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Yazan: ŞEREF AYKUT 

YEN 1 SABAH 9 Mayıs 1938 

Bu akşam Ayrılıyor 

Alman devlet reisinin İtalyayı 
ziyareti, evvelce neşredilen pro~-

No. 4 rama göre, bu akşam nihayet bu

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) 

Üniversitede bu Şehrin imarı için beş 
Sene imtihanlar •1 J k . .k 
25 Mayısta başlıyacak; 

mı yon u ıstı raz 
11 Haziranda bitecek 

Üniver:ıite rektörlüğü, muhtelif Şimdi dört nesil, vatana saldıran 
düşmanları atmak için birleşerek 
cepheye koşmuş, harbediyor~u 

luyor. Bu ziyaret emsaline haki-J 
katen nadir tesadüf edilir teza -
hürat içinde geçmi~tir. İtalya hü
kümct reisinin ge,;en ey llılde Al
manyayı ziyarete gittiği zaman fakültelerin bu seneki ders kesim-

Belediyedeki toplantıda ilk yapılacak 
işler ve alınacak tedbirler kararlaşdı 

gösterilen tezahüratın tafsilatın- !erini ve imtihan zamanlarını tes
dan o zaman az bahsedilmemi~ti. bit ederek alakadar dekanlıklara Belediye, Prost tarafından hazır· daha kabarık bir yekfına baliğ ola

lanan imar planını kıs-Jn kısım tat- caktır. Bundan başka Karaköy mey
bilı. etmektedir. Evvelıi, en mühim danı tanzim edilirken, zaruri olarak, 
zarw·i yerlerin imı::rile meşgul olu- zemin şimdikıncien daha fazla yük

Bu sefer İtalyanlar da misafirle
rini karşılamakta ve ağırlamakta 
geri kalmamışlardır. 

Kafile yerine varmış, cephanele- anne oğul ve torunlarını kucaklar- Almanyanın ol~un, İtalyanın 
ri teslim ederken. gelinin ilk işi ken kağnının ardına saklanmağa ça olsun birblrl~ine dostluğu, haki
sırtındaki çocuğunu kucaklıyarak lı,an gazel gelin de kocasının kol- katen •kara gün dostluğu• olmuş 
ıııneye vermek, sırtındaki ağır san- lanna yavru unn bırakmış. .. Gam- tur. Dört scnedenberi pek nazik 
dığı kollan arasına alarak ötedeki lı gözlerini go>termemeğe çalışıyor- zamanlarda Berlin ile Roma bir -
sandıkların yanına koymak oldu. ~u. Cepheye .ko~arken henüz do-, birlerine ark~ oldular. Bundan ne 

Ta ötelerde havayı yararak patlı- gurmamış e,;nın şımdı ona bu yu- ka~ar bahsedılse azdır . . 
yan mermilerin glirültüleri gözleri- muk yumuk elleriyle babasının yü- Işte onun içindir ki Italyan 
ni biraz snlandırmıştL Zira ötede zilnü tırmalamağa uğraşan çocuğu-! matbuatının bu vesile ile olan ncş
de. şu cehennemler saçan topların nu uzatırken o ilk defa yanusun-. riyatı hep geçmiş zamanların ha
karşısında onun sevgili e.şi vardı. dan uçan güzel evliit koku.iiyle tırasını canlandırmak yolunda -

Büyük dededen çocuklan hak- can evini dolduruyordu. dır .Maamafih iki tarafın dostlu-
k•,da malilmatı almıştım. Bu üç ha- Büyük dede orada şu manzara . itı:1 g~en zamanın şu veY.a. bu tec
ba, oğul, torun bir alayda ve bir si- karşısında bütün salayet ve şehame r;ıb~sıne dayanmış ola~ılır, &;r
ııerde çarpış (yorlardı. Toplar mit- tile vakur, metin ayakta, büyük mil, im ıle Ro~a .ara_,1ndakı ve~akar
ralyözler susmuş, akın durmuştu. Jetinin tarihi gibi yüksek bir abide i lık pek çetin ımtı~anlarla bır .~.at 
lllevzi değiştiren düşmanın ynn şeklinde dikilmi< şu karsısında. daha kuvvetlcnmış bulunab:.ır. 
Cepheye atılacag·mı anlıyan gurup ·ı d" ·ı· d " •1. · ' .1 t Lakin zamanın öy:e bir değişikligi 

saygı ı e ızı ı uran ne' mm e\ a - ki b .. k h' b' t 
k t t b d • · t' · d 1 k. • .. 1 var unu gorıneıne ıç ır a-

omu anı a yayı egış ırıyor u. arını seven, o şa~ an goz e- f . · b .. k b ·ı d • 'ldir M · 
Alay vürüyüse başlamak üzere · 1 süzerken ı h' ra ıçın ugun :1 1 egı · azı 

, . rıy e . on ar~ .. ıcr~n nin hatıraları nekadar canlı olur-
iken. Pek ahbabım olan komutan- vermek korkusıyle elemlı yuz gos- 1 b .. .. 'ht' 
d b ·· · · b' · · ldım t · ,,. k .. kl" d d sa o sun ugunun ve yarının ı ı-an u uç er ıçın ıraz ızın a . ermıyor. ı umuşa yure ı e e 1 Al d 1· 1 d .. .. . . . . . . yaç arı many:wı a, ta yayı a 
Bu gorulecek bı~. manza_ra ıdı: nınelerı de kendı yakın bakışları düşündürmektedir. Berlin _ Ro-

Büyük dede urendesıne dayan- altında tutarak onlan da zafa düş- ma mihverinin sağlamlığından 
mı.ş, dim _dik_ ~zun boyile. ayakta du-! mekten koruyordu. . bahsederken İtalyan matbuatunn 
ru.yor, gobegıne kadar men .• ~erte-1 . Bu __ manznrny~ benımle beraber son derece ısrar göstermesi çok 
mız ak sakalının çerçeveledıgı bu ı hıraz otede şahıt olan komutan yerinde olduğu kadar pek te ma
ı:~iz, berrak v_e sek.sen yıllık. tar'.- d.a~·anamadı, içinden taşan . h!r his- nalıdır. İstikbalin sorduğu sual
h.nı taşıyan yagız çehrede hır yo- sın co~kun dalga"1Da kendını kap- !ere temas etmek tezahüratının 
rük Türkün salabetli varlığı görünü tırarak ko~tu ve hala Türkün sade ·tafsilatını vermekle meşgul olan 
yordu. Daima nefsine güvenmiş şehametinden yapılmış tarihinin bir ı İtalyan gazetelerince şu günlerde 
imnnlı bir yayla türkünün saf, te- remı;i gibi ayakta duran koca 1 ıüzum görülmi)en bir keyfiyetti. 
miz ruhu vardı. Yanında kağnının dedenin gür, ak ve uzun sakalını jFakat iki devlet adamının karşı 
çeki ipini hala elinden bırakmayan derin bir hörmetle öperek dü•üne karşıya bu suallere cevap verıne
lı.oca dede ve biraz ötede nene ile dü~üne çekildi. ' ğe çalışmamış oldukları iddia edi 

lemez. 
Her Hitler bu akşam İta!yadan 

bildirmiştir. Verilen karara göre 

fakülteler, 16 mayıs cumartesi gü-

nü derslere nihayet verecekler, 25 nacaktır. İmar pliııuna tevfikan ilk seltilecektir. 
may1'tan itibaren de imtihanlara evvel yapılacak işlcrd.:n biri Yeni _ Belediye, bu işlere, sarfedilmek 
başlıyacaklardır. Yalnız edebiyat kapıdan Taksime kadar uzatılacak üzere bir buçuk milyon liralık bir 
fakülte:ıine bağlı bulunan pedagoji Gazi caddesile Gazi köprüsünün h<>r istikraz akd.i için Şehir rnecfüinden 
cfötitüsü. iki gün evvel imtihana iki başında açılacak olan büyük mey salahiyet almıştı. lfalbuki hükümet, 
ba~lıyarak 25 mayısta ikmal etmiş danlardır. Bu cadde Yenikapı istas- hem işlerin çokluğunu hem de İstan
bulunacaktır. yonundan başllıyarak Aksarayda Vul bulun ehemmiyetli vaziyetini göz 

Edebiyat fakültesi tarih şube- de cnınii ve Pertevnlyal lis~sı önün- önünde tutarnk bı:nunla iktifa edil
sinin birinci ve ikinci devre imti- den geçiyor. Şehzade camisinin Fa- mcsini münasip görmemiş, İstanbu
hanlarına 25 mayı•ta ba~lanacak, tih tarafındaki l:a;ıısının önüne gc- lun bir an evvel imarı icin Bdedıye-
11 haziranda nihayet verilecektir. liyor ve oradan kapıyı takiben Un- nin daha geniş ve ~üınullti faaliyet 

Coğraf:;a şubesi de 25 mayıs kapanına iniyor. göstermesini beyan etmi§, bu husus 
çarşamba günü imtihanlara başla- Cadde Unkapanında yapılacak ve etrafında beled.iye reisi Muhittin Üs
nacak. 14 haziran salı günü niha- ortasına büyük bir heykel konulacak tündağa da tevsiyekrde bulunmuş

yet verilecektir. Ayni fakülteye olan meydanı, iki koldan katederek tur. Başv~kil Ceiiı.l Bayar da Muhit
bağlı felsefe şube•inin imtihanları_! Gazi köprüsünün i:ıaşında tekrar bir- tin Üstündnğa, yapılacak istikraz mik 
na, 25 mayısta başlanacak, 2 hazi- 1 lcşecek; köprünün öbür başındaki tarının artırılmar.ını, hükumetin im 
randa nihayet verilecektir. meydanı da yine bu şekilde katede-. hususta müzaheretten çekinmiycce

Tarih. edebiyat, coğrafya, fel- rek Çcşmemeydanı yokuşundan Şiş- ğini söylemiştir. B.ışvekilin bu ala
hane karakolundan Tozkoparan cad kası üzerine belediye reisi Muhittın 
desini takiben İııg!liz sefarethane;i-ı Üstündağ yeniden icap eden tetkik

külte ve filolojileri mezuniyet imti- nin arkasından Tarlabaşına uzana- lcre başlamıştır. Bu maksatla evvel· 
hanlarına, bir haziranda başlana- cak, oradan bir kol ana caddeden ay- ki akşam Muhittin Üstündağın riya
C'ak, 20 haziranda nihayet verile- rılarak Ye~ehre gidecektir. Ana setinde, fen heyeti ve imar bürosu 
cektir. cadde ise, şimdıkt Dağcılık klübü- şeflC!l'inin de iştıra!.:ile bir toplantı 

sefe, romanoloji ve Eti - Sumer, fa-

Pedagoji enstitüsü imtihanları nün bulunduğu köşeye yakın bir yapılmıştır. Toplantıda, yukarda ev-
i 'e 

23 24 25 
.. 

1 
. d yerden Taksim - Harbiye caddesi- vela yapılacağını kaydettiğimiz işler 

" · ' mayıs .gun_ erın. e ya- ne iltihak edecektir. Bu güzergah ü- üzerinde görü1ülmüş, bu işler için 
pılacaktır. Bu enstıtunun hır se-lzeriı:ıde mühim miktarda binalar is- yapılmsı zaruri olan istimliıkiıı bir 
nelik nazari tedrisahnı takip eden tlın'ak edilecektir. buçuk milyon lirayı pek fazla aşca
feıı ve edebiyat fakülteleri müda-ı İmar planında yapılacak işlerden ğı neyicesine varılmıştır. Bunun i
vimleri, bu enstitü derslerinden, bu biri de, bir sergi binası inşasıdır. Scı çin de hir buçuk milyon lira değil, 
dev d · tih . d'kl . t k gi binası, pek muhtemeldir ki şim- en az beş milyon Jiı'alık bir istikra-

re e ım ana gırme ı erı a -ı d'k' T k . t d .1 K 1 .. ih · ld - t b' d·ı· · . . . . ı ı a sım s a yomı e ış anın u za tıyaç o ugu es ıt e ı ımştır. 
dırde, nıezu:ııyet ımtıhanı sırasında zerinde bulunduf;'U sahada yapılacak İçtima gece saat 21 e kadar devm 
diğer dero<lerle beraber imtihana tır. Bunun için kışla ile stadyom sı- etmiştir. 
girecehileceklerdir. hası istimlak edilecektir. Toplaııtıd verilen kararlar Ş..hir 

Kacak Oğlan, Kızılbaş Nine 
' a~ı~ıyo:. • ' Gene Elektrik Sirkeli 

Yahşihanla Keskin arasaında 

"Ha.an ha.ha" denilen bir köy var
dır. Güzel bağlarla çevrilmi~ ve 
Kızılırmak yazısına yapılmış olan 
köyün üst başı sivri taşlarla örtülü 
- eğer yol demek caizse - bir ge
çitle Keskin tarafına çıkan cadde
ye bağlıdır. Yukarıda az meyilli 

::~;:rıbu e;::k~:ş~~;n:ş~:ı~u:ep:~ Fıhstın gıne karışıklık aleyhinde bir şikayet 

Üçüncü iş, Beşiktaşta bulunan meclisinin yeniden içtimaa daveti ,a 
Barbaros türbesinin meydana çıka- rureti hastı olmu~tur. Zira meclisin 
rılmasıdır. Bunun için de türbenin vaktile istikraz için verdiği salat..i
etrafındaki binanın, yakında istimliı 

kine başlanacak ve türbe etrafında 

bir park tesis eJilecıJ<tir. 

yet, yalnız bir buçuk milyon lira

lıktır. Hlbuki şimdi be,l milyon li -
raya ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

görünüyor, bir eliyle de hiddetten ı'r. ı' nde' 1 , 

1 

Elektrik şirketi, Bayındırlık 
düşiirdllğü tartmasıru sallayarak ba-

Dördüncü iş, olarak Karaköy mey
danının tanzimi ile Yüksekkaldırı

mın sağından, Çukur Cuma mahal
lesini takiben Taksime vasıl olacak 
olan Viyodüklü yoldur. Bu güzer
gah üzerinde yapılacak olan istimlak 

Şehrimizde bulunmakta olan Baş
vekil Cel31 Bayar, vali ve belediye 
reisi Muhittin Ü•tıindağı, dün Pera
palasta öğle yemeğine davet ederek 
kendisinden planın tatbikatı hakkın
da uzun uzadıya iz.1hat almıştır. 

ğırıyordu. Bir çok müsademeler Bakanlığiyle olan şartnamesine gö-
re abonelerinden saat kirası ve 

Duvarın dL~ında da arkası bana ld k 1 • b d o u, as er er ış aşın a kofre namlariyle her ay 12,5 kuruş 
çenilmiş bir erkek duruyordu. Er-

bir yol ile köyün içinden geçerek keğin halinde bir suçlu adamın tav
beri başta bir alanhğa çıkılır. Bura- rı vardı. Bir elile arkadaki elindeki 
da dam kapısı, minaresi pencere- söğüt dalının kabuğunu soyarak 
!eri örümceklenmiş bir cami ve o- içeride köpürmüş bağıran kadına 

nun biraz ötesinde mamur yerde cevap veremeyecek bir durumda 
kendi vardır. Camiye kim. e uğra- k 1 .. . , . a ml~Llo 
maz. Bunun ıçın karşısındakı ken-

1 
• . . 

di ise (yatır _ Kızılbaş evliya'1) Yayaşça ayaka kalktım. Şımdı 
hiç boş bırakmazlar, siler \'e süpü _ ı kadını iyice görüyordum. Yüzünün 
rürler. derin çizgileri, açık başının bem-

Kudus. 8 (A.A.) - Filistin merke
zinde birçok müs:ıdemeler olmuştur. 
Bu havalide askeri kıtaat, müselliLh 
çetelere karşı harekata devam etmek 
tedirler 

Karkur yakınında birçok tedhİljçi
ler, askeri kıtaat ilt! yapmış oldukları 
bir müsademe esnaşmda yaralanmı:i
lardır. 

Nablusta iki borr.ba atılmıştır. 
Tulukerim mmtakasında mühim 

bir silah deposu meydana çıkarılmış
tır. 

Bu adamların hemen hemen beyaz ,;açlan çok yaşlı bir kadın 
hepsi istisnasız çok sıhhatli, gür - olduğunu gösteriyordu. Torunu ol
büz, uzun boylu, yağız çehreli, ma'1 ihtimali daha kuvvetli deli-
calmışları dimdik kametilc. uzun sa- • Japonların bir muvaffakiyeti 
k 1.1 d . 1 .1 1 kaııln·a bagırıyordu : T k 8 (AA) D . A. 
«ı ı e, aıma gü er yüzı e şôy e · o yo, . . - omeı ıan>ın-

bir lıakışta tam bir vicdan rahatı i- - Suyumuzda senin gibisi aslii I dan: 
ç:nde g!inlerini ya~:ımış bir in•all çıkmadı. Biiyilk deden baba dağın- Şanghaydan bildirilyor: Ask j 

olarak gi:rıivorsunuz. Vücutlar:-ka - da, deden ple,·nede, baban Çanak- makamat tarafından neşredilmi] o
dur ruhları da, ahlakları da . ağlarn kalede d!l,mana çakmak çakarak lan bır tc?Jığe nazaran Ja~on kU\·-
adamlardır. Asla valan söylemez- d' A k d 1 ,, k vctlerı. dun Sunghay demıryolunu'1 

~ can ver 1.er.. r a aş ann ~a ar- · t h kt • H 
!er, kim eyi aldatmazlar ve bfr . mun e an o ası <han aıçeuya 130 

k 1 k 1 • .1 k b ya bo ·unca du ıma·ıa ka•şı koyar- kilometre mesafede kmn Funnin~·e annca ça 'ş ·an ıgı ı e ayna:,aıı u • -
T k 

. 
1 

ke~ Sf'" na•ıl oluyor da •avuşayor- ;ıirrr ı rdir. 
ur ÇOCUK --: ·ını..., n1 n1ur Uag _ınn-

cl yet: en üzümlerden nefis şa- S1 n, Sc~ c e ~! "" Tiıre bir 
rap y~pt·klı:rı goru .ır. Sohbd.cnn- ocaktan kaç:;na ver W'mez. Kır b<y 
de de Horası:.'! ıllerint' mahsus runu ko} (1., s ·nin'rnç•ığını kimse 
me~kibcl r duyulur. Ne güzel Türk rluyma5ın ka'ırrnızelan ninen de, 
c's.ı:.elc,i a. latırlar! Hepsi ali kul- anan ela, karın da Jıcı:.imL,; ölürüz. 
dur. Bu koy, kurtuluş sava~ının en Ilaydi yıkıl oradan. Hak erenler 
işlek yolu, bütün doğu sevkiyatının enin yürcgıne yumuş duygusu, 

1 
urıığı idi. yurt cluygu.<u versin. 

Yörük doğu, merkez bölgelerin -1 İleri yürüdüm. Delikıınlının ö-! 
den kopan_ ~evkiyat hep bu kör-ı!.e yana. <~v~~maması için. yandan 
den geçmıştır ve her gece köyde onilne dıkıldım. Koluna bırden ya
mutlaka bir kaç konuk vardır. As- pışarak söylendim: 
la bezginlik göstermemişlerdir. Bu 1 - Sen yanlış bir iş tutmuşsun.' 
kahraman köyün milli savaşta çok Bir şeydir olmuş. Ben seni yanıma 

övünlil bir yeri vardır. çok sıcak bir alacağım. Askerlik vazifeni gö
gündü. Güneş olanca yakıcı ve ka- rürslin. Beraber gideceğiz. Şimdi se-

. . . . . ni şuradaki a ker arkadaşlarının 
vurucu ateşıyle beyınlerımızı tutuş-
! k b' . arasına katacağım. Yarın yola çıka-
urara ızı yorgun ve düşkün bir cağız. 

duruma getirdiği sırada Hasan ba-
ba köyünün cami önündeki gölgeli

ğinde şöyle uzanmıştım. 

Duvann ardından sözlerimi din-
!iyen koca nineye döndüm. 

- Nine! Ben oğlunu alıp götü
Biraz 6tede yem torbasını güzel receğlm. Bir cahilliktir etmiş. Kim 

başiyle iterek sanki sıcaktan ağzını bilir nasıl bir kötü söze uymuş. LA
kımıldatmak istemediğini anlatan kin siz de bunun suçunu artık ba:-,111_ 

yağız atımın da benim kadar gev-
0 

• 
!arsınız. Bu gece bir konuk gibi 

şemiş ve yorgun haline bakıyor- evde kalsın 8eher vakti alır gide
dum. Kulağıma hızlı hızlı bir ses 
geldi. O yana baktım. Yukarı taraf

ta alçak bir taş duvarın ardından 

rim. 
Nine birden haykırdı: 

[Devamı vaı·] 

Yugoslavya ile 
münasebatı m ız 

[Bav tarafı J: inci sayıfadn] 

Memleketinize, bütün dost 
ve müttefik millete Şefim Ata
türk'ün ve bütün Türk milleü
nin dostane ve muhlisane sela
mım götürmiye gidiyorum. 

Doktor Aras ile beraber Naibi 
hükümet Prens Pol'a tekrima!ımı-
zı arzedeceğimizden ve krallığın 

niyabet meclisinin ekselans azala
rı ile tanışacağımızdan dolayı da
ha şimdiden mahzuziyet duylllak· 
tayım. 

Şefim Atatürk ile olan birade
rane dostluğu Balkan Antantmu
zın bir temel taşını teşkil ~den, 

dostluğumuzun ve ittifakımızın e
sası olan kahraman kralın liyakat
li varisi kral Piyer'in memleketi
ne gitmekle ne derece mesut oı

duğumu size söyle Meme hacet yok 
tur. • 

Sizin vesatetinizle bütün a~il 

Yugoslav milletine en muhlısnnc 

seliımlarımı gönderiyorum. 

bir para almaktadır. Ayni muka

vele ile bir ay, 30 gün olarak tesbit 

edilmiştir. Halbuki şirket, her ay Bir · musevi kızı çöpçüyü Beş yaşında bir kız çocuğu 
değil, hazan iki buçuk ~yda b'.r de- dövdüğünden yakalandı pencereden düşerek öldü 
fa, hazan d~ 50 - 55 gunde hır de- Sirkecide Darüssaadet sokağın- Tophanede Karabaş maballe-
fa abonelerıne fotura göndererek 
1 

kt 'k f' t b d r . b ı da 18 numaralı evde oturan Raşe! sinde iki numaralı evde oturan aş-
e e rı sar ı~a ~ e mı ve- u me- isminde bir musevi kızı, dün sabah- çı Basrinin beş yaşındaki kızı Ni· 
yanda saat kırası ıle kofre parasını 1 . .. tm - 1 ·· ·· Hüs • · · ·· .. .. k t · . . . . eyın çop a aga ge en çopçu - gar, evının uçuncu a penceresın-

~a?sıl et;ektedrr.. Yalnız şırket, yü çöpleri iyi toplamadı bahane- den sokağa düşerek kafası yarıl· 
ıkı buçu ay.da bır .. ~efa aboneleri- si;le dövmüştür. Raşe! yakalana- mış, beyni akmıştır. Nigar Etfal has
ne. fatu.r~ gonder~ıgı zaman fazla rak cürmü meşhut mahkemesine tahanesine kaldırılmışsa da yolda 
gunler ıçın saat kırası ve kofre pa- gönderilmiştir . vefat etmiştir. 
rasıııı da hesap ederek tahsil etti- "'!'.., _______ """"_..,. .. .-... ---.... ---'!""'..,'!""'"!""'""!"--"!f 

ği halde 50 - 55 günde bir defa fa
tura gönderdiği vakit eksik günleri 
nazal'l dikkate almıyarak geçen 
müddeti iki ay hesap ederek tam 

saat kira>ı ve kofre parası almakta

dır. Bu suretle şirketin, mü~terile

riııden daima fazla para tahsil et

tiği iddia edHmektedir. Alakadar 

abonelerden bazıları dün ellerinde-

! 
ki faturalada Bayındırlık baş mü

fettişliğine müraC"aatle ı;ıikayetle 

bu luıımu•lard ır. 

POLİSTE 

Bir kız taraçadan bahçeye 
düşerek yaralandı 

Güzel Manisa ciddi bir himmet elile imar ediliyor 
canlanıyor ve yepyeni bir sehir oluyor 

-

Manisanın çocuk bahçesi 

Kadıköyünde, Yeldeğirmenin- Manisa, 5 (Hususi) - Manisa A- mükemmel bir eserdir. 
de 74 numaralı evde oturan 19 yaş- nadolu harbinde yakılıp yıkılan ille
larında Sofya oturduğu evin üçün
cü katı taraçasından bahçeye dü~e
rek ağır surette yaralanmı~tır. Ya
ralı Sofya Haydarpaşa Nümune 

rimizden biridir. Fakat bugün on be§ 
sene evvelki Maııisaya asla benze

mez. Her taraf imar ediliyor. Her ta-

Köy yolları kaza merkezlerine 
bağlanmıştır. İzmir - Menemen ve -Manisa yolu bitmek üzeredir. Bu yol 
tren güzergahını takip etmektedir. 
Vilayetimiz dahilinde birçok köyler hastahanesine kaldırılmıştır. rafta ciddi bir çalışma var. 

Ü 
Memleketin en mübrem ihtiyaç- ve yollar yeniden tamir ve inşa edil· 

• Ç işçi birbirlerini yaraladılar !arından olan kültür kaynaklan tev- miştir. Şehir yolları tamamen parke· 
ve yakalandılar si edilmiştir. İlimizde 130 bin lira s~r leştirilmiş ve iyi bir hale çevrilmfş-

Bakırköy Baruthane fabrikası file çok mükemınel bir enstitü ya- tir. 
işçilerinden Şakir ôzcan ve Hakkı pılmıştır. Köylerde ve kazalarda ya- Baştan başa yaıcmış olan yeşil Ma
ile bez fabı·ikası i~çilerinden Mus- pılan ilk okulların adedi pek çoktur. nisa muhtaç olduğu umran harekatı· 

tafa arasında, bir kadını himaye et- Bu yıl muallim kadrosu 450 ye ib- nı görünce günden giıne güzelleşıni· 
mek me elesinden dolayı, kavga 15ğ olunacaktır. ye yüz tutmuştur. Yeni yapılmakta 

çıkmış, üçü de bıçakla biribirlerini 

yaralamışlardır. Yaralılardan Hak

kının yaraları ağır olduğundan Cer

rahpaşa hastahanesine kaldırılmış

tır. Kavgacılardan Mustafa yaku
lannıı~ i<e de Şakir henüz yakala-
11~ 11!! t li". 

İlimizde sağlık isleri de birinci 
plana alınmıştır. Sıtmanın önüne ge
çilmiştir. Vcfiyt, doğum nazaran 
pek azdır. Bu yıl i!imizde yapılacak 
olan doğum ve çocuk bakımevi mcm 
leketiıı büyük ılıtiyaçlarından birıni 
de gidermiş olacaktır. Yeni yapılmış 
nlan memleket hastanesi büyük ve 

olan Parti binası, Kitap sarayı bina• 
sı, Şehir klübü ve şehrin yeni elek• 
trik santral binası ve sair işler şeh· 
re başka bir güzellik vermiştir. Va· 
limizin teşYikile zengin halk bina in

şaatına teşvik edılrnektedir. 

300 bin liraya çıkacak bir stadyouı 
da inşa edilmektedir 
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YENi SABAH .Sayıfat 3 "" 

Yeni Sabah'ın anketi ETRAFA BİR BAKIŞ 

Türk milliyetçiliğini F~:u~ı:~.:: .!:~~tmn-
nasll l.zah e Jersı·nı·z? . Jetlerin şatafata ve lükse düşkün Halayda . U ~ oldukları söylenir. Buna muka-

bil zengin adamlar l'C zengin mil .. -• --
Başvekilimizin beyanatı 

Cevap veren: Ziyaaddin Fahri ! lctlcr ucuzluk ve tn•sarruf ararlar. Olen 1· andarmalar 
· · · · · d l · b' Bu garip tezadın bir izahı, tama· Anketimize Doçent Zıyaettm bılırler kı "Mekke,, en ge mış ır l .1 h.d. F k' f ı t'n· ka Tu··rk 1·mı·ş F · · ·•· A h Ta k'. · veya orta mı c ru ı ır: ia ır, sc a e ı ı • ahrının verdıgı cevap. rap acı, r ı) enın . . .. t k . . l"k d" kün olur· 

Milliyetçilik nedir diye sorulan Asya Türklüğünün herhangı bır ko-ı pAa ~at ıçdın ub' scd.wuş . hı d~ Antakya, 7 (A.A.) - Dün Mlılir-
1 b. T"" kt daha ym eza ın ır ıgct" ıza ··ı "ki . bir suale verilecek cevabın e emaıı- yundcn gelmiş ır ur en . \ 'kct. • d~d· . F ki . r fı yu''zünden diğim Aktepe vnkasındn o en ı 3an-

A d• 1 . d k . Ak d d Çünku ı ısa ı ır. a r ıs a kl 
1 1 

ış lan zamanın htı ı c erın en çı a- zıyade onu ala a ar e e~. . . . I fakir dü er zcn~in tasarrufu yÜ· darmruun Türk oldu · arı an aşım -
rılmalı. Etrafınıza bakınız,, bir gn- orta çağdan ve dun diyebılecegımız .. d ş '. lur tır. Bunların kimler tarafından öldü-

"d' i at zun en zengm o . h ld"" zete sütunlanna goz gezdiriniz: bir maziden kalmn m cema " 0 1 1· ınparatorlugwu bil _ rüldükleri henüz meç u ur. 
b. k · " ·ııA ··n1re sınan 1 

' d · · ühim bir Rusya, ır aç senelik tereddütten fikri ) erine hen uz mı ı zu__ " hassa Sultan Azizdcııbcri, iktısa- Bu vnka n~ b<'rı .y~nı m 
sonra Rus vatanı ve Rus milleti fik- telakkisi kaim olmamıştır. Şuphe- den avur patlasın, çal oynasın» hadise kaydedıl~.c~ıştır: . •v•" 
rini , Rusyamn sakinlerine telkine siz ki vaziyet böyle kal?1ı):or .. B~- zihniyeti içinde çöktü. Bu inkı _ Dağ kır ~:~'. gozun crışebıl~ıgı Y: 
başladı. Komünist Rusya, bu bakım nunla beraber, sistemh_ bı~ ~~ltür razı teşvik eden bir atalar sözü re kadar~ g~kun suları~ın ag~çlar~ _ 
la milliyctsever ve kapitalist mem- faaliyeti, Türkiyenin sınesı ıçınde de ,·ardır: «Ucuz etin yahnisi tat- kızıl gelıncık tarlulım ıl.e .yeşil ?ug. 
lekctlerden hiç de ayrı değildir. 1.s- bu "milli zümre,, birliğini yaratma- sız olur• derler. Bu kafa koca bir day sahalarının renkledığı ve !ımdi 
panyada çarpışan iki taraf, siyasi ğa çalışmalıdır. Anadolunun dört, imparatorluğu israftan iflasa sü-, Türkten b~.şka ~nsu.rlarla m~~:;:. 0~ 
ideallerinin ayrılığına rağmen, ls- tarafını saran demir ağlar, ve yol- rükledi. lan bazı koy!erın v bıle eı;: zan .. u:.

1 

" Yugoslavyaya 
Atatürkün ve Türklerin 

selô:mını götürmek 
benim icin bir saadettir,, 

' 

panyol milletinin seiametini iddia -e lar, bu birliği yaratmağa çalışan- Ucuzluğun ve tasarrufun biraz isimlerile .ça~ıldıgı bu g_uze~-~rkh~
mektedir. Fakat birisi kilise ve or- ların işini kolaylaştıracaktır. İşte tatsız veya zahmetli olsa bile er- kesinde msbı v~ forse hır su un u 
du vnsıtasile, ötekisi sendika ve a- bunun içindir ki bütün kuvvetleri- geç serv~te ve refaha götürdüğü- küm sürmektedır "k h k tle-
mele \•nsıtnsile ... Bu fnrkın milli- mizle, Avrupanın "şuurlu millet,, nü yeni yeni anlıyoruz. Yapılan Bununln beraber tazyı arc be 
Yetçilik itibarile ehemmiyeti yok-ı leri zümresine katılmağa çalışmalı- bütün tecrübeler müsbet netice rinin do~rd~ğu kh~l~:cca~ ~le se~t~~: 
t B 'k' · · · ·ı•v · d. M e]" 1 k · t · · lık mahsus bır se ı ue goru m ur. u ı ı mısal, mıllıyetçı ıgın vakı yız. ver ı . es a ucuz u sıs emının .. ' 

1 
J b kimseleri 

l · · h lA l k s· e An d ı · d'f 1 · b" Türk aleyhtar arının azı an·~ an tarafını pek açık gösteriyor.! Sö~~er~mıbn'l' ~ asaGsı ~ a:~ 1 ıczu "ka b~ uhşımetn ı ehr enknet ne d.u· silahlndıkları ısrarla söylenmektedir. 
ıger Demokrat veya Otoriter şunu soylıye ı ınm: enış so ,, yu ır aya ve are e ver ı - .• h t . karşı şid m mJ k tı d . l 1 v t lAkk'l • edenı' dünya ..... . ··n1::1_ y . . I Zabıta, sıla aşıınmasına e e e er en mısa a maga lü- e a ı ere ragmen, m gını go uıı... enı yenı anıyoruz . b' .. d le açmış görünüyor. 

zum görmüyorum. Muhakkak olan gittikçe daha gergin ve daha şuurlu ki ucuzluk, istihlaki, alım satım de~~ ır ~~ca 
1
.e pılarından giren ve 

şu ki mi1Iet ve milletcilik, bu günün bir milliyetçilik duygusu içinde ya- hareketini, iş hacmini artınyor. ı Ş~ ır 
1 
ve ~~ıı:~ aranmaktadır. Şeb 

geniş içtimai zümrelerini tutan ye- şıyor. O kadar ki bu duygu, onu Şatafatlı, fakat pahalı sinemn; · ç~ an ~-~~ bazı mevkileri müfreze
gi\.ne bağdır. Milli hudutların silin- hazan rahatsız ediyor. Fa~at b~ parlak baskılı, bol ka~'ltlı, fakat ~;1;;~t~lmuştur. Bu münasebetle 
mesini, hudutlnrclaıı geçerken pasa- rahatsızlık, tıpkı norma~ b~:. uzvı- pahalı kitap ve mecmua, pahalı bazı iddet hareketleri haber veril
Port ve gümrük kayıtlarının orta- yetin normal olarak geçırdıgı :a: neşriyat; büyük, pnrlak, muhte - mekt!cıir. 
dan kaldırılmasını isteyen insani- hatsızlıklara benzer. Mcscıa mıllı şem, fakat pahah lokanta, pahalı T" kler hükumc-tin alacağı tedbir
Yet.ci ve geniş telakkileri realize ol- zümrelerin iktisadi sahada . ·:ken- otel pahalı apartıman ilh ... siste- leri~eyec'anıa fakat süklın ve vakar
ın_~ş ~örmek, henüz bu a!':nn ve ö- di kendilerine yetme,, pr:nsıpı ek- mindcn dev adımlarilc uzaklaş- la beklemektedir. 
numüzdeki asırların insanlarına seriya bu rahatsızlıklan vucudc ge- mıya mecburuz ve uzakla~mıya 
uzakdır. Siyasi idealler bizi aldat- tiren amillerdendir. Bir gün bey- başladık. Balkanlar arası atıcılık 
mamalı: Fransada "Jlnlk cebhesi" nelmilel müvazene bozuldu mu, Pahalılık l'Olu iflasa çıkar- u- konferansı 
taraf darları, Rusya da Komünist- milletler kendi kendilerini yedirip cuzluk yolu 

0

ise, ı>ahalının yalnız S f , 8 ( ) _ Balkanl.ır a-
le t . . • 1 •t· l k . f l o ~a. a. a. r, spanyada muhtelif kanaat sa- ıçırmege m ı gc me ıs ıyor ar. cilasını ve süsünü verdiği biitün .• t ı k k nferansı mesaisinı 
hib' "S l" A T "" k' d b ,. 1 ıası a ıcı ı o 

İstanbul, 8 (A.A.} - Başvekil Ce
lal Bayar Belgrada hareketinden ev
vel Anadolu Ajansına aşağıdaki be
yanatta bulunmuşlardır: 

c- Balkanlı şimal müttefikimiz 
Yugoslavyanın büyük devlet adamı 

Basvekil doktor Stoyndinoviç'in kıy-
~ 

metli hatıraları zihnimizde menkuş 

olan ziyaretini iade etmek üzere Ha
riciye Vekili Dr. Arasla beraber bu 
akşam Belgrada hareket ediyorum. 

Dost ve müttefik memlekete Şefı
miz Atatilrk'ün ve Türkiyenin can
dan sevgi ve selamlarını götürmek 
benim için cidden büyük bir saadet
tir. Yugoslavya talıtının çok değerli 
naibi Altes Prens Pol'a saygılnrımızı 
sunmak fırsatını bulmaktan çok sevi-
niyorum. 

tutulncok olursa iki memleketin siya
setlerinin ne kadar hemahcnk oldu
ğu bir defa daha görülmüş olur. Bu 
seferki seyahatimiz çok enteresan ve 
anlaşma yolunda birçok memleketle
rin sarfettikleri faaliyet ve teati et
tikleri ziyaretler zamanına tesadüf e
diyor. Tabiatiyle Hariciye Vekilimiz 
de Belgratta bulunduğumuz müddet 
zarfında müttefikimiz Yugoslavya
nın çok kıymeth hükumet şefi dostu· 
muz M. Stoyndinoviç'le müteamil u
sulümiız veçhile dünya ahvalini bir 
kere gözden geçireceğiz. Bu da ziya
retimize aynca bir kıymet vermekte
dir 

Daımn ahenktar yürüyen siyaseti
mizde memleketimizin refah ve saa
detini Balknnlardn sulh ve mesai teş
rikini ve alclUmum komşularımızla 
dostça geçinmckt~ görmekle yanılma 
dığıınızı senelerdenbcri -devam ede
gelmekte olan vakayi çok beliğ ola
rak isbat etmiş bulunmaktadır. 

Bu seyahatimiz de günden güne 
kuvvetlenen sarsılmaz Yugoslavya -
Türkiye dostluk ve ittifakının yeni 
bir tezahürü olacnğııu kaydetmekle • 

1 

o cılar ancak sathı görüş- ur ıye e ravaş ya ·aş u ne' ıc en nimetlere rıkar: Sonunda hakiki b't' "şti'r Bulgar Yunan Yu -
lül . . . b' d' h' t k d' B " ı ırmı . ' ' . er ıçın bır aldatma vasıtasıdır. ır en ışe ısse me te ır. u en- bir refah hakiki bir temizlik \'C sl ve Romen delegelerinin jc:. 
Çunkü bu memleketler de iş başın- 1 dişe gayet tabiidir. Gençlere dü- intizam İıakiki biı· güzellik var- •gı·0 kavcttigvi bu l·onfcrans önümü~- M ı• • 
d~ bulunan siyn 'İ fırkalar, milliyet- şen vazife, Türkiyenin "kendini ko- dır. , , 1 ~:~ Teşrinicvv~lin ikisinden se- Hı· tler ve uso ını çı olmak bakımından, Almanya ve ruma,, ya müteveccih olan bu sev- ••• k' . k d Balkanlar arası atı· 
İialyadan hiçbir zaman geri kalmaz ki tabii iktisat ve kültür sahaların-ı ızl ıkne .~ abrak 

1 
. tertibine ka _ 

lar. Asrın ilahına giden yollar muh- da beslemek, yediğimiz ve kullan- Baovekil d'u'n nece cı ı tmu~at' n aıı M 1 800 hl moto''r kuvvet'ı 

Memleketlerimizi biribirine bağ
lıyan çok snğlam Vt. samimi dostluk 
ve ittifak müna.:.ebatı içinde inkişaf 
eden siyaset muayyen ve mukarrer 
hattı hareketimizin nişanesidir Bal
kan antantı müttefikimiz Yugoslavya 
nın dahil olduğu Küçük Antantın son 
içtimn eden konseyi mukarreratının 

geçenlerde Ankcırnda toplanan Bal
kan Antantı konseyinin mukarrera
tına ne derece uyduğu göz önünde çok bahtiyarım.• 

telif olabilir. dığımız e,,.a kadfir düşilndüğümilz ! rar verınış ır. anevra ara ın 
l<'aka~ gaye aynidir. Demek fi~irler. saha. ında. da kendi kendi- Belgrada hareket ett'ı ÇEKOSLOVAKYADAN l\IACAR· k d t . ı·rak ettı' 

olul'or kı, milil'olçilik vakası, siyasi mıze yıne bılmenın yollarım hazır- LAK DA HAK İSTİYORI-AR.... ye ünün a ayyare iŞ 1 
v.e ikti adi hadiselerden tecrit edi- lnmaktır. Avrupanın maddesine ve (Baş tarafı birinci snyf~dP~ Londra, 8 (Hıısusi) - Südet Al- (B·u tarafı birinci sayfada} Bu manevralara on z:ı~telif g1:1p lınce, asrımızın medeni, hatta yarı kültürüne muhtaç olmaktan Türki- vali ve belediye reı::;i Muhittin Üstun manl ... rı ekalliyetmden sonra bu se- ~ d 

30
0 t c:tırak etmıc: 

med~ni bütbn ınHletleri için mü,te- yeyi kurtaracak ve memleketi "ye- dağ, İstanbul komutan! Ji~lis v~ ha- for Macar okalliyeti de Çekoslovak- hususta henüz Roma ne Bcr!in ara- tir. Aralarında 4CO kılometre surat-"' kat'i şekillerini aJmadıklarını ve bu teşkil e en ayyar~ ı:s- .. :i'-

rektir. dek,, olmaktan çıkaracak milli ide- zı gl!flcralkrle polıs ınuduru Salıh Kı ya hükUmetinden bir takım haklar 'ltnda nokta! nazar teatisinde bulu- le uçanlar da vardır. Bom~ardımanel 
Türkiyenin bu müşterek vaka- al: işte bence Türkiyede milliyetçi- lıç,. Üniversite re1ttörü Cemil Bilse!, talep etmişlerdir. Çekoslovakyada nulması lilzım geleceğini beyan et- tayyarelerinin hed<_flere ınükemm 

dan ayrılmıyaeağı ise gayet tabii- lik manası budur. Türk gençliği Üniversite talebosi, hır kıt'aı askeriye 800 000 Macar mevcuttur. Bunlar Ma mcktedirler. surette isabet ettırerck yaptıkları 
d.ir. Garp medeniyeti, şuurunu git- bu idealin mukaddes ateşi ile yanı- ve bir bando, bir polis müfrezesi, caristandaki üniversitelere serbestçe d .. k ,~d b' 
t İyi haber alan mahfeller e soy- bombardımanlar fev aw e ır man-ıkçe daha çok duyan milletler yor mu, oua bu terbiye veriliyor dostları ve !stanbulda bulunan meb- gitmek ve Çekoslovakyada müstakil Iendiğine göre, Avıısturyanın Alınan zara teşkil ediyordu. 
zü'."r:'"'linin eseridir. Bu medeniye. mu? Türkiyenin istikbali, bu sorgu- uslar tarafından uğurlanmışlardır. Macar üniversite teşkilini, Ma:ar ~a- yaya ilhakı neticesinde ortaya ~ıkan Bu manevralara iştirak eden tay 
te ıştırak etmek istiyen Türkiye, ya verilecek cevapta gizlidir. Başvekil Bay Celfıl Bayar Sirkeci ga zetelcrinin Çekoslovnkyaya gümruk- siyasi ve iktısadi rneselelerın halle- kinel "nin mecmuu 800 bin 
in illi b r ~. . d • b tt k . .. b t g'rmesini de istemek l yare ma erı .. 

. en ıgını e o nıs e e uv- rma geldikleri zammı orada bulunnn suz ve ser es çe 1 dilmesi yapılacak işlerin başında ge - beygir kuvveti teşkil ediyordu. Gos-•~tlı olarak hil!Setmelidir. Hat.ta İtizar zevatın ayn ayrı ellerini sıkmış ve tedlrler. mektedir. Ayni mahfeller, Mussoli- terflen teçhizat arosında 15'000 mit-bıraz d~ba ileri gide~i!irsfni~. Av- Pek 7.ıw..ı. ı.üyük muharrir veda etmişlerdir. Kulelı Iİ."lesİ nlnln Faşist ltalyanın Almanyaya ': ralyöz vardır. 
tupa nıılletleri. mıllı bcnhklerini üst d Ahmet A. vl mak I YUGOSLAVYA GAZETELERİNiN (B ta f b' . -, sayfada) lan tükenmez doı;tluğu ve herkes ı- PİYADE MANEVRALARI 
milli huduttan içinde organize et- 1 ~. laa 1caog ~un B 1 a e- BEYANATI aş ra ı ıdrıncı çin daha müessir adalet ve emniyet Antavaren, 

8 
(A.A.) - İtalya kralı mişlerciir, aralannda "Büyük mil- erma ~etreR !.2•::.cactız. d ~ ~-r•n B"lgrat 8 (lJususi) ~· Türkiy" Mektep müdüb~n en soı_:r:.ıl -~ğC:- teminatı verebilecek muhtemel yeni 

let d d"V• • b' k araaınua ua -uıya .._ aır ••Y· " , ~ ~ zunlar namına ır genç soy ~ı ı 'l 1 + "k' esai sistemi ile Prens dö Piyeınon, B. Hitler ve B. 
ln "·1t e ıgımız ır açı - mesela metli etütler de vardır. başvekili Celal Bayar ve Hariciye Ve lbi nutukla son güne kadar m~k- ?ir beynel~ı e ~eşrı ı m t b'lhas Mussolini Fürbarn'da endaht talimle-gı ere, Fransa, Almanya - var O d d"' • • kili doktor Rü Lü Aras '-'arın akşam r ' . h . d ıhdasına daır olan beyana ına ı 
ki buyüklükl . . ·ı· t, f 1 ata ın un mtlfar eden anket ş " tep müdür ve talım eyetin en h . t ermektedirler. i "le birlikte "-'apıhm muazzam bir erını ı ım, sana e se- b·-.2- "hJ!!• ed . . k 1 . 1 k ,. . tre- "k d" . sa e emmıye v r ı " 
f 'b' ceva ..._, manayı ı aı en yan- ona yırmı a a ımp on <" spr~sı gördükleri sefkat ve teşvı e ıcı HAVA MANt.'VRALARI it · de hazır bulun-~! 1

1 

kültür daJlan fizerinde ispat lıthklar ohnuıtur. Ahmet Ağaoğlu- ni ile Belgrnda vüsı~ olacaklarıdır. mu.amelelerden dolayı teşekki.ir p . 
8 

(H i}, Hava manev- hava geç rcsmın M . 

11 
, a git ewuış erdir Türkiye itiraf tm ı· "' . b arıs, usus - duktan sonra Saint arıne a Y -k' h . · ' e c ı nun .1 enı Sabahn a kalem müzaba· Türkiye Bnşvekilı Celal Bayann etmiş henüz aşağı sınıflarda u • 

1 
.. sebetile Sinyor Mussoli- . . da ı, enüz bu kuvvete bu yaratıcı t' • ı..· d L L __ 1 J-L ' h 

1 
ra arı muna m'şlerdir Orada Cevıta cıvarın lığa sah. d ğ"ld' A' d - re ına te~ır e eraen ıııu yan •t aa- Yugoslavyayı ziyaret; ınünasebctile llunan arkadaşlarını ve oca arım ni İtalyanın hava kuvvetlerini de Al- 1 • d üh" b' ıp e ı ır: na olu balkı- lardan d ı ku ul d 1 . . 'kl . b"' 1 b' .. f k arızalı bir mıntaka a m ım ır nın ruhiy tı k f 1 1 k . 

0 
ayı 0 

yuc ar-ız an günlerdenberi gazdeler uzun maka- terkedıp gıttı en oy e ır gun- man devlet reisine göstermek ırsa- pe 
1 

t 
::; a na va ı o an ar pe. ıyi ve keadiaindea özür dileriz. leler neşretmekte<lır. ide bir taraftan, daha yüksi'k bir tını bulmuştur. piyade manevraSl yapı mış ır 

Yugoslav hududundan Belgrada tahSil müef$esesin.e kavuşacakln· yanlış, y~hut kasdi surette, Bal- d d ı d d kl n 
kanlarda bir nüfuz mıntakası te- kadar trenin geçecc.-ğ· bütün yol bo- nn an ° ayı sevınç uy u a - F f 
. . . . . . nı, diğer taraftan da arkadaşların- ransa rangın f Ba,tarafı birincide ] sısı tasavvurundan bahsedilmesı yunca fevkalade ıst~hal hazırlıkları dan ve hacalarından ayrılacakla-

bile bizleri intibaha davet etmek yapılmaktadır. ŞE>hu baştan başa d d ı t .. d duklan- kıymeti·nı· ı·ndı.rdı• Yaparak O ı · t ı ... .. sl b kl .1 d rın an o ayı eessur uy sınan ı ımpara or uını- için kaf b' . t teşk"l ttiv· . Turk ve Yugo av ayra an ı e o- b . . 
nu •nüfuz mıntakalan:. na böl- . • ı ır ışare ı e gını l nı eyan ebnıştır. . 1 ·ı· 1· 179 f ank 
müşlerdi 1914 senesinde Büyük' ilave etmeden duramıyacağız. naBtı m~tır. te d' 

1 
. h r·ı· d 1 Mezun gence, son sınıfa yem ngı ız ırası r 

Garip bir falso 
Amerika Fransaya 

tayyare göndermiyor 
Huırlanan 29 tayyare geri H . . u zıyare ıp oması me a ı ın e 1 b M d 'fok • d } k . arbin arüesiııde, Almanya Ha- Berlinin ötedenberi «Şarka doğ- .. .. .. . . geçen ta e e na~ına ~ra. . . • kıymetın e o aca .. 

rıciye Nazın Kuhlmann, Londra- rtı» genişlemek ve uzamak yolun- buyuk e~c~mıy_~~ ve~ılmektedır~ söz cevap vermış .. kendıJerınt bır Londra, 
8 

(Hususi) _ Fransız hu-
daki Almanya sefiri Prens Lich- da an'anevi bir siyaseti vardır. Zannedildığıne go " bu zıyaret 5.ıra çok mukaddes vazıfeler bekleyen kümeti frangın daha fazla kıymetten Va§ington, 8 (a. a..) - Hariciye 
nowsky~yi İ~giltere Hariciye Na- Romanın eski Homa imparatorlu- s~nda iki dost men•kket Başvekıllc- erkadaşlanm derin bir feragati düşmemesi için bir 1niliz lirasına mu Nazırı Hul, Gazetelere beyanatın• 
zın Sir Edward Grey ile Anado-i iiu hulyasile mestolduiiu zaman- n _"'.~sında son Av: up; du~~mu ~e kalple selAmlayaca~ını ve Harbiye kabil 179 frank hududunu kabul et- da Fransaya gönderilmek ilzere 
luyu nüfuz mmtakaİanna ayır - ları unutmak ta imkansızdır. Bü- ~~çuk edA~ltantktai·oflın ahnkk ındayak a mektebine kavuştuklarından do- mic:tir bu,l an 29 tauvarenin tevkil e -k k . .. ı·· b la b' . ıttıhaz ı en ar:ır Ilı a ın a o- l b "k JA k ld kl · _ =-- • t un J J 
ma ma sadifo muzakereye me- un un r ırer sıyaset manev- . ı ayı te n e uyı o u arını soy Fransa hük11metı frangı kıymet en . . . . ün.k' .. b ,."'"'arelerin 

çevrildi 

ınur tıni ti p Li G . . . .. . ~ nuşmalar vakı olacaktır. 1 . t' .. d el dıldığinı ç u u ·-.:1, e ş • ı·cnr chnowsky rası, « alen ı~ın> soylenmış laf- emış ır. düşürmiye teşebbus etme en evv • b ld w an• hatıralarında, Türkleri kuşkulan: lar telakki edilseler bile alakadar BOTON YUGOSL:tV RADYOLARI 

1 

Nutuklar bittikten sonra. d~~e bu hususta İngiltere ve Amerika ile İspan):ıa h~~ ına. 0 • ugunun dırmamak için cnüfuz mıntaka- ......... -1eketl .• k edecek b' FAALiYETTE alanlann mükAfatları venlmıştir. mutabık kalmıştır. lqıİiıgını soylemıştır. lar . . uı~uı en ı az ır ma- H ") y 1 l d Sam' d- • Alın 'lalı' 
k tıı» tabırınin kullanılmasından hiyeti haizdirler. Berlinden başlı- Bclgrnt, 8 ( fusud sı - ugosakavya DG~rkecel b8;1~~r B~nhaaredırd:' ı· " ı Maamafih lrangmh_kk!Ymettiteinn ~~ Hul, Amerikanın "1.~n sıd . • 

a surette içtinap edildiğini k Ba .. . radyolnrı tara ın 3n yarın şanı o e, ırıncı; ur n ın . ).~ - şürülmesi Fransa u um: ': }anmasına yardım etti6~e aır 
söylüyor. Çökmekte olan bir im- y:"' k _ ~ ko~efezıne kadar uzı- Türkiye Başvekili Celiıl Bayarın Tür g~n, .. ikinci; Refet Tanyıldı-:.. u - nans ba~mı~d~n olan muşkullerinf bazı mahafilden çıkanlan haberı-
ı>aratorluj!a karşı lilzumlu Riirü- y ca . ~uyuk ~ır Alm~ mıntaka: kiye politika ve maliye inkişafında çuneu.. . halletmıye kalı değıldfr. !eri katı olarak tekzip etmiş ve 
len lisan ihtiyatı canlı müttehit sı tesısı emelı 1914 Cıhan Harbı oynadığı orl hakkında verilycck kon- Ayrıoa mektepte yapılan Iısan Belgratta bulunan Tnrk ga- Al ke d.ine liızım olan 
ve kuvvetli İıir Bal~lılar küt ile kat'i surette parçalanmıştır. b"T11 Yu sin a rad o istas.. müsabakasında kazananlardan zetecilerine ziyafet manyanın .n . ecek • 
lesine karşı bütü b"t·· 1 ...... _ 1 - Akdenizin de te~rar bir Roma de- feransı u u g vy. Y İbrahim, Aziz ve Celal'a da birer B ]d\'ad 

8 
(a 

3
) _ Buraya levazımı fazlasıle yapabil v • 

n u :un u ... uuuu . . yanları .\eşıt?deceklerdı. l ~ t k'tab hed' d'l iştir Me- e e.· • • • . d . bul d gunw u ilave eyle • bir hale Rinnek ican eder On nızı olması imkansızdır. Tarihin . uga ı ı ıye e 1 m . . • gelmiş olan Türk gazetecilenn en zıyette un u i . lma · · "" · un 1.:._ .. .. • . Bu konferansı kısa dalgalı ıstas - u ı n bando ~fine de hır altın . d" fl . . cın, A n ve Italyan milletleri teM.ıııülu netıcesınde vücude ge- ' . z n ° a . . . r- mi.irekkep hır grup, un şere :- mıştır. 
şeflerinin cenubu şarki Avrupa- len realiteleri anlıyarak ve kabul yanlarda Yugoslav s~atı ile ~n doku- saat verılmıştır. . . rine Spriski Krali'de matbuat bu-

•ında açıktan açı)!a nüfuz mınta- etmiyerek sabit bir fikre saplamp zu beş geçe ve uzun dalgalı ıstasyon- Bundan sonra da ~esuu ~eçıt lrosu tarafından verilen öğle ziya· kralının seyahati 
kalarından bahsebneleri en evvel kalmak ancak felaketlerle niha- lardoa on dokuzu on beş dakika geçe ~p~~mış,, ge~çl~r, ~dır~nti=~t fetinde liazır bulunmuşlardır. Yunan 
hayretle karşılanır. yet bulacak bir hataya düşmek- dinlemek kabil olacaktır. buyuk blaır cıddı~e~ . ~ Bu ziyafette Avala Ajansı mü- Atina, 8 (a. a.) - Kıral, mem-

Es ı.-1.L- d tir Bütün coşkunlukları ve dün Bel t 8 (H ·) Türk' e komutan rının on erın en geç - B y · ile Yugoslav leket 1·ç.ın· de çıktıg"ı sevahatin ilk ı as '&CUUUn aki fikrimizi söy- . d k 1 d - gra ' ususı - ıy mişlerdir Daha sonra da mektep dürü . ova~ovıçk .. ·u . " eıneyt bu baptaki haberlerin te- yaya mey . an ° uma an arasın a Başvekili Celal Bayarın Yugoslavyayı b 1 : f d htel'f ·ı- matbuatının hır ço mumessı c:rı merhalesi "Olmak üzere Kondrıio-Yit edilm · gayet realist davranan ve etrafı- tale e en tara ın an mu ı mı 
1 

d . . 
esme ve daha vazıh ına- nı .. 1 . . k .. b'l İtal ziyareti münasebetile Yugoslavya kı- li oyunlar spor hareketleri yapıl- hazır bulunuyor ar ı. tis torpidosu ile Volaya gelmıştır IOmfıkat alınmasına bırakmayı mu- ve 

0A1:~~nşıe~l~i~n ~;y~e e~:ln sa dalgalı radyo istasyonu saat on se- 1 mıştır M~rasim bitince davetliler, Ziyafetten sonra Türdk gaİzelteci- Şehir baştan b~a donatılmıştır. 
va görürüz. - . . . . · . .. w 1 ak ı · "muhtelif asırlar a ta yan la y in ler peşine takılmalarına ihtimal kizı otuz beş dakıka geçe Bnlkan An- ıhzar edılen bufeye çagırı ar erı, . . .. ,, . et etmiş..ı Halk Kıralı muazzam te'Lahürat 

a ız, Rom:ı konuşmalarının vermek istemeyiz. tantı hakkında b.lL' konferans verile- pasta ve limonatalarla izaz edil • ı porl:r~•.;ı sergısıııı zıyar karşılamıştır. laDıll olduJu meseleler arasında, Hüseyin Cahit YALÇIN cektir. lqÜşlerdir. lardir. 
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)[azan: Sermet Muhtar ALUS 

Halılar ve kürkler nasıl 
muhafaza edilmelidir ? 

Yaz geldi demektir. Her evde 
temizlik başlamak üzeredir. Halı
lar kaldırılacak, kışlık yünlü elbi
seler dolaplara konacak. Kolay gö
rünen bu işler bir hayli külfetlidir. 
Usturuplu davranmak icap eder. 
Bugiln sizlere bu temizliğin nasıl 
yapılması ic"abettiğini anlatacağız: 

Evvela halılardan başlıyalım ... 
Halıları kaldırmadan evvel iyice 
silkmeli, süpürmeli ve temizlemeli
dir. Bunları yaptıktan sonra halı
l'an yere seriniz, üzerlerine henüz 
yaş çay yaprakları; sonra bolca ka
ra biber tozu serpinjz. Halıları bun
dan sonra yuvarlarsınız ve rutubet
siz ve karanlık bir yere kaldınrsı-

nız. 

Çay halıların renklerini muha
faza eder. 

Karabiber ise güve ve farelere 
mani olur. 

Halıların içerisinde lekeliler 
Evlere ıenlik bir adet tebek varsa onu kaldırmadan evvel te- l 

Hazinei hassa tahrirat kalemi öyle kapalı şeyler ki kalın kalın pe- mizlemek icap eder. 
kil.tiplerinden Numanla şehremane- çeler... Temizlemek iç.in şu usul çok 
ti evzan idaresi mukayyitlerinden - Böylesine il.şıklığı anlarım iş- faydalıdır: Bir öküz yahut dana 
Silreyya, Akrasaydaki Valde rilştü- te... tersini bir kova suyun içine atınız 
yesindenberi arkadaştılar. - Piripeyker herhalde maviş ve karıştırınız. Yumuşak bir fırça-

Numan, ayıp değil a, şiir ve in- olacak. Peçesinin kenarından gö- yı bu suya batırarak halıyı ve bil -
~aya meraklıydı. Daha mektepte rünen pırlanta küpeleri firuzeli, el- hassa lekeli yerlerini ovalayınız •. 
iken Hersekli Arif Hikmetin diva- mas çarşaf iğnesi firuzeli, yüzüğü Ovaladığınız yerler adamakıllı kö-
nının birçok beyitleri, muallim Na- de firuzeli... pürünce, bu köpükleri temiz su ile 
cinin, Şeyh Vasfinin en seçme man- - Kafi, alt tarafı? yıkayınız. Bu temizleme işi biraz 
ı:umeleri ezberindeydi. - Onlar önde, ben otuz kırk a- fazla sürer ve dikkatle yapılmak is-

Mim. Nuri Şeydanın, Andelibin, dım geride, caddeyi yilrilyorduk. ter. Bu iş bittikten sonra, halıyı te
Mehmet Celiilin aşikane şiirleriyle Kıranta mendebur yanlarından ay- miz bezlerle kurulayınız. 
büsbiltün işi azıtmış, (tecrübei ka- rıldı. Durur muyum, hemen yak-

ı tı B arşeye gı.rerlerken ..,..._. • • • • • • • • • • • • 

Müslüman hayatına ait 
filmlere rağbet 

Bir taraftan Fransızlar, diğer taraf
tan Amerikalılar bir sürü film aldılar 

Franaızların Faı hayatma aid yeni çevirdikleri filmde : Annahella •• 

Soldan •• i•: 
1 - Yeni çıkan gazete, 2 • bir medeni'" 

yet merkezi, çok bilen, 3 kıt hastalığı, ge
micilikte ıstılah, 4 - gon, be~ kıtadııll 

biri, 6 - çetni, 6 - lizım olan çelik parç•'" 
sı, simamızın nefesi, 7 - fena hayvan, 8 .. 
resim, su testisi, 10 .. bitti, asker. 

Yukarıdan •t•iı: 

1 .. Eskimemif, denizdeki vesaiti nak" 
liyeden biri, 2 - komou, oh ne iyi, 3 kırıt
ma, çok kullanılan kelime, kurtun, 4 - ya
zı, 6 • çok makbul, 6 hayat prtlarındatl 

birisi, demiryol, 7 • akideler, fena hayvanı 

8 - tim,ek, kazar yapar, 9 - mastar, yol, ıO 
• takım. 

Dünkü Bilmecenin halli 

lem) kabilinden başlıyarak kendi aş m. onm • t t 
de kalem oynatmağa yeltenmiş, seğirtip kapıyı açtım. Okuyucularmızdan 
haftalık (İrtika) da, (Musavver - Karıya yanaş yahu; kerimesi M e k t u p 
fenni edip) de, lbnüttahsin Numan kız mı, kocalı mı, dul mu anla!.. •• •• • •• • • • • • • • 
lmzasiyle birkaç kıtası ve gazeli de - Etraf kalabalık. Fehimin, § Bundan 32 sene evvel Dramada (Ra-

Film mevzuu bitti gibi.. Aşk, ih- aşk maceraları arayıp taramakta
tiras, para, fuhuş, bar, revu gibi dırlar. Şimdiye kadar birçok film 
b!ltfln mevzular binlerce defa te- de yapıldı .. Yalnız bunlar arasında 
kerrür etti. Şimdi büyük kumpanya- A .k 11 k" k d d 

ISTANBUL RADYOSUNDA 
9 MAYIS 938 PAZARTES İ 

ÖGLE NEŞRİYATh çıkmıştı. Çerkes Mehmedin, Kenanın hafiye- ba') köyünde bulunuyordum. Babamı bil-
O zamanın bu kırattaki gençle- !eri ortalıkta cirit oynüyorlar.. miyorum, ,ehit olmU(I. Annemin ismi Ha-

. . merı a ı arın ı pe uy urma e-
Jar yenı alemler, yenı mevzular an- ' 
yorlar. Bunun için çarşaf altında, kor işi olduğu halde Fransızlar el-

12,30 Plikla Türk musikisi, 12,50 bfl· 
vadis, 13,5 pliikla Türk musikisi, 13,30 
muhtelif pl8k neşriyatı, 14 son. rının şekli malüm. Kalenderlik, Süreyya sabrı tükenip avucunu tiçe idi. Öldüğü zaman be' altı ya,mda 

Nurnanın ağzına kapattı: idim. Drama muhasebecisi Asım efendi-
hülyaperverlik, şıpsevdilik ve ağız S b . h d ti nin yanına verdi. lstanbula geldik. Abla-

k - us arı, ırsım an ça ıya- . . . poyraza açı . .. . mın adı Cemıle, erkek kardeşımın Hasan, 
Süreyya Numanın tabantabana cagım. Bu derecesıne hımbıllık, a- benim adım Emindir. Drama Rabeşlileri

zıddı. Şiirden asırdan hiç çakmaz, vanaklık derler. ne yer vermişler ne taraftan yer verdik
adamakıllı kalem tutmasını - 0 gün, bugün, tam bir hafta- !erini bilmiyorum. Arayorsam da bulamı
bilmez, açıkgözlülüğüne ve işgü- dır mavisim gaiplerde. Boyuna yorum. Merak içindeyim. Bulup haber ve-

haremde geçen Müslüman hayatını !erinde bulunan Fastan çok istifa. 
buldular. Bir taraftan Fransızlar, de ediyorlar. Yukarda resmi görü
bir taraftan Amerikalılar Müslü- len film Fransızların Bantera isim-

AKŞAM NEŞRİYATI. 
18,30 Spor ve gençlik bayramı, ltonfe-

rans, Agih Sırrı, Eminönü IIalkevi başka

nı, 18,40 pl3.k1a dans n1ugiki~i, 19,15 ço
cuklara masal Bayan Nine, 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Rifat ve arkada~ları tarafın"' 

dan Türk musikisi ve halk ı,.'lrkılnn, 20,45 
hava raporu, 20,48 Ömer Rıza tarafındaO 
Arapça söylev, 21 Iı,asıl Saz hcl-·cti:. İbra.· 
him ve at"kada,ıarı tarafından (saat ayf'· 
rı), 21,45 ORKESTRA: Betoven Koryo 
lan, Çaykovsky : Roman~, Linke : Elej i 
Skrabine : Prelüt. 22,15 Ajans habcı]eri, 
22,80 pllikln sololar, orpcra ve operet ptı,... 

çaları, 22,60 son haberler ve ertesi günüO 
programı, 23 - Son. 

man diyarlarında geçmiş tarih ve li filmlerinden bir sahnedir .• 

daireyi s~tıyorum. sabahtan yatsı- renleri muhakkak •evindireceğim. Adre-
zarlığına güvenen, mis gibi geçinen .. ' •im: Be,ikta~ Ha,fırın caddesi Akmazçeş-
bir genç. !ara ~ada~ Tunel meydanında, me sokağı numara ( ı) Bay Saliihattin. 

İki arkadaş her akşam Direk- Cadd~ı kebırde dört dönüyorum, 
lerarasının köşesindeki Fevziye kı- yok ~glu yok. .. 
raathanesinde buluşurlar, tavla a- Sureyya: 
tarlar, arada caddeden gelip geçen - Bu işi bana bırak, yarııı ce-

ta verdim. Yarın, ikindi suları Ga
latadaki poğaçacıya gelecekler ... 

kadınları seyrederek fısıldaşırlar- va hını al! dedi. 
d • Ertesi akşam, Fevziye kıraat

Sürey-

Süreyya doğrusunu söylüyor, 
lacivert çarşaflılara rastlamış, bu 
martaval atmıyordu. Hakikaten 
sözleri söylemiş, o mukabeleleri de 
görmüştü. 

ı. 

Numan yedi sekiz gündür mey
danlarda yokken, bir akşam kıraat
haneye çıka geldi. Rengi uçuk, dü
şünceli, kederli... Süreyya sordu: 

- Neredeydin yahu? .. Nen var, 
hasta mısın? 

Numan bir (Of!) çekti: 
• .._.Keşke hasta olsaydım, ge

berseydim. Aşıkım aşık. ... 
Süreyya alaya boğuyordu; 
- Yine kime vuruldun? (Mali'.l

mat) da resmini gördüğün Avrupa
lı aktrise mi, yoksa gün görmez pa
dişahının kızına mı? 

Evet, Numan şıpsevdiydi. Hıd

haneoinde yine buluştular. 

ya müjdeyi verdi: 
- Dugün Galatada yakaladım 

senin mavişi. 
- Etme Allah aşkına! 
- Bir örnek iki lacivert çarşaf-

lı, biri kı"a boylu, tıknazcana; öte
ki boylu poslu, ince belli değil mi? 

- Uzat elini, vallahi öpeceğim 
Süreyyacığım ! 

- Beyoğluna kadar takip ettim. 
Pazar almana, Bonmarşeye girdi
ler. 

Numan ellerini kaldırmış, 
madan oynıyacak; şarkıda : 

çal-

lbnüttahsin Numan o gece key
finden uyuyamıımış, sabahı, daha 
doğrusu ikindiyi iplerle çekmişti. 

Erkenden yatağından fırlayıp elbi
selerini ütüledi; temiz çamaşırlar 
giydi; perukarda traş oldu; fesini 
kalıplattı; potinlerini boyattı. 

Şehremanetinden aldığı Sürey
ya yanında, Yenicami ile ayarladı
ğı fakfon saatine baka baka, Ga
lataya geldiler. Poğaçacı fırınına 

girip yukarı katta, kadınlar kafesi
ne bitişik yağlı kerevete oturdular. 

rellezde Kağıthanede gördüğü bir Afık oldum ıana ey gonce dihen, 
huriye, Şehzadebaşının ramazan Sönmez ateflere yaktın beni sen. 
piyasasına katılmış bir dilbere, Çır- _Ama böyle şeyler şıpadak ol
çıra giderken vapur perdesinin ke- maz. Bir iki gün daha dişini sıka
narında bileği gözilne ilişen bir caksın, zinhar sen araya karışmıya
tombula Aşık oluverirdi. O akşam caksın. Sonra pişmiş aşa su katar
yanıp yanıp tutuşur, irticalen be- sın ... 

Şair efendinin yüreği bile (bah
rı seri) üzere (müfetilün, müftei
lün, failün) temposiyle vurmıya, 

sözüm yabana slinühatı da doğma
da: 
Ben n e ıaadetli, n e taliliyim 
Nete•i pek namütenahiliyim 

yitler söylerdi. Fakat o kadar. Er
tesi gün bir varmış, bir yokmuş. 

Numan, derdini dökmeğe teşne; 
hemen girişti: 
- Geçen salı dairede masama eğil
kalem elimde, kağıt önümde ter dö
küp duruyorum. (İrtika) ya bir 
gazel yazacağım, aah, doğmuyor 

da doğmuyor. Perii ilhamı aramak 
için Beyoğluna kadar çıkıp beş on 
güzel çehre göreyim, dedim. 

- Gör bakalım! 
- Ayağım kırılaydı da adımı-

mı atamaz olaydım kalemden ... Ga
Jatada tünele bindim. İçerisi hın
cahınç, hele kadınlar tarafı dopdo
lu.. Gözüm karanlığa alıştı. Had
din varsa perdenin arkalarını gör. 
Önümde leylek boylu, kıranta, 
mendebur bir herif ... 

- Uzatma, can noktasına gel! 
- Beyoğluna çıktık. Bir de 

bakayım ki o kıranta mendeburun 
yanında, bir örnek iki lacivert çar
şatlı. Birinin geçkince olduğu bel
li; ötekine gellnce, aman efendim 
aman, bir peri peykes ki boy, endam 
dalyan mı dalyan; reviş, - fena • 
yaman mı yaman )!utlaka biri karı 
sı, biri de kızı o herifiı ... 11· ·ı el 

Gözleri kırık merdivende; ku-

Süreyya, iki akşam sonra kıra- !akları kirişt ... 
athaneye yine müjde ile geldi: Tıkır tıkır, ökçeli kadın ayağı 

- Bir müjde daha, gözün ay- sesleri... Çifte lacivert çarşaflılar 
dın; işin tıkırında Numancığım. görünür görünmez Numan peltele-

- Uzat, vallahi eteğini, ayağını şivermişti. Şaka değil, saadetin 
öpeceğim! gayyasında ... 

- Galiba bunlar Kadıköyünde Hanımlar kafesin arkasına gir-
oturuyorlar. Bugün, Kadıköy iske- diler, oturdular. Kısa boylu ve tık
lesinden köprüye çıkıyorlarken nazcası yani valdanım zannettikle
karşılaştık .. Uzaktan söze girişip ri, peçesini kaldırdı. 
birkaç nazikane cümle sarfettim Aman yarabbi, evlere şenlik bir 
Annesi az değil ha, fıkır fıkır ka: adet şebek .. Kapkara, ergenliklerle 
tılıyor. Seninkinde de bir memnu- pıtrak, kaşık kadar bir surat; lok
niyet hali ... Daha ileriye vardım. ma lokma gözler; koskocaman .bu
Geçen hafta siz beyfendiyle Beyoğ- run; böbrek g'.bi mosmor dudaklar. 
!una çıktığınız gün, peşinizden ay- Evde kalmış bır kız kurusu ... 
rılmıyan, size bonmarşe kapısını a- Buyurun dediğini: 
çan biraderimdir. Küçük hamfen- - Teveccühünüze çok teşek-
dimize mecnuncasına iişık, dedim. kür ederim efem. Bak arzunuzu 
Affınıza mağruren çöpçatanlık et- kırmadım; Bendinigar ablama yal
mek de bana düştü, diye ilave et- varıp yakardım, refakat etmesine 
tim. muvafakat ettirdim. Fakat fazla 

Numan, Silreyyanın eteğini ya
kalamış, öpüp öpüp başına koyu
yordu: 

- Allasen bunları söyledin mi 
Süreyyacığım? 

- Vallahi de, tallahi de söyle
dim. Dahası var .. l\levidi mülakat 

duramıyacağız, zira Bendinigar ab

lam beybabamın odalığıdır.. Bil
mezsiniz beybabacığım ne kadar 
kıskançtır .. Bize teşrif buyurarak 
pederimle görüşün, beni. .. 

Sermet Muhtar Alus 

Pamuk Sultanla yedi cüceler ... 
Miki filmlerini herkes gör

müştür. Herbir teker teker in
san elinden ççıkan bu binlerce 
resmin kaça ve ne zahmete mal 
alacağını tahmin güç değildir, 

işte bunun gibi bir de pamuktan 
Sultan filmi yapılmıştır. Bunu ya
pan Valt Disney anlatıyor: 

Ben küçük iken, tiyatro feril
rini seyretmekten büyük bir zevk 
duyardım. "Pamuk Sultan,, piyesi
ni hiç kaçırmazdım.. O vakitleri 
sokaklarda gazete satardım... Hiç 
unutmam, biriktirdiğim paralarla 
tiyatronun en iyi yerlerinde kendi
me yer seçerdim. 

Bu feerik piyesi hiç aklımdan 

çıkarmadım ... 
Senelerden beri muhabirleri -

den, seyircilerimden sepetler dolu
su mektuplar alıyordum. Bunların 

hepsi uzun filmler çevirmem hak
kında temennileri ihtiva ediyordu. 

Çok düşündüm, nihayet karar 
verdim. Bana mevzular da verildi. 
Kafamda büyük bir yer tutmuş o
lan "Pamuk Sultan.,ı çevirmeğe 

karar verdim .. 
Bu hikayedeki eşhasın fevkala

deliği bana büyük bir cesaret ver
di.. 

İşe koyuldum. Durmadan, çalış
tım. 1934 senesinde işe başladım. 

Hikayeyi adapte etmek, binlerce 
ve binlerce resim hazırlamak, ma
ketler yapmak, dekorlar tertip et
mek bizi senelerce uğraştırdı. 

Bu çok müşkül bir iş olmuştur. 
Bu teşebbüsüm bir başlangıçtı .. 
Amma bana çok pahalıya mal ol
rtiuştur .. 

1935 senesinde senaryo bitti... 

Sağdan, soldan sinema haberleri: 

Heveskar gençlerin 
filmi 

Fransız sanatkarlarından "Jean 
Pierre Aumont., mın kardeşi Fran
çois Villiers "Teşrinievvel içtimaı., 

adında bir film çevirmiştir. Fran
çois Villiers henüz 18 yaşında bir 
delikanlıdır. Filmin baş rolünü ya

pan Ronald Gerio da 18 yaşındadır. 
Kadın rolünü yapan da "Bora,, fil
minde rol alını~ olan Françoi•e 

1 lloelcl'r. Bu gençlerin hep<i yüksek 

Yedi cücenin seslerini bulmak 
için yüzlerce ses dinledik ... 
1937 ağustosuna kadar çalıştık. 

Bu film bana tam : Bir buçuk 

milyon dolara mal olmuştur .... 
250 

Avrupa fstas.fonları 
KONSERLER, 
7,10 Berlin kısa dalgası: Neşeli popi'i· 

U, 8,16 devamı, 10,30 Berlin kısa dalgası : 

Brındo mızıka, 12 Berlin kısa d::ıl , ·a :.a: }la" 
fi! musiki, 14,15 devamı, 13,25 Uerlin kJ· 
u dalgası: Ne,eli plak musikisi, 17,45 Brt"' 
lin kısa dalgası: İş sonu konseri, 18: Pc~te : 
Radyo orke,trası, 18,50 Berlin kıı:.a dalg8" 
sı: İf sonu konseri, 19,15 Bükreı:ı: Plfl1' 
konseri, 19,20 Prag: Küçük radyo orkCS" 

trası, 19,30 Brüno: Pl8k rnuı ikisi, 20,1 0 
Viyana: ?ıfayıs musikisi, 20,15 Bükre.Ş! 

Şarkı ve orkestra, 21,16 Bükrcş: Şarkılı 
konserin devamı, 21,55 Brüno: Plfı.k, 2ı 
Berlin kısa dalgası: Karışık halk musikisi, 
22,15 Brüno: Orkestra kon~Eri, 22,35 
Peşte: Plak musikh:ıi, 22,45 Bükre~: J{a ... 

fif musiki nakli, 23,16 Prağ: Pl8k kon,e
ri, 23,20 Viyana: Gece konseri, 23,35 Bra· 
tislava: Milli Romen musiki:rl, 23,40 peşte 
Askeri bando. 

OPERALAR ı 

22,10 Viyana: Opera musikisi konseri. 
(Sortzing, Humperidinck, Vagner). 

ODA MUSİKİS İ , 
22 Bükre,: Oda musikioi kuarteti 

(Schumann) 22,30 Prağ: Yaylı iletld 
kanseri. 

RESİTALLER , 

18,15 Berlin kısa dalgası: Gençler ty 
rafından şarkılar, 18,30 Piyano konseri, 
19,10 Orsrava: Şarkı ve piyano musiki .. 
si, 20 Peşte: - Şarkı, 20,45 Bertin kt!d 
dalgası: Virtüoz keman musikisi, 21,SO 
Ber1in kısa dalgası : Bariton fBrkılar, 21,40 
Ostrava: Viyolonsel .solo konseı·i. 
DANS MUSİKİSİ , 

Filmin hazırlanması için 
bin dolar gitmiştir. 

. 16,30 Bertin kısa dn1,gası, 18,40 Bratis--
Avrupada yenı gösterilmeğe lava, 20,25 Brüno: Ne~eli kabare sahnele-

başlanan filmimin ne gibi tesir ede- ri, 22 Bükre,. _ 
- ----ceğini tam manasiyle büyük bir sa- Nöbetçi eczaneler 

bırsızlıkla bekliyorum .... 

«Süveyş» filmi 

Beyojlu cihetind elti ler: 
Tünel ba~ında (~Iankoviç), Yüksekkal· 

dınmda (Vingopulo), Glatada Topçu181 

caddesinde (Viçopulo), Taksin1de fstik1i1 
Amerikan film kumpanyaların- caddesinde (Kemal Rebol), Şişlide O,.. 

dan biri "Süveys,, kanalının tarih- manbeyde (Pertev), Hasköyde (Barbut). 
. . .. .. . . Kasıınpa,ada (Vasıf), Be,ikta,ta (Ver· 

çe"ıne daır buyuk bır fılm hazırla- din), Büyükderede (Nuri). 
maktadır. Tam iki milyon liraya İatanbuı cihetindelı:iler: 
mal olacak bulunan bu filmde er- Eminönünde (Salih Necati), Alemd•I" 

da (Ali Rıza), Kumkapıda (Belkis), F• .. 
kek baş rolünü Tyrone Powei, ka- tihte (Halil lbrahiın), Aksnrayda (Eteni 

dın baş rolünü ise Anabella yapa- Pertev), Şchrc·ınininde (Nazım Sadık), 
KüçilkpaznrdA. (Yorgi), Eyüp Sultnndl 
(Hikmet Atlamaz). caktır. 

Ü,küdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

l h ·ı t J b . . ,. 1 B d d 1 Ü~küdardn iskele ba•ında (l\· !erke%)' a sı a e e'!uır er... un an o a- v -
. l{adıköyündt- (Osman JiuJü~i), lskele catl" 

yı filmin ~ ekilne>: il.-i Avdan fazla desinde (Ç:bomcıyan), Büyükadaıll 
(Jl;ılk), ll~yb~lide (Tanne:). 
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Beşiktaş -Güneş berabere 
kald ı lar 

YE N- f SABAH 

· 6 kulüp Galatasarayı 
2-1 yendi 

................... Iİllll ................................................... ~~~--1~~----~--, ............................. . 
-Beşiktaş maçı güzel oldu. Beşiktaş bilhassa Güneş 

ikinci devrede cok hakim oynadı , 
Dün Taksim stadında karşılasan 

Beşiktaş - Güneş takımları biribiı:le. 
rini yenmiye muvaffak olamıyarak 
sıfır sıfra berabere kldılar. Maçm ce
reyan tarımı nnlatmdan evvel oyuna 
umumi bir göz gezdircEm: 
. Oyunun birınci deHcsi l·kseriyet 
ıtıbarıle Güneş takımının hakimiyeti 
altında geçmiş, fakat buna mukabil 
Beşiktaş takımı ikinci devrede kat'i 
bir hakimiyet tesis ·"'lmiştir. 
Beşiktaş müdafaasında Hilsnü'nün 

olmaması, Faruk'un müdafaa hattına 
geçmesini lüzumlu kılmı~ ve bu su. 
retle haf hattı çok zayıflamıştır. Bu 
yüzden bütün yük Faı·uk', Nuri ve 
Mehmet Ali müseJlesinin üzerine 
yüüklenmiştir. Fakat dün fevkalade 
güzel oynıyan Mehmet Ali ve Faruk 
Güneşin birinci devredeki büttin s1: 

kıştırmasına rağmen hasım forvet -
lerine gol fırsatı vermemişlerdir. 

İkinci devrede ise, santrhaf mevkL 
ine geçen Hakkı'nın yardımı ile daha 
kuvvetlenen ve ayrıca birinci devre
de? daha enerjik ve atılgan oynıyan 
Bşıktaş müdafası Güne§ forvet hat
tının oyununu tamamen bozmuş ve 
bu oyun karşısında çok çekingen oy
n~!an Güneş forvetleıi de fazla bir iş 
gorememişlerdir. Buna mukabil i _ 
k~~ci devrede arkadan i~i yardım 
goren Beşiktaş f orvetlerı bi,rçok gol 
rırsatıarı elde etmelerine rağmen te
reddütleri vyahut ta çok pas yapma
ları .. ·· . Yllzunden bunlan gole çevırerne-
mışlerdir. 

Güneş takımında hasta olan Reşa-
dın · · . Yerme Ibrahim oynamıştır. Be _ 
§ıktaş takımında ise hala bitip tüken. 
ın~k bilmiyen ihtilaflar yüzünden lI. .. 

usnu, Eşref, Şeref ve Rıdvıın oyna-
~a~ışlardır. Bu oyunculann ek -
Siklıkleri Beşiktaş takımını dün gale
beden mhrum etmiştir. 

TAKIMLARIN KADROSU 
Bu mühim maça her iki takım şu 

kadrolarla çıkmışlrdı: 
Beşiktaş: Mehmet Ali • Faruk 

Nuri - Rıfat, Osman, Feyzi - Hayati: 
Muzaffer Nazım, Hakkı, F'uat. 

Güneş: Cihat _ İbrahim, Faruk -
Ömer, Rıza, Yusuf - Salfıhattin Ni-
yazi, Melih, Murat, Rebii. ' 

Hakem: Adnan Akın. 
Oyuna başlayan Beşiktaşlılann akı

nı Güneş muavin hattmda kesildi. Gü 
~eşliler derhal hücuma geçtiler. Mc. 
lıhin ileri kaçmasile güzel bir pozis
y~~una dökülen bu akın, Beşiktaş 
mudafaası tarafından güçlükle dur
~urul.du. Arkasından sür'atle Güneş 
kalesıne akan Beşiktaş forvetleri da
h~ ikinci dakikada Ntızımın tered _ 
d~dü yüzünden bir gol kaçıt-dılar. 
Bıraz sonra Muzaffer de iki üç 
metreden topu Cihadın eline atmak. 
la muhakkak bir golün daha he _ 
ba olmasına sebep oldu. Güneş 
kalesi bu tehlikeleri savuşturduk _ 
~n sonra, Sarı • kırmızı muha -
c~~ler derhal hücuma g~çtiler. Niya
zının çok güzel bir şütü havadan a _ 
vut oldu. Arkasındn Sal:ihttinin kuv_ 

~----

TESADÜF 
MAHALLE KARILARI ----

Yazan: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR 
No. 4 

Ankarada dünkü spor 
hareketlerinin • • 

netıcesı 
Harbiye 1 - Alsancak 2 

! hayvanı tuttunuz .. Ağzındakini al- retlerden olduğunu bilir. Bilir ama 1 - Canım merak et~e .... B~r şey çınlatarak: 
dmız. Çoluk çocuk hepiniz şimdi ne yapsın ? Kadın şuram sız- yok. .. Tamar d~m~ra bmmıştır... . - A dostlar bacağım bütün btl· 
kızartıp kızartıp yiyorsunuz? Bo- Jıyor, buram ağrıyor diye ke- - Aman şımdı damarına benı tün kökünden oynadı. Ne aşığım 
ağzınızda kalsın . yifsizlikten şi kayet ettiği zaman- söyletirsin ... Nasıl bir şey yok? K üt kaldı ne kemiğim?.. . Meğer evveli 

Kom~udan bir vaveyla: !arda haddi var da herifceğiz bu dedi aşığım yerinden oynadı. Son- iyi imişim. A sı l şimdi bittim ... Ha-
- Anne... Abla... y etişiniz .. .. martavallara kanmış gör ünmesin... ra ığıl ığıl içimden bir aletim kop- cı bana garazın ne irli? ... 

Bakınız komşu Nefise ne diyor ? ... Haııt anın başından ayrı lsın. Her da- tu. Duydum ah talihsiz Nefise!... Diye bağırınca imamecilerin e-
Kan bozmuş ... Biz her basah Sar- kika hatırını sormasın ... Sonra zev- Anasının babasının bahtsız kızı ... vinden gittikçe haJanın penceresine - Benim ... Çabuk söyle işı·m ı · k · d ki b' enır .. Batan tahtaları kan eder. manı tutar ... Ag-zındakini alır kızar- cei muhteremesinden işittiği sitem Hacı söylesene? Arb yerım en ya aşan ır ses: var ... Çığlığını duydum. Lokma ag~ _ Yr K Ik ı ? 

zırnda seferden kalktım. .nergün temizleriz.. Komşu hatırı tır kızartır da .. Çoluk çocuk.. Ay i- kalmaz. Nefise aJamı vücudünden kalkamıyacak _mıyım_? .. ~ sa~ - Etinden et mi koparıyor ar 
Y bir, iki.. Bu daima çekilir mi? Bir- çı·m do"ndü... bahsettikçe sözlerini ehemmiyetle da koltuk degneklerıyle mı yUru- Karı ne baykınyorsun öyle? .. Şir-- emek mi yiyordunuz? 
E gün o kediyi yakalarsam imar ete Seherin bu feryadı müstekrehi bittelakki acır görünmeli, teessüf yeceğim? ... ret ... Biz kedinin ağzından fareleri - vet... "tü .. l ., H 
E go rup atacağım... Ağzımda ni- üzerine, annesi ablası hep tahtabo- etmeli, teselli vermeli... Başı dırıl- Gülsüm söze ablarak: alır da kızartırmışız öy e mı· ay-- vet... t b 

- Afiyet olsun .. Şey kızım me eni söyletme şimdi... şa koşarlar. Henüz yutmağa vakit tıdan kurtulmak için Hacı bu mü- _ A Nefise Hamm çırpınma öy- di sUpürge ... Çok şükür bizim soyu-
şey sora.cağım .. Bizim sarman 0~~~ - Ya sizi~ "Tekir,,in . eli~~en bulamadıkları ağızlarındaki lok- J da hene ve micazgirlikten başka se- le ... Sana yaraşır mı? Çok şükür muz belli .. Soyu sopu ne idiği b~ll.i-
larda mı? b~n az mı çekıyoı::um? Kedı degı l o malariyle ne dedikleri anl aşılmaz Iamet yolu bulamamıştı. Binaena- yaşını başını almış okumuş kadın- sizler ... Biiyücü karı. Müşterisız 

. - A ne bileyim ben? .. l{edi i- bır canavar ... ~ki ~ef~ tel dola__~ımı bir yaygaradır başlar ... Fakat o a- 1 leyh zevcei şeririni öyle boylu bo- sın. Nen var elhamdülillah!... Azı- kaldık~a açhkt~n f~rele~i, k~.st~· 
çın sofradan insan kald ı paraladı .. Benımkı yıne avcılıgıylc ralık Hoca Ha mm sokak kapısının 1 yunca tahtalara serilmiş görünce cık şövlc doğrul bakayım... beklerı sen yersın ... 'Y aptıgın buyü-

ırı ır mı ku geçinivo.. JT os onu Hacı cig- s· 1 v 

zum? .. Deminden şurad , .. - v • •• er ız çatır çatır anahtar la açılmakta ol- caali bir telftşla: _ (Ağhvarak) ne mtlmklin kı- lerlc az karı koca:yı biribirinden a· 
, 1 ş· . n gezını- bırakm !{role Sarmanın bir d ğ · T h f k v z h hAIA ~ 

.}orc u. ı~ıdı 11ereye gitti bilmem?.I kılına ha .. &cl.sm .. Vallahi Tekiri du ~u~u ı~ı ıHnce .. emen so aya a- - Vay hanımım ne oldun?.. zım ... Kalçamın sızısına can dayan- yırmadıı~? Ş~~şıpın d~ ra. a a Kag. 
- Agzmda bir şe k a ı oşaı. enuz kapı açılmadan - Ah ... Vah .. . Aman bittim ... mıyor ... Hncı babanla beraber aya- lıyor. Gozunun yaşı ınmıyor.. a-

d ? Y YO muy- bir kaşık suda boğarım ... lşte sana b ı b t htal tü ld b k tı ·.. oy u oyunca a arın üs ne u- Hacı gel. .. Dak karıcığmnm halini ğımdan tutun da kuvvetlice bir sil- rının kıcasını elinden a ın aş a 
bir de yemin... Ne ise şimdi onları zanıverir. Derin derin inlemeğe .. ( K Ik - - t k kı'n. Belki a,.1i,ım verine oturur. Ü- bir kadna verdin ... İki mecidiyeye - Hoca Hamm insanı zorla gü- bırak. .. Bugün Sarmanın ağzında gor... a maga ugraşıp e rar ... c " 1 tk· 

nalın s k bı'r sey gormedı'nı'z mı'? başlar .. Önde Hacı, arkada Gülsiim düşerek) Ay .. Ay ... sızı '-'Ürcg-ime zerine de bir "hava civa,, muşamba- karı'-'ı kocadan ayınrsın. ı çeyr. e· , o arsın .. Sorduğun şeye bak? . " " 

1
0 ınundarın ağzında ne olur? .. Ô'-·- içer· ·irerler. vuruyor ... Ne mlimkün .. Kalkamı- sı yapalım, çaburak sarıverelim. ğe aşık kavuşturursun. Gelen müş· 
e k d' · " - Karı beni öğürtecek misin ilacı zevcesi "Nefise,, yacnğım ... Taş kesilmişim... Hacı Bakalım nasıl olur?... 1 terilerdcn perileri davet edeceğim e 1 yetışmesin .. Her giın bu tah- b hl · ? 

lab sa a eyın · ... Hanın •... nnc:ıl bire on katan müba- acaba artık karına kalkmak nasip Hacı ile Gülsüm ~ağ ayag-ına ya- 1 diye bensiz kara tavuklar istersin .. oşa atlar. Ağzinda ko koca bir 
fare ş . - N~ye> öğtirtecek mişim? San- lağacılardan, bir tarafını pire ısır- olmıyacak mı? ... Hekimler, hocalar pışıp şiddetle s .• rsarlar ... ı,.efise o- Yine götürür tavukçuya satarsın 1 ..• 

.. uraya oturur çıtır çıtır zift- kı ben inim : ·~· m .yum? Deminden sa akrep soktu diyP. haykıran şir- eline mi kalacağım?.. lanca ku\·\·et haııçeresiyle ortalığı [Dcı·amı var] 
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SAADET DERSLERi UzakŞarkta harp 
ırk mil.yar frank kazanan ne aıemde ? 
Farda göre saadet japonyada kırgınlık 

eserleri görülüyormuş 

Bir sanayi re ziraat şehrimiz 
Bursada buğdayın 

düşkünlüğü yüzünden 
Son günlerde en ziyade Avru-

pa işlerile meşgul olunduğu için Tütüne rag" bet 
Para kazanmak deg" il, en güzel OİOmobili yapmaktır. Uzak Şarktaki yaziyet biraz göz-

den kaçıyor gibidir. Japonlann mahsulün de 
F k 1:. • k • • • t • h t t th Cinde harbi na..'il başaracakları 

edenler, şimdi bu 
yüzlerini 
görüyorlar 

k d . .. 1 B tl · Çünkü dünyanın birçok mühim iş, 
a at ır gayeye varına ıçın ısıra a e şar r. nekadar merakedilse yeridir. gu""ldu""rmedig"ini 
Dünyada mesut olmak için bir olarak otuz, kırk milyar fran a Goruyor•unuz ya. u şar ar ı- 1 • k. b h b. 

1 
, 1 

ıd . d b' . t k da h'a• ~erı var ı u ar ın a acagı ne- Bur"a 7 'Hu<us·ı) - Bu-a bir ı bütün bunlar fiyatın düşmesine mi· "ga"e,, peşinde koşmak icap eder. kauınmış o u. ç ,n e ır serve ne a r mu ....,em t" ı.~:>1 .. .. .. J lar o • ' ,, .,. ı . h ·ı .. lc"I 
' · · · t ı· ı •- ö ı d'J '· h' ıceye ""*' 1 gorunuyor. apon l<l • k d b. ·ra ııi olamamıs ve miist3 sı muş " "lırtcm~k .. le "boş yere hülya kur- .. Bı_r kıı:ı!e tıc~re te veya ~a ıye- o ursa o .... un y e arzu e ı ece.. ır yeni sene girmeden evvel harbi sanayi şehri o ugu a ar ır zı - ·, .. 

rna" ayrı ayrı şeylerdir. cılık alemınde . muan·.en ~ır .:er- şe yo~ma~tan çıkıyo~"· bitirebileceklerini söylüyorlardı. at ~ehri de sayılabilir. !lleyvecilik, vaziyetten k~rta~ılaı:ııanuştır. Zur· 
İnsan bir şeyi tasarladı mı yani vct,, el_de e.tıncyı_ ~endıne hır g~- ~ıç t:~ iş verenın kapı~~arı e- Bu kabil olamadı. kozacılık şehrimizin adı ile beraber raın. bu vaz'._Yetin meyd~t1~ gel· 

hiilyaya daldı mı kendini henıeıı 0 ye,, edıneh'.lıbr. Ukkıdn. udnu~mak ı- demı~ecegı sanatı1 nda ıruı1 hır, km~~- Daha kimbilir ne kadar dayan- hatırlanan ziraat mahsullerinden- mesıne buldugu ve gosterd.i~ı sebep 
, lde etmiş vehmine kaptırır. cap eder kı u ta ır e servet,, o melesınde namus u ve e eme Çll!ı-, mak ıazırn geldi'•ini kestirmek dir. Bunlar arasında bunlar kadar şudur: 

şe~ı e • · · b. " · t ı kt · · d' · t'kb ı· d " 11 d b lk' b ı d üs 1 - 937 ~enesinin ilk mahsul Ve bu hülya insanda sabır.ızhklar kimse ı.çm,, .'.r nıme,, oma . a.n, zı- nı~ ünyanın ısı a ın en en .. e- kolay görünmüyor. ve :son vı ar a e ı un ar an -
\'e emel sukutları doğurmaktan ya ~ ır . " . · . : mın,_ en. . • Nankini alınış olan Japon ku-d b kuıfet Olur Çünkü Ser ııerazad Ve Yok.ulluk gor j tu··n b'ır. aıa· ka ı·ıe takip edilen til- aylarının yağmursuz ve son aylan·. 
bnşka bir netice vermez. vet,,ı gaye edınen hır kımse __ me~ela '.."esı lhtıın.alı o!r~ııyan a~a_mı old~- mandam Tokyoda çıkan aylık tüncülük \'ardır. Buğdayın fiyat nın fazla yağmurlu dev-am etmeıı 

Hall>uki bir şey can ve gönül- günd~ on. b.eş sa~tten az surmıye- gunda .~o.phe edılme.m.el.ıdır. Eskı- bir mecmuada ı:e~rettiği bir .ma- dU•kilnlüğü \'üzünden muhiti ve a- dolayısiyle tütünlerin i.>tenmi,·en 
den "istendi mi., bilakis insım cek bır dıdınme ıle çalışmak, nef- den iatıkball en k~m.ın ad1daın_ın kale ile bu kumandan yenıden ra~i'i meyv~ ve dut bahçelerine bir ııekil ve evsafta yeti'imi~ bulun· 
kendinde bir huzur ve sükün his- iradiyle y,..ıyan ıınse o ugu nazarı dikkati celbetmiş oldu. Ya- müşait olmı)-an Bur'a havalisi köy- muı .. 

d "i tenen bu şeyin zanıa-ı zannedilirdi. Jlalbuld l>ugün ancak zıyı hülasa eden Avrupa gazete- Jilsü ve hatta ,ehirlisi icarla temin 2 - En mühim sebepte ahcıla· 
se er .. :vak,kıf olduğu düşür.;ihırel< her bakımdan mütekamil bir ihti- Jeri bilhassa kumandanın şu söz- ettiği bir miktar toprakta maişeti- rın serroayesiyl~. mü'."'e~sillerin~n 
;:,;~u muvaffakiyetsizlikler bil~ sas ~ahlbidir ki gel~~ gOnlerinI lerini kaydediyo::ıar : ni tüt!in ziraati\·le temine uğraş- BurAA ve havahsınde bızzat ve bıl· 
h - -ı ... hatta 0 muvaffakiı·ct- emaıyet altında görebılır. «Altı aylık bır ayrılıktan son· maktadır. htihlfık değil, ihraç em- vasıta yüzlerce ve hatta binlerce 
si~f:ı:~;:~ faydalı dersler ç•kan- .. :: . ra tekrar Ja~nyaya döndüm. teası olması dolayısiyle fiyatı alıcı- döntim tütün ekmeleri ve bu "uret· 
1 . k . , · h lelere hazırla- - Yuzmek ogreneceğim... Harp zamanı ıle uygun olmıyan nııı iştilrıı'1na lıağlı olan bu mahsu- le mübaya·a edecekleri tütünü biz· 
.ıı.ı yenı )ienı am İk' · k d b' h'I t' h' .. d" Ilk h f f' ı h zat ı'•tih•al etmı'ş bulunmaları kü· - Kolayı var: ı yüz a ar ır a e ı ru ıye gar um. a Jün bu seneki ilk ıyat arı er ne • ·' • 

ı.ı:ır. ders alınız; alimallah lüfer balığı- taların şevk ve heyecanı soğumuş kadar mü~tahsilin yüzünü güldüre- çük ve asıl müstahsilin mahsulünün Hayatta muvaffak olmuş "Ata- · b .... 
1 

b' • · 'hdas 
na t .. çıkanr•ınız. tur. Bu değişikliğin sebebi nedir? bilecek bir s,ekilde açılmış'a da gün satışına u sure, e ır manı ı türk" , "Mussolini,, ve "Hitler,, -v b t 

· · - Ben henüz çocuk denilebile- Bunu izah edem.iyorwn. E~er mil geçtik,·e alryhine bir cereyan almış edilmiş u unması ... hiç ~!iphe yok ki kuvvetle "ıstıyen,, Jar·-'· . , 
ve billı.assa "ne iı;tediklerini bilen., , Geyvede bahar cek bir yas,tayılll ve minimini bir !etimiz kendinderı emin o ..,. sa-lve 0 •ekilde dernm etmiştir. 

gündelikle çalışıyorum. Halbuki bü- kin bir surette mutat hayatını tık günlerde tütününü vasati ~ahsiyetlerdi. Bu zevat hayatlan- , bil .. · d" ·· ·· bu 
nın her dakika ve .saniyesinde .şaş- tün arzum ~öhretli bir doktor ol- süre · ece

1 1 gıru ud~u1 nuyorsa <e 35 • 45 kuru~a satan zürcaın bu gün Geyve, 7 (Hususi) - Günler· 
maktır. .. nn kan ı ıktan o ayı ve nelı.ce-ı· mahsulüne bulabildiği \'asati fiyat denberi devam eden soğuk nihayet nıaz bir sebat ve yılınaz bir gayret- -'-- '--ndimiz· · l.eb "k ed ı· F 

- All, üç senelik lise tahsili, ""'' rue .• ı . rı e ım. a- 20 - 25 kuruşa kadar ve belki daha bugün güneşin ısıhcı hararetiyle le "gaye., !erinin tahakkukunu sar- k t b l"'· bu k Ja ı 
alh sene de yüksek tahsil, eder do- a. e.ıı:ec. .1 -. ıs .. 0 Y. ge en 3 ,_,ag"ı c'üşmektedir. Bu fiyatla tü- yerini bahara bıraktı. Ilava gayet sılmaz bir imanla istemişlerdir. Bu b kb ı - d tihfaf 
kuz sene. Yani a•ağl yukan 12000 lr nı. ın ıı..rı.n, uşmanı ~ tün satan zürra pek tabii olarak açık ve bulut.uz zürra kabaran top zatlardan hemen hepsi gayelerine ' tın ilk uzaff tler 
saat çalı.çmak, dirsek çürtitmek il- e enın ve . ..ır. erıye_ ı~ borçlarıııı öd.ey.ememekte ve çok rağı sürmeğe, bellem~e ve geg 

ulaJn111dan evvel hapislere tıkıldı- 15 milyon otomobil yapan meşhur z1m. A ne oldunuz! Neden öyle yil- den_ ~~rakı f!:W. ~maşmab' hs~- mil\ıkill vaziyette kalmaktadır. kal mı, olan yaz sebzelerınden bam· 
lu, menfalara atıldılar. Lakin onları milyarder Ford . netıcesı ıse bu oyle agır ır a.,... B f' t d" k" 1..... eb b"b thcan domates yerle· 
bu geçici muvaffakiyet,izliklerini ısı'nı' herhangı' bir eg"lenceden mah- zünüz eksidi? Görüvorsunuz ki sı- dır ki . t'kbal_, · 'dd" ıes· 1 . ,,.. u ıra u · un uguııe s ep o- ya, ı er, pa , 

• • ıı:; ı ue cı ı ır en ,.o 1 k 1 1 - .. t ·1 . . h 1 kla meşguldürler kuvvetlerini tazelemek, iradelerini rum bırakmak hıılasa y~amaron zin bu arzunuz ciddi bir "istek,, d~- rülebilir. Bu noktada ısrar etme- a~a a ı~ının az .ı~ı. gos erı emez. rını azır .a~~ . .. · 
11 · · • · b • "\d' ç ·ı k ..... t k d k k 1 . . . 1 Çunkü pıv aı<ada ırılı ufaklı 20 ye Tecrubelı ıhti}-ar zurra devam daha zıyade kuvvetlendırmek ıçın: zevklerinden uzak durmak mec u- g• ır. 'n ·u ıs eme ,, eme o - min sebebı şudur kı aynı Japon a · . • 

1 
t .. 

1 1 
t-

birer dinlenme merhalesi sa}·dılar. riyetindedir. Jarı sıvayıp irade ile, metanetle, a- rı nasıl kolayca galeyana gele- yaı:ııı alıcı vard.ır .. ve in~ısar ida- yagmur arık~ les~rıyhe yler ere ky~t 
· · · · · · ·· .. · · · 1 · J k d kt' H ıa · h la resı bu alıcılar uzeı·ınde zurraın le- mış olan e ın erın ava ar açı gı • Bu muvaf!akıyetıtizlıklerden }'llma- O kım•e ertcsı gunku çetın cıda- zım e ışe sarı ına eme ır. u - , rek bu ~evk ve eyecan rının . . • . . . . r-. takdi ·d h .. taz 

1 
laruı· 

dılar, usanmadılar. !ine devam edebilmek için kendisi- sa tekrar ediyoruz: kısa sürdüğünü Lilirim. Cephede hıne y.apabılecegı her 12sm ıcra- ıgı _ 1 

1 
e ~nuz e ~·m.a ar 

Bunların he.men hepsinin de "ga- ne Ifızımolan istirahatın asgari 'yle İste kulum, ~ana vereyim.... ki asker ile cephe ,:;erisindl'ki hal- dan biran geri kalmaması fiyatla- daı~ do~~ ac.a. ~:ını ~~ ır zar . 
ye !eri lünyanın erişilmeııi en güç, kifafınefs edecektir. Ve onun zevk Bir Fran••zm Saadet U.oulii kın harpten usan.mamasını teminjrın düşme·'ni 1e.ınin husu unda al- t~v t e. ıyecegııu~ se ız o: gu.n ~ 
en .. çetin şe}·leri idi. Lakin neticede i~in aohbet için geçirecek hoş vak- Franınzların meşhur bir "Emile etmek milleti idare edenlerin va- dığı tedbirler zürrada minnet ve çınde ?ı~k aç_:ıc-ıgını v_e n .ç;; 
m:waffak oldular, istediklerini el- ti y~ktur. Koue'leri vardı. zifesidir.• şükran bi !eri uyandırmıştır. Fakat 1devresın be J1'.agmkurlteıı~ıı_mcyd·~:a '°" 

l · · · · ur.sa ma su re o ının ıger se· de ettiler. Bu kadar ııahrumiyetten sonra Yaratılış ıtibarıyle, halını, Be· 
1 

. b ti b' ·'·- · ti ta 
· · · · · · · .. ·· d h .. h' tm• . d~ · ne ere nıs e e ır.._...ç mı1 ar c...,. Şimdi aziz okuyucum, şayet uğnında o kadar didinılen "servet,, lım; çelebı ve nazık olan bu adam tı ırf "muhayyıle,, lerı yuı:un en ma ayac.nt ze ır e ış, ~aa "'"'nı _ -• . ı..t ik • 

1 .. kıll f k"k .. d b it 1 tın ._ S .. gını f•Yca. çı~ .. e en yagış o ur· kendini talihs.iz ve baht8ız sayıyor- elde edildi mi o servetten istifade insanlara basit old.uğu kadar da te- kaçırdıklarını görm~ a ı, era- o un en a a a ışm. onra oy- _,__ t tm '·'- . kJ ,_,tt 
1 d ı d k. t ·b · • sa ....... e u ıyan e.ıu.ıı çıç.e er...,,. ııan, aana .soruyorum: Hayatta "ga- imk.ılm da :rüzde d1>lu.an ortadan sirli saydığı bir usulle sıhhat ve saa.-, setli ve filozof bir kimae idi. e a am ar var şr 1 u~~ gı 1 ~ag- dökülerek mahsul veriminin ~lı: 

"ye ıı nedir' kalmu. ra• bir hayli ilerlemi4 vü- d-" temin e4iyordıı ")ı(uhayyile" yani insan saade- laaı olduklan halde mutemadiyen ı.. .. --ı • :. ,_ "t .. ,_
1 " • ' ' "'• · ' · k . . . no ............ aşacagım .ilOy...,me ... eıuc. er. Şunu bil ki "gayesiz., bir :raf&- cut fazla mı1darh yıııranmı, olu- Koue eliııize bir .ıCİl'!l paı•ç.aııı tinia ezeli ve ebedi. d~am o~n verem orlcusıyte k'.'"1111er en.d•.şesı:- Şimdiki hale nazaran iyi olacağı 

yı§tan kurtulmazıak m6mkfin de- yor. tutu.ftunıyor ve bu aiei:ıu parçsına bu hissi ne yazık kı her nı.aan Jme. le alam1aT vardır ki turp gıbı sag- örü lmektedir. 
ğil saadete e1'İ9eıneyiz. Meseli clliııyamn sayılı zengin- her düğümde ıneaela : kafasının içinde taşımaktadır. derler. Küçük bir nezle, en ehem- g FeTZi ÖNOL 

Para bir gaye değildir, )erinden olup geçenlerde, her fani - Bugün dah.a iyiyiıııL . Kendi:ııini doeıta, dÜflll•na muh- miyetsiz bir rahatsızlık bu zavaJ. =============== 
Pek çok kimseler ellerindeki gibi dünyaya eıözlerini :vummu• o- CümleBini tekTar oetın.ek ~artiy- taç etmeden ınaayyen bir geliri o- lı1arı çileden çıkllrır. lşin en feci Anna May Vong'un 

brnaklan 
sen~u elana bGyllk bir servet el- lan Amenltan mUyarderi "llo1ı:fel- le size :yirmi tane düğiim yaptın- lan bir kimle t.asavvur ediniz. Bu tarafı d.a boş bir korku yüzilııde.ıı 
de etmek pepnde kQfarlar. Halı:ıbt !er,. düyada mncut De kacl.aT ~ yordu. odamın ıııhhati JolW1dadır; ili yi- durup dinlenını!de.n ilaç alan bu za
~lde para memek bir gaye ~il- ko1llll~ ~ez;e}ye, hindi ıre m~z v.r- "Hani şu, bizim ttsbjhle eV11at çe- yor, i~~ uyuyor ve i~ ~ediyor. vallılar. çok geçmeden halcika~ Çhı.li "Ve m~h= Iİnema yıldızı 
dır ve bu arzu onw i>ealiyenlere ka:t•· sa hepsını toptan -tın alabıleuk ken eski dervişlerjn her tesbih tane- Kendıtıne tapınan bır eşı'. cıvıl~- midelerıni bozarlar ve .ııahlden has- Aıuıa '.lıCay V ongıın brnakları şöh· 
vetli bir irade teırıiıı eUW. olmaz. derecede korku~ bir servet elde et- sinde ayni kelimeyi tekrar edişleri lariyle JUıratrutı IJen_lendiren bır talanırlar. ret kazaıırmştır. Bundan çok ifti· 

İnsan zanneder ki !.azla miktar- tiii zaman doktorlar kendi•ine süt- gibi bir sey. yavnısu ıra~dır. Hulba her b~- Bu bedbahtlara da en büyük fe- har etmektedir. Geçenlerde Ho11i· 
da para elde etti mi diğer dilek \'e ten ba,ka herhangi bir 1r1dayı ya-' B ' .. K ,. . . . Jamdan kendısini mesut sayması la- nalığı yapan "muhayyile., leri ol- vudda revirmi.o oldug"u "Danrerous 
·'"'A'-1 · in h h · k ·1· · b 1 1 d ay ue nın .sıcım pa~llua lAn b' b hU t Ililli · ti h · · " -, " ı~ .. erın emen epSt endı ı - sak etmı' u unuyor ar ı. b' .. ,_. t.e'·- d zun ge ~ ır a ı. muş ur. sa ıs snasız epımı-. to Kuow filmindeki rolü için bun· 
.,_.. ah kk . . .. . . muayyen ır cum~,,ı ıuM e e e- F k t. "M h ·ı .. kar . 

1
. k " 

g,,.....en t a ak edıverecelctir. Dıger bır milyarder !le bır dos- • .. . . . .. a a _.. u ayyt e , aeın- zın en amansız, en :ı:a mı. en ur- lan kesmiştir. On ilç senedenbllri 
Llkin dikkat edilecek oluna bu te- Diğer bir milyarderle bir do.tu de dligum atan. kims.eienn. Yli~e da t.aşı~gı •eytan onu rahat bırak- kun~ dü,manımız "mahayyi!eu büytik bir titizlikle büyütmüş oldu· 
me?ni b~r kimseye hattı hareketini arasında ge~en ~u muhaverede de dokılan'. he~ cun tekrar e'tt'.lde.n °; ~~or 1d ! ..... Bu .. a~~m. hruıus'. ~tomo- miz yaıı.i " hayal kuvveti,, mizdir. ğu tırnaklardan keder ile ayrilmış· 
tayın edıp ou11 llerliyen 'Ve hamleler çok ibret •ede! bir hakikat gizli- cıı~lenın bıraı: s011ra. ~eı:'dılerınd~ bıli. bey:8"~ oııluk lu hizınet.çl8l, ayaz Sonra insanı bedbaht eden hiııler a-. tır ... Şimdi film bitmi~ olduğundan, 
yapnuya ııe!l'kedeeelı: kadar vuzuh- dir: sahıden tahakkuk ettigını kemah pafRda ıkı apartmanı lı1.Ilunan kom- rıutnda mühim bir yer tataıı. "ha- tırnaklarını uzatmaktadır. Bunla· 
lıı •e mua:yyea bir ilıtek defildir. _ Son ya11tırdığnn büyük pak- hayretle görUyor1ardı. şımıııun kendiııiııinkin~ listü.D o- set,, i de "muhayyileı, nıimı doğur- rm kırılmaması için alhndan "tır· 

Xeaela "Ford., hayattaki "ga- la ııasıl buldunuz? Aziz okuyucwn; sakın bu Fran- lan refahını daima luyalinde can- duğunu kim iııkir edebilir? nakhlar,, :yaptırıntştır. 
:re.. liılia "pan» aahibi elmaktan -Pelı: mükemme1 doğrusu... sızın bu baait usulle bir sıhh.a.t ve laııdırmaktadır. Anoık onun muay. :Koınşumıı.zıuı güzell.iğllıi, falan 
ı:i:radıe ıittfltee blıa mllteklm.11 -Ye - Öyle imiş... saadet luıynatı bulmUJ olduğuDA, yen geliri kendiııUıe bir dl!.enci Pil· zatm ıen·etini, filiinı:anm f(ihretiııl _ Meşhur sinema yıldızı K ay 
dalta fazla ıın1ttar4a otomobil imal - Ne demek istiyorsunuz? şaşayım deme!... .Muha.lı:k.ak ki raeı kadar ha.kir, v.azi fakat te!lliı: kıskanır dururuz;, Ve bu his biz- Fnıueiıı, melll!llp olduğu kumpan· 
etmek klundııtunu söylemekte.. - Ne demek istiyeceilııı? Par- "Koue,, inıuıııJ.ıırw. yüzde dolcaan yuv&N bir harabe, eti ıilaepe ve pa- de rahat ve nadet namına hiç bir ya hesabına olarak "Madam Dok· 
Hiç şilplte yok ki çok ııamimi idi.. kı görmek şimdiye kadar bıı.na na- dokuzunun lre;n.dileri.ni zor~ bed- .saklı j'Örüıılfr. ~ey bırakmaz; eammızchn bile be- tor., adında son bir film çevirecek· 
Kendisi "gaye,,sine eri!)ti ve fazla •İp olmad1 da.... baht ettikleri ve ellerindeki .saade-. Hillis.a "muhayyile.. il u ada- zeriz. tir . 

il 
renç. 13fitün biiyük insani-ar sıh- yor... · da cimri akrabası yanına alacak. diim. Bir doktora ,;tsek .•. 

il SABAH ŞARKiSi hatli in~anlardır. - Evet, evet... Eğer Hal(ik or- O d.a benden sonra nuıl yaşaya- - Otuz yqını geç1ikten ..mra 
Kızıma vercl.iğim bu küçük 1<e- tadan koybolursa... cak? N.ıı.sıl yeyip içecek? Hayata.o, bir adam kendi kendinin doktoru l.W.l.•••••••••••••••••••••••••••••J der be!!! alt ti•t etmişti. Yeni rolü- - Çocuğumuz çok müteeasir ale!Ade hareketlerini naaıl 7.11.pau.k? olma a apt:ı.Jd 

Nakleden: NdMdaat PEYAMi SAFA No 4 lftfi na ı1 O)'!layabilecektim"! 'Sil-, olur, muhakkak, fakat... Cehennem azabı çeldyorum, fa- ZBF k t. ır. 
• heyliya ihanet etmek? TUr1tanın: - Fakat ne de olsa yatar.... kat zihnimin bu kadar aydınlık o&- - a a " 

Damarlan.ıı:ıdaki bı:ıı ve bey- lay ediyordu: aaunnda bir <:anırrar olmak"! E- - Fakat... ciuğu zamanlar .azdır. - Bırak bunları şimdi. 
niındelci zekiyı l>oplt&.o buhranla- - Farlı:mcia -.. .ba akµ111 vet, bu belki güzel bir fikirdi... !n- Süheyla beni hararetle kucalc:- 1.cap eden te.Yi Y•Pacaillll. PiyınD.11un Jcatı$ıillll açtyorımı. 
ra kadar, ümitten yeae diiferelı: "Dülıer .. fevk.ali.de a:ir:if1111.İfÜ. aanlığm lruV"l'eii 1lııtbdeki bu feda- }adı ve fısıldadı; Sübeyı& pliyor -,;tziliıii ~ağlBI& 
böylece yaşadım. Şimdi tamamiy- IUzuaa soruyorum : karlığı yapmata nıulrtedir olabi- _ Biz, biz... 11 clayıyor. GöUeriıııMın akan y-.Jar 
le ı:ııahküm olmuş bir adamım. Kur- - Oııa "mtl&'et',. dediğin.i bi[j.., leeek mlyı"nı. ! Bu ..,ldırasıya sevdi- "H. kl b' . ib' ,. _ "Beyoğlunda oturan ahbaplar.ı- caketiW. yakamıda izier bınkı· 

. . . r ıı; mse ızıııı il ı ııeHşnıe . - d tr ·dik T .. :kh · · ma~ı bıtmı~ duraca~ hır ~~Uıı VU· yor mu? ğim bağlan koparıp yalnız gidebi-: !Diştir." demek istiyordu. il'_~~~ ;yemeg~ av~ ı _ ı . · ur yor. !kımız de • 
r~larııu dınler i'!Öı kalbımın atış- - Hayı.r fak.at kızmaz. !ecele miyim! Haydi canım! Sllhey- Zaten evvelce de bana: "Senden Ituyü~ annesıne ~ıtıruşti. Ahba~la- -Faruk, ne kadar güzel. Bana 
lannı dinliyorum.. Biran evvel - Acaba?... liya o lc:adar sevdiii bir adamın hiç ayrılıruyacajıııı. dememiş mi ra ~rı_p:en yattıgı.mı ve gelemıye- çok dolrnndıı. 
ka}'1>olmalıyun! Eiraz •onra seTI11e- - İyi d!lrgerlerin iyi minıaclar- -"-eııile bir hatırasını mı bıraka-· ı'<lı'? ' ~eğımızı t~lefonla haber verdim. 

"""' 1 s h 1- Duruyorum. ğe bile ku-YYetiın kalmıyacak... dan az olduğunu söylüyor da on- cağım'! Ben deliyim Ta1ihe lcat- B .... b tek ,_ ,_ 'hti !I ey aya: 
... b' . H lak .., d il d , u sozu ana r.ar .. m.a ... ı . S . l 1 lılm k .""' - Kimin bu? Bu emdi kompo-cıyee ıttı. a ı.nZ en m - an. Jana.ca.ğııll. İki eeırgi]im 'Rrasm- d --·'- D ~-ı.• lis - enın e ya wı: a ı..,.yu-
d 1 ted. E t ·1 k 1 N" .._ . yacını uy,......._ ıı ..... ııuarllllUI - d di saa e s ı. - ve sag am ı;ocu umune da öleeeiim •nanet ıı.lümd~ be- tü d d d.akl .. . . d b rum e m. 

· · 1 ktlb s d · · ııe u arınınurpeJ"ı9ıne u Tilrkin koluma gırdı. Yanağı- o aca a e e. on erece terbıye- terdir.... k k d' elim . "H - Çok iyi, diye sevindi fakat o-
k d dı "'" 1 . . ! . ı· GB ! • ti k d .. ö .. or unç va ı sez. • tt y&e se-n~ oluma aya . uvz erının çı ı. ze sana ar a a emısı nun- Odamıza girdiğimiz vakit karım ninJe beraber geleceğim. .senden anda g\lzel yüzünde bir gölıe pç-

giilllyordu. den ge~erken muhakkak ~apkasını bana. h. rıl.m • ti. F.ar~ yemin et hakikaten tıaeta 
- Baba biliyor musun bn ak· ç:ıkarıp ttlam verir! Kanlı canlı • F k Tfl ... - . . .. 

1 
ıçsay .. ıyba~~un.-., d-"'Iu değil nrl? 

·k lld bi - 1 k Ytı 1 - aru , rıı.ana nı;ın oy e on ıoz e ..... e : """ . şaa harı a e r rengın ,,aT ç.ocu ... :ı: sene ya~r. 1 tf ? Ded' BT ki - Fevkalide sıhhatteyim. 
Tablt krizden ewvel gelen het' Bu istihza Siiheyllnuı canını muame e. e ın ı. ı ~y?nun Dlinkil vazgeçjşJJa korkakhlı:· 

k' dlka et a · . . . Ha!O.k Turkıtnın hoşuna 111dıyor. Ah tan başka bir şey değildi. "Hah· - Rica ederim, yalan söyleme. 
zama:a ı il ~esı. aıkııuştı. Hafifçe dizıme dokJı.ndu. Jikını beğeniyor. Fa:ı:la bir şey is- ram!,. "Benden kirli bir hatıra .. ,, - Betı ya1allC1 değilim karıcı-

81lhe:r1i: Karım bu çalışkan ve işinde bir gün temiyor. Bizim aşkımız gibi çok mu Ben l Daima ben! Süheylıtyı kur- ğı.m. 
- Onunki esasen vehlınden mı,ıvaff.ak ııtlacak H.alfıku ıeviyor. bulunıır zannediyorsun! .. Biz biri- tarmak icap edince ... Benden son- - Biliyorum. Bir çok kusurla-

b&fka bir feY d.eiill diYOJ"dll. He111e.a ili.ve e1:l:i:ın: biri için yaradılmış iki insanız ... Bu ra tufan deiil mi? Süheylıt kendi- rıu var fakat yalan söylemezsin. 
TfUllD otomobilde dönerken a- - Çek dojrıı görlşl olan bir bir mucize! Türkan llalüku sevi- sini öldürecek, değil mi? Türkanı Yalnız seni bir parça solğun gör-

zisyonwndu. Bir isim llTd.urıı,-orıı.m. 

- Seza.Will. 

- N a.nı.ııııyurom ... 
- Benim Jı:on:servatuar arka• 

daşlarımdan. 

- Ne kadar haz.in 1 Seza.i? 
dil. Deii! mi? 

- Evet. 
- Genç mi? 
-Evet. 

Öl· 

[Devamı var] 



Mayıa 1938 ~ YENi SABAti 

Kılı kırk milyona yarmak gibi birşey !. .. Mısır tehlikede mi? Hitler-Musşolini 

Başdöndür ·· cü dönüş INGILIZ Mücadele devresi 
Artık Nihayet Bulmuş Etrafımızda gördüğümüz herşeyin M AN S 1 

cevheri sayısız toparlakların bir Alman ve ltalyan matbuatının Roma mülakatı 
araya gelmesinden husule gelmiştir Ne . cede Motörlü kıtaatın çölü Hakkındaki hararetli neşriyatı 

nı J11~~~l~~~l~~:!:nd;~!~:1t ö~:!~~ ~ıi:r.içinden çıkmak daha muvafık kolaylıkla aşabileceğini gösterdi Bedin, 8 (A.A.) -Alman mat-ınutuklarm Führerin 1tuha s ~ahrı.-
yaratmışlardır ve işte bu yüzden- Yine nyni usul1e mesela bir kum ~ahireden yazılıyor: Ingiltere kalmış olmuyor. Çü_nkü Libya - bua~ı, ~!itlerle Mul)Solini ~r~sın~a tin~n tevlit et~iş. oldugu .hi i:·~~ 
dir ki gok yiiziindeki güneşler ve tanesini vücude getiren zerrelerin ile Italva arasındaki anlaşmanın Mısır hududundaki Italyan kuY-1 teatı edılen nutuklardan. buyuk hır do~r~da~ dogru) .. a .. ak ettır~e.eg~n~ 
yıldız~a.~ı biribirinden ayıran baş sayısı için (100) milyon senede ne bir kısmı da Mısıra taalluk et - vetleri azaltılsa bile orada böyle heyecanın bahsetmektedır. ve ıkı mıllet ve butun dum n ıçm ıki 
dondürucu mesafelerin azameti kadar saniye varsa o kadardır! di- mektedir. Libya.rlaki Mısır hudu- kırk bin kişinin bulundurulması Gazeteler, Roma - Berlin mihve- ~üstesnn ad~m~n. ve. onların a~ı:>t, 
h~kkında lfıyıkiylc bir fikir edine- yebiliriz. dund bulunan ltnlyan kuvvetle~·i düşünülecek bir keyfiyettir. Son rinin sağlamlığını tebarüz ettirmek ırade ~e ves~ı~ ıtıb~r1y!e. n~etlı 0-

ınıyoruz. Zerrelerin bat döndürücü ra- artukça artmıştı. lngiltere ile 1- tecrübelerden anlaşılan iki şey için uzun sütunlar neşretmektedir- lan mıllctlerının telakkı ınde mun-
Bu boyle olmakla beraber feza- kıSları talya arasında gerginlik devam vardır: ler. demiç bulunnn siyasi cc,·heri irae 

rnn on uz, ııihayC'tsiz vüsatini in- Demek oluyor ki her cisim bir e~tigi .~üddetç.e Mısırlı~ar .d~ en- 1- Çok kısa bir zaman zarfın- YöJkişer Beobahtcr, diyor ki: edeceğini ynzmaktadır. Bu nutuk-
kar etmek kimsenin aklına ,gelmi- süru sayısız hesapsız zerrelerin dışe goc:tcrm~kten kendılerını ala- da _ birkaç gün içinde _ İtalyadan "Bu nutuklar iki memleket ara- )arın iki şefin \ e milletlerin.n dü-
l' or degil mi? Ancak tuhafı şurası- bir ~rava g~lmesinden husule gel- mıyorlardı. ltalya hükumeti Ka- . 1 . sındaki mücadele devresine kati su- şüncclerini yeni ve büyuk bir 'l zuh 
dı ,_ f " h" h k • t' ...... . t k Trablusgarbe takvıye kuvvet erı 
. r 11.~ rengin "infini,, dediği had- miştir değil mi? Acaba bu zerreler ıre u ·ume ıne wmma vcrcre .. · · · · rette nihayet vermiştir. Hitler ile ile tenvir etmiş olduğuna muhak-

sızlıgı, l.Lyetenahiycti münhasıran hareket iz midirler?... İtalvanm Mı:;ır i.ı?.crinde hic bir gonderılebıll~. . . :\iussolini, bütün nesillerin hntalan- kak nazariyle bakılabilır. Bu ki 
b,z nıRbetle bt"ıvu··k mı'k l d . d. em li o1m dıgım t ..... krar etmek - 2- Mısır ıs.e hu s.uretle hıçbır 111 tnmı·r etmek cesaretı'nı' go"'"termı'ş-,, yarı ar a Zahiren öyle olması ıcap e yor '"' ta b t lt d ·"' millet, yeni hayat Ye medrni.} et 
me c .. t olabılir diye kabul ediyo- çunkü dünyada bir kaya parçasın- ten gen kalmamı)tl. Bununla be- zaman . m ır emnıye a ın a }erdir. Bunun neticesi olarak Sen tarzları ibdn etmeğe 'E dun~ ad.ıki 
ruz raber Mıs.ırlılar lnrrilız - İtalyan kalamaz. J h d · kıl tı 

H..., b k" b . b ti k dan, bir demirci örsünden daha ha- ıhtilfilınJ.n bir an '~vvel ortadan ermen mua. e esı yı rnış r.,, 
" u ı ızc ms e e uçümeıı- reketsiz ne vardır ki... Mısırın garbirıde İngilizler ta- Bu gazete, bu nutuklarm Ame-

c.k nııkya larda da bu ":nfini,, Halbuki işin iç yüzu hiç de bö~- kalkmasını beklivorlardı. rafından yapılan manevraların ı·ika harbiye nazın Vudring'in oto-
me\:cuttur. Yani boyumuza nisbet- le değildır ve etrafımızda gozümiı- Nıhc(yet bu (}nlasma oldu. Mı- neticesinde anlac:ılmı~tır ki bu - riter devletlere karşı yaptığı beyn-
i h d ız onsuz bu .. •ük . le ı .1. b · · t 1 · d sırhlur da buna memnun oldular. (Jiınkü motörlü kıtaat için çölleri 11ata ı, 1•1• c""ap teskil ettigi-ini rnrve • " a m er ze ı ı!;en er cısını er np e en zer- B 1 .. L" . · " "'• · 
lllCHut olduğu gibi hadsiz ı . 'd d d' ı d h . u an a~mıya g"ıe ıbyadakı Ital ac:rnak öyle zor işlerden değildir. C.} }emektedir. . ' ' son- re eı urma an, m enme en aı e- van kU\:'\: ctl ri nzaltılacak h za- -.ı··· 
s z Utfi cıhnıılar da vardır k t h ı· d d' ı T k · · d .J • ' a Onun için faraza Mısıra hücum Berliner Tngeblatt ~zetesi şöy-

şu . . . .. _ .. · e n ın e ır er. ıp ı ıçm e sa- ri ha1E getırileCt'ktır. Yani 40,000 
halde nıçın bül ugu kafamız yı ız dan örlerin zıpl yıp hopla- k. . . il J·t· B 

1 
b etmek istiyccck bir düşman da le ynzıs oı·: 

alı~ r d. ku·· t e akl · . · 1 ~1 ' ınaır ect. ~ ır. unun a e- tam torhı·zalı ı·ıe moto··rıu·· ve""'ı"tı' 
ç ıg ımız yetmı- dıkl rı bır dnns salonunun baş don- rabc>r Mısırın endişesi ortadan ... .,. • ..ıu "Duçe ile Flihrer sarsılmaz bir 

Yor: dürucü hareketine beııziyen bu kay ile çöl mani.asını aŞ?bilecektir. do~tıuk ilan etmişlerdir. Alp hudut-
.ou~ ü~u görüyorum, küçüğü naşmayı evvela (Brovn) i&minde 192 çeşit atom mevcut oldub,11.ı tcsbit Evet .. Artık Ingiliz • Italyan an- Iarı taarruzdan masundur. 

Mremb oruz da ondnn. bir İngiliz ilimi keşfetmiş ve bu hn- edilmı.-ıır lnşması üzerine bövle birçok teh- İtalyan matbuatına göre 
. - Peki mikropskop kullansak.. rekete de o İngı'liı.in ismi "-.:erile - Ulu l r. tnn bu "Atom,, ları o like ihtimalleri de oradan kalkmış Romn. 8 (A.A.) - B. Bitler ile 

dıv cekJ · · d ~ ·ı ·? t · t · t• k" (S ) ta oluyorsa da Mısırlılar kendi mem- . . . .. .. . · mız egı mı· rek ilim dünvasında (Bro"n hare- suret e .. "\ 111 e mış ır ı 4 ne · • B 1\'"ıı olınının dun akşnm so~·lemış 
H " • leketlerinin müdafaası için kuv- · • 1 

•• " • a~,r; her şeyi; ( 4500) defa keti) denilmiştir. "Ozerinde yürü- i knnbil k ğıdı hiç bir nizam takip ld ki kl betivJe 
bu it - vetli olmanın Wzumunu takdir 1 o u arı nutu ar munase .., 

. l u. en ve size. bir toz zerresini dügv ünilz kaldırımda, papuçlannı- etmeden ) anyana konulmak şartiy- c· 1 D't 1 b ıs nda bu 
ırı hır Ce\iz gibi gösteren en son t kl d - . ası d le ne kadar sayısız kombir.czon etmiyor değildir. ıorna e 1 a yn aşyaz ı 
si tem Ainıan mikroskoplariylc bi ~n o~ult a~ın a,k~zerm: y .3~ •

1
- elde edilebilirse bu "Atom,, lar da 

adilane imkfmlnr dahil"nde terakki 
etmeğe çalışmak istemektedirler. 

Bu iki millet, kend"lcrinin . eni 
ve daha ileı·i olan medC"niyct ekiJ-

lerini hfı.lfL kendigjni go-.;termd.te 

olan ecnebi teca\ u ... k: ir.in teh
didine karşı miidafaa ı d.ı kendi! 
rine gaye edinmişlerdir. Bu sebep 
ten dolayı iki milletin, inkHiı.plnrı

nm bizzat esası dola) ı i~ le. diğer 

milletlere karşı biç bir temacı ve 

teşriki me~ai yolunu k pnbnaksızın 

beraberce yürümekte bedihi bir ha
yati menfaatleri \: arclır. 

~ bu miniminiler fılemini görmeğ~ ~ruz ~. ~gu~· ·~~~tte d ~vını~~~ bpkı o uretle bir.ibirine benzemi- Ahnanya ile İtalya 
~:~:nı~·ok_tur. Bu yazımda size n:ınıb~;i::in;re:~:ııy:n,au~~rib~= ~·en ko~ıbiniz.onlar vücude getir- - • RLES: RSEB u·· yu·. K 
k ec ecegim miniminiler cihanı o rine çarpışan zerrelerin durup mektedır. ~ın açıkçası her cis- Bu N LA R B le 

attar kuçilk şeylerdir ki o kilçümen dinlenmeden bu devir hareketlerfoe min "Atom,, kombinezon ve teşki- • 
cık şe~J r, bir mikroskop vasıtasile devam ettiklerini ve bu hareketin ıatı ayr. 5 rıdıı· ve biribirine benze-
gure?ıleceğimiz en kuçük varlıkla- . r. • _ memcktedir. 

ra ~ısbetle mesela koca bir Türki- sanıyede (.>00) met:eye :vaklaştıgı: Gittikçe küçülen bir cihan•! Her Hitlcr İtalyaya gitmeden KUVVET ÇIKAR 
Ye ulke 1• d b' k nı kabul etmek bugun artık fennı G" .1.. k' k"' .. 'kl"k ~ 1 .. 1 ·ıt .1 1 :sn e ır arınca gibi bir b' t 1 t oru uyor ·ı uçumencı ı a- Sinyor ?liusso ını ngı ere ı e an aş-
Şl'5 kalı ır znrure o muş ur. 1 . . . 

1 
. k t . d b 

r. . . .• emının goz erı arar an gır a ma mnğa. mu\•affak oldu. Avusturya-
Meşhur Fransız allamesi "Curie ~~lb cısımlerde zetT(ller tnbıı indik. "Molekül,, yani zerre, "A- nın Almanya Uira'fından alınma ı 

~ Rtiri,, nin kızı olup babası gibi m~yı erden ve gazla:aan d~ha çok tom,, yani "zerrenin zerresi,, hepsi üzerine Berlin - Roma mihverinde 1 
ılırnle. Uğr~an ve yine genç bir al- :k~rdadır. ~ayıler?ekı zerr: bu kadar mı? Hayu·, dafıası var ; ltalyanın vaziyeti ikinci derece;} e Fakat vaz· ·ıyet ŞU .. phe· ı ı· d ,. r, ngı· ııere 
lame ılc evlen· 'k" 1 yı.s da gazdakılere nısbetle tabh İnsan aklının anlama ve kavra inmek oluyor diye Roma mahafili b 1 . ıp ı ı sene evve "No- dnha f 1 d ' -

e " fızik rnukafatını kazanmış olan az a ır. ma kudretine mel·dan o koy.an bir daha ilk günlerdenberi endi,~sini 
bayan "Joliet C . ·ı Fransız alimlerinden Kont de varlık olan "Atom,. lnnn da az çok akhyamıyordu. Müstakil Avustur- ltal a •ııe •ır•ıla"f 'ış•ın'ı deg .... •ışt'ırdı• iş:e bu nünimi~aci~~a~' c;h:nı~~:~ ''Nou~,, tarafmda.n k~fedilm~ş o- dairevı olnn merkezlerinde bir yu-1 ya devletinin orta elan 'kalkması ile y ' · 
kık ıl vakit ge irirler. Bir Fr lan hır usul sayesınde ultra mı kros- varlak, çekirdek gibi bir şey daha 143,000000 luk ltalyanm 75.000000

1 Jrazetecirlne buç alim kan k ansız kopta "Brovn hareketi,, ni takip et- vardır ki, bu çekirdeğin etrafında luk Almanya ile bitişik komşu ol- tinden evvel bu müzakereleri neti- Orta Avrupada sulhün tehlikeye 
SÖ)ledikleri gayet meraklı oca;ı~ mek mümkündür. Bu zatın üıtra saneyede (15000) den (150.000) nınsı üzerine bu endişeler daha ba- celcndirilmesine İtalya bilhassa e- diişeccği korkusunu vermekten geri 
şöylı> hlilasn edeceğim: şey en misroskopuna bakllmca koyu siyah kilometre sıiratle dönen "Elektron., riz bir hal almıştır. Avustur)"anın hemmiyct vermiştir. kalmıyordu. Bu hal haftalarca ür-

Etrafını ı· bir zemin üzerinde fosforlu nokta- lar vardır. Almaııyava ilhala sırasında Sinyor Alman"-•anın Avusturvavı alma- mu-c, nihayet Londrada FranSlz ve ızı çevre ıyen maddeler kl . . " ., " ., -r 
ayı ız kiiçiimencik dairelerle bira- ~ı a~ın, s_ema?a yıldızlar gıbı, Dünyada mevcut hiç bir lisanın Mussolini H.omadan uzaklaşmış, is- s1 nasıl oldu'! .. diye az merak edil- İngiliz BaşvekHleriyle Hariciye Na-

rn, a gelmesi d h 1 1 . are et cttıklerı ayan beyan görül- ktiçiiklüğii hakkında bir fikir vere- tirabat :için civardaki köşküne git- . t' F k t b un 
1
.1" yu··zu·· ar- mu-la"k ... Unda , .... ,zıh bir l' · ıı en usu e ge mışler- mektcdi . ~. b , 1 kt b . , k" B 

1
. memıv ır. a a un :ır zırlannın u .. 

< ır.: Bu minnacık daireler, daha r. mıyccegı u 'E e :ron,, lar ser est mışti. ııt.alyanın bu sü utu er ın - . . _. . b h . A 
doğrusu g- - ü · Ze~nin .... - ... 1 --L· bir halde dolaşan elektrik zerre le- Roma mihverinin Almanya lehine ı tık gızh degıldır. Geçen son

1 
a ar- hattı hareket ta) in edilmiştır. r-

oze gor nmıyen yumur- .-. ...... <aer k · d.k. ·ı· 1.: F ··t-
taıa ' ıı. K d·ı • ·· · r·ınden ba"k b" d • ·ıd· ı · - · - - da Lord Halifa s - şım ı ı ngı ız bk anlaşılmıı;ıtır .ıu ransaıun mu . ra ···iolekill - zerre,, ismi ve- en ı erı zaten !kuçümencık o- v a ır şey. essı ır er. olan el ıle konulan ve goz 1le goru- . . . . ·-· -Y 

r.Jı,·or B 1 . l " 1 M 1 k··ı 1 s d b" f d 1 - . . • 1 t F Hancıye Nazırı - Bertme gıttıgı za- t.efig-,.i olan Çekoslo\·ak:nı eğer bir l · · u zerre erm mevcudiyeti an zerre er - o e u ,, er acaba ema a ır güneş etra m a sey- en en muhım hızmeb o muş u. a-
sa peygamberin doğumundan basit cisimler midir? Yani bunları yareler nasıl dönüyorlarsa minna- kat Almanya ile İtalyanın bitişik man Roma mahafili Bertin - Roma taarruza uğrarsa Fransa buna kat
(1100) ene evvel biliniyordu. parçalara ayırıp onların hareketle- cık cihan olan zerreler kafoatmda k-0mşu olması 1ta1yanlann yukarda 1 mihverinin bozulması endişesinden lanamıyacaktır. Diğer taraftan İn-

Dün~ayı terkip eden ma)•iler, rin!.Yn~n?an tetkik etmek kabil da ültra 2:1ikrosk.o~ik .b~r güneş e~ dendiği gibi end;şe göstermelerine kendilerini alamamışlardı. Sonraki giltere de Jı"'ransa ile bir~ok nokta
gazlar ve sulb cisimler bu (mole- degıl ı:nıdı:? Son zama.n!ara kadar rafında donen mını mını seyyarıeler sebep oluyordu.. Yakayi nnlnttı ki Avusturyamn alın- dan bağlı bulunmaktadır. Halbuki 
~ul - zerrelerin) bir araya g 1 _l buna lmk.ansız naz~rıyle bakılı- vardır. ltalyamn - diplomatların bul- ması bahsinde Londra hükumeti 

1 
T· 

1 0 
·t Avrupa işleri yü-

sınden ekkül etmi8tir 'Ve b~ md~ Jyordu. Bu derece mınnacık cisim- Yani hnd iz, hesapsız büyüklük duğu bir tabir ite - "ikinci parlak., ı emri vaki knrflısında kalmış değil- ngı ız er. 1 8 
.. "kl ... k 

k. .. ır 1- leı- n ı ı ı T Halb Al · k · . . . . - .. zilnden bır harbe suru enmege a-yO üğünü dolduracak l!!uyu ü- a:ı ~arça ~mı)~ 1r. . . u - a em~ne 110 tası noktasına benzıyen; mevkıde kalmaması ıçm sıyaset a- dfr. Bunun böyle olacağı Londra- . ~. . . . 
ende getiren zerrelerin sayı d~ 1 halbukı yenı yem keşıfler, ıhtıralar hadsız, hesapsız küçüklük alemi leminde yeni bir muvaffakiyet gfüı-

1 
b·ıd·-. b. d' tıyen razı degılleı dır. Bundan şu ı-

• k sı un- bu ol · d 1 k 1 k d . . . ~ . nın aylarca evve ı ıgı ır şey ı. . . k . 
)n urulalıdnııberi kürremi d • maz şeyı e o ur ı mış ve ' arşısm nyız. Zerrenın, zerresı- termesı lazımgehyordu. Bundan kı netıce çı ıyor. 
t• miş olc,n buğday taneler·n~ e ~e-ı "~olekül,, lerin de "zerrenin zerre- nin zerresi diyebitecekini "Elekt- sonra vaziyet şöyle tavazzuh etti: Fnkat . Avusturyanı~- Al~anya- ı - Söz dinletmek için alabil-
sn elan fazladır. Bu gibi 

1 
~~es;~Y~: .~ı• diyebıleceğim~. hadsiz, hesapsız ron,, ları bile gözle görmeğe mu- 1 - hnlya İngiltere tarafından ya geçmesmden sonra dıger bır me- diğine silahlanmak ve km~vet1i ol-

raknml, zikretmekte en Atom,, lardan muteşekldl oldukla- vaffak olan insan oğlunun bunlar uzatılan eli tutmuş ve m1izakereye sele çıktı: Çekoslovakya. Çekoslo-
ına ı d h kolay bo"ylen et b~nhllaşıl- rı su götürmez bir hakikat suretin- hakkındaki ifşaatını da "SABAH,, l girişmi:;ıtir. \ akyadnki Alman ekalliyeti Alman- mak Hlzım, 

:eş ı erle d ı -' 2 - Harbin öniine geçmek için e an ~<;umıştır. Hatta şimdiye kadar sütunlarında sizlere naklederim. - Her Hitleri İtalyayı ziyare- yaya geçmek için yapılan tahrikat 
de -şimdjden kat'i bir ''ilziyet nla-• 

-- rak Çekoslovakyanın taarruza uğ-einayet hnaise ine hasredildi. Zira nakaşa götürmez.di. Romancı han- bulunduğunu beynn ediyordu. Ve • 
1. 1 t'l d · d' ramasına Fransa gibi İngilterenin m~cc l5 er ta ı evrcsınde~· ı, hü-

1 
Ç<'ri içeri gottirmemisti, ve, hançe- bundan tamamiyte emindi. _ 

kumet uyuklıyordu, ecnebi memle- rin bir ikinci f'>q.i de yoktu. Zaten ci- y· d tı"l d .. b iki de nsl.:ı razı olnmıync:ıgını go tEr--( me ave ı er en uç ayan, 1 
ketlerde fevkalfıde şeyler cereyan nayet gecesinden ev\•el, bu ha11çe- d k·ı - d d 1. mek lilzım. . a ı rn, onee en ora an ge ıyor 
etmıyordu. Gazete talırir müdürle- rin lıirçok fotoğrnfileri çıkarılmış- h. . . b" b y k d Bu iki netice hasıl olmuştur. · · r d b · t k' d B ı mı \•eren ır o~ru ses uymuş-rının e ın e .u cın:ye. v~ . asın .. an tı. u fotoğrafiler, romancının Ge- . . Çekoslovakya için Londra dn, Paris 

No. 4 b~şka ca~lı bır aktunlıte ıçm, mum- ;ridun üzerine fırlattığı hançerin ö- lnrdı. İlk def asında şaır ınşndını de hareket etmeğe, lıem de ... irat-

E 
1 ~ t N C f F A S 1 L 1 da hoplıya zıplıya gidiyordu. kun ?ldugu kadar istifade etmeğe Iümüne sebebiyet veren hançer ol- bitirmiş alkışlanıyordu. hinci da- le hareket etmeğe karar vermiştir. 

rte ı gil d 1 Y"' b bu'"tü·n bakı;yorlardı. - .. • kikasında ise profesör verinden . • . a b 
11 

pazar ı. Sabahleyin uz aşı ilk gazeteciden Meseleye müddeiumuminin el- dugunu ayan beyan gosterıyordu. ' _ . J Yakında Berlın ıle müzakereye gı-
y z aşı Şerizi, Alis ve do··rt "aşında- 33bah gazetelen'nı· aldı. Eve gelı·r o b ld b b "d ·· kalkıp kap1•1a do<ITu gıtmeden ev-
ki bc:beler' T tti " 1 koyması \"e ·uapılan gavet etraflı a e o ançer gerı un u- ,,. o· ricilecektir. 

ı 0 Darb k ~ ge mez hep · · k k ı b' clikk '-· " "' ı · ·t·ı · t· D kk. "'· ·· ük v daki kili eden ; on 80 agın- le öz sın! .0 r u .~ ır . a': tahkikat hiç bir netice vermedi. Se- zerinden ka1k1p da romancının en- ve ışı 1 mış ı.. eme ı 11.uç o- Fakat Orta Avrupa mesele!e-
. . ç kıyorlardı. Bu ye- g den geçırdı. Yuzbaşı, aılesı- . .. . dada cereyan eden esrarengiz vak' 

ru nı an abahında nl nin ne kadar m ta kız gun onra, polisin bütün gay- scsıne nasıl saplanmıştı? rinde İtalya ne vaziyet alacak? 
d ç.a ar durma- u a ıp ve ruımus 1 . v 0 . . amn iki safhadan ibaret olduğuna 

an \·e, keyifle ralı rd ve şereflerine düşkün olduklarını ret erme ragmen, meşhur romancı- skal Hekey küçük odaya gıt- . . . . . . . Hitler _ Mussilini mülakatında bu 
· · r yo u. b"ld"-· · · ·· . . ··ı·· ü .. k · tı"kten dal k -t~. " lı manılabıhrdı: A - odaya gırışınden -.erızı aile.s;: protesta ı ıgı ıcm, boyle bır cınayet vak- nm o um nu aphyan kesif karan- ıa ne aUAI ,.,onra ıu . . cihetleri konuştuklarından şuphe 

için Alis ~1enmeden <C::!~· Bunun asına isimlerinin karıştırılmasından lık tabakalarını dağıtacak bir tek hançer geridun Ozerinde görülmüş- on~ on beş dakıka sonra., Heke~ ~ı~ yoktur. Fakat Çekoslovakya aJcy-
tan olmuştu. Protes- anasının babasınm kendisine ne ışık peyda olmamıştı. til? Bu pek ikatiyetie tesbit edile- çıglık basıyor, her halde kendisını hine Almanya tarafından bir hare-

Herkes onlar. b kı kadar kızacaklarını tahmin ediyor- Tahkikatın meydana koyduğu memişti. Ne kadar sonra mı? Da- müthiş surette korkutan bir şey gör- ket yapıldığı farzeclilirse Romanın 
b :a a Yolldu • Yüz- du düğü yeyn duyduğu için. aşı, atletik vüeudünu'" ı..u"•;ı_ ' _ • • haşhca noktalar şunlardı: vetlilerden kimine göre iki ili üç buna iştirak ctnıiyeceği anlaı:ııJ. 

u M&ll guzel G tel tt Profesör Terrab'm kapıya vuru-liğiyle tebellür ettiren . : aze e~ emaye en gayet kı- Bu bir intihar değiidi. Bir lcim- dakfün, bir ikincisine göre beş altı maktadır. Berlin - Roma rnihveri-
:forması itinde k"nd· d Parla~ üni- saca bahsediyorlardı. Hatta roman- senin böyle bir hançeri bu kadar i- dakika, bir üçüncüsüne göre on da- şundan biraz evvbel, ydank~kbu knpılnı~ nin tesis ettiği dostluk baki kalmak 

. "' ın en eının yü- cırun hergün :yazı yazdı~ t b ti . . . kırılma ındnn eş a ı ·a evve , ı-
ruyordu · Alis ise k gı gaze e sa e e ensesıne saplaması gayrı kıkn kadar. ı·ı:iülmı·.,.+;. 1 üzere 1taly.a bundan sonra Cernıan• 
in ' • oyu tayyörü i- bile birkaç heyecanlı satırda ·ı k" d- B . . . . . kinci çığlık r "'"' , .. 

Ç de hafif nahif u . . .. . _ . . n ve mt m un u. undan başka. davetli- Sorbon ünıversıte.si profesorler- r • • , lığın daha ziyade mıfuzunu arttır• 
l"ırp . . ' 'ar gıbı, kanat küçük sıyah bır çerçıveden ıleri git- lerden rocru lieke d . d'k .· el ıvr.. • R d t, 1:. pılan -0topsı yanı mua) ene 
:r ar gıbı f,henkt b" :r ö ' Y o aya gır ı - un en ... u-0 yo u e romancının ti • d d k" h masınn yardım etmiyeceğini anlat· k nr ır yürüyüşle miyordu. F.ııkat pazar akşamı b·ı te ne cesın e, en e e ı ançer :rara-

oca ına refakat edi d . T . h . .. .. . • ı - n sonra da, Geridunun üzerinde g ı. bubetinclen telişa düştüğü an- ı:unın olümün :regiine ami!i oldu!:;ru maktadır. Önümüzdeki günlerde 
ye r yor u • otti- a.'lsa pazartesı gunu ılk sayıfalar .. dükl · i .. l" · · ' 

ge ınce, ana iyJe babası ara _ d k • . .' gor erm soy \lyorlardı. Bu hu- da gôzlermın tesadüfen geridunn mı tesbit etmişti. Uzv;yet, bilhassa A\-Tupn politikasının çok mel'.aklı 
sın a osl.oca ve resımh makaleler bu su taki h d tı k • · · ·· - · 1 

~ şa a e 1er at'ı ıdı ve mu- kaydıgmı ve hançcrm o anda orada [A1·kası ııar] safhalara gireceğini göreceğiz . 

.. 
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Sayıfa: 8 

Tabi Semih Liitfi 
4 mühm seri neşri

ne başladı 
Diinya şaheserleri tercüme serisi, dünya klasik
leri tercüme serisi, Semih Lutfinin ucuz romanlar 
serisi, son devrin meşhur şair ve edipleri serisi. 

Bu kitaplar titiz bir itina ile ve büyük fedakfirlıklarla en gü
zide kalemler tarafından vücude getirilmektedir. 

Bu serilerden neşrolunanları aşağı
da kaydediyoruz. 

D Ü N Y A Ş A H E S E R L E R İ S E R t S i: 
Mithat Cewal: Ladam Okamelya 50, 

sakalın yedi kansı 50, Nazan Danişment: 
Mükerrem Kamil Sus Sus uyanmasın .25, 

Nazan Danişment: 

Tais 50, Murat 
Akagüııdiizs . Çapraz 

SEMİH LÜTFİNİN UCUZ ROMANLJ..R SERİSİ 

Mavi 
Oraz 
deli-

Peyami Safa: Sözde kızlar 25, Peyami Sııfa: Gençliğimiz 25, 
Mükerrem Kamil Su: Sus uyanmasın 25, Akagfuıdüz: Çapraz deli -

kanlı 25, Naci Sadullah: Günah ı:önüllüleri 25, Güzide Sabri: Öl
müş bir kadının eYrakı metrukesi 25, Güzide Sahri: Nedret 25, Gü
zide Sabı·i: Hüsran 25, İ. l<'ahrettin: Pmarba~mda ı:üten kız 25; 
Hikmet Şevki: Aşk mahkfünu 25 kuru~tur. 

SON DEVRİN MEŞHUR ŞAİR VE EDİPLERİ SERİSİ 
Nihat Yanarlı: Faruk Nafiz 25, Murat Oraz: Reşat Nuri 25, 

Murat Oraz: Esat Mahmut 25, Murat Uraz: Akagündüz 25, 
. Ahmet Hamdi: Tevfik Fikret 25 kuruş. 

ESAT MAHMUT KARAK(RDUN ESERLERİ: 

GE E 
Bir Türk zabiti ile bir Romen kızının aşkını ihtiva eden bu 

kitap güzide romancının en güzel eseridir. Fiatı 100 kuruş. 
Esat l\lahmudun: Çölde bir İstanbul kızı 40, Dağlan bekliyen 

kız 75, Allaha ısı~arladık 100, Ölünciye kadar 100 kuruş. • 

Peyami Saf anın eserle
rinden 

Fatih • Harbiye 100, Bir tereddüdün romanı 100 kuruş. 

AKAGÜNDÜZÜN ESERLERİ 
Aysel 75, Bu toprağın kızlan 75, Ben aldürmedim • Kokain 75, 

Onların romanı 100, Üç kızın hikayesi 100 kuruş. 

Mahmut Y eseinin eserleri: 

Krrlangıçlar 50, Öliinün gözleri 75, Kalbimin suçu 100, Su 
ı;inekleri 150, Bahçemde bir gül açtı 150 kuruş. 

Üçlstanbul 

Mitlıat Cemal'in 600 sahifelik harikulade büyük eseridir. 
Fiatı 125 kuruştur. . 

İsmail Hakkı: Tarih ve terbiye 75, İsmail Hakkı: İçtimai mek

tep 125, İsmail Hakkı: Terbiye 150, İsmail Hakkı: Mürebbilere 
150, İsmail Hakkı: Tarihin usulü tedrisi 100, Muzaffer Dalgıç: Ye
ni adabı muaşeret 100, Muzaffer Dalgıç: Gizli ilimler ansiklope

disi 75, Cemil Sena: Psikoloji 125, Cemil Sena: Allah fikrinin teka
mülü 100, Cemil Sena: Mufassal usulü tedris 150 kuruş. 

Cümlesinin satış ml'rkezi: Ankara caddesinde: 
Yukarıdaki kitapların cümlesinin ciltlileri de hazır bulun • 

maktadır. Ciltli almak istiyenlere her kitap için 25 kuruş ayrıca 
cilt bedeli zammolunur. 

• 

Semih LOtti Erciys'ın 

Suhulet kita evı 

9 Mayıa 1938 

-----HASAN ve NESRİN---.... 
Kolonya ve Losyonlarında Bu Ay Başından itibaren Tenzilat 

HASAN Kolonya 
ve Losyonları 

Küçük cep şi~esi 

Cep şişesi 
Küçük 

Orta 

Kr. 
1/24 litre 25 
1116 » 40 
11 8 )) 60 
11 4 » 110 

Düz büyük şişelerde 150 
150 

11 2 » 210 1 
Sekizlik 

Büyük 
» 

» top kristal 
» )) » 

» )) » 

1 )) 450 
1/16 » 50 
1/8 )) 80 
1/ 4 » 150 

Hasan o dö lavant 
(Eau de lavente) 60 

150 
kolonyası 25 

" 

EN 11Uf 55iQ iLACIDIQ 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Hayrı Omer 
Öğleden aonra Beyoğlu Ağacami 
çarşısında No.133 Telefon. 4358 

Hilminin yeni kitapları 

İşidilmedik Hikayeler 

60 

Meşhur Amerikalı muahrrir 
Egar Allan Poe'nin esrarengiz hari
kuHide hikayeleridir. Şimdiye ka
dar dilimizde bu kadar meraklı, 

UZAK ŞARKOAN 
etirtilen nadide çaylar: 

cPOELAU LAUT• vapurile 
Seylandan çiçek Seylau çayı. 
cTAWALİ> vapurile Cavadan 

Altınbaş ve Akkuyruk çayları . 
cMANAAR· vapurile Hindis -
tandan Hindiye ve Darceling 
çayları. 

cGALİLEA• vapuri!e Çinden 
Lapsang ve Popof çayları. 

Yukarıdaki taze mahsul, nefis 
çay !ar mahallerinden sureti hu
susi yede alınmış ve doğrudan 

doğruya isimleri yazılı vapur -
!arla ticarethanelerimize gel
miştir. Fiatleri müsaiddir. Bu 
çaylardan yapılmış kutu ve pa
ketlerimizi bakkllardan arayı -
nız. Toptan alacaklara mühim 
iskonto. 

AL BAYRAK 
Mustafa Nezih ve mahdumu 
ÇAY TiCARETHANELERİ 
İstanbul: Tahmisönü No. 74 
Bahçekapı 4 cü Vakıf Han kar
şısı 71. Telefon: 20947-20939. 
Telgraf adresi: 

ALBAYRAK - İstanbul. 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
heyecanlı hikayeler neşredilmemiş- • . . . . . . . • 
t . H ı· ·ı · t• Ed bt aglamaz. Çok ıyı bılırsınız kı: Çocugu 
ır. er ısana çevrı mış ır. e 
kıymeti pek yüksektir. Türkçeye hırçmlatan sebeplerden birisi de apış 
çeviren Bay Seracettindir. Resimli- aralarının ter ve saireden pişerek kı
dir. Fiyatı 100 kuruştur. (Hilmi zararak çocuğu rahasız etmesidir. Bu 
Kitabevi). itibarla günde iki defa çocuğu 

Dorian Greyİn Portresi 
M" ·lıur şair ve romancı Oskar 

Vayildin şaheseridir. Kitap tama
men şiir ve edebiyattır. Psikolojik 
bir eserdir. FevkaHide heyecanlıdır. 
Nefistir, İngilizceden çevrilmiştir. 

Çeviren: Sami Süreyya Berkem'dir. 
Fiyatı 60 kuruştur. 

HiLMi KiTABEVi 
Şaheserlerin üç yıldızı 

1 - VERTHER - GÖTE 
Fi. 60 Kr. 

2 - POL ve VIRJINI 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet pud

raları ve ne de çok itina ile ha.zırlan
mış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCU KPUDRASI 

B. d. Sen Pier, Fi. 80 Kr. yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa 
3 - MANON LESKO yavruların cildlerini ve ifrazatı na-
Rahib Prevost, Fi. 80 Kr. zarı itibara alınarak yapılmıştır. 

Bu üç kitap resimlerle süslüdür. 
HiLMi KIT APEVI 

NESRiN Kolonya 
ve Losyonları 

Kr. 

1/24 
1116 
1/8 
1/4 düz şişe 
1/4 Karafa, fantazi 
1/4 ,, altı köşe 
1/3 
1/2 
1/1 

" 
" 
" 

Açık litresi 
1/4 Lüks kutu 
1/8 

'' " 116 top kristal 

1/8 " " 
1/4 " " 
T raş kolonyası 

,, ,, 
" " 

1/4 Litre 
1-3 

" 1 
" 

ıs 
25 
40 
50 
60 
70 
90 

110 
210 
200 
100 
60 
35 
50 
90 
30 
60 

150 

Güzelliği ezeli bir bahar gibi 
muhafaza eden bir iksirdir. 

Radyolin 
Ağız hıfzıssıh -
hasının en bi -
rıncı şartıdır. 

Dişlerin sağ -
lamlığını, gü-
zelliğini, par -
laklığını temin 
ve idame eder. 
Günde iki de -
fa onunla fır -
çalanan dişler 
ve diş etleri 
bütün mikrop -
!ardan masun 
kalır, ağız, da 
bulaşık hasta -
lıklardan ko -
runmuş olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Daima Radyolin 

ek eri 
Tesiri kafi içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
------• Bilumum eczanelerde bulunur.------~ 

Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 

Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleden sonra 

Muallim Ahmet Halit 
Kitap Evi Neşriyab 
MEŞHUR ROMANLAR 

HALiDE EDiP 

Sinekli Bakkal K. 100: Ateşte~ 
gömlek K. 75, Handan K. 75; yol• 

palas cinayeti K. 28. 
REŞAT NURi 

Eminönü istimlaki dolayısile iş bankası karşısına nakletmiştir Kızılcık dalları 125; Gök yaı~ 
100; Olağan işler 100 kuruştur· 

ÖMER SEYFETTiN Bayan ve bayların daima sevdiği ve kazandıkları yegane gişedir 
müşterilerine cıkan ikramiyeleri saklar teşhir etmez. Her cihetle 
müşterilerini memnun eder. Her halde muhterem müşterilerimizin 
gişemizden bir bilet almaları kendi menfaatleri iktizasındandır. 

Muhterem halkımızın herkesi zengin eden 
HARP MALULU CEMALi tercih ede

ceklerine şüphemiz yoktur. 

İlk düşen ak 50; Yüksek öMır 

!er 50; Bomba 50; Gizli mabet 50: 
Asılzadeler 50; Bahar ve keiebell· 

!er 50; Beyaz liile 50; MahcuplU) 

imtihanı 50; Tarih ezeli bir teJcel" 
rürdür 50; Dalga 50 kuruştur. 

Sahi~~;;;tv~Ue~alctti;""s,;;aç:i':ı~ 
İlhami Safa 

Neşriyat müdürü: İlhami Safa 
Basıldığı yer: Matbaııi Ebuz:ıiY• 


