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İngiltere ile it.alya anlaşıyor 

ingilterenin endişesi: ;7:ı/;:n endişesi ;---ı 
Franko zafer kazandıktan sonra 
İtalyanlar ispanyada kalacak mı'? 

Almanya Avrupanın cenubuna doğ
ru akmak arzusunu gösteriyor! 

... ve istediği: ... ve istediği: 
İtalyan gönüllülerinin derhal 

çekilmesi 
Bu tehlikeye karşı İngiltere ile ( 

birleşmek. 
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lflgiltere italyaya Filistin hakkında Jiranko oıdusu Hatalongagagirdikten sonıa 
askeri malumat vermiyor, fakat: Fransanın ispanyaya 

Şarki Akdenizin diğer kısımları hakkında müdahale ihtimali var! 
maLumat vermeyi kabul ediyor 

ltalya Fransa ilede görüşecek 
ve Suriye hakkında 

~ir anlaşma yapacaklar! 
1 

Londra "8 {AA ) - Zannedildi- ademi müdahale komitesinin taall-

ye n l" camı" ğine göre, 'i.ıarıciy~ nezareti müte- yeti. İngiliz - lta1yan mUzakerelerl-
hassıslarmdan Rendelin Romaya nln daha faal bir safhaya girmesine 

•·ı.. 

meydanı gitmesi ve hu hafta başlayacak olan (Sonu: Sa. 4. sa. 4.) 

~'-t llbulun inınr plAnı ınucll>lncc 
~ etınıUn ctrafıııdald binaların 
ı.. •. -.litJctne baı:landı. Tahmin cdile-""'lt • 
'lcı bu binalar yıkıhı> da Yeni 
~ lneydanı atıldıktan sonra hu
~ Celccck manu.ra bu mey(]anı 
ı..; eden karma karışık bina şek.ti 
~nelen hoşa gl<ler bir şey ol· 
~ lct1r. Zirn kendi haline hıra
' C& etrafta ÇCrÇC\"C şeklinde ka· 
~ Olan binaların tlrkfnUğt ve 
~slzlif:;,'1 meydanın güzclllğtnJ 
~ kbr. 

'' ll~de bütün emeklere v" hOyük 
">~arhklnra rnj::,rn1cn mnksadm 
~ hnası ihUmnli hatıra geliyor. 
\'"-~ için İstanbul helcdlycsinfn 
' <!4nı.t nıc)·daıunm açılması llo 
~her onu ihata eden hinalnra dn 
'l>lln dairesinde bir şekil ver
~" Işı flc do alllkndar olmnsı lcnı> 

•Or ,, . 
~ -kıa yeni fhtiyac;lnr ı.nman ne 
~f11\dakf hlnalarm şekHlerinl de· 
ı-; ~ektir. DuradB 7.Brif <lökkl\n
~ ttl:ıeı kahrnkr, gazinolar, otıCI· 
'-' ~lk:i de eğlence yerleri rnerda
'l~eıGcektlr. Fakat hn ılcğişikllk ,;ra kadar uzun Mr zaman gc· 
~I Ştiphcsizdfr. S: 'kere bu işi nznn zamnn gcçs;. bırakmamalıdır. Sonra nıey

lt h Çcrtev<>..sfne fenU dü~Uncelerf
' ta11'1 güzel şekil ,·erllmcsinden 
"'~ l>lu olarak hfr pIAn d:tircsfnd<' 
,•r~ tanzim cdilmcsl elbette 

\" do(;ru olur. 
tı -ı1\ız bu iş nasıl )"'npılaC'nk? 

'll<ltinkU lstlmlAk sahasının hnri. 
~~ece meydanı açm:tk fc;ln knp ı 
~ terıcro göre yapılmış ol<Inwıntt : 

' tlıerdanın te~eveslnl tt>şkil 
1tt1ntAlt1t)~ nrzn NlHen şekli 

ASIM US 
. (Sonu: Sa. 4. Sü. 5.) 

B. Menemencioğlu 
dün Ankaraya gitti 
Cenevredeki son görüşmede 

Hatay seçim nizamnamesinin han
gi noktaları düzeltildi 

B. M cncmencioğlıı 

~nevrcde Hatay seçimı talimatna
mesinin tadili milzakerelcrine i1tirak 
etmiş olan hariciye vekaleti genel sek
reteri B. Numan Mcnemcncioğlu, diln 
ak1amki ekspresle Ankaraya gitmi§tir. 

Malum olduğu üzere Milletler Ce
miyetindeki komisyon, evvelce, sala
hiyeti haricinde bir talimatname yap

(Sonu: Sa. 10 Sa 4) 

Fransanın Ha
tay delegesi 

Cenevreye Midlyor 
(Yazısı 4 anca sayfada) 

Trakyada köy ve 
göçmen işleri 

Umumi müfettiş General K~zım 
Dirık·ın beyanatından: 

Trakyanın yuvasız hiç bir kö
şesi katmayacak 

(YazıM 10 1UlftCU Myfa4a) 

Barselona hükameti bildiriyor: 

ispanyanın mukadderatı Kata
longanın mukavemetine bağlıdır 
Banlelona, 28 (A.A.) - Franko -

nun 'Fraga. ve Lerid:ıd.a.n yapttğı mu
kavemet edlimez ileri hareketi harbi 
binnefis Katalonya topraklarına inti-

k&l ettirmiı ve bundan başka hilkft " 
metçilerln Hueeka vilayetinden ve or
ta.pircnelerden olan münaka.lAtmı da 

"(Sonıı: Bcı. 10. Sü. !) . . 

Şoför ve arabacılar hakkında 
tedbirler ahndı yeniden 

(Ya...""&Sı Oçıincü 1tayı/ada) 

ingliz zevki 
Bir milddettenberl birkaç Tilrk bankacısı ile mallyedsi fngtllz ban
kacılarını ,.e mallyecllcrlnl ziyaret ma.ksadJie Londrada bultmu)"or
Jnr. Do ,.azı;yetten istifade ederek iki memleket arasındaki ticaret 
işlerini de konuşuyorlar. Bu konuşmaların en canlı noktasını Türk
lerin lngiliilerc fazla mal sata bllmclcrldtr. Zira İngilizler Türkler
den ne kadar fazla mal alabilirlerse İngilizler de Türklere o kadar 
fazla mal satabileceklerdir. Do suretle Türk - İngiliz do!911uğn lkt:ı
sadl sahada dahi bU;yUk fnldşaf göstıerecektJr. 
Bn mevzu Uzerfnde konuşurken İngilterede bir tetkik seyahati yap. 
mış olan bir dostum bana şöyle dedi: 
- Vaktile ;yaş me)"l·c.lcrfmlzin tnglllz paznrında. bU;yUk rağbet bula
cağını dUşUnüyorum. )iırknğaç kavunlarım J.ı0nclrnya götürebllsek 
kim bfUr İngilizlerin ne kadar hoşlarına gf<lcr, derdim. Fakat me
ğer benim bu tahminim pek yanlış imiş. Jn"'iUzler bizim Kırkağaç ,.. 
Manisa kaTitnlarmı çok tntJı bnluyorlnr. nu kanınların tndı bizim 
boğazmuzı yaJoyor, dl;rorlar! .... 
Dostumun bu sözU şunu i bat odi yor ki hl.zim C\·dekl pazar İngiliz çar
şısına uymuyor. Bu pn1..an o çarşıya uydurmak için dAba evvel mttş
t.crllerin &l"Llllarmr ve ihtlynçlnnm tahkik etmek, bn yoldaki tahkik
te aldanmamak için <le kendi :r.e\•klcrfmtzl bir tarafa bınkarak 

mUştcrflcrJn zevklerini nnlamağıı çalış.mnk Jt\znn gclfror, •• 
Hasan Kumt~' 
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Edebi hare/(ef Ler : 

Madam PJtarın konferansı 

Fransız edebiyatın
da üç kadın 

M EMLEKETlMlZ1N değer!i mi· 
.ıSafiri Madam Pitar'ın Ankara. 

Kız usc.--sı de.re odalarından birınde, 
ve mua.llım ve ta!ebderden mUtc~ek
kil dikkatli bir dinleyici kafilesi önün
de, iki gUn evvel edebi bır mUsnhabe 
yaptığını okuyucularımıza haber ver
mi§lik. Gerek Fransız, gerekse dünya 
edebiyatında iyi bir mevki sahibi o:an 
ve otuzu mütecaviz kitabı bulunan Ma
drun Pitar bu konferansında Uç Ii'ran
eız kadın edibine temas ve Matmazel 
Skuderi' Madam dö ıa Fayet i!e M.a • 
dam dö Sevinyc'dcn bnhsctmi§itr. 

M ADAM Pltar, bu Uç kadının 
L' rans!Z edebiyatındaki rollerini 

izaha baş.amadan evvel on altıncı as
nn sonlarında ve on yedinci asrın ip. 
tida!armda edebiyat lisanının nrunl 
başıboş, çiy ve batta kaba olduğunu, 
bundan çok mUteessir olan Markiz 
Rambııyenin Pari&teki ikametgahının 
muh~em salonlarında o 1.am:ının fi. 
kır ve kalem sahiplerinden müte.~ek • 
kıl bir sosyete teşkil ederek Fransız 
lisanının temizliğine ve edebiyatın J • 
Ierlemesine nasıl çalı§tığını anlattL 

Bu meyanda kadın ediplerdcn b:ı • 
zılarınm içtimai ve edebi rolleı ini izah 
etti. Bu salonda toplanan yüksek se
viyeli ınsanl:ır, erkek ve kadm fran
ııız lisan ve edebiyatına ilk hizmeti 
aa!on mühaverelerinin ta.rziyle yap • 
mışlardır. 

Esl:i kaba, dUşUrt, çıplak ve bayağı 
muba\•ere~cre bedel bu salonda, kıv • 
rak, zeki ve zarif J>.onu§mnlar yalnız 
orada toplananları birbirine bağlıyan 
bir v:ısıta değil, ayni zamanda o dev
rin temfz ve namuslu lnsnnlannm en 
büyük zc\·kidir. Bu kooµ§ma yoliyle 
Pariı; hayatına yalnız 11czaket ve za.. 
ra!et. d~ğil~ en temiz ahlftk unsurları, 
en bUyUk Ban ve eeref sevgisi, niha
yet fa.zilet girmiştir. Kadının zeki ve 
zuif teslri altında erkekler artık da
ha. terbiyeli konu§Uyorlar, o vakte ka
dar kol undıltlnn kaba tabirleri birer 
birer terkedlyorlardı. Znmanm erkek 
muharrir ve münevverleri kadınlara 
beiYendirccek zarafet ve vuzuh peşin
de.-:.ko"uyorlardı. Bir aralık bu o kadar 
ileri gitinl§, fikir oyunları yapmak 
Pnris salonlarında o kadar taammUm 
etmiştir ki nihayet tasannu derecesine 
varmış, nihayet (Molyer), iki ölmez 
eseriyle bu kadınlann halini fransız. 
lığın kahkahası anUne tefhlr etmigtt. 
Ancak unutmamak IAzmıdır ki <Mol
yer) in kaleminde bir kahkaha mev
suu olan bu kadınlar edebiyata bilyUk 
hizmetler yapma~ muvaffak olmuş -
tur. İfadede zarafet, terbiyede neza • 
bet. dilde kibarlık ve incelik istemek 
8Uretly!e fransız if sanını tasfiye et • 
miş!er, frnnsız dilinden kabalığı, ba • 
ya~hğı, ldillği, çıplaklığı koğmue • 
lardır. 

Easen Fransız akademisi de bu ta
rihlerde (1635> tesis edilmişti. M~. -
lO.m olduğu üzere Fransız akademısı: 
.. Fransız dilinin tcrakkiyatını munta-
2:ım surette nezaret altında bulundur
makla mUkellef res~ bir salon,, dur. 

T .YATRODAKt inkıltıp da ka
dınlar sayesinde olmuştur. On 

yc~mci asrın lptidalarma doğru tiyat
rolara gillcn halk kaba insan•ardı. Bu 
halkın all;ışladığı piyesler, ağza alın: 
mıyacak kadar edep ve terbiye h87icı 
mevzular UzerinQ yazılmış şeylerdi. 

Artistle .. CCftliyct hayatında bir par
ça suni gibi tctakki o!unurdu. Bunla
ra çingene ve hırsız nazariyle baka.:· 
Iard\. Artist.lerin hesabına r.nhean ~u· 
elliflcr çok defa tiyatro Ufuılarma ı . 
simlerini yazdırmazlardL 

O devirde Uç kadın, Marldz Ram
buye'nin sa~onnnn devam eden 

üç muharrlr Jmdnı bilhassa bllyUk rol 
oynamıştır. BWllar ı·atmnzcl Skudc
ri Madam dô Ceviye. Madam dö la 
F~y:?t'tir. Bunların her biri kendi de
recestr.e g8re, kendi sahasınd3 edebf 
harcltetin birer mübe-:ı:iri, birer mUj
decisi olmuetur. M.ntma.ul Şkuderl 

.Madam P:tf.ar 

romancı idi. Romanlarır.da zamanmm 
ahlak ve Matını, kahramanlık men • 
kıbelerini to.svir ederdi. Bu kadın çok 
yazmakla maruftur. O kadar ki (Bu
valo) bununla niay eden bir şiirinde 
"Her ay zahmetsiz bir eser doğurabi
len kadın,, demişti. Eserlerhıde eş -
has vaka bir nehrin suları gibi akar; 
her eserde bir o kadar çok kahrama
nı vardır ki okuyucular bunun içinden 
çıkabilmek için mutlaka eserin BOnu • 
na bir fihrist koymak IAzımdır. Her
halde uzun yazmaktan hO§lanan bir 
romancıdır. 

Şurasını da sl>ylemek razımdır ki, 
Matmazel Skuderi'nin büyük edebi 
meziyetlerJ tiilhassa hissiy~t~ ~1!~ 
hususunda kendine mahsus bır mcehgı 
vardır. 

Romanlarını çok uzun yazan, vaka
fac hadsiZ hesapsız e5h~ kalabalığı 
ile dolduran Matmazel Skuderi'ye mu
kabil Madam dö la Fayet, lüzumsuz 
tafsilatı yazılarına sokmıyan, sadet 
harici istidradlnra eserlerinde biç yer 
vermf yPn, tahlillerini sırf ınevzuuna 

hasrederı bir romancıdır. Roman bre! 
deni!en yolu ile Uk önce Madam dö la 
Fayet açmıştır. 

M ADAM Pitar, bu huldsadan son
ra Mado.m dö la Fayet'in eser

lerini tahllle giri§mlBtlr. Madam dö la 
Fayet, yazılarında bilhassa vazifeye 
ve 'eref hissine bUyUk kıymet verir. 
O devrJn bUyUk feylezofu (La Roşfo
ko) bu kadının tesiri altında kalemi • 
ııln ve fikrinin açıklıklarını hayli ta
dil etmiştir, 

Madam d<S Sevfnye, kma izdivaç 
hayatında hep bedbaht yaşadıktan 
sonra 25 yaşında, blri erkek, ötekJsl 
kız, iki c;oculıla dul kalmış bir kadın
dır. "Paris'in en latif ve en namuslu 
kadınlanndan biri olan,, Madam Se • 
vinye kocasını sever, fakat hic beğen
mezdi; halbuki kocası onu beğenir, 
fakat hiç sevmezdi. Madam Sevinye -
nln bUtUn edebi hayatı, kızı (Kontes 
Grinynn) a yazdıf;'l mektuplanndadır. 
ÖiUnceye kadar, otuz sene, Madam se
vinye gördUk!erini, duydultlarını, dü • 
şündüklerini bu mektuplarla anlatmış
tır. 

Esasen onun bütUn hayatınm tarihi 
kızının muhabbetinde toplanml§tır. O, 
kızından ayr,Jd~ı zaman bedbaht ve 
onun yanında bulunduğu zurnan bahti
yardır. 

M ADAM dö Sovinye'nin edebi ha
yatındJ. en esaslı ve en bariz 

vasfı hayo.tdir. O ki: hiç bir zaman :o
manesk olmanı:~tır. Madam dö Sevın
ye bu hayal kuvvetiyledir ki:. bi~Icrt 
ve hadiseleri şayanı hayret bır ruyet 
knblliyetiyle sezip zaptc~mcğe muvnf. 
fak olmuştur. Ger.ıe bu tahayyül kuv
cvtiyledir ki: yaz:Jnriyle okı!yucusunu 
kendisinin duyuşundan fazla heyeca. • 
na getirir ve gene bu kuvvetledir kı: 
en mlicerrct hakikat'crl teşvik edebil-
rne't imkanın. ona verir. 

Bu t'lhayvUl kuweti ı 'ndnm dö Se
vinye'de baz3.n onu kendinden grçi. • 
recclt dereceye çıkanr, meselA bır 

rs~irlo fiyallzrı r .. Avrupanın bugünkü haline Ha" 
beş kıalı sebep olmuş I 

VUzde otuz nlsbelln
de ucuzlatıldı 

Sıhhat ve temizlik i§leriııde kulla
nılan saf ispirtolarla mu&ayyer ve ko
lonya iıpirtolan, sanayide, ka.ninetolar
da kullanınlan yakılacak ispirto r:at
lannda mUhim mikdarda tentitit yap.J 
mr§tır. Yeni fiat listeleri al.5.kadarlara 
gönderilmiç, eski fiat Ustalarının orta
dan kaldınlması bildirilmi§tir. 

İdare ambarlan ile bay!ler, ellerin
de mevcud tuvalet ispirtosu ile yakıla
•:ak ispirtolann mikdarhrrnı bir r.edvel 
hlinde inhis:ır idarelerine bilöirmişlcr 
y..-ni şi~elerc idare ambarlarından yeni 
hın"'llu yapıştrrtmı§larC::r. 

Yakılacı?k ispirto 92 derece olarak 
tı ıbit edilmiş olduğun.:!an daha aşağı 
c erecc y:ıkılac:ık ispirto satanların is
rırtolarr müsadere edilereği gibi hak
larınia takibat da yapılacaktır. 

Kontrölterl yapılan bayilerin fiat 
farkı yüzünden uğradrklan zararlar, f. 
dare tarafından verilmiştir. 

Bay:lerin 70 kuruga sattrkl:ın elli 
r.a:ıtilitrelik ş:§eler 50 kuruşa indiril
mi§tir. 

Yliz derecelik yakılacak .spirto ba· 
vilere 68 kuruştan satılmakta idi. Bu 
fiat da 45 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle yapılan tenrilStta ispir
to yüzde otuz nisbetinde u.:uzlamış: ko 
lonya ispirtosunun bayiler vasıtasıyle 
halka satılması dhetine gidilerek on· 
ltra da k!fi mikdarda kazan; bırakıl
mıştır. 

Kolonya ispirtosu satan dükkanlar 
da halkın temizlik işlerine fazla ehem
miyet vermesi noktasından oüvii~. l~v 
heılar bulundurulması )lizumlu gorUl· 
milştilr. Levhalar idarece hazırlatılmak 
tadır. 

Küçük çocuklardan vapur 
ve tren ücreti alınmayacak 

İlkokul çağına ge!memiş çocuklar
dan vapurda, trende ve tramvayda yaş 
lanna göre Ocret atmmaktadrr. Oç ya
tına kadar olan çocuklar da bu Ucretten 
müstesna tutularak parasız •eyahat et
tirilmektedir. 

Trende ve vapurda ise yanm btlet 
usulü bulunduğundan 3 yaşın·lan 7 ya
~ma kadar olan ç'4.:uktar yanm llcret 
vermekte, tramvayda beş yaşından son 
re.ki çocuklarda tam licrete cabi tutul
maktadır. Bu vaziyet Uzerine A13kardar
Jar esastı tedkfkler yaparak yeni bir for 
mut bulmuşlardır. Bu formfile göre. ilk 
tahsil çağında olan yedi yaşına kadar 
çocuklardan hrç bir ilcret alınmaması 
dü.-fjnütmektedir. Yeni gekil pek ya-:. 

lrJnda tatb!k edilecektir. 

mektup yazarken o mektubu ys.?.dığı 
kimseyi adeta gözüyle görür gibi olur. 
Onun sesini işitir, onunla konu5ur o 
bir sual sormu§çasma ona cevap \•erir. 
Bu tahayyül kuvveti onun hassasiye
ti üzerinde dalma müessirdir. 

l{albinin bütün hareketleri bu ta • 
hayyütün içinde eadeleşir, Madam dö 
Sevinye bize en yakm olan on yedinci 
aSir edip~erinclen biridir. İçinde ya • 
~tğımız devrin edebiyatında mUmey'iz vasıflardan biri de silrattir. 

Bu devrin yaZlları IUzumsuz tafsi • 
latı bırakarak bir sinema şeridi silra
tiyle dalma ko~an UslUbu sevmi~ir. 
Madrım dö Sevinye'de bu Usinp silra
tfnl sık sık görlhii!. Kıralm aşçıbaşı
smm niçin ve nasıl intihar ettiğini ta
savvur eden mektup bunun en güzel 
numunelerinden bfrJdfr. 

üsllıbunda dalma böyle sliratin do
lYurdufru sürprizler vardır. Bazan bir 
b b .f d fikri öyle kelime topluluklariyle ı a c 
eder ki onun hususiyetini bilmiyen .
ler bun~ mana vermekte tereddüde dü
şerler. Madam dö Scvinye do&'I'uyu .i~
ti:a derecesinde seven ediplerden bırı
dir. 

"Do:!ruya s:ıdık kalmak,, onun her 
zaman ° tavsiye ve tekrar ettiği bir n~
siha ttir. Bu doğruluk zevkiyledir kı: 
o bir realist olmuı;tur. Madam dö Sc
vinyeye göre yazıda dojruya !?adık 

kalmak dii~UndUğünU snffetfo ifade et· 
me~ demektir. 

Uslfıbu zen:;in, kuvvetli ve caziptir. 
Kızma yazdığı rnektu~lar bugün gaze
tec!lfü hnvat'lld'.l bUyllk rönortaj. ye -
rini tut:ır. o cevr;n ~i:vasi. iı:t•maf. 

edebi ve iktısrıdi hMlselerl uzak mesa-

(Sonu: 10 uncu aayı!ııdf) 

Bir Fransız muharririne göre: 

Adisaababayı kurlB' 
ralım derken Viya

na elden gitti! 
Fransanrn bugünkü mcıhur n 

kuvvetli muhnrrirlerinden Rolan 
Dorjles, Orta Avrupa, Almanya 
ve J tal ya meselelerine dair yadı· 
iı bir sıra yazıda ltalyanın Habe
tistanı fethinden bahsederken, Ha
l>C§ kralı Haile Selasiye hakkında 
da ıunlan söylüyor: 

ı 924 de Pot Leka v'apurunda Ras 
TaHari ile göı•:.iştUklerimi hatırlıyo
rcm. Ras Taffari o zaman Avrupaya 
geliyordu: memleketine dönüşünde de 
kendisini Haile Setas:ye ismi ile tak· 
ois ettirdi. 

Bu, sinsi, ne dilşUndilğUnii anla
mak zor, kısa boylu bir adamdı. Tah
ta çıkmaya da ailesinden bir çoklarını 
öldürerek, mallanru gasbederck, bir 
c.oklannı hapislere atarak muvaffak ol· 
~uştur. Hatta, Avnıpaya relirken. 
kendisi memlekette yokken tahta çıkar 
lar korkusu ile, iki prensi yanma almış 
ve XI inci Lui gibi bir hile kuUanarak 
onları yanına davet ettikten sonra, zin
cire vurdurmuştu. 

Korkunç dişli, g5zleri ateı saçan, 
dev gibi iki zenci de bunları muhafaza 
ııJtında bulunduruyordu. 

~ 

~~~-·.~~-j tot1I 
.Rolan Dorjelesin rinri 1nfatiy~ 

ettiği Babık lmperator~ 6fS' 

Taffan bunlann yanında daha kO· 
çUk görünüyor ve kend'sini büyük göı • 
tcnnek için dik duruyordu. 

n rUzgirda, geminin güvertes;:~ 
Ji:ıan o yolcunun yüzUnden ° ~ 

Her ne hal ise, biz de on~~ ~ 
nr tuttuk, lngilt~rcni~ ~stcdı~tl,,,. 
tedbirler s'yasetıne gırdık vettalY~ 
ile de bu yllzden bozuştuk. l•._c 
bize danlmıı olmasını anla~.ı, ··ylet' 
kendisini muhasara ettiğiml.ıı '° 

İlk bakı~da onda bir ihti§am var gt. 
bi geliyordu. Fakat, biraz konuşur.t.:a 
bu his silinip gidiyordu. İhdraslanna 
rağmen miskin olan bu adam muhte
risten z!yade hırsızdı. Cibuti demir yo
lu şirketi de, maiyetindekilerin bilet pa 
rasım kendisinden koparamamıştır. 

E1inde silah çarpJ!ırken maf tQp 
dfışmüş bir reis olsaydı kendisi hak
kında böyle şeyler ıöylcmeğe sıkılır
dım. Fakat bir esir tUccan hakkında 
r.e dilşündüğUma söylemekte hiç bir 
mahzur görmüyorum. Bu es!r t:.ıc:can 

memleketi istila edilirken, altın dolu 
bavulunu alıp ka~maktan başka bir §ey 
c'üşUnmemiştir. 

Masasında onunla berabe.· yemek 
yerken ·bu masa daha z!~a~e b.ir k.~· 
mandan masası idi- kendısının hır gun ( 
tarihte böyle bir rol oyn!y'lcağrnı ta
bii aklıma bile getirmemiştim. Karna
bahar yerken büyük bir haJ takınan, 
pantalonu iltüsüz, ayağında lapçın o
lı:n bu ııdam hakkında böyle bir ~ey 
tab:i düşünemezdim! insanın hazan 
kendi kendine acaba dünya ı53rhoş mu? 
diye soracağı geliyor... . • 

Fakat, kara eliyle dıklemesıne bir 
vurup Avrupayı ikiye ayıran .odur! 
Habeşistan harbi vo bu narbın or· 
taya çıkardığı ihtirazlar olmasaydı ı. 
talya İngiltere ile müttefik kalaı;ak· 
tı, Milletler Cemiyeti misakına rl· 
ayet edilecekti, Avusturya kurtula
caktı. Adls-Ab3bayı kurtaralım der· 
ken Viyana kaybedildi!. 
Avrupadaki kanııklık, Bren~er 

ken biraz ifrata varmıyor aı~? aııııı41' 
Bilakis şunu teslim etmesı ~ 

ld, Fransa, İtalyaya karır ~na;eğ!lı!fı'' 
larm hiç bir'ni tatbik etmıf 11aJıll' 
Londra ile bir olarak SUveyt kıı blıı~' 
kapamış olsaydık, yahud sadece ~eri fi 

·k H b 'stan se --• ...ıL yı temin etseydi • a eşı ti leıılf""' 
bte meselesi bir f elılketle ne cetıııi1~ 
Halbuki biz, bitaraf kaldık ve snf ye~ 
reyi tesk:O ettik. Efkan umu et~ 

. k hareket _:11 den bır kısmına arşı ıu tetsr 
Bu da, Romanın sefere devamı urıııt' 

etti. Fransa, dörtler misakı:ıniri ~ 
miyarak, İtalya ile aramıza,ınadı· / 
bil olmiyan hiç bir şey koy ---

KURUN 
AIJONH TA ntrnst rıı"~" 

Mtmfektl ~~1,nJO lrindı ~5 hl't 
95 f.> Aylık ~,, .. "' 

2no ... ., 
S oylık 8'>0 " 

475 .. 
6 O) lık "OO t600 ",,..ı-
Yıllık v ıcırı t-

TArHe,inden Tiıılknn BlrliA• nıırı• -~ •• 
otuz kuruş düşülür. Poı;ta bir ı er lıılfl"" 
mc~·en ~erlere oyda yetmiş beş ti' 
ıammeılilir, kftlP •t 1.-ı 

Abone k:ıydım hlhtlren mc po~I• •t·df 
f:rnr Ocrcllnt. abone pnrnsınırı ~e" 

ı ı ıo•r• hAnka ile yollama Qcrel n tı' 

(jzerinc olır. .
1 

5 •~,. 
\'eniıll'n 5 ahonc ynznn ve~ k6Y "" 

birden ynzıl:ınlnra, mekteplerle 
ların:ı nyrıco fen7.ilftl )'opılır. J:trfrıtll 

TOrlrfı11•nln hrr po~tn mer 
Kf'IUIN'a ahon~ 11n:ıtır.rııtlıJft 

Adres deAişllrme ücreti 25 kU hududuna. dikilen gamalı tuç. endışe· 
ye dilşen Prağ, lstikrannı kayb~d~n 
fıank, kapılarımızdaki ha~ ... bütün 
bunlar, siyah kabına bUrllnmüş, saçla· Dünkü ha va t•"'" 

Yurdun hfııün bölgelerinde h:;' 'J'f'S~ 
,.c yer )'er )'nAışlı Geçmiş, rOz~I ısıi"ll il' 
roenell, Ege blllr:elerlnde şl~D c~nuJ>l 
len kopunr.a, di~cr bölgelcrd l ıır. rJ( 
liknmcllen orta ku\'\'ctle csm ş ve rıı'11'ıJll 

Dün Jslnnbıtlda hO\'O kopnlı ,.ııjtrtıllf f1 
ıu geçmiş, 'Z4 s:ı:ıl :ı:nrfınd:ıkl ~ 111 ıkt',ı 
metre murnbhnınn bır:ıl•I•~ ;Ar şl:.
l S,4 kl!oımım 61ç~lmüştilr. R:eıre b 
lstikometlndc sonıycdc 5-7 ır' 
esmiştir. ~ 

7 
nı!liıT'lt f 

if.:.91-.--.ı 

- r :için erldd~ uh!:: ağrrl. kadın
lan severler? 

_ Ağız ulak oluna çok aakırdı ko
nuıtuktan sonra pek fazla büyümez.. 

S:ı:ıt 14 de hııvn ln:ı:ylkı ı 53, düşOk d• 
sulııınct en yfiksck 0,9 ve en 
snntlsrnt knydedllmlştlr. 

! ,ı; vıı ı:ım Piiiii'iil?" "" 
-klü olarak tltfld/ıtırt' Alevnddı tlcarl11c uıı thetı ııı 

mı:dan Karamürsele müteııecc da bifltl ti 
/:et eden Osman ravuş nan;,ın ut ıet:I~ 
nıotörü Darıca önünde ıabl bit ıııfl 
lılr torpile rarporak. mülhil .ı 
nellrf'lılndt lmfmııtır. t ırıntlt,, 

Afollir ımhthl n~mnn rnııııı "h{ç ki,,ı p-
11olculnr da dalıll olmnk a:uı~ıarı 30 
/m, tulnmnmıştır. Ölenlerin lJl 

ıt kadardır. 



§ehi~ Hab~rleri 1 

Yumurta piyasası 

' 
hararetlendi 

Ortodokılannm paskalya bay- f 
hkında ba§lıyacaktır. Bu müna
~ rtırnurta piyasasında muamele 
~~?enmiştir. Son hafta zarfın 
. ıstan 4 bin ıandtk yumurta 
~· Fakat yumurtaların amba
' nan oldukça kabarık bir yc

ğu i~n teklif olunan fiat tüe 
kurtarmamaktadır. 

~aj !llasrafısm bahalı elmasına 
~Ctnleketimizde yumurta amba

~aaid talaş yapılmaması ve her 
t . Ya.dan mühim mikdarda ta
t~lllcsidir. Serbest· döviz ile ta
Qıll ~lllcsi temin edildiği takdirde 
~kutatın ortadan kalkacağı ileri 
bi ttcdir. 
Jcr taraftan yumurta ihracatının 
~ tıatdığt görülrri".ı§tür. 1928 se-
~c ıo.s milyon liralyr bulan 

d~ ihracatımız bugün 600 bin li
& ~tnüşttır. 

\... 
11 \>aıiyet yumurtacılarm mutlak 

:~e b" 
ır himayeye muhtas oldukla-

lçtıc bir ıekilde göstermektedir. 

~ Para borsasında 
'llt İstanbul borsasmda birin'.:i ter 
· t k borcu tahvilleri 19.30 dan, i
~.~ip Türk borcu tahvilleri 18.20 
~ -"4llıele &örmüştür. Bundan baş
~olu demiryolu tahvilleri 40.41 

s d trkeı bankası hisse seneclleri 
~en , Argani tahviJJeri 99.5 den 
'~c görmüş bir ingiliı lirasına Mer 

Cıjıı k_ası tarafından 628 kuru§ tes-
·•tniı:ı•· 

l:ıı' :ıı~ır. 

~ londra borsasından İıı;tanbul 
~rıa gelen telgrafta bir İngiliz li 
S 81 164.37 franktan, doların 
<ii:ı den muamele gördüğü Uni 

de 358 e satıldığı bildirilmiştir. 

fi:· 
~ 
'ietıiden tadil edilen 

tı kitaplar 
~~'le orta okulların riyaziye, fizik 
~ b tablarında k\iltür bakanlığı ye
~ aıt tadilat yaparak değişmeler 
Si . tctirmiştir. Bu değiJmeler ne

llazrrJanan kitablar bu den yılı 
~ itibaren bütün okullarda oku 
~ tır. 
'tta~tlir bakanlığı kitablann vaziye

, ttı~da alakadar öğretmenlerden 
~~ .f sualler sormaktadır. Alınan 
rııı~ göre haziran ve temmuz ay-
t( Ankarada bir komisyon topla· 

~~:tnidc.n noksan görülen noktalar 
da. tetkikat yapacaktır. 

.\ Avusturya okulu 
~~8turyanın ilhakı dolayısiyle 
'z~cki Avusturya okulun·un da 
~~ lııcsine bağlanması etrafında 
~~r Y<ıpıldığına dair bir rivayet 
~ kta ise de kültür muhitimizde 
~ lıta aid bir muamelatın henüz ce 
~~ .~trnediği bildirilmektedir. 

b•.a ~k çocuklar için odalar 
.~ l'il§tndan büyük çoeuklann so
~ 0Ynaınalarr gerek sihhi noktai 
~gerekse ç~uk terbiyesi bakı
~ zararlı görüldüğü için muhtelif 
'~c \1c iş sahibi anne ve babala
~ klarına mahsus olmak üzere o
~~~Çtltnasına karar verilmiştir. Ha-

l ta başlanrrıı~r. 

19 9 mayıs şenlikleri 
~ :aYıs idman şenlikleri hazırlık
~ ~!lanmıştır ve dün vali muavini 

~ ~ıı~ın başlcanlığı altında bir toplan
~il ltır§tır. 

~lıı ;.tanıda yalnız lstanbulun Ana
~c lleyoğlu stadlarında şenlik ya 
~c ~cak muhtelif kazalarda ayni §C

~c ~tam yapılaeaktrr. 
~ d:1.1klcre Halkevleri ve spor klüb· 
h 1§tirak edecektir. 
q~l --o--

~-"live isleri: ~,~~ 

~t tesbiti idn şeflik ihdas 
lle.ıı ediliyor · 

~\t tıı "andan itibaren belediye lk
't\ltt lldtırIUğU teşktlA.tı gentvletlle
lııt,\ :Attıstahdemfn şubesine bağlı 
~'e lltere bir fiyat tetkik şefliği 

01unacaktır. Bu şube havaylc1 

zaruriye fiyatlarını tetkik edeceği 

gibi lokanta, birahane, bar, gazino, 
plA.J, mahalleblcl ve emsali yerlerin 
tarifeleri do bu şeflikce mahallinde 
tetkik olunacak, ondan sonra tas
dik edilecektir. 

Hazirandan itibaren murakebe 
bUrosu da takviye olunacaktır. 

Rüstem paşa camii altındaki 
dükkanlar 

Tahtakaledekl RUstem paşa caml
lnln altında. bulunan dUkkAnların 

belediyece lstlmlft.kine karar veril· 
mlştlr. 

Buradaki motörlerin cnmiln te
melini sarstığı ve dUkkAnların ca
mii seyre gelen seyyahlara karşı 

çirkin bir manzadn halini aldığı bu
na sebep gösterilmektedir. Bu istim 

' lft.k işi için 938 bütçesine tahsisat 
konacaktır . 

Valde hanın istimlak İşi 
EmlnönUndeki Vnlde hanının ls

tlmlAk muamelesi cuma gUnUne ka
dar bitırllecek, tapudan takrir alı
nacaktır. 

Gelecek pazartesi gUnU hanın tab 
Jlye edilmesi için lcraya muracaat 
olunacaktır. 

Elektrikle reklam talepleri 
fazlalaştı 

Şehirde elektrik Ue reklAm işi 

günden güne fazlalaşmaktadır. Bele 
diye ziya ile reklam Uzerlnde tetkik 
lere bnşlamıştTr. Bu hususta afiş ve 
talimatnamesine yeni hükümler ko
nacak, tarifesi tesbft edilecektir. 

Şehir mUtehassısı Prost geldikten 
sonra onun da bu reklnm işi fizerJn
do mUtnleası alınacaktır. 

Terfi eden memurlar 
İstanbul gümrüklerinde çalışan me

murlardan Sebahat, Veli, Enver, Galip, 
fz:zet, Tahsin. Sadullah, İzzet, f smail 
İzzet, Hadiye, Ali, Lütfi'ye 17.S lira 
asli maaştan 20 lira asli maaıa terfi 
edilmişler. Ve bundan başka Mehmed, 
H<!mdi Necip, Cenap, Mükrimin adında 
memurların da görülen lüzum üzerine 
yerleri değiştirilmiştir. 

Saraybumu, Salacık deniz 
altı kablosu 

Sarayburnu ile Salacık uasmdaki 
deniz altr kablosu tamir edit:nek üzere 
kaldırılaı.:aktır. On beş gfuı 1<a'.iar süre 
cck tamirat esnasında dubalar konula• 
<.ak arın ulusal işaretler gece ve gün
eüz dubalar üstünde daimi · :>l.ıırak bu
lnnacaktır. Bu suretle buradan geçecek 
Yapurlar dubaya yaklaşmıyac:>klardrr. 

Eyyllb Sabri j ubllesl 
bu gece 

Bizde eski tuli\atçılarla piycsçiler 
ve o:iflörcüler arasında değerli sanat
karlar içinde bir de Eyüp Sabri vardır 
ki Hürriyet ilanını müteakip hemen sah 
neye atılmış ve o zamanki bir çok a
matör gruplariylc hep sirar rolleri oy
niyarak kendisini göstermi§ ve o zaman 
d<.nberi de sahnemizde hep ı;ıyni rolle
rin muvaffak bir artisti olmuştur. 

O zamanların en güzel sirar rol
J,rini yapan meşhur artist Bincmeei
yan ve karısı Elize Binemcciyanla dahi 
birlikte sahneye çıkmış, ve Binemed
yan gibi o zamanın en gözde artistine 
bile kendini beğendirmiştir. Sonraları 
bir çok heveskar guruplarla ve bu a
rada şimdiki şehir tiyatrosu artistleri 
ile de bir hayli oyunl:ır oyr.amış olan 
Eyüp Sabri, daha sonralan rahmetli 
lsmail Zahidlerle, Burhaneddin kum· 
ranyasiyle ve daha bir çok takımlarla 
~alışmış en son büyük sanatkar Na§id 
ile birleşerek onun sirar rollerini büyük ı 
hir başarl ile yapmıştır. 

İşte bu emektar sanatkar için bu 
gece Şehzadebaşındaki Turan tiyatro
sunda şehir tiyatrosu, Ertuğrul Sadi 
Tek ve Halk opereti sanatkarlarının 

ca iştirakiyle bir jübile yapılacaktır. 

Bu jübilede b:lhassa halk sanatkarı Na 
t;d en güzel oyunlarından birini oyni
yacaktır. 

Şoför ve arabacllar 
hakkında yeniden tet

birler allndı 
Kıyafetler yeknesak olacak, şof örJerin ·yol 
üstünden müşteri almaları da yasak edildi 

Emniyet müdilrlilğU taraf ınd&n eo • ı ka hiç bir yerde yolcu almama.lan katı 
förler ve arabacılar· hakkında nlma.n surette menedilmiştir. Ayni memnu!. 
tedbirlerin tatbikine ehemmiyetle de- yet §Oförler hakkında. da konm~tur. 
vam edilmektqjir. Şoförlerin yanmda Elinde bohçası yanında çocukları ile 
muavin bulundurulmaması hakkındaki bir grup ailenin köprii üz.erinde i§&ret
emir yerine getirilmiştir. le çevirciikleri bir otomobilin yanma 

.Şoförler hiç bir zaman giderken gidip bohçalarını yerleştirdikten sonra 
yanlarına muavin alamıya.caklardır. kendilerinin bindikleri, bu yUzden hem 

Bunban başka §Oförlerin yeknesak seyrisefer inkitaa uğradığı gibi kaza. 
bir elbise giymeleri de düşünUlmUgtür. lar da. vukua geldiği görülmüştür. 

Bu elbisenin hangi renk, ve eekilde ol. Bundan sonra mtişterilerin yaya kal -
ması hakkında §Oförler cemiyetinin dırmımdan inerek caddenin ortasında 
mütalea.sı sorulmuştur. taksiye binmeleri yasaktır. Taksiye 

Cemiyetten vcrileoek nilınune beğ&- binecek mllşteri ya taksi mahalline gi
nilirse muayyen bir müddet sonra şo- decek, yahut da. bineceği otomobili 
förlerin ayni renkte elbise giymeleri yaya kaldmınm kena.rma çağıracak. 
mecburi kılınacaktır. Bugiln birçok §0- tır. 
förlc.rin birbirlerinden çok ayrı kıya - Cadde ortasında mUşteri alan §Oför-
f ette bulundukları görfilmektedir. ter şiddetle cezalandırılacaktır. 

Şoförlerin saçı sakalı birbirine k& • Resmi ve hususf bUtiln otomobiller 
nşnıamı§, tıraşlı bulunmalan, müşte - caddelerde, karşılıklı işliyen vesaitin 
rilere çok iyi muamele edecek bir in - gelip gitmesine mani olmıyacak ~kil-
sa.n olmaları da temin edilecektir. de b:.rer yer intihap edeceklerdir. 

Vaz.iyeti bozuk, üstleri başlan te - Herkes her istediği yerde vesaitini 
miz olmıyan ş.Jförlerln hem otomobil - durduramıyacaktır. Bir lokanta veya 
lere müşteri bulamadıkları, hem de dUkkln önUnde otomobili bırakıp git -
ecnebilere karşı fenıı görilndilkleri an. mek yasaktır. 
!aşılmıştır. Böyle bir yere girmek Jstiyenler en 

Temiz kıyafetli, bra.§lt şoför bulun- yakm ara sokağı intihap edip otom<>
masını mal sahipleri de kazan!; nok - bilini oraya bırakacaktır. 
tasından fazla arzu etinekte, alınacak Emniyet müdürlüğü bUtUn bu aldığı 
tedbirlerin isabetin! §imd!den takdir kararların derhal ve gUnU günUne tat. 
etmektedirler. bik edilmesi için her gün polis teşki~-

Emniyet mtldUrlUğünUn tlzerinde tma bir tebliğ neşretmektedir. 
durduğu meselelerden biri de yol or - ·Bunlarla zabıta memurlarmdan dik-
tasında mUşterl almak meırelesldfr. katli bir anlayışla vazife istemekte • 

Otobüslerin durak yerterlnden baş • dlr. 

Bogaz yolcularına Şlrketlbayrlyeolo 
hl kotayhilı 

Tenzilath vapur ve 
tramvay biletl0ri 

ihdas ediliyor 
Şirketi Hayriye 1938 senesi yaz ta.- J 

rifesinl hazırlamış ve biltUn tefemıat 
ile tesbit etmiştir. Yeni tarifede mü • 
him bir tenzilat ve halkın gezme 
ihtiyaçlarını kaı'§ılıyaca.k kolaylıklar 

yapılmıştır. 

Mektepliler için tatil başlangıcı o -
lan 21 Hazirandan itibaren mekteple
rin açılma tarihi olan 20 EylUle kadar 
Boğazda oturacaklar için birinci ve i
kinci mmtakada yüzde kırk, Uçilncüde 
yüule elli tenziH\tlı üç aylık yeni abo
numan karneleri ihdas edilmiştir. 

istiyen yolcular, vapur ve tramvay bi. 
Jetlerini bir bilet olarak alabilecekler· 
dir. 

Vapur ve tramvay biletlerinde gün
lUk gidip gelme bedeli olarak şimdiye 
kadar 42 kuru§ verenler bu takdirde 
25, ikinci mevki gidenlerde 34,5 kuruş 
yerine 22,5 kuru.!} vereceklerdir. 

Bu müşterek biletler köpril Üsldidar 
iskelesi ile Kabataş ve Be§lktaş iske
lelerinden alınabilecektir. 

Bundan ba§ka Kısıklı ve clvarmda 
oturanlar tçin aylık tenzilatlı bir bi
let de çıkarılmıştır. Bu biletler de yu
kanki tenzilatlardan başka ayrıca 

yüzde on tenzilat ynpılmaktndrr. 

Mü.,terek biletler 11 Nisandan iti -

Poliste 

Kumar oynamaya aelen 
· misafirler 

Tepebaşında Yenicerl a#uı soka 
ğında Yıldız ap&rtımanı kapıcıSt 

Nurlye evvelki giln köylnlntertnden 
Recep oğlu Hasan, Ömer oğlu Ha
san Vell isminde Uç kişi misafir gel 
mlşıtr. Bunlar bir mfiddet konuştuk 
tan sonra zarla kumar oynamaya 
başlamışlardır. 

Birkaç saat zarfında Ömer oğlu 
Basanın cebindeki 3' llruı suyunu 
çekmiş, diğerlerinin cebine tnmtş

Ur. Beş parasız kalan Ömer oğlu 
Hasan hemen karakola bat vurmue 
şlkAyette bulunmuştur. 

Recep oğlu Hasan Te Nuri yaka
lanmış, Hasanın fistUnde 14 Ura çık
mıştır. Ali kaçmış, bir mUddet son~ 
ra Fatihte yakalanmıştır • 

EyUpte Yavedut mahallesinde Ha-
: s&n Racinin beklr 'odalarında otu· 
ran SUleyman, HOseyln, tsmatl zarla 
kumar oynarlarken yakalanmışlar
dır. 

Kumarcılar mahkemeye verilmiş. 
lerdr. 

1kl hırsız 7akalandı - :Ahır kapı

da tutun inhisar idaresinin bltişl

ğlndokt ardiyeye enelkl gece SadJ 
ve Cemal leminde lkl kişi girmiş, bir 
tok eşya çalarak pencereden kaç
mak istemişlerdir. Hırsızlar devriye 
memurları tarafından yakalanmış

lardır. 

Kız JilzUn c!en kavga - Beyoğlull· 

da Yeni çarşıda Ova dans salonunda 
Yani tıe kunduracı ktmll arasında 
Aznif isminde bir kız yUztınden kav 
ga cıkmış, KAmll kundura bıçağı 1le 
Yaniyi sol blleğlnden yaralamıştır, 
Yaralı tedavi aıtınl alınmıştır • 

Başına taş dllştü - Çırçırda cami 
sokağında oturan Ali, Fatihte itfai
ye caddesinden geçerken başın& Gil· • neş apartımanının OçUnc11 katından 
bir taş dUşmUş, Ali yaralanmıtı. te
davi altına alınmıştır • 

baren satılığa çıkanlacaktlr. Bu suret. 
le mllşterek biletlerle birinci mevkide 
oturanlara ayda 1260 yerine 675, ikin

ci mevkide oturanlar 1035 kuruş yeri. 
ne 607,5 kurue verilecektir. 

Müşterek kart taşıyanlar ayni gün
de kendi mmtakalan dahilinde iste • 
dikleri kadar seyahat yapabilecekleri 
gibi pazar gilnleri Boğazm her tarafı
na mıntaka f arkt vermeden de gfdebi· 
Ieceklerdir. · 

Bu kartlar Anadolu cihetinde Us • 
kUdardan başhyarak Çubukluya ka -
dar yüzde kırk, Rumeli cihetinde Ru
meli hisarından başlıyarak lstinyeye 
kadar gene yilzde kırk, Paşabclıçesin
den Anadolu kavağına kadar yüzde el
li; yeniköyden Rumeli kavağına kadar 
gene yüufo ellidir. 

Çorabcı dükkanları teftiş ediliyor 
Yüzde kırk tenzilatlı karnelerin üç 

aylık bedeli Rumelihisarı ile Üsküdar. 
dan köprüye kadar birinci mevki 1980 
kuru.~ yerine 1188, ikinci mevki 1575 
kuruş yerine 940 kuruş olacaktır. 

Çubuklu ile Emirgan ve 1stinyeye 
kadar ikinci mevki 2340 kuruş yerine 
1404, ikinci mevki 1980 kuruş yerino 
1188 kuruşa indirilmiştir. 

Yeniköy ve Paşabahçesinden boğa -
zın her iki mUntehası olan Kavaklara 
kadar birinci mevki 3150 kuru§ yerine 
1575, ikinci mevki 2700 kuruş yerine 
1250 kuruş olmuştur. 

Bu karneler bir Hazirandan itibaren 
verilmeğe başlanacaktır. 

Şirketi Hayriye Üsküdar - K:ı.dıköy 
ve ha.valisi tramvay şirketi ile de an -
Iaşarak aynca tenzil!tlı bir bilet ih -
das etmiştir. 

Kısıklı yolu ile Çamlıca.Y,a gitmek 

• 

ipekli 1cumtı§1arın d.amgaltınmtısın®n 30nra mnfetti§1er çoropça dilkkmılartndG 
derh.al tefti.§e başlamı§lardır. Yapılan teft~lerde bazı dilkkAn14rdo. da.mgalatl
mamıf !)OTaP, bulıuımUf t'6 di1kkdn aah.iplcriM def'hal cem ~it---
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Hitleri'n dünkü nutku 
Son haftalardaki hadiseler 

Hakiki bir mucizedir 
Avustury.ada kralcı ar dağıldı. 

Berlin, 28 (A.:A.) - Hitler bu ak -
§anı spor sarayında. on Nisan Plebisit 
ve seçicilerine tahsis ettiği 1:füyuk bir 
nutuk söylemi§tir. 

Gölfüelsln kısa. bir hit.abesi'laen son
ra sürekli alkl§lo.r ıarasmda kürsiye 
.pleıı ..aitler ezclim.le dem.i§tir ki: 
-Na~onaJ, OB1Ja:ıi.st idealinin :AZ.. mrm" huiiutlorını q§arak :Almanların 

btdunilu_ğu her gerdLJ kök salmı§'-O'ltmtrr 
ısma ihayr.-0t Bdi.lmnc.z. IBu .J1lmmı1ar 
iahrik&,Çı'lara JınptlıyorJar. Alman ka
• ve ~nları yalnız mhir.cn doği'4 
ve nuuın bile kanlarında .P.4kim bu1u-
11uyor. Onları millet il.6 devletin tek 
bir ıa1ısi.ıfet ha.1ini aldığı birliğe doğ-

"' :g'ötiİ.TÜJIOT. 
Bıi.lh m.uıüıc®1eri eski iloolcfleı·i 

F9J.7.ailıktan .sonra Aımanllır amsın
(f(;ı bü,yük milli Dirlik duygusıurım kö1~ 
:salmıı olmasına hayret cılilir mi, B·i.Z
mt,, Ventay mıuihede3ini yapanlar, ve 

ızae« ..A.mm7«ı ~mJıuru 1Vil -
_,., Mmetıe7in ikonBi mukadileratü:tn-
11a kendilerinin \!fihip ıol'!'MUın 1uı1'7cını 
il4ıc ııedip .dmımıeımt lar mıdır 1 Parça 
~r:ça ıetlil.en t1tı 1J<J§<ımak ika.biliyetini 
b,Y7;ciletı :.4.wsf..urn.]ıı Almanlamıın O· 

hstii Almanlık .romiasına iiı:Jjjr.u. git • 
tmeleri kadar tabii bir ;şey olamaz. l 

Bitler, Avusturya. Alnuuilarınnı 

Su§lltg idarcslııde .ıgö:rdtikleri ztiltım • 
!eri anlntmı~ ve Bc.rt.tesgaden mUJ.1 • 
katından ba:h.sederkcn aynen ·~u ..mil -
likattn ŞU§Diğe hayatınaa :Umit ıedebi· 
leceği en ~.'üksck §anBl ıverdimt, amnia
tir~ 

Hitlc:r Avu.sturyada. milli ihtilali ıtaS 
vir mtikten .sonra demifjtlr: 

"San 'haft:nla.rda.ki hjdiscler ha.kik! 
b!r mucize ı0lımı.k tecelli etmiŞtir.on 
Hitler.in nutkunu sık Sik l§iddt..tli al -
kTBlarla kcsilmfe 've sonunda eyecan
lı tezn.liüf-ere vesile venni$tir. # , 

KRALCI.L.AR DAGILDI 

Viyana, 28 (A.A.) - Kraliyetçlle
rin ırcisi 'lm o.kŞam bir beyanname 
neşrederek ~lfıtı dn.ğıttığmı .ilin 
ctm'iı tir. 

Bey.anna.mede euUmle deniliyor ıld: 
A.vu.Sturyn cüınhurlyeü ll martta 

filen ve ibukukall orUı.dan 'kalktı. :Mem
leket l.3 .Martta dahili bir harp tclıll
kcsine :m:ınız bulunuyordu. Bu :vahim 
antla nvm:turya.lı Avusttıfya]ı Adolf 
Hitier Viyanaya. bir kurta.."'Icı olarak 
geldi. Bu kurtarıcıya 'Sal"Sl1niaz 'bir 
83.dakat ve eonsuz bir muhabbetle btğ. 
1ı bulunuyoruz. 

ÇekOslovakya 
Memlekeldaki Almanlara hususi 

bi · idare hazırlıyor 
P.ra.g 28 (A.A.) - Başvekll Hod

ıa bugUn radyoda söylediği bir nu
tukta Alman dili konuşan Çekoslo
\".alt halkı içln hnsust bir ·~tntüd,. 
ta.nifm edileceğini bildirmiştir. 

Busun A1man dllt konuşan ekal
liyet için mevcut knnunlar ve nizam 
lar bu ''stat.Ut,, 6n. taTSfn '\"e tevsi 
o1uııacak ve mezldı.r ekalliyet için 
kanuni bir Iesas teşkil cdece1cllt'. 

Hodza demiştir kl 
:Ekalliyet si:yasetlmbtlo -yeni bir 

safhaya giriyoruz. Fakat Qekoslo
:vakya siyasetine, anaya.sası çorteve
sl içinde def'.am edecektir. Cekoslo
:vakya kendi .dahnt siyasetine 'ID.Uda.
ibale Jçln ha.ricln yaptığı bütlln tcşeb 
btlalerı karşı koyagelmiştlr. Du hat
tı iha'reketlnl lcaUyen değlştırrtıiye

cektır. 

Prag 2 8(A.A.) - Mmt birlik paT 

tisinin hUkfımete yeni ğlren mwnes 
sllleri dün partinin yeni politikasını 
müzakere etmişlerdir. 

Krnmorln yerine parti reisliğine 

gelen Uodao, ' hareket btrllğl 1Uzu
munda ısrar ederek <lcml~Ur ki: 

Milli bfrllk•partlsl Orta AvrUJ)a. 
devletlerile dostluk m'iinasebeUerl
nln ve Almanya :UG de h •I komşuluk 
miinasebetıcrlnln tesisi rnzumuna 
lrnnldir. 

Milli birlik parti l bakanı Je.zelc 
de demiştir ki: 

Alman totalitarizmine, Çekoslo
vak mnu birliği, memlekott ve mll
ıeu mUdnfan. etmek fstiyen tyl niyet 
salılbl 1drnselerln mllttehlt cepheslıe 
karşı koyacaftı barış ve huıuru ko
rumak itin bUtun lmkA.nlnrımızı ya. 
pacağız. 

Bütün cebhelerde 

Çinliler ilerliyor 
Haııkov, 28 (A.A.) - Çang R Kay .. j 

Şek'inumtiitll karnrgihma Tiençin-pu 
kov demiryolu cephesi kumand:ınnıdan 
bu sabah telefonla a.şa.ğıdiı.ld hnbcr 
ftrilmişilr: 

"'Bu cephedeki Japon kuvvetleri, Çin 
kuvvetleri tarafından tam bir hezime-
1.e UfratılmJitir. Çin kıtaa.tt. bütUn 
~ilerlemektedir.,, 

YRN1 BiR ÇIN HOKOMET1 
eupay. 28 (A.A.) - Sabık nıwr

la.rdaa Llanherı&f'ınfn i.nısa.sı ile ncşre
ill• bir beyanniml', Nankinde ·eni 
~ t1Jl camlıtınyeli hiik!imetinin ku
~ OldUğunu 1bildirmekt.edir· 

IMtaabul - Ankara 
te71are selerlerl 
AaDra. 28 (ttlefonla) - lıtanbul· 

~nbıa ....,,.re aetcrleri ı nisanda tt'k 
:rat ~ Suv.ialer dört ~ 
t6tlil tayyarelerle ,,apilacôttt. Tayyare 
ler her gl1n !stanbuldan saat 9.30 da, 
Aııbraaan da aaat 15.SO da hareket e
dectlctlr. Cuma.rtcıi gllnlcri Ankaradan 
poıtta 14.30 ela kalbcaktzr. 

iskenderiyede 
çarpışma o@du 

Kahire, 28 (.A.A.) - Bqvekil .Man
suteaeki dünkü ~im ıııutkund& ver. 
din s~·a. Verdiği tn.lebin boe esaala
ıra db.y.a.ndı.ğmı Söyl~ ve lı.uıdüne -
tin mevkimde kala.cağına Jp.retle hal
lkı .bUkO.met namzetlmne rey verme • 
'ye davet c~r. 

Diğer taraftan V.cfdin iaketıaerye. 
deki düllkü toplantım da büyük teQ.. 
hUr.atla geçınlştit. 

Na.has .nutkunda. hWtümeti tenıtlt 
etiniı ve cV\·elce Saad Zaglul'un a:yni 
yolda. de\•am .edege?cn mlieadelcsiıic 

kcnılw .. nin ae devam ıed~ini !Öyle -
mi§'tir. 

lskcnderiye 28 (AA) - Dilnkli 
intihn:b:ıt esnasında ,eehrin m\ıhtelif 

l!IE'mtlerlnde çıkan karitlıklar :netice -
sinde yirmisi polis memuru olmn.k U-
:zere 70 ki5i yaralanmıştır. -

Nahns paşanın lskenderiycye gelişi 
birçok ka:rga§lllıklara seben olmustut. 

Pr. Afet'le Pr. 
Pitar'ın 

Tetkik gez il eri 
'.Ankara. 28 (Husu&i) - Türk Ta

rih Kur.umu .Asbaşkanı ı>rofesör ba
yan .Afet, pl'ofesar i>ltnr, bayan Pl· 
tarla beraber dün sabah sa.at sekiz 
de Anko.ranın c nubunaakl GAvur 
kaleye gitmişlerdir. 

Yoltla Karaoğlan xöyUndekl liltJ 
hnfrlyııtını tet.Kik etmişler ve bilyllk 
k6'yUndek1 'kazıyı da gördükten son
l'a saat ön birde Gnv rkaleye var
mışlardır. 

Burada güneş mabudu 'Kabartma
ları tetkik odil:ı:nlş vo kazılara mey. 
dana çıkarılan dehliz ve oda gHrUI
mUştUr. Daha sonra İİnyma.naya 

!. " .... i -"tlerek kaplıcalar gezilmiş 
ve &aat lC : ~ Ankara.ya hareket 
eanmtştlr. 

Dönüşte ,profes6r yollnrdald k6y. 
lerde bazı tetkiklerde bulunmuşlar 
va ken~ilerinl 'karı;ılaya.n kôylillerle 
konuşm ı11lard1r. Ahlntlıbeldekl .ha.f
l'lyat da gôrüldUkten sonra. geç 'va
kit Ankarayb. d'6nUlmUştilr. 

Profesör l'ltar ou geziden cok 
memnun kalmıştır. Geziye !sm 11 
lJOştnR 'Mayalron, husust kalem mU
dfitü :Snreyya, "Dll Tarlh fa"kUltest 
profesörlerinden "Şevket Aziz de Jş
Utnk etmişleraır. 

lJuJ,gorlstan ltalyan 
imparatorluğunu 

IBPJdı. 
Sotya 28 (Hosusi) - Sofyaya ye. 

ınl tayin olunan İtalyan seful C.Uze
pe kral Borlse 1tlmatnames1nt ver.ır 
ken, Ud taraf~a s6y1 nen notukiarla 
İtalyan fmparatotluğu tanınmıştır. 

Londraya giden ban
k.acılar he~etl 

Nilian sonunda dönecek 
Ankara, 28 (telefonla) - Bir mild

dettenberi, bazı mali ve iktisadi müzake 
reler i-'5n Londraaa bulunan milli ban
ka direktörlcrimitin ancak nisan son
larına doğru memleketimize dönecekleri 
haber ıalınmıştır. 

Ankara, 28 (telcfonia:) - Deniz 
bank umum müdürü B. Yusuf Ziya ve 
Sumer bank umum :müdürü Nurullah 
Sumer 'bugün ıehriınize gelmi~lerdir. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

.Ankara; 28 {te1efonl:ı) - İcra ve· 
Jtillerl heyeıı:l, 13aJvekil B. Celal Bayann 
haflriliihğmda, bugün akp.ma doğru 
toplanmıştır. 

Vckı"Iler heyeti 'toplanhiı ge& vakte 
kadar devam etmiş ve bir çok "mesele
ler konaıularıık kararlar alr?llm}tır. 

Borsanın Ankaraya 
nakli 

Ankara, 28 (telefonla) - 'İstanbul 
bors:ısmm :Ankaraya :ıiakline başlanıl
nu;ttr. 

tlu münasebetle Borsa komlseri B. 
Rifat ~ehrimizc gelmiş yeni binaya yer 
leşme işine nezaret etmek'tcair. i'\nkara 
Borsasının nçılacağl 1 nisan ~UnU Ba, 
\tekı, Celfil Bayann merasiı.'lle ba§kan 
lık etmesi ve bir nutuk göylemesi kuv• 
vetlc muhtemeldir. 

lzmirde ath polis 
teşkt1Atı 

Ankara, 28 (telefonla) -- 'tzmtrae 
nllr polis teşkildtr kurulma!lna karat ve 
rHm:Ştir. Bunun i~in ıo bin liralık hay 
van lnübayaa edilcı.:ektir. 

Diğer taraftan Emniyet umuın mJ
ôiUfüğü yeniden t>olii köpekleri de 
tın alacaktır. 

Yeni mebus 
namzetleri 

Ankara, 28 (telefonla) - Münh 
bulunan mebusluklara parti tara!ından 
gösterilf.•.:ek nnmzecllcr ara!mda dör· 
<iüncil umumi müfcttiı B. Tahsin Uzer 
ile inhisarlar vekaletinde direktör ter
den emekli subay Osmanın bulunacağı 
aöylcnmektcôir. 

ya .anlaşıyor 
JO tarafı 1 liad nYfanmila) 

yardım edecektir. iBazı kimseler ni
san nthayetlndo blr 1mlf imza eaı
leceğlnl umtt etmektedirler, 

İyi haber alan mahfiler mllzake
teler.Jn şimdi bulundukla1't ea'fhada 
aşalıdaki ,gtıglUklerle karşılaşacagı. 

nı b~an etmektedlrlel': 
ı - fngillzler hlll Ha.beşlatanm 

Uhakını doğrudan doğru~a t nıma.k 

istememekte ve bu tan1ma keyfiye
tini :.Milletler '1Cetn.1yeti konseyinin 
kararmb. bağlamak istemektedirler~ 

2 - İngilizler, dnhnt har,ptcn son
ra. 'lspanyada bulunan Jtalyan kıta.. 
lannın geri tekUcce'ği hakkında ya. 
'21 'ile tenılnnt istemektedlrlot. 

• ._ lngtllzlcr tmlyıın1ııra PilJ tin 
hıt.klonda tanı olarak askerl nınlu

mat vermek Jstememekte, faknt şıır 
Jd A kdcnUin. diğer tdsnnlan hakkın 
Cla. mnlonı:nt «!ati ctnıct',ıi knbul ct
mc'ktcdliıe'l'. 

Bunun nE!tlcesl ola.rıı'k Fntstin me
telesintn tltr tara'fa b'lr:ıkrlacab'l 
znnneClllmektedtr. 

Propaganda meselesi ile Ltbyada 
ki :ttaıyan kuvvetleJ'i 'hak:kmda su
il'Ctl 'm'blısusaaa bir anlaşma. basıl 

olacağı za:nnetUlmemek fa'kat :bu 
meımleler.in de :unrnml bir ltilAf ak
dl ne vaziyette hasıl o:ıcnk olan sa
ılAh n-atlcesı 1ın.1letlllmlş olacağı 

:timft ıe'dtımektetlil'. 
İNGflll'ERE1''1.N VE tTALYAlUN 

,;E 'DlŞEJJERİ 

Parls 28 (.ıA...A.) - .F.igaro gazete
sinde bayan Angl yazıyor: 

meydanı 
. ,ayı! 

(tlsta tarafı 1. snoı 

verenılmek icln i tıın16k ~ 
Uıtiyaç :nJ betinde genişle 
ımn gollr. bet şe 

Ancnk bu tcşebblls de )i !J 
en·cJ >lr pnra mescıoSidJr 4 belelliyeırln elinde mcwtoı 

Fikrlmb:ce bu tnrzl'la .,.. e) 

lstımlllldctl uıhnl~"tlk ct~ol 
para 'bnlnmrndnn bir (J"kflf~ 
dır: Bu da hnngl bir ınJUI 
o.nlnşnrnk u~nnca -çadcll b~ıa• 
ynpmnktır. Belediye bu şe 

...ıın}tft 
cdeccğ pnra ile bue;- td-
E>nbnsmı önhn. zlyııde gen ~ 
batta Yeni cami mcy<'laDJJJl 
Uyen blnnlnrm yerine gere~ 
gerek şehrin 'Umumi nıtt;ta 1'8 
smdnll en 21yndc gıtzeUfktaf 1J 
Wmhı edecek modern bln" 
pılnbll1l'. Son'm bu bfntıltlt'111~ 
lir. Bn suretle fstfmllik <ılil~eıtı' 
ycnl blnnlnr lrurulacalc )er -

5()tl~"' 
meti m eyilnn n~ıl<lr?ttıın ttr' 
koç misil ortocni','1 için ı:;ntıŞ 'l'fJr• 
rı tın berhnl<ıe ) Uksck ol~tıŞ 
timlfik olonncnk ycrlctln 511 ne 
line mukabil nlmacsk pıır•Jcllı 
diyenin ynpncnğı istlkrtıZ ç dl 
t an sonra elinde fazla ıaııa:cı 
Jacal.."i:tr. Bu tnda ktt7..ant 
nln Yeni on.mi mc;rdnnının 
smdan ist1fntlc ~dcceklerde• ol 
lccck •'şorcfiyo,, nıuh"11bll1 .,ır 
tein artık hn .ı için ikinci 

~ ?ıJ)lt 
mele ı pınnğ hncct 1'1l 

tır. 

lnglllz kabinesi ltaıyan le,Jlyoner ,. _ _... __ ......,...._ ................. _...-~ 
lerJnln lspanyadan ~eklleceğl hak
kında 'katı taahUtte bulunmam Jçln 
lıomayı tazyik ctmektcd' ' . B . :Mu
soltnlntn, F.rankonnn muzafferJyetJ
nl mUteakl,p bunları çekmcğl kabul 
ettlgl ve \'imdik! µıllzakerenln tapan 
ya yarım adasındaki askeri hnrekA.
tın neticesi ne olursa. olsun. bir ta
rlb tesblt edilmesi UzcrJnde cereyan 
etmekte oldağu bfldlrlllyor. 

Keza 6ğrentl<11~ne göre, ngllfz 
hlllffimetl, tspanynaan geri alınacak 
'faşist mtıfrezclerlnin dbğrudan do.;
ruya memlekeıleı1ne gönderilerek, 
enaişo ediıtUğl vec;hlle, "Fasa sevk 
edilmemeleri hnklcında teminat is
temektedir. Zira. bu kuvvetlerin Fas 
ta mevcudiyetleri beynelmileJ bir 
tazyik vasıtası tcşkll edebilecektir. 

Epok gazetesintlc de Donadfö di
yor Jd: 

ltalyıınm, A.hnanyn.nm cenuba 
doğru al.-masmdan zanııedilğlUln

den lfıula cn<lişcsl olduğu görülüyor. 
İngiltere Jlo çabucak bir anlaşma 
akdi arzusu TC Çckoslo,·akya hak
kında vaziyet a.Jmmasm<lan dolayı 

Rontada pek ıdı·ade memnuniyet 
göstc.rilnıcıd bu lın usta göze tarpan 
nlAmctıordlr. Ba,şka alitmctler de 
zfkredilcbntr. !talya - Yugosla,·ya 
o.Dlaşmalal'IDm 'tf1k ')"Jlftönttml :husu
si bir hararetle tesit cdilcgelınJştir. 
İtalyanın, &ma protokollnrmda 
Avnsturya JchJno oll\rak derpiş edi
len Trlyeste 11ma.mıulak1 scrbe~t 

mmta"ka)'t Alınanya lehine olnrak 
terke taraftar olma.diğ'I bllfilıilmek
tedlr. 

F.RA1'-SA tl,E lNG1IıTEREDE, 
ttAiıY.d ))A XO~-UŞAOAK 

1Londra 28 (A.A.) - Bu aabahkt 
gazetelerin dikkati Akdeniz mesele
lerine cevrllmlştlr. 

Gazeteler verdikleri haberlerde 
İngiltere - İtalya müzakerelerınaon 
vo Frank o ordularının Uorl hareket 
lerinden bahscaorek bu iki vakıanın 
tesadllfilndo:n memnun slSrUtıUyor

lar. 
Bu gazel.etere göre, Frankonun 

btran Bnce kazanması, ·vaadGdfldlğl 
veçhtle, İtalyan mUdahaleslnin biran 
Hnce ortadan knlkmasmı milmkUn 
kılacaktır. 131Ihassa Musollnl İngll
terüye mtlzakero edilmekte olan an-
laşma ile bağlı bulunursa. ı 

Deyll Telgraf gazetesinin slyast 
muharriri yazıyor: 
lngtlfz JıUkllmetlnin Fransa ile ya. 
kında yeni müzakerelerde bulun
ttıak arzusunda oldu!;'"llnu öğrendim. 
Bir taraftan da lnglllz • İtalyan mU
zakerelerf cesaret verici bir şelrllde 
devam etmektedir. Yalnız, anıaema

nın evvelce ileri Btlrillen bUtün mese-

Fransanın . 
tay delegesı 

Cenevreye gf dl>1° 
· İskenderun 28 (husust~ - !)& 1' 

nın Suriye y üksek koıniserı ııo oOJ" 
tel buraya gelerek dclcğe G':, 
vinde bir lih-i ı:.tce misafıı' eıı.et 
M el bugün Lazkiycye bat 

miştir. .. saıır' 
Delege Ghro da iki gun 

nevreye gidecektir. 
İskenderun 28 (hususı) .-: Ö~ 

adında sabıkalı serserinin b~. lJI) 
dında biri ile kavga etmiştır ·"'"'er 

:,d'p ~ kavgadan sonra evine g: 1 erille 
ieng•:ıi alarak tekrar kavga j. tit· 
mi§, Ömerin Uzcrlnc ateş. c.t~:hf' 

Fakat kurşunlardan bırt e6e 
zavallı bir Türk kızına isabet :8 

Ştur· yaralanmasına sebeb oı~u c1ttl 
üzerine kendisini tevkıf e g taıı) 
öarmaları:. Haydar, (ittilıad ~~crtıilt 
tisinin hü •·iyet varakasını gö 

serbest 'bırakılmı tır. 
o -

Zelzele of dtJ 
tstanbul; 26. (A. ~) - :6Ç 

on sekirl on sekiz akika yi le ~ 
niye geçe kuvvetli .bi~ z;e~:U,, 
dilmiştir. Merkez lisnınu0 1t~ 
mesafesi 1420 kilometre tıl! -

mi~tir. 

ıııtl" 
leleri ihtiva etmemeı;l det;ereııilJ 
görlilU •or . Bu arada lngil Jl1B1" 
lls tln meseıe2lnl de nnlıı.Ş rıtıtrl'ııt 
mat.~a ısrar ctmtyecett b 
teair. ..ı tP 

İngiliz hUkfın eti, eıı~eıe t 

rar vcnnccloıı önce bu ııı tetJC!l>' 
kında bir müddet d:ıh~ et~ 
bulunmnk ıuzumnnu ıııssteıOc 
o za.mnno. kııdw.-, noınnnJll :r:ııtl1l~ 
si vcçhtlo, Frn.n ız - ltnlY"

1\,o ,
bctlcrlnde vUcnt bulacıı.k 0 ı;ııtl 

ndtı 
hm Ud memleket ıırıısı ııııl'~ 
hakl..-uıcto. bir mılnşnıt'ffl. 
rcccği timit cdilınoktcdlti dC olf 

Niyuz Kronikl gazetc5 

ki . tsP~ 
. ye. l 
Çemreblin faşist İtııJY'B ntıtS 

yayı ve batı Akdenlzinde ;
0

, tl.,ı 
ramınaa bulunmuştur \"C ~aıııc••~ 
Musolinl tnbtl memnun elt• ! ııl 
Haheşlstanı istismar ctxn el>ollo 

1 rejiminin yıkılmuktn olnJl .. :etI
4 sini dilzeıtmek ve :Ro.ı11B et ,., 

mihver ine biraz daha leli' '"ıcçfl. tP 
vnmlılık vermek ;için old~ı""e e4 
hlm bir istikraz h ediye.si 

cektJr~ 



Edabl ronaan: •7 

OSMAN OFLAR 
YAZAN: Kenan Hulası 

«.takat, çok kereler hareketlerin
~ töruıen temkinli bir adımla bunu 
't\)1'or; hemen hepıl kendilerine 
aı ~ bir cay ha:ııırlamakla mevgul 
ta~ GruşAnkanın hareketlerini bı
>'Or arat onun adımlarını takip edl
c.,1'r Zehra Osmanof kapıya ka.-
0. 'mı ndımlarla giderek, orada 
ledl:ıanorıarı yutacak ve blrlslnl bek 
' 1klerı karanlığın başında kapıya 
0-1'11.ııarak ayakta duruyor; hUtUn 
tı:'norıar Zehra Osmanofun bak. 
'tb Yere bakıyorlar .. İlerde ve Kar
&ıe. '41 hudutlarının htttlğl dağların 
bt 1nde, karanlık, üzerinden beyaz 
Ilır eı gecer gibi yavak ya va• dağıl
'ıtı. 'h başlryor; ve bu, blr saniye 
~ilde o kadar süratle oluyor ki Os-
1, '11otlar onu kacırmamak latlyor
ı/'• llemen hepsinin, ayni dakika
te.rda., \'e bir hayale gider gibi Zeb. 
dı\ Oanıanofun yanı başına toplan. 
ilk lıı.rını görllyorum; bir sUrilnlln 
bı •abah aydınlığını görmek fcln 
Ilır in a~ztna. toplanması gibi.. Ah
'tt et Osmanofun beyaz sakalı ''e yD
tft bu topluluk feerlslnde en fazla 
Ilı ıQkU:ror ve daha sonra eZhra Os
'e lllofun gözlerini gOrtıyorum. Her 
a.!:nse bu alaca beyazlığa bakan 
~ anorıarın 1elnde onların ikisin
~-~ başka hlcblr şey yok; Gruşen. 

' ...... Sabah oluyor, dl1or, hiç ay. 
llQı Yok!. 

)o O.aıanoflar, belki de onu duymu. 
lll!tlar; ve Halll Osmanof, elinden 
l~ınt bırakmamış bir hareketle: 

' Gidiyorum!. diyor. 

lra. ~arııda biçblrlel kımıldamıyor; 
,.,

1 
la.rında hiçbir hnreket yok.. Ve 

~ llız, gözlcrllc, Halil Osmanofu 
~:ildi odasına doğ'ru kıvrılan yol 

01 erın ·ıc, boyu ''e omuzlan knyb. 
'G llrıcaya kadar arkasından takip 

1Yorıar. 

4 trtesı sabah, kendi arzularımdan 
aı'ha fazla Zehra Osmanofun irade
'!' ile tabi olarak eşyalarımı madam 
~dororınrın panbl) onundan tekrar 
> ltıanonarrn yeni yaptırdıkları oda 
' naklediyordum. 

11dllaıbukl Çamkoro aeyahaUnl ya. 
~ka. bırakarak geriye döndüğüm da· 
~ lllar, artık Karnnbadda kendi 
lll'llcUnıe ve mUstakll olarak 1aı;ıa. 
la 'ktan başka hleblr şey dllşUndU· 
tll Qı Yoktu. Daha doğrusu şöyle dil· 
~ 111ltordum: Osmanoflarda birçok 
htı1'ler olur; yahut olamaz; fakat, 
O..tlln bu olan ve olmayan 'eyleri 
~ llıanorıarın teerislne glrmlyerek 
ıı kr,:nn seyretmek.. Ve Gruşenka 
e Z ~ t>hra Osmanof arasında başla· 

lll l]( Uzere olan nıUcadeleye karış. 
'llıak .• 

nof bile Gruşenkanın tabiatına va. 
kıf değildi. Bana gelince bu mnca. 
deleyl hisseder etmez aralarından 

~ekilmek lüzumunu duyuyorum; ve 
her şeyden daha evvel de kımıldn· 

dığrnı gOrilr gibi olduğum bu mnca. 
dele kimin tein başlayacaktı? Bu 

yüzdendir ki Osmnnoflara döner dön 
mez ve tren felAkctint Osmanonarın 
ntlattıfı dakika madam Todorotıa· 
rm pansiyonuna çekllmeğl tercih et· 
mlştlm. Zaten her ikisinden de uznk 
Jaştıfım dakikalar, birbirlerini teş. 
rih etmek için ma.dam Todoroflarm 
pansiyonunda beni arayacaklarını 

bllfyordum. Ve bunu her ikisi de ya. 

pacaktı. Birisi, hayatında Umlt et
mediği bir hadiseyle karşı karşıya 

geldiği ve belki de Gru~nkanın ant 
hücumları karşısında vakit vakit 
geri çekilmek mecburiyetinde kala
cağı için bunu yapacaktı. Gru,cnka. 
ya gelince, kim ne derse desin, Gru
şenka henUz bir cocukttt ve tecrU· 
beelzdl. Belki ceeareti vardı; nite
kim, Çnm!rnru seyahatinde hareket
lcrlle bunu göstermişti; ne Ahmet 
Osmanof, ne Ham ve ne de babası 
Yusurtan ceklnmlyordu. Sadece ka
fasında yeretmlş bazı fikirleri var. 
dı; onların doğru olup olmadığını 
tahl<ik etmeden hakikatine inanmış 
tı. Meself1 yavaş yavaş babasını sev
meğe başlıyordu. Halbuki Osmanof
ların bütün emelleri ve bilhassa Zeb 
ra Osmanofun emeli, Gruşenkayı, 

hiçbir vakit, Yuvanna Mfhallovfçln 
hatıralarlle, başbaşa getirerek Yu
suf Osmanofla yalnız bırakmamıştı. 
Böyle bir hadisenin her ikisini de no 
kadar birbirine yaklaştıracağını bl· 
Hyor ve Osmanofların, ştmdlllk Yu
sufla meşgul olduklan bir sıra, 
onun yanı başında ikinci bir dina
mit gibl Gruşenkayı ateşlemek is-

t.emlyordu. Ne tuhaf! •. Ateşlemek! .. 
Ve çUnkU Zehra Osmanof böyle bir 
hndlsenin neticesini takdir ediyor. 
du. Fakat btcbtr vakit ve elinde ol
maksızın dilşUndUklerl birdenbire 
başına geliyordu; geliyor ve Gruşen

ka her istediğini cesaretle yapmaya 

knlkıyordn, ~UnkU, yine Gruşenka, 

Osmanotıarın içinde kendisini bll
cllğl daklkndanboıi hlcblr hadise 
karşısında geri ecV'rllınemlştl. Hal
buki Zehra Osmanorıa karşılaşır 
karşılaşmaz bir kayaya çarpacaktı. 
On sekiz yaşının bUtUn cesaretini bir 

dalga gibi parca parça edecek bir 
kaya .. Ve bunu Gruşcnka hisseder 
etmez geri dönmese bile, karşılaştı
ğı şeyleri söylemek Ye kendisini bo
şaltmak IUzumunu duyacaktı. Fakat 
kime boşalacak?. Bahaıııı Yusuf Os
manota mı?. Halbuki Yusuf Osma. 
not Gruşenknyı kendt derdi tein 
dinlemek değil, sadece anasına alt 
söyJlyeceğl hatıraları anlatmak l cin 
dinlemek tsterdl. 

( Deuamı oor) 

~ ~aıtıkaten, madam Todorofların 
~Qllstyonuna c;eklldi~lm günler bu 
~ cadeleden başka Osmanoflardan 
ti ııı uzaklaştıran htcblr şey yokta. 
ta~11tlnla beraber bu mUcadeleyl me. 
~ etrnlyor mu idim 1 BtlA.kls, Os-

~~ııorıarın ıcınııen uzat1aşınıam 'on ( yeni ~" ~· r 1 ya ı ) 
be lı Yaşındaki Gruşenka He otuz ------------

ttnı gecmtş Zebra Osmanofun ara 

:ııtıakı ııdhğı daha yakından ve 
o:"•kıa seyredeceğimi biliyordum. 
~lltun lclndlr ki Osmanoflan bu da. 
'lrıtaıarda kapıları açılmış bUyUk bir 
11, il benzetiyordum; şimdiye ka· 
bı r kendilerine verilmiş numaraları 
o;ııenblre yaparak yerine getiren 
~11rnanorıar, son daklkadn geri çe
'tı llılşlerdi: ve slrkın en ehemmiyet 
t, gö:tUken numarası başlamak Uze· 
~e1'd.t, Na1111, en ehem mlyetıılı gözn. 

11 
11 llurnarası mı! Şüphesiz ki dışar 

ltı hl 
bııı r seyirci ancak böyle dUşUne-
tolı: rd.ı? ÇUnkU kapı açılmadan daha 
~it e\'\·el Gruşen 'kayı muayene 
~l enler yanılıyordu. Gruşenka, bel· 

r de o dakikaya kn.dar, Osmanofla. 
•ıı bl 
~,1 r tarafında ve kendi haltnde 
~bece kalmıştı: fakat Gruşenkayı 
oı, ~ Osmanofla karşılaştıracak 
,,. 1'lar onu şimdiye kadar nnsıl mu
oı:'• etmemiş olnblllrler? Her ne 
ı.. rı, olsun bu henUz 3·apılmamıt· 

• "' biç kimse hatta Zebra Osma.· 

Harp gazlan ve bunlara 
ka rıı korunma 

GP.neral Mazltım Doysan ile gaz 
mUtehassısı Dr. kimyager Nuri Re
fetin yazdığı ve bir senedenberl me\· 
cudu t.Ukendlğl için hiçbir yerde 
bulunmayan (harp gazları YO bun
lara karşı korunma) adlı P.ser fnkı· 
lAp kltnpevl tarafından yeniden bas 
trrılm19tır. 

Bu ikinci tabrnda kitaba mncıııt. 
teri tarafından bl~ok yenilikler fH\. 
ve edildiği halde bedell gen"e 250 
kurn~tur. 

Doğu köylerinde tetkikler 
Erzurum, Kars, KaraklSse, Art

vin, Rize, Trabzon. CUmU9hane mrn
takasr kUylerinde yapılan tetkikle
ri, köycülük mevzuu etrafhndakt 
umumi dllştınce ve teltıkll:llerf, taşı- 1 

yan hu kitap, köycUinkle llgtlf her 
mOnenerl nl6knd:ır ederDr. Bııhaettln 
Fethi tuaCından yazılıp ÇıAır Kltapev1nce 
boaılauşur. Fiyatı 30 kuruıtur. 

Londra -Paris 
mihveri 

ç;mberlayin ve Pol Bon!<urun 
nutukları arasında müşterek 

noktalar 

İspanya harbfndenberl Fransa Şima 
li Afrikadaki araz:lcri hakkında endiıe· 
ye düşmüş bulunuyor. 

Fu ve Cczayirin emnf yetini muha
faza için Fı-ansa bugiln yeni bir hava 
üssü kurmağa karar vermiştir. 

İtalya Kalyaride ve Pantellarrada 
kı.:vvetli hava ve deniz üsleri kurmuş· 
tur. Bunlar. İtalya ile Afrika arasında 
bir kilid vanfesini g8rmcktedir. Buna 
mukabil, Fransa da yeni bava üssünü 
Koraika adasında. Ajaçyo körfezinin 
nihayetinde kuruyor. Bütlin rüzıArlar· 
dan matuh olan bu Arpretto noktaıı 
Fransa sahillerine 220, Cezayir sahil· 
]erine de 7 50 kilometre mesafe~edir. 

Arpretto üssünde mühim mikdarda 
tayyare ve hava tesisatı bulunacaktır. 

Sivashlar ziraat 
kongresindeıı 
ne bekliyorJar? 

Sivas (Hususi) - Ankaradıı top
lanacak olan bUyUk Ziraat kongresi· 
ne vllA.yetlmtzln zlrant kalkmmnsı 
hakkında Ticaret odası tarafından 
mnhlm bir rapor tandm edtıerek 
gönderilmiştir. Bu rapor.da bllhaasa 
şu esaslar gözönUnde tutulmuştur: 

ı - Vll&.yetfmlz hfnterlandl geniş 
araziyi ihtiva ettiğinden istihsal 
mııddelerlmlzin başında gelen buğ-

day, arpa mercimek ve emsali hu
bubatın ,·erimini çoğaltmak ve faz. 
la randıman temin etmek teın Sivas 
ta bir tohum ıslft.h istasyonunun 
açılması. 

2 - Mıntakamızın Utedenberl çif
tini kara sapanla ziraat yapmakta 

Nutkunea Jngı1tere ile mÜ§tcrek dü- J 
ıünce noktalarını tebarüz ettiren 

Pol Bonkur 

lngiliz baıvekili Çemberlayn avam 
kamarasındaki beyanatı ile İngiltere
rJn bugünkü aiyast meseleler hakkında
ki görü§ünü bildirdi. 

Bir gün evvel de Franıtz hariclye 
rıı.zm B. Pot Bonkur Fransız haril.:i ıf

yasetindeki esaslerıru izah etmiıtL 
Fransız gazeteleri bu iki beyanat a

rasxnda müşterek noktalar buluyorlar 
ve bir Londra•Paris mihverini kabul e
diyorlar. 

yetişen patatesin t:!var vllAyetterl
mlze fazla miktarda ihracını temin 
tein trenlerde tenzllAtlı tarife tat
blkl. 

7 - Mey'"ccmtı temin tein numu
ne bahcelerl acıtması ve halka mey
veclllk hakkmda. fikir vermek Uzere 
ma.halll kurslar ihdası. 

Sivasın beklediği bu <'andan df. 
loklerle bUtUn Sivaslılar kongrenin 
yakından alfıkadar olacağını Omlt 
etmektedirler. 

Nafiz HUsnilotlo 

iki devlet adamnun mulıtelü meıe
Je ler hakkında mcmleketlcrin:n vaziye• 
tini aynen tesbit ettikleri noktalar §Un
Jaı dır: 

İspanya meselesi - İn,;kere: a
demi müdahale, Franaa: ademi müda
hale. 

Orta Avrupa meacleal - İngiltere: 
Yeni bir tcahhUde giriımemck. Fransa 
uki teahhlitlere riayet etmek. 

Akdeniz - İngiltere; İtalya ile Mi 
nkerc ediliyor. Fransa; tngilterenin 
İtalya ile yapnğı müzakereyi taıvip e· 
diyor. 

Almanya - İngiltere; ıfmdilik mD
zakere yok. Fransa; §imdilik mllzake
re yok. 

Rusya - İngiltere; Litvinofun tek
fü ettiği Milletler arası konf,.ranıı ka
bul edilmiyor, Fransa; Litvinofun fik
r:ni redetmiyor, fakat diğer devletle
rin de bunu kabul etmeleri lbım geldi· 
ğini dU~ünllyor. 

Milletler Cemiyeti - İngiltere; 
Milletler Cemiyeti misakı faydalıdır a
ma, onunla her ıey olup bitmiyor. Fran 
.a; Milletler Cemiyetine olan bUtün i
timadını muhafaza ediyor. 

Pari1-Londra mihveri - İngiltere: 
Pransa, tahrik eseri olmiyan bir hUcu· 
ma uğrarsa. Franaaya yardım edile· 
ccktir. 

Fransa; İngiltere, tahrik etlc.rl olmi· 
yan bir hücuma uğrana, ·ken:iisine yar
c:1ırn edilecektir. 

Müteferrik: 

Esnaf cemiyetlerinin deniz 
gezintiıi 

Esnaf \:eıniyetleri önUmtızdeki yaz 
aylannda hasıl!tı yardım tqkilAtma 
sarfedllmek Uzere Uç bilyUk deniz gc
rintiıi yapmafa karar vermi§tir. Bu· 
nun için tlmdiden icap eden tıazırlıkta
ra geçilm'.ıtlr. Bu gezintilerden biri Ya 
lovaya, biri Adalara, diğeri de Boğaza 
< lacaktır. Bundan ba1ka yardım teıki
lJtı menfaatine olmak üzere yaz ba,. 
lanğıcında kır eğlence ve balolan da 
t'rtip edilecektir. 

vo bu yüzden topı·ağının fazla işlenme 
mesinden lA.yikı nçhlle istifade edi
lememektedir . .Bu mühim mahzurun 
ortadan kaldırılması ve sapan yeri
ne pulluğun ikamesi tein Ziraat ban
kası tarafından köylilye pulluk tev
zU. 

Görüp düşündükce: 

istiklalin şartları 
3 - K6ylüniln hAlA kullandığı 

kağni arabası yerine dört tekerlekli 
araba ikamesi. 

YAZAN: s. Gezgin 

4 - Mmtakrı.mıza. şeker pancarı 

zlraatlnl teş,·J k itin geçen sene ya
pılan kiloda on para tenzlltı.tın kal
dırılması. 

5 - Vfltı.yettmiz mmtakaemda öte 
denberi koyunculuk mevcut olrluğun 
dan senede 2930 ton yapaE,'l istihsal 
edilmektedir. Köylüye vaziyeti hal
kımıza ehven fiyatla giyecek elbi
selik temini tein Sfvnsta bir ı;ıayak 
fabrikasının kurulması. 

6 - VilA.yetimtzde bol miktarda 

htiklal, toprakta, amrrlar içinde 
ba§lamıyor. htiktalin kanlı bayraiı, ilk 
defa ba§ların üstünde deiil, içinde dal
ğalanıyor. 

Dün, Çinlilerin yeni yeni zaferler 
kazandıklannı okurken, kendi kendi-

me böyle .dedim. 
Be~ yii2 milyonluk bir lmnıkalaba· 

lık, u,ıuz, bucaksız bir ülke, ihtiyar 
Asyayı uçtan uca kaplayan bir boya, 

bir yurda sahiplik damfaum wramı
yor. 

Çin, bunun en güzel örneğidir. Ta· 
rihinin geliıi güzel hangi faalmı •çana 

• aa:uuam.n11111s:mm::ı::u:::am:ı=:m:===m:::::::::m::::smum::uw.:::mun:::::: 

Hergün bir fıkra: 
1 Neden bahsedtyorsunuz 1 

Bir kadm Alcksandr DUınaya: 
- Mösyö demi§. Sizin için çok müsrif diyorlar. Kar.andığınız 'paraları 

.sokağa atar gibi sarfediyonnuşsunuz. 
H ~\adın sözleri söyledikten sonra Dilmanın yilzüne bakmı§, hiç bir ma-
g.1a hıssetmeylnce eğer fena bir tenir bırakmış ise izale etmek içln: 

- Beliti de hakkınız var, cömert olmak her halde bir meziyettir. 
lki kişilik şey Uç kişiye de yeter •• 

Diye devam etmiş. Bu sefer Düma: 
- Öyle ya .. Üç kişiye yetince dört kişiye de yeter •. Demi§. 

I{adm gülUmsiyerek: 
- Değil mi ya.. AltT kişilik şey sekiz kişiye neden yetmesin? •• 

1 Dilma daynrıamamrşbr: 
g - Pek doğ'ru. Fakat kasdettif{iniz şey eğer mum ise .• 
llı:::::::::ı::::::=::::::::::::::·:n::••wm:::ı::::::m::1111m1::1:1amm::mımm:m11111m• 

mz açma. Onda dün,.aam .._ tanı
hndan kopup •p1mit talinc.t.r, 1'ai
macılar sörüraüııüz. 

Zavalb Çinİi, bütün t.u istila mer
daneleri altında ezile ezile kwranD' .d• 
rur. 

Atzmda af)"Oll çubuiu, ıiizsün ek
lerinde zengin bir rüyanın ralcbzb .. 
tiyle dünyaya bak.arda. lameli sinirle
rinde acıyı, İabrabı kafaya tqıyacak 

duyğu yoktu. Bu büyük hattaya kim
se acunadL Acımak fÖyle dunun İf• 
kencedea çekinmediler. 

Çinli, afyon rüyalanun altm Mderi 
ardından, bayab bir aanatkiır sözü ile 
eördü. Sedef boynuzlu kötLJtt yaptı. 
Narin vazolar, dilber faifurlar üstünde 
hrça yürlittü. ipek kiiıdlar ~ledi. Me 
deni varlıiım hunlar iabat eder. Fakat 
yine bunlar kemend olup boynuna seç
ti. Çünkü top dökmeıini bilmiyCM"da. 
Zailı kıLçlar dövmeyordu. 

AaD'larc:a bu gyaJli millet. nala 
1ükseklijini bir auç siW tapch. Tui
hin pınar oilam baliDe siNi. 

Nihayet o da ftlatiletti. O 4a tıoP. 
yaptı, kılıç dövdü, zehir byaatta, taı
yareler uçurdu. Tank itletti. "elite clt. 
tırnaia bmak" düstura, Çiala de .. 
taç sözleri an.ama lranıtL 

Ve itte .mk o da ahria ..... 
tattı. latildil, baftandoian Wr s6Mf"' 
tir. Uyanmadan ona bvaına.-. ... 
yİfİm .... 7iisdendir. 
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A 'MERlKALI avukat Peter Mor. 
.und, üç gün evvel bir başkası 

ıle kuça.ıı sevgilisi Katerinayı kaybet. 
tikten sonra, on aydnnberi terketmiş 
olduğu köy evine dönmüştü. 

Yalnızlık fena halde dokunuyor
du kendine. Akşamın alaca karar,
lıkları çökmüştü. Ev bomboştu. 

Arka kapıda bıraktığı otomobili.ıin a
çık kalmış radyosundan gelen bir caz· 
band havası, onun bu hazin yalnızlıği
le eğlenir gibi, şehir hayatının taşkın 
ruhunu olanca hız.iyle aksettiriyordu. 

Peter Morla.nd, bu musikinin uynn . 
dırdığı düşüncelere o kadar kapılmıştı 
ki, aşağıya inip radyoyu kapatmağa ü
şımiyordu. Gözlerini, gitti.itçc kararan 
ve silinen ağaçlara dikmiş olarak sa · 
dece düşünüyordu. Derken radyodan 
C"nzband sesi kesildi. Birdenbire hava
dis verilmeğe başlandı. 

Spiker şunları söylüyordu: 
- Boston merkezinden aldığımız 

R<>n bir habere göre, ina'lllabilir bir 
kaynaktan zabıtaya eöyle bir ihbar va
lti olmutşur: Bir zamandanberi Bos _ 
ton §Chrini merkez ittihaz ederek or -
talığı kasıp kavuran Kelsey çetesinin 
reisi ve efradı arasında ihtilaf çıkmış
tır. 

Heyecanlı, 

zabıta 

•• 

a 
lhtilM, ~tenin bir kadm azası yü -

ztinden çıkmıştır. Bu kadın, çete reisi 
azılı haydut Andru Kelsey'in metresi 
Luiz Kelsey'dir. lhtilM o dereceyi bul
muştur ki, verilen habere göre Kel • 
sey ağır surette yaralanmı§tır. Ve ka
dın, kendi hayatından endişe ederek 
çeteden kaçmış ve şehri terketmiştir.,, 

·-------Çeviren :-------

Bu havadis verildikten sonra, mu· 
slki yine başladı. Pcter Morland şiın
dl biraz memnun görünüyordu. Çünkü 
dilnyadan bir havadis almadıkça., bu 
köy bucağında yaşamak gerçekten 
zor olacaktı. Hnydi, gündüzleri §(>yle 
böyle ge.~irdiğini fan.edelim. Fakat 
gece vakitleri hayat pek durgundu. 
O kadar ki biraz vehime kapılacak o
hırsanız, yumufiak ayak sesleri, duvar. 
Jarda mırıltılar ve kapılarda yalnız si
ze hitap eden esrarengiz sesler bile 
üuyabilirdinir.. 

Falmt o ne! Hakikaten ayak sesleri 
geliyordu. Petcr lfurland, yumrukla -
rrnı sıkarak dikkat kesilmiş olduğu 

halde ~yağa kalktı. Ayak sesleri dı -
şnrdaydı. Gittikçe eve doğru yakla -
myordu. Kapının hizasında bir ses: 

- Tekrar köyümüze geldiniz öyle 
mi, Mister Morland? Doğrusu çok se. 
vindik ... 

Hay Allah cezasını vermesin! .. Bu 
adam köyiln bakkalı Ccd Ha.nri idi. 
Ced Hanri eski mUşterisinin bir şeye 
ihtiyacı olup olmadığım sormağa gel
mişti. 

!çeriye girerek etrafa bakındı: 
- Büyük bir değişiklik yok içcrde, 

dedi. Uzun boylu burada kalacak mı · 
sınız?. Yoksa, her zamanki gibi dai
ma şehirde bulunup arada bir birkaç 
ay için mi buraya gcleeeksiniz? 

- Şimdilik bir şey bilmiyorum. 
- Her hangi bir şeye ihtiyacınız o. 

lursa ban:ı. haber yollayınız Mister 
Morlandl 

- Memnuniyetle .. Yarın sabah dük
kana gelirim. 

Bu kısa konuşmadan sonra bakkal 
Hanri çıkıp gitmisti. 

Ced Hunri'nin kıçıp gitmesinden 
bir müddet sonra, Peter Morland, ar. 
ka kapının kol demirini kaldırarak dı
!;an çıkb. Dışansı soğuktu şimdi. 

l{uvetli bir rüzgar esiyordu. Otomobi· 
lindeki radyoyu kapattı. Otomobilin 
pencerelerini de kapattı ve karanlık. 
!ara doğru gözlerini dikmiş olarak o
rnda bir müddet öylece kaldı. 

BugUnkü yalnızlığının sebebini ta
mamen kendinde buluyordu. Bilhassa 
son dakikada Katcrina, ayrılmamak 

temayülünü göstermişti. Morland'dan 
küçük bir işaret bekliyordu. Eğer ona 
ufacık bir ihtarda bulunsaydı, belki 
de Toni ile ka.çmıyacaktı. Belki de 
:Morland'dan daha bruıka tlirlU bir ha
reket bekUyordu. Şiddet göstennesi . 
oi, onu himayeye kalkmasını, başka~ 
sına kaptırmamak için, her eeyi göze 
almasını, ona her hangi hatasından 

dolayı kaba muamele etmesini, raki -
bine çıkışmasını ümit ediyordu. 

Fakat Morland medeni bir adamm 
böyle hareket etmiyecı>ğine kanidi. 

Hiç sesini çıkarmamı§ ve olan olmu§· 
tu. 

Peter Morland bunları düşündük -
ten sonra derin bir göğüs geçirdi ve 
tekrar içeri girdi. DU§ündüklerinin 
neticesinde neye varmış olursa. olsun, 
artık her şey geçmişti. Sevgili Kate. 
rinası, Toni :isimli maceraperest.le 
kaçını§, kilometrelerce mesafe uzak
lara. gitmişti. 

Hayli milddet sonra Pcter Morland 
dışardan bir otomobil motörilnUn se
sini işitti. Derken bir otomobil kapı· 
sının kapanmasını andıran şiddetli bir 
ses duyuldu. Arkasından da ayak ses
leri ... Ayak sesleri gittikçe kapıya 
yaklaştı. Derken kapıya bir anahtar 
sokuldu. Pcter Morland ne olduğuna. 
şaşıyordu. Ayağa kalkmış, kapıya 

doğru yürümüştü. Bu e.snada kapı açı. 
larak bir elektrik fenerinin ziyası 

gözlerini kamaştırdı. Pet<'..r, sordu: 
- Kimdir o? 
Kapının önünde bir erkek ve bir de 

kadın duruyordu. Erkek Peter Mor -
land'ın yüzüne bir lahza. baktıktan 

sonra: 
- Hayret, dedi. Ben bura:'11 boş 

zannediyordum. 
Fakat bu hayreti ~ok silrmeden ya

nında.ki kadına döndü. Ve Pcter Mor-
1 a.nd 'ı göstererek: 

-Merak etme sevgilim. dedi. Bu 
7.at benim ağabeyimdir. 

H clR ikisi de içeri girdiler. Peter, 
sobaya yeniden otun ntı. Bunla

rı mihaniği bir surette yapmıştı. Sonra 
kardeşine dönerek, ona bir müddet 
baktı, kapıyı kapadı ve kilitledi.. Şim. 
di yanındaki kadına bakıyordu. 

Pctcr Morland'm kardeşi Cek yirmi 
dört yaşındaydı. Kolejden çıkalı iki se
ne olmuıtu. ,Yanındaki kadını takdim 
ederek: 

- Sana tanıştırayım ağabey, dedi. 
Bu bayan, Luiz Kelsey'dir. 

Luiz Kelsey mi? Bu isim. Peter 
Morland'ı yerinden oynatacak kada.r 
şiddetli gclmi!ıti. Onun kuvvetli bir 
hafızası vardı. Luiz Kelsey birkaç sa· 
at evvel otomobilin radyosundan ve· 
rilen polis haberinde bahsi geçen ka • 
dmın ismi idi, o dakikada verilen ha. 
her şimdi bütün taf silattlle hatırasın
da canlanıyordu. Adeta ikinci defa 
onları işitiyordu: 

Fakat kadının yüzüne bakınca. o· 
nun J{elscy gibi bir azılı hayduda lô.· 
yik, hatta onunla geçinecek bir ka -
dm olmadığını görüyordu. O daha zl. 
ya.de nazik, şefkatli bir kadına benzi
yordu. Ve şimdi Urkek bir hali ,·ardı. 
tri. siyah gözleri odanın etrafını do
laşıyordu. Kimse ona bir haydudun 

Hikmet Münir 

karısı demezdi. Dahn ziyade Kateri -
naya benziyordu. 

Peter Morland, kardeei Cek Mor
land'a sordu: : 

- Niçin buraya geldiniz? .. 
- Niçin gelmiyelim? Burası aylar. 

da.nberi boş duruyordu. Hele sen bu -
raya bir daha hiç geleceğe banzcmi -
yordun. 

Luiz Kelsey, sobaya daha ziyade 
yaklaştı. Isınmak istiyordu. Fakat bir 
tarafta~da mlltemadiyen Ceki'n yü -
züne bakıyordu. Peter Morland, onun 
bu halinden, burada bir mesele çıkart
maksızın çıkıp gitmek istediğini anla. 
mı§tı. Peter de Morland' da kardeşi -
nin yüzüne bakıyordu şimdi. Nasıl o
lup da bu kadar tedbirsiz bir hareke
te giriştiğine Meta şaşıyordu. 

Aylardanberi kardeşini görmemişti. 
- İsterseniz burada kalabilirsiniz, 

dedi. Fakat vaziyeti bilmiyorum zan
netmeyin. Otomobilde radyo var. Ve 
ben bütün ha,·adisleri bu ak~arn ora
dan dinledim. 

Cek Morland acele ile: 
- Bütün havadisleri dinledin mi? 
-Evet. 
Luiz Kelsey bu sırada Cek'e döne

rek: 
- Daha iyisi biz buradan gidelim 

Cek, dedi· AğJ.beyinin de başını bela· 
ya sokmıynlım. 

Fakat Cek, ağabeyisinin bilmediği 
~yleri de ono. anlatmak istiyordu. 
Kadının teşvikine kulak asmaksızın: 

- Ağabey, dedi, ben ve Luiz uzun 
zamanda:ıberi sevişiyoruz. Yakında 

evlenmek niyetindeyiz. Aylarca evvel 
evlenebilirdik. Fakat onun çete reisi 
Kelsey'in cebri altı:ıda. bulunduğunu 
öğrendim. Tam bir sene evvel nasıl
sa onun eline düşmUş. Ne gibi bir 
haydut olduğunu bilmiyormuş. Luiz· 
in kendisi çok iyi bir kız ... Buna inan. 
mıyorsan eğer ki vallahi ... (Cek bura-
da yüzü kızararak önüne baktı. Ve 
ııonra sör.üne devam etti.) Bu akşam 
vukua gelen hadiseyi biz o znmnndan· 
beri bekliyorduk. 1şte nihayet kur -
tuldu. Kelsey ölmU~tUr ... Bu gece ara
larında bir münkaşa çıkmıı;tı. Müna. 
kaşanın ı:ıebebi Luizdi. Çete, Luizi is. 
temiyordu. On:ı itimad edemiyorlardı. 
Ke1sey ise onu bırakmak niyetinde 
debıildi. Derken kavga başladı. 

Luiz kac:arak benim yanıma geldi. 
Ben de onu bura\'a betirdim. Burada 
onu bulamazlar. lşte sana işin dof;ru· 
su. Öyle değil mi Luiz?. Hakikat böy
le değil mi? 

Luiz b:ışını Elallryarak: 
- Evet, dedi. Anlnttıkları lamami

le doğrudur. 

Luiz konuştukça, Peter Morland, 
kendi sevgilisi Katerinanm konı:ştu • 
ğunu sanıyordu. Onun sesinde Kate -
rinanmkine benziyen bir yumup.klık 
vardı. Sordu: 

- Acaba sizi takip ettiler mi? 
Cek cevap verdi: 
- Hayır .. Eb!lelerdi §imdiye kadar 

yakalarurdık, onların otomobilleri ce
hennem sUratiyle gider. 

Peter Morland: 
- isterseniz uyuyalım, dedi. Siz de 

yorgunsunuz. .. 
Cek, ağabeyisinin bu alicenaplığına. 

teşekkür ettikten sonra onu eliyle se
lamlıyara.k Luiz ile birlikte odalardan 
birine geçti. 

~ ETER Morland, kendi sevgilisi 
...... Katerinayı ve onu kaçıran To. 

niyi dil§lindükçe gözüne uyku girmi -
yordu. O kadar ki sabahın dördüne 
kadar gözlerini kırpmadı. İşte tam o 
saatteydi ki, ev baskına uğradı. 

Petcr yazıhanesinden bir tabanca 
alarak fırlamıştı. Derhal Cek'in ooa-
8ına g~erek: 

-Geldiler, dedi. 
Cek yerinden sıçradı. Hiç bir şey 

söylemeksizin a~kkaplarına uzandı. 

Peter Morlruıd: 
- Ben kendilerile konuşacağım, di

yordu. Be!ki de onları makul yola 
sevkedebilirim. 

Daha fazla söyliyemedi. Çünkil dt -
şardaki kapı vuruluyordu. 

Geri dönerek kapıya doğru yilrüdü. 
Açtı. lnce uzun boylu esmer bir adam 
içeri girerek: 

- Te...,c:ekkür ederim dedi. Sizden de 
böyle bir nezaket bekliyorduk.,, 

Arkasından birkaç adam daha gir. 
di. 

llk giren adam sözüne devamla: 
- Sizi rahatsız ettiğimire müteessi

riz. Fakat birisini arıyoruz. Siz Cek
morlandın kardeşisiniz sanırım. 

- Evet!. Kardeşim. 
- Yanılmamışım demek, köyde bi-

ze verdikleri malfunat da doğru imi§, 
pekalfi nerede delikanlı? 

Petet Morland evinin arka tarafın -
da kendi otomobili bulunduğunu ha • 
tırhyarak ve onu da kimsenin görme
diğini ümit ederek &öyle bir yalan 
söyledi. 

- Kardeşim bir müddet evvel bu-
radan otomobille ayrıldı. 

- Ya öyle mi? Yalnız mı idi? 
- Yanında bir de kadm vardı! 
- Uzun boylu esmer adam arka .. 

da~larına dönerek: 
- Anlaşılıyo?' ki Cek Morland gel

diğinden başka bir otomobille gitmiş, 

siz bu yoldan başka bir o~ 
geçtiğini gördünüz mü çocuk!~~ 

Çocuklar diye hitap ettiği~ 
kılıklı adamlar "Hayır,, ma 

başlanın salladılar. ~ 
Uzun boylu esmer haydut ~ 

re nezaketi birakmağa. karar 
gibi büyük bir kabalıkla: . ,.;c.ıt ~· 

- Pekfüa dedi. AçıkgözlU1U6:1.ıt! 
türemedim. Nerede ise~ 

Peter Morlandın sesi çı ,, 
- Sağır mısın be herif! Çıka! 

ları diyorum mcydı:ı.na. ~ 
Bu sırada içeriki odadan b~_..,.. i1f 

Cek Marland elinde bir tape.u~ 

belirerek: edil 
- Beni mi arıyorsunuz. d f!,if" 
Haydutlar ona. baktılar. Esıtler 

dut kati bir ses ile: . . ~ 
- Evvela. o elindekini ındil' Bit p. 

hm, diye bir ihtarda bulundu. pır-
dm için senin gibi bir delikaıtlıYl 
ça parça etmek a.yıp olur. ~ • 

- Sen kimseyi parça paTÇS 
mezsin! ~--t~~ 

Haydutların reisi ark~ bi tP 
"Şunun hesabmı göriln,, d~. ~ o&r 
işarette bulunduğu sırada. ıdı le~ JıJ!' 
nm içerisine beti benzi solnıll3 b ıcet
de fa.kat hiç sallanmaksızın J.,AJ1I 
scy'in girdiği görUldU. bl,J. 

Genç kadm mUthi§ bir ~alt" 
buhranı geçirmekte olan Cek'e 
yilrüyerek: _-1ttt ' 

- Vazgeç yavrum, dedi· sayu· 
larla haydut mu olacaksnı? ~· 

Çetenin reisi bu defa. LuiZ 
dönerek: -~·f'ff' 

- Seninkine söyle, dedi. ~, 
smı indirsin. 

Luiz sevgilisine hitaben: ~ 
- Btrak tabancayı dedJ... )I' 

Fakat Cek Morland kızI ~ ,or" 
çırmam:ığa delicesine azmetınlt 
nüyordu. . 4"" 

Haydutlara görllnerek bil' 
haykırdı: ....., ~ 

- Ben burada. varken tek JI~ 
bile dışarıya çıkamaz. ){~ 
Kard~inin cesareti Pe~ __..,ıctı- O 

dm da mukavemetini ~;,el 
zamana kadar nedense ıeşb~_:~ 
düşilnmediği tabancasını buu 
kaldırarak: L JJll' 

- Benden de al o kadar ded 
radan kimseyi çıkara.mazsııuz. &it'' 

Lulz Kelseyin §eCUil herkese 
yet etmişti. ~ 

Peter Morland elindeki ~~ ııı' 
avucuna çok iyi intibak ettigtn çe~ 
diyordu. O kadar ki tetiği bir ~ 
nişan aldığı hedcf i uracağınd:nc1'fS 
görünüyordu. lık ie olarak ta 
tevecciih edip: 

- Def ol! .. Buradan dedi· sıı bl
Bu sırada çete reisinin ardJtJ.~ ;çi' 

risi tabancasına sanlını§ olduğıl 
Peter ateş etti .. 

B 1R an içinde ortalık :nı~~· 
dönmüştü. Peter :MorlaJl .. · .Jl~ 

dutlarla döğüşttiğü sırada gösıeı;'
cesarete Meta hayret ediyordu. Jc•• 
hancasını son k~unu kalınc:ır:ıat' 
dar bo§alttı. Ondan sonra yuınfll 
ile vuruşmağa başladı.. ~i bit 

Bu yumruk kavgasından ~ dJ ~ 
zevk alıyordu. Bu kavga esnaSJll \it (J' 

linden kaçan sevgilisi Ka~ 
1 

ıııııı• 
nunla giden gönül hırsızı ~.~TD'JS' 
tuyor, onun yerine büyük bil' 1 jJl~ 
ile dişleri sırıtan vahşi yUzlete dJ1I t.ı 
yordu. Ve bütiln bmılaıı bir ]ta 

çin yapıyordu. -~u. JCO-
Şimdi ağzından kan alaY~~ ırııt' ' 

luna bir kur§UD. yemişti. Faka. ıııco1 ' 
şunun acısı onu döğüşme~n a. ıısre .. 
mıyordu. Belki de daha zıyad~ırlO'°r 
kete getiriyordu. Bir hayvan gtııdeJl 
ve kendi sesinin bu vahşi 3;11erı ut' .. 
7.evk alıyordu. Odanın bir aığcr tıe d6-
f mda. da kardeşi Cek ayni sure 
ğilşüyordu. . çıııe1' 

Bir ara haydutların elıne ge 1~i 
üzere bulunan kızı kurtardı. ~çer ıc,ıt' 
odaya itti. Peter Morlandın yUıU ııı~ 
dan bir maske halinde idi. J33Ş ~ 

k ,·c 
doğru akan kanların sıca 
tadı. Dudaklarnu dolaşıyordu· al ~ 
Kapı açıktı. Oradan bakk ~ 

Hanri'nin yliztı görUndil· Ced. eJ1f' 
bir şeye işaret ediyordu. ])el'ke!lttd· 
rinde tüf enklerle polisler ~~J. 

Ced Hanri polisleri getırıIU9.J.>. 
(Sonu: 10 1111~ ...ru-· 



Otuz yıldızla haşhaşa 

l(~IDik Ş8f iô iıe -koôôŞIDa-
Ya nasıl muvaffak oldum 

Her çevirdiği yeni filmde baş kadın rolündeki genç kıza aşık olan Şarlo 
dünyanın en hasis adamıdır. 

~ tLoN eapkası, kamış bastonu, 
~ ~ papuçlaı: ile haftada mun-

M &nemaya gıden 650 milyon 
'kahkahaya boğmuş bir artist 
bÔıı O da Şarlo'dur Yani Ça.rli Çap
~ ~a mevcut 63000 sinema sa-
~Çtnde bu art.istin filmini oy • 
~ ş olan hemen hemen yoktur. 
~ 'cı bUyUk bir f eylczoftur. Hayrı
~ Bahnelerlııl c:ınla.ııdırarak ko -
~:killere koyar. Sanatkfuın en bil. 
'eı!yetı budur! Okuyucularım si
~ :ıeıninde bulunan bir çok artist
\. l'. Usust hayatlarını kısmen bilir
' llnrz Şarlo hakkında. bugüne 
~~a.kiki bir şey görmediklerini 
~ 1Yoruın. Zira bu hususta f:im -
~ k~ musaffa! bir malllınat 
~ ~ edınememiştir. Bu yilr.dendir 
~n herkes bu artistin hususi 
~ merak eder. 
~\r\ıtta yqıyan muhtelif memle. 
~ ait gazetecilerin de Şarlo hak
~ biç eaas1ı bir fikirleri yoktur. Şar
'ıt ~ bt: mülakat kabul etmez. Sine
~ "eınınde gazetecilere kafa tutabi-
,,~~e artisttir. 

~~ propagandaya ihtiyacı yok
\,_ ğer bütün artistler propagan
' Cok ehemmiyet vermektedirler. 
'~Paganda sayesinde ya§amak • 

'-ıı~l~tta kaldığını müddet ŞarJo. 
'Ususi hayatını öğrenmeğe az -

3-rıo nasıl bir adamdır 
ll 

"f~ defa evlenmiş ve ayrılmıştır Bu 
S :Poıet Godar ile evlidir. Haliha-
11\ 'Ynldığı kadınlara cem'an 2S 
~ar nafaka olarak aylık ver -
\.. ~ r. Dk karısından iki oğlu var
\~ ~ar High School'a devam et -
~~ler. Elliyi geçkin olan Şarlo 
' k .. bir mlisevidir. Milyoner olma
S l'agınen son derece hasistir. Kcn
~e bahşiş vermek adeti yoktur. 
~ §8.pkumı bırakırsa hiç bir gar-
~ Para vermeden çıkıp gider. 

- t'lo Self - Producer'dir. Ynni ken
~ ~tlaryosunu yazar. Kendi serma -
~ filınini çevirir ve ekseriyetle 
~ lUğünu bile kendisi yapar. Fil· 
~ kendi satar ve kannı cebine a • 
\'~.filminde tan~mamıa.. genç S:'. Brek,, vermcyı sever. Brek .. 
' ıstılahında filme girişe fırsatı,, 

ekur. 

Şarlonun bir adeti 
~ltıini bitirdikten sonra yeni par
\. Yiidızı nikfilı dairesine götü • 
lt ~ lnesut bir evlilik hayatı yaşar; 
'Yeni bir senaryo ya.r.sın ve bir 
~ kadın,. avına çıksın! ... 
~ lonun stüdyosu La Brea Ve Sun· 
~ .\.~enue kö§e başında Holivudun 
'~-.~indedir. Stüdyo İngiliz tarzı mi -
~inde yapılmışt.rr. Büyük binası 
~ be ir zamanında eski İngiliz cvleri
bıQ 117.er. Bu stüdyo daima kapa!J 
~~ktadır. Ancak Şarlo film çe -
il~ tamanlar işler. M"tlstahdem de 

:tn tedarik edilir. 

Yapayalnız bir ev 
~tonun evi Bcverly Hills de'dir. 
' e bir uşak ve aşçısı ve şoförün
'i başka hiç bir kimsesi yoktur. Yıl
\ 11.:-ırı oturdukları köşkler arasmda 
'l'liı:sek duvarlı 013.11 villfı Şarlonun
~ · Ilır sürli az11ı polis köpekleri bes· ... 
~I ~~ intizamlı omnyan Şnrlonun e.;. 
~i ~ağı tfendisinin giyinişine \'e C\'ln 
fıU~ına dikkat eder. Şarlonun o · 
~· !'t tatil zamanları e\'c döndükleri 
ı.;, ~~ağın sözUnü dinlemektedir -
a.::~Bllz drnan l.ıilc çıkamazlar. 
~~ dainıa mic!t>sinden mustarip 
f. '-ı dan kendi aşçısının hazırladı

ltayy ~n yemekleri y('mr:•tcdir. 

YAZAN: Turan Aziz Beler 

Şarlo 7;cnrlisinc baı ro1il ucrip aşık 
olduktan sonra evlendiği son Jxıruıı ile 

Şarlo ya1mz .. 

Hattiı bu aşçı cf endisinin yemeğini 
stüdyosunda, vapur \'e otellerde hazır
lamaktadır. İçki ve sigara az kulla • 
nır. "Partilerden .. eğlencelerden az ve 
gece hayatından hiç ho~lanmaz. At 
yarı~larına ve tenis maçlanm seyret
meyi se\'er, Daima koyu renkli elbise 
giyer. Kalender bir adamdır. 

Şarlo ile konuşmak adeti 
Bir kaç defa kenc.tsini gönneğe mu

vaffak oldum. Lakin hiç bir zaman 
göriişmeğe fırsat bulamadım. Bilmem 
bir tesadüf eseri miydi; oturduğum 

otelden sabahleyin kahvnltı etmek ü
zere çıkmıştım. 

Otelin biraz ilerisinde National 
Bank bulunuyordu. Bankanın önünde 
lüks öir Kadilak otomobili duruyordu. 
Otomobil naz..ı.rı dikkatimi celbctmi -
yecekti, fakat \'olandaki üniformalı 

şoför beni harekete getirdi. Çünkü 
;. merikada herkes kendi otomobilini 
sürer ve şoförlere ender tesadüf edi
lir. 

Otomobilin numarasınn baktım: 

W· X, 2937. 

Holivut matbııat direktörlüğünden 

bana \·erilen m:ıhrem b:r defterde bü
yük artistlerin otomobil numaraları 

vardı. Derhal cebimden çıkararak bu 
numarayı tctltik ettim. Otomobilin 

Şarloya ait olduğunu gördüm. Bu va
ziyet beni her §eyden vareste kıldı. 
Şoförle görüşmek isterdim... Şoföre 

doğru yürUmeğe başlarken hatırıma 
birdenbire bir fikir geldi. Şansım bir
az bana yardım etse muvaffak olabi
lecektim. 

Hemen otomobilin garajına koştum 
ve otomobilimi çıkardım Demincek 
görmUş olduğum arabanın arkasına 

yanaştım. 

Öndeki arabanın şoförü gu.etesini 
dalgın dalgın okuyor ve sönük sigara
sı ile geviş getiriyordu. Bir hayli bek
ledi ktcn sonra aradığım şahıs banka· 
dan ~ıktı ve sık adımlarla otomobili
ne bindi. Ben de derhal faaliyete geç
tim ve Şarlonun otomobilini takibe 
b~ladım. 

Hidrolik frenlerimden emindim. 
Tenha bir mahalleyi göze almıştım. 
Arabalar sokak sura.tile Los Ancelese 
doğru iniyorlar. Korktuğum bir §CY 
varsa o da bir Boulevard Stop (oto -
matik seyrisefer i§areti) inde takılı 
kalmaktır. 

Münasip bir yere doğru yaklaşıyo
ruz. Bir parktan geçeceğiz ve ne ola
caksa işte burada olacak. Heyecan be
ni boğmağa ba.~adı. Ayağım gaza ba
sıyor, motörün sesi ~liyor. Önüm
deki arabaya gittikçe yaklaşıyorum. 

Aramır.da 15 - 10 • 8 - 5 metre ... Di -
reksiyonumu biraz kıvmp önllmdeki 
otomobilin arka sol çamurluğunu gö7 
alıyorum .... Adam sen de icabında za. 
ran ödemeğe mecbur ederler .•. biz de 
ceketi çıkarıp veririz. 

Bir gümbi.lrtü, bir ses. Frenler ötü
yor. 

iki araba da. durdu. Tel~la kapıyı 
açrp idreksiyondan fırlıyorum. Sözde 
zararımı tesbit edeceğim. önümki 
aŞrlonun şoförU de arabasından inmiş 
o da ayni şekilde zararına bakıyor. 

Müthiş bir küfür salvosu yağdırıyor, 
Zaten Amerikalılar okkalı küfürleri 
pek severler. 

Benim ön sağ çamurluğum 1ğrilmiş 
ve çizilmiş. Basamağını zarara uğra -
mamrş. Şarlonun arabasmm çamurlu· 
ğu adamakıllı ezilmiş! .. 
Şoför bana doğru ilerlerken ben de 

kendi arabasına gitmis ve kapısını aç
mıştım. lçerde korkudan sararmış ve 
otomobilin bir köşesine bUzülmüş bir 
sima ... Bir haydut çetesi tarafından 
taarruza uğramı§ bir vaziyette. 

Komedyeyi oynamaya başlıyorum 

ve öfkeli bir sesle: 
- Bütün zararlarımı sir.den istiye

ceğim. Şoförünilz neden birdenibre yo
lwnun ilstüne çıktı. Siz sağ ben de sol 
hattı takip ediyordum. Arkadan iler 
lediğimi pekala şofö:rilnüz aynasından 
görmtl.'} olacak!,, 
Kızğm §Oför kaba ağı1.la: 
- ··Hey, You ... Bana geçiyorum di

ye işaret verdiniz mi? Arkadan gelip 
birdenbire rampa ettiniz. Sizden za • 
rnrları biz istiyeceğiz. Esasen sizi po
lise vermek isterim; zira siz bizi ta • 
kip etmekle meşgulsünüz. Bu bir çete 
marifeti olacak!,, .. 

Şoförle ağız mUnkaşası devam e • 
derken korkmağa başladığımı itiraf e
diyorum. Öyle ya. Ya bunlar beni bir 
haydut çetesine mensup diye yakala· 
trrl:ırsa. Şarloyu kaçırmak ve dağa 
götUrmek he.r Amerikan haydut rei
sinin ruyasmda gördüğü ve hakikate 
sokmak istediği bir gayedir. 

Şarlo yavaş yavaş kendisine geli .. 
yor. Beklediği tabancalı ve maskeli a
damlar gelmedi de ondan. Bana döne, 
rek: 

- İsim ve adresinizi veriniz. Avu · 
katımız meseleyi halledecektir . ., dedi. 

- Ben sizin isim ve adresinizi iste· 
rim; zira davacı benim. Vermeueniz 
otomobilinizin numarası ile iktifa e • 
derim.,, 

Bu cümle hiç beklemediğim bir tc-

Resimle hAdiseler: 

Lehistan ve Lituvanya münasebetlerinin düzelmcıinden aonra Lituvanya hudu
dunda ta.hıid olunan askerler geri dönmü~tür. Resimde Leh kıtalannın :Vilnov· 

dan dönüıü görünüyor 

Şimal kutbu seyyahlan aylarca maruz kal dık1an ölüm tehlikesinden sonra Moıka
vayı. döndüler ve bü)•ük merasimle karıı- i:mdılar. Seyyah Papaninin bulunduğu 
otomobil bir konfet iyağmuru lllhnda M-oıkova aakaklarından geçiyor. 

Papanın Vatikan hükUmetindc? her sanat erb'.abmm takdis edilmek içilı bir rünii 
\nrdır. Reıimde toförlerin takdis günürıde Vatikan hükumet meydanına toplanan 

takıiler aörülüyor 

Jngilterede §İmdiye kadar tanınmayan bir hcykeltrat olan Hardimen birdenbinı 
ıncthur olmuıtur. Heykeltraı çok hasta bı.lunan çocuğunu ölecek diye ve ebedilet· 
lirmek Ü.zere bir heykelini yapmıı fakat çocuk ölmemiıtir. Bunun üzerine çocuk· 
larrna dü~kün olan aileler Harıiimanın el ini uğurlu telakki ederek Çocuklannm 
t.eykellerini yaptırmağa başiamıılardır. 

sir yaptı. Şarlonun sesi derhal değiş
ti? Diyebilirim ki Meta nazikle§ti. 

- Dear Sir. Sayın Bay siz ne be
nim ve ben de ne sizin isimlerimizi 
öğrenelim. Buna hiç lüzum yoktur. 

T:ımirat faturasını size göndeririz siz 
de bunu ödersiniz. Kaza da unutulur, 
g-ider ..... 

Polis iş ba§ında 
Tam bu sırada önümUzde bir moto-

siklet durdu. Üzerinden tayyareci kı • 
lıklı bir polis ataldı. 

- Burada neler oluyor. Yolu neye 
kaplıyorsunuz.,, diye sorarak yanımı • 
za yaklaştı. 

Şarlo - "Htç bir ı;ey bay polis,, de
di. 

Fakat tecrübeli polis tek bir göz a-

tı§mdan arabaların çamurluklarını 

(Sona: 10 uea saydMa) 
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SAF HAVAT 
karşı alaylı alaylı bir bakmaları var
dJ ama, Jtimseıun de kendısıue karşı 
bir garezi yoktu. Olsa bile, açıkça 
göstermez~erdi tabii. 

Kabul gecelerinın ilki iyi geçti. Mi
safirler Hegedüs'lerde gece geç vakte 
kadar kaldılar. Klara annenin zekAsı. 
ıtezaketJ ve bilhassa güzelliği yalnız 

erkekler arasında değil, daha mU • 
himi, kadınlar arasıııda da kendisine 
muvaffakiyet temin etmi~tJ. 

Teşrinlsaninin başlangıcında Hege· 
düs'ler eve karı koca bir iki tamdık 

çagudılar. Kata.Un hiddetinden çıldı
rıyordu. Fakat, gelen misafirler yeni 
bayan HegedUs'Un. her şeyden baeka, 
iyi bir ev kadını olduğunu da gördil
ler. 

Bir mUddet sonra doktor HegedUs'. 
tın bir arkadaşı onları evine çağırdı. 
Çok sevilir bir adaru değildi bu ama, 
yüksek bir phsiyetti. Babalarının ar. 
kadaş cemiyeti Klara annenin baya • 
tında büyük bir rol oynamıştır: 

Babaları etraflarındaki bu tanıdık • 
lar cemiyetine gimdiye kadar bUyük 
bir ehemmiyet vermie değildi. Fakat 
timdi, karısı acaba bu cemiyete nasıl 
intibak edecek diye içine bir merak 
girmişti. lyi bir ~kilde intibak edemi· 
yecek diye şUphe edeblllr mi idi? ban
kadaki adamlar - senelerden beri dok. 
toru idi onların -. on on beş aenedir 
beraber yaşadığı arkadaşlan, beraber 
bir iki saat eğlenmiş olduğu yakın U· 

zak diğer tanıdıklan yeni karısının fa
kir tabakadan olmasile, küçük bour • 
gtt0i:ı olma.sile yahut yan • l>ourgeoi4 
ve köy!Uv.ari bıırekefürile alay edecek. 
ler, gülc~elderdi. Sonra, Klara eskiden 
mürebbiye olduğu eve eimdi bayan ol
maf\11~ mı i~if- . 

Bunları.. dl\jijnerek, <ıoktor HegedOs 
kuısına karşı iyi bir mukabele göste· 
rllmesine çalışmak istiyordu. Fakat 
buna lUzum kalmadı. Doktorun arka • 
daşları, tanıdık1an yeni karısını hiç 
de onun dü~UndüğU gibi karşılamadı. 
Sanki kırk yıldır onların arasında imiş 
gibi karşıb.dı. Klara anne de sanki 
kırk yıldır onlann arnsmda imiş gibi 
kendini hiç yabancı hlS!!Ctmedi. 

Annelerinin sağlığında sessiz bir ev 
olan Hegediislerln evi o ö!dllkten son
ra da tamamile ölmUı gtbt idi. Fakat 
timdi c;ok gUrUltUlQ bir ev olmu~tu bu. 
Haftada en aşağı iki giln mlsa!ir gU. 
nn idi: hattl bazı baltalar vardı, haf· 
tanın Uç gUnU, dört gUnU misafir gU • 
nU oluyordu. Tabii, ge~enler hep başka 
başka misafirlerdi. Misafir g{lnlerin· 
den harlç akşamlar da yemeğe yahut 
yemekten sonra misafirler geliyordu. 

Babalan perşembe günleri yapılan 
illnserlere tekrar baf!lamak istiyordu 
ama, bul eeyler mani oldu. Klara an· 
ne: 

- Şimdi dursun, sonra, diyordu. Şu 
eey!er ... taıuoıp görll§meler bitsin bir 
kere. 

medya oynyirolardı. Ya macarca, ya 
aJamanca ama, hep yahudi gıvesile. 

Fakat tiyatro Ue de iktüa t:tmiyordu. 
Tiyatrodan sonra o zaman modada o. 
lan bir lokantaya gidip yemek yiyor· 
lar, sonra da, ekseriya, baloya gidi • 
yorlardı. Bütün bunların mlinak~J 
daha gUndUzden başlıyordu. Böyle ti· 
yatroya falan gidecekleri zaman baba .. 
lan rırağım giyiyor, Klara anne de 
"grande toilettc,, giyinjyordu. Ne gil. 
zel şeylerdi onun bu elbiseleri! Tevek· 
keli değil magua magaza, te.""Zi teni 
grzmesl: 

Paula sofrada Klara anne ile baba· 
lannm konuştukları bazı şeylere hay
ret ediyordu: annesinin elblselcrile ba
basının alakadar olduğunu hiç bilmi • 
yordu, - ne, uzunluğu ile kısalığı ile 
alakadar olurdu, ne rengi ile, ne de 
kumaşı ile. Fakat şimdi öyle değildi. 
görUnU~ bakılırsa bu meseleler ba
bruarını çok alakadar ediyordu, çUnkU 
ne zaman mara anne yeni bir elbise 
puruvasına gidense o da beraber git • 
mck ıstiyordu. 

Bir akşam babalan fırağmı giydi. 
Klara da yeni bir akşam elbisesi. Ko
yu kırmızı, çok· açık yakalı, açık kol
lu bir elbise idi bu; kırmızı tentenesl 
vıırdı, bir de uzun kuyruğu. iskarpin. 
leri ııiyah sctendendi; tenteneli eldi • 
venleri dt" siyahtı. Koluna da inoe bir 
siyah kUrk alı~ordu. Babalan onu bu 
şekilde giyinmiş görünce hayran ol • 
du ve iftiharla gUlümslyerek, memnun 
bir balde: 

- Rouge et Noir, dedi, vallahl kil· 
çük .bir Parisli perisin sen! 

Sahi, Klara anne ne de gUıeldJ ya! 
Paula annesini hiç böyle gUzel görme
mi§tU &Oma ~mtrli.rıtittiler; ÇOcUklar. 
tek başlarına yemek yediler, tek baş. 
lanna gittiler yattılar. 

Yalnız. yatmadan evvel, bir iki say
fa kitap okudular, sonra birbirlerine 
Allah rahatlık versin dediler. llmba.· 
yı söndUrdUler. Eskisi gibi kim8e -ge. 
lip kapılarını açarak, Allah rahatlık 
vrnin demedi onlara. Artık babalan 
ile Klara annenin akşamlan evde dur· 
duklan pek nadirdi. Hizmetçi kadın 
saat sekizde çocuklara )'emek hazırlı. 
yordu. Çocultlar da, kendi kendUerine, 
istedikleri gibi hareket ediyorlardL 

Evdeki eski Metler ve alı§ılmış 

şeyler ,imdi artık bırakılmıştı: çocuk· 
lar şimdi artık eskisi gibi saat dokuz. 
da. yatmıyorlardı; yatma.lan lAzmıdı 
ama yatmıyorlardt, çUnkil üzerlerinde 
Amtr yoktu. Katalin erkenden gidiyor 
yatıyordu. Zaten nizamın intizamın 

bozulması onun fstedi~i ~ydi: bayana 
karşı isyan etmiş bulunuyordu. Öteki 

izmitde transit 
faaUyeli artıyor 

lzmlt (Kurun) -
lzmlttekl Uman iş
leri hakkında, ken 
dlslnl ziynret ettJ
ğlm ıtruan reisi 
bay Nureddin Yal
çın şu izahatı ver
di: 

"fzmlte geldi • 
ğlm zaman işe 

parlayıcı madde • 
Jerden başlamak 

!Azım geldi. Başka, hiçbir tahmil, 
tahliye işinin cereyan etmedi~! bir 
iskele aradım . İstasyon iskelesinin 
vaziyeti hepsinden müsait idi. Gaz, 
benzin Ye mazot gibi parlayıcı mad 
deleri getiren vasıtaların bu iskele
de tş görmelerini temin ettim. Yol
cu vasıtalarının gayri mun tazam ra. 
allyetl de yoluna koymak IAzım gel
di. Bu vasıtaların aant v~ program
la işlemesini kolay bir şekle koy. 
dum. Yolcu taşıyan vnsıtalnrm yUk 
ve eşya taşımasını da menettim. 
Sandal işlerini de bir nizam ve in
tizama aldım. 

937 senesinde, tzmlte 196 TUrk 
79 ecnebi vapuru gelmiş 2494 tane 
do yUk motörU uğramıştır. ::)afi tonl
JAtosu 223013 <lUr. Demek oluyor ki, 
vasati olarak gilnde 8 yUk vastası ve 
600 ton da mal gelmiş oluyor. Izml
tln transit faaliyeti cok mUhfm ve 
bu yekfın dalma. artmaktadır. 

936 senesinde limanımızın hasıla
tı 886 lira idi. 937 de bu varidat 
1832 liraya baliğ olmuştur. Varida
tın yükselmesi şUpheslz ki, kanunun 
tamnmlle tatbikinden mUtoveJJlttlr. 

o. o. 

iki hizmetçı de evdeki diğer hizmetçi· 
lerle ~rab~r, hatta hazan yabancı de
likanlılarla mmüvenJere oturup Çtme 
çalıyorlardı. Ekseriya sokağa bile çık.: 
makta tereddüt etmıyorlardı. 

En inzibatsw şu Papa'dan gelen 
Rozina idi. Kat.alin biliyordu bunu 
ama, Klara anneye hiç bahsetmiyor • 
du. Sükuta. karşı sUkütla mukabele et· 
mek lazım diye düşilndüğü için değil; 
bayana kendisini yaklaştıracak veya 
onu memnun edecek hiç bir harekette 
bulunmak istemiyordu da ondan. 

••Bir gece bayanın bu sevgili hiz.. 
m~tçisi eve birini alır da o adam bizim 
hepimizi öldürilrse görür eve nasıl bir 
hızrnetçl almış olduğunu!,, diye dilşU
nüyordu. Ona öyle geliyordu ki, her 
akşam hizmetçilerin odasının pencere. 
si altına gelip Rozinanm pencereyi aç
masını bekliyen o eczacı c:ıragı, bir 
gUn hakikaten onlan öldUrecektl. 

Evet. çocuklar tek ba§larına idiler. 
Evin içinde çıt çıkmıyordu. György 

(Devamı var) 

Hakikaten bu mUhim bir şeydi; 
h~rkea hak verirdi buna. Yalnız, o ilk 
a~ ıar geçip karşılıklı tanıııp görlişme-
lerin harareti tavsayınca, bu sefer de 
Klara anne tiyatro meraklısı kesildi. 
Bir vakit daima. ayda bir kere musiki ı 
cemiyetinin tiyatrosuna, ha!tada bir 
kere iyt bir piyes oynanıyorsa Milliğ 
Tiyatroya veya komedyaya - gidi • 
yordu. Eğer o akşam ne ziyafet, ne 
çay. ne 4 de i8kambil yoksa, hemen bir 

tiyatroya telefon ediyor, bilet ayırtı • 
yor, akşama da baba.lan ile beraber 
tiyatroya gıdiyordu. Hangisi olursa 
olsun, bir üyatroya. Görmedikleri bir 
p1yese Tiyatro onun bUyUk bir mera· 
kı haline gelmişti. Bir akşam hi<:bl· 
yerinde yeni bir piyes yoksa - doğ • 
nısunu isterseniz. operaya pek istlye 
istiye gitmiyordu, he1e nynl operayı i
ki ktrc görmeye tahıımmUl edemiyor . 
dtt - ··kab:ıre lere de gitmeyi kabul 
edivordu. Bira kokusu ve cıgara du • 
~ dolu oli.n bu ~{ t tiyatrolara 
daha b!.iyUk bir arzu ile gidiyordu l 
h<'m. Buralarda bamba!jka tarzda şar
kı aöylUyorlar, bir perdelik adiğ ko • 

Doktorlar reçeteleri 
Bursa doktorlan kalemlerinin uclannı 

dcğişlirmeğe mecbur olucakl:ır .• Daha iyi 
y:ızon udar, deha sabit mllrekep kullon
mak zarurelinıle kalocoklur. \'e ihtııntıl 
nıuııyenehonelerirıdcn çıkmak üzere bu
lunun hostol:ırını lekrar tıeri çıdtınırok, 

ellerindeki re<;clelerl birer kere daho dik 
kntle ~ö:r.clcn Jıeçırdikten sonra gilmcleri
ne mlisn1Hle edehilccckler,lir. Niçin mi? 
işte sir.e '"Bursa Sesleri., isimli bir f(azete
nin llursadnkl dokıorlorı )'okındon oli'lka. 
dar eden hir mesele hakkında yazdıkları: 

Şchrir.ılulcld bn:ı doklorlnrrn rerete
lerlnln ol:unııl;/ı olnıaılığı Sılıhut bal.an. 
lıbıncu 11upıl<111 ln<"elemelnden nnlaşılmıı 
ııc 2'1 / 1 / 9.'f7 tarih ve 9G4 sayılı ec:arılar 

ııc er:ahaneler haklrındaf;/ l•anunun 33 
nrı<"l1 nıatltlc!l mıı<"iblnre okıınması güç 

rcrclelerln ımrıılma.n memnu old111/una 
badema rınrıla.-nl.· rcrefelerln ol.:rınal;lı ol. 
mrmnın Rur.~adakl il'Jlli dal;/orlnrn lah. 
rlrrn ıeM/lif ıır kt!ıflırf'lln n/~T·nrf,. ,. r~·n. 

"''"r-n nn lırtıftrflm~•f Sıh/ılııe \' t'l:ttlellnce 
ı•ll~·ırt .'1h/ı/lfe mnclnrtnliiinc lılldir/lucul 
fıcıbr.r a/ınmntır. 

Doktorların reçete )'8%.lf lanı ,pek meş. 

yazacak 
hurdur. Herkes !ardından okunmoması 

adete şartıır. Bu o kader ileri gitmiştir ki, 
okunmayan, yohul g[ıç okunan yaxılnra 

''re1:ete gibi yazılmış., deriz •. lstunlıul dok. 
torlorının f'I l'rızılıirı hakkında bir şey 
işitmedik nma, eczııcılarının )'OZı sökme 
kablli)elini pek ml'!lheılivorlar. 

Uyku hastalığı 
Almanca mülercimlmiz şu tlııkfknda elf. 

me bir kAAıl hıluşlurrlu. Henüz ıerc!iıue 

elmiş: dumnnı ıhtüııde .. 
- Oku. dedi. Dok neler oluyor 
Okudum. 
Sıokholmden hlldirildlltlne glh"e fs\•ec

te iki "uyku hnstalı~ı., vaknsına le~aııür 

cdilml~lir. Hn~lolor. tayyare mektebi lale. 
heslnrlendir. Her ikisi rle ~eçen hafla he
men ayni z.ım-ınrtn hno;tnl:mmıştır, Birisi. 
nin r:ıhnl:;ıılı~ı ham, ötekinin ki ist" tıi;ır 
cıırlır. 

H:ıstalıltın :ooiro\'CI ctmcmcııl lcln me. 
mniyeller kaldırılmış ve karaııtfne konut. 

El8zizıg bir lise 
inşa edilmeli 

Halkevin·n çalışma :arı ile güzel 
eserler meydana konuyor 

Elbığ (Kurun) - EIA.zığ, um- ı 

ran sahasında her yıl birçok yeni· 
Uklere ka\"uşuyor. Umumi lbtlyac· 
fardan birçoğu temin edlltyor. Şim
diki Muş valisi değerli idareci bay 
Tevrtk GUrUn blmmetlle Harput ova. 
sında yepyeni bir oehlr haline gel· 
miş bulunan ElAzıt, yeni vali bay 
Şeflk Blcloğhınun gayret ve c;alışnıa 
ıarlle bUsbUtlln terakki ve lnklşar 
ederek doğu Anadolunuo kll<;llk bir 
lstanbulu haline gelmektedir. 

935 de yetmlo blo llra olan bele
diye bUtccsl iki yılda otuı beş bin 
lira farkla yüz beş bin lirayı bulaıuf 
tur. Şehir sinema ve tiyatrosu. bele· 
diye dairesi. iki apartıman, bir park 
k~sap ve sebze halt, mezbaha, bari· 
ta ve plAn yaptırtmıo olan belediye 
busuel mubasebestoln de yardımlle 
cadde ve kaldırımlan parke döşe

miş, yangın teşkllltını kuvvetlendir 
mlş, temizlik tein iki arazoı ve mll· 
teaddlt arnbalar celbetmlf, beledl· 
yeler bankasından akdolunan istik· 
razta su tf'slsatına başlanmıştır. E· 
llzığ, bu yıl h;lnde iyi ve temiz ıuya 
da kavuşmuş olacaktır • 

Belediyenin bu yıla aft mesai 
progran11 hakikaten zengindir. Av
rupa.da tahsll görmllş değerli bir 
genç olan earbay Kemal Şedell eeh· 
rl 938 de de birçok yentllk ve güzel
liklere kavuşturacaktır. 

KVLTUR HAREKETJ,ERt 
Enelce yedi 11enelik bir ldadı 

iken sonra on sultanl;e kalb ve da· 
ba ıs9nra ilse olan EJft.zıt. okulunun 
talebe sayıeı altı yUzU mütecavizdir. 

VllAyet merkezinde aiti, karalar· 
da birer ve otur. köyde noksan tet· 
kllAtlı lkt okul vardır. BUtOn vtll· 
yette 38 mektep mevcut olup 88 Ot· 
retmendcn otuz beeı merkezde ve 
elli UçU kaza ve köylerde vazife gör· 
mektedlr. Merkezdeki talebe sayıat 
h'!Ş yüzll kız olmak nıere btn yedi 
yllze yakındır. Kaza ve köylerde ise 
dört yllzll mütecaviz kız olmak llzere 
iki bin kUsur talebe dere görüyor. 

Okuma zevki, şehirde. kaza ve 
köylerde çok artmıştır. Birçok köy. 
lerden öğretmen gönderildiği tak· 
dlrde plAna uygun bina yapılacağı 

haberi gelmektedir. 
Mevcut mektep btnalan ihtiyaca 

elverişli değlldfr. Geçen yıl mPrkez 
de tamamlanan Atatürk ilk okulu 
istisna edllfrse diğerleri ev tarzında 
yapılmış, gayri sıhht binalardır. Ata 

okunakh 
muş bulunuyor. Uyku hastalıAı umumiyet
le sıcak iklimlerde görülılüADnden, bu 
h:ıstalıklıt Avrupoda pek nudir karşılaşıl. 
dığından, hele lsvec gibi bir soğuk iklim, 
memlekeıinde zuhuru, bilhassa bayreU 
mucip olmuştur. 

Alınnnca miHerclmlmlıt sordu: 
- Ne cfersln? 
- Ne dlycC'ejtim, dedim. DOnya deltfş. 

ti ... Dünya deAlşll., derken kasdelliitlmls 
ehemm lyelııiı bir şey mi sanıyorsunuı. 
J<01:ük devll'llcr h!iyüıııüş, büyükler daha 
genişlemiş. ııOkOnel lcirıde yaşııran yer
lerrle harp olmuş, sulh lımıOıları ıılliıh. 

lonm:ı~a h:ı'il:ımış ve ı-ıcak memleketler 
uyanmı~ken, :m~ık bir memlekclte leu. 
düren iki uyku hastıılıaı slkillmilş cok 
mu? 

• • • 
Et yemiyecek yahudliler 
Romıı nv:ıdon sonra l.ehl!!fondo da ya. 

hur1i usum ile el kesilmeı;f yaı;ak ertilrtl. 
nıı ııırmlckellercle esklılcnlıerl aılel ol:ın 

lıu et kesmr ııc:ıılfinOn yosnk cılilmr"l l.e. 
hislanda büyük bit heyecan uyandırmı~ 
tn. 

, ... ,., 
tllrk okulu on dersane, bir 111 b; 
sim ve ellşJ atelyelerl, ııoto:_.,.• 
salon, kışlık ve yazlık tenef~ 11,bl' 
!eri muhtevi ve bee yUz çocuk ~ti" 
Jir genişliktedir. Sh·rlce k811 ul Dl' 
kezinde de modern bir ilk ok 
nası yapılmıştır. ft 40' 

Nüfusu günden gtıne artaD ,.,,. 
ğunun ileri bir şehri baııne ~· 
EIA.zığın en mühim lbtlyacı 1 ,,J 
Ortayı bitiren birçok gençler ' 
vaziyetlerinin mllaaadeslzl!li ti Jiel 
den ll8ell bir yere gideınlY0f· blıt' 
halde ElA.zığın lise lhtıyacıııı 
evvel gidermek IAıımdır. parti fi 
Elbığ Halkevl eski vali. aort' 

Halkevl başkanı bay Tevfik tıall' 
blmmetlle emsali için örnek ~afllf' 
cak muhteşem bir blnara ~ 

muştur. Ust katı BUyllk önde~rtıı' 
sis edilen bu modern yapının ııt•tı' 
katında salonlar, sinema ve c•'' 
daireleri, mUzeler, kltapııara1• cııdl' 
ma odaları sıralanmıştır. ö:ıU r1ıt11• 
hurlyet meydanı haline getl 1~ 
ve AtatürkUn heykelleri dlklllP ,ıfl 

Bu derece gtııel bir yapıya ,. oııt 
bulunan Halkevl mensupJatl •,,. 
yolunda geceli gUndllzln dt>neC

8
" 1"" 

rette çalışarak muhite ber 111 IJ.,r 
daha taydalı oluyorlar. ooıruı 'rt'" 
sl de faaliyette bulunan evin ı• ,p 
tlğl mesai ve bu mesatden eJdf'tıt 

• kt • 
len taydnlar hakikaten bUyD tılllf 

Ellzığ ve Tuncellnln dört ,,rı' 
rakın köytınUn TUrkçe olmadı• r~ 
dan şllphe edilen fslmlerlnln 'J'O~ 
mukabllerl bulunmuş, ElAzıl ır fi 
ve coğrafyası hazırlanmış. teb pi fi 
köylerde binlerce basta moa.1e •" 
tedavi edilmiş, gOçmenlerl• bertrt' 
susta allkadar olunmu,, rl'~ıet 
konser verilmiş. de\•rfmsel pf1 '
oynanmı,, halka parasız stneoı• 

0
",tt 

terllmeslne devam edllmll!I, ber .,,ııfr 
spor oyun lan ehemmiyet btıl 11,ıs mnteaddlt ve muhtelif korstar. 

11 
• 

dersanelerl açılmış, sıbbl nıoı:e ,,,ı 
mOzesf kurulmue. lı:ftapHraYfD ~ 
cudu dlSrt bini aşmış, çarşaf • 8 tf•J 
mllcadeteslnde tamamfle nıu•• ,ıı4f 
olunmuştur. Hatkevlne yevuıl 
sayıtııı Oç yUzO mUtecavlzdtr. 

111
,s 

Birisi kapah, diğeri açık ol ; 

Uzera iki flltadyom. çocuk baMetl' 1" 
le parkı va yine Salkev1 btnal'ıttt 
kınında sonradan kız sanat eııl!I "" 

at•" sn haline ltrağ edllmtıı 75 1 -4' 
bir sağlık yurdu da ınoa oıuıılll 
tur. 

"" t.ehlf yahndfler hOJcftmetln bo t•"ıoıl' 
,ıdclelle iliraı etmiş, muhtelif proıes ti" 
bulunmuşlardı. Bugün nihayet dalı' 
detll bir karar veriyorlar: 

"''ı" EAer rıhudl usulft ei kesme • aıaı" 
memlckelle lekrar izin verilmezse t' 
l..ehlston )"ohudilerl hlc et gememtl' 
mln edecekler! 

11
6" 

1..elılı.tonda Qç milyon yahudl bU'1f1111ıf 
Atına 11öre, memlekellekl el sarfl)"-ot· 
büyllk ıanır 1töreceAi tahmin oıunU),şlll 

Bu arada bizim Aksaraydakl 111 .,ct1' 
•

1Et )emez,. semtınln sokak tabeiatır•,.tı'ı
blr kısmını, 1.elılstandııkl yahudl ""n' 
lelerlnln köşe başlarına asılınıı~ 
sevkclUıeğe başlasak pek iyi ola 

Bir fıkra ,,,, 
ROyOk Harp zamanında her ~ııırl" 

men çıkan mlz:ıh mecmualnrından ,ı,
de yaıılmış olao fıkrayı hatırlar oı• 
bilmem. "f") 1" 

İki adam konuşuyor da, birisi "",pı" 
meı., mahaJleslnln nerede oldulııtıU 
)'Or. ~ 

Öteki, hOICin memleketi kas1P lı~11: 
yiyecek hııhranı ve f(ıduııhl!a it' •'"" 

- Azizim dlve ce\"ap Terlyor. f.;,.,1ıı1 
"El yemrıt., mııhııle"I Ak<nıroyın atı .. t:r 1" 
düşerdı . f'oknl oiıntli IJüliln şehir 
mez,, oldu.. ı. ı-
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Sahte pasaportla 
lıigiliz topraklarına nasıl 

girip çıkıyorlarmış 
'1ıtere • . 
ıt ~·· nın muhtelıf Avrupa zahı-

b llJtcrckcn r;ılt!:.arak rn1:0 ·ad • -
Iİ}'ij • T" :I' • U'v ~ 

<c k bır sahtekarlık vardır ki. 
tlcnn . . ·1 

b emnıyetı ı e vakından 
ili -
t:nrnaı:tadır. Bu büyiik sah. 

Pasaport mu:ımclatrnda olu-

er ıc ·d }' en evvel sahte oasaport i-
~~ İngiltere hududhrı dahili-
0.~1 Caiz: olmiyan kimseleri so· 
h r. 

1 uııısta tedkikler yapan fna'liz: 
~ h b . • er sene, İngiltere hudud-

Pa ıçcri ve dışarı yüzlerce ki§inin 
ttsa·P:>rtla girip çıkmış olduğunu 

llliıti t ~ • 
te Pasaport kullananlum ekse-

lıırasus, mUcevher hırsızı, beyncl 
lızJar, siyasi mülteciler ve tah 

loıı r Olduğu görülmektedir. 
fıtıaı latııanlarda.. Londrada pasa
& eden gizli bir fabrika keşfe· 

tt fabrika gece gündüz sahte pa· 
~Ptyor ve her birini elli ingi-

'1 a &atıyormuı. Tabii bu pasa- zinde f ngiltcreye kaçak insan getiren 
.~ için muhtelif yollar mev- muazzam bir vapur servisi bile varnuı 
d ~ayyen adamlarla tanışmak, Bu servisi ihdas edenler son defa yaka 
~]~Jetiyle fabrika müdürüne landıkları vakit her §eyi itiraf ettiler. 
'dıın edilmek Jazımmıı. Bun- Fransa sahilinden bir balıkçı gemisi ile 
i. Cdildikten sonra her hangi yola çıkan yolcular, ilerde bir ingiliz: 
~ili pasaport almak güç bir şey dilenci vapuruna biniyorlar; vapur is-
~ l?lıış. tikametini değiştirip açılıyor, sonra ta· 

t :i>0ttlar, esas itibariyle taklidle- mamen başka bir sahilden gcliyormuı 
~::: bir §ey olmak l!zımdır. Fa- gibi İngiltere limanlarından oirinde de 

!la cvt bir takrm tct.:rübelerden mirliyor; ve yolcularını çıkanyor, bu 
~Portlarm sahtelerini meyda yolculann hepsinin sahte ve fakat belli 
~tıııı tnümkUn oluyor • olması pek güç nevinden hazrrlanmıı 

i/kcttcn memlekete seyahat pasaportları bulununnu§. 
a ırı lbnn olan vizeleri de, me· İngiltere polisi, Avrupa zabıtasının 
~ Cfarethanelerden ve konsolos- yardımı ile son zamanlarda hir diğer 

~~Saldıktan m:ihiirlerle temin sahtekarlık daha meydana çıkardı. Gi-
.. ~~ dip gelebilenlerle lngiltereye müsaade 

l'tla bu sahtekarların ellerindeki s!z girmek usulü ..• 
al t ~akikt oluyor da, 0 pasa- Gidip gelebilenlerin yarısı ile bir 

01tlıak ıçin ibraz edilen vesikalar başkası girerken, diğer yarısı ile bir 
~lıtor. Mesela lngiltercde sahte başka adam lngiltereye giriyormu§. Bu 
ğıdlan göstermek suretiyle suretle tskenderiyeye ve Rio dö Janey 

11 
aldatmağa muvaffak olarak roya gönderilmekte olan İntiliz kızla· 

8aı; d alabilenler olmu!. n, bir biletin gidiJ tarafiyle yola çıkar 
Cfa yapılan aragtmnatar neti- ken, geliş kısmiyle de Avrupadan fran 

~ lı'ıcydana çıkarılan hakikatler· sız ve diğer kızlan getiriyorlarmı§ .. 
~ 1ılıyor ki, baz:r ecnebiler bile Bütr:in bunların yanında bir de sahte 

Esrarengiz bir 
lüks yat? 

6 senedir Alman aulann
da yatan au yüzünün en bü
yük yatının İrana doğru yo
Ja çıktığı söyleniliyormuş! 

Hamburgtan 25 mart tarihile 
"Xoyes Vlyner Jurnal,, n b1Jdlrlldl
ı11ne göre, o limanda hemen hemen 
6 senedir demir atmış duran mü
kemmel bir lilks yat, ay sonuna doğ 
ru demir almış ve Umandan cıkıp 

Alman sula.rmdan uzaklaşmıştır. A
merikalı zengin bir ka.dmo. alt oldu 
ğu blllnen bu husust yatın gideceği 
yerin lran olacağı söylenilmektedir. 
Liman idaresi, gazetecilerin malö-
mat almak isteklerine karşı ketum 
davranmış, sahibinin lsmtnt zikret
mekten imtina etmiştir. 

"Esrarengiz blr lUks yat,, serllv
hasilo bundan bahseden gazetede 
çıkan bazı tznhata nnznran, 6000 
ton ağırlığlle su yilzUnUn en bilyUk 
husust yo.tı olan bu yat, sahibi A
merikalı milyarder kadın tarafın

dan emsalsiz surette döşetlllp daya
tılmıştır. Yatın gUvertesi, geniş öl
çüde tarhlı çiçeklerle kaplıdır ve 
yat sahibesinin yattığı odadaki ya. 
tak, Fransız ihtllA.lfnde giyotinle 
başı kesilen kral 16 mcı Luinin ya. 
tağıdır. 

Bu muhteşem yatın 30 ktşl mU
rettebatr, 6 sene mnddetlo işsiz, gUç 
sUz bu, ynt üzerinde yan geUp sefa 
sürmüşlerdir; çUnkü, sahibi olan A
merlkalr zengf n kadın, yatma ancak 
bir defa, Çekoslovnkyndan Amerl
kaya yaptığı seyahatte, ayak bas
mış ve kısaca, şöyle bir glSzden ge-

. çlrmfştlr. "Savarona,, ismini taşıyan 
yat, 18 milyon marka malolmuştur. 

Topkapı sarayında tamirat 

Fen dünqasında yeni keşifler 

1 
X Şuaları ·ile 

Sesli ve sözlü şefaf filmler 
ahnmaya başladı. 

En·cııı Almanya -
da ve son günlerde 
do },ransada x şu
alnrlle ahn.un c: o
lan tnmlerden şa
J'BnI cUkakt hir 

Evvelce Avrupa gazeteleri, Al
manyada yapılan ve şimdi de bir 
Fransız doktorunun Fransada tat
bik etmeğo tahştığı şayanı hayret 
bir keşiften bahsetmektedirler. 

x şuaları sayesinde tamamtle şef
faf filmler elde etmek tmkAnını ver
miş olan bu keşfin, ilim dUnyasındn 
ve bllhassa tıp !leminde büyük bir 
lnkıl!p yapacağına şüphe görUlme
mektedl r. 

llk defa glSsterilen bu şeffaf fil. 
mi seyretmiş olanlar, insana adeta 
heyecan veren sahneler karşısında 
kalmışJıırdır. Mesell, başını tarıyan 
bir kadın birdenbire, beyaz perdede 
şeffaflaşmış. iskeletleJtnlş ve tarak 
korkunç bir kafatasının nzerlnde gi
dip gelmeye başlamıştır. Gitara ça
lan yakışıklı bir delikanlının da, 
ayni veçhtıe det;lştl~I ve bir iskele
tin gitar çaldığı görülmUştUr. Dun-

' il 
dan başka, yumurtalamak llzere bu-
1 unan bir tavuğun itinde, yumurta
nın seyri takip edilmiştir. lt"'akat en 
şayanı hayret olan sahne, kendisine 
X şualarının geçcmlycceğl gazlerlc 
enjeksiyon yapılan bir kedinin de 
teneffüs cihazının en ince teferrUat 
ve hareketlerine varıncaya kadar 
takip edebildiği sahneydi. Diğer ta
raftan, kendisine verilen gıdaların 
boyandığı bir adamdaki hazım saf
halarının hepsi görUlebllmletfr. 

Bu şeffaf filmlerin, tıp Aleminde. 
ki inkişaf ve tekAmuın bir kat daha 
arttıracağına muhl\_kkak nazarlle 
bakılmaktadır. s;unkll bazı teşhl&ler 
fçln X şuah filmlerin bUyfik tayd:ı· 

ları olacak ve bu yeni teknik, henuı 
lyt blllnml:;en fonksiyonların tetkl· 
klndo çok bUyUk bir rol oynayacak
ttr. 

2 
flaaaporıu almağa muvaffak ol- irdivaçlar meydana çıkarıldı lri, bu da, 

~l~Öyleki, herkesçe pek malUm muhtaç vaziyette olan ingilizlere on ya 

11,~de bir İngiliz ismi ile nüfus hud yirmi ingiliz lirası verip yabancı 
· • lllüracaat edip ona benzer milletlerden kadınları evlendirerek on-
ilfıı \'c doğum tarihini teıbit ile lan İngiliz tabaası yapmak suretiyle 

Topkapı sarayı müzesinin içinde 
Harem dairesiyle ikinci Osman kÖ§
~tiinde ve diğer bazı kısımlardr1 tami- • 
rat yapdacaktrr. 

Gözlük yerine takma göz 

'ı,_'~tc:ı kağıdı alabilenler ~örlilmüş. lngiltercye sokmuş olmalarıdır. Bu şe-
.,-:'\ e c İngiliz tabaasınd:ın olan 0 kilde yabancı bir kadın, İngiliz pasa-

Tamirat bir kısım çerç~veler ve du 
v:ırlarda olacaktır . 

bi ~cr memleket dı§rnda ise, en pottu ile İngilterenin her yanma gire-
~ c~ İngiliz konsolosluğuna mü· bHmckteydi. 1 NOMUNE OLARAK 

r ıı Ctelc aldığı nüfus kağıdım İngiltere zabıtasının, diğer zabrta- AFYON 

GEI.ECEK 

~A.sl\Pasaportu alıyormuş. lar yardımı ile tesb1t ettiği bu hakikat Uyuşturucu maddeler inhisannm 
t:ıO'RTSUZ KAÇIRILMA l;ırdan ıoonra, alınan pek sıkı tedbir· nümune olarak getirce..:eği muhtelif men 

~t;.d USULLERİ ler üzerine İngiltereye giren yabancı- §eli 5 bin kilo ağtthğrndaki afyonun id 
~ıtg ana çıkarılan bu gibi gizli i~- Jcnn sayısının azaldığı ı;öylenmekte- hali hakkındaki kararname dün güm-
~l'lda, lngiltereye pasaportsuz clir. Bu işleri tertip eden gizli çeteler ı ilk ve inhisarlar vekaletinden bütün 
t

11
fl Usulleri de öğrenilmiştir. pek çabuk olmasa da, er geç oiribiri ar· gümrüklere ve bu arada İstanbul güm 

~~;ı~tcrenin sahil muhafızlan bil- drnca imha ediliyor. riiğilne bildirilmiştir. 
~~ku~u~rağmw.~~w~\--------------------~-----------

tıı.i ha:ısa cenup sahillerinde ola- , ''C t e k 
~~:d~~:.men takip ve t~sbit ede- e n n e '' 1 n ı z 1 

•cıa ~ hi 0 kısımlarda sahil o kadar 
iıı \'c çıkıntılı ki, her körfezi in
l'l Ccye göz altında bulundurmak 

c t olamadığı gibi bazı yerlerde ı 
·rıarako1u biribirinden ayıran ga- 1 
·a~c aksi kayalıklar mev4..:uddur. 
Ya~rdan, küçük bir deniz motö

tr. lJ ancılar karaya çıkabilmekte 
~ ııı Zakta duran bir gemiden bu 

Otötij 
~~a ne ge.ce karanlığında gc-
ıa a ~rtsuz yabancılar. suhuletle 
~-a~}'~~ basıyorlarmış. ı.Jer adam 
ı~ 1. ıçın beş İngiliz l:rasından elli 
t tras 1 edil ~n~ kadar ücret alındığı 

~le ~Ştır. 1 
(tt)l ır vapur bir kere yakalan- l 

~tdı• llarcyi çalan kılıfını hazır- I 
ıı· .. ıtlerj gibi vapur kapdanr da •• ltı\ih . 
'qilda im bir arızaya uğradığı 
~~il durmağa ve yolc'1Jarını çı
t';ıtııt lll~c.b:•r olduğunu övlemiş
~ttr. · hıttııbii bu yalana ınanan ol· 

ttt i . 
ın garip tarafı, Manı deni-

16 yaşındaki 
dansöz evlenin

ce meşhurlar 
arasına giriverdi 

Şlmcllyo kndar cennet ismi veri
len bir .\ıncrikuıı müzfkholilnde dnn 
sözlük eden 16 )aşındnkl ı-csmfnt 

gfirdür,rünüz gonı;: kız ytiz elUye ya. 
km gnzetcnin sahibi olnn Amerikan 
ınntbııat krah Hcaı-stin oğlu ile ev
Jenml~tir. 

Niklih hUyiik bir keturntyct içinde 

yapılmış \'e yeni el·lller Avnıpaya 

miit"' ccclhcn balayı seyahatine çık

mışlnrtlır, 

.Amerlkadakl yeni bir icatla artık 
gözlilk do maziye karışmak tehlike
sinde: 

Gözlük yerine, gözlln içine konu
l:ın camlar gözden hiç fark edilmi
yor ve göz, bu suretle, tabii şeklini 
muhafaza ederek. "gözlük,, takmış 
oluyor • 

Şimdiki halde , bu gözlüklerden 
birinin camı 125-150 lira kadar. 
Fakat sonra ucuzlayacağı muhak
kak. 

Bu resimlerde gözlUğtln nasıl ta- • 
kıldığını görUyorsunus. 

.. 
' 



10 - KURON 29 M'. A it T 1938 

Otuz yıldızla 
baş başa 

/1 inci sahiJadan devam) 
i'ördü ve emir veren bir sesle: 

- Baylar isim ve adreslerinizi lQt
fen söyleyiniz,. dedi. 

Şarlo - LUzumsuzdur polis ofiser!,, 
Polis - O benim bileceğim bir şey

Gir ! . Söyleyin ba.kalnn!,. 
Şarlo - İsmim Charlle Chaplin ad

resim de belki size malumdur.11 

Polis memuru bunu duyduktan son-
1"& afalla.dı. Kasketini çıkararak kula
ğmm arkasmı kaşıdı. Sonra bana dö
nerek •'Ya siz?,, diye sordu. 

- tmıim Turan ~dir· Gar.etecl
Y.İD'l· Hollvud otelin.de otururum!,, 

Polis kasketini başına. geçirdi. E -
Unde tuttuğu not defterıne bir şey ya
za.cağı yerde onu deri ceketine yerleş
tirdi. Eldivenlerini giyerek ve gözlük
lerini yüzüne indirerek motosikletine 
atladı ve: 

- Anlqıldı Baylar. Biri reklam, 
öiğerl de mUlft.kat peşinde. Orijinal bir 
fikir- Llkln beni mazur görün. Bu 
h118USta. hiç bir yardımda. bulunamıya
'Cağmı. Yolu hemen serbest bırakmız!,, 
Cledi ve ortada.o kayboldu. 

Ben de derhal otomobilime atlıya-
rak oradan kaybolmağa baktım. Zira. 

t
' lbu sefer Şar'lo da. 50föıiin sa.vurduğu 
kUtUrlere i§tlrak etmiye b~ladı. Ga -

~ zetecflere mUl!kat vermiyen Şarlo is
: ter istemez birile görli~ 

O gUıı otelimde y:ızı makinemin ba-
6D.lda oturdum ve bu zoraki görUşmeyi 
~k temsil ettiğim gazetelere gön
ijerdim, Bu reportajı bir Amerikan 
sinema mecmuasına bile iyi para mu
kabilinde satmağa muvaffak oldum. 

Görllnyorsunuz ki Holivutta. biraz 
enerji M.hibi olan kimseler bir çok i§
Icr g6rebilirler "zoraki,, olsa eh bile. 

Çeteye esir 
düşen kız 

( Altır;cı ~y:f adan devam) 

Pet.er Morlruıd ll>ffilcnbiro durdu. 
Emreden bir ses, orta.lığı bıçak gibi 
ikcımıisti. Polisin siUUılannı gören 
haydutlar döğüşmeyi keslilcr. 

000. Hanri §Öyle diyordu: 
- Polisleri getirdiğime çok iyi et

tim, değil mi Mister Morland? Köyde 
b::ın:ı sizi soruyorlardL O esnada. bir 
t.akım gUrUltüler i§ittim. Kavga oldu
ğuna hükmettim. Komisere haber ver. 
dim. Onun Uzerine işte hepimiz geldik. 

Peter Morland bir sandalyeye yılol
dı ve gözleıini .kapadı. ))ebşetli yor
gundu. 
~ar kendine geldiği zaman polis

ler gitmişti. Yam ba§ID.da gen~ kadın 
lJUlı: Kelsey dunıyorou. Yanında da 

1
Cek durmaktaydı. Ev, Garip bir su -
rette RISizdl. Peter, ağrıyan kolunu 

.~ eliyle bıtu. Yaralı kolunun bağ. 
9anmıa Olduğunu gördü. Uz.andığı ye.r
aen_ ikalkaralc obırdu. Iıuiz Kelsey ona 
aerm bir gefkat ve merhamet duygusi
!e ~u. ~ Cek de ayni &e-
adlcle... . 

-Oe'k: ' 
- ~ mtıea.de1eli bir 838.t geçir -

;itk,, dedi. Fa:kat §}mai iyisiniz &,ğil 
nl! 

Peter gUIUmmyereıt: 
- EWt fytyim, diye ce'V8:P verin. 

Sen ;ngı}sm ? iL'liiz nasıl! 
Lui.z ıe&ıe atılar.ak: 
- Cek fena. halde ilnlelendi, dedi. 
Cek: 
- Füat ~. deaJ.. ;Ha)'lltnnızı 

'8'R lborçluyuz diyebilirim. Bunu asıa 

~ 
ı .N.er gll2l ibir ftlioonaphlda. gözle. 
ıtlif )'8l'e mairerclt ve sıilıyan kolu -
I11Ul 'Jllbra.bmı hi.Çe ~ymağa çalrşıp: 

- 'Ben, iber lıangi !>ir eıılu~ğe düşen 
vazifeyi ya.ptmı, di~·ebildi. 

, Sonra, ıellnden kaçan kendi sevgilisi 
CKat.erirıanm gtDel gör.lerlni dü5Une -
rek bqğumd&. ıcltiğümlenen bir lhıçla -
rılıbabı. 

SON 

Madam Pi ar 
( 1 ıinci scıyf ada.n devam) 

fe'ler.lD •YJnbiı memleketler arasında 
vamtll9Jz111' ytiSftnden ıen ağır inti§al' 
ettiği lçiıı Madam dö Scvinyenin mek
.tUDlan hayatm hemen bütiln mevzula-

Fraıısanın ispan 
yaya müdahale 

ihtimali var 
(tJ sttarafa ı iJW'ide) 

tehdit etınie bulunuyor. 
Diğer taraftan Fran.kocularm sol 

cenal11 emniyet altma. ~. Bu tu
retlo denize doğru yapacaklen taar • 
ruzu rahatça hazırlıyabileceklerdir. 

Şimdi ispanyanın mukadderatı Ka
talonyanm vereceği karara, mukave
met derecesine ve cenup ile olan mu
'Vasalesini koruyııbilmesine bağlıdır. 

Barselona sakin ve normaldir. lKi
lcr son hava taarruzlarının soka.klara 
döktüğü enkazı temizlemek ve ceset
leri l·aldırmakla meşguldür. 

Halkı mukavemete te§Vik için du • 
varlara ve kaldırımlara. k~le yazr -
lar yazılmıetll'. 

. . ' ... ' . . . . ... . ' 
l'ransanın bir mfldalıalesi ihtimal • 

Trakyada köy ve 
göçmen işleri 

Umumi müfettiş General Kazım 
Dl rlk'in beyanatından: 

Trakyanın yuvasız hiç bir kö
şesi kalmayacak 

Jiyor. Birim aul da,,.ndJflııuz temel, i§· 
te bu histir. 

KOL TOR iŞLERi: 
KWtllr 'ılcrlmi%, dlltUııdUfQnilzden 

&ha ıonlt bir hareket sahası içindedir. 
Geçen sene 100 eğitmon çıkardık. Köy
lere ıenlik ve kudret verdiler. İki haf
taya kadar yeni kurslamnızda 250 eğit 
men da.ha yetiımeğe baJhyaçaktu. 

1eri etrafındaki §'(ıyiaZcır tararl<I de • 
oom etmektedir. Maamaffh. yarı re"1nl 
Vanguardia gazetesi "Katalcnyalıltı • ' 
t"ın Fran.<nZ himayeBfni,, ~ General Kdzı.m Dirik blr tcftff 

e.snasında 1 

Sekiz ay aonrt. dört viliyetlmizin250 
JröyU mektebe kavuımuı olacaktır. Böy 
lelikle Trakya köyleri en çok mektebe 
ve öğretmene aahib vil!yetlcr arasın
da yer alacaktır. 

Kültür bakanı saym Ankan, lOOmcv 
tudlu köy eiitmenleri yatJ kununun E 
öimenin .Karaağaç mevldinde açılma
aını karırlaJtıruuwr. Bakanlık, Edir
nedelri orta tahıil müQşeeelerinln 8lkı 
pJı; durumuna da ferahlatıcı çareler bul 
JnUftur. 

ri 1ıab87''1erini aoı acı tekzip etmekte • 
dir. 

&ıhül.erd~ bulunan Tamıgona vo 
Kastellona gehirleri bugün yeniden 
hava. taarru.."'Una uğramı§tır. 

BAŞ\TEKl: LV AZ!YET.t MOŞKOL 
DİYOR. 

Parüı, 28 (A.A.) - Barselondan 
bildirildiğine göre İspanya hilkfuneti 
reisi Negrin bugün Katalonya hilk<l -
meti reisi Ompruıi j!e uzun bfr mUIA
kattn bulunmuştur. 

Bundan sonra halk cephesi ve sen
dikalar Jiderlcrile mUhim bir konfe -
rans akdetmiş ve İspanyanın mUşkUl 
vaziyette bulunduğunu anlatmıştır. 

İSPANYADA <!ARPIŞAN 
l'.rALYANLAR 

Roma, 28 (A.A.)' - Salama.nliaA!an 
lste!ani Ajansına gönderilen uzun bir 
tebliğde Aragon taarruzuna. "İtalyan 
göııUllülcrinden milrckkep bir milfrc -
zenin,, iutirak dtiği wrih edilmekte
dir. 
ltaıyan lejyonerlerine gösterine he

def. Oro • Gadalope hattı idi Bu he
defe lS Mıı.rtta. Alakon, Uliete, Arino, 
All~, AndorTS ve Alkanb:'in r.aptin
den sonra ve.rılmtl}tır. 
Tebliğde cumhuriyetçilerin İtalyan 

gönUllülcrinc karşı en iyi birliklerini, 
bilhassa ister ve Kampesino fırkala
rını scvkctmiş oldukları na.ve edil -
mektedir. Bu fırkaların da mu'kıı.ve • 
meU kınlını§tır. 

Lejyonerler mühim bir dörtyol ağı
zı olan Val - de - Algorfa'yı da. zap -
detmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu 
suretle denizden ve Madritten )'a;pI -

lan düşman nakliyatına. :sed çekilmif 
olma.ktndır. 

Tebliğde netice olara.k İtalyanlar -
~ 29 zabit 253 icjyonerln öldüğü, 
123 abit ve 1349 lejyonerin yaralan
dığı, 83 kiJinin de kaybolduğu ltaY.de
dilmcktedir. 

MADR1D1N YODA'FAASI 
ZAYIF 

Madrit, 28 (A.A..) - Royt.er hileli. 
ıriyor: 

Madrit §elÜi flındi yalnız İspanyol
lar tarafmdan müdafaa «lilmektedir. 
Beynelmilel .alayın son mUfrezeleri de 
başka bölgelere ıgönderilmi§tir. 

Londra 28 (Hususi) - Tayınls ga
zeteSi son ısayısmda lspanya. cumlıu· 
riyetçilerinin çok ımtl§kül bir vaziyete 
dUştilltlerini ve :son safhllya girildi -
ğini, !spanya hükmetinlıı müdafaa et
tiği davayı ikurtarmamn artık müm -
kOn olamİyacağnu Almaxıya ile !tal· 
yanın Genc.."'al Frarikoya yaptıkları gi
bi, !spanya cumhuriyeW~rine de ha§· 
kabir hii.kW:net yardıma. koşmıyacak 
olursa perişanlığının muhalUak oldu· 
ğunu yazzyor. 

n Uzerinde dolaşan ve yalnız miinıe • 
ltinileyhinde kalmayıp elden ele dola -
şan birer ceride mahiyetinde idi. 

Burada .konferansı bitiren M.adam 
Pitnr Madam dö Scvinye'nin meh·tqp
larından birini okumuş ve talebe na· 
mına bir genç kızın söylediği teşekkür 
si. ~eri dinledikten sonra sck samimi 
bir hava. isinde musahabeY,e nihayet 
vermL!jtir. 

Trakya genel müf'etti§i general K4 \ 
mn Dirik, müfcttiJlik bölgesi i'leri hak
kında, vekaletlerle bazı temaslaraa bu
lunduktan sonra, Ankaradan tchrlmize 
hareket etmiştir. 

GôÇMENLER: 
Trakya deyince batmruıa tabir göç

men geliyor; Size, anayıml:ı yerle§en 
lcardeıleriıni~n refah ve huzur içinde 
olduğunu büyük bir aevinç ve kalb fe
rahı ile ıöyliyobilirim. T.rakya ovalan 
bütün ~ahflla imkanlarına sahip olan 
onlann enerji ve çalıfkanhğı ile şenle
niyor. Bu ecne bet bin ev daha yaptıra
aığız. Böylelikle ev sayısı 20 bini dol
ciurmuş olat;akttr. !nşa davamız, Trak
yanm yuvam biç bir köşesi l:almayın
caya kadar devam edecektir. 

General Kizım Dirilt, Ankaradan 
aynlrrken bulunduğu beyanatta, Trak· 
yadaki l:alkmma faaliyeti hakkında ez 
<-timle fU ma1Clrnatı vermi§tir: 

"Trakya.da köy kalkınması, baı öön
düru.:ü akışını bulmu§tur. Her §ey plan 
li§mrftJr. Yeni hayat guurunu. köylü 
temamiylc bcnimsemi§tir. Pulluk ve 
traktör kullanmasını öğrenen ve bunun 
büyük faydalarım gören Trakya köylü 
ıUne kara sapan. korkunç ve geri ge--

B. Menemencioğlu 
dün Ankaraya gitti 

(t!star&tı 1 lucJ aayfaımzda) 

mııtr. Biz. kontröliln, kendimiz hariç 
olarak yapılmasına taraftar olmakla be 
ıaber talimatnamenin tatbikine milteal 
lik ihzari faaliyette beraber olatak, be
raber çalışa'.:aktık. Bu işi, i,Ştcn anliyan 
lann ~ptnaEJr l!zımdı. Halbuki, mcv
cud talimatnamenin, ebperler komis
yonunda kabul ettiğir.:ıiz esaslara tama
men muhalif şartlar ve bükümleri ihti
va ettiği görüldil. Yani talimatname a
na yasanın esastanna tamamen aylan 
idi. tı malum &illıala.r:dan geçtikten 
$0nra, konsey kararma göre, ittifakı a
ra ile karar vermek Uzere bet devletin 
mümessillerinden mür"~kep bir komis
yon kuruldu ... B. Numan Menemenci
oğlu, hu komisyonda tam on bq cün 
çnlrşmı§ ve s çim talimatnamesinde iti
ru ettiğimiı: bütün noktalan, blikiıme 
timizin hakh noktai nazarına göre de-

fiftirtmeğe muvaffak ~tur. B. Nu 
r;ıan Menemcncioğlu diyor kit 

" - Yeni talimatnameye baıtan a
pğı ıitiraz ettiğimiz için, bu Jefaki mü· 
ukcretcrimiz ncticcsi.-..dc yeniden. bi~ 
t2limatname meydana getirmiş olduk. 
İtirazlarımızın yerinde olduğu. dclillc
rimizin hukUkan gayrı kabili cerh bu~ 
lun<luğu encümen raporlariyüle tcsbit 
(dildi." 

Hariciye genel sekreterimiz, yeni ta 
limatnamcnin bbd en çok alakadar ıeden 
mühim noktalarından üçüne işaretle 

ıunları söylcıniştir: 

edilerek büro!ara tefrik olunmalann:r 
tem.in ettik. 

UçUncU mühiın nokta. ana yasadaki 
bir maddenin tamamen yanlıt tefsir e
.Oilmesinde.n hasil olmuı bir vaıiyetin ö 

nüne geçmckliğimiıdir.Bun.dan başka ta 
limatnamcdcki bazı afır cezai hükiim
lcri çıkarttık ve onlara medcnt bir ~eh 
re verdik." 

B. Menemencioilu. Ccnevredcn dö 

nüıte Bel~d.da kcldığından di~er ar-
1rada§lanna nazaran iki gUn sonra gcl
miJti. Belgrad temaalan haklanda ken-
disiyle gö tiJen gazetecilere bu ziyare
tin tamamen hususi olduğunu. Cenevre 
yolunda iken YugoslayYa Başvekili 

Dr. Stoyadinoviçin kendisiyle gö~ 
ır.r:k arzusunu göatenn~ gibi bir ilti
fatta bulunmasından husule geldiğini 
ve dönü§te bu arz:uyu yerine getirmek 
üzere Belgradda bir gün kaldı~ıru 6Öy· 
lcmi§tir. 

~KURUN~ 
il fıtJNDELlK. SiYASi GAZETE 

o.etemlM cımcı.rtıen p.z:ıiar. ra.ıeıe 

,. gtrmeır &c;tD ...., zarmım köfemz• l~· 

ltarpldı .lılU)'eD okurt&r. mütupla.rma 

'°~·put~. 

.........,_ yıwlan cert ~ 
'1)'_._ roReam• .me&ıuptarm &çLDt 
llODUIAD paral&.-m llaybolDıumd&D. U&ıı 

olarak Q11taD fUllardao dolayı. dlrekUiı • 
IQk, DaUIM «>nJ tofl'U elmas. 

(iv'O 2 de ...., ,....,.. relllmlutJı 

ber bakla .aJt t&en.W tcaMlr. 

"' - Vaktiyle Hatayda nüfus tahriri 
yc.pılınasım .bugünkü idare şartlan da
hilinde ıkabul .etmcmi§tik. Temsil ni&
b!tini elde etmek ıiçin reyi ama benzer 
bir Diriı1\;l safha intihap kabul etmiş
tik. Bu intihaba göre, Hatay vatandaşı 
intihap bürosunun önüne gidecek ve 
kim olduğunu göyledikten sonra hangi lliiii;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--..llJ 

<"amia listesine yazılmak istediğini &er-

bestçc bildirecekti. Mevcud talimatna- ·••••-••-=======; 
d F.=L mc ise, vatanda§lan kendi arzularına e ii 

ğil de, etraftan gelecek ihbarlara gt?re !I Diş Doktoru 
tasnif etmek gibi bir gaye vüc·..ıda getir- 1 .. ;.; D beyt C 1 çer 
mişti. Bu defa tashih ettiğimiz m\.ihim Yalnu: CUMAR'l~t GUNIJERl 
noktalardan tiri budu_r. Ş~di hcrkeı U YALOVAD~ Mı günler kara· 
ir.tediği 1isteye yazılabilecektir. il . .. . . 

:lkü1.:i ,mUhim nokt'a, seçim bllro- !f cilr- Tııc tr~Yay durağındaki mu· 
• b' u r!ı ayenehan~-nde baatalanm kabul Iarınm başında her camıanm ır m - ı: 

· l dı k' b ü ·ı ı: e-der. ır.essıl bulunması r ı, u m messı e- Ü••n••: =:a 42, ıam #4 : W 
ıin camialar tarafından serbestçe tayln 

MAH MEL 
•• •• uvey kızını o 

ren baba 

IJoktoı 
1 Hafız Ct1"8 

LOKMAN uo1li 
Dahiliye Müte~ 

Pazardan be.şka ~nıerdl ..... 
tlaAt 12.0 tan 6 va 1 katlar ._.. 

voıunı1a (104) oumsıralı "~ 
tıutaııınru knbul eder safi. ,...ıJd 
len eatıR.tı "9 .. ~ 12" 11snt1etl il 
matı!Wltur. Muayenetınn• ft 
223118. Kı§lık telclOD; 2lo6'ı 



· ~APRAZ 
~&lime bulmacası 

Yeni bulmacam 

123456789 
ı r-~·---f"""""!"-
ı 1-.ı....--L 

• t ·-'T'--r"='l"'~-11 
Sı-~ı.=s..ı--1--ı-..,....:_-ı-~ 

6 , 
& 
9 

6 7 8 9 
t~,....,_,.~~!!"P"""'----

2 ·~~~~-..;.,.;;;;;.+lı""" 
a ·~~µ..:.ı...;;:;.ı. 
t 1-.-.:...:...:..ı... 

' ·.....-...:~:..:.. 
, ı-...::~;.!.: 

lı1KARDAN AŞACI: 
~ - Şehir itlerine bakan daire. 2-
'-r ::ilikte kutlanılan bir tab!r. 3 -
bit~ krala verilen ad. 4 - Bulmak, 
1't tdat. S - Bir meyve. 6 - Bir nota, 
'-ıı laıııaır J~ kullamtrr. 1 - Arabia
htı ~ aıukaddes bir ıehir. 8 - Dulda
"~ bir teki, kayak. 9 - Hıyvanlarm 
~L 

(~ıs:ı baherıeı:._) 
• ~ \'unıurtııcılarımızın lıpan:radaa aıa. 

'1-r,nıo Merkez baokuındakJ lapanyw 
tıtıı lklarındao l&.tıaill bumsbı.rınıo kuıin 
~ IQC!ai lçln Ankarada kurulan komiıyun 
~11

1~ıUar1aı bltirmlt. alınan kararlar v .. 
lıtt heyetine bildirilnıittir. 

--ıı ~ kararların )'umurlacılarımw mem
ı._. edecek ruabı)·eue olduiu a6ylenmek
"'llır. 
• ~t ~Parlanın .. Sntçliler" nahl)'ninde 

~ti Ç11ıer,. adile, Silrd villyeU mıntaka
'-

1 
a "Korluk., ve "Daykal,, adile ile ka

tlı_ ~kiline alt kanun liıyihnsı meclise ve
'<llllııir, 
• 

lııtı t\n~aradan gelen bir habere ıöre, kA. 'n guınrilk ve islihllk resimleri iodi-
C 1mr. Şöyle ki: 

t11ıı llınruk ilhalll ıarıreslnin A 328 pozis. 
' llna dnhil matbaa kAğıUarından sazele 
l&ss llıecınua tabında kullanılmak üzere 
' lonu ile, mektep ders Jdtııplaruuo 
'la;'llınıJa kuJlanılmak üzere 3ı8 A, U po
~tı 0ıılarına dahıl her nevi matbaı kllıl 
'lırı 111n CIUO tonundan 1138 milli yıJı ldnlle 
'-rıı~cak sllmrilk resmi, kftğıtletda beşer 
' metre fasılalı filigran çizgileri bulun 
ttıı lartlle, yüz kiloda 50 ve isUhJlk ver
lltinıde Yüz kiloda seksen kuruşa indirll
lııq r. !Ju suretle memlekete sireeek kA
~ t<t._an mektep kitaplarına nıahsus olan 
~ ıcuıtnr llııkunlı~ı emrıoe \"erilel"eklır. 
~/tlere ve mecmualara alt olanlıırın 
ltn sureli icra Vekilleri heyetince kurar 
, ;•laeaktır. 
'Sküdarda \'alde ba~ıodakl prevantör-
111~~ "e ssınatorrom sahasıııın tamamen bu 
~lada tahsis edilmesi karnrlaştıılındım 
lıtıı.l'a Yeniden asri bir sanaloryom )'&P· 

, taktır, 

~ile liınan işletme idaresi lktısat \'ektıle
'> lı. devrolunm:ıd:ın enel kurulan \'e on 
~ llclıır talışan koruma ıs:ındıAına yatı. 
'~:. YOzde dörtler sahiplerine iade edl· 

, ır. 

' bıGetenlerde lilen Hristo Drogonls ıslm 
'•hı./ "•tnndaşın vıııdyetl mucibince Kı. 
)~lı 1 bırnktığı bin lira Kızılny kasa•ına 

• ~lrnıştır. 
b il ene.ı ithal rejimi kararnamesine bnl· 
b. C.r: &ayılı listenin 870/a. b. c. ve 3i8 
tl\ıı1t«l. tnrlfe pozisyonuna olt resim clcRi· 
\~lttı Yapıtr:ıış, ııQmrfilc. ve lntılsnrlar ,.e. 
lıı11tıb11ılen hutün Rfimrüklere bu arnda 

• "t~uı Rümrüğüne de bildirilmiştir. 
••ıı 

1
11rki)·c şel.;er fabrikaları anonim şir. 

.ıı~ n n Yugosl:ıvyadan gctlrecdl 1000 san 
\'11" fekerın, Tllrk tnliln limited şlrhtlnln 
lt 1°slııvya tuı inhi~nr idııreslne Mllılh 
Ilı_ 011 lııztırı heilr.11 ile lcık:ı" cdilmt'k şnr. 
._"11 ıtıernıckele 110' ulm:ı"ı lı:ıkkınılnk 1 kn
ıı~ t~ıne ı10n Ankıırnıfnn nHikıııt:ırl:ırn telJ. 

' ~ llınışt1r. 
bı1111 "'lf~rfer cf'mlyetl fı!:ırc ht'yetl intiha. 
fit illn ccmf:ret merkezinde başlanmıt

• lllJhap tlç aQo devam edecekUr. 

cORSA ~ı ~! 
ıı----28 3 • ":..38 -----• BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 'il ) Dün ve Yarın 

• ........... flklll ~· IÜllllU, .. ....... ,, .............. ........ 
.... &» • ....... _.,. UJaUıtn"' 

rAreALArC 
.. ~ 'U • Marll ;t;;ı,-

, Dallr 
·~ ~od SU,-

·uret lOi •P9ap 23.-
. tielçlkah IK • lAJ H-

Ora.luld 8' • UlDU 

Saat Vapurun adı Gittiği yol 
12 Karadeniz Kara il eniz 
0,30 Uğur bmlt 
8,80 Kocaeli Mudanya 

20 Saadet Bandırma 

Sehradtbaıı 
TURA~' Tlyatro&anda 

Hu akşam 
SanatkAr 

ıt Seyyar Karablga ~ O S J bJ I I 
10 Canat:ııle Mersin l.Jy p &brl Ü t'8 

j fercUme KUlllyatı 
1 1 lncı Seri 
t No. K11J'df 
I ı Safo 100 

GELECEÖVAPURLAR 1 
2 Aile çemberi 100 

Şehir llyalroıa, ıanalkdr Naıld ue arka- 3 Ticaret. banka. borsa '16 
B:ırtın 

1 uıvıçnı il .ııw. VeD 
'l.Awa ~ • K.roD ı....ı 

62 -
680 -

14.30 
6,30 

17 
ıı 

Bursa 
Saadet 
1an 
Tayyar 

Bandırma 
Karadeniz 

lmroı 

da#farı. Ertuğrul Sadi tiyatrosu. llalk opr.. _ ' Devlet ve lhUW 75 
rttl, beıtel:dr Necip Celdl, Turkuaı varl- \ 5 Soeyallzm '15 
uutul, büyük eaı heuetl. Fevkaldde bir İ 6 Ruin 1 Tıi j 

1 to'lol1D • 10. •tiWIJD 
. IUUD C)8IL ııj, ......... - Askerliğe davet 

l•tanbul olltfıletlnden: 

program. Ve&ail lunln edilmlıllr. -------------= J 1 ısı amı:fı lhtlWl eo 
lSTA.NBUL 8 Ll§uur 60 

1 911!.ll AYUa i6 ı• • ı<not 

ı·..aeta 

.EA'9Eli . ....,., ::6.1813 
•Ne~ V,iö.1,. 

• MlllDıD l6.006J ......... • &86.J 
•&U. :s1.0'J .:a 

G·zn pamuk 
harbi 

ı - 938 nisan celbinde piyade sınıfın
dan 316 llA 329 dahil Jandarma ve deniz 
sınıfından 316 illi 332 dahil do#uınlular I 
alınacnklır. ikmal edilmezse 333 doğumlu. 
lara müracaat edilt'cektlr. Harp sanayii 
sınıfı için 316 UA 333 ve g(imrfik sınıfın. 
dan 316 llA 332 ve sa:,Ti lslAm ernttıın 31G 
llA 329 dolumlulıır silAh altına çaarılacak 
lardır. 

Keyfiyet illin olunur. 

Btil.EDİYESt ı-_ 9 lısfn.tıana dolnı 100 
Şehir 'l1yatrol&n 10 Rasin II '15 

ORAM: -
~t 20 _ 30 da J11.- \ (Bu seriyi birden alanlara 1 llra IS 
danakl 8 perde Ya- I kuru' ikram edilir, ve 2 Ura Si lnmıt 
ıan: Pandell Bom, ~ pelin olmaratl kalaaı a)'da 1 er llra
Tnrkçeai: Fahri Ka· g dan ''oreslye br.rakıla.) 
lln. ) 

o r E a ET : • 2 ncl Sari 
Saat 20,30 da bir BiR KAVUK DBV- \ U Gorio Baba 100 

Rll~DI yazan Mil~:ıhlp ıade CelAI. ı 12 DellllğiD palkolo~ 60 

RRTUCRUL SA.Dl TEK i 13 llkbahar eellerl 15 
Tl11Qlrom 1 H Engerek dUjüml eo 

nu akşam (8akırk6y ~ 15 Rasin m 15 
Todvll 3 perde ! 18 Samimi eaa4et IO 

MIJll)'adlde) büyük § l'l htatiat.lk ao 
CAM .~AICIZI J 1 

Ç&r'4mba (Üskndnr i 18 Çocuk dn,tlrtenlet eo 
Hlllede i 19 1llm ve felaefe 30 

CAii SAKIZI f 20 Cemiyetin uıllan 100 
---------------- \ (Bu seriyi birden alanlara 1 llra • 

IIALK OPEUETI i kuruı ikram edlllJ', "el llra 20 laanl 
30 ça!'lamba g(lnO ak. \ _....... alınarak kalam ••c1a i er Jlra. 
t•mı 9 da Bakırkl>y I l"'tl'ua -

Çankaya sinemasında : dan Ycreslye blrakılır.) 
Operet - BnJe - orkes- İ 3 üncü Seri un ~ s 
31 mart perşembe at. =ı 21 HUkUmdar mllJet 

İstanbul lthalAr gfimrilğünün 4433ll9 ve şamı Kadıköy Sürey. I 22 Yeni llınl .. n .• ıvet 
99759 No. lu ınakbuzları ka)·ıptır. Yenisi ~ 

ki 1 ya alnemasında bQ. \ 23 Kom"-'-
alınacalından es terin n hükmü yoktur. yük gala - 1 .s. AttllA revQsO milli danslar w.&UU& 

(V. P. 25045> halk tfirkillerl 2 • EMİR opereti 3 perde. ı= 24 Gllnlln lktlladl leleri, eo 
Anlalua umumi nakliuat = na Cumh"-'"et ~ 

Tı1rk anonim ıtrbtl 
ZAYİ _ t

5
tanbul llmıınından aldı"ım sinemasında büyük auvare S. Attill nmı. 26 Terc\lme 100 

• l b H d ı; an. ~ DeMe1·ler ~ 

t nisan cuma gecesi Panplh Kurtuluş 1 """' '"&J vv 

Deı;erll mtlterc m ay am 1 liman cll:ı:danımı zııyl e:,·ledim. Yenisini *' ıtotıae .ııu 
Varoğlunun Antuan Ztşkadan dl- alac~ımdnn eskisinin hllkmn yoktnr. Halk opereti • SlRtN TEYZE eperet 2 28 Llokoıı ,. IO 
Umlze çevirdiği bu eser bugllnkU Bartınlı lllist11ln perde 1 tablo. _ 29 Kapitalizm 'bUrul l50 
dünya hadiselerinin kaynakları- <V. P. 25032 > _P_a_r_a_s_ı_z_F_r_an_s_ı_z_ca __ d_e_r_ı_l_e_n_· _ ;= 30 Salambo 12& 
na varabilmek için okunması şart 1--------------- (Ba seriyi btrama alualara 1 1lra n 
olan başlıca kitaplardan biridir. Sehremjni llalkevinden:- kural ikram edilir, Ye t lra a ~ 
DUn ve Yarın tercüme kUlllyatın- I{ lJRlJNa abone olu- 2/4/9:-ıs den itibaren parasıı Fransızca \ p<.'§la a1marak ....... ,.. 1 - ... 

dl i I dersleri verilecektir. Oe ay sfirecek olnn 9 
dan 65 incisi olarak çıktı. Her ki- nuz De e n n Z hu derslere kııyıt için bir resimle n sek- e dan veresiye btrakdır. 
tapçıda butunur. rcıcrıı~ıne mürncaaı ediımesı. 1 4 o ncQ Seri 

-or. 

21R 

31 Raain IV eo 
32 Metandk 40 

1 
: ::d:.,.,... ı: 
3S Demok.rlt 25 
38 Dinler tarihi 125 

J-37 Fnosoft " -- 40 
38 Etlka 100 

\ 39 Herakllt ~ 
İ 40 Ruhi muclseler '15 
s (Ba seriyi birden atanı.. 1 1ln f 

lnırat Uuul edlllr, ve ı llra • 1mrq 

petln almank kalam ., ... 1 - ...... 
dan veresl7e bfl'alobr.) 

5 inci Seri 

' Ü 

DeprofUndia IO 

' 42 
GUnUn hukuki ve lctimal 11 

\ ıneaelelerl 

f 43 Ef!tun • 
E 44 Gizli harpler n 
1 45 Dlsraelinln hayatt ıoo 

) 46 Metafizik nedir 25 

47 Yeni adam ft 

~ 18 tmyetin tesirleri ft 
49 Politika felsefesi TIS 

~ Estetik ~ 

(811 ı.ertyt bln1e11 aJanlan ı lira 
58 karat ikram edilir ve 2 llra 18 lra· 
rupı petla ahnalU blalll .,_ 1 er 

~ llra4u vereatye llualabr.) 
ı:; = 1 &ncı Seri 
~ ~ Emelt I 100 
E 
~ 52 Para 25 
= 
ı= 

Sezar '° llml felsefe 40 

E 55 Karmcalarm bayati T5 
"" ~ 56 Demost.en as 
1 57 Çlçeron 4' 
c 
~ 58 Hipnotimı& 100 
i 59 tnsan so 
i 

Yent Jtadm ff' !:; 60 
g (Bu seriyi bln1e11 a1an1ara t llra t8 

\ lnınış ikram edtur; ve ı llra '1nmll 
j peşin almara1r ka1am •yda 1 er in-

\ dan vercııdye bırakılır.) 
::r 7ncl Seri ~ 
§ 61 Vtkoutun ölüm'1 30 

= 60) Enelt II 100 = .... 
~ 63 Uza 100 

~ 64 Evtnlk 20 

5~ Gizli namtılr luırbf l50 
f Sahq Yeri: ı::: 

J Anim"' ,."~,1 ... ; - V/.lK1T ,.arda 
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Y~NiT[SLiMAT 
iLMü~ABERLE~iMiZ 

DA~AYUKSE:IC 

rAiZ, DA~A E:Yi 
ŞARTLA~ T[MiN ro~~ 

S! ~~ 

~ EROJ UOLANTS~ QANK-üNI NY. 

1 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunuo altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 

~---
.- oa· a An ıel r es'ul 

Kız evlatlarınızın tam bahar çağında sağlıklarını zeb 
ylcl birçok hastahklarla uj{raşması hep o aylık temlzllkle 
de kullandırdığınız mikroplu bez ve pamuk tampoolan• 
ğuracağı feh\ketlerdlr. Sizlerden samlmane ricamız; yavr 
rfnızı uzvlyetlerl tekAmill devresi ne girerken dalma FE 

8 
,, 

ve .. J na na alıştırınız ve bu sıhhi idealle 
• 

lık larını ve yuvanızın saadetini sigorta ediniz. 

GÜVEN 
.ANITI 

B"·Jcıtirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· ı 
lir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

.. ..... 

---------------------------1 

Neden 
~spirin ? 

Çünkü- ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü soğukat.' 

4 

. gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbaf etmiştir. 
• • 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 
~ 

emin olmak için lütfen ffi _marka~ 
sına dikkat ediniz. . - -

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

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 

_mrinci sınıf Operatör -1 • 
LJr. CAFER TA VV AH 

-

llmumf cerrahi ve sinir, dlmal estetik 
cerrahisi mütehassısı 

Parls Tıb Fakültesi S. asistana. erkek, 
kadın amellyatlan, dlm~ estetik 
"yüz, meme. kano bUMJ$Ukh$ı " 
.ııencllk ameliyatı". (Nualye Te doAum 

millehassısı.) 

Muayene sabahlan 
8 den ıo a kadar Meccunen 
O~leden sonra Ocretlldlr. Tel. 440811 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastanesi cild ve zührevi hasta· 
lıklan mütehassısı ... 

Pazardan maada hergün öğleden sonra 
saat 3-6 ya kadar hastnlarmı kabul eder. 

Adres: Ankara caddesi Co~aloğlu yokuşu 
köşe bn$ında numara 43 telefon: 23899 

DoKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün ubahlan •ekiz buçuğa 

Piyasamıza yeni çıkan 

Fra sz 
Fransız rejiıile akdetıniı olduğu mütekabiliyet eaaııam. 

mukavele mucibince, tnhi..arlar idaresi isimleri aıafrda YBzaL c1llt 
telif markada Franıız pürolannın memleketimizde aablmaım1 ..... 
mittir. 

Dlplomates 

Phlllplnos 

Beheri 45 

Voltlgeur Extra 

Nikotinsiz Voltlgeor 

" 
" 
" 

25 

t6 

20 
Bu pürolar ilin tarihinden itibaren piyasaya çıkanlmııtır. 

Franıız Rejiıi, Türk ıigaralanm evvelce Franaada aatılll8 

mı ıtır. 

ak~amıan 11 den 20 ye kadar uıe Jandarma Genel Komutan.lığı 
ü tayyare apartmanlan ikiııc1 daire 

11 numanc1a baıtaıanru kabuı edeı. alma Komisyonundan: 
Cumartesi &ünleri 14 den ZO ye :ca ı ~ Bir kllomeresinl seksen dört lira elll kuruı:; kıymet ~ 

Bunda1~ bagka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin ı:ralık tipi vnsıf To örneğine uygun iki yU-ı elll altı kJlometre abD' --~ 1 
dar haatalannı parıw ı. Kurun. Ha x. --•~ 

1 
ber okuyuculamu dalrupoo aıub· tosu kapalı zarf usullle 14/ 4/938 perşembe gUnU saat onda. -~ ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe 

fı.tinb ilrtizasrdır. 

bılinde muayene eder. Telef · 2~95:..( 

kadar byilerinizden almanız kendi men· ı·-----------•ı caktır. 2 Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek ô198 
slltmcyo girmek istlyenlerln (1623) liralık ilk tcmll\at ve kall1dl 

l Sahibi ASIM US namede yazılı vesikaları muhteYI tek lif mektuplarını en geç beUl .. 
Ncşri)'at müdUrU Refik A. Scvcngtl dokuza kadar komisyona vermiş olmaları (830) (1684) 


