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ingiltere Anlaşma için Fedakörlık Yapacak 
Üç Millet Esasda Mutabık Bulun
maktadır, Teferrüat Uzerinde 

-

Bizzarure Anlaşılacaktır 
-------------------------------------·------...0.-------------------·---
ltaıya. Almanya Paris Görüşmeleri 
Askeri ittifakı ı Çok Faydalı Oldu 

Musolininin son nutku yal- Sovyetlerin Paris Ve Londra 
nız son sözleri olmakla kal· 

nuyor, ayni zamanda son Sefirleri Elde Edilen Neticeyi 
bir jest olarak da Avrupa 

t-ar ... ihin_.• ..... in-ıık ...... aı=ed ... iyo .... r.__.
1 
Telefonla Moskovaya Bildirdiler 

Yazan: Etem luet BENİCB 

B trlinde yarın Alman • İtal· 
Yan ukori ittifakı iımala· 
ıuyor. Bu münaaebetle İtal· 

:aıı Bl!)vekili dün bir nutuk ıılly· 
lıe~tir. Başvekilin nutku iki ba

lllldan dikkat nazarlaruıı ÜH • 

lİlıe çekmektedir. 
llfusolıni: 

· •-Bunlar son sözlerimdir. Bun· 
dan sonra lcab ettiği takdirde mil· 
let lıonuJllcalı.tır .. • 

l>iyor. Bu cümle, ittifakın im· 
1.ası arl!esinde bütün dünyaya 
lıarş, sanulan yeni bir tehdlddlr. 
~U>olini Almanya ile bağlanııı· 
11~ 150 milyonluk toçhizatı mü· 
lıenuneı, insanı kuvvetli bir blo
lıuıı. her türlıi tehdini ikaa b· 
dir bir halde ortaya çıkı'ı tek· 
lill<fe tebliğ ediyor. 
. Ancak bize öyle geliyor ki, bu 
ittifak daha rlvade İtalyayı her 
türlü ihtiyati mulahaza ile Der· 
line bağlamaktnn daha üstün bir 
maııa ta~ımıyor. İtalya kendi.dni, 
miitenıadiyen sarpa . aran bir po· 
litika L temi netice inde bUUln 
mukaddeutı ile Berlinin kolları 
•••sına teslim otmiştir. Beılin de 
Büyük Jlarbden önceki ittifak 
hatırasındaki acılığı bir kere daha 
latmaıoak için esasen fiilen mev
tud olan Roma • Berlin ittifakını 
daha ziyade sağlama bağlamıı, 
Yen; şartlarla imza altına aldır
'.'1•lı hedefini gütmüştür. Yarınki 
imzanın ifadesi de, manası da 
~•dece budur. 

lltusolininln son öz bahsine ge
lince, ltalvan Başvekili bu teh
didini ·in; nutkundaki ikinci bir 
tİiJnle ile tamamlıyor. Bu cümle 
§lldur: 

•- Şayed demokratlar ileri ha
•elıetinıize mani olurlarsa buna 
§iddetle karşı koyacağız.• 

Bugiınkü müzakerelerin sıklet mer kezini te~kil eden Sovyet ordusunun 
bir ıeçid resm inden alınmış resim 

Kat'i 
Karar 

Londra 21 (Hususi)- İngi· 
liz hükfuneti, ıon vaziyet hak
kında V arşova ve Bükre§ hö
kftınetlerinln mütalealarmı 

sormuştur. Kat'i karar alına· 
cak cevablara göre belli ola
caktır. 

Londranın, Fransanın ısra· 

rile bir miktar daha fedakar
lığı göze alacağı ve l\Ioskova· 
DUi da yine Fransanın ısrarile 
taleblerinde bir miktar daha 
uysallık göstereceği zannedil
mektedir. 

1 

İngilterenin kat'i kararı 
çarşamba günü belli olacak • 
br. 

İngiliz Hariciye 
NazırıCenevrede 

Cenevre 21 (Hususı)- İng<liz 
Haricıyc Nazırı LJrd Halfak.;ın, 

maiyetinde bulunan ze\ at .ıe bir
likte bu akşam bura) a muvasala
tına intizar ediliyor. 
Yarınki Milletler Cemiyeti kon· 

sey i içtimaına riyaset edecek olan 
Maisky de ayni trenle bekleıı -
mektedir. 

Konseyin yarınkı içtimaında 

görüşülecek meseleler tali ehem
miyettedirler. Evvelce Cenevrede 
yapılacak müzakerelerle kaı'i bir 
anlaşmaya varılması ümid edili -
yordu. Potemkinin Cenevreye gel
memesi üzerine bu müzakereler 
kalm~tır. 

KISACA 1 
Ben Avukat Değilim 

Amma .. 
Server Bedi, fakir bir gazete 

idarehanesini gezmiş. İntıba ve 
müşahedelerini, gazete sahibi 

ile olan mülakatını gazete inde 
yazıyor. Yazı güzel fnknt muhteva 
çirkin. l\fülakat enkresan fakat 
) alan. Görüş! r komik, fakat tik
sindirici. 

Ben avukat değilim amma, hak· 
!<ı müdafaa etmek i~in de mutla
ka avukat olmnğa hacet yok! 

G e n ç li k A t at ü r k' ü n K a b r i O n ü n d e r 

Atatürkün Samsuna ayak but ığı 19 Mayıs günü Ankarada yapı lan merasinı ve idman ıenliklerl 
münasebetile gençlikten seçilen bir miimeı;sil heyetin Atalilrldin kah rini ziyaret ederek çelenkler koY" 
duklarını yazınqtık. Ankara foto m uhablıimizin &ör.derdl/P ~anki rıesmi gençliğin Atalarma olan 
bağlılığını gösteren bir levha halin de dercediyoruz. 

Musolini, Lehistana ilişmemek 
Şartile ittifaka Razı Olmuş 1 

Musolini 
Sözü Millete 

Bıraktı 
·---' 

Artık Bundan Sonra 
Sükut Edeceğini 

Söyledi 
Roma 21 (Hususi) -Garb hu

dudları mıntakalarını teftişten av· 
d t etmekte olan Musolini Kııeno
ya geldikten sonra, büyiık bır ka· 
!abalık muvacehesinde bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

- Buraya gelince, birkaç gün· 
denberi devam eden seyahatim 
nıhayetc ermiş oluyor. Hududla -

rımızın her veçhile emniyet al • 
tında bulunduğuna emin olabllir

• imza Yarın! 
Hitler Bu Akşam Kont Ciyano 

Şerefine 200 Kişilik Ziyafet Veriyor 

siniz. Biliyorsunuz ki, Almanya llitl~r garb hududlarını teftiş ederken kumandanlardan izahat alıyor 

ile aramızd:ı bir ittifak akteclil - • (Yazısı 6 ıncı ~<Jhifcıle) 
miştır. Bu ittifak, bıı~ün, yarın 

imzalanacaktır. Bu ittifakla 150 
milyonluk bir insan kitlesi yek -
pare bir hale gelmiş bulunuyor. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-

~-----Yakında 
SON TELGRAF' da Bu Yaz İlı:inci tahlil mevzuumuzu le§· 

kil eden bu cüınlesi ile garb cep
~ i siperlerini teftişten dönen 
talyan Başvekili mihverin muta

'8'1ver voya mukarrer bir ileri 
hareketini ilşa ediyor, demektir. 
Eğer, bu ifşa yeni bir siyasi jest 
deltiJ de hakiki hüviyet ve mahi
Yetlni ta , ıyan bir ifade ise dünya 
ltonıa • Bcrlinin mli terek bir ileri 
hareketine intizar etmek mevkii
~e geçnıek vaziyetinde bulunmak 
•cabı i~indedir. 

Paris 21 (Hususi)- Dün sabah. .;an çok faydalı olduğunu yazmak· 
Londradan tayyare ile buraya gel- tadırlar. 

m~ olan İngiliz Hariciye Nazırı İngiliz noktai nazarı şudur: 

Hakikat şu ki, bahsettiği gaze
tenin sahibi bugün için ekmeği
ni kendi kırıp kendi yiyen adam· 
dır. 

Eğer onun muhteşem bir ko • 
nakta kurulan idarehanesi, lüks 
ve ziynet ihti~amına S<!mbollük 
edecek tesisatı, doğrudan doğru

ya Alınanyadan maledilmiş mu· 
azzam rotatif makineleri, banka
ları dolduran servet hazineleri, 
e~idlerine rekabet eden aparlı • 
manları yoksa sırf ekmeğini alın
tllinden beklcme•i yüzündendir. 

I Aım;nyada ..:_ 
. 

Mevsiminde Okuyacağınız ROMAN lar ve 
Tarihi ESERier ... 

1 - Beş Hasta Var! 

• ulh cephesi. ne Romanın, ne 
de Beri inin zor ve cebire dayanan 
herhan.ri ı.;E il~:r'l hareketine mil· 
' d ,. f:.~· 
· aa !."'fln. k Jıa?arında bulun-
duŞiına "r il(\ • takdirde büyük 
d~ııya .ha •ıt.,Pii'~aktır. 

,r 1'1~ ~ i Wtifleri, hududdan ., ... , .. 
'4a' a kM"leri, yarı 

' ~t ı\lıcr lı ı '"" son bir yıl • .. • "'f""' 
1 ~eJil ıak banketleri ile kii
'çıj ."iİk biit•ııı milletleri i tik-

(Deı:amı 6 ıı.cı sahifede) 

Lord Halifaks B;ı, vekil Daladye 1- İngiltere, Fransa ve Sovyet 
ve Hariciye Nazırı Bone ile görüş- Rusya arasmda tecavüze mu -
tükten sonra akşam Cenevreye kavemel etmeğe karar vcrdikle-
hareket etmiştir. Gazeteler, Na- rini teyid eden miı terek bir be-
zırlar arasında yapılan mülaka • yanname ımzası 
tın bilhassa İngiliz . Sovyet tek- 2- Polonya, Romanya, EsLon· 
lıflerini yaklaştırmak bakımın • (Devamı 6 tnc• ahıfede) 

PartiNizamnamesinde 
Değişiklikler Olacak 

Parti Um mi Katiblik Büroları 
Kurultay Ruznamesini Hazırladılar 

1 (Yazısı 6 ınrı sahıfede) 

Ötekinin kasasına defalarla a· 
kan binlik, yüz binlik, yüz elli 
binlik yardım akçelrri berikinin 
de kasasına akmış olsaydı mu • 
hakkak ki, birinin iibiirüne diye
ceği kalmazdı! . 

fın!er, daima kendi eserinin ve 
kendi emeğinin merdivenine ba
sa ha•a yilksclenin tnrafındadır. 

Server Bcdiin bilmediği hakikat 
de işte, bu oluyor. • • 

iki Milyon 
Nefer Silah 
Altında 

Bertin 21 (Hususi)- Henüz as
kerlik hızmetlerini ifa etmemiş 
ve 1906 dan 1918 e kadar olan do· 
kuz sınıf eylfilde silah altına ça

ğırılacaklardır. Bunlara 1919-1920 
sınıfları da ilave edilırse, Alman
yada ikı milyondan fazla neferin 

silah altına alınmı• bulunacağı 

an:aşılır Almanya da.mi bır se -
ferbcrlik haJnde yaş maktadır. 

ETEM İZZET BENİCE'nin 

2 - Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans Saraylarında .. 

SAMİ KARAYE~'in 

3-S.O.S. 
Marmarada İngiliz Denizaltları ve Sultanhi. ar Süvari

sinin Eş iz Zaferine Aid En Yeni Vesikalar 
RAH.'ıi YAGIZ'm 

Yukarıda gördüğünüz eserler pek yakında sıra ile başlıyarak, 
bunları Mahmud YCtiari, İskender Fahreddin, Senih Muammer 
Alatur, Osman Cemal, Re ad Feyr.i, Necile Tevfik, Sacide Ataş'ın 
romanları ve fe,kaliıde tarilıi tefrikaları tnkib edecektir. 
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ı\IACUBİYET l\Iİ 

DUYUYORLAR, ACABA!. 

u seneki kadı? modası i
çınde, bilhassa şapkalar ü
:Qerinde naıtan dikkatinizi 

celbederim. Şapkalar, bır çiçekçi 
işportasına benziyor. Ekseriya, ge
nış .<enarları var. Bir ta:bla gibi... 
Üzerinde renk renk güller •.. Son 
günlerde dikkat ediyorum: Ka -
dınlar, yüzlerine kocaman tüller 
de örtüyorlar .. Bu tüller, şapka
nın ön tarabndan doğru gelıyor, 
bilC.assa, burun hinsmda yüzü 
kapatıyor. Bu tülün neye alamet 
olduğunu bir türlü anlıvamadırn. 
Mahcubiyet mı duyuyo~lar, aca
ba?. 

ON KİLO ŞARAB 

İÇEN ADAM 

Adanada, on kilo şarab içen bi
rısı, kalbi durarak ötmüş ... On ki
lo şarab içmek kolay değil. Fil
vaki bu, İnhisarlar İdaresinin le
hine kaydedill'<!ek bir hadise, 
Yeşilay Cemiyetinin de aleyhine 
bir vak'adır. Fakat, ·bu zavallı 
bedbaht vatandaşın on kilo şarab 
içmek merakının veya zarureti
run nereden geldiğinl bilmiyoruz. 

Şara:b alkolü az içkilerdendir, 
F1>kat, insanı böyle öldürüyor iş
te ... Rakının bir iyiliği vardır: 

Böyle on kilosu birden içilmez. 
Birkaç şişe içti mi sıza_r. Fazla i
çecek hali kalmaz. 

KÜFRETMEK sınat 

BİR TEDBİR hıiş 

Bir Alman muharririnin iddia
sına göre küfretmek iyi birşey i
m~. Evvel! sıhhi imiş... İnsanın 
kalbine ferahlık verirmiş ... Asa
biyeti geçirirmiş .. Kızdığımız za
manlar, heyecanımızı içimizde 
saklamamalı, boyuna küfretmeli 
lm.ş.. 

Almanyada, l'Ürmümeşhud ka
nunu yok galiba.. İnsan asabile -
şince ktifredip sükun buluyorsa, 
bunu Alman muharriri, şu gün
lerde, bilhassa fazla asbi.leşmiş o
lan Almanlara tavsiye etsin .. 

ÇEKOSLOV AKYA 

BAORÇTAN KURTULDU 

Birleşik Amerika devletlerinın, 
birçok Avrupa devletler'nden a
lacağı vardır. Bunun yekunu mli-

yonlarca liradır. Taksit zamanı 
yine gelmiş .. 15 haziranıia, borçlu 
devletler, muayyen parayı öde
meli ımiş ... 

Amerika, borçlulara bır nota 
göndererek borçlarını hatırlat -
mi§ .. Fakat, ilk defa olarak Çe
koslovakyaya nota gönderilmemiş. 

Neyse Çekoslovakya borçtan 
kurtuldu .. Fakat, Allah kimsenin 
başına böyle borçtan kurtulma 
vermesin!. 

NELERİ YE..'1ELİ, BUNU 

BİLMİYORUZ Kİ. •. 

Üsküdarda, bir kadın yine pey
nirden zehirlenmiş .. Ne garib in

sanlar var?. Ölen de mi, öldüren 
de mi kahahat?. Haia, peynirin 
zehirli ve yenmez bir madde oldu

ğunu bilmiyenler var. İstanbul 

sıhhiye müdürlüğü. afişler yapıp 

sokaklara asmalı.. Halkı tenvir 

etmeli. Meselıl, şöyle propagan
dalar yapılabilir: 

Peynirin bir gıda maddesi ol
duğunu zannedenler, aldanırlar .. 
Peynir bir gıda maddesi değil, bir 
zehirdir. 

Süt içmek, bilhassa mayısta, i
yidir, derler. Sıllun iraanmayınız. 
Süt ınsanları zehirler. 

Balık c!A!nizden çıkar. Temiz.dır, 
sanırsınız. Fakat, mikrop yuva -
sıdır. Yemek için kullanılmama
lıdır. Kaı.ıanozlara konup. evler -
de seyrine bakılabilir 

Yazın, boyalı şerbetlere imren
meyiniz .. O boya, gözıinüzü boya
mak içindır. s;zi zehirlıycbil:r. 

ZARURİ BİR İSTİRAHAT 

İHTiYACI DOLAYISİLE 

Trenlerde 
Yeni Bir 

Usul --
Yolcuların Biletleri 
Numaralı Olacak 

Trenlerde seyahat eden bazı yol

cuların yanlarındaki boş yerleri 

- sahibi varml§ gibi göstererek -

işgal ettikleri ve bu suretle diğer 

yolcuları ayakta seyahate mecbur 

bıraktıkları görülmektedir. 

Devlet Demiryolları Umum Mü

dürlüğü hem bunu önlemek ve 

hem de geç gelen yolcuların a -

çıkta kalmamalarını temin etmek 

için yeni ve güzel bir karar ver

miştir: 

Bu karara göre badema trenler

de biletler numaralı olarak satı

lacaktır. 

Her yolcu elindeki biletin mev

ki numarasına göre yerini işgal 

edecektir. 

Bu suretle; artık yolcular yer 

kaı.:;;~ak için istasyonlara erken

den gidip tren kapılarının açılma

sını beklemek gibi kül.retlerden 

kurtarılmış olacaklardır. 

Öğrendiğimize göre bu isabetli 

kararın tatbikine haziranın 14 ün

den ilıbaren başlanılacaktır. 

·~ 

Yeni Bir 
Tersane 
Yapılacak 

Bugün, Yeni Sabah refikimiz
den bahsedemiyeceğım. Kusura 
bakmasın. Çünkü, dün bu refiki
mizi açıp okuyamadtm. İstifade 
edemedim, mahrum kaldım Fil

vaki, Yeni Sabah refikimızi ilti
·fatımdan mahrum etmek istemez
dim. Fakat, ne çare ki, dünkü sa
yısında okunmağa değer bir şey 

bulamadım.. Soğukalğınlığından 

biraz rahatsız bulunduğumdan, 

doktıır, kendimi üşütmemekliği

mi tavsiye etti. 

ıEski Projeler Üzerinde 
Tedkikat Devam Ediyor 

Refikimizin birkaç gün müsaa
desini rıca ederim. 

AHMED RAUF 

Evvelce yapılan limanları inşa 

projeleri yeniden tetkik edılmek
tedir, 

İstanbul limanında rıhtımların 
inşası işine bu yıl içinde başlan -
ması mutasavverdir. 

Tophane rıhtımı Güzel San'at
lar Akademisine ve Sirkeci rıh -
jımı da Sarayburnuna uzatıla -

caktır. 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi, tarihin verdıği ders
lerden bir tanesini ele alıoyr diyor 
ki; 

cTek taraflı sulh istemek, harbi 
hazırlamaktan başka birşeye ya
rayamaz. Unutmıyalım ki bugünü 
doğuran Versailles idiyse Versa -
illes'i doğuran da Kaiser Alman
ıasının taşkın istila emelleri idi. 

Tarihten ders almasını ne za
man öğreneceğız?. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel 1ngiltere ile 
tloaretimizl mevzuu bahsediyor. 
Diyor ki: •Ekonomiyi siyasetten 
ayırmak mümkün değildir. Eko
nomi siyasetin belkemiğini teşkil 
eder. Bununla beraber, İngiltere 
ile yaptığımız uzun vadeli siya
sl anlaşma üzerine, şüphesiz Al
manlarla olan iktısadi münasebet
lerimiz de bozulacak değildir. Şim
di Alman firmalan Türk piyasa
sında ne bulurlarsa Almağa ve 
İngilizlere satın alacak mal bı -
rakmamağa açlışınaktadırlar. İn

gilizlerle yapılan siyasi anl3.ima
yı takib edeeek iktısadi anlaşma
da bu noktaların gözönünde bu
lundurulacağı ~üphesizdk.• 

VAKİT: 

Asım Us Türk - İngiliz anlaş -
masının Türk - Alman iktısadi 
münasebetlerini bozup bolllilıya

cağını ı::tJruyor. 

Şimdı Alman mehnfilinde ve 
matlbuatında Turk - İngiliz anlaş
masına karşı yapılan haksız ten

kitler Tur k - Alman iktısadi mü
nasebetleri hakkındaki şayiaların 
çıkmasını mucib oluyor. 

Ortada hiçbir makul sebeb mev
cud değilken Almanların sadece 
geçicı hissiyatlarına kapılarak 

Türkiye ile olan iktısadi müna -
sebetleıinı gev~etm-.ğc kalkma -
!arı zaruri olarak Almanyadan 
Türkiyeye ithal edilegelen mal -
!arın kesilmesi neticesıni verece
ğinden bu tarzda bir hareket Al
manlık menfaatlerini yıkmak de
mek olacağını da unutmamak la
zımdır. 

Tenzilatlı 
Tenezzüh 
Trenleri ~üÇOK HABERLE~I 

* Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar, yanında Belediye muha
sebecisi olduğu halde yarın An
karaya gidecekti.c. 

ler cemiyeti azaları dün Değir -
mendereye kadar bir tenezzüh 

Şimdiye kadar sürüncemede ka
lan bu işin başarılmasile birlikte 

Kuruçeşmede kurulması kararlaş

tırılan kömür depolarının inşasına 
geçilecektir. Fakat kömür depo -

!arının Kuruçeşmede yapılıp ya -

pılmaması meselesi de yeniden 
bahis mevzuu olmuştur. Muha -

bere ve Münakale Vekaleti kö -
mür depolarının yerini kat'i ola -
rak kararlaştırılacaktır. 

Kararın Bu Sabahtan
beri Tatbikına Başlandı 

* Mudanya ilive pootalarının 
yapılmasına bugünden itibaren 
başlarım.ıştır. Bu posta akşam 10 
da İstanbuldan Mudanyaya kal
kacaktır. 

* Yakın sahiller için bugün -
den ıtıi>aren başlanan ve haftada 
üç defa yapılacak olan seferlerde 
göç eşyası yüzde elli tenzilatla 
naklolunacaktır 

yapmışlardır. 

* Dün sabah Kandilli sahille
rinde bulunan erkek cesedinin 
hüyiyeti hakkında tahkikata de
vam edilmektedir. * Samsunda beşinci yerli mal
lar sergisi dün törenle açılmıştır. 
* Amasyada çekirge afeti baş

lam!§tır. Mahalli vesaitle yapılan 
mücadele kafi gelmediğınden mer
kezden yardım istenmiştir. * Hatay Meclisı Türk ordusu
nun flataya girdiği 5 temmuz gü

Bundan başka haber verildiğine 

göre, Haliçte inşa edilecek tersa
ne hakkında evvelce yapılan tet -

kiklerle hazırlanan projeler de 
yeniden tetkik edilmektedir. Ve

kalet bilhassa tersane işine çok 
ehemmiyet vermekted:r. Tersane 

inşaatına da bu sene sonuna doğ
ru başlanması muhtemeldir. * Şarköy civarında İnceburun

da karaya oturan 9000 ton tayyare 
benzi.ni hamuleli Mittalmor va
puru bir haftalık uğraşmadan son
ra bu sa.balı kurtarılmıştır. 

nünü kurtuluş ve Mecl1sin açıl - ı-----------

* Haydarpaş3 lisesini bitiren -

dığı 2 eylül gününü kuruluş bay
ramı olarak kabul etmiştır. 
* Sebze halinin üst tarafındaki 

binaların büyük bir kısmı istim-
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Bu haberın doğruluğuna bir tür-J 
Jü hıarmak istemiyordu Fakat, 1 
l\Iary:ınadan - son günlerde - o 
da r.oşlınmağa, İspanyol dilberini 
o da sevmeğe başlamıştı.. Bu ka- ' 
d" hoşlandığı ve herkesten esir
gedıği bir kadın, yabancıİarla giz
liden gizhye nasıl konuşabilirdi? 

Kdb.l efradı arasında Maryana 
ile ' • olan bir tek erkek yoktu. 
O, Tahırle konuşmuştu amma .. 
Şevhın ıtıyadına göre Maryana ar
tı,k Tabirle de temas etmiyordu. 
Şe'h Sa;.J A'işeyc. 

- Pekı, ~edı, haydi sen gıt .. Ya-

Yazan: CELAL CENGİZ 

tağına gir ve yat! Ben bu işi tah
kik ve takib edeceğim. 
Ayşe gözlerini süzerek Şeyhin 

yanından uzaklaştı .. Kendi daire
sine geçti. 

Zencı hizmetçi bu sırada bir kü
çük tepsin.n içine birkaç avuç ince 
kum koyarak, tepsiyi kucağına al
mış, fal bakıyordu. 

Ayşe hızmetçisint görünce: 
- Yine mi yalanlar düzüyor -

sun, Zamo? Yine mi beni kan -
dırmağa hazırlanıyorsun? Artık 

boş yere zahmet etme .. B~n hak!- ı 

!ak edilerek yıktırılacaktır. Bu 
sMıanın bir kısmı caddeye gide -
cek, dığer kısmında da bir tica -
ret sarayı inşa edilecektir. 

kati kocama anlattım. Maryana -
nın başında dolaşan kara bulutlar 
onu çok çabuk boğacak ... 

Zamo, şeyhin karısının ayakla
rını öptü .. yalvardı 

- Bu sefer olsun beni dinle -
yin, s.tti! Benim falım yalan söy- l 
lemcz. Hele bir kere deneyin 1 E- I 
ğer dedikler•m ve kumda gör - I 
düklerim tahakkuk etmezse, bır 
hafta aç kalmağa razıyım. 

Ayşenln sinirleri gevşemışti .. 
Hizmetcisinin sözlerine inanmak 
iste!"'lcmekle beraber, eski öfkesi 
geçmişti. Gülerek yanına sokul
du: 

- Haydi, al şu kum tepsisini 
kucağına! Neler göreceksin ba -
kalım kumda ... ? 

Zamo gözlcrinın akını kaydı
raraK, Ayşenin yüzüne dikkatle 
baktı: 

- Kuma eşref saatte bari:ılır>a, 
her :otenilen şey görünür, Sitti! 
İşte ş:mdi tam gece yarısı .. Eşref 
saat seldi. 

Devlet Demiryolları idaresi her 
sene olduğu gibi bu yıl da yaz 
mevsimınde tatil günleri halkımı
zın civar yerlere kolayca gidip eğ-ı 
lenebilmeleri için büyük tenzilatlı 

tenezzüh trenleri işletmeğe karar 
vermiştir. Kararın tatbikına buse
bahtan itibaren başlanmıştır. 

Bu sabah saat 6,55 de Haydar -
paşadan ilk tren hıncahınç dolu 
olduğu halde Adapazarı \'e Saban
caya hareket etmiştir. 

7'30 da da bunu ikinci bir tren 
daha takib etmiştir. Yine bu sa
bahtan itibaren Alsancak - Tire -
Ödemiş ve Ankara - Çankırı, Zon
guldak - Filyos gibi tenezzüh pos
taları da işlemeğe başlamıştır. , 

Ve gözlerini birdenbire indirdi .. 
Sağ elinin baş parmağile kumun 
üstüne müselles bir kaç çizgi çiz
dikten sonra, başını yerden kal
dırmadan, yavaş yavaş söylenme
ğe başladı· 

~ İşte bir uzun yol.. Geniş b:r 
meydanda iki baş görüyorum. İn 
san başı. İşte atları da yanların 
da. 
Ayşe yavaşca sordu: 

- Erkek mi, )<adın mı onlar?. 
- Biri erkek. Öteki kailin. 

- O kadını tanıyamadın mı? 
- Uzun boylu .. Bize yabancı 

bir kadın. 

- Ona benziyor mu? 

Zamo sadece başını salladı .. 
Sustu. 

Ayşe mırıldandı: 

- Demek kı, Maryan bir er -
kekle kaçacak .. 

Evet. İşte yollarır.a devam e
diyorlar. Hem de atlarını yıldı

rım gibi sürüyorlar. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın •Bir sinir 
buhranı. ndan bahsediyor. Bu 
buhran, Türk - İngiliz anlaşma
sından sonra Almanyada görünen 
sinir buhranıdır. Almanlar bu 
vesile ile Umumi Harbdeki dost
luğu mütemadiyen ileriye sürü -
yarlar. Fakat harb oldu bitti. Tür
kiyenin kalbinde hiçbir devlete 
karşı bir kin ve husumete mahal 
verecek bir yara kalmadı. 

Evet, Suriyeyi, FiJistini, Iraki 
elimizden alan Almanya olamadı. 
Umumi Ha"bde bizim taraf ga-
1.ı"b gelseydi ve karşı taraf ciddi 
surette ezilseydi, bugün Türkiye 
müstakil bir devlet olmaktan çı

kacak ve Almanyanın kölesi ha
line düşecekti. 

İKDA!lf: 

Ali Naci Karacan, Balkan pak
tının henüz aktedilınediği sıralar
da, müzakereler cereyan ederken 
kurulacak yeni muvazenenin leh 
ve aleyhinde girişilmiş olan çetin 
mücadeleyi anlattıktan sonra, bu 
paktın imzalanmasında bilhassa 
Türkiyenin ısrar ettiğini, İsmet 

İnönü gibi uzağı gören bir hüku
met reisinin birçok vaziyetleri he
sab eden temkinli idaresi sayesin
de paktın tahakkuk ettiğinit söy
ledikten sonra diyor ki: • 

. •İngiliz Başvekilinin avam ka
marasındaki nutkunu okuduktan 
sonra. bu hatıra şimşek gibi zih -
nimde canlandı. Hangi Türk İn

giliz Başvckllin'n memleketimiz 
hakkındaki sözlerini göğsü ka -
bararak ve iftiharla okumamıştır? 
İngiliz Baş\'ekili bir harb olduğu 

takdirde Almanyanın civarında 

İngiltereye bütün kuvvetlerile 
yardım edecek büyük ve erkek bir 
milletin bulunduğunu söylemiştir. 

Bu sözleri İngiliz Başvekiline 
söyletmek, ancak kuvvetinden e
min olana ve ancak her zaman 

merd kalmış olana mahıms bir ira
de ve şuurun bu mes'ud merhalesi 
Türke mukadder büyük muvafia

kiyetler silsilesinin yeni bir hız 
kaynağıdır. 

Yunan 
Adalarına 

vapur işletilecek 
İı.ınirden İlk Va ur 

' Adalara Hareket Etti 
Sakız, Midilli, Sişam gibi Yu

nan adalarile memleketımiz ara
sında vapur işletilmesi kararlaş -
tırılmıştır. 

Maruf bir Yunan kumpanyası 

bu karar üzerine faaliyete geç -
miştir. Bu adalar ile İzmir ara -
sında ilk vapur b•:kaç gün evvel 
işlemiştir. 

Badema her salı günü mezkılr 
kumpanyanın bir vapuru İzmirle 
adalar ve Pire arasında seyrüsefer 
edecektir. 

* Hatay - Suriye arasında.ki 
hududu tahdıd eden komisyon işi
ni bitirmiştir. 

Ayşe yumruklarını sıkarak ba
ğırdı: 

- Hayır. O buradan kaçamı -
yacak. Onu gebertcceğiz. 

- Neden ona bu kadar düşman 
oldunuz, Sitti! 

- Onu gebertmek hakkımdır, 
Zamo! O burada kaldıkça benim 
saadetimi çalacaktır. Bu saadet 
hırsızının bir an evvel cezasını 
vermeliyim. 

* cAŞ!KlN GÖZÜ DAİMA KÖR-
DÜR .. Bi~ŞEY GÖRMEZ!• 
Ayni gece. 
Ayşe, Şeyhin odasından uzak

laşınca, Saidin uykusu kaçtı .. Bir 
müddet aşağı yukarı dolaştı. Ha -
lifenin yanı'lda k ıçan \'e nere
ye gitmek isted.ği bir tü•lü anla
şılamıyan İsr nyol dılber• o gün
lerde Şeyh c:; .. idi fazldca me gul 
etmeğe baş Jrnıştı. 

- Ayşcnın onu Kıskanmakta 
hakk var 

Diye söy ~nd •. Ve Maryananın 

Şehirler 
Arası 

telefonları 
İş Sahibleri Ücretlerin 
İndirilmesini İstiyorlar 

İstanbul ile dahili ve harici şe
hirler arasında yapılan telefon 
mükalemelerinin adedi artmakta
dır. 

Bu münasebetle posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü şe
hirler arası konuşmalarını daha 
kolaylıkla temin etmek maksa -
cJile son sistem santrallar getir
mekte ve bunları muhtelif şehir
lere gönderip monte etmektedir. 

Ezcümle bu kere de İzmite son 
sistem bir santral konulmuştur. 

Bu suretle her istenildiği zaman 
§ehırler arasında konuşmak müm
kün olacak ve halk; mükaleme i
çin beklemiyecektir. 

Diğer taraft4 ,. Istanbul ile bazı 
yakın kasaba ve :ebirlerimiz ara
sında 3 dakıkalık bir telefon mü
kfilemesi ıçin alınan ücretler çok 
fazla görülmektedir. 

Tüccar ve iş sahibleri bilhassa 
75 kuruşluk 3 dakika mükiileme 
ücretlerınin hiç olmazsa 50 kuruşa 
indirilmesini ıstemketedirler. 

İdare bu hususta da tetkikat 
yapmaktadır. 

Avukatlık Haysiyet 
Divanı 

Adliye VekaJetı avukatlık ita -
nununun 110 uncu maddesine gö
re avukatlar haysiyet divanını seç
miştir. Bu seçimde haysiyet di - ı 
vanı reisliğine Temyiz mahkemesi, 
reisi B. İhsan, ikinci reisliğine 
Temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesi reisi Halil, azalıklara Tem
yiz mahkemesi ticaret dairesi aza

sından Şefkati ve Memduh, İstan
bul avukatlarından Hasan Ferit, 
İzmir avukatlarından Süleyman 

Faik, Ankara avukatlarından İb
rahim Ayaşlı seçilm~lerdir. 

Yedek azalıklara Temyiz mah
kemesi hukuk dairesi azasından 

Sellin Nafiz ve Şemseddin, icra da

iresinden Necati, İstanbul avu -
katlarından Sadettin Ferit, Anka
ra avukatlarından Hamid Şevket 

İnce, İstanbul avukatlarından Şü
küfe seçilmişlerdir. 

T ram va v ve Elektrik 
Ne varidat Getirecek 

Yeni bir kanunla Belediyeye 
devredilmekte olan Elektrik, Tram
vay ve Tünel idareleri, tahmin e
dildiğine göre şehir bütçesine se
nede 2.5 milyon lira kadar bir va
ridat temin edeceklerdir. 

Ucuz Menba Suyu 
Evkaf idaresinin bu sene elinde 

1 
bulunan memba sularının fiatla
rında yeniden tenzilat apması halk 

arasında büyük bir memnuniyet 
uandırmıştır. Bu sebeble şehrin 

muhtelif yerlerinde bulunmakta 
olan memba suları satış yerlerinin 

adedleri bu yaz daha fazla arttı
rılacak ve halkın her türlü sıhhi 
tedbirlerden geçmşi olan bu su

lardan içmesi imkanları hazırlan
mış olacaktır. 

hayali gözünün önünden geçti. 
- Ne güzel kadın, melekler ka

dar saf \"e temiz. Onu yurdundan 
ve aile yuvasından ayırıp burala

! ra gönderen Elharisin hiç de aklı 
yokmuş. Bu kadar güzel ve se -

1 virnli bir mahluku yanında alı -
kaymamak delilik değil midir? 

Sonra birden gülıneğe başladı: 
- Ayni deliliği az kaldı ben de 

yapacaktım.. Maryanayı Şama 

göndermeye karar vermiştim. Hal
buki, bu kadın bugün, benim has
mım olan Halifenin gözdesidir. 
Onu ele geçirmişken, ters yüzü
ne Şama göndermenin manası bu
dur: Bu nefis meyvayı ben yiYe
mcdim .. Sana iade <'diyorum! 
Şeyh Said, kendi kendine bir 

hJyl sö\'lcndikten sonra, Marya
nayı za\ ı c · ı den a?ırmamağa 

ı 
kar~ vrr • 

· h m \ enin şüphele
ri de ~ JLaı .. t .az, dedi, acaba 
~!&ryana adamlarımdan bırile giz-
lice sevişiyor mu? 

(Deı•amı var) 

Türkiye ve AlmanYll 
Y....: Aloaeol şcıJatl .S,,.. 

""zeri· 
Türk - İngiliz anlaşması u dan 

ne Alman gazeteleri ta~afııı ~ 
yapılan neşriyatın tcııu değ if 
Savrutan tehdidlerin hiçbir tes 
yapmadığını gören eski dostl91~ rımız, şimdi biribirimizir no~ a)ı• 
nazarını görüp anlamaktan b 
setmekt.edirler. 

ôC. 
D. N. B. ajansı, Berliner 13 • 

sen Zeitung gazetesinin bir Y1d, 
zısını huloıisa ediyor. Bu yazı sfl 
Alman refikimiz ezcümle şuııl 
yazmaktadır: ,,. .. r~ 

•Mademki Türk gururu, • u 
milletini Parisin bi.r mahaııes~; 
de cebri bir fülh muabedeS

1
. 

e·ı· 
tezli! etmek istıyenleri affetJ11 '

0 
ııi bilmi~tir; kendisini h_eye<!

8

1
, 

Anında İngiliz sisteminın ıçne 
şO' 

tan şayiaların o.a asılsızlığını 

larnakta gecikmiyeceği üınid ır 
lunalıilır .• 

Türkiye ile İngiltere ve frarııı 
arasındaki münasebetler hak~ 
daki imayı bir tarafa bırakalı~ 
Alınan gazetesi unutuyor ki bT 

his mevzuu olan muahededen il~ 
sene sonra Parısin bir mahalle · 
sinde değil, İsviçrenın bir şel\1: 
rinde ayni devletlerle Türk J11 

letinı tatmin eden başka bir ı;ııu· 
ahede imzalanmUjtır. Ve bu rıııY 

"r ahede imzalandıktan sonra 'l'ıl 
kiye artık ı;ıeçmişin üze-rınıl'O 
sünger çekmlljt.r. Sevr muane 
desini iınzalatmıya teşebbüs e ıf. 
denlere karşı ebediyen düşmıı.C ·ıtı 
olacağız? Palmerston\ın dedı.-
gibi devletler &rasındaki sı:~ 
münasebetlerde ebedi dostluk! 

ve tibedl düşmanlıklar yoktur· p' 
bed.1 menfaat meseleleri vardır 

Fakat biz Alman gazetesinın i• 

kinci fıkrası üzerinde durma.it '; 
tiyoruz. Eğer Almanlar, Türkıye1 

31 
İngiltere ile iş birliği yapnı'"J· 
sevkeden sebebleri hakika.en b 

, dlr 
miyorlarsa, biz kendilerine bır 

fa daha tekrar edelim: Bu se 
bebleri, Börsen gazetesinin yaz • 
dığı gihi, şayialarda değil, vaJ>ı• 
alarda aramak gerektir. Versaillı; 
sulhunun zi.neirlerini kırmak yır 
!undaki Alman teşel:lbüsü Tiir~ 
milleti tarafından daima semP8tı 
ile karşılanmıştır. Almanyaııın 
siJ.alı.lanması Türkiyede sevinç ıı· 

p.l· 
yandırdı. Avusluryanın ilhakı. 

man milli birliği tahakkukuna d0f 
rü bir adım telakki edildi. suJ· 

mıntakasının milli hudutlar iÇ1
' 

ne alınması da ayni manaya alıll' 
dı. Fakat Almanya burada dıır· 
matlı. Nazi ırk nazariyesine aY' 
kırı olduğu halde bir gün ansıııO 
Çekyayı ilhak ederek orta ;..v· 
rupada bir müs•emleke kurdu. ~r· 
tesi gün Balkanlı bir müttefiki ' 

mizi tazyik etmeğe başladı. './• 
gazeteleri de bır takım emeııer· 

den bahsettiler. İtalya silahsız "~ 
müdafaasız bir küçük memleket 

ilhak ederek Balkanlara aya~ 
bastı. Bundan sonra İtalyan ga .' 
zeteleri, Balkan antantının tensı• 

kinden bahsettiler. Bunlar şaY1' 
alar değil vakıalardır. Bu şartlar 
altında Türkiyeııin emniye ' 

tini b3.ika kombinezonlarda 8' 

raması pek tabil idi. Platonik p.ı· 
man dostluğu Türkiyeyc bu eJ11' 

niyeti verebilir miydi? Bu sualiO 

oevabını tarihe bırakalım. 
A1man gazetesi biribir;ınt.ziO 

noktai nazarını anlıyalım diyor· 

Biz de bunu ıstiyoruz. Kendi vazi• 

yetimiz oudur. Fakat İngiltere il' 

yaptığımız bu anlaşmadan do!S' 

yı Almanyanın neden bu derece 
' kuşkulandığını anlayamıyorıı~ 

İngiliz - Türk anlaşması tecaviizıl 
önlemek için yapılmıştır. Orta • 
da tecavüz maksadını güdenler 
yoksa kuşkulanmak için sebeb d• 
yoktur. Bu bahiste tekrar, İııgi· 
!iz - Türk deklarasyon~nun ya ' 
pıldığı gün Kazım Özalpın soylr 

diği söze geliyoruz: Ya..nız uJJı 
maksadile yapılan bu anlaşma•-1811 

şüphe edenlrr varsa, hız de hal'' 
kile onların hıl.ırniiniyetlenn.d 811 

şüphe edebiliriz. 
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Günün Meselesi: 

Sigortalardan Ne 
Tenzilat Yapıldı? 

• 

Yeni Tarifelerin Tatbikına 1 
Haziranda Başlanacak 

1931 seneııiıwlenberi tatbik 
edilmekte olan •yangın aiııor
talar, • ..,..., tarifeıdııda Tica-
ret V violf' t.:•ıafındaa yapıl-

dıiuu bab V" c.:;,1'\U tenzi· 
IAt ıehrimimlzcl •it' alAkadarla
ra teblli olunm11~. 

Tenzilat mlktan muhteliftir 
ve bazı sınıflarda % 30 a kadar 
yÜbelmektedir. Vasati olarak 
ise % 15 e tekabül eımekte • 
dlr. 

Bildmum evler, ticarethane 
binalan ile ev eşyalan gibi hal• 
kımw bilhassa alakadar eden 
sınıflann tarifeleri de % 20 nis· 
betinde indirilmiştir. 

Bu yeni tarifelerin tatbikine 
1 hazirandan itibaren ba§lana· 
calr.tır. 

Tramvay ve 
Tünel Şirketinin 

Devri 
Tasfiyenin Hazirana 

Kadar Bitirilmesi 
Şüpheli 

İstanbul tramvay ve Tünel şir
ketlerinin İstanbul belediyesine 

devredilmesi etrafındaki hazırlık· 
lar başlaıntftır. Tasfiye halinde 
bulunan her iki §irketin hazirana 

kadar Belediyeye devredılmesi 

fÜphell görülmektedir. 

Şirketlerin Belediyeye devn l
nına kadar bugünkü muvakkat 
idarenin vazife başında kalacağı 
söy lenmektedı.r, 

--0--

Taksitle Toprak Alan 
Köylüler 

Maliye VekAletı tarafından şeh

rimizdeki alakadarlara tebliğ olu
ııan bir emirden anlaşıldığına gö· 

re 1928 senesinden sonra borçlan
dırma kanununa göre yani taksitle 
toprak satın al.ınış olan köylüle

riınitin borçlarının tahsıli ıçın ye

ni bir kolalık temin olunmuştur. 
Yeni karara göre bu borçlar köy
lillere topark verildiği tarihten 

itibaren 20 sen de tahsil oluna -
eaktır. 

Köy Katibleri için 
Kurslar 

Köy kJlt.blerinin mesleki bilgi

lerini artttırmak üzere kurslar a

çılması kararlaştırılmıştır. Bu 
kurslara ayrıca harJeden talih ola
caklar da alınacaktır. 

Kurslııtda daire rı;is ve ll'ÜdÜl'
leri de ders vereceklerdir. 

Bu suretle kôy kfıtiblerine yenı 
bilgiler verilecelı: ve adedleri de 
peyderpey arttırılacaktır. 

ROMAN: 26 

Halbuki Kral Şuazöl'e alışmış
tı. Onu saTBydan ayırmak istemi· 
yordu. Fakta metresine de hür
met ve itibar gö•terilmesini arzu 
ediyordu. 

Bir gün Şuazöl'e şu mektubu 
yazdu : 

.İşlerimi iyi görüyorsunuz. Siz· 
den memnun olduğumu söyliye -
bilirim. Fakat etrabnızda nasi -
hat vermek merakında olan in -
ıanlar var. Bunlardan biraz çe· 
kinmen.ı.i tavsıye ederim. Benim 
dünyada en nefret ettiğim insan· 
lar bunlardır. Madam Dubarry'yi 
tanıyorsunuz. Güzel ve iyi kalhll 
bir kadındır. Ondan memnunum 
ve her zamıın kendisine etrafın· 

dakf,oı1n sözlerinden kendisini 
kollamasını tavsiye ederim. Pek 
iyı takdir edersini2 ki, sarayda 
bu gibı adamlar eksik değildir. 

Dier taraftan öğrendiiimize 
&öre Vek&let, halkımızı bütün 
cim sigortalara alıştırmak ve 
muhtelif sigorta muameleleri
nin artmasını tahrik etmek il
zere diğer tarifelerde de esasb 
tenzilat yapmak için tetkikler 
icra etmektedir. 

Bu meyanda •hayat. ve •nak. 
!iye• sigortaları tarifeleri göz· 
den geçirilmektedir. 

Aynca İstanbul, Ankara gi
bi büyük şehirlerimizde olduğu 
gibi memleketin bütün şehir 

ve kasabalarında da sigorta • 
nın bilhassa vatandaşların mes· 
keulerini her tarafta yangın 

tahribatından korumak için 
yangın sigorta muamelelerinin 
taammümü maksadile diler 
tedbirler de alınmaktadır. 

Hala Tedavülde 
Bulunan 

Bronz Paralar 
Kat'i Surette 

Menedilmesi Tebliğ 
Edildi 

Senebaşından itibaren mevkii 
tedavülden kaldmlmış olan bronz 
10 kuruşluklarla nikel 25 kuruş
lukların muhteli>f mahallerde ol
duğu gibi şehrimizde de bazı halle 
arasında mübadele vasıtası olarak 
kullanıldığı haber alınmıştır. 

Hatta söylendiğine göre elle<ein
de her nasılsa bu paralardan kal· 
mış olanlardan bazı kimseler; • ek
sık fiatla - alıp bankaya götürerek 
değiştirmeği bir kazanç oylu itti
haz etmişlerdir. 

DahilieY Vekaleti bu kabil pa· 
raların halk arasında tedavülüne 
kat'i surette mani olunmasını bü
tün vilayetlere bildirmesi üzerine 
şehrimizde de harekete gçilmiştir. 
Diğr taraftafı mal sandıklarında 

birikmi oşlan bu kabil paraların 

darbhaneye gönderilmesi hakkın· 
daki emirden sonra evvellci gün 
mühim miktarda ollanmıştır. Darb-
hane, bronz 10 kuruşlukların kilo
sunu 15 ve nikel 25 kuruşlukların 
kilosunu da 50 kuruştan satın al· 
maktadır. 

Yeni Sanayi Odaları 
İktısad Vekiıleti, memleketimı· 

zin muhleli:f yerlerinde sanayi o· 
daları teşkil etıneği karar !aştır -
mıştır. Vekalet bu hususta tetkik
lere başlamışbr 

Sanai odaları evvela sanayi ha
reketleri gittikçe büyüyen şehir

lerimizden başlıyarak tesis oluna
caktır. 

Diğer taraftan İstanbul sanayi 

blrlığinın levsıi ve Yeni bir şekle 
bağlanması hakkında da arıca tet
kikler yapılmaktadır 

• J anetin sıze karşı hiçbir kin ve 
garazı yoktur. Dedığim gibi ıyı 

kalbli bir kadındır ve hoşuma gi
diyor. Bu defa için size bu ka
darcık yazmakla iktifa ediyorum.• 

• 1769 kanunusani ayında Dük dö 
Rişliyö vali bulunduğu Güyen'
den sarayda vazife almak üzere 
Varsay'a gelmişti. Dük dö Rişilyö 
N112ır Şuazöl'ün apaçık düşman

larından birisi idi. Onun içindir 
iki, saraya geldiği zaman, daima 
Janet'in tarafını iltizam etti. 

Kralla başbaşa kaldıkları za -
man, aralarında şöyle bir muha
vere cereyan etti. Dük dedi ki: 

- Haşmetmeab, Şuazöl büyük 
bir nazırdır, bu şüphesiz! Fakat 
bu büyüklüğünü sanki Fransa 
kralı im.iş gibı !zam etmeğc baş
ladı. 

- Bu nasıl olur? 
- Benim işittiğime göre, o beı·-

hayat oldukça, haşmetmcabımız 

Madam Dubarry'yi Versay salon-

Ara Sıra Nüks 
Ediyor 

B 
ir ıikiyet de İzmirden yük
•ellyor. 19 Mayıa jimnastik 
ıeuliklerinin yapıldıiı 18· 

hada İzmirli meslekdaşlanmız va· 
zife görmekten menedilmiş. Bu· 
nu yapan da, gazetelerde okudu
iumuza göre, İzmir polis müdli· 
rüdür. Çok temenni ederiz ki hl· 
dise, buraya aksetüii şekilde Vll· 

kua gelmemiş olsun. Çünkü, bu
na inanmak çok aculır ve bize te
essür veriyor. 

Abi takdirde, İzmir polis mü· 
dürü olan zatm, gençlik bayramı 
ıenliltlerinin gaıetelerde yazı ve 
fotoğraflarla efkarı umunıiyeye 

bildirilmesini ilrztt etmiyor, ma
Qası çıkmaz mı?. Balbuki,hükll • 
metin, bu şenlikler tezahüratının 
geniş bir şekilde bütün yayma 
vasıtaları ile halka bildirilme..ine 
ne kadar ehemmiyet verdiğine 

yakından vıikd bulunuyoruz. 

Artık, arasıra, şura burada mey· 
dana gelen bn kabil gazete ve 
zı11ııta anlaşamamazlıklrına bir 
nihayet vermek lbundır. Bu da, 
zabıtan'ın bir va>.üesinin de ga· 
zeteciye yardım etmek bulundu
iıınu idrak etmesile halledilebilir. 

BÖRBAN CEVAT 

Deniz bank 
Kooperatifinin 

Zararı 
Toplantı Ayın Yirmi 
Altısına Bırakıldı 

Denizbank kooperatiflerınin bu 
sene 11 bin küsur lira zarar etme
si üzerine aypılan heyeti umumiye. 

toplantısında azalardan bazıları 

hesabatın yegfın tetkik edil -

mesi için bir heyet seçilmesini is
te~lerdi. Bu ayın 15 inde yapıl
ması mukarrer olan toplantı hesa· 
bata aid raporların tamamlan -
mamış olması yüzünden bu ayın 
26 sına bırakılmıştır. 

Mcvzuubahs zararın birçok fü
zull masraflar yüzünden husule 
geldiği iddıa edUmekte ·olduğundan 1 

bu toplantının hayli münakaşalı 1 
geçeceği söylenmektedir. 

--'*-
Tren Tarifelerinde 

Değişiklikler 
Devlet Demiryolları umum mü

dürlüğü İstanbul - Edirne hattın
da olduğu gibi diğer bazı trenlerin 
tarifelerinde yeni değişiklikler 

yapmağı kararlaştırmıştır. 

Yeni tarifeler 15 hazirandan iti
baren tatbik olunacaktır. 

Av Derisi İsteniyor 
Memleketimizden av derisi al

mak için Almanyadan iki üç kişilik 
bir heyet şehrimize gelmiştir. Al
manlar stokları gaYet az miktarda 
kalmış olan tilki ve porsuk derilen 
nümunelerini tetkık etmişlerdir. 

Bu mümessiller birka.ç güne ka
dar Almanyaya dönerek oradan 
siparişlerini vereceklerdir. 

!arına kabul etmeğe cesaret gös
teremezlermi.ş. 

- Buna inanmak istemiyorum. 
- Bu sözlerini hatta iddialı ola-

rak yüksek sesle bir çok yerlerde 
tekrar ediyormuş. Geldiğim vi!A • 
yette ve geçtiğim yerlerde he -
men konuşulan şey bundan iba
rettir. Mesela geçen gün Bordo
da idim. Janet'in katiyen mera
simle takdim edilemiyeceği söy
leniyordu. 

Kral bu sözler üzerine biraz a
sabileşmıştı: 

- Bu tarzda konuşan adamları 
niçin hapis ettirmediniz? dedi. 

Rişliyö gayet mahırane bil' ce
vap verdi: 

• 
1 P o. L s Tahmil veııı-~ ~ 

Tahliyede ~ozoru 

Odama 
Girmesin 
Vururum! 

1 
Seıa 
Kim 

Oluyorsun 

Tensikat Türklerde Denizcilik 

Denizbankın Lağvı 
Üzerine Amele 

Arasında da Tensikat 
Yapılacak 

An'anesi 

W alde kızoğmda, Atılay de
niz alb gemimiz.in denize 
indirilmesi merasiminde ben 

de bulundum. Şimdiye kadar bir 

harp &emisinin denize indirilmesi

ni, yalaa sinema perdesinde gö· 
re11ler için, Valde .kızağmdaki sah

ne çok heyecanlı idi. Bilhassa, bu 
l"mini• üzerinde dalgalanan Tilrk 
bayrağı elunca ... 

Kocasını Yaralı yan 
Kadın Beraat Etti 

Ben Oyun Oynıyacağım 

Denizollan ve limanlar umnm 

müdürlüklerinin hazirandan iti • 

baren faaliyete başlamasile liman

daltl tahmil ve tahliye işlerinde 

çalışan amele arasında da bir )en· 

sikat yapılması mevzuu bahstir. De 

nizbank ı.aınanında ecnebi ve Türk 

vapurlarında ayrı ayrı iki parti 

halinde çalışan amelelerin kad -

rosu gayet fazlalaştırılı:ruş ve bu 

yüzden birçok yeni amele alınnıış

t r. Vapurlara yapılan tahmil ve 

tahliye ücretleri arasında epey bir 

ücret farkı mevcud olduğundan I 
bu ameleden bi rkısmı yalnız tah

lıye ışlcrine iştirak etmekte ve 

yükleme işlerine gelmektedirler. 1 
Yen. teşk..ü.t işe başlayınca bu 

mesele esaslı bır ekle bağlana -

caktır. Bundan başka ecnebi va

purlarda çalışan ameleler, daha 

yüksek bir ücret almakta olduk

larından bu amelenin her iki ta

ra!da da ınünavebe ile çalıştırıl -

Cuma günkü mera,imde gördük 
ve anladık ki, Türk Milletinin bü
tü11 diinyaca malUın olan kuvvetli 

askerlik an'anesi yanmda, bir de 

çok e ki bir maziye dayanan bir 
deııizcilik an'8Desi vardır. Kasıın

pa atlan Kadıköye kadar uzan.ı.n 

o eski deniz tezgiihlannda \"e fab· 

rikalannda, Türkler. asD'larca ge
mi yapmışlar, denizlere indirmiş
ler ve cihana nam salmışlar, her 
kesi titretmişlerdir. 

C 
uına günü, Burgaz sanator· 
yomunda kocası ahçı Hüs
nüyü tabanca ile ö1dürmek 

kasdile yaralamaktan ve sanalor

yomun hademelerinden Semihayı 
da ölümle tehdid etmekten suçlu 
Vasfiyenin duruşmasına meııhud 

ruçlar kanununa göre dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde baş • 
landı. 

Davacılardan Hüsnü hadiseyi 

§Öyle anlattı: 

- Vak'a günü karıma para ver
mek için evime gltmıştiın. Onu 
t:vde bulamayınca tekrar hasta· 
neye döndüm. Karımı hastanede 
gördüm. Bir müddet sonra mut • 

fakla Semiha ile işlerimizle meş
gul iken içeriye karım girdi Raf· 
tan aldığı tabakları kadına doğru 
fırlattı. Fakat tabaklar Semihaya 

isabet etmedi. Koştum, karımı kol
larından tuttum, odama götürdüm. 
Tekrar işime döndüm. Aradan beş 
on dakika geçmeden tekrar onun 
sesin, işittim. Yukarıya koştum. j 
Odamın kapısı az aralıktı. Kapı I 
önünde birkaç kişi toplanmıştı. 

Vasfiye dışarıda bulunanlara §Öy
le bağırıyordu: 

- Kimse yanıma sokulmasın, 

karşıma kim gelirse, odama kim 
girerse vallahi de billahi de öl -
dilıcceğim! 

Onun bu sözlerine ehemmiyet 
vermedim. İçeriye gird.m. Karı -
mm elinde tabanca vardı. Telaşla: 

- Ne yapıyorsun? diye üzerine 
saldırdım. Bu sırada tabanca ka· 
rımın dikkatsizl.l!i yüzünden, ka
zam patladı. Parmağımdan hafif· 
çe yaralandım. 

Diğer davacı Semiha: 
- İlk tahkikat evrakında verdi

ğim ifade doğru değildir. Vasfiye 
beni tabanca ile tehdid etmedi. 

Ondan davacı değilim! 
Ahçı Hüsnil de davasından vaz 

geçtiğini söyledi. 

Hüsnü ve Semiha mahkeme sa
lonundan dışarıya çıkarıldıktan 

sonra suçlu kadın sorguya çekildi. 
Vasfiye şunları söyledi: 

- O gün hastaneye kocamı gör-1 
meğe gitmiştim. Dı~arıya çıktıl!ını 

Seninle Giclememf 

A 
v vergileri idaresi kontrol 
memurlarından Abdurrah
manı vazife esnasında tah

kir etmekten suçlu balıkçı Kanıilt 
oğlu Şirayirin duruşmasına dün 
asliye birinci cezada başlandı .. 

Davacı Abdurrahman malrke -
mede hadiseyi şöyle anlattı: 

- Bugün saat on bir, on iki ara· 
sında Şirayıra deniz kıyısında te
sadüf ettim. Elindeki sepetin için· 
de balık vardı. Ona: 

- Bunu kimden satın aldın? 
Diye sordum. 
- Arkadaşım balıkçı Mahmud

dan.. cevabını verdi. 

Balıkları tartmak ve riisumunu 
kesmek için benimle idareye gel
mooini rica ettim. Şrrayer alaylı 
bir tavır1a: 

Atılaym denize indirili~i, halı

cin tezgiihlarmda Cumhuriyet tür

kiyesinin denizcilikteki rönesan .. 
sının remzidir. Milli Şef İsmet 

İnönünün dediği gibi: 

•Bu kızaklardan hiç bir zaman 
&eıni eksik olmıyacaktır. 

Yeni harp gemisi. İstanbul ter • 

sanesinde aşağı y tıkarı elli sene
denberi ilk defa meydana gt'tiri· 

_ Ben şimdi oyun oYnıyaca - ması düşünülece.kt.r. len bir e. erdir. Balici• tezgahla-
ğım, seninle gelemem, dedi. Ben - ~--ı nm, tesisatını çürümeye terli.eden 

de elınden sepeti alarak balıkha- ı--K--15-A--P-Q_L_IS-- - ıaltanat devri, bu harckctin-
neye gittım. Orada balığı tartarken den uta11Sm .. 

Şirayir pürhiddet içeriye girdi, HABERLER] Devlet kısa bir zamanda, dcniz-
yamma yaklaştı, ·akamdan tuttu cilikte, Türk zeka ve ,.,m,.resi-

ve sert sert sôylenmeğe başladı: * BüyükdereYe gitmekte olan nin nelere kadir olduğunu gôste-
- Sen kim oluyorsun ulan! de- 2123 numaralı otomobil Ali oğlu recektir. Her tarafı denizle ~enil· 

di. Benim balığımı istirdad ede • Rızaya çarparak muhtelif yerle • miş olan Türkiye topraklan, üp
cek adam henuz dünaya ge1me - rinden yaralamıştır. Rıza tedavi he yok ki denizcilii:e ehemmilet 

miştir. altına alın~, kazayı işledikten ''ermek mecburiyetindedir. Bu 
Ve galiz küfürlerle bana 'kaha· sonra koçan şoför ara'1maktadır. mecburiyeti hepinıizden ev\·el du· 

ret etti. * Üsküdarda şiipheli \-aziyette yan Cumhuriyet hükumeti, çuk gt • 
Şirayır da §Ufu rı söledl: 1 dolaşmakta iken çevrilen ve Şem- zel bir programla ~e başlanm. 
- Ben memura vazife sırasında &paşa caddesinde 83 numaralı ev- hızla ilerlemekte bulunm _tur. 

kııt'iyyen hakaret etmedim. Ba- de oturan İbrahim Ahmedin üze- Denizcilikte de munffak olaca· 
lıkhane yaıundakı gazınonun ö - rind bir miktar erom bulunmuş- ğımızn büyiik bir emniyet i~ind 
nimde dı:ruyorrlum. Bay Abdur- tur. imanımız vardır. 
rahman geldi, beni idare e davet 
etti. Kendisine: * Vahan adında birl.niıı Jılare- 1 REŞAD FEYZİ 

s.ndek. 559 numaralı hususi oto- ]------------- Sız gıdin, ben de balığı ga-
zinocuya gösterdikten sonra ba - mobil Şı~hane yokuşunda Ahmed \ 

oğlu Nuri adında bir gence çar -
lıkhaneye gelirim, dedim. Ona fe· parak muhtelif yerlerinden yara- ı 
na bir söz söylemedim, boğazına 
sarılmadım. lamıştır. Yaralı ledav! altına alın- 1 

mış Vahan yakalanarak tahkika- \ 
Şahıd Hüsnıi, Nazmi ve Halil, 

ta başlanını ·tır 
Şirayirin davacıya hakaret etti- 1 * Vatman İbrı.himm idaresinğini, söğüp saydığım söylediler. 

deki tramvay Gulatadan geçmekte 
Mahkeme, iımme şahidlcrinin ıken 7 yaşında Hayreddm adında 

sözleri ile bahkçı Şirayerin suçu- ) 
bır çocuğa çarparak başından ya

nu sabıt gördü ve ceza kanununun 
:ralamıştır 

266 ıncı maddesinin birinci ben- * Yedıkulede oturan Aliye a -
dine göre bir ay hapis ve 3o lira dında bir bayan tramvaydan at -
Para ccza..<ına mahkum etti. ' lamak isterken düşerek başından 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Sucu Dükkanlarının 
Zilleri 

Bir ok117ucumuz ya ... 11 or: 

cŞebremlnl Balkevlnin Onunde.
kJ ki.içi.ık me)'danı ihata edrn dük

ki.u.lar arasında, blrblrlne pf'k ya
km mesafelerle bet ıucu dukkinı 
vardır. 

söylediler. Kendisini bcklemeğe ' -------------
başladım. Bir aralık mutfaktan bir mu ıstedı. Tetik düştü. tabanca 
takım sesler duydum. Oraya git- ateş aldı ve kocam elinden yara
tiğim zaman, kocamla, Semihayı landı. Onu kasden vunnadığıll' ı 
başbaşa gördüm. Buna pek mü • gibi Semihayı da ölümle tehdid 

tessir oldum. Yukarıya. koca - etmedim.. 1 

Yaralanmıştır. 

* Siıleyman Doner adında bir 
genem bindiği motosiklet Beyoğ
lunda Mes'udeye çarparak başın
dan yaralamıştır. 

Bunlar, sab..bt.an ak amın ~·e· 

clisiuf' kadar, durup dinh·nme -

den, su reklimı yapan ~illet le. 
civar diıkkaa sablbl..nııı V• h•I· 

kı rahat.o;ız etmıe-ktf'dirlf'r, 

. a lstiyen sacu dUkklıunı cu
rü:r, oraya C"ldl"r, lcer. Bu kad:ır 

ı:ll Se5intn Beled.Jyenin ıürl.lltd 

Ue mücadele nlr.amnamrstne dfi 

UYClll1 l'CliJJ l'f'lm•·dlflnl bilnıl -
yenım. Eve dbndüğtim ıam:ırı lıall 
kulaiım vDlayor.a 

mm odasına çıktım. Tabancasını Şahid Kadriyi', Yunus ve İbra-
aldım. Bu sırada hastane müstah· him de Vasfiyenin lehinde soz 
demleri kapının önünd<> toplan • söylediler 
dılar. Onlara odaya girmeırn;kr•ni Heyeti hakime, Vasfiyenın su· 
rica ettim. Bu sırada Hüsnü içeri- çunu sabit görmediğinden b€rae-
ye girdi. Tabancayı elimden al . tine karar verdi. 

- Çünkü haşmetmeab hazret
leri, ben Pariste budalaca söyle
nen sözlerin oralara kadar akısle
rini tecziye etmeği doğrusu biraz 
haksız bulmuştum. 

Kral o dalükada kararını verdi: 
- Madam Dubarry'nin takdim 

merasiminin yapılıp yapılmaması 
benim bileceğim bir lştir. Ve bu 
merasim y.1pılacak;tır. 

O günden itibaren dans hoca
ları, adabı muaşeret profesörle
ri J anet'in saray terbiyesini ta
mamlamağa uğraştılar. Terziler, 
büyük gün geldiğı zaman, J anete 
nasıl bir tuvalet yakışacağını dü
şündüler Çeşid çc~ıd elbiseler ya
pıldı. 

Fakat takdim edilmek için ta1ı:
dim edecek bir kadın 18.zıındı. Bu 
kadının da Earay mensuplarından 
olması teamül icaplarındandı. 

O sırada para canlısı ve ayni za. 
manda da son derece hasis olan 
bir kontes akla geldi. Daha sonra 
Markiz dö Kastellan'dan bu vazi
feyi yapıp yapamıyacağı soruldu. 
Markin bu vazifeyi ancak beş 

yüz bin lira mukabilinde ve asa
let unvanının da düşesliğe terfi 
edilmesi suretile yapabileceğini 
bildirdi. 

Düşes Dobinyen sekocn bin lin 
lstıyordu. Şuazöl'e taraftar olmı
yan bu yüksek !kadınlann birer 
birer nabızları yoklandı. Fakı:.t 

* Küçfrkmustafapapda S'" ke • 
cidcde sokağında 11 numaralı ev- 1 
de oturan Hatice geçimsizlik yü
zünden çıkan kavga netıcesinde 

ayni evde oturan komşusu 15 ya
şında Hamzanın kolunu fena hal· 
de ısırmıştır. 

hepsi de bu fırsattan para vur • 
mak arzusile en yüksek rakamla
rı söylüyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında J an etin 
pek tabii olarak çok canı sıkılı -
yordu Dük Dö Rişliyö bunun ~ar
kına vardı: 

- Müsterih ol kızım, dedi, pa
ra ve vaid aldıktan sonra, sarayda 
yapılmıyacak hiç bir iş yoktur. 

Müzakereler daha doğrusu pa
zarlık bu şekilde devam ederken, 
Madam Dö Gramon hiç keyfini 
bozmuyordu. Diyordu ki: 

- Bu kızın da bir gün aramız
da yerleştiğini mi göreceğiz? Son· 
ra bu çeşid mahlukların aramıza 
girmesini biz~ zorla kabul ettir • 
meğe imkan var mıdır? Ne olduğu 
belirsiz bir kadın, nasılsa sarayın 
kapısından içeriye girmiş .. 

Nazır, hemşiresinin böyle ulu 
orta sözler söylediğıni •şıtince, bu 
na manı oldu 

Nihayet Madam Bearn ;sminde 

bir kadın bulundu. Bu kadın ku
marda bütün servetim kaybetmiş
ti. Arkası gelmiyen davalar yü • 
zünden mahkeme mahkeme sü
rükleniyordu. Bir de oğlu yardı. 

mu alay- zabiti yapmak ve son 
ra da davalarını mutlaka kazana
cağı hakkında kendisine tahriri te
minat verilmek şarlile bu vazi -
feyi kabul ediyordu. 

Fakat Kral bu kadının da bu §E· 

kilde lisan kullandığım işitince 

kızdı: 

- Demek benim ağzımdan çı· 

kacak sözün kuvvetine inanmıyor 
da. tahriri teminat istiyor Yani 
imzamı isliyor. Bir Kraldan en 
baYağı bir sahtekAr gibi şüphe e
dilebilır mi? 
Kad'~ı çağ.rttı. Sert e t soy • 

lendi· 
- Eğer şahsıma karşı bır daha 

l k ide dil kullarırsanız, sizi 
B ·St,l haishanes ıe attırırım. 

(Deı•amı var) 
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1 Japonya' da Muhtelif Cereyanlar 1 

u ve Donanma 
Bir Fikirde Değil 

j .Meraklı Şeyleri 
ERKEK ELBİSELERİ NİCIN SOL 

KADINLARINKİ DE SAG EL İLE 

Hô: K/AVE 
iı.jgı.ENİR1'. - =--
('D) u, kahramanhk devrln•l'ı:ıı kal· 

12} ım bir &dettir. Erkekler, saf el

lerlle kılıçlarını tutarlar, sol ellerlle de 

düimelerlnl lllklerdl. Kadınlar da sat 
ellerlle... Cünkü sol ellerile bebekle
rini lularlardı. 

Esatiri Güzel 
1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

Almanların Uzakşarkta da Rakib 
Olmasından Korkuluyor 

DÜNYANIN ENBÜYtiK 

KİLİSF.Sİ 

Dün7adakl kiliselerin en bU1ütü. biç 
, üphe J'Ok ki Romada, Sen Pl:rer ki· 
lisesidir. (5,000 kiti lstlab eder. 

M 
ühim bir davette hazır bu
lunan Hu!Usi, yemekten 
evvel fazlaca kokteyl kaçır-

dığı için, Meta sarhoş olmuştu. 

Otelin geniş salonunda dans edi
yordu. Bir aralık, sarı saçlı, mavi 
gözlü, uzunca yüzlü, mütenasip 
vücudlu bir genç kızla ahbap oljaponya'nın Vaziyeti Nedir? Sonra Milin kilisesi ırellr: 17,000; 

Romada Sen Pot: 3%,000; K oton)'& ki· 

llsesl ı 30,000; Londradakl Sen P ol: %5 

bin; A:rasoba müzesi: 23.000; Parl.s -

deki Nolr Dam klllııesl: 21,000; Lal • 

randa Sen Jan kilisesi: 22,000; P ize 

klllocsl 12,000; NeV)'orklakl büyük kl

llse• 11,000; Vl)'anadakl Sen Elyen ki· 
lisesi: 12,000; Veoedlkle Sen Mark kl
llsesl: 7 ,000 •• 

muştu. 

/!
vrupa matbuatı Uzak Şark 
işlerile Tokyonun Londra 
ve Vaşingtonla olan müna

sebetlerile bugünlerde tekrar meş.-
gul olmağa başlamşıtır. Japon -
yanın vaziyeti Almanya ile İta! -
ya arasında askeri bir ittifak akdi 
üzcrıne daha ziyade ehemmiyet 
a'1ı. Bolşevikliğe karşı mücadele 
ac!. verilen muahede ile Almanya 
ve İtalyaya bağlı bulunan Japon
ya acaba bu rabıtayı askeri bir it
tıfaka kadar vardıracak mı?. 

Japonyarun mukadderat.ını ida
re edenlerin arasında Tokyonun 
Bcr:ın - Roma mihveri ile birle-
şerek askeri bir ittifak akdetmesi
.ti istiyenlerin az oımadığı ,ıeçen 
günkü o yazıdan aıı1aşı:çordu. 

Yeni gelen Avrupa matbuJtına 
bakarak J aponyanın vaziyetine 
dair daha fazla neler söylendiğini 
de araştırmak icab ediyor: 

J apon):ada Beri in - Roma mih
verile dostluğu arttırmak istiyen
lerin miktarı neye çıkarsa çıksın 
memleketin mukadderatını idare 
edenler istikbali düşünmelı: mec
buriyetindedirler. Bu itibarla J a
ponyanın İngiltere ve Amerikaya 
karş.ı. nice zamandanberı devam 
ede~elm!ş gergin vaziyetini dü -
zc,tcrek raşka bir hale koyması 
dii~tinülmüyor değildir. 

BİR REKOR 

Kanadanın Kebelr. tehrlode ıayan1 

dikkal bJr rekor yavılmışhr: 

Onu, !kendisine tanıştırdıkları 

vakit: 
- Vikilli, demişlerdi .. 
Hu!O.si dans ederken, genç kı

za sordu: 
- İsminizin manasını öğrenmek 

istiyorum .. 
- Çok meraklı mısınız? .. 

- Müthiş .. Hem ne kadar güzei 
isminiz var. Şimdi çalan bu tan
godan daha ahenkli.. Dünyada 
hiç bir müzik parçası isminizdeki 
güzellikte değildif. 

Genç kız gülüyordu: ! 

Ticnçin'de bir muharebe manzarası 

Sabahın saat beşlndc blr korunun 
tüyler! kırkJlmq:. yarım sa:ıl içinde 
yıkanmış, boyanmı!f, ellrllmi.$. blikül
müş ve kuma!f yapılmL!J. Kumaş he
men bir terziye verilmiş, bir palto 

yaptırıldıktan sonra, ~yyare ile Ke· 
bek'tekl mllli sergiye röndcrllmlştir. 

- Vi'killi, dedi.. Çok meşhur 
bir isim.. Hatıralarınızı yoklayı

nız .. Mutlaka, ne olduğunu antı.. 

yacaksınız. Bu isim eski Yunan zen holleri içiyorlardı. Genç kız, 
şekline geçeceği bile söyleniyor
du. Hatta Londralı Taymis gaze
tesi de bunu böyle zannediyordu. 
Fakat aynı gazete Jonradan yazdı 
ki artık Japonlar o muahedeye 
karşı eskisi gibi itimad beslemi -
yarlar ve ondan çok birşey de 
beklemiYVrlar diyor ... 
Diğer mühim bir İngiliz gaze -

tesi olan Yorkşir Post da şu son 
zamanlarda J aponyada görülen 
değişikliği şöyle anlatmaktadır: 

dilmediğini yazıyor. Japonyanın 

devlet adamları arasında bazıları 
var ki, diyor, Japonyanın de -
mokratlarla beraber olduğu tak -
dirde daha çok kazanacağı fikrin
dedirler. 

FRANSADA NE KADAR 

OTf)'\fOBİL VAR? 

Fransa.da 1894 de 200 otomobil var
dı. Bugün 12,500 defa artmqtır. Yani 
2,500,000 otomobil vardır. 

mabudlarından birinin ismidir. dikkatle, Hulfısiye bakıyordu. De-
Esatiri. efsanevi bir isim.. likanlı göğüs geçirdi: 

Hulfısi birden atıldı: - Sizinle, eski bir Yunan ma-
- Miladdan evvel geçmiş ta- budunun adını taşıyan bir genç 

rihten bahsediyorsunuz.. Adeta, kızla uzak bir yerde olmak isti -
bir mytologie mütehassısı gibi yorum .. Herkesten ayrı ve uzak .. 

DÜNYA NÜFUSU NE KADAR! Fakat Japon devlet adamları- konUŞuyorsunuz.. İsminizin bu Tabiatın ortasında .. Başbaşa kal-
nın bir kısmı böyle düşünmekle Bütün dünyanın nüfusu 2 mll:rar, kadar güzel intihap edilişine hay- sam .. Bana, esatir ilahlarının efsa-
beraber bugün Japon politikası- 25 mllyondur. Bunun 1 mll:rar 100 bl- rarum .. Fakat, şunu söyleyeyim nevi hikayelerini anlatsanız .. Ru-
nın tamamile ve çabucak değişe- nı Asradadır. ki, manasını hfilu anlamış değilim.. humda fevkalade heyecanların ta-
ceğini kabul etmek de kolay de- Bunu, mytologie bahsindeki ce- dına susamış derin bir hasret var .. 
ğildir. Onun için mesela Şang - k Ö ~ .. ti , haletime veriniz.. Bu susuzluk ki bunu yalnız siz 
hayda çıkan bu ingilizce gazete- Do torun gu erı : Genç kız gülmüştü. Koyu renk- giderebilirsiniz. O vakit, sizin ma-
nin şu kadarcık yazısından b~lki T d . li gözlerinin içi, biraz evvel yu- vi gözlerinizin derinliklerine dal-v e re m e avı de istikbal için büyük bir mana varladığı viskilerin rehaveti ile · sam .. Hayatı, dünyayı unutsam.. 
çıkarmak fazla olacak. Ancak her Olunur mu ?. • parlıyor, şeffaflaşıyordu! Bambaşka bir alemde yaşıyormuş 

diplomatlraın faaliyeti türlü saf- 1 k vermekliğim lazım .. Bilmem, din- ciğerlerime doldursam .. tedaviye baş ama şar-
halara girip çıkmaktadır. Onun !emeğe tahammül eder misiniz.. Vikilli, genç adamın ne söyle-

1 

di. Sonra, göğsü uzun bir nefes • 
le indi. Mırıldandı: 

- Evet .. 
• •• 

Tngo çalıyordu.. Vikilli'nin da· 
ğınık saçları, delikanlının yüzun· 
de geziniyordu. 

Hulusi: 
- Seni çok seviyorum, dedi.· 
- Ben de öyle .. unutmayın k~ 

kıskançlık mabudünün adını ta· 
şıyorum .. hayatımda bu güne ka· 
dar tanımadığım bir his altında· 
yım .. Mabudün istediğini yapına· 

lıyım .. Yani kıskanmalıyım .. aşk 
zaten kıskanmak demek olduğıı· 

nu söylerler .. Şimdiye kadar bil· 
miyordum .. Seven insanlar kıska· 

nırmış .. heyecan güzel şey .. kıs· 

(Devamı 7 i1'.ci sayfada) 
Şimdıye kadar Uzak Şark işle

rini dikkatle takib etmiş, Japon
y ln n diğer devletlerle olan mü -
• 

0cbaıını iy· bilen bazı Avru -
r• lı siyasi muharrirlerin yeni çı
kan yazılarından bu anlaşılıyor. 

Berlin - Roma mihverinin gi
receği sergüzeştlerde Japonya be
raber olursa bundan birşey ka
zanabileceğinden şuphe etmekte -
dir. Söylendiğine gre Japon or -
dusu böyle bir ittifaka \araftar -
dır. J<'akat Japon parlamentosu i
le kabine azasının çoğu efkarı -
umumiyeyi dogru bir surette gös
tererek böyle bir politikaya mu
halif bulunuyorlar. 

e;ünkü tecrübeler gösteriyor ki (g vet!. Fakat, vaktinde - Size, dedi, uzun boylu izahat gibi temiz bir havanın zerrelerini 

tile ... 
için Japon ve İngiliz diplomat - Vereme tutulanlar, ekseri_ Eski Yunanda kıskanan aşıkların mek istediğini, asıl maksadını an- =;:;ıgm~g=~?;~ı;;~ 
!arı arrhnda yeni yeni anlaşma mabudu bu ismi ta.ıırlardı. Mabud lamakta tereddüt etmemişti.. ma- 1 yetle buna inanmazlar, inan -

Tokyo hükumetini idare eden -
!er arısında bir cereyan vardır: 
Londra ile Vaşington ile münase
batı düıeltmek istiyenler. 

imkanları büsbütün olınıyacak maıı: istemezler, faydasız ilaç- çok kıskançtı. Kıskançlık remzi nalı bir gülüşle, Bol kadehini kal-
şeylerden sayılmıyor. Fakat istik- lar alırlar, hastalığın ilerle • idi. Benim, böyle bir isim almam, dırdı: 
bal için yürütülen tahminleri bir mesine sebeb olurlar. Bu sı _ temamen tesadüfidir. Hiç bir va- _ Şerefe .. 
tarafa bırakarak bugün Tokyoda rada Koh basilleri tahriba _ kaya istinad etmez. Büyüdüğüm, - Neyin şerefine içiyoruz?. 
Berıı·n - Roma mihverın· e karşı ed işt kendimi bildiğim zaman, bu isim- - Ne istersen.iz .. 

tını icra er, iş en geçer. 
ne düşünüldüğü bahsine avdet et- Verem, bilhassa gençlere arız le çağırıldığımı gördüm.. Merak - Bir mucize karşısındayım sa-

Japorı 1 ann daha geçen günlere 
kadar Berıln • Roma mihverile o· 
~ ~ munasebetlerini bir kat daha 
sı'., mr hale getireceklerinden bah
se · l vordu. Bolşevikliğe karşı mü-

Kabine demokratlara karşı di
ğer taraf ile birleşmek için edilen 
davetlere mukavemet etmekte -
dir. Çünkü demokratlar tarafının 
kuvvetini ve teşkil ettiği birliği 
takdir etmektedir. 

mek daha muvafık olacaktır. olur. Öksürük, zafiyet ile baş· ettim, sordum. Öğrendim, mana- nıyorum .. istediğin'z her şey ola-

T k d J H sını o zaman idrak ettim. Fakat, cak mı?. gönlümden geçenleri bi • o yo a apon ariciye Nazırı lar. ha 
. 1 b tırıruza şu gelebilir: Bu genç liyor musunuz? .. 

c1 • 5mi ver· 1en malum mua -

İşte bu İngiliz gazetesi böyle de
diği gibi Şanghayda İngilizce o
larak neşredilen bir gazete de ar
tık Tokyo - Berlin - Roma mihve
rinden eskisi gibi hararetle bahse-ı 1r ar ık tam bir ittifak 

19 Mayıs 1939 

Gençlik ve Spor Bayramı 
Kad koy Stadırda 10 binlerce talebenin idman şenlikleri 

tekmil teferrüatile 

TÜ R KÇE SÖZLÜ F t L M 
Ve 

50 "'ncdcnberi Türk tersanelerinde ilk defa olarak inşa 
ed;len gemimiz 

DENiZ AL Ti ATILA Y'ın 

TA 
• ) 

ınd •me meraısımi filmi Bugun mc t.nelerden ıtibaren 

SİM-LALE ve SÜMER 
~alarmda programlarına ilavet"n göst.nlmı•ktedir. 

ile Alman ve ltalyan elçileri ara· Hastayı hemen husus ir kız kıskanç mıdır?. Hayu, asla .. 
sında cereyan eden müzakereler- rejim takibine mecbur etmelL B - Haliimı anlamadım, sanıyor-öyle bir his tanımıyorum .. Çün-
de Japonlar maksadlarını söyle - Tam bir istirahat, bol gıda ve k.. k dır bil sunuz? .. u, aş ne , mern .. Hayatım-
mişlerdir .Verilen malumata gö- temiz hava ile kuvvetlendir - da, şimdiye kadar hiç sevmedim. - Hayır .. zekanızdan şüphe e-
re Japonlar tedafüi bir yardım miye çalışmalı. Bu hastalık Evet ... Gülmeyini.. Belki, bu, si- den manada söylemedim .. 
muahedesi akdetmek istiyorlar. vahım olmakla beraber biıla- ze garip görünebilir. Fakat, haki- - O halde? .. 

Yoksa tam manasile askeri bir yette sıhhi şartlara riayet e- kattır. - Teklif ıodeceğim şeyin şerefi-
ittifak değil .Bu da ancak Rusya- dilirse önü alınabilir. Orkestra durmuştu. Hultisi, ne içmeğe söz veriyor musunuz? .. 
ya karşı olacakmış. Eğer taarruz Halbuki hastaların çoğu ök- genç kızın ellerini bıraktı. Şimdi, Vikilli, evet makamına, güzel 
Rusyadan gelirse bunlar birbirle- sürmiye başladıkları zaman salonun ortasında karşı karşıya gözlerinin iri kirpiklerini yumdu. 
rine yardım etmeği taahhüd 'ede- bunu soğukalğınlığına ham - idiler, büfeye doğru yürüyorlar- İki sıra bem beyaz dişlerini gös-
cekler. !ederler, öksürük şurubları dı. Genç adam, güzel kızın, anla- teren tebessümü ile başını salla-

Fakat Japonya diğer taraftan alırlar. Buna rağmen öksürük tışındaki fevkalade cazibeye ken- dı. 
demokrat devletler ile hoş geçin- çoğ~lır, zaf'yet artar. Hasta- disini çoktan kaptırmıştı. Ona Hulusi, fısıldar gibi: 
mek lüzumunu düşünmüyor de- !ık tedavisi devresini geçirir. bir şeyler söylemek, anlatmak ih- - Aşkımına, dedi.. 
ğildir. Artık alınan kuvvet ilaçları- tiyacını duyuyordu. Büfenin önü- Genç kız, delikanlıya daha çok 

Japon politikası şöyle: Rusya- nın tesiri olmaz. 1 ne gelmişlerdi. sokulmuştu. Bol kadehi, genç a-

ile beraber· bulunmak. Fakat ik- rüliince de;· hal mütehassıs bir - Ben, bir bol içmek istiyorum, dokundurdu. Gözleri, san, Bol 
tıs~dl meselelerin halli ile istik- doktora giderek tavsiye ede- dedi.. Hafif olur .. Artık, sert ıç- rengindeki mayiin içinde yüzen 

ceği rejimi takib etmeli. ki almağa tahammülüm kalmadı.. çileklere takılmıştı .. 

=-

ya karşı Bertin - Roma mihveri Hulasa, verem alaimi gö- 1 Vikilli: damın elindeki kadehe hafifçe-

(Deı•amı 6 ıı.cı sahifede) K 
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işlerim yolunda. Bun~an daha iyisi can sağlı • 

ğı. En •Yi kombinezonlar buldum. Hele Şen apar· y Gü:1ey çok buldu: 
tır. ~. ı değerinden çok fazlaya sattım! o s A -Çok ... Hem de pek çok ... 

Diyor, ilave ediyordu; Delikanlı adam: 
- ş;mdl sıra ötekilerde.. - Hiç de çok değil Bir başka hesabla bu yedi 
Yine sokağa çık&cağı bir andı. Hizmetçi: sekiz yüz bin lirayı da bulurdu. İstanbulda, hatta 

- Mimar Ziya sizi görmek istiyor. •••••••••• No. 167 Türkiyede eşi olmıyan bir bina yapacağız ve iste-

•

---- Yazan: ETEM İZZET BENİCR Dedi. Doktor köşedeki koltukta oturmuş gaze- diğıniz gibi bu iıdeta başlı başına bir şehir oluyor. 
• te okuyordu. Karısına verilen bu haberi duyunca: - Hoş geldiniz.. biribirinin benzeri olarak ön cephede sekiz tane. Hem de en modern bir şehir. Sineması, tiyatrosu, 

- Yine mi mimar, yi~e mi alışveriş?. - Teşekkür ederim.. 350 metre genişlik var, dansingi, tenis kortu. futbol alanı, çarşısı, pazarı, 
Diyerek yüzünü buruşturdu. Gazeteyi aburcu· - Nasıl birinci projeler hazır mı? Ve belki yarım saatten çok proje üzerinde an- bshçeleri, meydanları heqeyi yepyeni, şehir örneği 

b:.ır etti, suratına sımsıkı kapadı. Burun deliklerini - Hazır, getirdim. !atmasını sürdürdü. Güney arada bir: bir bina. Birçok şeyleri de Avrupadan gtirteceği • 
büyülte büvülte soluvordu. En son dayanam·•acak Bu uzun boylu, saçları dökük, açılı: alınlı, kalın B b. ·· k d mizi de hesaba katmak gerek! ı 

. , , v - uraya ır sulun oysay ınız, şurada bir 
oldu ki: s~slı, kelimeleri ağzının içinde çiğniye çiğniye ve kapı açsaydınız daha mı iyi olurdu bilmem. Güney mimarın bu sözlerini bÜYük bir önem 

- Allah bana acısın.. çabuk çabuk söyliyen bir gençt.i. Diye karşılamalar yapıyor, fikirler söylüyor, ve ilgi ile dinliyordu. İçinde heyecan vardı. Dilek 
• Diye yerinden kalktı, titriyen bacaklarını sü- - Müsaade ederseniz şu ortadaki masanın üze- mimarla konuşmalar yapıyordu. Genç adam bun- vardı, başarık zevki vardı, bir başkasınad olmama-

rüve sürüye yandaki odaya geçti. Güney onun bu ru.e proje kağıtlarını yayayım.. lıırdan çoğuna bıyık altından gülüyor: nın göğüs şişirmesi vardı. Bütün bu hislerin verdiği 
sıkıntısına, bunaltılı yürüyüşüne baktı baktı: - Lutfen.. - Bırakın benim zevkime, göreceksiniz ne ka- bir ses titremesile: 

- Seni bunak senı... Mima: geniş, büyü!-: kartoıı kağıtlar: üzerine dar iyi olacak... - Peki .. 
Diye içinden söylendi, hizmetçiye: çizdiği projelerini masa üzerine yaymağa çalışır • Diyor, birkaç_ şey için de: Dedi, sözüne ekledi: 
- Mimarı içerı salona al. Kendisine kahve yap, k~n Güney de hiçbir şeY söylemeden onu seyredi- - Pek güzel, istediğiniz gibi yapacağım. - Siz bu istediğim değişiklikleri de yapın. Da-

lı~n gel:.Yorum. yor ve dudaklarında yapmacık olmıyan bır gülücük Diyordu. İki tarafın da proje üzerinde konuş ha on beş gün kadar vaktimiz var. O vakit projele-
Emrini -,~rdi. Sonra. kendisi yatak odasına git- k:vrım kıvrım olup yanak çukurlarırJ yayılıyordu. malan bitince Güney sordu: rinizi bir kere tle kocamla beraber gözden geçirir, 

tı, aynanın karşısı-ıda birkaç dakika kaldı, süründü - Bakın Ba:an Güne1r fl bôr • •i <at.. _ Pek güzel, hepsı İYİ, Fakat, bütün bunları belki de hemen işe başlarız .. 
>Ünnelend, miı:ann yanına geldi. Diye söze başlıyan genç mimar Güneyı masa- k~ç bin liraya başarabileceksiniz?. Ziya: 

- O siz m·sin,z Bav Zıya?. n,ıı ba•.ına çağırırken • , ldu B ·· il - Pek güzel.. • - PŞ yuz e i bin lira .. 
-- Ben m bavanı:n.. - İşte bu geniş bır antre . . Bun:ar hep boyle - Mimarın hiç düşünmeden söylediği bu tutu 

(Devamı var) 1 

Ankara Ra d y osu 
llUQt)Jf 

17,30 Procram. 
17,35 Müzik (Pazar payı) Pi. 
18,15 Cocuk saatl 
18,45 lllüzlk (Şen oda mü71tl: İbr•· 

blm özrıir ve alot böcekleri). 
19,15 Türk müdf;I (Fasıl heyeti). 
20 1\-lemlcket saat ayarı, 

meteoroloji haberlerL 
20,15 Türk mıizltl. 
1- Nihavend peşrevi Osman bryiP.. 
2- Osman :Nlhtulln Nihavend prJUJ 

(Yine bu yıl Ada sen~l:ı.) · 
3- Şemsettin Ziyanın Şete~baD 

,arkı: (Oldu şep mahmurun). 
4- Jlaıtdunun Sa.zlnak prkı: (Söyle 

en canan). 
5- Şcm~ettin Ziyanın Hicaz prkU 

(Anllsm yar Ue). 

6- İsak Varanın Bestentc:lr tarkH 
(Gönül sana çokdan). 

7- Bimen Şenin Bestenll'ir şarkı: 
(Derdimi llDlDlana). 

8- Şükrü Osmanm Buselik prkı: 
(Gönül h3.rarctl). 
9- Arlaklnln Nihavend p.rkı : (Kok-

lasam saçlarını). 

10 Neveser saz semaisi. 
Zl Neşell pliklar - R. 
21,10 lllüzlk (Riyaseti Cnmhur Ban· 

dosu - Şet: İhsan Klbıçer). 
22 Anadolo ajansı (Spor ıervlst). 
ZZ,10 Müz;k (Cazband ) Pi). 
22,45 - 23 Son ajans haberleri ve 

J'•nn kl proC"ram. 

YARIN 

12,30 Proı-ram . 

12,35 Türk m üzlfl (P i) . 
13 1'-temleket uat ayarı, aJan!f ve 

meteoroloJt haberleri. 
13,15 • H lltilzlk (Opere t seleksl -

:rontan). 

1357 Hlcr! I 1355 Rumi 
Reb"ulahir Mayıs 

2 8 ---
1939, Ay 5, Gün 141, Hızır 16 

21 Mayıs PAZAR --
Vakitler VJsati Ez.ın i 

sa. dn. ~a. cfn. ---
Güneı 4 37 9 12 

Öğle 12 10 4 45 
!kindi 16 08 8 43 

Akşam 19 25 12 ()() 

Yatsı 21 18 
1 54 1 İmsalı: 2 30 7 05 



1 İ s tan bulun 1 ç in d e.n J 

Emi n önü Halkevinin 
Temsilleri: Tipi 

Muhitin 1 iyatro İhtiyacını Tatmin Eden 
Temsil Kolunun Bütçesi Genişletilmelidir .. 

Tipi 

minönü Halkevi salonunda 
bir aydan beri oynamökta 
olan ·Tipı• piyesini evvelki 

€~e ben de gördüm. Piyes rus -
~adan - Osman Türkoğlu tarafın 
~an - türkçeye adapte ~dilmiştir. 
b·llsya?a geçen piyesin mevzuu 
t'Iıde Istiklal harbine çevrilmiş -t Evveıa bu mevzuu kısaca göz
en geçirelim. •Kuvayı milliye• 

piyesinden bir salıne. Şakir, Şükrüye, Niyazi 

Yazan: 
İskender F. SERTELLİ 

taklid eder.> sözile bu piyes ara
sında o kadar büyük bir tearuz . 
vardır kı.. Aslında belkı de haya
tın ta kendisidir. Fakat, adapte 
edildikten sonra - bilhassa milli 
mücadelenin nasıl başladığını bi
lenler ıçin - bu piyes ile halka bir 
şey öğretmek ~yle dursun, ilk 

mekteb çocuklarına bile istiklal 
savaşı hakkında ufak bir fikir ve
remez. 

Halbuki, Halkevlerı repertua
rına giren piyesler, en zyiade hal
ka bir şey öğretmek bakımından 
faydalı olabilir ve şüphe yok ki, 
bunun gibi, bütün repertuara da
hil olan piyesler de ancak bu ih
tiyaçl<ı. kabul ve temsil edilmek-
1ıedir. 

(Devamı 6 ıncı ~a/ıifede) 

ı-so 

lı_ş_A_K_A____.I Moda Hevesile T aklidcilik 
ÇOK ZENGİNMİŞ, FAKAT ... 

G 
enç kız - Çok zenginsiniz .. 
Para kazanmak için çok ça
lışıyorsurıuz değil mi? .. 

Delikanlı - Ben çalı§mıyorum.. 

Kadın Güzelliğini Bozuyor 
Genç kız - Ya kim çalışıyor? .. 

Delikanlı - Babam! ... 

BtiYOK BİR YALAN! 

Mua~ime - Çocuklar, size bir 

şey okuyacağım. İyi dinleyiniz ... 

•Çocuklar mektebe sevinçle gi -

derler .. • Söyleyiniz bakayım, bu 

•sevinçle• kelimesi nedir? ... 

Talebelerden biri kalkar, ce • 

vab verir: 

- Büyük bir yalan! ... 

GARİB BİR ÖÇ ALMA ..• 

- Mecid ile aranızda ne geçti? 

Ne yaptın ona? ... Rast geldiğine 

aleyhinde atıp tutuyor. Söyleme

diğıni bırakmıyor ... 

- Ya öyle mi? ... Dur, şimdi ben 

gıder, ona haddini bildiririm. 

Koşarak gider, yarım saat son

ra gelir. Arkadaşı merakla sorar: 

- Ne yaptın? Mecdıyi gördün 
.. ? mu .... 

- E\et, göraüm .. . 

• 

- Ne dedi?.. 1 nsan çehresi türlü hallere giriyor. Fakat 

- Ne diyecek, sana söyledik- bilhassa k3.dınl:~ için ç~hreye :ste~~n m~-
lerini tekrar etti. 1 nayı ve guzellıgı verebılmek bır hunerdır, 

E ? .. • .. .. .. .. ? san'attır. Gördüğünüz her iki resim de ayni kı-
- y, sonra .... Doguştunuz mu. 'd' F k ik. · d k. f k 

zın resmı ır. a at ı suna arasın a ı ar ne 
- Yok canım ... vvela ben külı- j büyük değil mi?. Bunu Londralı bir gazeteden 

hanbeyi değilim, sonra memle - ılıyoruz. Bu kız evvela yanlış düşünmüş. Zan
ketimizde düello da yasak... netmiş ki o da kaşlarını inceltir, alnını da açar

- O halde ne yaptın, nasıl mu- sa pek güzel olacak. Halbuki ince kaşlarla ap-
kabele ettin?... açık alın bu kızın çehresinde mana ve cazibeyi 

- Ne yapacağını. Kandırdım, 

beş papelini çarptım. Bundan iyi 
intikam mı olur? .. 

TEŞHİS ... 

- Garib şey ... Geçenlerde has
talandım: İki doktora müracaat 
ettim. Ikisi de ayni şeyi söyledi. 

- Ayni şeyi mi? ... 

azaltmıştır. 

Kadınlar birbirini taklid etmekten ziyade ken

dilerine en ziyade yakışanı keşfedebil~rlerse mana 

ve cazibelrini muhafaza ederler. İşte kaşlarını ın -

celten, saçlarını yukarıya kaldırarak alnını büsbh

tün açan kızın yanlışlığını bulaı ak bu çehreye" ~n 

ziyade yakışan şekli veren bir san'atkfır olmuştur. 

Bunun ilk işi kızın saçlarını kısaltmak, kıvırtmak 

Kendilerine yakışa
nı keşfedebilmek 
kadınlar icin en • 
büyük muvaff aki-

yet Sayılmalı 

••• 

l \ ve alnının üzerine diğer resimde gördüğünüz şekil 
de dökmek olmuştur. Bu kızın çehresini açmak de 

1 ğil, kapamak tazım geliyormuş. Saçlar bu şeklı 
konduktan sonra kızın kaşları da tabil haline bı 

rakılmış. yani inceltilmekten vazgeçilmiştir. O za 
ınan bu çehre kendisinin asıl muhtaç olduğu gü 

zdlıği, cazibeyi bulabilmıştir Her iki resme ba 
kınca san'atın sırrı kendini gösteriyor, 

~enı teşekkül ediyor Sıvas kon -
g ı toplanmıştır l\Uli hareka -
~n başlangıcındayız. Erzurum va
h ınuavinı, aılesı ve maiyeti ile 
lriıkte Erzuruından İstanbula ka-

çıyor. Erzurum yaylalarından ge
Çetken müthiş bir tipiye tutulu -
~Otlar Valinin Kızı Gülefşan, Hay
r:ddin isminde bi.· paşazade ile 
tıişanl:dır. Yolda birkaç kişilik bir 
:,"' .le karşılaşan Val: muavininin 
· ı, tipı arasında kızile kızının 

~'§anlısını kaybediyor. Onlar yal
arına devam ededursnular .. Biz 
&ele.ım bu ıki gene. Bir tepede 
tası adıkları metruk bir kulübeye 
{ · an gençler buradaki ocağ: ya
•ra'<, bu ka•a talihın kendilerini 

Londra Sokakları l Bir Dakika Yalnız Ev Kadını 
Olmak Kafi Değil! 

nereye slırükl yeceğinı düşünür
~tken, aynı kulübeye yolu düşen 

1 
em:r, <çeriye girince, bu çift -
~:le karşılaşıyor. Demir iri yarı, 
guçıu kuvvetli bi.r adamdır. Mil
ıc· ı oıdüğu yavaş yavaş anlaşılı -
~~r ve paC:.şahçı gençle araların
~a münakaşalar, mücadeleler baş-
1Yor. Yollar korla kapalıdır. Git
llıek ımkanı yok Yamaçlarda hay
~anlara tuzak kurup avlıyarak 
· ll.obenson gibi - geçiniyorlar. Ve 
~Öylece günler haftalara, hafta -
~r avlara kalboluyor .. Günün bi
rinde Demir, genç kızın padişah 
'ar1ftarı olan r_;anlısını öldürüp 
!: • altına gömüyor ve Gülefşan, 
b"m:r seviyor. Demirin millici 
tı·»" Giilef~anı çabuk kendine 
Ç~kınıştir. Bir gün güneş doğuyor, 
~arhr erimeğe yollar açılmağa 
a• ıvor. Valı muavini hfila kızını 

ara•makla meşguldür. 
Üç perde aynı sahne de, Erzu

rum \•avlasındaki kulübede geçi
:t'or Dördüncü perdede de vali 
llıuavininin ka1ibı Celalı, genç 
kızın eski nişanlısı Hyreddinin 
~"tini ta'muşlur. Bütün piyes için
de ancaK burada bir kerecik Mus
tafa Kemalin adı geçiyo: .. Ve o 
laman anlıyor uz ki, bu dava
nın, bu milli naıcadelenin başın
~a Mustafa Kemal isminde bir 
•hraman varmış. 
Dördıincü perdenin sonunda 

Gülefşan Demirle kaçmağa karar 
"erımşken, vicc'anile kısa bir mü
cadeleden sonra, Demiri aldatarak, 
"•li muavininın katibi Cel.lli ile, 
limanda kendıs•ni bekliyen baba
sına kaçıyor .• Piyes bitiyor. 

* E,..,,i Zoıanır.: •Tiyatro, hayatı 

Her Şehir Gibi Londranın da Kendine 
Mahsus Hususiyetleri Var 

iL 
ondranın meşhur Hayd Par
kında, baş, göz, el ve ayak
larını oynatarak, boğazları

nı yırtarcasına bağırarak nutuk -
lar irad eden, konferanslar veren 
hatipleri bütün dünya bilir. 

Müttehid ve kuvvetli bir impa
ratorluk taraftarı muhafazakar
lar, herkese müsavi derecede iş 

tevzi etmek istiyenler, dini mu
izelerde bulunan papaslar Hayd 
parkta bir sandalyanın üstüne çı
karlar, etraflarına büyük bir ka
labalık toplanır, söylerler, saat
lerce söylerler ... 

Parka, günün herhangi saatin
de gidilse mutlaka bir kaç hatibe 
tesadüf olunur. 

Bazan o kadar malayani şeyler 
söylerler ki dinleyiciler gülmek
ten kendilerini ale.!.1azlar. Bazan 
gruplar arasında münakaşalar da 
olur. 

Bu hatiplerin arasında kısa 

boylu, kır saçlı, iri gözlüklü, kü
çük, parlak gözlü bir adam var
dır. Her gün bir başka mevzuhak
kında konferans verir. Her gün 
bir başka tezi müdafaa eder. 

Bu adamların kim olduklarını 
merak eden bir gazeteci evvelii. 
bu adamla konuşmuş, anlatıyor: 

- Evine gittim. Büyük bir ne
zaketle karşıladı. Beni bir müş
teri zannettiğine şüphe yoktu. 
Büyük bir odaya girdik. Duvar
lardaki dolablar ki tap dolu idi. 
Köşede büyük bir yazı masası 
vardı: 

- Çok meşgulüm, tütün aley -
hinde mücadeleye hazırlanıyorum. 

Dedi. Ve elini uzattı, masanın 

üzerindeki kutuyu aldı, ilave etti: 
- Bir sigara?... Size ne gibi 

bir hizmette bulunabilirim? ... 
Gazeteci olduğumu ve bir mü

lakat yapmak istediğimi söyledim. 
Hatipler hakkında biraz malü 
mat vermesini irca ettim. 

Londrada Hayd Parktan bir görü
nüş ve genç hatiblerden biri :·ı..trl'~~~ 

- Ben dedi. Her şeyden bahse
den bir konferanscı, bir hatibim. 
Bunda güçlük çekmiyorum. Çok 
kolay bir meslek. Yalnız lı'!ılkın 
mizacını, seviyesini bilmek, ona 
göre idarei kelam etmek lazım-

dır. Sonra dinleyicileri sıkmama
ya, kaçırmamaya çok dikkat is
ter. Bunun için arasıra tuhaf söz
lerle güldürmelidir ... 

Bir kaç misal mi istiyorsunuz? ... 
Bana en çok mühim davalar, me
seleler hakkında söz söylemek 
için müracaat ederler. Bunların 
çoğu kafalı, idealist, fakat halk 
huzurunda söz söylemekten uta
nan, sıkılan kimselerdir. Ben, bu 
gibilere tercüman olurum. Onla
rın söyliyemedikleri şeyleri söy-

lerim. Dün, siz de orada idiniz, 
Dinleyiciler arasında yaşlı ve ki
bar bir kadın vardı. Bu kadın, fa
relerin zehirlenip öldürülmesini 
gayriinsani buluyor, bu fikrini 
halka ilan etmek istiyor. Tabii 
kendisi sandalyanın üzerine çı

kıp söyliyemcz. Bana müracaat 

etti. Dün, onun hesabına iki saat 
söz söyledim. Geçen hafta, müte
kaid bir miralay geldi, paranın 

kaldırlımasını, alış verişte müba
dele usulünün tatbikini müdafaa 
için tesis ettiği birlik hakkında 
bir konferans vermemi rica etti. 
Arzusunu yrine getirdim. Fakat 
ücretimi para olarak aldım. 

Hulasa, her gün bir başka mev
zudan bahsederim. İşine göre .. . 
Mesela bugün izdlvac ve çok ço
cuklu aileler aleyhinde söz söy
lerim. Ertesi gün bunların faide
sini sayar, dökerim. Bir gün iç
kinin mazarratından, etin fenalı
ğından bahsederim. Ertesi gün i
yiliklerini anlatırım. 
Vicdanım hilafına söz söyleme

ye nasıl mı alıştım. Çok sade ... 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Diyip Geçmeyiniz 

* Arz, mihveri üzerinde 34 
kilometre sür'atle döner. 

* Amerikada, ehemmiyetJi 
.ve ehemmiyetsiz on altı cer
rahi ameliyat yapılır. 

* İngiltere, hava kuv • 
vetleri ve hava taarruzlarına 
karşı müdafaa için 26,000 
frank sarfeder. 

* İngiliz radyo idaresi, İn
gilterede mevcud 9,000,000 rad
yo makinesinden l,600 frank, 
rüsum alır. 

BU SATIRLARI OKUR -ı 
KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

Vaydm an, 
Va si yetna mesini 

H8z ı rlad ı 
Milyon, Vekillerini, Af 
Ta lebi Teşebbüsünde 

Bulunmaktan Menetti 

1 
nsan kasabı Vaydman, ayak -
ların<ia parmak kalınlığında 

zincirlerle, her sabah hapis -
hanenin küçük avlusuna çıkıyor, 
yarım saat kadar dolaşıyor, hava 
alıyor. 

Bu sırada s.gara içiyor, neş0eli 

görünmıye çalışıyQr. Bazan gar
diyanlarile şakalaştığı da oluyor. 
Bazan gözlerini kaldırıyor, hapis
hanenin yüksek duvarlarına ba
,kıyor. Vaydman, idam kararı ve
rildiği gündenberi itidalini mu -
haf aza ediyor. 

- Öleceğimi biliyorum. Biran 
evvel ölsem de kurtulsam .. . 

Diyor. Vekilleri, temyiz mahke
ınesinin kararını kendisinden sak
lamışlardır. Bu da usu_! iktızasın
dandır. İdam mahkümlarına, nakız 

(Devamı 7 inci sayfada) 

• 

Aile Saadeti için Kadında Ayrıca 
Cazibe de Olmak Lazım 

[b ondralı bir gazete izdivac -
da_ mes'ud olmak bahsini ta
zeliyerek okuyucuları ara • 1 

sındaki!erin hakikaten bahtiyar 
oldugunu araştırırken evlenecek
lerin de birbirlerini daha evvel ! 
anlamalarını tavsiye ediYor. Fa

kat bunun için ne yapmak lazım?. 
Genç kız ve genç erkek olarak 
muhtelif tipler vardır. Başlıc• tip
lere benziyenlerde ahlak ve mi -

zaç itibarile birbir !erini tanıya • 
caklardır. Meselii. şu resminı gör
düğünüz kız ile bu tipdeki kızlar 

kadınlık itibarile kocalarını mes
ud etmek için lazım olan mezi -
yetlere malik olacaklardır. 

Güzellik. incelik, kadınlığa mah
sus olan cazibe bunlarda aran -
dığından fazladır. Fakat bunlarda 

asıl takdir edilecek bir meziyet 
daha vardı r ki o da evlerine, ai
lelerine bağlı olmalarıdır. Böyle 

bir kızı mes'ud edecek erkek na
sıl olmalı?. 

Resimde gördüğüııüz genç er -
kek de bu kıza göre bir kocadır. 

Bu tipdeki erkekler evlerine çc> 
bağlı olurlar. Evleriİıi idare et
meği çok iyi bilirler. Karı koca 
birbirlerini mes'ud edeceklerd.r. 
Çünkü ikisi de evlerini iyi tan -
zim etmeği, birbirlerini mes'ud 
etmeği düşüneceklerdır. Böyle 
karı koca arasında acaba hiç kav
ga çıkmaz mı? 

Çok mümkün. Fakat bunların 

kavgası yine evlerinin işine bir
bir !erinin karışması yüzünden çı
kar ve tatlı bir surette kolayca 
barışır !ar. Bu resimde gördüğü -
nüz erkek işinden dönerek evine 
geldiği zaman herşeyi yerli ye
rinde bulmak, evinde son derece 
rahat etmek istıyen bir erkektir 
Kadın da evine meraklı oldu;":u i· 

(Devamı 7 inci sayfada ) 



6-SO TELGKA'F - 21 llAYD ınt 

Danzigliler Plebisite ı 
Lüzum Görmüyor 

Danzig'in Mukadderatı Artık Danziglilerin 
Değil, Berlinin Elinde Bulunmaktadır. 

Danzig 21 (Hususi> - Reıımi ordwu bütün stratejik yolları ve 
Danzig ordusunu teşkil eden 600 köpruleri tutmuştur. 
polis memurunun miktarı Al - Berlinin Danzıgtekı mümessili 
manyadan gelen 1200 rozervist ile ıunları öylemiştir. 
takviye edilmiştir. Bıından başka - 28 mayısta plebisıt yapılacağı 
2000 nazi daha gelmiştir. Bunlar malfım değildir. Danziglilerin his-
gllya turist mahiyetinde gelmiş siyatı malfım olduğu için böyle bir 
görünüyorlar. plebisite lüzum ve ihtiyaç Y'Ok-

Polonyalıların serbest şehir hu- tur. Danzigin mukadderatı artık 
dudlarına bi.r milyon asker yığ - bizim değı.., B"rlinın elinde bu-
dıkları anlaşılmaktadır. Polonya lumnaktadır. 1 
~~~~~~~~~~~~~~~! 

PartiNizamnamesiııde 
Değişiklikler Olacak ı 

Ankara 21 (Telefonla) - 29 ma-ı 
yısta toplanacak olan Cumhuriyet 
Halit partlsi büyük kurultayının 
ruznam~i hazırlanmıştır. 1 

Kurultaya, Parti nizamname -
ainde yapılaeak değişiklikler hak
kında iki proje takdim edilecek -
tir. Bu projelere göre Cumhuriyet 
Halk partisi merkez ve te§kilatın
da esaslı bir tahavvül derpiş edil
mektedir 

Bugüne kadar Parti umurnt reis 
vekilliğile Başvekillik ayni şahıs 
üzerbıde birleşirken bundan böy
le umumt reis vekilliğinin ayrı bir 
şahıs uhdesinde bulunmasının da 

teklif ed.Heceği zannolunmaktadır. 
Partinın hükümet üzerindeki 

mürakabesınin daha işler bır hale 
konulması için konuşmalar olma-
11 da muhtemeldir. 

Vilayetlerde Parti reısliği vali

lerin uhdesinden alınacak ve bazı 
merkezlerde mansub, bazı mer -

kezlerde müntehab reisler teşki -
!atın başında vazife göreceklerdir. 

Vilayetlerden gelen pek çok di
lekler tasvib olunmuştur. Büyük 

kurultayın teşkil edeceği bir ko

misyon bu dilekler üzerınde tel -
k.lklerde bulunacaktır. 

Alman - Italyan 
Paktının İmzası 

Berlln 21 (Husus!) - İtalya Ha-ı mutabakat hasıl olduğu bildiril -
riciye Nazırı Kont Ciyano ve har- . mektedir. 
biye müsteııarı General Pariani Bu karar Berlın ve Romaya bil-
bugün buraya gelecekler, ve Ha- dirilmiştir. Ancak Japonyanın itti-
riciye Nazırı Fon Rihbentrop ta - faka iştiraki bazı müzakerelere 
rafından karşılanacaklardır. yol açacağından, yarınki imza me-

Bu akşam Hitler tarafından Kont ras!mıne Japonyanın i;irak et -
Ciyano §erefine 200 kişilik bir zi.

1

1 mesine imkan yoktur. 
yafet verilecektir. Alman - İtalyan muahedesı Ja-

Yarın imzalanacak olan Alman- ponyanın da .şt.rakini kolaylaş -
!ıracak surette tanzim edJmiştir. 

PARİS GAZETELERİ 

Par is 
Görüşmeleri 
Faydalı Oldu 

(1 inci sahıjeden devam) 
ya, Letonya, Finlandiya da dahil 
olmak üzere tahrik edilmeksizin 
bir tecavüze uğradıkları takdirde 
Sovyet Rusya tdrafından bu mem
leketlere teminat verilmesi. 

3- Bu memleketlere karşı ta
ahhüdlerinden dolayı, Sovyet Rus
ya bir tecavüze maruz kaldığı 

takdirde, Fransa ve İngiltere ta
rafından Sovyet Rusyaya teminat 
verilmesi. 

4- Muharebe halinde her mil
letın uhdesine düşecek rolü ta
yin ve t~bit etmek üzere erkanı
harbiyeler ara~ında bilahare te
masa geçilmesi. 

İngilterenin bu noktai nazarını 
Sovyet görüşü ile telif etmek için 
Fransa, bir mutavassıt rolü oyna
makla beraıber. bir formül teklif 
elmiş bulunmaktıadır. 

Sovyetler, İngiltere, Fransa ve 
Rusya arasında üç taraflı tam bir 
ittifak teklif ediyorlar. 

Fransa ise bilhassa şarki Av -
rupayı ıstıhda1 eden bir formülü 
ortaya koymaktadır. Polonya ile 
Romanya üç devlet tarafından 

müştel'l!ken müdafaa edilecektir. 
Sovyet Rusyanın yardımı bil -

hassa harb mazlemesi ve erzak 
teminine matuf olacaktır. 

Siyasi mehafil, şimdi bir neti
ceye ulaşmak imkanlarının daha 
ziyade kat'ileştiği kanaatinde bu
lunmaktadır. Uç devlet esasta ta
mamen mutabık bulumnaktadır
lar. Prensip anlaşmasının ise biz
zarure teferrüat üzerindeki an -
la~mıya varacağına şüphe edilme
mektedir. 

İngiliz Hariciye Nazırı ile iki 
saatten fazla devam eden bu mü
zakereler hakk•nda resmi hiçbir 
tebliğ neşredilmemiştir. 

Cenevreye gıtmekte olan Mos
kovanın Londra sefiri Maisky de 
Pariste.ı geçerken Fransız Nazır
larile görüşmüştür Müzakerelerin 
neticeleri hakk•nda telefonla Mos
kovaya mah'.ımat verilmiştir. 

ltalya. Almanya 
Askeri ittifakı 

(1 inci sahifeden devam) 
lôllerini ve mevcudiyetlertni ko
rumıya, elele verip tedbir alnuya 
sevkettiklel'i bir devre içinde ha· 
kikaten İtalya da, Almanya da 
miişkül vaziyete düşmüşlerdir. 

Yeryiizünde ve mihverin yayıl
dığı hududlıuın dışında kendisini 
korwnak telitşma düşmemiş hiç
bir millet kalmamıştır. Bütün mil
letler bilhassa Çekoslovakyanın 

ilhakından ve Arnavutluğun iş

galinden sonra kendilerini leh -
did eden akıbet karşısında der -
hal istildiillerini müdafaa tedbir· 
lerine geçmişler ve bugün için 
herhangi bir tecavüz ve taarruza 
kaı<ljı koymak üzere silahlı bir 
mukavemet cephe.,; yaratmışlar· 
dır. Eğer hu tecavüz ve taarruz 
MusoUninin işaret ettiği ileri ha· 
rekeli ile İtalya ve Alnıanyadan 
gelecek .ise her iki millet de 

0

mu· 
hakkak' ki , manen ve maddeten 
kendi kuvvetlorinın laakal beş 
misli kuvvet ve sayıda bir insan 
kütlesi ile çarpışmak zorluğunu 
ve müşküliıhnı göze alacaklardır 
ki, bunun vukuuna da aklı selim 
ve maııtıkın mü. aade etmesine 
imkan yoktur. Hakikat bu oldu· 
ğuna göre, bize öyle geliyor ki, 
Musolininin soıı nutku yalnız son 
sözleri olmakla kalmıyor, ayni za
manda son bir je•t olarak da Av
rupa tarihine intikal ediyor. 

Milletler konuşmıya başladık • 
İarı gün ba ta italyanlar olmak 
üzere siperi değil, mutlaka masa 
başında sulhu konuşmayı tercih 
edeceklerdir. 

El'EM İZZET BENİCE 

Eminönü Halkevinin . . 

Temsilleri 
(5 inci sayfadan devam) 

•Tipi. piyesinin en bariz vasfıı 
Milli davamıza aid bir sahneyi 
canlandırmaktan ziyade - ilk üç 
perdesile baştanbaşa - cemiyete 
insanlık dersi vermek iddiasını 

,taşımasıdır. Maamafih, bu iddia 
da, Demirin Hayreddini öldürmek 
ve Gülefşana kavuşma gibi ihtio
raslarile birdenbire çürüyor. 

cT;pi> Amerikada yazılnuş ol
saydı - bütün bu aksaklıklara rağ

men - Protestan misyonerlerinin 
takdir ve tahifine mazhar olan 
eserlerden biri sırasına geçebi -
lirdi. 

* Emınönü Halkevi san'atkarları 
pıyesi - piyesin ifade kötülüğüne 
rağmen - büyük bir muvaffaki
yetle oynadılar. Demir rolünde 
Niyazi, Hayerddin de Şakir, 

Gülefşanı Şükriye canlandır -
mamış olsalardı, piyes bütün ak
saklığıle sonuna kadar manasız 

bir di~me ve çabalama • alinde 
sürüklenip gidecekt •. 

·Tipi> de kar, fırtına .. Ocakba-

şı.. Şakirin çılld>rması. . Şükriye

nin sükunetle iki tarafı idare et.. 
mesi.. Niyazinin mimi'kleri.. Ce
lali rolünü yapan gencin soğuk -
kanlılığı, piyesi tamamile ölü bir 
hale düşmekten kurtarıyordu." 
Fırtınayı seyrederken, sıcak bir 
gecede üşüdüğümü hissediyor -
dum. Sahne, ışık, dekor.. Herşey 
mükemmeldi. 

Temsil kolunun başında bulu
nan doktor Celfil Tahsil\, bu şube
nin tahsisatı biraz daha arttırılsa, 
muhakkak ki, umduğumuzdan çok 
daha büyük muvaffakiyetler gös
terecekcir. 

Eminönü Halkevi temsil şubesi 
san'atki:rları bu yıl, bu muhitin 
temaşa meraklılarını kelimenin 
tam manru;ile tatmin ettiler de
nilebilir. Merkez binası yanında 

yapılmı.kta olan büyük tiyatro 

salonunun yakında inşaatı tamam
lanır ve san'atkarlar burada tem
sil verme_ğe başlar:;a, şüphe yok 
ki, bu ihtiyaç daha geniş mikyasta 
tatmin edilmiş olacaktır. 

Londra Sokakları 
(5 inci ıayfadan devam) ı ren yaya kaldırımları üzerinde 

Babam akıllı bir iş adamı ıdi. Ba- cambazlık ve buna benzer oyun
na şu nasihati verdi: •John, her !ar yapan artistlere tesadüf olu
madalyanın iki yüzü olduğunu u- nur. 
nutma! ... • 

SOKAK OYUNCAKLARI 

Sesli film, Londranın otuz bü
yük müzik holünün kapılarını ka--------------1 pamalarına sebep oldu. Bunların 

Centilmen dilenciler çok temiz 
gezerler, yüzleri daima tıraşlı, ya
kaları bembeyazdır. Daima, yer
altı şimendüfer istasyonlarının 

kapısında dururlar. Keman ça -
larlar, yanlarında mutlaka küçük 
bir maymun vardır. Şarkı bitin
ce maymun centilmen dilencinin 
şapkasını alır dinleyenlerden para 
toplar. 

Metresini Jiletle Yaraladı 
Taksimde Çorbacı sokağında 41 

numaralı evde oturan İsmail a -
dındıı biri kıskançlık yüziınden 

çıkan kavga neticesinde iki sen&
denlberi beraber yaşamakta ol -
duğu Hayriyeyi jiletle bacağından 
yaralaınuştır. 

hepsi sinema salonuna çevrildi. 
Bu müzik hollerde çalışan artist
ler de sokaklarda şarkı söyleme
ye başladılar. Sahne elbiselerile 
meydanın birinde, dörtyol ağız

larında dururlar, şarkı söylerler, 
etraflarına biriken halktan para 
toplarlar. 

CiCERCİLER 

Londra sokaklarında ckedıl er i
çin ciğer• satanlara pek çok te
sadüf olunur. 

Vaydman 
Vasiyetnamesini 

Hazırladı 
Bunların küçük bir e. arabala- (5 inci suyfadan devam) 

rı vardır. Arabanın üzerinde kü- talebenın temyizce reddedildiği 

usolini 
Sözü Millete 

Bıraktı 
( 1 inci sah fede11 deı#*1 

Böyle bir bloka karşı kiJ!ISfıt 
şey yapamaz, Roma . BerliO JJ 
verini.n sulh istediğini her 1 

, 

ile tekrar etmiş bulunuyoru~ 
rinoda söylediğim nutukta i 
bir defa daha teyid ettim. pe~ 
ratlar her türlü ihata çembfl' 
ileri hareketimize mani oırııa!'r 
lışırlarsa buna şiddetle karı' 
yacağız. I!. 

Bunu bir kere daha açıkÇ8 

ledikten sorıra artık badefll8 
1 

edeceğim. Bundan sonra iC8!rt 
ği takdirde millet konUŞ~ 
45 milyon İtalyanın ve 10 
askerimizin arzusu birdir. ııu 
zara bugünkü vaziyeti izalı 
kafidir.• ..A 

Başı Ağrıda". 
ça thyacak gib1 

En şiddetli Baş ve D~ 
Ağrılarını Dindcrir. 1 

NE V R OZi~ 
Bütün ağrı, sızı ve 

NEsVı
1

RQrZ İ~ 
Nezle, Grip ve Romatiznısfl 

karşı çok müessırdir.:._./ 

ZAYİ 
Bursa Hoca İlyas zade n~" 

mektebinin 1335 senesi ilk al"' / 
sınıf mezunuyum. Buna daır. ~ 
hadetnamemi her nasılsa za}~ 
tim. Yenislni .alacağımdan d , 
rinin bir kıyme.ti olamıyac8t 

beyan eylcrım. ıi 
Sultanahmed Yerebatan c• 
32 No. da Halil oğlu Sırrı~ 

İtalyan askeri paktı hakkında §U 

malUınat verilmektedir: 

cPakt on senelik olacaktır. Pakt 
mucibince iki ordu daimt surette 
askeri müşavere halinde buluna
caktır. Bu maksadla iki taraf er· 
kilnıharbiyeleri .arasında muhtelit 

blı daimi heyet vücude getirile -
cektir. İki ordu, taraflardan biri 
tecavüze maruz kaldığı andan itı
baren birleşecektir. Fakat bu bir
leşme tek kumanda ınahıyetinde 
olınıyacaktır. 

NE DİYOR? çük bir sepet. Belleı'mde koca- söylenmez. 

Parıs ~1 (Hususi) - Yarın imza Mudanya l'la" ve Pazar· Postası man bıçak. Sokak sokak dolaşır. VAYDMANIN VASİYETNAMESİ' 
Zayi RuhsatnaJlle. 

1 C lı> Sıhhat ve . M. Vekaletı < 
1 

edılecek olan Alman • İtalyan itti- dururlar. Ciğercinin sesini işiden 
İ kediler pencerelere tırmanırlar, Vaydman, vekillerile son mü -

!akından bahseden gazeteler, Hit- 21 Mayıstan itibaren Pazar günleri saat 20.00 de stanbul-
kapılardan fırlarlar, peşine takı- lakalında. 

ler'in garb hududlarında yaptığı dan Mudanyaya ilave bi,r posta kaldırılacaktır. 
lırlar . - İdama mahkum bir adamın 

teftişlerden sonra, böyle bir itti-
Gemlıg' e kadar gidecek bu posta Pazartesi sabahı 8.30 da son arzuları yerı'ne g0 ıır· ı·ıı·r de 

fakı imza etmekle Alman efkarı TEKERLEKLİ KAHVELER - • . -
umumiyesi üzerinde teslr yapma- Mudanyadan kalkarak saat 11.35 te İstanbula dönecek ve saat BARLAR ğil ml? .. Benim çok bir şeyim yok. 
ğa ve hükumetin perestijini mu- 13,00 de t~krar Mudanyaya kalkarak Mudanyadan saat 17.00 y k ld 1 k d Fakat, idamımdan sonra bunla -

aya a ırım arı enarın a rın küçük bir boh<'_a yapılarak a· 
hafazaya çalıştığını yazmaktadır - de mutad dönüş seferini yapacaktır. Bu itibarla Pazartesi gün- b 1 k h ı d seyyar ar ar - a ve er var ır. ileme gönderilmesini isterim. Tev-
lar. Gazetelere göre. şimdiye ka - !eri İstanbuldan Mudanyaya yalnız 13.00 te vapur kalkacaktır. Bu dört lastik tekerlek üzerıne o- kif olunduğum sırada üzerimde 
dar mütevali muvafiakiyetlere a· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!_ turtulmuş b .. u··cek bı· <a d kta .;: . uy r • n ı n bulunan laciverd bir kostümüm 
lışmı~ olan Alman efkan umumi- İ ibarettir. Yan kapakları açılır, ka- var. Buna •ekiz yüz "frank ver ._ 

sinin 5/92. 5/93, 5/49 nunuır:ıl1 
17 /10/928 tarihli Fransada ~ ı 
cDEGLAUDE• liıburatuarJar' 
muliıtından (Cardibaine aoıı1~ 
(Cardibaine ampul), (Diglbl 
gouttesl isimli 3 iliı.ça aid 
AZNAVUR mahtumları fi!P. 
namına verilmiş 3 kıt'a tıbbi ti' 
tahzar ruhsatnamesi zayi olıt 
tur. Yenısi verileceğhıden P)

1 

!anların hükmü -Olmadığı • 
lunur. ../ 

yesinin yeni ve parlak hadiselerle KOL NQS'U panır. Raflarında bir çO'k şişeler, mıştim. Bana çak yakışıyordu. 
potansıyelini muhafaza etmek la - Kullanmakla Gülllşünü.zün parlaklı"ını Tezyid kadehler, sandoviçler, pastalar, şikayet etmektedir. Milyon • Sonra, bir perdesüm üçük bir ~ 
zım gelmckted - Bazı gazeteler, ediniz. Güzellik ve cazibe, sa"lam ve revnak sigara paketlen vardır. Elektrikle - Bu halkalarla uyunur 

• çanıtam var. dıı' 
Musol!nJ'nin böyle bir itt.faka, Al- dişlerle kaimdir. KOLINOS KENDINlZE ısınan bir çay semaveri, bir kahve hiç? .. Ben masumum .. Vay 

0 

Taraflardan bir.inin diğer bir 
memleketle girişeceği bir ihtilaf 
demokrasilerin ittifak ve garanti 
sistemlerınin faaliyete geçmesini 
intaç ettiği takdirde İtalyan - Al- ! 
man ittifakı otomatik bir surette 
tatbik sahasına geçecektır. 

manyanın Polonyaya dokunmama- c ı zib ve güzel olduğunuzu hiosettiren KO· cezvesi.. cKat'ın mektubil~ fotografını u- haydudlar mağ3rasında bulnP 
ı sı şnrtilc muvafal<at ettiğini de LINOS'u TECRÜBE EDiNiZ. Bu barlar kıüçiık bir Ford otomo- zun müddet saklamanızı isterim. ğumu, Löbrün'ün ensesine JtV1 

J:ıponların, Berlın · Roma itti- ı yıızm:ıktadırlar. Tase bir aR-zın ve ıehhar bir ırillüşün ıaa· bili çeker. Saat al.tıdan şafak sö- Bunun Yakılmasını ve kendisine şun sıkarak öldürdügümü idil18 

fakına girip ğlrmiyecekleri henüz --0-- detini bi .. edeceğinizc mutmain olabilininiz. künciye· kadar yaya kaldırımı ke- gönderilmesıni istemiyorum .. > ti. Yalan ... M;.sum bir adaJll• 
malfım değildir. Bununla beraber, İspanyadan Gönüllü Macun tek- narında dururlar. En çok gece ya- İnsan kasabı, kiyotin makine • beş yirmi sene mahpus yaşı,·S 
Tokyo kab.i.nesinın dünkü hararetll 011 ediluı. rısı, tiyatrolar ve sinemalar bo - sine başını teslim etmeden din! maz. Ölmek dlha ıyıdir .. ./ 
toplantısından sonr:ı, neşredllen Askerler Çekiliyor eıarlca ib şaldığı zaman iş yaparlar. ayin yapılmasını istemektedir ve: D<am.ş ve vekiDerini, cıırtı 

tjy11cınızı v 
resmt bir tebliğde, Avrupa vazi - NapolJ 21 (A.A.)- İspanyadan uzun mOd- SOKAK ARTiSTJ,ERİ VE CEN· •Bır sıgara verirlerse memnuni- reisine müracaatla cezasının ~ r 
yeti karşısında Japonyanın takib 1000 İtalyan gö:ıüllüsu dün Napo- det temin TİLl'tJEN DiLENCİLER ı yetle içerim .. > demşitir. reğe tahvili ri~asında buluııJll' 
edeceği siyaset hususunda. tam bir lıye gelmiştır lıılJL-.::::::ı::::::......ıı•• edn. Sabahın saat dokuzundan itiba- Milyona gelınce : Zineırlerinden tan menetmiştir. 

===::::::::::::..:~====================================ı==:==~=::=:=::~~~~===~~=ı=:=.=~=:==~~~~~=:====~/ 
TARİHi 
ÇOCUI< 
ROl1ANI 

Buyük küçük, k.m olursa olsun, 
bıtbır n.in kanını ı<·erse kan kar
deş' olur ve ondan sonra b:rblrl&
rine fenalık yapmazlard •. 
Tanrın.n oğlu ı•ıraz etmede!' 

cevab verdi: 
Ne ısterse-ı yapacagım , Bu

ran' İsli b•r tavac g;bı, daima gö
pırne karanlık go unen şu mavi 
kubber. altırda yalnıı.lığıw_. dü
§ündi.ıkçc çım. bJ" şupbc burgu- l 
lar dururdu. Acaba yalnız bu işi 

oaşarabılecek miy ın diye. Şımdi 
korkum ltalmad.. Kulaklarımı 

yutan oğul! ufar k«yaya çarpan 

Yazan; iskender F. Sertelli 

rıizgiırıar g" ı dağılıyor 

Buran, o akşam Tanrının oğlu -

nu her gıinkıinden daha fazla sev
mişt: . 

- K "1obılır, dHiJ. belk, bır gün 
b.zJen sonra geleceKleı , bizım ya
pacağımız kahramanlıkl2rla öğü

neceklerdır . (Buyuk yar.nJ ın top
luluğunu kurmağa s·aJşan Sumer 
eces hızını Hal!'ata vardığımızı 

VE orada bır general baş kopar -
dığımaı duyarsa, elbette blzr a

narken goğsü kaharacakt.r Hay· 
dı, vak.t geçırmeden kanlarımızı 
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içelım ve kardeşlık adını tamam
lıyalım ... 

İlkönce Tanrının oğlu b~ağ.ını 
çıkard ı 

- Ha ·eh, ben haZJrım. 

- Dur' Acele etme... Beh ne 
yaparsam, sen de onu yapocak -
sın! 

Buran, kend hıçağırun ucunu 
so1 blle~ıne hafifçe soktu ve eline 

bir küçı.k tas alarak, kolundan a
kan kanları bu •asa boşaltı 

Tanrının oğlu da teredduu et -
meden aynı hareket, . apt . 

- Benim kanım da bu tasın içi- ğim bır nokta var· Benimle bir • Ertesi sabah çarşıda dolaştılar. da giden bir kervana rastladı1,ı 
ne mi akacak? likte geleceksin amma, ananı ki- Ellerindeki taşın değerini bulun- Buran sevindi: 

- Evet. İkisi karışacak. Yarı- me bırakacağını düşündün mü? cıya kadar gezdiler. Nihayet zen· _ Sıkıntıdan kurtulacağlt-
sını sen içeceksin! Yarısını da ben. Buran birdenbire sendeledi: gin bir tacirin gözünden kaçmı- Diye söyleniyordu. r 

İki arkadaş. bileklerinden akan - Hayır. Düşünmedim. yan bu değerli taşı yüksek fiatla Azak, arkadaşının sevıocınıP' 
kanları tasa boşalttılar .. Paylfuıa- - Ona kim bPkacak? sattılar. bebini anlıyamadı: . t 
rak içtiler. - Doğru söylüyorsun, Azak! Ve ertesi gün bir at satın .. ıp - Kervanı görünce ylızÜll ı"r 

Buran, arkadaşının boynuna sa- Ben gidersem, anam açlıktan ö - yola çıktılar. dü, Buran! Onlardan ne umı:ı~C 
rılarak: lür. Ona kiıruıe bır lokma ekmek Küçük Yolcuların bir derdi var- &un?. 

_ İşte, Jırndi kan kardeşi olduk, vermez. dı: İkisi bir atın sırtına binmiş - Buran: 
Azak!. Dedi. Bundan sonra birbi- Azak, elini koynuna.sokarak: !erdi. Yolda giderletken zahmet - Bir at alacağız dedı, ııı:; 
rimize fenalık yapamıyacağız... - Yolda gelirken bir değerli taş çekiyorlardı. r bu uzun yolları çabuk ~çesııll 

Hastalanırsak, birbirimizı sır - bulmuştum, dedi, yarın bunu pa- O gün akşama kadar yürüdü -
tımıwa taşıyacağız ... Yaralanır - zarda satalım .. Umarım ki, bu - ler ... 
sak, bırbırim!zin yarasını saraca- nun getireceği para ile - biz ge - Fırat kıylıarına yaklaşmışlar -
ğız .. . Çölde bir damla su bulursak, !inciye kadar - anan kendıni ida- dı. 

paylaşarak içeceğiz. re eder. Çorak ovalar bahar çiçeklerile 
Söz verdiler. And ıçti.er . Tan- Buran, kan kardeşin alnır.dan bezenmişti. Bayukşların ünneşti-

rının ol!ln da avnl sözleri tekrar· öptü ği kara ormanlardan uzaklaşmış· 
:adıkten ~onra, Buranın boynuna - İşte şımdıden kardeşlığini }ardı. 
sarıldı· gösterdin! Anamı, ı.nan gibi dil- İki kan kardeşinin bir atla yola 

- Artık kard~ olduk. Uzur. ve şündün! Sırası gelina~. ben! de çıkması, kolay bir iş değildi. 
tehlike!, bır yolculuk ynpacağı - öz kardeşin gibi dü üneceğine i- Sıra ile ata binmek çok güç o· 
mız •çın, şımdi daha açık konu • nandım. Artık gôzüm arkado kal- luyordu. 
'abıl.ınz İlköncc anlamak ı~tedi - mıyarak. Nihayet blıluıç gıin soııra. yol-

ceğiz. 

Buran kervanın 
s• 

yanına alı1 
' 

tı: 
·1 ı .ır - Ugur ar olsun yolcu ar • , 

reden gelıp neriye gidiyorsurıııı: 
Yolcuları i ergin çocuğun· )'8~, 

larına sokulduğum• görerı-k al 
1
, 

farını durdurdular ic;''Prinderı ~ 
rın cevap verdi ~ 

- Ncpura gldıyoruz. Hail'• ' 
yola çıkalı bir ay oldı:;. , 

Buran başın.. a?lıyarak gu~ 
sedi: (Deumı "tl .ı 
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Tefrika NumD1"881 ı 118 Ye zan ı Rahmi YACIZ 

Filonun Ateşile 6 Şalöpeden ve 
içindekilerden Eser Kalmadı 

On Uzun Dakika Devam Eden Bu Çarpışma Türk 
Df!nizcilerinin Yiğitliğine En Güzel Bir Misaldir 
Toplar bu takaya çe\Tildi ... Rüz- ı 

garı pupasına alarak ilerliyen sa
b!Jı meş'ale bir anda aldığı bir -
kaç isa.lıetle olduğu yerde sarsıl
d~ müthiş çatırtılar içerisinde bir 
tarafına yı.sLuıdı, ateşli kısımları, 
tutuşan yelkeulerl, korkunç ça
tırtılarla suya gömüldü ... 

Albay Çe.kalof rahat bir nefes 
~ld.ı: 

reisin bulunduğu taka ve bir gu
ruptan Yusuf kaptanın takası ile 
Rus destıoyerleri başbaşa kaldık

ları dakikadaydi, Adem reis su -
san makineli tiife'klerine seslendi: 

- Hey uşaklar ... Neye ateşi kes-
tlinüz da ... 
Karanlıkta bir ses cevab verdi: 
- Cephane kalmadı ireiz! 
- Cephane kalmadimu? 
- Öyle_ Kalmadı .. 
- Ne idecegüz şimdi da ... 

Reısin bu suali cevabsız kaldı .. 
Bu sorgu yalnız kendisinin cevab 
vermeğe salahiye.ttar bulunduğu 

bir mevzua dairdi.. Cephanenin 

1 bittiğini haber veren ses tekrar du
yuldu: 

- Ne ideceğıiz ireiz .. Söyle de 
hazır olalum .. 

Adem reis gözlerini projektör
lerile denizin yıizünü araştıran 

düşman hat1b gemilerinde gezdi -
rerek düşündü .. Yiğit Türk kap -
tanının aklına hiçbir çare gelmi
yor, damarlarındaki kanı tutuş -
turan, subatın ayazlı gecesinde 
göğsü bağrı açık içinın alevile ça
yır çayır yanan halk filosu kah -
ramanı ne yapacağını bir türlil 
kestiremiyordu ... 

(Devamı var) 

- Oh .. Hele şu •uikasdi atlat -
tık ... Fakat, bu cür'etin, bize ateş 
llçınanın cezasını sade önümüzde 
Paramparça olacak şu takalar de
tıl, tekmil Karadenizin Türk sa
hi! şehırleri de beraber çekecek
tir... Önüme gelen yeri yakaca
ğını, yıkacağım, bu yerleri birer 
harabe, birer kili yığını haline ge
tireceğim ... 

Japonyada Muhtelif Cereyanlar 
Albayın tehevviirle yaptığı bu 

tehdide kimsenlıı kulak astığı yok
tu. Herkes, gözlerinin önündeki 
facıanın ateşli safhalarile meş -
guı oluyor, ·bu kanlı ve acıklı sah
nel'_rı elemile J~in için üzülüyor
du. 

Filonun ateşile ilerlıyen 6 şa
lopeden de, içerisindeki asker -
!erden de eser kalmamıştı. 

10 uzun dakika süren bu çar
Pı.şmada Türk denızcılerinin yiğit
liği talihin de müsaadesile ancak 
bu kadar bir netıce alabilirdL 150 

Rus bahriyelisi ile 8 zabite malo
lan şu muharebede Türk gemile
rinden sağ kalanı da yoktu. 

Tufan reisın üç l1kası birisi isa
betle, diğeri yanarak batmış, ü -
Çiinciisü de Adem reisin grupun -
dan atılan bir torpidonun isa -
betile denize gümülmüştü... 

0.>rr"an kaptanın grupundan hiç 
hayır yoktu. Ostromanın müthiş 
topları, ağır ağır sancak tarafına 
•arkan bu grupa teksif ettiği a -

teşle daha ilk dakikalarda üç ge
miyi de birbir;ne çarparak batır
ın,ş, Adem reisin takaları son da
kikaya !radar mukavemet etmiş
t~ 

Yalnız torpıdo kovanları ve a
ğ ı makineli tüfeklerle mücehhez 
bwunan bu kısım bütün torpido

larını r~esafeye bakmıyarak ar
ka arkaya suya salın~, fakat bun
lardan niçbırl düşman gemılerıne 
isabet etmemişti. 

Sade makineli ttifcklerle ya -
pı,an ateş, üzerlerıne gelen yüz -
başı Popofskinin her biri 25 er si
lah endazı Jıamil ıki şalopesini de
likdeşık etmiş, onları batırmış, 

sonra ateşini diğer şalopelere çe
Virmeğe vakit bulmuştur. 

Denizin yüzünde yalnız Adem 

(4 üncü sayfadan devam) 

bali temin etmek hususunda da 
İngiltere ile, Amerika ile beraber 
bulunmak. 

Japon diplomatları böyle dü -
şünürken Japonyanm generalleri 
bu fikirde değillermiş. İngiltere 
ve Amerika ile hoş geçinmeğe lü
zum görmüyorlar. Berlin - Roma 
mihverile ittifakı daha iyi bulu
yorlar. Ancak Japon amiralleri 
Berlin - Roma mihverine yaklaş
mayı muvafık görmüyorlar. Bu 
hususta ordu ile donanma arasın- · 
da ihtilaf vardır. 
Diğer taraftan J apony anın lk

tısadiyat, iş ve para adamlarının 
da fikri ne olduğuna gelinceç bun
lar tabiidir ki Çinde şimdiye ka
dar Japonların eline geçmiş bu· 
lunan yerlerin işletilmesi, oralar· 
daki ta bil servetlerin çıkarılması· 
finkindedirler. Halbuki bunun i
çin İngilizlerle, Amerikalılarla 

teşriki mesai etmek, onların ser
mayesini getirtmek lazım gele -
cck. Bu takdirde Londra ile Va· 
şington ile iyi geçinmek lazım ol
duğunu söylüyorlar. 

Para ve iş adamlarının fikrin -
ce J aponyanm istikba ide Uzak 
Şarkta iktısadi sahada en kor -
kunç rakibi Almanlar olacaktır. 

Japonya ihracat yaparak yaşa -
maktadır. Rekabet sahasında ne 
İngiltereden, ne Fransadan çe -
kiniyorlar. Çünkü ne Fransızla -
rın, ne İngilizlerin ihracatı Japon
ları düşündürecek gibi değildir. 

Faakt Çin pazarında Japona ra
kib olacak ancak Alman vardır. 

Japonya mevaddı iptidaiyeye muh
taçdır. Almanya da öyle. Mevad
dı iptidaiye tedarikinde de bun -
!ar birbirlerine rakib olacaklar· 
dır. Uzak Şarktan mevaddı ipti
daiye temin etmek ve Uzak Şark-

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 166 

Babıiliyi saran eşkiya mahzen 
ha\•a andıktan sonra Alemdar 
M t.:.fa paşayı firar etmiş zanne-
dı arlardı. Paşanın ölmediğine 
hü"<medcn Yeniçeri sergcıderleri 1 
ne o'_.r ne olmaz diye· korkuyor -

: •d 1 
!\1 'zen etraft.118 üşu:;cn Yeni -. 

çer• er \""ngın söndL..:~en ~onra 

eller de k z a ve kyr k oldugu 
ha rı e•rafı kazma ı b& la.'Ilışlar

dı. !\laksa.dl rı Alemıl.·r M .. Rta!a 
Paşa~ a aid ~evh rat \'e a_tnı -
!arı bular k y.ıj;'Il"n etmek •cı. 

Yazan: M. Samı KAM:iEL 

tülü olan mahzen içinde Alemdar 
Mustafa ile maiyetinin yanmış olan 
vücudlerini buldular. 

Yeniçeriler ağa kapısında bulu
nan ağalarına sevinçli haberle~ 

yollamışlardı. Alemdar paşanın 

firar edemeyip mahzende öldü -
ğünü bildirmışlerd 

Alemdarın mahzende bulunan 
mücevherat, altın ve gün'tiş ha
zinesı kiımilen Yenıçeri.Er tarafın

dan yağma edildi. 

ta eşya satmak hususunda iki kat
lı bir rekabet başlıyacak. 

Tokyodan gelen malumattan 
çıkarılan neticelere göre general
lerin fikri ne olursa olsun Japon
yada diplomatların sözü dinle • 
nerek İngiltere ile, Amerika ile 
münasebalın iyi bir safhaya gir
mesıne çalışılacak. Fransa ile de 
öyle. 

HiKAYE: 

Esatiri Güzel 
( 4 üncü sayfadan devam) 

kanmakla heyecanın en tatlı sen
fonisini duyabilmek mümkündür. 
diyorlar .. b•1 belki de, tatlı bir he
yecan değildir. Fakat, hayatta ba
zı öyle zevkler vardır ki, ekseriya, 
bir zevk mi, yoksa bir ıztırab mı 
olduğunu, derhal tayin ve teşhis 
edemeyiz .. aşk da galiba öyledir .. 

Vikilli söylüyordu .. Eski Yunan 
mabudunun bütün asatirini uzunu
zun anlattı .. Fakat, Hulusi, bunlar
dan daha ziyade, kendisini, genç 
kızın mavi gözlerinin içindeki 
serhoşlukta kaybolmuş hissediyor-
du. llEŞAD •'EYZJ 

Yalnız [v Kaiını Olmak 
Kafi Oe~il 

(5 inci sayfadan devam) 
çin kocasının rahatına son derece 
dikkat edecektir. 

Resimde gördüğünüz kız işte 

böyle bir ev kadını olacaktır. Fa -
kat bu tipdeki kadınların mezi -
yeti yalnız mükemmel ev kadını 
olmalarında değildir. Bunlarda 
pek müstesna bir kadınlık inceli
ği, cazibesi vardrı ki o sayede ko
calarnıı bir kat daha mes'ud ede
bileceklerdir. 

Yeniçeri ağaları maiyetlerine al
dıkları katar ağalarile Babıaliye 
(Paşa kapısı) geldiler. Alemdarın 
yanık cenazesini aya~ına ip bağ
lıyarak \(meydanına sürdüler .. 
Ve birkaç gün meydanda bırak -
tıklan •onra Yedikule haricine gö
türerek bir hendeğe attılar .. 

Artık; hükumet Yeniçeriler e
line geçmişti. Her isted•klerini ya
pacaklardı. Nitekim ağa kapısın
da toplanan baş zo~balar derhal 
bir liste yaptıl~r ... Bu listede kat
lini istedikleri birçok rical ve vü
zera vardı. Padişahtan bunların 

te•liT.ini istiyorlardı. 
Hatta; bu liste içinde Şeyhulis· 

lam Salih Efend, zade Esad efrn
dir ·n ismi vardı. 

Esad efendi nizamı ccdid askeri 
için fetva Vlrrr-~ t, YcnicPri ser· 
gerde'er' Şoyhu' slıim Esad efcn
d vi ağa kapıs•~a çağırıyorlardı. 

HiKAYE 

Sporcunun Gücü 

/A
hmed ilk mektebden itiba
ren jimnastik yapmağa ~at" 
lamıştı. Dersleri kadar ıım

nastiği de severdi. 
Hiç bir vakit çıok sevdiği jim -

nastik ve oyuna derslerini tercih 
etmezdi. Hepsini ayni derecede 
severdL 

Ahmed orta mektebe geldiği za
man jimnastik ve spor oyunla -
rına dana fazla ehemmiyet verme-! 
ğe başladı. Her sabah yatağından 
kalkar kalkmaz jimnastik yapar
dı. Ellerini ayaklarını yüzünü bol 
su ile yıkardı. 

Hatta; vücudünü masajlamayı 

unutmazdı. Ellerile kendi kendi
ne firiksiyon yapardı. 

Ahmed, büyüdü. Lise kısmına 
"Çti. Artık futbol oynuyor, bar-

fiks, boks, eskrim, güreş, yüzme, 
atlaına, koşma, atma sporlarile 
meşgul oluyordu. 

Ahmedin göğsü, bazuları, en -
sesi ayakları dPınir gibi idi. 

A,h<,ıed kuvvetlendikçe cür'et 
vecesareti de artıyordu. Çünkü 
kuvvetine ve bileğine güvendiği 
için olur olmaz şeyden korkmu -
yordu. Gece en karanlık ve ıssız 
yerlerden çekinmeden, ürkmeden 
geçerdi. 

Hele, dağda bayırda gezdiği çok 
olurdu. Gece dağdan eve döner -
ken hiçbir şey-l.en korkmıyarak 

kollarını sallıya sallıya yürüdü. 

Ahmed; lisenin son sınıfına gel
diği zaman arkaı:laşlan içinde o
nun bileğini b;ikecek yoktu. 

Fakat, Ahmed ayni zamanda 
sınıfın, kuvveti kadar da, derslerde 
birincisi idi. 

Dürüst ve düzgün hareketi; mu
allimlerine karşı nezaket ve hür
meti dolayısile Ahmed kendisini 
herkese sevdirmişti. 

Bir gün Ahmed Evde yalnız kal-

sarılıklı ulema kılıklı yobazlar 
derhal reddettiler. Şu yolda bağ
rışmıya başladılar. 

- Olamaz ... Bu karar ulemaya 
hakarettir .. Şimdiye değin Osman 
oğulları devrinde ulemaya haka
ret edildiği vaki değiidir. Bu hal 
günahı kebairdendir. Bilhassa 
Şeyhulıdamlık etmiş bir zatı ağa 
kapısına çağırmak ona hakaret 
etmek yakışmaz .. Bu kararı şid

detle reddederiz .. Eğer, ağalar bu 
fikirler;ııde ısrar ederlerse bu hali 
ulemayu hakaret telakkı eder ve 
hepimiz evlerimize döneriz. Ve 
yahud karşı koruz. 

Di,·erek yaygarayı bastılar .. 
Zwl:.alar, uleman n bu kat'i ka -
rarı karşısında ~aşırıp k21dılar ve 
fıkirlerıııden vaz geçt.ler. Bu su
ret e za,·al t Esad efendı yaka -
sını kurtarmış oldu. 

mıştı. Babası ve valdesi akraba -
lanndan birinin evine misafir git
mişlerdi. 

Ahmed, her vakit olduğu gibi 
gece saat ona kadar desrlerine 
çalıştı. Sabahki vazifelerini yap
tı. Ve pijamasını giyerek yatağına 
gireli yattı ve uykuya daldı. 

Fakat Ahmedin uykusu kuvveti 
kadar tetikdı. En derin uykusu 
içinde bile çıt olsa derhal hisseder 
ve uyanırdı. 
Qeceyarısına doğru eve hırsız 

girmişti. Elinde fener oda kapı -
!arını açmağa çalışıyordu. 

Eve giren hırsız esrseri ve ccini 
bir adamdı. Tabancalı, elı bıçaklı 1 

ve polisin gözöniinde bulundurdu
ğu ve halla birçok vak'aiarda bo
ğuştuğu külhan beylerinden biri 
idi. 

Hırsız, sofadan geçerken her 
nasılsa masaya çarparak devir -
mişti. 

Yukarı katta yatan Ahmed gü
rültüyü hisselmcŞtı. Derhal yata

ğından fırladı. Usuletle odasının 
kapısını açtı ve yine bir kedi yü
rüyüşiı hareketile merdiven ba
şına gelerek aşağıya kulak verdi. 

Bu aralık, bir hırsız fenerinin 
yandığını gördü. Hemen kendini 
toplıyarak aşağıya indi. 

Hırsız; Ahmedin ındiğini görün
ce tabancasına sarıldı. Ve öldüre
siye ateş etti. 

Fakat çok cesur ve tetik bir 
sporcu olan Ahmed bir anda hır
sızın gırtlağına yapışmıştı. Ve ta
bancadan çıkan kurşun boşa git-
mlş!!.. 

Biraz sonra, hırsızın elinden ta

bancasını aldı. Ve polisçe çok az.ılı 
bir cani tanılan bu herifi kıskıv
rak bağlıyarak mahallenın bek • 
çisini çağırarak teslim etti. 

Mayıs Müsabakamız 

Resimde bir köpek görüyorsu

nuz; sahibi köpeği çağırıyor. 

Fakat köpek sahibinin sesini işit

tiği halde ker:disinL'l r_erede oldu

ğunu farkedemiyo~?. 

Acaba nerede? 

Köpeğin s>.hibini bu resim için

de bulunuz ve bir ka1emle kara -

!ayıp bilmece memurluğumuza 

yollayınız. 

Çocuklarımıza lları 
Bi:mecekrirr.izi halledenleı 

hal varakalarile fotografla -

rını yollarlarsa her hafta ga -
zetemizde resi.11lerini neşre -
deccğim;zi ilan !<deriz. 

F''ltograflarınm yollamağ. 

N 3.)t't; ltaza Kaz:ı ma,ıze"li a
çabi ... ler ve bi• dcrnır kapı ile ör-

Ağa kapısında bulunan Yeni -
çerı sc-rgerdelerı Alemdar Mııs -
lafa Paşanın öld.ıliinü tnJ' i.llar 
va.ıt,.sııe Istanbulda .liııı ettiler. 

Fakat, a.~a'1rın bu kararını, Ye
niçerilere yardakçılık ede-ı başı l 

Ulema, kend, sın farına men
sub zevatı listeden çıkar,..ak ;çin 
çal ,,ıyorlardı. {Ue;·anu vuJ. 

unutmayınız .. Fhkat; resim 1° -

rin!zin soluk olmamasına di
kat ediniz. 
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Deniz Eğlenceleri 
Yaz geldi, derslerini mükem -

melen yapan ve imtihanlannda 
muvaffak olan mektepliler bir 
hazirandan sonra, deniz banyoları
na ve eğlencelerine başlıYacaklar-

St'· 1 
Ne mutlu, ikmalsiz sınıf geçen 

mekteblilere ... Bu gibiler evvelce 
vazüelerini yaptıkları için deniz 
vaktini düşüncesiz geçirecekler -
dir. Zevk, neş'e, oyun bunların 

olacaktır. 

İkmal ile sınıf geçenlerin vay 
haline!. ~ütün yaz içlerini kurd ı 
yiyecek, her gün üzlıntü içinde 

r. 
I 

yaşıyarak ağızlarının tadı bozu
lacaktır. 

Yukarıda gördüğünüz mektebll, 
sınıfını ikmalsiz geçenlerden bi
ridir. 
Denız zamanı geLr gelmez plıij

da cankurtaran üzerine binerek 
eğlencelerine başlıyacaktır. 

GörÜYorsunuz, ne kadar neş'eli, 
ne kadar düşüncesiz ve ked~rsiz
dir. 

Sızi göreyim çocuklar imtihaıı.
larınızı ikmalsiz vermek ve yazın 
denizde kedersiz ve üzüntüsüz oy
namak ve eğleıınıek için çalışın~ 

BiR•.Z DA GÜLELiM 1 

Alacaklıyı Davet 

Hüseyin, dehşe~li bir hayvan 

cambaz iıdi. bilhass;;. arslanları ter
biye etmekle meşgu1 dü. 

Vahşi arslanları ve kaplanları 

terbiye eder, halka seyrettirerek 
avuç dolusu para karmırdı. 

Fakat; çok serseri ohn Hüseyin 
kazandığı paraları ~rt~a burada 

yerdi. On para tut:. ;,ıdı. Borç 

gırtlağından akıyordu .. Herkes on
dan alacaklı idi. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Sallanan Kule 
İtalyada Pizo şel.rinde çok eğrt 

bir kule vardır. 

Bu kule o kadar Plr:dtr ki, dev

rilecek gibi durur. 

Birgün. Hfaeyin yine arslanları- Bundan bPşka Ka!iforniya da 

nı terbiye ile meşguldü. Laf an- Berkler şehrinde de böyle bir kul• 
lamaz alacaklılarmdan birisi gel- daha vardır. Bu şehrin Üniversite-
miş Hüseyin; görmek ;,tiyordu. nin çan kulesi olan bu kule 90 met-

Hüseynin hizmetçm alacaklının re yüksekliğindedir. 

talebi üzerine efend.Jme gelerek: Bu kuleye çıkan adam bir aya-

- Efendim; sizi le' zi İstavro 
görmek istiyor. Dedi. 

Hüseyin derhal r.ev3b verdi: 

- Buyursun bur~y9?.. 

YAZISIZ HIKA YE: 

.... 

ğının üzerinde durup d& biraz sa.

ğa doğru eğilecek o-.tı ·sa kulenin 

o tarafa doğru eği!diğ;~; ve sallan
dığını hisseder 

-l 
/( 
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b 
-~ ;.--· 
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,,,_.rr-

g; 



1 

8-~uN 'TEi.GKAP-21 MAYD> 1131 

Diş doktoru diyorki: 
Kıas b ir müddet ccRADYOLİN. 

kullandıktan sonra dişleriniz inci 

gibi parladıktan ba~ka mikrop -

!arın kiımilen mahvolduğunu, za
rarlı salya ve ifrazatın kesildi -

ğtni, di§ etlerindeki iltihabların 

durduğunu ve nihayet ağzınızda 

lAtiıf bir rayiha başladığını 

duyacaksınız. 

Gayet temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinde n sonra günde 

8 defa dişlerinızı 

Had alin ile Fırçalayınız 

SAYIN BAY ANLAR 
Yeni Açılacak V Ü N - İ P E K ' Mağazası Yanan YÜN - İPE Kden 

Çok Mükemmel Bir Dekorla En Zengin Ve Model 

Dördü Gibi PEK YAKIN DA Nurlu 

Yünlü Kumaşlarını Sizlere Takdim Edecektir. 

Çeşitlerile Ayın Ün 

Ve En Nefis 
• 
ipekli 

YENi POSTANE CADDESi No. sa ISTANBUL 

1 
Devlet Demlryolları ve Limanları ı ı 

itletme u. idaresi ilanları 
-----------------------------------------------Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları S§ağıda yazılı (2) grup 

malzeme ve e<jya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2/6/1939 Cuma 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ;§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1- 3000 kilo kompresör yağı: Muhammen bedeli 900 lira muvak

kat teminatı 67 lira 50 kuruştur. 

Avrupada en çok 
Kullanılan 

PO ER 
Traş hı\:.'lkları memleketi

, mizde dahi en çok sevilen 

Poker T raş Bıçağıdır 

- Dr. HORHORt:Ni 

1 
Hastalarını akşamd kadar Sir

keci Vivana Oteii ,·anındaki 
muayeneh anesinde teda ' '' eder. 

- Telefon: 24131 .-ı::, 
DEVREDİLECEK iHTiRA 

BERATI 

«Edevatı tıbbiyenin enhalass! -
yonu ve pişirilmesi, kompreslerin 

sıcak bir halde ıslatılması ve sı • 
kılmasına mahsus cihaz, hakkın· 

daki icat için alınmış olan J 1 ilk 
kanun 1936 tarih ve 2260 No. ihti· 

ra beratının ih tiva ettiği hukuk 

bu kerre başkasına devir veyahud 

T ürkiyede mevkii fiile konmak 

ıçin icara verilebileceği teklif edil• 

mekte olmakla bu hususta fazla 
ma!Umat edinmek istiyenlerin oa· 

, !atada, Aslan Han 5 inci k~t 1 - 3 
numoralara müracaat eylemeleri 
iliın olunur. 

KELEPİR SATH.lK ARSA 
YeşilköYde, İstasyon caddesinde 
Bosketto Oteli bahçesi namile 
maruf ve maabahçe üç ev ya
pılabilir ve üç sokağa nazır ar
sa gerek toptan ve gerekse kıs· 

2- 10,000 kılo saf hamızı kibrit, 2000 kilo adi hamızı kibrit; mu- ' 
E;oı------------------------:ııhammen bedelı 1700 !ıra muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. (3419) j 

Keşil bedeli 1899 lira 60 kur~ olan Seliımıçeşme - Maltepe - Kartal * * 
İstanbul Belediyesi İlanları 

usulile satın' alınacak! r. 

men gayet ehven fiatla satıla
ca-ktır. Gala tada, Aslan Han 5 
inci kat 1-3 No. !ara müracaat 

Bu işe girmek ıstıycnlerin 399 liralık muvakkat teminat ve kanu- ~~~~~~~~~~~~ 
yolunun asfalt tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartna-

mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun-

da yazılı vesikadan başka bin liralık bu işe benzer ış yaptığına dair 

ihaleden evvel Vilayetten alacakları fen ehliyet ve 939 yılına ait Tica-

ret odası vesikalarlle 142 llra 47 kur~uk ılk temmat makbuz veya mek

tu'b le beraber 24/5/939 Çarşamba günü saat 14 buçukta Daııni Encü-
mende bulunmalıdırlar. (İ) (3355) 

SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden 
Telgraf alatı imalinde kullanılmak üzere 640 kilo pirinç lama 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 768 lira temi

natı muvakkatesi 57 lira 60 kuruştur. 

Eksiltme 22/5/939 tarihine müsadif paazrtesi günü saat 14 de

dir İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün, eks.Itmeye girmek 

ıçın de muayyen gün ve saatte temınat makbuzlarile birlikte fabrı-

kada müteşekkil komisyona müracaatları. (3067) 

Türk Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

s··vu 
2 inci Keşide 11 Haziran 939dadır 

Büyük ikram iye 45.000 Lira~ır . 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

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

Muhamn1en bedeli 5320 lira olan 41 kalem tıbbi ecza ve malzemei 
ispençiyariyc ve timarıye 26/5/939 Cuma günü saat 15 on beşte Hay-

darpaşada Gar binası dahilindeki komsiyon tarafından kapalı zarf 

nun tayin ettiği vcsaıkle tekılflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnamPler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (3122) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Bllf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

YAKINDA 
• 

PiYASAYA 
ÇIKARILIYOR 


