
PAZAR 

3 
NiSAN 1938 

YIL: aı-a 

Sayı: 72&4·13!14 fSTAl\'BUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) ,, . . Telgraf adresi: KurÜn - IstanlNl 

Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

~----................. ._ ................. __ .... __________________ ._. ............................. _. ........................ _. ........... --.................. ._.._._. ...... _. ................ _. ............ . 

ilhakını tanıdı lngiltere Avusturyanın · 
Şuşnig intihar~ı et~iş? ~~~~~~~ 

Bu haber Viyanadan şiddetle tekzip olunuvor 
Hitler ayın onunda "dünyanın en 

zengin adamı,, olacakmış 
--------------- Berlin, 2 (A.A.) - Ingilterenin Ber- ' • Ailede kadın 
Fransız medeni kanununda 

yapılan bir değişiklik 1 
Son ı:ünlcrılı' f rnn!>anın Bordo şch-

1111dc bir aile d:n a!;ı görUlmU . Tüı·k o· 
1.-ııyul.'uları için pek basit olan bu ailP 
ca.,·aı.ını ı~ransız gnzctclcrl fC\ kalidc 
l'llahiycttt• hadiseler arnsmda yazıyor· 
1
•r. Gcnı: bir kadın mahkemeye müraca· 
at ederek şöyle diyor: 

- Bay hiıl.im, brn ;, eni gelin oldum. 
f<ocanı ile b~rah('r ı.a) nanamm ~a.nmda 
otllnıyurnz. Fakat ka) nanam ne g~ine
llıt'diğim i~in bt'n anı bir e\ de oturma· 

lin bUyUk elçisi bugün fon Ribbrntropa 
iki nota vennl§tlr. 

Bu notalar!& lngıltere A vusturyanm 
A lmnnya ile birleşmesin! tanımakta ve 
\' ıynnada bir Jngfliz ba~konsoJosluğunun 
açılmasını istemektedir. 

rngnterr. bu konsolosluğu 15 nisanda 
açmak tasavvurund:ıdır. Münihtekf Jn -
gilir. konsolosu ayni vazifeyi Viyanada 
dn görcl'ektir. 

Alman ajansına göre, lngiliz hüküme-

tJ, ikinci notada, Avusturya müstakil bir I 
hükumE>t olmaktan ayrıldığı tarihtenbe
ri muahede ve mukavelelerden doğabi
lecek meseleler hakkındaki noktai na -
zarını sonradan bildirmek hakkmı muha
fıı.::a etmektedir. Ve bu husustaki tebli
ğııtını sırası gelince yapacaktır. 

Şuşnlg intihar mı Et.mit! 

Viyana, 2 (A.A.) - Alınan ajan11 
bildiriyor: 

(Sonu: Sa. 10 8ü. 5) 

Küçük antant devletleri 
arasında tesanüt 

ll l~t~::~~· ,~~:~:uı:c :::~n:u~.:·~ - Çek 1 er Mac a r 1 a r la --
m. Bizi muhakeme ediniz ,.c ka- ı 

--:".:~: .. ~~~:~-::.:: :~:: ı müzakereye girişti 
ı dlnll)or, ondanı onra kararma 

ge ~u c;uretle blldhiyor: Romanya Hariciye Nazırı Fransız Hari
ciye Nazırına çok samimi bir telgraf 

lngiltere Italya 
prensip anlaşması 

ltalyaya Süveyş kanalı üzerinde 
kontrol hakkı verilmiyor 

Buna mukabil 
isram alemi 

tasdik mı 

lnglltere ltalyanın 
üzerindeki hukukunu 

edecek 
-Ya.an~-

Aokaradakt maçta 7-0 matlup olan 
- Ynnı medeni ltanunun (21S) üncü 

llladdCttl bu işte karınıza hak \'erir. An
lle11tıcfo11 a~ n bir ae_artman tutunuz \'e 

buacıaa 'lonra orada u~•.-mu:. Benim ka- Prağ, 2 (A.A.) - Venko gazetell tckabil ademi tecavUz teminatı ve hiç ta . . ., 
l'lın bud .r. Fakat kararonm resmen Uç KUçUk Antant devleti arumda bir l- bir hUklımeUn itilafa dahli memleket • 

gönderdi 

!~bllğtnf tc>hlr <'diyorum. Zira slzl mab- tilif hasıl olmasını temin etmek ilzere !erden birine daimi surette zaran do • 
.:ınly~tln ir.ap ettiği maddi 7.ararlardan Macaristan lle milzakerelere yeniden kunacak bir tedbir almıyacağn;ıa dair 

"''ıtak 1 tlyorum. Ei<'r bu naslbah· başlanm13 olduğunu bildirmektedir. Bu mU§terek bir beyanname hazırlanması 

Muhafızgtlcll takımı 
Dün Beşiktaşı 3 -1 kazandı 

~at ctm<'7.scnb; o ,,.kit resmen ka- mUı:akereler araamda silahlanma saha- l~leri görillınektcdir. 
tr~ ,.~rir, ;.<' hükumet ku' ,·ctı Ue kara· smda hukuk mUsavatmm tanınması, mü- (Sonu: Sa. 4, Sü. ı.) 

icra c.Ja t'derim. ,, 
11· aı.~uin mahl)'<'tlnl bu suretle öğ

""n\li ( f~ IC f'n sonra birtakrm okuyucular 

1 <'siz kl'ndl l<cn.lllerinc dUşünecck· 
('l'dlr a 
,~ · <>lkl de böyle bir davanın Fran· 

1 a r .. , kaliide hadls<'ler orasında gös· 
<'tlf ırı 

1( b e ... ın<', hatti. Fransız tarihinde \'U· 

11" tılnııı" ilk dcra olarnk kaycledilme"l-
Q Şaıı 1 ,, 

"llıau an ar ~k olac.al<tır. Onan için fcy. 
ı.. ~ilk bu hi<!I <'nln nercsin<lc oldu· 
.... nu 

oranlar bulunac:ı.Jdır: ... 
lc._-nı l'llnııızlar için bu da\8nm \ ' C muha-

lili lı ~in le, kal8.d('iiğl 5uradadır ki bir 
lıır ~tala geUn"lye kadar Pranllada C\'JI 

~, 11 ın her huı.usta koeasma tibl idi; 
teta ~nun hemen tık bir hakuld şahsi· 
"-et ıne,·~ut clcğlldl. &lescll kOt'ah bir 
!la, : Bokakta J1irUı·kcn otomobil çarp

ı.\"c-1'' fararr 1'1lkatlan~a kendi kendine .. .,,il ('tc getJp mahkemeye gidemez, 
"e 

11 
SOför al~yhlude da\"a cdiyonun 

... lc3e1a 
c!Jreı.ı r 7.arar \'C z.iyan istiyorum • ., 
~le~ Mutlaka kOt'asmm lmmaiyle 
fl:cllrdC:-ero bir arzuhal \"erllmesJ Jizım. 
~· ~·n bir kadm kOf'asının izni ol
~- .. .,. bankada kendi adına hesap 

. -·~r. lMcndlkten Mnra kadmm 

ASIM US il. (Smm Sa. 4 Sü. 3) 

11 Qı iciye vekili 
A 

0 RUn şehrimizde 
nkara 

\'ekili11ı· ' 2 (Telefonla) - Hariciye 
~'lhaun ·~ Doktor RilştU Aras, Mısır se
t.irpnı 11~ Çtkrnak üzere, bu akşam 19.15 

bol\•-e 111tanbuln har('kf't etmiştir. c: ..... r Araa 
Naı Ba istasyonda B:ış,·ekil B. 

rı:ıı- \ • Vekillı>r V() ııefirler tara-
lfo.r1cı anmıştır. 

ba Ye Veıc I' . 
ırUnu 1 ımız &),n 6 ncı çarp.m-

btıtdan ~ rerakatfndeki ze,·atla, Istan -
... ısıra h .. ,alurrı areket cdı>cektir. 

kjYe Ue ~ldu~u ilzere. Kahirede Tür
b\eınıeıreu •ır hilkfınıeti araamda, Dd 
t~IUeceıtallkadar eden bazı meseleler 
CeJrtir, •e bir nnlqma imza edile-

Dr. Fiesenje şehri
mizden ayrılırken 
lstanbul üniversitesinde çahş .. 
mak arzusunu duyduğunu 

söyledi 
''Parlse gcl"rsenlz size buradaki enstltO 

Jı(lhl bir. enstlt O g6steremlyeceğlm,, 
(l'a.:ı~ı 4 iincü. 8Gyıfamızilo.) 

Lord Loqd'un beyanatı 

Türk ordusu 
icabında memleketini layıkıyle 
koruya bilec~k vaziyettedir 

lkl gUndcnberi eehrlmlzde bulunan 
lngiltere Lordlar kamarası azasından 

Lord Loyd, dUn sabah Parkotellnde ls
tanbul gazetecilerini kabul ederek mem
leketimizle yakm surette alAkalı ve ln
giltere ile mUnasebatımıza miltealllk 
s<>k mUhlm ve kıymetli beyanatta bu -
lunmugtut. 

Lord Loydun şah4'ı, aözlerinin ehem· 
miyet ve kıymetini bir k~re daha arttır
maktadır. Zira. kendi8i lnglltereııin en 
Uerigelen devlet adamlarından olup, bil· 
hassa Jngilterenln Yakm Şark mem -
leketleriyle mUnaaebatmı alikadar eden 
meseleler llzerinde bUytlk bir ih~ 
bu1unan ve ayrıca diplomatik hayatmm 
bir kwnmı geçtrdlğt Tllrkiyeye karp 11&

mimt ıampatl beallyen bir phaiyetttr •• 
Tiirkiyedeki diplomatik vazifesi esna -

{Sonu Sa. 4 Sil. 4). 

A vrupada yapılan atlı mil8cıba1rolara iştiraJc için dün hareket eden binicUer 
(Yazısı: 9 uncu scıyaıfamtzdo) 

fJ,iiHletüı peşüulen : 

Şaşkınlık ı 
Bazı romanlarda, masallarda ashabı kchifgibi yıllarca bir kftte 

ile uruyop ta birdenbire gfü.forlni açan insan tJpleri tasdr edilir. 0-
kU)"UCUlara bu insanların tamamen değişmiş olan 7ent blrllem içinde 
~özlerini ac;tıkları zaman hls!"l't tikleri şaşkmhğrn tuhafiıl't gösterilir. 
Bu defa roman veya masal değil, fakat hakikat olarak bunlara ben· 
zer bir insan tipi son gtinlerde \ 7Jyanada görtllmlişUlr: Bayan Amelp 
isminde 72 rqında ihtiyar bir kadın Hitlorln Vtyanara glrmadndea 
birkaç gtin en-el hasta dtlşmtlş, etinden dışanya çıkamamış, eşleri " 
dostlan ile sekiz gün konuşamamıştır. Gazete de okumamıştır. :U... 
tahktan kalkıp ta sokağa çıkınca karşısına ilk çıkan tanıdığı bir ek· 
mekçl çıralı olmuı,tur. thti1ar kadm ekmekti c;ırartmm sol kolunda 
bir şerit ft şeritln llzerlnde de blrçengelll haç görtlnce gend 71la1e 
na çaiJnnı': 

- Oilmn, ha nazl işaretini kolundan çıkar. Sonra scnt t,e,-ktt ve 
hapsederler. Çengelli baçın Avusturya kanunlarına göre rasak oldu• 
pnu bllmeyor musun?" 

Demiş. 

Bu defa. bu söz kartısında ekmekçi çırağı şaşırarak: 
- Aslz bayan, siz yoksa bir hattadanberl uykuda mıydmn! Pa

kat Kitler UJ'Ul!l&yordu, sizin U),ıdoğunuz bir hafta içinde geleli, VI• 
rana)"I bir Alman şehri raptı, gltt.t. Şimdi Virana.da Avnsturra kanua
lan delil, Alman kanunlan hllldlm stır11or!" 

mç ştphe 7ok ld ihtiyar Vlyanab kadm ekmekçi çmığmın hn ce
vabım gene anla7amanut', ptkmhk lçlnc1en kendini belki <l<' bili 1-.a-. 
taramam ... ! BıfBAN .KL"'llıQ!.ft 



Hayalın komik 
çehresi 

lngiltere - ltalya· 
prensip anlaşm~sı 

Şimdite kadar cereyan eden müzakerelerde 
· hangi ·prensipler üzerinde ne gibi YAZAN: Dr. Cemıl SUleyman . 

l9JI IDtıra cleftmt : 

B u Son '* ywe çskmadun Sa 
Dahtaııberi penceremin önilnde 

arm hayat için didindik!eri aca 

)'Ql1u çltarldlll mlntaJJan, bqlarmda 
siyah nalallt, IQnclWan oevbıl kabu. 
tuna hfımer kUçllk takkelerl. ePl!fl' 

onlara bir tuhaflık vermittf. ~ 
meydanmm ortumda duldular; um 
tJZOD gMfttller. 

anlaşmalar yapıldı 

alme7i aeyredlyorum. Tramvay 
memlokethı. clart tarafından btl

edell halkı, lılercenln pnil mey 
dök-*. geldikleri latilwnete 

llDltni'lar, abab.m branhğmdan ge 
JU19DI& kadar IOkaklar, binbir Cl8 
OJUDCÜ imi! eden bir fabrika gibi 

lll'llaadlm dinlenmeden ıeıı:r:>r. Ne in 
kotmakt.an JOl'lllUJO!', ne ha-

•dtnrnedep ...,.... Gelen giden 
vaylara yetltmek IQln Def• nete 

).iopa. rlJen. balınn. kavga eden, 
erkek, çocuk ihtiyar •.• Her tir 

ur. Sufedllen emele, kuvvete, 
Mete. llıtleale bakıyorum, hayatta 
]la. belki ba kadar Jrqeeanh de-

~· Mutlab Dihayete vlllll olmak 
acaJlp bir abınalıt var. Adem 

lunun karanhp kalan gafil yt1lcu 
, - Nereye gidiyorsunuz; niçin 

w acele edlyonunusT- cllye sor 
, acaba onlar, gittikleri yeri bf 
m1T .. bilseler, acele ederler mi?,. 

ilen bile •bü o1unca ferdlyı. rece 
huUll edince gtlnUn dopaarnı bek 

Dftl"llllL Balbuld 30hm nlha,etl oka 
yalan, netice okadar belli ld. •. lla 
gb gibi 1'qmam tısttınde dunı)W. 

Pa;aıemı. altmdıa blıılerce ima 
Değneklerine dayanarak bu ce 

-...ıı1& ~ allller, ihtiyarlar ftl' 
• Slc; blriDtD çeb.rminde, feryada ait 

emtteenm gtsıps1 101rtu. Berkell, 
1D11ıta:1a111ı, llid~ illr kurt gibi 
lllDden kemlrdıtt ömril N!le,..ek ge 
:~ ll;kdi farkında ol 

1111U11ın. takvfiilctea kopan ti.er yapri.IJ 
ttuüilmıt bir g11n ayıyordu. Daima 

laut;a peefade ufemıefeııe kopn 
larm, btr'kere dönUp arkalarına 

lliüt:ıklanm glSrmedlm. Halbuki her 
cUnDD lll&llye 1mnpn bin batı 

vutnda, ldmblltr, ne kıymetli 
&nrOn enkul ptlltldtırt.. iman 

• •• .,...._.., farkmda olmadan, 
lllDımtlllk ........ Bllleler ki hayo.t 

- ..... lllme- bir parc;a daha 
ldqma ..... kttr. -Dltbt ettim. bu 
Uu,t kbnm s&'ml10l'; •qama ba,_, ........ bir ,ol gibi, em 

--,1111,. ......... IUdet lltl1r 
lfllGıecllr.- • --- ıwtara 

--....,.., • ,.. .. w 1ılt 
.... ümJanm. bir 7Jlm et ft ke 
.............. et tar.ıma ta. 

....... •medllf ••detf ...... ~ ............ 
bir g11nltık &nre mukabil, yUrek 

llıl'll!l&r btn bir tesell1 göttlr(lyorlardı. 
ktan herkes memnun, istik -

herkes emindi. 

Bir aralık aea1erinin ~ 
dikkat ettim. )ftnıkap arumc1& ba)'

Bfyete dokunur kelimeler, tehditli -. 
ler, &nrOmde hiç duyı!!adığmı tuhaf 
ve mn.tehceıı kU.filrJer, ltlpDeler, b -
latmaJ&r, Dlha,et blrblr1erhıhı boğa. 
rma ablarak boiulma baflamlfb. n. 
ba tuvvet1W birdenbire GtekiDI JeN 
çarparak. gr,puntln llat1lne oturdu. ı;. 
ilDde 8iWı ,.,ırtu. fakat ~ 
Bir a.rahk bcJ1uk bir .. ifittim; aiti 
kurtarmak için b.pıd&Jd n6betçlye _..,.,im J'akat o aman• kadar alt
taki silklneret blktı: bir kere etrafı
m U'llfbrdı. Bir tat. bir oclun pP'ÇUI 
bulamayınca, d&ldllmeain diye bfr ta-
rafa bırakblı .JOlurt kleesinl kapa -
ra'k öteldnfn bqma geçirdi. 

Gurur.m. pllblnttn ıçınaen mu -
kara bir tlhn pkıqbo lkill de, bir. 
birlerhıe bakarak giutışıuıer; bir py 
olm&J?ll§ gibi ayrıldılar ve uzalt!aştı
lar. Nl>betçl bhkahalanm sa;teae -
medi; ben kP.ndlnil tutamıyarak lmr -
yolanm Or.trll!e Jiğıldmı. 

Avrupa pmtıJırmdan atman ma • 
lbıata ~ tnım. - lt4Jya.ıı ~ -
ma muak.-.rı f9"1.P.\Me l;>b' ehem
miyetle devam etmektedir. Anlqıııa. 
ya dahil olan meaeleler çok milhi.m ve 
t.efemıath oldU~ ROmada Adet 
hlli.fma puar gUnleri bile hıgiliz ve 
ltalyan diplomatları arumda temu
tar n milzakereler wtubuhııaltadır. 
Müzakerelerin bu vekilde fevkalade 
denecek 1nrette aUraW idare edilme .. 
Binin sebebi Ma.yıa ighıcle Alman ~ 
hurreisi Hitlertn Romayı ziyi.retiniıı 
mub.rnır olmmmbr. 

Omm için İngiltere ile ttal
Ja Nl9anm nihayethıden evvel 
mutlaka W memleket arumda anlao
manm lmzalanmuı için çalıpnüta -
m. 

(ParlMnar) ~ gere Fmdl
,. kadar cerep.n eden mHr.akereler i
le vanlımf olan prensip anlqmumm 
eallan IUnlardır: 

1 - SOVEYŞ KANALI: ltalya Stt
ven kanalı e~nc!e bir kontrol hak. 
kı alnnyaca.ktır. Fakat İngiltere ile 
ttalya harp amanmda lautaltn her 
tUrlU muvarldata açık kalacağı bey -

Çok gtllen ~sr ... derler. Pakatha. ne, geçene, tek parmağiyle selim ve. 
J&tm Qehresl, buu o kadar komik o- rlyorcıu. 
ıu,.. kit göz Ylf1u'ı dlıdJ'*... Kirobli ~ tlstllnde, beB. 

B v gOn. her.., .bana tıa ........ ne kadar bya?ak uametll oturuşu, 
r.a ceJıreyl hatırlatJyar_ Elin· bana maırur bir ta91&DJD 1ıali kadar 

de IDU'Oken çanta, gMnde gtiliftlk, tuhaf g&tidt. aene atlnna JUiurt 
kq1an catık, -.. dlltllnce dolu, mağ. klııeld ptdlı; bmı1 aat&ne gft!dilrdll •• 

rurane :ıtır ağır ytlrllyeıı bir büyük 
memur ... Kim bilir, m MDWı umuru QOZOKöıir &ıthıden bug8n her 
devletle meopl olmü icbt 611eye- "'· Dibbım atarak •up ~ 
doln- ....... ~,J.r,·Maııatllı.J tk\l~~-:-~ 
·~ ~ HIJ9W: ~., tna:nlU . .AJL.!.::a_!...:.!,i:t_~~-~ "' 
durdüça duran, o ytlı1klllk-~- -UDIUSUU'JDU&U ~~n ~ 
ne basmaktan kor~ geriden y. m~ 7ftltennderl nmieterl 'dttşmft1, 
ftf yavq takip eden bir poU. hı'· ruhlan arymı kalmıt, 8JJ' meydana 
Onlerinl alelacele ilikleyip yan ,.an çrkmmta. Ontbnde, bir alay mu.tehcen 
duvara yulanarak lleJlni vereilleri e-- ~ak WJ'dı. G&ihıt!ftklerbıden ne 
zlyor. Yolunma ._.... llttfat bekli.. kadar başka idiler! .. Matrarıar, .mft. 
yen ,a.Jereıe .-111 m-lfha ba1mJ -telıaklrimler, maskeleri ellerinde, bi -
lra1dJl'lp be•m'Jlll bile ... KtmblHr,.. rer birer &ıthnden geçerken baktım ve 
dlr! .. Belki 1ıı1r 8'1J)d,e mnı•na, belki gtlldllm. Çıplak lnwı '°k çJrkin ve 
o da delQ... '* bllm lfeadl" ...., glllbq olUJOr. etıerl muıea bir ka
m.. bir IDlelllte ıailtp'*-1• hlg-# dlde benziyor ... 
b..ts, mebml ....,. ..,...._ 1lab. Gararla ,.Obelaa bqm tlltlnde l· 
lederbD ~ a. .a,ıe -., ki binlıt< qaitar nr. ll'aelalara gtl. 
idlyarum kil- len dudaklarm yerl.nde •• lk1 sıra sırıt. 

Omm 1la ..... llall, llugb bana k~ 4flf g&ıe çarpıyor. k!fkft tabak. 
eoll ~ A....W ...... g«tr. • idim eden kollar dU41nU,, k,uvvet ve 
cllııll, Mln• Nmt lrAllll pldl. 0- mukaftmet 1ia1mam•t. 
........... ldL. Aqama kadar &ı~dea hep o tu-

~--- ...... ft
ldt ... - .... ~ •••• pek 
.-C lıılr emir ll1lltl ....._ Kmnuda
mnm otomobt11,te lft!ıde: tıektz defa 
dildlltilnll Mttlrerek; iaDki be)'lllmin 
içinden geçerdi. 

Bugttn onu gene g&rdttm. Gazttnde. 
kaim ılyah kaytanb bir .monokl vardı. 
A11"ııtı n,,...ıal'aımım vaDb'1 eibf, gele-

baflrklarmı gizlemek tein renkli 1iu • 
matl.in bDrfbımet auaın ve yflzleri 
boyilı insan kaffleleri geçti. Her biri
nin a'" ıavn ıdkabmı kaldırdım; hep. 
ıinin attmd&, h&)'atm ııntklll ve ınaa
k:ara ~ini g&-dl\m!. •• 

-4~,,1915-
-~. Merce,, 

Dr. ~ SULEYMAN 

Dç Baytar lç•n 
yapı len lhtlf al 

Rami.da konupn Od diplomat: 
ltaJgtM Hariciye Nazan lflgfıü JlııraAhtm 

Kaid (7Mo Lortl" POrt 

ııelmflel bir anlqma tekllıu:le mtıet.e -
reken ilh edeceklerdir· 

2 - KIZIL DENiZ: lngiltere ile 
lt.alya harp halinde Kızıl Dentztn bir 
nevi bitaraf deniz olaCaimJ ve bu d&
nt%de her tilrUl mUnakalatın· aer~e 
lcr& edileoeğlnl kabul edeceklerdir. 
Londra ve Roma h~tlerl yapa • 
aaklan bahri bir anlaşma ile karşılık
b olarak birbirlerinbl bahri Qaldipt
larmı .ırteye ~ taahhüt 
eyllyecekleıdir. 

Yüksek iktıaat ve ticaretli
lerin k4ybJ 

. &ki arkadqlan-

8 - ARAP AJ.Dlf: fngllfa ve ltal
yan nttfms mıntablan ile Arap &le. 
m1 iki19 aynlacakbr. Nüfuz mmta
kalarmm bu suretle ayrılması lngtlte-
re tanfllldaıı ltalJaam. lelbı lleml il- ıenç 
~ hukukunun .:.iudUEl ~- . ICI Üybm& . bil • 
c)laaktır. · . . . !lk kectel"'&~ litJrak edeıW u1a 

. QlilnUır ldleıdJie talyetl~ ~ -
t: ....., ~ Atl'RtlU:: BU 1İımta • 

Uda hudut veaaireye müteallik bit. -

. .. ,,. .. . 

çok teferruata ait meeeıeıer balledil • K U R U N 
mil gibi görilıımektedir. - -

1 - iSPANYA: 1apuıya haJrJrmda 
cereyan eden uzwı mtlakereler de 8.1'

tık hal safbaama. ginıı1t gibidir. ltal. 
ya İngiltere tarafından gönUlHllerin 
geri çeldlmeat bakkmda yapılan teklifi 
kabul etmiştir. Bundan baeka ltalya 
Franko galip geldi.il takdirde İlpan· 
yada iktmadf, arsit, yahut statejfk biç 
bir menfaat iddia etmiyeoeğini res • 
meıı ve alenen kabul edecektir. Fakat 
bu arada ftalya. matbuat vartaelyle 
kendi g&ıWlWerinin bu ilhJıe kadar 
IHpanyada kalm11 olmumm aebebi 
Fransta ve Rus yardımcı kuvvetleri • 
n1n Pirene yolu ile milteinadiyen 
&rslon ve Valusiya'ya gitmft olms
scıdan ibaret bulunduğunu Lıgtttere 
nuarıılda t.bart1% ettlrmefe çal111 -
yer. 

8 - FILtsTtN: ntisthı, meselesin
de, öyle g6rlbıUyor ki Ud Dıemleket a. 
r&&Illda bir anlqma husulil daha zor
dur. Ve İngiliz diplomatı Hıendell'in 
Komaya gelifl nikbinlik havw uyan. 
dınnıştır. Dtter taraftan 'pe~ la -
mandanberl 1talyanlar Filistin arap. 
lan arumda lngilia aleyhtan propa
ganda!arma nlhajet vermftlerdlr. 

ABONE TARiFESi 

AJ'lık 
3 aylık 
8 ayllk 
Yıllık 

lltmltkd Memleket 
tçlntle d11uıdtı 

95 166 Krto 
960 . ~2r. • 
•10 820 .. 
900 1600- w 

Tarifesınden BalkH Bi.tHAi fçin •ld• 
otuz kun11 dQşUJür. P95ta birliAl11e sır. 
mlyen yerlere ayda yetmiı b4;şer kurut 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup Ye 
teıırar Gcreliat. abone panasaaın posta 
veya banka Ue yollama OcrellDi idare 
kendı llzerlne alır • 

Yeniden 5 abon• 79Uft •e79 5 abo
ne birden yaııiüılara. mekteplerle lı:IJ 
odal:ınna aynca İenzllil 19pılır. 

rarld11enl• her poıla mtrlreztnde 
ICUBUN'a abone pa%ılu. 

A&. dellttlnae QcreU 25 .kunıfhU'. ..__ _________ __ 
Dünkü Hava 

Yurdun Karadeniz kıyılan De dola ... 
orta Anadolu b61gelerlnde bava kapall 
•e Nı'1• Trakya Kocaeli 't'tl cenup .doiG 
kısnunda cok bulutlu, dilet b&lae ... 
bulutlu 11eçmit. rflzdr Trakya. ı,. bll
gelerl ile Karadenizin prp kıaımlannda 

tlmall latikametten oıU tane"' dild 
b618elerde umumtyelle cenup lstltanıettea 
doja Ye oi6ı ARBdehltunı prp hımJa. 
nnda lriı~•W diler ,-.rlerde Orül -tfer'eCI 
esmlttir. 

Dtln lılanbOlda haft..eks'eii"1)t baJaL. 
lu ıeçmlft rOzgAr pr.pten 5'.lll'Y.ede f..I 
metre bwa eamltUr. Saat 1' de ha• ..., 
J'fkı 782,t milimetre idi. Suİıunet eıı yOJr.. 
sek 15,S Ye en d8'ft de 9,5 santili'lit ia,.. 
dolunmaftur. 

7 - AKDENtz: Akdeui& ile ukerf 
ıaaht,ette olan meaelelere geUnce, 
ş;mdild halde malQm olan cihet IU • 
:fur: İtalya Libja'daki ukerlerindea 
bir kmmm geri c;ekmeğe Jwv ver -
mlştlr. Vazl~ en ziyade Yakıf oJan 
dlplomatlann garU.ntıenne ğfre Lon • 
dft Ye:. Boma ltlklmetterhdıl aıbrlıl 
ve-Paiilillertı adalal'I berbıde tahkl
m.liıijapmak bu8Usunda. .. .,., ... " 
teap tttill takdirde bile ID1JBJUla-1r 
an vealbamda kuvvet memeı. • 1 ~ Yll FVR Sll1PIPI: 
~ bir aınıtıe tehnlhw llaluDlll-
llUYir Mır· 



1 Şehir H:aberıertı · 
------------1} l}------------

T er c ü m anlar ve otel Kondoktör-ı 
leri hakkında yeni hükümler 

119Y~~ belediye zabıtası talimatnamesi- devam etml§tir. DünkU çalışm8.8I Uni • 

hakknı cümantar ve otel kondoktörleri versite ve yliksek öğretmen okulu işleri 
knı da yeni hUkUmler konmu§tur. Ya- etrafıada olmuştur. Yüksek öğretmen 
lec!: §ehlr Meclisinde müzakere edi - okulunun yenl pavyonu tamamlanmıştır. 

olan bu hUkUmler eunlardır: Flrlk, Kimya Aletleri için Alman 
t Tercüman ve kondoktörler belediye Laboratu,·ar Aletler! 

bUrtırn §Ubeslnden vesika alactı.klar ve Lise ve ortaoklJllarda fizik _ kimya 
'.1Utt her istendiği uunan göstcrecekler-

llır ı•uıı . 
• 1 §ere! ve haysiyet ve menfaati 

:llht.~ı ahvali tesbit edilenlerin vesi -
alan ınuvakkatan veun kat'i olarak ge-tl • .J~ 

t alınacaktır. Seyahat ncentcleri ilo o -
k(!lleı,.o vesikası geri alman tercUman ve 
laCılldoktörleri bir daha k~llanamıyacak-

1 
rtirr., Tercümanlar l§ gördükleri zaman· 

ar t"nı· 1 • . ' l · ız g yin!llı~e ve tırao olmrya ve 
c~ ;§UÇest tara!mdan verilmiş ter -

tnanlık rozetini göğfüılerindo ta§nnrya 
tnocbur olacaklardır. 
ot I<?ndoktat-ıer ayrıca men~up otd~klan 
~ etıı:ı kıu;ketlni giyeceklerdir. Beledi -
it eden t.ercüman veslka~ı almış olanlar 
d ObdoktısrlUk yapamıyacaklan gibi kon
i 

0
1ttörler de tercUmanlık yspamıy~cak-

d~tdrr, TercUmanltır l:eledlyeco tesbit e
ılıın u d • cretten fazla para alamryacaklar· 
it. 

MlTJIDIRLERE \ 'gRILECEK 
nmAMll"E 

llı 'Gizu eınt&kı haber vereceklere ikra -
~ 1Ye Verilme.si meselesi ,§Chir mecliainln 
:~t de\Teı;i toplantı\armda görUşUl -
., il§, nıeselenin tetkiki ka\'anin ve bütçe 
"n n_ · 
. c"'11enJerine havale edilmi§tl. lki en-
~~en taraimdan yapılan mil§terek tet-
l[Jlı: • • 
" nettcel!linde. muhbirlere ikramiye 
~tilirıesi için belediye ka.nur,unda bir 
~ YQe tesadilf cdilemedi<H, ikramiye ve-
•eb·ı • ~· · 
d :_nıek için yeni bir kanuna ihtiyaç ol-

ll6u l . . . an ~ılmıştır. 

St ~ııcünıenlerin mü§terek mazbatuı 
, hir nıeclisinin önümUzdeki toplantı -
lllda tnUzakere olunacaktrr. 

BELEDll:"&~l~ GETmDtGl 

n l{~APL~ HAYVANLAR 
t el~dıyenin kaMplık hayvan getirme 

beeebbsü :rakmda semerelerini vermiye 
l>~llYacaktır. Kasaplar elrketl ile ya -
d an anla§ma altı ayltktfr. Bir tecrübe 

b~;eei ınahlyetlnde olan bu müddet 
"a kten BOnra belediye kasaplık hay -
~e ıı~tt Ya kendiııl getirecek, yahut da 
tn tltden kasaplar elrketi ile bir anlaıt -

a Yaptlacaktır. 
lı l°A"XGIN MUSLUKLARI 

l'in eıedıye sular idaresi tarafından şeh
b"ı llıuhtelif semtlerinde yapılan yangın 
t;~';lukları 523 aded!ne baliğ olmuştur .. 

8nne ' -
lı.ınq~ _ Yeniden ah§ap evlerin kesif bu-
ııa .. ~ gu Yerlerde yangın mul!lluklan ko

-lttır. 

Af·· _ _,o_ 
~erril-l : 

c~tatürk için alman yat 
l'~ lllhtırreil!limiz Atatürk için Alman -
"bıe n eatnı alnıan yat iki aya kadar 

l'll.leic U ~atta e rnlze getirilecektir. Yalnız 
liıı bazı tadilat yapılması mukarrerdir. 

hir ~.:=: haber alındığına göre; yatta 
ltii\'atili- e havuz.u yapılacaktır. Yatın 
karıt<ı,ıı,glne ~~e vapuru . aUvarlsi Sait 
<ian b n tayını tutik olunmuştur. Bun· 

ı;ı do::ka Ertuğrul yatının zabitan, çark
line or ve ınüatahdirnlni de yatın em-

\ıe..ıı_ · 
ltttı.da ''«Ilişlerdfr. ErtuG-nıl yatı ya -

satılacaktır. 

k~lt;~rJ -<>-

~ 
lrı:ıivÜ~iveraite bütçesi 

:>'il 2 ,. ersıtenin fevkalade blitçesi bu 
•\J tnil 

llara U Yon Ura olarak aynlm13tr. Bu 
lU]( ~Yapılacak işlerin planı rektör -

hildJı-unıt111dan ham-lanarak bakanlığa 
tlin ?rıas BUr. Umumi bakanlık bütçesi -
bir kıs ratlııtı çok olduğu jçin paranın 
15~ Cdi;n1 ~ka Unh·erslte işlerine tah-

ecektır 
lJnı"e · 

l'Sltcyo Alın:ıcak \'eni 

IJrtjv,, ProfC$örJcr 
l' la '-'ll!ite 1 caıt ik Ptofeııör kadrosundan ay-
dan Pror t ~rofesörUn yerine Avrupa -
FiOrıer.ıe esor geunıecektir. Bu profe-
f " n. b" • elger ın Rayhcnbah'ın yerine 
" ~ Proresa - • ttı.erıea ru olacakttr. T!Ryh~nbah 
~- 'iidecektır •. 

ek Tc«rtsaı Dlrcktörü.oi.ın 
6ehl'fnıh Oah~nıalan 

ve tabiiye derslerinde laboratuvar me -
Hisine de ehemmiyet verilecektir. Bu
gün derslerin nazari sahadan çıkarak a
meli sahaya ge~me!i için l&zım olan la
boratuvar nletleri bakanlıkça Avrupa -
dan satın almmı!}ttr. OnUmUzdekl ders 
senesi başından itibaren bu derslerin 
mUhirn bir kn1mt laboratuvar şeklinde 

yapılacaktır. 

Fakir Çocuklara l'arı1mı 
Ortl\okullarda okuyan fakir ve gıdaııız 

çocuklııra yardnn Jçin bu okullarda birer 
himaye heyetleri kurulacağı gibi Kill
tür bakanlığı da a:\-Tita yoksol çocuklara 
yardım• edecektir. 

:\fü,tcrek TaJbnatnameler 
· Ecnebi okulların rnU§terek taliınatna

meleri kUltUr bakanlığı tarafmdan tet • 
kik edilmektedir. Bıı talimatnameler ya
kında alA.kadarlara gl>nderilerek tatblka 
başlanacaktır. 

Yeni gelecek 
göçmenler 
ilk kafile bu ay 

· hareket ediyor 
Her yü Romanyadan getirilinekte o

lan göçmenlerin adedi artmaktadır. 

Göçmenlerin iskan işleri ile me3gul olan 
Sıhhat \'C içtimai muavenet vekaleti ve 
iskan umum mUdilrlüğU yaz mevsiminin 
yakınlaşması dolayısiyle hazırlıklara bag-

lamıştrr. Verilen malümata nazaran bu 
;'1-'ll Romanyadan 30 bin göçmen getirt -
lecektlr. Geçen yıl bıı miktar 25 bindi. Bu 
yıl daha fazla göçmen geleceği gözönUn
de tutulıırak lskln mıntıkaları da o nJs. 

bette geniş tutulmuştur. Memleketimi -
ze gelen göçmenlerln iyi bir mUstahsil 

olmalarmı temin için kendilerine toprak 
\'e hayvan da verilecektir. Ancak top -
rak kanunu henüz çıkmamı§ olduğ~ndan 

şimdilik idareten muvafık görlildilğil 

yerlerde göçmenler yerleştirilecektir. 
OnUmUzdeki hafta içinde Romanya -

da da bu işlo mc§gul ve aralarında iki 
delegemizin de bulunduğu Romanya 
göçmen komisyonu toplanarak Bayım 1· 

şine ve göçmenlerin nakli için icap eden 
hazırlıklara geçecektir. Göçmenleri ge
rek gUmrüklcrde, gerekse vapur vesair 

gibi yerlerde mUşkillta uğratmamak i
çin alakadarlara içap eden talimat ve
rilmiştir. 

llk göçmen partisinin bu ay ııonunda 
yola çıkanlmuı muhtemeldir. Geçen yıl 
göçmen taşryan Nazım vapuru bu yıl da 

göçmen taşıyacaktır. Hisar vapuru bat
mış bulunduğundan onun yerine bir ve-

ya iki Yapur daha Köstenceden göç -
men taşımak üzere yaz mUddctinco ki
ralanacaktır. 

·Sabiha Gökçen 
lzmire gitti 

Ankara, 2 (Telefonla) - Türkkuşu 

ba§öğretmcni kahraman tayyarccimiz 
Bayan Sabiha Gökçen, lzmirdeki ta • 

!im uçuşlarında bulunmak üzere, bu 
sabah tayyaresi ile lzmire hareket et-
miştir. 1 

Amerika ile· yapılacak 
ticaret anlaşmamız 

Yeni esaslar dahilinde büyük iktisadi hareketler 
temin olunuyor 

Amerika. ile aranuıda. pek yakmda ye
ni bir ticaret mukaveleııi immlanaca.k -

tır. Bu maksatla Amerlkadan memle -

ketimlze golmlıı olan heyet .Ankarada. &

lakadarlarla temaslara geı;miştir. Ame-

rika ile iktısadt mUnuebetim1z yeni ol

mamak!~ beraber bu milnuebet bekle
nilen inkişafı da göstermemiştir. Bu in -

kişafsızlığm muhtelif l!lebepleri vardır. 
Amerika ile ihracat yapan bazı tacirler 
bu inkişafa doğrudan doğruya Amerika-

nın l!lon defa gilmrUk resimlerinde yap

tığı büyük mikyastaki zamlarm mani ol
duğunda itikat etmektedirler. Bu nok -

tayı her iki hUkfunet bilhassa nazarı i
tibara almlf yapılacak anlaşmanm her 

iki devlet gilmrlik resimlerini indirmesi 
el!lası Uzerinde imzalanmuma klll"ar ver

m(§tlr. 

Bu maksatla anlqmanm imzasından 

evvel bazı tekikler yapılması da ltl -

zumlu görUimUatllr. Ankara TUrkofis 
başkanlığından Istanbul Tilrkofis §Ubesl 

direktllrlUğUne birkaç gUn evvel yolla
nan bir tamimde !stanbul pJyasal!mm A
merika ile mUnasebetl bulunan tUccar-

l~rla tema.sa geçilerek gUmrllk reıdmle

ri ile beraber.ihracat ve ldhalat vazfye
tlmfat gösterecek esaslı bir rapor ha.zil'· 

lanarak gönderilmesi fstenilmi§Ur. Bu 

rapor Jamngeldiğt ı;ıekllde hazırtanmıe 

vo bu liuswıtald Ofisin mutaleası ekle -

nerek Ankaraya. yollanmıştır. Rapor 
Ankarada bu işle meşgul heyet tara -

fmdan diğer \il!yet iktil!ladi dairelerin· 

den gönderilen raporlarla beraber tet .. 
kik olunarak bir el!las kararla§tırılacak 

bundan sonra fiilen müzakerelere geçi

lecektir. 

tstanbul piyasasında bulunan tanmmYŞ 
bazı tüccarlardan aldığımız malfunata 

göre; Amerikaya olan ihracatımız en zi
yade tütün, fındık, av derisi, ceviz ilze-

rinedJr. Dünyada birinci derecede en iyi 

tutun alıcmıız Amerikadıt. Amerika tU
tUnierimize bUyUk bir ehemmiyet vere
rek her yıl mlihim miktarda alır. Fm -
dık \'e ceviz do ayni vaziyettedir. Yalnız 

ceviz, geçen yıldanbeıi havalann pek 
kurak gitme!.!inden dola:yı mebzul olma-

mış, ihracat da o nisbetto ahd.ımıştır. 

Fmdık ihracatı da geçen yıllara nazaran 
kmnorı azalıiu§ gibidir. ' 

Bu yıl mewim ba§mdan bugllne kadar 
15 btn çuval fmdık gönderilmiştir. Bu yrl 
~onuna kadar daha ancak 4 - 5 bin çu

val gönderilecektir. H"'albukt aıımınyaya 
bu yıl ~imdlyo kn.d:ır 100 bin çuval gön
derilmJştlr. 

Demek oluyor ki Amerıkaya. olan 
fındık ihracatımız .Almanyay& nazaran 
qağı yukan onda bir nlııbetindedir. Bu 
ihracatm artmaııı ancak yukarda yazıl -

dığr gibi gümrük rel!limlerlnln lndlrll -
mest ne mümkUndUr. Buglln Fransada 

memleketimizden mUhlnı miktarda fm -
dtk atmakta.dır. Fakat Fransada gUmrUk 

resmi !ındıkda kilo bqma b~zinı para -
mızla 20 para olduğu halde Amerikada 

gümrük resmi kilo baıımda 10 sent, yani 
b~ paraDllzla 27.!'i kuruştur. Ameri -
kadan htanbuldakl al!kıi:'aar tUccarlara 

g~len mektuplara göre; Amerika gUm
rUk resmini fındıkda 10 l!lentten 5 eente 

indirecektir. Ilu tahakkuk ettiği takdir
de bugUn Amcriknya. fmdtk ihracatımız 

f1d misline çıkabileceJdfr. Ayni niabette 

biz de gUmrilk resliiılerlni indirdiğimiz 

takdirde ldhal~tnnıı: artacak, fakat,"' A .: 

merlkadan g-0tirmekte olduğumuz oto -
mobil, makine, bakır, kalay ve diğer ma-

denlerden yapılmış olan atat ve edevat 

ucuzlıyacaktrr. Mukavelenin bir an ev

vel mevzubabs olan esaslar dahilinde 
lmzalanmasr her iki hükO.met tUccarlan 

arMmda bUyUk bir sevinç içerisinde bek
lenmektedir. 

Şehir Meclisine 
verilen bütçeler 

Tepebaşındaki sahnenin fenni 
şekilde inşaası için ·10000 

lira ayrl!acak 
tstanbul belediyesine bağlı olan Kara- ı 

ağaç müessesesi, gehir tiyatrosu, dil§ -
kUnlerevi, konservatuvar bütçeleri şehir 
meclisine vorilm.işUr. • 

Karaağaç müessesesinin \"&r!datı 

1100600 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bir sene evvelkine nazaran mUessese 
varldatmda 506401 liralık bir tenakus 
vardır. Bu da et !iyatlarmı dUşUrmek i
çin yapılan indirmeden hasıl olmuştur. 
Şehir tiyatrosunun 938 bUt<;esi varidatı 

1408!)3 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Geçen seneye nazaran 18714 lira fazla
drr. Bu fazlalık ecnebi memleketlerden 
getirilecek trupun vereceği temsillerin 
hastlatmdan ilt'ri gelmektedir. Bu sene 
belediye Şehir tiyatrosunun bütçe açı· 

~ 

ğma 50609 lira. yardan edecektir. Bu se
ne yine Tepebaşmdaki sahne fenni r;e -

kilde beton olarak inııa edilecektir. Bu

nun için yeni !!lene bütçesine 10000 lira 
konmuştur. 

DUşkUnlerevinin 938 senesi bütçesi 
180659 lira olarak tahml nolurunuştur. 

Biltçe açığına 36158 Ura yardımda bulu
lacaktır. 

Konservatuvarın 938 bütçesi 92783 li

radır. Belediye 87782 Ura yardım ede -

cektir. Konsermtuvarm 938 yılı masraf 
tahsisatı geçen seneden 8402 lira fazla" 

dır. Bunun da sebebi, bandoya. fazla ta
lebe alınması ve mezunlara konserva -
tuvarda vazife verilmeıtldir. 

Awsıca: ...................................... 
Bir küstahhğa 

cevab 
YAZAN: 

Kazım Namı 
UZun yollar Kahirede oturmuş, son

ra. otomobille Hindistana kadar bir 
gezinti yapmış Pol Şmiç adında bir 
Alman, (İslam alemi) diye bir kitap 
yazmış, Berlinde çıkan Angriff ga -
zetesinin 11 • 2 - 938 tarihli sayısında. 
Haruı Şvarç fon Berk adlı yazıcının 
bu kitap üzerine yazdığı makalenin 
son fıkrasmı buraya geçiriyorum: 

"U (yani Pol Şm.iç), bu Mi'8lanıatı 
milleflerin Avrupa makinociliği ik 
~tina.slarım tehlikeli buluyor. Fakat 
ben §u fikirdeyim ki, W!J1.Jarcyi, maloi
tıe'IJi, röntgen cihazını, kimyevi for .. 
müllcri ve terkibi mevaddı Atnılpadan 
zalımet.,izce alıp kenifüıe mal eden 
Sarklı bu §eyleri doğuran ve bilhasscz 

terakki ettirecek 01.an fik.,·e sahip olma. 
dığından biz teh."?ıik kı.ldret ve kabili. 
yette ona karşı f ih."Ti tc/cı."lnt.krtmH::1' 
muhafaza edeceği=·,, 

Alman yazıcmm "Müslüman millet
ler,, dedikleri arasında Türkler de var~ 
dır. Bu itibarla sözü bize acr geldi. 
Inkfuo edilemez ki, Almanya, bizden 
çok ileride bulunuyor. İlmin, sanatın, 
tekniğin yüksek derecelerine va.nm§ 
olduğunu blliyoruz, 

Vakıa bu acı sözüne karşı Bay 
Hans'a eöylenecek bir hayli sözümüz 
vardır. Mesela cihan harbinden son • 
ra, bütün ilmi, sanatı, tekniğiyle, bii
tiln ~llınleri, sanatkarları, teknisiyen
leriyle beraber Almanya, bugilnkü du-

rumuna gelmek için kaç yrl bekledi ve 
son zamanlarda umumt 'siyasal şart. 
lardan nasıl istüade edebildi? H'llbu
ki biz, ilimsiz, tekniksiz, si!Ahsız, pa -
rasız, yoksul bir memleketi üç yıl için-o 
de tam istiklaline kavuşturduk; e
konomi bakımından da bir çok yUk -
selttik. 

Türk milleti, alim siyasasında bir 
kudret olarak görUndU. Biz, harikalar 
ve kahra:nanlıklar gösterirken Al .. 
manya, içine düştUğU uçunımda ne 
yapacağmı şaşırmış, bitkin bir halde 
idi. 

Evet, Bay Hans'a böyle bir eevap 
verebilirdik; fakat bu cevapla fikir .
sizlik ithamını üzerim.izden silip ata. 
bilir miydik? Sanırnn. ki buna da ••E
vet,, cevabını verebiliriz. fikirsiz ol 
saydık, yaratıct ve teşkiı!tçı olamaz. 
dık. 

Ölmüş bir millet dirildi; yoktan 
müstakil bir Türk ülkesi kuruldu; 
kimsenin düşünmeğe cesaret edemi • 
yeceği inkılapları gerçekleştirdik. 

Diyelim ki bunlar Türk milletinin 
yük...~k hayatiyetinden ileri geldi. Ya 
Endüstri, ekonomi faaliyetlerimiz de 
mi sade bu hayatiyetten doğuyor? Ye-
ni Türk ilmi, teknik sahaya intikale. 
decek kadar kuvveti olmasa da yarın 
bunu da gerçekleştireceğini müjdeli • 
yen nisanelerimiz yok mu? 

Bu adamlar. kendilerini dev ayna,. 
sında. görüyorlar; buna bir şey <liye -
meyiz; fakat kendilerinden ba.::ıka mil. 
lctlcrde fikir \'e kabiliyet olmadığını 
ne diye iddia ediyorlar? Fikirsiz de -

dikleri Müslüman milletler; bir .zaman. 
!ar, her tiirlü fikir sahnsmda A \'ru • 
patlan çok ileride idi?er; ona hocalıli 
bile etmişlerdi. Sonra asırlarca ken· 
di içlerine çekildiler, gerilediler. 

ı:llrektar11 de butunan yüksek tedrisat 
l3ay Cevat dün de tetkikletjne 1

. ~.ııkrıra<la ~:ali1ıe VeTrili Borsayı açıyor; ı:o Gmıeral Kô.z•m Dirik'ln Edirttede t•ercliifi ::iyafette Tekirdo.ğlı 
tJe dificr pelılioonlar •• 

Bugün, en baştayız, dirilmiş, geç
mişin bütiln engeller.ini yıkmış ve ile. 

riye doğnı koşma.ğa. başlanu§ bulu -
rüyoruz. Az zaman içinde Avrupaya 
yeti~Y.eoemizl, belki de bir gün onu 

(1.Atf.on sa.yşfaua ~riniz) 



Deniz silah yarışındalBalkan matbuat 
. . konferansı Fransa, lnglltere ve Amerıkanın Ankara, 2 <Telefonla> _ Balkan 

k d Antantı Matbuat konferansı aym 1 
ararın an sonra inci Pereembe günü İstanbulda, Yıl• 

ltalya Londra anlaş- :~~::=~~~=-:1:: 
t k ~ k tlrak edecek olan Türk delege heyeti 

masına ar ı yırme ~~==~ı:-ı:etar. 
1• ~ıe m ·,ye ce k ~eyetine, matbuat umum mu-

.., dtırll B. Naci Kıcnnan ile BB. 1smail 
Londra, 2 (Hususi) - İngiltere, A. 

m.erik& w J'raD8a hilkfunetleri arasın
~ Londra deniz muahedesinin saha -
'bet madde1l hakkmd& 31 Martta tea
ti edilen reeml notala.rm metinleri 
...ıumıftlr. 

!ngiltere ve Amerika hilkiunetleri 
Japcmyanm 35 bin tondan yukarı zırh. 
lı hıp. etmediğine veya etmeği derpiı 
.tmecllllne dair Tokyo hükfuneti ta -
afmd•n teminat verilmediği için 
..aGr muahede ile tesbit edilıniı o
tan tahdldattan uzaklqmak. hakkını 
Jı:aDanae&klarmı beyan etmektedirler. 

Amerika hUldlnıetlııin notasında 

llaıdan bqka yenl Amerika mhlıla -
2ma konacak olan topların çapının 

mabede lle tayin edilmft oran 16 ' 
pal1ak haddi geçebileceği beyan edil. 
mektedfr. 

81yul mahfeller ltaıyanm tanı ha
rebtinden 1Uphe ettiklerini de kay -
detmektedirler. ÇUnkU Kont Çiyano 
Llrd Pert'e İtalyanın 1936 tarihli de
Dis muahedesine girmek istediğini, 

fakat Londr& ve Vqingtonun, çaplan 
11 p11111 geçen toplarla mUcehhez 35 
llln toptan yukan zırhlılar iD§& etme. 
.. karar vermeleri il.zerine Ita.ıyanm 
da bu fikrinden vazgeçmesi muhtemel 
olduğunu eöyJemiltir. 

Bu muüede ahklmı mucibince top. 
1ar için mUsaade edilen en bllyUk çap 
16 p118tur. İngiltere yalnız Nelaon ve 
Jlodney mhlılanm 16 pusluk toplarla 
techis etmi§tlr. 

İngiltere tarafmdan ittihaz edilen 
liarar il.erine Almanya ile Sovyetler 
blrlifinln 35 bin tondan yuknrı mhlı 
1np. edecekleııi tabiidir. 

Fakat bu devletlerden biri bu su -
ntıe hareket ettiği takdirde Fransa. 

ill§aatının sebep olduğunu ve bu inp. 
abn hiçbir Avrupa devletiDıe mü~ 
cih olmadığını ili.ve etmektedirler. 

Mesut bir evlenme 
Ankara, 2 (Bu.euat) - Anadolu• 

jansı genel dJrektöril B. Muvaffak 
Menemencioğlunun kızı Bayan Suzan 
Menemencioğlu ile Hariciye Veklletl 
klltiplerindcn B. Mustafa BoJ'Ovalmm 
nikthlan bugün saat 11 de belediye 
daireeinde yapılmıgtır. 

Bayan Suzan Namık Kemalin ve 
sabık Ayan reisi B. Numan llmemen
cioğlunun yeğenidir. 

Hariciye Vekili Doktor RU,W Aral 
ile B. Numan Menemencloğlu nlklbta 
tarafeyne phitllk etm.Jt]erdir. 

Merasimde Dahiliye Vekili ve Par
ti genel sekreteri B. ŞUkril Kaya ne 
ferikalan, Adliye Vekili B. ŞUkril Sa.. 
raçoğlu, Mally.e Vekill B. Fuat Atra
lr, Gl1mrük ve Inhiıarlar vektli B. Jla. 
na Tarhan ile Hariciye, Adliye miJ8te. 
prl3.J'I, Hariciye mUdUrll umumilerl 
ve tarafeynin· Un.balan hutr bulun. 
muşlar ve genç evlileri tebrik etmlt
lerdir. 

EM..~1YET U. JCVDURU 
ŞEHRlM!ZE GELİYOR 

Ankara, 2 (Telefonla) - Emniyet 
Umunı mUdllrU B. ŞUkril Sökmen.etler 
Mtintızcıetd puaneıd gtıntt tmn'bula 
lımıtet ~decekti!'. 

VlKONT GOŞEN 
ŞEREFiNE Z1Y AFET 

Ankara, 2 (Telefonla) - Bqvekil 
B. Celfil Bayar, tehrimiı.de bulunan, 
Osmanlı bankaııt erkfuımdaıı Vikont 
Goşen şerefine bugün Anadolu klit • 
btinde bir öğle ziyafeti vermittir. 

Ziyarette, mali mehatile men.sup 

da verdiği karan "yeniden tetkik,, et- -------------
mek mecburiyetinde kalacaktır. KUçDk antant 

birçok zevat bwunmuıtur. 

ltaıya, Londra muahedesini imza d~vletlerl 
etmemiı olırıakla beraber hattı harp <Uattara/ı ı fNdde) 
semilerinin tonajmı yükseltmeğe ka • Bu gazete Prağ, BUkre, ve Belgrad 
rar verdiği takdirde Fransanm vazi • arasında ılmdiden bir itillf İaud ol -
yeU yine ihW ed.ilmit olacaktır. duğunu •e Budapeıte lle dotradan dof-

lngilterenln tezglha. 16 pusluk top- nıyn rnUwereye bqlanabileccllnl ill
larl& mücehhez 42 bin tonluk gemiler ve ctmektecltr. 
lıoyacağı, Amerikanın da büyük bir Rom311ya Hariciye Naurllldaa 
ılhtimalle 18 pusluk toplarla mücehhez Pranıız Hariciye Numaa 
kea f2 bin tonluk zırhlılar inp ede- Paris, 2 (A.A.) - YenlRonwıya ha· 
celt deniz meba!illerinde teyit edil. rlciye nazın Komnen. Bonkura ıu tel -

MibJtak Maya.kon, Ercllment Ekrem 
Talu, Mecdi Sayman ve Naşit Halda 
Uluğ dahildir. 

Yunan ve Yugoslav delege heyetle
ri bugUıılerde Iıtanbul& gelecekler -
dfr. 
BAL.:~ • .:: l'ICARET KOJ\fTERANSI 

Ankara, 2 (~_,:efonla) - Balkan 
Ticaret koıı!eransı da yakında lstan. 
bulda toplanacaktır. 

Hariciye Vekileti genel sekreteri
miz B. Numan Rifat Menemencioğlu, 
bu mUna.sebetle, sah gUnU tstanbu1a 
hareket edecektir. 

ailede kadın 
(0ıtarafı 1 Jacl uyfamrzda) 

Derede oturacaiı haklmıc1ak karar ver
mek büla ela mtlnhaaıran erkele alt 
lcll. EvD bir bdm ı~ koeuma .. Bea 
bJD&Um ile geçlnemlJoram. Ondan a7-
n 1ılr ev, ,..ı.at apartmua tatahm. ,, 
demete binmen eal&lıfyet mevcut cJo. 
11141. 

l'ranıAs alle tolnde UcJmm ba geri va
dJetbd ba defa~ imar Ter-
4111•. Hec18111 bmmlanm .. •kımdaa 
deifıtlrdder; 7eal Frauız medeni ka • 
ınmu mucibince aile reisi Jfne erkektir; 

füat ucleee aile içinde lmınaacla hak
la ona aittir. Şimdiye kadar olcl,.P gDd 
.Ue reisi olan erkek bdm tlzertnile 
mlcblr bir imlr değildir. 

Oaa lçla Fnmız bdmlan glnlcr· 
ele pek memnundurlar: 

- Medeni haklmnm a1clılr. Mederu is
tiklale bn,tak- " 

DtJe llJ1enJTorlar. 
1lallnıld Frauız kaclmlarmm ıncak 

s~ hafta ..ıtlp oldaklan ba nevi hUr-
1'17ete Tttrld,)'cde kümm peoe llfnde ha
,.U.o uzak ~P. Ye niedeıai ilenı 

lmJ'lmmcla esir sayılchğı devlrlerde bile 
mevcut idi. rttrk kadmlannm Cumhuri
yet denWe muhr .adalan siyasi 
baklaTa Te llU1T11etlere gelblce Fransız 
kachDJarmm banlan ne zunan alacakJ&. 

rı ...... ~ •ellldlr· Çok prtp «leill 
mlcllr ki kacJmhk lndnaku bakımmdan bu 
1er1 ft217et A \TllpMa luMMr lualiuku 
nsmma blJllk bir DıtlW tarihi \1kudo 
cetlrnılt olaa 1llr mlllcUn memlekctla· 
c1ecllr! 

ASIM US 

Lore Loyd'un 
beyanatı 

<Vıtaraıı ı buı1 uytaauzc!a) 
salda tOrtçeyl de öjrenlp bagUne kadar 
unutmauue bulunan Lord Loyd, aon bir
kaç eene lçlncle üçüncll defa olarak 
memleketiınl.ıl ziyaret ediyor. Sabık In
glltere kralı 1eımiDcl Edvardm mem
leketimizi ziyaretine tekaddUm eden ilk 
eeyahatmdan eonra. Türkiye ile lulil -
tere anamda teıriki meal lmkAnJan • 
nm gittikçe artmakta oJdu"1nu, pçen 
sene ikinci defa olarak f8h.rlm1ze geldl
ji sırada ehemmiyeUe, tebatllz ettirmlt
tL 

Ketbur Incilb liyuial. dllD abalı 
Parkotellnde verdlğl mWılm l>eJUWla 
bu htlltyatmı daha kuneUe ifade ede
rek salhperver ve lrunetU TDrldyem1s 

ve Incllterenln besteditl takdlrk&r dU -
ştınceler hakkmda qağıkl eöslerl .&y .. 

lemllth': 
.._ Tnrkiyeye dair lhtJMalanmdaa 

bahıederten, her pyden enel dalma 
c:Uttatlmt celbeden bir noktaya bllhuBa 
tpret etmek isterim. 

.. Bu mD.hlm notta, Tllrkfyenln bUa • 
mum harlct bUyUk davalarmı taahhtltleri 
çerçevem dılma hiç bir saman çrJrm•hı
zm tanzime muvaffak oJablJmen!lr. Tflr
klye, doırtıarmm kendinden bekledlil 
veçhlle, - ula cebir JetfmaJ etmeblsln -
Şark ltlerlnl Saadabad paktı; BojuJar 
meaeleıinl, Montr6 mubvelen•mMI Ye 

Hatay da\-asmı Milletler Cemiyetindeki 
anlqma ile tanzime muvaffak olmQftur. 

••91ı llU1'8tle, memleketiniz cidden ar
nek lttfhd ec!flaıete !&yık bir hareket
te bulunmq oluyor. 

.,DJplomatft muvattaldyetlere muvazi 
olarak, TflrldJenln ekonomik nllada ta
hakkuk ettirdJli lnJdp.f da aynca pe 
çarpmattadlr. e1mendfferlerln, madenle
rin, alır anayUn lmnılUIU •• llerletm
gt, btıtOıı bunlarm lstlkruım ve BllkiUıet 
içinde bqanhp, herhangi bir il etntm
da g11rllltt1 ve n0ma1ilten hotlaımu1an 
biz Ingillzlerl bilballa cubederek mem
leketlnlze karp bealedtifm!z takdir hle
Jertnin bir kat daha derlDlepnelbıe ım
met etmfttlr. 
· "Bnn"dan bqka calibi dikkat otan el

bet §Udtır ki, Trkiye, bütUn bu baeartlah 
arumda hertuln 'blldltl pbl, mnn mtl
dafaa itini de ihmal etmemlft1r. itte 
onun için Tflrldye cumhuriyetf. evvelce 
olduiu gibi. bqUn dahi icabında mem
leketin emulyeUnl ve hllrrlyetlnl Jl -
yıldyle koruyabilecek mllcebhez ordula
ra malik bulunmaktadD'. ,. 

Lord Loyd bundan eonra, Türldyeye 
gelirken uframıv olduğu diğer buz Ak
deniz memleketlerinde bulunan ln;Ulz 
tabaaaı ahnUnin yarım un mlltecavlz 
bir zamandanberl ihmale uğnyan ktllttl
rel vaziyetleriyle meşgul olduğunu lllve 
etmı,ur. 

Sayın mlaaflr, dUn aqam Atinaya gtt
mi9tir. Oradan Londraya d~necektlr. 

Hamiyetli bir 
· yurddaş 

Ktzılaya bin lira bırakh 
mektedlr. gratı çekm.lftlr. 

İngiliz deniz mahfıllerinde söylen - "RQmanyayı Fransa}'& bqlJyan an&• 
GUMROK KOMİSYONCULAR Ankara, 2 (A.A.) - Kızılay ceml-

dijine söre 42 bin tonluk zırhlılarda nevt ve ç&nlme~ dostluk ınllnuebeUe-
18 pUJluk toplarm bulunması bu ge - rlnin idame ve inkl38fı için ebelluJa
mllerin süratinin azalmasına sebep o- rtyle teşriki melal etmeğe davet edil -
Jacaktır. mil olmaktan mUtevelllt büyük memnu-

Bu mahfeller, fazla tonajın sililılar niyetime ittınat buyrulmuuu rica ede .. 
f~ cJetil muhafazasmm takviyesi i. rJm. Deruhte ettiğim vazırenin lful ~ 
~ kullanılmaaı daha muvafık ol~ elzem olan yardmun eklellumJI ta -
lı kanaatindedirler. rafmdan ellrgenınJyecelJnl aönnekle 

HEYETl ANKARADAN DöNDO yetinden: 
An.kara, 2 ('relefonla) - İstanbul İstanbul tüccarlarmdan ve TUrk te. 

gUmıilk komisyoncular birliğinden b&asmdan müteveffa Hlristo Drago -
Anka.raya gönderilen bir heyet gllm- nis'in vasiyeti mucibince cemlyetlml
riik ve İnhisarlar Vek&leti milltepn 7.e teberru ettiği bin TUrk liralı bu 
ile temu1arda bulunm\.lflar ve bu ak· sabah ailesi tarafmdan cemiyete tes
pmki trenle İstanbul& dönmUtierdir. f Jim cdilmigtir. Bu insaniyetperver va. 

Dr. Fiesenje 
Şehrimizden 
ayrılırkeo 

proleılik fleeenje 
Büyük Önder Atati.trkü muayene e

dip eDdleeyt mucip bir aey otmadJğmı 
miljdeliyen Parla Üniversitesi Tıp fa· 
kUlteei prof esörlerfnden Doktor Fie • 
senje, Ankaradan Istanbula döndük • 
t.en soııra. Üniversite morfoloji enstl· 
tUBUnll gezmit ve burada gördUğtl ça· 
lı§m&yı çok bUyUk bir takdirle kaJ'lı
lamıatır. 

Prof eaör enstitüyü gueırken: 
••Siz.e gıpta ediyorum, demfttir. Pa. 

riao gel1nenia ben 8iııe böyle bir en.sti
til gösteremiyeceğiz. Biz tetrih çal11-
malarmı Mart iptidaıunda keseriz. 
Halbuki, burada. görilyorum, bugtine 

D4ar çalıvmalannı7.a devam ediyorsu· 
mız; bbdeıı &iyade çal111Yorsunuz. 
Takdir ederim.,, 

Profesör Fiesenje thıiveraitenln di • 
ief tıp mUeueaelerlni gezmle, hepsin· 
de gördUfu mtlkemmeliyetten takdir· 
le bahsetmil ve tlniversit:e muhitini 
terkederken: 

- Memleketinbden, lata.nbul tlni • 
venltesinde çalıeznak arzusu ile aYI"l
lıyonım, demittir. 

Japonya ile 
lnglltere ve Amerika 
arasında yeni bAdlse 

Kanton, 2 (A.A.). - Röyter Ajansı 
nuıbah'.ri blldlrlyo.r: 

lngiltore bU,yilk elçisi tren b"kleclili 
mad& altı Japoıı tayyareai meydana 
çıkmııJar, fakat hava mlldafaa toplaıo 
rmm ateş açmzeı üzerine bomba at
madan git.mitlerdir. 

El'1nin geçt1fi Kanton - Hankov de. 
miryolu diln akpm ve bu sabah bom• 
bamdnnan edilmlttir· 

11.cmolulu, 2 (A.A.) - Z1 Martta, 
Japon manduı altmd& bulunan bir 
adanm .aııillerini pro~ tarı· 
JJ.Zl ~geminin bir~ 
harp pm1aJ olduiu hakkmd& Japon 
menbalarmdan verilen haberlere ce • 
vap vere Aımrilwı donanmumın 
bqkuman,c1am Amln.l Llood B1och, 
demiftlr ti: . 

"Bildltime gön hiç bir AmerikaD 
harp pmiai, Japon mandaaı altmda 
bulunan bir adaya girmenıJetir.,, 

Amiral, Amerikan ZD'hlılariyle ha
fif genılleriıı ve tayyarelerhı .J apo11 
manduı altında bulunan adalarm ef.. 
varında manevra yapmak üzere top • 
landıklarma dair Japonlar tarafm • 
dan verilen haberleri de tebip etmlt
tlr. 

JAPONLAR ÇlNLlLERI 
ÇEV!RDlLER 

Şanghay, 2 (A.A.) - Ja.pon umu
mi karug!hı, Japon ıataatmm, Tal
hu göltınUn batı cenubu mmta.kumda 
36 bin Çinllyi çevlrdiklerhıi, Çlnllle • 
rln 7000 ve Japonların yalnız 400 ldtl 
kaybettiklerlnl bildirmektedir. 

tandqm ruhunu taziz ederiz. 
GUyandald menfasından anayurdl 

advet eden Mehmet Ali:ye cemiyeti• 
mlzce 60 lira yardım yapılmJltır. 

Tokat havalisinde iskln edilen Ro • 
manya göçmenlerinden muhtaç OD ... 

leye 100 liralık tohumluk dabtJlmJt • 
tno. 

Halihazırda in§& edilmekte olan 35 bahtiyar olacağım. Şanlı l'ranm mllle • 
llbı tonluk gemiler 14 pusluk toplarla tıne karf1 duyduğum bllytlk hayraıılıtJ 
teclıia edileceklerdir. • ve derin bağlılığmu teytd ederim ... 

• SA'ttARv A Aşk ... Müthiş ihtiras ... 
ıinemHJDcla röriilecek film. Kuvvetli entrika ... filmi Keztar mahfeller, İngiliz • Alman Boııkur fU cevabı verm.lftlr: 

"9 lnıtıız .. Sovyet deniz muahedeleri "Sevimli telgratmJZdan dolayı tetek -
ablclmı mucibince lngilterenin 35 bin kUr ederim. Cenevrede bunca 1e11e bir· 
tonluk haddi geçmefc karar verdiğin. Jikle samimiyetle idame ettilimb tewrt· 
ilılll haberdar edilen Almanya ve Sov- ki mesaiye bUytlk bir zevkle yeniden 
11t1er birliğinin lngıltereyi taklit et- ba§ladıiıma itimat .rmenlli rica ederim. 
metten fçtinap edeceklerini Umlt et -
Uklerint eöylemekte, çUnkU lngilterc Greta Oarbo koea&lle 

NAMUS LEKESi 
Filmi citlden ikinci Wr (SUiiSTiMAL DAVASI) filmidir. 

Bat .......... : Victor Francen • S...ae • Hayakawa • LiM Del...-.. Lail JoaTet 
lllwetu: PARAMOUNT JURNAL. Greta Garba ltal,eda "Avuıtu17& hidiaelerinin mabadi. 

!&rafından verilen karara yalnız Japon TUDDlll gittiler .iiiiiiiiiiiiiiiiF~ICnli:;;ii·;çe;bı.;ii;a .. ;;ilN;& .. ;i~İİiii· ;";-; .. ;.ce;i;ı.r.::i1a~.;;;71iMiikse~ii~· -iiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
ıeomiyecefimizi kim iddia eder? TunUI, 2 (A.A.) - Gret& GarbO ile K R A L i ç E v l K T o R y A Bu adamlara cevap vermefe kalk • Leopold stokovaki İtalyadan buraJa 
mıdınaa, acı sözlerinden yaralanma- gelmiflerdlr. Art1at1er ,..tecUerJe fo. 

ta daha bUyllk bir gayretle çahıma - tolrafçdara la1erlnl kaybettirmek itin (MiLLETLER KVPASO..,. .....,.._ .. ••-ahmm... filmin ilk il'Mli ..... 
ja, nJhayet yüce AtatUrkün dediği gl. kondilertn1 ptlreD vapmmı sllverte -
1ıl .. kUIWrUmtlzil muasır medeniyet sinde blrkaç IUt ~. Yana üaua SAK ARV A 
~ üstüne çıkarmağı,, ger - Greta De kocuı llammame'de kara. 

:=t::ı~n~:~= :~~ir:~k:-=::ıı~; M~=IJI.· nııı nıııtı Ye~~- Rdılı~ ,,_,,rıcı 
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OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan Hulası 

lialbukt Ortıorofta bu çekingen 
tabiatın sa.dece bir kayıteızhktan 
ileri geldiğini anladığı dakikalar
dır. 

d Onun içindir ki Zehra Osmanof 
tl9tlııcelertnln sonunda kendisine 

en faııa yardım edecek bir adam 
rtradığı zaman benden başka hiç kim 
•eyı bulamıyordu. 

Burada bir dakika kendime te. 
tnas ederken ister istemez Zehra 
~ınanot ve diğerlerinin benim hak 
1ındatı dllş.Uncelerlno yeniden dön 

nıek lllzumunu duyuyorum: 

1 
Oanı:ınotıara ilk geldiğim daklka

t~r benim hakkımda hiçbir sarih 
d kre sahip olma.dıklarını biliyor. 

11
11111• Dört sene evvel Osmanoflara 

t lı: Ufradığım \•akit başka bir tarat 
l.a da söylediğim gibi ben de onlara 
d ltşı ayni şeyi düşUnUyordum. Sn
nece onlar bcnı aJA.kadar diyordu? 
d lr kero, bizzat Karnabadın iklimin 
~cazip bir hususiyet vardı: \"e baş.. 
la hlQblr tarafta orada buldoğunı 
o:ırabatı bulamayacaktım, kaldı ki 
lJ lbaııotların ruh Ye tabiat zengln
otflıtln yanı ba,ında, Osmanoflnrda 

1 llrnıo.ınak n lçerlerlnde yaşamak. 
t' iki Y1lı senelik bir ailenin baya. 

b1ı° 1 daha ~ok rakından anlayacak 
1 I' "aztyete gelecektim. nuuın bun. 

g•r bu Uk seyahatimin daha başlan
~cında bent işgal ediyordu. Ve Os-
•norıarı ilk görllştımden eonra 

uıun le tnllddet ne Osmanor:arın ne de 

4."l'nabadın sihirli tealrlnden ken-
lbf kurtaramamıştım. 

tiren yapamamıştım: fakat Yu,·an. 
na .Mfhallovfçln krzına karşı duydu. 
ğum alAkada bent tetkik ettiğine de 

şllphe yoktu. Hatta Gruşenkadan 

ayrıldığım dakikalar, onun yanına 

yaklaşarak neler konuştuğumuzu 

sorduğunu da blllyordum. Neler ko
nuşabHlrdlk? Yuvanna Mibatlodç 
kendisine dair hlcbfr şey sormayaca-

ğımı blllrdl. Bununla beraber ko. 
nuştu#umuz şc)·lcr her ne olursa ol

sun mutlak surette bunları öğren. 

mesln1 de istiyordu. Her halde Os. 

manonıı.r hakkında kımıldanan fl
ktrleı1ml anlamıştı: ve Osmanofları 
merak edişim bir gnn onu harekete 
getirebilirdi. Şu muhakkak ki bunu 
yapmasını ben de istiyordum. Hat
ta Yusufun daha sonraları başka 

birinin söylediği bir kanaate g·öre. 
l~erlerinde kalmış olsaydım. arala
rını bulmakta benden istifade blle 
edeblleceklerdl. Fakat Yusuf Osma.. 
nat bunu çok sonraları anlamış '\"e 

o nklt Yuvanna Mlballovlç serbest 

bırakılan bir kuş gibi çoktan ha'\"a
lanmıştı. 

OsmanofJara gelirken bUtflD bu 
hisler altında olduğum tc;tn beni na
sıl kar,,ılayacaklarıııı şüphesiz ki 
tok iyi bilmiyordum: ve sOyledlflm 

gibi bllha!Sa Halil Osmanof zihnim! 
işgal ediyordu. Yalnız Zebra Osma
nof .• Onu görmedtftm halde her ne
dense Zehra Oamanofa karşı tuhaf 
bir meylim vardı. Du nereden geli

yordu? Bunu btlmtyor ve dUştınml
yordum? Fakat her nedense fc;erle
rlnde beni en sempaUk olarak Zeh
ra Osmn.nofun kartılaracatına daf r 
kuvveUJ bir hlselm vardr. 

t ll'akat Osmanotlar benim bak
~lllda ne dti$UnUyorJardı. Hiçbir Ya. 
~ t bu dıtşUncelerlne açık bir mana 
ll ereınezcıım: daha Burcazdan Kar. 
b~bacta hareket ettlflm dakikalar, 

11 
taratten Karnabada aeıl gOıle-

lbde ya,attı~ım tatlt btıvlretlnl Bununla beraber, Osmanoflara 
~ d ctotrudan dofruya gltmome~ı tcrr:th an ırırken diğer taraftan Os-
:•notıan dOl}tlnUyordum. Gayet lu- etmiştim: istiyordum ki onlar geJ. 
l bir 1Dllddet Ye iki sene ovvel içer- sin ve bent arn11nJar •. Bllhaesa Gru-
erıııde kalmış btr adamdım. Daha şenka gelip arasın .• ÇllnkU Gruşen
~nra benden dua eok oımanoflar kanın hnreketlorlnde, eski gUnlerl
d~baını tanıyorlardı. !terlerine geJ. me alt yaşayacak hatıralar vardı. 
Q tnı dakikalar tıpkı kendilerinin Zebra Oımanofa geUnce, lçerlert. 
c! l'u!Jentaya verdilf ehemmiyet ta- ne yeni gelen ve bilhassa kendisi. 

..., a.r bana da ehemmiyet vermişlerdi. nln ilk defa göreceği bir adam hat. 
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: ancak Grutenlı:a ne rmılarında kında ne dOttlntıyordu? 

1 bir ahbaplık kurabtlmlştfm. Zehra Osmanof yalnızdı. Bugiln 

,
1 
:bu Yllzdon olacak kt Karnabada olduğu kadar yalnız.. Ve etrafında 

'lc.a.~: basmaya hazırlaııdığım dakl- onu dlnllyecek hiç kimse yoktu. 
"a.r/ ne çekingen bir nzlyetlm Halbuki Zehra Osmanor ytne bugttn 

ı. 

lıer olduğu kadar bir şerler anlatmak, 
'~'k şeyden enel Osmanoflara hadiselerden Orktlltontı ıorıemek; 
'lc.a.ıcı baanıaya ancak bir iki saat 
dı 1tı halde hAIA tereddUt lçlndey. yahut kendi yapacalt şeyler etrafın 

Dostu tarafından 
blçakla UldDrtlldll 

Diyarbakır (Kurun) - Çer
mckll Mustafa adında bir adam, dos 
tu Seyran adındaki kadını bıcakla 
ağır ıurette 7aralamış ve kadın has
tahanede ölmllttUr. 

Seyrari bir eskici dllkkAnı önünde 
duruyordu. Mustafa an! bir şekilde 
kadının Uzerine cullanmıt ve bıça
tını kadının muhtelif yerlerine sap. 
lamağa haşlamıştır. Faciayı gören 
berber Tahir hndlse yerine koşmuş, 

kadını bıçak altından kurtarmak 
lst.enılr;ıtlr. Fakat bu zavallı da ağır 
surette yaralanmıştır. Her iki yara
lı hastahnneye kaldırılmı~. lrndın 

burada ölmUştUr. 
Mustafa yakalnnmıştır, hadisenin 

bir kıskacnhk yUztındcn ~ıktığı 7.an
nf)dllnıcktcdlr. 

Eskitehirin imarı 
Eskh;ehlr (Kurun) - Şehrin imar 

planı için 937 de bütçeye konulan on 
bfn liranın kUi gelmlyecesi. Dahili
ye Yeklletl belediyeler lmnr heye
tinden bildirilmiştir. Bu plAna esas 
olacak olan ı;ehir haritası nzerlnde 
de bazı değişiklikler yapılmaın icap 

eylemektedir. Bunun nzerine 938 
biltc;estne ımar pl~nr ic;tn 5000 ve 

harita tadtl!\tı için 6 bin lira daha 

konulması kararlnşmTŞttr. Plln, bu 
yıl Utmal edUecclt ve atstemaUk btr 
imar far.Ilyetlne gctlloecktlr. 

Milyoner bahanın 

parasız oğlu beş 

Meşhur ttalyan tenoru Etrlko KB
ruıonun oğlu buglln babasının ismi. 
n1 tatıdı~ına pişmandır .. 

CilnkU, babası gtbl yine Enrlto 
Karuzo isminde olan bu geno tptz
dlr "'e nereye mtıracaat etse bir tı 
bulunmaktadır. Duna da sebep, 
kenıilslnce, meşhıır btr adamın oğlu 
olmnsıdır. 

Duglln Amerlknda bulunan ogul 
Knn\zo ancak bazı sahnelerde ıe bu. 
labllmektedlr. Fakat, bir buçuk se-

ne kadar e·-:el ölmüş olan Karuzo
nun oıumtıne herkesin afladıtı bu 

memlekette, kendisine başta bir iş 
"'ermtyorlar. ÇQnkü, Amerlkalllar, 
ancak bir iş adamının oğluna llJ ve-

rlteeefl flkrinde1r. Onun tçln Enr1-
ko Karuzo: 

- Keşti fsmh:a Karuıo olmasay. 
dt 4a Amerikalılar gibi Bravn veya 
Snılt olsaydı! diyor. 

:~aruzonun oğlu, nihayet, a~ kal
mamak tein, bir Uyatroda şarkı aö:r
lemert kabul ctmlşttr. Fakat ne acı 
bir taltb ki, babaııntn vaktlle mlJ
yo11lar kazandtğı bir sahnede oğlu 
ancak bir lkt dolar kazanm~ktadır. 

A...''"KARA ANA XUOAGI DlREK
TÖRJ.1CGtr AÇIK 

ı.r~·bOsnıanoflar beni karşılayacak- da izahat vermek ve konuşmak ıs. 
btrç llhaasa ılnlr ve atakhiına dair tiyordu. Konuşmak? Bunu hangisi 
'tb.aıı0k hlklyeler fşitttfim Halli os.. ile yapacak? Hiçbirisi Zcbrs. Osma

•lrıd ot nasıl karşılayacaktı!. Hep.. notun fikirlerine yaklaşmadıktan 
'tb.er:: daha çok onun hareketlerini sonra .. Onun tc;lndlr kl f~erlerine 
,., 6dl1ordum. Yusut Osmanof celecc~lm daktkaJan haber alır aı. 
tlb~lıtııet lçerlerlnde ıflik birer mı maz en fazla dllşUnen ve aevtnen 
ll°ld teUyor, rahut HaUJ Osmano!un Zehra Osmıınof olmuştu? Ç«.uk ·~-lrgcmc Kuruma Genel Mer-
OlıllQeıt llltında kalarak bana karşı BenJ hiç tanımadığı halde bekli- koıdlldca: 
l dedik Çocuk esirgeme Kurumunun AnkL.ra-
ı,or11 lerlnl yapacıtklar gibi ge- yor: Vft kendisine en yakın blr dost da Keçlörendeki Anakucağı mUessosesi 
~ 11

• Vebu arada b!lhnssa Zehra telAkkl odlyordu. Zehra Osmanof direktörlilğll açıktl!'. Doktôrlarla çocuk 
l'Oltt~ot hakkında bl~bir fikrim benim şahsımda aradığı bu dostu koruma vo idare i15lorlndc tecrilbell yük· 
, .... 1 'laınıı Yuvanna Mlhallovtçln b 1 '- sek tahsil ...J:.rmtı• bayanlardan arzu e-
·~ '"' u acaıı.: yahut ona sahip olacak a~ v 

ltlı .. 
1 

lldan karbolutuna eseflen • denler ıcraiti anlamak için kısa hal ter-
,... il'\ mıydJ1 Belki.. 

baı10'9'l· Ne yapacaktım Yuvanna MI- cümeleriyle Ankarada Çocuk FAirgeme 
~ tle,. • (Devamı var) Kunımu b~kanlığtna mtırac.aatlan 
'~•il -~~~~----~~--------------------~-----------.! 

it, reı'~k llOfrada yahut daha ba~ 
Ca.Jt kanıt sayılabllecek y4'r1crde an. •ı 
harette~11ısınuştu. ,.e ben kadının hu 1.i= Ev 1• n i n n uma r a s ı n ı . 
nıı,tı lrıı hiçbir vakit garip bulma ı 
biti ,~· k~nku Osmanoflardan htç. p s ö y 1 e m 1 v e n $ a i r :I 
flotı~ b 0nuısmııyan Yu-ranna Mlha. Ü H 
rtotrucı unu Yaptığı takdirde, belki İ!: lHf'şhur Pl'ansız şairi Pol \·erlen tok lçermfş. nomancı Knrtıin ilk Iİ 
tı.UfJrtı.u,a.n do~ruya Osmnnoflnrla ko. I defa şairle karşılaştılh \'akit onu fena halde snrhoş buhımt ve e\ine Ü 

il Olacaktı. ll giltllrmek istemiş, htr arabaya binmişler. l<'altat romnncı şairin e\iui i! 
!)Une:r~lcte l>ek sinsi ve lclnden du. U btlmed'tl tçln sormuş, nerede oturdu~1mu sol'muş, tabii \ 1erlcnde11 H 
hltbtr U\•anııa Mlhatlo,·ıc henden p "bHmlyorum,. cevabını alınca nehrin ma~ında mı solumla mı dlyeı Hl 
I{ lltar ı :! daklkalU'<'.a ter dök.-rek t'ln nihayet l\lonr.ıar.rdc oturma!<'~ <'l<1nf,-ı11111 I! 
oııufJnıak ıelmlyeeettlnl hile blJ.-ı 

1
.. ··ı 

llılıstt, lt fırsa•tarrnı ihdas etme- jİ ö~renehllmlş. Fakat rnra e'1n ka'= nnmarı"l" olduğunu & ~nmekto İi: 
\>u"~n fllbttkt bilhassa o gQnlcrde Iİ kalmıt '"'Kort.Un: Fı 
Otı na ~lh 1 •i - Bir numarada mı? ı 

txıanor1 a 10,·lçle konu,arak 1· - fki numarada mı? j 
dtklert"ı ~r haltkında onun söyle- i Diye başladıfı rakamları 124 121 de kadar çıkanDJf, 194 derken 
dar l1t1 lnleınealnJ bugiln ne ka-

lı 1orttuaa, nrlen: 
-ktt,te - Tamam .• eevabmı nrdl. 

n o zamanlar bunu ka- -• Fi tliiiiliiiiiliiWlllll•l•Iliil WlllWlllWWWAIDIWlllDllllll51maıızıııııı •• 

Avus~urya ile lsviçre arasında 

Bir tek askeri 
olan bir memleket 
Almanyadan istiklalinin tema

miyeti için söz almış 
Eskiden Almanyayı tevkil eden kü

sük l:üÇ".ik prensliklerden bugün yalnız 
bir tanesi vardır ki, müsta1-dl olarak 
l·almııtır: 

Lihte>ı';tayn ismini taşıynn ve A \"\IS-

turya ile İs\ içre arasında !Julı:nan bu 
küçük devletin hem başvekili, hem do 
bütün nazın doktor jozcf H .7op Avus· 
ti.ıryanın ilhal-ı sırasında Hitler tara· 
fından istiktalini:l tanındığını iftiharla 
bildirmektedir. 

Beyanatında diyor ki: 
··- 12, 13 ve 14 Martta, Almanycı 

Avuaturyayı ilhak ederken hakikaten 
korktuğumu itiraf edenm. Dev gibi 
kom§umuza karşı kendimizi .le ile mü
ddaa edeccektik? Bütün ordumuz elli 
gümrük memurundan ve yedi polisten 
ibuetti. 

''Fııkat, bu elli &ümrük memuru ara
zimizi istiladan kurtardı. Çünkü, bu 
elli memur 1aviçrelidir 1.,. 

Lihten§tayn prcn&liği, harp sonuna 
kadar Avusturyaya bağlı idi. Fakat, 1 
ondan sonra, bugUn neticesi iyi olan 
bir ihtiyatkarlık yapmıı ve Avusturya
dan ayrılMak, İsviçre federal hükQ. ı 
metlerine dahil olmu~tu. Avusturyaya 
bağlı kalsaydı, tabii, Avusturya ile be
raber, Almanyaya iltihak edecekti. Bu l 
gün İsviçreye bağlı olduğu için, Al· 
manya oraya tecavilzden çekinmittir. 

Bu küçük hUkQmetin 12000 ki§ilik 
nüfuau vardır. Meclilteki meb'uslar 
on bet kitiden ibarettir. Bunlar da iki 
partiye aynlmııtır. Biri on bir kişilik, 
diğeri de dart kifilik parti! Ve bu on 
bet kiti aralarında hiç uyupmamaktııı. 
dır. f 

Libtenıtayn hükfunetinin idaresi mcı
ruti prenaliktir. Biriaci Brans ismini 
taııyan prens bugün 85 yaşındadır. 

Memleketin bUtUn nenretlcrlni kendi
ain:ie toplayan ve ayni samanda, baıve. 
kı1 olan doktor Jozef Hvop ile, prens, 
her &t1n ptosundan telefonla kanuı1ur 
ve hükiimct iıleri hakkında maHimat a
lır, talimat verir. 

Bu prensin devlet reili olması da 
gariptir. Memleketi eline, ne h()t'p ede
rek geçirmi§tir, ne babasından kaldığı 
için, ne de bir prensesle evlenerek .. 
Hayır •• Biı inci Franı burasını para ile 
aatın almııtıt. Memlekete varis olan 
dilklerden biri Llhtenştayn prensliğini 

işaretler: 

Lihtenstcı1ın Prcııs1iğini" 

Anclrcas Kieber 

satmağı dütünmllt ve en fula para 
verene ciro etmlıtir l 

Bu küçük devletin bir tek askeri 
vardırl 

Lihtenştayn devle-tinin orduıu 18&8 
de liğvedilmiıtir. Bu orduda aakerlik 
edenlerden bugün Andreaa Kicber il. 
mi:ıdc ve 97 yaşındaki bir, asırdide sağ· 
dır. 

Bu ihtiyarın resmi, hükfunetin mer • 
kezi olan Vadu.z fehrinde hemen bemea 
bütün dükkfuüarda yaldızlı ÇCTçevelu 
içinde asılıdır. 
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ÇOCUKLARINIZ İÇiN 

En gÜzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kurumuu

-çaktilc bir aile kUUlphanesl ola. 
rak hnstm'hğı tıclzler serisinde 
duyduğunuz bu eksiklllt bu ... 
sel ve resimli biiyllk hlkAre kita
bı ile doldunılmu~ buluroru.z. 

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

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Fiatı 60 kurue; 
posta Jc;ln 4 kuruş na.ve edlnlı. 

Ucuz şeker 
Zaman zaman konuşulur. Şekerın 

bahnlilığı adeta bJr şlkAyet mevzu. 
udur. Şekerden hasretle bahseden. 
ler .. eskiden kelle şekerini iki kuru
şa eatın almak için de ayni sl'zlerl 
tekrar ederlerdi. Babalıhktan şlkA.
yct şlktıyetlerln en yanığıdır. Dizde 
eskldenberl öyle sanıyorum ki ba
halı ,.e herkesin elde edemediği 

btr şey olsa gerektir. 
SeYdlklerlmlze "şekerim,, diyen 

nesillerin sayısı pek ~ok tutar. Sev. 
dlnklerlne lezzetten değlJ, nerdetten 
dolayı "şeker .. sıfatını "'ermişlerdir. 

Ne bal, ne pekmez, ne de başka 
tatlı maddeler bir sevginin ıtaderd 

olmamıştır. Şeker çok eski zaman. 
danberi edebiyatımızda elmasla be. 
raber yer tutmuştur. 

Tarihi dnlma aıhkla beraber yad
(')clllen ve hasretle başbaşa anılan 

şeker TUrkl:rede nasıl bir mana ve 
hususi hüviyet sahibi olursa olsun 
Tilrklye piyasasının dUnya plyasala
tına nazaran objektif bir görUntışü 
\ardır. Du manzara şekerin dUnyaya 
nazaran bizde epey ucuz bir madde 
olduğunu gösterir. Türklycye naza. 
rnn ı1Unyanın muhtelif yerlerln~e 

bir kilo şckor daha babahdır: 
1talı·ada 41.- Kanış 
Muarlstanda 4'1.'15 .. 
AlmanradA 38,60 ,. 
Ho11a.nc1a 32,30 " 

YAZAN. Sadri Ertem 
Romanyıula 86,80 ., 
Bulgaristanda 35,U ., 
Yugoslavyada 40,elS ,, 
Ttlrldyodc 2lS.- " 
Pransada 21,8lS ,, 

Bu kUçük fiyat listeslnde dotuı 

memleketin şeker Clyatı yazıhdrr. 

Bu dokuz memleketten sekizi şeke
ri bizden daha bahalıya yiyorlar. 
Bizden biraz daha ucuza şeker yJyen 
memleket l<"ransadır. 

• • • 
6ekerln Tilrklyedekl kıymeti sa-

tın alınan kalori mlktarlle hesap 
edildiği zaman şekerin çok ucuz 
madd.:ıler arasında bulundu~unu 

görmek hiç de gUç değildir. 

Ucuz kalori temin eden şeker dt. 
ğer eşyaya nazaran da bir falklyet 
göstermek tedl r. 

Şeker ucuzdur. Şekeri daha ucuz. 
Jatmak mUmkUndUr. ÇUnkO, çocuk
ların, hastaların kaybolmasını ku~ 

retleri şekerin sihirli ekomlarr ara. 
sında gizlenmiştir. 

Ucuzluğun fethi bunun için ıa. 

~ımdır. Fakat bu fetih harekeUnla 
mm·atfakiyetl ancak •ekerln bir 
~andan da bol bol pazarlara dökill
mcsi ve hiç olmazsa senede adam 
başına tstlbllkln (5.9) dan ao kilo. 
ya fırlatılması llzımdır. Ucuzlnlml 
fethini bolluk, bollutu ucuzluk ta. 
mamlayacaktır • 



• 
Drtabk alaeüaıanlıtbr. Yabm, IÜ

&lllt1odar - .... , Uwtade..mc* 
bir palto ,......,,. farbdlllJw. n-

t&tnemf7or. Aacü. .. mefn)'e ,... 
1ılr bo7U oldala. .... llratle ... .. ......,.. 

da 1971• olmqtar. Arbdaa ... 
llM!erlnba pLffllnl lllt.ma btll. der
...,_., tahua lmnet Clı)'ll'& da

Ut aclemdan W llem• taklbbae 
..... ela, ~ .. lama ... 

...._.. ,..._ etmek latlyor. UktD 
9*ta mmawtnr. Katuma bir ,...._._ 
~ aında ,.,. bir 117 ·~ 

Ona ~- Zenab- &ıQll .. 
lıt1Hldlr. lcl bcllabcıt. 
~ tehlrlbt da me)"Claaa cıb -

111. OD bel llra bdar b)melllide 
lıılr kolluti. lama lıOeifndea ..... 

••• .,. fakat para .teı r ··• lcba· 
114eoe '*bo karat oldata btl -
... edllbw. PomtaJa ..aeoek 

ile. B&7u lloıWuım tarafa-ta 
...,. ,.... Mr llparlt •ettaba-

Blr kenara flrtatılmJt o.._ dura-

a v N atpı n ertem 
Robenson şatosu cinayeti
ni nasıl meydana çıkardı 

yoDudı. 

J'abt ltlttill .a.l•rl• pateJerlD yu
dlkJaıma bir eey U&ve etml10rdu. 

Kmtantıkt.an bir ricada bulundu. Ken
dJ91ne sendr Gıstlltl para ke1Mbl, ölll 
kam el'biılelertnl, IUÜ V9 koparılan bl
lulilnl Y8 Dlliayet lama HHdhd ~ 
diler. Nat PIDkerton. blltoa 'banlan ser
dikten .,.... cinayetin oldaiu ren 
dolru y1lrlbael9 blııladt. 

Şlmeıadiftr k6pr08llnlln yanma kadar 
pldl. Scıan ondan Bayan Roblmonun 

.. to l>tlytUdQDDdekl tarihi eYIDe al • 
radL Kartım c&aderdl. 

Bir dakika 80Dl'I., içeriye elmmlltJ. 
Nat Plüerton. B1.1an RolılmoD1a 

bıplqmca : 

- Affed~l'llDll Bayan. dedi. Sizi b&J· 
ta bir wmenda nllıtm •ttlltm için be
ni muur stb1lldlL J'alrat lise ~ ..._ 
al aorabDlr miyim? Bayan llarpitla a
IOmtl ha"""'9 bul .. 1191' öiramek lıl
ttyoram. &anedenem. ba u..ta ba -
na ,.,.tnnmll dokaalılleeektlr. Jlelell. 
sene m. poeta:va mektup vermete c*
madua enet ba odada otanQordmnıs 

delU mi! Tunı• ... O m'lda M tıe 1D91-
pl oldulunasu bUla anlatır mmnmT 0-
tul'QJ'Or muyctmnmT Btru tafllJl.t nrt
nb? 

• • • 
8aJU Roblnloft, eHndül ~ 

blrabrü, pollll bafb'Mln• dlllODceU 
aOslerl• büb: 

- Banda otanr)oadam. )'8nl mlalin 
perdeler a1mwpnn, ODJan llwrlı)w -

dum. Marpit de karpnda oturayordu. 

Bbeamd7etlll ball pyler koDUfUYOl'duk. 
Bir anlık ... ta baktım. Dpell pdr
me ...U ldL Ayni samanda poetebeneye 
lılr mektup bırakmalll ilamdı. Havamn 
o akpm rutubetli oıctutmıa dair lslc8k 
bir learelte balunmuttum. Marartt be -
mea atdank: 

.. _ Ben slderlm Bayan Roblmon, 

dedi. 8llba tu ÜllllD dıp.n çdmwnm 
dolna dejlldlr. Soma ben çukolata da al
mak ~ Bar Ud 111 birden yapa

rım... 

Kii, ba lilslerl 81J11erek. bemn sen
di' &rsl1I pataaı aWr. Çanta bu ma
da lroallaiua ......... olarak dllra
ymdu. Jtte o w aceıllmcl• ~ a
ruıetu ........ ..,..,öl 1&*11 -
tim. Kektabanl ft JEO,eltmf de ala -
rüdllaı'lfırWI 

Nat PIDkertGil ba arada .Bayan Robha..... _. _...; 
- r...n-..... ........ thtln -............... ~ 

yalmt ........... ..,... oluü. 
- Ha)'ll". K8licllil. llflllll •7Dllartm 

..,... .. ~ ....... bllıdl lanıımt 
lllam•6ıi. o..em•naa..ank --... -.................. : 

Çeviren: 

j Hikmet M Unlr 1 
- Bfft. dedi. Mahkemede ..ımı sör

dlm. Karpit. ayni •!Nlnda koyu renk 
bir eteklik slyiyormuı. peki. IODra ?. 

- Soaruı beyle itte. Artık aftllı 

1mcalm blr daha g6mıedlm. Biçarenin 
iN fellketlne Hbep oJdutu mu dGftlne
rek ytlrejlm p&l"Ç&lanJror. 

Blrka~ dakika 10nra Nat Pinkerton 
Bayan RoblnlOndan bin latlyerek aynl
dı. 

Bayan Robluon evinin clvamu, en 
ldlçllk noktuma kadar pteren bir ha
rita balaa1l)'Ol"Cla elinde. bu haritayı a
cant deN kenama ~ oturdu. Bir 
taraftan plpoeanu içerken. dJter taraf -
tan da ftllyetl semen~ 

Nat Plnkertoa. bunda. belld bir ..aı 
bdar b&Jle ftktt ~ 8onft barl
t&JI Jıat1ı:varak cebine koydu. Soma de
re bc;Jaea slden 1Qldall ;vllrameie blıt
Wı. BOylece bir kikaetre kadar )'Gril· 
dQkten ve muhtelif ıecltlert de ,okla • 
diktan IOllra. bir ıere phli ld l&bllden 

l1d le.; talUl blcllnldllmı ,e.teren bir ·
llmet psrtlnlyorda. Tatlann yerleri hl-
il mlalı "f'.8~ 

Nat Plnkertcıla baalara bütL Soma 
etraıma büank malaltl ,Wen pçlrdl. 
Bit bir ldmM 1'*tıa cırtaldrta. Derde 1:ılr 

---~Aylarda .... 

tOfl oldalu lçln hava llcaktı Ve Nat Pin· 
kertoa. ybmü ananna ft1du. 

Soyunarak -.Ya l;bıe daldı. J'abt 
bundül R. Yafl bele hdatm11- Nat 
Pinkerton bir adan daha Derledi. Su. 
boynuna hdar ıeldl. Saya dibine dal· 
dı. Orada hemen bir dmklb hdar kaldı. 

• • • 
N AT ~ ba ceelt cJalmak • 

tan adeti 11ot1an11IDl'lllal stbl ..... 
yan leln• b&JI• 89 defa dalıp Clktı, ats-
lerlni açık tutayont~ se,1ece lcbel 
dablta 9aJa dftıllldea bobot slbl bir ,.1 
c;ıbrdf. 

Tekrar topnp ayak ~ 1a111&11. 

bUDlarr mua:yene ecllJW, bir taraftarı da 

ıun .. altında vlcudüatla .ı.kbtnu ku • 
l'Ula1ordU· Soma ,..,.. ,..,.. lb'lndl
ÇdwdıiJ boboe ...,. te)'la lolnd•kl tat • 
lan atta. .. ...,. ..... 

iki aUn IClm& Nat Plüerton. tehir e
dDen .,.....ınn 4etammı cllDlalek ._. 

re ldD7e ..._. ll'•liftl. 8a defald 
latlntalı ... _. dlldmttN celp eden 

bir notta \'Udi kl. o da, otm yqJaımda 
adar usan boJ1a ft ,.....,. bir adamm 
llltllltalı ...,.. .... twewaı 117dL Artur 
'fllton 8"IDr ....,. ba ..... Ba7U Ro
bMmua 191enl lmll-

Artw ......... ~ ........ 

melerl ehemmiyetle dlnllyor, bul notlar 
all10l'f)a. 

Adllye dalrealnden a)'rlldıktall IOll1'a, 

Nat Plnkertoa Bayan Roblmronun evin" 
ıtttL Ve brtmJ &Gndererek Artur VU
ton De &GrUtmek latfldlllnl bDdlrdL 

• • • 
N AT P.tnkertomı yemek IÜCIDmaa 

alddar. Bir katede oturmaJıta o
lan VUtoa a1lla kalktı, oaa brfdadı. 

- Sill mabkemecle ~ .ba -
tırlJyormD. dedi. Halun, blse brll 161-
terdtllnll e11Jradın bületmlltl. Daim· 
ıu blıpm11a ıeJen ba fellket.bı ~ 
~ek için ellDbden plenl )'apıüla 
bbl eok mbmettar bırüıyonunUs Da -
tad.- Rülbten bu dllayet. bbl mtltbJt 
bir lstlrap lçertalne moktu. Halam da hiç 
b'I delll. Jqarü ıeldbn. Hem cenue 
merubn1 tamim etmek, hem de lıala -
ma arhdqllk etmek anaaanda7ma. Z.
ftlll mütQ1 Jmcalmn bqka yaJma ak
..... da JOIEID111-

!fat Plnkerton pJponnu atefllyeret: 
- ReJınıw )'U'dmlda bulanabllecell

ml 'IM1'0rWD, dedi. Dk ............. -
ada adl"4e baladamr Jloqdül C9-

ledl maqene ettim .,. ı.. tllldr edl· 
len etJaJ1 &Gıdtlm. Ba ..... bir .. , 
dlkbtJml celbettL OJdlrtll• lluptt 
9ftllD 1ılr lamq. Brcım bpkm•h ftr -
keteler ftl'IDll blı.... J'abt o ..... 
ihtimal ...... •ttlll pim bellaıle se-
1111 aa.ı 1ılr Mete bahm4a ki. prlp 
1:ılr tanıla lrıttd&uw. bDlllmftttl. Bma -

dan da, ..ım. Jlarptte alt abnedp 
anl'Mlml, 8oara, bıhDM llOl'daimn a • 
mu. tallmlnlm dolru çditı. e-ı, liarsrt
tla delO Jlılenmp lmlf,. BaadH blıib 

Karpit o aUn ko)'Q reü bir etekUlı ... 
Ybwmut- Hı'""" da ko)'Q renk etek111ı 
lb'fyor. Jluplt 'f9 baleng .ncatça QDl 

lrUlkte.. llarptt, caJll'du aeçUll -
ortabk braal*tı. ...- " lmmea 11· 
• lal ile Jraıü idi. r...- da hala • 
D'llll lrlpell ...... .... IJI• Pll1or 
ki. JıatD. llarpttl ..... -.ederek &· 
dQrmOetUr. 

• • • 
N AT Plllkertoa 1*' tanttan da pl-

JW\I -erek imbatına de -
na edb'orda: 

- DllQldbabı Marpft, ll&llD'SID lar
mm l8lmı alaul: Qatmda .U,. renk 
eteldlk var. Yaamda da llah•wn klpe

tL- o ...u...a. ltıhıme adeti. kapeil 
alıp geadlrmektL l'almt o ...... ima 
nıt11betll oldala iclD ._.... c• • 79-
rtna Karpit Olktı. ru.t ll&UI. o ..... 
Uaıptt .... tıpla 11111 ......... -
11111 ........ ........ .. o1dalan11 .. 
llalaam ,... .............. hlG 

mamen fSltıp fSlmedllial '"lımak lıltl • 
yordu. Falrat, oaan Bayan lto"'- ol
m&YJP bir bqkul oldujmnı ptınce ak
lı bqma reldL Ancak. blrlrac lmnll lcla 
bir aer1ert tarafmdan ltlenmlt bir cina
yet olduju intibamı bırakmak lgln S8llO 
ktzm c;antaamdald parayı ve lrolmıdelıl 
88&ti alıp kaçtı- Ne denlnls? Tahmta
lerlm dolru mudur? 

Bayan Robluonun yefenl, bqmı _.. 

yarak: 
- hallatmD. bAdleeyt yepyeni bir ... 

Ylyeden aydmlatıyor, dedi. Size bir 1!;14 
ikram edebDlr miyim? 

Plnbrton ellyle iearet edip: 

- Ba111"1 teeekktlr ederim, dedi. 
VUton, kendisi. lokl dolabına kadar sl-

derek bir bardala ftl1d lroJda. 8cıan .. 
mı eline alarak ati yerine pl4l. Veı 

- Devam ec!lnll," decll • 
Nat PlnbrtOD dnam etti: 
- JtaHUn, ba arul1I - 111 161111-

nl IUllJOftllll. Zln, llratıe harebt • 
me1d• berüer Pttlll JQllan ........ 
.. ...,_ llllnl b.JbettL Allmlr, .... 
..... erteli sini. .................. 
ce,e ae-terea bir harita aJuü t.aıt " 
kata ...... Qnqetba ftkD .... 
.... keDulDa slttlm- llr..,. .. .... 
tqm 191bl4ea .............. .. 
t.l1u' ..... 1ılr ...,.. cllltlDt!lı& J'abt 
btllla lıl8l'blde -- NÜ 1ılr ,.ıeo .... 
lulalm habrWlln. . 

JraUI. ba palto ne .......... trnns• ......... ......-1ı1r~ 
o1Mall. BI _. d8le kııflm't lllııll 
ı&nmmllf olUl tll1udua .. tane ali ... 
- ıı-Jbali!IM lglM ko)QW ft ı-JeD-
79 lııollmD11a 1ıll' ~ ... lıalhi•• 
4 ........ at:Qw. Ba -u. .... 
_,.. reü 1ılr taba ellılıll De .....,_ • 
d1L Ba malarda matlD 12 oJdaluma .... 
mla e411w. ı.tM,ymdaa 12.IO da 1ılr • 
l'8D blkı;Jorda. Omm lcla deNJI o _.. 
tıbdaa Jtlllp b"'1& secmektea 1ıal • 
ta care JKta. Katil b&Jleoe ~ 
•e atlQlp öbllr tarafa aectL 8aplıa • 
mm ıalrlımllb- Buna bllbı- ehmaml • 
yet ftl'dlllnl IUUlederlm. Dra ac* 1& 
blıfla bqb1armm ttlphemlnl ce~ 
muhtemeldL BlblHlerlDln •ı.ı.
gellnce, muele deltldL B1r181 _.... 
olana. bir kayık lrlPRM uindJlad 
tayUreblllr4L 

Bu t.Jmıtaler tblerlu ........ ~ 
atladml. Derenin 1lltalmd& tllltelrDıe. 
boboe MJWe bir ..ıte baJdam. IG'd • 
..... bMm• ... "'7aD .... ta 
m.a IPl tıo tane Ut Jrcen1eall& 
da bal4ülanmm hepıllııd ""'-* • 
mmpUne. ,.ıt.cımm ,. .......... 
bir l'OYelftr eJe ............ lllJll.-ı 
blJlrbn. ~ ....... ....... 
ran!Yer. 

JbmlTerl ,aıtolam ....... bılllll!!': 
maJıalrbJdrt. J'akat ,..,,. .. .,. • 

tarken, telf.f ne rovelftrlD 
~ dllUI gdnaMr ft &Jll 
dltmlt olmam da muhtelaeWr. 

Paltomm bM18ll 418 Qn.. u.~ 

1ılr taıdaln lllDI ~ o.ıs 
......... 1ılr palto idi. ı..... 
tenlDln k_,..,, ba111am. Teni. o 
tona ldme alt oJdaluma _.... 
ilkte bul& 'f9l'CB. 

Nat Plnkerton banda, bıpn•llM
duım yQsQne dllıbUe baktı ve 
ltbıınJrtr bir ta'fll'la oa lalda: 
, - S&)tle)'lnls. llllter VDton. 
Relum ald8rmek l8terkell ftlllı.. 

bu ıenc mı ..ı IRdlrdlllnllll 
m.eylermlehd& 

VDtm. bklcletladea Uplı. 

lraJJanıttı. Plllbrtmla bıwr: 
- YalaDcıl c1Je UrlmdL Ve 

8serlae dalnı .,,,,,,.. fıltedl. 
Nat PIDkerta aa.eı 1ılr gelme 

nk01111)'9Nd1t1r48-~ ....... bir,... ...... ... ... 
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o r a Şerer 
Yıldızlann. izdivaç hususunda 

şayanıdikkat fikirleri var 

Ayrılmak kolay değildir insan 
bazı kereler manevi sebep
lerden dolayı da ayrhamaz 

lı( OYU mavi gözlU Norma Şirer 
k lioHvudun şıklık ve zerafet 
ralıçesidfr. Ben Holivudda iken ~ıci 

~:1dız bırkaç şampiyonluğa birden sa
k ıp olınuş ve kraliçelik rekorunu da 
ll'nııştı. &km sayay:m: 

r· l3ir ipekli çorap müsabakasında bi
'Yınci geldikten sonra başka. bir gün 
k apılı:ın dudak boyamada gü~llik mü
s at'atını aldı. Tatlı yıldız yine bir mi.İ
kı.ıbakaya iştirak ederek en güzel is • 
~trıinin sahibi çıktı ve tekrar birin

cı ge'a· . . '" ,, • ı. Aradan kı:;a bır zaman gcçtı 

ed
". ~tk giyinenler .. müsabakas1 tertip 
ildi. 

b .Bu ınüsabakavn Holivudda yaşıyan 
utU · n yıldızlar ve hariçten de halta 

~~kın şehirlerden de genç ve güzel 
tllberlcr girmişlerdi. O zaman muaz-

::ı.ın dedikokulara sebep olan bu mü
~haka neticesinde hakem heyeti ara. 
~r:da ihtilaf çıktı. Fakat ekseriyet 
~?~a Şirer Uzerindc toplandığı için 
0 "<GCI yıldız "Şıklık kraliçesi., unva • 
11~1 kaıandı. Norma bu unvanını bu
gun bile muhafnza etmektedir. 

. ~akat bir kaç ay sonra yapılan bir 
ınusabakada güT.el Norma veni bir 
k . -b ltıpıyonluk daha kazanmak suretile 

11 Vadideki rekoru da kırmağa mu -
\'affak oldu. 

ın ~u :müsabaka ''zarif söz söylemek11 

<hı!Üsabakası idi. Filhakika Holivud yıl. 
~ arı arasında Norma Şirer nükteli e: kinayeli söz söylemek hususunda 
to llıarifeUi olanıdır. Onun sözleri, 
lı' Plantııar esnasındaki 18.krrdıları 

Ukte ve zarafet nUmunesidir. 
ı; .. ~§te çok eğlenceli olo.n bu müsaba
t;;;n neticesinde hakem heyeti muh
en .~evzulardan bahsettikten 250nra 
.. ~Ukteli sözleri söyliyen Norma'yı 
~ aöz kraliçesi,, ilfuı etmi§tir. 

ıldız yalnız Holivudun "İç çama-
eır rn.. . . . bQ" US'lbaknsına ıştırak etmedı ve 
a Ylece bir sürü asılsız dcdikooulara 
,.:hep oldu. Kendisini kıslmnanlar ve 
.....:\'tn• lak 1Yenler cok yalanlar uydurdular .. 
~"t° i~ yıldız iç çamaşırı ile hakem he. 
~ ının karc:ısına cıkmak ve müsaba-

aya iı:sr . ltıed ırnk rtmck her nedense ıste -
ı ... 

~o tatlı hatıram 
lioı-ki ?"l ıvud hatıralarımın en tatlısı bel· 
St~rrna Şirer ile tanışmam'd:r. 

lrşa Ud~·onun neşriyat bürosunda ça • 
od ~ bır arkadaşı görmeğe gitmiştim. 
&ir~· a kendisile otu!1lrken biri içeri 
a?-Jt '· Ay parçası gibi güzeldi. Hemen 
nıu~daısırnla yerimizden fırladık. Bu 
e<lerkesna güzel ve şirin bayana dikkat 
gö~ ~rkadaşım onunla fısıl fısıl 

l{e .ege ba.§lamıştı. 
dır :~ı kendime bu b3.yan acaba. kim
İ:itrn. 1Yordum. Halini süzmeğe başla
lli an~af cti zengin bir lise talebesi· 
?op Yordu.. Ketenden basit bir 
~~Yağmda spor alçak topuklu is -
~ı~er, baatnda. açık mavi bir bere 
ler ... ~bir sUrü mecmua. ve paket
l'et gu aklar manikürlü... Yüzü g~ 
bir ın u.ı boynnmıştr... 20 yaşlarında 
stud,. ektep talebesi her halde bir 
h o tı.ın. . . 

likü ırının ş:mnrık krzıdır diye 
.. rrı Verirk k d · • · g1rtt1• ·en ar n nşım ısmını ça-

)'ll:hı.~t. 'I'urnn. geliniz size en parlak 
~ilss ;l?zı takdim edeyim. dedi ve 
diye bl 0.rına Şircr - Mr. Turan A ?iz,, 

A.-yıpzı birbirimize praznntc etti. 
C''htıı";ın olrnnsın ama kanımın başıma 
\·~ sad ; ;:;.du:vclum ... Bayanın gU:::lliği 
z Ve•t ı..,ı başımı döndürecek bir va 

' e idi .• - . 
Pe\k1ıtıa 

ısır"tlrı c-J; ? sıc-ı.kkanlr olan Norma 
lırn .......... nı tutum· adeta bavılarak-

lJ•ın • • 
bızirrı h ) ad'l ne> "'İİ1.eller \'::ı.rnmı dR 
ın ::ıbpr· · " 

asa. idi ~ Jrnız '\'okmu~ ... Nefes al • 
lledcrdt 0trn:ı ~f r<'r; bir hevkel zan-
d,,.. ın. 'B•ı at,.. t· .. h-ı: k .... - C<ll'la) •IS ID ta.bu H.IJ o a. 

lCı ki., 

ten sonra kendimi birn:ı toparlıyabiı· 

Gözlerim artisti doya doya gördült· 
dim \'C kendisile görüşmeğe başladım . 
Sesi de kendisi kadar gUzeldi.. 

- İki dakikacığınız varsa bana bir 
mülakat verir misiniz Mis Şircr?,, di· 
ye sordum. 

Yıldız çocukça gülüşünü güldükten 
sonra: 

- Tabii. dedi bc.n ~klıları pek se
verim. Her dediğinizi yap\Lcağım,, 

Sonra. beni tepeden tırnağa kadar 
slizdükteiı eonra: "Fakat siz hiç tür
ke benzemiyorsunuz; milli elbiseniz 
nerede'!,, 

Hoppala. Yine çattık. Sevimli yıl -
dızı odanın bir köşesine götürdüm ve 
orada bir .alaminüt tarih dersi ver · 
dim. 10 dakika. eonra. yıldız ellerini 
birbirine vurdu: "Şimdi her şeyi an. 
ladrm, dedi. Ne kara cahilm:şiz.,. 

Bunun üzerine Süjeyi değiştirerek 

suallerimi sormağa bnşladım: 
- Pek mesut bır aile hayatı nasıl 

olur?,, 
Şirer inrc ka.E;larını hafif cattı. Ken

disine ciddilik vermek istediğini gör
düm: 

- Tamamen mesut olmak içn fe • 
dak8.rhk ister. Yani bir niledc hem 
koca, hem de kadın büyük fcdaknrlık. 
tarı göre almalıdırlar ... 

- Thalberg ile evlenmeden onunla 
arkadaşlık ctmi~tim. Her kıza verece
ğim nasihat te budur. E,·lenmeden ev
vel erkekle arkadaşlık etsin. Tabiyat
lar hazan tamamen b!rbirinc zıt olur .. 
Hemen evlenirlerse ikisinin de hay&tı 
tatsız geçer. Boşanmc. pek kolay de . 
ğildir. Ba1.a.n insan mane\ i sebcpicr· 
den dolayı da ayrılamaz .... 

- Bereket \'ersin ki r;imcliki 121ck -
tepler mik~t'tir ve kız rrkek beraber 
okuyor. Böylece birbirini iyice tanı -
yorlar. Statis.tikler gösteriyor ki, ay
n a)TI mekteplerde yetişenler daha 
çabuk ve önce bofiananlardır. 

Bernarşovun bir fikri 
v~ para saadet 

getirir mi ? 
Norma Şircr ile görüştüğüm sıra

larda meşhur 1ngili;r, mulı:ırriri Ber .. 
nnrd Şov Holivudda bulunuyordu. 
Kendisi oradaki "High School,, leri 
tetkik etmiş ve bir gazeteye intibala
rını şöyle yazmıştr: 

"Holfrut mektepleri nikah daircle. 
rindcn başka bir şey değildir. Mezun 
olanlar bir eline diplomalarım diğer 

eline de nikah izinnamesini alıp mek
tepten çıkıyorlar ... ., 

Bu münasebetle sevimli Şirere sor~ 
dum: Hangi \•aşta evlenmeyi doğru 

buluyorsunuz?., 
Ylld•z hafif bir knhkahn koyuverdi 

,.~dedi ki: 
- Erken cvlencnfor daima karlı çı-

Bir sinema eğlencesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. -••-••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••• 

Yirmi Baca 
• Sahibini arıyor 

Burada. on kişinin bacağı var. Yani, 
yirmi b:ıcak ... Hatüı. 100 ayak parmağı. 
I<'akat mesele o değil: 

Bu bacakların sahipleri tanınmı§ yıl -
dızlardrr. Acaba bunların sahipleri kim? 
bulabilir misiniz? 

Size bir kolaylık cısun diye bu bacak
ların sahibi olan artist isimlerini söylü
yoruz. Hangi bacağın hangi artiste ait 
olduğunu bulmak da size kalıyor. Bacak
ların mnnalannı da okuyabilirsiniz. 

Aıınğldnki bncakların sahibi olan yıl

dı:dar şunlardır: 

Anı1abclln, Elinor Pavcl, Ells b~ey, 

Con I~roford. Simon Simon, Jan Parker, 
~Tarlcıı Ditrih. tvct Lebon, Danyel Dar-

1 - Dansöz ha('nğı olchıtd::m hı>lli l'a· 
knt kimin? 

2 - Canlı, ÇC\İk \C st<-"~li bat·aklar. 
llnttfı. blltün Şlkn;o)u atC' c \CrC<'Ck 

kadar. 
3 - Tik tali, tik tak! Yürii) en b:ıcak· 

tar. 
4 - nunlara PavcJ gfü:cl bacak diyor. 

karlar. Erken evlenen bir erkeğin ve. 
yn. kızın aldandığını gördünUz mü? .. 
Hayır! Geç evlenenler her türlü teh · 
likelerc maruzdurlar ... lnsan yuva lm
racak kadnr para kazandı mı hcr:1e11 
evlenmelidir ... Zengin bir l~ız veya ko
ca almak istiycnler... hnyntta pek 
mesut olamazlar. Yalnız (para) insa. 
nr mesut yapamaz. Ftıkat bazıları an· 
cak para ile mesut olunur derler. Ph· 
ra mesut olmak için ancak bir \'esile 
olabilir ... bundan ba~ka paradan ne 
beklenebilinir.,. 

Yıldı;r, el çantasını açtı ve dantelli 
.bir mendil çıkararak burnunu sildi. 
Dikkat ettim. yıldıznı bunınunun de· 
Iikleri kUçüçükmiiş! Dünyanın hiç bir 
yerinde bu kadar küçük bunın delik 
li insan görmemiştim. Sinema artisti· 

(Devamı 10 wıcu 80-!Jıfada) 

Hangi bacak 
hangi artistin 

fokal lııtn~I PaHl: \"il~~m P:ıvcl mi, Dik 

l'a\ el mi, ı :linor l'a\ el mi?, 
fi - Artl~tiıı hal·ııkları l.ondradn da 

bbylc itli, Holh uchltt ıla ... l\inı, tnnıdırııı. 

mı? 

G - nır :ılr "l\11dın b:ıral,Jarı. mil • 

re' hf'rılir .. clı>nıl-:11. Fakat bu müc·c,·her· 
lcri de .\merikn luıptı ! 

.. 

7 - GN'<' ~nnsı ,nrkıcıc;mm ne de fa· 

llhl \"3fllll~l 

8 - Süznn'ın hem Amerikan, hem 

Fransız olan bacakları. Fakat hangi Ü· 

ın.n? Nnstl SUmn ! 

9 - Illribirlnc benzlycn lki bacak. 

Tıpkı iki isim gibi. 
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SAF HAYAT 

O günlerde artık gece gezmelerine 
gitmıyorlardı. Tiyatro idi, eğlenceler
di: gebeliğin dıı aliuıetlerl bqla.r bal
l:unaz hepsine elveda edilmişti. Baba
ları da, Klara anne de §imdi günleri. 
nin büyUk bir kısmmı evde geçiriyor
lardı. Gece de erkenden yatıyorlardı. 
Babaları kışın ba§mda tesbit etmit ol
duğu porguramı değiştirmemişti amn, 
oğullariyle başb:ıp kalacak vakit bu
labiliyordu. Ekseriya geliyor onların 
odasında oturuyor, oularla uzun c::uıı 
konuşuyordu. Paula kendilerini baba. 
lanna tekrar kavueturan bir şey oldu
ğunun farkmda idi. Bunun için de 
Xlara anneye kartı blr oUkran hiui 
duyuyordu. 

K1ara anne de o gUnlerde hep ainlr
leniyordu. Halbuki HegedUs'lerC:e si. 
nir nedir bilmezlerdi. Birincisi, mUte
mad iyen, Uzerine sinir geldiğinden 

bahsedip duruyordu. Sonra, her §eyde 
mabunıuzlanıyordu. Kirn.!eJllıı itirazı • 
na tahammUl edemiyordu, - babala
nnm bile. En ufak oeye hemen ağh • 
yordu. Evde sinirli sinirli bir &§ağı, 
bir yukan dolaşıyor, hizmetçilere ba· 
ftnp çağırıyordu. Katalfn tekrar ko
vuldu ama, yine evde kaldı, bir yere 
gttmedl. Bilakis Papa'lı Rozlna lle ö
teki hizmetçi kovuldu. 

Babalan karısına sakin olmasını, 

Jrendislne bakmasını söylüyordu. O da 
buna: 

- Ne yapayım? diye cevap veriyor. 
du, kimse bana bakmsı.dıktan sonra.-

Babalan çocuklara da Klara anneyi 
lfnlrlendirmemelerinl söylUyor. hlz -
metçilerle kendi meşsuJ oluyor, tek 
Klara anne sinirlenmesin diye elinden 
~le'l h!!r ııevi yanıvordu. Bir gUn de 
hlg beklenilmlyen bir teY oldu, unut -
mak kabll değil: 

O'?ilnlerde Klara annenin bir tek 
merakı n.rdı: mağaza moğaza dolaşıp 

6~beri almak. Öğleyin de beti benzi 
80lmuş. sinirlenmiş bir halde eve ge
lirdi. Bir gUn anlatıyordu: Artık da. 
)'llnamamış, arabaya blnmiı. Araba 
da biraz sarsmıı onu. 

Bunun üzerine, babalan, deli olmUB 
gibi bağırdı: 

- Yo! kendine dikkat et bak! 
Asıl herkesi hayrette bırt.ıknn şey 

o pazar oldu. Sabahlt'yin, oturmuşlar 
kahvaltı ediyor!nrdı. Kapı Ç41lındı. O 
amana kadar birkaç defa satine bak
llll§ olıın babalan hemen dışarı çıkb. 

BL"U sonra da kapının önUnde, yanın
dakine: 

- Gir içeri, Gabor, diyordu. 
Yanındaki, yüzU emr.er, ya.slı bir a

da"'l'ldı. A.skervari bıyıkları vardı. Ar. 
bamda llclvcrt bir elbise vardı, be
JB.Z kıravat takmıştı. Kapmm eşiğin
de durmu,, gilr ve hilrmetk~ bir ses
le dedi ki: 

- Sayın bayan, arabanm kapıda 

beklediğini hürmetlerimle arzederim. 
Bu söz~erin tesiri babalarının dü . 

f{lndiiğii gibi oldu Kln.ra anne ha.füc:e 
nrardı, György kıpkırmızı kesildi, 
Paula da hemen ayaga fırladı. Hepni 
anlamışlardı meselenin ne olduğunu. 
Babalan: 

- Peki, Gabor, dedi. Sen git 8§8.ğı 
da bekle bizi. biz geliyoruz. 

Arkaaından bir alay hayret, sevlnr 
ve te'1ril( IPkrrd~lan e.fildi. B:ılınl~n . 

tava.ıu göltermeye çalışarak KIR.1'8 
anneye bir şeyler s5y1Uyor, ayni za. 
mand .. "M'111r1~nt da lıRkıyordu: 

- Araba lUkUı bir oey değildir 
Jrf, cicim. Biz lilküe eeyler yapaeak 
vazirette insanlar değiliz. Araba ev
nJl baua llztm: her glln dünya ka . 
dar yer dolaşıyorum. Acele bir işim 
olunıa tramvaya btr.iyorum, boyunı 

&rPbaya binmek oahıdıya oturuvor. 
Sonra. bu~nkU insan artık: "Baba -
mm. dedemin ıri'"flndP 1u·abava biner
ler m! ldf ! ben de An baya blnm .. m. 
ne c:ıkar!., demfvor: tfm4' '3 ~ı dl
,,ar. Y&Dt, vakit nı-1'fttfr. ?Je lıt,.~ .. r 
ft'rlt 'hst\n'T'!sn o k"'d!lr vol kJ'~ . 
ll1n1'.. o bdar para kazanmmı. Son -
ra, ben \uılanmadığrm zaman, araba 

serbest, sen biner gidersin, yavrum. 
Kendine ne kad:ı.r dik.kat edersen o Jın.. 
dar iyi ... 

Yani, saat onla ~ aruı ve he. 
men hemen bütUn gün öğleden sonra 
araba Klara annenin demekti. Fakat 
o daklkads, hakikat nedir, vaziy.-:ıtin 

aekli ne, teferruatı ne, klın.aenln dil -
şUndUğU yoktu. Bir dakkada hepsi a.
pğıya, kapmm önUne inml&ler, hay-
ran hayran arabaya bakıyorlardı. A. 
rabanın güzel ve kıvrak bir şekli var
dı, arkadaki oturacak yerleri mavi 
kum~ kaplı idi, öndeki oturacak yer
lerin iki yanında beyaz demirler var
dı, körUğU siyah meşindendi, fireni 
yeni f irenlerd~ndi, beyaz demir bir 
tekerlek d6ndürUlerek tıUyordu, atm 
da parlak parlak koşumları vardı. 

Arabacı atm sağrtımıa eliyle vura 
vura. Klara anneye doğru, iftiharla: 

- Yaman bir attır bu, diyor. Adi 
Barbola! 

Babalan da arabayı methedip dur. 
du, blitün husuaiyetierini birer birer 
anlattı, macar arabacılık sanayii hak
kında adeta konferaııa verdi. Sonra 
hepsi arabaya bindiler ve Stevanla 
caddesinde bir araba gezlnt.181 yaptı
lar. 

Araba her sabah babalarını alıp 
bankaya götllrilyor, sonra geliyor 
Klara anneyi alıyordu Klara anne, a
raba ile, öteberi almağa gidiyordu. 
Yolda hazan arabaya ahbaplarmı da 
alıyordu. Araba sonra tekrar bankaya 
gidiyor, babalarını bekliyordu. O za. 
mana kadar Klara anne ya eve dön • 
mUş bulunuyordu, yahut da kendisi 
tünelle geliyordu, arabayı gönderiyor
au. . . . 
Öğleden "Sonraları araba ya .. IPara 

anneyi alıp bir yere götUrilyor. Yahut 
bekliyordu, babalarının muayene 81.· 

atı bitsin de onu alıp kulübe götUrmek 
için. pazar gUnlerl, bayram günleri 
hep beraber araba gezintisi yapıyor • 
lardı. 

Paula arabayı öyle seviyordu ki! 
Bindi mi, delı oluyordu. Gyargy, ilk 
gUn herkes gibi o da arabayı kendisi
ni memnun eden beklemediği bir şey 
mUhim bir hadise olarak karşılamış 
olmasına rağmen, sonralan istemeyl" 
istemeye bfnmeğe ba§Jamıştı. Bazan, 
mektepten dönerken, öğleyin yolda a-

rabaya rastlıyordu: o zaman ister yal
nız olsun, ister arkadaşlariyle olsun, 
hemen başını çe~irip dttkkanlardan 
birinin camekAnına bakıyor, yahut L 
ğillyor, ayakkabısının bağı çözülmil§ 
de bağlıyormuş gibi yapıyordu. 

Bir gUn arkadaşlanndan biri, An -
drasszy caddesinden geçerken: . 

- Bak, . dedi, sizin araba değil mi 
şu? 

György, aksi istikamete bakarak. 
görmemiş gibi: 

- Nerede? dedi. 
Arkadaşı: 

- O tarafta değil, bu tarafta! diye 
gösterdi. 

- Belki. dedi. Bu arabalar birbiri -
ne o kadar benziyor ki! 

Sonraları artık pazarları da onlarla 
beraber araba gezmelerine çıkmaz ol
du. Hadi git giyin, dedikleri zaman 
babasına veya Klara anneye: 

"' - Vaktim yok,, diyordu. O kadar 
çok yapacak iti vardı kit piyano çalı. 
eacaktI. Onun için, evde kalmuı l! -
nmdı. 

Bir defasında da, kıpkırmw kesi • 
lerek: 

- Araba kUı;Uk zaten, dört kişi sı
ltamıyoruz. ben blnmeyeyim daha iyi, 
diye özür di'edL 

Beraber gittikleri zaman, Paula ba. 
balarının kareısma otururdu, György 
de Klara annenin kaıpama dUıUyor

du. Öyle oluyordu ki, araba her sar -
aıldık:;a György'lln bacafl Klara an -
nen1a bacağına değiyordu. 

(Devamı var) 

ızmir haberleri 
izm~r fuarında 

yenilikler 
KUltDt ve Bayındır
lık hakanhjı ile de

olzbaok' birer pavyon 
açacak 

lzmir, (Husus!) - Hll.kfunetimizln 
t.e§ebblisü üzerine Balkan antantı dev-

letleri, Romanya, Yugosla\'.)'a ve Yu
nanistan bu yılki İzmir enternasyonal 

f uanna i§tirakl kabul etmişlerdir. 
Bu suretle, Yunanistan geçen sene 

de i§tirak ettiğine göre, 938 f uarmda 
altı devletin pavyohları bulunacak de

mektir. 
Hükumet, fuara iıtirak edecek ve 

satış yapacak yabancıların bazı ver • 

gilerden muaf tutulması bakkmda bir 
kanun Iayilwn hazırlamıştır. 

Llyiha yakmda Meclise verilecek -
tir. Ayni zamanda hariçten fuarı zl • 
yarete geleceklerden pasaport harcı a. 
bnmamuı için de bir ka.ranıame neş.. 
redllecektir. 

Fuarda Ziraat Veklletinin Ege 0-

zftmlert müzesine bu yıl da on bet bin 

lira Arfedilecektfr. 

BUtun Ege mmtaka.Sı mahsullerinin 
ııllmunelerini ihtiva edecek olan mUze, 

her zaman için açık bulundurulacak -
tir. 

Müzede, mahaullerlmfzfn mlktarlan 

ve lhrac; vaziyetlerini gösterir grafik. 
ler de yer alacaktır. 

Bundan bqka, KWttlr bakanlığı, 

Bayındırlık Bakanlığı w Denizbank 

pavyonları lııp edilecektir. Deniz. 
bank pavyonunda, TUrk denizciliğinin 

mazisi ve lltlkball canlandınlacaktır. 
SUmerbanlnn bu 1M"ııeki fuara iıti

rakl daha gonlı olacaktır. BUtUn mil· 
il fabrlkalanmtım maınul'-tı bu ~v • 
yanda"~: OD ,bef t.en.r.ilA~ ,sa~ 
caktır. 

Fuar açık bulunduğu müddetçe An
kara .ve İstanbul Şe1Ur tlyarolan ile 
iki ecnebi operet trupu, açık hava ti
yatrosunda temsiller vereceklerdir. 
Bu işle meşgul olmak Uz.ere bir atrak. 
siyon komitesi seçilecektir. 

Fuarrta mallanıu iyi bir eekilde teş
hir edenlere altm, gümüş ve bronz 
mad:ılyal:ı.r verilecelttir. Bu madalya
lar, lstanbulda heykeltrq Kripelin 
tarafından hazırlanmıııtır. Bir tara • 
fmdıı AtatUrkün resmi, bir tarafınd:-
dıı fuarın arması olacaktır. f 

~ 

Bayrakh vapuru 
izmir - Karşıyaka ~rasında 

seferlere başladı 

Bayraklt Vapuru .... 
İzmir, (Husus!) - Denlzbank 1z • ı yenisi ve gllzclfdlr. G<-mf marotla mft.. 

mir şubesinin, körfezde işletmek tiz&. tehaıTik ve çift usturludur. 
re, Londradan getirttiği bayraklı VL Yeni vapurun sefetlere başlaması 
puru; lzmlr - Karaıyaka araamda Uzerine, buradan lstanbula gidecek va. 
seferlere bql&IDJfbr. Yeni vapurun pur tefrik edilmiştir. Suvak adını ta
lelemeğe bqlaması mftnaaebetiyle P ııyan bu vapur, tstanbulda adalar a• 
mide bir çay ziyafeti verllmi§, klr - rasında sefer yapacaktır. Gemi, ya • 
tezde bir gezinti yapılmıştır. kında yola çıkanlacaktır. 

Bayraklı vapuru, ikinci mevkide 
yapılan ufak blr tadllfttla 350 kişi a. DenizbaıJt İzmir ıubesinin Konak. 
labilecek şekle sokulmu§tur. Bu va _ da beton olarak ~ etirdiğt iskele • 
pur, yakın iskeleler arasında işletll - de tamamlanmıştır. Bu hafta i~tnde 
mek Uzere satın alman gemilerin en resmi kiişadı yapılacaktır. 

Ekmeksiz köyünde 
işlenen cinayet 

ikisi kadın o:mak üzere yedi 
çoban tevkif edildi · . 

·ıZmır~ {Husu.si). - · Kemal~ KatlliD, 
0

kUçtlk çobaiıla bllım1lcraet 
EKni.ekBiz· köyünae 'i§lenen vahliyane mUcadeie ~tUği ve sonra bir &iıa~ 
cinayetin tahkikatµıa devam edi!mek- ımı ezdiği; zavallı yavruyu daha öl • 
tedir .. Şimdiye kadar bir ip ucu elde meden. fundalıklardan topladığı ça1I 
edilememekle beraber, ~Mi~eye phjt çırpı ile yaktığı tahmin edilmektedir. 
?l~~lan, fakat glzledıklerı 8all,la.n Bütün 3{lpheler, beş gUn evvel kö1" 
~ısı kadın, yedi çoban tevkif edilı:ııt- de kaybolan, yukan KızılcaköylU . !il .. 

• ğırtmaç İbrahim oğlu Alinin Uzerin-
Adliyeoe yapılan tahkikata göre, de toplanmaktadır. 

hadise gUnU 15 yaşındaki küçük ço -
ban Halil yine babasmm ineklerini Zabıta, kendisini anyor. Şllphe O. 

'otlatmağa götilrmilş ve akşam dön • zerine tevkif edilen kadın - erkek ye
memiştir. Halilin kardeşi, kendisini dl çoban, hadise etrafmda hiç bir fJt!1 
aramak U?.ere çayıra çıkmış ve zaval- söylememekte, küçük Halilln nuıl lSl• 
lmm cesedioi dere içinde, belinden a,. dilrUldüğünU bilmediklerini iddia ey • 
cınğı kısmı yanmış olarak bulmuştur. lemektedirler. 

gördUğünilz mühim beyanat meyda
na çıktı. 

Uç lisan üzere 

Lord Loyd'a dair 
Lord Loyd, Fransızça ve TUrkçe ko

nuşuyor. Fransızçayı bir Pariali gibi 
konuşuyor. Fakat bazı vaziyetlerde, 
Fransızçayı metin olarak kullanıyor. 

tefsirini, eğer lngilfzce bilen biri var
sa, - belki de sırf kendi lisanmm zen. 
ginlf ğine işaret etmek Uzere - lngl • 
lizce olarak yapıyor. 

Son iki gündilr şehrimizde iken, dün 
Atinaya giden İngiltere Lordlar ka
marası azasından Lord Loyd, evvelki 
akşam Beyoğlu lokantalarından biri
ne girmiş. Masasına oturmuş. Az son. 
ra yanına f ıraklı bir garson yaklaşıp 
Frarunzça olarak: 

- Ne arzu ediyorsunuz? Demi§. 
Lord Loyd, dönüp güzel blr Türk

çe ile: 
- Siz TUrkçe bilILiyor musunuz? 

Diye sormuş. 

- Evet. bllfyonım. 
- O halde neden Türkçe sormıyor-

9\lnut. da başk,a blr dilden hitap ed1 • 
yorsunuz? 

Kıssadan hisse 
Lord Loyd'in bu hareketi, milli hu. 

dutlar dahilinde milli dile gösterilme
si lazım gelen sayğmın ehemmiyetini 
pek hususi bir zaviyeden tebarüz et
tirmektedir. 

Biz, dilimizin üstünlilğilnil istemek- . 
le beralıer makul bir mUsamaha il~ 
ecnebi misafirlere karşı icap ,;derse 
yabancı dille konuşma..31 kabul edebi. 
liyorduk. İşte bir ecnebi ki, bunu da 
iBtemiyor. Kendisine yerli dille neden 
hitap edilmod1ğiııe Adeta hairet · edi-

yor ... 
Lord Loyd'un bu hareketinde, gU

zel bir incelik, bilhassa frenk bozma
larniın alucağı derin bir ders var. 

Dünkü müli.kabmız 
DUn sabah pek erken kalktım. Se. 

bcbi Lord Loyd'u görmekti. Gazete -
miz adına bir mUlakat istemi§tim ken
disinden. .. Sabahın pek erken bir su.
thıl bir çeyrek geçe, Park Otelde 
görUşebileceğimizi söylemi§ti. 

Muayyen dakikadan bir daldka ev. 
veJ gittim Tam zama.nmda da Lordun 
kendisi görUndU. 

Sempatık, konuşkan, gülilınseyi3li 
ve çevik bir adam. 

56 ya§mda 
Geçen seneki ziyareti esnasında ay

ni sure .. !e kendisile görüştUğüm za -
man, ya§mın em be§ olduğunu söyle -
mfşti. Demek bu yıl 56... Fakat ne 
saçlarında bir beyaz tel var. Ne de 
yüzünde

0

7.ekfüun kmııltısmdan bqka 
bir yorgunluk çizgisi! 

- Ne söyliyeyim size? diye sordu. 
Biltiln müli'ıkatlarm ba§langıcmda 

olduğu gibi bir par<18 naz ve stratejL 
den IODl'&, bugiln birin.ci 1&yıfammia 

Fakat dUnkU konuşmamız t8118.811t' 
da Lord Loyd'un Türkçeye de mtıra. ~ 
caat ettiğini gördUm. 

Absanı dö Pabrdı 
Bilhassa bugünkü beyanatında o • 

kuyaca.ğınız gibi, Tilrkiyenin, beynel • 
mile1 davalarını gilıilltilsUzoe ve ta • 
ahhUtlcri çerçevesi dahilinde tanzlıO 
etmesi keyfiyetinden bah!ederkellt 
"gürilltü" nün evveli Fransızçasıısl 
söyledL Sonra tngilizcesini kullandı·
lngilizce gayet h:.ısust bir tabir ırul
tanmıştı. Sonra onun Tilrkçeainl &fJ1• 
ledt. 

Hem,.gQrilltU,, olarak değil 

Lisanımızın bir çok müteradif keli
melerini bildiğine bir delil sa..yılabi • 

leock: "patırdı,, tablriyle. 
V ~ şöyle orijinal bir terkip yaptı~ 
Tilrklye, bUyUk davalannı, her haJ1• 

gi bir işi etrafında velvele ve nunıa • 
yişten hoşlanmıyan biz higiliiler ·ıçJJa 
o kadar cazip bir tarzda İıallediY.or ld, 

Avek trankillte e a'bısa.na dö Patft'
dı. 



,_ 

Köylünün mahiyeti 
ve TUrklyede kUylil iklısatlarınıo teşk i· 

llne alt temel hatlar. 

YAZAN 
Prof esUr Dr. Frledrlch FA LKE 

lktisadiyat EnstilUsU DJrektörU. 
-z-

l'\ö ·ıu ·· <;o;ıa l. nufusunun muhafazası ye 
..... ltııınnsı l~tfmal politika bakı... ,ınd 
k" :ın da çok mühimdir. Şayet 
urru u ti n rrusundan blTaz evvel tas-

zı~ Cdtıcn nUfus politikasına alt vn
he;scı?ı eda etmesi bekleniyorsa. 
Yr-t koyJUnUn kendisi ve ailesi için 

• ('Cek d 
v:ı 

1 
E>rccede emin yaşama ,.e 

r ık . 
di Şartlarını bulması znrurı-

r. lJ.ı 
... 'rııın lr·fn kö•·JilnUn nıUmkiln •urrt • • 
ar ehe nıUstnkll olması. lşledi~i 

aı:ını 
r.litt ı'ı lnı ltfın nishctlndc c>snslı talı 
ıu et" ıığı·aınadnn l•cnrll nıUlkU lıu. 

nnı:ı 
rctı · 1 S"rektlr. Du mülklln ınabl. 
ru; emekle ~şlenmek şartilc köylU
l<ö e nllP.slnl heslemeslnde belirir. 
sın~lU aııf'slle onun arazi millkil ara. 
ı~rı akı hağhhğın sebepleri ve t~m 1 
çl rıubııradndır. Bir memlrıkeUn çift 
l'a rusııııun kuvvrtl. yaşama lhtl
l~ı~·~rı doyurulduğu takdirde. lşlerl 
tek ne kadar Ucrct aldıkları tasasını 
de rne:ıl"'n, hUtün "aile ferdlerlnln bir 
tın~ 1tlnde çnlıştığı kôylil lktısatln-

"Adır. 

itıl\ 15~·ıu. rırnıtsinl l\t'ndi ,.e nilesi 

01
11 biricik. emin hlr la~o .kaynağı 

bu~ak mııhafnza edt:1btlirae zlraf 
gıbltan, harp ve mahsul kötülüğü 
la ZarurAt zamanlarında. ihtiyaç-

tın te 1 re,·kaJAde daraltacak. vaziye. 
ltt Uyarak "11 bilyilk rerngat. ,.e feda. 
ta thta katlanacak mel"kidodir. O. 
illi tıosıııcrdenberl dedelerini besle -
k..öş Olan toprağile kaynaşmıştır. 
aıı YIU hayatının ve azenlnln gayesi 

81 
.. e ihttyaçlarının bizzat kapatılma-
"rr di • Para kazancı ve sen·et değll-

d:· Zatı ihtiyaçlara yetecek olanlar
tn tı faııa ne elde edUlrse ya lşlet
dıt~tıln ilerlemesi Jçln yardımcı mad. 
hıı:I' tı:ı.Ubadelestnde kullanılır .. ya.
r1 da. istikbal ve zaruret zamanla
n-11111 lhtıyatınr meydana getirmek 
~11 6 başkaların'tn emrine Amade ~- . l 
b.rr~'fltr, Yanı satılır ve bedeli sakla-ı 

'.ı\ tn~ tllerlkan çlftchıt (denlz aşırı 
btr tnleketıcr farmı>rl) bunun zıddı 
l°llı~lhnıyettedlr. o. kendisini top
~,1111e kaynaşmış hlssetmoz, o, top. 
oı.. 1 Para kazancının bir kaynağı 

•rak 
~eaı görür, yine onun zirai lşlet.. 
tıaacı l>ara lktısadı Uzorlnc. para ik. 
~ııt ına güro kurulmuştur. Bu so
lıeaa~rı Amerikan çirtclsl blr müddet 
'ba~k:nda nçık Tcrlr \"'ermez, talihini 
leta Yerde denemek t"eya işsiz pro. 
ede;ra olmak tçtn arazisini terk 
b.ı aİı lluna, mukabil k6ylll toprağı. 
~llb eısı ve gelecek nesilleri için 

ata :ratı11 ıa edebilmek roaksadlle top-
:ra tö a se,·gtslnden, bUtUn z&rlukla
lllaıı ttıa gererek ihtiyaçlarını kısar. 

Sorunıırete katlanır. 
11 0n Yıl Sclnde keza zirat buh-

ranın hilkllm sllrdüğU birleşik Ame
rlkada. rcsmt istatistiklere göre, 
l :10,000 farın (çiftlik) terkedllmiş • 
Ur. TUrkiyede yiğit Anadolu köylU. 
su. zirai buhranın znruretl daha bli. 
JUk olsa da. topra~ına inkıtasız bağ. 
lr lrnlmıştır. 

lşte hu selıcplerdcn kliylü nüfusu 
oe\"ICt ye millet lınyntı için yükse~ 
bir eheniıniycte maliktir. O. nıtilkil

rıe dııyan nı ış ol<l u~ ıı ha lıle de,·ıctın 

snrsılmaz tcrııcllııi teşkil eder. 

Hu \'azifeyi biltün şunıulllc eda 
eılehllmek lı;ln köylü uurusunun el
rnrişli içtimai bir bölünüşü olması 

ı:;C'roktlr. Bu da. ayrı nyrı köylülerin 
arazi mUlklerlnfn muhtelit bUyUk
IUkler lbrnr. ctmesln<len. memleket
te elverişli hir millk dağılışının bu
lunmasınclnn ibarettir. 1sahell1 mUlk 
hUyUklüğU. umumiyetle ltöylüyll ka
lahalık bir nlle He, hUtun iş kun·et
krlnin lstlsmnri halinde. orta 
~artlar altında. mutedil ve emin bir 
surette iaşe edebilecek derecede ve
rimli olan miilk sayılır. "Müstakil 
nllo ia~esl .. büyüklilğU denilen bu 
mülk hUyüklilğUne hlrlclk mUlk na
zarile bakmak yanlış olur. Zira bu 
rla muhtelif toprak ve lkltm şartla
rı altında. değişikli hlr vüsat almak 
mel'burlyetindedlr. Bir meml~kPtlc 
daha ziyade bUyUk mülkler kadar 
kilçUk miilklerln de bulunması zaru
ridir. Bliyük mlilk Yftlnız. düzeltilmiş 
işletme tarzile kolayca önde gitmek 
~e örnek olmak için daha büyük eko 
nomik kun-et bahşetmez. Ayni za
manda ailenin lktısadl varlığına da
ha geniş bir temel olur: benUk şuu
runu yUkscltlr. dik ,.e sağlam karak 
terler yaratır. Bllhassa alleye men
~up olmayan gayri müstakil kuvvet 
1nri !~ine almak, onlara iş ve ekmek 
vermek böylece sonradan iktlsaden 
:rnkselme ve zatt blr mülk edinme 
yollarını açmak için "mUstakil atle 
iaşesi .. büyüklUğUnU gecen ftaha bU
~1lk mUlklerln bulunması zaruridir. 
zati bir mUlke erebilmek için fjnce 
küçük arazi parçalarını satrn alma 
lmkAnt bulunmalıdır. Bu arası par. 
çalıırı, sahiplerini tamamlle hesle
mczler. fakat mUstakll olmanm ilk 
mayasını teşkil ederler. 

Bunlardan eh·crlşll mülk dağılışı. 
nın vo köylfi nlifmmnun lctlmat bö
JUnüşUnün, parsr.l nıiilkll'rl. kilçUk 
kö~'lU mUlklcr1, orta köylü mülkleri 
ve büyük köylil müiklerint birden 
ibraz etmel\ mc~hurlyetlnde olduğu 
neticesi çıkıyor. Almanyadn. ve onun 
en kalabalık nU!uslu btr parçası 
olan Saksonvada arazi mUlklertntn • 1 

dağılrşına alt olan şu cet,·el bu vazı. 
yeti adınlatmaya rarar. 

________ Sak_eonya, ______ ,.___ Almanya 

1 

Ziraat edllen ı 1 
Rftyil k 1 tltft 

ha. 

-~ 
ı-ıs 

'i-10 
ıo-ııo 

ııo-ıoo 
100-llOO 

"°° deıı ,..1ıan 

ltlelme arui ftletme Ziraat edilen; 
adedi 

1 
ııdroi • llJ"llıi ı 

ha. •Jo ı ha. 

11Ui02 ! Tı0.677 ~-4 ft.048.HOB i.688.800 
24.7~ 1 81.627 8.8 8.'U.'4M 2.924.()158 
18.788 1 lM.096 14.~ rı!J6.184 4.176.438 
26.821 1 478.886 :u.6 634.128 ıo.Ofi8.i07 

8M ' :>7 .070 . 6. 1 2!i.870 1.891.920 1 
686 1 ı~.!M 1 18.- 16.464 8.617.~ 

9 ; ~914 0.6 ' 2.~1 1.MJ.086 1 
188.864 ! 100. - 6. 11~.4071 26.698.860 

C .\hnan;yada \'C Saksonyada &!·ıızi mUlklcı·inln <lağıtr,ı 

Zira.at 
edilen 
1U'11.Zl 

O/o 
6.2 

11.4 
16.S 
89.4 
6.6 

14.1 
6.-

100.-

etveıd 
~orde d e GörUtdüğU Uzere her iki tısnden mUstnkil olma )"Olunun açıl. 
"ardır ~ btıtUn mUlk büyük!Uklerl ması gerektir. Bu içtimai ·bölUnilş 
:tnı1cu • arsel mlkU kUçük köyll\ içinde bulunan köylUlerin sayısı ve 
ı. • orta k • 

1 
'lOYJU ltıUl öyJn mUJkU ve büyük kadar çok olursa. köylllnün memıe. 
buyuk ıır kU Te bunların yanında ketin lçtlmaf ,.c lktısadt hayatı Uze
ınakta" azı lnUlkU de beraber bulun rinde yapacağı tesir de o dere<'ede 

"ır. 
tık nıuı · şiddetli olur. 

''aııresı k grubunun kendi husust Keza b usP.bepten bir memleektfn 
\·atı, tnıı~ardır ve her grup köytu ha- köylU nüfusunun duraksız çoğalma. 
1 1loıaıdi et lktıaadı için gayri kabili sının dahili kolonlzasyonla teş,·Jkl 
lııbıt 01:· Zaruridir. Merkezi sıkİet. devlP.tln znruri ,·azlfelerlnden btri
lllUJ1tıerı:~k. kUtUk ve orta köylü dir. Her şeyden en-el Lu maksada. 
tında. but edlr. Muhtelif şartlar al. yeniden açılaC'ak yahut devlet mülk 
konoını1tunan rnUteaddlt müstakil lf'rlnden ,·er:ı. hususi mülklerden ay. 

tlluıeeı tıe ":rlrkların meydana getl. rılacak arazi Uıerlnde lskft.nlarla ku. 
"aztret ~ engtn Ye fakir arasında rulacnk yeni ld.lylti lşlP.tmelerl ya.
de ıane:l~kleetirllr. Bu sebepten rar. 

klnııeıere yUkselme. ne. (Devamı var) 

• 
A nkaradaki maçta 7 - O mağlup olan 

Muhafızgücü takımı 
Dün Beşiktaşı 3 - 1 kazandı 

Yedek !llobay • Ilcyko%, ~fnlıafızgtkll - R@~lk1nc;; mti~n'hnknln rımlnn ikl eruıta'fttanc 

Dün, Taksim stadında oldukta 
kalabalrk bir seyirci kUtıesl huzu
runda millf küme maçlnrrndan olan 
Ankaranın MuhafızgücU tak1mtle 
Beşiktaş karşılaştılar. 

Ayni takımların bundan eYvel 
.Ankarada yapmış oldukları maçta 
Beşiktaş rakibini 7.0 gibi pek bU
yük bir farkla yenmiş bulunduğun
dan, lstanbuldakl maçın da buna 
yakın bir netice fle ve muhakkak 
olarak Beşlktaşın galiblyetile bite
ceği hesap edUlyor ve Beşi ktaşhlar 
pek hakll olarak - hiç dUşUnmeden 

lehlerine Uç ' puYan dalı~ llA.ve·ede
ceklerlni ilmlt ediyorlardı. 

I<~akat .. DUn Beşlktaşın, "nasıl ol
sa salip geleceğiz,, dUşüncesile baş.. 
ladığı bu oyun dünyada eşine pek 
ender tesadüf edilen bir sUrprlzle 
neticelendi n Muhafıztıllar. rnlııt 

kümenin en iyi takımını ikinci dev
rede tamamen denerek bir Ustünlnk 
lo 3:1 rendiler. · 

nırıncl devreyi oldukça hakim 
oynayan Beşiktaşlılar. devreyi 1-0 
galip bitirince "muhakkak kazana.
cağı~! .. fikrinin verdiği JA.kaydl ile 
işi gevşek tutmağa başladılar. Bun. 
dan istifade etmesini btlen ve ener
jik bir takım oldu~unu gösteren 
MuhafızgUcil' de ikinci devrede Ust. 
üste yaptığı Uc gollo sahayı galip 
olarak terketU. 

• • • 
Saat tam 16 da oyuncular sahnya 

çıktıkları zaman takımların ı;ıu ~e

kilcle teşkil edilmiş olduğu gör!il
dU: 
BEŞiKTAŞ: 
Mehmet ~\U - Enver. F"aruk • fit. 

fat, J<~e7zl. Fuad • RJ<h·an, HüsnU, 
Hakkı, Şeref, E~ref. 

Ml"HAFIZGUOtl: 
Fnıid. SaUh;Hijımö - Lütfi. Cihat, 

~\hmet • Atıf, t brafltm •. nıza, h:zet. 
Salim. 

Hakem Tarık özerengin idi. To
pa ilk vuruşu MuhafrzgUçlUler yaptı 
ve UstUste muhakkak gol olabilecek 
tkt tehllkell akın yarattı ise de hll
cum hattındakiler bundan istifade 
edemedi. Dunun arkasından siyah 
beyazlıların soldan gllzel bir inişte. 
rinl gördUk. Oyun karşılıkll '\"e teh
llkcll hUcumlarla ,.c daha ziyade 
Deşlktaşın baskısı altında devam 
ediyordu. Sekizinci dakikada Hakkı 
nm geriye yerdiği pası kapan HUs. 
nünUn bomba gibi bir şutunu Muha. 
fız kalecisi Fuad ayni gUzellikte bir 
plonJo:ıta yakaladı. Muhafızların 

düzgün ''e tohllkell hücumları. kale 
ağzında topu fazın hekletmeleri ve 
fazla paslaşmaları yUzUnden hir 1'e
mere vermiyordu. 

Oyun 1:) inci dakikadan sonra ~s
ki hızını ka.ybettl. Top daha cok or. 
talarda clolaşı~·ordu kl. soldan Eş. 

refln seri hlr inişinden sonra ortaln 
dığı topu Hakkı kalenin köşeslndffh 
içeri gönderdi. Bu ı=ol. rteYr(>nin 22 
lnd daldk:ısmda olmuştu. 

Hemen berke!. Be~iktaşın tıu 

~diden gonra daha ziyade nçılaC'ağı 
"re gollerin hirhlrlnl takip Pı1PC'Pğ1 

ıchabrnıia idi. 
Azmtn. 1\hıhafızlıları bir miktar 

gayrete getirdiği görüldü ise de 
uzun c;Urruedi t"e top gene ekseriya 
Muhafız nısıf sahasında dolaşmağn 

• 

başladı. 

30 uncu dakikada BeşiJttaş, her 
kesin golle nctlceelneceğlnl tahmin 
ettiği, gllzel bir akın yaptı. HUsn\l ve 
Feyzinin demir gibi şUtlerl kale dl. 
reğlnl yalayarak avuda kaçtı. 

Devrenin sonları yaklaşmıştı. Si
yah beyazlılar da yeniden bir dur. 
gunluk gôrUlUyor. Muavlnle,r mUte-
madiyen birblrlcrilo paslaşıyorlar 

ve onun yavaşlaması ela bundan do.. 
ğuyor. Takımı için iyi bir mUdafl 
oyuncusu olan HUsnn de ileride tş 

göremiyor. Oyunun 43 Uncu dakika
sında. Deştktaş aleyhine bir korner 
oldu, Mehmet Ali bir çıkış yaparak 
topu yumrukla uzaklaştırmak iste
di. Fakat muvaffak olamadı. Artık 
beraberlik sayısının olması bekle
nirken sollç tzzeUn bunu heba ettl
ğl görüldü. 

tK1NCt HAFTAl.'"}f 

Be(!lktaşın başladığı ikinci devre
nin beşinci dakikasından sonra ta
kımlarında m!!,temadtyen değişiklik 
yaparak bocalayan siyah beyazlılar 
karşısında Muh'b.fızgUclU1er glttıkçe 

artan bir hak.lmtyet tesis etttler . 

11 inci dakikada mühim bir fır
satı kaçırmalarına rağmen 20 tnct 
dakikada sağdan ortalanan topu 1 
merkez muhnclmlert Rıza tle Deşik 
taş ağlarına taktı. 

Bu beraberlik sayısından cesare~ 
lenen misafir takım tehlikeli akın
larını daha sıklaştırdı ve bu hücum 
Jardan birinde • 25 inci dakikada -
Rızanın vole bir şiitlle ikinci sayıla
rını da kaydctlller. 

29 uncu dakikada Muhafız kale
sinden kurtulan topu müdafiler ileri 
verdiler. Yine Rıza tek başına ller
tlyerek Dtışlktaş ceza sahası kena
rından şUtUnU attı. Mehmet Ali plon 
Jonla topu tuttu, fakat elinden ka
çırdı, yine yakaladı. 

Muhafızlılar bunun gol olduğunu 
iddia ettiler. Beşiktaşlılar da itiraza 
başladılar. Hakem bu esnada saha
nın ortasında bulunduğundan vazı. 

yeti iyice gör~mcmlştl. GolU kabul 
etmedi. Fakat kendisine kUfrettlğt 
için mlldafi Jı~aruğu sahadan ı:ıkar
dı. 

Bu hadiseden sonra siyah beyaz. 
lılard:ı. panik baş gösterdi. Bundan 
istifade '1den Anlrnralılar da yine 
nıznnın yerinde bir kafa vuruşile 

üçUncU sollerlnt yapara'k mııc1 :l-1 
kazandılar. 

Galip takımda başta kaleci. sat 
mildafl, merkez muavin ve bllhassa 
merkez muhacim çok iyi idiler. Di
ğerleri enerjik fakat '·asat bir oyun 
oynadılar . 

Beşiktaş takrmrnda, kaleci ilk kı
sımda lyl. ikinci devrede çok fena 
ldl. MUdatna oldukça. zayıftı mua,·in 
hattında yegdne muvaffak olan Fu
ad, muhaclmlerden lso bir parca E~ 
reftl Hakkı vo Şeref çok bozuk oy. 
nadılar • 

HUsnU iso lyl bir mUdafl, fakat 
hiçbir iş görcmfyen bfr muhacim ol
duğunu lsbat etti. 

Şi§Iİ - Pera bu sabah Taksim 
stadında karıılaıacaklar 
Gayri fedcro klllplerin en km"\·e~ 

11 takımlarından ve Taksim likt 
şampiyonluğu namzeUertnden Şişİi .. 
ile Pera k!Uplerl bugün saat 11 de 
Taksim stadında. Suphl Baturun ha.. 
kemliği ile karşılaşacaklardır. 

Bu çok enteresan maçtan en·eı 

de ayni klüplerln B takımları ara
sında yine şampiyonluk için btr mU
sabaka yapılacaktır. 

Yedek subay futbolculan 
Beykozu 4-1 yendi 

Diln Taksim stadında Dcşiktaşla 

MuhafızgUcU arasındaki mlııt küme 
maçından evvel Yedek subay okulu 
futbolcularllo Beykoz takımı husu
s1 bir maç yaptılar. 

Ahmet Ademin hakemliği ile oy. 
nnnan bu maça Yedek subaylılar 

Beşlktnşh Nuri, tstanbulsporlu Sa
mih, Hasan, tzmtr ücoktan Hamdi, 
Galatasaraylı Ekrem ve Sua..-l; Bey
kozlu Şahap gibi kıymetll eleman. 
lardan müteşekkil bir takımla tık
mışlardı. 

llk devrede mUtcvazin hatta ilk 
anlaP.da Beykozun hakimiyeti altın 
da cereyan etti, bu sırada siyah sa
rılılar penaltıdan bir de gol de ka. 
zandılar. 

Yedek subaylılar beraberliği dev
renin sonlarına doğru bir frikik 
atışından temin ettikten sonra ilk 
kırk beş dakika tarafların birer go
llle nihayetlendi. 

' İkinci haftaymda Beykozluların 

neticesiz oyunlarmdan istifade e~ 

mesinl bilen subay takımı Şahabın 
knrşısındakt Uç müdafii CYire çevire 

(Lut/en B<>t.Jşfayı çcviri11iz) 

Bcşlkta.'1• ma~lftJl cd~n MnbafrzgtlçUtıer 
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MAHKEMELEADE 
Bir alacak meselesi yüzünden 

iki arkadaş arasında 
kanh bir kavga 

Dün saat 6 raddelerinde Galatada --------------
Bisikleti alıp satan genç 
Hüviyetini gizliyor mu? 
18 yaşlarında Orhan adlı bir genç 
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8lıa1arm4lı J1ldlıl lfanıUI nWıla.r, l!:a 
rtaae mu.amele soreıılen11r. Kakam!aı 

..aı 12 do lu 9WJJ1 •t.11 UfaUıln ur 
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BZ, • AJt.ua 
'T~nknot 

25, 
U
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Norma Şerer 
(Baş ta:rafı 7 inci 80ll.ftfaii.a) 

ne bu hususta bir cey söylemiyerck 
sporların hangisini tercih ettiğini sor
dum. 

Şirer biraz dü§ündükten sonr& ce • 
\'ap verdi: 

1 
- Ben en çok tenis ve bisikleti se. 

verim. Evimdeki tenis kordum da 
• partnerlerim eksik ol.mailnr... Bazan 
da deniz kenarındaki evime gittiğim 
zaman orada bisiklete biniyorum. De
nizi çok severim ve bütiln bo§ vaktimi 
kendi pliı.jımda geçiririm... Bereket 
versin Con Jilbert bana. arkadaşlık e-

derJcl sokağında Alinin H numaralı 
kahvesinde bir vaka olmuş, Mehmet 
All Te Hasan adında iki klşl bir alo. 
cak meselesi yUzUnden birbirine gir 
mtşter, Mehmet Ali sustalısını teke
rek Hasanı tehlikeli surette VUcu
dunun muhtelif yerlerinden yarala

gecenlerde Sirkeci f nzlbat karakolu ç E K L E R ----ıı 
neferlerinden Şabana alt bir blslk- ı1----

diyor ... ve evimde yalnız kalmıyorum. 
O:ıunla yUz:me yarışları yapıyoruz. 

Jilbert çok centilmendir.,, 

mıştır. 

Yaralı Hasan derhal Cerrabpaşa 
hastahanesine kaldırılmış, adliye 
doktoru Salih Haşim kendisini mu
ayene etmiş, yarasını tehlikeli bul
muştur. Carlh Mehmet Ali çakısı 110 
birlikte yakalanmıştır. 

iYüzükleri rehin tutan ku-
yumcu beraat etti 

Tahtakalcde Akın şeker fabrika
sında çalışan 20 yaşında Havva kız, 
bir müddet evvel alyans ve elmas 
iki yilzüğilnll kuyumcu Abrahama 
götürerek tamir etmesini söylemiş, 
bir liraya pazarlık ederek yUzUklerl 
bırakılmıştır. 

Fakat mUteaddit defa.hır kuyum. 
cuya giden Hnvva bir türlU yUzUkle
rlnl alamamış, asker olan kocası da 
"yllzUklerlnl sattın ha!., diye kendi
sini cHSvmUştllr. Nihayet, "bir daha 
geldiğim vakit ylizUklerf., getirmez
sen, gözilme görünme diyerek ~ıkıp 

giden kocasından korkan Havva 
tekrar kuyumcuya uğrayarak yUzUk 
Jerinl istemiştir. Kuyumcu yine ver
memi~. Havva da karakoln. mUraca
at ederek kendisini tutturmuştur. 

Dunun nzerlne Abraham Hnvvaya 
karakolda hakaret etmiş, hakkında 
zabıt tutularak cUrmil meşhut mah. 
kemesine verilmiştir ,. 

Abraham: 
- 'YUzü.klerlnlh bende oldu~u 

doğrudur, ama ben ona börekçiden 
yemek Uzerc kefil oldum parayı ver
medi, ben de yUzUklerl saklıyorum, 
demiştir. Mahkeme, Abraham hak. 
kında boract kararı vermiştir • 

geçerek attığı golle sayılnrınr ikiye 
~ıkarmış oldular .. 

Bundan sonra oyun yine karşı

lıklr hücumlarla geçti; milsabakn
pın bitmesine pek az knlıı. yo.:vnşln
yan Beykoz mUdafaası yine Şnbabın 
üçUncll, akabinde ömertn attığı dör
idUncll gollere mani olamadılar. Maç 
C!a böylece 4-1 Yedek subay olrnlu 
ıutbolculannm galebeslle bitti. 
GAJıATASARAl.'LI 1\'ECDETİN 

DABASI YEFAT ETTi 
Galatasaray klUbü umumi kft.Up. 

llğlnden: 

KlUbUmüzUn ve mflll takımın sağaçı 
it bay Necdetln pederi sabık rüsu
mat mlldllrlerlnden bay Fazıl J{ay. 
ral uzun suren bir hastalığı müte
akip aramızdan nyrılm1ştır. Cen~ 

zesl Şişli Fransız hastahanesinden 3 
nisan 938 pazar günU sant 11,30 da 
kaldırılarak Bcşlktnş cnmlinde na
mazı kılınacaktır. 

Necdetln acısına bUtUn Galatnsa
raylı arkadaşların iştirak ettiğini 

J>lldlrlr ve kendisine Allahtan sabır 
Termeslnl dileriz. 

OOE LUİS RA1UD1Nt N Al\AYT 
ET'l'1 

Şikago 2 (A.A. - Ağır sıklet ve 
bütnn katagoriler dfiı1ya şampiyon
luğu fcln yapılan 15 ravundluk boks 
macında Amerikalı şampiyon Coc 
Luls, Amerlkan namzet liarrl To
ması 5 inci ra':,undda nakn\'t etmiş 
ve bu suretle şampiyonluk unvanını 
muhafaza etmiştir. 

Galatasaray idare 
heyetinde istifalar 
Galatasaray klübU idare heyeti 

azalarından muhasebeci Arif Neşet, 
veınedar Muslih, ikinci reis Osman 
Müeyyed istifa etmişlerdir. 

Sarı kırmızılılar; idare heyetin
den boşalmış olan yerlerden ikinci 
relallle İstanbul mebusu Yaşarı ge
tlrmlelerse de mubasebeclllkle Yez
nedarlık tein kimlerin seçlleceğl hc
nnz maltlm c!cğlldir. 

letl kimse görmeden tızerlne blnlp • .-arV :::>.76:>9 • Jııladr'4 

• Nnyon 0,79'.Gj() 
var kuvvetile sUrerek aş~rmıştır. • llllba ıs.lı23~ 

Orhan bisikleti dolruca Kumka- • Br1lluıll ,,6819 

• SerU.ıa • v.,..,.,. 
12.1S8:S 

1.96:S • 

'.1594 
B,98 
103 21 

• Budapefta 
pıdakI odasına göturmUş, pedalla- •Atma ı:ı7.02l5 • 8tlknıt 
rını ve zincirlerini ayırarak 620 ku- •OeD•Yn 84480 • Belgr&O 844235 

2.7556 
5,0S9G 
•27.-

ruşa bir blslkletclye satmıştır. • aotya GS.6000 • Yokotıama 

Bisikletin geriye kalan iskeletini • Amaterd&m ı 4.!78 
de satmak Uzere blalklet,.tye giden • Prt!f 2

l·
64 

• StolLholm 
• LoDQnı 

'W ·~ Orhan kendisini aramağa çıkan Şa-
• Moııkon 2'386 

ban tarafından yakalanmıştır. 
Orhan yakalandıktan sonra bi

rinci sulh ceza mahkemesinde tev
ki! olunmuş, fakat kim olduğunu ve 
babasının ismini saklamış, ıOyleme
mlştlr. Bu duruşmaya dUn de devam 
olunmuş, Orhan, nereli ve hangi ai
leden olduğunu s6ylemomekto 1srar 
etmiş, sa.dece: 

- Tahsil etmek tizere !stanbulda 
bulunuyorum, allem her ay mua7. 
yen bir para gönderir!. demiştir. 

Bu vaziyet karşısında hUvtyeU ayrı
ca. tahnkkuk olunacaktır • 

Şarkı söylemek de suç mu 1 
Fntlhto oturan 20 yaşlarında Muzaf 
fer kız dün sabah evde açık havaya 
knrşı bağıra bağıra şarkı söylemele 
başlamış, bu hal ayni c\'de kiracı 
a.yşcyi ve kocası Osmanı elnlrlendlr
mlş, bayan Muzaffere susmasını s6y
lcmlşlerdlr. Muzaffer şarkı söyle
mekte ısrar edince de ltcndlstne ile
ri geri sözler s6ylfyerek tahktr et. 
mlşlerdir. 

Derhal UçllncU sulh ceza mahke
mesine verilen karİlioca 3 er giln 
hapis ve birer lira para cezasına 

mahkum olunmuşlardır . 

Otobüs ruhsatiyesi etrafında 
açılan dava 

Otobüs ruhsatiye alma meselesi 
etrafında. açılan da'\"aya dUn ~abah 

asliye birinci ceza mahkemesinde 
devam olunmuş, Sa.bur Samtnln "c
ldll Sadi Rıza ve Rccal Nüzhet bayan 
selmemlş ol<luklarmdan duruşma 
kendilerine yeniden tebligat yapıl
mak üzere önilmUzdekl perşembe gü
nü saat 14 de bıraltılm1ştır. 

Kolunu makineye kaptıranın 
hayatı tehlikede 

Kurtuluşta arkadaş sokağında 3 
sayılı evde oturan Onnik, beş gtın 

evvel çalıştığı demir fallrlkasında 
sol kolunu makineye kaptırarak, 

parmaklarını kestirmiştir. Onnlk 
hemen kaldırıldığı Etfal hastahane
sinde tatanos aşısı ynpılmış, fakat 
dlln vllcudu şlşmeğc başlamıştır. Va
ziyet hemen mUddelumumtllğe btl
dlrflmlş. adliye doktoru hastahane
ye giderek kendisini muayene et
miştir. Onnlğln hayatı tehlikede
dir. 

Nezarethanede kaybolan 
para 

Soğanlı köyünde taş ocaklarında 

aDlelellk yapan Mesut, lstanbula 
gelmiş, polis tarafından şUphe Uze
rlnc nezaret altına alınarak emnt. 
yet mUdUrlUğUnde bir gece alıkonul
muştur. O gece nezarethanede ya. 
tan Mesut sabah gözUnU açınca ya. 
nında uyuyan şoför Mustafanın ce
bindeki 26 lirasını aşırdığını gör
müş,. hemen nöbetçi polise giderek 
vnztyetl anlatmıştır. Mustah. yaka
lanarak Ustu aranmış paralar oldu. 
ğu gibi bulunmuştur. 

-:'1ustafa hakkında hemen zabıt 
tutularak cUrmU meşhut mahkeme
sine verflmlşttr. 

DAHiLiYE MUTEHASSISI 

llr. HUseyln Usman 
Laleli LOtUf apartımanı 4 · 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

ESHAM 

J.e 8arık8.!1 1 Şlr. Hayr1y 
A.nadalC tımenta 
~JI Yerku BMll: 

atlltrazlar-Tahvlller
• 193' O:.P..or. ı 1 O (5 ıı:ıeı:trtıı 

• • • '11 
•••• o 

• • • m 
• ı:rgenJ ı.tılt 100 
a. ıtnurWD 

• tauıL.DahUJ 

TralDTa.! 
fuhtrm 

• AA&dolo t 
A.ıl&dolu D 
Anadolu ID 
MU.mcas11 tı. 

Zahire Borsası 
1·4- 938 

Yumueak 5 28 5 33 
Sert 5 20 5 30 
Arpa Ana.dol 4 4 4 
Mısrr san 4 35 4 37'5 

Nohut 7 25 
Kuşyemi fop. Ist. 7 20 

17 Swwn 16 30 
to fmdık 33 20 33 25 
Yapak. Ana. krııl 59 

Gelen Giden 
TON ~ON 

Buğday 203 Arpa 75 
Arpa 60 ~apak 25 
Çavdar 15 Kuşyemi 11 
Fasulye 15 Koza 2,75 
Un 66 
Yulaf 16 Nohut 20 
Kuu·eml 13 Koza 2,75 

ERTUGBUL 
SADl TEK 

Tiyatrosu 
Senenin son temsil
leri: Pazartesi (Ka
dıköy) salı (Bakır
köy) ça.rıiamba. (Us

kuda.r) sinemalarında ilk defa. olarak 
büyük vodvil Kontakyaptı 

rURAN 
Tiyatrosu 

Bu ak§am ıınnııtklLr 
Na:lt ve arkadaşla
rı Hakkı Ruııen, Rıf· 
kı, Eyllp Sabri blr
likto Madmazel Mi
ç e - Pcnçef varye

tesinin iştirakilc gUndilz: Karatepc 
haydatlan, komedi 3 perdo 
Gece: A~ı;öz §ar kılı komedi 3 perde. 

HALK 
OPEnETl 

Pazartesi nk~am 9 d~ 
Ilakırkl'Sy Çankaya 

~aJ sincmasmda E .K I 
T.AS • ESltl 
il A M A M Operet 
Bale - Orkestra. 1 

6 Nisan çıır§amba rJqıamı 9 da Fran 
l!IZ Tiyatrosunda sanatkO.r Na.,tt - Halk 
operett Mualla konseri • Garden Bar 

varyeteleri 

Şubeye davet 
Sarıyer Askerlik Şubesinden: 
1 - 938 nisan celbinde piyade smı -

!mdan 316 na 329 dnhil Jandarma. vo de
niz sınıfından 316 ila 332 dahil doğwn -
Jular alınacak ikmal edilemezse 333 do-
ğumlulara milracaat edilecektir. Harp 
sana)ii sınıfı için 316 ilA. 833 ve gUmrUk 
!mıfından 316 ilA. 332 vo gayri islA.m e
rattan 316 ilO. 329 doğumlular sllllh altı
nl çağrılacaktır. 

2 - Deniz eratı için §Ubede toplan -
ıııa gUnii 10 nisan 938 saat dokuzdadrr. 

3 - Diğerleri için toplanma gUnU 21 
nisan 938 ııaat dokuzdadır. ı 

4 - D~niz eratından bedel verecek
lerin 9 nisan 938 saat 13 e kadar be-
delleri mal mildürlüğüno yatınlmııt bu
lunacaktır. 

5 - Diğer sınıfların bedelleri 20 ni
san 938 alq}amma. kado.r yatınlınıs bu -
lunacalttır. 

- Peki, Jilbertin karısı Virginia 
Bruce kocasını kıskanmaz mı. .. ,, 

- Neden kıskansın ayol.. Holivut. 
ta evlileri kısk:ı.nm.a.k adeti yoktur. 
Siz bunu bilmez miydiniz?,, 

Y 0000 .• kn.f amı sall:ıdnn. Şu Holi -
vutçular tuhaf insanlardır vesselfun. 

Şirero enteresan bir sual sorm.:ığa 
hazırlanırken yıldız gerdanlığın ucun
da bulunan armut biçimindeki ana • 
tine ba.ktr ve yerinden zıpladı. 
• - Oh heaven ... geçikmişim... beni 
mazur göriinUz, dedi. Ve bir Türk gen
ci ile tanıştığıma pek memnun oldum 
dedi... iimit ederim ki Holivutta iyi 
eğlenirsiniz... bayanlarımız meyvala -
rnnız kadar tatlıdır,, elini uzattı. 

- Ona hiç şüphe yok ... Miss Nor -
ma Şirer, dedim, en tatlı nUmunesi 
gözilmiln önilnde~, 

Yıldız hemen elini elimden çekti ve 
sol yan:ı.ğıma bir şamar konduı du: 

- Siz bc.nirrJe alay ediyorsunuz. .. , 
Kendime gelince güzel arlbt oda • 

dan çılanış bulunuyordu. Şaşırıp ye -
rimde mıhlı kalmı§trm. Nc<ien tokadı 
yediğimi bilmiyordum. 

Bu sıra.da Şireri kapıya. kadar teJyi 
eden arkadaşım gen dönmtişt.U: 

- Tebrik ederim azizim, bayanın 
gözUne girdin ... ,, 

- Neden biliyorsunuz?, 
- Tokat attıya. .. bu: Hoeu.ma git~ 

tın demektir. 

Pons hafiyesi 
(Baş tarafı: 6 ıncı sayı/ada) 

terziden almca, polise odanw arattır -
dım. Ve ayni teni makumı taşıyan ko
yu renk elbiseyi de buldum. Sizin, el -
nayeU lelcdiğlniz esnada Uzerlntzde bu -
lunan elbiseyi. Daha bir saat e•rvel aldI
ğnn blr telgrafta bunu bana tam bir ka
tlyeile bfldirdiler ..• Işte.. Istersen sen 
de oku! Şimdi söyle bakalım, bUtUn bu 
hainliği niçin yapmak istedin? 

Bu sırada, birdenbire odanın kapuıı a· 
!:Ilarak içeriye Bayan Robinson girdi. 

Ve ellndo bulunan defter gibi bir şeyi 
göstererek: 

- Bunun için .... dedi .• Affediniz Mis
ter Plnkerton.. Kapının arkasından sizi 
dinlemekten kendimi nhunadmı. Her şe
yi işittim. Işte size cinayetin sebebini 
glSsteren vesika! 

Bayan Robin:sonun rengi uçmuş fakat 
itidali k:ıybolmamıştı. Elindekini :nuwı -
nm 1lzerlne bıraktı. Bu bir çek defteri 
idi. 

Bayan Robinson sözlerine devam edi
yordu: 

- Yeğenim Viltonun bugilne kadar 
bUtnn borçlannt ödcmfııtlm. fakat ardı 
arası kesilmiyordu borçlarının .•• Ikl ay 
evvel, arlık kendisine kat't cevap ver -
dim. Borç ödemiycccğiml söyledim. Va
ris olmak hakkından mahrum etmemiş
tim. Bu hadise dolayısiyle evimize gel -
dlği zaman, artık ahlakmı düzelttiğine 

dair, UstUste teminat veriyordu. Ben 
de inanıyordum. Demek hain, beni orta
dan kaldırmak istiyormuş •• 

Nat Pinkcrton tevazula ~ 
- Ben, onun böyle bir fikirle Jee 

başladığını tahmin eder gibi olmuştum, 
dedi. Şimdi siz, kendi elceğ1.zlni.zle şura.
dan polise telefon eder misiniz. Gelsin
ler. Vo elzi bundan kurtaralım. 

-SOX-

Llllk-iDii#hl 
IlUGU1'" KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Gittiği yol 
12 Tari Karadeniz 

9.30 Uğur Izmlt 
8.30 Ulken Mudanya 

10.30 I.zmir hmir 
9 Ttıyyar lınroz 

GEI.J<~CEK VAPRIAR 
12 Vumhuriyet Karadeniz 
8 Kemal Ayvalık 

~ingllteie 

Avusturya 
( !} sta. tarafı 1 inci 8ayıjo41Jl 

Bazı Fransız gazeteleri bugUn de ... 
vusturya hakkiiıdaki iftiralarına devaJJ' 
etmişlerdir. MesclA Fignro gazetesi, Bı 
Şu§nlğin 9 yaşındaki oğlunun çocuk hB ~ 
plshaneslııe konulduğunu bildirdiği gt .. 
hl diğer yabancı bir gezete de B. §uşnf 4 

ğin intihar ettiğini yıı_zmaktadır • 
Eski Şansöliye, eski başvekil oatosıı 

olıı.n Bclvederdedir. 
Pöti Pariziyen do eski AvuaturY• 

matbuat eeflerlnden B. Vasserbeldn pO" 

lis memurları tarafından öldllıilldUğUnll 
yazıyor. Vasserbek her nekadar ihtiJ.-a
ten tevkif edilmişse de tam sihhatlı blı1 
halde ve hayattadır. 

IDtlcr DUnyanm En Zengin Adamı 
Olacak! 

Stuttgrat, 2 (A.A.) - Hitler dün ak .. 
şam Stuttgart.a yastl olmu§tur. Mumaİ4 

leyh memleket haricinde yaşıyan Al .. 
manlar tarafından gönderilen murahb:ı~ 
heyetini kabul etmiş sonra belediye dl'i" 
resinde plebisit faaliyeti hakkında l:İ~ 
nutuk irad etmi§tlr. 

Hltler A vusturyanm An§lusdan e' .. 
velki Umit!1i.z vaziyetini hatırlatm~ w a
vusturyalılarm demokrasilerin kurb31 ı 
olduğunu söylemlştir. Demokrasiler k C';1"' 

di prensipleri haricinde olarak Avustur
yalıları istediklerini yapmaktan menet .. 
mişlerdir. 

Filhrer §Utılım il!ve etml!ıti: 

"Bana diktatör diyorlar. Halbu!d lı n 

Alman mlllctlnln rcyfno mUracaat ctll .. 
yorum. 10 nl!!and.n. dünyanın en zeııgiıt 

a.dann olacağımı bllfyorum. O tar'lıfl" 

dünyada mevcut en krymetll ljeye 9hl1' 

olauğnn: 1' ekparo bir mlllct-0. ., 
Brüksel, 2 (A.A.) - Şaht dün ak[aJll 

saat 22 de Berlino hareket etmi§tlr. 
Vaziyet BlnlL Yumuşadı 

Paris, 2 (A.A.) - o,·r gnzetes1n<ie 
Bayan Tabuis, orta Avrupa mesck l 
hakkında diyor ki: 

Orta Avrupadıı gerginliğin bir miktar. 
azaldığı söylenebillr. Avusturya - Çe ıo1 

koslovakya hududuna tah!}it edilmia o ' 
lan Alm,ıı.n.krtalan yeniden 4.Jıwınyay& 
çağnlU1J.3 ve Avusturyada Jıalen, ~ . ~ 

motarlll olmak Uzere iki :fırka ile blrkaG 
dağ taburu kalmt§ta. 

Diğer taraftan, Almanyanm Çeko810" 
\·akyada hAdi!elerln kendi seyirleriıd 
takibetmesine intizar karart vennif ol .. 
duğu sanılmaktadır. Almanya, bu mew 
le ite yalnız diplomatik bir tarzda met "' 

gul olacak ve iş'anahlre kadar kuvvet 
istimalfnden vazgeçecektir. BB. pof 
Bonkur ve Çcmbcrlaynm beyanatı, Frall4 

sız ve Ingıli.z polltikalarmm yeniden ıse..ı 
IAbet almış bulunmalarını göstermesi 
bs.kmnndan semerelerini vermcğo bal'" 
lamı3tır. 

Framıa da CC\"&P Vc.rill 

Paris, 2 (A.A.) - Fransız hUk\ımetf, 
Alman hükfunetinin Avusturyadaki yeni 

vaziyeti tasrih eden tcbliğatmı aldığın& 
dair olan cov:ıbmı Berline göndermietir· 

Bu cevap vaziyetin hukukan tanmdıit 
mahiyetini tazammun etmemektedir. 

Kezıı haber almdığma göro, Franss
nılı Berlindekl bUyilk elçisi pek yakınd• 

ikinci bir notn \·ererek, Fransanm ViY8" 
nadaki elçiliğinin ilg aedilmesi üzerıııe 
bir başkonsolosluk ihdasına muvııfakııt 
edilmesini istiyccektir. 

Cumhuriyet 
meydanı süs

leniyor 
lzmir, (Hususi) - lzınirin yeg8l16 

mernsim yeri olan Cumhuriyet meY -
danının bo§ kalan kısımları, yeni in· 
şa edilecek binalarla doldurulacak ve 
yeni hnr.ırlanan 9,5 milyon liralık ~ 
senelik imar plRıımın tatbikine blJl'S" 
dan başlanacaktır. 

1Ik olarak 200 bin liraya bir hslke-

vi ve parti binası inşa. edilecektir. J311 
paranın bir kısmı viHiyet, bir 1tısnıl 

da. belediye bütçelerinden aynlmı§tıt• 
Yine bu meydan yakınlıı.rmda Tfll'~ 

ha\·a kurumu İzmir §Ubesi isin bir bı~ 

na Türklruşu için de bir klilp merkcıl 
yapılacaktır. 

Bcleqiye sarayının da. inşr.sındıı.tl 
sonra, Cumhuriyet meydam eehrin c~ 
güz.el bir yeri olacalrt.ır. 



._ '"'"•w • ......., lat'ırt1 1tedell.tat ilet .... wflDda a.ı...- • 

.. ,. ~ 118' ....... enelld ~·- mabnll ...... ,. afıaa1um .... 
""V ttae& tabltlerbll der.._ Adepcekttr. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa-
rından: 

'>de lleaeııt satıştanmısıa % 30 wıa lftlrak ettlrllmek nrett71e beclellert 
ltt lllJl~kte ol&n 19H Te daba anelkl ıaneler mahısulll Jıoufn79 af7onlarm 
illa lenedenberl verilen talrıltlerle takriben nmlf bedelleri tediye olun 

ıtur. 

8,. Mezttır af7on aahlpterine mahsa bir prdım olmak ilen prl Wu 
~senelik taksitin ı Nisan 938 tarihinden itibaren def'aten Ocleamemtıae k• 

r "'rllnıt ;tlr. 

ıar .Allkadarlann eJrerfndeld a1ntyat matbazlarmm ırra No. !arma na· 
ıııZ:n &IJatıda gösterilen tarihlerde tstanbulda ldaremlse mttracaatları 

nıu llln olunur. 

etkı lıtanbul haricinde mUe11eı oldukJan için bizzat mOraeaat edemeye. 
, 111 ere alt olan bakiye bedeller buadan evvel yapıldıtı albl banka Yuıta 

e keııt..lertoe havale edllec6&Ur. 

tedı '1uayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemeyenlerin moraeaatlar 
.Yatın aonuııa bırakılaraktrr. (1570) 

lio. TartbJ GID 

l000 - 1015 1/Nlsan/ 938 Cuma 
1016--1030 4 •• •• Pazarteıt 
1031-104!> 6 ., •• Salı 
1046-1060 6 .. " Çarşanba 
1061-1076 7 ,. .. Pertenbe 
1078-1090 8 .. ,. Cuma 
1091--1106 11 •• •• Pazarteal 
1108 - 1120 U •• ,. Sair 
1121-ıın n .. .. Çartanba 
lta8-ıuo 14 ,. .. Perşenbe 
ll61-U6& O .. .. Cuma 
lt86-1180 18 ., •• Pazarteal 
ltsı - 1195 19 ,, .. Sah 
tıec-1210 20 .. .. Çarşanb& 
1211-UH 21 " ,. Perşenbe 
1228-1240 il .. .. Cuma 
1241-1255 H .. •• Pazartesi 
1268_1210 H ,, ,. Sah 
1271-1286 2';' .. ,, Çarşanba 
1188- 1300 2R .• .. Pertenbe 
1301- 1315 29 .. .. Cuma 
601-520 2/Ma71a/938 Paıarteal 
121-640 3 ,. ,, Sair 
S41 -180 4 .. .. ÇartUba 
ısı -HO & ,. .. Peqenbe 
181-600 8 " .. Cuma 
eoı-sıo T .. • Oumart ... 

t olaodarma Genel Komalanhitl 
•naıma ltomfsyonond•n ı 

UDf ! - Dır kllomereslnl setsen dört Ura em kurut kıymet btc;nen ordu 
lcıatı k.lltt ve örnetıne u7gnn lkl )111 em altı kilometre alır ıahra kab
~trr.•Dalı sarf uuıue U/f/938 pertem1te gtlntl aaat onda aatrn alına-

atııı.ı! lilartnamesl parasız olarak konıfsyondan almablleeek olan bu ek
'-1t1e:• lirınek latlyenlerln (1623) liralık ilk teminat ve kanun Ye ,art· 
Geku.zae 7Uılı naltalan muhteTI tek lif mektuplannı en geç belll gtın ıaat 
~mls7ona vermıe olmaları (830) (1680 

Türk Hava Kurumu 
BüyOk Piyangosu 

8 
.. ~: ne~ keşide 11 Nisan 938 dedir. 
Uyuk ıkramiye 200.000 Liradır. 
' ~"':-- bafka so.ooo, 40.000, 2s.ooo, 20.000. u.ooo, ıo bin Jı:nJık 

~--:.eler Yardır. 
~erlnbi ayın yedinci sinine kadar byileriaisclen aJma1119 lrencU mm-

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Dün ve Yarın 
TereDme KOlll1atı 

1 inci Seri •o. ..... 
1 Safo 100 
2 Aile çeıgberl 100 
8 Ticaret. banka, bora 'l& 
' Devlet n DıUIU n 
a~ n 
• Rubai Ti 

., 1g1 lllllfl DıttWI eo 
8 Upur . 80 
• hfahana dcılru 100 
10 ltuln II 715 

(Bu ...,. lılrclea elenh· l ..... 
lnlnlt 11qwn e4111r, ve ı Ura a karat 
petln olraarall kalam QÜ 1 er llra
._ \ "Cl'allye btralaJlr.) 

2ncı Seri 
u Gorio Baba 100 
12 Delllfğbı peillolojt81 BO 
ıa llkbabar Mllerl 'l5 
1' Enıeret duttlmtı eo 
ıa Ruin m '15 

11 Samimi l&&det BO 
1'1 ı.tatistit 30 
18 Çocuk dilfllrtealer eo 
19 ıum ve fellefe ao 
20 Cemiyetin UJIJan 100 

(Ba aerlJI birden alaDlara 1 illa• 
IEllrat ikram edlllr, .e l llra H brq 
,.... almaralı imlam QÜ ı er llra
dan ve?ellJe bınkıhr.) 

30nco sarı 
21 HWdbDd&r millet &O 
22 Yeni ilmi slbnb'et T5 
21 Kom11n1zm eo 
2' GUntln iktJladt Jolerl 80 
21 Cumhuriyet &o 
• TercOme 100 
ır Detllltler '1B 

• IAokoa 80 

• Kapltalbm ballram BO 
80 Salambo 1215 

(Ba 18"11 lıbd• alaalma l llra. 
Ant llll'8m ecllllr, Ye l Jlra • lnlftll 
flllla almarak imlam aJda ı er llra
... vel"ellJe lnalabr. 

40nca seri 
11 1ta1nıv eo 

32 Metaflslk 40 
81 fllamcler eo 
M Kadm ve _,.ıbım 100 
35 Demokıit 25 
36 Dinler tarihi 125 
aT l'Dozofl ve 1a11at 40 
38 BtDra 100 
39 Herakllt 25 
40 Ruhi mucizeler "l& 

<• eerb1 bini• alanlara l ... 
lmnlt ikram ecllllr, Ye 2 Ura ....... 
.,.,. almarak blalU aıda 1 fJI' .... 

d• \'el'elllye lıaüdlr.) 

5 inci Seri 
41 Deprofllndla &O 

U OtlnOn hukuld n ~ '115 
meeeJelert 

a Efltun a& 
4' Qlsll harpler 75 
45 DlaraeUnln hayatı 100 
(8 Metaflzllı nedir 25 
4.1 Yenl adam 'l& 
18 f ralyetln teetrıerl "l& 
49 Politika felsefesi '1B 
50 l'.ıltetlk 2B 

(Ba lle1'tJI birden alanlara ı Jlra 
S9 lmrat ikram ecUllr Ye 1 lira 86 ka· 

..... pefln aJmarak kalam a7da 1 .. 
Uraia Tere.iye bıralobr.) 

&ncı Seri 
51 Ernelt l 100 

52 Para • 
58 8erar 40 
M timi fellefe 40 

L~ J'Urdaaua altıada (aten ırran111 ldt1pçımua) pd n arbdald 55 Kannoalarm baJatı Ti 
... ~ kirahktır. M Demolta as 

lir. ı.ı.,eıtirtlaıek IW'ttlyle 150 metre murabbalık bfr meabı elde edllehi- S7 CI08l'Oll 4 

.,,, enlerin Vakit vurdu fdart memurum mUrac .. tlerL 58 IDpaotlana !00 -- 1 59 !uma 80 
~ 60 Yeni bdm 4r 

la ta b <llm --'11 lılrcl• .--. ' 1lra n 
..... _ b uı Defterdarlığından• 1nm11an.edlllr;"

1
.,.'-... '-. • pefbl almaralr.....,.,... l er lba-

:6re ltox~&hntıdflrlflklort l~tn olbaptakl '8rtDame ve mevcut ntlmunelere dan veresiye ............ ) 

1.~llda ıı 1aıı ebadında portatif 12 ya zıhanenln beheri 32 ve UOX65 eba- 7 .,.el Seri 
~ dolabın tnaaasının beheri 18 ve 176XlOOX46 ebadında 29 adet doa-
;:rt.nanıe :~da beheri 36 lira nzerfn den ~ık ekılltmeye konutmuıtur. 61 

Vikontun atOmG 80 
l hel' ltbı Dn llltnunelerl görmek lıtl yenlerin tatil günleri hariç olmak be 82 Bnelt n 10" 
l\~tuııa .. en!'lllababçede Maltye Ve kAlett matbaa evrak an barı memar.

1 
63 Uza 100 

..!,!~ ıae U ltıne1e lftlrak edeceklerin de 14/4/938 peroembe gtlnO aa. 64 
EvlDlt IO 

-...._ llU1I l'a"-8 ibaret muTakkat teminat akçeleri ve Ticaret odası ve-1 65 Gizli pamuk harbi no 
....___ . 1laaıt1ı Mtldtlrlllltlnde toplanan Jtoml17ona mnracaatları. Sah~ Yeri ı 
~ (M.) (1721) Anbn caddesi- VAKIT,mda 

~ MDı ua Nllli)-at mBdllrll Refik~ Sevengil J'iım••••••••• • 

3 günde 
Yeni v cazip 

güzellikte 
Bir ten 

BurulUklaldardu lmrtulmaiı " daha l'8C ..... 
g6rUnmeil eevenlnls delil mit Açık ..,.. ıu. w 
bir genç im tenJııe malik olmak l8tarlbdl detD 
m.l ! Evet dendllia, bu baalt gtlaelllk tedblrllll tec. 
rDbe edinb. Her akpm, yatına.tan evvel pembe 
re1tgiııdeJd ?OK.ALON kremini Jm!lum111. Sa be. 
mhı terkibinde Vıyana Oniveralte Profeeörl Dr. St.e. 
jskalln culb kelfi olan ve bllytlk bir IUlla De lllU. 
bap edilmit gen-; bayvaııJ&rdu ,._, ,. "1110. 
CEL" tabır edllea mtıceyrelerl ouılandıru ,..ı en. 
ber, mevcuttur. Su cevher lb uyurken. clldhdat 
beBler ve gençleetlrlr. tık tatblkmdan lt1baren mtA 
111 •bah. eildlnizin ne kadar tuelepde ve aenclfıl
mlı oldufunu gdrecelmbıis. 
B••uıelerde 60 • 'lO ,..ıu.tül hAmtva J&PI.. 
1an tearalJelerde e hatta nfha,.unde bmulU)dukla. 
rm tamu.. zail oldaia ~. 
GOndtlz için (yajmz) beyu naglndekl TOKAl,QN 
knminl kullanm111. Terklbfnde tue krema ft tun. 
,e edllmte seytlnyalJ mevcut olup bu llllllUl'larla, 
.neaamata ntlfa ile derlnliklerde st*nmte w ide 
bir sabunun llln.CJ edemediği ga)'l'I af maddelerl 
harice atarlar. Siyah benler hemen lraJllo!arlaı'. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kl)uıeL 

unsurlar tle, açık mesamab kapatır ve tıç gUn rarfmda en glrklD w 
en aert bir cildi beyazlatıp yumuptır. ~ • ıso yaşlllrmdakl lradm•ara 
bile bir genç lmm tuellflnt ve yumupklığım verdiği teınlnatbdJr. Be. 
men bu gllnden ıır ttlb ve,a bir vuo roKALON kremi aimız ve tarif 
edlldllf veohile lruJl•nmm. Neticeeindan aon derece memnun b1•cı1bmn 

··- ~ 

1,t .. tnlH·I B<.11 ledi"e'i llanldrı 
__.. - -- .___..._. 

tatlyenlertn cenazeleri 7/f/988 gilnllnden itibaren belediye 
gull, techls, tekftn, nakil Ye defne dllecekttr. 

JatekUleria ııahl79 merkellerlD deki polis komllerllklerlne 
atlan llln olunur. (B) (1822) 

18tanhul Delterdarlıtından ı 
ı - Ma ranm Burgaz KtıçOt~ek mece göltı saydfye rllBumunun 1 mut 

938 den tubat 941 tarihine kadar flO ıenellk açık artırm.uı 10 gln mu. 
detle uzatılmıttır. 

1-il•kl bedelin 10281 lira 20 kurut olaa gölllD btıdDktl muhamma 
bedell (6000) TU.rk lirasıdır. 

3 - Açık artırma 11 nisan 938 pazarteel gflnll saat 14. de Jataa1"11 
AT Vergileri mtıdflrlyetl binasında yapılacaktır. 

4 - MaTakkat teminat (460) ll raclır. 
5 - Talip olanlann prtname)'l görmek ve fazla maltmat almat ... 

re pazardan mas.da her dD Av Vergi lerl mtldtırlyetl blnuında mlltetetkll 
komla:rona mtıracaat etmeleri llAn olunur. (1831) 

Danizyolları 
l'LETMESI 

Acenteleri: 1tarak1J - Dprlbaf 
Tel. 42362. Sirkeci MOhtırdar Zade ·-·Han telefon: Z2740 --· 

Karadeniz Hattı 
Postaları 

1 Nllandan Atustoe sonuna 
kadar Karadeniz hattında yaz 
tarifesi tatbikine başlanacaktır. 

Buna naaran postalar lstanbul
dan pazar, salı ve perşembe atln· 
lerl saat 12 de kalkacaklar, st- ı 
dlş, dönUşte klf tarlfeılndekt ay-
nı iskelelere utrayarak lstanbu-
la birer gtln evvel geleeeklerdlr. 
Yalnız kış tarifesinde Hopaya 
kadar glden salı postası yaı tarl
ı:eslnde Rlze'den dönecek Hopa-
1& gltmlyecektlr. (1761) 

9irlncl mnıf Opentlr 
tJr. CAFER TAYYAH 
llmuad cıemıht " llalr, dl ... .....a ..................... 
Parlı Tıb ... aklHt_. 1. ........ .-.. 
kadın •mellyatlan, dlllMll estelll 
.. Jtla. meme. ikana bunquklutu " 
ırençllk ameliyata" CNautre " dutum 

mOtetuıuw.) 

\lua~.,. sabahlan MI' • ı ı ı D 
R den 10 • k•dar ' ' & 
ı'\tit"dt"n ••nra ftrretllcllr. Tel CCOM 

•' "''"'" """"'""'' ""'· RumeH han 

Gizli pamuk 
harbi 

Deterll mnterclm ba7 RallMll 
Varoğlunun Antuan Zltkaclaa dl
llmize çevfrdltl bu eser budJakl 
dllnya hadiselerinin k•YD&kı.... 
na varabilmek lçln ot•nmua tut 
olan başlıca kitaplardan blrldlr. 
DUn ve Yarın terctıme kllll1atsa
dan 6 5 incisi olarak cıktı. Her M
t.apçıda bulunur. 

Dolıloı 
Ba/ız ı·emal 

uas•••-• 
DaMli,. lllfeln•• ............... , .. .... 

tUt f u taD ' ,., lrlldılr .... .... 
'°'1Utd9 UOI)......., ..._ ..... ... 

ttut&IU'llll -- ... ..... _ ... .. 
._. • ..,. ...... ır .._. .......... . .......... .... , .... . 
12111. l1llldl ...... ..... 



MERKEZi: ANKARA 

ER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen : 

Kapoala VadeU Mevdaat 

ŞUBELER: 

ANKARA: 
Telefon: 2818 

Adapazarı 
Bendırm• 
Barbn 
Bolu 

Bozlyllk 
l!ursa 
DUzce 
Eskl9_hlr 

;::bolu iST AN BUL : 
Teldr•I Telefon : 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir . 
• 

TELGRAF ADRESi: 

M.f.t':~ı':k 1 TÜRK BANK $abelen Ticaret 

TURKİYE İŞ 

GUVEN 
ANITI 

. .. .. . . .. 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, iŞTAH 
Sıhhat VekAlet l n l n resm i 

ruhsatını h aiz o lan 
d~ktorların kıymet verip beğendikleri bir ıurubdur. Kaaıulık, ittalwz. 
hk, kuvvctıüılik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve banak tem· 
beUiiinden doian hazımsızlık ve kabızlarda birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatilrrie, Sıtma nekahatlerinde ıayaru hayret tesir ıöıte. 
rir. 'Vilcuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu 
KUVVET iLACI her eczanede bulunur. 

Sureli iıtimali: BilyHkler için sabah, öğle, akıam yemeklerden bir 
çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, çocuklar için ayni veçbile 
kahve kqıfı. 

DA~AYUKSG:IC. 

rAiZ, DAMA ~Yi 
$AR.TLAR. T~MiN ro,R..' 

J.IOLANTS~ RAN~-UNi ~ 
. 

J(ARAMORSEL Fabrikasının 
Ha y~ t U c u zlutuna hlz me 1 

Birinci sınıf hare ve dikit ile 

ıSMARLAMA 24 ve 27 lira 
ELBiSE 

Karamllnel fabrikumm memleketimizin her tarafmda tanmm11 Sok 
aailam ve Arif yilnlil Jnumtlanndan çok mahir makastar tarafmdmı itina 
ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 llra 
inriadea m.I ecl."lmektedir. Mu.._ı.m. peıinclir. 

(Pek ~ acn Maır ellıise dainmia de açılwıkbr.) 

( 8ultanhamam ikinci Vakd hanı alhnda) 

• 

--~ 

. Çünkü ASPrRıN seneler~ 
denberi her türlü sOOukali 

g1nl.lclarana ve ağrılara icarı• 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu.Ounu 

isbaf etmi$fİr 

A S P İ R 1 N in teslrtnde11 

emin olma1c için lütfen 

_sına dikllat ediniz • 


