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btaııbul Nuruoomaıılye No. M En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 Sahih ve Batmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Dünya Sulhu 
Ve Balkanlar 

Almanya, Lehistanla Anlaşm istiyor -
Bizim söyledlklerimlzi İn
gilizler de görüşleri ve söz
leri ile tey id ediyor ve ha
kikatin ti kendisini işaret 

etıniı bulunuyorlar ... 

Potemkin, 
Rusyanın 

Romanyayı Olduğu Gibi, Lehistanı da Sovyet 
Garanti Ettiğini Polonya Hükumetine Bildirdi 

-Yazan: Etem İzset BENİCE Tekrar Balkan Rumen Hariciye Nazırı Merkezlerine Geliyor 
•ikan itleri tekrar l(fuıtla 
en mlihim siyui faaliyet 
hildiaeleri arasmda ytt al· 

llılf bulunmaktadır. 
l'ugoslavya Kral Naibi Prenı 

rol ve Harldye Nazın Markovl9 
~Yanın daveti ile bul(fuı Roma· 

da bulunacakları gibi Roll1UQ'• 
11aıiciye Nuın Gafenko da 'l'llr· 
kiye - Yunaıılatan - Bulraristaıı 
hiikllnıet merkezlerinde yapacafı 
hııı bir ziyarete hazırlanıyor. 

Sovyet Hariciye Koınher Mua· 
~· ,•ni Bay Potemkln de henüz An· 
illa - Sofya . Bilkreıten ayni· 

ltıış ve Polonyaya reçmlı bulu
ııuyor. 

. llarleden releeek ve istlklllle
tıni tehlikeye dilşilreeek herhan· 
tı bir tazyik veya teelr karflllm
da Balkan devletlerine canlrurta
~•ıılığı merleba.lnde faydalı olan 

alkan blrlitlnln, istikbalde ala
•ağı daha kuvvetlendirilmiş ve ıre
ıı · 

f 

1!letilmlş şekil ne olursa ohun 
llt1lJıakkak ki, dlln ve bugün için 
:• dünya ıulhunu muhafaza ba
IJtııııdan büyük hizmeti görUl

lııilştUr. 

Vaqovııdıı Leh kulan ü icab edeme onuya katılmak !kere hazırlaıunq bulunmaktadırlar 

Balkon yanmadasında sulhu 
\otıunak, Balkan milleterinlln r .. 
falı, huzur, kalkınma ve unıranmı 
1•tnin etmek maksadile temelleri 
tı,edi Şel. AtatÜTk ve mülenffa 
~al Aleksandr arasında ahlan 

Danzig Meselesinde Bir Müzakere 
Formülü Bulunduğu Söyleniyor 

lllltfn lıı::urulduğu ıtündenheri 
beynelmilel politikada ıö•terdiği 
~ılık bilhMSa bu son \•ekayi 
~ii~asebelile bir kere daha dik-

Musolininin Varşova lliikilmeti Nezdinde Bir 
T avassutda Bulunması ihtimal Dahilindedir 

atı ve harici kaynakların öviln
~~ııü celbetmiş bulunmaktadır. 
•rliğin sulha olan aıikAr hizıne

tıııı ifade eden oTaymia• bu mü
:llsebetle neşrettiti makalede bll
l!o•: 

•- Balkan •nlantına Avrupa ' 
llılıınettardır.• 

Cümlesini kullanmakla bu hu
'll•tal<i büyük heyecan ve meur
teıı ifade edebilmiş bulunuyor. 

'l'aYmis clbi asırlık ve İngiliz 
~e..tnt diplomasisinin nlfiri efkarı 
'clr büyük razetenin bu cümleyi 
tılJaııabllmeel hakikaten eşidlne 

"'-dlr rulanmn mühim bldisedlr. 
Bütün bu nziyetler ve neşriyat 

tösıerlyor ki, Balkan milletleri 
lçııı istikbale kıırşı her türlü ve
'cayı mlllüuuı dahilinde en bü
l'll1 k emniyet s(ıortası Balkan blr-
1tidlr. 

. 'l'aYmis de bunu söylemekle, bi· 
~ sllyledlklerimizi İngilizlerin 

(Devamı 6 ıfıeı sahifede) 

Varşova 10 (Husıı•D - Ankara, 
Sofya ve Bükreşt? mühım siyasi 
görüşmeler yapmış illan Sovyet 
Hariciye komiseri muavini Potem
kin'in buraya gelmiş o .'duğunu ve 
Hariciye Nanrı mi'. alay Bek'le gö
rüşeceğini dün bild '.tn ittim. Bu 
mülakat yapılınlftı•. 
MülAkattaıı bah~· ·len &Hzdeler, 

Sovyet Rusyanın RC':nanyaya ol • 
duğu gibi, Lehitsana da gar<lllü 
verildiğini l;aydet,...ek;edirler. 

Miralay Bek ile Pot•mkin ara-
11ndaki bu ııorüşme üç saat sür
müştür. So·ıyetlerin Polonyaya 
verdikleri garanti, İT ı;ılterenLı Ro
manya ve Yunanistana 'rrdiği ga· 
ranti şeklindedir. ~omnı .ya Sov -
)'i!tlerin bu garantisini l!abul et • 
miştlr. Polo.ıyanın da ayni suretle 
kabul edec~ğine ş'.iohc ıdllmemek
tedir. 

ALMANYA Mt.ZAKERE 
TELİF EDİ 'f(,R 

Londra 10 (Hus•ısl) - Polonya 
Hariciye NRZmnın nutkunu takib 

Romanya Hariciye Nazın Gafenkoı 

eden !lll bırke~ gür, içirde Alman- ı 
yanın nasıl bir vaz!yet aiacağı me
rakla bekleniyordu. Horaya gelen ,.... ____________________________________ , 

"SON TELGRAF,, Sütunlarında 

ÇOCUKLAR İÇİN 
Yazılmış Yeni Bir Roman Tefrikasına Başlıyoruz 

1 TANRININ OGLU 1 
Yazan: İSKENDER F. SERTELU 

Aileler içinde yevmi gazete 
0 kuyanlar arasında, çocukları
l?ı:zın da bir yekO.n teşkil ettıği
ııe Ştiphe yoktur Maalesef b·• 

ltüçi.ik okuyucular z:lmresi şim
diye kadar ihmal edilmiştir. İll 
Ve orta mektrb çagıpda olan ço· 

CUklarımızın, ö6r~nmck ve o

kuına ıhtiy~larır.ı•!alrniıı~tmçlt 
,,;_çin aılelerine ğ.ı1e~ gazeteleri 
~ 1 

dört gözle beklediklerine şüphe 
yoktur. Ancak bu yavrulara, 
gazetelerde kendi taze ruhlarına 

aksedecek pek az yazı bulabil
mektedir. 

•Son Telgraf• bu küçük oku
yucuları için de tarihi ve me

raklı bir roman hazırlamıştır. 
Tarihi roman muharr?:'erimiz

den İskender Fahreddınin ha
zırladığı 

,,... v 
- .y' )-

TANRININ OGLU 
İsm ncleki bu romanı yakın

da neşredecektir 
Çocuklar yeni tefrikamızı 

sabırsızlıkla bekleyiniz! 

haberlere nuaran 11.lma.nya Dan
zig ve Koridor me>eleleri haklmır 
da Lehistana açık bınktığı müza. 
kere kapısından istifaJe ederek ba· 
zı tekliflerde buluı.~cLlı.tır. Bu ye
ni müzakreler için Polonya Hari
eiıye Nazırınu. Berlınc d&vet edi
leceği :ıannedilroe;cıe~ır. 

ALMAN GAZETELERİNİN 
MÜTALE\LARJ 

Berlin 10 (Hususi> - Alman 
g12eteleri, Polony~ Hariciye Na
zırı miralay Bek'in söy' cdiği nu -
toktan bahııe devam ediyorlar. Dl
ycrlar ki: 

cNasyon~' - sosyalist hükO.met 
her zaman clduğu g;bi, bu sefer 
de büyük bir soğukl<aı lılık göster
mişt i r. Halbuki Po!nııya bugüne 
kadar arka~• ~ok bü:nik felaketler 
doğurabileck bir pol itika takib et
miştir. Almanyanın Letonya ve 
Estonya ile imzaladığı ademi te • 
cavüz mukaveleleri, Ruzveltin me
sajına en güzel bir l·evab teşkil et
mektedir. J"cmokrı.s i lerin gözleri 
şimdi Varş.waya <'e\'rHmiş bulu
nuyor. Hall.ı~ki Almanya Hitler'in 
1933 ~ çizd iği yoldan hiç inhiraf 
etmiş değildir ve bu yolda azimle 
yürümeğe devam l·decektir. 
Romanın da bu yolun üzerinde 

bulunduğun« si'ieylın~ğe lüzum 
yoktur. Almanya diirt nazırını 

İtalyaya gönderm!'k ~uretile mih
verin sağlamlığın: l.ı:r kere daha 
ilan etmiş oluyor. Mareşal Göring
den sonra Alman or·-Iııları başku
mandanı G~oeral B ,.anhiş Libyaya 
gitti ve şimdi Rc;nada bulunu -
yor. Haricıy~ Naz ı rı ' .'en Ribben
trop El'an İtalyadad : r. Mesai Na
zırı Seldt de 1talvacla bulunmak
t adoı"" • 

( Deı•amı 6 mcı sahifede) 

Makineye 
Verirken: ----.... --Aldığımız Telgraflar 6 ıncıdal 

Sinir 
Muharebesi 

Var§OV& 10 (A.A.)- Dobry 
Wiezor cazetesi yaz.ıyor: 
•Yakın bir istikbalde Av

rupa.ıwı vaziyeti bir •sinir 
harbi• tekline inkıliıb edecek
tir. Polonya her hususla böy
le harbe hazırdır ve şalıidi 

bulunduğumuz bütün manev
raları tam bir sükunetle ta-
ldb etmektedir.. 1 .___ ______ _ 

---

lngiliz -Sovyet 
Müzakereleri 

Ne Halde? 
Londra 10 (A.A.)- Londranın 

Sovyet mahtellerlnde öğrenildi• • 
ğine göre llfoskovanın İngiliz plA· 
nına iştirak etmek için ileri IÜl'

dıi.ğü asgaıi pı:tlar ~unlardır. 

1- Sovyet taahhüdlerinin as -
lı:eri anlaşmalarla tamamlanmuı, 

(Detıamı 6 ınc• sahifede) 

Beşler 

1 -- ~- -

Prens Pol Bugün 
Romada 

İki Memleket Hariciye Nazırları 
Siyasi Vaziyeti Bir Daha Gözden 

Geçiriyorlar 

ltalya Kralı Emanuel Yuıosln Kral Naibi Prens Pol 

Roma 10 (Hususi> - Yugoslav Yugo,,lav Hariciye Nazırı Mark o-

K On f e .. an s 1 Kral Naibı Prens Po!, refikası viç ile Kont. Ci(vanu aıa~ı ıda bu-l Prenses Olga "e maiyet! erkAıı!Je gün görüş.n.lt'lre başlanacaktır. 
bugü nbur•dl ru! unaeaklardır, (Devamı 6 ıncı aahifede) 

Toplanacak mı? -Denizde Bulunan 
p~~~::nTr:~~~i Cesedin Kim Olduğu 

Londr~:~::!~!d~ Papan~ A n 1 a ş 1 1 d 1 
İngiltere, Fransa, Almanya İtalya Evvelki akşam sebze hali önıin- nun Maçka kazasının İpvale kö-
w Lehistanın da iştırakile Vati • de hüviyeti ve uzun müddet de- yünden Bootan oğullarında l\Ieh 
kanda biır sı;.ih konfeı-ansının top- nlzd~ kalP.ığından cinsiyeti da· med oğlu Osmana aid olduğu •es-

(Deııamı 6 ıncı sahifede) hi tesbit edliemiyecek bir halde bit edilmiştir. 

Atılay 
Denizaltısı 

Tersanede hazırlanan Atııay 

denizaltı &emimiz 19 mayıs ırUnü 
öğleden evvel denize indirilecek
tir. Şehrimizdeki alakadarlar aa· 
bahleyin on otuzda bu merasimde 
hazır bulunmak üzen davet edil
mişlerdir. Merasimi takiben da -
vetlilere Perapalasta bir eh ll!fe 
aiyafeU verileecktir. 

'L-~~K~l-S~A~C-A~~-'' ı 
Ne Tükenmez insan 

Kalabalığı imiş! 
Ajanslar yine bugün Çinde ,.c 

bir dcı ada 31,000 küsur Japontın 
imha edildiğini haber veriyorlar. 

İki yıldır; Çin - Japon karıı kar
şıya geçmiş harıl harıl satırla~ı

yorlar. Her çarpışmanın sonunda 
da 50,000 den az adam ölmüyor. 
En aşağı rakam 30,000 dir. 

Meğer, bu ne tükenmez insan 
kalabalığı ve: 

- Çin işi, Japon işi, bu bir mu• 

an1n1a işi!. 

Diye eski hokkabazlanıı söze gi
rişleri ne manalı ve haklı imiş! 

•• 

bulunan bir cesedin bulunduğu • Fazlaca içkiye düşkün b.. ..-
nu dün yazml§tık. dam olan Osman ikı ay kac.ar r \·-

Morgda yapılan otopsi netice - ve! kendini bilm.yecek derccde 
sinde cesedin bir erkeğe aid oldu- sarhoş olarak iskelede dolaşırk en 
ğu anl&§ılmış, tahkikat neticesin- denize düşmüş, görülerek ku ia-
de de cesedin sebze hali iskele • rılın!§, birkaç gün sonra da &ı lö· 
sinde madrabazlık eden Trabzo- dan kaybolmw;tu. 

Letonya Sergisi Bu Sabah Açıldı 

1 

Letonya hilkftmeti tarafından muhtelif memleketlerde 
olunan •Seyyar sergi• bu sabah sa at 10 da Tophanedeki yoleıı 

nıında merasimle açılmıştır. Serp ü~ &Ün açık kalaeaktır, 

j 
ı 
1 

terlib 
salcı-
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LÜKS KELİJ\IESiNtN YAZA J\lAHUS 

MANASINI öffiıENELbl 

D 
ünkü gazetelerde, Mecidiye 
köyünün imar edileceğine 

dair bir havadis okudum. 
Oradakı kır kahveleri kaldırılıp 

yerine modern gazinolar yapıla· 

cakm~. Bana kalırsa, evveli Me
cidiye köyünde oturan yerli hal
kın arazi ve binalarının tnülkiyet 
meselesi halledilmelidır. 

Kır kahvesine gelince: Oturaca· 
ğımız yine bir tahta iskemle. içe
ceğimiz yine bir fincan kahve de
"il .• g mı .. 

Kır kahvesi yerme modern ga
zino ne demek bilir misiniz? Fin
canını bet kurUf& içtiğiniz kahve 
için 25 kuruş vereceksniz, de • 
mektir. 

Çünkü, bizde, temizlik, itina, 
güzellik •lÜka• addedilir. 

Biz ne zaman lüks kelimesinin 
mkna;·nı öğTeneceğiz acaba?. 

Bazıları haklı olarak ve §aka 
tarzında •lüküs• derler de güle· 
riz. Onlara gülmiyelim. kendi ha
limize acıyalım .. 

BİR ŞiŞE GAZOZ 

NEDEN PAHALIDIR?. 

Bır kıiçük şişe, yani bir bardak 
gazoz bakkalda beş kuruştur. Kah
velerde yerine göre değ~ir. Bir 
liraya kadar çıkar. Çünkü orası 
ner~i ise, mutlaka lükstür. Fa -

kat, ben, tütüncülerde, sucularda, 
bakkallarda satılan gazozların ne

den öeı kurUJ olduğunu sormak 
istiyorum. Ayıb değil ya, merak 

lrız oldu ... Acaba, bu karbonatlı 
suyun içinde ayrıca kimya mı var? 
Be§ kuruş pahalıdır. Bunun fia • 
tııu indirmek lazımdır. 

1 
KOÇUK 1 

_H_A...;.;;B;;;_E=R....;..L=E=R....;....._ 
* Dent21bank personel şefi Ke

mal Vekillet emrine alınmıştır. 

* Ereğllde evvelki gün İstiklıll 
vapuruna çarparak yaralıyan İ

talyan vapuruna hac~ konulmuş· 

tur. 

* Defterdar Şevket dün tetki
kat için Silivriye gidip gelmiştir. 

* Türk edebiyat tarihi profe
sörü Fıi4d Köprillüye So~bon Ü

niversitesi tarafından fahri dok -

torluk payesi verilmtştir. 

HAVADİSLERİ YAZIYORUJ\I 

Sıcaklar şu günlerde hatırı sa
yılır bir hal aldı .. Herkes ·soğuk 
~yler içmek için sı>bırsızlamyor. 
Köprü üstünde, kovalar ıçinde 

buzlu gazoz satanlar bile meyda
na çıktı. Şimdi, bütün gazetelerde 
yaza ınahswı havadisler tefrika 
halinde başlar. Bunlar sonbahara 
kadar devam eder. Bu havadisler
den bir kısmı tunlardır: 

Buz pahalı satılıyor, her yerde 
bulunamıyor. 

Plaılar çok pahalı .. Halk istifa
de edemiyor. 

Yollarda fazla toz var .. Sulan -
mıyor. 

Tifo vak'aları görüldüğü söy • 
!eniyor. 

Fazla sıcaklardan köprü üstün
de bayılanlar oldu. 

Sıcaklardan dairelerde çalışma 
saatlerinin değ~tirilmesi düşünil
lüyor. 

Bayanlar sıoaklardan çorapsız 

gezmeğe başladılar. 

Güneşten gözleri muhaiaza için 
vapur dumanı gözlük kullananlar 
çoğaldı. 

Ada vapurları çok ağır gıdiyor. 
Yarı ömür yolda geçiyor. 

Sebze bahçelerinin pis sularla 
sulanmaması için tetkikler yapı
lıyor. 

Karışık su, şerbet satan hilekar· 
!arla esaslı bir mücadele başladı. 

.Belediye bu sene festival için 
daha geniş bir program hazırlı -
yor. Maamafih hiç yapılmaması 
ihtimali de vardır 

İşte sayın okuyucular, şimdıHk 
hatırıma gelen yazlık havadisler 
bu kadardır. Fakat, bır bu kadar 
daha, sız hatırlıyabilirsiniz. 

AHMED RAUF 

12 Milyon Liralık İş 
Yapılacak 

İstanbul Belediyesi, bu sene 
şeohir ışleri için Belediyenın nor

mal bütçesi haricinde 12 milyon 
lira sarfetrı.eği karar!aitırıruştır. 

Bu paral'lll 5 mılyon lirası ma
lum i>tikrıı.7. ile tl ı~ edilecek, 7 

milyon lirası da fı>vkalade bütçe 
ile temin o!..ınacaktır. 

EvYela 7 milyoı: ltı-a derhal faa
liyete geçilerek büyük bir şehir 
gazinosu, .ş,•hi! otel;. ve saire ya
pılacaktır. 

*İki aydır hali maaş alaınıyan 
yardımcı öğretmenler dün tekrar 

Maarif müdürlüğüne müracaat e
derek elim bir vazıyete düştükle

rini bildirmişlerdir. 

Şehrimizde Beynelmilel 
Tarih Kongı esi 

Eylw ayı içinde şehrimizde bir 

•beynelmilel tarih kongresi• top
lanacaktır. Bu hususta hazırlık -

!ara h"9lamlınıştır. 

Birçok ecnebi tarihçilerin kong

reye geleceklerini şimdiden bil

dirdikleri haber verilmektedir. 

* Toplıanede Ford atelyelerin
de senelerdir biriken 100 tondan 

fazla otomobil malzeme..ini güm

rükten hurda kaydile çıkarmak 

auretile yapılan kaçakçılıktan do
layı 21 kişinin ifadesine müracaat !-=============<;! * Askere gidenlerin ailelerine 
olunm~tur. 

yardım olarak mahalleliden ke -* İlk tedrisat müfettişlerinin silecek paraların haziran, eylıll, 
mesleki bilgilerin! arttırmak üze- k8nunuvvel, şubat aylarında ve 

re tatilde kursun açılınası düşü • 4 taksitte tahsili dünkü Şehir mec-
nülınektedir. !isinde kararlaştırılmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispany9I Güzeli , _______________ , _________________________ , 

Tarihi Roman: No. 76 

- Evet. O köpeğin başını ko- [ 
parmadan dönersen, senın başını 
kopartacağını!. ı 

- Peki O halde bana üç gün 
daha müsaade edinı.z. Hazırlıkla
rım bitmedi. Üç gün sonra yola 
çıkacağım. Onun başını koparma
dan dönersem, diled•ğinlzi yapı -
nız! 

Haccac sevindi... Misbahın o
muzunu okşıyarak: 

- Se,1 berum muhafızım olarak 
kaldıkça, ben hıç bir zaman ö • 
lümden yılmam. Çünkü. sen be
ııinı yanımda iken, ölıım bana yak-

Yazan: CELAL CENGiZ 

!aşamıyor ... diye sö_vlendi. 

Misbah, efendisinın neş'esini 
görünce dayanamadı: 

- Arslanların koynuna atılmış 

bır çiçek varmış, dedi, böyle za

rif ve ınce bir mahluka bundan 

fazla işkence yapmamanm dili
yeceğim. 

Haccac birdenbire kaşlarını çat
tı: 

- Nereden haber aldın, burıu 
sen? 

- Rüyamda gördüm. hazret! 
Bu kadın tekin değ!ld ir. Eğer o-

izmir 
Fuarı 

Hazırlığı 
Bu sene Her Yıldan 

Daha Muhteşem Olacak 
939 İzmir fuarının şimdiye ka

dar açılanların en muhteşemi ol
ması için çalışılmaktadır. Bu sene 
fuara iştirak eden devletler sayı

sının artma.sıle de sergi hakiki 
beynelmilel kıymetıni iktisab et
miş bulunacaktır. Fuarda henüz 

kat'i olmamakla beraber Bulga -
ristan da dahil olduğu halde tek -
mil Balkan devletleri yer alacak
lardır 

Sovyet Ru.ya, İngiltere, Al -
manya, Polonya, Sadabad devlet

leri, Mısır, Filistin, İtalya, Belçi
ka iştirake karar verm~tir. Fran

sanın da bu hususta müsbet bir 
karar alması beklenmektedir. 

Fuar sahasında hazırlıklara de
vam edllınektedir. Yeni paviyon
ların inşasına başlanmıştır. 

Bu yıl elektrikle yapılacak ten
virat ve ışık oyunları çok güzel 
olacaktır. Tesisat mütemadiyen 
yeraltına alınmaktadır. 

Fuar komitesi bu sene fuar ve 
Kültürparkta elektrik sarfiyatı -

nın iki misli olacağını elektrik şir
ketine bildirmiş, şirket de bu ce
reyanın temini için ancak fabrka

da yapılacak tadilatla mümkün o
lacağını bildirmiştir. Komite bu 

sene haricde yapılacak propagan
daya da azami ehemmiyet vermiş
tir. Milyonlarca seyyahın ziyaret 
edeceği Nevyork fuarının küçük 
bir maketi ve gerek İzmir şehri

nin tarihi kıymeti, tabii güzellik
leri İzmir fuarının ehemmiyeti 
hakkında gayet iyi tabedilmiş ma

Iümatı havi broşürler gönderil -
miş ve tevzi edilmesine başlan -
ınıştır. 

Açık Olan 
Memuriyetleri 
Yazıyoruz 

İş arıya•ı oku~ uculanmıza bir 
hizmet olmak üze! e ~çık iş ve me
muriyetler hakkında peyderpey 

malumat ve:mekte ôtvam ediyo
ruz. Maarif Vekaleti zat işl.eri mü

dürlüğünde münhal bir memurluk 
için orta mekteb m~z.ınlım ara -

aında ayın 18 indP. Ankarada bir 
imtihan yapılacak<ır. Müracaat a

yın 17 sine kadar'itr. Kazananla • 
ra 14 lira asli maaş verilecektir. 

Cumhurıyd !\fe•l..ez Bankası 

• diploma ke)'dı olw.11n&k üzere -

fransızca veya alrr:nııc1 lisanlarile 

iktısad, ma!iye, ıredeni ve ticaret 
hukukunu .>itenler ve 35 yaşını 
geçmemiş olnn!ar a•·nsınadn imti

hanla 4 memur alacaktır. Bunlara 
140 - 190 1\-a bir m39Ş verilecek
tir. 

İmtihan ayın 29Jnoa İstanbul -
da ve Ankar.ıda yq:,lacaktır. Mü· 

racaat müddeti 25 ı'la~ ısa kadar
dır. Devlet Demi7yoilar. da lise 
mezunları ara.ınrlan imtihansız 

100 memur alacaktır. 

nu affederseniz, içim rahat ede
cek. 

Misbah, herşeyden önce ken -
dini düşünüyor ve Maryanayı af
fettirmcğe çalışırordu. O bir kere 
mahzeııden çıkarsa, Misbah onu 
nasıl oha kaçırmanın yolıınu bu
lacaktı. 

Zalinı vezirın gaddar muhafızı, 
Bağdad vail'.iğinı st<":r.n koymuş

tu bir kere. Maryanay ne yapıp 
yapacak halifenin sara) ına götür
meğe çalışacaktı. 

Haccac, cüceye ,·erdiği talima
tı unuttu: 

- Artık yct~r ~,,ıtt'ği i~kence ... 
Odama götıirsünler onu ... 

Dıyer<'k gülmeğe başladı. 

Mi,b•h ·ere iğilerek efendisi 
nin dizini öptü_ Ve derhal sara -
yın zemın katına koşarak, İspan
yol dilberini arsalnların ağzından 
kurtardı. 

- Görüyorsun ki, seni kurtar
mağa muvaffak oldum. 'Eğer be-
' . 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi, Rusya ile Almanya 
arasında gızli bir anlaşma yapıl
ması ihtımali hakkında Türk ga
zetelerinin bir takım yazılara 

cİşportac•lık• ettiğini söylüyor. 
Diyor ki: •Bu garib iddia hafif -
meşreb kalemler tarafından ileri sü 

rülmüş olsaydı, •şaka ediyorlar. 
der ve ötesine karışmazdım. Fa -
kat ne yazık ki okuduğum yazılar 
hürmet ettiğim, hattA üstadım bil
diğim şahsiyetlerin imzasını ta
şıdığı için. mesele üzerinde dur • 

madan geçemiyeceğim. Bu iddia 
yeni birşey değildir. Sağ cepheye 
mensub Fransız gazeteleri bunu 
ıenelerdenberi yazıp duruyorlar. 
Halbukl, Rusya ile Almanyanın 
bugünkü şartlar altında anlaşa -
bilmeleri ihtimali bir fante-ziden 
başka ne olabilir?. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel Berlin - Ro
ma 8"keri ittifakını mevzuu ba.b.

sdiyor. Diyor eki: •Milinoda ve
rilen karar meı.-cud bir vaziyetin 

kağıda konmasından ve imza al
t~a alınmasından başka birşey 
değildir. Çünkü bu iki devlet ara
sında fikir ve hareket birliği var
dır. Roma, Berlinin bir peyki ha
line ge1miştir. Bertin Romayı sım
sıkı kendisine bağlamak ve her • 
hangi bir tehlike karşısında Al • 
manyayı yalnız bırakmasına ma
ni olmak için Milanoda i19.n edi
len askeri ittifakı iınzalamağa lü
zum görm~tür. İngilterenin, ta
arruza mukavemete karar verdiği 
gündenberi Almanya hazırlıkla • 
nnı tamamlamakla ml'~guldür. 

İtalyan askeri ittifakı da bu ha
zırlıklardan biridir.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahıd Yalçın •Siyaset
te dostluk• isimli bugünkü baş

makalesinde Türk gazetelerinin 
bazı yazılarının Almanyada pek 
iyi karşılanmadığını hissettiğini, 

filhakika Alman gazetelerinde 
Türkiye aleyhine yazıların hemen 
hiç görülınediğinl kaydettikten 
sonra Alman gazetelerinin Türk 
matbuatında hiç olma.ı:;a onları 

müteessir etmiyecek yazılar bek
lemeğe kendilerini haklı gördük· 
!erinin anlaşıldığını söylemekte 
ve bu vesile ile •dostluk• kelime
sinin manasını ve siyasetteki şü
mulünü izah etmektedir. 

İKDAM: 

Ahmed Ağaoğlu Alman - İtal
yan ittifakı isimli bugünkü baş

makalesinde Romada Alman Ha
riciye Nazırı ile İWyan Hariciye 
Nazın arasında yapılan de.stluk 
görüşmelerinden bahsederek di
yor ki: 

•Alelfunum, Almanya çetin ve 
mühlik zamanlarda İtalyaya gü
venebilir mi? OtllZ senelik ittifakı 
müsellesin sonu ınalUmdur. Har
bin en can alacağı bir zamanında 
İtalya otuz senelik müttefikine 
arkasını çevirdi ve onun düşman
ları safına geçti. 

Bu dönme hareketinin başında 

kim bıılunuyordu biliyor musu
nllZ? Bugünkü İtalyan Devlet Re-
. . " 191 ... 

Almanlann bu acı hakikati u
nutmuş olduklarını zannetmiyo
ruz. Fakat ne olursa olsun gasp ve 
emrivaki yerine müzakere, mü
şavere ve konferanslar usulü kaim 
oluyor g'bidir-• 

VAKİT: 

Başmakalosi yoktur. 

Eski Amudi 
Denizbank Tabelalar 

Bütün Memurların 
Sicilleri Birer Birer 

T edkik Ediliyor 
Denizbankın lağvı hakkındaki 

kanun Liyihası Büyük Millet Mec

lisi encümenlerinde görüşülınek

tedir. Bugünlerde Meclis heyeti 

umumiyesine sevk olunacaktır. 

Dün de yazdığımız gibi kadro

lar üzerindeki hazırlıklar Muha

bere ve Münakale Vekaletince ik
mal olunmu~tur. 

Bunun için de Denizbank ve li

man idarelerınde çalışan bütün 

meınurların sicilleri birer blrer 

tetkik olunmuştur. 

Yeni şekilde bunlara tahsilleri

ne, liyakat derecelerine ve hiz -

met müddetlerine göre maaş ve

rilecektir. 

Kadrolar; kanun Büyük Millet 

Meclisınden çıkar çıkmaz şahıs • 

landırılacaktır. 

Limanlar umum müdürlüğüne 

Raufi Manyasın, deniz nakliyat 
umum müdürlüğüne de İbrahim 

ni aldatırsan, tekrar elime düşer
sin! 

Maryana seviniyordu. Bu merd 
ve sözünde duran adama - eline 

fırsat dJıjerse - mutlaka bir iyilik 
yapmağa and içmişti. 

Maryana mahzenden çıkınca: 
- N~riye gidiyoruz? 

Diye sordu. 

Misbah: 

- Hazret seni bekliyor, dedi, 
ölüm CPzasından affedildin! 

Maryana birdenbire şaşırdı: 

- Beni kaçırmıyacak mısın? 

- Sırası var. İlk önce ölümü at-
latalım ... Kaçmak kolaydır. 

Maryana derhal saraydan kaçı· 
rılacağını umuyordu. 

- Şimdi kaçamaz mıyız, Mis -
bah? Eğer beni hı·rr,en buradan 
uzakla~tırırsan, seni bu gece Bağ
dad valiliğine tayin ettireceğim! 
Sen de bu sonsuz işkenceli hayat-
tan kurtulacaksın! ' 

--
!Belediyenin Kararı Bir 

Kerre de Encümende 
Görüşülecek 

Cadde ve sokaklara a.mud olan 

bütün dükkan tabel9.larının kal

dırılmasının Belediye Reisliği ta

rafından karar~tırıldığını yaz -
~tık. 

Bu husı.ıstaki karar dünkü Şe

hir meclisinde müzakere olun -
muştur. 

Birçok azalar buna itiraz etmiş

lerdir. Neticede teklifin bır kere 

de bütçe encümeni tarafından tet

kiki lüzumlu görülmüş, teklif en

cümene havale edilmiştir. 

Bayboranın tayini kararlaştırıl -
mıştır. 

Ayrıca Ankarada bir «!eniz nak
liyat reisliği. ve •limanlar reis -

liği. de ihdas olunması muvafık 

görülmüştür. 

Deniz nakliyat reisliğine Ayet 
A!tuğun getirileceği anlaşılmak -
tadır. 

Misbahın kafasında birdenbire 
şimşekler çakmağa başladı: 

•- Bu gece .. Hemen ... Bağdad 
valisi olmak!• 

Bu kelimeleri tekrarlıyarak dü-
şündü .. 

Ve e~rafına bakındı. 
Meydanda kimsfler yoktu. 
Misbah, sarayın arka kapısın-

dan, Maryanayı pekala kaçırabi
lirdL Derhal o:nwundaki işleldt 

bornuzu Maryananın arkasına ver
di. Halifenin göı.ıdesl iyice sarın
dı. Başını, yüzünü örttü. 

Misbah genç kadını kucakladı. 
- Haydi.. Gidelim. 
- Bu iyiliğini unutmıyacağım 

Misbah! 
Arlık konuşmuyorlardı. 1 
Arslanların yuvasından çıktı • 

!ar... • 1 

Arka bahçeye indiler. ı 
Misbahın atı burada duruyordu. 
Haccacın muhafızı, Maryanayı 1 

ata bindirdi, kendi de atın üstü
ne atladı .• 

19 Mayıs 
Spor 

Bayramı 
Hazırlıklar İçin Bir 
Toplantı Yapılacak 
19 mayıs spor ve gençlik bay

ramı hazırlıkları çok ilerlemiştir. 
Bu münasebetle perşembe gü • 

nü viliyet ve bizzat Vali ve 
Belediye Reisi Lfıtfi Kırdarın re
isliğinde büyük bir toplantı ya
pılacaktır. 

Öğrendiğimize göre bu seneki 
bayram pek muazzam olacaktır. 

İlk defa olarak bu yıl Üniversite 
gençliği de iştirak etmeği karar
laştırmıştır. 

Üniversite talebeleri 120 kişilik 
bir grup halinde bayramda id -
man şenlikleri yapacaklardır. 

Bu talebelerın ekseriyetini genç 
Üniversiteli kızlar teşkil edecek
lerdir. 

Diğer taraftan şenliklerin umu
m! provalarına bugünlerde başla
nılacaktır. 

Bu sene şenlikler yalnır •Fe -
nerbahçe• stadında yapılacağın • 
dan provalar da yalnız orada icra 
olunacaktır. 

Yine bu yıl ilk defa olarak İs
tanbulda ve bütün memleketimiz
de o günkü şenliklerde tekmil kız 
taleıbeler yeknasak ve ayni for -
mada giyinecekler, kızlar gibi bü
tün Türkiye erkek talebeleri de 
bir tarzda giyinmiş bulunacak -
!ardır .. 

Şenliklere memleketimizin her 
tarafında o gün ayni saatte baş
lanılacaktır. 

Bütün Türkiyede yapılacak er 
lan bedeni hareketlerde o gün ay· 
ni alacaktır. 

Halılarımıza 
Fazla Müşteri 

Çıkıyor 
Fiyatlar da Nisbeten 
Daha Çok Yükseldi 
Almanyaya yaptığımız halı ih

racatı son zaman:a•da yükselmiş 
ve bu sebeL1~ şehrimi1dek.i mev
cud stoklarııı büy.ik bir kısmı tü
kenmişti. F:atıar düşük olduğu 

halde Alma:ı talellcrı mütemadi
yen artmış bilhass1 Kayseri ve Sı· 
vas halılarına faz•.a !"ağbet edildi
ği görülmüştü Alman firmaları 

bizden aldı\<lan ba halıları Ame
rikan piyas.laıın~ tevketmekte buı 
suretle bir tr:msi:t t·ar. fesi göre • 
rek mühim kazarçlar temin et -
mekte idiler Amnrika ilt' imzala
nan ticaret anlaşır.asından sonra 
Alman taleblerini., eskisi kadar 
hararetli d 0 vam eı:!eceği şüpheli 
görülmekted;:. --Dilenciler 

Son zamanlarda şehrimizde di
lencilerin çoğaldığı görülmekte • 
dir. Bu hususta ıcab eden tedbir
leri alınak ve ditencileri toplamak 
üzere yeni bir büro kurulmuştur. 

Büro memurları 3 gün içinde 
13 ü çocuk olmak üzere 50 dilenci 
yakalamışlardır. 

Haccacın sarayından 11Zakla.ştı
lar. 

* Maryana, halifenın sarayına git-
mek istemiyordu. 

O, halifeye verdiği sözü yerine 
getirmek hulyasile gidiyordu. Ha

lifenin sarayına yaklaştıklarını 

görünce: 

- Misbah! dedi. Sen burada in. 
Atı bana '·er ... Ben saraya yalnız 

olarak gideyim. seni benimle gö
rürlerse, cezaya çarpılırsın! 

- Ya atım ... Onu nasıl alırım 
senden? 

- Ben onu sarayın bahçesinde 
bir nöbetçiye teslim eder ve sak
ları.uı. Yarın saraya geldığin za
man alırsın-

- Fena fikir değil. Ben şimdi 
bir dostumun evine gidip saklanı
rım. Ve yarına kadar beklerim. 

Maryana: 

. ( Deııamı ·varJ 

Almanya - ltaly• 
İttifakı ,; 

r..-: üa...ı şllkril ,;; f 
İtalyadan veriler. haberI~re 'I~ 

re, Alınan ll&ricive Vekılı fr 
Ribbentrop ile İtalya Haricıye ~ 
kili Kont Ciano ara~ınds bil'~ 
gündenberi şimali İtalyada de f 

eden müza\-crelerde iki devle~ 
rasında siyasi t•e askeri bir il , ... ,r. 
imzalanmasıyla neticelenını~· ( 
haber karşısında derhal aJ<lB 
len sual şudur: .;ı 

- İtalya ile Alm~nyr arası ~ı 
bugüne kadar bir ittifak yo~ 
'd'? 1 l. • • 

Filhakik. otoriter devletler ~ 
rasında birkaç seneJPnberi ~ 1 
eden iş birliği o d~rece sıkıd~ılo 
kulağa yen; bir haber gibi g~ 
bir ittifakın imzalarun:ısı d ~ 
şimdiye kad3r böyle b•r ittiI

9 f 
mevcud olıramasıdır. Hakik81.ıJ' 
dur ki bugıôııc bdar AJınaol 

11
• 

· an Italyaya bağlıyan dnlaşına'. .p 
komintern pakttan ıbarettır· ~ 
lüındur ki :ıu pak: önce, ,ı\lJJ1~ 
ile Japonya arasıPdı imzal80

110
. 

tı. Ve İtalya bun~ •onrada~ ( 
hak etti. Pa;,t bu devlctl~rı ııe1, 
nelmilel ihli'.il teşkılf.tı ola~ 
minterne keı·şı rruşterek taıııt 
almak taahlıüdü ile bağlarrı iJ1. 
dır. Antikorıintern pakt, isıl# 
den de anlaşıl~caı;ı uurt, }.'O ı 
ternin prop~g,ndasına karşı fııı 
terek tedb': almak i(:in yaP1 ı>' 
bir anlaşma olmaıda beraber~# 
kikatte komuıterrden. hatta ;ıe' 
yadan ziyade garb demoJ<rtıS ·le 
rine ve müdafaası; küçük .de~ 
lere karşı yapılmış t-ir itilaf ,ı 
hiyetini aldı. İtalyR ve AJrrı'~ır 
bundan sonr' bir tecavüz ve ~ 
ri vaki poFt:kasına başladıls_r;, 
biri zayıf ıı~ !du kları cephe)'! r'ı 
yik etmeğe v(' lıer gcizlerıne ıı 111 .-ı 
dikleri küçı.k memleketi ı.S 1 • ıf 
koyuldular. Her teşebbüste el 

devletin biri diğerine yardıtıl i 
Bu tecaVÜ7. polıtikasını önle 'I 
için karşılar:nda bir mukavf, · 

k . de' cephesi bulU!ımad:k~·a, i ı . V 
için daha ka!'i ve t.ıahhüdler~~ 
ha muayyen bir anlıışm·' yıP J1 
lüzum yokt~. Faht son ~af1'1 • 
içinde tecavi'z ve emrivaki ~~ 
kasını önlemek için bgıltf r / 
liderliği altında bir m..ıJ·ave ı> 
cephesi kur.:lmağ~ başlanııı'.ı ıı' 1

' 

İngiltere il~ Fı·ansa <ra~ıııdal<1 
:· ltı 

. ·r . "" nasebetler, bütün rr.an~;ile ~1 ~~ 6 

tifak şeklini. &lmıştır. Bu ittıl~. 
içine PolonyJ da e.lwmıştır. f 

·ıen manya ve Yunanista'la verı ııt<': 
rantiler bi.! taraflı clmakl8 f 
her, bu de·ıl~tl.-r de İngilizce "I 
sine iştirak etmiş sayılabilil' 'i 

·ne 
Soveytlerin de sulh cepheS1 Jl~ • 
tirakleri bahis mevr.uudur. ti 
lasa gün geçtikçe rnu1<nveıne1 ~ · 
hesi kuvvetlenmektı>dir. Alrrı:ıl 
yanın bu sulh cepht<i t.akk1!1 I 
noktai nazarı mal(ı:ncur: A10# 
!ar bunu, doğru yanlış bır \ıf 
berleme sıy~s<'ti tdıi.kkı ('trrıt /. 
dirler. Ve hntta İnr,;ıteren~ rı' • 
berledikten sonra b!r harbi ~r 
voke edeceğinden de kork il" 
tadırlar. Bunıı.n içindir ki ııer /ı 
timale karşı hazl!'lıklı bulun 5~ 
lüzumunu hiS!:etmişlerdir. "vr· 
ittifakı doğur&n zr.rureı bOd 1. 

Böyle bir askeri ıttifaka J~,ıl' 
yannı da a!uıması düşür.ül!11~~ • 
Japon gazet~lcri ti: müddeı:e/ 
beri bu ittifakın J<.poııya)'8 . ~f 
edeceği faydalar ve zararını ,0( 
rinde durmakt~ idi!Pr. Ve {B~l 
!arından zıy~de zar~r!arı ve 1) 

likeleri tebarüz ettn. 1 ıne1<1 e,~ 
·kO 

Anlaşılıyor ki J apunva. rntı ıl 
tern paktı hl~ askeri ı~ıifal<' 
vil etmek <3temer .• iştır . ıe 

Filhakika Japa'lyonı'l bO)jıı&. 
ittifaka girmesi Am•rik~yı 

9
,i> 

_1ereye daha ziyade yaklaşt;r 1' • 
tı. Şu hald2 bir harb çıktığ:1ıef 
man, Japonya. yalnız ıııg def 
Fransa ve Sovvet E.usvn ile .ıı . c'" 
Amerika i,e de kar~ılaşl' ,4 

. ., 
Böyle bir 'Jziyette AJına 1'\v · 
İtalya Japor.y2ya yardırııdaelıf~~ 
lunamazlac. J3ponya bu s 

1 
cJ°f 

ittifak teklifini reddetmiş 0 ~pıf 
tır. Ve Japo:ıyanı'l ıtt:fbk9 'i' 1

4 

yeeceği anbşılınca A ıınaıı. jlır 
İtalya, aralarındalıki tarıflı 
fakı ;mzalıını~ardır. 

o 
h 



Ganün Meselesi: 

Yaıovada Bina Yaptı
racaklara Kolaylık 

Malzemenin İstanbuldan Bedava 
Taşınması Temin Olunacak 

J. ybaşından itibaren Sıh· 

I"\ hat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletine bağlı bir te

lt~l tarahndau idare edile· 
'.tlt oLııı Yalovanm ıiir'atle 
lllıarı ve İııtanbulun başlıca say. 
!iye Yerlerinden biri haline ıe
:İrilırıesi için eaasb bir faallye· 
e leçilnıiştir. 

!od lı:iiknıJ pbsiyeli haiz ve mil· 

1 
avj) sermaye ile idare edi;ek olan bu teşekkül bilha'ISll 

•lovada mesken, dükkan ve ,, .. _ 

"'llS adedinin fa:ılalaşlmlma· 
~~ Yeni eğlence yerleri tesisi 
011 Pi Ana almaktadır. 
llıınu teminen kaplıca mm· 
~ı dalıllinde inşaat yaptır· 
llıalı; lstiyen her şahsa 2000 met· 
le 111urabbaı parasız yer veril· 
111tst hakkındaki kararın bü • 
~ tesiri olınuş ve şimdiden 
111~aatlar başlamqtır. 
tıaımie 15 giln içinde 30 • 

)lbn müracaat yapılmqtır. 
buıııarm elıaerlsl bahçeli ev 

)'l>lnınaı. istemektedirler. 
ha auretle yeni karann hal· 

laı.ı:ı arasında ıeniı bir alalı:a 
11Y•ııdırdığı anlaşılmaktadır. 

F'aluıt burada arul almak ıs. 
~eııleri dilşilndlirea en mü • 

Ticaret 
Mektebleri 
Açılacak 

Maarif Vekaleti 
el, r edkikler yapıyor 
r ~iali1 Vekhleti, giindengüne in

l eden tıcaret hayatımızda 
~!:tıs ~lemanl11ra olan ihtiyacı na

ı.~ di!Utate alarak muhteli1 mm· 
Is alarda yeni ticaret mektebleri 
b llıağı kararlaştırmı§br. Ayrıca 
\:~ ticatet ve sanavl odalan da 
"laa if' ' Ilı r Ve;.ıııetne müracaat ederek 

1,~lııtlerln:lckl gençlerden tica -
lıı· tıılısu etmek v .. türcar olmak 
~tenlerin adedinin her yıl art-

Uıı bildirmişlerdh. 

1:u Odalar; binal~n kendileri ta
~ lııdan temin olu!l:nak üzere ti
~~ okulları açılma.".llll Veklllet
\i( isteınışlerdir. Ru talebler tet· 

olunm:ıktadır. 

ta "l'icaret Yeklllel'nin bu yıl aça
c tı ticaret mekteblerı; cenub ve 
h~ Anadol:ı ile şarkta olacak ve 
tı,~ıı diğer yeıler tak'b edecek • 
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~Jaııetin g•leceğ•nden haberdar 

ı,'1eıı bir hizmetçi, genç kadını 
il~ ~ili adı ve onu bi~ç~k dehlizler
llıı ~ •. ~!onlardan , husus! dairele

f..1t ?nunden geçııd ?, kendilerini 
ili lı:.ren ıkincı bir hizmetçiye tev-
1~ ~ttı. Y.ine bir mı.iddet bitip tü· 
lii ~ıneyen '!<llonlardan geçtiler. U
~l~Cii bir hizmetçi kendilerini kar· 
~ •dı. Nihayet bi? kapının önün
.._ durdular Üçiincü hizmetli vur.,,. ğ 
ıl •J a lüzu mgö=ed< n kapıyı aç-
t~ıd~net Löbel'le Jıarşı karşıya 

1, 

t~ı On, hoş gddn_n madam! Belki 
\ 4 'nezsini~ diye sun clerece kor -
ıı:.i0rdum. Çünkü ~ kadar sabır-
~~la beklrnıyor~unuz ki .• 

ljlİ '.\ıel genç kadı"lı Elmden tuttu. 
~Ukbu mza!wt•P arkadaki bir 

Ya gotürdü Bn,.da Janel, iiç 

bim bir meselenin inşaat mal • 
:ıenıesi temini işi olduğu da ıö· 
rülmektedir. 

Yalovada bina )'•ptırmak ar
zusunda bulunan balkın Bur· 
aa ve İstanbuldan oraya inşaat 
malzemesi ıatilrmesi bir hayli 
masrafa mütevakkıf olduğun -
dan hu meselenin de evvela 
ballolunması faydalı eörülmüş· 

tür. 
Bunun için arazi alan ve 2 yıl 

içinde bana yapacağını laah 
hüol edenlerin bütün inşaat 

malzemeleri ile ev eşyalarının 
vapur veya hususi vasıtalarla 
meccanen Yalovaya götürül • 
mesi de temin olunacaktır. 

Öirendiğimize göre badema 
Y alovada yalnız tam kirgir ve
ya beton inşaata müsaade olu· 
nacalı: bütün ev ve dükkanların 

projeleri tetkik olunacaktır. Ve 
evvela iskeleden kaplıcaya gi
den ara yol kenarlarında mii
teaddid ~ yeknasak modern 
diikünlar, evler yapılacaktır. 
Bunlarla vilayet meşgul ola • 
caktır. İnşaat ve imar faaliye

tine hazirandan itibaren baş· 

Janılauktır. 

Bir Yabancı 
Dil Bilen 

Memurlar 

genç kadının kendi <::ni beklediğini 
görün~ hayret etti 

Halbuki Janet, Kıalın sofrasına 
giderken, en muhte~em tuvaletini 
giymiş, kendisini Un kat daha gü· 
zelleştirmişti. Fak&t Kralın, hususi 
sofrasında bulunmak ıçin, sarayın 
bu şekildeki teamüllerine boyun 
eğmekten başka çare yoktu. 

Üç genç kadın, J aneti baştan a
şağı soydulıar, saç'~nm düzeltti -
ler. yenıden giydirdi !er, en nadide 
lı.okular südüler. 
Yımm saat soma Löbel tekrar 

göründü. Gaye• ciddi bir tavırla 
Janeti yukarıdan aşağı süzdü: 

- Çok iyi! ded:. 
Ve illive etti: 
- Madam. sizi bir parça da.ha 

yürümek IJ)(!Cburiyeıinde bıraka

cağımdan dolayı afJinizi rica e
derim. Sarayımız o hdar büyük 
ki; maalesef inmek, çıkmak, yine 
inmek, çık!l!ak, yine birçok kori
dor lan l!rçm~k lanm gPliyor_ Fa-
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PO L i S Başvekil 
Davet 
Edildi 

~ il~ 
Biz de Onlar Gibi Ve.-. Mahkemeler 1 

Seyyar Kumpanyalar 
Yapalım 

Onu Her Gün D 
ünyanm çok karışık siyasi 
ahvaline raj:men, beynel • 
milel Nevyork serıisinin e

hemmiyetli vaziyeti üzerinde du
rup diişünmemek kabil değildir. 

Gazetelerde, serginin tahilabnı 
okudukça, insanın, hayretten alt· 
:ıı açık kalıyor. 

Yanlışlıkla Alay 

50 Yıllık Meslek Hayatı 
Yaşı yan Doktorlar 

için Jübile 
Türk hek'mleri d~stluk ve yar

dım cemiyeti, yarım arır tababet 

hayalını yaşamış meslekdaşlarının 

şerefine önümüzdrki cumartesi gü

nü saat 16 daTokatlıya!" salonun
da bir jübi!? tertib e!~iştir. Bu 

jübileye memleketin bütün dok. -
torları ailcl~ri le bir;ikte bulu • 
nacaklardır. 

ır 
iyatro te~ekküllerinin çc ·i· 
dini Anadoluda seyrtdin. 
Hemen her "ilayet hududu 

içinde, her an, seyyar bir halde 
bir tiyatro kumpanyası vardır. Bu 
~ekküllerin mühim bir kı&mı, 

muhakkak ki, halkın temaşa ihti· 
yacını mümkün mertebe gider • 

meğe çalışan ve faydadan hali ol· 
mıyan varlıklardır. Fakat bir kı. 
sımları da var ki, bu kumpanya -
lann bilhassa elemanları üzerin • 

de durmak icab ettiğini sanı~·o • 
rum. Bazan. "ııkııa gelen zabıta 

h8.diselerinde, )·ahud da, zabıta -
nın müdahalesini icab ettinıi~·cn 

bir takım aile içi hadiselerinde, bu 
nevi tiyatro kumpanyalarının dah
lü tesiri olduğunu <Öylememek 
beyhudedir. 

Bizim İzmir fuarımızın hazırlık· 
lan da hararetli bir safhadadır. 

Öldürdüm! Ediyormuş 
Dikkat ediyoruz: Nevyork ser

gisine her memleketten, her tür
lü insanları celbetmek için, daha 
ziyade eğlence vasıtalarını olta o· 
)arak kullanıyorlar. Dünyanın dört 

Kainpederimi Çok Se
verdim, Aramızda Düş- 1 

manlık ve Yoktu .. 
bir tarafından en meşhur artist· G eçen sene karısı Makbule 
Ieri, dansözleri ve şantözleri ııe- Zehra ile kainpederi Hasan 
tirliyorlar. çavuşu bıçaY!a \·urmak su-

Bunlardan ibret dersi alalım! retile öldürmekten ve ustası Meh

BfiRRAN CEVAT 
medi de öldürmek k:ısdilr ağır su· 
rette yaralamakhn suçlu Meh-

Beş Milyon 
Lira Nasıl 

Harcanacak 

- med Eminın muhakf'J'Jlesine dün 
öğleden sonra Ağ: ~r.ezada devam 
edildi. 

Belediye Bu Paranın 
Faizinde~1 de istifade 

Edecek 
Vali ve Belediye rPisi doktor 

Ltıtfi Kırdar, bu ııafta rıihayetin· 
de tekrar Arkr.ra}'a gi<lecekfü-

Bu seyah~tte şehir mEclisinden 
çıkacak ol:ın yeni biitçe de Dahi
liye VekhlP•jnt tasd « Ettirilecek· 
tir. 

Beldiyele• btnk~sıncl~n yapıla • 
cak olan 5 milyon liralık istikraz 
da Dahiliye Vekii'<'line tasdik o· 
lunmak üzerç arzclunacaktır . 

Öğrendiğ'l"'.ize .;ıö"e Belediye re
isliği bu 5 rr·ilyon li•alık istikrazı 

birdenbire almak niyetinde de-

Çeviren: 

kat bu vesile ile bir parça da ko-1 
nuşmuş oluruz. 

Her ikisi :le büyük büyük mum ı 
avizelerile aydınla~mış birçok sa
lonları, oldukç.ı karanlık koridor
ları geçtile:. Birkaç merdivenden 
inip çıktilar. Salonlarda, koridor
larda vazifeleri blşınd<ı bulunan 
kortizan kadınlar rükua varıyor
mış gföi eğilerek, Llıbel'i selam -
hyorlar, Janete de göz ucile dik • 
kaili dikkati' bakıyorlardı. Bütün 
salonlardaki ocakl~r harıl harıl 

yanıyordu. 

Löbel bir ar&lık ~ği!Prek yavaş 
sesle Janete dedi k•: 

Geçen cehcde mildddumuıni 

muavini Fe:idun B~g.ına tahkikat 
evrakı münılerecalı ve amme şa
hldlerinin i!sdeleri ile m2znun E
minin suçun11 sabit görerek, ceza 
kanununun 450 ind maddesine ) 
- ölüm cezası • tevfıkan tecziye • 
sini taleb etmişti. Dünkü duruşma
da katil Emin tarafından verilen 
müdafaaname oku!ldu. 

disini baron Dö Gones olarak ta
nıtacak, onur için )',ayl'ete d~e
yiniz. 

Janet sordu: 
- Acaba Kralır huyt: nasıldır? 

Çünkü onn"l hoşuna gıtmek için, 
boşuna gitmiycn ŞPy~er: bilmek iyi 
olur diye düşünüy.:ı:urr. . 

- Kral bu akşam size hakiki i~ 
mile görümııck istemiyor. Ken - J 

- Hükümdarımız hn zaman sı· 
kıntılı bir adamdır, Bılhassa ede
bıyattan, edebiyatçılardan, artist
lerden kendısine J.iç bahsetme • 
yiniz. Bir defa güzel san'aUardan 
edebiyattan hiç noş!anmaz. Me
sela Volter·; en adı bir köylüden 
daha bayağı görür Düşüne~ ve 
düşündükler'ni sö:vl•yer. kafalar 
nedense onun sin ' rine dokunuyoı-. 

Hakkı Hakikaten 
Çok Yaramaz 

mıdır? .• 
Hakkı ismınde bit çccuğu, ken

disile alay etiğ i için tPkme ile ka· 

sığına vurm2k sur~Ue yaralamak
tan suçlu İshakın du•-uşmasına dün 

Sultanahmecl birinci rnlh cezada 

devam edildi .Dünl:ü muhakemede 
bir.kaç şah;d sorgl.ya çekildi. Bun

lardan SüleyıNn biıu 'seyi şöyle 

anlattı 

•- Bundqn tahrni :ıen bir ay ev

vel, bir çarşamba günü, saat on, 

on bir raddelerincle İshakın dük
kanı yanında bulunuyordum. İs

hak, bir san1alya}3 oturmu§ ve a

yaklarını u~atmıştı. O sırada Hak
kı çocuk, el.inde bır top patiska ol

duğu halde oraya gP)d'. Patiskayı 
İshakın yüıiinP sürdü. İshak kız -

dJ, çocuğun sağ kr.sı~1 üstüne bir 

tekme vurdu Ha'kkı yere düştü, 

onu kaldırarak, er1an~ye götür -
dük .. > 

Süleymandan S•Jnra dinlenen 
Vitali Levi de dedi ki: 

- Hakkı çok yaramaz bir ço • 

cuktur. İsh~kın dükkanı önünden 

Kendi düşc;ııüşlerine ve görüşle
rine aksi cevab \'enn!ere .kızar. 
Başkalarının herhangi bir mese
lede mukav~met gl'stermesı çok 
zıddına gider. Çünkü kendi zatını, 
onlara mukabele edeb.ilecek kud· 
rette olmadığını biLr. Sonra Kra
lın huzurunda ne Allahtan, ne şey
tandan bah~Ptmeyb:ıiz. Allaha ne· 
kadar hürm~ti varsa . şeytandan da 
o kadar çekinir. Yaln12 kendisine 
hayret vericı şeyltr söylediniz mi, 
işte ona bayılır. Krnl, sevgiı.i sürp
rizle kazanılan bir inrnndır 

Janet tekrnr sordu: 
- Her h;ılde sof:a~a yalnız !ki

miz kalacak değili?. 
- Hayır Madam! Baron dö Go-

Ayrıca hü!<1'.ımet \'e matbuat er
kanı da dawt edilmışlerdir. Ha -

zırlanan programe. nazaran me -

rasime İstiklal . mar~ı ile başlana

caktır. Bu!'d.;n sema cemiyetın 1 
reisi Dr. Neşet u~man merasimi 
açacak ve bunu umumi katib Fethıl 
Erdenin jübilesi yap;lacak doktor· 

!arın tercü .ııri hallerin• anlatan 
nutku takih e<iece1<tır. Jübilesi ya
pılacak doktorların mecmuu on -

dur ve mek\ebden cıkış sırasile 

şunlardır: 

General Dr. Hazım Bellisan, Dr. 
Salih Kom•.ralp, Gl. prof. Dr. Be· 
sim Ömer Akalın, GI. prof. Dr. Ce

mil Topuzl•ı. Dr. Kemal Çulha, 

Gl prof. Dr. Şükrü Pe•it, Al. Dr. 
Ömer Fuad Kcsk;n. Dr. Esad Şe· 

refeddin, Dr. Hüsevin Mazlum 

Yez, Dr. Tahsin Özrnutlu . 

Büyül< bfr meslek toplantısı olan 

bu jübileye Başvek:ı Refik Say
dam, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekili ve müsteşarı ayni zaman· 
da Müdafaa; Mill;y~ Vekaleti sıh· 

hal işleri Telsi Gl. Dr. Mazlum 

Baysan da dnvet cd;lmişlerdir. 

Merisimdensonra Konservatuarın 

orkestrası 3~nfonik hir konser ve-

recek ve b;li\hare genç vakte ka

dar tertib edilen danslı çayda eğ
lenilecekbr. 

Bizce, Anadolu) u )·er yer do . 
!aşan bu seyyar tiyatro lc~ekkfil. 
)erile yakından alakadar olmama· 
Jı, bunların ara ında i~e ~ a rı:ran· 

)arı, yani faaliyetlerinden ıncnı -

lekele hizmet ümid edilenleri a· 
yırmalı ve hatta bunlara ~ardım 
etmelidir. 'tisi tarafı be, dogrusu, 
bu işte mentmek lazımdır. Çün· 
kü, maddi olmasa dahi, kontrol • 

suz, kültürsüz sahııe te~ekkülle • 
rinin, sahne müntesiblerinin, biz
ce manevi ve içtintai zararları '\:ar
dır. 

Sonra, sen·ar tiyatro ku•npan· 
yalarını ıslah ve tensik etmek, mu· 
hakkak ki, iyilerini, islidadblarını, 
faydalılarmı mel dana çıkarmağa 
yarıyacaklır. 

REŞAD FEYZi 

inhisarlar Umum 
Müdürü Gitti 

İnhisarlar umuı jdüriı Ad· 
nan Halet T;,~pın:• , clü,. akşam 
şehrimizden Anka- ·a g tmışt.r 

Mumaileyh , 'ı.nl nr~ da· İrandan 
dönen İnh ıs3rkr V~~ ilı Ali Rana 
Tarhan ile göri:şecek ve irıhısarl a" 

bütçesinin u 1Ü:tak t .. iP.' • csna~ınd .... 
orada kalac~kt;r. 

KISA POLiS 1 
,_H_A_B_E_R_L_E_R_l_ 

ı---- --··- ··--

nes dostları:ıdnn ü~ kişiyi daha 
davet etti. Mareşal ~ük dö Rişliyö 
de aralarınd;; bulıınayor. 

Janet cab• diye küçük bir say
hayı güç zaptr·ttı. 

Löbel sordu: 
- Tanır mıs:nız• 

• - Hayır ... Yanı , 
Janet, M~dam Lagar·ın şatosun

da bulıınduğıı zamnn çenesini ok· 
şıyan dük dö Rişliyö'y; hiç tanı
maz olur muydu? Fakat bundan 
bahsetmek Jstemec!ı 

Löbel dedi ki : 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdı 
Edirnekapı 
Tıkannıyor 

babadır amma. hn halde kötıi a
dam değild:r On•,n J çlrı bazı tu· 
haflıklaırnd;ın endiş~ ı•tmeyin ız. 

Janet güldü: 
- Demex ki onıbn Y.orkma.K için 

yalnız kelinıEkre dikk:ıt etmek Jfı. 

21m gelecek. 
- Onun gibi bir ~e; ! 

- Acaba sofrail3 daht başka 
kimler var~ 

- Dük h;:zretleri ş;mdi yetmiş 
iki yaşında bulunuyorlar. İhtiyar
dır amma, kdlbi hfılf\ tazedir. Ko
nuşmaları Kralın ç·.)k hoşuna gi
der. Cahildir . Kralın en ziyade 
beğendiği şey de onun c haletidir. 
Bıliniz ki, Kral kenc''~ ınc zaraı· ve
recek bır dil kullnr.nları mutlaka! 
öldurür. Çimkii ölülrr söz söyle· 
mezler. Bununla i:er~bc·r Krnl kö
tü evladdır, kötü kııc .. dır, kötü j 

- Marki Dö S?vlen var. Çtoiı. s .. · 
de tavırlı, fakat sev!.."llli bir insan· 
dır. Bu adanıı kit .. görse hoşlanır. 
Sonra Dük dö Vog:yon var. İşi~ 
bu :ıdamdan 5ı;kı'1'I'LJ1ızı t::ıvsiye 

ederim. Şi'l'ldi >Ofr~n.n hazırlan

dığı salona geldik Artık müsaade
nizi rica edeceğım. 

Löbel Janetin ön~nde yerlere 
kadar eğilerek sPlıinı vcrdı \'e o 
sırada salon~ın kapı<ı uçıldı . Bu • 
rası tavanı alçak, l:il~ıik bir . alon· 
du. Jand, yanı;n ocağın başında 

toplanarak g vezel.ik ~den dört kj. 

şinin bulunduğu sıılon:ı girdi. 
ı DPı·amı ı•a~) 
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1 
ELEKTRİK ZİYASI 

• 
1 lk defa llH de kullaaılmafa 'bq-Vilson ve Ruzvelt 

Neler Yapacaklardı 
ladı. Bu senenin sonteşrin ayında 

Döleuer; Paristekf Konkordba meJ' -
danıru, Leon Foklt tarafından lcad o .. 
lunan bir makine ile tenvir etti. Caın Gözlü Adam 

l'1ihvere Göre, Milletler Arasında 
Meratib Silsilesi Kabul Edilmeli imiş 
Yirmi Sene- Evvel ve Bugün 

W 
ırmi sene evvel Amerika -
nın Cun'lhurreisi dünya sul
hunun yepyeni esaslara gö

re kurulmasını ilen sürdü. Ver -
say muahedesinin başına geçiri -
len Milletler Cemiyeti mısakı bu 
fikrin mahsulüdür. 1919 da. 939 da 
yine Amerikanın Cumhurreisi kü
çük milletlerin ortadan kalkma -
sına mani olmak üzere lazım ge
lenlere müracaat ediyor. 

İtalyan paytahtında bulunan 
Avmpalı muhabirlerin yazıları 

göııden geçirilirken Berlin - Ro -
ma mihverinin gayesi ne olduğu
na dair Roma mehafilinde neler 
söylendiği, neler düşünüldüğü na
zara çarpıyor. 

A,;·tık Almanya 1919 da Versay 
muahedesinde zorla kabul etmiş 
olan mağlUb Almanya değildir. İ
talya da umumi harbde galiblerle 
beraber bulunduysa da harbın 

sonunda emellerine nail olam&dan 
çıktı. Aradan seneler gcçtL Al • 
manya ile İtalya birleştiler. Şim
di kuvvetli bir Berlin - Roma mih
veri vardır. Bu mihverin hedefi 
yirmi sene evvel Reis Vilsonun 
fikirlerile kurulmuş olan dünyayı 
değiştirmektir. Artık büyük, orta 
ve küçük devletler birbirlerile 
müsavi olamazlar. Almanya ıle İ· 
talya kuvvetlendikçe diğer küçük 
devletlerle kendilerinin müsavi 
muamele görmesine tahammül e
demiyeceklerdir. 

Amerika Cumhur reisl Runelt 

Onun için devletler arasında bir 
•meratib silsilesi• olmalıdır. Av
rupada dört büyük devlet var: 

Almanya, İtalya, İngiltere ve 
Fransa. 
Avrupanın mukadderatı bun • 

ların elinde olmalı. Bu dört dev -
!et birleşmeli, istediklerini başka
larına kabul ettirmeli!. 

Yugoslavya Ne Yapacak 

Y 
ukandald ıteslm~ Yuıı;oslav ya Hariciye vekili Markovlç, son 
Berfuı seyahatinde, bir Alın an ktt'asını teftiş ederken görülü
yor. Yug;oslavyanın mlhver •iyasetl ile olan mi!nasebctleri nazik 

bir safhaya gelmlştir. Yue;oslayYa ne yapacak? Mihver tarafını mı, 

yoksa derookra1ileri mi tercih edeccek?. Bunu zaman gösterecek ..• 

Devletler böylelikle büyük, or
ta ve küçük diye üçe ayrılmış ola
cak, meratib silsilesile artık bil'
birlerine tabi olaca.klar. Şimdi 

Berlin - Roma mihverinin orta ve 
küçük devletlere şöııJe bir teklifi 
var: 

- Almanya ile İtalya çok kuv
vetlidir. Kuvvetli devletlerin sizin 
üzerinizde elbette bir üstün hakkı 
olmalı!. Bizimle beraber oluyor -
musunuz, olmuyor musunuz? E -
ğer olursaruz sizi himaye edece -
ğlz. Size yaroım edeceğiz. Eğer 

olmazsanız siz bilirsiniz. 
Roma mehafiliniıı düşündükle

rine dair yazılan malılmattan şu 
da çıkıyor ki orta ve küçük dev -
letlerin bir kısmı da Versay mu
ahedesile vücude gelmiş olduk • ı 
lar için Be~lin - R'>ora mihveri -
nin bunlara karşı vaziyeti bilhassa 
şayanı dikkattir. Çekoslovakya 
Versay muahedesinin vücude ge -
tirdiği bir devlet değil miydi?. Al
manya onu parçaladı. Daha böyle 
Versay muahedesi ile vücude gel
miş, yahud da büyi,imüş olan dev
lelter var mı? 

Roma mehafiline göre bu nok
tadan Yugoslavya pek nazik bir 
mevkidedir. Umumi havbden ga
liblerle beraber olarak çıkan Sır-

( Devamı 1 inci sayfada) 

Dört sene sonra bir tenHk S"tcesl, 
Luvr sarayının cephesi elektrik &m· 

pullcrlle süslendi. Nlharel, 1849 da 
Öpera tiyatrosunda, «Peycamber• o· 

pera.~ıntn üçüncü perdesinde; cünq si
yası verilmek için kullanıldı. 

GARIB SİGORTALAR 

inırııterede, Amcrtkada siıortacıhk 
cok terakki ve tekemmül etmiştir. Her 
tere karşı slırorta cdtıl.r. 

İn«lllıln blrt, slrorta ılrketlerlnden 
blrUc çok prlb bir mukavele akdet· 

mlş. Ömrünün sonuna kadar her l'ÜB 

Londranın lüks lokantatanndan birin

de iki övün 1'emek yemesini temin için 
ıtrkete 5,000 İnl'lllz lirası vermiş.' 

İnglllz flmdl kırk bir yaşında ve 
•ıhhaU yerlnde. Daya.tın pabalılaliması 

umurunda. dei'U. Cunkü )'emek para
larını siıoria veriyor. 

Şayed bir mlde hastahfına tutulur, 
doktoru, yalnız püre veya. süt tavsiye 
ederse sl.rorta düdüfü çaldı. Çünkü 

tazminat vermek, mukavele tartlarmı 
defiştirmek mecburlyetind~ deill .•• 

NAPOLYONUN KILICI 

Fransı:1 müzeler idaresi, Napolyon 
Bonapartın Vaterlo muharebesinde 

kullandıtı kılıcı ve bu muharebeye ait 

bazı hatıraları, cLlyeJ:. de, eski vlli7et 
dairesi salonlarında açılacak scrclde 

teşhir olunmak üzere Belçikaya röo
dcrm~ie karar vermiştir. 

al\-Iıılmezon• Napolyonla zevcesi Jo· 
s:eflnln; Versa7 müzesi de l\tarl Val
veskanın, Napol1onun1 i.yandan l\otouJm 
ve ceneral Düanm portrelerini ırön .. 
derecek tir. 

MUli kütüphaneden bir çok r~lm
ler, estampalar, Kopak - Jay müze .. 
ıfnden Konte.11 Bulayın porlresi ayrıl
m1thr. 

SUah müzesi de. Vaterlo harbine ald 
baıı hatıraların cönderllmeslnl muva· 
flk bulmuştur. 

Bonapart ailesine mcnsub olan Yu
nar. Prensi dö JorJ, imparatorun taşı
dıfı Lejyon dönur ni~anına cöndere .. 
cektl.r. 

1940 SERGİSİ 

Porteklıliler, Portckl'I btikômcUnln 
teea.,ÜSÜDÜD 8 7Uzüncll J'lldönümü mü

ııasebellle 1940 da açılacak serlinin il· 

mamı için büyük bir faali.Jel ıröster

mekiedlrler. 

Serırl Z mayıs 1940 da açılacaklır, 

81.rçok devletler iştirak edeceklerdir. 

SAKINILMASI LAZIM 

GELEN ŞEYLER: 

Yaııhauede, diıkki.nda veya kaba .. 

rede mütemadiyen slhal, dinıaiı J'O • 

rucu işlerle meşcul olmak, 

Çok otomobil kullanmak. Avcılıkla 
nllstlmal. 

Sıcafa ve soiuia ltaqı kendini mu
hafaza etmemek. Fazla örtünmek veya 
fazla açılmak. 

Sabahtan akşama kada.r evde, ha
reketsiz ve itti oturmak. 

Alkollü içkileri, kahve, ça7 ve k&
kaoyu ço)( lı;mek. 

Geceleri: dhnat 7oracalr. teJ'lerle ve-
1'& meyhanelerde, kabarelerde ceotr
mck ... 

ŞAİRİN MEZARI 

Porleki•tn en bıiyük milli piri dta
moen> bÜJ"ük bir fakrü selalel içinde 

öldü. 1\-teunom nerede oldufunu bi
len yok. 

Bilihare, büyük pirin dehistle mil
lenastb bl.r mezar J'&Pılmap lrarar 
..erildift uman ook ırarib btr carc1e 

mil.racaal edildi: Şairin lıa1alla iken 

rezdltJ. dola.ttıiı yerlerden birer P&roa 
&oz toplandı, me2:ara konuldu. 

1 Yazan : M. K. 1 

/A 
dını Camgözlü adam kay -
muşlardı. İnce uzun boyu, 
esmer yüzü keskin bakışlı 

gözleri yanında daima ikinci pliinr 
da kalan bu genç adam cidden gü
zel bir erkektL 

Bütün kadınlar ondan bahsedi
yorlardı. Yalnız her bahsedilişte 
genç adama birçok ~yler yükle
tiliyordu. 

Mesela en az beş kadının bir 
araya gelişinde mevzuu bahsolan 
bu adam için söylenenler: 

- Ki,bar hırsız galiba?. 
- Ne münasebet efendim ar-

tist bir genç!. 
- Yanılıyorsunuz; züğürt bir 

gönü 1 paraziti... 
- Hayır çok jantiy ve güzel a

dam, parası da var. Yalnız bayağı 
ruhlu bir adam. Bu da bir erkeğin 
(bence) sahip olması Iazım gelen 
ilk şartı, gibi, verilen kararları o
nun leh ve aleyhinde mütehav -
vildı. 

Çok uzun münakaşalar esnasın
da hazan en iyi arkadaşlar birbi
rine düşer, ciddi kavgalar olurdu. 
Hele bir gün Necla ile Nazan bu 
yüzden bozuşmuşlar ve mahke -
melik olmuşlardı. 

İşte, bu dedikodutarın ve bir 
iki hadiseni::ı !esh gene adan\ı 

aşk perisi yaptı. 

* - Hangi film güzel?. 
- Gasparon!. 
- .:) iz gördünüz mü?. 
- Hayır ... 
- Giize!liğini nereden biliyor-

sunuz'?. 
- Anlattılar da ... 
- Öyleyse onu görelim ... 
- Ben de ayni fikiroeyim. 
- Hangi sinemada oynuyor? 
- Zambak'da ... 
Gişenin önüne gelinciye kadar 

etraftaki resimleri seyrettiler. 
Necile anlatıyordu: 
- Camgözlü adama çok benzi -

yormuş ... Onun için bir hafta i
çinde yalnız Süzet beş defa gör • 
müş. 

- Yok canım .. Siz de çok me
rak ediyorsunuz galiba?. 

- Tabit. Hem birşeyden şüp
helendim. Sakın bu Gasporon bi
zim Camgöz olınasın?. 

- Olabilir .. Anlattıklarına gö
de Camgöz ayni zamanda film se
naryosu hazırlıyormuş, bunlara 

ismini koymuyormuş. 

Biletlerini aldılar, elektrikler 
sönünciye kadar konuştular, ri -
vayetler onları büsbütün heye -
cana düşürdü. Film bitinciye ka
dar, bazan gözleri yaşard~ hazan 
güldüler. Fakat sokağa çıktıktan 
zaman gayriihtiyari birbirlerine 
baktılar. Biri sordu: 

- Hangimiz daha fazla seviyo
ruz?. 
Diğeri cevab verdi: 
- Öyle değil. Hangimizi daha 

fazla seviyor. 
Bunlar her iki kadının gönülle-

'>deki esrarengiz erkeğe karşı 

duydukları heyecanın tezahürün
den başka birşey değildi. 

İki kadın birbirlerini uğurlar -
ken ciddi bir heyecana düşmüş -
!erdi. 

Necile: 
- Yarın geceki süvarede mut

laka onu elde edeceğim. diye söy
lendı. Öteki kadın güldü ve: 

- Muvaffakiyetler, diyerek ya
rı müstehzi cevab verdi, ayrıldı

lar .. 

• 
- İşte Haluk!. 
- Nerede?. 
- Merd:ven:erdPn iniyor ca -

nım .. 
- Aman hemen kendisine bir 

kaç kelime söy!iyeceğim. 

Necile ilde ta koşarak genç ada
ma doğru ilerledi. Camgözlü a
dam kendisine doğru koşan ka -
dını görmemiştL Tam son basa • 
maktan ayağını çekiyordu ki Ne
cile kendisini Camgözlü diye anı
lan Halukun kolları arasına attı 

ve: 
- Beni kurtarınız, derhal gi -

delim. dedi. 
Haluk böyle şeylerin acemisi 

değildi amma ne yapsın ki kısa, 
fakat manalı bir gaybubetten son
ra sosyeteye döndüğü ilk gecede 
bir iskandala sebebiyet vermek
ten uzak kalmak mecburiyetinde 
bulunuyordu. Fazla düşünecek va
kit bulamadı, genç kadını kucak
ladı. 

Tenha koridorlardan hızla, fa
kat ürker~k geçti. Bir iki l;;apı 

daha geçtikten sonra balkona çık
tı. Etrafta çıt yoktu. Genç ka -
dın herhalde üşümüş olacak ki 
kendisine gelir gibi oldu. Fakat 
tamamile ayılmıyordu. 

Camgözlü adam, itiyadı elden 
bırakmıyarak, kendi kendine bü
tün şeraiti kabul eden kadını bel
ki yarım saat okşadı. Güzel söz-

- Sak ne "iizel sabah. Deniz de çok iyi. Kaçır
mas<.Jt böyle bir sabalu. Den'z. güneş banyomuzu 
alalım. Y emekt€n sonra beraber iner!:. 

Dedö. Geqs kadın, yine tek kelime ile cevab 
verdi: 

- Hayır. 
YOS A 

- Ilenim hiçbir şey yaptığım yok. Sana öyle 
gelifor ... 

Diyor, bu konudan uzaklaşmak ıstiyor, soru-
yordu: 

- Akşamk: paralar da yanında del\il mi\ 

- Yalnız mı ineceksin? 
İri kara gözlü, apak tenli. günrş ışığı yüzlü 

kadın, büyüleyen, tılsımlıyan bakdarır.ı doktorun 
gözlerine d;:ttL Bu bakış ve .. O dilti.şte 

- Anlamıyor musun, bankay~ gideceğiz.. 

Demek vardı. Doktor da bunun r;vırdıınınday
dı. Fabt, der gibi boyun büktü, göz!eri kansının 
gözlerinde ona bakıyordu. Genç hdın bakışını 

birden: 
- '>en inmiyorsan, ben yalnız ca inebilirim. 
Dlytn ve .. Doktorun kafasının içinde bomba 

gibi patl'.yan sözleri güttü. Ve Güney hemen ko • 
modinin üzerinde duran çantasını aldı, şapkasını 

başına iyıce yerleştirdi: 

- B~n gidiyorum .. 
Doktor, sor' bir ı·w,ııtla: 

- Karıcıgı'rı .. 
Dinle beni 
Gü~.~ b1i;I 

No. 156 ----• 
Hei' yan ne güzel!. 
Gitmemi~ öğleden sonraya bırakalım .. 
Dedi, fakat genç kadın kaşlarını çata çata ve 

topuklarını yere vura vura ba~dı: 
- Dün gece ne konuştı.ktu .. Sen benim tez 

canlı bk yaradılışta olduğumu bilmıyor musun? 
Yapacağım ştyı henıen yapmalıyıı:ı. 

Ve. l!Ave etti.. 

- Gidiyorsrn hemen benimle bPraber yola 
çıkarsın. Yoksa ben akşam söyle-liğim gibi alıp 

başını gıdlyorum. 

Bu sözler ooktorun başında öliı>n s2ncıları ya
ratıyordu. Baki• yapılacak bir şey :•01'. Karı elden 
gidiyor. Boynunun damarlarını siş'r~ ~cşire çıkan 

ve ciğerlerini yerinden söken bir !'0~·ienişle. 

- Peki. 
Gid~li!"' 

Dedı 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE---··---

YOLDA 

YoldaydılaT. 

Araba Maslak onarma virajını ı!llrıerken dok-
tor sızlanıyordu: 

- Karıcığ:m bana hiç acımıyorsun. 
Hiç güvenir yok. 
Hiı;bır kadın kocasına bu kadar baskı yapmaz! 
Senir. sevg•n biraz da kıyarlık o!ı;~or. 
Ve .. En çok bir nokta üwrin-le yana yakıla 

duruyordu: 
- Seni çok sevdiğimi, senden ayrılamıyaca • 

ğımı, ha\talığı dıı geçen bir tııtkun '"lda sana bağlı 
olduğumu bôidiğin için çok kıyasıya davranıyor -
sun. Beni isted'ğin, dilediğin kalıba sokuyor, kuk
la gibi uarmağının ucunda oynatıyorsun. 

Güney içten de, dıştan dn bu la:tııdılara kah
kahaların gülüyor: 

- Yanımda .. 

- Onları na bankaya k'>yarıı. 

- Koyalım karıcığım. 

- Kaç lira idi onlar?. 

- ti~ bin altı yüz lira kadar b:.:- şey. 

Ve genç kadın bütün bu konuşmalardan son
ra, ar ad~ bir ~ine suratını asıyordu· 

- Seni bir türlü bağışlıyamyıorum Fazıl. Çok 
suçlusun. İnsan karısından puasın• re diye sak -
!ar? Bu-~u aklım almıyor. Şimdiye !radar sen bütün 
paranı bana söyiiyec0 k, beni de biril<tirmeğe kış • 
kırtacakıın. Beş üstüne beş de koys~n kötü mü o
lur?. Kendimi öğıniyeyim amma, istediğim vakit 
ben her tü·Ei yaş•yab;lir, gereğinde sözümü tat -
mak, dileğill'i yerine getirmek için bütün yoksul
luklara katlanabilirim. 

Ve üzüntüden ölümcil bir durur:a giren dok
tora sözıerile kuvvet veriyordu: 

(Devamı var) 

o or 
!er söyledi. Fakat Necile or• 

ğildL e ~ 
Ten.ha bahçede birdenbır ~· 

şuşmalar, yüksek sesle bağırıŞ 
lar başladı. Jd~ 

Necile hanımefendi kaYbO 
Camgözlü adam kaçırııııŞ"~ıl' 
Bütün mücevherleri uıer 

idi ... 
Polise haber verelim!. 

(Devamı 1 inci ıa~ 

18.SI Praırram. 
18,35 Mli•ik (Al'yalal') f'I. 
19Konuşma. dl · 
19,15 Til.rk müzlfl (Fasıl ll•~ıP ~· 
Celil Tokles ve Saf{Jo Tok• 

tlrakUe. ~ 
ZG Memleket saat &T&ll• .Jo"' 

meteoroloJl haberleri. 
ze.1s Tiirk mliııtft. tı tt" 
Çalanlar: Fahlnı Fenaa, ~ çıl~, 

oan, Zühlü Bardakoflu, Cevd• J ~ 
Okuyanlar: Sadi Bo-, ııtel• 

cöz. 
l- Rasi l>O'lfOVI. ,_! 
:ı- Şıikrünün rast prkısı: (!I 

cö,fsüne koysam). rıJ',f 
3- Faik Be1la rast prl<Jlı: ( 

1m dldemdcn). ~ 

4- Covdcl Çafla: Viyola ıa-5 fl''ı 
5- 8. Ka7natm olbaven& 

(Gönlümün ebedi bl.r yarası» e1"'" 
6- Rasi lil.rkü: (Çalıma bak ıl 
7- Kul lürkli: (Yomco.IJPd• 

var). 
- "' bicul<it - Haşim Beyin 

(Şeb ti ••her akar). 
- Liltf afaaıa hicaskıt' 

,.rıı 

(Yoktur zaman ırcl). .,ı" 
19- Osman Nlhadıa blca•kV 

(Şu sayıl cö,fsüın içinde). 
zı Haftalık Po•la kutusu. 11• 
21,15 EshAm, lahvtlil, lı.t.,,,ıı 

au.lı.ut ve slraal borsa& (tlall · 
21.25 Neş'ell plaklar - B. şl 
Zl,30 Müzik (Mandotııııııa> 

Sadık Tallı ldareııinde. rıt<' 
22 Müzik (Küçük ork~ • .ı 

Atkm). ,ıfP' 
23 Son aJanıı haberleri ~· 1 

prol'r&m. 
!3,15 - !4 Müzik (Cuband)· 

YARIN 
1!,30 Prop-am, 
12,35 Türk miiıiil - PL 

-···· ıs M~mlckeı saat a7a.rı, .r 

meteoroloji haberleri. ~' 
13,15 - H Millik (lranşık prof 

Pi). ~ 
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1 İstanbulun Eski Dertlerinden 1 

Sütcüler Günah Bizden 
Gitsin Diyorlar! 

Pasforize Süt Fabrikasının Üç Dört 
Tane Olmasını istiyorlar 

. Yazan: 
hkender F. SERTELLİ 

. [Garbda, cemiyet hayatının 
bırinei şartını teşkil eden ve 
toeu~n ikinci anası telakki e
dilen süt, bizde hala havuzlar
dan, meydanlar açmaktan as· 
f ' alt Yollardan, hattil umumi he-
lalardan sonra düşünülür.] 

G eçen ser.e pis bakır kap -
la.r içiııde satıian sütler yii

l zundc;ı kırk ellı kişi zehir -
enrn,şr B be · ı. ıı yıl da y;ne ayni se -
h bterdcn d0layı otuz kırk kişini!' 
hayalı tehlikeye düştü. İstanbul 
~:•n'.n h.ıy~tı~ı t:hdid ede~ ?u 
llel tnı tehLkeyı onJemek ıçın, 

'Üzerindeki ·halis süt. damgası na inanmak lilzım mı, dersiniz? 

S .. edıye hala faa!iy•te geçmiyor. 
Ut··· 

1 ÇUlec (pastoriıp süt fabsika . 

salyaları bulur.duJıunu hepimiz 
hatırlarız. B~yoğlu halkı. bu hile 

Düne kadar, Belediyenin müsa -
mahasından istifade eden bir ta -
kım hilekarlar. elbette ki bu karlı meydana çılmıcaya kadar - yıl -

!arca - salyangozh s~t içmişti. 

Salyangoz salyasının sütü koyult-

arı) a 1 • . • 

d Çma« ıçın Btledıyenın yar - ışin peşini bırokmamışiar ve yıl-
ımın · be 1 ıstem'şlerd !. l\•aalesef ha - larca çocuklarımızı.,, hastaları -

art aldık ki, ~ütçülerle Belediye tuğu ve lüzumundan fazla su kal- mızın hayatlaı·ile oynamışlardır. 
L asınd:ı - h~lkın vıllardanberi dı dığ ı ı .. h k k' Hı"ç unutmama·. Brş •ene kadar ""kled. . . J r ı an aşı ınca, ş•ıp e yo ı, _ 
k 1 ıgı - bu anla~ma yine geri birçok aütçüler bu h!leye baş vur- oluyor .. Liyon belediyesi, hileli 
a tnıştır. 

maktan kendilerini alamamışlardı. (Devamı 7 inci sayfada) 
dı Bı'-de çok garib bir zihniyet var- ============================ 
tıı r: Sıhhi ihtiyaçlarımızdan evvel, K 1 s 1 
Vi'><laya _uym3k isteriz. Mesela, e- ) z ) a ç ) 
tu~de ınısafir ağırlıyncak bir kol-

b gu Yokken, l&m' elbise yaptıran K d 1 d K k ' 
n::ı kadınlar gib~. Yürüyecek Ar- a ın ar an or un e 
tok~d kaldu-ımlı ;-ollarımız bile 
t en, modern asfalt yollar yap
ttrna· ga kalk;şırız. 

•. Carbde, cemıye! hayatının bi -
otnc· 
ı 1 Şartını teşkil eden ve ayni 
ıe";;anda ~ çı><·~) :ın ikinci. anası 

Sacınızın Rengini Söyleyin, 
Kim Olduğunuzu Söyliyelim 

., kkı edıl~n sut· B zdc; hill ha- /A merkalılar, dört bin kadın 
a Uzlardan, meydım.!ar, caddeler arasında bir anket açmışlar 
lı~tnaktan, asfalt yollardan, sebze ve "'<!den hayrete değer bir 
liıı !erinden ve hatta umuınt ha _ · netice almışlar: Kırmızı saçlı ka-

ardan son:a düşünülüyor! dınlar, ailenin huzur ve rahatı i

ti Dün İstanbulun marnf sütçüle-
llden biri!e görüştük. Bize kı -

8aca: 

~ - İstanbulda en ~şnğı dört yer
tıı Pastori>.e süt fabrikası açıl -
n a>sa. ne bu tehl!kelerin önü alı
dır, . nede halk tell'iz süt içebilir; 
l!dı. 

ge ı\ı. kara orman çiftlii:i tar.ıfından 
h tırtilen Avusturv:dı süt müte
la~sısları da bu fikirdedirler. On
l(aı da, çocuklara değ;şmiyen bir 

ıt'de t · ·· b"lm k ie· · pas orıze wt vere ı e 
,ın b· 
~ • ıran evvel hu fabrikaların 
ç~tnası lüz:.ımund6n bahsettiler. 

ıııe süt işlerile uğrc.şan bir zat: 
iç;- Bu, ayr.i za!l'anda memleket 
•lı n de çok karlı bir iştir. İktısadi 
d •ınıniyeti de, sıhhi faydaları ka
tııa:'. büyüktür. İşİI> Arkara gözü
]( uıun önünde .. 1%1 ;ılında An
li~a 0rınan çiftliğ: ~üt satışı 46 bin 
nı~•Yi güç. bulmuşken, 1937 yılı
lııi . Ut satışı 114,254 k;loyu geç -
k Ştır. B uancak, pastorize fabri-
~1 5<ıYeslnde temin edilmiştir. 

•vabiie ~llıniZP ın;1hım bir ölçü 
"••rniş oldu. 

d ~akut, bı:ıa rağmen, İstanbul
i~k~tniz ve hilesiz s'it içebilmek 
tiğ· •nları knlmaırı~ıır. Bütün iç
d 'tnız sütı~r hilelidir. Pek na
li~r 

1
°larak, bazı insnflı sütçüler ha

F'akKoyun ve ir.ek !ütü satıyorlar .. 
re at bunlar da denizd·~ bir kat
ç kabilindendir. '>ütle büyüyen 
c "eUklarımıı bu v;izden sık sık 
••a.t • 
Siıtı a olur, kay ederıer. Çünkü, 
~l er bozuktur, sıhhi şeraitle sa
larmış değildir. Süt ıstihsali şart
tııl ı 0

. kadar iptıdaidir k:, Belediye
et z §ırndiye kadar bunları ıslah 
c~~~Yı bile düşünmemiştir. Ço -
le anınıza hayat veren öyle inek-

r Vard k" lan ır ı, bur.ların barındık-
te ahırlar Y•kın v•k!e kadar bi

r mikrop yuvası ıdi 
Daha birka ı ·· -da • Ç yı or,ce Beyoglun 

ıu ~gaharra21ınd& val.talan~ " bir 
tcuııun . • .. • 
· gugumlcnnd< saiyangoz 

çin çok büyük bir tehlike imiş!. 

Kı.rmızı saçlı kadınların çoğu ya 
kocalarıru bırakıp kaçıyorlarmış, 

ya da talak davası açıyorlarmış. 
Sarı saçlı kadınlar da, bunlardan 
daha az tehlikeli del;;lmiş ... Siyah 

Yukarıda üç nyrı tip saç var. Siz 
acaba. hangi'>ine benziyorsunuz? 

saçlılar, erkek kalblerini kırmak
ta - tabiri mahsusile - yekta imiş
ler ... Fakat zararları kırmızı ve 
sarı saçlı kadınlara nisbeten az 
imiş ... 
Amerikalı bir muharrir, erkek

lerin em çok sarışın kadınları ter
cih ettiklerin! yazıyor. Fakat, şim
diki modalardan, güzel kadınların 
saçlarının hakiki rengini tayin 
etmek giıç ... Berberle-r, saç boya
makta o kadar usta oldular ki bir 
kaç dakika içinde siyah saçları 

kırmızı ve sarı yaptıkları gibi kır
mızıları, sarıları da siyah yapı -
verirler. H!ç de fark >lunmuyor. 

Anlaşılan kırmızı saçlıların A
merikada düşmanı pek çok ... Hat
ta, birkaç sene evvel, genç kız -
!arın, aaçlarını kırmızıya boya -
maktan men için bir birlik de te
sis etmişlerdir. 
Kırmızı saçlılar, bu birlik mü

essislerini yalancılıkla, kıskanç -
!ıkla itham ediyorlar. Fakat, A -
merikada, böyle bir kusuru olan, 
yani saçları kırmızı kadınların iyi 
bir eş olmıyacağı kanaati galib. 
Aceıba, saçların renginin ahlak ve 
tabiat üzerinde bir tesiri var mı?. 
Bu hususda kat'i birşey söylene -
mez. Yalnız, Nevyork sergisini zi
yarete gidecek okuyucularımıza 

tavsiye ederiz: Sakın saçlarınızı 
kırmızıya boyatmayınız ... 

Saçlardan bahsederken beyaz 
saçları sükutla geçiştirmek caiz 
mi?. S3çlar, ihtiyarlayınca değil, 
her yaşda beyazlanır. Bunun nü
munesi pek çoktur. 

Mesela, Kraliçe Mari Antuanet
in Konsiyejöri hapishanesine gir
diği zaman saçlarında tek beyaz 
yoktu. İdam sehpasına çıktığı za
man saçlarının beyazlandığı gö -
rüldü. 

1830, Dük dö Berrinin katili 
Luvelin muhakemesinde şehadet 
için celbedilen bir kadının saçları 
bir gün içinde bembeyaz oluver
mişti. 

İdam olunacağı haberini alan 
bir İspanyol asılzadcsinin saçları 
da birkaç saat içinde kırlaşıver -
mişti. 

Hind:standa bir ihtilalcinin saç
ları, sorgu esnasında beyazlandı. 

(Deııamı 7 inci sayfada) 

f_ş_A_K _A_( 
BERBER SALONUNDA: 

Ç 
ıraklardan bi~.si, tıraş ettiği 

müşterinin ç~ıl\'sini keser. 
yanındaki arkftdaşı görür: 

- Ne yaptın, der. Dikkat etse
ne ... Aklın nerede~ ... 

- Sevgilimde!. . 
- Sevgiliııde mi? .. 

- Evet, sevgilim bu adamın 
hizmetçisidir. Bu grce buluşmak 
için sözleştik. Telefon edecektim. 
Vakit bulamadım. Hatırlatmak 

için efendis'nin çe:ıesin; çizdim. 

GÖLGE ETME ... 

Diyojen, bir fıç: da oturur, fı-

çının ağzını da güneşe çevirir, 
ısınırdı. 

Büyük İskender, Atinaya gird 
ği zaman Diyojeni zıyarete gider, 
fıçının önünde durıır, ve: 

- Diyojen, der. Ben İskender, 
benden bir dileğin varmı? ... 

Diyojen cevP.b verir: 

- Gölge etme, bJşks ihsan is
temem! ... 

İKİ SERSERİ ARASINDA: 

- Nasıl, bugün gündeliği doğ
rultabildin mi? .. 

- Günde!iği degi•, belimı doğ
rulttum. 

- Desene ... Çok bir para ... 

- Evet, beş on tokat ile sekiz 
tekme!. .. 

Bu genç ktZın btr ytlzü budı• 

Kadınların 
Hoşuna 
Gider 

Bir Kadın Çeşid Çeşid 
Yüz Taşıyabilirmiş 

(D') çehrelerindeki ıı,ısusi gü -
leJ ze!liği fork!?demfzler. Onun 

için bu hı•sasiyet. :ie göstereme
dikleri cihe:le çehreleri alelade bir 
halde kalır ve bir ~3zibe ifade et
mez. 

Böyle kad:nlar genç oldukları 

halde de yaşlı görü:ıürler. Sine -
macılığın payıtahtı olan Holivud
da bilhassa güzelliğin bu gibi es

rarile meşg"l mütPhassıslar da 
varmış. Mis Elc;n R<1>tal ismindeki 
İngiliz kızı yir.ni yPşlarındadır. 
Fakat onun çehresinin husussi gü
zelliğini ancak Holivud mütehas
sıslarından biri anlamıştır. 

Gülen kız Mis Elenin Holivud
un Güzellik mütehassısı tarafır. -
dan görülmeden evvelki halidir. 
Fakat diğer gülmiyen resim genç 
kızın mütehassıs tarafından büs

bütün başka bit şekle konan çeh
resini göstermektedir. Kızın saç
ları koyu renkte ve yumuşaktır. 
Derisi parlaktır. Dudaklar da bi
raz kalıncadır. Gözelri de içeriye 
çekiktir. 

Güldüğü vakit gözler daha içe
riye gıriyor. Holivudun güzellik 
mütehassısı onu güldürmüş. Göz

ler daha iyi tebarüz ediyor. Fakat 
her yerde böyle bir mütehassıs 

bulunarak ona müracaat imkanı 
olmadığı için asıl marifet her genç 
simanın kendi hususiyetlerini bu· 

lal:>ilerek onları tebarüz ettirmek 
ve .. kusurları varsa onları saklı
yabilmektir!. 
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Kadınların Çıldırdığı 
Yakışıklı Delikanlı 

Onu Gören Kadınlar, 
kızlar, Dönüb Bakmak
tan, içlerini Çekmekten 

kendilerini 
Alamıyor

lardı. 

1 
Tarihin En ihtiraslı 1 

1 
Devirlerinde Coşkun 1 

Bir Macera 

M 
adam dö Ledigier çok ga
rib bir kadındı. Peri masal
larında tasvir olunan muh

teşem bır sarayda oturuyordu. Bu 
~aray, kendisi gibi korkunç bir 
ej<ierh3nın muhafazası altında 

bulunuyordu. 
Sarayın kapısı daima açıktı. Fa

kat girip çıkan pek azdı. Madam 
dö Ledigier saraydan nadiren çı
kıyor, Kral 14 üncü Lüiyi ziya -
rete gidiyordu. Arabası altın yal
dızlı idi. 

Bu garib kadının, genç, güzel 
bir oğlu vardı. Çok da zengindi. 
Bütüo kendisini gören kadınlar ve 
kızlar dönüp dönüp bakmaktan, 
içlerini çekmekten kendilerini a
lamıyorlardı. Saraya girebilme -
nin imkanı yoktu. Kapının arkıı: 
sından bir saniye ayrılmıyan ej
derhanın önünden geçmek lazım
dı. Bu ise pek telılkell idi. 

Kızları, evlenme çağına gelen 
babalar, analar ve bilhassa Prensi 
candan seven Madam Düra sara
yın etrafında dolaşıp duruyorlar, 
içeri girebilmenin çaresini arı -
yorlardı. 

Madam Düra güzel ve kurnaz 
bir kadındı. Ne yapıp yapıp içeri 
girıniye, Prensi görüp yanık kal
binin acıklı hislerini söylemeğe 

karar vermişti. Kapıya yaklaştı. 

Tatlı sözlerile ejderhanın gönlü
nü yaptı, içeri girdi. 

Yalnız içeri girmekle kalmadı. 
Güzel Prensle evlenmeğe muvaf
vak oldu. 

Bu herkesi hayret ve taaccubde 
bıraktı. Prens, yalnız güzel bir 
delikanlı değil, çok iyi yürekli ve 
zarifti. 

Prenses de çok ince ruhlu, se
vimli, dilber bir kadındı. Tatlı bir 
sevda hayatı yaşıyorlardı. 

Fakat az sonra ayrılmak mec
buriyetinde kaldılar. Prens, Van
dom ordusunda zabittL Biribirle
rile mektuplaşıyorlardı. 

Bir gün, 4 üncü Şarl, ordu ka
rargahında zabit~rle yemek yi
yordu. Prensin parmağındaki yü
zük dikkat nazarını çekti. Bu yü
zugun üzerinde bir resim vardı. 

Bunu yakından görmek istedi. 

Prens, nezaketle yüzüğü uzattı. 

4 üncü Şarl, resme dikkat ve hay
retle baktı ve yüzüğü geri verir -
ken: 

- Cidden güzel bir metresiniz 
var, Mösyö ... 

Dedi. Pr~ns oevab verdi: 
- Yanılıyorsunuz ... Bu metre

simin değil, karımın resmidir ... 

- Şu halde çok bahtiyarsınız!. 
Aradan günler geçti. Şarl, Man

tuya döndü. Muharebe devam e-
diyordu. Ölümün gözü daima gö-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Japonya, cihanşümul şöh

reti olan ipeklerinden 560 ki
lo istihsal eder. * Londra ıağımlarından ( 
ton çamur çıkarılır. * Hindistanda, afyon ril • 
sumu İngiltereye 180 frank te
min eder. * Amerikada vasati olarak 
yirmi kişi tayyareye biner. * Fransızlar 75 telgraf çe
kerler. * Fransada 1,200 kişi tre
ne biner. * Rusya 4 ton çelik çıkarır. 

Çin 18 kilo Tungsten is
tihqal eder. * Siz bu satırları okurken 1 
Panama kanalı 1800 frank 
müruriye tahsil eder. 

rür. Prens 1703 senesi ilk teşrin 
iptidasında yaralandı, öldü. 

Prenses bu acı haberi işitince 

büyük bir yeis ve kederle odası
na kapandı. Artık kimseyi kabul 
etmiyor, mütemadiyen gözyaşı 

döküyor, ağlıyordu. 

.. 

Ayni senenin son teşrin ayınd. 
4 üncü Şarlin karısı da ölmüştü 
Şar~ yüzüğün üzerinde gördüğı 

resmi asla unutmamıştı. Muhare 
be sona erince Parise geldi. Şar 
kötü huylu bir adamdı. Bircok ka 

( Devgmı 7 inci sayfaıUı) 

Tarihin En Korkuııç 
Ve Hazin Cinayeti 
Düğün 
içinde 

Oldu, Gelin Beyazlar 
Durmadan Ağlıyordu 

1228 de, Treviz'de Kolhato şa -
tosunda. Kulelerinin birinin açık 
penceresi önünde beyaz saçlı iN' 
kadın oturuyordu. Paşında beyaz 
ipekli bir h'ltoz, sırtında sırma iş
lemeli bir rop vardı. Kadife terlik
li ayaklarını asabiyetle sallıyordu. 
Ocağın kenarınd~. on beş yaş -

larında güz~! bir kız . gergefinin ü
zerine eğilmiş, mendil işliyordu. 

Rianko ... Kollato'!ar•n hizmetin -
de hayatını feda erlen bir kahya
nın kızı Donna Eiizatet'in nedi • 
mesi. Kızı g;bi seviyordu. 

Birdenbire kapı rçıldı. Kont 
Tolberto içeri gir:!i. Genç kız se
vinçle işini bırakt:. baygın gözle
rini süzerek delikanlıya bakmıya 
başladı. 

Donna Eelizabet, seferden gelen 
oğlunu koU&rı arasında sıkıyor, 

ve: 
- Tolberto, diyoı du Artık otuz 

yaşına geldin . Dar.• evlenmiye-

cek misin? ... 
- Hiç niyetim yok.. Buraya b 

yabancı kadın get'rm.-k lstemiyo 
rum. Çok ır.ea'ud•.m. Sen varsır 
Biranka var. 

- Oğlum, size b!r eş buldum 
Komşumuzun kızı Ayka ... 

- Nasıl ı\yka mı? .. Düşmanı -
mızın, ve hiç SCV1l'IE'diğim bir kız. 

- Her halde seveceksin ... ZirJ 
çok güzel... Gerçi tHesi !le aile 
miz arasında çok e•ki bir kin, a
davet var. Fakat, <-rtık buna ni -
ha yet vermek lazım. Ben kend. 
!erile görüştüm. Razı oldular ... 

Kont cevab vermfoL Başını çe 
virdi. Gözlet'lnden akan bir dam 
la yaş, yanaklarından aşağı süzül
dü. 

DüCON MF.RASİMİ 
Güzel bir yaz giinü. Treviz ki

lisesinin çanları çalmıyor, kontla 
Ayka'nın izdivaçlarmı llAn ed.i -

(Devamı 7 ir.ci ıayfad4) 
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Makineye 
Verirken: 

Prens Pol Dünya Suıhu SONE M A 
Karpat Ukraynasında 

Askeri Harekat 

Bugün Romada Ve B a 1 kan 1 ar - -- • v • -~--ı 
{1 inci sahifeden devam). . ...• ~l inci .. sahi!ede~ de~·am? Meşhur Fransız Komıgı F ernande 

Londra 10 (Hususi)- Karpat Ukranyasmda bazı askeri bareket
.lv vukubulduğu zannedilmektedir. Bu hareketlerden Ma•arların bazı 
ıhtiyati tedbirler aldıkları zannedilmektedir. Maamafih Bııdapeşte reıı
mi makamlan bu haberleri tebib etmişlerdiL 

Bu görüşmeler. uır.um! vazıyeti goruşlen ve sozlerı halınde teyıd 

mütaleadan ib~ret _kalacakhr'. Si· ve ~akikatin ti kendisini işaret N ı M ff k Old ? 
yasİ hıçbir ,csıka ıM78 edilmıye- etmiş bulunuyor. ası uva a u e 

• • • • 
Almanya ile Ar jantinin 

Arası Bozuldu 
Londra 10 (Husu•i)- Alıiıany a ile Arjantin arasındaki siyasi mü

nasebetler bozulmuştur. Almanyan m Arjantindeki sefirini geri çağıra
cağı tahmin edilmektedir. 

Almanya Lehistan'la 
Anlaşmak istiyor 

(1 i11ci sah•feden devam) 
GAFENKO TFKP AR BALKAN 
MERKEZLERİNİ ZİYARET 

EDECEK 
Atina 10 (Husu~i) - Garb hü

kfunetleri mP.rkezlerınde yaptığı 

seyahatten avdet etm;ş olan Ro -
manya Har;ciye Nuınnnı 15 hazi
randan sonra tekrJt seyahate çı
karak, Sofya, Atina ve Ankaraya 
uğnyacağı zannerulmektedir. Ga· 
fenkonun Scıfyayı >iyaretinde hu· 
sus.i bir eh~mmly~t atfedilmekte
dir. Umuırj barbden &onra ilk de
fa olarak bir Roım.n Nazırı Sof • 
yayı ziyaret etmiş olacaktır. 

Sovyet hariciye komıser mua • 
vini Potemkin Bükreşten geçerken 
Sovyet Rueyamn Romanyaya her 
hangi bir te~avüz halinde garanti 
vereceğini bildirmiştir. Bu garanti 
ingUterenin Roınımyaya verdiği 
garantiye mc:abih olacaktır. 
DANZİG MESELESİ MtlZAKERE 

İLE HALLEDİLECEK Mİ? 
Londra 10 (Hususll - Danzig 

meselesinde Muso!inl'nin Almanya 
ile Polonya ausında bugünlerde 
tavassutta bulunacav tahmin e
dilmektedir. Alma~, ve İtalyan Ha
riciye Nazırları ara~ındaki görü~
melerde Aln,lnyaı~n hangi şart
larla müzakereye muvafakat ede
ceği tesbit eclilınıştlr. Zannedildi
ği.ne göre, Muııclinl bu şartların ta
hakkukunu istemiş, müzakereyi 
mümkün kılacak bir formül bu-
lunmuştur. 

ESKİ MACAR BAŞVEKİLİ 
VAZİYETİ NASIL GÖR"ÜYOR? 

Budapeşte 10 A.A.)- Eski baş
vekil ve Naggkanizsa meb'usu 

Betlı.len neşrettiği bir açık mek -
tubla müntehiblerine bu defa 
namzedl>ğini niçin koymadığını 

anlatmaktadır. 

cektir. Taymis ayni zamanda Bu)ga -
Prens Pol haziran ayı başların· ristanm da vaziyetine temas ede

da resmen Bcrlini zıygı~t edecek· rek şöyle diyor: 
tir. Bu ziyır~tin 2 hazranda yapı- •- Balkan antantı Avrupanın 
lacağı zanncdilme1<+.edr. lto kısmında dost milletlerden 

Paris 10 (Husu,i) - Yugoslav- mürekkeb iyi bir grup teşkil etti. 
yaya mihver hariciye naznlannuı Fakat, bu istikrar ve birlik eseri 
son içtimaında takırrü!' ettirilen orada haklı olarak yeri olan Bul-
bazı müşterek talebı~ı·.n Roma se- garistamn da girmesi ile tamam
yahati mÜ'l'sebetilc ;facf edilece- lanacaktır. Eğer, Balkan memle-
ği hakkında dün ş.ıyi c ı•n haber- ketleri daha sıkı bir birlik vüeu· 
ler etrafında yenı me ,11 ütemmim de getirebilirlerse e<nebi bulôlün-
maliımat yr>l-tur. den kat'iyyen masun kalacaklar 

Bura siy:ı.si melıo~ .ncieki ka . ve istikllillerini muhafazada hiç 
naate göre Yugoslav •. e İtalyan bir zorluğa uğramıyuaklardır .. 
Hariciye N.ıırları Htsmda belki Nihayet Bulgarlar için Taymi-
bu defa da geçen srf~r görüşü! _ sin teklif ve işareti de yukarıda 

da tehariiz ettirdiğimiz gibi bizim 
müş olan nırseleler fr.erinde bazı 
nihai nokh' nazarh• teati oluna- şimdiye kadar söylediklerimizden 

ve ileri) e attığımız likirlerden 
başka bir yenilik ifade etmiyor, caktır. 

Bu mülakıt esn~~ı,.da, Balkan-
larla Tuna bavzas~ ~l, 1 hu üzerin 
de de durulması, H.rvat ve iktısa-
di teşriki r."~ai imJ..:.ı,larının art
tırılması meseleleıinın de mevzuu 
bahsolması muhtemplıJiı·. 

Roma 10 (A.A.)- Yugoslavya 
Prensi Pol ile Prenses Olga, dün 
akşam İta)yan topraklarına gir
mişler ve hududda Dük dö Genes 
tarafından karşılanmışlardır. 

Prens ile Prenses bu sabah sa
at 9,45 ıe Romaya vasıl olacaklar 
ve Kral, Kraliçe ve Musolini tara
fın.dan karşılanacaklardır. Bundan 
sonra Girinal sarayına giderek 
Roma valisi Prens Colonna ile 
Ygoslavya kolonislni kabul ede · 
ceklerdir. 

Prens Pol saat 11 de Muso!ini ve 
Kont Ciano ile görüşecektir. 
Öğleden sonra Prens Pol, Ve

n edik sarayında Musoliniyi ziya
ret edecek, bunu müteakib Ca
pitolede tertib edilecek olan bü
yük bir kabul resminde haz.ır bu
lunacaktır. 

Kralın sarayında Prens Pol'un 
şerefine büyük bir akşam yemeği 
verilecektir. 

Gazeteler, uzun makaleler neş
rederek bu ziyareti selamlamakta 
Prens Polun halk arasında ka -
zandığı şöhretine bahsetmekte ve 
Prensin siyasi faaliyetinin muh -
telif safhalarını hatırlatmaktadır-
!ar. 

• 

bizi teyid edi~or. 

Bulgarların birliğe girmesi, mu-1 
hakkak ki, )·ine Bulgarların elin
dedir. Ancak, bu girişin anahtarı 
hayal değil, dostluk; aşın teklifler 
değil, önce ve yine dostluk, dost
luğa itimad ve güvendir. 

ETEM İZZET BENiCE 

Beşir 
Konferansı 

(1 i11ci sahifeden devam) 

lanması hakkındaki teklifi, bura
da memnunlyetle karşılanmıştır. 

Ancak Hari< iye Nazırına yapılan 
bu teklife kat't cevab verilmemiş
tir. Böyle bir lıoı.feransın topla
nabilmesi için, evvela müzakere 
unsurlar.ım ha•ırl:ımak maksadile 
devletler arasında mUzakereler ya
pılması icab etmektPdir Danzig 
meselesinin doğrudan doğruya Al
manya ile l.ehistan arasında ya· 

pılacak müz~kereı~rde halledile
bileceği zannediln ~mektedir. Si
yas.i mehafH beşlel' konferansının 
toplanması l~hin.de miitalea beyan 
etmektedirkr. -·-
İngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 

(1 inci sahifeden devam) 

2- Garantinin Baltık devletle
rine de teşmili, 

HükUınete yakın İngiliz mahfeJ. 
lerinde söy lendiğ'ine göre erkanı
harbiyeler arasında görüşmeler 

yapılması ihtimali imkansız de -
ğilse de ikinci nokta yani Baltık 
devletlerinin de garanti meselesi 
yalnız İngilterenin iradesi ile ya
pılacak bir iş değildir 

Ayni mahfellerde İngiliz • Sov
yet müzakerelerinin bir müddet 
daha devam etmesi kuvvetle muh
temel olduğu ilave edilmektedir. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Jılua3rene N&llerl: Puar ~ her 
p.. 2,5 • 8, Sah, Cumartesi lZ - ı.s 

fılıaraya. Tel: ZZ398 

ZAYİ 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

Cüzdanımda mev~ut 60 lira pa
ramla birlikle ask~~lil: ihtiyat kay
dını da havi nüfu• haviyet cüzda
nımı ve sair e\Trakı hususiyemi 
kazaen kaybettim' Y <'r.isini çıka -
racağımdan eskisinin hükmü kal
madığını ilan ederi;rı. 

Beşiktaşt:ı Hasfırm caddesinde 
50 No. lı dükkar.da manav Kara 

Halil nğl~ Mehmed Cankara 

Ziraat Bankuında kumbaralı ve ihbarsa tuarnıf hesahlarında en u 5t llnıst bulunanlara Hnffe 

' ılefa sekilecek kur'a ile ap#ıdakl pllna ıön iknmlye daiıtılneakbr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 .D 2,000 • 
4 » 250 it 1,000 • 
40 » 100 • 4,000 1 

100 D 50 t 5,000 • 
120 )) 40 , 4,800 1 

160 » ~ • 3,200 
" 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
Tel: "15S3 

DİKKAf: Heuhlanndakl paralar hlr -
takdirde "' 20. fulasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aptı düf'lllyenlere ikramiye sıktıiı 

Diş Tabibi 
Ratip Türkoğlu 

Adns: Sirkecide VIJana oteli sıruı 
blrlnrl kal No. %8 

Kur'alar ııenede 4 defa, 1 Ey16J, 1 Birincik&nun, 1 Mart n 1 Ba:dran tarihlerinde çekileeekıb. Mna1e•e sa•ti: ÖltWto senra ı•-ıı. 

Artist Şimdi 34 Yaşın dadır.Fakat, On Sene~E vveline 
• 

Kadar Hayatını ve istikbalini Hiç Düşünmemiştı 

F 
ernıınde ı;, ş•ı m~şhur ko • 
miği, bir Fran< z muhaui -
rinin dŞağıdaki yazısında bü-

tün hususiyetle tanımak müm • 
kündür· 

- Ey! Fernond•l! .. 

Herkes ay;.i şeyi hağı•ıyordu. 
FernandeJ, kain biraderi tarafın-· 

dan yazılan bir vodvili haftalar • 
d:ınberi oynuyord ı. O gün de bir 
matine vermişti. B•ı, Marsilyada 
büyü kbır hMise rl~.u. Tıpkı vak· 
tile (Mayl> ve (DJlbrer) geldiği 

zamandaki gibi... 

(Kanebıyer) cnldt·sindeki ti • 
yatro müdü·led istedıkleri kadar 
reklam yapsınlar, sinemada gös
tereceklerin i ilan <etsinler. Fay • 
da sız .. 

Halk, vaktile seyrettiği (amatör 
komik) i tekrar g'i•mek istiyor. 
yer bulamıya.ıı yüzlerce kişi tiyatro 
kapılarının ka~nmasına rağmen 

sokakta bek:iyor. 

Halk, hergün ve bergece Fer • 
nandel'i görmek i5tiyor. Onu, kun· 
turaratosu haricinde ııumaralar 

yapmağa mecbur ed:yor. Bütün 
kalabalık h 0 r zamankinden daha 
fazla idi. Tiyatro miıdürü, polisin 
yardımını istedi. On polis memu· 
ru kapıyı kesti. 

Fernandcl, makyajım silmiş, yü-J 
zünü yıkamı~, sa~lannı taramış, 

pardesusünün yakssııa Jıaldırmı§ 

gizlice otomobiline binip gitmek 
fikrinde. Ör.den dostları yürüyor. 
Kainbirederi de y~nında. Eğer ay

dınlık fazı. '>lsaydı ıenginin biraz I 
solduğu :farkolunurd:ı .Halk, bek

lemekten usamıııyc.r. onun çıkma-ı 
sını bekliynrdu. 

- Ey! Fernandel• ... 

- Benı tanıma<Lıı mı? Plenln 
Tintini. .. 

- Ey! Fern;;.ndcl • ... Gel. bir ka· 
deh yuvarlıyalırn ... 

Diyorlar. EteklPrinden çek·iyor- l 
!ar, omuzlarından tutuyorlar, kol
larından çek'.yorlar O, &es çıkar· 
mıyor, güliiyor 

- Bırakınız adam~ağızı, geç -
sin!. .. Rahatsız etnı~yıniz .• 

Kalabalık çekiliyor. Fernandel 
geçiyor, otnmobilinP biniyor, u 
zaklaşıyor ... 

BİNGtJL Kc"ıŞKÜ 

Otomobil bir Çf'yrck saat son • 

ra Marsilyanır. dı.şmdaki sayfiye 1 
mahallinde bir köşkiın önünde du
ruyor. Kapının sağ tarafında, mer· 

1 

mer bir levha üzerind~ şu yazılı: J 

cBingül köşkü' ... • 1 
Bahçesinde palmiyte:u güller 

var. Ortada büyük bır havuz, ha
vuzun üstündP bi: köprü ... 

İki bacanak, iki !(Örümce, Fer
nandel'in kaynanası. ik' yaşındaki 

oğlu Frank Jerar, küçük kızı Ja
nin, büyük kızı JJzet... Hepsi bu 1 
köşkte oturuyorlar Büyük kızı 1 
on bir yaşında Babasının çevirdiği 
bir filimde küçük bir lm: rolünü 

yapmış. Anncsini:ı sanatoryoma 
gönderileceğini söyled•kleri za • 
man: 

- Hayır! Sanatc.ryoma gittiğini 
istemem. Ben de beraber gide • 
ceğim ... 

Dıye bağırmış. O kadar ciddi bir 
tavırla ki b::bası kendini zapte -
dememiş, hüngür hüngür ağlamış .. 

Boynunda altın bir salib var. 

Küçük bir ev bayanı 1ibi babasına! 
hizmet ediy~r. Sin,•mada oynadı
ğından beri hergün bir mektub a
lıyor. Birçok kızla: g<irüşmek, ta
nışmak ist,,dikle ·ini yazıyorlar 

Fernandelc 

il' 
Fernandel tatlı ıillütlle, l§te ıl zl de giildürilyor. Yanında da 1 

Fransız yıldızlarından Danyel Dar yll ayni nq'eli gülüşile dUJ'UY0
'' 

ol) 
MEŞHUR KOMİÔİN HAYATI tedavi için orada bulı;nan (r.19Y ,ı 
Şimdi kuşı karşıya, iki eski konseri dl~ektörü Varna sı~cP:n· 

dost gibi ko'luşuyoruz. Bana baya- geldi. Beni dinled~. Parı5 ıçııı G~'' 
tını anlatıyor: gaje etmek istediğini söyled•· !J" 

- Hayatın çok garlb cilveleri de 100 franga mutat-ık .kaldık . 
ın;nünüz bir kere, •".irıde 100 fr8

:,, 
var. Otuz döı-t yaşındayım. Yirmi ·-· ., , 1 .,, 

altı yaşına kadar, hayatımın sonu Ne muvaffakiyet, ne serve•··· 
olacağını düşünmedim. Billyorsu- 1930 da geçiyordu, B2 na: . !iO, 
nuz ki ben, san'ata dokuz yaşında - Seni balk:ı ta>ııtmak ıçııı cll ·ere 
başladım. 60 bin frank reklam parası ' ~ 

Geceleri, htırnsile yazın. büyük 
kardeşim ile beraber 1'onserlerde 
şarkı söylenıeğe gicl!yordum. O, on 
iki yaşında idi Bu ~~retle 25 frank 
kazanıyordum O zamanlar bu pa
ranın bir kıymeti nrdı. Adeta bir 
servetti. A!lemiz · 'l geçinmesine 
çok yardımı oluyordu. 

Sonra babam öldü, ben, şarkı 
söylemekte devam tdiyordum. 
1925 de evlendim. Rir sene geçti. 
Jozef dünyaya geldi. O sırada Jan 
Jores sokağ·ııdr ik; tdalı bir apart
manda oturuyordum. Zengin de

ğildim. Askerliğim de ~ıktı. Kon -
serlerden al'.lığım paralardan bl · 
raz tasarruf etmiştim. Bunları ka

rıma buaktım.' A'kerEkten terhis 
olup geldiğim zar.>an meteliğim 

yokt:ı. İş a:ıyorı'um. Ne olursa 
yapacaktım. Bir s~bun fabrikasına 
telefon meil'uru olcurn. Bir gün 

beni, çok sever. şarlı.ıcı (Dolber> le 
buluştum. Tiyatroya teşvik etti. 
Fıtraten komik olduğumu söy • 
ledi. Bütün muvaflakiyetimi bu 
dostuma borçluyum. 

Marsilyadu sahneye çıkmak Pa
ristekindcn daha !'llçth. Bir gün, 
sessiz sinemadan sonra, eğlenceli 
numaralara sıra gelmişti. Şarkı 

söyleyenlerden birisın; halk ıs • 
Jıkla karşılayınca, tiyatro müdü"
rü başka bir;ni bulamamış ve beni 
gönderdi, beni çağırttı. Beni. vak
tile, bir konserde rlinlemiştı. Bir 
hafta için :uıgo.je ftti. Jo'abrikadan 
ızin aldım. Sahneye çıktım. O sı

rada Marsilyada l:ıtıh•nan Para • 
munt sine!r.a ~rketi direktörü şe· 
refine bir süvare tertıb olunmuş· 
lu. 

Direktör, beni dinledikten son
ra yanına Çlığırttı. Müstemleke • 
!erde filim çevirecek bir grupa da
hil edeceğini ııöy ledi ve mukavele 
imzalattı. F .:brika<!lki yerimi ter
ketmek lazım geEyr.rdu. İstifamı 
verdim. Direktör: 

- Olmaz, d~di. Burada kalacak
sın. Sana ihtiyacım var. 

- Teveccühünüze ttşekkür e
derim. Fakat benill" de çok paraya 

ihtiyacım v~r. 

Cevabını verdiırc. 

ğim. Senden çok hoşlar.dını· 
ıöhret kazandırmak i~tiyoruril·ııo:, 

Diyordu. Ona da çrk ~ükr·•' 
cum var. V 

1930 sonteşrininıl~ \'arna'llıll ,, 
• ııa, 

yatrosunda şarkı söylemege (I 

!adım. İlk haftalarda (bryaı ,-a· 
kırmızı) filmini çeviren sı:hn~ ııt' 
zıı Mark Abyer te•adüfcn gelıP ôt 
ni dinlemişti. Filrrinde bir şa~l) 
rolü yapmamı teklif etti. (;o.la) si' 
konserinde bir sene kRldını. O l • 
ne içinde on dört filimde rol 

0 ııı 
rd11 

dım. O kadar para kazanıY0 b,ıe 
ki tiyatroyu istemek ı.khll13 ooJ 

fr•· 
gelmiyordu. Bana günde ıooO , 
teklif ettik]Pri zam&n hryec•~,ııı 
dan ~ngim sr.rarr>ıştı. nostl• ıııl 
günde 2,000 5.000 fr~ıık isteJ!le 

tavsiye ediyorlardı ..,. 
!dil'" 

İşte o sırad• evl:ni ~atın .a ıaı-
Birçok fillmler çevordım· :ı:ıurı•ıııl 
dan 45,000, 600,000 frank ald'~.e
oldu. Holivufö gi'.rrek :~ın P. 0~ 
rikalılar senede 2.ton,ooo t;•,ı, 
teklif eLtiler. Bu de madalY" ~a' 
dım. Çünkü fırsat buldukç~ 31 ei 
daşlara yarJım iç.n .ıı:ıe verJ!lıı~' 
adetimdir. En rev<~iğim şey de dıfl' 
d H 

.. . ( ..,., 
ur. ayır rnucss<'~eıerın . 

el' 
Talihimd~n pek çok ıst•fıı.ıe ıJI 

tim. Her zaman kendi ]ıay3tıJ!l 
filmini çeviriyorum sanır ır eli' 

etmek ... 

Benim a.ıl ismi.n l' v'."5taıı;ıııl" 
dir. Sahnede vP sınemada kll gt' 
ılığım Fernandel isr.ıı ı:ercde;:ıııı. 
liyor, bilir misiniz? Bann bU _ se.f 
kaynanam verdi: Karımı ~'()l< ııı'~ 
diğim için ... Beni ~asırdığı ıa ı ~ıf 
Fernan-~l diyordu (Fern~ı~30 ı 
isimdir. (Fernan-dl'll trnıı• • ,jJ9' 

Jl !· (onun fernanıl demektir " 0~ 
le şöh et aJd,m B•ınu ,;nıı ,,ırı 
dukça muhafaza <-dPct·ğını ,ı,ıı 

1 nıın" Bu sırada yemek ~3 o 
·ıd• 

kaynanasının bağ.rd:ğı ışıtl ~' • 
- Ey Fern•ndel'- Yeınel< 

1 gel'·• zır ... Hayd;, misafır· a • · 

• • 
Kocalarındall 
Boşanacaklar 

? mı. 1, 

- Sinemaya inti<ahınıı hiç arzu SERVET VE MUVAFFAKİYET 
ı\Sıaf 

Gingcr Rogers ve }'red 1tlBf' 
nin biribiT&>rinden ayrılncs etmiyorum. Bu suretle. 1927 srn«si şubat ni· 

Diyor ve gözlerı sulanıyor. Fer· hayetinde rtist oldum. Talih yar-
nandel tees.-ürlü anlarında bile dım etti ve beni hiç bırakmadı. 

insanı güld'.hmek 1'as~asına ma -
liktır. 

Bordoya, C~zAyire, Fdsa gittim, 
Mukavelem t•zel•n-!.. Şişide iken, 

ağızclan ağıza dolaşıyor "ııP 

ik . art~ 
Diğer tara!' an, bu 1 1,,ı ' 

yakında ber•I'~· bır filiJn ç 
rl'(0PJ<Jerı 
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lavrens, Cemal Paşayı Kandır
dıktan Sonra da Boş Durmamıştı 
Osmanlı Ordusunun Gazzeye Toplanması İşi Ta

mamlanırken, Düşman Tarafı da Bütün 
H 

Harekat Planını Oğrenmişti 
- Kumandanım& doğrusunu ı 

arıed.iyorum. Bu proje tamamen 
hayal! bir gayeye hizmet edecek 
\1aZiyettedir. Halbuki durumu • 
llıuı, dÜ§man kuvvetlerinin kesa· 
fet ve si!Ahça üstiinlüğü, ordu ve 
ltotordu cephelerindeki muharebe 
bilançoları bir an göze alınırsa bu 
l>tojenın ne kadar tafulke aykırı 
diiştüğü farkedllir Paşam! 
Cemaı Paşa haykırırcasına mu· 

ltabete etti: 
- Kes artık ... Kapat fU bahai ... 

~arar verilmiştir. Bu proje tatbik 
&ahasına girecek... Sen, kendi 
lcıt'ana düşen vazifeyi başarmağa 
hatc., 

- Ben kuvvetlerimden hiçbir 
tabUru, hatta bölii~ü bugiinkü 
Vaziyet içinde yerinden oynata 
llıaın paşam! 

- Yani? 
- Duşman ile müvazeneyi zor· 

1~kla temin etmiş bulunuyorum. 
!ı:r taraftan bır tufek çeksem, O· 

ras, zayıf kalacak, bır hücumda 
~olordu tarumar olacak, ya esir 
Veya ımha edileceğiz!. 
Ceınal Paşa bu sözler ve itiraz

l~rla barut kesilmişti .. Hırsından 
lırtir titriyen muhteris Nazır ağır 
ağır koltuğundan kalktı, pence • 
~e doğru yürüdü, geniş camın ö
nünde 4urdu, iskemlesinin yanın
~a ayakta bulunan Kolordu ku
llıandanına elile işaret etti: 

- Gel!. 
'l anına varınca ona, karargMı 

?tıeydanlığında kurulu duran ve 
lÇlarında uılı insanların cesed· 
ler; Sallanan darağaçlarını göster· 
di, iliıve etti: 

nın neticesinde sorguya çekilmek· 
ten, insanlar arasında mes'ul tu 
tulmaktan uzak kalabilirsiniz. Fa-
kat biraz da Tanrıyı düşünün ... 
Bu kadar cana, bu kadar mala kı· 
yacak böyle büyük bir hatanın 
mes'uliyetini onun affetmesine 
imkan yoktur ... 

Cemal Paşa hiddetle kapıya 

doğru iki adım attı, tehdidkar bir 
vaziyetle hasmının üzerine atıl • 
mağa hazırlanan sakallı bir dev 
heybetile yürüyen 4 üncü Ordu 
Kumandanı daha eşiğe varmadan 
Kolordu kumandanı kapıyı ka • 
patilllŞ, oradan çekilmı.ş, karar • 
gfilıtan uzaklaşıyordu. 

Cemal Paşanın bütün düşüncesi 
bu taarruz projesine hasredilmişti. 

Sakallı Nazır dünya sulhunu 
terrrin edecek kat'! darbenin ken-
di ellerile tarihe maledi!eceğine 

kanaat getirmış, bu kanaatile ka
fası ve tekmil düşüncesi hali iş· 

baa ğelmişti. Kolordu kumandanı 

çekildikten sonra odasının orta
sııl<ia yalnız kalan sakallı Nazır 
mağrur bir jestle kendi kendine 
söylendi: 

- Yaşıya.n görür ... Çok değil, 

üç gün sonra muzaffer Oimanlı 
ordularının Tanenberge taş çıkar· 
tacak bır imha muharebesine kA· 
inat şahid olacak, onu dünya al
ltışlıyacaktır •.• 

4 üncü ordu kumandanı kendi 
keodini Jundırmaktan başka bir 
işe yaramıyan bu parlak (!) fik· 
rile istediği kadar öğünebilirdi. 

Fakat ortadaki apaçık hakikate 
bakılınca düşmanın daha kat'i ve 
daha öldürücü bir darbe hazırla-

makta olduğu pekala ve kolaylı.it· 
la farkediliyordu. 

Lavrens, Şeyh Numan EJkıtfi· 
nin asil kahyası sıfatile Cemal 
Paşayı kandırdıktan sonra boş dur
mam!§, dönrdüncü ordu karar • 
g8hının faaliyetini günü gününe 
civar kıt'a kumandanlarına yetiş· 
tirmeğe koyulmuştu. 

Kah Kanitredeki bedevi oyma· 
ğından çıkan atlılar, kiih gizli top
rak telgrafbn ve k:lb güvercinler 
le uçurulan bu haberler diqman 
karargahında mukabil tedbirler 
alınmasına yarıyor, daha Osmanlı 

kuvvetlerinin Gazzeye toplanma 
hazırlıkları tamamlanırken, zayıf· 

!atılan cephelerdeki düşman kıt'a· 
ları takviye edilmiş, taarruza ha
zırlanmış bulunuyordu. 

Fortraktan iki gün sonra idi 
4 üncü ordu karargahının harek.iit 
şube;i harıl harıl çalı~yor, gün ba· 
tarken mevzilerinden ayrılan kıt· 
alar Gazzeye doğru yola çıkıyor• 
lar, umumi bir taarruz hazırlığı, 

gizİi faaliyetler halinde kendini 
göstermiı bulunuyordu. 

Cemal P~a. kaı·argiihtaki oda
sında geniş bir haritanın başın
da yapılan hareketleri bizzat göz. 

den geçiriyordu. Kapı vuruldu ... 
Cemal Paşanın mütehakkım sesi 
duyuldu: · 

-Gel! 

Açılan kapıdan içeriye yaverin 
süıüldüğü görüldü. Genç yaver, 
kumandanın karşısına geçti, pa
psını selamladı, Cemal Pa~a sor
du! 

(Deııamı var) 

- Ben, itirazı hiç sevmiyen bir 
Cdaınım... Askerlikte her madun 
'lıafevklııin vereceği emre körü
~Ö~ne itaate mecburdur ... Emir
~rınıden ufacık bir inhiraf sizin 
~lbi alımlı, çalımlı bir Osmanlı 
Paşasını bir saniyede ıu iplerde 
;ıı "'an !bahtsızlara benzetir ... 

Kadınların Çıldırdığı 
Yakışıklı Delikanlı 

aşa, paşa, hemen kıt'anın başına 
dön ve emirlerimi bek!e işte o ka
'.\a ' r. 

l<otord u kumandanı bu açık 
!ehdirl kar:j".'Sında fazla ileri git • 
'lıekten çekindi, Ordu kumanda
nının yanından aynlmak üzere 
~~ırlandı, kapıyı doğru yürüdü, 
;'1 dışan çıkacağı zaman geriye 
cl~lldü, Cemal Paşaya parm>.ğile 
&olr.yüzünil işaret etti, anlattı: 

- Bu kararınız mukadderatı 
~~vlt ve idarenize bağlı yüz bin • 
erce ana baba kuzusunun, bu 

~r a,;kerin hayatına malolacak 
ecaatte bir hatadır. Bugün, hata-

(S inci .a11/Gdan uııam) 

dınlar, kızlar gönlünü çekmek i
çin bin türlü §uhluklar yapıyor -
lardı. Fakat o bunlara ehemmiyet 
bile vermiyordu. 

Yalnız Prensesi düşünüyordu. 
Halbuki Prenses, ne dışarı çıkı· 
yor, ne de kimseyi kabul ediyordu. 

Arasıra kiliseye gidiyordu. Şarl 
bunu haber aldı. Takibe başladı. 
Bir pazar kilisenın kapısında bek
liyordu. Bir araba g~ldi, içerisin· 
den yüzü siyah tül örtülü bir b· 
dırı indi. 

Şar 1, birkaç gün sonra Preı:uıese j 
izdivaç teld•finde bulundu. Genç 
kadın bi.litereddüd: 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. L56 

All'r kapısı Önür.de kanlı bır bo· 
~uşına başlamıştı. Yenıçeriler mer
laezde. sağdan ve soldar. hücum-
~•1ı tazeliyorlardı Pasırnın tek· 

rar ınalıze:ıe girmcsıne ~~ni ol • 
llıak ıçın canlarını dişlerine taka
t •it k d ·ı . . "l" t 1 d C"n ı erır.ı o u:ne a ıvor ar 1· 

it r;ihayet, wrlukla Ate~dar paşa 
tıvvetıeri ?.hıra girebildiler. ve 

de kapıları Ç<!kh Eeliimete er-
d.i!r, 

, lakin, hattı muhasarayı yarmak 
~ı<'re dışarı çıkan Alemdar Paşa 
lıvvetıerin:ien d<.>kuz kişi cenk 

llıeydanmda ölü dü~mü~tü. Yeni
~rilcrden dt" eli' ki..•yt yakınmak

i 

Yazan: M. ı:.amı l\.AJ(AYEI.. 

tul vardı. 
Tekrar mahzene giren Alell".ı!ar 

Paşa kuvvetleri yerli yerir.~ da
ğtlarak pencere diplerini t:ıtJrak 
muharebeye başbmışlardı. Bu mll· 

harebe son çarpışmalardı. Zaten 
cephane tükenmek üzere idi. 

Alemdar Paşa içeri girip herkes 
mevkiini aldıktan sonra Çavuı;ba
şıyı çağırdı ve Cüce Hasanı ~or • 
du. Çünkü; Cüce Hasan "" l3da 
yoktu. 

Çavu~b~ı cevab ,·erd.: 
- Paşam; dokuz kişi maiı:tul 

vermişiz Cüce Hasan da or,ada 
yok ... O da bu ölüler içinde c,lsa 
eerrk. 

- Hayır, hayır!. 

Cevabını verdi. Sonra ağ~nuı • 
ğa başladı. Zira, Şarl, Kral nam· 

zedi idi. Bir kral namzedınin ar

zusu bir emir demekti. Red ceva
bı verilemezdi. 

Dü~üııdü, dü~üı:dü. Nihayet 14 
üncü Lüiye müracaate karar ver

di: •Sadık bir esireniz kalmak, ö

len kocamın hatırası ile yaşamak 
istiyorum.• 

Diye ya!vardı. Kral, genç ka • 

dının haline acıdı, arzusunu i.s'af 
etti. 

Şarl, Matmazel Elböfte evlendi. 
Prensel de yine sarayına kapandı. 

- Zannetmem o, benım yar.ım· 
da son zamana kadar çarpıs:y~r • 
du. Hatta ric'at ederken bile sağım· 
da idi. Bir yanlışlık olmasın. Ya
ralı olup da ahırda filan bır ) lre 
düşüp kalmasın hele, bir kere et· 
rafı iyice yoklayın ... dedi. 

Çavusbaşı aldığı emir üzerine 
etrafı araştırdı. Fakat Cüce Ha 
san ortada yoktu. 

Esasen bş altı kişi de yaralı bu
lunuyorlardı. Muhasarayı yarıp 

çıkmak Paşaya pahalıya malol 
muştu. 

P9i13; Çav~ba§•ya hitaben: 
- D~ne Cüce Hasanı kaybet

tik .. 
- Evet Paşam!. Ne de olsa biz 

de kaybolacağız. 
- Böyle gözüküyor .. Cephane

miz bitmek üzere. 
- Yarım .saat iadar daha ateş 

edebilırız. 

- Sonr&ıiı ne olacak? 
- Kılınç muha,·ebesi ... 

Tarihin En Korkunç 
Ve Hazin Cinayeti 
(S inci aa11fa4an devam) 

yordu. Gelil' cidd~n güzel, boylu 
ve boslu, iri siyah giizlü, melek 
gibi bir kadın. fak&t öyle hain ba· 
kışları var ki .. 

O gece şatoda büyük bir ziya • 
fet veriliyordu. Sabaha kadar ye· 
nildi, içildi, danse1Udi. Şafak sö· 
kerken dav<'Uiler birer birer git • 
tiler. Kont, zcvcesinı odasına gö
türdü, elini öptü, odasına çekildi. 

Yandaki küçük odada Rianka, 
başını yastığın aramıa koymuş, 

o.ğlıyordu .. 

{'İNAYET 

Aradan dört ay geçt:. Kont, ka· 
rısile gündüzleri birkaç kelime t 
atl edlyorda. İşte o kadar ... Gön
lü küçük B'anka da .. 

Bu sıraclı annes( öldü. Az sonra 
da harb çıktl. Kont hazırlanıyor -
du. Şatodan syrılırkcn, Bianka
nın boynuna. inci ı:.;r gerdanlık 

taktı, ve: 
- Bianka, dua t"! bana .. Sali

men döneyim . . 
Dedi. Ayka, kocı~ını hazırlan • 

mıı görünce sordu· 
- Gidiyor musunuz! ... 
Kont baridane: 
-Evet... 
Dedi. Atlll.l bindi, şatodan uzak· 

laştı, Ayka"r.ın gözleri parlıyor -
du .Kendi kendine mırıldandı 

- Pekata.. . Yap:ı~nğımı bili • 
rim ben!. .. 

Ayni gecP, Fabah2 .kı.rşı, sadık 

adamlarındın ikı:;ô ik beraber 
genç kızın yattığı oJ.ının kapısı • 
nı nönüne geldi: 

- Haydi, dedi. Giriniz ve söy· 
lediğimi yapınız! ... 

İki hain hacçerle=ın; çıkardılar, 
yavaşça içeri gird•k>r. Köşede kü
çük bir ya~.akta yııtan Bianka'nın 

HiKAYE: 1 

Cam Gözlü 
Adam 

(4 üncü ıayfcuıaiı. cievamJ 
Bunlar birbirine karışarak ku

lağına doluyordu. Da~ fazla 
beklemenin tehlikeli olacağını an· 
ladı. Şimdi polise telefon edile • 
cek, bütün süvare davetlileri ken· 
disini aramağa çıkacak ... Ya ya
kalanırsa?. 

Karar verdi; kaçacaktı. Neci • 
leyi tekrar kucakladL Sen·is mer

divenlerinden aşağı indi. Bahçe
yi, çam ağaçlarının koyu gölgele
rine sine sine geçti; ot<>mobi!ine 
girince: 

- Ohhh ... dedi. 
Tehlike kalmamıştı. Beş daki

ka sonra Halı1kun köşkünün ka· 
pıları açılmıştı. Necile hala bay
gındı. Onu geniş bir yatağa uzattı. 

Her taraf mavi renkli zarif eş· 
yalar!A süslü idi. Camgözlü adam 
sabaha kadar kadını tedaviye ça
lıştı. Fakat ... 

* Necile, ~yaz pardesü&ü, beyaz 
kasketi ile tam bir gönül fatihine 
benzettiği Halukun kolunda elle
rinde küçük bir valiz vapura gi-

- Buna lüzum yok ... 
- Ne yapacağız öyle ıse? 

- Elde ınevcud cephanelerden 
bir kısmını topla ... Barut fıçısına 
doldur ... 

- Bu tehlikeli bir~ey olur Pa
şam! 

- İyiya ... Ateş veririz baruta .. 
Hep birden havalanırız. .. Üstü • 
müzde ve yanımızda bulunan ye
niçeriler de bizimle beraber uçup 
ölürler ... 

- ! ? .•• 

- Ba~ka yapılacak şey kalma-
dı. Hiç olmazııa bizimle beraber 
birkaç yüz yeniçeriyi de mezara 
götürürüz. 

Çavuşbaşı Paşanın bu emri üze
rine b:>ynunu büküp yanından 

ayrıldı \'e Paşanın dediklerini yap· 
tı. Topladığı cephaneleri barut 
fıçısına dtı.ldurdu. Ve Paşanın ve
receği son emri beklemeğe başla
dı. Bu vaziyetten ancak Paşa il 
Çeavuşbaşı hab~rdar idiler. 

üzerine atıl.lılar. Hançerlerini kal
bine, bJğazıııa sapladılar Sonra 
eeseciini civardaki Nr oyuğa koy· 
dul.ar. oyuğu da tuğla ıle örüp ka
pattılar. 

CEZA 

Ayka, rakıbcsini yok etmekten 
mütevellid bir memnuniyetle va • 
kit geçiriyor, kocasını bekliyordu. 

Bir kış gecesi ko'lt geldi. Karı· 
sını ocağın kenar.nda buldu. 

- Bianka nerede? .. . · 
- Zavallı kızcağ>z! .. . 
- Ne oldu? Çabl•k söyle ... 

- Boğu!'.iu!.. Yıkanmak için de-
reye girmiş~i. Akıntıya kapıldı, 

kurtarmak mümkün olmadı. Za
vallı kızcağız! .. 

Bu sözleri söylerken kollarını 
kocasının boynuna urmı~tı. Vü -
cudünden tatlı, baygın bir koku 
intişar edıyordu. 

Kont, o g~cederheri, Ayka'nın 
ri!Hr ve füsunıına kendini kap • 
tırmıştı. Na"l yaşac"ğını biimi -
yordu. Adeta sarhş gibi idi. 

Bir gece, y&vaşça yatağından 

kalktı. Bianka'nın odasına gittl 
Herşey yer!; vcrlnciP. duruyordu. 
Küçük yatağın b~~ucımdaki kol· 
tuğa oturdu, başını ei!eri arasına 
aldı, ağlamağa başhdı. Bir aralık 
gözü duva•d.ki cyuğa tesadüf et
ti. Bunun örülmüş olması dikkat 
nazarını çekt; Kalktı Ocağın ya
nında duran büyük demir maşayı 
aldı. Tuğlaları birer birer çıkardı. 
Ve hayretten dona hldı. Oyuğun 
içinde bir iskelet vnrdı... 

Deli gibı b:ığırd•.: 

Sonra ne yaptıfını bilmez bir 
halde karısının yattığı odaya gitti, 
hançerini olanca ku.vvetile hain 
kadının kalbine sapiadı. 

Kızıl Saçll 
Kadınlardan 

Korkun! 
(5 inci Hl/fadan ~evam) 

Beyaz saçlar, genç ve taze bir 
çehreyi! hiç çirkinlik vermez. Bi· 
l.ikls daha güzel gösterir. 

Biz saçlarımızın beyazlandığını 
pek o kadar istemeyjz. Fakat ni
nelerimizin beyaz saçlarını çok 
severiz. 

Saçlılardan bahsettik. Biraz da 
saçsızlara bakalım. Cascavlak bir 
kafa nazara pek hoş görünmez. 

Bunların ekserisi saçlarının, di • 
mağlarının Çök çalışmasından dö
küldüğiinü ileri sürerler. Bu iddia 

doğru değildir. Birçok alimler var
dır ki ditnflğlarile çalıştıkları hal
de saçları gür ve çoktur. 

rerlerken onları tanıyan iki ka
dın yeni evlilerin balayına çıktık
larından haberdar değillerdi. 

Camgözlü adam, Necileye mağ
lQb olmuştu. 

Mütecessi.s gözlerin süzgecin -
ıten geçerlerken kulaklanna ka • 
dar gelen bir tek ilim vardı: 

- Camgözlü adam!. 

Çarpışma devam ediyordu. Fa· 
kat; son muvaffakiyetleııi üzerine 
yeniçeriler hıza ve cesarete gel • 
mişlerdi. Mahzeni daha ziyade il· 
kıştırmışlardı. 

Zaten, mahzendeki kuvvetler a· 
zalmı.ştı. Müdafaa kuvvetleri azal· 

dığından dolayı vaziyet müşkül • 
leşmişti. 

Yenisıeriler; getırdik~eri ıstih

kam k:ızms ve küreklerila mahze. 
nin duvarlarını delmeğe başla • 
mışlardı. Durmadan mahzenin da
mını ve yanlarını deliyorlardı. 

Mahııenı müteaddld yerlerinden 
delmeğe çalışan yeniçerilere kar
şı koymak iktidarını kaybeden 
Paşa ve maiyeti ıaşkın halı gel • 
ınişlerdi. 

. Mahzenin damı, ellerinde kaz
ma kürek bulunan yüzlerce yeni
çeri ile dolmuştu. 

Artık; yeniçerilerin mahzeni 
delip içeri girmelerine birşey kal
-.oam.ıştı. Bu hali meyusiyetle sey• 
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Vilson Ve Ruzvelt 
Neler Yapacaklardı? 

(4 üncü •ay/adan devam) 1 
bistan yirmi sene evvel Sırb · Hır
vat - Sloven Krallığı olarak büyü
müş, şımdiki Yugoslavya olmuş
tur. Pek tabiidir ki Sırb • Hırvat -
Slovan Krallığının, sonra da Yu
goslavya adını alan bu devletin 
Fransa ve İngiltere ile dostluğu 
çok yerinde idi. Lıikin Berlin 
Roma mihveri bugünkü hale gel
dikten ve hele Çekoslovakya ma
lum akıbete uğradıktan sonra Bel
grad için şu iki yoldan birini ter
cih etmesi !azını geliyor: 

- Ya Berlin - Roma mihver. ile 
beraber, yahud da ona karşı!. 
Belgradı tehdid etmek için şöy

le düşünülüyormuş: 
Yugoslavyada Sırb olmıyau baş

ka milletler vardır. Bu akalliyet
ler tahrik edilebilecektir. Macar
lar Banat denilen yerı istiyecek • 
!erdir. Hatta Hırvatların bulun
duğu yeri de istemekten geri kal
mıyacaklardır. Slovenlerin bulun 
duğu yerleri de Almanya istiye • 
cektir. İtalya da Dalmaçya sahil· 
lerini istiyecektir. Bulgaristan da 
Makedonyayı istiyecektir ve saire .. 

İşte Romada bulunan Avrupalı 
muhabirlerin yazdıklarından an
laşılan budur. Roma za\•iyesin -
den ortalık böyle görülüyormuş. 

Fakat Berlin - Roma mihverin-
. de bir iş bölümünden bahsedile • 

rek Avrupa kıt'asında ilerlemek 
Almanyanın, Akdenizde de hare· 
kete geçmek İtalyanın rolıi oldu
ğu söylendiğine göre İspanya ile 

İtalyanın münasebatı ihmal edi· 
lebılir gibi değildir: 
Ayın ortasında artık ispanya • 

daki İtalyan askerlerinin çıkması 
lazım gelecek. Bu iş şimdiye ka· 
dar çok uzamış, gecikmiştir. Fa -
kat bundan sonra artık yabancı 

askerlerin İspanyada kalmaları i
çin bahane bulunamıyacak; di • 
yorlar. 
Diğer taraftan Romadaki mu

hııbirlerın bildırdiklerine göre 
Madridde yapılacak geçid resmin
de bulunmak üzere İtalya Hari -
cıye Nazırı da İspanyaya gidecek
tir. Bu seyahat olsun olma,;ın, bun
dan sonra İtalya ile İspanya ara
sındaki münasebatın ne kadar 
dikkatle tak!b ed!l~cek bir saf • 
haya gireceği besbellidır. Bir ke
re İtalya ile İspanya arasında b:r 
misak aktedileceğinden bahsedıl· 
mektedir. İtalya ile İspanya ara
sındaki dostluğun yeni birşey ol
madığı söyleniyor. 
Artık bundan sonra ltalyanın 

garbi Akdenizde mevkii daha kuv
vetleneceğinden bahsediliyor. Ro
ma mehafilinin ne düşündüğüne 
dair İtalyan paytahtındaki Avru
palı muhabirler diyorlar ki: 

- Evet, İtalyanın İspanyadan 
bir parça bile toprak isotemediğl 

söyleniyor. Fakat İtalyanın Fran
ko İspanyasından ıstediği şey sıkı 
bir dostluktur. İşte İtalya bu dost
luktan istifade etmeği düşünüyor 
Akdenizin garbında kuvvetli bu
lunmak. 

Sütcüler Günah Bizden 
Gitsin Diyorlar ! 

(5 inci sayfadan devam) 

süt satan biril'i yakalamıştı. Ga
zeteler kıyamet kopardılar .. Fran· 
sa yerinden oynadı: cHayatımıza 

suikasd eden bu caııavarı asalım, 
keselim! .. > diye bağırdılar. Niha • 
yet adam bi.r gece me.mleketini 
terkederek Amer!kaya kaçtı da, 
bu suretle hıılkın ve kanunun pen· 

İstanbul beş>ncı icra memur • 
luğundan: 

Mahcuz satı§ına karar verilen 
aşağıda cins ve evsafı yazılı mal
lar 11/5/939 tarihinde perşembe 

günü saat 10 da Galata Okçumuııa 
caddesi 78 sayılı rpartıman bir 
No. lu dairede açık arttırma su -
retile satılacaktır Mr.hcuz mallar 
kıymetin % 75 in: bulmadığı tak
dirde 2 inci arttırması 13/5/939 
tarihinde ayni yerde \"e saatte ya· 
pılacağı ve satılacağı iliin olunur. 

2 adet 4 çekmeli üzeü beyaz 
mermer taşlı <'trafı aynakor
nejli aynasile Lonsol. 

1 adet iki çek•ne bir dolaplı 

üzeri mermer taılı ve iki raf· 
lı büfe. 

1 adet haftalık ceı•iz oyma mu
hafaza;ı duvnr ı;aati . 

l adet e!bise dolııbı eski sis -
tem. Ceviz rengi 

1 adet b'.r buçuk kij!lik demir 
karyola topuz ve çubuklan 
sarı madeni eomyah. 

4 adet tül perde (176ll) 

reden Alemdar Mustafa Paşa ni
hayet olduğu yerden fırladı elin
deki kav ve çakmağı yaktı. Göz
lerini kırpmadan barut fıçısını tu
tuşturdu. P~anın bu hareketi ü
zerine bir anda fıçı ateş aldı ve 
büyü:k bir tarraka ile yerinden oy
nadı. 

Mahzen içindekilerle beraber 
bir anda uçmuştu. Damda bulu -
nan yeniçeriler de ellerinde kaz
ma ve kürek gökyüzüne uçmuş • 
!ardı. 

Yeniçeriler bu gürültü üzerine 
hattı muhasaranın uzaklarına doğ

ru kaçmışlardı. Yüzlerce kişi de 
ölmüştü. 

çesinden güçlükle kurtulabildi. 
Hilekarlara karsı garbdaki bu 

tel8kkiyi, Belediy~m'ze güzel bir 
örnek olarak göstereb:Jiriz. 

Çalışkan İstanbul Valimizin bu 

lii de eline almasını ve İstanbul 

halkını zaman zam an tehdid eden 

bu tehlikeden kurtarınasını bek
lemek hakkın11zdır 

1 HALKEVLERINDE 1 

Konferans 

Kadıköy Halkeviı>den: 

12 mayıs 939 curra akşamı saat 
8.30 da Evttrıiz salonunda Bayan 

Halide Nusret tarqfnıdan (Kara

caoğlan) mevzulu bir l<onferans 

\'eri!ecektir. 

Herkes ge!ebilır. 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoı ve tabi! meyva usa • 
relerinden yapı~ır. 

Taklit edilmesi kabil olma-
yan bir fen harikasıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE
Sİ BEYOÔLU - İSTANBUL 

Fakat; yeniçeııiler bu derece 
'l'lüthiş bir infilak neticesinde A
' mdar Mustafa Paşanın öldüğü-

re kanaat getirmeyip kaçmış ol· 1 D HORHORUNİ 
duğuna hükmettiler ve Paşanın \....., r. ~ 
bir hilei harbiye olmak üzere bu Eastalarını akşama kadar Sır-
!şi yaptığına kani oldular. Etrafa keci Viyana Oteli yanındaki 
adam saldırıp aratmağa başladı _ muayenehanesinde tedavi eder. 
lar. - Devamı ~·ar - Telefon: 24131 
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Pirinç 

Mercimek 

Bezelya 

Yulaf 

Pirinç nişastası 

Kornflör 

( ~v~ısır hülasası ) 

Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve 
Hububat 

sair 
unları 

Bu mükemmel ve eşsiz müstah.terat tabii 
ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır. 

Tar~1';'isi: M. NURİ ÇAPA Beşiktaş 

Bandırma Belediyesi Elektrik 
İşletme İdaresinden : 

Fabrikanın bir ıenelik ihtiyM:ı için 4960 lira muhammen bedelinde 
&4 ton motorin açık eksiltme ııuretile alınacaktır. Buna ait §artname 
parasız olarak idareden verilir. 

İhale 26/5/939 cuma günü saat 15 de İdare Komisyonunda icra edi
leeektir. Eksiltmeye ~tirak için 372 lira muvakkat teminat yatırmak 
mecburidir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilin olunur. •3080> 

aııd«fldk 
Dlf MACUNU 

kullanınız 

lezzeti boı 

diılerl inci 

r!bl par 

iiı!l.f::~~~~ııllliiİll••••••• ıatan Koli• 
aoıu dünyada milyonlarca zevat ıeve aeve kuııanırlar. Tüpün 
muhtniyatı tekılf edilmlı oldu~ndan uzım müddetle lhtiyacınııı 
lemin eder. Bü vük tüpü 40, küçüK tüpü 22,.S kuruştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Hey' etinden : 
ı- Eksiltme günü talib zuhur etme<iiğınden Çankayada yaptırıla

cak polliı karakolu binası inşaatı eksiltmesi 15/Mayıs/1939 Pazartesi 
ünü saat cOn beşte• T. B. M. M. İdare Heyeti Odasında pazarlıkla ya-

pilacaktır. 

2- Fenn! evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden alınacaktır. 
3- Keşif bedeli 31994 lira 50 kuruştur. 
~ Eksiltmeye girecekler 2399 lira 62 kuruııluk banka teminat 

mektubu getireceklerdir. 
:>- Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin

ce yazılı belgelerle en az yirmi bin liralık bu gibi hına işi yaptıklanna 
cair vesaik ile birlikte pazarlık gün ve saatinde T. B. M. M. İdare He-
yeti odasında bulunmaları. ·1667• .3157, 

-
Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

Nişantaşındaki Tcfvikiye camiin.n üç yıiz kuruş vazifeli ikinci 

müezzinlik ve kayyımlığı, 

Bar~ 

saklarımız

da kanları
mızı emerek ür~-
yen ve bizleri 

gayri tabii bir çok şekil-
lerde rahatsız ede so-

lucanlardan İSMET SOLUCAN 

BİSKÜVİYİ 
sayesinde tamamen 
kurtulduk. Gayet neş' 

bir sıhhata kavuştuk . Hakikaten her 
cocıık senede iki üc kutu 

HERKESİN UGRADIGI GiŞE 
İstanbul İş Baukası Karşısında 15 l'liumaradıı 

ı ı...,::ı;'.hli Vatandaşlar her ayın on birinci ve on ikinci günleri nıeı· 
m.::.:;.şede birbırlerine randevu verirler. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 1 
ifletme u. idaresi ilanları ..,...,,,. 

Muhammen bedii 496,100 !Jra olan 62 kalem bakır lokomotif oea~· 
.;1.1' 

ları ve teferrüatı 20/Haziran/1939 Salı günü saat 11 de kapalı zarf 0
· 

ille Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. ·t 
~ot 11 

Bu işe girmek istiyenlerin (23594) liralık muvakkat temı.- t 

N Vi 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinıi ayni gün saat 10 a )<adB 

1 komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
·"dt 

Şartnameler (2480) kuruııa Ankara ve Haydarpaşa veıneler' 

behemehal almalıdır kat'idir. Tesiri 
eczahanede 20 kuruştur . 

Her 

Toptan salış deposu; ıstanbul iş Bank Hı arkası Rehvancılar sokak Can L•buratuvarı 'I el 21939 

/ 

1111111111• 

satılmaktadır. (3054) 

* * Devlet Demiryolları Haydarpaşa i§letme müdürlüğü HaydarP""'~ 
kısım hekimliği emrinde her gün 9 dan 12 ye 13 den 17 ye kadar b010~e 
mak üzere kapalı bir otomobil açık eksiltme ile ve bir sene müddet~! 
17/5/939 çarşamba günü saat 10 da Haydarpaşa gar binası dahil'ııdt 
1 inci i~letme komisyonu tarafından kira ile tutulacaktır. ~ 

Bu İ§ için muhammen aylık kira ıbedeli 150 liradır. İsteklilerin bt· 
baptaki şeraiti öğrenmek üzere Haydarpaşa gar binasında merkez Jı 

~ki;.m;;;li;ği;r.~e;m;;;ü;rac;;;;;;a;at;J;ar;ı;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~(2_8_9_6)~---._,/ 

TAŞRA HALKINA MÜJDF 
Bek lediğinİ:l 

LÜKS LAMBALARI 
GELMİŞTiR 

Çok ha.'!888 çok dayanıklı çok ucuzdur 
Yedek parçaları daima mevcuttur. 

ı Satış yeri Tahta kale No. 51 

--K-ayı;··-A_r_a_n_ı_y_o_r ____ B-ey_o_ğ_lu_b_lr-ln_c_i -.u-lh_h_u_k_uk~-~· 

On sene ~vvel BPyazıd melde- kimliğinden: 
binde 1172 numarada mukayyed İstanbul belediyesinin Gala;a ;~ 
bulunan Tevfik oğlu MEhmed arn- da Mumhane caddesınıie lGr l' 0d3 
cası Hakkı tarafından aranmakta- Rus manasurının üçüncü katın 

45 . a)t' 
dır. Kenctislııin veya bilenlerin §U No. lı odada muk'm Remzı ş) 

adrese mür~caatları: Tahtakalede hine açtığı 30 lira 85 kuruş aJaC 
Uzunçarşıda 286 numaralı kahvede davasının cari durnşması sırası:,. 
Yozgadlı Hakkı. da müddeaaleyh Remzinin ikaı1' 

ı:ııt' 
gahının meçhul olduğu celpn8 ,e 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
Sakarya sineması karşısında 

GÖMLEK 
ticarethanesinin 

bulunduğu dükk~nın terki ha
sebile v~ Ticaret (Jdasının mü
saadesilc yap:lan fevkalade 
Tenzilatlı satışından 

İstüade iç'.r. yalnız 

Bir kaç gününüz 

sine verilen §erhten anlaşıJmıŞ ~e 
mahkemece en beş gün müdde 
ilanen tebligat icrasına karar ,e
rilmiş olduğundan mu1'akcme g~; 
nü olan 31/5/939 savt 11 de bııı3 
veya bilvekale mahkemeye gel • 
meniz tebliğ makamına kainı ;; 
mak üzere ,ıan olunur. (1,:.,. 

"' İktısad V0kolleti iç ticaret un'~ 
müdürlüğünden: e~ 

20 ikinciteşrin 1330 tarihli ccn ır 
anonim ve srrmay<·~i eshama ""~e
kasim şirk 0 tler kanun•1 hükı· 11 

---------------------. - -- k ld 

HrvvoRKA S[YAHAT İntanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: a 
1 1 a· 

rine tevfika:ı Türkiycrl{'I ça1Jşf11 , 

l eno~moük2emmse1 ,·cıinas"m4allarsını Hükmü mayıs 939 sonunda bitecek olan müskırat satıcılarının ruh-
(27 .000) tonilatoluk sat tezkerelerinin yenileme muamelesine 22/5/939 tarihinde başlana-

N E A H E L L A S rak 5/6/939 pazartesi akşamına kadar devam edileeektir. •ı ~ 
Lüks transatlantik "apuru Ruhsat tezkerelerini yenilemek istiyenlerin tayin olunan günlerde fenzt Qf Q 

Mayısın 19 da eski tezkere ve konturaüarile birer fotoğraflarını alarak Kabataştaki elden çıkarmatkad.ır. 

Pireden Nevyorka İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 5 haziran 939 tari-1,1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
İs tan bul kadastr v hakimliğin -Doğru sd•rine taşlıyı;caktır. hinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında ka-

Yolcu ve emtiai ticariye kabul nuni takibat yapılacağı ilan olunur. (3114) 

sına izin verilen <•rneb; şirkc~ıc 1 

rinden J. V. Vittoll ve Kanı~~e' 
Ltd. şirketi.-ı•n Türkıye umuJ!l' er· 
kili bu defa müracoalla ~irket oıı;) 
kezince Verılen karflr üzerine ş ~ 
ketin esas muka,:oJ~!lam<'S·.., J1 ,ı' 
ve 6 ıncı mrddelerincle tadı Jt o!' 
pıldığını bilılirmiş ve tp,dilıi' 1 g 

1 
den: terir vesaik i vcrrr.işt:r. Ke' "-t. 

olunur. Fazla ma!\ımaL için Ga -
Tarahyada Osman Reis caıniinin üç yüz, Yıldızda Hoca Hayri cami- !atada Solon cadı!r:o;inde No. 141 1 İ b V k fi o· k • l" • f =ı 

ı·nı·n lkı' yıiz ku,.,•• asli vazifeli müezzin ve kayyımlıkları açıktır. stan ul a l llr ıre tör uğiı lanlan ·-. K. Siskidi vapur acenteliğine mü-

BeyoğlunJ:ı Lir.nrdi sokak 22, tetkik edilerek kar.un JıükıiJl'l e·:Jl' 
22/l ve yeni: 20 No. da sakin Mar- rine uygur. gö,ülr.;;ş olmaJd3 11 

kiz Eleni - Mari Jozef - Kontes De- olunur. 
barkuin Rone kioten Budebay - 1-----------/ .. 
Mari - Alber - Alcnıan dekelen Fatih 2 inei sulh hukuk Jıiikın" 

Bu cihetler ıçin mayısın 14 üncü Pazartesi günü müsabaka imtihanı racaat olunabilir. Kıymeti Pey parası 

Lira Kr. yapılacaktır. imtihana girmek istiyenlerin ayni günün saat 13 ünde 'J'rlefon· 42612 Lirl Kr. 
ı-~-~~~-~~-~~ 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. (2970) Çocuk HPkimi ------
• • ma ~39 Fatihte Sarıgüzelde Hasan Halüe mahallesinin 

Cami sokağında Hasan Halife vakfından 562/2 
metre murabbaındaki arsanın tamamı. Lira Kr, 

49.50 Ortaköy S üncü orta aokağında eski 21 mükerrer No. lı ar
sanın tamamı. 

105.25 Kasımpaşada Gazi Hasan Paşa mahallesınin Tekke arkası 

sokağında 26 No. lı arsanın tamamı. 

348.00 Beşiktaş Türk Ali mahallesınin Muhtarkuyu sokağında es. 
ki 6 yeni 25 No. lı ahşab hanenin tamamL 

138.40 Eskı Kamerhatun yeni Kalyoncukulluğu mahallesinın Fakir 

sokağında (7) No. lı ahşap hanenin tamamı. 

2188.00 Eskı Hüseyinağa yem Şehit Muhtar mahallesinin Yağhane 

sokağında eski 26 yeni 28 No. lı kargir hanenin tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerın mülkiyetleri peşin para ile sa

tışları on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 16/5/939 Salı günü saat 15 de komisyonda yapılacağından 

taliplerinin yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat, Mahlüliit §Ubcsi-
ne müracaatlarL 12971) 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim • Talimhane Palu No. 4 

Pazardan maada her ıiln 
saat 15 ten sonra 

309 80 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 204 52 

cElektrik zail kuyu delmesi. 
hakkındaki ihtira 'cin alınmış olan 244 46 
16 mart 1937 tarih ve 2402 numa-
ralı ihtira beratını,, ihtiva etliği 

23 24 

15 35 

48 34 

Fatih Sarıgüzelde Hüsrev Paşa türbesi kar§ı

sında İvaz Ef. vakfından 238/84 metre murııb
bamdaki arsanın tamamı. 
Çarşı Ressam basmacılar sokağında eski ve ye
ni 25 No. lı dükkanın tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valide han 
avlusu eski 39 ve yeni 38/39 No. lı kargir oda
nın tamamı. 

hukuk bu kere. ihtir&ın mevkii 
Yukarıda yazılı gayri menkuller satılmak üzere 15 gün müddetle 

fiile konulması için başkasına ica- açık arttırmaya çıkarılıfııştır. İhalesi 22/5/939 Pazartesi günü saat 15 
ra verilccegi teklif ed:lmekte el- de icra edileceğinden taliblerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü 
makla bu hususta fazla mah'.ımat Mahlülat kalemine müracaatları. (3118) 
edinm~k istiyenlcrin Galatada, 1-------------------------
Astan Han 5 ınci Irat ~ - 3 numa
ralara müracaat eyl~meleri ilan 
olunur. 

Sahip ve neııriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Büildı.io' yer: SON TELGRAF Matbaası 

larailarına. 

Kasımpaşad• B:ıhriy'! cadde -
sinde fırın ıvıkağı.ıı:b 3 No. lu ha
nede Şeker ve Cem.ılettin ve Ce
mil ve Birsen taraflarından aley
hinize açılan rnen"i müdahale da
vasından dolayı tayin kılınan 3/5/ 
939 çarşamh• gürıü için davetiye 
gönderildiği halde ikametgahınız
da bulunaT..dığır,ı,clan mahke -
mece ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiş oldu~undan 9/6/939 
cuma güni\ Eaat onda Sultanah -
medde tapu ve kadastro dairesin
de üçüncü katta kadastro mahke
mesinde h:ızır bulunmanız ve gel
mediğiniz takdirde muhakeme -
nizin gıyabcıı icra kılınacağı teb
liğ makamınA kaim olmak üzere 
ilan olunur. 162/3G4 

liğinden: ,e 
Jozef Celıe naP:ır;a Ete'." ;/O• 

Fatih okumu§ adam 60kak 13 ~ 
da Halil Yürük akyhlerinc !<~, 
yedi lira altmış Jr.nuşuıı faıı~~r 
vukatlık ücreti ve muhakenıc_ı:ıf.' 
raflarile tııt .. rının tahsili )ıak ın 

d \'ti.-.,, 
da takib efümekte ı;lan ~ "3' 

· dC I' 
cereyan eden muhakemesııı en'' 
lil Yürüğün ikarr:•l ve mesh bcŞ 
nin meçhutyetine binaen °11 ,~ t ,. 
gün müddet.!? ilar.rn teblill 8'ı J:C" 
rasına karar verilm;ş \'C nı~ 1ı 1• 

me 26/5/939 saat 11 e talil< ~. , e 
·cık'" mış olmakh yevr,· i n. ,·e~' 

saatte muhakeme<"~ bizzat ·~'~ 
bilvekale kıır builwnası JıJ~ıf" 
tebliğ makamına J...~ım olrrıak " 

,e ilan olunur. (1~·6o5l 


