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j nasebeliyJe 
Y .azan: Niza mellin Nuzif 

• 

Hit:er Llylpzigde, Göring Viyana. 
da birer nutuk söyl<.diler. 

Her cümleseinden alevler fışkıran 

birer nutuk. 
Alman Nasyonal • Sosyalist parti. 

sinin ileri ge:cnleri aras,r.da söz söy. 
lcmekten ZC\'k alanlar, hatiplik sa· 1 
natı bakımından çok defa kusursuz 1 
ve bnzan harikulMe gUze1 konupnlar 
bol:lur. 

Ankara bUyUk e!çiliğine tayini Al· 
manya tarafından istimzaç ecUlen C.l· 

bık Viyana orta elçisi fon Papenin, Baş 
vekilliğı sırasında, Marburg Universite 
ainde söy!ediğl me~hur nutuk: Alman 
ya propaganda nazın Göbelı;in, bir 
hafta evvel Berlinde Sporpalasta A· 
"1!Sturya ve Almanya sporcularına hl· 
t:ı.ben söylediği nutuk: Almanya dsv· 
lc.t re!sl Bitlerin bugUne kadar vermi' 
o~du3u bUtUn nutuk!ar ve Uıyipzi~de 
.;ı5v!edi~ son nutuk; nihayet mare~al 
Cöringi_n Viyanadakl nutku bu hal.i
kr ti teyld e:ler birer veelka suretinde 
tösterflebfJf r. 

Doktor Göbelsin, Hitlerin ve mare
plin nutuklarmı radyoda dinledikten 
11:ınra metinlerini de dikkatle o.1kudu 
&um için dlyeblllrlm ki, bu nutuklar. 

1 - Muhteva bakımmcl~: 
2 - Hitabete ~ eesJerle ve tn. 

pd sabatma :uy~ unlarda ~ylen
ınlş olma1an bakımından; 

3 - Epey uztln sUrdU1dcri için b:ı
t, ..,lerin gırtlak ve nC.feA tahammUlle
r!nJ g5ze vurmaları bakımından: 

Cidden ayrı ayn takdir edilecek 
mUkemmel nUmuneleırdir. 
Bazı Avrupa gucte!eri, Avusturya 

muvaff akiyetlnln heyecanile o~ya 
atılan ve herbirl dilzineler!e nutuk 
aöyliyen h\.tipler arasında ~amplyon
Juğun mareşal Göring tarafından ka
:zanıldığt kanaatinC!edir!er. Bu ~azete 
ler. Viyana ist.asyonlarındnn birinde 
to'>'anan halkın karşıs:nda, ateşini. 
ıiddetini ve heyecanmı artıra arltrn 
ta.m iki saat aUren 10n nutkile mare
ıalin. ilk defa olarak. şefi Hitlere Us. 
tün bir hatl'llik kudreti gösterdisinJ 
ya7.1Tlaktadırlar. 

Parls gaı.cte,erlnden "l..ötan., ise bu 
nutuklar mUnasebetlle ortaya en rlva
yctiı atmaktadır: 

.. Alman gazetelerinin Hitler tara
fından söylenen nutukları bazan on 
Jki. ba.zan on sekiz saat tcehhUrlt- neş
rettikleri görUlmckte:Ur. Şimdiye ka
dar Bitler tarafından söylenen nutuk 
bn gazeteler dalma fevkalade tabılar
yaparak en ktsa zamanda halka bildi· 
rlr'erdl· Bunun ecbebl anlaşılmı,tır. 

H!tler A .. "USturyadakl muvaffakiyeti •· 
11in neşesine kapılıyor ve nutuklarma 
yabancı efk5.numumiyeleri heyecana 
,·erecek sözler katıştırıyor. Bunun ic-in 
propa~nda nez"lreti Hlt'erin nutukla· 
rmı dikkatle g5zden geÇirip- lltlilSiJr et
m .. 1...n matbuata neşrettirmemekte • 
dir.,, 

Şimdi gelelim Görl11gin nutkuna 
Bizce bu nutkun Uç mllhim tarafı 

var: 
1 - Strf' yahudileri (•) al~kadar 

eden taraf. 
2 - Sırf Avusturyalıları alakadar 

eden taraf. 
3 - Balkanları allkadar eden ta. 

raf. 
Mareşal. Viyanada Yll!ayan 300,000 

yahudinin, azamf dört yı1 içinde, A· 
vusturyadan göçetm~I lbım gelere
~nt bl1dinnlı ve töylc bir espri yap
llllf: 

.. _ Ythudl buradari <:ekilip ~tm~-
fe mecbur old~u aulapıalıdır. Bu 

Acnuu uuıomı)·ahm 1 
bmır ıuclcJctım.ht okudum: 
Purı;te oluı'kn l'J)er Az~llll adlı bir "'• 

tnndııtııuız, {).ılıut Jzmıruı ıialJık lJır luıJü• 

ıcrbı) l'arıs lıu) ılk clçuııu SLUll JJuva:ua 
nıuracaal eucrek dcıuış ki: 

"- :Uurııovuduki lı:öşkuıuil '"e topraklı· 
rımı 1'urk lıuzıncı;ıne baAı~ı)orwu. liu 
köşk bir nnuıoryom halıue sokuJurn bçn 
ı>e\"ındırilıoış oluruın .• 

bmlriıı Uurııu\·asıutJakl köıkler çok ,n. 
ıel şehircilik eserlerldiİ-. lilr aanaıoryoııı 
vcyn hır ıstirnhat evi haline kolaylıklu 

wkulnhıJırler. 

lznıırlılere böyle kıymetli bir ~iyede 
bulunun Pıyer Aıerlayı bu iosanca barw. 
kelinden dolayı tet.ırik ederken luıtmma 

geJen şu birkaç sözü zenginlerimize ve tıa. 
li vakti )"erinde Türklere fısıldamaktan 
kendimi ıılamııdım: 

"Birkaç yıl önce Eskenul adlı bir Mu. 
sevi Manısaya büyük bir hutane hediye 
etli. Bugün de Azerltmın bir unaloryom 
)'~lırmnğn lzmir şehrini teşvık ettiğine 
t11ııit oluyoruz. Biz, Türk Türki>·eJılcr 
.nenılckctlmızde un sekiz milyondan raııa. 
yız. Haşka ırktan olnn Tilrki> elilerln ye. 
kCınu ise iki yüz bin haydi bilemedik Ot· 
)"Ü.ı bin kişi o1$un. Vcmek ki biz lıu nevi 
\•::tcndaşlnrıınızdnn altmış kere daha kola. 
bnlığız. Onlar memlc!:cllmlze "bir,. bedıye 
ederlerse bizim en aı "60,, hedi)'e elme
miı icap eder. Onlardan bir hayır sahibi 
tı'cıncn bizden dcrhnl "60,. hnyır sahibi 
t0reyh·ern:ıe5f lllıımdır.,. 

insanlık haysiyetimi& menuuhllhstlr. 
Aman utanmıyalıın. HABER 

A mer lkad .t bir 
tuyyare a.azası 

Honolulu aı (A.A.) - Manevralara 
iıtirak eden bir bombe.rdmıan tayyare. 
sı, denize düşmll§tUr. Bet kiti kaybol· 
mug ve bir kigi yaralanmıştır. Tayya
rede bulunan:ardan blrial, yüaerek ka
raya çıkmı§tır, 

l§J WiCJcaı.Je uuup eaıp ha!Jeaece~ız. 

Bunu ırk dil3manı olduğumuz içlıı d~ 
ğil, sa.dece yahudilerle yanyana yap.
maktan bazı.etmediğimiz Jçiıı yapaca
ğız.,. 

Nutkun Alman ırkmd•n .olan Avua. 
turyalılan aakadar eden cihetinde i8e 
muhtelif ekonomik tedbirlere ve bazı 
terfih valtlerine rastlanıyor. §ö.Yle ki: 
··A~a .. mn ••Almanya,, dan• 

cafı 'olan 60 milyon nihayet tedl,e 
~IHır, gtlılü1tkier bltkca'lt, ;mı 
btlalar ve uçak latuyon!an yapila· 
cak, Hıdrô elektrik kuvvetlerdeıi ua
ml istifade cihettne gidilecek, maden • . 
ler, ormanlar daha ciddi bir tanda 
lstimsar edilecek, Tuna daimi surette 
seyrisef ere sallb bir hale l!IOkulacak, 
Viyana petrol bavzumda modern te
sisat yapı:acak, kimya ve sentetik 
benzin endllatrisl kurulacak, Tuna llze. 
rine iki yeni köprU ablacak, ve A vus
turyahlara 1100 kilometre uzuuluğun
da mükemmel, genig otostratlar hedi· 
ye edilecek. 

Mareşal, nutkuna Avusturya işsiz. 

Jerl için de kUçllk bir teselll katıştır
mak gibi yerinde bir dirayet ve dikkat 
göstermeği de unutmamıa· Demiı ki: 

.. _ Bu prognLm 600 bin vatandqa 
yeniden f ~ temin etmiş olacaktır.,. 

Almanyadald işsizlerin 8ayısı 400 
hin .olduğuna göre, geriye kalan 200 
tin iş;inln Avusturya işsizleri arasm
dan seçi!eceği anlatılıyor. 

Nutkun, Balkanları, bilhassa Yugoe 
lavya ile Romanyayı ve mutlaka Ma. 
caristanla Çekoslovakyayı allkadar 
etmiş bulunan bamtelf lee bizce ıu 

cümlededir: 
''Viynna tekrar bir Almazı şehri ola· 

c11.ktır Şarka doğru yUrilyUşümUzUn 

Alman ~hrl- Almanlık vulfelerinl ba
~ağa hazır bir şehir.,, 

Sl\ygıecğer mari!falin "'Viyanaya 
Almanlığını idrak ettirmek., isterkeıı 
Alman "Oırang ııah Osten., i ile Habs
burg A\"USturynsmın Balkanlarda 
menhuı hatıralar bırakmıı olan şark 
siyasetini birbirine mezcedlp siyasa 
i 'emine nahoş bir kokteyli ikram et- 1 
ti3i görUlUyor. Mare~alln Viyanayı 
yeni manas1yle tebarUz ettirmek ister· 
!:en şarktaki yeni ve c~ki komşu,an· 
1"'n zihinlerini tahdi~ etmek arzusun
da b"lunm:ıdı~ muhakkaktır. 

lltibnsa mahal kalmamak ·ıçtn; 
S. E. Hitlerin nutuklarma crösteriJen 

ıt~nnnın savP,'!der,.er marec;a!in nutuk
larına da teşmili ~"~ n'a"a'< 

Nizamettia NAZtF; 

(*) Ma&evi demiyonı.z. Zfra Musa 
dıninde?a olan 'h.er1:u ~Kfhtıd.l değildir. 
Fcırrız-.ı 11amr TQrNlfrl 1lıııa 1'6'1t{1tım· 
ber dinindenrlir. 1(-,~-ı Leh ue Rom1tn• 

ya m?l.sevilcrmi" b?r~hx do .wAMdf 
milletÜldBR ~ . . 
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P.nltolllc-ens Servl11n en mr.thuı c•aııuıılanndan 

Haslahğım' hlld ren havadis J{azelelerde 
intişar etti, iki "Un !ionra da UldUm l 

Bu aa.1 öyle bir tavırla aöylcnmiıtl 1 
ki Naklonlnin aözilnde duracağından 

gUphe etmek aklıma bile gelmedi. 
- Vaadiniıe güveniyorum, dedim. 

Muvaffak olursanız alacaftnu mUkl • 
fat taı:ıvvur edemiyeceğiniz kadar .. 

Sözümil kesti: 
- Para istrmiyorum. 
- Ben de aize para teklif etmiyorum. 
- Ne teklif ediyonsunuz?. 
- Vaadinizi yennc getlrdiğinh gün 

Vern Şulginc kavuşacaksınız?, 
Zavallı öyle sevipdi ki yaralı olması· 

na rağmen yatagından fırlr'Yıp kalk· 
mak istedi, kcndiaini tutmak mecburi. 
yetinde kaldım.. Yoksa yaralan tekrar 
açılacaktı. 

Ceyms Nobod•nin 
öıürnü 

Nakloni iyil:§ip v:ıadinı yuine gcti· 
cinciye kadar bbim için sok faydalı 

itler ıörmckten uzak kalmadı.. Hana 
Fuı hesabına tnıilt:rede ça.lııan bir çok 
caıuılann li&tesini kendismden alarak 
hepsini birer birer tevkif ettik. 

Cllmleıi divan harbe, sonra da idam 
m.ıng•~ınm kaııısına Hvkedildi. Bu a· 
rada Edvar da idam olundu, fakat vak· 
tiyle çaldığı dosyayı nerer_e verdiğini 
kat'iyyen ıl:Sylemedi.. •• 

tngtlterede Hans Fuı taraimClan bil. 
yük zahmet ve masrafla kurulmug olan 
tetkilit böylece mt'1vedilclikten sonra 
hazırlJdıiım pllnın tatbikatına ces· 
tim. • 

Hastalığımı bndiren havadis gazete· 
terde intlıar etti. Ild ıün sonra da 
öldüm 1 l Cenue meraıfmimin yap ldığı 
gül\ be bir tayyare Ue Dllnkerke ıit· 

tim. 

Sakalımı ve uçlarımı uzatarak ta • 
nmmu bir hale gelmlttim. DUJı"kerke 

gfdecefitnl telcrafla kenclisl'f hab .. r 
•ennia. oldutuJn e-lu ~oatum Jcont dö 
Nia te ayni koouti izhar etti. Kendi;i~e 
tngilterede geçen hAdiıcleri ve memur 

edildiğim vazifeyi biklye ettim. De· 
eli ki: 

- Havrde pek canım aıblmata bat. 
lamıttı. Eğer yardımcı alınanız bana 

hakikaten dostluk g6stcrmiı olacakıı· 
ı.ı.ı. 

- Bu itin çok tehlikeli olduğunu 

evvelden söylemeliyim., 

- Ne çıkar? Tehlikeyi c~Sze almıya.1 
h~atta hiç bir ıey:!e muvaffak olamaz. 
Vaktiyle beraber az mı tehlikeyi &öze 

almııtık. ... Kara Şeytan,, ı ve fon Bis
ıingi çil~ien çıkaran bizler, Hans Fuı· 
tan mı korkacağtz? • 

- Nikblnliğinizin hayranıyım, fa • 
ka~ bu hiasinize iıtirak etmiyorum. 

Hını Fut. K:ca Şeytana benzemiyor. 

Onun nazar.n~ bir adamın sinek ka· 

dar değeri yok .. Beni iki defa öldürmc
ğe teıebbUa etti. 

- Kendisini temizlememiz için kUi 
bir ıcb:pt •• 

- Evet, fakat nasıl?. 
- Kayıerin şimdi nerede olduı;tnu 

biliyor musunuz?. 

Alman kararglhı umumt:;i merkezin· 
öe her halde

- Yani?. 
- Şarlvilde-

- Şu h:-=de ' Hans Fu~un da Şarıvil. 
de olması lazım.. 

- Ben de ayni kanaatt:yim.. Hans 
Fuı. §imdi orada bulunmasa bile bizim 
iıe Şarlvilden baılamamıı icap ede
cek •• Çünkü ip uçlannı ancak orada bu· 
J:baeceğiz .. 

- Mlikemmel. Bu nokt=da mutabık 
kaldıktan sonra oraya nasıl gideceğimi· 

zi kararlaıtıralım .. Şarlvile, ellerimizi 
kollanmızı sallıya ull ya rahatça "ire. 
meyiz .. 

- Evet .• Ben üç tekil diltilnüyorum .. 
- Nedir onlar?. 
- Birinciai ldbik teldl: Şarlvil ci· 

vxındaki Ala-.an hatlan geriline bir 
tayyare ile inerb .. Tayyare döner, biz 
d: 1ehre gireriz. 

- Şehirde klimc;'i uıuımyo'r muıu· 
nud. · 

- Hayır. Siz tarumiyor muıunud 
- Ben de tanımıyorum. Binaenaleyh 

bu vaziyette plan çok tehlikeli olur. 
İkinci ıekil nedir?. 

- lklııci tekil daha basittir .• taviçre· 
den Almanyaya geçeriz.. Memleketle. 
rine dönen yaralılarla beraber veya bat
ka bir hileyle. • 

- Bu daha iyi.. t.tçnnctı ıekil?. 
- Tatbiki güç olmakla beraber, en 

muvafık ıekil bence üçüncüsüdür. Bu· 
radarı bir denizaltı gemisiyle hareket 
eder, HolanJa veya Belçikaya ktıraya 

çıkaıız. Oıadzn Almanyaya geçmek 
nisbeten kolay olur. 

- Holanda yerine Belçikada ve ter· 
cihan Zeb:Uj'de karaya çıkmamızda bir 
mahzur görüyor musunuz?. 

- Hayır .• Orada bir itiniz mi var?. 
- Benden orada Almanların yeni 

yaptıkları denizaltı gemisi ilaail hDk· 
kında malClmat rica ~tmiılerdi. tngıli.z 

amiralhk dairen bu Uae çok ehemtni· 
yet "Veriyormuı •• 

Bir hafta sonra hazırlıfmıızı tamam· 
!ayarak bir Fransız deniz:tltı gemisile 
hareket ederek Zebrujtın :ıltı kllomtt· 
re mesafesinde karoya çıktİk. 

Kont dö Nis kayıplara "kanınuı ve 
yerini, harpte aldığı y~ralar üzerine 
tekaüde sevkedllinit a:öık zabit ve 
lahik mühendis fon Kresmana bırakımı· 
tı .• 

Ben iste daha mütevazi davranarak 
Vilhelm Şnap ismini almııtım. Harpte 
gözümün birini k:ı7betm:ı gibi davran· 
mak Uzerc gözümü ~iyah ı;argı ile ka• 
patm ıtım. 

Zebri.ljde. Belçika mukabil casusluk 
t~şkilab mensuplarındın biri tarafın· 
dan bcklenmcktcydfk. Onun sayesinde 
geli§imiz r lmanlann biç .• ıı:ıızan dik· 
katini celbetmedi. 

ÇUnkU emm bir" yete ·vaatJ· oluncıya 
kadar alelade bir yol değil bir yttiltı
yolu takip ettik. Bu yolun "sahilden 

baıtıyan ucu biraz içeride bir çiftlik ~i· 
nasında nihayet buluyordu. Bu bina ise 

Alman zr·~itlerinin eğlence ve sefahat 
mahalli idi. Gizli bodrum irattan bu 

sayede hiç ıüpheyi celb:tmcden Betçi· 

kah vatanpervedere içtima mahalli ela· 
biliyordu. 

t.tst kat salonlara konulan mikrofon· 
lar vasıt ıliylc Belçlkalılar Alman u· 
bitlerin neler konuıtuklarını kolayca 
dinleyeblliyorlar-dı. 

Bu teşkilit b::ni hayrete dütürmUı· 

tü. Sordum: 

- Almanların §İmdiye kacbr bir ıey· 
den 1Uphe etmemeleri -garip .• 

R:hberimiz cevap verdi: 

- Almanlar her yeri araıttrdılar. 

\imdi bulunduğumuz bodrumu bile .... 
- Bir ı:y bulamadıl::wr mı?. 
Gülilmsiyerck mukabele etti: 

<Dmıamı "ar) 

DngılRterede 

. As teri 
tayyarelere 
su~kastlar 

Enl~lllct'ns ser~ls 
t t' d .J 1 r a ı d ı 

Londra aı (Hllı3usi) - ~ bUyUk 
bcmoaı duna.lJ tayyaı-esJnde meydaııa 
c;ıkarılan suikast hakkmJa tahkikat 
devam etme.d.~dir. 

Sufkutçı!er, tayyarelerin elektri:: 
tellerini k~rek bunları uçamaz bir 
hale gelınnıtı.erdir • 

Gerek bu hadise, gerek bundan bb 
müddet evvel diğer ik ibombardım~ 
tayyaresinin benzin dep..>lan delinö
rek uğTadığı suikut Entelicena eSr
vial elddeUi tedbirler a!amağ sevket· 
miştlr. 

Tayydl'elcrin bulunduğu kara.rgthla 
ra vt'ya yapılmakta .>lduğu fabrikalar 
dakl işçiler arasma, sııikutçll.ert mey. 
dana çıkarmak vuifes!le, gtz11 pollıı 

~kll!tuıa mensup l§çllu konulmllf
tur. 

3J MAHT - Hl38 l'l:.H:o;EMUB 
Hlcrt; U57 ,_ Mıshartem: 29 a.-.,...._ o-.,. .. , .. 
~.18 18,33 

.... ...,,.,. naif tlıt.... '".... '.,.. ._. 
4,22 ~2.19 15,52 18,33 20.04 4,04 
\.Q•ufftlu Teıe~nıa• ....... ............ ~ "" ................ ,.. 

..... , W0020. C'81ılüi iti•: ~ 
l',.ınııı,, aaıcırtıı.,, .,."""· Traıtıa. 1111.eııu••"'· r.. ..,._.c-, Kandil•, Er.11k01, katta!, 81b...._ &14 

.... 11 ...... K•nalı l(inı TU.roa IDll!labertı ID .... ...,._ 
.. Y_,. df'mH •Ar..SIF. 
-- ltfılt)..ı ı 11111 
~•· ... u ao ..= ................. 11~ ...... ,.... -...... 
...,...,_, ............ ••W. ....... 

,.,. _..,....,, ıtm 
r;a..ırtıı ;eı.....aı.. • 
""'"tta ı 44801 • ........... , MSTa. 

11111&( *""'' . ... , ... , •• 4t71J ........... , flll031 .,,,..J 91222 ..... 
n•oı••nhrı ltnl9 • c:ıaıı..., . a .. o1ıa7, eona. 
••\'USdı 
.... .,.., ., • ., .. " ... ..,, tb1MI ......... ••1141 

Tak•• .otoftloblll ıet•"'•k için ee,.,,. -··111 •llOIM ktıo dlNUı ıe • ıoı. &.-. 
Uı rtlll'Uı tOHT 

oenl• wonan ,. ..... 
letanbet -rltttı nTfO -... .. , 42381 
lllldaa••J'aı Pazaı. tıab. ~mı.., C.."Ume dnlelt 

ıaaı ıı :ıo cıa Tupaanı rıııtımından uı .. r 
11. ....... o,aı ll&Jı n c..'u- ...tJ\len ... ı 11 da Top.o 

cıa ... nDt.ıllllldU ıı.alltar .,, ·r~klnla&, 141,.n... ~ır. 
"jart.:•h ••••'•'lfı"""" ıtn)ar11k a'9r•hlcan wanr 

Af<denlz po~tar.ı: Yarın Hııl J7 de ha. 
rekel rılC'Cek olnn varıur; Gelibolu, CanRk. 
kale, Edremil, Ayvalık, ve Dikiliye uğraya. 
rak fzmire Ridccf'klir. 

Knraılenlz postası: Yarın sefer )·apıt. 
mıyacalctır. 

.. ,_,_ ·- • -- y...,_ _ ....... Çllı'll .._. "--- ... ~.,,........ ......... .. .... -....-.. , . 
tBD ıaOHlat - CllD _, il ... lt ra U4ar .... .... 
ntt9 .. f•Mtll ~ -- PDAftN- Da ... 

.. , .ıı:aa ... , ıo nın 111 r• u4u ... C..'Uma 19nlut ıa 
cı.a n J• aıusar acıuır 

fepl(- 1111.- aer sıın eaaı '3 cıeo il " lla4ae 
•cıuıt 

~• nuekeı Cf •••G•n•• •••erıer• 
A-••ra ıraperlan ı ~'vftlartffl dnl•rt 13 d• ıı:ıışı

oeye. Salı ı;tll'len ll Gı Pire, Buuı talı.enden1e1• 
hab ... ıraparıan: ~"Uma ıtııaıerı ual 10 ela l"lne 

Brrnlfııı V<"ntdılt, Trtyuır1e. 

Avrupa nattı ı 
•rt<KT hta•)- MOdft'1ıtı91 hlefoe zıcrrw 
oııemı·ı- •lı"llft•I nn ııttıı ııırıtecıdaa uaı n •• ıı.a. 

aa• ve A~r ıpaılan S11lenı ı:uıl 1.:U ıı ııırıı.ee11• .. '" 
...... ı..ı .ıu 

h911\•••l)'1llM'I Z0.30 49 .. lkat, t0,22 dl gtlll. 
t.••nN _,.... nu ıuıı uat a.oo d• ııaruet ..... 

' 111 :u ele ıttlır 1 
ANAIXJIA. HATTI, 
llrr &in aarrı.rı - ııımradlt. twı 
ıını " d• K<tny&, " aa Anlr.anı,ı:ı,ıa de DtprtıM1' 

~• ti&moun il'> :ıo .... c.ıu~cıur. 111. 111 ela A~ ,.... 

,...~s~ ,;~:• a:a"":':.~ da ııattkd eaeô ADiı.anı mdo 
ııııu ~.rtuı ~rw.ıııtıoı ve cumı C11nlef1 Hal•t> .. ... ' .... ~ ..... . ... ,.., .. """ .. '~" 
~:..:.. •••• ··~~~:~~139.:,ı~ 

Tasfiye halinde bulunan Botkurı slı;or
fR şirketi hi:;~cdarlurının 5enclik toplıınıı. 
aı yarın saat J6 da, ,ırketin Galntndıı Ge
neral hanındaki ıuerkeıinde yapılacaktır. 

MO-yecl• 11 .. nıarı 
lnhisnlılr lde~nln mevcut 40.000 

kilo kJ\.ıl.ar Jatım\" ~dilen eski nııııbu evrak 
pöı.arlıı..1a salılncakt1r. Pazarlık yann 'W\• 

at.::. ooibı tft,renm K"'•tıılnştttki mlllJa> ut 
ve .uııı,..;şulJCJ1İ{l)Je yapılacaktır. - • 
G•çen aene ousun n• oıou7 

• Cinde mUlhlı bir kıUık )-tizllnden 2:; 
mllyon inurr aç kaldı. 

• Hıllerle tıencnıl Ludendorfun ıraıındıa 
ki ihlllAr halledildi. 

•••••m•••• 
TQrk· Dell Pezo, lfrlek: Mihracenin r.ı:z 

desi {lürk\>e), Sarau: Mihrat'cnln 16ıded 
(lürkı;.e), ipek: ÇHle çapkınlar, Sümt'r: 
Zoraki A~ker. Sn'carua: Namu~ lekui, Al. 
/.:a:flr: Yeni Rohr-nson Kruıo. Yılılı:: Spor 
krnlı ve operada bir .ıccc. ıbrl: Olclüren 
~özler ve GanRslerler. anısınrta. Kurluluı: 
Tarıan bı;ıyor ve Kncnk prenses. 

/S1 \Nlllll. 
Feml: f't film birden: Tarzan kuvvet 

krnh. Kenmonyar SOvarller kralı 'IJe Mar
.rorlta. 

Aıak: ll:ıy Ttoldn 1Jillf: Tnrzan kaçı)or. 
ve l\lekı;ikn ı;öJil, Alrmdar: Ud:ımo Ka
m.rlyn. ve Kl\·ırcık baş, 

1\ llJll\f>'t: 
()SKlJIMH: 
llale: Denlı kııhramanlan. 

rıv•~· o••• 
f'l:l'lıiaAıjl 01'1' ...... , .. ,.. 

Bu akşpm AHI 20.SO 
FIDANAKI 3 perd3 

YaEDn: Pandell Hoı.ı 
Türkçe~!: 
Fahrikulln 
oJl't:Kt.ı IU"lll 

Saaı 20,30 da 
BtR KAVUK DEVRlt.Dl 

komeıli 3 perde 
Yınan: Y.liıl Mµ!.nhlpoAla 

TUR~ TiYATROSU 
:(an:.ıkAr Nşall ve arkadaştan 

Hakkı Ruşl'n, ~Op Sabri, Rıfkı bf rlfkte 
Matmazel Mlı;e • Penrer varyeteıfnln 

lşllrnklle 

tkl o~'tın birden: KÖR piyesi 2 perde ' 
SEVDALILAR pıınslyonu komedi 2 pcr<!e 

• • • 
nu okşam Kadıköy Siire~'l'a ı.lncmHın. 

ıto Büyfil< ııaln, 1 - S. Attllc rr\•(\sfi mllll 
dnııslıır lı:ılk lilrkiileri, 2 - EMlR Olleretl, 

1 - nisan c-uma ak~nmı Panıı:ıltı Kurıu. 
ht$ ıdnromıt~ınıfa blJyQk auvare S. AtılUI re 

...!!lııın Ye Slrfn Teyze opereti, orkestra • bale 

Yugos•avyanın yeni 
hurp 1remlsl 

BPJgrad 80 (A.A.) - Yugoelavys 
t~llilar11ıd& yapllu Dk harp gemı.. 
~ b··~n Bqvekll, Harbi~ nazırmm 
ve l ngUiz Vts Fransız elçtİerinlıı bum
nı ile deniı.e lndlrllmiştlr. Bir torplto 
muhribi olan yeni genJ.Iye "'Za:rep,. 
lsmt veritmlftlr. 

Gemlııln hacmi 1200 tondur. lııl1lret.-
tebstr 10 sabit ve 185 neferdir • 1 

Ureta G· .. rhonuo 
8P\t&hatt 

N•Poll 31 (ı\.A.l - Gftta Gerbo .. 
Slo~oT.~ld dOtL-aksam. npurla Palremoya 
hareket etml~lerdlr. 

• 



31 KART - 1931 

dl.arıata daie 
Kaplan 

G AZ.E'l'EL:taIDE okumuşsw:..ı.7-
dur: bir lngillı bdmı, iki ba· 

cağı ve b!r kolu feloe ujram.11, kafaca 
da pek ııağlam olmıyan bet yqmd: 
k1 çocuğupu. Jyile§llleai imkanı olın&
dığını öğrenince - öldürmil§. EViadı. 
rıı sevdiği 1ç1n, onun ıatırab çekmeal· 
ne gönlü razı olmadığı için yqam&· 

nıasını t.Cı.rcih etmlf..· önce idama 
r.lahkı1m. edilip sonra ceza.sı hafifle. 
tilmig. 

lık bs.kııt& o anayı Jıaklı Jrcı1mamak 
kabil değildir. Kurtulmıyacağı a.Dlafı· 
laıı bir h:ıstayı y&.f&tmak, ona çok a. 
ğır ıstıraplar çektirmek inaafmldr de
ğil mi? Oyle haatalan ortada.n kal~ 
malı: belki cemiyet f ~in bir vazife ol
ınalıdır. Pek ihtiyar ana.Ianıu, babala. 
nıu öldllrmeği evtadları için dini bir 
Vazife sayan cemfyeUer vannI§; o in-
8&ıılarnı bizlerden daha inaaflı, mer. 
hanıetli olduklarını iddia. etmek kabil· 
dir. Kaplan, yeni doğurduğu yavnılar 
içinde zayıf, cılız olanları pa.rçalayı
verirmiş. Haksız mı? 

Kaplan haklıdır; çünkü inaan değil, 
k-:pZan"dır. Hayvanlar öteden beri bil 
dikleri ile, hıslyaklan ile yqarlar. Ze
klUarmdan blr mucize, bir kendinl aş. 
ına beklediklerini gösteren hf ç bir e
ına re yoktur. (Vana bile biz bilmiyo
rm. belki hiç bir zaman da bilemiye. 
ceğiz.) lnsan ise zekiama inanır: bu
gün yapamadığı §eyleri yarm yapabil. 
ır.esı ihUmaUni kabul eder. Bu Umidf 
kesmeğe hakkı yoktur. 
DüşUnün bir kere: yarın, o çocukça· 

iızdaki hMtalıklarm tedaviai çareli 
bulunursj\, onu öldllren ananın h!li ne 
olur? 

lıısan oğlunun vasıflarından biri de 
ınuciz.eye inanmaktır. Mucizeyi tann• 
lardan bekler, Tann'dan bekler, ilim. 
den, yani kendi zekftsmda.n bekler, ha· 
sılı dalma Umid eder. 

O lnnfüz kadınının idam edilmeme. o 
sine elbet.:e ben de memnun oldum· 
(Zaten 6lüm cezasına. hiç bir zaman 
taraftar değilim). Fakat beraetine ka
rar verllır.eyip htlkilm giymesi !Azmı· 
dı. Çünkü o kadm en bUylik cttrmn ıo
IemişUr, evladmı öldürmekten de da· 
ha ağır bir cUrUm: mucb:eden ilmid 

kesmi~.-
AsrımıLin ilme iuandığı iddia edilir. 

Fakat r.ogw um uz ilim.den ziyade filim. 
~ w 

lcrin - ekseriya yanlış anladıgımız • 
sözlerin~ ınanıyoruz. Hiç bir hekim: 
"Falan hasta.lığı iyileştirmek kabil 
değildir,, diye dilşilnmez; öyel bir söz 
cöylerken: "... bugiln için, bizim bu. 
günkü bilgilerimize göre kabil değil,, 
demek lS!°.er; yoksa ümid kapısını, 
mucize knpısmı kap:ımak istemez. A· 
!imlere değil, saynıret halindeki ilme 
inanalım. O zaman o Ingillz kadınının 
asıl cUrmUnU anlarız. 

''Mucir.eyi hesaba katalım ama o 
mucizenin tahakkuk edeceği, yani de. 
\-asız sanılan 1lleUerin de\•ası buluna· 
cağı güne kadar hastanın hali ne o;a
ca.k? Ona uıtırab çektirmek dognı 
mu? Ae.,ba kendisi de ölmeği, ıstırab. 
larmdan kurtulmağı şilpehli bir mu • 
cizeyi bel!lemeğe tercih etmez mi?,, 
denebilir. Ne yapalım? muci7.eyi bek. 
Jiycn insa.n ' oğlunun bu Umld uğruna 
ıstırablara katlanms.81, sevdiklerinin 

D il 

Ucretli memurla r ''üvey 
evlit,, vaziyetinden 
kurtarılm alıdı r 1 
~ Bqtarafl ı IDdda 

melfyetf nl göse vuran bir güzel nn
mune olacaktır. 

Yenl kanun. memura, çocuklarını 
kolaylıkla okutabilmek tmklnlarını 
vermektedir: 

ı - Devlet memurunun tık tocu
ıu devlet mekteplerinde tıcretslz 
yatılı olarak okutulacak. İkinci ço
cuk için yanm Ucret alınacak. tlçUn
cn, dördUncn ve llb. çocuklar için de 
UcreUn dörtte birini vermek kUI ge
lecek. 

2 - Devlet memurlannın, basta 
landıklarr zaman, alt oldukları da
ire delAletlle bedava tedavt edildik
leri, hastanelere, sanatoryomlara ve 
fstJrahat mUesseselerlne yatırıldık
ları, tablb, 11Aç. rontgen parası ver
medikleri ve tedavi altında bulun
dukları mOddet zarfında vazifeleri
nin birer vekil tarafından çevrlldll'I 
ve sıhhatlarınt kazanır kazanmaz 
tekrar eski işleri başına getfrtıdlkle
rl mal<).mdur. Şimdi bu clhetln daha 
esaslı surette halline çahışılıyor. 

Esrarkeşin 
karısı 

Kocasını suç tlstftnde 
yakalattı 

KaragUmrükte Sulukule caddesi 80 
numarada otur.ı.n Hacer, kocasmm es
rar i;mesinin ö.ıUne geçemediğini gö
rünce diln polise nıüracaa~ etmiş ve 
koçuı lbl"i\hlm .aq.ç üstünde yakalan
mı&ıır. 

Yapıl".D t&hkikatta Ibra.himfn esra
n Bursalı Hakkıdan aldığı anlatılmı§, 

ve Hakkı da yakalanmıştır. 

GDmrDk ambarında 
hırsız 

Devlet demiryollan dokuzuncu iş

letme mUdürlUğüniln Sirkecideki gUm 
rUk nnb:ı.rma glrmek üzere duvara 
merdiven koyan sabıkalılardan Mus
ta!a tam içeri glreoeği zaman u.bıta 
memurları tarafından yakalanmıştır. 

Uzoııoğlunun eli de 
uzunmuş 

Arap ca:nil Fermeneciler caddesin
deki terzi Ledilya Elyum dilkkanma 
Şehreminli Cemal Uzunoğlu girmiş 
\•e dükkA.n sahibinin dalgnılığmdan i&
tif ade ederek 16 lira. kıymetindeki 

kumaşı çalıp kaçarken yaknlanml§t.lr. 
Beşik~ta da buna benzer bir vaka 

olnıU§, sabıkalılardan İsak, bakkal Le
ouun diikkanma alıe Yeriş balıanesile 
girerek 21 paket 11,5 lık cıgara çalıp 
kaçarken yakayı ele vermiştir • 

8 - Devlet memuru tekaUUOk 
hakkına mallktJr. Yani cahşamaz 
bir hale gelince veya muayyen <;a
lışma müddetini btUrlnce devlet ken 
dlslne ikramiye verir. maaş ballar. 
sefalete düşmesine lmkAn kalmaz. 

Fakat devletin bfittın bu nimetle
ri sadece "maaşlı memurlara,. inhi
sar ettirilmiş bulunuyor. •t.tcretll 
memurlar,, resmt mUesseslerlmh:de 
":""maalesef - Qvey evlAt halindedir. 

'Ocretll ve maaşlı memurlar ara
sında ne fark var? Acaba bu farkın 
devamı fevkalAde mUhlm bir devlet 1 
prenslpl olarak mı kabul edllmell
dlr? 

Bunu blr mesele halinde mnnaka
şa etmek niyetinde dellllz. Bfı bu
rada, sadece Ucretll memurların bu 
vaziyetleri yUzUnden tabaddb eden 
bazr halleri göze vuracağız. 

Bir "Ucretll memur,,un haatalan-
dıtınr farzedlnlz. Bu vatandaş bir 1 
"'maaşlı me .. nr,, gibi göğsUnU ıere
gere A.mlrlnlıl karşısına çıkıp: 

lerlnl terketmektedlrler. Bu 'De fec1 
haldir! 

Filvaki bunlar arasında, bir ba.t
ka. iş bölnmünde tekaüt olduktan son 
ra ücretli memur olmuş kimseler 
vardır. Bunlar tabU - diğer hüviyet· 
lerl ile - devlet memurluğunun ni
metlerinden istifade etmektedirler. 
F'akat sadece Ocretll memur olanla
rın halleri berbattır. 

Devletimizin ne insan teli bir dev
let olduğunu bilenlerden olduğumuz 
fçln memurlara temas eden yeni 
kanun lAylbalarının yapıldığı bu
gQnleı:de bu ciheti tebartız ettirmek 
istedik. 'Ocretll memurlardan biri 
hastalandı mı, mUeS11esentn UcretU 
ve maaştı dfğer bUtUn memurlan 1-
~ln bir tehlike halini alıyor. Hani 
Ucretll bir memur nezleye tutulma
ya görsOn, blltlln mOeseeee apşırma· 
fa başlıyor. Maaşlı memurların te
davileri ..,.e cocuklarını okutmaları 
fçln gösterdiğimiz kolaylıkları Qc
retll memurlara dil teşmil edPJlm. 

-HABER-
- Efendim ben hastalandım. ---------------

~~:!!1~:::~? bayatını ışıne ıerctb Suyu kesilen 
edebilecek vaziyette ise der tabii.· hamamların 
Fakat çok kere bunun aksi ile kar-
şılaşılıyor. "Ücretll memur,, hasta-

la~ı~~endl par:ısilc tedavt edllebl- vaziyeti 
lecelinl, Kırkçeşme suyu kesilen otuz h~ 

2 - Hastabfmı tedaviye kalkı,tJ- mın vaziyetlerini dilr.eltmek ve bUtUn 
ğı anda işinden olacağını, h1LD1amlara ucuz tarife ile tcrkos suyu 

BIUyor '\"O çoluğunun çoeu~unnn almak hususundaki teşebbüsleri el~ 
nafaka.sapı temin edemez bir hale 1 
düşmekten korkara~ hastalığını sak bir neticeye vannamı§'tır. J §imdi de 
hyor. bqka bit safhaya g\rmie bul~-

Ni1nıune1erı hiç de' :ız ol.mıyım bu ~ •, 
temayUl YllzUnden: Hamamcılar cemiyeti ıehrln bir k• 

1 - Dazı vatandaşların canlı ee- mmdan kırkçe§me suyu çe§Illelerfnln 
naze hallnde iken bile harıl harıl 
çalışmakta olduklarını görfiyoruz. gilrUl gUrUl akmasına, bir kuımı ha.-

2 - Eğer bir sarl hastalığı var- mamlann dahi bu suyu kullanmaama, 
sa, bunu, yanıbaşında çalışan arka. devlet daireleri ve evkafa. bağlı mUes
dnşlarına sirayet ettirdiğini görfl- seselerde suyun elln mevcut bulunma
yoruz. 

'Ocretll memurlardan bir çoğu an- sına rağmen bir kısım hamamlarm su
cak "halcUnezf,, başladığı zaman iş- yunun kesilmesini garip görmekle be

Hırsı z mektep 
hade meleri 

Beşikla§ta. 20 inci okul hademele
rinden TaşköprUlü Arslanla ayni yer
de hademe Ramazan çalıştıkları mek

tebin saçaklarındaki kW'§Ullla.n ~al
mı§lar, fakat tam satacakları sırada 
yakayı ele vermişlerdir • 

Bira ~tok•erı 
1'ıhW:Jrlar umum mlldilruığünden: 
Halen memleket ihtiyacını ka.J'§ıla

yacak miktarda bira mevcut o!duğun
dan son zamanlarda bira stokunun azal 
dığı veya tükendiği yolunda intişar 
eden yazılarnı hakikl vaziyete teta
buk etmediği tavzih olunur. 

raber kendilerinin kırkçeşme suyunu 

yüz dereceden fazla bir hararet altm 
da kaynattıktan sonra halkın istima-

line arzettiklcrlne göre suyun içindeki 

mikroplarm d& imha edilmiş olacağı 

ru ileri sürmektedirler. Yalnız bu va.
ziyette hamamlarda kullanılan soğuk 

sular kalmaktadır ki, hamamcılar bu 

soğuk suların terkos suyu olmaama 
razı bulunmakta.dırlar 

Hamamlara tenzili.Uı bir tarife tat
bik edilmesi hakkındaki emre rağmen 
oolediye henUz böyle bir tarlf e tatbik 
etmeğe başlamamıştır. Bu yll2xlen bir 
kısım hamamlar yUkaek su ücretini 

verememiş ve kapanmak mecburiye
tinde kalmıglardır. 

JP.tırab re. kttğini görmek uıtırabma ----------------- -·----- ..,.. - ( ., 
• Milli Yunnn banamı milnasebeUlc Re- ~ ik~I * Türk ba)Ta~ı hakkında hıu:ırbnmı~ O· 

dahi razı olması lAznndır. \' k 1 , ... "'.. lan nlzamnam'"' bütün m'"'ktcplerde tatbik Ç islcumhur Atatürk ile unan rn ı arnsın- ... .. 
Nurullah ATA da telgraflar teati olunmuştur. edilerek talebeye 61retilecektir. 

- --------8::::--~f-:l:-y- • ÇekoslovaJ.ş3 yeni elçisi Roberı Soy. • Belediye mQzeler idaresine milracaat 

- - -- -
B!lşvekll ve ar c e çer ilimatnamesini dün Atatürke tokdim ederek muhtelif semtelrdek.J 120 kadar 

Vekllln1n Sayoballe r ) etmiştir. müe sescJerine tenii için Sıhhiye vekA- sebilin tamir ettirilerek kira)·a. verflmesf-
" n Jetine münıcoal edilmlşll. \"f'.k:Uet 33 mil. • Baş,·ekil Cc-131 Bo,·ar, ı nisRnda Anl."1l- nl bildl~işUr. 

30 ('" ı fonla) Bac.ve - c-ssescnln ismini vererek tevzfatın bunlara 11. 1 Ankara, ıe e - :.. rnpnla<ila \"ekiller heyeti ile ecnebi elci- • Şehir tiyatrosu bu akşam son tems ın 
N. da Atlnaya )-apılmasını blldinnlşllr. c--

kil Celal Bayar 23 ısan ilkler erUnına bir aham ziyafeti "erecek. verecek Te )"az tatiline başla)·acaktır. <3«• 

gı"derek Ywınn Ba§vekiline iadei .ziya- tir• • Eınn l ·et nıüdürlfiğü şehrin muhtelif natkArlar nisanın 11 inde iki grupa B)Tl· 

d .. n .. _ semtlerindeki işsiz güçsüz ve "blmekiın,, ı ı ld ki rdlr """tte bulunacaktır. Ba§vekilin OOwg- • HilkCıınetlruiı Mısırda '("C Yunanlstando larnk Edirne Te zm re 1 ece e • a" takımını toplattırmaita başlamıştır. 1 il k lftt 
t , Belgrnda da ugv raması muhtemeldir. birer yeni sefaret binosı yaptınna~a kı'ırnr • Köy okullan ldn yetişi r ece ee • 
~ • A\·usturyanın Almanynya ilhakı dola. " o bl 11 · Bımdan b,.•ka Hariciye Vekili RU~ vermit ve arsaların satın nlınmasıno 107 nıcııler için acdal.".ak ıı kursa .. ı n ra ._ yıoı;fle Avusturya paruı olan ~lling de ma-

tU Aras da 6 Nisanda lstanbuldan Ka- bin lira tahsis edılmiştlr. )'ıslan itibaren tctlnulden kaldırılacaktır. tahsis edl1mlşllr. 
kt' • Şehir meclisi :rann nisan devresinin • Delcdl:rc kooperatiri Ziraat bankasın- • Emin~nO halkevl tarafından her ayın 

h.ireye hareket edece ır. ilk lctimaını -pacak Te bu toplantıda ilk pazarta•f .-nQ nrilmekte olan aylık ,,_ dan istikraz yapacaktır. Kooperatff müdtı- - •" Fo n t'apen için 1938 belediyP bülçPsi mnzakere olunııc:ık. rü bu iş lcJn Anknraya gitmiştir. orkestra lronserlerfnln OcOncüsil ılmdlye 
tır. • Sirkecide her sene kurulmakla olan kadar yetiştirilmeleri için cahşılan. koro 

: st 1 mzaç yapı 1 m adı • Lokantalarda her nevi h&\IU kullaAıl· knun \'"e karpuz scrgflerl bu sene Kereste- belelinin de fştiraldle. nisan pazarte~ı 
Ank., .... , 30 ""elefonla) - Fon Pa.- muı belediyece yasak edilml,ılr. Ha\'"lu cilerdeld llal bln:ısı :r:ı nına nakledilecek- akşamı saat 20,30 da CağaloJluııdakf salo. 

..... .. "• yerine ince ktı~ıtlar kullanılaı-aktır. tir 11 -'-U 
Penın• Almanyanm Ankara bUyUk elçi- · nunda ver ec~ r. 

U ti iz • Nafia vekı'ıleli ile belediyenin mGşte. • Atatürk kôprüc;~nün dubalarınd:ın bf- • Son yapılan ticaret anlaşması mucı. 
hJine tayini hakkında hUk me m - relten )-aptıracağı Haydarpaş.a timendlrer rincisi yerine konulmuştur. Yakında dl- hince Bilkreşte ilk Türk _ ~unıen ticaret 
d t ti '

•aki olduğu ve hattı bu- geçit köprfl<>ünün fn~nsına haziranda l aş. 11crlerl de ıra ile konulacak ve '"DZ orta. 
en s mzaç l> .. odası kurulmu .. tur. lsfanbulda da bir 

b ••erildfğine dair !anacaktır. i'iında köprüniln füit kısmının lnşoatı ba,ıa- Y 

na muvafakat ceva. 
1 

" • lş bankası hls)edarlar umumt he)etl ~al"ııktır. Türk. numen ticaret odası lnınılması mu. 
bazı p.7.etelerde çıkan haberler asıl - bugQn toplanacak ve tnüesse~elerfn 14 ün. • r.eıon~·a ile hükOmeUmiz anısında karrerdlr. 
smiır.AlAkadar mahafllde agreman el çalışma yıhna alt rapor ile 1937 bilAn- Rlıtada lmzalanmıt olan ticaret mukavele- • Cumartesi lfinO lSı!leden eınel, Aıker1 
istendlffne dair hiç bir mal(lmııt yok- tosu okunacaktır. sinin tasdikine dair IA:, iha meclis ruına.. Baytar tatbikat mektebinde toplanılanık 

• GClmrtlklerdekl aahJP,&lı en.anın hQır mcslne alınmı§tır.. fen pblUeri bir l~a lhUfal l9Pılacü.tu. tur,. 

l<UKUN'da 

Yeni akde niz 
muvaz e n esi 

A LMANY ANIN Brenner geçidine li.ada1'. 
lnilinden •onra ltalganrn Akden.z 

ıiyaselinde dikkate değer bir dtlhşil.lık 
baılamıştır. Mu•olini, lngiltere ile onlaı
ma 11ollarmı arıyor. ı·ugoılau doıtlu11 uııa 

büyük bir ehemmiyet veriyor. 
A•ım U•, Almanyanın bir Akdeniz Jeu

lell olmak ar~uaanun ilk merhalesınl ıc • 
kil edua Brenner geçidine intıtnl lnoll~ 
terenin de igl karırlamadı6ını kayddtık· 
luı •onra di11or Jd.: 

"Cebelüttank ile Sünyş arasında ol:ın 
Akdenb JqlJtereoln icabında harbi gözo 
alacağı ha:ratl imparatorluk yoludur. Uu 
yol nzerinde ltalyan rekabetini kcndlsı 
ıçln bir tehlike ıören İngiltere Tir)e te 
yolu ile Almanyanın da gelerek Akdeniz 
işlerine karışmasına asla kayıt.'iız kaıa

ma%. 
Diller taraftan Almanyanın Brcnnere 

inmesini memnuniyetle karşılar gibı 
rlinen Musolininin de içinden hisseli ı;i 
endişe ise oüphesfz İngiliz baŞ'ckilın ı 
endişesinden daha az değıldir. Nilckım A-
vusturyanm ilhakından sonra Musohninfn 
ıözilnde \"ugoslnya dosUuAu biraz <la.ha 
kıymet pe)·da etmiştir. Geçen h:ırta ıç n .. 
de Romada İtalyan - Yugoslav anlaşması. 
nın birinci yıldönümil büyük tezahürat ılf' 
kutlanmıştır. lkl gün eTVd de bir ajans" 
telgrafı ltal,-an maarif naurmın Belgra ... 
da gidecelllnl bildirmiştir. Ba küçük hadi. 
seler tunu gösteriyor ki İtalya bır tarar. 
tan İngiltere Ue başlayan anlaşma mOzake.,, 
relerini kati bir neticeye baAlamak istiyor. 
di~r taraftan da Tiryestede görünme e 
başla)·nn Alman tehlike.sine kıırşı Yusos.
lavya ile biraz daha sıkı dost olmak ihtı. 
yacını hissediyor. 

Ba takdirde vaziyeti fU suretle huıtı~ 
edebiliriz: Orta Avnıpnda Avusluıjanın 
ortadan kalkıırak Almanyanıa bir tanır. 
tan ltal)a,dl~er taraftan Yugoslav)& h dut 
lnna gelmesi Te büyük Alttıanyanın emel. 
Jeri arasında Tiryesteye inmek anul:ırınt 
uyanacatının muhakkak bilinmesi şlmdhe 
kadar Akdeniz muhitinde biribirlerini ra
kip 16ren dc'\"leUer arasında yeni bir mıı
Tazcne fonnuJÜ Qzerfnde anJaşmnk raru. 
retinl hissettirmektedir, HattA denilebilir. 
ki Alcdenlzde daha ıeniş bir rerre" e için
de bir muvazene formum aramağa do~ 
gitmek zanıretf flmdlden ufukta bcllrm~lt 
tedir.,, 

CUMHURİYET 't~ 

Koca karı ilaçları 

M• TURHAN TAN, munleketlmlrjn b 
zı taraflarında kocakarı ildclar,ını 

ubeb olddu faclalara eldn NDtlanıldı~ın 
esef le kagdelliklen ıonra, cahalt!lin •alt 
nat ıürdüğü defJlrlerde bu oarlp tedau 
tarzının ıaraularda bile mate~r olduğu 
nıı hattd bu yil:den birçok zulüm işle 

1 
dlğlnl •öulüyor ve IJcilnciJ aultan Jlura~ 
dm ıaı:aurnda geçe.n bir vakauı anlatıgorj 

.. Bu adam, malılm olduJu üzere. kadın 
cıldı. Kelebekleri çok geride hınıkacaW 
bir hafiflikle çlçekcen çicele konardıJ 
Koşanın yorulması pek tabii olduğundalİ 
Sullan Murad da bir gün Jonıldu, kodın~ 
sız kelebele döndil. miskin miskin duşun .. ( 
mele koyuldu. 

Ona bu bareketsiztllf, ba~ta anası olm~ 
(lzere. bütiln yakınlan yakıttınnıyorlard 
O sebeble kocakan UAclanna başvunıld 
Köpek tersinden inek sidiline kadar n. 
nah mana~ız blrçot teYler - amberlet'9kaı 
tılarak gülsuyu llc karı~tınlarak • ken.,. 
disine 

1

yedirildl, lçlrildi. Fakat yağı bite~ 
kandil. dua ile canlanmaz. Işık Termek 11 
çfn yeniden yaiJ ister. Sultan Murad dli 
rı dunımdaydı, bir tilrJll eski neşesini buJ 
Jemıyoıdo. ~ · 

lşte bu haJ, Valde sultanın dJkkatinf 
celbcttl ve uzun incelemeler yapıldı. Ne
ticede birkao balayıiJın padişaha bfil ü 
yaptıklan meydana çıktı. Onlar, sihir ile. 
kocakan IIAclarınıa • gılya • muhakk~ 
olan şıfa Terlet tesirlerini gidttiyorl:ınnı~ 

Ba kara kanaat Valde sullanı çileden 
çıkardıilından znalh halayıklar hrmc11 
yakıılan"ı• birer çuvala konuldu. Snrny .. 
burnundan deniıe aWdı.,, 

AKŞAM' da 

Laubaı ıli k 

D IKK.4TLER alltananda 1ö11le ua:ılı..~ 
yor: 

"Radyodan ttırkçe sesler geliyor: 
- Kısa boylu, yeşiller giyinmiş bir ha.: 

yan söriiyonım 1 Kendisini gözüm ısırır.., 
Kocası vardır; fakat busiln buraya yalnıı 
ba,ına gelml,_ C•te y:ında bizim şlşmnıı 
Faik, mütemadiyen simit atııtın:ror .• DaluL 
scmirecek •.• ilh ... 

Ban spikerler, meTmlarının dışına cı.. 
karak, kalabalıAa göz atmağı ve gördükleJ 
rlni böyle IAilbıılice mikrofon k:ır~ısınd~ 
anlatmalı kendilerine Janr )-apmışlar. · 

Bilelim ti ba tarz batka memleketler~ 
yoktur. Acaba bu ba'ıOik bizim milleti~ 
meşrebine uyuyor rna' Üzerimizde Rfi:ıel 
bir ibda tesiri mi, yoba bid'at intibaı iDi 

Jurakı1or? Galib• WAclal...ıı ı 
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"Deli Petro,, nun başına 
gelenlerden bir nebze .•• 

Vezaın : Raıadavut 
:A.lebei Tolıtoy'un ''Bilyük Pctro,,. 1 

' ttU Ulua arkada§lllllzm ıütunlarında 
~ ga.rip bir ıekil olmağa başlodı. ı 
Rahmetli Abdullah Cevdot'in, HUseyin 
Cahidin, Haydar Rifatın tcrcilmc
lerlni tenkit edenlerden hiç biri bu ese
rin baıma gelenlerin farkında değil ga· 
liba .. HanJ ezkaza bu tercUme göderi
nc bir iliıecek oluua me~hut mUtercl. 
minin vandı!ı gUndUr l · • 

Bu ne çetrefil dildir 1 
Aleksei 1'olatoy'un büyük eserine 

cfünyanın bir çok milnevvcr muhitle
!'inde mümtaz bir mevki kazandıran 

üsfübu bakmız ne muhteıem nümune· 
lerJc dilimize çeviriyoruz: 

''O, yalnız ihtiyar sayılacak bir 
ya~ta değil idiyse de sefahatten a
ğırla§mı§tı (?!).Tembelliği "dolayı. 

siyle., kimseyi çağırmaksızın gelip 
kendisini kar§Ztlamalannr bekledi.., 
·~efahatten çökmUgtU,. olabilir. Se-

ahet belini blikmiljtil., daha ziyade ma
'naya tetabuk edebilir •• Hatta 'Ecfahet· 
~en lagarlaımı~tı,, dahi denebilir. Fa. 
!kat 4 yukarrki nümuneye hangi 
ean dayanır? S o n r a t k i n c 1 
~ümledeki o "dolayısiyle,, ye, o "s;ağır
pnakaızın gelip karşılamalanru bekle· 
~i,. ye nasıl mUu.maha edilebilir? 

Alın bir ba§ka elimle: 

"Lev Kiriloviç onuii'anUne geçti; 
Petronun "nezdinde,, generaller blle 
b&ızan eMhoı olup yerlerde yuvarla
nıyoı:larclı . ., 
"Petronun nezdinde,, burada aıntı. 

ror .. Belli ki ''Petronwı huzurunda,, 
bemek lazım •• 

Bir yer;de de ''haydutlannkine ben
ıiycn <iüdük sesi,, diye bir edebiyat var. 
Bu düdük te aalında "ıslık,, olacak her 
halele •• 

Bir de buna bakm: 
"'Bir t~ Tirtof un ya.nalını ayıra

rak gc;ti. Tirtof homurdanmalar, 
dildük ıczlcri, bafınımalar arasında 
kalabalrktan fırladı. Tirtof, Ni.kolski 
kapısı civnnda.. fWı. Tirtof hemen 
b·'}ından kalpağını çıkanp .. ilah .. ,. 
Tirtof, Tirtof, Tirtof .. illillah bu Tir-

tof'tan ... 

Maama!ih 41 numaralı tefrikadan 
Jclişi gli.ıcl aldı~ bu nümuneler 
.ene bir hayli muum hatalar .. Hele 
ıne~hul üstad, geçenlerde bize, Wfrom· 

ıpet dö J erigo,, t~rinin 6yle veciz bir 
tercümesini babiı buyurmuıtardı ki 
az kalsın parmağımızı wracaktık.. Ne 
bldu bu tefrikaya? Çok iyi batlanuıtı: 
Neden böyle fena bir seyri var? Bizce 
arkadaıımız Ulus, bu tefrikayı müelli
finin, bili .. Alexis Tolstoi,, teklinde 
gö:ı:e vuran imlisından bilitibar tashi
he ba lamalıdır. Gazetenin heyeti umu. 
miyelindeki gUzelliğe ve titizliğe uy
muyor doğrusu •. 

• • • 
llAhl kardeşim Selim, 

kim girdi kanına 
senin? 

Diln, Son Posta'nın ilk sayfamıda, 

,bilyUk harflerle basılmıf ıu urlevha
lar gö:ı:UmUze ili§ti: 

,,ihtiyar Avrupaya geçınl§ olsun .. 16 
~CKtta korkulan harp patlıyor3u ! !a. 
panyaya gidecek Franaız fırkaları In
lgiltereniıı tehdidi üzerine durdurul
'du f.,. 

. Ve bunların altında, ''kemali ehem. 
miyetle çerçeve içine alınmı§,. Selim 
Ragıp Emeç imzalı bir yazı ne~redili
yordu ki §Öyle baglıyordu: 

''ihtiyar ve m;hnetzcde Avrupa, ıon 
bir umumt harp tehlikesi daha atlattı. 
Bıtnun pek azunız; farkında olduk. Ba
kınız: bu i~ nasıl oludu ?.,, 

Haydi vıtandaşlanmızı, bundan öte. 
ıini tekrar okumak feliketinden koru
yaJım da, dostumuz Selime ıunu sor
makla iktifa edelim: 

•·- A canım bu i§ nasıl oldu? Mar· 
• 16 1mda ccreyuı eden (?1) bu 
eevsuk (11) hl<lise (? 1) yi martın 

31 inci gUnU farkedip efkan umumiye. 
ye bildirmek doğrusu miihim if.. Bu· 
nu bit nmanlar Ahmet Cevdet mer-

hum yapardı. Onun vefatından aonra 
bu mertebe dirayet eseri gösterecek ar. 
kadaş bulunaınıyacak anmıJtık. Me
ğer aldanmışız.,, 

''Bunun pek D%mUZ farkında olduk .. 
demene bakılırsa bu mUhim muvaf fa
kıyete Muhiddin Birgen'i ortalı: etmek 
doğru olacak_ Yoksa o mu eirdi kanı
na ilahi kardegim Selim?. 

Almanya ve papalık 
ve Feyzullah Kazan 
Akıam refikimizin ıiyast fcmal mu. 

harriri Feyzullah Kazan'ın dilnkü ya
zıaından aldıfnn ıu satırlar, hakikaten 
tekrar tekrar okunmağa değer: 

Avu turyanın birleşmesi ile yeni Al
m3nyanın kntolik nfifu.su yirmi yedi 
milyonu bulmuştur. (. 'azi) ve protes
tnn hftkfmh'eti altında kalıı.n kotolikle
rln eo!falması fki aradaki ıiddiyetl ve 
mficadcleyl bir kat da arttıracatı bek
leniyordu. Halbuki Anısturya kıılolik 
rıiskoposlnn mfişlerck bir beyannrune 
neşrederek bolşc\'lklik ne mücadele e
den \"C aşnAı sınıf halkın seeinmc.sı. 
ni h llcşUrcn milli sos)•alist re;imine 
ftaat etmek 1"C sencJllfln terbiyesini deY 
Jete bırd."tllak her hr!stlyan Almanın 
vlcd:ınl borcu bulundııJunu IJAn etmlş
lerdlr. 

Avusturya meselesinin ortadan kalk
maslle Almanyanın papalığa karşı 
Hfmatsızlı#ı bertaraf olmuştur. Alman
yıı katolllı:lerJ de Avustury:ılılan örnek 
tutacaklardır. Bu ihtllUı~ ortadan kalk 
muı ile 1·alnıı Almanya dnhlU bQyflk 
bir gnileden JrurtuJmuş olmuyor, ayni 
zamond::ı katolilı:lerln hlmisl olup pap:ı. 
Jık makamı ile anlıışmı~ bulunan mat
td1Ai ltalya ile kendi arasında bir me
sele kalmamış oluyor. 

• • • 
Ob. oh. filL Arada bir anla1&m&· 

mazlık, bir ayn gayri kalmamıt de. 
mek- Doğruıu anl~acaklar diye 
pek üzlilüyorduk (!?). 

Ne tatlı aıure 1 Hnngi kaıanda pfıir· 
din bunu be birader? Nasıl kaynatmıf
ıın? Nrtiıl kayna~tırabildin bunlan7. 

K.ra DAVUT 

lstanbol - Ankara 

Hava postaları 
Aokarnya sabah 

gidip akşam 
dönUlebllecek 

Ietanbul ile Ankara arasında ha va. 
poetal&nııa. ya.nndan itibaren tekrar 
bqlanaca.kbr, 

Devlet hava yollan idaresi, bu hat 
için en yeni, be§ motörlU tayyareler
den ikisini tahsis ctm.i§tir. 

Hnva postaları her gün İstanbuldan 
sabahleyin saat dokuz buçukta kalka.. 
cak on biri yirmi geçe An.karaya va
:racaktrr •• 

.Ayni günde saat on 003 buçukta An
karadan bir tayyare kalkacak, on ye. 
diyi yirmi geçe İsta.nbu1a gelecektir. 

Bu programa göre, Ankarada bir iki 
saatte görtlleeek f şi olanlar ayni gün
de gtdip döncblleccklerdfr. 

Hava yolları idaresi ücretleri eıklsi 
gibi 22 lira olarak tesblt etmiştir. 

Demir yollarında 
talebeye tenzlhlt 
Devlet demiryola.ln idaresi, devct 

demiryollarınm diğer taraflarında tat 
bike başlanan ve talebelerle muallim
lere a.it olan temilıiUı tarifenin Awr. 
pa hnttnıda da tatbikini muvafık gör
mUştUr. Bunun için talebelere mahsus 
yüzde elli tenzilatlı tarlf e dünden iti
baren tatbik mcvkilne konulmuıtur. 
Muallimlere ait tenzilaUı yeni tarife 
mayısın birinden itibaren tatbik edile 
cektlr. 

Halit Ziyanın 
Halkt>vlne hediyesi 

Eminönil Halkeuinde:.: 
Sayın üst.ad Halid Ziya Uşaklıgil 

evimiz kitapsa.rayına. gençlerın fayda
lanmalarına. arzedilmek üzere 929 
parça kitap ve mecmua armağan et
mişlerdir. Bu değerli yardımlarından 
dolayı kendilerine AGJk teee,kkUrU bir, 
borç blllri& 

RARER - 'Al<sam r>ostnsı 

Şoförler cemi
yetinde seçim 
Şoför ve otomobilciler oemlyetlnin 

yeni idare heyeti seçimi sona ermlg
tir. İntihapta ııoförler Uç grupa ay
nlmıelardt. Bunların gösterdikleri 
namzetlerin yekfuıu 45 i buluyordu. 
Oldukça mUnakaaalı ve çetin geçen 
seçim neticesinde Mahmut Yürilten 
230, Sadık öncü 205, Ahmet 190, Ek
rem 185, Halı:kı 180, lsmail 180t Necip 
160, Kadri 160, ZU1Ii 142, Ziya 140, 
Adil 137, Vedat 115 er reyle asli aza.
lığa; 

lbrnhim, Veli. Senih!, Mehmet, Av· 
nl, Cemal, İsmail, Ömer, Nihat, Hay. 
ri, Ahmet ve Halit de yedek aznlıklaı
ra 6eÇilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine muvaf:fakıiyet
li başarılar dileriz. 

• 1 nisıınd "' "llb ren Avusturya pasa
portu hom1Jlcr1 lsvicrcyc nncnk İs\ içre 
konsolo tarının vizesiyle slc!ebllccekler
dlr. 1svfı;n:den traqsil olornk gecmck tein 
de kc.ıa ,·lıe z:ırurldir. 

• 1tul) nn ordusu şimdb•c knd:ır kulln 
nıl:ın !>l modeli tüfek yerine d:ıb!l kıııa ve 
7,25 milimetre çapında yeni bir tnrek kn
bul edecektir. Yeni model dnha hafif Te 

kullanılması d:ıhn kolay olncnktır. 
• Akdcnlzde tefllşte bulunan tnsnız 

bahriye nazın Duf Kuper Londraya d<Sn
mOştnr. 

• Alman - Delcikıı kllınnr anlaşmasının 
bugünkü şartlıırn uydurularak tcmdldJ 
bokkındnki müınkerelcr muv:ıflnklyeUe 
neticelenmiştir • 

•Amerika ıı.cnntosu 549.227.000 dol:ır tu
t.mı 1939 deniz bütçesini kabul etmiı ve 
mllmessillcr meclisine çevirmiştir. 

• HlUer dün öğleden ısonra hususi tren. 
le Kolonynya silmiştir. 

• Orfss.ı eyaletinde bulunan Gıındinln 
ınhh:ıtiniu hirdcr:birc sarsılmış olduğu 
neşredilen bir bültende blldirHmekl!!dlr. 
Gıındinln sıhahU Oe oy içinde üc defo sar 
ııılmıştır. Hepsinin de sebebi, fazla talış. 
mnklan mfılevclllt yorgunluktur. 

• Amcrikn bnrfcolyc nnzın bir beyanna
mede, lckııikanın Amcrlknn petrol şfr. 
ketlcrinl sntın olmak hnkk1n1 resmen ta
nımakta ve fokat mnkul bir bedel v«>.rll
ıneslnl tsıemcktcdlr. Nnzır, Meksika hü
kQmetinln lınklı TC lınkknniycUl bir tarzı 
hal bulnc:ıüı ümidini göstermektedir. 

• Yn~lngtondn zıınnedlldlğine göre, zırh 
Jılar için tonaj haddi olarak 41 bin ton 
tesbft edilecek ve fakat bu rakam mesele. 
sinin Londrado ek perler tarafından tet
kikinden önce katı mahiyeıtc olmı;rııc:ık
tır. 

• Iran dahfli)·e nazırı Fcrubnr, Endüst
ri ve madenler nnzırlı~ınn tayin edilmiştir. 
D:ıhlllyc neınreUndc Foruhonn halefi da
ha teshil edilmenılştlr. 

• İtalyan maarif nnıırı Alficri, dün ge
ce s.'lnt 22 buçukta, ltalyayn dönmek ilze
re, Belgroddnn hareket elmiştfr. 

8 r tavzih 
Gazetemizin ı 9 mart tarlhlt sal·t· 

sında tıknn bir adUyo haT"adlslnde 
ismi gecen C. Tayyar ve Cell\.l Ak· 
kent'dcn bir melctup o.Idık. ı;c~rı Is 
tencn bu mektubu, lUzumsuz bazı ld 
dlalnrı mubte,1 olması ltlbnrlle m t 
buat kanununun \'erdiği hakka d -
yanarak Cumhuriyet mUddelumuml 
Ut'fno gönderdik. Oradan gelecek 
ce\'a.be ve yapılacak tadll!ta göre 
neşredecet;l z. 

81 MART - 1938 

15 milyon lira 
fevkalAde tahsisat 

l\1ecliste kabul edildi 
J\nkara. 31 (Hususi) - Büyük mil- , 

Iet meclisin.in diln kabul ettiği bir ka· 
nunla 193.7 malt yıh muvanczei UIQU

miycaine dahil bazı daire bUtçelerine 
munzam ve fevkalade tahsisat verilme
sini ve bazı daireler bütçelerinde de de
ğipklikler yapılmasmı tasvib eylemiş
tir. 

Kanun layihasının hllküınlerine göre 
J 937 yılı muva.ıc:ıeai umumiyesine 

dahil bazı daire bütçelerinin muhtelif 
fasıllanna munzam tahıisat olaıak 

14.954.000 lira ve yine bir kısım daire
lerin ayni yıl bütçelerinde yeniden açı
lan muhtelif fasıllara da f evkal!de tah· 
sisat olarak 3.689.000 lira verilmekte 
ve bazı bütçeler te.rtibleri arasında dn 
1.145.104 liralık münakale yapılmak· 

tadır. 

Munzam tahsisat olarak verilen 14. 
954.000 Uranın 2. 456. 770 lirası göç
menlerin muhtelif ilıtiyaçlanna, 2.200. 
000 lirası Sıvas - Erzurum poliçelerine, 
1.650.000 liram deni.zyollan için yap. 
tmlmakta otan vapurlMın taksitlerine, 
3.716. 000 lirası da milli milda!aa vekA· 
Jeti kara ve .deniz kısrmlanna ait bazı 
iılere kaI'fllık olaralc verilm"lkteclir. 

3.689.000 liralık fevkalide tahsisatın 
2. 617.000 liraaı sermayesine mahsu .. 
ben devlet zıraat i§letmeleri kurumuna. 
280 bin lirası ar.kara. 550 bin lira11 
btanbul belediyelerine, 100 bin lirası 
1.zmir f uanna yardım olmak Uzere ve
ıilmelçtedir. Yine bu aradı İzınlr bcle
djyesine çocuk hastahanesi için yardım 
olarak 60 bin lira aynlmIJ bulunmak· 
tadır. 

GenQ denizcileri tebrik 
Bu kanunun nıilzakeresi esnasında 

Naşit Uluğ (Kıütahya) söz alarak de· 
migtir ki: 

••Arkadaşlar, deniz teehiıat ve tesli
hatı için tahsisat veren bu kanun mü
zakeresi m il n a s e b e t i y l e bir 
va.zire ifa etmek istemiyorum. Bu 
b:ıfta içinde Gölcükte (A t a k) 

Lord Loyd 
Yarın şehrimize 

geliyor 
:fngilterenin eski MISJr fevkalade ko. 

miscrl Lord Loyd Adanadan Ankaraya 
gelmiştir. Lord Loyd, yarmki ek&pres
le Ankaradan lstanbula gelecek ve §eh· 
rirniıde bir iki gün kaldıktan sonra tn
giltcreye hareket edecektir. 

adlı bir yardımcı harb gemisinin dem"' 
%e indirildiğini biliyoruz. Görilr.Uf to 
mUtavaıi olan bu hadiıcnin .ielorini ba 
yaratan ruhun, atefin halk khlelerinde 
\:yandısmıı olduğu yüksek ıevk: ve hey• 
cam, yeni nesle qılıyacaiı teknik ••
hasına atılmak hevesiyle ölçnıC'lidir, 

Bu uğurda alın teri döken TUrk genç• 
lerini bu künilde saygı ve aevıt Do • 
narken, sizin de hissiyatıma tert:enwı 
oldu~umu zannediyorum. 

(Biz de i}tirak ediyorur ac:alerl) 

Yeni Sovyet 
elçisi 

lsllmzaca muvafakat 
cevabı verildi 

Anluu-a., 31 (Huswst) - Sovyetler 
birliği Ankara büyük elçiliğine Teren
tiyef Aleksi V asilyeviç tayin edilmiş 
ve bu hW1usta hUkfunetimizden lıtım. 
zaçta. bulunulmuatur. HUldlJnet.iml" 
muvafakat cevabı vermiıtir· 

Tereııtiycf Aleksi 1918 den 1926 ya 
kadnr Kızıl orduda kumandanlık et,. 
mi§, 931 do Ankara Sovyet !efa.retha.. 
nesinde k!tipUk, 932 den 936 ya k ... 
dar da lzmir Sovyet ~kOil!!Oloeluğu 
ctmi§tir. 

Çör çil 
Parlse niçin gitmiş? 

Eski lngillz: nazırlarından ve buaü .. 
nUn lı."UvveUi siyasilerinden Vl.naton 
Çörçil bir müddet evvel Parlse gelmif 
ve, ziyareti .. hususf,, mahiyette olına
sma. rağmen, bi.tçok Fransts diplomat 
lnrilc görllşmUıtUr. ! 

Vinston ÇörçU, Londraya. danerkeıı 
beyanatta bulunarak ~yle demf~: l 

"- Dost bile olsa yabancı bir mem-o 
Jekctln dahili işlerine kangıuak ..: 
tim değildir. Fakat Framu • ln~ 
i5 birliğine mUea&lr blr surette yaz.
dun edebilmek i!;ln, eahsen bazı m~ 
Inmat elde etmek ihtfyacmda ldfm.,., 
Diğer taratfruı, tnrtllz Hariciye ne-

ı 
za.retine en yakın bulunan ''Deyll Tel· 
graf,, gazeteBinin •8mUhlm olduğu &n· 

la§ılan., bir haberini tefsir ~
Parisuar guete!l §Öyle diyor: i 

1ngiltere. artık milstakar oldoğu.nu 
ilan eden bir Fransız hUktlmeti lle 
ciddi bir surette gl5rll§me'k arzusuna. 
dır.,, 

r \. ' ~ • .,. '.İ • ..lıı • • 11 
DlKKA T: Gerek §chrimiz, gerekse ANNA NEAGIL.E 

ADOLPHE WOHLBAUCK bUtUn dUnya matbuatında büyük bir 
heyec<ın ile OOhsettikleri ve ve 

tuafmdan pek ınuhte§ern bir tarzda yaratılan ve (MiLLETLER KUi>ASIJ milkifatıru kannmıt olan 

K ALiÇE 
har ketli film. .. 

ViKTORYA 
Gö.z: kamaştmcı dekorlarilc süslenmiş zengin ve 

Bu Pazartesi akşamı SAKARVAsınemaınnd• 
Be.şlıy~cakbr. Fiatlnrda zam yoktur. Yerlerinizi evvelden ~dınnız • 

... • ~ .., •:. • • ' ' • .;,;., .. ' ~ • • • • ... • 1 • 

TCJRK Sinemasında Bu akşam 

DELi PETRO 
ve KATE R 1 NA 

Ulua gazetesinin tclrika ettiii A. TOLSTOY'un ...m.dea 
HEYECANLI - MERAKLI. milyonll'lr'sarfile yapılan fevkalide ilim 

Uavctcn: PUÇKlN'in m süzeı eteri 

B A H Ç E S A R A Y nefiı prk f11ml 
"oskova operan artistleri tanfmdıım 

Yerlerinbi evvelden alduınu;. 

' 
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Rodoplu OOzel Kız ve 

AFO 
Ya.san : Niuımettin Na%if _,,_ 

_,,..._,__ 
...,,.. ......... OlldlsuJa ... 

... olan atetll bdmm 6ltlmtml lll
tü Mmnia~ 
..,__ LOkad ~ ..... 

-····· blrbt sin--. fikmf IC•ata.. 1.ır TIP _.. ldnluml 
Ye J1mm yoluma bdmıllt\la 

l'i10IOfua mıkledl SafcmUD brdtfi 
Baraboea bulmaktı. 
Şarab tilcc:ırı HaraJaıon. 
o. her ........ ba 111 SPır.a gem. 

blfti. Kmntoe. llaratlolU beyhude 

=-- bültcnfltt. 
BelrJelftl; slra her 111 YadmoDUD 

taıeplaraaı atma!H ba bllJUk llJllr' 
........ )'il da !üm plmesl bü. 
..,...... l'abt K•lltol. ba J'l1 iP 
bdmcm .. "1lk Blparltler wrdtll 
'-ide .. ..,.. s&ıBtmemlftl. ilam• 
.. Yadmall'ua llulr)adJtl llftpları 
almak loln iki tlo ırnm- gemJml ,encser. 
ı:ı..,t mmtmaımfb. 

Ba bale Yadmollmı da cam nrJnnt
tı. ÇDaJdl llfalla W llDlleUlll he
llb atrenemt,m l9etbaht adam, hAJA, 
... llanJllmtaD bir ... -,.., _..._o ....... fllmutlab 
balleder. 
Dqlp~ 

l'lkıd baDt.09 • lllllbam. -
ltodop1'J! tıedm • ..-1c1a arqcıcda. ... _ ............... 
... rg .... rlaa .--u. 

Dta dWala. """~. 
........ lllnJI. dfllUlill JalllD. 

-brtaımü~ 
O Batlıar Wr adımdı. llof.· 1la Ua-
~..,.. atltilM llW..,. 
- 'ıllJıll ~------~ 1'61ıl&i"a meydan okuyabilir 1* lnad-
1"8tte balunQOl'du uaa, Safoya Itır 
taltltık pstermek için gilllel km'ID 

-..~--·-.-Nihayet. ful& beJdemenfn bqhude 
olacatmı ..ı.dl· ır.mm .. prıe&m. 
bli- pml tutup J1sa JOllıncb, ..._yanma aJm•mJIU. Yalma bir 

- tllllcı lal.....,,,."' ..... 
....... Ud 11111 ile p&ra1I& tuta!. 
... lıtrtlrao muhatm cm& Nfalrat • 
m)ftL 

o tarlb.t.. ilam', btrlfllnJ b)'bet. 
salt 1Nl1111QQ1da. J'lraWD 8'talRm • 
ltlmtl ~ IMda b~ yıl ... 
8dl&l. Baıatmcla. Kmrm her tarafı. 
• ebıdlliidl ota ftwtan 81tG9, P 
ı.tal JUlll8I' JIU"mM lllaıda 'bqg&I. 
_.... iwıı 11"11 ı ı it oblaJ'dı. 
............... ....ı; bltDn ft· 
...... ft .......,..,Ullll ~ 

l'csılııtl; tlakl ... mtr llmM 
... nU bahlBdat'hı ... l.ıtklll IJ&D 
......_. ..., bittabi. anJanafa .... 
bıııemaHJs tıe1Jım11a..,. ldribldne 
....... taıd&a ba IOl*li &I
__ .. Nlllqılt bina 9kl .,a 
....... , .. bina apC.al w,a .. 
.,., oluJvı - - ortadan kalcbnul 

Kim U mDltakU c111'ebeJinüt ellıı-
.......... Bmllar da lllrlbirı.tm elit 
~ J'abt hlgbtrl ••amllll•aıa ,.........._.....,._.. •. 
....... c;llül 1'1rl ,.. ... kine ..... 
.. .,. llaJWot c1flw 111rtnla utra • 
r•• JDJerMtibd ~.,,... .... ...,,...1* ........ Mlll oı. 
-.m. itte bil mUftW yllzllnd«n l'l
zawa Pll.-Mlk ._. flmaU prbL 
... ldJlllD ~ 

Pllmetllı'ID .. Wunaa parça. 
• lılr rülbl tanfmc1&n k1&ft edilen 
.......... diba blJIUd.ll-

J)ü& 1aa;D ft c1alt& 18Dgfn. 
.... j*"" tlcaıeUıd eUade 

tlııtaa ..... ,..,..,.. 1la blmldaJdl. 
..... Peeo9'llll IU"l13•cla pa,Staht 
-. "1Ut ııeat llbrl ba kıaDdaJdf 
"*"4 4ı1 tlllllitt.le blylk bSr rol 
.,., .. l!lea mc.ıarm ~ bu kı· 
lirlllCla 1lalmnlJarlardl -_.ıeyb 
ı..11111. ıı.ra ~ ıı devletin 
....... ,. ......... htıkme-

tuafmda llfDmlt 'bir a4am4J. Onun 
liddeti dlvlet 1dU'9iDdıt JmJJaadrtı 
Jslın1elere brpydı. G&ıdordiil ftU • 
-- biri ııaıtı •Ja&ia blll&dı mı. 
derlaa1 yakalatır, umumi l""dınlarda 
~ve~ m.W duw Jnı. 
Jalslarmd.ıD '1nıetlrcU. Sama 8eto. 
mem1eı.ıe cJdclm bOJQk Jelmaetler de 
etmlpl. ''Mabtatıınıı c.,Jc llnlillli.. 
lclL q.. o olm•1dz. AaOr Jıllktlm
dan Senı.brib Mmrı baft•Dblla iaWl 
•t.mff olaoaktı. 
Kzaolılar .b6rlıal&rdan ~ korku • 

yorla.r, çok nefret ediyorlardL 
Zira Adrlılar ... bamet Dedir ~ 

miyorlanll. Glrc:Wderl kuıı..e•n iyice 
IQJdütaıı IOll1'a Jmlan, goaıklan 
'11tQGtlvi prl JJ1'1DJ1n uıp au. 
)'Orlarcb. o stmJerl IÖftDlll olu yqlJo. 
lar, uıa. Seııalırll»ID '4lm ielttlkçe tir 
tir tibiyorJ&rdı. 

Senahrib, 111111'1 apt.etmep bnr 
vermqlııce yalım ordQ11&Du kuvvet
!endlnrlekle tktlfa etnıeml.U: el al~ 
dan Kmr paera11erlni ayatbluf. 1Jll.. 
tOn •lrt1taı blltBıı 19ytanetfnl tu1Ja.. 
11.irü Klln' ordUlllllu elde ttnılttl. 
Blı qfunla huhıe1er ~ ge.. 
Jı:lnmml,U. 8oara hlg mıaulıDadık 1dr 
amandı, ldrdeııbtre 111811' t.opraJdaDı 

- IÜ!Jl'llUlb. l'lraftll Setal, A.dl' htUdlmdan De 
~ bnıı ftl'lll8kt4t en ufak 
1111' tereddtlt bile ~ 

Ordulana bqma pglp, eot kanlı 
bir harbi g&ıc alarak payitahtından 
11plrJ ..... l'abı ..ı '* tuzağa 
clilfOı'llJdttltl ancak Senabrib ile 
karp1qtıfı uda IDla1&bilml§ti. A
dr orduumna ~ lı:oJlan gözUkU~ 
l'llllt. *9RIJ . .,...ı .. ftlltpıJ ~ vena1-.. ve kadlılH ~ .,.., ..... 
dl: 
"- lltal! BU bQy8k h8kBmdaT ~ 

aahıtlt u. harp etmek lateml)'anuL o 
A*lar tgln DUll eU aoık bir htlkthn
- .. 1dıılm .. ele a,te bir hUWm
dar olaeü. Seni lılımrm bltmdan at. 
.... bıv wrdJ.k. Sen artık bhdm 
Jallkllmclarmus cleiUahıl BlfJDdalrt ta
cı kendi elinle bbe ver. Onu yeni hl
Jdlmdanma 8enabribln ayaklan al
tla atmak lltlJrcmm.,. 

BIJ\,ok ltfJerhı ne eUm aldbetlere 

aind*lanm tarilalıwc1e '6rmek. -
lllb'lk aaplar çektikJerlnl anlamak 
~. l'abt dltmam Ue tam 
brllJlfblı anda ordua tantmdaa 
ba ... aJc:atoa terlredlbntı olan ,,. 
ravun Setonn tabı herhalde 'baDJa. 
na lltplDılln daha "1Gk olmlllbL 

...... Ollntınden lm'lllUla blan m.,._. llüdına s.tcıa 11u teklife 
llYle mulrabel9 etmqUr: 

.._ Ordanun late1derlnl kabal • 
..... elhnden plma. lbllr tacmı 
....... terketmelt kabul ecUJOlıUL 
Talim, wu,orum kl &mıbrlb lılmır 
tMIDI bmlm eıUmden almayı ıdaln ell
alsden aimata tercJh eder. 

(l>evatftı "") 

Miilıim 
ilin: 

Bir yankesiciye 
Açık mektup 
faıın yedinci aag

ta1111 da "Bir gan
lt~ıltl1111 acık mell
lap,, baflıfı allında 
cıkacall mtlhıaı ıı~
nı 111utlalıa olıa1111-
naz. --· ~· l'lftw• a.to.,.çot flddetll bir hU· _.__, -.. _____ ..._ 

R Sır obnt_. ı.ıa- )lllJnll heı 

AABER---.ı T 1 

1 GD N D N M ESE L:E S 1 ' 1 
lspany ı harbi 
erzak harbidirl 

Hangi tarafta açlık baş g6sterır
•• o .. taraf harbi kaybedecektir 

Meşhur bir Fransız askeri münekkidine 
göre, rankonun bugünkü 

ilerleyişi bir mana ifade etmez 

lll1.:4md91rit ....... """" .,..,. 
-.. JUNXO bnetleıl ller taraf· r taa UerU,W. ChlmlaUb'etcll .. 

rla atlwmadl7ea sel'1Ja41klerbd ıaa. 
bv all)'01'11L naU B9"79 l&ldmr-
8& k&l'flllDU DUIUTemeı ecUlm17or. 
Acaba ba adam Jirmtncl uma blr 
askeri 4elıa 11 mıT 

ll'raakoama 1aferlertal, ldece Al· 
maaıardaa lta11&1llar4&11 JU"tlm 
aörmekte olmuuıa lıamltclemtJIL 
J'ranaıalar ademi mtldala&lecleu 4em• 
vuru1orl&r ama. ~lana ela ,ı aıım. 
dan hllJEOıuetollere Nrvok 1~· 
larda buluntuldan aüü~ BU. 
hMla enak balamm4aa. 

Daha din, aJUlllar. KataJoQa7a 
kam1on clolaau enak (t !) s&aclu
dltlertnl bildirdiler. 811 tam1onla. 
nn nlım koDHne balık, 4omatelı 
salça11, makama '" patates 71kltl 
oldaklanm tim iddia edüUlrT 

l'tlvuı, lafttmetoQeN ,...ıan 
yardım, Fraak07a yapılan 7ardnn
lar Junıda devede kulak IEablUa
den şeyler ama. 1'ardtm 1•··· 
Almuıar ve ltal1'&Dlar pet c6-

mert hareket e4l10rıar. J'arua l'raa 
sadaa htlkOmetoner 100 bm7oa er
zak ( T ! ) IÖD4ertlcl11lnl bltdlreD .. 
Janslar J'rankonun mart &J'Dl4• al
dılt 7artlnnlarm eu k1la llıtellnl ele 
blldlrt:rorlardı: 

saaıte 66 mil •llratl• giden .... iki 
torpil tafı7an aon Blltem ltaı7u 
hGcumbotlarmdan IO tane, 

ıs btlJllc tant. 
IOOO ltalyan 18nt11Hl (T 1) et. 

162 Alman tanareclat. 
HO İtalyan harp tllotu • 
Almaa mareıtebat taraftJadaa ida

re edil•• iki 4enlRJtı mouııa... 
IJmden truvaz3rtl refakatinde 

Bllbaoya Taran bir aa11:u,.e kerva
nının cettrdlft meelltı etra .•• 

Veaalre vel&lre •• 
Eter lllktmetcl tspaa78, ttaln. 

Ue Almaıı7a1nn l'ranlc07a bab,ettl
ft bu TUJtalar k~m4a nr4ım 
ctsnnemlt olsa7dr ŞlmcU,,. Jıadar 
nuıı daranabturdlt llactrlt. kadl• 
nl nuıl mlclataa edeblllrdl T Rlkt
met~ llD&!lnam ela nr4na ser
mekte 01411111 111 dltnDeı ı.tr baJd
lcattlr. 

O lıal4e neden l'l'aa'on11ıa her ~ 
Y&Pblr on tu.rra .. aa aaealc ı.11'1 
durdurulabtll:rort ınttmet cepb-. 
nl nrablll1'0rT .leaba elhtcle ldt
hlt bir to~u kunetl ml varT 

lapann harbini, Praua sen•I· 
kunaaıı aanınaa u.kiM ıaemur ecU
len .-neNJ DlftJ, llOD dnlerde net
rettl~I 11lıpa111"& barbln4ea alınan 
Oenler., (1) adlı ••rlıl4e eu cHa. 
bı veriyor: 

"Umumi Jaarpte Fraua. dl\tm•• 
(Alaaa), oettlamala b•'••at bir 
taratnıcıan bir 1'Um& Jıare1"UD• 
ltaJk11&bllmek .,. dtltm&a mtftll• 
rhuten mlhlaı bir kmmmı •...W.. 
blhn•k leln, m11tlab. o .... ~•• 
ltlllbllemte 4tNeede lnı'YfttU 'bir top 
011 aı8'I te~ ıtmet 1 ......... 
ltlql aa1am1'tı. Halbuki tıı>&a7a u.r
bl esuaunda • ı~ok mletahkeaa aft' 
ktlerhı, bizim, 11m11ml llal'lte tlltl· 
J'8.o 411TclUh1nH toptW ~tlabl 
nnmda ~k onaedl JraMlldM 
1r•1aealı: 4•~• l!lıJ1f 'lr -.W 
tuneu Jıc~a toaaaaanp 411 
tikleri aeıelmlttlr. Bira ~ 

Kim 
kazanacak - ~ ,_, __ 

Y A. Z A .N 
Şeklp CIQndQz 

harp bllba blldlllmls Te maku) oı-
4l'DiU& lllUldılıag tartıv lclnde 
CWQ'U etmemektedlr. Bir kere ls
puyacla .. devamlı cephe., mevcut 
detndlr. Bur :rerlerde kuvntll kıta· 
at talltlt eclllmlftlr. Buı ~erlercle I· 
M kö•-:1 'batlarr. pçltıer birer iki· 
.. r bOllkle ••laatua edilmektedir. 
Fakat 61le bir takim yerler de var
dır ki on IEIJometre senltlfllnde blr 
aabamn aabataıuı 78 bir ktc;Uk 
karatoıa ••1a ncleoe bir nöbet.Ql7e 
tevdi edllmlt lnalunm&ktadır. 
n.ıaet oıu10r ti lıllktmetçllertn 

taraflll4a 4a l'ranlconun tarafında 
4a ..... blrook pdlkler meTout
tur. Hangi taraf bir parça kuvvetlen· 
dl mi. k..U mlfrHelerba4ea biri ta
rafından teıadtıten •silen bir ce
dlle 4a111or ve Gbtlr taraf kendini 
toparl&J'IDC•J'& kadar alablldtltne 
Uerll1or. 

Bu bal tabi,. mMel•I 4etudlr. 
Sadeae IU'UNtlerclea dotmuttur. 
Zira ne bu tarafta ne Gbtıı' tarafta 
buıtmkl uıua ceplıe)i bortu boyun· 
ea tahlElm edip kora1abllecet 4e
reoecle oa• u•eıwut.....-ııw 
İQD7& laarp c• 1'••• 1laulaP 

atalı nbır4 ltOQ MI~_,. 
le bir cephe lçln, lhUyat lcuneUarl 
Te buı kuvveUertn saman saman 
lllUrallate OC~lm'*i de IMaba katı
lacak ol•ra. • u bir 1Dil7on 4Grt 
Jb 'blıa kltlllk 1tlr °"1UJ'.a lllUT&Ç 
Tarcllr. Halbuki, b1111D. )'&111 ller iki 
tarafın ela uaml nnetlerlnl topla
mıt bulun4uklan bir sırada. larp 
tdeıa cml11larna mevoutlan &ltıtar 
7'11 bla klfNeıa ibarettir. itte •4e
T&mlı cephe .. 7apılamamumna ube
bl baclur n itte btlttta dtpıtsler m'f 
b• )1sden, ,-alll cephenin her iki ta
ratın4a blreok :'•nklar. mtl4ataun 
ıaoktalar me'fOat olquadan dol
ma•tadlr. 

But devleUnln tıddetl• mG4afa
a7& karar verdltl BlJbao mtlBtalı· 
tem mnkU 11m11lma4ılc bir llllratıe 
Franko taraflll4an saptedllmltttr. 

ISlra TO kllometrellk bir mGlalUn 
mOdafauı lola But kaaıand&Dlıtı· 
ana ell•4• a u TO bln kiti hulun· 
m&11 lkU1a ederten mtl4afaa kuv
TeUerlnln mecmuu 25 bin ırıttcteıı 

ibaret ka11DJ91ır. Scmra mMafaa U... 
tnua kademeli oımw .....-nra.. 
elde tUi kanat buluam&IDUI J1: 
ztıııdeıı blrcok aottalarda •Maı. 
,.tek ılper .. ıer de 7apılmlftı. Ta1tlt 
ba ıdper dlfh'erlnce taana *
kunetıerlll öatnde hfobb' IDAld a.I• 
m&llllf 'f8 dlleı' .... Mlltal&rf 
hem arkalamıtlaa hem palan ...... 
birdenbire aıete marus ka1ıTeralf. 
ti. 

H8k6metçtler de eeplıenlll bu Tadll 
retlnclea u lltlfade etmlt •ettı~ 
dlr. Faru& llaclrtdln sarltmclu 
ııuba 4oiru Bnauta JIMUUl'IMlo 
yolu 1>oJ:1Hle& 7.apb~ l&anU M,_ 
Je oımuttur. Blttmet.ol keflf mıı. 
reMJerl bmacla bir "7&n1t.. 1nıJun4a• 
laa• eezlllae umma! bl'lu'Sll. seıoe 
kal'aalıtmdu latlfa4• ederell 1tll' 
flJ'kum ı.ıtta JIJ'&4eleriDI nuu 
cephell serllllıe seolrm.lf ft bir or
manda ceceıe1en bu nnet. f&füla 
beraber, 71Jdırım. llbl lılcnlm' lal· 
Jı:mea asiler BruneteJ1 t&lll1791e 
mecbur olmqlardır. Btlbmeıtllff 
taarru&lanna de'faıa etıalllel'M d• 
Frankoıauıı lhtl7at tuneUerl ça•uk 
yetlttlklert için, faik ku,.,..Uer kil'• 
~nsında hotometçllar Brmıet4111 t•k· 
rar dtlemanıarma terte41p celllmlf
lercUr. 

Teraeldekl IOl1 aula&nbel• dl &J'I 
ne11 bu .. kilde qtNJ&a ... fttlr. 8• 
gllnkll Fraııko ıumıa 4a ara& ... 
kilde bq1amıt n hllklm•t ~ 
kuvvetleri suıanıa4a Jettleme41k· 
Jerl ıotn bir ltaJ'9& lakll&f .ıtftfmlt
tlr. Yoba :ne l"nillbaU •-'••· 
de, ne d• ~ laOJle bir 1-
ıerıerttl mlmttlD kd&cak bnette 
topçu ve tanare mevout deltldlr • 
Umumi harpteki Alman - l"ranın; 
cepletbda bu gealtlJkta ltlr t&ha&ın· 
la, .en as dört bet •ta toJ temin • • 

ISt8nOUI f&dyOSU meden bD7le bir harekete blln 
it JılAM - ttll PBRSBllBB mucit.,. 

ı ... ooaat tbatrola (Plru dGDIJOr.) General Dival l6llerlAe llıle QI• 
ıt.tı uor amab•bellrl. Btref Ştflll. tt, lıa,et. verl70r: 
u Bona laüwı.I. 20 uuuırer llbt '" "lDI r saclece, atiklik" eıamo s • 
emdltlan tanhnüa TOrk maslldll e Ubkar clbl meal7eUe1'le lıarp lrua• 
111111 prbları. to,CS brıa rapora. 20 41 ndmıt 01Ba7dJ: Prankoan tolıta• 
Gm... lbla tenfmdaa .... ~ ıı&J'la. it, harbi lc1.7betllle9l ıunaseuı«l ... 
Radife •• arlrıdqlan tarafından Tflr nm. FraDllllanla m8"11r aü•rl mQ. 
alldal,.. balk 11mıan. (saat ayan). 2t.•ı neW41Baratln118..J'nakoaua aon 
...... ıı_ıı aJana babtrlerl. 22,30 pllk- taamısaııdan bahaedeıı blr mak&le
la ....ı.r, opera n e>pere1 parçaları. 22,SO ıdnde '1Ul• J'UITOI'! 
IOD haberler '" ertesi lflnOn pl'OIJ'UDı, ,.Ba hal Fr&Dkonua muatrar ola. 
21 _.. catıııa bir delil mlcllıt Bllcl dtlll. 
BO•asş: Bu bal. Jalım Franko c.pb.atu4\e 

to.ıO clft plıaao Ue .J\lllQen ıatlallt,; 20,. sekldan ve ukerllk bUaQerlnd•ll 
40 ...,.dar, ıı,ıa llllfonlk tonMt, 2S pllk daha ll7a4e latlfa4e e41bae"9 oı. 
Ja ı.nt atesor. clutunu s&se nrv. BllOe 1apaQ01 
avouam: llarbl enaıı llvb14lr. H•ll tarafta 

11.11 11erp Jıouert, ıt,tl ktloD orkea- açlık bat gGaterlne o taraf JıarM 
tn. I0.11alpnorbstnıı,22,15 pl7ano Jı:aybedşcekUr. Şlm4ltl ~ 
kouerl, U,06 plft, M cubant. Frankonuu aç kalmuma lmU. 
llBRUN: yok. Zira denizlerden lste411l llbl 

ti, $6Jletlfn w lloardın pllklan, 19 lstlfade edlyot ve dllpıanınıu tte.. 
bando, to,ıo kllllk parçalar ,it cesbant. nlzden lıtlfade ;,tmeahıe maııl oı .. 
n,ao lteftf .eaa. w llalk ba~ ltlllror. Ba hal bOrle 4eYUD ..._ 
ROllA: Jllktmet eephell. bitin~ 
... pllHa idi mlslk, 22 tlJatrodu tına ratmeD bir sin day ....... ~ 

t-..11 aüU. Jter. Yona l'rallkalı111a bqla\t" ·tı-
PltAO: Jerlerifl -bir mana ifade eım-... 

ao.u Helt orteatn. U.SO 111• ora. Bakalqp lıUl9aler, ,...._ ..., 
11'111. tenhadıt• '* mllfll, rallerlahı b• teflalılerllll ne teftoe.. 
VAŞOYAt ye kadar tekllp ede\>ileceltT 

ti.ti piyano koa....ı. at.ao halk "rtılt- ~ ~ 
n. 'ı baftf ıaoPt. eaıNnt. 23 ldiçflk or- ( (1) Le. leçou ete la a-ne ..._ 
.......... ,....... JAnl.ııle PJma 



• 

Şlrley tam manaılle bir yıldızdır. Stldyoda 
her yıldızın oldaja gibi, onunda bir locası 

, .ar. içinde bebeklerlrle kitapları durur 
-ıı-

JJtend'"• den veren 1* hocam. 
hadftlle 01Jl&IDlıP plen k8çllk .,.. 
kedıllın var. E9bıdeaı ancak 1ttktJo. 
Y& sitmek için çıkar ve ben, hlç1ıılr a
DlUl GllUD JWPmdın &J'l'l)mam. 0 flJm 
Q89trdlll •maa. ben de bir ~ o
turur, &'111 ilimle megul olurum. O. 
nmı pi& Jdamerelerlne g6ttlrillme-
ldne, ~ hn••• culı bir 
atlt olm•mna hiçbir pman mtlılllMSe 
etmedl)r," 

Minyatür yıldız 
Jı(fll)mr tllçQOıı amıeel bir mı -

biktan 80lll'& devam ediyor: 
"lblq, ber ıqam, mt aklll1e 

lı'mmm cıbyarak 1&tm&1a gider. x. 
..... para pek GOktar. faJrat hiç 
.._ 1ııa pl.l'l.J& dıok11Dm11. Kanun 
..... meneder. B8tlln hancı baJra.. 

,. Jımlmamattacbr. Shml rop vlld ol 
'tdllla ........ derece ..,,,, ola -
~. Kmncmdan, ancak mahkeme. 
lala t&Jla ettlll çok ebMnml,.tals bir 
lıpnmr Clll& bakmak ve OllU bllJOtmek 

~=···=~o: lracualne her yerde refakat etmem fçln 
'99 buıa haftada aynca bet yb dolar 
IN'!r. 0 tam JD8!!HfJe mlnJat8r bir 
tprldmlr. Stlklyocla her )'llclmn olclutu 
sfbi, cımm c1a bir locuı 'VU'. Bu loca 
b1lll dflerlerine ~ daha ktlçlk· 
tir, içinde Şfrleyln bebekleriyle kitap. 
lan ~. Oradaki blltthı .. ft mo. 
ldJJeJer de, kendisine g&-e, ldlçll)r mlt
ıaata ,.pılmqtr. Hattl ana, JrQçllk 
'bir ele elektrlkll otomobil aldılar. lfr. 
ley atud)'Ollun avlll8Ullda buan bu o
tomobilcle dolqlr. Şlrlq, a,m aman
da; ı.tlhuJ macldelerlJle GllUD Jmatn1 
vermek lnlım tleant ~ 
de bir hayU para abJw. Amerlb4a, 
çocuklara alt olan her 1119 .. Ştrler,, 
adı verilir. Ancak h imi tqlJUl 
maddeler mınaffab,et ve rafbet 16 • 
rOr. Her tarafta ''ltrley bebekleri,. 
-elrleJ e11üelerl", ··11rıe, unlan" 16-
~ .. Amerlbnm ona bql olan 
'inubıbltet ve leVgt8l gUn pçtlkge f&L 
~. Zaman pçl1Q1', ŞlrleJ pek 
,.,,,.,. Gll ,..... slncek. Fakat )». 

tra Dd .... ancak iç IUltlmetre u-. 
...,..,.. BmmD lcln daha bir mtlddet 
ljq8nktl aDerlnde dnam edeblllr. ı:. 
!-im l'ob lh'btl. cımm itin koca bir 
Jl'OINlll ltamlamlitr. Ba pl"Oll'UI& 

s&e. lbillJ ......... ~-
tii Ha.Yatla .... iDii fDmJmiDde de, 
ötıce bllılk m, an .-c las w Dl. 
~ . .ıwe W. olaeütlre 8fnema,a bl"
-;ı ~ lltktad ft bblll,etlnl 
ki,wn.lne hftl* llbeb )Oktur.,, 

Amıeal böylece kwqwkeu, lb'leJ. 

bir .niDç çıllJlı koparıyor. Madam 
..... lQlri19 sfımiftl. Bu kadın, 

BaUvattakl 'blltlbı Jl}dDlarm ve bil • 
.._ IJrlqla franm hocamdır. Bu 
•ada &llQtl reçel ve b.bo renkle. 
~boJUllUf ola JDelhur taıebeelnl 
tipliyor. Den bq!JJor. Madam Salm· 
._,un JPmda, fnnmyı çok lyi 
~ bir. yardımcı bdm hoca daha 
VU'. Çllntll etrleyin fraıHtlTQ denJ, 
bult bir dem defilcUr. Bu denrten 
m•hat Şlrle)'I oynatmak, kilçllk pi -
,.ter terttp· etme19 ahfbrmaktır. 

lfrley, otoriter bir tavırla dofnılu. 
,., JIU'IUlı1I& berkesl teant ederek 
t&Jte diyor: 

- BuıBn hll'BJS polia o~ 
Ben polla komt....tylm, 11m madam 
SolllWCMI, polla JDelll1ll'U8UD. Sen Küı, 
(yardmıeı muaJJlmt lpret ecl11Q1') 
Jwwaam. Sen (beni lpnt edl10I') 
bqka bir poU. memm. Sis bana 
b1m11 ptlrlyonuna. J)'ummca bJ1'o 
ms nuıl denir? Rmma ne 11.ptJlmJ 
aoracainn- Bunu DU1I mymı T,, 

Ona oevab ftll'Wyor, lqlllsce ter. 
eOmell 11.pthyor, madam SaJmaon 
eftmleJert tuhlh edlJ'OI', Clll& tnceUkle
rlnl lalı edlJw. Deni ele b&ylece ... 

çlJUI'· 
Deni bittikten llOlll'& ODU Jrucafıma 

alıp 80J"U101'IDll: 
- Bandın iki aene enet aeni g&-. 

m919 gelen ve mna bem11911 Jdlçllk 
l'raDllm lmml h&brhyw Dl1Jmll, Ştr -
leyT ... (Parlate ,apdan 8lr1.,e benzi
,_ kilçllk Jmlar mtllabakumı ba. 
mnk Amerlb,a litmlt olan Jdlçtlk 
l'rUlllS lmmı beıtedt)oaw). 

~~, cluc1a1danm mn· 
,.. Scımi. ~ el1ertnl ~ 
bt.lmJar: 

- Bfttt l>Yet! Cot l'1 hatırlJyorum. 
Ook iyi ft tevimll hlr Jmealmh. Ge. 
rt19 c1lSneeell aman bir hayli afla -
mıpı. Ben de ona • gtbıel bebefiml 
~ .. 

Gitmek tlıere ayağa kalkıyorum. 
Şlrlq JrOçUk kollanyla boynumu sa· 
rant beni Gpllyor. Baq1armıd& ne 
okuc1uimm bllıntyormn ama, burada 
bulunclutmn mtıddetçe, g6zlerlni be • 
nlm g&dertmden ayırmamııtı. Nlha -
,_, ona veda ederken, aPmı kulalı
ma Jaldqtırarak: 

-BW,w mumı ki bana acımamak 
Jbma. Ben çok mes'udum. 

Dl19 tmlcb1QI' ve yllbek leBle, 
fnmmca olarak lllve edl,or: 

- Gme gtlle ! Orada herkesi Şlrley 
t.nfmdan öp. 

(Devonltmr) 

Afyon Vilayetinden : 
~ ı: - Al:JOA vlll,.U merkelılııde Jl.Ptmlank 188028 Ura 29 kurut keeif be

lllll .... •ket bl'hmill blta•b bpa1ı llıf mUyle ebiltmeye konulmqtur. 
2 - !ataıtm 11000 ıtpııt manam 981 mail lllWI lclnde 11.pdması, mnte. 

laJd kmamm 888 _.,,. 11.pılmw 1 •mncbr. Bmımı c1a tOOOO Uruı 938 ae
Mll bl._IMen ft 11028 lira 29 kUl'lllU da 939 --1 blltoeainden ~· 
' a - lbale altı m.uı 938 tarihim mtıl'4lf çarpmb& g1n1 ..ı on bet bu. 

CUkta AtJOl1 Daimi endbDelllnde Jl.Pıla caktır. 
, _Muvakkat temln•tı 98151 Ura U kmlll!ftut. 
a - Ketlf evra1ıı s 11ra m kmal w eı 11111k•blllnde AlJf1IJ villyeti nafi& 

ıdıllrJUilbıdeu aJmabWr. Ve g&iUebW r. 

e - ı.t.kll oJuı :ıafla veklJetfndn 138 mnm tgln ılmm• )'b bin liralık 
.llfl ehll,.t w mtlteabhJWk ftdsur, Tlelret oda.il bJJt 9U'ÜUJ fnpatm hL 
ram• kadar bir mimar '191& mtlheDcllabal1111duraeaima dair nmıl taahhlltna
... Jwıumm tarlf1 dabDlnc1e tumlm olunmut teklif mektuplarmı lhale gOnl o
lan 1Nllan938 tarihine mDadtf garpmba sllntl uat on dört buçula bc1ar 
1llaktftm mabblllıu1e vlllyet daimi mıellDlll rbwtlne venalr buJnnmatan il· 
ancbr. illa ohmur. (UI02' 

1 1iraya kmnqile kut· 
tUJG ,..tıklar. 13 li
raya kumafile kuftO· 
vil yataklar, 20 lira· 
ya kamqUe ~ 
yorpııJar. 

Sıtq yerleri: Btyotlundt ve Aakulldı Yeril Mallar PuuJın. 

lzmlrd• 

Hayvan ihracatı 
başlıyor 

!mir, (Buml) .- T J&lııda Jltre. 
de bulanmak bere Dea.1QoDan ldare
ahıln Konya vapurunun hm.lr - Pire 
Jfmulın aramda .terlere ve bay • 
van nakline bqhyacaiı ma16mclur. 
Ba mtlnalebetle baJ'ftD lbracatçdan 
Tllrlrotl8 mBdOrlqunde t.oplumutJar

Portakal lstlhsalAtı 

Kütahyalılar 
lzmlr fuarında ~ini 

bir çeıme teıhlr 
edecekler 

dır. Toplantıda tzm.lr Denlzbuk mtl· ------------

::.:et~~ Köpekl.erin 

Ktltahya, (Bauat) - Entenıuyo
nal bmlr faarma bu )'il daha iyi bir 
llkflde Jetlrak etmek lçln icab eden 
tedbirleri alan vfl!yetlmla bu d1mle • 
dm olarak Klltahya çinflerhıden yap. 
trncalı mutena bir çepıeyl de fuarda 
t.ethlr etmeyi dllftlnmektedlr. ~ 
J9 odalar p&VJODUDda veya faarilı gtl• 
..ı bir ,.-inde bir klSte fuarm devamı 
mlddetlw-4e IU t.emhı edilip •ma. 
,... faal' 1mmltlJlllnden ~ 
tar. 

:ı:~lrde a.:::: parçaladığı 
duracaklanm haber ~· t 
Kon11. vapura. haftacla w 8efer ya. cese 
pacalı IGfn hayyan ~tiiılii ne f9" F uJ:I ... • t ~de yaptlacafl ve ~ Mllecet "ka.- ee ,_ .. , ~., ı, e e 
•pbk hayvanlarm ne gtlnlerde tzmır. mi liarban gl\m1 lr? 
de bahmdurulmalan 1Azmı pldifl hak· Tire, (B...r) - Ktc;ak HalM• 
lnnc!a ger11pnuş, karHlar almıelardır. nebrlnlD Kadm geçldl clvarmda lü 

Çanak kalede 
müze açılacak 
ntinıe, (Bunal) - Trakya umumi 

mtıfettifl general K•mn Dlrlk'ln te. 
tebbllaU ile Çaaalrkalede en ileri bir 
antlldte ve etnografJ& mbell kural· 
IDUI kararlqtınhmftır. Binlerce le

nellk tarihin ÇenattaJeye alt hldUe
lerlııin ve bllbı- umum! harpteki 
Anburnu, Anafaıtalar gibi dünyayı 

aran mlltt •ftllann bymet1l batı. 
ra1an, euaJarr ve IJiWıJarı burada 
toplanacaktır. 

Çok feci bir 
kaza 

Zavallı bir oduncu daj'dan 
uçuruma yuvarlandı 

Salihli, (Huaud) - Burada çok feci 
hlr kaza olmu1o lbU:yar bir oduncu dalda 
odan toplarken bir çukura )'UTU'llJllDlf 
n tepeden qajı)'ll kadar dOfmllştQr. 

Paklr bir ıdam olen oduncu. abahle)in 
"dala çıkmıt Ye tepelerde odun lopJamala 
ba~amıf, bir aralık ayalı b)'llrak yunr. 
lanmıflır. ZaTallı adamcalıa, tepeden da
lın etelfne kadar laflara ve ea)alara çar. 
parak 711"arlanmıt. bir itaya,.. isabet e
den bışı parcaJaıımlfbr. Odancu derhal 
61m0ştQr. 

bdm ceeecl1 balUllDl1lftm'. lltlcldel1l -
mmnDUrge yapılan tabldbt netlcelln-
de ba CMedl Oll gUn. ene! '1'lnnln tıa
ll&Dl,e mabılleeinde oturan ııe.tu a· 
clmc1a bfrlnfn g6rdqtl tsblt ecHJndf. 
tir. 

Caediıı yalım kafatuı ile beden ta. 
keletl bulunmqtur. Tethfa ve hllvlye
tiniıı teebltl tnıldnm olclulu anlıtıl· 
Mlf, hllldllnet doktoru tan.fmdan 1L 
pılan muayenellııde caedbı çok a
man evvel nehirde bo1uJan ve kumla· 

Menemene iyi 
su geliqor 

....,..,,..._ (Rumi) - Menemenin •· 
hlrik derdi olen sa iti de artık bllledll
mlt " Nafıa •ektletince bir tlrtete n.aı. 
olaamuttur. Sa, Karal61den llllrllecelt w 
ltuabada da tesisat )'llpılarak e'Yltre dalı· 
bllcaktır. 

SaJun halesi Te diler tesisat muraflan 
91,nt Jlra)'ll balll olacaktır. Belediyenin 
tetebbOd ile baDolunan su .derdi. blltlıı 
Menemenlileri memnun etmlfllr. 

IODl'& k6pekls tarafmdan puçalan • Yurdd9n 
ra saplanan bir Udma alt oJcluju ve 

1 
ı 

1 dılı tesbtt ecllhnlftlr. KUçllll Heberl ... 
M'.eıltan, eeeedf OD gtlıı evvel, Mende. '-.-Bu-nan_ı_a_N_l16_f:_er_k_lytlıı_d_ekt_llk_oltul_. 

ft9 BUian oekflmeye betladJiı vaJr.lt talebeA çcwdrla• aruanda kıumıt çıkmıt 
g6rdQUıdl, Qmrlnde J&1lk Jaulmlan- ft Allan bir fe'1l almqtır. Bana maarif 
nmJd gibi elblae oldutanu ve yq1i bir mldtlrlaıtı tedbirler llhnıfbr. 
bdma alt bal·-.... a .... u llSvı--•· ve • Bana "'lllfetl JOl)anada Dkbüar ca--""6""" " ~ lıfmalanu baf)anmlfbr. 
itleri oldufu lçbı zamanmda karako- • Buruda ta,-ıen mlbt loı-a)UCCI 1llft 
la haber veremediğini söytemltttr. tlrmek için bir tun açdmıı ft bG kana 
Mtlddeiumumlıtk bu ihmallndeıı 4ola- bitin t3ylerden birer m&mesall a&ıd...O. 
VT Mestan hakkmda takibata batla • mlfllr. Kurd bir bueuk •>' dnaaı edecek. .,. tir. • 
JDJttır. • Bunamn .üol>"Oad ka,lnde Yanu 

Ceeedln, eeyllb eanaamda sulara dt1· lllhı Apolloaaa bJr hqkell balanmut " 
nen ihtiyar bir yörUk kadmma alt ol· ba menaer be7kel Btn'la mhell• nülo
dufu ve 8Ular tarafından 11Urftklene • lanmQftW. 
rek Kadmgeçldl mevkllne kadar ptS.ı • Denbll amamt meclial itini Mllnnlt 
rll.u:ıu, orada kumlara saplandım, sa. "".daimi eac:lmen ualan seçtlmftttr. O.. 

'"6' D" faal eadbDft 8'eletl m"UJDda bir de ı...l 
1ar geklllace de meydaııa çılrtıfı ınla· ıaa ftl'dır. VllAıetln amam! blteeal 811! 
IJ}maktadır. HUvfyetfnln teabitine ça- bin lira olap 187 bin Urau fedalldedlr. bplmakta4Jr. . , __________________ ___ 

--------------------------------~------~~--l n k 116 p dersinde 
Bir köglü kadın duyduğu 

heyecanla çarşafını gutıp attı 
Gemlik, (Huual) - Bursa kWtUr dlrekt&iqtınUıı tetebbllrtı ile mektepli 

veya mektepeb her klSyde wya babada halka .,.tmenıer tarafmdan 'l'Drk ln
kıllbl etratmc1a konferanalar ve del'llla' ftl'Dmektedlr. Gemlik ölretmenlerbı • 
den bayan Servet Kumla kGylnde bdmlara TUrt IDkJ1lbmc1aıı ve Wmlıra 
bahtedflen haklardan beh.tmlt, ba nimetlere lAyık olmak için eneli tül tau. 
aub ve esaret gOnlerbıl hatırlatan çarpf JWine manto glyllmeelnl tavtQe «. 
mittir. ötretmenln el5derinden heyecan c!uyan Bahriye lmılncJe bir töym ta
dın hemen ,erlDden f1rlumt, ÇU1&fmı çıkarıp J'll'W'ak KmnJa Jra4m1anmn 
hlalerine tercllmaD olmufbır. Diler bdmlar da çarpt ~ karar 9fW. J 
mlflerdtr. Bu huüettm mtıtehuela olan Gemlik ~ ÇU1&fmı rrtan 
Bahrl19J9 1'lr manto hediJe etmeJe brar ~ 

' 
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H ©OÜ\/lUl<dl yc§llbc§ltnı<Co 
yoD<dlo~Daıra lbayoDnr. 

Yabancı memleketler 
ihracı içın 

Hoııvudl bir 
tecrübe 
şenrldlr 

Buı ada muv11llak 
yu ıhzlar tmluııduğu 
DJU vaflıtk•Y«'•S·'I liJe 
ı 1a., unhu t.aa ~nruu. 

o'nn 
gıbi, 

H OLİVUT dCllebf y!ldızlara bayı· 
. ur. t:Su yll~kr am~rın.ad.a aa
.u,.~ ~uvatfak olmuı defildirler. Me -
llıe4 LiJ Oagover, Jaıı hlpura, uorot e 
Vayk, Uliyan Harvt!y, Henn Gara, 
Anna Şıteyn Amerıkada tam manuue 
bo.zgwıa uğramışlardır. Fakat MM.Tlen 
~ıtnh, Greta Garbo, ~arı Buvaye. Lu· 
ıs Bayner'ın muvaffakıyetlt>ri de sırıe. 
tnacıiarın Umidini arttırmıştır. 

Sinema şehri ecnebi yıJdıılara kolla. 
rtnı açmaktan vazgeçmiş değildir. Bu 
gün film kumpanyalur1, Macar yıldı· 
~ Fransiska Gal ile lloua Masseyryt, 
İtalyan yıldızı Isa Mirandayı. Norveç. 
li Sigrid Küriyi, Fr:ı.nsız sanatkarla· 
nndan da Danyel Daryö, Annabel!a, 
Ariran Bor ve Jorj Rigoyu Amerika
da film çevirmek için hazırlamakla 
nıeşguldilrler. 

nasıl 

A merik aya yıldız 
çalışıgoı Lar ? 

., 

Gangster 
kadınlar 

Şoför, göOsüne silahını 9ayayan · 
güzel kızın ·karşısında kahkahayı bas- · 

tı; fakat, bu gülüşUnü canile ödedi" 
Kadın, hayalın her 

sahasında bir erkek 
gibi çalışıyor. Her. 
~hada kadının hak-
!arını müdaraıı, o
nun erkeklerle re
kabetini temin ı. 

çin dünyanın her 
tıırnrında bir çok 
kadın tcşekkiilleri 

var. Fakat Amerika. 
da iki kadının kcn 
d ilerine seçtikleri 

mc~h·k hiçbir kadın 
lcşekküHiııiin aklı

na gelmemiş, prog. 
tamına girmemiş
tir. Bu meslek, bay 
dutluk, iıenı de 
gangster şeklinde 

haydutluktur • 

• .,rf ... 
•A 

\'akıa clnayel işli. . Haydıul kadınlar ycıkalondıktan sonra 
.ren kadınlar tarihin her dewinde görül- Dükkiincı, biltOn parasını katlına 'crı
müştür . .Fakat bunlar münferiden yapıl- yor. Bereket versin ki bu para çok bir şcY, 
nıış vak,ıılardır. Al Kapona yaraşır surette değil; 80 dolardan ibarctlir. Telefon oda
hııydutluk yapan kadınlar ilk defa görü. sında bulunıın kadın da çıkıyor, o, içerj. 
lüyor. Bunlar henOı büyük işlere giriş- de Lulundu{tu müddei zarrında, telefon 
mediler, bankaları, posta idarehanelerini. lellerini kesmiş, bu suretle dükkandun 
hüyiik mücevherııl nıağa:zalarını soymak · ayrılır ayrılm:ız diikklincının polise haber: 
cüretinl henüz gösteremediler. Ufak ta>1ar- vermesinin önüne geçmişllr. 
ruf sandıklarım, küçük dükkAnları, taksi Her ~eyi iyice düşündüklerini bu su-
şoförlerlnl ı;oymakla iktifa ediyorlar. retle isbal eden kadınlar dükkandan çı .. 
iki şık bayan kıyorlar; otomobillerine binip uzaklaşa. 

Amerlkada, Nevjerse hükiimeU dahilin- yorlar. 
de bir benzin deposu işleten Jorj Veb ge. ikinci valca 
cenin çok llerlemi, saatinçle dükkanında Bir akşam gene Nevjersede Belvil )'olu
oturmu~ kimsenın gelmiyecejini bildilı üzerinde bir otokar, iki kadın tarafından 
halele müşteri bekliyor. durduruldu. Kadınların her ikisi de seııy. 

Dir müddet sonra, gecenin karanlılı ti. Ancak ~·inni yaşında kadar görünen bii 
içerisinde işıklarınc saça saça bir oto- )'Üfıı1nün elinde kocaman bir mavı:er nr-
rnobil RÖrilnüyor. Otomobil dilkkAnın ö- dı. Oıckl daha ziyade zayıf ve hülyalı bir. 
nünde duruyor; iki genç v.r şık kadın ini- kıza benziyordu. Ancak 16-17 )'aşında gö. 
yor. rilnüyordu. 
Dükkancı sevinçle karşılİ)·or: Şoför, yerinden indi. Göğsü istikame-
- Kaç lilre benzin istiyorsunuz? diye tinde ccvrilen tnrek kıır~ısında kahkaha 

soruyor. ile ııfilcfQ. 

Bu yıldızları Amerikada nasıl bir ta
li bekliyor? Bunu ~imdiden kimse kes
tiremez. zira sinema hakkında son sö. 
ıünü söyliyecek seyircilerdir. · 

Amer!ka studyolan. ecnebf yıld1z'ar 
ll)ln ht~bfr fedak~rlıkta.n~~ımınt~..=· tt~"-
zak memlellı:r.• ·· n HöfivuU ğetlri~-

tnak hus~unda ona çok yardım etmiş. 
tir; . P~amunt·~ Ma<:ar yıldızı Fran
sia.ka Gal'!!m\iteinadiyeıi koca.snuiı ~e.: · 
zaretf altiµdadir. · · · 

Müşteriden birisi: Silclhh kadın: 
- Evvela telefon edecefiz, telefonunuz- . - Ya paranı, ya canını! diye haylnrdı. 

var mı? cevA.12..lJ.lt - ~c:r.i.mr.a .. • ...... ,.., lit.A Şoför omuzla~ını silkti ve ka,dının elinde-
--l'lıbil; _şwankl• ki!J:ü" ~dada..., "' ki ·nı:ıvıeri kapmıik 1çln bir-i\:ıreket ) ap-
M ilş 1 er1Jer dük U n~a '_g) rlyörlfir:" Blr:: 1'1. IPlleflıaJ' ~'D'ie ik 1 k or~m1 •yedi. -A rfra

d ı ı'ı telefon oda!'lına kapanıyor. ·Öfek·ı, dok!' sın.da hlr kedın ve iki çocuk bmıkara1' 
kAn içerisinde öteye beriye bakınır- gitii- öldO. 

len her sah r !kan, arkadaşlsrı/ 
nı. hocaların .ımctçtlerlni, hatta be-
raber dansedeceği kavalyeyi veya ada.
mı hazır bulur. 

Amerikaya ~ağrılan her ccnebf yıl • 
dız. evvel~ mali işlerde mühim· teshi· 
lAt görür. Bu yıldızlara her hususta 
Yol göstermek için hususi bir aaıre 
tesis edilmiştir. ÇUnkU ilk zamanhır. 
da Holivuta gelen ecnebf yıldızlar o -
t.eıcilerın, eJbi~cUerin, ppkacııann, 
ev sahiplerinın ~Jinde istismar edilnıiş. 
tir. Bu1ılarda.n it11tenen ilk fiatlar bir 
Arnerikahclan istenen fiatların ' iki mi· 
11. belki de dort mishdJr. tşte H...ılivut 
ta tesıs edilen oilro bu halirı tamam ile · • 
önUne geçmeye muvaffak olmuştur. 

KUçük, bUyUk her studyo az veya 
tok ecnebi sanatkar kullanır Bu ecne--

bi sanatkarlar !çin 
yapılan fedakarlık 
ııtudyonun '\'arida 
tile mlltenasiptir. 
üniversal studyo. 
su Danyel Dariyö tJ.,te Mac!lr yıTdızı F'rrınsi~7m Ga1 alt-
ile bir mukavele ta Itatyan yıldı::-ı /sa Miranda 

akdettiği günden -
beri studyoda fransızca konuşan bir 
sekreter kullanılıyor Paramunt şirke

tinin ilanat şefi t. 
Sil Miran danın 
Holivuta geldigi 
gündenberi mük • 
madiyen onunla 
meşgul olmuş, ev 
bulmak. ve bir fn_ 
gilizce hocası ara-

FraMıı Jlıldıılarmcl.an Simone Si1non. .• 

Kumpanya bir sene<'tenberi bu yıld~. 
zm ingilizce öğrenmesi için uğraşıyor. 
Macar sanatkar henliz studyodan içe
riye adım atmamıştır. Şimdilik her 
akşam muhtelif eğleııce yerlerinde di
ğer yabancı yıldızlarla beraber boy 
göstermekte, bu suretle müstakbel 
§ölıreti için şimdiden reklam yapmak
tadır. 

ilideşik sanatkarlar şirketi, Nor • 
ve~lı Sigrid Küri hakkında tamamiy. 
le bunun aksi hareket etmektedir. Bu 
yıldız evinde adetA bir hapishane ha· 
yatı Y8.§8.Dlaktadır. Dışarıya çıkması. 
na kat'jyyen müsaade edilmez. Umumi 
eğlence yerlerine gidemez.. Hiçbir yer
de dolaşma3..· Diğer taraft.an da hak
kında sütun sütun yazılar yazılarak 
halkta bu görünmiyen yıldız için mü· 
temadi bir tecessiis uyandırılır. Bu yıl. 
drzın hayatı, evinin duvar kağıtların. 
dakl çiçekleri saymakla geçer. Zaval· 
lınm hiçbir eğlencesi yoktur. Zira Nor. 
veçli sanatkar içki \'e cigara içmez. En 
çok sevdiği ı;eyler dağlara çıkmak, u· 
zun at gezintileri yapmaktll'. Fakat 
mn.alescf kumanyanın tuttuğu sistem 
buna imkan b!rakmıyor ••. 

Evde geçen bu hayat, Küri için baş
ka bir sanatkardan daha sıkıcıdır. 
ÇünkU öteki yıldızların ekserisi ingi -
lizce öğrenmeye çalışmakla boş geçe_ 
cek vakitlerinin bir kısmını öldürmek 
imkan ve fırşatma maliktir. Faltat in. 
gilizceyi esa~n iyi bi'en ve Londrada 
oldukça uzun bir sanatkarlık hayatı 
geçirmis olan Küri bu eğlenceden 
mahrumdur. • 

Bu eğ!en<.'eli hayat. yapılan reklam
lar kafi görülüp de. Marko Polo fi'mL 
naı çevrilmeye baslıyaca&'1 gUne ka • 

bir tavır tokını~·or. Uyuklar bir vaıl3·etıe Kadınlar yakalandılar. Bunlardan büyü. 
duran dükkAn sahibi lıirdenhire başını lü, hırsızlık suçundan hapse giren ve bu. 
kalcfınp da müşlerilerine baktığı vakii gün hapishanede bulunan hlr adamın ka. 
korkudan yıldırımla vurulmuşa dönüyor. rısıydı. Etd Şol fı;mlni taş13·ordu. Jene-
Kodın cl!ikkı'ln snhıbinin göğsüne roveh·e- vlyev bnılnde olan arkadaşile eskldenbe. 
rini day:ımıştır: rl tanışmıştı. KızcaAız Etelin maddi vtı 

- Eller :O-'ltk:ırı! manevi noruzu allındaydı. 

dar devam edecek, zavallı Küri ancak 
o gün çalışmak zevkini duyacak ve bir 
seneden fazla devam eden işkencesin -
den kurtulacaktır. 

Amerikada. oyıııyacak ecnebi yıldız
lar ya.lı:uz Holivutta hazırlanmaz. Ec. 
nebi memleketler de Amerikaya yıldız 
ihracatı yapmak için harıl harıl çalı: 
şırlar. Mesela bu günlerde Fransada. 
Amerikaya gönderilmek mere Romeo 
isminde bir delikanıı çalıştırılmakta • 
dır. Daha tek bir film çevirmemiş o. 
lan bu artist için şimdiye kadar yapı· 
lan masraflar şayanı hayrettir Ro -
meo iki sene evveline gelinceye ka· 
dar bir orkestrada saksofon çalan bir 
çalgıcıydı. Bir sinema menaceri bu 
nun iyi bir yıldız olmak için yaratıl . 

mış .bir ad:ım olduğunu zannetti 0eu: 
kanlı derhal, tıpkı sokaktan bir kona. 
ğa alınan ahretlik gibi temizlendi, giy· 
dirildi. Saçları tanzim olundu; dişleri 
törpülendi, bir doktor.ın ve bir musi
ki hocasının nezareti altında çalıştırıl· 
dı. Sesi birkaç ton a.aşğıya düşllrüldü. 

Artist h~ırlanmıştı, fakat diğer ta. 

raftan halkı hazırlamak lazımgeliyor. 
du. Evvela ilanlar başladı. Romeonun 
artist olmak için yaratılmış bir tıp ol~ 
duğu dünyaya ilan edilerek halkta te. 
cesaüs uyandırıldı. Ve genç sa.natk5· 
rın sinema perdesinde görünmeden ev· 
vel iyi karşılanması temine ~abşıldL 
Bundan sonra aktörün bir kumpanya 
ile yaptığı mukaYele hakkında gazete· 
!erde kısa havadisler görüldü. Sonra 
müstakbel artistin mazisine ait bir 
kitap hazırlandı. Bu kitaptan yi.iz bin. 
lerce nüsha basılarak dilnyanın her ta 
rafına, bilhassa Holivut'a gönderildi. 
Daha sonra yıldızla başlıca sinema 
münekkitleri konuştunıldu. Bu mü -
ııekkitıer Romeo ve istikball bakktnda 
sütun sütun yaıtlar yazdılar. Bu yazı. 

(Dewmı 11 fnciM) 

Elelln kot"ası hapse girdikten sonra iki 
kadın ne' iş yaporaklnrını düşünmüşler, 
hnydullıık yapmoğa karar vermişlerdi. 

Bu iki kadının meslek hayııh kısa sür<lü. · 
Şimdi hapisle yaptıklarının hesabını ver
mekle meşguldürler. 

Başka bir Jff'DÇ kız 
Lusil Marten 19 yaşındadır. üvey ba. 

basının evinde yaşar. Bu adam bir doktor. 
dur. Kızın mütemadi itaatsiıJlklerinden 

bıkmış ve bir ıun evinden onu koAmuş
tur. 

Kmn kardeşi Endlyana bflkOmeti dııbf. 
Hnde Jorvayanda bir lokanta lşletl)'ordu. 
Kıı kardeşini yanına aldı ve ona dükkln. 
da ff verdi. Fakat kızın bir Uirlü dislplic 
altına glremlyen nıbu bu dnkkAnda da 
kendini gö"ilerdl. 

Lokanta müşlerllerl arasında 32 yaşın
~a bir olohlis kondoktörüne ,Aşık oldu. Ve 
bir gün Aşıkile beraber y&IJBmak Ozere 
kerdeşlnin dlıkkAnından ayrıldı. l~isı be. 

. ,raber Şikagoya ııuııer. 
Fakat gene kızın hevesleri pek coktu. 

Bunları tatmin için de para, hem de çok 
para ldzımdİ. Kondoktörün mütevazi ma
aşı bu arzuları tatmin edemezdi. 

Lusil hırsıı.lıAa karar \'"etmişti. Bir oto. 
mobil temin etti. Aşıkını şoför yerine o
turııu ve raaliyete ıeçll. 

Tenha bir sokakla otomobili durdurdu
lar. Luşıl bir bnkknl dükkanına girdi. U
fak terek aldı. Para vermek maksadile 
çantasını açtı fakat bir rovelver cıkardı. 
Korkak bakkal ınüşteriııine 50 dolar verdi. 
Kadın çıklı, köşe başında bekliyen oıomo
bile bindi, '.'lnvuştular. 

F.rtesi giln ayni ımretle bir şoförQ teh. 
dit ederek zavallının 20 dolarını aldı1ar. 
Bu iki vakaıfııkl kolaylık Luı;ilin boşuna 

gitti. Ayni manevrayı kardeşine de yap. 
meı'ta karar verdi. 

Bir ak,am, yemekten sonra, lokantada 
kim:ı;enin bullınmıyacağmı tahmin ettiği 

bir saatte Aşıklle be-nber lokantaya gitti~ 
lcr. Kardeşi sevindi. EvveJA tatJı tatlı ka.. 
nuştulıır. Sonra Lusll ciddi bir tavır ta
landı. El canııısından rovalverioi çıkar .. 
dı. 

- Eller yukıırı •• Kasayı boşalt paralan-
nı hlze ver!. , 

Kao;ada oturan ktı haydu,Iiıra ıo d01ar. 
Tf"rdf. Fakat nihayet. ht.yduflan yakala. 
mak pofü için coctık oyuncağı kabilinden 
bfr iş olda.· • . · 



Hakiki sporcular memleketinde! lzmir gazeteleri; futbol federasyonu 
B~r zamanlar ~Unyanan en iyi at:ıeti olan reisini Güneşi himaye ile 
Kolehnıaınen' ıe nıülakat .' . 

ıtham edıyorlar BilAtercddUt denllcblllr ki, dlln-
l anm en sporcu memleketi J."'fn· 
landJya.c:lır. Yakın İngiltere de, 
"fJOrun 'c porculn~"llll en parlak
nUmımest şeklinde gii tcrllcbilfr. 
J•"akat ideal, tam mana lylc ama
r.Or ,.c temiz ()()r ,.e sporculuk hJç 

'ılr) cr<lc, ı.~JnlllndlradnkJ gibi, 
t.ekllmülUn en yük ek zin-cslne u
ln~amamıştır. 

.Fran ızlnrm on tanınmış spor 
muharriri ,.e röport.ajçısı Gaston 
Benak nhJren li'inH\dlyayn git 
mlş , .c bu sporcu memleketl ra· 
kmdnn tetkik ederek ihtlsa larını 
l"ransnnm en bUyUk gazetesi 
"Parls-Solr" da ynzmışt1r. 

J{arllcrlınJzf aldkndar edeccğJ
ne şllpho olmıyan bu çok ontcrc
nn röportaj eri lnJ bugünden f. 

tibarcn aynen nhyonn:. 

* • .. 
Helsinkiye çıkıp da, eski derebeyi 

şatosunu andıran, kırmızı kerpiçli ko. 
caman garı geride bırakınca, iki nokta 
muhakkak insanın nazarı dikkatine 
~arpar. 

Evvela, birçok haf tadnnberi karla 
örtülü ve namütenahi ormanlarla, bu 
rıevismde donnn yüzlerce gölle dolu o
lan bu memlekette, en asri, en Ameri. 
kanvarl bınalarla, Çar Nikolaya tabi 
.?Ski vilayetin son hatıraları olan tah. 
tadan barakalar arasında.ki tezat in
sanı hayrette bırakıyor. Öyle ki, dün 
sabah, otelimin on dördilncU katında 
kahvaltımı ederken, bu çok Amerikan.. 
vari .. graLsyel" lerln yanıbaşmda, Rus 
hakimiyeti zamanından kalma ufacık 
eski tahta evleri görebiliyorum. 
Hayretbahş ikinci nokta da şudur: 

S\'.>kakta ilk rsatlaclığmız bir çocuğa, 
bir genoo, bir kndm veya ihtiyara so
run, size derhal Nunnlnin, Jarvinenin, 
lso Hollo'nm, Rolchmainen'in kim ol. 
duklarmr, nerede oturduklarım, ne iş 
gördfikJerini, gelecek müsabakalarda 
kimlerin kazanabileceklerini derhal 
söylerler. Bundan başka, bir Amerikan 
Alman, İngiliz veya Franı:nz şampiyo. 
nunu herhangi bir Finlandiyalı, Ame
rikalı, Alman İngiliz veya Fransızdan 
daha iiy tanır. 

.• -· 

yattayken heykeli yapılmasına, Ko- l 
lehmeineu'e eski devir mabudu gibi 
lıUrmet c-dilmesine, Jal"':inen, Lethi • 
nen, lso Hollo, Porhollaya yarı ilah 
nazariyle bnkılmasma nasıl ha}Tet 
etmemeli? 

An'aneye karşı olan derin hürmete 
~n asri, en ilmi fikirleri imtizaç etti. 
ren bu sade ve sıhhatli milletin teşki
latını yeıinde tetkik etmek enteresan· 
dı. 

Kolelımainen 

Finlandiya sporu hakkındaki bu 
notlara, şimal memleketleri koşu şanı. 
piyonlarmm en eskisi olan, bu mem. 
leketlerln atletizmine müthiş inki!faf 
ve faaliyetni kamçılıynn ve ismi, spor 
dlinyasında hatıralar canlandıran 

Hannes Kolehmaineni' ziyaret etme
den başlanamazdı. O Kolehmeinen ki, 
dilnyanın en büyük mukavemetçisi sa
yılan Fransa §ampiyonu Jan Buen'i, 
unutulm:ı.z ve müthiş bir mücadeleden 
sonra yenmişti. 

Stokholm'iln, olimpiyat pisti üı.e. 
rinde, 1912 de yapılan ve spor tari
hinde, harpten ev\'elki en mliheyyic 
hMiseelrden biri olarak kalan bu ı•

nutulmaz 5.000 mtrelik yarı5m hatı. 
"88ını anarak Helsinkinin en bliyilk 
cadcresinde Kolehmainen'in idare etti. 
ği muazzam mağazaya gittim. 

Otuz metro genişlik Ur.erine yapılan 
pembe renkli kocaman harfler bu spor 
ve sair eşya mağazasının ehemmiyeti
ni ve büyük şampiyonun hiç sarsılmı
yan şöhretini göstermektedir. u Gur 
Amerikalıların "GUlen Finlandiya. ln.giltcredc'lı."i sporcuların pek garib 

lr,. l~knbını taktıkları bu harikulade huyları vardır. Talcunlan.n, tantnmı§ 
sabık atlet, sıkı vücudunu hiç yağlan- Bporouların çoğu. "Masoot" denen tlğur 
mada.n muhafua etmiD ve saçları bir getirici bir{.>Qk §C!Jk..-.,e ~k fazla inan. 
az eksilmiş olmakla beraber meşhur teo maktadırklr. 

bessümUnU kaybetmemiştir. Yukarki resim, 01..sf ord üniversite.si 
BOyilk lıahrayı yadederken denizcilik kaptanı, kendisinin "MM-

Hannes Kolchnıainen, kendisine Jan oot" 1L saydığı bcbeğiy"UJ berciber gös

Buen'in Marsilyadaki abidesinin ve termek-tedir. 
mezarı üzerindeki heykelinin resimle. ı-d-ere_ce_m_U_te_h_ass_i_s_cd_iy_o_r-. _B_ir_ç_o_kl_an_. 

rini getirdiğim için, bana teşekkür et. gelip benden nasihat ve tavsiyeler so. 
tikten sonra son derece mütehassis ol- ruyorlar. Esasen müstait gördüğüm 
mu§ bir halde şöyle diyor: birçok gençleri mağazama memur ola. 

- Ne uzak bir hatıra! O zaman 22 rak alıp kendileriyle ya.kından alaka
yaşmı vardı: şimdiyse 48 yaşrmda- dar oluyorum. 
yım. Fakat Buen'i ve onunla. Stok. - Şimdiki Finlandiya sporu hakkın-
holmde yaptığım müthiş mücadeleyi da ne düşünüyorsunuz? 
dün olmuş gibi hatırlıyorum. Buna - Belki eskisi kndar as yok, fakat 
rıtğmen şunu da ilftve etmeliyim ki, heyeti umumiyesile spor günedn güne 
onun ürerindcki galibiyetimi bir defa tekiunUI etmektedir. Eğer Finlandiya 

ta tekrar etmiş olabileceğimden hiç Helsinkide olimpiyat oyunlarmdnn bL 
de emin değildim. Filhakika böyle şa- rini tertip ettirmeye muvaffak olsay
yanı hayret ve yarışta bu kadar mUt· dı, inkişafı cidden müthiş olurdu. 
hiş enerji sarfedebilcn bir atlete nadi· 
ren rruılamışlım. Onun ölümil yalnı?. Nurmi 
Fransa için değil, fakat dilnya sporu - Sizin halefiniz olan büyük Nurmi 
için büyük ibr kayıptır. Çünkü 0 , is. hakkındaki fikriniz nedir? 
tihlat edilmiycn spor harikalarından. - Bence Nurmi koşuyu çok erken 
dı ... ., bırakmıştır. Bütün imkanlarını tüket· 

Kolehmeinen kendb;ini bürosuna ta- meden ~ekilmekle hiç de iyi hareket 
kip etmemi söylUyor. İçeriye giriyor etmiş olmadı. Çünkü böyle bir insan· 
ve yazı masası karşısındaki duvarda, dan, uzun mesafeler üzerinde daha bir. 
bir cam içinde hıfzedilen soluk mavi çok şayanı hayret dereceler bcklenebi. 
bir atlet fanilesi göıiiyorum. lirdi. 

Gözleri ya~aran Kolchmainen bana - Nurmiye karşı koştunuz mu? 
dönerek şöyle diyor: - Evet, birçok defalar. Evvela 1914 

- Bu mayoyu Jan Buen Stokholm de karşılaşmıştık. O zamanki Nurmi 

'Ko7e1ımalncn çatışırken 

Hariciye nezaretinde, büro ~eflerl 
atletizm dereceleri hakkında • salise. 
lerine varıncaya }tadar isabet göstere
rek • miina.kaşalar yapıyorlar. Eski 
ski §ampiyonu olan reisicUmhur l{yos. 
ki Kallio ise, dünya kış sporları şam
piyonasının açılıı; töreninde söyliye
~ği nutku hazırlarken, mukavemet 
müsabakalan hususundaki derin vuku. 
fundan haklı bir gunır duyuyor. 

' C\limpiyadmda giymiıti ve bilahare ba- henüz bir mUptcdi idi. Onun stili naza.
na hatıra olarak gönderdi. Bu, spor. n dikkatimi celbetmişti. Fakat o, bila
culu.k hayatımın en kıymetli mukad- hare ulaştığı dereceye yaklaşmaktan 

d<>s emanetidir.,, bir hayli uzaktı. O giinkU mlisabakada 

Ancak 3.700.000 i bulan nüfusu ile 
.<üçUk bir memleket olan Finlandiya. 
bilhassa a.tıetlerlnin olimpiyat oyunla
rında (ellı küsur altın, altmış beş gti· 
mUş ve yet.mi§ bronz mr.dalya kazan. 
mak l'tll'ctlyle) gl5!!terdikleri bUyilk 
muvaffakıyetle iftihar etmektedir ve 1 
bunda tamamiylc haklıdır. 

Böyle bir memlekette NUrminin ha. 1 

Şimdi, KolQhmcinen 'e hayat tarzı, 1 ilk Qn koşucu arnsında bile :;;~r al:ı.ma. 
projclerl ve Finlandiya atletizmi hak- mı§tı. Maraton yarışını kazanmış ol -
kındn susıllcr soruyorum. cluğum Anvers olimpiyadından sonra, 

- Böyle mükemmel bir sıhhatte bu defa gençliğinin ve formlarının en 
bulunmak için hangi sporlarla meşgul had devre.sinde bulunan Nurmiyle 
oluyorsunuz? şılnştım. Nunni beni, oldukça kolaylık· 

- Bol bol tenis oynuyorum. Yazın la 10.000 metro Uzcrindc mağlüb etti· 
da geyik a\'ma gidiyorum. Bu gayet ı Bundnn knt'iyyen sinirlenmedim, çün
zor, fakat o nispette enteresan bir kü artık spor hayatımın sonu yaklaşı. 
spordur. Fakat tabll atletizmle de hep yordu ,.e çünkü, bilhassa Nurmiye bü. 
alakadar oluyorum. Bilhassa genç at- yük talebem nazariyle bakıyordum. 

leUcrin l'lf>nl hntrrlRmaları. hPni c;on Filhakika başlangıçta, ona birçok ta\'-
siyelerde bulunuyor ve onun, bunları 
harfi harifne t:ıll..!k ettiğini görlince 
son derece memnun oluyordum. Nur -
miyle bu an'a.'1e, görüyorsunuz ki f. 
dame ediyor.,. 

- Sizce halihazırda istin ve Nurmi-

Milli küme miisabakalarında Gii-
116§in lzmfrdeki maçklrı için Anka
radan hakem ccUJetmek oo bu karşı· 
/aşmaları yal."uıdan takip etmek ü::e. 
re j(J(Wras'IJon rci8i .Sedad Rızanın 

l::m.ire gidişi orada bilyü~ dediko. 
dulara sebeb olnµı§tur. 

Bu hususta lzmir gazctelcriniıı 
son {/ünlcr<lcki nc§Tiyatı arasmcla 
l'cııi Asır'm 23 mart tarihli nüsha. 
sında çıkan yazıyı enteresan buldu· 
ğumu..z için aynen iktibas cdiyoru::: 
"Daha iki hafta evvel lzmirin Al

sancak takımının lstanbulda Fcner
b:ıhçe ve Güneşle yaptığı müsabaka
larda İstanbullu hakemlerin idaresizli- i 
hrinden ve bariz tarafgirliklerindcn 

bahseden ve lzmir takımlarının haksız
lıklara kurban gittiğinden bahseden 
Son Posta. gazetesinin, hiç bir sebeb ve 
vak'a yokken iki hafta sonra, İzmir 
spor muhitine ve lzmir hakemlerine 
böyle bir iftirada bulunması şaşılacak 
3eydir. 
Eğer Son Postanın spor muharriri 

bu havadisi kendiliğinden uydurmuş • 
sa, biz buna. sadece teessüfle iktifa c. 
deriz. Fakat şayet bu haber futbol f eo 
derasyonu reisinin gayri resmi bir be
yanatı §Cklindcyse, o zaman i§ değişir. 

Burada ehemmiyetle kaydetmek lf'l
zımdır ki, fudbol federasyonu filhaki
ka, Gilneş takımının bugün ve yarın 
lzmir takımları ile Alsancak stadında 
yapacağı müsabakalar için antrenör 
(Hores) i Ankaradan İznıire gönder -
miştir. Ve yine futbol federasyonu re. 
isi bay Sedat Riza bu müsabakalarda 
bulunmak ilzerc bizzat §ehrimize gel. 
mişilr. O halde havadisin bu kısmı 

tamamen doğrudur. 
Acaba, antrenörün ve futbol f ede. 

rasyon reisinin İzmire gelişleri, haki· 
katen lzmir spor muhiti, idarecileri, 
hakemleri ve sporcuları aleyhine ha
sıl olan bir dü.5iinceden mi ileri geli
:ror? 

Bu noktanın halJedilmesi lazımdır. 
Bizim bildiğimiz, bu yıl lzmirde ya

pılan ve İzmirli hakemler tarafından 
idare edilen Ankara ve İstanbul müsa. 
bakaları çok normal ve sportmence 
şartlar altında. neticelcnın~tir. Ha • 
kemlerimiz dürüsttilr, vukufludur, se. 
yircilerimiz çok ocntilmendir. 

Buna mukabil yine bu yıl lstanbulda 

"'-' 

- Bu adamın hasnnlannı seyircilerin 
iizerine atmak itiyadı yüzünden salo. 
nun en pahalı koltuklarına müfteri bu
lamı:ız olduk. 

nin en iyi halefi kimdir? 
Hanncs Kolehmainen dü§ilnUyor. 

Dereceleri tartıyor gibi bir hali var ... 
Nihayet şu cevabı veriyor: 

- lki atlete çok güveniyorum: Ma· 
ki ve Peruki... Bilhassa Penıki geçen 
sene kendisini göstermeye b~lamıştır 
ve büyük bir şampiyon olmak için bil· 
tün meziyetlere maliktir. 

Bu nıağ:ızanın masnları ve vitrinle. 
ri etrafında memurlar büyük bir f aa. 
liyet gösteriyor, fakat patron bu alı5-
veriş hususunda bazı fikirler vermek 
mecburiyetindedir. Bunun için, eski 
gUnleri. .. Finlandiya atletizmini, bu 
giinkU mütekamil hale getiren o bü
yük giinleri yadetmekten son derece 
mcs'tu görünen Kolchmainen'den ay. 
rılıyorum. 

( Dllnyanm e1ı sporcu milleti olan 
Finlmuliyaya a!t röportaj serisine 
dcoom edeceğiz.) 

Sedad Riza 

yapılan 1zmir müsnbakalarmda. 18' 
bizzat Istanbul gazetelerinden öğren J 

diğimizc göre vaziyet tamamen aksiJlf 
olarak cereyan etıniştir. B.att.1, geçesi 
yıl 1zmlrdc yapılıp İstanbullu haketıl" 
ler tarafından idare edilen mü.sabakV 
Jarda, bu hakemlerden bazılan, kendi 
sahamızda İzmirli çocuklara bırço) 
haksızlJklar yaptıklarım biliyoruz. 

Vaziyet bu merkezdeyken, yani ff' 
mirliler ve İzmirli sporcular mUşteld 
iken, futbol federasyonu reislnln iz .. ~ 
mir hakkında birta.knn fevkalade ~ 
birler almağa lüzum göstermesi elbet.ı 
te çok mantıksız olur. ı 

Futbol federasyonu reisi geçen 4 
no de bazı mUsabakalı:LrI seyretmek U 
zere lzmire gelmişti. Bu defa da saöe" 
ce seyir için gelmiş bulunabilir. ~J 
kat bu yıl deplasman mtisabakalarJll9 
yabancı hakemler gönderilme8i adet 
edilmemişken, Gilnc.s müsabakaları j. 
çin Ankaradan antrenörün getirtilınfl 
olmasının manası nedir? .. 

Diyorlar ki; lsta.nbulda. Alsancak ta. 
kmıma yapılan haksızlıklara burad9 
mukabele edilmesi imklim görllldUğO 
için böyle bir tedbir alınmıştır. 

D"yorln.r ki: Güneş ta.kımmm mUSS
bakn.larmm bir antrenör tarafoıdal' 
idare edilm si hu:ıusunda Güneş )tlU• 
bU crkfı.nı federasyon rejsi U7.erindel 
nafiz olmuşlardır. 

Yine diyorlar ki: fudbol federasyonu 
reisi bay Sedat Rizanm Güneş klübU~ 
ne karşı hususi bir sempatisi vardır· 
Ve onun için bizzat !zmire gelmek r.a1İ" 
metini ihtiyıı.r etmiştir. . 

Dioyrlar ki: lstanbulda Alsancal' 
takımına ynpılnn haksızlıklar ve ya.~ 
nm bırakılan GilnCB • Alsancak oyund 
hakkında federasyon reisi acaba ıı• 
düşünüyor? 

Diyorlar ki: İzmirli Mustafa, F.sat. 
Ferit gibi liyakatleri ve dürüstlükleri• 
f cderasyonun vcdiği diplomalar ve i· 
dare ettikleri müsabakalarla sabit °" 
lan ha.kemler hakkında. bay Sedat Jti• 
zıı. nasıl bir kanaat ta§ıyor. BuniarcJaJI 
şüphesi var mı? Şüphesi yok idiytte; 
niçin Güneş müsabakalarına AnkatS' 
dnn bir antrenör getirtmektedir. 

Diyorlar ki: eğer futbol federasYO" 
nu reisi, böyle hareket ctmekie sadete, 
milli kUme talima.tııumesinin federal .. 
yona. bahşcttıği salrthiyetleri kuUandf
ğına 7.a.hip ise, o halde ayni salfilliyetll 
iki hafta. evvel Alsancak takmımm İl• 
tanbuld:ı. Güneş ve Fenerbahçe ile 
yaptığı müsabakalarda neden kullall .. 
mamış ve niçin lzmirli futbolcularıJS 
mağduriyetin yol açmı~lır? Yine ni · 
çin, bundan evvel Izmirde yapılan :Be' 
3iktaş. Muha.fızgücü müsabakalıı.rınd• 
da yabancı hakem kullnnılmamıştır· 

Bu hak, bu imtiyaz, bu dikkat. bil 
ihtimam yalnız Güneş klübüne mi ha!"' 
redilmelidir? , 

Bütiln bu suallerin bizi tatmin cdj 
cek cevaplarını futbol federasyon ~ .. 
sinden beklemek hnklrnnızdır. 

Bekliyoruz. 
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Eski~iler borsasında 
neler gördüm ? 

Eski eUblseıer tornistan ve bol sabunlu ütOden 
sonra, yanı diye Anadoluya gidiyor 

Eskicilerin mahalle mahalle dolaşıp topıadıklara 
eskilerin de esham ve tahvııat gibi bir borsada 

allnıp satıldıQını biliyor mıydınız ? 
- Elkiler alırım.. Eakiler alırım .. 
Diye her gün kapılanmızın önün

den mekik doyuyan eskiciler ne kaza
nırlar topladıkları binbir çeıit paçav
rayı nerede ve kime sutarlar ve niha
yet bu eskiler ne ııe yarar! Hi~ me
rak ettiniz mi, bilmem. Fakat ben, bu 
binbir çept elbise, gömlek, fanile ve 
daha aklmıza gelen bütün iç çamaşm 
eskilerinin, paçavralann tıpkı esham, 
tabvillt ve altın gibi bonit:la satıldığı
nı lSlrenince hayli hayret ettim. Me
ler fatanbulda bunların tam dört ta
ne bonası vamuı! 

Bunlardan biri Aksaraydl, diğeri 
Beyoğlunda Elmadağı casfdesinde, ü
çUncUıü 1'ophanede., dörJünçil~ ü 
de Kasımpapdadır. Bu sonuncusu, 
kendisine toplayabildiği eanaf ve faa
liyet uhası itibarile, diğerlerinden da
ha büyüktür. Her gün binbir çeşit ça
mqır, elbise, ayakkabı ~pka, palto 
eskilerinin elden ele geçtiği bu borsayı 
16nnek merakından kurtulamadım. 
Bir gün öğleden sonra kalkıp Knsım
J>qaya yollandım. 

Tepeba9mda Amerikan acforethanc 
ainin yamndan aıağı saptım Gittikçe 
bozuklafall, berbat ve vıcık vıcık ça
murlu kaldırımlardan seke ıekc doğru 
•Pir inidim. Sağda genig bir qıeydan-
hk, kartı yamaçta K.aaımpapıun birbi
rine )'Ulanı:mı, iğri büğrU, yer yer 
paah tenekelerle yamalanmıı evleri gö
rGnUyor. ~, Beyoğlu yakasile kar
pld 7UQcııı en çukur yerine ula§tıran 
yol. orada ikiye aymdı. Yolun aoJa. 
ltuımpaıanın bUyUk cıııddeıine doğru 
lrmıM~c~ upmaa sol ta-

tafdnda 1 edilen yeri buldum. 
Burası önll ve yanı bahçeli büyükçe 

bir Jclhvehanedit. Jl'abt birdenbire 
buramun bir kahve olduğunu anlamak 
çok mil§küldür. Çllnkü, tek ltath bi
naaııuıı önünde, telle çevrilmjf olan 
bahçenin içinde k~kb iki tarafa di
zilmit masa, ayna, balar JDMg&l, ço
cuk betili eibi bir takım eıya buraya 
bir bit pazarı koltukçusu manzarasını 

"emUttir. 
Anc:ak binanın kapısı üzerindeki kil· 

çtlk kırmuı tabelada "'Cemal • esnü 
bhveıi,, kelimelerini okuyunca ilk in
tıbaın sizi aldattığını f arkedersiniz. 

Bah;cyc .:laldım. tki tarafımda sıra
Janmıı çc§it çept qyaya baka zaka bi
naya doğru ilerledim. Kapıyı açıp içe
ri &irince "buraımın hiç de bildiğimiz 
lrahvehıtnelere benzemediğini gördihn. 
Bu kahvede bir tek masa yoktu. Bir 
köteaiıi kahve ocağı kaplamı!, diğer 
kCSielerlne ve dört tarıa!ına duvarlar 
boyunca ikiıer sıra haa:r iskemleler 
didlmift:L Böylece orı.da oldukça ge
nif bir aaha bot bırakılmııtı. Etrafta. 
1d iaktmlelerde torbala.rını önlerine, 
iki bacaklannm arasına yerlettirmit 
elliye yalan eskici oturuyor, . ortaidald 
'botlakta ayakta duran bq on kiti ara 
IJllda, Türkçe yahudice kanıığı bir 
dille hararetli konuımalar ftitiliyordu. 
Arada sırada ortadaki kümeden bir 
kiti .-,rılıfar, kenarda oturan bir eski
cinin ain açık torbasındaki mallan bi
rer birer ahp muayene ediyor, ıonı'a 
Jine ortaya dciğnı danerek o torbadaki 
ımhn hepai için bir fiyat aayıtlyordu. 
Kaıarda iakemlelerde oturan eakici

l•riıı bir kmm torbalanndaki binbir çe
tlt &iycıcek eskilemin bazdannı 
~ıkanp dizlerinin Userine ser • 
ınitler. omuslanna atmıılar, bCSy-
lece ~ ahcılann tek=ar tekrar 
ıaı)den geçirebilmesini kolayltıttırmıt
lardır. 

Bu torbalarda neler, neler yoktu ki. 
Yırtık pırtık fanileler, ağı parçalanm11 
Amerikan ~zinden donlar, eski panta 
lonltr, ceketler, tabanları parça par· 
ça. kirden rengi lraçDUJ piı kokulu 
)'Un 90n~. keçe, kilim parçalan, 
kenarı yamab iskarpinler, altı delik 
lAatilder, "*"'lar, Jcuak parçala.Q, ya
._ bir DrJJ yal1r Te dlraekJeri pO. 

................ * 
Boyabadlı seyyar Mtıcuıın altı 

ay yaz hiç 8'U yüzü görmeden a
yağında dola§tırctığı me§inle§
mi§ çorapları, tifodan oteki dün_ 
yaya göç eden vat~n iç {'fi· 
maşırkın, veremlinin burun ve 
tükrük, diz.anteril~nin de tah4ret 
mendili biribirine loarıfıyor ve 
vorgan oluvorm1J4l .......................... ·---·········-·-.. ········ 

Sabah fli'ntf doğarken evinden fırlı. 
YM; olqama kııda.r en az yirmi mnh«l· 
k dolafıyor; Awıandıkları. parayı bir 
11Gmala veraeniz o kadar yol yüriıte_ 
mezainu! 

R6portajı yapan : 1 
Nurettin ORYAN 

rüzlenmit palto, pardesü bozmalan. 
pamuklu çocuk bezleri, telleri fırlamıt 
ıemıiyeler, ü.ıeri~de çeıit çe§it lekeler 
tc:ıtıyan kad:n çamatırlan, paıen, pa
ti.aka, basma ve yünlü kwnaı kırpıntı· 
lan.. Ve daha neler de neler .. 

Köteide bO§ bulabildiğim bir iskem
leye oturmuf, etraftını tetkik ediyor 
ve oturdukça bu garip borsanın naarl 
iılediğini daha iyi anlıyordum: Tıpkı 
eaham, tahvilit ve pıra boraah:ırında 

olduğu gibi buranın da büyilk it ya
~ ahcrları vardı. simsarları vardı. 
Yalmz burada, diğer boraalarda oldu
ğu gibi istenilen bir tek nesne üı:erin
de muamele yapılamıyor: bir torbanm 
içinden herhangi bir ıeyi seçip aimak 
kabil değil. Ne kadar birbirine uyma
yan cıya ile dolu olursa olsun mutla
ka bütün torba muhteviyatını toptan 
almak mccbı.-riyeti var. 

Meseli: eski elbise ticareti yapan 
bir adam, esltitinin torbasındaki dört 
pantalon ve iki ceketin hatrn için ayni 
torbadaki altı delinmit bir lutik ve 
pamuklu çocı:k bezlerile paçiıV?aları da 
aatm alıyor, sonra bunlann isinden 
itine yaramayanlan o mallann toptan 
cılığıru yapanlara. satıyor. 

Ortad~ ciuranlardan biri mezat dcl-
laıtığı yapıyor. Etrafına ıeeleni:ii: 

- Ml§Obbn malı 850 de? 
- On daha .. 
- Altmıı oldu, yok mu? 
- Yetmiı beı de bakahm. 
- 815 ol:iu, yok mu? Gidiyor,. Mi-

ıon ne del'11in? 
- Hayrını gönün .. 
- Taınam •• Soplt Miton l 
Ve Miton, torbasını bir kenara bo

pltarü en çok artıraadan paramıı 

alıp cebine ve bot torbumt da omu • 
zuna yerJqtiriyer, aonra cilrilUk b
sancl!lI pbrmamn snki iç.inde nıUs
tcrlh sıkrp pdiyor. 

Biraz sonra, böylece bir hayli torba 
mezattan geçip yeai ellere intikr.ıl et
ti. Alanlar, yere döktürdükleri eskile
rin içinden ıılerine yaramayanlan ayı
rıp başkalanna devrettiler. Borsa bi
raz tenhalaıtı. 

Y tınımda oturan elli betlik bir ada· 
ma sordum: 

- Bu eski ceketler, pa.ntalonlar ne 
ite yarar? 

Beni yukarıdan •..-lı dikkatle ıtu
=tii. Balaıtanndan anladım ki, bu ka
darcık şeyi bilmiyen bir adaımın orada 
bulunmasına hayret etmifti. Sonra, 
yabancı old•ığumu anlayınca gUIUm
siyerek cevap verdi: 

- Onlar yeni elbiıe olup Anadolu
ya ,gid~r. htanbulun eskisi, köylürılln 
yenis:ctir .. 

- Ya.. dedim. t)'i ama. bu eskiler 
DNd yenilqit? 

- Nasıl olacak - dedi • bunların 
tUcc:arlan vardır. Yüzlerce, binlerce 
kat eski el':>iseyi toplarlar. Sonra bun
ları itçileıiııe verip her elblserıin ..., 
ziyeti.ne cöre ya boyatırlar, yalıut tor· 
rustan ettirirler. Yani abin anlayaca
iınu: eJbiae:ıin içini dıpna çevirtirler; 
sökükleri dikilir, Jbmıaa . astarları de
iittirilir. Sonra bol sabunlu biT de atU 
basıldı mr elbiae terziden daha dün 
çıkmış gibi yeR,Yeni ve 'dimdik olurl 
Sonra depoya yerJeıtirilir. Bunlan al
mak için Anadolunun birçok yerlerin
<len bilhaaaa Adapazarı ve Zonıuldak 
taraflanndan tüccarlar gelir. Alırlar, 
sandıklara doldurup cötilrtlrler. Orada 
istiyenlere, k6ylW~re satarlar. Bunlar 
:Yetfi e1Dlaedft claha UCUA UtılcbİJ 
için köylünün keaealııe eh'erir.. Elve
rir una yafnıur cörmemeli; ııkı bir 
yağmurda ıalandımı sabun ıevter, el
bise de çuval gibi sırttan sarkar, bum 
buruıuk otur, kısala kalu! 

- Bu it epey klrh eibi eörilnUyor. 
Kazancımsdan memnun nıuaunuı? 

- As?l kazanm toptancı ttic:cular
dır. Bunların en kodamanlan üç yahu- 1 
di kardeştir. Biri buranm, diğeri Elma 
dağındaki merkezin, üçüncüsü <le Top 
hane kahvesinin mallannı toplar. Bu 
işten çok zengin olmuıta.-dır. Biz~ ıa
bah güneı doğarken evden fırlar. ak
pma k<dar on bet yirmi mahalle dola
tmz. Topladığımız eskilerden kazan -
dığımız parayı, çok kere, bir hamala 
veraenb o kadat yol yürUtemeeainiz. 

Fakat ne yapalım, it edinmlıiı:. Biz 
burada üç dört Türküz. Diğer gezen· 
lerin hepsi müsevidir. Ben eskide~ 
memurdum. Teki.it edilince ~hpnak 
mecburiyetinde lraldım. Bet çôcutum 
ailem ve annem var. Bunlarr bir~ ku
rut tekaüt tıylığiyle geçindiremiyorum. 
Bir tamdık tc§vik etti, bu ite baıt~dık .. 
Sürüklenip 1;idiyoruz. 

Onun, Türkçeyi düzgün konututun 
dan, Citedenberi bu i§le uğr"lmadi'lıru 
zaten anlamııtım. Eiildi. yanında du· 
ran torba:fı ·açıp içinden. eaki ayakka
bılar çıkardı ve bunları. bana göstere
rek: 

- tıte, d'Cdi, bunların kirı bugünkü 
k<'tıantım olacak .. 

Baktım: ) ere dizdiği ayakkabılar 
bir çift listik, bir çift f o tin, bir çift 
ıan nkarpin ve bir çift de liatiklerile 
beraber lnC'!tten ibaretti. Hepsi kut -
lanrlmıttı, fakat delikleti, yamadan 
yoktu. Bilhassa mestle ~istik sok az 
kullamlmıttı, 

iki iiç kiti )'anımıza yaklaıtı. ÇiSmd
diler ve yerdeki ayakkabılan birer bi
rer elden ceçirdiler. Sonra ona. bunla
ra ne istediğini sordular. 

- Uç buçuk ljra f dedi. Muayene 
edenler üç lira verdiler, razı olmadı. 
Hattı biraz da kızdı. Bana bakarak 
onlara sCSylenmeğe batladı: 

- 25 kurut için mi bu safuneti çek
tim, dedi. bet çocutumun hayrinl g&r
miyeyim dart çiftine tam 275' lrtıruı 
verdim bunlann.. Uç bU,suJrtan b*f 
kuruı •!lir ohna.ı. ~lbıde 1'15 1nı· 

ruı da kzızanmayayım mı? 
Hakkı vardı. Bu ayakkabııan topla

mak için kim bilir aabahJanberi kaç 
mahalle dolaıauıtı. 7 5 kurut kazanç 
udı bile.. Fı.Jcıt U.telik bazı fCYler de 
aldanıp zarar etmek ihtimali de yok 
muydu?, Bunu ıorar sormaz yaraıma 
dokunulmut bir adam gibi irkildi: 

- Zarar olmu olur mu, dedi, daha 
dün on para kuanmadıktan maada, 
25 kurut da sarar ettim. tki liraya es
ki bir ha!ı parçan almqtım. Burada 
dört lifa verdiler. B~dan bol bol fki 
çift heybe çıkardı. Topha'ledc cima 
fulaınna satanm \imidile vermedim. 
Oraya g6tilrdUm. tki buçuk lira ver
diler; lmcWıı. ~ g&tUı'dUm. gez. 
dir.diai. Geı:dirdikçe fiyat kırıldı. Niha 
yet 115 kurup verip 25 kurut saran 
sineye çektim. 

- Teltrar buraya getirip dört lira 
veren adama satamaz mıydrnıS? 

- ~ki.. Acltt öyledir. Birma
lı, verilen. fiyatı bei~yip buradan 
bqb yere gatilrdtıltten sonra tekrar 
getirip ajni fiyata aatamayız, ahnu
lar çilnkil g6tUrdüiiltnOs yerde burada 
verilen fj,..tr bulamadılım.ızı anlarlar. 
Heın za:-ar bir çtfit delil ki .• Bazı k~ 
dmtar ~kic~ri aldatmak için neler 
yapmazlar ki.. MeHJl eöğıtı iyice es
~J bir camJefi kimıe almaz. Ama. 

• bayan bu9-:J tpıir eder: Eteğinden 
kestiği bir parçayı kumrıpn yolu yolu
na, çiıgisi çbeiıine uydurup g8flüne 
8yle blt diker ki deın;e göz bunun fır
._......_. a.le·Mı ete ılllUepi~ ka· 
hpJayıp~ 

- ıteld. dedim, ya ıu eaki çoraplar, 
Amerikan buiftden parça parça don
laı: da yenilenemez yaT. Bunl• ve fU 
pUen parçalan, kirpmtılar ne ite ya
rarlar ki? 

Elimle ip.~et ettiğim murdar yıjı-. . 

Geçenlerde A vustn.ıyem Sfdney 
kcrfezı4de

0

1'75 yolcuyu tqıyan bir va
pur batiıµF. Oenu.e dökillen yolcu· 
lano. ~ıııa Loulavil adlı Ameri
kan tiarb genUsi kOfllftlt -ve ı 45 kiştyl 
~- & kiti bolulmut olarak 
-•••• . .ıde k&1mı yirmi d6rt ki-

Sonra hi~ 
cevap verdi: 

9 

- Onlar altın ıibi kıymetlidir. Hep
sinin toptancı tllccarı vardır. Şu eski 
donlar eb:riya kunduracılara satılır. 

Ayakkabıların içindeki utarlar bu A
merikan beslerinden konul'. Eski ç~ 

raplar, Jarpmtılar da yorıan olur ı 
Birden tllylerim diken diken oldu. 

Yaniıt ifittiifmi sanarak sordum: 
- Yorgan mı olur? 

- Evet, yorgan olur. Bunlan top .. 
layıp fabrikalanna verirler oraida ma
kine bunlan &'belce dider, ikinci defa 
makineden ıeçti mi halis pamuk olur 1 
Ama renıt biru eamermit. ne zıtran 
var? Ipe bu pamuklan yorgan yapar
lar •• Dahasr var. Terliklerin tabanları-

na doldurulan pamuklat da bunlardan 
dır. Motörleri, makineleri silmek için 
bu pamuk1-,r kullamhr; ilstiipi yapılır. 
Yine bu pamuldardaıı iplik yapılıp be>
yanır, yüne kanıtınlıp battaniye d~ 

kuıiurf 

Battan ııtaiı jirperdim; beıım dön
dü, midem bulanmala bqladı. Konu1-
tuğum adama aeflm bile veremeden bu 
müstekreh paçavra yılmlarmın ara • 
aından kaıllap dıpn fırladım. 

I>Gtünlln bir kere: Boyabadlr sey• 
yar satıcının altı ay yaz hiç ıu yüzü 
ganneden ayağında dolaıtırdıp metin 
lep, çorapları. tifodan iSteki dün 
yaya gaçeden vatmdapn iç çamaıırla
n, veremlinin burun ve tilkürük, dizan
terlllnfn ~aret mendili bkibirine ka
npp Sile yorgan blnı,ut !. 

PamUk haline plmeden evvel ne 
kadar yı~ veya iUçlanmrt oluna 
ola.un, bayle blr yoreamn altında bile 
bile nıb-t uyku uyµyacak kaç babayi
ğit vardır acaba? 

ıi bulunamamqt1r. Tahlisiye ltfyle ut. 
rqan bahriyeliler 1 dileenlerden birgok.. 
larmm köpekbalıklan tarafından pa,r. 
c;alandıfmı ı&'mtısıenur. 

Resimlerde. köpek balıklan tarafuı
dan kısmen pa.rçaJanaa zavalbla.nluı 
birkaçı g&1lltıor. 
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Yol emniyetinin 
nelerdir 

esaslar~ 
-

Amerikanın en geniş şosesinde 
niçin çok kaza olur? 

Yol kenarlaıında ağaf, parnıaklık, lele/on dİT('ği g i bi lıaillerin 
bulunmamasına dikkat etmek, mukabil istikametlere giden 

arabaların yollaı ını ayıı mak. 1; ol emnigelınin baş uca esaslaı ıaır ,,,. - - -( 

l 
IEsıKn e m niy et usı.uın nerD de~nşmeoı, ~ugdlnkOı 

sür at m e f hum una <dlalha u y gun yenn 
usu l ler or~aıva koaımaDodurr 

- - - - - l} Yazan : Paul Haffman 
Anıerik<t otomobil müessesesi reisi 

A MERlKA, dUnyanm en çok otomobil kaz.ası ola.ıı memleketidir. Bu, Amc· 
rikalılann lazım olan tedbirleri almakta kusur etUklerinden değil, ora-

6 dUnyanm her tarafından fazla otomobil bulunu~undan ileri geliyor. Ameri. 
~ı'lıt yonann emniyeti i,.He alalı:ndar olan ma~aml:ır \'e huf:uFJ tc~kkUller çok. 
a!!:u.r. Bu &rada "Ot.omobil cmnıyeti müessesesi., diye bir dP mtiessese vardır ki. 
lıı ~"llar tı.zerinde tetkikler yapmak \'C utomobıllerin gerek ıcindekiler gerek 
.Raya gidenler için kabil olduğu kadar emniyetli birer nakil va.-,ıtası olmaJan 
Prelerınl nraştrrmnktıt. Studbakcr otomobıJ şirketinin ve ayn.J zamanda bU 
lnUessesenin başkanı olan Paul Hoffman'ın. yolların münakalat bakımından 
emniyeti hakkında Amerikanın en çok okunan haftalık mecmuası Saturday 
Evening Post'da pek şayanı dikket bir yazısı çıkmıştır. 

Yolların ortasıuclnki bey:ı:: çizgi k:"Ui değildir .. b~lıgıııı ta.ş1yan bu etüdün 
211ilhim no'>tnlannı. s ):J Maslak faciasr münasebetly;e nakletme}i faydalı bulıı· 
)"OJ"Uı: 

"Caddelerin \'C .osderin Uzeı-lndcki beyaz §Crld şoföre: 
- Yoluu kendi t:uafmda kal! ihtarında bulunur. Lakin bu zayıf bir ihtnr. 
· Her sene şoS<.'l •rde nıkua gelen binlerce kaza bu ihtara kulak asmad.ığmu• 
: onu hiçe sn) dığımızı isp:ı.t eder. Yolun ortasına çekilen beyaz çizgi kiLff 
rildir. Evvclemfrde o!.omobiJ ku'lananları iki sınıfa ayırmak liızımdır: Bun
~ Ya altlarındaki otomobili emniyetle kullanmaya muktedir ve onun sırasına 
·c gerek kendilerine, gerek ba~kalanna t'!'vlid E>deblleceği ura.rlan takdir 
bilen kimselerdir ynhut da o hıı.k '\'c salahiy~ti akzanmııya la},k olmıyan a. 
unlardır. 

Eski enınıy .. t usul'cri değişnleli, bu günkü sürat nıcfüumuna daha uygun 
itti usuller ortaya konmalıdır. 

;ol emnty~tinin d3rt esa!!1 1 
Bugünkü istatistiklerimiz gösteri • 

yor ki, her 100.000.000 otomobil mi • 
linde 15.9 ölüm va.kası olmuştur. Bu 
hesaba göre. vasat bir Amerikan Qto. 
mobili kimseyi öldilrmeden 2ro defa 
dünyanın etrafını dönecektir demek· 
tir. Bu gösteriyor ki, bUtUn şikayetle
rimize ttğınen Amerika, kaza nispeti 
en az olan memleketlerden biridir. Yal. 
ruz her sene memleketimizdeki oto. 
mobiller 250 milyar mil katettiklerin· 
den kaza nlspeti nekadar az olsa bu 
}iizden ölenlerin miktarı yine akıllara ~!t~~-il 
hayret verecek kadar mühim blr ye. 
kim teşkil ediyor. 

Emniyet meselesi mevzubahs edilir
ken bu işl ikiye ayırmak lazımdır: is
tikbal ve hal. Yani biri be3 senelik, bi. 
ri de 30 senelik olmak Uzere iki ·•yol 

. 
~· rı - .A mcrik4nıtı aozcı yoTlartndlm 

biri. S - Müte1uwıslar, resimde gö. 
rii.Jdüğü gibi yollan. ortasından ikiye 
bölen çizgiyi Mfi bulmuyorlar. S -
Şikagoda. bir aanat mektebinin en 
mühim derslerinden birini otomol>il 
·kullanmak teşkil ediyor. 

Son :xmuuılaJ',da orta.sındcın ayrıl.an Ncv Jcrscy yol11 .•• 

emniyeti,, programı yapılmalıdır. 

1 

dı bugi\nkU kazaların adedi yüzde yet. 
Muhakkak ki bugiin bilinen hakikat. miş beş azalmıs olurdu. Bugiln Ameri

!er bundan on beş sene evvel bilinmiş kanın şehirler arasında.ki yolları otuz 
olsaydı, ve yollar da ona göre yapılsay- senelik bir mesai ve 26 milyar dolar 

sarfiylc meydana gelmiştir. O yolları 
istenilen emin §ekle sokabilmek için 
bir otuz sene daha. çalıeılacak ve beliti 

(Devamı 15 incide) 

ll!IJall.$lJJlll01Jtm:J ~ ıY IA 'B N c 1 o HL ERE ıN AK L'İ ' H All<1K 1 ·""- A'H f ,U Z1D moo 
- Çok şükür nldanm~lJD.. dediği kulaklarnıda çınln.dı. Yal· 

nız. yere yıkıldığını biliyordu ... Sonra da kendine gelir gelmez 
acele hazırlanarak e•:den çıktığını ... Arkasından ağlıya.o Irf an 
Pll§anın g:özyaşlannı unutamryordu : Bu ihtiyar adam bir Ç9CUk 
g~bi nğlanııştı. Ya. Safinaz Hanım? Onu ve iyi kalpli FatmaYı 
h~ç unutamıyordu. Şu bir hafta içinde Fatma beş defa ziyare· 
ti:ıe gelmiş, haber getirmişti: 

.. _ Suad Bey bildiğiniz gibi • demi3ti. HattA biraz daho 
fena, çok asabi. Durduğu yerde duramıyor ... Gözlerln.ln iyile.~ 
~~ de yokmuş ... Selim Bey göz doktorlarından Nedim &yle 
~~UşınU~ .. Ağabeysinin vaziyetinl anlatmış .. O da: "le anlat· 
gmız gıbiyse artık görmesine imkfuı yoktur. Bô§uboşuna uğ· 

raşrnayın ... Sarfedeceğiniz paralara yazık olur. Vakit geçmiş,, 
• demiş. Paşa buna rağmen Umilli: "Olınaua Viyanaya gönde
rir, b;ıktırınm,. diyor. Bir de mektup yazacaklar oraya. .• Ev. 
~cıa a.nlat.ncaklar, alacaktan cevaba göre de hareket edecekler. 
ed m~ KüçUk hanunc.ığun, Suad Beyin bUtiln UzUntUsU, yemin 

e.r~rn ki gö:nıemesinden değil, sizin için .. ,, 
i u.nu Sabıha bilmiyor muydu sanki? .• Onu Sabiha gibi te. 

m z ~ır kadının hat.ırasiyle Feride adındaki alçak kadının ha. 
reketi harnb etmişti. Ah bilseydi. Bilseydi ki Feride de Sabiha
drr. O da onun kadar iyi ve alçaklıkla alakası olmıyan bir ka· 
:n~. BUtUn bu ıstıraplr hayata yalnız kendisine verdiği 

zU tutamamış olması yUzUnden katlanmak zaruretinde kalan 
bir kadın. 

Sabilıa son sarsıntının öldUremediği bir vücut hiçbir 
§e!1n yok cdemiyeceğine Jnanıyor ve iman bUnyesinin taham
~.ulUne ha~Tet ediyordu. Suad'in hi.lA kulaklarında çınlıyan 
cumlclcrini nasıl dinllyebilmiş, nasıl sabrcdebllmiştj ! 

Ona karşı içinde en kUçUk bir krrgınlık yoktu. Ferideyi 
fen'.!. bir kadın telAkki etrnui ga.yet tabii idi. Kardeşine il:a
~c! eden bir kadmı bir ağabey ba§ka bir gözle görebilir miy
b<j ~smdnkl kadmm Sabiha olduğunu bilseydi, o. yine 

Y e ve belki de ihanetin kendisine yapılmış bulunmasından 
dah~ §ldd~tle hareket ederdi. Zaten Sabiha bunu bfldiğl fçln
değil midır ki Suad'in içinde acılardan birer iz bırakan keli· 
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}'azan: H asan R a s:m Us 
melerini dinlemek, cevab vermemek mecburiyetine katlanmıştı. 
Sabiha kn.ryolarlaki vaziyetini bozmamı§tı. Kollan gözleri Us. 
tünde durJyor, yağmurun devam ettiğini camlarda ardı arkası 
kesilm.iyen donuk şıkırtılardan anlıyordu. Feridin gelmesi gecik
tikçe garib bir hisle bunalıyordu. Yerlndc.n kalktı. Pencertyc 
yaklaştı. Yanan alnını soğuk cama do.yıyarak caddeye baktı. 
Uzakta bir ~tı altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekli· 
yen iki adamdan başka kimse göriinmilyordu. Az sonra demir 
tekerl~klcrln kaldırmılarda çıkardığı ıslak sesler ara.ama kar:ı
e3ll nal sesleri duydu. Bir arabacı allar:ının dizginini eline al
mış, bir hayli yüklü arabasını yokuşa tırmandırmaya çalışıyor-. 
du. Hayvanlar aciz gösterdikçe sırtlarına keskin kırbacını in
diriyordu. Bunun akabinde hayvanlar gayrete geliyorlar, ça
balıyorlar, ru: sonra yine kesiliyorlardr .• Sabiha atlan kendisi· 
ne. arabayı ıstıraplarına benzetti. o aa bütün ömrUnce a.cıla· 
nnı böyle sUrUklemeye mabkfundu. 

Kapının açıldığını duymamı§tı. Birdenbire yanında işittiği 
sesten irkildi: 

- Fatma geldi Sabiha!. 
DönUp baktı: 
- Korktum yenge ... Ben Ferid'i bekliyordum. Acaba bir eey 

mi oldu çocuğa .. 
- Bans. bir şey söylemedi canım. 
- Gidip bakaynn ... Sofada mı? 
- Yorulma .. Buraya geliyor. 
Sabihanın yengesi genç kadına. candan bir alaka. g&teriyor· 

du. Sabihanm eve geldiği gün ne ya~acağını bilememi§tı. Ço· 
cuğu yoktu. Kayrumasının ölUmUnden sonra evde kocası Sabri 
ile yapayalnız kalmıştı. Sabri tekApuyu sevmlyen tok sözlU 
bir adamdı. Sabahtan akşama kadar gUmrük kapılarında der 
laşır, tanıdığı birkaç tüccarın komisyon işleriyle uğraşır ve, 
bUtUn gayretine rağmen ayda eline geçirebildiği birkaç ~ 
la da allesinin ihtiyaçlarını gidermeye savaşırdı. lrfan Paş3, 
Sabriyi çok SC\'erdL Paşa, tahsili yerinde olan bu genç ada• 
mı pek 8.lA bir memuriyete yerleştirebilir ve onun böyle hisso. 
lumır bir ihtiyaç içinde bunalmasına meydan bırakmıya.bilirru. 
Fııkat Sabri memuriyetten hazzetmiyordu. Kayıt altında ya. 
şarnak düşüncesine çok aykırıydı. Bu yüzden paşanın birkaç 
defa tckerrUr eden tekliflerini hep teşekkilrle ka~ılaım~ ve ha. 
linden memnun olduğunu söylemişti. Sabiha eve gelmekle btı. 
ylık bir yük altına da girmiş bulunmuyorlardı. İki sene evvel 
kavbeWklcri annelerinin yerini dolduracak, ayrıca karısı Nadi· 
r~in yalnız kalmamasına yarıyacaktı. Sabiha, yengesi Nadi· 
renin kendisine gösterdlğıi candan a.liı.kaya müteşekkirdi. Onun 
ha.vat 15.fl:ınyla oyalaruıbıliyordu. 

Nadire Hanım, şen, şakrak, mihneti kendisine ze\·k yapma. 
nm yolunu bilen bir kadındı. Güzel sayılmazdı. Hele iri vücu· 
du, insanda bir kadm azmanı tesiri bırakırdı. Bununla beraber 
BCl'imli bir hali, vücudundan umulmıyan çe\ikliği ve çok iyi 

bir kalbi vardı· 
Fatma hissolunur bir çabuklukla: 
_ KUçilk Hanımcığım! . diyerek odaya girdi. Nadire Hart. 

mı etekledi. Sonra Sabihanm yanına yaklaşarak: 
- Size evden selAmlar getirdim . dedi. 
- Fend gelecekti, ne oldu? 
- Merak edecek bir §CY yok KUçük HanımCJğım. Pa.ş3 ba• 

rometreni:ı dUştUğUnU görUnce yerine beni gönderdi. 
- Otur bakalım. 
Fatma. oturdu. Birkaç saniye nef "8 aldı: 
- Si7.e yeni yeni, taze taT.e haberlerim var XUçük Hanımcı• 

ğım. LOtf ivP- Hanım yok mu? 



u 

Romanya da 
yeni kabinenin icraah 

Blllıreı, 31 (Huıuıt) - Kabine dlln 
lldla etmlf vı eaki bqvekilfıı riyuetin 
• yeniden brulınuıtur. Baıvekil pat
rik Hrl1tea lstUuımn 1ebtbinl knla 
nrdill mektupta anlatarak bblne11nln 
bir intikal htıkOmttl oldu tunu blldlr. 
mlttfr. 

Mektuba ıısre, ''memleket 7mi ana
,atayı hemen hemen lttlf akla kabul et· 
mittir. Yeni bOtçe de kabul olunmut
tm. Binaenaleyh bu intikal bOkQmetl. 
nm artık hilaneti vücudu ka1ma""Jbr." 

Kabine na111 kurulda ? 
Patrikin yeni kabinesi ıu ıuretJe te

ttkkW etmlttir: 
Hariciye: Pttreako Komnen J Düill. 

71: Kalllneıko; Flnana: KamlkOT, Ad
Jiye: Jamandl, Zirut: Jeneıko. Sie. 
ecıtl; Sıhhat: Gelmeıeano • Zaranilt: 
ft: Ralea- Zaranlat, EndU.tri" TL 
carct: Konstantinesko; Mezabip ve 
Maarif: Kolan. 

MüMkallt bakanlığına henOz kimH 
tayin edilmcmiıtir. 

Politik mafiilleı'4e bu yeni kabine 
de mumkat teWckl tdllmektedir. Ka-

bineden milli mllc!afaa nann ıeneral 
Anteneıko ~ekilmektedir. 

Yeni kabinenin pa"tller aleyhinde da. 
ha fiddetle milcadele edecefl AMedL 
Byor .• 

İlk icraat 
Ytnl kablnenlıl ilk fçtimamda bir b-

nrname mnnl teablt eclilmlıtlr. 811 b. 
r&nWDI, bGtGa .. ,... cemlyetı.rta , __ 

!dnl emretmektedir. Kararname, faali. 

Jdltd tlMtft 11 pbattanbtrl durmuı 

olan bOtUn fırkaJann bayatmuı bitim& 
trmit oldulunu ıattermektedir. 

Jtaramunt, aon ctınıerde Roman,. 
da bllhaua faallyet 18ettrml1 olan 91· 
yut bayatı 1rat't ıurettt durdurmakta. 
dır. 

Kabine, •ki BqvekWerdcn mtltefek· 
kil bir aaltanat mecllal tetkfl etmele ka
rac vcrmlıtlr. 

F rankocuların ileri 
hareketi gevşedi 

Baraelona, 31 (A.A.) - Cepheden 
•elen haberler, aıllerln llert harek&
tının blraı gevtemlt ve cumhurt:ret. 
çiler kıtaatının blraı kalkınmıı ol
,4uklarını bildirmektedir. 

S~adikalar ve amele fırkalan mtı
cahltlerl. ?ıUkGmet makamatı ne me
•al birliğinde bulunmak ve mukave
meti tenılk etmek bere cepheye ha
reket etmı,ıerdlr. 

Cephede cumhurtyetçllerln tana. 
releri, utıerln tanarelerinln faall-
7etlnl durdurmuetur. Ayni zamanda 
... tahkim,, Uvalan tetekk111 etmekte· 
aır. 

Burada gönnmı tardı tein 1&rfe
allen faaliyet azami dereceetııt bul
muıtur. Hatipler, sokaklarda halka 
JıJtaboler Irat etmekte ve ahaliyi 
mllcadeleye daTet etmektedirler. 

DllUln fırkalar ve tetkllltlar, da
imi ıurette ıcuma halinde bulunan 
hOkGmete muzaheret etmekte Ye 
cephede istikrar Ttıcuda geUrmek I· 
Ofn tedbirler almaktadırlar. 
Aakert vaziyet 

Barselona, 31 (A.A..) - Milli ml
iafaa nezaroU toblll ed11or: 
• Muharebe, bQJOk bir tlddetıe de
:t'&m etmektedir. Barbutro mınta
.tuııMla aatıer, toPÇU tunetlnln ve 
layyarelerln yardımlle Monzon ve 
Blnakede kadar llerlemltlerdlr. 

Fraga mıntakuında cumhurlyet
~tlcrln şiddetli mukavemetine rağ'
:men Franklstler, Alkarraaı ltıale 
muvaffak olmuşlardır. 

Ejuve mıntakaaında. mnıllerlmi
lf ıslah eıtlk • 
Leı ldamn mlldafaa11ndan 
nzgeçlldl 

Frankocularm Lerida cephesi, 30 
[(A.A.) - Lerldada kaçmakta olan 
hllkGmetçller, Petrol ıtoklanna ateı 
nrmtşıerdlr. 

Hükfımctcller evvelce ka1'arla9tır-

Kabinede 
.... Hattarah 1 incide 

Kaydi ihtiyatla telikki edilmcal icap 
.aen rivayetlere ıare, yapılacak yeni 
jqkilit ve ihdat olunacak yeni vekl -
!etlerden tonra, kabineye hariçten iki 
at almacaktır. Bunlar lktısat Vekile. 
il mClıtqan Faik ICurdotlu ile tı Ban· 
1ıuı Umum MOdOrO Muammer Erittir. 
1aDs lturdotlunwı Mitll Ekonomi Ve
~cdn' Muammer Erlffn de Hazine 
~ıUlıtiDe ı•tirilecekleri de 16ylc11. 
mPtedlr. 
Bımun için her Od zatın yalanda açık 

e1u meb'ualukları namzet ıöıterile • 
ttklart na.. edilmektedir. 

lktnat Vekllcti Millt Ekonomi Ve• 
klletl olunca, Iktıaat VekiJetlne veki. 
let eden Şakir Kcıcbir de Ziraat Vekili 
olarak kalacaktır. 

Diler vekillerin de mevkilerini ay· 
nen muhaia azedecekleri kaydolunmaJr. 
ladır. Bir pyia olarak lcaydettiiimia 
bu haberlerin, resmen teeyyM edinciye 
kadar ihtiyatla tellkki olunmasını tek. 
rar ederiı. Esasen Ankaradan verilen 
malCimata göre, bu huıuıtaki haberler 
tekaip edilmektedir • 

Ba,vekillo seyahati 
BatvddJ Celil Bayann, don ve milt· 

mıt olduklarının hll&fına olarak Le 
rldarı m0dafa&4an vaııeçmlflerdlr. 
Vaha ıertde bulunan Gandeaanın 
mtıdafauını tercih etmltl•r Te Le. 
rlda7a taln1:re kıtaatı ıöndermet
ten Taııeomltlerdlr. J'ranko kıtaatı 
Gandeaadan otuı kllometre meaafe
de bulunuyorlar. 

Alkanlı Ue Kapme arasında bulu
nan Te denlH kadar en mtlblm bir 
mtldafaa hattını tetkll eden tahki
mat, Frankocular tarafından Ebre 
nehrinin flmallnden ve Slnk&4an 
kramen J'&nlmıttır • 
Şehir heniz dtlfmedl 

l'raıa, 11 (A.A •• ) - RO;rter: 
FranklıUer aaat il de hentıs Lerl
da11 ıaptedememltlerdlr. 

Saragoa, TO (A..A.) - Havu ajan-
11 mubablrlnden: General J'ranko, 
ba sabah yutan ve orta Araıonda
tt btlttln kuTnUerln kumandanııtı
nı phlan deruhte etmltUr. Cerecan 
•tmlt olan malıarebeler 10n derece 
tlddetU olmuıtur. HGttmet kıtaatı, 
Frantllt kuneUertnln Uerlemealne 
mani olmak loln taarruı tl.lttlne ta
arruı lcr.J .etmek nreUle pevmldane 
meaal aarfetmektedlrler. 
Frankoealann tebllll 

Salamanka. U (A..A.) - Btl)'ilk 
umumi kararı&h teblll edl:ror: 

Aragon cepheıinde Uerl hareketi 
devam ediyor. Cephenin her nokta
eında birçok kuabalar işgal ettik. 
Franklst kıtaat, Ctnka ve Matarra
na neblrlerlnl getmltler Te muhtelif 
mıntakalarda mtıhlm mevziler işgal 
etmişlerdir. Birçok eılr aldık. 
Mllthlı bir kaza 

Baraelon, a 1 (A.A.) - Valanslya
dan blldlril17or: Mellana demlryolu 
üzerinde bir tren kamyonla çarpış
mış ve kamyon ateı almıştır. 23 öltl 
vardır. 
Beşhıd saffada "Glnlln meeeleal,, 

sltnnnndald )'&slJ'I oknfUnuz). 

değişiklik 
tefik Balkan memleketlerin te bir seya
hate ~ıkacaiı haber verilmiıti. Ankara. 
dan ahnan son malQmata göre, Bafve
kilin bu seyahati 25 nlaanda bqlıya -
c:aktır. 

Diler taraftan. Hariciye Vekilimia 
doktor Rü~til Araı, Kahire seyahatine 

nisanda çıkacak ve Baldattan d8nerck, 
yakında memleketlmlze gelecek olan 

Franaıa Hariciye nuın Pol Bonkura 

mWltd olmak Unre Ankarayı ıclccek. 
tir • 

Kardeş katili 
... Ua~ınralı ı incide 

til ile onu bıdeti Hasandır. 
lld kardlt arumda sa.rhogluk yU

sllnden d8ıı pce bir kavga çıkmıt. bU
yUmU,. netioede Bua.n, karde§i Enve
r! tatla Gldlrmn,ttır. Cinayet iki kar
deşin aıınelerUe beraber oturduktan 
Suadiye tqlı tarladaki kUçUctlk kuJU
beleri 6nllnde olmuttur. 

Katil ve maktulllıı anneleri yUz yaş
lannda Gtllfldan kalfa cinayeti mU
teakJp çıldırnuıtır. Xatil yakalan
Jllllbr. 

Vlyanada 

Eski harbiye 
nazırı tevkif 

edildi 
Y abudl aleyh tar lığı· 

na yeni bir bız verııdl 
Londn, 31 (Husust) - Viyana ve 

Berlinden gelen haberlere göre, eski 
Avusturya harbiye nazırı general Fav
gviıı, 1ta.Jyadan avdetinde tevkif edil
mi§tir • 

,Ac-ğı Avusturyanm eski valisi 
Rayterin intihar et.mi~ olduğu haber 
verilmektedir. 

Geçende Nuyonal Sosyalizmi tah
kir ettiğinden dolayı A vusturyt.ıda 
tevkif edilen prens Jozef Ferdinand 
dö Burbon, üsera kamplarından birine 
nakledilecektir • 

Yabudil er arzu edilmiyor 
Garmiş Partenldrhen belediye reisi, 

c;ehrin ve clvarmm bütün memurları
na her mahallin girileh ve çı:aıan yer 
lerlne 1'yahw:Ululıı mevcudiyeti arzu 
edilmiyor,. levhalarmm uılmaamı 

emretmlwtlr • 
Yahudilere b.rp mücadeleye lft1rak 

etmıyen taclrlere hiçbir alparif yapıl
mayacaktır • 

A vaıtur1a11 almadan evvel 
IDtler Papa He anlaışmıı 
DeyU Herald cuctet1nln. bir muha

birinin blldirdlfine ı&re, Hitler, Avua
turyayı ilhak etmeden evvel, Papahk 
ile ,eruımot ve bu buıUlta Vatibn ile 
mutabık kalmııtır .Avuıturya Piakop09-
1anmn neırettlkleri Te Hitler idarealne 
taraftarhklanm bildiren beyımmme ile 
bu huıuı teyit olunmaktadır. 

Ayni habere ıöre, Hitler, Avultur· 
yadaki darbeden evvel, Vatilwıla eski 
Viyana pollı ıefi Her Brand'ı vurta
aile g8rUımU§tilr. Hitler Papaya Avus
turyadaki katoliklerle komünistlerin 
birle§tikterini ve bunun için bllyUk bir 
tehlike karıuımda bulunduklarını bildir. 
miıtir. 

Musooınıye göre 

En iyi müdafaa 
taarruzdur 

ltalya 6-9 milyon 
muharip 

çıkarablllrmlş 
Roma, 30 (A.A.) - B. Musollnl 

bugUn öğleden sonra Senatoda bir 
nutuk söylemiştir. 

Musollnl "İtalyanın bundan böy
le gectıruez tabii hudutları arkasın
da emniyette olduğunu., tebarüz et
tirdikten sonra her halde taarruzun 
en 1)1 m!ldafaa olduğunu söylemiş 

ve ltaıyanın dört milyonu ilk saf 
muharibi olmak Uzere 8 - 9 milyon 
kltl)i seferber edebllecellnl bildir
miş ve demıettr ki: 
"-Afrika muharebesinin ve İtalyan 

ıönllllUlerlnln İspanya harbine işti
rakinin İtalyayı zayıflattığı hakkın
da Alplann ötesinde yapılan neşrl-
7at 111ınnctnr. 

İtalya bugUn pratik bakımdan 
1918 denberl modern hnrp tecrübesi 
yapmış olan tek memle kettir. 680 
bin kişiyi işgal eden 876 mtıeBBese 
mllll müdafaa tein cahşmaktadır ... 

Musollnl, tek kumanda mesele· 
sinin ltalyada halledildllinl, harp 
halinde yüksek kumandayı bizzat e
le alacafını, denizde İtalyanın bu
gün dünyanın en kuvvetli denizaltı 
filosuna malik bulunduğunu ve bu 
rekoru hic bir memleketin kendlain
den alamayacağını ve hava kuvvet
lerine gelince, İtalya.da binlerce tay
yare, 20 . 30 bin pilot mevcut bulun
llufunu söylemiştir. 

Hatip nutkunu lılUrlrken dem!"" 
tir ki : 
"- DugUn her kim İtalyan yurdunun 
hak ve metıfaııtlerlno zarar vermo 
ye cesaret ederse, karada, havadıı. 

ve denizde silA.hlr bUtün bir milletin 
cok mağrur kat'I mukabeleslle kar
şılanacaktır. 

Umumiyet itibariyle barışı t emin 
etmek istiyoruz, fakat bllhassa ken
di barışımızı. Her türl!l hayali, her 
tUrlU ham, batıl ve muhal hayali red
dediyoruz ve bunun lclndlr ki, Ce
nevrede bunları satan "dUkkAn" ı 

terkettlk. Milletler arasındaki mn
nasebetlerde mllhlm olan ve daima 
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Japonlar hezimeti 
gizliyemez oldular 
Hankeo, aı (A.A.) - Resmi ha

berlere göre, Japonlar son gUnlerde 
Ltnzıi bölgeıinde tkl bin kiti ka1-
betmlşlerdlr. 

Japonların Dmftıiz geyrelleri 
Hankov, 30 (A.A.) - .. Tılnpu cep 

hesi (Talerşvang) Ltnşeng hattı tı
zerlnde 80 kilometrelik bir cephede 
•lddetll bir muharebe olmaktadır. 
Gerllerlle muvasalası kesilen yirmi, 
otuz bin kişilik bir Japon kuvveti 
Cin hattını yarmak için tlmltllı gay
retlerde bulunmaktadır. Uç Japon 
livası dllndenberi TalertVang tızert
ne ılddetle taarruz etmektedir. 

Bir Çin kolu cenubu earld tetlka
metlnde llerllyerek düşmanı Yohşl
en ve Tlf'lrşvang civarında sarmak
tadır. Geçen gUn Talvenkovu işgal 
eden Cin sol cenahı Sovbslenln ce
nubunda Şlehoyu da zaptetmlştlr. 

Talvenkov muharebesinde dUşma 
nın 6 tayyaresi meydanda tahrip o
lunmuştur. anslde çın akıncılarının 
harekA.tı neticesinde Hovhslen iş
gal edllmt,tlr. 

Sulyuanda harekAtta bulanan kı
taatımız Saraşlye glrmlt Te orada 
bulunan dört bin Mogolu esir almış
tır.,, 

Jnponlar mağlftblyett zımnen 
itiraf ediyorlar 

Pelplng, 30 (A.A..) Rayter muha
biri yazıyor: 

Japon kuvvetlerinin umum! vazi
yetinin muhakkak ıurette tehlikeli 

Beyoğlunda 
dünkü yangın 
Sinema seylrcllerl 
tehllke atlattılar 
DUıı akpm UatU. latikW caddeıainde, 

Sümer ıinercaaı yanındaki Cezmiye ait 
Ar fotofrafbanesinde yangın çıkmıı ve 
fotoğrafhane tamamen yandıktan ton· 
ra söndürWebilmiıtir. 
Yangın aeat 15,15 de batlamr§, ate

tin baıladığı alt kat tamamen ldğrt ve 
filmle dolu olduğu için yangın derhal 
büyüyerek etrafı kesif ve boğucu bir 
duman kaplamıttır. Fotoirafhanenhı 
kapıamdan anc;ak çıkmap vakit buJabi. 
len Cuml hemen itfaiyeye haber Ter. 

mif, bunwı lserine ımwı cadclella
deki Myrilaefer durdurulmuftul'. 

Vak'a yerine yetlfen itfaiye, botucu 
d11maalar yGrinden içeri afremem•t. 
hortumula ilk girmefe mınaffak oJua 
ild kiti lae içeride bayılmqlardır. Bma· 
lar hemen Beyoilu lautanesint lral
dınlmıtlar ve bu ur.Sa da Silmer ıl. 
nemumm iç dunrlanndan biri deline
rek atqin ıöndilrillmeai için mMkeli 
itfaiyeciler atelyeye rırmeğe muvaffak 
olmuf1arclır. Fakat biltiln uğratmalar& 
ra".ımen yangın ve duman cittlkçe art· 
mıt. caddeyi kaplamıı ve Sümer sine
masındaki seyirciler de dıpn çıkmak 

mecburiyetinde kalmıılardır. Yanım 
ancak saat 18 l' iloğru cöndUrWebllmlı 

ıc fotofrafhaneden Adece 180 lira pa. 
ra ile bir iki tDbJo kurtarılmıftır. Yan
gın bqladıktan 40 dakilra ıonra cadde· 
de teyrllsefer intizama cokulmuıtur. 

FotofrafhMe 5000 liraya liıortalı • 
dır. Zarar ve .ziyanın bu mikt.udan faz. 
la oldufu tahmin ed:tiyor. Yangının alt 
kattaki sobadan tahta mer'dfvenlerin 
kızması yüzünden çıktığı aınlaplıyor. 

Tahkikat dt'vam etmektedir . 

FrUyd Amerlkaya 
ı:ağ.rılacak 

Vaşington, 31 (A.A.) - Bfrcok doktor 
cemiyetleri, hariciye nezaretinden doktor 
Fröydün Amerlkada ikamet ctme&.ine mil· 
saadc edilmesini btemişlcrdfr. 

lforiclve nezareti, hu cemiyetlere ken
dilerini tatmin edeceği hakkında teminat 
vermiştir. 

. 
mllhim olmuş olan şey harp potanıi
yelldlr.,. 

Musollnl, Napolyon Bonapartı 
"lnsanhk llstUndekl askeri de-
hAsını kullanmaya lmkA.n veren va-
sıtayı. Fransada bulmuş olan bu İ
talyanı .. hatırlattıktan sonra, İtal
yanların bir gUn dllnyanın en yük-
sek askeri olacaklarını söylemiştir. 

Senato, Musollnfyl şiddetle al
kışlamıştır. 

Musotinl mareşal o1du 
Roma, 30 (A.A.) - Meclfıde fev

kallde celse halinde toplanan me
buılar Musollnlyl imparatorlu
ğun birinci mareşa.h UAn etmişler • 
dtr. 

bulunduğu Cantung cepheılne ti• 
maiden acele olarak takviye kıtala. 
rı söndertımlştlr. Japonların Çaıı
tungdakl vaziyetlerinin vahim oldu· 
fu, muharebeler hakkında herhangi 
bir malGmat vermekten lmtllaa eden 
Japon asltert ma,amlannın 8Uk6tu 
Ue teeyyüt etmektedir. Sanıldıfına 
göre Çlnlller, Tlençln. Pukeu demtr
yolu hattı boyunca mtthlm mlk~arda 
ilerlemişler ve Japonlara atır zayiat 
Terdlrmltlerdlr. 

Niçin diktatör 
olamam? 

Vonneprlng, 31 (A.A.) - Runeı. 
tin Amerikanın dlktatOril olmak hu
susundaki itfrazlan, ismi aöyleııu. 
mlyen btr muhabire gönderllmlt vo 
relslcumhurluk umumi kltlpllği ta .. 
rafından neıredllmff olan bir mek
tupta veciz bir surette lıah edflml~ 
tır. Mektupta bllbaesa 1671• denil
mektedir: 

"Blldlllnl:ıs gibi ben ıc Hbebdc n 
dolayı Amerlkada dlktatOrltık lhd. • 
sıııa muarızım: 

Evvel&, diktatör oımata uta m"7 
Um yoktur. 

Saniyen, kendimde tam bir m \l• 
vaffaklyete nail olacak bir diktatöı
kablllyeU görmQyorum. 

Sallıen tariht bilgııerım n m~':"
cut dlktatOrlllkler bakknıdakl mıl'l· 
matım faıladır, bunlar wnlm A.D\~· 
rlka gibi bir demokrulde herllaııı;i 
şekilde olursa olsun dlktatörlo.k il• 
tcmemG manidir ... 

B a mektup hUkamet hldematıın 
tensik etmek hususunda nlllcum. 
bura geniş salAhlyetler veren ka
nun l&ylhası ha•kında 7apılan ten. 
kldlere karşı bir cevap ıuretlnde tef .. 
alr edilmektedir. 

Vedi kulede 

Kuyuda bir 
ceset bu~undu 

Diln akpm üstü Y edikulede, ıineıu 
arkuındaki anada bulunan ku~da bic 
ceset clSriilmtlt" hyfiy9t 
bıtaya haber Terllmlttir. 

Zabda ve mllddebamum!Uk tuafıDıı 
dan yapılan tabldbtta aJGnlln bnd1io 
ra boyacıaı Sabri olclula _, • .,,..... .,. 
llamde btt 8Md olmedzll &lrlJenlC 
defnllle nlhtat ftltlmlt•. 

Sabri cumartesi cilnO ar~ 
içtikten tonra Yedlkule alamı ... 
&itımlt llCaktan mldeel buluaclılı .. 
chptı sıJmut n allebi Jhdmel letlfrtl 
etmek ilterken mllftseneeinl b1W.. 
relı: kuyuya dUflDtlftOr. labrfnia 118. 

mUne kuywıwı dibinde bulunan 
bir demir parçamın takalım deJmıll 
Hbep olmuft1ar. 

Surlyeotn fflvkalAde 
murahhası Ankarada 

Ankara, 31 (Huıulf) - Suriye lıtl. 
kOmeti tarafından bükQınetimlde te.. 
masa memur edilen fevka!Ade muralalau 
Adil Aılaıı Anbraya gelmiftlr. 

Hare.iye Vekllctl ile temuluma bq
layan Suriye fevkallde muraııhuı bqa. 
na.tında, Suriyenin artık harici llyuette 
iatlklllinc tabip oJdufunu. fimdiden 
10nr& Türkiye ile iyi mUnQebetler testa 
edeceiini, bu milnasebetledn tealaine 
memur olarak gönderDdJli !sin • 
memnun oldufunu MSylemifdr. 

Adil Atlan, Hatayda YMiyetln ııor. 

mal olmaa için Suriye hilkOmetinln. • 
linden ıetdfği kadar çalııtıiım da Ube 
etmlıtlr. 

Bollvyada lhtlUll mi? 
Bucnos • Aıra, 31 <A.A.) - BollYJa4' 

bir fesat hareketi cıkmış oldujuna dall~ 
hududda bir tayfa deveran etmltUr. HD
kQmelln tahrtkatçılara kartı ciddi tedb .. 
ler almıf oldulu aöylennaektedir. 

Yetimhanede yangın 
Londra: 31 (A.A.) - Büklngam • SaJr.' 

da StnıtCordaki bir ı·etlmhane. ıece ~ 
mış ve içeride bulunan 200 eocnt kurta
nJmıştır, Fakat bina tamamUe banp ol 
muştur. 

iktisat vekili 
şebrtmlzde 

Iktmat Vekili B. Şakir Keaeblr ba 
sabah Ankaradan tehrimiııe plmlf 
ve lstuyonda karplanmı§b:r. V eldi bu 
ak§am Viyanaya hareket edecektir, 



iki yüzlü adam 
-., 
.# ilhan T ARUS 

- Efendiler, dedi, evvel eıulrde ıu-
(Btlfft.n/t GiftW ~) 1 Gayet kııa bir umanda Ye kolaylık

la, bir Trabluı vatandatı olarak, ltal. 
yaya girdim.. Az bir müddet aonra bir 
Trablua kıt'aaına katılarak memleketin 
sınır boyuna sokulduın. 

* 
daha cilr'etk!r olarak, bu vazlreyı ae 
yaptım ve baprdım. tıin ta!silatı önü
nüıdeJd kiiıtl&rda yazılı olsa gerektir. 

ecmme-ıe mı ıaym ~rstın&: orm 
sizin bileceğiniz ittir. 

na itimat etmenizi dllerlın ki, ben, bun
dan bir eene enet, tammıiyle temiz, 
fedakar .,. balla bir Habeı ••tandqı 

idiıa. 11ıin ısın Pran1a ne lae, benim 
içinde Habeı topralJ o idi. Çok fakir
diın. On iki kitillk aliemiz, bir (Jbı) • 
ait olln bOyük bir çiltlikte barınıyor • 
du. Bet yıımdan itibaren bUtUn kall
dqlertm ve yetmiı yafMı 5oktaıı ıes· 
iDİi olan baham, her gUn on sekil saat, 
kuru toprafm Ustünde ve kngm gilne
tln altında çal:§maia mecburdu. 

yolun üıtünde ayağı deri Jrunduralarli 
ailılll, cengaver Habet aıkerlertni taft· 
yan trenler dolıpcıktı. 

Artık beni İtalyanlara mr, Habetll· 
lere mi, teıllm ederainb:; suratına til. 
kUrillmeğe veya fnaanlık namına terik 

Benim uildiğim ve ıi.se tayUyec .. 
ğim ıudur: Yaptıklanmdan nadim de
ğilim!., 

Burada, kısa bir zamanda, Habeıis
tan için, imparator i~in yaptrfım hir
metleri, timdi bura.Ja anlatamam. Bu 
hem u•un, hem can ııkıcı bh hikaye
dir. Yalnız ıunu ıöyliyeyim ki medent 
jnaanlardan bir k ·~ bln taneıi, benim 
18rilnmcz silahımla, topraQa .. erildi • 
lır. 

Bu habere inanmadım. Benim ıevgf. IU...TARUS 

H~imlı:len tlklyet etmiyorduk. 
Kartumu yarıyarıya duyuyor, hasır Ua
tünde yatıyor ve efendimizin an\:ıanna 
her aene blraı daha falla ekin ıönder
ınele çalııryorduk. Habtı imparatoru
nu •• H •'3et topnğınr aeviyorduk. 
Çilnldl bütün ecdadımız bu toprak Ua
ttlnde yqamıılar •e bu toprağın altına 
slrmJtlerdL 

Hizmetim, Habe~ist:ının zafer giJnU. 
ne kadtt devam etlccckti. Hiç olmana 
beni tutup kaııga çakacakları dakikaya 
kadar ıUrece ti. Ah ~ Bu zafer ıeç ka-1 
dı. Gecikti. Her giln biraı daha ıeriyc, 
blru daha ihtimale, bir • daha ümide 
•e biraz daha hayale yaklaıtı. Fakat 
ben bilmiyordum. Cür'etim artıyordu. 
Umidim tanmüyordu ve hayallerim, 
beni yalım bırakmıyorlardı. 

Bu ıUnlırin birinde, İtalyan ordusu 
sıwfflıırında kafata11mı yakan ilk haber 
çalkandı: 

J! ve kahraman imparatorum, mukaddn 
ağ.,ına değen ıUmUJ kapklanru t-ı bil· 
ll'ır şarap bardaklannı ecnebi meınle· 

ketlcre kaçıracak ltodar hain olamaadı. 
Bu a Mil, bugiln de inanmıı deli

lim. Fakat benim iyi haber almakta ve 
bu haberlo:rı bir klSmUr filtresi gibi süz
mekte ıhti as kazanmıı olan kulakl• • 
rrm, her gün biraz daha artan bir oğul. 
hı ile oguldamağa baılamıtlardı. 

Artık hiç bir şey duymuyordum. Hiç 
bir şey işitmiyordum. Hiç blr haber 
yollayamıyordum. Bunu yapamıyor

dum. Sebebini bı:cıı sormayın 1 Bunun 
sebebini siz bilirriniz .• 

tmparatOr, blaim için Allahtan ıon· 
ra ıelen en bilyiik, en mukaiddeı vır· 
hktı. Hayalimisde onun vücudu, ft• 

t8a mefhumlyle, ecdat hatıras.iyJe •e 
~ korlruılyle kanpk olarak yatar
dı. Onun bir fenalık, blr yanlıtb~ yap
mıyacafma dair içimlade ayle kunet
u bir tman vardı ld, bunu dU9Unmele 
bile lmkln tuanur edllemeadi. 

tmparator altınlannr, aarayındaki 

ıUmUı ve bllldr takımlannı, (Adis - a
baba) dan kaçırmıı ve trenle Kızılde. 

nlze oradan bir tnıiliı vapurfyle, ln
siltereye glSndermit! 

Tren 1 O dUmdUz demirler ilstünde, 
hiç bir yere ıUrtUnmeden, hiç bir yere 
takılmadan kıyıp giden o akıl durdu· 
rucu illht araba 1 O arabayı, o rayların 
U.ttındı kaydırabilmek için kaç bin 
Habetllnlıı ııcak teri ve tuzlu kanı çö
lUn kumuna bntmı§tı ve kaç bin va. 
tand-.ım. kabuklu derilerini demirlere 
yapqtırarak, can vermfitı.. Biz o yolu 
ne Gmltlerle d8femiştik. O yolun U:s
ttlnc!e Habefiıtana gıda, aaadet ve ıe
vtng tapyan trenler yürüyecekti. O 

Hadiseler biribirini takip etti. Göz
lerimin önünden aırmalı ltalyan -.bit. 
lcrl hudut nöbetçileri, yalınayak vatan 
daılarım ve yalınayalr Habeı Mkerleri, 
biribiri arsından kayıp ıeçtiler. Bir 
makine gibı dllşUnmiyen, fakat ihti • 
yatlı olan bir robot rfbi yilrildUm Ti 

Habe§istan toprağındaki eald yerime 
geçtim .• Vaıifemln meydMa çrktıfuu 

ve ölüm tehlikesinden ka~lımı MSyle. 
rniıtim .. Buna hayvanca inandılar ve 
göfıüme, dört yU• yıllık bir pil ve ... 
ref mazisinin en bUytik delfli olan (Ka
ra a lan) nifanınr taktılar. Bu nitanı 
~eridlnden tutup karşımda azametli brl 
oda u'ağı gibi sallanıp duran lrfn g8ılü 
(Ras) ın suratına çarpmamak içinken• 
dimi gU~ zaptetttm. 

Resminin altmı okumadan önce, hiç şüphe yok ki, hepiniz vincin kaldmlılı 
ciPml bir .epllnln enkazı sanacaksınız. Halbuki, g "r üğUnilz, Kaliforniya eeh· 
rinde tutulmue bir balina balıfıdır. Bir vinç vasıtasiyle açık bir vagona ywl.,! 
tirilmektedir. Boyu 22 metre olan bu balık, yağı ve kemikleri çıkc.rılmak ~ 
bir fabrikaya rötUrUlmektedir. 

İtalyanlar memleketlm!ıe ıaldınnea 
hepimla ecpheye koıtuk. imparatorun 
bayreğt altında, Habef toprağı lçın 
dürifmeyl, Habeı toprafının Uıtünde 
cstmeyi, liıin hiç blrinizın anlayamıy&• 
caıı blr fıtek!ı, bekliyor, üstllllyor
duk. Aı amanda kendimi gösterıdlm.. 
Beni cephede ılWı atnuyan. fa'-t da. 
ha bU,Ulı: blnnetler gören bir ımıfa a-
11r&ı. n tahsil için Anupaya JODa
düar. 
o - - ·- ~ --- - - = 

• • • 
Artık bir ıtalyın caauııu olarak HL 

bet cepheılnde çatııryordum. Eıkisln
den bin kere daha heve•ll ve bin kere 

Amerika hayvanat mWleainde 25 ınetre boyunda bir balina ıncvcuttur. Bt 
balık öldi1rüldUğil vakit, kırk ton et, sekiz ton ispermeçet yağı, y00l ton keınil 
çıkanlmlfbr· BUtUn afırlJğı 63 ton idi. Bu kadar bUyUk bir balık da Alaskada 
tutulmUftur. Boyu 23 ınetre, kuyruğu yedi ton ağırlığındaydı. Son zamanlarda 
B&hrimuhltin şimalinde 82 metre uzunluğunda ve sek n ton ağtrlıj'mda bir ba. 
bk avlaıumttır. 

Balina Mbklan berinde yapılan incelemelerde bu balıkların sUdlerinin inet 
alldüne bemediği, yalnız bir parça ek§t olduğu ~'llaı:ıılmı!3br. Falina, balıklar i. 
gersinde yavrularını sütle büyüten yegane hayvandır. Bunları avlamak da bir 
hayli gUçtUr. Şimal memleketlerinde, birçok dul kadınların kocalarının balina 
avında ölmüş olduklan rörillmU§tUr. 
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-----------------------------~----------~---------------------termck hakkı Eilenceler 1 Şeref ve pe-

reatit 1 Hindiıtanın biltUn serveti ı. 
Jfilyet heyecan içinde: 
- İmzalıyordum 1 
Diye soludu ve bir hamlede ayala 

kalkarak bir masaya kottu, 1.i~ıda ta· 
rih koydu Ye imza attı. 

Mösyö Jak da §öyle dedi: 
- Şimdi bütı:ın bunları kendi elinizle 

ba.tka bir katıda yuın ve bu kAfrdı da 
• alayın.. 

Genç kadın itaat etti. 
~lSlvö lak büylilr bir diklrı&tle beriki 

, .. tıclı ·da· okudu, bunlan kuruttu. kıt· 
ladİ n elbisenin altında tqımakta olup 
b':IJ'ftandan urlı duran garip bir nevi 
SMt&7& yerle!tirdi. 

Sonra 1apk11ıru batına koydu ve ka
pıya doiru yUrildü. 

J11lyet de: 
- Bir dakika durun, mösyö. dedi. 

.,izi tekrar ne zaman göreceğim? 
- Belki bu gece, belld de hiçbi? 

nman.. 
- Sili hiçbir nman görmezsem 

maksatıannızı naaıl aıreneceğiın? 
- Bundan endiıe etmeyin. Miltevı· 

zi bir im veya kralın 16rdesi olarak 
nerede bulunurunız bulunun. ı<Szlerim 
ve ellerim sizin üzerinizde olacak-
ttr •• 

JWyet ürpererek tekrar sordu! 
- Sbe hangi isimle hitap etmem 

lhtmdır? 

Garip ve korkunç ziyaretçi saldn bir 
setle: 

- Benim ismim mösyö Tıkdır, de • 
cU. 

Elilmit olan JUlyte Bekil tekrar 
dof,ı!duğu %aman, Mösyö Jakı odada 
ıöremedi ve bütün bu ıeylerin, pyanı 
hayret bir rilya olup olmadıirr.ı .. Kol
tufunda uyuyup uyumadığını kendi 
kendine sordu: 

Fakat bu eınada. aynaya baktı n 
kuJaklannda kmlcımlar saçal"&k par • l 

ı •. ya;:ı c!masJarı gcirdü.. Hayır, hayır!. 
Rilya gönnemi§ti 1. 

XVIII 

D. Etyol konatı 

~cSvalye d' Aısaa Bastiyin l:apısrn • 
da., çıkıp da, temiz havayı derin derin 
teneffüs ettikten, huzurile kendisine 

garip bir endite veren kurtarıcısının 

~ıkıp gitti~ine kanaat cetinlikten ve, 
r.ihaylet serbest oldufuna ta"lumile ka
naat getirdikten sonra. alell.:ele Sento
r.ore sokağının yolunu tuttu. 

Burnu havada ve eli, kendiıine iade 
edilmiı olan kılıcının kabzası üzerinde 
oldutu halde, dimdik ylirüyc.ırüu. 

Bu eın&da ona yan bakmak herhalde 
bot bir netice doğurmazdı. 

Filhakika ıövalye mösyö Jakın kendi 
gine söylediği şeyden, yani J:.n: Fransa 
kralının kollarına atacak olan giıli do
lap haberinden, kalbinin adeta yerinden 
kopaı.:ağ nı hissediyordu. 

Basit bir bayraktar, fakir bir zabit 
olan o, bizzat kralla, on beş"nci Luiyle 
mücadele edecekti . 

Tıp~ı. kahraman devirlerin serseri 
~övalyeleri gibi o da, dU;ı:.incelerindeki 
kadını kurtarmak için, hayatını verme
ğe hazır olduğunu kendi kend!ne söylü 
yordu!. 

Mücadele korkunç olacaktı ı Fakat 
cınun cesareti, tatlı ve güzel mahlukun 
içinde bulunduğu bUütn cntrik.ı ve teh· 
likeleırin fevkindeydi. Ve o, kC'ndisini 
l:elki de darağacına silrükliyt'.:ek olan 
bu bağlılık ve sadakat mukabilinde bir 
!e.y. birebir 1ey istemiyordu. 

Hulasa şövalye bir Don K"sot. fakat 
gen(''ik dolu bir Don Kiıot, gülünç ta 
r-f bertaraf o an ve buna gü- ellik ilive 
ediicn bir Don Kitot gibi dü~· inüyor
du I 

Betbaht genç ıunu kabul .:tmek iıte
mlyordu ki, bütün bu ıUzel sadakatin 

------------------------------~ ---------------------------------. mıyaıı ıen~ kadın, dizleri üzerine çöke
rek ağladı .. 

Cizvitler tefi, bu kadın zaaflann n 
fevkinde bulunan bir intan pbi, vakur 
ve uametli bir memnuniyetle bir an o
na baktı, aonra omuauna dokunarak 
fÖYle dedi: 

- Şimdi, ıeUn t .. 
JüJyet Urperdi.. 
M6ıy& Jak alelAccle bütün ıpldan 

töndUrdU ve birdenbire wlmetlere c&
mWen ıenç kadın mınldandı : 

-Bu bir riiyadao ~ ... ka bir teY de
iildll. 

M5ay8 Jak onu ellnc!cn tuttu, yerden 
kaldırdı, merdiven aahanlılrna ıllrilkle
di, rüya daireıinin bpıamı kapadı 
ve JWyeti oduma gl:StUrdUkten ıonra 
gWUmsiyerck sordu: 

- Eh! Ne derainiz? 
Zavalb lan blittın vücudile ürperi

yordu • 
- Ah 1 Maıyö, dedi. Baoa niçin 

ıöıterip sonra tekrar aulmet ve &efa
letime gömdUnüz?. Biliyor mcr.unuz 
ki, bu bir zulilmdilr t 

Mösyö Jak, birdenbire cid<!ileıen ve 
hemen hemen tehditkar bir hal alan 
sesile fÖyle dedi: 

- Botu botuna ıeveaelik etmOdi&i
mi, ellinde servetler ve imkanlar bu
Junducunu. istersem sizi cennete yük
seltip, iıteraem buıünkil ıefil hayatı

nızda terkedebileceiimi gl:Sıterdim zan. 
nederim. Binaenaleyh, timdi beni ~ 
tün dikkatinizle dinleyin. Sizin saadet 
aervct ve refa'mua, bu anda sizin eli
nizdedir. 

Jülyet titrek bir sesle: 
- Dinliyorum, ır.8ıy6 ! 
Dedi mösyö Jak da biran dütUndilk· 

ten sonra l8•e bafladı: 
- Falrirsinlı sefalet içinde bulunu

yorsunur: iıtlhfaf, Odlllyonunw:: 
biltOn temizlik arzunmun ve zevki .e-
Jimfnbin, her ıeye rafnıen ıefaletten 
kurtaramaclılt bir evde oturuyonu-

nuz; ~ocuğunuz gibi sevdiğini& bir kız 
kardeşiniz var ve bu zav.alı kllçük 
kız, iıtikbalde, sizin &ibi, ae!alet ve 
hicabe mahkiimdur, Bütün bunlar birer 
hakikat değil mi? 

- Heyhat! Evet .. Benim haklmnda 
kiler doğrudur.. Fakat kürük Aıı'ıma 
gelince, size yemin ederim ki, onu bun 
lordan korumasını bilecefim r. 

Mösyö Jan bu ıözleri du)'ID&llllf 
gibi devam etti: 

- Zenıin, müreffeh olmak btiJor
musunuz? En mu'htqem kon.aklardan 
birisinde ikamet etmek istiyor muau
nuz? Küçilk, masum kız kardetinlz• 
mesut, raha.t bir hayat kcndinire de 
eğlence, nete ve liıkı içinde ıeçen bir 
istikbal temin etmek istiyor muıunm? 

Jülyet ürpererek, ellerini ıöğıündt 

kavu~turdu. 
Mösyö Jan ikna edici tavrile devam 

etti: 
- Küçük kız kardeıinizin her ıeyinl 

temin etmek vazifesini üzerime aJryıo
rum; onu P'ris civa.nooakl bir sayfi
yede, istediğiniz zaman kendisiııi ı&
rebileceğiniz bir yerde büyütecepm. 
Kabul ediyor musunuz? 

Heyecanından söı söyliyemiyecek 
bir h:ılde bulunan Jülyet, bqile evet 
irreti yaptı. 

- Pek5.la. Size gelince, sizin bay.t 
tarzınız bundan sonra ıu olacaktır. 

Size göstereceğim bir konakta ikamet 
cdeceksini%. 

Parisin en eski ve en güzel konak
larından biri olan bu konak ::en - Lui 
adasında Anjudadır.. Sizin için eneli 
Düşes dö Şatorunun konatmı 

temin etmiıtim. Fakat hemen ertesi 
gunn on11 dostlanmdan birisine .• !ti&. 
yö <i'Etyole terketmek mecburiyetinde 
kaldım .. Ve böyle olman daha iyi
dir .• 

MösyCS Jan, gözlerini bir noktaya di1C 
miş olduğu halde bir müddet dO§Once
ye dald .. Jillyet ona, pli bir korb}'la 



-623-
R. tt. 6•: 
J.lublelif imzalarınızı huııs• :,ı:ı uıue ırul

la,ııdıJıoıaı yaaınamıt oldujuıfuz için tah
lillerimin bazı neticelerini sin hemen 
yumakta istical göstermedim.DöyJe olma 
sına ralmen fU husus nar.arı dikkatimi 
cclbeltl: Sıhhatiniz iyidir, yaşama şeralli. 
nlz de mutlaka sinirli olmanızı icap ettire
cek fevkalAdeJikde yoktur. Böyle oldulu 
halde zaman zaman slnlrll ıôrünlh;orsu
nuz. Dar Te mahdut şe)' sizi sıkmakla, bir 
az ufraşmak iııli>•en bir işi kolaylıkla 
Yol"IUn1uk doJunnııkta, dlkaktlnizi azalt. 
maktadır. Umumi va.yellnlse, kabillyelle. 
rtniıe gôre böyle olmaması IA&ım. O hal
de ne var1 Karakterinizin ana batlanDJ 
bulabllmekliJim için evvel6 bu suale ce. 
vap vermek icap ediyor. Eski yaıılannız. 
dan ban parçalar, gönderir n hangi ım. 
Plannı:ıt ban81 ,-erlerde Ti tarihlerde 
lullandılınm blldlrlr mlslnld 

llaaı:eı 'N: 
Bülumcllı ı&terdJlfnlı samlmt itimat 

te teYecelhe tetekklr ederim. Ynınııı 
....... tetklt ettim. BoJall• ortad.ar. Bin 
,... llOl'IHI •J'llınıms. Fala UYJfJama. 
.. ..,.. .............. ltbam JOktur, hele 
bcva- ilke tltm•nlaıums manfdı de. 
ımtır. lhreirederlalı " konufm••• ...._ 
fQlıscla aanılml bir tnfr bnüır. Raben 
•d•lllt menaJslnlı. Fakat harici tesirler. 
le ba ... 1emayl)Galıdea Qnlmanıs 
~ktıdır. Aeelecl oldulans için 
JaPblmll blr "71 Jtpıp bltlnllkt111 IOD• 
ra temr kontrol etmealnlL RaJlm)I bana 
al'f'M"• CÜ .,. .. ,., .... olacakbl'. Da-
.... .,... ..................... mı 
...... tltıwk..... iolaJlıüa .... 
...... .... bal allblleeek ~ 
wrdlr. Fabt ban\ll's. ...._. olmt,_.. 
•• MI JUdanaıdaa bin ~ 
... Mrarf .............. dfla'lml ... 
....... ... lalldlrlrlm. 

---r. & ı.: .. 
~ntr. Te n...,elbfma lmld*.._ 

Dl 

niı. Boyunuz iyidir ve uzuncadır. Bünye. 
ce norma) sayılabilirsiniz. Hassas ve ze
kisiniz. Yalnız henilı dikkatiniz .urı dere
cede kuneUi deJlldlr. Bu yaptılınızı bir 
daha kontrole de alışmamışsınız. Dundan 
dola), yaptıklarınızda bazı kusurlar bul. 
mak milmkiln. Bunda biraz lslediJiniz gibi 
bil)·üttllmilf olmanızın da tesiri ıörillilyor. 
Fakat haddızatında kabHi)•eUeriniz çok ı. 
yldlr. Yorucu ı,ıerden çabuk bıkmak ve 
size yapacaJım tanlyelerdendlr. Sizi kav 
1'8YJflı buldujum için söyliyecekleriml çe
kinmeden aöylll)orum. Bir kusurunuz da. 
ha nr: Atıa.anhk "e biraz da lantcılık. 
Bunlardan da vazgeçiniz. Kıskançlığınızı 

da belenmedlm dolrusu. 
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Vıkadar S. N. A.: 
Sla de ıeııç,lnla. F.s.A dan daha bil~ 

sClnlı ama, daha mwı bo)iu delUalnls. 
Bllayenla t)'ldir. Samimi bir kalbim Tar

dır.Çabuk ıdnJrlenlr, tuar Te cabak mem 
nan olar tGr&all)'onam11. 

Cevaplen veren 

Profestsr Sanetk 
Orafo:oJI ve Gratometrı 

mUtehasS1sl 

....... ._ ....................... ........ 

desiniz. En barlı husosiyelinlz ,u<Iur: 
Belenmediliniz bareketlerinlıden nadim 
olmak ve bunlan bir daha yapmamağa ka
rar vermek Ti fakat pek kısa bir mQddet 
sonra onlan sene tekrarlamak. Hayatınız 
hep böyle ıeıiyor, sonra ı (ellinde delil
dir!) diyorsunuz. Kırdtlını& bir kalbi 
belki tamir edebilirsiniz. fakat kırık bi 
daima kohr. Sinirli olmak, biltnn harekel
lerinlzin acdannı silecek ıslak bir sfln"er 
delildir. Muntazam gıda. muntazam uyku 
ve açık lıa,·n •.• t15te şfmdllflc sb:e ta,·siye. 
lerim. 

-- -
AKA 
GÜNDÜZ 

HABER için 
Çalı dikbte ..... Wr .... .............. -e27- ---------
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Yol emniyetinin Honvud yabancı 
esasları nelerdir yıldızlara(B.,~~7~!:d~~ 

lara inanmak lhungeJirse, Romeo, 
Lesli Hover tipinde p.irane bakışlı, 
sevdalı genç, yahut Rudolf Valentino 
biçiminde ihtiraslı bir ask, yahut da 
Klark Geybl biçiminde erkek kahra • 
man rollerinde çok muvaffak olacak
mış. 

50 
. Baıtara/ı 11 lncldı 

mılyar dolvdan fazla bir para 
~~il~ektir. "Yol emniyetinin,. kıy-
e~ ~ıhak~in anl&ımf olan Ameri • 
şınıdı bu büyük masrafı göze alarak 

ep . 
yenı, emin yollar, §OSeler vücuda 

etiriyor. 

"Yol hıtaatmın tekb!Ul devrelerinl 
yle bir gö7.den geçirelim: 
nt Y&Pılan yollar tam bir bilgisiz. 

:: içinde yapılıyordu. Çamurdan kur· 
ulmak için ilk akla ge!en fikir yolları 

C§tirrnekti. İkinci merhale olarak 
llan ~eniıletınek dU§UnWmUş, bu da 

apıldıgı vakit yine emniyetin teessüs 
tmediği görUlınUştUr. 
Bunun üzerine i§ mUtehassıs!ara bı. 

~mış. yapılan uzun tetkikler neti· 
de dört emniyet esası ortaya çı

arılmrştır: 

l - Mukabil istikametlerde giden 
:bJtlarm yollan ayn olmalıdır. Bu, 

abi masranı oldufu için bazı yerlerde 
erd ll tatbik olduğu halde, bazı yer. 

~ lm~naızdır. Çc;k geniş ş<>!elerin 
~yet baknnmdan pek faydalı olma. 

ilııtlarmm gllzel bir nıisali New Jersey 
e Trenton aruındaki yo!dur. Bu yol 

!Amerikanın en geniş şosesidir. Bun:ı 
fl':lğmen iki sene içinde bu yolda 168 ki· 
11 ölm. 

•• • Ü§, 1800 kişi yara.lanmıştır. , r.~ -~~~ o kadar geniştir ki, otomo-
U 9 Urüculerini lüzıımundan fazla sU. 

~atli gitmeye te~vik etmekte ve bu da 
<>r::aki beyaz çizgiyi hUkilmsUz bı • 
~ aktadır. Bu yoldaki kazaların ço--

~areı karşıya çarpışmalardır. Bu 
"Uiyet üzerine yolun ortasına blitiln 
Yol hntidadınca Uç buçuk mctroluk bir 
~prak yığını konmuş ve bu yığının 

r tarafı giden, bir tarafı da gelen 
ot?~0bil ve kamyonlara tahsis edil • 
!nı§tir. Büyük bir masraf ihtiyariyle 
Yapılan bu tadilattan sonra bn yolda 
;ıkua gelen kazalar ıa§ılacak derece-
ı: azaımı§ ve bunun Ur.erine böyle !~k 

ra.nı di~er geniı yollar da ayni p
kild.e orta· 1rından ikiye ayrılmıştır. 
Şımdi Amerikanm birçok aımtaka. 

!:r:!liii yolun wtaau>fı.~liiı'~ 
~ızecck yerde onu daha maddt bir şe. 
kılde ikiye bölmek usulleri tatbik ve 
tec.rube ediliyor. Bazı yerlerde bu böl· 
llleler kabarık tq~ardan yapılıyor. 
~azı yerlerdeyes yolun or'tasına bir 
Çukur açılıyor. Biltün bu tecrUbeler 
beyaz çizgiden çok daha iyi neticeler 
Vernıiştlr. 
2- Biribirlni kateden yolların sevi· 

l'eBi bir olmamalıdır. Bllyilk eoselerde. 
he•e otomobillerin bUyUk süratle git
tikleri düz, genit yollarda biribirlnt 
kateden yollann ba.51arma işaretler 
koYınak emniyet bakımından k!fi de. 
ğildir. Bu yollarm muhakkak ayrı ay
lı seviyelerde yapılmış olmaları zaru· 
ridir. 

3 - Yol tıstUnde otomobillerin çar· 
Pa.bUeceği hailler olmamalıdır. Yol ke. 
Jlarlarmdaki ağaç~ar. parmaklı!t!ar, 
1:'efon dire!derl, ve yaya yUrUyUcille
l"i bu aradadır. Otomobil yolunun iki 
taratmda makul bir genitlik, bir pay 
ka.bnatıdır. Yaya yUrnyenlerin otomo-

~illere tahsis edilen yolda lef yoktur. 
nlar için ayn yUrUme yolu olmalıdır. 
' - Bir kısım kazalar da ayni isti· 

karnet.e, fa.kat ayn ayn sUratlerde 
ıiden otomobil'erln biribirlerini ge • 
Çer!ten ~ıenıalarmdan fleri gelmek. 
tedl!'. Bunun için de yollar ude ayn 
hıttkanıette giden otomobiller için ay. 
1'llınanıa1ı, ayni istikamette fakat 
llıUhteut IUratlerde giden otomobiller 
Jçtn cSe aynbmı olmalıdır. Neteklm A · 
'ltıertkada aon yapılan yollar böyledir. 
l'oıua bir kısmı yavq giden, bir km· 
ltıı llıe eUratll giden otomobll!ere talı. 
ela edilmi§tlr. 

l>Brt ı tlr tı yol 
Bet senelik bir programla mevcut 

l'oUarm emniyet bakımından mUmkUD 
llıertebe ıslahı kablldir. Bir taraftan 
bu Yapılırken Diğer tnraftan da 30 ee
tıellk proJI'amm teme!leri atılma?ıdır. 

Anterikanın yol pro:;ramında dört 
ttırıu yol dü§ilnülmU~tUr: bunlardan 
biriııc1st ıehirler arasında o!an, fakat 
lehlrlerin i<;lnden geçmlyen dört böl· 
!lıelJ Yt>llardıı'. Gayet pahalıya mat o. 
lacak bu yollan ~hiı lere baCİlıyacak 
aYnca geni,, fenni ısoscler bulunncak. 
tır. b1art!an bal'!!ta, mllkemm~ltyet 
!tibaclyte dlferlerl aya.rmda. olmamak· 
la beraber, bllWn eımıl)'et ka.tdelerine 

uygun bir üçUncU tip yol yapılacaktır. 
Bu Uç tip yol yalnız otomobU ve kam· 
yonlarla otobüslere ayrılmq olacak, 
at arabaları ve diğer ııa.kfl vurtalan 
kendilerine tahsis edilecek ayrı ve bir 
dördüncU tip yoldan tşliyeceklerdir. 
Amerikanın yol programı 51 milyar 

150 milyon dolara mal olacak ve yola 
tahsis edilen paralar başka taraflara 
sa.rfedilmediği takdirde 37 senede ta. 
mamlanacaktrr. 
Knıal1tr asgart hadde nasıl 
lndiaUir? 

Otomobil kaza.1armm yegane Amili 
yollar değildir. Meselede otomobilin 
kendisi \'e onu kullanan ada.mm da 
mUhlm bir yeri vardır. Bu Uç Amilin 
noksanları hep birden ortadan kaldı • 
nlmalıdır ki, kamlar da asgari hadde 
inebilsin. MeselA otomobil yolculuğu. 
nun ancak yüme otuzu gece yapıldığı 
halde kazalann yUme altm111 gece ol· 
maktadır. Şimdi otomobil millıendtSie
ri buna çare aramakla meşguldürler. 
Makine anza!anndan vukua gelen ka. 
zalar pek azdır. Yalnız, lllzumundan 
fazla el!lkf uabalann fren tertibatla. 
rmın bozulması yUztbıden kazalar ol. 
mııktadır. Bu kabil kasalar yeni oto
mobillerde hiç görülmez. 

Kualarda birer yaralama vuıtam 
olabilecek sivri raJyatör kapakları, 
köşeli kapı, tokmakları otomobil fab • 
rikatörleri tarafından değiştirilınig, 
onlara daha yuvarlak tekiller vetilmif. 
tir. 

.Kazalarda otomobil kullananm da 
nekadar bi.iyi.ik rolü olduğunu söyle. 
meye lilzum görmüyoruz. Bazı kimse. 
ler bütün kazaların muayyen bir ZÜID· 

re tarafından yapıldığını. onların ''ka· 
za sabıkalıları,. o!duklarmı ileri sürü. 
yorlar ve onları bu i§ten uzaklaştırın. 
ca otomobil kazalarının da kendiliğin
den mna ereceğini iddia ediyorlar. 

Bu lddlannı birinci kısmı kısmen 
doğru olmakla beraber ikinci kısmına 
i§tln.k edemiyeceğtz. Filvaki llst Uste 
.km~. aı~-~~ ~ tJgmmı· 
şoförler vardır ve onların bu ~ten ya 
tama.men menedilmeleri veya ıslahları 
lazımdır. F:ıkat onları ortadan kaldır
mak!a kaz:ıla.rın da ortadan kalkaca~ 
ğına inanmak doğru değildir. Çünkü, 
istati.stlkltre bakılacak o ursa, kaza. 
lann ancak kUçük bir yüzdesinin bu 
"sabıkalılar,. tarafından yapıldığı gö. 
rUIUr. 
OtPmohll l uH ·nnnlann ve 
yaya!aı ın emniyet mefhumunu 

öjrrnn ı, o ma 'arı IAıım 
Kazalara mAni olmak için başvuru. 

lacak çareler pek çoktur. Bunların en 
b~mda, gerek ôtor.aobil kullananla· 
rın, gerek onların yollarını payla§· 
ma.k zanıretınde olan yaya yürüyU. 
cUlerinln bütün emniyet mefbuınlan. 
nı ağrenmiş olmaları gelir. Onlar e. 
min olan şeyleri yapmayı bilmelidir-

ler. 
Buna en evvel mekteplerden baş-

lanmalıdır. Daha ana mektebinde iken 
çocukular otomol::H:erden korunması. 
nı öğrenmelidir. Otomobil kullanan • 
ıu da iyi bir imtihana Ubl tutulmalı. 
dırar. Onlar, a1tıarmda!d arabanın im· 
k~nlanyla imkinsızlıklarmı takdir e
debilecek kimeeler olmalıdırlar. Yaırn 
ve içtimat vaslyeUn de bu i~ rolü bil. 

yilkttlr. 
o omohll 1'uUanm11 dersi 

Şikagoda, bir sanat mektebinin ~ 
mühim derslerinden birini, otomobıl 
kullanmak dersi teıkil etmektedir- Ta· 
lebe bu dersi görUrlten, tıpkı otomobi· 
lin eoför yeri gibi yapılmış sıralarda 
oturmakta ve hoc:ınm verece31 direk· 
tiflere göre makinelerini kul!anmak • 
tadır. Duvarda her makineyi temsil 
eden numaralı ampuller vardır. Talc. 
be yanlış yapınca o ampul yanmak-ta 
ve hoca hemen yanlıe yapan talebeyi 
an!ıyarak onun reaksiyonlarını tesbit 
etmekte, ona göre hatalarını dilzelt • 
me!ttedir. Bu taleb~ye kalabalık bir 
cadded::ı sevkc:.ii'en bir otomobilin ö -
nilnden almmı§ bir filın gösterilmekte, 
ve o'llar filme ba1rnrak s:ınkl o oto. 
mobilin içindeymişler gibi muhtelif 
vaziyetlere göre "sabit otomobil., le • 
rint kullanmt' ktad!J'lar. Bu mektetJten 
çıkan ta'e'Je Hnde ke.z'\ya eebebtyet 
verenler hiç yok gibidir. 

Xanun da bu ilte pyet mkı davran-

O, ıimditik, kendisini h&ZIJ'lıyanla • 
rm elinde bir oyuncaktır. Amerika.da 
meşhur olduktan sonra ancak istediği 
çeşit rollerde çalışmak hakkını kaza. 
nacaktır. Şimdilik ba.şkalarınm istedi. 
ği gibi söylemeğe, yürUmeğe mecbur 
bulunuyor. Bugün Pariste muhteşem 
bir apartımanda oturuyor, mOkeJlef 
bir otomobille geziyor. Barlarda. dan
stnglerde, at yan~larmda görünilyor. 
Polo oyununa çalış1yor. 

Henüz bu sanatkarın fotoğrafı ga. 
zıetelere geçmiı değildir. Fotoğrafı l· 
le reklam yapılması için daha bir mUd
det beklemek lbımgelecekmiş. Hula
u tık defa olM'B.k beyaz perdede göre. 
ceğtmlz gİln bu adAm Vilyam Povel 
yahut Rober Mongomeri kadar meşhur 
olacak. Eğer leler tasavvur edildiği 
gibi cereyan ederse bu artist lc;in yapı. 
lan masraflar, edilecek klr yanmda 
hiç kalacaktır. Fakat ya evdeki he. 
sab Ç&?'§ıya uymazaa o uman ne ola. 
cak? .. 

Fakat unutmamahdD' ld, HoJfvutta 
muvaff akıyetsizliklerin de kendine 
mahsus ihtigamı vardır. Mesel~ LU Da· 
gover Amerika.da kat'i bir muvaffakı· 
yetsizliğe uğradı. Halbuki bu Alman 
aktris hakkında yapılan propaganda· 
lar 1931 de, yani daha Amerika.ya gel. 
mesinden çok evvel baJjlamıştı. Ameri. 
kaya gelmesi lc;in Bremen Transatlan· 
tik gemisinde lüks bir kamara kira • 
landı. Nevyorkta kibar A.lemine men· 

sup birçok zat tafafmdan fstlkba1 e
dlldL lstikbalcılerin hepsinin elinde 
küçük Alman ve Amerikan bayraktan 
vardı. 20 kişilik bir orkestra heyeti ve 
20 motosikletli polis de karşılayıcılar 
arasında bulunuyordu. 

Bu istikbalden en fazla şaşıran biz. 
zat aktris oldu. Hislerini anlatmak 1s. 
tedi, muvaffak olamadı. Bir kelime bL 
le ingilizce bilmiyordu. 

Nevyorkta ecrefine muhteşem ziya· 
fetler verildi. Aktris bu ziyafetlerde 
yedi, tçtf, dansetti. Nevyorktan, Ho. 
livuda ~elinccye kadar yirmi yerde 
durdu. Her yerde fotoğrf alan alındı. 
Nevyorkla Holivud arasındaki mesa
feyi tayyare~·le katetti. . 

Tayyare meydanından stüdyoya ka
dar gitmek için, ellerinde fotoğraf ma· 
kineleriyle meydanı doldurmuş olan 
meraklılardan, gazetecilerden, iJA.ncı. 
lardan mürekkep bir kalabalığı yar • 
nak llzmıge!di. 

Nihayet yıldız ilk filmini çevirmeye 
başladı. Bu film "Montekarlodakl ka· 
dm" ismindeydi. Film yapılıncaya ka. 
dar zavallı Lil çok sıkmb çekti. HA~l 
iyice lngilizee öğrenlmemi!j, Amerika 
cahnesinin icaplarına alışamamıştı. 

Lil Dagover başka film çevirmedi. 
Mukavelesi, tarafeynin kar!3ılıkh mu· 
vafakatlyle fesholundu. Tekrar Al
manyaya dlSndil, ve o gUnden SQnra 
kendisine kimse yeni bir film çevirt
medi. 
Unutmıyatım ki Hvlivut bJr terrl\. 

be şehridir. Tecrübelerin hazan da mu. 
va!f ak olamaması bir zarurettir. 

ZA Yl - Emln6nn neleıfö·e muhasebe. 
sinden elchihm 14-3.938 larih ve Hlli049 
numarnh depozll mnkbuzunu kazaen zayi 
ettim. HilkmO yoklur. 

Arif (V.P. !3'8) 

ZA VI - Sile ukerlik şube~inden aııtı
lım askerlik lezkercml zayi ettim. Yenisi
ni alncnJhmdnn eırıklslnin hükmil yoktur. 

Sile • Knlıakor knri11etti Çakıroğullnrrn. 
dan Ahmet oğlu Ahmet »6 

7.A Yf - Mercan il sesinden aldııtım las
diknnmeyl zoyf ettim. Yenisini elacaaım
dan eskfslnln hilkmil yoklur. 

D.IJ. Yolları H. Pa,a Gar. Kalem il. 
Edip Dirı~can 

malıdır. Başkalarının hayatını hiı;..e sa. 
yacak gibi otomobil sürenleri Ameri. 

ka şiddetli cezalara çarpmaktadır. MU· 
hlm cadde!erde ve echirleri bağhyan 

şoselerde sık ınk motosikletli polislere 
raalarur. Bunlar fazla stlratli giden o • 
tomobilleri durdurup ceza keııerler ~ 
110för aarhoaaa oııu hemen tevkif eder' .. 
ıer. 
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Çocuk lhaftasn 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
12-3-938 tarihli bilmecemizde kuanan

lar: 
ALTIN UCLU BtR DOLMA KALEM 

KAZANAN 
Fikret Timao Yalova TenneloteL 
BiR RESiM ALBÜMÜ KAZANAN 

İkinci: Halt'lk Beşiktaş akaretler No. 35 
BiR LA.s'f AIK TO PKAZANAN: 

'üçüncü Acar Bele Şişli Terakki lisesi 
371. 

eınrm PAKET ÇİKOLATA KAZANANI.AR 
ı DOrdane Şişli, 2 - HolOsl Falih, 3 -

Rıza! Uzun Yusuf, 4 - Havn Halila~a ao. 
lcok, 5 - Behire BeyolJu BekJr Sotak, 8 -
Mustafa Kızıllan, 7 - Halil Kopkaç, Ca
ğalo~lu, 8 - Mehpare MeteJIJt!li:ıc Ayazpa. 
,o, 9 - Nccdel Çanakkale, 10 - Cahil 
Yayla kahvesi, Deniz CağaloJılu. 

BIHER DOLMA KAl.EJ\f KAZANANJ.AR 
ı 1 - ilhan Fındılcb, 12 Süzoıı Küı;ük. 

çeşme, 13- Nennin Ankara Cebeci, 14 -
Ho!Cık Sultanahmet, 15 - Seniye Fındık
lı 35 No., 18 - Refik DenlzyoJJennda, t7 
- Tahir Moda Allfel sokak, 18 - Halit 

Babıali, 19 - N. Sa)'ilo 37 inci illi.okut. 
20 - Hnyık Ozb:ı~ar TarlabaJı, 21 - Tur .. 
ban Beyoğlu, 22 - Sııhure Şehremini, 23 
- Nimel Kapkın Kadırso, 24 - Arkadaş 
AJI Kaıumpaşaı, 25 - TOrkln Koeatepe. 

BiRER DEFTER KAZANANl.AR: 
28 - Sabah~t Cağalollu, 27 - Jak 

Erkek lisesi, 28 - Namık Tınaz Erkek u. 
sesi, 29 - MuııllA Erdoğıın Nuruosmanlye_ 
30 - Artln Yılı .• a· Gedlkpaşaı, 31 M. Yas. 
mao Babçekapı, :2 - Erol Demirel lstalk 
bul, 33 - Aysen Göktepe lsıanbul, 34 -
Recai Gökka~·a 67 inci okul, 35 - Behl .. 
ee Kemal Fatih, 38 - Firdevs Taksim Sı .. 
raselvfler, 37 - Eliz I.eva kız koleji, 38 -. 
Halit Huhvar, 39 - Ali SaAlom Cağaloğlu 
orta okul, 40 - Ömer Ersin Sirkeci, 41 -, 
Hicri htanbol erkek lisesi, 42 - Nl't"de\ 
8 inci ilkokul, 43 - l\fuazzez Giilen Da- · 
YUlpaşa, 44 - Necati Kumkapı, orta okul, 
45 - Yurd:ıı;cül cevfk Sirkeci, 48 - Kemal 
Günsenccr PcrtevnlyaJ lisesi, 49 - Hnrika 
Kadırga, 50 - Nuri Akyar Şehremini, 

(Sonu yann) 

Pantelaryaya karşı Aspretto 

Korsika adası sftrat-
le tahkim. ediliyor! 
Blum hükumetinin Balear 
adalarına ani bir baskın 

yaptırmasından korkuluyor 
Fransa, şlmail Afrlkanıo muvasala yolıurını 

korumak telAşına tululmu~tur. 
. ~ ~tarah 1 incıde ve Franko bu adalarda mevcut ltaıyaa 

gıbl aç kalmaktan kurtaran anbar m&· ve Alman hava ve dehiz üslerinin de-f 
liimdur: taraftar l Frans d · Qimalt "' 1 vamma o unca ız erua 

':/ v ~nka. batıarmın garptaki kımnlan tama • 
Eger Fransa. umum! harpte bu in. miyle tehdit altına girmi§ addedilir. 

san ve iptidai madde anba.rmdan. ra.·. Bu ~tj.arJD, oarkta~Jeri iae Sardun • 
bat rahat fatifade edemeıntı· oısay&, yadaki ltalyaıı tıaıeri tarafından ayul 
-lwıbla UflUl!l eUrmeel onda da talrlt "' sretle tehdicI eairniektedfr. 13maena • 
mecal bırakmazdı. leyb .rraıısa bir ha.rb vukuunda İtalya 

Şimali Afrikayı Fransaya bağlıyan ile İspanyanın milfterek tehdidi aı 11 

belliba§!ı deniz !ollan ı~d.u': tında Şimali Afrikadan istifa.de ede. 
M ~ılya • Bızert, Marsılya - _Gul~t, meınek veya pek u istifade edebilmek: 

arsılya • Bon, Marsllya - Fılipvil, tehlikesine tutulmue bulunuyor. Fra~ 
Marsilya. • Buji, Marsilya • Cezair, sanın bu vaziyette kalmak fstiyeceğl .. 
Marsilya • Oran. Nis • AJaksiyo - Bi· ne kimse ihtimal vermemektedir,. 
zert, P~rpinyan • Portvander, Set· O. Fraıisa erkaıuharbiyesinin Balear ada.
ran. larmı lnt bir baekmla elde etmek ka.. 

Bu yollardan bir kısmı, yani Mar· rarmı Blfun hükiimetinin bu günlerde 
silya - Bizert, Marsilya • Bon, Marsil. tatbik edh·ermesinden korkuluyor. El 
ya • Gulet, Maris!ya • Buzi hatlan ta· F F!ansa bu hareketi yapabilirse şi• 
mamiyle açık denizdedir. Set. Marsil- malt Afrika ile olan muvasala.smı teho1 
ya ve Perpinyanı Cıezair ve Oran'a likeden kurtarabilir. Fransız erk;lnr., 
bağlıyan yollar ise klh Minorka ve harbiyesi, pek geç ke.lmıe olmakla be. 
Mayorka ve k5h Mayorka ile İbiza a- raber, Korsika adasında nihayet tah .. 
da'arı arasından geçmektedir. Balear kimat yapmaya ve birtakım hava. de< 
adalan Frankonun elinde bulununca niz üsleri kurmaya bn.§lamıetlr. Bu hal 

Kaybolan kadın 
_. Baştarafı 10 uncuda 

F.mlln e\"de kalıp her tarafı araştırdı. 

Ertesi glin komşular Ellzıımn öldüğünü 
öğrendıkleri zaman FönetranJ ile Papi
yon, konıcta Emlin'I bekti)·orlardı. Anj 
Pake gittikten sonra kadını yok:ıladılar ve 
p::ıra~ ı bulup bulmndıAını sordular. Endin 
bir şey ele geçiremediğini sö:oı•ledl ama 
Papiyon onun glh:lerlnde hir parıllı gör
miiş ~·e yalnn söylcrliAini onlomışh. t'sıiinü 
araştırdı ve clekl!Ainln altında, meşin bir 
keırıe icln<le altmış bin frank kAAıt para 
buldu. 

Enılin çabaladı, lı:ı~ırmoğo başladı. Pa. 
piyon onu susturmak lı,.;ln boAazını sıkı

yordu- insan istemeden işte böyle katil 
olur. 

ı-;mlln'I kocakan için hazırlanan mezara 
gömmek Paplyonun aklına IJl'lmişU ama 
müıılantlke ı;öylenecek söıleri Fönl'lranj 
uy<lurmuşıu. Arzusu müslanlikl, Poke kar. 
de~lerdl'n şliphe ettirmekti. Sonradan t'e
sedi radlyeıleıl vaaılasile meydana cıkar. 
mnk da işine geliyordu: Böylece hem meş
hur olncnk, hem de yakasını bftı;hlltün 
kurıaracaklı. Bir tek hataııı oldu: Keseyi 
Emlin'in sanmıştı. Hnlbukl h:ısls knrı, 
altmış hin frangı bulchıkton ııoııra keseye 
de kıyamamışlı. Gerçi e~kl bir kese ama 
gene işe yarayahillrrll. Nllekim yaradı 1. 

• • • 
Bnrböıiy~ hnpishane!rine giderken fur. 

sıonda, her zamanki Adeli üzere Giyom 
Föneıranl şnrkı söylü)·ordu: 

DarUn11, I lor1e uoa- lleln 
Seha!:, leh lebe dlch 

Ba.leu adaları etllLfındald "Fransız 
tereddUdU,, nün uzun devam etmiye~ 
flne delil addedilm<'ktedir. 

Korsika adasındaki ilk U.I, Alpretto' 
da kurulmuştur. Bu üs ile bunu takip 
edecek olan diğer Uslerin ltalyanl~ 
tarafından Kağliyarl ve Pantelary&J 
dakl lısıerlne karşı kullanılacağı ve bu 
iki mühım İtalyan UssUnden ge1ccek 
tehlikeleri karşıltyabilecek ıartıarı ha.. 
iz olacağı söylenıyor. Askeri mUtehas.:. 
sıslar Bizert - Ber askeri mihveri üze.! 
rinde mevki alan Asprettoyu birinci 
sınıf bir deniz ve bava. ilssü olarak kR.· 
bul etmektedirler. Aspretto, Ajaksiyo 
körf eziıtin garb rnzga.rıanndan mah ... 
fuz bir no'ktasrudadir. Milyonlar sarr 
fedilerek, buraya birçok mlllıim inşaat 
yapılmıştır. Fransız kaynaklarından 
gelen haberlere göre, burada devamlı 
olarak dört bömbardıman filoeu, biJo.ı 

çok keşif ve hUcum filoları buluna •. 
caktır. 
Mayıs ayında Korsikada yapılan Us. 

lerden birkaçı daha. tamamlanmıe o) 
lacak ve Korsika. Fransız mUırtemle-o 

· ke imparatorluğunun birinci mUdnfaa 
bilrcU halini .a1acakbr. • Sadık Dumats 

Operatör • Orolog 

Or. SDrcyya' l\tamal . . . Yanınd• o:uran Mab Papfyonı f 
_ Ne •nlatıyorımn't du)·muyonım. de. J Beyoğlu • Parmalckapı tramvay du. 

dl. ·· rağı. No. 121 birinci kat. 
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ifa ne ~lacal;h't Mnb Popfyon yabancı dil J----------------.: 
.lıer bllmeadi kJ uJuua.o. 




