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• 
Sahib ve Başmuharriri: 

YIL: 3 ETEM iz Z ET BENiCE 

Buıoarıarın Potemkin, Romanya ile Bulgaristan 
~:---~.2-~.!;-~;!~.-m, 11Arası nda Ta vassutumuzu mu Rica Edi or 
keınnıel ve emin yolun bir -- --- ---- - - - - - - -- -

;-~-:---?:...;..._i'.~-~~.-·~~;i'!_~iliz. ve R'!men Gazeteleri T_ürkiJ'enin Ba!kanlar 
!~~-:.~::;~·::·:;'.~~ .~:- Uzerındekı Nüfuz ve Kudretıne işaret Edıyorlar 
v " ı, onu tnkib eden totaMer 

~~~~;:~::::::.~~;~~~ti:~ Bulgarlar Mihver Siyasetinin', 
l/ı a • Ber!in ve Lonc-.rada yapılan 

dlllakerelerle Hitler'in son nutku Nı·yetlerı·nden Korkuyorlar Unyanın içinde bulunduğu vazi-
Yeıı iYide · · ·h ı.m· b ı n ıyıye t9vz; .. e ış u-
Unuyor. 

•d Dünyanın sulha değil, hatta dev 
. ıınıarne bir büyük muharebeye 

!ıttıği gözönündt'd Devletler 

lt <!ıııokrat veya tola 'T hep bu 
n azırlığın içindedirler Muharebe 
be 2aınan, nerede, h<>.ııg, vesile i,le 

ba§lıyacaktır?. Sadec~ bugünden 
tı1u 

!\ · tayın etmek krhanet olur. 
<l Ocak Dançiğ ve Korıdor yolun
b~n b•ş!ıyarak emri\•aki veya ce
&;r, uıt:.mali ile başlıyacak herhan
~ oır hareketin büyiik harbi çı
dakan vak'a gibi hudud boyların
ın ı 1-0pları derhal ale§lettireceği 
!\ Uhakkaktır. İngilter" ve Fransa 
c lınanya ve 1talya k3rşısında tam 
~!>helerini aldıkları gıbi Hitler de 

3 
n nutku ile Almanorın kendi -

,
1 

Ve totaı;terler ica· hak bildigı"' 
••er d -
o]Q • ava uzerinde anud ve musır 

S 
ofya 1 (Hususi)- Londra· 
da çıkan Biiyük Britanya 
ve Şark mecmuasının Bul-

garistandaki muhabiri, ııazetesl -
ne Balkanlar hakkında pyam 
dikkat mektublar göndermiştir. 

Buraya gelen bu ingiliz gazetele
rinde okunduiuna göre, Balkan
lardaki en son vaziyet şudur: 

Romanya Hariciye Nazırı Ga
fenko Berlinde Macar ve Bulgar 
ricalile görüşmesi ehemmiyetle 
kayda değer. Diğer taraftan Kral 
Karolun İ"ugoslavya Naibi Prens 
Pol ile ve bir şayiaya göre de Kral 
Boris'le görüşmüştür. Bu temas
lar da çok mühim telakki edil
mektedir, 

yenin bu teşebbüsü )'apmak iste
diği anlaşılıyor. 

İngiltere ile Fransa tarafından 
verilen teminatın bir hedefi ve 
Bulgaristanın kuvnt kullanarak 
arazi eıncllerinden birini de te
min ebniyeceğini anlatmaktı. Bu 
,·aziyette onun hu şekilde birşey 
kazanınası da Almanyanın de -
mokrasilere karşı yapacağı mu • 
vaffakiyetli bir harekette Alman
ya)·a katılması ile miimliündür. 

Halbuki Bulgaristan 1915 de 
)·aptıj!ı hata~·ı tekrar etmemek ni
~·etindedir. Birkaç hafla önceki 
•Dni!>'s gazetesi bunu açıkça an
latıuı hr \.'e Bulgaristnnın 111ut

laka bitaraflığı muhafaza edec<'
ğini söylemiştir. 

Neşriyat 
Sergisi 
Açıldı 
--

Maarif Vekili Bir Nutuk 
Söyledi 

Ankara 1 (Hususi muhabirimiz
den)- On yılda nc.ırcdilen eser
lerden mürekkcb birine! neşriyat 
sergisi bu sabah açı.lclı. Kordelayı 
Başvekil Refik Saydam kesti.. Ma
arif Vekili Hasan al. Yücel bir 
nutuk söyliyerek, on yılda neşri-

(Devnmı 6 ıncı sahifede) 

• 

Polonyada Yeniden 
Harb Hazırlığı Var 

Almanyaya Kat'i Cevab Yarın 
Beck Tarafından Verilecek 

• ondra, 1 (Hususi) - İngiliz 

L kabinesi bu sabah toplanarak 
Hitler'in nutku etrafındaki te-

sirleri, Almanya tarafından İngiliz -
Alman deniz itiliifın111 ve Polonya .. 
Almanya adcn1i tel·a\ üz paktının 

(cshi keyfiyetini tetkık ve müzakere 

etmiştir 

Bu arada, Hariciye Nazırı Lord 
H~Hraks'ın sulh cephesıni teşkil için 
Fransa ve Rus~a ile yapılan temas
ların neticesi hakkında da izahat ver
n1iştir Bunl dun başka, ru.keri mil

k · e.ıyctc ait ılk ted":rlcr de tet
k..ı.: c;- nmuştur. 

ugunu söyle!I'_,;otir. 

k.~unya politika ıd'IJİ 
~ısında Balkan birtği ve bu 
n a~ume karşısında Bulgaı;ıst.a -

-~~·Vaziyeti tabiatile tekrar dik • 
\>e 

1 celbetmekted·~. Komşumuz 
d~ dostum•ız Bulgari~tan son hA
' t ler karşısında bitaraf bir siya
t,e taki\ı edeceğini ilan ettiği gibi 

Bundan başka Türkiyenin ba
rı~çı bir mutavassıt olarak Ro -
manya ile Bulgari.ı.tanm arasını 

bulmak için nüfuzlu bir memba
dan vııkubulan t kliFi <le '\'ar. 

llitler'in ellinci }·ıldöniiınii mii-! 
nast>be!ile MoşanoC'ıın riyaseti al
tında Berline giden heyet azası 

•hız I"Qllll bir he)' ... · ......,,"'4:2'"'c "'°''.,...~:1'!1111~~·. 
Hepimizi ayn a~·rı dave!ohın · - 1 

İ}ı nınlümat almaktu olan mcha
W, kabinen.in İngiltercnin Varşova 

scf ini Polonyanın Danzıg hakkın

daki hakiki nl)·cl ve HlS3YV\trlanıun 

ne olduğunu öğrenmek üzere Var- ı 

§Ova hükumetınr-skandll e!meğe me
mur eyliyeceğl mütaleaı:ında bulun
maktadır. 

Polanya llari~iyc .. ~azırı ::\lıral;1r 

Brck İngiltere ile Fransanın Roman
ya ve Yunnalstana verdikleri te • 
minat, cennbu ıarki Avnıpada bir 
istikrar Gınlll olduğu için Türki-

Ankarada görüşmelerine de,·am ' 
etmekte olan Sovyet Hariciye 

Komiser Muavini Potemkin 

arıoye .. . d ·1 1 h eneuınenın e verı en za-
&~t arasında da Balkan birliğine 
:ıı ırebilınetıinin cenubi Dobriçe ve 
\-ed•ağacı geriye alması ile müın
tıı~n olabiloeeğini tebarüz ettir -
v 1tir. Bu taleb ve izah Romanya 

Saadabad Baktı 
Toplantıları Bitti 

e \'unanistanda: 
...._B. 
}vf ır karış toprak terketmeyiz .. 

Türk Hey'eti 
Hareket 

Yarın İrandan 
Ediyor 

b Ukabelesini görmüş olmakla 
ı:ı~r~ber o günden bugüne kadar 
loUlgaristanın tutumunda ve dip
h lııatik faaliyctlerind~ aykırı bir 
ıııa~r:ket sezilrnemiştir. Bazı dış 
le, .afıı ıçin birınci pliında akla ge
~ ıhtil'la: Bulgaristanan totaliter 
"~·,ı 
!\o etler zümresine altihakıdJT. 
1, Cak böyle bir ilti1'akın Bulga -
· 'an 

ı r a saadet yerine felaket ge-
ti ,"ceğının pek yerindo takdir e
t:. ·gıni B:.ılgar matbuatının ı;on 
ıu2

11•rdek; neşriyatı ıJe görüy<J -
f,a( l<wvwı ve yekpareliğini mu
~~~ıa eu bir Balkan birliği 
\\~ lı'f/ji • meııL emel ve hare-
ıı,11d8alıi.b_ - Bulgar istanın kı-. aıuı:ı 

1 
dıı asına tınkiir. ta~avvur e-
tlı~1Y~eği gibi har.eden yardım 
bı~ ~de ınümkün değildir. Böyle! 
)i\Jt lgartstan her hangi bir bü-

Tahran, (Hususi) - Saadabad 
paktı kons~yinin iiı;ıincü devre 
toplantısı cumarte~i günü yeni ha
riciye nezareti binasnıda yapıl • 
mıştır. Toplantıyı Jrun Hariciye 
Nazırı Alam açmı~ ve bir nutuk 
söy ]emiştir. 
Toplantıdan son:a, şt, rc-smi teb

liğ neşredilmiştir: 

lıarb \'Ukuunda Htılj!&r mat - 1 Saadiıbad paktı aza,ındnu frakın 

•Saachrbad pakt: ~ ı~scyınin ıi

çiinoü ienrsı 28 ve 29 ni&anda İ· 
ran l:IariC'iyt Alam'•n haskanlı -
f;ında yapı!mı~tır. JAll't mcmle -
ket n mümessıller: ttmumi sıya -
setı gözden gerirdikı~n sonra ken-ı 

dil erini yakından "'". odar eden 
meseleleri t~tkik ve htr noktada 
tam bir görüş ınu•ahal<-atı mlJ~a -
hede ve tesbit eylerııserdir. G•· 
kcek toplantı sonradan itilafla 
tesbit edilecek bir t:•r.hde Kabil • 
de yapılacaktır. _ 

(J ~. • 6 "'' mı jrde) İ dört Ya~ıııdaki Kr:ı1ı İl~ı 

-· -· .. ..- , ..... - - ........ ,,,,..... .. -.. ~ ..... 

Olcuyucularımızdan .. 
Ozür Dileriz 

Buııün ani bir surette tab makinemizin elektrik 
lesi.a!ınıla ,·ukua ı:elen bi• arıza yüzünden eazetemı. 
Pek az •ayıda basılmış olarak kaldı. Axızanın tamiri 
ve yeniden ı:aze!cnlıı basılması gece eeç vakte kadaı 
devam etti, Bizi ıevgi ve alakalarile daima takviye 
eden muhterem okuyucularımızdan bu teahhuı 
dolayısiJe ve Son Telgrarı geç almaları hu• 
•ıuıuıdalti arıza miiDasebeüle özür dileriz. 

ıl 
Tahranda bulunar Tiırk beye -

• nin yarın memlekt-t.imize müte
rcihen hareket etmesi mukar

rt'rdir. Heyetimiz 5 m~yısta Mu • 
ı -ulda bulunacak ve 7 mayısta An

karaya gelecektir. 

(Deı;ıımı 6 ıncı sahifede) 

Nafıa Vekili Berlinden 
Döndü 

Hitler'in ellinci y·'rtönümürle iş

•irak eden Türk heyeti reisi Nafıa 
Yckili General Ali hıad Ct-besoy 
i ~ı sabahki ekspresle ~hrimize 
~elmiştir. Vekil do~ruca Park ote-

inmiştir. Bu ak0Eın Ankaraya 
.ıj gıtmesi muhtemeldir. 

duk, demişlerdir. 
Bulgar hükumetinn ııaziler par· 

(Devamı 6 ıı.cı .<tılıifede) 

Ürdün 
Prensi 
G e 1 d i 

Ankara, 1 (Hu~nsi mu 
habirimizden ) Şarki 

Ürdün _..miri Ahdullahıu 
oğlu premı naibi ve ya
V<'ri Torus eksııresine 
bağlanan hu'u~i '\·agonla 
Anl,araya gelmi~tir. Ev
'\ elce bildirdiğim gibi 
genç prens, Ankarada 
bir Türk lut!ll!ında Rei-

Sİ('umhur t~md İnönii-

1 
nü~ f~~ri ya~c·ri olarıık 
stııJ gorecektır . 

Hatay Ve 
Ana Vata1ı1 

Antakya, (Hususi) - Başvekil 

Dokto1' Melek, Hataya dönmüştür. 

Gazet(.'cilere beyanatta bulunarak 

demiştir ki: 

- J\1illi Şefimiz ve Reisicümhw·u
muı. İsmet İnönünün ve kendJlerile 
beraber bütün Türk milletinin Hatay 
hakkındaki sevgi ve alakalan pek 

büyüktür. O derecede ki anavatanı
mız Türkiye Cümhuriyetile Hatay 
tek bir kalb olarak çarpmaktaclfr. 
Hataylııarın bu bahtiyarlığa maz

hariyctlerinden dolayı bir kat daha 
müftehir ve mes'ud olacakları şüp

hesizdir. 
Diğer taraftan bir Arab gazetesi 

Hatay hakkır.da Fransa ile Ti.irkiy~ 

arasında cereyan eden müzakerelerin 
taın biı· anlaşmağa münceı· olduğunu 

yazmaktadır. Bu gaıetelere göre, 
şimdi tcferrüata ait bazı noktalar ü

zerındc gôrüşülmektedil'. 

Amerika Cumhurreisi Ruıvelt 

Ruzveıt 
Bir Nutuk 
Söyledi --

Nevyork Sergisinde 
Türk Pavyonu Çok 

Beğenildi 
Nevyork 30 (A.A ı - Beynelmi-

Vaı·şove, Berlin ile müıakereleı· 

yapıldıktan sonra serbest şehrin ~-

diki rejiıni yerin<' yeni bir st.atu ıka
mesine taraftar hulunmaktadıı 

Varşovadan bildirildjğinc ~< ı e-, 
(Devamı 6 ıııcı sahıfede) 

Balhaır 
Bayram o 

lel se.·gı buglin açılmıştır. j 
Rucvclt açılış nııtkunda Ame • \ 

rikanın barı>;ı kolaylastırmak ar· 
zusunu paylaştığını bydetmi.ş ve 
b!nün Amerika namıra gelecek 

(Det'llmı 6 ıııcı salıifede) 

KISACA 

Gömlek ve.. Deri 
Meselesi 

1 

Amerika kızıl derililere ~uh • 
tari~t verecekmiş. 

Arkadaşını, bunu gazetede oktı· 
yunca: 

- Ey\"ab mesele çatallaştı ... 
Diyerek devam etti: 

- Şimdiye kadar kırmızı - si • 
yalı birer rejimin sembolü idi. 
Kara gömlek faşistlerin, kızıl göm
lek konıiinistlerindi. 

Şimdi kızılın ta kendisi ve kızıl 
derilisi ortaya çıkıyor. 

O, belki daha söyliyecckti. Ben, 
sadece espri olsun diye: 

- Deri değiştirmek, gömlek de
ğiştirnıiye de benz•me7, değil mi?. 

Dedim ve .. kestim! • * 

Baharın ılık ırünlerinde kırlarda çiçekler arasında genç kadmhır 

B 
u sabah bahar bayramıdır. Her 
s~ne olduğu gibi bu yıl da, 
bır mayıs bahal' bayramı mü

nasebetile resmi daireler ve mek-

sı ihtimali dahi hatıra geli}·ord\.J 
1 mayıı-; bahaı· bayramı doirıyısı.e 

Türk Maarif Ceıniyt·li yard11n ı·oıc-t

leri dağıtılmaktadır. 

lepler tatildir. Sabahleyin erkenden Hava kapalı da oha, roğuk yap-

bir kısım halk kırlara, Boğaza ve A- matlığından bir çok kiınsc1er, baha-
dalara gitı~ıek üzere sokaklara dö- rın ilk gününden pı.:-k:illi istifade <'d{'-
külmüştü. rek açık ha\'alı yerler<' gE!'znıc"P g t-

Maalese( dün de, bu sabah da par- mişlcrdir. 

lak bir gi.ine~ yoktu. Halbuki, gün- Bahar ba: r;:;.mını okuyucul .. ı ınıı;a 
]erdenberi havanın yağınur yapına- 1 kutlularız. 
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1 HADiSELER ~ARŞ~SINDA) 
-- - -----Son Telgraf,.., --

Talebeye 
Ucuz 

Kırtasiye YENİ SABAH'TA YENİ 

VE TAZE FİKiRLER 

D 
ünya ahvali h1kkında biraz 
fikir edinmek endiş~sile ev
velki gün Ye'1i. Sabah re -

fikitnizin küçücük yazılar yazan 
sayın muharriri !ı. . Cemalcddin 
Saraooğlunun fıkr~"ı n• göz atlım. 
Üstadımız, bugün de maarif haya
tmırıa temıs ediyoi'du. Serle\•hası 
şu idi: 70 mevcudlu sınıflar .. 

Bu taze bir haber d0ğildi. Sene
ler var ki mekteblerde sınıfların 
çok kalabalık oldupu yazılıyor. 

Hatta, öyle dershaneler var ki, 
mevcudu 70 değil. 90 dır. Fakat, 
bu küçücük yazıd~ bir fikir tuha
fımıza gitti. Muharrire göre, ders
hanelerdeki bu kes3fet!n sebeobi bi
na yoksulluğu imiç .. 

Değil be birader .. Bunun salıeb
leri başka vP çok .. Bu rnevz•ı lize
rinde, bu işin içinde cknların yaz
dıkları, hem de ayla rca. yıllarca 

evvel yazdıkları bır sürü yazılar 
var. Bari onları ok.ı~aydın da. se
beıblerinl .iiğrenseyd;n .. 
Üstadım, en iyiJi, ~en yine ve

cizelerini diinya •iyasetine, harb 
ve suth ahvaline hasreyle ... Çün
kü, o vadide, nasıl ".llSJ, kimse sa~ 
rlh birşey bilmiyor. Siyasetten 
bahsetmek falcılık g:bi bir şey 
oldu .. 

BİR YAC. TAHLİLİ 

VE GARİB BiR NETİCE 

İşte bir iskanda!.. Buna iskan
da! demlyelim de ne diyelim?. 
Balıkpazannda. bir yağcı dükkıl
nından bir parça yağ almışlar, bo- ı 

zuktur iddiasile Bdcdiye kimya -
hanesine göndermişler. Kiımyaha
ne raporWtu .-ermiş: Bozuk! 
Yağcıyı da derh31 mahkemeye 

vermlşler, zavallı adamcağız: 

- Yahu benlm yağlarım ha -
fütir, demiş .• 

Bu sefer, mahkeme, yağları mu

ayene \•e tahl.I için tı'bbı adliye 

1 
KOÇUK 1 

HABERLER 
'~-* İstanbul emniyet müdürüne 

vali namına e\'raka ımza için ve
rilmış olan saliahlyet, görülen lü

zum üı.efine tahdid o!unmuştur. 

gönMrmİ4. Tıbbı adh ae şu kararı 
\•ermiş: 

- Yağ halistir. Mektebliler Kooperatifi 
Yağcı da beraet etmiş. Ortada T . Ed•ı k . ? 

anlaşılıyor ki, hakikaten bozuk esıs ı .ece mı 
olan biı şey var. Fakkt, her halde 
yağ değil .. 

İKDAM REFİKİMİZDEKİ 

BEYAZLJÔIN SEBEBİ 

Evvelki günkü İkdam refiki -
mizin beşinci sahifes:nde bir iki 
sütunluk koskoca l::ir saha, bir 
yanguıyeri kadar g~n.~ bir boşluk 
bembeyazdı. Ne y'1.ı, ne r&im .. 
Eskid"n olsa idi: 

Sansör çıkarmi<j, derdik. Bu ga
zetenin, salahiyettar şahsiyetlerin~ 
den birini arayarak, bu beyazlı -
ğın sebebinı sorduk. Evvla, kimse, 
salah1ye tlar olmağ' ıl z<rine almı

yordu. Ne ise, yarı ""lilıiyettar 

bir arkadaş bulduk. Bize dedi ki: 

- Malüm ya, ayhaşı . Alnımız 

ak, he.;abhrımız •\< olarak ışın 

içinden çıkırmadık.. Hiç olma:r.sa 
gazetenın bir yerini ağartalrm, de
dik .. Şimdı, gazetede çalı~an bü
tün arkadaşlar, o boşluğa hatıra
larını, serancamlarını yazıyorlar .. 

KÜRSÜ SİYASET 

Mİ BU, GAZETE l\lİ?. 

Mekteblilere aid le\•azım satan 
bazı müess~seler, Vrkalete mü -
racaat c~erek okuma ve okutma 
vesiatinin pahalıya mal olduğunu, 
bu yüzden birçok fakir talebenin 
kitabsız, kalemsiz, deftersiz kal -
d.ıklarını beyan ederek bu işe bir 
çare bulunmasını istemişlerdir. 

Vekalet, m"ktl!'blil~" malzemesinin 
daha ucuza mal edilmesi imka -
nını araştırmaktadı•. 

A•aştırmalar bıtmeden önce 
neşriyat kongr esı müzakereleri 
esnasında b:• mevzııa da temas e
d.ilecekt'r. Jc&b d rse bu leva -
zıımatı tJplan satdrnk 1.:1 mekteb
lile.· kooı.eratıfi te: > "oilecektir. 

Alsasda Alman 
Tahrikatı 

P 
ar!s 29 - Alsasta Almanya 
lehind~ son ıamanlarda gi
rişilll"iŞ olan propaganda ve 1 

tahrikat hüküxr.etb nazarı dik -
katini celbctm~tir. Alman ı,.u·af -
tart cemiyetlerden üçünün feshe
dilme3i İstra~burg la derin bir 
memnuniyet hac,ıl etrrıi;tır. Bu ted-

Son Posta refik 'm'zin birinci birin Landes Parts. ceınıyetine de 

b 1 •-ı· teşmili istenmekte ve Alman prosahüesinde, artık havadıs u ma .. 
mümkün olmuyor. B.ı gazete, a - pagandası yapan geu:ıelerin ka -
deta bir küraii siy~seı oldu. Birinci patılma:.ı "~ bu preoagandaya alet 
sahifede bir takun miihim .-e meş- olan diğer plıancı gnetelerin de 
hur siyasi muharrirler dünya ah- Aba.o;a sokulmaına.ı ıçııı hüküme-
vali hakkında mütemadiyen keha- le müracaat vaki olmuştur .. Hü-
nette bulunu)orlar. Bütün bey _ kümetin Alsa:ıt;, yeni tedbirler a-

nelmilel hadiseleri, & Postanın 1_ı_a_c_ag .. • ı_n_a_s._. ü_p_h_e_ed_ il_m_•'_m_e_k_t_ed_ir_. -ı 
saliıhiyettarları göı;ıe tetkik edin
ce, insan, bu se!er, i~:Lı içinden hiç 
çıkamıyor. Çünkü, yanyana sütun
larda yer alan bu mühim fikir ve 
kanaat yazılarında iddialar tama
men biı'birfnin zıvclı.. Şaşırdık, 
kaldık .. 

AHMED RAUF 

Tahsildarların 
Yanlarında 
Kalan Para 

Hava Ssf erleri 
Başlıyor 

İıstarıbul . Ankara. Ankara - İz.. 
mir, Ankara - Ada:ıe. arasında tay-
yare ile yolcu. bağ~jo posta nak -
!iyalı bu ~abalıtan itibaren başla -
maktadır. 

Dığer taraftan hava yolları ida-
reısi, bu seneki ha\•a seferlerinde 
yeni bazı yenilikler yapmiştır. 

Ewilmle yolcular şehrin mu -
ayyen yerleriııden 1'av' meydan -
!arına idarenin otrıl;üslerile gidip 
gelecekH-dır 

Bir ay mi.ıddetle uuteber azi - ı 
met - avM~ biletleri ele ihdaı; olun-

CUMllt;RİYET: 

• Şimdi ne olacakh isimli bu -
günkü başmakalesir.d~ Nadir Na
di Hitleı"in nutkundan sonra ha
sıl olan vaziyeti mevzuu bahse
derek ezcümle: 

cHitler'in cevabını ve bu ceva
bın 'bitara{ efkarı umıımiyelerde 

bırakfığı akisleri dinıemiş bulu -
nuyor. Umumi karllı.u.te göre, Hit- I 
!er küçük milletler ve bitaraf dev
letleri tatmin etmişt.r değildir. 

Korku, tereddüd, emniyetsizlik 

Asım Us; tramvay, tünel ve elek

trik idarelerının İstanbul Beledi
yesine devrinin; Beledıyeye geniş 

varidat getireceğini söylemekte V<! 

bu sayede imar faaliyetinin tan
zm olunabileceğini beyan ederek 

Beledıyenin bununla kalmamasını, 
İstanbul halkının şikayetini mu

C'ib olan ve bütçe zaruretinden kar

şılanamıyan diğer bazı meselele
rin de artık hallolunmasını te -
mennı etmektedir. 

YENİ SABAH: 
Avrupa havasında e•khi gibi hük- ı-------
münü sürmekte den:m ediyor ve Dünkü başyazısında Hitler'in 
iyi niyetli, masum k:itleler, istik- nutkunu tahlil eden Hüseyin C~-
tallerini korumak Pndişes ile: hid Yalçın bugün dP byni mev -

- Ne yapsak? zua devam ederek Hitler'in söz-

Diyerek çırpınıp tluruyorlar. lerinden, henüz işini bitirmemiş 

Bu arada bunlardan bazılarının, ü_I olduğunun ve yaptıklarına piş -

midsizlik içinde cezri karar ver - man bulunmadığı gibi bundan 
meleri ,.e henüz ır.ccbı;r olmadık- sonra da ayni iştihanın devam e

lan halde deınokrasıler tarafına deceğinin anl~ıldığmı beyan et-

iltihak eder"k şimd;dm Alman- mekte ve Führerin fikrinden hiç 
yaya karşı c~phe almaları ihtimali caymadığını açıkça i!i.n etmiş ol

de \"ar. 

Maamafih, vaziyetın bu safhaya 
girdiğinin ispat edecek kat'i de - j 
!illere malik bulunuyoruz. Umumi 

kanaat, ortalığın esk! kararsızlığını 
muhafaza ettiği merkezindedir. 

Peki, şimdi ne olacak?• 

Demektedir. 

duğunu kaydet.tikten sonra yazı -
sını şöyle bitirmektı>dir 

Sonra da, küçük Ba!kan devlet-
lerile dostluktan, t&h;i münase -
betlerden bahsediliyor. Bu, yıl ba

şında kesilecek hindi'erin semir -
tilmesi için gösterilen itinaya ben

..tvor. Srası gelince, küçük mem -
ı ı.eketlerden her bi,-ın'n ortadan 

TAN: 

•Danzig \'e koridor meselesi. i
simli yazısında Zekerya Sertel 

Hitlerin son nutkundan; bütün di
ğer davalardan vazgeçmiş gibi 
göründüğünün anlaşıldığını yal

nız Danzi.g şehrinin Almanyaya 
ilhakı ve koridordan Şarki Prus-

yaya geniş bir otomobil yolu ya

pılması üzerinde ısrarla durdu -
ğunu söyledikten sonra Polonya-
nın bu talebe nasıl mukabele e -

debileceğini tahlil ve teşrih et -
mekte ve en nihayet: 

•Polonya Almanya ile Dançig 
şehri için müzakereye girişecek

tir. Almanya da bir harbe gırmek
ten çekinmek istiyeceği için me

talebatını asgariye ndırerek Po -
lonya ile sulhan anlaşmayı tercih 

edecektir. Vaziyet; yakında Po -
lonya Hariciye Nazırının parla -· 
mentoda Hitlere vtreceği ce\·abla 
aydınlanacaktır. 

O vakte kadar ani bir lıarb veya 
bir eınıfraki tehlikesi pek .-arid 

ı<alması Avrupanın yüksek men
faatı ica'bından added'lccek . • A.- -
rupa • demek de Almanya demek 
olduğunu düşünelim. uyn ipren -

sip acaba Alrnanyaya ta'tbik edil

se nasyonal - sosyalistier ne der
ler! Danziğm Lehist•nda kalması 

Avrupanın yüksek menfaati ica
bından olduğunu L~histan ilerl 

sürerse Hitler susac2k mıdır? Ta
bii ki hayır. Bu yalnız tek taraflı 
bir prensiptir. Almanya lehinde 
talfuik olunacak bir istila progra
mıdır. 

Bu sözlerin açıkça manası şu -
dur: Almanyanın aç.kça manası 

şudur: Almanyanııı n1'nfaati icab 

ettiği, Almanya içir fırsat zuhur 

eylediği zaman bütiın devletlere 
teca.-ü zedilecek ve lwpsi Alman

yaya ilhak olunacnl:tır. Alman -
yanın yakın ve uzak komşularına 

açık bir ihtar! 

* Beylerbeyinde Abdullahefen

dı mıihallesinde eski Çınar soka -

ğında 10 kstlı bir bnal< Aleksan

d . e isqıinde bir kacJıııın tedbirsiz

liğı v\izünden dün saat 15,30 da 

tamamen yanmıştır. Karşısındaki 

ve yanındaki evleron de camları 

kırılmlf, tahtaları kısmen kavrul

muştur. Aleksandra nezaret al -

tma alınmış•ır . 

Devldin resmi gişelerınin saat 

16 da kapanması dolayısile tahsil
darların yanlarındaki paraları i

darelere teslim etmeyı, ertesi gü

ne bırakmaları mııh,w·lu görül

müştür. 

Bunun için; lüzum hasıl olan 
yerlere .gece kasaları• konması 

düşünülmektedir. 

Kız Talebe 
Kursları ı 

değildir! . 

Dıye yazısını bitirmektedir. 

İKDAM: 

Temizlik işi 
için Yeni 
Malzeme 

* Üniversite Rektörü Cemil Bil
se! Arrkaraya gitm'şlir. 

* Konservaruarnı keman mu

allimi ve tanınmış genç müzisyen-ı 
lerimiııden İskender Ardan ani &U- , 

rette vefat etmişti• 

* İo;tanb:.ılda aded; 800 e varan 
tariıi esecın tamir ve muhalazası 

karalaştırılmıştır. 

Tahsildarlar; herhangi hır saat
te bir torba içine koyacakları pa

raları bu kalbi! kasaların içme dı
şarıdan atabilecektir. 

* Zehirli Gaz Kursları 
İstaMıul ittaiyesin; ..ahirli gaz

lere karşı hazırlıklı lm!undurmak 
üzere açılan zehirli gazler kursu 
muva{fakiyetle bıtrr. ••tir 

Bu münasebetle cııma gunü da
vetlilerin ve halkın huzunında 

Fatihdeki itfaiye mlıdürlüğünde J 

Halifenin Sarayında 11 

Bir ispanyol Giizeli 
Tarihi Roman: No. 67 

- Bunu şimdıden düşünmeğe 

mecburuz. Bana kalırsa, bu İspan· 
yol tr.ttanını bırkaç ay sarayda 

deıııyebıliriz. Saide göndermekte 
istıcal etmeyiniz!. 

Maryana bir kenara çekılmışti. 
Haccac, halıfe ile yavaş yavaş 

konuşuyordu. 

Abdülmelik o gece çok heye -
canlıydı. 

- Şeyh Saıd bugünlerde çok 
k!ldurmuş .. Yine köylere baskın

lar yap•p zorla erzak, \'ergı toplu
yormuş. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Asker gönderelim ... Tedıbe 
çalışalırr •. 

- Kan dökmeden işı bi tırmek 
yolu varken, asker göndermeğe 

lüzum yoktur. Ben, Maryananın 
hu işi askersız ve kavgasız .)'iipa
bileceğini sanıyorum. 

- Ne düşünüyorsunuz?. 
- Maryanaya parlak bir ıstık -

bal vadederek, kendsini Şeyh Sa
idin zaviyesi hududlarına kadar 
gönderelim. Şeyh Saidın adamları 
Maryanayı görüp yakalaoınlar .. 
Onların eline düşmü~ gibi görü -
nerek Ş~yh Saidin yanına gitsin. 

Maarif Yekaletı yaz münasebe
tile kız mekteblerindeki talebe -
lcrm giyecekleri çorabları tesbit 
etmektedir. 

Geçen yaz me\'sıminde, bazı 

kız talebeleri uzun çorapsız, çıp
lak bacakları üstüne gayet kısa 

bir beyaz çorab giymekle iktifa 
ettiklert görüldüğünden bu sene 
bunun menedileceğı ve bütün ta
lebelerin yaz mevsiminde de ko
}"U, uzun çorap giymeğe mecbur 
tutulacakları anla~;ılmaktadır. 

bazı tecrübeler ve diploma tenii 
merasimi yapılaeak!ir. 

Said bu kadını görürse, deli olur. 
Çünkü o, kadın düşkünüdür. Ve 
şüphe yok ki, böyle bir İspanyol 
dilberinı ömründe ilk defa gör -
müş olacaktır. 

Haccac biraz düşündükten son
ra: 

- Feruı hır tedbir değil, dedi. 
Maryana, Şeyh Saidin eline düş -
tükten sonra, orada ne yapacağı
nı .sormağa lüzum gör ınüyorum .. 
Ötesi malum. 

- Nasıl, senın de aklın yattı 

değil m. bu işe?. 
Haccac yavaşca başını sallıdı. 

Fakat, halife ile konuşurken, gö
zünü Maryanadan ayırmıyordı... 

O ne güzel, ne sedmli, ne sehhar 
bakışlı bir kadındı ya 
İnsan böyle bir içim suyu, Şeyh 

Said gilıi canavar ruhlu bir erke· 
ğin eline nasıl atabilirdi?. 

MAR YANA KİMİN ELİNE 
DÜŞTÜ? 

Ertesı gün, halife Abdülmelik, 

Ahn:ed Ağaoğlu •Hediye mi? 
Bir hakkın ifadesi mi?• is.imli bu
günkii baş yazısında; elektrik, tü

nel ve tramvay müesseselerinin 
İstanbul şehrine devlet tarafından 
verılmesmin, matbuatımızın bir 
kısmı tarafından nedense bir atı

fet, bir bahşiş ve hediye gibi teliık
ki olunduğunu kaydederek bunun 
çok yanlış bir zihniyetin müvel!idi 

bulunduğunu söylemektedir. 

VAKİT: 

•Artık İstanbulun imarına ina
nııbiliriz• isimli başmakalesinde 

Maryanaya icab eden talimatı ver
mişti. O gün halifenin muhafız
larından iki atlı tarafından Şeyh 
Saidin zaviyesi sınırlarına kadar 
götürülecek.. Muhafızlar oradan 
dönecekler... Uzaktan gizlenip 
seyredecekler .. Bu sırada şeyh Sa
idin adamları, at üstünde giden 
genç bir kadını görüp derhal çe
vireceklerdi. Bu muhakkaktı. Ha
life, rakibnin daha doğrusu bil -
tün cebel sakinlerinin huzurunu 
bozan bu adamın vücudünü orta
dan kaldırmak istiyordu. 

Maryanaya: 

- Bu işi sen yapabilırsin! diyor
du. Sakın orada kimseden kork -
ma. Çünkü, Şeyh Saidin adam
ları da onun öldürüldüğünden 

memnun olacaklardır. Ve orada 
senı koruyacak bir adamım var -
dır. Sen bu işi yapar yapmaz, ar
kanda bir gölge göreceksin! 

Maryana maceradan yılar mı 
hiç? 

İstanbulun temizlik işlerinın e

saslı b'r şekilde hallı için uğra

şan komisyon; yen bazı kararlar 

vermiştir. 

ET.cümle temizlik amelesi ile -

retleri 20 liraya çıkarılacak, şeh

I'in yıkanması için 10 arazöz sa

tın alınacaktır. 

Diğer taraftan İstanbulun çöp

lerinden kimyevi sı.rette istifade 

edilmek imkanları görülemediğin

den çöpler eskisi gib yine denize 

dökülecektr. 

O, koca İspanyada rahib Fer -
nandoyu bile aylarca parmağında 
oynatmı.ş bir kadındı. Artık ana
vatana dönmek ihtimali yoktu. 
Maryana: 

-·Hiç olmazsa müslıimanlar a
rasında meşhur bir adamın, belki 
de halifenin karısı olurum. 

Diyordu. Bu hulya ile ne müm
künse yapacak ve Şryh Saidi öl -

dürdükten sonra, Arabların elin
den kurtulup tekrar Şlim sarayı
na gelmeğP. çalışac3ktı. 

Maryana: 

- Peki, dedi, hiç merak etme
yin! Bu işi şimdiden bitmiş far • 

zedebilirsiniz! İsterseniz size or un 
kanlı gömleğini getireyim. 

- Hayır. Buna hacet yok. Brn 
onun ölüp ölmediğini haber aiı -
rım. Sen elverir ki, orada halilo
nin adamı olduğunu kimsey~ bil
dirme! 

Soran olursa, Şamdaki esirler 

Yeni 
Asfalt 
Yollar 

Programın Tatbikatı 
İki Senede Bitirilecek 
Beledıye Reisliğinin tramvay ge-

çen bütün yolları asfalt olarak ye

ni baştan yapmağı karnrla tırdığı-

nı yazmıştı. 

Tramvay şirketinin haziranda 

1 Sırp-Hırvat Anlaş~" 
Yazan: Ahmed Şükrü ESllP" 

~· ~ Beynelmilel münasebeti••"· 
)·ı. gerginliği içinde Yugosla~ 

karşılıyan zorluklar, yalnız ~\'d 
politikaya inhisar etmıyor. ı,ıl' 

goslav. içi politikasıııııı en ~il 
mıyetlı meselesı olan Sırp 
vat münasebetl er i de ön piaıılri' 
lınmıştır. Haricıye Vekili !il•~ 
viç. Roma ile Bertin arasında.., 

Beledıyeye devredilmiş bulunması k T ·eı" 
ik dokurken, başvekil '' eııf 

kuvvetle muhtemel olduğundan 

yollar için icab eden tetkiklere 

b~lanmıştır. 

Bu işle me~-gul olan Belediye 

heyeti fenniye müdiirü Nuri iki 

senelik bir program hazırlamak -

tadır. Bu programa göre rol için 

Belediye tarafından bedeli üç se· 

nede tediye olunmak şartile iki 

milyon lira taahhüdL girişilecek-

tir. 

P rogramda tesbit oiunan bütün 

asfalt yolların inşası 2 senede ka

bil olacaktır. Fakat büyük asfalt 

inşasına başiamadan c•vvel yolla-

rın altından geçen tramvay, elek-

trik, havagazi \"e tel~fon hatları

nın esaslı şekilde l3m ir ve yeni -

viç de Yugoslavya'nın bu d 
baş meselesıni halletmek 
Zagreb'de Hır\'at lideri ]'daçf~ 
görü~mekte idi. cYJ 

Cenup İs lavları krallığı, Sı ~ 
Hırvatlar, Slovenler n Bo~~·~, 
lardan ibaret olan dört Isla' .o~ 
surundan terekküp etmek! ~ 
B 'dl undan başka, Yugoslavya b 
günkü şartlar altında tchlıke 
labilecek, yarım~ar milyon ,. rr 
Macar ,.e Arnavut da .-ardır · fi 
kat ekaUiyt't meselesi, ın~ 
d_evletlerinin takib e~tik.tcrı "el 
tıka karşısında dahıli bu· ııı " 
olmaktan ziyade dış do!ıtıkll 'I 
selesidir. Yalnız bu üç ekll~ 
unsurundan her birinin bır 
ver devletini aliıkadar ctıne~t~ 
lunduğuna dikkat etmek la ıJ 
dır: Alman ekalliyetinin ııı0 ıtı 

lenmesi ica·b etmekt~dır. deralile Almanya, Macar e~ıı ~ 
Bu tamir ve yenilt>nme keyfi- yetile Macaristan alakadard:;iı 

yeti 1 sene ıçinde biıirllecek ikinci ı navutlarla da artık Italya ıf 
dar olmıya başlamıştır y~g,ft z11' 

senede de yollara asfalt döşene-

cektir. 

Bu işe de hazirandan 

başlanılacaktır. 

ya'nın mih\'er de\'letlerıle . 
nasebetleri iyi oldukça, eJ<all~ 

itibaren meselesı yüzünden endışcYe 

Yalovada 
Ucuzluk 

Temin Edilecek 
Yalova h3ttının y~nı tenzilatlı 

tarifesinin tanbikine dünden iti. • 

haren başlanılmıştır. 

Eskiden 40 kuruş elan Köprü -

Yalova birinci mE'\'ki bilet üc -

hal yoktur. Bu memleketin ı/ 
politikasına istikamet \'eren 
yiklerden biri de budur. 

Fakat dahili mesele 0!
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Sırp - Hırva~ münasebeUer: ,~, 
hesiz başta gelir. Cenup Isla ıJ· 
krallığı harbden sonra teşJ<ıl ,y 
diği zaman, isminden de anla, 
cağı üz~re, muhtelif unsurıarıııf 
niş otonomi .-eren bir de,.ıet 
kanizması kurulması düşünii1 

tü. Gerçi Hırvatlar da Sırplarol 
bi İsliıvdırlar. Fakat Sırplar.ti" 
todoks, Hırvatlar katolikl1 ,f 
Bu din ayrılığından daha el' y 
miyetli ve beliti de gene on ıl 

retinin şimdikı tarife ile 30 kuruşa doğan bir hayat telAkklsi ayrı( 
ve 2 inci mevkide d' 30 kuruştan vardır. Bu sebeble Hırvatları 

20 kuruşa indirılmes: 'bu hat yol -

cularını çok memnuıı etmiştir. 

Yalnız bu tenzilata mukabil 
gidip gelme biletlerdeki ucuzluk 

kaldırılmıştır. Ayrıc1 bu hatta İs

tanbuldan Sdbah Yalovaya gidip 

akşama dönmesi imkıkını \'ere -

mediği tarifede ayn' memnuni -

yetle karşılanmışt!r 

Sergiler Hakkında 
Bir Kanun 

Ticaret Vekaleti sergiler hak -

kında bır kanun layihası hazır -
lamaktadır. 

Bu kanundan maksad; memle -

ket dahilinde açılacak olan sergi
lerin evsafını tayin etmek, mil -

letler arası sergilere iştirak şera-

itini teshil eylemek ve gönderıle-

cek malların cinsini tasnif esas-

larını hazırlamaktır. 

hapishanesinden kaçtığım söy -
lersin! 

Maryana o gün hafüenin ısra -
rile, iki atlı muhafız refakatinde 
yola çıktı. Maryana kırmızı hır 

ata binmiştı. :v!uhafızlar beyaz 
başlı atlarla gidiyorlardı. 

O gün akşama doğru, Şeyh !)a
idın za\'iyesi hududlarına v:ıracak
lar, Maryana burada - kaçını§ g :
bi görünerek - Şeyh Saidin top
rağına dalacaktı. 

Atlılar da dönüp Şama gelecek
lerdi. 

Yolda yıldırım sür'atile ilerll· 
yorlardı. 

Maryana çok heyecanlıydı. Bu 
macera, İspanyadaki rahib Fer • 
nando hikayesine benzemiyordu. 
Arablar yaman adamlardı. Elle -
rindeki cenbiyeyi sallayınca, in
sanın bağırsaklarını dışarıya dö
küveriyorlardı. 

(Devamı ·~ar) 

niş otonomi üze~inde daim• 1~ ( 
etmişlerdir. Sırplar, Hırvatl8'. 
Slovenler devleti de böyle b

11 

dare mekanizmasile beynelıl', 
S' hayata ayak bastı. Fakat °"..,,ıo 

kadar evvel, bunun yUril~ 
ğine kanaat getiren Aie ~~ 
diktatörlüğü altında btr ıııel' ı 
devlet sistemi kurmağa çalışlı- 'I 
senesi haziranında Sko~1 

Hırvat lideri Radeç'ln katlini; 
kib eden bu tecrübe, beklenen 
ticeyi temin etmemiştir. f!ıl"f 
!ar o günden.beri muhalefete 
rn'işler ve bu ınulı~kfn 0u.,!ı r.t 
dar devam etm!ştit'. ~ 

Beynelmilel vaziı·~:m ge"i
1
, " .ır 

karşısında Yugoshv;ıır.ın rı'~ 
deratını idare edenlrr, bu e~\ . 
yetli mesel~yi sürüncemerle 
kamazlardı. l!'ilhaki1ca dan,:i . 
dolayısile, Yugoslw ılı~ pcıı:' 
bu kriz içinde taman.ile fc:r' · 
ramıştır. İslav unsurı:rı arıt..::·· 
tefrikalari!e ve ekaıt 1 ~ t.erı c 
raber. Yugoslavyar.ır vaz>Y(11 

b·n koslovakya.nın \.'az\yetl!ıe t.:: ... 
C' 

Orada da Alman ve Macar r 
liyetleri ve Çekleri~ Sloval<11 1ı 

111 
rasında ihti!Jf vardı. Yugos ./ 
da da Macar ve Alman eJca11\; 

1'ıe• 
!eri vardır. Ve Sırplar Çe 

1
1 

Hırvatlar da Slovakların . ~ l' · 
geçirilecek oluraa, henzPrlı1' ıı:1' 
mamlanmış olur. ÇekosJov;,ı,ı 
nın akıbeti karşısında Ytı8 .. _,,ı 
yanın endişeye düşmekte şıll"· 

siz hakkı vardır. ıl 
Yugoslavyadan verilen }lS ~ 1 

lere göre, Hırvat lideri Msç'l,, r 
v~ 

Yugoslav Başvekili Tı;vetl<O pı' 
rasında b irkaç gündenberi Y9 

1 r 
makta olan gö~meler ınü•1'1~ 
netice vermiş ve bir mukave /. 
zalanmıştır. Anl~a heniiı t ı' 
redilmemlştir. Fakat iki uııB~~I 
rasındaki münasebetlerin ~I 
bilindiğine göre, Hu vatıars 1~ 
otonom i temin edttek bir~ 
olduğu tahmin edilebilir. 
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tabii Hırvatistanı~ hududl9
' J 

(Devamı 6 ıncı stJlı~ 



ı' 
1 

rJ 

Giiniin Meselesi: 

Bu Yıl Plajlar 
Ucuzlıyacak mı ? 

elediye Pahalılığa Sebeb Olan 
'AmilleriKaldırmağa Çalışaca 

l ı~aobuJ Belecliyesi tehrimi
:tıo üç tarafmıD denhle 
çe'Yrilınit oldu&unn, buna 

?ıığn,en İstanbul halkını• de-
ııixden irufadesiain hemen he
~.. his clenec:ek derecede u 
oldııtoDu nazan ltibare alarak 
lııı hale sebebiyet verea lmil -
~I tetkike ba§Jaıru§tır. Bele -
diyenin ıimcllye kadar vi ıl ol
dıı(ııı netice §Udnr: 

1- Plaj flatlan Avrupa sahil 
~lıuıerııe mukayese eclilemi -
l'~ek katlar pahalı ve buna 
rıığıı,en plajlar gayet e.ki usul
lerle idare olunmaktadır. 
2- Plajlar ıayet az, bilbaııtıa 

Plijlara teJırl bağlıJ'llD nakil 
~lSıtalan çok pahalı ve azdır. 
, İstanbul Belecliyesl f.İmdl ilk 
'f olarak modcnı plajlar tesl · 

içiıı uğraşmalı:tadır. 

Bu arada Florya plajı yeni • 
cleD ıslah olunacak ve eD çok 
Bofazda ,.eni plajlar tesis olu
•acaktır. 

Plij flatlan ela Belediye ta -
nfıDdan esaslı tetkikata tibi 
tullıılmaktadır. Ylapılan tah • 
miDlere nazaran plij ffatları 
esaslı felıiilde ı.cozlattlab.fo 

ilk clela Floryada olnıok §artile 
dür. 

Belediyenin ili.erinde büytllı: 

bir ehemmiyeti~ durduğu en 
mlihlm mesele bilhassa halka 
bedava deniz hamamları tesisi 
iJidir. Öfrendiğimizc göre bu 
sene teaübe mahiyetinde ve 
cek çareler bulmak müml.iın
büfell hamamlar tesi oluna-
caktır. 

Neşriyat Kongresi 
Yarın Açılıyor 

AınkaradaBuMünasebetleAçılacak 
Sergi de 20 Gün Devam Edecek 
dôllart lnkıl~bınıızın 10 ur.cu yıl- her b. ayrılan kısımlanna kon-
~linıU münasebet.le Maarif Ve- mu~tur. 

l'ti tarafından tertılı ol 'lan Ayrıca scrgıde bu de •okuma• 
~IO Yıllık ~-riyal st>rgisı> bu sa- salonu• bulunmaktadır. 
d ah saat 11 de Ankara sergıevın- Sergı 3 hafta müddetle ac,:ık ka-
e merasimle açılmıştır. lacalı vt> her gün saat 10-13. 16-19 

8.!rgide, resml ve hUSU6İ mues- arasında herkes tarafından mC'C-
~.~lerle teşekküllerın son 10 yıl 
"illıde Türk harflerile yaptıkları 
~'iriyatın örnekkri teŞ!ıır "!un
llıalttadır. 

b 8(.rgıde ayrıca bir satı yeri de 
UlunmaJıta ve her türlü kitah, 

llıeeınuaıar yüzde 20 i5konto ile 
latılınaJıtadırlar. 

llugün saat 14 den &orua umu
llıun parasız gezmeğe başladığı 
''l'glnin çok güzel ve itinalı bir 
~'ltilde tertibi için İstanbuldan ve 
'~er bütün şebirlerımizden icab 

8den dökiimanlar gönderilmı• ve 

Londradan 
Gelecek İngiliz 

Hey' eti 
l.oııdra - lstarıbul asfalt fOliC • 

'inın ınşaatıru tetkik etmek üzere 

lılıgijnler<le şOOrimize felınesi bek· 

lenen İngıliz heyeti; sıyasi vazıyet 
ll<ılayısi]e hareketin. nazırana te

lıir etmiştir. 
lleyet, F.ıiirne<len itibaren tet

~1ltlere 'ba~lıyacak ve t~ıanbula ka

lla, geleeektir. 

l<eyriyet; beynelm.lel turıstik 
l'Q!Jar ltomltE'61n<len şchrlmiznekı 
"1akil<iarlara bildıı ılmıştir 
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l{,;,nt Dubarry ılk ôt"fa olarak ı 
Jaııeti gordügü zaman, gözleri ka
ııı<l§tı. l!ıç belli etnı 11'l'klt> bera
'1.:r ııervane gibı rııüiem diyen 
8ı·rıç kızın etrafında dolaşıyordu. 

Janeti, kumar s3lcnlarına götü
t~YOrdu Bıı ,_alonlarda herkes baş
~-rııu gtnç kıza ~vırdiği zaman, 
nnıun iftiharla kollar! kabarı -

l'Qrdu. Bıı endamı güzPI, gözleri 
~ib.,·J, yuzı. güzel. saçları guzel, 

Ullisa scrs,p.~ gt12el tir kadınn kim 
hayran <ı'knazclı? 
. l<<lllt genç kızın kadife ellerıni 
~Vuçıarınrı s~asına .lunk <ıkşa-

1l:ı zamanlar sık •ık tekrar e -
0~rdi· 

- Sevgilı"ll doğrusunu isterse
rıı:ı, h<-n şu ıçinde ) aş3dıgınız çer
~tyi sitln gUz.elliğiiıizle müte -
11~l'b bulmuyorum S!zin benimle 

canen gezilebilecektn, 

Dığer taraftan meınleketın neş-
riyal işi için icab eden kararları 
vermek ve bu mevzudaki muhte
lif meseleleri tetkik etmek üzere 
toplanması kararlaştırılan büyük 
•ne.şriyat kongrEsi> de yarın saat 
14 de Ba_"Vekilimiz Refik Saydam 
ın bir nutku ile açılacaktır. 

Kongre için İsianbuldan seçı -
len murahhasların ekserisi dün ve 
t>vvelki akşam Ankaraya gitmiş
lerdir. Bir iki murabba• da bu 
akşam gidecektir. 

Hastalıklarla 
Mücadele 
Tedbirleri 

Verem, frengi, trah9m ve sıtma 
gibi bulaşıcı ve nesildf'n nesle in

tikal e<len hastalıklar la eo;aslı bir 
şekilde mücadele e:len Sıhhat ve 

İçtimai Mu•venet Yekfıletı yeni 
tedbirler de a'lnıakt~dır. 

Ezcumle; bütçffidu imk1ınlar 

dahilin<le her sene biıtün kaza • 
!arda birer prevantoryom ınşa o
hınması ve şehirlerdek; dlspan -

gerlerin de çoğaltılması kararlaş
tırılmıştır. 

Bu sıhhat mü .><.derıne her 

'·ırlikte buralara p,cımeniz, yük -
Kalbinızin tevazuundan ileri 

geliyor Bu salonlara devam e -
denkrden hi9bıri. siz•n parmak • 
Jarınnın urunu bile öpemezler 

.lanet bu s6zlern u cevabı ver

di 

- Öyle wylıiyor cınuz amma, 
ben gözümü daha yukarılar, 
dırabikct>k vazıyette bir kadın 
mıyım• Sonra eğeı benı daha mes
ud görmek istıyorsanız, bunun 
!çın h<>r halde bazı dii ünceleri -
n:z olsa gerek. 

- Düşüncelerım elbette var 
yavrum Size sırası ge!dikçe bun
ları anlatarağmı. 

Janet bu sözlen bırk~ defa din
ledJ< en sonra. bir akşam Verrer 
heınş.relerin salonla:ında tanıdı

ğı kızlardan birine içıni açtı: 
- Rica ederim, dedl, şu lront 

Dııbarry na.ıııl biI insan<lır? 
Parls hayatının lç yüzüne ya -

Bir Çift Sözümüz Var 

B 
ugiinlerde, bir borsa cetveli 
halinde, her güu gazeteler
de, muhtelif beledi nizam-

lara riayetsizlik gösteren birçok 
esnafın sayw ve isimleri dolgun 
birer liste şeklinde illin ediliyor. 
Ne oldu? Esnaf ahlakını mı değiş
tirdi?. Hileye mi sapıyor? Yoksa, 
eskidenberi yapılan hileler, ancak 
§İmdi mi cezaya çllT]lılıyor. 

Bizim, bu mevzu üzeriııde ııöy
llytteğimiz bir çift likırdım12 

var: 
1- Bu cezaların verilmesinde 

haklı ve insaflı davranahm. 

2- Cezaları havaya, mevsime 
göre ihmal veya teşdid etmiyellm. 
Yani: •Belediye yasağı üç güD 
sürer• kanaatini artık öldürelim. 

Her nevi usullerimiz otomatik, 
sistematik ve devamlı olmalıdır. 

Btl'RHAN CEVAT 

---
Çocuk Bayramı 

Merasimle 
Nihayet Buldu 

Çocuk bayramı ve ç<ıcuk haftafil 

dün bitmiştir. Haftanın son günü 
olmak münaselbetile dün birçok 

mekteblerde tıoplantılar yspılmış, 

müsamereler verimllştir. 

Yüzlerce küçük yavru da Gül
hane parkına giderek oradaki ço

cuk bahçc~inde eğlcnmi~lerdiI. 

Çocuk haftasımn son günü dıo

layısile dÜ'l Ankara Halkevmde 
de muhte.5Cm hir müsrmere ve -

rilmi§ ve .küçük yaman. ve .Ha
yat halkaları. piye•leri iki defa 

tekrar olunmuştur. 

Evvelki akşam d~ Keçiören a
na kucağında minin:iniler tarabn
dan radyofonik bir temsil veril -
miş ve memleket içinde büyük bir 

takdir uya!l(]ırmıştır. 

Memleketin her tarafından ge
len haberler bu sene çocuk hafta

sının pek canlı bir sıırette geçti
ğini bildirmiş, bütün yavruları -

nuzın haftayı istifa<leli ve eğlen
celi birşekilde geçirdikleri anla

şılmJ§tır. 

Üsküdar Tramvayları 
Ne Olacak 

Üsküdar tramvay şırketi idare
sinin elektrik, tramvay, tünel şir
ketleri gibi Belediyeye bağlanma
sı çok muhtemel görülmektedir. 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır
dar bu hususta tetkiklerine baır 
law;ştır. Bu idarenin 1,5 milyon 
lira kadar bir borcu vardır. Ve 
şimdiye kadar ziyan ederken bu 
sene 40 bin lira bir kar temin et
miştir. 

MezkUr şirketin umum mudürü 
İ.brahim Kemal Devlet Denlzyol
ları umum müdürlüğüne geçtiğin
den idaresi de münhal bulunmak
tadı.r. 

vatandaş senede bir kere muhak
kak muayene olunacıJı:ır. 

kından viı.kıI olan btı kadın şu ce
vabı vermişti: 

· - Oh, kont Dubarry mi? Son 

derece sevimli bir ~damdır. Eli
ne çok para geçtiği kadar da cö
merddlr. Fakat pol's raporları 

kont hakkında iyi §Chadetlerde 
bulunmaz. 

- Malı, mülkü var mı? 
- Sağdan, soldun kazanır Fa-

k at gayet iyi yaşar. Kumarda ta
hlıi açıktır. Benim bildiğime go -
re1 bir kadının ıten 11isirıe emanet 

ettıği gümiiş talnmfarın• kı 

malı gilbi sa~mııtır. 

- Hep.ııi bu ka<iar wı? 
Hayır! Bir km 11divı.c v&-
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Mesire 
Yolları 

DOzeliyor Yaşamak Arzusu 

Güya 
Oturup 

Eğlendiler 

Şimdi 
Para 

Bu Suretle Toz ve Top
raktan Kurtulacağız 

D 
önyanın hCT tarafında nıa
YISl1l biri, bahar bayramı o
larak telakki edilmiştir. Ha· 

Jı.ikaten bııharm başlangıcı. bay -

ram telakki edilmeğe değer, ı;ii -

u] bir mevsimin girj ine işaret . 

tir. Ne yıwk ki, galiba, bahardan 

en az istfade edenler İstanbullu

lardır. Çük"ii, birçok coğrafi se
beblcrdcn dolayı, btanbulda ba

harı çek az görürüz. Kı~ son za
manları mun sürer. Tam bahara 

glreeeğimi:a vakit, sıcaklar bas
tırır. 

Kahveden Çıkınca 
iş Bıçağa Kadar 

Dayandı 

Y 
wıuf, İsmailin Ç<Jk samimi 
bir arkadaşı idi. Boş vakilr 
lerlnde daima biıtıirlerile 

buluşurlar, berllber eğlenirler, gü
zel ve tatlı vakit geÇrırlerdi. Ge
rek Yusuf ve gerekse İsmail her 
lltisi de iskambil oyununu pek 
çok severlerdi. Bu Sl'beble iki ar
kadaş, boş :ıanıanlurıoda kahveye 
g)der ve orada karşı karşıya geçe
rek, saatlerce, bıkmadan , usanma
dan <ıyun oynarlardı. 

Bir. gün gene Yusu! ile İsmail, 
kahvelerden birinde iskambil oy
nuyorlardı. Yanlanııdv birkaç da 
seyirci "ardı. O gün altı oyun oy
nadılar ve altı oyun<!.~ da hep İs
mail gal!b geldi. 

Ka.hve<len çıkacakları zaıııan, 

İfilnail mağlum olan arka<laşına 
alaylı bir tavırla: 

- Haytli delikanlı dedi. SökiH 
bakayım kahveeiye oyunların pa- , 
Ta&IIll. 

Yusuf. altı oyunda da yenil -
diği ıçin pek mü~r olmuştu. 
Bu mağliıbiyel iizcrıne ı.rkadaşı

nın da alay etmeğe başlama.;ı , onu 
sinlrlen<lirdi. Sert hir sesli'· 

- İsmail, de<li. Geve.elik ebme! 
Sonra kabbini kırar . seni gıiei'n
dirirım. 

Fakai l,ma:l onun bu . özüne 
al.dır~ etme<li, eğlenmekte de -
vam etti. 

Yusuf artık dlyanamadı. Döğ

mek için arkadaşı ismaile sal -
drrdı. Fakat o sırada kahve<le lıu
hınanlar araya gire"ek, onları a
yırdılar. Yusufu bir iskemleye o
turttular. İsmaili de kahveden dı
şanya çıkardılar. 

Bu hadi6e Yusufu adamakıllı 

kızdırmıştı. Oturduğu yerde, hid
det ve asabiyetten. her tarafı tir 
titr titriyordu. 

Yusuf beş on dakika sonra dı
şareya çıktı, Kahvenin önünde İs
maili gördü, derhal vzerine hücırm 
etti ve onıı tokatlamağa başladı. 
İsmail de bıçağını çekerek, Yusu

fu yaraladı. 
Suçlu İsmaibn muhakemesine 

Sultanahmed birinci sulh c&ada 
bakıldı. S<ırguya ~ek;len İsmail 

suçunu inkar etti; Y .:ısufu yarala
madığını ve kendisinin onun ta -
rafından döğüldüğü:ıü ı.oyledl. 

Şahid Mehmed de kahvede o
lan had eyi anlattıktan sonra: 

- Ben d~rıya çıkmadım, vak
ayı görmedim. Yalnız sonradan, 
İsmailin Yusufu yaralad1ğını iıŞit -

tim, dedi. 
Davacı Yusufun ıla çağırılarak 

dinlenmesi için mıtlıakeme, ba -
ztranın dokuzuna brr•kıldı. 

dile iğfal et.miş olduğunu da bi

liyorum. Fakat bunu bir şarta 

öldükt'!n sonra, evleneceğine da 

bağlamış. Tulorıda bulunan karısı 

öldükten aonra, evlenffeğine dair 

bır kfığıd imzalamış Bu anlattık
larım nı>muslu insanların yapa -

cakları ~eyler değildı amma, Kont 

Dubarry'nin her yerde gördiığü 

itibara !;)yık bir aılam olmadığını 
da idd•~ edemem. 

- Peki amma, kPmı sine ıtimad 
eılilebilir mi? 

- EdilclbliI. Fakat ~nun kadar 
menfaat temin etmek şartile .. 

Jan•t, g~nç kadından ayrıldı. 

• 
i sterim 

Parayı Alamayınca 
Ustasının Başını 

Yarmış 
D undan üç a.y evvel Halil İb
t:' rahim isminde bir zatı, bir 

dileğini yerme getirme<l}ği 
için sopa ilı:_ başına vurarak ağır 
surett~ yaralıyan ve henüz on beş 
yaşında bulunan ŞOOarun muha -
kemesine a~liye üçüncü Ci'zada 
ha.kıldı. 

Dıwacı Halil lıbralıiın, hadiseyi 
söyle anlattı: 

•- Vak'a gecesine katlar suçlu 
ile Tahtakalede, Kun<lakçı hanın
da bir odıvla beraber oturuyor -
duk. Ben meyva satıcısıyım. Şa -
ban da o zaman berjm yanmı<la 
çalışıyordu. 

Bir sabah Şaban' 

- Bugün bana iz (1 ver, ark~ 
!anınla sinE:maya gıdcceğim, de
di. Ben de: 

- Peki, dedim, g • eğlen_ 
Ve kcndisıne ~ on kuru• da 

para verdım. 

O gün Şaban shem;,ya gıtme
mııı. ge::cle-ı yatt ği hanm alt ka
tındaki kahvede bir kaç ark.adaşı ı 

ile <ıyur e>ynamış, y"'ıılmrş. Ken 
disine verdiğim parayı hep oyuna 
verdiği gıbı, biı miktar da borç
lanmı~. 

Gece, odamda uyuy.,rd· :n. Şa
banın se•lle uvandım. Çırağım, 

yatağımın yanına gelrnış. benden 
para iı;tiy rdu Ona: 

- Şimdi param yok, sabahleyin 
veririm, de<lim. Fak;,t Şaban funi· 
rane bir tavırla· 

- Olmaz, dedi. Şımdi verecü
• 1 

sın. 

Onun bu hareketi bcnı k)uiır -
mıştı, kendisini a:ı:arla<iım. Bu -

nun ü~erine o da, kaı,ının yanına 
gitti. Orada bulunan l<~n bir 90-

payı aldı1ttan sonra il'krar bana 

yaklaştı ve bu sopa ile başımı 
yardı.> 

Halilden sonra sorguya çeki -
len suçlu Şaban da mıçunu itiraf 
etti ve davacryı, istedoği parayı 

vermediği için yarabdığını ı;öyle

di. 

Şahıdlerın de dınknme,cn içınl 
muhakeme 26 mayısa bırakıldı. 
-- -- ~ -
Bozuk Ampuller Sahn 

Alınacak 
Büyük bır Amerikan fırması, 

ikınad Vekaletine baş vurarak 
mcmleketımi:ııde kullanılıp tla bo
zu1an ampulleri sa•ın alacagını 

'bildirmiştir 

Teklif kabul edıldiğı takdirde 
şirket, şehrimizde bir merkez ku
rarak fııaliyete geçecekt.ir. 

fakat derin derin düşünmeğe baş
ladı. 

Ertesı gün, J anetin evine çiçek
ler ve meyvalarla dıılu bır sepet 
getirildi. Kont Dubarry'nln hedi
yesi .. Sepetin lçin<leki kartta genç 
kadın, k<ınt tarafınclan o alı§am 

İtalyan tiyatrosundl verilecek bi>r 
müsamere<le kend! lnc~sına davet 

edilıyor<lu . 

Janet kabul etti. 
Birkaç giın sonn yıne konttan 

opera için bir davetıye geldi. Ja

net oraya ela gitti. 

Falıat polis mükttışleri de di
ğer taraftan ,Oyle raporlar glln
deriyorlard1' .Koııt Dubarry'nin 

Belediye ıeisliği; mefilrelere gi

<len ve balkın umumi tenezzüh 

yederme civar olan esas cadde ve 

sokakları mükemmel bir şeki)c!e 

tamir ve teedid etneğe karar ver

nriştir. Bu ara genişletilmesi icab 

eden ana yollar olursa bunların 

açılması içın yıkılması icabeılen 

ev vl.'ya dukkfınlar do istimlak o

lunarak yıkılacaktır. -

Bu suretle tatil ve yaz günle -

Tinde gezmeye giden halk; ı.o.z.. 

dan ça.murdan kurtulmuş, yollar 

genişlemiş olacnktır. 

Bu cümleden olmak üzere tl's -
küdar - Beyltcz yoluıııın tamiri 

ve as.falta çcvrilmeııi kararlaştı -

rlımıştır. 

Ayrıca bu yol ÜLcrmdekı 

zergıiha te;adü! eden b32ı bina -

ların da ıstimtalıi lcab ettıginden 

bunlar da yılulacakllr 

Bele<liye reısliğı bu iş ıçın 43 bm 

lira taJ"lsi at ayırmı.-.t ıT. 

Sahaflar 
Çarşısı 

Y ıkılmıyacak 

Kendimizi, birden, yazın en ha

raretli giinleri içiııde buluruz. O 
vakit de buram buranı terlem. 

Galiba, ilkbaharı, bu sene, tlıger 

. enelerden daha fazlKa gördük. 

Serin ve ılık bir ha\•a, günlerdir, 

halli, haftalardır devam ediyor. 

Baharın en güzel remzi çiçek, 

kuş ve ağaçların ycşilliğidir. Ne 

yazık iri, İstadbul şehriuin içinde 

çi~k, kuş ve yesillik çok a:a loaldı. 

Baharı. doya dO\'a seyretmek için 

mutlaka,. kırlara, Bogaza. Adalara 

gitmek lazım-

Avrupalılnrıa güzel bir sözü 

vardır: Ailn , kuş ve kadın olmı

·au Ş;Chirdc )aşıınınaz. derler. Ha

klkaten, bu iiç şey, tabiatin en 
zrngin, en gilıel mnhlüklarıdır. Bu 

üç gtizcllik karşmnda. içimiıdt' 

daha çok ) aşamak ann•u vr hır>ı 

uyanır. 

Yaşanıak isti •en imanlar da •

nrrji sahibi olurlar .• Hayat d. e

nerjiden başka nedir ki?. 

RF.ŞAD FEYZİ 

Be e<lıyı RP L6 Beyazıddaki 

m""hur ·Sahaflar çarşısı• nı yı -
karak Beyazıd can>ı ve kutupha

nesmı_ bütün guzelliğiıe meydana 
çıkarm«·k ıstl'me tedır. ı-
MaarıI Vekfüeıı ; BeJe<lıyenm 

bu tascıvvuruna ıtıra.2. etmıştir. 

Dığlr-taraftan Vekalet, çarşı

nın nın a~am arı aç>k bırakıl -
masını Evkaf ıdaresinden ve Be
lediyeden !stemıştır 

1 Binaların Bir Ren kte 
Boyanması Meselesi 

Şimdi wvelıi bu cihet hal, bi
:ıaharc de çarşının i'tikbali tesbit 
edilecekıır 

Belediye, ş~hrln her ıemt.ndek 

ikametg5hları h'..lsusl r-oya .. ar , 

boyatmak hususur.d3\:1 karlı.• n 

dan şimdilik vazgeçmıştir. Bu 

lıarın tatbik edilme~ı, eh r pla 

nının tamamlanıp taıb'k ed•!me-

sinden .~onra mümkün ola<". ktır. 

Yerli Mallar I . . . . . 
Sergisi Bu Yıl da Bırım ızınDerdı 

Aç.ılacak Hepimizin Derdi 
ıı incı yerlı mallar sergısinin Gazete 

bu sene ·Galatasaray lısesio nde 
açılması kararla~tırılmıştır. 

Bıına sebeb •daimi sergı • hına
.sının hemiz yapılmamış olması -
dır 

İstanbul nulli ıanayi bırliği İk
tısad Vek!ıletı kanalı ile bu vazi

yeti Maarif Vekfiletıne bildirmiş 
ve Galatasaray !sesinin bu sene 
de sergıye tahsisini rica etmiştir. 

Dığer taraftan İstanbul yerli 
mallar sergısıne iştirak eden ıüc
car ve firmaların İzmir fuarına 

da serbestçe gidebılmelerinı te -
mın için bu &eneki sergi geçen se
nelerden 15 gün daha evvel, ya

ni ağust06un ilk günlerınde kü
şad olunacaktır. 

her zaman yanınd~n a)·ırmadığı 

metre>i uzunca boyh;, mütenasib 
endamlı, asil tavırlı, :ri mavi göz
lü c;ok güzel hir k0<1mdır • 

Köntuıı, son derece kibar t<ı ı 

lan. nazik muamele<ı Janetin ııon 
dereee hoşuna gıdıyordu. Bir lo
kantaya gittiler mi, mutlaka ye
meklcrın en nefisin' intibah l't -
mesinl pek iyi bıliynrdu. 

Bır akşam, kont birdenbıre elini, 
alruna götürdü 

- Doğrumnı:. llitersen:ı, dedi, 
biz sanki bir scrse!ı hayatı yaşı
yoruz. Ne<len bir giin tenezzül ~ 
dip bendehaneyi teşrif etm:yor -

sunuz? :istersen-, ~,mO; g)delim. 
Ben siz.in giizel şeylerden hoş! 
dığınızı biliyonımEvimdekl bib -
!oları görsenız bayılırsınız. H'ıç ol

m826a, hu zarif küı:ücilk ey !er 
hakkında ·filırini%i ~lmak isterdim. 

Ve hakilıater. Jweti o ak am, 
evıne götürdü. Taril.l lnvmeti o-

Müvezzilerinin 
Kıyafeti 

lliyuiye falntlıe'l ı.alrbe-l~rin .. 
den hti't'iyetl btsce malUm bır o· 
ka:yucwmn matbaamır:a l"t"ltrtli 
p.nları SOylemlttlr: 

Gaaetr müvnz.Jltrinln Ju3,· aft -
tinden hiç bahRtmtyor~unuz.. 

TramvaJ'& bini)'orsa.nu. :tıJta& 

tramvay bt.kliyonunu, tlalı• -
ıtm2. blrd~bfn bir . - duyarsı

n.u: Gazete 't'U ba1un? Ba"Yad ~ 

Blr ele dönüp bakın('& w-perir i -
nh vt btt on 1nlnl. kuaıun.a.k. i

('ln ujraflp dldlntn bu savatlı ('e

euklarw kı1•fttltri ~il Pf'..-oın
dır. 

Acaba netriyat konrrt-sindt> ıa
aete mövn:ı:Utrinln kıyaftUC"rl de 
ken .... ı..ma. mıt. 

lan saatlerı, halıları. hılmerr, han
gi Krala aid mobilvdarı meşhur 

ressamları' tablolar ·"ı gostcrd , 

Hatta genç kadını yatak od ına 

bile gotürdu. Tavanının kenar • 

!arı devek~u tüylerile suslcnm~ 
mükellef yatağını g<> terd.; 

- Bu yata'<tı. bir nrnanlar Kra· 
!içe yatıyordu, dedı. 

Fakat Janet da"ha ılerıye '-kit 

bırakmadan evden çıktı, gıtt 

Artık roz .ırası gelmişti. B. gun 

Kont Dubarry tatl1 t.ir mukadde

meden sonra Janete dedi Jtı. 

- Kızım, aşağı yukarı berabn 

yaşıyor sa ·ılırız. Bı!•·s.;::ı.ız ki ben 

sizi daima serbest b•rakmak ı \(
rim. Bundan başka bıitün masrai
Jarınızı üzcrıme alncaitJm. GörE
eeksini>., nl' Jtad<>r ın rrınun l<al•
~aksınız. 

( Det omı rnr) 
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Londra ın Kararına 

Onlar da bağlıdır 
Eğer lngiltere Bir Avrupa Harbine 

Karışırsa .. 

Döminyonlar da Girecekler!. 
D 

ünya meseleleri birbirine 
bağlı olduğu gibi Lonrira
nın vereceği herhangı bıc 

kanr da ergeç İngiliz imparatı;r- b 
luğunun luğunun bütür azasllli 
a!Akadar edecektir. Pek mühim 
işler var ki Londranın tayin ede
ceği hattı hareketin ne ola ·ağını 
anlamak gecikmektedir. Çünkü 
Londra bu hususta imparatorlu - ı. 

ğun azasının, yani dominyon!~ -
rın ne diyeceğini öğrenmek iste
mektedir. 

.,... 

• 
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Umumi Harbde dominyonlar 
Ana vatana yardım ettiler. Şim 
di dominyonların ana vatana mer
butiyetleri malum olduğu üzere 
yalnız krallık rabıtası iledir. Fa -
kat dünyanın her tarafına ya -
yılmtş olan İngiliz imparatorlu
ğunun mukadderatını alakadar 
eden her meselede bütün domin -
yonlar lizım g'elen hassasiyeti 
gösterıyor. Mesela son senelerde 
cenubi Afrika bu hususta ilk ha
tıra geliyor. Almanların Umumt 
harbclen sonra ellerinden giden 
müstemlekeleri tekrar alacakları 
liikırdıları çıktı çıkalı cenubi Af
rika Avrupada olup biten şeyleri 
son derece dikkatle takip etırıekte
dir. Avrupada bir harp çıkar da 

Afrikayı ve eski Alman mmtem lekelerini gösterir harita 

İ n gtltere ona karışırsa cenubi 
. \frıkanın karışmıyacağını ileri 
sürenler de vardır. 

Fakat cenubi Afrikada idareyi 
ellerinde tutan İngilizler böyle 
düşünmüyorlar. Bunlar domin -
yonların hiçbirinin İngiliz impa
ratorluğundan aynlmıyacağını söy
lüyorlar. İngiltere Xralı ayni za-

anda ctnubi Afrikanın hlıküm
,Jrı da harbe girmiş demektir. 
t'enubl Afrikada siyasi bir takını 

fırkalar vardır. Bunlar arasında 
milliyetçi olanlar ki yirminci as
rın ba§ında İngiltereyi o kadar 

çok meşgul eden harbde meşhur 
olan Boerler bu fırkayı teşkil et

mişlerdir. Bunlar cenubi Afrika
nın ergeç istiklaline sahip olma-

sını, İngiltereden tamaınile ayrıl
masını istiyorlar. Fakat bunlar e
kalliyettedir. Milli fırkanın men
supları 150 kişilik parliımentoda 

27 kişiden ibaret olup geçen se -
neki intihabda da üçte birini bul

muştur. Bu şayanı dikkat bir key
fiyet olmakla beraber asıl ehem-

myet verilmesi H\zım gelen cihet 

1 
Fırsatı Kaçırmayınız 1 

Beyol:lu İstik!Al Caddesinde 329 Sakarya sineması karşısında 

MOTOLA Gö.nlek Ticarethanesi 

• 

Şimdiki dükklinının terki münasebetile 

ve Ticaret Odasmın müsadesilt. 
Yalnız Birkaç Gün ıçın 

Bütün stoklarını elden çıkaracaktır. % 25 ili 45 hakiki teıuiHlt. 

Satış devam ediyor. İstifade Ediniz. 

Senenin en güzel. ve en büyük Fransız film şaheseri 

V 1 V 1 A N R O M A N C E' ın Harikası 

Kadınla r Hapish a nesi 
Pek Yakında L AL Ede 

Doktor: 

cenubi Afrikanın İngiltereye kar
şı olan vaziyetidir. 

İngiltere bir harbe girecek o
lursa cenubi Afrika dominyonu da 
girecektir. 

Geçen ayların Çekoslovakya 
buhranı olduğu zaman Avrupada 
neler olacak diye cenubi Afrika
da çok düşünülmüş, vekayi ehem
miyetle takip edilmişti. Çünkü İn
gilterenin Avrupada bir harbe gir
mesi ihtimalinden korkuluyordu. 

Almanyanın eski müstemleke -
!erini istemesi dolayısiie de Al -
manya ile cenubi Afrika hükıl -
metinin arası açılacağı şimdiye 

kadar çok tekrar edilmişti. Milli 
fırkanın reisi doktor Malan bu fi
kırde olmadığını söy !emişti. Hu
lasa milli fırka daima cenubi Af
rikanın bitaraf kalma.mı, eğer gü
nün birinde İngiltere Avrupada 
harbe gtrecek olursa buna karış
mamasını ilerı sürmekten geri 
kalmamıştır. Buna mukab!I cenu
bi Afrika hükumetinin verdiği 

cevab da şöyle oluyordu: 

- Şimdiki halde tahmin üzeri
ne hıçbir karar vcriicmC'/., İleride 
bir harb çıkarsa cenubi Afrika hü
kumeti de ona göre kPndı vazi -
yetini tayin edecektir Bundan 
başka cenubi Afrika milletler ce
miyetinin de azasında biridir. Mil
letler cemiyet larafııı<ian veril -
miş müşterek bir kru-ar olursa ce. 
nubi Afr;ka da buna i~tirak ede
cektir. İngilteN! bir taarruza uğ -

(Devamı 6 n.cı .<ahifedc) 

1 Meraklı Şeyleri 
DÜNYANIN EN 

TtlKSEK DAGLARJ 

~ vrupada: l\lon Blan, 7ilksekllft: 

~ 4,810 metro. 
Asyada: Everesl dafı: Yiikııekllil: 

1,820 metro. 

Şimali Amerlkada: Lopa datı, yiilı:
sekJlj;i: 5950 melro. 

Cenubi Amerlkada: Asonka.cu• daiı, 
7ükseltllil: 7 ,035 metro. 

Afri.kada: KllmanJaro datı, J'iiksek
ııtı: 6,0UO metro. 

Pollnezlde: Kea da'1. :rül<seltllil: 
4,210 metro. 

Avustralyada: Kult dafı, S,76S molro. 

DtlNYANIN EN 

BtlrtlK GÖLLERi 

Ha.'&er Ucııu.ı, 440,001 kllometro mu
rabbaı (Karadenlzden 25 metro irti
fada). 

Lak Süperiyör, tiınaU Amerika.da 
lıf,000 k.JJometro murabbaı. 

Arllt cölü (As7ada) '15,000 lr:ilomet
ro murabbaı. 

Buron l'Ölil (timaU AmerJkada) 
8%,000 k.Uometro murabbaı. 
Mişisam cölü <•imali Amerlltada) 

6.2,000 kUometro murabbaı. 

Tllll&"aaika cöltı (Afrlkada) SS,600 
kilo.metro murabbaı . 

Baykal cölü (Asyada) 34,000 ltllo
m.etro munbbaı. 

Naysa (Alrlkada) 26.5ot ltllomelro 
murabbaı. 

Çat cölil (Alrlkada) 25,400 kllometro 
murabbaL 

Erle göJö (tim:ıU Amerlkada) 25,000 
kllometro murabbaı. 

Vlulpec cölıi (tlmali Amerlkada) 
U,000 kllometro murabbaı. 

Jkiyilk esirler cölü Ctlmall Amerika
da) U,OGO kllometro murabbaı. 

Btirülı: Ayı cölü (•imali Amerlkada) 
21,000 kllomelro murabbu, 

Balluıf cölu (Asyada) !1,5ot kllo -
metro murabbaL 

Önlarlo cölil (tlmall Amerlkada) 
U,t08 ldlometro murabbaı. 

Tadoca cölü (Rusncla) 18,000 ltl
lomet.ro murabbaı. 

Maralbo 1:ölil (Cenubi ADI erik ada) 
16,800 ltllomelro murabbu. 

BiR İSTATisTİK 

Fransa tlmendlterlerl mllll flrketl -
nln, bir senelik sarfiyatına dair n .. -
rettltl rakamları dikkate deler bul ... 
dutu.muz içi.o &J'Den nakledi7onu:: 

On bir milyar kilo kömür. 

Blr mllJ'ar dört 7tb bln elektrik am ... 
pulU. 

Sekiz YW< altmıt mll.Jon kilovat. 
İki yüz kırk bin ton ray, büyük çtvı. 
İki yüz yirmi b .. bin ton demir ve 

çelik. 

Dört 1üz bin metro mlltibı afaıı 

travers. 
İki mllyon d#r* 7üs bln metro mu .. 

ra.bbaı bea ve çuha. 

Yirmi iki mJJyor yolcu. 
31 milyar ton eşya. 

80 bin kUomelro clemlryolu. 
19 bin lokomotif. 

511 bin vacon. 
13 bin L•ltasyon. 
Bu rakamlarda y:ıJıın;, tokomounerta 

ne tadar düdU:k ~aldıkları unutu.lnnlt 
defli mi!, 

PUNTO NE DEMEKTilU 

TJpograflde. yani matbaacılıkta met 
ro usulü cart detfldir. BUtil.n ölcüler 
• Punto» ite yapılır. · 

Punto, bir sa.ntlmetronun yü.z4e 26 u 
büyükliij;ündedlr. Şu okudufuııw: sa
tırlar on punt.odur. 

100.000 LİRALIK BİR TABLO 

l\-le~hnr ressamlardan Rambran'm 
bir tablosu l'f'C't'nlerde Am.slerdamda 
100.000 rıorlne (bizim pal'1UIU%la ela 100 
bin lira) bir Amerikalıya satılDl.Lftır. 

Ra.mbarn bu tabloyu 1632 de J'•P
mı'ih. Ka.rcllııal Fesch'ln k0Ueksl70 -
nu.nda bulunuyordu. 

HÖK YE 
Meçhul Kadın! 

1 Yazan: MEHMED HICRET 1 

ir gazeteci dostum anlattı: 

- Geçen s~ne, bir akşam 
matbaaya gitriğim zaman 

masamın üzerinde bır mektub gör
düm. Za!'fı elime alırken yanımda
ki masada oturan arkadaşım Fik
ret. Eğlenen bir tavıı la; 

- Galiba bir aşk mektubu, dedi. 
Gülümsedim: 

- Ne münasebet canım. dedim. 
Her halde bir doottan olacak! 
Arkadaşım da tebeı:süm etti: 

- Evet, bir dosttan olduğu mu
hakkak: fakat fantazi bir zarf için
d~ gönderildiğine göre, bir kadın 
dosttan olsa gerek!.. 

Hafifçe kaşlanmı çattım: 

- Bırak alayı Allah aşkına,. Ba
na bir kadının aşk mektubu gön
dermesı için budala dması lazım
dır. 

- Nedım? .. 

- Çünkü çirkinim, üstelik ga-
zeteciyim .. 
Arkadaşım: 

- Hayır, dedi. Pekala güzel -
sin, sempatiksin, yakı~ıklısın. Bir 
çok kadınlar için ideal bir tipsin. 

Fikret, sözüne bir an fasıla ver
dikten sonra devam etti: 

- Yalnız bir kadının bir gaze
teciye gönül vermesi, ona aşık ol
ması için hakikal'en dediğin gibi 
budala olması lazımdır: Gazeteci, 

hiç şüphesiz fedakiır bir insandır. 
Bütün gününü matbaalarda yazı
lar hazırlamakla geçirir. Çok ve 
özlü yazılar yazabilmek için, ge
celeri pek a1 uyur, pek az istira

hat eder. Hatta istirahr..t zaman -
!arını, boş saatlerini bile, karileri
nin hoşuna gidecelc, mları eğlen
direcek tatmin edecek enteresan 
mevzular bulmak iç'n, düşün -
mekle geçirir. Nadiren eğlenir. 

Gazeteci. Bütün btı dıdinmelerine, 
çalışmalarına r~ğmer daima pa -
rasız, cebleri boş ııezen, hayatını 

mahrumiyetler içinde geçiren bed
baht insandır. Kendısi mes'ud ol

madtğı gibi. hayat arkadaşını da 
mes'ud etmekten acız ve ... 

Fikretin sözünü kl-stim: 

- Tıraşı bırak da a~tık, şu mek
tubu okuyayını dedim. Ve mavi 
renkli zarfı açtım. 

Aaa ... Arkadaşımın tahmin et
tiği gibi hakikaten bu bir a~k mek
tubu!.. 

Mektub daktilo ile yr.zılmıştı. 
.Sayın muharrir, 

Her gün gazetelerde çıkan nefis 
hikayelerinizi, aşk ve gönül me -
selelerine dair yazdığınız entere

san yazıları büyük bir zevkle oku
yan bir karlnizım. Yazılarınızdan 
ince rııhlu, hassas bir erkek ol -

duğunuz anlaşılıyor. Eserlerinizi 
Takdir ettiğim gibi, ıçimde size 
karşı bir sevgilim de varlığını his
sediyorum. 

Size hayatta ve mesleğinizde 

büyük muvaffaklyetlcr diler, say
gı ve sempatilerimi sunarını. 

Bir okuyucunuz. 

* Uç gün sonra bu meçhul kadın-
dan şu ikinci kısa mektubu ald:mı 

cSizinle tanışmqk istiyorum. 
Yarın, saat ikide Adalar iskele -
sinde bekliyeceğim. Sizi seven genç 
bir kadının bu dile~iıı i yerine ge
tireceğinize eminim. 

Adalar iskelesinde !:eni tanıma
nız için elimde bir demet menek
şe bulunduracağım .. 

Hürmetler ... 
Bir okuyucunuz• 

MeÇhul lişıkımın bu ikinci mek
tubunu okuduktan scnra düşün
meğe başladım. Acaba gitsem mi, 
gitımesem mi? GitmPsem, muhak-. 
kak tanımadığım aşıkım bana gü
cenecek! 
Kararınıı verdim, gideceğim. Be

ni görı<>edPn sevfn, tana gönül 
veren bu garfü, bu maceraperest 
kadınla görüşeceğim .. 

* Ertesi günü saat tam ikide A -
dalar iskeles;ne gittim. Ve iskelede 
meÇhul aşıkımı aramağa başla -
dım. Belki on dakika, belki bir 
çeyrek saat, gelip geçen bütün ba
yanlara dikkatle baktığım halde, 
bunların hiç birinin de elinde bir 
menekşe demeti göremedim. Bu
nun üzerine düşünmeğe başladını: 
Acaba, bu genç kadın, gönderdiği 
mektublarla benimle alay etmiş 
olmasın? Veya bu mektıiblar mu
zı"b bir arkadaş tarafından gönde
rilmiş bulunmasın? 

Ben böyle düşünüp dururken, 
birden gözlerim, rıhtımda, yüzü 
denize müteveccih vr elinde bir 
menekşe demeti bulunan bir ba-

\ 

yana ilişti. Kendi kendime: - ıl 
işte odur, dedim ve ağır a.c1ırııl 
kadına yak laştını. 
~ Affedersiniz, bayan ben .. · 

(Dev.,mı 7 inci ıayfııMI 

An k ara Ra d yosıl 
1111QCJf 

18,30 Procram. c< 
18,35 Müzik (Mılzllı ye raks • , 

vad Memduh lara!ından - Kon~ 
Plaklarla misaller. 

19 Konuşma (doktorun 1&&tll• 
19,16 Türk mtidtt (Kar1'ıl< p -: .J 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, BP' 

Gür, Hamdi Toltay, Basri tiner. I 
20 Memleket saat a7an, ajan. 

meteoroloji haberleri. ı 

20,15 Türk müzlfl (Klislk proıt" 
İdare eden: Mes'ut Cemli. 
Ankara radyosu küme heyeiL . 
1- Rauf Yekla Be7la - Mahur ,ıı 

revL 

Z- Itrinin - Peuç~llı b .. ıaı. .• 
3-- Rasi prlu - Halınmılaıı oıl<"" 

asla. , 

4-- Batu Postun - llut •fır "" 
isi - Biz aliıdel safan badeyls. , 

5- Dedenin - Rasi :rüriil< ~ 
Gelse o ıuh meclise. 

S- Basri tlfler - Ney taluılmL 
7- llluslafa İllet efendinin - S" 

cih tarkı - Doldur cetlr. 'ıİ' 
8- Dedenin mahur yürük seaı• 

Yine zevrakı derunilm. 
9- Şakir atanın - Rut farkı • ~ 

bulunmaz böyle dilbaz • 
10- Dedenin - Mahur prlu - ()l' 

nü! adlı bülbülüm var, ,,ı 
11- Benli Hasan atanm - aası 

semalsL 
21 Konuşma. 
Zl.15 Esham, labvllil, l<ambl1• 

nıılnıl ve ziraat borsası (llal). 
Zl,25 Neşeli plaklar - L . 
21,30 l\liizlk (Ktiçlik orkestra - ııJ· 

Necip Aşkın). 
1 

22,30 Müzik (ljan sanalkirlan - f~ 
23 Müzik (Cazband - Pi). fi 
%3,U - 24 Son ajans haberleri 

:rarankt prorram. 
YAKIN 

lZ,30 Prorram. - Çok para verdim. Daha hiçbir ı~ yapma -
dıııız! 

Diyordu. Şeref: 

- Bayım, önemli ipuçları üzerindeyiz. Siz hiç 
tasalanmayın, yakında çok şeyler getıreceğiz. 

os A 
Sonra, kendi- kendisine kaldığı zamanlarda da, 

tıpkı Güneyin düşündüğü giihi: 

- Kendimi boş yere üzmüşüm. Bu kadın be
ni çok seviyor. Sevmese bu kadar arkama düşer, 
beni izler, en küçük bir şüphesi için c.ünyanın gü
rültülerfuı başıma yıkar mı? .. 

!:·3~:::k:ü:: -a:a~ı, ajanı fi 
meteoroloJI haberleri. ... ,. 

13,15 Müzik (karqık procnım - • ;., 
13,45 - 14 Koaıqma (kadın 1&&1 • p· 

Diye, Fazılın velunini kamçılıyor, iki arkada1 
da ele geçirdikleri bu yağlı kuy:uğu koyuvermi -
yorlardı! 

Çekişe çekışe doktordan yine para kopardılar. 
Ve Fazıl: 

- 600 oldu ha ... 

Derken titreyen bacaklarının çökmemesi için 
zor tutundu. Onun bu halini arkasında;ı en iyi Sa
dık tahliı ediyordu: 

- Hiç bövl~sine de rastlamadım. Hem para 
vermek ist~miyor, heın de aıh birşey olsa der gibi 
içi titriyor! 

PLANLI SALDffill'll 

Güney kararını verdiği günden bugüne tasar
ladığı pliinı, planlı saldmmını birer birer sıra ile 
ortaya koyuyordu. Her gün, ona davasını kazan -
mak, başarmak kotarmak yönünden kayıp değil, 
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kazanç getiriyordu. Doktor. Günuyin hu pllinlı sal
dırımı karşıs:nda s~rsem" dönmüştü .. 

Genç kadın· 

- Neredeydin bakayım bugün? .. 

Kimdi o konuştuğun güzel kadın!. 
Niçir. o hasta tazenin yanında ç->k kaldın?. 

Seni Haooiyede bir kad?Jıla konuşurken gör-
müşler .. 

Niçiu bu sabah yarım saat erken gidiyorsun? 
Neden bu akşam bir saat geç kaldın?. 

Nedrn benimle bir yere gitmiyoı~un? .. 
O icadın doktorla bir daha konuştui!unu gör

miyeceğim .. 

Diy'! hergt:n bir iki kere mesele ~ıkarıp gü -
rültü ettikçe doktor bunalıynr, kendini korumak 
için bin dereden su getiriyor, ııerseını:vor. 

- Böyle şey yoH. 

Yazan: E' EM İZZET BENİCE 

S na yalan söylüyorlar .. 

.unları bizım gönencimizi çekemıyenler uy
duı ıyorlar! 

Aranuzı açmak istiyorlar! .. 
Benim gözüm ~enden başka kadın görmedi, 

, ıııe de görmiyecek! 

Diye bir sL•rü korunma sözleri smıiıyor, aşkı
nın defrıliğindcn, karısına olan bağlılıl!tnın gti -
cünden, bütün apartımanlarını ken-ii~ine verirken 
en ziyade hissıı:de bu ;evginin hakim olduğunu 

söylüyor:lu Arada bir gözlerinden yaş akıta akıta: 

- <\cı bar.a Güney İnsan delicesine sevdiği 
karısının üzerine bir başka kadına rasıl bakar, 
onunla ııasıl konuşur? Buna imkan var mı? 

Diye :;ızlanıyor. yalvarıyor, Güneyin ayakla
rına kapanıyorrl.u; 

- Bana inun!.. 

Diye söylenıyur, duygularını dal-a açık veri
yordu; 

- Ben ondan korkuyordum: Çiınkü, •bütün 
apartımanlarınıı, mağaza!arınıı, gelir kaynakla -
rıını, ona verdim. Günün birinde beni yüzüstü 
bırakıp gidebilirdi. Fakat, bakıyurıım da 0 hiç 
bunlara aldırm.yor. Ne parada, ne malcla, ne hiç 
bir şeyde gözü yok. Yalnız beni seviyr.r, benim için 
yaşıyor, benim ıçin üzülüyor! Ve ben de yeryü
zünde tek şeyı seviyorum: Onu. Ona canımı bile 
veririm!. 

Ve Güneyin arkasına koyduğu gözcüleri dü -
şündükçe kendi kendisine: 

- Boş, kötü bir iş yaptını! 
Diy ,r, düşüncesini genişletiyordu: 
- Onu ben• bu kadar sevdiğini bilmiyordum. 

Hep yanlış dil§ünmüşüm. En iyi, polisten çıkmış, 

fDevamı var) 

hayatına alt). __./ 

1357 Hlcr! 1 1355 Rııırıl 
Rebiülevvel Nisan 

11 18 . --1939, Ay 5, Gün 121, Kasım 11S 
1 Mayıs PAZARTESİ _ 

Vakitler Vuatl Eııaal 

i L dL ... cf, -
Güneı 4 58 9 S4 
Öğle 12 11 s 01 

İkindi 16 03 8 59 

Akşaİıı 19 05 12 ()() 

Yatsı 20 49 1 44 
İmsak 3 06 8 02 
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J İSTANBULUN EGLENCELERİ f 

Heybelide Merkeb 
Saf ası başlıyor 

Merkebciler Eski Zamanların 
Kazancını Hasretle Anıyorlar 

/-Yazan: !llEHMED HİCRET 1 lVerde O Eski Günler? 
, Yirrni senedir ha adada otu
s~Yoı uın ve aşağı yukarı on beıJ 
, nedenberi de merkepçilik ya -
.ıl'o 
i~i .. •uın. Eskiden, yani bundan 
b u~ se~ evveline kadar bu işten 
ı~' ha.y!i para kazanırdık. Elimi
d ~kız on lira geçtiği günler olur
h ~. 11albuki şimdi bu parayı bir 
~•!tada ka>.anabilivoruz. Bir za-
'"a i • ğ n ar yalnız bu işten kazandı -
d~ıı P8'.:t. jle evimizi idare eder-

i 
Bugun ıse, elir..ıize geçen para te · . 
ı.tıtıyaçlarımızı lemin etmek 

llıkanı olmadığı için. kışın da ba
~Uı. avına gitmek mecburiyetinde 
«lı:~ Jl uz. 

n ''dalarda merkt"ble gezinenler 
latsanın bidayetinde başlat. vı; nl
b"n. ayı içindeki m~terilerimizin 
~~Yiik bir kısmını mektebliler teş
~ ed~r. Bununla beraber, bütün 
Şama kadar anca\: üç bet ku· 

'~ş eld~ ed0 biliriz. 
~ Yüzümüzü biraz güldüren ma • 
~s, haziran ve temmuz aylarıdır. 
t e kazanırsak, lljte bu aylarda ka
aıı.ırıı. Adi günlerd<> e!lmize ge • 
~ıı ~-ara yüz kuruşhn &şağı düş
i~~dıgı gilbi, pazar gün \eri de iki, 

Heybelldc merk eble btr kafile 

b1J8ünlerde kazandığım para da 
bir iki lirayı geçrne7.. Mayısın on 
beşinden sonra, günliik kazancım 
artar. Elime beş al•'. lira geçtiği 
günler' olur amma, bu adada en 
çok para kazanan merkepçi de 
benim .. 

- Adada, yaz akşamları mer -

kehle gezintiler çok zevkli olur, 
d ğil .• e mı. 

- Evet, hele meh tablı geceler-
de .•. 
Delikanlı sustu, bırkaç saniye 

hiç konuşmadık, sonra tekrar o 
söze başladı: 

(Devamı 1 ınc• sahifede) 

!_ş_A_. _K _A__.I 
KADIN DOSTLUÔU 

/! 
ydınlık bir yaz gecesı. Va
kit çok geç. Büyükadonın 

. muhteşem otellerinden biri. 
' Gece yarısı kapı vurulur. 

-Tık, tık! 

- Kim o? 
- Açınız. 

- Açamam, soyu:ıuyorum. 

- Kuzum, açınız· 

- Siz kimsiniz? 
-Bir genç! 

-· Ne istiyorsunu1 ! 
-Aşkl 

- Gevezelik sev.r.rm! 
- Çok güzelim! 
- Ahmaksınız! 

- Çok zenginim! 

- Aptalsınız! 

- Size aşıkım! 
- Budalasınız? 

- Açmıyacak mısınız! 

- Hayır!. 

- Fakat samimi arkad~ınız Ni-
halin nişanlısıyım. 

Genç kadın yarı çıplak kapıyı 
açar: 

- Bunu daha evvel niye söyle
mediniz' 

LOKANTADA 

Garson - (Kadın müşterisine) 

yalnız başına yemek yemek ne 
acı değil mi bayan? 

~adın - Evet, hele hesab gör
me zamanı gelince .. 

MAHKEMEDE 

Reis- İki lira için biçare kadı
na nasıl kıydın? 

Suçlu- Ne yapalım bay reis, iki 
oradan, iki buradan geçintp gi -
deceğiz. 

b.1 buçuk lira kadar bir para ce
'"' . . .,ıze girer. Amerikada Sansör Aldı Yürüdü ı\ğUı;tostan sonra, Adaya yazı 
g~rınek için gelenler, artık akın 
~ .• istanbula dönmeğe başlarlar. Kadın/arın 
•bıı bu srıalarda da merkeble ge- . Acık • 

?iıı.ı·ı R l ' 1 ı er nihayet bulur Hayvan - • • 
barı ahırlara çekeriz .. Sonra biz de\ esım erın 

Saçık Sahneye Çıkmaları, Açık 
Basılıp Satılması Yasak Ediliyor 

alık ııvına çıkarız. 
~ l'ıunlıırı bana. geçen hafta HeY:
itı 1:adada, kendisil0 konuştuğum 

~ lıyar bir merkepçi anlattı. 
O sırada izkeleye İstanbuldan 

telen bL· vapur yanaştı. Biraz 
~?"a vapuroian çık~n yolcularJ.an 
d 1 ge:ı.ç bizden birkaç metre öte
~ bulunan merkeblere doğru yü

l'il4t:ler. İhtiyar onları görür gör
llıel· 

~.-Müşteri geldi, dedi ve yanım· 
"'il ayrıldı. 

* ~ ı\kşam, geç vakit, hir merkeble 
~·rn limanından dönüyordum. U
h·l'indc bulunduğum merkebin sa
llıi; henüz on beş, on altı yaşında 
~u~ boylu, sarı v~ kıvırc:.k saçlı, 
ı/lri gözlü, sevimli bir çocuktu. 

erkebin yanısıra kC>şarak geli -
)lıl'du. 

__ llir ara hayvanı yavaşlattım ve 
ltılüınslyerek merkepçiye: 
ile..._ Maşallah, dedim. Merkebin 

k hızlı gidiyor. 
.sarışın delikanlı, deniz mavisi 

~0lleriJe yüzüme baktı ve çok tat-
1 bir sesle: 

..._ Tabii kardcşiI!l, dedi. Onun 
'dı Şimendifer. 

..._ Şimendifer mi? 

1 
..._ Evet. Adanın merkelbleri a

d•~ında onrl•n dah~ hızlı giden, 
~•ha çok koşan merkeh yok da, 
na bu adı koydum 

~ ..._ Kııç sened:r merkepçilik ya
•Yorsun? 
..._ Eh, dört beş sene ofuyor. 

., ..._ Nasıl, işler yolunda gidiyor 
··•u? 

d· ..._ Allaha çok şükiır geçinip gi
ıyoruz. 

ııı ..._ Kışın halık anne gidiyor 
tı.'Un? 

~!..._ Hayır. Yazın beş altı ay bu 
d e meşgul oluyorurr, sonra klljın 
~ mektebe gidiyc.rum. Bununla 

1 
rabeı· bu işten kazıındığım pa

l~ He bir senelik iaşPmizi ve diğer 
11Yaçlarımızı temi:ı ediyoruz. 

, . ..._ Günde eline nekac!ar para ge
"t1Yor? 

Q ':-- Mektebler henüz t&ti! olmadı
~· '~in, tabii valnız cumratesi ve 
a~ar gün!"rt ..:alışahiJıyorum ve 

Amerikan sansöriinden lıer lıalde en çok şikd yet edenle1" bunlardır 

A 
merıka gazetelerinde oku -
duğumuza göm. cBoard of 
Censors-. yani Amerikan 

sansörü bu son aylarda şiddetle 

faaliyete g~çmiştir Ahldka muga
yir gördüğü her şeyle mücadele 
ediyor. İlk hamlede ıl~n bahane
sile gazetelerde intişar eden açık 
kadın resimlerini menetmiştir. 

Mesela, bütün gaztelerde bir 
cSutiyen Gorj• ilan'. vardı. Kadın-. 
)arın memelerinin ~arkmasına ma. 
ni olmak için ipekli kumaştan, 

daPteliıdan yaptıkları ·Sütiyen· ı 
!eri reklam için yarı çıplak bir re-

sim konuluyordu. Bu ahlaka mu
gayir görüldü. Reklam sahifele -
lerind~n kaldırıldı Bunu çorab 
bağı ilanları taklb etti. Artık ga- 1 

zetelerde iç çamaşırlarına aid rek
lamlarda çıplak resimler görül -
mez oldu. 
İpek çoraplar da Amreikan san

sörünü çok işgal ediyor. Çıplak ba
caklarb çorabları reklam etmenin 
de men'i düşünülüyor. 

Bazı gazeteler, spor eğlencelerini 
bahane ~derek yüzme havuzları -
nın. plajların. kadın Jimnastik id·ı 
nıaı!larının resiınlurini dercedi -

yorlar. Sansör bunlRrı da menet
mek niyetindedir. 

Amerikan sansöründen en ziyade 
şikayet edenler sinema şirketleri

dir. Sansör, filimlere karşı çok şid
detli davranıyor. Baza.n yarıdan 

fazlasını ke$lp atıyor. Yapılan mas
rafla havaya gidiyor. 

Kitahlar da sansöre tabi. Bir k<>
mite, intişar eden bütün eserleri 
tetkik ve kadır.lara, genç kızlara 
satılmaması lıl.zımgrlenleri tayin 
ecliynr. Bu kitablar bandrol ile 

yalnız erkeklere satılıyor. 
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Dtüıliily©ıınoliil Çok. 
sevüDe1n1 Adl©ımo 

------------·---~ ---
Sevildiğini Anlayınca 

Takıldı, Nihayet 
Başka Kadınların Peşine 
Karısından Ayrıldı 

~ !is Fay, Holivndun en büyük 

~ yıldızlarından biıidir. Bu 
münas1'>betle protokola tabi 

olmak zarur~tindedir. Zira sine -

ma beldesinde hdtada on dolar 

kazanan akt5rler, J.·endilerinden 

daha az kazananlarla ttmas etme

dikleri, hatt~ selamlaşmadıkları 

gibi, on bin dolar kazanan büyük 
yıldızlar da bunların yüzüne bile 

bakmazlar. 
Alis Fay; Marlen Ditrih, Klark 

Gebcl, Katrin Hepborın ve Greta 

garbo gibi, beraber çalıştığl san -

at'karlara çok nazikane muamele 

eder, tatlı sözlerle gönüllerini alır. 

TİRON POVER YÜKSELİYOR 

Marten Beck tiyatrosunun bu 

genç aktörü, Nevyorkun en lüks 

lokantalarından Franşi'nin müda

vimlerinden idi. 
Çok güzel ve sevimli bir çehresi 

vardı. Bütün kadınların gönlünü 

çekiyordu. Genç Tiron; aşkı tıpkı 

bir koşucu, bir avcı, bir şoför gibi 

dikkatle idare ediyordu. Gönlünü 

hiçbir kadına kaptırmıyordu. Alls 

Fay'i ilk gördüğü gün pek o kadar 
ehemmiyet vermemiş!;. 

Fakat ertesi günü ufak bir de
met çi~ek gönderdi. Sevimli yıldız 

bunun kim tarafından gönderildi

ğini merak bile etmemişti. Az son· 

• 

Tiron, Holtvudun en çok sevi• 

len erkek yıldızı oldu. Az sonra, 

karısını ihmal etmt>ğe başladı. 

Alis, bunu farkedince kendisinden 

ayrıldı. 

Fakat Ne de Olsa, Yin 
Onu Unutmuyor: « il~ 

Göz Ağrısı " Diyor 

Tlroıı, gerçi birçok kadınlarla 

sevişti, sevişiyor. Buna ratmen 

Alis'i bir türlü unutamadığını aö" 

lüyor. Bunu tııbil görm~li; lDı: I'> 

ağrısı! .. 

::~.:: ::~::a t~~::;;m:::~~~~ Kendi Kızını öldüren 
hayran hayran bal:tıgını gordu. 

Kızılbaş 
Ve imzı.Iı fotografilerinden birini 

Dikkat edince bunun, kendi resmi 

olduğunu anladı. Yanına yaklaştı. Bir Baba 
ve;:~ict::~ :~:~i:: )Kızını İki Defa Gebe Bıraktıktar. 

- Fakat, bız!at $17.ın el yazınız-

la, katibinizin değil... 

İşte iki san'atkar arasındaki sa

mimiytt bu Juretle başlamıştı. Av· 
ni gece, bir katıaren;n hususi bir 

odasında başba.şa vecınişler ko

nuşuyorlardı. 

Az sonra beraber dansa başla -

dılar. Barda bulun1nlar, güzel de· 

likanlıyı görünce biribirlerine: 

- Alis yine sevdalar,dı. .. 

Diyorlar. gülüyorlardı. 

Tiron'un daima Alis'le beraber 

bulunması bir çoklarının kıskanç

lık hislerini uyandırdı. Dediko • 

duya başlad:lar. Fakat sevimli yıl· 

dı ııbunlara ehemmiyet venıni 

yordu. Çok geçmedi, evlendiler. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyin 1 
* Bir dakikad~, Filipin ada· 

arın.da 6 b;n yaprak sigarası ya
pılır. 

* İngiltere, bir dakikada 7,580 
litre süt ve bir o kadar bira sar
feder 

* Transuval altın madenle
rinden dakikada 736 gram halis 
al>tın çıkarılır. 

* İngilterede . her dakikada 
23 ton çelik yapılır. 

* Çinliler, dakikRda 12 çiçek 

aşısı sarfederler. 
* Rusya, dakikada 30,000 do

larlık emtia imal eder. 

* Şu satırları okurken yarım 
milyon mikrob yuttuğunuzu 

söylersek şaşmazsınız değil mi?. 

ŞU SATIRLARI BİTİRDİCİ
NİZ ZAMAN BİR DAKİKA 
GEÇTİ. 

.. 
Sonra Ol dürüp Gömmüş 

B 
irkaç giın evvelki nüshamız

. da Fransada lı'r bahçivanın 
kızile gayri meşru müna -

sebatta bulunduğunu, sonra öl -
dürüp bahçesinin kenarında hen
değe gömdüğünü yazmıştık. 

Parisli gazetecıleM, n biri, ka
tilin karısını bulmu'j, görüşmüş. 

İntıbaatını şu suretle anlatıyor: 

ğır !aştım ve bir mucı~ kabilin . 

den kurtuldum. Bana: 

- Her halde, dedi. İkimizden 
birinin öhnesi llzım. Ya sen, ya 
da ben ... 

İyileşip yataktan kalkınca uzal 

bir yere kaçmaktan baııka çare 
bulamadım. 

Bir baba, böyl~ yetişmlf bir kızına kıyar mı? 
Sarısın, sevimll yüzlü bir kadın. 

Henüz genç denilecek bir sinde ... 
- Bunun bir facia ile netice -

leneceğini biliyordum. Valan-tin 
(eski kocası) sefilin biri idi. Bana 
yapmadığı eza, cefa kalmadı. Ni
hayet canıma yetti, ayrıldım. 

Zavallı kızım, on sekiz yaşında 
iken babasının kurbanı oldu. Ne 
yapabilirdim? Birçik kereler bu
nun önüne geçmek, kızımı ken -
disinden uzak bulur.durmak iste
dim. Beni ölümle tehdid etti. Ke
derimden hasta diiştüm. İlaçları· . 
ma zehir karlljtırdı Birdenbire a-

Az sonra kızımın. babasından 

ikinci defa gebe k~ldığını işittim 
Bir aralık kendisini gördüm, ya · 
nıma gelmPsini söyledim. 

- Ne karışıyorsun &en? .. 
Cevabını verdi. Zabıtaya habc 

vermekten çekindim. Çıkacak re 
zaletten korktum. Nihayet ola -
cak oldu. Herif kızımı öldürdü. 

Baba ve kızın bi~birlerine yaz
dıkları meictublar zabıtanın eline 
geçmiş. Aralarındaki gizi! muhab 
betin sırları tamamile aydınla=• 
tır. Katil babanın y1kında muha
kemesine başlanacak. 
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Makineye 
Verirken: 

İngilterede Seferberlik Sırp~~~n::y~ad~~~~aş"~ası 
Yumrukla, Tekme ile Karışık 

:~:~::r.~m::::~::;;:-F ut bol Maçı Seyretnıek İstemiyorıt 
Tedbirleri Alınıyor çizilecektir. Bu gôrüşmeleriıı en 

güç safhasını da bu mesele teşkll 

Voyvodlnayı da ttsed!ğ• hıldirilı· 
yur. ~kov:iç ile Maçek arasın-

Londr~ 1 (A.A.)- Kısmi sefer. J 
berliğin devam1 neti~esinde ha • 
aıl olan ildısadt ve mali vuiydin 
uzun müddet denm etmesi ih · 
timallne mebni iktısadcılın"~ ma -
liyeciler demokr.,.ilere bv vazi
yeti karşı1anıak imkinmı ver;·e· 
ğe ralışmaktadırlar. 

Demokraailerin ya totalit<.'ı dev· 
Jetler tarahndan talhik edilen O· 

lal"fÜ< metodlan tamamlle kabul 
etmeleri, yahud da llıtısadjyatlı> 

nnı yatı sefttberlilı: vaziyetle ya
pyabUec:ek tekilde cuılandınn .. • 

Amerikan ittifakını muhik (4>J • 

teren hürriyet bağını tahrib ede 

ceii içiD mahurluılur. İkin<'i ••!.. 
ise, tiç memleketin yalnız aiya!.İ 

ınevcudlarmı değil, endüstrı ve ti· 

caretlerinin de inkişafını br~in 

etmek suretile, mukadderatlarına 

olan emni7eti tarsiıo etmt'k mese
lesini orta7a atmağa inhi•ar ~! · 

mektedir. 

dakı ltilfıfl;ı bu nı>ktal:ınn naru 

halledildiğini, ancak mukawle, 
Prens Pol tarafından tasdik edil- Milli Küme M~çındaki Çirkin Hadise 

)ı>rı lizundır. 

Birind plı:, han D - İngoli1 

Bu planda, kredi seferberliği 

teklinde, öç memlekette mevcud 

dünya altın yekfın nun yii2de 85 
inin JmDanılma.ı derpiş edilmek· 
tedir. 

••••• 
Bir Sokak Harbinde 

dılnen wnra anlıyalileceğız. Dün 
verilen bır haberde Tsvetkovıç iti
liıfnameyi hamil olarak Zagreb · 

den Belgrada gittiğ!n, w Prens 
Pol tara1mdan kıl'bı:I edildiğini 

bildirmekte idi. Anlaşma tasdik 

edilecek oluroa, bu!fin neşredile
cek ve tatbiki için de yeııı hiikü- • 
met t.eşelıküı edecektir. 

Yugoslavya, tarihinin yeni bır 
dönüm noktasına da ha gelmiş bu· 

Cezairde 
100 Kişi Yaralı ! , Junuyor. Yeni başlıy&cak olan bu 

rejim.n Yugoslav halkı için hayırlı 
olmasını candan dl!eriz. Kuvvetli Ceuir 1 (A.A.) - Bırlı.~ ço-1 

culı. iki Senegalli ası.erin bulun • 
duğu tarafa hava f.işenlı.lcrı altık
ları için askerler, çocukları döğ • 
mek !stemlşlerı;e d MHı: buna 
marn olmuştur. 

lf>lıh Senegalli bulurduğu hal<le ı 

hMise mahalline dönmuşlerdir. 

Derhal büyük bu arb€de baş gös

termlştir. Neticede 11 i ağır olmak 

ü:oere 100 kişi kadar yaralanıruş • 

tır. Yaralılar arasınaa birçok Av· Bunu üzerine iki ll.'ker, kışla • ı 
lanna giderek yanlarında 200 ai- rupalı vanlır. 

• • • • • 
Filistinde Bir Çarpışmada Ölenler 

ve Yaralananlar Oldu 
Kudüs 1 (A.A.)- İngiltere hü

lı:6meti, Flliatin htikimıetine ya • 
kında halledilmesi beklenen Filis
dıı meselesinin bütün ihtlliflı nok· 
talarmın ne suretle halledilece • 
fini bildiren bir beyu kitah gon· 
denniştir. Beya2 Jıitabın metni, 
büyük bir ihtimalle yarın neşredi
leeektir. 

Banvnla lıeraber mnaleketiıı 

• • 

'llazlyeti henüz karı~ıktır. Dün 

vukua gelen 4 suikasd netitesinde 

iki kiş ölmüş ve iki kişi de ağır 
ııırette yaralanmıştır. 

Kndü te Anb lideri Nashasibi
nin aknıbasından biri bir ınılkasd· 

dan kurtulmuş ve polis tarahn • 

dan meydana ~ıkarılan mütec:aviz, 

•iu •urette yııralanmışlır. 

Sovyet Tayyareleri Bugün 
~evyorka Vasıl Oldular 

ı'levyork 1 (A.A.)- Sovyet tay· 
.Jaret:ilerl Kt>\Jdnaki De Gordi • 
enko, Floydbennet'ye ıelmlşler 

ve lııilyük bh halk Jdltle.l tarafın. 
dan karfılanmışlardır. 

Sovyet maalalıııtgüzan ta)·yare
cllere kendilerini bu •eferden do
layı tebrik eden Stalin ve l\.lolo • 
tol"nn bir mesajını oknmwıtıır. 

bır Yugoslavya, ort• Avrupanııı 

ve Balkanları su»:ın için lüzumlu 
bir unsurdur SU'p - Hırvat ihtı

lufının ortadan kalkması, Yugos
lavyamn kuvvetlenmesine ve bin
neticc sulh>ın da ilk\>' yesıne hiz-

l met edecektır. , ____ ·---·---
Heybelide 

Merkeb Sefası 
Başlıyor 

(5 ı;ci sayfadan devam) 

- Adammn y~zı pek tatlı ge

çer" Gündüz • paza1· günleri müs
tesna - saat üçe, dörde kadar ser 

kaklarda pek kimseler görünmez. 
Yaz misafirlerimiz, öğleden sonra 

ikindiye kadar olan zamanı, ya ev

lerinde uyumakla veya plajda ge
çirirler. Saat dörtten sonra, kadın, 
erkek. genç ihtiyar, çoluk çocuk, 

heIJ6i sokaklara dökulürler ve bir 
kısmı merkPblerle, bır kısmı da 

yaya olarak.~lenmf'k, hoş \•akit 
geçınnek için Çam limanına gi • 
derler. Orada geç vakitlere kadar 

eğlenirler, sonra evlc1 ine döner • 
!er. 

İskeleye y2kın bu yerde hay • 
vandan indim. Genç merlı:epçl, 

kendisine verdiğim parayı ceke
tinin sağ cebine koyduktan '10nra, 
merkebine a!ladı 'ile hayvanın boy-

Fener, Demirsporu 
1-4 Mağliib Etti 

Ankara şampiyonu Demirspor, ) 
dün ikincı maçını Fener stadında 1 
Fenerbahçr ile yaptı. 
Demirsvır: İsmail · Gazi, Şev· 

ket, . ilıralıım . ibr:ıh•m, Salih - Ze
kerıya , Arü, İslı:encler, Orhan, Zeki. 

Fenemahçc: Hüsam - Yaşar, Le
bib - AH Rıza, Esad, Reşad • Fazıl. 
Naci, Fikret, Rebil. Baı:ri. 

Halı~m : Halid Galbi . 
Dernirı;por takımı, lnıgün kad • 

rosunda değışıklik yapmıştı. Bu 
değiıılklik müdafaa hattında göze 

çarpıyordu . Hücınn hattında, has-t 
tında, hasta olan en ıy; oyuncu • 
lan orhandan mahrum bulunu • 

yorlardı 1 
Oyuna Fenerliler başladı . İlk hü

cum Fikretin sıkı bir şütıle avut 

1 
~ldu. Üçüncü dakikada soldan 
uzanan bİr hücumda Rebıinin ar
kadaşını bulan güzel bir pasını Na
ci V'Olc bır ştl;tlc Demirspor ağları
na taktı Fenerin bir3nci golü .. 
Dakıkalar ilerledikçe o.yun çok 

•eri bu cereyan takib etmeğe b~ 
ladı. Ankaralı futb?lcuların ferdi 
bücumları ekseriya 1''ener kalesin 
eakdar uzanıyor. 

Yirmin<'i dakikada F i'kret sola
çığa ve Basri 1ağiçe, Naci ortaya 
gelerek Fener hıiC'Jrn hattında bir 
değişi.klik yapıldı. Bu sıralarda 1 
Basri kendisini kaleciıe karşı kar
~r§a bırakan mılkemmel bir flr. 
satı kaçırdl. 

Otuzuncu dalı:ikqda Demırspor
lu İskenıderin 30 ml!trf'den attığı 
9Q1ı: güzel bİr §Üt do avut oldu. 

\Birinci devre, Fer~r hakiml~ti 
altmda l • O bl tti. 

İlı.:ind devrenin ilk dakikaları 
mütekabll hücumlarla geçti. Fa
kat Fenerlilerin hücumları daha 
tehlikeli oluyor. Nitekim. beşınci 

dak.ik•da soldan Feı:e: lehine bir 
favul oldu. Bu ceza vurn§UJlun De
mirspor kalesi önünde tevlid etıtiği 
karqıklık esııasmda Ali Rızanın 
güzel bir şütü Fenere ikinci g<>lü 
kauındırdı. 

Fener hilcumlaır c;ok tehlikeli 
birşekil almağa başladı. Bilhassa 
Filtre! - Rebü kombinezonu, An • 
karalı müdafileri çok çalışmalı. 

medıuı iyetinde bırak1yor. 

14 üncü dakikada ortadan sola 
uzanan topu Fikret yakaladı ve ö· 
nündeki müdafii aU&l?rak yerden 
sıkı bir şiltle topu üçüncü defa 
Th.=rrspor kaleı;ine so'ktu. 

Yirminci dakikadan sonra mü • 
essir hücumlar yapma a başlıyan 
Ankaralı muhacimler Fener ka
lesini üstıi..te müteadd!d defalar 
tehlikelı vaziyete soktular ve yir
mi beşinci dakikada lrblerine ve
rilen bir frikiki saği~ Arif güzel 
bior kafa vuruşile Fener kalesine 
soktu. 
Oywı yavaş yava~ sert bır cere-ı 

yana &ürüklenmeğe başlamıştı. 

Müteakıben favullf'fin bir kısmı· 
nı ha.kem görmüyordu. Bu vazi • 
yet oyuncuların ııert <'vnamalarını 
kolaylaştırmıştı . 

25 ine! dakikada soldr.n yapılan ' 
bir hücumda Fikret]~ Rebii güzel 
bir deplasman yaptılar ve ropu 
alan Rebi! isa:betli bir §Ütle Fene
rin dördüncü golüniı yaptı. 

Bu golden sonra cyun karışık 

bir şekil alrruştı. Fenerbahçe, ba§

ladığı müsbet oyunu o:v11amıya • 
raık sert bir tabiye ta+.bik ediyor. 
Anlı.arahlardan aşa!tJ lıabnalı iate
miyorlardı. 

Hakemin gözunden kaçan, iki 
tarafın eezııyı istfüam C'decelı: mü· 
teaddid harekeUeri. oyuna daha 

- . 
Milli Kümede Puvan Vaziyetı 

M•ıç AıtıQ"ı Yediei Gıılib Beraber~ MaQ-:Ob pu• 

Ankaragücö 8 24 10 
Fenerbalı~e • 11 ' Deınirspor ' 13 • 
Vefa 7 18 14 
Jl<ıtikta • ıa ' At~por 8 ' 27 
Doğanspor • • 23 
Galatasaray 5 7 11 

eı-· 
fazla karışık ve asabi bır cereyana j 
sürüklemlşt.i. Oyunun bundan son
ralı..i kısnu karşılıklı bir çekişme 
halinde devam ederek 4 - 1 Fene
rin gal•bıyetile ııetireltndi. 

çtıudN BİR HADİSE 
Maçın ıkinci dewesinde.".I üı · 

haren tedr•ri sure'tP başhyan Ü· 
zumsuz bir asabiyet oyunun ni • 
hayelinde çırlcin bir hadiseye se
bebjyet verdi 

Fenerll Fazıl mısafir takun <>
yunculanndan İ~kendere bir yum
ruk vur-lu. Bu çirkin hadise, •e • 
:•:reler ve diğer oyGncular üze
rinde çolt fena bir tesır yarlı. Ha
di<eye zabt a el koy<'.u ve adli • 
yeye ıntikal ett. Dı.ir.kü maçb ha
kem Halid Gali~ ık;noı dev· rde 
ba~lıyan :nütek.ıl;ıil sertliğe hat'! 
müdahal~lerde tı lı:rı!llad.ı Hal
ki, bu asabi havanın önüne geç • 
mek salaJıiyeti dah!Hnde id. 

Vefa Dün İz mirde 6-0 
Galib Geldi 

lzmır 30 (Telefonla)- Vefa ta
lı.mu bugün Altınsporla karşılaş
tı. Vefa; şu kadro ile oynadı: 

Safa - Lfıtfi, Vahid • Şükrü, 

Hakkı, Süleyman - Adnan. Sulhi, 
Ga21, Muhteşem, Necıb. 

İlk devr<·de Muhteşem v•· Gazi 
iki gol Rtılar İkinci denede S•.ıl· 
h ve Gazi ikı gol dah~ yapt•lar İz
mirliler de krndi lı.alerıne l»r gol 
atıllar. Sulhınin attıgı :t Pdincı ger 
lü hakem, haksızlık ederrk say • 
madı. 
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Muhtelif 
açlarıl1, 

Neticeıerı 
Dün muhtelif sahal~rd3 t 

ve hususi bir çok futbol l;:ı~ 
maları yap·lmıştır. Netıcelcf' 
aşağıya yazıyoruz: 

BŞİKTAŞ: l - i. U: % 

~ 
Dün sabah Şerd stadında 

şlk~ - Şişli takımları hususi 

rette karşılaşmışlardır . Ma., 
hareretli olmşutıır. Süleyınııl" 
yeli oyuncularl:ı takviye ed1~ 
olan Şişli oldukça güzel oyııs 

tır. Netıcede Beşikta~ J · 2 ııı~ 
kazanmağa muvaffak olı:nu;! .Jf 

KURTULUŞ: 6 • PERA: ' 
•\ Gaynfedereler n bu tk1 1<11' 

li takımı da dün sabah Ta~ 
rı

stadtnda karvıla§l!Jışlardır. ıııı 
~ 

tahmınlerin hıWuıa, hfılıııJl 

oyun tutturan Kurtul'll§ perı 
6 - 3 mağlub etmiştJr. 

A. HİSAR: 7 . KADlKÖYSf~ 
ı 

Bölgenin tertib ettiğ>i ikıııt• ~ 

karşılaşmalarından biri oıaıı,., 

müsaba.l!:a milli lı.llme maçıfl"" 

evvel Kadıköyde oynanmı~ır f 

Anadoluhisar çok bakım bil" 
.ııı yundan sonra 7-1 galib gelını, Potemkin Romanya ile Bulgaristan 

Arasında Tavassutumuzu mu 
Rica Ediyor? 

,.,_,._. .. ~lljllilall'llllılllll!llll"llllı"'~lljllilall'llllılllll!llll"llllıllll~-------------... --llalllllll---~lljllilall'lillılllll!llll"llllıl!ll~lljllllllıııll' nunu ok ıyarak: il - - - - - - - - TOPKAPI, AKNAVUTKöl': l 
BİLAL, KUKTLUŞ: :J 

(1 bıcı ~ijeden devam) 

tisini ilga etm .. i hayret uyandır· 
mamıııtır. Fakat, açılı.tan açığa 

Alman taraftarı olan bir partinin 
oıUdan kaldırılması, fÜphe yok 
lı.i dikkate def:er. Sofyad.ıl<i parti 
erlı:ıinı 6000 Jı:adardır. Vda~·etler

de de bunlara n1emup o·anlar 
vardır. 

Bü.Jı:ümetl bu batı hareketi tut
mağa ve iııtilı:lali, bitaraflıı:ı ko· 
rumağa sevkeden imil mihverin 
hakiki niyetlerinden luırlı.makta 

olmasıdır. Buigarlarm bugun ken· 
dilerine sordukları . uallt r un -
}ardır: 

1- Maksad Bulırıır · tanı bir koz 
olarak kollanmak, Balkanları par
~alamak ve mihveri Kazadeıılle 

kavll§lıırmak mıdır? O takdirde 
Bıılgari•tan da istiklalni kaybeder 
belki de harp ahııeoı olur. 

2- Yoksa maksad İtalyan ve
ayeti altında muhtan~etli bir 
:Makedon~a , ·ueude ıetirmek mi? 
Fakat bundan da bir barb sıkar. 

Bulgarlar me•de~· i bu ~ekilde 
olar k , .• TllrkiJenin Roman) aya 
verıliği leıninalı hesaba katarak 
istiklalini \'e blilllnlilğünü koru· 
mayı dli•ünliyor. Bu da, Bulgaris
tanın karlı çıkma ına ebeb ola • 
eakhr. 

Romanya ile Yıınani$tsn bir ka
rı toprak ,.ermemelı ilzerinde ıs
rar ..derlerse, Bulprİ•tan bu "a· 

ziyeti kabul edecek, fakat '1zlan· 
mağa devam edecek. Bu da onun 1 
komJularile :kafi" bir anla~mı:ya 
\-'arma ına mini olaraktır. 

Balgari•tanla komşu olan dev • 
Jetlerin de bunıı i•te.,.e<liklerini 
~ anı)·orum.• 

TÜRK • SOVYET DOSTLU(;U 

Bukre~ (HuoııM)- ( Joman) 
ııuete i Rm Hariciye Koıni er 
Mııa,·ini Potenıkin'in Balkanlan 
,:e Ankara) ı ziyareti mü.ıas.ebe .. 
tile y udıi;ı bir makalede, Türk -
Rus muna.•ebatının mııtekabil iti
mad H sıkı bir doatluk çer~e'll<!Sİ 
içinde dnam <·dip gittiğm .-e bu 
dootlıığıın uzcrine fiiplıdı bi biı 
gölgenın dü~mediğini ~·ı,zdıktan 

onra, Kara ,.e AJ..dmi1e ntitavir 
devlt·tlt"re Sov ·et Rıı•yaıı n temi
aat ~crnıf'siıü ,.e üç-üncü "nter .. 
nasyonaJin Rusya~·a kom-.H oJan 
de,·letlerle yapılacak do,: ıuktan 
ideoloji namına istifade)" kalkış
mama" irah eıtij!iııi kayd~ ınek · 
tedir. Rumen gazct«"'tİ Pot~ankin'io 
bu ddaki tema•larında. Balkan 
de,·l•tlerile So'llyetler ar~ ında 

yeni bir d.,.tluk ınunasebetleri te
min dmek istiye<e •ini bildirmek· 
tedir. Bazı a~eteler, Romanya ile 
BulııarİAtan arasındaki miinazaah 
nıeselenln Türlıiyenin tava\sutile 
duzeltllmeolnl Potemkin'in Anka
radan riu edettiJnl yaunaktadrr· 
lar. 

- Haydı Şim~ndıfu;. haydı ev· 
ladnn, doğru eve .. 

Dedı )&rıtmdan ayrıldı, gitti. 

İngiltere İle 
Dominyonlar 

(4 oıncu sayfadan devam) 

rars:ı <'enırbi Afrıka da İngilt('l'eye 
yordrn E1lecektır ve saıre. 

Dom yoı !ar ingilterenin va· 
zıyNını ıınlıyorlaT. Bılhassa A
vustralya ile Ycruzeland Uındra. 

nın polıt.kasını takib ediyorlar. 
Bunlardan sonra Kanada geliyor: 

Faka t Kanada da anlatmıştır kı 
eğer Almanya hır taarruza kal -

kışacak olursa Kanada her uretle 
İngiltere ile beraberdir. 

Yıne cenubi Afr kaya .sözu ge· 
tirmek !hım geliyor. 

Cenubı Afrikada milli fukanm 
tahrikatına rağmen ek. erıyet fim· 
dı şu fikırdedir : 

Avrupada olan şeylere karp ı;.. 
kayd kalmamıyacakhr . İngiltert 

gibı kuvvetli bir devlet olan şey
lere karşı &ey rci duramıyacaktır. 

Eğer İngıltere bir gün zayıf dü
§erse cenubi Afrikanın hali de <>

radaki İngilizler için çok fena o • 
lacaktır Cenubi Afrika altın ve 
elmas memleketidir. Coğrafi mev
lı:il itibarile cenubi Afrika dün -

yanın en bırmcı dercc~deki y<r
lermdendır. Eğer lngiltere bir gim 
burasını mudafaa edemez, koruya

maz olursa cenubi Afrika da her 
h•11gi bir tardın eline düşecekur. 

Polon yada 
Yeniden Harb 
Hazırlığı Var 

(1 inci ıahijeden devam) 
HttJer' ın nutkuna ~ek cevap 

ıçın Polonya Bar!ciyeol hazırhklara 

başlamıştır l{ancl~ ıwn Miralay 
Beck'ın 2 mayısta bır nutulı •oyli
yec;eğı ve bu nutlnmda Alınan)'aya 

cevap vere<·eğl haber verılm<>ktedh-

Varşova gaz.eteıcrt Almanyaıun son 
h:ıttı hareke-tlerl etrafında şiddetli 

neşriyatta bulunınaltladırlar 

Polonya hııkümetı her tilrlü ihti
male karşı he7ırbklttr görrnelttedir 
Polonyanın bır milycndao fazla as
keri sılıih alımda bulundurduj(u anla
ş1lmaktadır. Bır taraftan da harp ha
zırlıklan d<-vam etmektedir. 

GÖZ BEKbıt 

Dr. Murad Rami Aydın 
Talı.sim • Tahmhane, Tarlabllfl 

caddesi No. 1 O Uıfa aprt. 

Doktor - Operatör 

Orhan Toroe 
Kulak, Bdğaz. Burun 

mütehassıııı 

Taksi"" • Abdülhak Ham't 
Caddesi, Geyı k A:ıartımam -

Or. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Faküllt'sİ Kulak Boğaz, 

Bnnın Do.,~·nti 
T...ır.atıo C"lalharı, rt taddf' i ı '1 

Mu•.w Pa...ıaa ınaada riala J-t 
Tettfon: .ft494 

Bulgarların 
Vaziyeti 

(1 iı;cı sahijede1t deı·am) 

muatının da talı.dir ettiği gibi ya 

muhtelif orduların geçid. yahud

da döğüş mıntakası e>labili1' ki; bu 

VBZJYet~e bır Bulgar?»t2nm .soııu

nun neye varabilecet:ni tayin ve 

tasvir etmek de güç değildir. 

İzah ve tahlil meHuu ola·bilen 

'bütün bu bakiıkatler bir daha gös-

teriyor ki, Bulgar mllleti için en 

mlikemmel ve emin y<ıl biran ön

ce Balkan birlıği !cinde yer almalı, 

arazi ilhakı. genişler11t temayül

lerini atintn ve zamanın dostlar 

arasında temin edece~i imkanlara 

tahlı. etmektir. 

Romanya ve .. 

kat'i üadeleri karpııır.da hit,i>ir 

yere bağlanmadan tek ba§ına ka

lacak hır Bulgazistanın kendı men

faaUerıne ~dkn olnuyacağı bir 

hakikat olduğu kadar Balkan 

'birliğindel<I yerini alarak olan Bul

garistanın hal ve istikbal karşı • j 
sında ikt• ab edeceY,i kudret, fe- ı 
yız , umJ"an, kalkınma '"-huzur da 

o Jı:adar aşıl<!ır bulun:.n bir "ai:· ı 
tedir. 

ETEM ızzı.-...· BENJCE 1 

Ruzvelt Bir 
Nutuk Söyledi 

(1 inci •ahljeden devam) 

yıllar Avrupa milletleri arasında 
ki engellerden büyu k bir kısmının 
ortadan kalkacağı ümidinde bu -
lunduğunu aöylemışt'1". 

Nutuk, büyük bir kısmı Ameri· 
lı.anın bugtin 150 ine yıldönümü 

t~'id edilm<'kte olan ilk cumhur
risi Vaşingt.on'dan tugii.l}e lı:adar 

olan taribç<>Sine hasrPdilmıştır. 

Cumhurreıı;i, sergıy~ iştirak e
den bütün milletlere teşekkür ve 
yabancılao bu 5ergi ile Saıth an • 
şısko sergi~ini ziyarete davet et
miş ve .sergiyi beşerıyete 1Uıa1 ey
lemiştir. Sergide Türk pavyonu 
çolı: takdir di)mi§tır 

-+-
Neşriyat Sergisi 

Açıldı 
(1 iııa ıahıfede1t deııam) 

yat sahasında elde edilen netice
leri tebaruz ett.rdı 

Bundan honra Ebedi Şef Ata • 
türkten balısedertk, bütün ınkı

liıb bamlelerımizın Ba§buğu olan 
Atatürkun aynı zomanda Türkle· 
rın başoğretmeni olduğunu ifade 
ederek, adını •aygı ve e\·gı ile an
dı. 

&rginın açılış resmmde Vekıl
ler, Parti Ger.el S<'kreıen yarın 

toplar.arak Iıl'ı;fl)i \ kongı eııı dp -

!egelen ve daha bırçok zevat ha
zur bulJndular 

1 
Fenerbahçe stadında BedeP ~ 

biy~i kupası içın oynanan ol 
muhtelıtler maçında, Hilal. ~ ~ 
tuluş haJum bir oyun tutturşf 

~ 
santforları Hakkının ayağilf 

gol atnuş, son dakikalarda 1'0~ 
kapı, Arnavutköyün attığı bıt 

le karşı maçı 3-1 kazanmağa t(ı" 
vatfak olmuştur. 

, l tı Saadabad Pa~ 
Toplantılarını 

Bitirdi 
' 

(J inri sahifeden deı·o1" 
( 

ir;ın Veliahdınin ızdivacı ~ı' 
rasiminc iştirak e<l~r aerı ,.;' 
Veygand'm riydt!etir deki "Ff~ b 

heyeti dün Adanada'l geçere!< ııı 
gün Ankaraya vası' oJınııŞ ~ 

Fransız heyetinin Ankara<la ııil" 
gün kalacağı anla~ıJmaktndır ıır 

Kont Athlone riy~setinı1el< d'r 
giL.z h.:yeti, Türkiye yolile t ,./ 
tereye dön~ektir. Heyet 3 w•Yf 
Toros ekspresile AnK~radan g 

çecek1ır. J 
d>.ıe 

Dük dcı- SpolettP ı ya••t ,V' 
. k pre lta}yan hcy·et de Tcros • s ıJI 

~ ... ,.~ 7 mayısta Ank.ra·,·•n ge\ tı' 
. v' Yeni e ·!rnerı çiftin <I r • 

bal ayı seyal,.l!ne çıkrr.•l<1 pı1' 
lar. 
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Delikanlı Genç Kadının 
Sokuldu. Omuzlarından 

Yanına 
Tuttu 

4'elek: - Burada Uzun Müddet Kalmak Niyetinde! 
Değilim, Dedi ve Soyunmak istemedi 

~Yustun eviııda • gece bam -
~sahne cereyan ediyordu: 

tule vay ist ·yonunda btılıq -
t tan sonra birlikte eve gelinci
~ kadar birşey konaşıruyan Da
\ tla Melek, Hiristo tarafından 
ı:ı atşı\tıım.ıı. doğru yukarı kata, 

1 al'ııstun çalışma od.ısının bu -
Uııdllğu salona çıkmışlardL 
~~ı,.1ı:. salona girince yabanct 

:Jb; . lı: • an tıt durdu. D~vu.st uru 
' lı: 

- Soyunsana Melek! 
U - l!rıın müddet kalmak niye -

nde dpğil· . ' ım. 

lo~el.ikanlı genç kadının yanına 
'lii _ ldu, ona omuzlarından tuttu, 
' ~\Uıü yüzüne yakla~tırdı, göz -
~erllıi. süagü.n. bir bakış ve en bü-
.uleyici tesirile Melek'in gözbe -
~!erine mıhladı, ağ•r, ahenkli 
'it llesle söylendi: 
ı.- NasJ? Hemen Jİdecek misin 
~lelı:• 

J c,.~· kadın tereddüdle -dilini 
Ynatt1. 

- Kararım öyle ... 
-PeL"• 
ı:ı .......... 

d\•ust Melek'in omuzlarını bı
aktı. 

..._ Peki. .. istediğın gibi olsun! 
'lo ~onra yanındaki odaya geçti... 
.. hlldu. PijamaW-ını giydi. Cali 

~~ Soğuklukla tekrar 1&lona dön- j 
· Zili çaldı. 

\· \>ukarı çıkan Hırıstoya emir 
erdi: 

-. Yeınek hazır mı? 
..._ l:Iazır efendim! 
- Getir! D Bir kişilik mi olacak kapiten! 
avu~t Melek'i işaret elti: 

saate baktı, döndü, Melek'e hitab 
etti: 

- Geç oldu .küçük hanım.. Ya
rınki işlerimiz için erken kalk -
mağa mecburuz. Size Allah ara -
hatlık versin. 

Melek bu temenniye de cevab 
vermedi. Genç adam odadan çıktı, 
bitişik odaya geçti .. Soyandu. Ya
tağına yatacak yerde l)l"adald ma
sanın başına geçti, dolabın. gö -
~ünden çıkardığı bir dosyayı tet
kike başladL 

Yarım saat, bir saat «eçti ..• Me
lek, yalnız bırakıldığı odada bir 
türlü uyuyamıyor, yatağına gi. -
remiyordu. 

Davusta karşı yaptığı nazlanışın 
delikanlı üzerinde hiçbir tesir 
meydana getirmediğini görünce 
artık fazla ısrarın beyhude ola
cağına karar verdi Genç adamın 
odasına gitmeğe hazırlandL 

Yatağın üst wafında, Davııstun 
odasına bakan afak, bt?yzi bir pen
cere vardı. Melek kendi odasının 
elektriğini söndüriinee, bitişik ı>

dadaki küçük limbanın ışığı bu 
pencereden Melek'in bulunduğu. 

yere sızmış, bu sızış genç kadının 
nazarı dikkatini celbetmlıjti .. O -

dasından çıkmağa hazırlanan Me
lek kararını değiştırdL yerinden 
kalktı. Bu pencereden Davustu gö
zetlemeyi, sonradan camı vuraralı:. 
hala yatmıyan i.ştkıl\ı haberdar 
ctmeği, böylece barışmayı tasar -
!adı. Pencere tavana yakın 2.5 

H iKAYE : 

metre kadar yüksekte bulunu 
yordu. 

Melek gürültü çıkarmamağa 

gayret ederek karyolayı davar -
dan ayırdı .Oıianın ortasındaki tı>
parlak masayı da ayni itina ile 
duvarın yanına getirdi. 

Ü zerinde bir eğrletiotu saksısı 
bulunan uzun ayaklı bir tabureyi 
de masanın üzerine koydu. İskar
pinlerini çıkardı. Çevik bir tırma

nışla masanın üstüne oradan da 
tabureye çıktı. Pencereye uzandı, 
camın arkasından ~ıkının odası

na göz gezdirdi. 

Davust, bu tarassudun farkında 
olmadan çalışmasına devam edi
yordu. 

Delikanlı Suriye cephesine ait 
bir haritayı masanın üzerine yay
mış, piyon (l) !arla te.bit edilen 

Osmanlı - İngiliz kıt'alarının vaz
ulcey~i Li.vresten öğrendiği not -
lan tetkik ile koııtrola başlamıştı. 

Genç adam bu tetkikle şunu 
tesbite ıığraşı}·ordu: 

Suriye cephesinde harbeden 
Osmanlı ordularına gönderilecek 

oepha.neleri berhava etmek üzere 
zaman bulacak mıydı? 

(Dl'Vamı ver) 

(1) Piyon: Ha.-. eyunlan Ye luı

rita tal>ilcatlıınnda 4 ·· .. e '°sl kıt'alan göstermek içiı> kul
lanılan ucu iğneli işaretlere 4.&-
air. R. Y. 

~ ~ Sor, bak ... Hanım da yiye -
e e iki ~lk hazırla ..• 
lirisbnun istimzacına da genç 

/dın si.ikütla cevab verdi. Efen
lııinin maksadını anlamakta giiç

~ Çeknıiyen kıvırcık ·açtı. zeki 

MEÇHUL KADIN 

lt Çeltildi. biraz sonra iki ta -
··ıııııa salona döndü. Ortadaki ma
ah ha,ıriadı. Kenara çekldi. Ses 

·elld : 

-.. Bu~·run efendıın. 
\;- Davust .verinden kalktı ~1e
. 1 davet etli: 

t -.. l:Iaydi küçük hanım ... Ycme
e bııyurun! 
~ kadıl\ aynı sükuneti mu
tı. . ederek masanın başına geç
t· ~ıç sesini çıkarmadan yeme -
ıtıl YedL 

le llırı to yemekten sonra kah ve
b tı.ıı; de getirip ma.anın üzerine 
1tıı1ctt. Çekildi, gitti. 

t ~e deUkanlı, ne de genç kadın 
"ltb· d ttlerıne tek kelime .'iÖyleme -
1-e~ ltahvelerini içtiler. Davuı;t ga
~~i b iraz lırışurdL Sonra 

(4 üncü sayfadan devam) 1 
Fakat bu sırada kadın yüzünü 1 

!bana çevird:ği için söıümü tamam

h ·amadım. Çünkü mecbul ~ı - 1 

kım sandığım bu b::/an, nınem ya
şında, ihti;-ar bir kadındı. 

- Ne ıstiyorsun C\'ladım~. 

Birdenbire, hayr~t ve şaşkın -
Wrtan neye uğra.dığllllı ani.aya -
ıruyarak, sözümü t'mı.mlıyamadı- 1 ğım gibi, ihtiyar k.dıuın bu su.a
line de hemen ııevab •"eremedim. 
Ve bir müddet durDkladıktan son-
ra ancak. 

- Şey efendim, ıey .. Sizi biri
sine benzettim de .. 

Diye-bildim ve ya'1,ndan aynl

dım. 

Arlık boşı,boşun~ beklemekten 
usanmış ve benimle alay edilıdi -
ğlne hükmederek, isk~leden ay • 

1 

ZORBALAR 
SAL TANATI 

Nn. 14.7 

~ ~ "-tzettirn .• Fakat; Rattll• pa
'naJ •>retleri padıphtan ır.S.e <at
•d •!.:ça olduğum~ erden hari'ket 

•ıneın buvurdular. 

.:>o. ra · • 
1 - Sonra; mecbLCrcn e ri öpup 
~:rı çıktım. Karşıyı gcvnel< ü
tıı.' · hile gL!ıneğc l·ı~ladığım zaJ 
ı..ı_" beni birb kal oncu yab
>.in~ Çaiy-.ka ed,.rek Kuımpaşa 
<i~ıa~ı'.ına g'i>liirdüler, k dese oy-

- A.ınnıa .raptın ha?. 
..... E\·et P"4'1m; zindana attılar. 
-.... So:ıra · • 
-. S0<1ra zınııana gırdık .. Fakat 

Y.-: 

zindanda ihtilil dol.ayı.sile kim -
ecikler yoktu. Hep mahpuslar 
bo§anmıştı. Ben yalnızdım. İçeri
den kaçmağa karar verdim. Gar
diyanla ahbab oldum. Avcuna bir 
alay altın sıkıştırdım. Gece ya -
nsı beni salıverdi hapi haneden .. 

Alemdar Mustafa Paşa; oldllfu 
yerde kuduruyordu. Hınıından bı
yıklarını yiyordu. Ve ikide birde 
de: 

- Vay kahbe oğulları. .. 

Diye söyleniyordu. Cüce Hasan 
sözlerine devam ediyordu: 

- Hapishaneden gece yarısı 

çıktım .. Fakat; herşeyi iyice an -

nlınağa lıra.r vermiştim. Falr~t 

tam merdivenleri cıkacağım sırada 
omzuma bir el dokurıdu. 

- Affed•rsiniz, sayın muharrir 
sizi beklettim. 

O anda gözlerim, mrçhul ilşıkı
mın koyu mavı sih;rli gözl,.rile 
kar ·ıla~ınamak için Lir kuş o -
lup uçmayı veya bir peri olup bır
denbir.? kaybolmağı n•kadar ıster-

1 dim. 
Çünkü bu benim hoıımdı.. 

Ba; an, elindeki menekşe de
metini 1-urnuna götürüp kokl"ı 
ken. planında muvaffak olmuş bir 
kumandan g•ıruru il~ .lnını ~>\ik -
seltti. 

- O mektubları ~•na bel\ gön
derdim. Ve bu oyunu. seni iyice 
tanımak, bana ola'1 bağlılığının 

derecesini anlamak için tertib et
tim, dedi. 

ladtıfım için bir plin çız:miştim. 

Ven edik gemlerile kaçmak. 

- Nasıl! Venedik gernlierile kaç
mak mı?. 

- Evet; hız de dıişündük onu. 
Anlat bakaTun nasıl? 

- Babıiıliden bir huruc hare -
keti yaparak Sirkeciye inmek ... 

Orada haZlr bulunan bir Venedk 
gemisine atlıyarak kaçmak. . 

- Bir gemici ile kol\uştun ma? 

- Evet Paşam; gece bir Vene • 
dik ge.nisme girdim. Kaptal\ 
ile konuştum. Bu akp.m Venedik
li kaptan Sirkeciye gelecek ve bi
zi bekliyecek. 

Deyince; Alemdar Mustafa Pa
şanın şaşkınlığa meyleden yüzü 
tekrar ı,tiilümsemiştL Ve acele ile 
sordu: 

-Demek herşey tamam 

- Evet Paşam, gemi bizi bek-
liyor iskelede... Gece bir huruc 
hareketi yapabiliriz. 

": - ::. t1 N T ~ i. G a A P - 1 lıl.ılYIS 1l3t 

FDDmD~r. C1 VoDdo~Uar -- --
Amerika~ ın En Güzel Kızı 

Nasıl Artist Oldu? 
SİNEMA ARTİSTİ OLMADAN EVVEL ZENGİN BİR 

KOCA İLE NASIL EVLENDİGİNİ ANLATIYOR 

A 
mreikan gazeteleri cAmeri
kmın güzel kızı. ismini ver
dikleri sinema yıldızların -

dan Baı'baranın ruznamesini ele 
geçirmişler, neşrediyorlar. 

Siyasi hildisele•e hiç de kulak 
asmıyan Amerikalılar, bazı parça
larını aşağı.ya aldığ-.mız ha ruzna
meyi derin bir alaka ile takib et
mişler. 

NASIL İŞ BULDUM! 

27 İlkteşrln. - Arkadaşım Sid
ney bir banka. müdiri!e- evlendik
ten birkaç gün sonra beni ziyarete 
geldi. Görseniz ne şıklaşmış. Ku -
laklarında pırbnta küpeler, par -
maklarında yakut ve ziimrüd yü
zükler, arkasında a,;tragan bir 
Boynuma sarıldı, sonra: 

- Barbara, dedi. Kocamın hu
susi katibi vazifesini terketti. He
men seni h.<rtırladım Bır yerde ça
lışmıyorsan gel! Kc.caına da söy
ledim. Muvafık buldu Bu akşam 
yeemkte neredesir>_ Seni kl'ndi . 
sine takciin1 ~-'deyim Yımndan iti
baren işe başlarsın, olma' mı? .. 

Sidney gidince eaciarımı dü -
zelttını. Tırnaklarımı boyadım. 

Şaka değil, bir bangeı- r. hu<usi ka
tibesi olacağım. 

PATRON BFNİ BEGENDİ! (Maltızın evi) ve Parisdc gösterilıneğe başlıyan (Beyaz esire) filiı......e-

Genç kızların % 70 ı mılyoner

lerle evlenmek. 
% 11 i sinema y. hiızı olmak, 

mak. 
% 8 i yüksek btr içtimai mevki 

sahibi olmak, 
% 6 sı devriB.le nu;eyahati yap -
% 4 Ü seVlp evlenmek istiyor. 
Virjina, ayni suali bana da sor-

du. Ben de, milyoner bir adamla 
eı-lenmek istediğim ce,·abını ver· 
dim. Hayretle yüzüm~ baktı ve: 

- Zengin bir adamla niçin eV>
lenınek ıstiyorı;unuz~ 

- Rahat ya~amaı.. se\·ışmek ... 
Parasız ne rahat olur, ne de se
vişilir değil mı? ... 

ARKADAŞL.1A ... 

2 Mart. - Zaman ne kadar ça -
bak gL-çiyor. 3on zarnanlarda. lıe· 
men her gün p:ıtr~!rnmla beraber 
çıkıyoruz. Bir Iokanta<la. bir kah 
\'ede oturuyoruz. Bına kokteyl ik
ram ediyor Baun ı. aıısından, ya
ni Sidney'den ~ika\'Ct ediyor. 

- Mes'u'.I değilım, dıyor. Ev
lenmekte hata ettim. 

Böy Ie söylem elet !1 maksadı ne 
acaba? .. 

NİŞANLA .. 'ı'Dl. {! ... 

8 Sonteşrin. _işe başladım. Pat- rinde bü ük bir m uvaffakiyet gösteren ve son derece alkışlanan y d -

5 Hazıran. - Sıdnev bir ;;abah 
odama geldi. Seı•best kaldıgını, 

koca.sndıan boş>nd•,Çırı haber ver
di: ronum çok iyi görmti~. geçirm~, d ızlardJın Vivi yuı Roınans 

hayab.n acılarını talmı§, zevkle ~ bilir? ... Belki günün b'rinde, bun- likanh. Tahsiliai Ol·sfordda yap-
rini ya.'.!llntış bir adam. Son dere- lardan birile... mı~. J3<,r:ıb~r. büyü\, bir lokantaya 

- Bir daha kocaya varırsam 

genç, şık, kibar bir A\'"upa!ıya va
racağım .. ce kibirsiz. Bazan t'ski hayatwı 

anlatıyor: Uzun müddet ırgadlık 
yaptığıoı, sonra ga<ete satıtığını, 

sonra bir bankaya r.ıemur, niha
yet d" müdür oldı·ğunu söylüyor. 
Şimdilik haftada 70 dolar a4yo

n.ım. Ay başında ybni dolar ac~
ca.k. .• Bu, ~niffi için çok para. Ya
rısını saklamıyorum. Yerimden 
çok memnunuır .. Birç?k kibar, zen-ı 
gin adamlarla tanışı3•orum. Kim, 

ML YONER SEVDALIM ... 

14 Sonteşrin. - Çok meşgulüm. 
Sidne!{ ve kocası, b~l ayı seyaha
tine çıktılar, bi'r ay ~onra dönecek· 
ler. İ§ler benim üzedme kaldı. Ye
mek yiyecek değil. bir kahve ~ 
cek vaktim yok. Saçlarımı bile 
tarıyamıynrum. 

Ba akşam bir milyonerle bera
berim. İyi bir aileden kibar bir de-

gittik. Çok ağır başlı bır şey. Söz
ler ağzından dirlıemle çıkıyor. Se

vimli bir çehre•i var Fakat ciddi
yeti pek hoşııma gitmed i· 

Banka daktilolarrndan Virjinya 
arkadaşlarına şu suali sordu: 

cİslikbal~ aid t:ısavvurlar= 
nedir? ... • 

Aldığı cevabl.vı tasnif etti.k. Ne
ticesi şu: 

. iBu·kaç gün .onra patronumla 
berabe: bankadan çıktık. Bir bıra
hanenin taraçaı;ınd~ e>turduk . 

- iç~Iim ... 
Dedi. Gülerek cevah verdim· 
- İkinci zevcenizh şerefine ne 

zaman içeceğiz? ... 
- İzdivacım mı' K 'minle? .. 
Yav~ ve tatlı bir sC';le: 
- B<nimle'.. 
Dedim. Gözleri pJ.tladı. 

- Sahih mi söylüyorsun, dedi. 
- Ent, nişan yüz;iğünü hemen 

a lalb ilir ~iniz ... 

- Haydi öyl~ ıs~ . gidelim be
raber seçelim .. 

Gittik, yüzükler· stç'lk \"C' ev
lendik. 

f Sinema Haberleri 1 

Moris Şövalye 
Yeni Bir 

Film Çeviriyor 

Yeni yıltln.lartbn: Nlkol F evrier, Saluıj Dutu, ltrlad:aıuı K•la 

Pariste Jaanvli stüdyosun
sunda (Tuzak) adlı ve çok me
ralı:lı bir zabıt.ıı filmı çevrilme
fe başlanmıştır. 

Filmin en mıi.hım rolünu Mo -
• ra Şövalye deruhde et.rn4tir. Se-

- Kaptana irim olduğumuzu 
söyledin mi?. 

- Hayır, yeniçeri olduğumuzu 
biliyor .. Hazine soyanlardan ol -

duğumazu söyledim. Belki de ge
miye kadar harbederek geleceği -

mi de ne olur ne olmaz diye il1ive 

ettim. Hep bunları kabul etti 
kaptan ... 

- Çolc güzel memnun oldum bu 
plana Hasan ... Kaça tuttun ge -
miyi!. 

- Altmış bin filorine ... 
- Pahalı değil ... Lakin nereye 

çıkaracak bizi'. 

- Geceki havaya bakar. 
- Ne gibi? 

- Yani; gece hava lodostan e-
serse Karadenize götürecek. Poy
raz olursa Çanakkaleden çıkaca -
ğız ... dedi. 

Alemdar Mustafa Pa a: denizci 
olmadıi!ından Hasanın bu Hlfın -
dan birşey analmadığı için sordu: 

- Hasan bu ne qT. Havaya mı 
t.ibi olacağız be?. 

- Evet Paşam lodos hava Ka • 
radenize doğru eser. Bu sebeble 

ancak o tarafa doğru yelkenler şi
şebilir. 

- Ha· anladım ..• İnşallaıb. lodos 
olur Hasan. 

- İnşallah Paşam!. Karadenize 
gidersek daha çabuk Rumeliye a
yak basmış oluruz. 

- İnııallah ... Biz de aynini dü
şi.inınüştilk. Senden ümldi kes -

ıniştik ... Ne ise bize bir gemi ha

nıfamışsın?. Zaten atlar da hazır
lanmış bulunuyor. Ha; Kadı Pa
şadan haber alabildin mi?. 

- Aldım ... O da Sultan M&h
muduıı iradesile Üsküdar ve Seli
mye taraflarını tutmuş ... 

- Demek; ha herifler ne P adi
şahın ve ne de benim imdadıma 
gelmiyorlar ha ... 

- Af buyurunua Paşam... Pa-

dişahın değil, dzlıı imıl.adını....ı vimli artist kendisile görüşen bir 
gelmiyorlar galiba... ıazeteciye: 

- İyi amma, Padiıahda tehll- - Ben, dıyor. S:.mdıye karlar 
kede oldutunu söyleıniftin.. 1-'iye hep şarkılı ve güldürücü roller 
askeri İstanbula geçirmiyor der- yapıyordum. Ke~·fim ı.stedigı za-
sin ?. man oynU)'Or, söylüyordum. Ho

- Vallahi Paşam, bu İl bir mu-
amma!. 

- Nasıl hissediyor un öyle söy
le?. 

- Pajam; bu i§de Padiııahın si
zin aleyhinize bir rol oynadığına 
kanlım. 

- Ne gibi? • 

- Sizi yeniçerilere mahnttir
dikten sonra, Kadı Paşa ve Ramiz 
Paşa kııvvetlerin.i İstanbula ge
çirerek isyant tepelemek .. 

- Zannetmem. 
- Paşam; ben bu işin böyle ol-

duğuna kassem ederim. Hatta da
ha ileri ıfder Ramiz Paşa \'P Ka
dı Paşanın da P adlpbla birlik ol
duklarını .ı;öyliyebilirim. 

! Deı•amı var) 

ıuma gitmiyen senaryoları kabul 
etmiyordum. 

İ1,k defa olarak ciddi ve drama
ti.k bir rol oyruyacağım. 

- Partönecıniz kim!. 
- Mari Dea .. SJr.ra Pıyer 

Renuar ... Marı çok maktedic bıc 
san'atkılr. (Şımali Okyanos) fil 
mint\e görmüş ve beğenmi~tim. 
Bu filimde büyük bır ~öhrct yapa
cağına eminin1 
DE(;tR..."1E.."<CİLER KRAL VE 

KRALİÇESİ 
(Brodvey .Metodı) fi mınde Ele

anor Povel'in partöneri olan Frı:d 
Aster, \Metr Goldvin Mayer) ilr
ketı ile bir mukavele imzalamış . 
tır. (Değirmencıler Kral ve KrP
liçesi) filminde ba:j rolü oynıva
caktır. 
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kuırılarından mütevellid san

cılarınız, damar sertlikleri 

ve ııişmanlık iikayetlerini !t 

URİN AL ile geçiriniz. 

Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt iibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydlr. Ye • 

ıneklerden sonra yarım bar· 

dak su içerisinde almır. 

lngillz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Türk Hava Kurumu 
~-: inci Tertfp 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

Büyük ikram iye 40.000 Lira~ır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve l 0.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 

İstanbul Belediyesi hanları 
KeaU bedeH 722 lira 53 kuruş olan Kumkapıda Mabeyinci yokuşu

nwı kaldınm tamiri açık ekslitmeye konulmuştur. Keşif evraklle ~arl
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikadan başka bu i§i yapabileceğine dair Eminönil Baş
mühendisliğinden alınacak vesika ile 54 lira 19 kuruşluk ilk teminat 
maklbuz veya mektubile beraber 9/5/939 Salı günü saat 14,30 da Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2790) 

Avrupada en 

ER PÖ~E~ 
tn~ bıçaklan memleketimizde 

dahi en çok •evilen 

Poker Traş Bıçağıdır. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrikişleri Umum Müdürlüğünden: 

J- C. i. F. İstanbul tesllin şartile alınacak olan ve muhammen be
deli ·9527,92• dokuz bin beş yüz yirmi yedi lira doksan iki kuruş tutan 
3000 adet 1 numaralı türbin kondansör borusu kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 25/5/939 peı~embe günü ~aat 15 de idarenin Tünel 
listünde Metro han bin·asının 5 inci katında toplanan eksiltme komis

yomında yapılacaktır. 
3- Bu işe aid şartnameler ve mukavele projesi İdarenin Levazım 

müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 
4- Muvakkat teminat (714,59) yedi lüz on dört lira elli dokuz 

kuruştur. 

5-- Teklif mektubıarının 2490 sayılı kanunun ahkamına uygun 
olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel makbu.z mukabilinde komi$-
yon reisliğine verilmiş bulunması lazımdır. •2782> 

BAKER Ayakkapları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkapları almakla iktısad 

etmiş olacaksınız. Halihazırda 

yerli ve ecnebi malı zcnrin 

çeşitlerımiz vardır. Geliniz) 

görünü1 ve intihap ediniz. 

ZAYİ 
Tıp fakültesinden almış oldu -

ğum Akay pasosunu zayettim. Y~ 
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Tıb fakültesi 2026 
İhsan Özdal 

Diş Tabibi 
Ratip Türkoğlu 

Adres: Sirkecide Viyana otell ı~ı 
blPlnel kal No. 26 

Muayene uaU: Ölltden oonra U-H. 
ı 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bııııluuımda kumbaralı ve lhbanıs tu arruf hesablannda en az 50 liru• bulunımlara •enede 

C clefa çekilecek kur'a ile ll§llğıdald pllna ıöre ikramiye dağıtı!ncakta: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 
4 
40 

100 
120 
160 

)) 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

500 )) 2,000 il 

250 )) 1,000 J) 

100 ıı 4,000 
50 ,, 5,000 D 

40 /) 4,800 • 
20 • 3,200 " DİKKAT: Besablarındakl paralar bir sene 

takdirde % 20, fazlasile verilecektir. 
içinde 500 liradan aşağı düşonlyPnlere ikramiye çıktılı 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Nuriye tarafından Beşi ktaş Ye
nimahalle Bostanüstü Kalkan so

kak 3 No. da Kaptan Mehmet a
leyhine açılan boşanma davasında 

dava edilenin ikametgahını terk 
eylediğı ve yenisi belirsiz olduğu 
anlaşıldığından H. U. M. K. nun 
141 ve 142 n.ci maddelerine tevfi

kan dava arzuhalinin ilanen teb
liğine kaPar verilerek ilanen teıı:

liğ edilmiş ve bu kere tahkikat 
günü olarak 8/6/939 saat 14 . ta
yin edilmış olduğundan Ji)ezkur 

il 1111111 il 

Çocuk Hekimi 

r. Ahmed Akkoyunlu 
ksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her ıüıı 

, .. saat 15 ten sonra 

gün ve saatte mahkemede bizzat 
ve yahut bilvekfile hazır bulun -
ması aksi takdirde müddeaaleyhi 
mumaileyh kaptan Mehmed!n 
hakkında gıyap kararı ittihaz ve 
gıyabında tahkikat ve muhake
meye devam olunacağı tebliğ ma
kamına J.-ai'm olmak üzere tebliğ 
olunur. 939/291 

11111
1 

bııl 

ZAYİ- EXAMİLİA vapurunun 

52 nci seferile namına gelen ve 

30/9/938 tarihinde İstanhul itha

lAt Gümrüğünde 19673 numaralı 

beyanname ile muamelelerini gö

rüp 4/10/938 tarihinde gümrük • 

ten ihraç eylediğim O. V. E. mar

ka 7653/55 No. lı 3 sandık lAstlk 

eşyaya aid gümrük idaresinden 

aldığım 629118 No. lı makbuzu 

ıayettim. Yenisini çıkaracaj!ını -

dan mezkür makbuzun hükmü oı.. 
mad>&ını ll&n ederim. 

OHnto ValenU 

·- ·-

ARADIGINIZ GiŞE: -
istanbul İş Bankaı;;ı Karşısında 15 Nmmıı·ado 

MALOL CEMAL 
GİŞESİ 

Tayyare bileti gibi geniş bir ümid kapısı 
dururken; ye'se kapılmak doğru olur ını.ı? 
Bir bilet alınız. İsrarla takib ediniz. Elbet 1 günün birinde Siz de zengin olursunuz. _.... 

,- Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları J 
co~ 

Muhammen Muvakkat Mahallesi Snkaj!'ı No. 
1 

bedel 
L K. 

902 55 

teminat 
L K. 
67 70 Çengelköy 

f' Yenimahalle 40 ·~ 
Semti 

Bogazıçi 
dık b05t3 

~tı! 
Yukarıda mevkii ile cinsi yazılr bostanın mülkiyeti satıl~~3 .;r 

İhak;i 11/5/939 Perşembe günü saat 1~ dedir. İsteklilerin KadıkOY 
kıflar Müdürlüğüne glnıeler; (2895) ./ 
~~~~~~~~~~~~~·----:.· 

~~~~~~·~--------------------1 

l Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları _,.,,,, 

t d' 
:\fohamnıen bedeli 2000 lira olan 50 adet.50 .. ki_loluk ve 100 ade b' 

ıoo k•ioiuk plombaıın pota S/5/1939 Pazarlesı gunu saat (10,30) oıı ~ 
çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafındası nÇ 

eksiltme usulile satın alınacaktır. ıl 
Bu işe girmek istiyenlerin 150 liralık muvakkat, teminat ve karıulln~ 

tay'n ettiği vrsaikle birlikte ek~iltme günü saatine !<ada" komisyona fi' 

, atc:ı.ıtları lazımdır . · 1 ı 
Bu işe ait şarlnamdec komisyondan parasız ~!~rak dağıtılmakt80 

(2606) , 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-:::: 

~;j~ 
4 ... 

• 
........ -~ 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzilatlı bilet ücretleri 
ı Maylb 939 tarihinden itibaren Birinciteşriıı sonuna kadar 

muteber olmak üzere Yalova hatttı yolcu v•pur iicretlcri aşağıda 
yazılı miktarlara indirilmiştir: 

Köıırii ,.c birinci mıntaka iskcl clerindc Ynlovaya ve mütekabile" 

Yalnız gidiş 

kuruş 

30 
20 

Adalardan 

Yalnız gidiş 

kuruş 

20 
12.50 

DİKKAT: 

Gidiş - Diinüş 

ku.ruş 

r,o 
40 

Birinci mcvk,; 
İkinci 

~alovaya ve mütekobilen 

Gidiş - Dönüş 

Kuruş 

40 
25 

Birinci n1cvki 
İkinci r 

Gidiş . Dönüş biletleri alındığı gün için mutebeıdir. 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
1 l\lnyısdan 8 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacııll 

vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz batına 

Bartın hattına 

- Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe ıı 
de (Ege), Pazar 16 da (Ciimhuriyet)· 
Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 dt 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

1 

izmit hattına - Salı, Per~embe ve Pazar 9.30 da (tJ ' ı : 
ğur). Toph"ne rıhtımından. 

Mndanya hattına 

Bıındırma hattına 

Karabiga hattına 

lmroz hattına 

- Her giin 8.45 de (Trak) si•lemi va • 
purlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 
da (Sus). Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 d' 
(Sm). Ayrıca Çarşamba 20 de (Ül · 
gen), Cumartesi 20 de (Antalya). T<>Jl' 
hane rıhtımından. 

- Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Tophallt 
rıhtımından. 

- Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophaııt 
rıhtımındaıı. 

Ayvalık hattına - Çarşanıba 15 de (Saadet), Cumaıtc'i ı ; 
15 de (Mersin). Sirkeci rıhtımıodall· 

(Cıuuartesi postası bu Jıaftadan itibP" 
ren yaı< tarifesi mucibince Dikiliye ı.o· 
dar gidip dönecektir.) 

İznıir sürat hattına 

Merııin hattına 

- Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtı · 
mından. 

- Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 dP 
(Konya). Sirkeci nhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her tiirlü ma!Umat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acentellii - Karaköy, Köprübaşı 
Galata Acenteliii - Galata, Deniz Tictteti 

Müd. Binası altında 
Sirkeci Acentellii - Sirkeci, Yolcu nlonu. ............................. 

Sahip ve n4!F'iyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Buıldıt' yer: SON TELGRAF Matbauı 

' .. 
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