
Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

S Kuruş • Telefo:ı • 23872 - Sene: 7 - Sa.~: 2216 24 M A R T 1938 Per.embe Uln itlen TeJ: : 203SS 
·-============================================ =======================-==============-========-===--

Almanya, ekoslovakyada 
karışıklık çıkarmaya hazırlanıyo·r 

Almanlann iddiasına göre j 
Jngllterenln Çek lstlklAllnl emntyet altına alması 

·A vrupada yeni bir 
gerginliğe sebep olabilir 
Dudopcşte 2-l (Hususi) - Macar dkfm 

uınumlycsi son Mdiscler fızerine derin bir 
heyecana kapılmış bulunaktadır. 

Küçük devletlerde -Mebusan meclisinde harfcl siyaset hak
kında hararetli münakaşalar olmuş ,.e hil. 
kametten isllzahlarda bulunulmuştur. 

heyecan ve hazırlık: -Katolik partisinden kont Seknenyl, hn 
rict siyaset meseleleri hakkında macar efkıl 

n umumiresinin urı derecede aydınla. 
tılmadıihndan dola:rı hllkilmell muaheze 
elmlf ve A'-uslur.·a hakkında ne Macar 
radl·osunun ne de hükCımct gazetelerinin 
hitbfr sempati sı>stenncmiş olm:mno te. 
esııüf eylemiş ve demiştir ki: 

Belçika müdafaa 
te·rtibatı aldı 

SF l>eTamt .C fincOde 
~ ..................... n••ı••••l•ffllHlllaıı.1111 .. 111 .. 

Çekoslovak 
iivası 

Macar m~cllslnde ve efkArı umumlyeslnde 
A vu~turyanın aklbetlne 

Londrı:ı. 24. (Hususi) - Prağdan 

alınan haberlerde, Haynlayn fırkıt
eıncbki radikal unsurların "Avus -

i twya Hitlercileri lejfyonuu tarzında 
• bir "Çek~lovak livası,, tepi! eı:. 
f melde olduğu bildirilmektedir. : 

1 Çekoslovak livasının azası, Al- ı1= . j 

l 
manyı.da staj Y,BpmaktaqırJar • . Bu . 
aza, Alınn.nyada sıkı bir antrenman 1 1. 

1 

yaptıktan sonra, a)Tl ayrı Çekoslo- I · , 
vakyaya döneceklerdir. 1 ) 

1 Bu haberlerde, bu livanın Alm:ın- j 
j yanm Çe}ı;oslovakyada bir mUdaha- : 
i lede bulunmasına sebebiyet vermek 1 

1 lc;tn ka~ga.şılıklar çıkarriıağa çalışa- l 
cağı ilave edilmektedir. i ....... _ .................................................. . 

uğramak endlıes' başgUsterdl 
f 

Ce.kosloıwkuaclrı :ehlrii naz hıi cunıTıırınn kar~ı madaf aa ha:ırlı6ı 

Otallyalfi1nfil 
t*lhldlü<dlü 1 
. ispanyada müdahale ederse 

Fransa 6lüm tehli-
kesine maı·uzdur ! 

Barselona, 23 (A.A.) - Asıle: dün, 
Ytılcan aragon·da kuvvetli bir taarruza 
baıJaınııtardır. · · 

Huesl:anın iimal garbisindc 
0

kfiln a
Yerde'den hareket ~den büyUJ: kıtalar, 
hues~anm l S kilometre ilerisinde bolca 

lierita hükumet mcvzilOrmo h :ci:m et· 
mİJlerdir. 
Aynı zamanda hueskanın cenu~ı E•r· 

bi&inde montmesa ve alkala - gerrea• 
cian kalkan diğer bir kol da hueıka -

,(Devamı 12 incide) 

Sovyet Rusyada 

Yeni adliye 
komiseri 

Azlolundu 
re~·klf edlldlğl de 

söyleniyor 
Moskova, (A.A.) - Havas muhabi

rinin öğrendiğine göre, yüks1,;k aov -
yet mecJisi, son içtima devresi e&na • 
mnda, adliye halk komiseri Krilenko' 
yu, çok kuvvetli scbeb1er ileri sUrerek 
kabiliyetsizliğinden dolayı, azletmiıtir. 

Krilenkonun tevkif edildiği hak -
kındaki haberler, §İmdiye kadar daha 
resmen teyid edilmemiştir. 

lngiltere ile 
müzakereler 
Hangl hedcf ıerle 
yapılmaktadır? 

1.ondra, 23 (,\,,\.) - Jnsiliz • Türk mü. 
z:ıkerclerlnl yapmakla olan zc,·at ile yakın 
ll'masta bulunan malı:ıfil, lnı görüşmelerin 
Türkİ)'C)'C bir isıikraz verilmesi hedefini 
gütmekte olfluğunu l'nlonlam:ıktndır. 

.- Devamı 12 incide 

Korslkada yeni bir 
deniz Dssll 

Paris, 24 (A.A) 'Bahriye nezaretinin 
bir teblifinde yeni ve son derece mü
him olan korsika, daki aapretto ü..:i 
bahrisinin ikmal edilmiş olduğu bildi· 
rilmcktedir. 

toplanan otomobiller 
l \~ 

Dünkü feci kazadan sonra 

Tedbirsiz şof6rlerle 
mücadele başladı 

Nizamlara aykırı hareket 
eden şoförler gayet sıkı 

kontrol ediliyor 

' 

Türk pr.eteciliğbıi mateme aokan 
bilyUk facia, bizi artık .. -eblt m•'t 
tellllCJen kurtulma çarelerini aramağa 
sevketmelidir. 

"Kaza,, diye bir kelime uydurınu-

,uz; kendimizi avutup duruyoruz. Ha
:Jdbtte bUlııllt4 1llla' dnayetteıı !at" 
kı ne? BUtttn bunlar bizim Uf ak tef el( 
tcsa.dUflere gem takmayışimızdan1 

(Devamı 12 incide) 

Almanyada Bitler 
aleyhinde teşkllit 
meydana çıkarıldı 

Gizil radyo istasyonu olan bu teşkil At 
mensuplarından 46 kişi tevkif edlldl 

Berlin, 23 (A.A.) - "Röyter" epey 
zamandır nasyonal - sosyalistler a
leyhinde telliz neıriyatında bulunan 
ve beyannameler dağıtan "'hilriyc:t par
tisi"'ni polis meydana çıkarmıı ve ara
larında iki gazeteci, bir eski mebus ve 
bir kaç da yüksek memur bulunan ka
dın, erkek 46 kişiyi tevkif etJniıtir. bun 
lar vatana ihanet suçu ile mahkemeye 

virilct.:eklerdir. Suçlan idam cczuıru 

rn üstelzimdir. 
HABER - Almanyada gizli bir rad .. 

yo istasyonunun bir senedenbcri neıri

yatta bulunduğunu bir bum ecnebi ga

zeteleri yazmakta idiler. Yukanki tel

graf bu haberlerin doğru olduğunu 

göstermektedir. 

Meşhur lngiliz boksörü 
Tomi Far 

Amerikanın eski güzelHk 
kraliçesile evleniyor 

Geçenlerde dünya şampiyonluAu yolun. 
da yaptıAı maçta ı;ok ağır bir maAICıblyele 
uğrayan İngiliz boksörü Tomi Far pek ya
kında, ,·aktlle Amerikanın güzellik krali
çeliaini kazanan Elen Yenzel ile evlene.. 
cektir. Arrupa gazeteleri bu izdivaçtan 
şöyle hahsediyorlar: 

Toml Far epey zamandır Mis Elen Ven
zel He evlenmek isllyordu. Fakat eski SÜ· 
zellik kraliçesi bu izdivacın yapılabilme
si için Tomi Farın dünya ş:ımpiyonluğı.ı 
nu k:ıznnınnsını şart koşmuştu. 

Büyük m:ıç günO, dünya şampiyonluğu 
Unvanını nişanlısının ayaklarına atmak 
için bütün enerjisi ile döltüşen Jngiliz de
likanlısı, ne ç~reki ringten bitkin ,.e malt
IQp olarak ayrıldı. Artık onun itin bülüo 
ümitler, mahvolmuştu. Yedi~ yumruk• 
!ardan mosmor olmuş, birçok yerleri pat
lamı,, şişmiş suratını eJlerl arasında sak- • 
lıyarak müe:ıbnka salonundan oynlıyordo. 

Vestiyerden şapkasını Tc paltosunu alır 
'ken, hirdl'nhire artık clıediyyen kaybet. 

~ Devamı 12 tndde 
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lngııteıreının 
tar~h1 roDü 

B 1Ll 'X 0RUZ 1ri, çekoslovakya 
Alnır..o.yanm bır taarruzuna uğ

JlnC&k olursa, J'nnaa bu küçük dev
lete yv4Jm edecektir. Ve geııt: biliyo
naa j! a:ynı taarrua halinde Sovyet 
RUI)'& da Çekoalovakyaya yardım et.. 
meğe karar vermiştir. Fakat böyle bir 
taarruz ka~ıamda lngilterenln vazi
J9U ne· olaca.ktır 1 Bu, İngiliz dış poli
tlkuı:1111. yakm zamanlara akadar 
mUpllem olan blr _noktası idi. 

l'akat 4vuaturyanın Almanyaya ll
tfha,Jwıdan ·ve Çekoslovakyanm mu
kadderab da günün meselesi haline gir 
dikten aonra, SıilAhiyetli lnglll.z devlet 
adamları taraf mdan söylenen söz!er 
bu noktayı aydmlatmaktadır. Çekos
Jov~kya meselesi hakkında İngiliz Bq 
vekili Avam Kamarasında sorguya 
çekildifl gibi İngiliz Hariciye Vekili 
1Ialifab da bu meee!e llzerinde Lord
lar 1ı:aniaraamda beyanatta bulunmuş. 
tur.: İngiliz dıg politikasını idare eden 
bu iki zatın ifadelerine gÖrt>, İngiltere 
hüJfümeti Çekoslova.kyaya karşı yapı
lacak bir taarruz halinde btı devletin 
topra]t tamamlığmı korumak için ta
ahhüc~e girilJllit değildir. İngilterenlıı 
~oslovakyaya kup taahhild,ı, an
cak Milletler Cemiyeti misakile girig
tıği · ta&blintten ibarettir. Filhakika 
dün Milletler Cemiyeti miaaki!e giri§i
lea U.abhUt, Çeknslo\'&kya için bUyUk 
bİ1\.ic1-ymet ii'ad•.eıtiyordu,4'altat Mil-

lette? cerniyel~i~ bu;tınkU vaziyetin
de lö~e l>ır taa1ıhuaün hıçttr kıyme
ti olmadı~ Avusturyanm mlaall!e an
Jaşilm?ştrr. ln~ltere hilkhmetini daha 
aarlıı bfr taabbilde bağlamak için bazı 
Avam Kamarası azalan tarafmdan 
aarfedllen gayret mUsbet bir netice 
VE'JIDlemtŞtii'. Gerek Çemberlayn ve 
gerek Ralif aka, bu tegebbUslere kal'§J 
fU ~vabı venıılş~erdir: 

~ir ~vlet dünyanın her tarafında 
atatiikoyu muhafaza etmek için taah
htlt altına giremez. Statükonun muha
fu:ası için Milletler Cemiyetile giriş
tf ğtml.7.den ayn olarak girişebileceği
Jni:t taa.hhHt, ancak hayati menfaatle
rimizin alAkadar olduğu mmtakalar 
lıakltmdadır. Orta Awupa İngiltere 
için böyle bir mıntaka değildir • 

Ge°rçİ Almanyamn bugiln için Çe
kmlovakyaya taarruz niyetinde olma
dığmı Göring Çek hUldlınetine bildir
miştir. Taarruz etmek istese de bugün 
Sovyet Rusyanm ve Fransanın müşte
rek kuvvet.ferinden 'Vo ltalyanm artık 
1Uphell hale giren siyasetinden kork
tuğu için böyle bir teşebbllse giri~e
mez. Fakat İpgiltere devlet ada.ıpları 
nın · Orta. A~pa hakkındaki bu sözle
rinde, Milletler Cemiyetinin yıkılışın
dan sonra başlayan yeni muvazene 

BLRtAÇ SAT•RL• -· 1 

A_•_m_a_ı_ı _d_ll_l_n_d:bUyle vi-:~T&&&LJ ~ ~r,Ü 
bir kelime var mıdır'/ ~ _.il 

Bu sabah radyoda, Berlinln meşhur 
Sportpnl:ısını dolduron Avusturyalı ve 
Alman sporcul:ıro, propagunda nazırı 

S. E. Dr. Göbels bir nutuk söyledi.Dünya 
g:ızelelcrlnın son htıctiseler etrarındaki neş 
riy:ılın:ı bir h:ıyli olcş püskürdü, bir par· 
ça d:ı lsrı:ıny:ııl:ın bahsetti ve niha)·et 
rahmetli Avusturyayı diline dolıyarak 
Şuşnlge bir hayli atlı, tuttu. 

Dr. Göbelıı gibi ılcrln bir zatın uzun 
nutkunu bıırtıdo tahlil etmek lmkAnsızdır 
tı;bil. Yalnız bu nutku irad ederken sayın 
doktorurı Almon diline bir hn)li ihanet 
eıtl .ıtinl söylemekten kendimizi alaınıya. 

cağız. Doktor GöbeL~ ne kadar do fransızca 
ket:rne kullonıyorl Faraza Şuşni!ıln Alman 
yoya k:>rşı olnn h:ırekelinl"illiyol,.addellf 

itini ııöylerken hepimiz hayret ellik dol· 
nım. Alman dilinde böyle bir kelime nr· 
mıdır? nır r>ror>111rancta nazın, dllfnfn hfr 
yabonrı koırnr m11'ılemleke~I 1rtbl 16riln
meslnden çekinmeli delil midir' 

llABER 

Cgnevred !ki 
hevetim·z 

ffal~y mflza er: leri bittiği için 

Pazar gUnU 
şehrim·z~ dUnOyor 
Cenevre, 23 (A.A.) - Anadolu AJanıı

nın husu.si muhabiri biJdlrıyor: 
Hat11ya ıidecek milJeller umlyrtl ko

misyonunu, intihabatın kontrolu için ıer. 
rlk edilecek 21 kişiJik kontrol heyetl bu. 
gün teshil edilmi~tir. 

H:ılı.ıyda ihdas edilen husuıl mahkeme. 
nin reisliğine de muhtelit mübadele ko. 
mi~youu eski Yunan murahhaııı Fokaa 
tayin edllmi• •e aynca kontrol heyetine 
iki Yunanlı, ıkl Yugo!tlav aa seçflmltllr. 

He.relim iz rlün r:ece Türk iyeye hareket 
etmiştir. Numan l\lenemencioğlu iki gün 
Belgroddn kalacak ve pazar günO lstanbul
la vıırncaktır. 

laşmu, İngiltere, derhal Almanyanın 
silihlanmasını temin etmekle buna 
kargı mukabele etti. Ayııi zamanda 
Habe3 meselesinde zorluk çıkarak 
Fransa ile İtalyanın arasını c.çtı • 

Fl'a.Jl8a ile arası ~dan İtalya, Al
maıryanm kollan arasına atılınca, bu 
def a..da .Ol!ta A vrup:ı hakkında alaka
sızlık göstererek Almanyayı Avustur-

ya Uzerine yürü.meğe teşvik ettl. Bu 
da Alman • İtalyan rekabetinin tohum 
!arını ekmiştir • 

Bütün bu politika manevralan ara
sında ekseriya gömen kaçırılan ehem
miyetli bir nokta, Almanya lle İngil-

tere arasındaki mllnuebetlerdir. Harp 
tenberi, İngiltere Almanyayı koruyor. 
Almanya da lngi:tere için hayati olan 
bir meselede dikine gitmiyor. Bu da 
deniz silahlan meselesidir. Harpten 
evvelki Almanya ile fngUtere arasın
daki en ehemmiyetli ihtilaf mevzuu 
deniz silAbla.n etrafında rekabetti. 
Hitler Almanyasr bu hatayı yapmıyor. 

İngiltere ile deniz silfilılan meselesin
de anlaşmıştır ve lkl devlet arasındaki 
münasebetlerin gergin göründüğü sı
ralarda bile bu anla§Mayı bozmamıt
tır. 

lngilterenin Almanyayı takviye ıl
yaseti ne kadar devam edecek? Muva
zene hasıl oluncaya kadar. Filhakika 
bugün Itıılya - Alır.ıuıya kombinPzonu 

kuvvetli görllnUyor. Fakat İngilızler, 
Ber!in. Roma mihverinin devamh ola
cağına inanmıyorlar, Avusturya dar-

besinden sonra İtalya ile Fransa ara
sında bir yaklqma temayülleri görün-

Hatıralnrını anlntaa TEFRiKA 
CEOIS xonoot NO: 66 

Entelllcenıı Servl"ln en me~lnıı c•Hu"lanntfan .. 

Casus, poHs kordonundan nasıl sıyrılmıştı? 
Bir muamnıa kt, ihanetle izah edlleblllr 
- Evet efendim .. Hana Fuş'un oto· 

mobilinde buldutumw: parmak izleri 
kiminmit biliyor musunuz?. 

- Hans Fuıun tabü t •• 
- Tab:i. Fakat onun izleriyle bera-

ber Edvar Beridalın izlen de var. 
- Ne diyoraunus? Emin misim?. 
- Parmak izleri ınst.aı ual aldat· 

maı •• 
- O halde mesele çok enterean bit 

safhaya giriyor .• 
- Daha mühimmi var etefndlm.. 
- Nedir?. 
- Bahsettiğim parmak izleriyle be-

raber .. Naldoni'nin p<Xmak izleri de 
bulundu .. 

- Rus tedhişçisi Naldoninin mi?. 
- Evet.. 
- Müthi1 bir çete deıenize •• 

- Evet. Her ıeye, en inanılmıyacak 
ıeylere kadır bır çete .• 

-Yani? 

- Size açıkça ı;8ylfyeyim general... 
Bu meselede benim sırrına bir türlü a· 
kıl erdiremediiim bir karanlık nokta 
var •• 

- Nedir o nakta?. 
- EvveJl ıuraaı: Mazisi matOm o-

lan Hanı Fuı Londraya nasıl girebil
mit ve burada naızan dikkati celbetme

den uzun mOddet n•ıl kalabilmit? Ec· 
nebilerin kontroliylc meıgul daire her 
halde · va.ıifelinl yapmamq olacak.. 
Harp zamanın® bu naaıl bah edilebi
lir?, 

General not alırken cevap verdi: 
- Hakkınu var .. Garip ıet doğrusu. 
- İkinci nokta: Hane Fuı, bir At· 

man olduğu halde Londrada ı:Mire tl· 
careti yapmak imklnmı bulabilsin? l· 
qe teıkilitınuzla tem&!a geçmeden bu 
mOlaıdeyf -aJmroı mlltııkün ola.mu, 

- Şa}ıtacil ıef.t.. 
- Evet; ıatılacak feyl Fakat maale-

sef hakikat .• 
- Bu nokt.-.lan aydınlatmak thnn .. 
- Filhakika buna lilzum var .. Ayni 

zamanda Hana Fuıun, etrafına çevir
d: ğlm polis alından nasıl tıyrılabiidl· 

ğUıl de 6ğrenmek gerek •• 
General dfitilnceye d:iımftt. Dalgın 

dalpn cevap verdi: 
- Evet, bu nokta da bir muamma 1. 
- Evet bir muamma .. Bir muamma 

ki ya ihmal veya ih~etle iz<'.Ö edilcbi-

lir. 
- Ben ihanetten ziyade ihmale inan

mak taraftilnyım.. 
- tnıaallab öyledir. Fzeat her iki 

ihtimalde de mea'ullerl cezalandırmak 
icap eder. 

- Tabit.. Cephede dövUşen askerle· 
rimizin sırtlarından bançerlenmelerine 
asla göz yumzcnayu:. .Derhal tahkikat 
yaptıracağım. 

- Bu tahkikat işini kime havala e
deceğinizi öğrenebilir miyim general? 

- Bu hususta verilmiı bir kararım 
yok .. 

. - O halde ıize tavsiye edilecek bir 
t:-aıdığ ·m var •• 

- Kimdir bu adam?. 
- Con Şeridan isimli bir ahpab .. Es· 

ki bir d~tektif .•• 

-H.-y,hay .. 
Bir kaç Nlliye dilıUndükten eon-

ra il! ve etti : 
- Mak~adınu: hep Almanyaya git

mek midir?. 
- Evet .• 
- Pekali, müsaade ediyorum. Yal· 

nu bir şart.la: Plirunw hareketten ev
vetl bana iz~ etmeJWni.z?. 

- Emredcrainia • 
Garütmemb bu kelimelerle bitti. 

Hana Futla mücadele için istediğim 

mUnadeyi atm·ı, Uatelik Con Şeridanı 
Entellicenı Servise anıaje etmeğe mu• 
vaf fak olmuttum. Onun bu sabada da 
iyi it göreceğinden emindim. Evime 
dö.1er dönmez telefon ederek kendisine 
bu müjdeyi verdim .• Pek memnun oli> 
rak bana hararetle tefekkür ettL Öğle· 
den sonra butu1mak üzere ıözle§tik.. 

Sonra ben Bolton Strid'deki mahut 
kahveye gittim .Maksadım ilk giditiın
de kahve sahibi tarafından verilen ma
l<Unatı tekmillemekti .• 

Filhakika kahve tabibi bana otomo
bilde bir de kadın loduğunu söylemig· 
ti. Halbuki bagka hiç bir yerde bu ka
dınD tesadüf edilmemiı, Hana Fuf, 
Edvar Beridal ve Naldoniden bqka hiç 
bir parmak izi bulunmam:ttı. 

Kahve aahibi beni ı&rür görmu bay· 
kırdı: 

- H~uikaten talihiniz yokmu ... 
-Neden? 
- Dostunuz binz evvel çıktı? 
- Han:i dostum?. 
- Evvelki sabah gelen ve dzin tçin 

bir mektup bırak<a zat.. 
- Siz çıldırtdmız inı?. 
K.abve sahibi hayretle y(lrime baktı 

ve cevap verdi: 
- Neden çıldıraealampml itte dOlo

tunımın bardafı bA1l m11•0 m UıtUnde 
duruyor •• 

Hemen kOfup bardağı a1ar* bak· 
tım .. Urerinc!e parmak bi belli oluyor
dÜ. Sonradan CSğrendim ki, b11 izler 
Hana Futun delil, Naldonininmitl.. 

Cllzdandan Hana Putun bir fotoğra· 
fını çıkarocak kahve aabibine uzatıp 
aordumı 

- Bu adamı tanıyor musunuz? 
Resmi uzun uzadıya tetkik ettikten 

sonra ceva!> verdi: 

- Hayır. GördüğilmU hiç hatırlamı
yorum •• 

- Dqstumun otomobilinde bu adam 
yok mu idi?, 

Bir an tereddüt etti Sonra ıar· 
sonl.o:dan birini çağırdı: 

- Con .. Evvelki sabah bu zatın dos
tunun bulunduğu otomobile bir §İte 

viskiyi sen götürmll§tün değil mi?. 
- Evet .• 

- O halde otomobilde buluııanlan 
her halde t&nırsm •• 

-Tabii .• 
Resmi uzatarak muhavereye 

tun: 
- Bu zat otomobilde miydi?. 

(Devamı tJar) 

B!r Tilrk 
pror~sUrOnUn 
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Akdenlı postası: Yann saat 17 de kal r 

eak olan vapur, Gelibolu, Çanalı.kale, Eıs: 
remil, ~yvalık, Ve Dikiliye uJrıyırak 
ruire gidecektir. 

Karadeniı postası: Yann sefer yapılJD,.. 
yacaktır. 

MOnak-a 

inhisarlar idaresinin Ciball fabrikası 
lcin bir adet t!lektrikll seyyar vinç satı0 
alınacaktır. Muh:ımmen bedeli 4000 li7J 
dır. Eksiltme, yarınki cuma gOnQ saat 

10 
.. 

de ldar~nin Beşikta•takl len.zım fQbes 
de )-apılacaktır. 
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Topıantııar it 
Türkiye yOnlli dokuma ve yOk fpllı1 

fabrikaları anonim sirkeli blısed~'J8 dl 
toplantısı yannkl cuma ıünll aut ... 
Galatada Bankalar caddesinde SOmes:_b~at. 
lstanbul ,ubealndekt dairede yapılac-

•• •• ı.cı .. 
TOrkçe • almanca Ye fraosuca11 mak~lı 

Ue kusursuz yazacak kadar 171 bllea 
daktilo bayan aranmaktadır. lsteklilt~ 
Galatnda Bankodl Roma ilstnnde 1 "e 
numaraya mllracaal etmelidirler. _.,,, ••e•n ••n• •ugDn ne ot 

• Rusya, ftalyayı A vnıpa sulh On il tebtl• 
keye sokmokla itham ediyor. F brJ 

• Tnnınmıt artistlerden Komik a 
ölmO.,tilr. 

eıneMalar fi 
Türk: Aşk için ya,ıyor. Melek: _S•

9 zambak,Sara11: Sarı zambak, ipek~ Cı~rı• 
çııpkınl:ır, Sümer: Fonfar ve Klon c:l• 
Sakarua: Kalbimin sesi. Allta:!Jr. tin ge _.,. 
dl Ye kayıp b6101t Yıldız: Bır uadel ot• 
cesl Asrf: Kllçtık albo)' Ye Tarzın kaçıY 
l'ıldı:: l\fücrim ve saadet gecesi. 
IST tNRIJL 

Ferah: 1)ç film birden Denlı ateşi: 
içinde, Maskeli kadın ve Vohşi kotu. (C 
marleııi paur flı\velen varyete) 

11 Azak: O~ ılldhıiirler (türkre) ue C~0 kuşu.Mm: Nazar boncuiıu, ve Ali baba JI~ 
distnnda. Alemdar: Sözil ve Ali baba. Ila 
Şerh Ahmet (tllrkçe,) 

BAKIRKÖY: 
l/ılliyadl: Filoyu takJp edeliDJı 

l'EDIKUIJB: 
~: Ba~ Tekin. 

devrinin atmosl'eri seziliyor. İngiltere 
bunmin 'bayle, ancak kendi menfaatin! 
allôaaar ~n meselelerde statükoyu 
ko~aya çalı~acaktır. Ve ta.bil ayni 
aiyasetin devamı olarak, icap eden 
~rlerde de kendi leblne değiştirmeğe 

plı~n -çekinmlyecektir. Bu, işte 
Mil!etler Cemlyetliıin kurulmasından 
evVel Avrupa devletleri arasmdakt 
mtınuebetlerin nlzımı olan prensiptir 
ki. ~ buııa -alıemaklığnnız ıazmı-
4Ir-. 

meğe ba§ladı. Ve yeni vaziyette İtal
yanın tabii yeri, Almanya cephesinde 
değil, Fransız cepheaindedir. Hulasa 
cephe!er henüz oluş devrindedir. Fa
kat İngiltere de tarihi rolUnU oynamak 
tadır. Bu da A vnI!)& kıtaamda muva
zene kurmak. İngiltere de bu mUvaze.. 
ne içinde J ngiliz!erin kendilerine pek 
yakıştırdıklan hakemlik vazif esinl 
yapmak. 

- Con Şeridan mı ?. Tanırım onu ... 
Hakikat çok mahir bir polis hafiyesi
dir. Şimdi nerede olduğunu biliyor mu· 
sunuz?. 

- Şimdi Lomradadrr. Eğer emre· 
derseniz biraz sonra size kendisini tak· 
dim edeyim. 

Parlste konferan!llı 11 
Parla. 23 ( A.A.) fatanbuJ tlnlveni

tHI Profeaarterinden Munfff'r Göker 
dUn sorbonda b:r Jr:onferana verdi 

GCSker, konferansında anadolu balla
em tarihten 8nceld çallarda .. tıC'nomllc 
enduıtriyel UatUıılü,.:lnU garplı belge-

!ııgfltereYt' pllnce: a.srr!ardanberi 
lngilia:..dıt politikasının temeli Avrupa 
Jutasmda böyle bh· muvazeneye dayan 
mıtttr. Fransa kuvvetli olduğu zaman 
tngi!tere. Prusyayı tutmuştu. Sonra ı 
Almanya kuvvet'endl. Buna kar~ı da 
J'ranSaYJ tuttu. BUyUk Harpte A 'rnan I 
ya c;ok ezildi. Fransa Avrups.nm hl· 
kim devleti .vulyetine ge~tl Bu tnn;il
tıerentn ,,ek h()!1.ma ~tmfvOTdu. Fakat .. 
l'raen ~vyet.lerle -mi~akt i""•at"dık
t.cın sonra w•fle1e Le~ 9ınJ tıene51 
fkill 

A. Şiı?:rü BBmer 

Tonton Amca 
sinemacı 

,_ U ..ıı Tızant lcrle iıbat ettikten IODr& aema at .,.n- CelAl MusahlpolJa 
tinin bu alandaki prensiplerini ft 

b&tanlımu saydı 

Bu 11C9 
danatklr Na~it ,.. artı.aclqlan • 

Hakkı Ruten, EyQp Sabri, Rıfkı birUlıt 
Matmazel Miçef • Pençef varretesiııl.9 

1$tiraklle 
MEŞUM GECE komedi 3 perde 

ERTUGRL'L SADi TEK TfVATRll~ 

28 mart pazart~I (Ka. 
tlıl<öv • Süreyya)da büyülı. 
auvare: 

AKTORK.IN 
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3l.a11aıa daie 
Su ıh 

Ş 'CiP~tz ki !Ol1 derece hale
canlı günler Y8§8.m&kU.yız. On 

liinuenberi A vrupa'ya bir umunı.t harb 
~rkusu çöktU; tehlike bir dereceye 
~ azaldı ama büsbütün kalktığr
ll_ı kimse iddia eden1ez. Her an vaziye
tin Vahimleşmesi, barutu ateşliyeoek 
hadiseler çıkması ihtimali var. Bu. 
tllııkü dünyada harb çıkmumı isti. 
r~ bunun için ~.alışan adamlar oldu. 
1511 da muhakkak. Bütün bu tehlikeleri 
ltlatıp da derin bir nefes alabilirsek 
~ istiyenlerinden gerçekten çalıştı
~ inanmamız Ihmı gelecek. Herhal· 
!:~bugün bazı A vnıpa devletleri hü· 
'ı.unet adamlannm - mesela 1914 te
kinden daha çok • hUsnU.niyet gös. 
~!'diklerine• şüphe yok. Artık umumt 
btr harb çıkarmak için vesile, bahane 
~klenmiyor; hatta hakiki sebebler bi· 

• elden geldiği kadar tatlılıkla berta
~ ediliyor. İnsan oğlu için biiyük bir 
~ç ..• 

1....._ llarb olacak mı? olmıyacak mı? bl· 
jrne~iz Fakat her birimiz, olmaması 
Çfn çalışmalıyız. (Doğrusu çoğumu

&un elinden duadan başka bir şey gel
lhez.) Gerçi bugün dünyanın muhtelif 
~l!rinde • Çinde, lspanya'da, belki 
"'ıa Habeşistan'da • kan dökillUyor. 
0 ir sulh devri yaşıyoruz denemez. Za. 
~kan dökillen yer olmasa bile insan· 
""'Ill blribirlerine bu kadar husumet 
laeterdiklerl bir zamanda, hakikaten 
'1.ılh bulunduğunu iddiaya kimin dili 
"anr? Spfnoza: "Sulh, harbin olma
lrıası demek değildir,, dermiş. 

ll'akat harbin olmamam da, o nisbf 
llııb de yine milletlerin birblrlne geç
'ı~tnden, 1914 deki gibi bir halin te
~ıilnden hiç ştlphe yok ki daha f • 
Mdlr. DUnyaya hakiki sulhU, Spinoa. 
'nı istediği sulhu getirmesi kabil olan 
bir nıuha.rebeyi dahi temeruıl etmlye. 
lbn. 
ı.._ButUn tE-.hlikclcrc, bUtiln meydan o. 
"'lllllalara, harb Lcıtiyenlerin bUttbı 
t:lnctıerine rağmen Umid ~lememl
ıı trıllnıkUn kılan §eyl~r de var. Yuka
l'tta: .. Avr.upa'ya bir umüinl harb ko
(uau ~ölftn,, d~tm. 191• tl hbrlıyo
~· 1) zaman Avnıpa'r J. korku değil, 
hi'!' ~ı!g:nlık, coşgunluk çökmUştU. Her 
tara!ta mllyonların: "'Berlin'e!", "Pa
~'e !., .. Pete.t'Sburg'al" ve daha bil. 
'1~ hangi şehirlere diye bağırdıkla. 
l'ıııı gazet~lerde okuyorduk; şimdi ta. 
l'iht kitablannda görUyoruz. Bugün 
~e bir hal yok. Kimse: "keyifli ve 
tate harb" den bahsetmiyor. mç ol
lr\'1.sa öyle bağnp.nlar, yirmi dört yıl 
""1clki kadar kalabalık değil. Gazete
~e okuduklarımız kütlelere korku· 
llun sUkftnu geldiğıni de gösteriyor. 
tııııeıer yirmi dört yıl evelld faciayı 
llııutmadılar. Aralarmda harb sakatla
l'ıııı, dolaştıktan yt>rlerde harabeleri, 
lıaYallerinde o müthiş ateei görüyor
lar. Kütleler barb istemiyor. Bu, bU. 
)6Jt bir bmtd menbaı olabilir. 

l\furullab ATAC 

Sivas şimend!
fer atölyeleri 

RABER - ~ "8lfllll 

Mescid~aksanın ŞUepci!ik şirketi Amerika ile 
tamiri için Dentzbank'a hail• ticaret 

olarak kuruluyor 
Bir TUrk mimarı Milll bankalarmmdan ildainin ittir> mukavelesi 

1 l 1 kiyle kurulması takarrür eden Tilrk Şi· 
s en yor ıexmk şirketi te,ldıatr banrıanmakta Bir heyet yakında 

Kuduüste bulunan Mescldiaksa bundan 
senelerce evvel oradaki cemaatlerin wnu- dır. memleketimize 
mt tasvip n daveti üzerine Kudüse Biden Şirketin tesiai formaliteli bitirilmit· ) k 
meşhur mimarımız Kemaleddin tarafın- tir. Müdürlüğe, Liman tıletme İdaresi ge ece 
dan tamir edilmiş ve bilhassa Hazreti Sil- ıeOerinden kaptan Ki.mil tayin edilmiı· Amerika ile yeni bir ticaret muka-
leyman zamanında kurulan ve tarihin her tir. Yeni teıekkiil eden bir aoonlın tir- velesi ~detmek üzre müzakerelere 
devrinde büyük harplere sebeb olan bu ke halinde çalıpuk ve Deni%banka pek yakında batlanacaktır. 
büyük tarihi binanın kubbesinde hasıl o. 
lan tehlikeli nzi:reti izale edilmişti. bağlı olacaktır. \ Müzakerelerde Amerikayı temail e-

Aradan geçen on beş seneliJc blr zaman- Şilepçilik prketini kurmaktaki p· deeek olan heyet önUmilıdeki hafta 
dan sonra Kudüsten hftkOmetimize gönde. yelerdcn batlıealan tunlardır: içinde ıehrimize gelerek buradan detru 
rilen bir mektupla büydk mAbedin temi- ı _ Memleket dahilinde retmr ve Ankarava gı·decektir. 
rine Türk mimarlan davet edilmiıslir. ' 
Yazılan mektup ı;enelerce evvel bir Türk husuat mllcsseaawta ait k&nUr nakliyatı· iktisat vek!letinde, diğer vekil.etler 
mimarının Mescidiaksayı tamir hususunda nı temin e.tmek. mfimesaWerinin ittirakiyle teıeJckül e-
ıösterdili liyakat hatırlatılarak son za- 2 - Denizyollan posta vapurlannm den bir komisyon milzakereler için ieap 
mantarda mescldde bazı çatlaklar görül. yük izdihamını azaltmak üzere ihracat 
dfillü vazıtmakta ve bu ratlaklann mahiye. eden hanrhklarda bulunmaktada. 

ıs "' " mallannuzı ihraç limanlarına naklet .. 
ti ile şekilleri izah edildikten sonra meıı. mek. 
eldi evvelce tamir etmiıs olan mimarın bu. 
lunarak kendisinden hu hususta fikrinin 3 - Limanlarmuzla bilyük eqıebi 
alınması ve der bir tehlike varsa mimarın limanlan arasında tilep postalan ftıc!aı 
derhal Kudü~e gelmesi istenmektedir. etmek. 

Büyük mlmnr Kemaleddin bundan yıl. 4 _Devletin hariçten yaptığı müba-
Jarca evvel vefat etmiş oldu#undan bu dl
l~i yerine getinne~e imkAn basıl olma. yaatm nakllyatmı deniz yoliyle temin 
mıştır. 

Öğrendiğimize göre mektuba verilen 
cevapta Kemaleddinin vefatı haber veril
miş ve fakat istenirse baıska liyakatli bir 
Türk mlmannın bu işle meşıul olabOece. 
li blldirilmlştir. 

Demir 
madenlerimiz 
Dlvrlk madeninin 
civaı·ıoda yeni da

marlar bulundu 
Bundan bir müddet evvel bulunan ve 

~evheı- kıymeti itibarile dün)·anın en zen
gin demir kaynağı olduğu anlaşılan Div
rik demir madeni civarında bu maden ka. 
dar zcnsio ve kıymetli damarlar bulun
dulu hakkında blrkaç gftn evvel şehrimize 
selen haberler teeyytıt etmiştir. oıren
diAimlze göre yeni damarlar Dlvrik civa. 
nnda Hasançelebi mevkiindedir. 

Esasen Divrik • Çetinkaya şosesi üze
rinde, Çaltı çayın kıyısındaki tepede ilk 
maden bulunduıtu zaman bunun etrafında 
daha başka damarlar olacağı mntabııssıs
Jarca muhakkak ;örülmüştn. Nitekim bu 
düşünce doğru çıkmıştır. Bir taraftan bu-
lunan yata#ın jeolojik etüdlerl ve plAnla. 
rı maden tetkik ve arama enstitüsünce ik. 
maJ edilmiş ı::ıter taraftan civarda ıene 
araştırmalar yapılarak bu neUceye vanl
mıştır. 

Divrikte ilk bulunan yato~ın 5ervetl 15 
milyon ton olarak hesap edilmişti. Simdi 
bu miktar daha çok artmaktadır. 

Yeni bulunan damarların da ayni ma
den evsafını taşıdığı yani yilzde 65 demiri 
ihtiva etıUU ve hiç bir tasfiyeye lüzum 
göstermeden ihraç edilebilecek bir halde 
oldu~ tahmin edilmektedir. 

Pr. Pittarın 
konferansı arı 

Cenevre Onlversitesl prof~rlerlnden 
Plttar dün Ankara halkevinde mühim bir 
konferans daha vermiştir. Bugün de bir 
konferans verecektir. · 

etmek. 
Denizbank, kendi uhalma taallOk e

den itler arasında en mUhim bir mevzu 
olan tilepçilik itini baylece cem bir 
tekilde halletmit bulunmaktadır. 

Bu tirkete ileride buı Türk ar
mat5rlerinin de ittfraki dDtilnillecek· 
tir. 

Çllnldi, firket, ıimdiki halde son ais
tem Uç yilk vapuru almlftır. Bu vapur
lar, elektrikle müteharrik vinçleri, «>n 

ıfstem ambarlan, soğuk hava tertibatı 
gibi vapur :npiyecililindeld son tekem
mil11tr haiz bulunmaktadırlar. 

Şirketin kurulmalmdaki gayenin ta
hakkuku böyle üç vapurla kabil olamı· 
yacaktrr. Bunun iç!n yeni bul vapurlar 
almak, yaJıut, yaptırmak icap ediyor. 
Bu it için Avrupada tetkikat yapanlar, 
Avrupa plyualannda npur fiytJarmm 
bu senelerde çok yUbek olduğunu 18y 
lcmektecllrler. 

O kadar ki milaait kombinezonlarla 
yeni vapur yaptırmak daha elverifli· 
dir. 

Bu itibarla, firket milaait teraitle 
bqka vapurlar bulamadıp taldclirde ye
ni tllepler ıemarlayaeaktır. Şirket ihtl· 
yacı üzerihde yapılan bir hesaba g8re 
eldeki vasrtalarm en u on tane olmuı 
limndrr. Bunu t~ de bir zaman me
ıelesidir.. Bunun için ıtrkete ileride 
ittirak edecek Türk armat8rler içinde 
ellerinde ite elveri§li bulunan gemiler· 
den istifade edilecektir. 

Londralda aatm alman gemileri tel· 

lim alıp limanmuza getirmek llzere ye· 
ni tirketin mOdilril ile kaptan, çarkçı, 
telaizd ve diğer gemi müıtahdimlerin· 
den mDrekkep bir kafile dün aJqam ln· 
giltereye hareket etmittir. 

Yeni filepler, nisanın on betine dol
ru limannmu gelece);, burada tescil 
muamelesi yapılarak merasimle isim • 

leri konacaktır • 

Hazırh:ınan ıtatistiklere g5re, Ame
rika ile ticaretimizde son senelerde 

bariz bir inkipf baıJamııtır. Bu inkipf 
ihracatın ıki taraflı artması suretiyle 
tecelli etmektedir. 

Tediye prtlaruun •• ticari mübadele 
usullerinin kolayhklanndan uaml fa:r-

da g8ren ild memleket ticaretinin "fO

ni anlatma ile daha ziyade taıkviyeai p
yeai takip edilmektedir. 

Amerikaya 937 senesi on bir ayı 

içindeki ihracatımız 14923000 llrahk
tır. 936 senesindeki ilıraeatmm in 
9736000 liralıktı. İki sene arııamda.ld 

artı§ 5187000 lira olup niıbeti yüsde 
53,3 tDr. 

Buna mukabil Amerikanm memleb-
timize olan itballtmda da artma , var
dır. 936 ıeneıinin 8266000 liradan lba· 

ret olan itbllta mukabil 1937 tthalltı 

15312000 lirayı butmuıtur. iki eene 

arasında ithalat farkı 7046000 lira olup 

nisbetl yilzde 15,1 dir. Ameribmn 

memleketimin -oiatt"~ artıma'" 
ımda, yeni ithalit rejiminin bUyUk tesi
ri olmuıtur. 

tglttiğlmize göre, yeni anlaımllıla, 

ild memleket ihracatma daha geniı im

k~ar vermek için, kargıhklı ve' mllı-
terek tedbirler alınması mukarrerdir. 

1938 şubatında 

ithalat fazlası 
2 mil yon lirayı 

bu~uyor 
Ankara, 23 (A.A.) - İstatistik u • 

mum mildürlilğU 1938 tubat ayı harici 
ticaret istatistiklerini tamamlanqtır. 

Alman net1.:elere göre, 1938 tubat a
yındaki ithalat . kıymeti - 11,5 ve Uıra-

C'at kıymeti de 9,5 milyon liraya balil 
olmu§tur. Bu mikdarlar 1937 1ubat a· 
yma nazaran ithalatta 6 milyon lira 
artmıı, ihracatta ise 2 milyon Ura 
DOksanhk göstermektedir. ihracata nua 
ran itballt fazlası 2 milyon liradır. 

• 

1 

___ ...,________ - - -
IUlRUN'da 

Bir tefsir 
HASAN ICVllCA'fl lllSQJDI': 

"Almanya. Avaatllr7a llhalaııı &ll.ın 
ammı ,.. iradesi icabından ı&atermet ı. 
çta plebbil :rçı:ror. Fakat plebwt nvel
ce Şufnfsln yapmak tatedill libl sadece 
Awstaryada ol•cak delildir. Ayni zaman
da Alınan mllletfnJn de Anşlos hakkında 
reyi toplanacakbr. Daha dolruın ATUS· 

turya: 

- Ben Almanra ile nlenmek fstiyonmı. 
Diyecektir. Almanya fııe: 

- Ben de ATU1hır7anın arıuau ..-eçbne 
onunla evlenmeli kabul ediyorum.., 

Diye ceTap ..-ennıı olacaktır. 

Halbuki bir Framu sueteal ADJlm bat 
lundakl bu pleblıltin A°t1UtUl'Ja ile bera
ber Almanyada dabf 7apılmaaını hafta 
bir suretle tefılr ediyor. Ve clfJW lı:i: 

- Almanyada plebisite &O milyon, A
wsturyada e mflyon baJt fttfrak edecek
tir. Bunların 1ek6nu &e mllyoa l'Q' eder. 
BOttln A"t'USturyalılann Anflu aleyhinde, 
bütiln Almanlann Anşlas lehinde rey, ..-er. 
dikJerfnl fanedelfm. Bunun neticeal ne e
lacalını billyor maauııaa1 Sandıklar •et· 
lacat, l'Q'ler tunff olunacak, büyllk Al
manyanın )'fizde 10 ekserlJetle Antlm'e 
nıy nrdllf Oln olunacak! .. Bundan daha 
kolay bir P>' ftr mı' r.. 

CUMHURIYIT ve AKŞAM, da 

Maslak yolu 
uQursuz mudur? 
MASLAK l10landald t-;:lanrıa tafdldtııa 

tllnltl Bde(de ohtlııımL IJa f ed 
kaza etrafuula, Cıunluırl11etla .. ke•dl ken
dimin lenldd" ıatıuuı.ıula ıımı ıramn ar- ' 
ltıultqınH% dl110r iti: 

'1stanbulda nnn ntın olduluau met· 
bar Blb1lkdere nfaltıada u.ı.na bq. 
lamaauıdan anlamak bblldlr. Ba bula 
fakat maalesef dolra miyar dOn ıene ka 
elini tGıterdl: Henls bafhnn balıuın ilk 
dsel dnlerinde ba ıola d6rt hrban bı. 
rümıt buhınQorm. Kurbn kelimeli 
burada tam Jel'fadedlr. Zira Blrlkdere 

• asfaltı latanbalun bqınd• her 1111e ... 
J'lllDI tJmlOllia blJmedlll Jllllı:tarda .. kur
bılJI latbft adeta -urı bit eanaftT dt
muftar. 

Yeniden dert 11aacat, IQan edecek de
IOlz. Yalnıı baberfmla ohan: B6Jlkdere 
JOluna 1enellk feci cemrelerden Dlı:l 4ttftl. 

Yu ıeU:rort.,. 

AKSAlllN Dlütıllw mıiharrirl V.. . 
"llalalt 110lıuula niçin ba ltatltıl' ço.I: 

tam olar1 Baran ntlamtll mldlr1 Vlar
•a: madar1 B•tltlaa mı ılnınfıllr lla JIO. 
la71,. dloe ıorııoor 11e enabuu ~ha. 
dld "erloor: 

..Ha11rt Faknt, Maslak yolu muhaddeb 
JOldurr Burada elli kilometreden fula 
gidilmez... Fizik ..-e mlbanit kaldnl: Yet .. 
mif, 1eksen gittin mi. araba Jlqar, yaa 
taraftaki aJaçlara earpar. 

Sürat, yolu bambqb tiptedir: memıe. 
teUmlzde otomobill alabUd.lline stlnne. 
le mahsas yollar benllı Japılmadılı lcln. 
fazla ıtlren felltete lıotar. itte herkesçe 
malılm olması icap eden bir batfbl!,, 

Ticaret mektebinde 
Bir dersten muvaftak olamıyan 
talebe yeniden imtihan edilecek 

Yilklek lkUsat n ticaret uıekteblnde p.. · 
'l'e111muz ayında ikmal ediliyor 

Bu atUıyeler bir 
nıektep mahiye

tinde olacak 
l>evlet DemlrYollan idaresi tarafından 

all'asta yaptırılmakta olan büyiik atölyeler 
ll-ııp11 inşaatı temmuzda tamamlanmıt o. 
~caktır. 1,380.000 liraya çıkmakta olan 

-..-.-...:---ız ... 7•fl_R....,;-al-is•i...,;-:ı-, ... ;-nı-e•ç..,7-le_b..,;•ed-i•y••e (~~ .. ~J 
reisi Behçet Sahil dün Ankaradan fehri
mize gelmişlerdir. Kendileri bu seneki iz. 
mlr fuvan için Güzel sanatlar nkademisile 

----..... ---..... -..-.... ..-..... ,. ____ .., __ ..... _..,,...__ çen sene bir dersten mmaffü ola~yan 
- talebenin tekrar imtihana kabul edilecek-ya nazaran IJilnde :v\hde yirmiye kadar 

farketmektcdir. 
•RESMİ DAlRELER'de mesai saati bir 

nisandan itibaren sabah 80,30 da başlaya. 

lerlnl yazmıştık. Görfilen Hlmm üzerine 
bundan evvelki senelerde de bir dersten 
muvaffak olamıyarak aınıfta kalmq -re tas
fiyeye olramıı talebelerin llntıımbdekl 
bulranda 1ecen sene bir dersten kalanlar. 
la beraber imtihana kabul edllmelertne · 
karar ..-erilmlftlr. ~ büyük inşaat tlmendiferciUAimlı için 

"'llliln ibtlyaçlan içinde toplayan muaz
taııı bir tesisat olacaktır. 
Sıvas atölyelerinin inşaatına 938 sene

'! l1'1nciteşPhıde başlanmıştL inşaat o za. 
llıaııdanberi devam etmektedir. 
Sıvas atölyeleri ıırupu lokomotiC atölye. 

:• Vagon alöl~·esl, takım atölyesi, depo. 
l'dan başka devlet demlryollarına kıy. 

lbetıı elemanlar yetiştirecek bir mektpe 
lbaiııyetinde olacak cırakbane, yemekha
lle, Yıkanma evi, müdüriyet. doktor, kapı
cı vesaır binalan ihtiva etmektedir. 

l>evlet Demiryollan idaresi Sıvas atöl
)eterııe dünyanın en modem demiryolln-
l'a atölyelerine kavuşmuş olacak ve bu 
~elle,. demiryollarımızda işllyen nsıt:ı-
11.rla bizzat yollara ait her nevi i~er daha 

:!.1kernmel şekilde dahilde imal edil 
~ • !!ııasen li)nd.-n lrl)ne genişllyen 
.;nın lhtlyaclarını E-;kişehir atöly 
il helcenfn diıfer tnrartlanndakl tam1uıııo.:,._ 
~ler ka~ılayamaz bir Taziycte girmi 

temaslarla bulunacaklardır. 
• TAHTAKALE karakolu önftnde met

resi Hamideyi bıça.khyara.k öldüren Arap 
Hüsnü, dün alır ceza mahkemesi tarafın
dan 10 sene 7 gün ağır hapse va mfiebbe-
den Amme hizmetlerinden mahrumiyete 
mabkl\nı edtlmlısUr. 

•TRAMVAY SlRKE11 mukavelesi ah
kAmından oldulu halde Tramvay hattının 
pçtill yolan yaptırmıyordu. Belediye ile 
yapılan son mfizakercler ilzerlne İnşaata 
başlanmıştır. Şehirdeki tramvay hatlan
nın seçtiği bütün bozuk yollar tamir edl
lecektlr. 

* EKl\lEK FlYATLARI'nı teshil eden 
narh komisyonu dQn toplanmıf ve önü
müzdeki hafta için fiyatları oldulu sibi 
bırakmağa karar nrmiştlr. 

* TİCARET ODASI'na dün deniz küçük 
nakliye esnafı cemiyeti tarafından hl~ 

müracaat yapılmış ve ayni n 

genç Mahmut ve SelAml isminde iki kişi. 
nin parasını çalmış fakat biraz son• ya. 
kalanarak cilnnil meşhur mahkemesi ta. 
rafındsn bir ay 19 lfiln hapse mabk6m ol. 
muştur. 

• ADANA • MERSİN hatb üzerinde bu. 
lunan KAhyaoıtu istasyonunun ismi Yeşil. 
obaya çevrilmiştir. 

• AMERİKA ile hükılmetimiz arasında 
aktedilecek yeni ticaret anlaşması için 
yapılacak müzakerelere iştirake memur e.. 
dilmiş olan Amerikan elçillii ticaret ata
şesi dün Vaşinstondan fehrimin gelmiş. 
tir. 

* MUSlıtt sanalkArlanmızın tanınmış. 
larınd:ın mürekkep bir kafile k!Aslk Tilrk 
musiki5inden muhtelif parçalan plUa 
vermek ilzere Çekoslovakyaya gltmittir. 

$ TRAl\lYAY ŞlRKeort eski arabalann-

J'F. • l ·4, • 

cak akşam 17,30 da bitecektir. Ölle tatill 
bir s:ıattir. 

• MlLLt SANA YI blrUlinde diln, ipekli 
sanayifnde fll%la istihsal olup olmadılını 
tetkik etmek üzere bir toplantı yapılmıt
br. 

• GOMROK ve inhisarlar Tekı\letl mOs. 
teşan Adil Okuldaş şehrimizdeki tetkik. 
lerinl bitirmjştir. Milsteşar bu a.kısaın 
Ankaraya hareket edecektir. 

• MARANGOZLAR İktisat v~kılleUne mil 
racaat ederek kontrplAklann ıayet fena 
evsafta oldulunu şikAyet etmiş ve halkı 

aldatmak mecburiyetinde kalındılı bildi
rilmiştir. VekAJette bunun üzerine bir ko-
misyon kurulmuş ve kontrplAk fabrlkalan 
sahiplerlle her şehirden birer nıaranıoı 
mıımessDl dinlenmek ftzere Ankara:ra çat. 
nim ıştır. 

• l~r • Pire arasındaki ~ 

Belgrad Unlversl
teslnde bir dlvDş 
Blgrad, 24 (A.A.) - Avala ajanu 

tebliğ ediyor: 

Dün 8ğle vakti, ünivenitede oa ili 
on bet talebeden milrekkeb ilıd pr'ub 
arumda bir arbede olmuftm. Buru· 
ruhlardan biri Iiyotiç'in taraftarJann. 
oan, dige.ri de IOI cenah unaurlanndaıı 
miire'kkcb idi. 

Talebeden biri hafif surette yaraJaa. 
lmftu'. 

Bu hadise ancak bir kaç da1db de-
vam etmlftlr. , 

Talebe. polilin mQAlb•Wnden fl'I• 

~ daldımlJardır. 
•WHM'IMııt•iılht•NWM~.,.a~·~ ,. Bu budilenin Nbebi, bu iki rrup 

talebeldn m6tamab~. 

... 



Göring bugün 
Viyanaya gidiyor 

Habsburglar sülalesinden bir 
arşidük daha tevkif edildi 

Bertin, 23 (Huıuıl) - Polis §Cfi Hitler, sabık Avusturya federal ordu-
Himlein bir emimamesiyle Avusturya suna mensup olarak Tunada bulunan 
polisi ide, Alman polisi gibi tensik edil- avizoların kumandasını eline almumı, 
mittir. Viyanadaki emniyet umum mU- Alman donanmtıSt ba§kumandanı ami· 
dürlüğü kaldınlnııı ve yerine Viyana ral Rödere emretmiıtir. Bu avizolar, 
polis umum mUdürlüğü ibdaı olunmu§- bundan böyle, Alınan donanması: çer~e-
tur. veıi dahilinde bir Tuna filotillası teşkil 

Röyter ajansı muhabirinin Viyana- eyliyecektir. 
dan aldığı bir habere göre, Habsburg- Fransa ilhakı ne zam an 
lar ıülileıinden olan Grandük Ferdi- bmıyacaJc ? 
nad dö Toskanın oğlu Arfidük Jozef Pariı, 23 (A.A.) - lyi bir memba-
Fcrdinand, hiyanet ıuçundan dolayı dan öğrenildiğine göre, Fransa, Avus-
tevkif edilmiılir. fddiaya göre arıidük turyarun ilhakına dair te§vik edilen Al-
naıyonal sosyalizm aleyhinde tahkir man notasına vereceği ~evap ta Alman· 
edici ı~zler aöylemi§tir. Kendisi mah- yanm kullandığı metod hakkında ibti· 
kemeye verilecektir. razi kayıtlar dermeyan edecektir. 

Alman istihbarat bürosu, MareıaI Fransarun Viyana ıefiri Gabriyel 
~ringin yann Viyanaya. gideceğini Puo makamına dönmiyecek, fakat Fran 
bildirmektedir. Ayni biiro Göringin sa sefarethanesinin konsolosluğa tah-
10.000 Avusturyalı lejiyonerin batın· vili işi sonraya bırakılacaktır. Öğrcnil-
da Viyanaya gideceği hakkında bir İn· diğine göre, Paris ıle Londra bu husus-
giliz gazetesi tarafmdan verilen haberi ta i"ti§are edecekler ve mü§terek bir 
ftekzip etmektedir. tarzı hareket ittihaz edeceklerdir. 

Çinliler Japonları 
fena sıkıştırdılar 
Amerika, Japonyadan iki milyon 

dolar tazminat istiyor 
~yençin - Pekeu demiryolunun iki 

l&raf mda son gilnlerde §iddetli muha 
rebcler cereyan etml§tir. Çinliler Ja
ponların cenup iatikametindeki ileri 
hareketini durdurmak iGin muazz.am 
bir gayret sarfediyorlar. 

Şansi viMyetinln ılnıalfnde mUhim 
askeri hareketler beklenmektedir. Çin 
ordusu Uotaiyi itgal etmişt.tr. Şimdi 
Tatung istikametinde ıima.le dofru 
yürilmcktcdlr. Bu ordunun Suijanm 
r·enup bölgesinde bulunan diğer ordu 
ile birleşmek istediği anl&§Tlıyor. 

Çin kıtatı Tokto clvarmda ve San 
nehrin doğu şimalinde diğer yerlerde 
bulunan Japonlara karşı bazı muvaf
fnkiyetli hücumlarda bulunmu§lardll". 
ve kati bir muharebe venneğe hazır
landıktan görUJmektedir . 

Japol'Jar Pukeu Tientain demiryolu 
...... ---~--~------------------~ 
:Ulndistanda müthiş 

hl r kası l'ga 
Kamilla - Bengale 24 (A.A.) - Ji. 

~utala, Kalamapui, Kadenipr kasa
bUarmda çıkan bir kasirga. neticesin
~ altmlf kadar telefat vulma gelmiş, 
jYUzlerce kişi ya.ralanmif ve mühim 
~t olmuttur. Bir çok hayvan da 
~lmuttur. 

'Beyaz kardeşler! 
Bulgariataııda yeni bir tarikat var. 

~: Beyaz kardeşler tarikatı ... 
Bu; iptida! hayata dönmeye karar 

~erenlerin tarikatıdır. 
(Beyaz karde3ler), Sofya civarında 

bir ormanda ve iptidai bir halde ya • 
~lar. Karınlarını yalnız meyva ve 
otla doynl'lil"lar. Kat'iyyen eara.b i~ -
mezler. Suyu da ya menbadan, yahut 
~ 
~dereden içerler. Borudan geçen su, 
itikatlarına göre, haramdır. 

Nakil vasıtalarmdan i8t.ifade etmek, 
beyaz kardetlere kat'iyyen yuaktır. 
Bir yero gidecekleri zaman ata, araba
ya binmezler, yaya giderler. 

Bunlarm hemen hepsi uyıf ve renk· 
Ieri soluktur. Bu da gıdanın kifayet • 
sizliğlnden ileri gelmektedir. 

Yirmi, otuz uır geri dönmeyi iste- ı 
mek delilikten başka bir şey olmasa 
gerektir. O devirlerin ada.nilan, ra • 
hatlannı temin için kafalarını yoru • 
yorlar, evler ya.pmıya çalıJSYorlardL 
Beyaz kardeşlerin evle,rini, rahatlannı 
bırakıp ormanda yaşamak istemele • 
rine ne demeli! .• 

boyunca yaptıkları taarruzda uğradık 
lan muvaff akiyetsizliğin acısını çıkar 
mak il?.ere üç kol üzerinden yeni bir 
taa.m.ıza haZirlııruyorlar. Şanghayda 
ne kadar asker varsa, hepsi cepheye 
eevkolunınu§tur • 

AmerJkar.nn istediği tazminat 
Vaşington 23 (A.A.) - Amerika

nm Tokyo bUyUk elçisi Japon hü.kfune 
tine bir nota vererek Panayın tahri
binden dolayı tazminat olarak iki mil 
yon 200 bin dolar tediyesini istemiş. 
tir. 

Notada, bu tazminabn yalnız gemi
nin bombardımanından doğan maddi 
hasarlara mukabil olduğu tasrih edil 
mektcdir. 

Polonya - Lit
vanya meselesı 
Normal mllnakalôt 
yakında başlıyor 

Var§Ova 23 (Hususi) - Kovnoda.n 
bildirildiğine göre, Litvanya hükftmeti 
Polonya ile Litvanya araamda normal 
münaka:ffitın tesisi hususunda. Varşo
vanm yaptığı teklüi kabul ve bu hu
susbı,ki müzakereleri icra edecek tn&

murlan tayin etml§tir. 

Polonya Litvanya eliçiliğine Harvat 
Polonya tara.fmdan da Var§Ovaya ha.
len Milletler Cemiyetinde mümessil 
bulunan albay Sldpra tayin edilmiş

tir. 

I.Jtvanya ile Polonya arasındaki tel 
graf ve telefon hatlarının tamirine 
ba§la.nmıştır. lkl memleket arasşnda 
normal müna.kalatm tesisi için mtlm
kerelere 25 martta başlanacaktır . 

Litvanya Başvekili Tublisin sulh va.. 
ziyeti seyahat etmesine mani ol-

duğundan iznini 19 nisana. ka.dar uzat 
nuştır. Kabine buhranının halli de bu 
tarihe bırakılmı~t.ır. 

Fransız 
Hariciye Nazırı 
Yakında Ankarayı 

ziyaret edecek 
Paris, 23 (A.A.) - Havas ajansmm 

öğrendiğine göre, Fransız hariciye na· 

zm Pot Bonlrur, halefi Delbosun Tür· 
kiyeye seyahat projesini terketmiye -

cektir. Pol Bonkur, muhtemel olorak, 
Ankaraya, Cenevre fikir teatilerinin 

neticesi iki memleket arasındaki yalr
laımayı temhir eden bir anlqmanın im· 
nıı için .&idcccktir. 

HABER - ~ PMtm 

Hayvanlar 
vergisi kanunu 

DUn Mecliste tadll 
edlldl 

Ankva, 23 (Huıuat) - Mccliı bu· 
gUn Refet Carutezin reisliğinde top~

narak subaylar heyetlne mahıua terfl 
kanununun birinci maddesinin deği§tİ· 
rilmesine ait liyibanm ikinci müzakere
sini yaparak kabul etmiı ve trenle ya• 
pılacak e§ya nakliyatına mUteallik bey· 
nelmilel mukavelenameye istinadc:ı t c· 

şekkül eden heyete beynelmilel nakliyat 
komitsi tarafınl:!an ittınu olunacak ka· 
rarm mcri'yet suretine ait ltyihan:n 
da birinci milzakeresini yapmıJbr. 

Bu sonuncu klnun llyiluwnm müza· 
keresi esnasında söz alan B. Hakla Ta
nk Ua (Giresun) vekaletin esasen bu 
kararlan tatbik salihiyctini haiz bulun· 
buğunu söyliyerek bu me4ele etrafm -
da.ki noktainuanru izah etmi~tir. 

Nafia encümeni maz:bat.a muharriri 
Ahmet Hilmi Kalaç (Kayseri) verdiği 
c::·. :- &~. rr .. vı:uu müzakere olan teklifin 
Teşkilatı Es-: :. ·~ kan:ınu ile taaruz et· 
mediğini ve bu salahiyetin vekalete ve
rilmesinin yerinde olduğunu kaydetmlf
tir. Bu izahatı takiben kanun JŞ.yihaaı 
reye konularak kabul edilmiştir. 

Bundan sonra hayvanlar vergiıi ka • 
nunun bazı hükümlerinin deği§tirllmc
eine ve yine bu kanuna yeni but hUküm 
Jerin ilavesine dair kanunun mürakere-
9lııe ge~ilmiıtir. 

Müsta'~eliyetle müzakeresine karar 
verilen bu kanunun heyeti 1:0:.ımiycai n
zerinde söz alan İsmail Ahmet Uğur 
(Sivas) "Ben sevine, acvine Jdlrailye 
geldim. Yedi senedenberi Kamutay a· 
.rası bulunuyorum. BUtün biz köylülerin 
dertlerinin birer, birer hallonunduğunu 
görüyorum. Bu sene de sayrm kanunun· 
da bize sevinç veren değiıikliğc §ahit 
oiuyorum,. demiş ve batta Atatürk ol· 
mak &ere Kamu taya ve htıkOmete k6y· 
tüter adına tükran duygulannu ifade et· 
mittir. Kanun llyihaaı, üzerinde ban 
münakaplar yapıldıktan sonra, milzake 
re edilerek kabul olunmuıtur. 

Meclis müzakerelerinden aonra V c
killer Heyeti de toplanarak muhtelif 
meıclelcr Uzerinde görüpU§tilr. 

• Arap nsJlerfnin Suriye ve Lfibnandan 
FilisUne girmelerine mani olmak için 
Filbtinin şimalinde kAln iki geniş mınta
kanın fecir vaktinden gün~ batıncaya 
kadar ateş söndürmelerine karar verilmiş. 
tir. llükömel m:ıkaml:ın, şimal budııdu 
boyunca elektrikli tel 5rgillerle yfiksek bir 
du,·nr vfleuda getirilmesi meselesini tet
kik etmektedirler. 

• Şimal kutbu istasyonunun telsizcisi 
Krenkcl ile Şirşor ve Fedorora "SovyeUer 
hirliAI kalırnmnnı., ünvanı Te Lenin nfşa. 
nı, istasyon şefi SovyeUer birllli kahra. 
manı Papcnine bu nişanın ikinci rillbesl 
ve Pavanln ile Krenkel Şlrşof TC Edarofa 
otuzar bin nıble para mOkAratı verilmiş
tir. 

• Tiranadııkf yeni elçimiz Hulüsl Fuat 
Tugay dün Krnl tarafından kabul edilerek 
mutat {Jlertıslmle Jllmatnamesinl vermJ1-
tJr. Tnrki)•e orta elçisi, valide kraliçenin 
mez:ınntı bir çelenk koymuştur. 

• Bugün Jo'ilistfndckl lngiliı revkaJAde 
lıomlserllitl tarnCından hususi bl.r nizam. 
name nc~redilecek ve hu nizamnamede 
dokuz müslüman şeriyc mahkemesinin hl. 
kim ve resmi memurlannı vazifelerinden 
u%akıa,masını lntac edecektir. 

• Avam kamarasında fşsb.llk hakkında 
yapılan rnüUlkere esnasında mesai nazın 
Brovn, tatbik edilmekle olan büyük Nafia 
fşlcr1 progrnmının üç yüz mll)"on slerlinge 
''e ıollAhlıınma programı mesc.lesJnde de 
1935 martından gecen şubat ayına kadar 
hllkClmet tarafından dnlnıdan dofruya 
nktcdllen muknelelerln takriben 350 mil
yon sıcrlinge baliğ olduğunu bildirmiştir. 

• Fransa patronlar federasyonu reisi 
neşrettiği beyannamede, hllkfımetln son 
mail tedbirlerini şiddetle protesto etmek. 
tc ve yeni hlr par:ı ennnsyonuna dotru 
gldfldllUnl beyan eylemektedir. 

"' tici hükömel arnsında yapılan müzake
reler nc!lceslnde Norvccln Lenlngnddald 
konsolosluA"unun yakında kapatılmaşına 

korur Teri imiştir. 
• Fransanın en son sistem Qç torpido 

muhribi ile altı torpido Akdeniz kontro
hına f,tlrnlt etmek üzere Brestden hareket 
etmlşUr. 

* Paristc Eko da Pari gazetuinin ca. 
martcsf gfinilndcn ftib:ırcn 54 sene mevcu. 
dfyetıen sonra neşrh·atını tatil edeccAI 
bnber verllmektedir. Verilen bu malılmata 
göre, gelecek pazar gtlnOnden itibaren E
ko dö Paıi ismi Jur ıaıeteslnin ikinci adı 
ol:ırnk görOnecektlr. 

• Belclka devlet bankasından Londraya 
altı tayyare ile altı tondan fazla altın gel. 

.!4 MART - l9!S 

Almanya 
Çekoslovakya da 

_.. Bqtarafı ı inclde l"etle yapabilecek "Taziyette bulan'C!uflld 
•.toıutar11tz1Un AlmlllJll'1lla ilhakı g~ beyan etmiştir. 

nlJI rmuı ile ormamııtır. Avr.ııturua bfr A' manya da 
ordu tarafından lıgal olanmaıtur_ • il k b or 

·Bnşvckil Daranyl cnabında. "Hdkıimet lsviçremn bıtara ı eyan 
dalma, milletin menfaatlerine en UJl(lun mesi ve Holandada askerlik 
lıattı hardcell ltllluu dmlı ve bundan bou mllddeti 
le de a.unl hallı hardcell lttlluu eedcektlr.,, . y 

1 
AlJSl,. 

deml~tlr. Bcrlın, 23 (A.A.) - an resm bl-
Sekenylnin nutku esnasında hllkfımet mahn!ili, lsvicre, cumhur başkanının elO" 

parUainln mfifrit sal cenahı hatibin aöz- taraflık hakkınöki beyannamesini rn 
Jerinl birçok kere kestnif ve "yaıasın dost nunlyeUc karşılamışlardır. 
almanya" diye batırmıştır. Koresp~ndans dipl~nıatik Politik.:::; 

Müstakil mebııs Payr, Macaristanın :istik tC3l~ bu bıtaraflık polıtlkasının, Ak J>lt 
illi hususunda ne gibi prantiler mncut polıtlkası icin muhafazasında muUa dalı 
olduA"unu sarmaş ,.e demiştir tı: menfaat mevcut olacak derecede fay 

.. _ Avuıtur11anın ıukutuna gördük. Sim olduğunu yarıyor. k ıııs-
di CtkoslovakUa tehdit altında bulunuuor,. Diler taraftan Holandada askı;;-li Dö>'çf 

Hatip l>a ılizlcri söylerken hükCtmet meli müddetinin uzatılması a .-
partisi azası "evet, Çekoslovakya titreme- Algemnyne Çaytung gazeles~n.e A!ın~~:r.. 
ildir" diye baJırmışlardır. nın bu memlekete karşı Pasıfık n ye ,,. 

Başvekil tekrar söz alarak, Macar istik- nf tekrara vesile teşkil etmektedir. G; ~ 
lllinln katl)·en tehlikede olmad~ını Te te, Holandanın ademi müd~hale pakt :ı;ıtl 
serek dost devletlerin ıerek bizzat :Macar yahut Alınan g~ranUsl tek!iflerlnl, lnaoldtt 
ordusunun ınrantlsl altında bulunduiunu dikkate nlmak lıttum~nnu:sse~em ~ıııll 

ehemmiyetle kaydetmiştir. ~ı:e!:ı~~~~~·~:~:ne ~ünasebe~~~ id.,. 
Kanyanm beyanatı me arzusunda bulunduiunu bildiriyor. 

Macar harfciyena zın Kanya da, hartcl. 
ye encilmenlnde tu beyanatta bulunmUJ- İngiliz Başvekilinin nutuk 
ıur: sabırsızlıkla bekleniyor 
"- Jlacarlıtan ile Almanua aı:aıında e- Berlin, 2• (A.A. - Havas aJansı m~ 

atUlı meıelelerde ihtlM/ 110klur ve Alman- birinden. 
pa, Macar • Alman hududuna lı.Qrmet et. Burada. Çekoslovakyanın tamamlyet111ı-
mek lıuıuıuııdald nluet hakkmda b~r gtına lnslltere tarafından zıman altına aJınrndl 
1llphe11e mahal bırakmamııtır. 1ıfaııl ki keyfiyetinin ATrupada bir gerginlik uosO" 
Almanua, ltaluan. Yugoılau "' lıvlcrc ha- ru alacalı mütaleası serdedilmekte ff 
dallarına da h/Jrmet tdtcdctlr. ltalua - A. Çemberlaynın bugün yapacatı beyallaf, 
oııılurua Jlacarlılan blokr.ı mcDcudlyetl aabırsıılıkla beklenilınekledir. 
ortadan kalkmııtır. Fakat ltaluan - Macar Alınan çlflçf fırkası ile Alman bristJyall" 
müncuebatr, Roma itlldflarının Illhnl11etl &os)•nl fırkasının Haynlayn fırkası ile bit• 
dahilinde, dt6iımuniı bir. /ıaldedlr.,. leşmesl haberi, tok büyük bir mcnınoat-

Kanya, netice olarak, Macarl tanın kQ. yet tevlltt emiştir. 
çOk itilAr ile olan m8nasebetlerlnl normal Haynlayn fırkasının halibaıırd• ~ 
bir şekle sokmak hususundaki mesaisine mebusa sahip olduğu ve mcbusan mecl1 
devam etmek taaanunında olduA"unu be- rehıllğlni elde edeceği beyan edllınckt~ 
yan etmiıUr. Lokal An~ayker, Prag bfikdmcUnln bd~: 

Ç ekOSIOVakyada dan b~yle "Sahabet edflmC3i mflmklln ,,_ 
mıyan milli Çek devleti nıızariyesfndell iKi 

Hava maoevralan ragat etmesi lhımgeldfAini, çfinkD 61-
Prag, 2• (A.A.) - Bug{ln büUln Bohem. buçuk milyon Sfidet Alınanın milli rn 

ya han taarruılanna ka111 mOdafaa ma. kiyetlerinln kanuni surette teminata ~ 
nevralan yapılmıştır. J>ras "Ye diler bütün tedllmeslnl istemekte oldukJannı,, 
,ehlrlere tayyareler taarnu etmiş ve sunl maktadır. 

bombardımanlar yapmıştır. Danzlg intihabatı 
Manewalar Cekoslonk mQdafaa tqkl- Danılg, 24, (A.A.) - Almanyada yapıl"' 

JAhnın mfikemmel olduıtunu ıöstermlıtlr. cak olan lnllhabat esnasında 10 nlsan ._. 
Sivil halk aldıktın talimata harnyen ri- 1118" 

rfhine kadar bütün gjyasl toplantılar ,_ .. 
ayet eylemiştir. nedilmiştir. Nazi Uderlerinln nutukıa-· 

Alm .. ı'Jlar iyi muamele glSrOyor "Ye intihabatın neticeleri, sokaklarda ııo-
Paris, 21 (A.A.) - Cekoslovakyanın Pa parlörler Tasıtaslle ilAn edilecektir • _ _..1 

ris elçisi Osuski, ıazetecilerle yaptığı bir Diyetin feshi ve serbest şehirde ~ 
fnrıbabat icrası haberi, mevsimais adda' mOllkatta demil{lr kf: ,. 

"Çekoslovakya • Alman etaillyellerine dilmektedir. Fakat nazı makamatının dl 6-
mnhlm taviılerde bulunmuştur. Hiçbir busların vekAJeti hitama erdl'1 zamıP t 

nQmüzdeki seneden evvel bu feshe kart memlebtte ekallh•etler Cekoslovakyada 
Almanların g~rdillO iJi muameleye maı- venneleri mümkOndllr. ek d 
har olmamaktadır. Almanların Çekoslovak Yahudiler aleyhinde bir tenkO har ..;.ı 

icrasından korkan yahudflerfn muhace 
ya parlıımenıosunda malik olduktan aza. bir kaç bnftadanberi artmıştır. Hicret e-
hk memleketteki nOtus nisbetıerine tama- denlerin miktarının son haftalar urf~!: 
mile uygundur. Çekoslovakya Almanya ile da Oo bine hamt olınuş olduğu söylen111-
olan gerglnlilH izale edeblllr. Yeter ki Al- tedlr. 
manya bunu istesin. 

Diler tarartan Çekoslovakyanın coAran 
vaıiyetf itibarile Fransız ve lnglllz hükCl
melleri CekosJovakyn He Almanya ırasın
da yapılacak mOzakerelere alAkasıılık g~ı 
teremezler. 

Belc;ikada 
Hudutlarda mlldafaa tertibatı 

Drlik5el 2C (Hususi) - A)•:ın Te mebu. 
san mitll milddaa encfimenlerl bug(ln mliş 
terek, bir toplantı )'aparak, milli mfidarna 
nazırı general Denlsln hudutların müda
faası ha}tkındalı:i izahatını dlnlcmlştlr. 

General Deniı, Belçlkanın fOH ve de
mlryollarından istilA edilmesini işkAl içln 
ittihaz edilen tahribat sistemini anlatmı, 
ve hudnllar boyunca perde kıtaatının na. 
sıl kademe kademe tnzl edildllinl ııöyle
mlştlr. Bu kuneller, mOtcaddft mfidafaa 
mevıflerfne istinat ediyorlar ve pek ko. 
)aylıkla yer detişUrebllecekterdtr. 

Harb()·e naıın, askeri hava kuvvetleri
nin vazl)•elinl anlatmış \'"e tayyare fiyat. 
lanntn pek yQksek olmasına binaen ehem
miyetin sayıya delil kalJleye n tayyare. 
ellerin yetlştfrflmesine nrilecdlnl söyle
miştir. 

Nlh:ıyet harbiye nazırı, Belrika ordusu
nun bugün kendisine d!qcn vazifeyi tali. 

mlştlr.Bu,on gün ıarfında altıncı sevkiyal 
tır.Ve Belçika dlMzlnln mOdafaası için ya 
pılan muamelelere dahil bulunduitu blJdi
rilmektedlr. 

• Surlyede dıhlllye nnzın Cııblrfnln b. 
ttrasını geri alması üzerine kabine buhra
nının önüne ıecllmiıse de, hfiJulmet aıası 
arnsındakl lhtilAf nhametlnl mnhafııza 
etmektedir. 

• YuıoslaV)'a merkez bankası direkt&. 
ril RadosavJeviç, ekonomik mtbakereJerde 
bulunmak üzere dün Paris ve Londraya 
hareket etmiştir. 

• Mançuko ve beneral Franko hllk6meı. 
leri, diplomatik mnmealller teatisine ka
rar vermişlerdir. 

• Yugoslav ayan meclisi 1938-39 senesi 
bilice projesini ilk okunuşta 19 reye karıı 
47 reyle kabul etmişti!', 

ıngilterede 
Kont Clono Loodraya 
gelmlyecek 

Londra, 23 CA.A.) - DiplomaUk mebl• 
fil, Kont Clanonun İngiliz • İtalyan ~ 
masının imzası içJn Londraya geiecer 
hakkında gazeteler tarnfından Terilen lı•u 
berleri yalanlamaktadır. Romadan blldi~t 
diline ıôre, kont Ciano, bu akf81ll saat 
de f nglllı bOy(lk elclalle mftzakerel_. 
denm etmi~Ur. 

Jngitiz • ltalyan anlqmaııod• 
tek mani • 

Londra, 23 (A.A.) - Hans aJanıılll 
muhabiri hlldlrlyor: 

Lord Hallfaks, Fransız sefiri KorbOn;; 
Çemberlaynln yann a\·am kamarasıD 
yapacağı beynnntın metnini tevdi et111i,. 
tJr. 

İyi haber alan mahfillere g&re Lord Jl9-
ıırats, ademi mOdahale komitesinin ltlr 
rini tacil etmesini teminen yeniden sırf; 
dilen ıayreUere Fransanın da iştirak 
mesl içJn ısrar etmektedir. 

Ayni mahfiller İspanya meselesinin tıs# 
glllz • ltalyan 11nlaşma11 tein başlıca ro: 
nii tqkil etmekte oldutunn ııöylcnıek 
n tnıflterenln Hltterln Romayı ziyaret: 
den en~I ltıılya fle bir illlAfa nnnak 
tediJlnl iddia etmektedirler. 

Diler cihetten Cekoslovakya sefiri ,.., 
Gorris Masarfk, hariciye nezaretine ıid~ 
rck Cekoslonkyadaki Alman e.kalJlyetl 
tatmin etmek ilıere Prag hükQmetl ta~ 
fından ıılınması derpiş edilen tedbirle 
bfldirmi,ur. __,,-

Marangoz 
Makinesi satın 

alınacak 
Marangoılulcta kullanılan Pulanya. ,,.. 

nldak ve tepsi delik makineleri ayn •f,: 
veya kombine olarak satın alınacaktır. e 
mak istiyenlerin Veznecilerde Unlversft 
beı'bcrl Yusuf Gfilerc müracantlerL 
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Gilniln me11elesl J 
Rodoplu Güzel Kız ve Inglllz ve Amerikan menfaat
$ A F O terine vurulan büyük darbe! 

yazan : Nizamettin Nazif Meksikadaki son hidisenin _ma~.a~ı ~edir? Ge
neral Kardenas'ın bu emrıvaknnı kım kabul _,._ 

Bir b.clm? Açık denizlerde gemi do- lerini söylemekten de çekinmeıni§Ier
~ ve .dokuz Tqoz gemisinin di, ama kızı mutlaka Sisam esir paza... 
~. llra gelen bir gemıye uluorta 11&1- rma göndermeye karar verm.i§ bulu. 

etmeyecek? Amerika mı? lngiltere mi? 
,..._ bir kadm. .. Kim olabilirdi bu? nuyorlardı. Meksika Cumhurrfsl pneral Kar-
lrerat ve tecetıattale kan8ık bir Jıid- Saf onun blltiln teklifleri, rica.lan denas, bir emirname ~ flm-

tetı. kapıyı tekmelemeye. yumrukla- beyhude olmUf1;u. Ana, baba bildikle- diye kadar İngiliz ve Amerikan aerma 
~ baeladılar: rinden pşnamıelar; yelerl ta.rafmdan istismar edilmekte 
._Çık dıprı! 1 - Csmmız isterse gider, Siaam pa- olan 17 petrol Jmtıyaz mmt.a.Jraamı 
'"-Cık kahbe! zarında müzayedeye i§tlrak edersinlz. devletlegtlrdl. Ve btltilıı Mekaika pet-
\re kapıyı kırmaya kalkıfblar. Ukiıı Deyip igi kısa kesmi31erdi. Bunun rollerinin bundan IODl'a devlet tarafm 
~ lalımete lüzum kalmadı. !çerden Ur.erine Safo, Arhidiki için tiirler söy- dan ifletileceğini 1lln ettL 
.11111' ayat sesi geldi. Bir sürgü çekil. liyerek sonbahara kadar Trakyada. Cumburrelsinin bu hareketi ordu, ! .. ~lddetle açılıp arkasına kadar da- kalımf, kızm arkasına g&cüler koy • donanma ve milliyetperver ~ ta
;,,."'IQ kapıdan saçları dağınık, kapka. muş ve hangi P,miye bindirildiğini rafmdan ne derece btlyllk bir hararetle 
"' katlı, kapkara glSzlü, uzun boylu 5ğre~ince takibe bqlamıitı. tasvip edildi ile llma1l Amerika. birle
~~fırladı. GUr, fakat tatlı ve Lakin yolda, daha uzun boylu~ ilk devletlerinde ve İngilt.erede de, 
~bir sesle haykırdı: te tahammül edemem!§ .. Samopulo a- bittabi, o derece btlyllk bJr asablyet 
ı....'."'-Bu ne cllret! Ne nezaketsizlik! ~iz dacığı yanında km taeıya.n geminin ve memnunlyetelztik dofurdu. Zira ba 
~1'anlar, kapımı neden tekmelediği- dtfer gemilerden geride kaldığım gö- emirnamenhı Amerikan ve tngmz ser 
ı:-. "5yliyebilir misiniz? rllııce rampa edip Arhidtkfyi cebren mayelerine kaybettirdlfl m-aat çok 
~ı sıkmış, kollarmı ger- elde etmeye çalışm.I§U. bilyllktUr. 
~ IOl ayağı ilerde, dimdik duran bu Bununla beraber ..-at Kardenaiım 
.~ Tqozlullr ve kıyıdaki Siaam- O gece SiN.m uyumadı. Sabaha ka- petrol mmtablarmi ani bir kararla 
~ .. falkm pşkm baktılar. Bu ne dar her evde Safodan bahaedildi ve adeta cebren dev1et1eştlrmes bir gup 
:-~ okuyuetu! ertesi gtln öğle'tızeri adanm her ta. ve milladere 8Ul'8tlnde tellldd edile-

~tıplak etine kırmızı bfr entari ge- ra.fmdaki halk onun bulunduğu tarafa mez. Çünktl Kekaik& h11k0metl el koy 
akm etti. dutu petrol mmtakalarma w bu mm-

~ - L Yakası ve eteği altın varak- u......ı.. ·~ t&kalarda mevcut testsata 13 mn-• 
'1
,.raa lllslil olan bu entari kolauzdu. nar&este ild merak deprenm~'-&: J-

1 Safoyu ...xrmet Fransız frangı kıymet takdir etmtı ve ,_ tara.fmda kasığına kadar yUkselen - &"' • 

~ 1Irtmaç vardı. Saçlan rU.zglrda t.el 2 - Saf onun sevdiği km görmek. bu 13 milyar frangı on milsavl taksit-
·~ UÇufUyor, bu rüzgi.r yırtmaea vur- Yerliler Safoyu g6rmek için adeti le on yılda Me~ de blldirmlf-!a'• bJr bayrak gıöi dalgalanan ete. çddırıyorlardı. Gelenler doğruca sa - tir. 
... IGlll mermerden ya.pılmıp. benziytıa htıde birikmitler; lngllterenln teklifi 
~unu bilyUk bir clSmertllkle göz. - Safo ! Yap Sa.fo ! · ~ye bağın- Ajanala.r, dün pneral XanJeusm 
~ tavaf ettiriyordu. yorlardı • bu harketi karpamda, Ingiltereııln, .ı.. 
l>enımen yavaş yavq yObelmeye Yabancllar ise, Ege.wı bu adasmdL maU .Amerika devletbıl mfltterek bir 

Jı._,-- ki halla çılgma dl>ndUren kadm tara- h tu., __ ._ .. ._lrHfl .11-1..11 ---
~an ayın ıeığmda perileteJ1 bu ka- -... ğal yaU il _,. cep e WIUIA,. - Dl.IDIU w ne 
«111a gemiciler daha fazla hqln olma· .ulUl&n ko dl"lm kızm ha 8 - lt Amerika htıkmetiıdıı bu daveti kabul 
ın--.. A .. lar. Yalnız demJn kaptmq zillen gözlerini beraberlerinde getir- etmediğini bildirdiler. 
~~~ dikleri a4tmlan. dikerek,: Acaba lngll~ ~ blr 

........... Tqozlu, JıoııllU'CIUmiül~ .. ... ..::- ~--~ 
~dini alamadı: - a.C&u. fil yavruyu • cephe ~ .. fed 0 SGIM iD8ls • 

- Sen kimsin ki bir.e hayvan diye. 
U:vonun! 
O zaman kadm ona baJmuya tenez. 

"1 ttmiyerek, hırçm hırçm wi gırtla
~ bin bülbül pkıyormq vehmfnj 
::- blr kahkahayla karıpk haykır-

.._--:._ B)' Oletnp'in iWılan! Bu. hay
=~ yqamalarma nasıl miisaade 
~uz? Ey ölüm! TJrpamm ne. 
~ buralarda dolqtmnıyorsun? İyo
~ Tlreniyen ve Fce'nin ''Safo" 

~~ garib hayvan! Ben 
~ nefesi ve aylı gecelerin di-

~o!.- O tarihte bu adı bDmlyen 
.. '"&QL Safo ••• En mahrem, en mem· 
'- levlderin, lenetlerin ve gehvetlerin 
~en gflnahldr qklarm eafri 

ta~cf!er yatağanlarmı arkalarmda. 
· :~ utanarak gerilediler. 

Saııuc1ekt k&lababkta bir kaynqma 

t;::.~fsamlılar hep bir afmlan 

...._ Yqum Safooo! Yqasm Safoo! 
'l'aeosiuıar az evvel yakalarma. sa • 
~ gemicilerin bağlanıu acele 

~ i&ıımer. En ihtiyarlan diz göke. 
~ JIUlrlı elleriyle kadmm kalçalan
... llnlcb: 

...... Affet bizi... Ey peri! Affet blzl ••• 
\re cludaklarmı o mermer vücudun 

"1 tlztne dejdlrmek latedl. L&kin o-
::- J9dlii bir tekmeyle mt tısttı 

)'1lftrlandJ. Safo: 
..... Kanmı lmmı gönder sefil! Dizi

"1 CllıJar öpeUnler.-
~ =edi; kapıyı kapadı, 

miyiz!.,. diye dtışttnttyorlardı - idi ve şimalt Amerikanın bu tek1fft 
Yani dakikalar geçtikçe Safonuıı kabul etmemesi lfekalkadıkf menfaat 

r&kipleri de artıyordu. Bot •.• Yerliler lerinden tamamJle vaqeçmeei demek 
araamda da Sa.foya rakip olmaya ha· m.tdir! 
zırlananlar yok değildl Faraza Slsa- Hiç lfiphesfz, Avrupanm ve Uzak 
mm ayyq ve çok zenperest filosofu Şarkm bugbkll berbat IU'f;lan fçlııde 
Krsantos yalanmaya bqlamıştı bile. lngilterenin Meksikada ukerl bir Jıa,. 
Fakat asıl rakip, korkunç rakip ne oy- rekete kalkıp.cağmı dUtttnmek çocuk· 
du, ne de yaba.ncılar! Aml rakip Yad- luk olur. Bu fite zarar g6rmt)f olan Dd 
mon'du. devlet arumd& lllhıgllye da.yanarak &o 

Safo'nun adaya geldiğini duyar duy. konomlk menfaatlerln1 koruyabilecek 
maz Yadmon'un yi1.reği .. hop!" ediver. mevkide olan sadece eim&1l Amerlka-
mJetl. Zira kölelerini cariyeleri ile ko- dır. • 
yun koyuna bağ ldlt11kleri arasında Şimal! A.merib, uzan zaman llebL 
yaşatmaktan ve şarap satmaktan bat- ka i§]erine mftdahalelerde 1Nhmm111 
ka bir eeyle uğraşmaz samlan Yad. olan bir devletUr. 
mnn, Safo'nun en btıyUk hayranıydı. Biraz tarih 
Sato ile bir gece, bir saat, hattA 'bee Bir maden huineli o1a1I. Kebflra, 
dakikacık yanyana bulunabilmek için glmall .Amerib aerma;vedarlarmm 
nesi var nesi yokas vermeye razıydı. hırslan ytır.Undeıı yıllarca bir isyan ve 
Safonun bütün şilrleıiııi ezbere bili- lhtiW cehennemi hallnl aJmıetır. Bir
yordu. Her gönülde bir aslan yatar blrhıe rakip Amerikan tröatleri bu 
derler a. .. Eh işte, Yadmon'un gön. r.ıeng1n maden diyamıdan istedikleri 
lünde de, göbeğinin heybeti ve sura- gibi 1Stffac1e etmek için dalma bu mem 
tının tasasızlığıyla taban tabana zıd Jelı:etin iktidar mevkUnl elde etmefe 
bir aslan yatıyordu. Ve bu aslan Sa. ça.hemıflardJr. Bir tr&t kendi emri 
foya deli gibi vurgundu. altında, kendi menfaatlerine en uygun 

Safonun gU7.el mi, çirkin mi oldu- eekilde hareket edecek bir generali 
tunu bilmiyordu. SormamI§tJ bile. Bu Melmikanm bqma muunat eW mi, 
kadar güY.el şeyler eöyllfel:l ve eöyle. diğeri derhal bir bqka general bulup 
difi geyleri herkese beğendiren bir ail&hlandııwak, altm dafıtıp cahil 
kadının gtU.el veya çirkin olmuma e. köylülerden ordular kurarak ona l&l
hemmiyet vermiyordu. Canını çok dırtzml. Soııra bir ctijert, bir tanesi 
sevmemig olsaydı, gimdiye kadar bin daha, bet tanell on tanesi daha tilre
defa denir.e açJlmıı ve Lökat adasınm mit ve baylelilde ydlarca meeuın bir 
yolunu tutmq olacakb. Fakat doğru- cehennem halini ala.n Mebika, dart 
su ya. •. denbdo seyahat etmeyi diltUn· be§ Amerikan tr&5tU tarafmdan soyul
dilkçe tüyleri diken diken oluyordu. muştur. 
Yadmon Sisamda doğmuttu, Siaamda Meksikalılar damarlarmda Tl1rk ka
ta.bil bir ölümle toprağa girmek ve ba- nı taşırlar, eald Azteklerln torunlan
bUlle büyük babaamm yanma gömill· dır. Yabancı enbikalan yOzUnden çok 

Sefalet çe1anl§ olmalarma w pek ip-
mek istiyordu. tidal bir tan.da yap.mağa mecbur 

- VI - lki yıl önce filosof Kuantosun evin. milli 1amıı •• !>aman mesele anlqddJ. Safo VL de Safo'nun erkek kardeti Haraksoe kalmalarma raimen onur 
~ 1

-- T ır.kad ad .ı-- kal'-•• ula unutmamJtlardır. Bu memlekette ı.~ 0 &CW uu asmua.u ..,,..., ile+ .... __ _..,. O zamandanberl Barak· 
~QÇ eariye 1&tmıılmak için Trakya- -.u~w halk, hiçbir zaman isteye isteye ya. 
~ llbnltt1. Orada kabDeler uumda I08'a yl1F.de elli ekaik fiatl& earal> sa- bucıya köle olmayı kabul etmıf de-
~ iki ay dolqbktan sonra Rodop tıyordu. Barak.sos bu klrlı işi kendi ğildir. Fırsatım buldu mu derhal ı .. 
~·bir pınar bqmda, Arhi- ıekhma hamlediyor, Yadmonu kate. yan etuıia ve devirdiii diktatörtın ye. 
~ adb bir gthel km tözllne kestir- se koyduğunu samyordu. Yadmonun rilıe ~ adamm da yabancıya hiz. 
~ UJdn anası ve babası kızlan. bu fedaldrlığa, kız kardetinin kara metklrhk ettilfni ---. onu da yu-
111 lcendtstne vermeye l'BZI oJmamJl)ar. I g6zleri için katlandığım nereden kes. varlamaktuı çelrtDmemietfr. 
"'- tirebilirdi? Bilhaw. 1911 ile 1930 anamda ya-
~ tatmak içbı ,eUtth'd~ (1)...,,.. "8") uf tam yirmi yıl devam eden drüll 

Yazan : Şekip Giindib 

/nglltırenln mll,rırd luıre.td tdllflni 
reddeden 

RUZVELT 

Amerlkaılı mBıterek bir lıartkele ttıvik 
eden 

CEMBBRLAYN 

fhtitaller halktaki bu temayülün e..cıeri
dlr. 

Vol Streyt bankalarmm Meksikada 
istedikleri adamları iktidar mevkiine 
çıkarmak için, zaman zaman milyon
larca altm dolar sarfetmeği neden 
göv.e aldıklarım rakamlarla izah ed&
lhn. 

lıleksikanm bir yıllık maden istih
sallnden kazancı şudur: 

. GELtR.1 
MADENİN NEVİ PEZO OLARAK 
Anffmuvan 1,693,!41 
Gamlif 1B.J,570J51 
~Mffnik !J81,!49 
Bıamut 978,6!3 
Kadyom 1,680ı561 
K6mflr 5~75ı595 
lJa1tAr 16,164,017 
Kalay 65 ,1.U 
<hrafit !1!,1.61 
Jlanganeı 13,!80 
Otws 1~1,160 
Molibden !ı590,508 
Aıtm 8~,116 ,633 
Kw§fm SIJWl ,.!15 
~yom 6,.!6,J 
Ç'Ml7oo .. 5,877 ı588 

Bu ra.kamlarm yekQpu tam 
(348,897,889) pezo tutmaktadır. 

Bir Meksika pemsu bugllnkil bor
saya göre tam 80 Fransız frangı eder. 
Demek oluyor ki Mekaikanm bir yıl
lık maden varidab toparlak hesap 28 
milyar Pranam frankı )'8.lll apğı yu
kan iki milyar Tl1rk Uraaı tutmakta
dır. Petrol gelfrf bundan hariçtir . 
Petrol 
Meladkada hem.en her yıl bir yeni 

petrol mmtakası keefedilmektedlr. 
Daha dolruau nereye bir burgu W· 

rulursa mutlaka petrol çıkmaktadır. 
Uç yıl 6nce Santiyago del :Estero 

da amgin bir kaynak bulunmtı§tu. 

Salta, Santa Fe ve Riyo Hondo da 
petrol aramak mtlllaadeslnl aı8n. bir 
yabancı flrketln petrol bulm"1ığı gö-

rillmemiştlr. Me.ksika hWdbnet1 pet.. 
rol işletmesine yabancı delildir· 00. 
ne kadar, Amerikan ve İngWz firket.
lerinin yanı bqmda hmdmıet de ken
di sermayesile petrol l8tillaal etmelrtAt 
idi. 

Filvaki hWdlmet, lmtlyuh lfrketler 
kadar bUyUk iş görmlyordu. 

Elde edebildiğimiz 111 ra.Jramlara bk 
göz geT.direlim: 
Devlet isUbsall 

YIL lılETRE Mt!rtla 
193B 901,151 
1933 911,'181 
1934 8.!6,68,J 
Şirketlerin istihsali 
YIL METRE JdrCl.BI 
193! 1,186,578 
1933 1~6,.,7'11 

1934 1,.!9.J,150 
Görillilyor ki bu.gU.ne baar ıuxeu

ler daima devletten dalı& p l8tlbl&1 
etmişlerdir. Fakat bu .latlhsa1 flrket
lerin bu işi daha lyt bqardJkl&rma, 
daha. mükemmel tesisatla çalıttıklan
na del!let etmez. Şirketler blWda çok 
fena tesisatla çalışmakta idiler. istih
salin çokluğu ellerindeki mmtakalarm 
hilkfunet mmtakalarmdan, nls'bet 1ta .. 
bul etmiyeoek derecede zengin olma
sındandı .. Hattft. bu ybden htıkbıet. 
üç yıl önce bir anket yapmağa. mecbur 
kalınış ve şirketlere; 

"Eğer tesisatmızı modernlt11tirmez
seniz, eğer milit servetimizi aedeleyen 
bugiinJil çalıtma tarzmı bırakmama
nız, tnıtiyazlarımzı f~. tek
linde bir ~bdft de savüfmlijfu • 

~cnebi eirketler bilhassa, Panuko 
nehri civarmdaki miajlıdz petrol ha
zinesinden :Meksikayı knandmr bir 
şekilde istifade etmiyorlar ve betbaht 
Meksika işçilerine, adet! hayvan mu
amelesi yapıyorlardI. )feladkayı bu 
gifnirii cezri karara aevkeden lmllle
rin başında iıste bu ffçiler meeeleat 
gelir. Şirketlerin Meksika petrollerini 
Frankoculara da satmalan meeele8l 
ikinci plfuıda kalır. 

Hükfunetin i§C.;l ilcretlerlnl yDbelt
me kararım girketler dlnlememekt.e m.. 
rar etmişlerdir. Bu mrar baelarma 1ıu 
gOnkü felaketi getirznifUr a.ma. wrdD? 
leri ücretlerle hilldllnet tarafmdaa 
teDlip edilen ücretler araamdıtl fuoi 
pek dehşettı . 
Kısa bir fikir elde etmenli tçlD. -... 

dece gunu eöyliyellm: 
Mekslken ığıl (yani Mehib brta,t 

DerHllltr 15 tncltle 

ıstanouı radyosu 
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17 lnkılAp tarihi deni, Univenltedell 
naklen: Yusuf Hikmet Bayur, 18.30 Çocuk 
tiyatrosu Finız Atta, 19,15 Spor musaha
beleri Eşref Şefik, 19,55 Borsa haberleri. 
20 Nihal Te arkadaşlan tarafından Tllrk 
musikisi ve halk şarkılan, 20,30 Hava ra
pom, 20,33 Ömer Rıza tarafından ·~ 
söylev, 20,45 Himen Şen ve arkadatlan ta
rafından Türk musikisi ve halk prkılan. 
(saat a)·arı, 21,15 Radife ve arkadqlan 
tararınd:ın Tilrk musikisi ve ballt şarJulan 
21,50 orkestra, 22,45 AJans haberleri, tS 
plakla sololar, opern ve operet paroaJan. 
23,20 son haberler ve ertesi ıOnttn proı· 
ramı, 23,30 son. 
Bl'KRES - 18, cazbant, 20,15 şarkını koa· 
ser, 21,1 Roman)a fllarmonllt orkestrası-

• nm konseri, 23,05 pliik, 

BUD.tPESTE: - 19,35 sJıan orke.traa. 
20,50 plAk, 22 operadan "Barblye d6 S... 
vil,, operosın ın nakli, 
BERLIN - 20,10 pük, 21 cubant. 23,30 
halk havalnrı, hafif müzik, ve balaJaJb 
orkestrası, 

ROM.4 - 18,15 farkılar, 21,IO mtsDr.11.11 
hafit müzik, 22 temsil nült. U,11 ludU 
müzik, 23,45 vazbaııt, 
V AR$0VA - 18,15 orkestra, 20 temall, il. 
10 hafif mllıik, 23 VU'fOft konsenatuft. 
nndan nakil. 



J]R m. 

·uoli vudda hiç bir şey, hattA "deha,, blle, 
allı ayJJk kayboluşa tabammfll edemez 
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Onların macerası, Holivudun en bU. 

yük, en parlak hadisesi oldu. Herkes 
bu macerayı, a.kıl ve hayale gelebilecek 
en güzel, en ııUımine bir sinema mace
rası halinde görmek istedi. Normanm 
müşkülat içinde ge~n mazisi, mahzun 
gti7.elliği, Talbergin eahsiyet ve miza. 
cı, kalbine karşı yaptığı ve neticede 
mağlUb olduğu bu mücadele, onlara te
miz ve cidden güzel bir atmosfer hp.
zırlıı.dı ve bµ atmosfer Holivudda ak
sUlamel, kıskançlık, iştiyak uyandırdı. 

Esasen onlarınki gibi bir sembole 
ihtiyaç hissediliyordu. Ve onlar, yal • 
ruz başlnnna,~ Holivudun kalbini, tef. 
katini dilnya nazarında kurtardılar. 

Saadet sembolü 
Onlann evlilik hayatı aşklan gibly. 

di. Holivudun muhtaç olduğu sadaka
t!, sadeliği, bUtiln sembolleri onlar ta
mamladılar. Ancak yekdiğeri için ya
şıyorlardı. Talberg bundan sonra, zev
cesinin oynadığı bUtUn filmlerle ancak 
kendisi meşgul oldu. Gayet ince, has
sas ve gUzcl bir kadın olan Şirer, gay
rivazıh bakışından dolayı oldukça güç 
fi.lme alınabiliyordu. Tal~rg hafta. • 
larca, geceleri, Norma ve bir opera • 
törle, bUyük bir itidal ve azimle, sah
neleri te~tekrar çeYirliyor, sevgili 
çehreyi münasip bir şekilde tebariiz et
tirıvek için hUmmalı bir faaliyeUe ça-
lışıyordu. ' 

Fakat mukadderat, intikamını bek· 
liyordu. Bu kadar faaliyet nihayet 
menfi tesirini gösterdi. On senedenl» 
ri, geceleri ahcak üç saat uyuyan, bü· 
tün \-Ücudunu ve fı.sabmı mesaisine fe.. 
da eden Talbcrg, nihayet çöktU. Alb 
ay müddetle bir klinikte istirahat et. 
mek n;ıccbur:iyetinde kaldı. Tabii Nor
ma her §eyi terk ederek onunla 1>eraber 
gitti. • 

Talberg geriye döndüğü zaman ade
ta unutulmuatu. Metro şirketindeki 
yerini başkası olmı§b. Holivudwi hiç 
bir şey, ' hatti "deha." bile, altı 'ay -
lık tagayyübe tahammUl edemez. 

Talberg kat'iyyel\ kızmadan tekrar 
mücadeleye başladı. Yeni den kendisini 
gösterdi ve birkag ay içinde eski kuv· 
vet ve şöhretini tekrar elde etti. 

Fakat kader yeni bir darbe indirdi. 
Hastalığına ve hara.retlhe rağmen, 
Talberg, filmlerinden birinin gali mü. 
sameresinde hazır bul urunak istedi ve 
filmin gösterildiği salona geldi. Her
kes onun solgun, hUmmalı bir gekilde 
kansının kolunda. adeta sarktığını 

göfdü. Holivud, dfilıisinl, son defa, i§· 
te bu vaziyette görmUştU. -Oç gün son
ra, Talberg öldü. 

Norma bu müthi§ eleme, aayam hay
ret bir cesaretle mukavemet gösterdi. 
Bir tek gözyaşı dökmedi, yatağın ba· 
§1 ucunda, dimdik durarak, ölünün eli. 
ni elleri içinde tuttu. Bir tek kelime 
söylemeden, ayni cesaretle tabutu, me-

zarlığa. kadar ta.kip etti. 
Sonra, birdenbire, içinde her feY kı· 

nldı, her §eY çözüldü. 
Onun hayab, sonra, aklı için endige 

edildi. Onu ağır ağır, bUyUk bir ihti
mam ve sabır sayesinde, girmekte ol
~uğu zulmetten kurtardılar. Norma 
yavaş yavaş kendisine gel.meye, hayat
ta bir mana bulmaya başladı. Talberg 
ona iki çocuk bırakmı§tı. Normayı 
belki bu çocuklu kurtardılar. 

Onun, artık sinemaya a~det etmlye. 
ceğine muhakkak nazariyle bakılıyor
du. Fakat bundan birkaç ay evvel, sa
bit bir fikir onun zihnini me§gul etme
ye başladı: Talbergin son eserini ta • 
mamlamak suretiyle onun hatmwna 
§eref vermek. 

Filhakika, Talberg, Uç aenedenberi, 
Stef an Tsvayg'm "Mari Antuanet,, e
serini filme almakla me§gul oluyor • 
du. 

Bu filmde Mari Antuanet rolilntl ta
blatiyle Şirer yapacaktı. 

l§te bunun içindir ki, Norma efrket 
müdürlerine bir gUn göyle dedi: 

- Onun bu kadar arzu ettiği bu fil
m.1 yapacağım. 

Bunun Uzerine, hftmmalı blr faali • 
yetle filmm hamlanmuma başlandı 
ve bunun, Talberg'in hatırasiyle mil
terıaslp bir eekilde olmam fit.eniyor. 

Dul yıldız 
, Holivudda geçirdiğim son günlerin 

birinde, bir sabah, Talberg öldllkten 
1 sonra hl ç kimseyi kabul etmiyeıı ve 
Santa Manika plijı 117.erindeki bir 
villida yalnız bagma oturan Norma 
Şirer beni görmek fatediğine dair bir 
haber gönderdi. Ben, onun nazarında 
bir guetecl değil, fakat her eeyden 
evvel hanatmım, bunun için bana 
e(>yle dedi: 

- Bana. .Marf Antuanetten bahse
din. Fransada onu~ muhabbetle anı • 
yorlar mı? Ne yapmak istediğimi ora
da aplıyacaklar mı? Bu rom oynamı. 
ya ve meelıur simayı canlandırmaya. 
cesaret ettiğim f çin, bana kızacaklar 

mı? Bu filmde, ihtilfil fazla bir rol oy
namıyacaktrr. Viyanadaki suvareler • 
den, gençliğinden itibaren bu kadının. 
hayatını, mukadderatmı, hislerini du -
yurmak istiyorum. Onun ümitlerini, 
inkisarı hayallerini ve netice itibariyle 

·kalbinin mertliğini göstermek istiyo-
rum. Bana ondan bahsedin.,, 

Norma Şirer, iki saat müddetle, be
nim önüm.de, Fransa kraliçesini can • 
landırdı. Aras~ d& bana bazı waller 
sordu. 

Cehaletimi itiraf ettim. Onun du • 
daklarmda da bir nevi zavallı tebes
süm. belirdi. Nihayet, görüşmemizin 

sonlarına doğru, bana: "Mösyö Tal • 
berg · buradayken ... ,; dediği zaman, 
çehresinin takallils ettiğini, sarardı • 
ğtnı gördüm! (Devam. oor) 

Bımdı, ~:ında cigarası t:o ba.}ında 3epetilc çor~ya gfilen Malezyalı bir 
1'ndıta görüyorS?ıhıı=. Diğer 1:adın Çinl &dir. Yanındaki .A.mah köpeğiyle, kö
pek 3ergisi.1ıo gitmd-:tedir. Amahlar gayet 3Gilık t'6 okı114dtr1.ar. 
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Trakyada K llİ 
·veni kurulan vurdun 1 onyadaki es" 

· · k .. · ı oııekıerı , 1ve nefis eserlef 
Şlrln OY. er ·,Maarif VekAleU aynı malzenıefl 
Halk toprak kanununu Ttlrk vatandaşıiıın kullaaarak tamir ellirıyor 

dUrt gözle bekliyor hayatına kıymet 1 Konya, <Hu.sua1) - Şe.ııruniJI' 
Silloğhı. (Hu.su.at) -Genı, a.dımtar. Vermeliyiz ! 1 muhtelit yerlerine serpllmiş olan~ 

la ilerlemekte olan ve birçok kasaba.- çuk devrine &it birçok kıymeUi eserltl' 
Ge,enlude Dllttvetlmlıa ' ba6lı Sıuu-

ları geride bırakan Silloğlunda buse- lık kaumnda bir ua(tllama oak<m ol· tamir edilecektir. • 
ne ...ı-ı.- f--'a canlılık ·-.....ı-. • KWtür bakanlı,;., Tür" kün" n_et .. 11• \4AlıA a.u .-ıwuu mııı, alır uanılanan llurad.lue k611l1n- 6' uucı tıl 
. Geçen sene tavuk, ~ ve an is. den korucu Halid, Balıkulre oötilral- natlara çok eakidenberi olan kuVVe 
tasyonlarlle fidanlık binalan bitiril • mek azere Su11rlıı7a oetlrllmiı. fakat temayWlerini gösteren bu güzel eserJe. 
mi3 ve kolİoktif fidanlığından '25 bin garmı a#ır oldıı#Undan orada uatırılıp ri ebecllleştirmeğe karar vermiıı, bil • 

tedavi allına alınmıuı icap etmlıtlr. Bu nun 1· ,.m· ba.b d ··tcb -..d muhtelif ağaç fidanı aagrumuştır. Kı· 111 geçen son ar a mu a:ı-
nan iurlne oazl/ul vranda a4ır uar.a· mima.rıru Konyaya göndermi§tl. Si • 

§m, ikmaline im.k!n buluııamıyan Se- laıtall ba ltoracn beledlue lltJNliına ua· kanlık bundan başka bu iş için ıusuJO 
lektör binası d& bu glliılerde tamam. tırılmıılır.I Evet, hlc lıauret dmeutnlz; gösterilen (2S.OOO) linllık tahsisatı dl 
!anmak ilzeredir. Atatürk amtJ ile sfla. buz glbl •o6uk bir hmxıda, alır 11aralı 

ı olan bu adqm beledl11e kamuonlarının vilaY,et enirine göndermi3 bulunl!.Y0t· 
enmit olan cumhuriyet parkmm tarh Havalar ı ..... aata müsait bır" d ..... ıııı konuldu4u garajın bir lc61ealne uatırılı- ~ 11' 

ve tAnzlmlne bqlanmq ve bu ı, için alır -'-... •--.ı .. 111 ... ..ı .. e h,,._,en b.r 11or. Fakat bereket oenln. ba fecaati awı- -.u..,. ""'"' ...,. 

bir mUtehaaıs ~esi kararla§ • oc5ı:en bir zabllin deldletlle, zavallı lto- !anacaktır. Bu maksatla kUltilr bl' 
tmlmıştır. 'Bu lelerle bizzat allka göe- rucu asker~ revire nakledllluor. kanlığmm takt eserleri kontrola - 111 

teren nahiye mUdtlrilmOz Niyazi Ol • Kaza merkezlerinde d/aptUere olan . mur mütehassıs miman Macid ~ 
gunerin tefvikile geçen eene yapılan ihtiyaç bu Mdlıe ile bll kere dalıa or- mhe davet edilmi§tir. TnmL'"3.t için r 
50 küsur binadan bqka bu eqıe de bir taflQ cıkmııtır. Blnaenalell~ her kazada cab eden hazırlıkları ikmal etmek ~ 
çok k.lnUıeler plln dahilinde Yeni bina- Myle acele rHJkalar için, kacak mlk11G• zere vilayette te-kkill eden kom16Yo' 

ta da olıa, bir dlıpoıuu aılma.sı oo• :ır- • _ •• t. 
lar yllkselmekte veba yeni binalar tandapların ltagallan bakımından cok çalı§malarma devam etmekte, ll1P"'"'"" 
hep iki kat 01.ıer:ine kunılmaktadır. llJmmlııdar. ' ta kullanılacak malr.emeyi tedarik ,t-

Bitmek tısıere bulunan göçmen evle- Ba lhllflQcı teablt ettikten aonra M- mektedir. 
rl de bqlıbqma bir mahalle~• dlır11e Otcellm: Sıııırlık bir dlıpaıııue Öğrendiğimize göre bu mevsiJlld' 
diyor. Ye...4 .. e dert, topraksızlıkt!r. •aJıfp olmıuabillr. Fakat Saıırlık tek tamir edilecek olan ~rler ~~~ 

&~ haneli bir uer de~ll, bir kaza merkezi- medresesi, lnce minare ve hÜ}tUD""" 

Halk dört gözle toprak kanununu bek- dlr. Beledlue oara/ına oelinceue kadar caddesi üzerinde bulunan iplikçi ca ' 
liyor. (60) bin hektardan fazla arazlsf herhalde bir l/flNılının 110tırılabllece6l mildir. 
bulunan ve Ahlplert iarafmdan met. daha manaılp 11er.ler balıınablllrdl. Bir ece1' O' 
ruk ııaziyette ~tulan .. :'tlik arazlsl Datandaı hat/alı ~n/Jnde ba dlJlfinceıir- • • Bunlardan ilkönoe tantlr edil ~ 

~ lille ,aımamalc '7t acımamak katili mi? lan Karatay medresesi hakılmten ç 
istimlAk edilmie olsa heın köyltl sıkın. BALTKESIRLl ince oymaları ve gürel çinileri ihtİ~ 
bdan ~11, hem de ferah ferah· ··------·----•U 'eden nefis bir eserdir. 
( .00) ha.ne göçmen yerJeodriımfo ola- Eski eserlerin tamirleri sırasında r 
caktır. sıllarmm kat'iyyen deği§tirilmenıesi' 
Havası, suyu ve 11kır tılar elektrifi Mı·ıa· sta ne ve hatta ilk inşa ecli!dikleri 'OJil!-

ile gece Çamlıca manzarumı andıran kullanılan ve malıemenin aynen tel'• 
ve günden gUne oirinleeen gUr.eJ Süloğ- fsVe"Jf arkeoloJCı.Jar tipleriyle bunların inf:aatta kulıaıul • 
la umumt millctti§imiz general KA • ~ M muma dikkat edilecek ve eserler ~~ 
zım Dirik'in g&terdlğf çok yakın ala- hafrly.ata başlıyorlar ıeoe kendilerine has kara.ktetleJ'lP" 

ka ne bir kat dalla yWaıelecel( ve her lımir, (Huaual) - MilAam Ud kilo. _m=uh:af:aza==ed:ec:;ek:l:erd=fr.;. ±;:::!:=;:;; 
bakımdan llyrk oldlfğu memıbeye u • metre p.rkmda Gmctktepe denilen 1 
llf!Dll olacaJrtrr. ıtıçllk a&ğd& Jıalıiyat yapdmuı 1b • Yurddan 

nr aıtma alııımı§tır. Milb, maıam oı- ___ K_u_ç_Uk Haberler 
Çine' de 

Bu··yu·· k b·ır baraj· dulu üzere, eski Karya kıt'~mm p&· 
yitahbdır. Ve ilk defa olarak Karya 

Yapılacak . üurlnde hafriyata başlanacaktır. 
Şimdiye kadar Etiler, Lidyahlar ve 

Belediye bllyOk bir faaliyetle sair prehiatorik mllletlere ait olarak 

oehri baotao baıa imar ediyor . hafriyat yapıldığı görWmekteydL 

Aydın, (Husuat) - Çine, Aydmm en Karya hafriyatı 1sveçin Upsala Univer
gilz.el kazalarından biridir. Çalışkan 
bir beledi yesl vardır. 

Sokaklar bit'90k kasaba .. ve hatta 
§ehirlerden daha Wrıiıdir. Çargz ve 

caddelere bol kum dökUlmUş, çukur ve 
tilmsekler ortadan kaybolmuştur. Res
mi ve husual binalar boyatılmı§, ba-

danalattmlm11; kaabanm dekoru de
ği§mi§t.ir. Geçt"J1 Yıl 8 bin lira olab be
lediye bütçesi 12000 liraya çıkarılmıe-
tır. . 

Bu yılm yedi aylık tahisllb 2000 
lira fazladır. Bu fazlalık Çine beledi-

sitesi profesörlerinden tanmmış pre 

historikçl Alim ve arkeolog A. W. Pe~ 

son dört asist&niyle birlikte idare e. 
decektir. 

KUltilr bakanlığı namına hafriyat 

mUdür ve komlsert olarak mUz.eler mn
. dllrU bay Sallha.ddLı Kantar bu heye
te iltihak edecektir. Heyet bugün Mi· 

lAsa hareket etmi§tir. 

• Karyada ilk" araştırmalar 935 tari • 
hinde yapılmıatJ. O zaman profesör 

• Bursada Neca.tibey kız sanat eıı'
tit.ll.ltlnde yeni yapılacak ~Uyilk bir bi
nanın fnlası ihale edilmiştir. 

.. Buna Meriııoe fabrikasında ~ 
pn boyş.cı Ekrem, çalı§tığt ytıkselt b 
yerden makinenin Uzerlne düşerek 1)1• 
mtltttlr. 

• Bursada senede iki defa _ b~ 
hafta sUrecek hayvan panayırı KUT .... 
ması kararlaşmış ve bu İi için bir JcO' 
miayon teşkil edilmiştir. 

•ı. et• • Adananm lmar pl~nını tctkı" 
mek er.ere nüia vekfıleti, mUtehass; 
tarından profesör Egli ile m\lhetl . 
Hllml Baykalı Adanaya göndermişti!· 

• Balıkesir hastanesi labor:ıtu' · 
nnda bir infilak olmu.' ve bakteri)~ 
Iog doktor bay Tabirle bir heın~ir' 
yaralanmı§lardır. Hadise otiklav kal>' 
nmm patlamasından ileri gelmiştir• 

yeslnin gelecek yıl 15.000 liralık mU- Persson Genciktepenin en mUnasip 

tevazin bir bütçe ile ~asma. im • hafriyat yeri olduğu l<anaatinl lıbf maya karar vermi!jtir. 

kin verecektir. · etmletir. Bu hafriyatın çok mühim ne- • İzmir • Bandırma seferini ~ 

• Nazilli sulama kooperatifi, delt., 
rmdan 200 klR'Uş alma.kt& olduğu ut' 
lalan bundan sonra 125 kunışa sW'' 

Belediye, kasabanın haritasını yap- tlceter vereceği ve antikiteler bala • 1208 numaralı katar salı gtlnU .1.4.......

tırm.ıg, elektrip projes,ini de yaptıra- İnından zengin bir mmtaka olan M!. kuyusu civarmdan geçerken Baiıke!i'• 
rak vek!lete tasdiia. göndermiştir. 1Asta tarihi aydınlatacak bUyUk · lbl _ den köyüne dönen Mehmed adında btı' 
Çareıda bir umumt hela yapılmakta- klSyut ile merkeblne Çarpmll, ~ 
dır. Mezarlığın etrafı duvarla çevril • delerin meydana. çıkanlacağt kanaati k&yltl ve ~ merkebi perça1anDUf -
~~.~~ini~ewyu,il~i~~ _~ __ u_·----------~-~-·-----------~ 
iyi suyudur. Madran dağından gelen 
bu suyun yollan bozuk olduğundan 

~ne belediyesini en çok mqgul ~eiı 
ig su yollarının ıslahıdİr. ' 

Kasabanın dıştan göıilnllşü gür.el -
leştirilirken içi de ihmal edilmemle, 
hUkUmet, belediye, parti kuraldan 
baştanbap yeni mobilyalarla dötfen • 
m.ietir. 
~ne ilçesinde yapılacak bUyük ba

rajın sondaj işi de devam etmektedir. 

Merku.deki ilk okulun yeri tamamen 
iatimli.k edilmi§, t.emel atma hazrlık
lanna ba§lanıtıl§tır. • • 

ilim.izin en zengin hububat ve hay-
van yatağı olan ~ne, m.llll mücadele-

$ • 

de de dÜ§l'llanm Aydmı lşgalinden • . 
sonra Hk defa milli tetkilat yapan ve Köı:nür diyan Zonguldak vU1yeUnln umum! meclisi ~alremtılarım bitirfllİ' 
dil§mana ilk ateli açan kahramanlar ve dağılmlif.ır. Zonguldağm yeni aene blltçeai 838.271 liraclır. Yuka.•·eald tc6 
yatağıdr- alın, vlllY,:et meclisi anısını vali lle beraber hUkQ.met önUnde göstermektedir· 



24 MART - 1938 

Fransız yıDdızın•n Amerlkada çevlrdl~I 
ilk fllm şu ismi taşıy«;)r : Parıs gözdesi 

caba muvaffak 
olabilecek mi ? 

Uzeı yıld ız, 1938 modeli b ir Amerikan artisti olabilmek 
iç in zaruri oıan bütün deaişikllklere boyun eQmiş ı 

Danyel ytnf mtthitine 
tomamU6 ssumn§ ..• Amerika. 

da 99kflon bu resimlcrdox memnuniye. 
>r: tinin derec68in~ anlamak gflç değil... L 
~~G>ı.aayt1 yaz<lığı mektuplarda: "Ben artıl• yeni bir Danyclim, diyor, biPM-

benı en nııınalı şekllJ koymak için neler yapmadı'lar!,,. 

~ lfoıtVUd garip bir yerdir. Bilhassa f çimi, ka~Jan, ağzı, hülftsa hiçbir reri 
SQ~~ı sanatkArlar iı;in... Avrupa~ değiştirilmckt~n. Amerikanlıla~tınlmak
~ kazanmış bir artist kalkar, bu tan kurtulamaz. Amerikalılar Mayerling 
!iSfı .~netine gider, mu•ıaffnk olmaz. ve Kadınlar k!übü filmlerinde Danyel 
~,.~tinı kaybeder ve döner .• Diğer ta- Daryöyü pek bçğenmi§lerdi. HattA bu 
~~ memlekette muvaffakiyet kaza- artiste Holivud kapılarım açan bu iki 
~ıcunq artistlerin Holivuda gittikten film olmu§tur denilebilir. Fakat bütün 
~ birdenbire parlamaları. bütün bunlar bu yıldızın da Holivud ananesine 
fılııp :ianm gözünfi kamaştıran bir yıldız göre tamamile değişmesine mani olama
~ ~ çıkıvermeleri de milin- mıştır. Bu Fransız yıldm da 1938 modeli 
'~Ur. Ve birçok defalar da böyle ol· bir Amerikan artİ"tİ olabilmek için za. 

'tUr. rurl olan değişikliğP boyun ei::'llliştir. 
'iti 'Alu ilene bir Amerikan şirketile muka- E<ıki dünyanın tanınmış yıldızt Ame-
li : İınzalayarak Holivuda giden se\im rikadan gelen haberteı:c göre şu surette 
~ ransız artisti Oanyel Daryönün A- drği~iycırmuş: 
~ kada muvaff akiyet kazanıp kazan- Ağzrna ycprcni ve bambaşka bir 
~~lt. sinemacılık rueminin müte- manzara verilecekmi~. A~zı, Jan Krav-
)t) 1Yen dQşQndülfi bir meseledir. Bu fordun cOretk~r ve hassas olan ağziyle 
~ ~ bir milyon dolarlık bir mukave- bir çocuk ağzına benzeyen. Simon Simo
~ll'lıalaması, pahalı §apkalan. fevka· nun ağızla~nın birleştirilmesinden do
l\! ~ıteşem elbiseleri daha ilk filmi· ğan bir şekli alacakmış. Saçtannm rengi 
~rrneden bile Holivudda çok göze deği,tirilmiyecE>l<, fakat taranı~ şekli ta-

rı hAdic;eler olmuştur. dil edilecekır.i5. Saçlar yukarıya doğru 
~ban}'el Oaryö Amerikada ilk filmini taranacak, birçok küçük bukleler, bu ba
tla llnefe başlıyor. Bu fi!min ismi (Pa- şa hlr taç manza'Cl ı \'erecekmiş. Ka~la· 
~it~) olacaktır. rrı mil"'"a,isi d1ha Ç('!: deri~leıtirilerek I 

Si .. "'HVt1,,11n h•J.af hi· a"'fl'"...,.i va~rlır ~özle:-inin 1ath"i ':ı•lesi bir kat daha mey-
~~ merkezine ayak bsan her ecn~ da--a c;ı:l·a-ıla::akmış; 
..._~sti Amerikan zevkine gö:e baştan Bun~an ba~ka yıldıza ingilizte)'1 ve 
~ d~§iyorlar. Saçlarının rengi, bi- bu meyanda oldukça güç tet5.ffuıunu öl-

renmek l~n fkl 51retmen tahsis edilmi!J. 
Burada insanın aklına bir sual geli

yor: Danycl Daryö Amerikaya gitmeden 
en-el de güzel, zarif, herkesin Jxiendiii 
bir yıldızdı. Nasıl oluyor da Amerikada 
fllın çevirme.'t için bu uzun ve yorucu 
çalışmalara tahammill ediyor? Bilakis 
~ı1dız bu çalışmalardan memnun görll· 
nüyor. Fransadaki arkadaşlarriıa yazdı
ğı mektuplarda §.Öyle diyor: 

(Bmada her şey düşünülüyor, alzın 

biçiminin, dUdak kıvrımlarının, gözuçla
rımn bile manası gözöniinde ~tuluyor, 
bmi en manalı şeklimc koymak.için bil
seniz neler )'apmadılar! Birçok şeyler 
tecrübt ettiler. En son buldukları şekil dt 
fena olmadı. Ben artık yeni bir Dan yel· 
Daryöyüm. Bu yr.ni şeklimle Amerikalı
ların 1ıoşuna gideceğimi sanıyorum. Bu· 
rada stüdyo çok giizel, ve mütehassıslar 
diinyaiın en kuvvetli adamları .. Holiııu
da geldiğim giiııdenbtri sinemacılık sa· 
hasında birçok şey ölrendim.,, 

Bu satırlar Danyelin yeni muhitine ta 
mamile ısınmış olduğunu ,.e Amerika
da çevireceği filmin neticelerine em
niyetle baktı~ı gösteriyor. Eğer bu ilk 
film muvaff akiyet kazanarak olursa ar
tist beş sene için mukavelesini uzatmak 
mecburiyetindedir. 

Yıldızla beraber Amerikaya gitmiş i· 

T 

11} 1C4D11'1Aıt · 'C)W 
ilk bahar modaları 

~r· ... 

' \ 

B:4RARA uakra11110rıu. lrısa Mr roman .sonra, llkbn1ıar oüneJi herke&l kırlara ça
IJıracak. Bahar: elblatlerinl:I ~imdiden dilıilnmik ldnm. Jıtt, baroda d::e birkaç 

mod•I vut11oraı;; 
Sol l.p.ra/llJ en iUllt ~ördlJliJnüı flk ~ cok kibar bir bahar kıua/eUdir:. Btua= süa. 

ltr# ~ '111ah ~,jlr n~liHlİlifUl .. ~i::ollt beua: kuma1tan eski l'.tdipgollqrı Jw
tprlalıuı bir manto.. D/Jlmeler/11 ~ N<l!ftu/Jklüba geçen senenin modcuı gibidir. Ya
''"' çok ıade fak~I çqk uırl/Ur. Bu elbise ile bir haıır ıapka 11ü:tl gider. Elbisenin 
kt11Jtrl, çanta 11e eldlııenltr aunl renkte. ol malıdır. Bu kıya/et haualla tavalcttcn baı
ka dü1ünecek endl,eıl olmagnnlara çok iıy oun bir modeldir. 

ikinci tulmde ul1n1ü bir tauu6r görD yoraunuz. Bu tayyör (iti ve btya::. ci:glli 
bir kamaıtan 'fltlpı'lablllr. Umumi 11örannıa bir erkek elblseıfnf cok andınr. Ba ta11-
116rle lroyıı reitkll bir eıarp De erkek ıapkaıına btnzlgen fötr bl r1t1pka çok tut gider. 
lı haualına girmlı olan kadınlara ince De Jıaf if olmak ıar.tile, cok f a::la uakrıan bir 
kıpaf eltir. 

Alttaki relim. ilkbaharda uapılo.cak kır 11e.ıinlllulne cok uaJcılOJl bir örnektir: ma-
111 Ilı orl araıında bir eteklik, beyaz zemin azerlnde maol kareli bir ceket. Ba ceket, 
cok uumuıak bir lcumaıtan yapıldığı lcln bir ıpor mantoıu allında da lliulltbillr. 

Diller bDuOlr rulm, ıon model klıblk uvke ba6lı /."Olmaktan Jıoşlanan kadınların 
btiltntce61 bir kodilmdür. Jlanto, ıluaha uakın koyu bir renkte, meseld l..'Umla 11rl 
yünlü bir kumaştan kesilir. Bu kumaşın üze rinde renkli cl:ofler (meıeld demir pQlı 
renginde) bıılunuraa daha nü:el oörıinfir. lileldlk nunl rtnT:te, fakat düz blr 1..-uma,tan 
11aprlır. Bu knslı1mDn bluza bt} rtnulndt kr~p döJin'dtn pap_ılır . • Dfiğ]!te_Jerl iri 111! 
kouu renkli olur. ı 

. /~it si::e beı tane iJnlük modeli- Soldan itibart.n: t - Bu önlı1~iin as1Cr.sı ar1ia-Y• 
raf lan döner ve ön taraf tan bağlanır. 2 - Yanları pllstlldir. Düğmeli bir aıkı llt tat. 
lurulmuşlur. Arka tarafı capra:drr. 3 - Düzdür, belden bir: kemerle bağlanır • .t - FaJto 

te:i bir ö11lüktı'ir. 5 - Külot biçimindedir. 

ki Fransız sanat~n ~'ar: Bunlar madam 
Hanri dö Kovan ile kocasıdır. Kadın, 

ı: ~nyclin oynayacağı film1erin mevzula
mıı yazacak, kocası da bu yazıları Se
naryö haline getirecektir. Kan koca ~im-

dilik etrah çayırlarla çevnlmiş. içerisin
de hususi yüzme haVUJU olan geniş bir. 
eve yerlşnl~lerdir. Her ikisi de İngiliz
ceye ağızlarım altı,tmn.'\k için .harıl ha
nl çalf§IYOrlar. 



.)/Jorcuların sıhhi 
kontrolü 

Yazan; Dr. Rasim ADASAL 
ikide ıhiaıde spor aabalannda seyirci

leri sukutu hayale uptan, memnun e
<lici bir randıman venniyen ve hüsnü· 
niyetleri olduiu halde muvaffak ola
mıyan bazı oyuncuları seyirciler bdar 
alüac!ar idareciler de ayni klbik bi
küın ile itham e.deııer: Suüstimal! •. 

Gerçi bütün ıençlik heyecanlannm 
ve bilhassa aekıüel zevklerin kaynaırp 
cottuia bir çaida ıenç sporculann ap· 
rı derecede saüstimalleri aktif enerji
yi tiiketen mühim bir imildir; fakat 
hiz her nedenae keadilerini spora ve
renleri bir katolik papası sibi dünyanın 
bütün mscldi zeVlderinden mahrum ol
masını istiyecek kadar taassup ıöateri· 
J'Ol"U2 •• 

Esaıen sençlik, vücudun bütün u• 
zuvJannda ve bilhassa adalelerde haya
ti ntirelerin büyiik bir •erji ile nki 
olcluiu ve noksanlann çok Çllbuk dol
durulduğu lir çağdır. Bir alimin dediji 
aib ''bir gecelik iıtirahat kuvvetli bİı' 
••n~liiin bir aylık auüstimalini tamir 
eder.,. 

Binaenaleyh fena bir itiyat teklini 
almamak prtiyle, ıporculara ıda sünün 
mübrem zevklerini çok ıörmerneik li· 
zımdır. !ki kadeh bira, normal bir müd-

det dahilinde cinıi bir mümıılebet, bir 
iki tanıola elana, bir futt.ol takmımı n 

)'llbut bir ıünffİJİ boquna siirüldiyen 
hakiki bir 1ebep ~ Çok sürmiyen 

ve devamlı içki ile kanıtınhmyan dam 
lrotucu veya futbolcu için bir nevi mİİ• 

vazene antremnanıdır; ve her halde 
kliaik anıtrenmımdan daha yorucu de· 
iildir. 

.Sporcularda ebenniyetle aranacak 
ve aık sık kontrol edilecek Olan kabili· 

yellerin batında (Sıhhi kabiliyet) yani 
vücud mükemmeliyeti gelmelidir. Ma· 
atteeıaüf bir ıporcuJU ancak yaralandı. 
iı ve beciaiı kınldığı vakit sırf tedavi 
maksadiJle hekime gÖnderiyoruz. Hal· 
buki basit fizik kültürden Rupy sibi 
en çetin sporlara kadar bütün aktif h6-
deni hareketlere koyullın ıençleri daha 
ilk merhalede esaslı bir muayeneden 
pçirmeli ve askerlik çalına siren u
ker namzetlerine yaplfimm sibi ba 
spor heTelÜrlannı bedeni Jalbili,.ıl• 
rine söre spor ıubelerine ·~ 
Nanl ki her asker namzedini topçu n-
ya tanareci :yapmıyorsak, futbola "'" 
ya boka menık eden her sence de lııu 
imkinı vermemeliyiz. 

Sporca ve bilbuaa amatör ve yabat 
prafuJoael olarak resmi bir ldübe bal
lanan her o:runaa birçok kaidelerin n 
prtlann qlettiii bir nm nwkine, bir 

et ımkineaidir. Bir otomobil veya bir 
tan-e sihi bir makineJi aabn alırken 

1 - Bir kısım ıençler • zahiri bir ıah
hat çerçeveıi içinde aktif atletik hare· 
ketlerle kabili telif olmıyan sizli bir 
takım uzvi bozuklaklar ı&terirler. 

Belki bu ıporcu bir müddet llbamadan 
koıar, atlar ve topa "nlnıbilİr; fakat za• 
mania bütün mü..,_blarda 'bu aJuak. 
lık ıöze çarpbjı halde ııhbi hir kuıma 
beğlamnaz ve zanllı senç, 1eyircilerin 
çok acı tenkitlerine maruz kalır. 

2 - Bu srupta cloiruclan doiruya 
umumi morfolojilerinde 'bir kuaur n 

yahut Ahili uzuvlanncla ve meaell kal. 
)erinde bir kifa1eaizlik bulunan amç
ler vardır. Bunlar için faal apcr tama
miyle memnudur. 

3 - Vüc:utlannda zahiri veya sizli 
bir kusur hıuJ11nımyan ve dola)'UiJle 
yorucu aporW. müstait olan sençler 

grupudur. Fmt banlar dahi amıua 

zamn fiziyoloji bir muayeneye tibi ol
malıdırlar; çünkü iptidalarcla sailam 

ıörünen hir uzvu spor ve lıilhuaa ifrat 
derecede antrennwlar .amanla yonar 

ve sporcıınun bhili1etini hirdenW... 
keser. Nitekim bir sporda 'ft mesela 
futbolda bir sene içinde bir yıldız va
adini veren bir O)'UDCU baıladıfı kade· 
mede kalır '" hıatti unutulur. Rebii, 
Ficret, Halda, Şeref, Necdet, sibi alci 
sizicle hiWadai muz topa lııatJa,.Jı 

seneler oldu. Halbuki hu uzun mücklet 
zufmda daha parlarken aönen nice 7d· 
dazlar aördük. 

ihtiyar Hüsnünün bila bir çClk ıe~ 
lere nümune tetkil edecek ı.clu- bir 
enerji ile çalqtJiım zeftle M)TeCIİJO
ruz. Bunu sade memum bir spor isti-

dadına ballamak cloiru olmaz; çünkü 
enerji, sür'at, tüt isabeti gibi futbolün 
mühim unsurları daimadan huaalar 
olmaktaa zi,.ade, bilakis spora elnritli 
olan bir vücut mekanizmasının antren

man ile tekemmül eden a)'l'ı ayn kı1111> 
landır. Muhtelif spor ıubelerine ay-

nlmıya heves edenlerin (sıhhi kabili
yetleri) ni önceden tayin etmek ve el· 
1erine verecejimiz sıhhat cüzcluu ile 
de sıhhatlerinin spor esnasındaki mah· 
telif inatınm daima ayni haHuiyede 
ıöz önünde t.ulundunmk fertten ziya· 
de o fertlere tenfini tnlim eden her 
ldübün hayati menfaatlerindenclir • 

Ba prensip ve tefeıhbüs büyük mas
raflara.,. külfetlere mütenldof da 
delildir. Temiz bir muayene ocluı, üç 
dört lüzumlu alet ile spor itlerine afina 
mütebuns bir hekim ıimdilik bu mak
sat için kilidir. Bu muayenelerin ne 
ıekı1de oJac:ainu ve sporcular da ne 
aihi sıhhi prtlar andığımızı diier bir 
yazı ile inceJemek çok faJdah olacak· 

atalet halinde ve bir ıaraj içinde ma· br. 

ayene etmekten ziyade, bütün meb
nimalanm faaliyet halinde ve kısım· 

Dr. Rasim ADASAL 

1anm llJ'l1 ayn ıözden aeçİrir ve ona 
bir not ftririz. 

Sporcunun vücut malcineti de yalnız 
yerinde deiil. fonkai1on nziyetinde, 

Oksf oı1d denizcileri çalışıyoı\ ! 
Su sporları mevsimi yaklaşıyor. lngiltercde .!enenin en mühim deni::: miiaaba kalannı t~'kil eden K""'11rfg • "'11' 
fora üniversiteleri aTOMndaki yarı§ ~in Okafordl.uüır fimdıiden {'Ol~ya. ba§ lamı.§ltırdır. Yu~rki re.aim~,; 
teki, bu üniversitenin erkek kürekçilerinin {'tllt~tı;;ı 7ciktn arlMMndmı ol•nmf§ gil:::el bir en.atcıntanedir· AUta tlf ıtl 
ni finiverritenin kızlan antrenman ya.parken görünmektedir. 

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

Türkiye 
kır koşusu 

An karada 
nasıl yapıldı ? 

MleUzm federasyonu tarafından iki se
ncdenberi muntazaman yapılmakta olan 
"Türkiye kır kOfUsu birinctlill.. ıeçeo 
pazar Ankarada 49 aUeUn iştirakile yapıl. 
mıştır. Ankara mUhablrimlzin mektubun. 
da pmpiyonanın tnfsilıltı şôyle anlatıl
maktadır. : -. . 

Ankara 20 - Türklye kır ko~ şam
piyonasına fU mıntakalar girmiştir: 

Ankara. Amasya, Balıkesir, Bolu, Eski. 
şehir, İstanbul, Kastamonu. Kocaeli, Kon
ya, Mujla Te Ordudnr. 

Üçer kişllik takımların haricinde, An
kara Te lstanbuldan 2, Konyadan 1 takım
la, bazı atJeUer ferdi sureUe koşmuşlardır. 

Sporcular hareket lşaretile mOsabaka19 
başladırlar ve stadda bir buçuk tur yapbk 
tan sonra arızalı araziye çıktılar, 2400 
metreri koşan sporcular tekrar stada gir. 
diler. Burada Ankaralı Mustafa bir İstan
bullu atıetıe yanyana idi. Sıraslyle biri. 
birlerini ıeçfyorlardı. 

Stadyum l(lnde bir tur daha yapan at. 
Jetler maraton kulesi altındaki kapıdan 
tekrar çıktılar. Bu sefer aeldJlderl yolun 
akıl JstikameUnde yanşa devam ettiler. 

Koşucular bu suretle 1200 metre pist 
üzerinde, 4800 metre de arazide koşmuş 
olacaklardı. 

MGsabaka bu şartlar albnda 20 dakika. 
dan az zaman ıtı.rfında birincisini TerdL 
Stadyumu dolduran binlerce seyirci ~non. 
de Kocaellden Galib, onun arkasından 
Esklşehlrden Behıat, sonra Ankaradan 
Mustafa Te lstanbuldan Hüseyin pistte 16-
rnndüler Te .raslyle yarışı bitirdiler. Yal. 
nıı son 50 metrede Mustafa 0(0ncnıqo 

kaybetti. Hüseyin bir hamle ile öne ıeçtL 
Geçen sene ayni mesafede yapılan koşu. 

nun rekoru 22 dakika 18 saniye C-5 idi. 
Halbuki bu $ene rekor 19,20 dir. 

lrlanda 
Gallilerı 1 - O 
maaıap etti 

Belfalstta yapılan İrlanda millt fut. 
bul takımı ile Gal mil1t futbol takımı a
rasındaki maç lrlandalılarm 1-0 lehine 
bitmiştir. 

940 olimpiyat
larına hazırhk 

.Japonlar Qç hususi 
vapur yapıyorlar 
Japonyanm en büyük vapur~

lanndan Nipon Yusen Kayşa kumpan
yası, olimpiyatlara iştirak edecek olan 
sporcuları taşımak üzere her biri 16.500 
tonil~toluk Uç vapur İn§ClSII13 karar ver· 
miştir. Sporcuların kamaraları buzla 
soğutulaclktır. tık vapur mayısta tezg~
ha konulacaktır. 

futbol Avrupada 
şampiyonası maçlar~ 

A vnıpanm muhtelif memleketlerin- Ostrav - Viktorya Zlzkov t' 
de bu hafta yapılan futbol gamp1yon- Sk. Prelburg - Sk. Promıllt 
luk mü.sabakalarmda. alman netfoeler FRANSA.DA: 
şunla.rdır: Red Star - Baaing na1MJ 

tNGlLTEREDE: Fc. Set. R•elng lene 
Anenal - Grimiabi tovn 5-1 Fc. Meta • Us. Valanaiyea 

Blakpol - Lida United 5-2 A& Kan - Sc. Fves Lll 
Belton Vanderer - Veet Bromviş Al- Olimpik lrf.aney - Fc. Nus 

blon 3-0 Olimpik Lil ft. Antlp 
Brentford • Llverpol ~1 Fc. SOIO • Raafng Ştrubmg 
Derbi Kutni- Çarlton atletik 3-2 BEJ'..çtKADA: 
Veverton - Midlesburg 2-2 Fc. Mqeln - DariDg 
Hdersfild tovn - Birmingham 2-1 Aragent - Sc. Anderlebt 
Layçestersiti - Preston Northent 2-1 Unlyon sen Giluu - RulDI 
Sunderland - Çe1sea 1-1 ViteStar - Olimpik Şarlraa 
Volverhampton - Stokesiü 2-2 Fc. Brilge- Lira 
ÇEKOSLOV AKYADA: Lfrea- Anvem 
Skakladno - Viktorya Pil7.en 2-1 l3erşo - Standa.rd IAitie 
Sparta. - Na§Od 6-1 ITALYADA: 
K. Pilsen - SlaVJa 4-1 Napoll - Atlanta 
Zidenice • Paruchıbita O.O Triynte - Flon.nA 

Apollon 
Yunanistan 

şamplyonluQunu 
kazandı 

Atin& (A. A.) - Aekyi 3-1 mağl{lp 
eden Apollon takımı Atin& p.mpiyonu 
olmuttur. 

Da.fni - Atinaikoe k&reılqmam 3-1 
Dafnlnin lehine, Pirede yapılan kartı· 
lqmalarda Teso • Etnikonu 3.2, Se • 
llnikte Aris - Paoku 2-1, Her1dll • 
Menti 3·2, Pat.rasta Ollmpiakos, Pana
halkiyi 4.2 mağIClb etmi§lir. 

Torlno • Livorno 
Lukca - Sanpi~ 
Bari - Bolonya 
Jenuva - Ynvmtila 
AA Roma. • )IUlm 

AmbrolPD&- Luiyo Roma 
JSVIÇREDE: 
Gruhoıpera • Lwıem 
Fc- Benı • Yung boyB 
Nordftem • Ymıg l'elkm 
Lugano - Servet 
Gren,en • Fc. Bal 
Lozanspor - Vfc. Bil~ 
ALlılANYADA: 

Veb Ştutgart • Be. Bert& 
Sv. Devu 05 • Berliner sv. 92 

Tekirdağında 
güreşler 

yani meseli bir koıu arefesinde, koıu Kış 0 1i m pi yatı 
esnasında Ye koıudan eonra muayene 

edilecek; ve hayati aluülimelleri tetkik Nerede yapılacak? Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
edilecektir. Biz ekseriya vücudun zahiri Enternasyonal olimpiyat komi~i 1940 Serbest güreşlerin Tekirdağmd& ihya ve inkipfı için valimizin 
tekline, adalelerin dolıunluiuna beka· ~ kış sporlanmn Japonyarun Saporo §eh riyle gUreş minderleri temin edilmiş ve gii7.c1 bir ring yapılml§br. Köyltl 
ralr sıhhat h.akJanda hüküm veririz·, bu @AA• mı münasebetile bu hafta Teki-" .. ~da yapıh1.11 yağlı ve serbest g\lreflerde rinde yapılmasına karar vermiştir. ~'""'&"'" 
ahiri ve aldatıcı bir hükümdür; çünkü pehlivan güreşmlt, halkın heyecanma ör.en verilmi§tir. Yağlı gürette 
spor kaWliyeti daima yalmz dev vücut· Baron l(ulJerlen'in serbest gUreşlerde de Zeki birinci olmll§lardır. Diğer nahiyelerde de 
ta 'bulanmaz ve hilheaıa futbol gibi in- h lb/ Ol/ pehlivan gUreşmişür. 
ce ekip oyunlannda bir çok mühim U• B mpıgaga Spor bölgesi bqkanımızın serbest giire§lere ehemmiyet vermeai, 
nvlann, birden ayni alhbatle ça1ı,.... (iÖmülecek gençliğinde gilreş sporuna karşı büyük bir ali.ka uyanmuma vesile obll 
1-ı .,. haDlara enerjik bir kafa ...a- Olimpiyat oyunlarım yeniden ihya et- Yeni yapılan ringde klilp gençleri yetl§tirllecek, Tekfrdaimda --
nizmumın ittinıiki tattbr. mi~ olan Baron Piyer dö Kubertenin reşlcr ihya edilecektir. 

Spor umzetleri ve bevelkirlanmn _ llu maçtan sonra fatıilıirıı cliknıekkıı kalbi Olimiyaya getirilmiştir. Vali ve bölge başkanımız Bay Sakıp Bcygoya, güreş sporuna kaı1I 
ilmi Wr mu.yeneleri neticesinde fÖJle artık bı/,lım ımmdıml Baronun kalbi, Elen milli bayramı O· diği yakın al~kadan dolayı TUrk spor kurumu gUreıj f~unea 

lıirtaınifevanıhil!riz: ~~~~~~~~~..:....._~~~~~~~__!la~n~25~ma~rtt~a~meruimle~~·~Jl<>m~··!!!!!ru~ecek!!!!!~ti.I'.~-~· ~e4!!9!!!!!!!1!!1r:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~......4 



e esratnegfz ıuçmanlar §e1ırinin maketini glh'Q.yoraunuz. Alttakl rufm, 
bu fM.irde bu1ttnan atölyewden birinde bir tayyarenin tecrübeaini 

gösteriyor 

Esrarengiz 
Uçmanlar şehri 

600 yıl evvelki ,Litvanyayla 
birleşmiş büyük Lehistan 

Türk - Mogol istilasından sonra, Polonya uzun 
zaman anarşi içinde kalmış, ancak on dör
dUncU yüz yılda Kral Kazımıs bu kar1şıkl1Qı 
yatıştlrabll mı şti 

ltalyanaar yeni bir şehir kurdular; 
buraya hiçbir yabancı giremiyor 

uro..ya ae Po~ "".-~ yapıb& amı ~ 

Devletler, hav'l.cılığa bl1yilk bir e _ 
· <'"lımiyet veriyorlar. MUatakbel mu -
: trebeler:i birkaç dakika içinde netice
lendirece!< olan bu uç.akların uçmanla

?J iç!n, herkesten uzak ve arrf onlara 
lnah11u11 uçak şehirleri meyd&na. getir
ın~!ttcdirlcr. Bu ~ehirlerden ilki !tal. 
Yada i~a edilmif}tir. 

Şehrin temel atma nıerulml 1935 
~ılmda yapılmıştı. Şehir 1938 yılmm 
başlangicınaa bitmiı ve ltalyan baf.. 
\'9kili tarafından yeni tatü weıırtne 
GUidonia ismi verilmiştir. Guidonta. 
lebrin kurulduğu yerde bir vakitler 
l>ara§Ut tecrübeleri ya.parken düşerek 
ölen generalin ismidir. İtalyan gue-
telerlnln yudıklanna bakılırsa, burası 
baetanbaşa esrarla dolu bir şehirdir. 
ltaıyanm Montec;elis UssUbahrlsine bir 
kaç kilometre mesafede bulunan Gui. 

donla, 8141 hektar arazi llzcrine lrn
l'Ulmqtur. Buraya havacılar ve aile
lertnden başka hiçbir yabancı gireme. 
Zbektedir. 700 kişiyi içine alabilecek 

•lnema ve tiyatro binaları vardır. Bu. 
l'aaı yalnız havacılarm ~ehri olmakla 
kalmıyor, burada ayni zamanda ltal. 
)'an u~Aklai'ı da lniıil ediliyor. 
Uçuşa müheyya olan deniz tayyare

leıinin tecrübeleri burada uzun galeri. 
ler içendnde yapılmaktadır. Bu gale
riler altı tane olup içerlerlnde beı; yüz 
llıetre uzunluğunda ha\-uzlar vardır. 
J1ıı havuzlardan birisi on milyon litre 
eu almaktadır. Burada uçaklar aero
dbıami \'asıtasiylc tecrübe edilmekte -
dtrler. Uçakların harekete geçebilmesi 
fÇiıı sun'i rüzgarlar yapılmaktadır. Bu 

Lltvanya ile Lehistan araamdald 
so'l hudud hldiaesi bent, altı yüz sene 
evvel Litvanyalılarla birleşerek p.rld 
Avnıpanm en büyük ve en kuvvetli 
devletlerinden birini kunnuş olan Po. 
lonyalılann tarihine atırtlkledi. Habe.. 
rin okuyucularına, Lehlatanm parlak 
gQnlerini ve yüz elli yıldan fazla BUr .. 
ıııo, olan acı ve kapkara eaaret haya. 
ıtım nakletmek arzusunu duydum. 

Slav D'kmdan Polonyalıl&r Vistül 
mnatı boylarında, m.Uldm onuncu ıu
n __,... Qdeı-. lfUJQk 'bir devi._ 
kuramam11, birtakım kabile reJalerl -
nin idaresi altında ya~orlarclı. Ne 
garpta Cermen Alemi, ne de şarkta 
Bizans ile temas etmiyorlardı. Fakat 
Alman gövalyeleri, Töton ve Port -
Gler adıyla dini tarikatler kurmuşlar, 
Baltık sahillerinde Slavlarla nıUcadel~ 
ye baıemışlar, onlan EJbe ve Oder 

Swı'i 'üzgar yapan penxınolerden biri boylanndan geriye atarak Pomeranya 
ve Prusyayı alım§lar, bu auretle, Vis. 

altı galeriden dördünde saatte 270 kL tül boylarında oturan Polonyalılarla 
lometre sürat temin eden bir rii.zgi.r komşu olmU§lardı. 
elde edilme~tedir. Bu rüzgarlar aynca Bu asırlarda, Slavlardan Çekler, or. 
bir kanaldan vcııJlmekte olup kanalın ta. Avrupada, Bohemyada yerlepıi1-
haYuzJara doğru olan ağzının büyük.. ler ve hıri8tiyan olmuşlardı. 
IUğU iki metre kutrundadır. Polonez kabile reisleri arasmda ismi 

Altıncı kanal, kanallann en büyüğü- ilk olarak Polonya tarihine kan§l?ll§ 

dür. Bunda. riU.glnn geldiği ağzın bil. olan Mieszko bir Çek prenaesi ile ev
yilklilğU 30 metre kutrunda.dır. Bura- lenmiı. hıristiyan olm111 ve hıri8tiyan
da, uçakların sürat kaybediıt, vidala- lığı bUtUn kabilesine kabul ettirmif -
rm sağlamlığı ve akrobasi kabiliyeti ti. Mil.Adm 1000 senesine doğru da, Bo
terrU b .. edilmektedir. Uçak bu altı lealav adında bir Polonez beyi, Cer -
galeriden geçtikten sonradır ki emin manya imparatoru UçUncU Otonun ~ 
addedilmekte \'C hava filosuna katıl· ı lilmU 117.erine Almanlara hücuma geç. 
maktadır. Bu esrarengiz uçak imalat· miş, yirmi beş yıl süren mUcade!eden 
h:ı.nelc:-!nin adı Lcon:ırdo dö Vinçidir. eonra Pomeranya, Slovakya, Silezya 

tJçüncü Ruzvelt, ikinci Ruzveltin 
geçebilecak mi ? yerine 

.Amerika ihtisas memleketidir. Ruz-ı boylu ve yakı,ıkhdır. Va~ingtonun en 

1 

yirmi hüktlmet ajanlarının idaresile meş
\'tlt ailesi de. en ziyade miltc:hassıs ye- §ık giyinen adamıdır. Babası gibi nazik guldür. Babasının hususi kAtiplilini de 
tiettrrn bir ailedir. Rakipleri, yalnız ve se~idir. Anası gibi faaldir. Yorul- o yapar. Yani mahremidir. Bütün hükQ-
VJakpnsi\er \'e Folletleroir. mak bilmez. Ayni zamanda yirmi i§le met esrarını bilir. 

rtUzveit ailesinin erkek çocukları dai- • meşgul olur. Sabahlan saat 8 buçukta bürosuna 
~ siyac:j mes!eği tercih' ederler. Halbu· (Harvar) ünh·ersitesinden diploma ~ir. Evrakı tetkik eder. Sonra babası-
ki diler büyük \e mıgin ai?elerin çocuk aldıktan sonra Bastonlu operatör Betsey nı gönneye gider, emirlerini alır. Ve saat 
lan si~-asetle uğrapnarı sevmezler, ve in kıziyle evlendi. Kansı, sarışın, güzel 18 zi 30 geçeye. hazan daha geç vakitle
bunu hakir görürler. Fabrikacılığı, ban- 'e son derece naz~'< ve terbiyeli bir ka- re kadar çalı,ır. 
kacııığı daha şerefli, daha k~rlı bulur- dındır. Ruzvclt gelinini çok se\-er. Cl"ymsin vazifesi çok naziktir. ller
lar. Ceyms RuzveJt. tahsilini bitirir bitir- gün yüzlerce adam kabul etmek, bunlar-

Fakat, kim ne derse desin, Franklen, mez bir sigorta şirketine girdi. Az. za- la görüşmek, dert anlatmak kolay bir iş 
D. Ruzvclt ve yeğeni Teodor Ruıvell. manda şirketin başına geçti. Ruzvelt a- değildir. 
Alllerilta tarihinde Yaşingtondan sonra ilesinin, - madam Delano RUZ\'elt müs· Ceymsin babasına çok yardımı var-
eıı muktedir birer cumhurreisi olarak tesna - en zenginidir. dır. Radyoda nutuklar söyler, konferans 
ıikredilecektir. Ceym~ bir zamanlar pek havai idi. tar verir. Babasının takip ettiği siyaseti 

Şimdilik hiç kimse. üçilncü bir Ruz.. Biitün gençler gibi 1.evki, eğlenceyi se· takdir ve tasvip eder. 
\'tltin cumhur riyasetine g~--cceğini, be- viyorou. Fakat, sonra bu hallerden vaz. ıAmerikada, cwnhurreisi olabilmek i-
raz sarayda hüküm süreceğini kestire- geçti. çin otuz beş yaşım bitirmek lbımdır. 
ıntz. Fakat, Ruzvelt aile.;inin bu mühim intihabat mücadelelerinde babac:mm Şu halde, 1940 intihabnda, Ce}'MSin, 
~ Yüksek makam için birisini hazırladı- rannda bulundu, onunla beraber ça!ş- babaSM yerine cumhur riyasetine geçe-
G~ muhakkaktır. Bu da. RUZ\ eltin büyük 
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tr. Siyasi milzakerelere istirak etti. bil~ine imkan yoktur. • 
OJtlu Ceym P.uz\'elttir. Bugün Ceyms Rııneltin pek mühim Fakat o, öbür intihap için şimdidftı 

Ceyms · Run-elt otuz l aşında, uzun vazifesi Yardır. Babasının tesıs ettiği haJnlanaktadır. 

ve Moravyayı alarak bqma tac giy • Lehistan kralı oğlunu evveli. Bo
m.l§ ve kendisini I.Mlatan krah ilin hemya, sonra da Macar kralı seçtire
etmiıti • .Krakoviyi payitaht yaptı. cek kadar kuvvetlendi. Küçük Rusya, 
Fakat bu Slavm lnl olarak ölilmtl ile Ukranya ve Beyaz Ruaya.nm bir kısmı 
Lehistan krallığı devrildi. :Almanlar Lehistan hudutları içine girdi. Baltık 
bUtUn bu memleketlere h!kim. oldu. denizi kıyumıda Kurland ve Prusya 
Yanın asır kadar aonra, Cermen im. dtlkaları Le.h kralmm tAbllerindendi. 
paratorlan ile papalarm girlftlğf btl- Garb Tllrkleri, bizim ecdadnnız Rume. 
yO.k mücadelede, imparator dördUncU llye ayak baatıklan :ıaman prkl Av· 
Hanrinin 1114ilO.b olarak bir k11 güntl rııpamn en muaznm devleti Lehistan.. 
ltalyada Kaıı0888. eatosunuo önünde dı. Kmm Hanlığını da hlkimiyeti al. 
ve karlar Uat~ JC4luıay~ ~ka- tına almıe olan Oımıanlı devletinin 
~ ™v~~ fıL4Jledllt A:mıpa 1.tDhmı&lllJebUecek gı-,,i gö
yıl, 1076 da, kral Boleslavm torunla- tilnen yeglne devlet LehistandL 
rmdan ikinci Boleslav papanın yardı- On beefncl ve on altıncı asırda,~ 
mı ile Leh krallığını ilin etti. histan, Wihlnln en parlak devrfni ~ 

Llkin çok geçmedi. Papa ile boZU§- ısıyordu. Arazisi 850.000 kilometre mu .. 
tu, aforoz edildi, Macariatana kaçtı. rabbat geniıllğindeydi. Oder mıuıpı• 
Halefi Cermen imparatorunu bir met- dan Dinyeper ırmağına, Kan.denizden 
bu olarak tanıdı. Ama, dahili karI§ık. Battığa kadar UZamyordu. 
hklar yilzllnden Polonya istikla.Iini Röncssans asırla.rmm :fikir ve aa • 
kaybetti, iki asır kadar Rusların b!. nat hareketleri, Lehlatanda da bUyWC 
kimiyeti altmda kaldı. On ikinci asrın fikir adamları, a.rtlstler yetfttlrmifti .. 
ilk yıllannda, bir ilçilncU Boleslav, Bunun içindir ki Polonyahlar, on al· 
Polonya tarihinde yeni bir halbkir tmcı asra "Altın asn,. admJ vermiş.. 

oldu. Lehistanı Rus ve Alman haki • lerdi. Fakat on yedinci asır ile de bu 
mi~tinden kurtardıktan başka Elbe büyük devletin gerilemesi bqlamıştr: 
ırmağı boyuna kadar uzanan yerleri Bu gerileme de bir inkıraz ve parta
zaptederek Polonyayı muazzam bir bnma ile nihayet bulacaktı. 
devlet haline soktu. Bliyilk Lehistanm gerilemesine 

1139 da ölen üçüncü Boleslav, kral- yegane sebeb, Leh zadeginmm ser K 

lığım dört oğlu arasında taksim et-· keşliği, kendi şahst htıniyet ve istik"
miftf. Krakovi tahtında da dördüncü lruleri uğruna kralın nUfuzunu kıra .. 
Bolcslav oturmuştu. Lehistan, Cengiz rak Leh miletinin hürriyet ve iatikl
oğullarımn şarki Avnıpa iıtilbilc sar- halini tehlikeye koymaları olmqtu. Le. 
ınldı. Cengizli Batu hanm başkuman - histanda, Jagellon hanedanı milııkaris 
danlığı altındaki Tllrk - Mogol ordu. olduktan sonra, 1572 de Lehistan tacı, 
lanndan biri Lehistana girdi. Leh de. Leh zadeglnmın toplanarak !eÇtik .. 
rebeyleri Uzerinde zaten hiçbir nüfu. leri adamlara verilmeye başlandı. Bu 
zu olmiyan kral dördt1ncli Boleslav suretle Lehistan, adı krallık olan bir 
Moravya dağlarında bir manastıra sı- aristokratlar cumhuriyeti oldu. Bü • 
ğmclı. Tllrk • Moğol atlıları, donmuş o- ttın hükiDnet kudreti, bUyUk Leh zade. 
lan Viatül buzlan tıattıııden geçti, gtıu'ne!an te§ekkill eden bir Diyet mec-
Krakovi önlerine kadar geldi. Şehir lisindeydi. Memleketln btltUn ııerveti 
muhasara edildi ve yakıldL Silezya, de bu zadegfuım elinde toplanmıştı . 
Bohemya istila edildi. ?daguat adı verilen bu bilyilk za.degin. 

Türk - Moğol istilbmdan sonra, Po- Diyete kalabalık bir maiyette ve pür
lonya uzun mman anarel içinde kaldı. sili.h gelirler, devlet itlerini kendi ih
Ancak on dördüncü yUz yılda kral Ka. tiraslanna uydurmaya çalıftl'lar, kav
zimir bu kantıklığı yatıştırabildi. Le- ga ederler, hatta kılıçla döğtifürlerdi. 
hiıtan krallığını Silezya ve Pomeran. Bir kaideye göre, Diyetin bütttn ka -
ya tarafında değil, ta.rkta Litvanya rarlarmı biçe indirmek için içlerinden 
cihetinde genişletmeye çalıştı. Fakat birinin bu karara iştirak etmemesi ~. 
Litvanya ile Polonyanın birleşmesi, fiydi. Bu da, hlikfunetin iş görmesi· 
ancak aslen Litvanyalı olan Jagellon \ ne mini oluyordu. 
hanedanının 1386 da Lehistan tacmı Etrafındaki kuvvetli dli4manlarla 
giymesinden sonra tahakkuk etti. Bir. mücadele etmek mecburiyeti de düşü. 
leşen bu kardeş millet, istikl&llerini nUlllrae, bu dahiU anaroinin nekadar 
tehdid eden komşularına nazaran bir- tehlikeli olacağı anlqılır; Litvanya Ye 
denbire kuvvetlenlvermişlerdl. Litvan- Lehistanı çeviren dÜflllanlar Alman _ 
yalılar, Kiyef Rus prensliğine htlcuın lar, Isveçliler, Ruslara dayanan Uk • 
etmişler ve bu milhim beldeyi zaptet- ranya kaz.aklan ve JMlyük Tllrklere 
ınlılerdi. Kendilerine Baltık yolunu dayanan Kuımblardt. Komouluk ha -
kapıyan Alman Töton şövalyelerini setlerine, hırslarına, din aynlıkları ca 
1410 da Tanenbergde btlyilk boquna illve edilmı,tl. Litvanyalılar mllteu -
uğrattılar. Töton şövalyeleri bir daha srp katolikti. Almanlarla l3'·~cl;~<'r 
kendilerini toplıyamadılar, dağıldılar. protestan, Ruslarla kaz.aklar orto • 
Şarki Prusya elli 1181le sonra Lehistan dok111 'nlrkler müelUmandı. 
Mldmlyetl aJtma .ıtrdl. · ' ' 



Profesör Pikar .. 

lıazırlıklarını bitirdi 
S3atte 3,5 kllomet•krel bir 
hızla, denızın 9600 metre 
derinlıQıne inecek 

Yer bulmak 
usuna 

Tramvayda bir kadın ayakta dunı· 
yor. Yolcularda.o biri kalkarak yerini 
ona vermek istedi. Fakat kadının ya· 
nmda duran bir erkek ite kaka ller· 
leylp kadma verilen yere oturuverdi. 
Oturan yolculardan biri eöylendi: 

Maşhuır aoım Q(oı;slKunç teGııtllkeUe
re kaa::şı nasbll ııııazaırllaılflcila? 

- Ne kaba adam! 
Ve yerinden kalkıp kadına: 
- Buyurun bayan. Dedi 
B!raa evvel yer kapan adam kadmın 

kuJafına lğf Jdl: 
- Gördün mu kancıfım, uaulUm ne 

pratik! 

Kadeh 
Bir gazinoya gitmleti. Bir kadeh 

konyak istedi. Getirdiler, fakat o ka. 
dar kUçUk bir kadehle kl. .. Ses çıkar· 
madı. Konyağı içip pal'B!lım verdikten 
eonra kadeh\ alarak kapı eeiğine koy
du ve bir tekme Ue 10kağa atarken 
aöylendJ: 

- 1naan bu kadar küçükken mey -
haneye girmez!. 

Fa1cat 

Burada pr.ofuar PUrm' (aoldaki) atratosfere çı'ktı§ı dletl&.. 
Wrliktc göriilUyor 

Profesör ~m yeni~ ieşebbüsU J da.m bir defo deniz o.ltma indikten 
"nyesinde yeniden bir f~ harikasıyla 1 sonra kendi vasıtalarımla tdrrar su • 
.mr§ı k~f§lyayız. M~vcudiyetini inaan· yun &athına çıkamaz. Aletimin ıu 1· 
lık bllgllerinln hudutlarının genlfle • çcrslnde yUzme kabillyetini arttırmak 
mesinc hasreden mqbur Alimin stra • ıçin altına 100 kilogram parafini Jh. 
tostere çıkmak kadar yeni ve mühim liva eden blr UstUvane koyacafım. Bi· 
blr tasavvur hazırlamakta olduğwıdan liyorsunuz ki bu maddenin kesafeti 
evvelce bahsetmi,gtik. deniz suyunun kesafetinden ar.dır. De-

ı>rofcsör 9600 metro derinUğe ine • nlz altına inebilmek için odanm dl -
rek deniz altı hayatının esrarmı keşfe bindeki mahruti bir huninin ihtiva et. 
çalıŞJJ)ak istediğini Parl • Suvar gaz.e. tiği safradan istifade edeceğim. Bu 
tesinin BrUksel muhabirine anlatmıg- safra, bUcreml zaniyede bir metre 
tır. yani saatte 3600 metrelik bir hızla 

"hm! araştırmalara yardım cemiye
t!., me3hur fizik filimlne bu iein ilk 
hamlıklarına baelama81 için lcab eden 
sermayeyi hazırlamı5t1r. Bu kadar de-

rinlikte, deniz tazyikine daya.nablle • 
cek hususi bir dalma Qıdası yapmak l. 
çin kullanılmaaı lhrmgelen iptidai 

madde:erln neler olabileceğini araştır
mak bu mühim teşebbüste ik adım ola. 
caktır. Bu nokta gay.et ehemmiyetli
dir.. ÇUnkU 9600 metre derinliğe atı. 
lan bir santımctre murabbaı genişlik
te bir sathın maruz kalacağı t.uyik 
1000 ton· olacaktır. 

Brülaıcl Universiteslndeki IA.boratu
va.rının sUküİıu lserainde, kara tahta 
karşısınaa, profesör meseleyi ıu cUm
~erle anlatmı§tır: 

- Amerikalı Rigab 1933 te 300 
metre derinliğç b:ımişti. Bize bu de :a 

rinlikteki şaşılacak şeyleri uzun uzun 
anlatµ. Fakat Amerjkalının içerslne 
girerek denize indiği hücre çok ağırdı 

ve bir kablo ile bir gemiye bağlıydı. 
Onun ic;in daha dcriıılere inilemezdl. 

Sonra, hUcrenin bağlı olduğu gemi 
dalgaların tesitiyle salJandıkça, sar. 
smWar H;Ptlya tesir ediyor, denir. al· 
tı msıtlarının müşahedelerine mIDıi o. 
lnyordu. Ben, bir ba1on nasıl hava ta-
bakaları arnsmda tamamiyle serbest 
bu:unuyor~a de~izaltında da muaJlak. 
ta ve serbest olarak yüzecek bir hile· 
re yapmayı dü§Undüm. Yapacağım o
da bir mikap ~klinde cleğil, bir ktlre 
ecklinde olacaktır. 

lği!ebilir bir knblo bu kllrcnin rotn· 
smı tayin -::ıdecekJ hareket istikametini 
çJzecclttlr. Odarn·n ön dl!varı denizal· 
tının .mUthi§ tazylltma dnvannbilmek 
için çolt ım~lam . .olnç;ıktn;". Fakat bu e. 
easlar düşUnUlerck rapılmıg olan o-

deniz altına doğru indirecektir. 
Tanınmış alim, t~bbUsilnü anlatır

ken, söylediklerini misaller, hattA tec. 
rübelerle izah etmiş, hattA yaptığı l· 
!etlerden ikisini gazetecinin gözü ö • 
nünde ieletmekten dahi çekinmemi§tir. 

Bu lletelrden bir tanesi safra at • 

Şffman d~ ?; - Seni 1rollanmın ara
aında nkabflnu;m için tl4lıa on kUo 
kaybetmem lcbm! 

mağa yarıyor. Safra, biraz yukarda 
Alimin anlattığı gibi, mahruU bir hu· !-=============== 
ni içersindedir. Bu bunin!.n altında tamamen tehlikesia değildir. 
.bir demir kapak vardır. Bu demir ka- Profesör Pikar, tütün mah~ları 
pak elektrik cereyanı vuıtulyle mık. gözönUnde tutmu§tur: duvarın tazyl. 
natıslanır, bu suretle safra yerinde ke dayanması, aatra atacak elektrik 
durur, denlr.e akmaz. Fakat cereyan cereyanının bozulmaması, tesiz telgraf 
kesildi mi kapak ayrılır, hat bo§altıl· makinesinin işlememesi halinde deniz 
mıg olur. sathıyla ne suretle muhabere edile • 

Profesör, her noktayı inceden ince. ceği, inme oda.aının kuvvetli bir deniz 
ye besab etmiştir. Şayet deniz altın· altı cereyana maruz kalarak yüzlerce 
dayken elektrik bozulacak olursa, 0 kilometre uzaklara sürüklenmesi gibi 
vakit safra hunisi doğrudan doğruya bütün ihtimaller gözönUnde tutulmuş, 
lcendi ağırlığı yüzünde notomatlk bir her ihtimal için tedbirler alınmış, ma-
şekll alacaktır. klne'er yapılmı§br. 

Aletlerinin modellerini glisteren. 
ikinci tılct, inme odasını dışardaki tecrübelerini yapan profesör !Öze eu 

Aletlerle bağlıyan makinedir. Dı§a!'da. suretle devam ediyor: 
ki aletlerden herhangi biri, meselft .. _ Dalma odam Wtrlben iki met· 
kablo, safra ve &airc derılz altında bir re nısıf kutrunda olacaktır. tçcrsinde 
yere tnkılacak olursa, bu yüzden oda ben ve bir arkadaşım rahat oturabile. 
dipte lcalmıyacak, bu fl 'et derhal dıg ceğiz. Bu inme odasır.m bir sene içer
ftletlcrle d:ı.lma odasnıı biribirinden a· sinde ilk tecrUbe!erint yapacağız. tlk 
yıracak, odnnm derhnl deniz yüzüne tecrUbeleri ımları sakin olan lsviçrede. 
çıkması temin edilmi§ olacaktır. ki Leman gölllnde yapmamız ihtlma· 
İnme odasına çok lilzumlu birçok a. 1i kuvvetlidir. Bn gölde bizim ilk tcc-

letkr yerlqıtirilmiştlr. Bunların ara- rübelerimiz için kfil'i olan 300 metre 
sında, derinlikleri göstermek içın bir derinlik vardır.,. 
manometre, muayyen sesler çıkararak Bundan sonra profesör, ikinci tec. 
odanın inme veya çıkma vaziyetini de. rUbesini Kanarya adalan civarında 

nlz Uzerfndekilcre haber veren bir ne- 6000 metre derinlikte vanRcak. ondan 
vi telefon, deııir. ditinde gUneş ziyası. sonra sıra, Bnhrlmuhitte Mariyan ada
na b"nziycn bir ışık yaratmıya yarı· 1 tarı civarındaki c:oo metre derin!i~P 
vnn a'nim:u~ tür'er de bulunmaktadır. J gelecektir. Deniz dl:ı!eri!''., hıı ~nr · 

İnmek kolay fa 1mt çıkmak oldukc;:a ı 'mnç uçurumlarında herhn!de Y<'"; hir 
gUçtUr. Çıkı§ hayli kan§ık birtakım J çok r,eylu görülecek. ,.c insanlık blr
ft.letlcrle temin ediliyor. Buna rağmen 1 çok ~yler kaza.nacaktır 

- Bir rirlı para wrlp a.Zdı~"' 1mt
votl.ann i§ı yaramaaa '91n baf1ocl F8 
bulamadım. 

Sadık zevce 
MariyUı son uefesinJ vermifti, Dof· 

ruca cennetin kapısına gitti. Kapıda 

bekliyen Sen Piyere: 
- Aç, dedi, ben geldim. Cennete gi

receğim. 

Sen Piyer cevab verdi: 
- Olmaz. Senin epey gOnahm var. 

Bir mUddet cehennemde kalıp gilnah· 
lannın cezasını çekmeden cennete gt. 
remezsin. 

MaryUs boynunu b\lkerek: 
- Peki, dedi, ne yapalım. Bap p. 

len çeklllr. Yalnıs cehennem ne.rede L 

caba? Yolunu bilmiyorum. 
Sen Piyer yol ptermeye razı oldu. 

Beraberce cehenneme gittiler. Sen Pl· 
yer içenle izahat veriyordu: 

- Buruı, kocalanna bir defa ihL 
net eden kadıntarm ceza gördUklerl 
salondur. Dakikada on defa olduktan 
yerde dönmeye mahkOm oldular. Bu 
ceza on uır ıUrecek. 

MaryUs mevlevf demfl gibi danen 
kadınlara hayret ve ibretle baktı. Sen 
Piyer izahatına devam ediyordu: 

- Bu aalonda da kocalanna <:ek I· 
hanct ed~n kadınlar ceza görüyorlar. 
Onlar dakikada yl1a defa dönmeye 
mahkOm. 

&tondan çıktıktan ftklt Muylla 
rahat bir nefes alarak eöylendi: 

- Sevgili karıcığım buİılann &rJ.· 
8tılda değil hamdolıun. Beri aten o-· 
nun nekadar sadık ve namustu O:fu • 
tıınu bilirdim. 

Sen Pi yer gUJllm9edJ: 
- Kanm görmedin mi? Salondaki 

vantllltöre dikkat etmedin m1 ayol? 

GQneş 
Muallim - GUneein faydalannı ay 

bakayım. 

Talebe - GUneşln faydası yoktur! 
Muallim - I!! 
Talebe - Öyle ya. GUneş a.sıl gece 

i3lmlze yanyacakken hiç görünmez. 
GUndllz ise zaten ortalık aydınlık-

1lıl1:im - Scırho~luk mı.çuy'la ilk de. 
fa ıııahkemcye geldiği1ıizı aöyW.yor8'U. 
mı? ama çehreniz bana yabancı gel. 
mi yor. 

Suçlıı - Tabiı efendim. Ben "Kızıl 
aslan,, 1rıeyhcın~ sahibiyim. Orad4n 
tanışıyoruz. 

- lngiilz karlkatUrU -

ı .. 
.....-~-~~ .. '/}, 

Cmrü vefa 
etmemiş I 

Doktonın muaheyeneh&nMlne bir 
bomba gibi girdi ve balJnp ~ 
bqladı: 

- Kardeffml iyi edeceffnld, huta
lıfının ehemmJyetata oldufuna .01ı.. 
mlft,lnla. Meler~ •. 
valh öldll. 

Doktor iatftlnl bosmıdaa Olftb ""' 
dl: 

- Herhalde ta._.J'tlmlaal ._.. 
mJı olacak. 

- Hayır. Dinledi. Verdlftnls IJi$!S 
tam bir ay mUddetle kuUandL Otusur 
cu gUnU lSldtı. 

Doktor haykırdı: 
- Gördlinlls mu ya! Eter nıcs ~ 

maya devam etleydi lSlmJyecektU 

!iyaretgi Aıadın - BicG eılerlm, b6tl 
geldim d!ye m.hattn= olup ayağa Jt,allr 
'"4yanııl 

- Ne ~nyoraıın anM, pl1JOM,.-. 
aiyc.ıh.lGnan di§lerini ~kü.~m. 

r . 
~ 

~ 

,. 
~ ................ ~.~~~---.. 

- Orlatlaki mit O, ymıZ11hkla _. 
duğum bir arkada§.. 

Teseııı 
- Doktor, bana vaziyetimJ açıkGS 

söyleyiniz. Kurtulacak mıyım? 
- Herhalde iyilqecekainis. ÇUııkl 

statlstlklere göre bu hastalığa yaka • 
lanan yUz kişiden birinin kurtulm8" 
ihtimali vardır. 

-O halde? 
- O halde mesele yok. Zira alı bO 

hastalığa yakalanarak bana mUracaa' 
eden hutalarm yUzUndlaUaUııUz. Et
velkllerin hiçbiri kurtulmamııb. 

SOkQt altındır 1 
Kadın - Geçen hafta 8Cllinle dat' 

gın durduğum ıçin beni a!fediyo
değll mJ sevgilim? 

Erkek - Tabif ... Bu d&rgmlık arr 
sl?tde gPçen hatta en azdan on bel lltl 
tasarruf ettim. 

- Kabahot lHPnde delf1 --.,.., .,.. ıol ............ bttfdtl' "' 
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Musolini'nin hususi hayatı Dünyada 
ne kadar 

Yahudi var? . ~ . -~~- . 
fılme alındı Son tstatlsllklere 

gUre 18 milyondan 
fazladır ıtaıvan Başveklll alla hayatında 

çok sakin v e sevlmlldlr En yen1 1atatwttkı ... gare. bugün 
dtinyad& 16 milyondan ful& yahudi 
vardır. Bunun 9,5 milyonu Avrupada. Haauat hayatında Maaol inl'n ln yanına gakla

ıanlaı, hlJşeli çenenin oe asık saıalın, has•as 
bir adamın dünyayı karşılamalı için tahın-

dJr. Avrupa ve yakın fU'k memleket· 
leri araamd& en çok yahudl bulunan 

yer Ftlı.tindir, buradaki nllfunn yüz
de 27, 1 shı1 yalı udiler teekil eder. Bun. 
dan IODI'& Tanger beynelmltel mmta -
kası gelir. Buradaki )'ahudilerin nüfus 
nlapetl ytlade 11,7 dtr. Yahudilerin 
memleket nilfwRma Dispetl Avrupa -
nm p.rk ve cenubu prklalndekl mem
leketlerde de ehemmfyetlldtr: PolOJJya 
ytıJde e,s ~ ,ume e,2 Ro _ 

manyada ybde :5,4, Xacarlatanda yü7-

de :s. t, Lltvanyada yUme 4,8 ve mgi. 
llzlerın CebelUttank mtıatemlekeainde 
yllJde 5 Ur. Amıpaıım diğer menıle
ketlerhıde ba nlapet yUD 3 ten qa. 

ğıdJr. Avrupamn llmal memleketlerin
de, lsviçrede, Akdents havzumdaki 
memleketlerde (İtalya, Arnavutluk, 

Jspanya, Portekiz) yahudl nllfuau pek 
ar.dır. (ybde 0,5 den aeaiı>: Avnıpa

nm ve yakın prlmı qalıda ialmleri 
yazılan memleketlerinde bulunan. ya -

budi nUfuaun taksim tam 111 suretle
dir: Le1ı1atan 3,U50,000, ltuaya 3 nıil. 
yon 80,000, Rcaanya. 984,000, Alman
ya 504,000, Xacarlatan <i46,000, Fili•· 
tin an,ooo, Çekomlovakya 357 bin, 

BUyt1k Britanya. 300 bin. J'rama 220 
bin, Awsturya 190 bln, ~ Faaı 
161 bin, Felrment 157 bin, Litvann 
lM bin, Oezalr 110 bin. Let.onya 9S 
bin, Tllrklye 82 bin, Yunanistan 73 
bin, Yugoel&VJ& 68 bin, Kmr 46 bin, 

Belçika 80 bin. 'l'mma 116 bin. 

mağa uğı aştııı "iş başı,, tavrı olduğunu 
anlamakla gecllımezler 

M USOLtNl nesıl bir a-=T 

~!e ofuru;fOr. !td evH ~lu 1 Salcllıla ltlluea ı 
Yıttorio ile Edda da o civarda oturu- 1 ı _ Maaolini 1911 
yorlar, 1 de • ~ 32 ,...... 
vını dvarmda, ekseriya g8ze g8ril- ! dayken • sönüllü 

nen, bir upktır. Fakat ıenlı vi11l ara-

1
İ olank aıker JUJl

siainde en aptı yanın dilrine aivil po- 11111tır, 2 - Harp. 
llı dotaımaktadır. ten evvelki MDele • 

Filmi yapanlar, Masolinlyi evinde İrin 9QIYÜlt lide
halkrn bildiğinden çok farklı, çok de- ri; 3 - Matolini • 
litik bir adam bulmuıtardır. Halk 6- nin ee1da '8f'Dda 
ntlhde •bua 91 clddt oı_, dalma elleri ~ .. .._ • 
kalçasında, çenesi öne fırlak duran mi; 4 - Matolinl 
Muaollni, evde aakin ve ıevimlidir. Yil- 19 yqmda,tren. 
zllnlln ciddiyeti, sanki bir maıke gibi, ·--------

hayale alfllDl!larc1tt. Onun müammra 
kapnmda durarak bopbopna, hanl 

. İtalyan ıermi pek yaiaıidaıi tetkike 
'ıtıltan bulmuı olan Edvin V ore Hul
linger adındaki bir Amerikan pzete • 
ciıı ve sinema rejisöril bu aayfada g6r
ılUğUnilz resimleri elde et:rneğc muvaf
f•Jc olmuıtur. 

llullinger, Musotinlnin 1925 Libya 
leJahatinde kendisi.rie refakat etınit ve 
Orıun husuti hayomna ait yeni bir film 
'1icuda getirmlıtir. Filmin en mühim 
~•ırnlarının alınd~ğı yer, Musolininin 
l.Carnetgahı ve geniı arazisidir. 

ondan aynlmııtır. tnaana haıaaı va ği dl"lmektedir. 1 lırıc!ır. · · 
hattl hazan ainirli bir adam hissi veri- Maamfih Musolinl bu ftT öb]e'lflf!n Musolini öğle yemeklerini evln'c!e 
yor. Hususi hayatında onun yanına ilk Icartnsmda yaparken ldeta ıılatmıı, •i· yemek itiyadmdadır. Yemeklerden son• 
yaklapnlar, köıeli çenenin ve açık ıu- nirlenmiıtir. • ra bir müddet yatar. Onun filini garip 
ratın, hassas bir adamın dünyayı kartı· O, makamına ~ batına gıder. ıerait altında ahnmııtır. Film tama
Jam'« için takınmağa uğraıtığı ''itbaP,, Otomobilinin camı o tekilde yapılımt-

bant maJdnelerilll snfrmltJer, tam 
filmleri bittili anda llmolinl csııı.et

mittir· 
Senaryo daha bitmeden MuaoUninin 

canı aıkılmıt ve ılnemacıları yanmdan 
çıkartmıJtır. 

tcwrı olduğunu anlamakta gecikmez - tırki o dıp.nıını gördüğü beılde dıpr-
men onun keyfine tıbi olmuıtur. Fil-

Hutllnıer, Madam lluaolininin de 
dikit dikerken n bahçct!e çiç4=tıerlt 
meıcuI olurken filmini çekmek t.te--

Musolini; Roma civarındaki Tomo
~ villasında oturuyor. VıllA dört ayn 

nadan mürekkep Muaolini, kansı ve 
0fulları Bruno ve Romano, kilçük kı
~ Anna Maria ile, bu villllann en kU-

ler. dakiler Duçeyi ıöremezler. 
Torlovia villbında Musolini, ekseri- Romana ve Anna Mariya da ayn bfr 

ya sabahları kısa bir at gezintisi yapar, otomobille bir sivil pollıin refaka· 
At, bir süvari kıılasımlan yollanır. tinde bükQmet mekteplerinden birine 
Filmde de, her sabooki gibi, ıabahleyin gidip gelirler. Onlar biltUn Avrupaıda 
ıokak kapısının etiğinde çocuklarmı belki amele çocuklarlyle ayni aıralarda 
öperek onlara Allaha ısmarladık dedi· oturup okuyan, yeglne Baıvekil çocuk-

min senaryosu evveli onun tarafından 
tetkik ve sansür ddilmiıtir. Ondan 
sonra fotoğrafçılar ıehpalannı kurmut· 
lar ve Musolininln rolüne baıtıyacağını 

miıae de, Mu10llnl kamının objektif 
kartısında belki de ıinirli oJacalı mU -
llhuaalyle buna Uin Yermemittir. Ma· 
dam Muıollni fllmln ,.alnı• bir uhne
•lnde ı5riinmektedir. 

ummuılardır. Çocukların öpülme fas
lına kadar i~ler iyi gitıni§, fakat ondan 
ıonra sinemacılar keskin bir ıukutu . 

'-ıı H~ıtS~. IAS!K, 1 ISTIR;AP VE FA.CIA ROMANI 1 YABAN'C 1I DHiLE:R!E NAKLi~ HAKKI MAHFUZDUR 

Söz döne dolaşa yine Suad'le Sabihayı oyalamak bahsine gel. 

~ Bu arada Lutfiye hannnm ortaya atbğı Suad'! evlendir
"'4ek fikri Uzerinde uzun boylu kalındı. 

Safinaz hanım: 

- Ne yapıyorsun sen Ultfiye! - dedi ... Bqnna bir çorap 
~iyormuş gibi bir de ikincisini mi dolıyacaksın ! 
1.. - Neye böyle dUşünUyorsun? Bence yapılacak yegfuıe şey 
"'Qdur. 

- Suad'in kolay kolay evlenebileceğini mı sanıyorsun! 
~ - Bir glin, iki gün, Uç gbn söylenir ... Bunlar tekerrür ettik-

Ya.vaş yavaş yumuşar. 

'a - Hayır ... İmkansız ... Sen Suad'i tanrmıyorsun öyleyse. O 
"'btıı&'dan başka bir kadınla artık yaşıyamaz. Sonra onunla 
.,.~enecek kızı nerede bulacaksın? İki gözil görmiyen bir 
~ ... Hangi el kızı buna tahammül eder. 

l'l - Böyle söyleme ... Ne kızlar var ki, bugün koca diye deli. 
~orlar... Sizin gibi astı, zengin bir aile çocuğu bulduktan 

ra. öpllp de başlarma koysunlar. 

Gr: konuşma daha bir hayli stlrdü. Neticede Safinaz karar kıt-

t1...._ :- Bu şimdi dil§Unülecek şey değil Lutfiye. Ben ikinci bir 
~daha alamam ve Suad'e böyle bir eey teklif etmeyt isteme
~ başka, teklif edilmesini de istemem. Oğlumu çolc: iyi ta
..... lll:I. Kabul etmiyeceğini bilirim. 

'-. llevzuu değı§tirdiler. Lfltfiye ısrar eder görünmedi. Safinaz. 
dt~nll bfınli görll§mesine rağmen büyük hamını sayar, isteme. 
""el mevzular üzerinde durmazdı. 

l1a :Sir aralık Safinaz Hanım doğruldu. Aklına bir şey gelmiş 
1 kapıya ilerledL Fakat bundan vazgeçmiş görilndü. 

...... Bir teY ıstiyonanız ben yapaymı. 

....._ - Hayır Lfltfiye ... Sellmle konupcaktmı. İki gündür Sabi· 
~Vaziyetini pek beğenmlyonım. .• Bana bir eey}er ıılSylemek 

HA.BERiN EDEBi 1't:l'"RIKASI: 20 

>:azan: Hasan R a snm Us 
istediği halde cesaret ıdemediğini biuecliyonım. Acaba. Selime 
söyledi mi diye soracaktım. 

Safinaz hanım tekrar yerine otururken düşünüyordu. Genv 
kadma çektirdikleri azaba bir son vermenin yolunu aramalıydı
lar. Suadin döneceği haberi geldiği gündenberi Selimle hiçbir a· 
lakası kalmamıştı. O evde Sabihayla evlenmemiş bir adam, Sa-
biha da Selimle hiçbir mllnasebeti olınamıı bir kadın halindeydi. 
Diğer taraftar. canlı canlı odasına gömftlmUş gibiydi. Bir mah-
kfuna bile böyle işkenceli bir hayat sUrdUrUlememi. Bir an için 
kendisini Sabiha yerine koyarak düşündUğU zamanlar, gelininin . 
ölc;;Usüz bir ıstrrab içinde ola.eağmı takdir ediyordu. Kaç def & 

Paşaya: 

··-Bunun bir çaresine bakalım paşa! - demişti. Kızı böyle 
işkence içinde bırakmamız günahtır. Birinin gözleri görmüyor; 
hakikati bilmiyor; nihayet .. ne yapalım oJıııu.'" deyip taham
mut edebilsin ... Fakat öteki...,, 

Paşa'nın Sabihaya belki de kendisinden fazla acıdığını da 
biliyordu. Sabihayı evden uzaklaştırmak istememesinin yegane 
se~bi, bu iki kalbin tekrar birleşmeleri ümidiydi. Pas:a. iki Uç t 

d«-la oğlunun ağzını aramış, fakat umduğu neticeyle kar§ılaşa-
maını§b. Su11.d, karısınm • ölmemiş bulunsaydı • böyle bir ha· 
reketini "ihanet" kelimesiyle tavaif edebileceğini söylemişti, 

Aşkın öldheyi, böyle bir birle§!Deye tercih edeceğini de illve • 
den çekhımemtıtf. Bu sonı&turma. Suad1 lruokulandırmaktan 

bafka da bir teYe yaramamıt, Pap uya.nan f(lpheJainl yabfbr. 
mak için: 

.._ Hakluıın oğlum. Sabiha eot bulunmaz bir bdmdı. Yam 
ki kaybettik,, • demek Jllecburlyetinde kalm'ltl· Şimdl artdt ya. 
pacak eey yoktu. 

Safinaz hamım dtıennceslnden L6tfl,_m plbildil ..ı ayır. 
dı: 

- Sabihanm bu vaziyette evde 1ralmuı c1o1fu CSelU Safi. 
naz hanım. Hiç olmaza& bir eeyabate Çlka.naım... Blrbç ay Se
lim bey alıp göttıne. .• 

- Bunu Selimle konnl"'adrm delil Lttftye, takat Sabiha 
kabul etmiyor ... 

- Ya! •. Haklı da değil mi? ... Suad gllniln blrlnde ieitirlle ne 
der? "Madem ki ölllmUm haberine inanarak evlendin. Beiı dön.. 
dükten sonra ne diye ben.ber aeyahate çıktın!,, deylvenıe na. 
sıl cevab verir? 

- 'Dobıı··· Ben de bu dilftlnceyle kabul «mediifni sanıyo
rum. 

İki ihtiyar, bqba.p konUIUl'larken, koridorda dol&pn bir 
ayak aeel kapılan önUııde keallmtetl Bir aniye IOlll'& da a.çılan 
kapıda Şayeste görllndil. Şayeste Büyilk hanllJPll ~ ba· 
1'Jrdı. GUn yanlan<hft halde hllA odayı sllPlh1lP teamllJeme. 
mişti. 

Safinaz: 
- Gel kızını. .. Biz Lf1tflye Hanımla qafrya ineriz. Sem t.

m izliğe ~la, - dedi. 

Genç kız odada. dağınık gördüğü ıe.Yleri to.Plam.I.Y& bsfladı. 
Safinaz h8.nım c;ıkarken sordu: 

- Selim nerede? 
- Az evvel odumdaydı. Fatma, kllçtlk banımm kendisini 

görmek istediğini söyledi. Şimdi yanmdacfır umnm. 

• . , .. • • • • • • • • --- cn.-..ı 
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Tedbirsiz şoförlerle/ 
mücadele başlıyor 

Aefalt yol bö,.Je aidit ve ıeliı için ayn ayn olmalıdır. 

- _, .... Bqtaratı 1 IDc:lcı. 

Dasit Jla.talara birer cani olmak imk~
nmı ~zden doğmaktadır. 

Mula.kta ne zaman bir facia olsa; 
- Vah vah .. Yazık olmue. 
Der, Ü7Jerinde durmayız. Eğer bugü

,ııe kadar çıkan "kaza,, la.rda.n bir ders 
almıı olsaydık şu Maslak işini çoktan 
lıalletm.if olurduk. 

Son ha.d1seyi alirSak §U aksaklıklar 
kendiliğinden göı.e vurur! 

l - Yol dardır. 
~ - Yol kenarında ağaç vardır. 
3 -Yol, bir taraftan gidig için bile 

mUsait eartıarı ha.iz değilken hem gi
fü3 hem gcli3 için kullanılmasına. mU
saade ediliyor. 

4 - Yol polisinden eaer yok. 
5 - Yol boyunda mevcut Uç kara

kolda ilk tedaviye yarayacak hiçbir 
ll!Y yok. 

Evvel1 yolun darlığı ha.kkmdaki fik 
ıimizi söyllyelim: 

Biz, ıu asfalt yol lşinl hentlz iyice 
anlayamamışa benziyonız. Asfalt yo
lun kendisine g<Sre huswd p.rt1an var
dır; ve mutlaka lld parçadan mUrek
kep olması lhmıdır. !&te Almanya, 
jtfe İtalya, işte İngiltere i§te P~ ve 
hatta kom§U.Dlu.z Yunanistan. 

Itaıyada Triyesteden başlayıp ştma.. 
U ltaıyayı dolapn ve İsviçre hududu
na giren yol, Faleronu Atinaya bağ
layan yol, Almanların yaptıktan meş
hur Sotostrat hep iki parçalıdır. Geni§ 
tlr, bir tarafından gidilir, bir tarafın

dan gelinir. 
Ya asfalt kabul edilir ya edil

mez. Ya kesemiz.eve zevkimize uygun 
aur, yahut değildir. Ama bir kere as-
0falt yol yapmağa karar verdik mi mut 
!aka otoet.rad ya.pmayı gö7.e almalıyız. 
lkmun baoka. çıkar tarafı yoktur. 

Gelelim M.aalağm ağaçlarma.. Bu 
liadar dar bir ağaçlı yalu genieletemi
~ ve ağaçlan kesmeğe veya geri 
ye a1mağa luyamıyonsak yapa.cağmuz 
aey bu yolu otomobillere ve otobUsle
re kapamak? 

"Burası ancak Sipahi ocağı atlarma 
manej olarak kullanılabilir.,, 
!Deyip işin içinden çılanaktır. 

Bu yol dikkatli bir tashih ile ve 
Pir parça daha. geni§letilmekle ancak 
gidi3 1Gin kullana.bilir. Avdet için mut 
laka bir yol temin etmek llzmıdır. Bu 
~ fatinyeden inıeıı ve .sahilden tehre 
Belen yol olabilir. Eğer timdi paramız 
yok da bu yolu geni§letemiyonak, yaz 
1çtn kullanılabiloeke bir toprak yol 
,ppalım. Artık buna katlanılır, ne ~ 
'palım! 

Şehir pltm için miltehaasm getir -
aik. Şu mütehassıs bir defa da Büyük 
CJereye git.le ne olur? Yoksa lhtisuı
nm bu cihetinden istlf adeye !Uzum gör 
mlyormuyuz? 

Fakat bUtiln bunların fevkinde, ıs
:rarla Uaülnde durulacak nokta; 

Yol poliai. 
!Keyttyetidir. Hiçbir memleketin yol 

lan bu kadar serbest, başıbo§ ve kon
trolsUz değildir. lkide bir seyrisefer 
memurları aoför vesikalarını kontrol 
ederken görüyoruz. Hiçbir zaman bu 
memurla.""Itl şoför ağzı kokladığı gö
.rOlmemi§ilr. 

Bir kere sarboeluk me15ele8ini kati
,_ haDetmek lAzmıdır • 

Btr!ıııngt bir ooför otomobilde bir 
kere sarhoe ~rUldü mn bu vata.nda.,ı 
Türkiyede çalışmaktan menetmelidlr. 

Ne .nmalmı! Her NJlabn kendisine 

mahsus ba.zI r.orluklan vardır. Şoför 
işi ba.5ında iken içki içemez. 

Yıllardanberl yol polisi isteriz.. Mo
tosikletin kronometrenin ve telef onun 
keşfedildiği bir devirde otomotilleriıı 
sUratlerini tanzim edememeğe lmkh 
yoktur. 

Karakolları aıklaştmnak ve her ka
rakola aralarındaki kilometrenin aza
mı kaç dakikada katedilmesi Ibmı 

geldiğini bildirir levhalar takmak bu 
işi halleder, bir karakol önUnden sU
ratle geçen arabanın peeiııe bir moto
siklet gönderirse bu işi daha kolay 
halleder ama olmadı d1yclim, diğer 
karakola telefon eder. Orası lrrono
metreye basar ve nizamsız bir sU.ratle 
giden arabayı derhal tevkif eder. 

Bu işi biran evvel halledelim ve her 
karakolumuza da.im! surette ikişer 
üçer motosiklet temin edelim. 

HABER 
Emniyet mUdOrlUğO.olln 
aldığı tedbirler 

Şehrin seyrUıef er intizanunı boza
cak tekilde veslliti nakliye idare eden
lerin bir haftaldanberi emniyet müdilr
lilğil tarafından çevrilerek cczalandı
nldıklannı yazmııtık. Diln sabahtan 
alqama kadar ıürcn kontrolda yeniden 
bir çok kamyon, husust otomobil, oto
büs, taksi arabuı, atlı araba çevrilmit
tlr. Bu sabah ta yirmiye yakın nakil va
sıtası emniyet müdürlüğünün önilne 

getirilmiıti. 

Emniyet müdürlüğü tarafından ay
nlan resmi ve sivil zabıta memurları 

ıehrin muhtelif yerlerinde vazüe almı~
lardır. Bunlar nöbetle geceli, gündüzlü 
kontrollara devam edeceklerdir. Zabı-

ta memurları, belediye ve zabıta yasak
larına riayet etmiyen nakil vaartal()l'tru 
çevimektedirler. Bilhassa tramvayların 
arasından geçen, yanş eden, sür'atli gi
den, lüzumsuz yere duran, yot:an kapa
yan, geriye manevra yapan vesait ile 

yilklii olduğu hblde ıüra'tli giden kam
yonlar, yolların ortasından giden ara
lar çevrilmektedir. 

Şoför ve arabacılar hangi ınmtaka· 

da yakblanırsa yakalaıuın, muhakkak 
E~iyct Mildilrliiğline getirilmekte, 
"Salih Kılıç tarafmdan bizzat görül
dükten aonra,. serbest bırakılmaktadır. 
Dünkü kazanın lda ıilr'atten ileri gel

mesi timdiye kadC!Jr yapılan kontrollarm 
daha ziyade giddetlendirilmcsi lüzumu
nu bir kat daha ortaya çıkarmııtır. 

Emniyet Müdi.irU Salih Kılıç, bu u.
bah demittir lô: 

- Vatandaı!ann bayatı, aeyrüsefe
rin emniyeti noktasından almakta bu

lunduğumuz tedbirlere ve kontrollara 
hiç bir zaman fa.sıla vermiyeceğiz .• Be-
lediye yaıaklanna ıbııyet etmiyenler her 
an çevrilip getirilecek ve tarafımdan 

görlileceklerdir. 

Şoförlerin ve diğer nakil vasıtası kul
lananlann §ehrin seyrüseferini bozmı
yacak ve kaza Y"Ptlllyacak tekilde ha
reket etmelerini, mesleklerinin itap et
tirdiği itidal ve vakarla mütenasip ıe
kilde it ve güçlerine devam etmelerini 
kayda lilzum görüyoru.ı. 

Dlln sabahki kaza tubkikatı 
Diln sab~ Maslak yolunda olan mil

euif kazayı blitiln tafailltiyle dilnkU 
saymu.ıda yazmı§txk. Kaza tahkikatına 
nöbetçi müddeiumumi muavinlerinden 
ttbeyit elkoymuf, Tabibi AdU Hqim 
Ezrtu yaralıları ve vefat elden arbda-

. lngiltere ile 
müzakereler 

_.- Baştarafı 1 incide 
Bo mahafiJln tasrih ettiAlne alSre. ln

glliı • Tü ·k görüşmelerinin hedefleri f\ln
lardır: 

t - "/Tilrk krom, bakır Te motlbden 
madenlerini satmak ilıere, bundan alh ay 
enel İngllterede tesis edilmiJ olan Tilrk 
konluarının muamelelerini senişletmek. 

2 - iş bankasının lnırilterede bir ıube
slnl tesis eylemek. 

3 - Türk • İngiliz kllrlnginfn işleme
sini tetkik etmek, Türk aatışlannın faı
lnlışhrılmasını mnmkün kılmak, TTilrkl
yenln fnglllereye karşı olan ve yekönu bir 
buçuk milyon lnglllı lirasını bulan falı
lerlnin tediyesini kolaylaştınnok. 

Tomi Far 
_. Baştarab ı incide 

lifini sandı~ nişanlısını :karşısında buldu. 
Eski güzellik kraliçesi yumuşak ellerile 
boksörfin saclannı okşıyarak: 

- Şimdi, anlıyorum ki dedi, aşlnmızın 
senin kazanaca~ın şampiyonluk Te bob 
1-;lerile hiçbir allkası yoktur. Ben yalnıı 
seni seviyorum. Ne vnkll e\"lenecc:ıi7.':' 

Blraı evvel, rlnste hayalında en bny(lk 
maAlCbiyete utnyan Toml Far, her te>i 
unuttu ve bir ~ocak gibi sevinerek bay. 
kırdı: 

- Hemen, yarın ... 

Hitlerin peşini 
bırakmıyan 
genç kız 

Bugün gelen Fransızca Parla - Solr P· 
zetesi, Hillerln prestişlliı olan seoo bir 
lngiliı kızından bahsetmektedir , 

Resmini yukarıya dercettfllmiı bo ıenç 
kız, tanınmış İngiliz milyonerlerinden 
Lord Redesclalin altı kızından biri olup is
mi Unlty Valkyrie'dtr. 

Altı senedenberi llltlerin peşini bırat. 
mıyıın ve Almanyadaki biltün büytlk nD
ma)iş ve konsrelere iştirak eden bu sn
zel genç kız, ayni zamanda, Jnsilterede. 
faşist lider Osvald Mosleyle mntemadlyen 
temas halinde bulunmakta ve lııgilferede
kl faşist bareketindo mühim bir rol oy
namaktadır. 

Unlty Vallcyrie bundan bir mftddet ev 
vel, Hitlerle tanışmış ve onun tarafından 
sık sık kabul edlldlli gibi, Görlnı ve G6-
bels de onun tererlne milteaddlt slyafeUer 
vermişlerdir. 

Hillerhı Vlyanaya ırirlşf esnaşında da 
onu takip etmiş olan bu senç ve stızel ln
lillz kızının, timdi Alman tabiiyetine ıire
ceAt söylenmektedir. 

ınnu Tahirin cesedini muayene ctmiı

tir. 
Tahirin ölüm ıebebinin kat'i olarak 

tcsbiti için cesedinin morga kaldınlma
ama lüzum gösterilmi§, ceaet dUn ak
şam morgun araba3iyle Şitli hastan~ 

ainden almmıftır. 
Dlin gazetemiz makineye verilirken 

telefonla yaralılardan Şefifin de 81diltil 
haber verilmi§ti. Sonradan öğrendiği • 
mize göre Şefik aıhhattedir. Bunu se
vinçle kaydediyoruz. 

Diğer yari:Jldarm 11hhatleri de dil
zelmiye yüz tutmuftur. 

Şoför Ekrem de hastanededir. Ancak 
kendisi zabıta nezareti altına alınaut

tır. tyneıtı""kten ıonra aorcu hlkiminin 
önilne çıkanlacakttr.. Henüz hakkında 
tevkif karMI verilmemi§tir. Tabirin ce· 
nazesi bugün kaldınlacaktı. Fakat 
otopsi yüzünden cenazenin kaldınlmaaı 
yanna kalmııtır. 

• • • 
tatanbul Basm Kurumundan: 
Tan gc.ızet~ tahrir mildürll arkada

tmıız Tabir ŞUkrü feci bir otomobil 
kuası neticesinde vefat etmittir. Co
nazeıi yann saat 11 de Şiıli Çocuk ha .. 
tanesinden kaldırılacaktır. AaH ve mu
zahir azr.tarımızla ~iğer matbuat mün
tesiplerinin cenaze t<Sreninde hazır bu
lunmaları .rica olunur, 

24 MART - 1938 
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Baharda 

lstanbul çiçekleri 
Nadide bahar çiçeklerinin on binlercesini gör

mek, onlann hep birden kokularım emmek ve 
't!'C biraz da alkol yerine çiçek kokularile mest ol· -tr--

mak mı istiyorsunuz? Beni dioleymız. 
Simdi muhtelif pıetelerde lstanbulu, la gül olmak üzere eski Sellınl tekkeafnlll 

JstanbulUD köte bacalını yazanlar, bani, seniş bahçesinden başka 6yle SÖZe çarPI• 
fena yazıyorlar demek istemiyorum. Hat. cak bir çiçek bahçesi yok gibidir. 
tA içlerinde vutile benim btanbulu ya- Simdi 1stanbulun bu saydıJun ııadtd• 
ıııımdan daha çok iyi yazanlar bile var. bahar çiçeklerinin binlercesini, on biO-
Fakat, bakıyorum, ba yazıcı arkadaşların Jerceslni birden görüp bir sabah sün dO-
blr tısını: ğarken, yahut gün batarken onlann beP. 

Benim oDlaın bina obu, birden kokularını emmek ve biraz da al· 
Döner döner gene okıırl kol yerJne çiçek kokularile mest olmak ifıı 
Kabfünden hemen hemen ayni yerleri tiyorsanız koşunuz Ortaköyel -~ 

tekrarlıyor, ayni teYleri )'azıyorlar! Mese Hem, Ortaköy deresinin sonlanndP" 
ü, bakınız, timdi bahar başlangıcıdır. fllya, silnbOI, menekşe, IAle bahçeJerlol 
Bademler, erikler, teftaliler renk renk TC aşağıdan değil, yukarıdan tepeden se)'111" 
pıtrak sibl çiçeklerini dökUller; kırlar, diniz ve hu on binlerce güzelim çiçe-
çayırlar papatyelerle. çayır çiçeklerife do ~in içler açan manznrıılarile iirekler b8" 

nanmaya batladı. Jstanbulun, BeyoAtunun )'lllan kokularını aşağıdan değ.il, yukal'I• 
lf}elt yerlerinde ise filyalardan, menekfe- daki yüksek tepeden seyredip oradan to-
lerden, •OnbQlden, lAleden, mimozadan neffsüs eyleyiniz! Biliyor musunuz. bil 
seçilmiyor slbi .. Nerde iae sıcak cameklln mevsimde, bir sabah snneş dolarken ~ 
larda ıun't olarak yelitllrilmit tebboylar, yahud bir akşam stln çekllmele y{lı tu-
hanımellerf, yaseminler, karanfiller ve tarken o dedHUm tepede biraz oturup s~; 
hatlA ırfilletJe de klll'fılaşaca#Jz. Fakat. bu tısını seyretmek ve aşağıdan yukan)'ll d~ 
gün bOtnn o canım çiçeklerin en civcivli ru Te Adeta renksiı bir buhar halinde ~· 
yeri neresidir. bunlan insan timdi, bil- ıillen bin bir enfes kokuyu almak ne 0 • 

mevalmde htanbulon neresinde, hangi mür feY olu)·orl 
aemUnde, hanıt çiçek bahçelerinde bol bol OnOnOzde ve hemen bumunumn diblO" 
ıörllr. doya doya aerreder. Ve bunlann de renk renk Te kokulan bfrlblrlndea en-
bem manıaralan. hem ltokularlle can ve fes bir çiçek deniıl .. Gene lSnQoOzde ~ 
ıönülden mest olor7 biraz uzakta masmavi atlas, hakiki deni• 

Bilinfnla ki tekil clb.eUnden, tıpkı es- Daha ötede Üskildar, Camlıca, botann ~ 
kJ zamanlann g{lmQf ve altın fincan ıarf- nadolu kıyı ve tepeleri .. SaAınızda, '°ıv· 
Jannı andıran 14le bqta olmak ilzere bil- nuzda, inişli, yokuşlu ve bir cok yemyet 1 

!la o IJ{l.ıellm çiçekler, L4le demnde. en bahçeler.. işte şimdi lst:ınbulun babor 
çok, Saadabadın, Haliç ltenarlannın, aon- baflnngıcındn, insana az bir milddet fçiO 
ra da Ortaltöydeld Yalı bahçelerinin çiçek de olsa bir cennet hayatı Yllf&lacak oJaO 
leriydf. KQıtbane Te Haliç kenarlannın bir yer •• Şunu da söyliyeyim ki borafS 
en son artıldan da Eyilbfln biraz llerlsin- Ortaköy(ln oldukça kasveUI dere fçlndeO 
deld Bahariye yalılannın babcelerlnde gltmemeli,buraya MecidiyeköyQ ile ZincitJl 
slSrfililrd~. Gene bundan yirmi beş, otuı koyu orasından sapıp oradaki yeni y11pı• 
yıl lSncesıne kadar devanı eden Eyilbiln lan tertemiz, mis gibi yoldan gitmeli ~ 
üstOnde, adına filya tarlası denilen, ayni tnm çiçek babccleıinin üstüne gelince orl" 
zamanda bir Bahar mesireai olan yer var- . _ elil 
dı ki borası bundan otuz beş kırk yıl ön- da molııy:ı venp bir muddel yan gelın 
ce bu slbi enfes çiçeklerin. koskoca bir Öyle ki hazan hava hafif hafif snn dO-
tarluı idi. Buda EyilbOn tilya tarlasında Ausu veya. keşişleme fıılan esti mi, fn~: 
filyadan ıllnbülden geçtik belki bir tek oradaki çıçek bostnnlanmn tç bayılt 
yabani br menektesl bile • holamusınız. kokusunu daha yan yolda olmaya ha~ıar· 
Bytıbnn timdi, içinde ytızlerce çeşitten faz Oama n Cemal KAYGILI 

Italyanın 
tehdidi 

· _.. Ba,taraft ı incide layı franu.nm mUdahaleai halt:ıC!e UJf' 
uraroe ~unda - almudavar iıtika- t:.:§ bir faı..;anm patlak vereceğiru ~ 
metinde ilerlemefe bqlamqtrr. ca söylcmeliyi~ •. Biz sosyalist ve koı:ııt1· 

Her ild bOcilmda da, asiler ileri ha- niat franaız: gazetelerinin tahrikatına ar 
rc-ketlerlnde muvaf falc olmu11ar ve li- la ehemmiyet vermek istemiyorus, fr 
erta ldSylinll ele geçirmiılcrdir. , kat ispanyada müdahalede bulundul1' 

İngiliz penelop kruvaı:6rU İngiliz takdirde bir ölilm tehlikesine marul 
tebeumr almalı: üzere baraelon limanı- kalacağını fransaya ihtar etmek isti .. 
na girmiftir. yoruz." 

ltatyamn tehdidi 
Roma, 24(A.A.) Tevere gazetesi F

ranaanm katalonya khinde bir milda
balcde bulunmur ihtimalini nuan iti
bare alarak Franaaya ciddi >ir ihtarda 
bulunmakta ve bilhaua f8yle demeılcte
dir. 

"Reamt Fransu: mahafili, fransanm 
ispanyaya ait taaavvurlan hakkında 

sakit davraıımaktadır. Bu aebebden do 

• • • 
Ankara, 23 (A.A.) -Bö.Jkan anwıt' 

JMnseyinin A'lkara top· .ıtı&ı esnaarıı~ 
tekarrür ettiği v~ilc, general Fran~0 

hükOmetinin ankara'ya gelmit olan ~ 
leıesi Döprat ile, iktisadi, ticar1 Te koO 

acloaluk işlerile mqgul olmak &er' 
Türkiye ile bu hükumet arasında ajaı1· 

lar teatisi kararla~tmldığı öğrenilaıif' 
tir. 

NUSUSİ ŞA'2TLAQIMIZ ı.IAl(t(JND,;ıı; 
GISILERIMIZDEN MALUMAT. ALl~_J_1J 
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ltaıdınma kayan elinin UZerinde ça
ı.tttrıu, ıslak bir kundura... Şiddetle 
Çekti. Kısık bir ses ıslık gibi öttü: 
,_~-Hişt! Öldün mü be? ... Bu ne uy
"Q!., Dayın geliyor •.• 

beklemek mi lftzmıgeldiğihf kestire -
medi Geleni o da görmüştü. * yüzUnden oraya sığnumş Uç l)e~ ane 

de yok değildi. 
vaplJl' ı!ftla!tftm tımacna,m. Ve, tmrı 
yaş bllyUk abla!! Dil.rdaneden çok• 
verdi onu Alt .•• Ama, bu iyi kalpli &· 

dam, sahiden sevilecek bir babaydı. .. 

Toparlandı. Gözlerini uğuşturdu. 
li'ıılı bir yağmur vardı. Oluklar bo§a
laı)or, esller fakrrdıyordu. Ortalık ay. 
~ıştı. Elektrikler sönmilftil· 

mç tanımadığı genç, şiddetli bir 
kakmayla onu önüne dU§lirünce, kaI'§ı 
gelmedi. Gayriihtiyari onunla birlikte 
sürüklendi. Koştular. 

- Üç gündür açım, ağabey .•• 
- Ali... Habemnhk kÖtU ,ey ... A-

ma, ne y:ıpacakım ? ... Hayvan değilsin 
ki ot otlıynsın ... Nerede ya.tıp kalktı. 

Ali o zamanlar kU,üktU. Ama, iyi 
hatırlıyordu: vakasız geç :n bir gece 
çok seyrek görülürdü. Bazan, hafta -
larca, rahat bir uyku değil, göz yum· 

Bir yaz akşamı, Ali, balık ıırtı 80"I 

kakta akranlarıyla (ebemin taka tu• 
kasma. mum dikerim!) diye oyun or 
nuyordu. Bahçe duvarlarma çıkıp ba· 
caklarmı sallıyarak kartı bostanı, 80• 

kağı seyreden yeşil yemenlli, sarı yq. 
maldı, mavi donlu tazeleri, tllrIU mas. 
karalıkla, güldürmekten kırıp geç1ri. 
yordu. 

-Ulan! Harmanlandrn mı yoksa? .. 
baYnı geliyor, dedik ... 

Kudret, hep, tünelin demir ıskara
lan Uzıerlnde gördUğü tatlı rUyayı, ne

zarethane riiyasım düşünüyordu. E . 
peyce uzaklaşıp. <"-'lisin kcndil~rini 

ğmı da gördük ... Sen de bir.densin be! 
Ne iyi bir çocuktu bu!... Kudrete 

bayağı acıyordu; bayağı üzülüyordu. 
Sn.psarı sıska yüzü, bir damlacık vft. 

cudu, )'lrtık pırtık elbiseleri, delikde. 

mak bile nasib olamazdı. lki partiye 
ayrılmı3tı kızılbaşlar ... Birinci partiye 
"Küçük Hüseyin Efendi taşfası" deni
yordu. İkinciye "San Dakkalı Tahsin,, 

leudret bir fiCY anlamıyordu. Hiçbir 
~anlamıyordu. Islak. çamurlu kun. 

kaybettiğine kanaat getirdikten. son • 
ra, yavaşladıln?'.. şik çamurlu kunduralarlyle, Kudret 

sahiden acınacak bir insandı. Oç gtın. 

Hiç yoktan iki parti arasında kavga
lar çıkardı ve gecelerden sabahlara ka. 
dar kovalaşırlardı; biribirlerinin evle. 
rini taşlarlardı. Camlarım kırarlar, 

çerçevelerfnl indirirlerdi. Başlar yarı _ 

Jırdı; kollar, bacaklar sakatlamrdı. 

llra.nm altında ezilen parmaklarını a. 

~ kaparken, kısık gözlerle, tanıma -
dığı adama bakıyordu. Bu kimdi? Os-
til başı onunkinden az yeniydi. Başı, 
~ kn.ykrlmış bir kasket taşıyordu. 

Yabancı genç, alnındaki teri beyaz 
benekli kırmızı mcndUinin ucuna içi • 
rlrken, Kudret soluyor, sancıyan böğ
rünü bastırıyordu. Konuştular biraz 
sonra. .. 

Pik h:ıbeza.nhğm ne demek olduğunu 
da o pek iyi bilirdi. 

.- Yürü bakalım, Kudret. .. 
Yürdüler. Ve, yolda, yabancı genç, 

Birdenbire, sokağın nihayetinde bir 
kalabalık peydahlanmıştı. Bir sedye 
taşmıyordu. Sedyede UstU. Millfl blr 
insan yatıyordu. Bu, çok sevdiği ba· 
basının ölüslıydü: yarım saat evvel, 
tüyleri ürperten bir kaza olmll§tu. Va· 
purla iskele arasında sıkışan çımacı • 
mn yarı belinden aşağısı yamyassı e. 
zilmişti. 

Ynunda beyaz benekli, kırmızısı so-
luk, bUyiik bir mendil bağlıydı. Elbi -
'elert msıklamdı. 

lrfaktef ek bir gençti bu ... Isınmak 1-
ti!l uğuft,urduğu elleri, ufak vücuduna 

- Adın ne senin be 
- Kudret ... 

- Kudret ama, ne Kudret? 
- Bayağı Kudret ifte ... 
- Uğabrn yok mu? 
- Hayır ... 
- Kimin nesi, kimin tesısm ?' 

adını sanını, kimin nesi, kimin fesi ol
duğunu anlattı Kudrete ... 

• • • 

Balık sırtı, kaldırımsız sokak, yo
lun bir yerinde genigler ve çarpık bir 
meydan yapardı. Bunun tam ortasında 
teneke duvarlı bir baraka vardı: tür
be! 

:::rtle pek iriydi. Damarlı boynu ka-

""~udret ayağa kalktı. Kırmızı men. 
'"'ili genç, boynunu ileri uzatarak, göz. 
~ kırpqtırarak caddenin ucuna 
~- Upuzun bir karaltı, hızlı adını. 
-.rla, 117.erlcrine yürüyordu. Ortalık 

Kısaca anlattı. Tanımadığı serseri, 
avucunun içiyle burnunu ezdi. Boğazı
m ayıkladı: 

Ona "Vurgun Ali" diyorlardı. ~ 

limsiz melimsizdi, ama iyi yumruk at· 

masmı bilirdi. Kafa vuruelarmd&n 
yılmıyan hemen yok gibiydi. 

Tam on sene evvel. .• Ali sekiz ya.
§mda, bacak kadar bir çocuktu. Sakı
zağacmda otururlardı. Kasımpqenm 

Hemen her geoe, erkekli dişili, tür
benin içine toplanılırdı. Yatsı ezanl:ı
rmdan geceyanlarma kadar bağrılırdı. 
Sonra, mumlar söndUrUlUr, ve teneke 

duvarlı barakada cilmb'13 başlardı. 

''Muharrem" in onu mllnasebetile yap
tıklan Ayin parlak olurdu; o gece "ho

roz,, C-ebrail diye kesilirdi.. Ci.inbüş 
sabaha kadar sürerdi. 

Annesi, hem genç, hem giU.el kadın. 
dı. Çok geçmedi. Ali, kar§ısmda, uılC 
suratlı, cnnavara benzer bir Uvey bablt 
buldu. 

Dayak yemediği gün yoktu. lJveY, 
babası onu çevire çevire döverken, an. 
nesi vık bile demiyor, duymamak tçhı 
kulaklarını tıkıyordu. 

~mma aydınlanmamıştı. Fakat 
o., keskin gözlerinin alışkanlığıyla, sa-

~nı alacakaranlığmda, Üzerlerine 
hlen karaltının kim olduğunu hemen-
Cecik anlam$. 

.. - Haydi bakalım... Smplım ... 
4kreb'' BOkmasm ... Benden günah 

~:· .Enselenmeye niyetin varsa kal 

~t:dret, bir an karmak mı, yoksa 

- Demek ne ana, ne baba ... Ha? .. . 
Sakın evinden kaçmış olmıyasın be? .. . 

Bak bakayım gözlerimin içine ... Doğru 
söylemi§e benziyorsun ... Ben, yok yere 
evini barkını, anasını bab:ısmı bıra· 

kıp kaçan serserileri çok gördüm ... 
Böylesinin düşmamynn işte... Rahat 
batar sankim meretlere ... Baktım ki, 
anası var, babası var; evi yurdu var ... 
YaplŞll'Im yaka.sına. •. Haydi doğru be-
lediyeye ... Ne it yapıyorsun sen? ... 

-Hiç ... 
- Ne yeyip içiyorsun? 
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en fakir mahalleleriydi buraları ... Ba. 
hk sırtı kaldmmsız bir sokağın en ba. 
şmda - kendini şekilden ,,ekle sokan 
bir orta oyuncusu paakalhğıyla - hem 
sağa, hem sola kaykılan gUJUnç bir ev 
vard1. Köşesinde, yarı gecelere kadar, 
u31ğı uçsuz bucaksız boatanlarm ka
ranlığında eriyen, havagazi bir aokak 
lambası yanardı. Alilerin evi buydu 
işte ... 

Mahalle halkmm bir kumıı çingene, 
çoğu kızılbaştı. Fakat, Aliler gibi, ne 
çingene, ne krzılbaş olan, sırf fıkaralık 

KUçUk Ali şeytan gibi bir çocuktu. 
Ayin yapılan türbeyi merak etmiş ve 
boş bulunduğu bir gün, kimse görm.e. 

den girmift,i. Herke.sin türbe bildıği 

barakanm içi öyle pisti ki! ... Yerde, 
yırtık, genlı bir huır seriliydi. Orta.. 
da ufak bir tq yığını vardı. 

Vurgun Alinin babası, Kasmıpaşa 

(Devamı var) 

---------------------------------, AKA 
GÜNDÜZ 
HABER için 

Çok dikkate clei• Wr .... 
bazırlamaktaclı 
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ya~ı dıımlasile beraber, genç kadının 

yataktan sarkan ve ucu halının üzerin
de sürünen uzun gelinllik elbiselerinin 
cteğ:n: kondurdu .. 

Sonra doğruldu, sessizce geriliyerek 
odıdan çıktı, kapıyı kapadı ve küçük 
aofada ,eski, dü§ünceli hareketsiz hey
kel vaziyetini aldı .. 

Jan. sabahın saat beşine doğru uyan 
dı. Kendisini elbiselerile yatakta gördü. 
Herhalde bayıldığmı ve für.ıri d'Etyo
lin, belki de geç bir nedametle onu yal
nız bırakmıJ olacağını düşündü .. 

Bitkin ve başı ağır bir halde, ürpere
rek soyundu ve yatağa girdi. 

Hanri d'Etyole gelince, o da, Dam
Ymin :zevcesinin odasına girdiğini gö
rtince,gizli tarassut deliğini kapamıı ve 
dudaklarrnda korkunç bir tebec;sümle, 
tneıai odasına çekilerek gecenin üıt 

kıaınmı, orada, birçok mektup yazmak 
ıuretile geçirmişti. 

Ancak srw:ıt yedi:ie odasından çıktı 

ve küçük sofaya gelerek, Damyeni, dü
JÜnceleri içinde, hareketsiz gördü. 

D'Etyol ona dikkatle baktı ve: 

- Kimse gelmedi mi? 
Diye sordu. Damyen de sakin bir 

ıeıle cevap vereli: 

- Hayır, mösyö. hiç kimse 1 
- Peki .. Söyleyin bakayım dostum. 

içinize .. Bir düıüncc .. Bir.. Teceuüs 
~irmedi mi? 

Damyen dehşet içinde titredi: 
- Ne tecessüsü. mösyi:S? 

D'Etyol yat:a odasını İfaret eder~k 
korkunç bir hayasızlıkla: 

- Canım, dedi, ıuraya girmek, filln 
gibi bir düşünce.. 

Damyen hiç tered.düt etmeden ı..;evap 
Verdi: 

- Hayır, mösyö! 

D'Etyol, bu cevap üzerine şöyle dii
tUndQ: 

- Yalan aöylıcliii besbelli, çünkü 

onun girdigini gözlerimle gö:-düm !.De
mek ki! .. Hadi .. Iler şey yokndal. 

Sürutle odaya geçti, Janı yatağında 
gördü, hafıfçe giılümsedi ve eğilerek 
şöyle dedi: 

- Sev~ili Jan, çılgın aşkım bu gece 
beni biraz fazla ileri götürdü.. Ben .• 
Belki zevç haklanmı biraz ıuüıtimal 

ettim .. Sizden af diliyorum, Jan. Bu 
günden itibaren emin olabilirsiniz .. Be
ni çağ:rm.;:dıkça .. Buraya asla girmiye
ceğim ! .. Aıkıma gelince .. Sükut içinde 
ıztırap çekeceğim, işte bu kal:iar 1 

Jan yalnız kalınca dehşet içinde ke
keledi. 

- Suistimal! Zevç haklarını suiisti
mal ettiğini söylüyor 1. Ah, y:ırabbim 1 
Bu canavar ne demek istedi? 

XJV 
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Anlatmı§ olduğumuz hadiselerden 
sekiz gün sonra .. Güzel, güne§li bir 
gün .. Bir pazar günü .. Paris 5okal;:lan. 
bayramlık elbiselerile dolapn halkla 
dolu .. Büyiik şehir, giine~in, bulutsuz 
semadan. neşe ve hayat sa:tığı bazı 

günlerdeki, çılgın neşeli halini almış .. 

Sentantuan sokağında, her yerden 
drı~a fazla kalabalık vaıidı. Filhakika 
Scntantuan sokağr, Ruayal meydan:na 
giden yolların belkcmiğiydi. Bugün, 
Mazinin hatırasından adeta dehıctte 

bulunan, t;ırihin hLsiz şahidi gibi &es
siz olan Ruayal meydanı ise, o de\'irde 
bUtün Parisin, en "alamod,, randevu 
yeriydi. 

Dantelalı ve süsli.i elbiseler giymiş 

oli,ıkları halde, dirseklerine k~dar u
zun eldivenli ellerini, yüksek ve dante-
1..tı bastonların üzerine dayamış olan 
genç markizler; üç köşe şapkaları kol-

tu klarınm altında ve kılıçlan bellt:.rinde 
b:.ılu:-ıan genç aı:ilzadcler; kibar sefih
ler ve nedimler, erkeklere düıkün za-

hiç kimseden istcmiyeceğim şeyleri is
tiycceğim 1 Eğer büyük şahsiyetlerle 
mücadele edersem, birisiyle karşılaşır
sam.. hatıl kralla bile ....... 

Damyen sarararak bağırdı: 
-Kral! .. 
- Evet 1 Kral!.. tıte o zaman bana 

yardım etmenizi isteyeceğim.. Bi.l, işi

nize ıeliyor mu?. 
Damyen, dişleri arasından cevap ver

.Qi: 
- Eveti.. 
- Hepsi bu kad ... değil ve görecek-

ıinU ki söylediğim bu basit şe;, çok e
hemmiyetli olabilir .. Ben evlendim, a
zizim .. 
Saranmı olan Damyen, bu defa rnor

laıtı .• 
Hafif bir titremeyle sarsıldı. 
D'Etyol, onun çehresini iyice tetkik 

ederek: 

- lıte, ldedi,, henUz evlendiğim zev
cemden çekiniyorum .. öyle zannediyo
rum ki beni sevmiyor .. 

- Şu halde? 
Şu halde, eğer gitmeğe merb'ır olur 

sam, ki nitekim timdi öyle yapacağım .. 
Damyen tiddetli bir sevinç ürpcrme

!i içinde bağırdı: 
- Gidecek misini1:? Zifaf gecesi!. 
- Evet! Aıktan d..'\ha mühim ve cid 

di ıeyler vardır.. Biraz .sonra hayoti 
meselelerin beni çağırdığı bir yere gi
deceğim.. Bunun için zevcemin yalnız 
kalmumı istemiyorum .. 

Damyen soluyarak bağırı:lı: 
- Mösyö 1 Mösyö 1 
- Ne oluyor?. 
- Sizin için canımı vermemi emre-

din, fakat ... Madamı casuslamamı is
temeyin .. 

- Size casusluktan kim bahsediyor? 
Size, zevcemi yalnız bırakmak iıteme
diğimi söylüyorum, itte bu kadar. Bu 
hususta ne hizmetçilere. ne de hiç kim 
scyc itimat gösteremem. Size demin 
aöyledim. Tekrar ediyorum. Kati bir l 

sadakate ihtiyacım var... Anlamıyot 
.. unuz, değil mi? 
Alnı ter içinde kalmıJ olan Damyen 
boğuk bir sesle: 

- Hayır! 
Diye cevap verdi, Hanri ld'Efyol de 

sadece: 
- Gelini 
Dedi ve Damyeni, blru evvel ıeçe 

miş olduğu küçük •ofaya ıUriiklediı 
Kilçük gizli kapı açık kalnuJtL Dam. 
yen, bu kapıdan, yatak odaamm bk 
kö§esini gördü .. Bütiln vilcudile tırper .. 
di ve bagını önUne eğdi. 

Bunun üzerine Hanri d'Etyol, alçalC 
sesle §Öyle dedi: 

- işte! ze ... cem orada uyuyor .. Ben 
bu konaktan gideceğim. .. Hayat memat 
meselesi mevzuubahstir.. Sabahm altı• 
smda geriye geleceğim.. O zaman, ne 
dostum, ne de hademcm fakat eadaka
tim olan siz anlıyor musunuz?. Buraya 
yerle§eceksinir. .. 

Dam yen inler gibi bir ees çıkararak: 
- Bura::ial 
- Bu sofada en.dişe etmeyin caaus-

lttk edc•.:ek değilsiniz .. Fakat, belki bl· 
risi buraya girerse .. 

Adam yumruklarını sıkarak carip 
ve tehditkar bir nida çıkardı. d'Etyol 
devam etti: 

- O zaman, bu içeriy.e giren bet. 
kim olursa olsun, onu bir köpek ıfbi 
ölciiıreceksiniz !. Anlıyor musunuz?. 

- Evet, oh! Evet l. 
- Hatta bu adam en büyük phd-

yetlerden biri olsa bilet. 
- E"·ct! Evet!. 

- Bu adam, kral bile olsal, 
Bu defa, namyen hiçbir tef IÖyle

medi. rakat çehresinde öyle korkung 
bir kin ifadesi belirdi ki, Hanri d'EtyoJ 

ürperdi ve dudal:larında prip bir meme 
nuniyct okunrlu. 

Süratle ilii e etti: 

- Görüyoısun:.ız ki kapıyı açık bl
rakıyorum .. Cnun uyuduğu odayı &8ro-
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S.P. Silvl: 
Gençsiniz, boyunuz orln '"cya uzunca.· 

dır. ViJcut itfbarile de normal, ortn sa;>,· 

hrsınız. Vücutç.a bu kndar knlınnnız iyi· 
'dir. Şişmanlamanız mümkün görünmekte 
olduğu icln biraz dikkat etmclisinlı. Ya· 
şmız 20 den az olamaz. lmznnızn göre 
036 senesinde h:ı:rntınız daha snkin geç
miştir, JllcseUi 93ı böyle değildir. Nazarı 
dikkati celbctmek, mükellef ve konforlu 

B ÜTÜN tafsili.tile karakter!· ' 
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete dilşilrecek kadar vazıh 

ve sarih ola.ruk huswıiyetlerinlzi; tut
tuğunuz veya dli§UndUğünUz i§te mu
vaffak olup olmıyacağmızı; nihayet 

beş !arkla yaşınızı slu söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve-

go~k kıınhlıkla karşılıyarak icap eden 
'hfikilmlerl verecek bfr metanet .kllıandır· 
malısınız. 

1 u t ': 
Hakkımda esirgeniediı;iniz iltifatınız· 

dan dolayı müteşekkil ve minnettarım. 
Gelen birçok mektup~an ihmal etmiş ol. 
mıunak için ısıralan gcldiAI vakit kısa da 
ol~a bunlara cevap vermek uırur! bulunu· 
yor. Evli olup olmadığıma meselesinde • 
ynzd~nızı haklkıit ohırak aldıifım için -
bu bakımdan tetkike lüzum görmeişmtJ. ~ 
Şişmamlamağa lstfdadınu elAn vardır. 

Ya4tı baharlı şeyler yememeniz bilhassa 
şayanı tavsiyedir. Başınızı kOkilrUli bir 
sabunun on beş gQnde bir yıkamanız ŞD· 
yanı tavsifiedir (bu sabunu eczanelerden 
bulnbilirslniz. Pıınamn sabunu da bilha~· 
50 iyidır). Son mektubunuzun tahlili, ev
velki tnhlltlml le)·it etmı, bulunuyor. Tah 
siliniz. zekAnıı. hlldiscler önünde duru,u· 
nuz çok iyidir. Temiz bir lnsnn, kabiliyet 

bir hayat geçirmek cmelinizdlr. Zek~nız 
çok iyidir. Hassas bir )ı:ırndılışt:ı olduğu· 
nuz da mulıakknktır. Yalnız arzu ve irnde· 
Jcrinizde mütehakkim görünmektesiniz. 
Maksadınızda muvarfak olmak için yorgun 
luktan çekinmez, mfimkün vasıtaları ihmal 
etmezsiniz. 1'utumlu olm:ığ:ı istidndınız 

vardır. Ameli işlere de kabillyctinlz iyi· 
dir. Bu tahlil hakkındaki mutalcnlnrınız 
bildirir ,.e cvvclcc yazılmış ynzıl:ırınızı da 
gönderirseniz ıahlilinize de,·anı ederim. 

ya aklınızdan yazacağınız dört satır· 
lık yazıyı; son aylardaki imzalarınız. 
dan ikisinl gönderinlz. 

• .-, -- -2rm-. ---~ 

girebili)'Orsunuz. Zekanıza, kararlarınuın 
isabetine fazla itimadınız yok. Hayatınız
da en bfiyük kusurunuz bu!. Bu şerait al· 
tında muvaffakiyetlnlz bir tesadüf mese
lesidir. 

. 
-:.;o ...... 

Anl.:ara F.D: 
Gençsiniz. fül';sa~ kalmak şarlile lıl\ıli· 

seteri ilaha soğuk kanlılıkla k:ırşıl.ıın:ığa 
daima imkiın vardır. Alıngan olm::ık ,.e 
vakıalar öniinde çabuk teessür duymak 
Jchac sayılamaz. ince zekanızı dnhn müs· 
bel bir şekilde kullanmanız için fazla has 
snsirelinize bir fren lür:umlu görünüyor. 
Dikkatiniz: iyidir. Işlcrlrı harici şekillerini 
ihmal etmemeniz de şayanı ta,•siycdir. 
Ynzmızın şekli, hirnz iiziintfılii bulundu· 
ğunuzu gösteriyor. Sol el ile yaza<'aAınız 
y:ızıyı, elinizin resmini, dirseğinizden bi
leğinize kadar mesafeyi de işaret ederek 
tahm hakkındaki mlilnlc:ınızı bildiriniz, 
tahlillere dl'vom ede:t·im 
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n. T. lsı. : 
Yaşınızı kail ol~rak tahmin edemedim, 

fakat 25 yaşından fozln~ınız. J1o)'UnUE U• 

zun, lJÜn.>eniz ortarlır. Sol elinizle yazı 

y:11:mamışsınız. BışlaclıAınız işte muvaffak 
olmak icln llızım geJen \'ıtsınardan bir fO· 
l:ıına maliksinlz. Yalnız yaptığınız bir işi 
ııı11hlelif sarhalarıncla tekrar kontrolu ih· 
mal etmcmrlisini:ı:. Ruhan da yorgun f,"Ö-

rfınüyorsunuı. Maddi vnziyctinlz herhalde 
iyi olmıyncaktır. lçkiye iltifotınızın ek~ik 
olm11clığını zannediyorum, içki size a.ı da 
olsa hlc yoramaz. F~·le clegı imi? 

-5i3-

z. z. z. ~: 
İmzanızı olnıyamadım. Açık şeklini gon 

dcnnl'nizl rica ederim. Yazınızdan nnl:ı· 
dığıma göre: Orta yaşlısınız. Tioyunuz da 
orlndır. Bünyere zayır~ınız. Çok milfe°fl,'\T 
\"il ~lr karakteriniz var. Zaman :roman 
çok sakin veya çok sinirli, c-0k i)i veya 
aksi oluyorsunuz. Du da Mdlseler karşı· 
sında çabuk müteessir veya memnun ol· 

'maldan neşet ediyor. l~endinize '"nkınlnn 

11 bir kimse oldu~nuza \tlmadınız kat'idlr 
bu son hasu~Jarda ba,kalarının da nazarı 
clikkatinl ccken ikazlarınız olmak gerek. 
l~terden yonılmadıl'tınız, faal bulunduğu. 
nur meydandadır .. Dir işin uzun müddet 
netlcc!':iZ kalm:ısı sizi cok Üzer. Jlu~uııiyel· 
Jerinl:ı:ln ba,kalan tarafından bilinmesini 
istemezsiniz. İli.: tanıdıklarınıJ& birdenbf· 
re açılmar., köri bir tecrübeden geclnne. 
dikten sonra kim!':e ile husıısileşmek lste
me:ı:sinir.. ı-·akat bir defa itimat ettiniz mi 
mesele kalmaz. Bunda da ihllyatlı olmanız 
lc:ıp ettiltlrı'l benden iyi takdir edeceğiniz. 
den eminim. JI:ıddızntında iyi kalhli, aile
~ine bn(tlı bir :rafsınız. Fazla iddialardan 
ıııak olmak şartile sakin ve me.cıut bir ha
yat idcalinlzdlr. Daha hesaplı ve lüzumlu 
olmanız, cok iyi olacaktır. Gönderdil!iftlz 
zarfın üzerindeki yazı),, ayrıca lmıayı 
tabliJ ettim. Tahlil neticelerini yazmadan 
önce şu ~uali sormak mecburlyetindeıyim: 

Ya~ınızı 30 ctrnfıncla tahmin ccliyorum. 
Dün.rece şişmı:msınız. Doyunuz da ortadır. 
He.reli umumiyenizle kısa görünmekte.si· 
tıi:ı:. H:triel tesirler altında fnıln kalmasa
nız, h:ıklknten iyi bir ndam vasfınız, hfi· 
'lün dilıer Yasın:ırınızn Jıllkim olnc:ık. Fa
kat b:ışkal:ırının koln)·lıkln tesiri allına 

10 

O yazının yazıldılh sırada herhangi bir Ü· 
züntn veya rahatsızlık var mp·dıJ Çünkü 
b9yle bir ihlimal mcvcullur. Ve bu vazı. 
yelle yazı normal sayılmnyacaAı için tah· 
lilJer tam bir isabet gösteremiycbilir. Bu 
~uale cevap vermenizi ve mümkllnse baş· 
ka yazı parçn1an da g3ndermeniıl rica e. 
dcri'm. Sualim, tahlilim için mühimdir. 

.. 
• 

--- ______________________ _,, _____________________________________ __ 

bilir~i:ıir., diye .• Şimdilik ho~ca kalın .. 
. Sizi bırakıyorum l 

Bu sözler üzerine, süratle uzakla§a· 
rak, olduğu yerde dona kalan Damye
ni yalnız bıraktı. Fakat uzağa gitme
di. Küçük yemek salonunda durdu ve 
arkasından kapryx kilitledi. Sonra, du
varda asılı duran bir tabloyu oynata
rak, orada meydiıl'ta çıkardığı gizli bir 
tarassut yerinıdcn, Damyeni tetkike 
başfadı. 

- .J\h 1 diye mmldandr. Bu adamın 
kalbinde korkunç bir a.§k ve ihtiras be
lirmesini istiyorum l Aşk çılgınlığının 
onu banc:ı esir etmesini istiyorum 1 Fran 
sa kralı LUinin, burada beklenilmedik 
bir düşman bulmasını istiyorum .. .Hem 
ne düşman!. Ha demem!. O zaman •• O 
zaman .. Hulyalarrmın ttıhakkuku 11-
zundır! Ruhuma damla damla işlemiş 

olan kin ve intikam hislerimin, bir yıl
dırım gibi inmesi Iazım:iır! .. Sabır .. bir 
az daha ~tr ! .. 

Damyen ayni yerde kalmıştı. 
Asabi ürpermeler içinde titriyordu. 
Bazan çehresini kırmızı bir renk sa-

rıyordu sonra bu kırmızılığın yerine, 
bir balmumu sanlığı kaim oluyordu. 

Ateşin nazarları bu açık kapıdan ay
rılmıyordu. 

Fakat bütün düşünceleri, birdenbire 
içine girmiş olduğu garip ve muamma· 
lı vaziyetle meşguldü. Baz<:a, birer buz 
parçası haline gelmiş olan ellerini alnı· 
na göfürüyor ve mırıkianıyordu: 

- Bu adam ne istiyor? Beni niçin 
buraya koydu? Ne arıyor? Beni t;mı
mıyor denebilir 1 Benimle fazla konuş
madı bile!. Bu korkunç itimnt !. Ne is
tiyor? Beni denemek mi? Hayır! Buna 
imkan yok 1 Beni, bu odayı ne:rarete 
memur etmek? Ne münasebet!. Zifaf 
gecesinde!. Bir yere gitmesini icap et

tiren, hayati mesele bir masaldır!. Şu 
halde ne istiyor? Beni kolumdan tutu
yor, sllrüklüyor .. Hem de buraya .. O
nun yanma!. 

Bunun üzerine; gözlerini daha bti
ylik bir dikbt ve ate~le, dclanın gördü
ğü köşesine dikti. 

Odadan kokular geliyordu. 
Böylece, bir saate yakın bir za

man, oradıı hareketsiz kaldı. 
Birdenbire, kapıya doğru bir adım 

attı. Fakat hemen ayni zamanda, bir' 
nevi dehşetle geriledi. 

- Ne yapıyorum? diye kekeledi. !çi
me hangi alçakça dilıünce girdi? Gir-' 
miyeceğiml Hayır! Girmiyeceğim. 

Birkaç dakika sonra, ilk defald yeri
ne geldi. 
· Heyecan içinde soluyarak, eğildi, 

dinledi, dinledi .• Fak;.t kalbinin boğuk 
ve seri çarpıntısından ba~ka bir ıey 
tiuymadr. 

- Bu ne? Bir tek acı, bir tek kıpir· 
dama, bir tek ne!cs yok! Buna imkan 
-~r mı? 

Jarun bu odada bulunmaması ihtima 
1i öirdenbirc ıtıklına geldi •. Fakat bu ih· 
timali hemen bertaraf etti. 

- Hayır, hayır!. Hanri d'Etyol da, 
tecrübe yapmak istiyen bir in!an hali 
yoktu! Muhakkak bu adamın kaftcsın· 

dn, polaşılmaz bir düşünce vardı. 
Birdenbire dudaklarından vahıi bzir 

nida çıtk; ! 
Ku!asına, korkunç, müthi!. yeni bir 

düşünce girmişti: 1 

- Onu öldürdü 1. Beni buraya koy
du .. Biraz tonra cinayet yerine gelen 
adamlar da .. Beni .• Bir cani olarak ya
kalayacı:ıklar!. Şimdi neredeyse gelecek 
lert. 

Bu düşünce, öyle müthiş bir tesir 
yapmıştı ki, kendisini yakalamak isti· 
yenlere karşı koy:nak istiyormu2 gibi, 
bir hamlede geriye döntdü.. • 

Fakat hemen ayni zamanda, bu dü
~linceden de kurtuldu. Artık (o) ndan 
başka kimseyi düıünmedi 1 .. Bir yıldı
rım hızilc gelip geçen bu zaman içinde 
genç kadın'ı ölü olarak, yatağına uzan· 
mış bir halde görür gibi oldu .• Ağzın· 

ldan çıkmak ü.ıere bulunan iniltiyi güç
lükle zaptetti ve vahşi bir sesle mırıl· 
dandı: 

-Ah l Eğer böyle yapmıtu.. Eğer 
onu öldürmüşse vay onun haline r ... 

Damyen bu sözlerle beraber, bir ham 
lede ileriye atılarak,· yatak. odaanun 
ortasına kadar geldi 1. J~. tıpkı onun 
tahayyül etmiş olduğu veçhile, gelinlik 
elbiselerile, yataimda uzanmıı vaziyet 
teydi. 

Yan taraft'*i odada, gözleri tarassut 
yerinden aynlmamıı olan Hanri d~t
yol ıöyle mınldarumıtı: 

-

0

0h t. Nihayet t. ' 
Damyen,: korkunç. bir hrçkınkla, ya-

tağa yilkla~tr, eğildi.. ' 
- ölmü~ ı. Olmü~ r. 
Basit bir atfı nazar, yaruldrğuu ona 

isbat etti. 
Jan hareketsizdi •. Kollan vilcudu bo

yunca uzanıru§tı. B~~ kıymetli dante-
lalı yastığın Uzerindeydi. Fakat ~ehre

si, bütün acı düıüncelcrini unutturan 
derin uykuıu içinde, hayat ve gü.ıellik 
d~Iuydu. ' .. 

Yan açık dudaklanndan çok hafif 
bir nefes çıkıyordu. 

Damyen tasvir ddilmiyecek bir hay-
ret içinde : • 

- uyuyor! 

Diye mınldandı ve, hemen akabinde 
bu uykunun tabii olmadığını anladı. 

- Onu d'Etyol uyuttu, diye il~ve 

etti. Neden o:aba? 
Janın yapdığma, derin bir uyku için 

de bulunduğuna kanaat getirince, bil
tün endişesi bertaraf oldu ve ıseri bir 
ürperişi bütün vücudunu sarıtı .. 

- Ne kadar güzeldir, yarabbim! 
Titriyerck geriledi. Fakat nazarları 

genç kadına dikili kaldı. Sonra tekrar 
yakl~~tr. Gıcırdayan bir mobilye onu 
geriye sıçrattı. Soluyordu. Çehresinden 
yakıcı nefesler geçiyor ve o, ayni za
manda, kendisini buz kcsilmiJ hi1&edi· 
yordu .• 

• 

Bu kadar ahenktar bir gü.ıellikle, bu 
kadar güıcl olan bu genç k:<:l:lın, §Üp

heıi.z uyuıturucu bit maddeyle, bu ka· 
dar derin bir uykuya dalmıı bulunan 
bu kadın, kcndişini, mukavemet edil· 

. mez bir mtknatia gibi cezbeden bu ka
dın; nihayet elinde bulurınn bu kadın .• 
Böyle biran için Damyen hayatını ve
~di L . 

Bu kadın burada.. Gaılerinin önlln
de .• Kendisini milda!aa edemiyecek ve
nyettcydi.. 

Damycnin kalbi, göğaünde patlarJ• 
cakmıı ıibi çarpıyor ve 111uru bularu• 
yordu.. i 

Oh! Onu kollan arasına almak! Onu 
biran olsun göisü Uzerinde aıkmak! 

Sonra ölmek!. 
Onu bund1lll'l kin:ı menedebilirdU 
Hiç kimse t. Hiçbir ıey •• 
Bunu ~zu etmek kUiydl !. 
Kollarını uzattı •• 
Ve itte tam bu sırada korkun~ bir 

dütllnce %ihnini sarstı: 
- Ya Hanri ıd'Etyol beni bu odaya 

ırrf .• Ah! Alçak!.. O.. KOCZ1Sd. btedi 
ki .. Ah, alçak 1. Alçak 1 .• Sefil!. Ahı bu 
meleğin etrafında alçakça bir dolap 
döndüğünü hissediyorum •. Halbuki ben 
az kalam gözlerimin önünde uyuyan bu 
gUzel •• Bu genç kadını bürümek istedi~ 
leri hicabın alçak ve adl fileti olacak• 
tımt.. 

Damyen ağır ağır yatağın yanında 

diz çökmUttil. 
Baımr elleri içine almıJ yavagça. ses 

ıizce ağlıyordu. 

- Uyut diye mmldan'dr. Rahat uyu 
zaavllı kadın 1 Bir mel un olan ben, mU. 
Jevveı, nef csimle, alnmın temizliğine 

halel getirmiyeceğimf. 
Bunun üzerine Janın. yataktan ha· 

fif çe aarbn ince elini öpmek istedi .. 
Fakat bu defa da, arzusuna mukave 

met etti .• 
O uman, Damycn, a§kınm o çok 

mütevazi ve nvalh busesini, bir göt 
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1 "' Q HOKKA TAKiMi KAZANAN: t t h B k L 11 ,.,._ Vefa u..t. 7 - 1 aml enıt er ea se \Dwalıı. edile nra1a ea11., 
-...t Adapazarı Sabiha hanını okula d 80 <!- lh K ,.. tih 

Oltw ................ .. 

ıcttrtatı ~ • • • • • -·-·
089 
__ ,..,_·_,. •-..ı·• 

talebesin en, - .-.n a amun ıra , • ttıyeam laU1lht> ..... .. 
81ft 11 - Zeki Vefi Uaeal, 12 - Cahil Pertu- jtu9111t lll'-f laJmtllı 

......... ..__.__.__ , __ , ıoı••x..-

~ PERKEL TAKDll KAZANAN alfll) llsest. U - Hakkı .. hremlnl. 14 - , ..._. ...._ .. taMMt 
ihe Yüksek lkUsat •e ticaret mek. l>iran Şişli, "5 - lskender Bostancı, 86 -

6
......,.. 

'Dlaıebelerinden. Erol Şehremal, 87 - Melek Şehremini. 81 .. - .. -.- -.-.. 
YOK BiRER TORKIYB RARITASI - Ve'llel Davutpqa orta otıuı. it - ful· - _... -

t KAZANANLAR 79 A11lanean MnlAnelrapı, it - Nenat 
'lemi Caner Kadıköy, 2 - Mustafa Kumkapı orta okul, 91 Gülçin ork\lnl. 92 l"eıhftlt ..._ 

, SıruenUer, 3 - FJlı:ret YıııloY•t - ff. Mehpare lstilılAI UHSI, 03 - Erol ........._ 
&aıan kfiçllk çeşmede. 6 - HalQk Sarıyer, H - Hııml Caylak Perte•nlyal M l' •• 
.._::; 6 - Gllner Gençalp Beyollu. lisesi. OA - S. Bari BeyoAlu, 9G ..... ismet 

L- Beyolfu 19 uncu okuL 1 - Kıroğlu kumkapı orta okul, 87 - Oserdell 
.. ._ Rrtelı: llıesl, t - ilana Hanla. erkek lisesi, IS - Omlt Tüzer Çatalca ilk 
~. 10 - Dürender Bolaııl~I llseıl. okul, 99 - Şadi Ayıun Aşıkpaf8t 100 -
l UMUMi ATLAS KAZANANl.AR Nedime Halıcı otJu 101 - Perfbaa Turna, 

..,. 41'1 E•tllll, 12 - Raif 1$•111. E- BiRER KURŞUN KALEM KAZANANLAR 
lt Dı, 13 - Kemal Gtlnk~t Erkek lise. 101 _ Serile Oııba Karluhtft 103 _ 
, - HaJOk Bakkal, 16 - Mehmet K. 

llaıtıl Falih. 17 _ Etber G&tepe Necll Yamak 'Fatih Malta,, 181 - S..det 
ıa - Meral Demirel latan.,..._ il _ Capa, 104 - Brıun Din~ (.-!alca, 191 -
8eyo1Ju. BeHr 10kall, 20 _ Aum Zeki U1aJ Sar.yme7dana. 108 - Gllfa 

Gı ı. Ahy Tophane, 107 - NeelA Kansu Büı-
ray tanbuJ, ıt - Tuf Kumkapı or k6v, IOI - FehametUa CAkOd•r, 108 -

• - Omer Enaa Sirkeci. 13 - ~ 
Sibel Armay KurukHat, 110 - Fethiye ~ A. Senıftl 62 inci okul, 24 - Mtl Yilcesen Topkapı, lll _ Fehmi Tanca, 

LAieii, 25 S.hure ŞehremlnL lloıı _ N-L•ve YGceılea T"'-"·-ı -1, UI 
TUVAi.ET SABUNU MUHAPAZAS1 • ._.., - -

KAZANANI.AR - Ntırhayat Topkapa. 11' - Fuat Oke 
~ vkck lJaul, 27 Sabahat Celal Ha7darpaf8r U5 - Vedat o .. Ha1d•rpı .. 
1"9-:-:. lba U1D11JD1Df, tt _ P.A. &e11, 11t-ı..r.n-Pwtnnım......, 111 
l Patth, ao _ Fethi TDleıınrt la. &wda• Berellu. 111 - H,, lteüln &tadar 
' Ut - Plrchml 81111' Karadmrlt, 120 ' ıı. 31 - Muıaer Gller Dawlpafa, lluaınmer Cıkftdar .Kftrbakkal. 121 - Saha 

.. Perihan Alhnel Fener, -
;
1
• ~lnr Fatih Ortaokr-uııc....-r.ı-~.._~,.,. .. Bl~~f'lt-rn- K. -Z-llf-S~Mhtill 

" ~dirnckapı, 3& - t BllJGr Edirne 111 - P•nn 1• 1• S.lrırlsa,,, 124 - le-
I 36 - Osman Sipere! pjyerloU ead- mlha Kız orta okul, 12' - Se•ki Koçu. 
' 37 - YOkM!J Fatih, 38 - Ayla GOn. pan Tatman, 
b..>'ızıt, 39 - Muzafrer Kumkapı NI. BIRF.B Sh.lil LASTl~I KAZANANLAR 

hi. CI - il. ...... Kumbpa. •I - t• - Mehmet Kabü Topbane, 127 -
:-va ınça Fıtlh orta okul, 42 - Vahan Muammer Tabmaı ltmab1n. 128 - Koc. 

'1111 Heybellada, CI - Tabir lloda kapan PertemiyaJ Uaesl. 111 - Abdullah 
lokık, 44 - I• tnm•ar tfrketlnde Saka1"8 ~n1elU7, 130 - Sehare Oııdtlr 
"· 45 - Uzunyuıuf, 48 - Enfin Os- Fatl._, 131 - Sermin Soaal Oalrldar, 133 , · 47 - Nurlye KaratrilmrOlr tık okul, - Leman Doltana7 aDlml kart (210) 132 
'.iya Y~llk67, 49 - Ziya denlzyola. - Saime Ongill Ankara. 183 - Taşkın 
kamarot. 50 - Yari Arhanyan. Ankara, 134 - Astlman Nedtm Akkuza, 

•1 lı.JVAJ.ET SABUNU KAZANANl.AR 115 - TfirkAn Kartl Aharay, 138 - Ali 
;- MOrirte Kaınmpafa, 52 - Dürdane Ertilrk Beyazıt, 137 - Kemal Dlkolçay 

1 "3 - M. Yosman bahçekapı, 54 - Kadırga, 138 - Seyfeddin Dikolcay, 139 -
ee kemal Fatih, 55 - Mediha Ersa11 iffet Türgöç Edirne lnhlurlardL 

Günün meselası 
.... llaftanfl 1 lllOlde 1 herine Mekllka hududundan ugklaf

'dlı ıneıhur ıirket. eğer hllküınet tınldı. Fakat bana mukabil Amerikan 
ltldan tensip edilen tlcreUeri ver- bankalan Mekaikada devamlı lbtiW
ka.tiuı etmie olsaydı ır .&rafı bir ler çıkarmak hOnerlnl s&sterdller· .· 
28 mllyon puo yUkeelıplf oJa.. Betbaht memleketi Jmmldanımu bir 
Yanı takriben lkl mllyv Fran. bale soktular. 
~ .. Şöyle böyle ytıa elli milyon Acaba general Kardenum 1N Jwe.. 

Uram. keti kartıımda Amerika .-mayeal 
ıtı ayni elrret 2klyı pterebllecek mi! 

t ele llebllra hUldbnetlnfn bir Ve lnglltere ne ,apacak? 
tlddetll bır hareketi Jraremmda Herhalde ikisi de emri vak11 kabule 
ka Cuınhurrelıl VU.On hududa mecbur kalacakJar, atra tl~ctl Na-

'l .0'79.'"'8., 

M140. 
8.'188.n&at 

G.OlU19.T~ 
8.'f88.4418J1• 
4JIOO.OOO.

tll.M0.01&9r 

8'8.977.0lldl& ,.... 
taa• Mdılt ,.... 1 Ü - ~ ....._ . .,,._ Jllılt t U 

GÜVEN 
AKITI 

~ "" .... ·~··· ~ 
\.~ . ·· ......... . . . . . 

··:., •• , ... ,l .~ ••• •••• , v. • - ···.·~· . ~ ·. 

• 

•Ooo ki§illk bir ordu sevketmekten polyonun Amıpdan uker g&lderlp 
eıntfti. Ve yabancı ıirketler bu ArtidUk MablmD,.m llebikQa lm

"--.enan tehdidi baHncle Mü parator yaptırdığı günlerden ve hatta 
h IDUstemleke gibl kullanmakta VUsonun yUz bin ıUngU tahrik edebil

edebllmitlerdl. Bu ordu, 1917 de diği gtlnlerden çok uzaklardayu. 
kaıım Avrupa harbine girmesi ŞEKIP GtlNDVZ TÜRKiYE İŞ BANKASI 

• 

türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

uri-1~e.1m~~~~~h~~ıı••••••••~•••••••••••••••••••~ı 
b' Rum Ukmekteblnden ve lisan mette- • 

binden almı• oldulara '8h•detname •e A k d d • d 
.. 6. nci ieşide 11 Nısan 938 dedır. 
Uyük ikramiye 200.000 Liradır. 

'-dan -.n so.ooo. •o.ooo. 2!.ooo, 20.000, u.ooo. ıo bin ı.:rahk 
·Veler nrdır. 
......... apm yedinci ıUnüne bdar byilerlnbdcu almama \:enc;b men4 

~-

tasdiknamemi za;vl ettim, hOkmO )'Oktur. n ara ca esı n e Bet1koz kavakd•r• No. U Nlkoll Zumbull• 

1 L A N 

BevolUu d6rdGnc8 llllb bamk hlklm
lllinden: 

Sfttlftt'edf Ellfefendl sokak 12 sayıda o. 
turmakta lhn mOhtelA olituitu akd haııta
lıitından do1avı h8C'rlvle Yeıuı;vel alhno 
alman ve kf'nrll~lne mezkt\r a"rnte lkamf't 
eden kartın Hıtnlfenln 14-~ 93" tıırlhlnde 

kirahk dükkan 
Vakit yurduna altında (alen Pranm kltapçmam) ,eri ft lrbla1d 

depolan kiralıktır. 
p· tqtirUmek aurctlyle 150 metre mura'bbalılr bir meaüa .W. .aJelıl

•tr t~,_,_.,,,.rfn V:ıtkft vurdu fdatt memurum mBntcaatled. 

ndta~~~~ttf~nhhnolm~~~i,••••••••••••••••••~•••••••••• brar Yel'ildlll llAD obuaat. . 1 



· H 

Batekir Y eıari Anm'm beatelediii ve 

Bayan Radife' nin 
Yanak sesile okuduğu en son plAğı 

17 438 Aşkımın Yurdu 
EU\ gözler 

OLUMBIA 
PJildannda rabp çıknufbr. 

----------

E O U A R D O B 1 Y A N K O ' nun 

1 D.T. 102DEST i NO tango s unu 1 I•• • KOLUMBIA PLAKLARINDA ARAYINIZ ~ 

emil 
\•o nağı 

H akikaten na. 
1anlan Adet 

zamanlarında hti· 

ntk rahata kavuş

turan, Tilcutları· 

na her ttlrlil serbesti nren cilt

lertnl ter ve taze tutan rahim; 11· 

tlhap akmtı ve atrı, sancı ve ka· 

fmtılanndan koruyan k17metJ 

blt;Ulmcz bir idealdir. 

FEMiL 
ve BAGI 

Bu s1hhJ ve pratik Adet bezleri 
her tictı.tethanede upn baJ&D• 
larumzm llJzmetterlne hUD'dlr. 

TJ,ruşturucu l\laddeler inhisarı bedellerini beş sene zarfında ödemek ü
zere aldığı ı 034 ve daha evvelki sene ter mahsulü komılnyc atronlann ba
kJyc ii<: senelik tak:sltlcrtnl dcraten ö dcyecckttr. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa
rında·n; . 

S~nellk satışlfltımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretiyle bedelleri 
ödenmekte olan °?934 Ye daha evvelki seneler mahsuıu konslnye afyonların 
i ki senedenberl verilen taksitlerle takriben nısıf bedeller! tediye olun
muştur. 

Mezkür afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak Uzere geri kalan 
üç senelik taksitin ı Nisan 938 tarihin don itibaren def'aten ödenmesine ka
r ar verilmiştir. 

Allkadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larına na
zaran aşağıda göstertlen tarihlerde tstanbulda tdaremfze müracaatları 

lüzumu IIAn olunur. 
!stanbul haricinde müesses oldukları itin bizzat müracaat edemeye

ceklere aft olan bakiye bedeller bundan Cl"'Vel yapıldığr gibi banka vasıta
elyle kendilerine haYale edilec&'ktlr. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemeyenlerin mllracaatları 
tcdlyatın sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi 
1000- 1015 1/Nlsan/938 
1016-1030 4 .. .. 
1031-1045 
1046-1060 
1061- 1075 
1!176-1090 
i091- 1105 
1196-1120 
1121- 1135 
1136-1150 
1151- 1165 
1166- 1180 

1181-1195 
1196-1210 
1211- 1225 
1226- 1240 
lhl- 126f 
ftSl-1270 
1171- UIS 
1286-1100 
1301- 1315 

ff}-620 
Wı-ıs•o 
141- 560 
111- HO 
181- 600 
tol-820 

. 

5 " " 
6 .. .. 
7 " " 
8 .. .. 

11 " 
12 .. " 
13 .. .. 
H . .. 
15 " " 
18 .. " 
19 " .. 
20 

" .. 
21 .. 
2~ 

. .. .. 
25 " .. 
26 ,, .. 
27 ,, ,, 
28 .. .. 
29 .. .. 
2/Ma111/938 
3 .. .. 

' .. .. 
1 .. " 
6 
'l 

.. .. 
" .. 

Giln 

Cuma 
Pazartesi 
Salı .... 
.çarı,anba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazarte•I 
Sah 

C&rt&Dba 
Perpnbe 
Cuma 
Pazarteıl 

Salı 

Çartaııba 
Pe.rtenbe 
Cama 
Cumarı.t 

•--~A O EM • 
1 i K Ti DAR~ 

ve BEL GEVŞEKO..IGBNE KARŞI 

HORMOBio 
·- r•btetıerı Her ccz•n•d• ara,ınız. ! !'oat• kutusu 125& Hormobln J 

Dr. \'. HALACVAN 
Nanıi Tıp Fakülteıi Lorealarmdan 

DAHiLi, MiDE w BARSAK 
HASTALIKLARI HEKiMi 

MU A V EN E 
H - 19'a kadar; sabahları rande\'U 
Uaere Taksim (Eski Talimhane) 
Abdülhak Hamit caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. 

Otoblls tamir ---~ı 

1 U S T A B A Ş .ı ::t ı 1 
aranıyor. Talibler,. Balıkpazar .. Taş. 
rıl~rı'hı 51 No. Kara Eftimogluya 

müraCaa.t etsinicr. 

- Birinci sınıf Operatör 
lJr. CAFER TAVYAH 
llmuml cerrıhl •e sinir. dlnııl estetik 

cerrahisi moıehassısı 

Parls Tıb Fakllllesl S. Hlslını, erkek. 
kadın ımellyaUarı, dlm., estetik 
"yQz. meme, bnn bUru$uklulu Ye 
ırencllk ameliyatı". (Nasatye Ye dolum 

mOtehıssısı.) 

Muıyer.e sabahlan 
A den ıo a kadar Meccınen 
l'ıltleden ııonnı Ocretlldlr. TeL 440811 
rı ••""""' f'nrrnAlıltımı, Rumell han. 

Kan, Kuvve 
iştah 

Doktorların Mly8k la,,..et "f'9 ._.. 

mJyet \·orlp beieudlklerl bir formtlWlr· 

Kansızlık, l~ızlık vo kuvvet.bJlk. 

bUbaua ne\ rastenl, ademi iktidar, mide 

, ·e banak tembelllilnden cloiaa haırllll· 

salak ve kabızlarda, blrlud devadır. TUo, 
grip, utftrrle ,.e llima nelıalıctladn&a 

eayanı hayret tesir gösterir. 

(FF.MIL) l&boratuvan ba hn'eı .... 

cmı saym mtttterllerlne taıutmalda mit• 

tehlrdlr. Viit!ada dlaçUk, dide pemben. 

saçlara l"e gözlere parlaklık veren ha 

lnrvvet Dicmı afiyetle ımnumıs- Ber 
eczanede balUDWı 

~ 
ı liraya nmatd' ' 
tüyU yaıtıkJu. ~ 
raya kumqile ~ 

yU yataklar, ıD 

Opirit6r - Urotoa 

ya kumatile 
yorpnlar. 

Satıt yerleri: Beyoğlunda ve Ankarada Yerli Mallar PuırJan. 

Çocuk EslrAeme Kurama 
Genel Merkezinde 

Dr. SDre1ya Atamal İDlam Hulranc1a bitecek olan- Qocuk Kurumu SIM111••· » 
Beyotlu • Parlliakkapı tramvay du. Çarpmba gUnll Kurum blnumdı IÇJk arrbrma smetlJle k1n.Ja 
rafı, No. 121, b~cl kat. TalJp ollnlarm ve tafeilit almak JatqenJerbı Ankarada_çocut e*ıllJ'!! 

ı----•M•ua,..---IUtl-•:•1•6•·•20•ırtl mu a.ı merkez muhuebeline m-.~ 


