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BiR AKDENiZ 
Bu Takdirde İngiltere, Fransa' ya Yardımda Bulunacak mı? 

• • • • 
Paris'fe Bu Mese e Görüşülerek T esbit Edildi 

Italya ve Fransa Tehlikeli Hadiselere imkan 
Verebilecek Mühim Tahşidata ve __ ...;;...~~~~;..:..::...::..:;:....~-----::::----:--=--~"!-------

Hazırlıklara Başladılar -
İngiltere Cebir ve Kuvvete Dayanan Tehdide Boyun Eğmiyeceğini, 

Bugün İngiltere'nin Gerek Kendisini Gerek ~üttefiklerini 
Müdafaa Edebilecek Bir Hale Geldiğini ilan Ediyor 

Daladye, Bu Sabah Korsikaya Hareket Etti 
reye girişmesi işin rengini biraz 

L ondra, 1 (Hususi) - İtalya
nın Tunus, Ciboti, Korsika 
ve Fransanın Alpler ve Ak

deniz mıntakasındaki bazı eyalet
leri üzerinde ortaya attığı hak ve 
iddialarından büsbütün ferağat et
miyeceği anlaşılmaktadır. 

purları asker yüklü olarak Mar
silyadan Cibutiye hareket etmiş
tir. İki vapurda 141 inci Alp ala
yı ve Senegalli kıtaat bulunmak
tadır. Bunlar Cibutideki Fransız 
kıtaatını takviye edeceklerdir. 

Her iki tarafın da noktai naza
rında israr eylediği bu iki devlet 
arasının bulunmasına imkan bu
lunmadığı anda bir Akdeniz har
binin meydana gelmesinden kor-

u kt dır. 

değiştirııtlştr. .. 
Bazı syasi mahfillerde soyle -
·ıd· - . e göre bu müzakerelerde 

nı ıgın ' 
b

. h vukuunda İngilterenin 
ır arp 

Fransaya yapacağı yardımlar ve 
Akdenizde alacağı vaziyet hak -

kında görüşülmektedir. 
Diğer taraftan hükiıumetle ya

kından aJakadar mah!ellerde, İn
gilterenin kendisine karşı cebir ve 
kuvvete dayanan tehli~eli vaziye
te bo un egmıyece soylenmck -

M illi 
Şefim iz 

Dün Musiki Muallim 
Mektebini Teşrif 

Ettiler 
Cıwıhurreisiml' Jııôntı diin 

a)qam musiki ıntu1llhı mrl· -

r 

• 

Fransızlarla İtalyanıarm 
mütekabil tahşidatta bn
lundııkları AJplar mınta-

kası 

Yeni Meb'uslarıınız 
Çarşambaya Meclisde 

B ulunacaklar .... 

Hal! İtalya ve Fransa birbiri
ne karşı çok tehlikeli hadiselere 
imkıln verebilecek tahşidat yap
maktadırlar. İtalyanların muaz
zam hıu:trlıldı.n karş•sında Fran
sizlar da durmadan Somaliye as
ker göndermekte ve ana vatan
da ıcab eden mukabil tedbirleri 
sür'atle neticelendirmeğe çalış
maktadırlar. Bu arada dün yeni
den Sfenks ve Şantiyi posta va -

Her tarafta böyle bir harp vu
kuunda İngilterenin alacağı va
ziyet merak edilmektedir. Ancak, 
İngiltere Harbiye Nazın Horbeli
§3Jlln Pariae giderek Fransız hü
kümeti ve askeri ricalile müzake-

t 
b ygün !ngiltercrun kendisini 

e, u ··d f ed k nfaatlcrıni mu a a? ece 
bir hale geldiğini butun . unyaya 

tebinı teftı~ emı§ierdır. Keı 

dileri. ınektebde yeni Matırı] 

Vekilile mekteb taliın lıeye• 

tarajıııdan kar§ılaıı ml.§lard . 
Mllii Şe)•miz mektebdc t 

ve me .. .. d"" r 
ihtar eylemekte, fakat bır Akde-

. uharebesinde Londranın a- ı rilen kon.serde lıazlr bıılmo.mııl· 
nızm • il l .... lacağı kat'i vaziyet meskut geç • ar ı-e Kon erı halk ara.m.dı 

dınle1n · le r<' r, 
mektedir. 

8 u o ün An k a i ,a'd a n G e ı e n Ha be r 1 er fi ·Göre 
Tayin Ve Naki Haberleri Tahakkuk Etmedi 

Cephede karşılaşan iki İspa nyol kardeşin kucaklaşması 

anlı Boğuşmalar Şiddetle Surüp Gidiyor 

Acaba Hangi Taraf 
Kat'i Neticeyi Elde 

Edebilecek? 
Sür'atle Pirene Hududlarını Frankistler 

Çevirmek İstiyorlarmış 

p aris, ı (Hususi) - ispanya
daki muharebe, İspanyada 
iki taraf arasında harbe 

ba~landığındanberi şimdiye ka -
d~, misli görülmemiş bir şiddet 
almıştır· Harp g&t ·ct kanlı bir 
boğuşma şeklinde devam etmek
l<dir. Hükfimetçiler bu harbi kay
bettiklerı takdirde vaziyetlerinin 
.. · 1 acağ<nı düşünerek akıl-
ı; ı o mıy . ""da! · · bır mu aa 
'ara hayret verıcı 

harbi yapmaktadırlar. Buna mu -
kabil Frankistler ise bir an önce 

kat'i neticeyi istihsale bütün gay

rctlerile çalışmakta ve bilhassa 
Fransa ile İspanya arasındaki bü

tün yolları kesmeğe ve Pireııeyi 

sür'atlice vermeğe gayret et -

mektedirler. 

Vaziyetin ne şekil alacağı he -
nü:.: b.linmenıektedir. 

• 

Yeni bir harp tehlikesinin ço - ı 
ğaldığı şu sırada Roma ıı:ıülfıka~ Harb m. 
tına intizar eyliyen Hıtlerın venı ) • 
bir dörtler konferansının toplan-

masını temine gayret edeceği ve Sulh ? 
iki taraftan müttefiki ve dostu o- mu • 
lan İtalya ile Fransa arasındaki 
pürüzlerin bu şekilde halledilme

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Romanofların 
Çok ıymetf i 
Hazineleri 

Resmen ve Hukukan 
Lehistana intikal Etti 

Çin Erkônı ikiye 
Ayrllmeşlar 

Japonya Çinde Yeniden 
İlerliyor 

T okyo 1 (A.A.) - Taiyuan-
dan gelen haberlere göre, 

~hpon ordusunun Şansi vilayeti 
garbindeki ileri yürüyüşü mun _ 
!azam olarak devam ediyor. Çin-

i ' 

B oş olan, Bolu, Çanktrı, Kay
ser1 Samsun, Bursa, An -
talya, Burdur, İzmir, Siird, 

Jlluğla, Ankara, İstanbul meb'us· 
~ukları için dıin yapılan seçimde 

Cumhurıyet Halk partisi nam -
zedlerı olan Fethi Okyar, Hüse-
; in Cahid Yalçın, Sadeddin Se • 

rim, Fahri Engin, Naci Ninoz, Cez
mi Erçin, Hasan Rıza Soyak, Re
~ad Mimr.roğlu, Naki Belkmen, 

Sadeddin Guney, Arıf Yaygın, 

Kazım Karabekir ittıfakla seçil
m şlcrdır 

Yeni meb'uslarımızdan mühim 
bır kısmı Ankarada bulunmakta 

olup diğer !eri de şel>,rımizdedir 

Öğrendığimize göre on üç yeni 
nıeb'usumuzdan hemen hepsiı1in 

meclisin bu çarşamba gunJ ak!e
cecegi içtimaa iştırak ederek t,h. lzmir valisi Fazlı Güle~ 

liI edilmeleri mukarrerdir 
ZİRAAN MÜSTEŞARLIGI 

Nakiden açık kalan Ziraat Ve
kftleti müsteşarlığına istatistik u
mum müdürü Celal Aybadın ta
yin edileceği söylenmektedir. 
BAŞVEKALET MÜSTEŞARLI(>I 
Başvekalet müsteşarlığına ev • 

velce emniyet umum mtidiirii 
Şükrü Sökmen Silerin sonra d:ı 
İzmir valisi Fazlı Güleçin tavın 
~dileceği yazılmış, hatta Fazlı. .Gil 
l~ çten açık kalacak İzmir valili • 
~ine belediye reisi Beh~nt Uzun 
getirileceği ve İstanbul ve Anka
rnda olduğu gibi bu iki vazlfenin 
hır!eştirileccği söy lenmiştl 

Bu sabah Ankaradan gelerı h
berler bütün bunların bir de:l'h
ciudan ibaret oldıığunu ve ortada 
henüz takarrür etmiş kal'i bir ey 
lulunmadığını bildirınekll'dir. 

Varşova ı (A.A.) - Poloııy~ 
hiıkumctl Romanoflara aid ha•i -
neye tesahüb etmiştir. Bu hazine 
münhasıran milli Polony1 ban -
kasına mevdu bulunan kıymetli 
taşlardan ınürekkebdir. Bunların 
arasında birinci Nikolanın tncı, 

Çariça Feodolrovanın elmas ger

danlığı, Çarların taç giyerken 
kulandıkları küre ile asa ve ikin
ci Aleksandr'ın tacı vardır. Run 
!arın yalnız maddi kıymeti on beş 
milyon altın rubledir. Tarih! kıy
metleri ise ölçüsüzdür. 

Polonya İle 
Çekler 

Arasında 

ıSahtekarlık Yapan Bir 
Şebeke Yaka/andı 

Bu eşyalar 1921 Riga muahedesi 
vEo 1923 anlaşması mucibince ve 
harbden evvel Polonyadan Rus -
yaya götürülmüş olan kıymeti . 

san'at eserlerine karşılık olarak 
tevdi olunmuştur. Sovyet hüku -
meti, 15 sene müddetle bunları 

satın almak hakkını muhafaza ey
lemiştir. Bu mühlet dünkü 31 ka· 
ı,unuewel 1938 de nihayet bul -
mu~tur 

.ıajlOnlarla anlaımayı iltizam eden 
tarafın elehaıılanndan bir Çin 

kumandanı 

lilerin ilssülharekesi olan K ihsien 
zaptedilmlştir. 

Yeni Hadiseler Oluyor 
Varşova 1 - Polonya - Çek hu

dudunda yeniden vahim hadiseler 

olmuştur. Polonya matbuatı bu 

münasebetle şiddetli yazılar ya -

zarak bu gibi hadiseler yeniden 

clursa Polonyanın Çekleri kitle 

t.alinde tardedeceğini söylüyor • 
ı.r. 

Japonlar şimdi birçok kol üze- -======-=======-
r inden Şansi villiyetinin şimali 1'-umanda heyeti ikiye ayrılmış 0 _ 

p.arbisinde ilerlemektedir. lup bir kısmı harbe devam dı~ep 

Tokyo 1 (Hususi) - Çin ku • hsmı Japonya ile anlasmayı ilti-
manda heyeti arasında ihtilaf baş zam etmektedirler 
gösterdiği tahakkuk t>tmektedir. V · h azıyct enüz sarahat kesbt>l-
{'indeki gerek hükumet g~re1' 

1 
memiştir. 

' tın Suyuna Batırılan 
..,araları Altın Diye 

Satıyorlarmış 

Z abıta altın suyuna batırıl •

1 
mı.ş gümüş paraları altın di
ye sürmekte olan bir şebe

keyi yakalayarak Adliyeye tes -
!im etmiştir. 

Henüz meydanda yalnız iki ki
şi olan bu şebeke şöyle meydana 
çıkarılmıştır. 

Saf bir adam vaziyeti takınmak

ta olan bir adam evvelki gece Sir
keci garındaki kitapcının önünde 

durmuş ve ona bir altın lirası bu
lunduğunu ve parasız kaldığı için 
ıatmak istediğini söylemiştir. Ki-
tapçı altını görmek !8temiş son • 
radan Hamid oğlu Halil oldugu 
anlaşılan bu adamdan .kuplu bir 

aitını cebinden çıkararak kitap • 
cıya uzatmıştır. Halilin vaziyetiJ»o 
den şüphelenerek kendisini takip 
etmekte olan memurlar kitnprı -rf 

(Devamı 2 inci salı femi~d•' 

ô ıı 

• 



Zo-ION !ELGSAP'- 1 tlncl1Ua111tlnt 

1 HADiSELER KARşısıNoAı 
--------Son Telgraf.-•-

Edirne 
lstanbul 

Yolu 

1P o L -1 s f Akdenizde 
Bir Harb 

Olacak mı? 
YENİ YIL 

BAŞLARKEN -
Y 

eni yılınız kullu ofsun .. Bu 
sabhtan itiba.rea 1939 ı•ılı 

içinde bulunuyor-J.l'.. Dün 
gece yarısından sonra, bir yaş dl· 
ha ihtiyarlamış bulunuyoruz. Ge
çen bir yıl içinde birçok hadise
ler oldu. Bakalım, yeni &ene için
de neler olacak.. Allah ağzımızın 

tadını bozmasın. Yeni yıl hepiniz 
için hayırlı ve mea'ucl geçsin.. 

YENİ PİYAZ -TECRtiBFSI 

Bir ıazetenin kadın sahifesinde 
yeni yemekler hakkında bir yazı 
okudum. Burada, •bo.kla piyazı• 

diye bir yemek ismi geçiyor. Bi • 
zim bildiğimiz plyaz fasulyadan 
yapılır. Ve bu iyi bir nimettir. 
Bakladan nasıl piyaz rapılır, bil
ır.iy.·ruz. I'tııı:~k, piyaz ib t .y~~ı 

o kadar çok ki, fasulya üli gel • 
mi yor. 

SİLAH YARIŞI 

VE ~lt)ZAKERELEB 

Son gelen Avrupa haberleri a
rasında şöyle bir havadis gözüme 
ilişti: Almanya denizaltl gemi:;i 
inşaatında İngiltere ile müsavat 
istiyormuş .. 

Ne yalan söyliyeyim, devlet • 
lerin silih yapmak if!Ade birbir· 
!erine hesab sormalan, bazı ııis • 
betler tayin etmeleri. yok bilmem 
müsavat istemleri, bir türlü hav
salama sığmıyor. Böy{e silah mik
dan üzerindeki müzakereler bana 
cfilünç geliyor. Her devlet var 
kuvvetile si1Alı11ınıyor. Kimse • 
nin kimseye sorduğu yok. Arada 
bir böyle filan devletin filıln cins 
silahları, şu devlete nazaran fU· 
kadar olacakmış yollu havadisler 

gülü!'Ç 'k a,ıyor. Bu müzakereler 
ac:ıba, 'işin l;hd:e taralı. mı? 

DÜNY~f 

İKİZ İNSANLAlt 

Bilmem doğru, bilmem yalan .. 
Düny3 üzer inde tamam 20 milyon 
iku: ins•n varmış .. Bu rakam bi
raz mübaliığalı gibi geliyor. İkiz 
ins~nların haya lı çok meraklıdır. 
Bu h& vadisi, A vrupanın en ciddi 
gaıe:eleri habPr veı iyor. Yec yü
zünde zaten bir buçuk milyar ka· 
dor ins:ın vardır. Demek, yer yü
zü nüfusun un mühim bir kısmı 
ikiz .. İnsan bu rakamL öğrendik
ten sonra, birden şüpheye düşü
yor, gayri ihtiyari etrafınıza ba • 
kıp: 

- Acaba ben de mi ikh: yara. 
tılmışun, diye eşinizi araştırıyor
sunuz. 

Kendimizi zor geçindiriyoruz. 
Ya bir J~ bitişik, ikiz olsak, ne 
y:panz?. 

BOZULAN 
"

TRAMVAYLAR 

Evvelki gün de sekiz tramvay 
arabası bozulmuş .. Her gün beş, 
on tanesinh-ı bozuk olduğunu ga· 
zetelerde okuyoruz. İstanbulda 
zaten iki yüz kadar tramvay ara
bası var. Hergün on araba bozuk 
diye yazacak yerde: 

- Bütün arabalar bozuk, diye 
yazsak, daha iyi olmaz mı! 

Havadisi neden böyle acaba tak
sitle haber veriyorlar .. Dikkat e
diyorum, bu kadar çok tramva
yın bozuk olduğu haber vt!l'ildiği 
halde, halk, hiç aldırış etmiyor. 
Her.kes yine, emniyetle tramvaya 
biniyor. Bozuk arabaya nekadar 
alqıruş"·· 

AHMET RAUF 

Asfaltın iki Tarafına 
Ağaçlı Yol Yapılıyor 

Edirne • İstanbul asfalt yolu· 
nun inşasına kışa rağmen büyük 
lıir faaliyetle devam olunmak -
tadır. 

Yolun önümüzdeki i!kbahsr • 
da Havzaya yaklaşacağı kuvvet • 
le tahmin olunmaktadır. Yol bir 
yandan yapılırken diğer taraf • 
tı.n iki yanlarına da yeni fidan • 
lar dikilmek üzere çukurlar açıl· 
maktadır. 

Yolun Lüleburgaza kadar ilk 
partide açılmış olan kısmında da 
civann güzelleştirilmesine de baş
lanacaktır. Buralarda boş sahı • 
!ara küçük modern köyler kurıı
lacaktır. 

Bu köylerden bazılarında Av· 
rupadaki emsali gibi otomobilli 
seyyahlann bütün ihtiyaçlarını 

temin edebilecek vesaiti ihtiva e
decektir. 

Piyangonun 
Talihlileri 

Tayyare piyangosunun 939 yıl 

başı keşidesinden kazanan numa 
raları dünkü ikinci tabımızd:ı bil
ciirmiştik. 

Keşidenin en büyük ikramivesi 
olan 500 bin lira tesadüfve k~de
rin hain bir oyunile Balurköyün 
de bir deliye çıktı. 

Ve ... Mahkemeler 
' ' ' .. '• . . ... . . . . . . 

Onüc • 
Yaşında 
Hırsız 

Acemiliği 
Yakayı 

Yüzünden 
Ele Verdi 

E 
vve!ki gece TahtakalPde 
bir hıidise olmuş, henüz 13 
y4§ında bulunan küçük bi• 

çocuk gece bir bakkal dükkanı 
nın çekmecesini bofaltarak ka • 
çarken yakalanmıştır. 

Hadise şöyle olınU§tur: 

Küçükpazarda oturaıı Nuri is· 
minde henüz 13 yaşında buluna" 
bir çocuk evvelki gün Tahtakalt'· 
de dolaşırken Talıtaka!ede Cedi• 
hanı kapısının yanındaki bakkal 
Hüseyinin çekmecedeki paralan 
saymakta olduğunu gönnüf ve 
her ne pahasına olursa olsuıı çe1'
meceyi boşaltmıya karar vermiş· 
tir. Küçük hırsız Cedit hanın.ı 

girerl'!k dükkana nereden girile· 
bileceğini evveld keşfetmiş, ıoıı· 

ra sokağa çıkarak han civanndıı 
dolaşmıya başlamıştır. 

Nuri hava karardıktan ~onrıı 

kimseye görünmeden hana girmiş 
ve bodrum katına inerek saklan· 
mıştır. 

Korkunc 
' 

Bir Bomba 
Patladı 

infilak Neden Vukua 
Geldi? 

Seferihisarda korkunç bir b()m· 
ba iştiali olmuştur. Mezkür köy 
halkından Osman oğlu 39 yaşların· 
da Hasan Çokkoşar, sabahleyin e
vinde. oğlu Ahmed Çokkoşarla O· 

cağı yakarak karşısında ısınırlar· 
ken ocak içinde bir bomba patla· 
mıştır. Hasan aldığı yaraların te
sirile derhal ölmüş ve oğlu Ahmed 
de sol elile sol bacağından ağır 

surette yaralanarak yere yıkıl • 
mıştır. 

Bu infilak bidayette ehemmiyet
li bir hadise telakki olunmuş ve 
tahkikat derinleştirilmiştir. Fakat 
jandarma ve adliyenin müştere
ken yaptığı tahkikat, bunun bir 
görünmez kaza olduğu meydana 
çıkarmıştır. 

Patlıyan bomba, yıllan:a eWel 
bir ağaç kütüğüne gömülmüş ol
duğu ve zamanla ağacın büyü • 
mesile kökün bombayı içine sak
ladığı, sonra Hasaıiın evde yak -
mak üzere kestiği ağaç kütüğün
de böyle tehlikeli bir silahın gizli 
olduğundan habersizce onu oca
ğa koyduğu anlaşılmıştır. 

Bomba ateşle temas eder etmeı 
Anide patlamış ve bu müesı ü in
filak da vukua gelmiştir. 

Daladiye Bu Sabah 
Korsikaya Hareket 

Etti 
(1 inci sahifeden devam) 

sine çalışı.lacağı da ilave olun· 
maktadır. 

Herhalde ılbaşı yortıı!arını mil· 
teakip A vrupada siyasi hareket • 
ler yeniden canlanacaktır. 

DALADİYE'NİN SEYAHATİ 

Paris, l (Hususi) - Başvekil 

Daladye Tolona gitmek üzeı·e ma
iyeti ile beraber vapura binmiş • 
tir. Kendisi 14,30 da Talana mu-
vasalat edec~k. derhal Foş zırhlı

sına binecek ve yarın Ajac:ıio'ya 
varacaktır. Daladye'nm Korsika 
ve Tunus seyahatine büyük ehem· 
ıniyet verılmektedir. 

Diğer taraftan İtalyan matbu • 
· atı bu seyahatin Roma mütakatı 
arüesinde olmasını ve İtalyaya 
karşı bir nümayiş mahiyetinde ve 
Çemberlayn'e de Fransanın hiç 
bir fedakarlıkta bulunamıyaca -
ğına dair bir ihtar şeklinde teıak· 
ki edilmektedir. 

ALMANLAR MEMEL1 DE 
ALIYORLAR 

Londra, l (Hususi) - Alman· 
yanın yılbaşı tatillerini müteakip 
Memel'i ilhak etmeğe karar ver
diği, bu hususta ( Litvanya ile de 
anlaştığı hakkındaki haberlerin 
tahakkuk ettiği söylenmP.ktedir. 

Ziraat 
Kongresi 
Kararları 

Amerika ve T otalitc 
Devletler 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMI 

Münakaşa kaldırım.yan tıı

blr hakikattir kı 1917 senesin 
itilaf devleUeri, büyük haib 
i>lmanyanın ve müttefikleılr. 
mağlübiyetlerini Amerikanın} 

dınıile temin etmişlerdir. Oı 

iti!M devletleri denizlere hW 
tlduklarmdan harbin başla$ 

rındanberi, Amerikanın mrl 
vardımından istifade etmektı f 
ler. Fakat eğer yardım ticart 
maliye sahasına münhasır lıl 
da Amerika 1917 senesinde ie 
harbe iştirak etmemiş ols~d 

harb çok uzardL Ve ithiir de•e 
ieri de bu kadar uzun bir hrl 
idame edemiyeceklerinden ,! 
manya ile müsavi şartlar altld 
sulh akdetmek mecburiyetad 
l<alırlardı. 
Amerikanın harbe iş'ra.tin 

den birinci derecede ıneul. o z 
manki Alman yüksek kll\tnda 
sıdır. Yüksek kumanda, .terik 
nın askeri kuvvetleri harb Sine
sine gelinciye kadar askeri ıre
k.atın nihayetleneceğini hes3a 
~ ve hesabında aldanmıştıBı 
~unla beraber, Alman dipl0<t . 
farının Amerikayı anlamamırı 

da bu devletin 1917 senesindı11 
be iştirakine amil olmuştur. n• 
!'ika anlıyanıayıştan doğan tiı 

idare yüzünden 1914 senesi us 
tosundanberi harbe sürükleıe~ 
te idi. Denizaltı harbi bunu •il 
etmiştir. 

Sahtekarlık 
Yapan Bir 
Şebeke 

ıı KlJÇOK 1 
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Mehmed isminde olan Bakırköy 
emrazı akliye hastanesinin 14 iin· 
CÜ koğuşunda bulunan bıı baht! 

yar talihli (!) biletini k{.ğuş müs
tahdemininden Bilal ile müştere
Jı:en almıştır. 

Piyangonun bahtiyar talihlile 
rinden birisi de Üsküda'rda Paşa
J..apısı Sultaniye sokak 22 ruma • 
rada oturan avukat Nuri ailesidir. 

Han kapadıktan sonrıı ortalıkta; 
kimse katmadığına kanaat geti • 
•en küçük hırsız bakkal dükkanı
nın haıı tarafındaki pencereler • 
den birinin camım kırarak içeri 
girmiş ve doğruca çekme~enin 

bulunduğu yere giderek evved 
f'trajı dinlemiş ve sonra da müm
kün olduğu kadar ses çıkarma • 
maya çalışarak çekmecenin kıli

diııi kırıp açm11 ve içinde bulu
nan paral<ın cebine indirmiştir. 
Nuri paralan cebine indirdikten 
~onra başka bir şey almıya Ui • 
zum gönniyerek sokağa çıkmış ve 
derhal uzakla§mak istemiştir. O 
sırada sokaktan geçmekte olan 
bir gece bekçiai Hurinin vaziye • 
tinden şüphelenerek yakalamak 
istemiş, f!lkat Nuri yakalaruıcağı
nı anlayınca kaçmıya başlamış . 
tır. Nihayet 11akayı ele veren Nu
fi çaldığı paralan cebinden çıka
rıp bekçiye uzatarak: 

İnfilak esnasında bacanın bir 
kısmı da yıkılmıştır. 

Bir Otobüs 
Devrildi 

Ziraat kongresine iştirak eden 
delegeler dün Ankarada zirai mü 
E'Sseseler! gezmişler, şereflerlııe 

tertib edilen ziyafetlerde bulun • 
muşlardır. 

Amerikanın büyük harbe l· 
raki kendisi için de dünya ic;!.c 
thyırlı olmamıştır. Amerika •d
d1 zarara uğramış, prensipln; 
kabul ettirememiş ve hayal • 
kııtuna uğnyarak kendi kı tıa 

çekilmiştir. Harbin itilaf de, .. 
leri tarafından kazanılmasına•· 
oım ettikten sonra, sulhun ti· 
rninde kendi prensiplerirun 1-
biki için ısrar etmemesi ve sı
tan sonra da mes'ullyetten k:-
ması, harb sonrası devrinin k· 
razsızlığına amil olan sebeblı· 
rasındadır. 

~ci aahi.ftıdm •nam) 

nın elinde bulunan altını alarak 

bunu nereden aldığını Halliden 

sormuşlardır. Halil evveli kaça • 
maklı cevap vererek yakasını kur· 

tarmak istemiş, muvaffak o1am.ı • 
yacağını anlayınca görse derhal 
tanıyabileceği bir adamdan aldı
ğını bildirmiştir. 

· Nihayet Halil Aksarayda Yek
ta efendi sokağında 23 numaralı 
evde oturan Petürgelt Arap l\Cus· 

tafa isminde birini göstererek al

tını bana bu adam 8 ~a sattı 
demiştir. Zabıtaca yapı.lan tah • 

kikattan Arap Mustafa bir kaı; ki· 
şiye böyle altın suyuna batırılmış 

gümüş paralar sattığı anlqı.lmış
tır. 

Zabıta Halilin Arap Mustafa ile 
alakası olup olmadığını arqtır • 
maktadır. 

* Bertin • BPlgrad hava sef .. r· 
lıf'lni yapan Alınan kumpa~vası 
l:.u seferleri Berlin - İstanbul a-
f ll:ılnda işletmek istediğini söy~ 
leaıiş, hükilınetten izin istemi§ 
Ur. • * Yeni Maarif Vekili bü~rı 
teşkilata bir tamim yapmış, eski 
'!ekil de bir veda tamimi görder
ll'iştlr. * Merkez tica.ret müdürlüifü , 
umum müdürlük haline kalb·:di
lerek Ankaraya nakledilecektir. * Türkiye • Yugoslavya afyon 
anlaşması üç ay daha uzatılmış • 
tır. * Son bir yılda şehrimizde 39 
cinayet işlenmiş birin.in faili ya
kalanmamıştır. Bir senede 1533 
hırsızlık olmuştur. * Fransa, İran ile arasınd3k' 
diplomatik münasebetlerin kat'l 
surette kesilmesine mini olm ~k 
iimiıüle Tahrandaki elçisini Şah 
ııezlinde teşebbüste ltulundurarak 
..,adaki hadiseye sebelt olan lceli
ıne oyunlannın hiçbir ehemmi . 
yeti haiz olmadığını inha memnr 
etmiştir. 

* Büyükçekmecedeki yatı mek
tebi işlerini tetkik etmek üzere 

Eminönünde Nimet gişesi sa • 
hib! Nimetle beraber keşide:ieıı 

6onra denizde yaptığımız küçük 

bir motör seyahati bizi Üsküdara 
ulaştırmıştır. Uzun aramalardan 

sonra biletin sahibleri bulunmu~
tur. Ancak bu avukat Nurinin ke 

rimesive zevci, Devlet Demiryol
ları Haydarpaşa muhasiblerinden 
Salim, zevcesi ve 2 çocuğu, hem
~resi, komşularımızdan Nuri, kı

n, gelini ve valdesinden mürek 
lreb hissedarları vardır. 

Belediye Makine Şubesi 
Müdürlüğü Hakkında 

Tahkikat 
Belediye makine şubesi müdil· 

rü hakkında görülen lüzum üze
rine tahkikata başlanmıştır. 

Tahkikat sür'atle ikmal edil~ • 
cektir. 

* Eminönü meydanının ça 
nı urdan kurtarılması için mey • 
oana kum dökülmesi hakkmd~ 

- Vallahi bu paradan btı§ak b jr 
§ey çalmadım, al paralan beni bı-
1·ak diye ağlamıya başlamıştır. 

Karakola götürülen küçük hırsız 
tanzim olunan evrakile berabef' 
adliyeyi'! teslim edilmiştir. 

Cemal Dağistaneri 

Rifat 
Hala 

Aranıyor 
Birkaç gün evvel Çırçırda sa • 

nayi mektebi talebesinden Hasanı 
öldür-en katillerden Rüat henüz 
yakalanmamıştır. Zabıta Rüatı 

Dün gece, Tozkoparanda eh • 
likeli bir otobüs kazası olmuş ve 
bir otobüs devrilmiştir. 

3066 numaralı Fatih - Şişli oto
büsü, içinde ıs yolcu bulundı·~ıı 
ralde giderken mezkıir caddedt 
önüne birisi çıkmış şoför Fuad 
çarpmamak için dümen k•r~ -~ 
fakat bu defa otobüs dev' ilmıştir. 
Bereket versin bu devr\ln;e cok 
şiddetli olmadığından bir yar; • 
!anma veya ölüm hadisesi v-.:ku 
bulmamıştır. 

--<>--

Bakır Tepsi Çalmış 
Sirkettan mahküm iken iki gün 

evvel hapisaneden çıkan sabıkalı 
Salih oğlu Ali dün Beşiktaşta 

pazar yerinde İsmail isminde bir 
seyyar koltukçunun bakır tepsi
sini çalarak savuşurken yakala.
narak mahkemeye verilmiştir. 

Sarkıntılık Etmiş 

Diğer taraftan ziraat kongresi 
kararlarını tatbik edebilmek ü . 
zere icabeden projeyi hazırlamak 
üzere Ziraat Vekaletinde bir ko· 
misyon kurulmuştur. 

-+--

Hastanele· d !ki 
Yatak Adedi 
Vali Lütfi Kırdar, dün Beledi

yede meşgul olmuş bir ara sıhhiyP 
müdürünü nezdine çağırarak, şeh
rimizin sıhhi işleri hakkında ken
disinden izahat almış ve sonra 
hastanelerdeki yatak ad 'dinin 
~ayrikiifi olduğunu söyliyerek 
sıhhat müdiriyelinin tedbir al · 
ınasını istemişti.r 

Tramvayla Otobüs 
Arasında 

Şoför Ahmed Adnanın idaresin-
Langada oturan Osman oğlu Sü- de 3413 numaralı otobüs Köprü 

leyman isminde biri kendini bil- üzerinden süratle geçmekte iken 
miyecek derecede sarhoş bir halde vatman Mustafanın idaresindeki 
sokakta ötekine berikine sarkın- tramvayla çarpışarak ön tarafı ha
tilik etmiş, yakalanarak mah.ke • sara uğramış ve camlardan bir 

* Irak elçisi Naci Şevket lrak 
Dahiliye Nazırlığına tayini mil 
nase betile dün Reisicumhuru • 
muzu ziyaret ve veda eylemi§t.ir. dün bir heyet gitmiştir. Vali emir vermiştir. meye verilmiştir. kısmı kırılımştır. 

~====~~~~~~~..._,.~~~~~~~~~~~~9~:.:::-~-~~-
şiddetle aramaktadır. 

Harbi takib eden on beş ~ 

içinde Amerika eski müttefiJ 
de dahil olduğu halde bütün · 
rupa devleUerine gücenm~ 

halde idi. Avrupa devletle'." 
syrı ayrı sebeblerle Amerika:· 
kında hayal sukutuna düşınCr 
vaziyette idiler. 

Fakat Amerika 1933 senesn 
sonra yavaş yavaş gene Avrı.ıi 
doğru yaklaşmaktadır. Bunuı 

sebebi vardır: 1 - Jap..ıny 

Uzakşarktaki faaliyeti, 2 - • 
liter devletlerin Avrupa ve • 
bi Amerika k:ıt'asında takib • · 
!eri siyaset Japonyanuı Uzai 
siyaseti, Amerikanın Sovyet -
1 ayı tanımasına sebeb olınu 
Gerçi bu tanımadan ehemni 
siyasi netice doğmamıştır. F 
Amerika, Sovyet Rusyanın t 
sıyasetinde c!ürüst olduğuna 
ıııyor. Diğer taraftan Alman 
nın siyaseti, Amerıka için bir 
gı mevzuu olmuştur. Son 
içinde Amerika bu yüzden h 
ıztırab içindedir. Filhakika 
merikalılar, her mllletin kendi 
mukadderatına hakim olduğıınu 
ve istediği rejimi kurmakta ser· 
best bulunduğunu kabul ediyor· 

GÔKY0z0r..DE 
gelmek.. Otelde sizinle karşılaş - le düşünmiyecek ve Sunaya biraz Ve otele doğru yürüdüler. mire ilk defa gelmiyor musun 
mak .. Babanızın babamla arkadaş daha nazik davramıcaktL ·Fakat :. sen? 
olması.. bunlan önceden keşfetmeğe im • Akşam... _ Evet amma.. Rehberim ya-

(DPvamı 6 mcı sah :e.ıe) 

AŞK YARIŞLARI 
- Ve nihayet benimle tanış • kan· mı vardı'. G" b uneş atıyor. bancı değildi. Beş odalı.. Büyük 

maruz.. . Reş _Evet. Bu, tesadüflerin en gü- Suna, nhtım boyunda, önlerin- ad babasiyle Kordon bo • bahçesi var .. Güneşi bol.. Kiruı 

li 
den yürüyen uzun ak sakallı bir yunda bir lokantada yemek yi • da ehven. 

No.75 

Suna havuzun başından kalktı .• \ 
Yürüdüler .. 
Ve evden sokağa çıktılar. 
Reşad tütüncü düklcinlllA doğ-l 

.ru il,.r1#?di: 
- Bu adama mı vereceğiz pey 

akçesini?-
- Evet. Dün bize öyle ııöyle -

mişti. 

Dükkana vardılar.. Tütüncü ile 
kısaca konuştular.. Ertesi. gün 
kunturat yapılmak üzere bet lira 
pey verdiler. 

Beyler sokağından. ayrıldılar. 

Yazan: hkender F. SERTELIJ 
ze . ihtiyarı gösterdi: yorlar. F d ğil v k f - Hayat zaten tesadüflerden - ena e . neş epey ver. Tolpu Ziya et 

- İşte,. babamın odası şurada. ibarettir. İyilik ve fenalık, fakir- - Bu adamı tanıyor musunuz? Reşad çok neş'elidir. meden bir kere de ben görseydim. 
- Hangisi?.. lik ve zenginlik hep tesadüflere - Hayır .. Siz .. ? Bay Necmi soruyor - Çok beğeneceksin baba. Pe 1 Vaktlle saııan Maıı:..ud ıravr 

bag"Jıdır. D" t ı· k•t'b' . Bugu" t bak lı d' k k Um tebaalar arasınd> en c"'ur'h - İkinci katta, baştaki oda. - un o e ın " ı ı gosterdi onu - n ne yap ın a m.. vermesey mı, a şama adar baş- oldutuna anlamak için Rum ııa 
_ Demek şimdi babamla ba _ Suna, konuşmalarından ve ta- bize. İzmirin en yaşlı adamı imiş. · Nasıl vakit geçirdin? ka bir kiracı tarafından tutula • Ermeni patriğini, ve hahambaşıyı 

ban başbaşa çalışıyorlar!.. vırlanndan anlaşılıyordu ki, Re- - Kaç yaşında varmış .. ? - Size bir müjdem var, baba" caktı. 7adan nerı l!"lenıerı tlyafele ı:t 
Şadla çarçabuk laübalı' olmak ı' sti- Nedir o' Mektup mu aldın mııı. yemek O<bsmm civarında b 

- Evet ve daima başbaşa çalı· - Yüz elli yaşında diyorlar. - · Bay Necmi sofrada rakı ıç' iyor• yordu. d , 7erı .. tlrmlş. Ziyafet. tam orta 

Şacaklar. Babam çok uysal bı"r a· - İzmirin Zara ag· ası demek .. ?! annen en· du. ·~ •- •-- ık bir 1 1 
Reşad kendini güçlükle tutu - - Hayır. Annem, benim bura- -•n wPU A~ü • 

1 
• mı, "' damdır. - Bakınız ne sağlam bir vücut. Oğluna sordu meklekllerdea kimi korkudan 

!or, Cahidenin hırçınlıklarını göz Bizı'ın gı'ltı' dimdı'k yu"ru"yor. da olduğumu bilmez ki.. Ev tut.. mış, kimisi sofranın altına saklı Reşad başını salladı: 
0
· .. tird'k h t - İsviçrede ıç' kiye alıştın mı nune ge ı çe ayattan ve ka- um ev. 7alnız hahamh••• oldutw 7erd• 

- Bizimki pek o kadar uysal dmlardan adeta korkuyordu. - Biz onun yaşına gelsek, iki - Yok canım.. Ev mi tuttun - Hayır baba.. pırdamunıt. Buna rfircn Sultan 

dA~ild' k kul b' büklüm olurduk. y k b' b' · b b Un • "6 ır amma, ço ma ır a- Bereket versin ki, hislerini fren- - Evet baba .. Çok güzel bir ev• - eme te ır ıra ıçınek zar mut alı&m ııııınm .... re • • 
~amdır. 1 . . bil - Torunu altmış beş y••mda dl. Kaçırmak istemedim. Hem- rarlı değildir. İstersen bir bira ıç' • olup: dUe benden ne dllenla: 

emesını en bir gençti Reşad. im ..., - - SaJlıiınw sultanım. 
Bil tesadüf

. kad y ks iş .. Torununun da torunları var• pe d' Reşad ı'tı'raz etmedı· - e o ar şaşıyo- o a ikinci bir esarete, ikinci Y ver ım. · · _ Canım hele W.! 
rum ki... Vallahi güzel bir roman bir uçuruma da kolayca düşe • mış.. - Karşıyakada mı? Bay Necmi garsona bir duble ısrar t_m.. blaa lıalı.f 

Hükumet konağı önünden ge- mevzuu olur bu. cekti. - Ne mutlu ona!. Yirminci u- H bira getirmesini söyledi. batır ... ıeı - ayır. Hük11met konağına 
çiyorlar. - Evet. Ben de rüyada go"rsem s h · rın Adem babası desen•.. k • T-ı. ltlr cdon. ntanıın: il• 

-~~~..ı!lıijll-IL.ıiı:ıı;iDJ:~aw~._~~~~.L.iA!Ulılill!lil!!!!!!ı..1!!!!!~!!!!!!!!!~!:!!!!!:!~..J!!!.'ı:u~n~a~n~ın!!!.!.Jus!il:us:!lıy~et!ı.Jle~rEin~i!!!v!e~te-2'.;,l_~~:!!!:~!!!!:!':.~~~~~~~..:-ç~o.::~y~ak:ı~n~ .. ~Be:_y~l~e~r~s~o~k~a~ğ~ın~d~a~.~~~~So~nr~a-o~l~lu~na~d~ö~n~d~il~~~~~~~~~-o~illh~a:n•~h=utan..ı Dl İstanbuldan İzınire ma üllerini bilseydi, ü hesiz böy- Gülüştüler, - Nereden buldun Ol'asıru! ı.. · · (o.n.a •ar)· •-• unef 
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tı 

ıı Bu Hususda Dün Vi. ~yete 
~ Gelen Mühim Bir Tamim 
i: 

0
11 nümuıdelri Nisan ayı 

içinde cKöy Eğıtmeni. 
yetiştirmek ftzerc kur-

llll n açılması kararlqtınlmıftır. 
Bu kurslarda çalıştınlacak v. 

hırsları müteakip köylerde v•
ıtlfe alacak olan eğitmenlerin bu 
hındııkları köy !erden teıkil olu
ıacu bölgeler .ae~ci Baf!lğret
men• !er vazif ~öre.,..klerdir. 

Bu kurslar içın illı: tedr;.at mu 
iılimleri arasından öğretmen a 
lınacaktır. Maarii Veklleti dilıı 
bu hususta vllAyeı. mühim bir 
tamim göncıerm~tlr. 

Bu tamimde yazılan: 
ı - Kur" gönderilecek oğret · 

menlerin en az bir yıl köylerdt 
başarı ile lf görmüş ve askeri 
vazılesini de bapn ile ifa etmiş 
olacaklardır. 

2 - Kurs faaliyeti bıttikten 
ıonra cGctlci BaşOğretmenlik• 

vazifesini en az 3 yıl yapma~ı 
taahhüt etmi bulunacaklardır. 

3 _ İstekliler arasında kursa 
gönderilece'ltler, Vekaletin gös
tereceği kursa gitmeği taahhüt 
edeceklerdir. 

4 - Kursa gidecek öğretmen. 
!ere kursta bulundukları müddet 
ıı:ırfında; asli maaşlarından baş

ka ayda c50• lira ücret verile

cektir. 
Kurstaki öğretmenler kursta 

vazife gördükleri müddetçe mec 
canen iaşe olunacaklardır. 

Kurstan sonra cGezici Başöi! -
retmen• olarak çalıştıkları müd· 
detçe asll maaşlarından başka, 

seyahatte bulundukları her gün 
kın 1 lira ücret alacaklardır. . . 

5 - Kursa gitmeğe talip ola~ 

iığretmenler; hemen bir istida ile 
Maarif VekA!etine müracaat ede

ceklerdir. 

Beş yıllık 
p rogram 

Maarif işlerim ·zde 
Yeni Bir Çalışma Devri 
Maarif Vek!ıletı~ .ic~r~!z 1 

ve Maarif Mudurluğün-
den İstanbulun 5 yıllık 

Maarif ihtiyacı hakkında bir ra
por istediğini yazmıştık. 

Bu raporun hazırlanması için 

Maarif Müdürlüğü icap eden fa

aliyete başlamııtır. 
Dijer taraftan Vel<Alet bu hu

.usta İstanbuldan başka diğe• 
bütün Maarif Müdürlüklerine do 
birer tamim göndererek her vi • 

Uıyet!n nüfusuna göre önümüz • 
de.ki 5 sene zarfında tahsil çağı· 

Asker 
Ailelerine 
Yardım 

A.d<ere gidenlerden muhtaç o
lanlann ailelerine yapılan yar -

dımın suret ve miktan hakkın • 
da yen ibazı kararlar verilmi~tir. 

Ezcümle erkekleri veya kendi
lerine bakan çocukları askerl' a

lınan, busuretle yardıma mııh -

taç bir v~iyete gelen aileler; ba

zı yerlerde olduğu gibi rn3

1
11

y.e 
- dürlük erı

ıubelerine ve mal mu_ . 
ne değil, en yüksek mulkıye me-

muruna yapılacaktır. 

rıa girecek olan çocukların sayı
L•nın tespit olunmasını ıstemiş

tir. 
Bu suretle; 5 srne zarfında 

n.ektepl rimlze ne kadar talebe 
~eleceği, ilk, orta ve liselerin is· 
tiap kabiliyeltri ve umumi it-
tiyaçları etüd edilmiş olacak ve 
!'nümüzdeki c:Mayıs• ayınd1 
toplanacak olan cMaarif Şiırası. 
ııda bu ihsai cedveller tetkik olu 
nacaktır. 

Bundan sonra da, yapılacak O· 

<an 5 senelik planın talbikinP 

geçilecektir. 

Seyyar 
Sabcılardan 

Şikayet 
Yemiş ve Balıkpazarı civarın

daki bir kısım dukkiincılar, bcle
cliyeye mür~caat ederek bilh;ıssı> 
akşam üstü buralardaki kaldırım
farı ve dükklinlarının önlerin: sey· 
;ı.ar satıcıların kap3ttığından fİ -
J<ayef etmişlerdir. 
Dükkancılar ; bu kabil satıcı -

l&rın sabit durmayarak daima do 
lıişmalarını istemektedirler. 

yardım miktarı tayin olunmıya 
ı·&k bu hususta her ay sureli mah

ıusada Belediye Meclisi içtima e· 
ılcrek yardını miktarını tesbit ey

]! ·cceklir. 

Diğer taraftan yardım ıniltt~
J"' mevsime ve muhite göre dcğı
feceğinden şimdiki gibi sabit bır 

~---

ZORBALAR 
SALTANA TI 

No. 30 

d ·-<ı·ndeki gürültliyü f-ı 
Heran aı.~ 

d Mahmudun ben-
§fden ve şchza e .. 

la Anber aı;• 1 
delerinden olan la ~ı d h 

t )t'a an ~-
ile arkadaşı hafız sa ve silah-
berdar olmuşlardı. Hemerı, 

h de Mııhınu· 
larına sarılarak şc ıa . 

. , <eğ;•tını~
c.un bulunduğu daıre~ e ~ · 

!erdi. 
Bunlar iı;erı gırdiği z:ıınan, k_a· 

t.ller, Sultan Selimi idam etmış. 
ıehzade Mahmut cfcndinın bu -
lunduğu daireye hücum etmek i:
zere bulunuyorlardı. 
Vazıyet çok vahimdi. Çünk~; 

§ehzade Mahmudun üzerine çuı
lanmak isteyen katiller onu mü· 
<l&faa edenlerden çok fazla idi 

ıauıı: .ı. baıni KARAYEL 

Şehzade Mahmudun cariyele • 
rınden olan Cevri usta isminde 
crssur bir gözde hrmen hamam 
J<ülhanına koştu. Bir büyük kasP 
ı iıl alarak kılınç kılınca dövuşeıı
ierın ara'1na gırdl. Efendisini i 
(lama gelen haınlerın yüzlerine 
avuı; avuç kul serpti. 

J{atillerin gözleri küldrn ka • 
~·anmıştı. Bir halde ki, heriflere 

öz. açtırmamı.;tı. Bu aralık Se -
~erli kethüdası Mehmet bey ı!e 
. mı evvel tatar hafız Alımet 
ınıa 

f 
di isminde \'e şrhzade Mah· 

,en dl"d · efendinin- ~n e erın en ı 
nıut , h il' t' ).i kişi daha vak a ma a ıne ye ış-

ınişli. 

K 
ültür işlerimizde ;ı.eni bir 
hamleye hazırlanırorıız. 

Yüksek tahsil memlekette 
istediği feyizli iı.tikamcti almıştır. 

Lise tahsili pek az tadile muh

taçtır. Da\'a, orta, ilk \'e köy tah· 
sili üzerindedir. 

İnönü dahi son tetkik seyahat

lerinde köylünün mekteb dile • 

ğini ve köylünün okutulması ihtl· 

yaemı pek yakından bir kere da
ha gördüler. 

Fakat, köylüyü nasıl ve niçin 

okutmak lazımdır? t~te davanın 

en nazik ve nazik olduğu kadar 

da en mühim noktası budur. 

Biz bize bunu böylece düşü • 
nüyoruz: 

- Gazete okumasını, nıektub 

yazmasını, köydeki alı~ verişiniA 

hesabını tutrna.sını, n1eınJckcti ta

ııyan ve rey hakkını kullanına

.nnı, gittiği yolu bilen va tonda -. 

Eğer bu köylii)'ü yapahllir>ek 
d5va balledilmi olauktır. 

Bt.'RHAN CEVAD 

~ uameleciler 
iş 

apamıyacak ar 
Adliye Vekaletinden 

Emir Bekleniyor 
Yeni a\'ukatlık kanunu mud -

bince; arzuhalciler gibi muamele

cilerin de icrada ve başkd adlive 
l'lsımlarında katiyyen iş takip e
demiyecekleri anlaşılmaktadır 

Maamafih henüz bu hususta 
şehrimize bir emir verilmediği f: 
~in arzuhaleilerle muamelecıle• 

yine !aaliyellenne devrun et -
mektedirler. Öğrend:ğımizc gö -
re kanundaki bu mecburiyetin b•.
an evvel yerine getirilmesi iç!ıı 

ıodli makamlar gôr~meı:e başla· 

mışlardır. pek yakında bu hu -

susun nasıl tatbik ve temin olu· 

Lacağı bildirilecektir. 
--<><>-

Kitap 
Sergisi 

Maarif Vekaleti 

mart başlangıcında 

tarafır;dal' 

Ankar1daki 

Sergi Evinde büyük bir sc>rgi a

~ılacaktır. 

Bu sergide harf inkılabından 

bugüne kadar, aşağı yukarı mık

darı 15 bıni bulan muhtelif ~"Ş

riyatı ihtiva edecektir. Meml,.ke'. 

tlahilinde basılan muhtelif ve bü

tün kitablar; aid oldukları ilimle

ıe göre tasn:!e tiibi tutularak ay

ıı ayrı pavyonlarda hepsi t~1hir 

c.Junaca klardır 

Tatar hafız Ahmet efeııdi ve 
Mehmet bey ~ehzade Mahmudu 
tavan penceresinden dam3 çıkar
n.ağı düşündüler Ve beline ku
şak bağlıyarak yukarı çıkarmağa 

hşladılar. 

Anber ve İsa ağa hasımlarına 
müdafaa etmekte devam ediyor 
!ardı. 

Hatta; Cevri harum ikide biı 

J.ülhana koşup kül alarak avuç a· 
yuç katillerin gözlerine kül at • 
makta devam etliyordu. 

Nihayet; §ehzade Mahmudu 
haremı hümayun bacasından kU§· 
haneye ve arz odasına bakan da
ma çıkarabildiler .. 

Katli Ebe Selim, şehzade Mal
mut dama çıkarken bir hançer s· 
tLrak kolundan yaralamıştı. Şeh-
2ade, Ebe Selimin bu hücumun· 
c.'an tellıse dü•erek alnını pence 
ıeye çaarparak yaralamı~tı. Sağ 
hşının üstünden kanlar akıyor· 
du. 

odern Temaşa Hayatı -
ir Türk Operası 
Sür'atle Vücude 

Geliyor 
Mütehassıs 

Mühim 
Kari Ebert'in 
Beyanatı 

Profesör Kari E/ıtrt talebelerine ders 1Jeriyor 

T 
iyatro opera mekt~bi pro
fesörlerinden ve bevnelmi
lel maruf s:ınatkiırbrdan 

Kari Eber! Ankaradan 'ehrimi

ze gelm işve buradan İsviçrey~ 
gitmiştir 

Mumaileyh hareketinden evv~l 

~unları söylemıştir: 
- Senenin muayyen aylann 

da mc gul olmak surctile Alman

ya, İngiltere ve Amcrikada da 

devlet tiyatro operalarınoa 

calık etmekteyim. 

ho· 

Türk talebeleri çok zeki ve istı -
datlıdırlar. Saniyen modem ve 
·epyeni bir memlekette şımdiy 

kadar hiç yapılmamış bir işte ça

lışmak ve bunu vticuue g ıircn 
!er arasında bulunmak kadar bı• 

&anatknrın bedıl hislerim okpya 
cak ne olabılır? ... 

Mumaileyh bundan sonra de • 
miştir ki: 

- Çok yakın bir zan:.ında !ev 
kalade güzel Türk Oper •ının: 
dünya sahne sanntının önüne çı

hcağı günleri dl:; ~erek şimdi
den heyecan duvmnktaymı. 

1 
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Marmardda Balıkçılara 
Hücum Ediyorlar 
Çanakkale ve Marmara boj\azı 

harıcınde pek buyük köpek ba -
Jıkları görüldüğu oralardan gc 
len balıkçıların üadel<:rındeP 

anlaşılmaktadır. 
Bunlar; müteaddit sandal ve 

motörlere saldırmaktadırlar. Her 
birınin 400, 500 kilo geldığı ve 
Eaatlercc motörleri takipten yıı 

madıkları da beyıın olunmakta
dır. 

Ekserisi körfezlerde yaşıy~n bu 
mahlUklar; küçill< balık bulame
mağa başlamış olmalıdırlar iti 
~ımd.i; sandal! ra saldırmı.ktııdır
lar. -

as 
• • 

Gramer 
aari{ \ ekalctınin m ki b· 
lere son • oll dıgı r t -

mimde, talebe c, okuma l.i. 
ta lan üze.rinde gramer t tbil atı 

yaptırılması bildiriliyor. Bıı ~mir, 
b re, geç b~c kain l'j b r karar
dır. Dil inkı!iı ım12d n unra, de

i:i ••n baçok e :ıslar ka Mnda, 
eski ~ramerin okutulması lüzum
suz ıörülmü~ ıranıer tedrisatı 

mcktcblerden kaldmlını ıı. S-6 
yıl vnr ki, çoc:uklar gramer oku

muyorlar. Fakat yeni dil es.ısla

nna göre, lıir gramer kitahı \Ü· 

cuılc getirilmesioin daha rpeycc 

bir ı.aınaoa nıüte\;ıkkıf oldu,..unu 

gören Vekalet. JH,Jli bn,Jı ı:r ı r 
kaide \'C bilı:ilerioi ('ocukt ra , "'r 

mckte bir mamur d il. 111'hk b r 
zaruret old nu nlamı tır. 

jıiraf t"lmck l "zımdır ki, granıcl' 
siz turkçe t • tı g ribdir. Eil
hassa bir dili eni oğrc:non ço • 
cuklıırıı, grame.rin ardınıı olma· 

dan o lisanı tanıtın k h lı ı:üç-

gır s 
Hazirana Bırakıldı 
lkincıkli.nurıur lk haftasında 

kpıaracagı yax 1 n Ankaradaki 
büyük matbu t kongrcsillıll tehir 
ulundu u bıld Jm.ştır 

1 tür. Bu güçl "'< ana dıli tiı k e ol
mı ""' tal ye li""1 t ~, tında 

daha çok kendini ı:u terir. Çı nkü 

türkçe e yabancı ol n bu talt"be, 
kitab üzerinde ıurdııı,'11 her k • 

linıeyi müeM'rcd bir şekilde ez • 

TopLıntını: u•Uıı kat'ı surett ı 
malıirn olınam.akla beraber Hazi· 
rı..nd sonra ıcrası çok muhte • I 
rnel gorı.lmckted r ~ 

İstıınbul B ın Kuru ·" tarafın
dı. ı- zırlaln n nızaı:ıı.amcl"rİn ı 
tctkık cdıL ~ı de o v k•e bda· 
bit rıkcekt.r -·-

Ankara 
Radyosu 
cşriya'ı 
---

berlemek, hıı!ızasm:ı yerle tir • 

mck ın cbUTi} "!indedir. Halbuki 
grnmM' kaideleri. blilün kelime· 

lcri kalıp •rklind tzbcrlcıııektcn 

çocı "!u kurtarır. Öı:-r ten i in de 
kola) lık olur 

On sen.,.Jenbttl, ana dil türk 
olmıy n talcbl") e tiğrrtmcnlik ) a• 
pıyorum- ı.,Jimden binlr-tte çocuk 
geçli. Şıı noktayı "3klıyoııınm 

Bu tiyatro tabın ğ~ hususi•ıclı 

ve bekiıretile bütün dünyJnın er 

dakalı dikkat gozıinu kendi üz • 
rınde toplıyacakt.ır .• 

=========-========,;,,,,=======-=~===========-~ ı 

Fakat bunların hiç bôrisi be -

dm ıçin, cAnkara Tiyatro Ope
ra Mektebi. kadar orıj41al ve 

şı.yanı dikkat, htz vericı de~ıl -

dir. Bu yoldaki kanaatimin muh
telıf seb~plcrı vardır. Evveli' 

lhtiyac Nisbetinde 
Çoğaltılıyor 

Bu \'nzi(e-mi np:trkcn, gr m rı:ı 

lı<olll ba ·lı "" \'e kaldelerındcn 
i lifnde rtnıefi hiçbır en<• ihmal 

edemedim. Çiinkıi ) ııtığıııı ıer _ 
rüb•lcr, bu hart'ketinıdt• heni 

haklı ~ıkarı~tırdıı. Vaıifcıııi Jalıa 

iyi l ııpabilmek i İn, bo~ lt" bir 
va ıtaya mürac at t•tnıddij:ım, 

içimde bir vicdan azabı dt'~il. lıir 
huzur doğuru ord 

Gene Vücutlar ın , 
inkişafı • 

ıcın 
• 

• • • 
Pek Yakında Her Sabah Radyo ile Beden 

Terbiyesi Dersi Verilmesi Kararı aştrrıldı 

G enç kız ve erkeklerımizin 
en •on beden hareketleri i
le vücutlerinin inklşa( ve 

tazeliğinı tem.in için yapıla~ak 

yeni ve esaslı çalışmalar hııkıon

da Beden Terbıyesi Umum :M:i -

dUrlüğü tarıı!mdan geniş bir pro
gram hazırlanmaktadır. 

Bu işte; medeni mPınlekctlı rde 

clduğu gibı radyoda ı isti.fnde e· 
dılmesi kararlaştırılmıştır. 

Bunun için; her sabah erken ve 

mua yen saatlerde Beden Terbi· 

yesi Umum Müdürlüğü taraiın

tian tertip ed:Jccek bir melod ve 

program dahilinde Ankara radyo· 

su sabah jimnastıği •aptıracak • 
tır. 

imam haüz Ahmet d<ndi ile 
Sderli kethüdası Mehm~t bey 
l.aşlala Tayyar e!endi, Koyunbe
yin liıkabile maruf Arif ağa, aş~
tıda bekleşiyorlardı. 

Şehzadeyi dama çı ·mış giirün
ce tedarik ettikleri merdivenleri 
bellerindeki kuşaklarla bağlıya
rak aşağıya aldılar. 

Ebe Selim ve hempaları dama 
çıkarılan Mahmudu yakalayıp i
dam etmek Üztre har< mden dı -
~anya fırladılar. 

Fakat; bu sırada Alemdar Mus· 
tafa Paşa akağalar kapısını kır -
nıış, içeriye girmişti. 

Nezir ve Ebe Selim ve akrada"-, . 
1arı paşanın adamlarile beraber 
l<;eri daldığını görünce tnboııları 
)ağlayıp sırre kadem ba·tılu 

Çünkü, ~ehzadıı Mnhmudun l· 
damına muvaffak olamadıkları 

cihetle artık Sultan Mustafanın 

ııadİiahlık mevkimde kalmasına 
lhtımal kalroamışlı. 

Radyoların memlekt:ıtmı?.r!e 

süratle çoğalması esas prensip ol

duğundan bu gaye tahakkuk e.iin

ee her genç kız ve delikanlı 0 !P 
i•teycn bayan ve baylar sabah -

le •ın ya klarından kalkınca rad

yolarını aç:ırak cırodan vcrUc,:~k 

kumanda dairesinde vticu le en 

ndi becdn hareketlerini ve bu su· 

retle doktorların herl'ese ısrarla 

tAvsiye cttiğı sabah Jımna ıiğinı 

1-olayca yapmak imkanını bulmuş 

olacaklardır. 

Beden Terbıyesı Umum Mü -

dürliiğu radyoda diğer saatlf rdr 

c!e spor ve saire dersleri vt recek· 

tir 

Bınaenaleyh, bır an evvel k:ı

çıp birer tarafa saklanarak can
larını kurtarmak lazımdı. 

Alemdar Mustafa pafa; sarayın 
acemisi idi. İçeri girer girme'l, 
:_rz oda ına doğru elinde pala yü
rüdü. 

Arz oda;oının Babüssuade ka -
pısı önüne geldiği esnada Selimi 
Salisin bır ·!ite üzerine vatın! 
mış kanlı naşını gördü. 

Yara bereden maada sağ şaka
ğın'.n derisı sakalile beraber çe • 
ı-.esınc kadar sıyrılıp inınış i. Ha

inler Sultan Selimi parça p:ı. a 
etmişlerdi. ç 

Alemdar bu hali görüne bir 
arslan gibi kükredi: 

- Vay efendim. Ben seni ta}>. 
ta çıkarmak için bu kndar vol • 

oan geleyim de §il gozlerim seni 
buhalde görsün. Ben de §U Ende
run_ halkını birer birer kılıçtan 
ie ırıp kııtledeylm d enin lnt.ı-

Radyomuzun nc:şriyat saatlerı

n.n arttırılması hakkmdaki trt • 
k•kler bıtmiştır 

Bu tetkikler n"tıccsınd ilk par
tide radyomuzun bilha~-sa Pazar 
günlerı dwamlı bır şekilde n~ş -
ri~·at •apması ve Cu"nartesi ırin
lerı d oglcden sonra neşriyatı -
nın takviycsı kararlaştınlmıştır 

Ayrıcn. hemen bütün A vTUpa 
rodvo ı:r:crkezlcri tarafından tat
bik edılmektc olan ve s:ıbnhlcyin 

t<.at 7 de başlıyan hah neşrıya
tının bızd de Y• pılması hakkın
oP bir ~'Ok abonc'crden alınan 

mt•kl.ıplar üzerin< sab lı n _ i -
yaıı ıCT:ısı da rr:uv fık görultr.ii~ 
tür 

Sabah neşrıyatınua lıaı.1 mıi -
zil<, bır konuşmn V< ıimnastik; 

ve saire bulunacaktır. 

Bu suretle şimdiki ncşr.yat ilk 
partıde günd 10 saate çıkarı!a -
ea ·tır Neşriyat saatı; peyd rpcy 
::rttınlmak sur ti! her gtin ıie -
vamlı olarak ne rıyata kadar va
rılacaktı~ 

kamını alayım. Ye görsünler ki; 
Alemdar ne demE'ktir• 

Diyerek, elinde palası ve etra
fında gözleri kararmış ayanları 
cJdugu halde haremi hümayuna 
daldı 

-:ıemdarın bu vavcy!Ası maiy • 
yetındekı söz anlamaz, haber al • 
maz takımından olan acayip kıya
fetli, korkunç yüzlü vahşi tabiat 
Iı ayan ve sekbanları da gakya -
na getirmiştL Sarayın içinde dclı
~etli bir gulgule peyda olmuşt•. 
.i:'ayıtaht cidden büyük bir tehH
Jte, büyük bir buhran gcç!rmeğe 
başladı. 

Sultan Mustafa daha htı!A bu 
tiırültüler ve patırtılar arasında 
Bağdat köşkü sofasında telA<lı. 
~~laşlı bir aşağı bir yukarı ~ak~
lını kanştırarak dolaşıyordu. 

Ve, arada ırada da şôyl söy -
leniyordu: 

- Ben ta ttan inmedım ... 
(Devamı 'fllf) 

REŞAll n l"ZI 

lv-,:-ba-şı--M-ü-na~ ebe i·JI 
l 

Mektr.pler Tali 1 
Yılba ı müna•cbelil ııniz-

c:eki bütün mc•ktepler dün cglr 
iızeri tatil edilmişlcrd•r 

Bu tatil; Çarşamba sahalı a k .
d:ır devam edl'C('k v h r m ktep
te tl'drısatn ogun ba lanacak!ır 

Ün.vl'rsikd sıom tr t:ıtı de 

eyın 15 inde başlıyacaktır n;J ta
til 20 gün devam edeccktır. 

r-------. 
Eirimizin Deci 

Hepinıizin Oe;d, 
Riayet E.di mi1en 

Bir YaE k 
Şdırimhdt, Cfrl'k mnu.mı <'MI • 

Klu ıh~rinde. S"crTk moıh.lllf' ara 
larmdö1 baJu.ııan e-1.-Jerin burük b r 
ebul7rlle, batıl bnnrn br lndr 
blorifu olmayıp alrlumum soba 
7akılmU.ladU'. 

Yt"nl bl.u:ılarda. u'ba borulannın, 
catula b.caya rap&rdilm 1 if;ln hu
nsi tu1.lbab ~ard lJ'. Italbu.kJ ditrr 
e-vlcrde. bonlla.r bir dirvkle- ı>eD 

t rrden dı.p.n vrrilmtkk-d.ir. 
Bu 111.ttUe taddc ·e doiru uzat.

lan 10ha bantlarının dlnıtk tabir ""' 
dilen kıvrım 7erlt-rdf'D c:rlfln df'
nllf'n, duma.ndan il J eJ.an I,ah 
bir pislik ~a b ıar. 

Sok.alma. t'add ine I' bun -
l&ı'm altm41a V.r ıun ·ütltfl'<" in· 

tSD~ mda, btr 
lli~nLD apk• ına.. t'lblsa!nf', pal· 
ta.-. •• ıdfirdf'n bir dam.la d.am~ 
ladı mı bırakhiı ld.enla oradau. 
cıJı.mıııpe lmün ve ibtlmal yok
tur ve bu bir h& il ddll. b.-!kl J>.r 
ı-u.n b ka IJ&tlLa )'~rlf'rde blrkac
k iyi ıuar tdtın. fakat W ·lt'nml)'t'D 
bahMdllml7•• bir 111....ıetıır. 

Jklna na.ol tare buhmar1 
Ev aahlbl~rlllln \•eya akm.IC"rl -

nlu 90ba ı.enıl rmın pen cnı eh • 
ıtmdakl dlruk .ıert.a blru \'&n&lr. 
taktn'--"-1 hiç oha zsa bg miloue • 
1ıc-uı.ıııın öntlne C<Çttek bir led· 
birdir. Bu lllllarla, bö7lo soba bo
rota.rı 1'6rüleıı nltte N.Jedf,.t'C'e 

lbtarb.rtb bultuıalması 1 in al ka
dir malr.abl1uıa clOdıı.at nazarl&rmı 

(('keriz. 

'""''' J.tl.k~ .. ULUmObill ner ye 

tDevUDI 1 - ..ı.&fede) 
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YALNIZ ALTI 

KRALİÇE KALDI 
ı-----

HÖK 1938 den 1939 
Yılına Geçerken •• H allbazırda Avrupa krallarından 

beşinin karısı yoktur. 

ikisinin karısı veraı elmifllr. 
isveo Krallo .. ı vıktoqa, 4 nlsall , 

1930 da, Romada ilclü. .,, 
GiT ARA 

ispanya Ve Japonya Harbleri Yeni 
Yıla da Devroldu 

Fakat En Mühim Hadise, 
Fransa Italya Ihtilafıdır 

938 ıte vazıtesı sona eren ve 
memleketi parçalanan Beneı 

1 938 senesi de geçti. 1939 Yt· 
lmın ilk günündeyiz. Başı
llllD çevirerek arkaya bak· 

tığmuz zaman geçen 38 yılının ve
kayiini görüyoruz. Bu vekayi az 
heyecanlı olmadı. Öyle günler ol-

• • Berlin - Roma Mihveri 
Gayelerine 

Varıncaya Kadar 
Sağlam Görünüyor 

du ki hep harb aö~lerindeıı, tah· 
minlenlen bahsedildi. 

Aylarca ortalığı kaplıyan kor • 
kulu rüyaların içinde istikbal için 
endişe duymamak kabil değildi 
Öyle günler oldu ki bazı tarafla
rın sulhu tehlikeye düşürmekte 

tereddüd etmiyccek kadar ileri 
gideceklerini, her tlirlü anlaşma 
ve uzlaşma teşebbüslerini bir ta
rafa bırakacaklarını kuvvetle tah
min ettirecek hadiseler oldu. Av
rupa sulhunun devam edebilece-
ğinden ürnidlerini kesenler al • 
danmlŞ oldular. 

938 senesi Avrupada İspanya 
dahili harbinin devamına şahid 
şahid oldu. Her iki tarafta da bu-

-93~ de idare ettiği devlet ortaaan 
kalkan Şıqnig 

Telefonla 
Devrialeın 

İngilizler Bunu da 
K· e ş f e t t i 1 e r ! 

G eçen pazartesi günü Lond· ı 
rada bol bol kar yağıyordu. 
Artılı: her kes kış ile meşgul 

oluyor, gazetelerde de ilan sahi • 
fel erinden en ciddi sahifelere ka· 
dar kış bahsinin sirayet ettiği görü 
lüyor ve bu arada havaya dair ya
;ı:ılar, kış eğleru:elerine dair re-

--1 

simler. Yılbaşı yortulannın şid

detli bir kış ile mi, yoksa ılık bir 
hava ile mi geçeceğine dair tah
minler, nazarı dikkati celbediyor
du. 

O gün Londrada kış hükmünü 
yaparken ve hararet düşerken bir 
İngiliz gazetecisinin aklına da şu 
geliyor: Avustralyaya telefon et
mek! (Devamı 6 mcı sahifede) 

Bu akşam: 

PARK OTEL'inin 
Sevimli ve şık lspanyol dansözü 

PALOMA de SANDOVAL 
ve piyanisti BRAULİO PEREZ'İ alkışlanıağa gidiniz. 

muvaffakiyeti bir zafer haline gelmektedir. 
Kotiyonlar - Snrprizler • Mutat fiyatlar 

BUGÜN saat 17.30 MATİNE 

. 

Bel•lka. Krallçeo.i A51rld; Z9 atustoa 
1935 de isvtorede, Kwısncb'da bir o· A kşam köş -
lomobll kazasına. kurban ırtıtt. 1 kün bahçe-

İki Kraliçe kocalarından boşaruıııt· sinde, şez • 
m1Jlır: ıonga uzanmış, i.&-

Romanya Krallçesl Eleıı, t1 bHlruı . . 
ı&ıs de talik karan aldı. tırahat edıyordum. 

Yuan Kraliçesi Ellzabel de 8 temmus Yanımdaki hah • 
1935 de boşandı. çedea bir gitara 

YU&"oslavyn Kralı 1\1&.leale Plyer de aesi duydum. Gi· 
... ıenecek çağda doifl. Benüıı on bet tara yalnız de • 
7aşınd:a- b l 

1918 de iınııaralorluk ve krallıkla ğildi. Güzel ir !-

idare olunan btrook devleller, Cum- panyol şarkısına. 
huriye! rejimini kabnl etlller, bır kadın sesi de 

Almann, İspanya, Eston7a, Fin - iştirak ediyordu. 
landiya, Macaristan, irlanda, Lelon· Hayatımda en 
ya, LitvallJ'&. Polonya, Portekiz, Çe .. 
kostova.kya, Rusya ve Tilrklye ... 

İnılltere Krallcesl EJlzabet, 4 afus ... 
tos 1900 de. Bul&"ar Krallçesl Civana 
13 sonteşrln 100·1 de, Holanda Kratt
ıpesl Vilhelmfn 1880 de, Danimarka 

Kralı~ı si Aleksandrinl 24 il11kanuo 
187' da, İlal•a Kraliçesi Elen• 27 ilk· 
kiinun 1812 de, Norveo KraUctN Mod 
26 sonlqrln 1869 da, doğml1'1ur. (Ge-
re ~•'l"rde vefat etti). 

l\ r;ufçe jeraJdln de, Arnavudluk 
Kralı Zogo'nun h::ıremldlr. 

TAYYARELERDE NELER 

YENİYOR? 

Amerikanın en büyük tayy:ıre kum .. 
panyalarından biri, yolcuların bir se
ne loinde yedikleri şe7lerlu bllii.nço .. 
sunu yapmıştır. 

Bu b113nçoya cöre, ta7yare 70Jcu
lan blr senede S0,000 pl1io yemişler. 

Bun& yirmi bet ton da soluk et, bln-
terce kilo sebze ve meyva, 460,000 par~ 
t;a. da. kahve şekeri illi.Ye etmek lizmı .. 
dır 

ESKİLER AGIZLAKINA 

çok sevdiğim şey 
İspanyol şarkıları, 
İspanyol dansla -
rıdır. Ceıı:ıbi A· 
merikanJJl, v.ıan

siya sahillerin;n 
kıvrak ve güneş 
yanığı rengindeki 
şen kadınlarının 

§arkı!arı ... 
Yerimde fazla 

duramadım, kalk· 
tım. Alçak, küçük 
çam ağaçlarınııı 

arasından yürü • 
yerek komşu bah
çenin duvarına 

yaklaştım. 

Yanımız da ki 
köşke yeni taşın

mış Arjantinli ka· 
dm, kucağında gi-

c · 

SENORiTA 
JEANNETT MACDONALD NELSON EDDY 

OrM ıaErllraEa Kıası ı lnilizpOrEI Kası 
Sinemalarında birden gösterilmektedir. 

Her iki sinemada programz ilıi.ve olarak; 

ANKARA'DA BÜYÜK 
KURULTAYIN AÇILIŞI 

L.. ................................. . 

yal!erden kurtulmak istedi. Yüzü· 
nün tatlı ürperişi yerine, bir cid· 
diyet geldi. Bana bakıyordu. 

Yeni komşularunız hakkında 

hiçbir malfunatım yoktu. Yalnız 
bir Arjantinli aile olduğunu bek
çiden öğrenmiştim. 

Harikulade güzel şarkı söyliyen 
ve gitar çalan bu kadınla konuş
mak ihtiyacında idim. 

Ürkek bir sesle yavaşça söy -
ledim: 

- Çok güzel şarkı. söylüyor -
sunuz ve nefis bir çalışınız var .. 
Kadın derhal gülüınsemişdi. Fa

kat, ellerile, söyledik1erimi an • 
Iamadığını gösteren işaretler yap
tı. 

Kavramıştım. Türkçe bilme • 
diğini hatırlamak zor birşey de

ğildi. Fakat, şarkının ve gitaranın 
o kadar çok tesiri al tında kalmış

tım ld, birden intikal edememiş
tim. Bu sefer onun anlıyabile~e
ğini tahmin ettiğim bir dille, biraz 
evvel söylediklerimi 1ekrarla • 
dun. Kadın birden canlanmış gi
biydL 

Cevab verdi: 
- N~ zamandanberl beni din -

liyordunuz? . 
- Şarkı söylemeğe başladığı

nızdanberi ... 
- Çok mu hoşunuza gitti? 

- Hayran oldum .. İspanyol mü-
ziği zaten beni deli eder. Bu yaz 
köşk komşumun sizin gibi bir ka

dın olacağım evvelden düşüne • 
bilseydim, çıldırırdım. Bu, benim 
için bir rüya kadar uzak birşeydi 
Kadın ayağa kali<:mış, yaslan -

dığım duvara doğru yürüyordu. 
Geldi, karşımda durdu. Ellerile 

olur mu? demedi mi idi? . Şapkası başından düşmüştü. Saçları darrr.a da· 
ğınık olmuştu. Yüzünün rengi uçmuş, keskin kara 
gözleri iyice çukurlarının içine gömülmüştü. Man· 
tosu, urbası yerlerde sürünmekten öbek öbek toz
Ianm.ıştL Yorgunluktan ayakta duracak dermanı 
kalmamıştı. Odaya, girer girmez karyolasına dayaıt· 
dı. Derin bir nefes aldı. 

YOS A 
- Onlan bu gece de söyledi. Tanrı iyilik ver

sin, sana da ona da kızım, ne yapalım!. 

- Ben ona yapacağımı biliyorum •. Biliyorum 
amma, daha dur Hanife Abla. .. 

- Sakın kızım sakın.. Hiçbir şey yapmanın 

111ZUı değil Hem başa da çıkamazsın!. 
- Oh!. 
Ve dudaklarından ilk sözleri döküldü: 
- Abla bittim! 
Arkasından abla .. Dediği Hanife kadının boy • 

nuna sanldı. 
- Gördün ya başımdan geçenleri Bu çekilir, 

ôayanıb;r gibi değili. 
Dedi ve .. Birden hüngür hüngür ağlamağa baş

ladı. Tek söz söylemeden ağlıyor; göğsünü sarsa 
sarsa, hıçkırıklardan boğula boğula, içinin sızılannı 
dışına vura vura ağlıyordu. Hanife kadın onun yü,. 
rek yangınını dindirmeğe çabalıyordu: 

- Yapma kızım .• 
Ağl•ma kızım. 

Üzülecek birşey yok.. 
Hepsi geçer!. 

. Ve bunları söylerken onun yanaklanndan damla 
damla yaş sızan ve hı kırıktan bt.'ğulan başım 

_. __ ._ .. ._No.30 

göğsüne bastırıyor, yine sözlerin &ıralıyordu; 

- Sus yavrum ... 
Üzme kendini Safiye! 
Ağlanacak ne var? 
Höngür hongür damarlarındaki bütün kanı su 

edip göderinden boşaltan taze kadın: 
- Ağlanacak ne var?. 
Sözü kulağına gelir gelmez birden başını kal

dırdı, sesini hançerleştiren bir kinle: 
- Ağlanacak daha ne olsun Hanife Abla!. 
Diye ihtiya= kadına uzun uzun baktı. Bu bakış

ta göğsün içinde yamrulup ağulu bir çıban gibi ka
tılan ıztırabın canlanı.şı, sonu gelmiyen bir kinin di
rilişi vardı. Çöl karanlığına benziyen iri, siyah göz
lerini Hanife Kadının gözlerine dikti: 

- Dayanamıyacağım. 

Dayanamıyacağım artık bu adama. 
D i eniden . - ıama-a basladı. 

; 

Yazan: ETEM İZZET BENİCI; ...... _ .. __ 

Gövdesinin btltün yükünü Hanife kadını.o göğ
süne yaslamıştı. Bu gez de uzun uzun ağladı, dur
madan, dinlenmeden ağladL Ağlamaktan katılıyor, 
arada bir: 

• - Yaradanını, çilemi ne vakit dolduracaksın?. 
Diye inliyordu. Böylelikle belki yarını saat geç

tL Sonra Hanife kadının göğsüne dayadığı başını 
kaldı.rdı: 

- Kaçacağım .. Kaçacağım. Hanife Abla. Fakat 
daha sırası var! 

Dedi. Hanife kadın bu sözleri telı}şla karşıladı: 
- Sus kızını sus .. İşitmesin. Demin neler söy

lediğini unuttun mu?. O sana her şeyleri yapar? 
Ve .. karşılıklı konuşmaları sürdü: 
- Ben de yalnız onu düşünüyorum Hanife Ab· 

la. Bu adam herşeyi yapar mı yaparl Geçen gün 
de yüzünü jiletle doğrar, seni maskaraya çeviri • 
rim. Yamalı yüzüne, bak o vakit kafasını çeviren 

Bütün bu sözler Safiyenin içinde kabaran kin 
ve sızıyı durdurmuyordu. Bir Hint gülü tomurcuğu 

gibi kıvıl kıvıl duran, bir bakışta gönlü göru çekip 
bağlıyan başını doğrulttu; sevda ta§ıran esmer.göz
lerini Hanife kadının gözlerine dikti, uzun uzun 

baktı, uzun uzun düşündü. Bu düşfuıüş, ve o bakış
ta beşikten bugüne kadar gelen bütün bir yaşama. 

dizisinin geçişi vardı. Bir saniye gözlerini kıstı kıstı, 
öfke karışık bir sesle: 

- Hanife Abla, ne çileli kızınışını ben?. 

Diye, içindeki coşkunluğu dışanya vurmağa 

başladı: 

- Herkesin de anası, babası, kardeşi, babalığı, 
şusu busu var. İçlerinde hiç bana benziyeni yok. 
Bana eş, eşit tek kimse bulsam kendi kendimi bu 
kadar yiyip bitirmiyeceğim. Düşün: Ananı ölüyor, 

(DevaD11 vaı) 

f __ Y_az_a_n_: _a_ıı:_ş_AD __ F_E_r_z_ı__,j 

sarkan çam dallarının uçlarile oy
nıyo.rak anlattı: 

- Tü, klyeye ve İ.stanbula geleli 
bit hafta oluyor. Kocam bir tica· 
ret firmasının ajanıdır. O ç ay bıı
rada kaldıktan sonra, yine Arjan· 
tine döneceğiz .• O, beni buraya bl• 
ralttL İzmire gitti. Bir ay sonra 
geiecek.. Siz bizim şarkıları.mızı 

çok mu seversiniz?. 
- Bayılırmı.. İspanyol dansla

rını görmek, İspanyol seslerini 
dinlemek için cenubi Amerikay1. 
gitmeğe bile karar verdU.. 

- Doğrudur. Bizim şarkılarımıx, 
danslarımız harikuladedir. Gitara 
ve şarkı olmasa yaşayıunaYı.ı:. Ce
ıı.ubl Amerika demek, gitara, İs· 

panyol şarkısı ve eğlence demek
tir. Sizin cenubi Amerika hak -
kında fazla etüdünüz var mı? 

Arjantinlı kadına, tepeden tır-

1 

nağa kadar baktım. Onun çekik, 
parlak, koyu siyah kadife gözle

(Devaını 6 mcı sahifede) 

1 

1 
Radyo f 
___ P_o_rg_ra_m_ı_ 
Ankara Radyosu 

BUGtlN 
13,45 Türk müzltf. 
1- Tanburl Cemil • PefHV. 
&- Supbl Ziya • Şarkı • Daho•nb

de bJr ırül olsam.. 
3- Osman Nihad • Şal-in • Akt1ıa 

,rilneşl. 

4- Arif Bey • Şarla - Sırnıa laçlı 

)'&re kim haber. 
ll- MesuıJ Cemil • Tanbur lakıılml. 
O- Jlahnıl BeJ' • l!ar.kı • SilJle .,. 

ID.ltnbı nazende. 
1- S&lo semabL 
Ok117an: MüzeYJ'•• Seav. 
Calaniu: Vecibe, Rıqen Kam. c .... 

del Knzan, Meııal Cemil. 
H,U • 14,31 Konutma (H" lıaduu 

aaalt). 
17,38 Müzik (da.ııslı p&UI' oaJ'I), 

ıs,ıo saaı, aJans balıulerl n -
ı- ·Ankara. 

11,40 Tlirll müziil. 

inoesu fa•lı: Una!<. 
Tahsin Kar&kuf, Hakin n.nuıı. ırt-

ref Kadri, Basan Otir, B. tlner. 
19,45 Kon- (oocalı uauı. 

20 Tlidı: mU.lil; Klislk profram. 
ı- Tanburl Zeki Melıme4 ah - Pe-

rııbfeu pewr ... ı. 
2- İsmail Dede - Birlncıt "-le. 
8- Alır semaı • ı....an Oede. 
,_ Kemal NIJ'uf • Tablaı. 

11- İsmail Dede • YlirWr -ı, 
8- Tanbıul Osman Bq • •• ... 

maisi. 
1- Dede • Hlcu J'ilrllk 1eıatst. 
8- Şakir ah • Ferahnak 7ilrllk H-

lll&lsl. 
8- Zcıtü Dede • Acem "41ran besle. 
10- Naıdm Eleneli - Mllhaner beole. 
11- Sadullah ah • Muba110I' -

mat ve seçllm" şarkılar. 

21 Saat, esham. tahvtıi.t, '•mbb'o • 
nalı:ut borsa51 (flal). 

Zl,l5 Mii•ll< (Rl:rıı.sell CWnlıur but· 
dosu; ff"..l btsan Küaçer). 

1- l\farş-Masler Louloe (J. Bouobol), 
!-- Dans • Siavlsclıe No. e (A. 

Dvorak). 

3- Danı • Macabre (S. Saens). 
(- Le cbanl do Mlelral (F. Cua -

cı .. us). 
8- anlezl dö Fervaaı (V. D'lndJ'). 
1- Dlvellsseman ol&ıın (0. Pareo). 
%1 Müzik (mahlcllr plaklar). 
2!,45 • ZJ Son aJııruı haberleri ye 

7annkl Pl'Ol'raaı. 

l'ARIN 
1!.311 Müzik (bir senfoni • Pli 
1S Saat aJaııs haberleri Ye meleor -

Ankara. 
U.10 Mllzllı; (opereti.,.. • Pi;. 
U,3t • H Tli1'k mllılfl (halk IUr· 

1<111.,.1 • Pi). 

1357 Hicrt 1 1354 Rumi 
Zilkadıı Birincık&nun 

il 2) ---1939 Ay 1, gün l, Kasını 55 
1 İkincikanun PAZAR --
Vakıtler Vasati Ezani 

- ·~·da. sa. d. 

'Günet 7 26 2 36 

Öğle 12 17 7 ·ıı; 

İkindi 14 37 9 47 

Akşam 16 50 12 00 

Yatsı ıs 28 1 38 
İmsak 5 40 11 49 

( 

t 
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1 . l' Ictanbu un - Sayılı Dertlerinden : 1 
OTOBUSLER! .. 

Tabiat Bakımından Dünyanın En Güzal Şehrinde: 
Niçin Dünyanın En Kötü O tobüsleri 

ş A_ ~ IParisde Yabancılar· Nasıl 
LEVİNİN UYKUSU: 

Levi, yatağın içinde bir o tara· 
ta, bir öbür tarafa dönüyor , bir 

türlü gözlerini kapayıp uyuyamı· 
:yor. Karısı merak ediyor, soruyor: 

- Nen var, Levi? Niçin uyumu· 
yorsun? ... Bir yerin mi ağrıy'>r? ... 

- Hayır! Bir yerim ağrımıyor. 
- O halde? .. 

Tuzağa Düşürülür 
GÜZEL, ŞUH, ÇIPLAK KAD:N 

VE NIHA YET ŞiŞELER .. 
• Bulunuyo r 
ır bilmece; ve yahud şöyle ı 
bir müsabaka neşretsek: ' Yazan: M. Sami KARAYEL ı ı tündağ ve Sahur Saminin bu na

kil vasıtaları işinde bile isimleri 
resmen otobüs diye yadolunrnuş
tur. Olabilir ya ... 

- Derdim var... Karşıki apar
tımanda oturan J altoya 100 lir:ı 

borçluyum. Bonu verdim. Bu ııa· 
rayı yarın ödemek mecburiyetin

deyim. Halbuki bende metelik yok 
Ne yapacağım bilmem ... 

Bar Sahibi ile Paralar Nasıl Pa /!aşılır. Nasıl 
Malikaneler Alınır ? 

~ Dünyada tabiat gilıclli#l 
itibarile en güzel tehir hangl~idi~T 

Muhakkak; coğrafya bilen. bil· 
ıniycn bütün düna insanları ou 
cevabı verecekleı:dlr: 

bizleri ve hem de ecnebileri nak· 
ieden otobüslere ne isim verebi • 
lirsiniz? 

- Otobiia mil? 

lıte hurıfa otobüslere halle böyle lıücum ecııyor 

- İstanbul... 
- İstanbulu bilmiyen var mı? .• 

1'1osfor, yani Boğaziçini bilırJy~n 
bır beşer çocuğu olsa, olsa ya Pa· 
tsgonyadadır ve yahud Afrik• • 
mn cenubunda bulunan Mala · 
kula adalarında yaşıyan yamy&n'· 
lnrd!r. 

.ınbul; adalan, Florya ve ÇPk· 
mece gölleri. .. Çamlıca ve Kdı· 
köyünden ta, Pendiğe kadar olan 
ha valisi. .. Yakacık, Alemdağı ve 
'raşdelen... Boğaziçi, Karakulu 
Sarıyer ve suları ... Kilyoa ve Bel· 
grad ormanları ... Kağıdha.ne. Çır· 
pcı, Veliefendi ilah.. Saymakla 
•ıikenmez tabiat güzelliklerinin 
':erçevelediği muhteşem bir !i~hir· 
ôir. 

İstanbul ayni zamanda TUrk 
sı;n'at eserlerinin müzelenmiş şah 
~ehirlerinden biridir. Her tepe ve 
1'öşesınde bir arslan çehresi ka· 
dar vakur ve di~ duran tari~i a· 
hidatı, bütün medeni dünyaya ~u 
yolda bağıran bir san'at ifadesine 
maliktir: 

- Ben, Türküm ve medeniyim .. 
İstanbula ecnebi diyardan ge • 

len seyyahların ilk işi; tabiat gü· 
>elliğini seyir ve temaşa etmek 

- Haşa! Anım.., diyeceksiniz 
ki; her gün gazeteler bunları o -
tobüs isınile yadediyorlar ... 

Hatta; eski vali Muhiddin Us· 

Daha delil mi istiyorsunuz? "81-
ıetlerinin ve üstlerine yapıştır -
dıkları levhaların Üzerlerinde ko•
kocaman: 

- Otobils ..• 
Yazılıdır .. Olsun, ne olursa ol· 

tun! .. Ben, bunlara otobüs diye • 
mem ..• Ya, ne dır öyle ise? 

- Torn;~t.ın edilmiş otohüs 
boıwı~Ud'l .• 

Okuyucularım içiıiae her ı11Jc'e 
benim gibi çok gezmişler vardır. 
Hiç böyle otobüs görmüşler var 
nu? 

Ben, ne Avrupada, ne Ode~a • 
da, ne Kiyefde, ne Moskovada. ne 
i.eningrad'da, ne Baküde, nE: Tif
liste ve ne de Budapeşte, Kösten
,e, Bükreş ve Sofyada böylesine 
rast gelmedim. 

Hatta· ne Ankarada, ne İzmir· 
' 

ce, ne Adanada ve nede Sıva.~ta 
bciyle otobüsler vardır? 

Zaten; İstanbula bu otobüsler 
nereden ve rıiçin geldi biliyor 
musunuz~ 

İzmir belediyesi, !iehrin medet" 
çehresini acayib eşkallerile m'i>ke· 
foyen bu otobüsleri çırağ eyleı:li. 
1stanbul da mal bulmuş maildbi 
gibi yapıştı. 

Eh!.. Buna diyecek yok d<'ğ . 
ı·usu! .. Tam, yukarıda saydı~'m 

İstanbulun güzelliğile ve seyysh· 

(Devamı 6 ncıda) 

Güzel 
1 

1 

- Dilşündilğün şeye bak! Bu • 
nun için mi uykunu kaçırıyor. U· 

yumuyorsun? .. Dur şimdi, ben 
buna bir çare bulurum. 

- Ne yapacaksın? ... 

Madam Levi, cevab vermPden 
yataktan kalkıyor, pencereyi a· 
çıyor, avazı çıktığı kadar bağırı
yor: 

- Mösyö Jako! Mösyö Jako!. 
Az sonra J ako uyanıyor, pen • 

cercyi açıyor: 

- Ne var, Madam Levi? ... 

- Mösyö J ako. .. Koca mil' size 
100 lira borcu varmış, öyle mi? ... 

- .Evet, madam ... Yarın akşam 
ödenecek bir bonosu var ... 

- Pekiıla ... Fakat bu parayı ay 

sonundan evvel veremiyec~k. An· 
!adınız mı? Çünkü parası yok ... 

Sonr .. kocasının yanına gel~re'< 
ilave ediyor: 

- Rahat rahat uyumana bak! 
Uykusuzluk sırası Jakoya geldi. 

ÇOCUK MANTIGI BU ... 

Küçük Feridun, 
kızı Selmaya: 

komşusunun 

- Selma, diyor. Büyüdü~imüT 
zaman evlenelim olmaz mı?.. 

- Kabil değil.. Bizim ailemiz· 
de yabancı lle evlenmemek ad~t
tır. Babam, annemle, büyük lıa· 

bam da büyük annemle evli'iir. 

Harlardcı şen, ftlh ııe nım uryıın ka ıiınlıırlcı böylece §ıımpcınyalar içU!r 

P ariste birçok kibar sero;e • 
riler vardır. Gayet şık ııi· 

nirler, lüks bir apartıman· 
c.a otururlar; en lüks lokanta • 
lara, barlara devam ederler. Ça 
~madan, zahmet çekmeden 
:prens) gibi yaşarlar. Serv~\!eri 

\'eya bir yerden gelirleri mi vıı.r' 
Hayır! O halde bu lüks hayat 
için muktazi parayı nereden ve 

nasıl bulurlar? ... 
Bunların her birinin iki üç met· 

resi, metres demek doğru de~il 
tanıdığı güzel, şuh kadın vardır 
Bunları çalıştırırlar. Kazandık • 
)arı paraları taksim ederler. Bil!'· 
!ardan, lokantalardan da ayrıca I 
komisyon alırlar. 

Bir misal: İşte Beber'l• Marga. , 
Bebeı", çok yakışıklı, çok ş~ bı• 

400 Milyon Franklık 
Bir Dolandırıcılık 

Berberi 8 . s· ş· k . . 
k 

ır zııema ır etının 
iZi G E 

Filme 
eçecek nteresan Macerasının 

Birinci Kısmı 

·uç Maruf Sima Tevkif Edildi 
F ransız sinemacılığının en 

marul simalarından olan 
Bernar Natan, Jan Siman 

\'e Aleksandr Joannides, gecen 
gün tevkif olunmuş ve (Sante) 
lıapisanesine kapatılmıştır. 

Her üçü de dolandırıcılıkla it· 
h&m olunmaktadır. 

' ıra; kapılarında ayaklarına l{iy 
c.ıği terliklerle Türk san'at esec • 1 
icrini ihtiva eden muazzare c:ı • l 
nıilerine, imaretlerine, küti.i.bha· 
ı1elerine, medreselerine giretek 
hayranlıkların dıinlendirmek ·(l • yaşlı kadının dava eW.iji penç ve güzel berb"r 7cızı 

Ilernu Nalan. 1928 de (Pat~ si· 
r.eması şirketi) ı:ı.in murahha.oı. vP 
heyeti idare müdürü idi. 

Şirket sermayesini arttırmış ,.e 
Fransız sinema şirketlerinin en 
mühimlerinden biri olmuştu. 

luyor. . 
İsliim diyarından gelen!E:r cje 

hemen ayni hrs ile mütehassisdir· 
!er . .. 

Yaşlı Kadın 
Bundan Davacı 

Bu, böyle olmakla l>eraber ta· 
biaten derecesiz güzel ve Tiirk 
ran'at ~serlerile iftihar etnıekte 
olduğumuz İstanbulu habire me
tedip duracak mıyım zannı;di • 

\'orstınuz? 
• Yoo ... Bu medih ve senay. an: 

• b 1 olsun Piyer Lntı csk topragı o 
yapabilirdi! . b" 

Pıyeı· Lut! için, dar ve pıs '.1' 
İstanbul sokağı içine sıkışmı~ bır 
Süleymaniye camii veyahud ke!· 
l~si vere düşmüş göğdesi yaırpu· 
rül ' ~miş Şehzade camiinin '."ezar
lığı ııc!an sokağı seyreden .. b_ır 'TlE'

zar t~sa belki orijinal gorule:el< 
• d s müdafaa e· yer !iyerinde urma ı 

ciil~bilirdi. 
· bo··yıe bir Fakat· bir Türk içın • 

orijinali!~ yoktur. 
. l mesele • 

Şımcli; gelelım ası . 

Kadın Hem Daha Ziyade Yaşlanmış, Hem 
Sc çları Yanmış 

• nı:ilız gazetelerinde okun-

! 
1 duğuna göre, Londrada bir 

kadın saçlarını permanant 
yaptırmış, fakat çok geçmeden 
mahkemeye müracaate mecbur 
kalınıştır Raşe! ismindeki bu ka· 
dının iddiası şudur. 

_ Ben permanant yaptırdım. 

o gündenberi başımın ağrısı bir 
türlü geçmiyor. Bu permanant 
beni ihtiyar gfüteriyor. 

Berberden tazminat isterim. 

pıldığını işitmiştim. Fakat yap -
tırdığımın devrisi gün saçlarım 
o kadar fena hal~ geldi ki tarak 
sürmek imkanı yoktu. Çünkü saç
larım yanmıştı!. 

Hakımin sualine karşı berber 
kız: 

- Evet, faz!• yanrnıştL Fakat 
ben kendisine ondan sonra ilaç
lar verdim. Saçlarına baktım. Bun· 
!ar içın para istemedim, demiştir. 

mize: Bu derece güzel ve .ın'.ls · 
. k klarında JıeMI tesna bir şehnn so a 

Berber Elin'ın haziranda dükkanı· 
na gittim, orada iyı permanant ya- 1 

Raşe! iddiasından dönmüyordu. 
- Bu saçlarla beni görenler ih

:oevamı 6 ıncı sahitede) 

Kazancı yolunda zannedil•"Ot'· 
du. Fakat hissedarların eline' bir 
"C) geçmiyordu. Bunlar, niha
:• et birsendika halinde toplaıımış
lar haklarının müdafaasını Dir • 
!ere havale etmişlerdir. 

Dirler, 1934 de Bernar Natan 
aleyhine mahkemeye müraca;ıt et· 
miş ve 1936 da şirketin iflası ilan 
olunmuştur. Bu arada ekspPrler. 
§irketin muhasebe defterlerini 
tetkik etmişler ve bir de dolandı· 
ncılık davası açmışlardır. 

Natan ve arkadaşlarının tevkifi 
i!e bu meselenin halli imkan lıa· 
rıeinde görülmektedir. J an Si. 
mon birçok kulüblerde azadır. 

Bir tiyatrosu, müteaddid yarış 
atları vardır. 

Bernar Natan çok esrnrengi7 
bir adamdır. Pate namından isti
fade ~den Bern~r'ın kim oldııi(u, 

nereden geldiği meçhuldiir. Bıı. 

(Devamı 1 inci 3cıh!fede) I (!as edeft rlnema 

delikan!L Bir lokantada, bir bar
da görseniz mutlaka zengin bir 
mirasyedi sanırsınız. 

Marga, henüz yirmislnde, çıtı 

pıtı,, minyon bir Paris güzeli. GI· 
yinmesirıi bilir. Giyindiği de1<en 
disine yakışır. Eğlence ve zevk 
hayatına yeni atılmış. Kazandığı 
para ancak tuvaletine yetişir 

Bir gün, Bulonya ormanında bl· 
rlbirlerine tesadül ederler. Ahbab 
olurlar. Marga, sal bir kn1ır. 

Beher büyük bir dikkatle dinle
dikten sonra: 

-

yabaııa la

n tuı:ata 

düşüren 

ıuh 
kac!ı'l ' ar 

- Yavnım, seni lUks barlare 
götürmeli, yüksek adamlarla bi 
t.assa eğlenmek için Parise gPle 
yıobancılar!a münasebat peyd 
etmenin çarelerini bulmalı. Atıl 
oığın bu hayatta mucaffak ol• 
lıilmek için yalnız güzellik k 
değildir. Tuvalet ister. Tuvaleti 
de o kadar ehemmiyeti yok. Fa 
kat, her halde bir otomobil !Azı 
Hem de bizzat kullanacağın lilk· 
bir otomobil. 

- İyi amma, buııun için ço 
1>ara ister. Nereden bulayım !,en 

-- Sen merak etme... Yalnc 
sllzlerimi dinle. Dediğim gib 
hareket et. Ötesine karışma ... B 
hepsini temin ederim. 

- Peki, kabul.. 
- Yalnız otomobil lrullaıu<.a 

tın mÖğrenmen llzım .•. 
- Hacet yok bilirim ... 
- A!A ... O halde adresini. •ıer 

Elbiselerini göndere.yim. Yarı .1 

saatte, burada buluşurtlı:. 

* Ayrılırlar. Marga, ertesi saoa 
Lüyiık bir mağazadan gelen sı 

elbiseleri giyer, muayyen sa;:tt 
ormana gelir. Beheri kend'n 
muntazır bulur. Yolun kenannd 
son model şık bir otomobil duru 
yor Beher: 

- İşte, diyor. Otomobiliniz .. 
Biraz sonra buna biner, Şalı !o 
kantasının biraz ilerisinde duru 
~unuz. Buraya en kibar adaı-ıla 
:restirirsiniz. Artık ötesini öğren 
meğe lüzum yok. Yalnız ne y' 
1>ınız yapınız, gece barına getl 
riniz ... 

- Peki, fakat otomobili nerl 
• 

ıoe ....... ı-.ı.u 
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Huruca Niyet Edildiği Zaman 
Her Şey Hesap Edilmeli Idi .• 

HiKAYE 

GiTA A 
( 4 iincöj Yhifeden devam) 

ri, ince, sivri burnu, nemli ve ka
lınca dudakları insanın içine bir 
hırs yağmuru döküyordu. Yüzün
de meliıl ve işve ile karışık müp
hem bir mana vardı. 

Sualine cevab veremeden önce 
ona şöyle dedim: 

Par!s'ta Yabancılar 
Nasıl Tuzağa 
Düşürülür? 

(5 inci ııabileden devam) 
bırakacağım sonra ..• 

- Onu düşünmeyiniz. Çünkü 
arkanızdayım ... 

Oh .. Marak etmeyiniz, bunun pa
ı-asını ben vereceğim ... 

• Artistler çağırılır. Şampanya 

Amerika ve Totaliter 
Devletler 

(2 inci sayfadan clevam) 

Daha Harbin Bidayetinde 
Dar Atan Gemilerle Bu 

Kendilerini Boğaza 
İş Olur mu İdi ? 

- İspanyol kadınları da çok 
güzel olurmuş .. Hele cenubi A -
merikada yerlilerle karışan İs

panyollardan çıkma, tuhaf bir 
melez tip meydana gelmiş. Bun-
lar dünyanın en sıcak kanlı in -
sanları imiş .. 

Marga, otomobile biner. E'·afı 
akasyalarla süslü büyük yolun 
kenarında durur. Kapının b 'rini 
açar, ayağım uzatır. Mevzun, ne
fis bir bacak. Mini mini ayak .. 
'J abil gelip geçenler yan gözlP ve 
hürmetle bakar !ar . 

§ışeleri açılır. Nihayet sıra hesa
l{a geliyor. Garson pusulayı ge
tiriyor. Morga hemen çantns m 
açar, bin franklık bir banknot çı
karır, garsona uzatır. 

- İki şişesi benim .. 

!ar. Fakat bu rejimlerın, Amerıka 
halkının hürriyetleri için tehlike 
teşkil ettiğim söylüyorlar B r çok 
Jımerikalılar, Alınünya ve ltalv •ı

<iaki rejimlerin, Alman ve ib · 
yan milletinin iradelerine dwan
ınadığını iddia ederek, bu m;Uet
lerin kurtuluşlarından bile balı -
setmektedirlsr. Harb içinde 1\. • 
nıerika Cumhurreisi Vilso"'un 
imparator ikinci Vilhelm'~ VE 

hükumetine karşı takib ettiği p ı 

litika manevrasını hatırlatan im 
tabiye. tabiidir ki Alman~ada iğ
birarla karşılanmaktadır. 

Daha Yavuzlu Midilli Tenados 
ı:ıdasmı bombardıman ederlerk~n 

vaziyeti gören Tiğres destroyeri
nin verdiği malilmatla İmroz ön
lerine bulunan düşman hattı harlı 
gemileri doğru Kumkale önlerine 
ııelseler, Boğaz metluılini tutsalar, 
Yavuzla Midillinin rüc'at hatları
m kesselerdi vaziyet ne olurdu? 
İşte bu senin sormadığın suali dP
ğil kurcalamak, düşünmek bile 
istemem. 

husustaki fıJoiniz nedir albayını. 

- Ben, o sıralarda ne tahrib 
edilmiş İngiliz tahtelbahri duy -
dum, ne de böyle bir haritanın 

vücudünü işittim. 
Yalnız eğer hakikaten böyle blr 

harita ele geçirilmiş, ve amirale 
verilmiş ise Paşoviç buna itimad 
totmemekte haklıdrr. 

- Neden? 
- Neden olacak. Düşman hile 

5inden. Balkan harbinde de hu 
nun benzerine rastlanmıştı. Üs • 
tün düşman deniz kuvvetlerinin 
Osmanli donanmasını açık deni
z~ çekmek için baş vuracakları 

çııre ancak buydu. Balkan haTbin
de iken donanma kumandanı A-
mira! Ramize bir telgraf vrril • 
miş, bunda: 

- Averof İmrozda karaya o
turdu. Fırsattan istifade ile om: 
l:astınn. İmha veya esir edin! 

Denilınişti. Bereket versin ko
modör körü körüne bunan inan-
matlı, meselenin mahiyetini tet
kik için Mecidiye ile Berkısatveti 
keşfe gönderdi. Bunlar İmroz~ 
gittiler, baktılar. Ne Averofu ne 
Ge başka bir düşman gemisini ge
remediler. Döndüler, geldiler. 

(Devamı var) 

l Yeni Eserler 1 ,___ __ ı 

Bahçıvan 
Mubarrir arkadaşianmmlan İb

rahim Boyt tararmdan çok ı-ü.zel ve 
lUnalı bir ttlrkçe lle dilimize çevl'"ilt'D 
Rabindronat1 Tagore'ln birinci ba'3 -
kısı altı aydan daha az bir umanda 
tükenmiş ve ikinci dela olarak Renl:ıi 
Kltat>t:vt tarafından b:ı.s:ılmıştır. 

Son devrin tercümeleri içinde Bah .. 
cıvan kadar raibet kazanmış eserler 
pek azdır. Bütün edebiyat meraklda .. 
nna barareUe tavsiye ederiz. 

Daha harbin bidayetinoe, İn • 
gilizlerin Akdeniz filosu önünde 
yenici ve ezici kuvvetten kurtul
mak için kendilerini daradar Ça· 
nakkaleye atan bu iki geminin 
nihayet düşman deniz kuvvetleri 
arttınla arttırıla azami hadde, 
28 daneye çıkarıldıktan sonra de
nize açılarak onlara taarruza, bas
kına kalkışmak neye atfedilir ... 
Bunu şuurndan şüphe etmediğim 
karilerinizin takdirine bırakıyo-

rum. Türkiye----11 
Huruca niyet edildiği zaman bıı r 

işin iki Osmanlı gemisinin birde" ş k F b • k ı 
:es~a~~t~:/!~zd:ıl~:d:::: 1 e er a rı a arı 
nu hesab etmek gerekti.. Yapıl - Anonim Şirketinden. 
madı. Hareket de o vaziyette hiç • 
tıışılıruyacak, hatta beklenecek MUessesemlz UçUncü parti olarak kUp ve 
bir neticeye vardı. kr: s 1111 ecnebi tel<eri satın alacaktır. Şart• 

- Amiral Paşoviç bir İngıliz nam3lll Bahçekapı Taşh n 42 numaradan 
tahtelbahrinden elde edilmiş hari· 1 lstlyenlere verlllr. 
taya ltimad etmediği, tayyare fo·ı 1~ sonkıinun 1939 
tograflarından istihraç eyledi;ti c nblre kadar teklif 
bir kroki ile hareket ~y !ediği için 
bu akıbete uğradı deniliyor. Bu 1 

Perşembe g ünü saat 
maktu 1 ırı şartname 

YAŞLI KADIN 
(1 lnd sııblfedeıı devam) 

tiyar bir kadın olduğuma hükme
diyorlardı. Kime rasladımsa ha
lime teessüf etti. Hekime gittim. 
Bir çare olınadL Ben bu perma -
nantı yaptırmadan evvel böyle 
değildim. Herkes ne kadar cazi
beli bir kadın olduğumu söylerdi. 
Saçlarım çehreme ayrıca güzellik 
verirdi. Beni bu hale getiren ber
berden tazminat isterim. 

asaslarına töre kabul edilecaktlr. 

1 DenizLevazın~tınalma Komisyenu i.an}::7 
Marmara tissüba.hzi K. Satınalma Komisyonundan: 

Cinai Tonu Tabminf fııtı futarı ilk teminatı 
Lira K. Lira ~·. Lira K. 

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

Rekompoze maden kömürü 510.39 3 15.50 7911 09 593 34 
1 - 23/12/938 gününde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan ve isteklisi 

çıkmıyan yukarda miktarı yazılı kömür, yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 12 ikincikanun 939 perşembe günü saat 15 de İzmit
te Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla birlikte 

yukarda gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mektublarını mu
ayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri. ·9458• · 

Genç kadın, dik ve dolgun göğ
sünü titreterek bir kahkaha attı. 
Boynunu hafif sağa büktü. Göz
lerimin içine bakıyor, derhal ce
vab vermemek ve beni biraz me
rakta, üzüntüde bırakmak istiyen 
bir halde gülümsüyordu. Sonra, 
dudaklarını büzerek sordu: 

- Bunları nereden biliyorsu -
nuz? 

- Biliyorum .. Siz cenubi Ame
rika güneşi altında yaşıyan o in
sanlardan değil misiniz?. 

- Evet.. 
- Söylediklerimi sizinle de is-

bat edebilirim .. Siz harikuladesi
niz .. 

Kadın bir kahkaha daha attı .. 

Sonra döndü, koşarak, biraz ev
vel oturduğu ağaçların altına git
ti. Gitarasını aldı. Tekrar, dön _ 
dü yanıma geldi. Soluk soluğa: 

- :Şakın, dedi, size bir parça 
çalayım .. 

- Şarkısını da söyliyecek mi -
. . 1 

sıruz .. 

- Tabii.. Ve size vereceğim ce
vabım da bu olacaktır. 

Ben kulak kesilmiştim. Başını 
, kaldırdı. Gözlerini çamların göl

geli dallarına dikmiş ti. Söylcmeğe 
başladı. Bütün bir hayat, herşey 
sanki bu genç kadının dudakları
nın arasında idi... Bir İspanyol 
kadını, onun sesi ve gitara ... 

Şarkısını bitirmişti: 
- Nasıl buldunuz?. 

- Evvela çok teşekkür ederim. 
Hayranım .. 

- Size bu şarkının tercümesini 
yapayım... Şarkının tercümesi şu 
idi: 

Aşk bir rüyadır. Kadın bir rü
yadır. Rüyaya inanmayınız.. Rü
yayı sevmeyiniz .. Aşk tatlıdır. Bu

na da doyulmaz .. Bu rüyanın ta
dına varmak istiyorsanız, kadına 
inanmayınız. Kadını sevmeyiniz. 
Yalnız bol, bol kadın seyrediniz .• 
Bu, sizin gıdanızdır. Kadına el 

~ünncyiniz. Rüya ele, avuca sı • 
&;ar mı?. Kadını avucunuzun içi
ne nlnıak istediğiniz zaman, ha

!·al sukutuna uğradığınızı anlar 
ve ağlarsınız ... 

O, bunların hiç birine bakmaz. 
Nede nsonra, halinden yah•ncı 

"e zengin olduğu anlaşılan biri
rin geldiğini görünce küçük ta -
bakasını çıkarır, ince bir siga!Ca 
alır. Sanki kibriti yokmuş gibi 
ftrafa bakınır. Hafif bir tebe.;s;im· 
le yabancıyı süzüyordu: 

- Müsaade eder misiniz, mat 
mazel... 

Diyen yabancı, cebinden ,ıkar

dığı altın çakmağı yaktı, uzattı. 

Artık zavallının tuzağa düş'ü

günü söylemcğe lüzum var mı? .. 
Marga ile bir otomobil gezin

tisi yaparlar. Hava kararır, ye -
mek zamarıı geliyor. Geceyi be
raber geçirmeğe karar verirler. 

Beberin söylediği bara girer -
ler. Büyük bir neş'e ile yemekle
rini yiyorlar. Şampanya içiyor -
!ar. Şişeler, birbirini takib ed<yor 
}; afalar dümanlanır, neş'eler ar 
tar. 

- Cicim ... Müsaade edermi•ir .. 
artistlerden ikisinn davet edey;m. 
:Kendilerini çoktan tanırım. Bir 
ş;şe şampanya ikram edece/iim. 

Tabii yabancı buna müsaade 
etmez, pusulayı alır, bakar, ba 
kınca da şafak atar: 

6,850 frank!. . Bunu pek fazla 
bulmakla beraber rezalete mey
e an vermemek için garsona 

- Fakat der, üzerimde bu ka
c,&r para yok. Bir çek versem ol
maz mı? .. 

- Nasıl, paranız yok mu? O 
t1alde niçin geldiniz? Üzerinizde 
Lulunanı veriniz. Geri kalam •çin 
de bir çek yazınız. ·yoksa polise 
teslim edeceğiz .. . 

Zavallı yabancı, cüzdanım a -
çar, olan parasını verir, bir de çe:.: 
ımzalar. Birlikte Marga'nın rpar· 
tımanına giderler. Ertesi gün be
ıaber çıkarlar, bankaya uğrarlar. 
Bir binlik frank da ona verirl0 r . 
Netice: Bir bar eğlencesi, aşai'J 

~'llkarı 9 bin franga (bizinı para
mızla 360 liraya) mal olur. 

Akşam üzeri Beber'le Marya, 
bo.r sahibinden bunun nısfın, a
lır ]ar, aralarında taksim ederler. 
Marga yeni bir av avlamak için 
c.tomobiline biner, ormana giflPr 

Telefonla Devrialem 
( 4 llncll sahifeden devam) 

Hemen merkeze gidiyor. Avust
ralyadaki Sidney şehrini buluyor. 
Birisine telefon ediyor ve arala
rında şu muhavere cereyan edi
yor: 

- Orası Sidney değil mi ? Bu
rası Londra. Şiddetli kar yağıyor. 
Soğuk. 

- Ne diyorsunuz, kar mı ya -
ğıyor?. Burada öyle sıcak var ki 
öğleden sonra çalı.şmak hakika -
ten zorlaşıyor. 

Avustralyadan bu cevap alın -
dıktan sonra bu sefer telefon ile 
başka bir yer aranıyor ve şu mu
havere tesbit ediliyor: 

- Evet, burası Monreal, Ka -
nada ... 

- Çok iyi. Burası da Londra. 
Orada hava nasıl? 

- Hafif kar yağıyor. Şiddetli 

soğuk yok Günlerdenberi hava 
böyle tatlı geçiyor. 

Bir parça bile bulut görmek müm
kün değil. 

- Ah, matmazel, burası Lond
ra. Her taraf kapalı. Şiddetli 1-ar 
yağıyor. Soğuk var. 

- Teessüf ederim, demek ki o 
kadar çok kar yağıyor. Soğulctan 
şikayet ediyorsunuz. Öyle ise bu
raya geliniz! . 

- Teşekkür ederim, matmazel!. 
Bundan sonra telefon ile daha 

uzak bir yeri aramak, orada ne ol
duğunu öğrenmek merakına ka
pılmamak kabil olamamış. Gaze
teci yine telefonla başka bir yeri 
arıyor. Londradaki gazeteci bu 
suretle dünyayı dolaşıyor. En son 
olarak telefonla aradığı yerden 
bir ses geliyor : 

- Cenubi Afrika! . Ümidburnu!. 
Güneş parliyor. Fakat bugün bi
raz hava serinledi. Bununla be -
raber gitgide ısınıyor!. 

- Ya, teşekkür ederim!. 

Fakat son bir kaç ay içınde Al
manyanın Yahudiler hakkında at 
dığı şiddetli tedbirler Arr.er ı l ' a -
<la çok derin alııisler uyandırru ; 

t1r. Bunun sebeblerini an '"rH k 
ıçin Amerikada Yahudi nüft ,, -
nun çok kuvvetli olduğunu h .tır

lamak Ja.zımdır. 1911 ·sene~inde 
Yahudi nüfuzunun tesirile Ame 
rika Çarlık Rusyasile d<' krin 
ı.htilafa düşmüş ve ticaret muna
tebetlerini kesmişti. Görülü) r ki 
Mr dereceye kadar ayni nüiurnr. 
tesiri altında şimdi de Amerika 
ile Almanya arasındaki mün;ı,;e · 
tetler ayni çığı~a doğru yiırümek

tedir. Esasen ikı devletin siy~si 

münasebetleri inkıtaa uğramış gi
bidir. Yahudiler hakkında tedbir 
IH şiddetlenihce Amerika Ber -
!inden büyük elçisini geri almış. 
Almanya da Vaşingtondaki elçi -
smi geri çekmiştir. Bundan sorı

ı·a da iki memleket matbuatı ara· 
sında çok şiddetli bir polemik baş
lamıştır. Fakat matbuata münh•
&ır olan bu mücadele şimdi resnt 
sahaya intikal etmiştir Geçe ,• 
lıafta dahiliye nazırı, İckes, l{!ev
land şehrinde bir sıvonis· t ·mi
veti içtimaında nutuk söylerk<'n, 
f.lmanyadakı rejim ve Alı 

~·ayı idare edenler hakkında çok 
ağır sözler söylemiştır ıc.<e• ez· 
cüinle demiştir ki: 

- Bugünkü totaliter devlet sis
temini orta çağa benzetmek o dev
re karşı hakarettir. 

Sonra Ford'un ve Lındbergin 

Alınan madalyası kabul ctrr..-Jeri
ıJ temin edecek, <zulüm yooaıı 

clıktatörün elinden. bu matla! -
)·aları alan bir kimsenin AMrrika 
tebaası olmak hakkından mahrum 
kalacağını söylemiştir. 

Raşelin eski hali nasıl olduğu
nu gösteren resimleri ile şimdiki 
halini tetkik ettirmeJı: ve perma
nantın nasıl yapıldığını anlamak 
üzere tetkikata lüzum görmüş, 

muhakeme başka bır güne bıra
kılımştır. ----- ---------Halk 0pereti 

- Lnada çok kar yağıyor. 
:~. <lan sonra telefonla başka 

İşte böyle Avustralyadan olsun, 
Afrikanın şimalinden, cenubun
dan hep böyle güneşten, sıcak ha
vadan bahsedildiğini duyan Lond
ralı için bunlara son söz olarak 
gıbta ile teşekkür etmekten baş
ka yapacak birşey kalınarnıştır. 

Dahiliye Nazırının bu sözltrini, 
A !manya hükiımeti resmen pro -
teste etmiştir. Fakat evvelce Nev
york bellediye reisi La Gordiva 
tarafından ayni mealde söylener 
sözler protesto edildiği zaman, A
merika hükiımeti, mazeret bevan 
etmişken, bu defa Amerika harciye 
müsteşarı Valles, protestuyu ;a 
pan Alman maslahatgüzarını ade
ta tevbih etmı.~tir. Hariciye müste
şı:rı, Dahiliye Nazırı tarafrıdan 

söylenen sözlerin, Amerika hükü
metinin hislerini ifade ettığine ka · 
ni olduğunu beyan ederek pro 
testoyu reddettiğini bildirmic,tir. 

No. 41 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

boğulmaktan kurtardığı adama 
:razmıştı. 

Şekib Sinan kağıdı itina ile k3t
lıyarak cebine soktu. Zabıtaya ha
ber vermedi. 

............................ ' ........... . 

.. ·················· ............. ..... . 

Bu akşam 
Saat 9 da 
RAHMET 
EFENDİ 

· ~ yer aranıyor. Cevab şı.ı. olu -
yor: 

- Burası Nevyork. Hava so • 
ğuk. Daha da soğuyacağı anlaşı
lıyor. 

Londradaki gazeteci bu sefer 
telefonla başka bir yeri arıyor. 
Bir Fransı.z kızının sesi cevab ve
riyor: 

- Evet, burası Kahire. Güneş 
o kadar güzel parlıyor ki şaşarsı
nız. Gökyüzü tamamile mavidir. 

Telefonla yapılan bu devria.Iem 
yirmi dakika sürmüştür. 

OTOBÜSLER 
Enternasyonal münasebetlerin 

tarihinde nadir olarak görülen bu 
dürüşt muamele üzerine iki dev
let arasındaki münasebetler çok 

(5 inci .ahifeden devam) gerginleşmiş bulunuyor. Bu va-

larile hem ahenk ve hem ayar bir ziyette hangi tarafın haklı ve han-

ak ·ı gisinin haksız olduğunu münaka-n ı vasıtası! .. 
dından her kadını tedai yaptıran, !iri karanlıkta görmesine de im- şa etmekte bir fayda yoktur. Fa-

Aman Allahım, bunlara otobüs 
birbirine benzetilen deniz gözü· }an yoktu. Dalgalar onu açığa kat muhakkak olarak şu söylene-
nün önüne geldi. Karanlıktı, ka- sürüklemişlerdi. namı veriyoruz ha ... Eğer oto - bilir ki bu vaziyetin devamı Al

büsün mucidi hortlayıp meza~ın-
yanın üzerindeydi.. Hayatla ken· Nasıl olmuş da kurtulrnııştu. manya için daha çok zararlıdır. 

Ö 
dan çıkarsa, şaşmayınız! .. Muhak-

oisi arasında haddi azamiye ka - lümün pençesinden yakasını Ticaret bakımından Alınanya A· 

oar gerilen bağın koptuğunu his· sıyırclığına memnun muydu?.. ~~~d~:~~c;;;:ub~f~1:r!irbi~~~~ merikaya muhtaçtır. Bu nokta -
sttmişti. Sonra buz gibi sulara gt:- Bunu düşünmeğe daha vakit mek üzere !ııırtlamış olacaktır dan Amerikanın Alnıanyaya olan 

Gözlerini, gözlerini kamaşti~an mülüşünü, iskelet kolları kadar bulamıyordu. T ihtiyacı o derce mübrem değil-
Eve geldim. Kimseye gormıme Çıldırıyorum galiba?. ramvay şirketinin de otobüs-

bir beyazlığa açtı. Dili, paslı al'rzı sog"uk denizin kendisini bir has- Şimdi sıcak yatak içinde ve h•ı dir. Sonra Avrupada çıkacak o-
ren odama çıktım. Olduğum ııibi Haydi sevgili bana gel .. Benim !eri var. Eh! .. Bunlar ismile de o-

içinde yosunlu bir taş gibi yapı ıctli ış· tiyakla bağrına bas•şını sükun ortasında biraz rahattı. b lan bir karışıklıkta Amerikanın 
karyolaya uzandım. Gözlerimi ka · seni aramağa cesaretim yok .. Bek- to üs doğrusu ... Kelli felli şey • ı;Jktı. Midesinde bir ağırlık, ba _ genzini yakan lezzetsiz, bir rr.a - Hasta bakıcı avdet ettiği zaman Almanya aleyhine yürümesi, bu 
!>adım. Seni yanımda sanıyorum. Jiyeyim değil mi, geleceksın, ve b d k"kalık 1 ler. ·· Hem de rahat... d 1 t · · t hlik r 1 bilir 
Ş . d ı d · d' 1 d h b ş-.nda bu beyazlığı gözünün önün- v. iin boğazından içeri hücum cdi- eş a ı ayrı ışı arasında, eve ıçın e e ı o a · . Böy-
ım i an a un, şım ı an a mı ep en senin, sen de benım ola- ·· 1 · · k d Fakat; bilmem neden? Acaba ha- ih · 1 h 

Sermed, ben seni çok seviv. ormu- de bir çark sür'atile çeviren dön- ş;ni hatırladı. Bacaklarından ya·· gaz erını açan azaze eyi dudak- le bir tıma i esaba katmıya 
caksın değil mı?. Beklıyorum, me vardı. iarında tatlı bir tebessümle bu • kikaten otobüs olduklarından mı? başladı.kları içindir ki İngilizlerin 

§Um. Zannettiğimden, zannett'.ğin· hasretten tutuşan dudaklarım kız- kalıyarak kendisini aşağı çeken Yoksa; gelişi güzel mi Beşiktaş· Alm k . 1 . d 
d d h k k ı,. d d k Beyaz tavana, bevaz duvarlar•. kuvvete gayri ihtiyari mukave - hınce şaşırdı. anyaya arşı vazıyet erın e en a a ço , pe ço,... gın u a !arını bekliyor, yalva - , • G · Is 1 tan Taksime, Taksimden Beşil<- b. ilik h. dil · b 1 

U t - · S d b k başucundaki beyaz komodı"ne, a- met edişi, şişen paltosunun ken· - eçmış 0 un. ır ser ısse ımye aş an • nu amıyacagım sem erme .. rırım e !etme.. y 1 b" k taşa adam başına tam; on dört ku· şt 
Yalvarırım bana dön! Boynuna Belma )'ak ucundaki beyaz örtülere hay· oisine ihanetini düşünebildi. . osun u ır ayaya yapışımş lı 1 mı ır. 
dolanan kollarım artık çözülmi - Mektubu Şekib Sinan okudu. retle baktı. Hastanedeydi. Sonra.. midye gibi güçlükle damağındaıı ıuLş :f yokr ar... Amerika, Avrupa muvazene -

ayrılan dilini, ve hararetten çat- " ın ısası: Bu derece güzel sinde bir rol oynamak isterse, bu 
yccek, dudaklarıım ağzından çek- Daha kağıdı açıp, gözü ince Vf' Hususi bir odada yatıyordu. Sonrasını bilmiyordu. b" h · k ki lamış dudaklarım kıpırdattı: ırşe rın so a arını, tornistan kıt'anın siyasi mukadderatı üze-
miyeceğim, ömrümün sanıma ka- ufarak kelimelerle sıralanmış sa- Yanında kimse yoktu. İşte şimdi gözlerini bir hastane dil · b"" b ı ·1 - Teşek)<ür ederim! t\ mış oto us ozuntu arı e cer- rinde büyük ölçüde müessir ola-
dar ayrılımyacağım senden.. tırlara ilişince, yazıyı tanım1ştı Kendisini bu dekorun orta'>lnd odasında açmıştı. Hastabakıcı kız manalı mimik· çı;velemek, hem bizim ve hem rle bileceğine şüphe yoktur. Ve A-

Sermed, Sermedim benim.•.. Mektubun içinde geçen k·d · g t· h-d· ı · h t 1 • D k k t !ardı ~ ın ıs- e ıren a ıse erı a ır amaga ç1- eme ur armış · ler dolu bir yüzle: t.cnebi seyyah ve misafirlerimiz merika - Almanya münasebetleri 
Seni seviyorum, yalnız sen .. Ha- mi ve bu ismiiı mektub nihaye - lıştı L.k. ş d İ · h · a ın.. aşıyor u. yıce atır- - Bir kaza geçirdiniz! için hoş görülmiyecek manza~a- bu cereyanı takıp ettikçe, Ame -

Yatımda sevd;"iın, kalbimi verdi- tindeki imzası ona yabancı d • ·ı D k ·· ·· ·· ·· d ilk ı ı ] 
----'------...;;,;;__~----"-....J._,_.,... _ _ • .._.._ ..... ~ ..... .._:~e:;.g::ı:.·.J._,,::;:0n~u=~g~o:z~u~ondıun e cana iıyordu ki, su ara atı dığı zam n Dedi. fardan olduğunun söylemek ve ri.kayı bu muvazenede yeni ve 

ruı ... ~.,,,.ll'A."-k.A.-l...kiıı.ı;a..Juınıllisini.Jdiaııı:ı;~·~i,_;Zi~·~-...l..~-----~-'l!!!~mt.21ıtl.-..JL.ıaa~z~m~a~k~faz2J.l~a~d~elği~·ı~d~ir::._:za~nn~e~d~t~r~;ın.~~e~h!em~m~ı2·y~e!tl~i~b~ir~un~s~ur~o~l~ar~a~k~h~e-:.__ 

... 
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1-llO!f TSLGaAP- 1 ıaetıa-ım 

1938 den 1939 Y Iına 
Geçerken 

f 
Sabah, öğle ve akş~m her yemekten sonra 

(C Oacll ıalıil~d~n denm) 
' Tarihi Avusturya imparatorlu
ğunun 918 de parçalıınmc•;ı ile ba
kiye kalaıı küçük Avusturya dev
leti de 0 tarihten yınnt sene >olnra, 
yani 938 de ortadan kalkmış oldu. 
Yine 918 de Avusturya imparator
luğunun parçalanmaı.ı ile ortaya 
çıkmış olan Çekoslovakya devleti 
de o tarihten yirım 1•11e ao:ıra, 

taksime uğradı. 
Şimdi ortada ufalmıt n dahil

de muhtelif parçaları muhlari -
yetle idare edilen bir Çekoslovak· 
ya devleti kalmıştır. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Avrupada daha kimbilir kaç tür
lü buhrana yol açacak sebebler 
büsbütün ortadan kalkmış değil
dir. Çünkii Çekoslovak.yanın tak
simi ile Almanyanın dediği oldu. 
Lakin bütün emelleri tatmin e
dilmiş, biitün arzular ııusmuş de
~ildir. 

938 senesinde Bertin- Roma. mi~.
verfnin bir kat daha kuvvetlendiği 
söylendi Alman Devlet Reısinin 
İtalyayı ziyareti vesile.<ıile çok bü
yük ve parlak tezahürat yapıldı. 
Bugün de tekrar edillyor ki Ber
lin ile Roma arasındaki münase
bat daha sıklaşmıştır. Gerek Al
manya ve gerek İtalya birbirle
rinden ayrılacak değillerdir. Çün 
kü her iki tarafın varmak islediği 
gayeler vardır. Bunlara varılma • 
dıkça Berlin - Roma mihveri sağ
lam kalacak gibidir. 

Yalnız 938 de Berlin - Roma 
mihverinden en ziyade karlı çı -
kan Almanya olmuştur. 

938 de Almanya ile Fransa ara-
11nda da bir anlaşma eldu ve her 

._ iki taraf birbirlerinin toprağında 
gözü olmadığını ilan ettiler. 

Bundan sonra Ber!in ile Paris 
arasındaki münasebetler daha iyi
leşecek derken İtalyanlar ortaya 
bir dava çıkardılar. Fransanın e
linde bulunan bazı yerleri almak 
istediklerini söylediler. 

Son haftalarda İtalyan gazete-

l~rinin devamlı surette gC!rillen 
ne~riyatı b.ı husu5ta beslenen e
melleı:i gi\stt.-mege kafidir. lt&l
yan'.•r Frar.~aııın elinde bulunan 
yerleri istedikçe, Fransa da kim· 
seye biT karış top. ak veremiye -
ceğini sö~•leyip cıururkcn Paris 
ile Romanın arası.ıı bulmak ko
lay olmasa gerek. 

İ.sf'srya mı~s~lesi dolayısil,.. Fran 
sa ik zaten arası açık olan İtal
ya rı.il!i emellerinh ,ı.tmin erlil
medığini ileri ~ürerck FransaJan 
yer istıyor. Bu gPrginEğin rıe gibi 
~Jflıaı1r &er~rec~ğini 939 rrne.;i 

.;österecek!ir. 

938 senesinde devam etmiş o
lan Uzak Şaı k harbınin ne vakit 
bite~eğini kımse kestiremiyor. ia
ponlar Çır.de çok yerlrr aldı. 1-'a· 
kat Çin ha5kumandar.ı 'a nıuV.a
vcmetten geri kalacağa !.iç ben
zPmiyor. O:ıun ıçin Çin - japon 
hüıbinın sulh ile ne v kit netice
lcreceğini kestirmek mümkün 
görünmüyor. 

Malum olan birşey 'farsa ja -
ponlar için bu harbin her gün git
tikçe arlan nıa.;rafına katlanma -
nın z~rl~ğudur. Onlar da bir an 
evvel lınrbi bitirerek bir buçuk 
senedir türlü türlü fedakarlıklara 
mal ol•n bır macerayi bitırmek 
istiyor !ar. 

Netice n~reye varırsa varsın U
uk Şark meselesi gerek Avrupa
lılar ve gLrek Amerikalılar için 
çok düşünülece..c bir mevzudur. 

HALK ·G • 
1 

İlalyanın derdi bi:miyeceğine 
göre yeni seneye dt eskiden dev
redilmış bir takım meseleler giri
yor demektir. 939 senesi bu me
selelerin nasıl inkiş~f edeceğıni, 
neye varacağını, yahud ortaya 
daha başka işlerin çıkacağını gö-
recektir. ı • .::::::::::::::;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;,;;,;;;,;;;,;,;;,;,;;,;,;;,;,;;;;;;,;,o;;;.,ı1ııı11..,..,..,..,,..,..,..,., 

Bütün bunlardan çıkan ve şim
diye kadar birbırini takib eden 
vekayiden alınan en büyük ders 
şu oluyor: Sulhun devam edebil
mesi için kuvvelli olmak. 

400 Milyon 
Franklık Bir 
Dolandırıcılık 

Yükae" Mühendis Mektebi Satınalma ı İstanbul komutanlığı 
Komisyonundan: S.bHI•• Komiıyon• llAıttan 

M• k Mikli111 Muhaameıı Pe1 Elulltmeniıı una aaaya İhale günii talibi çıkmayan 3 4, 
k. dd bedeli ak .... li Tarihi Saati 

onan •eva ııı r- 5, tonluk üç tane kamyon satın alt· 
__ c_ın_ı_i ------------------------ı r.acaktır. İlk pazarlığı 11/ 2 Kan / 
Çekirdeksiz üzüm 2000 K. 24,00) 9~9 Çarşamba günü saat 15.30 tla 
Amasya Eriği 900 K. 24.00) yapılacaktır. Muhammen tutarı 
Kuru kayısı 600 K. 55,00) 134,00 4/1/939 15 7800 liradır. İlk teminatı 585 liradır. 
İncir 600 K. 22,00) Şartnamesi her gün komisyonda gö 
Portakal 9000 K. 3.50) riılebilir. İsteklilerin ilk temin&t 
Ceviz içi 500 K. 50,00) makbuzu veya mektuplarile 24q;J 

1 - Mektebin 938 malt senesi zarfındaki meyva ihtiyaçları açık sa:nlı kanunun 2 ve 3 maddelerin
garbdan gelen ve geldiği zaman eksiltme ile alınacaktır. dE- yazılı vesikalarile beraber belli 
cebinde metelik bulunmıyan bir 2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve gün ve saatte Fındıklıda komutan-

(5 ltıci ıcıhifedım devam) 

Yahudidir. ilk teminatları, eksiltmenin tarih va saati hizalarında gösterilmiştir. hlr satınalma komisyonuna gelrrc-

Kullanan mes'ut güz-eller 

RADYOLiN 
ı<:.ul!andıklarını söyledikten son- Radyolinle fırçalanan dişler e~

ra, dişlerin niçin bu kadar ycbaz dl bir hayata, sıhhate ve cazbeye 
"e güzel olduğuna şajmak hakika- . 

ıl ak dir "'lalik olur. 
Len şaş ac şey . 

Daima RADYOLİN 
1'-~t .... ,,, •., ; . ~ 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

© [fo L0 
tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Grlpe karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız 1 

Grip, sotukalgınlıtı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur 

ısrarla 

~· 

' - . 
İşte malum olan bu. 1920 da 3 - İstekliler 938 mali senesine aid ticaret odası vesikalarını ieri. (94741 

ııara çoktu. Oluktan akar gibi ak· göstereceklerdir. 1 1 isteyiniz! 
mıştı. Sinemacılık çok karlı bir 4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye Aakerl f•brlk•l•r 
ı:ıtL Milyonlar kazanılıyordu. Ber· gireceklerin belli gün ve saatte Gümiişsuyunda mekteb binası dahilin- _ llAnları 20 ve 2 tabletlik fekillerda bulurıur. 

deki komisyona müracaatları ilan olunur. ·9179• c.t::. 
nar, ilk evvel tabiiyetini deği,; • ---------------- Muhammen bedeli 52,5 lira olan Her feklin üstündeki W markası aldığınız malın 

PIRIN 

tirerek Fransız tabiiyetine gec - ~ Zeytınburnu sılah tamirhanesi ara- hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

miş sonra açık saçık filimler yap· ı l h. l u M" d .. rlü<>-ü d • zisi dahilinde yetişen otların b•rı!1•••••·•••••ı•••••••••••••ııııiıı•111. ırıış, birkaç yüz bin frank k..zan- D llftr ar • U U 6 D en. lsenelığı Salıpazarında Askeri Fab-

alm K•n•ızlık, kemik hastalıkları, dimoğ yorgun· ınıştır 1928 de Şarl Pate'den. Pa- rikalar yollamasındaki satın a 
t . k. t' ı·n b;r,.ok hisse sened _ I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacağı ilAn edilen komisyonunda şartnamesi veçt>ile luldarı ile Yitamlnalzllkten doğma bUtUn 
e şır e ın ' X/938 ihin" d ih 1 edil ed' •· d 'd !erini almış , , eski Pate müe<ı - (18.000) kilo .baş ipi 25/ tar e a e em ıgın en yenı en açık arttırmaya konulacaktır. İstek zaylfhklara kartı 

atsesinin başına geçmiş ve Natan pazarlık usulile eksıltmeye konmuştur. illerin 4 lira muvakkat temiı:at pa-
artık milyonlar kazanmıya ba~ - II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile (10.SOO) rasını herhangi bir malmüdiirliiğü-
lamıştır. lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. r.e yatırarak alacakları makbuzla 

Bütün hulyaları hakikat <ıl•ı - III - Eksiltme 9/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma l 
vermişti. Bir gün, Fransanuı bir Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- günü saat 14 te 2490 numaralı ka -
Samuel Goldvi'ni olacağını ta · pılacaktır. nunun istediği vesaikle birlikte ko
hayyül ediyordu: Milyarlarla ov- iV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden misyonda bulunmaları. Şartname 
nıyacak, yıldızlar yetiştirecek, rl· alınabileceği gibi nümune de görülebilir. her gün komisyonda görülebilir. 
kiblerini ezecek, bütün dünya, bü V - İsteklilerin ek~iltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-1 (9477) 
tün Paris halkı önünde boyı:n e- venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan Doktor _ Operatör .._ 
ğecek. Hulya bu ya... olunur. C9513) 

Hakikaten, şirket günden güne --------------------------
faaliyetini arttırmıştı. Parislc, v'· lstenbul Gümrükleri 
18yetlerde birçok sinemalar uç,ı- Bat Müdürlüğünden : 
mışlı. Frankfort sokağındaki stüeo-

vo J uanvile naklolundu. J an Dark 
ğıLi, ıırmanlar sahili gibi n_ı~azzam 
fıliml"r çevrilmiştir. Bu fılımle -
rin ilk g~tı-rilişinde hazır bulu -
nan kibarları, vükela heyeti azası 
Natan'ı t~brik etmişlerdir. 

Fakat, cyalancının mumu yat 
sıya kadar yanar .... derler. Na -
tan, yazıhanesind~ yalnız kalmra 
lıı;.şını elleri arasına alıp düşıin -
mekte idi. Bu masrafın altından 

nasıl kalkacaktı? Hissedarlara ne 

480 kilo lastikle tecrit ed\lmiş bakır . ele_ktrik teli ve lastik conta I 
70 kilo hoparlor 2771 kılo canı bardak 7 kilo ıpek mensucat 400 kilo ip 
hurdaları 1001 kilo pamuk mensucat 8800 kilo kereste ve ağaç eşya 22 
kilo deri eşya 1083 kilo porselen eşya 558 kilo demir eşya 17 kilo dolu 
sinema filmi 23 kilo yün eşya 97 kilo ebonit e:;ya hakkındaki satış ilanımız 
23/12/938 günlü Son Telgraf gazetesindedir. İstekliler bu gazeteyi oku· 
yarak satışa gelmeleri ilan olunur. (9482) --
1 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları~ 
Kiymeti 

Lira Kuruş 

Pey Parası 
Lira Kuruş 

aiyecekti? .. 173 !H 13 05 

Nihayet korktuğu başına gelm't Rüstempaşa mahallesi Tahırı·3 sokağı Haraççı han alt kat eski 
b.ınların şikiyeti üzerine te,rl<if . 1 No. lu odanın tamamı 15 giın müddetle satılmak üzere aç,k 

N 
, . . ve yem 

olunmuştur. atanın zımmetıne 
. . "kt 400 il arttırmaya çıkarılm~tır. 

geçlrdığı paranın mı arı m - .. . 14 d · d"l ğ" d t l" 
. · İh ı · 9/1/939 Pazartesi ~unu ı.aat e ıcra e ı ece ın en a ıp-yon frank Cızım paramızla 16 a esı _ _ • . 

·ı lir ) tahm' ı akt _ !Prin çe;.berlit••ta Vakıf'.ar BaşM udürlüğü Mahlulat kalemıııe müra-mı yon a ın o unm a -. (
9360

) 
aır. / uaUan. 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim - Abdülhak Ham•t 
Caddesi, Geyik Apartımanı ---------·-Tepe başında 

Şehir Tiyatrosu i 
DRAMK!SMI 1 

Buakş•.m 2<1.ao da 
(ASJ.UODE) P. S 

İstiklal caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(MUM SÖNDÜ) 5 teblo 

TURAN 
Tlr•troau 

San'atk.ar Naşit, 

Cemal Sahir ve 
arkadaşları 

Bugün Katil E'l'
lit komedi 3 p. 

Gece BU:yiik Yemin komedl 3 P· 

KUVVET ş 

ViTALi 
Her annenin bitmesi lc•b eden bir kuvvet 
şurubud. Çocuklarınıza Yltalln kuvvet fU• 

rubu vermekle onl•rı sağlam, gUrbüa ve 
net'ell yetlttlrlrslnlz. 

VIT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çaOındekl gençlerle emzikli kadın ve 

lhtlr•rların h •r•tl kudret ve kuvvetlerini artırır. 
INGILIZ K.lNZUK ECZANESi 

BeyoQlu • latanbul 

Ba11lar 1 
Dünyanın en sa~lam 
Sıhhf lastikleri olan 

~011-fEX 
Pre11ervatrflerlnl 

daima tercih ediniz. 

S41ıib ıı• Mfriyııtı ldar• cıt.ıl 

B"f muharriri 

rl'EM lzZET BENİCll 



V ·ENö SENEVD 

N.~ŞE__f.!~. _ G.ITL~M-~~- .. ! ~-!~~-A!l ş_l!I ! ~-~?. 

inhisarlar idaresi Tarafından Satılan 

FRANSIZ MENŞELi 

ŞAMPANYA 

İÇİNİZ 

f iyatleri ( üdaf aa vergisi dahil) 

575 KURUŞA 

· . İNDİRİLMİŞTİR 

Şimdiden Tedarik Ediniz 


