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Şehir meseleleri: Avam kamarasında istizah/ar devam ediyor ~Jngiltere siyaseti 02 

silahlanması 

Herhangi bir te~kik karşı-Avusturyalılar, memleketle- Çemberlayn 
sında bu telaş ne? e e e ı•kJAle e e k 1 lngiltereDİDSesİ 
Vicdanım bana diyor ki: rının ıs 1 a ı 1 çın an arının işitilecektir, 

Şehirli muztariptir son damlasını dökmeğehazır diyor 

Mahterem OcakoAlanun ıahııma 
laitab eden erbmdın babaeyliyen n 
ltelediyenia on yıllık b8dce Te kat'I 
IMublanm J6&den geçirmemi taY• 

IİJ• ed• yuılanaı okudum. 
Bjr ook meeelelere ıemaı edea 

ba yuıya cenb •ermek için teker 
ıebr •ehaa tetkike iham g6rdtlm. 

1 - Şana ilk olarak ı6yliyeyim 
ki it telklk " teıakicli me1ailiad• ri..... mttracut kelimeliaia bir 
...-a .. mef buma yokıar. Bele.U. 
,. itim •ltpet, g6rallr, okaaar 
191lerıMr. Ya yapılmıı •eya yapıl· 
•••qllr. Noticeai iyi çıkmlfl•r ••· 
'18 '-• tık•ıttır; OH g6re keran 
ftrlliL Z...aaımıada it me11lli ruhi 
aak•iıl•le 6lt1J•••L Bu ku .. tie 
.ı, sONB&tlma açık eJarak 1•• 
AlllL ltabol He• • .. r. Etlliyea. 
ı.n• f6rdlibll sk••k lete•iy• 
..... Buda Tiodaa! Wı .... ı. .... ,.. ... 

1 - faıaila •ottor Belacef Uan 
..W,edwl ortaya koyarak oau n. 
tal .. ..ayaa laaklnada 1&ayi1&e 
........ dı .. c1 .. lla•• ,wı. 
...... anlama.... .. JMdarı•• 
•• 1110 Wr .... ,.1aaıtu baıa..ı ... 
.U-. Y.._ yaıpsla .. yıpalmıyıa ...... ...... , ........... ... 
...... td.. s.ı ... ,. .,. ... •JUi 
• ,. -.-.. v. a .... a.ınc1ır. ......... 
'l'altiıtba bua malclir. 

S - Ymlanmıa Iİlle•atlk ... 
..... Jal~am DllDI İle telllp MiJ. 
.... I• •alaatabıllUD malaayyil•ll• 
•18 Wa ._. .. ıa91aa11 161teria 
,_. •• yaaJan•a lfia r.ut 
aoklalan... bagbkl •aa1aclı kita• 
w .. .....,. ••ayetleri 1.a1ı •• 
.. 11ı1.ı.cıe ... ariyatıa ıaNti taoel• 
IWal .. c1eee tebartls etdriy-.-. 
B..._.a eiıtelhlit lalea• lllaY• 

- ....... Mı .. ,.. ........ .. ,u,. ... 
6 - lllk11Me ltab10luau .... 

....... tabaktak eımif mMf)arım 

....... .._. •eaeleıdae pllacıe, ... 
wı,. ... mıınma hiç blrili b&y. 
le bir .. ,.. .. balterdar deliUenlir. 
Ba, ..... .-;-. yirmi bet Haed• 
etel bllaılaa bir kU,.dir ki mulaa. 
....... mubı1Jil .. iade caalanmıı 
" im faaıui olarak 1aaılmııur. 
O. ..... aedea fasla .. r; bıledi19 
... ulan b6yl• bir •aaiyılle kar. 
......... tbr •• eamlıari,.ı •lk6t 
•ctf-Wa idarealadeki yerinde lt&y-
1• lıU • ., oı. .... •l••llllf&ar. Batta 
MlabU. ..... e .. 

1 - B••bata gellac" (ta•a• 
•• alda ••rtJittals erki• IMrlae 
.ı. yllbaek Plllle) lnuaa ete takıaim ...... 

8td, ......, ........ aüakkak 
• ..wı11 .. 

lkiMlll ............. .. ...-1111a ..,, ......... ... 
Ote·tl .. ile, muadil aaiıe " 

•IWJe kllaı.. 
•ı.tı,. 611tlcw•l t&Uüui 

• llıhllMu 
tı6 •• JMWi7• ..... .. ... 

..._ ıM0,687 baif. a .... .awı 
at •dJGll •• klam ıalull olaa• ... 
O .. J.miria • 1t1191 " •• 
--- ... ı.ı leli ....... yi ı ... 
....... -· ....... ai•i bel• 
ıilJ9 a ita ıengbılltia te•liilill• 
a.t .t•111 •• btldee iuın alsa•• 
••lllM a..flka talaallaka iki 
.a,.. ......... ,.,... .. w 
.a,_ .. ıauU ..... 921 de ••el· 
• ı ... •kaka iki •Uyoa yıplcbta 
laaW• btlylk ittaıMI Rlarea " 
....... tabıllAI a.clri.- d ... ... 
......... Nihayet talalilaı 928 ... .. 
ala4_...ri afllı yakan Wr •il7oa• 
.. karar kılmaıtar. 

Ot ..... ,. tH·tU.92' .... 

Yazan: Dr. Memdıılı Sag 
neleri iki milyoıa olm11ına Hbeb 
iıe, lıelediyemisia o samanki nal• 
yetinde fada olan anı .. tıılan be· 
delilli •iır.amaıme maclbiace bad. 
eeliae ithal etmiı olma11 ıaroreti• 
clir (tabi! o samanlar ar..ıer .. bbr 
•• bedelleri irad kaydoluaurdu. 
Şimdiki @ibi iı Gaeriae puarbk 
formalı yoktu) •o tahıiJlt hemea 
bemen bir milyondan apgı ditme• 
IDİftİI'. Ve aaa b!Jdced• eııalı bir 
tagayyar yoktur. Biaaenaleyb bel•• 
diye bGdceleri iki milyondaa bir 
milyona diıti a6al, lıabM e111 le .. 
kil edemez. 

(lzburg) da büyük bir miting akdedilmiş, Hitler
Şuşnig mükilemeleri ve kabinede yapılan 

tadilat protesto edilmiştir 

Arşidük (Otto) şatosundan kayboldu 

1929·1930 " 193J yani balibı· 
mT belediye idareeiaden e•elki ee
aelerde tahıilltın bir milyoa lıe

rlade old~u bize vakanJ.a ..... ,,.. 
g6ıllmelr.tedir. Nitekim, baıh de 
P•• bir •ilyondadır. 

Biaaeaaleyh c9l6 da Wr baçak 
mOyoadu demek onula makaıeye 
et••t 14rer,.,a ......... da bet 
Jb lıia lira oldapaa iddia edebil· 
•ek fır.aıaı •erJr ki, b6J1e u.aıt. 
taltif olamaL 

Şebria imar •• iae.11111 " la• 
airıbaa llJ'fohqaa paraya pliace; 

Belediyeni• eoa yedi ... e sar• 
6Ha ellae r.- paraıa yek6aa 

- Sonıı 4 ineli •ld/•d• -

Berlin, 19 (Radyo) - Na1-
yonal Soıyaliıt partiıi liderle· 
rinden Streyıer, buıün matbuat 
mlimeuillerini kabul ederek 
beyanatta bulunmaı ve fU8lan 
ıöylemiıtir: 

- Yakın bir zamanda, ken• 

Viltto.,iaaisıbı 4 lla.llıeoi lı•rala,tw 

Halkevi zengin bir prog
ram hazırladı 

Bugün nutuklar irad edilecek, 
konser ve temsiller verilecek

tir. Bütün halk davetlidir 
1 

l6111lr Hallceoi 
Bagla T8rki7aia 2t yerinde reler içia augia bir program ba· 

Balk••I atılaoaktar. Bulardaa d6rt ıarlıamııbr. Saat 15,30 da BalkHl 
laMIİ Tl1'7etimla claJıiliade. Bayım• rad7oeaada Dahiliye Vakili •• parti 
dar. J)lklli. C..me •• Lreıyakada pael Mkr.teri B. Şllkrl it ayama 
llÇl)ayor. Bu mClaaMbelle yerleriade aatku dial .. ecek, uaı ı 7 de geae 
•• telarlmi• BalkeTiade llıt 1' de BalkeTiade ıtıa liHIİ ıalebed tara• 
MJlk 16r• yapalaeattır. fıadıa bir koaeer •erilecek, 17,SJ 

Tlr•ae •lked •u•kanıa çalı· 
cata lıııklll •arıı ile batlaaacıkbr da :Lartıyaka Kıs a,reımea okula 
Vali 8. Fu'ı Giileç. Ballı:e•leria~ ıılebeıiadea mlte19kkil koro mube 
yard •• yuddıılar içia •ahı.Uf telif parçalar okuyacak. 18 de &:ıs 
.. killerle faydala m .. ailiadea habe 1aa'at eaetiltlıG talebeleri Halken 
•decek. BalkHl aamqa bir ... aaupnı a6yliyecek •• Balkeri caıalı 
••kabeled• balQDacak •• bir Jı:oa• tıbloeaaa yapacaklardır. Sııı 20,SO 
ı .... Yeneeklir. da llalkHi muikl tola bir k•eer 

Saat ıs ele Karpyakaa Balk.. •ereoek, 21,SO •• BalkeTi ıe..U 
ftlıl JNıut ••il •• parti batkam kolaa• te..W •yndilıoettir. Ba 
açaoak, ba •tlauebetle bir aat111ı: toplaablara bllh t..airliler ti•• 
lracl "•oektir. Carp7aka •llaener. Yetlldlrler. 
Jerlad• bir .. , ta ••t111ı: 16Jli• l11aabal. 19 (Baaaıt) - Bal• 
,._ktir. knlırl yald&aGmtl maa ... batile Da• 

Ballı:nlıriala kartal., Jlld&atle lalliy• Vekili B. şauı Lyı, yana 
•• .-a. .. beıUe ... ima 8aı1ı:.. radyoda •W• 1ıir •6Jln wrtCelı: 
*4• •palacak ıopı..11 .. ....... ,. T-' a.ıu.ı..W ......... 

turya meıeleaine yalnız kendi 
• hesabına detil, belki bu me .. 

clileriai kuwetll zanneden b111 
devlet adamlan, ya çPk ,açl
lecelder: veyalmd da büabiltla 
aabneden çekilmek mecburi,.. 
tiode blacaldardır. 

Alman milleti w onan ba· 
ıında bulananlar, o .zaraı!l Hit· 
le · a aat. larafında onu.. ya. 
Dında lilefti alacaklarclar • 

Viyan•, 19 (Radyo) - A..-. 
turyanın komiater aleyhindeki 
pakta if tirak edeceti ıöyle
niyor. 

Londra, 18 (A.A.) - Avam 
kamarasında Avuıturyanın va
ziyeti hakkında 8. Atlee tara• 
fındu ıorulan bir ıuale cevab 
veren B. Eden ıöyle demittir: 

- Dün kamarada vermiı ol
dutum cevaba ilave edebilece
tim biç bir haber yoktur. Ma· 
amafıh kamara hükOmetin Avuı· 

elenin heyeti mecmaa11 itibarile 
merkezi Avrupayı teall6ku iti· 
barile daima alika göstermiş 
oldutunu ve bundan böyle do 
ıöaterecetini görüp anlayacaktır. 

B. Atleenin diler bir aaaline 
cevab veren B. Eden, önümü· 
deki pıurteai (Ünü daha ma
faıaal beyanatta bulunabilece
İinl ümid etmekte olduj'uau 
a6ylemiıtir. 

B. HeıaderlCHl ldiçük itilif 
devletlerinin 1934 Şubabndaki 
~Din meaali7etini Gzerine 
aliDıı olmalarıAa binaen in· 
~ltere bOldlmetinin bu devlet· 
lerin mutalealarını iıtimzaç edip 
etmiyeceti ıuretindeki ıaalino 
8. Eden, •öyle cevab vermiıtir. 

- B. Headerson bu ·bi mii
lllla..ı.raa ........ Utın-
1mzda oldatuaa emin olabilir. 

B. Edea bu mülibualar me· 
yanında meaeleyi tetkik etmek 
üzere Milletler cemiyetini içti· 
m~a davet etmek mülibazaıının 
bulunup bulunmadığını ıoran 
B. Mandere: 

- Söylediklerime biç bir py 
ilave edemem, demiıtir. 

Nazar, prenıiplerinden biç bir 
fedıklrlık yapılmıyacatını ve 
mesuliyetten aıla kaçınılmıya· 

- Sonıı 6 ınaı stılıi/ede -

Intllls B.,eMflf 
il. ÇemlHrl•• 

Luu.. 19, (Badyo) - a .. 
tak iıad •d• BepNll & ~ 
Mılaya. lasW• HJ ... tlmıla .... 
Wa•••ı .... , .w..- llJ' \ 
•• •olıale d•mltdı' kJa 

- SiyaHti.W. 18191İt •• 
ida .. licli-r diyor11L J'alı:a& •mfıı 
lbl kalıaık, tlaiclle ikdfa .... 
maaau çıkanl•amahaa. 8h ._. 
dotarahileeelı: laer tarla ........ 
mıydaa Ter••••k itbl. ful w ... 
... , .. kil •• h• ............ ,.,. 
Wr borç aeltkkl Hly--. 

Silllalaıı ... 

lak aa,.,-ora-. B• ... ,m 
lar yapıyoraa Te gaaa.a glM llna 
Tetleaiyoroa. Bu lı:tı"etlea...aa 

meyıalarını Yermekte ~ 
giDi ı6yliyebiliria. 

Bir m&ddetteaberi 1.pıı...
MIİ iti•il••••kte idi. e. ... p..a 
buUlo Anupa mecliıleriaa • .,. 
lacaktır. 

Mala;m g6r'/Jşmeler 

ltalya 
Habeıiıtan için ma.. 

takil bir donanma 
hazırlıyor 

Roma. 19 (Radyo) - ltal,. 
kabineıi, bugün M. MuısolW. 

Romada toplanıyorlar nin riyasetınde toplanmıı ve 
uzun müzakerelerden sonra ... 
takıl olmak üzere Ha'bqiatu 
için bir donanma ve mıktm 
kifı kara kuvveti ayll'IData lra-

Almanya, Avuaturya oa Macariatan Hari. 
ci~e Na~ırları haf taya Roma ya gidecekler rar verm·ıtir • 

Konr Clano 
Pariı, 19 (Radyo) - Alman. 

ya Hariciye Nazırı VonRibben· 
tropun, ıelecek hafta Romaya 
giderek ltalya Hariciye Nazan 
Kont Ciınoyu ziyaret edeceti 
aöyleni yor. 

Diter bir telgrafa ıöre, Avuı· 
turya Hariciye Nazın Gido 
Smit ile Macariatan Hariciye 
Nazarı De kan ya cla,yakında Ro
maya ridec:elder ve ltalya rica
lile konqacaklarchr. 

Alınan, Avuıturya ve Maca. 
riıtan Har.ciye Nazırlarının bu 
ziyaretlerine büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

~~~---~~-========~===z~--~--------

Beşiktaş dün 3-0AI 
sancağı yendi 

Misafir takım bugiin de Üçok ta
kımı ile karşılaşacaktır 

Fener O • Muhafızgücü O 

S.ıilctaı lstanbalda aon Galatasarag maçınd• 
- Yuua laau .. wı.- -



ANAJlOJU 
~~~- - -- - -~~~~~..-~-~~-=-~-;;~~~~~~~~::=:::~~~~~~~=ı:~~~~~~~~~~~-=ımam=!!!!!!!: 

~{~~A D ı·}"""' Haberle . 'ı·Boten~~.~eselea 
Volterın 1 Rom:ınyac artık kG 

Ona bu sözü ııoyleten muhitinin eartlannı v binaenaleyh bu öz n o 
saman iı;io doıır luk d r c i ti d"lik alcaıa t 1onı:z. Fakat b 
ıöı; ne oluna ohun hiddeti o taşk.1 jeııtioi takınmasını bilen eo Hkin 
edebiyat soverlerı hılo rea ide t d:t dir. Ha ua ar .1;12 ınlıt -.erece· 
gi mukabil bir b" dded ald bir cevap vrrme arzoıunun dizginlerini elin• 
dt!D kaçırıp amau ız &al mrlula bo zihniyete b um dahi edeceklerdir. 
Fakat f"8Zla ı eri gid d iy t ualcrin; ,im: b htanıa, Lir iftira ıa i 

kih i e ça urlar o e ı ı rek rde iy n k rletmeğe liy r ~·k· 
linde telikki i luı eöz karımnda en makul hareket böyle bir hıd· 
dete kapılma Jı;tır. e & ıu ki b"r du~unu~üıı bıırrak: ve af netice· 
lerini bulmağa hazttlıyarak l o a zft ta lil et e e kal k 1t ri b ba· 
ııuın o ta ıo halinde baki ate a d~rere yakl ab Jdığini daba iyi kavra· 
nz. F liat is b•ra a bu z tı ıımını değil; yalnız ilk kısmını gönül· 
den •e akıldın a)ni ecede ilham alan bir muhakemeye tabi utm;ık 
iıtiyoruz. 

Edebiyat ıoııyeteye fnyduız mıdır ve fayd z olmak ıdır? B hük· 
mG di#er:bir kıymeti hukmi)e ile derecelendirmek için evvela "iııy: a,. nın 
eoıyeteyi naun ıtlhara ı ımtıa ore içtimai manadaki \'asfını münaka. 
ı• elaek U:ıımdır. EJcl' soıyeteye faydılı ohn ı a yete içeri i de bir 
ciçti•af fonke JOD icn etmek mauaaıoda alacak ieek hıç ıuplıe yoktur 
ki edebiyat tcnıh ka ro unu d:ı a an ir gen· 1i le böyle lir cıt · ai 
fon llJOll> • a cı ınekıedır. O ha1de ha manada edelıiyat, ao 7 ıcye fuy· 
dn1a ~ ıl ır. ter b bap y anda iıar t edilen hükmü veri-ık Jt Ye 

edebiyatı mahkiba t>dnk dayda> nıo hakiki m uaeının ha eekifde anla· 
ıılm .. Jh mg ec i i bilmiyordu. O faydayı b"r doktorun hastalarını 

mn11•• edııiDd•, bir m(il:endisin köprtı ha ında, bır arab cıonı mı ~te İ• 
leri• lt radaa ıuraya fap~ıaıadaki gibi reel bir eekil altında görmek 
btiyo• •• faydayı yle telakki ediyordu. öyle bir zihniyatt o hareket 
ettipae gfre de bütfin mabomenin bir kurf1111 kal mle lıir b y z yaprak 
olarak glrd il edebiyatı ... abkilmiyetleria en ağm ile kırpalıyordu. Du· 
ıtlD•lyorcle ki hu bir kaqoD kalemle beyaa yaprağın nrkaamda, k~ndiai· 
Din IOl19'-1• faydalı HJdıAı biitln hareketlerinin özöoı.ı kıavl'ıyan ve bu 
ôae •11kabil tHirlule bir ıekil nrerek o hareketleri de lldeıa istikamet· 
lendir• bir edeb"yat vardJr. Bu edebiyat icra euigi o cfonkaiyon aoE>ya > 

ile ... ,.ı.ye ... bakili bit rayda iolemekt dir. 
Barıcla gne tüyle dilşllaebiliru: Acaba Volteria babaıımn ya adtfı 

çağda edebiyat böyle bir •azife görmek Taziyeıinden uuk mı idi? Buna 
da ilmi ••• een~ •neLllmek için o devrin Qzcırine eğilib te~rib bıçığı· 
•ısı •Dan INttnaa Aplamak ,.. o umanki eartları, bakim r ikirleri, İsli· 
k ... tı.ı Te •aalann aras a edobiyan tetkik etmek Jaıımdır. Fakat 
bi8 'Yelterib balNınnıa b yle bir tetkik eonun a da o a~r il amı aklı göaa 
S....- bir ••tiee olmıya nı böyle bil' tahlil yapmadan e6yliyehiliriz. Bunan 
içill • ... aa amlann U Mır aeandaa femı ir le 'a alinde 1 Idıyaa gös. 
leri önQııe bizzat kendi oğlllllUD zamanımıza kadar gel u tarihteki teıiı'li 

,....., ptirfrla ve •iote oğlunu besyle bir ıabıiyeı oeklioe sokan ıeyi onun 
••biyıı mayau ile yoArulmu, olmaeıdır,, deri• ve hemen ilive ederiı: 
.sa o uaaaa da haklı degildiar,. 

&Itri Saocı 

•• 
Yarı .. o uli r müz .... 

l·nde aç lıyor 
Yaran oknU r müzesinde uçak 

modelc"liği kursu açılacaktır. ilk 
olarak ursu 25 ıl o ul öğret· 
meni ta ib ed cek ve uçak 
modelciliğin öğreneceklerdır. 

Kursta kız öğretmen okulu iş 
öğretm ni B. Ra ıp ders gÖs'" 
terecektır. 

Tur kof iste 
iki Aj:ın '"k bir Ate. 

şefik lağveclildi 
Vekiller Heye ı kararile Türk

ôfis Beyrut ve Marsilya Ajan· 
lıklarile Hayf Ataşeliği lağve· 
d'lmi~f r. Türk of s Beyrut Ajanı 
B. Necdet Agan Ankara Türk· 
ofis merkez raportörıüğiine, 

M rs lya Ajanı B. Server So· 
muncuoğlu Jstanbul Türkofis 
raportö lü~üne, Havf Ataşesi 
B. Mustafa U uer M •rsin rapor• 
törlüğ.ine tayin edi miş erdir. 

Kok ömürlerı 
il tısad V kalet "nden 

bir emi · Reldi 
Aydın tüccar ara lzm"rden Ay· 

dma gönder len kok kömürle
rine vagoıa yükletildikleri s ra· 
da su ve kum i ave edıldiğin
den lktısad Vekaletine ş kayet· 
te bulunmuşlardı. Ve aletten 
dün şehr" m z ticaret ve sanayi 
odasına g~lc bir mektupta bu 
hareketin kok kömü Ü içio fena 
bir propaganda old:ığ1 ve ali· 
kadar tüccarlarla temasa geçi· 
lerek böyle bir şey yapılıyorsa 
kat'i surette . önüne geçilecek 
tedbirler alın 's b"ldarılmiştir_. 

Kaput bezleri 
l8panyollar1n garabeti 
Tuael bt. hafta Cumhuriyet .. 

~ilerde, bir hafta da asilerde. 

rikanın· Sokrat Skofıldi, Oiaca bir liat listesi 
Allahın var olduğunu kendine h l 

Bu ıehTin bu garib ve çok 
feci vaziyeti, iki İspanyol gen· 
cinin talile davasının rüyetiu 
mani olmamıştır. 

Dük Alf ooı adh bir delP 
kanlı, Cumhuriyetçi o1an geııç 
refikam aleyhine bir talik da· 
vatı ac;unı Ye a•iler şehre gir 
dili zım&D bu davasını kazan· 
mıştar. 

Nezleye yeni bir ilaç 
Amerikalı bir doktor. merkezı 

Afrilcada dolqırkeo ye.U b 
nezle ilacı keşfetmiştir. 

Bu iliç, küçük ve aı: aıebirb 
yıleıllann sokmasından ibaret 
imiş. Zenciler nezleye faydab 
yrt.-ntırı pek iyi buluvorlar ve 
bliyorlarmıı. 

Bize .kalına; bu ilaçtan ziyade 
sekiz günlük bir nezle JDÜrc~ 
cahtır .. 

Mis yılbaşı ... 
Güzellik Kraliçelerinden bah· 

set• yoraı. Bahsettiğim z küçük 
bir kızcağıza aid bir meseledır: 

Mis Nelson isimli genç bir 
Londrah kız 1937 senes oin so
nuacw dakıkas nda, yani 1937 
senesi biterken ve 1938 sene.si 
girerken dünyaya bır ız çocuğu 
getirm·~tir. 

Çocuğun bab Si m um de· 
ğildır. Fakat ıki senenin tam 
ortasında doğan ve 1938 sene
sinin i k lngıl z çocuğu olan bu 
kıza şimdi ne is m verileceği 
bir dava t~lcil etm"ştir. 

Kaza "Bayan Yalbaşı. adı 
verı'me n i t yenler pek çok· 
tur. Faıcat henuz 'karar kat'iıe~· 
m ş d ğildı 1 

Allah var mı? 
Sokrat· fakat Yunanhların 

eski bakımı değil, Birlcşık Ame· 

mahsus bir usulle isbat etm ştir. azır andı 
Fakat bu isbabnı kabul edenlere lktıs d Vekalet in aldığı ted· 
bir diploma vermektedir. Bu bir neticesinde hükumetçe ka· 
diplomaların harcı bir dolardır. put bezi fi tler"nin indirildiği 

SOn verıd"ğ'i diplomanın 1,087, 187 m .umdur. Vekalet n hazırla· 
numarayı havi olmasana göre, mış olduğu talimat ameye göre 
adamcağız iki milyona yakın muhtelif fab ika! r mamulatı 
dolan pir aşkına çarpmış! Şu k put bezleıin "n fiat'erinc lzmire 
halde Allah efoctte vardır. gelişlerine kadar ilavesi laz na 

Bir köp ğin hizmetil gelen fiat fark şehr miz T.caret 
Tedi adh bir köpek brr aileyi odas nca bir liste halinde bazır-

kurtarmıştır. Bu köpek Fran· lanın ~tır. Bu 1 stf', bütün tüc· 
sada GremvildC\ bay Gisere caılara tebl ğ edilecek ve fazla 
aittir, ber vakit sak"n olan fiatle sat ş y panlar b kkında 
Tedi bir g .. ce şiddetle havla· takibat yapıiacakhr. 

mağa başlamıı ve Gıser de me· Yeni Neşriyat: 
ralc ederek mescleyı anlamak ... 
istemiıtir. Kapıyı açınca, mer- H vacılık ve spor 
dıvenin duman ıçinde o!duğunu T" k H K mu 1 . ur ııva uru gene 
ve evın alt kattao yanmağa k · ka ı akta ı .. _ mer ezınce çı n m o an 
badşladkığıdnı . g~rmk:ış ve bu ~aki: (Havacılık ve Spor) mecmuası· 
ye e en ısını, arısını ve ı d · 

v d' . d" . k nın 209 uncu say s a zeng n 

k
çoctugunbul . ırt~ arı yanma tan müaderecat, bol res mlerle irıti· 

ur ara ı mış ır. . . T · d · 
şar eylemıştı". avs ye e erız. 

Aydın ıtma mücacı e. il 
lesi hekimliği 

Çanakkale sahil sıhh"ye baş· 
hckim.iğinden açıkta B. Bedri 
Kalabalık, S hhat ve içtimai Mu· 
avenet Veka etince Aydın S tma 
mücadele hekimliğine tayin edil 
miş ir. 

Bağ bahçe tü ün 
için 

Kimyevi 
G··breler 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı 

l ZM IR 

bir raporu 

h elif mahsullerimizin 
at ve ihraç vaziyetleri 

panmıf s yı ıyor 
Bükreş, 19 {Radyo) - Teoı 

der Botenkonun yerine gönde· 
rilen Rusyanın Prag maslahat4 
güzarı Aleksandreviç, bugüa 
buraya gelmiştir. 

Rus Hariciye Nezareti; Ro4 
manya hükumetinJen istimzag 
etmeden yeni maslahatgüzar 
gönderdiğinden; b ynelmilel tea· 
müllere riayet etm m:ş olmakla 

14000 ton stok üzüm vardır, incir 
hiç kalmamış gibidir muatep tutuluyor. · 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
Odasınca muhte if mahsulleri· 
miz n satış fiat ve m ktarile 
ihracat vaziyetini gösteren bir 
rapor hazırlanmıştır. Bu rapor 
şub tın birinci gününden on 
beşinci gününe kadarki vazi· 
yeti göstermektedir. Raporda 
bulunan m umatı hulasaten 
yazıyor z: 

Üzüm: Son on beş gün zar 
ttnda satış f atlcrinde düşüklük 
olmamıştır. S pariş azhğından 
dolayı piyasada kuuvetli işler 
olmamıştır. Satış geçen sene 
ayni tarıhteki miktardan 7194 
çuval fazladır. 

Üzüm stoku 14,000 ton tah. 
min edilmektedir. 15 günde 
bo"sada 12,5 · 18 kuruş fiatle 
6342 çuval üzüm satılma ştar. B:.ı 
y 1 ilk muame e gününden 15 
Şubata kadar 223,879 çuval ve 
401 torba üzüm satılmışhr. Son 
15 gün içinde limanımızdan 
ecnebi memleketler limanlarına 
2594,2 ton üzüm ihraç edilmiş· 
tir. Mevsim iptidasından şimdi· 
ye kadar dış memleketlere ya· 
pılan ıh acat 24,800,4 tonduır. 
Geçen sene ayni tarihteki ih· 
recat miktarı 55:J04,4 ton idi. 

İncir: Son 15 gün içinde 
satışlar nor:mal devam etmiştir. 
Mal azaldığı için satışlar zaman 
geçtikçe azalmaktadır. Geçen 
sen eki incir fiatlerine göre bazı 
nevilerde cüzi fazlalık görül· 
müşt~r. 371 ton ihraç ed.lmiş· 
tir. Geçen sene aym tarihteki 
incir ıhracata 49 ton idi. Bor .. 
ıada 4,5·12 karuş arasında 
fiatle 745 çuval incir ve 44,75 
lcuruftan 373 çuval hurda incir 
sahlmıştır. Bu yıl mahsulünden 
şimdiye kada borsada 119,878 
çuval incir satı mıştır. 

Geçen yıl ay i tarihteki ntış 
miıdarı 16J,059 çuvaldL Lıma .. 
nın 15 gün ük incir ihracatı 
371,8 ton incir, 1900 ton bur· 
dadır. Geçen yıl ise 326,4 ton 
incir, 318 ton hurda ihraç edıl
mişti. Me'li im iptidasından şim
d;ye kadar 21440,4 ton ihraç 
edilmişti!\ Geçen sene ayni tr 
rihtelci ihracat miletan 27427,2 
fondu. Bu yıl hurda incir ih
racatı da 3783,4 tondur. 

Pamuk: Pamuk satışları iı .. 
tekli devam etmiştir. Pıyasadaki 
l>u isteğın ilerlemesinden ıbra· 
catımız da artmıştır. 15 fiin 
içiude 33·46 kuruştan 3049 
balya pamuk satılmışhr. 

23 Kanunusaniden 12 Şubat 
akşamına kadar limanımızdan 
yabancı memleketlere 413, 7 ton 
pamuk ihraç edilmiştir. Geçen 
sene bu ta i.hte 156,4 ton pa· 
muk ihraç edilmişti. 

Palamut: 15 günde borsada 
220 • 510 karuş arasmda 6257 
kental pamuk satılmıştır. 

Ayni müddet zarfında limanı. 
mızdan dış memleketlere 1063, 7 
ton palamut ihraç edl lm"ştir. 

Zegtingağı: 1-15 Şubat ara· 
ımda borsada cinsine göre 
27-35 kuruş aras n da 381,9 ton 
zeytinyağı satılmıştır. Limanı .. 
mızdan dış memleketlere 71 to11 
zeyt nyağı ihraç edilmıştir. 

Ekmek hırsızı 
Koynunda mücevhe. 

rat taşıyormuş 
Karataşta bir fırından ekmek 

çalan Snfi he adan da bir kadın 
tutularak polise teslim edil· 
miştir. Salihenin üzeri araıtıra
lınca bir çok mücevherat bu
lunmuştur. Bunlarm .araaında 
bir atın ceb saati, bir peıntatif 
kordonu, zümrüd taşlı bir yü .. 
zülc vesaire vardır • 

Ekmek çalan bir kadının üıea 
rindo bu ınücevhcrabn bulu°'" 
mHI şayanı dikkat görüldüğün· 
den tahkikata başlanmışbr. 

Oda meclisi 
Aza seçimi yarındır. 

Tıcaret ve Sanayi odası meclisi 
uası ıcçimi yarın öğleden sonra 
oda salonunda yapıl caktır:. lk· 
bsad Veleatetinin tayin ettiği 20 
ve odada mallayye"t tüccarların 
seçtikleri 40 ikinci münteh:p 
oda salonunda topla..,ak mec· 
lise 30 aza intihap edecekler• 
d r. Seçimin saat 20 ye kadar 
neticelendirileceti haber alın .. 
mışbr. 

Romanyanın dış 
• 

sıyasası 

B. Tatar-•ko beya. 
nalla bulunda 

Bülrreı, 19 (Radyo) - Hari· 
ciye Nazın B. Tatareıko beya· 
natında Romanyanın, d ı siya· 
sada küçük antant vo diter 
devletlerle olan dostluklanna 
istin ad etti~ini söylemiştir. 

Romanya hükumeti, Teoder 
Botenko hadisesini tamamen 
kap3nmış nazarile bakmakta ve 
Rusya ile bu mesele hakkında 
tekrar konuşmak lüz munu bis
ıetmemektedi1. 

Halkevi köşesi 
1 - 20/2/938 P&zar günü 

saat 14 te Ha kevıerinln yedinci 
yıldönümü lcutlulama töreni yapı• 
lacaktır. Bu törene bütün yurt .. 
taşlar davetlidir. 

2 - 25121938 Cuma günü ak· 
şama saat 18 de Mimar Nec• 
mettin Fmre tarafından (Aydın 
oğullarına da~r mimari eserler) 

mevzulu bir konferans verilecek .. 
tir. Bu konferansa bütün yurd· 
daşlar davetlidir. 

3 - Fiı<irler dergimizde genç· 
liğe dair sayfa açtık. Maks•dı• 
mız bugünün kapasitelerini yarını 
daha kuvvetli bir şekilde hazır
lamaktar. Yazı ver ek iıtiyea 
gençler n yazılarını (Halkevinde 

Fuad Edip ) adresine yollamalı· 
ranı bildiririz. 

4 - HalkevJ, bir Ha1kevi 
marşı müs bakaya koymuştur. 
İştirak etmelc arzusunda olanlar 
nihayet Martan ılk haft11ına 
kadar eserlerıni evimize teslim 
etme'idirler. Müsabakada mıa
vaHak olan eser n sahibi mii
kafatlan darılacaktrr. 

S - Evimiz- salooanda her 
h f per~ m e günü akşamı 
saat 20 do bütün yurddaşlıra 
karagöz oyunu oynanacaktır. 
Parasız olan bu karaıöz oyu• 
nuoa bütün lzmirliler davetlidir. 

6 - Halkevimiz m "stabkem 
mevki bando şefi B. G•lbin 
idaresinde b"r Halkevi bandosu 
teş<il edilecektir. Devamla ve 
heves i çalışmak hevesinde olan 
müzisyenleria kayıtlarını yap· 
tırmak üzere evimiz sekreterli· 
ğıne başvurmaları bildirilir. 

7 - 21·2·938 Pazartesi güaii 
saat 17 de müze ve sergi ile 
spor komitesinin haftalık top
lantısı vard-r. 

Bir mttterciın 

arıyoruz 

Gazetemizia Fransızca ve 
Türkçeye iyice vakıf, terciime
ye mu-idedir v• gazetecilik 

mesleğine hevesli bir arkadaıa 
ifıtiyacı vardır. T lip o anların 
idarebaoemize üracaatlara. 

TAYYAREDE Gösterilecek 
olan 

2 büyük filmi görmek üzere bütün fzmir 
TAYYAREDE TOPLANACAKTIR 

Türkçe Sözlü 

Periler o·yarında 
Küçüklerin sevdiği büyüklerin beğendiği iki büyük san'atkar 

L O R E L - H A R D J nın <.ah ne komf'd er 

AYRICA LJL DAGOVEJ< Tarafand nyaratılan 

BEKARET 
Genç kız. kalbinin en hauas noktalarım açan ve bir var den'n 

ıstırabını tasvir eden mükemmel bir Dramdır. 
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Ü -k,çarşambagünüAn
a a areket edeceklerdir ....... ...-.-------

Büyük Şef Balkan devletleri ricalini kabul edecekler. Balkan 
antantının bu defaki konseyine bü·rük ehemmiyet verili.yor 

lstanbul, 19 (Hususi) - Ro· 
manya Hariciye Nazırı B. Ta· 
taresko, Belgrad ıiderek Yu· 
goslavya Baş ve Dış Bakanı 
Milan Stoyadinoviçle konuşacak 
ve oradan Milaıı Stoyadinoviçle 
birlıkte lstanbula hareket ede· 
reK perşembe günü buraya vasıl 
olacaklardır. 

Yunan Başvekili general Me· 
taksas ta ayni gün lstanbula 
gelecek ve üç devlet ricali, 
hu usi treııle o akşam Anka· 
raya hareket edeceklerdir. 

Belgrad, 19 (Radyo) - Yu· 
goslavya Baş ve Dış Bakanı 
M. Milan Stoyadinoviç, Balkan 
an•antı konseyi müzakereleri 
için Ankarnya yapacağı seya. 
hatten bahisle gazetec.lere ver· 
d 'ği beyan tta Balkan antanta 
devletlerinin her zamankinden 
daha sıkı dostluk münasebata 
idame ettirmekte olduklarını, 
Ankaradan avdetinde Sofyaya 
giderek Bulgar rical.le de gö· 
rüşeceğini, sonra R<>manya ve 
Lehistanı ziyaret edeceğini söy
lemiştir. 

Balkan antantının bu defaki 
toplantısına büyük ehemmiyet 
veri mektedir. 

lstanbul, 19 (Hususi) - Ata· 
ti.. rk, Balkan ntantı konseyin· 
de bulunmak üzere gelecek 
oran-Yu anıstan Başve ıli ge-
neral Metaksas ile Yugoslavya 
Baş ve Dışbakana Milan Sto· 
yad.nov'çi ve Romanya Hari· 
ciye Nazırı M. Tatareskoyu ka· 
bul eylemek üzere Ç rşamba 
güni Ankaraya hareket ede· 
ceklerdir. 

Bükreş, 19 ( Radyo ) - M. 
Tataresko, pazartesi günü Bel· 
grada hareket edecek ve kral 
na bi Prens Pol tarafından ka· 
bul edilecektir. 

M. Tataresko, Milan Stoyn· 
dinoviçle Selaniğe gidecekler 
ve orada Balkan antantı kon· 
seyi reisi General Metaksasa 
mülaki olarak üçü birden lstan· 
bula hareket edeceklerdir. 

ısır Elcisi 
t 

Hı riciye Vekilimizin 
seyahat programını . . 

getırıyor 
lstanbul, 19 (Hususi) - Mı· 

sırın Ankara elçı s· H:\riciye 
Vekilimiz B. T. Rüştü Arasın, 
martta Kahireye yapacağı seya· 
hat u programını getırmek üzere 
Kahireden hareket etmiştir. 

isviçreye girecek 
ec.11ebi sermaye~er 
Cenevre, 19 (Radyo) - Beş 

milyar lsviçre frang ndan fazla 
satılan ecnebi sermayesi bolluğu 
hü iiJıeti c' ddi endişeye düşür· 
mektedir. Döviz ve altın akınını 
durdurmak iç' n tedbirler alına· 
caktır. Her ne olusa olsun ge· 
lecek ecnebi sermayesinin hu· 
susi bir resme tabi tutulacağı 
s nalmaktadır. 

Yugoslavyanın 
nüfusu 

Belgrad, 19 (A.A.) - Resmi 
istatistiklere göre. Yugoslavya· 
n n hali haz rdaki nüfusu on 
dört milyon dört yüz bin ki· 
~idir. 

Otomobilleri uçuran müd
hiş bir kasırga 

Yüzlerce insan yaralanmış, evler 
devrilmiş, ağaçlar uçmuştur 

-----
Meksiko, 19 (Radyo) - (Nidagol Siray)'da arbedeler olmuş 

ve silah kullanılmıştır. 
Arbede neticesinde on kişi ölmüş, otuz kişi de yaralanmııtır. 
Nevyork, 19 (Radyo) - Löteryan vilayetinde bir kasırga ol· 

muş ve olduğu gibi bir köyü ıüpürüp götürmüştür. 
Halktan elli kişi ölmüş, yüz k ti de yaralanmıştır. 
Nöyorleyanda da çok iddetli bir kasırga neticesinde bir çok 

evler yıkılmış, telgraf hatlara koparılmış, yüzlerce ağaçlar ve 
yolda bulunan otomobiller, uçurularak on beş yirmi metre me
safeye kadar atılmıştır. Burada da yüzlerce yarala ve bir çok 
ölü vardır. 

(Teruel) cebhes·nde şid
detli muharabeler o!uyor 
Cumhuriyetçiler, esaalı mevziler almak lü

~umunu hissettiklerini bildiriyorlar -Salamanka, 19 (Radyo) - General Franko orduları, Alhamra 
şehrini geçerek Or;yus havalisin de ilerlemişlerdir. 

Harb, şiddetle devam etmekte ve Teruelin şimalinde inkişaf 
eylemektedir. . 

Bar.selon, 19 (Radyo) - Cumhuriyetçi ispanya karargahının 
neşrettiği resmi tebliğ: 

Siyera Gorda cephesinde şiddetli muharebeler oluyor. 
Görülen lüzum üzerine daha esaslı mevziler almış bulunan 

kuvvetlerimiz, bu tebliğin intişar ettiği dakikalarda ve hatta düş· 
manla şiddetli surette çarpışmakta devam ediyor. 

H·t e , be ne söylevini 
bugün verecek --Berlinin bütün caddelerine dün geceden 
hoparlörler yerleştirildi 

Berlin, 19 (Radyo) - Rayihştag Meclisi, yarın (bugün) öğ· 
leden sonra saat 13 te açılacaktır. 

B. Hitler, Alman milletinin lideri sıfatile bir söylev verecek 
ve Almanyanın dahili ve harici siyasetini teşrih eyliyecektir. 

Brrlinin bütün büyük caddelerine bu akşamdan hoparlörler 
yerleştirilmiştir. 

B. Hitlerin nutkunu dinlemek için bütün dünya radyo istas· 
yonları yarın saat 13 te açık bulunacaktır. 

Rus a, 
larına s 

Uzak şa k hudud
vkıyata devamda. 

Pilotlarile beraber Çine iki yüz elli harp 
tayyaresi gönderilmiş 

-------
Riga, 19 (Radyo) - Rusya, Çine yardım için pilotlarile bir· 

likte iki } ü .. elli hnb tayyaresi göndermiştir. 
Rusların, Su·Şang Çin şehrini müstahkem mevki haline koy· 

dukları söyleniyor. 

Rusyanın, Viladivustoka askeri sevkiyat devam etmekte ol· 
duğu ve son günlerde mühim kuvvetler yola çıkardığı bildiriliyor. 

1 a ra 
Fransızca Sözlü 2 film birden 

Gary Cooperin 
Deniz 

Kahramanları 
Sonya Henienin 

DEVLET KUŞU 

1. Milli Kütüphane 

Seans: 3· 7 de Deniz Kahraınanları l~:L~-~~Lt1~U 
5 • 9 da Devlet Kusu ....... . 

Yeni büdcemiz -.... 
Maliye Vekilinin, 
büdceyi Büyük Şe. 

fe arzetmeai 
muhtemel 

lstanbul, 19 (Hususi) - Ma· 
liye Vekili Bay Fuad Ağralı, 
bugün Ankar dan buraya ıcl· 
miştir. 

Bay Fuad Ağrılmın, yeni 
büdceyi Atatürke arzedeceği 
tahmin olunuyor. 

Başvekilimiz 
lstanbulu teşrif 

ettiler 
İstanbul, 19 (A.A.) - 81;1· 

vek ı l Gelal Bayar ve Harici~ 
Vekili Dr. Aras bugün ıaat 
11,30 da Ankaradan oehrimize 
gelmişler ve Perapalaa oteline 
inmi§lerdır. 

lstanbul, 19 (Hususi) - Bq· 
vekilimiz; ref katinde Hariciye 
Vekili Bay Tevfik Rüşdü Araa. 
oldutu halde bugün Aokaradan 
geldiler. Ve i tasyonda Riyllse· 
ticumbur seryaverile Naha Ve· 
kili 8. Ali Çetiokay , vali Bay 
Muhittin Üstündağ ve aaylavlar 
tarafından karşılandılar. 

Başvekilimiz, dotruca Dolma 
bahçe sarayına giderek Atatiirke 
arzı tazimat ettiler ve devlet 
işleri hakkında direktifler al· 
dılar. 

B. Celal B yar, yarın akşam 
Ankaraya döneceklerdir. 

Bn. Sabiha Gök-
• • • 

çenın proıesı 

Hükumetçe kabul 
dildi. 

lstanbul, 19 (Hususi)-Türk·· 
kuşunun yeni teşkilatı hakkmda\ 
Bn. Sabiha Gökçenin hazırla· 
dığı proje, hükumetçe kabur. 
edilmiştir. ----
Yeni 
gedikli/erimiz 
Talı im abidesine 
çelenk koydular 

lstanbul, 19 (Hususi) - Dz. 
Gedikli Erbaş okulu mezunlara, 
mektepten ayrılma münasebe
tile Taksim bidesinc gelerek 
mer simle çelenk koydular. 

Aske7 i maluller 
kanan unda 
değişiklikler 

Ankara-Söyleni ldiğino göre, 
Milli Müdafa VekQleti, a1-
keri maluller hakkındaki kanun· 
lard bazı değişiklikler yapmıta 
ve bunun için de bir kanun 
proje i hazırlamağa k rar ver• 
miştir. Bu kanuna bağlı emraz 
cetveli yeni ve pek mühim 
eaa1lara göre hazırlanmaktadır. 

Muvakkat maddeye göre, ka· 
nunun neşir tarihinden itibaren 
üç seme içerisinde subaylar ve 
ve aakeri memurlardan malQI 
o.'.anlar yeniden heyeti sıhhiye• 
ce muayene edilerek maluliyet 
dereceleri tesbit edilecek •e 
buna göre kararlar lınacaktıır. 

Romanya kabinesi 
toplandı 

Bükreş, 19 (Radyo) - R dor 
Ajansı bildiriyôr: Kral Karolun 
riyasetinde toplanan Nazırl 
Meclisi yeni kanunuesasi pro· 
jesile dahili ve harici meseleler. 
üzerinde mühim görüşmelerdu 
bulunmuştur. 

• 
1 

Dün, çok şid 
uhar esi o 

Japonlar, Çinlilerin 30 tayyaresini 
düşürdüklerini bildiriyorlar 

Teslim olan Çin askerleri 
Şangbay, 19 (Radyo) - Bu Pekin, 19 (Radyo) - Ordu 

gün H nkov üzerinde &örül· namına söz ıöylemeğe salabi· 
memiş bir h va muharebesi yettar bir zat, Çindcki Japon 
olmuş, 30 Çin tayyaresi düşü· ordusunda komutanl r arasınd 
rülmüştür.. Tayyare. meydanı.o· bazı d ğişiklikler y pıl cağını 
daki 5 Çin tayyaresı de tahrı b b'ld' · t• 

ı ırmış ar. 
edilmiştir. Sukanda 14 ve Hen· 
çovda d 12 tayyare düşürül· Şanghay, 19 (Radyo) - J · 

- t.. pon ordul rı, (Şanji) b vali in· 
muş ur. 

Han kov, 19 (Radyo) _ Çin de .. ilerliycrek ( Pen~yan ) ve 
reımi tebliğlerine göre, Çin ve (bs ng) kasab larmı ışgal eyle· 

.Japon tayyareleri arsında Han· mişlerdir. 
kov üzerinde yapılan tayyare Londra, 19 (A.A.) - Çin 
harbinde 10 Japon tayyareıi s"faretinin Hanlcovdan hp neş-
düşürülmüıtür. Bu muharebe, rettiti bir habere göre, Çin 
timdiye kadar yapılan bütün kıt'aları Fengohov istikametinde 
hava b rblerinden deh şetli ol· ilerleyen J pon kuvvetlerini 
muştur. inbizama uğr tmışl rdır. 

1 
• z 

Mısırda ehemmiyetle bekleniyor. 
Türkiye - Mısır itti( akından 

bahsediliyor 

' " Mısır Kralı Faruk 
ltalyan "La Stamp ,, gaze· Çünkü bu ziyaret Mısır· Türkiye 

teıi, kral Farukun Ankarayı ittif k politikasının mühim bir 
ziyaret edeceği haberi~i veı:- adımı addedilmektedir. Şurası 
mektedir. Bu gazete dıy~r kı: tebarüz ettiriliyor ki Rüştü 
Kral F uk Ankarayı zıyaret Aras1n Türkiye·Mısır ittif kn • 
etmek istiyor. Kral, Türkiye mesini imzalamak üzere şubat 
hükumetine bu y~ld.a malQ~at sonund Mısıra gelmesi beklen· 
verilmeai için, Turkiye Kahıre mekt!dir. Bu vesile ile Kral 
fevkalade elçiıin müsaade ver· Farukun Ankarada ikameti sı· 
miştir. r smda Mısır, Türkiye, lr~n, 

Kral Farukun Türkiyeyi zi· lr k ve Efganist n rasında ım· 
yarcti Mısırın siyasi mehafilinde z lanmış olan Asya dörtler pak· 

• }· ii .. ii1• a 'ı1ka uyauduımaktadır. tına girmeğe d vet edilecektır. 
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ilim ve fen aşkının kutuplar- A;·a'::...~;~":rici· lngil~:~r~!~'ı~~~u~::,~ere 
daki kahraınanları ye e;:~:e:;,~::;:2• 

"ölsek dahi, fenne bir hizmet görmeğe muvaffak 
olduğumuzdan dolayı müsterih öleceğizndiyorlar 

Papanin 
Şu (Papanin) ırubunun, ilim 

ve fen namına katlandığı me• 
şakkatleri ve göğ:is gerdiği 
tehlikeleri düşünüp te mütehayyir 
olmamak mümkün değildir. 

Son gelen haberlere balcı• 
lırsa, Ruı alimleri, iki bin 
metre murabbaı bir buz kütlesi 
üzerinde, pek mütevekkilina 
bir surette alcıbetlerine intızar 
ediyorlar ve: 

•OJıek dahi, fenne bir hizmet 
gôrmeğe muvaffak olduğumuz• 
dan dolayı vicdanen müsterih 
olarak gözlerimizi ebediyete 
kapayacağız .• 

Demekle teselli buluyorlar. 

Aşkın yeis ve ıs· 
tırabı icJnde • 

Kız ölcl"ii, fakat katil 
aşık, bir ıey yapamadı 

Rouenden yazılıyor: 
Rene Tr,boulet adlı yirmi üç 

yaşında genç bir işçi, gene yir· 
mi üç yaşında Raymoııde isimli 
genç ve güzel b;r k ız:a seviş· 
mişlerdir. 

Aşk bu ilci genel o lcadar 
kuvvet.e ss mı~tır ki, evveli 
fakirlikleri, sonra da veliler.nin 
izdivaçlarına mii.saade etmıeme· 
leri man ası önünde her iki· 
si de ölmeğe karar vermişlerdir. 

Bu karar herhangi bir roman· 
da yahud filmde gö ülen kıuar· 
!ardan değıldi r. Gonfre· Vılle 
kasabtısından epeyce uzak:aşan 
aşı~ ve maşrJka kendilerini ten· 
ha bir yere attıktan so Ha ev· 
veli erlco' .c genç sevgiliıi.ııin 
kalbino l< ,:r kurşun sıkmış ve 
alkan iç<'.inde maşukasını bay r• 
dan aşağıya yuvarlamıştır. Sıra 
artık l .cendisine gelmiştir. Uicin 
bu İT; kolay dej!'ildir. Genç, bü· 
yük bir ümidsizlikle şose yo
lur adı elinde tabanca, bağırıp 
9' ağınrken bir otomobil tara· 
'tından görülmüş, ve polis hı· 

• berdar edilmiştir. 
Vak'adan evel her iki genç 

bir tişe şımpany• içmişler, gü· 
ze\ bir gece geç rmişlerdir. Kız 
ebeveyn ne yazJ ğı bir mektup
ta, nasıl bedbaht olduklarını, 
ö.menin en iyi şey bu unduğu· 
nu, kend s ne darılmamalarını 
yaım~;..t~dır. 

Papanin ırubunu teşkil eden 
Rus alimleri, soı günlorde ayı 
eti yimekle geçiniyorıar. Filha• 
kika, grubun erz ,kı yok de
ğildi, fakat, erzak deposJnun 
bulunduğu buz parçası, ansız n, 
grubun ıkamet ett ği parçadan 
kopup ayrılmış ve grub erkanı, 
az bir erzakla kalmışt r. Maa· 
mafih, ayı bolluğu karşısında 
sıkıntı şimdi.ile mevzuubahs 
değildir. 

(Papanin) gurubunun hayatı 

kadar kıymetli ve lüzumlu bir 
şey varsa, o da telsiz:lir. Grup, 
ancait bu sayede meskun dünya 
ile temasını muhafaza etmekte 
ve bu suretle ümitsiz kalmak· 
tan kurtulmaktadır. 

(Papanin) grubunu bulunmak• I 
ta olduğu koca buz pa•ç•sı, 

ıaatte 24)0 metre katetmek ıu· 
retile cenuba doğ'ru ıeyret• 

mekt d.r. 
Umumi k naat Rus al mleri· 

nin, kolayct kurtulam•yacıkları 
merk~z-ndedir. 

Geçen Cuma g:!nü onlarla 
temas etmeğ" muva.fak olan 
Rus tayyar~cileri, grubun, tay· 
yare vası'uile bulunduğu buz 
p ırçasından a ınıp gö ürülemi• 
yeceğini beyan ed yo ·lar. 

Şimdi kalan çare; buzkıra· 
nın, elde edeceği muvaffakı· 
yettir. 

Buzkıran, grubun bulanduğu 
buz kütlesine kadar sokulabı· 

lirse, Rus alimleri kurtulmuş 
olacaktır. Aksi takdırde akıbet 
fcc:dir. 

Deni! yor. 

Avam kamarasında isti
zahlar devam ediyor 

- Başı 1 inci sahifede -
cağını hatırından çıkarıp çıkar• 
mıyacağını liğrenmek istiyen B. 
Noel Bakere şu cevabı ver· 
miştir: 

- Mesuliyet münhas•ran bi· 
zim uhdemize mürettib değildir. 

Bunun üzerıne muhalif amele 
fırlı:asından B. Bellenger B. 
Edenin gerek lngilterede, ıerek 
ecnebi memleketierde husulü 
mümkün her tJrlü suıtefebhüme 
mani olmak maksadıle yak•n 
bir tarihte Avusturyadaki İngi· 
liz menafiinin neden ibaret ol· 
duğunu ilnıi surette tarif etmek 
teşebbüsünde bulunup bulunul
mıyacağını sormuştur. 

B. Eden bu suali cevapsız 

bırakmıştır. 
B. Eden halen Almanyanın 

Avusturya ist kliline teallil.< et· 
miş o masına binaen çok ac.I 
bazı işler yapı' masanın zaruri 
o~up o!madığı suretinde k~mÜ· 
nistlerden B. Gallacber tarafın· 
dan sorulan sualede de cevap 
vermem· şt'r. 

Vıyana, 19 (Radyo) -Bugün 
gerek burada ve gerekse Ser· 
1 nde Hitler • Şuşn g mükaleme· 
leri hıkkında birer resmi tebliğ 
ç kmıştır. B.ı tebliğlere göre; 
Avusturyadıki nasyonalsosya· 
listl~rden isfyenler, Avusturya 
vatııns:ver partisine ve bü:ün 
teşekk.ıllere dahil o'ab lirler. 

Avusturyad kı statokoy.ı boz· 
mık istiyecek her hıngi bır ferd 
derh1I Avusturya toprakların· 

dan uzaklııştırılacak ır. 
Almanya, Avusturyanın istik· 

la:inı kabul etmiştir. 

Berlin, 19 (Radyo) - Radı· 
kal Nazi mahfillerinde, Avus• 
turya • Almanya münasebetleri· 
nin, Macaristan· Avusturya -ltıl· 
ya protokolları çerçeveıi dahi
linde ınkişaf ettiği beyan olun· 
maktadır. 

Ayni mehafil, bu devletlerin 
m ;amalı ve kararı olmadan 
Avuıturyının M.lletler cemiye
tinden çekilemiyecetini ve ıüm· 
rük birlıği ile müşterek pıra 
eıası için de bu devletler:n ka· 
rarlarını iıtibsal lizımıelditi 
kanaatindedir. 

Berlin, 19 ( Radyo ) - Dün 
a kşımki ıazeteıer, yabancı ef· 
kin umumiyet nde Avusturya 
meseleluinin ıükQnetle kırıı· 
lındığını, müdahaleye matuf 
bar türlü demarf•n kabul edile· 
m yecetini yaz·yorlar. 

Vıyana, 19 tA.A.) - Nikbin 

olanlar Avusturyanın istikbalde 
Almanya lehınde yeni imtiyaz• 
larda bulunmıyacağını ıöyle· 
mektedir!er. Bedbin olan· 
lır bi akis Avu~turyanın ia
tiklili için giriştiği mücadelenin 
sona ermekten uzak old.ıtu 
kanaatinded rler. 

Bıtıraf müşab:dler iae Hit
lerin Rayiştağdaki nutkunu ve 
Şuşni~in diyet meclisindeki 
beyanatını alaka ile beklemekte 
ve bunlar m ılüm olduktan son· 
ra vaziyet hakkında c ddi bir 
hüküm vermak imkanı basıl 
olacağını ümid eylemektedirler. 

Viyana, 19 (Radyo)- lzbrug
da büy .. k bır miting akdedil· 
miş ve Hitler • Şuşniı müli<a· 
tından sonra Avusturya kab.
nes nde yap•lın tadilatı proteı· 
to etm ştir. 

M ti~g tertib eJenler, Avus· 
turya Dahiıiye N,zaretıne geti• 
rilen Seys Najuarı Dahıliye 

Nazırı olarak kabul etmedikle
rini, bu zat n, Hitl erin adamı 

olualc kab neye sokulduğunu 
bildirmiş:erdir. 

Halk, Avusturyanın istiklali 
için kanının ıon damlasını akıt· 

mıj!'a hazır olduğunu i:an eyle· 
mi,tir. 

Brüksel, 19 (R~dyo) - Arşi· 
dük (Otto), matbuat mümessil. 
ler ne beyanattı bu:unmuş ve 
Avusturya tahtından vazgeçme· 
diğ' ni söy em ş ve düşman· 
larına bile elıni uı:atmağa hazır 
bulunduğunu ilave eylemişt.r. 

Belgrad, 19 (Radyo) - Sa
movtra gazetesinin Paris muha· 
biri bildiriyor: Brüksel civarın· 
da bir şatoda oturan Arşidük 
Otto ansızın ortadan kaybol· 
muştur. Nereye g tt ği hakkında 
hıç bir malumat yoktur. 

Franko 
Açık 1ehirlerin bom. 
bardıman edilmemeai 
için emir verecekmiı 

Londrı, 19 (Radyo) - Açık 
şehirlerin, tarafeyn tayy1releri 
tarıf.ndan bombardıman edıl· 
memesi için Fransa ve lnriltere 
tarafından ıeoeral Fraııko ile 
mubaaımlarıoa verilen notaya 
bugün cevap verilmıştir. 
Frınko verditi cevapta bun

dan ıonr~ ııç•k ıebirlerin bom· 
bıırdıman edilmemesi için li· 
z:nıgelenlere emir Verecet.ni 
bıld.rmiıtir. 

Paris, 19 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazın B. lvon Delbos 
ayın meclisi Har ciye encümeni 
reisi B. Beranje ile uzun müd· 
det konuşm .ştur. 

Bu konuşmala da, Avusturya 
hidisel eri, Akdeniz mes' ~lesi 
v daha bazı • şler mevzuu bah· 
solmuştur. 

B. Del bo ı, yakında, ayan 
m~clis nde de bu mrseleler et· 
rafuda izah•t verecej!'ı.ıi B. 
Branjeye ıö ıle m ştir • 

Rus amira i 
Kaf asın:ı inciirilen 
bir darben•n tesi. 

rile ö · ü 
Brüksel, 19 (Radyo) - Be· 

yaz Rus.ardan am ral Aleksandr 
Sokoltf, bugün ikamet ettiii 
apartmanı merdiven nden iner• 
ken meçhul kımıeler tarafından 
bir taarruza maruz kalmış ve 
kafas na ind rilen bir darbe ne
ticesinde merdiven başinda can 
vermiştir. 

Had senin, siyasi bir mabi· 
yetı haiz olduj!'u söyleniyor. 

Hava mayinleri 
Mucidi, icadı hakk;n. 

da izahat verdi 
V<şington, 19 (Radyo) -

Melusan Mecliıı müdafaa en
cümeninde bava silahları muci· 
dl Bay Letyo Baro hava lruv
vetıerine karıı keşfettiği keşfet• 
tiki hava mayınleri hakkında 
uzun izahat vermiştir. Hava 
m11yinleri, 4500 metre yüoek· 
likten aşaj'ıya doğru bütün hı· 
va tabakalarında bulunabilecek 
ve denizde vapurlar için mayin· 
ler ne kad1r büyük bir tehlike 
teşkil ediyorsa, havada tayyare· 
ler için de ayni derecede teh· 
lıkeli olacaktır. 

Bu s ah sayesinde yalnız 

.şehirierin ve harp gemilerinin 
değil, ticaret gemilerinin de 
mubabzası mümkü,ı o.acakt r. 

Vaşingloıı, 19 (A.A.) - Dün 
mtbusan meclis nin bahrıy~ 

encümeni huzurunda Lesler 
Bariov lsk1ndami bir askeri 
mucit taraf.ndan harp gemile· 
rine karşı hava mayinleri ile 
yapılacak yeni bir hücum tarzı 
hakkında izahat vermiştir. 

B. Barlov ezcümle dem ştir ki: 
- Bu tarzda hücumlara 

karşı harp gemi.eri tamamiyle 
acız bir vaziyette k•lıcaktır. 
Bu bava may nleri 4500 metre 
yüksek kten her nevi harp ge· 
milerine karşı müessirdir. 

BLJ may.nler deniz mayinle· 
rinin deniz altında yaptıkları 
tesiri aynen havada yapmakta· 
dır. Bu hususta~i planlar şimdi 
tamamile hazırlanmış bulunmak· 
tadır. 

Bu yeni hücum silah yakında 
tatbik sabasına ııececektir. Bu 
yeni si:ib her nevi nak· 
liye gemileri ve d ğer yardımcı 
ıemilere karşı da müessirdir. 

TiJrkiye - Ro· 
manya 

Pamuk mukavelesi 
imzalandı 

Bükreş, 19 (Radyo) - Tür
kiye elçisi ile Romanya Ticaret 
Nazırı arısında bu sabah pa• 
muk mukavelesi imza edilmiştir. 
Son defa Türkiye-Romanya ara· 
ıında akdedilen tıcaret mııka· 
velesi, iki memleket aruındaki 
ticar~ti ııeniıletmiştir. B lhaasa 
pamuk satışı ile fiilt aabay ı 
ı;rınekte o an t.caret itleri ınk • 
.. ı adcca.;t.r. 

Muıaolininin dahtı uzlaıtırıcı bir aiyaae 
takib etmeğe mecbur o 'Juğunu sövliJvor 
Londra, 19 (R~dyo) - in· .. 

gi ' iz-1,alyan görüıaı.:lerine M. So 'l da •ika : 
Grandinin dün liaşvdcilet. iki 
defa ziyaretile yen.den başlan· 
mıştır. s~n•ldığına gÖM, Avuı
urya hareketler, M. Mussoliniyi 

daha uzlaştı ·.cı hir s y ıset ta<· 
bıne mecb..ır e miştir ve lng J. 
tere budan ist.fade ile müz~
kere' eri açm·ştır. 

DJnk:i mü ilca Iar, başlangıç 
mah yetinde telakki edilmek· 
tedir. Mıa n fıh M. Çemberlay· 
nın etrJfındakiler, lnı ,z Nazır· 
!arının M. Mussolıninin bakiki 
maksadlarını anlıyamadıklarını 
•övlem şlerd.r. 

M. Grandi, dünkü ıör~şme
ı~rde lta'yanın Avusturya mes· 
elesi hakındakı fikrini bildir
mekten sarahaten imtina eyle· 
miştir. 

Londra, 19 (Radyo) - ltalya 
sefıri B. Grandi ilo lngiltere 
Başvekili B. Çemberlayn ve 
Hariciye Nazırı B. Eden ara• 
sın da ki görüşmeler çok ıarn mi 
olmuştur. Gazeteler, bu görüş· 
melerin ayni zamanda Avus· 
turya meıeles le de alakadır 

olduğunu yazıyorlar. Fakat Baş· 
vekalet büroları erkanı, lngıl· 
tere-ltalya arısında birinci de
recede Akden'z, Habeşistan ve 
uzak şark meselesi, ikinci de
recede de gönüllü meselesinin 
ıörüşüldüj!'ünü haber veriyorlar. 

Morninı Post gazetesi, görüt· 
melerden ıonra B. Grandinin 
Romadan Avuıturya meseleıi 
hakkında malilmat iıtedij'ı bal· 
de henüz cevap alamadıtını 
kaydedıyor. 

An'ane hilafına Baıvekil ve 
Hariciye Nazırı ve diğer nazır·
lar tat.I günü olan Pazarı da 
çalışarak geçireceklerdır. An'ane 
h,lafına y~p lacak bu çalııma, 
çok müh m meseleler mevcut 
olduj!'unu gösteriyor. 

Arnavutluk 
Prensesleri 

Am3rika seyahatine 
çıktıl:ır 

'riran, 19 (Radyo)- Arnuut· 
luk kralı Ahmet Zogonun hem· 
şireleri, ilci generalin mihman· 
darlığıyle Amerika seyahatine 
çıkmışlardır. 

Prensesler, Napoliden vapura 
bineceklerdir. 

Fransız kabinesi 
M~l.i Müdafaa 
şlerine büyülr 
~hemmiyet veriyor. 

Pariı, 19 (Radyo) - Franıız 
kabinesi, bugün Batvekil M. 
Şotanın riyasetinde toplanmıotır. 

Kabine, Milli Müdafaa ve 
silahlanma işleri için müzake· 
rede bulunmuş, Harbiye, Deniz 
ve Hava Nezaretlerinin tahıi· 
satı birleştirilmek ıuretile Milli 
Müdafaa işlerine ehemmiyet 
verilmeıini kararlaştırmııbr. 

Kudüate teukif at 
Kudüs, 19 (Radyo) - lngiliz 

doktoru Major H:nderaonla re· 
fikuının, Arap çeteleri tarafın· 

dan öldürülmesi, İngiliz zabıta· 
sının fevkaıido tert;bat almasına 
ıebep olmuıtur. Buııün, biı ç~ 
kimıeler tevkif edılmiıtir. 

Rus gazetelerini 
yasak etmiıler 

Tallin, 19 (Radyo)- Eatonya 
hükılnıeti, Sovyet mecmua ve 
gaı;~to erınin memlekete ıokıal· 

111~1.oı )' ~Nk eUllıftir, 

lngiliz kabinesi 
Ü.~ • UÇU,'l S at müza. 

kerede bulunduğu 
h:ılde bir karar 

verem •ii 
Lodra, 19 (A.A.) - Çem· 

berlaynın b ıgü ı Cumartesi gü• 
nü mLJtat h ifını kabineyi top
lanmağa d ıvet et nesi Ba,vekil 
ile H ır ciye N uırı araıında 
ihtilaf çıkt.ğına dair dolaşan 
şayıalar hakkındı b r. birini nak
zeden haberler deveran etme• 
sıne ıebeb olmuştur. 

Royter muhabiri bu haber• 
!erin büyük bir ihtiyatla kar
şılanmağa devam edilmesi li• 
zımgeldiğini ehemmiyetle kay
detmektedir. 

Başvekili tanıyanlar kendiıi• 
nin birden bire bir hafta ıoftu 
tatili esnasında Haricıye Na
zırını belki do kaybetmek te~ 
likesi ni göze alarak ltalya ile 
uyuşmakta istical göıterecetiai 
unnetmemektedir ler. 

Bazı malıfellerde söylenditi· 
ne göre bu uyuşm:ı mucibince 
lıpanyadaki göniill üler meaeleai 
ile lngiltere aleyhindeki prop• 
ganda derhal terlcedileeelctir. 
Buna mukabil Habeşistan İltİ• 
lisının tanınmaıında ltalyaya 
kolayiıklar gösterilecelctir. Hiç 
bir mea ıl mahfe! bu şekilde bir 
hadiseye intizar etmemektedir. 

Görünüşe ııöre kabine b11ıü11 
daha 2'iyadc Avustıarya Alman· 
ya iti ifı hakkında dün mulu· 
ıal malılmat aldığı Bercbtep· 
den mülakatı bakk;nda Franaa· 
nın noktai nazarını ötrenditi 
ve dün Çemberlayn ile Eden 
Avusturya meıelesı ile diter 
bazı meseleler hakkında Grandi 
ile görüşmek fusatını elde et• 
tıkierı için toplanmaktadır. 

Londra, 19 (Radyo) - lnıilız 
kabinesi, bugün cğleden ıonra 
saat 15 de B. Çemberlaynın 
r ysetinde toplanmış ve üç bu
çuk saat müzakerede bulundu· 
ğu halde hiç bir karar vereme• 
miştir. 

Kabine içtima halinde iken 
Başvekalet binası önünde büyük 
bir kalabalık toplanmış bulun11· 
yordıı. 

Alakadarlar; lngiliz kabineai· 
n:n, mevcut bütün siyasi mese• 
ler etrafında konuştuğunu ve 
esaslı kararlar vermek iıtiyen 
Başvekil B. Çemberlaynla Ha• 
riciye N \Z:rı B. Eden arasında 
yeniden bazı ihtilaflar çıktığını 
bildiriyorlar. 

ispanyadaki gönüllüler mete
lesinın, B. Çemberlayn tarafın
dan bir tarafa bıralcılma11na, 
B. Eden ıiddetle itiraz etmit 
ve ihtilaf, b11 yüzden tekrar 
bışgöıtermiıtir. 

Kabine, yarın da toplana• 
caktır. 

Londra mebafilinde ka~ooa;n 
müzakereleri etrafında htıami
vet muhafaza ediimal::\edir. -Japonlar 
Franaız; vapurunu 

tevkif ettiler 
Şangbay, 19 (Radyo) - Ja

pon donanması, bugiin Riaaia
lıen adlı F raıısı z vapurunu tev· 
kif etmiı ve Beslcador adalarına 
ıevketmiştir. Fransız sefareti 
vapurun, şarlıız ve kayıdıız 

..rbHt bıralulmıoıı&aı iııamİf&İI'• 
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. ..-.. KADIM T ARIHE MOSTENID TEFRiKA 

Süleyman Peygamberin Aşkı 
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Fransa 
Hitlerin yarınki nutkunu 

dört gözle bekliyor 
'' Hitlerin Roma ziyaretinde, iki dev

let reisi değil, iki harp ilahı 
karşılaıacaktır,, 



RAbVO 
Ba11ünlıü program 

lstanbul rad1osu 
OGLEYIN : 12,30 Tirk mu· 

akili, 12.50 Havad·ı, 13,SO 
PJala T6rlc mu11kisi; 14 Soa. 

ar tütünleri ~in 
_Jj miişterek cephe 

Beşiktaş dün 3-0 Şark tütanrenaıb i"'-tı•d• 

V-0~ Papan ... ...,,,_,,_ 
•@ •• , • 1 

8e~1111Gt • IHılaaJ._ 
Berlin, 19 (Radyo) - Alm_, 

yanıı abık Y ,ana 9efiri Voa 
Papen, buaiila bura,ya d.ônaıiit 
ve Hariciye Nazın Von R.ibbea
tropu ziyaret ederek VıyaaMla 
yapt•ta lcc>nqaalu hdıll•M 
inh t vermiştır. 

AKŞAM : 18.30.Daos musi
lc"ı, 19 Türle: mus kisi, 19,30 
Konferans, 20 Türk musikisi, 
20'30 Hava raporu, 20,33 A
rrapça s6ylev, 20,45 Türk mu
aıkıai, 21, 15 Stüdyo orkestrası, 

A 1 
V d • müşterek bir cephe kanı iması, 

sancanı uen 1 son 1ıtanbul konferaanda kO" Sf , nuşuldu. Bu davanm başlaca 

22. ıs Ajana haberleri, 22,30 
•hte1if parçalar plikla. 23,30 

Çolctanberi gilzel bir maç 
seyretaek f rsatanı ele pçire
miyen halle; Alsancak- Beşı,taş 
maç aı ıörmek •oin sahaya 
akın etm ş ve sahanın tribün· 
leri ve açık tarafı dolmuştu. 

Oyuaa r rişmeden evel 8'iJ. 
sah.kanın muhtelif safahatını 
göıöah• getirerek cliyecef ı ki 
Alıancak takımımn, birinci ve 
lklad d~•.,de başta Cemil ve 
ve kalecisi olmak üzere müda· 
faaıı fevkallde oyGamıt. mu· 
hacım hatbada ber iki açık ta 
niabetea mwaffak ol ....... dtr. 
Fabl üç ortamn " ....,._ 
Saimia a,aklkt felce •••ı 
aib"ycli. S..t de mit....,_ 
libak Jlpıytrd .. 
il•f r Betiktat taka.,.. p 

hce; t,irinci •vrec1e Allaacak 
..actafaaaına ,.. .... •••llak 
ola_...L llcinci üvnde de ta
lıallıacla tadilat rapmak Hntil• 
oyuna g"rditini ve üç gol attıfı 
hltde Alsidcıtın enerji ile Q. 
rlf• OJtllltlba le• muvaffaka· 
yetif hfr oyan çıblltnadr. Keza 
iltiacl devrede bılhaua ıert bir 
oyun ilatemi tatbikhle kalkqtı. 
Şmdl da OJUft• takib ecWiar: 

~--~""'"1!!'-._. ___ .,....ı Sahaya itftce Beşıktaf ~ban 

çıktı, il 11eıtmlad1 ~ allar 
landı. Bıt az tonra da bir 
takımı ıartadfi. Kale ia&ha
bınilan ıoma takımlar şu .-U· 
de dizildilet: 
Bep~: M6hmMI Al, Hlsd, 

Faruk, Fuad, Nari, Rifat, !fref, 
Şeref, Halkı, Rıdvan, ffqati. 

Afnncalc: Hihai, Cemil, Z. 
Ali, 1&11•, !afer, ~ Hak· 
kı, &af, !ıfırr, fttu, 'Dbtn. 

Al•cak Oyafla alıet ...._ 
lada •• ilk daltıkalaru t,;, -... 
Del' kaundt. Gellh ftçelt kor
neri Alaancak müdafusand• bı 
ratn bir Beflktaf •ltrm tllrilt 
etti. 4 inci dakibda Atmcö 
tak1m111a •tdaa lıkifaf ... 
eri bit alcım Bepktat mtlcfa. 
faasını karııh rdı. Ortahmaa 
topa Bl•i yetifti WI vole 1-11' 
VUl1ll ,.,tı. Meh••d Ali ,.. 

-~-r ... ı dade 8\ldalaaı..He bttarch.. 
.•• ç6k teri w gln1 ..... 

•. ---tda. 6 ve 9 Clbed ~ 
latdi Befıktaı b)ribirfli6 neti· 
ceıiz ~ iki l:Otbet kaubch. 
Da-..ıat aeçtik~e o)'UMld 4tltat1 
.-tıyor ve top ı.o yeler i91ade 
ltaleclon kaleye meWk dob-
10rclu. 

12 iaci dakikada Be""' 
lctleıi önünde top Bıırinia a7a· 
la•• diqtii. Fakat Buri topa 
•d mola k' ak bir fır•• al· 

-40-
llCJNCI KISIM 

,.,..., twtoa b....ı.ft diif• •abıtced Doııbat bir bhkahı 
·:.•• ....... öatade bit oto- attu 
~Mlilia cl.rclatmaa ititti. Bir • - Nuıl, dedi. M&.hmmel 

Gr..- i9lfi p ... mtlrJll delil mı? DCJltale 

~!M-ı.tti"if, Doarı- liR p 
dedi. Y1mmcle 
Yili ıW 7ara 

Maksra - hdlllddi .... 
clotıw ta••..,... 

...... ,., 16yU,.•• 
~ ............ 
rıfb. 
-&. .... itin;~,.. 

•dua ald•at. v ...... , .. 
cı•• bit laortl.W. 

Haldket• Maka t. •akı•i 
....... tıpkı, ia&elaiJerek öldür
dllü. .-.vua beo&i1ord• Ea 
teaillıeli ..... bile -· ...... 
, ............ t~brik etti~ 

- Fevkalide muvaffak ol.a 

dördü. 14 üoc:ü dakikada Ce· mütehassısa andan lbiri de eski 
malin giizel bir müdahalesi Al· Yu an z·raat Na&ır• B. Anastas 
ıaacak ale hine inlciş f eden Bakldbatıdır. Sabık Yunan Na· 
B11iktaW' tehlıkeli bir akının zan bu mühım bahse dair bır 
ketti. J\l••ncalc takımı normal makale yazmıştır ve şudur: 
ve ~el bir ~nla Befiktaş Türkiye ile Yunanistan ara
midafaasını kanıtırıyor, fakat llnda yapılan son tütün görüş· 
ü4 orta mubacimin tecrübeaz- meleri neticesinde iki dost mem· 
litl yüzünd,n netice alınam·ı leket muayyen uyuşmalara var
yordu. 24 üncü da~kada Beşik- mışlard1r. Tütün, iki memleket 
taflo seyrek akıalanodan bi· için de çok mühim bir milli 
rilıi görüyoruz. lzmir kalec:ıi mabauldür. iki memleketin böyle 
Hilmı, Şeref.in yerden bir ıutünü b r bayati me•oledo anlaşmaları 
e-'e• bir plonjoala kurtardı. elbette memnuniyetle telakki 
32 inci dakikada Alsancak ka- •dilmefe değer. 
leti firikikten bir tehlike atla\tı. Her ıki memlek.t ba meselede 
34 üncü dakikada Beşiklaş 'ka· İl b.taberliti yapmak ibtiya· 
lati bir go1 tehlike~ ile karşı· eandadarlar. Bu ilatiyaç h• ikisi 
laftr. 35 ve 37 inci dakikaı...da İ9iıl •tikirdır. Vanı.. •latm .. 
her iki takım aleyhioe iki kOI"· lana tat bibt aahamna pçiril
ner olcla. Fakat ikili d• neti• •li elbette .-i •ırablmı,.. 
*İl .P.ttİ· 4*ktır. 

Ataat:ali ni•bete n laalcim Şark tltünleriai yetiftire• 
~-· detam edi;ör ve Be- •emle1cetler arasında tabit bir 
ııhlf ıusıf •alıaandad i.d'4a menfaat •irllJi vardır. TGth 
• ,,ılmı;.ordu. 44 iiacit dakibda lzeriadeld iktlsadf siyasetlerini 
oata müdafı E!Mr ,Uel bir töp l>irletltritler.e mahalli buhranla• 
yar.llela 'l• bvv•tli bir fide 'ftn öoilae ıecerler. İSuttdaa b'r 
Beıiktaf kaleıipe ıönderdJ, fa- b harıci p yasa ardaki vaaiye\
bt Mp llal ı aol avıJletia- Jeii •• IJiletfr. -$ark tlltiial#ia 
den avut oldu. Bir az aonra lit-fllele aı, eok mgal o\. 
devre Al•••• .... piaüa ... .., bu.lunaalvın "• aoktada 
hakimiyeti • ao.ı.... t.eclclltleri r'*tar. 
bitti. Tütiia baldaacia it beraberliii 

lkinQİ tı1ew.ı. ~lar ftkri ilk BalkM ıörüşmeleriade 
talamlarmda epeyce t-aanı.: . yap- ortaya ıtıldL ikinci Balkan ti· 
111ıılardı. Nuri müdafaaya, Hakka rüş .. Jernule klais derWetıtiril
stnterhaf mevkiine, Hünü ıol di. Türkiye, Yunanııtan ve Bat• 
lQe, ~ ..... ....... priltaıa tlliD .... ı.-. .. 
alma ... & .... ....._ Ala .., ....... harılllt etmllwi lra• 
•ncakblar MW. .,...._ rarlafb. 
~vata 4 • llUlllet C..ıetı de $elı 
1111"'4!' ..... j ..... ,. .... 
nw buaa • ,.., •• W1*batt.lmrda. 8macla 
ctakiklP ..... AlWa ..... ........ .............. bit 
yGzü ... •ı'l&tltWtr dk ,ıol- talaa kar ftnlclı. iter 
l•riDi tsuaa•llr. • aol ..... •• Mptlaf tatbike itlkla 
••dır: Mili -. 1a Al,.. ... iM it .. Iİlltket t111a ~ 
«*klı ...... Mat- ·~~.....-----------
•ıfila ""' ... mata çala..- ~. buaia. Y•IDI• 
yorlarcll. 'Ot orta aalaacimia ~ ,_.. idar ...... Cç 
uyuşatd• ....... ctı. 31 laci .W. Ofliraoaktar. 
dakillada ..... iaclL ..... ..... .... ıt (H81811) - , .. 
topa ,.,ırdi.Ha..ı •• il Malaala .. 111,• 
•la .... ..w .., Irat .... 
etti. ... ........... lld ...... 
Ala -.. AB-. 19 ......, - v .. 
ladı. ,. Aa• itadıada iki •lllill 

Fqa& ...... ...... yapılacakbr. "llat 
35 inci dalcılcada !tref topu 13 de, Ankaradı yeni teşekkül 

arta çizgiden kat.tW ..... hl* td• Aa"-a Glnq kulübi 
dirdL AM.-t 181.,_ll t.,_ ıe....-clen milrekkep talomla 
ko,..,. 11tr. Rld,_.., ..... ._ Anara11e1t takı• bir ma.. ae• tapa, ,aaeı .,., w. .. balla ,.,a.1r, saat ıs .. • 
J'Ufl ile Gtllllol defa ola* ttvelet b•aı... kaim 0..
qlara taktı. Oyun da S-0 • birlitl • H.rbipe talamian tiW 

taltl•ın .. tibi,-etl il.iti. karşrJ ... 11111tlMiceleacli~ 

lallflUDU. lılıat• Maki, _.. Bir -1ki 1Utye d.ıktora bab 
b r bıeket. li.lr;ill çok Uhlikeli kaldılar. Sonra kabkalaaJ...aa 
delil mi? Ueaeli 9yid ,_..a, •pteclemirerek ıllmeie .,..... 
aclallT. • 6ldütilnii h.._.oak 4.lar. HartOll illve etti: 
olurlar-.. - Fakat cat Mli• ......_ 

.... Ku'i,J• ..ıa~,.~ okwclu iade eclerai8i&. 
Çiilllci ölea Pariali P'liı Gar Daabar doktor ~ .. fe. 
tıoD Meklbr. Bua• cuMP. ı. lbia etti: 
ı..aclald biJ..ikt ... aalay.oıq. - ... itimad ~·biJinıi.lz 
•yüai 7uah &4am. -afet cloktor. 
paiindeaberi laldanı,... e. •rada Gaton Mab aön 
$1... ..,dalla çtktı•I brıitı: 

llo'-r cevab .. ..._ Mia- - ~- tanıamıyacak l>ir faale 
b.. ile ılr.oat.attakları•• batvlM. tolcmab. lizım olan eeıferi 
Malcı düıiilleeı.n.de Ptk J.aka ~ r çanta içıode getird m. Bu 
idi. Diitmıalan °• "*'• ıece ••n eraya aicl p • 
ildi bili1or&arda. Fabt ı,- fok aaütldillerimiai hallebaeliyws. 
aörliJN8odi. Bir • .. e1 kapa. U.•li Miktl Paristea aiçia 
•• ura ....... laeaiadta bllr.p fllcL 8-ı ı.t ı acaba 
aı..Jc ._;,et •iif---• lllatb: •yüzü ya•ab adam .ıo ..,l,u&leti 

-- • suf&a isi•de, ~ n. ~ikadar mı? 
8111 .. y1er ,,~ ieyed ba a· - Ya Mikelle k~~ 
ımki mace ...._l)'ecek - S vg lı doıllım, biz eii. 
oluraam açıp JDizdeQ plea lıer ıeyı yapalım 
ederim ö~ w.t A.Uab '-im.. Ev-

Dwaa.rMI Maki lltaı .... ~ \'eli · m ili ~fi-

rınlanndan ararmca çıkaWle
ceklerdL 

21 Mart 1933 tarihinde 1'ür
kiye, Yunanistan ve Bulgarista· 
hlnt Mılletler Cemiyıtiaia öoGaı 
koyduklara müşterek beyanna
menin tarihi bir kıymeti vardır. 
Beyanname; mahdut bir ilcbaadt 
meselenin çerçevesi ıçınde kal
mıyor, Balkan memleketleri ara· 
sandaki münasebetleri sıklaıta· 
racak, reniı esasları ihtiva edi· 
yorc:l11. 

Büt6n bu temasların ve ıtaür 
terek çr ... maların faıd,ları var
di. Bu sayeda müşterek dava· 
lar tetktk edildi. Ve bunların 
ıaüş~erek bir surette halrıtte alt 
çareler elbirlifil«! \fe coaaret?e 
tetkik olundu. 

Oe memleket. Mılletl~r Ce
ıaiyeti huzurunda davalarını be
raberce müdafaa ettildea sonra 
latanbulda ikinci bir tütnliaa 
konferansı haliııde top1aııchlar 
ve mQıterek bu çalıımaaın te
ıaelle11n1 attılar. Fakat bu •ı
r•da tütün buhtını hılledildl. 
Vattlıa prof enin tltbikifte clot· r• ,ıailetraedl •• 

Voa Papenin yerine, Von 
Krıbelia tay·a edilffeii MJI•· 
nly9'. 

VOA Kribel. & H üeria • 
eak ve takıa •rk•~aıı.tıodudar-

Pat ate çıkaa Ôvr P*~•• de, 
Viyana aefareti.. •bık MıiliJ• 
Nalll'I V on ~t&Jl taıi• eclilo
cet~ai laatM, .-ri~r. 

S.lio, 19 (A.A.) - Anıtff 
P,utui Vtlll ~ı>•lll• yaptıfl 
bJr milikatı neşretmoktedir. Bu 
ntülikat eınaaında Von Papen 
ekcümle ıöyle demiştir: 

- Siyaıj mücrimler ioin AYUlr 
teıryada ilin ed len umumi af 
~m olmalıdır. Avuatu_ry:an p Av
r'1pıdakı V~tini Atmanyaya 
1ı=ar1ı olu tat.tı •ketiiclem, 
19ıtmatua kabil olıttıd \'!:: 
klndaki U.at tittı'qe 
bulaılktadtt. Şilfttli tn.W taftı: 
!in bi• Cer•ııtuı ,...._ 
ms1p eLtif' bu ...... üt~ 
)11tİ'llİft 1e1rll"ı kolı,llftlftlllkllf. 
Ayai faal ,.tin fiWr w rut. .. 
•••111cla da teeelli ebiaeli llıı Aradaa ,eçen •eneler §tiftde 

Türk- Yunan d~ta paişledi. 
Müttere'k bır malaıyeli olan it. 
badi mue ehınle beraberce 
baftlket edilmeli tahıi glrüld& 
Tltön m.-eleıi bu ıolda ~ifı. 
terek ID~teleıfl b•tıatfe ıe'i
yordu. Bu meaelenin beraberce 
konuıulması bir zaruret sa)'tlıdı 

ve k•utm~• 8ulıufflaa da 
ıatınlda. 

zfmdlr. C..ea IM .. ine aynJ• 
~ba4a itJqpf uruMt \'e • 

aları itin aJlli fik rler llMI• 

Son defa lıtanbulda yapılan 
ıörüımelerde it r t.ıkım proaııı 
•pler kirMlfla. • 1-r ...._ 
kaada Bulaariıtan he •. uz fibiai 
ı.ttdirmeeb. P.W ........., 
tlmtktıie Balgamı 'Cbr ' MillfrT
.. ecelclerHfl \üvfftle ihlft «
•ek caizdir. 

Bu ümidim ı, Şark tflthleri
nin dünya piyaaaıında. maruz 
oldufu dalllttell...._...._.. .. 

•dtld• 
Son senelerdtJ dünyınııa her 

köftNİltde <ft..ttt. RoMa~ 
Yupll..;a, lledelYS v...,.) 
Şatk tipi .... ,.tifti .... t• 
tebbüaleri aldı, yürtdl. Bu 
••lftetı., -·· .... ,.. 
laıtnı .._. n etd9*n ••tt •a.,a •• , ,.. ..... dil 
•flltfl4t tt.ı.ti•4attar. 

Diftt ............ aı.a:, .. 
4i .... tltlbl"atdıesı iti• ..... 
~pi ütlltı ,...,.e11,.-.c11J 
te,..,hlelw ft 'tlsA• ektik 
.teitldıt. 

$ le .............. - ~ 
tehlike Çin, Japoa " Aeirilrat 
Vıl'fl.,_ liOli ... -. dbıa 
tütla ,.. ...... ., ..... ~ 

ta•ilı yer sade lıtir toplı• 
fefi ol••"'8n -'!•de -.rar)uıt
leria 9Ct1tıcla. Y •• .,..,.. Ah
;~ .. •iMlcM ecleoeii 
h•llJI• pebilir. Saoi7ea •Kazıl 
~-elİlae ._..,poı.. 
la~ •••iJl9t1t birib rl«iai 
tanımadıklara ifiklr. Çiiaki 
lı:.,..tattıW•ı zaman •••ti 
fadka oluak alt. abebi blla-
••yort.. Kapadu ıir•keD pek 
A!üi: çekmiyeoetitaki &&Dile• 

dirorum. ~ aaae!e içeride, 
bilUiD ,diW.tı•\al• weket ...... 
bleliyiz. Aılcreb aöriisaür ıörüa· 
İDeı. bu he•u q.riae abla. 
eatam. Siz de düdük öttür,
teksiaiz. Kabil olaar• diri din 
~..Ulamap ça •taealız. Aka' 
••kdirde bir aaaiyo bile kaT." 
~•e4- atet edeoetiz. Miller 
b~ıa idareıiPcle m~ 
~... btalanuak olan po iMer 
!dicJik .ealennı d yar du7f1U 
~o;aen İçerı dalaı . H~ • 
~""4 va.! 

m•hdtr. 



Sinemada aşk 
ayır, sinema bence aşkı 

öldürmüştür 

Rag Milltınd ve Jean Arlhur 
( Sinema vı aşk ) mevzuu Meseli yukarıki reaimde gör· 

üzerinde epeyce şeyler yazıl· düğünüz Jeın Cravford ve Clark 
mıştır. Dikkat edilirıe bütün Gıblein lütfen aşk ııabneaine 
bu yazılanların, hakiki mevzua bakınız. Vaziyet, hareket, ahenk 
azıcık olsun temas etmedikle- güzeldir. 
rini görürüz. Sinemadaki •ıklar, Lakin, ne yazık ki bekledi· 
kucaklaımılar ve öpüşmeler j'imiz, istediğimiz büyük aşk 
çok yapmacıktır. Diyebilirim ki, heyecanı yoktur. Bunlar maki· 
hemen hemen fılmlerde ciddi neden adamlar gibi hareket 
bir aile 11hnelİ görmemişimdir. ediyorlar. Yalnız koşmak, ye
Nedir o patıntıızcı ilinı ıık· tişmek, sevgiliyi kucaklamak ve 
lar. Nedir o çocukça vı bayatı öpmek pıra etmiyor. 
ıiir okumılırl Bunlara tabım• Hakiki aşk 6rtiıtlerini bula· 
mül etmek için in11nın demir· bilmek için, rejisörlerin, altın 
den bir kalbi olmaıı lazımdır. arayıcılar kadar meşakkate, alın 

Bence ıinemı, aşkı öldür· terine katlanmaları iktıza eder. 
müştiir. Filimlerdea ıık bitı• Sinemacı 
beleriai ve .. lı: jestlerini ötre
nen gençler bunları hayatta da 
tatbik ederek gülünç olmaktan 
lcurtulımıyorlır. 

Asıl meaele ıurıdıdırı En 
güzel ve en temiz aık aahne
lerini ve aşk mevzularını oynı• 
yan artistlerin huıuıi hayatlı• 
rını bilseniz, benimle hemfikir 
olmaktı bir an tereddiid et• 
mezsiniL 

Filmde ıöylenecek cümleler 
hakiki ve iştibalı dudaklardan 
çıkmadıktan sonra eıer yarı 

yarıya kıymetinden kaybeder. 
Filmde kalb söylemez. Ancak 
zoraki bir cebd, zoraki bir 
faal;yet (sahici) aahneler yarat· 
mıya kıllı:arl 

Biz de onları sahici ·. telikki 
ederiz! Onlar samimiyetten ne 
kadar uzaktırlar. Rejiıörüıı hi· 
kimiyeti, rollerin müteaddid 
defalar tekrarı, sevmedığiniz, 
hatta iğrendiğiniz bir eşle oyu· 
na girmeniz insanı çıldırtır. 
Bizim gibi hayatını sahnede 
geçirmiş kadınlar, bizzat o 
hayatı yaşadıkları için sinema• 
nın kusurlarını amatörlerden 
daha iyi görürler. 

c...urk Gab•l "" J•n Cr.;fl, old 

Siyamda büyük 
·Fil avı 

Hollivud 
iki yüz elli fil 

• • 
ıslıyor 

Bir fil ı1e gaflrusıı 

Şu, hiç bir işe yara mıvan zan 
ettiğimiz koca fil, mc~er nelere 
kadirmiş. 

Araaıra, koca bortumile ge· 
vezelikler yapan ve kazara düş· 
tüğü zaman onu kaldıran ol· 
mazıa postu terketmekten baş• 
ka çare bulamıyacak kadar 
iciz olan filin yalnız derisinden 
istifade edildiğini bilirdik. Hal· 
bu ki; fil, bir devletin büdce • 
sinde açılan rahneyi bile ka· 
-.atmağa medar olabiliyormuş( 

15 yam hül..ilmeti, son zaman· 
da bir ilan vermiş ve büyük 

bir itina ile bir f.l avı tertib 
ettiğini bildirmişfr. 

Herkes, Siyam hükumetinin 
bu avdan ne bekled.ğ ni anla· 
mık i temış ve nihayet maksad 
bıitı.ia .ht.r~z vcı .. eıum.yete ta.z'. 

A.NAOOtU 

Istırab geceleri 
Hary Bauerun çevirdiği bu film; 
ıstırabı ifade etmek bakımın

dan çok kuvvetlidir 

Harrg Baiıel' oe filmden 
6i1' ıörtıniil 

Bir sinema mecııauuının baş 
yazııındını 

Bazılarının göklere çıkırdıj1, 
bazılarının da yere wrdutu öyle 
filmler vardır ki, göıterildikleri 
tarihten biraz ıonrı hakiki hıı
viyetlerini kendi kendilerine bul· 
makta hiç de kuıur etmezler. 

Buna sebep olan müfritlerdir. 
Halbuki halk, ıeyrettiği film· 
lere notunu vermekte gecikmi· 
yor. En tutulmaz zannettiğimiz 

filmlerin büyük itibırlarlı kır• 
şıland . ğına her zaman ~ahit 

oluyoruz. 
(Istırap geçitleri) adlı film de 

son haftalarda böyle bir münı· 
kaşıya yol açmıştır. Bence ha· 
ki!cat şu taraftadır: 

Mollenord yahut (Istırap ge
çitleri), zannedildiği gibi hiç 
ehemmiyet verilmeden geçile· 
cek, ve üzerinde ciddi tenkit• 
lere mahal vermiyecelı: bir filim 
değildir. Bilakis esaslı hatları 
itibariıe hayatın ta kendisini 
ifade etmesi ve hayatı tam 
manasile göstermesi noktasın dan 
mühimdir. 
.................... ! 

men meydana çıkm;ştır. 

Siyam hükümeti, Hollivuddan 
vububulan bir müracaat üzerine 
iki yüz elli fil tedarik edib 
göndermeğe ve bu suretle büd· 
cesindeki açığı kapamağa ka· 
rar vermiş ve bu avı tertib ey· 
miştir. 

Hollivuddan sipariş edilen 
iki yüz elli file gelince bunlar, 
yakında çevrilecek cihanşümul 
bir film için lazımmış! 

Fıl avı son derece meraklı 

olduğu için, Siyam hükümetinin 
ilanı Ü?.erine, dünyanın muhte· 
lif memleketlermden otuz bin· 
den fazla avc;nın Siyama gi· 
derele bu meşhur ava iştirak 
edeceği söyleniyor. 

Siyam halkı, hükümetin mık· 
sad ı nı anladıktan sonra, derhal 
yüz elli fil tedarik edib götür· 
meği teahhüd etmiş ve fakat, 
fil avı resmen tertib edileceği 

için bu t~klif, alakadar mı· 

kamcı reddolunmuştur. 
Filler, avdı çok zor avlanır· 

lar. Zira ne kurşun ve ne de 
ok ko'ay tesir eder. Ba tıbırla 
fıl avcıl~rı, tuzak kurarlar. Bir 
-Deııamı 70 unru s.1/ıif,.de · 

htırap, bu filimde öyle ya . ı 
tılmıştır ki, ideta ıeyreder" ~ 
irkiliyoruz, boğazımıza bir şey 
yapıııyor gibi oluyor. 

Nüzüllü ihtiyar kumandan, 
ayaia kalkmak için kalpsiz ka
rııından yaptığı istirhamlar in· 
sana fazla tesir ediyor. Mol· 
lenardın da kendi felaketli ha· 
yatına hitam vermek için ta• 
bancayı yakılaınası ne kadar 
hazindir!. 

Gabrielle Dorrziatın Hırry 
Bauerin ııan'atlarındaki incelik· 
lerini bu filmde de gösterme· 
leri, filmin soğuk kalmasını im· 
kan kılacak n okıanları telifi 
etmiştir. Geçen gün arkadaşım 
şöyle bir itirafta bulundu: 

- Söylediğiniz filmi seyret· 
tim. Lakin, ne yalan söyliyeyim; 
bıkarak ve çok ıstırab çekerek 
sonuna kadar devam edebildim. 
Filvaki hakiki hayat da böy·· 
ledir. 

Her gün yaşadığımız günler· 
den, hadiselerden bu parçalar 
çıkabilir. Yani demek istiyo· 
rum ki bunlar (olabilir). Fakat 
niçin, bize bunlar bütün çıplak· 
lığile gösteriliyor. Bütün ince· 
liklerine varıncıya kadar serilip 
önümüze dökülüyor. Yalnız bu 
filmde değil, başkalarında da 
böyle ifratlara teıadüf ettim. 
Bunlara tiyatroda, kitapta kat· 
lanılıbiliyor; fakat filmde, ha
yır .. Bu hayat çıplak A-ını, ıı· 
tırabın bu kadar elle tutulur 
şekline isyan ediyoruz. 

Bu sözlerde iyi bir görüşün 
hakim olduğuııu açıkca söyle· 
mek lazımdır. Ben ki daima 
her Şeyin olduğu gibi gösteril
mesi taraftarıyım; ben bile bu 
hususta ifrata kaçan, hududu 
tecavüz eden filmi ere isyan 
ederim. Hislere hürme~ etmek 
lazımdır. Seyircilerin sinirleri 
üzerinde oynamak cidden teh
likelidir. 

Maamafi h bütün bunlar (Is· 
tırap geçitleri) nde çok mute
dildır. Ben film i seyrederken 
ne çok merhamet duydum, ne 
de çok ııkıldım. 

Serge Veber 

,,lı\h , 

r Büyük köy hikdyesi 

Billôr Kö.şk 
Sevgili, köqlii kardt!şlerimt! armninn ___ ıiiılııil ____________ ıl 

YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 

- 16-
Çamlar, dereler, kuşlar, her 

şey uyuyordu. Fundalıkların 

arasına yattım. Kim bilir ne 
kadar öyle kaldım. Çoban yıl
dızı dağın ardına gizlenirken, 
senin güzel sesini duydum, 

- Söyle Fadimeciğim .• Kü· 
çük yüreğine o yaraları açan 
kimdir? 

. . .. 
- Söylesene Fadime!. 
Dojan hali göğsünde yatan 

alevli başı çene!inden tutarak 
yukarı doğru kaldırdı. Fadime· 
nin dudak1arında çok tatlı bir 
gönül sevincinin izi pembe bem· 
be gülümsüyordu. iri, siyah ka· 
dife gözleri, dağın ardında yük· 
ıelerek çamların ııras•na süzülen 
günün ilk ıoığını yaldızladı. 

Dojan, bu tatlı bakışlardan 
her şeyi anlamıştı. Eğildi, bu 
sefer Fadimeyi pembe dudak· 
)arından öptü. 

Fadime derin derın içini çekti. 
Bir saat evol ııarib yüreği inim 
:::im inlerken şimi de umulma· 
dalı: bir sevinç içinde tatlı tatlı 
çarpıyordu. 

Elele, ormanın kıyısına doğru 
yürüdüler. Güneşin ilk ışıkları 
bu iki mutlu genci karşılarken 
arlı:alanndan ııelen ana koyunla 
yavruları oynaşı oynaşa mele· 
şiyorlardı. Doğan Fadimenin 
yumuşak elini olı:şıyarak sordu: 

- Dün neredeydin Fadime• 
c.ğim? 

- Gene buralarda dolaşı. 
yordum. 

- Pınarlı köyden gelenler· 
den haberin yolc mu? 

Fadime elile Do.Q-anın ajzını 
kapattı: 

- Niçin cevap vermiyorsun 
Fadime? 

- Bırak bu özleri Doğ.ın .. 
Yüreğimi incitme. 

- Demek Veysel onbaşı hi· 
kayesi uydurma ha. 

Fadimenin gözleri yaşarmağa 
başlamıştı. Sesi titriyerek yal· 
vardı: 

- Anma bu kötü günlerimi 
Doğan .. Ben neler çektim bilsen. 

- Mademki iş böyleydi niçin 
bana her şeyi söylemedin de 
beni böyle üzüp durdun? 

- Ben hep senden bekledim. 
Hiç umutlanmıyordum ki .. 

- Beni gördüğün yerden ka
çıyordun, seni elime geçire· 
medim ki. Hele son günlerde 
niçin o kadar kaçıyordun ben· 
den? 

Naaıl kaçmıyaydım. Sana 
uçakla lstanbuldan gelin gele· 
ceğini işitmiştim .. 
Doğan güldü: 
- Kim söyledi sana bunu? 
- Köy kızları. 
- Köy kızları roman yızmı· 

yorlar aınmıl güzel romanlar 
uyduruyorlar. 

- Uçakla gelin gelecekmiş 
ha? Çok güzel hayal değil mi 
Fadime? 

Fadime hatırıma birşey geldi; 
biz, köy kızlarının bu uydurma 
romanını hakikat yapamaz mıyız? 

Fadime heyecanla sordu: 
- Nasıl hakikat yaparız? 
-Basbayağı .. Bak dinle .. Bir 

hafta ıonra Mayıs bayramı var. 
O gün şenlikler yapacağız .. 
Köylü hazırlanıp duruyor .• !s
er misin seninle o gün nişanla· 
nılım? Sen beyaz eıvablar 
giyenin uçakla mavi göklerden 
bir melek gibi yer yüzüne iner
sin. Bu romanı uyduran köy 
kızları da seni şaşkın şaşkın 
ılkışlulark1>n hi rihir. rn .ze ni ~. 

yüzü~lerim zi takarı z. ı~esıl tıu 
kararımı beğendin mi Fadıme· 
ciğiın? 

Fadime cevab olarak sevinç· 
ten sarhoş olan güzel bı~ ın 
Doğanın göğsüne yas ladı . 

* * • 
Garib/er köyünde bir Mayı i 

bayramı 

Gırıbler köyü haftalardanberi 
1 Mayıs bayramına haz rlanı· 
yordu. Bir yıl önce bu çorak 
köyün garib halkı böyle s -
vinçli bayram1 erışeceğine ina · 
nabilirm .ydı? Garibier kc.y.ı 
adeta bir nümune köyü halin e 
gelm . şti. Şimdi toprak altı izbe 
kulübeler artık yerden yükseı. 
mişler, fabrikada çalışıp kaza· 
nan köylülerin çoğu bucaklarına 
bir iki göz oda eklemeğe mu· 
vaffak olmuşlardı. 

1 Mayıs gençlık bayranıı ;c:· 
refine, yeşillikler içine gömüle:ı 
bu sevimli evcikler bıştanbaoıı 
beyaza boyanmıştı. Her beyaz 
evın çıtıaında bir al Türk H•· 
cağı dalgalanıyordu. Büyük v • 
küçük sokaklar da dümduz. 
tertemizdi. Ealci birikinti kok 
muş çamurlu ıulardıo es .. 
kalmamıştı. Hele köyün mey· 
dan~, şehirlerin meydanları 
genıo değilse de öyle cana yı· 
kın, öyle şirin bir ıörünüşii 
vardı ki,.. 1 Mayıs bayramı için 
bütün köylü candan bir sc· 
vinçle hazırlanmıştı. Gençler 
yeni rubalar yapmışlar, yaşlı· 
lar da onlardan aşağı kalma· 
mağa uğraşmışlardı. Her yıl 
köylerde yapılm11ı idet olan 
hıdırellez şenlitini de 1 May111 
bırakmışlardı. 

işte hevealerle, ao .. inçlerle 
beklenen J Mıyıs gelib çat· 
mıştı nihayet.. Bu güzel şenli 
ğin içinde yalnız hıdrellez 
deği l daha neler vardı, neler ... 
O gün köyün adı değ:ştide· 
cek, köye saadet ve varlık ııe· 
tiren fabrikaya isim konacak. 
Bir kaç genç yavuklu nişanla· 
nacak, bir iki dulun nikahı 
kıyılacak, bütün köy sabahtan 
akşama, akşamdan ertesi saba
ha kadar gülüp oynıyacak, gö 
rülmemiş bir şenlik yapacaktı. 

Bunlar bilinen, kararlaştırılan 
şeylerdi. Daha umut edilmiyen 
bir çok sevinçlerin de birden · 
bire yürekleri coşturacağı bes· 
belli idi. işte köyağası Osman 
ağa evinin önünde şimdiye kadar 
görülmemiş bir :ı:iyafet sofruı 
hazırlıyordu. Şehirden tabaklar, 
çatallar, bardaklar ıımarlamıştı. 
Şimdiye kadar hep bir kasedeı 
su içen, hep bir kabın içine 
parmaklarını dalarak yemek y • 
yen köylüler, Osman ağanın zi· 
yafetinde çatalla kendi önlerin· 
deki tabakta yemelderini yiye
cekler, sularını ayrı ayrı bil!Qr 
bardakların içinde içeceklerdi. 
Bay Oıman amcanın hovarda· 
lığı tutmuş, şehirlilerin makbu . 
içkiıi şampanyıdır. Fakat Bay 
Doğan bu güzel ve uğurlu z.· 
yafette içkilerin en şifalısı olan 
ayranl•, şıra içilmeıini münasib 
görmüştür. 

Sonra uçakla Bay Doğanı 
bir gelin geleceği de kulaktan 
kulağa fiskoslanıp duruyordu. 

Daha kim bilir bilmedikleri 
neler, ne .sevinçler vardı. 

Bu candan hazırlığı Tanrı 
da uğurlamak istemiş olacaktı. 
Mis gibi serin serin kokan yeşil 
çamların üstüne öyle parlak bir 
güneş doğmuştu ki, köyün mey· 
drnına as.lan al bayraklar gö· 
nül çekici bir renk ve ışık içinde 
sallanıyor. f ı danların arasına as 
lan renk renk kağıt fener'e le 
ışıl ı şıl parıld : yan cıım fıınoı'ıı· 
rın gözleri kama•tırıyo du. 
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s 1ö lJ ~ 32~ 
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&M~U ANADOLU ----~~~~....-~~~~----~~~~~~~~z~şu_b•~'~ 

Pastil Pektoral Doktor ·şahap Göğsü yumuşatır, balga[!l söktüriir, öksürilğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

• 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gonde 

akine tamirha· 
eainde yapılır 

lzmir Keıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

macununa 

Mutlak 

laıllanımz 

EN MUKEM 

Toptan 

ıatışyer: 

Peı'•malcılarda 

L--tfı Krom 
Ecza deposrı 

F t[)to Köroğlu 

Hamıza Rüstem 
En meobur fabrikalaınu fotoğraf makineleri, film, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fot.t:ı~ '.fafçılıkta miiatamel eczalar, fotoğraf alit 

ve -edevab, font ve ııehpalar. 

Fotol,Tafçılıfa m'iiteallik her neoi malz,me 
Zevki okşıyacak rı ısim ve ağrandiımanlar, ııenedat ve evrak 

istinsah lan "e ko pyalan kemali dikkatle yapılır. 

A M Jl T Ô R l Ş L ER l 
Deve lopman, kopı ıa ve her nevi atrandisman ıürat ve nefa· 

aetle yapılır. 
IZMIR: Emir lerzadc çarıııı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, > 
Telefon: :;- 675 Tel af: Rüstem lzmir 

~ - -
t-Jlara•;~ı karde ler 

B - mobDy ve me t 

MERKEZ 
1ZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kend 
halıne göre temız b.r eve, mısatırlerıni kabul edecek bir salon 1 

rahat )aşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendınızi 
ve aıleııızı muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizın eşyası hayatı· 
nızın etiketı olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 tak.;itte veresiye muame. 
le. i yapılır. 

Sıhhat Balılivağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

aııt__, 

Mücellit 
Ali Rıza · 

En temiz ve en zarif işleri 
ıiiratle yapar . 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarş:sı No. 34 

• Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
11'inci B~yler sokak No. ;J 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire tah. 

lilleri _vapılır 
MO.racaat yeri: 

İkinciheyler ııokak 

Telefon 3869 
~B119iri-nc-ı IJ!llSınlll!ıf~=ahus .. 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

Jzmir • Birinci beyler 10kai1 
Elhamra Sineması arkuında 

Tt>lefon : 3479 

G .. H k •• oz e ımı 

Mital Orei 
Adres: Beyler NomP.: ~ 

kığı No. l~ 
Kabul ıaatleri: Öğleden evel 

ıaat 10.t.ı öğleden sc:ınrı 
15,30 = 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole tomohi leri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomohil1eridri 

Ve<dleD< (P>aırçaDaır mlevccY<dl<dlur 

Üldsınobil otomobilleri de her ınrlo evsafı haiz, sağlam1 
elverişli, güzel ve lok~ makinelerdit 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


