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lURKiVE ASL,A M GLOB EMEZ! • 
1 

''Türk Milleti ismet İnönü Ve Arkadaşlarının idaresinde 
Halci Kemal Atatürkün Demir 

Yeni 
Safha •• 

Totaliter ve demokratlann 
hummalı müzakerelerinin 
sonunda ancak dünyanın 

vaziyeti taayyün ııdecektir. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

Jln arb kasırgası önlendikten lr'iJ sonra, bir cepre üzerinde 
bir büYüJı: garb demokrasileri, 

1 cephe uzerınde de totaliter -
:: ~arşı.lıklı bir tab:ye ve diplo-
~•atilt ın.. k .. UJ Uza ere duellosuna girif-

So"'etledn müdafaa cephesine llti hak etmeleri hn,usundaki müza
kereleri idare edenler: İn&ilterenin Moskova sefiri Sids, Sovyetlerin 

Londra ıefi ri Maisld 

Vaşington 20 (A.A.) - A • 
merikanın harb filns:ınun Pa· 
nama tarikile biıı,ilk Okya • 
nustaki wsübahrtlCTine av -
deti, dün başlamış ve eııveıa 
üç cüzütıım Harr.tonroads üs· 
sübahrisinden hr.reket etmiş· 
tir. Filonun kuı.~>ei külliyesi 
ihtimal bugün hareket ede -
cektir. • 1 

\1 er. Her iki cephede de en hassas 
ye geıı.ıı bir faaliyet gllze çarpı -

cır. 

llı ~ndra, Beri in ve Roma bu 
li Uzakereler;n ve diplcmatik faa
lı.Yetin en hıım lı .nelerble mer 
ez olınaktadırlar. Almanya kendi 

iaılı:ını ve cenubunıı tembıe çalı
~rlı.en; Roma da Macaristan ve 

Macarlar ltalyanlarla 
Romada Anlaştılar 

~~ -
Bir Çocuk 
Aranıyor 

Bu Çocuk Bir Haftadır 
Nerede? 

Ugoslavya münaseb~tının tahki
llıiııe ve Balkanların üzerinde ye
ııı bir blok vücude getirmeğc uğ
~~~ıYor. Gaye İngiliz ve Fransız 

Transilvanya, Yugoslav, Macar 
Münasebetleri, Balkanlardaki 

Blok Meseleleri Gözden Gecirildi 
'Ploınasisini yenmek. mihverin 

ıllıuhitini genişletmelt, Fransa ve 
ıı ·ı 

1 gı tereye peyklik ed~n devlet -
er· 
y ı ayırmak, karşı cepheye ve 
edeğe almaktır. 

d· Bu arada vaziyeti ıle en ziyade 
l\ iltk.at; celbeden Balkan birliğidir. 
0rııadan ak~eden haberler, Yu -

~osıavyanın mihvere temayülünü 

l 
ade etmekte olduğu gibi Yugos-

a\I " . . N . narıcıye azırı da Romaya 
gıtrııektcdir. Romanya Hariciye 

~evamı 6 ıncı ıahifede) 

Londra 20 (Hususi) - Observer 
gazetesi, Türkiyeye tahsis ettiği 

bir yazısında Cumhuriyet Türki
yesinin büyük maddi ve manevi 
kudretine işaret ederek şöyle de
mektedir: 

cTürkiye, bütün bu sistemin 
bir köşe taşıdır. Boğazları elınde 
tutan Türk.iye Karadeniz methali
ne bakim oldukça, eski stratejik 
vaziyete her iki cihetten hükme
den vaziyetile büyük bir devlet 
rolünü ifa edecek mevkidedir. 

Makineye 
Verirken: 

~giltere Tecavüzi Hid 
qir Maksad Gütmüyor 

Londra 20 (Hususl)- Dün avam kamarasında devletler devam 
'<len müzakereler hakkında sorulan bir suale cevaben Başvekil mü
~\lerelerin devam ettiğini, şimdilik söylenecek birşey olmadığı ceva
y ııı.ı Vermiştır. Lordlar Kamarasında da Hariciye Nazırı devletlerle 
~Pılan müşavelerin, totaliter devletleri çember altına almak gayesini 

~dınedlğini. İngilterenin hiçbir zaman tecavüzi emeller beslemediğini 
oy leıııiştir. 

••••• 
Silah Altındaki Alman Askerleri 
\ah '.:ıns 20 (Hususi) - Gazeteleı:, Alman ordusunun son günlerdeki 

il Şıaatına dikkati celbetmektedir !er. Almanyanın, bugün Polonya
ııı Şi 

d~d mal hududunda 72 bin, cenub hududunda 220 bin. Hollanda hu-
lıı unda 350 bin, Fransız hududunda 430 bin, İtalyada 100 bin, Trab-

sta 38 bin askeri bulunmaktadır. 

• • • ' 

s:~!~i~~~:~~~~~dl~!~n~U!='!~~ Na-
~·. ısminde bi~ Arnavlıt mü.~zim~ Arnavut konsolosu Garmolaskiyi 
t;ı bır Yunan zalj.itini tabancır:'le öldürmüştür, Kora Nazim; Yunanis
lc nd~n harice çıkması için konsolostan teshiİat ~emiş ve konsolos 

1 ~dısıni Yunan merkez kumandanlığına götürdüğü zaman ansızın 
·a ancasını ç_ekerek ikisini de öldürmüştür. 

• 
Türkiye bugün on yedi milyon 

nüfuslu bir memlekettir. General 
İsmet İnönü ve onun muktedir ar
kadaşlan idaresinde hala Kemal 
Atatürkün demir ruhile müceh • 
bezdir ve asla mağlı'.ib edilemi -
yecektlr. 

Hürriyetini Türkler kadar en 
büyük müşküller karşısında, en 
büyük fedakarlıklarla kazanmış 

başka b!r millet daha yoktur. Ga
yesi, Balkan müttefikleirnin ga-

(Devamı 6 ıncı •ahifede) 
AJi Necdet Aker 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Ruzvelt Son Sözünü 
Daha Söylemedi 

Bir Harb Olursa «Mütecavizler Kimle·miş, 
Gördünüz mü ? » Diyebilecek Mevkide 

Bulunmak İstiyor 
Nevyork 20 (Hu-
susi)- Gazeteler 

Hitler'in tehdid 

siyasetinde ne ka
dar mahirse, Ruz
velt'in de z&manı

nı lntihab etmekte 
o kadar meharet 

göstermiş oldu • 
ğunu yazmakta -
dırlar. Ruzvelt, 

bundan beş on gün 
evvelki gerginlik 
zamanında: 

cBen harbe ina
nıyorum. Zanne • 

derim ki harbede
ceğiz• dediği za
man, Amerikad\a
ki bütün teccrrüd 
taraftarları ayal<
lanmışlardı. Bun-
Devamı 6 ıncıda 

Rozvelt bütün dünyaya ve Amerıkaya kartı 
--.dyoda hitabelerlni böyle söy Jer 

Ruhile Mücehhezdir ... ,, 

BABASI A.."IASI DO®UGU EV ÇOCUKLUGU 

Bütün Almanya Bugün Hitlerin 
Doğum Günün·· Kutluluyor 

Şimdi Hitler Ha~i~i 'Sıyasetini Kat'i Olarak 
• • • 

Çizmiş Bulunuyor: ita/ya ve ispanya ile Müşterek 
Ve Müstekar Bir Siyaset Takib Edecektir 

Berlin 20 (Hususi) - Bütün Al
man şehirleri bugün Hitler'in do
ğumunun ellincı yı!dbnümünü kut
lulamaktadır. Berlin görülmemiş 
derecede, tal<lar, kirlandla, bay -
raklarla süsl@nmiş!ir. Bilhassa ge· 
ce tenviratı pek mu!ıteşem ola • 
caktır. 

Bugünkü merasimde hazır bu
lunmak üzere muhtelif milletlerin 

· gtindermiş oldukları heyetlerin 
hepsi de Berline geı;niş bulun -
maktadırlar. Hitler, iki yüzü teca
vü zeden bu misafi, inine bugün 
muhteşem bir ziyafet verecektir. 
Hitler ziyafette kısa bir nutuk 
söyliyerek misafirler 'ne teşekkür 
edecektir. ı 

Elli yaşına giren Hitler'in bir görüşme esnasında ıon alınan 

resimlerinden biri 
Berlinde yapılacak muazzam ge·/ 

çid resminde bulunacak misafir - j f'dll-.ııı-.llllllııllllılll ... llllllıı-.llllllıı-.-"9ı-.llllllııllllıllllllllllllı-.llllllıılllldl-.ıı-.-
ler için hususi tribünler yaptı - V llA • • i • 
rılmıştır. Hitler'in bu münasebetle/ .1 az lY.leVSlml IÇln 
geçid resmini müteak!b siyasi bir • • 
nutuk söylemesi ihtimali vardır. y enı Tef rıkalarımız 

Geçid re5minde biıçok motörlü 
(Devamı 6 ıııcı sahifede) Mahalle Sokağından 
KISACA )Saraya! 

Acaba Hangisinin Ahı ... 
Canı yananların: 

- Cane'\iin sızlasın! 
Diye beddua ettikleri ıivayet 

edilir. İnsanların acısı üzerinde 
durulmaz. Fakat, mizah ve nükte 
bunu hafifletir. 
Arkadaşıma: 

- Ru:ıvelfin yeğeni tayyareden 
düşmüş, ölmüş .. 

Dedim, güldü: 
- Mesajdan sonra mı?. 
Diye sordu . 
- Evet. 
Cevabını verdim ve .. o yine gü

lerek: 

- Ya Hitler'in, ya Mnsolini'nin 
ahı tutmuştur. 

Dedi ve .• ilave etti: 
- O onlan canevinden vurmalı 

istedi, onlar da canevin sızlasın .• 
diye ah etmişlerdir!. • • 

Kadın ihtirasının, halta mahalle 

sokağından saraya girmek yolunu 

bilen zeki bir kadın ihtirasının 

nasıl entrikalara, hilelere yol aç· 

tığını ve nasıl insan canlanna 
:i(tmu bir misal olarak gös

teren bu yeni tefrikamız meşhur 

llfadam Dubarri'nin kim olduğu

nu ve nele ryaptığmı anlatacaktır. 

Okuyucularımızı son derece ala· 
knlnndıracağına emin olduğumuz 

bu büyük tarihi romana yakında 

ba~lıyacağız. 

Bundan başka bu yaz gazetemiz Etem izzet Benice, İskender Jrah
reddin, Mahmud Yesari, Necile Tevfik ve Sacide Ataş'ın edebi "roman· 
!arı ile birlikte: •S. O. S.•, •Fatih Melımed İstanbul kapılarında•» 
•Öliinı çemberi. gibi fevkalade lrftlheyyiç ve tarihi eserleri neşredece
ğiz. Yeni tafsilat bekleyiniz. ri 

ij 
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L>İSELER KARŞISINDAI 
-----Son Telgraf.-. ..... 

p,.~,.,ES KÖÇEKLİK -EDERSE ÇOK l\W?. 

B 
ir Prenses, yani kibar ge
çinen tabakadan bir kadın, 
Avrupada köçeklik ederek 

hayatmı kazanıyormuş.. Bu ha -
vadisi haber veren gazete, Pren
sesin köçeklik edişini garib ve 
tuhaf buluyor. 

Bu yazıyı okuyan bir arkadaş: 

- Prenses köçeklik etmiş, çok 
mu, dedL Son zamanlarda ne 
krallar, ne imparatorlar ne kadar 
gülünç vaziyete düşürüldüler. 

27 KARiLi OLAN 

BİR ÇİN GENERALİ 

Uzak şarktaki Çin - Japon har
binde, Japonlar i.lerı harekatı de
vam ederlerken, tuhaf bir vazi -
yelle karşılaşmışlar. Bir Çm ge
nerali görm~ler ki, tamam 27 ka· 
rısı ve bu kadınlardan doğmus 40 
oğlu varmış.. General bir bando 
takımı yapmış .. Bandonun bütün 
mızıka~· ları kendi oğullarından 

mürekkepı:ni§. 

General, biraz daha gayret et
ıeym;~. kumanda t .!iği fırkanın 

Lıitün askerlerini de kendi oğulla
rından ve torunlarııı faıı teşkıl e
ı:ecekmiş .. 

KÖŞE KAPMACA Ml 

BABB OYUNLARI MI?. 

Burhan Cahid, Akaeniz ve Ce
belüttarık civarında muhtelı! a~v

letlere aid don.anmaların rnüte • 
madiyen şuraya buraya gitmele
rini, hazırlıklar görüp, ideta mev
zi almalarını, köşe kapmaca oyu
nuna benzetiyor, 

Teşbihde hata olmaz: Karama
nın koyunu, sonra çıkar oyunu, 
diye de bir söz vardır. Fakat, bu 
balık, başka balık, diye de. yine 

ı 
ayrıca meşhur bir kelam vardır. 

Akdenizdeki oyunlar pek köşe 
kapmacaya benzemiyor. Salon ha
yatına (!) dair romanlar yazmak
ta üstad olan muharrir, harb o
yunlarını da kibarca ve nezaket
ce ifade etmekten kendini alamı
yor galiba ... 

KESKİN SiRKE 

KÜPÜNE ZARAR VERİR 

Şehirde satılan sırkelerın çoğu 

boyalı ve karışık imiş.. Belediye 
tedbirler ,.lıqormu,ş .. Önı.imüz 
yaz ... Salataya fazla sırke gider. 
Bu tedbirden memnun olmak la
zım .. Yalnız, sirkelerin keskini kü
püne zarar verir. Bu malCım bir 
keyfiyettir. Fakat, İstanbulda kü
püne zarar verecek derecede kes· 
kin sirke bulunduğuna kani de -
ğiliz. Şimdi, sirkelen ıslah edin
ce, topraktan çanak, çömlek, küp 
yapan küçük sanayiciler memnun 
olacaklar. Çabuk çabuk küp de
ğiştirmek lizım gelecek... Blr 
taşla iki kuş vurmak buna derler. 

İÇ YAÔLAB DA ARTIK 

AMBALAJLA SATILACAK 

Şehir meclisi, iç yağlarının gü
zel ambalaj edilmiş bir şekilde, 
yani kiığıdlar arasında satılmasını 
kararlaştırmıştır. Artık iç yoğları 
kibarlaşacaklar.. Kaliforniyadan 

gelen ve manav dükkanlarında 

telleri, duvakları arasında bir ta
ze gelin gibi nazlanan armutlar 
gibi, şahane ve haşmetli bir vaz'ı 
ve tavır alacaklar. 

İstanbulda, sözüm ona, bütün 
tereyağları da ambalajlı ve k.u;;ıt
lar içinde satılır. İster misiniz, iç 
yağlarla tereyağlar arasında bir 
rekabet başlasın .. Korkarım ki, bu 
rekabet, bizim aleyhimize çıkar. 

AHMED RAUF 
------- -

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 
CUMHURİYET: l• amafıh, Balkan devletlerı arasın-

N adir Nadi; .Balkan antantı öl- daki ufak tefek menfaat tezatları 
dü mü• İsimli bugünkü başmaka- i2ale edilerek bir birlık vücude 
lesinde ·Balkan antantını dağıt- getirilmesi ve bu suretle Balkan-

. lıların muazzam bir kuvvet tesis ma teşebbüsüne girişmek ıstiyen 
devletler varmış!. dedikten son· , etmeleri zamanı henüz tamamen 
ra 1473 den evvel kurulmuş olan geçmemiştir. 
ilk Balkan antantı ile yeni antan- İtalyanlar; Balkanlarda, Maca-
tuı., bir tarihçesini yapmakta ve ristan, Yugoslavya ve Bulgaris • 
yazıı;.ını şöyle bitirmektedir: tandan mürekkeb yeni bir blok 

.şimdi, dünyanın bir harb teh· vücude getirmek için çalışıyorlar. 
ilkesi karşısında titrediği bir sı- Hatta Macar Başvekili ile Roma-
rada henüz rüşeym halinde bulu· da bu mevzu üzerinde konuşma
nan Balkan antantının birdenbire 
büyüyüp h4ıyata atılabileceğini !ar yapılmaktadır. 
ümid etmek boş olur. İKDAM: 

Ortalık tekrar normal bir hava
ya kavuştuğu zaman, Balkan an

tantının da tabii inkişafına de -
vam edeceğini ve kıvamını bul
duktan sonra tarihi bir zaruret o
larak k~ndınl dünyaya tarutacı· 
ğını söylemekte hata yoktur.• 

TAN: 

•Balkanlar için yeni bir tehli
ke• isimli bugünkü başmakale • 
sinde M. Zekeriya Sertel diyor ki: 

•Balkanlar, şimdiden siyasi bir 
çarpışmıya sahne olmaktadır. M&· 

Başmakalesi yoktur. 

VAKİT: 

Başmakalesi yoktur, 

YENİ SABAH: 

Başmakalesi yoktur. 

* Şehir mütehasssu Prost 
bugünlerde İstanbula geleceğini 

1 

telgrafla bildirmiştir. * Ankara 1 inci hukuk mah -
kemesi liığvolunmuştur. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Giizeli 

Tarihi Romanı No. 56 

Arab nöbetçisi, dağın arkasın • 
daki yamaçta ve oyuk taşın ağ -
wııla bir saatten fazla beklediği 
halde kimseler gelmiyordu. 

Nöb·ıtçinin canı sıkılmıştL. A· 
te§' y ktL. Derisi yüzülmüş cey
Utrıı ateşte pı~irmeğe başladı. 

Maryana, diğer nöbetçilerin öl
dı.iğunu görünce: 

- Bir kişinin nasıl alsa hakkın· 
dan gelirım, dedi, Feı nando her· 
halde oyuk taşın içinde saklan -
mış olacaktır . 
Yavaş yavaş dağın tepesinden 

aşağıya. arka sırtlara doğru in -
meğe başladı. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Nöbetçiler Maryana'yı tanımı • 
yorlardı. Onlar Fernando'yu ara
mağa çıkmışlardı. Maryana bir -
denbire nöbetçinin yanına sokul
du ve şen bir sesle haykırdı: 

- O kocaman av etıni yalnız mı 
yiyeceksin, koca arslan? 

Nöbetçinin tüyleri ürperdi.. Der
hal baltasına sarılarak başını ar
kaya çevirdi.. Kayaların arasın • 
da genç bir kadın görünce, iri dl§· 
!erini göstererek sırıttı: 

- Sen kimsin? 
- Dağların kızıyım.. Acıktım.. 

Et kokusunu duyunca ıramala 

başladım .. 

Rad1,·o 
Merakı 
rtıyor 

Ankara Radyosu 
Sabah Neşriyatına 

Başlıyor 

Yurdumuzdaki radyo makinesi 
miktarı 60 bine yükselmiştir. Bu 
miktar da seneden seneye artmak
tadır. Yalnız geçen sene içinde 
ithal edilen radyo n.akinelerinin 
kıymeti bir buçuk milyon Türk 
lirasına yakındır. 

1930 senesinden itibaren 193~ se
nesi sonuna kadar haricden muh· 
telif tip ve markalı olarak mem
leketimize dokuz sere içinde üç 
milyon 213 bin lira kıymetinde 

772,104 kilo ağırlığın-la radyo ye· 
dek makinesi ithal edilmiştir. 

Diğer taraftan radyo program· 
!arının daha geniş ve mütenevvi 
olması için yeni bir program ha
zırlanmaktarnr. Bu programda sa
bahları radyo ile jir!'.nastik ders· 
!eri verilmesi v~ ayrıca mütenevvi 
dersler de tertib olunmasına ve 
muhtelif şehir, kasaba ve köyle
rimizdeki hakiki m~hur halk şiir 
ve türkülerinin mahalli ekipler 
tarafından okunup çalınmasına 

da yer verilecektir. 

Radyomuzda sabah neşriyatına 
hazirandan itibaren başlanması 

kat'i olarak kararlaştınlmış ol -
duğundan zengin bir sabah pro
gramı da hazırlanmaktadır. 

Şimdi de Çay Buhranı 
mı Çıktı? 

Piyasada çay buhranı başla -
mıştır. Eskiden 10 kuruşa satılan 
küçük kapalı çay kutuları, birçok 
mazalarda bulunmamağa başla • 

mıştır. Bunun dükkancılar tara • 
fından mahsus mu yapıldığı, yok
sa hakikaten çay buhranı mı ol· 
duğu Belediye İktısad Müdürlü • 
ğünce tetkik edilecektir. 

Diger taraftan yerli çayların da 
bazı dükkanlarda japon çayı dıye 
pahalı fiatlarla satılmakta oldu • 
ğu da anlaşılmıştır. 

Esasen çaylar, kahve ve ev ça
yı diye iki nev'e ayrılmakta idL 
Kahve çaylarının rengi var, ko
kusu yoktu. Belediye nizamname
si mucibince çaycıların ev ve dük

kan çaylarını müşteriye sarahatle 
göstermeleri icab e•mektedir. Bu
na rağmen bazı satıcılar, rengi o
lup da kokusu bulunmıyan açık 
çayların ev çayı diye kilosunu 500 
kuruşa sattıkları anlaşılmıştır. 

Belediye bu hususu kat'! surette 
halledecektir. 

KISA POLiS 1 
._H_A_B_E_R_L_E_R_l _ 

* Toprak mahsulleri ofisi u • 
mum müdürü Hamza Osman Er
kanın meb'usluğa seçilmesi üzerine 
bu vazifeye &fis ikinci müdürle • 
rinden Şakir Turalı tayin olun -
muştur. 

* Maarif Vekaleti yeni terim
leri ders yılına kadar tesbit ede
cektir. 

Nöbetçi eLindeki eti bırakamı -
yordu. Güler yüzle genç kadına 
baktı. 

O ne ;;evimli bir kadın dı ya. 
Maryana nöbetçinin yanına yak

laşırken gözü taşların üstündeki 
haç işaretine iliştL Kendi kendine 
gülmsedi: 

- İşte .• Onun izini buldum. Her 
halde buraya sığınmıştır. 

Ve müslüman askerinin yanı
na oturdu: 

- Sana yardım edeyim mi?. 
- Fe~a olmaz. Ben de çok acık-

tım. 

- Buralarda ne işin var?. 
-İspanyol rahibi Fernandoyu 

arıyordu. Arkadaşlanm taşlar al
tında kalarak öldüler. 

- Fenıando'nun dağlarda ne 
işi var?. 

Ben onun şehlr içinde bir evin 
bodrumunda gizlendiğini duymuş
tum. 

• 

' PO L s izmir 
Fuarında 
Amerika Ve • • Mah 

Arkadan 
Gelen l 

Delikanlı 
Göz Koyduğu 
Çantayı Nasıl 

Çaln ış? 
Geçenlerde Zehra isminde bLr 

kadının para çantasını yankesi -
ellik suretile çalmaktaıı suçlu ve 
henüz on alı yaşında, sabıkalı -
!ardan küçü~ Musta{anın muha
kemesine diin Sultanehmed birin
ci sulh cezada başland:. 

Hadise şöyle cereyan etmişti: 

Bir gün Zehra, kız arkadaşların
dan birile, bir çift küpe almak ü· 
zere kapalı çarşıya gidiyor. Zehra, 
aldığı küpeyi, içinde birkaç lira 

bulunan çantasının bir gözüne 
yerleştiriyor. Sonra ~antayı, man
tosunun cebine koyuyrır ve çalın· 
maması için de elile tutuyor. Bi
raz sonra iki genç kadın Mah -
mudpaşa yokuşunu inerlerken, 

Zehra, satın aldıkları küpelerde 
aldınıp aldanmadıklarını öğren

mek için, onları orada, tanıdığı 

dükkB.ncılardan birine göstermeğe 
karar veriyor ve iki arkadaş dük· 
kana giriyorlar. 

Zehra bir müddet sonra arka
daşile dükkandan çıkarken, karşı 

taraftaki iki otomobil:n arasında 

duran tıknazea delik~nlının ken -
dilerine baktığını görüyor. Zehra 
her nekadar onun halinden ve va
ziyetinden şüpheleniyorsa da, ce- 1 

bindeki çantasını elile tuttuğu için 
ehemmiyet •.rermiyor 

Genç kadı:ı.!ar Sultanhamamı 

cihetine yürüyorlar, delikanlı da 
onları takib ediyor. Beş on daki
ka sonra kadınlar Orozdibağın ö· 
nüne geldikleri zaman orada hal

kın toplanmış olduğunu görüyor· 
!ar. O sırada Zebranın arkadaşı e
vine gitmek üzere kendisinden ay
rılıyor. Zehra arkadll{ının elini 
sıkarken, çantanın serbest kalma
sından istifane eden yenkesici de 
onu çalmağa muvaffak oluyor. 

Dün sorguya çekilen Mustafa, 
suçunu inkar etti. Zebranın çan· 
tasını alan yankesiciyi kendisine 
benzettiğini iddia etti. 

Hakim Reşid. Mustafanın su • 
çunu sabit görmediğinden bera • 
etine karar verdi. 

İşçi Mümessilleri 
İş ihtilAfları mucibince iş veren 

müesseselerde mevcı•ci işçiler ara
sından cişçi mümessilleri. seçi
leceğini yazmıştık. Bu münase • 
betle İstanbııl iş idatesinde ve iş 
yerlerinde hazırlıklaı a başlanmış
tır. 

Seçilecek olan sişç' mümessille
ri. 15 hazirandan itibaren faali
yete geçirile!:eklerdiı·. 

-G<!rçek mi bu duyğun ha • 
ber?. 

- Bana yolcular söylemişti bu
nu. 

- füıngi yolcular?. Bu meş'um 
dağdan da ge~ip geçenler var mı? 

- Evet. Çobanlar geçer. Onlar
dan duymuştum. Kalenin dibin • 
deki evlerden birinde saklanmış 
dediler. 

\ - !{-..lenin dibinde üç ev vardı. 
Onları da bizim zabitlerimiz işğal 
ettiler. 

- Ne yazık; zabitlerinizin ha
yatı şimdi tehlikede demektir. 
Çünkü Fernando bu evlerden bi
rinin gızli bodrumunda saklan • 
mış ... Gece zabitlerinlz uyurken, 
onları öldürmedt!n rahat etmez o. 

Nöbetçi sevincinden ne yapa -
cağını bilmiyordu. 

- Hay Allah razı olsun senden, 
dağların kızı! dedi. Beni büyük 
bir derdden kurtardın. Haydi gel, 

kern eler 

iki 
Kadın 
Gömleği 

Nevyork Sergisinde 
Geniş Mikyasda 

Propaganda Yapılacak 
Beynelmllel Nevyork sergisin· 

pe İzmir panııyırı hakkında rek • 
!im yapılması kararlaştmlmıştır. 

Örnek Çıkarmak İçin 
Şaka Niyetine Alıp 

Götürmüş 
Komşusu Mevmdenin evinden 

bazı ev eşy2sını çalmaktan suçlu 

Melahatin muhakemesine dün 

birinci sulh cezada başlandı. Dün· 

kü celsede, hazırlık tahkikatında 

ifadeleri bulunan polıs memuru 

Kiızım ile Mcliıhatin ev sahibi Şe

fika, şahid sıfatile sorguya çekil

diler. Polis Kazım. hJd iseyi şöy· 
le anlattı: 

- Bir gün, Melihnti bir bohça 
eşya ile karakola getırdiler. Ken

disini isticvab ettim. Dedı ki: 
•- Saime is'llinde bir arkadaşım 

beni Mevlude ile tanıştırdı, onun!& 
1 

ahbab olduk. Evine Mk sık gidip ı 
gelmeğe başladım.. Bir gün gene 

evinde idim. Mevlude, bir aralık 
bana kenarları işlemeli iki göm· 

lek gösterdi. Örnek çıkarmak için, 
gömlekleri kendisirilen istedim, 

vermedi. Israr ettim, razı olmadı. 
Onları konsolun gözlerinden biri· 

ne koydu. Biraz sonra Mevıfıde o
dada bulunmadığı bir sırada, şa

ka niyeti ile gömlekleri aldım ve 

evime gittim. Ertesi günü, göm· 
!ekleri tekrar Mev !Udeye iade et
tim.• 

Şefika da dedi ki: 

•- Yanılmıyorsam efendim, 
bir cuma akşamı idi. Kapı çalındı, 
gittim, açtım. Kapıda tanımadı -
ğım genç bir bayan vardı. 

- Melahat hanımın evi bura
sı mı? diye sordu. 

- Evet kızım, dedim ve onu 
içeriye aldım. O sıradıı. Meliıbat 

odasından çıktı. Yabancı kadın o
nu görünce: 

- Ah şekerim. el'Tlasım, gülüm, 
sevgili kardeşim; •:,,en seni ne 
kadar ııö• cceğim geldi. 

İki genç kadın birb·rine sarıl • 
dılar ve öpüşmeğe başladılar. On· 

dan sonra beğceğizim, mutfaktan 
Meliıhatin annesi de çıktı. Yaban

cı kadın, k17.a annesini işaret ede
rek: 

- Bu kim? diye sordu. 
Me!Ahat: 

- Annem, cevabını verdl Ka
dın: 

- Ya, öyle mi? dedi ve gülüm· 
siyerek: 

- Ayol, annen de senin gibi pek 

flcin ve kanı sıcak bir kadınmış. 

dedi ve elini öpmek üzere ona 
yaklaştı.• 

Hakim hafifçe kaşlarını çattı: 
- Geç bu cihetleri hanım, hA· 

yelim de ... 
- Yedikten sonra onu araroağa 

mı gideceksin?. 

- Evet amma .. O kadar çabuk 
değil 

- Ne yapmak fikrindesin?. 
Nöbetçi gülmeğe başladı: 
- Seni şuradaki su birikintisi

nin içinde soyup yıkıyacağım. 
Maryana şaşaladı: 

- Ben kirli değilim ... Suya gi
rersem hasta olurum. 

- Birşey olmazsın! Beraber yı
kanırız. Biz Cezayirliler suda yy 
Jı;anmağa alışmışızdır. 

- Yıkandıktan sonra ne olacak? 
- Kayaların arasında koyun 

koyuna yatıp güneşliyeceğlz. Sır
tımız ısınırsa, kanımız çabuk kay
nar. Anlarsın ya! 

Kayaların içindeki oyukta giz
lenen Rahib Fernando'nun sabrı 
tükenmişti. 

Bu maksadla bir döküman ve bir 
de ufak broşür hazırlanarak Nev· 
yorktaki Türk komitesi reisliğine 

gönderilmiştir. 

Bu broşiirler; ingilizce, fran • 
sızca, almanca ve İtalyanca olarak 
bastırılmıştB". 

Bu suretle İzmir fuarına Ame
rikadan geniş miktarda iştirakin 

temin edilecPği kuvvetle muhte
melgörülmektedir. 

Diğer taraftan Fransa hükümeti 
dün a!Akadarlara İzmir fuarı mü
n,asebetile kendi şimendiferlerin

de % 50 tenzilat yapacağını bil • 
dirmiştir. 

diseyi anlat! 

Şahid: 

- Müsaade buyurun efendim, 
dedl Gördüklerimi, bildiklerimi; 
ne eksik, ne fazla hepsini bir bir 
anlatacağım size ... 

Şefika, kadın sustu Bir iki sa· 
niye önüne bakarak, düşündü, son
ra sözüne devam etti: 

- Melahat, annesi ,.e sonradan 
isminin Mev!Ude olduğunu öğren

diğim kadın, yukarıya çıktılar .. 
Bir iki saat sonra Melnhat ile mi

safiri tekrar aşağıya indiler. Mev
lüde, ayrılırken Melahate: 

- Yarın. sabahleyin örneğı ge
tirmeği unutma, dedi ve si:ızüne 

iliıve etti: 
- Sana d~ha ne örnekler, ne 

numuneler vereceğim' 

Ertesi günü. odamda sokağa çık· 
mak için h~zırlanıyordum. Me
lahat içeriye girdi ve: 

- Dışarıya mı çıkıyorsun tey
·ğ· ? d d" zecı ım. ~ 1. 

- Evet, C'<'vabını verdim. Bu • 
nun üzerine o da: 

- Ben de, dedi. Dün bize gelen 

a.rkadaşıma gidece~im, biraz bek
le, beraber çıkalım ... 

Hakim davacıya döndü: 

- Şahid;ıı ifade•ine di:ıceceğin 

var mı? 

- Tabii var Bu kadın yalan 

söylüyor. Ben Meliıl:atin evine 
gittim amma, kapıyı bana Şefika 
açmadı. 

Şahid Mevlıi:ienin bu sözlerine 

öfkelenmişti. Kudına sert sert ba
karak söylendi: 

- Affetm işsın onu sen. kızım! 

Ben kırk beş senedir ( ...... ) ma • 

hallesinde oturuyorum Mahalle

mizde yedi ya~mdakı çocuktan, 
yetmiş yaşındaki ihtiyara kadar, 
herkes beni iyi, sözüne inanılır 

bır kadın olarak tarur. Hergün 
be~ vakit namaz kılarım .. Senin 

veya Me!Ahatln hatırı için yalan 
söyliyemem .. • 

Muhakeme bu ayın yirmi al -
tısına bırakıldı. 

yardımlar yapan Maryanayı kur
tarmanın sırası geldiğini anladı.. 

Yavaşça hançerini çekerek inden 
çıktı. - İkisine de görünmeden -
yerde sürünerek müslüman aa • 
kerinin omuzu üzerine arkadan 
hançerini sapladı. 

Maryana birdenbire §aşırmıştı. 
Fernando: 

- Korkma, Maryana! Onun ı. 

şini bitirdim. 
Diye bağırdı. 

Nöbetçinin elindeki kızartma a
teşe, kendi de kayaların arasına 
yuvarlandı. 

Maryana sevinçle: 

- Ben, sizin burada saklandı -
ğınızı tahmin etmiştim, Sinyor! de
di. Sizi Allah mı sakladı burada? 

İkisi birden müslüman askerini 
iyice öldürdükten sonra, cesedini 
çekip taşların arkasından bir hen
değe yuvrladılar. 

• 
Mihver Devletleri 

Balkanlar 
Yazan: Ahmed Şükril ES 

Orta Avrupa vaziyeti, arb~ 
. h ldt ver devletlerınln, her a~ 

devletlerden Almanyanın 

!erine uygun şekilde halledi!IP' 

tir. İtalya da mihver devıeıll" 
sındaki anhşma ile kendine t 

dilen Arnavutluğu işgal etti· 
cahbab çavıış• tan hfr bir~ 
dan sonra kendi saha~ına d 
yeni bir adım atarken. deıll 

devletler müdahale etmişi 
Anlaşılıyor k; Almany anın rP11 

sadı Romanyaya doğru yür 
. .... aııiS 
Italyanın hedefi de , un 

isti!A altına almaktı. Bu iJti 

lete verilen İngıliz ve F'raıtS11 

rantileri pişmiş aşa sa kati• 

çifte garantinin Berlin \'e JtO 
uyandıracağı akis bütün dü!ll" 

rafından merak ve alaka ile 1ıf 
!enmekte idi. Gerek AJmaıı~' 
gerek İtalya, garantinin veri 

sine mani olmıva çal:ştı!ar. 1 
Yunanistanı tehdide kedar ' 

gitmişti. Fakat 1ngili7. ve frB~ 
garantisinin verilmcs•ne m8!lı . ııı 
lamayınca mihver devletlerı 

nun neticesine katlanmak #' 
buriyetinde kalmışlardır. 

Londradan verilen habere t 
İngiltere hükümetinin geçrıı 

şembe günü Romanyaya garı!' 
.ı: 

vermişti İngilt~renın Rom3fll 
.. sıef garanti vertı"ekte istical go 

mesinin sebebleri vardır. 

Bu sebeblerden biri, şüph~ 
Romanya Hariciye Vekilinın 

!ine yaptığı seyahattır. !ngi11 

Gafenko'nun Berlini ziyareti 

evvel, böyle bır garanti verJ11 

lüzumlu görmüştür. Filhakil<• 

velki gün Bükreşten hareket 

Ga!enko, Varşovad1n geçer 

Polonya Hariciye V~kıli Be1' 

de görüştükten sonra Berline 

sıl olmuş ve Hitler'le konuş!!lııl 
tur. 

Berllne davet ve Hit!er ile ıı• 
!Akat! .. Şuşnig'in ve Haha'nı!l 
kıbetinden sonra bu, cidden I< 
kunç bir mana ifade etm 'ğe b 

lamıştır. Ve Gafenko İngiliz gı 
rantisinden evvel B<'rline gitı1' 
olsaydı, belki de akıbetinden 
dişe edilirdi. Fakat İngiliz gar 

tisi cebinde olan Gafenko, ;\~ 
hükümetile başka türlü görİiŞe 
lecek bir vaziyettedir. Gafe!l~ 
bundan sonra Paris ve Londr~ 
gidecek tir. 

Diğer taraftan Mac~ ristan ıı' 
zırları da Romada görüşüyor!~ 
Romanın Arnavutluk darbesin 

sonra Balkan meselelerile ya!Cl~ 
dan alakadar olmıya başladığı 

ber verilmektedır. Bu habere 

İtalya, Macar nazırlarının bll 

yaretind.,,. istifade, Balkan ıfo 
tantını dağıtarak, MacaristaP. 

1. 
goslavya, Arnavutlu1' ve Bulg' 

1 
ristan arasında yeni bir aıı~ 
teşkil etmeğe çalışacaktır p,ıı' 
doğrusu Yugoslavyayı BalkJ!l 

tantından ayırarak kendi hiJ!l.ıı 
si altında yeni bir kombİlle~ 
kuracaktır. Çünkü bu yeni şJI t 

..ı 
tanla gireceği bildirilen Aroa' 

1 
luk, İtalyarıın kendisinden bal~ 
bir devlet değildir. Böyle bir ~:. 
blnezonun hedefi, Yunanistan'/ 
Romanya olabilir. İtalya, bir tP' 

·ı~ tan Yunanistana tecavilı eımı ıl 
ceğine dair en kat'i teminatı ~ 
· k d'- d ,.ıe rır en , ıger taraftan bu e. Jlf 

karşı tecaviiz maksadını istıh , 
eden kombi!ıezonların kurutıı1İ 
sına ön ayak olması, İtalya~ ııJ' 
süne itimad edilemi·ıeceğinı 

defa daha i•bat etmektedir. 1 
İtalyanın Balkan yaı ımadB~~ 

ayak basar basmaz mesele!~ 
meşgul olması, Balker.ları ısıl 



Çiinün Meselesi: -
Işıksız, Elektriksiz 

Yerde Oturanlardan 
Tenviriye Alınmaz 

Dahiliye Vekaleti Alakadarlara 
Bu Hususda Mühim Bir 

Tamim Gönderdi 

D ahiliye Vekaleti düıı Vı
liyete miıhinı bir ta..Uuı 
&öndermİ)!lı 

Bunda; bazı belediyelerce; 
belediye hududu dahilind~ki 
•vlerden alınacak •U.nziiat ver
gisi. nin •nıt.:skcn• halinde ol ... 
tnayıp •garaj., •samanlık• ve
Ya •aınbar, -klinde kullanılan 
h' ,,.. 

1 _ ınalara da şamil olup olmadı-
gında tc.reddüd olunduğunun 
!:Örüldüğü bildirildikten sonra 
Şöyle dcnilmcktedlı: 

•Garaj, samanlık ve ambar 
0Lu-aı. kullanıl n hinalar; ka
nunun 5 inci maddesinde bah
solunan evlerinin müştemila -
tından iseler mezkür verginin 
alınması, ak'i takdirde 6 ve 
7 inci maddeler mucibince tan
lifat ve tenvirat vergisile ten
virat resminin tahakkuk etti -
•ibnesi icab eder. 

-

Diğer taraftan bir kısım be
lediyelerin; boş kaldıkları müd
detçe mesken ve akar tenvirat 
•esıni almadıkları ve bu husu•
ta vaki müracaatlar üzerine ta· 
hakkuk ,ettirilen tenv.irat r.,... 

19 Mayıs 
Spor 

Bayramı 
İrntihanların Erken 
Başlaması Daha iyi 

liazırhğaimkan verecek 
Bu sene 19 mayıs spor bayramı 

Şenlikleri hazırlıklarına başlan -
ınıştır. Gerek Üniversite ve ge -
•ekııe orta tedrisat müesseselerin

de lınt!hanlar her seneye nazaran 
daha erken başlıyacağından 19 ma
~ıs idman bayramına daha müsa
'.d bir zaman içinde hazırlanmak 
ıınka.nı elde edilmiştir. İdman bay
raınında, kız ve erkek muallimle -
l'ln Yeknasak bir elbıse giymeleri 
kararıaştınlmıştır. 
Şimdiye kadar 19 mayıs idman 

bayramlarına Üniversiteliler işti -
rak etmemekte idiler. 

Fazı Üniversiteli talebeler, id -
inan bayramına iştirak etmek için 
Uzun staj günlerine tabi tutulmak 

lazım geldiğini, halbuki kısmı aza
tııının tahsillerine, hayatlarını ay -
rıca kazarımak suretile devam et
inek vaziyetinde bulundukları için 

bir de idman şenllklen.:e iştirakin 
ilntihanlarda bir muvaffaltiyetsiz -
li. 

ge mahkumiyet demek olacağı 

~ütaleasında bulunmaktadırlar. 
1aamaflh, hiç olmazsa Üniversite 

Maaınafih hiç olmazsa Üniversi -
leli kız talebelerin iştiraklerini 
!eroin düşünulmektedir. 

simlerinin tenziline karar ver
dikleri anlaşılmaktadır.• 

Tamimde; bundan sonra bi· 
naların bqı kaldığı müddetçe 
de tenvirat resmine tabi ola • 
caldarı bildirilmektedir. 

Bunu takiben bir kısım be -
lcdiyelerin bir mahallenin yal
nız bir kısmı tenvir edilmiş ol
sa bile o mahallenin bütiin so
kaklarındaki evlerden •tenvi
rat resmi• aldıklarının görül
düğü de tamime ilave olunarak 
bnnun doğru olmadığı şu su • 
retle bildiTilmektedir. 

•Tenvirat resmi hizmet mu· 
kabili alınmakta olduğuna gö
re hizmet yapılmadan re.im a
lınması esasa ve kanuna mu
haliftir. 

Belediye vergi ve resimleri
nin sureti tahakkuk ve tahsili 
hakkındaki talimatnamenin ten
virat resmine müteallik ahkiını 
da bunu teyid etmektedir. 

Bu itibarla; bir mahallenin 
tenvir edilmemiş sokaklarında 
oturanlardan resim alınmaması 
lcab eder.• 

''P . ar ıs,, 
Transatlantiği 

Kasten mi 
Yakıldı? 

Paris 20 (Hususi)- Fransanın 

en büyük transatlantik vapurla -
rından olan •Paris• vapuru, ev • 
velki gece N evyorka hareket ede
ceği sırada, vapurda büyük bir 
yangın çıkmıştır. 34 küsur bin 
ton hacminde ol:ın vapur tam~ • 
mile yanmıştır. 

Vapurda Nevyork sergisine gön
derilmekte olan yirmi beş mu -
yon franklık kıymetli eşyayı kur
tarmak mümkün olmuştur. Ge -
mide bulunan on tayyare de kur
tarılmıştır. Yangının bir kasd e
!eri olup olmadığı tahkik edil -
mektedir. 

Yanan vapur devrilerek bat -
mıştır. Yolcular ve sergi ı çin ha
zırlanan eşya başka vapurla gön
derilecektir, 

Tayyarelerimiz 
Tahranda 

Tahran 20 (Husus!)- Veliah -
dın düğün merasimnide buluna
cak olan yedi tayyareden mürek
keb Türk hava filosu buraya gel
miş ve tayyare meydanına inmiş
tir. Misafir filoyu İran tayyarele
ri karşılamıştır. 

Şehir üzerinde uçan Türk tay
yareleri, Türk, İran milli renkle-

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 136 

Deyince; Padıph kaşlarını" çat
llıl§ ve sert bır tavırla: 

1 
- Ualn; hıç böyle zevzeklik o

ur rııu?. Haydi yıkıl karşımdan.. 
Cüce Hasan Padişahın sertliği

ne ınetelik vermemiş ve diren -
iniş: 

- Padi= hım· maazallah ule -
ın ~- ' 1 

1 
a Yok olursa halimiz böyle o

ur· demiş. 

Nihaytt; Yıld rım Beyazıd, cii
ces . 

. ınıo bu maskaralığı ile öfkesi-
nı gıdermiş ve yalnız Bursa kadı
sının katline ferman eylemi§tir. 

T.arihın bu koydı gösteriyor ki; 
eskiden ulema ~nlnce her türlü 

Ya:zan: !\L Sami KARAYEL 

ahliik, namus, din evsaf ve şerai
tini şahsında cemetmiş insanlardı. 

Biliihara; imparatorluğun din 
ve ahlak koruyucuları mevkiinde 

bulunan başı sarıklılar eşkiyala -
rın, serdengeçtilerin, zorbaların 

yardakçıları oldular. 

İşte; Alemdar Mustafa Paşa vak
asında da İstanbul eşkiya elinde 
kalınca ulema vasıtasile eşkiya 
yağmasına ve katliiimına bir şek
li meşruiyet vermek icab ettiğin

den ulema hazaratıru konakların

dan, ~araylarından alarak debde
be ve daral ile yeniçerilerin ika-
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Kadın Evde Yaraşır 

B 
ir refikimiz şöyle bir an • 
ket BÇJlllfı soruyor: 
- Kadının yeri evde uıi, if 

hayatında mıdır?. 

Bizim cevab vermemiz isten • 
seydi, §Öyle derdik: 

- Kadının yeri daima evdedir. 
Kadını evden uzaklaştırdıkça evin 
şirazesi bozulur. Aile bünyesi za· 
yıflar, aile bağları gevşer, aile te
lfıkkileri değişri, çocuk bakımı 
fenalapr. 

Bunlara daha birçok fikirler i
lave edebilirsiniz. Muhakkak ki 
kadın evde yaraşır. Aile cemiye -
tin en küçük şeklidir. 

Asıl cemiyeti kuvvetlendirmek 
istemek için, evvela aileyi kuv -
vetlendirmck lazımdır. 

BURHAN CEVAD 

Denizbank 
Kooperatifi 

Umumi Hey' eti 
Denizbank kooperatif heyeti u· 

mumiye içtimaı dün yapılmıştır. 
İlk olarak okunan geçen seneki 
raporlardan kooperatifin 11,222 

lira 65 kuruş zarar elliği anlaşıl
mıştır. Bu zararların sebebleri tas
rih edilmiştir. 

Bundan sonra idare me~lisi bu 
seneki faaliyet rapor ıarında 23 bin 
liraya varan kadroda yüzde elli 
bir tasarruf yapılmlsını istemiş / 
ve bu heyeti umumiye tarafından 
kabul edilmiştir. 

1 Halkın Dediği, Hakkın Dediği 1 

Yenimahalle . Taksim 
otobüsleri düzeltilmeli 
BelediyeBu HattaHalkıMemnun 

Edici Tedbirler Almalıdır 
Yenimahalle - Taksım arasında 1 

işlemekte olan otobüs servisle -
rinde bıtzı intizamsdıklar yüzün
den bir kısım halk şikayet etmek
tedirler. 

Yenimahalleden ve Taksimden 
her yarım saatte bir karşılıklı o
larak kalkm~sı icaber!er. otobüs se
ferlerinden bazıları müşteri dol
mayınca bazan beş h•tta on da
kika müşteri beklemektedirler. 
Bundan başka halk hu servisteki 
otobüs fiathrından da haklı su -
rette şikayet etmektedir. Hatta 
Belediyeye mürao:ıala karar ve-

Belediyede 
Yeni Teşkilat 

250 Kadar Memurun 
Açıkta Kalacağı 

Anlaşılıyor 
Hazirandan itibaren belediyede 

yapılacak olan yeni teşkilat üze

rine 250 ye yakın memurun kad

ro harici kalacağı anlaşılmaktadır. 

Bunların 130 u muhasebe teşki

latında çalışmaktadırlar. 

«"ilmiştir. Buna otomobil sahfü -
!eri de razı olduklarından Bele -
diye varidatın kısalmaması ıçın 

bu hattaki tarifelerde yeni bir şe
kil tatbik etmeği d'ışünrnektedir. 

Bundan başka burada halkın 

hayatile alakadar dnlıa mühim bir 
mıısele de vardır. Buyükdereden 
Taksime koMple olarak hareket 
eden otobüslere bazım yolda beş 
hatta daha fazla memur binerek 
yolcu adedi otobüsün istiab had
dini aşmaktadır. Belediye bu va
ziyetin önüre geçmek için de 
icab eden tedbirleri alacaktır. 

Para Cezası 
Gören Esnaf 

Belediye 20 Lira Cezaya 
Mahkum Edilenlerin 
ismlerini ilan Ediyor 

Belediye daimi encümeni; ye
lj.iden birçok esnaf hakkında para 
cezası vermiştir. Bunlardan 20 li
ra para cezasına mahkum edilen 
esnaf şunlardır: 

Mudan a 
Hattında 
Sıkıntı 

Servisdeki Aksaklıklar 
Bir Haftaya Kadar 

Düzelecek 
Bazı gemılerin havuzlanması ve 

Trak vapurunun karaya otur -
ması üzerine Mudanya hattı va

purlarında husule gelen aksaklık

lar bu haftadan itibaren teliıfi e

dilecektir. Bir müddettenberi İs
tinye havuzlarında bulunmakta 

olan Marakaz vapurunun kazan 
tamiratı ile harici aksamına aid 

boya işleri bitmiş olduğundan al
tının temizlenmesi için dün kıza

ğa çekilmiştir. Vapurun birkaç 

gün sonra mutad seferlerint: baş
lıyacağı umulmaktadır. 

---o>---

Milli Şefimizin 
Portreleri 

Parti Genel Sekreterliğince Mil

li Şefimiz İsmet İnönü'nün port

relerini yapmağa memur edilen 

ressam ÇalL İbrahim ve ressam 

Fahiınana 6250 şer lira mükfıfat 
verilmiştir. 

Her iki ressamımızın da tablo
ları beğenilmış ve Almanyada 

renkli olarak tabedılıneleri ve her 

tarafa dağıtılmaları kararlaştırıl
mıştır. 

Muvazaalı Evlenme 
Mukavelesi 

Bizde Gazeteler 
Ne Satar?. 

G ~ ırtiıı bir med<ste, bir 
dost §Öyle diyordu: 

- Bugünlerde gazctc<ılcrin key 
fi yerinaedir. 

- Neden, dil~ sordur:ı. 
Cevab verdi: 

- Harb Hikr.dıJarı gll7etcleri .. 
satışını arttırmış, diyorl •. r da 

Bu arkadaşın, diğer biitün vı. 

tandaşlar gibi, Türkiyedeki g•

zete satışları t.-:ıllında sarih bir 
fikri yoktu. Gazete muh:ısebeleri
nin defterleri tlimde yvk amma, 

bütiin Babıiilinin bildiğı a~ağı yu
kan rakamlan muhatabıma sıra
ladım. 

Her gazetenin L ugün ne kadar 
bastığını ve ne kadaT attığını 

hakikate yakın bir şekilde i>ğre -
nen dostum, h~yretten donnkal • 
mıştı: 

- Pek fena, dedi.. Demek bu 
kadar az?. O lı~ldc, bizde ga>cte 
alıcısı çok azrnı :?·· 

Bizde, gazet2 .ılmak, okwna~ 

zevki, itiyodı, ihtiyacı ~Oh. arına
cak bir haldedir. Bütüu C:ıll .. an 
memleketlerinfle, gazeb satı,1ları 
bizden daha yüksektir. A\'l'np~ ye 

Amerika gazetel<>rinin S"t.!.~ınl ise. 

bi:zimk.ilcrle mukayese ı·~nıck, bi· 
:r.i çok müthiş lnr netic~ ile kar
şılaştırır. 

Gazete, okuyuuıların r"ğbcti Vf 

iltifatı ile yaşıynn, tekemmül ede 
müesseselerdir. Gazeteden daba 

ııignn eser beklemekte haklı oı -
mak için Bazılarmın ynplığı gibi, 

gazeteye karşı dudak bükmek gc 
riliğinden kurtulmak lôTJmdır. 

REŞAD FEYZİ 

Bundan ı.onra orhklardan bazı
ları bir takrirle geçen seneki he
sabatın yegan yegan tetkik edil -
mesi için bir heyet seçilmeoıni is
temişlerdir. 

Kadroda yapılan tasarruf dola

yısile çıkarılacak olan memurlara 

tazminat verilip verilmiyeceği 

henüz malum değildir. 

E'k --0---k ç . . ı 

İstikliil caddesinde 234 numaralı 
dünkkanda tuhafiyeci Nobar, şap
kaCJ Nikoli, Sultanhamamda şap
kacı İsrail, Sultanhamamda ma
nifaturacı Behar Keresteciyan, tu
hafiyeci Kenan, Yenicami cadde
sinde tuhafiyesi Mayer Yako, E
minönünde Meydancıkta kumaşcı 
Topuzoğlu, Bahçekapıda tuhafi -
yeci Gülüzar M. Yanes, Galatada 
Kemankeş caddesinde tuhafiyeci 
Pin~, Galatada Necatibey cadde
sinde Daviçe Aron, Sultanhamam
da tuhafiyeci Nesim, Mahmutpa
şada tuhafiyeci Bayram, İstikltıl 
caddesinde manifaturacı Karaman 
oğlu, Perikli Hıristidi, şapkacı Eri
fili, Tepebaşında Lala birahanesi 
karşısında şapkacı Firuza, Gala
tasaray karşısında gömlekçi Zara 
Yanos, Beyoğlunda Balıkpaza -
rında yağc.ı İlya. 

Kanun hüküınJeri karşısında ı--------------l 

Bu teklif heyeti umumiye tara
fından kabul edilmiş ve hesabla
nı bir ay zarfında bitirerek ra -
porlarını vermek üz....re beş kişi -
Jile bir heyet seçilmiştir. Bu heyet 
raporunu 15 mayısda ynpacak ve 
toplantıya kad:ır hazırlıyacaktır. 

-Jf--

B i r Tavzih 
18 nisan tarihli nüshamızın 

beşinci sayısında •kıiçiik kumar

bazlar ile nasıl konuştum?. baş
lığı altında bir röport&j çıkmıştı. 
Bu röportajdaki resmin bir ilti
basa mahal verdiğim matbaamıza 

me eşnısı 

Değişecek mi ? 
Toprak mahsulleri ofisi dün za

hire borsasında •buğday çeşnısi

nh değıştirmek yolunda bir tec

rübe yaptırmıştır. 

Yeni tecrübe sert buğdayın ev
velce 3 de 1 olan nisbeti 5 de 1 e in

dirilml~ ve yumuşak buğdayın 
nisbeti çoğaltılmıştır. 

Eğer bu tecrübe muvafık neti-

ce verirse ekmeklerin çeşnisi de

~tirilecektir. 

vaki olan müracaattan anladık. -o--
Resmin matbaamıza müracaat e - • r 
den zatla bir alakası oimadığı gi- !Buğdav, TL f.k, Yapağı 
bi esasen yazı da cküçük kumar- Standardizasyoı: u 
bazlar. mevzuu üzerindeydi. Key-

fiyeti bu suretle herhangi yanlış 
bir mül5.haz~ya mahal bırakma -
mak için tavzih ediyoruz. 

ri üzerine basılmış ve üzerinde 
türkçe ve farsçe aşağıdaki cüm
lenin yazılı bulunduğu kağıtlar 

atmışlard•r: 

·Güzel vatanınızı ziyarete ve 
sevinçli gününüze ~tirake gönde
rilen Türk tayyarecilerinin yü -
rekleri dostluk ve kardeşlikle do
ludur.> 

Türk heyeti resmi ziyaretlerine 
devam etmektedir. 

metgahı olan Ağakapısma toplu- 1 
yorlardı. 

Topladıkları bu başı sarıklıların 
katlettikleri vezirlerin, yağma et
tikleri malları şer'i şrrife uygun 
bir hareket olduğuna dair fetva 
alacaklardı. 

Sonra; yine bu b?şı sarıklılar 

fetvasile Padişahı ?.amana bir ta
kım teklifatta bulunacaklardı. 

Filan vez:ri istemeyiz! .. Katlet

tiğimiz Yeniçeri ağası yerine fila
nı getirdik ... Filim, filan ... 

Ulema, bu eşkiya tekliflerini 
birer din ve devlet meselesi haline 
getirerek birkaç ayet ve hadis ile 
şekle meşruiyet vererel< bir heyet 
halind Padişaha arzcyleyecekti. 

İşte; Aygır imam namile maruf 
ve Osmanlı tarihinde meşhın olan 
bu başı sarıklı herif de ağa kapı
sına giden ulema meyanında idi. 

Ulema ağa kapısında toplandık
tan sonra artık mesele eşkiyalı.k-

Bundan bir müddet evvel Dev
let Şurasına ~evkedilıniş olan buğ-. 
day, arpa, tiftik ve yapağı stan - 1 
dardizasyonu nizamname proje - 1 
!eri aynen k•bul edilmiştir. 

Bu haber piyasadaki alakadar
lar arasında büyük bır sevinç u
yandırmıştır. 

Bilhassa tiftik ve yapağı üze -
rine bizimle muamele yapan ha
ricdeki müşterilerimizin bu ni -

zmanamenin tatbikiPden sonra bu 
maddelerimize daha ziyade rağ
bet göstermleri kuvvetle m:.ıhte • 
meldir. 

tan çıkmıştı. Kararbr verilmeğe 
başlandı. İlk karar şöyle idi: 

- Esasen din ve dPvlete hiz -
mette kusuru görülegelmekte olan 

Yeniçeri ağası asıl arz kapı kul • 
!arı tarafından maktul edilmekle 
yerine bir başkasının tayini.. 

- Alemdar Paş~yı tekmil Ye
niçeri kullan ve halk, saltanatı 

seniyeyi ve makamı hilafeti kesre

dici harekatta bulunr!uğundan do
layı istememektedirler. Şer'i şeri

fe mugayir olan bu hallerinden 
dolayı yerine bir başka vezirin !a
tini.. 

İyi dikht ed!lirse görülür ki; 
bütün kararlnr şcr'i ~erifi ve ma
kamı hilafeti alet ederek veril -
miştir. 

Maksadlan başkadır ... Bu karar
Jarile Padişahın kuvvetini tarta -

caklardır. Eğer, Padi\ah bu karar
l:u-a evet derse .•. Belki, p~inden 

ON LİRA PARA CEZASI 
VERECEKLER 

Köpıüaltında manav Asador, 
Mahmutpaşada 91 numaralı dük
kanda manifaturacı Mehmet, Mah
mutpıa~ria Aynacılar çarşısında 
tuhafiyeci Mustafa, Mahmutpaşa
da kavaf Viçen Agopyan, kundu
racı İlya Roman, .3irkecide Ha -
midiye caddesinde tuhafiyeci Fi
lora, Mahmutpaşada İrfanyie so
kağında kunduracı Yervant. 

BEŞ LİRA VER~CEKLER 

n<şiktaşta Ortabahçerle kasap 
Halil, Karaköyde Lalaşahic. cad
desinde kasap Sabri Çevık, Pan
galtıda Bilezikçi sokağında Kir
kor, Karaköyde kasap Hasan, Fe
rilcöyde Baruthane caddesinde 
bakkal Ethem, Şişlide Silalı§<>r 

caddesinde kasap Miço, Beyoğlun
da Ergcnekon caddesinde kasap 
Llmbo, Çemberlitaşta Vezirhan 
caddesinde sebzeci Mehmet, Uzun-

birçok taleblerde daha bulunacak
lardır. 

İstedikleri bir vezire, istedik -
leri bir Yeniçeri ağasına malilc ol

duktan sonra eşkiya ve ulema gü
ruhu için herşey yoluna girmiş o
lacaktı. 

Ağa kaptsı ana baba günü idL 
Her isyanda olduğıı gibi, yüzlerce 

·ikinci defa evlenmeğe imkAn bu-

lamıyan bazı kimselerin bu arzu

larını tatmin için muvazaalı mu
kaveleler yaptıkları görülmüştür. 

Adliye Vekaleti bu hususta 
müddeiumumiliğe bir tamim gön
dermiştir. 

Bunda hizmet akdi mukavele
lerinin tanzim ve tasdiki sırasında 

tarafların hal ve vaziyetleri -
ne göre hakiki arzularının izha

rına gayret ederek ahlak ve ada

ba mugayir muvazaalı mukave -
leler tanzimine meydan verme " 

melerinin bilumum noter ve no

ter vekillerine tamimen tebliği 

temenni olunur denilmektedir. 

---<>--

Vali Ankaraya Gitti 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

Kırdar dün akşam .Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Kendısine vali muavini Hüdai 
Karataban vekalet etmektedir. 

Vali; Ankarada Beled1yeler 
Bankasından borç alınacak olan 

5 milyon lira işi üzerinde meşgul 
olacaktır. 

çarşıda yağcı Hasan, Kadıköyde 

Söğütlüçeşmede bakkal İbrahim, 

Beşiktaşda Şehit Asım caddesinde 
kasap Mustafa Nuri, Kadıköyde 

Yeldeğirmeninde Karakol soka -
ğında b.ı.kkal Refail. 

keti dinsizlik olurdu. Binaenaleyh 
böyle bir Padişahın katli ve hal'ı 
şer'i şerif mucibince farz olurdu. 

Ne ise ağa kapısında ulemanın 
verdiği karan Padişaha götürecek 

olan heyet saray kapısına kadar 
geldiği halde bir türlü kapılan aç
tırıp içeriye girememişlerdi. 

Sarayı ihata eden kale duvarla-

ve binlerce başı sarıklı ve kefenli rının demir kapılan baltacılar ta
softalar hep bir ağızdan eşkiyalar rafından sım3ıkı kapanmıştı. 

tarafından kı\llolunup meydanda 
yatan yüzlerce ölüye rahmet okur 

gibi tekbir getirip ortalığı velve
leye veriyorlardı. 

Yeniçerilerin işi işti. Çünkü; u
lemayı ağa kapısına getirdikten 

sonra artık her dilekleri olurdu. 

Padişahların, ulema fetvası kar
şısında durmalarına imkan yok

tu. Böyle bir hal tarih de görülme

mişti. Şeriat ve din emrettikten 
sonra, Padiphın bili.fında hare-

Ağalar kapıya day~nan ulemaya 
§il yolda cevab verm~lerdi: 

- Efend\miz, rahatsızdırlar ... 
Dileklerinizi veziri /izama bildi -
riniz .. 

Halbuki veziriazam dedikleri 
Alemdar Mustafa Paşa muhasara 
da idi. Heyet içinde Aygır imam 
da vardı. 

Aygır imam kapı dc-liğinden ba
kan baltacılara bağırdı· 

( D"Wmı var) 

Ege Bağları 
Zarar Gördü 
Don yüzünden Ege bağlannd. 

mühim zararlar oll.t•ğu anlaşıl 

mıştır. 

Bilhassa Alaşehir ve Salihli c· 
vası ile Kemalpaşa d&ki bağlam 
yüzde yirmi beşinde zarar vard 
Bazı yerl~e ise zarar miktar 

yüzde 80 i bulmuştur. 
Diğer taraftan Yunanistan ba' 

!arının da mühim zararlara uğ:-~ 
dığı alfıkadarlara bildirilmiştir. 

Bu aebeblc rekoltenin yüzd 

yirmi nisbetinde az olacağı 2 '" 

kadarlar tarabndan tahmin olu• 
maktadır. 

Hisar 
Enkazı 

--
Vapurunun 
Çıkarılıyor 

Geçen sene içinde Karadenizd 
Eşek adası kayalıklarına çarpa 
rak batan ve 21 kişinin boğulma 
sına sebeb olan •Hisar> vapuru 
nun denizden çıkarılması için ça 
lışmalara başlanmıştır. 

Şimdiye kadar 2 kaan sağlar 
olarak çıkarılmıştır. 

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

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Tramvay Kondöktörü 
Dikkatli olmalı 

Bir arkadaşımız anlattı: 
cYa111nda Uç ya.şnıda ("OCuta o

lan ba7an ne Ak.saray t.ram vay 
durak yerinde belllb'onlulo:. rop
ILapı: tramva11 celdl Durdu. Yol
cala.r hc.nıi.a binmek iuereler. Bu 
meyanda bayan oocutunu tram -
va710 sahanhfına ("tka.nnaJda meıt
pl. Fakat, blletç!n!n Utl taralına 
bakmad:ın hemen &.ili odtmeli nt
maum &rabaya harekete ıeçlrme
sine sebeb oldu. Te.hli.keyl ıoren 
kontrol nam..-dl•rlnden bir ut, 
derhal arabaya aUad.J, k:hlllle 1.l
llni oekettk ara.banın dunna.ısun 

teml:ı eW. Bayan arabaya oıktık
tan sonra biletçinin hakaretine de 
maruz k:ıJdı. Bllet('lnin a.uma.ruı 
bısd• mahlıudnr. Vak"ıuıuı .abU
lerl de varihr. llf'm De hac.et, ra
zetelerln •lk;i,yet sütunlarında vat
man ve bll•lçllerln ı.tırallerl ü

t.erinde tUc defa mı daruluyorT. 
Bnri.n detı!K yana, mabaktak 
bir kazanın vukauno şbndlden ön
lemek için alikadaJ'larm hardttle 
ı~ı rica <derim.> 



-
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TAL YA VE YUGOSLAVYA 1 

zl·i Bir Pakttan 
Bahsediliyor 

Arnavudluğun işgalinden Evvelki 
Ve Sonraki Vaziyet 

Avrupalı Muhabirlere Göre .•• 
1 

talyanlar Arnavutluğu ma
lüm şekilde aldıktan sonra 
Roma ile Belgrad arasında 

neler olacağına çok ehemmiyet 
verilen bir mevzu oldu. İtalya ile 
Yugoslavya arasındaki münase -
bat eski.fen hiç iyi değlidi. 919 da 
yani umami harbden sonra Avru
paya yeni bir nizam ve Avrupa 
haritasına yeni bir şekil verilmek 
istenirken O zamanki Sırb, Hır -
vat ve Sloven Krallığı ile İtalya
nın arası daha ilk günden bozul
du. İtalyanın iddiası Sırb - Hır
vat ve 3lovan Krallığının mevcu
jiyet• tabii ve daimi olamıyacağı 

-- .. 
·~ 

} 

merkezinde idL Sırbların, Hırvat- 1 Stoyadinoviç'in iktidar mevklinde iken o zamanki Romanya Hariciy" 
!arın ve Slovenlerin birleştiril • Nazın Antone•ko 

0

ile Tuna üzerinde bir yatta beraber alınmış resimleri 
mesile vücude getirilen bu Kral
lık Romada işte böyle görülüyor· 
du. İki taraf arasındaki gerginlik 
devam ettikçe etmiştir. 

929 da Kral Aleksandr Krallı -
ğın adını değiştirerek Yugoslavya 
ismini verdikten sonra diğer un
surların, bilhassa Hırvatların, Slo
venlerin mevcudiyeti artık Kral
lığın içınde ecimiş, birleşmiş sa
yılıyordu. 

Fakat ne olurı.a olsun Yugoslav
yanın varlğıını yukarıda dendiği 

gibi gayritabii ve devamsız say
makta Romanın noktai nazarı yi
ne eskisi gibi olmaktan çıkmamış
tı. 

Fakat 934 de iş değiştL Sinyor 

Musolinı bir nutuk söyliyerek 
Yugoslavya dostluğundan balı -

setmişti. 935 de ise Roma ile Bel
grıadın arasında dostluk temin e

dilmiş oldu. Habeşistan meselesile 
meşgul olan İtalya O zaman Bel-

gradın dostluğuna ayrıca ehem
miyet v~riyordu. Artık Yugoslav-
yanın g1yritabil ve devamsız bir 

teşekkül olduğunu söyliyen Roma 

yoktu. O zamandanbevi ise İtalya 
hep Yugoslavyanın emniyet ve 

itimadını kazanmak için çalışmak
tan geri kalmamıştır. 

937 ilkbaharında ise Belgrad ile 
Romanın arasındaki dostluk mil -

Litvanya Ordusunda Hazırlıklar 

him bir teşrik.i mesai haline gir
miş oldu. 
Geçmiş senelere kısaca göz at

mak hal ve istikbali daha kolay 
anlamağa yardım ediyor. İki sene 
evvel Belgrad ile Romanın arasın
da dostluk birleştikten sonra ise 
İtalyan politikasının Balkanlarda 
faal bir rol oynıyacağını hiç kim
se saklamıyordu. Şimdiye kadar 
hep bu dostluğun kuvvetli olduğu 
gösterilmek i.stendl 
Şimdi şu son günlerde ise Ar

navutluğun işgali üzerine İtalya 
ile Yugoslavyanın münasebatı ne 
şekle gireceği bahsi Avrupa ga -
zetelerin! çok meşgul etmiştir. İ
talya ve Yugoslavya dastluğun -
dan şimdiye kadar ne gibi mak -
sadlar takib ediliyordu?. 

Belgradın ve Romanın siyasi 
mehafili ile temas eden Avrupalı 
muhabirlerin yazılarından çıkan 

neticeye göre takib edilen iki ga
ye vardır: 

1- İtalyanın Avrupa kıt'esın • 
daki mevküni kuvvetlendirmek. 
Eğer İtalyanın A vrupada mevkii 
kuvvetli olur. Yugoslavya gihı bir 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 Meraklı Şeyler 1 

LİTVANYA VE LİTVANYALILAR 

fi)) o memleket ahali.si, 15 mayu 

l2) 1920 de islUdilllerlnl ilan, 20 ilk 

lı:inun 1922 de de Cumhurb"el ldare
aloJ kabul etmiş ve MlUetler Cemiyeti
ne dahil olmuştur. 

LllvanyaWar, Hindi - Avrupai bir 
kablleııln ahladıdır. :Buı:ün lfı:al el
tlklert yerler, cedlerlnln çok eski de
virlerde ı:ellp :rerleııllklerl :rerlerdlr. 

RASAD DtlRBÜNLERİNİ 

İCAD EDEN KİMT. 

Rasad durbünlerlnl lcad eden Galllo 
dlr. Fakal, eski Mısırlılar rasad dür
bünlerini bll!Torlarclı. Şu baldo bunun 
menşelnl Flraunlar devrlnde aramak. 
Wlza eder. E~ ki Mısır harabelerinde 
7apılan araştırmalarda, UZllD dürbün
lerle ı:ölr.ytbündelr.I yıldızlann barelr.e
tlnl tel.kik eden 1'-fısırlılan rösteren 
birçok reslmler bulunmutlur lr.I bun
lar, bııı;:ünlr.il leleskoplara çok benze
mettedlr. 

BAZI HAYVANLAR NİCiN YUS • 

YUVARLAK OLUP YATARLAR?. 

Kendilerini müdafaa etmek lçln-. 
Köpek ve bazı ha7vanlarm kıvrılıp, 

7usyuvarJa.k olup yatmalarının sebebi 
çok ı-aribdlr. Bu hayvanların burun
ları çok hassastır. Buna indirilen kuv
vetlice blr darbe ölijmlerine sebeb o
labilir. Uyanık iken kendilerini ko ... 
tayca müdafaa edebilirler. Fakat. n
J'Udular mı, tabil bunun farkında O· 
lama'I. Kıvnhp yatmalarına aebeb bu· 
dur. 

KIZILBAC CEMİYETİ NE 

ZAMAN TESİS OLUNDU? 

İsviçrenln en büyük hayırsevenle 
rlnden Banrt Dunan, 1&59 senesinde, 
Soıterlno muharebesinin en kanh ,-ün .. 
terinde İlalTanın şlmallnde bulunu -
yordu. 

Barb meydanlarında yaralanan bin
lerce askerin bakımsı.zhk yüzünden öl
düklerine pbld oldu. Civar köylerde 
bulunan kadmlar tarafından yaralan 
sanlanlarm da iyileştiklerini cördü ve 
dostlarından Güstav l\taynier ile bir
likle 1863 de yaralılarla meşı:ul ola
cak be7nelmllel bir cemlyel te.lslno 
karar verdi. Ku:ılhr-9 cemJyett bu su
retle vücude celdt. 

CENBİ AMERİKANIN -. t 

Nt!FUSU 

100 mllyona yalr.uıdır. Brezll7a: 43 
milyon; Arjantin: 13 milyon; Kulom
blya: 8 milyon; Bollv:ra: 3 milyon; Şlll: 
4.600,000; El<ualor: Z milyon ?00,000; 
Venı•-l eUa: 3 mnron 4ô0,000; Para ... 
ıruaJ: 1 milyon; Unııruay: Z milyon 
700.000; Holanda Güyanı: 170,000; Fnuı

"' Güyanı: 28,000. 

BRAUNES BAUS 

Münlhle 1830 da Mellvler larafmdaa 
ln.4a olunmuş btr aara7dır. 

1930-31 de tadil edilmiştir. Nasyo
nal .. Sosyalist partisinin merkezidir. 

PARİZER PLATS 

Parf.s meydanı. Berllnde, (Braode ... 
burc) kapı.sile (Ilı1amuralh) kapw a
rasında küçük bir me7daıı. Fransa se
fareti 5 numaradadır. 

ücüktüm" K Hatırlıyo 
rum .. 

Annem .anla\ -
mıştı: .... 

c- Bir gün, ha- ~ 

ban uyurken ağzı G'~ 
açık kalmış. meş · • • 
um bir kurd gi -
rerek beynine ka-
dar yürümüş. İş-
te, baban, o gün -
den s0nra evini, 
karısını, çocuk -
!arını görmez, a -
rama1 oldu. Bir 
aşitfeye tutuldu .. 
Ve onun koynun -
da öldü .. • 

* Büyüdüm .. 
Yirmı beş ya -

şında, iri göste 

!arı arasında sızmıştım. 

Bu tatlı günler yılları doldur
dukça, damarlarımın tutuştuğu -
nu, benliğimin yavaş yavaş, bir 
bardak su gibi eriyip gittiğini l!Ö

rüyordum. 
Günün birinde, beynimde bil" 

uğultu duydum. 
Bu uğultu, acaba, babamı öldü

ren (meş'um kurd) un sesi miydi?. 

* Uzun boylusu, kalbime giden 
yolu bulmuştu. Öteki de afyonla 
damarlarımı uyuşturmağa, beni 
benden çalmağa çalışıyordu. 

Annemi hatırladın" 
Annemin göz yaşlarını hatırla

dım. 

Acaba, ben de babom gibi ağzı 
açık mı uyurııu;ıtum? ! 

Benim de beynime o (meş'um 
kurd) mu girmişti? 

Ben de evini, karısını, çocuk • 
!arını unutacak kadar sersemli -
yecek miydim? 
Meş'um kurd .. 

\ 

l 

Çeviren: 
İSKENDER F. SERTELLİ 

ma nasıl geldiğimi anlıyamadıJ!l' 
İçimdeki volkandan savrulan ıs~· 
!ar, hiila vücudümü yakmakta. 
Kundakçılar hala sağımda ve s~ 
lumda - Mikado'nun muhafızlatl 
gibi - nöbet bekliyorlar.. , 

Gözlerim, ağzını açmış gecelerifl 
korkunç karanlıkları ıçinde söniiP 
gidiyor. 
Artık ışıktan kaçıyorum .. 
Ve en çok nefret ettiğim şeY: 

Güneş .. 
Şimdi. gözümün önünde uçu • 

şan iki gölge var: Mikado ve bS' 
bam .. 
Babamın ölümünü görüyoru!ll' 

Ve Mikado'nun sesini ışitiyorurıı' 
cMukavemet: MuvaffakiyetiJ! 

yoludur!• 

* Bir gün ormanda dolaşırkeıı. 
karşıma zeki bakışlı bir ihtiyat 
çıktı.. Ona sordum. -- - Hastay.m, baba! Yüreğiın • 
den ve beynimden yaralıyım. !>• 
caba bu ha•talıktan kurtulabile • rum .. Gözlerim kamaşıyor .. Bir 

· · cek miyim? şey goremıyorum .. Göremiyorum. tı' 
İhtiyar dikkati eyüzüme bak ' Ben, bu cehennem ateşi içinde ~ 
- Gönlünii kimseye kaptırdı 

yanıp kül olacak bir adam mıyım? 
mı? Bu cezayı bana veren kim? 

Bu ıztırabı neden çekiyorum? - Evet .. 
(Devomı 

Mikado'nun ! sözü kulağımdalf~··~·;;;~p;·~·;~ 
çınlıyor .. Çoc:ıktum .. Mektebe gi
diyordum .. Unutmadım. 
İmparator, sarayın önünde as -

kerin g~çid resmini seyrediyordu: 
c- Arslanlarım! dFdi. Yenilen 

insanın yaşamağa hakkı yoktur. 
Yenilmemek içi!ı, her yerde, her 
zaman ve herkesle mUcadele edi
niz. Unutmayın ki, mukavemet: 
Muvaffakiyetin yoludur.• 

Çok doğru bir söz: 
Mukavemet muvaffakiyetin yo

ludur. 
Yirmi beş yaşıma gelinciye ka

dar, beynimde (meş'um kurd) la 
çarpıştım .. Yılmadım .. Mukave -
met ettim. O zam•na kadar ne 
beynimde bir uğultu vardı; ne de 
içimde bir yangın .. 

Ankara RadyostJ 
•uotlN 

17,30 Konuşma (İnlr.ılib larlhl dert' 
lerl - Halkevlnden naklen). 

18,30 Pro~ 
18.35 Müzik (N04'ell mö•llr. • PL) 
19 Konuşma (Ziraat aaa.U>. 
19,!Ş Türk miizltt (Fasıl beyetU• 
Celil Tokses ve arkad.qları. 
20 Ajans, meleoroloJI haberleri. ııf• 

raal borsası (flal). 
20,15 Türk milzlfl. 
Calanlar :Vecihe, Fahire Penan, 81" 

flk Fersan, itemal Niyazi SeJhUD· 
Okuyanlar: Müzeyyen. Senar, ~ .. 

mut Karındaş, 
1- Isfahan pefl'tVL 
2- İshakın - lslahan tarlu - can"' 

haslJ'et mJ var. 

Sinema dünyasının en çok snxliti, en büksek yıldızı 

Oh. .. Bea ondan korkuyorum 
Bundan sonrıı, uyurken ağzımı 

bağlıyacağım. 

Gürültüsüz, heyecansız, ateş -
siz .. Ne mes'ud ve müsterih ya
şıyordum. 

3-- ltlahmut Ceti1ettln P-.anttl " 
Isfahan şarkı • Dili biçare aenlo JçlO. 

4- Kemal Ni7aıl Seyhun - KeaıeJI" 

'° taksimi. 
5- Rabml Beyin - bfaltan prlU ' 

D A N I E L L E D A R I E U X'nün 
Bugüne kadar eşi görülmemiş en mühmmel şaheseri, 

Macar Çigan müziklerinden ateş alan film. 

ŞAFAGA DÖNÜŞ 
Bu akşam 9 da 

• Aradan kaç yıl geçti? 
Bilmiyorum.. 
Bildiğim bir şey var: Yıllarddn

beri ağzım kapalı uyuyorum 
Fakat, beynimdeki bu uğultu 

neden dinmiyor?. 
Kafamın içini tırmalıyan gizli 

bir el var ... Onu görmüyorum ... 
Seziyorum. 

Ya şimdi? .. 
Acaba yenildim mi?! 
Bunu nasıl anlamalı? .. Sırtımın 

yere gelip gelmediğini kimden öğ
renmeli? .. 

Gözümün ucile etrafıma bakın-
dım: 

Sağımda uzun boylusu .. 
Solumda tombulu .. 

Bütün küçük devletlerle, Alm ınan istilasınP karşı L!tvanyalılar · 
da hazırlanıyorlar. Küçük Baltık devletlerinin erkanıharbiye reisleri 
~ irer birer gelerek, Varşovada Mareşal Smigli Ridz ile görüşmekte -
dirler. Fakat garibi şudur ki, Litva nya ordusunun üniforması tıpkı 

Alman ordusuna benzemektedir. 

MUstesna bir mUsamere ile 

LALE Sinemasında 
. 

Damarlarımda sör:miyen bir 
yangın ... Yüreğimde tutuşmuş bir 
volkan var. 

Bu yangının alevleri içinde ya
nıyorum.. Kendimi k•ybediyo -

İşte iki kıındııkçı 

Onlara mukavemet etmeliyim.. 

* Bu yangınlar içinde kırk yaşı-

Onun adını bilmiyordu. Fakat, yüzünü görür 
görmez tanıdı: 

- Geçen akşam doktora gelen hastalardan 
birisi. 

Dedi ve kafasının içinde bir soru kendiliğin -
den dolaştı: 

- Acaba beni mi izliyor? 
Ve bu sorunun karşılığını araya araya !ram -

vaya bindi. Şerefi hiç görmemiş gibi davranıyor, 
fakat, tetik üzerinde gidiyordu. Kend: kendisine 
söylendi: 

- Ben şimdi onun ne olduğunu anlarım. 

Ve içinde gittikçe artan bir kırg:nlık vardı. 

Öfke ile kendi l:endisini yer gibi konuşuyordu: 
- Eğer bu adam beıti izliyorsa kim için, ne 

için?. 
Doktor mu yaptırıyor? 
Bir başkasının ad.na mı? 
Kendisinin mi bir çıkarı var?. 

Ve arada bir de: 
- Belki buralarda oturuyordu. Doktora da o

nun için gelmşitir. Tesadüf onu karşıma çıkarmış 
olabiLr! 

D yordu. Bütün bu düşünceler, duysıular için-
1P dalgın, kararsız Galatasaraya kadar ı:~ldi, tram· 

YOS A 
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-----Yazan: ETEM İZZET BENİCE ---·---· 
vaydan ınerken: 

- Güney gözünü dört aç. Eğer izleniyorsan o 
seni yakalamadan, sen onu yakalamalısın!. 

Diyordu. Bir sınaç ve deneme yapmak için 
tramvaydan iner inmez istasyonda durdu. K'mle
rin ineceğini gözledi. Duruşunda sanki bir başka 
tramvay bekler gibi bir görünüş vardı. Baktı, o 
adam tramvaydan inmedi. Fakat, daha tuhafı ile 
karşılaştı. İlk gördüğü adamın arkadaşı, Sadık, ar
kadaki L1<inci arabadan atladı. Güney: 

- Artık bu söz göre göre beni izlemek. 
ni kemiren şüphe şuydu: 

Dedi. Çok serin kanlı bir tavır· aldı. Fakat, lçl -

- Doktorun adına mı izleniyorum?. 
Kafasının içinde bu kördüğümü çözemiyordu. 
- Onu da öğreneceğim. 
Dedı. 

- Haydi Güııey !><!ni göreyim!. 

Diye yürüdiL Arada bir hiç belli etmeden vıt
rinlerin önünde duruyor, müşterinin gözüne seri -
len kum•.ş parçalarına bakmak bahanesile kendisi
nin izlenip izlenmediğini ınceliyordu. 

- Bugün bütün işlerimi bozdular!. 
Diye yürürken birde.ı bir mağazaya girdi. 

- Biraz öteberi alıp eve dönmelıyim. 
Dıyordu. Fakat, kendisi kumaşlara filan bakar-

ken dıli ağzının boşluğu içinde durmadan dönüyor
du: 

- Herşeyi öğreneceğim! 

Öğrendikten sonra da yapanın yanına bırak • 
mıyacağım! 

Beni takib etmek bakalım neymiş?. 
Beni aptal mı sandılar?. 
Bende çürük tahtaya basacak göz var mı?. 
Ve kendiliğinden kararlaştırmıştı: 
- Bunu doktor yaptırıyorsa görecek o budala 

' 

\ 

neler olacağını. Hafiyelerine, casuslarına, adamları
na, kendisine karşı atlatmak, oyun etmek nasıl o

lur bir g5stereyim de anlasın! 
Ve yine kızıyor, söyleniyordu: 
- Şu doktora biraz acLyordum. Şimdi o duy

gum da kalmıyacak. İstediğimi yapacağım. Baka -
!ım benimle başa çıkabilecek mi?. İstersem ona kan 
kustururum. 

Mağazada çok kalmadı. Üç çorap aldı. Çıkar -
ken irı sıyah gözlerile, bir projektör gibi keskin 
bakışlariie her yanı tarıyor ve en küçül< bir bellı
sizlık vc~meden herşeyi görüyor, hiçbir kumlda -
nışı bile kaçırmıyordu. Uzun boylu, ak bıyıklı, iri 
kafalı adamın mağazadan çıktığını. öbürünün de 
arkadan ı;elmek için bir başka reyyonun önünd.! 
dıırduğunu durguladı. Ve kendisi hiç tasalanmıyor, 
hiçbir şeyin ayırdımına varmıyor gil; dışarıya çı!c· 
tı. l..auuP.cte ağır adımlarla bıraz y"frudü sonr~ bir 
şekerciye girdi, şeker yaptırdı, oradan da çıktı, he
men bir taksyie alladı. Şoföre: 
- - Çek İstanbula ..• 

Dedi. Kafasının içi ayaklanmış bir fikir borsası 
gibiydL Hu adamların kımin adına kendisini takib 
ettiklerinı öğrenmekten başka hiçbir şey düşünmü
yor, bunu öğrenebilmek ıçın de bir plan tasarlı -
yordu. Arabada oturunca: ll.Jbvanu vu) 

Etme beyhude flı:an. 

6- Isfahan prkı - Fesllien ekdlll" 
7- Isfahan sax semaisi. 
8- Hüseyni türkü - Esmer buılii' 

aflaııuş. 

9- Sadellln Ka1n&lr. - Tllrkil • Sil" 
nln yazın kışa benzer. 

10- Türkü - Keveqln 1otu bu 111d" 
dur. 

21 Memleket saat ayarL 
21 Kon-.1ına (Mizah saati). 
!l,!S Esham, lahvllit, lr.ambiJO • 

nvkut borsuı (flal), 
Zl,%5 N04'ell plilr.lar • L 
21,3t Mil~lk (Kü~ük orkeslra: şet' 

Neelp Aşkın). 
22,30 Milzllr. (Romanslar YO .. ıre ' 

Pi.) 

Z3 MU.lir. (Cuband - Pi). 
23,45 • %4 Son a,Jam haberlerf ~• 

yarınki prol'ram. 
YA&IN 

12,St Proırram. 
12,35 Türk milzlfl - Pi. 
13 l\lemleket saat ayan, ıJalll ~ 

meteoroloji haberleri, 
13,15 - H Mil•lk (Karışık prorra"'" 

Pi.) 

1 13:i7 Hic:1 

I 
1355 Rwni 

Sefer Nisan 
30 7 -

20 Nisan PERŞEMBE 
1939, Ay 4, Gün 110, Kasım 164 -- 1 1 
Vakitler Vauti Ezani 

--- •a. da. •• rl. 

Gi.ıneş 5 13 10 20 

Öğle 12 13 5 20 
İkindi 16 00 9 06 

Akşam 18 54 12 00 

Yatsı 20 31 1 39 

İmsak 3 24 8 31 
-



f İST ANBULUN İÇİNDEN 1 

aman Girecekler? 
Sebze Halini Şöyle Dolaştım, Neler 

Gördüm, Neler işittim? 
[azan: Recai Sanay 1 

K erestecilerde, Meyva, ha -
linin yanında bir sebze hali 

0 
binası inşa edilmektedir. 

düşteçen gün Balat tarafına yol..ım 
ltact u de, buradan Kerestecileıe 
bas ar gidip şu yeni sebze halj bi-
Bını da göreyim dedım. 

de alatın iç çarşısından dış cad -
at(e çıktım; Niyetim bir otobüse 
ş·· ayıp Kerestecilerde inmektL 

0~~~ on beş dakika bekledim. Bir 
Ilı us geldi. F3kat dolu imiş, dur-
~.an_ geçip gitti. 

hiı- uşundüm; daha beş on dakika 
~ar başka otobüsün teşrifine inti- 1 
Va etmektense, şöyle yavaş ya
p ~- Icerestecilere doğru yürüsem 
e~ de f ı !).. .. ena o maz ... 

b UŞundüğiim gibi yaptım; Fe -
er, Cib ı· lt a ı tarikile yr.la koyuldum. 

d al bınasının önüne kaç dakika
a geldiğimi pek hesablamadım 

Bııırııa · · y h • ıtıraf ederim kı bu kısa se-
~ at pek sıkıntılı olrlu .. 

to nsan bu dar, bozuk kaldırımlı, 
(·;ıu Caddeden JÜrürken, önce na-

1 vasıtalarından s1kınmak bir 
ar b • 
tü a anın, bir otomobilin, veya üs-
h· ne devrilecekmiş gibi yanlıyan 
ça: 0 tobüsün altında kalmamak i· 
k'.n, gözünü dört değ:!, hatta se -

tı~ açmak, mütemadiyen kaldı -
r· dan ka lc!ırıma sekmek mecbu
ıyetinde ka1'"or ... Hele insanın, 

llıesela yirmi, yirmi beş dakika 

~lculuk eFnasında, bu caddede 
Ilı ttuğu toz. 'lefes borulıırını tıka-

Halin yakından bir görünüşü 

sığınmağa çalışan v~ yeni sebze 
hali binasının biran evvel açılma
sını dört gözle bekliyen sebzeci -
!erin derdlerini büsblitün depreş· 
trmiyelim ... 

Size yeni sebze halinin şeklini 
ve iç kısımlarını bir3z tarif ede -
yim! .. 

MeyvJ. halinin den;z cebhesin -
den sağında, onun kac!ar büyük 
ol\Tlıyan falcat, pek te küçük sa -
yılinıyan bir bina .. Evet, meyva 
halinden küçük olm•kla beraber, 
sebzecilerin ihtıyaçlarını karşılı

yacak kadar büyük .. Yalnız pek bu 

işden anlamadığım için ne derece 
elverişli qlduğunu kestiremem 
doğrusu! 

Bu bina meyva halı gibi iki kat 
değil; yani, içinde satış için dük • 
kanlar ve onların üzerinde yazı • 
hane veya ardiye olarak kuUanı • 
lacak odalar yok. Doğrudan doğ
ruya bir kat.. Üstü, yani çatısı, di
~eri gibi beton değil, beton sütun· 
lar ve kalın potrel demirleri üze
rine oturtulmuş ah~ab bir çatı .. 
Aydınlığı temin etmek için muh
telif pencereler ... 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Çocuk 
Yeni 

Babalarına 
iş Çıktı! 

h 
•ğa kati geliyor desem fazla mü

al' • 
aga etmiş olmam! B d S E k ki · Ç kl B k 

\'ük arab 1 1 t b'' k un an onra r e erın ocu ara a masını, 
\ı' a arı e o o us, amyon 
/Ya otomobillerden birkaçı ba. Çamaşır ve Bulaşık Yıkamasını da 
h~ bu.dar, yamru yumru yolun ÔJ-renmeleri Lazım Geliyormuş 
i Yerınde sıkışıp kalıyorlar da, 
dnsan kördüğüm çözüliinciye ka _ N evyorklu babalar; yeni do- r 
k~r akla karayı seçiyor, birkaç da- ğan çocuklara bakma usu- ı 
'~a geçecek yol bulamıyor... lünü öğreten bir mekteb bu-

y l';e ise eğer Keresteciler • Eyüb 1 lunmadığından şikayet ediyorlar
ıııolunun perişan halinden bahset- dL 
eğe kalkarsak bu vazıyı sadece İhtiyarlar, omuzlarını silkiyor-

on . 
\'·a tahsis etmek lazım gelecek.. !ar: 
d ı~~ işin içinden çıkacağıma kani •Kadın işi bu ... Biz, gençliği • 
egılim!.. mizde bununla uğraşmadık. Ço • 

Gelelim sebze hali meselesine: cuklarımızın da uğraşmalarına 
Bu binayı ben bır defa daha lüzum yok!.• diyorlar. Fakat, ye-

~ezmiştim; galiba beş ay kadar o- ni nesil bu fikirde değil. .. 
aUYor. İnşaat bitmemiş, fakat pek Nevyorkta, kadınlara •çocuk 
ç ~ ~ kalmıştı. Bina kısmı bitmiş, bakma• usulünü öğreten mekteb 
batı Yapılmıştı Yalnız i~ kısımda müdiresine bir gü.n iki kibar de-
ltıazı noksanlar tamamlanacak, ze- likanlı müracaat ediyor, kursla-
r ııı ve ön taraf, yani, deniz ta - ra kabul edilmeler.ini rica ediyor· 
g~fı beton olacaktı. Ve o zaman !ar. Müdire: 
0tüştüğüm bazı alB.kodarlar: -Pek~ diyor. Yarından itibaren 

d -. Azami bir aya kadar açılır, devama başlayınız ... 
etııişlerdi. DelikanWar seviniyorlar ve kurs-

r Bu defa. sebze hail binasını tek
yar görmeğe gidişim de daha zi • 
d •de bir merak eseri idi. Acaba 1 
b:dim, bir ayda yapııacak iş neden 
h 

0
Yle beş altı ay uzadı. Kim bilir, 

1.elki daha bazı kısımlar ilavesine 
Uzu 

0 • ın hasıl olmuştur. Her halde 
~1dip .. 
iıil go, mek faydadan hı:.li de-

· · · 
i Önce, hiç kimseyle rörüşmeden 
:,erı girdım. İnşaatı ı;özden geçir-

d
a:n. İlk gördüğüme nazaran, bu 
efa .... 

ı gozume ilişen farklar sayı • 
arııı 

Ilı Yacak k2dar az.. Lfıfı uzat • 
d •k lüzumsuz ... 1n,aatın bu ka
~r. gec!km~sinin öğrendiğim se -

0. bıni anlatmakla iktifa edece • 
~'tıı: 

Bina k . t .. . al ısınının ınşaa mı uzerıne 

1~" müteaahhid inşaatı ikmal et
"' ten sonra, BelediyE, zemin kıs
'"1ııın 
h ve rıhtımın asfaltını bir 
aşka rn"t h ihaı . u ea hide ihale etmiş .. Bu 

hidi~ııın yapılması, yeni müteah
tıı ışe bışlaması bu kadar za-
~ geçmesini intaç ~tmiş .. 

lara di!·;am ediyorlar. 
Bunlardan biri, kendisi ile gö

rüşen bir gazete muhabirine: 

-Zaten çamaşırcıya, orta hiz· 
metlerini gören kadına para ver
mekten bıkmıştım. Şimdi bir de 
dadı masrafı çıktı. Bunu bizzat 
yapmayı, yani yeni doğan çocu -
ğuma kendim bakmayı düşün • 
düm. Fakat, çocuk nasıl bakılır, 
bilmek lazım değil mi?. Hemşire
lerime &ordum. Henüz çocukları 
olmadığt için bilmiyorlar. Düşün-

düm. Mektebe girmiye karar ver
dim. Bir hafta içinde, çocuk nasıl 
banyo edilir, nasıl yıkanır öğren
d1m. Yavrumun sütünü sterlize e-
diyorum, maması nasıl yapılır bi
liyorum. Y alruz birşey var ki pek 
o kadar hoşuma gitmiyor: Bez yı
kamak. .• 

•• 
" 
• 

d e ise bu bahsi burada keselim 
rı~ senelerdenberi meyva halinin 

tırnında, köşesind~ bucağında 
Amerikadıı aile reisleri yemek pişirmesini ve ütü ütidemesini 

çocuk büyütmesini öğreniyorlar 

f,_Ş_A_K _A_f 
BOKS MEKTEBİNDE 

B 
oks muallimi; talebesi ile 
idman yapıyor. Nasıl yum
ruk atılacağını öğretiyor. 

Bu meyandp. çenesine, kafasına 

bir iki yumruk yerleştiriyor. Za
vallının çenesini, kafasını çürük 
içinde bırakıyor. Nihayet: 

- Birinci ders bitti. Gelecek 
defa, benimki gibi kısa bir külot 
alıp geliniz ... 

- Merak etmeyiniz, külotla be
raber bir de rovelver ı;:etirece 

ğim ... 

BUDALALIK NÜMUNESİ 

- Bu delikanlı oğlunuz mu?. 

- Evet, babasıyım!. 

-Kaç yaşında var?. 

- Benim yaşımda!. 

- Nasıl, senin yaşında mı?. 

- Evet... O, benim oğlum ol-
duğu gün ben de onun babası ol
dum. 

- Anlıyamadım .. 

- Anlamıyacak ne var? Üvey 
oğlum ... 

ÇOCUK AKLI 

Yedi yaşındaki Sermed'e müj -
deliyorlar: 

- Sermed, annen küçük bir kız 
doğurdu ... 

- Oh! Ne ala... Artık annem 
işleri görecek birinıi. buldu .•. 

AMM ATEMBEL HA.~ 

Bayan Güzide, erkenden kal • 
kıyor, ev işlerini görüyor. Sonra 

tuvaleti:ıi yapıyor, kocasının " • 
dasına giriyor. Onu, hala uyur ııö
rünce: 

- Koca tembel, diyor. Saat tn 
bir oldu. HfilA yatıyorsun. .• Hayıj' 
kalk artık ... 

- Aman karıcığım, bırak da on 
ikiye kadar uyuyayım .. 

ı 
ın ı 

l 

Jimmi Ruzvet 

Ruzvelt'in 
Oğlu 

Birgün Babasının Bu 
Günkü Mevkiine 

Çıkmaya Hazırlanıyor 

/A 
merikanın da bir •Prens dö 
Gali» var ki bu, Cumhurre
isinin oğlu Jiınmy'dir. Ka

bul ve küşnd reııimlerinde, resmi 
ziyafetldro~ daima babasının ya-
nında bu1urur . 

Jimmy, ~uler yüzlü ve çok se
vimlidir. S yasi ve içtimai her -
şeyle a!~kaclar olur. 

Bazıla? ı bu sevimü delikanlının 
bir gün bab..sının yerine geçebile
ceğini ve :>Unun için hazırlandığı
nı söylü.~,.~ıar. Acaba ııoğru mu? 

Jimrr:y'n n beyaz saraydaki va
zifesi çn•~ mühimdir. BJtün hü • 
d.iımet :nr:"rına vakıftır. 

Ruzvelt'in vazifesi 1940 da niha
yet bulacaktır. Yeniden ıamzedli
ğini koyacak mı, koymı} acak mı? 
Bu henüz mallım değil. . 

Jimmy Ruzvelt siyasi staj gö
rüyor. Bir gün, ihtimal uçuncü 
Ruzvelt olacakt•r. Fakat evvela 
meb'us, sonra ayAndan uiması la

zım. Jimmy 29 yaşındı olmakla 
beraber çok zeıci, ve tecrübe sa -
hibidir. 24 yaşında ıken ticarete 
'başlamış ve büycik bir ~e-vet yap
mıştı~. Babası, <:umhur•csi olun
ca ticaretten çekilmiştir 
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Randevuları da Sigorta 
Ediyorlar 

Eğer 
Kız 

Beklediğiniz 
Randevuya 

Gelmezse, Kede
rinizi Unutmak 
İçin Bira Masra

fını Veriyorlar 

Kız randevuya gelmezse teselli sigortaslle iktifa edebilir misiniz? 

D animarka sigort~ şirketle -
rinden biri, ger.c kızları, 

•Kocaya varamamak, kocasız kal
mak» tehlikesin~ karşı sigorta et-

Kadınlar 
Saltanatı 
Hollandayı 48 Senedir 
Kadınlar idare Ediyor 

S 
on hadiseler arasında ismi 
geçen hükümetlerden bıri 

de Hollandadır. Bu hükıl -
meti idare eden hanFdana men -
sub hükümdarlar hakkında oku
yucularımıza biraz malumat ver
mek faydadan hali olmasa gerek.. 

Bu hanedan, Fransa ihtilali es
nasaında yerleşen yedi vilayetin 
hükümdarı beşinci Kiyyom'un ah- İ 
fadıdır. Napolyon bu küçük hü
kumti zaptetti, ortadan kaldırdı. 

Beşinci Kiyyom, 1806 da men -
fada öldü. Hollanda1'lar, 1831 de 
oğlu prens Oranj'i davet ettiler. 
Prens, 30 sor.teşrind~ Amsterda
ma geldi. Ve eniştesi bulunan Kra
lın gönderd:ği Prusya askerlerinin 
yardımile HoUandad•ki Fransız 

kuvvetlerini hud~ıd hari~i etti. 
BİRİNCİ KİYYOM, HOLLANDA 

KRALI 
1815 de, viynaa kongresi Hollan· 

da hükumetinin tesisini tanıdı ve 
prens Oranj. birinci Kiyyom is • 
mile Kral oldu. 

Belçikalılar, 1830 da Hollanda
dan ayrıldılar. Kral. 1837 de Prus
ya Kralı ikinci Frederikin kızı o
lan karısını kaybetmEkten müte· 
veUid bir yeisle saltanatı bıraktı. 
İki sene sonra Pozen'de öldü. 
İKİNCİ KİYYOM, ASKER-KRAL 

Yerine, oğlu ikinci Kiyyom geç
ti. Bütün Ornnj prensleri gibi de
ğerli bir ask~rdL Ve\ington'un or
dusunda hizmet etmiş, İspanya ve 
Portekiz seferlerinde bulunmuş, 

general rütbesini ihraz etmişti. 

Meşhur Vat-:-rlo muharebesinde 
sağ cenah kumandaııı idi. 

1816 da, Ru•ya İmparatoru Alek
sandrın hemşiresi Grı;.ndüşes Anna 
Pavlovna ile evlendi. 

İkinci Kiyyom lP.49 da öldü. 
Tahtını oğlu üçüncü Kiyyoma bı
raktL Üçüncü Kiyyoın Vortem -
burg prensesi Sofi ile evli idi. İki 
oğlu vardı. İkisi de r.nstalıklı idi. 
Birbiri arkasından öldüler. 
VİLHELMİN. İLK KRALİÇE 
Oranj hanedanının erkek va • 

risi kalmamıştı. Üçüncü Yiyyomun 
kı prenses Vilhelmin, 1840 da 

meyi düşünmüş ve bu, kız çocu
ğu olan babaları, anaları çok se
vindirmiştir. 

Bunlar, çocukları doğunca nam-

!arına bir poliçe senedi ahyorlaı 
ve on beş yaşınıı gelınciye laıdar 
her ay muayyen bir para veri · 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Güzel Gretanın 
Y eriııi Tutacak mı? 

Glorya Dik.•on 

GLORYA DİKSON 
Hollanda Kraliçesi ilan olundu. (Greta Garbo) ya benzeyen bu sarışın ve orijinal ktz, Holivud• 
1901 de Mek1enburg prensi Hanri ı:eldıği zaman çok sıblgan, çekingen bir kızdı. Hiç de gi!zcl değildi. 
Jle evlendi. 1909 da diınyaya gelen Fakat, şimdi sinema beldesinin en çok se\•ilen, beğenilen, takdi 
Veliahd prenses Juliana 1917 de edilen yılc!m oldu. Ştklık, ~üzellik bakımından bütün yıldızları göl 
Prens Bernar dö Lip ile evlendi. gede bırakıyor. 

( 

• 
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Türkiye Asla 
Mağlub Edilemez 

• 

Yeni 
Safha .. 

--
(1 inci sahifeden devam) 

yesile beraberdir.• Gazete bun -
dan sonra Türkıyenin Balkanlar
daki ve dünya politikası içindeki 
ehemmiyetini de tebarüz ettire
rek şu mütalea ve tavsiyeyi yap
maktadır: 

kasının hiçbir devlet tarafından 
yanlış tefaır edilmesine müsaade 
edemez. Budapeşte ile ~elgrad 
bırbirlerine gittikçe artan hür -
met ve riayet hislerile meşbudur
lar. 

(1 inci sahifeden devam) 
Nazırı da diin Berlindr Hitler'le 
görüşmüş, Alman Hariciye Vekili 
ile müteaddid mülakatlar da yap
mıştır. Berlin, bu görüşme ve mü
lakatları dikkate şayan bir hava 
içinde nakletmPktEdır. 

Nasıl Gülüyor Ve Nasıl Ağlıyorsunuz ? 

Ne_Ş'e Ve Teessür Sahnede Nasıl Yaratılır ? 
•Diğer taraftan Türkiye, şarta 

muallak müsaadatta bulunması 

için Romanya nezdinde tavassut 
edebilecek mevkidedir. Bu takdir- / 
de Yugoslavyarun istiklfili de yek
pare olarak tahkim edilmiş olur, 
Arnavutluk müstesna olarak, Bal
kan Birliği, gayrikabili nüfuz bir 
teminat haline getirilebilir. Şar

ki Avrupada boğazlarla hayati a
lakası olan Rusyanın da tam teş
riki mesaisi temin olunmalıdır .. 

MACAR HARİCİYE NAZJRININ 
BEYANATI Bütün bu sahneler ve tezahür

ler diplomasi an'anelni ve vakıa -
ları bakımından asla kat'i hüküm
lerde bulunmayı icab ettirmez. 
İngiltere de mukabil faaliyet cep
hesi üzerind~ boş durmuyor ve .. 
en geniş bir çerçeve iç;nde biran 
önce Roma ve Berlinin işlemek 
istedikleri devletler üzerinde mü
essir olmıya çalışıyor. İngiltere -
nin, hatta Bulgaristanın da ilti -
hakı suretile Balkan birliğini kuv-

Bazıları Sun'i Göz Yaş/arından Nefret Ediyor; Hemen Hepsi Je 
StüdY_~da ~ülmenin, Ağlamaktan Kolay Olduğunda Birleşiyor/o 

Roma 20 (Hususi)- Macar Ha
riciye Nazın Kont Csaky gazeteci
lere vu!tu bulan beyanatında de
miştir iri: N asıl gulüyorsunuz.. Güler- sordular: •Dün ölen küçük · 

ken nasıl ağlıyorsunuz?_ -- ğimi hatırladım .... cevabını 
Ncş'e v~a teessürü sahne- Gliserin kullanmak; çirkin 

de nasıl bulabılıyorsunuz?. · t · k dınla . . . · dir· 
İş . . . ıs emıyen a r ıçm ıyı tc, sevdığıuız, alkışladığını3 · !in k ıa' 

, • . . . mıye ge ce, bu gayet o · san a!karlara hır gazetecının sor- • 
duğu sualler ... Cevablan da şun- Mırna Loy 
!ar: cRol aldığım bütün filiınJti' 

Londra 20 (Hususi)- Romadc 
Macar Nazır!arıle yapılan m~za
kerelerde Balkanlar meseles•ne 
de ehemmiyelle temas ediJd;ği an
laşılmaktadır. 

- Ruzvelt'in mesajı Macaris • 
tanda nahoş bir tesir hasıl etmiş
tir. Macu mi\Jeti, müteveffa Vil
son'un ortaylı/ attığı on dört pren
sipin ne netice verdiğini hiç unu
tamaz. Triyanön muahedesi bu on 
dört pr.,nsıpin mahsulü değil mi
dir? Bu muvakkat sulh, hala mil
letler arasındaki münasebatı ze
hirliyor. Amerıkanın merkezi Av
rupa işlerine yeni müdahalesini 
de ihtiyatla karşılamaktayız. 

vetlendirmek politikaSlnı takib 
ettiği aşikar bir hak;kat halinde 
göze çarpıyor. 

Bütün bu karşılıklı faaliyet sah
neleri arasın>:!a bir dr Ruzvelt'in 
mesajı karşı51nda H•tıer ve Mu
solini'nin vereceklen cevab va
z'yeti vardır ki, Hit!Er tarafından 
firmi sekiz nisana bırakılan bu 
cevabın şeklinde her halde cere -
yan etmekte bulunan sağlı sollu 

Lusyen Baru 
•Nasıl mı gülüyorum? ... Gayet 

tabii, hatta farkına bılc varmadan 
Rolümü yaparken, mümkün oldu
ğu kadar tabiilikten ayrılmamaya 
çı>lışmm. Sırası gelince gülerim, 
ağ.;ımaga, göz yaşları dökmeğe 

gelince: bu hususta bir fikir be
yan edemiyeceğim. Çtnkü şimdi
ye kadar yaptığım rollerde ağla -
mak mecburiyetinde hiç kalına -
dım . BPn, daima gülerim ve gül
mek iı,terim .... 

verim. Sırası gelince tabii bir 
lüşle gülerim. Makyajd:ııı ptl 
kadar hoşlanmam. En ziysd 
nirlerime dokunan şey bir 
yi birkaç kere tekrar etfll 

Gerçi biraz canım sık•lır. f 
buna rağmen yine ilk sahııt" 
gibi güler ve herkesi d< giikl1' 
rüm. 

ROMANYA, ALl\IANYAYA 
İTİMAD EDİYOR 

ltalyanın Arnavutluk, Bulga -
ristan ve Yugoslavyayı içine alan 
yeni bir Bal'<an bloku teşkil et
mek istediği hakkındaki hat.erler, 
bura siyasi mehafilinde itimatsız
lıkla karşılanmakta ve böyle bir 
t<!§ebbüsün tahakkuku güç olaca
ğı kanaati izhar olunmaktadır. 

Bilakis Balkan paktının daha 
ziyade kuvvetlendirilmesi yolun
da atılmış ve atılmakta bulunan 
adımlar vardır. 

NELER GÖRÜŞÖLilÜ? 

Berlin 20 (Hususi) - Hariciye 
Nazırı Fon Ribbentrop tarafından 
verilen ziyafette, Romanya Hari
ciye Nazırı Gafenko'nun söylediği 
sözler, gazetelerde memnuniyetle 
karşılanmıştır. Gafenko bu nut -
kunda Romanyanın Almanyaya iti
mad et~ğini, son ticaret muahe
desinin haklı ve tam bir kıymet 
iktisab etmiş olduğunu söylemış -
tir. 

müzakereler netieclerinin de mü
essir olacağı anlaışhyor. 

Her halde Hitler Be: lin ve Ro
mada cerey•n eden müzakerele -
rin alacağı vaziyeti ve Londra dip
lomasisinin bu müd~et zarfında 
iktlsab edeceği muvnffakiyet veya 
ademi muvaffakiyet neticelerini 
müstakbel hattı hareketine esas 
ittihaz edecekti:. Ancak ve mu -
hakkak ki, dünyanın umumi po -
litika vaziyetini son harb kasır -
gasını tehir imkanını yaratmakla 
beraber her halde: 

Vera Koren 
cAğlamak, göz yaşı•rı dökmek 

içln bir usul yoktur. Rolünü kavrı
yan bir artist, sırası gelince heye-, 
cana düşmekten kendısini ala -
maz. Bu heyecanuı arkasından da 
gözyaşı gelir. 

Mirna Loy 

cede azdır. Hemen hepsi bundan 
nefret ederler .... 

Jüri Astor 
•Acıklı ve heyecanı. bir filimde 

asla rol almadım. insan, sinirle -
nlnce gözyaşları kolayca gelir. 
Gülme? ... Ben, gülmeyı severim. 
Bunu ağlamaktan daha kolay bu
lurum ve her rolümde gülmek is
terim. Gülme, hayatın acılarını u-

Vilyam Pover 

Raymond Rulo 
.Artist; ac.oklı ve teessüı'lü bır 

sahnede ağlamalıdır. Bu bir va
zifedir. Fakat araya gıren birçok 
6.miller bazan buna m~ıdan bı

rakmaz. Mesela: Güzel günler) de
ki ölüm sahnesini gözününe geti
riniz. Beş saattenberi yatakta ya
tıyorum. Filme başlandı, çevrili
yor. Simone Siman ağlıyor, ben 
ağlıyorum. Birdenbire hop! Ma
kine durdu. Kirpiklerimdeki ri
meller damla damla akıyor, göz
lerimi büzüyordu. Yeniden baş -
lamak için tamam bir saat bekle
mek lazım geldi. Sırasında kah • 
kabayı salıvermekten, gözyaşları 
dökmek her halde daha güçtür ... > 

•Eskiden facia rolleri de yı 
yordum. Gülersem nasıl tabP 
suret!" gülüyorsam ağlar!<et' 
böyle ıdim .... 

Jozet Day 
cNe gülmeyi ne de ~ğlaına~ 

cerebiliyorum . Bunu öğren 

için çok çalışmaya mecburııtıl· 
ni, gülümserken belki görırı• 

nüzdür. Fakat, kahbha atsf 
asla ... Sesim buna müsaid d 
Düzeltmeğe çok uğraştım. rJ· 
kün olmadı. Ağlamıya geliflı:I 
nemada bunu lüzumsuz görO. 
rum. Çünkü perdede hakiki 
yaşlarının akışı pek o kadar 
olmaz. Gliserin kullanmayı d.1 
sevmem. Yalnız bir kere, (rJ 
bin matemi) filiminde ağ18 ı 
Ve bir türlü göz yaşlarımı 
diremedim. Bu göz ya~Jarı ıı..' 
yettcn ileri gelmişti. Ç~k yo:l 

Roma 20 (Hususi)- Macar baş
vekil ve Hariciye Nazın ile ll!uso
llnJ ve Kont Ciano arasındaki mü
zakereler müsaid bir hava içinde 
cereyan etmektedır. Bu miizake
relerden sonra, Macaristan, Ber
lln - Roma mihveri dahilindeki ye
rini daha ziyade tekemmül ettir
mş olacaktır. Bu müzakerelerde 
Transilvanyadaki Macar ekalll -
yetleri ve Yugoslav - Macar mü
nasebetleri ve Balkanlarda yeni 
blok teşkili meselelerinin, bil -
hassa görüşilldüğü tahmin edil -
mektedir. 

MACARLAR İTALYAYA 
MİNETTAR 

Roma 20 (Hususi)- Venedllr 
sarayında Macar Nazırları şerefi
ne v_!!'rilen ziyafette Musolini bir 
nutuk söylemiş ve bilhassa ıu 

noktaları kaydetmiştir: 

- İtalya, Macaristana ald top
rakların Macaristana iade ed!ldi
ğini görürse, adalet prensiplerine 
uyan bu neticeden dolayı çok 
memnun olacaktır. Macaristanın 

antikomintern pakta iştiraki iki 
memleket kuvvetlerinin birleşti • 
rilmesi yolunda atılmış bir adım
dır. Macaristanın bu kararı, orta 
Avrupanın ve Tuna havzasının, 
siyasi ve içtimai istikrarına hiz
met etmiştir. 

Macar Başvekili Kont Telek! 
bu nutka ltalyanca cevab vernıiş 
ve demiştir kl: 

- İtalyanın takib ettiği hattı -
hareketi Macar milleti minnettar
lıkla karşılar. İtalyanın bize kar
şı gösterdiği tesanüde ayni suretle 
mukalı<'le edeceğiz. İtalyanın kuv· 
vetli bir Macar milleti istediğini 
biliyoruz. Macaristan, İtalyanın 
Tuna havzasında tak.lb ettiği klya
setli, mutedil ve realist politika
sından ayrılmıyacaktır. Bununla 
beraber Macaristan kendi politi-

Gafenko buradan Londraya ha
reket edecek ve 22 nisanda orada 
bulunacaktır. 

SOVYET - İNGtı..ız 
MÜZAKERELERİ 

Londra 20 (Hususi)- Bir harb 
halinde İngiltere ile .3ovyet Rus
yanın birbirlerine mütekabil yar
dımları hakkındaki müzakereler 
bir anlaşma ile neticelenmek üze
redır. Sır Vilyam Sid ile Litvinof 
arasında Moskovada yapılmakta 

olan müzakereler kat'! safhaya 
yaklaşmıştır. 

SovycUer arasında cereyan eden 
miizakerelerin bir anlaşma ile ne
ticelenmesine intizar edil~ekle
dir. 

DANÇİG llfE'SELESİ 
Berlin 20 (Hususi)- Polonya 

ile Dançig ve koridor meselesinin 
sulh yolile halledilmesi ümitleri 
zail olmuş değildir. Bu iki mesele 
hakkında Berlin ve Varşova hü -
k1lmetlerinln görüş noktalarının 
yaklaştırılmasına çalışılmaktadır. 
Varşova hii.kı'.ımetinin Almanya 
lehine bazı müsaadekarlıklar gös
termesi beklenebilir. 

Hatayda Cebri 
İşgal 

Y apılmıyacakt1r 
Paris 20 (Hususi) - Fransız Ha

riciye Nazırı Bone beynelmilel 
vaziyet hakkında ps-HL-nento ha
riciye encümeninde .ı~hat verir
ken, Hatay hakkında da şu söz
leri söylemiştir: 

- Fransanın, Tiirk:y~ ile da.ima 
dostane münasebetlerde bulun -
mak arzu ve ü:nidler Pi tekrara 
lüzum yoktıır. Türk hükümeti, Ha
tayı cebren işgal 'O'tmek niyetinde 
olmadığına dair tell"inat vermiş-

Hakkı Hoş, Nahoş 
Bir iş Yaptı 

Pantalonuna Bira Damlatan 
Kadının Kadehle Kafasını Paraladı 

Dün akşam Hürriyet! ebediye 
tı:pesindeki gazinobrrlan birinde 
bır yaralama hadisesi olmuş, bir 
ad:ım üzerine bira r.~.-.,:atan bir 
kadını yaralamı tır. '-ıfidise şöyle 

olmuştur: 

Hakkı Hoş adında biri öteden
ocri tanışmakta obuğu Nadide 
adında bir kadın ile dün buluş -
muş, ve beraberce HüıTiyeti ebe
diye tepeslndekl Ga~bisin gazino
runa giderek içmcğe bll§lamı~~r
dır. 

Çakır keyif olan Nadirle bir a-

ralık önünde bulun&n dolu bira 1 
kadehinı kaldırmış ve şerefine di
yerek Hakkıya doğru uzatmıştır. 
Nadid('nin elindeki kodeh tepe -
leme dolu oHuğundan tirknç dam
la bira Pııkkının nçı~ r~nk pan - ı 
talonunun herine dökülmüştür. 
Buna canı sıkılan II.ıkkı da Nadl
denln elindekı bira k:.>dehini kap
tığı gibi başına vurmuş ve Nadi
deyi ehemmiyetli surette başın

dan yaralamıştır. Nadıde tedavi 
altına alınrr>ı~. Hakk: Hoş yaka -
!anarak tahkikata ba:;lanmıştır. 

- Su Iha mı, harbe mi doğru? .. 
Sualini daha ziyacle aydınlata

cak yeni bir saihava girmiştir. 

Dünyanın mukaddPratı ve herşey 
şimdi totaliter ve demokrat dev -
Jetlerin giriştikleri mlızakerelerin 

' - ve hummalı diploması faaliyetinin 
sonuna bağlanmış bt:lunuyor! 

ETEM İZZh'T BENİCE 

H it le r' in 50 inci 
Yıldönümü 

(1 inci sahıfeden devam) 

kıt'alar ve hava kuvvetleri iştirak 
edeceklerdir. D:ğer m •netler mü
messillerine Almanyanın asken 
kudreti bu vesile ile b'r daha gös
terilmiş olac1ktır. 

Propagand3 Nazın doktor Gö -
beis de akşam radyoda bir nutuk 
söyliyecektir. 
Almanyanın diğer bütün şehir

leri de donanmıştır Bu şehirlerde 
de geçid resimleri yapılacak, hita
beler söylenecektir. 

ALMAN HARİCİYE NAZIRI 

BİTLER İÇİN NE SÖYLÜYOR? 
Berlin 20 (A.A.) - Nacht Aus

gabe Hitler'in bayrarn1 dolayısile 
Von Neurath'ın Ilit!Er tarafından 
takib edilen harici s:yaset hakkın
da bir mülakatını neşretmekte • 
dir. 

Von Ncur~th. I!itler'in altı se
nedenheri rr>litemadiyen çember 
siyasetine karşı muvdfakiyetle 
mücadele ettigiııi eöyliyerek dl -
yor ki: 

•-Duha 1933 de, Litvinof Lon
drnda birço1' d~vletlerle demok
rasıleri Al:-nonyaya barruza ic -
bar irin müzakerele•de bulun -
muştur. Alm~nya bun• Milletler 
Cemi)etindcn çekilmekle muka -
b"!c etmiştir. • 

Von Neurath Polonya ile 1934 de 
nk!Pdılrn do~tluk mı.c,lıedesi hak
kında şöyfo denıcktı-dir· 

•-Eğer bHşkalan kör olmamış 
olsalardı bu Md se Hitlcr'in ni -

•Ben, şahsan yapma gözyaşla • 
rından, Amerikan ve Fransız stüd
yolarında kullanılmas, mutad o
lan gliserinden nefre• ederim. 
.Şimdiye kadar çevirdiğim !ilim

lerdeki rollere rağmen, gülmeyi 
severim ve gülmeyi ağlamadan da
ha kolay bulurum .... 

Jon Serve 
• •Beni en ziyade heyecanlandı

ran, müeteessir eden fııim, ilk çe
virdiğim tilimdir: Cani ... Bu rol, 
tamamlle benim rolümdü. Bu ber-
taraf... kat'i surette U:rcih etti -
ğim bir rol yoktur. 

•Stüdyoların mullıitl heyecana 
müsaid mi? diye soruyorsunuı ... 
Cevab vereyim: Stüdyolar biraz 
umumi çarşılara benzrr. Orada e
hemmiyet verilen biricek şey, ı 

ağlamıya veya gülmlye hazır bu- / 
lunmakhr. Heyecana h!ç de hazır 
bulumadığınız gün f~lakettlr. Pa-1 
saportunuzu elinize verırler. 

cDahası var: Ayni sahneyi bir 
çok kere tekrar etmek mecburi
yeti... Hangi filimde en çok göz • 
yaşlan döktüğüme gelince: Ağla
dığım zaman hakiki gözyaşı dö -
kerim. Gliserin veya başka bir şeyı 
kullanm~dım. Şunu da ilave ede-/ 
yim ki arkadaşlarım arasında bun
ları kullanan yok denecek dere-

nutturur .... 

Piyer Nav 
cBir aktörün gözyaşı dökmesi, 

dökmek istemesi biraz güçtür. 
Şüphesiz hassasiyet meselesi ... 
Gözyaşı dökmek çok zahmetli bir 
şeydir. Filim yap1lırken bazan ay-

ni sahneyi dört beş kere tekrar 
etmek ihtiyac1 hasıl olur. Birinci,! 
ikinci defa neyse, fakat sonraları 

_gözyaşları gelmez, gel8e de birin
cisi kadar tabii olmaz Bence gül
mek daha çok kolaydır .... 

Jan Gallan 
•Beni heyecana düşüren, müte

essir eden filimler. (Dostlar), (Aşk 
tellalı) ve (Anafor) Jilemlerdir. 

cİlkevvel senaryoyu okumalı, 
temsil edilecek §ahsın karekterinl 
uğrenmel!. Sonraaı kolaydır. Fa
kat bazı maddi sebebıer heyeca
na, teessüre mani olur. İşte bu fe
nadır. Bir hiç yüzündeıı insan his
siı.liğe düşer. Bir daha söylüyo · 
rum, rolünü hakkile kavnyan bir 
artist bu vaziyetten çabucak ken
din! kurtarabilir ... , 

Nita Baya 

Konstans Remi 
•Oynıyacağım rolleı·: kendim 

seçerim. Hoşuma gid~nleri oyna
rım. Sinemada heyecan göstermakj 
pek müşküldür. Evvelden hazır J 

bulunmanın yardımı çoktur. Nası 
lmı ağlıyorum? Oynarken tama -
mile kendimi unuturum. Döktü - . 

ğüm gözyaşları hakikidir. Gül - ı 
mek çok kolaydır. Ağlamak husu
sunda muhitin de çok tesiri var • 

. p 
dum. Sonra fazla müteessif 

1 muştum. Şunu iyi biHniz, h8 

hayatta kahkaha ile gülünJI! 
gfüi yerlere yatıp göz yaşlafl 
külmez. Sinema da bir baYa1 · 
nesidir .... 

Madölen Röne , 
·Göz yaşlarımı. daima h•~'. 

!arak dökerim. Bunun için bit · 
bilmem· ve öğrenmek de ıstt 

Gülmek gayet kolaydır ve 
dir .... 

dır. Bu gibi roller ber.i sıkar. Bir f f ore 1 
gün aeıklı rollere karşı grev ilan • 

cGöz yaşlan döküp ağJaJ1l'/. edeceğim .... 
ziyade gülmekten holanırıJJl· 

Vilyam Pover lamak, benim için çok ıord' 
e~ cBenl en ziyade müteessir eden Hatırıma şahsi birçok acı ş , 

ffiim (Mürettebat) dı•· Onun a - getiririm. Stüdyoda ai(laına~ 
cıklı sahneleridir. Pektııa bilirsi- dJma giden bir şeydir. Bir seS
niz ki teessürü izhar için mutla- dekor yanlış oldu mu. haydi~ 
ka gözya.~ı dökmek icabetmez. Bu. kalım, yeniden ağlayı!'lız. 1rı" 
başka türlüde gösterilebilir. nirlenir, sinirlenınce de göz l 

cAcıklı bır rol yaptığım zaman lar1 kurur, akmaz oluı. Beııce 
.Ben, yaradılışta n~'eli, keyifli cidden müteessir olurum, ağla - yaşları döküp dökmemeniıı O 

ziyaret bu İngiliz devlet adamının ve güler yüzlüyüm. İstedlğ;m za- rım. Size tuhaf bi" vak'a anlata- dar ehemmiyeti yoktur Zit8• 

daha o zamanlarda bil" iyi niyet- man kolayca gülerim. H~y~canlı, yım: (Mürettebat) filminde bir yirciler yalnız gözlere değil r 
!er beslcmerliğini lsb3t eylemiştL tesirli sahneler benim içır. değil- ağlama sahnesi vardı:. Bu sahne tün çehreye bakarlar, .t 
İngilterenin hakikati? ıstediği bi- dir. Şimdiye kadar çev!"d•itım fi· çevrllmlye başlar başlı;maz, kü • cGülmek ... daha kC'laydıf, 
zl çember içine alm3k için birçok 

1 

limlerde a~la~adım, gö~~ .. ~~ döle- çük (Serj), iki gözü iki çeşme ağ- hangi bir insan, istedi.~. zaftl~ 
taraflı muahedeler a~<di idi. medim. Guldum, hep gu.dum.... lamağa başladı. Nasıl ağladığını tediği kadar gülebilir .... 

Hltler bU'13 1935 martında Al- ,..;;.,====~~~~======================~====~ 
manynmn nR1'erl hürrıyet~ni ilan 1 Ruzvelt Son Sözünü Sövlemedi 1 Bir Çocuk 
etmekle mukabele eyledı ve bu J' 

suretle de Almanynn::ı diploma - (1 tncl sahifedt>n devam) birlerin suallerine karşı cevab ve- Kayboldu 
tik vaziyetini kurtarJı.• lar •en iyi politikanın gözü kapa- rememektedır. 

Müteakıbl"'I Von Neurath, 1935 yıp yakayı kurtarmaktan ibaret Eğer Hltler •hayır. derse, Mu- Davudpaşa orta mektebi ,o~ 
martında Hitler'in Raviştağda ileri olduğunu. ileri sürüyorlardı. Ruz- solini de •hayır• diyecek mi? Mat- nıf talebesinden Ali Necdet /> 
sürdüğü 13 prensip! hatırlatarak' yeli, harbin önüne geçmek ister- buat müdürlüğü bu suale de ce- bir haftada'lberi kayıbdır. 
_şöyle demektedir: ken, nasıl bir tehlikeyi göze aldı- vab vermemektedir. Çocu1< g~n hafta perşerıı~ 
•-Eğer d!ğer devl?tler H!tler'in ğını bilmiyor değildi. Çünkü va- Bununla beraber İtalyanın ve- nü öğleden sonra evinden 1 

bu tekliflerini kabul •tmiş olsa - l tandaşlarından çoğunun Avrupa receği cevabın Almanyanın vere- mış, bir daha ne evine doıııı'ı 
!ardı Dünyayı birçok endişelerden işlerine karışılmasını hiç de iste- ceği cevabdan farklı olıruyacağı ne de arana'l yerlerde ve a~r 
sıkıntılardan kurtarmış olurlardı, mediklerl malum bir hakikattL şüphesiz addedilmektedir. bası nezdinde bulunam~mıştı:~ 
Halbuki aksi yapıldı ve Fransa Fakat Ruzvelt tehlikeyi göze ala- Budapeşte 20 (Hususi)- Ruz- Bu tegayyübdcn fevkaJAde f 

Moskova ve Pragla ittilak eyledi. rak Hltler'e ve Musolini'ye mesajı velt'in mesajına Hit!er ve Muso dişeye düşen babası Saınatiı, 
Şimdi Hltler harici siyasetini göndermek cesaretinde bulundu. lini'nin ne cevab vereceklerini Davudpnşada Cardaklı haıtl3~ 

kati olarak çizmiş bu!cınuyor: Her Çünkü Ruzvelt, Avrupada yeni mevzuu bahseden muhalefet ga- 55 numarada ikamet eden lı3ııl 

yellerini anlatmak l~iıı onlara k5.- münistliğe karşı mü=;.dde etmek 
fi gelirdi. Mezkur muohrdeye halk ve binaenaleyh İspan?a. ve İtalya 

tarafta ve bütün vasıtı lorla ko - bir harb vukuunda: ·Mütecavzi zeteleri:ıden Magyar Nevzet di - emekli binb~1 Ali Aker zab' 
1 kimlermiş, şimdi gördünüz mü?. yor ki: haber verdiği gibi dün motb~J 

diyebilecektir. •İki t<ltaliter hükümet şefine mıza da müracaat ederek şıı~ 
hiç de taraftar def'ildl ve Alman- ile müşterek ve müstaı..or bir si-
yaya ağ r feda'<~dıklar klü - yaset takib eylemek 
yordu. 1914 denbe ı llk defa ola- 21 mayısta Almnn:•ayu karşı 
rak gaycsınl bır had'sr, Vcrsa - muarızları tarafından tevcih olu
ille9 ınuahedes nin d:tıği ebedi nan hücumlardır ki, Hitler'i Ba
kin ile tezld t~şk 1 eden b1r ha- hemya ve Moravyanın işgaline ve ı 
disr vuku bı•luynrdıı burada bit himaye ld·.res; !~isine . ,. 

Eden'ln 1934 de BPrline yaptığı m~cbur etmiştir.• • 

İTALYAN MEHAFİLİ HİÇ SES gönderilen bu telgraf, bugünkü söylemiştir: l 
ÇIKARMIYOR vaziyetin bir felaketle neticele - - Oğlum perşembe güııii~ 1~ 

Paris 20 (Hususi) - Ruzvelt'in 
mesajına İtalyanın vereceği 
cevab hakkında gazeteler -
de hiçbir habere tesadüf edilme
mektedir. Hariciye Ne?.areti mat
buat müdürlüğü de ecnebi muha 

neceği günün yaklaştığını açık bir beri hiç bir yerde yoktur. ı ııı 
samimiyetle göı;termektedir. Bu- disinin nerede bulurduğuntl P 
nıınla beraber, Ruzvelt'in mesajı- !ip bana teslim edene elli I1r3 e 
nın Avr:ıpadaki siyasi hadiselerin di mükafat vereceğim gibi 11 ıf 
cereyanını değiştiri;ı değiştircmi- de olduğunu haber wrcne de 
yeceğini kestirmek müşküldür.• rıca mükafat vereceğim 
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Teftika Numaraaa 1 89 vazon: Rahmi YACIZ 

Enver Paşa Sadrazamı Nezaretin 
Merdivenlerinde Karşıladı 

lttihad Ve Terakkinin Zeki ve Kurnaz Sadrazamı 
İle Sert Ve Titiz Harbiye Nazırı ..• 
-a- Diye suçu gemilere, toplara, \ kaydırışla Sadrazama bakarken 

anlattı: Bl:R NUMARALI HALK 
FİLOSUNUN İLK ZAFERi 

onESA YOLU ÜZERİNDE İKİ 
ltus YELKENLİSİNİ ESİR ET
&ıEıc, TAKiBE GELEN NEBO -
Gı\'l'öp RUS DESTROYERİNİ 

EsiR ETMEKLE KENDİNİ 
GÖSTERMİŞTİ 

torpidolara bulan amil, üç bu- 1 
çuk Türk denizcisinin, Karadeniz 
uşaklarının takalarla düşman zırh
lılarına yaptığı taarruzu, bir tor
_pidoyu batırdığını okurken her-

i halde utancından yere geçmese 
bile kıpkırmızı kesilecektir. 

-Muvaffakiyet o kadar hoşu
ma gitti ki, anlatamam... Odesa 
yolu üzerinde rasladıkları erzak 
yüklü iki düşman motörünü peş

lerine takıp götürürlerken Rus do
nanmasından müfrez 3 destro -
yerlik bir karakol müfrezesile 

karşılaşmışlar ... Böyle, muhtelif 
taka gruplarından mürekkep Os -
manlı vasıtalarını biı anda tutup 

batırmak istiyen düşman gemileri 
derhal ateş açmışlar ... Bizim yi -

ğit kaptanlar da takalarına yer -
leştirdikleri toplara, makineli tü
feklere, silahlara sarılmışlar ... 

Umumi karargahta bariz bir 
neş'e havası vardı: Günlerdenberi 
y·· 

UZU asık duran başkumandan 
~ekilinin gür kaşları bugün çatık
ığını ilk defa kaybetmiş, Paşa 
~akaınına gelir gelmez yaveri ça-
ırtııuş, emir vermişti: 

-:.Sadarete kadar uzan, sadra
Zam Paşayı gör, selim söyle. Bu
~Ya kadar teşriflerini rica ettiği

ı anlat, cevab getir! 
Mümtaz Bey otomobille sada

~ete koşmuş, Ta!At Paşayı görmüş 
.aııkuınandan vekilinin emrini ye
tıne getirmiştL Talat Paşa da, ya
Yerin kendisini sadarette buldu
~u sırada Harbiye Nezaretine git
~ek için hazrrlanıyor, otomobil, 
lnek taşının önüne gelmiş bulu

nuyordu. 

~ütevazı sadrazam yaver Müm
taz Beyin kolundan tuttu: 

- Bnrı de oraya gidecektim ... 
liaydi, beraber gidelim. 

Dedi, otomobile atladılar, bir -
kaç dakika sonra Harbiye N eza
retinin (şimdiki Üniversite) av -
!usunda indiler. Enver Paşa, sad
razamı kapının yanındaki neza -
ret köşkünde, merdiven başında 
karşıladı. İttihad ve Terakkinin 
zeki, kurnaz sadrazamile sert ve 
titiz Harbiye Nazrrı bir saat ka
dar muhtelif meseleler üzerinde 
görüştüler ... Yakub Cemil, Sa -
banca!ı Hakkı ve diğer yarandan 
bir kısmının İngiltere ile bir sulhü 
l!\ünferid yapılması etrafındaki 
düşüncelerinin şeklini, mahiyeti
ni tetkik ettiler, bazı kararlar ver
diler. Konuşulacak mühim mese
leler bittiği sırada; Enver Paşa, 
keyfind~n titrıyen bir sesle sözü 
baııka bir mevzua, Karadeniz sa
lı.illerinin muhat.azası için taka -
~arla denize açılan Dursun Ali re
ıs[n milıs filosuna çevirdi. TalA.t 
Paşııya, masadan aldığı bir kl -
~ıdı uzattı, ilave etti: 

-Bır rapor aldım Paşa! 
- Ne raporu?. 
- Karadenizde Rus donanması 

"e nakliye filosuna karşı hareket 
etmek üzere hükumetten müsaa
de alan milis deniz kuvvetlerinin 
harekatını bildiren bir rapor. 

'l'atat Paşa güldü, elini redingo
tunun iç cebine soktu, bir kB.ğıd 
da o çıkardı, Harbiye Nazırına 
gösterdi, izahat verdi: 

- Sadarete de bır tane gönder
ltı'!;ler ... Trabzon vilayetinden de
ihl nıi? 

- Evet?. Karar verdim, bu ra
P<ıru çoğaltarak kıtaata, mekteb
lcre, mcmleketın her tarafına ta
mim edeceğim. 

- Fena olmaz ... Maneviyatı art
lırmağa yarar sanıyorum. 

-·Evet ... İşin o tarafı var. Fa
kat, asıl istihdaf ettiğim gaye şu 
don.anma kumandanı Amiral Su
§onu teşhir etmek. 

- Ne gıbi? 
- Ne gibi olacak. Harbin ilk 

sıralarında atıp tutan. öksürdüğü 
ıaınan mangalda kül bırakmıyan 
şu beceriksiz kaptana Türk deniz
cilerinin neler yapmağa kadir ol
duklarını gösterecek en mükem
mel bir örnek bu.. Her vak'anın 
sonunda b;•şey soruldu mu: 

- •Efendim, eldeki materyalle 
bundan başka birşey yapabilecek 

Var11a meydana çıksın!. 

- Bundan ne çıkar Paşa?. E -
ğer bu adamı gözün tutmuyorsa 
tut kolundan, donanmanın başın
dan kaldır at... Sana bunun için 
hesab soracak kim var?. Yok ... İ
şe yarıyorsa, yahud bu 'işi ondan 
daha iyi başaracak kimse yoksa 
dokunma... Otursun oturduğu 

yerde ... 
Enver Paşa gururla kabaran 

göğsünün üstünden aşırma bir göz (Deı,amı var) 

Sebzeciler Hale Ne 
Zaman Girecekler? 
(5 inci sayfadan devam) 

Cadde ve deniz tarafında kapı
lar var. Bu kapılardan girilince 
kenarlardan kafi genişlikte yol -
lar var. Bu yolların haricindeki 
orta kısım kalın bir betonla ze -
minden yükselmiş .. Yani bu kısun 
halin ortasındaki büyük ve geniş 
meydanı teşkil ediyor. 

Bu yüksek meydanın yarısı, ka
lın tel örgülerle çevrilmiş, kapa
tılmış .. Yine tel örgülerden mun -
tazam, geniş kapılar var .. 

Tel örgüler ile çevrilmiyen kı
sun boş, düz bir meydan halinde. 
Umumi tenvirat için tavana elek
trk tesisatı yapılmış .. Zeminin sık 
sık yıkanılması için terkos terti
batı alınmış. .. 

1 

Burada sebze tücc~.rlarına mah
sus dükkanlar olmadığı için, de
niz tarafında ve cadde cihetinde 
olmak üzere onardan yirmi tane 
küçük odalar yapılmış. Bu odaları 
sebze tüccarları yazıhane olarak 
kullanacaklar.. Esasen başka bir 
işe yarıyacak kadar büyük değil, 
küçük mini mini odalar ... 

Şimdi içerde sekiz on amele ça
lışıyor.. Henüz zemine döşenecek 
betonun harcı yapılıyor .. Beton 
döşendikten sonra üzerine asfalt 
yapılacak ve her tarafı asfalt olan 1 

zemin sık sık, bol su ile yıkanacak, 
sebzelerimiz bundan sonra temiz 
bir halden geçecek ... 

Yeni halin rıhtımı öteki halle 

asfaltı şimdi yapılacak. Burayı ge
zip dolaşırken, bana hernekadar 
bir aya kadar lnşaat>.n biteceğini 

söyliyenler oldu ise de, müteah
hidin iki aylık mühleti olduğuna 
nazaran biz en aşağı iki ayı göze 

alsak fena olmaz! .. Daha fazla ge
cikcesin de ... 

Sebzecllerin senelerdir çektik -
leri sıkıntı cidden acıklıdır. bir 

kısmı meyva hali bir kısmı diğer 
taraftaki kooperatiflt>r sergileri -

nin önlerinde, açıkta, toz toprak 
içinde çabalayıp duruyorlar, Bu, 

hem sebzeciler için hem de o seb
zeleri yiyen halk için hoş göre -

cek bir vaziyet değildir. Sebze ha
li binası inşaatına başlandıktan 

sonra, sebzeciler ümidlerini bu 
yeni hale bağladılar ve bekledi -
!er, bekliyorlar da ... 

Bu vatandaşlara, daha uzun 
müddet beklP.mlyeceklerin! müj

delelmek isterim ..• 

Minimin! yavrunuzun sıhha~ 
tini düşününüz. Onlara çocuk 
arabalarının krallçcsi olan ve 
en iyi imal edilmiş. en fazla te
kemmül ettirilmiş en sıhhi a
rabayı alınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeş!dl 

vardır. Her yerden ucuz f!at 
ve müsaid şartlarla yalnız 

Baker Mağazalarında 

Türk Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

Büyü~ ikram iye 40.000 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 İştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ••. 

G;zu Bir Pakttan 
Bahsediliyor 
(4 üncü sayfadan devam) 

komşunun dostluğundan em'n bu
lunursa bundan sonrası için Ak
denizde ve Afrikada •işlem~k· 
hususunda daha serbest buln< -
bilecektir. 

2 - İleride bir harb olursa İtal
yanın yiyecek ihtiyaçları için Yu 
goslavya çok iyi bir dost olacak. 
İtalya ile Yugoslavyanın iktısadı 
münasebatı inkişaf ettikçe İtaly• 
karlı çıkacaktrr. 

Bu iki nokta da Roma - Belgrac 
dostluğunda İtalyayı kiiriı göstt
riyor. Fakat acaba öbür tarafa nt 
temin ediliyor?. Bundan iki sen~ 
evvel Roma ile anlaşarak dost • 
luğu yukarıda söylendi~i gibi ku• 
vetlendirmiş olan Belgrad da heı 
halde buna mukabil bir takım men
faatler elde etmekten geri kalma
mıştı. Bunu o zaman Avrupa ga -
zeteleri çok merak etmişler. Roma 
ile Belgrad arasında herhalde giz
li bir anlaşma olduğuna hükme -
derek kalmrş\ardı. 

Fakat bu gizli anlaşma ne idi?. 
937 baharında İtalya ile Yugos -
lavya arılaşırlarken bir vesika ım
zalanmq, fakat bu şimdiye kac'ar 
neşredi!Memişt;r. Şımdi İtalya ar
tık Arnavutluğu işgal ettikten 
sonra poJitika A.leın'nin mera!<ı yi
ne bu noktaya top!Pnmış olu3or. 
Adr!yatik dPnizı artık İtalyan de
nizi o!rıuştur. A•fl'avut!uk İtal
yaya geçmiştir. lıalya arlık Bal
kan! 'rd'i üstün bir rol oyn~ırak 
emelin. gizleır"yor. Bu takd:rde 
Yugo3lavya ne beklıyor? 

Söz dönüp do!aşar~k Belgrad 
ile Roma arasında iki sene evvel 
aktedilen dostluk ve sa;re muahe -
delerine bağlı olmak üzere fakat 
gizli tutulmuş olan di~er bir ve -
sikaya geliyor. 

Herhalde deniyor ki Yugoslavya 
ehemmiyetli bir takım karşılık -
la elde elti ki şimdi se<ı çıkarmı
yor ve İtalya ile olan dostluğunu 
dı!Vam ettiriyor. 

Adriyatik denizi artık Yugos -
lavya iç:n serbest bir deniz değil
dir. Burada Yugoslavyanm tlca -
retl inkişaf edebilmek için İta! -
yanın arzusunu gözetmek lazım 

gelecek. 
Adriyatik denizinin kilidi olan 

Otrant kanalı İtalyanın deııız kuv
vetleri tarafmda.ı n.uhafaz~ tail
mektedir. Ve saire. 

Adriyatikte tamamile haklın 
ulmağa mukabil ,İtalya bundan 
Eonra Yugoslavyaya başka bir fa
~liyet nahası gösterecektir; diyor
lar. Bu da 937 de aktedilen gizli 
bir muahedenin icabı !mlş. 
Neşredilmiyen bir vesikanın 

muhteviyatı için söylenecek şey
ler tahminlerden ibaret kalsa ge
rek. Fakat Avrupalı muhabirle -
rin dediklerine göre İtalyanlar 
Adalar denizinde Yugoslavyaya 
menfaat göstermiş oluyorlar. 

AGARAN 
SAÇLAR: 

ve SiYAH 
renkte sıhhi saç boyaları -
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZAHANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUL 

HlKA.l:E: 

E'eynimi 
Kemiren 

Kurd 1 
(4 üncü sayfadan devam) 

- Çok seviyor musun? 
- Evet .. 

- Evli misin? 
- Evet.. 
- Çocuğun var m\! 

- Evet .. 

- Karını seviyor musun? 
- Evet .. 

- H halde hemen ~u nehrin ö-
bür tarafına atla! Sudan geçenin 

sevgisi çabuk geçer .. Belli kl kal
bini çalmışlar. Suyun öte yanına 
varınca karını ve Çt'Cuğunu ku

cakla! Muhıtini değiştir .. Herşeyi 
unutursun! 

* Şimdi, suıann öbür kıyısında -
yun. 

Karımın ve çocuğumun yanın
dayun .. 

Başka bir köye.. Karımın kö
yüne gittim. 

Ve beynimi kemiren (meş'um 
kurd) u. kafamın içind~ boğdum. 

Artık, güneşi de karım ve çocuk
larım kadar seviyor, arıyorum. 

Var ol zeki ihtiyar! 
Var olsun Mikado ... 
Oh .. Ne kadar mes'udum şimdi. 

İstanbul dördüncü ıcra memur
luğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen elektrikçilik ile fotografçı -
lığa ve tııvalete aid her nevi em
valin birinci açık arttırması 24/ 
4/939 pazartesi günü İstanbulda 
Çarşıkapıda Yeni~>eriler cadde -
sinde 93/95 sayılı dükkanda saat 
10 da yapılarak paraya çevrilecek 
ve kıymetlerinin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde ikinci a
çık arttırmanın 28/4/93P cuma gü
nü ayni mahal ve saatte yapıla -
cağı ilan olunur. (17063) 
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Randevuları da 
Sigorta Ediyorlar! 
(5 inci sayfadan devam) 

yorlar. Şayed kız, kırk yaşına ka
dar bir koca b.ılup evlen~m€zse 

sigorta şirketi, kaydıhayat §artile 
bir tahsisat; on beş ile yirmi beş 
yaş arasında kocaya varanlara da 
cihaz yapmak için mühim bir 
mükiifat veriyor. 

Bu fena birşey değil. Fakat A
merikalı bir sigorta şirketinin, 

aşk ıztırablarına karşı sigorta yap
masına ne dersiniz?. 

Dahası var: Meselfı bir kızla 
buluşmıya karar verdiniz. Ran
devu yerini, saatini tayin ettiniz. 

Muayyen günün sabahı sigorta 
şirketine gidiyorsunuz, kırk kuruş 
veriyorsunuz, bir poliçe alıyor -

sunuz. Şayed sevgıliniz, muayyen 
saatte randevu yerine gelmedi mi, 
sigorta kumpanyasından bir bu
çuk lira tazminat alıyorsunuz. Bu 
ne parası biliyor musunuz? Bir 
birahaneye, sonra sinemaya gi -
dip kederlerinizi unutmak için ..• 

Amerikada izdivaç dolandırıcı
larına karşı da sigorta yapılıyor. 
Zengin kızlar drahomalarının, ko
caları tarafından israf edilmesi 
tehlikesine karşı sigorta ediliyor
lar. Kumpanya, müşterilerinden 

b!rile evlenmek istlyen delikan -
lılan, husus! hafiyeleri vasıtasile 
takib ettiriyor. İçtimai ve ahlaki 
vaziyetlerini anlıyor. Fasid bir 
fikirleri varsa izdJvaca mani olu
yor. 

MERSİN POST ASI 
21 Nisan Cuma günü Mersin hattına kalkacak olan 

(TARI ) Vapuru yalnız bu sefere mahsus olmak üzere 

Cuma günü saat 17 de Galata rıhtımından kalkacak ve 
Pazar sabahı lzmir~ v'racaktır. 

Üsküdar hukuk Mkimliğ:nden: ı 

939/80 Erenköy Kanlnrcı sokak 
14 numarada sakin Münire Ertem 

tarafından kocıısı }{edıköy Çukur
bostan. Hasırcıbaşı sokak No. 20del 
sakin Ihsan aleyhine açılan bo -
şarıma davasından dolayı müdde

aaleyhe ikametgahı meçhul ol -
duğundan dolayı tebligat yapıla

madığından ilanen tebligat icra
sına karar verilerek tahkikat 12/ 

ZAYİ 
332 yılı kazanç vergısinden 

reddi lazım gelen 27 lira ıçı'I E -
minönü şubesine~ tanzim ".liunarı 

2/11/936 tarihlı i9/2'ı 164 ı,~sab 

ve 173 dosya numar.iı reddiyat 
evrakını zayi ettim. Yeıüsinı çı -
karacağımdan eskiiiinın hükmü 
olmadığını ilan ed -r;m. 

Eminönü Ahıçelebı mahalle -
sinde Yoğurtçu sokak 1 No. da 

Sayacı Llmbo 
6/939 pazartesi saat 14 de talik ı------------

ZA vt MAKBUZLAR 
edilmis ve hu babdaki davetiyi' 
ile dava istidası sureti mahkemP Liseler muhaseb<><'ilifinden Çam-
divanhanesine talik Pdi!miş oldu- lıca kız lisesi karyolaları temina-

tı mukabilinde aldığım 2/27/ ve 
ğundan yevmi mezkıirda mahke- 2/31 sayılı ve 17/10/;JJB ve 31/10/ 
meye gelmek ve 20 "Ün zarfında "' 938 günlü 140 ve 120 liralık mak-
dava istidasına cevab vermek ü- buzları zayi ettim. Yenilerini çı-
zPre keyfiyPt gazete ilt> de il.An karacağımdan eskilerinin hükmü 
olunur. (2682) olmadığını ilan erlerim. lfalil Sezen 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Vaziyeti 
PAS t F 

Bankası 
15 Nisan 1939 

AK T 1 F 
KASJ Lira Sermaye 
Altın: bafl kJ1oCraır 17.162.832 24.140.896.0 

BANKNOT 17.163.808. -
UFAKLIK 1.274.302 2 712.234.11 

Lira 
15000000.-

Dahildeki Mahablrler: 

İhtiyat Akçesi: 
42 579.006.09 Adi ve fevkalAde 

Hususi 6.000.000.- 8.712.234.11 

Türk lirası 573.405.21 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Saf1 ldlogram 8.05Ul• 12.736 038.33 

Altına tahvili ka-
bil Serbeat dGv!Jı-
ler 10.356. 
Diğer dövizler 
ve Borçlu k11rlnl 
bakl:Telerl 

Bnine Tııhvilled.ı 

15.762.941. 

1S8. 748.563. 

573.405.21 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci mad
delerine tevfikan bazl
ne tarafından vlk.i te
dlrat 

28.509.336. 49 Deruhde edllen evrakı 

158.748.56: 

16.4n.?Oı 

nalcdl7e blkl7eol 142.271.357.-
.Kal'Jıl.ıiı tamamen alim 
olarak ıı.tvetesı tedavd-
le vazedilen 19.000 ()()( 
Reeskont mukabili 11&-

Deruhde edila 
evrakı ııalı:diy• 

lca1'f ılıilt 
Kanunun 8 - • 
inci maddelerine 
tevfikan hazine 
tarafından vW 
tedlyat 

nten tedavüle n-411• 75 ()()() ()()() 236.271.357.-

Senedat Clhdaıw 
HAZİNE BO-
NOLAIU 
TİCARİ SENE-
DAT 

16.477.206.J 142.271.357.--'rUrk Lirası Mevduatı: 
1 Döviz taahhlldatı: 

Altına tahvili kabil dö
vizler 

115.479.770.2~ 115.479.770.23 Diler dllvizler Ye alıcıklı 

3.875.2, 

ldlrinc baklTeleri 30.686. 959 50 

Muhtelif: 
&ham ve Tahvilat Ctbdıııu 

(Oeruhde e
dilen nrakı 

A - (nak:il;fenln 

(k•l'lılılt Eıl
(haın v• 
(TahvilAt 

Cİtibart 1tı7meUe> 
B- Serbest .... 

ham ve tah· 
vl!At 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Dövia 
Qzerine 
Tahvilli Uze.rlne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

41.553.042.81 

7.944.397.0' 49.497.439.86 

7.913.000.-

230.525.3, 
7.900.129.12 16.043.654.44 

4.500.000.-
12 489.636~ 

21.569.116.97 

30 690 834. 7'l 

99. 700.063.36 

Yekllla 411.943.606.16 Yekda 411943606.16 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto 
'uadcli •/ı 4, altuı ilzeriııe 8/ı 3. 
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Sevimli San'atkılr Bayan 

SAFİYE 
veMısır Yıldızları 

KİKİ ve SAMİRA'nın 
Cazip Arap Rakısları 

Okuyuru Bayanlar: 
MAHMURE, FERİDE, SUZAN, AFİTAP, NEVZAT, MELAHAT, 

MUKADDER. 
SAZ HEYETİ: Kemani NECATİ, Kemençe ALEKO ve SOTiRi, 

Klarnet ŞÜKRÜ ve ŞEREF, ·Penço CEMAL ve ABDİ, Kanuni 
AHMED, Neyzen NİHAT, Darbukacı HASAN TAHSİN. 
Okuyucular. YAŞAR, HAMİT, ACYAZAN, YAHYA ve MUSTAFA 

Memleketimizde emsalleri bulunmıyan bu 

30 KİŞİLİK MARUF SAZI 
Bir araya toplamıya muvaffak olan 

, Taksimde Abide karşıswda 

I Z Z E T Gazinosunda 
Dinlemeyi ihmaı etmeyiniz. Telefon: 41821 ........................................ 
Kapalı zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Ama1ya Cu:n~uriyat Hllk Partisi ilyönkurul ~aş~anlıjıni1J 
1- Amasyada yaptırılacak Halkevi binası inşaatı kapalı zarf usu

We ve yirmi bir gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
2- Keşif bedeli (25500) llıadır. 

3- Bu işe ait keşüname, eksiltme şartnamesi, umuınt ve hususi ve 

tenni şartnameler, silsilci fiyat, mukavele ve proje cetveJleri ve plAnlan 

arzu edenler İlyönkurul başkanlığında görebilirler. 

4- Eksiltme 2/Mayıs/939 tarihine müsadil Salı günü saat 15 de İl· 
yönkurul huzurunda yapılacaktır. 

5- Muvakkat teminat 1912 lira 50 kuruşt~r. 

6- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanuna göre 
mnktazi vesaiki ve vilayet Naha Müdürlüğünden ihale tarihinden sekiz 

gün evvel alacakları ehliyetnameyi teklif mektuplarına koymalan ve 

bu mektupların dördüncü maddede yazılı miaddan bir saat evvele ka

dar makbuz mukabııınde ilyönkurul başkanlığına vermeleri ve posta 
ile gönderilecek mektupların dahi ayni zamanda gelmiş ve dış zarfının 

muhür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. (2424) 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Okulumuzda 1982 lira 15 kuruş bedeJJi tamirat 21/4/939 Cuma 
günü saat 14 de İstanbul İstiklal caddesi 349 No. da Liseler muhase
beciliğinde pazarlıkla ihale edilecektir. İstekliler bu işe ait nafıa ve 
inşaat şartnamesini okuldan görüp öğrenirler. Teminat (148) lira 66 
lı:uruştur. Bu pazarlığa girecekler bu gibi işleri yaptığına dair lstan
bul vilayetinden almış oldukları ehliyet ve ücaret odasının 939 yılı 

vesikalarile birlikte komisyona başvurmaları. (2528) 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 
Martenin Veysel zimmetinde alacağı olan meblağdan dolayı haciz 

altına alınan ve tamamına 1200 lira kıymet takdir edilmiş bulunan 
Tophanede Tümtüm mahallesinin Osmanhoca çıkmzı sokaağında eski 
6 ve 6 mükerrer yeni &-8 kapı numaralı iki ev açık arttırma ile satı
lacağından evsafı aşağıya dercedilmiştir. Şöyle ki: 

6 numaralı kısım: Kapıdan içeri girdikte adi bir taşlık bir kuyu ve 
bir hela ve bir koridor üzerinde iki oda. 

Birinci kat: Merdiven başında bir oda bir koridor üzerinde iki oda 
mevcuttur. 

8 No. lu kısım: Kapıdan girildikte bir hela bir oda bir dolap bah
çede ocak mahaJJi vardır. 

Sahası: 120 metre murabba olup bundan 65 metrabbaı bina kalanı 
bahçedir. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Yukarıda evsaf ve saha ve kıymeti gösterilen gayrimenkullerin 

tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya 

.ştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde 
pey akçesı veya milli bir bankanın temmat mektubunu hamil olmaları 
'cab eder. Müterakim vergi tanzifat tenviriye ve vakıf borçları borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi 20/4/939 tarihine müsadii Perşembe 
günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırma 
7/6/939 tarihine müsadif Çarşamba günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
&adar icra edilecektir. Birinci arttırmada bedel kıymeti muhammene
nin % 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edile
rek 22/6/939 tarihine müsadi.f perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. 2004 No. lı icra ve iflas knnununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diger 
alakadarlarının ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarıfe dair olan iddialarının ılfın tarihinden itibaren 20 gün 
lllrfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır, 
Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi tenviriye tanzi!ıyeden ibaret olan belediye rü
sumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik ta
viz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 
939/655 No. lı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy-
met raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (17062) 

İstanbul Belediyesi İliinlan J 
Jandarma telefon şebekesinin ikmal ve ıslahı için lüzumu olan ve 

hepsine 850 lira bedel tahm;n edilen 7 kalemden ibaret hat muayene 
ı elefonu ve paratoner ile malzeme açık eksiltıniye konulmuştur. Vstesile 

1artnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesika ve 63 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 3/5/939 Çarşamba günü saat 14 buçukta Daizni En-
cümende bulunmalıdırlar. (2627) (İ) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
. ETEM İZZET BENiCE 
BuıldıF yer: SON TELGRAF Matbaası 

. . . 
·. . . -

• 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbanuı tas arnıf hesablannda en az 59 lirası bulunanlara aene4e 
' defa çekilecek .kur'a ile apğıdald plana cöre ikramiye dafıtılllcaktır: 

4 Aded 
4 
4 
40 

100 
120 
160 

)) 

)) 

». 
» 
)) 

)) 

1,000 Liralık 4,000 Lira 
5GO » 2,000 • 
250 )) 1,000 J) 

100 il 4,000 • 50 ,, 5,000 • 
40 • 4,800 
20 il 3,200 

" DİKKAT: Hesnblarmdııki paralar bir sen., 
takdirde % 20 fazlasilo verilecektir. 

içinde 500 liradan aş2ğı tlüs•niyenlere ikramiye çıktılı 

Kur'alar senetle 4 defa, l Eylw, l Birincikiiıı un, 1 Mart ve 1 Hazirxn tarihlerinde çekilecektir. 

Eminönü karaki Hiiseyin çele
bi mahallesi Hüdavenwgiir cad -

desi 16 No. da. cilt 29 sayfa 329 da 
kayıtlı ve halen Galatada Agop· 

yan han 5 No. da oturan Persi

yadi oğlu Mişon esas kütükte bu

suretle kayıtlı iken İstanbul mah

kemei asliye beşinci hukuk da -

iresinin 20 mart 939 tarih ve 939/ 

18296 No. sile adı Muiz olduğuna 

dair ilam getirmekle keyfiyet ka

nunu medeninin 26 cı maddesine 

te,>fikan ilan olunur. 

Beyanname No. 
12249 
a6211 

Tesçil tarihi IDE~EDİLECEK İHTİRA BE~I 
18;8/938 
O/l/939 •Keseler ve sair kaplara dair 

37679 17/1/939 ıslah• hakkındaki icad için alın-

38951 25/1/939 mış olan 30 Mayıs rn:ı5 tarih ve 

42554 18/2/939 2008 numaralı ihtira beratının ih-

Yukarıda numaraları ve tescil 
tarihleri yazılı ve muamelede bu

lunan 5 adcd beyanname, Sul • 
tanhamam yangınınd~ yanmıştır. 

Bu kcrre yenilerini çıkaracağım -
dan eskilerin hükMÜ kalmadığını 
beyan ederim. 

İstanbul Ecza deposu sahibi 

Moiz Paralli 

tiva ettiği hukuk bu kerre başka

sına devir ve yahut icadın mevkii 
fiilP. konması için icara dahi veri

lebileceği teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla malı1mat edin

mek istiyenlerin Galatada, Aslan 

Han 5 inci kat 1-3 numaralara mü

racaat eylemeleri ilan olunl,lr. 

... 

ciLDİNE KIYMAYAN 

Kullanır. 

Her yerde POKER rr~~ab;~~~ın 
-,-'"Halkımıza Müjde,, 
Trakyanuı güzel yollarından istifade edenlere, Silivriıı · 

deniz kenarınde DENİZ GAZİNOSU Açılmıştır. 

Muhabere ve Münakale Ve1 a'.eti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden : 

Aşağıda isim ve miktarları yazılı üç nevi malzeme ayrı ayrı sa 
alınmak üzere 28/4/939 Cuma günü saat 15 de Metro Han 5 inci kal 
da toplanacak olan arttırma ve ekı.i ltme komisyonunda ayrı ayrı pal 
lığı yapılacaktır. 

1- Beyaz sabun 140 Kg. 
2- Arap sapunu 2200 ı{g. 
3- 1 adet 10-15 amper 220 volt mütemadi cereyan müvellidi gru 
1- Pazarlık neticesinde uhdesine ihale yapılandan % 15 kat'i 

minat alınır. 

2- Bu işlere aid fenni şartnameler idaremiz levazım müdürlü " 
de parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İsteklilerin ilan edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulun 
!arı lüzumu ilan olunur. c2483. 

' I 
OSMAN ŞAKAR 

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garanti 
bısikletler ve ütüler, Elektrik y~<tudarı su .sıtma kapları, çay· 
danlıkla", her nevi elektrik ev aletleri, ha\'agazı ocakları, ban· 
yoları, el~ktrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

Alman Balfa Fotoaraf Makineleri 

2AY VER 
GALATA: Bankalar Cad. No. n \ISEYAZIT: tJnıverslle Cad. No. 28 

VoyvodJl ban zemin kal. KADIKÖY: iskele Cad. 32/2. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebimiz pansiyon ihtiyacı için ayni eb'at ve evsafta bin ad 
yatak ve yorgan çarşafı alınacaktır. Beher çarşabn muhammen bede 
cl70> kuruş ve ilk teminatı •127,50• liradır. Eksiltmesi 6/5/939 tarihi 

raslıyan Cumartesi günü saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek Mühend' 
Mektebi binası dahilinde toplanan satınalma komisyonunda yapıla 
caktır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Paur hariç hef 

l'ÜD 2,5 • 6, Sah, Cumartesi 12 • 2.5 
fıkaraya, Tel: 2ı398 

Çünkü ASPİRİN senel 

denberi her türlü soğuk 
gınlıklarına ve ağrılara ka 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirind 

emin olmak için lütfen ffi rrıa 
kasına dikkat ediniz. 


