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Bulgar 
Mekteb lerin de 
lt aly anca! 

Mihver devletler i Ba lkan
lar üzerinde vahdeti sarsa
cak haı-eketlere hız vermiş

ler sayıalbi l ir . 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

Y 
ugodavya Kral Naibi Prens 
Pol'ün Berlinde yaptığı 

mülfil<atlar, aldığı teklif -
!er henüz net:celerini ve mahi -
yellerini ıbir sır halinde muhafaza 
etmektedi;ler. Bcrlinde siyasi ma
hiyette yeni hiç bir vesika imza
lanmaml§ olmakla beralber bir ta
raftan Alman.yanın .bir taraftan 
da İtalyanın Yugoslavya üzerin
de gerek siyasi, gerek ekonomik 
mahi:>:ette sıkı bir faaliyet ve mü
essir bir teması muhafaza ettik
leri şüphe götürmez bir vaziyet- -· 
tedir. Ancak, lehte ve aleyhte söy-
lenen bütün sözleri, ileriye sürü- ·· 
len lhtimalleri tekzib veya teyid 
edecek en çok ve salim maksad y\
ne hiç şüphe yok ki, Yugoslavya
nın muhafaza edeceği hattı hare
ketle ölçülecektir. Yugoslavya, · 
bugün bizim cephemizdeki görü
n~ ile Balkan Birliğine ıiahil -
dir, Türkiyenin müttefi.kidır. Bu
nunla beralber İtalya ve Almanya 
ile dostluk münasebetlerinı ida -
me etmektedir. Henüz ortada gö- · 
rülen veya dünya efkarı umuıni
yeısine yapılan yeni hl<; bir değ;
şik vaziyet yoktur Olmaması da 
hiç ~phesiız, bilhassa Yugoslav• 
yanın milli menfaatleri ve Bal -
kan devleVlerinin müatakbel . in
ki§afları bakımından temenniye 
şayandır. Nihayet bu yoldaki in
hiraf Balkanlar üzermdeki çok 
büyük ve ileri va idlerin esas ve 
temelini teşkil eden Balkan Bir
liği fikri ile Yugoslavyarun gele
cek zamanlardaki menfaatlerinin 
aleyhine olabilir. 

Ancak, hakikatin bu oluşuna 
rağmen mihver devletl.,,.i'nill Bal• 
kanlar üzerindeki vahdet emel
lerini sarsacak hareketlere yeni,. 
den ve tekrar hız verdikleri gö • 
rülmektedir. 

Bun un en yeni vesikalarından 

biri Bulgar mekteblerinde İtal • 
y ancanın mecburi dersler arasına 
girmesi, i5bürü de 5000 Bulgar 
iş~isiJıin Alınanyaya kaobul edil
mesidir. 

Anadolu ajansının Sofyadan a
lıp verdiği haberde bir noktaya da
ha temas edilmektedir ki, o da Bul
garistanın Arnavutluk işgalini ve 
İtalyanın Arnavutluk krallığını 

zımnen kabu i ve tasdik etme, , -
dir. 

Bulgaristanın, İtalya ile yaptı
ğı bu anlaşmanın diğer devletler
le yaptığı anl~malardan farklı 

olanı ve bi:ree üzerinde en ziyade 
durulmıya değer tarafı mekteble
rinde İtalyancayı mec'buri dH der
si olarak kabul etmesidir. 

'Bu'lgar dostlarımızın iç ve kül
türel i!Jleri b iç şüphesiz bizi ali 
kalandırmamakla beraber şat.si 

bir kanaat hahnde bu itilafı tas
vilb etmemek de yine h iç şüphe-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

TURKiYE. FRANSAı Almanyada Y~ni Siyasi 
Hazırl ık lar P a ris Hük u meti.mizin 

Cevabını Bek l iyor 
Londrada Askeri Hey'et imizle 
Müzakerelere Bugün Başlandı ___ .. ,_ .., 

Askeri 
Müzakere 

Fransızları da 
Alakadar 

Ediyor mu? 
lngiltere ile Askeri 

ittifakımı~ .. 

Mısır v"e Hicaz da 
Saadibad Paktına 

· Girecekler 
Londra 7 (Hususi muha'birimiz

d en) - Askeri heyetimiz bugüa 
Londradaki temaslarına başla • 

Orgıenanl Kuım Orhayın TÜNnı ııiyareti MDllMlltla alınmış bir 
ree mi 

mıştır, İııfiiliz meha!ili ve matbu- rinin ayni zamanda ve binnetice 
atı Türk erkanıharbiye heyetinin Fr ansa ıle de alakalı olduğu an-
Londrada yapacağı temas ve mü- !aşılmaktadır. Fransa ile aramız-
zak.ereler üzerinde ,büyük bir e- daki müzakerat bit ip itililf il~n 
hemmi!yetle durmaktadır. edildiği takdirde Türk - İngiliz 
Fransız ibliyük erkanııharbiye teşriki mesa:si tabii olarak Türk -

reiiıi \ 'C b~umaııdanı Gamelin'- İngiliz • Fransız teşr iik mesaisi' 
in de >buraya gelmiş bulunması bu. j rnahyietini iktisap edecektir. 

İnıgiltere ile yaptığımız anlaş -
manın illlnı esnasında bildirilen 
ve tanziminin bilahare ikmal edi
leceği kaydedilen it tifakname de 
ayrıca derdesti imzadır. 
zakereleri Türk - İngiliz ittifakı

nın ta;bii ıb ir neticesi olduğunu ve 
(Devamı 6 ınc• sahifede) 

1 -

Sovyetlere Bugün 

~-İngiltere orduları Başkumandan-
lığını da eline alacağı söylenen 
Fransız ordusu Başkumandanı 

General Gamlen 

münaseoetle Y' " b ır tesadüf 
telakki edilmektedn. 

Türk askeri hey'eti şerefi.ne bu
gün Harbiye nazırı tarafından bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Heyet 
pazartesi veya salı günü müzake
rele;_ini ıbitirmiş olacak ve elüdle
rine 'başlıyacaktır. 

Burada rbulnan meb'us gazete
cilerden müteşekkil heyet de tet
kiklerine devam etmektedir. 

'l'ürk - İn,gniz askeri müzakerele-

Cevab Verilecek 
• 

lngiliz Hariciye Nazırı Lord 
Ha lif aksın Anka raya Gelmesi 

İhtimalinden Bahsediliyor 
Londra 7 (liususi) - İngiliz hü

küınetinin, Sovyet teklifine bugün 
eevab vermesj muhtemeldir, Ve
rilıecek cevabın mahiyeti hakıkın
·da, deveran eden şayialara naza
ran, İngiltere hükumeti, Baltrlı: 

devletlerine teminat verilmesini 
kabul etmemektediı·. Sovyet Rus
yanın bu noktada ısrar etmiyeceği 
de tahmin edilmektedir. 

Bazı gazeteler. müzakerelerin 
uzamasından şikayet etmekte ve 
hatta icabederse, Hariciye Nazırı 
Lord Halifa:ks'in Moskovaya git -
mesi mümkün olabileceğini de yaz
ma.ktadırlar . 

Baltık devletlerine verilecek te
minatın müessir olamıyacağı ka
naati vardır. Zaten diğer taraftan 
bu dev Jetler Almanya ile ryi ge
çinmek siyasetini takib etme~te

dirler. Nitek im, Estonya hüku -
meti evvelki gün Almanya ile 
bir ademi tecavüz misakı imza
lamıştır. 

Sovyetleria L9ndra sefiri 
Maiski refikasile beraber 

binesi bugün Cumhuı: reısının 

başkanlığında fevkalachı oir top
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

K IS ACA 1 

. .. -
ispanya ve Baltık Devletleri Uzerinde iki 
Taraflı Sıkı Bir Diplomatik Faaliyet V ~r 
Baltık Devletleri Almanyanın Nüfuzu 

Giriyorlar? Altına mı 
~~~~~~~~~...;..-

Yugoslavyanın vaziyeti- Bulgar Mekteblerinde İtalyanca resmi tedrisat 
Londra 7 (Hususi) - Almanya yeni s iyasi 

faaliyetlere sahne olmaktadır. Bu faaliyet bilhas
sa İspanya ile Baltık devletleri ve Balkanlarda 
gör:; lmektedir. Gerek bizzat Hitler ve Musolini, 
geı~k bütün Alman ve İtalyan siyasi teşekkülleri 
ve hariciyesi General Franko'nun mihvere iltiha
kını temine çalımak tadrılar. 

bugüne kadar İspanyanın bitaraf vaziyetini ihlal 
etrrPmiş olmakla beraber mihver devletleri henüz 
bu hususta ümidlerini muhafaza eder görünmek
tedırler. 

Franko, İspanyanm dahili harblerden henüz 
~ıJ.:tığını, yorgun olduğunu ve memleketin imara 
muhtaç bulun<~uğunu beyan etmesine rağmenl; 

(Devamı 6 ıncı sahifede ) General Franko nezdinde yapılan teşebbüsleı______ 
1\11 i 1 1 i 
Şef 

Şef'in Bu Akşam 
Ankaradan Hareketleri 

Muhtemel 
Milli Şef İsmet İnönünün Ya· 

!ovayı ve İstanbulu şereflendire· 
ceklerini dün yazmıştık. 
Cumhur Reisimizin bu akşam An-
karadan hareket etmeleri çok 
muhtemei bulunmaktadır. 

(Devami 6 mcı sahifede) 

Yeni Barem 
Tekrar Tetkik 

Edilecek 
Layihanın Müzakeresi 
Ayın 12 sine Tehir 

Edildi 
Ankara 7 (Hu -

suı;i muhabiri -
mziden) - Mec

lis bugün topla -
nara!< müzakere
lerine devam ede
cektiI. Halk par- , 
tisi grupu da dün 
reis vekili Hasan 
Sakanın riyasetin
de toplanmıştır. 

Evvela Başve -
kil Refik Saydam 
sermayesinin ta -
mamı devlet ta - Rasih Kaplan 

(De11amı 6 ıncı sahifede) 

1 istanbulun Siması 
Tamamen Değişiyor 
Prost' un Kabul Edilen Planı 
Beş Senede Tatbik Edilecek 

Tarlabaşı raddesi ile anısında 'riya dtildü 'bir yol açılacak olan İııtikli! 
eaddesi · 

(Yazın 6 \ ftC\ nhifede) 

lktısad Vekaleti 
Te ş ki ıatı 

Yeni Haremden Sonra Mühim 
Değişiklikler Olacak 

Sanayi Müesseseleri 
Teşkilat Projeleri 

İçin de Yeni 
Hazırlanıyor 

Ankara 7 (Hususi muhabiri -
mizden) - Yeni baremin kesbi 
kanuniyet etmesinden sonrn İklı
sad Vekaleti teşkilatında mühim 
değişiklikler olacağı anl~ılınak

tadır. Bu meyanda Vekalete bağ-

lı sanayi müesseselerine de yeni şe. 
killer verilecek, daha prat ik bir 
organizasyon içinde bu müessese
lerin çalışma ve inkişafları ha
zırlanacaktır. Bu hususta pro-

(Devamı 6 ıncı salıifede) 

Çok Yakında S O N TEL G R A F'da: 
• 

Plaj Bülbülle • 
rı 

Yeni Tefrikamız 

Kabine bu sabah toplanarak, ve
rilecek cevabı gözden geçirmij>tir. 
Verilecek cevab hakkında Fran
sanın da fikri sorulmuştur . 

Kabine bundan başka İngiltere 
0

ile Lehistan arasında aktedilmiş 
olan muvakkat yardım anlaşma -
sını daimi bir anlaşmıya kalbet
mek için Londra ile Polonya ara
sında cereyan etmekte olan mü
zakereler hakkında da görüşme
lerde bulunulmuştur. 

Karagöz 
Almanya, Yugoslavyadan pet

rol madenlerinin işletilmesi irnti
tiyazı ve bazı iktısadi meseleler ü
zerinde de rüçhan hakkı istiyor-

!Yazan: lskender F. SERTELLII 

Aşk... Heyecan... Entrika ... 
ve Macera Romanı Ölüm Çenberi 

Simdiye Kadar Okuduğunuz Polis Romanlarının 
En Meraklısı ve En Heyecanlısı 

Yarın Başlıyoruz -
FRANSA KABİNESİNİN 

TOPLANTILARI 

P aris 7 (Hususi) - Fr.ansız ka-

mı;;~vadisi a:jaıı sta okuduktan •on- lstanbul Plajlarında Gezintiler, Konuşmalar, 
ra, bizim Tıilı: Eğlenmeler, Söz Kesmeler .. ve Evlenmeler .. ! 

- Elbette.. Ç k y k d 
Dedi, devam etti: 0 a 1 ft a 
- Alınanya, Yugoslavyayı kara TELGRAF s l d 

gözleri için sevmek istemiyor ya?! SON. ütun arın a 
•• .. ..................................................................... ım 

• 

• 



• 
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,_, Hatayda 
Atatürk 
Abidesi Afli'ADOLUDA KAR 

YAG:\tAGA BAŞLADI 

B aharın İst~nbukla k.ısa sür
düğünden şikayet eden b;z
ler, bu yıl da, bir tiırlu ya-

zın gelmediğinden derd yanaca -
gız. Haziranın haftası geçtıği hal-, 
de, hata. havalar soğuk .. Bir A - 1 
nadolu yakası köyüne, müsaade- j 
nizıe, birkaç gün evvel sayfiyeye 
taşındık. Soğuktan titrıyoruz. He- ı 

le bazı geceler, Allah sizi inandır-1 
sın, soba gözümüzde tütüyor. ı 

Ne oldu böyle?. Mevsimler mi 
degişti?. Dünkü gazetelerde oku· j 
dum. Afyonkarahisar civarına kar 
yağmış, karın şiddetinden yollar 
kapanmış, bir tren altı saat yolda 
kalmış .. Bu satırları şubat içinde 
değil, haziran içinde okuduğunu
zu unutmayınız .. 

Bilmemlci. ne yapsak, 
den geri mi dönsek? 

SPOR MÜZESİNDE 

NELER BULUNACAK?. 

s;ıyfiye-

Beden terbiyesi umumi müdiır
lüğil, bir spor müzesi ve kütüpha- j 
nesi tesis edecekmiş .. Sporla ala
kadar herkesten malumat, foto -
graf, yazı ve saire istiyor .. Çok şü
kür ki, bugüne kadar, uzaktan ve
ya yakından sporla alakamız ol -
matlı. Yalnız, hir noktayı merak 
ediyoruz: Bu müzede, büyük, ta

rihi spor hadiselerine dair hatıra
lar, dokümanlar da bulunacak -
mış .. O halde, İstanbul emniyet 

müdürlüğüne de, bu işde vazife 
dü üyor. Taksim stadında geçen 
nekadar zabıta hild.isesi varsa, hep
sinin rapor sul'etlerini gönderme
si lazım değil mi? 

Spor tarihimizin en büyük, en 
zengin kollekııiyonunu her halde, 
bu raporlardan mürekkeb tomar 
teşkil edecek.. 

ALATUKKAİŞ 

BUNA DERLER. 

Şişhane yokuşundaki köşeba -
şında, defterdarlık bir maliye şu
besi binası yaptırmağa başlamış

tı. Yerler kazıldı, temeller atıl -
dı. HuJAsa bir miktar masraf ya-

Trenlerde Numaralı 
Mevkiler 

D 'vlet Demiryollarında numa
ralı mevkiler yapılacağı hakkın
da verdiğimiz haber tahakkuk et
m.ış ve bu kararın Ankara - Hay
dıu-pa.şa arasında 15 hazirandan 
itibaren tatbiki muvafık görül -
m~tıir. 

pıldı. Sonra, gazeteler yazdılar, 

çizdıler. Belediye de ın~aatı dur-
durdu. Burada bina yapılmıyacak. _ 

Çünkü. ~·eni şehı~ planı b.unu °'.e-jOrdu Mevkiine Büyük 
nedıyor. Fakat. hızım anlamak .s- B" "n .• D"k"}" 
!ediğim z nokta şudur Acaba, def-J Ir DUSt 1 l ıyor 
teradrlık, burada inşaata başla - Öğrendiğimize göre Halayın bü-
madan önce vazıyeti bilmıyor mu yük kurtarıcısı Ebed! Şef Ata -
idi? Belediyeden neden sormadı?. türke karşı olan şükran ve saygı
Yanud da, daha ilk günü, burası !arının ıfadesi için Hatayın cOrdu• 
kazılmağa başlanırken, Belediye mevkiinde büyük bir büst inşası-
görmedi mi?. na başlanmıştır. 

Hala. alaturka iş yapmaktan Halayda ilk olarak dikilecek o-
kurtulamadık.. lan Ebedi Şefin büstlerile bizzat 

HARFENDAZLIK Hatay Devlet reisi Tayfur Sök -

TARİH OLDU 

Münire adında bcr kadın. so -
kaktan geçerken, bir. kunduracı 

tarafından kendisine söz atıdığını 

iddia etmiş .. Zabıta tahkikat yapı
yor. Bugün, söz atmak tabiri. ga
ribimize gidiyor. Eskiden bu suça 
<lıa.rf<-ndazl~k. derlerdi. Demek. 
eskiler, harf atıyorlarmış .. Bugün, 
çok şükür, kadınlara söz atmak. 
diye bir şey kalmadı. Ne söz ata -
cak erkek, ne de söz dinleyecek 
kadın kaldı .. 

Bu işte, tekamül ve terbiye şe
refi, daha çok kadınlara mı, yok
sa erkeklere mi racidir, bilmiyo-
ruın .. 

NE OLACAGI.l\f, DİYE, 

KADINLAR SORAR MI!. 

Dünkü gazetelerden birinde. yan 
yana yazılmış, iri harflerle, şu iki 
cümle gözüme çarptı: cNe idim?•, 
ene oldum?· bu, bir eski ata sö
zünün manasını hatırlatıyor. İnsan, 
ne oldum, dememeli, ne olacağım, 
demli imiş.. Halbuki, gazetede, 
ene oldum?• diyen cümlede bir 
gÜrur ve iftihar çeşni.si var .. 

Dikkat edince anladım ki. bu, 
bir krem itam im4: .. Bılmem, han
gi kremi kullanmadan evvel, o ka · 
dın, çirkin bir yüze malik imiş .. 
Kullandıktan sonra, gayet güzel
leşmiş .. cNe oldum?• diye sorma
sının sebebi bu imiş?. Fakat, ka -
dınlar, asla: cNe olacağım• diye 
bir sual sormazlar .. 

İhtiyarlığın hayali bile, onları 

ürpertir, korkutur. 
AHMED llAUF 

1 
KOÇUK 

___;.H...;;A~B;...;E;;;;..;R....;.::L:.=E:.;..R..;__ 
* Beşiktaş Halkevinde bu ak -

şam saat 20 de Dil, Tarıh ve Ede
biyat komitesi başkanı merhum 
İhsan Şerif Saru'nun çok kıymetli 
hatırası taziz edilecektir. * Türkkuşunun il tayyaresi 
bugünlerde memleket içinde bir 
propaganda seyahat.ne çıkacak -
tır. 

men alakadar olmaktadır. 

Tayfur Sökmen geçen gün Ke
sep'de bir tetkik seyahati yapmış 
ve buradan dönüşte •Ordu• ya 

u,ğrıyarak kaidelerinin inşasına 

başlanmış olan abideyi gözden ge
çirip icabeden emirleri vermiştir. 

• • 
lngiltere ile 
Ticaretimiz 

İngiltere ile olan ticari al..aka
mızı inkişaf ettirmek üzer İktisad 
Vekaletınin yaptığı tetkikler iler

lemektedir. Ankaradan ~ehrimize 
gelen müfettişler dün de 'bir çok 
ihracat.:ılar ile görü,ıerek onların 
fikirlerini almışlar ve bazi nok-

taları tesbit etmişlerdir. Müfet -
!işlerin yaptıklan temaslara göre 
İngiltere ile yapılacak ticari an
laşmada her iki hükümetin tücca
ra bir prim vermesi icab ettiği 
merkezindedir, Lıgiiterede bulu
nan ticari mümessillerimiz ile İn

gilteredeki alakadarlarla yapı

lan müzakereler hayli ilerlemış-

' tir. Fransa ile de yeni anlaşma -
lara yakında başlanacaktır. 

Gümrük Servisleri 

İslah Ediliyor 

Giimrültler Umum Müdl.rlüğü 
tarafından geçenlerde Avrupaya 
gönderilen heyet, muhtelif güm
rüklerde uzun ve esaslı tetkikler 
yapmış, blzde tatı:ı·kı mümkün o
lan ıslahatı Vc<iılete tavsiıc et
mişti. 

Bu telkiklercLm alınan netice
lerin İstanbul gü mrüğu ile diğer 
bazı gümrüklerde peyderpey tat
bikine başlanmıştıı. 

Bu meyanda ithalat gümrükle

rindeki icra, mevzuat, yazı 'şleri 

ve muhasebe s rvisleri, Avrı.pa 

gümrüklerinde tatbık ed, en usul 
veçhile çalışacaklardır. Bu sııret
le )lalka ,.e eshab: mesalihe bazı 
kolaylıklar temin olunmaktadır. 

Bütün Hatay Yollan 
Asfalta ÇeVTilecek 

CUMHL'ltİYE'?: 

Nadır Nadi .ispanyanın vaziyı~ti. 
isimli bugünkü başmak

0

alesinde 
bir harb çıktığı takdirde ne vazi· 
yet alacağı merak edilen memle

ketlerden birinin de İspanya oldu
ğunu, çünkü General Fr.ankoyu 
Totaliterlere satılmış bir kurnan

dan olarak değıl sırf kendisinin e
fendisi olarak kabul etmek icab 
ettiğini söy !emekte ve galib gene

ral in totaliterler uğruna ateşe a

tılacağını pek tahmin etmemekte
dir. 

TAN: 

Bayan Sabiha. Zekeriya Sertel, 
cAlmanya Yugoslavyadan ne is
tiyor!> · imli bugünkü ba~ka

lesinde Yugoslav Kral Naibi Prens 
Polun Berlini ziyaretinin birçok 
dedikodulara yol açtığını söyle -

dikten sonra bu ziyaretin hakikt 
sıebeblerini araştırarak diyor ki: 

cA!manyanın gayesi Balkan -
!arda siyast ve .iktısadi bir hege
monya tesisi~ir. Bu hegemonyayı 

kurabilmek için de Balkanların 

iktisadiyatı Alman iktısadiyat;Ie 

ahenk ve disiplin dahilinde işliyen 
bir vahdet halinde çalışınaktadrr.~ 

Prens Pola şöyle bir teklif yapıl- ı 
ı:nıştır: c Yugoslavya Alman iklısa-

diyatının bir cüz'ü olacaktrr. Zirai 
.istihsali.tı Alman ihtiyaçlarına gö
re tanriın edllecek, bazı mahsul-
1"1' ter.kedilecek, onun yerine Al

manyanın muhtaç olduğu mah -
suller yetiştirilecektir.• 

VAKİT: 

Sadri Ertem cDemokrasilerin 
zaferleri• isimli bugünkii başına-

Müstakı1 Grubun Bir 

Teb!iji 

Ankara 6 (A.A.) - B. M. ec-

lisi C. H. P. Müstak'l grup reis ve

killiginden-

ı - C. H. P. değişmez genel ba~

kanı, Partinin Büyük Millet Mec

lisi Müstakıl grubu rcis vekilliği- j 
ne İstanbul meb'usu Ali Rana Tar-

hanı 'ntihap buyurmuşlar?ır. 

2 - Parli M<;stakil grubu, bu -

gün, 6/61939, saat 17,30 da topla

narak idare heyetiııe Konya meb

'usu Ali Riza Türel, Muğla meh'u- ı 

su Hüsnü Kitabcı ve Rize meb'usu 

Fuad SırmePi şeçmiş ve ruzname

deki diJ<r maddeleri müzakere 

ederek 9.li.939 perşembe günü .sa

at ı..:; de toplanmalı: üz.ere içtimaa 

nihayet Tel'Dl. lir. 

Badema bu ekspreslerde yer a
dedi kadar bilet satılacağı ve nu
maralı yerlerde oturmak ıstiyen 

yolcular isterleTse 1 inci mevkı i
çin 25, 2 inci mevki için 20 kuruş 
vererek birer kupon alacaklar -
dır. Kuponsuz yolcular; yerleri 
numarasız bir vagonda seyahat e

* Bir müddettenberi Gülhane 
hastahanesinde tedavı edilmekte 
olan şair Filorineli Nazım dün sa
at 16 da vefat etmi,;tir. İ>kenderun ve Antakyadan baş- Ken :li Köpeği 

deceklerdır. 

Adliye Vekilinin 

Londra Seyahah 

* Şoför Mustafanın idareoınde
ki 2116 numaralı otomobıl ile Ş<>
för Yaşarın kullandığı 1701 nu -
maralı otoma.bil çarpışarak her 
ikisi de hasara uğramışlardır. 

Londraya gideceğini haber ver- ı------------
diğımiz eski İngiltere Büyük El
çimiz Adliye Vekili B Fethi Ok
yar ayın •( ünde Aııkaradan ha-

reket edeceğini söylemiştir. Fethi 
Okyar ayın 16 >ında İstanhuldan 
Londraya hareket edecektir. 

Halifenin Sarayında 1 
ı1_B_i_r_i_s~·-"-Y_o_ı _G_u_· z_e_li_, 
1aribi Roman: :So. 104 

_ Onların hepsl evham ve ves- ı 

vescden başka bir şey değildir. 

Tahir benim n:ırı:usum~ tecavüz 1 
etn. miştir. Bılakıs benım namıl

sumu korumuştur. 
Halife, Habibeyi d kkatle din -

!iyordu. Genç kadının sözleri ya
lan mıydı, doğru muydu? 

Bu. bellı değild'. Ancak, Hali
fe~ n Habibiye itimadı vardı. O
nu Beyrut isyanında en büyük ı 

/ ramanlıklaT gö5terdığini bil
ha.>>a Haccacın ağzından işitmışti. 
Habıbeye: 

Yazan: CELAL CENGiZ 

Selimden seni boşalır, onunla ev
lendiririm. Fakat. ilkönce ~eyh 

Abdüsselama git, ona hakikati an
lat. Çünkü o, Tabirin ırz düşmanı 
bir erkek olduğunu, şunun bunun 
namusuna göz diktiğini iddıa et
mıştir. 

Habibe yere kapanarak Halifeye· 
teşekkür etti: 

- Ben Abdüsselıimı ikna ede
rim. Siz, Tahiri affediniz. O ma
sumdur .. Suçsuzdur. 

Abdülmelik saray muhafızına 

Habibenin yanında şu emri verdi: 

lıyarak bütün Hatay _yollarının ,Tarafından Parçalanan 
asfalta çevrilmesi ve me\·cut as-
falt yollann da sür'atle tamir o- Adam 
lunmabrı kararlaştırılmıştır. 

Hatay hükfimeti bu mal<sadla 
İskenderiyedeıı şimdiLk 200 ton 
asfalt getirtmiş ve Nafıa Veka -
!elince teslim alın~rak inşaat ve 
tamirata başlanmıştır. 

Habibe, ummadığı bir muvaf - j 

fakiyet elde edince sevindi.. Ve ve 
sevinçle Halifenın sarayından dön
dü. 

lf 
TAHİR Ki:-Vli SEVİYORDU, 

KİMİN KOCASI OLDU? 

Tahir o gun çok muztaribdi. 
Maryananın ne karar vereceği 

belli değildi. Tahir: 

- Maryana benimle kaçmağa 

karar verirse, Bağdada gider ve o
nunla birlikle ölünciye kadar ya
şanın. 

Diyordu. Tahir, son günlerde 
Maryanayı fazla sevmeğe başla -
mıştı. Her dakika gözünün önünde 
hayali dolaşıyor, daima onu düşü
nüyordu. Onu, yaptığı fedakarlığa 
karşılık Halifeden işlemişse de al
mağa muvaffak olamamıştı. o~ -
mek ki Abdülmelik de onu sevi -

rdu. Halbuki Hali i i 

İzmir Devlet Demiryollar1 me -

murlıırmdan Burllaneddin dün 

Mersi.ıilidelti evinde kendi köpe-

ğ: tarafından parçalanmış, öldü-

rülmüştür. 

!erin karıları hep llılife tarafın

dan çırağ edilmiş kızlardı. 

Bu variyet karşısında Haliferıin 
fikri kolayca anlaşılıyordu: Habi
berıin tesadüfen saraya gelmiş ol

ması. onu Tahirle birleştirmeğe 

vesile olacak, ,.,, Halife bu suret· 
le Tabiri de Habibe gibi güzel bir 
kadınla evlend;rmiş olacaktı. 

Tahir, Habibe ile evlenirse, Mar
yanadan da elini ve gözünü çek
mi~ ·ayılabilirdi. 

Oysa ki, Tahir, Maryanayı de
lice seviyordu. Ondan ayrı yaşa -
masına imkan yoktu. Habibeye 
gerçi ötcdenberi yardım etmiyor 
d~ildi. Fakat, Tahir, Selimi çok 
severdi. Onlar tanışık eski aile ço
cuklarıydı. Selim Endülüstc ka
lınca, Habibeye her aile dost.u gi
bi Tahir de yardım etmege baş -
lamıştı. Habibe, Selimden ümidi
ni ke 

kalesinde Türkiyenin en demok
rat bir millet olduğunu söyliyerek 
diyor ki: 

.cumhuriyet Türikyesinde Türk 
demokrasisini zaaftan kurtaracak 
iki unsuru da bugün kazanmış bu
lunuyoruz: 

İntihablannııza halk yüzde yü
ze yakın bir ekseriyetle iştirak e
diyor. 

Hükfimet mürakabesini Millet 
Meclisi daha iyi görebilmesi için 
inkıliıb partisi- kendi organları a
rasına bir otokritik grupu vücude 
getiriyor.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Londra -
dan gönderdiği cSulh uğrunda fe
dakarlık• isimli bugünkü başma
kalesinde İtalyan gazetelerinin; 
dünya sulhunu müdafaa uğrunda 
demokratik devletlerin fedakar
lık yapmaları lüzumunu müdafaa 
ettiklerini söyliyerek diyoc ki: 

.İtalya, Osmanlı İmparatorlu -
ğundan koca Trablusgarb ve Bin
gaziyi kopardı. Bununla doyma
dı. Umumi harbde, Tirolii, Adri -
yatik sahillerini ele geçirdi. Yine 
doymadı. Habeşistanı zapletti. Bu 

da az geldi. En nihayet pençesini 
Arnavutluğa attı. Yine doymadık
tan başka işt.ihamnı bir .kal daha 
artırdı. Bunlarla iktifa etmiyen 
bir de,• lelin şimdi c bir kaç bin ki -
l.ometrelik> bir müstemleke top
rağı ile gözü doyacak mı? 

~-.Jyanın kullandığı delilleri, 
muhakemeleri yine ona kar!tl is
tilnal ederek, hakikaten hayat 
sahamıza -dahil olan oniki adanın 
geri verilmesini istersek acaba 
bunları bize hediye etmeğe mü -
saraat gösterir mi~• 

itfaiye Teşkilatı 
Takviye Ediliyor 

htanbul it!aıyesinin son sis 

tem vesait ve bilgili elemanlarla 
takviyesine çalışan Belediye ras

liği; mevcut itfaiye merkezlerini 

de modern bir şekle ·okmağı ka
rarla;;tırmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere •Bur
gaz atlası. ile Beyoğlunda yeni ve 

.büyük bire itfaiye merkezı inşa 

olunacakbr. 

Yeni .Bey ğlu i.tfaıye merkezi 

için; Taks rru!eki jandarma kara
k<>lu binası münasip göırü.lmüştür. 
Belediye rei.;liği burasını b jye

cek ,.., ; eni, modern tıir merkez 

vücude get'recektir. 

·--O--

Maraş'da Seylab 

Şiddetli ya'ğır:urlar neticcs nde 
dün Maraşın muhtelif mırhallele

rini su basmıştır. Bu ar: Beyazıd

lı <:amiinin mınaresine de yıldı

rım isabet elmiş, Deli Bağhanede 

2 dukan yıkılmıştır. 

14 yaşlarında bir çocuk da tar
lasından dönerken yıldırım çar

parak ölmüş, sel esnasında evleri

ni su b8"an a 'leler damların üzer

i.erinden polis ve jandarma yardı
mıel kurtarılmışlardır. 

yanayı sevdiğinden, onun peşin - r 
de koştuğundan haberdar değildi. 
~ahir o gün Maryanadan haber 

beklerken, kapının önünde bir ka
labalık duydu.. Saray muhafızı
nın, nöbetçilerin sesleri Tabiri 
şüpheye d"şürmüştü. 

Acaba Tahire idam cezası mı 

vereceklerdi? 

Zindanın ön tinde dolaşanlar 

kimlerdi? O yalnız saray muha -
fızının sesini tanımıştı. 

Zindan kapısı açılıyordu .• 
Tabirin benzi sapsarı olmuş, 

dizlerinin bağı birdenbire kesil -
mişti. 

Saray muhafızı neş'eli bir ta -
vırla Tahirin yanına solculdu: 

- Neden korkuyorsun! dedi. 
Kendinden şüphe mi ediyorsun? 

- Hayır. Burada suçsuz olarak 
yattığımı biliyorum. Fakat, in -

Cami ve 
Hamam 
Suları 

Camilere Kırkçeşme 
Suyu Yerine Terkos 

Verilecek 

İstanbul hamamlarına verile -
cek suyun miktarı ve fiatı hak -
ikında bir karar ittihaz etmek me
selesi şehir meclisi tarafmdan Be
lediye reisliğine bırakılmıştı. 

Belediye reisliği suyun hamam· 
lara kendi istekleri mucibince 7,5 
kuruştan verilmesini muvafık gör
müştür. 

Diğer taraftan hamamlar gibi 
camilere de verilen Kırkçeşme 

sularının da kesilme!!i kararlaş

tırılmıştır. Sular idaresi bütün ca
milere şehir suyu vermek için 
tesisat yapacaktır. Bu iş için 38 
bin liraya ihtiyaç olduğu anla -
şılmıştır. 

Bu tesisat sür'atle yapılacak ve 
camilere su ya bedava V1! yahud 
da gayet cüz'i bir fiatla verile -
cektir. 

Denizbank 
Memurları 

Evvelki gün Ankaradan şehri
mize gelen Denizyolları Müdürü 
librahim Kemal ve Limanlar U • 
mu müdürü Rau.fi Manyas dün 
Denizbanka gelerek yakın -
da faaliyet<! geçecek olan her 
iki müdürlüğe a:t bazı idari işler
le meşgui olmuşlardır. Haber al
dığımıza göre Deni:ılbanktan açık
ta kalan meurlardan eskiden De
nizyollarında çalışan memurlar 
tekrar Umum müdürlüğün emri
ne alınacaklard•r. Yeni memurlar 
da münhal oldukça Limanlar ve 
Denieyolları Umum müdürlüğn
de vazife alacaklardır. 

-.lf.-· 

Asfalta Çevrilecek 

Caddeler 

Belediye reısliği Beyoğlundan 

başlıyarak, tramvay geçen bütün 
caddeleri as!ı:ılta çl?Wrmf!ğe ka
rar vermiştir. Bu ayın sonuna ka· 
dar gerek tramvay ve ge-ekse 
Tünel idareleTi !Belediyeye geç
tikten nra faaliyete başlanacak 
ve evvela Beyoğlu caddeleri ve 
bilahare de diğer büyük caddeler 
a.1· alta çevrilecektir. 

Bu ~ r bıtt.ik!en sonra da as
falt caddelerin iki tarafında bu
lunan bi.ttün evler gri, mai ~ bej 
rengin boyanacaktır. 

Yüzde Yirmi Ucu2 
Eğlence 

Beledıye İktisad müdrü B. Saf
fet Sezer dün Kadıköyüne gide
rek o semtteki gaz· no ve içkili bi
rahane gibi eğlence yerlerinde 
yapılacak tenzilat mıkt.arını tet
kıik etmiştir. Neticede buralarda
ki tarifelerde % 20 tenzilat yapıl
ması kararlaştırılmiŞtır. 

Yarın Beşiktaşa ve bilahare de 

Adalara ve Anadolu yakalarına 

g:derek buralardaki eğlence yer
lerini tetkik edecektir. 

Saray muhafızı güldü: 
- Halife hazretleri seni affetti

ler. Serbestsin! 

Tahir birdenbire şaşırdı .. 

HaJffenin bu iltifatının nerden 
estiğini anlamak ~tedi. Ağzını aç
mak fırsatını bulamadı. Saray mu· 
hafızı deı·hal dışanya çıkmıştı. 

Tahir o gün çarçabuk zindandan 
tahliye edilmiş ve hemen vazife
sine başlamıştı. 

* Tahire arkadaşları: 

Arnavutluk 

Müstemlekesi 

1'aaıı: ~-...ı Şlikrü ESME• 

Almanya Çekoslovakyayı, ita!· 
ya da Arnavulluğu :stila etmişler 
ve lbu memleketleri bildikleri gi· 
'bi idare etmektedirler. Gerçi çe
kistan'ın ve Arnavutluğun ilhak· 
!arı dığer devletler tarafından ta· 

nınmamıştır. Bununla beraber ııeı 
iki memleketin de mukadderatı 
beynelmilel vaziyet'n müstakbel 
inkişafına bağiı kalmaktadır. V 
ğer Almanya ve İtalya, yeni teca· 

"-üz hamleleri yapıp da bir harbi 
provoke etmezlerse, hiç bir dev· 
!etin Arnavutluk vüzünden tıal· 
yaya, yahut Çekis.lan dolayısile 
Almanyaya karşı harb yapması 
beklenemez. BinaenHleyh her iki 
memlek~t de uzun zaman, iki o
toriter devletin yumruğu altında 
yaşamağa mahküm görünüyor. 
Fakat eğer Almanya ve İtalya ye
ni waceralara girişecek olurlarsa, 

bir Avrupa harbinin doğması ne 
derece muhakkak ise hakim kuv· 
vetler karşısında iki otoriter de'" 

Jetin nibal hezımell de o derece 
muhakkak olduğundan, Çekistan 
ve Arnavutluk Alman ve İtalyan 
tahakkümünden kurtulacaklar -
dır. 

İki bedbaht memleketin mukad· 
deratı taayyün cdinciye kadar 
dünyanın yapacağı ise, otoriter 

ı!evletlerin bu memleketlerdeki 
hareket hattını dikkatle takip et· 
mekten ibarettir. Filhak'ka bir 
nokta bilhassa kayda layıktır: ı\1-
manya da, İtalya da istila!a!'l altı· 
na geçen memlckelde zahiri bir o· 
tonomi muhafaza etmeğe itina e'· 
mekledirler. Çekistan'da bu oto
nominin filiyatta nasıl tecell: et· 
tiğini dün izah etmiştik. İtalya. 
Arnavutluktaki tazyik siyasetini 
gizlemek için mürac~at ettiği ted· 
birlerde daha büyük beceriksiz · 

lik göstermektedir. Filhakika İ
talya Arnavutluğu işgaline, bir is· 

tila mahiyeti değil, !ki kr~llığın 

-birleşmesi gibi bir mana vermek 
istiyor. Gazeteler, Arnavutluğa 

verilen bir •Kanunu esası. den 
bahsetmektedirler. Ana yasa ve 
kanunu esasiler, ancak müstakil 
ve kendi mukadderatlarına haki!ll 
olan milletlerin teşkilatlarıdır. 

Halbuki Arnavutluk bir müstem
leke gibi İtalyanın tahakkümü al· 
tına girmiştir. Gümrük lbirüği ya
pılıyor diye, Arnavutluk iktisaden 
İWyaya ilhak edilm:ştir. Arnavut· 
!uğun askeri teşkilatı İtalya aske
rt teş.kilıltının bir cüzünü teşkil e
diyor. Şimdi de kanunu esasi di· 
ye ortaya atılan vesika, müstem· 
leke idaresini gizliyen daha doğ
rusu gizlemiyen tül gibi ince bil 
perdeden !başka bir şey değildir. 

Ne derece gülünç olduğunu an· 
1amak için birkaç maddesi üzerin· 
de azıcık duralım: Arnavutluk 
devleti, meşruti bir chükümet: 
kraliye• tarafından idare ed.lir. 
Kralı da Viktor Emanuel'dir. De
mek ki icra sal.üıiyeti Kral Vik· 
tor Emanuel tarafından tayin e
dilecek adamlara veriliyor. Diğeı 
bir maddede deniliyor k'i: •Teş· 

rii kuvvet krala aittir .• Bu mad· 
deyi de şu hüküm takip ediyor: 
Adli kuvvet krala ait olup ... • vı 

biraz daha sonra herkes için va· 
cibiilicra olan kanunların tefsiri 
münhasıran teşrii kuvvetin sala· 
biyeti dahilindedir.• 

İmdi teşri, icra. kaza \'e tef. 
sir salıi.hiyeti haşmetli Viktor E 
manuel'E ait oaduklan sonra Ar 
navutlara yalnız bayraklarının Ü· 

zerinde ıki başlı kuş kalıyor ki bu, 
da dün i•tiklaUerinin sembolü o
lan mağrur bir kartal iken, bu -

gün kendilerine ancak esirlikleri-, 
ni hatırlatan miskin b:r karga ola
bilir. 

- Geçmiş olsun. diyorlardı, bir ------------
.kadın yüzünden zindana girdin. 
Kurtuluşuna da bir kadın sebeb 
oldu! 

Tahirin bir şeyden haberi yok
tu. Zindana atılışında Şeyh Abdüs-' 
selamın tesiri olduğunu biliyordu. 
Fakat, kurtulu!iunda kimin. hangi 
kadının müessir olduğunu bilmi -

Menba Suları ve 

Tereyağlar 
Menba sularının şişelere dol • 

durulma, taksim, tevzi ve satış 

tarzları hakkında hazırlanan tal~ 

matnamc ile tereyağların satış

ları hakında hazırlanan talimat· 



Giinün Meseleai: 
r-~~~~~~~-~ 

Beyaz tda Bir ParaşU 
Kulesi Yapılacak 

• 
"Türk Kuşu,, da Gençler için 

7 5 Planör Daha Yaptırıyor 
Gençliğimizi havacılığa teş

vik için Ankar~ ve lzmirde 
olduğu gibi İstanbulda da blr 
•Paraşüt kulesi• inşa edilme
si kararlaştırılmıştır. 

Bu kulenin Beyazıd veya 
Sultanahmedde inşası çok 
muhtemeldir. 

Paraştitle atlamak istiyen 
genç erkek ve kızlar kule ya
pıldıktan sonra her gün bu 
arzularına nail olabilece.kle.-
dir. 

bmir ve Aokarada para • 
şiltle atlıyanların sayısı her 
ay artmakt•dır. Ezcümle son 
6 ay içinde bu iki kııleden at
byanlarm sayısı on binden 
ful• olup bunların arasında 
mektepli kızlarla ıenç Bayan
lar ml1hbn bir yakiln tut • 
makt•da! .•. 

Dllar tar.ıftan •Tilridmşu• 
na bu yıl yazılan liseli gen~
lerln smyıııı 1074 e baliğ ol • 
Dl.Uftur. Gençlerden kanıt;ıa 
çıbealı: olanlar için açılacak 

Darülacezede ki 
Kimsesiz 
Çocuklar 

Yapılan Umumi 
Muayene Ne Netice 

Verdi? 
B&lediye Darülacezedeki çocuk

ları kurtarma yurdu ile Ok mey• 
danı yatı mekte'lıinde •bulunan 
talebeleri geniş .bir tasfiyeye ta· 
bi tutmağı kararlaştırmıştır. 

Bu maluıadla Doktor Necati Ke
ınal, İbrahim Zati, Mustafa En
verden müteşekkil 'bir heyet teş
kil olunmuştur. 

Heyet azaları gocukları .s.ıkı bir 
surette muayene etmektedir. Bu 
iki mektepte ,bulunan normal ço
cuklar vilayet dahilindeki muh -
telif yatı mekteplerine taksim o
lunacaklardır. 

Anormal çocuklar için de Darül· 

acezede 4 atelyeden müteşekkil 
yeni bir müessese kurulacaktır. 

Darülacezeye bağlı bulunan 
çocukları J<w:tarma yurdu mü -
essesesi> yine esas kadrosile faa
liyetine davam ~cektir. 
Buranın müdür Jüğüne İzmir 

Sağır ve Dilsi2ıler mektebi eski 
müdürü Necati Kemal tayin edil
miştir. 

Dün Darülacezede tetkı\kler ya
pan heyet, 52 normal çocuk bul· 
muştur. Bunalım 45 i Ok meydanı 
Yatı mektebinden, 7 tanesi de Ço
cukları kurtarma yurdundandır. 

Her iki mektepte de yine 30 a
normal, 7 zaafı umumi, 4 kalb has-

ROMAN: 43 

- Bitirdin mi artık? 
- Hayır, hayır! Sizden çok is-

tirham ederim, bana merhame1 
ediniz. Eğer yüksek mahkemeniz 
emir buyurursa, Londraya yaza
l"ım, orada da kalmış bir çok kıy
metli eşyam vardır, onları getir
tirim. Sonra mahkemenin icap 
et>trdiği masrafların hepsini de 
vereceğim. 

- Daha ıbitmedi mi? 
- Hayır bitmedi, hayır bitme-

di 
Kontes D11barry kıymetli eşya

sının tadadına bir müddet daiha 
devam etti. Hafızasının derinlik
lerinde kaim~ daha ne varsa, on
ları kazır gib; kafasından çıkar

mağa çalışıyordu. Nihayet bu ka
dar ıfşaatan sonra bitkin bir va
ziyette olduğu yere yıkıldı. Artık 
ona merham<t etmiyecekler miy
di? 

Kontes>n ifadesine artık bitmiş 
nazrile bakıldı. Zabıt imzalandı 

kamplar - imtihanlar biter 
bitmez • faliyete geçeceğin

den bu hususta icap eden ha
zırlıklara başlanmıştır. 

Bu meyanda yeniden 75 bü
yük planor yaptırılmaktadır. 
Bu planörlerin 25 i bu ayın 
15 inde, 25 i önümüzdeki ayın 

15 inde ve diğeT 25 i de önü
müzdeki ayın sonunda tamam 
olarak uçuşlara başlıyacak -
]ardır. 

Tiirkkuşu Umum Müdürlü
kü; İstanbul gençliğinin ku
ruma karşı olan alakasını da
ha çoğaltmak ve onlan büs

bütün havacılığa raptetmek i
çin şebrimbdc büyük ve mo

dern bir lokal da inşa ettire
cektir. 

İçinde müteaddit okuma, 
istirahat ve oyun s alonlarile, 
diğer istifadeli vakit geçirte

cek tesisat vesaiti ihtiva ede
cek olan bu lokal için müna
sip bir yer aranmaktadır. 

Hatay Hudut 
Gümrüğü 

Kaldırılıyor 
Aktarmalı Trenlerde 
Doğrudan Do~ruya 

İşliyecek 
İskenderundan bildirildiğine gö

re Hatayla anavatan arasında -
ki Payas hudut gümrüğü birkaç 
güne kadar kaldırılacaktır. 

Kaçakçılığın meni için müessir 
tedbirler alınacaktır. 

Yine İskenderundan bildirildi • 
ğine göre .Payas. gümrüğünün 
liiğvinden itibaren Toprakkale ile 
İskenderun arasında aktarmalı o
larak işlemekte olan yolcu tren
leirnin direk olarak gidip gelme
ğe 'başlamalarına da kara veril
miştir. 
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Buğday Vaziyeti 
Bil- müddettenberi Anadoludan 

yapılan •buğday sevkiyatı dur • 
muş olduğundan piyasadaki fi -
yatların yükselmemesi için top
rak mahsulleri Ofisi piyasaya da
ha fazla buğday arzetmeğe mec -
bur kalmıştır. Dün de her gün 
piyasaya verilen mutad miktar -
dan fazla mal çıkarılmıştır. Dün 
Anadoludan da bir miktar buğ
day daha gelmiştir. _, __ _ 
talığından gayri kabili tedavi ço
cuk bulunm~tur. 

Bunlardan zaafı umumiye müp
telil olan 7 çocuk hemen preva -
toryoma yatırı1mışlardır! ... 

şirlerin ve jandarmaların yardı

mı ile Hapishanedeki hücresine 
götürüldü. 

Kfınunue\jvel ayında idi. Pek 
çabuk akşam olmuştu. Hapisha
nenin dehlizlerinde çıt yoktu. 
Kontes Dubarry kendisine geldi
ği zaman, üşaatının hiç şüphesiz 
mahkemeye b'ldirileceğini ve ha
kimlerin bu üşaatın tahakkukunu 
gördükten sonra, hiç şüphesiz hü
kümlerini geri alacağını düşünü
yordu. 

Ah, ne kadar yorgundu. Sabah
taıılıeri ağzına bir lJkma koyma -
mıştı. Bu hapishane odasının so
ğuk duvarları orasında insan ne 
kadar titriyordu. Fakat yaşamak 
ne kadar ıztıraıblı olsa da, yine ya
şamaktır. 

Yine ayak sesleri duyuldu. Ge
liyorlar. Anahtar kilide sokularak 
çevrildi. Belki de kurtarmağa, bu 
menhus yerden kendisini serbest 
havaya çıkarmağa geliyorlar. 

Birden ayağa kalktı. Kalbi göğ
sünü parçalayacakmış gibi çarpı
yordu. İki kişi •çeriye girdi. Biri-
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Matbuat Birliği 
Hikayesi Ne Oldu ? 

A 
vrupayı bırakın; biitün Bal
kan memleketlerinde, sa • 
natkilıiları, gazetecileri hl· 

maye eden, onların bal ve istik
ballerini temin eden, tekaüd maa
ıı veren birlikler vardır. Bizde 
böyle bir şey yoktur. Bir Matbu
at birliği kanunu vardı. Ses seda 
çıkmıyor, ne oldu, bilnıiyonız. 

Bizde gazeteci, en küçük. bir hi
mayeye bile mazhar kılınmış de
ğildir. Halbuki, gazete ve gazete
ciden ne kadar çok memleket va• 
zifesi isteniyor ve istenecektir de .• 

Böyle bir kanuıı ayni zamanda, 
hem mesleği daha güzel bir te
kamüle götürecek, hem de meslek 
müntesipleri arasında bir tasfiye 
yapacaktır. Bu neticeleri istiyor
sak, Matbuat Birliğini bir an ev
vel kuralım. 

BURHAN CEVAD 

Hatayda Bina 
Vergileri 

Yüzde Yirmi Tenzilat 
Yapılmasına Karar 

Verildi 
Hatay Mil1 , t Meclisi son top -

lan~ısında verdiği kararla bütün 
Hataydakıi binaların vergilerin -
den % 20 tenzilat yapılmasını ka
bul etmiştir. 

Meclis; ayni toplantıda Başve
kiılet bütçesine bir ta-bs'6atı mes
ture fıkrası ilavesine ve İskende
runda müteşekkil bataklık komi&
yonwıun lağvile vazife ve sala
hiyetin Nafıa Vekaletine devrine 
de karar vermiştir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Tarabyada oturan lVLaksud a
dında biri ibir para meselesinden 
pkan kavga neticesonde Ahmed a
d.mda birini bıçakla kolundan ve 
başından yaralamıştır. 

* Kumkapıda oturan Talat a
dında bir çocuk oyun yüzünden Çlt

kan kavga neticesinde arkadaşı 

Sevimi taşla başından yaralamış
tır. 

* Mercanda Haşim matbaasın
da çalışan Hasan oğlu Nuri elini 
kazaen makineye kaptırarak ya
ralannuştır. 

· * Üsküdarda Çinilide oturan 
Hilıninin 4 yaşındaki oğlu Suad 
duvar üzerine çıkarak oynamak
ta iken düşerek yaralanmıştır. 
* Salıpazarında oturan Süley

man kızı Seher Şişlide tramvay
dan atlamak isterken düşerek ya
ralanmıştır. 

* Saıbıkalı Remzi oğlu Nedim 
Tophaneden geçmekte olan Şük
rü adında bir kunduracının cebin
den para cüzdanını çalarak savu
şurken yakalanmıştır. 

* Mehmed, Haydar, Şaban, Dur
sun ve Mehmed adında beş ku -
martıaz Gala tada kumar oynarlar
ken yakalanmışlardır. 

Jetin yapılması için •baş cellad ta
rafından gönderilen iki muavin. 

Bunlardan birisi: 

- Haydi bakahm şöyle otur da 
saçlarını keselim, dedi, öyle debe
lenmek yok ha! 

Bu sefer Madam Dubarry o ka· 
dar kendinden geçmi§ti ki, ibayı

lacak glıbiydi. Debelenmek nere
de? Bir söz söyl;yebilmek için ağ
zını açacak kudreti yoktu. 

Soğuk makasın cildine temasını 
hissetti. O güzel ve bir zamanlar 
her yeni bir aşıkın kalbini vecde 
düşüren sarışın saçlar tutam tu
tam ayağını ucuna dökülüyorlar
dı. O gün hapishane hizmetcisinin 
süpürerek faraşla çöplüğe ataca
ğı emsalsiz saçlar .. 

Şimdi kralların hayran lialdığı 

u !lıas, k.ortizanların bakmak iciıı 
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Ve· ..... . Malike-meler 

lh bar 
Mektubunu Kim 
Göndermiş? 
Bugün Hasanın 

Müdafaa Şahidleri 
Dinlenecek 

G 
üllıane hastahanesinde ha
deme iken, hastahaneye a
ıt ıbazı mutfak eşyasını çal

maktan suçlu Halime ile suç or
takları Dursun ve Hasanın duruş
masına dün Asliye B:rinci Sulh 
ceza mahkemesi.nde ba:şlapdı. 

Suçlulardan Halime suçunu i.k-
rar etti: 

- Ben, dedi. Yedi senedenberi 
GülJıane hastahanesinde çalışı -
yordum. Orad 18 operatör vardır. 
Bunların hepsinin de bana itimad
ları vardı. Beni namuslu, doğru 

ve dürüst ibir kadın olarak tanır
lardı. Bu sı'bple ameliyat iş:Oe 
başlama:dan evvel bazı kıymetli 

eşyalarını bana teslim ederlerdi. 
Dursunu esk:denberi tanırım. 

Aradas:rada hasta'haneye gelip, gi
derdi. 

Geçenlerde bir gün Dursun ge
ne hastahaneye geldi. O sırada 

ben mutfakta işlerimle meşgul -
dilin. çeriye girdi. Ra:fdakı çay 
fincanları nazarı dikkatini ced -
betti. Kendisine birkaç fincan ver
memi rıca etti. 

- Veremem! dedim. 

Çok isrart etti. Ve nihayet beni 
iğıfal etmeğe muvaffak oldu. Ona 
ta:bağı ile beraber 12 çay fincanı, 
birkaç kaşık, üç ibeş çatal verdim. 
Odalardan birinden de ıbir yatak 
çarşafı getirdim. Dursun verdi -
ğim eşyayı buna savdı. Ve bu €§· 

yayı Hasanın evine götürdü.• 

Dursun da dedi ki: 

•- Benim Hasandan alacağını 
vardı. Bir pazar günü bu parayı 
almak için Hasanın evine gitt:m. 
Orada, Hasanın odasında, ra:fda 
20 ye yakın çay fincanı gördüm. 
Hasan bunları hastahaneden çal
dıklarını söydedi. Ondan ayrılaca
ğım zaman alacağımı istedim, ver
medi. Beni kovdu. Bunun üzerine 
ben de Gülhane hastahanesi daire 
müdürüne bir mektup yazdım ve 
keyfiyeti ihbar ett:m. , 

Diğer suçlu Hasan da şunları 

söyledi: 
•- Bundan bir müddet evvel, 

bir gün Dursun elinde bir paketle 
evime geldi. Paketi bana uzattı: 

- Bunu Halime hanım gönder
di, dedi. Kendisi de b ir kaç gün 
sonra gelecek ... 

Paketi aldım. Bir dolaba koy -
durn. Paket içinde bulunan eşya
nın çalınmış olduğunu sonradan 
öğrendim .. • 

Bugün saat 14 de Hasanın mü -
dafaa şahitleri dinlenecek .. 

gözlerini bile kaldır mağa cesaret ı 
edemediği bu güzel ense büsbü
tün meydana çıkmıştı. 

Madam Dırbarry'yı hücresin 1 
den çıkarmak için kuvvete mü -
racaat etmek lazım geldi. Genç 
kadın bağırıyordu. Yatağındaki 

paramparça yorgana asılmış dı

şarıya çıkarılmasını istemiyor -
du. 

Artık sözleri manasızlaşmıştı. 

- Hayır, hayır, istemiyorum. 
Hakkınız yok. Ben her şeyimi size 
verdim. Ben kimseye :fenalık et
medim. Tahkik ediniz, anlıyacak
sınız. Ben yalan söylemiyorum. O 
kadar acel etmeyin. Bugün beni 
bırakın. 

Fakat acele etmek lazımdı. Sa
at dördü bulm~tu. Muavinler • 
den biri kadını dörttü: 

Annem 
Yalan 

Söylüyor!· 
Mahkemede Oğlu 

Aleyhinde Söz 
Söyliyen Bir Kadın ! 

E 
niştasi Eyübün odasına kl· 
lidli kapıyı tekme ile kır -
mak suretile giren ve ora-

dan Eyübe ait bir kat elbise bir 
gömlek ve ,bir çüt iskarpini alan 
Küçü.kayasofyada, Kaleiçi soka -
ğında 23 sayılı evde ikamet eden 
seyyar koltukçu Süleymanın mu
hakemesine dün Asliye Üçüncü 
cezada başlandı. 

Süleyman kenıdisine umad edi
len hırsızlık suçunu inkar etti ve 
şunları söyledi: 
•- Davacı Eyüb .benim erıistem

dir. Kendisile ayni evde oturu
yoruz .. Bundan bir kaç ay evve
line kadar timarhanede id:m.. Ti
maııhaneye girmeden önce de Ka
palıçarş.ıda bir koltukcunun ya -
runda çalışıyordum.. Hastahane
den çıktıktan sonra boş gezmeğe 
başladım .. Birkaç yere iş için mü
racat ettim. Fakat deli ve sinirli 
olduğumdan kimse 'bana iş ver -
medi. Niliayet dün birisi: 

- Yarın gel, seni bir iŞe yerleş
tireceğim, dedi. Akşam eve dö -
nünce enişteme sevinçle: 

- Süleyman, dedim. Artık iş

saız) ikten Jmrtulyorum. Tanıdık
larımdan .biri beni yarın bir mü
esseseye yerleştrecek .. 

Ve s'-'.erme ;1ave ettim: 
- Benim elbiselerim çok eski ve 

yırtık olduğundan yarın bununla 
işe gitmek istemiyorum. Eğer bir 
gün için efü;selerinden ,birini ve
rirsen, çok menun olınum! 
En 'ştem bir şey söylemedi. O

nun sükutunu muvafakat mahi
yetinde zannettim. Sabahleyin an
neme eniştemin elbisesini verme
sini söyledim. Annem vermek is
temedi. Bunun üzerine ben de E
yübün kapısı açık olan odasına 

giı'dim. Oradan b :r kat elbise ile, 
bir gömlek ve bir çüt iskarpin al
d.ım. Bu sırada annem karakola 
koştu ve ben işe gitmeden beni 
polise yakalattı ... 

Suçlunun annesi Ayşe de hadic 
sey> şöyle anlattı: 

- Oğlum Süleyman, sabahle
yin benden damadımın bir kat el
bises'ni istedi. Kendisine: 

- Olmaz Süleyman, dedim. E
yü be danışm 0dan elbisesini sana 
vermem! 

Süleyman: 
- Ben dün akşam eniştemden 

•bir eibise istedim. Muvafakat et
ti, dedi. Fakat elbiseyi vermiyece
ğimi anlayınca damadımın oda
sına doğru yürdü ve: 

- Sen vermezsen, ben alırım, 

- Haydi ayağa kalk! Yürü! Ar
tık yetişir. 

K:ollarından t..ıttular. Hücrenin 
kapısı öni!ne getirilen küçük el 
ara.basının içine attılar. 

Avluda da mahkumları sı)aset 
meydanına götürecek olan ara!ba 
bekliyordu. Holandalı bankerle 
iki oğlu daha evvel getiırilm:ş -
lerdi. Hepsinin de elleri arkadan 
bağlanmıştı. YanJarında da yine 
idam mahkumu bir zabıt vardı. 
Bu zaıbit beynine bir kurşun sık
mak için ta•banca istiyordu. Yine 
idam mahkfımu diğer başka bir a
dam da, felatı.et arkadaşlarına te
selli vermeğe çalışıyor: 

- Haydi dostlar, cesaret- Enir.· 
de boyunda sonumuz bu değ\l mi? 
diye söyleniyordu. 

Madam Dubarry de arab•nın i-

Yeni 
Esnaf 

Hastanesi 
Seksen Yataklı Bir 
Hastane Yapılıyor 
İstanbul Esnaf hastanesinin 

şehrimiz esnafına büyük faidesi 
olduğu görülerek hastanen '" sür
atıe büyütülmesi kararlaştı•ıl ~ 

mıştu. 

Belediye bütçesine hastaneye 
yarılım için 3750 lira tahsisat kon
muştur. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre hastanenin halile büyütül
mesi imkansız görülmüş ve Tür
bede şimdi.ki bulunduğu binadan 
\ıaşka bir yere nskli ko:arıaştı.

rılmıştır. Yeni Esnaf hastanesi 
için münasip bir arsa buln•ak ve 
bu işlerle uğraşmak üzere b.r ko 
misyon teşkil olunr.ıuştur. y:, ınis
yon azaları yeni hastane bin:a -
sı için en münasip yer olarak •E
minönü nü seçmi§lerd>r. Eminö
nünde •bulunacak bir arsada ya
pılacak olan bu yeni hastane bir 
Polikilinik şeklinde olacak ve 80 
yatağ1 bulunacaktır 

Hastanenin inşası için hü -
kıimetten müEaade istenmiştir. 

Esnaf cemiyetleri de, şehrimizde
ki esnaftan 50 bin lira tolıya -
rak inşa masrafını temin edecek
lerdir. 

dedi. Kapıya bir tekme vurdu. 
Kapı kırıldı. İçeri girdi. Eyübün 
eıtıisesini aklı, Ben de keyfiyeti 
haber vermek için karakola git -
tim. Biraz sonra Süleyman evden 
çıkarken polisler onu yakaladı -
!ar .. 

Süleyman annesinin sözlerini 
sükUnetle dinledikten sonra acı a
cı gülümsedi ve annesine hitaben: 

- Yazıklar olsun sana anne, de
di. Masum oğlun al ey hine bu söz
leri söylerken hiç vicdan azabı 

duymuyor mısın? .. Acı, acı bana 
ane! .. Oğlunum. kabahatsiziın , bi
günahım! Hadıseyi olduğu gibi 
anlat! 
Kadın bir şey söylemedi. 
Suçlunun gözleri nemlenmişti, 

hakime döndü: 
- Annem yalan söylüyor, Bay 

hiı!Um! Onun E(iz]erine inanma -
yın, bana ceza vermeyin! .. 

Derin derin içini çekti: 
- Timarhaneye girmeden ötıce 

evde, kardeşlerim de, eniştelerim 
de, hepsi de beni çok severlerdi. 
Fakat hastahaneden çıktıktan son
ra benden soğudular. Bana kat'iy
yen yüz vermiyorlar. Beni tekrar 
timarhaneye göndermek vey~ 

hapsettirmek için ütira ediyorlar. 
Ayşedn sonra suçlunun diğer e

niştesi Mahir ile, ayni evde kira
cı bulunan Hidayet sorguya çe -
kildiler. BunlarJan Mahir de Sü
leyman ale~fode söz söyledi. Hi
dayet işe: 

•- Ben gürültü duydum. Pen
cereden dışarıya baktığım zaman 
sokakta Süleymanı gördüm. Sır

tında kend i elbisesi vardı. Kol
tuğunda bir şey yoktu, dedi. 

Hakim 3005 numaralı kanuna 
tevfikan suçlu Süleymanın tev -
kitine ve karar vermek için mu-

çine atılınca kafile tamam'.anmış
tı. Göz kapakları güzel mavi giiz
lerin i yarı yarıya kapamıştı. Ha
va soğuktu. Sokaktan gelip ge • 
çenler, her taraflarını iyice sar -
mış.lar, mahkfımları götüren ara
baya dönüp bakmıyorlardı bile .. 
ihtiyar banker dişleri birbirine 
çarptığı halde çocuklarını teşcie 

uğraşıyordu. 

Madam Dubarry yarı baygın bir 
halde yatıyordu. Arasıra kendisi
ni toplamağa çal~ıyor: 

Hataylıların Hasreti 

P 
arti kurultayının kaı.anış 

celsesinde, Hatay delegesi 
söylediği sözlerini şu cüm· 

)erle bitirmişti: 
- Arkadaşlar, Hatay sizindir. O

radaki bütün Hataylılar da emir
lerinizi ifaya muntazır bir kıt'a

dır. Hataylılar kendilerini ayrı bir 
devlet olmaktan ziyade, Ana vata
nın bir vilayeti olarak telakki et
nıckde ve bu haklı düşüncesile de 
her zaman iftihar etmektedir.• 

Bu sözler, Hataydal<i temiz ruh· 
lıı ırktaşlarımızın en sahih düşün· 
celerinin bir tercümanıdır. Hatay
la ayrılık, gaynlık esasen olamaz
dı. Yirmi yıldanberi, anavatan için 
kalpleri çarpan Hataylı kardeşle
rimizin hasret acısını, lnı\1vetli 
Cumhuriyet Türkiyesi dindirmeyi 
bilmiştir. 

İki seneye yakın bir zaman oldu. 
' Hatay davamız, henüz Milletler 

Cemiyetinin girift, çapraşık müza
kere formalitelerinin elinde uza
yıp gidiyordu. O vakıtlar, Hatay
lıları yakından tanımak, Hatay 
hakkında neşriyat yapmak üzere 
İstanbuldaki Hataylılarla sıkı bir 
teınasa girmiştim. Günlerce, haf
talarca içlerinde bulundum. bu tet· 
kik.lerimi o zaman, bir gazetede 
yazmıştım. 

Bu gün Hatay Başvekili olan 
sayın Dr. Abdürrahman Melen 
o zaman, İstanbulda, •Hatay er
ginlik cemiyeti. Reisi bulunuyor
du. Dostluğu ile büyük şeref duy
duğum doktor~eleği, bir akşaın, 
modadaki evinde siyaret etmiştim. 
Doktor Ilfelek, bana, saatlerde Ha· 
taydan bahsetmişti. Doktor Mele
ğin, o akşam, evinde toplanan Ha
tayhların lıeyecanını gördükten 
sonra, Hatayı türklükten ayırabi
leceklerini zannedenlerin gaCleti
ne gülmüştüm. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

1 

Et Meselesinin 
Hallinden V az mı 

Geçildi? 
Bir okuyuınmna yauyor: 

.Et fiJ'atları 7ine pahalanuuş ... 
tır • .Billıa.9sa ıehrin ileri celen 
semtlerinde elin lıllosu 55 - 60 ku
ruşa satılıyor. Rir dostum, J~ -
dolu yalıasmda bir so)-11.:re yuln
de o&u.na7or. Bosta.ncadan et alı
yor. En iyi etln kilosunun orada 
40 kunışa sat:ıldıpm, ha"i. doba 
neuza etler bile bulundutunu söy .. 
Jiiyor. Et meseleli b&lledllectıkli. 
Ne oldu?. Bu lşj ellerinde twtan 
be9 on madra.bamı bin bir müş
Jr.ülit çıka.rma.sı üzerine, artık. t-t 
ıneselesinio '-etkikinden. hallin -
den vaz mı ıeçildi?. Beş on ma.d
rabuın menfaati haleldar olduğu 
için, geniş Jıalk lıolleslnlu zarım 
bö:yJe devam edip aidecek mi?. 
Bu meseleye da.il' ali.kadarlu ne 
düşünüyorlar?. Fazlasile merak 
ediyorum ve sabmn:ıhkla bekli - ı 
yorum.~ 

hakemenin 13 hazirana bırakıl • 
masına karar verdi. 

sı göründü .. Madam Dubarry c 
racık araıbada kendini yerdt'n y . 

re vuruyordu. Bir kısım halk gi· 
yotinm etrafını almıştı. Kadının 
vavey !asını işidenler: 

_ Bu bir idam değil, bu adeta 
bir cinayet! diye söylenmeğe baş

ladılar. 
O zaman baş ~-elllıd Samson mu· 

avinlerine: 
_ Haydi çocuklar acele! diye 

emir verdi. 

- İmdad, Allahım beni kurtarı
nız, ben. öldürmeyiniz, diye ~ 
yordu. Yoldan geçen ,bir kadına: 

- Si2lde meıihamet yok mu? di
ye bağırdı. 

Bankerin iki oğlunu o zamana 
kadar başları uçurulmuştu. Diğer

leri .bunları takip ettiler. Niha -
yet sıra Madam Dubarry'ye gel -

mişti. Kadıncağız: 

İ'htiyar banker: 
- Dua ediniz Madam, dua edi

niz, diyordu. 
Fakat Kontes Dubarry müte -

madiyen inliyorou: 
- Alahım, bu olur mu? Hayır, 

hayır, Allahım bu çok J:ı.üyük bir 
haksızlık. 

Araba nihayet İhtilal meydanı
na gelebildi. Sabah ışığında giyo
tin makinE6inin korkunç heyuU-

_ Acele etmeyin, acele etme -
y in! İmdad, imdad! Bir dakika da
ha durun! diye bağırıyordu. 

Madam Dubarry'yi arabadan 
güçiiıkle indirebilmek için beş da· 

kika geçti. Nihayet kadını bütün 
feryad!arına rağmen giyotinin al-

tına yatırabildiler, başını deliğe 

soktular ve bıçak düştü. 

BİTI'İ 
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ESKi SiRKLER VE YENİ STADYOM-

LAR. 

HÖK VE 
--

- Japon Edebiyatından 
L 

Ta 
histanı 
sim Edece 

er dört senede bir tekrar olunan 

Olemplyad oyunlı&rı, medenl 

memleketleri buyük. stad7om .. 

lar inşasına mecb:.1r bıraktı. 

Dünyanın en büyük stadyomu Los 
. .ı.\.nJeles'tedJr. 

Filozof un Sözleri 

IA 
iman - İtalyan ittifakından 
sonra polıtika a!eminın de
dikodusu daha arttı. Orta>" 

çıkan rivayetlerın, Avrupa gazete-
lerinin ~ütunlarına geçen yazı -
!arın hududu genişledikçe gen.İ§

ledi. 
Yeni gelen Avrupa gazetelerine 

göz gezdiril nce bu hususta daha 
tam bir fikir edınııek kaıbil 11lu
yor. Evvela şu anlaşılıyor kı, Ber
lin - Roma m ihveri siyasi faaliye
tın i artırmaktan geri kalmamış -
tır. Her tarafa müracaat ederek 
politika iıl emınde kendisine ta -
raflar , yardımcı bulmağa uğraşan 

m .hver bugimlerde gayretini da
ha arttırmıştı r İngiltere, Fransa 
ve Rusya ara nda müzakereler 
cereyan eaerkc . Alman ve İta! -
yan dipk>ma thırı bilhassa Alman 
d iplomatl arı da seyirci kalmadık
ları anlaş ılıyor. Londranın ileri 
gelen gczetelcri den bir olan N '
yoz Kronikl'ır dediğine göre Al
manlar Londra Paris ve Mos o
va anlaşmasın ın önüne geçme! 
çın Berlin t a ra fından Rusy&_ 
şöyle 'bir tek • f vukubulmuştur : 

Lehistanı taksim etmek üzere 
Rusya ile Almanya anlaşamaz mı • 

Lehistan orduları başkumandl

nı ve yahut diğer salahiyettar bır 
kumandan da yakında Londraya 
giderk Ingil:z erkanıhaı1biyesile 

temasa geçecektir. 

Bu rivayet!eri kaydettikten 
sonra Avrupa gazetelerinde Rus -
Alman münasebatına dair görü
len yazılara sıra geliyor: Alman
lar şu son zamanlarda daıha gay

ret göstererek Rusya ile Almanya 
arasında t:cari ve iktisadi müna
sebetlerini can '. andırmak istemiş 

!erdir. İktisad i ~'lÜnasebetleri sık-
18'jması ıçin Almanyanın göster
diğ : faaliyet muhakkaktır. An
cak siyasi s 'ıadaki faaliyetten 

bır netice çıktıgını gösterecek fili 
alametler giırüimüyor. Lehistanı 
taksim için Almanya tarafından i
len sürülen te!..Lf de bu mahyiet
tedir. Şimd•) e kadar Rusya ile 
Almanya arası"!daki münasebet -
!ere da r çı.kmıı olan rivayetlerin 
hep.- nc birden inanmak lazımgel

seyd, netice hakikaten garip o
lurdu. Çü~kü Almanya ile Rusya 
araı;ında ergcç bir anlaşma ola
cağını evvelce !ler sürmüş olan 
Avrupalı s.yasi mı.ıharrirleı orta
ya Rapallo muahedesini koyuyor
lardı. Rapallo muahedesi 921 de, 
yani Almanya ile Rusyanm Av
rupanın garp devletlerile müna
sebatı iyi olmadığı zamanlar ak
tedilmişti. O zaman Rusya ile Al-

Sovyet Başvekili Molotof ve Mareşal Voroşilof 

manya biı:birlerıne dost olmayı 
daha doğru bulmuşlardı. Halbuki 
şu son senelerde Almanya ıle Rus- · 
yanın arası gergin olmakta de -
vam ediyor. Fakat Rapallo mua
hedesi bozulmamıştır. Almanya 

diğer muahooeleri parçaladı. La
kin 9'.!1 Rapallo muahedesini hallı 
mu'hafaza ediyor. Her Hitler nu

tuklarında Rusyadan bahsetme -
mekted'r. ne lehte, söylüyor, ne 
aleyhte. Manalı bir sükut. 

4te şimdiye kadar muhtelif ve
silelerle Avrupanın s yasi muhar
rirleri bu noktalar üzerine nazarı 
dikkati cefüetm~kten geri kalma
mışlardır. Bundan beş altı ay ev

vel Avrupa gazetelerini o kadar 
meşgul etmiş olan rivayetler de 
daha unutulmamıştır: Almanya 
artık Ukranya meselesini tazele
miyecek. Çünkıl Ukranya bahsi 
Rusyanın hoşuna gitmiyeceğini 

bilmez değildir. Buna mukabil Al
manyanın hoşuna gitmiyecek her
hangi bir hare~e~ de Rusya işti
rak etmiyecektir 

Rivayetin birsi bu idi. İkincisi 
de şöyle idi. Rusyadan buğday ve 
saire ile mevaddı iptidaiye gönde

rilecek Almanya memnun edile -

cek. Buna mukabil Almanyadan da l 
Rusyaya harb malzemesi gönderi
lecek. Bunları kararlaştırmak ü-

zere de Almanyadıı.n ?.ioskovaya 
bir ticaret heyeti gidiyor. 

Fakat gene unutulmamıştır ki 
bu müzakerelere gr:Şilmedi. Bah
sedilen heyet de gitmedi. O za
mandanberi de Avrupada vazi • 

(Devamı 7 inci sayfada) 

. . . . : .. ' .. .•.~·"'\. -. 

' • • • • 

oercilz ediniz 
/ier Bahkolil}e diikkanfonnrla 

araljınız. "L.9?.lı?I 

EskJ sirklerle bu modern stadyom -
lı.r arasında pek çok fark vardır. 

ı : işlifi 32 metre idi. Etrafında seyircl
~ılşUfi 32 metre idi. tralında seyirci
lere mahsus mail setler vardı. Pistin 
boyu 180 metre kadardı. 

Romanın meşhur Koll:ze'sl 80,000 se
yirci alırdı. Meydanın boyu 80, geniff
Hft de 54 metre idi. 

Vb'ana stadyomu 25,000, KoJombi
ya stadyomu 60,000. Los Anjeles stad-
7omu da 150,000 seyirci alır ... 

«KAVGAM• KİTABINlN 

ARA'" 'Si 

llit ı cı·uı cKaVl'&m» ismindeki kltabı 
İngiliz gaı.eteterlnln ya:ıdıjına ~öre A-

rabcaya da tercüme edlelrek neşrolun
muştur: Kitabın kabında Hftlerin ret

mi varmı .-.. Kit.ah edrbi bir il.sanla a
rabcaya çevrilmi<Jttr. 

Fakat asıl iayanı dik.kat olan cihet 
•udur: Kitabın aslında Yahudiler ve 
şark mllletlerl aleyhine 7azılnuş: olan 
parçalar ara.bca7a tercüme edllmemJş
tlr. 

HOLA.'IDA MÜSTE~ILEKELl::Rİ 

Dolanda hükilrnetl, dünyanın eu gü
zel, en zengin mti.stenılekel<'rioe ma -
ilktir. Amerikadak.i müstemlekeleri: 
Sürinam, Güyan, Antll adalarıdır. 

Asyadaki müstemlekelerlnln me!Ça -
hal sa.thiyesi 2 milyon kUometro mu

rabbaına yakındır. Fransadan 65 defa 
daha büyük ... 

Bu mti.slemJekeler: Cava ve l\ladura 
adaları, Sumatra. Lombok. Borneo 

arazisinin büyük bir kısmı, Seleb ve 
;)loluk adaları, Tlmror ve Yeni Gine
nin bir kısmından ibarettir. 

Dolanda mi.l!itemJekelerinln umumi 
nüfusu 62 milyondur. Bu zenrln mem
leketlerde 8,000 kilometro demiryolu 
vardır. 

NEHİR l'OLLARl 

Avrupada, Amerlko.da zablre ve S&· 

ire nakli için nehir yollarından çok 
lsUfade olunur. 

Fransa.da Luar nehrlnln u.ı.unluiu 

1,020 ktlometrodur. Rin nehri l,2Z3, 

Dlniper 1,950, Don 2,100, Ural 2,300, 
Tuna nehri 2,800, Volp nehri de 3,400 
kllometrodur. 

Amerikadakl l\llslsipi nehrinin uzun. 
lufu 1,200 kilomelrodur. 

Atrlkadaki Nil nehri, dunyawn en 
uzun nehridir. Uzunluğu 5,400 kllo
metrodur. Asyada da birçok nehirler 
vardır: YenJsesi nehrinin uzunlu.fu 
5,000, Yanr - T"" 5,200, Hoanr Ho 
4,100 kllometrodur. 

POLONYA NÜFUSU 

cİ.usan, ekseriya dtif ... 
Uiilı yerden kalka
bilir. Fakat (aşk) ın 

dü.şürdüiü kimseler, 
kolayca kalkamaz -
lar.ıt 

... bir Japon felsefesi-

O 
aa blr filozoftu. 

Her gün dağlarda, bayır -
!arda, ormanlarda dolaşır, 

ve ağaçlardan meyv& koparan yol-
cular gıbi, buralardan felsefe il -
hamları toplardı. 
- Söylediği sözler, el ile koparıl
mış meyvalar kadar canlı birer 
hakiatti. 

Onu, olgun k:mseler daha çok 
severlerdi. 

Gençlerin ona ne sevgisi vardı, 
ne de saygısı. Hatta onu kendi ço
cukları bile sevmez ve saymazlar
dı. 

Zavallı filozof, evde kaldığı gün
ler bahçesinin bir köşesine kirpi 
gihi sığınır, kitabını açar, oku -
makla vakit grçirirdi. 

O. hayata yıpranmıyan ve ezil
miyen bir insanı, yuğurulmamış 

hamura benzet:rdi Onun inanı

şına göre, herkes, sırtındaki ağır 
yükleri yenmeğe mecburdu. Bu 
yükü taşırken ıztıralı çekecek, ha
karet görecek, taşlanacak, sen
deliyecek, düşüp kalkacak. Fa -
kat, insan bütün bunlara taham -
mü! edecekti. Bu tahammülü gös
teremiyene nasıl insan denebilir
di? ,... 

O, bütün fikıler:ni, dağlardaki 
kayalar ve ormanlardaki ağaçlar 
üzerine yazardı. 

Geliniz, onlardan bazılarını si
zinle beraber okuyalım: 

•Hılkat - ın esrarını mı anla -
mak istiyorsunuz? Aynaya bakı
nız: orada herşeyden evvel, ma
hir bir san'atk3rın eserini göre -
ceksiniz... Kendinizi göreceksiniz! 
Kendıni göreLilen insanlara ne 

mutlu. 
Ben, altmış senedır kendimi a

rıyorum ... 

* 
1 sonkinun 1939 da yapılan tahrir- F J 

de 35,090,000 nüfus olduqu anlaşıl - r ansa a a 
mıştır. 1938 senesluden 310,211 ~ l 

Doktorun Öğütleri: • 

Boğazda Balık 
Kılçığı Kalırsa ... 

·Karlın, onu okumasını bilmi -
yenler için, sahıfeleri boş bir ki
taba benzer. Beıı,. bu yaşa kadar 
onu okuyamadım Bundan sonra 
okusam da neye yarar? Saçlarım 
berniıeyaz oldu .. Ve gözlerimin a
teşi söndü.• 

* •Aşıklar, severken aldatıldığı-

nın farkına varamazlar. (Aşk) ın 
gözü daima kördür Aşık, aldatıl

dığını gördüğü gün, aşk rüyasın
dan uyanmış demektir.> 

* •İnsan, esasen hodbin yaradıl-
dığı içindir ki, Z!.llmü sever. Zalim 
olmamak için - her şeyd;.ın önce
ruhumuzu terbiye etmeliyiz .. 

* Arslanlar kadar faziletlı oldu-
ğumuz gün, alnımıza vurulan •ca
navar• damgasını silmek hakkını 
kazanabilirsiniz. Çünkü, arslanlar: 
il<endi cnslerinden olanları - aç 
kalmadıkça - telef etmezler. Biz, 
karnımız tokken de bir.birimizi 
öldürüyoruz .. • 

* .Kadın - ın teheyyüç anında söv-
lediği sözler·hakikate daha yakın
dır. Bunun içindir ki, kadın, giz
lenmesi icap eden işlerde fazla ke
tum olamaz. Onu söyletmek, pa
pağanı konuşturmaktan dana ko
laydır!• 

* •Kadın! Sana hitr.p ediyorum: 
yirmi dört saatte bir ker olsun is
tikbalini düşün ve yaşadığın aile 
muhitini terkedip - bir an için göz-

Hazırlıklar 
, 

Ek8crıyetle balık yerken, 
dikkatsizlik veya dalgınlık e
seri olarak boğazda bir kıl -
çık kalır. Bunu çıkarmak ga
yet kolaydır. Dilin üzerine bir 
kaşık sapı bastırıp bakmalı, 

Şayed kılçık görünüyorsa bir 
cımbızla tutup çıkarmalı. Gö
rünmüyorsa koyuca bir lapa 
veya bulamaç yemeli. Bu, kıl
çığı boğazdan mideye indirir 
ve hazmettirir. 

Fransada son zanıaıılarda Milli müdafaa hazırlıklarına bir kat da· 
'ha ehemmiyet verilmiştir. Fabrikalar her gün yeni bir silİlh yapıyor
'Iar. Bu silİlhlar derhal tecrübe ve talim ediliyor. Yukarıdaki resimde 
yeni bir topun talimi görülüyor. 

rırız .. - Yo .. Kalamam, babam beni evden iki saat için 
çtkardı Çok geç kaldım. En son mimar yazıhane

sinde yoktu, bekledim .. diyeceğim. Daha çok kalmı
yayım, haydi benı bırak sevgilim!!. 

Dıye gitmek istiyordu. Delikanlı: 

- İmkansız. Seni bırakmıyacağım. YOS A 
Ferit kaşlannı çattı, bir saniye düşündü: 

- O da olur. Nüfus cüzdanlarımız yanımızda 
olacak. Pasaportlarımız da var. Mesele yok. Kağıtla
rımızı orada da, burada da asacaklar. Sonunda ev

leneceğiz. 
Diye ayak diredi. Yalvardı yakardı, diline bü

tün gücünü, gözlerine bütün tılısımlı kandırıcılığını 
verdi. Ve en son onu yumuşattı. Nesrin onun ateş, 
heyecan, sevgi taşıran esrarlı ve manalı gözlerine 
baktı dayanamadı ve esinti önüne katılmış bir sav-

runtu dayanıksızlığile: 

- Peki kalıyorum. Bu geceyi beraber geçirece
ğız. Sabahleyin gideceğim. 

Dedi. Ferit bu ilk uyarlığı koparınca: 

- Yoo .. Artık hiç gitmek yok. Karı kocalığımız 
bu gunden, bu geceden başlıyor. Yarın sabah ben ni
kah kağıtlarımızı astırmaya gideceğim .. 

Derneğe baş:adı. Nesrin güldü: 

-------No. 184 
- Söylediğimi anlamıyorsun galiba?. 

Der gibi hırçın Ferid'in yüzüne baktı, onun so
rusunu karşıladı: 

-- Ne mi olur? Her şey olur. Beni parça parça 
eder yine ne sana verir, ne de seninle oturur. 

Ferit dudaklarını bura bura bir saniye düşündü: 

- Ne yapmalı bunun için?. 

- Yapılacak şey yok. Kaçacağız. 
- Nereye?. 

- Neresi olursa?. 

- Anadoluya mı?. 

- Her şevi o kadar kolay görüvorsun ki! - Hayır Avrupaya. 
- Neden görmiyeyim? Nesrin bunu söyler söylemez yüzunde dağılan 

- Babamın ters, delı, çok eskıye bağlı bir adam bir güE.icükle: 
plduğul'u kaç kere sana sövlemistim.. - Hem daha iyi değil mı?. 

- E ne olur. Diye başladı, yüzünü hafif ·kızartan ve sP<ini tit-

Ne~rin: relen bir duru~ ve görünüşle: 

lı:'uan: ETEM İZZET BENİCJI: 

- Balayımız güzel geçer .. 
Daha devam etti: 

- Ben yarın sabah erkenden giderim. Ufaktefek 
birkaç şey alırım. Biraz da param var, onu da alırım, 

gideriz. Hem biliyor musun gitmek için ne düşündü-
ğümü?. Öyle vapurla filan değil. Uşakla gidelim. di-

yorum. Sen pasaportları çarçabuk çıkartırsın. Valizi

ni alırsın, Büyükdere hava istasyonuna gidersin, be

nim telefonumu beklersin. Geliyorum .. dediğim gün 
uçakta iki yer alırsın, gitme saatinde ben gelirim ve 

hemen İstanbuldan uçarız. 

Ferit: 

- Bu fikir çok güzel. Kaçabilmek için bundan 
daha kestirme yol olmaz. 

Diye mırıldandı ve sordu; 

- Peki nikahımız?. 

- Nikahımızı gittii{imiz verdeki elçilikte vaptı-
•. 

- Tabii... 
- Evet!. 

Ferit içine düşen bir hızla hemen bütün bu iş

leri başarmak istiyormuş gibi birden alevlendi: 

- E haydi, fotogratlarını, nüfus kağıdını ver 
de pasaport işine başlıyalım! 

Nesrin güle güle katılarak: 

- Ayol burada resmimi, nüfus kağıdını nere
den bulayım? 

Dedi, sonra çok ciddi bir tavırla: 

- Sen benim sözümü dinle. Şimdi ben gideyim. 

Gece evde fotoğraflarımı, nüfus kağıdımı filan ha
zırlıyayım. Hiçbir sızıltıya, şüpheye de meydan ver

meden yapılacak işlerime başlıyayım. Sabahleyin er
kenden istediklerini sana getiririm. Sen pasaportla

rı çıkartırsın. Sonra dediğim gibi yaparız ... 
Dedi, ilave etti: 

(Devamı var) 

' 
1 

Türkçeye çeviren: 
İskender F. SERTELLİ 

!erini kamaştıran - sefahatin kU" 

cağına atılma. Zira, ailene döndil
ğün zaman, kalbimiz seni affets• 
bile, gözlerimizi suratındaki ça · 
muru ölünciye kadar görecektir!• 

* .Geçen gün ormanda dolaşır • 
ken, bir saray mensubu ile karşı· 
!aştım. Beni (çıplak) kelimesile 
tahkir etti. Bu harekete hiç de rıııı· 
ka'bele etıned:m. O, bir hakikati 
itiraf etmiş oldu. İkimiz de - her· 
kes gi.bi - düny1ya çıplak gelme
dik mi? 
Çıplak olarak başlıyan ve çıp

lak olarak bitecek olan kısa bir 
ömrün - kendi kendimize kıymet 
izafe ettiğimiz - ziynetkırile '>u 
dalaca öğünmekte ne mana var? .. • 

OOılYıj 
Ankara Radyosu 

BUOt!N • 19,00 Prol'ram. 
19,05 Müzik (Slraussun bir valsi) pl 
19,15 Türk müzıtı (Fasıl he1eıt). 

20,00 lemleket saat ayarı, ajans .., 
meteoroloji haberleri. 

20,15 Neşeli pliklar • R, 
20,20 Türk miizlil. 
1- Osman Beyin - Saba peşrevi. 
2-- Dedenin - Saba prkı - Gfişe7h1 

l'el bülbülleri. 
3- Aıık Muslafanuı - Saba prJa • 

Bir Hmere gönül verdim. 
4- Kazım Us'un Hüzzam ıarkı 

Benzemezsin klm.seye. 
5- Keman lakıılml. 

6- Halk türküsü - İndim dafdan o· 
vaya. 
1- Halk türküsü • Damından rürii· 

nür ballar. • 
8- Mehmet Nasibin • Hlcazkir pr· 

ltı - Göremzsem eter. 
9- Refik Fersanın - Rast şarkı 

YakdJ cihanı atetlı\. 
21.00 Konu!;ma. 
21,l5 Müzik (Saksafon soloları - NI· 

hal Esenrln) • 
21,45 Haftalık posla kutusu . 
22,00 llliWk (Küçük Orkestra - Şef: 

Necip Aşkın), 
23,00 Son ajans haberleri. ziraat, es· 

ham, lahvllit, kambiyo - nukol borsa
lı (fiyat). 

23,20 Müzik (Cazband - pi.). 
23,55-24 l'annkl prorran>. 

YAR1N 
12,30 Prorram. 
12,35 Türk müzlJI. 
1- Neveser peşrevi. 
ı- Sadettin Kaynatın - Neveser pr

kı - Hicranla harap oldu. 
3- SaJihaUln Pınarın - Hlhavent 

şarkı - Hıili yaşıyor. 

4- Santur taksimi. 
5- Nihavent şarkı . Körfeıdekl ıtal• 

.. m suya bir bak. 
6- Neşetkirm Mahur prkısı - Gü

cendim ben sana. 
'1- Mahur saz semaisi. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
13,15-14 MU.lk (Karışık pronam). 

1357 Hicri I 1355Rumi1 
Rebiultı.hir Mayıs 

19 25 ---1939, Ay 6, Gün ıss, Hızır 33 
7 Haziran ÇARŞAMBA -- 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. •a. da. ---
Güneı 4 29 8 51 

Öğle 12 13 4 34 

İkindi 16 12 8 35 

Akşam 19 38 12 ()() 

Yatsı 21 39 2 01 

İm•ak ~ 12 6 34 
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Gar denbarla Beraber 
Yı k l a n Bir Nesil .. 

Kadın Nedir Bilmiyen Eski Gençlerin 
Meraklı Hatıraları 

1 Yazan: MAHMUD Y:§] 

cGardenbar. yıkılıyor! 
İstanbulun sefahet tarihine geç· 

mış bu eğlence yerinin yıkılması 

J,_Ş_A_K_A_ 
CAHİL DOKTOR! 

Ş
arlatan, cahil bir doktor 
bozuntusuna sorm.uşl:ıı: 
- Dikkatsizlik veya tecrü

besizlik yüzünden öHimüne sebeb 
olduğunuz hastalarınz için kalb:
nizde husule gelen teessürü ne ile 
izale edersiniz? .. 

- Ölü yıkayıcı, kefen satıcı, me
zar kazıcı ve ıskatçı gibi birçok 
kimselerin ekmeğine yağ sürdü. -
ğümü düşünmekle ... 

DELİLER ÇOGALIYOR: 

- Deliler gittikçe çoğalıyor, di
yorlar doğru mu? ... 

- Evet... Bu kadar örümcek 
varken sineklerin çoğalması şa

yanı hayret değil mi? ... 

:MİNNETTARLIK 

zamanımız gençleri için, mühim Operatör M ... anatıyor: geçen-
bir rnk'a değildir. Fakat, yaşla.;ı !erde, Konyadan bir hasta geld1. 
otuzla elli arasındaki nesiL için, Kolunda bir yara vardı. Tedavi 
çok hazin bir hiıdisedir. eden doktorlar kesilmesine lüzum 
Meşrutiyetin ilanından evvelki görmüşler, bana göndermişlerdi. 

barları bilmiyorum. cKristaı. !crL Yarayı muayene ettim. Yüzde 
cKonkordiya. !arı. Ve saireleri, ÜS· bir kolunu kurtarmak ihtimali 
tad Ahmed Rasim merhum, yazı- vardı. Tecrübe etmek istedim. 
Iarında, tatlı tatlı anlatır. Kimseden tedavi, k-

Kocasına İhanetEdenKadın Ni
hayet Madamın Evine Düştü. 
''Zengin Birini Bul Bana.,, 

Diye Yalvarıyordu. 

• • • • • • •• 

kandırmıya çaiışıyordum. Evvel& 
nazlanıyorlar, sonra razı oluyor
lardı. Bunları , yüksek bir para 
mukabilinde n•üşterilerime çıka 

rıyordum. Aldığım paranın dörtt< 
birini kendilerine veriyordum 
Bahşişleri de onlara bırakıyordun 

Buna hiç biri itiraz etmiyordu 
Bu sırada Pariste büyük bir re 

zalet çıktı: 

Meşrutiyetin ilanından sonra Kesmeden tedaviye başladım. Bir ( Pariste 1ıer gün türW reza- dar olmuyordu. Nihayet, Umumi ı 
açılan barların içinde, Garden - ay kadar, sabah ve akşam yarayı !etler, iskandallar olur. Pariş. evlerden birine düştü. 

H. Vilyam. .. adlı zengin bir A 
merikalı, çok güzel bir İngiliz ka 
dını ile, Doroti ile evlenıni§tl. 
Şanzelizede muhteşem bir konak
ta oturuyorlardı. Fakat Dorot ı 

mes'ud değildi Kocası genç ol • 
makla beraber karısının bütün ar 
zularını yerine getirmiyordu. 

bar ismi verilen, Tepebaşı Bele- bizzat sarmak. temizlemek sure- zabıtai ahUikiyesi bu macera • Kendisile meşgul olacak vaktim 
diye bahçesinin cPerapalas• ta • tile tehlikenin önünü aldım. K 0 • Zarla mücadele eder. Fakat, se- yoktu. Büyük otellerin kapıcıla • 
rafındaki köşesine kondurulmuş !unu kurtardım. Sıra tedavi Ücl"E'· falıeı. eğlence yerlerinin bu fa- rile anlaşmıştım. Zengin yabancı-
bu tahta baraka, şehrin, en işlek tine gelince bizim hasta ne dese ciaları bir türlü nihayet bul - !arı gönderiyorlardı. 
bi rcaddesinde, dosta düşmana beğenirsiniz: maz. Aşağıdaki yazı bunlardan Bunlardan başka daimi müşte-
karşı, bir yüz karası idi. - Sayın doktor ... Doğrusu çok birinin hikayesi ve bir ibret rilerim da vardı. Bunların çoğu 

· para bu ... Kolumu kesmiş olsay-
Içinde, geceleri yüzlerce ve yüz- nümımesidir.) yüksek mevki sahibi, evli kimse-

1 ! , dınız ne ise... 1 - 1 k · t· ı erce ıralar yenen, su gibi şam - !erdi. Giz ice eg enme ıs ıyor ar, 
panyalar akan bu tahta baraka. İFTİRAYA UGRAl\UŞ!. p arisin kibar mehafiline men- bu uğurda binlerce farnk sarfet-

şehir tçin bir ayıbdı. Adamın biri. meşhur avukat - sub bir kadın sevdiği ada- mekten çekinmiyorlardı. 
Fakat; şehrin en lüks ve günun !ardan birine müracaatla müda • mı teşvik etmiş, kocasını Bu sebeble sermayeleriıpi değiş-

zevk ihtiyaçlarına göre süslü tez faasını üzerine almasını rica eder. hançcrletip öldürtmüştür. tirmek, her gelişlerinde başka 
gilhlar sinek avlarlarken. o tahta _ Pekala... Ne ile itti ham 0 • Mahkemede, cürmü, aşıka yük- başka kızlar çıkarmak mecburi -
baraka, hıncahınç dolar, \'e para ı ? !etti. O da, çıldırasıya sevdiği ka- yetinde idim. Bu ise kolay bir iş unuyorsunuz .... 
kırar. dı. _ Ehenımiyetli bir şey değil. dını kurtarmak için itiraz etmedi. değildi. Bazan hileye müracatata 
İstanbulda, cKafeşantan., Ba· Altı platin yüzük, üç altın saat ve Fakat halk hakikati biliyor, ca- muztar kalıyordum. Saçlarının 

loz., rBar• demek, •kadın görü- bir pırlanta bilezik çaldığımı id- ni kadını muhakkar nazarları al- renklerini değiştirtiyordınn. 
len yer. demekti. Çıplak kadın! dia ediyorlar. tında eziyordu. Bu sebeble dışarı Terzilerimin, şapkacılarımın, ye· 
Bu, görülmiyen bir şeydi. cNu - Bar kızları kendilerini beğendirmek için uğraşıyorlar. - Çekinmeyiniz, söyleyiniz. Bu çıkamaz olmuştu. ni yeni kızlar bulmakta çok yar-

disme. çıplaklar asrında, biraz ga- şünürlerdi; konsomasyondan pay- erlere atarlar; sigara, çikolata ıs- iddia doğru mu? .. Hakikaten ma- Yabancı prenslerden biri, gaze- dımları oluyordu. Ben de boş dıır· 
.ibe gider amma, hakikatti. !arına düşecek cyüzde• yi! ırlatırlardı. suınsunuz? .. . telerde resmini gördüğü bu kadın- muyordum. Gece!W~ ıtiyatrolara, 

Bir arkadaşım, bir gün isyan Bardaki mevkilerini sağlamla • Onların bir gecelik vi.;a!ine ka· _ Delailin aleyhimde olmasına la tanışmak istedi. Parisin meşhur barlara gidiyrodınn. Buralarda te-

Doroti bir gece konaktan kaçtı. 
Bir apartıman tuttu. Birkaç sene 
lüks bir hayat yaşadı. Bütün pa· 
rasını sarfettL Elmaslarını sattı. 

Nihayet günün birinde bizim e\·e 
düştü. 

Doroti'nin arkasını takib eden 
kocası bunu haber alınca poli,,e 
haber verdi, evi bastırdı. Bütim 
kızları aldılar, zabıtai adliyeye veı 
diler. Beni de mahkemeye ... 

Bu vak'a felü:etimi muclb oldı 
İki sene hapse, 300,000 frank par• 
cezasına mahkilm edildim. Doroti 
nin yüzünden ocağıma incir dl -
kildi Dersem yalan söylemi§ o 1-
mam!.. etmişti: mak için, şeytanı utandırabilecek vuşmak için, onların döktükleri rağmen... vasıtalarından bir madama mü • sadüf ettiğim kadınları, kızları 

- Avrupalıların cDanse de hileler bulurlardı. Yalancıktan şampanyalar, viskiler gibi varını - Peki ... müdafaanı üzerime a- rlı~yceaıa,·mt ~. tti. Şimdi bu madamı din- =,:;::::;;;:V:::;A:;::H:::;Ş;;:IA:::;;;:H:=A:=Y:=V:=A:=N:=L:=A:=R:=:=A:=R:=A:;:::S:;::l:N:::;D:;A:;::=~I 
ventre• diye icad ettikleri bir şark sarhoş olurlar; şampanyaları, vi:;- yoğunu dökenler; kendilerini on- Iıyorum. Fakat, vekalet ücretinin 
dansı vardır. Kadınları, yalnız, kileri dökerler; yemiş. tabaklarını (Devamı 7 inci sayfada) nısfını peşin vereceksiniz... .Teşebbüslerım akim kaldı. 

~~~~~'::id:: ~~::~~~ü~~1;:ı:.;:~·ı=====y==e=n=ı=.=B,=ı.=r=D==o=l=a=n=d=ı=r=ıc=ı=l=ı=k====- yok ... Maaıeser şimdilik param :.";a;,~tı:.iş::;n1::~:::'.n:ıe~::~ j s Oy t 8r111 k y 8 p 8 D 
neye çıkarır, göbek kıvırtarak oy- _ Nasıl olur ... Birçok masraf bir kadın. Güzel denilecek husu-

natırlar. Gıiya, biz, kadınları böy· liızım. Sonra vekalet ücreti. .. Şu siyeti yok z il A ı ı 
le oynatırmışız. Halbuki, biz, ka- 17 Yaşında Bı·r Kızın halde, mahkeme sonunda verece- Düşünd~~. prensten para çek- ava 1 rs an ar 
dınların, topuklarını bile göreme- ğinize daire bir sened yazınız. kıy· mek için hileye müracaate karar 
Yiz'. b k metli bir emanet ıra ırsınız... verdım. Tıpkı ona benziyen bir 

Evet! Yüzleri kara peçeler, vü- M ki M -Maalmemnuniye .. Size altı kadın buldum. Güzelce giydirdim. 
cudları kara çarşaflarla örtülü ka- er a 1 a cer a S 1 ptatin yüzük. üç altın saat. bir de Prense prazenta ettim. Prens işin 
dınların, ellerini ve topuklarını bi· pırlanta bilezik bırakayım. ol - farkına varmadı. Bir saat kadar 
le göremezdik. ? b b b ı d Bol b. LJ k s maz mı.·· era er u un u. ca ır para 

Eskileri bilmiyorum. Bızim ne- ni aye Bir eneDevam Etti Sonral========== I verdı. 
sil. gençliğinin en ateşli çağını, bu s Aradan bir sene geçti. Kadın, 

mahrumietle geçirdi. Kadın, er- Hapishaneyi Boyladılar üveyş Mısırdan meteliksiz döndü. Elmas-
keğin eşi, erkeğe yabancı idi. İnsan !arını, kürklerini hep satmıştı. Bir 
kadına. mutlaka fena gözle bak • A rlet, bir yazıhanede dakti- ı !adılar. Nihayet gazctelerdekı ~ü- K 1 gün bana geldi: 
maz. Kadın, çiçek gibidir, durgun !oluk yapıyordu. Fakat al- çük ilanlardan 'stifadeye katar ana 1n1 n _ Rica ederim. madam, dedi 
göl g.bidir, fırtıralı deniz gibidir, dığı ma14 ile ancak bogazı- verdıler. İki gün sonra Par.sin en Fena bir vaziyetteyim. Sizin çok 
açık gökyiizü gibıdir. altın başak nı doyuruyor, evinin kiraoını ve- çok satılan gazctelerınden birka- v d 

rı.voı·du. ·ı· ·· d d .l a rı" atı kibar müşterileriniz vardır. Bun-tarlası gibid!'.t·, bahar rüzgarları , çına ~u ı anı ırın er ı er. 1 

H lb k !ardan birine beni prezante edi-
gıbd ir. Kadına koklıyarak, gözle- a u i genç'i, güzeldi. Giyin- •Ün yedı yaşında bakire ve k:m- . ı 

riniz dalarak, korkarak, içiniz açı- mek ve gezmek istiyordu Yazıha- sesiz bir kız, kıbar ve ciddi bir 1 nız .... 
!arak. duyarak feraklıyarak ba _ neyi bırakarak Monmartr barla- Mösyö ıle beraber yaşamak isti _ Kanaldan Geçmek Diye yalvardı . Doğrnsu haline 

karsınız' 

Fakat hangi kadına? Kara pe -
çel . kara çarşafü umacıya mı' 
Kadın vücudünü, ancak barlarda 

görürdük. Fakat, nasıl kadınlar! 

Avrupanın sejsizinci sınıf barla -
rından, müzik hollerinden iskarta 
edilip tekaüde çıkarılmış nekadar 
moloz varsa, . artist•! diye c şarkta 

gönderilirdi. 
Biz. zavallı bizim nesil, bunları, 

yalnız cartist• diye değil, •kadın.! 
diye de, hayranlık ve meftunlukla 
seyrederdik. 

Onlar, bu çürümüş, porsumuş, 

sarkmış. cıvışmış hallerinde bile: 
- İşte, kadın biziz! Bizi görün! 
Der gibi salınır, kırılırlardı. 

Bu artistler; bu, c çürümüş, por -
sumuş. sarkmış, cıvımış kadınlar; 

ne canlara kıymadılar, ne yüklü 
mirasları eritmediler, ne kadar ah
lak ve namus hırpalamadılar? 

Maskara, clı'.ıtfen• gibi gelir o
tururlar, c lı'.ıtfen. gibi konsomas
yon yap;ırlardı . 

Kalbleri. eski, yırtık bir kese gi
biydi; aşk şövle dursun, para da 
tutmazdı. 

rının birine dansöz aldı. "-z son • yor.• d B acıdım. Fakat, istediği gibi paralı A am aşına ra da bir (belalı) nın elın" dü~tü. Adresi (Post restant) verdı • b irini bullamadım . Kimse aliika-
Başbaşa verdiler, fazla para ka- ler. Bir harta içınde yüzlerce ce - 5 Şilindir 

zanmanın çarelerini aramay1 b •ş· vap gelm~ti. 
Arlet, bunlara şu suretle muka

bele ediyordu: 
Aldığım yüzlerce mektup ara

sında bilhassa ~izinki d:kkat na
zarımı çekti. Bilmem neden, si -
zinle tanışmayı kalbim arzu edi
yor. S izinle mes'ud olacağımı ümid 
ediyorum. Fakat, ailemin sıkı ne
zareti altındayım. Birleşeceğimiz 

günü bir hafta evvelinden tayin 
etmenizi rica ederim. Bir bahane 
bulmak için . .. , 

Arlet, mektubunun nihayetine 
P aris sayfiyelerinden birinde o -
turduğunu, yol masrafı olarak 50 
veya 100 fran k gönderilmesini sı

kılarak ilave ediyor . 
17 yaşındaki güzel kızın bu ce

vabını alanlardan bazıları, ilk ev
vel tereddüt ediyorlar, sonra: 

- Adam sende! 50 frank da pa
ra mı? ... 

Diyorlar ve gönderiyorlar. Bir 
daha da mektup almıyorlardı. 

Arlet paraları (belalı) sına ve
riyordu. Bu yeni usul do.!andırıcı-

ada 

S 
üveyş kanalından geçen ge- 1 
milerden tonilato başına 5 1 

şilin 9 peni, yolculardan dal 
5 şilin müruriye alınır. Şu hesaba 

göre 2,000 tonilatoluk bir yük va

puru Portsaid .le Süveyş arasın- ı 
daki 164 kilomı:troluk kanalı geç
mek için 150,000 frank vermek 

mecburıyetindedir ki bir kılomet
ro için 640 frank demektir. Bir şi

linin 30, bir frangın da 5 kuruş ol
duğu düşünülürse bu müruriye -
nin çokluğu anlaşılır. 

Süveyş kanalını Ferdinan dö 
Lespes tarafından tesis olunan bir 
Fransız kumpanyası açtı. 

Kumpanyanın çıkardığı 400,000 
hisse senedinin 120,000 i Fransız

ların elindedir. Geri kalanı Hidiv 

İsmail Paşa 1875 de para sıkıntısı
na düştü. Elindeki 176,602 hisse 
senedini İngilizlere sattı. 

Kanalın imtiyazı 1968 de bite -

cektir. Ve idaresi Mısır hükı'.ıme -
tine geçecektir. Tabii müruriye 
resmi de indirilecek tir . 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Dünyada, 5 ton Nitrojen 

istihsal olunur. * İrlanda, hayır yurdlan 
için dakikada 262 frank sar -
feder. * Amerikada, reklilm için 
133,000 frank sarfolunur. * Amerika, kurumuş hay -
van kanı ithal eder ve bunu 
gübre makamında kullanır. 

Amerilcaya, Arjantlnden her 
d akika 11 kilo kurumuş kan 
gelir. * Yeni bir ampul makine
si icad olunmuştur. Bu maki
ne dakikada 1.000 ampul ya
par. * Kanadada, bir dakikada 
800 kilo kireç imal olunur. 

· ŞU SATIRLARI UKUDU -
GUNUZ SIRADA 60 SANİYE 
GEÇTİ. 

1 
ngilizle.rin cambazlara, soytarı·/ 
lar~ çok merakı vardır. Yüz
leri unla, kırınıı.ı boya ile bo

'alı soytarıların takla ,atmaları, 

b iribirlerine tokat atarak şakalaş

ma:ları, tuhaf tuhaf söylemeleri 
hoşlarına gider. 
Dünyanın en büyük canbazha -

nesi Londradadır. Bu cambazha-
nenin müdürü Bertron Villin, 
kumpanyanın ıdare meclisi reisi 
de Lord Tondsdal'dir. 

Oyunlara başlamazdan evvel 
canbazları, hayvanları halka ta -
nıttırmak için bin kişilik bir ziya
fet verirler. 

Bu büyük ziyafette, her meslek-
1 

ten, her san'attan birçok davet -

liler bulunur. Lordlar, meşnur mt 
harrirler, banka direktörler~ ilah 

Ziyafetin sonunda, Kralın şere 
fine birkadeh şampanya içildik!(> 
sonra vahşi hayvanlar görülür. 

Londra canbazhanesi bir alem
dir. Tamam 7,000 kişilik yer v 
dır. 

Artistlerin renk renk elbiseler l 
geç~leri cidden görülecek bir şe) 
dir. Hele vahşi hayvanlar ... 

Sonra oyun başlar, Dört s1a' 
fasılasız dev~ eder. Evvela, 
yah elibsesi ve silindir şapk~ 
~ef girer, prokeli uşaklar kap: 
açar. 

Kırmızılar giym~ bir silr 
(Devamı 7 inci sayfad~ 

• 
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: Istanbulun Siması 
T amamile Değişiyor 

!Makineye 
Verirken 

ISTANBUL KAPIU 
VE BİZANS SARA 

i o: 7 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Kumandan Şu Emri Verdi: 
önüne Geleni Çiğne, Dağıt l 

.. 
Bu Emir 
Halkın 

Hassa Süvarileri 
Çekerek Masum 

Uzerine Kılınclarını 

Oradan, buradan devşırme olan 
bu yabancı askerlerin memleke
tin hakiki sahibi olan Rum hal -
kına hiç de merhametleri yoktu. 

Bu askerler hassa alayı kuman
danı başta olduğu halde İmpara
tora k6rükörüne tAbi yabancılar· 
dı. 

H • 
Uzerine Yiirüdüler 

tarmak için hicreti nebevıyeden 
.234, sene evvel ln,a olunup mu

ahharen muhterik olmakla Roma 

İmparatorlarından .Justinyen, 

tarafından şimdiki tarz ve surette 
inşa olunan Ayasofya kilisesine 
sığınmışlardı. 

Kostantaniyeye gelmişti. Cadde -
leri ve sokakları dolduran hal -
kın neş'esini biliyordu. 

İstanbulun imar pliını hakkında J 
fzahat vermek maksadile Anka -
raya gıtrnış olan şehircılik müte
hassısı Prost ile Belediye imar mil
dürü Hüsnü ve harita şubesi mü
dürü Galib dün şehrimize dön -
müşlerdir. 

Dün de yazdığımız gibi plan MJ-
1'.i Şefimiz İsmet İnönü tarafından 
da tetkık edilerek tasdik olunmu~ 
tur. 
Yapı ve yollar kanununa göre 

imar planı, tasdik edildiği günden 
itibaren beş sene zarfında tatbik 
edilecek ve p!Anın tatbikatile is
timlak edilecek binalar bu müd
det zarfında belediye taraiından 
istimlak edilmişbulunaca khr. 
İmar planı mucibince İstanbu

lun göreceği yeniliklerden biri de 
birçok semtlerde viyadüklü yolla
rın yapılmasıdır. 

Ezcümle Eminönü mey~anmdan 
ayrılacak ana caddelerin hemen 
hepsi ve Tozkoparan caddesini 
Meyil yokuşuna kavuşturacak yol 
ile İstiklal caddesi ve Tarlabaşı 

caddesi arasından bu ikı caddeye 
muvazi olarak Tak ıme kadar uza
nacak yeni cadde de viyadüklü o
lacaklardır. 

İstimlakleri için fazla paraya 
ihtiyaç bulunan semtlerdeki yol
lar v!yadüklü yapılmak suretile 
büyük masrafdan kurtarılacak, bu
ralardaki binaların yalnız alt kat
larının büyük bir kısmı istimlak 
edilip yola kalbedilerek üst kısım
ları olduğu gibi kalacaktır. 

YENİ LİMAN 
M. Prost yeni limanın Ana -

dolu cihetinde, Haydarpaşa ile 
Salacak arasında yapılmasının 

doğru olacağını, 'bır esas olarak 
kabul etmiştir. Bu tadılata göre 
liman Haydarpaşa ile Salacak a
rasında yapılacaktır. 

DEVLET MAHALLESİ 
Diğer taraftan planda dev Jet 

mahallesınln Sultanahmedde ol
ması esası ıpka ed:lmiştir. 

Yeni adliye sarayı da şimdiki 
hapishane binası yerinde yapıla
caktır. 

Türk süvarileri şehrin sessiz -
liğine hayret etm.şlerdi. Sokak

larda Bizans askerlerinden başka 
kimseciklere ras gelmiyorlardı. 

İshak Beyin İstan bula geHşi ilk 
değildi. O. bir kere daha şehri 

Çok geçmeden Türk misafirleri 
Hipodroma gelmişlerdi. Sarayı İm
paratoru muhafızları, mabeyin -
ciler, nedimler, amiraller, kuman
danlar saray meydanına iki ge -
çeli dizilmiş bekliyorlardı. Bir 
çoklarının yüzleri kaç geceden -
beri içtikleri şarabın ve icra ey
ledikleri rezaletlerin tesirile mo
rarmış, kızarmış bir halde idi. 

(Deı>amı var) 

Askerlerinin toplandığını gören 
hassa alayı kumandanı kılıcını çe
kerek atına bindi. Ve fil kuman-

da:~~~ geleni çiğne ve dağıt!. yeni Barem B u 1 g a Tetkı.k Edı.lecek .r Hassa süvarileri kılıçları al -

tında masum halkın üzerine yfi- \ Mekteblerınde 
ırll.düler. Çoluk, çocuk. kadın, er _ T D r k 1- y e • F r a n s a (l inci sahifeden devam) 
kek ve ihtiyar kestiler, çiğnediler afınd ·lrnek .. k J 1 
ve toplanan halkı temizlediler. ~tısa;;n t:şee·r·~küller':er~~:ı~t: talyanca' (l inci sahifeden devam) Gamelin'in Türk askeri Jıeyeti re- ~~ 

Sarayın önü bir ana baba ~ünü idare ve murakabeleri hakkında- 1 aynı ilt:i!ak zihniyeti ile bir harb 1 isi Orgenral Kazım Ol'baydan bir 
olmuştu. Yaralılar bağırıyor. - haHnde iki memleket arasındaki mülakat taleb edeceği kaydeldil- ki kanunun tatbiki neticelerine (l inci Jahifeden devmn) 
)enler uzanmış yatıyordu. a,Uert yardımların esaslarının 1es- mektedir. dair Antalya meb'usu Rasih Kap- siz hakkımızdır. Milletlerin tarih-

Hipodrom, çocuk ve ihtiyar ıa- bit edileceğini yazmaktadırlar. ı Askeri ve siyasi mehafil Tür- lanın muhtelif vekiıletleri alfıka-
ıelerlle dolmuştu. Kaçan!,.r kur- FRANSA HÜKÜMETİMİZİN CE- kiye - Fransa müzakerelerinin de ]andıran sual takririnin grup idare 
tulabilmlfli. V ABINI BEKLİYOR sonu alınıp itilaf ilan edildikten heyetince seçilecek bir komisyon-

Çok geçmeden Hipodrom mey- Paris 7 (Hususi) - Fraruıa ile sonra Türkiyenin ş&rki Akdeniz da alakadar vekillerin de huzurile 
danı ve civarı temizlendi. Sanklı Türkiye arasındaki siyasi ve Ha- havzası, Suriye, Filistin, Mavera- görüşülmesini ve alınacak rapo-
biraz evvel burada kanlı bir vak'a tay meselesinin kat'! surette hal- yi Erdün, Hicaz ve Asir üzerinde- run umumi heyette müzakeresi 
c:ereyan etmemi§ bir hale ııelıniştL !ine mütedair bulunan müzakerat ki maddi ve manevi büyük ro- nı teklif etmiştir. 

Bir yandan da Tokpıya hassa a- bıtmek üzeredir. Kal'! netice, Tür- !ünü bilhassa tebarüz ettirmekte Bu teklif üzerine 10 .kişilik bir 
layı kumandanı maiyetile beraber kiye hükfımet,nin bir kaç nokta ve Avrupanın Asyaya ve Cezire- komisyon teşkili kararlaştırılınıÇ 
at sürüp gittiler. Türk elçisi ve üzerinde Fransaya vereceği ce- tülaraba açılan kapıları üzerin- tır. Devlet sanayünin gerek kuru-
malyetinJ karıılayıp saraya geti- vaptan sonra ağlebl ihtmal alına- deki Türkiye ve Saadabad paktı luş ve işleyiş işlerinin tanzimi 
receklerdl. Çok geçmeden alay caktır. mevcudiyetlerinin büyük ehem- hakkında Kütahya meb'usu Alli-
Topkapıya hızla glrdL Dün Harciye Nazırı Bonnet'in miyeıt:i kaydeylemektedirler. eddin tarafından verilmiş olan 
Topkapısı muhafız kumandam bu hususta verdiği geniş tafsilat MISIR SAADABAD PAKTINA takrir de bu komisyona tevdi 0 -

derin bir nefes almıştı ve İshak s mehafilde Türkiye - Fran- GİRECEK l\Jİ? lunacaktır. 
.. m ... b . ...;;.ı... IB mıizakeratı hak.kında fevka!•- Londra 7 (Hususı·) Mısı H Beye 9 - r ır J .;..,_ ve itizar dile- " - r a- Bundan sonra Büyük Millet Mec-

k de ümidbahş bir mahıyet ifadesi riciye Nazırının bu-"'nıerde An-yere : gu tisi 7/6/939 tarihindeki içtima ruz-
B İm t h halinde tefsir edilmıştir. karaya hareketi mukarrerdır. Mı-- uyurunuz, par& or az- nameslne dahil kanun liiyihalıırın-

retleri zatı devletlerinizi bekli - FRANSA BAŞKUMANDANI sırın da Saadiıbad paktına girmesi dan devlet devair ve müessesatı 
Faris 7 (Hususi) Londraya mu- umulmaktadır Bu takdirde Hicaz 

yorlar. baremlerine aid olanlarının ev -
va.salat etmış bulunan Fransız or- ve Yemen de ağlebi ihtimal pak-

Haasa alayı kumandanı ve ma- duları Başkumandanı General ta d il olacaklardır. velemirde tetkik ve intacı hakkın- 1 
iyeti atlarından inml§ Türk be - daki Başvekilin teklifi, cereyan e-
yine selam duruyorlardı. S ti den müzakereden ve bu husu~ta 
İshak Bey, eli! atlısına aür le- ovye ere M ı" 11 "ı ş e f söz alan birçok hahblerin mütale-

alle emrini verdi: 8 .. c b alarmdan sonra 12 hanan pazar-
- At bin!. ugun eVa (l inci sahifeden devam) tesi i~timaına kadar bu layihalar 

Elli yiğit Türk. kumandanları - v ·ı k Diğer taraftan dün sabah Yalo- üzerınde meclis azasına tetkikat 
nın bu emri üzerine birdenbire erJ ece veya gitmiş olan Dahiliye Vekili icra edebilmeleri için vakıt bıra-
atlarına sıçrayıp vaziyet almış - (l inci •ahi/eden decam) Faik Öztrak ile Vali ve Beledıye kılması ve o günün ruznameslne 
lardı. lantı yapacaktır. Bu toplantıda u- reisi Llıtfi Kırdar. Akşam Yalova alınması umumi hcy·etçe kabul o-
Hıwıa alayı kumandanı, Türk mum! &iyasi vaziyet gözden geçi- vapuriJe şehrımize dönmüşlerdir. lunmuştur. 

heyetinin aad.,liğine hayret et - rilecektir. Milli Şefin Darıcadan Savarona Satıye binasının satın alınması 
mişti. Atları cılız ve gösteri§Slz ldi Kabine dün de toplanmıştır. yatile doğruca Yalovaya tcşrifle- hakkındaki Antalya meb'usu Ra-
Takırnları alelade sahtiyandandı. Dünkü toplantıda Harıciye Nazırı ri de muhtemeldir. sih Kaplanın bir takrirı ıle muh-
Kendilerinin giyimleri de hepsı Sovyet _ İngilız _ Fransız misakı DAHILlYE VEKİLİ GİDIYOR teri mevzuları ihtiva eden Muş 
bfr renkte ve bir biçimde olduğu hakkında beyanatta bulunarak, Dahiliye Vekili Faık Öztrak bu meb'usu Hakkı Kılıçoğlunl.in bir 
halde çok sade ve çalımsı~ idi. artık ortada geçllemiyecek hiç bir akşamk. ekpresle şebrımizden An- takrırinin de gelecek hafta müza-

Fakat ata biıılşleri. .. At üstünde engel kalmadığınL söylem'.ştr. 1 karay dönecektir. kere olunması kararlaştırılmıştır. 
duruşları hal • e etvarları babayi- Bugünkü fevkalade topjantıda _m_üz....;.ak_e_c_e_!e-r-in--i>-ir_a_y_k_a_d-ar_d_e-_1 Bilahare Haridye Vekilımiz l5 

llt \'e korku~ ad?ımlar olduklarını nazırın Türk - Fransız müzakere- vam edeceği tahmin edilmekte _ günlük siyasi vazıyet hakkında i-
gösterıyordu. lerinın inklşafı hakkında beya - dir. Anlaşmanın ımza merasimi. zahat vermşitir. 

Hasia kumandanı ve maiyeti natta bulunacağı da zanned imek- tahmın edildiği.ne göre, Ankarada MÜSTAKİL GRUP 
a kerleri sırmalar mucevherler, ted r. yapılacakt,r. Bu takdırde, İngıl- Parti mustakil grup azaları da 
incıler içinde idi. Kırmızı ve par- LORD HALIFAKS'IN ANKARA- tere Harıcıye Nazırı Lord Hali- dtin toplanmışlar ve reıs vekilli-
lak çızmelerıne tak lı altın mah - YA GELMESİ MUHTEMEL faks'ın anlaşmayı mza etmek ü- ğme Ali Rana Tar hanı seçmi -
muzla ı parıltısı goz kamaşt·rı- ı Londra 7 - Londr~·a gelen zere Ankaraya gelmesi ihtimali de !er ve idare heyetini ıntihap et-
yordu. Türk askeri heyeti .le yapılacak vardır. 1 mişlerdır 

Rodos, Vened ık Cinev ez, Mora, · ..;;;;;;,,,;,,;,==~,;,,;~~~;,;;;;;;;;;,,==="'="'~==========~,;;;~;;;~========·--
Frank 1liıh .. Şovalyelerinın mai
yet!erınden Bızans İmparator!<1ğu 
sarayına gelerek asker yazılan bu 
mı;htellf mli!etlere mensub müs
tevli adamların te kil e ettıkleri 

ha a alayı cidden gelinler kadar 
süslü idi. 

Hassa kumandanı bır kısım ma
iyet:le İshak Be) ın onüne dtiştu ve 
bır kısım askerlerıle de dıimdarı 
te kil ediyordu. 

Turk sipahıleri bu ıki suslu ve 
cıcıl bicılı zırhlı askerlerın orta
sında koca kavuklar.le, irı ve bur
ma bıyıklarile, eğ kılıçlarile bir 
başka manzara arzedıyorlardı. 

Bıraz evvel sokakları dolduran 
halk tabakalarından ortada eser 
yoktu. Hipodromdan kaçıp canını 

Almanyada Yeni Siyasi Hazırlıklar 
(l inci sahifeden devam) 

B~rlin ve Romanın bilhassa Cebelüttarık ve Fas 
üzerinde müessır hareketlerde bulunmak ve Pi
renede Fransayı meşgul etmek emeliJe büyük bir 
ga~·ret sarfettiklen ve Frankoya geniş mikyasta 
vaıu !erde bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraf
tan Fransa ve İngiltere de Franko ile müzakere -

ler!n· idame eylemekte ve İspanyanın bitaraflı -
ğırı temın etmeyi ıstıhdaf etmektedirler. Bu yol
da cereyan eden müzakerelerin neticelenebılmesi 
ba1• mali şartların tahakkukuna bağlı addedil
mPktedır. 

Diger taraftan Almanyanın Baltık dev !etleri 
üzerinde de son günlerde gayet faal bir rol ıfa ey

lediği g<irulmektedir. BerHn, Baltık devletlerıni 

ademi tecavüz paktları ile de Sovyet Rusya ile teş
riki mesailerine mani olmaktadır. 

Yugoslavya Naibi ile Hitler arasında cereyan 
eden mülakatlar da henüz mahremiyetinı muhafa -
za e>tmektedir. Berlinde siyasi bir vesika imzalan
mamış olmakla beraber Almanyanın Yugoslavya -
,ya geniş mikyasta vaidlerde bulunduğu ve buna 
mukabil bazı teklifler serdeylediği saklanarnamak
tadır. Yugoslavyanın müstakbel hattı hareketi Ber
lin mülfıkatlarının neti<:elerini tezahür ve inkişaf 
ettlrmeğe yararlı olacaktır. Bulgaristanın İtalyanın 
Arnavutluk Krallığını kabul etmesi ve İtalya He 
Bulı;ar mekteblerlnde italyancayı resmi lisan ha
lirde tedris ettirmeyi emreden itilafnameyi imza
laması da günün şayanı dikkat hadiseleri arasında 
görülmektedir, Bulgaristan, bu hareketi ile siyasi 

leri:nrle en tıüyük siyasi ııüfuzlara 
daima dil ve propaganda yolu ile 
sahip o:unduğu nazarı iflbare alı
nırsa Bulgaristanın da bu itiliıf 

ile kendi hesaoına kazançlı bir 
hizmet ve inkişaf kaydetmemiş 

olduğu tahakkuk eder. Bulgar orta 
mekteblerinde başlıyacak mec -
huri İtalyanca en geniş mesafe öl
çüler içinde rubu asır sMra Bul
garistanda b~lı başına bir İtal
yan kültürü, İtalyan dili, İtalyan 
nüfuzu ve 1taly~ya doııt bir nesil 
yetiştirmektir ki, bu bile müfrit 
milliyetperver tanınan Bulgar ka
rakter; için heı'halde az kayıb ol
mıyacaktır. Nihayet, ecnebi bir 
dil öğranmek her milletin çocu
ğuna feyiz veren bir neticedir 
amma, bir di)j mceburi şekilde o
kumak yine bir mecburiyet ha -
1 nde ve bir itilfıfla tahkim edildi-
ğı takdirde bir nevi kapitülfısyon 
ve imtiyaz tesisi adımı olur ki 
bunu akla getırdikçe her halde 
işin bize anlatılıs ve haber veri
liş şeklinde bır yanlışlık olması 

ihtimali i'le kendimizi avutmayı 
müreccah buluyoruz. 

ETEM İZZET BENİCE 

-Iktisad Vekaleti 
Teşkilatı 
(l inci sahifeden devamj 

jeler hazırlanmaktadır. 
Vekalet iş dairesi bölge iımir -

ilklerini de U\ğvetmiş, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Eskişehir. Edirne, 
Zonguldak, Malatya, Samsun, Bur
sa, Trabzon, Kayseri iş teşkilatını 
sanayi ve muad:n teşkilMlarına 

bağlanmıştı. Bu şekil de muvakkat 
olup ağlebi ihtimal bir ay sonra 
kal'i vazıyetini iktisab edecektir. 
Vekalet bazı iktısad mUdürlükle-
rinin vazlvetlerıni de değiştirmiş
tir. Giresun, Antalya iktısad di
rektörlükleri Vekalete, Aydın, İz
mıre. Erzurum Trabzona bağlan
mıştır. 

Yeni Barem ve iş Bankası 
Ankara 7 (Hususi muhabirimiz

den) - Yeni !barem kanununun iş 
bankası teşkilatına da teşmil e
dilmek suretile tatbik edileııcği 

anlaşılmaktadir. 

BAKER mağazalarının sattığı 

kostüm ve pardesüler, 
emsalsiz bir biçimdedir. 

SAÖLAM 
Şık 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fıat ve miisaid şartlarla 

Varşova istasyonu 
Yakıldı 

Vorşava 7 (A.A.) - Saliıhiyet

tar mahfiller, Var şova istasyonu
nun bir suikasd neticesinde yan
dığına dair ileri sürülen farazi -
yeleri kat'iyetle reddetmektedir
ler. Yangın esnasında iki kişi öl
müştür. Hasara! takriben 20 mil
yon franga baliğ olmaktadır. Fa-

kat istasyon binası sigorta edılm!Ş 
idi. Yangın bir şiŞe tazyik edil • 
miş oksıjenin patlaması net ce • 
sinde çıkmıştır. 
Enkazın sür'atle kaldırılmasına 

çalışılmaktadır. Seferlerin normal 
bir şekilde başlaması pek yakında 
temin edilecektir. 

General Gamlen İngiliz Orduları 
Kumandanlığını da Ele Aldı 

Paris 7 (A.A.) - Fransız gaze
telerıG<'neral Gamlin'in İngilte
reye yaptığı yeni seyahati rnev -
zuu bahsederek İngilterenin bun
mum 
dan böyle müttefik ordular umum 
kumandanlığını bir Fransız gene
raline tevdi prensijpini kabul et
miş olduklarını kaydetmekte ve 
br muharebe vukuu halinde şar -

ki Avrupadaki müttefikleri mıh· 
ver devletleri tarafından muha • 
rebe harici edilmelerine mani ol
mak için derhal taarruza geçmeğl 
temin maksadile İngiliz askc~i rna· 
kanılarının şimdiden insanca ve 
teknik bakır.ıdan hazırlıklarını 

tacile karar vermiş olduklarını ilii• 
ve etmektedirler. 

Polonyalılara Rahat y ok ! 
Vorşova 7 (A.A.) - Polonya 

mattıuatmın bıldirdiğ:ne göre 30 
Nazi Danzig'de bir Polonyalının 
evine tarruz ederek bir hangarı 
tahrip ve eve cebren girmeğe te
şebbüs etmişlerdir. 

Polonyalı polise müracat etmiş 

İstanbul 5 inci icra memurlu -
ğundan: 

Takuhi'nin borcundan dolay~ 

mahcuz bulunan ve açık arttırma 
ile satılmasına karar verilen Be
yoğlu Pangaltı ve büyük Pangaltı 
mahalesi eski İcadiye yeni Babil 
sokağında eski 46 yeni 50 numa
ralı zemin katta 1 mutfak, 1 ye
mek odası, 4 küçük odunluk ve 
kömürlük, hala, sarnıç. 16 M. M. 

bahçe, 1 inci katta 2 oda. 2 yüklük 
ve bir adi dolap, 2 inci katta 2 o
da, bir sofa, 2 yüklük, 1 dolap, 
3 üncü katta 2 tavan arası, 1 ha -
la ve yıkılmış taras ~ahaJli mus
luk, 1 sofası mevcud terkos ve e

lektrik tesisatını havi 52 M. M. 
üzerinde inşa edilmiş ahşab ve 
muhtacı tamir hanenin muham -
men kıymeti 1300 lıradır. 

Açık arttırmıya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

iştirak edecek müşterilerin kıy -
meti muhaınmenenin ''r 7.5 nis -
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha

mil olmaları icabedeı. Mütera -
kim vergi tanzifat, tPnviriye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Art
tırma şartnamesi 12/6/939 tari

hine müsadıf pazartesı günü da· 
irede mahalli mahsusuna !Jlik e
dilecektir. Birincı arttırması 11/ 
7 /939 tarihine müsadif salı glir.ü 
dairemizde saat 14 ten 16 ya ica
dar icra edilecek, birinci arttır -
mada bedel kıymetı muhammrnc
nin 7' 75 ini bulduğu takdinle üs
te bırakılır. Aksı takdfrde son 

arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha tem
did edilerek 26/7 /939 tarihine mü
sadif çarşamlm günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede yapılacak 

ikınci arttırma neticesınde en çok 
arttıran:n üstünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı ıcra ve ıflfıs k nu

nunun 126 ıncı maddeslne tevfi
kan hakları tapu sıcillerıie sabit 
olrnıyan ıpotekli alacaklarla diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı sa- 1 
hiblerinin bu haklarını ve husu- j 
sile faiz ve masarife dair olan iddi

alarını ilan tarihınden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müsbıtele -
rile birlikte dairemize bildirme -
Jeri lazımdır. Aksi takdirde hak

ları tapu sicillerile sabıt olmıyan
lar satış bedelinın payla masından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi 
tenvıriye ve tanzifiyeden ibaret 
olan Belediye rüsumu ve vakıf 

icaresi bedeli muzaycdeden ten
zil olunur. 20 senelik taviz bedeli 
müşteriye aittır. Dah, faz1a ma
lfunat almak ıstıyenlerin 939/650 
numaralı dosyada mevcud evrak 
~ mahallen haciz ve takdirı kıy-

be de halkın toplanmasına sete 
biye: \ rdı,ği için tevkif ed imi~ 
tir. 
Diğer cihetten Polonya matbu

atı, Saint - Stanislas kilisesi carn· 
]arının meçhul şahıslar tarafın 
dan kırıldığım bildirmektedır. 

İstanbul ikinci icra memurlu • 
ğundan: 

Prokopun Kiryakoya olan bor• 
cundan dolayı haciz edilip saLl • 
rnasına karar verilen ve tamamınıı 
yeminli üç ehli vukuf tarafından 
(1150) lira kıymet takdır olunan 
Beyoğlunda eski Hü:;eyınaga yeni 
Bülbül mahallesinde eski ve ye:ıi 
küçük Zimba sokağında ada 582 
parsel 20 eski 2 mükerrer yeni 8 
(numerataj 8) kapı numaralı do
ğusu 21 parsel kuzeyi küçük Zim
ba sokağı batısı 17/19 parseller 
gtineyl 23 parselle çevrıli kagir 
ve açık arttırr.ıaya konulmıı tur. 

Evsalı: Binanın beden dm arları 
kagirdir. Kapıdan içeri girince bir 
taşlık bu taşlık üzerinde iki oda 
bir hala. Birinci katında bir mer
diven başı üzerinde bir musl•ık 
iki odası vardır. Binada elektr 1< 
tesisatı mevcuddur. 

Umum mesahası: 33 metre mtı· 

rabbaıdır. 

Bu gayrimenkule aıd şartna
me 1/7/939 tarihinden .!ibaren 
herkesin görebilmesi içın icra di
vanhanesinde açık bulundıırula -
caktır. Birinci arttırması 12/7 /939 
tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul 
ikinci icra dairesinde yapılacak 

muhammen kıymetinin '. 75 ini' 
geçmek şartile en çok arttırıına 

ihale edilecektir. O gün bo ·le bir 
bedel elde edılemezse , •t' !r'a on 
beş gün uzatılarak 27 /7 /919 tari
hine müsadif per'şembe g< nu ayni 
mahal ve saatte ikincı art ırması 
yapılarak 2280 No. lu konunun hü
kümleri göz önünde tutulmak \'P 

arttvanın ıllacağına ruçhad ı 

alacaklılar mecmuunu geçmek 
şartile en çok arttıtanın üstt;ne bı
rakılacaktır. Alıcıların ,artnameyi 
okumuş ve muhteviyatını tama -
men öğrenerek kabul etmesi ad 
olunacakları ve ipotek sa!ııbi a -
Jacaklılar ıle diğer aliıkadarların 

gayrimenkulle temin edilmiş hak
larını hususile faiz ve masrafa mü
tedaır olan iddialarını evrakı müs
bitelerile ilan tarihinden itibarer. 
yirmi gün ıçinde evrakı müsbite
lerile dairemıze bildirmeleri aksi 
takdirde hakları tapu siciline ya
zılı olmadıkça satış bcdelınin pay
laşmasından hariç bırakılacakları 
ve bu satışta gayrimenkulun işle
miş verg~ belediye riısumu ve ev
kaf icrasile tellaliye resmi borr -
Juya aid olduğu müşterinin yirm 
senelik taviz bedeli ile ferağ har
cını vermekl0 mükellef olduğu V4 

taliblerin muhammen kıymetin 

'; 7,5 nisbctinde pey akçesı veya 
milli bır banka teminat mek
tubu ibraz etmeleri liızım 

geldiği ve daha fazla malum t al
mak istiyeıılerin her zaman daire-

·• 



ı 

Gardenbarle Beraber 
Yıkılan Bir Nesil 

lJ HALK FİL. O (5 inci sayfadan devam) 

!arın ayaklarına atanlar bir değil, 
bin değildi. 

malarından kaç tanesi, yüzlerce 
lira vererek, kendini iki paralık 

etmiştir. 

Tefrika Numarası ı 132 Yazan· Rahmi YACI 

Rus Kuvvetleri Sivasa Sarkmışlar 
Şam ve Haleb Düşmüştü 

cGardenbar• da, kaç gencin mi
rası yenmiştir! Bu, sayıya gel -
mez! 

Ve sonra, kaç genç, oraya gire
memek hasreti ile yanmıştır. 

Kaç hovarda, karısını boşamış· 
tır. Kaç gencin, istikbali mahvol
muştur. Kaç abdal zengin, orada, 
parasile, kendini rezil etmiştir. 

Orada, sayılı insanlardan kim
ler ve kimler dayak yememiştir. 
Ve sonra, bu moloz artistlerin kaç 
tanesi de, kimlerden ve kimlerden 
dayak yememişlerdir. 

cGardenbar• yıkılıyor! 
c Yıkıldı gitti cihandan dayan • 

sun ehli kubur!• diyemiyeceğim! 
Çünkü, bu yıkılan barakada, bir 
neslin zevk! ve sefahet! hatırası 

vardır. 

. . 
lngiliz Taarruz unun T oroslara ilerlediğini Duyan 
Başkumandan Asabiyetten Yerinde Duramıyorda 

Kaç genç, cebindeki sayılı pa
ranın imkansızlığile içi ihtirastan 
çatlıyarak eli, kolu bağlı oturmuş
tur. 

Fakat artık cGardenbar•lara l!i
zum yok. Hayat o kadar değişti 
ki, A vrupanın molozlar ile kimse
nin gözleri ışıldamıyor. Onlıır, ar
tık ihtiras uyandırmıyor! Yıkılan 
ogardenbar. değil, yıkılan bir .ne
si!. dir! Bizim, zavallı gençliğimiz! 

- Vardır sanırım! 

- Nereden olacak? 
- Adanaya falan kaçmağa mu -

vaffak olan kumandanlar umumi 
karargahı haberdar etmişlerdir. 

- Zannetmiyorum.. Olsa beni 
arardt görüşmek için! 

- Haydi gidelim öyleyse!! 
İki nazır, iki eski arkadaş, İtti· 

had ve terakkinin iki kurdu, üçün
cüyü bulmak için Sedaretten çık
tılar, otomobile atladılar, Har -
biye Nezaretine yollandılar. 

En ver Paşa dehşetli bir kriz ge
çiriyordu .. Şark cephesi hırpalan
mış, Rus kuvvetleri Sivas önle -

rine kadar sarkmışlar, son tel • 
graflarda Şam ve Halebin sukut 
ettiğini, İngiliz taarruzunun To
roslara doğru ilerlediğini duyan 
asabi ve cür'etkilr Başkumandan 

vekili yerinde duramıyor, kabına 
. sığamıyor, telgrafları getiren ya

ver Mümtaz Beyi haşlar gibi dav· 
ranıyordu. 

Genç Harbiye Nazırının bin bir 
ümidle devleti sürüklediği hadi
ce, Btıyük harp umduklarından · 
çok başka bir neticeye, korkunç 
bir istikbale namzeddi. 

Telgrafları veren Mümtaz Be
ye Enver Paşa sordu: 

- Şu İngiliz casusunun işi ne 
oldu? 

- Henüz Merkez kumandanı 

Cevad Bey yeni malumat verme
di Paşam! 

- Daha yakalanmadı demek? 
- Öyle olacak Paşam! 
- Mümtaz, haydi fırla .. Cevad 

Beyi gör.. Bu ifin son vaziyetini 
öğren çabuk bana malumat ge -
tir .. En yakındaki tehlike ile meş
gul olacağım .•• 

Mümtaz Bey Paşayı selamladı, 
kalpağını bastırdı, Nezaret oda -
sından fırladı, Merkez kuman
danlığı köşküne koştu .. Cevad Be
yi gördü, ona Enver Paşanın em
rini tebliğ etti: 

- Beyefendi.. Paşa hazretleri 
İngiliz casusuna ait tahkikat ve 
takibatın son safhasını öğrenmek 
arzu ediyorlar. 

- Şu Davst, yani mühendis Ab
dullah kaptan meselesi mi?. 

- Evet efendim! 

- Ben de şimdi vaziyeti Neza-
rete arza gelecektim. İş bambaş
ka bir safhada .. 

- Hayır ola Beyefendi?!. 
- O casus delikanlı var ya!. 
- Evet!. 

- Taksimdeki evi kundakla -
dıktan sonra ortadan kaybol -
l)'lUŞtU .. Aradık, taradık. İzini oul
duk. Bitaraf devlet sefaretlerin 
den birinin fi'U himayesine sı -

TARİHi 
ÇOCUI< 
RD11ANI 

HAll-IAT KAPILARINDA 

Uzun bir yolculuktan sonra Ha
mat şehrine varmışlardı. Şehrin 

etrafı yüksek surlarla çevrilmiş. 
Hamat şehrinin iki kapısı var

dı. 

Üç arkadaş doğu kapısı bnün -
deki yolculara mahsus kulübeler
den birinde konaklamışlardı. 

Azak buradaki yolcularla ko
nuşarak kralın Filistinden Ha -
mata yem döndüğünü öğrend. 

ğındı.. Büyükderede gizlendiği 

yeri haber aldım. Tarassudda bu
lunduruyorum. Nezaretten bura
yı basmak için müsaade istiye -
cektim .. 

- Hepsi bu kadar mı efendim!. 
- Evet .. 
- Ben arzedeyim. Müsaade ve-

ya diğer bir emir verirlerse zati
alinize iblağ ederim. 

- Olur Mümtaz Bey! 
Mümtaz Bey ayni hızla Nazı -

rın yanına düştü. Fakat odaya 
girince şaşırdı kaldı .. 

Biraz evvel yo.lnız bıraktığı 

Başkumandan vekilinin yanında 
Sadrazam Talat P&şa ile Bahriye 
Nazırı Cemal Paşa duruyor, üç 
kodaman hırslı hırslı ve hararet
li bir meseleyi konuşuyorlardı .. 
Mümtaz Bey kapıdan çekilmek is-

tedi, yaveri gören Enver Paşa ar
kadaşlarının arasından ayrıldı, 

seslendi: 
- Öğrendin mi Mümtaz! 
Mümtaz Bey odadan içeri bir 

adım attı •. karşılık verdi: 
- Evet Paşam! 
- Ne olmuş? 
- Bitaraf devlet sefaretler in -

den birine iltica etmiş! 
-Kim? 
- O aradığımız İngiliz casusu, 

mühendis Abdullah kaptan! 
- Ey .. Sonra? 
- Cevad Bey, burayı tarassud 

altına alınış, basmak için müsa
ade rica ediyor ... 

- Peki.. Bunu birazdan bana 
hatırlat! 

-Baş üstüne Pa.şam! 
(Devamı var ) 

Kaç genç, orada, oranın sefa -
hetine karışamamak yüzünden, 
hayata lanet etmiş, dünyaya küs
müştür. 

Orada, zamanın en tanı~ si-

Lehistaıiı Nasıl 
Taksim Edeceklerdi? 

(4 üncü sayfadan devam) eli sahada Rusya ile Almanyanın 
yet daha değişti. Çekoslovakya münasebetleri öyle mükemmel bir 
martta malum akıbete uğradıktan hale gelemedi. Fakat İtalyanın 
sonra da Arnavııtluk İtalya tara- münasebetleri pek yolunda de -
fından malfım §ekilde alındı. Kuv- vam ediyor. İtalya ile Rusya ara-
vete dayanarak her şeyi yapmak, sındaki ticaret anlaşma yer>i de • 
istedikleri yerleri almak, küçük ğildir. Her sene Rusyadan İtalya-

VAHŞi HAYVANLAR ARASINDA 
devletlerin yaşama,k hakkını tanı- ya 400.000 ton petrol gönderilyor. 
mıyarak önlerme geleni ezmek Poltika aleminin dedikoduları 
istediklere karşı lbir sulh cephesi biter tük.,nir gibi değildir: Rusya 
kurmak zarureti hasıl oldu. İşte le İtalya arasındaki münasebetle-
bu suretle de Rusya bugün Fran- rin böyle yolunda devam etm~ 

(5 inci sayfadan devam) ı 
dam ortaya çıkar. Asker üniforma
sını andıran sırma işlemeli elbise
li kızlar program satarlar. S6yta
rılar b in türlü şaklabanlıkla hal
kı güldürürler. Sonra, aslanlar, 
kaplanlar, maymunlar akla ve h a· 
yale sığmıyan hünerler yaparlar. 
Filler top pynarlar. 

yürüyor. Telin boyu on metrodan sa ve İngiltere gibi garb devletle- karşısında da b'.r çok rivayetler 
fazladır. rile anlaşıyor. ortaya çıkmıştır. Yeni gelen Av-

Tussy. sahranın olduğu kadar Bütün bu safhalar malumdur. rupa gazetelerinde bu rivayetler 
san'atkar hayvanların da kralı sa- Rusya ile Fransa ve İngilterenin de kaydediliyor: aca'ba İtalya böy-
yılmıya layıktır. müzakereleri devam ededursun lece Rusya ile hoş geçinmekle ne 

Mürebbisi, bu hayvanı nasıl Berlin - Roma ittifakından sonra gibi maksadı takip ediyor? diye so-
terbiye ettiğini. canbazlığa alış . İtalya da ~ayanı d'kkattir ki Rus- ruyorlar. Almanya tarafından Ro-
tırdığını şöyle anlatıyor: ya ile olan münasebatın ı hiç boz- maya böyle bir vazife verilmesi, 

mamış, belki daha kuvvetlendir-. Berllıı ile Roma arasında şöyle bir 
Sahra Kralının, bir gün olup da 

insanlar gibi canbazlık yapacağı
na, prendeler atacağına, demir tel
ler üzerinde yürüyeceğine kim ih
timal verirdi? 

- Çok zahmet çektim, teh like 1 T ' • kt' pla'n du .. 'şu"nu"lmu"ş olacak diyorlar. meğe ça ışmıştır. ıcarı ve i ısa-
atlattım . Tamam üç yıl uğraştım.!=~;,,,;~~~=================== 

Bu akla sığar şey miydi? .. 
Bunları yapan, 6 yaşında ve 770 

kilo ağırlığında King Tussy adlı 
bir arslandır. 

Kocaman bir çoban köpeğine 

benzer. Kuzu gibi muti değildir. 
Fakat, mütemadiyen mürebbisinin 
ellerini yalar. Tussy, cidden ha· 
rika denilecek bir şey yapıyor., 

İki ince tel ÜZl'rinde, ·muvazene· 
sini bozmadan bir baştan bir başa 

Şimdiye kadar yirmiden fazla ars· 
lan terbiye ettim. Bu, çok güç bir 
iştir. Tussy'yi aldığım zaman 6 llb

re ağırlığında ya var, ya yoktu. 
Ona. tıpkı bir çocuk gibi emzikle 
süt veriyor, koynumda yatırıyor
dum. Bu suretle dost olduk. Bana 

adeta pınıyordu. Köpeklerle, tay
larla, keçilerle beraber büyüyor
du. Pek küçük yaşta iken iel ü

zerinde yürümiye alışırdım. Bi -
dayetinde, muvazenesini kaybet
memesi için kendisine yardım e· 
diyordum. Nihayet alıştı ... 

Muhabere Ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli c49950. kırk dokuz bin dokuz yüz elli lira 
tutan 28 adet muhtelif yağlı transformatör kapalı zarf usulile satın 
alına'Caktır. . .. ... ............... ..... . 

2 - Muvakkat teminat <3746.25> üç bin yedi yüz ıkırk altı lira yir-
mi beş kuruştur. .. ..................... . 

3 - Ekiitme 3/7 /939 pazartesi günü saat 15 de metro han binasının 
5 inci katında toplanacak olan arttırma, eksiltme komisyonunda yapı-

Yeni Bir 
Dolandırıcılık 

(5 inci sayfadıın devam) 

!ık bir sene devam etmişti. Daha 
da edecekti. 

Bu suretle dolandırılanların sa
yısı günden güne artıyordu. Bun

!arm çoğu mevki sahi·b;, evli a-. 

damlar olduğu için zabttaya mü

racaat ve şikayet etmekten çeki

niyorlardı. Bir bakire kızla mü -
nasebat peyda etmek arzusile 50 

frank gönderdiğini itiraf etmek 
cürüm değil mi idi? ... 

Fakat bunlardan ikisi, polise 

haber verdiler. Bir ay süren araş-

tırmadan, tarassuddan sonra Ar
let ve belalısı yakalandı. 

Mahkeme, Arlet: üç ay, belalı-

sım da 3 sene hapse mahkum et -
miştir. 

1acaktır. .. . .............. . .. . ......... l---------------1 
4 - Bu işe aid şartnamele; idare veznesinden 250 kuruş mukabi- , _. Çocuk Hekimi 

!inde tedarik edilebilir. ... .. . .. . ... Dr. Ahmed Akkoyunlu 
5 - Teklif mektublarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla- Taksim - Talimhane Palas ·No. 4 

narak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komisyon kıl.tibliğine imza m u- Pazardan maada her gün saat 
kabilinde verilıni~ bulunması lazımdır. c3742. - 15 den sonra. Tel: 40127 

Yazan: iskend er F. Sertelli 

dost olan Azak, o gece bu esrarlı 
şehir hakkında epice malumat top· 
lamıştı . 

Tanrının oğlu ile bir y.olcu ara
sında şu konuşmalar geçmişti: 

- Şehre gece neden girilmez?. 
- Kral vesveseli bir adamdır. 

Güneş batarken şehir kapılarını 

kapatır. İçeriden dışarıya ve dışa
rıdan içeriye kuş bile uçamaz. 

- Kral neden korkuyor acaba? .. 
- Muhafızlar F ilistin ülkesine 

-22 -

basınca, Filist.ndeki il.si muhafız
ların sarayına hücum edeceği ih
timalini dü'şünüyor. 

Bir krala bu kadar korku yakı
şır mı?. 

- Sen çocuksun .. Böyle şeylere 
aklın ermez!. 

- Doğru. Çocuklar büyüklerin 
işine karışmazlar. Sen ne ticare
tile uğraşıyorsun?. Heybelerin ne 
ile dolu?. 

Hurma .. Zeytin .. Karabiber .. 

- P aran var mı? .. 
- Elbette. Bedava istemiyo-

rum. 
- Siz nereden geliyorsunuz?. 
- Nipur şivesile konuşuyoruz?. 

Sumerli misiniz yoksa?. 
- Hayır .. Fakat. Nipurda çok o

turduk. Arkadaşlarım Hamatlıdır. 
Toga söze karıştı: 

- Ben hamatta doğdum .. Ha
matta büyüdüm.. Babam çok es
kiden bir saray bekçisi idi. 

Hurma taciri, Toga'nın konuş

masından Hamatlı olduğunu an
layınca: 

- Yabancı değilmişiz!.. Dedi. 
Ben sahiden tacir değilim. K ra
l ın maiyetinde bulunan bir zabi
t im. 

Azak hayretle sordu: 
- Zabit mi..? 
- Evet. Dedim ya, b uraya her 

YENİ NEŞRİYAT: 

Dağ Ruzgarları 
Değerli romancılarımızdan Mah

mud Y esarinin en son eseri olan 
bu kitab, İnkilab Kitabevi tara -
fından neşredilmiştir. 

İstanbul birinci icra memur -
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen 20 bey

gir kuvvetinde Dizel motörü 8/6/ 

939 tarihine tesadüf eden perşem
be günü saat 13 den 15 e kadar 

İstanbul, Galata, Gürciikapısın -
da kiiin Yelkenci hanında 5 No. da 

açık arttırma ile satılacaktır. Bi

rinci arttırmada talip zuhur et • 
mediği veya muhammen kıymetin 

% 75 ini bulmadığı takdirde 12/6/ 
939 tarihine tesadüf eden pazar

tesi günü aynı saatte ve mahalde 

yapılacak olan ikinci arttırmada 

en fazla bedelle taliplerine satıla

cağından taliplerin gösterilen gün 
ve saatte mezkur mahalde hazır 

bulunacak memura müracaatları 

lüzumu ilan olunur. 939/276 

saraya gidip h aber veririm. Siz bi
zim yurdumuzun çocuklarısınız ! 

Size de tavsiye ederim: Kralımı
za ihanet eden bu adamlara rast
larsanız, hemen saraya gidip ha
ber veriniz! Kraldan büyük hedi
yeler alırsınız! 

Azak bu tesadüften çok mem
nundu. Sahte tacirle dostluğu iler
letmişti. 

- Fena bir vazife değil, dedi. 
Bari kral sizi bu hizmetinizden 
dolayı memnun ediyor mu?. 

- Şüphesiz. Bana hazinesini is
tersem verir ... 

- Tuhaf şey!! Kralın maiyetin
deki muhafizlar neden Filistine 
kaçtılar?. 

- Bu işleri sen öğrenmezsen, 

daha iyi olur! Küçücük kafanı bu 
' yaşta böyle dolambaçlı meseleler

le yormana acırım!. 

Kendileri ibi ilk geceyi kulübe- kaçtılar .. Yanındaki adamlardan - Bi1e biraz hurma vermez mi-

gec_e bir çok yabancı yolcular ge
lir .. Ben tacir sıfatile onları takip 
eder, yanlarına sokulur ve tehli-

- Nasıl vak it geçireceğiz?. Ge
celer uzun ... 

Devamı var} 

Baş, Diş, Nezle,Grip, Romatizma 
Nevalji kırıklık, ve bütün ağrı ları ıızı derhal keser. 

- • icıı b · 'lda günde 3 kaşe almabilir. • -

Devlet Demlryolları ve Limanlar.] 
itletme u. idaresi ilinları 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3) 
gurup r.ıalzeme ve e~ya her gurup ayrı ayrı ihale edilınek üzere 
26/6/1939 pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarp.aşada 

gar bin~sı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ususile satın 
alınacaktır. 

Bu 4e g~mck ist;yenlerin her gurup hizasındc yazılı muvak'kat 
~minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona mü~acaatları li\zımdır. 

Bu ;şe a:d şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak -
tadır. 

1 - ·iO sdet m0letL bilet kompostörü ile 100 takım komple büyük 
kurşun pPnsi muhammen bed<!li 3500 lira muvakkat teminatı 262 lira 

50 kuruştur. 
2 - 9300 ad0 t m•.rongoz kalem, eğe, varyoz ve çekiç sapları mu

hemmen bed~li 740 lira ve muvakkat teminatı 55 lira 50 kuruştur. 

3 - Muhtelif ş~kil ve eb'adda ve vagonların dahiline asılmak üze
re sekiz kalemden mürekkeb emaye plaka muhammen bedeli 3488 lira 
50 kuru~ ve :nuv•kkat teminatı. 261 lira 64 kuruştur. (4021) 

* * Muhammen berleli 6142,50 lira olan 45 aded seyyar telgraf maki-
nesi 24/7 /1939 p'1Zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (460,69) liralık muvakkat teminat il& 
kanunun tayin ~ttiği ;esikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon relsliğ'..ne vermeleri 1.Azımdıx. 

Şartnameler p:ıras:ız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 
dıırpll§ada Teoen- . ve ~vk şefligmden dağıtılacaktır. .(3994) ,: ________________________ ..., 
1 

POKER 
traş bıçakları en sert 
sakalı bile yener ve 

cildi yumuiatır. 

Her yerde POKER ~1!~~~ 

[ Kacııköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları _I 
Seınti mıınallesi <1olı:a ğı No. Cinsi aylık kitJst, 

L 1'. 
Üsküdar Rumi Şemsi paşa Voli mahalf 6 00 

Mehmetpaşa 

Bostancı Yenika· Başıbüyük 98 Dülllian 1 00 
riye 

Bostancı Yenika- Başıbüyük 99 • Oda 3 50 
riye 

Göztepe Göztepe Kadirağa 45 Baraka 3 00 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 13/6/939 
Salı günü saat 1.4 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
gelmeleri. (3928) 

8 LAMBALI İSVEÇ 

LÜKÜSOR 
RADYOSUNUN YENİ FİATI 

Türk Li,ası 155 
Merkezi: PİLOT Müessesesi Voyvoda Cad. 55 - Gal ta 

Maarif Vekilliğinden : 
Fotoğrafhane sahiplerine ve fotoğraf 

Muhabirlerine: 
Foto!(raf ve fotogr~f kopyeleri üzerindeki telif hakkının memle

ketimizde de tanınması ve tescili için alakadarların düşünce ve arzu

larını gfü·üşmek üzere 9 haziran 939 cuma günü saat 17 de Galatasaray 

lisesinde alakadarlar e.rasında bir toplantı yapılması tensib edilmiştir. 

İlgililerin bu toplantıda bulunarak düşünce ve dileklerini vekilli-
ğimiz m'ümessilliğine bildirmeleri rica olunur. (2163) c4013• 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Manol kızı Atinamn Tarlabaşı maliye şubesine olan kazanç ver

gisi borctından dolayı (ipotek fazlasına şamil olmak üzere) Beyo,ğlun

da Hüseyinağa mahallesinin Balo sokağında eski ve yeni 3 kapı 334 

ada 2 parsel numaralı şarkan yol şimalen ev 3 ve garben yol, cenuben 

ev 1 ile çevrili 61,50 metre miktarındaki ev 27 /6/939 tarihine müsadif 

salı gilnü satılacaktır. . 
Taliplerin yevmi mezkurda saat 15 den sonra % 7,5 pey akçelerile 

Beyoğlu ik.ayma:kaml.ığı ıdare heyetine mürac.aatLm .ilin olunur. (4026) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Buılcbi' yer: SON TELGRAF Matbaal 
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erece 
• • 

• 

Yarım Litrelik · şişesi 

Satıcılara 0 /olO Tenzilat Yapıtır. 
• 

inhisarlar Satış Kamyonlarından. · 

Satış Mağaza ve Depolarından 
• 

• 

' 


