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------------,Son dakikaya kadarjTürkiye k~_h!n~sin
de degışıklık 

Bitlerin affını bek- dedikoduları 

lediler 1 Ağırcezada Doğrusu pek '"iyf ma
ltimat veren mabafil ., 

Dct'let Şur:ısı lıe • 
yeti ve iki taraf 

vekilleri 

3 kadının Aşık olduğu 
Lehli casus kimdi? 

Berlin, 18 (Hususi) - Bu sa
balı saat altıda Almanyahm eıı 
yüksek Aristokrat ailelei jnden 
genç ve güzel iki kadın casusluk
tan su~lu olarak Plazense hapis· 
hanesinin avlusunda idam edil
mişlerdir. 

İdam, Alman kanununa göre ,, ~I' ş • k t • • cellad tarafından balta ilP. kafa-. ram vay 1 r e 1n1 n ları kesilmek suretiyle infaz edil-

h-.ı· ı ı et zararına •-a"rlarJ miş~:dmlardanbiriVon·Ast~ng-
•ll K ''ı Jiger ailesi mensublarından Beni

ta von F alkenhaym, diğeri de Re-

D e vıet ŞCırası önünde, bu söz-
leri Nafiamn avukatları söyled' 

~-------- -
Ankara, 21 (Telefonla) - İs .. 1 Dün b·rinci celsede ilk sözii'Na-

:;nbııt Tramvay Şirketinin Nafia J fia Bakanlılı VP.:killerindı!n v-e_ Ba-
tkanlığı aleyhine açtığı davaya I kanhğm Hukuk Mütaviri Avni al

diin de Şurayı Devlette devam e - mış ve şirkete böyle bir davaya 
dilmiştir. Dünkü muhakeme fev • imkan verdiğinden dolayı teşek • 
k,ı~d 

a e heyecanlı olmuştur. (Devamı 4 ünçüde) 

nata von Nezmer'dir. 
idam hükmünü bir gün evvel 

Almanyada yeni teşkil edilen 
milli mahkeme vermiş, ve Hitler 
af hakkını kullanmamıştır. 

Ayni mahkeme bu iki kadın
dan maa<ia, gene ayni suçtan suç
lu olarak lren von Y ena, ve Corc 
von Saznovski'yi de müebbed ha
pis cezasına mahkum ettiıiştir. 

• (Devamı 4 üncüde) 

it /.qa müdafaa komisqonu toplc.ndı 
ltalyanlar harb 
halinde kimseye 
llıuhtac değilmiş 
lıl·· ~0nıa, 21 (A.A) - Yüksek 
ti u afaa komisyonu on ikinci iç -

illa de . . b . . 1 
•ın b vresının eşıncı top antı • I 
~ 1 

UgünVened'k sarayında Bay 
Uaso1j • • • • d 1 ttt. . • nının rıyasetın e yapmıt • 

~Ottt 
lıa.b· . a, 21 (A.A) - Havas Mu-

ırınden· s . 
lan on zanıanlarda dört defa top • 

lttı§ olan yüksek müdafaa ko -

ı--- (Devamı 11 ncide) 

~-bakanlığının 
ır teşebbüsü 
l\ah Veler asri
ı leştirilecek · 

t~· ç İtleri Bakanlığı memleke
ha.ı~ıde kahvehanelerin asri bir 
~erle ~elrnesi ve Avrupadaki ben
lecli/~ haline çıkabilmesi için be
~&.da e ere \re \'alilere bu İ§le ala-

.f\;do~nıalarını bildirmİ§lir. 
.4.l\Jta ıgırnız malumata göre, 
~Ul'ii~a, l~tanbul ve İzmir gibi 
ıtıu11 !ehırlerde belediyeler nü
bite: gazinoları açacaklardır. 
ltah"eh taraftan mahallelerdeki 
teı\ti•- ane aahibleri birleşmeğe 

'( ed"J ~lıl 1 erek kahve adedi a -
lcaktır. 

• 
I"' 

Toprağı altın yapacağını söyli
yen adam diyo~ ki : 

"Zaten ben bir yıldır, kendJ yaptığım 
altınlarla ya~ıyorum!,, 

Bütün Simya ve Kimyacıların 

yüzlerce yıl geceli gündüzlü uğ

raşıp da bir türlü başaramadığı 

b1r iti, asri bir simya bilgini yap
mak iddiasında bulunmuf, bir ta
kım Fransız profesörlerini de kan 
dırarak bir hayli para aızdırmıı ol 

duğundan Pariste iki sene kadar 
hapsedilmişti. 

Dunikowski adlı bu genç Lehli, 
hapishaneden çıktıktan sonra da 
iddialarında hem de büyük bir 
kuvvetle ısrar ederek bütün mü· 

.(Devamı 11 ncide) 

Bu sabah il{f muha
kemeye bakıldı 

Karısı Hüsniyeyi tabanca ile 
öldürmekten suçlu hnpishane gar
diyanların :lan Hasib in muhake • 
mesine bu sabah saat onda ağır ce
za mahkemesinde devm edildi. 

Celse açılınca şahid Afet din · 
(Devamı 4 üncüde) 

lngf llz veliahdlnln ev
leöine havadisleri 
Peşte, 21 (A. f 

A.) - Mütenek
kiren seyahat el 
mckte olan -lngi
liz Vel'ahtı, dün 
ak'am buraya 
geLmittir. 

(Haber) Veliaht 
bundan önce 
Avusturyada İ· 

di. Orada iken lngiliz V eliahtı 
oturdu<>u otel .. 
de, eski ispanya Kralı Alfonsun 
küçük kızı lnfanta ile nişanlana - ı 
cağı rivayetleri çıkmış, bu r:vayet 

1 
ler lngiliz gazetelerine geçmiş ve 
Veliaht tarafından derhal tekzib 
edilmişti. 

lng ' liz Veliahti bugün 40 yaşım 
geçmiş olduğu halde hala evlen • 
memiştir. Kardeşi Corcun eski bir 
Kral ailesinden kız alışı ikide bir 
kendisi hakkında böyle rivayetle
re sebebiyet vereb'liyor .. 

( ,,. 
Şükrü Saracoğlu 
Kaya Şükrü 

Le Temps (Tan) gazetesinde, 
Ankaradan telgrafla çekilmiş bir 
yazı intişar etmiştir. Bunda, lımet 
P ~ kabines:nde değişiklikler o
lacağı yazılıyor. Fakat, havad'sin 

(Devamı 4 üncüde) 

,----------------,, 
Atatürk 

Ege vapum, 20 ( A.A.) -
Bugiin aal 13 ıc Ege ııapıırilc 
Tll§ucuna gelen lleisiciinJıurumu: 
Aıaıüd;:, yanlanndahi .:ccaı ile fw. 
raya çılmıı§l.ar ve "'ilif licden ge. 
çcrek t;if ılikkrinc git11ıi§lerdir. 
Çif t/i/;:tc bir miiddeı i tiralıat eden 
Atatiirk saat 18 de uapura ,/Ön· 
mii§lerılir. /çel valisi ı•c t'ilnyettcn 
gelen memurlar Ta§ııcımdan Va· 
pura gelcr<!lc Atatürh'ii lmr§ılamı~
lardır. lla/I, Ta§ucımda ve ~ilif kc· 
tlc Aıatiirl/iin gcli§indcn doğun 

lscoinçlc lıarareıli tczalıiiratta bu
lunmu§lardır. 

- Kesib de yesene be adam... Belki içinde kurd lalan 
korkmuyor muıun? 

vardır, 

- Kurd benden korksun/ •• 



2 -
Ankara-lstanbul' 
Telgraf ve telefon 
hattı toprak altına 

alınıyor 
Ankara, 20 (HABER) - Onü

müzdeki ilkbahar ve yaz içeri -
ıinde Posta, Telgraf umum mü
Jurlüğünce yurdun türlü löte ve 
bucaklarıııda telgraf hatlarının 
umumi bir onarılmasına karar 
verilmittir. Bu itlerin bir kısmı 
1-934 mali bütçeainden artacak ve
ya tasarruf edilecek para ile ve 
bir kısmı da 1935 mali bütçesin- . 
den alınacak tahsisatla temin e -
dilor.ektir. Umum müdürlük ni -
hayet mart ve nisan aylarında i- . 
dareye teslim olunmak iizere 
muhtelif vilayet ve kaza merkez
lerinde telgraf direkleri rnüna -
kuas

0

1 yapmağa baılamıştxr· Bu 
arada Orta Anadolunun heş vi -
!ayetinde kurulacak telefon şe -
b.ekesi için yabancı müenesele -
rin malzeme aatıtı tekliflerini 
kabul etmiş ve teklifler ~ona er
diğindn bunlar üzerinde hususi 
bir komisyon tarafından tetkika
ta ba.ılanmıştır. Bütün bu işler 
mart ve nisan sonlarına kadar bi- · 
tirllecek ve en geniş faaliyete ha
ziranda girişilecektir. 

Yapılacak mühim işler arasın
da Ankara - İstanbul te-lgraf 
ve telefon hatlarını toprak altı . 
na almak ve bu suretle vakit ya -
kit yağmur, kar ve fırtınadan in
kıtaa uğrayan Ankara - İstan
bul mükaleme ve muhaberelerini 
ko'rumak mümkün olacaktır. Bu
nun için ·ı 935 bütçesine bir bu
çuk milyon lira kadar bir tahsi -
sat konulması düşünülmektedir. 

-0---

lkt yeni lnglllz 
•"''· tayyaresi· 
i;ondra, 21. (A.A.) -. Hava 

nazJrlrğı, bir tane çok uzun mesa • 
feleri katedebilecek tayyareyle bir 
tane de çok yük.eklere çıkabile -
cek tayyarenin İn!asına ruhaat ver 
mi!tir. Zannolunduğuna göre, 
bu sonuncusu ile Stratosfere çıkı
labilecektir. 

---o-

iki vapur çarpıştı 
Belgrad, 21 (A.A.) - Rodi 

adlı İtalyan ve Vila adlı Yugos
lav tilepleri, kalın bir eia yüzün -
den dün öğleden aonra Triyeste • 
ile Venedik arasında çarpı§mış • 
lardır.' 

5.500 tonluk bir gemi o1an ve 
Kanarya adalarına itliyen (Vila) 
tilebi 1 O dakika içinde batmı§tır. 

32 kitiden ibaret olan mürette
batı Rodi vapuru tarafından kıs -
men lrurtarılmIJ, 4 ki~i kaybol
muıtuT. 

Italyada sanayi 
mıntakası 

Roma 21 (A.A.) Kabine 
Bolzano vilayetinde bir sanayi 
mıntakası ·tesisine karar vermiştir. 
Buna müteallik bütün meseleler 
bir hazirana kadar halledilm~t ola 
caktır. 

-0-

A vrupadıJ ortalığı 
su bastı 

Varıova, 21 (A.A.) - Buzların 
çözülmesi ve ıiddetli yağmurlann 
yaiması üzerine dereler taşmış ve 
35 senedir emsali görülmemit f e· 
ye:ıanlar hasıl olmu§tur. Ma:a • 
mafih tehlrkenin önüne geçilmİ§ • 
tir. 

Pariı, 21 (Huami) - Sen nehri 
50 santim kadar yükselmiştir. Da
ha -da yükselmek temayülünü gös
teriyor. Pariai ıu basmak tehlike -
ıi vardır. 

HABER - ~liıam Postası 21 ŞUBAT tt311 ....,,, 
•• l=:JJW4 

1 General Kazım 
Özalp 

S . ti Ih•• { . 1. • Anadoludakl seyahat 

ovye e.r, su un eme ını·1:~!~~J~~~::!E 
Şarkta goee ru•• y· orlar alp dün aa'beh Aatab•tlan; 

r~k akıam yemetini burada re-
. dıkten sonra lapart&nın B,.!dıs it 

taıyonunc:la ıece 23 de husutİ trfll 
Londra, 20 (A.A.) - Sovyetler 

birliği hii) ii~ c1ç.i i Hay lUabki ulli-3 
lar derneği müzaheret birliği konfc 
ransrnda si.iyJed iği bir nutukta eı· 
cümle deıni"tir ki! 
"Do~ı Avrupasında müsavi emni 

yet ve barış olmadık!:a hatı Avrupa 
sında hiç hir emniyet 'c harı~ müm 
kün olamaz. 

Avrupa han ı, ancak büyük kii
çiik hütün ele' letlcrin müşterek gay 
retilc eldf.' cdilt•bilir ve, So\ yeti er 
ittihadı fikrince, en uygun §ekil, ta 
Sa\'\ ur edilen hava mukavelc~i mi· 
eali gibi, karştlıklı silahlı müzahc • 
ret için mıntaka antla~ması<lır. ,, 

Bay l\Jni ki. Lehi tanla ..Almanya -
nın doğu antlaşmasına muhalefetle· 
rinden ılolayı t~essiir \ ' C Almanya -
ııın halli har,.ketindeıı dolayı mii • 
him enclişc beyan ettikten ~;onra. 
rloğu antlaımasının ak<li için sarf edi 
len gayretlerin akim kalmasının , .'! 
ni hir acun savaşma dahi )·ol aça.bi 
lecc~ini öyJemi~tir. 

Moskova, 20 (A.A.) - Cenev-
rede umumi komisyonda ailah • 
ları bırakma konferansının daimi 
bir sulh komisyonu haline geti • 
rilmeaini istihdaf eden Sovyet pro 
jesinin müzakeresi sıraaında aöz 
alan Sovyet murahhaaı Bay Stein 
demiştir ki: 

"Teklifimizin esbabı mucibe-
sini tekrar hatırlatmak niyetinde 
değilim. Çünkü bu sebepler, Bay 
Litvinofun 4 haziran tarihinde 
aöylemiıf olduğu. nu\ukta büyijk_ 
~ir ~z\Jlı Y.O. Jar~(L.ll~ .aöıteri.1 't 
~i~tir. Yalnız §U ciheti söılemek 
isterim ki, Sovyet murahhas lle • 
yetini bu teklifi il~ri sürmeye aev
keden sebepler, değifmemittir. 
Ye bu teklifin yapıldığı tarihten 
bu ane kadar geçen müddet ur
f ında vukua gelen hadiseler, Sov
yet heyetinin umumi komisyon 
huzurunda iJeri ıürmüt olduğu 
delillerin kuvvet ve ehemmiyeti
ni daha ziyade arltırm:ttıı: . . Şu 
hale nazaran Sovyet heyeti, tek
lifinden vazgeçmek için hiç bir 
sebeb görmemekte ve o teklifini 
aynen ve tamamen muhafaza et-
mektedir." ' 

Müteakiben söz alan Fransiz 
ve Romen murahhasları, Sovyet 
teklifinin ehemmiyetine İ!aret et
mişler ve bu teklifin cihan sul • 

huna·· büyük bir yardımı olacaiı· ı 
nı söylemi1lerdir· Bu murahhu -
lar, şimdiki halde bazı maliima- • 
tın eksikliğine binaen meselenin 
esasına aid müzakerenin bir müd
det tehir edilmesinin arzuya ta· 
yan olacağını da ilave etmişler • 
dir. 

Türk murahhası şöyle demit • 
tir: 
"- Sovyet heyeti tarafından 

ileri sürülmüş olan teklifin acilen 
müzakere edilmeıi temenniye fa· 
yan ve faydalı olmasına rağmen 
hükumetlerin bir çoğu bu teklif 

hakkındaki mütalealarını ıöyle- _ ı. 
lerine binmitlerdir. Bajkan bu p• 

mek iıtememitlerdir." 
tam lzmire varac:alc\it. 

Yeniden aöz alan Bay Stein, ~-• 
General Kazım Özalp AnP-Jf' 

Sovyet teklifinin müzakeresinin ve Burdur hakkında Anadolu •· 
bir müddet tehir edilmesine mu- L.ı 

jansı muhal.irine f\I beyanatta p" 
halefet etmiyeceğini bildirdikten 

lunmuftur: 
aonra fU ıözleri ili.ve etmittir: .. Aııtalyayı ilk ol.,. ı&rdUIO-

Sovyet teklifinin müzakeresi Akdeniz kıyısmtla çok tlr\n fC'lı 
için hali hazırda ki.fi malümat aenmli bir ffhrimiadir. Çenetİll" 
olmadığından bahaeditiyor. deki ıeniı bahçeleri hol tuları il• 

Komisyonun bir kaç gün, hat - 1 ti Anta ya Akdeniz Jutıııqd-. lı• 1 
ti. bir kaç hafta aonra ayni vazi- daha büyüyecek ye d&h& mamurJ.. 
yette buJunmıyacaiı ne malum? 1 " ..... tacakbr. Gerek tehirci ik .,.. ı•,_., 

Bundan aonra Amerikan tekli- Ökonomi alaqınc1a pİ'Ulen m-.S\İ 
finin müzakeresine ıeçilmittir. bazı ıüçlükler iüpheaiz zam..ı-

Bay Simon bahane 
ile Fransaya gidiyor 

ve içindekilerin yakın al~111t 
gider!l~~ektir. Cenap Anaclôldl
daki 't'erimli oTalürft malüulel P 
deniae Antalyadan tUJtl•tllaiektr 
dir. Şehirde halkla da ı8rUitild'' 
Kazançlarından memnundurW.• 

b • • Antalyada çeıitli ziraati f>Uftlk • Hitlerin . ayağına gidi gıtmıye- zen verilmiş, pirinç zir••tinin. P"' 
v • h • • b 11. d v •1 d. takal bahçelerinin her yıl arttı,,. 

cegı en uz e 1 egı ır nı öirendim. ipek bacekcililc .. a-
. e11eıesini rördüm. Ant.l1ada 8' 

Londra; 21 (A.A.) - Kabi -
ne bugünkü toplantısında 3 ıubat 
tarihli Fransız. Alman beyanna -
mesine Almanya tarafından veri • 
len cevabı tetkik etmittir. Bey Si· 
monun Berlini ziyareti meselesine 
de. temaa edilmittir. 

Royter ajanaının yazdığına gö -
re, Alhna,.,.a üttlfm'!an iki me'lll-' 

leke"t arasında doğrudan doğruya 
müzakerelerde bulunulması hak -
kınla yapılan teklifin kabul edilip 
edilmiyeceğine dair bir şey aöyle • • 
meden evvel Berlinden yeni bir 
takım izahat almak lazım gelmek
tedir. 

Amerikalıların balon
dan sıtkı sıyrıldı 
Vaıington, 21 (A.A.) - Bah-

riye bakanı Bay Suvanaon geçen -

Bay Simonun vaziyetin Franaa I nümüzdeki yıllarda daha çok İ~ 
ile İngiltere araaında derin bir J almacaiı beklenmektedir. ~ 
tarzda tetkikinden evvel Berıine yada sıcak iklim mahıulleri t' 

"tmeai mümkün deiildir ve bu tittirilmeie ?.htılıyor. Bu itli ol' 
gı • h rapn ziraat Vekaleti ecnebi -': 
tetkıkten aonra yapılmaıı mu te - h 1 d k . • 'd · ~ . te a1111 arm an ço tiıiu yer...-
mel hareket de iki devlebn At- izahat aldım. Bana iklimin ~ 
manyaya m\i1terek bir cevab ver- yetiıtirmeie müsaid olduğunu ,it 
meleridir. . lediler. Muz yetittirilmeje de •t 

Bay ~imon ngil~ ,~anun ~a • nca çahtılıyor. Antalyadan ~ n ... ,,.. • • 1'ii' 
sisi hakkında bir konferans ver • te burada kaldık. Hakknada 
mek üzere 28 tubatta Pariae gide- yük tezahür ıöaterildi. Tem ..... 
cektir. Bu suretle vaziyeti Alman rımda halkın çahtkan ve it "~ 

L olduğunu ıördüm. Belediyui f""" 
notaaına göre Bay Flandan ve a- rin ıüzellilini arttırmaia ~ 
val ile tetkik etmek fırsatını bula- ~ yor. El Mlnayijnden bilha11& 
caktır. 

Amerikanın Asya 
suları amlralı 

Vaıington, 21 (A.A.) - Ami • 

ral Murfin Amerikanın A.ya au • 

kumacılıim çok ileri oldu il 
öirendim. Ziraat)~ ufratanlar. _J 
mah•ullerin deyerlenc:lirilmeıi .,.. 
birlerinden memnundur. . ,,. . 

İzmir, 20 (A.A.) - Kurıal":. 

lerde bir kaza neticesinde denize •arı donanması bat kumandanlı • 
dü!erek mahvolan Makon kabili ğma tayin edilmi!tir. Bu tayin 

Batk~ı General K•aım öaalP ~· 
nında bulunan Saylavlarla bG d,
ıamki Aydın treniyle Antal1• 
avdet etmitlerdir. ııJ' 

sevk balonunu yerine bir diğeri • 

nin · yapılmasına muhalefet edece-

ğini söylemi§tir. 

önümüzdeki yazdan itibaren 

mer'i olacaktır. Murfin amiral 

Uuham'ın yerine ıelmektedir. 

r Sabah ~azeteleri ne di,,orlar? l 
Batkan Alaancall dural ~ 

Vali General Klamı Dirile ~li 
tahkem mevki Kumandanı ' &Jlı 
belediye reiıi doktor Behcet .... 
C.H.F. Vilayet idare Heyeti il" 
kanı B. A Tni Doian ye ıeht.,a ,,c 
de bulunan Saylavlar ile ~ii" 
ve Mülki erkin Te Emniyet ,.
dürü Feyzi Akkor ile Matbul-1 ·~ 
meaailleri ve kurumlar üyel.r' ~ 
kalabalık bir halk tarafmd•• 

"Kok kömürü fiyatları 15 liraya inebilir!,, 
lan illkelerln malını almalıgız. Oka -
noml Bakanının dediği gibi "Türkiye 
malını almıyan oeya kôli derecede 
alamk iateml11en memlekeün mal al • 
mamayı uluaal tUUıtur edinmeliyiz.,, 

KURUN - imler sütununda Sad -
ri Ertem eski arab kültürü tesiri al
tında kalanlarla yeni Avrupalı tesiri 
altında kalanların aramda pek fark 
olmadığını, bu ikincilerin de bir neııi 
softa sayılasağmı söylüyor. ve yazıyı 
!}Öyle bitlrlyor: 

"Herşey yerli yerinde, //itler yur
dunda normal, arab düşüncesinin a • 
rab yurdunda normal olduğu gibi. Bu 
yurdun havasını. Jcneffüs eden. bu 
yuı·riun topra!-larırıdan renk alan bir 
düşünce son softarnn panzehiri ola • 
caktır. iki tül".lü softa ile karşı karfı· 
yayız: Doğu sôftası, batı softası,,. 

CtJMHURIYET - "Avrupa işleri 
samla'hileceğinden çol• karışık,, ser
ltivlıalı .ı>e l'unus Nadi imzalı yazı Al
manya ile Fransa, /ngüere ve Jtalya 
arasırıclaki.vaziyetin çok . kanşık ve 
gergin olduğunu yazıyor. Yazıya göre 
Alnıanııaya diğer devletler bazı ·nok. 
talarda --:amüılanma gibi- nıüsanıa
lıa göstermeği kabul ediyorlar. Ancak 

bundan evvel Almanyanın Avustur • 
yanın istikltilini kabul etmesini, Mil • 
letler Cemiyeti, ve silahlan azaltma 
komisyonuna geri llönmesini istiyor • 
lar. Halbuki Almanya buna pek yak· 
laşmıyarak müttehid devletlere fU su
ali soruyor: 

Avusuturya budunu kendUiğindcn 
herhangi bir karar alırsa buna karşı 
diğer uluslar ne yapacaklardır? Her 
ulus kendi taliini kendi belirtnfck 
lıakkına salıib değU midir?,, 

Yunus Nadi bu sual üzerine Al-
manyayı tatmin edebilecek bir cevab 
verileceğine ihtimal vermiyor. 

MiLLiYET - Ahmed Şükrü Es
mer bugün, ökononü sıyasamız olan 
malımızı alanırı malını alırız,, prensl
blndcJı balısederek bunun çok iyi ve 
çok değerli bir prensib olduğunu .<töy
liyerck bundan hiç bir ı•akit ayrılmı
yacağınıızı. tekrarlıyor ve yazıyı §Öl/· 

le bltiritıor: 
"Biz de birinci derecede Türk ma. 

lı, ikinci derecede de malımı satın a • 

ZAMAN - Kok kömilrll li11atlan -
nın indirilmesi milnMebetlle bir yazı 
yazan Zaman· bu işin• çok yerinde, ve 
çok iyi olduğunu söylüyor. Ve bu fi. 
yatldrın daha da indirUebUeceğini i • 
ltive ederek hiç olmazsa 15 liraya ka
dar indirUmeılnt temenni ediyor. 
AKŞAM - Akfamcı bugün yazdığı 

yazıda lstanbulun umumi yerlerinin 
temiz tutulmaaı için belediyenin yeni
den verdiği emirden bah8cdiyor~ Fa
kat bu emirlerin tutulmadığını ıögli
yerck diğerlerine misal olmak üzere 
vazifeılni yapmıyan bir tki memurun 
çıkanlmasını tavsiye ediyor. 

SON .POSTA -iki yıldız imzalı 
yazı Türklere . tarihin her devrinde 
müsbet menli her türlü sıfat verildi
ği halde hiç bir vakit "yürebiz11 den
mediğini söylü11or. 

ıılanmıı ve alkıtlanmııtır. d' 
Kartılama meruimi, bir ~1' 

muzik ile asker poliı ye bfl 
1
,. 

inzibat müfrezeleri taraf111cl•11 

pılmıttır. 

~ 

Ruzveltin 
teşebbüsü 

Dört milyon tttd•' 
iş bulmuı ,..~ 

Vqington, 21 (A.A} -~ 
cümhur Bey Ruzyelt ınilll # • 
ma idaresinin daha iki _.e tf.~ 
detle uzatılmumı koıısre?• ~ 
ye etmiftir.B. Ruzvelt ~ .:!.cı# 
4 milyon itıiz ameleye it ~ .,
nu ve sanayie büyük fayd 
min ettiiini .c;yJemektetiir • 
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,J32nı• (AA •• •• •• F,... q,o.cuşum: --Beş parmak 
Ve 

Avuç içi ... 
Sakın: 

- Beıı k b. ·1 d. ,.. ~ p:ıı·ma ır m ••• ı e 
oze ha , J h d b' k §.ayıp müsavat a ey n e 
ır onfe .... • rans verecegımı zannet-

lteyin. 

d liayır ! ... Bir §İir mecmuasm· 
b~n bahsediyorum. Gene pirler 
ır araya gelmişler. Biri "baş par· 

ltıa.k ö,~ .... "' ... .. 
r'• '' -Uru ışaret parmagı,, , U· 
ı-Uncü .. " •• .. .. au orta parmak,, , dordun -
tua" " ç u adsız parmak,, , betinci "ser 
~ Parmağı,, ismin~ almış. Geri ka 

na. da " . . d • 
ı avuç ıçı, a mı vermış -
er ..• 

L .. ~~İr kitabı, işte bu altı kısma 
uo.un ..... 

•uuş. 

lel~·tt:ıdi sayfa!arı:r:ı en başına ge -
.~rn. Şöyle bir ithafiye: 

ho Siz~ bu yolda bilgi veren üstat 
k lcab.rnız Sadeddin Nüzhete bütün 
' ım· 1 ız e ... ,, 

'Ut~a~.~armak Zeki Göktürk'ün 
ln-:ın o,ürnü) şiirinden b:r kaç sa -

~:rıılrden kapıları sürgülerken dadı
\' . 
tu0!~ dön~mecindc gördüğüm bir sü-

Giikıe 
ları re bakınarak ha\'ladı, havladı-

~ladeın k" . l ~ lor. opek seslen karan ıgı yırtı-
' 

''">"d' ~it. 1 Şair onlarla haydi sen de bırak 

h:t~ .. Bu sesler insandan şefkatı sı-
1Yor ı 

~it lıa.re;· parmağı Avni Mengfı' 
n ··c··ı ' b 'İtt·1 ° gem.e en,, manzume-

"iik' e terennümleri §Öyledir: 
~' ~ ay bUrünüyor tül gibi bir bulu
ı ı ~ f; 

~lftzl 
.,~· ar çırpınarak tapıyo~1ar ti~ · 

1111 
;ıda. S•Plak ),kandı mehtap yosunla 

o)OFtla Parmak Ruh· Zeren, Ana
\ı'-·· rans' dan mülhem,. olduğunu 

.,..1 ~ • 
>'<ır ,~·hği T ais isimli tiirinde di-

1tı • 
lıth· • 
~ ı veıı· •ttıkatı ıatar gibi k:ılplcrde adın. 
~ııı .. \' cles bir kor gibi günlerce yan-
~a andın. 
ı tı.a l'a 
llııı. Zık dediler, bu söze inanma-

~)' h 
dııı .. al"atı ŞchyetJe, aşkla tanıyan ka-

.\-1 
d~ll ~·~ Parmak Fuat Ülkümen'· 
•id: erçe parmak Feridun Fah • 
J il, 1\. \"U • 
11,ll ç ısi B. Flatun Oytay' .. 
l'ı •• ' -aı ·1 "Q\: ra ı e- mısralar alryo -

ltıı ı: Havvan1n k1z1 
llew ece en "h . d'" J'rtı §o "ete. ben hıcrana o-
~ . 
\' ltı~]jll\ 
l at, Solgun güle benzesin ne beis 
İlcı-a 

lçhı,..ıı' YUdu- ''udum ~J ... , • ., J kadehinden 

la l\I soıcı 
I', uran çiçek elbet kendi de so-

l>cık Bıç';nıklar 
b U1urı-
\' itıtıla d \en içlere, A, dök nınıa kırıklar. 
"la er Se • Yaıı h ,,nçlere, 

ıçkırıklar. 

~ ... Altın lazım 
l1rll\ı' d • 
'Yirını 
" 1 tına tq_ geçmez 

ıq_ ~ır bakır. 
ı. :tr 
"'t1;._ altını 

"lanı a ... 
!iL" 'rıı baban 
"it~~ \• h ~l\t~ ltibi n an 

···~ .. ,. 1 en .. ,,..· 
'e et· ""8tni 

ı. ) lbi 
"llt~ı ltf b ğ 

.\ tıctllt a laınış kesesini 
t: .. ~c • ~na.. 
"'q l tçı • 

C) 'il h !&tr B. Flatun Oytay'a 
11 tonuncu tiir, bu yaz • 

HABE1' - 7'ktam Poıtaıı 

Et fiatları yükselecek mi? 
Halici temizle

mek lazım .. 
Fakat bu iş blrbuçuk 
milyon liraya bağlı! 

İstanbul limamnın inkitaf ı dü • 
tünüldüğü ıu sıralarda, on ıene • 
den beri h · ç bir tarak dubasınm 

devamlı surette çalışmadığı Hali
cin temizlenmesi işi bir defa daha 
orta çıkmıştır. 

Aldığımız malfunata göre de • 
niz ticaret müdürlüğü Haliç temiz 
lenmedikce lstanbul limanınm in
k · şafı için a!ınacak her türlü ted • 
birin yarım bir iş olacağını göz ö
nüne atarak bu arada Halicin te • 
mizlenmesi de lazım geleceğini 

bildirmiştir. Şehri.m'zde limanın 
inkişafı ve yeni rıhtımlar itlerile 
uğratan Ökonomi Bakanlığı de
niz yolları müsteşarı Sadullah da 
bu neticeye varmıştır. 

Yapılan tetkiklere. göre Hali • 
c"n temizlenmesi için iki yeni du -
baya ihtiyac vardır. Bahriyenin e-

linde bir tarak dubası varsa da bu 
eski sistem dubadan pek faz~a is
tif de edilebHeceği umulmuyor. 

tık yapılan hesab Halicin tem· z 
lenmesi için bir buçuk milyon li · 
raya ih~iyac olduğunu göstermit -
tir. Halbuki İstanbul limanının 
ink · §afı için tahsis edilen bütün 
para bir buçuk milyon liradır. 
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tnhlsarlar Umum 
mUdilrlilğil 

lzmir Saylavı seçilen inhisarlar 
Umum Müdürü Hüsnü Çakır, ra -
hatsızlığı geçtiği için tekrar vazi
fesi başına gelmiştir. -

Yeni fzm'r Saylavı, Martın bi -
rin1e Büyük Kurultay açrmında 

bulunabi'mek üzere ayın yirmi se 
kizinde şehrimizden ayrılacaktır. 

Yerine getirileceği yazıl~n Mit
hata henüz resmen tebl:gat yapıl
mamıştır. Bay Hüsnü Çakırın Ku
rultaydak: vazifesine gittiği gün 
bu emrin gelmesine ihtimal veri • 
liyor. 

ftlttftlMHWlll .... .,.,_."""lmttl~ft ............................................... ........ 

dığım büyüklükted'r. Burada biti· 
yor. 

Dütündü.m: 
Bu altı fair, bütün mevcudiyet· 

ler:ni bir elin unsurları sayıyor. 

Öy!eyse, teşbi·hlere l:en de ayni 
surette devam edeyim. 

Bunlara, bir de münekkid la
zım. Esasen, kitablarını bana, 
'

1hergünkü bahsime bir vesile,, ol
sun d'ye göndermişler. Öyleyse, 
ben de gene el unsuruna dahil bir 
münekkid olayım: 

T 'lkat mı? Şamar mı? 
Yok, hayır L. Bir fiske ile işi 

geçiştire'.im .. Çi1n~tü, esasında, bu 
altı genç te cevherli fakat fena 
yontulmuş kıymetlerdir. Her gün 
bu kitaba benziyen türlü türlü ş"ir 
risale!eri çıkıyor. Münekltid, işa • 
ret parmağını dimdik bırakıp yum 
ruğunu sıkmalı ve tevbih manasi· 
le, edebiyat mürebbilerinin üzeri
ne doğru sallamalı: 

- S'z, zevk ve bedii terbiye 
namına, genç nesile bun!arı mı a -
tılryoraunuz? 

(V•·NOJ 

Mezbaha 
Resmi etrafında 
Valinin izahatı 

Varidatı arttırmayı 
düşün milş değiliz •• 
V a.l: ve Belediye Reisi Muhid • 

din Üstündağ dün mezbaha resmi 
n'n fazla olduğu yo!unda yapılan 
tikayetler ha!<kında ıun!arı söyle
miştir: 

"- Biz bir santim bile fazla 
varic!at elde etmeyi dütünmeden 
kilo baıma dokuz kuru! alınması 
kararlaştırdık. 

Son b:r kaç yıllık varidat vasa
tiler: hesab edilerek dokuz kurut 
bulunmuştur. Alacağımız bir re· 
sim sene!ik yekUnu geçerse resim 
mikdarmı hemen indireceğiz. 

Mezbahada ellerden kilo batı -
na res' m alınması işini tetkik edi· 
yoruz. Bu karar )'akında tatb:k e· 
dilecektir. 

Celebler, bir kaç yıl önce tim
diki şekilden şikayet etmiı!er, 15 
kiloluk bir koyunla 45 kiloluk bir 

koyunun ayni vergiyi vermesinin 
hakka uymadığını iddia etmişler· 
di. Dokuz kuruıu dört, bet kurut 
indirmeğe imkan yoktur. Böyle 
bir hal vukuunda yılda bir buçuk 
milyon lira varidat temin eden 
mezbaha var'.datı yanm milyon 
lira iner. O zaman da belediyenin 

bugün idamesine çalıştığı İ§ler 
kalJT. Resmi bir iki kurut indir -
mek is~ fiyatlar üzer"nde hiç bir 
tesir yapmaz, bunu da mutavassıt 
lar J<azanır .,, 
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Halkevlerl 
23 Şubat cuma günü Halkevle • 

rinin kuruluş yıl dönümünün yur • 
dun her tarafında büyük bir mera
s~mle kutulanacağım yazmıttrk. 

Yarın fs~anbul Halkevinde me
rasim üçte baş!ıyacaktır. Mera -
simde evvela Ankaradaki nutuk • 
lar ra :lyo ile dinlenecek, bunu Is • 
tiklal marşı ve and içme takib e
dece!ctir. 

Yarın yurdun muhte!if yerlerin
deki 103 Halkevine ilaveten 23 
Halkevi daha açılacaktır. lstan -
bul da açı!alak evin yeni şubeleri 

Üsküdar, Kadıköy, Beıiktat ve 
Şehreminindedtr. 

l'Wlf rd:venden dUstU 
Taksimde Dinarcı $0kak 12 nu· 

maralı evde oturan T odora dün 
merdivenden düşerek kolundan 
yara!anmışı ve hastahaneye kal • 
dırılmıştır. 

Havnh arkad"!t 
Galatada Hacı Mehmet Hanın· 

da kapıcı Mehmed'n odasına ar· 
kadaşı İsmail girerek bir yorgan 
ile iki tenceresini çaldığından ya· 
kalanmıttır. 
Sarhoşlu~un sonu 

Samatyada, Koğacı Y ahboyu 
gazinosunda gazinocu Emin Kar· 
san, Arab Kemal. bahçıvan Zaha· 

.ri, balıkçı Todori Arnavut Ramiz 
sarhoı olup pehlivan lbrah'm ile 
kavgaya tutu§muşlar, ve neticede 
kendisini odun ile ağır surette a -
yağından ve elinden yaraladıkla· 
nndan hepıi yakalanmııtır. 

Av derileri 
piyasası 

Flatları uuşilrmeğe 
sebeb olan kurnazlar 

titremiş 
Bu yıl av derilerimiz haric p! • 

yasalarda iyi bir fiyatla satılmak-

ta ve Türk derileri tercihen aran • 
maktadır. Yalnız, haricden ve da-
hil :len yapılan bir çok şikayetler
den avc:ların ve köylünün der'le-

rin para etmemesinden ötürü son 1 
zamanlarda fena bir yol tuttukla- 1 

n an1a§tlmışiır. Bu hususta Öko -
nomi Bakanlığmın yaptığı tetkik
lere göre bazı kimseler bilhassa 

tilki ve porsukları silahla avlama· 
nın uzun bir zaman işi olduğunu 
nazarı dikkate alarak bunun daha ' 
kısa bir yolunu aramışlar ve n'ha
yet hayvanlara zehirli tuzaklar 

kurmağa başlamı§lardır. Gene 
köy!üler ve avcılar ilk talebde el

de deri bulundurabilmek için yaz 
aylarında da av yapmıılardır. 

Halbuki zehirlenerek tutulan 
hayvanların derileri çabuk burut· 
tuğu, yaz aylarında avlanan hay • 
vanlarm da tüyleri çabuk döküldü 
ğü için Avrupa p'yaaalannda bu 
deriler kabul edilmemittir. Bunun 
üzerine Okonomi Bakanlığı der • 

hal harekete geçmiş ve bu şekilde 

avlanılmasmı menedecek tedbir • 
ler alınmağa baflanmıtbr. 
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Halkevlerlnln 
yıldönilmU 

Yann lstanbul Halkevinin yıl 
dönümü kutlulanacaktır. Hazırla

nan programa göre, yarın saat on 

beşte Ha!kevinde toplanılacak, 
ilk olarak Ankara Halkevinde ve

rilen söylev, radyo ile dinleni!e -
cekt'r. 

Bundan sonra istiklal marşı 

çalınacak, and içilecek l-!alk~vi i· 
zasm::lan lsmail evket bir söylev 
verecektir. Sonra şehir bandosu 
tarafından bir konser verilecektir. 

Gece de T epebaıında Şehir Tiyat

rosunda konservatuvar muallim • 
leri tarafından b'r konser verile .. 
ceği gibi Ha~kevi temsil tubesi 

mensub!arı da Alay köşkünde 

Hi.mmetin oğlu isimli piyesi tem -
sil edeceklerd"r, 
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Fransa El~lsl 
Ş.!hrimiz:!e bulunen Fraııaız 

elçisi Bay Kamerer Marsilya yo· 
luyla Parise gitmiştir. 

-o-

Şehir meclisi 
toplanıyor 

Şehir Meclisi bugün ttaat on 
dörtte toplanacak, encümenler • 
den gelen bazı itlerle E'lnaf Ban -
ka11nın vaziyetini görüıecektir. 
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AtatUrk KUprU~U 
Atatürk köprüsü projeleri ve 

şartnamelerinin belediye daimi 
encümeni tarafından yapılan tet
k "ki bitmek üzeredir. Mart başın-

dan itibaren köprü inşaatının mü
nakasaya çıkar:!:nau 1'.-ü'i"'i'çtle 
muhtemeldir. Keşifname ve pro -
jeler Be!edive matbaasında basıl
maktadır. 

.. 

Bir elli1e kaç 
yıl g:der? 

Bir arkadaşım diyor ki: "in
san bir solukta üç elbise yaptırır, 
ve bu&1lan nöbetle g:yerse, bir el· 

biseyi bir buçuk ıene giyiyorsa; 
ayni elbiııt-yi üç sene giymi, olur.,, 

- Fakat, dedim. Sazan tek el· 
biseye sıkı bir sevgi bağlayıp ona 
ısınarak, ona gövdemize göre bir 

tekil vererek gene üç sene g iynıck 

vardır. Buna ne diyeceksiniz? 

Arkada~ım, her sor~uya CC.\~p 
vermez. 

~ .y. .y. 

Bununla beraber, ellıise!erin 
ömrü her vakit uzun olmuJtur. Si
zin giymediklerinizi bir baıkasl 

giyer·. Acundan yoksul, bir zaman 

eksilmedi. Hatta, dayanacağına 

en az inandığımız bir kat uruba bi 
le, on yıl sonra daha fantastik bir 
tekilde, üzerine bir takım pence
reler ve yeni pervazlar eklemit ol
duğu halde bir çift partal ayakka
bının üstünde • içerisinden §İf esi 
ahnmıt bir hasır mahfaza gibi • 
görülür. . 

Zenginler, kuJJandıktan sonra 
elbiselerini uşaklarına veriyorlar. 
Fakat fU tuhaftır ki: 

Bazı zenginler, elb:sey; önce Uf& 

ğına giydiriyor, sonra kendi gİyİ• 

yormut . ." Bir kaç gün, onun üze. 

rinde alııtırır, hantal katılığını gi
derir, insana enikonu uysal ve ın
nır bir biçime koyduktan ıonra, 
Kendisi iç~risine girermİf .. 

Bunun için elbette, evin sahibi 
büyüklüğünde bir Ufak tutmak ve 
bu utağın - gözlerinin rengi ben
zemese de • yapılı§ı bakımınd~n, 
tıpkı ev sahibi gibi yarma veya 
sıska olması lazımdır. 

Bir yarmanın el:.isesi, daha çok 
çvl gid~c~i için kumaşçıvı ~ ı;1, • • 

d&.r edec'!ğinden. geçelim .• 

"' .y. .y. 

Afrikada 
Afrikada Zulu yabanileri ara.· 

smda: .. Sakat doğan çocukların 
öldürülmesi adettir,, diye birisi 
anhıttı . 

Sorıra srrtlanları da, ihtiyarla
ciıgı ıaman babalarını yedirdikle-
ı 

rı iı:.in öldürmezler, bu işe kulla-
nırlannıf.· 

Bir üçüncü adet te, eceHle ölen· 
)eri toprağa oturur ıekilde göm· 
mekmiş. 

Bu neden!?.. 11Basü badel
mevt,. ·gününde kolaylıkla ayağa 
kalkabilmesi için mi dersiniz? 

~ ~ .;. 

''Meras:m,, 
Geliti güzel bir kıza sordum: 
- Riz erkekler, çok defa sigara 

ve kibriti bahane ederek biribiri
mizle tanı,ırız. Sizinki nasıl! 

- Ruj isteriz .• 
1-akmet MUnlr 

EyUb Fakirleri 
Koruma yurdu 

Son senelerde iyi bir ~"'.lıfma 
ile büyük b:r inkişafa mazhar o -
lan Eyüb Fakirleri Koruma Cer
neğ: bu yıl Eyüb fa?<irlerine bü
yük yardım1ar yapmıştır. Dernek 
son olarak 500 aileye kömür dağıt 
mıştır. Bu ailelerden heps:ne e!1i
!ei' kilo kömür .-crilc:;rck 3~,CCC !:i 
lo mangal kömürü dağıtılmıştır. 

Derneğin Mart içinde :vıllık kon 
greai yapılacaktır. 
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Casus kadınların 
idamı 
(Ba§ taralı 1 ıncidc) 

Bu son ikisinin ölümden kurtul
malarına sebeb de aslen Alman· 
olmayıb Lehli olmalarıdır. 

Mahkeme neticesinde anlaşıl-
dı ğrna göre bu casusluk teşkila
tını yapan asıl Sazmovsk:dir. 
Bir Lehli zabit olan Sazmosvki 
birkaç sene evvel Almanyaya gel 
miş, bol para sarf ederek birçok 
tanınmış Alman kadmlariyle ta
nışmış ~o:? bunlar vasıtasiyle Al
man askeri esrarını elde ederek 
kendi hükumetine bildirmişti. 

Sazmosvki sıksık balolar ter
tib ederdi. Sivil Alman memur
ları son zamanlarda kendisinden 
şüpheleniyorlar ve takib ediyor
lardı. Nihayet bir gün gene bir 
balo esnasında birdenbire içeri
ye girerek herkesi tevkif etmiş

lerdi. 
Fakat yakalananların çoğu 

suçsuz olduğundan mahkemede 
serbest bırakılmış, yalnıı Saz -
movski ile üç kadın mahkum ol
muştur. 

Benita von Falkenhayn Al -
manyanın eski harbiye nazırla -
rından ve umumi harbin meşhur 
kumandanlarından General °Fa • 
kenhaym'm oğlu binbaşı falken -
haym'ın boşanmış karısıdır. 

Benita fevkalade güzel bir 
kadındı. Falkenhayn ile birkaç 
sene evli olarak yaşadıktan son

·ra ayrılmış, ve gene meşhur Al -
man Aristokrat zenginlerinden 
Von Berg'le evlenmiıti. V on Berg 

ı halen Almanyada mühim bir mev 
Jci sahibidir. Karısının hapsedil
diğini haber alır almaz, karısı 
daha hapiste iken derhal kendi
sini boşamıştır. Bunun üzerine 
Behita tekrar eski kocasının is -
mini almıştır. 

Reneta von Nazmer de çok 
genç ve güzel bir kadın olub, bir 
zabitin boşanmış karısı bulunu -
yordu. 

Üçüncü mahkfun lrena, daha 
henüz evlenmemibtir. Aslen Al
man olduğu halde mahkemede 
Leh tebaasından olduğunu isbat 
etmittir. 

Sazmovski zengin olduuu ka
dar yakı§ıklı bir adamdır. Bu üç 
kadını da kendilerine ayrı ayrı 
kıymetli hediyeler vermek, ve 
kur yapmak suretiyle elde etmiş
tir. Kadınlardan üçü de genç 
Lehliyi seviyorlardı. O da bu 
aşklarından istifade ederek ga • 
yet mühim vesikalar elde etmiş -
tir. 

Saznovski mahkemede her şe
yi olduğu gibi itiraf etmiş, ve ka
dınların suçsuz olub bütün kaba
hatin kendisinde olduğunu, ken
dilerini kandırdığım söylemişse 
de mahkeme bunu cürmü hafifle
tici bir şey olarak kabul etme
miştir. 

İdam çok acıklı bir şekilde ol
muştur. Kadınlar son dakikaya 
kadar Hitlerin kendilerini aff e -
deceğini ummuşlardır. Fakat sa -
~t beşte menfi cevab gelmiş, ve 
bu cevab iki kadına bildirilmiş -
tir. Kadınlar artık her ~eyin bit
tiğini anladıktan sonra bir şey 
.söylememişler, ve mütemadiyen 
ağlıyarak avluya çıkmışlardır. 

ilk önce idnm edilen Benita 
olmuştur. Son raddede kendisi • 
ni tamamen Jmybetmişti. Bundan 
dolayı cellad muavinleri kendisi
ni ölü gibi idam kütüğüne getir
:ınışlerdir· 

Ben itadan sonra sıra R eneta
ya gelmiş bulunuyordu. Reneta 
evvela büyük bir metanetle, ve 

Ağır cezada va Şirketi Dav-
( /Jaştarafı 1 incı de) 

lendi. Afet, Hiısniye ile Hasibin 
üç ~ene kendi evlerinin üstünde 
oturduğunu, çocukları doğunca 

ebenin nüfus kağıdına bakarak 
evli olduklarım söylediğini, ken -
disinin de nüfus kağıdında "evli,, 
kaydini eördüğünü söyledi. 

Şahid Mehmed de Hasiple 
Hüsniyenin evli olduklarını bunu 
mahalle muhtarı Celalin kendisi· 
ne söyledi(;ini ve aile hayatı yaşa
malarında evli olduklarımı. hük -
mettiğini bildirdi. 

Ölen Hüsniyenin kardeyi Niyazi 
de dinlendikten sonra muh"'keme, 
Hasibin mahkumiyetinin sorulma
sı için 6 mart çarşamba günü saat 
ona bırnkıldı. 

Bu sabah ağırcezada Köseler 
köyünde eski muhtar Halim, Ha -
lil Şerafeddin, Receb oğlu l'amil, 
ve Rasimin muhakemelrine baş -
1andı. 

928 senesinde köy sandığından 
43 lirayı zimmete gefİrmekle suç
lu altı kişi sorguya çeHJdiler. Ra
sim suçlan malumatı olmadığını, 

o· zaman kendisinin asker bulun -
duğunu söyledi. 

Muhakeme suçlulardan lbra -
him Kamilin gelmesi için müzek -
kere yazılmasına karar verildik -
ten sonra martın yirmi yedinci çar
şamba gününe bırakıldı. 

Türkiye kabinesi 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

ne k:ıdar sağlam olduğunu anla • 
mak için, Saracoğlu Şükrü ile 
Şükrü Kayanın biribirine karıştı -
rıldığına dikkat etmek hafidir. 

Bundan sonra böyle bir 
yanlışlığa meydan vermemeleri 
için, Ankarndaki T ems Fransız 
meslektaşlarımıza iki devlet ada -
mımızm resimlerini nrzediyoruz: 

Le Temps (=Tan) gazetesinin 
yazısı şöyledir: 

" iyi malumat alan mahafilde 
Türk kabinesinde yeni değişiklik
ler olması ihtimalinden bah5edili
yor. Bu değişikliğe eski maliye 
ve şimdi adliye bakanı ohm Bny 
Şükrü Kayanın Cürnhuriyet Mer -
kez Bankası Um~m Müdürliiğü -
ne taiyn edilmesi sebeb olacaktır. 

Bundan başka her bakanlıkta 

bir mü:.teşarlıem ihdası mevzuu 
bahistir. 

Büyük Millet Meclisi haricin -
den seçilecek olan bu müsteşarlnr 
meclis komisyonlarında bakana 
vekalet edecektir. lcnb halinde 
Millet Meclisinin müz~kerelcrin -
de suallere ve istihza!ara cevab 
vereceklerdir. Bu husus için, ye
ni seçilen meclisin toplanma tari -
hi olan bir marttan evvel karar ve
rilecektir. 

( BQ§ taralı 1 incide) sa&rna iki buçuk milyon lira giri -
kür etmekle söze ba~lamıştır. Av- ı yor. Şirketin bu memlekette yaşa· 
ni şirketin Osmanlı devrinden be- mak hakkı 125 yıla çıkarılıyor, 1 
ri yaptığı bütün yolsuzlukları ve milyon 400 bin liralık sermayesi 
devleti nasıl aldattığını uzun u - şayanı dikkat bir sarraflık ameli
zadıya izah etmiş ve şirketin elek- yesile 10 milyon 800 bin Türk lira
trikle tramvay işletmek hakkı ken ama yani 27 milyon İsviçre fran -
dine verilirse bütün istimlakleri gına yükseliyor. itibarı artıyor. Fa 
kendisi yapacağı yolunda taahhü- kat ortada tek bir.santim hile yok 
dü olduğunu meydana koymuş- tur. Yapılması taahhüt edilen kilo 
tur. Şirketin bir çok hatlarını, du- metreler mukabili 8 senede ancak 
rak yerlerini ve memur kulübele - 1900 metrelik Fatih - Edirnekapı 
rini yapmadığını, memurlardan hattı yapılıyor. 

bir kaçı müstesna hepsinin Türk Çeşitli mukavelelerle yapılmış 
olması İcab ederken şirketin bu hatların uzunluğu 32 kilometre ile 
taahhüde asla riayet etmediğini 30 kilometre arasındadır. 
ileri sürerek sözlerine şöyle de- Beher kilometre 337,500 ile en 
vam etti: az 192 bin liraya mal olmuştur. 

- 1881ikinci mukavelesi, çı • Halbuki tünel,yarma,istasyon mas 
kan ihtiliifların halli içindi. Bun- rafları da içinde olarak demiryolu 
da şirkete y~nidcn 36 senelik imli- kilometresi 90 bin liradan 30 bin 
ytız veriliyoı du. Şirket yeni hatlar liraya kadar iner. 
taahhüt ediyordu. Yine zamanın - Çok temenni ederiz ki şirket 
da yapılmıyan bu mukaveledeki bundan utansın, yüzil kızarsın .. 65 
Eminönü - Eyüp hattına hala kaz- yıldanberi halk şirkete para veri
ma bilt: vurulmamıştır. Belediye is yor. Karşılığını görmek istemek, 
timlaklerinin mukaveledeki for - hükumetten sormak hakkıdır. 
mulü şirketin can kurtaranı olmu§. Halk Eminönü • Eyüp hattını ya • 
Cazip haritalar, zengin vaitlerle rım asırdanberi bekliyor. 
yeni projeler hazırlayan §İrket sal Nafı-;ba.kanlığı 1926 mukave
tanat idaresinin çok zayıf çağların lesini feshetmekle halkın sorgula
da tekrar sahneye çıkarak üçüncü 
muknvele ile fevkalade menfaat· 
ler elde etmiştir. 

Bütün bu mukavelelerde şirket 
kaçamaklı, hileli sistemler kullan· 
mış, saltanat idaresinin zayıflığın
dan istifade etmiştir. 

Her üç mukave e ile şirketin ta
yin ettiği mecburi hatlar bir kaç 
kilometreyi aşmıyor, ihtiyari hat
lar kilom<>trelerce sürüyordu, fa • 
kat şirket, o tarihte üatüne aldığı 
istimlakleri yapmıyordu. 

Üçüncü mukavele ile imtiyaz 
75 yılı buluyor, devletin tesisatı 
a1mak hakkı 1942 yı1ma atılıyor. 
B'rkaç kilometrelik bir hat için 
75 yıllık imtiyaz tarihte görülm'e • 
mi;}tir. 

1911 de elektrifikasyon muka
velesi imzalanıyor. Şirket, istim -
lak masraflarını üstünden atarak 
Şehremanetine yükletiyor. Bu mu 
ltavele ile lanhhiit etliği bekleme 
salonlarını hala yapmamıştır.1913 
te çok parlak, oderece kaçamaklı, 
hileli proje, kadrolarilc sahneye 
çıkan şirket, imzaladığı mukavele 
ile beş senede tamamlamayı taah
hüt etli{;i hatları yapmamış, halka 
karşı adalet h~ssilc hareket etme -
miştir. H"lkı, hükumeti müte:na -

1 

diyen alclntmıştır. Ne gülünçtür ki 
şirket son mukavele ile kilometre 
lerce istimlılke yardım karşılığı o
lard<: 25 bin lira taahhüt etmi§tir. 
Bununla İstanbulda kaç kilometre 
yer kaç ev istimlak edilebilir? 

Hatlarda birinci mevki araba -
lar ikinci mevki arabalıırc?an daha 

rma cevab vermi§tir.,, 

Bundan sonra gene Bakanlık 
hukuk müşavirlerir..den Namık 
Cemal iddiasını yaparak Avninin 
sözlerini teyid ederek hükumetin 
fesih kararı vermekle vazifesini 
yaptığını yoksa bu mukavelenin 
batımızda bir bela olarak kalaca
ğını ilave etti. 

iKiNCi CELSE 
İkinci celsede Nafia Bakanlığı 

vekilliğini üzerine Alan İzmir 
Saylavı Mahmud Esad iddia • 
sını yapacaktı. Salon şimdi -
ye kadar görülmemiş derecede 
kalabalıktı. Bu vaziyette heyeti 
hakime başka bir salona geçmek 
zaruretini duymuştur. Muhakeme 
haıladı. Mahmud Esad milletin 
bu i~deki hakkını büyük bir heye· 
canla müdafaa ediyor. Herkes hew 
yecan içinde. Bu esnada Ankara 
Hukuk talebesinden bir Bayan 
düşüp bayıldı. 

Mahmud Esad sözüne tra.mvay 
şirketi vekillerinin müdafaalarını 
ilmi ve hukuki fakat şirket aleyhi
ne Nafia lehine yaptıklarını bu-

nun için de ltendilerini (tebrik ve 
teşekküre!) layık bulduğunu söy • 
liyerek ~irket vekillerinin ikide bir 
de dayattıklarını fakat bunların 
Türk mevzuuatmdan anlamadık -
larını ilave ederek şöyle sözüne 
devam etmiştir. 

çoktur. Halbuki halkın ihtiyacı i -
kimsenin yurdımını istemeden av- k:nr.i mevld nrabnlardır. 

"-Hasımlar borçlar kanunu 
içinde kendilerine bir melce ara -
drlar, gczdilerı dolaştılar.Tutuna
mıyacaklarını anlayınca tic ret 
kanununa ba~ vurdular. Bütün de
dikleri Nafia ile ~irket arasındaki 
ihtilaf hukuku husus:yeye değil, 
amme kanunlarına tevfikan hal • 
ledilir. Şirketle Nafia arasındaki 

mukavele alel~.de bir mukavele 
değ], bir tarafında koskoca bir 
Türk devleti bulunan idari bir mu 
kaveledir. Tra.mvay Şirketile dev
let arasında.ki bu imtiyaz işinin ti
c ret l<nı unun~ lcmas elliğini l:n
bu etmiyorum ve bu lrnııund:t h · ç 
bir maddeye de rastlamadım. Bü
tün cihan hukuk mevzuatında hü
kfımetin, bu gibi mukaveleleri her 
zaman için murakabe ve kontrol 
etme hakkı tanmmı~tır. Şüpheleri 
varsa Gaston Risdin dün bahset -
fklcri eserine müracaat edebilir -
ler. Fransa Şurayı Devletinin 
1911 de verdiği ve tesadüf eseri o 
larak bir tarafta devlet ve bir la· 
rafta da Tramvay Şirketi bulunan 

luya çıkmış ve idam yerine t!oif - 1919 yılında şirket 6 ıncı mu. 
ru yürümüş. fakat knnlnnmış kaveleyi imznlamı~tır. Bu muka -
kütüğü, siyah bir örtü ile Beni- vele, mütarekenin kara fiÜnlerinin 
tanın örtülmüş bn§sız ce"edini yadigarıdır. Şirekt o zaman, :.::ara
görünce kendisini tutamıyarak a- rın:lan bahsederek, işgal kuvvet • 
vazı çıl:tığı kadar bnjırmaya ve leri kumandanlığına müracaat ve 
ynnmd~kilerc hccum E"1 • ":e 1lirt mi:ıl; yiiksek tarif~nin tatbi. 
lmlkışmı~tır. Bunun Ü2'crire 1-i - 1-'ni tcl""'in c hor. Şirket, cok geçw 
lc~:lcrine arlu• d,.. n k l .. 'lr 1 1- men r, iq;o.I kuma r.r'lanhftının i -
mak mccburiy tinoc l"alı'1rrıı ... ır. J iı1::' bir mri ve Vnhidcttin hüku 

Re:ıeta artık yürümii)·ordu. metinin iznilc daha yüksek tarife 
Cellad munvinleri onu rh ku - • tatbikine ba;lıyor. 
caklarına alarak kütü~e rötür - 1 Göri.ilüyor ki şirket yurt, millet 
mü~ler ve bnsım Benitnnın henüz zarn:-ına hileli menfaatlerini ter -
kurumamı-z kanlarının üstüne cih ediyor, ihanet ediyor, 1925 mu 
yatırmışlardır. • kavelesi ile, yeni hatlar yapmak 

Bir daltika sonra resmı dok - şartile bir milyon 400 bin liralık 
torlar cesedleri muayene ederek i sermayesinin İsviçre frangı ile ifa
ölrnüş olduklarını lmt'i "'Urettc j desine, imtiyazının 1961 tarihine 
te:sbit etmi;ler ve bu d-.:'lde i - kadar uzatılmasına müsaade edili 

da.m hükmü infnz edilmiştir. 1 yor. 1934 yılma kadar şirketin ka· 

b. ·k 'b. ortııY' hu kararı ır vesı a gı ı f 
koymak sureti le şirket' n en ın);3 
tarafını deşmiş olduk. Bu ka.:nr ı.ı· 
hükumetin her zaman şirketı 111 

ra ne yapsın?.,, ·..,j 
S. l ctıv 

"Nafianın Tramvay # ır { 
bir mahkemeye vermesi bu roeds: 

k
.. ev 

leyi b:tirmezdi. Bunu kö un 
11 

halletmek lazım geliyordu. sıJ<~·r 
lık onu yaptı. Biz kendilerine 1'&' 
mühlet vermiştik. Aradan bu Iı:· 

. k d.l . ete dar zaman geçti, en ı erın r 
·ıd· tht• rar senelerce mühlet verı ı. 

11 
di.di. Fakat iş' ne gelmedikten 50 

ra ne yapsın? ,ı e . \ 

Bu mukavele feslıcdilmeınıŞ dı 
Nafia bu kararı vermemiş olstıY . 
66 sene milleti soyan şirket bU~C" 
dan sonra da bu işlere deva111 e .. 

·ı , .. 
cekti ve kasalarını b:r kaç rrı:,;ı. 
la daha doldurduktan son.-a i· 
lah sizden razı olsun,, diyercl• G 

decckti. 
....,:i5:l' 

Vekil bu aralık reist~n , .... 
ade istiyerek şöyle dedi~ 

. . ~ .. 1 ,,;P "- Sırketm layb!:.Sı n,, 1 

Kralını~ hukuk müşaviri ve e~ •• 
Lahey divanının azalarınclnn ~ıı 
demden mülhem olmuş, Lodcr e5 
fikirlerini benimsemiş, onlnrı 7o
ned ve delil olarak saymıştır· . ,.ıı 
der layihasının ba:-.:mda ''1\l O 
kanunlarını bilmem,, diyor· ;
halde nasıl olur da bu dava)'·tl g, 
r:şiyor? Kanunlarnr.ızı okc::ııı. 
mış, milli mevzuatımızı anlı:.~'. 
mış, bir adamın Türk be!ediYC ~~ 
rini hakir görmesi şirketin 'f ~.f 
devletine karşı hain denilecek dif· 
vaziyet aldığını ifade etmekte. r' 
Tramvay Şirketine gene Jsl' .. ~r 
hukukşinaslarmdan Bernnr J11ıl 
sir olmuş ve bu adam diyor ~j: ıı' 

"-Türk mahkemesi benır.l 'f 
taleam haricinde bir karar ,.~ ~ 
se TTamvay Şirketi h.ışka de'' e 
ha~ vuracaktır. . ~t 

T Ş. k . b' T .. k 1111 
ramvay ır etı ır ur . ) v· 

tidir ve Türk mahkemelerinı1' 11~ 
zai kararlarına tabidir. Eğe: ~;{f 
inkar ederse suiniyet sahıb 
yani haindir. i>" 

Netice: Benden daha ço~ .
11
r 

düşünen ve b:len yüksek heY~~ı~ 
zin yüksek ve muhterem !:artı· ·ııı 

bizim lehi:nize tecellisini dil~JJ • 
Heyeti hakime Mahmud J f•' 

··çl). • 
dm heyecanla yaptığı bu ;rxıtl 1'İıdı 
atlan sonra müzakereye çe b' 
ve 20 dakika sonra şu lmrc.t'1 te 
)iğ etti: .• ~1 

"Şirket vek Berinin Tr"'ıı'~j 
Şirketine bir mühlet veriltJle f)~ 
hakkındaki iddialarını rcd jle.:ııe 
hakemenin yarın devam ettJl 

e.,· 

toplu!ukla karar verilmiştir·1 ' 

Tramvay taı-ife 
komisyonu ve ... tram\1ay kapılıı ~ıı,, 

Tramvay tarife komisyoıtıl > 11
1 

toplanmış, martt:ın itibnre~ fiıı'' 
üç aylık tarifeyi tetkik etil'l1 ş'.tı ~ıı· 
diki fiyatları aynen br;:ı1>n1 1~ 
rar vermiştir. W't' 

.dar biye • Maçka traTll'°tı11 ,, ~ 
tının son durak yeri olJill'l 1 

111 d' 
gelen Maçka me:::ırh~ı >'~ -r.' ıı' 
Tramvay Şirketince ç:ft 

11 

yapılması tC''dif cd'Imiştir· kt· 'İ' 
' f t ı ·1. edil.ı;c 5 ııı1 

• ir~ıı. . 
• ttın 1;et$ 

başlana lan: ~nun1° ~1'~~' 
ber nisan sonuna kac~ar l1!11'

11 

ı,Jtl.\ 
hattı mezarlığa kad~r 

bulunacaldır. 1.,rı c( 

Tünel arabalarının knY1~ ' 11' 
• 'tf• 

kimişti. Hepsi yenile~ın ş4 
,,, 

rin r.ı-:..h~clif yerlcrind~··· ı; 
270 şc v:mın büyi!k ve kG: '.~1 V 

.k h ·ı l·c-1 • ,1 trı mu. avvı e mer •• .;. - , t 
' · l . ,,,.,er pıları s·k, .. ık ı.;OZI ~Ull 

fından açılmaktadır. 



İSTANBUL: 

6UCiUrt Esir Kadın ............ 
y ~;;·~·;···-·ı 

.. _\ad t~an Ka fJı ~ ········· . ····················':. 

•a ~ ......... r:c~: .. 31 ... -.... . 
i Hü\ ük Deniz Romanı ................................. 

•• oc 17,30 - İnkılap dersleri. Univerııi - ı 
teden nakil. İzmir saylavı pr:>f.-ı;ör E
sat Bozku rt, 18,30 - Plak, 19 30 -

. ............................... i 
Nakleden: : 

< v~. "o ) ~ 
HABER 'in 

tefrikası 

........... ·-·······---i rto. 24 
S Aşk ve His Romanı 

... Haberler, 19,35 - Gavin kardeşler. w-. Çan, 20 - Bayan Tekta~. piyano ile, 

Sansar Osmanla deıı· M 20,30 - Stüdyo Sigan orkestrası, 
21,10 _: Son haberler, 21 ,30 - Rad • 

Şeytan adasını keşfe Ç ~:z o:~ees:;~s;;, 22 
- Radyo Tango ve 

---------- °223 IUız. \' }\ RŞOVA, r.ı. 
~ Deli Mehmed kayalığı kıvrıldı. Şüphesiz ikisin in de, yerme ve l!>,26: Trio konser. 19,46: Sözler .. 20: Beet-
(\ay ~ b b hovcnin sonatınnndan. 20,20: Sözler. %0,80: 

ıgın yanına geldiler. Her ta- zamanına göre iri irnden üstün rı .. - 8:.ızlcr. 21: Kuartet , .e ı..-uıntet kon-
rafın b k · fi d O •il a tılar. Sahıden sansar tara arı var ı. seri. 21,45: llabcrler. 22: Orkestra. 22,!6: 

f 
intanın gözleri, ne eksik ne de Yamacı aştıkları zaman ikisi de Konkrans. 23= Iteıd1nıbr. 28,15: Dana mu-

azb go··nn·· t ·· b l k ld l ıı.ısı. 2S,4o: Sôzlcr. 
UG u . ata a J ar. 174 Khz. l\IOSKO\'A, l'JU m. • 

Deli Mch~ed söylendi: Sivri kayalık sa hiden bir burun l'J,80: Fırka neorıyatr. ıs,so: Kmlordu ıı:ın 
. - Öyleyse bu adam adanın i- idi. Arka tarafında, üç yanı yal- koııs r. l0ıü5: Vnrcu mus lklat. 21: Karııık 

Sinde b• t f . . . lrnıı r. 22: Almnnca 11c15rlynt. 23,05: tngl-
ır ara a gıtmıştır. çın kayalarla çevrilen güzel birli- ıı~cc nrşrl~nt. 2.ı,os : Almanca rdebi n~rlyat. 

~ - Belki oyuklardan birine sı- man vardı. Sanki bir insan eli bu- ı 832 hhz. l\IO IWVA, <Stalln) saı m. 
i:Intn d d • t d' v• ·b· ··1 ·· 1 ı · 17: Mu iki bahisleri. 18,20: llir opera tem· l ış ve oraC:la uyku a ır. nu ı s e ıgı gı 1 0 çmu~, ya mz, ı- silini nakil. 22,30: ııns musı1<1sı. 
t . n:ıanın aklına gelen de bu idi. manın ağzına serpilen yüzlerce ı 545 mız. BU:UAl'EŞTE, 650 m. 

l\l-::.t Deli Mehmed bir türlü ina- küçük ve sivri kay lıkları sölnnek ıs,s.;: Pl~nno rcfoontuı, !f8.rkılar. 19,10: 
il~ h · · l · b l 1 Jlt'ı • 10,4.): ırıut l:onserl. 20,15: Kııı sporla-

IYor, erhalde bu adamın ne- ıçan va <ıt u amamıştı. rı. 20,50: ı·ı~nno konseri. 21,so: ReportaJ. 28: 

~eye gittiğini, ne yaptığını, nıçın Gecenin bu saatinde, başlarının Hah ·rlcr. 28,16: Çingene muslklsl. 23,4~: 
lı Ura.ya &eldiğni merak ediyordu. üstünde uçnn kocaman yaras:.\lar Gyula l'\laJonın eserlerinden konser. 
~el k b ,_ 1 h l J oo.ı ıaız. HAMB u no, ssı m. 
d e ar adaşlarından birinin bu ve ayKıış ar, un arın çıkar ık- ıs,so: Sözl<'r. 18,415: Hltlt-r genrııtt 19: O-

~ ~nın mağaralarında defineler ları tuhaf sesler, insanın yüresine ıco:ı mil• nr15rl.}nt. t9,4l'i: nors:ı. haberleri. 
...... u Unduğunu söylemesi büsbütün korku veriyordu. l!>,ul5: llnvn haberleri. 20: Piyano kon~rı. 
"' l 20,S!S: ı:us snmtası nldı skeç. 21: Haberler. 
f era •ını arttırmıştı. Bu define la· Sular, oldukça yükselen yarını 21,10: Dans. 28: Haberler. 23,20: \ 'ashlngton-
• .' onlara bir masal gibi gelmi~ti ayın aydınlığında ı~ıl ısıl ve kımıl- dnn ımrt o. S<'ıt tarnfmdan hafta cloyumta.. 
"llırn • l d d d I d n. 1: <kce lconsl'rt. 

ı a, ınsan oğ!u, bazan masa a, anma a n uruyor ar ı . _
0 

Kh 
1
•
1
,..,. 'LA 

O 'll . . 9., z.. • ,,..ıs U, 816 m. 
U§lan daha çok inanmıyor O ak~amkı yaman fırtına sankı 17,SO: uarır musiki. 10: AktUalıu-. 19,80: 

'llu? bir masaldı. Tarlhı n~rlynt. 19,60: Sö:r.Jcr. 20 Operet ce 
D I' M l l" f ,-nı lnr. 21: Itıııa haberler. %1,10: '~fekalko 

rı ~ 1 ehmea kayığın her yanı- - ne ım · ·• ...ıcsıwdlııyonu" ndh n e§rlyat. 2'?: musaı net-

Uı, l'e.kın kumsalları, kumsalların - inelim!.. rllll. 28: Hnbcrlcr. 28.215: Bedin kamavulı. 
~liind k" k · l · · · d J "' b 1 d l 'P f ı · İn e ı aya ız erını ınce en nmege aş a ı ar. ...u se r ı-

1:) thye gözden geçiriyordu. mamn dip tarafına daha yakın-
l'l~ a sonra kumsal bittiği ve ka- dan baktılar. Orada kocaman bir 
ti\"· ık haşladığı için de iz görün- boşluk vardı: 

Uyordu - Burada b ir mag"'ara var .. s . 
ansar Osman: - Evet! 

) ..._Vakit geçiyor .. Ay yükseli- Ay, mağaranın lmpısını, biraz 
0~· S~baha az kaldı.. içeriye kadar aydınlatıyor onu 

ı .. ~. e~lı. Böylelikle reisin söyledik daha korkunç gösteriyordu. 
'"ll. D ~r 11 eli Mehmede hatırlatmak Geçit birdenbire kıvrıldı ve li-

l)'ordu. manın ucuna saptı. 
litrı.._ Peki!.. Hakkın var! .. Gide- indiler... Şimdi kenardn idi. 

·· Belli belirıiz kımıldanan deni::::, 
Deı·M l'Ulii ~. ehmed deniz kenarından kayalıkların dibinde, yavaş yav~ş 

ıı~11 du. Sansar Osman hazan o- nefes alan bir insan gibiydi. j 
tık b~"1-11da yürüyor, hazan dara- Deli Mehmedin ayağı bir şeye 
~,il ~r g~çitte geriye kalıyor, ha- takıldı ve sendeledi. 
}'il.h &. sıvri kayaların üstünde bir Ayr .. •a takılan !eyj gene nya-

a.n ke · · "b" k ğ"l · · A · d d t<!t' Çısı gı ı ııçrıyara öne ı e ıttı. ynı zanıan a ona oğ-

a:ordu. ru rastgele bir c-öz l\Uı: 
~ 0

Ylelikle kıyıdan kıyıdan e- San~ar O:;m:ın titr"k bir sesle : 
l'ce · 
!i· eıttifer.. - Bir bs::n isheleti .. 

ı •rdenb" .. 1 . 1 b" D d. 4ttl'a ıre on erıne ya çın ır e ı. 

( Deuamı lJ<:r) dar çıktı. Denizin ilerilerine ka
ı~,e:0~1uyor; birdenbire keskin-
ll~ k e Reçilmez bir hal alıyordu. 1!11-------=!EIEm:ıııı-=:m:cı:~ 
~erh:ranın ötesine gitmek için Bu ak§am SARAY sinema.smda 
~~k, d d

0
e denize girmek ve yüz- i HENRY BAT AlLLE'. n escrle-

f.'ak la~rnak lazımdı. rinden iktibas ve ALEKSAN-
li)en ~t Solda, denize doğru iler- DRE KORDA tarafından V<lz'ı 
'Slıt nyalıkla, adanın asıl ya- sahne edilen: 
dı. tı arasında bir alçaklık var- D O N U J A 

,... Fransızca sözlü ve nü!-tcli \la • 
~ '"il d" h \fı111 .. 0 nerlerse adanın her ta- mu te§em ve hicva miz film ba~-
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Pu derece 

. ............................... . . ............. .-...... ·-·--·· 
Annesinin evinde, Hadiye çat- bunları unutabilmitti? Nasıl ol • 

lıyor, patiıyordu. Ah, ne derneğe muıtu da: 

Kamile onu, biraz oyalansın diye - Bana geri dön! Onu b..alc, 
davet etmişti. İ§te, kocasını bat- bana geri dön! -dememitti. 
tan çıkarmıf, annesinin gayesini Bu yatakta yalnız kalmııtı. 
yerine getirmişti. Akşam Üzerleri, sağından sola, ao-

Matmazel Jackaon, Vhidin sa- lundan gağa dönmüş, uyumak için 
dakatsizliğini itte böyle izah ed cabalamrı, durmuıtu. 
yordu. Ve Kamile için hiç de e- Yan uyuduğu vakit, eli, insiyaki 
hemm'yetli olmayan noktalar ü- surette, onun saçlarını arardı. Bu
zerinde ısrar ediyordu. lamayınca,yüreğinde acı bir ezgin 

Evet, hiç de alakadar olmuyor· likle uynırdı. 
du. Kocası, onu aldatmıftı., yapa- Erkeğini hatırlıyordu. Vakt~yle, 
cağını yapmıttı ya ... Bu, elverir- kaç kere, birdenbire uyanmıttı 
di. Amma, tunun iç:n aldanmıt· da, V ahidin kendisine i.tık i.tık 
mıf, fu sebebten dolayı hiyaneti baktığını görmüştü. 
yapmışmış ... Bu, Kamileyi pek o G·· 

1 
. k l 

1 1 
d 

1 
d 

k d ı "k d d. 1 oz erı ıvı cım ara o uy u • 
a ara a a ar etmez ı. K ~ .1 ı.. b k l ki . ku 

amı e, t'u a ış arın çe cı v-
Esasen, Kamile, hiyanetten zi- ı vet·ı • a 1 t d t 

ı nı s a unu amıyor u. nce ve 
yade askı hatırlıyordu. Onun ha- ·· 1 • · ı · kl. d d '-' • guze çızı mış ren ı u aıuarmı 
fızasından, fena taraflar silinmif, ·· l · d I d d goz erın e can an ırıyor u. 
iyi taraflar, daha fazla hakimdi. y Ja ,__ _ d d anl ~ e CJ\.bOn, unna an, au-

Mürebb'ye, yeknaaak ve uyutu 
cu sesle, mantıklarını sıralayıp du 
ruyordu. 

Bu ev vaktiyle Vahidindi. O , 
paraca srkr~tığı vakit, Kamile bu
rasını ondan satın almı!tı. Evle -
nince, aık yvvası diye, burada 
bat baıa kalmıılardı. lıte bu ya • 
tağrn içinde el'kek, kadına yaklat
mıttr. Ne büyük bir rikkatle ve 
zarafetle bunu yapmıftı. Gene 
kadın, kocasının kuvvet1i bir tah • 
siyet olduğunu ilk defa olarak bu
rada anlamıştı. 

Şu dakikada, mürebbiye, yek
naıak seaiyle hala erkeğin dava -
vekillieini yapıyordu. Hadiye me
selesi çıkmadan evvel, Vahidin 
ne iyi insan olduğunu anlatıyor -
du. 

Kamile, onu az dinliyordu. Yal
nız, uçuşan kelimeler, kulağına 
çarpıyoı·du. Gözünün önünde ha
yaller beliriyordu. 

O da saadete geçmiı maziyi ha
tırlıyordu. Bir kaç hafta yaıa -
mak üzere sığındıkları bu evde, 
senelerce yaıamışlardı. 

Tam dört sene, bu odada yatıp 
kalkniışlardı. Bu muhitte ömür 
ıürmüılerdi. Biribirleriyle o ka -
dar candan kayna§mıılardı ki .• 

Ah, nasıl olmuttu da bütün 

rr uauam b 'r fılm pe'< aı 

yordu: 

- Bazı erkekler, sevilmek için 
yaratılmışlardır. Kadın!arm Mil .. 

detini r hud fellaketini yaratacak
lamı düşünmeden, hayat sürerler. 
Yaptıkları fenalığı sonradan ani&· 
yınca, en büyük istirabı ıene 
kendileri çeker. 

Gene kadın, bu sözleri eöyliyen 
mürebbiyesine bakıyordu. 

ihtiyar kız, bu felsefeleri yiirii • 
türken nasrl da komikti! Sanki öz 
tecrübesi varmış gibi, neler de 
söylüyordu. 

Gecelik entariıi içinde, çirkinli· 
ği büsbütün meydana çıkıyordu •• 
Kamileye, aşktan vaz geçmemeai 
için yalvarıp duruyordu. Biçare -
nin hayatında bir tek maceruı 
bile yoktu •. 

Birdenbire, Ki.milenin ıözleri 

önünden, mürebbiye aiJindi de 
Vahid ge1di. Babuınm e-rindeki 
bahçede, geceleyin, konuıtukJan • 
nı düşündü .. 

Her ,ey yeniden başlıyordu. 

Tabutun durduğu odada da, bu 
ihtiyar kız, işte gene böyle atkı 

müdafaa etmişti. Şimdide, altı 

senedenberi ölü yatan atkın tabu
tu olan bu karyolanın önünde ge • 
ne a§km avukatlığını ediyordu • 

(Devamı var) 

dii~t t ıorenıiyeceklerdi. Adanın 1 lıyor · 
)'"ıtrı arafından dolaımak için de Oynıyanlar: DOUGLAS F AfR- Oynıyan: BRiGlTTE HEl.JM Bugün 

görülmü~tür. 

matinelerden itibaren 
\t ~~':dl değil, hiç değilse iki sa- BANKS - dilber MERLE OBE 

......._ ı. RON ve d;ğer bir çok gü7ef lm-
lı~ lıurad drnlar. ilave en : •~nı an &§alım!.. Bu kaya-

EK SiN EMASIND A 
iliveten : Par~mount dünva tıav:.duı1er i_ j ' A.tırn ki küçük bir burundur. SON NlNNl rcnltli, silly 

't ·· falını ı senfoni serisinin cazip bir filmi 
),,.. l!rUd··1 . FOKS JUR ~,lltrJc u er .. Sarp kayalara tır- I ve AL MANAZIRI 
~'rılti en ~ansar Osman her za- . ARASINDA: 1935 kadın saç 
:~a.t d Ç~vıkliğini gösteriyordu. , t uvaletleri ve bir Türk ile bir 
;·• oıı Ü. e 1 Mehmed ikide bir bu Amerikalı şnm.pi}on 
\td1,.. ç Yaşındaki yumurcağın ,. güreş münaraazı. 
•~1naeJ11~ . -. .... -.::rıı:ı:ıı~ım:ıı:z::::=:ıo~!=3:!=-ı~::s!i.! 
• ~atıyordu. 

SAT 
l' ~tı • 

\rırat ve 

lesisatını 

• 
ı 

muharr·k kuvvet 
• 

veresıye yapar. 

ııı aını:ınmınııııımııııımıQıııı:ıır.ıı~ıımlD!JıııııU!lllınıııııJllJlllllllltJDtlJl!3llfıııuı:Jllllll~~~---uıvn u:r 

Mi L L 1 sinemada 
Şimdiye kadar vücuda get:rilıniyen 

büyük şaheser 

ALT 1 N 

en 

Mümeasileıi : BRIGlTTE HELM 

Sinemanın ve filmciliğin yarattığı en büyük 

şaheser san'at ve güzellik abidesi 

1 Bugiln H l L A L sinemasında 
~ Çok garip abli.ki kanunlar, görülmemiı icraat, 
f gece yarılarında güneş altında a-:ayip qk 

sahneleri, gece ve gündüzün altı ay sürdüiü 
buzlar diyarında daimi ölüm tehlikesi 

• 
1 ESK MO 

Fransızca sözlü dünyanın en büyük 
harika filmi. . ........... ··-·····-······· ............. ···-··------. ---. ............ ..... ... .. . . ...................................................................... , ___ _ 

Tekrar ... Tekrar ... Arzuyu umumi üzerine her iki s·nemada birden proğramlanna ilave olarak 

Türkçe 
A Y S E L (Batakh Damın Kızı) 

sözlü büyük :memleket filmi gösterilecektir. 
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et1Amer· 
ı 

a Büber kralı K 
iflas etti 

Banka hademesi 
olan bu adam ne 

iken 
en na 

. manı kaç r 
ı yoner 

!du? Amerikada g 
Geçenlerde Londra borsasında 

senelerdenberi görülmemiş bir if
las vukua gelmiş, ve "Sehakespe
are Comp.,, zahire müessesesi top 
atmı§tır. 

Mobilyeleri Londranın en lüks ve 
en mükemmel mobilyeleri idi. Vil
lasının her tarafını süsliyen Gob
len halıları hakiki bir servetti. 

manın idame • • e 1 Il
0 

Bu firmanın iflasile beraber 
dünya büber piyasası altüst olmuş 
tur. 

Dünya büber ihtiyacım iki se- f 
ne temine kafi 20000 tonluk büber l 
stoku bugün sahipsiz gibi dur-

maktadır· j 
"Schakeıpeare Comp.,, ın iflas 

etmesi üzerine sırf büber alım sa
tımile uğraşan bir çok bankalar ve 
mali müesseseler de iflas etmiştir. 

Bu kumpanyanın müdürü Ka
rabet Bişirgiyan isminde bir Er

meniydi. Biıirgiyan Ennenistan
da küçük bir köyde doğmuş, genç

liğinde Parise gelmiş, ve ilk önce 
Pariste Kredi Liyone bankasına 

hademe olarak girmittir. Burada 
vazifesi bankanın müşterilerine a. 
it mektupları ve paraları götür-

mekti. ı 
Bişirgiyan gene bir gün bir Er

meniye ait parayı götürmü~. ihti
yar bir adam olan Ermeni kendi

sini görünce acımış, bankadan a

yırarak kendi masrafile ticaret 
mektebine vermiş, ve okumasını 

temin etmiştir. 
KaraJ>et ticaret mektebini bitir. 

dikte~ sonra tekrar Kredi Liyone 
banka!im

1
a gırmiştir. Yalnrz bu efe. 

fa bir hademe olarak değil, bir 
memur olarak.. Gösterdiği bif yük 
zeka ve kabiliyet kendisini 24 ya

şında Kredi Liyone bankasının 
baı muhasibi, ve 27 yaşında da i
kinci direktörü yapmıştır. 

O zaman Karabet Bişirgiyanın 
bir \"asfı da Parisin en genç ban
ka direktörü olmaktı. Yavaş ya. 
vaş Paris ufukları Karabete ufak 
gelmeğe başladı. 

Şimdi bütün bu zenginlik ve 
paTa birdenbire hiçe inmiştir. Bir 
imzasına mukabil bir milyon öde
mekte tereddüt etmiyen bankalar 
8 şubattan beri kendisine karşı 

bütün kapılarım kapamışlardır. 

Nevyork, (Hususi) - Bu sene 
va!ttinden evel başlıyan soğuklar, 
bir aydan beri ~ehirde ve etrdta 
fcari faaliyeti durduracak kada:· 
artmıştır. 

Ş:kago' da, şehir dışındaki vesa
it şöyle dursun, şehir icindeki oto-

Buna rağmen Karab~t Bişirgi- mobil, otobüs ve yük arabaları gi
yan asla neşesini ve nikbinliğini b: nakil \"asıtalarından hiç bir Sl!· 

kaybetmemiştir. Hala sırtındaki retle istifade edilememektedir. So 
yegane frakı ve yegane silindir 1 kaklarilan geçmek çok tehlikeli
şapkasile bu sefer yaya olarak dir. Belediye teşkilatı baştanbaşn 
klüpler devam ediyor, ve nrka-1 karla mücadele etmektedir. B'r 
daşlarına karşı çok neşeli clavra- yandan caddelerdeki karlar temiz 
myor. 

Karabcte bundan sonra ne ya
pacağını sordukları zaman şu ce
vabı vermiştir: 

- Büber işi benim için çok 
"acı,, oldu. Şimdi başka bir işe 
gırışeceğim. Fakat bu iş hiç bir 
zaman büber üzerinde olmıyacak
tır. 

"Schakespenre Comp.,, şirketi
nin Şarki Hindistanda büyük ara
zisi vardı. Burada binlerce ki~i bü 
her yetiştirmek işile uğraşırdı. 

Şirketin iflas etmesi buralarda 
binlerce kişinin iısiz kalmasını ve 
yüz binlerce sterlin kıymetindeki 
mahsulün mahvolmasını intaç et
miştir. 

. Dünya büber mahsulünün yüz-
de sekseni Şarki Hindistanda, 
yirmisi de Çinde yetişir. 

Karabet, adamlarını buralara 
kadar gönderir, ve köylü ile biz
zat temas ederek mahsulü alırdı. 

iflas etmesine sebep olan spe
külasyon şudur: 

Karn et geçen sene kanunu sa
ni ayında gene adamlarını burala
ra göndererek köylüye mahsulünü 

lenirken, öte yandan ardı arası ke 
si'r.neyen kar tipilcri derhal te
mizlenen yolları kapamaktadır. 

Bu seneki kış Amer'ka için bir 
afet halindedir. Florida'da donan 
sular üstünde her sene bir çok ka
yak sporları yapılırken, bu yıl ti
pilerin şiddetinden kayakçılar da 
b:r tarafa gidememiştir. 

Soğuklar sıfır altında 17 den 
35 e inmiştir. Kar ve tipi altında 

ölenlerin cesedleri belediye me
murları tarafından çıkarılmakta-

dır. Bazan havanın biraz gevşe
mesi yüzünden caddelere düşen 

kalın buz parçaları da her gün b · r 
çok kazalara sebe~iyet veriyor. 
Sokağa çıkıp ta. bir kazaya uğra

madan veya müthiş bir tipiye tu
tulmadan evine dönenler pek az
dır. 

Bu vaziyet iç'nde yaşıyan halk 
bir taraftan da Lindbergin katili 

etrafında dönen dedi kodularla 
meşgul olmaktadır. ldı-.r.na mah-

kum olan Houptman, kendisin"n 
idam edilmiyeceğini tahmin etti
ğin' söylemiştir. 

Katilin neye güvcndiğ'ni mah -
lcemeden ve jüri heyetinden soran 

gazetecilere, alakadarlann verdi

' ği cevaplar adalet'n yakında te
celli edeceği merkezindedir. 

Hauptmann, malıkeminin verdiği. idam hükmünü din!!yor 

Nihayet umumi harpten bir yıl 
önce bankadaki işini bırakarak 
Londraya gitmiştir· Burasını ken
di ticari ihtirası için datia geniş, 
daha müsait buluyordu. 

Londraya gider gitmez "Scha
kespeare Comp.,, zahire ~irketini 
kurmuıtur. Bu şirket zahire şirke
ti olmakla beraber bilhassa büber 
ticaretile uğraşırdı. 

kendisinden başka kimseye sat· 
mazsa iki misli fiatla satın alaca

ğını söylemiş, köylüler de bunu 
knbul ederek mahsullerini yalnız 

kendisine satmışlardır. Karabet 
bunda muvaffak olunca birdenbi-

re büber fiatlarmı eskisinin üç 
misline çıkarmış, ve büyük bir kar 
temin etmiştir. Fakat az sonra ra
kip şirketler başka yerlerden Ka
rabetin kara büberlerinden biraz 
daha kuvvetsiz olmakla bera -
ber dört defa daha ucuz bir bü
ber bularak piyasaya çıkarmışlar
dır. 

Lindberg ve Jz""' ıs.le kaçıı ılıp öldüriılc:ı ço .. ~14la. ı 
Ha!k, bütün dünyayı alaka:Jar 1 ı 

eden bu muhakeme safhasından d~lar, zab: a_mn bu ~ıusustaki ta-r G~çe~ yıl (~ u.~ mmt~k~c I' 

k fi h kk d b' t k h"' kıbatını gızh tutmaga mecbur et- zengın hır fobrıkator s;fotıy 1 ti sonra, a ı a ın a ır e u- 1 ı.ı ı. 
küm istiyordu: idam. m'ştir. den meşhur bir zabıta memur tif 

Bir Amer'ken r.azetesinin yaz- köyde uzun vakit }·almış ,re ,., 
Mahkeme bu kararı vermi~fr. j · 

Karabet düşündüğü planları 
tamamen tahakkuk ettirdi. "Scha
eespeare Comp.,, ıirketi görülme
miş bir şekilde para kazanmağa 
başladı. 

Fakat, bu karar etrafındaki dedi dığına göre, ban1<a müdürüne ge- çok f pler tamdr,rto.n, hattfı ı, 
len mektup, bir kaç ay evvel Va- j cebir çoklarır.ın fotc[i :ıflarır.J "'~, 

Artık Karabet Bişirgiyan en 
lüks otomobillerden aşağı inmi
yordu. Londramn aşağı yukarı 
bütün yüksek klüplerinde aza idi. j 
Muhteşem bir villada oturuyordu. 

Karabet son bir hamle ile bunu 
da eline almak istemişse de mu
vaffak olamamıs. bu esnada daha 
henüz ödiyer- • 'iği bir kısım bo
noların vadeleri geldiğinden iflas 
etmek vaziyetile karşılaşmıştır· 

kodular henüz halka emniyet ve
rici bir mahiyette deeildir. Mek-

s"ka civarında yeniden bazı zen
ginlerin çocuklarını çalmak iste-

yen bir takım çetelerin yakında 
faaliyete geçeceği hakkındaki şa-

yialar halkı büsbütün sin'rlendir
miştir. 

Heyecan uyandıran diğer bir 
rivayete göre zırhlı otomobilli, 

1:::n -······-·---····················································································· ... -············ , 
fi ····--·-······D"~"kt~-~-·A·h·;eı-···As~n;·········••H••H•H·ıı :~~:::!:.~~:~:::::yd~;:; 
:: :: vermişlerdir. 

i~ Ortak o·· y şı· fa u m Hauptman'm idam giiniindcn 
~~ ~~1 evvel hapishanedeki mahkumlar 
fi Tramvay yolu, J/uallim Naci cad. l\'o 115: i! tarafından parçalanması ihtima-
~~ lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortn:;ında her türlii asri i~ linden bahseden b'r gazetenin neş 
~~ konforu haiz ~k temiz, fiyatları çok eh\'en \'C kndm eri eh her türlü H riytı da halkı heyecana düşürmüş-
EE ha talara açık hastahane. g tür. HükUmet bu neşriyat üzerine 
ii Yatak fiyntlan iki liradan iti haren i~j hapishanede ıiddetli tedbirler al-
H Doğum ve kadın ameliyntlarıyle apandisit, fıtık. l,,asur \e buna gl mıştır. 
iİ IJenzer Rmeliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi \'e i~ . . .. .. .. 
İi bro~r gönderilir. Telefon: (42221) g, Şıkagoda bır banka muduru-
1:•m1ı•ı····ııu_. ................................................................................................. .:: nün aldr~ı b'r tehdit me1ttubu ü-
- · ---•-• ... ··--·· ............................ ·-··••••••••••••••••••••••••••••••··-····••••••••••••• .. -.......... li 

• J zerine yeniden ba§lıyan dedi ko-

şingtonda zeng'n bir mar1en mü- d kt N k döJlfllıı 
ı an sonra evyor ·n 

hendisine gc!en tehdit mektubuna 
çok benzediği · çin, bunun da ayni 
çete tarafından gönderildiği tah
min edi'mektedir. 

Vnşington hültumeti 'le Meksi

ka arasında başlıyan hudut ihti

lif!nrı ortadan lml:lırılmasa bile, 

tü. 
. r· 

b ·ı· t Bu seyedc bu s:ıl !e fa rı ~ . L'l 

ler en bazı arı B:rle .. ik Arile~~ , 
hükumeti zab.tas!nın e~·ne . tt' , ıs 
müş ve hnydutların yapn-:nı< .S' 
clilderi c naye~ler biı er birer ~ 
dana çıkarılmıştı. 

ftı11 
Bu gibi te!ditlere Irnruz 1't1 bol 

zenginler simdilik zabıtnYi'l . . 0r 
rette takip ede:ck ve f iJlerinin bol muvaffa.kiyet temenn" ccl1> 
meydana çıkarıLmaınna çnlışncclc lar. 

Nevyork ve Vnşinuton zabıtası bu 
işi ço!c gizli ve m:ıh · rane bir su~ 

tır. ı 
Mc!csika hü' fımc!ine C ,. İ' 

Meksika hududun:ia, zabıtanın Birleşik Amerilm h ''<umeti r:' 
(B.U.) adını verdiği bir köyde ciye nazırına verdiğ" lir r.ı:". ft' 

zengin fabrikatörler maskesi al-1 da l\"'e!csilmlılnr l·c H t ıi' 
tında bir çok şaki ve haydut!ar nın haydut ) a!a[!ı o m" Jı !l 

yaşamakta ve bol bol para sa.rfet- dirm';.:!erdir. ~ıı 
mektcdir. • e~cı:ı 

Siynsı sahada ccreyo.n pı : 
Büyül: şelıirlerdeki zenginlere gibi muha 'Jerelcr, b ·uahi , . .ıı :111 

., :l 
tehd't me'dubu gön 1ererek para nm çizdiği fE\ali:et iı;t • • 
isteyen 'erin burada baı ınclık~nrı J değ ;ı :irmİ) e.:e:~ti •. 
sanılıyor. 
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Türkiyedeki şoförleri 
canbaz mı sanıyorlar? 

"tıırdumuza gelen Fransız muharriri 
burada gördüklerini qazacağına 
bir sürü qalanlar yumurtluqorl 

z,ll't 
lur~· a.n zaman lstanbula ve 
1 t, ~Yeye Yabancı muharrirler ge 

4iltı'k"ı "1•r burada gördüklerini, 
ı er· · ~,u . •ru, duyduklarım memle-
~ı:ıı~e döndükleri zaman, ma
t~tl~ töportaj, kitap halinde ya· ~ 

llt, 0kufUcularına verirler. ~~1~ 
~hiJ~ ll'tuharrirlerin çoğu, görüş ı·r~~ı ~ 
~'ıll 'Yetlerine göre samimidirle:-. !J: 
I~,;! IÖrürler, eksik görürler, <~;\> , "".ıoıt1~1r·" 
~.. onları okurken, satırlar ar:ı- ts,.,.~, if~..._. • 

iltrı ~ •• ,_. , 
ıtı .. ı 1_ •amiıni etlerini de oku- • ~ 
' ~ "'l>"I +; lr.... 1 dir ve onların bu kusur- r t,r,,_ 
L ·•ı\ ekae • .. d ~ -' v, 
'I\ d rıya goz yumarız, oı- ;;; · ~ 

~i~,, ~iruau hunları samimiyetle-
1.,ı~ :l!lr::x... 

llltılt Ura.da az vakit kalmış ol - "~ 
)~le ~n~ veririz, yahud da kabil:
'ıj~:~ı~ bundan ilerisine geçe-

8 eııne hükmederiz. 
t,l't lllıların içinde meaeJff. Klot 
lı er "b· 
"'lfeu ~' ı, ;aôrüı llatalarmı mem 
)~ .. ftıııe olan sevgisine bağıtlı
~ l'~lftıız ınuharrirler vardır. Le
~!aı )er kent gibi, burada pek az 
~L1 '' olmakla beraber Türkiy~ t.., 
~ ""'

1nd • llıtt' a doğru ve pek az yanlış-
~~ t '-lbat verenler vardır. Ed
~o aibi elde ettiği malu
~"' •ıaıni istifade edilir bir 

·~ .• e\rYdana getirenler vardır. 
L'..': ... s 
"~a ınukabil Türkiyeye 
'-ı~ 0 del isimli kavun, ayni za 
~"'lekda kel kafalı bir soğuk 
~· tİ~i'tl.er Jigolo' su gelir. "Zül
~ te11 b·r eser yazar. Yazım. 
~)'' .__llharrir denilen adamın i
d~ ~tır. Yalnız !U var ki, mu 
'~.. r ın"Cnıl~ketin adetlerin-

Hu gördüğünüz r<·sim çok meşhur bir '/'ürk aktrisinin fotoğrafıdır! 

~"'•k ~-n.evi ıahsiyet1nden bah
~'"'-1~dıasiyle ortaya bir eser 
)·~ oİ •ddialarının •hakikat ile 

t' Ca, lnası &erektir. 
il.~el\I d 
)""t~ Ş·ket e oku.muştum. Ame-
\~~'ttı '-Ro' da büyük bir sergi 
'r~ll~ 1

' Burada her milletin 
~I\ ~ 1'ı'~e karakteri gösterilmek 
L • s_ .. ~. ~te bir paviyon ayırmış· 
'"!}· ••Yı 1 b F 
~ '"• ı:'r ezen ir ransız mu-
)~~ t~ 'n~anın orada pek ke-
11~ edi)o lbsıl edildiğinden tika. 
~0 t r.-.._ "du. Filhakika Amerika-

,,~ •il\~,~~ların erkeklerini hep 
\ Ilı ~e ~tler,, deki gibi sivri 
>t)' d, ) Utına bıyıklı, kadınla\ ~··ı._~~; Çıplak, açıkça söyli 
~ı:'ti 1 nıeıreb kadın,, şeklin 
~ı"- tik~tlardı. Fransızlar bu 
\ı~;dıı,,~l·e~çi olmakta pek de 
~ 11 teıcİi ~ıra, o milyonlarca 
l '" ~..... Rı •ergide Fransa he-
~ ... en ~ , 
~ hkli d ftanbaıa bir umum 

' •,i ~ e teınıil edilmişti. 
'~""'t'ti ~rko iıimli bir F ran
\~"i en tı Vardl'r ki, yazıları, 
S ~~"leriok ıevdiğim Fransız 
'~1'-'1 1"•tıi · '-tasında ön yerler· 
~ )a._.~taal eder. Edebiyata 

t' t "' ""ilk . 1~1i ' r-.,1• • R1rnıi, olan bu mu-
t . " '•n il L'I .~ ~henı e ence yerlerini, 
"t \ı "-l"l>ı , hayatını anlatan 
~'itt• u, ınce duygulu eser-

~~~~· ~:~:u nıuharrir, ayni 
\ ~ ot\lıun •ız edebiyat ile-
~"'~, eaıc~ va~amıılar,, a· 

'

" ~,,,1 er ıle Akademizm 
"'"l e1'f "'"dır 

t ""''tri . •l"-itt• r, leçen sene lıtan-
ı. Burada bir hayli 

rf ., lnanma.·sanı!" Fransı· Karko'ya sorunuz o böyle Tnnnın11ın ınız 11ıı . _ 
iddia ediyor! 

gitmek istiyor. Bir otomobile bi
niyor. Bu otomobilde ne oluyor 
biliyor musunuz? İtte bunu imka
nı yok bilmezsiniz! Durunuz size 
anlatayım: Ole.mobilin şoförü, 
Beyoğlundan hızla geçtikten ve 
Boğaz yoluna girer girmez .. Dik-

Bir elinde tesbih, öteki eliyle vo-i 
kat ediniz .. Aman dikkat ediniz ... 

1 
lanı tutarak, otomobilin hızını a

;~ zaltmıf. Çünkü o da Karko kadar :J manzaranın güzelliğini tadıyor· 
muş. Sonra Çubuklu hizasına ge· 

Yabancıların başka milletleri 
yanlış görmelel"i mukadder midir 
m~dir? Amerikada da Fransayı ve 
billıa.ıısa Paris'i böyle göstermeleri 
şiddetli güriiltüler uyandırmıştı. 

kaldı. Kendisine hususi şekilde ol 
sun, umumi ıekilde olsun her tür
lü kolaylıklar gösterildi. Hoş, bu, 
her yabancı misafire yapılacak 

bir hareket olduğundan bunda bir 
fevkaladelik yoktur. Asıl fevka
ladelik, Karko'nun "Pari - Su· 
ar,, gazetesinde büyük bir röpor
taj halinde yazmış olduğu seyahat 
namesinde lstanbula ait olan par
çalardadır. 

Bu parçalar, ne yalan aöyliye
yim, beni kızdırmadı. Sadece bü
yük b ir inkisara uğrattı. Meğer 

Karkoya karşı hayranlığım ne ka
dar yersizmiş ve Karko ne kadar 
"alelade,, basit bir yazıcıymış. 

Bakınız, bana hak vereceksiniz. 
Karko f stanbula geliyor ve bir 

sabah, Beyoğlundan Tarabyeye 

lince ıoför otomobili durdurmuş, 
yere atlamış, elini çenesine daya
yarak deniz kenarına çökmüş ve 
hayalata dalmış.. Neden sonra 
Karko şoförü dalgınlığından u
yandırarak yola devam etmişler. 

Evet .. Yanlıı okumadınız. Şo
för he.m bir eli ile otomobili kul
lanıyorı liem de öteki ile tesbih çe 
kiyormuş falan ... 

Ne buyurulur? 
Ben Karko yerinde olsam, şof ö 

rün bacaklarının arasına bir de 
nargile yerleştirirdim, ve ağızına 
marpucu dayardım. Öyle ya.. O
lursa böylesi olmalı. Biraz daha 
hayalim=zi genişletirsek, şoföre 

bir şalvar giydirebiliriz, başına da 
bir sarık. Sonra her rastgeldiği 

camide durdurur, namaz da kıldı
rırız. Buragı Şark.. Piyerloti'nin 
ıarkı deği l mi?.. Cami dedim de 
aklıma geldi. Karoko bize .mühim 
bir haber de ver:yor. O da şu: 

İstanbulun camilerinden çoğu 

satılıkmış. 

Karko'nun saçmalarını say
makla bitirmek kabil değildir. 

Yalnızı yazımı bitirirken §unu da 

7 _ _ ::z 

Avusturyada imparator
luk cereyanları ,ilerliyor 

Şuşnig'in son seyahatinin 
hakiki maksatları nelerdir? 

Avusturya baıvekili doktor Şuıni
gin bir haftaya kadar Londraya 
gitmek üzere oluıundan geçenki 
sayımızda bahsetmiıtik. Bunun 1 
sebebi dikkate değer bir surette ı 

etraflıca anlatılıyor. 

Resmen, Avusturya başvekili 

lngilterenin kendisine mali ve 
manevi yönlerden rösterdiği mü
zahareti anmak, buna olan mem
nuniyetini bildirmek üzere git
mektedir. 

Fakat bununla beraber bazı dü
şünceler üzerinde konuıacakları
na da ihtimal veriliyor. Bu ara, 
ilk öğreneceği ıey, lngilterenin de 
karıtmasile Romada Avusturya 
istiklali üzerine imzalanan misa
ka göre A vusturyanın mevkii ne 
olduğudur. 

"News Chronicleıı gazetesi sı

yasal baş muharriri diyor ki: 
cıBatvekil ,unu öğrenmek isti

yor ki, Avusturya bugünkü idare 
şeklinde bir değitiklik gösterecek 

oluna, hu istiklal temi~~h. ~ene ı 
böyle devam edecek, o gun ıçm de 1 
mer'i olacak mıdır?, , 

Ve böylece, Avusturyaya Arti
dük Otonun getirilerek imparator 1 
yapılması ihtimalinin kuvvetlen
mesine İfaret ediliyor. 

Eğer Avusturyanın batına, Oto 
getiriline, Avusturya bugünkü te
minat miıakına göre, ,.ene kom
şularından ve büyük devletlerden 
ayni muameleyi görecek midir? 

••• 
Doktor Şutnig, bu meaeleyi ön-

ce Pariste sorutturacak sonra Lon 
drada tekrarlıyacaktır. 

Bundan da anlaşıldığına göre, 
Avusturya baıvekili hakkında, 

son zamanlarda, hükümdarlığı ge
riye getirecek diye çıkan rivayet
lerin aıağı yukarı bir doğru tara
fı vardır. 

Aslına bakarsanız, Avuıturya

nın cenubi ve katoJik Almanyayı 
Habsburglar idaresi altına ve A
vusturyaya katarak bir impara
torluk kurmak düıünceıinden bi
le bahsederler. _ .. , ...... , ..... , ... 11 l---· _ .................... ._.... ..... Dllll 

ilave edeceğim. Karko, Mulen
ruj'a gitmiı, ve orada bir Türk 
aktrisle locasında görüımüf. Türk 
aktris bağdat kurup Alaturka o

turuyormuf. Karko resmini almıf. 
İşte yukarda gördüğünüz resim o 
Türk aktrisinin resmidir! Eğer içi 
nizde hu aktrisi tanıyan olursa, 
gelip haber versin, helalından ken 
disine, evi.mde Karkoya ait ne ka
dar kitap varsa vereceğim. 

Fransızlar, Amerikalıların Şika 

go sergisinden Fransayı fena fe
k ilde temsil etmelerine kızarlar

ken, bari ayni hatayı kendileri de 
yapmasalar. Bunu istemek çok bri 
fey olmaz zannederim. 

Hem Fransi Karko'ya funu ha
tırlatmak ister:m ki, yazılarını yaz 
mış olduğu Pari - Suar'da Jorj 
Simenon vardır. Kendisi ahbabım 
dır. htanbul hakkında ondan va
zıh malumat alabilirdi. O da bu
raya gelm:, fakat da.ha dürüst dav 
ranarak pek az kaldığı bu memle
ket hakkında bir şey yazmıyaca

ğını, bir batka vakit gelip da.ha 
uzun müddet kalacaiını ıöylemit
ti. 

t•. 

Bu vaziyete göre Almanyanın 
geri kalanını, bir Prusya devleti 
olarak kendisine bırakmaiı dü
şünmütlerdir· 

Fakat bunun batıl bir hayal ol
duğunu onlar da sezmemi• değil
lerdir. 

A vuıturya bat vekili Pariı ve 
Londradil bunu konu,mıyacaktır. 
Bunun, elde edilemez bir ülkü ol
duiunu kestirerek bir yana bıra-

kıldığını ıörüyoruz. Fakat Oto
nun Avusturyaya dönmesini daha 
"pratik., bir siyasa iti olarak ıa
yıyorlaT. 

Doktor Şuınig timdi Viyanada 
bazı Habsburg hukuk müme11ille. 
rile anlatmalara ıirittiği Ye mü
sadere edilmif Habiburı emlaki
nin ıeriye verilmeıini konuttuiu 
söyleniyor. 

Şimdi Avuıturyaya bir hüküm
dar getirmek suretile doktor Şut· 
nigin dü9ündüiü ne olsa gerektir. 

Bugünün aiyua yazıcılarının 

en tanınmıtle.ttndan aayılan Ga
bertas bu vazi1cti ıöyle nakledi
yor: 

"Bunda Avusturya bir iç bir de 
dıt siyasalllrı bakımından yardım 

gözetiyor. 

Avusturya için timdi halloluna
cak iki mesele var: 

"Avuıturyanın içine taalluk e
den birinci mesele, bütün gayret
lere rağmen Avusturya sosyalist
leri ve nazilerile hükümetin tam 
bit uzlaçma elde edememıidir, ki 
bütün bunlar Avusturyan1n bütün 
nüfusunun üçte biri olarak tah

nıin edili.Yl'r .. ,, 
"Naziler ıeçen yıl temmuzunda 

önceki ba,ve~ H Dolfüsün öldürül
mesinden beri tekrar tetki1itlini
yor1ar .. 

"Avusluı-yantn dııarı meselesi
ne gelince, Avusturya iı~1kliline 
kartı Alman tehdidi bugün hali 
hakiki ve~iyettedir. Hitlel" bugün 
A vustury.\ya kuYvetle hakim ol
mağı hırakmıı ıörünüyona da, ay 
ni ülküye seasiz yollardan nüfuz 
ederek varmağı kurmu9tur- A vus
turya nazilerine Berlinden yardım 
geliyor. Yeni ıizli te9kilitlar ya
pıiıyor, ıizli haber ve propaıan
da servisleri çoğalıyor .... , 

J5ll• Şu~nig, imparatorluğu iade 
ile memlekette birlik kurabilece
ği zannına kapılmıt oluyor. 

Ve bunun neticesi olırak Al
manyanın da Avusturya üzerin
de kanat çırpan istekleri, yolunu 
değiıtirerek gene kendi yuvaları
na döneceğini umabilirler. 

.y. • 

Ancak böyle bir düşünceyi mey 
dana çıkarabilmek için, Avuıtur

yanın, her §eyden önce olduğu 
yerde kalacağı ve harpt~n sonra 

herhangi memlekete geçmiş olursa 
olsun, eski arazisinden parçalar 

istemeğe kalkmıyacağı temin ~ 
dilmek lazım gelebilir. 

Bu sebepten, doktor Şuıniı me
seli. Franaa ile konuıurken, bu ko
nuımada Franıadan batka devlet 
lerin de bulunacağına ihtimal ve
rilebilir. 

Otto ve anneıi eıki imparatorİ· 

çe Zita timdi Belçikadadrrlar. 
.y. • • 



Fıçı ile Devrialem Seyahati 

- işte buna birfeeeğiz, dedi, i
ki tane de tahta parçası buluruz. 
Kürek gibi kullanırız. 
Cevat fıçıyı suyun kenarm3 indir
di. Ve ilk önce kendisi atladı: 

- Vallahi öyle sağlam ki ... 
Beş kişi olsak ta çekecek. 

Mini Minilerin Köşesi 

Cevadm arkasından Orhan, 
daha sonra da Bedia, bu küçük ~ • 
Transatlantiğe bindiler. l r 

Bedia: .1 

Orhan, Cevat, Bedia. 

Üç arkadaş ... Göztepede misa- ı' 
fir bulundukları bir köşkün bah-

çesinde oymyorlardı. ı 

- Ben Amerikaya gitmek isti
yorum .. 

Diyordu. Havuzun 
Amerika farzedcrek 
çıldılar. 

öbür başını 
sahilden a-

Göztepeden Amerikaya gide
cekler, oradan sonra bütün deniz
leri dol .... şa ak tc •• ar Göztcpe) e 
döneceklerdi. 

Orhan elindeki kürekle suda 

Çilinka Laybori~ 
Ewelki hafta lm sayfada verdiği

miz bir haberde l tanbulda doğmuş 
olan I\üçiik musikişinaslardan l\fat -
mnzcl Çilinlm Layboviç'in Bükreşte 

bir J·onscr Y<'rdii:ıini yazmıştık. Çilin • 
ka. hcuiiz altı ya:.mdadır. Romanya 
l{rnlı tarafından alkışlanan ve lsuın
bula yeni dönen minimini san'atkfm 
bugün size tanıtıyoruz. 

Kaz- Nasıl .. Bu kıyafetle baloya gidebilir miyim? 
Ördek - iyi ama adını değiştirme mişsin!." __,,/ 

Cevat çok zeki bir çocuktu. Ba
bası Avrupadan yeni gelmişti. O, 
dünyayı dolaşan babasının seya
hat hatıralarım dinlerken kulak 
kesiliyordu. 

Cevadın babası bir gece: 
c.\algalar çıkarıyor, Cevat bu kü- ı Bugünkü liilmece ı 
çük gemiye kaptanlık yapıyordu. ;..ıpmmlmll!ml!'-.-lm!l~ll!lll---~-!"iil 

lstanbulda (Haydarpaşa.. Cerrah· 
paşa gibi) sonu paşa ile biten kaç 
semt vardır? 

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

Yeni Spor Müsabakamız iP 
Geçen sayımızda ilan ettiğ'miz yeni spoı -müsabakamızı b\l 

tekrarlıyoruz: 
- Dünyada en zevkli şey, de

nizde seyahat etmektir!,, demişti. 

Cevat arkadaşlarına: 
... 

- Haydi, biz de bir devri alem 
oyunu oynıyahm •• 

Diye bağırdı. 

Orhan, Bedia, Cevadm peşıne 

takıldılar. 

Ve bahçenin ortasındaki büyük 
havuzun başına gittiler. 

Orhan sordu~ 

- Seyahat için vapur 
Ka11ıya ne ile geçeceğiz? 

lazım. 

Havuz yirmi metre uzunluğun
da ve altı metre genişliğinde var

dı. Cevat vapuru da buldu. Kenar

da duran geniş bir fıçıyı göstere

rek: 

Milyoner mi? 
- Ceki Koganm baabsı milyo-

O kadar dalmışlar, su üstünde 
kendilerini o kadar emin sanmış
lardı .. Fıçının aralıklarından ya
vaş yavaş içeriye giren suyun far
l.mda bile değillerdi. 

Cevat birdenbire 
başladı: 

- Batıyoruz ... 

bağırmağa. 

Orhan elini ağzına götürerek 
imdat düdüğü çalarken fıçı tama
m ile suya gömülmüıtü. 

Bedia çığlığı bastı: 

- Boğuluyoruz.. Can kurta-
rnnyokmu? 

Etraftan bu sesi duyan bahçı
''anlar yetişmeseydi, üçü de bu 
küçük bahri muhitin ortasında 

boğulup gideceklerdi. 

Kemal TUNÇEL 

Uf ak bil~iler .: 

ner miydi? 

- Hayır .. 

Ziya, dünyaya, en yakın bir yıldız -
dan 3 buçuk scnecle, en uzak yıldızdan 
10 bin senede gelir. 

Bir bankada kapıcı :t- :? .ı;. 

lMI§ •• Gökyüzünde gözle 6 bin, telesltop
la O milyon yılclız görüniir. 

- Sahi mi söylüyorsun? .. ... .y. .y. 

- Şaıılacak ne var?! Arti~tle- 186 yılında güneşte görülen bir ka-
rin künyesini karıştırırsak, yüzde barcığın yüksekliği 130 bin kilometre

cl iı .. 
doksanının basit ailelerden yeti§-

tiği~i görürüz.. Giiııeşin içindeki sıcaklık bir mil -
_ Öyle amma, .azizim, (para yon derece santigradclan zi)adedfr. 

parayı çeker!) darbı meseli iflas 

mı etti? 

- Niçin iflas etsin? Şimdi ta
lihler bile kübikle§tİ.. Çocuklar 

il .A B E R 
Gocuk ~ayfnsı 

Spor miisabakcısı kuponu 
21 -2-93:> milyl}ner, milyonerler çocuk olu-!\\.._ 

yor! ~,::::::::::::::::::::~':il"' 

Biz 15 tane bulduk. Siz de bulu • 
nuz! 

Birinciye 

Fotoğraf makinesi 
Tam rıe doğru bulanlardan birin· 

ciyc uüzcl bir 9 x 12 fotoğraf maki
nesi, ikinciye iki buçuk lira, üçütıcüyc 
bir albiim uc ayrıca 200 okuyucumuza 
da mulıtclif lıediycler ueriyorllz. 

(Bilmece mliddeti 15 gündür) 

ırnçiiklcrc çizgi ile resim göster
mek u ulü, r<'sim yapmanın en kolay 
şeklidir. Yukarda gördüğiinüz üç ·c • 
kilden sonrn, görüyorl"unuz ki, kele -
bek ne çabuk \'C ne kolay meydana çı
kıyor! 

Dönen kim'! 

Sporlann hangisini sever siniZ1
9

., 
Bu müsabakamızın müddeti 14 Şubattan itibaren bir aydır· 

kısaca fikrinizi yazınız. 

Değerli hediye~er alacaksınız bİf 
Müsabaka kuponumuzu göndereceğiniz cevablarls 

likte yollayınız! ~ -------------------------c:: :!~: u~!~=l~:~~.e:.y ı\; a ı~ a 
ned~? d 

- 1{undura1arımızın altındaki çi. Bir grip nöbe 
''iler .• 

- En temiz harf hangisidir? 
- B harfidir. Çünkü daima <SA -

BUN) un ortnsındadır! 
#(.. :(. :f. 

- Tüyden hafif olduğu halde bes 
dakika tutumıyacnğınız şey nedir? 

-Nefes ... 

Açık Muhabere: 

• lzmirde Baha Aslan - Gönder -
diğiniz bilmece üç ay en-elki ~ayıla -
nmızdan birinde çıkmıştır. 

• Ankarada Selim Nurel - Yazı • 
nız çok uzun YC knrı§Jktır. Biraz daha 
düzgün ,.e kısa ya7.ınız. 

ıı: Beykozdn Mel:"that Asım - Jle • 

Dün muallim derse girdi.. 
Kürsüye çıktı •• 
Coğrafya dersi veriyordu: 

"-Çocuklar bugünkü ~~o, 
llimalciya dağlaruıda dolaşrll ~J 
cak. Biliyorsunuz ki HinıaUillagO~l~ 
rı Sinopla Trabzon arasında ,. gf~ 
uc salan en büyük tepelerin, e af' Jı 
ormanların merkezidir. Bir t0.~;rd~ 
tanya adalarına, diğer ucu sı 110~ 
dayanmıştır. Son giinlerdc brJ ıtıl' ~ 
dağların eteklerine yayılmış ~ ( , 
yun sürüleri Talı ranı geç~r~~ ;(İ"_, 
kadar gitmişler ve orada J(ıid ,.ıı ~ 
de yaşıgan zaııallıların inı~0 ~,.,,. I 
tişnıişlerdir. Himalllya daglCI fi oııl cı 
maclarında sabilı buz parçcılD gtll1';; 
makta ve soğuk sıfır altındD tsi iP fi' 
geçmekte ise de, dağların t~P 1ııı'° rJ 
rn lıatlına yakın olduğu iç'"' pıı"~ı· 
derecesi kırktan fazladır· .-e yıı ı 

- Baban, her gün dünyanın 

döndiiğünden bahsediyor.. Mek
teblerde coğrafya muallimi olma
lı? 

diyelerinıiz herhaftn PerBcmhe giin -
-- Hayır ... Bu bir sırdır .. Söyli-

leri idnrdınncmizdc dnğıtılnlCtktadır. 

ete• ftf sonra, lstanbuldan bu tep cJ;/t.f r" 
m(l/da olan elektrikli şinıerı ;1oııl"~~ 
yolcu nakline baş/anaca~. ı~~ıerı ~ tif' 
Suadiyeye, Boi}aziçine do1'rl ·,.ect~ 
yazı bu mutedil iklimde geÇ',.opl~~· 

yemem. 
- O halde kaptandır .. ! 

- Hayır .. Denizcilikten de an- ~~---------••..:: 
lamaz. tr 11 An En 

- Çıldırtma beni.. Haydi söyle! Gocuk sayfaı-ıı 
- Yahu, sen babamın ak§amcı 

1 
Bilmece kuponu 

olduğunu duymadın mı? O birkaç ı ~----•21 •.• -.2--93•;)---! I 
kadeh atınca her §eyin kendi başı . · ~ 

gibi döndüğüne inanır! t 

Sınıfın içinde bir kahkal'~ i ~d • 
Muallim aksırdı .. Göz[er~:tiJ!'e 

turdu. Ve başını masanın " 
yadı .. 

Çocuklar: 
- işte b!r grib nöbeti! .. • , 

Diye gülüşilyorlardı. ~ 
roli 

Resimli hikaye : F. i ile Bobinin Muziplikleri 

1 - Bobi uykusuz kalmıştır. uyandırmak için sinekleri kom lama · oyunc~~!:lar koyuyor ,.e kendisi beşiğe 

1

. efendisi geliyor .. Bobiyl kışkırtarak 
ğa başlıyor. 3 - Çocuk U) anıyor. ~ - girib ) atıyor. 5 - Ilobiye bu aklı çocuğu yatağından çıkardığı i~in 

Ilobi, çocuğu beşikten çıkarıp önline vcl'cn Fcyzidir.. 'l'am bu sırada c\·in Feyziyi kulağından ·yakalayıp 

"": ~ ıt' 
~ ..sada11 ~ ıt 

atıyor! Jü- ,,._f11tl t 
. fenalı., ...ı 

kimscnın ... J(tlr 
"b" )" Feyzi gı 1 

Fakat, o kibar bir köpektir... Kuru 
yerde yatamaz. Küçük çocuğun 

yatağına göz dikmiştir. 2 - Çocuğu 
_;~~~~~~~~~~~~~~~---~------~---------------~~--------------------------~~~~~~~~~------~-------------

bodruma 
Çocuklar 
olmayınız! 

' 4 .-irsiniz! 



YILDIZLAR ŞOHRET BORÇLARINI 
NASIL ODERLER? 

hu~ 'Pkı her yangın oluşta hazır 
unrnaları vazifeleri olan itf ai-

~~iler gibi, meşhur artistler de 
ıç beklemedikleri zamanlar, şöh 

retJerinı' .. .. d b .. w n onun e oyun egmege 
'e bir n ... d . k d ka evı o eme emrı arşısın a 

d'klnıış gibi karşısındakilerin iste
t l . . 

erını yapmak mecburiyetinde
d' ırler. Size buna dair bir kaç mi-
~l Ver ... 

ecegız. 

CiN HArtLOV VE 

HAYRANLARI 

ti Cin Harlov Ş:kagoya gitmiş
d · l renden i9etken hayranların· 
l ~n lll.lirekltep büyük bir kalaba
~:}~ karşıl~şmış~. Cin Harlov 
. nın arka kapısından ındi ve 

iı:zlice t ı· . 'd k d o e ıne gı ere yatıp uyu-
C~ Fakat bir müddet sonra güzel 1 

.~n P~nceı eden gelen garip bir 
~Urültü ile uyandı. Ne görsün? 1 
h~aYranlarmdan on ka.dan, biri
ırlJerinin sırtlarına binerek pen-

~re hizasına kadar yükselmi!-
er, caın 1 J d' · · .. ı vurara c ten ısın• gor-
~ek iiz?re pencereye gelmesini ..... ' 

1Yorlar. 

KLERK GEBL KOYDE 

1\1 .. rk G b ıı·.. e 1, avlanmağı pek sever. 
ır g:Jn Utah civarında tenha bir 

~:zi~e avlanırken üzerindeki bü
f fış~kleri bitirmit olduğunu 
)~rlcetti, O civarda bulunan beş 
\lı kadar nüfuslu küçük bir ka

'1. abaya g~tti ve bakkaldan fişek 
•ted' h 1• Bakkal Klerk Gebl'i der-

~~ tanımıştı ve Ge.bl neye uğra
.., ltnı daha farketmeden, koluna 
••rdi ... · leh g~.gıbi hemen yanındaki mek 
h e &otürmüştü. Bu mektepte 

--~ bir muallim şerefine bir o

~ Veriliyordu. Klerk Gebl sah, 
eye çıkarak seyircilere kendisini 

töat ft erınek mecburiyetinde kaldı. 

) \l hatıra Klerk Gebl'in unutamı-
'cağı hatıralar arasındadır· 

T ARZANIN oışısı 

~ 'ta.rzanın eşi Morin O'Sa1laveni 
~· ~nımaz. işte bu güzel artist 

lıf 0 rn' k.. 1 · d b" · · d te:ı· . ıya oy erın en ırısın e 
.tu 1

0
111Yordu. Büyük bir bina gör

• :Zerinde: 
''l . 

Serı girmek serbesttir .. , 

')'azıyordu. Sallaven içeri girdi. 
,_ tası kör kızlara mahsus bir mek 
~l>t' 
"e ~ kızların hocası onu tanıdı 

lebelerine hitaben: 

de~ Sa.yanlar, dedi, timdi içiniz-
1ti •ın \'ar biliyor musunuz? Hi-

)ele · · . ~ l rını aıze tatlı tatlı okudu-
~ a.rzanın eşi rolünü filmde 

~it. l)'a. Morin O'S:ıllaven burada-

llll , .. 1 
'e\r· 0 z er ıavallı kör kızlan çok 

llıd' ~ trıniı, Morin O'Sallaven de 
•e\'· 

oJa., 111Sten o derece müteeessir 

a(S:ı :~ kendilerine tatlı bir kaç 
oyleıniıt.ti 

S.\ :r • 

it lilDEN ÖYLE Ml iMiŞ? 
~ 0ber M . 

lle d" ongomern o akşam e-
onünce hizmetcisi: ......... s· . 

'-ti)o tzı, dedi, iki kişi görmek 
r, 

ti.,.Ob.f!.orn • • 
t\i. 8 errı mısafirlerin yanına 

"-'ctaı Unlar hiç tanımadığı adam-

'8e · · ........ s· nı ııtemitsiniz? 
~? ıa Rober Mongomerri miıl-

-Evet. 

- Biz Nevyorktan buraya ka-
dar sizi görmeğe geldik. Hayatta 

da filmde oldğunuz gibi görünüp 
görünmediğinizi anlamak istiyor
duk· 

V ALLAS BERRl'YE SELAM 

''Hava kahramanları,, filmin
deki muvaffak rolü ile Vallas bü

tün tayyareciler tarafından sevil
mektedir. Bu film bittikten sonra 

son olarak bir kaç 'manzara daha 
alınıyordu. Vallas bir askeri tay-

yar' karargahında idi. Makyajını 
yaparken bir, zabit içeri geldi ve: 

- !f-!er şey hazır! 
Dedi. Vallas, film çekmek için 

her şeyin sazır olduğunu zanne

derek koluna ceketini aldı ve dı
şarı çıktı. Fakat orada bir sıraya 
dizilmiş bir bölük tayyare askeri 
vardı ve hepsi selam vaziyetinde 
bu kuvvetli artisti selamlıyorlar

dı. 

Vallas Berri teessüründen söy
liyecek söz bulamadan orada öy
lece kala kaldı. 

AYI iLE CiN P ARKER 

Bir hayvanat behçesinde film 
çevrilmişti. Cin Parkerin filmde 
rolü vardı. 

Bahçe müdürü, güzel artisti a
çık havada bir öğle ziyafetine da· 
vet etti· Cin Parker kabul etti ve 

yemeğin sonunda, teşekkür için 
ayağa kalktığı vakit, bir avı yav
rusu geldi, artistin sandalyesine 
çıkarak, önündeki pastaları yeme
ğe başladı. Cin Parker: 

- Ziyafetin bütün şerefi, diye 
güldii benden zivade bu yavrucu
ğa ait. 

E•ter Rel•ton evinin bahçesindeki 

•• . 
i 
i 
i 

-----------...:.-----------------: 

HAFiFLiK·, 
AGIRLIK 
Mey l ' cst'in son filmi olan 

''Bu bir günah değildir,, filmi 
tam bir piyaJJko yapmıştır. 

Muazzam yıldız, bunun acısı
nı çıkarmak için Jozef ı•on Stern 

bcrg'c müracaat etmiş ve onun 
rejisörlüğü ile bir film yapnıağa 
karar vermiştir. 

Bugüne kadar hafif, çok ha
tif bir yıldız olan lUarlen Ditri
hin rejisörlüğünü yapan Stern· 

~ 
berg teklifi kabul edince .Marlen 
gülerek demiş ki: 

- Sternberg ağır bir yük allı
na girdi. Fazla terlenıemesini 

~ienni ederir.ı. 

havada banyoya hazırlanıyor 

' 

Sinema hayatından çekilmi§ olan 
Amerika yıldızlarından 

Greta Nissen 

Greta Garbo ka1ar §Öhrcte İrİ§

mif olan Katrin Hepbörn, saçlan

nın güzelliği ve onları yapı§ tarzı 

ile de me~hurdur. 

Kaclınlar tarafından en çok •eoİ· 
len Alman mtİ•fi Villi Fri~'in en 

•on rumi 

HELEN VINSON 

Üz.eri altın dalgcuı Moire kum;;; 
tan bu mev•im için en giiul bir 

tuvaletile meydana çıkıyor. Yan 
belden yukan akı biçimi parçalar 

ve onların yukardan liyanko ha· 
linde düğümlenİfi elbisrnin alt 
yanındaki düzlüğe güz.el bir lıaı-

met veriyor 
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Telefon ltalya müdafaa ko-r 0p;;ğ. altın ya
pan adam misyonu toplandı . Şirketinin 

Venizelos davası 
Bugün Atinada görülecek tch (Ba§ taralı 1 rncide) misyonu, itlerini bitirmiıt"r. Dün 

aısıs1a · . k ~a.. · rı ımtıhan meydanına netredilen bir tebliğde omisyon, 
R~ın·oııtır. l 1 , ~ harbe giriıtiği takdirde, ta yanm 

itı,., 0Pra~ı altına çevirebilmek ken:li kend·ne kifayet etmek im -
kı;.1?anı b~ günlerc!e Akden:zin ' kanlarına dair i;;::ıhat vermekte • 
Se,~ ~•·ında yapılmaktadır. Şimdi dir. Gene bu tebliğde komisyon, 
>'a .... ~enıo o~e~leri gazeteciler, kim muhtemel bir harbin zaferle neti • 
t;;~; er, ıne1·ak!ı zenginlerle dol- ce!enebilmesi için gereken vasıta· 
iı• ~ t.ır. Dunfüo\Vskinin yapmak ları vakit ve zamanile hazırlunak 
·e\ır ı ı t-aı- :1 n hnın kilosu 3000 franga tan ibaret bulunan vazifes"ni ifa 

ll~~0·0.tnlrınış; ~!tının bugünkü ettiğini bildirmektedir. 
f,~·~·~l fiyatı k:Io ha~ına 17,000 :ır :f. :t-

n r ol::l • 
~~n~· . • u:;ur..a göre, "dünya ö- Roma, 21 (A.A) - Ycce mü -
b:ı·cı~ ... ~lY~:nncla büyük bir in!cila· dafa:ı komisyonu tarafından neş -
r:ı: ....... -:.: r.::u gi:liyoruz?,, d"ye SO· I re1ilen tebliğde ezcümle denili -
l~ ~? 
{)., ·. ı. yor ki: 

11" .... n.J:c\v:!ı::i c!e!:trild~ atomla- ! "Bütün ulu~al vas:taların kulla-
., r\•• , 

cl ... ' ...... ~ ~c b·ir y~:ırak a!tın el- I nılması n!zam altına nlınmı§tır. 1-
.... "'h ....... ı • 

~'.j • •• ~.: n·~·e;:r. 'c~i:-. İdd"asına tn!ya, luzım olan "pti:!ai madde· 
•C ~~ J 

b;>r~\· .. :>:::l. t nt:n::!:l.rm elektrik!c led kendin:le bulabilir. Ulusal zi-
t1., ... lr ıı:::~nı s~ycs:n:le ~om a!- 'ı raat, ha!kın ia;esini temine kafi -",.. ., 

" - ~ ., _ .e~ir rı::is.. clir. U!uıw.l mevaddı ihrakiye ima-v -- ,... •1 .. 

t•· . , • :ov~ı::::::Jin g~=~t~cilere ver !atı, dı~ardan bu gibi maddeler"n 
I:~. ı..>~Yanatı bur:ıdn tel:rar ede-

1 
satm alınmasına hacet bırakmıya 

· "' cahtır. 
- '- . t c:ı,, .., en l"l sırrım l:e:1di icadr.n Azo~a gelin::e, talyan kaşifle -

t-.ı.~ "'·,_ ~-.~larm:la:lır; bu da ri, bu hususta muvaffakıyetle ça -
~~:;~l:ı~ l;:··neHr.·1en başk bir şey lışmaktadırlar. Her türlü ihtiyacı, 
b~~· d:r. Bnl:m ben, bir seneden dahilde temin icin daha bir çok 
"•! h ~ 

~t:-ı ' nftadn yaptığım 1 O - 15 tecrübeler yapılmaktadır. 
':n a 't l'o,.. ını :;at.:n::.l: turetiyle yaşı-

f;ı:~'?l. Bu a!tır.r da icinc?e a~tm 
... er: J 

~.. .: kc:.rı~ık matl"!nl" topraklar 
·Vtl"'••:l • 1 • lıı' .. _ a getırme...;teyım. 

.. e S~n n ' k et\ .... 11..en::> nun şı ve zen-
... ~ .. ;uhitin:!e h~ gi.!n~erde "bir a
ı-u1: , '>Jlrn~ı altına çev"rmek,, tec
~ -.e "'r" 
~ı) ~ 1 Yapılıyor. Ve gaz~teler, 

Qcı.• , ""'•I hun:lan bahsediyor. 
·Cl. lt 

~ r.zticc ne olacak? 
e ... --._ __ _ 

1 
, u us sayımı 
ıh~kteşrrncıe y8pıl
S:tı.,. sı düşünülü ybr 

ı ~.t· .:·nt k Umum müdürü Celil 
.. r ,''1 t:.ilfus hakkında Ankarada 
l ı;.ey~ 
t ~ .""n:ı.:t:ı bulunmu~ ve ezccm-
\ .. ~~ ~rr k:· "'l'J .. ~ •• 
~~il~~& ~ayrrnınm 18 lnc"teşrin 
~~~:! .. ~· nu ya!lı · me.sı düşünül -
~· .... ~ll" ~il ı 1 • .., k"' 
"<ı:ı b · 11 ~?:1 eı(e!: nu. usu ye u-

t:-~·. u tar:hten scnra tes=it et -
\ı ... lllt-1 .. l 
~· . ••:4un o n:ak~ır. Nüfus 

t' >'e'ı-. . 
'l'\ · •,•.zı rr.ulııel:f evsaf itiba • 
' .. l!<htcr • l k b" ~ , ec~.: eser er anca ır 

• ııo 
1\, l'lra n • ·1 ' ·1 ! . . '~(f .. eşr .. ı ccı.e::e it r. 

~ı~~ ,-u ... &ay::zmnm tatbiki İcin ha· 
\;ı_· '. o.n it:b~ren 100 k!:ıilik n:u -

'"1l t . • 
~· lİr a:ın.f heye~İ teşkil edile -

l' tı:iu .. 
1 u:·:. " nayrnu için 12 yedek sta
ıf • ~a'k· t ll~ f·... ınes:yle 20 milyon ma • 

l·~t!~~ş! c~t:rilmiştir. Sayımda 
tt· ""• ı an 1 • l ~O . C\'raıiı matbuanın s:k -
t l\l!ıl on tahmin edilmektedir. 
'il ltu 1:. k l ~· ırı. i:l.t} • :·ta sayım memur a -

ı •r, S e::Jı l OD bini geçmekte -
't '1. •·ı 
•~::ı~e-ra" tn?n gazete, afif, ilan, 
~· • n3 ra.d · , ~ e "' ' yo ve sınema vası -
ı "'ro">a 4 l' ~tı. .. • • enn _asının yapılma • 
ı'l·· .. ran, h 

l·\ ı fı.ı1 : a a~lıına:a!rtır. 
" ... \\ rne .. e' . . 1... • • • h ~u.. .. .e:nn n eı:emmıyetını 
\\~, .. etti,._ k . . b. d 
~ --~ 1 • •• ,~ ıc:n ır e pro -

il\ .... ~<\ f:Irni ç~~:rte::ei!iz. Fil-
"'••ar -

Yosu hazırlanmış:ır.,, 

~~~lı: ~?.., uz 
~r tutiinc"· r· '"'.. b . ,~a 11 ugu u 

~/ı.ı. an8~.ti güdüyor 
l '{,. huıt~ ..... ı· .. .. .. d k" li ~:tan . "4•••C ı onı:.muz e ı 

tı: ~~<=rek ekın::ilerin:n fazla tü • 
'' .~~1'<1.r ~rk tütün~eri piyasası-

l~db \'erme' . "h . ı· , ~ •c._· :rı .erı ı tıma ıne .tt.ar-
l~ er a'rı ... k" • , IQ. ...., ::\~a. ._ ~ca ve e ·ımı ua • 
l ·• ~ar 

12ada Rumları Habe· 
şistana gönüllü 

gönderecekmlşler 
Atina, 19 - Atina gazetele

rinin yazdığına göre yabancı 

memleketlerde lıul:·""•n on iki a
da romları, İtalya ile Habeşistan 
arasında harb çıktığı takdirde 
Habeşistana giderek İtalyanlara 
kar§ı harbetınek için bir gönüllü 
müfrezesi te§kil etmek niyetinde 

• bulunuyorlar. 

Italzanı.Habeş"bltaral 
mıntakasında,~ lngiliz 

zabıtası 
Londra, 20 (A.A.) - Adisa

babadan bildirildiğine göre, İ
talyan Somalisi ile Habeşistan 

arasında bitaraf bir mıntaka te-
sisi için, doğrudan doğruya mü-
zakerata devam edilmektedir· 
Arada bazı müşküller çıkmışsa 

da, bu müzakereler, ulusal hadi
s~sinden doğan mesele h :?nüz mu 
allakta olmakla bera'·er, bir sü-
kun devresi aşacak gibi pörünü
yor, Avam kamarasında, Sir Con 
Simona davalı arazi ile bitaraf 
mınto.kayı işgal için onlara bir 
İngiliz zabıta kuvveti gönderil -
mesini uluslar kurumuna teklif 
etmeği muvafık görüb görmedi -
ğini soracaktır. 

Fransanın alA~ası 
Parisı 20 (A.A) - Ekaebi -

yor gazetesi diyor ki: "Fram:a, 
İtalya ile Habesist;ın arasındaki 
münazaaya karşı asla alakasız de 
ğildir. 

B. Laval Pcıristeki Habeş !e· 
firiyle dünkü mülakatı, Fran:sa
nm şarki Afrikada sükunetin av
detine taraftar bulunduğunu is
bat eder .. 

F ransanın Cenevre deki mü -
messili, bitart.f bir mmbka te -
sisini teklif etmiş ve bu muvak • 
kat mahiyetteki tesviye yolunu 
gerek ltalya ve gerek Habetis -
tan prensip itibariyle kabul et • 
mişlerdir.,, 

uzun senelerden~eri gorunmi • 
yen bir fiyat almıt~ı. Bu hali gö

Abonelerine geri ve; 
receği paralar 

Telefon Şirket:nin hesapları, 
muhtelif bakanlıklara mensub bir 
heyet larafın:!an tetkik edilmi§, 
hazır!anan rapor Ankaraya gön . 
derilmi§tİ. 

Bu rapor okun:luktan sonra Te
lefon Şirketi mümessili Ankara • 
ya çağrılacak şirketin satın alın -
ması etrafında müzakereler "bat • 
layacaktı. N~f a Bakanlığınca, ha -
zırlanan rapor tetk!k edilm:ş, ye
n :den bazı hususların bir daha 
gözden geçirilmesi lüzumuna 
karar verilmiştir. 

Bu itibarla bu ay zarfında Afk
karaya gi:mesi evvelce mukarrer 
bulunan Telefon Şirketi müdürü 
Andersonun seyahati bir mü.ddet 
geri kalmıştır. 

İki murahhasın bugünlerde ye
ni :!en §irket muhasebes=nde çalış
maya başlayacakları haber veril • 
mektedir. 

Hazirana kadar Telefon Şir -
ketinin satın alınma iti muhakkak 
bitirileceğ:ne göre, bu seneki tet
kik sür'atle yapılacaktır. 

Yeni telefon makineleri konur
ken ıirket makinelerin ıenel:k üc
reti olarak abonelerden dörder li
ra almıştı. 

Bu paraların abonelere iadesi 
emr:nin ge!mesi üzerine şirketçe 
abonelere verilecek dörder lira a
boneler:n borç'aına kaşıhk tutula
rak mahsub suretile iade edil -
mehteydi. 

Bundan batka tirket yeni ma -
kineleri korken beş lira on beş 

kurut de tesisat masrafı almıştı • 
Bu par.alarm da abonelere ia • 

desi icab edeceği bildirilimftir. 
Şirket bu suretle yeni makine al -
mıf olan abonelerine dokuz lira 
on beş kuruş mahsub suretiyle ge
ri vermektedir. 

Avusturya 
basbakanı 

Fransaya giderken 
neler söy lilyor 

Viyan:ı, 21 (A.A.) - Başbakan 
Bay Şuş:ng Par:.Se harehet arife -
s:n:le Havas muhab"rine beyanat· 
ta bu:unarak demişt:r ki: 

"Avustu:-yanın kendi iktisadi 
haya~mı ve Tuna havzasındaki va
ziyetin düzelmesi :ç:n yaptığı gay
ret~er!n Fransa tarafm :~an takdir 
edildi ~ini g5rmel::le çok memnu • 
num .. Bu yol ·'a Dclfus tarafıncan 
çizi'en ı:yasi ha·tı hareketi takibe 
ve Tuna mıntakas:nın ve dolayı -
siyte bütün Avrupanın s'yasi ve 
iktısadi tesk"nine çalıtmaya az
metmiş bu'unuyorum.,, 

Viyana, 21 (A.A.) - Başvekil 

Şu~;ng, beraber:n:Ie B. f erger 
- V C".ldeneg ol :!uğu halde dün ak
şam Parise hareket etmi~tir. 

Ken:I=s"ni Fram:ız ve lnciFz se
fir~eriyle aralarında Prens Ştra
hemberg de bulu!!an bir çok şah
siyetler uğur!aım~!ardır • 

-o-

Berllnde kanser 
enstitüsü 

Kamer hastalığı üzerinde araş
tırmalara devam etmek üzere Av-
rupanın en büyük ve en modern 
kanser enstitüsü Berlinde açıla • 
caktır. 

~~ .\itle .. y ar vermişti. Bu ka -
~.:r: unan ofisine bildiril • ren tütün müstahsiHn:n gele:ek ti. 

•C)l ... ''h 
tı'ıt()'t~~:ı saı Yıl·n-:Ia -k 4.::t·· .. 
~ '·tı· • şn. ~ ... unu 

~1/·~1 l'.:~. az, fakat kıymetli 
t~ Uı\ttı~ 

r ti: -en Türk Yunan "tun' . , , 
.erı çok aranmıf ve 

sene fazla tütün ekmesi ev bu 
suretle tütünlerimiz:n para etme
mesi tehlikesine karşı Türkofis de 
harekete geçmi1 ve Zirat Bakanlı
ğının nazarı dikkatini celbetmit-

Aldığım.ız malumata göre Yu • 
nan'.stan gelecek sene dünya pa • 
zar!arına 40 milyon kilo tütün 
ıatabileceğini hesaplamış ve bu
na göre ekim sahası ayrılmı§llr. 

Ati na, (Hususi) - Mösyö 
Venizelosa Kifisya yolunda ge
çen sene bir suikasd yapıldığını 

bilirsiniz. Yunanistanın eski bat· 
vekili ve en kuvvetli muhalif fır· 
kanın reisi olan bu zat, muhak
kak bir ölümden kurtuldu, orta
lık altüst oldu. Hükfunet ve fır
kalar birbirine girdi. Efkarı u
mumiye gazetelerin netriyatı kar 
tısında heyecana düttü. Gaze
telerden bir kısmı, mevkii iktidar 
daki hükumeti ve bazı nazırları 
hedef ittihaz ederek tiddetli ten· 
kidlerde bulundular. 

Dahiliye nazın Ralis, emniyeti 
umumiye müdürü, suika<Jb ihzar 
eylemekle itham olundular. işe 
ciheti adliye vaziyet etti. Müd -
deiumumi, istintak hakim; hak
kında, iti tavik ediyorlar, diye 
n"friyat yapıldı. Bu vaziyetten 
hem hükfunet, hem muhalefet ti· 
kayette bulundular. Ancak bu 
adliye memurları, ilk dakika -
d~n itibaren bu itle meşgul idi -
ler. Kendilerini tebdil etmek, 
alınmak istiyen neticeyi daha zi
yade czatabilirdi. 

Nihayet, emniyeti umumiye 
müdürü, azledildi ve hakkında 
bir müzekkere kesilerek kendisi 
tevkifi, muhaliflerin bir zafe
tevkifi, muhalif etlerin bir zafe
ri, hükumetin de mağlubiyeti tek 
linde birçok mütalealara yol aç
tı. 

Mösyö Çaldaris, suikı\sd fail
leri kim olursa olsun ceza g:ire
cektir, dedi ve tam bir bitaraflık
la hareket edildiğini ilan ederek 
muhaliflerini iskat eyledi. 

Takibat, devam etti. Bu ara
da kurşun atanlar araamrla met· 
bur bir eşkiyanın, Kara Tana.Jın 
da bulunduğu ileri sürüldü T ev
kifi için uğraşıldı. Arandı, ta
randı, bir türlü bulunamadı. 

Bunun eski adeti veçhile Bal
kana çekildiği ve ele geçirilmesi
nin imkanı olmadı~ı kanıtatleri 
kök tutmağa başlarken, iki küçük 
zabit me~hur sergerdeyi, Potisya 
civarında bir evden çıkarken gör
düler ve kendisini müdafaaya 
meydan bırakmadan tevkif ede
rek hükumete teslim eylediler. 
Balkanda zannedilen tdkasdci
nın hiikfunet merkezinde ele ge
çirilmesi,. yeni dedikodulara se
bebiyet vrdi. 

Sergerde, sorulanlara menfi ce
vablar veriyor, müstantikler bir 
türlü işin içinden çıkamıyordu. 
Nihay~t evrak, maznur.larla bir· 
likte Pire mahkemesine havale e
dildi. 
ilk celsede heyeti hakime, bazı 
evrak ve if ad el erin okunmasını 

istedi. O vakit, h--.yretle görüldü, 
ki dosyada birçok evrak yoktur 
ve iddiab.ra g5re bu müh;m ve 
maznunları ithama yarıyacak en 
mühim vesikalar, meçhul bir el 
tarafından dosyad:m kaldırıl -
mı~tır. 

ikinci bir kıyam~t koptu. ga
zeteler hükumeti ithama hRş!adı
lar. Evrakın kayboJma~ından 
mütees5ir olan hükumet alakadar 
ları teçziye etti. Ve mahkemenin 
devamına karar verdi. Fakat it 
bununla bitmiı olmadı. Mah!ce -
me günü, Pirede bir tethit ha -
reketi baş gösterdi. Jüri heyeti -
ne tehdid mektubları gönderildi. 
Yola gelmiyece!d~ri anla~ılanla
rın evleri civarında bombalar 
patlatıldı ve o f'!iin eks,.rivPt ha•ıl 
olma.lığı için davaya devam edi
lemedi. 

Perşembe günü (bugün) Pire- ' 
de yeniden bu davanın görülme
sine başlanacaktır. Ancak hüku· 
met, geçen def aki hadiselerin 
tekerrürüne me-y dan vermemek 
için ıiddetli tedbirler almıı ve 
bunu mahkeme reisi. ile jüri he
yeti azalarına ve zabıt katibleri
ne de teşmil eylemiştir. 

Meşru bir mazeretleri olma • 
dan vazifeleri başına gelmiyen • 
ler tiddetle teçziye ohmacAklar • 
dır. Hükumetin bu kadar sıkı 
tedbirler almasına rağmen Pire
de blgün Venizolasa sui • 
kasd davasının görülmesi 
iç;n bir takım dolambaçTı işler 

kar~ısında kalıno.ca{!ı zannohın

maktadır. 

Kontenja~ kararna
mesinin yeni 

hllkiimlerl 
Ankara, 21 (Telefonla) - Al

tı aylık olarak neıredilen ve 1 

Nisandan itibaren meriyet mev
kiine girecek olan kontenjan ka· 
rarnamesi fU hükümleri ihtiva 
etmektedir: 

1 - Kontenjanlar gümrükl:r· 
de beyanname tescil sıra numa
rasına göre dağıtılacaktır. 

Altıda bir tevziat usulü kaldı
rılmıştır. Ayni zamanda bir be
yannemeye yapılan kontenjan 
mahsubu yapıldığının gümrük • 
lerce ilanı tarihinden itibaren 
tüccar 15 gün zarfında malını al
mağa mecbur tutulmaktadır. 

Bu müddet zarf mda malını al
mıyanlarm kontenjanları üzerin
deki hakları kaybolacak, yeni
den sıra almak mecburiyet;nc!e 
kalacaklardır· 

2 - K listesinde olan konten
janların ayrıca ikişer misli itha
latına müsaade olunmuıtur. Bun 
dan istifade edeceklerin dövizle
ri altı ay sonra ödenmek üzere 
Merkez Bankasına yatırılacak • 
tır. 

Yunanistan menşeli e-~yadan 
bu hükümden istifade edecekle
rin bedelleri Merkez Banka!lna 
yatırılmıyarak takas bono~u ile 
ödenecektir. 

3 - Kulianılmış zati ve- ev e!· 
yas1 yolcunun gelişinden itibaren 
G ay sonra veya F'?li~inde~ı iki ay 
evvd olan müddet zarfında gel
me;\iğinden dolayı resme tabi tu
tul!:a dahi kontenjan haricinde 
meınlekete sokulabilecektir. 

4 - Bir kilocrama karlar pos
ta ile gelen basılmış kağıtlar { ga· 
zete, kitab ve saire) kontenjan 
harici memlekete sokulacaktır. 

5 - Eski kararnamenin T lis
tesi kaldırılmı~tır. 

6 - Vekaletlerin müsaadesiy
le memlekete girec.ek olan eşya
ya aid V listesinde değişiklik yok 
tur. 

7- Yeni listede tarifenin 105, 
107, pozisyonlarına giren yünlü 
mensucat bu listeden tamamen 
çıkarılmı~tır. 

8 - Bu kararname 1 Nisan .. 
dan itibaren muteber olacaktır. 

Kararnameye bağlı K, L, listesi· 
ne yeni giren tarife pozisyonları 
şunlardır: 

76,89, 102103,105, 164,230, 
231, 234, C, 239, 262, 263, 266 
A, 267, 278, 280, 285, 286, 335, 
353, 361, 366, B, C, 373. 421 C, 
423. 445 452, 454, 459, 563. 477 
B. o. 487, 495, 496, 497. 5no, 
501, 503, 504,510.526, 536 563, 
534, 571, 577, 670, 690, 702. 
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'ljea şatıa 
_...--....._.. .... -

Gir, iki, üç, dört, be~, altı, ye
di, :;ekiz, dokuz, on, on bir, on il:i, 
on ~ç ... 

Yuvarl:ık bir rna:;amn ctr:ıfı::ıa 
dizilmif on üç acb1:1. ı 

On üçü c!c siyah elbiseler g;y. 
miş, beşinin al!zında Hovan~ pü.1 
rosu, üçü gözlüklü, dördü ikide biri 
sı~ıtarak p!utin dişlerini gö:.tcri • 
yor ve biri uyuyor· 

Ba on üç adamın mi~ştcr .:?.: bi:
hususiyeti vnr. On üç"i de şi~ır.nn, 
on üçünün de göbekleri olurduk-
• 1 
ları mnrokcn koltukfo.rdnn ye"'il 
çuha ile örtülü masanın kcr.ı;ı.rır.:ı 

kad~r değiyor. 

Bu on üç adam kimdir, bilir mi· 
siniz'? 

Bunlar dünya petrol, buğday ve 
siliıh tröstlerinin en büyük mü -
messilleridir. Dünyanın biiyük bir 
§ehrir.de gizli :;enelik toplantı!arI· 
nr yapıyorlar. 

Rciö lmlktı: 
- Müzakere açılmıştır efendi

ler. Şimdi Mister Şnayder .. enelilc:: 
l'apo~ okuyacaktır. 1 

Mu:ter Şnnyder altın çerçeveli 
qö:r.li.iğünii düzeltti: 

- Mü~~:ıdc ederseniz aziz dost
larım, rc:ıpcrumu oturduğum yer· 
en c yayım. Zira geçen hafta 

lt_nc I! c Voronof aşı&ı yaptırdı • 
ğım için aahn tamamiyle iyile~e
medim. 

- Pek ala. Bilirim, bilirim, ben 
de :r:ıptırdım. Beis yoh. Hay hay .. 
~-~ 'Uoniye ne hacet? Demokrat 
; ..... ~:.rız... (Sesleri ... ) 

- ilu sene bizim için çok ha .1 
r=.-~:..i_geçmi~tir. Umuın: neti • 
c; ::.::=._;ı.J~ef geç.en seneden daha 
' ,' ·~!"'etrol siyasetinde uzak şark-

-f.ü.m bir hezimete uğradık 
,:-_r pliınlarnnızı altüst etti

t - "'"ant;uko hükUmetine harb 
' ,.,. .• ::--~. ve bir damla petrol ver
n;~:;-~ektik. Otuz milyon ki§İ ge· 
ceıeri karanlıkta kalacak ve ergeç 
dediğimize geleceklerdi. Bundan 
~aha şaheser bir program olamaz
·~,. Fakat Sovyetler bütün teklif
l~rimizi esasından reddettiler. Yel 
biz kaybettik. ı 

İkinci olarak dünyanın daha on 
yedi yerinde petrol menbaı buhın· 
mak faciası çıktı. llunlnrdnn hc
§ini satın nldık. On ikisinin mey 
;lana ,ıkmamaııı i~in bunları bu-1 

lnn mühendislere o::ı milyon r· . 
ver elik. 

t 

Dieer tJ.raftan rnün:ıscb t · zin 
1 

biri petro!de:n n:c-.:.da bir rec~ niz 1 
ma ile i~liyen bir ır..or·r ic4'.d etti. 
Bu icad p~i.ı·dcül:ri ır. ine 'c' ile 
cek bir mah'yctlc u5rüldüğün en 
kendi5inin deli oldu un ı ·:;b..,t d· 

mek için de beş mil~ on !::.ırr lf ·. 
Maden kömüründ~n p:~rol ç ~-r. 

r.mk için u~aşnn ve dı' l "t"' 
ğer derc::cdc r:mvaffo t olan bi 
enstitüyü lrapattık 

B:ınn mukabil düny<mm umumi 
snrfiyo.tı artmı:~ır. Obmob"llc -
rimiz ve kamyonlarımız demiryol • 
lnriyle çok iyi :ıuretL rekabet cdi -1 
yor. Bu ccne için yeni bir paoj 
daha hazırlıyoruz. Bütün dün • 
y.aya, _clemiryollarını cökerek ye • ı 
rıne çımentodan beton otomobil 
yolu y~pmayı tlıclif edeceeiz. 

Roklelter, rurd ve Morgatı 

Anc~k C:c!-::ı ç:ı::;::c:ı.to tröstİ) le 
nnlaşamaciık. Mcanıafih onun da 
biz: ilt .~t= ed:::cegine katiyen şüp 
he:n :>ol.tur. 

o;o r taraft:ın bir mühendiı;i. 
rniz p rolle i:liyen bir lokomotif 
icr. :l ehi. Dünyamn her tarafında 
"'·i bin gazete ile bunu reklam e 
,. 
c.uyoruz. 

~ı.: nu c1 oı ilave edeyim iti baz1 
me:r.!:b~tlcr otomobil ve l:nmyon 
l:ı.rımı"'ın trenle ve kömürleriylf 
reka 1>ct etmesine mani oluyorlar 
Onl .. r h~.,~bma çol< nkılhcn: bizirr 
h .. ~bımızıı çok fena olan bu hare 
kct:n y:ıyı!mnzındv.n korkuyoruz. 

Petrol raponı b• kadar.·. Bu me
sele hakkında söz söylemek istiycn 
var mı? 

- Paraguvayln Bolivyanın dört 
:;encdir harbettilderi Yeşil cehen
nem ormanı altındaki petrol ma· 
denleri ne oldu? 

- Biliyorsunuz ki bu harbin se
bebi petrol rekabeti değil, iki üç 
sene evvel tehlikeli bir şekilde a· 
zalan silôh mıtışma yeni bir mah
reç bulmak idi. Bu noktayı silah 
meselesinden bahsederken tnvzıh 
edeceğim. Harbi bilfiil Paragu· 
vay kazandı. · Fakat Bolivya da 
kaznna yclı, mesele bizim için ay. 
ni ~ey o acaktı. Şimdi dünyanın 
diğer taraflarında silah satışlarına 
iyi mnhreçler bulunduğu için bu 
mesele ehemmiyetini kaybetmiş • 
tir. Petroller hazırdır. Bir iki se

neye kadar işletilmeğe başlana· 

caktır. 

- Bir sual soracnğım: Dünya
nın petrolleri daha ne kadar za· 
man idare eder? 

- Yirmi beş sene .• 
- Sonra ne y~pacnğız. 
- Çoijumuz yirmi beş ı;ene ya. 

;:amıyacağız. İçimizde elli yaşın. 
dan {Üçük kimse yok. Hesab kı-

y . . b d . . b 1 
sn: ırmı eş sene e yırmı es 
milyLA.r. Bu kadarı l:afi. Onda~ 
con:-a ne yaparlann ynpsmlnr ! O 
l;:ı.dar d riendiş olmak lüzum • 
tın:! Yirmi be~ sene ilerisini yirmi 
b~ :;ene evvel düşünmüştüm. 

Şir.ıdi bütün düşüncem haya -
lımı biraz daha uzatmaktan iba • 
ret! 

- Mevzuun haricine çıkıyol'uz 
- Doeru .. Efendihr, ~imdi de 

bu w d:ıy raporunu okuyorum: ı 
Duğd:ıy istihsali arh~ tnrnnınen 

elimiz.;: geçmiş bulunuyor. Bu pi-1 
ya5ııya tnmare:m hakim olduk. Beş 

cene. e":vel i~ti.hsnlatm ancak yarı· I 
sı ehmızde ıdı. 1929 da çıkardığı
mız büyük buhran net;cesinde fj. 
atlar be.tc bire inmiştir. Biz de 
asıl kıymetlerinin yüzde seksenini 
ka.yccden büyük b:: ğday eshamı· 
nı satın nldık ve bunları celik ka
nalarımıza yerle§tirdik· Hesab a . 
cı!c, yüz milyonla beş yüz milyon 
l azandık Şimdi bütün gayreti • 
miz buğday istih<ıalini azaltmak, 
ve fiatlnrı yükseltmektir. Bunun 
için her sene milyonlarca ton buğ
·layı yalcıyoruz. Ve yakacağız. 

(Sürekli allu.,lar) 
Ayni zamnnda muhterem dost . 
rıma şunu da söylemek isterim: 

:ı'?.okfelleTin,, petrol liatlarını clügürmemel~ için, yaktığı Kalilorni 
ya pellrol madenlerinden bi# 

"" vrupa ve Amerikada az ekmek 
yani buğday istihlak ediliyor. Buğ-

Deniz ortasında tırtuıup yanan bir petrol ı;umsi . , 
day yiyen en büyük kıt'a Asyadır. mıyan bir kütlenin göz yn~İ)'Je :~ 
Hele büyük Asyada be§ yüz mil· lanmıştır! Bu buğdaylar• ycf'. f 
yonluk bir Çin ülkesi var ki bu- günahtır! İnsanlığa uy~nsııı0" 
rası bizim için mükemmel bir pa- insaniyet namına bunları vef1l. 'r 
zar olabilir. Yalnız ne yazık ki ki, Rus Bolşcvilderi hakiki b t ti 
Çinliler buğday yerine pirinç yi • sir gibi çalıştırdıkları zavnll•1~ 
yorlar. Ben bir proğram hazır - işkence yapmaktan vnzgeÇS·ıı 
ladım. Bu sene içinde binlerce ve kendilerine saman yerirıc b 
doktora pirinç aleyhinde yazılar day versinler!,. uibi ı:eyler y 1 

ynzclıracnğım. Ve pirinç yiyen dık. Büyük bir kütleyi icbf' 
insanların kansere tutulduklannı mek ve coşturmak kolaydır , 
ilan ettireceğim. Bu suretle insan- nevi yazılar intisar etmef!e b'"f 

lar pirinçten korkacaklar ve lı:a- ba§lamaz birçok hükum~ ıJrr 'ı . 

çacaklar. Bu bize milyarların ka dudlarmı lcapnttılar .. Sovyr.~ b ·· 
pısmı gösterecek, en emin yoldur, dayları müşterisiz ve p~r~sı:ı l 
hele bazı memleketlerin kanunla- d ı. . lı'f 
rma pirinç yemek yasaktır, mad
desini koyabilirsek en biiyük işi 

yapmış olacağız. Bu!lunla buğ . 
day istihlnk eden insanlar iki mis
li artacak. 

Y almz bunun için emrime on 
milyon vermenizi istiyorum. Bu 
paralar, pirinç aleyhinde yazıla • 
cak ilmi yazıların bedeli olacnl: • 
tır. 

( J(abul sesleri) 

- Buğday raporunun son kıs
mı biraz aleyhimizedir. Eskiden 
parası peşin ve çok iyi bir müşte
rimiz olan Türkiyeyi kaybettik. 
Bu memleket m<lalesef buğdayını 
kendi yetiştirmeğe ve hatta dışn
rıya satmağa bile başlndı. Hal . 
buhi bu yirmi milyonluk ülkeye 
ne Amerikan, ne Avusturalya. un. 
ları gönderirdik? Eskiden lstan . 
bul limanı bu~day yüklü vaprr • 
lar!a ağız ağıza doluydu. Sonra 
yavaş yavaş tenhalaştı. 

Şimdi de bilakis buğday ih • 
raç eden vapurlarla doluyor. Fa . 
cin! Neyse, buğday raporu bu ka . 
dar. Bu mesele hakl~ında söz söy • 
lemek istiyen var mı? 

- Birkaç sene evvel Sovyct 
RuGya bir buğday dampingi yap • 
mıştı. Bu gibi tehlikeler varid o • 
lamaz mı? 

- Hiç bir zaman! Sovyet Rus· 
yanın bu hareketi itiraf ederim 
bizi çok korkutmuştu. Bu sefer de 
gazeteler imdadımıza yeti§t"ler. 
Bütün büyük gazetelere: "Sovyet 
Rusya açlıktan öldüğü halde buğ. 
dayını satıyor. Ucuz satılan bu 
buğdaylar kamçı ve dipçikle çah-J 
§&n, ve mukabilinde hiç bir §ey al-

Bu teşebbüs Sovyetlere bır l 1 
li pahalıya mal oldu. Altı 11Y1'. tf. 
yanlariyle yirmi beş tane d~ıl d• 
yapabilirlerdi. Bunun için bıf ~ 

1 

ha böyle bir işe teşebbüs ec .~d 

l . "h . 1 . ~ ' erıne ı tıma vcrmıyorurı1· o.; ıc ..,,c 
de Japonlar Sovyetlerin e .10r 
yaptıkları işi teltrarlnmnk jst•. et: 
lar, amma daha henüz ehcJ11t'"i f 

li bir iş yaptıkları yoktur· 1~~1 

teşebbiis edecek olurlar!'.D _d:c~tr 
dünyanın bütün biiyük şehıf· ı-ıt' 
de para He tuth!ğumuz ncl~~yıf 
Japonlar aleyhinde nürnllY1 ~ ('' 

t ı b. ·ı . . . ı· ettıt 
ırma t ve ır 1 usmı ınÇ 

basit bir iştir· I <' 
Şimdi nsıl en mühir.1 rıccl

geçiyorum: Silah ve dc:rıir·· t,ı1i~ 
Çok hararetli o!~cağırı• l',; ,.e 

ettiğim bu konu~mular serb~-ıı!"~ 
münaknşalı olacaktır. Ev,·e1.~: 

~ . . .. d ·r .. Jı• ~ 
mı vazıyetı ı:;oz en geçı - ,r 

B. .. h" 1 nııcl•' lf ıze mut ış para ;az tı 

mumi harbten ::;onra siliih ~~ I"~ 
• vıı " 

rımız tedricen nzalmnt::" · ·r (.' 
muştu. 1929 da bu öyle bı &o ~ 
deye geldi ki feci bir iflil50 

.,.; ~ 
büyük adımlarla ile .. fedi ;iO:ril'I ~ 

1 
}; h 

sellim. Buna mc.ni o rrıtt ·(c 

zaman müstacel bir toPı~rıt t'b 1 
. c ( 

bazı kararlar vcrdH~ir'liı• .. er" t 

1 ı Öl 
k ııı (' 

ıatır ıyorsunuz. rne bilıtı 
lan ticarete yeni hızını vcre·ı· 
. . .. .. . fettı • •I 
ıçın dort yuz mılyon snr c 1 

1 

tik hamlede Japonl~rı.~ l) f. f 

ya ve Çine hücum ctiırcl~ i.çC ~ 
rikalılarm veya Sovyctı~r•~,ı~ 
rışacaklarını ümid cdh'0 r t 

madı. . ""'d . ı ... 
Bu sefer silahların en ~O(, 

M,,rn'1 .c:,ER ---14 ,,c:ii 
,cucHanı 
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asaray-
• • 

anıyeyı 
v• 

karşı kar~ egız Bu halta maçlan olan ikinci kümeden Eyüb ve T opkapı 

ın Yatın üç sahada oynanacak lik 
l' aç!arındnn en ehemmiyetlisi 
k aktirnde Beşikla§ Süleymaniye 
~t§ıla§nıası olacaktır. Biri günün 
) ,'2.1.ayıf 'C tal"hsizi biri de en kuv 

ı_ilolı • · - takımları bir arada 

'~ ıl . d te. erın en olan bu iki takım ... 

d 
1111 da büyük bir klas farkı var
ır, 

Eyüb-Kasımpaşa, T opkapı-Anadolu, 
Hilal Beylerbeyi karşı!aşıyorlar 

~ Ge~en hafta güzel bir oyun oy
b- ınasına rağmen Beykozu büyük 
n.ır farkla ve ezici bir oyunla y . l:n Ilefkta§ için Süleymaniye ko-

y B~lulur bir rakip olacaktır. 
k ııce yarın Süleymaniye, Bey· 
oı ., . 
t~ gıoı ağır bir mağlubiyete uğ-
.1,, :t:rıd ak istemezse yegane çıkar yol 
"" Ur· 1 Gc~en •eler Vela - lstanuıılııpor böyle l~ar§ılaşt.ılar. 

ıi11~0İ Yemeğe ba~ladıktan sonra, . nayabilecekler, yan; Vefa sahaya ' lidirler ki-Saim öndeı Süleyman 
f~ r~enen takım, bilhassa müda- tam takımla çıkacaktır. lstnnbul arkada daha münasibdir- Yapı -
~~t,. u sefer bu yanlıt hareketi spora g~~nce, her zaman olduğu Iacak hücumlarda top ve oyuncu 
t\j ~Yfen yapmamalıdır. Rakibi- gibi, bu sefer de Vefanın kc.rşısı- yan haflar ve merkez haftan kur
~ 11 

endisinden çok kuvvetli oldu na en kuvvetli bir şekilde çıkmf'.k tulurs~, öndeki müdafiden ya top 

t,~~ unutmıyarak atılacak golü için mümkün olan her şeyi yapa- ya adam kurtulamasında ve kur • 
l\i 

11 
olarak kartılamalı ve yen:Si- caktır. Çünkü Vefa lstanbulspor tulursa bile, bu çeki~e anmcla 

~~lllerneğe bakmalıdır. maçlarınrn ayrı bir hususiyeti var- arkada oynıyan müdafaa topu u • 
-;ı~ ır takımın esas gayesi yenmek dır. Beriki tarafta eski Galatasa- zaklaştırmağa imkan bulsun. 

J\r ' 11 Çok tabii olmakla beraber ray- Fenerbahçe karşıla§masını Bizim fikrimizce Vefaya böyle 
tıtek~ ~üleyımaniye yüzde bir yen- andıran bir hız ''e rekabeti~ birbi- biı- oyun tavs;ye edebiliyoruz. 
dC)k tçın oynarsa, yüzde doksan rinin karşısına çıkarlar ve bu maç lstanbulspora gelince, muha _ 
~llr'~z ~enilmemeğe çalı§mak mec lar yüzde doksan çok zorlu ve he- cimler bilhassa atık iyile§mit bu -
illi b~hndedir. Kar§ıtında çok ka yecanlı olur. lunan Salahaddin seri çrkıılı Ve
dıa1 ır rr.üdafaa oyunu oynanma- Yarınki maçın dn böyle olma- fa müdafaası kar!ısında ka~'iyyen 

ikinci küme maçlarında da ol -
dukca mülıim karşılatmalar sey -
redeceğiz. T aksi.mde Kaınnpaıa -
Eyüb boy ölçü§ecel!1er. Devre ba
şrndakt i vaziyetini oldukca kay -
heden Eyüb, evvelki haf ta beklen 
miyen bir malğlôbiyete uğradık. 
tan sonra, eeçen hafta da Kasnn
pafanın yendiği kuvvetli Anadolu 
takımı ile berabere kalmıttı. 

Böyle bir maçın neticesi elbet 
merakla beklenmiye değer. 

T opkapı Anadolu maçına ıe -
lince, Kadıköyünde oynanacak bu 
oyunda kümenin batında .ıiden 
fakat ilk devredeki hızını kaybe .. 
den Anadolu için, daha geçen haf 

k,~ takdirde, Beşikto.şm gol çı- masma hiç bir scbeb yoktur. topu ayakta tutmamalı ve çalım 
1 

h.. ak kab:liyeti muhacimlerinin k k 1 d 1 "\' Bazı kimselerin iddiasına rağ- yapma tan açınma ı ır ar. ~f'~tl 
e.ı .... "-ıiyetten f azlasiyle istifade -·~ 
"'" k, men Vefa takımı bizce söylenen Uzun ve çabuk paslarla, Vefa 

ll"t:f! •er· ni Süleymo.niyeliler u- b k ı 
"..... mi.nada sert oynıyan ir ta ım o - müdafaasını geçmek kabil olacak luı. amalı ve yarın acı bir mağ- b ld ı 
uıl'et madığma, bilakis fut o a az:m tır. Açıkların yerinde ve biçimli 

tt~ .. J·ı·k e. uğrl'.mamalt için akıllı e- b k ld • b olan enerjik İr ta ım o uguna orlalayışları kale önünde Sali.had C), .. , tr kapl".Jı müdafaa oyunu 
J"lrtı l kani bulunduğmruz içi.1, lslanbul dinin ayağını bulursa, top Vefc:. a ıclırlar. 

,,. "' ,,. "' .. 
'-'l.ın .. "k· ~İl'etJ• un l ınci derecede ehem-

lC)~~ maçı Galtaıaray - Bey-
ur. 

ıpor sibi temiz futbol oyınyan ağlarına takılmaktan lıiraz zoı· 
bir lakLmla yapılacak karşıl::ışma- kurtulur. Yeter ki Salahaddin hiç I 
nın kuvvetler arasında yakın bir tereddüt etmeden, o bomba ıibi 
beraberlik de hulunduiJunu hesap şütflcrini çeksin. 

ta fevkalade iyi bir netice aJm11 
T opkapıyı yenmek öyle zamıedi • 
yoruz ki pek kolay bir it olmıya • 
caktır. Ve bu nıaç ta meraklı ol-
mak noktasından, Eyüb - Ku
paıadan &§ağı kalmaz belki de 
üıtündür bile .. 

Günün aon üçüncü kiline maçı 
Şeref alanında Hilal Beylerbeyi 
arasında yapılacaktIT. 

1kiaide ikinci devrede kendini 
fevkalade toplamıı olan bu takım 

ların karıda§ması, enerji dolu bir 
oyun olacak ve seyircileri sonuna 
kadar heyecana aürükliyebilecek .. 
tir. 

1 Üc .. b 
'tıdıktaoz ebeği oyuncusu aakat-

lıyarak, bu maçm, fevknlfıde gü - ı A l 1 • l t h ka 
cı ~, r ve ıç er opu asım -

:tel ve meraklı olacağını dı.ışimü • ı ı 1· d ı ı · d" 

t 
Geçen \l ela· lıtanbulıpor maçından bir enstantane. 

~~lt~ ~n ıonra geçen hafta bam
e~ ~ ır takımla !abada gördü
t, tla balataaaray, ihtimal bu haf-

ı, "&.lci~~~ Yakın zayıf bir takım-
a ının kartııına çıkacakbr. 

lr· eyko 
lil'Ult . Za gelince, geçen hafta 

1
1lttt b r farkla yenilmesine rağ-
t~ 1 Ca.nJı ve .. d .. '"] b" " ~l'ılc ugra ıgı mag u ıye-

~1Ur.Q;ı~lrna.yan bir oyun oyna
t·'~ ~th aıaa. takımda Şehap, Se-
1'· el.l hlrıed gibi iki oyuncu eksik 
~ı~,r~ ~~~ takmı bu kadro ile 
~bi)~c:~'k 1~ de öyle kolayca yutu
l. fiı.t r.·· hır rakip olmryacaktır. 
~•... ~unıc tl "":>.ta u 2ayıf hal"nde de Ga-
~ ~ :'fa~ın Bey:kozu yenmesi çok 
/I~ ~h 1? hir ihtimaldir. Ancak 
ttJ.e tıl"tta ltıın ediyoruz ki Kadıköy 
tr~ı_ nacak h .. ·1 . 1: .... ~ \'e h u maç, aeyırcı erı 

b~t!rlan~ eyecana dütürecek bir 
li)"·ı ~·"!a o' k . b· li,, ol .aca ve netıce pek 
tet: .!.tir~1Ynn bir sayı farkı ile 

eye ı:a nr uzun pas ar a ın ırme-
yoruz. liler, bu sırada, Salahatt!n, ihti -

olacağını unutmyarak ona göre 
canh ve ak,llı bir oyun oynamalı 
ve bilhassa hasımların çok sıkı tu
tacakları Salhattine gerilerde de
ğil, ilerlerde ve boş kaldığı anlar
da pas venneğe dikkat etmelidir. 

Takımlar nasıl oynamalıdır' r: mı.ıl lcendisini tutacak olan Vefa. 
Vefa gol atmak :stiyorsa, kısa lıla.rdan sıyrılıp çok çabuk olarak, 

maçlarla oynıyan bir forveti her I iyi şüt cekebileceği b:r yer almalı, 
zaıman durduran ve topu kapan arkadaşları da tam bu anda atır -
lstanbulsporun akıllı ve şuurlu ma veya eşnpe bir pasla topu ken
ınüdafaası, bilhassa Samih gibi disine geçirımeliler, itte o zaman 
dir müdafiin karşısında hat':y- Salahaddinin ~aşmaıı çok güç fÜ• Bu maçdan kimin yüzü gülerek 
yen böyle bir hataya düşmemeğe tü, lopu 1stanbulsporun hesabma çtkacağma gelince, biz kuvvetler
çahımalıdır. 1 gayeye ulaştıracaktır. Haflar iç"n 

1 

de öyle bir yakınlık görüyoruz ki, 

Akınları muhakkak uzun pas- 1 yukarda. Vefaya tavsiye ettiğimi • bunu timdiden keıtirmemiz im-
lar ve &çıklara yapmak topu hiç. a zin aynini tavsiye edec~ğiz. kanaızlaıryor . • 

yakta tutmamak latanbulspora Mydafilere gelioce, taknnm en Yalnız tunu aöyliyebiliriz ki: 
gol atabilmenin yegane yoludur. akıllı oyuncusu Samih, aon bir Maçın beraberlikle bitmeıj ihtima 

Mu:ıv"nlerden yanda oymyan- müdafaa hattı olarak geride, ar - li de çok akla uygun gelmektedir. 
lar muhacimleri beslemeğe bak - ı kdo.şı biraz ilerde oynamalıdır. . 1. M. APAK 
malıdırlar, orta haf kendi merkez Samih Vefanın en şütör oyun -
çizgisini kat'iyyen ileri geçmeme- cusu Muhteşemi ani bir gol yap - Bu hafta yapılacak 
li ve hemen bir üçüncü müdafi va 1 mnması için, gözden kaçırmama - maçlar 
2.iyetinde oynamalıdır. Aldığı top lrdır. 

İstanbul futbol heyeti BaikanJı • 
ğmdan: ları muhacimler uzakta ise, yen 1 lstanbuLporun dikkat edeceği 

haflara vererek onlar vasıtnsilc mühim bir nokta da bilhassa ka -
hl ~\İl'lUtt ~ .y. .y. ileri vermelidir. leye yakın yerlerde kendi aleyhle-
i e<l·~a.&tn en ınühim ve zorlu kar- Böyle yapılırsa, lstl\nbu spo- rh1e verilecek bir seri vuruıa kat'-

22 Şuhat 935 cuma günii yapıla • 
cak mrntaka binicilik maçları: 

Vtf l,tl\11b
1 Şeref alanında, Vefa run hiç ümid edilmedik anlardn iyyen meydan vermemektir. Çün. 

l\t._ ~lı ~t Ulspor yapacakhrchr: : gol çıkaran muhacimlerini tut kü Muhteşemin bu çetid atı,ları -
•ı l\tly l ıte}ern ve Cahidin Ga- mak çok kolaylaJır. Müdafilerin 1 mn nasıl gol olduğunu bir çok mi
,~~al,r ~açı dolayıaıyle att11kla- mümkün olduğu kadar birbirinin sallerle gördük. 
~. d,h, ~hakkuk etmekle bera- burnunun dibinde oynamaktan Velhasıl lstanbulspor gol ye-
~~alcı 1~ k~ç gün izaz müd- kaçmmalıdıTlar. Ve biri önde bi- mekten çok korkmamakla bera • 

"au IÇİn bu maçta oy- ri arkada oynamağa gayret etme- beraber, gol atmanın da çok güç 

I - Tak im nlanmda: Alan r;iizcij 
sii flasri Ilütiin saat 13,30 da Kasım 

paşa - Eyüp hakemi, Kemal Halim 
eaat 15,15 de Be~iktaş - Süleymanİ· 

ye A takm11 hakemi, izzet l'\luhid · 
elin Apak yan lıakemJeri Ahdullnlı 

Riza, Talat Delidcğ. 

II - Deşikta§ alanında: Alan göz

cüsii Ali Rıdvan saat 10,45 de Vefa 

- İstanhulspor genç talrnnlan hake 

mi, Ali füch-an, saat 12 de Vefa -
1stanlmlspor n takrmlan hakemJ, 

.Melımed Ali, ııaat 13,45 de llilil -
Beylerbeyi A takınılan hakemi, Sa· 

di Karsan, eaat 15,30 da Vefa - la
tanhulspor A takımları hakemi, Sup 
hi, yan hakemleri, Zarif, Mehmed 
Ali. 

111 - Fenerhahçe alanında: Alan 
giizciisü Halid İhralıim, Hat 11,15 
de Topkapl - Anadolu A takımları 

hakemi, Hnföl G;ılih Ezgii, eaat J3 
<le Gnlatnsaray - Beykoz B takımla 

rı hakemi, Halid İbrahim, saat 14.45 
de Galatasaray - Beykoz A takımla 

n lıakemi Saim Turgud, yan hakem 
leri, }:krem Ersoy, Samim Talu 

Voleybol maçı 
Voıe) hol, Ba kcthol \'e tenis lıeyeo 

ti nelen: 

22/ 2/ 935 cuma günü Galataaara1' 

lekalindc yapılacak resınt voleybol 

maçı: 

Galatnımrny - İstanbulspor 
ı 7,30 hakem Talat. 

ıaat 
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SuKdaK Sandan 

30000 imZa? 
Seyrek rastlanan bir vak'a
Kalbinden vurulup ö~miyen

Dilencinin sürprizi? 
Pek seyrek rastlanan vak'alar- ayağına kadar gitmiş ve im7.alat-

~an biri geçenlerde oldu. mı~hr. 
Büyük harbde, düşman vaziye- Vnrdığı net~ce 'u: . 

tinde ol:ın iki devld tayyarecisı En me~hıtr ınsanlarm ımzaları-
havada dövü,müşler ve biri, öte- 1 nı nisbeten daha !kolay elde ede -
kisini dütürmüştü. bilmiş .. 

Arkasından kendisi de ·ndi. Ve Şö!ueti o kadar büyük olmı -
düşürdüğü tayyarecinin üzerinde yanların, İmza vermekte daha 
bulduğu bütün şeyleri, gene üze • nazlı davrandıklarım yazıyor. 

rinde yazılı olan adresine harbten Şarlo konuşalak mı? 
sonra göndererek bu adamın aile- Şarlonun yeni bir f'Im daha ha-
sHe bir münasebet kurdu. zırlama!da oldueu günün en çok 

Ölenin ailesi vak'ayı bildiği konusul:ı.n havadi:;lerinden biri -
ha.1de, yabancı tayyarecinin bu 1 dir. • 
fıaHn:len çok mütehaas's olmuş - ŞarJonuıı filmleri her zaman 
lardı. O kadar ki, bir gün yolu o - 'cin bir merak mevzuu oluyoı·. 
raya, bu ölü tayyarecinin memle • Çünkü her birinde ayrıca bir ye -
ketine dönerse gelib kendilerin! nilik var. Hele sesli ve sözlü fi!m· 
görmesini iıtecfüer. Açrlcca davet ler çıktıktan sonra, Şarlonun fil· 
ettiler. .: mi nasıl olacağı hal;Jiında türlü 

Böylece yıllar geçt~. Ve niha- tahm.nler yapılıyordu. 
yet itte geçen ay içinde bu tayya- Nihayet "Şehir ışıkları,, piyasa
l'eci, harbde dütürüp ölümüne se- ya çıktı. Gördük ki, Şcırlo konuş -
ibeb olduğu öteki tayyarecinin muyor bi!e .. Filmi seslidir. Fakat 
:memleketine seyahat iç'n gitti. sözlü değ'l.. Hatta sözlü filmle 

Bunu fırsat bilerek ve o ailenin birlikte, söz söylemeği bir şey zan 
ç.ağırışını da hatırlıyarak gidip o nedenlere takılıyor ... 
eve uğradı. Şarlonun şimdiki filmiı =ki se-

Büyük liarıılık gördü. Ve işin nede yapılacak .. Şarlonun, bu ye· 
en tuhafı, t'mdi bu yabancı tay- ni yap~ı3ı filmde artık konuşaca
yarecinin, barb zamanında düşü- ğım söylüyorlar .. 
rüb ölümüne ıebeh oldurru öteki Eğer gerçekse, bakalım ne aöy-
tayyarecinin nitanlııma nitanlan- liyecek ! .. 

mış o'!masıdır.. Dilencinin sürprizi 
Kalbinden vurulup Porte~dzde b'r dilenci öldü ... 

ölmiqen Fakat ölümü dolayısile ondan 
il< .... 

Amerikanın Oklahama şehrin- bahsetmiycn yok! 
de Bark :aminde biri sol omuzu Ü· Bu bir kadındır... Elinde bir 
zerinden vuruldu. Kurıun omu· 
zundan girerek sol yanindan doğ
ru kalbinin olduğu yere saplan
dı. 

yumurta sepeti taııyarak, guya 
onları satar, fakat hakikat halde 
dilenird'. Ve bütün yaşadığı müd
detce söylediği de ıu oluyordu: 

Bu vaz · yette bu adam için, ö- "Benim en şa~ılacak hareke-
lümden bqka ne olabilirdi! tim, ö!ümümden sonra belli ola -

Kalbinin üzerine bir kul'fun ye- ' cak.,, 
mek. .• Yüzde doksan d<>kuz öl • lıte nihayet öldü. Ve vasiyet 
mek demektir. kağıdında görülüyor ki her za -

Fakat garibdir k;, bu adam öl- man yumurta get'rip saltığı bir 
medi. Karısı, herkes f&fb.. Ve iyilik müessesesine bizim para -
timdiye kadar nasılsa farketme • mızla tam 40,000 lira bırakmıf .• 

diii ve belki ç&rptığını bile iıit - 7 ele fonla konuşma dersi 
111'.!eCV.ği kalbinin, solda değil, sağ-
da olduğunu o zaman anladı! T e!efonla konuşmak da bir us

talık ister .• Yahud 'bir doğum Er -
demi (meziyeti) ... 30000 imza 

Bazı insanlarda baıka baıka Londra te!efon kumpanyası 
ıeyler·n kolleksiyonunu yapma müfterileri için ayrıca "bir tele -
merakı vardır. Kimi antika para fonla konuşma denemesi,, diye 
toplar kimisi pul biriktir'r. Bazıla bir servis ortaya koymuştur. 
rmda da bu, daha büyük bir tekil Siz telefon 1a konu:tuğt·n:ız 
alarak İmza ve el yazısı toplanma- halde, telefonun öbür ucundak · a-
ına 1ir:1ilir... dam sizi işitmiyor, yahud iyiden 

Son zamanlarda gene bir Yu - iyiye anlıya.mıyor mu? Demek ki 
ıoslavyalı bütün dünyajJ dolaşa- ya sesinizde, yahud kelimeleri söy 
rak meıhur adamlardan tam otuz leyişinizde bir eksikl'k vardır. 
bin imza topla.mıttır. Böylece hemen kumpanyanın 

Bu methur adamlardan imza "deneme servıi,, ne baş vuruyor -
toplamak çok defa mektubla yaz- ıunuz. Size, yanlış!ığın sesinizde 
mak ıuretile olur. mi, konuşmanızın pürüzünde mi 

Yolunu bilir "e kendis.nden ri- olduğunu aöylüyor ve daha ıym 
ca ederseniz, tanınmıt adamlar si- n:ual davranmanız l.'.'.zım geldiği -
ze fotoğrafmı veya herhangi bir ni an'atıyor~ar. 
defteri imzala.maktan çek'nmez - ı Tabii, usulden olduğu üzere, 
ler... ı kuırpanyaya hiç bir kabahat bu -

Fakat bu delikanlı, her birinin 1 lunmuyor. 

r ~··-·· ............ ! ı ·ı~ nıı .. . 
rı <Ti 1 

' ' ' 1 ' il ıı 1 "illi 
' ' ' '1 1' : lıı. 1 ! 1 • 1 ' qh! l ıil~: 
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taı:ı şaka 

Dünyayı parmak
ları ucunda çevi

renler 

Japonya, birt··rıü 
uzlaşmak i~temi~or! 

Deniz l<u ,vet~erı mese'esınde 
Japonya ~ i Jdet-e te_nki~_.ed·liyO 

(Baı taralı 12 inci ıayılamız.da) Japonyamn Vaşing,on muc.he- ması la.t.ır.:ıgeld ır;ı yazılıyor 
risi olan Avrupaya döndük. Mil- desini fa:;hcdcrc!t, doğrudan doğ- Şimfli lngilizler dıyor kı, ! 
Jetler cemiyeti ve o zaman top!a- ' ruya deniz kuvvetl~rinde müsa- ·sh:k, Jap'>nJar için h,~ te fa rf 
nan silahları bırakma konferans-1 vat i~teyişi, fngili:d:!r ara::mda hn i'ar.lış, .y~·siz bir istek. d~~it.dı. ~ 
ları aleyhinc1e dehşetli y~zılar yaz-: la müna!mşa me\-ZU o'nn bir mc- ~e l~gıltcr.e ve An:erı~a ı~ıP ,; 
dırdık. Almanyayı silth.andırmnk seledir. ıstegın verılmemesıne ımkan 1 
için Hitlcr hakkında propagan ·l Taymis go.zetc:;i bu mesele üze· tu ... 
dalara giriştik. Anlaımak üzere rinde Japonynnm h:tmuş olduğu Ve nihayet şunu söyfüyorlat~ 
olan Balkanlardan Bulgarları a -1 yoi·l tahlil ve Va~·neton munhc- "Jap:>:-ıyamn şu şekildeki ist~lh 
yırmak için gizli tnhsisat vcrdik.j <lesini fesh::tt:ui znm:ın ne gibi feshztrniş olduğu Vaşingtor. oıll~ 
Yugoslavlarla ltalya arasında bir tehlik~leri g;.>:;:e nldıfrım ileri sü- hede:;ile de kabili telif değilcllı 
Arnavutluk meselesi çıkardık· İs· rerek etraflı bir yazı yazıyor. ı denemez.,, 
panyadaki ihtilali fitilledik Arab- Japoyayı bundan önce, Mançur J3pon hariciye nazırı, 22 K" 
lar arasına fitne koyduk. Teıvik l ya işinde olduğu gibi r:ene bir tür- 1 nusanide verdiği bir nutukta, dl'. 
ettik. Bolivya ile Paraguvay a- lü uzlaşmak istemiycn bir "haleti ğer deniz devletlerıle, "tehdi 
rasında harb çıkardık. ruh~ye, de görüyor!ar. Taymis di- bulunmamak, tecavüz etmeıııe 

Eh .. Hamdulaun neticeler fena yor ki: "lVfonçuryad:ı J~p:mya, is- esası üzerine bir anlaşma •eın· 
çıkmadı! Oldukça iyi satışlar te- tedi[?inin yerine gelmesini temin den bahsediyordu. 
min ettik. Ve silah satışları da etti. Fakat deniz me:;elelerincle, İngilizler, buna da dokunaratl 
mütemadiyen artmağa ba!Jadı. münakaşaya giriştiği diğer kuv- . "Jşte bu esaslar da Vaş·ngtolt 

Bununla beraber fiatler düşük! vetlerin isteği, Japonyanın isteğin muahedesinde vardı. Ve or• 
Bunu yükseltmek için muh:ıkkak den hiç olmazsa geri kalmıyordu. kanunileşiyordu. Bu muahed~ 
surette bir harb çıkarmak lazım! Ayni derecede mühimdi •.. ,, Japon ve Amerikan donanma ..t4 

Dünya büyük bir harbe girmeli, :to :to :to öyle bir nisbet üzere h."UrulınUt-
her taraf kana boyanmalı, çiftçi- Londrada son defa başladıkla- ki, hiç biri Okyanusu geçip öt 
ler tarlalarını bırakıb hududa koş- rı deniz konuşmalarında muvaf- ne hücum edemezdi,, den1& 
malı. Son zamanlarda kadınların 1 fak olamayışlarını, doğruca Ja- cfü ler. 

da asker olmasını teşvik ediyoruz. pon münakaşa usullerine yürü· Şu halde Japonların vazi~ 
Bu suretle tarlalar büsbütün boş yorlar. Meselenin güçlüklerini ele mt oluyor? Bir mur.hedeyı 
~alacak. Ve biz bir kilo küflü huğ· almak yolunda Japonyaum lakın- tadil etmeği ileri sürmek ı-
dayı bir altına satacağız. dığı tavrı kusurlu bularak bütün gelirken onu büsbütün orta 

Fakat, ne yazık? insanlar harb yükü oraya yüklüyorlar· kaldırıyorlar. ~ 
etmekten korkuyorlar. Gazetelerde okuyarak hepiniz Japonyanın tatbik kabili 

Bir harb kopmadı· Be•eriyet de çok iyi bellemişsini7dir ki, I , h 1 ır o an programıar azır ayıp :..il 
muhakkak ki, harb kabiliyetini Vaşinbton d~niz muahedesinin e- sürmesi lazımmıt ... Hele, Va~~ 
kaybetmiıtir. yeni nesil dövüımek sas kom.J~~.ırısma yaklaşmadan ! ton muahedesindeki gemi ni 
ten korkan Ve rekinen bir kalaba- önce, fnE:~E7. Jı:.ıpon, Amerikan l J 

3" erini aponyanın emniyeti 
lıkbr. Tarihin her hanıi bir sayı. mlU'a.lıhaslan Lo.11.dr~~şijyJe ih· mından hiçe dütürdüğü ıö...alllP'• 
fasını açın! Hiç bir yerde bu ka- z:ır\ bir kon.ı~mn yapr.ııilardı. Fa hava kuvvetleri meselesinde 
dar fazla devlet adamı öldürüldü- kat kapı~·m eşiğinde görüşülen 

şikliklr istiyebilinniş.. ,J, 
ğü halde bir harb çıkmadığını gö- mesele sonr:-.dan bütün binayı ,,. 
remiyeceksiniz. bombalıyan bir şey oldu. Japon- Buna kaışılık Japonya Afl1 

Bu netice bizim bütün ümitle- ya, Vaşını;to11 muahedesim kendi ka ve İngiltere ile müsavat iılİ~ 
rimizi kırıyor. iki büyük devletten tarafından f '°~hetti. Yani onlarm deniz kuvvetıert , 

• ,,. • çüsü (5) ise, kendisinin iki at' 
maada askerlerini koyun gibi cep-
helere sürüb öldürecek bir millet Japonyanın deniz siyamısı ye- değil, (5) olmasını istiyor. ;ıJ 
kalmadı. ni değildir. Esas Vaşington mua- B~ı yolda isteğini düpedüz~ 

- Bu iti Balkanlar halleder. hedesini görüşen Japon mürahha- sürerek nihayet Va~ington bit 
Balkanlar her zaman dünyanın sı, Amiral Koto, Japon bahriyesi- hedesini feshetme!de, yarf11 ı.r 
harb fitili olmuttur. Hatta kari- nin bugün itiraz ettikleri r.isbeti İngiliz · Amerikan deniz ali (lf 

katüristler bile Balkanları, içi ba- üzerinde şu sözleri söylemit .. ti: ması yapılmasına sebep 0 '':';:, 

rut dolu bir fıçı teklinde tasvir "Japon deniz kuvveti, diğer dan bi~e çekinmiyerek bu ·,ı 
etmiyorlar mı? kuvvetlerin bahri kuvvetine göre mıt bulunuyor. . '" 

- Hakkınız var, Mösyö Bron... değişik bir vaziyette olabilir. Fa- lıte "Taymis,, gazetesin•~ / 
Biz de bunun için çalıfıyoruz. fa. kat değişmiyen bir şey varsa, o da laşmamazhk haleti ruhiyes!ıı ~ 

kat ümitlerimiz bota çıkıyor. Yu. Japonyanın deniz siyasasıdır .. ,, 1 zile tahlile giriştiği vaziyet 111 

nanlılarla Türklerin arası, bütün Şu halde Japonya ne istiyor? ı da önümüze serilmektedir. ~ 
tahminlerimizin hilafında çok iyi. Resmi Japon yıl!ıcına bnkılırsa, 1 D ğer taraftan, "tetk=ki ~I 
Halbuki biz onları birbirlerine e· 01:\do lF'.pon donanma:;mm "her programlar yaparak değişıkl ~ 
hediyen düşman olacak sanmış· hangi den'z devleti tarafından istemesi,, auulanan Jap~n;•' ,tf 
tık.. Okyanu; denizine gönd~rilccek ze bir kere müsavat verilsıJJ ,.,,. 

Şimdi yeni programımızın esas- l.u hang ı Hr kuvvete karşı müda. dan sonra programlarunızı 1 
larını tayin edeceğiz. Bunun için foa edılt>oİ\ecck bir derecede,, ol- • cağız,, demektcrlir. 
hazırladığım müsveddeyi okuyo . 
rum: 

1 - Japonları Singapura hü • 
cum ettireceğiz. Japonlar, dört yıl 
Şanr,h3yda oynadıkları oyunu ııı.y
nen Singapurda da oynıyacaklar. 
Bu suretle bir defa da İngiltere ile 
Fransayı Japonl1'.rla karşılaştır . 
mavı den;yec~r,:z. 

2 - Gene Jnpnnfarla S-:>vyet
lerin arz:ı •nm açl!'J\k üzere bu se
fer de ~1ançuko hükumetini Vla
d ivestek'i almak için kıştırtaca" 
ğız. 

3 - ltalvayı Habeşiıtana hücum 
ettirec~;;iz. 

4 - Fransa ile >. lrnan~a arasını 
yer;den P,err,inle~lireceeiz. 

6 - Cenubi Amerikadaki Bo
livya • Paraguvay harbine umumi 
bir ıekil vermek için bu sene A" 
jantini, Breııı:;ıyayı, Pcroyu ve O . 
roauvayı da harbe tutuıtıuacağız 

6 - •••• ·M•tld .sfil-.ToGLU 

Kedilerin en fol< sevi/d"ği memlel<et, muhakkak ki, Tii~ 
Bizde hemen her ev:Je bir, hatta bir ::aç kedi bulunur. Menılelı. 
birçok cinı hc:I:lcr vardır. Falıat "Siyam,, cU..i kediler, bir İ~ 
lı mtisteına, lızmen h:ç yoktur. Bu resim:le, geçenlerde Lon 
,ılan bir kedi aerıiıinJe mükalat alan Siyam kedileri •örül 
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Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en saldhigetli bilginler; elile 
güze dilimize çevrilmektedir. 

~1•1111 kitabı birden edinmek ve CjOk de§erli bir kU· 
tUph•neye ••hlp olmak latiyoraanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 
Abone olunuz . 

) Bu külliy~ta abone olmak için müracaat etmekte olan oku
~ularınnza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

.._~~ne şartları: Onar kitaplık linci serinin fiati 
.. • ıkinci serininki "504,. kuruıtur. 

0.denıe şartları: 
~IQ ··~ .. ti111lek -.vot,. kunıt peıin alınır. 

üzere taksite ballanır. 

Birinci seri için "236", ikinci seri 
Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

" - Hangi seriye abone olursanız olunuz, peıiiı alınacak pa
~ IÖnderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar taş· 
'- ki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın-a._ 

• 

Kumbara Sahibi erine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükô.fatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aga 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat sonıına kadar bankaqa en aşağı 
25 lira uatırmış olmaları lazımdır • 

KAŞE ' Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
~ Uraa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
-..._ ıandermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 

f •eya tüccara imza ettirebilir. 

Pıt .. 
Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. N'EOKALM • 

1 NA~ 
Uracaat yeri. Yakıt Matbaa11 - Ankara caddesi. - lstanbul 

Grip - Ne\·raljl - Baş ve Diş ağrıları - Artrltlzm - Romatizma 
Yeni Kitaplar 

Parmak izi ~•Yali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
dit· b~ Enıelı'in bu evrensel ııtaörptü Haydar Rifat tarafından 

llbıae büyük bir muvaffaki yetJe çevrilmit bugün yaydmıtbr. 
Özenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krf. 

Bu, zabıta vak'aları ve heye
canlı maceralar mecmuasının 

(3) üncü say111 çıktı. fiyatı (5) 

kuruştur. 

r Urolo§ :il Operatör , oı, tabibi BDnyamln 
:: Doktor Kemal Ozsan fi Nı'ıantaı vaı· k a~ dd · i= r - ı on ıı ca esı 
Iİ l\arakÖ)' Topçular caddesi No. M i 
~::::::::::: Telefom 41235 :c::.o::::::m No. 24, Şirin apartman 1 inci dai· 

re. (3884) 
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koy;1una girdi ise sonra da benim koy 
rıur.ıa girer. 
~ezar, hislerine tekrar hakim olan 

han.ınlığm tesirile gerçi böyle ...,öy -
lenfyordu .. 1''akat gene kınn kendisi
ne teslim olup olmadığını Ragastan -
dan sorup öğrenmek düşüncesi içini 
lı.ern iriyord u .. 

En sonra dedi ki: 
- Şömlycnin hapsedildiği bodru -

llt:- kadar ineceğim.. Onu istintak e • 
de:· hakikati anlarım. 

Sezar bir müddet daha asabi.>et Ye 

hale:'.'anla odanın içinde dolaştıktan
:~llra bu fikri doğru bulmadı.. Gen(' 

1 

0l'leıuneğe başladı: 
- Ben ki, Papa altıncı Aleksandı·ın 

l>ğlu Sezar Borjh·nvım. Sonradan 
tn<?trc sim olacak olaı~ bir kızın ne de
tb~t"cye kadar namuslu olduğunu neli 

•ı ~·· 1 w .h . " • •,.o,·a yeden sormaga ne ı tıyacım 
~ar? .. Runu hi~ bir \'akit yapmak is -
.~rncn1 !. Lakin diğer taraftan metre -

81111in başka bir erkcfrc k :;lim olup ol
ln:ıdığını muhakkal. ö '" rcilmek is ti,·o· 't ... ,, 
d UJ'l •• llu iki düşünce birbirine o ka -
ar zıt ki .• Deli olacağım gcli) or. 

b Sezar Borjiya gecenin bir kısmını 
u ~uretıe homurdanarak söylenerek 

le"iı·-· . ' 
,. ı ... ışta. Odasmın nkınındald di -
oı.er · 
ti) 0 dalarda yatmakta olan hizmet . 
tir er. Seıarın sesinden uyanarak tir -

tı ltiyorlardı. 
8el<ır' "h • · t f"k" 1 · tıih ın zı nını yoran zı ı ır erı 

ho ·l~·et bir karara bağladı. Ye gene 
~ı::~uı·danarak söylenmesine de\'am 

bo'i ltagastanın hapsedilmiş olduğu 
Jlr· ruına mutlaka inmeliyim.. Ye 

ırn,·e . 
"'-d tın kendisine teslim olup ol -
••ııı •fını sormalıyım. Başka türlü o • 
hyt~. lşte sabah da oluyor. Şö\'al • 
•lt ta ır an evvel görmeli .. Çünkü en 
dlJt~ bakaya, yılanlı kuyuya indiril -
lllQIQ: .. sonra kendisile konuşmak 
~ oı~n olamaz. Çünkü orada pek ça 
)"''-k u~. O halde artık bana yakışmı-

hır hal olduğunu düşünmeden 

bir· an enel bodruma inerek herifi is· 
tintak etmek lazım. Prim\'crc doku -
nup dokunmadığını soıarım. Doğru • 
sunu söyleı'Se kendisini hemen scr
hest bırakacağımı söylerim. Herif de· 
ı i değil ya"?. 11 erhalde canını kurtar-
mak ister. 

llu sırada 'Scı.arın dudaklarında 

;jeytanca hiı· tebessüm göründü. Şöyle 
de\'am ediyordu : 

' 

- EYet herifi serbest bırakır bu su
retle ~özümü tutmuş olurum. Hapis -
hane kapısını açtırırım. Fakat hnki • 
kati öğrendikten sonra herif tam ha
pishanenin kapısına doğru giderken 
arkac;ınclan iki omuzlan ar:~sma ı.ir 

kama ~aplıyarak işini bitiririm.. E
vet! .. Böyle yupmnlı .. En iyisi dC' bu!. 

Sezar bundan sonra kamasını ) ok -
tadı.Derhal cekip çıkarabikcck bir ha 
le koydu. Odadan ~rktı. Ve umin ka
lında bulunan karakola indi. Hagns -
tanın mahpus bulunduğu odanın a -
nahları ile zavallı şö,·alycnin ellerine 
ayaklarına vurulan zincirlerin ucunu 
birbirine rapteden kilidin anahhrını 
aldı.. Yer nltındaki "1 · · '· ' 
müthiş bodrumlarına doğru karanlı
ğın içinde kayboldu, gittı. 
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MAHKUMUN GECESi 

Lıikres ile Sezar, Ragastanın mah
pus bulunduğu bodruma inmeğe ha
zırlanırken acaba Ragastan ne yaıu -
yordu? 

Ragastan uyuyoı·du. Eline ,.e aya • 
ğına yurulan zincirler rahatça uyu
masına mani olduğu için zanllı müm 
kün olduğu kadar ıstırapsız bir rn
ziyet almak için du\'ara dayanmıştı. 
Bununla beraber çok rahatsızdı. 

Mahkeme reisinin "en son kat bod: 
rum., diye andığı müthiş işkence kuyu 
suna atılmak \'aktinin gelip çattığını 

anlamıştı. 

Bunu kendisine haber ,-eren mel'un 
papa~ Garkonyo idi. 

BOR.J IY A. 

- l\lıığnrayı bilirim. Demek ki Ma· 
ga orada bir müddet kendi başına o -
luracak. 

- E\'et Jıaba .. 
- Pek ala kızım .. 1~ yolundu. 
Lıikres yüzünü ekşitti: 
- lş hem sizin hem de Sezur için 

yolunda baba .. 
- Anhyamadım Lukrcs. 

- Siz 'fivolide zevkinize bakacaksı· 
nız .. Sezar da Montefortede döğüşe· 
rek ,.e atını Kan denizlel"inde yüzdü -
rerck saf ve temiz .. Beatris'in \'e söy
lendiğine gön• ~ayet güzel, gayet la· 
zc olduğu için sayısız aşıklnrı tara • 
fından Prim,·er ndı ,·erilmiş olan o 
gene kızın seYgi ini zorla ka~anmaia 
~alışacaktır. 

Lukresin bu sözleri Seıarın kalbine 
han~er Yurulmuş gibi acı bir tesfr ha· 
sıl etmişti. Hemen benzi attı \'e hid -
detle, \'e adeta kız kardeşini azarlıya· 
rak: 

- E\'et •. dedi. ister beni snerek 
gönlünün isteği ile, ister sel'miyerek 
zorla olsun Primver herhalde benim 
olacaktır. 

Lfıkre! Papaya döndü: 
- Baba? .. Siz de Tivoli denilen o 

yalancı cennet gibi yere gidip hem kır 
larm güzel man7.arasını seyredecek -
~iniz, hem de gelişini:r.i bekli)'en saf 
n temiz? .. Fırıncı kız ile keyif çata -
calisınız .. işte: "iş hem sizin için hem 
de Sezar için yolunda .. diyişimin se -
behi budur!. 

Pdmver ismini duyar duymaz Se -
zara bir titreme gelmiş olduğu gibi 
fırıncı kız adını işitince Papaya da 
ayni hal gelmişti. 

Lukres sözüne şöyle devam etti. 
- ikiniz de bu .suretle gönül eğlen

dirirken ben burada can sıkıntısından 
öleyim .. Öyle mi? •• 

Sezar: 
- Sen de burada kocana yalanlar 

uydurub gönlünü eğlendirmeğe bak! 
- Dük dö Bizalya denilen o miskin 

herif ile mi gönül eğlendirebilece • 
ğim? İsminin anılmağa bir değeri ol -
~had- Hiç herif .• 

- Kocan ile gön61 eflendiremb
sen kendine başka eğlenceler yarat? .. 
Sen istediğin zaman nasıl cileneceği
ni bilirsin •. 

Lukres "biliı'im., dtmek olan bir ta
nı-la su.~unca P:ıpa atıldı: 

- Çocuklat .. Eğlenceden bahsedi • 
yorsunuz .. Rizim Romalılar buglinl•r 
de öyle bir eğlence gürecekJerdir ki 
bundan ~ok hoşlanacaklarını zanne : 
diyorum. 

Sezar Dorjiya. Papanın ne demek 
istediğini hemen anlamt§tı: 

- E\•et baba •• .Ragastanın idamı! .. 
Bul\dan iyi eğlence olur mu? .. 

Ragastan ismini duyunca şimdi de 
Lukresin yüreği sızlamıı kendisine 
bir titreme gelmişti .. Telll§lk sordu: 

- na,ı ne nkit keailecek Sezar-

- Yarın değil öbürgün. Tam tüneş 
doğarken_ Seyrine celetebia detil 
mi Lukres? 

- Koca Şö,·alye .. Kahraman herif .. 
Lakin J,ükres bilir misin en ziyade 
ne zaman eğlenmiş olacağım? .. 

- Ne zaman kardeşim? 
- Herifi aslanhanede-ill'!'iSr .. a .. u-~-lom 

zaman .• lşte bu çok hoşuma gidecek • 
tir. 

Sezarın (Aslanhane) dediği yer yu
karıda tarif etmiş olduğumur. kuyu 
gibi yılanlı bodurumdu. 

- Yarın sabah hizfm tosunu yılanlı 
bodruıa indirecekler.. Dostumuzıın 

hatırını •rmak için ben de orada ha· 
zır bulunacağım. Bodrumda yalnız 

kalmaması için yanına bir sUsrü ar· 
kadaş nrilmesi işini bilhassa gözede
ceğim. Bugün kırlara, bayırlara hu· 
susf surette &\'Cılar gönderdim. Bun. 
lar oralarını altüst edecekler. Ne ka
dar engerek yılanı, ne kadar kara kur 
bağa bulurlarsa tutup getirecekler. · 

Forma: 12 
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~at.i 1 ne yaman bir kollcksyon ola
·nl\ <l e.~il mi Liıkre ·ciğim .. Daha şim
li cle.1 bütiin korkunçluğuyle gözümün 

... 1cle canlanıyor-
. "z:ır dişlerini gıcırdatarak gülü

, •. ı. Bakılması iğrenç bİı" canava
,. L:.nmüştii. Birdenbire, dir ekleri
,: lllLlerinc dayadı. lfaşlarıru çattı .. 
Unını huru:ııtul'du \'C kendi işitebile
c ~ i 1 iı" esle homurdanarak öylen-
ıc-e ba~ladı: 

- O, Primveri sev!lyor!. Kim bi
lr~ .. Belki Prim ver de onu se,·iyor-

• hır. Belki öı>üşmü.,·lerdir hile •• Ah c -
rcr bu da olduysa Şömlyeyi öyle bir 
~henceye öyle bir cezaya uğrataca

hm ki .. Dünyada bir benzeri hulun
mnmış olacak .. Hele bakalım.. Şimdi 

ar.!arız ... Ah. alçak herif ah!. 

mi Lukercs? •• Hayır- Öyleyse sen mut 
laka Uagastnnın bodrumuna inmeli 
aşk ze\ kinin bu yeni cinsinden de tat
malısın ! • 

lşte baba oğul \'C kız böylece ay-
1·1 ayrı bir takım rniithiş hayallere 
dalmış ve her biri diğer ikisinin ora
daki varlığını bile unutmuştu. 

nu suretle tam bir saat geçti. Bu 
üç canamr kendilel'ine geldikleri za
man biribirlerinin yüzüne baktılar .. 
Ve hepsinin benzi atmış olduğu haldt' 
hiç biri ufnk bir hayret göstermedi. 

Papa dedi ki: 

- nana artık müsaade çocuklar. 
Gidip biraz dinleneyim .• Sonra da mu 
harebe planımı düşünüp kararlastıra
cağım .. Hoşca kalın eYlatlarım ! 

Bir kaç dakika sonra Lıikrcs (Şen 
Hu esnada Sezaı· Uorjiya kı1,gınh- Saray) daki odasında bulunuyordu. 

ğından yumruğunu ısırıyor. Ağzın- Yıkandı. Vücudunu uğuşturttu. H:o
dan köpükler saçılıyordu. Eğer Lük- kulnr süründü \'e karyolasına gircı·ck 
l"c::.le Papa buna dikkat etmiş olsalar- odada yalnız bırakılmasını hizmetci 
dı kendilerini korku alırdı. Lllkin Se- kızlara emretti. Karyolada başı, dişle 
.zarın halini ve hareketlerini görmü- riyle ısrrıı> yırttığı yüz yastıı1m dan
yorlardı. Onların zihni kcnid düşün- tel:ilal'ı içinde gömülmüştü. Lukres 
celeri ile doluydu. ihtiyar nor jha tekmr düşünceye daldı. Hapishane 
kendini 'J'h·oJidc görüyor.. Kolunda 

1 
bodrumuna inip Ragastanı görmeği 

fır-ncı 1\ızln beraber sayfi) enin giizel tasarlıyor ye bunu nasıl yapaca,rını 
g P~eliklerinde gezindiğini tahayyül aklında kararlac;tırıyordu. 
di: ordu. Lukres ise hfıla halının iize J,i'ıkre tam talihsiz Şövalye ölü
ı·b le. yü1.iikoyun vaziyette gözlerini mün bekleme odası demek olan yılan
p~:1 rerrden dışarıya Roma .chrine h kuyuya indirileceği zaman yanına 
dikmiı:; olduğu halde şöyle düşUnii - gidip görmeği kul'du. 

) ordıı: Ragastanı kurtarmak aklına bile 
- \h! Hapi hane bodrumuna ahi. gelmemişti. Alçak kadının i tel\ ,.e 

m: · olan bir kimse zcncil'lcr içinde in- Jıe\·esi, diinyada hiç bir şeyin kcndisi
le ,',te heran gelmesini bcldcdiği deh ni kurtaramıyacağını düşünerek :reise 
şc .ıi bir ölümün düşiincesiyle içi bur- kapılmakta ve heran dehşetli bir ölii-
1.ulduğ· u bir sırada onun ynnına inip mün gelip çatmasını beklemekte olan 
zencirleri arasında kucağına atılıp zavallı \'C talihsiz bir mahkumıı ku
scrpili\'el'mck .• Uoynuna sarılamk o- caklnnınktan ih:ırctti! 
nu öpmek •• Bu sırada zencirlere çar- Ilöyle vahşice ine haller cana\'ar
pıp bereler çürükler içinde kalmak.. ca~ 11a istek~r senelerce tekrm· ede e
Ve o ~,lanh bodruma indirilirken hay de Horjiynlarda adet asabi bir hasta
kırış ve inleyişler öpüş seslerinin biri hk şekJini almıştı. 
birine karıştıtrını duymak kadar zevk Vakit gece yarısını üç saat geçmiş
'"!ren bir mumffakiyet düşünülebilir ti. Lukres ~·atağından kalktı. Hizmet-
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çi kızların yardımına lüzum görme
den kendisi giyinip kuşandı. Gayet 
sade bir mantoya büründü. Hemen 
sokağa fırladı. Yaya olarak acele a
ttele (Sent-Anj) şatosuna doğru yo
Ja koyuldu. 

Bütün Roma halkı tatlı uyku"un
da idi. Şehrin her tarafını de.rin hir 
se."sizlik kaplamıştı. U)kusuzluktan . 
dermansızlıktan gözleri yorgun olan 
Lukres ise dehşetli bir ölümün gir
mek iizere bulunduğu kapıya kadar 
gidip aramağa karar vel'miş olduğu 

,·ah:.i bir isteği, kötü bir ze,•ki elde et 
ınek için Homanın tenha ,-e karanlık 
sokaklarında yalnızca ko;ıap gidiyor
du. 
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SEZıtR BORJIYA 

Şim<li tekrar Sezar Borjiyaya ge
lelim: 

Seırır yatak odasına girer girmez 
bir koltuğun üzerine atıldı. Başını el
lerinin arasına alarak düşünmeğe baş 
ladr. 

lfarma karışık düşüncelerini mırıl
danıl' gibi söylediği şu bir kaç sözle 
hulasa ediyordu: 

- J~vet, herif Primnri sc\•iyor .. Bu 
na hiç şüphe yok .. Pakat kız •• Acaba 
l;ız da onu seviyor mu?.. lşte mesele 
burada .. 

Sezar bir canavardı .. Şimdiye ka
dar pek çok kadın seymişti. Lakin in
ı;;ancasınıı dtğil hayvancasına .. 

Sezara göre aşk. hayvanlaı·ın kız -
gınlrk zamanlarında geçici arzuların
dan ibaretti. Bir dişi erkeğin arzusu -
nu nasıl çekerse Sezar da tıbkı o va -
ziyctte idi .• Hevesini pek çabuk alır ve 
~ıükünet halinde bulunduğu zamanlar 
kıskanclığın ne olduğunu bilmezdi. 
Tıbkı bir ha) van gibi-

Lakin bu hayvanın kalbinde bu se
fer her nasılsa insanca bir his uyan • 
mıştı. Aşkın yalnız ce\•gili ile birleş -
mekten iharet kısa bir zevk olmadığı
nı ilk defa anlıyordu. Se\'diği kadının 

gc~miş günlerinden, duygu Ye dlt!i> .. n· 
celerinden haberdar olmak arzusunu 
ilk defa duyuyordu! 

En•ela bir şaşkınlıktan ibaret kalan 
bu buluşu sonradan dehşetli bir hid -
det ve kızgınlığa dönmüştü. l'rim,·eri 
Şövalyeden kıskanıyordu.. Ayağn 

kalktı .. Odanın içinde geniş adımlarla 
aşağı yukarı dolaşmağa başladı .. Kon 
solun şöminenin üzerinde bulunan 
bir güzel heykelle iki kıymetli vazoyu 
yere çarparak param par~a etti. Af:. -
mndan köpükle1· saçılıyor, kaba keli· 
ınelerle söğiip ~ayıyordu. Nihayet el
bi esile beraber kal'yolanın üzerine 
yığıldı. Enelil derin bir düşünceye 

daldı. Sonra söylemeğe başladı: 

- Hiç !>üphe yok ki kız onu seYiyor· 
llunlar birbirlerini gördüler. Ragas • 
tan ltızı tammadığını söylediği zamarı 
her halde yalan söylüyordu .. Kızı pclf 
ıllft görmüş, se\"miş, kız da onu se''· 
miş .. Burası bence muhakkak. Hayd 
ııeyişmiş olsunlar... J..akin acaba k1' 

ona teslim oldu mu?- Ah şunu bir 1<1 

re öğrensem .• Eğer kız hakikaten kel 
disine teslim olduysa \'ay o herifin ht 
line .. O anda tepeler. mah\'eder. cı 
korkunç işkencelerle hayatını sonunı 
erdiririm .. Li"ıkin ne çare ki i~in rloğ 
rusunu bilmiyorum. 

Sezar birdenbire karyoladan fır 
ladı .. A \'mı görmü~ yırtıcı bir haY'·aı 
gibi homurdanarak odanın i~inde do 
la~mağa başladı. 

Biı" taraftan da söylenmekte de· 
vam ediyordu: 

- Adam sende!. Kız teslim oıınu~ 
yahud olmamış.. Orası neme 1fızıl11· 
Hiç umurumda bile değil; şimdiye "! 
dar bir çok kadın se\·dim. Hiç biri u~· 

r1. . ) 
runa böyle acı duydum. IH"" ,,.. • • 
bitirdim mi? •• lfa)ıl'! .. o halde rrı~
verin Şö..-alyeye teslim olup oın• ..... 
ğını düşünmek bile fazla .. Hayır, a;,,, 
tık bunu düşünmiyeceğim .• Hem _ 
kendisini teslim bile etmiş olsa t1urı ııı 
dan ne ~ıkar?.. EV\'ela Ragastall 
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Alman cevabı 
karsısında dev
letlerin vaziyeti 
P~ 21 ( A.A.) - Sovyet hü · 

kUmeti düa •kpm, Londra ve Pa. 
risteki sefirleri vuıtasiyle İngiliz ve 
Fransız lıükfunetlerine tevdi ettiği 
notada. Londra mükilemeleri aonun· 
da nep-edilınit olan tebliği remıid~ 
Jıaı1> tehlilreslui bertaraf etmeğe ça· 
lqan hiikümetler arasında müteka · 
bil yardunı temin için mahalli mi · 
eaklar akdine dair bir projenin der· 
Pİi edilmlt olmasmdan dolayı mem· 
nmıiyetini imar etmektedir. 

Sovyet hükibneti ayni zamanda. 
Londra mülikatmm, teca,iize ma · 
ruz kalan hüktlmete derhal yardan 
ltlsmmmu m•11 olmamı bir te • 
rakki eteri olarak kabul etmekte ve 
AY1'11pam muhtelif memleketlrrini 
cWıil etmek nntiyle Londrada k.a 
IMa1 edilmiı ola pllnr, blltiln hn 
memleketler arumda 1111bUn mul~· 
f uuma ald balldık pre~ipinin 
tuclW IUl'ethule tellkki etmekte • 
dir. 

Filh•lrika, hagftnlr8 tenit daire· 
IİDc1e, Avrupuım her hanp bir 
noktaımd• nhnr edecek bir muha·. 
rebeyi meni! oJan1r tahdid etruek 
bnklaı yoktur. 

AJDI AIDDÜ Scwret hiilc(bncti, 
Loncln mlkllemelerindttu ~'el, 
mahalli itillller lkti için, baı meıu· 
Jeketler arumda cereyan etıu~ olan 
mllsakereleriu. bu Londra mlklle · 
melerbıden mUteeesir olmıyacalmı 
bHW1, Loadra itillf mda yelli bh 
letinad noktaa bulunacağını unnel· 
mektedir. 

Bmulma toma notada, Avrupa 
balkının yüzde 70 ini teşkil edeıı 
Frama, Sovyet Rusya, kOçük itilir 
ve Uallwı itilaf mm, mütekabil bir 
mua\·enet miaakmm yardımı ile lıf'r 
türlü tecaviize k8J1ı koyacak mües · 
ıir tedbirlerin lilratle itihhazı fikri· 
ni talih etmekte olduklan kaydedil
mektedir. 

Sovyet htlklbneti, Avnıp-1aki 
diğer memleketler eberiyetinin. 
l)Ullıllıl Kunede'ntıınımeeı ıçın ~rf·• 
§ilec:eli"'rıer türIU teşehhüsleri le~ er· 
cOhle klll'!ılamakta olduğunu mn,n · 
hede etmekte ve böyle bir eu~t-h·t'· 
tin tulhün takviyeei için sarfettiği 
meaaiyi baıarmuı imkinı olmadı· 
ğmı yunıaktadır. 

Rus hükfimeti, Londra itillf ımrı 
tam ve Jbmı oldnğu kadar mu11irra 
ne bir tekilde tatbik edileceğini ft . 
mid etmektedir. 

Almın cev.ıbı lng111a ka'>l· 
nea1nde tetkik edlldl 
Londra, 21 (A.A.) - Kabiı.•· 

hugOuldl haftalık toplantıı.ında =ı 

I 
Şubat tarihli Fransn; • Alrıınn he · 
yannamesine Almanya taraf mdan 
verilen cevabı tetkik etmi~tir. Bav 

' 

Simomm Berlini siyareti meeeleeinr. 
de temM edilmfttir. 

lleater Ajaımm Jacbima g6re. 
'.Almaya mümdm iki memleket 
aramda dolrada doiruY• mlba • 
kerelerde balunulmuı hakkında y.a· 
pda teklifin kabul eclllib ediloıi,-e
ceilne dair bir 181 ı6ylemedtru 9\" • 

vel Berlladea Jeai bir takım isahat 
.ımA lbma geı.ktedir. Bay Simo· 
nun valyedn Frama ile İngilter-, 
antmc1a derla .bir tanda tetkikin· 
den enel Rerllıae gltmeei mfunkft1' 
delildir Ye ba tetlrilgtm IODra ya · 
pdmm maldemel hareket de ·!:; 
dnleda Almayaya mtqterek b; •. 
cnü vermeleridir. Ba1 Sinıon. l". 
giUm lwumu ... ın helrlrmda bit 
konf'Cl'IJll nnnek flsere 28 Şubatta 
Parite pcleeekıir. Bu mretle vui 
yeli AlmaD nolllma gire Bay Flln· 
den ve Ibal ile tetkik etmek fına· 
tmı bulacaktır. 

o 

Paristeki 
Uluslar arası teknik 

ve san'at sergisi 
Paria, 22 (A.A.) -Pariıte 1937 

MDe1iDde ,apalacak olan ululara-
• rau teknik Ye aanat aerpioin 1941 

MDesİDe lmakıldıp hakkındaki 
pyialar ıtirek ticaret babnhlf ge
rek tersi komlaerlifi tarafından 
teblb ohmmaktaclır. 

HABER - Akıam Poıtaı• 22 ŞUBAT 193a 

Şuşing'ln PariS 
seyyahatı 

Pariı, 21 (A.A.) - "Popüler,. 
ile "Ümanite,, den ıa:rri bütün P' 
zeteler, AvuatUl'Ja Bat~ıadl 1 

ziyaretinden hotnutlulr retiri,.or • 
lar. 

Orta Avrupa vaziyetini 
karanlık görüyorlar 

A vusturyada Nazi 
hareketi bekleniyor 

Hitler, Frankfortda as~erleri 
teftiş etti 

Cenene (Huauıtt} - Bmacla 
ıüııUn eıı mühim meael•i orta Av 
rupadır. Orta Avrupada bazı 
mühim hldiaelerin chaımduı 
lroıtnalmaktadır. 

Sarcla, ecnebi ukerterin birer 
birer pkilip ıittild.i bir uman -
da Alman1anın AYUturya huclu -
el-. AYU1turya1a ıetirmek üze -
re ~ fıTka uker topladıiı haberi 
du111lmllfbn'. Buna mukabil ltal
yular da huna kartrlık vermekte 
ıecikmemltlerdir. 

Almanların Sar itinclm eoma 
AYU1tur7ada nui idaresini teaiıi
le buranm Almu1a1a ballı bu -
lunmaıma çalıttıkları apaçık gö • 
rülüyor. 

Bununla berabCT, Almanlar, A
vuaturyada nazi idaresinin harici 
lmvvetI.rle temininden ziyade, bu
nun ıeçoıı aene olduiu gibi bir 
oui hareketiyle Avuaturya hüka
metinin devrilecei\ne ve 7erine 
nazi hüknm•tlnin •ee-#'a: ... ır • .,; 
bu!u~maktadırlar. 

te giri,eceğini zannetmedijini, her 
feyden evvel Avrupa vaziyetini 
dütündüğünü ıölüyor. y 

ltalyan ve Alman gazeteleri a • 
raımda da tiddetli bir münakaıa 
bqlamıttır. Alman gazeteleri 
Habet meselesinde ltalyayı ıuç • 
lu ıöıterir yazılar yazmakta ve 
ıulhperver olduğunu ıöyliyea bir 
hükUnıetin baıka bir hükUmetin 
topraklan üzCTinde emeller besle
diğinden ve Milletler Cemiyetinin 
buna seyirci kaldığından bahaedi· 
yorlar. 

ltaJyan ıazeteleri de buna ce • 
vab vererek, Almanyanm AVlll • 
turya üzerindeki emelleri ve ıe • 
çen Temmuzdaki hadiıeleri sayıp 
döküyorlar. 

Frulcfort • oder, 22. (A.A.) -
B. Hitlw dün harbiye blıkanı ile 
birlikte buraya ıelıniı, askeri tef· 
tit etmittir. B. Hider, tezahürat 
He karıılanmııhr 

Hey gidi 
mühendis! 

Meğer balon neden 
dftşmUşl 

Sanfranıiıko, 22 (A.A.) - Ma
kon balonu feliketi hakkında tah
kikat yapmaya memur olan bahri-
ye divanı müddeiumumiıi, kaza • 
nın, balonun plinında mevcud bir 
arızadan doğnıuı olduiunu beyan 
etmiıtir. 

lngilterede fırtınalar 
Londra, 21 (A.A.) - Şimali 

lnıiltere ile lıkoçya kıyılarında 
çok tiddetli fırtına vardır. 

B~ ıemiler limanlara 11im
mqtardır. 

Klayıc:I • Clyde • auyu Glulccw 
ci•armda tatmıt " aiaçlarla par
m•'klaldan alldlb pttlrmlftlr. 

Yortqayr • Y oıkahire • mmta • 
kumda JOhn au baamıt •e mu
vuala kap&IUlllftır. 

Mant denizi cotkundur. Bura • 
da HJriiaef• mütldll&tla nku 
b"'m•ktadır. 

rı,,.outh -.t.m. , ....... 
yan Maj•tik ~J ~:Mf:da 
ı.a1rr--U-.t.1--

Gerek Almanların ve gerek Ikı· kadın tayyarecl-
ltalyan1arm, hudutlara uker top -

lamalan geçen seneki gibi b:r hi- nın· lecı· o··ıu·· mu·· dieenin Avuaturyacla patlak ve • 
recetine iıaret sayılmaktadır. 

Hatırlardadır ki ıeçen seneki 
hldiaede ltalyu uekerlerinin A· 
vusturyaya g~rmeleri en-di,eıine 

kartı Almanlar, İtalyan ukerleri 
Avusturyaya dahil olursa bunu 
Alman askerlerinin takib edeceği
ni ıöylemişlerdi. 

Fransız gazeteleTi Orta Avru -
pada vaziyetin bu kadar karışık 
ol-duğu bir zamanda ltalyan1arm 
Habetiıtanda bir maceraya abl • 
mak iıteme1eceklerini ta1lüyor • 
lar. 

Tan ıazeteıi yudıiı bir-maka· 
lede ltalyanın Afrikada Somali Ye 
Eritre hudutlarında cereyan eden 
nk'al-.n dilckatle takib etmekle 
beraber burada büyük bir hareke-

Londra, 21 cl.A.) - Upmin1-
ter • Essex • halkı, bu aabah bir 
tayyareden iki kadınm 1•e düttü· 
tünü giirerek deh§el içinde kal • 
mıştır. 25 yaılannda olan bu iki 
kadın, tayyar~nin düttüiü tehir 
civanndaki tarlada, elele tutut • 
muı ve ölü olarak bulunmutlar • 
dır. Zannedildiiine ıöre, tana • 
re, Fransaya gitmekte idi. 

Cesetlerin, el'an teıhiıi kabil 
olmamııtır. 

Haber verildiğine göre, Ap • 
mineter civarında bulune.n tayya· 
re, yere dütmüt deiildir. Pilot, 
Manş'ı geçerken, kapının açık ve 
iki yolcunun da kaybolduğunu gö-

rünce geri dönmiif, Staplefon mev 
kimde yere inmiıtir. 

iki kadınm, Napolideki Birle • 
tik Amerika hükumetleri General 
koneoloıunun kızları Jane ve Eli
zabeth olduğu ve Pariı için huıu· 
ıi bir tayyare kiraladıklan zanne· 
dtlmekte"clir. Ailelerine hitaben 
yazılmıt mektuplar hulunmuıtur. 

lnglllz vapurları 
Londra, 22 ( A..A.) - Lordlar 

kamaruı, üçüncü laraa~ ticaret 

filosuna yardun edilmeei hakkın
daki kanun projeaini kabul etmiı-

tir. 

[ Sahalı ~azeteleri ne diyorlar? ] 
" Türkler sulhu severier .. Fakat.. ,, 

KURUN - Aıun Uı kök kömllrü 
lıl/fdlanmn lldlMd Bokanlılı tarafın 
dan rwmen ~n bahlede· 
nk bunun fbndlıe l«ular llGPılmama
" ,,Udıulen lıolbn ~ 2',an ettlllni 
llSyliJgor. Ve tı11nl ~amanda 6ıı lıddi
•nln UıtUcdrla m/Jeadele etmenin bir 
deMJMıl olduiunu Udoe edlgor. 

CVMBURIYET - Yunuı Nadi bu
,,a. l/GZmıf olalu 11tuıda lngUtere, 
Franıa, ltalya karJlıında Rmyanın 
vazl,,etinden baluıetmoldedir. Rusya • 
nın çok kuvvetli olduğunu, kendisini 
11ennıe11in kolay bir if olmadığım tek
rarladıktan sonra Balkan anla§mt11İ· 
le Kllçtık ltUdlın da Ruayaya karp 
blJyülc 61r Hmpall duyduklarını 1JG • 
:111or, ve l/CUllW 1ö11le bitiriyor: 

•Fratı1a, Rua11a gibi barıfG çok do
lutnaklı yardımları olacak kocaman 

bir illke ııe ulusla yeni başlıyan doat
luğunu yarıda bırakmıyacağı tla kU§· 
kuıuz sayılırsa Ruıyanın alargada bı
rakılması oranı bütün bütiln ortadan 
lcallc""f bulunur. Do6ruau da brumr. 
doğru olarak gidilecek ,,oı da gerçek
ten ancak budur.,. 

MiLLiYET - Başmakale yoktur. 
ZAMAN - Zaman imzalı yazı dün· 

11anua ıon zamanlarda çok kan§lk ol • 
duğunu söylfiyor. T'e bıı arada ltalya, 
Habe§latan, Almanya, .4"'"tıırga me
selelerini sayıyor. Neticede bizim ya
pacağunız 11eorine ıeyin ıüktlnetle 
rıak"alann inklfalını bekletMk oldu • 
ğunu ıöylü11or. Ve gamıuu fU cümle 
ile bitiriyor: 

"Fakat biz sıılhu, hukukumuzun blr 
zerreılM bUe dokunulmamak şarttle 
ıeoerlz. Ahi takdirde Türk kadar da 

kendlnl mllda/aGIJa mulctedlr w onu 
yapmauu bllen millet az bulunıır .. 
AKŞAM - Kok k&nirl ,,,,,.,,.,... 

1IUI üullrll,,..., minaNNtlı. ,,,, ,,.. 
yazan akfamcı, bUlın ~ lıdlM 61r 
ı agda otan bu lıddlleden tMnWlcctN
ki lıa11at paluılılıfa Ue dolrudan dol· 
ruya aldkadar olacak blr makamın da 
bıılunmCl8ı lt:izun geleceği neticesini 
çıkarı11or. Bu makanun vazifesi bu 
gibi bir takım sun'i pahalılıklann ö • 
nüne geçmek ve böyle ihtik~rlara 

meydan oertMmek olmalıdır. 

SON POSTA - iki 11ıldız imzalı 
11aza kahcelerln mııluıkkalc bir ta/adi • 
• ''bi tutulmalan lüamunu mllda
f aa ediiior. Ve kahoecUerln bu lfl ken
di aralannda toplanıp gaptıklan tak
dirtle dalıa ı,,ı edecelılerini eöglB11or. 

"Maten" diyor ki: Mükil~ 
ler, ademi müdahale antla .... iı 
taaUGk edecektir. Demefsdr.,, 
mevzuu bahaolan, Tuna havza11 • 
nm tanzimi meaeleeldlr. Eğer .. 
meeele neticelenecıek olana, ... 
cotkun hewal•i teskin edecek fi 
yabancılardan yardıın ıören f• • 
1&tç1 uneurlarm kendi toprajınM 
uslu dunnadddannı görmekle _. 
dite çeken bir memlekete, akollll' 
mik katkınmuma hurı nefıetıP' 
ii ~ kılacak lıir huur W 
min eyliyecektir. 

-o-
Yugoslav - Bulgar hudut" 
larında geçit noktaları 
Sbfya, 21 (A.A.) - Bulprİ" 

tan ile Yqoelavya hududu usr 
rinde yeni ıeçid noktaları viiGW 
da ıetirmek ve pasaport m ..... 
lelerini sadelettirmek m•k•di .. 
iki memleket araamda müzak• • 
ratta bulunacak olan Yuı_.... 
heJeti ..... , ... t • •• ~ 
ıtlnaltlerdir. 

Muhtelit .. ,., - v...-.• , 
komieyoDUQD 8*aial JUID 
hah~. 

·o 
Rauptmanın idamı 

1988 dan evvel 
tatbik edlleaal1~ 

T .... toa. al (A.A.) - ~,., 
••m aY'lllratlan, d&a ......., ~ 
duldm tMnJls iatl ... tnnl 
'91rinl...nl lct'9am.ta nazarı 
nte almacelbaı " bu .-Wı-• 
ffaupWMUO Md'*8lel idaadll'riıl' 
um .-..i wa,.._ talik 
mit bulunacaluu ümid etıneJ" 
dirler. 

HABER : Hauptmanm ,..t/Jt! 
me barçlan ahaliden toplanaa i" 
nelerle yapılmaktadır. Yalnıs ~ 
naf Jçin 2000 dolar toplaıunsftl" 

o 

Amerika haplsbaar 
sinde muharebe 

Birletmit Amerika tMy~ 
den Oklahoma Granit tehri d ii" 
hapiıhaneainde tabancalarla . ~ 
aelli.h otuz mahpue yQlım ~ 
büyük kapıya hücum ederek oır: 

nya çıkmııtır. 

Yaylım aletten bir ıard~ 
bir kaç mahpua almüttür. Bir 
da yaralı vardır. Sonradan ele~ 
çirileıı 15 kaçalm hepai de 'JP...-
i~. ~ 

Bu hapiahane Amerikad• .;:.. 
dürü kadın olan yeıi.ne baP1 r 
nedir. Madam Watea pliba bllr'. 
bir itin hqmda olan birid!' LJJd' 
dmdır. Şimdi badiaenln ~ .,_ 

tına ılritllmiftir. Bir~-
henüz yakalanmayan 16 ~· 
J•blaamauna utratıJmalddd'• 

• 

Nevyork as~nsörciileri 
tehdid ediyor! .-ıı ili' 

Neyrok. 21 (A.A.) Si~ ,.-l 
nalarmaun~rmemurlat' _ _..ı 
bir arev tehdidinde bul_........,, 
dır. Bunlar arumda buı--~ 
yük elbise, kürk ve f&PP ':-' 
aeleri mevcuttur. Kır~ ._.. 
hafta usulünün tatb~ .- ... • 
lerin çojalblmumı itlifd. 11111. 

dika, .!!-1- -:...;ıa111efl mu.aaere1• .... ..-- 1 
bul için mal aabiplerıae &I 
eonra aaat 14 e kadar 
nrmltlerdlr. 


