateml§, cereyan e· 
den muhabere neileeslnde §iıket JUba-

• yet, mukavele hllkDmlerfnl tatblka ka-
rar verdiğinl blldirmietir. latanbul bele
diyesinin devamlı takip netice& olarak 
tramvay etrketJnl mukavele htııdlmleri
nl tatbtka mecbur kıJm•a ıehir yolla -
rmm dUzeltllmeli noktaamdan muvaffa. 
kiyetli bir iştir. Tramvay Dfrketinfn eaaa
lı BUrette tamir edeceği yollarm mun· 
luğu 32 kilometredir. 61H:et bu kadar 
uzunluktaki yolları bir sene sarfmda ta· 
mamen yapacaktn-. ilk olarak Taksim -
Galata KaraklSy - Tophane yollan tamir 
olunacaktır. Şirket yollan eskiden oldu
ğu gföi altına blru kum dökmek aarttıe 
değil, batlarm etrafm.dald ye~r bu • 
çuk metre genl!lllğindeld Jmmılan be• 
ton olarak fnp. edecektir. 
DUııden itı'baren lstDtW . caddesinde 

tamlrate baelanmıltn-. 

Gümrüklerde: 

Adil Okuldapn 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan gQmıilk ve inhl· 
earlar veWetl mnsteean Adil Olruldq 
diln tetkiklerine devam etm)f, berabe· 
rinde gUm.rUk bqmUdtlrtl Mustafa Nu· 
ri olduğu halde Sirkecldeki gUm.rllk tet
kllAtı ile paket gi1mı1liilnU. teftll et -
mi§tir. Milsteprm bugün Ankaraya 
dönmeli kuvvetle muhtemeldlr. ,,.. 

Toplantılar: 

Avcılar Birliğinde 
lstanbal ATCll&r Kanmnı Sekreterli• 

ğlnden: 

Nizamnamei esasinfıı on altmcı mad· 
deBi hükmtlııe tevfikan umum.t toplan • 
tı 27.3.938 taıihinde pazar gUııU eaat 
onda EminönU Halkevinde yapılacağın· 
dan, kunmıumuza kayrtb Uyel~.rln gel .. 
melerl dilenir. 

Gelenler, sıidenler: 

tzmir Vali ve Belediye 
Reisi ıehrimizde 

Izmir Vallal Bay Fazlı GWeç ve h:mir 
belediye reisi Bay Behçet Uz Ankara"" 
dan oehrimbe gelmfllerdlr. ~ ıUn 
kaldıktan ac,nra tzmire gideceklerdir. 
Bay Fazlı dtln vtı!yete gelerek vali mu
avini blr Blldal,yl sb'aret e.tmlttlr • . 



K lılA.B~ 

Tf ANKARADAN 
Tehlikeler karşısında... Köylülerin bir derdi 

Çekoslovakya manev- "~~0~~rg~~ 1.!~~!~~~Q 
1 b 1 d mUaasebelile fa ar yapmıya aş 8 1 Dün mecliste bir mebusumuz 

Belçika da askeri .vaziyetini gözden geçiriyor köylülerin şükranını bildirdi 
Ankara, 23 (Huausi) ~ Meclisin bu- 1 

Almanya , Holanda ile dost kalacağını :::: :~~a;t::::e~~~:yd:;::u::~i~ Zıraatkongres 
bildirmeye lüzum gördü ne ait l!ylhayı ikinci mtizak~resini ya - Tohum JslAh PiftUlı-

pa.rak kabul etrnl3 ve dcmıryollan ile ı a Y 

Bcrlln, 23 A.A.) - Alman istihbarat efiYa nakliyatma mü~eaUik beynelmilel "Jerf k UrU IBC8k Prag, 23 (A.A.) - Bugün bUtiln 
Bohemyadn. hava taarruzlarına kar
tı mlldataa ma.:nevraları yapılmıştır. 
Prag ve diğer bütün şehirlere tayyn
relor taarruz etmiş,.~ sun'! bombar
dımanlar yapmıştır. 

paktı ve yahut Alman garantisi tek
llflcrfnl nazarı dlkkato almak ıuzu. 
munu hissetmemiş oldutunu hatır
latıyor ve büyük Almanyanrn bu 
memleketle dostane münasebetleri 
idame arzusunda bulundulunu bil .. 
diriyor. 

bürosu, Göringin yann Vfyanaya gide , , mukavelenameye 13tinaden teşekkUI e- önliJJliil" 
rnğint bildirmektedir. den heyetle beynelmilel nakliyat komi- Ankara, 23 (Telefonla.) - sir"t 

tesi tarafmdan ittihaz olunııcnk kararm deki ay topla.nacak olan Bilyük _., • 
ı.:ı.1. u, v drinr,in 10,000 Avusturyalı kongresi için hazırlıklar devaJJl P 

Lejyonerin ba§µıda Viyanaya gireceği meriyet suretine ait lA.~ihanm da birin-
hakkmd b' I T t ı taraf ~- ci mihnkeresinl yapm~tır. mektedir. ~ • a ır ngı ız gaze es muan Ziraat kongre.sinde a.Iın&:<=ak ıi" 

Manevralar Çekoslô'Vak. mUdafaa 
teşkUA.tınm mükemmel olduğunu 

göstermJştir. Sivil halk aldıkları tn
Jlmata harfiyen rlayet etmiştir. 

verilen haberi tekzip etmektedir. Bu sonuncu Mnun layihasmm muza - rarlara göre, m.emleketiınislIL ~...t-
--------------~~-------------- keresi esnasında söz alan B. HakkI Ta- ve uı.-

L d 
• ı 1 nk Us (Giresun) vekfi.letin esasen bu rai bölgesinde tohum ıslah bl5}ge" on r a 1 e yapı an kararları tatbik eal&.hiyotfni haiz bulun- :: ç~:!er!!ı::.!a:~~uğd•Y. 

duğunu söyliyerek bu mesele etrafın - tohumu tem.in edilecektiı._ ııal" • • k 1 dnkl noktaınauı.rmı izah ct.miştir. Diğer ta.raftan, Zira.at Vek&Ieti. 
Bolçlkarun Askeri Vaziyeti 

.Brdksel, 2! (A.A.) - Ayan ve me
:t>usan millt mndataa encUmenleri bu 
'gUn mllfterek bir toplantı yaparak, 
mllll mUdafaa nazırı General Dent
sln hudutıarm mlldafaası hakkında-

muza ere . er Nn.fia encilmeni mazbata muharriri kın buğdayını temizlemek ve tob~ 
Ahmet Hilml Kalaç (Kayseri) verdiği rmı ilaçlamak için yeniden 1~ -~ 

ki izahatını dlnlemiştlt. 
General Denis, Bclçikanın şose vo 

demiryo11arından istila. edllmesını 

Işga11çln ittihaz edilen tahribat sls
temlnl anlatmış ve hudutlar boyun
ca per(ie kıttıatmın nnsıı kademe 
kademe tevzi edildiğini sl5)'lcmışttt. 
Bu kuvvetler, mUtcaddlt mUdafan 
mevzllerlne istinat ediyorlar ve pek 
kolaylıkla yor değişttrcbıtecckıer

dfr. 
Harbiye nazırı, nskert hava kuv

vetlertntn vaz1yetin1 anlatmış ,.o 
tayyare fiyatlarının pek )ilks~k ol
malnbb: titnaen ehemlii'iyl"ltln say)ya 
doğn, kaliteye ve tayyarccilerln ye
tiş trmefiltte vorllöceğint söylemiş· 
tir. 

Nihayet ha.r'ölye nazırı, l3clı;nta 
orauaunıın buğbn kentlisine dlişen 

vazlteyl ltatlyelle yapabllecek vatı• 
yoU.e bult\nduğunu beyan etmiştir. 

lıetı Hmd7e Nizmnnı Nulkiı 
Parbı, 23 U-1\\sust) - lıeh Harici

ye Nazın B. Be1t: bug(ln ayan mecll• 
sinin toplnntısındald 'btr nutliunaa, 

1ıLehlı!tan .. Lltvanyo. ht\dlselerl hnk-
0):unda izahat Teffillş, bu liAalseı11tı, 
0

ibllhasfta, ntı memleket arasında si
l 
yaet JhOnaıcl>etler bulunmamasın .. 
'dan 11erl getalglnl, buna çare olttrak 
ta 19 martta. bu resnıt munas betle· 
rln teıll olunduğunu s6ylemlştlt. 
Varşovadan biHltrlldlğtne göre, 

iB. Bek'in nutkunda müstakbel ni-
yetıerlnden bahseylemekten ihtiraz 
etmesi, politik maha.filde bazı lla1fnl 
inklsa.rlarına sebep oliiiuştur. B. Be
kin nutkunun sonunda l.ıttvauyanın 
"hakiki surette kendisinin politika
sı" ndan bahsedişi keyfiyetinden de 
şu netice çıko.rılmak istenmektedir: 
Lltvanyada başlayan dahlU buhran 
.kat'ı bal sureUnt bulmadan evvel 
kotiıfusuna karşı kullanacağı polltik 
program hakkınaa. her hangi bir fi
kir Uerl snrmeğt arzu etmektedir. 

Varşovada. 'l'ahudilerc Hücum 
Ettller 

Parla, 23 (Hususi) - YQrfovanan 
bildlrildltlne gtSre, Lttvanya ile Le
histan arasındaki gergfnllkten kor
kan Yahudiler bankalarla posta mer 

Londra, 23 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

lngilın .. Türk ınUza.kereleriDi yap • 
makta olan zevat ile yakın temasta bu
lunan mahfiller, bu görüşmelerin, 

Tilrkiyeyc bir istikraz verilmesi hede
fini gütmekte olduğunu yalanlamakta
dır. 

Bu mahfillerin tasrih ettiğine göre, 
Ingiliz- 'l'ilrk görllşmelcrinln hedeftle
r1 §un}ardır: 

1 - Türk krom, bakır ve mol~n 
madenlerini satmak Uzcrc, bundan aiti 
ay evvel 1ngilterede tesis edilmiş olan 
Türk ''Kontuar .. ınm muamelelerini 
~ıtlP,etmek~ 

g_ - l~ Ban~asınıtı 
~ubesinı tesis etmek. 

8 - Türk - İngiliz klirUıginln icıle· 
meslnl tetkik etmek, Türk ıati§larmm 
f aztııla.ştırılmnsı.ru mümkün kılmak, 
Türkiycnin İngiltereye karJI olan ve 
yekfıtıu bir buçuk milyon İngiliz lira
sını bulan faizlerinin tediyesini kolay
liştırmnk. 

Sof yada 
Siyasi nümayiş

ler yaplldı 
Sot ;-a, 23 (Telefonla) - BugUn 

(dün) 6ğleden sonra. sant tld buçuk
tA öskl başvekil Maııtofun cennze 
merasimi yapıldı. 

Malltofun umumt bir toplantı e~
nasında söz söylerken kalp sekte
sinden ölmüş olmasını slyast pnrtl
lere mensup olanlar tezahürata ve
slle addettilor Ye Sofya sokaklnrnı
da nUma)1şler yaparak şimdiki ida
renin aleyhinde söz söylediler. BU~ 
tun eski ı)artilet, parti lldcrlerJ, pro
fesör Çnnkof, sefirler, ordu erkQnı 
cennzeM hnzır bulundular. Eski 
Daşvekn Muşanof, yeni tiyatro sa
lonu öntinden l«'cerken cok heye. 
c.nnlı blr nutuk iiöyledi. 

'Yapılan onmaylşlerde birçok kim
seler polis tarafından tovklt edil
miştir. JIUkflmet aleyhindeki bu te
zahüratın pazar gtlnü Sof)·a sanca..
ğmda J'a.,pıJacnk mebus intihapları u. 
zerine bUrük teslrl olacaktır. 

Amerika 
kezleri DnUne UşUşerek parnlarnn 
geri almak istedikleri sıı·ada~ nas. 
yonal sosyalist gençler YahuiUlcr:c 
hücum ctmlşlerdir. lkl Yahudi fü. 
dUtülmUştıır. Hafif ye ağır yaralıla

rın 'Sayısı çoktur. Nasyonal :sosyalist 
ünlversitelller Yahudi ma'tınllesın-

Vaı;.jngloıı. !!3 {A.A.) - Hariciye 
neznrctı Mekdikadaki ecnebi petrol 
kumpanyalarının satın alın111asm

doki mnğazaıan:n. ca.mlannl i.a ltır- dan ınlltove11lt akislerl tetkik ctme
mışlnr, eTJere hlicum etmf~le:t'.Cllr. So- ğ'C devam etmektedir. S6ylnndfğjne 
kaklari:ln ~astlanah :t>ütUn )~abudi- göre. nezaret, lngiltercnin milş).Orc-
1er dövülmUJtür. ken harekete geçilmes1 hakkrn6akl 

Berlln, 23 tliuaust) - llollanda- tekliTicrlnl re<ltletmlştlr. 
da aslcernk hlzm'Ctl nınaaeunhı uza- Sumer Vellcs, gumüş ıuırırı 1rak
tllmaaı da Doyçe A1gema'yne Çay- k!Jnda. Morgentau 'ile görtışmliştur. 

tttlll aaıete!tne Atmanyanın bu ;ı An1aşı1Chğma glSre .Amerlka hUkn
memleke.te ka.11ı su hen h'lyetıerın'1 J. meti Meksikndan :yaptlğı mubayaa,.. 
tekrar "tfı9!le ~Şk11 ~tmektea\r. 'Ga- ! tını durdurmak surct1YJe Me'kaika 
:ıete. Hollandanuı ademi mtldah:ıle 1 Peso'su Uıerlne bir tazyik yapa.blle-

Beri inde 

Gizli 

cevapta, mevzuu müzakere olan teklifin lektör,, satın almıetır. Bunlar l>Ua....,... 
Teşkilatı Esasiye kanunu ile taaruz et- mütehassıslarına dağıtıla.calttir• )Et- • 

mediğini ve bu saWıiyetin vek&lete ve- Ziraat kongresinde aıma.caJc tıf11· 
rUmeslnin yerinde old~u kaydetmiş- rarlar arasınd&.ı yw silolar yaP . ci
tir. Bu izahatı takiben kanun JA.;ihası ması ve bunlann bir elden idateil 
reye konularak kabul edilmiştir. hctine de gidilecek.tir. 

Bir parti meydana Bundan sonra hayvanlar ;vergi&i ka - tKTlSAT vEKtLt 
nunun bazı hWrllınlorinin değiştirilme - .ANKA.R.ADA bit 

Ç 1 k 8rl)d1 sin o vo yine bu kanuna yeni bazı hüküm- Ankara., 23 (Telef otila) _ I{J9S ttr. 
llerlin, 23 (A.A.) - Royter: Polis e- lerin ilA.veııine d<ıir kanunun milzakere- a.ıı ıırr 

pey zamandır nasyonal sosyalistler aley- sine geçilmlatlr. müddettenberi Viyana.da bulun ~ 
hinde telsiz ne§rlyaUnda bulunan ve be- tmat Vekili ve Ziraat Vek!~eti f1' 
yannamelcr dağıtan "hürriyet p:ırtisl,,nl 
meydnna çıkarmıs ve arlnnnda ikl ga • 
zeteci, bir eski mebus, birkaç da yüksek 
memUT bulunıın l{,ı!JD, erkçlç :4.6 kiiLt,ev .. 
ldf etmi§tfr. Bıın1ar vafiı.ria i~anot susu. 
ile mııJıkemeye verllecelcfoid1r. su'çlan 
idanı cezasını müstelzemdir. 

Parlste 

Bir profesörü
müzün kon

feransı 
Paris, 20 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Istaribul Univcrsitesl profesörlerin· 

den Muzaffer Gök er dUn Sorbonda blr 
konforans verdi. Tlitkiyo büyük elçisi 
Suad Davaz ile elçilik mtisteşarı ve es. 
ki rektör prleti konferansta hazır bu
lunuyorlardı. 

Prof esörlcrden Putas rektör adına 
bir nutuk söyliyerek konferansçıya 

hoı geldin dedi ve elçimizin huzurunu 
selamladı. 

Profesör bundan sonra. Türk etild 
merlcezinln çalrgmasmı 'l'Urldyenin bu 
merkezin faaliyetir.e gösterdiği aUlka· 
ya bir delil sayarak, iki millet ve me
deniyetin kaynaşmasında kültürel 
bağların kıymetini anlattı. 

Göker, konferansında. Anadolu hal
kının tarihten ooceki çağlarda ekono. 
mik, endüstriyel üstünlUğUnli garplı 
belgelerle isbat ettikten &0nra Kema.
list devrinin bu alandaki prensiplerini 
ve başarılarını saydı. 

Göker konf eransm sonunda profesö
re U:>şekkür ederek, sözlerinin bizim de 
duygumuza tevafuk ettiği11i, bu kUl -
tür değişiminden TUrk ·Fransız dost.. 
Iu~un kuvvetleneceğini söyledi ve 
"Ok alkışlandı. 

cekttr. Bu takdirde Meksika hUkfı
ıneU parasının kıymetini dUşUrmek 
mecburlyetindc kalacaktır. 

Zannedllcllğine göre petrol kum
panyaları Peso'nun kıymetten dü§
mcslni istememektedirler. Fakat 
Morgentaun dUn Amorlkanm men
faati dünya para piyasasını tutmak 
olduğunu s/5yledlğlnl hatırdan çı

karmamak J~zrmdır. 
(Meksika. 11e tnglltcTe vo Amerika 

arasrndnkt petrol iht.11Uı hakkında 
mufassal yazıları 8 11nc11 sayfamızda 
okuyacaksınız.) 

Müsta.celiyetlo mUzakeresine karar B. Şakir K esebir bugün şehnnııı.e ,. 
verilen bu kanunun ıheypü umumiyell U- mi§ ve makamında mef!gul o~ 
ıerinde aô1' alan Imıai1 Ahmet Uğur - , 

(Sjyas) "Ben sevine, sevine kUrsüye H t hl·ke~• 
BClPP!l. Yedi 11eden~~ a ar~(~~~~._llnc•l .... ~·1_,,';lf.~JS 
~I bulunuyorum. Bütilo biz_:-.köylülertn , u:ıwuau -~ .... 
dertlerlnfn birer, birer hallolunduğunu 
görüyorum. B• sene de sayu;ı kanunun- ra Dren er geçidine indiktell ~J 
da bize sevin~ veren değİ§ikliğe fahlt Alman)anm yapa<:af,"'1 her ~1" 
oluyorum" denıff ve ba§ta Atatürk ol - bunda.n sonra Bcl'lJn. ıtonıa .-_.; 
mak Uzere Kamutaya ve hUkUm.eto kay- ri alorlıine olacaktır. .AJ.ınallJ;-• 
lfiler adma §Ükran duygularını ifade et- Orta Avropada kaza.nacağı )JIJf -"• 
miştir. Kanun Jlyihasr, üzerinde bazı vnffakıyet mutlaka ltalya.nJJI ~ 
milnakaşalar yapıldıktan som a, müzake- aetcn detrilsc do manen bir şe!nıOJJ 
re edilerek kabul olun.mu§tur. botmcsi demek olacaktır. S )f' 

Ankara, 23 (Telefonla) - Vekiller İtalyan faşizmi prestij üzerlJl
0 

,,_. 

Heyeti Bil;>filc Millet Mccliaindc, Mecli- rulmuş bit" ldaro oldu{,"UD• ıô~ 
sin içtimarndan aonra, toplannıt§t.ır. sollni Orta A vrupada şimdiye ~ 

---o-

izmır iskan 
müdürlüQündeki 

Suistimal 
Suçlular ınahkeaıeye 

oeıildi 
lzmir, 23 (Telefonla) - Vaktiyle 

lmıir iskan mUdürlUğfuıdeki kasadan 
37000 liralık mUba.dil bonosu ça.lmm:ış, 
bazı yolsuzluklar yapılmıştı. 

Bu hırsızlıklar ve suiistimal tahki
katı sorgu hlkimliğince bitirilmiş, ba
zı iskan memurları dalıil olmak il?.Cre, 
22 suçlu ağırceznya verilmiştir. Bun • 
Iardan yedisi lstruıbuldııdır. Muhake -
meleri gayri mevkuf olarak görlileeek
tir. 

1stanbuldald mamunlar komisyoncu 
Peço, Aksara.yda Fa.dı ve Eclat Beyoğ
lunda Hakkı ve Ali K!ni, sarraf Vasil, 
Papuoğlu, lstefaoos Papazyan adla -
rmdadrr. 

HAYATI UCUZLATMA 
TETKiKLER! 

lzınir, 23 (Telefonla) - Hayatı u. 
cuzlatma ~leri üzerinde tetkikatta bu
lunmak için memleketimlı:e getirilen 
İsviçreli mUtehassıs B. Loran buraya 
gelmiş, ve tetkiklerine vilayetimizden 
başlamıştır. 

Müt.cl:ıassıs 1zmir Ticaret odası ve 
belediyesinde tetkiklerde bulunmU§ -
tıır. 

YF.§.tLQBA 
Ankara, 23 ('l'elefon1a)' - Adana 

ile Yenice arasındaki K5.hyaoğlu is -
tasyonunun ismi Yeşiloba. olarak de -
ğİ§tirllmi::ıtir~ 

kaybcttlt~, bundan sonra ~ "' 
bcdcceği şeyleri başka yerle~· 
mJn yo tcUlfi et.mcğo (• 

1
,,., 

tn' ... Mnsollni'ııin bu makSatİ" 4_., 
cnıı lıcr hareket ise ancak ~ol',V 
hn"\'ZRsmdn., yahut Afrikab tt"'' 
llr. Bu takdirde iso bıgll:IZ ~" 
sız rncnfantlcri llo kn.rşüaşıt~ııd" 

Dunnnla beraber blrkaÇ "• t" 
bcrl ltnlyn ile İngiltere arıaBJJI bit 1"' 
rcyan eden müznkcrelcrin 1rf eAJ'I' 

a içincl.o <1cvnnı ctt!ğlnl, ne1!,1' 
ni, batt.A 1tn1y.a llo Fransa •ete ,,-· 
da müzakereler başlamak ez f,,t: 
Junduğunu btldlrlyor. Acab;. ;;,..' 
J'ıınlnr no tngillzlcr arnlaJ'Jfl ~f 
bir anlaşma esası bulabilir ,~ı

(Trlbnna) gazeteslniD ııetılııe ,-'_ 
Wyanm 1.ngiltcrc ve Fta.,. ~ 
Jaşabllmes1 ic;tn her şey4d • ~ 
komtınlzm aleyhindeki ~ ,ı.I' 
yan birli~ Avrupa şar~_Adl 
be&tlsinl temin etmek ~~ 
matuf olduğunu B .. terlyor· t14e.t ~ 
bn türlil nefri7at bile iS~t.Jt-~ 
İngiltere ile ltal)·a, yabu.t eJI -~ .. 
Franu. arasm•la cercfAll e4 _.; 
mllzn.kcrelcrln hedefi A'VJ'U~,sfl 
Jak bir sulh tcstsJ deDleaı t~ 
Glzll odalnrdn. konnşo.n p ade ~ 
rm kafalaımda .sulbten zif ,J, 61'_ 
bnyall dolaşmakt:ıclrr... ~ tl1'I "* 
)WUD. bir köşesinde bil' lı~; 
ttıfcl.: patlayaenk olursa >' c1' ~ 
TP.yet hucludono tayJn ottıl 
lktluru'I dnhtılııacdlr? -,.srı'- tJf 

~etıo~! 
Almanyanın Avuslurrnrı iih ,n>l ~ 

zerine be)"nclmtlcl sl)·nsctte n~tııad' ~ 
~!klikler •uku bnlahlleceAi h~ ~ 
rupn postasında görülen :rnal dad•'· ..nı 
kü gazetemizin ikinci snyfasın l(JtlJl'~ 
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Edebi romanı •• 

OSMAN OFLAR 
Rakibi oJan iki kadını öldürdüğü içln idam 

hükmü yiven sarışın dilber 
YAZAN; Kenan Hulası 

aı~e, tıpkı Oımanonann lç &1'• 

~da 1u aabahlan oldutu slbl 
,,._ bir bulu neerederek tltırda
~lllanr ayni tekilde; bu sefer 
._ onann baştanbqa doldurdu· 
"-bir Oda içinde bOttın Osmanoflan 
_, IGtareceıt bir makine halinde 

natlan ortada az aralık; ve hlç bir 
,e,. l'Grlllemeyecet kadar arahktr. 

Zehra Oımanof: 
- Blrt mı. dl1onun, dedt; bir ne

fea blle Jfltmedlm ben! 

Arigona güzellik · kraliç~si 
idamdan kurtuldu 

~•il kaynamaya baolamııtı . Bil
~ hııcereıer kapalıydı; 1'8 atır 
........ ~ Perdeler her tarafı iyice ört· 
~; btıttın oda lçeriılnde ldeta 
'i' il Otmanoflar vardı: yahut da
~ batka bir ifadeyle söylemek ll
tu teıtrae yalnız odanın içinde de
~~ btıtun Karnabatta Osmanotıar 
~I dı; ve kasabayı, bu dakikada, fi
d:.lerıyıe onların doldurduğu bisse
~r.~l'du. Fakat ne ağır bir doldu-

Halli Oam"anof mOtblf bir kahka
ha attı: 

- Vehim • . diye tekrarladı; kim o
labilir ki bu? •• 

ltln hakikatine gellnce, Halli Os
manof bu vehim tellmeslnl söyler 
layJemea, her nedell88 kendi lı:endl 
ne düşUnmek lüzumunu duymuştu; 

halbuki, bu hareketi, f}fmdlye kadar 
söylediği sözler üzerinde hiç bir va
kit yapmadığı bir hareketti. Bir ve
him; şu halde böyle bir vehmin mey
dana gelebllıuosf için ortada bir hA.
dlse var. Daha iki ay evvel Karna
batta bir vehim kflnln aklından ge
çebilirdi?. 

Fakat, akli muvazenesini kaybettiği için yaşadığı 
müddet tımarhanede kalacak 

tlt~tekım Oımanofların kendi ken
ti l'hıe en çok inanmış göznktUkle· 
it~' batt! barıoık bir vaziyet aldık
\ bu dakikalarda bu ağırlığı be
~~ hepsi hissediyorlardı. Yalnız. 
~ 11•1'1ııden blrfıl tıkıp ta. me!lelA 
~relerden blrlnl ac;mayı btltUn 
>-.. CQ havaya rağmen ıkıl edemi
'- ; lateuıc bundan bU)'{lk blr mem
-:lret de duyuyorlardı. Hele Ah· 
\ 1 '• Zehra OsmanofJar ... Btlbas
~1 lctaı .. c;Unkll karı ve koca bir haf
it~\ btr ayrılıkla Osmanofları lçer
~rı.e catrrdıkları zaman tok daha 
~~- Şe>·ler dUşUnmUşlerdl. İlk a
\ -. blrtblrlcrlnl görmek hususun
'-

12'-YdukJarı bQtUn arzuya rağmen. 
~- nıuvaffak ole.mazlanıa... Fa
'-t daha bulu~ur buluşmaz bunu 
,•ederek korkularını stldlklerl da
\'' ne oluna olsun Oamanonarı 
~bir şeyin aıkamayacatını akıJJa-

lll ıecirmlşlerdt. • 

' ~il, kendi hesabıma odanın bo-
!\t hissedilen bava11ndan daha si
~· tlm.ctlye kadar edlndlftm lntt
s;ıa böyle bir. eeyl berhanct mub
~ 1 btr hldtıede bolutordum. Ştll> 
\et ' lçerlerlnde hiç birisine böyle 
il flltrt ıarıeyocek dellldlm. Hat-

~lfınıadlm de... Fakat her ne
~ lcerlerlndo bazılarının dUşUn
\ gibi bir pencere atılacak olsay
-. °'1anın temlzlonecetlnl Umlt et
t/~rdum. Tıpkı Flllbe istasyonun
~ ... ettiğim ayni oeyler lçinde1· 
'a;i' l'e bir dakika pencerelerden 
~ beınen açılarak. yahut bir cam 
~:l'tısırıe içeriye birisinin glrece
._,, bekliyordum. Kim olab\Urdl 

.. 
Q~llcerenln yanıhnşında bulunan 
ltıltt 0tıkanın birdenbire ba~ırdığmt 
~arı .. ve aynl dakikada suratla 
-._~den fırhyarak tA kapının ya
~ durdu. Tek bir kelime· blJe 

~lrıetten cama dolru bakmakla 
'tt; il kaçmak aruında mGtered· 

.... : ltac;mak ! .. Nerere dotru? •• 
'Ql'otenka. dedim, ne oluronun 
lft llka! .• 
~ ttıbafl... toerlertnde biç blrt 
~ llkaya her nedense bunu sö1-
'' 1ı: <:eıaretlnl bulamıyor(u. NI· \ t· lıunu biç bir vakit Ollmanofla· 
~ ~dutları herhangi bir korku· 
"-~ ledemeyecelim. Sadece Gro
~ tn hareketinde blltl\n Oen"a-
~ b Cartp bir hldlıeye atıldık!&
~ 1"8tmtolerdl: Ye biç blriıl bir 
~Celtten kaçar glbl Groteokanın 
'-t lı »encereye bakmak lt1zumo· 

Oımanoflar yeniden oturmuşlar
dı; semaver ayni şekilde fıkırdıyor
du; ve dı~arda o kadar bUytlk bir sU
k6net vardı ki bu tıkrrdının blltnn 
Karnabadr tıtllt edeceği zannedlle
blUrdi. Her3f yeniden konuşuyordu; 
sadece Ham Osmanofa dikkat edi
yordum; aralarında, GrOf}enkanın 

kaçtıtı pencereye dofru yalnız o ba
kıyordu. Yahut blrl11l daha vardı; 
Zebra Osmanof ... 

Osmanoflann bUtOn sllk6netlerine 
ratmen Groşenkanın vebmlle meş. 
gul olduklarına şüphe yoktu. Hatt! 
bu sıfatı veren Halli Osmanof bile 
bizzat meşgul olduktan sonra .. Ku
laktan, dış avluya açılan odanın ö
tesinde bir takım sesler arıyordu. t
çertye geldiği dakika.dan itibaren 
Osmanoflarrn sesinden başka hiç bir 
ıea işitmeyen Halil Osmanof, timdi 
her nedense, bir takım ıeıJer duyar 
gibi oluyordu. Bir yaprafın 811ertıı
de geaen bir bUceğln çıkardıtı ıes· 
ten bfle daha hafif; ve rllzd.rla aaJ. 
lanan bir ataç Mil kadar tablate 
uygun sesler. Ham Osmanot onla
n işitiyor; belki de hemen kapıyı a. 
tacak olsa, tanımadığı birisini, adım 
atmaya hazırlanırken bu hareketi 
UsUlnde yakalayıverecek: fakat böy
le bir hareketi tesblt etmesini iste
miyor; ve biç kimse ne dUşUndllğilnO 
bUmedlğl için bunun sebebini Halil 
Osmanofa soramıyorlar. Sadece, 
HaJll kendi kendine itiraf etmemek
le beraber bu sebebi btılyor: Dışar. 
da birisinin gezdiğine inanacak o
lursa OsmanofJara yaklaşmış bir 
tehlikeyi kabul etmiş olacak. 

Bir tehlike! .. Fakat ber şeyden 
evvel Halli 011manpf bu tebllkeyi 
reddediyor; ona inanmıyor; ve Gro
f}enkanın korkusuna bir vehim di-
7or. Bununla beraber öyle bir 11anl
ye gell1or ki Haıtı Osmanof beJkl de 

hiç kimseye layleme.den dışarı çıkıp 
odanın etrafını gazmeft dU~UndO. 
Sadece, Uzerinde biç bir &lllb yoktu: 
ve Ahmet Osmanofun hemen arka
sındaki duvarda asılı sllAhrnı ala
cak olsa, Osmanottarın l<:inde vent. 
den bir huzursuzluğun başkaldıra
cağrnr dUşUnUyordu. İki nokta var; 

ya stllhsıı çıkmak: yahut bir dl#er 
içine gelmiş otan emnlyetslzll~I 
meydana vurmak! ... Ne tuhaf; Ha
rar Oamanof bu gece her ikisini de 
yapamayacak kadar cansız mı? .•. ı 

( Devıımı var) ~ 

V lNNt Rut, bundan 4 sene enet 
"M.fB Arfııona ,, ~Jen geDÇ ka· 

dmm imnidir. 
Arizona di§ilerinin en güzeli ol

duğu neticesine vanlan bu genç kadın, 
hususiyetli bir tipti. Boylu poelu, pek 
sarışm lacivert ~zleri derin bakıflı, 
teninin rengi göı alıcı ve elleri, gayet 
biçimli .. o kadar dUıgUıı, ki Leonardo 
da Vincinin meşhur tablosundaki Mo. 
na Liza.nın elleri gibi! 

Güzel kız, bUtUn çocuklarmı gayet 
iyi terbiye eden, yeUatlren rahip lılak 
Kinnelin kızlarından biriydi. Kendisi 
"Mis Ariıona,, seçilip de bütün gue
telerde ismi ve remn1 görtlnilnce, bir 
doktor onunla. evlenmeğe isteklendi, 
rMmen ist.ecli ve ild hafta. sonra da 
dilfUn, dernek yapıldı. Fakat doktor, 
bu hulya verici ~m gtlzıel mahltlku 
mesut etmelllni bllmemlt olacak ki, 
Vinni, birkaç ay 8tlren evlilik haya -
tından sonra kocasmm yanından kaç
tl, Föniks isimli kUçUk tehire yerleetl 
,-e Doktor Mak Kennanm Jdinikinde 

laboratuvar itlerile mqğul oldu. Ak • 
raba ve taalluk:ı'· da. artık uzun za • 
man ondan bir aes, sada i§itmediler. 

BiRKAÇ SENE EVVEL 
Birkaç sene evvel, - 19 Tefrlniev • 

vel 1935 - :tallfornya4a Savtem Pa
sifik ıimendifer istasyonu memurlan, 
dehectll bir keeffte bulundaJar. Gene, 
tıanım blr kadm, beraberlncleld iki 
bilytlk bavulun kayt muamelesi yapil
masmı ve nak!lye tıcretbıl Vererek 
makbuzunun kendisine verilmesini is -
ti yordu. 

Memurlardan biri, sordu: 
- Ba.vullarm içeriBinde ne var! 
Ka.dm, m&ı,;,"'Turane, mukabele etti: 
- Bu, 11izl al!kadar etmez! 
Memur, &öyle dedi: 
- Bana öyle geliyor ki. bavullar 

klln emmi~ bir halde. .. bakınız, sivrlal. 
nekler nasrl besli bir halde bavullann 
etrafında UÇUfUyorlar! Şimdilerde mü~ 
saadeels avlanan yabani hayvan eti 
kaça.kçılıfı sık aık yapılıyor ve bunun 
önüne ~ek için tatbik etmek üze. 
re ellmbde fiddetlt ahkAm var! 

Memur, bavullara doğru eğildi. Ba.
llIU kaldırdığı zaman, kareısmdaki 
kadın kayıplar& kanfllll§tı. Memur, 
istasyonun eeya kısmmdan kop koşa 
çıkarak, etrafa bakındı, son ırilratle 
tozu dumana katan bir otomobilin nu
maraamı seçerek not edebildi. 

DEHŞETLi BİR MANZARA 
Bundan sonra bavullar açılmca, i§te 

de*tli bir manzara lle kll'3ılaftı. Ba. 
vullarda ayn ayn iki kadının parça 
parça edilmhJ cesetleri yatıyordu. Bq
J ar, eksikti. Bunlardan biraz sonra is
tasyonun yıkanma yerinde keşfolunan 
yuvarlak biçlmde bir ppka kutusu ı. 
çerislnden de kesik başlar çıktı. 

Bu oeaetlerln kimlere ait oldufu çok 
gec;meden anlaşıldı. Her iki kadm da, 
Fönlks gehrlnde doktor Yak Kenna. • ~uyorda. 

~G llkanın tltremele başlamıt ::anım mmuam::am11ca:11:wama:ıii1U:aan:uwıurn 
\ı.._ 111la kollarımla teakln etmeğe 

,.tlı:e .. . ' .. . 
~ .. ~l'OIJenka. diye tekrarladım; 
'~~den lı:orkma9 olacaksın Gro-

11: •••• 

, ' 111 Oımanof: 
~'hı!~rlunak mı, diye atıldı, püf! .. 
il ...• 

"~~'6tıka bu söze belki kızmıştı: 
~>e kadar tek bir gelllme söyle
't\ ~•&dece titriyordu: fakat ve- 1 

, 'llnıesını tşltlr işitmez: 
~~ • ..!:l gözetleyen dı,arda biri 

lt'11l 1. 
"\\'-11l h6psl. ayni dakikada. Oro-

1-1 ere ün bir fıkra: 

Ok üzün kabahatı 
Bir gün NMTettin Hocanın bahÇt-6in6 hfr ö1...-ü::: girm.iş1 her tarafı 

çiğniyor, Bobzeleı'i yiyordu. Iloca, eline 30JJOYl alır almaz, ök"il..""fı koool4-
ma6a ba§ladr. Ftikıat ifkilz, dayak ::iycıfctini anlamı§ olacak ki kuyruğıt· 
nu kaZ..:lırıp glizden nihaıı oldu. ı 

Hancını alam:ycın Hoca bir gün çarrıya gidt:rken arabaya koşıtlll • 
b-it öküa giini nr.e 'kan beyniM 81{'Mml§: 

- l#e ycı1:cıkıdtm .. Diyerek sopaatnı h.abire ö1ôizil1ı mhna i ndirme. 
ğe ba§lam.ış. 

Araba Bahibi hfddetl.e: 
- Be adam, tte yapworBun, benim 6~mden M iaffyorauw, .• 
Deyince, hiddtt:ni M ?d ye- c • ....... 7-fOctJ: ~'-ltlla fırladığı pencereye dön· Jll 

-'lw_ l: ~rdeler daha lkl dakika 1 
'-aıı durarona ö7le7dl; ka.- İİllllll!••111111mm11mm•••=-mmm:1m11111•-•--••••• 

- Sen Br~. dcmif; o kabah füri Wfr. 

A~ nl~ intihap edDip ôkı. 
bet?Mi daima ~m olan 

gU:tellmlm biri 

nm klinikinde çalıpn genç ve gtl.zel 
iki hastabakıcıydılar. 

Ustilste birkaç gUn hummalı bir fa.. 
aliyet göstererek, bu bawllan orada 
bırakıp kaçan genç, sanşm kadım an
yan polis, onu bulamadı; fakat bindi-
ği otomobilin sahibi tesbit edildi. Oto
mobilin aahibl. bir delikanlıydı; Meto
diat mezhebi Mak Kiımelln oğlu Bur. 
ton Mak Kinnel. BOtUn Arlmnada ~ 
nmmıe bir adam olan rahibin genç oğ-

lu Burton, sarışın kadmm kendi hem
~ Vinnl Rut olduğunu $Çığa. vuru
yor ı 

lNANILMIYACAK ŞEY 
mç kimse, sangın güzelin suçlu ola.. 

bileceğine inanamıyordu. Bir Mona Li
zanm bu harika ifade eden elleri, kat
merli bir katil işinde icra vasrt.a olsun 
ve cesetleri parça. parça doğra.sın? Ka· 
bil değil! Fakat Vinni Rut, meydanda 
yoktu. lğretl bir isim takmatak bir 
sanatoriyuma sığınmıştı; iyi heaap • 
lamıştı, polisin onu böyle bir yerde a. 
ramak aklma gelm.lyordu. Günleri bir 
şezlonga yaalanarak, korkudan tirtir 
titriyerek, tüyleri ürpererek geçiriyor, 
ba.zan irkiliyor, bomboş bakıştan et -

ra.f ı araştırıyordu. Bu gtizel, narin 
mah16kun hangi esrarın yükU altında 

G6rDp düşündükçe: ............................... -................... . 

ezildiğini diğer hast:ıla.rdan hi~ biri 
hiseedemiyordu. 

BEN VlNNlNtN BABA.SlYIM. 
Bir ak§am, radyo Los Anjeleste ve

rilen bir konaeri naklederken, progra
ma birdenbire fasıla verildi. Husud 
bir tebliğ, gönderildi: 

- Hallol Burada söz aöyliyen rahip 
Mak Kinneldir .• Ben, kızım Vinniyi, e
ğer suçluysa, adalete teslim olmağa 
daYet ediyor ve elimden geldiği kadar 
kendisini koru.nıağı, kendisine yardım 
et.meği vaadediyorum ! 

Vinnl, yaslandığı §eZ}ongtan fırladı1 
canhıra§ bir çığlık koyuverdi ve od&. 
sma. iltie& etti. ~ gece yanm. a
natoriyumdan kaçarak, Los Anjelese 
giden tirene bindi .Ertesi sabah, ora,. 
da polis latuyonuna giderek, lrttvlye
tini bildirdi: 

- Ben, Vinni Rutum! 
- Bu. sözleri, dili dolqarak aöyJer 

11öylcmez de, bayğm bir h&lde yere 11· 
kıldı. 

Aradan birkaç saat geçm.i§ti ki, p. 
7JCte mUvezzilerl, Loa Anjelea sokaklar 
rmda avaz avaz bağınyorlardJ: 

- " Kalif om yen Dispeç., in f evka
lMe tab'ı! 'San§m Oi§i.' Kaplan,, m 
cinayetleri! 

"Mis Arlzıo,, naya takılan yeni isim 

''San§m Dişi Ka.plan,, dL Vinni Rutlm 
nedametle ftlratta bulunmağa karar 
vermeat, uzun müddet IOm'& vaki oldu. 
O, Doktor Mak Kennanm kllniklnde 
iki hem§ire ile beraber çahpnıtı; Jn
zıl saçlı Agncs Deroy ve keata.ne ren-

. g1 saçlı Semmi, klinikte ayni aJıa.da. 
faaliyet gösteriyorlardı. 'Oç genç ka • 
dm, biribirlerile o kadar iyi anlaşm11-
lardı, ki m~tereken Föniks civarmd& 
kilçilk bir ev tutmuşlardı. F.ğer araya 
Cak Halloran isimli gör.e çarpar dere
cede yakı!f!klr, güzel bir delikanlı gir
memig olsaydı, işler yolunda gidecek· 
ti. Fakat muhtelif "sevgili,, lerin para.. 
sile geçinmekte beis görmiyen bu de
likanlıyla tanı~arak onu öteki hemşire 
ile mliştereken ya!}8dıklan kırevine 
götliren Vinni, çok geçmeden bu deU-

ka.nlmın onlara da kurya.ptığuu g&- • 
müştU. Üç "dost,. kadın, kıskançlıkla 

(Sonu: 10 uncu 1&11fa4a) 

6ö mü ı ü hazinelerimiz 
YAZAN: S.Gezgln 

Gazeteler, Topkapı kütüphaneıinde
ki eaerlerin, yeni battan elden seçiri· 
Jcrefı tunifine batlandığmı yazdılar. 
Bunu olcayunca, içimdeki o eıki dert, 
yeniden tazelendi. Eıki aaraydll, çok 
zengin iki kütüphanenin gömülü kalı· 
tına. ötedenberi, içi.m burkularak acı· 
nırdnn. 

Ôyle IBIUJOnıtn, kİ gerek "8efirafa" • 
ıenk "Rnan,, kütüphanelsini doldu· 
na aerler, "Selatin nüah••ar"cbr ve 
eıleri hemen hemen dünyada 10ktm. 
Bunlann "tezhip" teri için 8111'larm en 
yüksek aanatkirlann, uiraımıı .yazı~ 
rrnı en büyük hattatlar yazmış, cılt!en· 
ni, "Herat" uıtalarmı hayran eden 
ıadamlar yaratmrıtrr. insan blJlllardan 
biriyle kBl'tılatbiı vakit ı:özün ne bü
yük bfr nimet olduiunu anlar. 

Gerçi Evkaf müzesinde, Oniverıite 
lrütüphaneaine Yıldızdan taıınan la -
ıımda da tek tük ba süzel aelitin nüs
halar vardır. Fakat "Topk&pı" ile 
"Revan,, kütüpba-eri, bu nefiaelerin 
aaıl kaynaiını tqkil eder. Otec:le dam· 
la damla görülen zevk, bunda çağt. 
yanlıw ıihi bol. cömert ve zengindir. 
rlmad)m, (Şeyh Hamdul1ah)m, (Ka· 
ramimi)nin yazılan, Buraah (Fal:riJnin 
oymaları, :rarattıinu irmalamaia Wle 

~nezzüJ etmiyen büyük nmc.Oitleria, 
eııiz tezhipçilerin eserleri hep l»m'llclıa. 
dır. 

Bu )'llZJlar, bu lcağıtlar, bu tezhip .... 
bu şemseler Türkün ruhundaki hari
lculide inceliii, medeni üstiinlüiü Wi
tün açıklığiyle söaterir. Yaprlchklan 
zamane göro taınif edilirler " :rulan• 
na ayni uırlarda yapıbmt Anapa • 
serleri konuna, kavuıtuiumm ~
litin de:rec:eıi, süneı cıDi söz amqb· 
nr. 

Niçin bu rüzel ıeyler, fİmclİye baar 
gözden uzak tutuldu? Neden halb, 
mernkblara, ıehrimize plen yalMmcıla
ra açrltnıldı, bilmem? 

1932 de Pariıte yapılan annııluul 

cilt sergiıine biz de iki kitap l'önder
miıtik. Jüri heyeti bu mfiaelcri ha1" 
ran hayran seyrettikten sonra onlara 
"müsabaka harici,. dunpam •annur 
tu. 

15 inci •e 16 na uırlarda Tirle•· 
natlirlanmn, yinninci Ml"ID ortaJ.n. 
na doiru, dünya 1U1atDrlanm ...,.... 
k düıiirütl, .... latilMle ~ 4).,.. 
1acü Wr hldieedir. 

Bari f1I tasnif iti pWr Wtiırihm • 
o.....W.-...-. 
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Çorui;u ıı haha ı , o
na rlünyanın vu,·ar
lnk oldıı~unu anlat

ı ruığ.ı çıılı~ırkcn , ~öyle 

ıliyor: 

- Şimdi dikknl el, 
\illi: buradan çıkıp 
t:ı dosd~ru gidcrsrn, 
nereye vorırsın ~ 

• 

Çocuğun annesi. 
imtihana yakın ll'IQ.. 
tep müdüriinc gelmiş, 
şöyle söyl!iyor: 

- Hansa lı:arşı an
layışlı ılananmanızı 

rica ederim. Kendisi
nin, lıillıa~sa güzel 
yazı yazarken, heye- , 
candan eli titrer? 1 

- Peki, ben ne ya
payım? Ben asabiye 
mülehııssısı değilim 

ki! 

Çocuk. boyuna mo. 
lıolJe isi mlcrl sa.> dı 
'c babası, dalın ileri
ye glfmesinl söyle
l ince, şu ccvelıı n·r
di : 

- Daha uzaSa gil
mefjc izin \'ermezsin 
kil 

- Bunu hesaba ka
lınız da yarı çirkin 
olursa, numarasını 

- Genrllliiml:dc bu kı:laıda11 blri ol sun 1ıi:im J.-lübün futbol takımında bulun- kırmayınız! 
1-aydı, öyle mükemmel ool olardık ki!?-... 

1 
Esmerler şikayet ediyorlar 

1 

BB§ta maruf muganniyelerimizden 
B.:ı.yan Safiye olmak Uzere eeurinıiz
deki esmer bayanlardan bir çoğu, §U 

meşhur (San kordela) şarkısından 

clolayı konser\'atuvar direktörlüğüne 

gayet haklı bir §ikiyelte bulunmuş
lardır. Bunlar, bu 5iklyeUerlnde: 

- Şarkının ncknrab olan: "Ben es
meri badem ile,. "ben esmeri fındık 
ile,, ·•sen esmeri fıstık UzUm ile bes
lerim., sözlerinden artık bıktıklarını 

ve sanki koca memlekette esmerleri 

Osmaıro Cemaoe 
mi Yahya 

Kemalle mn 
Bizim gazetenin pek §akacı muhar

rirlerinden Hikmet Münir, ne zaman 
Osman Cemal l{aygılıyı görse ona §Öy

le takılır: 
"Bir dahtcr ctml' gönJiln imi.le,, 
"Osman Cemale, Osman Cemale?,, 

Geçen giln Osman Cemali matbaada 
gören Hikmet Milnir, kendisine yine ay
ni beyitle takılmI§tı. 

Oleden bunu duyan şair llhami Be
kir de irticalen §Unu yumurtladı: 
"Biçare duhter, akim k~ımu,,. 
"B<ımctmlş lnı Yahya Kemale!,, 

Radyoda roman 
ısteırız R 

Geçen gUn muharrir ve pir nham.i 
Bekir, Kurunda §8yle bir eey yazını~: 

''Tilrk şairini radyoda dinlemek iste-

riz!.,, . 
Zaten radyoda dinlemediğimiz, ne 

kaldı ld! Bari, oldu olacak, romanları da, 
göz yorarak, sayfalarda takip edeceği • 
mlze onlan da sahipleri tarafından rad

yodan dinlesek az fena olmaz! 
Bu yazıyı eaire gösterdik, doğru, de

di. Hattl, bUtnn mUezzinlerl azat edip 
ezanı da radyodan dinlesek hiç fena ol-
maz. 

Halls süt, ınaoıs 
tereyağı ı 

Dahiliye mUtehassısı doktor Ekrem 
Şerif nekahat devresine girmiş olan 
hastasına eunları tavsiye etti: 

- Bolca halis sllt, bolca halis tere
yağı! 

Haııta dilşllncoll bir tavırla : 

- Doktorcuğum dedi, o söyledikleri
nlz I~ bugUn binlerce lira ister l 

- Neden? 
- Nedeni var mı? Bu zamanda bol-

lıc.slcmck Jçln ba§ka gıda maddeleri 
yokmuş cibl, yıl on iki ay hep bun
ların ileri sUrUlmeslnin artık kabak 
tadı verdiğini söylemi§lerdir. Bunun 
Uzerino konservatuvar dlrektörlUğü 

de eu kararı vermiştir: 
OnUmllzdekJ nisanın birinden itiba

ren gelecek kışa kadar mezkur earkı
nm nakaratı fit1 geklldc kullanılacak
tır: "ben esmeri siroz salatasiyle,. 
"ben cs:ncrl cacıkla,. "ben esmeri 
göbekli r:ıarolla,, "ben esmeri dal-

- Bulamadım, karıcığım ... Şapkan 11ok 
burada! ... 

. 

~-.~ 
,,~· 

- 'Ne yaparsın, kardeş ••• Balık tutmaya 
pel: meraklı ... Doktor da eoden dışarı rık
mo.sın dedi ••• 

ca halis stille halis tereyağı bulmak için 
insanın hiç değilse bir mandırası, bir a
ğılı, biraz çayın, mer'ası, birkaç yanaş

ması, çobanı filan olmak laum ! 

bastı kirazla,, "ben esmeri Eyilp sul
tan bahçelerinin caneriği ile,, ''ben 
esmeri ArnavutköyUııUn çileği ile,, 
"ben esmeri patlıcan dolması ile,, 
"ben esmeri vişneli kaymaklı don
durma ile,, "~n esmeri kara dut 15er
beti ile,, "ben esmeri Bursanın ı;ef
talisi ile,, "ben esmeri lop incirle bP.s
lerim!,, 

Bundan sonra ayni §arkıyı çalıp 

söyIOyeceklerln bu cihetlere dikkat 
etmeleri Jazmıdır. 

Cüce Slmoın Te111 

klrda~loya meya 
dan okuyor U 

Cüce Simondan ~u mektubu aldık: 
"Parlsten yeni gelen me3hur Tekir

dağlı Hllaeyin pehlivan orada en maruf 
pclilivanlann kendisiyle gUre§lllekten 
çekindiklerini ııöyinyor. Tekirdağlmm 

bu sö:z:leri belki doğrudur. Fakat şimdi 
burada, ben, kendisini er meydanına 

davet ediyorum, eğer pazularına güve

niyorsa çıksm karamıa! 
Alaturka, alafranga, nasıl isterse, 

öyle gürene hazmm ! Tutuşacağmıız gü
reşte ortaya ödUl olarak ben bir deve 
koyuyorum.Haydi lıodiri meydan!,, 

Beyoğlada seyyar Tayyare biletçisi: 

Cllce Slmon 

ıaır otomcbDD bir 
lkaplumbagı 

çDCJnedl ı 
Dün akgam Taksimden Büyük.dereye 

gitmekte olan 39459 numaralı otomobil 
Hacıoaman bayırından hızla aşağıya l· 
oerken yokuıun bir kenarında yavrusu
nu emziren diul bir kaplumbağayı çiğ • 
nemi§, zavallı hayvanın orada pastırma

sı çıkml§tır. 

Kazayı yapan eof ör canlı bir mahl~ -
ku öldUrdUğU için rahmetli kaplumba • 
ğanm ba§ı ucunda ve vicdan aza.plan l· 
çindc daldkalarca feryat ve figan et -
mi§, saçını, ba§mı yolmug, neden sonra 
hayvancığın cesedJ ile kazadan na -
sılsa kurtulmua olan yavru kaplumbağa
yı arab~ına alıp iki gözU iki çe§me ge
riye dönmUştUr. YUreği pek yufka o
lan eoför, ıtmdi, ölU kaplumbağa için 
Karacaahmette hususi bir mezar yap -
tıracak ve onun öktUz kalan yavrusunu 
da. bilyilytlncUye kadar kendi evinde em
zikle besliyecektir. 

Cenub kutbu seyyah~arı: 2 
' ,_, ~ --- ,_, .-. ~ ,,,,,,,,,....,, - - .. 
Amundsenin ölümU 

KAşlf şimal 
arkadaşını 

kutbunda tehlikede oıao bit 
kurtarmaya gitmiş, keodl 
kaybolmuştur 

uPif 
Amundscn "Belçika,, gemisinden ka

raya. çıkarak, Atlas Okyanusu ile Büyük 
Okyanus arasındaki §imali garp geçidi-
ni geçmiye muvaffak oldu. Buraya Ame
rikanın §imalinden, kırk yedi tonluk bir 
kotra lle varml§tı. Buzlar arasında Uç 
kııt geçirdikten sonra, Bcbrlnğ boğazına 
geldiği zaman nihayet bir gemi görUyor. 

Amundscn bunu §Öyle anlatır: 
"Uç haftadanbcri çektiğim sinir buh

ranları üzerimden birdenbire silindi, ve 
i§tiham birdenbire tekrar geldi. Kendi
mi kurt gibi aç hissediyordum. Yatak 
yerlerinin Uzerinde sucuklar sallanıyor

du. Elime bıçağı aldım, tmnandmı. Bir 
vahııt gibi, etleri pa~a parça doğradım 
ve aç bir hayvan gibi, koca koca lokma· 
tarla, yutmağa başladım. Ağzım dolmuş
tu, fakat, iutiham bir tUrlU tatmin oluna
mıyordu. 

"Sonra itime bUyük bir ferahlık çök
tU. lJ9 haftadanberl kendimi biç o kadar 

rahat hissetmemiştim. Bu Uç haftalık 

istırap beni o kadar ihtiyarlatmı§lı ki, 
otuz Uç yaşında olduğum halde, yetmi3 
be§ ya§mda görünliyordum.-, , 

1911 de Amundsen cenup kutbuna 
gitmek istiyor. Biliyor ki, büyük Inglliz 
kutup seyyahı Skot da bu sefere çık -
mak Uzeredir. Fakat, Skot, cenup kutbu
na çıkacağını ilan ettiği halde, Amund
sen gizli gizli hazırlanmaktadır. 

Onun için, kutup seyyahları Amund
senl hiç affetmezler: O zamana kadar, 
herkes kutba yapacağı seyahati evvel
den Uln etmi!5 ve bütün hazırlıklarmı 

herkesin gözU önUnde yapml§tır. 
Halbuki Amundsen hemen hemen bü

tün seyahatlerinde, hazırlıklarını kim -
seyc söylemeden yapmağı tcreih etmiş

tir. 

Bu seyahaUnde Amundsen tayfa.ama 
bile cenup kutbuna gideceğini söyleme
mlıstir. Yaptığı hazırlıklan görüp so .. 
ranlara ve bUtUn tayfasına: 

"Şimal kutbuna gideceğiz,. diye ce
vap vermiştir. 

Yola çıkınca, dümeni cenuba doğru 
kırıyor ve medent insanların bulunduğu 
biç bir uehre uğramadan cenup kutbu -
nun yolunu tutuyor. 

Amundscn, bir taUh eseri olarak, ce -
nupta çok iyi bir yazla kargılaşıyor ve 
14 kanunuevvel 1911 de kutba varıyor. 

Umumt harp esnasında Amundsen 
parasuu deniz nakliyat §irkeUerine ya
tırm~tı. Btlyük bir servet kazanıyordu. 

Amundsen bu para ile, şimal kutbunıı. 
bir seyahat hazırlayor. Faknt, talih bir
denbire kendi.sinden yUz çeviriyor: Jşler 
fena gidiyor ve biltUn serveti batıyor •.. 

1925 de Amundsen tekrar bir kutup 
seyahatine çıkmak üzeredir: Amerikalı 
Llnkoln Elsvort eimal kutbuna iki deniz 
tayyaresi ile bir sefer hazırlayor ve ku
mandayı Amundseno veriyor. Amund -
sen hareket ediyor, fakat kutba iki de
rece kala durmağa. mecbur oluyor ve 
tayyarenin biri kazaya uğnyarak, diğeri 
ile güç halle dl5nllyor ... 

Fakat, Amundııenin azmi kırılmI§ de
ğildir. Tekrar hareket ediyor. Bu sefer, 
"Norj,. ismindeki sevki kabil balonla 
uimal kutbunu aşmak üzere gidiyor. Se
feri yine Linkoln Elsvort tertip etmiş
tir ve kumandan olnrnk ttalyan Alpayı 
Hobilo bulunmaktadır. 

Balon, Spitzberg'den AlaSPya -ye 1' • 
iki saatte gidiyor. Fakat, sefer Jı~ 
tinde iki §ef vardır: Biri No~ 
Amundsen. Bu yüzden de 
ihtilA.f çıkıyor. 

blledell 
Amundsen, hattralarmda, No fd• 

ve diğer ltalyan Arkada§1ar1l1~ pe"' 
detti bir lisanla. bahseder. ııalbuki• 
haklı değildir. ~ 

1928 de, Nobilenin, "!talla,, iszııb! ~ 
sevki kabil balonla, §imal :ıcutbUJlda -4 ' 
likede kaldığım haber aımcaı ~ ._,;_ 
sen derhal imdadına kO§UYOr·. ıs.~.wi 
ranclA Amundscn, 47 LathaDl ~ 
Fransız deniz tayyaresi ile, tfınal 
na doğru havalanıyor. _,A 

Gidiş o gidiş: Amundsen, ta1{;~ 
ve diğer arkadaştan kayboltıY~~.811 ' 
bir daha kendilerinden haber alJll""'",.cı' 
yor .. Amundsen de, bu surctl~. 
lal ramanlnrmm '1llazl!bıe k~ 

Anşlusdaf1 
sonra ,. 

,(2 nci sayı/~~ ~tG 
duÜ~~ vardır. İşte bu şc~"....d' 
bUyiik garp devletinin ~;;.... 
müşterek hudutlar teşe)t]dll ~· 
olması modern tarihte yeni bit uıeıl' 
sedlr. Bn yeni hfldise dttıı.1• 0 f" 
nin yeni bir nizama. giruıesiJl6 ,.. .,,.,. 
ni bir tarihin vilC'nd.a. gelDlesiJI" 

langıç olabilir. ,,... 

Fransa ile İtalya arasıııd• b~ 
dut meselesi JıJç bir vakit ~ 
IDO\"ZU olınamıştJr. AlIJJ•ll tJO~ 
hakkında son hAdiseler ~..; 
Almıılllann Ftlhreri kat'İ ~~~ 
bulunmuştur. Bu beyanat~ _,f 
İtalya için gayet tatmfnkil' bJf P 
:tJyet olarak kabul oınııab~ 
beyanata göro Almanya ta~:~ 
istenilen ne arazi, ne de ~-,_
cak Alman nUfasu yoktUI'• ~ 
retle garbın Uç btiyilk de-vJetJ 0"p' 
da hudut meselesi kendi •;_ı j(' 
halledilınlş demektir. Ve b11 ~ 
nıpanın istikrarına doğr11 ııoı-' 
btiyUk bir adımdır. Bir el~ 
mcsolesl böylece bertaraf ~ 
sonra <1Jğer bütün mcsciclerı;efle' t
t.ahakkuk etnıiş olur ,·e bet ~ fi" 
çln anlasmakta bü,•lik bit 1• ""'--" • ~ ar-'1"~, 
dır. l<"'akat bu do\"letlcr111 ~ fç ... 
iyi bir iş birliği yapablJJJl .,cUl"tfll' 
garp tle\'letlcrinlu kcndJ 1'6 r-'.ıf 
harekete geçmeleri ve .A ,-J'llıerl JJ' 

JllC .Hl• 
şarkına artık baş çedrıne 4tı· ıı 
zmıdır; 'daha dogrusu .A~~ ol' 

ırıe.. ı• 
fakat A \Tapanın zıddı de ette 11' 
bolşedzm ile müşterek bııre1' 
lunmamahdır. edr.9 

Bugün bu bolşevızınl ~ gırt 
Şarki A\TUJ>" Fransa vasıts.! -~ f~ 

tJJIC' ...... ısı· 
Aleminin hayatını aııtıst ~ Y'" ., 
şebllstlndedlr. İngiliz BaŞ\" tJll' l"JI 
berlayn lşba.~a geçerek ell~t 
ric.i politikası fJc harekete gtl~ ~ 
sonra So,·yct Rusyanın tn ~,,. 
in ile garba bul61 eunek ,_ıde 
nettccslz kalmıştır. Bil' ~ 
Moskova. bugün Avrupaf' . .=....f" 
makP.llnmı tahakkd ~ 



evtt •• okadar !?. 
YAZAN ; MEHMED SEL:IM 

ECE yarısmdan iki saat son • 
ra; eteği yerde sUrilnen kabank 

6'ıvare.eevabı U.ttlııdo Para kUrkü 
diz ka.paklarma kadar inen 

VUcut!ıı ve taşkın neaeli kadın; 
ilatllnde paltosu omuzların • 

llrk&ıı, p.pkuı iğri delikanlının 
)'Ulanarak, aaansörden çıktı. 

lllbıUf&k halısı ateften yolmuaça • 
koridordaki pırıl pırıl elektrikli 

•,~bt..,..~~-1- • atl7.ğlln bill<ır parçalarında 
~ akla bırakırken, san bir a
~· beyu kapmm kHldlnde çıtır 
..... gevrfjdf, lldal birden apartmıa • 
.,. bu katınc!Jld daireye girdiler. 

..... -Sen likör iç; ben soyunaçağmı! 

h, '-1ın; narin, küçük, al~ masa
lı. ltıl~nga oturan mellnkolik bakış· 
.._~t çehreli delilıanlınm önilne di. 
;~'fi iterek, likör ırilrahislıµ yakala

'tan tep:siye ta,aır:ı taşıra kadeh· 
doldurdu. Bu ıırada sürekli gUIUş

aUrahiyi kapmağa davranan d~ 
dinıek wruyordu. Karşı 

ks.ldınp, biribirlf:rinin gözle. 
l~lne derin derin bakışlarla, kac!eh· 
~bir rudumda bop.lttılar. Kendi e. 

kini masaya koy:rn kadın: sera
'-'-~l_ınasıa öıillmilf bileıilı.le çevrili 
~nln iç yanını umttı: 

Öpebilirsin! 
lleUkanıı: tenin o beyazlığı yumu • 

•u·~1r yerine ağzını değdirdi. Neeeli 
: gene een bir kahkaha göğst1n. 

kaynaprak, bileğini çekerek. par· 
le işaretliyordu: 

...... Sen likörden 1ç; ben soyunaca • 

" . . 

ığı, ba.taft g1neite ıiıaah bir 
~ma .ı6zalan vişneçUıilğU 

un derlnlliiae c1oinl uelrJapr • 
P&rmağmm upuy1a duvardaki bir ,..;)'i clUrttil. Salon; hafifçe karar· 

"' gölgelıeııen yenı.n içerlek yatak 
; boy4anboya sarkan, 11zeri ağır 

.. L,, biçimli kan.kedi pkilleııdi
k itlenmlf, kumalt kafee kafes 
perdenin gerilinde aydınlandı. 

l~, taç tepeli cibhıllğe aarılı 
; danteleleri köp\lrtlp taşan şil • 

haıtık ve yorganlarlyle odayı k~ 
, bUyflk endam aynumın daire 
efeanede gece yansı doğan gil· 

itçesine yayvaıı yatağın Ustilnde 
lınittl. O gUnetln ortumda ya· 

hV&§ Ş&nfIJl bir kadm batı, ka. 
IOyundukç& mynlan g&Jterilli 

, eme, sırt ve gerdanı belire-
169de döndü, kmııUlandl, tena • 
çıplak kollar, hulJ bir gerlnlt

tnip kalktı. Ve eonra eller 
Goinı inerek, orada bırçm hare· 
1aptı. Göjaflnden daha gösterig. 

devrimini barlzleetfren ba. 
ahenkli flgllrlorle doğrulu.tu 

b uzanıtı... . 
canlı heykel; birden kırıla dö-

-.Xdı,.. görilnmez oldu. Kırılıp 
parça. ka.ldeslnae yığılan bir 
veya fqkırdığı yerden baaktsı 
Baia. eola doğru alçalarak, ta 
len prıl prıl dökftliltU tek.. 
bir fıakiye ... Biri kaideeinde, 
~da yatan lki harikulAc;te 

le)'i andlfll}a. •• 

kanlı; kızıllığı likör dolu ıürahiyt. 
kandırıcı parıltılar, biriktiren vipıeçU
rllill abajurlu aalonda sürahi ve ka
dehlerle bqba.§a kaldı. Sürahiyi kap· 
tı, bUtUn kadehleri sıralamaaıya dol. 
durdu, birini bırakıp ötekini tattı, hep
sinden bir böttlmde tadıfla, bacaktan 
kasılarak eeztonga elleriyle yaslanıp 

kalkmdı ! ? .. 

lCadm; yüzUUatUne kapanmlf, yay. 
van yatakta çırçıplak kıvrıhmt ve ba· 
1J1DJ iki yastık aruma eokmq, 6yle 
bekledi; bekledi ve uykunun aiırhilY· 
le rehaveti arta arta, karmakanpk bir 
ruyanm heyecanına kapıldı, duygusu 
böfle üranhklara 8t1rilldendi 11-

Sabahleyin uyanınca, bozulmamıe 
yatalmd& toplandı, toparlaıidı, dizle
rini bükerek, bilekleri altında bacak· 
lanm kıaıp, düithıdü. S&Çlannı saralı, 
kirpiklerini Oatllate Çarpqla göz ka • 
paklarmı ıık ıık açıp kapadı; bir teY. 
tar hatn-lamafa uğraşıyordu. Soyunup 
da yatağa dilftükten ıonraki hatıra, 

başının igeriainde darmadağındı!! .. 

Birden' yataktan yere indi, ek 'par .. 
çalan uçupn saballlığma bUriinerek 
ayularını tüylü terliklerine sokup 
hah hıztı, salon& ytırtldil. Şezlong 
botnbottu; yalnD, deUJranlmm otur • 
dulu yer,, onun obirtıfuııu caz önüne 
getlriy0rdu. Likattl hayli boplınıt lll
rahlli, her birinde diğerinden fazla 
ve az likör kalnill kadebU rnaaa üze • 
rinde, stıra.hhiin &gık &Pm\k ufacık 
bir kart 1eçtı. Onu aldı, '° satır~ 
görd(l: 
"Bmuı bah§etttğın\ı ew derin zevk; 

qeoelri hari1culd46 m:Unin doyr.ımau.r 
lemGfUıl&r .,Bw 4'§8b 1&attraJ11 daima 
canlı t>larak benimaem6k için, omaız. 
lan.naza bir aynllf 6pU§il lcm&dunrıak 
için bile- yantnt:? so1~Zmak ~ilff'me • 
dim. Yaldapwı1nJ1 bıı harikamn lMJri. 
kuldc!eliğixi dağıtnaaa""""' çekinc(im. 
Baınu Ni Olmql tel4k1" etmeyıt,u; e
ılera!Jd.ı, ~i afledırı~ 

BIZB 'HAYRAN 

• • 
Kadın; . kartı avucunda larqtnarak 

yere fırlaıtı, öfkeyle ökgelinf wra 
vura ezdi: 

- Hayvan! . 

Zil eeai U.rlne, lalon kapgı eeifb.e 
ayak basan dliıç ve eert tavurlu upk, 
sabahlığmda yan örtWü kadınm öfkeli 
halde dimdik duruf\I k&J'llSında, hlran 
g\\zlerin~ ona dikti. b"nra kapıyı tek
m~yle f•ttTf 1f. kati. _. .1~km adımlarla 
nrıa doğru :terledı ?• .• 

MEIDIED SELiM 

N tıRllNa abtJnr olu
nuz ve edininiz 

r 

yıldızla haşhaşa 
- - -~-- --- ---

Sinemanın güvercini 
ve dünyanın en tatlı kadını 

. 

Bi.LLi DOV 
M ALlBU BEACH de Bllli DöV'un 

evindeyiz. Kendisine prezante 
ediliyorum: 

- •• Mister Turan Aziz.,, 
- •• !ıl18I Billie Dove !,, 
- " How do you do!,, 
- •• How do you do!,, 
GUltlfllleler. Salonde. yer ~öaterill • 

yor • 
Mihmandarım: 

- lılister Turan Aziz bir Tllrk ga • 
T.eteciıidirl., 

- Ya ... öyle mi? Pek memnun ol -
dum.!,. 

Sevimli yıldwn ağzından bu kelime. 
ter inci tanesi gibi dökUlUrken yUzUnU 
bana doğru çevirmlıtL Yeni tanı§bğmı 
bu dünyanın en gil.r.cl ve en tatlı bakış
lı yıldı~nı merakla tetkik ediyordum. 

Arkaamdaki elbise düz beyaz keten
di. Ayaklan çorapaız nalın biçiminde 
dekolte sandallar içinde idi. Kendisi 
ince ve orta boylu sempatik bir bayan
dı. Sinemada on aenedenberi çalışmak. 
t& olduğu halde gt1z.elliğine hiç te ha
lel gelmemişti. Gözleri hakikatte per • 
de Ur.erinden çok daha gUr.el idi. 

- Mbıa Billi Dov sizinle tanııtığım 
için bihıenlz ne kadar bahtiyanın. 

Memleketimizin en sevgili yıldızların
dan birisiniz. Sizi büyük, kilçUk ta • 
DJr.,, 

Bu slSzlerim yıldız üzerinde Umlt e
dilmJyen bir tesir uyandırdı. Her sine
ma yıldızı kendilinden bahledilmeği 
çok later ve aever, fakat Billi Dov Titr. 
Jdyeden kendlalne kareı pereatltklr ol
dufuna htç te inanmıyordu. 

- Mister Turan Aziz sözlerinize l • 
an:amıyacalh 'P.l~tt .. 
- Yanılıyorsunuz Mla Bllll Dov. 

TUrk sinema aeylrcilerlnin ıi7.e kareı 
bllyUk bir muhabbeti vardır.,, 

- Öyle ille memleketinize döndUğU
nnz vakit seyircilere teeekktirJeriml 
ve aellmlarımı ilk fınatta bildirmeni
zi rica ederim.,, 

!ete ben de verdiğim o 8ÖZU bugün 
bu satırları yazarak tutuyorum. 

- J4!u hakiki tamhılz nedir ve ne
reli olduğunuzu öfreneblllr miyim?,, 

Zerafet müsa
bakasında 

birinci 

llhflM ... ~ ..... ....., ...... 
......... , ................. ~ 11.,.,.. 
.-.W Ma&llauel laa BaJa. har= ... 

Cici yıldJz gWdll: 
- Hatild Jmnlm Lilyan Bolml'dir. 

BUyUk dedelerim lsvitrecien pldiler 
ve Amerikan tabiiyetine geçtiler. Ben 
FlladelffyalJymı.,. 

- Sinemaya nanı gfrdlniz ),, 

- Çocukluiumdanberi artlatlife he. 
veatm vardı. 16 yaemda iken bir gU.zel
lik müaab&kuma ffth'ak ettim. Blrln
clllif kazandım. New Yorktald Zieg • 
field Polleı kabareıi beni on yedi ya • 
şrnda angaje etti. Gllniln birinde bir 

mektup aldım. Bir rejisör beni revü • 
de görerek beyenmif ve teklifte bulu· 
nuyordu. Bir tecrtıbe edeyim di,e ce
vap verdim. Netice palas pandıraı ba. 
vulumu tophyarak Holivuda gitmek 
ol~. 

- Sinema artisti olmak meslek iti
barile lyl midir?.,, 

.. 
~ 

Mnıen aflamaya bqlaymca p'liltci 
meıı4Di lJe g!dmtl lllclt 'V'e "ıe.111 Jala 
bana "Bak Mil DoY glWwln,, dedi. Ja
gillP.cecle dov gtlftl"Clndlr. Ba hYllt. 
den BODra llmtm B!UI n>v o1arat W. 
dr. 

tamlml bir ıuetecf.Je borclu ~ 
ğum tçln gueteellerl llMl'lm. 

- Mesleklerin içinde sinema artist
liği en mr ve yonıcu bir iftir. iman J 
bu meatette bıraz ıen1t ve mıha.. Lllyan Barveıln 
sabırlı olmak mecburiyetindedir.,. 1 MP h 

- Bot vakitlerinizi nasıl geçirirai - çev rmese azır-
niz?,, landıtı ftlm ' 

- Çocuk bahçelerine giderim. Ora. Lillyan Harveylıı ıenf gevireolli' 
da arabaların batmda durur onları film fçbı mevzu .eçllmlttfr. s.au,o a; 
severek vakit geçiririm.,. yu, "'Summa cum Iaude" ialmJl +.g .. 

Mlu Bllli Dov'un hakikaten çocuk eseri geçen IOJlbaharda ~ 
merakhm olduğunu bir kaç ay 80DJ'& 11Bu.rg,, tiyatroeund& hqli nmvaffa • 
Noel gecesinde anladun. Otomobilini kiyet kazanarak birçok Alman UJd.. , 
oyuncaklarla doldurmQf, yalnız bqı- roeuncla ela. oynanan Franta Kul 
na Loe Ancelosun fakir mahallesinde Franti yazmaktadır. l'llm, Bel'UDISe 
sokak ortasında durdurmQf bu oyun • .. Ufa,, heaa.bma çevrilmjftir. 
caklan bizzat fakir çocuklara dağıtı- yeni uıyan Haney flJmlnln vü'a-
yordu. aı, ltaıyacla. pçmettecltr. ~ 

Hollvutta az çok her artistin giı.li o. yazan f&fr muharrir, vak'QI w Jm • 
tarak kullandığı bir eey vardır. BIIlf. ımpıaJarı mlJlaJHnde tee1ılt etmek l • 
Din de gizil teYi kokuşu oldufmnı bir çln birbç haftadır Kaprl +emfa 
meale~ duymuıtum. Onun için megu1dtl. Oradan d&mıOf, VlJal4& 
sordum: ima bir mtkldet bldıttu. IOlll'&, llıll.ı 

- Kullandlfmız esansın reçeteainl yelerdietl hu:lrlJtJarda ph .. mıma. 
gizli tutuyormupunuz, a,ıe mi!., mak tlB'e Bertine J01hımn1FD". 

- Evet. Ben kullandlfmı kokuya J'raııta Kari P'rull, ~ 
gayet dikkat ederim. F.lasen her ka • Ziybenbllrpnde c1iln1l.J& pmllftr. 
dm kullandıfl kokuya dikkat eder ve Seneleroe evvel n11ftller .,. 1irlk tUr • 
etmelidir. Bence kokudan bir kadmm ler yazarak par1aımı. ''Geng Kurt,, l • 
karakteri kolay anlqılabillr.,. llmll üım•1& Meri Dt defa_...,. ı. 

- Koku reçetesini kim tertip etti?,. nulduktan m da, t!Jatro mle1HfJ 
- Pariateki miltehallmmı. Her ay olarak tanıtımJlbr, "Blml" ..ı.ım1a 

huausl IUJ'elte hazırlanan kokumu bu elleJ' oynancblrtan acma, "Bari,. 
pi.ket olarak gönderlrllr. Tam 8 aene- tiyatrosu genç sahne maUnlrDe aJI.. 
d1r aym kokuyu kuliamnm.,, kadar olmllf, onun f~ menaJu 

- Bir çok ldmııeler regeteyi kopya 1'Smnma cum laude, itimli ~tıd el-
etmek latemfeler, ayJe mi?,, de etmlttlr. 

- En samimi arka.c18f1a.nma bile bu Bu e1er, o Abnede bir def& OJ!'ID • 
ngeteyi g&Rermem! 10 b1n dolar ve. m11 derhal mtıvaffaJd,et Jrapnm11 • 
!Wek formUltıııtııı lmttyazmı satın aJ. tır. O derecede, ki le)'l'e4eDJer, l'nn
dmı.,, t1nln eaerlnde canlanclp!'dıtı fakir ta. 

Slljeyl ae1t1tfrerek: •'Billl Dov lımı1 lebe,e yudmıa huır buhmcluldanm 
nereden geldllfnl llOl'dum. blldlrmfelerdlrl 

Sıcak kanlı ve g&J8t aempatik olan Bur aebeplerle bir daha oynamm • 
yıldız hiç çekln.meclen anlatb: yan bu muvaffaldyetll aeırin mlelllfl, 

- "Ailem beni çocukluğumdanberl bunu bn4l ~ JW ola Bir • 
''Billf,, diye çalınrdı. llektep tatilin· manFadtd& p1lwı R1m8Je koJmul, 
de bir giln arkaclat1arımJa millet par· bOtlbı ZlJbenbGrpn a1meJerinal t1t 
lmıda kum bahçeetnde OJ'DIJO!'dUm. tem"ll• telbp etmlplr. GelecllE .. 
Bir psetecl bW yaklqb ft fotoira- babuda ltonMe olarak ..... 
fmım çekti. O zaman fotoiraf çekmek Devlet,, tlyatrolaDda da tmiil1. 
mUhimce bir eey addedilirdi. Bir kız edUecektlr. l'abt d&ba ~ ~ 
beni lmkanclt ve g&dlme kmn attı. Ben • Almnca temllB miat..,., 
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Muzaffer Pl§kin isminde usta bir yan

kesici dün öğleden eonıa adliyede asli
ye dördü.ncll ceza mahkemesine, güya 
muha1'eme dinlemek üzere girmig ve ö
nünde duran Mahmut ile SelAml isminde 

iki kişinin arka ceplerinde bulunan kü
çük cllıdanlarmı çalmqtır. 

Bfr kadın erkeği ile niçin geçin~r 
niçin -geçinmez ? SAF G=llAVAT 

yatın artık. Allah rahatlık versin. 
Kapıyı yavqça çekiyor, çıkıyor. 
O zaman iki çocuk da kalkıyorlar. 

Bir an, hiç bir aey söylemeden, birbir
lerine bakıyorlar; sonra György iler. 
liyor. Paula lambayı söndlirüyor ve 
pencereden giren sokaktaki ışıkların 
aydınlığında, yatak odalarına gidiyor
lar. 

KLARA ANNE 
Bab&lannm bu ikinci evlenişi her· 

kesi hayrette bırakmıştt. Fakat kendi
si ve Klara bu i1Ji daha çok evvelden 
ve blitün teferruatile hazırfamışlardı. 
Bu hazırhklar çok gfall yapılmı~ ve 
yalnız meseYenin dı11 taratma dairdi. 
Mesel!. dU3'UnUn tarihi, resmlğ ve dJ. 
ni~ nlklh merasiminin nasıl yaptlaca
fr, yenf ve ~l e'blseler almak. dok
tor Hegedlls'Un yenJ kanama azım o
lan diğer aeyler, yahut onuıı almak la. 
tedlği: yatak oda!ma yeni mobilya, 
bekleme oda.sına yeni perde, yeni bir 
Cini banyo gibi yetle.r ve daha başka 
bir oo& eey. 

Bunlar itin dıe taraf~ ya iç tarafı? 
J'llzlerce aual var Jd iman ko!ay kolay 
eevap veremiyor; seneler geçtikçe de 
bu sualler ıırtıyor. En fazla. zihne ta· 
kılan sual ~uydu: 

''NiÇin düğün yapmak lçfn annemi· 
sin ölümUnUn tam yılını beklemi§ler
di? neya d:ıha. evvel vçya daha sonra 
'de3il? Babam Klarıı.yı o.lmağa ne ra. 
man karar vermişti? Kl~-a iki sene· 
den f atla. bir znmandanberi bizim ev
ÖA •• , hı·bam cls.ha evvelden biliyor mu 
idi ar.aba ... acaba bfr gün Klarnyı a.Ja
cağıni? yoksa. onunla evlenmiye bir • 
denblte nı.i karar verdi 1 yoksa ev • 
veldenbeti rtiyetl · var mı' leli! al ne 
saçma· .u:kırdı :. oüıiliı*! ~ -eweldenberi 
Kla.ra i!e evlenmeye karar vermia olur 
mu hiç bab"aro ! Annem sağdı çUnkU ! e. 
vet :ınıo. ... o zamanlar da Klara baba
mın hoşuna gidiyordu belki. Sakın 
Klu.ra eve geldiğindenberi annemir. ne
eesinin kaçması bundan olmasın? an
nemin Klaraya karşı çok iyi muamele 
ettiğini biliyoruz. Fakat hazan da Kla. 
raya kızdığı olurdu, o da doğru. Anne
min Klaraya niçin sert sert, soğuk so
ğuk lfilardı söylediğini bugün pekala 
anlıyabiliyonız; halbuki annemin biri
sine be.ğırdığı pek nadirdi, herkesi se. 
verdı o. Baıan, birdenbire, ortacı.'\ hiç 
görünilr bir sebep yokken annem Kla
raya soğuk soğuk bakar veya soğuk 

te oııdan sonra sık sık gelmeye başla. 
mıştı. KJara ile ondan evvelki mürelr 
biyelere karşı kullandığı lisandan b:ış
ka bir lisanla. konuşuyordu. Eskiden 
mürebbiyelerin odasında ate§ yanmu. 
ken, hiç süs yokken, şimdi Klaranın 
odası çok güzel döşenmiş bulunuyor. 
du. Odaya hemen heı· gUn yeni bir eş. 
ya almıyordu: bir tablo, bir halı veya 
başka güzel bir §ey. Bunları babaları 
alıyordu. Anneleri, bu fuzu.liğ şeylere 
itiraz ettiği zaman, o: 

.. N - e yapayım, yavrum, diyordu. 
Bulunmaz bir fırsatt1, almasam aptal
lık etmiş olurdum. Aldığım fiyattan 
yirmi misli fazla belki asıl değeri! Ne
reye mi koyacağız? diyorsun? mesele 
değil o. Mesela, salona koruz, yahut. .. 
bir yer buluruz her halde. Bak benim 
aklıma bir şey geldi. Muvafık bir yer 
buluncaya kadar muvakkaten matma
zelin oda.sına koruz. Ne dersin?" 

Kaç kere böyle lakırdılar geçmf§tl 
ara!annda ! sonra alınan o şey Klara
nm odasında temelli kalıyordu. Anne. 
teri, ilkbaharda tutulduğu o ilk hasta· 
lığından sonra, mütemadiyen ağlıyor
du. Tabii gizll ama, oğullan görüyor
du annelerinin banyo odasından göz.. 
leri ağlamaktan kıpkmnızı olarak çık
tığım. Belki babalarmm mUrebbiye i
le bir alakası olduğunu da biliyorlar· 
dı. Tabiiğ biliyorlardı ve yine tabiiğ 
bundan son derece azap çekiyorlar. 
dı. . 

(Devamt var) 

C hıs-..bıt herıer ) 

Biraz sonra çantasmm çabıdığıuı an
lıyan SelAmJ Muza.f{erden §Üphelene -
rek kendisini yakalattırml§tır. Bu aıra
de. bir ye.nkeaici yakalandrğuu duyan 
Mahmut, ceplerini karıetınnca kendi 
çantssnun da çalmdığmı anlamı§ ve 

cüzdanını yankesicinln elinde ıörmilş -
tllr. 

YankP.Bi.cf Muzaffer Pi§kin 2 ncf ıulh 
ceza mahkemesinde bir ay on dokuz 
gUn hapse mahldim. edilerek derhal tev
kif edilnı1ştir. 

Cumhuriyet ve Tan 
aley bine açılan 

oavular 
Asliye ikinci ceza. mahkemesi d\ln aa

bah Sabiha Zekeriya tarafından Cum -
hurlyet gazetesi aleyhine ve Cumhuri
yet g~etesi tarafından da Tan gazetesi 
aleyhine açılan k&r§ılıklı davalara bak
mıştır. Cumhuriyet Ue§riyat mUdürU 
HUtmet Münif geçtın celsede iki dava
nın tevhiden rüyetine karar verilmesi
ni istemiş, müddeiumumi Cevdet bu is
teğe itiraz ederek, Cumhuriyet gazete
sinin hakaretinin sabit olduğundan mez
kfır gazetenin matbuat kanunu 480 inci 

ma.ddeslne göre tecziye edilmesini is -
temiştir. 

Dünkü celsede ise mtıddeiumumt Tan 
aleyhinde açılan davada da Tanın bera
etini istem.iştir: 
Dunışma hem tevhit, hem de Cum -

huriyetin müdafaasını yapması içir.ı baş
ka bir gilM bırakı.Jıruşur. 

NAMUSA T.ECAVUZDEN 

Mes'ut olmak 
Hem kolay, hem zor 

bir iş 
~ 

..... r 
Hayat o kadar seri bir şekilde deği

şiyor ki, birçok insanların bu değişik. · 
liklere bayat!arını uydurmağa mu -
vn.ffak olup olamıyacakları cıddi bir 
mesele halini alıyor. 

ElU sene evvel insanlar biisbiltün 
başka tUrlU düşünüyorlardı. Kanaat ~ 
leri ııimdikinden tamamile farklıydı. 
Ha.yata. taaıluk eden meseleleri sırf 
kendi usulleriyle öl~erlerdi . Hayat o 
vakittenberi bo.ştan başa değişmiştir. 

Acaba insanların ekseriyeti hayat
larını bu değişikliğ~ uydurabilmişler 
mi? Ve bilhassa tıvlenmek hususunda
ki fikirlerini yeni vaziyetler ile ahenk
le~tircbilmişler mi? 

Ne olduğunu tayin ve tesbit etmeğe 

rudır. 8 - Kocam !itt w.kft 
gi,Yirunemi beğenir. 

Binaenaleyh bir evli kadıJıUl balı 
yarlığı ingilizler6e bu eşaal'ara 
etmektedir. . 

Kendisini mesut eaymıyan bal 
bir evli İngiliz kadım da bedhah 
nın sebeplerinJ şöyle anlatıyor: 

1 - K<><:amm dostları beJ1lJD 
dostlarım d~ğildirler. 2 - Koc&JJl 

• cu.k istemiyor. 3 - Kocanı kol• 
kadınlann .cazibe1sine tutulın 
4 - Kocam harcadığım paraıa.rı 
ma mUraka.be etmiyor, lS - J{ 
başkalarmın önünde benden 

· yor. 6 - Ben sokağa çıkmak is 
. ğim zamanlarda kÖcam evde kal01 
istiyor. 7 - Kocam hiç bir vakit 
terinde sabit değildir. 8 - K 
yaptığım ev işleri hakkmda dairı1S 
fikri yoktur. 9 - Aramızda zuhuT 
den kilçUk ihtili.flar ve kavgalatl 
cam hiç bir vakit unutmazt 

•Hayatı ucuzlatmak için şehrimizde tet- 11 yaşında Celllet isminde küçük blr muktedir olamadığımız "Evlilik saa: .: 
klkleede huianan lwitreH mütehusıı, bu· kızcağızı dlikkAnma l!ömlir . almak için dcti,. denilen şeyi bugün insa.ntar rui.-

---
radllki tetkiklerıni bitirdikten sonra bmi- geldiği bir sırada )'&tağma zorla g6tU- 1511 te!!kki Cdiyorlar! · 

.re gidecektir. ~ ~ . -·rerek ırzına geçen. kömürcU Musa dün &lıfransiskô evlenmek aa1resl mü-
• Maliye ne kabzlmaUar arasındaki ver- ağır cezada üç sene ağır hapsa çarptı- d'" ·· Mil M li 

st ihtilMı henüz hnltedilmedilinden kah- rılmıştır. uru e kan Amerika gazetele • 
zlmallar Ankaraya bir heyet göndermeite rinde neşrettiği bir maka'ede bugün 
karar "Vermişlerdir. Heyet dün Ankaraya KATIL UUSNUNUN MUllAKEMESJ Amerikalıların evlilik bağına verdik· 
gitmiştir. Kabıimallar kendilerinden alın- BiTTi teri ehemmiyeti yahut ehemmiyetsiz.. 
mıtkta olan kazanç vergiı;inin irat esası Geçen sene blrgUn eski metresi Ha- liği QOk ciddi bir şekilde ortaya koy. 
üzerinden nhnmayıp ıa İ!\lanbuJ maliye- mideye yolda tesııdüf eden kendisini maktadir. Meli.kan bu makalesinde di
ıı;infn iddia etti~i gihi beyanname e:oıast il- bir apartımanm arkasına çekerek: 
zerinden ııtınmac;ında l!'irar erlildiğl tak- yor ki: 
dlrde işlerini bırakmoıta mecbur kaldık- - Ya tekrar benimle ya.Şayacaksm, "Birkaç gUn evvel daireme evlen • 
!arını ileri sürmektedirler. yahut da seni füdllreceğlm, demiş, Ha - m'?k müsaadesi istemek üzere bir genç 

• Üniversitede kurulmasına karar veri- mide ise kabul etmiyerek karakola koş- geldi; Uç dolar vererek izinnameyi al· 
' "" bliyfik spor sahasının tetkik işi bitmiş- muştur. d B' 
lir. 'Oniverslte bahçe~lnde Be,·azıt kule- ı. ır saat sonra tekrar daireye ge-

J Fakat Htlsntt hemen arkasından ye.ı .. _ len yn · 1 kte f 
siyle Mercan kapı!!iına kadar olan ııaha bu """ a ı genç ev enme n sar mazar 
maksatla ayrılncaktır. Buraya. bir rutbol miş, karakol merdivenlerinden çıkan ettiği için izinnamenin geri almip Uç 
sahım ve aflma havuzları inşa edileceklir. Hamideyi bıçaklıyarak öldlirmllştli. doların kendisine verilmesinde ısrar 
Sahanın etrafında da kırk metre uzunlu- Hüsnünün bir 11enedenberl ağır ceza- etmiştir. Memurun bu paranın iadesi 

Şu ·yukandaıiberi anlattık 
Amerikalılar ile lngfljzlerin f'f 

· hayatı ve evliıtk saadeti hakkııt 
duygularmı pek iyi teba.rllz e 

• tedlr. 

Hayatm bu kadar değip~e 
men diğer Anklo Saksonlara nil!I 
daha zlyade muh~fa.zaklr otan fJ! 
lizler evlenmek hususunda da eski 
l~kki ve itiyatlarını kolay kolaY 
ğlştirem f yortu. 

Otomatik 
fotograf !tunda bir pist, ra<ıalhanenin yanında iki da devam eden duruşması dili: bitmiş, kabnl olamıyacağmı söylemesi Uzerine 

. • . tenis korlu ve hfr büyQk spor enstitüsü 10 sene 7 gün ağır hapse, mttebbeden cıa· 
''Acaıba. bUtün bu te.Yler a.rasmda bir kunılat'nktır. 200 bin liraya ~ıkacak olan ıreden çıkan genç ikJ saat sonra yi. 

bir lakırdı ederdi. 

· sır11sına gUre po1 
hafiyesi ı,ını de 

gUrUyor 

alAk~ var ~ı? Babamın bir.k.::re an • bu spor enstitüsünde 2000 talebe spor ya- de Amme hizmetlerinden mahıımıtyete ne gelip bu defa izinnamedeki ismin 
neme söy1ediği o llkm:!ılarla da bun- paeaktır. mahkilrn edilmiştir. değiştirilmesini, çünkU §imdi başka 
Iarm bir münasebeti yok mu? .. ailenin • Mııliye Vckftletl nakit işleri umnm mU- SAHTE SENETLE ARSA SATANLAR bir kadm ile ev!enmeğe karar verdfği-
11aadeti tçtn sana rica ediyorum ·veya dllrü Hıılit Nazmi tondraya f'ilmişlir. Komisyonculuk ya.pıuı Eftalye ve A ·- ni söylenılştir. Memur bu defa da bu 

Kendisi 1 onrtrada fnJ{ilizlere miJIJ bıınh- gire 3 k isteğinin nıUmkün olmadıgmw 1, eğer Otomatik ıckildeld bir fotograf 
menediyorum ... ,, demişti. Bir kere de: Jıırımız umnm mOcHirleri arasında cere- nar s, ay adar evvel Kayserlden -ı fi 

r-·ft-b J 1 7.. 1 evlenmek ı·stiyo..a ı· b" . . kinesi, aıraB!na göre bı'r poliı hl ''hakkımda eUphe beslemene ta.hanı. y:ın etmekte olıırı müzakerelere iştirak e- u:v.u u 11. g13 en u yqmda beyaz uzun . ..,a yen ır ızınname 
mül edemem .. .,, demi~ ve bilmem han- decek ve tkarl konuı,maların devre aH kı- sakallı Mehmet lımıinde birinln "dmr alması zaruri bulunduğunu kendisine işini görilyor. Bir aile, kaç .ıaıtl 
gi erkeklik ~refinden bahsetmi~tL.. sımlariyle alôkadtır olacaktır. Ahml•de taJ.vU ederek, Ahmet adlı ve kaU olarak anlatmıştı. musallat olan bir . ıilt hıraızı:ıtıl 

p 1 , k • 15 milyon liralık sermayeli bir teşkf- §İmdi ne olduğu bilinmfyen birisinin Bunun Uzerine birka" dakika d""'U· bu suretle butmu§ ve geçenler.de 
au a nm a lma bir keUme geliyor JAt namına muhıelif memleketlerde ticari "' ~ Maynts ıehrinde bir adam, .... rap 

Ve zih ind butun du Un 1 f l U Kereatecllordekl bir anasmı üzerine nen genç "Ben "'imdilik evle.nmem...._ ,.--
n e, Ş ce er n n 7..e- temaıılarda hulnnan ve "Aıır1 Peyıınnıher" çevinnlolerdlr. .,. ..,.. zenine musallat olan adamın Jda. o 

rinde korkum; bir kara bulut gibi do- adını ta~ıyan Ksnacfah Ryı' ik'in Ankara- ğe karar verdim,. deyip uzakla~mıştır. tunu gene bu suretle ötrentnlttit• 

.la.şıyor: kıskançlık. Geçenlerde bunu, ya ııeldlifl haher alınmıştır. Sahteklr kombıyoncular, sonra ve • Ayni gUn daireye izinname almak için ""' 
Bu adam, !Ulfap mabzenind-. 16' 

Yemek oda.smda unutup bıraktıktan • Kuleli A:ııker1 !hemizin 11\:JO mezun- killeri vasıtaaiyle aıısa.YJ belediyeye 349

1 

müracaat eden bir genç kızdan harç o- r- ~ı 
1 1 bir kö•eye otomatik bir fctog1111 

bir gazetede okumuş, man~sınt mek . arı 8 mart ~ünü Ankara Orduevinde top- liraya aatmıglar, fa.kat ihtiyar Kayser • tarak Uç dolar istendiği vakit "Alaca- :r ti 
t t:e bir k d Jh.ft lanarnk kahraman ordumuıda yerafmala- 11 Mehmed~ beı para blle verme-ı- • ğım kocan.m kıymeti bu kadar tut • nesi koymuı ve magnezium ter 
ep ar a aşma sorup Ö6n,n.miş. rının 24 fincü yıldönüınünü kutlamışJar- "... nı da mahzenin bpı•ı ..... 1 ... açı~ 

ti d terdir. maz!,, diyerek savuşup gltmiŞtir. ~~ 1 • ır. rekete geçecek ıekilde yerteıt 
,. - Arinemin "çektiği ıstırap bu • Acfffye Vt-ktıtetinln cnrmn me~hut ka- Mehmet Oç giln E>vvel, Eftalya ve A- işte Amerikalıların evlilik hakkın - Şarap hırsızı kcndiılni uzun 

korkunç histen iten gelmiyor mu tdi nununun teşmil hakkında yaplıRı teı- nayegroe da dlln aulh blrinct <"eza daki fikirleri! bekletmemiı. b!r kaç gün sonra ır. 
acaba.! .• madem babam Klara'yı sevi- kikler bilmek üzeredir. Yeni şekle gôre, mahkemeatnde BOfKU aonunda tevkif o- Evli bir İngiliz kadmmm kendisini -·" 

aA r ı d " ü h . nf' aokulmuıtur. Mutadı Uzere·P""' 
Yordu, evlenmesi tabiigw. Ama at'aba ı c~za suç ıırı 8 curm meş ut şum il- lunmu~lardır. nasıl bahtiyar te~fikki ettig-ini anla • _.ıcı 

IO ç<'rçevesine alınacnk1ır. . dtn bir nCSbet daha ıarap ap~-• 
annem sağken de K!arayı seviyor mu • htnnbulda Bo"aıf,.indekf milli --1 .. k mak için de bu kadınlardan birisinin .. ırlanan luraız, mahze"nı·n L·prtJ!ll 

e ~ ...... u mek için icap ederse yeni tedbirler alına- • 1n • -
idi babam? belki seviyordu da annem ııatış ıseklinl te~blt etmek üzere BaşvekAlet- caklır. Hayatı ucuzlahnak için gelen mü- ciddi bir giliz mecmuasında yazdığı t~ içeriye ayak basar bamsaz• Jrjol 
de bunu biliyordu ... ,, te bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, tehum telklklerine devam ediyor. Şimdi ŞU aşağıdakileri okumak kifidlr: ziyum parla.mı" içeraini cyctııı1'd 

Bu dUşilnce Paula.'nm ıihnlne up- sntıbhilecek emlaki teshil erfeC'elderdir. de süt işi ile me~guldOr. Bundan sonra 1 - Kocam pişirdiğim yemekleri tır. Bu •Urprizle .. .,ran hn'G'• e 
• Uyuşhtru<'u maddeler inhi~nrı kurul- dllter f(ıda maddeleri Ozerincfe devamlı w r-r 11 

landı. kaldı ve seneler geçtikçe daha. du~u v:ıklt mıı~tnhslJin ellerin,.e'.<I mnft nl- ve yaptıgım ev işlerini beğeniyor. gerisin geriye dönerek kaç~ 
" çalışmalar yapılacak ve kararlar alınacak- 2 -t 

kuvvetlendi. Günler geçiyor, yıllar ge- mış ve herfelinl heş ııenede beş tabllle ö- tır. - Benim ve kocamın günlük mas- bir an zarfında kendisi fotogt_. jJ 

çiyor, mazinin derinliklerinden ba7.I deyc.>re~inl bildirmlııtf. lzmlr kuru üzilmlerlntn lhrBç vaziyeti raflarımıza tekabül edecek derecede na akaetmiı bufonuyordu. · gc.ıı• 
sözler ve ha.reket'ler·çıkıyor, babasının İnhisar, ancak iki taksiti ödemiş bu- hakkında yeni mali'ımaı aldım. Ozümlerin paramız var. 3 - Kocamın istidat ve ı.ulüne uygun olarak caın yık• 
Klarayı çoktanberl, evveldenberi sev. lunurken yeni bir kararla büıün taksitleri en iyilerinin ihracına müsande edilerek, tıynetleri beninı gibidir: Kocamın ta* şarap fıçdannm sahibi, bir de. ııle 
diğini isbat ediyordu. birden ödeyeceğini bildirmiştir. dil!crlerfnden '8rap yapılması cihetine nıdıkları ile sıkı münasebetlerde bu .... sün? .Bu ıefer de. 0 , bir ıürpriS e 

• Evvelki l(Ün Viynnarfan şehrimize ı:ıe- gitmeğl dil:,ün8yoruz:. lunmam. 4 _ Kocam benim işime yar· • ....sıı 
Babalan Klarayı daha amıeleri sağ- lip Ankaraya f(iclen fktısat \'ekili R. Şakir Tüccarlarımızın t~ı>anyaıfakl 400 hin tf- §Ilaşmıştır. · Meğer şarap afM'-' 

ten sevıneve~ ı. .... yamu?tı ••e - on sene Ke~ehlr, ht:ınhul Vıılf ve Relerii .•·e Reı·~. ı B. dım eder. 5 - Kocam benim hususi lamxt olduğu mahzenin ve burıa 
.., _""""i .. """ .. • ~ ra1ık yumurta bedelinin tah~ill lşint- ı:ıe. d' J 

kadar sonra Paula böyle dU~ünüyor- l\fuhiılcfin (lsıünıl:ılt ill' ıtörilşmü~. o;onra lince: vnzlye•in hirıı7.. cfaha inkişafını i.ıek- ı.işUnrelerime mUsı.ade eder. 6 - Ko. azlr evin ıahibiymit 1 But lciınte 
du - ~abiig ~elerini onun1a aldat • ı;ı:ı:ı:elrc-il ,.re şu bcyonolln bulunm115hır: liyoruz. Anknrarfıı hıı işle me~ı."ııHİıı!. Ya. cam baz1tn benim ile birlikte kararla. şilpheJtnen ,arapçmm akfrftll "· 

--.....--...a. ..... .ı..ı ...... .-...ı.ı..--..:1A&llftA-ia-.L-.a._..._'.;.'n"""li...:.:.rte~.ı~.-' .__u_.rt-'-ız ... lı-ıı~ı..11,a,m .... e~s..ıeıı .. e .. si ... h ... n_.k,...klLın._-...ı_ ... k""ın ..... d'"aı.!b!...l_r_n_e_ti_ce_>_·e_v_a...._ra_c_a.=.Aı_ıu_ı_z~-u~"m_H_e __ dl_-..LJn~nwıllıf:t...ttkiQ!hC:lazW.ejdlterL.J.~7~!1lJÇQoeGu~k~]ar:iı!!:YhLak§I:-~.1l~'U~ol~a~b~il~ec=e:ji:'~hi=·lS:•:'=ma=~hi=~~--~J 
" d · · erimia a • · me · r.. 



Van f 

Çok yakında· şarkın bir ilim 
merkezi olmaya hazırlanıyor 

v . V•n ıölündıen 
'tJ an, §Üphcsiz ki, Türkiye:ll~! t:n gü· 1 
~e tazip köşelerinden birisidir. Bir 
'il te _nüfusu iki y}iz bini . :ecavüz e-
i\J ~tıhi şehir tabiatm bir çc•k gUz:el
~tirıj üzerinde toplamrJ!tr. Dört 
'•ayısız meyve bahçeleri. ağaç ve 
~ .. n kaplamış. dünyanın c~ büyuk 
-,~•:i. sulanndan olan gölü, · şehre 
\) hır güz.ellik vermi§tir. 
k ltlurni harpten ö11.:e mam~1r b:r ıe

l'~tı ~aruz kaldığı işgal •·e istila 
tdj P_ek haıap düşiirmüş,,nü{.ıs aayısı 
-er bınc kadar düşmüştür. Bununla 
ı~:e~ Van, gittikçe terakki ve inki
& l'lcrnektedir. 

~ııc:e?iye, büdcesinin darlığına rağ-
~Yt işler görmeğe çalışıyor; bu ça

'or ~n faydalr neticeleri de alını
t: \rıtayetin yardımı ile yol ve cad
"(~tında büyük muvaffakiyetler 
~ erılrniş, umumi ihtiyaçlardan bir 

'it ıı !!İderilmi1tir. Belediye ve vila-
ı 938 yılı içiı:ıde yapılacak iıleri tes
~tntl§, faaliyete geçmi§tir. 
<~?1 durum, eskiye nispetle iyile~

'!sc de mevcud, hastahane §Chrin 
{:trrır temine kafi gelmemektedir. 
U :kirn B. Ruhi Gökmogolun idare 
:~ ll'lemleket hastahanesinin yatak 
1 on ikidir. u kadro. ile koskoca 
"'ilayc~in sıhhi ihtiyat..:ıı:ın giderite-

• tccğini söylemeğe lüzum yoktur. 
: 0ktor ve on iki yataklı hastah;me 
dqa ihtiyacı için dahi kafi değildir. 
~ ki, bir çok kaza merkezlerimizde 
~ beş. hatta elli yataklı sağlık 
· ları v~rdrr. Her halde Vanın bu 

• ~:ı,nı nazan itibare almak zamanı 
'v itır. 

a ~a maarif hareketleri bilhassa 
:t• den sonra canlanacaktır. Kadim 

1t §chrine layik olduğu alakayı 
~ b~tcn cumhuriyet hükumeti bura
~t halk Üniv~si!esi açn:ıağı karar
~ lltıJ ve i~e başlanmak il.ıere bu

\tı l.ıştur. Aynca müteaddid zirai mü 
t:ııJ1' 1~r. enstitüler ye hll:susi prog
llir,lıscıcr açılması da tekarrür et· 

b· 
~~~~c~ taraftan Van gölü etrafında 
\' hır iktısadi kalkınma ba7tamıJ
}' eni yeni atölyel:r kurulmakta, bu 

'tt,tl~rdc gemiler yapılmakta. iske· 
~t tı.:cari müesseseler. modern in-

l-'eltd' . . d . . k 
~ ıgerını yanJ e ercesıne ova-
} tadır. · 
•t ... 
lıık il.nda kurulan atölyeicrde 225 

tttc ' 35 metre uzunluğunda, on iki 
ı:ıı~tıinde Bitlis ve Van gem:leri in
~ l'l'ıuştur. Bunlann birinci mevki
~ı~ c İki salon, dört kamarada on 
<ı , ~il.tak, bir banyo, bir büfe, aynca 

ıtarrıa d ·k· k 'k' · 'it b· ra a ı ı yata , ı ıncı mev· 
< "'ır &alon. iki kamarada 1:ı a!tı ya· 
~ tdır. 
. il'iar . 

a.t V ığı ı:ömerdliğinclen çok otan 
'it' <ıtıda bambaşka bir itin• gös
~t~·ı'.t· Görmiycnler bilmez ve bu 

;,. '"le · 
·i"lltla rı yalnız İsviçred.: bulunur ,r. lialbuki Şarkta ve hassatan 

va.ıı n~ .~Üzellikler vardı~ .. 
lıi &"&olu etrafında.ki kaaıbalar da 
ti,i t\Q~lliğe bürünmü~lerdir. Her 
~ar' ... ıçrcden daha güzel birer va· 

t\tcııSası olan bu kasabala:-, cumhu
·~~ illdıldan fcyz ile durmadan i-
~ ~"ıı tc ve her sahada.gösterdikleri 
ttıct~k!an terakki dolayrsiyle bl· 

cn1 çehre iktisap eylemekte-

bir ::na.nzara 

c.'~rlcr. Okuyucularıma bunlardar. bazı
lzrı hakkında malfımat vermek iste· 
rim:, 

Ahl;ı.t, dört bin k:isur ra~ımlı Sub
han dağının eteklerinde ve gün doğu
} a nazır meyVclik ve bahçelikler ara
~ır.da, bir u1;u Van gölünün ~imal kıyı
~ına dayanan meyilli ve yeşiJ sırtlar ü
ıerinde kurulmuş şirin bir l·aza mer
kezidir. Yazın Subhan dağından sı-

zan buz gibi karlı sular bütün hastala
rı canlandırır. Kasabanın arkasındaki 

g~niş ova adeta bir zahire anbarıdır. 
Hayvanat, hububat, tereyağı, yün, ya
p<ğı ihracatı oldukça mühim bir ye
kun tutar. Yalnız münakalatın güç-

iilkle yapılması iktısadi bakımdan hay
li mahzurludur. Bu ciheti .ıazarr iti· 
hare alan iktısad vekaleti Van göJ.:in
de münakciıatın seri bir §eldlde yapıl
ır.asını temin için yeni ve modt'm ge
miler vücuda getirmiştir. 

V.an gölünün cenup sahilinı:le de Ge· 
vaş kazası vardır. Ahlatla Gı:vaş karşı 
karşıyadır. 

Eı1.;iş, Ahlat, Tatvan ve G!va1 kaza
ları gölün ·etrafını çevirmiş ''aTiyette
dir. Van gölünün cenubu garbisine dü-
3en Tatvan son zamanlarda lıaza mer
kezi olmuştur. Siird, Bitlis, Diyarba
k-n · vilayetlerinden hatta ic A ııadolu
dan Vana geçen transit y;lunun sev

ıdyat iskelesi olan Tatvanda Van gö· 
fünün yeni tersanesi ver.dır. t<~rı:ad ve
k~letinin verdiği ehemmiyet drılayısiy
Je burası adeta· gölün kalbi olmuştur. 

Bir çok sınai ve ticari tesisattan başka 

:>-eni yeni binalar, oteller ve muhtelif 
müesseseler her köşede yer almıştır. 

İskele başında büyük önd~rin gü
z~ 1 bir büstleri de yapılmıştır. 

Eski kasaba yeni is'o<eieye heş kilo
metre mesafededir. Kasabanın iskele
ye nakli kararlaşmış, işe baj1Mmı~trr. 

Devlet otobüsleri çalışmağa bc>şladık· 

fan cihetle Yandan gelen y·.>lcu bura
da otobüsü hazır bulmaktadır. 

Yalnız Bitlis-Tatvan arasındaki yol 
çok bozuktur. Bu sebebden nakliyatta 
mahim mükülata uğranılıyor. Her hal
de" İstanbuldan gelen bir yolcuyu Va
M kolaylıkla götürebild.:ek olan bu yo
lun bir an evvel yapılmaşı lazımdır. 
Yol civarındaki köyler ve boş toprak
lar g~men yerleştirmeğe pek elveriş
lidir. Burada halkın kesafeti arttmldı
ğı takdirde Tatvanın mühim bir iskele 
haline geleceğinde şüphe yoktur. 

Vozgatta elektrik 
\'oz!Z'at, (Kurun) - ŞPhrimiz şimdi

ye kadar 110 voltluk bir rere~·anJa ay -
dmlatılıyordu. 15 yıldanbcri çalı§an mo
törü artık eskidiğinden birçok aksaklık
lar yapıyor, §ehir cereyanı evlere de 
kiı.fi gelmiyordu. 

Betedıye -tO küsur bin liraya 160 bey
gir kuvvetinde 220 voltluk yeni bir elek
trik tesisatı yaptırmış, küşat resmi de 
geçen cumhuriyet bayramında yapılmış
tı. Fakat bir kaç günlük tecrübede yep
yeni motörün kazanı patlamış, şehir ay
larca karanlıkta kalmıştır. Nihayet mü
teahhidi Alm.anyaı.lım yeni bir kazan 
getirerek montanjmı yaptırmış, bu su -
retle şehir bugün tam bir _ziyaya ka -
vuşmuştur. 

lzmirde bir 
poJis memuru 

yaralandı 
HAdlseye sokakta 
tombala oynatan 
hl rl sebep oldu 

İzn-jr, (Kurun) - Pazar günü yine 
müessif bir hadise olmuş bir polis me
muru bıçakla ağır surette y<1ralanmrş, 
rr.cmleket hastahanesinde tedl!vi altına 
alınmıştır. 

Üçüncü Sultaniye mahallesinde Te
pe sokağında 12 sayıh evde oturan 
Mustafa oğlu Mehmet Ali, seyyar bir 
&<ıt.•.:ıdır ve hurdavatçılıkla geçınır; 
pazar günü Mehmet Alinin, yoldan ge
~enlere tombala çektirerek bir nevi 
kumar oynattrğmı gören ~ehit Fahret
tin karakolu mürettebatından 170 sayı
lı polis memuru Bay Abdullah Atatck, 
buna müdahale etmiştir. B. Abdullah 
bu esnada mezun bulunduğu için si
vil giyinmiştir. Ancak, iyi bir polis me
muru hassaşiyetiyle, kanunsuz bir işe 
yer vermemek için buna müdahal,.~e 
bclunmuştur. : 

. ·Tombala çektirmemesini ihtar e
den Bay Abdullah, dönüşte ayni nokta
da Mehmet Alinin tombala çe~tirmek
te devam ettiğini görünce tekrar mü
dahale etmiş ve Mehmet Aliyi Kara
kola çağırmıştır. 

Mehmet Ali kaçmağa teşebbüa edin
ce aralannda kavga çıkmış. Mehmet 
Ali bıçağım çekerek sivil efüise giyin· 
miş olan memuru bıçakla ağır surette 
cmuzundan ve yüzünden yaralamıştır. 

Yaralı derhal memleket hastahanesi
ne kaldırılarak tedavi altına zlınmıştır. 
Had:se esnasında fazlaca kan zayi eden 
memurun hayatı tehlikedir. Suçlu, elin
c!cki brçağiyle yakalanmıştır. Hadiseye 
müddeiumumi muavini Bay Cevat el 
l:oymuştur. 

tDttR TERSANESi J~Lı\R 

EDtLttOR 
İzmir, (Kurun) - fzmir tersanesi -

r.in daha modem vesaitle teçhizi ve 
ttvsii etrafında Denizbankça çalışma
lara başlanmıştır. Denizbank teknik 
şubesi müdür muavini Bay Harunla 
Denizyollan fen heyetinden Bay Sım 
bu hususta tetkiklerde bulunmak üze
re f zmire gelmişlerdir. 

BB. Harun ve Sırrı, refakatlerinde 
Haşmet Dölge bulunduğu h31de Kar
~ıyakaya geçerek tersaneye gitmişler 
ve akşam geç vakte kadar tetkiklerde 
bulunmuşlardır. Tersane ba1tan başa 
gezilmiş ve tesisatı etrafında notlar a
lınmıştır. 

Haber aldığıma göre İzmir tersa -
r.esinin alacağı yeni şekil hakkında bir 
proje hazırlanacak ve tesisat en kua. bir 
zaman içinde ikmal edilecektir. Tersa
ııcnin yalnız bir tamir atelyeliği halin
c1en çıkarak daha mühim i~leri de ba -
şarmağa elverişli bir hale ifrağı mukar
rerdir. 

Denizbank tarafından inşa ettiril -
ınektc olan Konak vapur iskelesinin 
inşaatı ikmal edilmiştir. Bazı ufak nok
~nlar da hafta sonuna kadar ikmal c
dilc.t;ek ve iskele bu hafta Denizbanka 
teslim edilecektir. Konak iskelesi ya-
1'.ında açılacaktır. Bayraklı vapurunun 
öa bir hafta sonra seferlere başlama -
sına intizar edilmektedir. 

Turgutlu bataklıkla
rını kurutmak i-:in 

Turgutlu, (Kurun) - Kaza.mızda 
mevcut 350 bin . dönUm arazinin iki yüz 
seksen bin dönümü de kabili zer hal -
dedır. Fakat bu verimli topraklar, Irla
maz, Karacasu ve bunların kollarının 

taşmasından. her dakika tehlike altın

dadır. 

Su baskım, bu feyyaz memleketin se
nelerdenberi sUregelen mühim bir sı
kıntısıdır. Taşan ve yatağını değiştiren 
sular, uğradığı toprağı batakhk haline 
getirmekle beraber, tohum ekmek ve 
hasılat almak iınklnmt da bırakmakta -
bazan bağların kUtüklerini bile sök -
mektedir . 

Kazamıza geldiği gUndenberl mem -
leketin bütün dertleriyle yakinen ala -
kadar olan kaymakamımız B. Adil Ozel-

9 - KURUN il il ~ R T 1931 

Robert Kollej 75 
yaşında 

Bu münasebetle dün mektepte 
büyük bir tören yapıldı 

Rob~rt Korlej ta1ebclerincl,cıı jimnastik hareketine iştira.k iden bil' grup •. 

Bebekteki İstanbul Amerikan Kol - f rek takdim edilmiş ve şiddetle e.lkı~ -
lejinin erkek kısmı "Robert Kollej,. lanmıştır. 

dün 75 inci yılını idrak etmiştir. Bu 
münasebetle mektepte dün öğleden 

sonra. bir toplantı yapılmıştır. Mek -
tep talebe ve mezunlarının ve davetli· 
lerinin hazır bulunduğu toplantıyı 
mektebin müdürü Doktor Rayt açmış, 
İstiklal marşı ayakta hürmetle dinlen
miştir. Doktor Rayt toplantının sebe. 
bini izah ettikten sonra sözü mekte
bin eski mezunlarından Bay Bülend 
Talata bırakmış ve on beş yıl evvel 
mektepten çıkmış olan Bay Bülend 
Talat Türkçe ,.e Tngilizce olarak birer 
hitabe irad ederek mektebin hizmet -
lerini ve eski mektep hatıralarını an
latmıştır. 

Bundan sonra Amerikan Sefareti i
kinci katibi Bay Volter Vaşington ln. 
gilizoe bir söylev vererek Robert l{ol
lejin 75 sene yetiştirdiği mezunlarla 
ve ilmi mesaisi. ile T.ürk •e Amerika.u 
milletleri arasınaa Clostluli bağları vü
cuda. getirdiğini söylemiş, Türkiyenin 
terakkilerini sitayişle yad etmiştir. 

Bundan sonra Doktor Keyts mektep 
müdürü tarafından sahneye getirile -

Şimdi 80 yaşında. bulunan Doktor 
Keyts 51 sene TUrki~ bulunm.11§ bil 
profesördür. Robert Kollejin tesisin • 
den sonra mektebi idare eden mUdilr
lerin üçüncüsüdür ve yirmi dokuz S(!. 

ne bu mektepte müdürlük etmiştir. 

Bundan bir kaç sene evvel teka.üt e -
dilerek istirahat için Amerika.ya git· 
miş olan doktor Keyts bu sefer bilhas. 
sa mektebin 75 inci yıl dönümü mera
siminde bulunmak Ur.ere Amerikadan 
şehrimize gelmiştir. 

Doktor Keyts dünkü toplantısında 

bir nutuk irad ederek eski talebelerini 
seliunlamış, mektebin 75 senelik tari· 
hini anlatmıştır. 

Bundan aoma. mektebin jimnastik 
salonuna geçilmia, orada. mektep tale
besi tarafından gösterilen jimnastik 
hareketleri takdirle seyredilmiştir. 

Spor mUsabaJtalarm~ mükMat ka· 
·zanmış olan talebeye mUkMatları ve. 

rildikten sonra. davetliler ve eski me -
zunlar mektep idaresi mensupları bir 
arada ola.rak çay içmişlerdir. 

vt·cuduna resim 
yaptıran insanlar 
Bu eski adet artık yavaş 

yavaş azahyor 
"Dağlanmış adam,, namiyle maruf 1 

Rikardi isminde bir İrlandalı bugün
lerde Fransada bulunuyor. Hakikt bir 

dev denecek derecede büyük cilsseli 
bulunan bu adamın vücudil ta boğa -
zmdan ayaklarına kadar baştan başa 
bir çok renklerle doludur. 

lnsan bu adamın üstünde kadın şe
killeri, çiçekler, manzaralar, eşya re -
simleri hülfısa bir resim sergisinde 
ra.stlegebileceği büfün levhaları göre
bilir. 

Filhakika Rikardi bugün '§ehirden 
şchire, salondan salona bir nevi canlı 
resim sergisi gibi dolaştırılıp ahaliye 
t~hir edilmektedir. Resimleri çok in
ce ve karışıktır. Renkleri ise çok can-

lıdır. Bir insan vücudünün bu kadar 
değişmesi sanat noktai nazarından çok 
enteresandır. 

"Dağlamak,, denilen bu hal za.ma.
nımızın keşfi değildir., Eski devirlere 
ait milletler sık sık bu usiılü kullanır. 
Jard.L Kölelerin, esirlerin vücutlarını 
dağlarlardı. Maksatları en aşağı taba. 

kaya mensup insanları tanımak ve • 
yahut esirlerin firarına meydan ver • 
memekti. 

çi bu su dertleriyle de yakından allka -
dar olmuş bir ekskavatör makinesi al
dırılarak dolan yatakların temizlettiril
mesi için vilA.yetimiz meclisi umum.isin

den veya. ilgili vekaletlerden tahsisat 
lüzumunu bildirmiştir. Bu yataklıklann 
temizlettirilmesi işinde mükellefler ça
lıştmlacaktır. 

Bir taktın bnyilk mühür gibi yuvar. 
lak bir eeyt iyice luzdırdıkt&n sonra 
erkek veya kadm kölelerin görünecek 
bir yerine olanca hızla.riyle basarlar. 
dı. 

Bu dağlamak zavallı köleleri müt -
hiş sancılar içinde bırakır, damğa da 
hayatları mUddetince kaybolmazdı. 

Fakat efendisi köleyi sa.tarsa bu defa 
da yeni sahibinin mühüriyle dağlamr; 
iki mühürün damğası da yine ayni 
kızğm mtihUr ile bozulurdu. 

Bu biçare in.sanla.nn vücutları böyle 
alım satım dolayısiyle baza.n baştan.
aşağıya kadar dağlanmı§ olurdu. 

Geçen asra. kadar Fransada fıkara 
kadınların doğurmak için gittikleri 
hastahanelerde yeni doğan çocuklar 
birbirlerine karıştınlmamak için ebe· 
ler tarafından dağlanırdı. Q>cuk1'.ra 
vurulan bu dağlama katiyyen yekdi· 
ierine benzemezler ve lohusa. analar 
yanı başlarında. yatan bebeklerin ken. 
dilerinin olduğuna bu suretle emin bu. 

~' 
lunurlardı. Fakat sonralan bu dağla-
n taşıyanlarm en aşağı tabakaya men· 
sup kimselerin çocukları: dahi piç bu
lundukları: hakkında bir tetak.ki hasıl 
olmuştu. 

Dağlanmanın süs olarak kabul edil. 
mesi Avnıpada taammüm edememi~ 

ise de Uzak Şarkın birçok mjlletlerin
de ve Polinezya.da hal~ süs olarak kul
lanılılr. 

Japon atletlerinin vücutlarında. kuv
vetlerini ve zaferlerini gösteren rüm
zt dağlanmalar vardır. Dağlanmak f çin 

( Lflt/tm 30t.Jl/G'!Jf. ~rink). 

.... 
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8 - Ters okundut<u znm::ın uıanın::ı mana
sı ~abr, 9 - Bir 1ıuJ fistan. 

kullaıu!fuı ilet pir sok uçlan bulunan 
l]ir neşterdir. Bu ne~ter 1stenfüm ren. 
ge Pat~(ktaıı aom-a iYJlcbrnn sürati
Ie fllcu.da 11<>kulur. pu an.da qatlana
Cj~ ,!elam yerfŞ µ.pu.ıun ~tll'Jlı.nJş ~e 
er.şeri yat~ n •}'akları bığlanıxucı !bu
lur.ur. 

.F.al:r.t Ja.DitlcAr.a:ıo yapılan -ıiağla. • 
m~le.r@ önoe ibir ın~heın ile deri iyi. 
~ ~ ~ijir; l>u IAll'etle P.ağlanan 
adam daha az ~cı eu:vv· MuhteJ.if 
renkli dağlamalarda renklerde yanlıg.. 
lık yapılmaması için evveli nususi 
mürekkq>le .çizıpler sckilir, sonra ;u~ 
,lan isteııileıi renp bulaıınµş n*r 
'battnlır. Alel~de birbirlerine dağlı • 
yanlar ve bir ~ok denizciler ö.nce ağa$. 

ıan yapılpua oir kurum ile dağlana -
aı&k yeri iyice kapatırlar ve sonra dağ
larlar. 4nJqıJıiığına. göre bu. kurum
öa. a.ntlıltptik bi~ madde de bulunuyor. 

Avrupada. bir hayli ~ ~wel d~. 
bmak moda olmuŞtu. Bu moda bilhas-
~ ~· Rusya ve lska.I)dinavya 
~eketlerip.de l>a§lamım. Fakat 
~Uııı ~emeqj, Bugl!n ancak ~
iı ~bakadaEı ~lar arasında yeya,. 
~ut eaki Dlfl.hpuslarda göriililyor. Es. 
~iclaıı 4~r.ciJq ~ b4' me~ 
~ ai~7.Qep. mel aev~lilerinin 
~im, vP.fHtla.nlla gle~ Mete !!' 
Wnmltlerdi. 

ı 1'akat ~KfiP.erini ikide }?inle de -
~inden vycutıarı 111k hatıra. 
Ja.ruım bir müzesine dönüyor~p. l§lı! 
teııuı qylamalar vücuttan biç pir 
~ lillnmediği ~ muil~ ~k 
canaıkıcı ))ir h~ı daima ~eri 
~ilDde bulunuyordu. 
~~dan H üncü Karol ismiyle 

İ§yM ~tıll§ çıkan Fransız generali. 
~'ya ~t bir hldi.se methurciuı • 
~ bUyYJr ihtllllln ilk senelerin,, 
(ie ~ l>jl' OD~I iken kolunun U. 
tUne • U!til31 takkesi resmi ile "za
lim}m 91~ .. ~ yamdmlmı61;ı. 
lşyg km old\ıkt.M. sonra bu yazıla. 
rm ailrümPem@fi için qaima uzun kol
lu elbl" fiyımij. Haatalıfı Mmıuunda 
bile doktordan w J.ıızılan itina ile 
S§kınr4J. 

Nihayet kral doktora. ycmın v&rdir.. 
dlktm IOlll'a kolunu a.çmıı doktor da 
haytetle hakakalnufb. 

Hnl ecnebi memleketlere ada.mla.r 
paerip, dağlamalarmm balesi çare
.mı arat.tinru§tı· Fakat bUtUn gayret
lePI )QI& gltmtı, eski kanaatleri ile 
~ malraını aruındaki feci farkı *l'lt'IB .-.ıtmıer. mtını,, ibattsl & • 
ıtmı,. bôr IWJ1emelitti!'. 

Zah1re Borsası 
.23-3- 93d. 

Bui(Jay ,yumuşak 
BlJ#dii:Y sert 
Arpa yemlik 
Çavdar 
Mısır sıırı 

Yulaf 
le fıııdık 
Tiflik ınql 
Ynpak Trnlcya 
Ynpılk Anadol 
Zerde.va derisi 
Sansar derisi 

ae:en 
BtıiGe;r 
Ça:vdar 
Nısır 
F. Fındık 2 
Tiflik JO 
Kuşyrnıi •ı· -" 

mmı~mı 

~mm 
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K. P. K. P. 
5 28 
6 20 
-ıt ıs 
4 32,5 

" 35 5-
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31 10 31 20 
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69 - 7, -
50 -

3GOO - 4000 -
2360 - 2800 -

Giden 
le fındık 4,1/2 

Z. ynf;ı 79,l/2 
Yap:ı1' ıs,112 

F::ısuhe 15,S/4 
Cn 45,l/l 

l~tanlıul Bele.diyesi 
Şehir Tiyatroları 

S:ıat 20,30 do 
FİDANA Kİ 

3 perde 
\' ;;ııan: Pand~li Horn 
Türkçe.si Fahri KııJin 

Suat 20,90 da (BlR KA füK DE\"BlLDl) 
l{omcdl 5 perde. Ynz:on: Ccltıl ~Iüsnhipoğ
hı. Pa1nr günleri sa::ıt 15,30 da matine. 

ERTUCRUL SADi 
1'EK TlYATHOSU 

28 Pazartesi: 
Kadjköy - Süreyya'da 

Düyük mare 
AKTORKlN 

TURAN TiYATROSU 
Bu akşam: San'atkAr 
Naşit re ancadafları 
Hakkı Ruşen, fhQq. 
Eyüp Sabri birlikte 

1\lalınazel .Miçe - Pen
/çcf varyetesfnin 

iş lira kile 
MEŞ'UM {'ECE 

Komedi S perde 

~ 
BUGON KALKACAK VAPURl.AR 

Saat \'apurun adı Git/iği yol 
16 Cumhuriyet Karadeniz 
9.30 Tayyar İzmit 
8.80 Kocaeli .Mudanya 

20 Şafdet Bandırma 

18.SO 
6.SO 
8 

GELECEK VAPURLAR 
Kocaeli 
Saadet 
Rartın 

Mudanya 
Bandırma 
Ayvalık 

IJk hıfzıssıhası hakkında 
konferans 

Bu ak§am eaat (17.SO) da EminlSııU 
HalkevJ merkez ealonunda Dr. ŞükrU 
Hazmı Tiner tarafmdan (Irk hıfZJSStb
hası) hakkında umuma bir konferans 
verilecektir. Konferanstan sonra Emin-
6nü H&lte\i orkeatr.aaı .da .ı.i.P &.uıser 

verecektir. ,,... 

GOz&llik 
kraliçesi 

- liinci aayıfcıdan devam -
müthiş kavgalara giriştiler. Bir düztl
ne şampanya §İiC§İSinin Qo§a.İtddığı 
bir gece, VinrJ, usul usul öteki he~L 
relerin yatak odasına sokulmt,1§, gir -
miş ve Agnesle Semmiyi revolver kur
§unlariyle öldUrmU§tjl. 

Maslak f Olunda 
dünkü müessif kaz• 

4&Jl ... 
CVatarafı ı inci sayfannzda) { zer1 geçh lk)eri baygınlıkla!' şof&f 

dlr. Bunlar Sirkeci tak~inde bulu- yılarak ifade 'Vermişlerdir. 

Cinayeti JşHyen, ertesi sabah, Hallo
ran Cak daha gelmeden bir otomobil 
ça~I,Ş ve ~före bilyUk bir baVıilu 
otomobile yükletmesini söylemişti. Fa.. 
kat bu adam, baVJllu fa.ilaca büyük 
gördüğün.den, muayyen ücretten ziya. 
de para istemi§, Vinni de, onu geri çe
virmişti. Bu §oförü sa.vmw, sav:lıktan 
bir •aat sonra erkek kardeşine telefon 
etmiş, telefon üzerine otomobiliyle ~ 
len karde§i, eşyayı otomobiline yük • 
!etmişti. Aradaki bir .saat jgp,.risinde, 
kız karde§i bUyük bavulu açmış, ce -
setieri parça parça ufaltarak, ayrı ay. 
n daha kUçUk iki bavula ltoymuı,J>a.g
lar! sığmadığından, bu kısımlan da 
bQYWJlanndan keserek bir ~apka ku

nan ::ıso• numaralı yeni taksi oto- Kemal şöyle demiştir: ~ # 
moblllne binmişler ve saat altıya ••- 80 • 90 k;ilometre s oJdG· t• 
doğru yola. çıkmışlarclır. Otomobil diyorduk. Yolda kimseler 1 ~· p 
Mecidiye 'köytlnden geı:erken oradıı lcrde önUmUze b .. r otomobil ~kit r 
bulunan bir gazinoda oturmaya ka- otomobile hafifçe çarpktık. l"a ~ 
rar verilmiş . .Basrinin gazinosuna tomobll sUratıe gıttııınden b:~ 

. glrllerek oturttlmuftur. ma. direksiyonu idare edell1 u ıııf' 
Buradl rakı içUmlş, bu arada şo- ğime sebep oldu. O tarafa, b ,,p//I 

för rakı)'I fazla ka.çır.mıttır. Saatse- fa giden otomobU nihayet 

tusuna sığdırmı~tı. 
BİR HATIRA 

Rahip Mak Kinııel, ~kemede hıç.
kıra hı~ıra, kızının ötedenberi .isterik 
bir di§i .Jllahlflk olduğunu, daha. 14 IY&
~ındayken Föniks §ehirlilerinden ·u. 
barlı bir .zat aleyhine, kendisini karı· 
racakmış gibi asılsu bir iddia ile ;ji • 
kfıyette hulıınduğ\m.u ortaya. at,n;uşı.ır. 
Fakat adfüe bekitnleri, katmerli ci • 
nayet failinin ruhen :J,10rmal o!duğu 

ınjişahcde.sini ileri .sürmüıler ;ve 'J. ri· 
zona Venllsil11 jdama mahkm edilnıi§. 
tir. 

Arizona.da. elektrikli koltuk meçhlll
dür, mahkOmlar, asılmak suretile ce
za.ya çarpılırlar· Vinp.i .ut, Huristiyan 
dininde mukaddes bir güne ,rastlıyan 
14 Njsandn. asılacaktı. rakat Arizona 
ruhanileri, mukaddes "Ka.rfraytag,, 
gijııünUn ~e .o haftanın kutsiyetini ;ih
lfil mahiy.ctinde sa.ymklan idamın o 
sırada. infazını protesto ettikle~deıı, 
bu ölüm merıasimi 21 Nisana bD'8kıl -
mmw. 

KARDEŞİ HER ŞEYE HAZIR 
ldam mahkfinıu güzel icadmm kar. 

deşi Buıtop, onu lnirtarınak için vere
bileceği her ıBeyi vern,ıeğe ıhazırdı. -Bu 
arada kaçak olarak hapiShaııeye bir. 
ka& w~a ~e sokturmue :ve lb1r gece 
mahpus, demir parmaklığın üç çubu ·• 
ğunu eğeliyerek koparmış hir vuiyet
ıte, i§ beışmda görilleı:ek, karar tegeb. 
bü.sü suya. d~UştUr. Bir başka 
defa da, mahpus, cl~e geçen bir tıraş 
b~ğı Ue kamen nabız ..dama.rlarmı 
kesmiş v.c firar ~bbüstine .rağmen 
ölecekken, y,etişilmiş, ha~tı kurtarıl
mıştır. 

Bu aralık, doktorlar, onun akli mu
vazenesi husuaunda. tereddüde cin, -
~üşler, gizlice bir karar v~. 
Yeni bir elektrik Aleti, Vbın · üzerinde 
t.ecrilbe edilecekti. Bu filete 0 La.y - de. 
tekter,. yani ••yaıam .meydana çıkarı
cı,, deniliyordu; ibu ilet kendisine tat
bik oluruın kimse ifade verirken, "kal· 
binin abşı we asa:bt &kstllim.e1ler i
şaretleniyordu. Fakat bu tecr11be de 
Vinninin aleyhine çıkmıştır. 

Bununla beraber, ahali arumda 
doktorlar aleyhine bir cereyan hasıl 

olmuş ve kalabalık ibir grup, <mla:rm 
hareketlerini protestoyla. harekete 
geçmi3ti. Mahkflmun baba8ı olan ra
hip de, mahkemeye baş vurarak, kı -
ızmm rul11 ıvaziyetinin mahkeme salo
nunda açık bir celsede araştınlmasma 
lkarar elde etmi5tl. 

BtR KRALİÇEMİ, BiR KEMIK 
YIGINI MI? 

Vinni Rut, mapkeme salomma geti
rijrJiği ~.adeta tanınmaz haldey. 
di. O artık bir µ.rpanki "Güzellik Kra
li~iu geğildi, Ad(!ta. ya.~ı bir kadın 
olml)itt,ı,; iskelet gibi kenıilderi dışa-
rıya1İrlayarak, saçları yer yer ağar
mı31 boyqna te§ennü~ nöbetleri geçire 
geçire sarsak, sursak ... İfade ·ıcrmek
ten imtina. ederek, bir sinir krizine uğ. 
ra.mı§, doktorlara sövUp saymış, onla
ra öyle b:ığırını5tır: 

- Gan_gstcrler! .. C'.eliatlar!.. 
Mabkenıe, k~disinl bir sene nıüd -

detlc devamlı olarak müşahe:de altın
da tutma~ karar ş.ltma almı§ ve işte 

bunun netice&indc, kadının cezai akı
beti değiştirilmiştir. Vinni Rut, yaşa. 
dığr müddetçe ticarethanede ka.laeak
tır. Bir 8elle iserlslnde bUsbütUn ihti
yarlamı§tır. Xend1slnde, bir fikrisabit 

klze d<>iru .gazinodan kalkan Tahir c;:a.rptı. 

ve diğerleri gene otomobile 17:erleş. ""-
jllilşlerdlr. Otomobll, asfalt yola gt- Feci kazayI yazdık. Bund~ 
~nce toför ,aza basmış, tenha yolda duğumuz acı G_Ok bUyüktUl'· 1# 
otomobilin stırati doksan kilometre- hayata gözlerini kapayan ıraJılıtı~ 
;yl bulmuttur. zetemtzle matbuata ıntJ.-J'~ 

Otomobil Zlnclrllkuyu mezarlığı- cok değerli ve çalışkan blr ~ 
.na yakla.ştı~ blr sırada öıı tarafta şımızdı. Kendisi lstanbul l~ 
ağır ağır giden bir otomobil görUl- mezun olduktan sonra t1 ~ 
mUştUr. Bu otomobil elektrik şirke- hukuk fakillteslne glrmtetl· ~ ,,,_. 
11 müşteriler dairesi mUdUrU Bay Os- bir yandan Kabataş Use&ln4-~ 
:man Kemalin arabasıdır. Kendisi allim muavinliğine gidiyor,~' 
ıhavanm güzel olmasından istifade de gazetemizde çalışıyordu. b ıfl"' 
etmek isteyerek mesat saatinden ev- Gazetemizde 1stibbnr, ıasbl 1111141 
vel Trabya üstlerine kadar kendi 1- rinde, tahrir mudur muavfnl 11 ,J)' 
dare etUğl otomobili ile bir gezinti bulunmuş, çalışkanlığı ve t.e11l rııall' 
yapmağa karar vermiştir. aakı lle kendisini herkese sevat -o· 

Arkadan suratla gelen taksi, me- ti. Blla.hare Son Posta gaıse !(_,,,. 
zarlığın btra.z iletisinde Undeki ara- geçmiş, daha sonra Yedi GllD• ~ .. 
baya sağ taraftan şiddetle çarpmış, g 6z snzetclerlnln neşriyat ınO 4"11 
Osman Kemalin ön çamurluğu par- ğUnü yapmıştı. !ki seneye Y8~0ilf 
Ç&lanm:ış, tckorlckleri kırılmış, ara- ~amanılanberl de Tan ga!et 
ba y.ola .amut ıtr şekilde olduğu tahrir müdür ü idi. ~ 
yerde dönmUştUr. Henllz otuz beş yaşına baSlll ıııtfdl 

Bay Osman Kemale blr ı;ey olma- olan Tahir geçen sene evıen~ 
mıştır . .K.aıa lbu kadaJ"la bltmemif, ;Bir ay kadar sonra da baba 

01
, 

taksi O'Ildmm sUratiyle yoluna de- tı. Geriye bir zevce ile bir kıŞ1' NIİ 
va.m etmiş, ancak 67 metre sonra ifl· bırakmıştır. Tabirin ~ınıntlll ,41' 
ı.ren ya,Pıla.bllmlştir. -Fa.kat bu kadar duyduğumuz bUylik acıyı ifade _,
ısUratli giden bir otomobilde :yapılan miyecck vaziyetteyiz. Ailesfne ~ 
ıren yüzünden taksi sağa doğra kay ;kadaşlarıno. en derin taztyetıe 

pnıo, son~a tek:r:ar aola tevecoilh et- bildiririz. Jd -"1'.. 
pıiş, tklncl sağa d6ntış neticesinde o- Büyük bir kaza atlatan es ., 

omobU sağdaki bir ağaca bUttln şld- lektaşlarımızaaıl Bay Osman:
jdeUyle çar,Parak ön kısmı hurdahaş ile diğer meslek mensuplarJlll 
olmuştur. bUyUk geçmiş olsun deriz. 
Kazayı gören Bay Osman Kemal İstanbul B881n Kurnmunaan: ~ 

arabaaında.ıı. bl~. derhal kaza ıY.e- Tan gazetesi tahrir mOdtlıil ~ 
ıl'inc gitmiş, lcapıyı açınca ıcerdekl- ilaşımız Te.lıir ŞUkrU feci bir o~• 
~erin kanlar tçlnde yattıklarını gö~ kazası neticesinde vefat e ~ •' 
:m\Wtilr. Cenazesi yarınki cutna güntl :., 

Bu hali ~örıdUkten sonra l3a.y 0s- de Şişli Çocuk hastahanesindell, 
pıan ~mal hemen Zlnclrlikuyp ka- dırıle.caktir. AsU ve muzahir • ~ 
ırnkolu;na koşmuş, kazayı haber .ver- rımızla diğer matbuat munıeetP ,.,-

1 tö l d hazrr llJO 
mlşUr. Yaralılar ~:r:ılaıı .sıhbt ım- n n cenaze ren n e 
dat otomobili ye diğer bazı vesait ne malan rica olunur. ~ 
derhş.1 Şişli Ettal hastahanesine kal 
dırılmışlardır. Burada yapılan mu
ıe.yenedc Tahir ile Haydar Ya §.efiG'iP 
~aralarının ağır olduğu görUlmü.,, 
lhe,;oen yatırılmışlardır. Diğer ~arıılı 
Nihat, Ekrem ile şoför Kemal Be
)'Oğl\1 hastahanesine kaldırılm.Jşlar-
dır. 

Tabirin kolu, kaburga ke:mJkleri 
ıkırı1mış, ba~ından .ağır !Jif yar.a al-
mıştır. Kendisinin otomobilde sağ ta
rafta oturduğu tesbit edilmiştir. Has 
(tahenede yapılan tedaviye rağmen, 
Tabirin bayatı kurtarılamamış, de
~erıt arkadaşımız Hğlede,ıı sonra ha
f'ata gözlerini kapamıştır. Haydarııı 
Jıağ bacağı ve snğ ellnhı parmakları 
kırıktır. Şefik başından yara almış
itır. Nihat, Ekrem ve Kemıılln yara
~art hafifı;~dir. 

Kazadan mnddoluuıumillk haber
dar edlluıtş, milddelumumt Bay H1k
met Onat vıı,ka yerine giderek biz
zat tah'kf~at ~·v.pmış, sonra mUddel
umumt muavinlerinden Bay Abid, 
tahkikata elkoymuştur. Tabib adıt 
Ba.y Salih Haşim ölll ve yaralıları 

muayene, yaraların umumiyetle baş 
'Ve kollarda olduğunu tesblt etmiş
tir. 

Şoför Kemal ile Ekrem akşam U-

hasıl olmugtur; anne olduğunu, çocuk 
doğurduğunu sanmakta. ve bütUu gün 
t~<edsi samanla doldurulmuş bir bebe
ği kolları arasında. sallamaktadır. 

MEŞUM AKIBETLER 
Amerikada güzellik müsabakaların

da birinciliği kazall3ll1ar, ekseriyetle 
feci akıbetlere uğramaktadırlar. Mek. 
ıikada. Seçilen idam edilmiştir; başka 
bir en güzel, bir gangsterin metresi 
olduğundan takip srrasmda polis kur-
3uniyle vurulmuştur; bir ba.~kası da 
ka.zala ölmüş ve "Mis Arizona,. aa, 
en güzel olmanın zaferini timarhanc
de tahayytll etmektedir. Hep fa .. 
ciayla biten güzellik zaf erlerl ! ?., 

MüsaoakadB 
kazananıar 

erd.~:-il!I~ .ÇOcuk sayıf amızda v ıguıı;_:J 
el hediyeli mtisaba'kamn do~ 
bildirmi~ik. Doğru yapıp k , 
lann is.imlerini neşre bugli.D de 
ediyoruz: ...ttİ-

DlKK\T: Hediyeler ~..-tw 
gün1eri verilir. Tnşraciakilere ~ 
gönderilecektir. ~ 

- Konya - .Aksaray orta ;,ıeı. 
S. 1:. Ş. B. N. 158 Mehnıet ~ 1°._ 

- Adana Erkek lisesi l!ınıf 
C. de 637 No.lı Hüseyin Çank~: ~ 

- Nebahat. Karagümrilk 1 

No. 87. 49 "'' 
- Paşab:ıhçe Şehitlik Na-

hiye. çtJll" 
- EyUp D~fterdar Yavedut 

sokak Na. 20 de Ahmet S31Il:İiye c18' 
- üskUdar Hakimiyeti nıt 

h 
fJ, 

No. 68 Bur an. ıtııf1 • 
- Kasmıp:ışa yeniçeşme yo 

5 hnnede MUfide Güneş :guter11ı '!~ 
- Orman okulu sınıf 1 n°· 

kup Ilgaz. . ~et' 
- Bolvadin Bedesta.ıı ıçe 

kunduracı yanında Ha.cıbeY'·. ~°" 1rl 
- Kartal ankara. caddesı 

Yaşar Mızrak. 204 f"' 
- K· O. Okul sınıf 2. fi da ılfı 
ket Çokadar. 1cs1' 

- Ort:ıköv Sair Necati 90 , 
29 Zch ra. ö~rtan. ıcilll J.' 

- Ledvra :Kişioğlu Salıb , 
çeşme Uzunyol Na. 66. ;)uJ'll td 

- DUnd".r Cumhuriyet 0 

öğrcbnenl oğlu. Yozğat. eti 9'-,,,,1 
- Bur!a Veziri nıa.hall 

caddesi no. 68 Alikaya ~ 
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l- Dr. lh- Sami -ı -1JJUftW'UCU Maddeler inhisarı bedeller:lnl bet eene zarfında Memelr • 
ISTAFILOKOK AŞISI zere aldılJ UNU ·..e daha enelld seneler mahsull konatn79 afTOJl)ana ı.. 

latafılokoklardan miltevellit (er- 1 kire Uç senelik tabltle.rlnl def'aten ödeyecektir. 

1 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çtba· u t M d d ı • h • 
m, arpacık)"' bUtUn cilt baıtalık· yuş urucu a e er ın JS8• 

""4J ...... men bedeli 7erll oldalU tal<dlrde 105.160,48 ecnebi oldalu 1 ~ 171'ıik 1~;irli oir UAçttt. rı n da n • 
~ ,._ '18.540 Ura olan 1.190.000 adet galvanize tlrfon 9 - 5 - 938 puar- Dıvanyo u 0

• • 

~ nat aaat 16,30 da kapalı ıarf u ıtllD ile Ankarada idare binasında •~ Senelik satıılanmızm % 30 una iştirak ettirilmek ~ureUyle bedellell 
&llJlacaktrr. . /ıtanbal Aıllge f IJnciJ 1/akuk llahke· ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mabsulli konslnye afyonları& 

h ••ite strmet lateyanterla 7erlt oldulu takdirde 6647,52 ecnebi oldu- mulnde: iki senedenberl Terilen taksitlerle takriben nısıf. bedelleri tedf)"e olun-
'ktı '-k41r4e 1177 Urahk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği •eet- HOsnO Toka1 tarafından Yentk61 ·•a- muıtur. 
~ Te Nafıa mOteabbltJlk vesikası ve tekliflerlnt ayni gQn saat 14,10 a par fskelesJ Malako San uma sokak Hfk- Mezk6r afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak tızere gert t&laa 

koml17on relslllln• nrmeıerı ıaımıdır. metin 3' N. h e•lnde oturan Fatma Le- llç senelik tataitln 1 Nisan 938 tarihin den IUbaren def'aten ödenm..ıne ka-
'1 l•rtııameter 3SO kuruta Ankara Tt Ha1darpaşa \'eznelerlnde satıl- man aleyhine 93811473 No. ile arılan tu- rar verilmiştir. 
•~cbr (1589) hfh kayıt davasından dollrı mOddefaleJ- AIA.kadarlann ellerindeki a)'Dlyat makbuzlannrn mra No. Janna..,. 

r
~ · he gönderilen dan amhaH mumalleyha-

r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ d it k~ u h~ ~qa~~,~~~etarlh~~e h~bul~ ~a~~~ ~ , nın mez r a reı er ıem meç u 

1 glttfSlnden bahisle blllteblfl iade edlJdltl lüzumu llAn olunur. 

A k d d 
• d mübaşirinin yazısından anlaşıldıtınd1n btanbul bartctnde mtlesses oldu klan lcln bizzat müracaat edem~ 

n ara Ca es 1 n e ı tahkikat hlkimJlllnce: mumalleyha Fatma ceklere alt olan bakiye bedeller bundan e"V'Vel yapıldığı gibi banka Turta-
• Lemana ilAnen tebligat yapılmasın. " siyle kendllerlne havale edllecekUr. 

kendisine bir ay mtıhlet •eritmesine •e 

k • ı k d • • k k A tahkikatın 29 • 3 - 938 sah g!inft saat u Muayyen tarihlerde makbuzlannı ibraz edemeyenlerin mtıraceatlan 

1 r a 1 U a n de talikına karar veriJdllf nden yukanda tedlyatın sonuna bırakılacaktır. - . · - @1') 
adı ve adresi yaııh mQddefaJeyba yazılı No. Tarihi Gtln 

Vakit yurdunun altmdl (IJID Framıı ldtapçıuam) ren ft arbda1d 
depoıan kiralıktır. 

llr ~· 1qtlrflmcll aurctlyle 150 metre murabbahlı bir mesaha elde edUebi· 
• tıtennlerln Vakit vurdu fdare memuruna mOracaatleri. 

--- ----

Do KTOR 
tfecaetUn Ala .. JIUn 
iter &iln aablhlın aelrb buçutıı 

~rntan ı 7 den ıo ve udaı l .llr 
'1 '•Ynre ıpartmsnları tlıhaet dair• 
C Qlllnarad• D11tal•nru atıbUI eda 
-ı&nı.rteıı cunlen 14 den 20 ,, .ıl 
.,_' l'laıtalarrnı par" • Kurur •. Ha 

~l ~yuculamu dalnıpoo muka 
'"de rnuavcnt edeı rPlet 23~5;.ı 

flt1hltJI 
Hafız ( ,e aı 

IAtllUIA,_ H&klM 

Daltili11e Mütelıcann 
Puard&D oaeıc. ~ınıercıt oCledeD .,..,. 

..... ı U 189 e ya ı llaf1ar lltADPıuJda DIYlll 
ıolllftf19 flott aumuah ftuue kalıtl?alndı 
ıutalarlftl UllUI ICier Mil oumarıat IGI 
ert .. ,.,. '1.6 ır· ... uert naklJCJ tuaara11 

nı.ıı.u.tur lluayeııehane " " ~ 
,._ ~lılr caletcıa: ~ı~ 

DOKTOR 

fJiln •e saatte mahkemede hazır bulunma- l000-1015 l/Nisan/988 Cuma 
dılı -.eya bir vekil g6ndermedllf takdir-
de hakkında gıyap karan Yerfleceıtl ve bu . 1016-1030 4' " "' , Pazarıe.t 
baptaki dantlye ve dava anahııll mahke- 1031-1045 6 ~~ ·~ Sah 
me divanına asılmış olduitu fJAn olunur. 1046-1060 6 " ,, Çartanb& 

(25010) 1061-1075 7 911 "' Pereenbe --------------! 1076-1090 8 ,. ,.. Cuma 
YcnfJ..·au Sulh Hul:uk H•klmliflnden: 1091_ 1105 11 ·~ •• 'pazarteef 

Bil:rükdere caddesinde 215 HA 219 ve 1106-1120 l2 " " ıSalı 
1 HA ·5 No. lu binanın 6/8 hissesine sahip 1 

Bayan Hnyat Atabfrıen meıkOr binada lUl-1135 l3 " '~ 'Ça11anb& 
)'aplığı ve yaptıraca~ı tamiratın tesbftl 1136-1160 l.f -ıı ·~ 1Pertenbe 
için mahıUen ketlf yapılmasını lsteınlş ol- 1161-1165 l6 .. ,,.ı 'cuma 
makla 2/8 hissenin snhfbl görünen ve ad- 1166-1180 18 ,,. ,, ıpazarted 
resi meçhul bulnnan Pandell veledi Hlrts-
to MIJyonlnln 28 - 3 - 938 tarihine tesa- 1l8l-l195 l 9 •• •A Salı 
dtlf eden pazartesi lftnft saat 14 de ehJI- 1196-1210 •o ., ıt-ı Çal'f&Db& 
vukur marlfetlyJe mahallinde yapılacak 1211-1226 h _.. -ı Pertenbe 
keşifte hAıır bulunması •e bu bapta bir 1228-1240 h " .. Cuma 
itirazı varsa ftlrazatını mll1'blt vesalklnl 5 16 ,. ,.. 1 ,Puarted 
de blrJlkte ıetrmıesf JOzunıu H. M. U. K. l~U-lH 26 " " Salı 
372 inci maddeıi mucfbtnce tebJfl yerJne l25S-l270 
ıeçmek ftıere IJAn olunur. CV.P. 2314) l2'71-1285 .. '27 .. ·~ Çareanba 

1286-1300 28 " ~ Pertenbe 
lSOl-1316 29 " .. \ Cuma 

b 
~tor Feyzi Ahmed 
ıa.;- hastanesi clld ve zUhrevt huta· 

Kemal Oaaan 

Operatör. Croloğ 
'I Gözheklmı 
Dı.Muıat RamlAgdın 
Uuayen•b&ueelaJ J'alrön. raJbllaıı~ 
l'arlabqı Cad. l'Bl'A Apt. GiDi 

ukletm1ftlr. l'el: •t553 
Pazardan maad'9 heraün: Oğleder 

•onra .. , ikiden altJya kadar 

601-620 2/Mayıı/938' .Pazarted 
621-640 ;3 ,., ,, 1 Salı 
641-660 ·4 ,, ,, Çareanb& 

~ nıütehassısı... Galata • Karakay • Abdullah ef. 
'ı llardan maadı btf'IQn 611tdtD 1ann1 Jokautaeı k&r111Jtıc!a Gallçi Han 
4ıt 3-8 ya kadar hastalannı kabul eder. Herg1ln ıs den 20 ye kadar 
~ ~~: Anknra taddesl Calalollu yQkufu 'l'e~fmt: f 1!35 

-,ında numara 41 tcJtron: 33Ut • .._ ____________ _. 

-

661-580 
181-800 
601-620 

6 ,,. ,.. ·Perşenbe 

8 .. '4, Cuma 
' 7 .. N / Cumarte~ 

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

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan bapa 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin trük 

l.kramiyeler nrdır. 
Blletleriniai afi? yecUncl gOnUne kadar byilednhden a1mems kendi mm

f•tlnll lktiuudır. 

, ~Yi ~K~N 'Yi 
QiÇ~R~ 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA 'Yi: 

~KiLMi~ TO~UM GiBi V~RiMLiOig_, 

·uotANTS( OANr DNi~: 
KARAKeY PALAS 
lstanbul. Dt-flerdarhJtındanı 

1 - Ma 1anm Burgu KtıçDkçekmece gGlll u74l1e rtlaumanun ı mut 
938 den 28 oubat 941 e kadar tıç seneııtt U gtın mOddeUe aoık arttmnap 
çıkarılmıştır. 

2 - Sabık bedelt "10261" lira "2 O" kuru9 muhammen bedel de ,.6000'9 
liradır. 

3 - Açık arttırma 1 nisan 938 cuma gUnil aaat 1' de AT :Vırstlell 
MQdllrlyeUnde yapılacaktır. 

4 - Munkkat teminat "460" liradır. 
5 - Jstcklllcrin şartnameyi görmek ve fazla ma16mat atmak IM9 

her gün Av Vergllerl KUdµrl,fetinde_mu_t.gek~_ko~~ll!..J.•lm•lerl Ufa 
olunur~ ,(1523)1 
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Merkez Baokası 

vaziyeti 
PASiF Lira 

1 :!7.726.4.16.35 
21.6ö."S.470.-
1.06.'1.125.41 50.445.011.76 

tl\KTIF 
S-.• 

.Altla ..a ldloSJ'&ID 19 71 t 9Si 
'11ıuı.1mot. • • 
Ufaklık., • • 

t t 

>*•---- t 

lira 

15.000.000.-

, O&lal.ldMI Mıa.lııülrtım ı 

J'Qrk Ura.ı : • • 

Adl ve Cevkillada. • • • • 

U u~. • • • • 
2.10:5.172.4f) 
4.516.007.70 6.621.180.10. 

Barlc;t.eld mııballlrler ı 
Altpa satı kilOITJl 6 482 009 
Altına tab't'W kabil MrbMt 
dlTtster. 
Diler cıavt.zıer ve borçtu 

ldttıq baJd7eler1 • • • • 

Deruhte edJleD evralo oaktJJtı 

karfllıfı. 

Kanunun e "• ı, ınct mao. 
deler1nı tevtlk&n Hul.Dı tar• 

428.545.94 428.545.D.J 

o.ı ıs.129.56 

l0.781.37 

23.706.068.66 32.844.574.50 

158.748.563.- ' 

1 redaVWdelll B&nknotl&r; 

1 
Oerubt.e edilen erralu a.akUye 
Kaııımwı 6 ve 8 lııd mac:tcı. 

terlııo terltkan ba.iin• taraım. 
dan vakı tediyat. 

Deruhte Kilen nraJc ııuu,.. 
t>ak1yeG. 

Karıılıfı tamameıı &l'ı..m ol&rü 

158.748.563.-

14.372.277.-

144.376.286.-

UAveten ledaY11.le vauclllen 19.000.000.-
Ree_.kont nıulcabfll UIYet.eJI t-4 

vaz.ecs. 13.000.000.- 176.376.286.-
tından ••ki tedtyat. 14.372.277- l44.376.286.-

f'Qrk l.ltaaı Mnodaab 
Uövb raatthUdabı 

11.1 '7'1.3:>8. '72 
Senedat ctliclallı: 

Raztıse tıonolan 

1'1car! eeneUer 
• • • 2.000.000.-

30.000.000.- 41.090.6 ı&.!!ı 
O:tt.01 

&ellam n l'obrlllt ~Dzdaaı: 

Altına tabvtll k•bU döTlzler 
l>lğer dö,"'•'"r n aJacaklı 

l(lfrtag l'laklyalert • • , • 
32.080.l'S&T.02 32.000.521.03 

JDenıbte edlleo evrakl oak. 
a l t:Syentn lta~ııgı e.s.oam ... 

3g_s,(0.886.0:.? 
!UulıtelU 1 _, · ' J ı . 101.812.606.07 

j t&!ınlllt •Ubftr1 loymetır 

a Serbest eaba.ıtı ve tahv111U 
Annıllan 

AJtnı re dl.. "12 Onrlıır 

Tahnııt nz.ertıı~ 

ma.edarlaı 

11111ttellf 

7 .072.526.70 

oo.uo.-
8.733.323.81 

4:l.tH 3 .-t l :!. 7~ 
8.789.463.31 
4.500.000.-

15.500.015.2~ 

,.~ ... 
~ 

Z Mart 193! tarfhhıden tUbareıı: 

343.077.932.8~ il T'ekb 

Iskonto baddJ yüzde 6 U - .\ftm llurttıs avan9 yllzı1e 4 1...2 

43.0'77.0ö2.82 

1,tdnbul B~ledive41if~·.ııinları . 
-- . 

Senem~ muhnmen kirası 60 lira olan B'ostancıdn. \"apur lsltelest soka
ğında. 2 No. Baraka 939 veya 94.0 YO 941 seneleri Mayıs sonuna kadar kl-

1raya veTllmek nzcre açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le\'azım 

MüdUrlllğUndc görülebllir. İstekli olanlar• lira. 50 kuruşluk ilk tcmlnnt I 
mektup Ye;a makbuzu ne 8 - 4 - 938 cumn gUnU snnt 14 ele Dalnlt EncU
nıcndo bulunmo.lıdırlar. (B.) (1597) 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezinden: 

İnşası Haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu sineması - 20 Nisan 
:::s carşamba gilnU Kurum binnsında acık arttırma surotlle kiraya. verl

ıc~cktlr. Talip olanların ve tafstlM alınalf, 1.stlyenlçrln Ankarada Çocuk 
F:slrı;eme Kurumu Genel merkez mu hasebesJne milracaatıarı (1631) 

TÜRKİYE İS BANKASI • 

Dr. Y. HALACYAN 
Nanıi Tıp Fakültesi Lorealanndan 

DAHiLi, MiDE ve BARSAK 
HASTALIKLARI HEKIMt 

MUAYENE 
14 - lD'a kadar; sabahları randevu 
üzere Taksim (Eski Talimhane) 
Abdülhak Hfunit caddesi Dirlik 

apart:zıanı No. 18, 2 inci kat. 

DAHiLiYE MOTEHASSISI 

Dr. HUseylo 
Uleli LÜtı.if apartımanı 4 - 7 ye -ıcaaar 

Telefon: 22459 

• • • •, .... ... 

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

3 gün 
Yeni" ve cazip 

_güzellikte 
Bir ten 

BuruŞwoukla.rdan kurtÜlmağİ ve daha 'genç ve.-: 
görünmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz ~-llll 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz oeır 
mi? Evet derslnlz, .bu basit gttz.ellik ted~.!: 
rübe ediniz. Her akşam, yatmuda.n evvel ~
rerıgiıldekJ TOKALON laemin1 kuJJanmI7.. Bu _., 
mhı terkibinde Vıyana Universite Profesarn Dr. S: 
jskalin cazib keşfi olan ve bUyUk bir ltina ile_!(). 
hap edilm~ genç hayvanlardan istihsal ve ··~ 
CEU' tabir edilen mUceyreleri canlandıran yeni;;; 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cU es*' 
besler ve gençle§tirir. tık tatblkından ltibareD .. .,.. 
si sabah, cildinizin ne kadar taı.eleşmlş ve gen~ 
mfş olduğunu g6receksinlz. 
Hastanelerde 60 • 70 y8.§larmdak1 kadmla.ra ~~ 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde bunJIUkl~ 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. _ a "n~ 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TO? 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve lir 
ye edilm~ zeytinyağı mevcut olup bu unsurıatblG 
mesamata nüfm ile derinliklerde gizlenmiD ve eıerl 
bir sabunun ihraç edemediği gayri sat ınadd ıat• 
harice amrlar. Siyah benler hemen kaybOlur et. 
Terkibindeki kuvveUendlrlcl ve beyazlatıcı kJY01 ff 

il unsurlar ise, açık mesamab kapatll" ve Uç gUn mrfmda en çir~ 
en sert bir cildi beya.zlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki ka ~ 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdJği teminatlJ~_:,1 
me:ı bu günden bir tub veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve ~.:...ıs 
edildiği veçhile kullanmız. N=lnden son derece memnun kala::;>_, 

HAZIMSIZLIK 1 Hayaho zevkinden insanı mahnım edn 

PERTEV Karbonat komprımeıetl 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki ınüıkiili1 

ıöz önünde tutularak yapılmııtır. ~ 

--·~ ~~~~~~~~~~~~~~~-- deo• 
lstanbul GUmrtlklerl Baş MUdDrlttgO~ 1'· ..,.,~; 

6418 kilo komple canbaz vagonu ve eşyası, eşya vagonu 781
5 

J{ aelP. 
telii' demir eşya 2450 K. sırlı abdesbane levazımı ve su deposu 38 r11~e11~0 
dokuma makine aksamı 95 adet demir boru 1173 kilo deniz ınotö aS1 6 '/. 
dal 1857 K binek otomobll 454 K poeıcn elektrik ve kalorıre efY 3ss8 
K clüminyUm ve pirine eşya 482 K sellilolt varak 380 K IAetlk eşY~ ~~ 
cam eşya Ye şişe 130 K şarap 600 K nğac eşya 178 K musta.ıızera t &fO 
,·Jye ,.o sına.iye 152 K mukavva mamuIA.tı eşya 125 K tela mensuc;, ıf. ~ 
ipek ipliği ve eşyası 234 K Wınbekl 90 K yUn ve pamuk lplfğl 4 .ıs f~ 
gılık kdğıt 158 K yün mensucat 198 K yiln pelliş 2776 :K topu b0~1~ 

neli merserize mubtelH pamuk mensucat hakkındaki satış gUııle:te~ 
Son Telgraf gazetesinin 15-3-938 gUnlll nUshasında yazılıdn'• (1ff 
bu gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri UAn olunur. Tel. 28219 

Sahibi ASIM US Neıırlyat mUdllrll Refik }.. ~ 

HER ECZANEDE SATILIR. 


