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En Eon Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Bulgarlar Dobrice Ve Dedeağacı istiyorlar 
Bulgar Başvekili 1913 Hududla;·ı Temin EdilmedikçeBalkan 
Antantına Girmiyeceğini ve Bitaraf Kalacağını Söyledi 
Almanya, Romanya Topraklarına 
GirilmiyeceğiniTemin Ediyor 

AKDENiZDE 
JAPONLAR 
Totaliter Devletler 
250 Parça Harb 
Gemisi Toplamış 

Olacaklar 
Loııdra 21 (Hususi)- İtal

yan ve Alman hükumetleri
nin bir Japon filosunun Ak
denize gönderilmesi için, Tok
yo hükfuneti nezdinde teşeb

bü1de buluııduğu hakkında 

buraya haber gelmiştir. Deniz 
melıafili, Japonyanın Uzak 
Şarkta deniz kuvvetlerine en 
ziyade muhtaç olduğu bir za
manda, filosundan bir kısmı
nı ayırıp Akdenize gönder -
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Stalin, Sovyet orduları Başkumandanı General Voroşilof ile birlikte Sovyet tayyarelerini selamlıyorlar, 

m~:b:l:~;:;~u7::ı;:u~u- Sovyetler Yapacakları Yardımı 
lunHn Alman filosundan ma-

ada, Japon lilosunun da bu B • ş B 1 ı 
sulara gelmesi, totaliter dev- 1 r a r t a a g"" 1 y o r a r 

lluJılll'larııı 110D zamanlarda daha ısrarla istedikleri Dobrlee ve Garbi Trakyanın mevkilerini gösterir !etlerin yeni bir nlipıayişi ma-
barita (noktalı yerler) hiyetinde telakki edilmekte-

Bulgaristan 
Ve Balkan 
Paktı 

Bulgar Başvekilinin beya
natı Bulgar metalibatırıı 

açıkça meydana koyuyor. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

K apah bir sır kutusu gibi si
yasi emel ve hedeflerini 

. daima içinde alıkoymasırıı 
hıleıı Bulgaristan, nihayet barici
)'e encümeninin bir içtimaı ve.si
lesi)e bütün taleblerini açıkça 
llleydana koymuş oldu. 

Dostumuz ve komşumuz Bul -
garistan'ın Türkiye ile hiçbir da-
11&sı ve nizaı olmadığı gibi Cum
huriyet Türkyiesi'nin de kadim 
dostu, Büyük Harb müttefiki ve 
kolttşusıı Bulgaristan'dan iyilik 
ııe inkişaf dileklerinin dışında hiç 
bir temennisi yoktur. 

leomşularınıızın ve dostlarımı
ltıı huzur ve inkişab, refah ve 
Baadeti kendileri kadar daima bi
ti de aliıkalandırır ve sevindirir. 

Bulgar Başvekilinin encümen
deki beyanatı arasında birinci 
Planda göze çarpan hususiyet nok
tası Bulgar hükilmetinin Balkan 
hirliğine girmek husıısunda ileri
Ye sürdüğü şartlardır. 

Jl.jansın verdiği ma!Wııata göre 
llulg...,istan Romanyaya cenubi 
l>obrice:vi, Yunanistan'a da Ege
de bir mahrec almak şıırtile Bal
kan birliğine girebileceğini bir 
fikir ve dilek halinde bildirmiştir. 

Bulgatistan Büyük Harbden 
ltıağlfıb çıkmış, arazi kaybetmiş, 
ı.,öyyi muahedesinin hükümlerini 

Selanik itilabna kadar bÜ~ün ız
tnabi!e çekmiş bir devlfttit· - n
Cak, Büyük Harbe ginneden· Öl!: 
Ceki hududlarını istiyen' ve gön
lünde hapsettiği bu emeli bugün 
hütiiıı vüzuhi!c dışarıya voırmek 
\•aziyclinde bulunan Bulgatistan 

(Devamı 6 ıncı sahifede), 

R H dir. Bu takdirde Akdenizde U b U ı · d S fl p l R 
O m an Ya arı• c ı• ye Berlin - Roma - Tokyo mü - nar nQ ln e OVye er 0 onya Ve Omanyaya 

sellesi, İngiliz ve Fransız fi- Harb Malzemesi ve T avvare Gön Jerirlerken .• 
N L d G

. !osuna karşı 250 porça gemi J .J aı 

azırı on raya ıtti _~_:::_::_!;::~_1::~_:ş~_:~ak_- Japonlar Bir Tecavüze Kalkarsa .. 
Macarlar da Rumen Arazisine 
İlişmiyeceklerini Bildirdiler 

Berlin 21 (Hususi) _., Bulgar 
muhalefet partisinin geçen >!Ün -
!erde, hükumeti sıkıştırıcı yoldaki 
faaliyeti burada gözden kaçmamış
tı. Bu fauliyet, Bulgar muhalefe
tinin giiya Bulgaristamn Alınan
yanın elinde oyuncak haline geti
rileceği yolundaki zehabdan ileri 
geliyordu. Hatta bu muhalefet 
Almanyaya bir Bulgar heyetinin 
gönderilmesinin önüne bile geç
miş bulunuyorlard:- Halbuki şim
di hadiseler Köseivanof'un Bulgar 
Sobranyası hariciye encyümenin
de verdiği izahattan ~nnra tama-
mile tebellür etmiş bulunmakta - Bulgar hariciye encümeninde 
dır. Muh~lefet erkanının da bu Bulgaristanın taleblerini açıkça 
beyanat karşısında memnuniyet ortaya koyan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Bulg:ır Başvekili Köseivanof 
~~_:_~~~~--'~~~~~~~ 

Makineye 
Verirken: 

Romanya Kralı Dün 
Belgrada Gitti 

Biikreş 21 (Hususi)- Romany a Kralı, Yugoslav Kral Naibi Prens 
Pol ile görüşmek üzere, Bclgrada h areket etmiştir. Siyasi mehafil bu 
mülakata ehemmiyet vermektedir. Bulgar Kralının da bu mülakata 
iştirak edeceği hakkındaki haberler teeyyüd etmemiştir. 

Madriddeki 
Yine 

Gecit Resmi 
' 

Kaldı 
Paris 21 (Hususi)- Madriddc yabancı askerlerin de iştirakile ya

pılacak olan 150,000 kişilik geçid resmi, 15 mayıstan bu sefer de 
30 mayısa tehir edilmiştir. Bu sur etle İtalyan askerlerinin İspanyadan 
geri çekilmesi daha bir müddet ge cikccektir. 

Musolini Sözü Hitlere Bırakacak 
Vaşington 21 (Hususi)- Buray • gelen haberlere göre, Mu,olini -

nin Ruzvelt'e vereceği cevabın sadece bir •red• mahiyetinde olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Maarif Vekili 
Bu Sabah Geldi 
Maarıf Vekili Hasan ali Yücel, 

bu sabah şehrimize gelmiştir. Ken
disini Haydarpaşa istasyonunda 

Maarif Müdürlüğü erkanı, mual
lim arkadaşları ve gazete mümes
silleri k1üşılam1ştır. Vekil doğru
ca 1stanbula geçmiştir. 

Maarıf Vekili şehrimizde bulun
duğu müddet zarfında Maarif Ve
kaletini yakından alakadar eden 
mesleki ve kültürel işlerle meş

gul olacaktır. 
Vekil bugün öğledoen sonra Ma

arıf Müdürlüğüne gelerek tetkl
katta bulunmuştur. Vekil burada 
bulunduğu müddet zarfında Üni
versitenin her sene artan talebe 
adedi üzerinde alakadarların nok
tai nazarlaı:unı dinliyecek, rektör 
ve dekanlarla görüşecektir. Ekse
risi hayatını kazanarak yüksek 
tahsil yapan Üniversililerin hiç 
9Jmazsa hukuk ve iktısad fakülte
lerinin üçer seneye indirilmesini 
rica edecekleri haber verilmekte
dir. 

1 KISACA 

Para mı, Mahsub 
F. . . ? 

ışı mı .. 

1 

Bizim mahud arkadaş da paşa 
Tıflısma döndü. Dün konuşur-. 

ken: 
- Çallı ile Fahiman 6,200 er lira 

almışlar .. 
Dedim. 
- Niçın?. 

Diye sordu. 
- Son tabloları için .. 
Cevabını verdinı. Güldü: 
- Febiman'ı bilnıem amma,_ 
Diyerek, devam etti: 
.L Calh'nın eline acaba para mı, 

yoksa sadece mabsnb fişi mi geçti, 
meseledir. * • 

Varşova 21 (Hususi)- Mosko
vadan buraya gelen haberlere gö
re Stalin'in riyasetinde, .Sovyet
lerin Londra, Faris ve Berlindeki 
mümessillerinin de iştirakile mü-

hiın bir toplantı yapılacaktır. 
Şimdiye kadar ilerlemiş olan 

müzakerelerde Moskova İngiliz -
Fransız tekfülerinin tahakkukuna 
yardım edeceğini ve bu yolda bir 

muahede imzaısna hazır bulundu
ğunu bildirmişti. Ancak Sovyet
lerin, bu anlaşmanın Uzaık Şarka 
da teşmil edilmesini istiyeceklerl 

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

Hitler, Ruzvelte Şu Cevabı Verecek: 

''Benden Aldıklarınızı Ger·i 
Veriniz, İşte O Kadar ... ,, 

Hitlerin Vereceği Cevabın Yarı Sert, Yarı Mutedil Lisanda 
Bir Mukabil Teklif Olacağı Anlaşılmaktadır 

Ruzvelt'e ne cevab vereceği merak! a beklenen Alman Devlet Reisi 
Bitler Başvekalet dairesinden çıkarken ... 

Berlin 21 (Hususi) - Hitler'in, 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt'in 
mesajına 28 nisanda Rayiştağ top
lantısında cevııb mahiyetinde ola-

rak söy!iyeceği nutku dinlemek 
günleri yaklaşmaktadır. 

Bu nutkun meali hakkında kat'i 
bir malfunat olmamakla beraber, 

Ruzveltin 
Unuttukları ... 

Ruzvelt'in totaliter devlet
lere gönderdiği mesa3 telgra
fında, istikl<illerine dokunul
mamasını istediği memleket
lerin isimlerini saym4tı. Fran
sız gazeteleri, Rv.welt'in u -
nuttuğu memlekPtlerin Uim
lerini kaydediyorlar. Mese -
za l:zlando! Halbuki Almc.n -
yanın buradc bir nava ve de
niz üssü meydana getirmek 
istediıii çok defa ıöylenmi§ -
tir. Ruzvelt Dançiğ ve Tan -
cadan da bahsetmemiştiT. 1- , 
talyan gazeteleri, Ruzveltin 
bu memleketlerin isimlerini 
zikretmemesini, buralarda to
taliter devletlerin hak iddia 
edebileceklerini zımnen ka -
bul ettiği suretinde tefsir et
mektedirler. Bunlardan baş

ka Andor cumhuriyeti, Mo • 
nako prensliği de unutulmU§
tur. 

zannedildiğine gör€, Hitler bu 
nutkunda Amer.ika Cuınhurreisi· 

(Devamı 6 ıncı sahifede-) 



1 HADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· --

KIZLARIN DUA')INI 

KAZANAN MÜDÜR 

N 
e güzel... İrlandada bir şeh
rın sıhhiye müdürü, mınta
kası dahilindeki bütün be

lli erlreklere bir ültimatom gön
denu.ş.. Altı ay içınde evlenmi -
yenler, oturdukları pansiyondan 
derhal cıkartılacak, sokak orta -
sında bırakılacak. 

Bu şehrin sıhhiye müdürü, gö
rüyorsunuz ki, evlenmeyi, haki
katen ev, bark sahibi olmak ma
nasına alıyor. Bekarlara, başları
nı sokacak bir çatıaltt bırakmı -
yor. B•t şehirdeki delikanlıların 

ne karar vereceğini şimd ~ n kes
tıremiyorum. Y alruz, zannediyo
rum ki, bütün bu şehrin bekar 
kızları, şu günlerde bayram ya -
pıyorlar ... Ve şehrin sıhhiye mü
dürüne muhakkak ki dua ediyor
lar. 

NEVYORK SEBGlsİNE 

GİDECEK VAPUR 

Fransarun Le Havre limanın

dan, Nevyorka müteveccihen ha
reket etmek ilzere bulunan Paria 
bimli büyük transatlantik yandı, 
kül oldu ... Gemi, Nevyorlr. sergi
sine kıymetli eşyalar ve yolcular 
götürüyordu. Tahkikat, yangında 
bır suil<asd olduğunu meydana 
çıkarıyor. Gemide 25 milyon trank 
kıymetinde tarihi eserler varmış. 1 
Nevyorlr. sergisıne gönderilen bu 
eserler, bereket versin ki, yanma
dan kurt~u. Başka bir vapurla 
Nevyorka gönderilecek. 

Zavallı tarihi eserler... Artık 

sizlere de rahat kslmadı ... Dün
yada asude yaşıyan bir sizler var
dınız .• Sizi de kıt'a kıt'a, deniz 
deniz dolaştırıyorlar. Başınıza ne
ler geliyor?. 

Allah encamınızı hayreyliye .. 

KUZULARI KURDLAB 

KAPl\DYORLAR l\ll?. 

Dünkıl gazetelerden biri haber 

verıyordu: Şehirde et buhranı baş

lamış.. Kuzu etine narh konulma
ması yüzünden, kasaplar, yalnız 

kuzu eti satıyorlarmış.. Çünkü, 

karlı iş ... İstedikleri iiatı etikete 
yapıştırıyorlar. Şunu hepimiz iti
raf edelim: İstanbulun et narhı 
meselesini elimize yüzümüze bu

laştırdık. Narhı istemıyen ve şim
dıye kadar binbır müşkülat çıka
ran kodaman ve tufeyli bir ksç 
mutavassıt, kimbilir, nasıl bıyık
altından gülüyorlar ve zaferlerini 
gururla seyrediyorlar!. 

Fakat, hatırıma şu geldi: Kuzu 
hala çokmu ki, kasaplar boyuna 
kuzu satıyorlar?. Kuzuları kurd
lar kapmıyor mu?. 

RAKI KADEHİNİ 

PARÇALIYAN SARHOŞ 

lzmirde, bir sarhoşun yaptıfıı 
marifete bakınız: Coşmuş, adam

akıllı kafayı tütsüledikten sonra, 

rakı kadehini parçalayıp, yemeğe 
başlamış.. Bu kadeh acaba cam
dan yapılmış değil miydi?. Yoksa 

yazın dondurmacıların kullan -
dıklan keten helvasından yapılmış 
kadehler gibi miydi?. Buna bir 

türlü akıl erdiremedik... Sarhot
luğun bu derecesi görülmüş şey 
değildir. 

SİNEMA YILDIZLARINA 

EVLİLİK YARAMIYOR MU?. 

Şu sinema paytahtı Holivuddan 
her gel-en habere inanmam ... Fa
kat, hazan, öyle güzel uyduru -
yorlar ki, insanın inanacağı geli

yor. Mesela: Dün bir sinema ya
zısı okudum. Sinema yıldızlarına 
evlenm,>k yaramıyormuş .. Rahat

sız oluyorlar, sonra da çabucak 
boşanıyorlarmış... Bu havadise, 
siz ne derseniz, deyiniz, benim 

inanacağım geliyor. Hem de yal
nız Holivud hududlan içinde de
ğil ... 

AHMED RAUF 

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 
TAN: 

Baş makalesi yoktur. 

lKDA:d: 

cGüzel bir teşebbi isimli 

b~ıdtalesinde Ahmed Ağaoğlu 
neşrıyat işinden ve neşriyat kon
gresınden bahsederek diyor ki: 

lekette tanınmı5 içtimai -
yatçılardan biri olan bugünkü 

Maarif Vekilimiz neşriyat için de 1 
metodlu ve sistemli bir çalışma 
programı hazırlanması işini birinci 
derecedeki işler arasına aldı ki. 
bu teşebbüs memleket için çok 
hayırlı ve feyizli olacaktır.• 

VAKİT: 

ı Yeni bir ittifak mı!• isimli 
başmakalesinde Sadrı Ertem dl -
yor ki: 

c Yugoslavya, Arnavutluk, Bul

garistan. Macaristan ~rasında ye
ni bir ıttifakın ımzalanmasıru İtal
ya arzu ediyormuş! Bu ittifakın 

hedefi Balkan antantına kar~ı koy
mak imiş! 

Mihver devletlerir.in Balkan 
antantına taraftar o!madıklannı 

bilmiyen kalmamıştır. 

Bohemyayı, Yunanıstanı yani 
demokrat devletler tarafından 

kendilerine garanti •-erilen dev -
!etleri garpta hizmet edeceği tah

min edilen bu ittifak gayesi itiba
rile ne Bulgaristan. m- Yugoslav
ya, ne Macaristan, ne de Arnavut

luk için milli bır siyasetin eseri 
olamaz .• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid •rejim meselesi• 
lsimlı başmakalesine şöyle baş -
lıyor: 

ı Siyaset ve iktısad gürül tüle -
rmin üzerinde bir de ideoloji ve 
rejım çarpışmalarına fahid oluyo
ruz. Umumi harbe gdlnciye b
dar beşeriyet hürriyet idealine 
doğru yürüyordu. İnsanlar en yük
sek ahliıki ve sosyı.l faziletlerini 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_ir_i_s~,_n_y_oı_G_üz_e_ıi_, 

1 arihi Romaın No. 5 7 

Muyana korkulu bir rüyadan 
yen uyanır gibıydi. Arablann e
linden tamamıle kurtulduğuna e
mın de ıdL Fakat, bir an için hur
rıyclinı kazanmış .ayılabılirdl 1 

~· rnando sordu. 
- Sen nereden gelyorsun ?. 
- Şe~uden k çtırn. Arabların 

ehnde e:ıırd 'm. Buraya gelıncıye 
kadar .kı khjı oldiırdüm. 

Ve koynund k hançeri çıkardı: 
- Çok uğurlu bır silah verdi

nız bana, Sınyor! Bu koynumda 
iken hıç kimseye mağh'.ıb olmıya
cağımı sanıyorum. Ve hiç kimse 

Yazan: CELAL CENGiZ 

-Arablar şehri tamamile iş -
gal ettiler, değil mi?. 

- Şüphesiz. Tarık. ordusile gel
dL.. Ve kal ey; bir hamlede aşarak 
içerı girdL 

- Allah bu tufanı İspanyaya 
bir ceza olarak göndermış olsa 
gerek. Dağın tepesınden onu dö
nerken seyrettim. Ne büyük bir 
ordu ile gelmiş buraya ... 
Maryana'nın kalbi koparcasına 

çarpıyordu. 

- Şimdi ne yapacağız, Sinyor! 
dedı. Neriye kaçacağız!. 

Fernando yere düşen av kızart-

Sebzede 
ihrac 

Edeceğiz 

POL • s 1 
Ve .. Mahkemeler 

Nadide Meyva İhracab 
için Tayyarelerden 
İstifade Edilecek 

Bu sene Avrupaya sevkedilen 
sebze ve meyvalardan alınan neti
celer çok müsaid olduğu için yaş 
meyva ve sebze satış tanm koo
peratifleri daha geniş surette ihra
cat yapabilmek için ş;mdiden ted-

Keci 
' 

Yüzünden 
Kavga 

birler almağa başlamışlardır. Mey- • • I . . 
valar için İngiltere v, Fransaya Bır Keçı yı Geçınen 
da nümunelPr gönderılmiş ve ih- iki Komşunun Arasını 
racatımızın müsbet nct;celer vere-j B d 
bilmesi için icabeden vesaitın de OZ U 
biran evvel temınıne geçilmiştir. 

Bu maksadla Devlet Demiryol
lan tarafından ismarlanan firigo
firik tertibath vagonlardan başka 
en son s:stem ambalaj şekilleri de 
tetkik olunmaktadır. 
Öğrendiğimize göre bu mevsim 

yalnız Almanyaya sebze ihracatı 
yapılacaktır. Bunun için hususl 
ambalaj şekillerı Wııbıt edilmekte
dir. Sebze ihracatı da meyva sa
tışları gibi iyi netlcekr verdiği 

takdirde ö:ıümüzdz.ki mevsim Al
manyadan başka Fransı.ya da mal 
gönderilebileceğt kuvvetle tah
min olunmaktadır 
Diğer taraftan şimdiye kadar 

bizden hiç yaş sebze ve meyva 
almamış olan bazı memleketlerde 
bu mallarımızın LondrR ve Ber -
!inde kazandıkları bi.ıyük rağbet 
üzerine şimdiden, tazP. meyva ve 
sebzelerimizclen hangilerini ihraç 
edebileceğimizi sormağa ve bil -
hassa yaş üzüm ve kavun üzerine 
siparışler yapmaıta koyulmuşlar

dır. Bu ~'iparişler müsbet anlaşma
larla neticelendıği takclırde, bu se
ne yaş meyva ıhracatımızda tay-, 
yareden de azami ist'fade edile-
cektır. ı 

Geçen sene tecrube olarak tay- ı 

yare ile gönderılen bırkaç parti 
çilek ve yaş meyvadan muvaffa
kiyctli neticeler alınnıış olduğun
dan bu usul bu yıl daha genisleti
lcrek tatbik olunabilı><:eklir. 

bu hürriyet ve hsk rıüradelesi uğ
runda göstermişle: vg manen yük
se:._mışlerdı. lıd• umumi harb bile 
müst0 bit İmparatorlukları yrka -
rak zulüm altındaki milletleri hüc
riyetlerine kavuşturmak ve bü
tün kovimlerı h.end kcndılerini 

idare hususunda ~erbet.t bırakmak 
bayrağı .ıltında kazar.ıldı. 

Fak:., Milli hılkimiyet ve hürri
yet rejiminin galebeı:<f'i teşkil e
decek ve nibaye• bu fikre bir tac 
giydirecek olan umumi harb bl
illkis beşeriyetin mar.evl ve ah -
liıki tarihinde bir dönüm noktası 
oldu .• 

Bundan sonra, muHelıf memle
ketlerclekl rejimlerden babsedi -
yor. 
CUMHURİYET: 

Nadir Nadi cbekliyebilıriz• di
yor: cBuhra'I. geçti diyorlar., Fa
kat son hadiselerin doğurduğu 

buhranlardan daha şiddetlilerini 

bekhyenlerin herhalde aldanmış 

olmıyacaklarını tahll'in ederiz. 
Avrupada harb olacaktır ve hasta 
Avrupanın yegane !!Acı harb, yani 
esaslı ve kst"i bır temJzlilı:Ur! • 

- Hele şunu yiyelim de. N eriye 
kaçacağımızı sonra düşünürüz. 

Ben de iki gündiır açım ... Bu sa
bah taşla öldürdüm bu hayvanı. 
Derısini yüzdüm.. Pişireceğim sı
rada bu herif karşıma çıktı. 

Av kızartmasını yediler. Din
lendiler.. Konuştular ve akşam 
üstü sular kararınca, dağın arka
sından <caçmağa karar verdiler. 

Güm.'Ş ballı.. Endülüs dağları -
na oo>mer gölgeler düşünce yola 
çıktılar. Fernando bu yolları çok 
iyı bildıği ıçin: 

- Artık hiç kiıru~en korkum 
yok.. 

Diyordu. 
Maryana. 

- N rıye gıdeceğiz, Sın ·or! 
Diye sordu. Fernando: 
- Kıştaleye gıdeceğız.. Kralı 

cagımı, nasıl bır kU\' et bulı.cağı
Dedi. Maryana ümidsizdi. 
- Yeni tedbirler mı? dedi. Ta-

Bay Mustafa birk.ı.ı; seneden
beri Zeytinburnunda o•. -
ruyordu. Bu za•, biraz asabt 

olmakla beraber, get"!k kendisi ve 
gerek ailesi efradı iy! kalbli in
sanlardı. Bıı sebeble bütün ma • 

halleli onları sever ve hatırlarını 
sayardı. 

Bir gün, Bay Mu~tafa dişi ve ı 
cins bir keçi satın aldL Bu hay • 
van her gün bol bol süt verdiği 
içm onu ev içinde se~miyen yoktu. 
Yalnız keçın;n fena bır huyu var
dı. Fırsat buldukça, serbest lr.al

dıkça, komşıılann bahç-elerine gi
riyor ve sebzeleri yiyordu. Birkaç 
defa keçi, iple ba!\lı olduğu ka -

zığı yerden çıkarnnğa muvaffak 
olmuş ve bitişik kO!nŞU Şerife Ha
nımın bahçesine girmiş ve orada 
henüz yetişmekte olan ıspanak -
lan, marullan yiyeN"k, kadını za-
rara sokmuştu .. 

Keçinin bir kötü huyu daha 
vardı: Bay Mustafa her akşam o
nu, komşusıı Şerifo Henımın ya -

tak odasının pencer<.>,;, altındaki 

kazığa bağlıyordu. K~,i. gece her
kes oyuduktan ve Şerik Hanım da 
yatağına girdikten Sl'nra boynuz
lar(le ah:jab binanın duvarına vur- 1 

mağa başlıyor ve bu suretle ka -
dıncağızı rahat uyutmuyordu. 

Şerife hanım bir sabretti, üç 
sabretti. beş sabretti. Nihayet bı
çak kemiğe dayandı Bir akşam 

kaduı sokağa çıkarak keçi sahibi
nın işinden dönmes·nı hl"kleme
ğe başladL Aradan ~ol: zaman geç-j 
meden Mustafa geldi_ Şerife Ha
nım, adamın karşısına geçti. Elle
rini arkasında birbi"'''e bağladı. 

Kaşlarını çıtlı ve sert bir sesle: 

- İllallah artık Mustafa efendi, 
şu sizin keç;tlen! dedı Kaç sefer 
bahçeme gi_ di zerwvatı yedi, 
saksıları .devirdi, fakot ben kom
şumun hatırı kırılmasın diye se
simi çıkarmadım. Yezid hayvan, 
bu yaptığı zarar yetr.ııyormuş gi
bi, g-eceleri de penceremin altın -
da, sanki bana garazı varmış gibi, 
boynuzlan ile duvarı döğüyor. O
nun yüzünden bir g~ rahat uyu-r 
yamıyorum. 

Kadın gözlerini hiddetle aça -
rak, sözüne devam etti: 

- Artık canıma tak. dedi Eğer 
bu keçiyi def etmezse"\. seni kara
kola şikayet edeceğım. 

Bay Mustafa da siDirleruniştL 

Kadına söğüp saymağa başladı. 

Şerife hanım mukabele ettL A -
dam, kadını.r üzerine hücum etti. 
Şerife hanım da onu yakasından 

vet bulabilecek misiniz?. 
- Kıştaleye varınca ne yapa -

cağımı, nasıl bir kuvvet olacağı -
rr.ı ve müslümanları nasıl lepeli
yeceğimi göreceksin, Maryana? 

Kayalıklardan atlıyarak, dağın 

yamacına tırmandılar. Dağ tepe -
sine çıkmadan Kıştale yoluna ge
çemezlrrdL Burada dar bir geçici 
vardı. Fcrnando: 

- Müslümanlar bu geçidi bil -
mezler, dedi. Şimdi oradan geçip 
yola düzüleceğiz. 
Dağın tepesine çıktıkları zaman 

ay yeni doğmuştu. Ortalık gün -
düz gibi aydınlıktL 

Maryana uzakta bir gölge gör
ı!ü. Blrd~nbire korkak bır sesle, 
papasa hltaben: 

- Yav~. Sinyor" 
Diye bağırdı ve yere sindi. 
Fernando kendini tutamadı.. 
Gülmeğe başladı: 

- Uzakta yürüyen gölgelerden 
m· korktu Ma a• O r 

Kırk 
Sabıkalı 
Yankesici 
Hırsızlık İsnadını 
Üzerine Almak 

istemiyor 

U
.. Üç aene evvel Kadıköy va

purunda İhsan ısminde bir 
talebenin para çantasını çal

maktan suçlıı meşhur ysnkesici -
lerden Mehmedin mı;hakemesine 
dün de asliy.e birinci crzada de -
vam edildL Dünkü ceJsı-de hakitn 
evrak arasındaki sabıka cevabını 
okuduktan sonra suçluya. gülüm
siyerek: 

- Maşallah (!) de.ı' Kırka ya
kın sabıkan varmış. Bunlardan 
yalnız biri hırsızlıktan, diğerleri 

hep yankesicilikten ..• 
Maznun Mebmed dP tebessüm 

etti: 

- Benim san'atım ; ankesicilik
tir. O lursızlık sabıklsınt, arks -
daşlanmdan, hırsızlı \la geçinen, 
İzmirli İhsanın yüzü'.den aldım. 
Bir gün onunla kahv·.lerden birin
de oturmuş konuşuyo• iuk. Bır a
ralık kahveye bir polıs m~muru 
girdi, yanımıza geld' ve !Imirli 
İhsanı karakola davet ı ttl Yanke
sici olduğum için benl dı- tı-.sanın 
suç ortağı zannedere'c, onuda b~ 
raber götürdü. İşle bı. meseleden 
dolayı 4 ay hüküm yedim. 

- Peki, mekteblin•n para çan
tasın ınasıl çaldın? 

- Dınim hakkı ic;;n beyim, ben 
bu işde suçsuzum. G·•r,ı yankesi-, 
ciyim amma, kat'iyy~n vapurlar
da dolaşmam. Esasen vapura bin
meğe de korkarım. Benim işim, 

gücüm dahna karadadır. Yankesi
ciligi kaldırımlarda yaparım. Son
ra bu hırsızlık suçWlun işlendiği 

tarihde ben içerde idlm Bunu ce
za evinden tahkik edebilirsiniz. 

Davacı İhsanın ela C'ağırılıp din
lenmesi ~h :iuruşma dört mayısa 
bırakıldı. 

tuttu. Her ikisi de yerP yuvarlan
dılar. O sırada Şerifrnın kızı Ha
!i<fe geldi, o da annesine yardım 
etmeğe başladı. Bir az sonra da 
Mustafanın evinden Sacide, Ma
cide, Seher; Şerifenin ~vinden de 
Nimet ve Sabahat çıkarak hAdise 
mahalline koştular. Döğüş br~d 

on beş, yirmi dakika süı·dü. Niha
yet mahalleli araya ır.rerek, onları 
ayırdL 

Suçlulann muhakenıesine dün 
asliye ikinci cezada bakıldL Dün
kü celsede Nihad isn~nde bir zat 
BOrguya çekildl Bu şahid, kavga 
ve döğüşün 1ebebini bilmediğini, 
yalnız Şerife ile Mu•tafayı yerde 
boğuşurken gördüğünü söyledi. 
Şahid Necmeddin i:e Marrkanın 

da dinlenmeleri için muhakeme 
başka bir güne bırad:ıldı. 

MEHMED HlCR.ET 

lar bile nadiren dolaşır.. Haydi 
korkma. .. 

Fernando gölgenin yanına yak
laştı: 

- Görüyorsun ki, ben bu göl
geleri çiğneyip geçiyorum. Artılr. 

ksrşımıza hiçbir tehlike çıkmıya
cak. Bizi yolumuzdan çevirecek 
bir kuvvet yoktur. 

Maryana geniş bir nefes alarak 
papasm yanına sokuldu ve göğsü
nü tutarak mırıldandı: 

- Gerçek ... Bir ağaç gölgesi i
miş bu. Fakat ben çok korktum, 
Sinyor! Yolumuz uzundur. Kış

taleye yayan o_larak gidebilmemiz 
için, dizlerimizin demir kadar sağ
lam olması lıizım. Halbuki ben 
çok yoruldum. 

Fernando yola düzülünce, İs -
panyol köylerinden yardım gö -
receğini umuyordu. 

- Nasıl olsa iki at buluruz, Mar
yana! Hazreti Mesih bizimle be-

Yeni 
Belediye 
Te ~ kilAtı 

250 Memur Değil 86 

Büyük ve 
Devletler 

Yazan: Ahmed Şükrü fi5~ 
Memur Açıkta Kalıyor Orta Avrupadaki siyasi v J 

. . kendi emellerine uygun olart d 
Beledıyede yeru memurın kad- kili t ' dilet mihver ' 

eş ır en sonra ]il' 
rosunun hazırlanmasına devam o- 1 tl . · eli k. A pa .,e e erı, şım şar ı vru 
lunmaktadır. kanlarla.meşgul olmıya b~ 

Yeni kadro ile 250 kişinin açıkta !ardır. Oyle aniaşılıyor kı. 
kalacağı hakkındaki ilk haberle - ya'nın Arnavutluğ'u istil85:' 
rin yanlış olduğu ve kadro harici gaye değil, geniş ve şürnull~~.r 
edilecek memurların 80 kişiyi teşebbüsün başlangıcıdır. ";J 
geçmı;;eceği temin olunmaktadır. ya, Tuna havzasına JıAkin1 pi 

Kadro harici kalacak memur - istiyor. ltalya da cenub A\;, 
!arın bir kısmı muhasebe, bir kıs- sını haitimiyeti altına geÇ 
mı hukuk ve bir kısmı da iktısad emelindedir. Almanya'r.ın il" 
müdürlü!!ünde çalışanlardan ola- manya'da ve İtalya'nın da ~ 
caktır. vutluk'l>I giriştikleri taarru~ 
Ayrıca hukuk.iye müdürlü • mihver devleti tarafından '! 

ğünün ismi de değiştırilecektir. neeek olan yolun istikarnet:ııi ı!t'" 
zuhla anlatmış oldu. Mihver.~ 
letlerinın bu genişleme p0ll• 

1 
KOÇUK 1 

HABFRLER 
__;;;__~ı * Dahiliye Vekaleti düğünler

de yapılan israfın sureti kat'iye
de menolunmasıru bildirmiştir. 

* 23 nisan hfilı:imiyeti milliye 
ve çocuk bayramı münasebetile 
bütün mektebler pazartesi günü 
tatil olunacaklardır. 

* Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığına Tümgeneral Lütfi 
Karapınar t<ıyin olunmuştur. 

* BayrarrJçde bir köyde bir 
heyelan olmuş bazı evler çatla -
mıştır. Ayvacıkta Kozlu üzerinde
ki dağ da yarılmağa başlamıştır. 

* Belediye. şehrimizde ihtilr.8.
ra mani ohnıok üzere evvela en 
ziyade r,atılan maddelerden baş
lıyarak her !levi eş, s.nın satış fi
atıru tesbit etmeği kararlaştırmış 
ve tetkiklere başlamıştır. 

Türk Dil Kurumunda 
Sekreterlik İmtihanı 
Üniversite türkivat enstitüsün

de, Türk Dil Kurumn için bir sek
reterlik imtihanı açılmıştır. Neft, 
Fıızuli, Nabi divanlarile tacütte
varih ve Naima tarihlerini ve em
salıni aynca da eski nesih, talik, 
divani gibi yazıları düzgün oku -
yub anl'.ıyabilen lise veya idadi 
mezunları bu untihane kabul o
lunacaklar ve kendilerine ayda 
125 lira verilecektir. 

Müracaat müddeti 26 nisanda 
bitecek olan bu imtihan 2 mayıs 
salı günü saat 10 da )'&.pılacaktır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Suad, Mehmed, Hüsameddin 
ve Ekrem adında dört kumarbaz 
Üsküdarda kumar oynarlarken 
suç üstünde yakalan.arak mahke
meye verilmişlerdir. 

* Mecıdiye köyünde Burhan 
sokağında 2 numaralı evde oturan 
60 yaşlarında Liitfiye aduıda yaş
lı bir kadın Şişlide tramvaydan 
inerken düşerek bacağından ya
ralanmış, tedavi altına alınmıştır. * Vaniköyünde Kirkor'un fab
rikasında çalışan amele İbrahim 
Fevzi fabrikada çalışırken kazaen 
makineye çarparak yaralanmıştır. 

Ve gülerek ilave etti: 

- Köylüleri tatmin edecek ks
dar param var. Koynumda mü
cevher aolu. Para ile kandıramaz-
sam, gözlerini ksmaştıracak mü
cevher! rle iki değil, daha fazla 
hayvan da tedarik edebilirim. 

Biraz daha yürüdüler. 
Yavaı yavaş - ay ışığı altında -

geçid yerine gelmişlerdi 

Fenıa..'ldo çok hiddetliydi. 

- Ben, bugüne kadar hayatta 
- hiç bir sahada - mağliıb olma -
dım, M&ryana ! Memleketimizi ıs
tila eden Arabları mutlaka defe
deceğim. Dünyanın kurulduğu 

gündenben insanları kuvvet de -
ğil, zeka idare etmiştir. Peygam
berler: görmüyor musun?. Han -
gisl çok akıllı, çok zeki ise, o mu
vaffak olmuştur. Ben de onlar gi
bi İspanyayı yıllarca zekamla ida
re ettım. Kral her zaman mille -
tin başında bir korkuluk olarak 

' • • 

sına üç engel vardır: . 

1- Artık her politika rn. ,el~~ 
sinde b'?raber yürüyen tngılill 
Fransız mukavemeti, 

ı- Sovyet mukavemetı, t 
3- Doğrudan doğruya yo~ 

zerinde bulunan küçük devleti 
mukavemetlerL 

Eğer bu üç mukavemet bit~ 
cek olursa mıhver devletlefİPJ' 
muvaffak olmalarına imkiıll Yo ıı' 
tur. Fakat Almanya ve italy~ 
üç mukavemetin 1>irle§fll })il' 
m8.ni olmak içın her çareye 
vurmaktadırlar. 

Alman ve İtalyan polıtik~ 
hedefler~nden biri de küçük dt~ 
!etlerle lngiltere ve Fran.>a 1 ıJ' 
sında bir işbırliği yapılmasın• r 
ni olmaktır. Ş:mdiye kadar ~ ,ıf 
lıikadar taraf arasında Alman 

İtalyan ge · leme siyasetine lı~ 
şı yapılan işbirliği, İngiltere ııfJ 
Polonya arasında bir karŞılı •• 
yardım mukavelesile İngiltere 
Fran.o;a tarafından Yunanistan'• p 
Romanya'ya verilen bir tar• , 
garatidcn ibarettir. Esasen A1 

man ve İtalyan gen~lemesıne ~ 
çekmek içın bugüne ksdar alı 
nan tek bir müsbet tedbir bun 

dan ibarettir. Fakat bu tedbı~~ 
zayıf tarafları vardır: Yunan' ıl 
tan'a verilen garantinin kıyrııe 

• 1 8 &' inkar edilemez, Fakat Po on)' . ıP 
rantisi bir mana ifade etmek ıC 

bir takım şartların tahakkuku 1~ 
zımdır. Bu şartlar henüz tahııl< 
kuk etmemiştir. Sonra Pulon1:, 
ile İngiltere birbirine yardım e 
meyi vadediyorlar. Fakat bu !;:si'' 

şılıklı yardımın nasıl yapılacs41 
tesbıt edilmemiştir. SovyetlerıP 
iştiraki temin edilmedikçe PolP~; 
ya'yı istiladan kurtarabilecek l1' 
yardımuı yapılabileceği de şıipJıt' 
ildir. 

Küçü.k devletlerden bahsedilit' 
·z~ ken, bu genişleme yolunun il 

rindeki memleketlerın do~ 
milyon nüfusu teşkil ettiği ek>" 
riya unutulmaktadır. Eğer Pofoll' 

ya, Macuistan, Romanya, yug<I"~ 
l.avya, Bulgaristan ve Yunanı;!~' 
aralarında anlaşacak olsalar, dO 
san mılyon nüfuslu bir kütle ~ 
fekkül etmiş olur ki, bu, bi.iYİI:. 
Almanya'nın nüfusundan da ~eı· 
ha büyükt.ür. Fakst bu meınlek 
leri bır politika etrafında u:'p!Jııl: 
malr. şimdiye kadar mümkUD . 
maınıştır. Bugün de her zaJ%1B11 

dan zıyade zorlaşmıştır. 
lngilu ve Fransız garanıııeı<,. 

· dO• karşısın-la Almanya ve Italya J<· 
rudan doğruya taarruza geçrııc ,. 
ten çekmebilirler. Fakat fllrkl ~ , 
rupa'yı kanştırmak ıçin alet o ~
rak kullanacakları küçük devle 

teri, başka küçük devletler uıe t~ 
rine salıiırabilirler. Hangı devlfği 
hangisine karşı tahrik edılece 

1 
bugün için malum değildır F.ı.l<~ 
birkaç gündenberi yapılmaktB W 
lan Roma görüşmelerine bşkl ,, 

cak olursa, Macaristan J:ıövle ~
rol oynamıya müsaid gıbl gör 
nüyor. 

1 'ti • 
Doksan milyon nufuslu bır 'ııı· 

hadın t""ktli mümkıin olması -· sı· 
le, Balkan dcvletlerı arasınd~ r 
la bir ışüirliğı temini mıimkundil 
• 1 
Ve valnız Balkan memleketlf'f, 
nin birleşmeleri dahı bu tchli~ 



Günün Meselesi: 

Herkes istediği Gibi 
Dükkanlarına Tabela 
Asam ·ıyacak 

Muztarib Vatandaşın 
Tesellisi 

j IMotör Devrindeyiz! 

Kağnı Arabası Artık 
Tarihe Karışıyor 

Spor 
Maçında 
Terbiye Şiddetli Ceza 

Her Zaman iyidir 
Kavga ve Küfür Tü:k Ilı nk.aradan verilen haberle-

w 'Ji. n göre, Ceza KanunumU:tun 
Çocuguna yakışmaz bazı maddelerinin değişti-

Bilhassa Caddeye Amudi 
Vaziyette Olanlara Müsaade 

& 
nkarada entere3an bir da -
vaya başlanmış .. Mevzu şu: 

Hastaya çağırılan bir dok-

A rabalar Çift Hayvanlarının tor mutlaka gitmeğe mecbur mu- Bu 
dur, değil midir?. Bilhassa gece 

Vaktinden Evvel Ezilmesine 
Bazı talebelerin maçlarda mü

nasebetsiz hallerde bulundukla • 
rına dair Maarif Vekiıleti tara(ı:ı

dan dün m•arif müdürlüğüne bir 
tamim gönderilmiştir. Bunda ez. 

cümle şöyle denilmektedir: 

rilmesi hakkında hükfunet bir 
layiha hazırlamış ve Büyük Mil· 
Jet Meclisine vermiştir. Ceza Ka
nunumuzun ban maddelerine ye
ni bazı hükümler ilave edilecek

tir. Edilmiyecek 

~ 
stanbulun muhtelif cadde 
ve sokaklarile bütün semt

. lcrindcki dükkan, mağaza, 
lıcarelhane, sinema, tiyatro ve 
eınsa)j tekmil yerlerin •tabela• 
larının Belediyece esaslı bir tet
kikten geçirilmesi kararlaştınl· 
mıştll'. 

\' apılan tetkikler neticesinde 
her biri başka bir biçim ve 
büyüklükte ve muhtelif renk
lerde bulunan dükkin tabela· 
!arının şehir sokaklarının gil
>elliğini bo:tduğu görülmüştür. 

1 
ilinlan da çok büyük, biçimsi:t 
ve umumi güzelliği bozar ma· 
hiyette bulunmuştur. 

Bu münasebetle; tabeli işi

nin bir inti:tama sokulması ve 
caddelere amud olan bütün ta
belaların menedilerek yalnız 

caddelerde müvazi tabclilara 
müo;aade olunması takarrür et
miştir. 

olursa._ 
Bi:tce, bir doktorun çağınlan 

hastaya gitmesi hem insanlık bor-
cu, hem meslek borcudur. Dok
torluk, herhalde, bir başka mes
leğe benzemez. Gayesi ve hizmet 
mahiyeti daha ziyade insani ol
masını icab ettirir. 

Hasta, muayene ve tedaviye 
muhtaç bir vatandaşın davetine 
icabet etmek mutlaka lazımdır. 

Bu icabet hiçbir işe yaramasa, 
muztarib bir insanın teselli ve a
vunma meselesidir. 

Kimin elinden geliyorsa, böyle 
bir te>elliye vesile olmağı vicdani 
bir mecburiyet olarak kabul ve 
telakki etmelidir. 

BURHAN CEVAD 
Bazı yerlerde ve euümle 

•Galata., •Beyoğlu. gibi birin
ci sınıf caddelerde bir takım 
kocaman tabelaların kötü kötü 
tellerle ve hatta halatlarla bağ· 
lanıp amudi şekilde kaldırım
ların üstüne :r.n-lotılmaktadır. 
tkser; sinemaların tabela ve 

Aynca; bu tabelilarda tel, 
halat ve saire ~ibi şeylerle tut
turulınıyarak münasib bir şe
kilde konulacak, büyüklükleri 
de muayyen bir hadde kadar 
olacaktır. 

Diğer taraftan tramvay, tren 
ve vapur geçid yerleri, köşe
başları ve birinci sınıf mey • 
danlara da gelişi güzel tabela 
ve levha asılmasına müsaade 
olunmıyacaktır. 

Yabancı Mekteblerden
1 

Okullarımıza Geçmek 
lstiyenler 

Kitab 
Okumak 
İhtiyacı 

Umumi Kütübhaneler 
1 ;Üviyetlerini Bildirenlere 

Kitab Verecekler 
l.iaarif Vekaleti, şimdiye kadar 

evkaf idaresine Ub! olan şehrin 

tniihim bir yekfın tutan kütüpba
llelerinin Vekalete devri için teı. 
itikat yaptırmaktadır. Bu gibi ev
kata ald kütüphanelerin lnti:ı.am
sızJığı bilhassa fihristlerinin oku
nulamaması şikayetleri mucib ol

duğundan Vekillet bu ciheti, ev -
kafa geçse de geçmese de, berta -
rat etmeğe karar vermiştir. 

Kütüphanelerin geceleri açık 
tutulması için şu tecll:>irler alın
maktadır. Bütün kütüphaneler, 
•çıl:ınasa bile bir kısım uınuınt 

kütüphanelerin münuvebe sure -
til e akşamlan muayyen bir saate 

!tadar a;ık kalmaları kararlaştı -
rılınıştır. Yalnız, bundan Üniver· 

•ite kütüphaneleri müstesna tutul
ınuştur. Şimdiki halrle geceleyin, 
l:ıninönü Halkevi kütiiphanesin -
den başka açık bir tek kütüphane 
Yoktur. 

Umumi kiitüphanelerin, merak
lılara kitab vermesi de düşünül -

ltıektedir. Kitab lsteven vatandaş 
hüviyetini kat'i surette tesbit et

tirdikten sonra azami bir hafta 
müddetle istediği kitabı alıp evin
de okumak imkanını bulacaktır. 
l<ütüphanelerdeki e~ki harflerle 

Yazılmış kitabların bir (kitab mü· 
lesi) yaptırılarak oralarda hıfzı 

da düşünülmekted;r. 

Yapılmadan 
Bozulan 
Yollar 

Belediye Daha 
Esaslı Tedbirler 

Alacak 
Sür'atle ikmaline çalışılan Be

bek • İstiny<' y1>lunun bilhassa sa

hile yakın olan bazı aksamında bir 

takını Arızalar husule geldiği söy

lenmektedir. Buna sebeb sahile 

yakın olan yerlerde deniz müte

madi bir surette dövdüğü nhtım· 

da bazı gedikler açık yclun altına 

kadar ilerleyerek burada bir ta

takım çöküntüler husule getire

rek asfaltta çatlaklıklar ve yer yer 

arızalar husule getinnektedir. 

Asfalt döşenmeder evvel bazı 

yerlerdeki çukurlar :yice ve sa~ 

lam bir surette doldıırulmıyarak 

alemde toprak ve molozlarla dol

durulduğund~n bilahare yolda mü

him arızalar husule geldiği Ta -

rabya - Büyükdere arasında ya -

pılan asfaltta da mü~hecre edil -

mişti. Bebek - erkPk kolleji ara -

sındaki yolda da ayni şekiller gö

rülmüştür. Belediye bu sebeble 

Bebek • İstinye yolu:ıda bu kabil 

hatalara düşülmemrsi için yeni 

tedbirler almak nwer.buriyetinde 

kalmıştır. Bunun içın yolun sahil 

kısımlarındaki rıhtım taşlarının 

esaslı bir sarette tamiri ile çökün

tülerin sağlam bir surette dol • 

durulmasına dikkat Edilecektir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 137 

- Bu nasıl iştir?. Şer' ile lşi
ll1iz vardır .. Efcndill"iz rahatsız 
is., b;z yme .fadei hal eylemeli -
v· • ız .. D•n ve devlet ~iden gider .. 

llaltac,Jar cevab veriyordu: 
. - İrade böykdir ... VeLir ile 1-

şınızi hallcdiniz .. 

Nihayet; Ayırr imanı dayana -
ınadı ve bağırdı: 

- Hangi vezir i1e! .. Yeniçeriler 
ve · ı· zır azamı muhasara etmiş hak· 
kında" ,,clmek lız redirler .. Esa -
s~n ul=..ı ve ncali devlet Yeniçe
rı ku;Jarile beraber b17. böyle bir 
ve· zır ta.'lımıyoruz .. Ne yapıp ya-
pıp Padişahı görmem:z, ulema ve 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Yeniçeri kullarının dileklerini 
arzetmemiz lazı:nıdır. Hilafında 

hareket iyi olmaz. .. Bu ane kadar 
vaki olan YPniçeri isyanlarında 

kulları her i•tediklerini kabul et
tiregelmişlerdir. Dileklerini efen· 
dimize bildirmek borcumuzdur. 

Nihayet siluhdarlar ve silah -
dar ağa meseleyi Sultan Mahmuda 
arzettiler .. Sııltan Mahmudun ver
diği cevab şu idi: 

- Padişa!ı rahatsızdır, dersi -
niz ... Kapıları ve del ıkleri kapa -
yınız .. Haricle t:er ne sekilde o
lursa olsun mükaleme kabul et
meyin.iz. 

Yabancı mPkteblerin ihzari sı· 
nıflarından hususi okullarımıza 

nakletmek lstiyen taleoelerin, ih· 
zari sınıflardaki devamlarının; de
vam müddetinin hesabında dik • 
kate alınması ve bu gibi talebenin 
yabancı okuJlarda ihzari sınrla gir
meden ön~ki tahsil vaziyetlerine 
göre haklan bulunduğu sınıflara 
kabul olunmqlan Maarif Vekale
tinden dün maarif müdürlüğüne 

bildirilmiştir. 

Ayrıca emre göre bu kabil ta· 
!ebeler resmi ve husus! mekteb
Jerimize girdikleri tarihden evvl 
bu mekteblerde yapılmış olan im
tihanlardan da muaf tutulacaklar
dır. 

Atikalipaşa Camiinde 
Tamirat 

İki senedenberl tanıir edilmek
te bulunan Atikalipaşa camilnin 
etrafının açılmasına karar veril -
miştir. Bu kararın liıyıkı veçhile 
tatbik edilebilmesi için Belediye 
ile Evkaf idaresi birlıkte çalışa -
caktır. Yalnız camiin tamiratının 
bitmesi beklenmekteC:ir. Şimdiki 

halde içi ve dışının üçte ikisi ta

mir edilen camiin ka!>alı çarşıya 
nazır kısmında çalışılmaktadır. 

Camiin avlusundaki şadlrvanın 

büsbütün kaldırılması da düşü -
nülmektedir. 

-*-
Ege Mıntakasırıda 
İktısadi T eakikler 
Bir müddcttenbeıi şehrimizde 

iktısad.i tetkiklerde bulunmakta o
lan İktısad Vekiıletı iıqmüşaviri 
Fonde PortC'n Ege mıntakasında 
bazı tetkikler yapmak üzere evvel
ki gün şehrimizden İzmire git - ı 
miştir. Mu'llaileyh oradan Aydın 
ve havalisine geç~c~k ve bilahare 
de Antalyaya g,ideceklır. 

Kendisine iki mütehassıs da re
fakat etmektrolr. 

Silahdarlar, Padişahın bu ira· 
desi üzerine derhal kapıda bulu
nan baltacılara habe1' ve~diler. 

Baltacılar, delikleri ue kapamı§· 
!ardı. 

Aygır imam kapıd~ bağmp du· 
ruyordu. Satalerce u~ra~tılar, içe
ri giremiyeceklerini nnladıkla • 
rından atlarına binip ağa kapısına 
döndüler. 

Ulema heyetinin tersyüzü dön· 
düğünü gören softalar ve Yeni
çeriler ateş püskürm;;~Jerdi. Hep 
bir ağızdan bağırıyo:]•rdı: 

- Bize, böyle Parl;ş~hın lüzu
mu yoktur .. Sultan tfrstafayı hal' 
edip zorla saltanat ve hilafete geç
miştir. Bize Sultan Mustafa ge
rektir ... 

Ortada; padişah meselesi yokken 
şimdi bir de Padişah hal'i ve tek
rar Sultan Mustafanın tahta ge
tirilmesi fırtınası çık:ıııştı. 

Ulema karar veriyordu: 

Sebeb Oluyor 

A 
nadoluda eski bir tarihi o
lan cKağnu arabalarının 

tamamile istimalden kaldı-
rılması için harekete geçilmi:;tir. 

Esasen her sene miktarı azal -
makta olan bu eski nakil vasıta· 
]arı yakında tamamile tarihe ka
rışacaktır. 

Kağnıların kullanılışa kabiliyeti 
olmadığı ve çift hayvanlarımızın 
vaktinden evvel ezilmelerine se-

Sinıitleri 

Acık ta • 
Satanlar 

Yasağa Riayet 

beb oldukları bütün köylülere an
latılmaktadır. 

Muhtelif umumi vilayet mec -

!isleri bunların diğer arabalarla 

değıştirılmesi için muayyen bir 

tarihe kadar müsaade vermişler 
ve bu tarihten itibaren •Kağnı• 

kullananların 5-25 lira arasında 

cezaya çarptırılacaklarını ilan et
mişlerdir. 

Emaye 
Sokak 

Tabelaları 

.Maçlarda sporcu talebelerden 

bazılarının müsabaka heyecanına 
kapılarak birbirlerini rencide ede

cek tarzda, • hatta baz! çirkin söz

lerle - sahadaki arkadaşlarına ba
ğırdıkları nnarı dikkati celbet -
mektedir. 

Türk çocuğuna yaraşan yiğıtçe . 

duyguların ve karde~lik sevgisi -

nm tezahürüne vesilt olması İcab 

eden mekteb sporunun kendi asil 
hareketlerini kaybetmesini mu -

cib olacıık bıı nevi had'ı:elerin <>
nüne geçm~k için mf"kteb idare -

]erinin müsabakalndan evvel ta

lebeleri irşad etmeleri vl' spor ta
limatı hükümlerini kendilerine 

hatırlatmaları 18.zımdır.• 

Bu yeni kanun Hiyihasının he
defi memlekette, esrar ve eroin 
gibi zehirli maddeler satan ve 
kullananları daha şiddetli ceza • 
!ara çarptırmaktır. 
Hazırlanan bu yeni kanun layi

hasından memleketin umumi sağ
lığı ve ekonomisi namına memnu
niyet duymamak. mümkün değil· 
dir. 

Hükfunet, böyle yeni bir ted -
bir almakla, çok yerinde ve isa
betli bir karar vermiş bulunmak· 
tadır. 

Etmiyenlerden Para 
Cezası Almaca'< 

Belediye, bundan bir müddet ev

vel verdiği kararda sımit, çörek ve 

helva satan seyyar satıcıların, sat

tıkları malları bir camekan için

de taşıyarak teşhir etmelerini ten

sib etmişti. Karar o zaman, bu gi
bi esnaf tarafından hoşnudsuzluk

la karşılanmış olmasına rağmen 

camekanlar tedarik tdilerek tat

bikat cihetine gidilm:şti. Son gün
lerde, Belediye müfett:şleri tara
fından yapıl~n teftişler, esnafın 

bu Y.asağa riayet etmdeikleri gi>

Okunmaz Hale Gelen 
Lavhalar 

Değiştirilecek 
Gerek oyuncu sıfatile sahaya 

çıkan ve gerekse se;virei olarak 
İstanbul brlediyesinin bundan etrafta yer alan talebenin, iste -

evvel emayiden yaptırdığı İstan- nilmiyen hadiselere sebebiyet ver

bulun sokak tabelalarile ev numa- memeleri için mekteb müdür mu-

Zehirli maddelerin bir cemiy · • 
tin bünyesi U:terine yaptığı tah -
ribkir tesirler ehemmiyetsizce 
karşılanabilecek bir hadise değil
dir. Ben, şahsan, kanun layihasına 
ilave edilen yeni ceza hükümle • 
rinin mümkün olduğu lıadar şid
detli olması tanıftarıyım. Çok şid 
detli ceza, belki, mahkfuna fazla 
ıztırab verecektir. Fakat, bu fena 
zehirleri satmak, alıp kullanm•k 
niyet ve temayülünde olanları da 
.mohak.kalı: Jıj kurtaracaktır. 

Memleketin umumi menfaatleri 
bakımından can yakmak, netice i
tibarile canlar kurtarmak demek· 

tir. 

rülmüştür. 

Filhakika, bilhassa simidci eır 

nafı, simidlerini bir değneğe ge -
çirerek satış yapmaktadırlar. 

Bir kısım simidciler de, caroe -

ralarının o zamandarberi büyük 

bir kısmı harci tesirlerle silinmiş 
ve bir kısmı harab olınuştur. 

Belediye bunların yerine ye • 
nilerini koymağı düsünmektedir. 

Fakat o :ı.amonlar Kuruçeşmede 

mevcud olan emaye fabrikası ha
len kapanmış olduğundan şehri

mizde hemen hemen bu işi yapan 
bir müessese kalmamı~tır. 

İdarenin elinde bulunan yedek 
numara ve tabeliılar ihtiyaca ki

fayet etmediği tiıkdirde bu iş için 
yeni bir milnakasa açılması kuv • 

vetle muhtemeldir. 

kanları olmasına rağmen simid • ı---------------1 
]erini y:ı açık ağızlı camekanlar

da, yahud da camekanın üstünde 

satmaktadırl;ır. Badema, bu gibi 
esnaftan para cezası clınacak.tır. 

Lüleburgazda Halkevi Temsilleri 

avinlerile beden terbiyesi mual -

limlerinin, kendi mekteblerinin 
müsabaka günlerinde Eabada ve 
talebeleri arasında bı.:lunmaları da 

bucmirle tebliğ olur.muştur. , 
dir. 

MAARİF VEKİLİNİN 
TEŞEKKÜRÜ 

Diğer taraftan Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel dün İstanbul 
mekteblerindeki spor faaliyeti 
hakkında da şu teşekkürü gön • 
dermiştir: 

.İstanbul mektebleri spor böl-

REŞAD FEYZİ 

Leyli Meccani 
Talebeye Verilen 
Şahadetname'er 

Bilı1mum leyli meceani talebe
ye verilecek olan şehadetname ve 

tasdiknamelerin mutkk surett<' 
puldan muaf olduğu, J.,u kabil dip-
]oma ve ta~diknamelerden kat'i) -

yen pul aranılın ... o:.sı maarif mu-
gesinin faaliyete b?şladığı gün. dürlüğüne bildirilmiştir. 
daha ilk adımda elde clunan yüz --<>--
ağartıcı neticeden dolavı size ve • 
değerli muallim arkadaşlarınıza l"TiirkofıSttLiğvediliyoı 
teşekkür eder ve yeni başarılar 

1 
Ticaret Vekaleti kanunundan 

dilerim.• sonra İktısad, Naha, Münakale '~ 
muhabere Vekaletlcr;nin teşki • 

Marmara Adası 
!At kadroları da Başveka.lete ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Ticaret Vekiıleti kanunile bir 
kaç gün eV""ıel haber verdiğimiz 

gibi Tü;kofis reisliffi Hli;volun -
makta ve yerine dı~ til<att umu :ı 

müdürlüğü ihdas olunmaktadır. 

Lüleburgaz (Hususi) -Halkevi temsil kolc !:•~~ . h&lta •Yaşıyan 
ölü• piyesini temsil etmek suret;!e son müsameresini verdi. Gençleri
mizin halka bedava olarak s01.dukları bu piyesler büyük alaka uyan
dırmaktadır. Temsil kolu başkanı Mustafa l\1eriçli bu muvaffaki • 
yetlerde büyük bir amil olmu.tadır. 

- Sultan Mahmud a1'.dir ... A
lemdar Mustafa Paşo.llın isteğıle 

tahta getirilmiştir. Böı le bir zor
banın tahta getirdir' padişah meş
ru değildir. 

Aygır imam bağıı\lı: 

- Ağa kapısında durmak ge
rekmez ... İşimiz 'ad ~th iledir ... 
Karargahı Atmeycıanıra Sultanah
med camiine nakletnıt•k lazımdır. 

Ulema; kafi'enin önt;nde tekbir 
getiriyorlardı. :ianki l>ir düşman 
ordusuna hüı.>ım ederrklcrdi. 

Halbuki, hiz bu hallerle yuğu· 
rulup durı.:&:en Rusloıfa müta • 
reke halinde muharıb idik. Rus 
orduları durmadan n'btarekeden 
istifode ederek ordulorını takviye 
ediyorlardı. Bizim ta: afta ise her 
şey al"jst idi. Müstevliler, Türk 
devlet ·ıe milletinin h;sına üşüşen 
soysuzlar birbirlerile rr.uharcbe e
diyL_ 'ardı. 

;Bütün bu haller de' em edip du-

rurken, Alemdar Mı.stafa Paş .. 
muhasara olduğu yerde muha -
rebe ediyordu. Yeniçerilerden yüz
lerce kişi maktul dü~tüğü halde 
bir türlü harem dairesinin kalın 
duvarlarına ve kale mazgalı gibi 
kuvvetli ve dperli pencerelerine 
yanaşamamışlardı. 

Sultan Mahmud; ~damlan va
sıtasile mütemadiyen dışarıdan 

haberdar oluyordu. Hafid efendi 
durmadan işliyordu. 

Akşam üstü vaziyet şöyle ldi: 1 
Ulema ve Yeniçerı sergerdeleri 

karargahlarını atmeydanına ve 
Sultanahmcd camiine nakletmiş -
]erdi. Vii! Sultan Mahmuda karşı 
vaziyet almışlardır. 

Alemdar dnha kat!edilememişti. 
Dayanıyordu ... Faka1; Ramiz Pa
şaya giden Cüce Ha,anın verdiğ i 

habere göre Cephane>i bitmek Ü· 

zeredir ve azdır. 

Kadı Paşa ve Ram:z paşa kuv-

Gümrüğü 
Gümrük ve İnhisarlar Vekil -

Jeti, bazı mukarrerat t"Ü:nlesinden 
olmak üzere Marmara den' .ti sa -

hillerindcki bir kısım gümrük ida· 
relerini lağvetmişti. Bu arada, 
Ma.:mara a1~sının da biricik güm
rüğü ortadan kaldırıldığı cihetle 

bu adada bilhassa balık üzerine iş 
ve ticart!l yapanların elleri böğür-

!erinde kalmıştır. J;luradak iba -
lıkçılar resmi muamdelerini an -

cak Karabiga ve Gelibolu güm -
rüklerinde yaptırmak imkanım 

bulabilmektedirler. Bu vaziyet iş

leri aksatmaktadır VPkalet kara· 
nn nakzı cihetini tetkik ettirmek-

tedir. 

Toprak mahsulleri ofisi de Ti -
caret Vek:iletine bağlanmaktadır. 

-'ft-

Felsefe Ders1eri İçin 
Yardımcı Kitablar 
Liselerde bulunan talebenin fel

sefe kültürünü zenginleştirmek. 

muhtelli !iioıofların Lserlerini ve 

felsefi tdakk.lerini tanıtıp bunu:ı 
üzerinde talebeleri du~ündürmek 

maksadile Maarif Vekaletince fe:

sefe dersleri için •yardımcı kitab· 

lar• ihdas olunması k~rarlaştırı • 
!arak bunlardan bazılarının bas

tınldığı mekteblere l:>ıldirilmiş • 

vetleri üzerine saldıran eşkiya yok·J-t;:ir:·===========:::-1 
tur. Kuvvetler elde emre hazır ı 

bulunuyorlar.. ~irimizinDerdi . 
Saray tehlikeye di.ışerse derhal 

Kadı paşa ve Ramiz paşa kuvvet- P.epimizin Derdi 
lerj harekete geçeceklerdir. Sul • 
tan Mahmud müsterih idi. Çünkü Sandallar Neden 
Kadı paşa k•ıvvctleri ve Ramiz Pa- Lamba Yakmıyor!ar? 
şa kuvvetlerHe yüzde yüz Yeniçe- Eyilbde olur&D bir okayuoumus 
rileri ve onlara peşke' çekenleri yazıyor: 
ezebilirdi. •- Ben Eyübde olurayorum. 

* Cüce Ha•a", Kasımpaşa zfnda -
nına atıldıktan sonra şöyle bir et
rafı kolaçan etti. Kurnaz ve cesur 
adam poturunıın ara~ına bir han
çer saklamıştı. Elind',ıı kılıcını ve 
tüfengini alı'lfşlardı. 

Zindanda kimsecikh' r yoktu. Ko
ca hapishane bomb<'5tu. Kapıda 

bekliyen gardiyanlara sordu: 
- Ne o ağam? .. M~•allah zin -

dan bomboş. 

(Deuamı var) 

tıım icabı Dalkde ;:ok kereler ı•· 
ceıerı andalıa clclip cddltim o
luyor. Falr.ai zifiri karaohkla.rda 
bo kısa seyahaUerfn ~bllkcsl.ı K«
Uğlnl ~öyllyf:mem. Sandallar ıam
b:ı yakmadı.klan l('ln, basan Ha

llrdP IJılly•n motörlcrln hra be
yulilan sandalın ü:z.c.rlne aldı -
ra<'aJutwJ C'lbi losanı korkutuyor. 
Belediye karada arabalara bile 
ft:nf'r taktırdıiı halde, dc-nb:de san
da'.]ar neden ft.ner y&kmaslar? 
Ya.karla.rsa. vukuu melhm k-lıll

kf'lerln önü alınmq olmu: mıT. Be
Jf'diyeonln bu t,ı de K'ÖXÜ 6nüne 

l koysannı, ('Ok bl olar aann~f' -
rlm.a 
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Mü kifatlandırılacak 
Fakat Bu " Mükafat,, ın Neden 

ibaret Olduğu Belli Değil 
ispanya Kuvvetlenmek istiyor 

Cebelüttarık'ın Kapısında lagiliz Teyakkuzu 

Nefes darlıj1 çok elim bir hula· 

lalıklır. Alimler, buna ltal1 bir 

llio bulm..a.k için çalışıp duru7orlat'. 
Son samanlarda t.Udln 3ltıu alkfll 

ile trebentln karışlk blr mabıiıl 'ıru• · 
c-:a ı ·dıyorlar. Bu sur~tle bL• aksillimel 
husule ı-etiri;rorlar. Yed.Jncl ıınncıula, 
ıırmca edllen yerde küçük ve kLr -
mw kabarcıklar husule sel()'ur, nt-f'H> 
ılarhtı da lamamUe l'~lyor. Şayod 

bu kabarcıklar husule relmezse ll:M!Ul 
tesJrJ olmaclılı anlaşı117or. Bir daba 
tekrar ediliyor. 

Doktor Glrbal laralındaıı lteşlohı -
nan ba &edavl usulü sayesinde hlrook 
hulalar, bu müz'lo basl&lıltlall k.n
tulmuşlardır. 

PARİS FARELEKi 

Parlsle, büyült halde senede 80.00t 
mahalle pazarlarında 2:5.000. mezbaha-
da da 120.000 fare öldürülmektedir. 

Kasabların öldürdUklerl farelerin 
sayısı 50,000. bakkalların 300,000. da.
bati.arın 100,000, hus•.si evlerin 500,000 
dlr. 

Bundan başka liifımlarda 100,000, 
mab2enlerde ve sokaklarda 100,000, 
lare öldUrülmeJır:tedir, Kendi kendine 
ölenler de 100.000 den hesab edilirse se
nede aşai'ı yukarı l,585,000 fare telef 
edlUyor demektir. 

DÜNYANIN EN BÜYtiK 

DEl\iZ FENERİ 

Flnlstr açıklarında, Mesant aıtactn
dadır. Yü:ksekllğl sek~en metrod.tdır. 

Tepesinde 12 metro kutrunda ve 500 
mllyou mum kuvvetinde buyük bir 

lambası vardır. Der on saniyede bir 
açılır, kapanır. ~cşrettıtı zi7a, slslJ 
havalarda, 80 kllomctro maktan gö
rli.lür. 
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ısa boylu. zayıf, çelimsiz, 
otuz heş yaşından fazla ol
mamasına rağı:ıen saçları -

nın yarısı dökülmüş, küçük gözlü, 
yüzü çiçek bozuğu. ağzı, göze çar· 
pacak kadar büyük. hulasa çirkin 1 
bir adamdı. 

İki sene evvel evlenmişti. 
İşin fena tRrafı, ev!enirken uzun 

ve inceden inceye düşünmemiş, 

kendi halini gözönün:le bulundu
rarak, şöyle uygun, cmünasib> 

bir kadıncağız bulmamış, yirmi ikll 
yaşıııd~ fevkeldiıe güzel , işvelı bır 
kadınla evler.mişti ... 

1 Yazan: RECAİ SANAY 

görünüyor, ona teessürünü hisset
tirmiyordu. 

Hiçbir surette karısını tatmin 
edemecl!ı';inin farkınd:ı idL Fakat 
ne yapsın? Elinden geleni yapı -
yordu. Daha güzel, daha yakışıklı 
bir adam olmak, onun manevi ih
tiyacını temin edebilmek elinde 
olan bir şey değildi k• ... 

, 

VE 
rısının Aşıkları ... yalnız onlar b JIİ' 

yordu ... 
Çok geçmedi bu düşünce de sır 

ya düştü: 
Bütün muhitini bir dedi kod~ 

alıp yürümüştü. Herkes karısıJI 
dan, nasıl bir kadın cılduğundal'o 
kendisinden, nasıl bfr adam oldu· 
ğundan bahsediyordu ... 
Bunları dinledi .. Dinledi.. N'iJıS' 

yet buna tahemmül edemedL gı· 
rarını verdi: Her şeyi göze aW~ 

karısının bütün günahlarını yil-

1 
spanya ihmal edilecek gibi 
değil Dahili harbden çı -
kan bugünkü İspanyamn 

1 bahsederek bugün kuvvetli olan 
İspanyanın haricden yapılacak te-

yorlar. Bunlar da buna razı ol -
mıyacaklardır. Fransa ile İngil
terenin bu vaziyeti ise Avrupa 
devletlerinin münasebetlerini in
kişaf ettirmeğe yarıy;ıcak gibi de
ğildir. 

.JİLET !llAKİNELERİNİ 

İCAD EDEN KİM?. 

İhsan, bu güzel kadınla evle -
nirken, belki çok barı. olan teh
likey i, folıiketi sezmiş, düşünmüş 

ve belki de bu düşünce ile bir za
man t i t remiş. sarsılmış, ürkmüştü. 

Fakat, gönül bu .. Meram anlar mı? 
Aşık olmuştu bir kere, seviyordu, 
ne yapsın? 

Genç kadın zaman geçtikçe işi 

büsbütün azıttı. İhsan, günün bi· 
rinde, karısımn, daima gittikleri 
bir gazinonun şef garsonile se -
viştiğini, onunla konuşup buluş-
tuğunu ha her aldı! 1-:;;;iiiiİİİİ;;;İİİİp;:;;;;;;::;;;;;:~ 

Almanya ve İtalya ile bir takım 
roller oynamağa hazırlandığı ar -
tık gizli kalmıyor. 
İspanyol gazetelerinin neşriyatı 

da gitgide nazarı dikkati celbe -
decek bir mahiyet alıyor. Çünkü 
onların ma'lalı bir takım yazı • 
larından çok şeyler keşfetmek ka
bil olacaktır. Mesela geçen gün 
İngiliz Başvekili anlattı ki İtalya 
Başvekilinden kat'i söz almış, İs
panyadaki İtalyan askreleri geri 
çekilecekler. 

İspanyol gazeteleri şimdi İs • 
panyanın milli izzeti nefsinden 

• sirlere tabi olmadığını ileri sür -
mektedirler. 

Fakat İspanyol gazeteleri Av -
rupa politikasını nasıl görüyorlar 
ve İngiltere ile Fransanın rolle -
rini ne noktai nazardan tetkik edi
yorlar? Bu itibarla Madrıdde çı

kan Ya adlı gazetenin söy !edik
leri şayanı dikkattir. Çünkü şim
diki İspanyanın İngiltere ve Fran
sayı nasıl gördüğünü az çok an
latabilecektir. Bu gazete diyor ki: 
İngiltere ile Fransa Avrupanın 
jandarmalığını yapmak iddiasın

dadırlar. Almany.ıı ile İtalyanın 
etrafına bir nevi çember çeviri • 

Cebel üttar~ k 
Teyakkuz 

Tam Birı 
içinde! 

Ana Vatan F-i-lo_s_u-nu-n-Mühim Bir1 

Kısmı Cebelüttarıkda Bekliyor 
Londra 20 (Husus!) - Bugün 

İngilterenin bütün gö-Lii Cebelüt
tarıka çevrilmiş bu:unmaktadır. 

Fakat Almanya ve İtalyanın da 

gözleri buraya çevrilmiş gibi gö
rünüyor. İııgillz sahillerini usu -
len hiç terketmiyen Ana vatan 
filosunun mühim bir kısmı şimdi 
Cebelüttarıkda ve rivarında bu - 1 

lunmaktadır. Cebelüttar'< tam bir
1 

teyakkuz halindedir. Fakat bu te
yakkuz İngilizlere has bir itidal 

ve sükO.netıe kuvvetir.I muhafaz 
etmektedir. Bu ınıntakada bulu-

nan 18,000 Cebelüttaı·ık'lı müda -
!aa için çoktan hazırlanmış bu -

lunmaktadırlar Caııavar düdük
leri çalar çalmaz, bü:iin şehrin ı

şıkları sönecektir. Erkek, kadın, 

çoluk çocuk 18,000 kişi derhal yer 
altı mahzenlerine iltica edecek -
!erdir. Bu mahzenlerde her şey 

hazırlanmıştır. Cebelüttarıkı teş-

" kil eden bli.yük kaya galerilerle 
ö,ü!müştür. Tepelerinde top nam

lı!arındln müteşekkil ormanlar, 
her an harekete geçmeğe amade -
dir. 

- BakalJJD, araba ile de beni izliyebilecekler 

İngiliz Başvekili Akdenizin va
ziyetini anlatırken İspanyanın tek
rar hayata gelmesinden evvelki 
hale göre Akdenlzdeki kuvvetle -
rin tevziinden bahsettL Fakat 
Franko söyledi ki Artık İspanyayı 
mutlaka hesaba katmak lazım g;,
lecektir. 

Diğ•r taraftan D~ego Vasko ;. 
simli İspanyol gazPtesı de Fransa 
ile İspanyarıın münasebetlerinden 
bahsederken şunları yazıyor: 

Fransa eğer İspanya ile anlr,ş
mak istiyorsa bunun nasıi ola
cağı keııdisıne bildirilmiştir. 

Gerçi İspanyanın silaha ihtiya
cı vard.r. Hem de çok. 

İşte buna benzer yazılar bu • 
günkü İspanyanın Fransaya ve 
İngiltereye karşı ne duyduğunu 
göstermek için birer misal teşkil 
ediyor. Artık bundan sonra İspan
yanın mevkii gitgide ehemmiyet 
alıyor, politika aleminde İspan.
yanın alacağı vaziyetin ne olacağı 
daha ziyade merak uyandırıyor. 

İtalya ve Almanyanın İspanya
dan istifade etmek istiyeceklerini 
tekrara lüzum olmasa gerektir. 

Londrada çıkan Niyöz Kronik! 
gazetesi artık Alman donanması
nın Akdenize gireceğini ortaya a
tarak Cebelüttarık etrnfında vasi 
surette yapılan hazıılıklardan 

bahsetmektedir. Londralı gazete
nin dediğine göre Alman ğeml -

(Devamı 7 inci sayfad4) 

. . -

Jilet makinelerini lcad edf'n, 1.ılrıtao 

sene evvel ölen Kini" JUet adlı Ameri
kalı bir milyonerdir. 

Jilet, keskin bir ustura ile hraş o
lurken yiızünün birçok 7erlerlnl kes
mt,. Buna mini olmak için bir care 
dilşil.nmüş, buıün heplmiıln kullan

dılı «Jilet makinesi» nt icad etmiştir. 
JileUn bu makine yüzünden kaıan

dıiı paranın yekünu nedir btliror 
musunuz'! Tamam 100,000,000 dolar. 

RENKLİ SİGARA DUMANLARI 

Amerikalılar, yalnız &'arabet cöster
mekte dei'll. akla ve hayale celml7en 
faydah f:ıydaıuz, şeyler lcad etmekte 
de ustadırlar. Neler düşünmüyorlar, 
neler bulup çıkarmıyorlar! 

Vaşlng-tontu bir klm7:ı1"f'r, alcaralara 
ald bir keşU'de buJunmaış ve beratını 
ahnı.,.,. 

Bu keşli nedir, bfttyor musunuz! .. 
sı .. araların dumanlarını dtflştlrmek, 
btenJlen renl"I vermek ... 

Muhteri, alilmlsemadakl renklerin 
hf'p~inl taklld edl7ormut. Artık 1:üıel 
bayanlar, sigaralarının dumanlarını 
l"ôzltrinln. roblannın rencine. b~JkJ 

de hislerine uyduracaklar. Şu halde. 
kırmızı rf'nkll duman sacan slrara i
çen bir kadın cördünilz mil, hemen ka
cınu:. ~Ialılm ya, kırmu:ı kan rencldlr. 

BU DA Biıt REKOR 

(Am rıkan İneli elrk:ett) nln D"' • 
rettiil bir rapora ıröre, hırisUyatılarnı 

mukaddes ltllabı olan İncil, 911'1 lisana . 
lercume edUmişUr, 

ŞOFÖRLER: DiKKAT!. 

Geçen sonkılnun ayında Fnnsada 
ne kadar otomobil bu.sa olmuş bUl-
7or musunuz!. 

Nafıa Stzarelı: lstatlstlk tU >esi bu
au blldlrJy >r: 

Otuz rün içinde 4,483 uza olmuş. 
BunJarc:ta.n 319 u ölümle n~tlcelcnmt.t. 

Bo lstatl.nlte röre kazalann çotu. 
ııııal 17 ile 18 arasında vukua l'elmlşllr. 

Necile, güzel kadın bununla, bu 
çirkin, bu •evimsi.ı ac!amla niçin 
evlenm işt i? Ona acıdığından, bel
ki bir ask yüzünden başına bir 
felaket geFr korkusile mi? .. 

Ne münnsebet ... Eu da, buna 
benzer diğer izdivaçlardan farksız
dı; yani, NPcileyi, bu evlenmeği 
kabule sevkeden tek sebeb, İhsa
rıın zengin bir adam olması idi ... 

Üstün bir hayat yaşamak, iyi 
giyinmek, Hiks ev, liiks mobilye, 
zevk, cğiencP, gezmek ... Her şey
de, her şeyde üstün. parlak, göz 
alıcı olmak ... İşte, basit bir aile
nin kızı olan Necileyi mesteden 
düşünce ... 

Evlendikten sonra yedi sekiz ay 
iyi ve ır.es'ud yaşadılar. Fakat bu 
saadet daha •ızun müddet devam 
edebilir mi idi? .• 

Necile İh.•anla evlenmeden öne 
genç ve yakışıklı bir kocadan ay
rılmış ondan sonra da boş durma
mış, başından birçok maceralar 
geçmiş, hayatın türlü türlü zevkini 
tatmış, çapkın bir kadındı ... 

Aylar geçtikçe, bu liiZs hayat 
içinde kocasını, çiçeJ-ler arasında 
bir kara çalı gibi görmeğe başladı. 
Ilunu evvelce düşünmemiş olduğu 
için kendi kendine kızdı. 
İhsan karısının halinden düşün· 

celerini, geçird!ği buhranı anlı -
yordu; fBkat onu büsbütün şımart 
mış olmamak için anlamıyor gibi 

Garibd\r ki karısı şef garsonla 
sevişmeğe beşlıyalıdanberi, ken -
disine de daha fazla 1ı1iiltefit dav
ranmağa, gl;ıer yüz göstermeğe, 
daha samimi görünmcğe başla -
mıştı! .. 

İhsan düşündü: 

Eğe bu kabahati karısının yü
züne vursa, onu e;:;ki.si gibi ser -
best bırakmasa, sıkı bir göz hap
sinde bulun'.lursa genç kadın bu 

sıkıya tahammül edemiyecek, ka
çıp gidecek. ayrılmağa kalkacak
tı. ŞeJ garsonla münasebetlerine 
mani olmak ;çin başka türlü, da

ha hafif bir tedbir alsa, bu defa da 
hiç olmazsa karısının o neş'eli ha
li kalmıyacak, ona yüz vermiye -
cek, surat asecak,. Ve .. bu arada da 
belki, bir başkasını bulmakta da 
gecikmiyecek! .. 

Bütün bu düşüncelerden sonra, 
karısının şef garsonl:ı ol&n mü -
nasebetini artık dü~ünmemeğe, bu
nu hiç duymamış, bilmiyormuş gi
bi görünmeğe karar verdi. 

Fakat onun bu kararile işler u
zun müddet yolunda gitmedi kL. 
Birkaç ay sonra Şef rarsondan vaz 
geçip bir milzisyenle sevişmeğe 

koyulduğunu haber aldı! 

Güzel karısını kaçırmamak, sa· 
adetini (!) bozmamak için buna 
da göz yumdu. 

Yine işin sonu gelmedi. 

Başka .. ve .. daha başka vak'alar!. 

Siıviyordu, çok seviyordu.. De-
lice aşıktı .. Şuurunu kaybederce

sine aşıktı ... Ne yapsır.!.. Kimse 
bilmiyordu ya .. Yalnız onlar ... Ka-

., 
mı .. 

Diye arabanın arka penceresindeki perdeyi ka: 
patmak i~tiyormuş gibi geriyi inceledi ve gördü: 

- Onlar da araba ile geliyorlar .. 

Dedi. Aklındaıı bır başka şey de geçiyordu: 
YOS A 

Gür.ey de üzüntü, merak, heyecan içindeydi. 
Öğrenrr,ek istiyordu: 

- Acaba beni doktor mu izletiyor?. 
Ve . bunu öğrenmek için de kaf~sının içinde 

ta Unkapanı yolunda hazırladığı planın ikinci bö
lümünü denem~ve hazırlanıyordu. 

- Acaba çok zengin bır adam beni göziine kes
tirdi de, onun için mi beni izletiyor?. 

Fakat, bunu hafif buluyor, yine kendi kendisine 
karşılığını veriyordu : 

- Böyle şey olmaz. Ne diye beni izletecek?. 
Öyle düşi.ıncesi olan adam bambaşka yollardan gi
C:er, beru tanımağa, benimle konuşmıya, beni yok
laroıya çalışır. İzletnıekten neyimi öğrenebilir?. 

Ve yine bir nokta üzerinde takılıp kalıyordu: 
- Ben ilkönce bunlgrın doktorun adamları o

lup olmadığını öğrenmeliyim. Bunu da bu gece öğ
reneceğim. 

Bu kararla şoföre: 

- Edırı;ıekapıya kadar gideceğiz. Sonra, hiç 
durmadan Unkapanı yolile Şışliye döneceğiz. 

Emrırıi verdi. Bu emri verirken iki şey düşü -
nüyordu. Bunlardan birL;ı şuydu· 

- Edirneklipı yolunda, snnra döniişle Unka -
panı üzerınde bunların !-eni •zlcd iklerini çok ıy i 

L-~-- .. 
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göreceğim. Yollar kalabalık değil, araba yığınları 
yok. Büti.ın yolda ilci araba kalacağız. 

Fakat, o CPI çok ikincisi üzerinde duruyor, san
ki duyulacakmış, bilinecekmiş, her yana yayıla -
cakmış gibi bu ikinci planını k~ndi bil~ düşün -
mekten, kafası ıçinde dolaştırmaktan tekiniyordu!. 

AJ{ŞA.tl YEMEC:Th'DE -
Fazıı bu akşam her günkünden hır-az geç gel

dL Güney onu çeık şen, çok g üler yüzle l<arşıladL 
- Ncredesi:ı. Fazıbğım. G'izüm yollarda kal-

dı? .. 
Fazıl, yorgun, üzgün görünüyordu. 
- Yu rttayci·m. Geç vakit bir hdsta celdi .. 
Dedi ve. hemen yPmeğe indHer 
Fazıl dalJındı. 

Fazıl düşü" Y'>~du. 

Fazıl bir şeyler soylcmek ! stiyordıı. 

Fakat, ne söyliyecekti, nereden başlıyacaktı, 

nasıl siiyliyecekti? Ha: biye ciurağında hafiyeleri 
onu karşılamış. enlatmışlardı: 

- Karın e\ den çıktı. Tramvayla Galatasaraya 
gitti. Şeker yaptırdı, çorap aldı. Sonra. bir taksiye 
atladı. Ei irnekapıya gitti, Unkapanı yolundan 
döndü, eve gel:li. 

1,;te Faz;lın mer ~kı şımdi bu idi: 

- Ac:ıba kt!ı-ım bunl3rı bana söyHyecek mi?. 

Dü~lıncesi de bu meraktRn doğuyordu: 

- Sciylerse benden hiç s~klısı yok .. Demek! 
Söylemez;e her şeyi benden saklıyor .. demektir. 

Ve s.1 klaması ıle karşılaşmasından korkuyor -
du . O zaın .ın , korktnğu bütiın her kötii şey başın
da Jı ot tya~a 'ct~ Aklından, ,hayalindcı. geçebilen 
herşey doğrulu!: çerçevesi iç;ne gire~ekti. Tered
düdü beı radaydı, onun için sonnakt;,n korkuyordu. 

Yemeğe başladıkları vakit Fazıl sordu: 
- E ne var. ne yok karıcığım? .. 
Güney: 
- Hiçbir şey yrık kocacıj!ım• 
Dedi, ilave etti: 

- Sen sokaktasın birçok şeyler duyuyorsun, 
görüyorsun? .. 

Güney bekliyordu ki Fazıl: 

- Nerelere gittin bugün?. 
Desin. Fazıl da bekliyordu ki: 
- Ben şöyle bir çıktım ... 
Diye başlasın, kendisi sormadan Güney nere

lere gittiğini, ne yaptığını, nerelerde gezdiğini an
latsın. Fakat, Güneyin pliinıncla sorulır.adan söyle
mek yoktu. Ve .. Bunun içindir ki, geue Fazıl sor
maya mecbur C'ldu: 

- Bır yere çıktın mı karıcığım? 
Gün~y sade bir söyleyişle: 

fDevamı var) 

Ankara Radyosu 
auoUN 

17,SO Konuşma (İnkılib larlbl d~· 
lerJ - Dalkevlnden naklen). 

18,30 Proıranı. 
18.35 Müzik (Operet milzlil • PL) 
19 Konuşma. 
19,15 Tllrlt milzlJI (Fasıl herell). 
Tahsln Karakuş ve arkada.şluL 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, HasaJI 

Gür, Hamdi Tokay, B:ısrı Üfler. 
20 AJaruı, meleorolojl haberleri. ol• 

raat borsası (Flat). 
20,15 Türk müzlfL 
Calanlar: Zühlü Bardaltofla, eeydel 

Çafla, Kemal Niyazi Se7hun. 
Okuyanlar: llaliik Recai, Melet To•• 

söz. 
1- Şemııellln Zl7anm - llleu pi' • 

kı - Klm rörse senL 
2- Rital Be7ln - Hlou t*lu • Sll

lendl hava. 
S- Rahmi Beyin - Hlcaı prlu • 

Akpm erdi 7lne ıular. 
4- Zühtü Bardaltofla • Sanlar ~· 

ılmL 

5- Dedenin - Şetraban tarla • Gi' 
dimdeıı l'Önlümden. 

6- Şelraban şarlu - Gecemi.. 
7- tlstüclarlı Z17a Be7ln • Ta~lt 

bıısellk şarlu • Nlmnldha ltaU old""" 
Z0,45 Türk müzlfl (Su eserleri). 
Çalanlar: Fahire Fersaa. Belik Fol' ..... 
ZI Memleket saat a1an. 
!1 Kon1qma. 

%1,15 l!olıam, tahvllil, llwnbb'• • 
nukut l>orıua (flal), 

Zl.U N"'ell pliltlat - il. 
Zl.30 Müzik (Bl1aseU CUmhar rıı .... 

monllt orkestrası). Şef: Praelorim. 
ZZ.30 Müzik (Opera &IJ'alan • pL) 
Z3 Müzik (Cubaud • Pi.) 

!US • Z4. Son ajana lı&berleri "9 
:rannltl Pl'Onam. 

YAIU!f 
13,st Pronam. 

13,35 Mil•lk (bir koruıerlo • Pi). 
H Memleket saat .,.... ajana ,,. 

meteoroloji haberleri. 
U,10 Türk mllzifl (Halk Ulrkıııeri 

Ye OT11D ltavalan). 
Stvaslı itik VeJ'Sel Ye İbrahim. 
rakdim eden: SadJ YaYer Atamaa. 
H,40 • 15.Jt Milıdk (N .. 'ell mösll<-

PL) 

1357 Hicr! I 1355Rumt1 
Rebi~levvel Nisan 

8 --1939, Ay 4, Gün 111, Kasım 165 
21 Nisan CUMA -- 1 

Vakitler Ya11t1 Ezani 

--- •a.. da. • •. ti. 

Güneş 5 12 10 18 

Öğle 12 13 5 19 

İkindi 16 00 9 06 

Akşam 18 55 12 00 

Yatsı 20 33 1 39 

İmsak 3 22 8 28 



1 SAN' ATKARLARI HİMAYE EDELİM 1 

Anadoluda Turneye 
Çıkan Artistler 

• 
içlerinde Değerli Kıymetler Olduğuna Şübhe 
}' 0 ktur, Bunlar Kalkınmağa Ellerinden Geldiği 
kadar Çalışıyorlar, Şimdi Bir de Açık Havada 

Tivatro Kursu Açacaklar c Y12;an: RECAİ SANAY 1 

G eçenlerde, bir yerde, şehir 
tiyatrosu dışındaki tiyatro 

b' san'atkarları zümresinden 
trkaçile görüştüm. Bunlar bana 

Yeni b . 
sıı. ır ctıyatro san'stkarları kur-
d açınak teşebbüsünde bulun -

611llklarındar. bahsettiler ve bu hu
b s

1
taki düşünce, maksad ve ga

, e e . . 
tek rını uzun uzun anlattılar. Ge-

san'atın bugünki.i hali gerek 
hn k ' k ı Urs projesi etrafında onlarla 
d~nuştuklarımı . faydalı olur ümi-

e Yazıyorum. 

d İçleri:cden biri, acıklı hallerin
i en bahsedrrken yüz;; hüzün ve 
ttırabJa kızararak şöyle anla -
'Yordu: 

k ~ Ömrümüz. yer yer memle -
etın k " b ğ ç oşe nca mı r,ezmekle ge-

ii er. _Çok çalışırız. Bıma rağmen 
d:ruınüz dalma mahrumiyet için
lıııt Yaşamak, yokluklar, yoksul - 1 
b· lar ve mcslekirr.ize aid daha 1 
e~~ok aksaklıklar ile mücadele 
ı·~ek ve hu mücedalede daima e-

ı lllek harab olmakla geçer. 

b· E:saslı bir topluluk teşkilatımız, 
ı~r kursumuz, bir idare merke -
:rıüz olmadığı için karşılaştığımız 

~Uclüklerle, birçok derdlerimiz ve 
tıyaçlarımızla esaolı bir şekilde 

llıücadele etmek ve bu güçlükleri 
~enınek kudret ve kuvvetini ken
h1ınizde bulamıyoruz. Bu yüzden 

.alııniz a~ı ve acıklıdır. 
Derdleri depreşen muhatabıma 

Sordum: 

- Karşılaştığınız güçlükler me
ıeıa nelerdir? 

\'·Gözleri daldı bir an düşündü. 
Uıü acı bir işmizazla kırışarak: 

.. - Çok ... dedi. Hangisini önce 
60Yleıneli .. Gittiğimiz yerlerde oy
:a~acak bina bulmak bizim için 
ıı:ıına büyük bir külfet olmakta-

. Ekseriya sinema binalarında 
~Ynarız, burelarm sahibleri de 

LZe çıkarmadıkları roüşkülat bı
r~azlar. Çünkü kendileri için 
:Uleına daha karlı ve daha az kül
etlidir. Bizden .ıe :wni karı te

~iıı. edebilmek iÇin h;ddinden faz-
YÜksek para alı~lar. Vermezsek 

0Ynatınazlar. 
Sonra tiyatro san'atkarları ara-

111\ı.lan gerek san'at, gerek ahlak 
~~":k kültür bakımından birçok 
lııllı:ı~ cdeğer• !er bulunduğu gibi, 

ç lıyakati olmadı!iı. halde s " f 
~gele bir geçim v~asıtası olarak 
~İşi kendilerine meslek edinmiş 

nıar vardır. 

Gerek hdınlar gerek erkekler 
~asında bulunan bu gibi naehil -

1/ ve liyakatsizler bu san'atm ha
' ilci fedailerine etmediklerini ko

~~'.11'· Tiyatro san'atının umumi 
liltur ve san'ata aid muhtelif bil

:Uere mutlak bir ihVyacı olduğu 
t'~lde, içimizde iptidai kültür ve 
~eyi yan1.ışsız konuşmak ikti
ltın dan mahrum k!mselerin bu
k. ınası facidir. Sonra bilhassa 

. dırılar içinde sahneyi bir vasıta 
lflb' ı kullanarak başka yollara sa-
t~lar ve bu suretle gezip dolaş
'ı &,1tnız yerlerde .tiyatrocu• !ar 
akkında çok fena fikirler ve ka-

lllaatıar bırakanlar vardır. Ve bun
ar t· l ıyatro san'atının coyuncu -

dUk, hatta köçeklik mefhumun -

d
an bir türlü kurtulamamasına a
•ta h' - ızmet etmektPdirler. 
Bunlac ve bunlara benzer san-

9tı l' "b b au alileştiren daoa başka se-
ebler ve tesanüdsüzlük, kaynaşa

ll'ıamazlık, sonra hiçtir suretle hi
llı~Yesizlik v~ bakımsızlık yüzün-
den bu · t h k'k' -san ~ ın g ı ı deger ta-
flYan ve dalıa ziyade ilerlemek, 
ink~af e:mek isteğinde oldukları. 

Ankaradaki tiyatro ku rsundan bir sahne 

halı bir türlü bl'ra muvaffak o
lamıyan fedakar unsurları mah -
rumiyetler; sefa! ethatta açlık i
çinde inlemektedirler. Kazancı

mız belli değildır. Kazandığımız 

zaman ancak gündelik ihtiyacımızı 
şöyle böyle temin edebiliriz. Fa
kat işimiz ters gittiğı zaman git
tiğimiz yerde istemiyerek sağa so
la borçlu ve otellerde crehin!. kal
mak bir yeden diğeı bir yere git
mek ıçin yol parası bulamamak, 
batta aç V€ yiyeceksiz kalmak hep 
bizim içindir ... 
Mutabım coşmuştu; nnlatıyor ve 

diğerleri de onun sözlerini teyid 
eden müta!Pelarda. izahlarda bu
lunuyorlardı. Daha cnk söyliye -
cekleri old•ığu muhekkaktı. Çün
kü tiyatro san'atkarl<rının halleri 

ve hayatları, bu meslek üzennde 
az çok durmuş ve dü~ünmüş her
kes için malümdu,. Bunun için sö
zün istikametini deP, ı~tirerek bu 
işin bir yalıma konması için ne 
yapmak niyetinde olduklarını sor
dum; yine içlerinden bir isi söz a
larak maksadların 5:.t suretle hu
lasa etti: 

- İlk iş olarak bır kurs aç -
makla ıslahı1'a başlal'l"ak istiyo -
ruz. Hazırladığım11. projeye göre 
kurs müddeti yazın ür ay olacak
tır. Ve şehir dahilinde olmayıp, 

şehirden har ir. b ir verde kamp şek
linde yapıhcaktır. Bundan da 
maksad kurs" davet edilecek ti
yatro san'atknrlarınır. bu ay zar
fında harici işlerle, me~guliyet -

(Devamı 7 if'=i sayfada) 

Galib Sayılır Bu 
Yolda Mağliib ! 

Meraklı Bir Zabıta Vak' ası da 
Bu Vecizeyi 1 eyid Etti 

Joyo işte bu kızdır 

lb 
ondra gazetelerinde okun -
duğuna göre iki delikanlı 
on sekiz yaşlarında bir kızı 

seviyorlarmış. Fakat iki rakib a
ırasındaki kıskançlık gitgide ar

tarak nıhayet bunlar işi döğüşe

rek halletmekten başka çıkar yol 
bulamamışlar ve sözleşerek boks 

oynamak suretlle birbirlerini yen
mek ve nihayet kıza malik ol -
mak çaresini düşünmüşlerdir. 

İoys ismindeki segilı kız da bun
dan haberdar olmuş, fakat boks 
esnasında orada bulunmaması 

kararlaştırılmıŞtır. Yalnız netice 
kıza bilctirılecekt.i. İki dP şahid ve 

hakem bulunuyordu. Ronni is -
mindeki delikanlı rakibi olan Bil
li'yi fena halde dövmüş, yere ya

tırmıştır. Bunun üzerine şah !dler 
Ronni'nın kaz and ığını ilan etm 'ş

tir. Fakat kız oraya gelerek Bil'.i
yi yere serilmış yatıy c r gbrunce 

. ' 

kaldırmış, onu cdne kad1r götür
mıiştür. Aradan birkaç giin geç -
tikten ve dayak yiyen delikanlı 

da artık iyiıcsmeğe başladıktan 

sonra, genç kız kat'i kararını ve -
rerek: 

- Ben, diyor, boksd3 mnğlüb 
olan Billi ile evleneceğjm. Buksta 
mağlüb olan muhabbette kazandı. 

Bunun üzerıne k<'ı,dıni pek mes
ud gdre!l Bi!li de gazetecilere de
mıştır U: 

- Bir hasım ile ılôğiiştük. Ar
tık onunla he'3h•mız kalmadı de
mektir Kız benim oldtı!. 

lı_ş_A_K_A_I 

Barda bir sahne: 
- Müdür fena halde kızgın ... 

Kaybolan yüzük bulunmazsa he
pinizin üzerini arıyacağım, diyor. 

- Anne, müsaade edersen plaja 
gidip d.enize gireceğim!. 

- Nasıl olur, yavrum ... Henüz 
yemekten kalktın ... 

- Ne beis var, anne!. Balık -
tan başka bırşey yemedım ki ... 

Bay.- Aman karıcığım! ... Beni. 
böyle h3sta bırakıp nereye gidi -
yorsun?. İnsan hali bu, belki dok
toru çağırmak icab eder. 

Bay.an.- Merak etme... Ben 
dokotrla gardenbarda buluşaca

ğım. İc~b ederse oraya telefon et, 
olmaz mı?. 
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Düşü 

Amerikalıların 
tiş Ettikleri 

Pres
Doroti 

L ''D• • T amur ışı 1. arzan,, 
Diye Anılır, Hayatı 

da Bir Film 
Sanaryosu 
<ıibidir 

Do roti Lamur .~on filimlerinden birin de 

D 
oııald Tomson adlı bir İngilil Avustralyada 
hafriyat ıle meşgul oluyordu. Balta girme
m :ş bir ormanın kenanna çadırlıırını kur -

durmuştu. Öğle- sıcağı başlayınca büyük bir çı
narın altındaki portatif koryalasın:ı uzanıp yatı

yordu. 

Ormanın biraz ilerisinde küçük bır köy vardı. 
Ekseri ahalisi yerlilerden ibaretti. Yabanrı görün
ce, vah~i hayvanlar gibi kaçıyorlardı. 

Donald, bir gün adamlarile beraber köye git
meğe b"ar verdi. Yanına, tütün, pip", gerdanlık, 
küpe, bilezik elektrik cep Iambası gi.ı; köylüleri 
memnun edece'< şeyler aldı. Adamlariie be"aher 
yola çıktı. 

Köylüler, krndilerini görünce olclarına sarıl

dılar, hdsmane bir vaziyet aldılar. D~ııald ve ar
kadaşları, ellerindeki yeşil zeytin dal!arını sallı -

yarlar, fena bir niyetle gelmediklerini anlatmak 
istiyorlard.ı Fakat, ihtiyaten ceblerinP birer ro -
velver yerleştirmişlerdi. Biraz daha yaklaşınca ye
re oturdular. Getirdikleri şeyleri bir ortünün üze
rine serdiler .. Yerliler, uzaktan mer&kla bakıyor
lardı. Hususile kadınlar, bilezikleri, kiipeleri, ger
danlıkları görünce sırıtıyorlardı. Yavaş yavaş 

yaklaştılar. Az ronra erkekler de geldiler. Donaldıı 
yakup verdiği pipoları içmeğe, dümanlarını savur 
mağa başladılar. Artık ahbab olmuşlıtrdı. 

Don&ld, gerdanlıkları, bilezikleri kadınlara ve
riyordu Birdenbire durdu. Araba yanlış mı gö -
rüyorum, diye gözlerini uğuşturmağa balşadı. 

Bunların arasında, diğerlerine benzemiyen gü 
zel, bronz çehreli bir ku, vardı. İşte bu kız, az 
sonra bütün dünyanın takdirini kazanan bir yıldı; 
oldu. D0roti Lam ur ... 

Kaldırım dan'Gözlerin Yanında çizgiler 
Kaldırıma f Be 1 i r i n c e ... 

Yaya Gitrr.enin de Bir 
Usulü Erkanı Var 

- Adam ~en de! Yürümenin, 
karşıdan karşıya geçmenin de mi 
usulü var? .. 

Kadın Nekadar Yaşını Saklasa, 
!İhtiyarlığı Bellidir. Ne Yapmalı? 

Diye gülmeyiniz. Vakıa yürü -
mek, bir kaldırımdan diğer kal

lkinci Lô.vreııs t•~ Maı1f'rayı Erdün dırıma geçmek kolay gibi gö -

paşası rülüyor. Fakat, hiç de öyle değil-

İkinci 
Lavrens 

l\f ü~eveffa Lavrensin 
E~ ki Muavinine Arablar 
«lngiliz Paşası» ismini 

Vermişler 

M 
averayi Erdünde bulunan 
İngiliz mUşaviri Peak Pa -
şanın artık oralarda işi bi

terek memleketine döndl.lf:ünü 
Londra gazeteleri yazıyor. Yırmi 
bir sene evvel genç bir zabit iken 
devenin sırtında olarak Akube
den Ar•bistan içerilerine girmiş, 
şimdiye kadar orada kalarak yine 
Akube t3rikile uzun bir seyahat
ten sonr:ı İngiltereye dönmüştür. 
Kcndisir.e orada Pa!;ll denilen İn
giliz zabiti Maverayi Erdünde E
mir Aodullah'•n askerini yetiştir
miş, küçük biı orclayu idare et -
miştir. Eır.ir Abdullah tarafından 
muhtelif hed iyeler ve bir de kıy
metli tc·sbih verilen bu ir.giliz pa
~~s-nın yanuıda hayat arkadaşı da 
va!'dır. Bu kadın da uzun zaman
danb,cri l• .. rabistanda yaşamıştır. 

/Devamı 7 inci sayfada) 

dir. Bu, zan olunduğunclan çok e -
hemmiyetli ve çok güçtür ... 

Her gün gazetelerdi' okuduğu -
nuz kazaların çoğu yürümesini, 

karşıdan karşıya geçmesini bilme
mekten ileri geldiğine şüphe yok-

tur. Kazaya sebeb. kazaya uğrı -
yanların bizzat kendıleridir. 

KARŞIYA GEÇMEZDEN EVVEL 
BAKINIZ, YOL SERBEST Mİ? .. 

Yaya kaldırımı üzerinde yürür
ken karşı tarafı geçmek istedi - Gözlerin giizelli~ni urun zaman muhafaza etmek de mümkünd&ı. 

nlz mi,hemen yolun üzerine atıl- rg kser kadınlar, yüzlerinin 
mayınız. Başınızı kaldırınız, iJr.i tuvaletine, makyajına dik-
tarafınıza bakınız.. . kat ederler. Fakat, gözlerine 

1 

ehemmiyet vermezler. 
Zira size p~k yakın bulunan ve Günün birinde, gözleri parlak -

birdenbire karşıya g~çmek isti ye- lığını kaybetti, kapakları şişti, ya
ceğinizi bi:miyen şoför fren yapa- naklarında çizgiler peyda oldu 
maz ve çiğ!leyip geçer. mu telaşa d'işerler. 

Sonra, bir otomobi:;n, freni ne Bir dereceye kadar hakları var. 
kadar iyi olt•rsa olsun anide dur- Çünkü bunlar, ihtiyarlık alameti-
duramıyac:ığını da düşününüz. dir. Hususile gözlerin yan taraf-

Zira, 20 kilometro siirat'le giden larındaki çizgiler ... 
bir otomobil, bütün frenlerini sık- Bunlarla vaktinde mücadele e-

tığı halde ancak 3 metre sonra du

rur. 
Ayni otomobil 40 kilometre sür

atle gittiği takdirde 9 metre, 60 ki

lometre sür'atle 20 n:rtrede tevak
kui eder. 

(Devumı 7 inci sayfada) 

dilmez, önü alınmazsa artar, art
tıkça da çehreyi bozar. 

Acaba bunun çaresi ne?. Evve
la loş ve havadar bir odada ra -
hat bir uyku ... Eğer sekiz saatlik 
bir uykudan sonra daha uyumak 
arzusunu hissediyorsanız gözleri
nizi kapayınız, yorganı başınıza 

çekiniz, uyuyunuz .. 
Geceleri. geç vakitlere kadat· ti• 

yatrolarda1 kulüblerd~. bir arada 
kalıyorsanız bundan vazgeçiniz . 
Hiç olmazsa bir ay kadar erken
den yalınız. Vakıa bu biraz güç 
gelir amma, güzelliğinizi muha -
faza için başka çareniz yoktur. 

Sonra her gün gözlerinizi bir 
losyon '1e banyo ediniz. Ve etra
fına kapaklarının üzerine yağlı 

bir krem sürünüz. Şakaklarınıza 
masaj yapınız, çizgileri kaybet -
miye çalışınız. 

Gözlerin üzerine sıcak komp -
res koyunuz. Sıcak suya biraz tuz 
atınız. Kompresi buna batırınız. 

Mümkün olduğu kadar vücudü
nuzu yormayınız. Uzuvlarınızın 

normal bir halde hareketini temin 
için itidal ile yemek yiyiniz. 
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Bulgarlar Dedeağacı 
ve Bobriceyi İstediler 

(1 inci '!ahı/eden devam) 
izhar ettiği anlaşılmaktadrr. 

Harb sonrası muahedelerinin 
Avrupa haritasında yaptığı halı: -
sızlıkların tılmir etlilmesi lazım 

geldıği ötedenberi ısrarla isteyen 
Alman siyasi mehıı!ili, Bulgaris -
tanın da milli addettiw ta!eble -
rine karşı hiçbir itirazda bulıın -
mama.ktadır. Ar.cak Almanya bu 
ta Jebler lehine bilvasıta veya bila 
vasıta herhangi bir harekete geç
miş değildir. Alman~ anın emeli, 
Bulgaristanla ilctısadi münasebet· 
lcrni daha ziyade arttıracaktır. 

KÖSEİV ANOF'UN İZAHATIN -
DAN BULGAR MEHAFİLİ 

PEK MEMNUN 

Sofya 21 - İtalyanın Arnavut
luğu ~galinden ve siyasi hadise
lerın ald.ığ <:ıon istikametten son
ra, Balkanlarda Bulgar;stanın va
zıyeti hakkında muhtelif memle
Jı:eUer gazetelerinde b'.rçok neşri
yat paılmktadır. 

Bu neşriyatı dikkatle takib eden 
ıiyasi meha!ilinde ai\ylenen söz
le.- şudur: 

.Bulgaristan kat'i bir bitaraflık 
politikası takib etmı,ktedir. Bul
garistan Almanya He nkı iktısadi 
münasebette bulunmaktadır. Çün
kü Almanya, diğer memleketler
den ziyade Bulgar piyasasına Jı:a- ı 
pılarını &91Y1ıştır. Bulgaristanın 

Ballı:an ant-mtına girmek için öte
denberi ileri sürdüğü şartlar bu
gim de mevc-~ddur. Yani 1913 hu
dudları tekrar tesis etlilmelidir.> 

Başvekil Köseivanof, dış vazi -
yet hakkında, hariciye lkomis -
yonunda vuku bulan beyanatında 
bu kanaate açıkça tercüman ol -
muş ve bu beyanat parllınento 

mehafilinde de iyi bir tesir bırak
mıştır. 

ATINA NE DÜŞll'NOYOR? 

Atina Z1 (Hususi) - Bulgar 
Başvekili Köseivanof un hariciye 
encümenindPkl açık beyanatı si
yasi mehafili şiddetle alakadar et
miş bulunmaktadır. Ancak bu be
yanat, Bulg~ristarun eskidenberi 
tekrar ettikleri tal~blerin yeni bir 
ifadesinden ibaret telakki edil -
mektedi.r. Yunanistan şimdiye ka
dar Bulgarlarla daıı.13 iyi geçin -
mek yolunu takib etmiş ve haıta 
Dedeağaçta Bulgar U<tısadiyatını 

kollıyacak şekilde bazı imtiyazlar 
vermeği bf!e taahbüd etmişti. Fa
kat Bulgar hüklırnetl. Yunanu -
tanın bu hüsnüniyetinP karşı, biç 
bir barelı:ettP bulunmamı§tı. 

BERLİN ROMANYANIN ARAZİ 
MÜLKİYETİNİ TANIYOR 

Berlin 21 (Hususi) - Romanya 
Hariciye N'.lZın Gafenko resmt 
müzakerelerini bıtirmiştlr. Dün 
buradan Paris ve Londraya hare
ket etmiştir. 

Mü>akereler esn,1sında Roman
yadaki Alman ckalliyetlerine gös
terilen iyi w•ıameleden dolayı Ga
fenko'ya memnuniyet beyan edil· 
mıştır. Romanya Hariciye Nazı
rınin Hitler'le yaptığı görüşmede, 
Romanyadan toprak alınmsaına 

müzaheret edilmiyeceği ihsas o •

1 
lunmuştur. 

Macanstan ve Bulgaristanın mih
ver devletlerine k~ ı elan dost • 
lukları da Romanya topraklarına 
göz koymalarına mani teşkil eder. 

Almanya, R'>manyada yaşıyan 

muhtelif milletlerın elbirliği ile 
çalışarak refah içi 'ldP. yaşamaları 
arzusundadır. Bertin hükümeti, 
merkezi Avrupa devletleri arasın
da yeni bir tıoşciki m~saı devresi· 
nin açılmasını ürnid etmektedir. 

Macar Başvekili de Romada yap
tığı beyanatta, Macaristanın Ro -
manya topraklarında gözü olduğu 
hakkındı.iti ııözlerin yanlış anla -
şıldığını, Tuna havzasında bütün 
milletlerin kendi araldrında Ame
rika kıt'asındaki d~vletler gibi 
dostluk kurmak istea · k ]erine şüp· 
he olmadığını; ne Alm;;nyanın, ne 
de Almanyamn tahrikile Maca -
ristanın, Romanyanın arazi mül
kiyetinde gözü olmadığını söy 
lem iştir. 

GAFENKO POLONYA İÇİN 
TAVASSUT E'ITl Mİ? 

Berlın 20 (Hususi) - Polonya 
Hariciye Nazırı miralay Bek, Ro
manya Hari<'iye Nazırı Gafenko'yu 
Berline giderken, hı·dı:da kadar 
teşyi etmişti. Bu göı üşrnelerde, 
miralay Bek'ın Berlir ve Varşova 
arasındaki ihti!War hakkında Ga
fenko'nun bir tavasutta bulunma
sını istediği zannedilmektedir. An
cak Gafenko'nıın bu tavassutu 
gayri resmt olmuşt:ır 

DOBRİCE HAKKlND.-'\ BULGAR 
TEZİ 

Romanya 1878 Rus • Türk mu
harebesinden sonra cenıı bi Dob -
riceyi Bulgaristandan alıruşlardı. 

Buna mukabil de B3s•r?bya Rns
yaya geçmişti. Cenubi Dobricenin 
Romanyaya iltihakı 28 temmuz 
1913 tarihi! Bükreş rr:unhedesile de 
teyid olunmuştu. Bulııarlar o za· 
manlar cenubi DabriPı>de 6,348 Ro
manyalıya mukabil 13'!,345 Bul -
gar bulunduğunu iddia etmekte -
dirkr. Halbuki Romarıyalılann ilk 
lstatistikleri:ıe göre şiır.ali Dobri
cede 43,671 Romanyalıya muka -
bil 24,915 Bulgar vaıdı. Filhakika, 
Dobriçenin Roınany3 tarafından 

işgalinden sonra, pek çok Bulgar, 
Bulgaristana hicret etmişlerdir. Ce 
nubi Dobriçeyl ise, R<:ımanyalılar 

25 senedenberi işgalleri altında 

bulundurmaktadırlar. 

Bulgarlnr şimdi şu iddiada bu
luanrnaktadıralr: 

<Haksızlık yapılmı<tır. Dobrice
deki Bulgarlar koğu;mu~. kilise -
siz ve mektebsiz bll'alnlmşıtır. Bu 
meselenin bir tek bal çaresi vardır. 
Sulhun ve Romanyaıııt oturan Bul
garların menfa:ıti namına cenubi 
Dobrice ana vatana iade edilme
lidir.• 

BULGAR MUHALlFLERl 
MEMNUN 

Sofya 21- Köseivanof'un beya
natından sonra, muhalefet meha
ili yatışmış bulunmaktarur. Hü -
kiınıet, kanunu esasinın on yedin
ci maddesi mucibince, meclise da
nışmadan gizli kararlar vermek 
hakkınd&ki salahiyetini istimal 
ederken, meclisi bu kararlarından 
haberdar edecektir. 

MACAR NAZTRLARI 
DÖNDÜLER 

Roma 21 (A.A.) -· Telek! ve 
Csaki, dün akşam 11•,cfapeşteye 

hareket el-ni,ler ve istasyonda 
Musolinl ve Kont Ch"lG tarafın -
dan uğurlanmışlardır. 

''Benden Aldıkl rınızı 
G . v .. ' erı erınız . 9, 

(1 inci ıahifeden devam) 

nin cmiı takim bir mutavassıt. ro
lu oynamadığını Ruzveltın sıyasi 

mazısinın de nazan c:i1'kate alın· 
ması ıc b ettij\ıni söylıyecektir. 

Bununla beraber Hıtler, Ruz -
velt'ın ortayq koyrlu " tekl:fle -
rin esas ltib:ınle müzakeresıni rc<l 
etm ycc kt r Bu, şu demı-ktlr kı, 

Hıtler mukabil tekliflerde bulu
nacııktır Almanya ş-.ınu lstiye -
ccktır: 

- Benden aldıklarınızı geri ve
rın!z, işte o kadar . 

.zuvelf Ur Blat. g•zetesı Ruz

velt'ın beynelmilel bır konferans 

akdi hakkındaki kkL!inden bah
sederken şöyle diyor· 

·Ruzvclt, bu konfe~ansın kapı -
sından girenlerın, silahlarını dı

§arıda bırakmaları lazımdır, de -
mişti. Almanya, bu prensıpin tat

bikı~e belkı de hazırdır. Fakat 
konferansa iştirdk edecek olan di

ğer milletler de, evvlce tabanca 
tehdıdi ile Almanyadan kopar -
dıklan parçaları geri vermelidir

ler. Bizi bir 73m:ınlar bir Ameri • 
kan Cumhurreisi ald~tmıştı. İstik

balde de böyle bir sekilde yeniden 

aldanmak isteınıyoruz.• 

Hitlerin 
50 nci 

Yıldönümü 
Giden Hey' etlerden 
Bazıları A~manyada 

T etkikatta Bulunacaklar 
Berlin 21 (Hu ;u3i) - Hitler'in 

50 inci doğum yılı münasebetile 
Ber!inde ve Almanyanın diğer şe· 

birlerinde yapılan şenlikler pek 
muhteşem olmuştur. Mareşal Gö
ring söylediği bir nulukda Hit -
ler'in Alman tarihince tesadüf e
dilen en büyük adam olduğunu 

söylemiştir. 

Hariciye Nezaretinde 23 millet 
mümessillerine verilen çay ziya -
fetinde, Nafıa Vekili General Ali 
Fuad Kebesoyun riyasetindeki he
yetimiz de Hitler'e takdim edil -

miştir. Alman devlet reisi Türk 
heyeti azasmın ellerini birer birer 
sıkmış ve kendilerine iltifatta bu
lunmuştur. Türk murahhasları di
ğer Alman ricali tarafından da 
büyük bir hüsnü kabul görmüşler
dir. 

İngiltere ve Frans~ merasime 
resmi heyet göndermemiş olmakla 
beraber, İngiliz Kralı Hitler'e bir 
tebrik telgrafı çekmi~tir. 

Bu münasPbetle Dançiğ bele -
diyesi Hitler'e fahri hemşehrilik 
Unvanını vermiştir. 

Heyetler yarın memleketle -
rine avdet edeceklerdir. Arzu e
den heyetler Almanyanın sınai 

faaliyeti hakkında tetkiklerde bu
lunabileceklP.rdir. 

Sovyetlerin 
Yapacakları 
Yardın 

(1 inci &ahifecl<m devam) 

zannedilmektedir. Stalin'in riya
setinde toplanacak komitede bu 
mesele de görüşülecektir. 

Japonyanın Sovyet Rusyaya bir 
taarruzu halimi~ İnı,>iltere ve 
Fransadan yardım istiyeceği tah
min olunmaktadır. 

SOVYETLER İNGİL'fERE İLE 
ANLAŞMAK 'ÜZERE 

Londra 21 (Hususi)-- Mosko
vadaki Sovyet elçisi 3.r Vilyam 

Stld'den Hariciye Nezarl'tine ge
len ma<ümata göre, Sovyet Rusya 

İngiltere ile iki taraflı bir müte
kabil muavenet muahedes. im -
zalama~a ve Parisle olan muahe
desini de teyide hazır bulunmak
tadır. 

Burgaristan 
Ve Balkan Paktı 

(1 inci sahifeden devam) 

için bu yoldaki gayesini tahakkuk 
ettirebilmenin muslihane ve dos· 

tane tcdb~ler haricinde pek ko
lay olacağını sanmak safdillik o
lur. En başta, mevcud Balkan bir
liği herhangi bir cebir ve zor ha
reketine mini teşkil etmekte ve .• 
bütün cepheler üzerinde Bulga
ristanı çevinniş bulunmaktadır. 

Bunun içindir ki, bu hakikati öte
denberi idrak eden Bulgar iktidar 
mevkii bu yolda uman zaman çı
kan pyialan dalına yalanlamış 
olduğu kadar bitaraf kalmayı ve 
zamanı kendisine müttefik tanı

yan bir hattı hareketi tercih ede

rek beklemeyi muvafık bulmuş
tur. Arnavutluğ'un işgali ve İtal
ya'nm Balk::an yarımadasına adım 
atması ile başlıyan hadiseler mü
nasebetile vüzuh bulan Bulgar 
metalibinin tahakkuk cttirilnıe ·,i 

yolunda Bulgar bülı:umctinin ta

kib edeceği hattı hareket üzerin
d!' bugün için de yukarıda işaret 
ettiğimıT. kayda muhalif bir deği
şiklik yoktur. Hariciye encüme
ııinde Bay Köseivanof: 

- Bekliyeceğiz. Bitaraf kala -

cağız. 1913 hududlanmıza.pa mus
lihane b'r tanda sahih olmadıkça 
Balkan birliğine girmiyeceğiz. 

Demiştir. Bu açık ve sarih izah 
karşısında, cevab vermek, vaziyet 
almak tabii doğnı<~>n doğruya 
Romanya ve Yunanistana düş -
melı:tedir. 

Bulgaristan dostumuz ve kom· 
şumu.ıdur. Romanya ve YunaıUs
tan da hem dostlarımız ve hem 
müttefiklerimizdir. AnQ.'.>k, şah

san gönlümüzün istediği Bulgaris
tan'm da dahil olduğu bir Balkan 
birliğinin teessüs ve teşekkül et
mesidir. Herhalde harici tehlike

le_r ve akınlar karşısında, zayıf 
ve tereddüdlü veya infirada düş
müş bir Balkan sathı yerine bü

tün kuvvetini derlemiş, yekpare 
bir Balkan birliği içinde • tatmin 
edilmiş veya edilmemiş • bir Bul

garhtan'm milli menfaati, istikbal 
ve istiklal garantisi daha galib ve 
müreccah olmak gerektir. Muhak
kak ki, bugün de, yarın da daha 
uzak bir istikbalde de Balkan mil· 

Jetlerinin inkişafı ve emniyeti da
lma kuvvetli, elele vermiş, maddi 
ve manevi kuvvetlerini tek veçhe 
üzerinde seferber etmiş bir birli
ğe dayanacaktır. 

Bn birliği zaafa uğratmakta da, 

1 
FAYDALI 1 
BiLGiLER , __ 

SAÇLARI NASIL DÜZELTMELİ? 

Bu senenin saç modelleri, 1900 
senesinınkileri andırıyor. Ense 
açık bırakilıyor. Saçlar yukarıya 
doğru taranıyor, buklelerle süsle
niyor. 

AYAKKAPLAR 

Öğleden sonra giyilen iskarpin
lerin ökçeleri biraz büyükçe ve 
sade bir deri kapakla süslüdür. 
Renkli derilerle yapılan iskarpin
ler de çok makbuldür. Hele elbi
senin rengine uyarsa ... 

ŞEMSİYELER 

Şemsiyelerin boylan gittikçe 
küçülüyor. Bazı şık bayanlar, 
bunları çantalarında saklıyorlar. 

Ekserısi, yağmura karşı şeffaf 

muşambaları tercih ediyorlar. Bu 
hakikaten çok pratik birşey. Ku
kule~si de var. Yağmur başladı 
mı giywyor. Dindi mi çantanın 
içerisine konuluyor. Çok pahalı 

da değil. 

BURNUNUZ KIZARIYORSA 

Sabah ve akşam aşağıdaki mah
liıl ile banyo yapınız: 

15 gram gülsuyu, 15 gram çiçek 
suyu, 2 gram boraks. * Tuvalet masalarınızın üze -
rindeki mermerlerin parladığını 

1 

arzu ederseniz bir fırça ile aşağı
daki verniği sürünüz: ---------------

Bahar 
Şapkaları 

kuvvetlendirmekte de nihayet Parisin şık madamlan şimdi -
Bulgaristan'ın müstakbel mukad- den ilkbahar tayyörlerini giyin -
deratı itibarile ayni derecede ala- miye başladılar. 
kalı bulunduğunu idrak etmemek Bu tayyörlerle hasır şapka kul-

Yazlık Şık Bir Tayyör 

. . ,. 
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Bugün, sayın okuyucuları 

mıza sabahlan giymek için gayet 
sade, sadeliği kadar da şık bir 
tayyör modeli veriyoruz. 

Yeşil renkli yünlü kumaşla ya-

\ / 

• Jar. .ı tayyörün belinde si 
ve parbk deri bir kemer vat 
eteklik düzdür. Arzu edilirse 
li de yapılabilir. 

• • • • • 
Şık Bir Tayyör Daha 

Moskova, Varşova ve Bükre,• 
arasındaki müzakereler de mU. 
sai<I surette hayli ilerlemiştir 

Sovyet Rusya bu memleketlere 

malzeme ve tayyare bakımından 
yardım edecektir. Romanyanın 

bu h~usta muvafakatini verdiğ. 
söylenmektedir. 

ancak w.ağı gürmemek ve günün !anıyorlar. 
hislerine kapılmak olur ki, şah· Soldaki: Hasırdan yapılmıştır. · Yünlü veya keten kumaştan ya- yu ise bluz açık renkli olmaJıdıf· 
san komşumuz ve dostumuzun bu Koyu mavi ve beyaz renklidir. Ay- pılabilir. Ceket, üç düğmelidir. Bu sene en çok pastel, tatlı ye-

ni renkte grogrenle ve mavi bir FaKat daıma açık bulundurulur. şll, Jlmon sarısı renkli kumaşJaf 
hakikatten tegafül etmiyeceğine t··ı ·ı • ı ·· d·· u ı e sus u ur. Arka tarafında iki pli vardır. modadır. Çin kırmızısı, koyu kıt· 
daima inananlar arasında bulun- ~ d k s .:>ağ a i: ıyah Panamadan ve Eğer tayyörlerin kumaşı açık mızı, altın sarısı, laciverd renklef 
mayı tercih etmek istiyoruz. r··t ·ı · ı·· ık b' k ki sarı o r ı e sus u ş ır şap a. ren i ise daha açık veya çok ko- de makbuldür. d 

... ~ .. ı lJ;Zl.:'f BENİCE J..:11-.ılllllılilllııll-.ıı1'ıil-lilllııll-.ıı1'ıil"' W"' - - - - - - ... 
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Mareşal Fevzi Çakmak İspanyol F asına 

Neden Bukadar 

3ovyetlerin, bir Japon taarruzu 
halinde İngiliz ve Fransız bükii
metlerindcn isti;veceği tahmin e
dilen yardım, neticelenmek üzere 

bulunan müzakereler üzerinde bir 
tesir yapacak mahiyette addedil
memektedır. Bu meselenin de ay
rıca müzakeresi mümkün olacak
t!r. 

Kızının tedfin mer.,ı.iminde bu

lunmak için şehrimize gelmiş olan 
GeneLkurm~y Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak Ankaray~ dönmüş· 
tiir. 

Asker Toplandı?! 
Tanca Civarına 90 Bin 

---------, Asker Tahşid Edilmiş 
============= .vıaK1neye Londıa 21 (Hususi)- İspanyol 

İTALYA İLE BERABER Verirken : Fasında, Tanca ve Cebelüttarık 
etrafındaki İspanyol hazırlıkları 
burada dikkatle takib ediliyor. 

Berlin 21 (Ilusu,i) - Rayişta

ğın içtimaa daveti ta: ;hi, İt;ılya -
nın da muvafakati alır.arak tesbit 
edilmiştlr. 

Pek t<ıbii olarak Hıtler, söyli -
yeceği nutukda Almanya ve İtal
yanın tecavUzi emeller beslediği 
hakkındaki itldıalan reddedecek-

Kanada 
F abrikaiarı 
Korku İcinde • 
Ott8\'a 21- Halifaks limanı r.i 

tır. Bu nutukda Alm•o: müstem • d .. ··ıd··· ·· b"Jd" ·1 tah vann a rroru ugu ı ırı en ~ 

lekeleri, Almanyanın iptidai mad· telbahirin İngiliz ve Amerikan filo 
delere ihtiyacı bir kPre daha ile- ı.una nıcıısub olmadığı, casusluk için 
riye sürülecektır. Hitler, silfilıla - K d 1 1 · b" b" , . . . ana a su arına ge mış ır ecne ı 

nn tahd.dı ve beynelc:rlıel ıktısadı t ht lb h" · ld - ı ı ki d" a c a ırı o UJ,'ll an aşı ma a ır. 

münasebetlerin inkişafı lehinde Elektrik santralları ve horb •anayi 
olduğunu so~lıyecekt.r. Moravya, fabrikalannda son derece miite -

yakkız bulunulması emredilmiştir. 

cDey!i Telgraf• diyor ki: Bu 
mıntaka!ardan gelen haberler, 
hıç de ıatmın edici değildir. Es
kiden İ;panyol Fasındaki garni -
zonlard1 kırk binden fazla asker 
bulundurulmazdı. İspanyadaki 
dahili muharebeler zamanında o
tuz bine indirilen bu rakam, şim
di dok.;an bine çıkanhnış bulun
maktadır. Fransız ve İngiliz kuv· 
vetlerl, Tanca'yı istihdaf ettiğine 
şüphe olmıyan bu hazırlığa karşı 
mukabil tedbirlerini kuvvetlen -
dirmektedirler. Ayrıca iki Fran
sız zırhlısı ile iki torpido Cebelüt
tarıka gônderilmi. tir 

Bohemya ve Memelın ilhakından 

sonra ilk defa toplanPcak olan bü
yük Almdnyanın yeni Rayiştağı 

muvncehesinde Hitler, Almanya • 
nın vaziyetıni anlatırk~n. garb de· 
mokrasıleriı:ıin po:it .kalarını bir 
kere daha taltbih edecektir. 

''Halk mıza üjde ,, 
Trakyanın güzd yollarından 

deniz l...enarnıde DEı jz 
istifade edenlere, Silivrioin 
GAZİNOSU Açılmıştır. 

Sultanahmed üçünc'i sulh hu- ı 
kuk bakiınliğinden: 

ZAYİ - Ankara A!keri Mer' 

kez hastanesinden 16/2/933 tarj]I 

ve 297 /590 numaralı daimi sakB1 

raporunu kazaen zayi eylediJll' 

Yenısini çıkaracağımdan eski rfY 

porun hükmü kaldrnadığı il5n O' 

lunur. 

Kemaliye, Bali oi~ullanndBP 

Tevfik oğlu Abdullah 323 

Hazine! maliye narrıına İstanbul 
maliye muhakemat n:üdürlüğü ta· 
rafından Fatihde E~ir pazarında 
Manisalı Mehmed:>aş~ mahalle -
sinde Külahçılar sok.ğ•nda 15 nu· 
maralı hanede Hacı '\'Pli bin Ab
dülmannan aleyhine f cılan 3800 

kuruş alacak davasınıt. ilanen ya
pılan tebligat üzerin< u.rı son du
ruşmasında: Meblağı miiddeabıh -------------"" 
3800 kuruşun tarihi davadan iti- 1 111•rDoktor - Operatör 
haren % 5 faiz ve % 10 uclfti ve· 

kiıletle birlikte ta.'ısi!oııe .4/4/93~ 

tarihinde karar verilmı~ olduğun
dan usulün 437 inti maddesi mu
cibince tarihi ilandan itibaren 8 
gun zarfında temyizi dava edil -
mediği takdirde h'11:mün kesbi 
kat'iyet e:l~ceği rniıddeaaleyhe 

hüküm hulasa3ı tebl ği makamına 
ka im olmak üzere i!iinen tebliğ 
olunur. 939/449 

ZAY1 

Kadıköy birinci ona okulunun 
1927 - 1928 ders yı Jın,la orta 2 inci ! 
sınıfta 777 numarllı t:ılebe lkcn 
almış olduğum tasdil .-ı"meyi za -
yi ettim. 

Hasan Fahrt!ddin Yorgun 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim - Abdülh2k Ham't 
Caddesi, Geyik A?artımanı -------

* Kuçılkmustafapaşa caddesill' 
de oturan Mustafa isminde bir ço

cuk sokakta elınde çakı ile oynar• 

ken çakı kazaen bacagıoa sapla • 

narnk ) aralarunıştır. 

* Şofor Ahmedın idaresindeki 

otomobil Galatada Rıhtım c d • 

deslnd.-n gıtmekte olan Tan va· 

puru tayfalarından Şevkıye çar· 

parak bacağından yaalramıştır. 
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Dursun Ali Reisin Birinci 
Muvaffakıyeti Zafer Sayılabilirdi 

Dünya 
Nisbetsizlik 

Tarihinde Eşine Rastlanmamış 
icinde Gecen Bir Deniz Muharebesi-• 

lci~nlar savurmuş gülleyi bizlm
p~r ateşlemiş topu... Pabucun 
r alı olduğunu gören Rus dest
ı:Yerleri dönüp kaçmak, uzak -
Ilı 11 top ateşi ile bunları çelik yağ
rııuruııa tutmak kararını ver -
t tşler ... Ateş ede ede, maııevra 
g ~ıı Rus destroyerlerinden en 
~deki Nebogatof destroyeri, ta
b· . ~an atılan o 7,5 luk toplardan 
ıtııun kazan üstüne düşen kıs • 

ltııncta, su kesimine yakın bir ya
rğa_aınıış; birdenbire yara tarafına 
e ilen d.. . . b 
1 uşınan gemısıne u se -
,er takaıardan iki tane de torpido 
b lıııışJar ... Birinci torpidonun isı· 
b~til_e sancak kıç omuzluğunda 

Yuk bir delik açılan harp ge • 
llııs · b" ta ı ırkaç dakikada batmış ... Ar-
l;ı daşlarının böyle iki buçuk talı-

takadaki Türk denizcileri ta -
~a!uıdan batırıldığını gören öt~ki 
~troyerler ateş kesmiş, var hız· 

le kaçllll§lar. 
l'iasıl, bu muvaffrkiyet o"ün -ll " .., 

1
. ege değer bir mu,·affakiyet dc-

'11 illi?. Hem şu hadise bana baş
<ta bir fikir ilham ett: ... Marmara 
~hilieriııdeki şehirlerin ge c.·icı -
,ernden böyle filolar, yelkenli, 
d~-~ Ve motör grupları teşkiHni 
b UŞ~nüyorum. Üç buçuk tahtel-
abırın cehenneme çevirdıği za

~lllı M.armarada ancak bu çeşid 
teır kuvvetle daimi mürakabe, tah
t lbahirlere göz açtırmamak ne
icesi elde edilebilir ... 

• 1'a!iıt Paşa gözlerini kırptı, sor
~u: 

- Bunu yapacak adamlarla mal
l:enıeyi nereden bulacaksın?. 

E:nver Paşa omuzlarını silkti: 
- Tekalifi harbıye şeklinde • op-

• anıııış . k J lim l k • ıs e e ve · an ar umum 
unıanJanlığı 'em~ind• yüz •re~ 

.Yelkenli, motör barka ve emsali 
·a • 
sıta var. Bunlar; J..rndı kaptan-

arının idaresinde bu maksada 
·arıyabilir!er. 
- Sen bilirsin! 
- Marmarayı te:n'ılemek, düş-

• 
vardiyası uzun uzun ufka bak -
mış; sonra, dümen dolabının ha -
şında g:x:uğile külfilunın arasın -
da kaybolan yüzünü ileriye çev -
rili tutan halk filosu amiraline 
seslenmişti: 

- Reis ... Ha tam kaışumuzda iki 
gemi var ..• 

Reis, heykel duruşunu bir kı

pırdatışla bozdu, aldığı haberin 
ehemmıyetini tebarüz ettiren bir 
jestle gürlüyor gibi haykırdı: 

- Ne didun? Düşman geınisu-
mu?. 

- Harb gemlsu değil, reisi. 
Dursun Ali kaptan fazla bek • 

lemedi, dümen dolabını bıraktı, 

baş tarafa, vardiyanın bulundu
ğu kasara kapağının çıkıntısına 

koştu. Durdu. Puslu ve loş hava
nın derinliğinde bocalıyan engi -
ne doğru gözlerini kırpıştıra kır
pıştıra baktı, seslendi: 

- Bir tane değil be .. İki yel -
kenli bunlar ... 

- Motör olacaklar reis ... 
- Hem yelken, hem motör ... 

Bunlar bizim gemiler değil ... Düş
man gemileri!. 

Kaldırımdan! 
Kaldırıma! 

(5 inci sayfadan devam) 
Karşıya geçmiye teşebbüs et -

mezden evvel yaya kaldırımının 
kenarında durunuz, s:ığınıza ve 
solunuza bakınız. 
Şayed yol serbest ise metin a -

dımlarla yürüyüp ge\iniz. Hızlı 
ve koşarak yürüml\Yin;z. Belki a
yağınız kayar, düşers:niz. Pek ya
vaş yürümek de doğru değildir. 

Beyhude yere seyrüsefEre mani 
olursunuz. 

SOLA. SOLA!.. SA0o\., SAGA! .. 

Dursun Ali kaptan bir anda pi
releşen bir tavur almış, gocuğu -
nu sırtından atmış, kumanda va

ziyetine geçmiştL Kendi gemisini 
hazırladıktan sonra bağırdı: 

- Salih .. işaret ver, ha o gemi
lerin üzerine gideceğuz!. 

Dursun Ali kaptanın emri ye
rine getırildi. .. Motörlerini işle -
ten, rüzgarı pupasına alan 70 ta

kalık 6 grup 6 muhtelif istika -
metten ufukta beliren iki motö -
rün üzerine atıldılar. 

Yarım saatlik bir kovalamaca
dan sonra en sağdaki grupun bir 
manevrası kaçan düşman motör -
!erinin yolunu önledi... Yine bu 

grupun gemilerinden açılan ma -
kineli tüfek atışlarının takırtıları 
ufku sararken yükselen beyaz bir 

duman, kulaklarda akisler bıra

kan bir top gürleyişi kaçanların 
maneviyatını kırdı.. Rus motörle

ri makinelerini staper ettirdiler. 
Yelkenlerini laçka ettiler. Su -

yun üzerinde hareketsiz kaldılar. 

( Deı•amı var) 

İkinci 
Lavrens 

(5 inci sayfadan devam) 
İngiliz paşası oradan gelirken be-

raberinde Ahmed Salim isminde 
bir de Arab uşak getirmiştir. 

Londra gazeteleri artık şöhret 

kazanmış olan bu İngiliz paşası 

ile az meşgul olmuyorlar. Veri

len diğer malılınaat göre vaktile 

meşhur Llvrens'in arkadaşı olan 

Peak Aarabistanın muhtelif yer

lerini dolaşmakla lberaber tam 

16 senedir Maverayi Erdünde kal-

Büyük şehirlerde yollar, cadde- mıştır. Emir Abdullah'ın memle· 
~r kalabalıktır. He• sokaktan ketinde vücude getirilen ordunun 

tııan tahtelbahirlerinden kurt'i'.- · 
tna1t için bundan daha iyi, ddha. 
U:Ygun bir hareket şekli olamaz. bir otomobil veya araiıa çı:.:aı. Bi· mevcudü ancak 1,400 kişiden ib:ı
I· !laik filosunun ilk zaferi, ba1 - naenaleyh karşıdan karşn·a g~· rettir ki bunun başında olan İn
hUıııandan vekilinin bu teşki!ltı çerken yalnız bir tarafınızı bak- giliz paşası da Arabistand3 bir -

b~r tarafta yaptırmasına büyük mayınız. çok maceralarda bulunmu<tur. 
ır s 'k • 

aı olmuştu. ÇİVİLİ PASAJLAR Filistin ile Maverayi Erdün hu-
buroun Ali reisin birinci mu - Büyük şehirlerde kalabalık cad- dudlannda silah ve mire ı.. 0çakçı-

~~ffakiyeU yabana atılmıyacak delerde çivili pasail:ır vardır. Ya· • im İ 
""dar mu"'hı" m hır' zafcrdL Dun·· va lığına mani 0 uş <Lye n\(l1'7. ga· 
•· , yalar. burad~n geçerler. Otomo -
o<ırihl ind - la zetelerinde vakit v•kit hah"'. ge-. er I! eşme ras nmamış biller, arabalar da kendilerine yol 
~Lsbetsizlik içinde cereyan eden verirler. çen Peak 52 yaşların<!adır. At tık 
u deniz muharebesinde gözü pek, Buralardan toplu geçmek, oto- memleketinde istirahat mi ede-

~car ve iş görür Türk denizcileri mobillerin .;eyrine mimi olma _ cek, yoksa başka bir işe mı gire-
!Çıne top ve torpido kovanı yer mak liızımdır. cek?. Onu kendi bilir. 
eştıri!miş tahta takalarla düş • l=============================
~llln her bir! birkaç toplu, çe
ı govdcli destroyerlerine hücum 
etmişi .. b" er; yarım saat suren ır 

Çarpı~madan sonra üç Rus dest
rave . 
t · rındcn Nebogatof adlısını bir 

8~rPido ile batırmışlar, iki tane-
nı de firara mecbur etmiştirdL 

h 11aJıse çok enteresan bir mu-
llrebe ~afhası geçirmişti. 

ta Bir kar tipisi sırasında Trab -
tıı ~dan hareket eden takalardan 
b· Urekk~b ilk deniz milis fırkası, 
le, ' nı.1 ralı halk filosu denizin 

Udur14una kulak asmadan Odcsa 
'->tikaıı ~tı.nde yola çıkmış. go -
cuktarıra bürünen tayfaların ra· 
Sad \'" :l." 1 . 1 j h •r. ıya arı, taka hızmet er 
d ıç aksamadaıı tabiatle boğuşara k, 

algnlarla c<'nkleşerek hedefine 
do~ · 

ı;ru ilerlemL,tL 

ıu !I~reketin ilk güniı ve gecesi 

1 kunetıe geçmiş, ikinci günü öğ-

ta
eye doğru Odesa - Sivastopol ro
sı ·· h ııznrine gelen ve kendi seyir 
altını da grıı:•iar halı.nde bu ro

tada }.- .. 1 uru en filonun merkez gru-
PUnda Amirıtl g · · "f · · . emısı vazı esıru 

goren Dursun Ali Reı.sin prova 

F ranko'nun Yardımı 
Mükaf a tlandırılacak! 

(4 üncü sayfadan devam) 

leri Akdenize girmek lçin İspan
ya sularına gönderilmekledir. 

Bundan da maksad İngiltereyi 
endişeye düşürmek, İngilterenin 

diğer devletlerle beraber hazırla· 
makta olduğu müşterek müdafaa 

planlarını akim bıraktırmaktır. 

İngiliz gazeteleri arasında ge
rek istihbaratının kuvveti ve ge

rek yazdığı mütalealarla ehem -

miyell i bir mevkii olan llfançster 
Guardiyan ise şunları yazmakta -
dır: Resmi mehafil Alman donan

masının İspanyadaki manevrala
rını endişe verici bir alamet diye 
karşılamıyorlar. Fakat bu noktai 

nazarın doğruluğundan da şüphe 
etmeli. Çünkü eğer Almanya har
bi göze alıyorsa bütün donanma -

sını şim9l denizinden çıkartmış o
lacaktır. Eğer çıkartmazsa donan
ma orada abluka altına alınmak 
tehlikesine uğrıyacaktır. Alman -
yanın seri kruvazörleri, cep zırh
lıları herhalde meydana çıkarak 
})arbedeceklerdir. Almanya bü-

yük harb gemilerini Akdenize yol
lıyarak orada İtalyan donanma -
sına yardım etmek istiyecektir. 

İngiliz gazetesinin yazdığından 
da bu çıkıyor. Meselenin hakikati 
ne olursa olsun muhakkak olan 
cihet ortada ihmal edilemiyecek 
şeyler cereyan ettiğidir. 

Ç.Ocuk Hekimi .

. Ahmed Akkoyunlu 
sim - Talimhane Pelas No. 41 

Pazardan maada her gün 
-.. saat 15 ten sonra ..... 

Anada uda Turneye 
Cıkan Artistler 
' 

(5 inci ıayfadan ~evam) 

!erle kat'iyyen alak.ılarını kes -
mek ve yalnız dersler ve etüdlerle 
meşgul olmalarını temin etmektir. 

Kursda görülecek ôersler şun -
!ardır: Umumi tiyatro bilgisi, ti -
yatro tarihi, ~meli ve nazari maki-! 
yaı. muhtel' f piyesler üzerinde 
tatbiki mahiyette çalışmalar, söz 
söyleme san'!ltına dair etüdler, tek
nik bilgiler ve saire ... 

Bütün bu derslerin bazim edil
mesi için üç ~Y çok kı~a bir zaman 
gibi görünütte de bu hususta da 
nazarı itibare aldığımız noktalar 
şunlardır: Bu kursa devam etme
lerinden fayda umduğumuz kim
seler, esasen bu vadıde cbir tip• 
olduklarını isbat etmiş olanlardır. 
Bunlarda zaten kursda verilecek 
malı1matın esasları mevcuddur. 
Yoksa bu işi kendilerine rasgele 
iş edinmiş ipti.dal kültür mahrum
ları ne kursa gelmek isterler ne 
de kabul edilirler.. Kurstan mezun 
olanların san'atkar ol-!uklarına da
ir kendilerine birer tasdikname 
verilecek. Bu suretle şehir tiyat
rosu dışındaki san'atkôrlar arasın
da bir celeme• yapılacak hakiki 
aan'atkarların adedi tesi>lt edile -
cek. Bunlar, bilahar') yine yur -
dun her tarafında mı'ltaka mın • 
taka, gruplar halin .le faaliyette 
bulunacaklar. Kursdm tasdikna
me almıyan veya alam:yan hiçbir 
kimse icrayı saıı'at edemiyecek. 
Kursun imtihan!an birkaç belli 
başlı san'atkarımızın ve tiyatro bi
lir muharrirlerimizin bir kaçının 
huzurlarında yapılacaktır. 

Bütün bu anlattıkhıım bittabi 

şimdilik proje halinde.. Malı1m -

HiKAYE: 

dur ki yine hiçbir yardım görmez
sek bu proje yine bizim koynu -
muzda kalac~ktır ... 

- Bu humsta bir müracaatta 
bulundunuz mu? 

- Hayır, henüz müsbet bir te
şebbüste bulunmadık. Yakında 
Ankaraya giderek ha!ımizl, dü -
şüncelerimizi ve hazırladığımız 

pr.ojeyi büyüklerimize arzedece -
ğiz.. H ükıimetimizden bir yar -
dım görmezsek bu işi başarına -
mıza, kendimizi ve tiyatro saıı'a

tını bugünkü feci halden kurtar -
mamıza ne imkan ne de ihtimal 
vardır. 

Kendileri!P. görüştrığüm san'at
karların sözleri beni bir hayli dü

şündürdü batta heyN·anlandırdı. 
Bahsettikleri projelerinin tefer -

rüat ve tatbik kabi!;yeti itiba -

r!le ne derere muvafık olduğunu 
kestiremiyorum. Fakat bild iğim 

ve inandığım şey şudur: Mevcud 

tiyatro saıı'atkarlarır.ı hmaye e -
derek. yalnız bir şehırde, iki şe
hirde değil, geniş öl,üde bütün 
yurda şamil bir tiyatro hareketi 
yaratmak ve bizde de bu san'atı 

cdar. denilebilecek hale getirmek 
zamanı çoktan gelmiştir. Ve bu 
memleket işi tiyatro san'atkarları

nın kendi kendilerine başaracak
ları bir iş değil, hükumetimiz yük
sek yardım ve h!ı;nayelerine mut
lak bir ihtiya\ vardır. 

San'atkarları kalkınmak için 
gösterdikleri bu teşebbüsten do
layı tebrik eder ve henüz teşebbüs 

halinde bulunan gayP!erinde acil 
ve hayırlı rnuvaffakiyetler dilerim. 

KİN ' ••• 
' (4 üncü sayfadan detı4m) 

mahrumiyete tahamr.ıül edemi • 
yordu. Güıılcrce ağladı, göz yaşı 
döktü. Fakat yaptıklarını düşün
dükçe bütün sevgisi, bu kendine 
yar o!rruyan kadına karşı şiddetli 
bir kin, bir garaza münkalib olu
yordu. Bu kin, gitgide ona büyük 
çılgınlıklar yaptıracak kadar bü
yüdü ... 

Eskiden arada sırada içerken, 
şimdi kendini artık içkiye vermiş
tL Gece içiyor, gündilz içiyor, içi
yordu ... 

İçki. ve gitgide büyüyen kini 
onu artık şu tek düşünceye sap • 
lamıştı: Ondan intikam almak ..• 
Hem de, çok feci bir surette: Öl
dürerek!.. 

Günlerce içti.. Düşündü.. Dü • 
şündü.. Buna karar 'erdL 

* Bir akşam... Yine sarhoştu.. 

Karısının annesile beral>er otur • 
makta olduğu eve gitti Üzerinde 
bir bıçak, bir de tabanca vardı. 
Geceyarısından sonraya kadar et
rafta dolaştı. Onun ve herkesin 
yattığından iyice emin olduktan 
sonra, evin bahçesine atladı. Bu e
vin iç taksimatını eshden bilirdl 
Alçak pencerelerden birine yak
laştı, patırdı çıkarmamaya çalı -
şarak 'açtı içeri girdi. Necilenin, 
odasında yalnız yatma 1< itiyadın -
da olduğunu ve hangi odada yat
tığını biliyordu. 

İki katlı ahşab bir evdi. Par
maklarının ucuna ba~arak üst ka
ta çıktı. Eğer oda k•~ısı sürgülü 
ise çok fena olacak ~iye düşündü. 
Çok geçmedi talihin 1<eı:disine yar
dım ettiğini gördü; kapı sürgülü 
değildL Açtı. İçeri girdi. 

Çok sıcak bir yaz !(ecesi idL.. 
Necile yorganı üzerin1en atmış, 

dekolte, yarı çıplak bir halde, kar
yolaya serpilmiş, uyı:yordu ... 

İhsan, ses çıkmaması için hı -
çakla L ini görmeğe k~rar ver -
miş olduğundan, elinrtr, kınından 
sıyrılmış, sivri bir bıçakla içeri 
girmişti. Odenın orta yerinde dur
du. Buranın hafif aydınlığında 

hulyalı, efsanevi bir güzellikle 
gözlerinin önüne seril:niş yatan 
gene kadına, onun ynrı çıplak vü
cudünün bir masal p~·· isi gibi göz-

1 
lerinde Hahileşmiş gCzPUiğlne bak
tı .. Baktı .. Kendini bu cinayeti iş

liyemiyecek kadar kuvvetsiz bul
du ... 

Sonra birdenbire kuvvet bulmuş, 
karar vermiş gibi iki adım ileri 
attı, bıçağı hızla kaldırdı .. Vura
madı ... Damarları kesilmiş gibi 
kolu yanına düştü ... ve. artık gü
zel kadına, onun billur şeffaflığile 
parlıyan vücudünün !'ŞSiz güzel -
liğine. yüzüne, uyuy,n kapalı göz
lerine, hiçbir yerine. hiçbir yere 
bakamadı... Ağ!amu, hıçkıra 

hıçkıra, bağıra, bağıra çocuk gibi 
tıpkı bir çocuk gibi ağlamak ih
tiyacile boğulur gibi oldu, kıvran
dı, kendini dışan attı, geldiği yer
den sessizce çıkıp gitti. .• 

Cenubi Amerikada 
Almanlar 

C 
enubi Amerikada Arian -
tinde Almanların tahril<At 
yaptıkları nazarı dik.kate a

lınll1ılk oranın hükıimeti bir ta -
kım te1birler almağa lüzum gör -
müştür. İngiliz gazetelerine Boe
nos Ayres'den bildirildiğine göre 
oralarda dol&şan bir Alınan tev
kil edilmiş ve kendisinin eski bir 
zabit olduğu anlaşılmıştır. 

Hükfunet birçok yerleri arq -
tırmaktadır. Arjantinde naz! teş
kilatı yapanlar birer birer tevkif 
edilmektedir. 

CenuH Amerikadakl Patago,. 
ya arazısinin müstemleke olara:C 
Almanyaya verilmesini temin i· 
ç!n çalı ,.tıkları ileri sürülerek b•ll'. 
!ar m1hkemeye sevkedilecekler -
dir. 

Bursaya Gidecek 
Üniversiteliler 

Üniversitenin hukı.:k ve iktısad 
fakültelı.!rindrn 560 kişilik bir 
gmp, önümüzdeki 23 nisanda Bur
saya gidecektir. Kafilenin beş yü
zü talebe, altmışı da doçent, asis
tan ve profesörlerden ibaret ola -
caktır. Kafile, sabahleyin yedide, 
Köprüden hususi bir vapurla hare
ket edecek, akşam 11 de şehrimi7-
de bulunmuş olacaktır. Üniversi
teli gençler, Bursadaki Atatüı-k 

heykeline çelenk koyarak bir ge
çid resmi yaaca~tır. 
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1 Ecnebi Gazetelerinden iktibaslar J 

Türkiye 100 Milyon 
İnsanı Bir Araya 

toplıyacakMevkidedir 

Bir Paris Gazetesine Göre, 
Beynelmilel Hadiselerde 

Türkiyenin Vaziyeti 
Paris - Midi gazeten şunları ya- f 

zıyor: 

cİtalyan kıt'alan Tıranı işgal 

ettikleri zamln. Rorr.ar.ya Harici
ye Nazırı Ga!enko, Türk hük\ı.me
tile görüşmek üzere bir vapurla 

atlıyarak, İst~nbula geldL Bu mü
lakatın netk 0 si süra'tli oldı.ığu ka
dar da feralı vericidir. Romanya 
Hariciye Nazırının !star.bula ge -
!işinden Yirmi dört sut sonra, her 

iki hük\ı.met. Balkan antantı dev
letlerinin istiklal ve müdafaala -

rını taahhüd etmeyi hir kere daha 

teyid etmişlerdir. Bu anlaşma 1936 
Selanik anlaşmasının takviyesini 
de istihdaf etmektedir. 

Mihverin tecavüzırr;ne karşı 

Boğazlarda sağlam bir baraj vü
cude getirilmiştir. Gafenko birkaç 
gün sonra Pnis ve Londraya gel
diği zaman, garb demokrasilerine 
şu sözleri söyliyebilccektir: 

- Altmış milyon Balkanlı mü -
dafaaya ha~ırdır. 

Balkan antantında hB.la eksik 
olan taraf, B:.ılgaristanın bu an -

tanla iltihakıdır. Sofra hükfuneti 
şöyle düşü.-ıüyor: 

- Biz bu bloka girmek isteriz. 
Fakat iki şey istiyoruz: 1 - Ce -

nubi Dobriçenin Bulgarlara iade

si, 2- Nöyyi muahedesinde bize 
vadedildiği veçhile Adalardeni • 
zinde bir mahreç. 

Halbuki Dobriçe Roınanyanın 

idaresi altındadır. Bulııarlara A -

dalardenizinde bir li~an vermek 

de Yunanlılara dü;üyor. Ne Bük
reş, ne de Atina hükumetleri şim

diye kadar böy!e bir talebi duy -
mamış gibidirler. Bulgar Başve -

kili Köseivanof'un Ankarayı ziya

retinde bu meselenin görüşüldüğü 
şüphesizdir. 

BoGAZLARA GELİNCE .. 

Türkiye bugün Boğazların hl
kiınidir. Bir harb ha!Jnde Boğaz -
!arın stratejik ehemmiyeti çok bü

yük olacaktır. cTaymis. gazetesi 
bu vaziyeti şu suretle tebarüz et
tirmekte idi= 

cTürkiyenin hakları ve vazi!e
leri Boğazlardadır. Hub halinde 

veyahud bir harb tehlikesi halin
de Montrö mukavelesi Türkiyeye 
büyük bir bereket sahası tayin et

miştir. Türklyenin bu mukavele -
nin kendisin° bahşettiği hizmet -

leri üaya azmettiğine şüphe yok
tur.• 

Ruzveltin 
Manevi 

Nevyorktan yazıldığına göre, 
kimsesiz İspanyol çocuklarını ev
J.itlık edinmek istiyenlere yardım 
cemiyetinin müracaati üzerine, 
Amerikıl Cumhurreisinin karw 
Madam Ruzvelt on yedi yaşındaki 
bir İspanyol çocuğunu manevi ev
latlığa alınşıtır. 

Lorenzo ismindeki bu çocuğun 

Bu gazete, Türklerın İngiliz vt. 

Fransız demokrasileııne karşı sa
mimi sempatisini de ayrıca kay
detmektedir. 

ASYALILAR KONFERANSI 

Bir an Türkiyenin Berlln - Ro
ma mihverine tabi olmo.sından kor
kuldu. Filhakika Çekoslovakya -
nın işgalindenberi Almanya Tür
kiyenin zirai mahsul\erinden b~ 

te birini satın almakladır ve Tür
klyeye malzeme temin eden mem
leketlerin başında gelmektedir. 
Fakat Almanya bu tamamile iktı

sadi olan teşriki mesaiyi siyesi b1r 
şekle dökmeğe muvaffak olama -
mıştır. 

Türk hükı"ırneti, yalnız Balkan
larda mukavemeti tanzim ile ikti
fa etmiyor, Asya blokuna dahil 

diğer müttefiklerine de teveccüh 
ediyor: İran, Irak, Efgaristan. 

Ankaranır. ısrarı üzerine Asya 
paktına dahn dört devlet yakında 
bir toplantı yapacaklardır. Asya 

devletleri dP BalkarJardan daha 
az tehdid altında değildirler. İran, 
Irak, harbin sinir noktasını teş -
kil eden petrolu hırsla gözetle -
miyorlar mı? 

Doyçe Vehr gazetesi, bir harb 
halinde Almanyaııın tayyare, tank 
ve kamyonhrdan ibaret 260,000 
motörünü çevirmek lçin senede 

asgari 13 milyon ton petrol ve mü· 
rekkebatına ihtiyacı olduğunu ya· 
ınyor. Halbuki Almanya ancak 

600,000 ton petrol ~ıkarabiliyor. 

Almanlarm meşhur sun'i petrol
ları ise mahdud miktarda imal e

dilebilmektedir. Yanı senede iki 
milyon tonu geÇIIJez. Şu halde Al
manya şarkt3ki ve Romanyadaki 
petıro!lara teveccüh etmek mec
buriyetindedir. 

İran senede 8 milyon ton petrol 
çıkarır. Alman şirketleri bTçok 

defalar, oradaki İngiliz ve Rus 
şirketlerinin yerine gc-çmeğe uğ
raşını !ardır. boktor Şaht bu mak· 

sadla Tahrana gitmiş ve İran Şahı 
Rıza Han Pehleviyi bu maksadla 

Berline davet etmişt\. Fakat bü
tün bu teşebbüslerin hepsi de şlın
diye kadar akim kaldı. 

Türkiye 100 milyon insanı bir 
araya toplıyan bu ik'. bloku bir
leştirmek istiyor. İsmet İnönü, ya

rın Balkan ve Asya milletlerinden 
mürekkeb 100 milyor. kişiyi Tür
klyenin etrafında top!ıyacak ve 
bunların başında bulunacaktır. 

Karsının 
Çoçuğu 
anası ve babası İspanya muhare
belerinde ölınü tür. Çocuğun iki 

kardeşı ıle bir hemşiresi daha var

dır. Fakat bunların ne oldukları 

anlaşılamamıştır. 

Madam Ruzvelt, manevi evladı 

için her ay dokuz dolar göndere
cektır. 

HOLANTSE BANK-ÜNİ N.v. 
ROTTERDAM'da 

24 Nisanda bir şube açılacağını 
sayın MOşterllerile bOtOn alakadarlara bıldirmekle bahtıyarclır 
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O : Scnelcrdenberi cinai litıfe 

verditi vadi tuttu ve tutmakta· 
du. Ne mubalata ve ne de 

inkisan hayaldir. 

KREM PERTEV 
Cıide yapacatı teair berhanırı 
bir kremin iti detildir. Binbir 
iaimle tOrlil mDhalita ile ıiıe 

teklif edilen kremleri ihtiyatla 
karşılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şöhreti hevhude dee-ildir. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1- Aşağıda miktarı yazılı mefruşat işi 24/4/939 pazartesi günü sa

at 10 da pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin Başmüdürlükteki 

komisyona gelmeleri ilin olunur. 

2- 10 parça muhtelü ctn:ı mefruşat evsa! listesi Levazım servisin

de görülebilir. 

3-- İhale bedeli 500 liradır. (2712) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
938/1728 

Emniyet Sandıtına borçlu ölü Mehmet Sallibattin vArislerine 

ilan yolile teblii 

Bay Mehmet Salahattin Tulga (Mehmet Cemal oğlu) Boğaziçi Bey

lerbeyi Çamlıca caddesi eski 44, 53, 44, 48, 44, 46, 44, 48/1 yeni 122, 122, 

97 kargir fenni ahır ile tarla (evvelce tarla ve arsa) tamamı karlık tar

lanın 3/2 hissesini birinci derecede ıpotek göstererek 14/6/937 tarihin· 

de 25412 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 800 illa borcu 9/12/938 

tarihine kadar ödemediğinden faiz, komısyon ve masarifi ile beraber 

borç 904 lira 42 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mu

cibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarna

me borçlunun mukavelenamede gösterdiği ıkametgiıhına gönderilmiş 

ise de borçlu Mehmet Saliıhattin Beylerbeyi Bayır sokak numara 2 de 

öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamatnl§tır. Mezkur kanunun 45 inci 

maddesi vefat halinde tebligatın iliın surelile yapılmasını amirdir. Borç
lu ölü Mehmet Saliıhattin mirascıları işbu iliın tarihinden itibaren 

bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu öde
meleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri li· 

zımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut baş!ıyan takibi usul 

dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkilr kanuna göre 

Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hare

ket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliği makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2726) 

Türk Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dıdır 

Büyü~ aram iye 40.000 llraiır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

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

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 950 lira olan Yalova - Kammürsel yolu üzerindeki 

ahşap Sarısu köprüsünün tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikadan başka en az 500 liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair vilayetten alacakları vesika ve 939 yılına ait Ticaret Odası 

vesikalarile 142 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile bera

ber 27 /4/939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu-

lunmalıdırlar. ~ et - 2697) _.._ ... _ 
- * 
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Para biriktirenlere 28,800 liı·a ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tas arnıf hesablannda e" az 59 lirası bulwıanlara aen..ıe 

4 dela çekilecek kur'a ile qaiJdald plina ıör.e ikramiye daıl-.tılncaktır: 
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1,000 Liralık 4,000 Lira 
5G~ » 2,000 • 
250 » 1,000 J) 

100 1) 4,000 • 
50 • 5,000 • 
40 - 4,800 • 
20 - 3,200 " 

DİKKAT: Hesablarındakl paralar bir ıcn.ı içinde 500 liradan ıııa!ı düş...tyenlere ikramiye çıktılı 
takdirde '.Ilı 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senetle 4 defa, 1 Eyhll, 1 BirinclkAnuıı, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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Toptan ve perakende satış yeri : İstanbul Sultanlı 
Hamdibey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

21 Nisan Cuma günü Mersin hattına kalkacak ola 
(TARI) Vapuru yalnız bu sefere mahsus olmak üzer 
Cuma günü saat 17 ıle Galata rıhtımından kalkacak v 

Pazar sabahı lzmire varacaktır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.oyun aletine mahsus tertibat. 
hakkındaki icat için a lınmı~ olan 
28 eylül 1937 tarih ve 2466 numa• 
ralı ihtira b<>ratının iht;va ettiği 

hukuk bu kerre başkasına devir 
veyabud icadı mevkii fiile koy -
mak için icara dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu • 
susa fazla malumat edinmek is
tiyenlerin Galatada, Aslan han 
5 inci kat l • 3 numaralara müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

Sultanah:ned 1 incı sulh hu 
mahkemesinden: 
Davacı Tama oğlu D!m<' t 

fından müddeaaleyh, Haliç F 
rinde Abdisubaşı mahalles· 

Yı dırım sokak 10 3~yılı han 
Yusuf Ziya aleyhine mahkem 
mizin 939/398 sayılı dcsyası 

cibince sebze bed~linden alac 
olan 24 yirmi dört !i·anın tah 
hakkında açılan alacak davas 

dan dolayı gönderilen dava ar 
hali, müddP.aaleyhön b~ş sene 
ve! mezkur ikametgtıh: terked 

,,- Yatalı, yemek ve çalışma 
oclaluile salon takımlan vel

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HAYDEN) ma

ğazalarında teşhir edilmekte 

rek gittiği ve halen nerede old 
l ı belli olmadığı şarhilc mübaşiri 

rafından iade edilrı.ı, ve il~am 

gahının tahkiki için yazılan ya 

zabıtaca verilen cevnbda da k 
fiyet teyid edilmesi üzerine ya 
lan duruşmada: 

ve her yerden ucuz fiat ve 

müsaid şartlarla satılmaktadır. 

İstanbul asliye mahkemesi 2. 
Ticaret mahkemesinden: 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. ta
rafından İstanbuld~ Kurukahveci ' 
hanında 12 • 13 numarada Serdar 

zade Hacı Salih m~htlumları ve 
İstanbulda Tahtakolcde Batan 

MüddeaaleyhP 15 gün müdd 
le ilanen tebligat icrasına mah 
kemece karar verilmiş olduğun 

dan muhakemesinin icrası için t 
yin kılınan 9/5/939 gününe ras 

lıyan salı günü saat 10 da -Sult 
ahmed 1 inci sulh hukuk mahk 

mesinde bizzat veyl bilvekfı 
hazır bulum>ıadığı takdirde mu 
hakemcsinın gıyabındn icra kıl 
nacağı tebliğ yerine kaim oırrıa 

üzere ilan olunur. (939-368) Laprevoayans hanında 13 numa

rada mukim Hacı Ali Hafız zade !;;;;::=====~===~ 
mahdumları aleyhlcnne iki kıt'a 1 

emre muharrer senet bedelinden 
bakiye bin Türk lirasnıın tahsi • 
line mütedair açılan davanın mu

hakemesi sırasında: Müddeialeyh

lerin ikametgahının meçhuliye • 

tine binaen vaki ilanen tebligat 

üzerine muhakeme ı;ilnü olan 28 

mart 939 tarihinde mahkemede 
lsbatı vücut etır.edifn!zden usu

lün 401 inci maddes ne tevfikan 
gıyab kararının ittiho.z ve lehli -
ğine ve muhakemenin de 9 mayıs 

GÜZELLiGiNiZ i~iH 

Sultanahmet üçüncü sulh hultuk Dit Tabibi 

Ratip Türkoğlu 

939 tarihine müsadif snlı günü 
Adalar sulh mahkemesinden: 

saat 14 de bırakılma5u.ı; kar u ve-hakimliğinden: 

Hazinei maliye namına İstanbul 

maliye muhakemat rr.üclürlüğü ta

rafından Bakırköy 10 temmuz cad-

Adrea: Sirkecide Viyana olell nraa 
birinci kal No. Z8 

Mua:rene l&OU: Ötleden aonra U-20. 

Heybeliadada İsmet p~a cadde- rilmiş olmakla keyfiyet ~bliğ m.
sinde 84 Na. da sakin iken 18/3/ kamına kaiın olmak üzere iL1n K B • 
939 tarihinde vefat eden tıyas ağ- REM i.&LS• AN 1 

olunur. (938-10) "" l'l 

desinde 15 numaralı ban~de Ka
Beyoğlu Kaymakam -ve B. Ş. Müdürlüğünden Halıcıoğlu Abdüsse- zım Ahmed aleyhine açılan 300 

~~~~~~~~~~ı 

tahsiline 14/4/939 tarihinde ka -

rar verilmiş olduğurıdan usulün 

437 inci maddesi mucibince tarihi 

ilandan itibaren 8 gün zarfında 
temyizi dava edilmedıği takdirde 
hükmün kesbi kat'iyet edeceği hü

'küm hulasası tebliği makamına 

kaim olrnalc i\zere ilan olunur. 

~:t:::;da::~ Ba~;;~ı;;;:~ 1-s-u-s-un_a_k_a_y-ıd_v_e_t_e-sb_i_t_e_t-tir_m_e---!ı Bu··ıun·· Kdun-AyNacaZtUaJ<dKır edil. 
vasiyetnameye itirazı olanlarla !eri ve bu müddet zarfında ala -

lAm sokağında 23 Na. lı harab ev duvarının bir hafta zarfında bedmeıi 

veya tamiren mahzurunun izalesi için mal sahibi adresi bulunamadı

ğından ihtarname makamına kaiın olmak üzere ilan olunur. (2733) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldıi' yer: SON TELGRAF Matbaası 

lira hazine zararının tah'iili da

vasında müddeialeyhe ilanen ya

pılan tebligat üzerine cari son du· 

ruşmasında: Meblağ'. müddeabih 

300 liranın dava tarihinden bili -

tibar % 5 faiz ve % 10 ücreti ve

kaletle birlikte müddeaaleyhden (939-157) 

müteveffa zimmetinde gerek asa- caklarını veya taleb ettikleri her miş sıhhi güzellik kremleridir. 
!eten ve gerek vekaleten alacaklı hangi bir hakkı kayıd ve tesbit Gece için yağlı, gündüz içi" 
Olan Veya mumaı.le,•hc borçları tt· t · ç !arına yağsız halis acıbadem çeşitler! , e ırmeyen zeva ın mıras ı 

bulunan ve herhangi bir suretle şahsan ve ne de terekeye izafeten hususi vazo ve tüplerde satı • 
hak teleb eden veya mirası bak • müracaat edemiyecekleri malum lır. 
kında malılmatı olanların ilan ta- olmak iızere keyfiyet K. M. 534, 
rihinden itibaren bir ay zarfında 561, 562, 569 uncu maddelerine 
mahkememizde açılar. defteri mah- tevfikan ilan olunur. 

1NGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL • BEYOÔLU 


