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Almanya plebist 
F'ransa; Çekoslovakya' nın 

55 

yapılmasını 

parçalanmasile 

. ı· ' ıs ıyor ... 

tabii olan bu teklife kat'ivyen 
neticeleneceği 

yanaşmıyor 

~llna mukabil, Südetler işinin lngiltere, Fra sa ve Almanya'dan 
lttürekkeb bir konferans'da müzakere ve hı 1 e ilmesi isteniyor 
~lblıtlbli'il ADm~li'il <dlüıP>ll©m~süsö S<~rff~ırlb~ıraa 

11 Ulu Şef'in 1 

1 TebrPklcri 
Başvekilimiz de 
Güzel bir 
Mukabelede bulundu 

Ankara, 3 (A.A.) - Hatay 
meclisinin içtimaı münasebe· 
tiyle Atatürk ile Başvekil Ce-
181 Bayar arasında aşağıdaki 

telgraflar teati edilmiştir: 
Başvekil Ce!AI Bayar 

Ankara 
Bugün Hatay Millet Meclisi· 

nin açılma ve devlet reisi inli· 
babı ve bu suretle Hatay dev· 
Jetinin teessüs ettiğine harici-
yeden verilen malümat iizerine Ashrl tariklerde misli az &'Örülen muazzam Alman manevraıarınclan yeni bir safha 

( Batay ılevletinhl teşekkülü münasebetile bayram yapan Hataylılar. muttali oldum. 

'Şark'ın atası ve güneşi,, m:::::~~~?:irE. Bütün gözler Nurenberg 
Büyük Şef :;:~;~:~ı~~~:~A:fü;: kongresine çevrildi 

ij~tay meclisindeki bütün cemaat mümessilleri söyle- ~f ~~::S~E::~~~~i~§ Kongren in esas mevzu~, tek. 
~~~leri nutuklarda bilhassa bu tabiri kullandılar ve· S:::.;:.z;:=~~:~~!: mil Alman'ların Almanya ile 
~Yük Şef'e bağlılık ve minnettarlıklarından bahsettiler :~:::::70:"~"1::;~ ı b i r 1 eş m esi d i r. 
Uabeci'ler şimdi de Haleb Türkle ihtilal;~·~:·~ ~~~:· %~f M~~R~~L;:Rf ~icfe~~~~-. 

işkence etmeğe basladılar 
liatay'ın her tarafında 

ntakya 4 (Hususi Muhabi -
1'- ~iıııizdCn)- 19 yıl çile dol

t~ liran. Hatay kahraman 
il. •!ıı ••keriJı'n irzıhat ve asayişi 
~· ·~ln hududu a~tıklan giln

ı ver. b· 
t ~lı iN lrbirini takib eden fe -
~haıııtlere kavuşmakta, büyük 
Ilı ~ e~ı ~r yapmaktadır. Bu defa 

'-ı. U!d~ meclisin acılması ve 
~.,! . 

ı te~ •l!atay Cumhuriyeti,. 

1 
1;,~d llıen ilan edilmesi bütün 

a Çok içten gelen sevinçle· 
,e".lısa'sız tezahürata sahne 

~ "tJ. l:lu tezahürat hala de • 
' ı7Ckted Bugün yeni dev

ı~ e1> ~ başladığının ilk 

hali bayram yapıhyor 

. Taarruza 
Geçtiler 
Frankistler sür'atle 
T amamile vaziyete 
Hakim Q!mıya 
Çalışıyorlar 

ve 

Londra, 4 (Hususi) - Frankist
ler dün sabahtanberi yeniden bü
tün cephelerde ve bilhassa Ebru 
mıntakasında şiddetli ve büyük 
bir taarruza geçmişlerdir. Taar. 
ruzda bilhassa topçularla tayya -
reler mühim roller oyr amaktadll' . 
hk adımda Fraokocular muzaf -
feriyet temin etmışlerdır. İhti -
lalcilcr sür'atle ve tamıımile va
ziyete hi'ıkım olmıya çalışmakt«
dırlar. 

= 

A:manyanın Ren "ududlarında yaptıöı muazzam tahşidatve 
fevkalade tedbir ler Fransa'da mevcud asabiyeti çoğaltttı 

L ondra 4 (Hususi)- Südet 
Almanları meselesinin Al -
manyanın fiili müdahalesi

ne imkan bırakmadan halledilme-
sı ~çın yeni siya1:J Lat.!,yetle!' 8&~· 
folunmaktadır. 

ni bir teklifte bulunduğu anlaşıl
maktadır. Bu teklife göre, İngil
tere Südetler meselesinin Alman
ya, Fransa ve İngiltere arasında 
aktkdilecek bir konfetlnTa mü • 
zake re edilerek kat'i bir karara 

Tere§şüh eden haberlere göre bağlanmasını istemektedir 

Almanyanın bu teklifi kabul e
dip etıniyeceği henüz belli değ,). 
dir. 

SİYASİ KARARGAH 
Londra 4 (Hususi)- Son gllıı. 

!erde Bertin dünyanın siyasi ka· 
(Devamı il ıncı aahlfede) 

halen ortada iki noktai nazsr çar- 1===========================-o. 
;;;~~~a~:; !

1

~:n~:·1~::~11~~~ Japonlar başladıkları 
sıne maruz kalmaması ve b:ı gaı- 1 

lem n kökünden bertaraf edilebil- t a a r r u z u h e n u·· z mcsi ıçin Çekoslovakyanın Sü -
detlerlc mesktın arazis •. de •plc
bist• vapılmasıııı ıstemı ktcdi•. 

Fransa, böv!e bi; plcbist net - başaramadılar 
ces.nde Südetlerin büyük bir ek-ın U'. l:lu ı:nüna~ebetlc halk 

l 
1 
c~·uıı ve d 'la müsterih bir 
ır hat günür .i ı;cçirmck 

)) get 
,_ 1 lııtaf~an Hatav devletinin 

Hariciye Vekili: 
seriy<'tle Almanya !erin(' rey VP.

receklcrini hesab ederek Çekos -

lovak) aıı•n parçala-ımas.lc net:
celtneLck olan bu tEk-ifi kalıul 

Çinlilerin muk abil hareket
leri Japonları çok müşkül 

mevkie sokuyor 
'" ~ w t_ "ıi , a a d çalı~malara da hız 
~ v. 
~~ •ı -~n çok ~aKında bütün ci· 
t <\ne,~ tna edilmiş ~ak

0

tır. 
~~naııı lıatayda' artık1faaliyette 

lay L •van Uı;sbccder şiır.di de 
'
1Ud d " u i•ri yakınlarında ı~e 

•.;. t .. ,, 
' \ ; .. .( . 

Hatay Devlet reisi Tayfur Sökmen ilk nutkunu söy lerken 

koyulmuşlar ve yine Türklere zu- ~Devamı 6 ıncı salillede) 

Şehrimizde 
Hariciye Vekili Dr Tevfik Rüs

tü Aras bu sabahkı Ankara eks· 
presile şehrimize gelmiştir. Ayni 
ekspresle İtalyanın ) eni Ankara 
sefiri de İstanbula gelmiştir. 

etmemektedir. 

Fransanın bu fikre şiddetle mu
halefet eylemcsı tabiatile İngil

terenin de kabul eylememesin. in 
taç edecektir. 

Buna mukabil ingilteren:n ye-

1800 sivil Cinli imha edildi 
(Yazısı altıncı sahifemizde) 
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imar işleri Maktu ................... 
is tan 

ve 
u 'un iki m him Satış 
müşkül derdi: 

1 - Istanbul ile Anadolu yakaları· 
nın birleştirilmesi meselesi 

2 - Seyrüsefer işinin tanzimi 
kolaylaştırılması 

ve 

Şehircilik mütehassısı Prost her iki 
mesele için de birer hal ekli burdu 
İstanbul imar işini dcrubde eden Pro ·tu en ziyade me~gul eden iki . 
mühim mesele vardır. Bunlardan birisi şehrin üç birbirinden ayrı 

mıntakası arasında irtibat tesis etmek, di*eri de seyrüsefer işlerini bir 
intizama raptcylemektir. 

Birinci mesele için muhtelif şekiller düşünülmüş, fakat neticed" 
bunların hemen hepsi mahzurlu göriilnıüştür. Bu arada asma köprii 
fikri şehrin tabii güzelliğini bozucagı cihetle knbul edilmemiş, tünel aç
mak uzun zamana bağlı olduğu için doğru ı:örülmemiş ve nihayet İs
tanbul ve Anadolu yakaları arasındaki irtibatın ancak fribollarla te
min edilmesi şıkkı tercih edilmiştir. 

Fribot iskelesi yeni yapılacak modern Yenikapı limanının yaom
da kurulacaktır. 

Yeoi liman evvelce yapılan birbirini nakız neşriyat hilafına Saray
burnunun ucile teşekkül eden müsellesin öbur tarafında ve ti Y cnika
pı nihayetlerine kadar uzanacak ve tim manasile asri tesisatı haiz bu
lunacaktır. 

Seyrüsefer meselesine gelince; şehrin yükseklikleri birbirinden 
çok farklı olınası ııeyrüııefer işinin tanziminde bir hayli müşkülat do
ğurınalı:tadır. Prost, tehri tünellerle köprüleri birbirine telif etmek su
retile bu milıkülitı yenmiye ve seyribefor işlerini Pariste olduğu gibi 
kolaylaştırmaya karar verml§tir. 

Binaenaleyh tehrln sirkillbyon projesi bu esasa göre hazırlanmak
tadır. 

Meccani 
imtihanlar 

Dün sona erdi 
Leyli meccani olarak lise ve or

tamekteplerde okumak istiyen 
talebelerin İstanbul kız ve erkek 
liselerinde icra edilen müsabaka 
imtihanları, dün nihayete ermiş
tiı·. Bu imtihanlara iştirak ede(l 
625 talebenin imtihan evrakı dün 
Maarif VekiUetine gönderilm~ -
tir. Evrak, Maarif Veklleti Orta 
Tedrisat Umum müdürlüğünde 
husus! bir komisyon tarafından 
sür'atle tetkik edilecek ve mu -
vaffak olan talebenin isimleri im
tihana girdikleri liselere bildirile
~ekt!r. 

Alıırkapı 
istasyonu 

Dev c Demi!ryoıları dokuzuncu 
i:;letmc müdürlüğü, Sirkeci - Kü
çkçekuıece arasındakı banliyö 
hattın~ veni biı· istasyon daha te
sıs et~(.ir. 

Ahırkapıda, Gülhane hastanesi 
yanındaki meydanlık olarak tes
bıt edilen yeni istasyonda, banli
yö trenleri üç gündenberi durma
ğa başlamıştır. 

Burada şimdiki halde bilet sa
tılmamakta, yolcular bileti tren
de almaktadır. Diğer taraftan bu 
rada inşaata da başlanmış, demir
~·olunu çevreliyen duvar iki ye
rınden yıkılarak merdiven yapıl 
mıştır. 

Esnaf 
Çocukları 

Esnaf cemiyetleri birleşik mer
kezi esnaf çocuklaının tam sth -
hatli birer vatandaş olarak yetiş
tirilmeleri hususile yakından meş
gul olmağa karar vermiştir. 

Esnaf çocukları, esnaf hastane
sinde umumiyetle muayeneye ta
bi tutulacak ve hastalıklı olanlar 
daimi bir müşahede altına alına
rak sıhhatlerinin düzeltilmesine 
çalışılacaktır. 

Bu ders senesi başında fakir es
naf çocuklarının bütün ders leva
zımatı birleşik yardım teşkilatın 

dan tedarik edileceği gibi iki ilk 
mekteb, iki orta mekteb, iki lise 
ve ki yüksek tahsil çağında bulu
nan sekiz fakir esnaf çocuğu da 
imtihanla seçilerek birleşik yar
dım teşkilA.tınm himayesi altına 
alınacak ve tahsillerine devam -
ları temin olunacaktır. 

Hazin bir ölüm 
Şehid kaymakam Mehrned Ali 

beyin refikası İş Bankası ikinci 
direktörü Burhan Aşanın validesı 
tüccardan Cemil Sukiyenin ka
yınvalidesi Refia Aşan müptelfı 

olduğu hastalıktan kurtulamıya

rak rahmeti rahmana kavuşmuş
tur. Cenazesi yarınki pazartesi gü
nü Göztepedeki hanesinden kal -
dırılarak öğle namazı Göztepe ca
aıiinde eda edildikten sonra Sah
rayı Cedid kabristanında aile m..
zarlığına defnolunacaktır. Cenabı 

hak merhumeye gariki rahmet ey. 
tiye. 

ONUJ9EHv 
.GOGDUH 

; '•.. . " .. ~ 

AŞK, HEYECAN ve İHTiRAS ROMANI 
Tefrika 
N.95 

Öyleya. bütün saffet \'e sam[ -
nL \'etile, bütün ~evgisile kendi -
sine bağlanan Ayleni birdenbire 
iıık.san hayale uğratmakta ne m1-
ua vardı? Mademkı bir gecelik ta
lih onu uzun zaman b:r prnes re
fahile yaşatabilecekti. Hüviyetinı 
bir müddet daha gizlemekte de • 
vam etmek elbette daha karlı o
lacaktı. , 

Gültekın, Aytene ''alan sôyle
mijtı. 

Amerikalılardan aldığı para dört 
b.n değil. sekiz bın dolardan çok 
daha faz!~ idi. 

Yazan lskender P. 
SERTELLi 

Gültekin kazandığı paranın faz
lasını saklamıştı. Bunı,ırı Venedı

ğe varınca: 

- Mısırdan geldi. 
Diye meydana çık•caktı. 
Ah bu asalet budaıal:ğı insan -

!arın yaradılışında mı vardır? Bil
mem .. Gültekin de, cebine giren 
beş on bin dolarla, bir gece içinde'.. 
Birkaç saat içind~ bu hastal•.ğa 
tutuluvermişti. 

········· ················ ······· ...... . 
Ertesı sabah ... 

Yugoslavyalı yolcu Gültekine 
sordu: 

Ayakkabıcılar 
işe Daşladı 

t>U 

Ayakkabıcılar, pazarlıksız satış 

kanununu tatbik etmeğe başla -
mışlardır. Hazırlanmış olan eti -
ketler kanun mucibince satılacak 
her ayakkabının üstüne konul -
makta ve bu etiketlerde ayakka
bının fiat ve kalıtesi de yazıl 

maktadır. 

Bu şekilde Beyoğlu, Eminönu, 
Galatadaki bütün ayakkabıcılar 

satış yapmağa başladıkları halde 
Çarşıiçi ve Mahmutpaşadaki ayak 
kabıcılar buna muhalif bir vazi
yet alarak eski şekilde satış yap
maktadır. 

Ayakkabıcılar kooperatıfi bu 
esnafa bu şekilde satış yapmala
rının kanuna mugayir olduğunu 
hatırlatmış ise de eski şekild.? sa
tışta ısrar etmekte olduklarından 
belediye İktısad Müdürlüğü bu 
esnaf hakkında takibat yapmağa 
karar vermiştir. 

Hala 
Uslanmamış 

Af edlım'!s:ne raOmeıı 
hırsızlıktan gerl durmı· 

yan bir lhtlya~ · 
Ankarada muhtelif sirkatlerden 

12 seneye mahkum olan 50 y~ -
larında İhsanın mahkumiyeti, iler 
!emiş frengi masabı olduğu için 
tecil edilmişti. 

İhsan, bir muddet evvel bu te
cilden istifade ederek İstan bula 
gelmiş . ve muhtelıf semtlerde h:r
sızlık yapmıştır. Bilhassa Galata, 
Beşiktaş, Alemdar, Kumkapı ve 
Beyazıd semtlerinde çalışan İh -
san, üçüncü sulh cezada tevkıf e
dilmiştir, 

Talebe kooperatifleri 
Hakkındı3 
YP.ni kararı1r 

Önümüzdeki Qers yılı başında 
ilk ve orta mekteblerle liselerde 

mevcud talebe kooperatiflerinin 
Maarif Vekaletinin yeııi hözıraldı
ğı bir nizamnamey6 göre organi
ze edilecektir. 

Bugünlerde bütün mekteblere 
gönderilen bu nizamnameye göre, 

talebe kooperatifleri, fakir ve hi
mayeye muhtaç bulunan talebe 

hayır cemiyetlerinin mürakab2 

ve kontrolleri altına alınacak, ay

ni zamanda talebe velileri lıisse 

senedi almak suretile kooperatif

lerin bir hissedarı olacaklardıı'. 

-0-

Silihdarağa 
Karaağaç yolu 
yaptırılacak 

Belediye, Silahdarağadan Ka -

raağaca giden yolun esaslı suret

te tamir ettirılmesine karar ver

miştir. Yolun tamiri işi bu nyın 

19 unda br müteahhide ihalt! edi
lecektir. 

- Akşam şansınız çok açıktt 
galiba?! 

- Evet... Biraz k~zandım. Fa
kat, ne yazık ki karım hastalandı. 
Bugün hemen Venediğe harekete 
mecburuz. 

- Sahi mi? Vah, vah .. Halbu
ki ben, sizin burad~ birkaç gün 
kalacağınızı ta'.'ffi•Jl etmşitiın. 

- Maalesef Mi'syö Petroviç! 
~{alamı yacağız. 

- O halde ben de s;z nle bera
ber r.areket ede:;.m. Çünkü bu A
merikalılar beni pek rahatsız edi
yorlar. 

- Siz bilirsir.iı. Bi•unlc g;•l.r
seniz pek memnun oluruz. 

Gültekin ufak tefek partılerle 

nasıl olsa Petroviçı sızdırdığı için 
bu sağmal kelepiri e'den kaçırmak 
da istemiyordu. 

O gün birlikte hareket ctmeğe 
karar verdiler. 

Amerikalılar odalarında uyur
ken, Mısırlı prensle Yugoslavyalı 

·-.f 1 K R'A .. · 
-:...~ • " ,. .,. i - .,., 

Kütübhanemle ben 
NAHİD sınar -----

Ankaradan İstanbula göç icab 
ettiğini anlayınca kitablarımın 

bulunduğu odaya koştum. Çocuk
luğumun en uzak devresinde bile 
bende nıevcud olan bu kitab top
lamak merakı, son yıllarda tıpkı 
bir hastalık halini alınış ve beni 
okuyup yazmaktan menederek 
bütün zamanımı kitab toplamağa, 
bunları tasnif ctmeğc ve kataloğ 
yapmağa muvakkif bırakmıştı. 

Hem de, kah para vererek ve 
kah elalcme musallat olarak edin
diğiJ1ı \'C her birjnin adını umumi 
ve hususi defterlere yazıp num.ı
raladıklan sonra bu numaralrı ay 
uca ilk sahifelerine yazdığım bu 
kitablar, sade beni alakadar eden 
edebiyat ve tarihe değil, illin fi. 
zik ve kimya, ziraatle mineraloji 
gibi edna bilgi ve tecessüsiiın bu
lunmıyan ııte\.'Zular hakkında idi. 
İlk.önce bunların hepsini, tabir ca. 
izse hiçbirinin kılına dokunmadan 
dan İstanhula taşımak arzusuna 
düştüm. Ancak bunun kaça mal 
olacağını bir tedkik ve tahkik e
dince sevdamdan vazgeçtim. Kü· 
tüphancmde mutlaka bir tasfiye 
iktiza ettiğini, her biri ekalli iki 
üç kilo gelen (hendcsei tahliliye \ 
\•eya (fenni velide) gibi ömrüm
de bir defa bir yaprağına göz 
atmıyacağını cildlerden başlıya • 
rak bütün bir kısmından ayrıl -
ınak zaruri bulunduğunu takdir 
ettim. Fakat lüzumlu lüzumsuz 

ve okunmuş okunınanıış bütün ki 
tablarıma o rütbe alışmış ve hep· 
sini o kadar ebedi arkadaşım zan
neylenıişim ki, meşhur Cardinal 
Mazarin'in son saatlerinde söy· 
!ediği cümle benim de dudakla -
rımden döküleyazdı. Frausaya o 
uzun yıllar hakim olarak helü ve 
haramından cemettiği muazzam 
servet sayesinde topladığı hari -
kulade eşyaya baka baka, ölüm 
döşeğinde: 

- Bütüa bunlardan ayrılmak 
mı gerek? 

Diye yanmış olduğu gibi, ben de 
elektriğe, fenni ihraka ve mete
urolojiye aid kitablarımı pek malı
'-Un bakışlarla seyrettim ve için
de dırima pek tozlu bir bava te
ııeffüs edilen kütüphane oda!ln
dan mükedder nyrıldını. 

Ve, heyhat, şehirde eski kitab 
•atınalır bir kitabet, yahud da ok
kaya kitab alacak bakkal arama· 
ğa çıktım: Fakat iki defterde adı 
reçirilmiş bu kitablardan bazıla
rını kitabcı değil, bakkal da al
madı 

Hava 
Seferleri 
Programda deği

şiklik yapıldı 

• 

Otomobillerin plaka
ları değiştiriliyor 

Yeni plakalar belediyece 350 
şer kuruştan verilecektir. 

Ön ve arka plakalar ayrı azrı şekiller· 
de olup numaralar en uzak mesafe
lerden dahi okunabilecek vaziyettedir 

Yeni otomobil plakaları Bele -
diyece hazırlatılmıştır. Plakalar 
hususi kamplar yaptırılarak birin
ci kalite emaye üzerine Darbhane
ce yapılmıştır. 
yeni plakalar biri otomobillerin 
arka diğeri ön taraflarına takıl -
mak üzere birbirlerinden ayrı iki 
şekildedir. Arka taraflara takıla
cak olanlar bir karış genişliğinde 
olarak mustatıl şekildedir. Ön ta
rafınkiler ise dar ve uzundur. Bu 
suretle şoförlerin tek plaka kul
lanmalarına imkan bırakılmamış
tır. 

Gerek ön ve gerek arka taraf -
lara konulacak plakaların üzerin
deki numaralar çok uzaktan dahi 
ga.yet kolay okunabilecek şekil

de tertib edilmiştir. Plaklar sin, 
siyah ve kırmızı olmak üzere 
iki renklidir. Siyah renkliler hu-

susl otomobillerle taksilere, kır -
mızılar resmi otomobillere aiddir. 
Ancak hususi otomobillerde ön ta
rafa takılacak plfıkalarda İstanbul 

manasına gelen İST remzinin ya

nında b:r H ve arka taraf pliika -
larında ayni rumuzun tam altına 
bir H markası konulacakttr. 

Yeni plakaların ihtiyaç nisbe -
tinde hazırlanması işi bir haftaya 
kadar bitirilecektir. 

Plakalar bu ay sonuna doğru 

ve beheri 350 kuruştan bütün o
tomobillere dağıtılacaktır. Esasen 
şimdi olomobillerın yıllık fenni 
muayeneleri yapılmaktadır. Mu -
ayene işi tamam oluncıya kadar 
plakalar da bitmiş olacağından 

bi:r buçuk ay sonra şelırimizdeki 
bütün otomobiller yeni plakaları 
taşıyacaklardır. 

Sustu, sustu, nihaye 
dün Söyledi: 

Katil Maksud karısının zinada bulun
duğunu Pddia etti ve f&hid gösterdi 

Tarlabaşında Altınbakkal so -
kağında hemşerisi Saidi tabanca 
~ muhtelıif yerlerinden vurarak 
öldüren seyyar sebzeci Arnavud 
Maksudun mulıakemesine Ağır -
cezada devam edilmiştir. 

Said.in annesi Beyaze ile kız -
kardeşi Hayriye ve mahkemeye 
bir de istida vermişler, bu istida
da kendilerinin de davacı olduk
larını bildiren kadınlar, şahsi hu 
kuk olarak dört bin liranın hü .. 
küm altına alınmasını istemişler
dir. 

Maksudun vekili, gösterecekleri 
beş müdafaa şahidinin dinlenme 
sini istemiştir. 

Ayni zamanda iki celsedir ko -
nuşmaktan imtina eden maznun 
Maksud da ayağa kalkarak bu şa-

inhisarlar V~kileti 
Diyarı bakır 

Başmüdürlüğü 
İnhisarlar ve Gümrükler Veka

eti Diyarbakır viıiyetinde yeni bir 

Başmüdürlük binası yaptmnıya 

karar vermiştir. -

hidler hakkında izahat vermiş ve 
demiştir kı '. 

' •- Bu şahidler, karımın üç ay-
danberi Saidle düşüp kalktığını, 
Saidin akşam Üzerleri karımın Ni
şantaşında oturduğu eve giderek 
geceleri de orada kaldığını çok iyi 
bilirler. Şimdiye kadar aklım ba
şımda olmadığı için bu şahidler -
den bahsedemeıniştim.• 

Heyeti hakime, şahidlerin ih
zaren celblerine, dosyada mevcud 
evlenme kağıdı tercümesi usulü 
dairesinde yapılmış olmadığından 
bunun da usulü dairesinde tercü

me edilip mahkemeye gönderil -
mesi için Emniyet Direktörlüğü· 
ne iadesine karar vererek muha
kemeyi 6 eylul salı gününe talik 
etmiştir. 

Taşdelende 
Yeni 
Tesisat 

--·-
Şimd.iye kadar cumartesi gün -

!eri Ankaradan İstanbula sa3t 16 
da yapılmakta olan hava seferleri 
bundn sonra cumartesi günleri d~ 
sabah 8,30 da yapılacaktır. 

Bu vaziyete göre paazradn ma
ada her gün saat 8,30 da Ankara
dan ve İstanbuldan birer tayyare 
tahriki suretile Ankara - İstanbul j 
arasındaki hava seferlerine d~vam 
edilecektir. 1 

1
1zmirle Buca ara

sında otobüs 
nakliyatı 

Modern ve fenni ve sıh
hi tesisat ikmal edildi 

Taşdelen suyundaki yeni tesi

sat ikmal edilmiş ve Almanyadan 

getirtilen bütün makineler yerle

rine konulmuştur. Taşdelen şimdi 

en modern ve en sıhhi vesaitle ~u 

temin edilen bellibaşlı membalar

dan biri olmuştur. 

ihtiyar tüccar sabah trenile Na
poliden ayrıldılar. .. 

Venedik ... 
Gültekin otel defterine sdını 

(Prens Mahmud) di\'e kaydettir
mişti. 

Deniz kenarında, rıhtımına gon
dolların yanaştığı muhteşem bir 
oteldi bu. 

Gültekin artık prenslikten çe
kinmiyordu. 

Ayten ona uğ<1c getirmiştı. 
Gültekin, Aytenı kırmak iste -

mıyordu. 

Gütekinin VencdıU•! prensliğini 
meydana çıkarması Ay•enin çok 
hoşuna gitmişti. 

Öyle ya. Bir kadın~ prens karısı 
demek elbette hoşa gidecek bir 
şeyd.i 

O güne kadar hüviyetlerini sak

larcasına yaşıyan ç;fller artık a

salet ve kcbarlığın ic1b ettirdiği 

Buca ile İzmir arasında Ot<.lbüs 

işletilmesi kararlaştınlmıştır. Bu 

hat içın modern otobüsler satına

lınacaktır. 

riayet etmeğe başlamışlardı. 
Otelin yemek salonuna sim ok insiz 
inmiyorlardı. 

Her kapı açana, her yol göste
rene, her palto tutana bahş~ ve
riyorlardı. 

Kimse ile temas etmemek de 
şüphesiz ki prenslik, asalet icab -
larındandı... -

İşte Ayten bundan sıkılıyordu. 
H'ç olmazsa otel muhitinde bir 

kaç kimse ile dost olsalardı. 

Gültekin bunu da yapm>_vordu. 
Onun çekindiği birçok nokta -

lar vardı. Prensliği Vencdikte şayi 
olur da gazetelere aksederse ne 
yapacaktı? Ya günün birinde bir 
gazeteci gelir de kendi memleketi 
hakkında prensten izahat isterse? 

- Hayır.. Hayır .. diyordu. Ben 

gazetecilerin düşmanıyım. Aytenin 
hakkı var. O da ga.zetecileri sev
miyor. 

Gültekin muhtemel tehlikelere 

teşrıfat kaidelerine de - :ız çok - karşı önceden tedbirler almağa 

karar vermişti. 
Romada Mısır elçisi vardı. Bu 

adam kendisinin fotografını gaze
tede görür de: 

- Ben böyle bır prens tanınıı -
yorum ... 

Diyerek mahalli zabıtasının na
zarı dikkatini celbederse, işte o 
zaman bütün falsolar ve bütün 
sahte hüviyetler meydana çıka -
caktı. 

Gültekin Mısırlı olduğnnu kim
seye söylememeyi tercih etmişti. 

- Artık oldu bir kere diyor -
du, otele böyle yazdırdılç ismimi
zi. İcab ederse sıkıldığımdan bah
sederek daha mütevazı bir otele 
çıkarım. 

Ve bu onun son kararıydı, 
Britanya otelinin ikİz!cl kltında 

iki odalı bir daire kiramuılardı. 
Gültekin burada fazla para gi

deceğini anlayınca Aytene: 
- Bu otel beni çok sıkıyor, gü

zelim! 
(Devanu var) 

Amerika "' 
düşünüyor? ....... 

.. f:jlll"' 
Yazan: Ahmed Şükl'll el· 

Demokrat memleketI•rd~, •' 
A o " Om tiıt ı, _. 

karı umumıyc bük c "I< ölıu· 
.... litik " ın' c biiYU \'I ~ po ası uzer • ·ıdit· . 
de müessir olan bir jiJlll hi( b1' 

denebilir ki dünyanın ri1'1' 
• ,\ille 

memleketinde bu tes'_'.' d.,gild~· 

da olduğu kadar büyok '"'"" 
Büyük harb içinde j\ılıerı cıııtı· 
mukadderatını idare edc~ , 0111!' 
hurreisi Vilson, idealist bır · 01,0' 
idi. Her ne pahasına olursa 

111 
ır 

Amerikanın bitaraf kalına~:.ıerl• 
min edeceğini bir çok "05~0 ,ı· 
söylemişti. Fakat Vilson .111rr.• 

· • ull ı· • · e ro~ k4 ınımı s ıpervcr ıgın dlJf'-

gittikçe İtilaf devletlerin• . •" 
temayül eden efkarı nıııuJlll:r~ 
tazyiki altında nihayet fi!" 
yı harbe iştirak ettirmiştır. #. 

A vrupadaki büyük d;;,.; 
harpten önceki de\ irde 01 ~ır· J}1 
bi, iki zümreye ayrılmışlar ofl)(ll 
taraf kuvvetinin 8J8ğ'ı ) ıı1' ö1" 
birine müsavi olduğu bu ııı ıdıd' 
ne içinde, Büyük harpte . • ı11J' 
gibi, gene son sözü Aın~rj)ıJl/.,.ıd' 
liyttektir. Acaba Auıerık•"" Jı' 
pa ıneınlcketleri hakkında 
şünüyor? ti si' 

İtalyan ve Alman gazetele ,,ıt'' 
yük harpte hayal sukutıııı~ 1ı"' 
yan Amerikanın nıüs~be ;.,;_ 
te bitaraf kalacağını ıııulı dır"'' 
telikki ettiklerini yazıııalı>1' fr".' 
Diğer taraftan İııJil~ ""

1
_, f.· 

sız gazeteleri demokrat 0 .,ıd~ 
merikanuı Büyük harpt~jl 
gibi, ergeı; İnıiJtere ve f.cl' 
yardım edccefini yaz.ıyorıa:;.p
ba bu iki iddianın hancJSI 
dur. . 1,~lı" 

Gerçi Amerikanın ~il~1.,r 
bir harpte takip edecci• rıl<Jlıll 
hakkında bııgünden Am• tıl' 
dahi söz aöyliyemed•~· s;. ~ 
bin çıluş tarzına ve ~f #_ 
lıdır. Fakat Amerika e~ı' 
miyesinin İnı!ltere 'ile ~ıl' 
mütemayil oldufu pi~~· Jıit f." 
maz. Amerikalılar bupn .,, V' 
rupa harbine iştirak ettJleıııı. ,ı# 
rar vermiş olınakla berab•'• ~d!' 
ba demokrat devletler b~iJtl" 
ki bu derin sempatileri l<t0.,~ 
ni ergeç harbe süriiJdell1'·10 (1 

midir? İşte cihan politiP'11' 
büyiik muamması. . ·f!'ırıtt' 

Amerika efkarı uınıııP~10Jı~. 
İngiltere ve Fransa hal< ·ıc 111 

sempatisinin ve AlmanYn. 
1 oı~· 

ya hakkındaki antipatisi 010 , .. ~' 
SÜ hakkında bir fikir cdi~n.~ I' 
· fk' · nslil~ <' çın e arı umumıye e d••, 

nilen organiznsyon tarafı~ t ~ 
pılan bir anketin netice<'~ı•!'~ 
mak kafidir. Evvela şu 110 0~11" ... ... (<" zah etmek lazımdır ı ıı#, 

siyasi, iktisadi ve içtinıal ,,.~ı' 
•••• ıtf 

ler hakkında yapılan bU .
1 0Jıl' it 

dalına doğru bir iskan~' 'i"' I·. 
tur. 1924 senesinde J{ulı( 

3
z ~c~ 

senesinde Iluver'in ve 19 
1 ıJ/ff' 

sinde de Ruzvelt'in cuııı 1 ~1111' ,,, ıo 
seçilecekleri hakkında,.. 

. r' ler dogru çıkmıştır. . .. ,ii ıı 1' 
Efkarı umumiye enstıt'\Jt !. 

f d L--'-' ı·tik jjzcr• P 
ın an nıuu:ı po ı a. ;1<~•'' ,.r 
pılan anketin neticesı d .,pi' 

ce• 
yıktır. Bazı sualleri ve 
m seçelim: 

1 - Sual: 01/ 

En çok hangi AvrllP8 

kellerini seversiniz? 
Cevap: · e 
Yüzde elli beş ingiıter 
Yüzde sekiz AJrnanY8 

Yüzde sekiz Fin!nndii• ;1 
Yüzde dört İrlanda. ı.J<ıoı';,ı 
Küçük Finlandiya h• l•~ ~ . 

'k ya o " 
bu teveccüh, Amerı 8 

e•M'. •' 
borçlarını muntaıaın t ~ı ııl 
mesindendir. Mahiındıır ~t 

. Frıı115• 
borçlan lngiltere, ·rıer· 
ya tediye etmemekted• ,ı 

Z - Sual: ·ıteı' 11 
t11ıı ••. 

Eğer bir taraftan ftlıt' ,ı· 
Fransa, diğer taraf!•"...,, "" 

·w be ·rerle»- • ve 1 ya har gı )<tır • 

tiniz hangi tarafta oıac• , 

Cevap: '* . il•' ' Ingiltere ve Fransa .
1 

, t?(ı 
ı C• 

İtalya ve Almanya :r,ı. 
Hiç bir tarafta: o/o .,r 

c'~ ıı 3 - Sual: . b•'r ,~' 
Eğer Avrırpada bır ıııOJ 

sa Amerika btt harbe 
etmeli midir? 

Cevap: i 
Yiizde 95 hayır. _.~ıl 

il .,.cı (Devamı 
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t '•hl•rdan herk•• pencerelere uO-
~ıı, aaraylılar1 seyrediyorlard• 

S':rı. ~ dairesinde rıhtımda O vakte kadar saravm dört du· 
~ b·l\obetçl yaverler ve ça - var arasından dışarı ÇıkmPmış 0 • 

~ lt anda gözlerini olduk- lan bu dilberler ne oldum delisl 
dıkrnişleTdi. Harem hü- olmuşlardı? .. Acıbn nereye gidi-

d bakrnak 1:-aşlannı hava- yorlardı? Zavallıların hiçbir ;:ey-
tıiırrn ..... hadlui d~~·1di. cikten haberleri yoktu. 
\'t' a~; dılberlen yınıına al- Kızlarağası; gö:::leleri saltanat 

nı dılberlerd.er. Çeşmiap kayığına ellerind~•ı tutarak yer· 
ı\e ferace ne g:.iı:ı~I yaıaş- leştirdi. 

Patya sarısı gıbi saçlnrı İçinden ah ediyordu. Çeşmidil 

162~aktan f ış'kırmış, ma"; büsbütün efendisinden uz:ık kal-
-··"'°'"\l);;ıe uuek. ürkek et- mış ve unutulmuit·ı. 
..... ....._.....;..;;.Mı-.u;ı.a,.. _ ____ _Jl._J§,;.ızlWDıu.;..· J.Arınzın]miyaza oaka • 

rak içinden: 
- Ah; gözleri itörolası kadm! 
Diye inkisar ediyordu. 
Ağa; görüyordu ki; mat güzel

den başka; iki ye". körpe dil~r 
daha vardı. Eğer; bunlar~ ÇE>şmi
d ile söylemiş olsaydı kız; kede
rinden muhakkak intihar ederdi. 

* Küçüksu mesi~ı\indt? mevcud 
saraylılar derha~ her şeyi hazır
lamışlardı. 

Sultan Aziz; Göksu deresine 
doğru girdi. Küçüksuya gelme -
den evvel; yanında bulunan ma
beyinci Hafız Mehmud Beye emtr 
vermişti: 

- Hafız; şöyle Dört kardeşlere 
doğru girelim. 

Sultan Azizin dereye doğru gir
diğini gören sandallar yana çekil
mişlerdi. Halle 

- Pad.şahım çok yaşal 

Diye bağrışıyorlardt. Kürekçi • 
ler dere i hızla e tiler ve meha~ 

Mekteb ve it .. 
İki arkadaştılar. Tramvay &ii

J'ültUsüne ratmen ıençliklerinin 

''erdiği kuvvetle sesleri o kadar 
yübekti ki konuştuklarının hep
sini kolayca iıtiyordum. ea,ıarın
da mekteb kasketi taşıyan •ço -
cuk• ypştaki bu iki taleltenin söa 
forine ıeyri ihtiyari kulak ver 4 

dim. 

retle dönüp Küçüksuya geldile-r. J 

Sultan Aziz; Küçlikr~ sarayı rıh
tımına çıkarken ıözdelerinin b6-
mil olduğu kayık da Kandilli a
kıntısı burnunu dönmüştü. 

Sıra yalılardan herkes pcnce • 
relere uğramış saraylıları seyre -
diyordu. Birbirinden güzel olan bu 

dilberler b:rer heykel gib~ otur • 
muş duruyorlardı. Hiçbir t arafa 
bakmıyorlardı. Zaten saraylı ter
biyesi de bu idi. 

Gözdeleri götüren ka'."ıkçılar ye
re bakıyordu. Bir tek gözün bun

lar üzerine kaymasına imkau mı 
vardı? Sonra; o gözü oyarlardı. 

Yeni gözdelerin Boğazdan, Bo
ğaziçinden haberleri yoktu. Hat-

ta, onlar; Dolmabahçe sarayının 

arka odalarında oturdukları için 
denizi bile görmezlerdi. 

Zavallı körpe kızlar etraflarına 

da bakamadıkları için doya doya 
Boğazı se edemiyorlardL 

a -S O N TELG a Ar -

Dost Yugoslavya
nın genç Krall 

6 Eylülde doğumunun 
Y em it ağaçları 

MAHMUD YESARi 

15 inci yıldönümü 
Yaz ıelintt, ga:aetelerin polis 

habt.>rleri arasında: •Denizde bo • 
ğuldu!• lar kadar •ağaçtan düt
tü• Jer de yer tutar. 

kutlulanacak Şehir içindeki bütün yemiş a
ğaçları, yazın, ıörüniU kaza ) er
leridir. Arsalartlaki kir kuyular, 
yalulmak üzere olaa hanlt du -
,·arlar, hatta maslak yolu, )emi~ 
ajaçlarından daha az tl"hlikelidir· 
ler. 

- ..... . 
Valide sultan ağanın süku~ne 

büsbütün ~erledi ve: 

- Neden cevab vermezsin ağam? 
- Bilmiyorum efendimiz. 
- Ne demek bilmiyorum? Bir 

luzlarajası hiç aslanımın nereye 
&ittiğini bilmez mi? Ne iştir bu?. 

- Sorayım sultanım ... 
- Kimden? 

- Başkltib Beyden efendimiz. 
- Haydi durma! Çabuk öğren 

de gel!. 
Zavallı Arab; sıska bacakları 

birbirine çarparak sarann salon-

ta biner, mükemmel yüzücüdür. 
Yürüyüşe dayanıldı bir piyade -
dir ve mükemmel nişancıdır. Jim
nastik derslerinde, onun sıçravış 
ve atılışlarını seyretmek bir zevk
tir. Eli§lerini de sever, boş za -
manlarında sarayın atelyesinde 
çalışır. Bahçesini, kendi tanzim 
eder. 

Kral Piyer, çok söz söylemeyi 
sevmez; yazarken, komqurken de 
IÖzlerini ölçer. Bütün söyledikleri 
açık ve derli topludur. 

Kral Piyer, kat'iyyerı iddiacı 

değildir. Mekteb usul ve adetleri
ne, ihtiyarile riayet eder. Tlitiller 
de de, biltün nizamlara, arkadq
ları gibi ayni suretle, ihttyarile 
riayetten çekinmez. Dudakların

dan eksilmiyen tebessüm, onun 
karakterinin iyiliğini ve kalbinin 
yüksekliğini gösterir. 

O, müteveffa pederinin ahlakı
na tevarüs etmişlir, ahliki kıy • 
metlerın, meziyetlerin başında 

vazife ile adaleti görür. O yaşta 
bir çocuk için, böyle bir düşünce, 
onun ileride daha ne kadar terak
ki edeceğini göstermeğe kifayet 
eder. 

Genç Kral, tebeası tarafından 

çok sevilmekte ve bu sevgi, gün 
geçtikçe de ziyadeleşmektedir. 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın 
Genç Kralının on beşinci yıldö -
nümünü hararetle tebrik edef'lz. 

!arını arpnlayarak başkitib da -
ireaine geldi. İçeri gireli: 

Ağaçtan diişert>k kafa patlamasa, 
kol çıkması. bacak kınlmuı, ke
miklerin zedelenmesi, el yüz • 
ttlenmesi, şehrin hirçol yerind" 
olagelen cünlük vak'alardandır. 

Kom'11nun bahçesindeki dut a 
ğacına tırmanan &) alı kayıp, la
lı ati dal kırılıp dtişmez de, bahçe 
sahibleri tarafından yakalanırsa, 
komşular birbirlerine girerler. 
KH ga biraz büyüyeceı olursa, 
btitiln mahalleli sopalar, takun -
yalarla birbirlerine sallmrlar. 
Yalnız çocuklar delil, koskoca 

adamlar bile ağaca tırmanıp ye
mi§ asırmaktan 7..f'Vk duyarlar. 

Bu. dahndan kopanp yemek 
zevki mi? Yoksa •mf'mnn me''a• 
oluşu mu? · 

Bedava sirke baldan tatlı olur
muş; iki a\ uç dıtfn, tlört inciri 

' canı pahasile ödf'~ f'nler bir değil, 
beş değil ki ... 
Yakacık sanatoryomuaun bah

çesinde vaktile, kira aiaçları 
Mi kütükleri vannlf, &ki sahi: 
bi İngiliz, meyn aiaslarile kil -
tüklere ''urmuı halta7'6 hepsini 
söküp atmış. Çünkü ._7va hır
sı:dumın şerrindea, bİllbir itina 
ile yetiftirditi çam ko.,...,u ko
rumanın imkanı, ihtimali kalma
dığını 1örmii1-

Eğe1 o, yemiş ajaçlanna ve bq 
küt~erine . kıymaDUf olsaydı, 
bgpnkti epız korunun 7eri, kup
kuru toprak kabrdL 

Evlerimizin çiçek hhçelerini 
korumak; ) azın bu aiaçtaıa düs • 
~e kazaluının önüne ıesmek iı· 
tıyo~ tehir içiadekJ, bütün 
y~mıı aiaçlarına kıyalım, yerle
rıne akasya, at kestaaest, filin di
kelim. 

MAHMUD YESARl 

Sıvasta 
• Mutlu 

Bir gün ı 
4 eyJÜ1 tarihi Sıvas kongresınin 

19 uncu yıldönümüdür. Bu mut
lu günü kutlamak üzere ,eniş bir 
program hazırlanmıştır. 

Milli idarenın ılk defa resmen 
harekete geçişi demek olan kong 
r«!ye sahne olmu§ bulunan Jiae bi
nası önünde büyük merasim ya
pılacak, nutuklar söylenecek ve 
lise dahilindeki kongre salonu, U
lu Şefin odası zıyaret edilecektir. 

Elektrik 
Tesisatı 
Genişletilecelc 

- Valide sultan hazretleri ira-
de buyururlar. Efendimizin t.eşrilı Buhususta yeni ve mÜ• 
:!11:~. eyledikleri yeri sual ey- him bir prQje bazı!' andı 

Bqkatib P§ll'JJUftl· Valide Sul- . ~ektrik ıid~resi, şehrin elelı:trilt 
tan, kızlarajası Padişahın nereye ~.üyacının gunden güne arttığını 
gittiğini bilmiyorlardı da kendin· gorerek idarenın ıslahı için yeni 
den soruyorlardı. Acaba, kend!.sini bir proje hazırlamıftır. Bir taraf-
iskandil mi ediyorlardı? Bir boş- tan ıihtiyac artmakla btta~r di-
boğazlıkla mı itham etmek ıst~ye- ğer taraftan henüz elektrik istih-
ceklerdi. Olur ~a; saray entrika • lak etmiyen müessese w b nalar 
lannın binbir cilvesi vardı. Biraz da elektrikten istifade etmeğe ko. 
duraladı. Müllhaza etti. Kalben yulmuşlardır. Bu itibarla yen• yö.-
mutmain olduktan sonra; cevab pılacak proje, şehrin hem bugtin-
verdi: kü hem de en az mütelıkJb on bet 

- Küçüksu mesiresi sarayına yıllık bütün ihUyacma tekabül e-
teşrif buyurdular. debiecek de~ede oıacakbr. 
Ağa koşarak geldi. Valide sul· Elektrik idaresi bu projeyi :.-ür-

tanın huzuruna girerek: atle tatbık mevkiine koyacaktır. 

- Sultanım; efendimiz Küçüksu İdare, yeni tesisat vücude b'Ctirc-
mesiresi sarayına teşrü buyur - ceğı cL'ıetle elektrik kil~vat üc • 
muşlar... retlerinde ıiJndiEk ucuzluk yapıl. 

(De•anu var) maaı mevzubahs detildir. 
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Netöce ne o nacak? Koca HIKA~. b 
Sevdim diye zalim befll 8; 

beyhude avuttııt1 
1 

. . Bir balık 
spanya'da yıkı~mamış tek bır bına, Dani~ka 
yaralanmamış ınsan, korku duyma- Prensi 

mlŞ mahluk kalmadı ! VeJdemari 
Yazan: K. O zcan 

. oye ıı' 
dar şaşırtmıştı ki Yeşıll< 

1 0ıorfl şınmayı bile her neye rn• bı1 f 
olsun göze almıştım. tgte h•ftl ' 
değiştirme kararımın ili< uı # 
sında idi. Yine randevuııı b\11~ ' 
dı. Yeşilköy istasyonunda 

- . . 
Habeşistan, ispanya harbinde ltalya'nın Denize 

Sürükledi 

Onların canciğer iki arkadaş ol
dukları hallerinden belliydi. Genç 
tiler, Üzerlerine giydikleri elbi -
seden tutun da boyunbajp ve is
karpinlerine kadar hepsinin rengi 
birdi... Suların karardığı saatdi, 
Kadıköy vapur iskelesi gazino -
sunda bira içiyorlardı. Biraz şiş

mancası sigarasını yaktı ve zayıf 
olanına sordu: 

oynadığı rolü değiştirebilir mi ? Kopenhagdan bildiriliyor: 
Danimarka Kralının küçük kar

deşi Prens Valdcmarı koca bir 
balık ile denızde hakiki bır mü -

şacaktık. . ·p. r/ 
Ben tabii alelüsul susl•~ılJI · 

lenip muayyen randevu .1•0r# 
1 · st•' .ı.ıı. den yarım saat evve ı F. 

İspanyadaki vaziyetin Genual 
Franko lehine olmadığı anlaşılı -
yor. Bu böyle olunca İngiltere ile 
İtalya arasında 16 n;:;;ında Roma
da imzalanmış olan itilafın ne ola
cağı meselesi de tazeleniyor. Çün
kü altı aydanberl bu itllAf kllğıd 
üzerinde kalmış oldu. Onun için 
yeni gelen Avrupa gazetelerinde 
bunların Romadaki muhabirleri 
tarafından yeni vaziyete dair ve
rildiği görülen malumatı hulba 
etmede ve cSon Telgraf. okuyu
~ularına göstermeden geçmek doğ
ru olmasa gerek. Bu malumattan 
şunlar anlaşılıyor: 

Roma mehafili İspanya mese -
lesinin bugünlerde girmiş olduğu 
yeni safhanın İngiliz - İtalyan mü
nasebatı üzerinde ne gibi tesirler! 
olacağını uzun uzadıya düşünüyor. 
Çünkü bu itil!fın tatbikat s1ha
sına çıkabilmesi için her şeyden r 
evvel İspanyadaki İtalyan gönüllü
lerinin gen çekilmesi şartı vardı. 
Bu ı>lmamıştır. İtilaf da kiğıd ü
zerinde duruyor. 

İsanya işlerinin ne vakit halle
dilebileceği ise bu gidişle çok u
zak görünüyor. Hal ve keyfl•yet bu 
olunca İtalyan mehafill 7urıu dü
şünmektedir: 

İspanya meselesi bu itiUftan 
ayrılamaz mı? İngiltere hilkO.meti 
buna razı olarak acaba Habeşis -
tanın İtalya tarafından zaptedil
miş olduğunu, İtalyanların şarki 
Afrika İmparatorluğunu ta!!dik et
mezler mi?. Milletler Cemiyetin 
azası malüm olduğu üzere artık 

İtalyanların şarki Afrika impara
torluğunu tasdik etmekte serbest 
bulunuyorlar. İtalyanların da me
rak ettJ<leri neden dolayı İngil
terenin hi\lii bunu tasdik yoluna 
gitmediğidir. Ötedenberi İtalyan
lar Afrikadaki İmparatorluğun di
ğer devletlerce ve bilhassa İngil
tere tarafından biran evvel tas
dik edilmesi cıhet:ne pek büyük 
bir ehemmyet veriyorlar. Bu me
sele veni olmadığı için şimdiye ka· 
dar bu menu üzerinde çok şey -
!er yazılm,ş, sö·ı lenmiştir. Tasd;k 
cihetine Roman n bu kadqr ehem
miyet vermesi en ziyad~ şundan 
olduğu sÖ"lmiyordu: Habeş;stan

da propagandalar yapılmakta ve 
İtalyanlara kar~ı mukavemet gös
terilmekted r Bu proganda!arı ya
panlar daima şöyle diyo:larrrı:;: 

- Habe;;;eıan >ine müstakil o
olacaktır. İta! anlaı ın b•ırava gel
mesi muvakkat bir şeydir. lıal -
yanların Habesistanı aldığını d~

ha İngiltere tanımadı'. 

İşte lngilterenın bunu tanıması 
Halıeşistanda iyice yerleşmek nok
tasından italvanlarca pek lüzumlu 
göriilen bir keyfiyet oluyor. Diğer 
tanftan İta! anlar Afrikada elle
rıne geçirm:ş oldukları yer!Prde 
iyice yerleşmek politikasını takib 
ederek mesela Libyayı da tam ma
nasıle bir İtalyan toprağı haline 
getirmek istiyorlarmış. Bunurı için 
de oralara nüfus yerleştirmek 

maksadı takıb edilmektedir. 

Sonbaharda İtalyadan Libyaya 
1,800 köylü ailesi gönderilecektir. 
Bunun için hükumet para ayır -
mıştır. Beş defada sarfedi!mek ü
zere bu maksadla 500,000,000 liret 
tahsis edilmiştir. Teşrinievvel son
larında yola çıkarılacak olan bu 
1,800 ailenin teşkil ettiği nüfus 
miktarı 15,000 kişidir. 

İtalyanlar 940 senesine kadar 
Libya taraflarına daha çok nüfus 
yerleştireceklerini düşünüyorlar. 

Mesela 3,000 ailenin teşkil ettiği 

nüfus miktarı 35,000 kişi olacaktır. 

İtalyanlar Afrikadaki imparator
luğun müdafaası noktasından Lib
;yaya çok ehemmiyet veriyorlar. 

Fakat Habeşi.<tanın İtalya tara-

fından zaptedildiği, şarki Afrikada 
İtalyan İmparatorluğu kurulduğu 
İngilizlerce daha tasdik edilme -
mesi İtalyanlar için yalnız yııka
rıda söylenen propagandalar iti -

barile değil, ayrıca şimdiye kadar 
beklenmiş bir maksada varılma -
mış olmanın verdiği hoşnudsuzluk 

noktasından da şayanı dikkattir. 
Aradan seneler geçmektedir. Da -
ha İngiltere tarafından bu hususta 
filyat sahasında birşey görülme -
mektedir. 

sele sayıyorlardı. Halbuki nisan
danberl aylar geçti. 

Avrupa gazetelerinin Romadaki 
muhabirleri Fransaya yanlan ye
ni malfımata göre İtalyan mehafUi 

İspanya meseıeslnin öyle bugtın 
yarın halledilebilecek işlerden ol
madığını gözönüne getiriyorlar 
demektir. Çünkü 16 nisan Roma 
itilafının artık daha ziyade bek -
lenmiyerek tatbikat sahasına kon
maSlnı istemek ve İspanya mese -
lesini ayırmağı düşünmek Gene -
ral Frankonun bugünl.erde kat'! 

galebeyi elde edeceğıne Romada 
da ihtimal verilmediğini gösteri cadelede bulunmuştur. 
yor. İspanya meseles;nin Avrupa Balık oltanın ucundaki iğneyi 
işlerinin birinci derecede ehemmi- yutmuş ve prensi şiddetle çekme-
yetll meselelerden olduğunu tek- ğe başlamış ve nihayet denize sü-
rara lüzum olmamakla braber şu- rüklemiştır. 
nu da iJ.Qve etmek lazım ki son Prens balığa çarpmış. Pantalo-
zamanlarda Almanların da yenı- nu yırtılmış ve ayağından yara -
den bu meseleye hususi bir alAka lanmıştır. 
gösterdikleri anlaşılıyor. Bu a!A • Yarım saat kadar süren bir mü-
ka İtalyanın oradaki rolü Jtiba - cadeleden sonra prens sandala at-
riledlr. Berlln - Romu mihveri lam>ya muvaffak olmuştur, Ve 
ma!O.m olduğu üzere her işte bir- oltasını da eltııden bırakmıştır. 
tikte hareket eder görünmektedir. Prens bin müşkillatla balığı 

İspanyada İtalyanların ne vaziyet sandala almıştır. Bu, 59 kilo ağır-
alacağını Berlln dikkatle takib et- lığında kocaman bir orkinos idi. 
mektedlr. Çünkü İta!yaya İspan- !e=============;;I 
yada müzaheret edecek, ona kar
şı Çekoslovakya işinin de Roma \a
rdından Berline pol\tlka sahasın: 
da yardım edllecektlr. 

İspanya meselesi Fransa ile İtıı.1-
ya arasında da bir anlaşma elde 
edilmesi.ne mAn.i olmaktadır. 

Muamma hep öyle duruyor: İs
panya meselesi nasıi bir neticeye 
varacak? Orada yerleşmek istiyen 
yabancıların hesabları ne olacak?. 

İng!Mz gaze.telerinin Berselon
daki muhabirleri tarafından bil -
dirildiğine göre İspanya cumh url
yet hükılmetinin eski Harbiye Na-

zırı Prjeto bu istikbali şöyle gör
mektedir: 

•- Bu harbın neticesi ne olursa 
olsun İspanya harab olmuş ola -
caktır. Muhakkak olan şey budur. 
İspanyayı ,yeni baştan yapmak za
manı gelince hep birlikte çalışa -
cağız. Krallık taraftarlarile cum -
huriyetçiler sağ ve sol cenah fır
kaları hep birlikte olarak. İspanya 
bunu lstiyecektir. Bunun için ha
ricden borç almak lllzım gelecek
tir. Fakat yine Avrupadan para is
temiy<1ceğiz. Cenubi Amerikaya 
gözlerlmlzi çevireceğiz.• 16 nisan Roma anlaşmasının tat

bikat sahasına çıkması için İspım- === ======== ==-=--========= ======== ====== === =:al 
ya meselesinin hallini daha ziya- B • ı• •l • h' · • 
::ç::1~~~:e~:lya1~~:7ın~~~a!~~ ır ngı ız mu arrırine göre 
sürülmüş, bu mesele Londra ile 

Roma arasında mevzu bahsolmuş- N k h k d b • b •• 
tu. Fakat İngilizler Roma anla~ - evyo r er es e 1 r u masının tatbiki İspanyadaki İta! - ' • 

yan kıt'alarının geri çekilmesi •• k d 1 k k 
şartına bağlı tutmaktadırlar. Di- y u a a m o m a mera 1 var 
ğer taraftan bütün bu işleri ayrı 
ayrı alarak düşünmek de olmuyor. 

Çünkü hep bu işler birbirine bağ- insanlar ke d" • b ~ d" k fi 
lidir. Birbirine girift olmuştur. İn- Jn n JnJ egen Jrme arzu Ve zaa arlnJ 
giliz - İtaıyan anla~ması bu kere istismar edenlerin en iyi iş yaptıgı" yer Nevyorktur 
Fransa ile İtalya arasında başla-
mış, fakat yarıda kalmış olan mü
zakereleri de hatırlamak lazım ge

liyor. İngiilz - İtalyan anlaşması
nın eksik kalmış olacağı daha o 
zamanlar söyleniyordu. İngiliz -
İtalyan anlaşmasının tatbikat sa
hasına çıkması için konulan şart 
İspanya meselesinin halli tabirile 
yazılmıştır. Halbuki bundan an -
lll§ılan mana başka başka olmuş

tur. İtalyanlar •İspanya mesele -
siuin halli• denince General Fran
konun kat'i galebesi!e beraber İs

panyadaki İtalyan askerlerini ge
ri ç..kmek diye tefsir ediyorl&r ve 
bunu o zaman kabul ediyorludı. 
Çünkü General Frankonun kat'i 
galebesini bir iki naftalı!< IJir me-

Nasıl serbest bırakıldım•. 

Nevyork sokaklarında kulak 
misafiri olduğum sözler hep biri
birine benziyor. Herkeste bir şöh
ret, bir büyük adam olmak mera
kı var. Köşe başlarında toplanan 
halkın arasından geçerken sık sık 
işittiğim cümleler hep şu mealde 
idi: 

- Vay canına! herif güzel işe 
çatmış be!.. " 

Yahut daha lüks bır otomobili 
işaret ile: 

- Her halde kendimi şöyle bir 
otomobilin içinde görmek ister -
dim ... 

Kadınların ağzından da şunların 
dolaştığını duyuyorum: 

Doğru Müddeiumumiye gidip: Kabahatim neyd;, 
niçin beni zindana attın?. Desem mi?. 

Fakat, herşeyden evvel bu beni kurtaran adaml 
görmeli, tanımalı, ondan sormalıyım?. Ona teşekkür 
etmeliyim .. . 

- Sanki bizden fazla nesi var? 
Talih işte .. 

Nevyorkta bugünlerde en çok 
satılan kitabın adı şu: 

cN asıl dost kazanabilirsiniz? 
Tanıdıkları nasıl tesir altında bı
rakabillrsiniz?• 

Bütün kitabcların camekanları
nı bu kitab donatmış. Bu kitabın 
binlerce nüshası Noel ve senebaşı 
hediyesi olarak eşe dosta verildi
ğini bir kltabcıdan öğrendim. 

İnsanların, kendilerini beğen -
dirmek arzu ve zaaflarını istismar 
edenlerin en iyi iş yaptıkları yer, 
Nevyorktur. Bu sahada çalışan 
muharrirlerin yazdığı kitablar çok 

okunuyor. Ruhıyat doktorlarının 
kitabları nasihat dilencilerile aşı
nıyor. Radyo konferanscıları her 
gün etek dolusu mektub ve para 
alıyorl.ar. Her adım başında şu 
neviden ilanlara tesadüf ediliyor: 

cOünde on bei dakikalik bir 
· mesai ile içinizde mahbus varlığı 
nasıl meydana çakırabilirsiniz? 

cMuvaffakıyet, uzanıp tutable
ceğiniz kadar yakınınızdadır ... • 

KARINCA YUVALARI 
Nevyorkun yeraltı şimendifer -

!eri pis ve rutubetlidir. Bunlar, 
karınca yuvasına benzerler. Bir 
iyilikleri varsa o da pek sür'atli 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

- Naci, sen bu i~lerın ehlisin, 
randevusuna gelmiyen bir bayan 
affedilir mi? 

Bu soru gözleri denizin karartı
larına dalan Naciyi birkaç sani
ye düşündürdü ve cevab verdi: 

- Bülend, bu bir gönül işidir. 

Kestirilemez... Randevusuna ma
zeretinden ötürü gelmiyen her -
hangi bir bayan eğer bu mazereti, 
güneş banyosu yaptıracak, hava 
soğuksa, birkaç kilo çivi kestire
cek kadar meşru ise şüphesiz af
fedilir, değilse. 

Bülend coşmadı. .. Nacinin diıı
ne takdirle vurarak sözünü kesti: 

- Bravo Naci ... Değilse affe • 
dilmez değil mi? 

- Evet .. 
Bira bardakları tekrar boşaldı. 

Garson bir işaretle boşalan bar -
dakları doldurmağa gitti. Bülend 
bir sır söyliyecekmiş gibi başını 
arkadaşının başına doğru daha 
çok iğdi ve: 

- Sen Ankarada bulunduğun 
zaman beni ayıplarsın diye bu 
meseleden maktublarımda bir sa
tır bile yazmağa çekindim... Bıı 

hikayem biraz acıdır, dinlemek 
istersen anlatayım, daha vapuru
muza: 
Kolundakı saate baktı: 
- Otuz beş dakika var dedi .. 

ve acı, acı içini çekti. Naci arka 
daşının anlatacağı hikayeyi din
lemek için dikkat kesildi. Sandal. 
yalar birbirine daha yakınlaştı - 1 
rıldı ve Bülend bir sigara sön -
ıniyen sigarasına ekliyerek başladı! 
anlatmağac 

- Mutaassıb bir ailenin kızı -
idi ... Onunla geçen yaz Yeşllköy
de tanıştım. Güzeldi. Sarı saçları, 
mavi gözleri vardı, en hoşuma gi
den bir tipe sahipti. Kıskanıyor 
ve bu kıskançlıkla onu çok sev -
dlğimi anlıyordum. O zaman yine 
Kadıköyde oturuyordum. Hattil 
bu gönlilm!ln iilnahı beni o ka-

. gııat . 
arzı endam eyledım... ~ 
geçti, bir kolumdaki saat: il' r 
yor, bir istasyonun saatin di ~ 
tıyordum; tamam ... J{efl ,,,rf 
dime haydi bugün bütüıı a Jıll 
seyrini şaşırmış olsalar, ~~ı · 
trenlere ne demeli diyor djj!!Ö' 
dikçe bir sinir huliisasına ·bı .J 
yordum. Gözlerim faJtaŞ1d!'se< Jı" 
biri gelse de bana canım e1' vı ti 
ni canın çıksın gibi geleC ~ 
rede ise ıprtlaklaşacaktık· biJ ııl 
kimse bana çatmadı.' vej)e ~ 
aşık gibi evlerinin onu ~ıl" 
yon arasında, ha geldi, h•dİ f 
dan çıkıyor, belki yoldB 

1 d~ ı' 
remedim diye mekik dol<U 8~1 

· ·0de 
son trene kanter içerısı 
ulaşablldtk... ~ı · 

Ertesi günü bir telefon···. (ı 
şama yine Yeşilköye ds"~,ıP'. 
gelemediğindeki esbabı ·se /İ 
ğı bir takım tıraş ... Ne 1 O f. 
uzatmıyahm, alrşam old~eıö'b 1 
yine biz köyü boyladık. u ı' 
Naci, akşama kadar yorıı~ı~ 
iş, akşam daireden çıkar 0 6' 
daha bir kahve bile içm~~ tıt'( 
ru iskele, oradan Istanb gıJ' ti 
buldan hababam SirkeoJ ııır ııl' 
Sirkeci garından rasgele Jl<!" ~ 
daha sonra Yeşllkby ·· · .. il 4' 
zahmetlere sevgimin yiil'ııJd' ııf 
hürmetine katlandığııII b }JtleıJı ~ 
nımefendl o gün yine ge eli Jıl' 
bir gün kıskançlığına ra~ P 
nasılsa tanıştırdığı arkııd. yO~ 
derdi. Hırslı, hırslı dolaJil· 
bir bayan: d • 

611 " • 
- Bonsuvar Bay Bili tat! 
Diye elini u•attı, aptal·1tııl f 

tun ... Bizim bayanın rrıei j l 
zellik enstitüsünde mal<}~ 
tırarak bir sürprizle k _,;,; 

.. '"" karşılaşmadığın:dan şuP ,J 
O devam eltı: . . . ıil' f'~.r 
- Necile kendliUU d #J.ff' 

baloda çok üşütmüş, ~- ,,1l 
glnden dolayı özür dil Llf',f 

(Devamı 7 iııel -

Her Akşam ---

T A K 81 M B. B A H Ç E S I 
Alaturka ısmınd6 

F.Li FLA 
% 

-- -·- -ııır~ 
niçın beni tekrar bapse go 

~ ve Trupu. Tel: 43776 

- O halde, 
sunuz? ... 

Bu sefer öteki adamın hayreti: ..• ıedi1· 
- Ne hapsi efendim?. Kim bunu so) .ı:"' 
- Şımcll siz söylemediniz mi?. ·yıeıı"· 
- Hayır ... Hayır ben böyle birşeY so / 

- Öyleyse neriye gideceğiz?. Jl"''~ 1 

-Sizi kinl kurtardıysa onun yanına ... Hakikaten şu adam hayatımı kurtardı. Daha bir 
hafta kalsaydım muhakkak ki, cenazemi çıkaracaklar
dı. .. 

Minnet hislerinin tezaufu. Kurtulmayı bir mu
cize, kurtaranı bir Hızır telakki ediş! Hasta ve yor
gun bacakların ikide bir takattan kesilişi. Tevkif! 
Emniyetsizlik. Hürriyete alışamamak, sağa, sola, ar
kaya, öne korkak nazarlarla bakıp bakıp şüphele

niş: 

Edebi Roman 
N o .96 

yorlar, hem bu muhavere devam ediyor· 

* Yaza n : 

- ;\caba yeniden tevkif ederler mi? .. 
- Biri çıkıp da, tekrar gel.. der mi?. 
- Tevkifhaneden çıkardıklarına pişman olurlar 

nu?. 
-- Yolsuzluk.. filim diye arkamdan bir gürültu 

çıkmış olmasıı;ı. 

Şüphelere karşı duran hisler. Ayakları tekrar kı
mıldatan, hasta bacaklara hız ve kuvvet veren arzu
lar: 

- Ah yarabbi, bir saniye evvel Bursadan dışarı-
ya çıkabilsem ... 

Zihne gelen bir sual: 

- Nereye gitsem? ... 

Cevabı: 

Herhalde, bu vatansız heriflerden uzağa. 
- Mustafa Kemal'in yanına ... 
- Erzuruma ... Sivasa .. . 
- Nerede iseler, oraya .. . 

* Ulucai. Şadırvan. Asırlık ağacın dibi. ReCik bu-
rada durdu, iki tarafına bakındı: 

- Acaba nerede?. 
Kalbi heyecandan 

yor. 
- Hızır ... 

atıyor, gözleri şaşı şaşı bakı-

Dediği adamı bulacak, onun ellerine kapanacak; 
öpecek, öpecek ... 

- Bütün hayatımı size borçluyum ... 
Diyecek. Şadırvana doğru bakınırken, ağacın 

köşesinden bir adam ilerledi, yanına geldi, sordu: 

- Refik Bey siz misiniz?. 
- Evet bendenizim ... 

Etem izzet B EN iCE 
Cevabının arkasından hemen ilave etti: 
Bana mektub gönderen zatla ml görüşüyorum?. 
- Hayır • . 

Derhal tereddüd, teli\ş, tekrar tevkif korkusu, 
zindanın bir sinema şeridi olup nazarlardan geçişi ve 
merakla soruş. 

- Ya, demek siz değilsiniz?. 

Sual ve cevablar bir saniye 
Muhatabı, hemen izahat verdi: 

- Maamaflh, sizi mektubun 
götüreceğim ... 

içinde bile değıf. 

gönderildiği yere 

Bır ifade yanlışı. Refikte tekrar tel/iş, heyecan, 
merak: 

- Ne ... Ne? ... Mektubun gönderildiği yere mi?, 

Şedid bir teessür, tab ve takatim bir anda kesildtı 

- Siz memur musunuz?. 

- Hayır ... 

- Beş dakika sonra· Bir yerde.·· 
On dakika sonra: Hamamda... Fİ,~ 
Bir saat sonra: Bütün hazırlık .. · ıştıf· ıı' 
Relik, tıraş olmuştur. Refik ~ık.aıııı;_1,sri 

yeni çamaşır, yeni elbise giyinmıştır ~ .( 
dinden değildir. . ·ği ~9d ı1'! 

Güneş istediği kadar bol. Hava ısted1 .;e ert' 
Rüzgar istediğinden fazla temiz ... Rahat 

* Bir buçuk saat sonra: Çekirgede, 
Odadan içeriye giriş. 
- A ... Refik ..• 
- A ... Nimet ... 
- Sen bu halde ha._ ı /' ooı 
- Sen burada ha... işi· 

Dilsiz bir heyecan. Yanakların birleş . ~ J 
blr saniye biri birine takılıp kalıŞ 1 ·: ·redde ti~~~ 

Refik hayret ediyor: Sevgısını 'f(ıt1t··,pıı" 
dinden kaçtığı kadın karşısında! J{clfl• gtbi ,o 
o. Nimet hayret ediyor: Bir et çıkınt 

N 



! ~unun eşi nerede bulunur?! Esmerlere geçmiş 
~i 8ir zamanlar lngiltere ile Fransa- Olsun ___ _ _ 

"ln bz.rbz.rz·ne -1.U .. Şman ol' -1.uklarl Sarışın lar hapı yuttular 
f l U i Ui Holivudda bir müddettenberi 

kumrallara itibar edilmekte idi. 

:;; günlerde.. 1 

; ~apolyon'a ve lngiltere'ye karşı hü
cumlar yapan muharrir .. 

i 

b~~r l?ıeınıeket matbuatı bir gün 
~<tnı' hır memleket aleyhine hü
ılev •ra başlıyor. Bu bir müddet 
b1• •tıı ediyor. Ondan sonra başka 
"' ~"rııle_ketin gazeteleri diğer bir 
lİt· . cketın aleyhine hücumlara 
~atn'Yor. Bu da bir müddet de -
· •ilikten sonra kapanıyor. Son 
bun tin büyük vukuatı sırasında 
~.i~n nekadar çok misali görül-
~ unutulmamıştır. Bu her va

~aı. Yle olmuş ve böyle de ola-
•lır y 

tııı · alnız bunda şaşılacak ta-
~·~ vardır. Mesela bazı vakit
\ıı ~'. Yabıncı adam işe karışarak 
.\ ,. Ucadelelerde rol almaktadır 

·&•d • 4n b· •ki satırlarda anlatılacak o-
~., ır Portekizli Yahudinin ma
lııg;~; bunu gösteriyor. Bu adam 
il(,~ •rede doğmuş., büyümüş ol- böyle bir neşriyata ınzum v~rdır!, 
t. u halde Fransaya giderek Levi Gold Smit İngilterede kal-

hine kolayca yazı yazabiliyordu!. 
İmparator Napolyon Bonapart da 
bundan memnundu Levi Gold 
Smit belki daha me~nundu. Ken.I 

Herkes sarışın ve kumrallardan 
ziyade esmerlere temayül göste
riyorlar. Esmerler, en fazla mu -
vaffakıyet kazanıyorlardı. 

Sahne vazıı Klerens Brova bu 
işin önüne geç-k üzere yeni hır 
hareket yapıyor. 

İdiots Deleigh ısmindeki bir fil
mi sahneye koymıya karar veren 
sahne vazıı bu fil- yıldız olarak 
Klark Gabi ile Norma Şereri seç
miş bulunmaktadır Filmdeki bü
tün fiıiüran ve balevıyenler ltum
rallardan intihıib edilmiş, içlerin
de bilhassa on tanesi göz kamaş -
tıracak sarışın güzel mevcuddur. 

== 
tık bundan da bıkmış usanmış, İm
paratorun aleyhine dönmüştür!.. 
Paristen savuştuğu gibi Fransa -
dan çıkmış, Avrupanın başka yer· 
!erini dolaşarak orta Avrupaya 
gelmiş, Almanyaya yerleşerek ka
lemini orada kullanmağa başla -
mıştır. Yani kalemini orada do -
!aştığı memleketler hesabına sat
mış demektir!. 

Bundan sonra Levi Gold Smit 
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MüZAH 
Ucuzluk .. 

Ressam Çallı İbrahim, biraz ha
va almak için, bir arkadaşile bir
likte, bir Boğaz gezintisı yapmak 
istiyordu. Niyetleri, bir vapurla 
gidip, bir vaourla dönmekti Fa-

· 0 - Sana, bu lokantayı tavsiye 
ederim. Yemekleri, ev yemeği gi
bitlir. 

- Öyle ise, başka bir lokantaya 
gidelim. 

kat, deniz havası iştahlarını aç -
mıştı. 

Çallı: 

(Aşka. evliliğe dair ... 
J Sevilen kadınla evlenmek ıste- \ 

riz, fakat seven kadın bizi mes'ud 

eder. 

• 
Saadetle güzelık, daima ayni 

yoldan yürümezler. 

• 
Aşk geçer aile kalır. 

• 
Üç hafta dÜ§Ünülür, üç ay sevi-

şilir. Üç sene kavga, otuz sene §i

kiıyet edilir ve ayni şeye çocuklar 
başlar. Taine 

• 
Bir evlenmede mes'ut olabilmek 

için, koca, sağır, kadın da kör ol
malıdır. 

• 
Evlenmek isteyen gençler, ba -

lıkçıların sepet tuzakları etrafın

da oynıyan balıklara benzerler; 

oraya girmek için hücum ederler, 

fakat bir kere de girdiler mi, çk

mak için olanca kuvvetlerile ça -

- Arkadaş, dedi. Şuraya çıkıve- batarlar. Socrate 

istatistik kat'iyeti 
Grip salgın halinde idi. Bay 

(C), sıhhatini korumasına rağmet 
salgından yakasını kurtaramadı, 

yatağa düştü. 

Bay (C), çok meraklı, müteveh· 

Patronun karısı - Aman koca

c.ğım, dur. Garson, herifin elin -

den bıçağı alsın da, ondan sonra 

hesap pusulasını gönderelim. 

him bır adamdı. Hatır sormağa ge 

len eşe dosta, grip salgını hakkın

da sualler soruyor; kimlerin has

talığa tutulduğunu, kimlerin öl -

Bay Filizin " has bahçe ,.si 

1e· ~Şızıann İngı·ltere alevhin -•ı h saydı ne olacağını dÜ§Ünmüş, hal-

disi için Fransada yerleşmek, mü
him adamlar sırasına geçmek ve 
İmparatorun gozune girmek 
mümkün olmuştu. Bu yerde mu
vaffak olurken İmparatorun zayıf 
bir noktasından istifade etmeği 
bilmişti: Napolyon Banapart ken
di aleyhinde söylenen, yazılan ı 
şeylere çok meraklı imiş. A!ey -
hinde n<ı söylendiğini mutlak<. öğ
verdirmek istermiş. Hatta Fransa 1 

haricinde mesela kendisinin kari- ; 

katürü yapılmasına bile çok kızar-\' 
mış. Halbuki İngilterede Napol -
yon aleyhine çok şeyler söyleni
yor, yazılıyor, türlü türlü karlka
türler yapılıyordu. Gold Smit 
bunlara cevablar yazmakla, yeni
den mukabil hücumlara girişmek-'i~ ücuınlarında faal bir rol buki Napolyon Bonapart gibi Fran-

bu ib Yazılar yazmıştır.!. İşte sa İmparatorluğuna kadar çıkan le, İmparatoru memnun ediyor, 

ne oldu? .. Maceradan maceraya 
dolaşarak kendi hakkında türlü 
dedikoduların dönmesine ypl aç
mıştır. Levi Gold Smit yerine göı-e 
kendisini Fransız imparatoru ta- 1 "'"'""' - -'' 

' rafından avrupada dolaşarak bir-

,f 

f' 

ı! 

~,, ılere az tesadüf edilmekte- bir kumandanın yanına sokul - onun teveccühünü kazandıkça ka-
il. makla kendisine de büyük bir ik- zanıyordu. Fakat Yahudi muhar -

b • • l?ıeınleket matbuatının diğer bal yolu açılacağını hesab etmiştir. ririn yazdığı yazılar arasında şa-
~lre~eınleket aleyhin~ devamlı Gold Smit o zaman Fransad• Ar- yanı dikkat olanlar varmış ki buıı-

çok şeyler öğrenmeğe memur e
dilmiş bir hafiye gibi göstermiş, 
yerine göre Fransa ile hiçbir ala
kası olmadığını ileri sürmüştür. 
Her halde Levi Gold Smitin Av-4\ıi:ute. Şiddetli neşriyatta '>ul•ın- gus isminde bir gazete çıkarmış, !ar bugün de İngilterenln siyasi 

liıi.ş Şıtndi olmuyor Bunun geç- Fransa ile İngiltere arasmdaki ger- vaziyetini anlatırken ileri sürü - rupada ordan oraya gezdiği sene-
11.ır. ~~elerde birçok misali var - ginlik devam ettiği seneler zar • len bir takım noktalardır. İngil • !er zarfındaki hayatı karışık bir 
~ı t at Avrupa matbuatında ye- fında hep bu gazeteyi idare e.:IPrek terenin ada olması onun hem le- şey olduğu anlaşılıyor. Napolyon 
~esi~dk.kat neticesi olarak ~ıkan onun yazı işlerini görmüş, ingil- hine, hem aleyhinedir diye olan düştükten sonra Fransa tahtına 
bit alarla pek çok evvel olmuş tere aleyhine yazılar yazadur - eski dava Yahudi Levi Gold Smitln getirilen Kral On sekizinci Lüi ile 
~er tııac'.'ra meydana çıkmıştır. muştur. Bu hal yedi sene sürmüş- kalminde senelerce ileri sür!il _ Avrupada temasa geçerek mektub-
hor~ ieyın bır ustası olduğu gibi tür. Yedi sene o İngilizlere hücum milş ve Napolyonu memnun et - laştığı söyleniyordu. Kendisi de 
bit Yangi bir memleket aleyhine etmiş, yedi sene İngiliz gazeteleri mek için tabii bu dava İngiltere- bilakis müstakbel Fransız Kralını 
~!lıin~r~/azı yazmak için de ka-1 ona mukabele etmiştir! Levi Gold nin aleyhine olarak çevrilmiş. ya- k;ıçırmak için İmparator Napolyon 
!t alayan yabancı ustalar ı Smit İngilizleri biliyordu. İngıliz 

1 

zılı durmuştur. İmparatorwı kıy- tarafından hususi ve mahrem bir 
~nık"akit görülen kalemle bu· muharrirlerinin hemen hepsin\ metli hediyelerine neil oldu. Levi vazife.;;i olduğu iddiasında idi. 
~tııı8Uda balık avhyan bu kabil ı tanıyordu. Eski tanıdıkları al~y - Gold Smit nihayet bir gün ar- (Devamı 7 inci de) 
~ arın en yamanı bundan bir =============================== ============= 
~t ~~"eı görülmüş bir Yahudi- 1Q l • !ı~ll<ıı \ rup>da F. ransa ihtilalinden gv unun . •• •• .. 
'•-k:

0
nun düsmesine kadar o- 1 yerıne, gozUnU 

~.~ -stırıne bır hesabla bır çey-

11-ıı;sır süren karı5ık devirde çe- k h k , 
'•ı g· "ak'alar, çeşid çeşid adam - tt •• •• d 
t._ :;ulnıüştür. Bu karışık sene- cı ar ıran u um ar . 
iı ~e ~dılerıne birPr suretle mev- j • • • 
~-1 servet leın'n etmek istiyen 

~,~~~~ i~~:~i;a~~. h~~,t~~~~a~:t 1Ja po n la r kocası na ı· ha net 
'n !>o !?ııt da 1:-u adamlar sınıfın- 1 ' 
0\lıra k Şavanı dıkkat bir macera 

1 

~;nrıı~~~~~~ız~u b~~a;~~ud~i~~!- eden ka d 1n1 ara ne yap 1 yo rl ar 
~ ~ Fak1t kendisi Ingilterede 
Pt;ı tış \>e büvumüştıir. 'lir İn -

1 "·trıuharriri gazetecisidir Se
~i ı t'• Yazı n zm ıstır. F-.kat in-
~. il<!_,,, .: .. • 1 k' .. goruvor an ıyor ı 
Ilı .. •ct • • -
• •n ak ger kumandan !'<a-

llı cltıad Bc.napartı-1 yıldızı parla -
! ~. ıı· v b· parlak nldız bu 

:~kPı i d lıa çok ilerilere gö-
~ ı ~ Y..ı .teccktir Lel'i Gold 

• ·; ~· Şev hesab elmıq, Ingil
~. 1 rakarak Fransayn geç . 
~tır ora<! ı s ba< nda bulunan 
'a b '1az d.nl"mat Talev-

' i, tııiiraca3t !'rlPrek kendisinin 
~ ·Ceb· 
, '.~o , 1 iyi yazdığından İngil-
' :nı '•nelerce muharrirlik eC
: 1 ı 'il anlatarak FraPsa hesabına 
~-~, ~~ istediğini siiylemiştir. 
~ ~ •t 

0 
d Sınit zamanı fena ınti-

·ı-.. rıı"ıni•ı· B ı·k· ç·· k .. ._ •'Jl~ , ı. .a ıs.. . ıın u 
a 1 a Otı Bonapart •!e !ngilterenin 
it Çılınış - F . · ! •re h· . ) anı 'ransa ı!e In-
t• !tbı"rl . d '· 1 

1 "'I. trı _ erıne 1..ı$nlan o muş-
ı11'1ır gıltere aleyhın<• şiddetli 
ı llıııı. ~azınak iç:n b<r adam la -
b1ıltili1ıe &•!tere a!0 yhine hem de 
~ ~Q>ıı:•n. ana dil•le yazılacak 
y':'it •rı: ıçın Yahud i Levi Gold 
ı,'~ı.d; IŞe yarar bir adamdı. 
ı4'lıış, eı'.llUharrır derha! işe baş -
~ ' ~tib-~ne kalemi alarak doğdu
·~ Jlld ..... 

·.,, 
1 

Ugu memleketin aley -
\:ıı .ı ar t, ı~ S . a girişmif;t•r. 

~ •nııab l?ııt diy<ırdu ki: İngilizler 
! ' 1 b·ı , 'llıarı iltı ıniyorhr. İngilterede 1 

t· ıqı.r !>· tldar mevkiinde olan 1 

~.'l\lış ~oı ıy hükumeti memleketi 1 

ı~ llıan a Eevkedere!c Fransa ile 1 
111 'J~dıyor Onun için İngiliz 

"1ll j ""'~ • • 
· ·Y~_;;ı.11 t~nvir için 

Vaktile çapkınlar nasıl cezalandırılırdı ? 

Vaktile Atinach, zina eden ka- ı 
dınların saçları yo'uııuı, başları

ııın derisine, - acıyı arttırmak i -

çin - sıcak kül dökü!Cırdü. Sonra 
sokak sokak dola >tm!ır, halka teş
hir edilirdi. 

Ahalinin, ou gibı kldınlara ha
karet etmesi, sövüp sayması mü
bah addolunurdu. 

Drakön; kendi ismıni verdiği 

cDrakaniyen• kanunlarile kadın 
ve erkeğin hC'r ikisini de cezalan

dırıyordu. 

•Solon», teşhir ceza::ıını h3.IJSC' 

1ı--evirdi. Zina erlcn kadınır kı_: c:tsı, 

karısıııc.!aı. ayrılmak mecburıye-

tinde idi. Aksi h•l:le ~er~fs;z s3-
yılırdı. 

Kadına gelince: artık mabedle
re gırenıez, elmas ve saire takıp 
süslenemezdi. Öldürmemek şarti
le herkesin kendisin i kovması, 

hakaret etmesi serbestti. 

GÖZLERİ OYULAN 
ÇAPKINLAR 

Mısır hükümdarlarından birisi, 
şu kanunu neşretmişti: •Her kim 
zina ederken cürmü meşlıud ha -

!inde yakalanırsa umumi meyda
na götürülecektir. Orada, umu -

ı 

mun muvacehesinde iki nefer, kı-
lıçlarile gözlerini çıknrac·aktır 

Sonra evine götürülüp bırakıla -
caktır. Bu gibilerden ayrıca para 
cezası alınnııyacaktır ... • 

Bu hükümdarın oğlu, Bratiüs 
sarayı muhafızlarından bir zab:
tin karısı ile münasebatta bulu -
nuyordu. Ve bunu bütün saray er
kanı da bilıyordu. Yalnız kocası
nın haberi yoktu. Belki o da bili
yordu. Fakat göz yumuyordu. Göz 
yummakta da mazur idı . Çünkiı 

suçlu, bir kral oğlu idı. Bir gün 
nasılsa prens. bir geçid resminde 
zabiti azarladı. 

Zabit mukabele etmedi. Çünka 
disiplin iktızası prense itaat etme· 

ğe mecbur idı . ı 
Bununla beraber, akşam olunca 

hükümdarın huzuruna ~ıktı. Ve 
bütün saray halkının muvacelıe-

l sinde prensin kabahatinı söyl,•:li. 
Kral, ne diyeceğini şaşırmıştı. 

Oğlunu seviyordu. Ve onu sakat 
bırakmak ihtımali kalbini müte -
essir ediyordu. Fakat hükümdar
dı. Halka nümune olması lazımdı. 
Zabiti dinledıkten sonra: crtüsü-
neyim• dedi. 

Biraz sonra, kadın geldi. Kralın 
ayaklarına kapandı. Prensi affet
mesini rica etti. Saray nedimleri 

de yalvardılar. yakardılar. Hü -
kümdar, kararını ertesi günil b•l
direceğin söyledi. 

Umumi meydanda birsürü halk 
Devamı 1 inci c•hifemizd .. 

Bay Filize, günün 
birinde, bahçe, çi
çek merakı geldi. 
Bir kütüphaneye 
gttti, ziraat kitab
ları aldı ... 

Esvabcı, şapkacı, 

kunduracı mağazala

rını dolaştı; bahçı -

van elbisesi, şapkası, 

kundurası aldı ..• 

... l!ahçıvan aıetıerı 

satan mağazalardan 

da kova, tırpan, bel, 

çapa, ne lazımsa hep

sini temin etti. 

.ı. Ve hiç bir 
şeyi ekaik d ü· 
şünmediA-in

den emiıı ola
rak evin yolu

nu tuttu ... 

... t,ıe, o gün bugün 

dür, Bay Filiz, değmı 

bahçıvanlara parmak 

ısırtacak bir özenişlı 

bahçesinde çalışıyor .. 

• 
Gençlik 

hovardalığı 
Genç Salamoıı, onbeş lira aylık

la bir tüccarın yanına tezgiihdar

lığa girmrşti . 

İlk ay maa~ını alınca, doğru ba
ba;ı Mordehay'a götürdü, verdi. 

Mordehay, oğlunun bu hareke
tine sevindi ; fokat. sokakta da 
bulsan say' Hikmetini bir l~hza 
unutmadığı için oğlunun g<'tirdiği 
paraları saydı: Ondört lira, dok
san kuruş' 

Mordehay, sesini çıkarmadı. i
kinci ay, Salamon, rme aylığını 
almış , babasına getir;p vermişti. 
Mordehay, bu parayı da saydı· On 
dört lira, seksen kuruş! 

Genç Salamonun, parayı yine 
eksik getirmiş olması, babası Mor
dehayın biraz canım sıkmıştı am
ma. yüzlemedi. 

Üçüncü ay, genç Salamon, ba
basının avucuna on dört lira yet
miş kuruş saymıştı. Mordebay, ar
tık dayanamadı, oğlunu bir köşe
ye çekti, kulağına eğilerek, yavaş
ça sordu. 

- Salamon, beni dinle ... Genç
liktir, ayıplanmaz. Amma, ben de 
bileyim, anadin mi? Söyle, hangi 
kar ive para yediriyorsun? 

Yeni evlılerin çoğu, sadeti bir 
ilaç gibi içmek ısterler: Onu tat -
madan bir nefeste yutuverirler. 

Alfons Kar ---Evlenmek, ö~· le bir bağdır ki 
ümit, onu güzelleştirir; saadet, k~ · 
rur; fliiket kuvvetlendirir. 

s • 
1 N 

düğünü anlamak, öğrenmek isti
yordu. 

Gazetelerdeki ölüm haberlerini 
ve grip salgını hakkında gazete

lerde çıkan istatistik!erı de dik -
katle takib ediyordu. 
(Devamı 7 inci sayfamızda) 

E M A -· .. - ... - -·-============ --· --- __ ..,. ______ _ 
Yıldızlar Holivudterzi· 
/erine hücum ediyorlar 
Bu belki de Fransız filmciliğinin 

propagandasıdır? 

5imone Slmon 

Fransız sinema san'atkllrları son 
günlerde bir terane tutturdular .. 
(Holivud terzilerinden şikayet) 

ten ibaret olan bu terane, Fransa

da çok ileri götürülüyor. Holivud 

terzilerinin acemiliklerinden, fe

na elbise imal ettiklerinden bah

sedenler her gün artıyormuş. 

Son gelen bir Fransız sinema 

mecmuasında Fransız yıldızlara 

verilen: 

San'atkiirlar .. Holivud terzile -
rinden sakınınız!.. 

Başlıklı bir yazıda bakınız ne • 
!er yazlıyor: 

Şanzelizede rastgeldiğim blı 

ahbab bana yana yakıla şöyle şı
kayet etti: 

•Simone Simonun son filmini 
seyrettim. avallı yavrucuk. ilde -
ta burada göze batıyor.• 

Derhal gıttim. Bu söylenılen fil
mi seyrettim . İsmi (Jozet) dl. Fi
lim hoşdu. Simone Simon ise her 

zamanki gıbı fevkaladeydi. Fakal 
elblselerıne gelinC<>, bunlar o ka
dar fena, o kadar yakışıksız idi ki 

yıldızın bütün harikuladellğin ı .ı
fıra indırmeğe kAfi geliyordu. Bu
nu görünce dü~ündüm: yıldızımız 

bu kada rfena elbıse!eri na•ıl ka
bul ediyor ve giyiyor? 

Üstündeki elbiseler yıldızın ha
reketlerini küçültüyor. je•tlerini 
bozuyor, sevimli ve san'atkiir çeh
resine bile adeta gülünç bir ifade 
veriyordu .. ilah ... 

Elbise meselesi ~übhe yok ki 
beya" perdede en önde göze alı

nacak bir meseledir. Fakat şun
da bir sual daha göze çarpa~. 

- Holivud terzileri şimdiye ka· 
dar acemi değildHer de bugün mil 

(Devamı 7 iııci sayfamızda) 
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HABERLE 
Hakaret etrr:lş 
Bostancıda Manav Emrullan ' 

oğlu Kahraman polıse üracaat e
derek Bostancıda Vükela cadde
$lııde 20 numaralı evde oturan 
maraıııoz Hüsnü oğlu Muharrem 
tarafından hakaret edildiğini id
dia etmiş, suçlu yakalanmıştır. 

Sarhoşuı marifeti 
Kınalıadada Lukadiye cadde -

sinde 17 nunıarah evde oturan 
İbrahim oğlu İhsan Dikmen aşi
kar su• :tte sarhoş olarak sokak
ta u· .• .uni sükütu bozduğundan 

yakalanmıştır 

Bir kadın zehirlendi 

Arnavudluk 'd• 

Krallığın 
10 uncu 
Yıl dönümü 

Tiran 4 (AA.) Krallığın ilii-
nının onuncu yıldönümü müna _ 
sebetile Kral, husu'i bir talebna
me lle ArnaYutluğun hariçteki 
mümessillerine müracaat edecek 
olan bütün siyasi multecilerin af
fedileceğini bildirmiştir. 

Hapishane ve 
Meşhud suçlar Bir otemebil m0tesik-I 

letle çarpıştı 
Beyoğlunda Macar caddesinde 

34 nuınarada oturan 3484 numa
ralı şoför Mehmed Sehpanın ida
resindeki 2720 numaralı otomobil 
ile Ayvansaray Çırağan sokağın
da 8 nuınarada oturan Torna oğ 

lu Yergiye ait 334 numaralı se -
pEtli motosikleti Bomonti tram
vay istasyonunda birbirile çarpı
~arak motosikletin devrilmesil~ 

neticelenmiş ve çarpışma netice
sinde her ikisi de hasara u .~amı:ı 
nüfusca zayiat yoktur. 

Fıstıklı Namazgah mahallesin- 1 
de oturan bekçi Rasimin karısı A- Şükrü Sarac ağhı muh
liye Saban kalaysız kaptan içtiği • • • • 
sudan zehirlenme alameti göster- telıf meselelerı ızah ettı 
miş hastahaneye kaldırılmıştır. Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu 

Bir ÇQCuk yara!an :l ı dün adlıiyede bazı tetkiklerde bu 
lunurken; kcndisile konuşan ga -
zetecilere; hapıshanenin yıkıl -
ması Ye cürmü meşhud kanunu -
nun ağır suçlara teşmilinden şim
diye kadar alınan neticeler hak -
kında izahatta bulunmuştur 

Tramvay otobüse 
çarptı 

Tak.ı;im Fatih hattına i~liyen 

vatman Alinin idaresindeki 91 nu
maralı tramvay arabası Voyvoda 
caddesini takiben Ş~ane yoku
wunu çıktığı sırada Agopyan hanı 
önünde durmakla olan 3419 nu -
maralı ve Şişli - Fatih hattına 

lşliyen otobüse çarparak otobü -
sün <el tarafına çarpmıştır. Mu
sademe hafif olduğundan ehem
miyetli urar yoktur. 

Alacak yüzünden 
Beyoğlunda Evliya Çelebi ma

hallesinde Tozkoparan Şimal so
kagında 26 numaralı evde oturaıı 
blsilı:letçi Mihal oğlu Koço ile Gl
latada Mahmudiye caddesinde 

161 numaralı evde oturan Hüseyin 
oğlu Kizım arasında alacak me

selesinden dolayı çıkan kavgada 
KAzım Koçoyu tokatlamış oldu
ğundan suçlu yakalanmıştır. 

Nişantaşı Muradiye mahallesı 

Ömer Rüştü sokak 45 numaralı 
eyde otudan 2234 numarnlı oto -
mobı li ıdare eden şoför Mustafa 
oğlu Hüseyın Ortaköy ıstikame -
tinden gelmekte ıken Beşiktaş 

1 ram vay deposu önünde Beşiktaş 
Şenlikdede Solgunsöğüt sokak 
12 numarada oturan Hüsnli oğlu 
13 yaşında Kemal çocuğa çarpa
rak muhtelif yerlerinden yara -
Jamış, yaralı çocuk Etfal hasta
nesine kaldırılmıs suçlu yakalan-
n1ı tır 

Yaraland ı 
Galatada Necatibey caddesin

de 447 numarada oturan Mehmed 
oğlu Cavid Kamer Tophaneden 
gelirken Bakırkoy Hüseyinbey 
çiftliğinde yatan İbrahim Cemi
lin idaresindeki 3967 numaralı 

kamyonun sadamesine uğramış 
sağ ayağından hafifce yaralan -
ınıştır. 

Bıçakla varaladı 
Balatta Karabaş mahallesi Hok

kabaz sokağında 12 numarada o

turan Nişan oğlu Nesim ayni ye,·
de oturan A vram oğlu Yako ile 

aralarında çıkan kavga r.etice
sinde Yako Nesimin yüzünü bı -

çakla yaralamı , suçlu yakalan -
mıştır. 

Almanya plebist 1 

yapılmasını istiyor 
(Birinci ıahifeden denm) 

rargahı halini almıştır. Büyük 
diplomasi faaliyetler sarfcdi ı r.ek 
te, bir taraftan devletlerle istişa
reler yapılmakta, diğer taraftan 
İngiliz sefirile sık sık temaobr ya
pılmaktadır. 

İngiliz büyük elçisi Nevi! Hen. 
derson Alman Hariciye NezaTeti·
ne davet edilerek Fon Ribbentrop 
ile görüşmüştür. Henderson Çc -
koslovak meselesi hakkında İngi

liz kabinesinin kararları hakkın
da izahat vermi~tir. Fon Ribbent
rop bu müldkattan sonra Behtes
gadene giderek Hitlere mülakı ol
muştur. 

Henderson perşembe ak~aını 

Berllndeki Amerikan elçisi ile de 
görüşmüştür. 

KONGRE DAHA ZIY ADE 
EHEMMİYET KESBETTİ 

Londra 4 (Hususi)- Büyük Al. 
ııanya kongresi yarın Hitler t~

·afından büyük merasimle açıb
< aktır. Kongre için yapılan hazır
lıklar şimdiye kadar hiçbir yer -
d., misli görülmemiş derecere ca
zib ve enteresandır. Ayni zaman
d.ı, sıya;i ehemmiyeti olan bu 
kongreye sefirler, meb'us1ar, 'ku
mandanlar ve parti mümessillerı_ 
nın kamilen daYet edılı:nesile büs
bütün mühimleşmi~tir 

Kongre, denilebilir ki, Hitlerin 
ş mdiye kadar yaptığı i şler hak -
kında A iman milletine kısa 1lır 

h~sab vermesini müteakip bade -
Jl"a gıri Pceğı müh m i~ler hak • 

kmda halktan sa;ah1yet almak 
maksadile tertib edilmiştir. Bu 
l1ibarla kongreye biiyük bır e
hemmiyet atfedilmektedir Bilhas 

sa kongrerın e· -s me\'Zuunu bü
tün Almanların Almanya ile bir

leşmesi eşkil edecekt r Südet Al . 

duğunun Hitler 1arafından res
men beyan edilmesı bekleniyor. 
Hatta Berlinin siyasi mehafili bu 
münasebetle fe,·kaladc mühim 
sözlerin söyleneceği kanaatindedir.' 

HENLEIN CEVABİN! VERDi 
Londra 4 (Hususi) - Htlerle 

Henlein arasında yapılan uzun 
görüşmelerden sonra Henlein Pra 
gın son tekliflerine vereceği ce • 
vabı tesbit yJemiştir. Bu cevab 
Başvekil Hodza>·a verilmiş olup 
ayni zamanda cevabın bugün neş
redilmesi beklenmektedir. 
Cevabın metni hakkında hiçbir 

haber tereşşüh etmemiş ise de bu 
nun müzakere kapılarını kapamı
yacak mahiyette olduğu muhak
kak gı bidir. 

ÇEKLERiN SON KARARI 
Londra 4 (Hususi-- Çek Cum. 

hurreisi Beneş dün Lord Runci -
man ile uzun müddet görüşmüş

tür. Başvekil Hodza da Südetlerin 
delegelerini kabul eylemiştir. 

Bu müzakere ve ziyaretlerden 
sonra Fransız sefirile vaziyet hak 
kında fikir teatisinde bulunul -
muştur 

Beneş bugünlerde ekalliyetler 
meselesi hakkında Çekoslovak • 
yanın kat'i noktaı nazarını bildi
recek bir nutuk ''erecektir. 

FRANSADA ASABİYET 
Londra 4 (Hususi)- Alman or

dusunun Ren nehri boyunca mu
azzam tahşidata devam eylemesi 
ve bilhassa Strazburg mıntaka -
sında fevkalade tedbirlere teves. 
sül eylemesi Fransada mevcud 
heyecan ve endişeleri arttırmış -
tır. Umumi efkarda telaş ve asa
bıyet mevcuddur 

HENLEİNE TEZAHÜRAT 
YAPILDI 

Prog 4 (A.A.) - Henlein dün 

manları hakkında da bunları ı Al- akşam halkın alkışları arasında 

man; a i!c bu-l~;meğe hakları o!- ,Asch chrine ge'mi~t.r. Hududda 

Vekil muhtei if mesclelerı . zah 
ederken ezcümle şunları sö~·lc -
miştir : 

- Adlıye sara; ıııın yapılm.ısı 
,.c hapishane binasının yıkılıp yı
kılmaması hakkındaki nclict ge
cikmlyecektir. 

Cürmü meşhud kanununun .ığır 
suçlara teşmili sayesinde ağır snç 
!arın azalıp azalmadığını anlamak 
için tetkik de\Tesinin biraz d1ha 
uzatılması İcab eder. Kanunun a
ğır suçlara teşmili adliye meka -
nizmasında birçok kolaylıklar te
min etmiştir. 

Şükrü Saraçoğlu bu akşam An
karaya gidecektir. --
Beyoğlu 
Tehlike atlattı/ ----
Dün Adalar IG>kanta
sında yangın çıktı 
Dün İstiklal caddesinde Aron 

Camboşyanın idaresindeki Adalar 
lokan1asının mutfağında yakılan 

ocak bacasının çatı kısmındaki 

kurumlar tutuşmuş ve yangın 

başlamıştır. İtfaiyenin çalışrnasi
le büyük bir tehlikenin önüne ge

çilmıştır. Yapılan tahkikata gö

re dükkan ve eşyası Ünyon sigor
ta şirketine (4,000) liraya sigor
talıdır. Polis tahkikatını derinleş
tiı mcktedir. 

fi üzik pavyonu 
yapıh 'Or 

Ankarada Gazi Ter))iye Ensti
tüsünün yanında bir müzik pavi
yonu inşa edilmesine karar veril
miştir. Bu paviyon yapıldıktan 

sonrn enstitünün müzik kısmı bu
raya nakledilecektir. 

Hen~ein Südet mıntakası şefi ve 
partinin mahalli şefleri tarafın -
dan karşılanmıştır. Mumaileyhin 
b:ndiği otomobil şehre girdiği za
man kadınlar ve genç kızlar yo. 
!un üstüne çiçekler atmışlard ı r. 
Otomobil güçlükle halkın arasın -
dan geçerek Südet şefinin evinin 
önüne gelmiştir_ Henlein taraf -
tarlarının ısrarlı alkışları karşı

sında balkonda görünmek mecbu
riyetinde kamıştı r. 

LORD RUNCİMAN HEYETİ 
ÇOGALTILDI 

Prag 4 (A.A.)- İşler.n in çok _ 
luğu dolayısile Runciman heyeti
ne Lordlar kamarasının eski sek
reteri Stephens terfik edilmiştir. 

VATANDAŞLIKTAN ISKAT 
EDİLENLER I 

Bedin 4 (A.A.)- Muhacir Al -
man muharrirlerinden Ernst Gla
ser ile 48 kişi neşredilen bir ka
rarnameile Alman vatandaşlığın
dan ıskat edimi~lerdir. 

ÇEKLER DE KONGREYE 
MURAHHAS GÖNDERİYORLAR 

Prag 4 (A.A.)- Baş,·ekalet mü 
şaviri Schmo Ranz ile Hariciy,; 
müste§arı Siom Alman hükume

tinin davetiüzerire mensub ol -

dukları \'<!kaletleri temsı: etmek 

üzere Nürenberg kongre>ine işti
rak edeceklerdir. 

Şef Japonlar 
(lldugunu ilan ('(mcdi mı? Buytik ıT aarruıU 

Sarkın Atası Ulu 
(Birinci sahifed<'~ devam) ı 

lüm \'(· ışkenc<· yapmağa başl a -
mı :ardır Bu arada Peroıemb~ ı:li
nü akşamı Halebin Harim mı1':a
kasında eski Uslx>ciler taraf ın -
dan teşkil edilen Arab çeteler i, 
Cisrihad :d c ivarındaki Kurd l\Iir
miiranile Acaklı köylerini bas -
mış ve üç Türkü iildürdükten son 
ra geldiklerı yere çekilmişkrd r 
Öldürülen Tütkler' n cesedlcri An
tak~· aya getirilmiş ve göz~ aşbrı 
arasında ddnedilmiştir. 

(J) 

DEVLET REİSİNİN YEMİNİ 
Antakya, 3 (A.A.) - Hatay de\'

let reisliğine seçilen Tayfur Sök
men, meclis huzurunda şu suretl~ 
yemin etmiştir · 

•Devlet reisi sıfatile müstakil 
Hatay devletinin kanunlarına , 

cumhuriyet t.>sas1arına riayt•t vr:
bunları müdafaa, Hatay vatan -
daşlarının saadetine sadıkı;ne ve 
bütün kuvvetimle mesai sarfede- 1 

ceğime ,.e Hatay halkının c·mni
yetine teyeccüh edecek her tehli
keyi kemali şiddetle men'e, Hatı;
yın şan ye şeHflni vikaye Ye ila
ya ve deruhde ettiğim yazifenin 
icabına nefsimi hasretm<!kten ay
rılmıyaragıma namusunı üzerin.? 
söz \ ·eririm.• 
TAYFUR SÖKMENiNİ NUTKU 

Antakya 3 (AA) - Hatay dev
let reisi Tayfur Sökmen, aşağıda
ki nutku irad eylemiştir: 

•- Hatay Millet meclisinin sa
yın saylaYları , 

Filen ve hukukan müstakil ve 
medeni milletler arasına karışa» 
Hatay devletı ilk reisliğine benı 
intihab buyurmak suretile hak -
kımda göstermiş olduğunuz mu
habbet \"e itimada bilhassa ve 
candan şükran ve minnetlerimı 
sunarım. Bu kıymetli itimad ve 
muhabbetinize layık olmağa mad
di, manevi bütün mevcudiyetimle 
çalışacağımı yüksek huzu runuzda 
temin ederim. Bu vesile ile Hata
yı bugünkü şerefli ve parlak is
tiklale kavuşturan büyük Türk 
milletine ve Cumhuriyet hüku -
metine Hatay devletinin bağlılık, 

minnet Ye şükranlarını huzuru
nuzda tekrar irad etmeği kendim 
için ebedi bir şeref kaynağı ve 
mukaddes bir vazife bilir \·e Ha
tay istikliilinin yardımcısı ve Tür
kiyenin dostu olan Fransa Cum
huriyetine samimi muhabbet ifa
de etmekten derin bir zevk duya
rım. 

Halayın sayın siz saylaYlarına 
Hataya yalnız ve ancak refah ve 
saadet vadeden ağır, şerefli ve o 
kadar da mes'uliyetli vazifelerin
de parlak muvaf!akiyetler dile
rim.• 

DİÔER NUTUKLAR VE 
YE:lıl.İNLER 

Antakya 2 (A.A.) - •Gecik
miştir• Bütün intihablar rnecfoı 
teşkil eden 40 mebusun ittifak ilc 
yapılmıştır. Riyaset divanının bu 
suretle teşekkülünü müteakip sı

rasile Alevi cemaati adına bir in
ci reis vekili Zeynelabidin Maruf. 
Ermeni cemati adına Antakya me· 
buslarınd.an ha Kazancıyan Vt! 

Rum Ortodoks cemaati adına da 
doktor Vasi! Buri türkçe çok he
yecanlı birer nutuk söyiiyerek 
Şarkın Atası diye tavsif ettikleri 
Büyük Şefe tazim ve minnetlerı

nı sundular ve pek çok alkı§landı
lar. Bu arada İskenderun mebusıı 
Abbas Ülkü ile gene İskenderun 
mebusu Hamdi Selçuk da birer 
nutuk söylediler. Bu nutuklardan 
sonra mebusların tahliline geçil
di ve 40 mebus aşağıdaki metni 
tekrar ederek yemin ettiler. 

•Vatan ve milletin saadet ve se
lametine ye milletin bilakayd ve 
şart hakimiyetine mugayir bir ga
ye takib etmiyeceğimc ve cumhu
riyet esaslarına sadakattan ayrı l

mıyacağıma namusum ii.zcr ine söz 
veriyorum.• 

MECLİSİN TEŞEKKÜRÜ 
Meclisçe Türkiye hükumetinin 

fevkaHide murahhası orta elçi Ce

vad Açıkalınla Fransa hükumeti 
d~legesi Kolonel Kolc'ye teşekkür 

edılmesi hakkındaki teklif kabnl 
edilerek tarihi eels<.'yl' nihavet ve
rilmiştir. 

DEVLET REİSİNİN TERCÜME! 
HALİ 

Hatay meclisi tarafından Hatay 

devlet rej•liğinc seçilen Ek<dan;; 
Tayfur Sokr.wııin tc ci\n-ci halı 

şudur· 

Tayfur Sökmı•n 1307 tarıhind~ 

Kırıkhanda doğmuştur. Rcylıanı

ye mıntakasındaki Türk aşireti 

reisi Mustafa Paşanın oğludur. 

Büyük babası, 1876 da Mısırlı İb
rahim Paşaya kaqı bu havaliyı 

müdafaa ettiğinden Sıvasa hicret 
etmiş olan Haydar Beydir. Baba
sı Mustafa Paşa Kırım muharebe
sine iştirak etmiş \·e uzun zaman 

'kaymakamlık ve mutasarrıflık -
!arda bulunarak memleketine can
la başla hizmet etmiş l:liı · şahs•

yettit. 
Tayfur Sökmen tahsilini bu ha

valide yapmış ve kendi çif1liğin
de ziraat!<.' uğraşmıştır. İstikliıl 
mücade:ksinin başlangıcından iti
baren ve milli dava uğrunda muh
telli cephelerde ,.c sahalarda bil
fiil çalışmı~ bir vatanperverdir. 

Bundan sonra kendisini Türki
ye Büyük Millet Meclisinde An
talya meb'usu olarak görürüz. 

Atatürkün, Türk milletinin , . 
Hataylıların itimad ve muhabbe
tini kazandığı ve Hataylı oldug•ı 
için Hatay devlet reisliğine müt_ 
tefikan seçilmiştir. 
CEMAAT MÜMESSİLLERiNİN 

NUTUKLARI 
Antakya 3 (A.A.) - Hatay mec

lısınin dünkü celsesinde sôz alan 
mebuslardan Zeynelabidin Maruf 
şu nutku irad etmiştir· 

•Alevi cemaati namına bir ka-, 
söz söy !emek istiyorunı Çok eski 
zamandanberi oturduğumuz bu 
yurdda daima sulh ve sükun için
de yaşadığımız gibi şimdi idrak 
ettiğimiz bu mes'ud devirde San
cağın bütün sekencsile elele vere-

Onderın vazettiği prensipi tatbil: d 1 r 
etmeliyiz. kım bu prensipten in- Başara ma 1 a 
hıraf ederse, Ataya ıhanet etmı~ • ıJı' 
olacaktır. Binaenaleyh Sancak da- ' ) JaP'1 1. 
h ·1· d Londra .ı (Hususı 01·1 

ı ın e anasırı muhtelife efradilr , . ' . . re ]<ar~' ' 
şimdiye kadar nasıl kardeş gibi Kankav da Çınlılc ..• u• t> . .ı' 
geçiniyor, şimdi ise bundan böv- !arı büyük taarruzu n• '"'' ' · . · ı ·uı "" . .ı-le de bu münasebetimizi daha bü- rı:mamışlardır. Çınlı eı ak• r· 
yük bir ehemmiyetle son derece tem harb malzemelenle "P"~ıır 
terakki ettirmek en büyük arzu- detli muknemetlerı Ja ~·~· 
muzdur - A1anın koyduğu prensı- yeni zorluklar kar~ı"'nrl• 
pin aramı~da tatbikini zamin olan mıştır ı ' 
meclisimizin seçeceği devlet rei- Japonya genç askeri~~" ıl· 
sinin direktiflerile memleket ve 1 rekkep olmak üzere yen~~ 
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!ıalkımızın refah ve saadete ka- \·iye kıt'aları göncJerıneg 
Yuşmasını diler ve bu münasebet- b kal ur mıştır. ı,ı:Jl 
le bizi mebusluğa intihap eder. İMHA EDİLEN Çİ~J) f• 
millete minnet hislerım· izı· suna.- •Ol' 

Hankeu 4 (A.A )- l)OO• .,dl· 
ve bütün halkımızı kutlularız. · ·varw 

RUM CEMAATİNİN SÖZJ.ER! malinde kain Tai-uanl! cı 6(1(1" 

Rum ortodoks m~b'uslarından 
doktor Bas'ls de şu nutku sö.ı•le
miştir: 

•İlk kurulan Kamutaycl;ı tcm
silile şerefyab olduğun. Rum or
todoks cemaatinin olan itimadı ı
le bahtiyarım. :Meb'u> olduğum 
cemaat, burada yaşı.>·f:n vJ!an -
daşlar ile her zaman hiçbir fark 
gözetmeksizin ber;ıbcr yaşamıs, 

refah ve saadet ve meşakkat gün
lerinde daima elbirl;ği etmiştir. 
Rum ortodokslar, tarihın en eski 
zamanlarındanberi daima ahlakı 

hamide ile muttası hüsniiniyet sa 
hibi bulundukları cihetle yaşadık 
!arı b umuhite fedakiıran~ hizmet 
ederek kültür, ticar~t ve sanayı
de ilerlemişler, yurdlarında ta
feyli ve muzır değ:! daima nafı 
bir uzuv olmuşlardır. 

ki kasabalarda JapanJar 1 .. ~ 
Ç . ı· · k l · ı dir 5''1 
ın ıyı at etmış er · 1, 

diğine göre bu kıtal çın ı-t r 
as~' 

tarafından birkaç Japon u)!bl" 

öldürülmesi üzerine bit ~ 11, 
lebilmisil olarak yapı lr!l ı 

- an· 
Ahmed Seyfi ko0

" ıdı 
. l'd d 1 o~ı r ı sıyone. e ~ a k10r · 

Gümrükler Umuın p :recd 5'~ 
ğü memurin müdürü Alırl1 -"~~ 

. gıtı- ·d' 
konvansiyonel!e Parıııe ııfıJl ı 
iken, iki dolandırıcı tıı! . k ııl 
kendisine kıymetsiz bit >'0~~4 

'- od•'' liraya satılarak dor.. rr~ 
gır 

Hadise; tren Sofyaya P"ııı 
vukubulmuştur. Sof;,Y9d• 
landırıcıları yakalamıştır · 

- ) 

-·' " "de\~ (Dış politik~ ... --· rek memleketin refah ve saadeti- Arkadaşlar, vatanınıızın saadet 
ne çalışacağız. Kuvvetini tarihin ve felaket anlarında daima b;ı·lik 
azametinden ve Türk milletinin 4 - Sual: P ç.v'"

1 b. b•r ı r 
Eğer Avrupada ır ,..ııJı 

sa Amerika bitarafhğıP• 
olarak yaşıyacak ve ölec eğiz. Şar 

bitmez tükenmez kud ret kaynak- kın Atası Ulu Önderiın.ız Hatay 
!arından alan Sancak sekenesi, az 

za edebilecek mi? bilatefrikicins ve mezheb .rrntay
zamanda çok terakki ederek yur-

lılarındır ve kanun nazarında 1am dumuzu cennete çevirecektir. Tür-
kün en eski kollarından gelen Ye bir müsavat halinde yaş ıyacaklaı 
kendi aslını çok iyi bilerek hiç b'ı· dır, buyurdular. Bizim ;çin tarihi 

Cevap: 

(İkinciteşrin 
y üzde 62 evet. 

(Temmuz 1938 
de 54 evet. 

ııl 
·~iP 

1936 tat• 

) ,ii' ~r . 
tarıbill vakit unutulmamış olan milleti _ hakikatlerin kaffesinden dah a üs-

miz, Türklerin ve bütün Şarkın A- tün olan bu sözün kutsi~etine bu 
tası olan Ulu Önderin bize gös • gün bütün varlığımızla iman edi-
terdiği şuurlu yolda yüriıyerek yoruz. Ulu Atamızm ilhamilc ka-

kcndisine gösterilen tevecciıhe ıa- zandığımız bu mes'ud rejimle kes-
yık olduğunu ispat edecektir. Bi- bişeref ederiz. Bu rejifT!, sinesln-
zı istıkbale kavuşturduklarından de yaşıyan bütün evladlarını ş~f .. 

5 - Sual: §!' ' 
~· , 

Avrupada bir harp ~ ~J 
dan en çok hangi drvlcl 
lacaktır? 

Ctı"ap: 
dolayı Atatürk hazretlerine ve katle bağrına bastıracak Halayın 

Yüzde 30 Almanya büyük Türk milletine sonsuz min- yeni rejimidir. Mecl;simiz lıunun 
net ve şükran hislerimi bu kürsü- en kuvvetli hamisid;,.. Yiizde 27 italya 
den arzederken istiklalimiz için Arkadaşlar, yurdumuzun kur • Yüzde 19 J aponya 
çalışan Fransız hükumetine, Cum- tuluşu, saadeti, muazzam V<l müt- Yüzde 11 Rusya. 
hurreisine milletim namına teşek- tefik dost Türkiye \•e Frans.ı dev 6 - Sual: . ,(iP'''; 
kür etmeği borç telakki ederim. Jetlerinin müşterek ve değerli m~- Versay ınuahedeMP11' ,ğl' 
Bu büyük ve şerefli günü idrak saileri sayesinde elde edilmi<tir. yaya tahmil ettiği ~artl"' 
ettiğimizden dolayı hepinizi ve Bu ıki memlekete ve Ulu başları- yoksa hafif mi? 
bütün Hatay halkını candan teb- na ebedi şükran sunarız. Vatanı- Cevap: 
r ik ve hürmetle selamlarım.• 
ERMENİ CEMAATİ MÜMESSİLİ mızın yakın şark sahillerindeki Yiizde 40 hafifti•. ~ 

NE DİYOR? coğrafi ehemmiyeti dolayısile li'i- Yüzde 30 ağırdu . ~~i~ı 
tık o'.duğu mevkic yükselmesi i- Yüzde 29 makul ,,e ,,ı .w 

Ermeni cemaati mebuslarından ~ 
çin bu iki büyük dost devletin 7 Sual· 1rP ı 

İsa Kazancıyan da şu nutk u söy- - · Jiı'" ı! 
yu··ksek kimaye ve sevgilerinin de Sulh muahedesiyle e ...,P! 

km~tit: 4~-
vamını diler, bizi bu güne bvuş nan müstemlekeleri •- Muhterem meclis reisinin 
turduklarından dolayı ebedi rnin- geri verilmeli midir? Ermeni cemaati hakkında söyle-

diği değerli sözlerden son derece net ve şükranlarırnızı cemaatim Cevap: 'dit· ;ıl 
m ütehassis oldum. Kendilerine be- namına sunarım.• Yüzde 76 verilmem"" ft,ti1 .ı' 

.,.. "' İ . . e ,,.. JI• 
yanı teşekkür ederiz. Bu m ünase- Dh,ER MEB'USLARIN Su ZLER işte efkarı umuır11Y 5111 ~JI' 
betle halkımızın yeni vaziyete sa- Antakya 3 (A.A.- lskenderun nün bazı sualleri ve 1ı;,,r1 ı 
dık ve memleketin teali ve terak- meb'usu Hamdi Selçuk, mechsın, milyonlarca Amerikalı ~,pli I 
kisine bütün kuvvetile çalışmaya açılış celsesinde söylediğ i nutuk- verilen cevaplar. Bu ~1,,ıl:I 
azmetmiş olduğunu arzederiz. Bıı ta. bugün tarihi bir hadise '< r.rşı- merika halkının haııgılı b•' '? 
tar ihi günde istiklalimizi bütün teayil olduğuna en ııfa •ffl',/ 

sında bulunulduğunu, ış ı ğı'! ı e d ,. c' 
coşkunlukla tes'id ederken bu kudret:ni şarkın güneşi Atatürk- düt bırakmamakta ıt· · ıeo .~~ 
rütbey i bize bahşeden iki büyü!< Iılar üçüncü suale ver• e f.1 ,s · 

ten alan Halayın bugün dünya ha • ü~et ıt". 
cumhuriyete ve onların Büyük rita sında gürbüz ve kuvvetl. bir tan da anlaşılnca~ ,,..,~; p 
Şeflerine minnettarlığımızı sun - harbine iştirak edılme f~v1 ,' 

devlet olarak yer aldığını kaydet- f k · Jer •t 
mayı bizim için wukaddcs bir bor.; tasında mlittc i tır · ~i ,. ııl 
bıliriz. Biz Sancaklılar içi" mu- tikte n sonra, bugünkü is tiklal in düncii sual de gösteriY_ar ~ ,ı.ıı11 

b f dır k Atatürkün yu" kı;ek dehii•ının yu- b ·.ıır9 · ~•' ci i i tihar ki Tür iye ve Fran- ye rağmen, har c ı, ıraP' l 
sa gibi iki kuvvetli devlet arasın- rattığı binbir eserden biri oldu- mecbur kalacaklarıll8 _.; •0ı· 

tfl<• ' ~ 
da derin ve esaslı bir dostluğun ğunu tebarüz ettirmiştir. Ve bu kanaat, 1936 • ı•"'' ,r 
tesisine Sancağımız bir zemin teş- - - · barından 1938 senesi ya Jı~'~I 
kil etmiştir. İstiklalimizin veril - YAK 

1 
N DA yüzde sekiz ?isb~tiP:.~r ı• ~. 

~~~ü~ ili~ed~ t~~~-~f 
liyor . Bize düşen vazife bu iti- yül etmiştir. Bir dcf9 ııarPır '( 

mada layık olduğumuzu isbat et- En güzel edebi roman dıktan sonra Biiyillr paıı•'" 
mektedir. Burada temsilıle m üf- Son T e Jgrafta terdiği gibi, b~. te':.,dıi1· .,,;; 
tehir olduğumuz Ermeni cemaati sür'atlenmesi muınkf.. &. ş. ~_;) 
btı vatan için lazım gelen her tür- \lı•••••••iııı••••mlll ::.d' 111'; 
lü hizmet ve fedakarlığı der iğ et- -------·--·- ·--- .--=- - ---·-
miyecektir. Bütün Ermeniler, -
kardeşleri Türkler ve diğer un -
surlarla elelevercrek riyasız ve 
ciddiyette teşrik i mesai edecek -
!erdir. 

Biz de Türklel'lc bir olarak ar·; 
üzerinde ilk medeniyet tohumları 
saçan beşeriyetin terakki ve tem
didine yegane bir amil olan bü
yük milletin zümresindeniz. Asrı 
hazırın en ulu bir şahsiyeti olan 
Atatürk Türk \"e Ermeni ırkları
nın bır srı:;dan Ye kardeş bır ,..1.;: 

tfl~ 
Baş, Diş, Nezle, GripKoma;!~e~ 
nevralji,kırıkhk ve bütün ağrılarınızı de1~,. jll •icabında gUnde Uç kate ahnabl 
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MIKAYI! 

Sevdim diye 
Zalim beni bey
hude avuttun 

S i N EM ~Oğfunun yerine. gözürıü 

~-~an: Ziya Şakir !~ 1 Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. s ~ LYalnız Son Tel raf da ne ı·cdilecektir. 

ultan Hamid, Sultan Azizin hal'i ,, 
gunü onu müdafaaya koşacak ka-
dar cür'et ve sedakat göstermişti .. 
i"ltan 
llftan 

Hamid, amcasının intihar ettiğine değil 
Mur "tarafından öldürüldüğüne kanidi 

l:vveı· 
it~ a Şunu arzcdcıim ki: Sul-
lıı~ :•tııid, amcası S itan .\zizi 
ilıt erece severdi. Çünkü, S.ıl -
~ A.ıızin validesi (Pcrtevniyal 
~ ~:) • .. şehzadelik zamanın
~~l n~~i son derecede h;maye 

~}t ~ıbı, Ve!iahd Murad Ffen
~ ~ f!oz açlırmıyan Sultan Aziz 
it~ e~dislnden hiçbir liıtfu Jiriğ 
s tni§ti 

tıı a:an Azizin hal'ı günii, silahı 
~ llıltriie amcasını müdafaa.ya 
ı'ist cak kadar sadakat ve ciir'et 

;ren Abdülhamid, onun esra· 
i~ı Vtfatını da büyük bir ~ıa

~· la!tib etmişti. Ve buttun ne· 
litJnınde de, amcasının intihar et· 
~~ deği.J.; sultan Murad l.ııraf'-1 tar~fından öldüriildüğüne 
' 

1
. ııetırm1şti. İşte. b'.ir.in bu 
~ hasıı eden Abdülhamid, 
~'lı .n katili olmakla maznun 
~~ ~r birer tesbit «!erken 
% ın arasında eniştesi damad 
~it ~d Paşanın bulunduğuna 
~ bir ıebab hasıl eylemişti. 

ıltı~t ahval ve hadisat o kadar 
il; ı\~· zaman o kadar nazik idi 
llıı Qlharrud bu mühim mesele-
\ııııı~lanmasını (vakti mer -
~Una talik etmiş.. Şimdilik 
Ilı ~ ine dört el ile sarılan, ve 

·ıı~111 .saltanat ~vresinde pek 
~~ IŞltrine yanyan eniştesi 
' t.fahmud Paşayı hoş kul-

lla aıt istemişti. 
1ıı.ır llıad Mahmud Paşa, bütün 
'iıı ~t \re kuvvetini, Sultan Hami· 
'ttııı· evkiini kökleştirmeğe has -
~~t.'Ş~i. Çiinkü; yeni hükümdarın 
~ llıııı. arş ısında, ehemmiyetli e 
l~l'v 1Yets1z bir takım muhalif 
f.ı_~ler belirmişti. 

1<ıı. illhamidi sani - ve, devri 
ı.,,,~atı) ismindek.i hususi tarili, 
"'ı,er -
(.\b ~ Şoyle tasvır eder: 

1"'- duihamidin kalbine korku 
' :ııe Zehirini ilk evvel damla-
• ' "il . tnad Mahmud Paşa olmuş· 

~ 
~. ~n ten !natı!edir ki Abdülha-
~~ (genç Osmanlılar) namı ve
\ b· .\hrar) a; şeriati tanımaz, 
'>~baır fenalığı ,yapmıya müs'aid 
~~ b r Ve ihtiliilci adamlar naza -
l.ta~ıııağa baş!adL 

~'tıı~ Ud Paşa, planını giizel 
>ıt ash tu •. Mithat Paşayı (suini
~~ lııı ahından) diyerek nefyetti
. ~lic suretle efkarı umumiyeyi 

\ Ilı ettıkten sonra· Abdülhami-
1.ıı\,:ınıekette ihtiİil çıkacağı 
1 'sııe ' • lıu ız aca başladı. 
~ llıutıun üzerine, Mithat Paşa 
'bır11'Sebette bulunanların k~f
:babı et bırer (Muzannai SU.) [t: 

luı, indan olmak iizere takib e
\ın. ~:t; ~ylelıkle, hafiyelik u-

tıı11 ili bır esas üzerine kuruldu. 
llı>.ıin ~bt>bden dolayı, Abdülha
''iıtiya etinde, hemen her gün 
~ vu~ Villteia akdolunur; ve bun
'<ı-,1; ııu I':ıelhuz olan ihtilale 
~.~·ttıhaz olunacak tedabir mü-
[.\s: edilirdi. 

lır bıııer, her ihtimale karşı ha
~ ltı llntnak üzere kışlalardan 
~ ııı,111 iilıverilmez idi. Fakat İs· 
~llıu ahaı isi; yine sükunetini 
~ ı;or, hükıimetce ittihaz olu
~,v~ jabire hiç bir mana vere • 

tıır<lu. 
lh 

~ >t;ınetııud Paşa; payı tahtının a-
~ ıı ' kendısi nezaret edıyor· 

'ı~ Unun • 
11.ı ! ıtq ıçin, ) alnız kendi em-
~ ~ıud at etmek, ve jurnalları 

~n do· k d. · , < li gruya en ısıne ver-
~ll ıere bir (zabıtai hafiyye) 

etmiş .d, 
tıı 1 ı. 
•ı()ta·h 
, , ~ rı te ic~d oluı~an bu ta· 
~itti 1taıı Hamid dewinin son 

ne kadar devaır.. etmıştir. 

[Hafiye memurlarının bitarafıi
ne hareket etmeyip; daima efen
dilerin;n arzu ettiği, veya etme -
diği y !eri nazarı dikkate alarak 
ana göre lıizmet etmeğe çalışa -
cakları lab'i, ve (hafiyelik san'ati 
cedidesi) de, (devri meşrutiyetin 
icadı) olduğundan hafiyeler, va
zifelerinin ne gibi eşhası takib 
etmek olduğunu talimatı mahsu
saya hacet görmeden anladılar. 

Ve nerede ıslahat ve meşrutiyet 
tarafdarı genç Osmanlılar varsa, 
onları jurnal etmeğe başladılar 

[2]. 
[Bu sebeble, her gün birçok 

kimseler tevkif olunuyordu. Zab
tiye hapishanesi, kısmı azamı 

genç Osmanlılardan olmak üzere 
(şübheli eşhas) ve (siyasi müc -
rim) [3] lerle lebaleb dolu idi. 

[Damad Mahmıtd Paşa, bir ta· 
raftan da kendince tensikat p18n
ları hazırlıyordu. Vükelalık mes
nedlerine, hünkara karabeti olan
ların tayinini tasavvur eyliyordu. 
VükeJa böyleleri olrusa, artık hiç 
bir şeyden korkulmıyacak idL 
Çünkü bunlar, kendi hayatlarını, 
hünkarın hayatına vabeste oldu
ğunu bilecekleri ciheUe Abdülha
mid aleyhinde bir suikasdde bu -
Lunmaları kabil değil idi. Ordudıı, 
en mühim kumandanlıklara, Pa
dişahın nefsine sadakati olanhr 
tayin edilecekti. Bunlar olup bit· 
tikten sonra, nihayet Mahmud 
Paşa da, Sadaret mevkiine geçe
cek] di. 

Arzettiğimiz kitabın birinci cil· 
dinin 191 - 192 inci sayfalarından 
aynen naklettiğimiz şu satırlarda 
Damad Mahmud Paşa a!oyhinde 
mübalağalı tabirler, tasvirler, fi
kirler ve tahliller vardır. Fakat, 
bunları burada münakaşa etmek, 
sadedimizin haricinde olduğu iç;n 
biz yalnız son cümleyi naz n dik
kate alacağız, ve bahsimize devam 
edeceğiz. 

Damad Mahmud Paşa, S•daret 
mevkiine geçememişti. HaUô, a
radan uzun zaman geçmeden, o
nun ikbalini çekemiyen rakibleri, 
Sultan Hamide karşı birtakım 

tezvirat ve tesvilatta bulunarak, 
onun gözden düşmesine sebebiyet 
vermişlerdi. 

Sultan Hamidin haraeetli ha -
misi, ve Yıldız sarayının en kuv
vetli şahsiyeti olan Damad Mah
mud Paşa, artık ikbal şahik,.sın
dan yavaş yavaş kaymıya başla
mıştı. 

Bazan Sultan Hamid kızıyor, 

huzuruna çağırıyor, acı sözler s<i~·. 
liyerek saraydan kovuyordu A
radan birkaç gün geçiyor, 1<ü~\ı.ü
ne çekilmiş olan paşa, bir yaverle 
saraya celbediliyor; kendisine tek
rar bir \•azifc tevdi ediliyordu. 

Fakat artık iyiden iyiye anlaşt• 
lıyordu ki; Sultan Hamid ile D1-
mad Mahmud Paşa arasındaki •·a
bıta. kopacak derecede geril:yor
du. Gün geçtikce, Sultan Hami
din sabık gözdesi aleyhindekı it-

12) D,kkat buyurulsun; (Hürri
; et) esasına müsn~tid c.lmak üze
re (Meşrutiyet) te~ssü~ etmiştir. 

Ve gfıya, (Meşrutiyet) i korumak 
irin de (Hafiyelikı teşekkü! eyle
ı•~ıştir. Sonra, m'\kS•d o kadar 
ı~'1ybolmuş ve mec:a>:r.ı şaşırmış
tı: ki; icad olunan h• yeni hi•met, 
tarr. otuz dört sene ~mlekette 
bir zulüm ve seyyiat vasıtası ke
sılmiştir. 

[3) Bu tabirl~r de, o tarihten 
iti!:>aren artık res!l'i (Lllbıta ıstıla
hı) arasına karışmıştır. 

hamlar da artıyordu 
Paşanın; gözleri kamaştıran ser

veti, Sultan Azizın hal'edildiği 

gün saraydan aşırılan kül!ıyelli 

mikdardaki altın ve e~sla~a at
fediliyor .. Sultan Azizin hal'inden 
ve katlinden mes'ul tutuiuyor .. 
bilhassa bazı sultan, gözde ve ha
zinedarlarla gayrimeşru münase
betler de bulunduğuna daır sôz
lerle Abdülhamidin malum olan 
ahllli taassub ve kıskançlığı ha· 
rekete getiriliyordu. 

Bir aralık araya, Sultan Hami
din valdeli.ği. (Perestti kadınefen
di) girmişti. Kayın birader ile e· 
nişte arasındaki fena anlaşmayı 
ortadan kaldırarak onları yire es
kisi gibi seviştirmek istemi!iti. 

Fakat Damad Mahmud Poşanııı 
rakib ve düşmanları o kadar li.ııv· 
vetli idi ki; bu teşebbüs bil~ hiç 
bir netice vermemişti. 

Nihayet 1294 ser.esi Teşrini~an'. 
ayı içinde Damad Mahmud Paşa
nın b~ına ilk follket yıldırımı 
ır1mişti. 

O renetlin kurban bayra'1ıu•ın 
be~inci günü idi. Bir müddet, de
dikL'dulardan uzak yaşamak isti
ym D;.mad Paşa. Beykozdakı köş
kiıne ~kilmişti. 

Fa at, köşke çekildiğinin crtes' 
g'.i.n · Mabeyin Müşiri Osman Pa
ş.o 1n u kısa telgraf gelmı;ti · 
fr ·hal sarayı t imayunı ge:l

menız ir:. ei seniyye iktizasmdan 
o!makla en seri vasıta ile teşrifi
nize intizar olunur.] 

O anda ,Mahmud Pr.ışar.ın i~inc 
bir kurt girmişti. 

- Acaba, yine ne \•ar'! Hangi 
münafık, efendimize yeni bir fitil 
vurdu? .. 

Demişti. 
Fakat bu kat'i davet karşL<ında, 

uzun zaman durup dı düşünüle
mezdi, Çünkü, bu. davete g<'Ç ıca
bet ederse, buna th ba~kaca bir 
mana verilirdi. 

Onun için pa<a de•hal b<'Ş çifte 
kayığın hazırlanması için, yalıya 
haber göndermiş~i. 

Fakat tam o :ında, Yıldız sara
yından, bir de şu telgraf gelmişti. 

[Mabeyni hüm•:·ı:.na azimetini
zi tacil ve teshil etmek üzere, 
Beykoz iskelesin~ çatana vapuru 
ile gelmekte olduğum maruzdur . 

Yaveranı hazre'i şehriyari
den Kaymakam Ali 

Bu telgraf, M:ıhmıui Paşanın 

endişe ve merakını büsbütün art
tırmıştı. Artık, çat~nanın gelme
sini beklemeğe lüwrn görmiye -
rek, köşkten yalıyr, inmiş. Hazır 
bulunan kayığa atlall"ıştı. 

(Devamı var\ 

Hariçden 
imtihanlara 
Girecekler 
Olgunluk imtiha
nından mar.ıf 

tutuldular 
Kültür Bakaıılıgı hatıçten lis~ 

bitirme imtihanına giren taleb~
ler için imtihan talimatnamesin
de verdiği hükümlerden başka ay 
rıca bazı kayıdlar da ilave etmek· 
tedir. Hariçten lise bitirme im -
tihanına girmek için müracaat e· 
den talebeler dokuz, on ve birin· 
ci sınıfların der ·!erine toplu ola
rak cevab verecekleri için '1yrıca 
bir olgun!ı.ık imtihanı e:eçtrmiye
ceklerdir. 

( 4 üncll sahlledeo de..,.m) 
Beynim atmıştı. Bize çevrilen na

zarlardan kaçmak için trenin gidiş 
istikametine doğru yürüdüm. O 
da benimle beraberdi. Çok sem· 
pati gösteriyor, çıtır, pıtır konu
şuyordu. Her tarafı yumul, yu
mul ve Nccileden daha körpe idi. 
Ben bu hareketin doğru olmadı
ğını, randevuya arkadaşının iki 
defadır kasden gelmediğini ve bu 
suretle beni kendisinden soğut -
mağa yeltendiğini ileri sürerken, 
o gülüyor, yemin ediyor ve sanki 
mchlab bu yeni avı kaçırma diy~ 
haykırarak iizerime yıldızlaril~ 
hüzme yağdırıyordu. Soldaki ı

nişten indik, piliik fabrikasının 
yanına kadar uzadık. Bir aralık 
sağ elini sol awcumun içine al
dım ve ne yakıcı ele sahih oldu· . 
ğunu tereddüdle söyledim. Bir -
dcnbire ürperdi: 

- Siz erkekler ne \'icdansız 

şeylersıniz1 • 
Diye hıçkırdı... Kaçmak isti -

yordu. Mwvaffak olamadı. Kolla· 
rına adamakıllı sarıldım: 

- Ademi Cennetten kovduran 
siz değil misiniz? diye sarstım ... 
korkmuş ve cansızlaşınıştı. Gayri · 
ihtiyari başını göğsüme dayadı, 
ağlıyordu ... 

Gerçi sen buna vahşet dersin 
amma Naci... Ne yaparsın bira -
der artık gözlerim kararmış ve 
itiraf ederim ki o an için bi;: vah- ! 
şi olmuştum... Dudaklarun du -
daklarına yapıştı... Her§ey ta -
mamdı ... 

Aradan çok zaman geçmedi, 
Y eşilköye taşındım, fakat sevgisi 
için köye taşındığım Baynı Necile 
değil, Ayseldi. Biz kurduğumuz 
yuvada mes'udduk, diğeri ise ai
lesinin mutaassıblığına rağmen 

kendini belki de avundurmak için 
kucaktan kuca~a attı, babası e
vinden kovdu, yalnız kalınca az 
zamanda çok macera ve her ırıa
ceradan da bir tekme yedi, ıiiha- . 
yet bu hareketi zavallıyı Bakır -
köy akıl hastanesine kadar sürük
ledL HfilA oradadır, müsaid bir 
günde ziyaretine gidelim de bak 
gülüyor, ağlıyor ve durmadan şu 
şarkıyı haykırıyor: 

(Sevdim diye zalim beni bey- · 
hude avuttun!.) 

Naci muterizane: 

- İyi yapmadın bu affedilebi
lirdi Bülend! dedi ... 

Ve Bülend birasının 'Son damla
sını içerken bir yaralı gibi inledi: 

- E\'et iyi yapmadın, Tanrı ve 
o biliyor ki büyük bir günah iş
ledim. 

İkisi de daha fazla birşey söy
lcmeğe muktedir değilmişcesine 
ayağa kalktılar. Vapura gidiyor -
lardı. Bülendin ağlamak için ge
rilen yüzüne elektrik ziyası vur
dukça siyah gözbebeklerinde bu
lanık yaşlar gözüküyordu ... 

KEMAL ÖZCAN 

Senenin ilk 
incir mahsulü ---
Mutad merasimle 
Tzmir limanında 
vapura yüklendi 
İzmir, 2 (Hususi muhabirimiz

den) - Mevsimin ilk incir parti
sini Avrupaya göndermek şerefi, 
bu sene •Tarış• üzüm \urumuna 
nasib olmuştur. Üzümde olduğu 
gibi ıncir mahsulünde de ;nmta· 
kanın en kuvvelli varlığını !<'~kil 

eden bu müessese, bu sene a,ıcı 
emleketlerle kuvvetli işler yap· 
mıştır. Kurumun ve kooperatifler 

birliğin:n bu başarısı, her şeyden 
önce müstahsilin lehine olmuştur. 

Diln sabah limanımıza gelen 
Norveç bandıralı Bayarıl v•puru 
öğleden sonra mutad merasimle 
100 tonluk ilk kuru incır mahsu
lünü yüklemiştir. Vapur bugün 

akşama kadar limanımızda kalarak 
2500 kutu incir ~·ükliyecektir. Di
ğer firmalar da bugün ayni vapu
ra incir yükliyereklerdır. 

Bu incirler Oslo limanına çıka
rılacaktır. 

(5 lııd süifedeıı ıdev&111) 
mila"4-<la ' ace 9~r. 

İşte bu suale cevab vermek: l !-
çıkarttıran h .. kümdar ! .. 

zımgelince Fransız sinemasının 

rekabı.t sahasında propagandaya 
girişmek için, şimdi de bu terane
yi tutturdukları pek alil anlaşılır. 

Holivud terzilerinin işçiliği Ho
livudda Amerika film sanayile 
birlikte başlar. Binaenaleyh bu 
hususta en ileride olmaları lanm
gclen bu terzilerin bugün acemi
likle Jtharn edilmeleri hiç doğru 
olmaz. 

Amerikan filmlerinin hiç ':ıirin
de terzilerin yüzünü karartacak 
tuvaletlere rastladığımızı söyleye
meyiz. Binaenaleyh bu iddi:ı şu 
suretle suya düşüyor demektir. 

Yeni film sezonu başlamak üze
re bulunan bu aylarda hiç şübhe 
yok ki fılm sanayii ile meşgul o
lan müeı;eseler faaliyete geçecek
ler, ve türlü propagandalarla ken
dilerini melhedeceklcrdir. 

Yalnız, bizde henüz faal bir fı!m 
sanayii mevcud o madığına göre 
en iyi hakemliği yapacak olan biz
ler, yeni filmlerde bu iddiayı ıı.rar, 
eğer varsa, gözlerimizle görür, 
sonra inanırız. 

Elbette (Jozet ve şürekası) fil
mi, bizim sinemalarımızda da bu 
sezon zarfında görünecektir. Sl
mone Simon, Anna Belli ve t>m -
sali Fransız san'atkarları müste
rih olsunlar, yıllardır alıştıklıırı 

terziler hakkında icab eden notu 
ltendileri vereceklerdir. 

Bir lngiliz 
uharririne 

Göre 
(4 üncü sahifedeo devam) 

ve ucuz ohnalarıdır. 
Y enltı şimendiferleri yolcula

rının ekserisini yorgun, fakir siya
hiler, boyalı işçi kızlar ve kazan
cı mahdud ıiş adamları teşkil eder. 

(5 inci sahifeden devam) 
birikmişti. TrampeU<!r çalmıya 

başladı. Iki sıra asker arasında 
Kral ile Veliahdin geldiği görül -
dü. Ahali hayretle biriblrlerine ba
kışıyor, bunun ne demek olJ.uğu
nu soruyordu. 

Kral, meydanın ortasına gelin
ce yüksek sesle ve halka hitaben 
şu sözleri söyledi: 

cİlan ettiğim kanuna riayet o
lunacak. Ve bu kanunun ahkamı 
tatbik edilecek. Kanunda, iki gö
zün çıkarılacağını yazmıştım. Bu 
iki göz çıkarılacaktır. Yalnız bu a· 
meliyatın ayni adam üzerinde ya-
ılacağı tasrih edilmiş dı:ğ;ldir. 

Şu halde sevgili oğlum, bir gözü
nü, yani sağ gözunü kaybed cek, 
benim de sol gözüm ç1karılac:ık. 

Bu suretle kanun aynen tatbik ve 
mücrim cezasını görmüş olacak.• 

Askerler, kılıçlarının sivri ·,;:. 
larile Kralın ve Velıahclın bi•er 
gözünü çıkardılar. 
BİR KİLO MUM PARASINA 
cPikardi• de bılhassa •Amyrn• 

de başkasının kansile bir arada 
yakalanan bir adam, iki polis ma
rifetile büyük kiliseye götürü!lır, 
orada bir mum yakar, ve Jm- kilo 
mum parası verir. Yakayı kurta
rırdı. 

Hizmetcisinin ko nunda ~·a!aı
lanan bir adam, sakalını traş et
mek mecburiyetinde kalırdı. ~ \. ·Y •• 

yen• Belediyesi Reisi de bu -,,.za
dan kendini kurtaramamıştı. •C ..ı. 
yen• ve cGaskon• da zina yapan 
kadınlar çırçıplak soyulur, Pşe,Ie 
ters bindirilirdi. Üzerlerine ka · 11ı 
sürülür, tawk tüyleri yapıştırı -
lırdı. Boyunlarına bir levha asılır
dı: •Zaniye!..• 

Zavallıyı mahalle mahalle, so • 
kak sokak dolaştırırlardı. Halk, 
alay eaer, çürük mcyvalar atar, 

Vuran 
Kim? 

Bunlardan başka bir nakil va -
sı tası da, yolların sevryesinden 
daha yukarıda iri bir hatta işli yen 
trenlerdir. Bunların istasyolarına 
merdivenle çıkılır. Merdivenlerin 
nihayetlendiği bir köşede, ufak bir 
g:ŞCde oturan bir adam para bozar. 
Otomatik turnike için lazımgelen 
ufak para oradan alınır. Para, 
turnike deliğinden atılır, trene 
binilir. Bekleme salonunun orta
sında kocaman bir demir soba var· 
dır. Belediye nizamnamesine göre 
gerek yeraltı şimendiferlcrinin, 

gerek diğer trenlerin vagonları -
nın ve bekleme salonlarının sıcak 
olması lazım. Buna N vyork kum
panyaları çok riayet ediyorlar. 
Trenlerde, otobüslerde sigara içil· 
mez. Nevyorklular, sigara tirya
kisi oldukları halde buna riayet 

ediyorlar. 

Yarah susuyor, ko· 
cası susuyor, öldü
ren kim, sebeb ne? 

YANGINDAN KORKAN BİR 
ŞEHİR 

Sinema ve tiyatroların içinde, 
ayrılmış ve fiatca daha pahalı o -
lan ınuayyen bir kısım var ki, an
cak orada oturanlar sigara içebi -
lirler. 

Nevyork, yangından çok korkar. 
Böyle kalabalık nüfusu olan bir 
şehir için bu, yerinde bir korku -
dur. İtfaiye teşkilatı mükemmel
dir. 

Nevyorkta nakil vasıtaları ve 
kundura boyatmak pek uruz. 42n· 
ci sokağın kaldırımlarına dizilmiş 
kocaman sehpalı dürbinler yaban
cının ilk nazarı dikkatini celbeden 
hususiyetlerden biridir. Bu teles· 
kaplar, insana, beş sent mukabi -
!inde Zühal yıldızı, yahutta Nev
yorkun en yüksek binalarından 
birinin üst katını gösteriyor. Tan
rının eserile insanın eseri arasın· 
daki tercih hakkı sizin ... 

-··--
· Uzunköpri1 
Elektriğe 
Kavuşuyor 

Uzun köprüde yapılmkata olan 
elektrik tes,satı epeyce ilerlemiş
tir. Avrupaya sipariş erlilen ma -

kine ve alatlar gelmiş ve mon -
tajlarına başlanmıştır. Tesisat 
Cumhuriyet hayranıma kadar ik

mal edilecek ve bayramır· gecesi 
kasaba elektriğe kavuşacaktır. 

İzmir, 2 (Hususi muhabirimiz
den) - Çorakkapıda 25 yaşlarında 

Esma adında bir kadın ağır suret· 
le iki yerinden bıçakla yaralan -
mıştır. 

Fakat kadın, bütün tazyikler~ 

rağmen kendisini kinıln veya kim
lerin yaraladığıunı bir ürlü söy
lememektedir. 

Herkesin hiç bir şey söyleme
mesine ve ortada esaslı şahid bu
lunmamasına rağmen, bütün de -

liller, inkarına rağmen aile reisi

nin üzerinde toplanmaktadır. Suç

lu Mehmed Otu~birkarış, mahke
meye verilecektir. 

MiZAH 
(5 inci sahifeden devam) 

Tedavi eden doktor, Bay (C) in 
hastalığından çok, vehmile uğraş
mak mecburiyetinde kalıyGrdu. 

Bay (C) bir gün: 

- Doktor, dedi,. duyduklarımı 
bir tarafa bırakıyorum. Fakat ga
zetelerde okuduğum istatistikler
den, bu hastalığa tutulanların yüz
de yetmişinin öldüğünü anlıyo -
rum. Galiba ben de yolcuyum, ben 
de kurtulaınıyacağım. 

Doktor gayet ciddiyetle cevab 
verdi: 

- Hayır, sizin için, hiç bir teh
like yok. 

- Neden doktor? 

- Benim, gripe tutulmuş, tam 
yüz hastam vardı, bunlardan olt

mış dokuzuncusu dün öldü, yetmi

şinci de bugün ümidsit yatıyor. 

Siz, yetmiş birinci oluyorsunuz, 
tehlikeden hariç sayılırsınız. 

Seyyah ge di 
Oriyani isminde bir İngiliz sey

yah vapuru dün limanımıtA gel -
rniş ve 492 seyyah getirmi:;h1:. 

eğienirlerdi. Kışın, ıneyva bol o\. 
matlığından, bombardıman yumur
talarla yapılırdı. Halk, zavallıla
rın başlarına rr~an alırlardı. 

Ekseriyetle başlamdan ağır su
rette yaralanan bu kadınlar ak -
şam üzeri bir manastıra götürü -
liir, saçları kesilirdi. Bunlar, ö . 
mürlerinin sonuna kadar nıanas
tırda kalırlardı. 

cMakon. da, zamparalık yapan· 
!ar, yalınayak şehri dolaştırılırdı. 

cLiyon• da kocasından gayri bıı 
erkekle yakalanan ıkadın, umumi 
meydanda çırçıplak soyulur, or
taya bir tawk bırakılır, kadın bu 
tavuğu kovalayıp tutuzıcaya kadar 
mevdanda koşar, dururdu. 

Erkek de onun ıg.ibi çıplak, şu
raya buraya serpileo kuru otları 
toplayıp demet yapın.ık mecburi
yetinde .idi. Bazan erkek ve ıka -
dm, çırçıplak sokakl•rda gezdirı
lirdi. 
Bazı yerlerde, 'Zinanın ceusı 

pek hafiftı. Mesela •Gronobl• de 
beş lira idi. cBropr• da da yüz ku
ruş kadar ... Fakirler için 20 kuruş. 

cTuloıı. da mücnm kadın bir 
nevi kafese konulur, ve bir palan
gaya asılırdı. 

Sonra kafes suya batırılır, çı • 
karılırdL 

JAPONYADA GARİB Bİ.R CEZA 
Vefasız kadınlara verilen ceza. 

!arın en gar;bi Japonyada tatbik 
olunanıdır. Kocasına ihanet eden 
kadın,. -başmıo üstüne, 'hanetinin 
sayısı kadar tencere konn:uık ve 
bu tencereleri düşürmeden •Cu
şima• mabedine gitmek, tövbe ve 
istiğfar etmek mecburiyetinde 
iidi. 

Birçok yerlerde de kadının ko
casından başka birisile münase -
batta bulunması gayet tabii görü
lürdü. 

Bunun eşi 
Nerede bulunur 

(5 inci ~ahifeı•freden a.-.-:ını 1 

On sekizinci Lüi'nin o zamanlar 
Fransadan uzak yaşadığı zaman· 
larda Levinin kendisile bir mü -
nasebeti olup olmadığı etrafında 
çok şeyler söyleniyor. Muhakko.i< 
olan bir şey varsa o da lınparator 
Napolyonun Levi'yi Amerikayu 
yine hususi ve mahrem bir m~
muriyetle yollamak islediği 

Levi Fransaya dönmü · b1.1 m 
riyeti alarak Am<>rikaya yollan -
mak üzere gemiye binmış, ayrıl
mıştır. Fakat gE"1li lngllteı:eye uğ
ramış, Levi da) anamamış, ken -
dini dışarıya atarak tekrar İngiliı 
toprağına çıkmıştır. Doğduğu, bü 
yüdüğü ve çok aleyhinde bulu:ı
duğu yere '· Lcvi"nin İngilizlere 
söylediği !i<'Y basit idi: 

- Artık Bonapart ile dü•m!n 
oldum!. 

Ondan sonra Fran a aleyhine 
şiddetli yazılar yazmak uzl're b r 
gazete çıkarmış ,,~ • o~) onun 
kellesini kim ge\ıirir: ing it ırc · 
nin ona para vermesini ~klif <'I· 
meğe kadar vamu~\ıt ! . N atıoh· ı 
düştükten sonra Levi tekrar Fra -
saya gitmiş, Pariste tatlı bir hayat 
sürmeğe başlamıştır. I'aristekı İn· 
gUiz sefareti.ne müsteşar gıbi bir 
şey olmuş, kızını da bir İngiliz 
Lorduna vermiş, ondan sonra hem 

İngiliz, hem Fransız payitahtları· 
nın kibar mehafilinde sayılı a -
damlar sırasında göğstinü gere ge-
re dolaşmıs durmuştur!,. ·- --- - . 
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Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 - Eylül . 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50. 000 lirad ı r. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Yüksek Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

938·- 939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1/9/938 
den 29/9/938 e kadar yapılacaktır. Kayıt günleri: Salı. Çarşamba, Cu
madır. 

Okula girmek şartları: llie bakalorya veya olgunluk sınavını ver
miş bulunmak, yirırıi beş yaşını geçmemiş olmak, sıhhi bir arıza~ı ulına

mak ve yapılacak seçme sınavım kazanmaktır. Seçme sınavlarına 3J/9 I 
938 cuma günü başlanacaktır. Diğer ~artlan öğrenmek istıyenlerin oku-
la başvurmaları lazımdır. .5955. -- -- -------
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J Eksıltmeye girl'ccklcrin 1938 senc<i Tica ret Odas ı vcs;kalarııu 

rr akbü< ıl c b:r ık te vermel er i J ii z ı mdır. 

6 Eksiltmeye g.recck o'.anlar saat ı:l,30 a kadar teklif mektub_ 

!arını mühürlü olarak komisyona vermeleri şarttır. Aksi takdirde ek_ 
• i!tmcyc gıremezler. (5606) 

11----------------~~ 
Heıkesin üze-
rinde ittifak et
t~ği bir hakikat: 

Sabah, öğle ve 
akşam her yemek· 

ten sonra 
KULLANMAK 

şartile 

RAOYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yir -

minci asır kimyasının harika -

!arından biridir, denilebilir. Ko

kusu güzel, lezzeti hoş, mik -

roblara karşı tesiri yüzde 

yüzdür. 

Kullananlar dişlerini en ucuı 
şeraitte sigorta ettirmiş sayılırlar· 
Sabah, öğle ve al(şam her yemekte" 

sonra dişlerinizi fırçalayınız. 

lıı. 

ı 


