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ETEM İZZE~ BENİCE 

Almanlar Yeniden. iki Sınıfı Daha Çağırdılar 
llitler, Sefirleri Vasıtasile Küçük Devletlerden Her Hangi 

Bir Tehdid Altında Olup Olmadıklarını Sordu •. 
Korku Ve 

~ararsızlık 
Herşey Ruzvelte Verilecek 
Cevabtan Sonra Belli Olacak 

Devletler ne hesah etm"k 
cesaretini, ne de uyuşmak 
lınkanmı bulamadıkça in • 
•anlığın bugün geçirdiği bu
zursuzlu{ru ve telaşı önle
nıiye çare bulunamıyacak· 
tır. 

Ruzvelte Cevab Vermiyecek Mu sol ini, 

Kat'i Sözü 
., ................................ ... 

Hitler Söyliyecek -
Yazan: Etem İzzet BENİCE .. 

1 llsanJık tarib.i dünya kuruldu 
kıırulah bu kadar hu:zurau:z • 

t . iuk. tela§ vo en~ yıllan 

Berlin, 21 (A. A.) - 1919 ve 1920 sınıfları 24 Nisandan 10 
Hazirana kadar askerlik şubeleri muayene komisyonlarına müracaata 
davet edilmişlerdir. 

•çırınenıiştir. 
li lıeı., bu son ilç ay içinde mU • 
~ti ve tabiiyeti ne olursa olsun 
d _ •nin en uzak köşelerinde san
lı 11:lııuz insanlar bile kendilerini 
lıt&Juı bir endi§eye ve istikrarsız. 
it • kaptırmış bulunuyorlar. Her-

°" biribirine ooruyor: 
- liıırb çıkacak mı?. 

t lı1ınıuı cevabmı ne dilnya p • 
eteıerı, ne dünya diplomasi rl 

"-li. ne f1J devlet, ne de bu millet 
'l>ereıni yor. 

- Çıhıııaz.. 
l>iyenJer ne kadar çoksa, 
- Çıkabilir!. 

~lyeoler de o kadar çoktur. Her 
b· duğu ı:eceniıı sabahında na•d 
..:; lllrprizle luıqılaşacatuu bil -

Yeıı inıaıı otlunun bu ıztırabı 
~ıı büyük ve vahim tesirini bil • 

assa piyasalar ve ikt15acfi muv· 
~~ıılıır üzerinde ıröstermektedir. 
alı urıya merkezlerinde alqveriş 
Ilı ~ııkalz, karmakanşık bir hal al-

ıştır. Slyasl havadaki müvaze • 
llotsızı- ,.. ik Dançi& ve koridorun bugünkü vaziyetini gös terir harita 
b ı.uı tısadi bayata yaptıtı 
~ taıyik bir med ve cezir dalıraaı 

~hı her yerde ve her aaba lberiıı· 
ı..~ ık.eııdisinl &ö5'ermekte, aaabı 

tOrı bOtün ırerı:inl~tlrmektedlr. 

1 ~attA, bu med ve cezrin tesir
d""i &eçen halta içinde Avrupada 
lı •~a tiddetle bir lktnadl darbe 

illinde kendisini ıröstermit, e • 
~tıamı 6 ıı.cı sahifede} 

Berlin 2ı (Hususi) - Dançig ı 
meselesinden balısedPn gazeteler 
fllllları yazıyorlar: Alman hükıl • 
meli Dançigin iadesi. ve Koridor
dan ıarld Prusyaya bir otomobil 
ve tren yolunun açılması hakkın· 
da Varşova hükılmetınP müra • 
c&tta bulunmuş, bu teklif kabul 
edildi~i takdirde, Almanya hü • 

Makineye 
Verirken: 

8ütün Dünya Hitlerin 

kilınetinin otuz sene müddetle 
Polonya hududlarım tekeffül e -
deceğini temin etmişti. Fakat Po
lonya hükılmeti bu teklife red ce· 
vabı vermişti. 

Şimdi Alınanların bu teklife ar
tık yanaşmıyaca.kları söylenmek • 
tedir. Almanlar budefa §U şartları 

ileri süreceklerdir: 

ı - Dançig şehir ve arazisinin 
Almanyaya iadesi Wzımdır. 

2 - Polonyanın Dançig ara • 
zisindeki iktısadi menfaatleri ta • 
mamile gözetilecektir. Polonya 
Koridor arazisinden yine eskisi 
gibi Baltık denızindP mahreci o • 
J.aı;ı Gidinya limanında istifade 

{Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bulgar T alebleri Karşısında 

Roman yadan Hiç Bir 
Ses Çıkı.ııyor 

Cevabını Bekliyor 
c Vaşington 22 (Hususi) - Ruzvelt'in mesajına Hitler'in vereceği 
d:ab aşağı yukan malüm olmuştur. Hitler'in, küçük devletlerin teh· 
~ altınaa bulunmadıkları hakkında sorması muhtemel dan sual, bu· 
c~da bir manevra olarak telkki edilmektedir. Hitler'in cevabı ne olursa 
Claun, Ruzvelt mesajında çizdiği yolda yürüyecektir. İnfirad taraftan 

Bulgaristanın Türkiye İle Samimi 
Münasebetlerinin Muhafazasına Ehemmiyet 

Vermesi Yugoslavyada Memnuniyet Uyandırdı 

lllar dahi şimdi Ruzvelt'e müzaheret etmektedirler. 

Hayfa Limanı Tehlikede mi? 
biJ le.ahire 22 (Hususi) - Filistinde bazı müdafaa tedbirleri alındığı 
~i.i~ırıımektedir. Hayfa limanının emniyetini temin içn mayinler dö-

lllektedir. Sabih torpill~rin konulmasına başlaruruştır. 

Bitler Küçük Devletlere Soruyor 

Balkan Ve 
Saadabad 
Konseyleri 

Balkan Antantı Hariciye 
Nazırlarının mayıs ortasında 

Bükreş veya Atinadıı bir ıop· 
Jantı akdetmeleri karıırlaştı • 
rılmıştır. 

İçtimada Bulgarhtanın ta. 
lehleri Ye son siyasi hadiseler 
bir kere daha gözden geçiri
lecektir. 

Saadabild paktı konseyinin 
de ayın yirmi sekizinde top
lanması muhtemeldir. Kat'i 
tarihin tesbiti, Iraktan Nuri 
Said Paşanın Tahrana ne za. 
man gelebileceğine bağlı kal
mıştır. Nuri Said Paşanın ri
yasetindeki hey et, Iraktaki 
mafom dolayısile ancak dil • 
ğündcn sonra Tahrana gele
cektir. 

Sovyetler 
Tam İttifak 
İstiyorlar 

İngiliz - Sovyet 
Müzakerelerinden 

Yeni Bir Safha 
Londra 22 (Hususi) - İngiliz 

hükümeti Sovyetlerin mütekabıl 
tekllilerıni tetkik etmiştir. Bu -
günlerde Moskovaya cevab veri
lecektir. Sovyetler, bu tekliflerin
de İngiltere ile her cephede tam 
bir ittifak istemektedirler. Bu ta
leb kabin-e azası arasında tered
düdü mucib olmuştur. Bu hususta 
Fransa hükumeti ile de müşave -
reler yapılmaktadır. Sovyetlerin, 
bir harb halindeki yardımı hak
kındaki esaslar tesbn edilmiş gi
bidir. 

1 KISACA , __ _. 
Çetin Kaya Meydanı 

Eminönü meydanı, Belediye fen 
müdürünün masası üzerindeki 
maketle görülen şeklini aldıktan 
soıı.ra anlaşılıyor ki, hakikaten 
fevkalade modern, Avrupadaki 
eşlerine pannak l!iırtacak, ayni za· 
manda Türk mimari üslUbunun 
bir şaheseri ile bezenmiş bir mey
dan olacak. 

Bo meydanın yeni adı ne ola
caktır?. Hakikaten bu bir mese
ledir ve .. bize bu meydanı kazan
dıran d'ı Ali Çetinkaya'dır. 
İstanbullunun minnet borcu da 

onu icah ettirir ki bu meydana: 
- Ali Çetinkaya." 
Adını verelim. •• 

T• <>randa muhteşem merasimle dü tJlnlerl yıopılacak olan İran Veliabcil 
ile niıanlısuıın Mısırda Kral F ııruk ve Kraliçe ile birlikte 

alınmı§ resimleri 

İran Ve1iahdine 
Hediyeler Verildi 

T ahrandakiYeniSef arethanemiz 
Muhteşem Merasimle Açıldı 

Tahranda bulunan Türk heyeti 
Harbiye mektebini ziyaret etmiş
tir. Türk erleri büyük bir misafir
perverlikle izaz edilmektll'dirler. 
Kumandan dairesinde heyete bir 
çay z?yafeti verilmiştir. 

Heyet reisi Rana Tarhan 1ra. 
Başvekilini. ıziyaııet etmiş ve 
Başvekil bu ziyareti iade eyle • 
ıniştir. 

Tahran büyük elçilik binasının 
(Devamı 6 ı-ıcı ıahifede) 

Alman Donanması 
Portekiz Sularında ! 
Beynelmilel Tancanın 

İspanyol A$keri 
Etrafına 90 

Sevk Edildi 
Bin 

• 

CehelU ttarık 

hemen bütün §Ohirlerindeki ma • 
ğazaların camekilnlarınd .. , yeni 
İspanyayı gösteren haritalar göze 
çarpmaktadır. Bu haritalarda Tan· 

ca ve Cebelüttsrık İspanya hu • 
dudları dahilinde gösterilmekte
dir. Ayni haritada Tunus, Korsl-

{Devamı 6 ınc• sahifede) 

Ç(ik Ber!in 22 {Hususi) - Hitler, Ruzvelt'in mesajında ismi geçen kü· 

01 devJetıercen, sefirleri vasıtasile herhangi bir tehlikeye maruz olup 
la~ad'.klarını sordurmaktadır. Küçük bükümetlerden alınacak cevab· 

1 YeniTefrikalarımız 
' liıtler'in Rayiştağda söyliyece~ nutka esas tutulacaktır 

Macar Nazırleri Berline Gidecekler 
ite Budapeşte 22 (A.A.) - Macar Başvekili ile Hariciye Nazırı Csaky, 

ce Romadan Budapeşteye avdet etmişlerdir. 
da hTeleki, Macar nazırlarının yakında Berline gideceklerini ve orada 
,,_. e~halde Romadakine benze rbir §t!kilde kar§ılanacaklarını bey ani' 
"il ıştır. • 8ul&ar aailerleri bir nilma7if .. na1mda halla dafıtıyorlar 

ıyazuı 6 ıncı ~ahifede) 

Mahalle Sokağından Saraya! 
Kadın ihtirasının, hatta mahalle 

sokağından saraya girmek yolunu 
bilen zeki bir kadın ihtirasının 

nasıl entrikalara, hilelere yol aç
tığını ve nasıl insan caııJanna 

malolduğunu bir misal olarak gös

teren bu yeni tefrikamız meşhur 

Madam Dubarri'nin kim olduğu

nu ve nele ryaptığını anlatacaktır. 

Okuyucularımızı son derece ala
kalandıracağına emin olduğumu:a 
bu büyük tarihi romana yakınc:a 
başlıyacağız. 



2- SON TELGRAF -22N ISAN t• 

1 HADiSELER ~ARŞISINDAI 
--------Son Telgraf,..., --

MÜSAMERELERE AİD -------- --
RESİMLERİN MANZARASI 

G arib bir müşahedem vardır 
ki, yazayım, bakın, sizin de 
tuhafınıza gidecek: Filan 

mekteb müsamere vermiş, filan 
Halkevi temsil kolu şu piyesi tem-
8il etm~ filiın birlik veya cemi
yet bir müsamere yapmış .. 

Böyle hav3dislere gazetelerde 
Pk sık tesadüf edersiniz. Eğer bu 
havadisle alakadar bir de resim 
varsa, resmi daha görmeden ben 
'ize nasıl bir fotograf olduğunu 

anlatayım: Sanklı, külahlı, şal -
varlı, poturlu, palabıyıkl.ı, han -
çerli adamlar .. Bir kısmı ayakda, 
bir kısmı oturmuş .. 

İnanınız, saydığım bu müsa -
merelerln hepsinin resımleri işte 
böyledir. 

Neden böyle!. Orasını bilmem. 
Yeni eski bayatın kötü taraflarını 
anlatmak için boyıına tarihe aid 
piyesler mi temsil ettireceğiz?. Fa
kat, bu propaganda kati değil mi?. 
Şimdi biraz da, bugünkü hayatın 
güzel taraflarını yeni nesle anlat
mak için bugünkü yaşayışımıza da
ir piyesler tPms!l ettirsek.. 

PÜRÜZSÜZ SES 

HATASIZ TÜBKÇB 

T 

Ankara radyosu için iki ııplker 
daha alınacağını gazetelerde oku
dum. Bu suretle, dört spiker ola

cak. Yeni alınacakların kadın mı, 
erkek mi olacağını bilmiyorum. 
Alınacak spikerlerin pürüzsüz bir 
&esi, hatasız bir türkçeye sahih ol

maları lazım gelıiyormuş.. Pürii,7;
süz ses bulmak kolay değil .. Bil
hassa İstanbulda.. Nezleden ve 
gripten hemen herkesin sesi bo -
zuk. Hatasız türkçye gelince: Bu, 
nasıl bulunacak .. Mühim bir me
sele .. 

İLKBAHARIN VE 

AŞKIN MÜNASEBETLERİ 

İlkbahar aşk ve evlenme mev-

simi imiş .. Dün. bir gazetede bQ.y

le bir yazı okudum: İlkbaharın bü
tün tabiatle beraber insanlara da 
bir uyanıklık verdiği muhakkak .. 

Bütün aşklar ilkbaharda başlıyor, 
sonbaharda, düğün, demekle ni
hayet buluyormuş .. 

Yirminci asırda, a,ka bir has
talık diyorlar .. Hatt.o, tedavi ça

relerini arıyan doktorlar bile var. 
Fakat. aşkın mevcudiyeti de bir 

takım tezahürlerle meydanda. 
Aşka hastalık, diyiniz, ne derse -
niz diyiniz, fakat, var. Buna, en 
çok ilkbaharda inanıyoruz. 

DANSI EN FAZLA 

SEVEN MİLLET 

Dansa en çok düşkün olan mil
let: Polonyalılar imiş .. Onların a

teş dansı. eşkiya dansı, güzel kız 
dansı, hayvan dansı meşhurmuş .. 

Ateş dansını anladık. Yani, ateşle 
barut bir ar~da manasına geliyor. 
Fakat, acaba, şu eşkiya dansı ne 
de~k?. Acaba. Polonyada, daru 

ederken, çiftltt birbirlerinden bir 
şeyler mJ çalıyorlar?. Ne çalabir
lirler ki?. 

Hazirandan itibaren Belediye 
kadrosunda mühim değişiklikler 

olacağından bahsediliyor. Riva -

yetlere bakılacak olursa, 50 - 100 
kadar memur açıkta kalacakmıı .• 
Bu memurlar fazla mı, yoksa bir 
işe mi yaramıyorlar?. Fazla ise, 

tasarruf maksadile yapılıyorsa, 

bir nokta var: Bu memurlar ne 
olacak?. Ne ile geçinecekler?. Ne 
yiyip, ne içecekler?. Bunları bir 
yere yerleştirmeli, ondan sonra, 

kadroyu tanzim etmeli. Yıllar

ca çalış~ bir insanın bir ka· 
bahati yoktur. Kabahat, vaktile. 
boyuna memur alanlardadır. 

AHMED RAUF 

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 
CUMHURİYET: YENİ SABAH: 

• 

Ondokuz 
Mayıs 

Şenlikleri 
Bu Sene Veliefendi 
Çayırında Yapılması 

Tesbit Ediliyor 
19 mayıs şenlikleri için hazır -

!ıklara başlanmıştır. Bu münase
betle dün öğleden sonra İstanbul 
şenlik komisyonu maarif müdür
lüğünde maarif müdürü Tevfik 

Kutun başkanlığında bir toplantı 
yapmıştır. Dünkü tı>plantıda bu 
seneıki idman şenliklerinin bir tek 
sahada yapılmasına karar veril
miştir. Şimdye kadar Kadıköy ve 
Taksim stadlıırında yapılan 19 ma• 
yıs şenlikleri badema bir tek sa

hada yapılacaktır. Dolmabahçe 
stadyomu yapılıncıya kadar şen
likler için miinasib bir saha bul
mak zarureti hasıl olmuştur. Bu 
sene şenliklerin Çırpıc' veya Veli 
efendi çayırlarında yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Maamafih. ağ -
lebl ihtimal, Veliefend! çayırında 
yapılacaktır. Bu takdirde tarife 
harici vesaiti nakliye işletilmesi 
temin edilecektir. 

* Berlinden Japonyaya git -
melrte olan bir Alman tayyaresi 
içinde bir erkek ve bir kadın tay
yareci dün şehrimize gelmişler • 
dir. 

* Türbed~ Belediye binası li
nünadeki sahanın bahçe haline 
getirilmesine karar verilmiştir. * Hasan ecza dep0su yangını 
tahkikatile meşgul olan 2 inci sor
gu hakimliği dün Ha.<anı isticvab 
etmiştir. 

* Bu yıl memleketimizin muh
telif yerlerinde Türkkuşu için 1500 
genç pilot yetiştirilecektir. * Egede bir seyahate çiktığını 
yazdığımız İktısad Vekaleti müşa
viri Fon de Ponderten'in muk.a -
velesi bitmektedir. Bu münase -
betle mumaileyh şehrimize avde
tinden sonra Amerikaya gidecek
tir. 

* Uzun b!r müddettenber:l Av
rupa güm{ü.klerinde tetkikler ya
pan gümrük umum müdürü Mah
mud Nedim dün ~ehrimize dön -
müştür. * Be~iktaşda Sarancebey yo -
kuşunda oturan Bayan Hatice e
iken ayağı kayarak düşm~ ve 

POL • s 1 
Ve -• • Mahkemeler 

Beni 
Kimse 

cıkaramaz , 

Gelini 
Almağa 
Geldim 

Camları Kıran Sarhoş Damad Bir tekOtomobil 
Beş Lira Ceza Verecek gönderince Kıyamet 

Evvelki akşam Mugtafa isminde 
bir zat, Şehreminindeki meyiıa -
nelerden birine girerek, orada geç 
vakitlere kadar içip, kafayı iyice · 
tütsü.ledikten sonra, gene ayni 

semtteki Alinin kahvesine git -
miştir. Mustafa, kahvede bir ma
saya oturduktan sonra kendi ken· 
dine abuk sabuk konuşarak, diğer 
müşterileri rahatsız etmeğe baş
lamıştır. 

Mustafanın kendin! bilemiye -
cek derecede sarhof olduğunu an
lıyan kahveci Ali; yanına gele • 
rek, kahveden çıkmasını ve evine 
gidip yatmasını rica etmiştir. Fa- ı 
kat Mustafa onun bu teklifini red
dederek: 

- Buradan bir yere gitmiyece
ğim, sabaha kadar oturacağim. Be. 
ni kahveden kimse çıkaramaz, de
miş ve alkoliln tesirile ne yaptığı
nı bilemyen Mustafa, ceblerinden 
!ki boş rakı şişesi çikararak, bun
ları kahvenin pencerelerine doğru 
fırlatmıştır. Şişelerden biri, Ha -
san isminde bir adamın başını yar
mış ve diğeri de pencerenin ca • 
mına isabet ederek, onu kırmış
tır. 

Bunun üzerine kahveci Ali der
hal keyfiyeti haber vermek için 
karakola koşmuştur 

Dün öğleden evvel, Mustafanın 
muhakemesine meşhud suçlar ka

nununa göre Sııltan•hmed üçün
cüsulh cezada başland_ı. Mahke -
mede, davacı Ali ile Hasan, dava
larından vaz geçtiklerini söyledi
ler. Mu>tafa suçunu itiraf ettL 
Mustafadan sonra Halid, Nuri ve 
polis memuru Sııbri şahid sıfa -
tile sorguya çekildiler. 

Musta!anın suçu kendisinin açık 
ikran ve şahidlerin ifadelerile sa
bit görüldü. Ce:ı:a kanununun 571 
inci m.addesine göre beş lira para 
cezasına mahkum edildi 

Koptu 
Üçüncü sulh ceza mAhkemes!n

de Bayan Meleği dinliyoruz. ka
dın anlatıyor: 

•- Hıidise günü, Osman efendi
nin evinde geline elt;sesini giy -
dirmekle meşguldüm. O sırada e
fendim, bulunduğumuz odaya da
madın eniştesi Kemal girdi ve: 

- Haydi, dedL Gelini almağa 
geldim. Onu çabuk hazırlayın, zi
ra fazla bekli yemem .. 

Odada birkaç misafir kadından 
başka gelinin annesi ve eniştesi 
Mustafa da vardı. Kızın annesi, 
Kemale oturması için bir sandal
yayı işaret ettikten SQnra yanına 
yaklaştı: 

- Kaç otomobil getirdin Kemal 
bey? 

-Bir ..• 
Kadın hafifçe kaşlarını çattı: 
- Aşkolsun size .. lfiç getin al-

mağa bir otomobille gelinir mi? 
Ve sözlerine ilave etti: 
- Ben ise, bırlcaç komşum ile 

kızı yeni evine götürmek istiyor
dum! 

Kemal: 
- Valide hanım, dPdL Buraya 

yalnız gelini almağa geldim, baş
ka kimseyi götüremem .. 
Kadın: 

- Olmaz, dedL Kızımı yalnız 
gönderemem, ben de geleceğim.. 

Gelin, suratını astı: 
- Eğer annemin beniımle gel

mesine razı olmazsanız ben de 
gitmem! 

Kızın eniştesi Mustafa da söze 
karıştı ve Kemale hitaben: 

- Gelini yalnız başına gönde
remeyiz, dedi. 

Kemal sinidenınişti. Mustafaya 
öfkeli nazarlarla baktı ve sert bir 
sesle: 

-Sen kim oluyorsun be, ka
dın loyafetli adam? dedi. 

cKütle ve tehlike• isimli bu • 
günkü başmaks.lesinııe Nadir Na
dı, herhangi bir tehlike karşısında 
insanlar gilıi milletlerin de muh- ı 
te.ıf reaksiyonlar gösterdiğini kay
dettikten sonra hiçbir yerde bizde 
olduğu kadar sağlam ve mütecans 

Hüseyin C~hid cB;r haksızlığın 
tamirine dair• isimli bugünkü baş
makalesinde, kendisine mütekaid 
maarif memııru tarafından gön -
derilen bir şikayet mektubunu 
mevzuu bah:etmekte ve şikayet 
hakkında uzun izahat verdikten 
sonra diyor ki: 

başından yaralanmıştır. '-------------- Mustafa da kızmıştı: 

b emniyet havası teııeffüs et -
mediğini söyllyerek yazısını şöyle 
bitirmektedir: 

cBütün A•rrupanıa. hatta bütUn 
dünyanın içinde yaş~dığı tehli -
keli devir, Türkiyeyi telilşa düşü
recek, korkutacak değildir.• 

TAN: 

Zekeriya Sertel son günlerdeki 
Roma ve Berlin müzakerelerini 
tahlil etmekte ve sonra Berlinlı! 

Roma arasında orta Avrupada ta
kib ettikleri siyaset bakımından 

bir menfaat tezadı mevcud oldu
ğunu söyliyerek bu teu.dın sebeb
lerinl izah etmektedır. 

· cTekaiid hesablarmdln beş se
ne tenzil edilen maarif memurla
rının da artL1< istisnai bir muame
leye maruz kalmalaıı için hiçbir 
sebeb kalmamıştır drmek oluyor. 
Maarif ve Maliye Ve.k!lellerinin 
müşterek bir himmetleri ortadaki 
acınacak vaziyeti izaleye kafi ge
leceği şüphesizdir.• 

VAKİT: 

Asım Us; cEmniyetsizlik buhra
nı• isimli bugünkü başmakale -
sinde bu buhranı üç sınıfa ayırı
yor: 

Şimdi emniyetsizlik buhranının 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_i_r_i_s~,_n_y_o_ı _G_ü_z_e_ıi_. 
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·ÖLÜ. ı GEÇİDİ· NDE BİR 
KARŞILAŞMA 

Konu~a konuşa gidiyorlardı. 

Fern•ndo: 
İki saat sonra yola lneceğız" 

Yol üs!Unrleki köylerden hayvan 
tedarik edeceğiz. Ondan sonrasını 
düşünmeden Kıştaleye gideceğiz. 

DıyorJu. 

Birdenbire geçidin, ortasındaki 
kayaların arasından birkac bil§ 
uzandı. 

- Dı.1runuz.. 

Diyen bir ses yükseldl 
Papas hançerin! çektl 

Yazan: CELAL CENGİZ 

- Yol verin bize. 

Maryana titremeğe başlamıştı. 
Kayaların arasından sekız on 

Arab askeri yola atlıyarak, yolcu
ların etrafını sarmıştı. 

Mücalıidlerden biri; 
- Ben bu papası tanıyorum ... 
Diyerek yanına sokuldu: 
- Fernando ... Sen misin?. 
İspanyol papası kurnazca dav-

randı: 

- Hayır ... Fernandı> dağ tepe
sinde yatıyor. Ben Tarık bin Zey
yad'ın hımaye..ine mazhar olmuş 
bir rahibim. 

üçüncü safhasına girmek üzere bu
lunuyoruz: Zira General Franko
nun kat'i zaferinden sonra İspan
yadaki \taly•n gönülWlerinin ge
ri alınacakl~rına dair •erilen söz
lerın de tatbik edilip edilmiyeceği 
bir türlii a.,JaşılamıyCJr. 

Bızim fikrimizce Avrupada hü
küm sürmeğ~ başlıyan sözlere ve 
imzalara sadakatsizlik buhranı biz
zat totalite drveletle•in de men -
faatlerine uygun d<'ğildir. Bugün
kü emniyets'zlik ve ;timadsızlik 

buhranının medeniyet Alemini ne 
gibi felaketl~re sürükliyeceğini 

tayin etmek mi.ımkün değildir. 

Askerlerden biri Jı:ahkaha ile 
gülmeğe başladı: 

- Ben Fernando'yu tanımam 

amma ... Bu güzel kadının çadırı
nın önünde bir gece nöbet bekle
miştim. 

Ve hepsi birden kadının yüzü
ne doğru iğildiler. 

- İşt~ o ... Nöbetçiyi öldürüp 
kaçan Kadın ... Maryana ... 

Derhal kollarındll'll yakaladı -
!ar ... 

Maryana göğsünde sakladığı 

hançeri çekmek fırsatını bulama -
dı. Fernando yalvarıyordu: 

- Bizi serbest bırakınız... Ne 
ben I4dnando'yum ... Ne de o 
Maryana'dır ... Biz müslüman or
dusuna hizmet ediyoruz. Bizi. yo
lumuzdan alıkoyarsanız, İşbiliye
dek.i ordunuz mahvolacaktır. 

Mslüman askerleri, Elhıiris'den 
şiddetli emirler almıştL Fernan
do'nun hilesine düşmemek için, 
derhal kollarını bağlayıp geçid -

KISA POLiS 
HABERLER) 

* Anadolukavağmda Zehra a
dında bir bayana aid ve Şeref a
dında birinin oturduğu evden 
yangın çıkmış ise de sirayete 
meydan V'erilmeden söndürülm* 
tür. 

* Şamandırada bağlı İtalyan 
bayraklı Speçiya vapurunda ça
lışan deniz amelesinden Cihan -
gir oğlu Atmaca vapurda çalışır
ken düşerek yaralanmış, hasta
neye kaldırılarak tedavi altına 

alınmıştır. 

den şehre doğru sürüklemeğe baş
ladılar. 

Maryana'nın da kollarını bağ -
lamışlardı. 

Asker !er kalabaliktL Fernand.o 
bunlara karşı mukavemet göster
menin faydasız olduğunu anla • 
mıştı. 

Gece yarısına doğru firarileri 
şehre getirdiler. 

* FERNANDO'NUN BAŞL •. 

Yerliler gözlerine inanamıyor
lardı. 

•- Fernando yakalanmış!.• 
•-İspanyanın ikinci kralı müs

lümanların eline düşmüş!.• 
Bu sözler halkın ağzında dola

şırken, Elharis, Maryana'nın kol
larını bağlatarak, hemen o gün 
Cezayire gitmek üzere yola çıkan 
kafile il! İspanyol dilberini İspan
yadan uzaklaştırıyordu. 

Maryana bir daha vatanına dö
nemiyecektl. 

- Kadın kıyafetli adam ben de
ğilim, sensin! Eğer erkek olsay -
dın, bir otornobille grlin almağa 
gelmezdin! .. 

Bunun üzerine Kemal ayağa 
kalktı, Must&fanın yüzüne bir to
kat vurdu. Sonra eline geçirdiği 
sandalya ile çocuğun üzerine hü
cum ettL Mustafa, kendisin! mü· 
dafaa i~in sandalyayı tuttu. Mü-
tecaviz, onun parmağını ı-

sırdL O sırada Osman e-
fendi odaya girdL Döğü -
şenleri ayırmak için yanlarına so
kuldu. Kemal Osman Efendiyi 
görünce elini cebine soktu. Avucu 
içinde birş~y çıkararakğ onunla 
Osman efendinin gözüne vurdu. 

Müslüman kumandanı, bu güzel 
kızı halifeye hediye olarak gön
deriyordu. 
Mary.ına, ElhAris'e çok yalvar-

dı... )! 
Ayaklarına kapanarak: 

- Beni burada bir cariye gibi 
alıkoyun, dedi, uz•kl•ra gönder· 
meyin!. 

Etharis, bu ıeytan kadının na -
atl olsa günün birinde yine kaç • 
mağa muvaffak olacağını anlamJf
tı. Onu artık İspanyada bıraka -
mazdı. 

Maryana geceyi İşbiliyede ge
çirdi ve ertesi gün hareket eden 
Kafileye kanşarak yola çıktı. El
haris onu yaşlı ve yaralı bir mii5-
lüman zabitine teslim etmişti. Bu 
zabit Elharis'in ve Tarık'ın mek
tublarını ve hediyelerini Şamıı 

·götürmeğe memur edilmlştl Za
ten Maryana böyle namuslu ve 
ağırbaşlı btr adamdım baııkasına 
teslim Edilemezdi 

1 Hususi 
Otobüsler 
Çoğaldı --

Bunlar İçin de Taksiler 
Gibi Durak Yerleri 

T es bit Edilecek 
Son yllıar içinde otomobil adedi 

fazlalaşan İstanbulda taksiler gi
bi hususi otomobillerin sayısının 
da çok arttığı görü.lnıüştür. 

Husus! otomobillerın sahiblerl 
tarafından ekseriya durak yerleri 
haricinde ve bilhassa dar sokak 
ve caddelerde bırakıldığı bu yüz
den de seyrü seferin güçleştiği gö
rülmüştür. Belediye reisliği bu 
vaziyetin önüne geçmek üzere ye
ni bir karar vermiştir: 

Bu karara göre, şehrimizde tak
si otomobillrri için olduğu gibi 
hususi otomoller içlıı de ayrı ve 
müteaddid durak mahalleri te• 
bit olunacaktır. 

Bu hususi durak m~hallerl ev -
vela Eminönü ve Ka:aköyde tes
bit olunacaktır. 

Biliıhare d;ğer semtlerde ayni 
mahaller ayrılacaktır· 

Bundan sonra laalattayin yer
lerde duran hususi arabaların sa
hiblerine ceza verilecektir. 

Talebe Yurdlan 
Önünde Dilenciler 
ŞehrimizdPki talebe yıırdları ö

nünde son zPmanlarda dilenci yı
ğınları topls.nmağa başlamıştır. 

Bunlar, bilbassa yemek saatlerini 
beklemekte ve bu zamanlarda 
yurdların önüne yığılmaktadırlar. 
Yurd idareleri, dilencılerle başa. 

çıkamad,ğı için keyfıyetten Bele
diyeyi haberdar etmeğe karar ver
mişlerdir. 

Hukuk Fakültesinde 
Konferanslar 

Hukuk fakültesi ka;:a ve deniz 
ticaret hukuku proftsörlerinden 
Hirş, dün, hukuk birınci sınıf sa
lonlarında bir konferans vermiş
tir. Konferansın mevzuu (Etibank 
ve Denizbankın hukuki ehemmi
yetleri) idi. 

Zavallı adamın gözü kanamağa 

başlayınca, kadınlar feryada baş
ladılar. Kemal de odadan çıktı, 

gitti .• 
- Suçlunun cebinden çikardığı 

bıçak mıydı? 

Kadın kısa bir müddet düşün -
dükten sonra. ceva b veriyor: 

c- Vallahi efendim, onun ne 
olduğunu pek iyi farkedemedim. 
Bıçak mıydı, çakı mıyd,ı yoksa bir 
demir parçası mıydı; bunu pek iyi 
bilmiyorum. 

... 3onra beyim, ayni gün, akşam 
üstü evin önünde dört otomobil 
durdu. 

- Damad bey geldi! 
Dediler. Ve herkes onu karşı

lamak için aşajtı indi. Çocuk eve 
girdi. Gelinin bulunduğu odaya 
çıktı. Orada, beş on dakW<a otur -
duktan sonra karıot VP. kainvalidesi 
ıle beraber evine gıttı .• 

Muhakeme 24 nisana bırakıldı. 

MEHMED HİCRET 

EtharıB, bu zabite: 
- Gözünü aç .. Smıa teslim ettı.. 

ğ:im kadın çok fettanm. Yolda 
kaçırdığını duyarsam, halifeye ya
zar, başını vurdurııruml. 

Demişti. 

* 
Maryana'nın yola çıktığını du

yan Papas Fernando hayretinden 
az kaldı kilçük dilini yutacaktı. 

Maryana neriye gidiyordu T 
O bir daha vataııma dönmlye

cek miydi!. 
Kendisini bekliyen nöbetçiler

den birine sordu: 
- Maryana uzak bir yere mi gi

dyor?. 
- Evet çok uzak. Şama gidl • 

yor ... 
- Şan:a .ru dedin? Ne yapacak 

orada? 
- Halifeye hediye etti onu EJ

haris. O zaten an!lak halifenin ağ
zına !Ayık bir meyva idi 

(Drv&mı var) 

Hatay 
Başvekili 
İstanbu/dd 

Hatay Başvekili ve Büyük ıı~ 
!et Meclisimizde G2Ziantep m;. 
usu Dr. Abdürrahman Melek • 
Ankar.adan şehrimize ge!rnişlil· 
Başveki~ Türk gazeetcUer~ 

güzel Hataya gelip oradaki h•~ 
ve idareyi gözlerile görmele ılf 
istemiş V'e gazetecileri HataY8 

vet etmiştir. . 
Başvekil Türkiye cumhuri11

' 

kanunlannın Hatayda peyde.~ 
kabul edilmekte olduğunu s010~ miştir. Başvekil iki güne k• 
şehrimizden ayrtlacaktır. 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

Davanın Ağır CezaY. 
Nakline Karar Verild1 

Tayyare kaçakçılığı hildisesı 
layısilıe evrak sahtekarlığı s~ 
çunı:lan tevkif edilmiş olan 1-l• 
ciye Vekaleti protokol meınıır 
rından Ruhi'nin muhakem 
dün Ankara asliye 2 inci c 
mahkemesinde başlanılmıştır. 

Suçlu isticvabında şunları ;ı. 
le~tir: 

- Ben Ekremi yirmi senede 
beri tanırım, Ekrem kardeş çl! 
cuğumun harb arkadaşıdır. C 
samimi konuşur ve görüşur:f 
Benden telgrafı istediği tarihe ·,ı 

kaddüm eden on sene zarfıl"': 
kendisile l.iç gör~memlştim. scı; 
gu hakimliğinde söy ledikleriftld 
başka hiçbir diyeceğim yoktııf.' 

Bu~an sonra hakim; Ruhi°~ 
mazbut ifadesini okutıurmuşl 

Ruhi bu ifadesinde, Ekreııı 
böyle bir sahtekarlık peşinde~ 
tuğundan malumatı olmadığ 
kendisinin bu işle hiçbir ala~ 
bulunmadığı gıbi resmi teıgr 
ona gös.ermenin bir suç teşkil 1 

miyeceğini zannettiğini, Ekreııı 
kendisinin samımyet ve hukuk 
dan istifade ettiğini, başkaca . 
alakası olmadığını, işin vehaJll1 

tlni müdrik bulunmadığını, 

:rem'in ·kendi itimadını suiistiJ1l 
ettiğini söylüyordu. 

Mumaileyh; bunu takiben 
rak arasında geçen •bir crna 
kelimesinin manasını şu sur1~ 
izah etmiştir: 

- Benim avukat Naci'den 
duğum emanet suçlu Ek 
vermiş olduğum telgraftır. Ekf l 
bana bu telgrafı iade etmeyi ' 
detınişli. Fakat iade etmedi. :13" 
ifade verirken çekindığim iÇ~ 
bu emanetin •bir gömlek• old 
ğunu söyledım. Hakikatte bu ~ 
gömlek değildir. Mevzuu bahse 
lan telgraftır. 

Bundan sonra müddeiurnıl 
Baha Arıkan suçlunun ağırc# 
ya sevki lazım geldiğini beyan 
miştir Bu taleb kabul ediJınqlP 

---0---

Çavdar İhracatı dıı 
Arttı 

Tutulan istatistiklere göre ıııı · 
ne buğday ihracatımızı ngitl~' 
aza!mağa başladığı anlaşıJrnı1 
Buna r~en çavdar ihracatı'. 
arttığı da nazarı dikkalı cellıt' 
mektedir. Çavd~rı faz!& kuf!a 

0 şimal memleketleri ıçın dıı" 

itibaren piyasada haruretli 9lh 
tıaşlamıştır. 

• 
Üniversite Bahçes1

1 
Oniversite bahçesinin geçeP . 

nedenberi yalnız Oniversite ı;~ 
besine tahsis edildiğ: malıllP ı' 
Bunun için bahçenin etrafıt18 ~ 
yasağı ihtar eden levhalar 1<0 r'' 
muştur. Son günlerde ha"ııl'~~ 
ısınmağa yüz tutması haJ.kıll t 
raya tehacümünü arttırmıştıf·1er 
niversite hademeleri, geleıı 1 
keyfiyeti ihtar etmekte iseıer ıl 
kar etmemektedir. Rektör!~ şİ 
:ebeleerden gayrı gelenler şr l 
da uygunsuz kimseler butıın" -ıJ 
ihtimalini gözönünde tutar9~ ,el 
hususta tedbirler aiınağa ıı. 
vermi~tir. 



9ünün Meselesi: -
Lekeci ve yacı 

s a ı a Bir 
Ce Yapıyo a 
. Lekeci ve Boyacı Esnafının 
Ekserisini Gayrimüslimler 

Teşkil Ediyor 
~hriınizde bulunan lekeci nıiştir. Bunların cemiyete gi-

;c boyacı esnafı, her gün daha rip girnıiycceklcri kestirileme-
aııa artan nıcsleklerine aid te- mcktedir. Bu cemiyet taraftar-

rakJti 
Yatı yakından takib et -

ınck '1e tarurct içinde olnn bo
Yacı <:snafma nnkdcn yardım • 
da bulunmak üzere bir cemi -

( l ~t teşkiline karar vermişler
dır. nu işe şehrimizde bulunan 
v~ bıı işlerle meşgul olan bü
Yuk f" 1rrna1ar önayak olmnkta-
dırla B . f r. oyacı ve lekccı csna-
ırıuı ekserisinin gayrimüslim 
olması nazarı dikknti cclbet -

)arının hususi suretle yukarı
da mevzuu bahis e.nafa mü -
rncaat ederek fikirlerini sor -
mnlnrı mukarrerdir. 
Şehrimizde bin iki yiize yakın 

boyacı ve lekeci esnafı v:ırdır. 
Bunların cemiyet teşkil etmek 
üzere mayıs i~inde Hnlkcvin
de toplanmaları kararlnştırıl -
mıştır. Bu yoldaki mesai de -
vam etmektedir. ....___ 

----=---------~~~~~~~~~~~~-------~----· 

Üniversitelilerin 1 

Bursa 
Seyyaha ti 

Mur:anya Ve Bur.sacla 
Bir Program 

Hazırlandı 
la~ Uni~and~ Bursaya gidecek o
\ısa nıversıtenin hl:kuk ve ik -
llı d falnilteleri talebelerinin gez-

Berberler 
Cemiyeti 

Kooperatifi 

Yeni İdare Heveti Bu 
Mesele ile Meşgul 

Olacak 
Berberler cemiyeti,, geçen sene 

içtima devre:;inde teslsi kararlaş
tırılan berb~rliğe müte<ıllık leva· 
zım ve malzt>me liiboratuar koo -\ti~ Ve kal"Şllanmaları için Bursa 

§ıla~eti tar:ıfından bı: gezi ve kar- peratifi üzerındeki tPtkiklerine de· 
f> a Programı hazırlanm1ştır. vam etmektedir. Her sPne 11 mart-

l~·rograrna göre, Mudanya Be _ ta yapılması icabt>den yeni idare 
ın 'Ye teisı, Bursa belediye reis heyeti intihabının bu sene fevka-

UaviniZeh H lk lade olarak 11 nisanda seçilme -&dl• ra, a evınden Rıza, 
'-'Yede ··d · sinden maksrıd da b~rberlere aid td·b, n ~u dcıumumi muavmi 

ın· ı ınnarifden lise müdürü Sa
\> iden ınürekkeb bir heyet 'Oni • 
ersiteıu . 

erı karşılıyacaktır. 
'l'ren Ge ·d l'aJt çı istasyonunda dura • 

lt talebe burada inecek ve pa -
atıer · · 

j'aı ıçınde hazırlanmış kuman-
'l<J.d. ar taleb{'!lere dağıtılacak, bu -

d
. an Demlrtaş istasyonuna gi -
ıleoekti r· r. Buradan dı>ğru Cumhu-

ı::;.t ~eydanlığına gıdilerek o gün 
)a lzntyeti milliye b:ıyranu için 
d .Ptlacak merasime aid porgra.rn· 
.... a kendilerine gösterilen yerde 
•l,lev1t· 
ı~t ı alac:lklar ve re~mi geçide 
ab ırak edecekler ve Cumhuriyet 

idesine çelenk koyacaklardır .. 
larMerasimden sonra gençler grup
t a ayrıla ak tarih muallimle -
tncten .. k . 

kıt mure keb ha7.ırlanmış bır 
ll'\ ~avu zheyeti tar3f mdan şehri ve 

uıeıeri, tekkeler gezilecektir. 
ha Çehkpalasta bir müddet istira
~ktten sonra lstanbula dönüle -

tır. 

'l'tn T .ALEBESİ DE EDİRNEYE 
GİDİYOR 

ı 23 nisan tatili münasebetile 1s
daırbuı Üniversitesi tıb talebesin-
en bi . 'd k tir r grup da Edırneye gı ece -

·. 'l'al~beler, Kazım Diriğin .mi
~lri olarak Edirnede iki gün ka· 
t~Cakıardır. Erkek lisesınde misa· 
ıt ~ilmeleri mnhtemeldir. 

mübrem hu~usatın b~r3n önce kuv
veden file çıkarılması idi. 

Şimdiki halde yeni idare heye
ti en fazla bu mesele ile alakndar 
olmaktadır. 

Yalnız yeni idare heyeti, yenl 
reis seçilinciye kadar beklemek 
mecburiyeti!"dedir. Yeni reis ya
kında seçilecektir. Yeni idare he
yetini meşgul edece!: meseleler -
dn biri de bf'rberlerin pazar tatili 
işidir. 

--0--

İhracat 
Vaziyetimiz 
Çok İyidir 

Bu seneki ihracat \'aziyetimiz 
diğer senelere nazarnn gayet iyi 
haşlamıştır. Alakadarların verdiği 

malumata göre b userıenin ilk üç 
ayında hemen hemen geçen yılla· 
rın altı aylığına muadil bir kıy -
mette mal ihraç ed!ldiği görül -
müştür. Yalnız son z:ımanlardaki 
siyasi vaziyet ihraç işlerin in daha 
geniş bir ölçüde inkişafına kısmen 
mani olmuştur. Bunun da sebebi 
bankaların ihraç mallarının ev -
rakı üzerine avans vnılmesini mu· 
vakkat bir müddet için tehir et -

miş olmasıdır. 

ZORBALAR 
SALTANATI -

No. 138 

- İyi Yn sen varsın ya? 
h - Anladık ben var•m ... Fakat; 
l)c;r Vakit burası böyll" ise çok alfı.. 
Us;ınek bizım kalyom.u!arımız çok 

u ... 

da~ey~an cüce; Muhafız gardiyan· 
tadı Sô. zalmağa Ç3lışıyı·rdu. Mak
.. ' bıran evvel kaçr.ıfk efendi -
"1tıe • ' 
:rtı Yetışerek olan b1teni anlat -

ak idi. 

Gardiyan muknbelc ctfü: 

~'Yok be! .. Bu zindana iğne at
Yere düşmez. 

ı,,.. - .Anıma yaptın ha!.. Domb~ v•e. 

Yazan: ?tL Sami K.ARAYEL 

- Neden? 
- İsyan üzerine lir.l:,ıoncuları 

salı vcrd ıler .. 
- Nereye? 
- Ramiz paşa nffettl.. Hepsi va· 

zifeleri başına gitti.. 
- Ya, demek bu s0 beble boşal

dı burası öyle mi? 
- Evet amma seni niç!n b~ra· 

ya getirdiler .. 
-Hiç! .. 
- Hiç olur mu? Paşanın muha-

fız.lan getirdi ... 
Kurnaz cüce derh:ıt bir yalan 

buldu. 
~--- m __ ,__ ____ ,_ , ___ , ______ ... .,._ 

Dostlar Alış Verişte 
Görsün 

P
uarlıksız satış kanununun 
şimdiye kadar tatbik şekli 

•dostlar ahş verişte giirstln• 
misali idi. Her tarafta hanl harıl 
pazarhk yapılıyor, üstelik de b.•lk 
aldatılıyordu. Çünkii, birçok dük
kan sahibleri, fahiş fintlı etiket -
lerini, hakiki piyasadan haberdar 
olmayan masum hPlka karşı bir 
silah gibi kullanıyorlar: 

- Fiat maktu, diyorlardı. 

Kanunun asla müstehlike fay -
dası yoktu. Bilakis 7.ararı vardı. 
Şimdi, şu günlerde teftişler ya

pılıyor. Pazarlığa ~apan esnaf ce
zalandırılıyor. Peki amma, bugü

ne kadar, kanun İli mi tatbik edi
liyordu da, hiç ceza nlana rasla -
ımyordıık?. 

KanunlPrm tatbikatını kontrol 
ile mükellef ve mu\azznf olan a· 
mirler, memurlar, hCT znman ay
ni hassasiyeti göstermelidir. 

BURHAN CEVAD 

Vapur 
Bacalarındaki 

Forslar 
Denizbank 

Lağvedilince 
Değiştirmek Lazım 

Ge iyor 
Denizbankın lağvedilerek Deniz

yolları umum müdürlüğünün ih

das edilmesi üzerine evvelce De

nizbank tarS!ftndan tqdU edilen va· 

pur forslarırıın yeniclen tadil e -
dilmesi mevzuu bahsolmaktadır. 

Ancak armalarda yapılacak olan 

bu değişikliğin ne suretle olacağı 

henüz tesbit edilmemi~t!r. Söylen

diğine nazaran eski forsların ye

niden ihya edilmesi kuvvetle muh
temeldir. 

Almanya Domates 
İstiyor 

Berlindeki Tlirk t 1caret odası 

reisliğinden diln ticcı.ret odasına 

bildirildiğine göre A!manyada do

mates idhal ve istihlaJ:i çok art -

• mıştır. ve bilhassa Bulgaristandan 

Almanyaya mühim miktarda do

mates gör.derilmektccLr. 

Berlin Türk ticaret odası; Türk 

domateslerine karşı Almanyada 

büyük bir alaka gös!erildiğini ve 

domates ithalatında Alman fir -

malarının Türkiyeyi t~rcih edecek· 

lerini beya!'l ettiklerhı! de bildi -

rerek müstahsil ve tüccarlarımı

zın nazan dikkatinin celbini iste

miştir. 

Yalnız bu domateslerin Hollan

da tohumundan olması ve Üzerle

rinde de yeşil, sarımıırak renkler 

bulunmamasına azamı dikkat e -
dilmesi de mektuba ıUıve olun • 
muştur. 

nedik gemlierine mal i>lmağa git
miştim. Kalyoncular &ddi. Elim
deki malları aldılar .. Beni de pos
ta ettirip buraya yolladılar. 

- Sen tüccar mısır.? 
- Evet. 

Gardiyanın gözü açılmıştı. Cü
ceden beş on para sızdırabilirdi. 

Sordu: 
- Paran var mı? 
- Ehi Beş on pan kaldı ce -

bimde .• 

- Onları da bana VPT öy:e ise .. 
Hasa!'l cebıne elıni attı. Gozlerı· 

ni de gardiyana dikerek şunları 
fısıldadı: 

- İyi amma; sen de beni salı· 
ver buradan ... 

- Olur ... Fakat; gece yansını 
bulalım olmaz :mı?. Biraz el etek 
!;ekilsin. 

- Daha evvel olsa memnun o -
lurdum ... Hiç olmazsa çoluk çocu
ğum meı ak etmez evde. 
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1 23 Nisan Bayramı 1 Hamidiye m~ ~ 
Çocuklar Eğ enceli Bir Seyahate 4 tt-ezeF 

Hafta Geçı.recekler Çıkıyor Zeh:rli Gazve Tayyare 

Z 
ehirli gazlcTin ve tayyare 

Gedik~i Erbaş Okuluna hiıcunııarmın mustakbc1 
harbdc roliinü ve e1ıemmi· 

Yarın Küçük Talebe Beyazıdda 
Büyük ~f ezahürat Yapacak 

Yarın yapılacak olan 23 nisan 1 
Çocuk bayramı hazırlıkları tama· 
mile bitirilmiştir. Program mu -
cibince yarın sabah saat onda 10, 
11, 12, l:l, 29, 45 ve 47 inci ilk mek
teblerle bir kısım hususi mekteb· 
ler talebesınden mürekkeb bin ki
şilik bir kafile, Beyoglu yirmi do
kuzuncu ilk mektede toplanacak
tır. Bu talebeler, mua ilimlerinin 
nezareti altında tam saat 10,45 te 
Taksim abidesinin etrafında Be
yoğlu maarif memuru tarafından 
gösterilecek yerlerde vaziyet ala
caklardır. 

lcvazimat d:ığıtmağa başlamıştır. 
Çocuk bayramı milnnsebetile ö

nümüzdeki hafta iÇİT'de Azak, Fe
rah ve Tura:ı tiyatrola:ında beda
va fiUmler g0sterilecektir. Beyoğ- ı 
lu kazasında da bazı ~inemalarda 
ayni meccani matinelı:>r tatbik e-1 
dilecektir. 

Okumak 
Bilmiyen 

Muhtarlar 
Üç Ayda o ·tuyup 

Yazmak Öğrenecekler 
Şubatta her tara!ta yapılan 

muhtar intUıabı ile köylere yeni 
mtihab olunan muhtarların hep -
sinin muhakka kokı·yup yazma 
bilmeleri şart koşulmuştu. 

Buna rağmen bazı muhtarların 

Ayni saatte Bahriye bandosu 
da burada hazır bulunacaktır. Be
yoğlu kaymakamı, parti ve halke
vi reislerile ilkmektcb çocukları
na yardım birliği, çocuk esirgeme 
ve K•zılay reisleri, Beyoğl•ı Em
niyet iımiri ve Taksim nahiye mü
dürü de merasime iştirak e,h.>cek
lerdir. Saat on birde çalınacak (Ti) 
borusile selam vaziyeti alınacak, 
bando ıstiklal marşını çalarak di
reğe bayrak çekilecek ve sonra 

· okuyup ya?ması olmadığı yolun
da ihbarlar yapılmıştır. 

söy !evler verilecektir. 

ŞİŞLİDE 
Yarın saat 11 de Şişli H<!lkcvl 

önünde de büyük merasim ya -
pılacaktır. 

Heyoğlu Halkevinin köycülük 
azaları da Kilyos köyüne g·dcrC'k 
köylülerin b3yramını kutlul<ıyıp 

fakir çocuklara elbise ve saı.re da· 
ğı tacaklardır. 

BEYAZIDDA 
Yarın sabah saat 10 da İstan

bul kısmındaki ilk mekteblerdl' 
Beyazıdda toplanarak büyük te
zahürat yapacaklardır. 

BÜTüN MEKTFB!..ERDE 
DERSHANELER St'SLENDİ 
Yarın 23 nisan çocuk bayramı • 

dır. Bu münasebetle §ehrimzideki 
ilk mekteblerin dershaneleri süs
lenmiştir. Çocuk esirgeme kuru· 
mu fakir ço<'uklara E>lb!se ve sair 

Bu münasebetle al:>k2darlara bir 
emir gönderilerek okuyup yazma
larından şüphe ed!Jerı muhtarla -
rın ımtihana tabi tutulmalan bil· 
dirilmiştir. 

Bu imtihanlar neticrsinde oku
yup yazmaları olmadıgı anlaşılan 
muhtarlara üçer ay mühlet veri
lecek ve okuyup yazma öğren -
meleri, aksi halde vazifelerinden 
çıkarılacakları ehemmiyetle teb· 
liğ olundcaktır. 

--<>-

11 Otobüsi: n O aha 
Ruhsatiyelerı Ve .. ildi 

Eski vali ve belediye> reisi .Mu
lıiddin Üstür.dağ zamırnında ruh
satiyeleri alınan otohüslerden 11 
inin daha ruhsatiyekri dün ken
dılerine iade olunmuştur. 

Bunlar, Eyüb - Keresteciler hat· 
tında çalışacaklardır. 

~OCUK ESİRGEME KURUMUNUN YARDIMI 

u!!~I 
CtcUP. $AYt81 , 

St0,045 

Çocuk E5irgemc Kurumu Gene 1 merkezi. merkC2 ve kollannın 938 
yalında yaptığı işleri yukarıdaki gibi bir graCik halinde toplamıştır. 

Grafiğe bir bakış Kurumun geçen sene 310,04.5 ~ocuğa ne §ekilde yar· 
dımlarda bulunduğunu göstermckt edir. 

yan kont.rola gelir sonra .. 
-- Daha fena ya?. 
- Değil; ben seni hapishanede 

bir yere saklarım ... O, dolaşır gi
der. İçeride hapis olduğunu ne 
bılccek ... Kontroldan sonra; geç 
git ... 

- Her akşam gardiyanbaşı ge
lir mi?. 

- Usuldendir ... Her gece ya
rısı gardiyanbaşı kontrola gelir. 

- Pekala öyleyse ... 

- Fakat; bu gürültüde sen kar-
şıya nasıl geçebıleceksin ?. 

- Bir sandal fü:in bulurum .•• 
Hem bu gürültü ne oldu?. Yeni -
çeriler Alemdar'ı elde edebilmiş· 
!er mi?. 

- Yooo ... 
- Demek Alemdar daha hala 

kendini müdafaa ediyor ... 
- Ediyormuş ... Hatta; yüzlerce 

yeniçeri ölmüş ... Bir türlü yana· 
~amıyorlarmış harem dairesine ... 

- 'Rıı hı:ıhı>ri nı>rı>ı'lı>n 11Mın17?_ 

- Biraz evvel karşıdan gelen 
kalyonculardan ... dedi. 

Gardiyandan aldığı haber çok 
güzeldi. Demek efendisi çarpışı -
yordu. Gece yarısı da çıkmış olsa 
yetişebilecekti. 

Fakat; gardiyanı biraz daha söy
letmek lıizımdır. İhtıyar bir kal
yoncu olan gardiyanın kulağı da 
oldukça delikti. 

Cüce Hasan mırıldandı: 
- Bereket V€rsin Alemdar'ı 

kurtarmak için Ramiz Paşa git
miş bulunmuyor. 

- Neriye gidebilir?. Padişah 

emri bu ... 

- Olsun ark&daşı olduğu için 
gidebilirdi. 

- Gidemez. Hiç kalyoncular 
yeniçeri kardeşlerine nteş ederler 

"? mı .. 
- Etmezler mi dersin? 
- Hiç zannetmem ... Mesela; ben 

böyle bll' emre derhal karşı ko
v~rınL 

Talebe Kaydedilecek 
Hamidiye mekteb gemimiz hazi

randa Kara<ienız lım.mlarma bir 
seyahate çıkacaktır. 

Mekteb gemimiz bu seyahatten 

limanımıza dönüşünde temmuz ve 
ağustos ayl.ıırında da Akdeniz .li

manlarını ziyaret edecektir. 

H2midiyerıin bu sevahatınden 

mak,.ıd Kasımpaşadak.i gedıkli 

erbaş orta okuluna talrbe kaydet
mektir. 

Bu seyahat esnasında Hamidiye 
gemisinde. deniz subaylarından 

mi.ıteşekkil bir imtihan heyeti va
zife görecek ve ayni .t:amanda mü
racaat edenlerin sıhlıı muayene-

leri de gemi doktoru tarafından 
icra olunacaktır. 

Genç denizciler irrtihanda mu
vaffak olurlarsa gem:ye alınacak· 

lar ve kendilerine e!bısP verıle -
cektir. 

Bu sene gedikli erbaş orta o
kuluna mühım miktarda talebe 

kabul olunacaktır. 

--o.---
Serseri Bir 

Mayın Görüldü 
Yoroz ve Trabzon fenerleri a -

rasında ve her ikı fe!lerın 15 - 25 

mil şimalinrie 17 /4/91P günü sey

yar bir mayin görülmüş ve yapı· 

lan araştıl"malarda bu serseri ma

yin bulunamamıştrr. Muhtemel 

bir kazanın önüne geçmek için de

niz ticaret müdürlüe-ii bu rnmtaka 

dahilindeki gemileriıı müteyakkız 

bulunmalan için bir tamim yap-

mıştır. 

Ege, Trakya ve 
Eskişehirde Mahsul 
Ege, Trakya ve Eskişehir mın

takalarından. gelen mullımata gö-

re buralarda bu scnekı kış mah -
sulünün vaziyeti ümidin fevkinde 

olarak çok iyidir. Za;rıanında yı:ı

ğan yağmurların teside hububat 

cinslerinin hepsı normal vaziyet
lerini taki·b etmekt t ve inkışaf -

ları ilerlemektedir. Yalnız devam

lı surette esE>n rüzefıd:ır dolayı -
sile Konya ve Akşehir mıntakala-

rında toprakların r~h·beti kısmen 

zail olmuş olduğundan yağmura 
ihtiyaç hissedılmiştır. 

Eminönü Muntazam Bir 
Meydanlık Olacak 
lstanbulda yeniden tanzim olu

nacak meydanların elE'ktrikle ten
viri işi Belediyece tetkik olun -
maktadır. 

Bu ara yeniden ~ıl:m Eminönü 
meydanının da Yenil·amiin üslu -
bile rnütenasib bir şPkilde tanzimi 
kararlaştırılmıştır. Bu hususta tet
kikata başlanmıştır. 

- Ramiz Paş3nın kendine tabi 
kuvvetleri yok mudur dersin? 

- Olsa bile ehemmiyetsizdir. 
- Demek; Padışah olduğunuz 

yerde durunuz diye irade etmış. 

- Evet; bu sebeble bütün kal
yoncu kuvvetleri Tophaneden 
Topkapıya kadar vaziyet almış 

duruyor .. dedi. 

Cüce Hasan, epeyce malUmat 
almıştı. Demek Padışah Alemda
r'ın kurtulması içın kuvvetlere 
emir vermıyordu. Belki de kal -
yonculnrın yeniçeriler üzerine a
teş ctn11) l c-eklerinden korkarak 
büsbütü:ı kalyoncuları da yeni -
çeri kuvvetlerine iltıhaka vesile 
teşkil etmemek için irade etnu
yordu. 

Hasan düşünüyordu: 
- Öyle ise; Alemdar'ın kurtul

masına :mkan yoktu. Yapılacak 
hiçbır şey kalmnmıştı. 

'Devamı var) 

yetini inkar taraftarı değiliz. 

Geçen gün bir mecliste, şehrin 
şurasında hurasmda açılan zehir
li gnzlerden korunma kurslarının 
faaliyetinden bahsediliyordu. Bu 
mevzuhtrda ihtisası olan şayanı 

hürmet bir znt şunları nnlattı: 

- Zehirli gaz kurslarında ders 
verenler sözlerini çok tartılı sar
f etmelidir. Ve bu kimseler, tam 
bir salfıhiyclle hareket etmelidir. 
Ev\ ela, halkın haleti ruhiycsini 
iyi bilmek lazımdır. Tayyare ve 
zehirli gvz nisbeten yeni silfihlar 
olduğu için, halkın bu siluhlnra 
karşı g~niş bir tecessüs his ve ur
keklif:ti vardır. Zehirli gaz 'e tny
yarelerin h·~c~ i hfıkilc yeksan 
edeceği yolunda - bilhassa mü -
ncvver olmıynn halkta - iyi ol
mayan bir kanı>nt uyanmasına ve
~ilc venncmclidiT. 

Zehirh gaz kurslarında, halka, 
tayyare ve gPzlerin hôyle müthiş, 
şöyle dehşetli birer <ıilah olduk • 
ları değil, bunlnrdnn korunma ça· 
releri anlatılmalıdır. 

Bu kurslnrn giden birçok '\'a · 
taudaşlaT, korunma ~arclerinrlcn 

daha fazla, tayyare ve gaz lııırum
larmm efsanevi azametini öğrc -
niyorlnr. 

Şüphesiz ki, gaz ve toyynrcnin 
ehemmiyeti saklanmamalıdır. t•a 
kat, bu silalılıır herhalde Z1Jnne -
dildiği gibi birer afet değildir. Her 
taarruz silahının biı· de müdafaa 
silahı vardır. 

Kurslrrın vazif~i telaş yapmak 
değil, korunma tedbirlerini oğ • 
retınektir.> 

REŞAD :l<'EYZI 

Talebe 
Serpuşları 

Değiştiriliyor 
Talebe kasketlerinin ve bilhas

sa kız talebe serpuşl.ırının esaslı 
bir şekılde tesbıt olunarak bütün 
talebeler için yclmusak ve yenı 
bır kasket - serpuş hobul olun -
ması kararlaştıı ılmıştır. 

Maarif Vekaleti bu maksadla 
tetkikler y~ptı::-makt.adır. Bu su
retle orta mekteb v<> liselerdekı 

erkek talebeler içın <ıyrı t>\r kas 
ke tve kız talebeler :çin de yen 
bır serpuş kabııl oh-nacaktır. --
Dirhem Yerine Taş 

Parçası 
Sokaklarda dolaşar. bazı seyynr 

esnaf•n kilo yerine taş ve tuğ
la parçnları kullandıkları haber 
almmıştır. Zabıta bu gibi esnafı 
şiddetle takib etmE>ktedir. 

--->---· 

Belediye İktısad 
tvıüdürlüğü 

Sular idarPSi m€cl!si idare aza
lığına tayin olunan belediye ik -
tısad müdürü Asını Süreyya ay 
başından itibaren yeni vazifesine 
başlıyacaktu. 

Evvelce iktısad •nüdürlüğüne 

getirileceği yazıian Saffetin bu va
zifeye gelmiyeceği vC' yerine Va1l 
Ankaradan geld kten sonra hır za
tın seçilecegi anla5ôılmaktadır 

1 
Birimizin Derdi 

Hep im izin DErdi 
Seyyar Turşucular 

Bir okuyucumuz yauyor: 

cr.Ba7J cyyar turşucuların gece 
geç vakte kad:ır malıallc araların 
da dolnş3raJ< avaz a,,-az haykırmak 
soretilc m&llarını satmaktadırlar. 

E~ en bu h:ı.lln garultu ile mu -
cadclc nh:amatına mugayir oluşu 
belediyeyi harekete ~cçirmeic ka· 
fl dciil midir?. Sonra bu seyyar 
satıcıla:-dan çoğunun turşulan hl
l<'Jidir, bayattır Belki de me' addı 
cmmlycsl vardır. ısılıh:ı.t blrll&l

nln bu 1 le al!ikadar olduğunu işit
tlm. Fakat Bilhassa belediyenin 
de alakadar olması la7:.lllldır sam· 
•nP11nl ... 
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1 MERAK EDİLDİGİ KADAR VAR 1 1 Meraklı Şeyler // 
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All.K'f U l'LARl Dançig İŞİ Nasıl 
Halledilecek? 

Geçen ,ubatta, Parlste mil.7.ayede 

salonunda satıldı.. 

cRubu kavanln» adh eserin müı • 
veddelerl mllJi kütüphane müdlrıyt'U 

la.rafından 401,000 franıa satın alu~·h4 
~lllli kütüphane, cflkJrler ve dü,-ün
celer• rin müsveddelerini de 101.000 
franl(a aldJ. 

Macera Peşinde 

An,aşma Kapıları iki Tar atalı Tarafa da 
Henüz Kapalı Değill 

Bir de Bunun Aksi Çıkarsa? .. 
& 

vrupanın karışık vazivetin
de şu bir iki haftadabner( 
bilhassa Lehistandan çuk 

bahsedlld. 
İngiltere Avrupa kıt'asınd& !:>er 

hargi bir devletle sıkı bir taa!'ıhıi
de gırişmekten son derece ç,k'r.'
yordu. Fakat görıildü ki Londra 
ile Varşova arasında böyb sıkı 
bir anlaşma temin edilebildi. 

Çünkü Avrupada herhangi b:r 
taarruzun önüne geçmek ve umu
mi bir harbe mani olmak üzer~ ilk 
tedbirlerden biri de Lehıstar. ile 
İngilterenin birbirlerine kar~' ta
ahhıide gırişmeleri oldu. 

r 

- Ilı/manya hvdud/.,,., 
· m VPrs.ily nıı1ah•ti,,Jile 

L~hJ.sf• n.ı vrri/Pn 'i~r 
fi!aj.ıllmıo.va"•n Joo ' 

z~b+ #lli§i Y•rler • 
'lfqD<>n:ı.lf41f'/lZi.Sl _ı 

Montesklyö'nün mektuplannda.n 28 
ın 13,500 franı-a Bordo beledlyesl ku
tüphaneslnln üzerinde kaldı.. ~lo11ll"'S

klyö'ye &"önderllf'o Z94 meklub da yi

ne ayni kütüphane taralındaıı 2 l,0110 
franl(a ahndı. 

AYNALAR GALERİSİ 

1679 senesinde l\lansar tarafandan 
inşa olunan Vrrsay sara1ındadır ve on 
altıncı Lul devriuln ıaJıeserlerlnden • 
cllr. 

Aynalar .ralcrlslnln bo1u 73 me-tro. 
enJ 10 metro. 40 s.antlm, yük.sekllft de 
13 metrodur. Parka bakan 17 buyiJk 
penceresi vardır. Pencereh ı -ten ha

vuzlar ve büyük kanal rörlihir. Bu 
pent'erelerin karşıc;;;ında on yedi saılr 

pencere vardır ki bunlar, etrafları 

bron'Z t:erçeveli \"enedik aynalarile 
siL"iludllr. 

GalerJnln tavanlarındaki resimler 
büyük krahn muharebelerlnl. :ıaferle

rlnl mU5avverdlr ve re"'!'lam Brule la· 

lebelerl tarafından yapılmtttır. 
Prusya KralJ Klyom, 18 sonkinun 

1871 de bu I'• ltrlde Almanya impara
toru Jlin olundu. 

28 haziran 1919 da bir tarafta A.1 .. 
manya, dlier U.rafLa müttefik yirmi 
alh devlet murahhasları bu calerıde 

toplandllar ve 1914-1918 umumi har
bine nihayet veren cVenaJ muahede .. 
al> nl imzaladılar. 

FRANSADA, İTALYADA NE 

KADAR RADYO VART. 

Başta 4 milyon 840.000 makine ile 
Fransa cellr ki sekiz klai1e bir ına· 
klne isabet etmektedir. 

İtalyanın nU:Cusu. Fransanın nüfusu 
ile bir oldu(u halde mevcud radyola· 
rın adedi ancak 1 milyondur. 

B etki• macera meraklısı bir 
kadındı. Çocukluğunda ma
cera romanları çok oku 

Fakat, içındeki mecara ruhunu 
bir türlü unutamıyordu. Hatta u
nutmak şöyl~ dursun bu hissi ye
nemiyordu .. 

Evleneli bir sene olmuştu. Bir 
gün eski mekteb arkadaşlarından 
Cemi~e. onu ziyarete gcldL Heye
canlı idı: 

1 

1 Ya.zan: REŞAD FEYZIJ 

Cemile, uzun uzun, sevdiği eı
·ıt 

kekten bahSPtti Sonra çıkıp gı. 
Belkisi de çarşamba günü içıJI 

evine çaya davet etti. 
Cemile gittikten sonra, Be!lciıl 

bir düşünce aLmıştı .. Adeta, ar ' 
kadaşını kıskanıyordu. Krar vef 
di: 

O da yeni bir maceraya atıl8 
cak, heyecanlı yaşıyac.ıktı. Artı~ 
ta çocukiuğundanberi alışık ol . 
duğu macera ihtiyacını, uzun ıs· 

t man vardı ki, ruhunda saklıya sa 
•• !ıya bunalmıştı .. Binz hayata çı 

mak, insanların binbır çeşid 1<91" 
rislerini seyretmek g:Umek. aJa! 
etmek, eğlen'llek istıyordu. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Rady osıl 
aNVK 

Saat 17 .30: Program. pıJ 

Saat 17.35: Mü .. zık (Dans uaU - _,. 
Saat 17,55: Kua~ma (Çocuk f:slr>· 

mc Kurumu - Çucuk ha!laı>ının aç1l~ 
Saat ıa.ıs: Turk müzitı (Faıı.l tı<l 

tl.) Cel~I Tokses ve SaCı,ye Tokı<1· , 
S;ıat iP: Konuşma (Dıı poliW<A pJ 

diseleri). (. 

934 senesinde Almanya ile Le
histan arasında bir muahede ak
tedilmişti. Şimdiye kadar her iki 
tarafın karşılıklı münasehetıeri 

bu muahedeye göre devam edi -
yordu. Fakat artık Lehistan ile 
Almanyanın arası bundan sonra 
na!>ll olac9ktır?. Bugün poli -
tika alemini birınci dere -
cede meşgul eden mevzu budur. 
Bu itibarla yeni gelen Avrupa ga-

1 
zetelerini gözden geçirerek bu ' 
mevzu etrafında yeniden söyle- ' 
nenleri n ulasa etmek sırası geldi. 
Bundan ıiç hafta evvel Almanya 
tarafından Lehistana bir müra -
caat vuku buldu: Dançıg serbest 
şehri artık Almanyaya ilhak edil
meli, )arid Prusya ile Almanya 
arasında denıze doğru uzanmış 

olan ve koridor denilen şimdiki 
Lehistan topra~ından da geçmek 

Almanyayı 1918 denberi Şarki Prus yodan ayıran meşhur koridor _ 

Kırk kişiye bir radyo ... 
Şwıu hahrlatallm ki İtalyada. eo .. 

nebi istasyonlardan Vf'rlleu siyasi ha· 
berlerJ radyo ile dinlemf'k yasaktır. 

Ancak, italyan istasyonlarının neşrl-

muştu. Sonra, macera filimleri sey
retmek sevdasına düşmüştü. Yıl

larca macera filmi se1 retti. Niha
yet büyüdii. Genç kız oldu. Yaşı, 
15. 16 sularında idi ki, maceranın 
başka çeşidierine karşı, içinde giz- ı 

li bir his uy~ndı. Yire aradan se
neler geçti. Bir macPra daha ya - 1 
şıyordu. İşte bu mac(rn onu evlen-f 
dirmişti O zaman va~ı 19 idi.. 

- Belkis, dedi, 
mes'udum ki.. 

Saat 19.15: Türk müz.ltl. Çal••''; 
Vecihe, f.eşad Erer, Ruşen Kam, Ct P 
det Kozan. Saz eserleri ve ı1u."" , 
Çoilor. 1 - Tambcrl Cemil - Şii"" 
ban pe~revi. 2 - Tamburi Cemil .. f~ 

sorma.. Öyle roh!eza saz semaisi. 3 - Vecıhe - J(.,. 

uun taksuni. 4 - 'famburl Ceınll - S , 
~idHdra saz semaisi. 5 - Haydar be~ 
Pembe kı.ı. 6 - SalA.haltin Pınar ... . 
yal! şaı·kı: Artık yetişir. 7 - Udi ";. 
medın - Karcığar şarkı: Tiri t~rns.P , 
la. 8 - Udi Aınhedın - Karcığar f"~ 
lu: Beni bigône mi sandın. 9 - Ş< I 
Leyin - Uşşak şarkı - Bu debrlnı:,j 

üzere Almanyadan Şarki Prus - ı 
yaya raylı otomobil yolu yapıl -
malı diye teklil etmiştL 

rünüyor. Dançig için de şu ma
lumatı tekrarlamak lazım geliyor: 
Versay muahedesi bundan yirmi 
sene evvel 919 da Dançigin ida -
resini şöyle tesbit etmişti: 

tlNİFORntALI MEMURLAR 

İtalyan mcmurlan. 1 flkkinun t 9l8 
denberl hususi bir üniforma. ı:Jyl1or -
Itır ve ka!'iket tatıyorlar. 

Belkis güzel bir kadın olmuştu. 
Şık giyiniyor, güimesıni biliyor, 
tatlı konuşuyordu. 

- Ne var?.. 
- Güzel bir adarr.la konuşu -

yorum .. Çok hoşuma gidıyor. Sa
na tarif edemem .. Bir konuşması 
var .. Beni btr sevişi, oyalayışı var, 
sorma .. 

Bu tekliflerin mahiyetini bu -
günkü Almanyanın en ileri gelen 
bir gazetesi olan V. Beobahter ya
zıyordu. Dançıg meselesi tazele
nerek ortalığı meşgul edecek gö-

Mılletler Cemiyeti namına ser
best Dançig şehrinde bir fevka -

(Devamı 7 inci sayfada) 

Kasketıerl, düz ve üst larafları yük
sektir. Alman ıabitlerfnln kaskeUerinJ 
andırır. 

flllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm' serdınden. 10 - .....••.•••• - Türk 
..ıl ' itin ekdim çöllere. ıl' 

il 20: Ajans, meteoroloji haberl•ri. 
raal borsası (fıat). 

1 BUGÜN 
1

MELEK 
SineruasınJa 

-
fıARBARA 

v 
HERBERT 

STANVICK 

e 
fv'ARSHALL 

Gibi iki büyük artİ'St tarafından 

Fransızca sözlü olarak şahane bir surette yaratılan 
Büyıik Aşk Filmi 

KIRIK HAYAT 
(SON PUS E) 

'ı -1 
Fraooız San'atına Zafer Kazandıran Film 
Fransız Edebiyatma şeref veren harika: 

ı ŞAFA.~A'''ö'ô;Nüş 
Dünyanın en sevimli yıldızı: 

DANiELLE DARRiEUx 
nın en e-Uzel Şaheseri 

B u g ü n : L A L E de 

1 

Bu 
Haf ta 

• 

S U M E R Sinemasında 
Büyük İspanyol Şantözü ve Dansözü 

Emperi(! Argantina 
İspanyolca sözlıi ve Forkılı 

MORENA KLARA 
Zeng:n ve emsalsiz filminde takdir alkışları topluyor. 

EKLER JURNAL da Arnavutluk hiidiseieri M. LÖBRUN' un 

l
yeniden Reis!cumhur seçilmesL.. Versayda yapılan mera;ım ve saire. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Saat 20.ı5: Temsil (HAmid ııeee'1· 
Radyo tenısil kolu tarafından. 

Saat 21.15: Memleket saat ayarı. 
Sa•t 21.15: Esham, tahvilıl~ 1<aıttlı"' 

yo - nukut borsası (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'elı plıl.kiar - R. , 
S..nt 21.30. Müzik (Küçuk orltes•"ıı 

Şer· Necib Aşkın.) ı - Wacek - M• · 
' ~ ' 2 - Brusselman - Köyde kar. 3 - ıl 

tilp - Marş 4 - Kozrnalc - Gecel•f 
1 Viyana. 5 - Grunov - Bertin Vt11~ 
, valsı, 6 - Hartınann - GUneo 11111-'1 
dans. 7 - Hippmann - Fantezi. 

-
Aynca Paraml'nl Dünya Haberleri ve l\fiki Mnvs 

Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. Ayrıca METRO JURNAL ve renkli SİLLİ SENFONİ 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. r.uuGüN 2Büyük Fil 

Saat 22: Haftalıl! posta kutusu. I 
Saat 22.30: Muzik (Bale müziği. fi. 
Saat 23: Müzik (Cazband - Pi.) , 

Saat 23.45 - 24: Son ajan.s ııaı# 
•11 lerl ve yarınki program. - /PEK Birden 

ffi 1 YAKIN 
12,30 Program -~ 
12.35 Müzik (Küçük orlcestra - 7 n~~ta S A R A Y Sinemasında 

Fevkalade program için seanslar şu suretle tesbit edilmiştir. i 
Artistler ve Modelleri ı 

Fransızca sözlü Lüks, Musiki, Dans ve Aşk Filmi: 
Saat 1 - 3.50 - 6.45 - 9 30 da 

TA K S İM Sinemasında 
İki polis hafiyesinin Enternasyonal bir Haydudu takip ve meydana 

ihraç etmeleri ... 1001 heyecan ve macera Fi!mL .. 

iki Yüzlü Adam 

Sinemasında 

1- BRODVAY KUKLASI 
Küçük Yıldız ŞIRLEY TEMPLE'm bugüne kadar yaptığı 

ve en eğlencel filmi. Fra..'!sızca Sözlü 

2 - OTOMOBiLLi AŞIKLAR 

en güzel 

Bu sene Fransada çevrılen en zevkti, en eğlenceli opl'ret 

Necip Aşkın). ~ 
13 Memleket saat ayan, ajana, ıı>• 

orolojı haberler! ~ 

13.IS Milzlk (KUçilk orkestra • • , 
Necip Aııkın.) 

13.SO Türk müzltı. 
Çalanlar: Cevdet Çatla, ZUbto JJlf 

dakoğlu, Refik Fersan. 
Okuyan: Rodıte Neydik . 

LOREL - HARDY AVACILAR 
Kahkahalı Komedı: Saat 2.15 - 5.10 - 8.30 da 
İlaveten: FOKS JURNAL, Son dünya haberler>. 
Bugün saat 1 ve 2.15 ue tenzilatlı matineler. 

Baş rolde: H A R R Y P 1 E L 
Görülmemiş bir ınuvaffakiyetle devam ediyor. 

Baş Rollerde: CLAUDE MA Y - COLETTE DARFEUIL - ALERME 1- Uşşak Peşrevi. 
Dikkıt: BRODVA Y KUKLl\.Sl saat: 2.30 - 5.25 - 8.20 z_ Şevk! Beyin - Uffllf< ıarkı ' 

OTOMOBİLLi AŞIKLAR saat 1 - 3.50 • 6.40 -9.45 G~~,;;:::, ~ Uşşalt tarla _ si!" 
Tenzilatlı biletler tam saat 2.30 a kadar Vl'rilir. fil ehrillerın . 

EKLER JURNALDA: En son haberler ve Arnavutluk hadiseleri 
...... Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler ...... . 

iİl•••••-••ııııı:•••••••••••••••••• 4- C•vdet Çağla: Keman taksiıııl-. 
5- Bayatı ıarlcı - Kalbım ,.ın• iJS 

.................................................. iDii ... 

~~========================================================================================================================-====~==========================-============== 

- "'.endime çorab almağa çıktım. Biraz da şe-
1<er yaptırdım! 

Dedi ve .. bir başka konuya geçtl Fakat, gene 
~e>k';or lakırdı erasında: 

- Bır başkn yere filan uğramadın mı?. 
Diye bir başlangıç yaptı ve: A YOS 
- Seni de vakit bulup da hiç ~ezdiremyiorum. •••••••••il !\'o. li>8 ---·1- Yazan: ETEM İZZET BENİCE ··•--mr:llllm-

Arabamı:<. da var amma gene bir işe yaratamıyo-
ruz ... 

Diye bir deneç yapmak i~tedl, fakat kafasının 
içindekileri besl:-elti etti: 

- Otomobille Edirnekapıya gi:i•p geldiğin' 
söyliyecek mi. ~öylemiyecek mi? .. 

Ve .. bu denemeyi yaparken sesi tit·'yortlu.. a
lacağı cevaptan ürküyordu. Güney d~ heye<:an i
çındeydı. Kafasının içindeki: 

- Beni doktor mu izletiyor!. 
Kördüğümünü çözebilmek için onun daha açık: 

- Bugün otomobile bindin mi?. 

Denıesini bekliyordu. Bunun sorulduğunu gö
rür görmez fera!ılıyacak, kendisi için mesele kal
mıyacaktı. Zaten, bu denemeyi yapmak, kolaylık
la kördüğümü sçmak için otoınobile bınmiş, o bi
nişe: 

- İkinci plan .. 

Adını vem.işti. 

Doktor yeniden: 

- Bari karıcığım, sıkıldıkça sen kendiliğin -
den şur ~ya, buıaya çıkı ver ... 

Dedi. Günty: 
- Sensiz nereye gitsem tadı yok kocacığım. 

Diye, bu sözleri karşıladı ve sö~ıinü sıirdürdü: 
- Tek başıma nereye gideyim?. Sir.emayı, ti

yatroyu sevmiyorum Müzik, çay. ba!.:ı gibi şey -
!erden karı koca uzağız. Tanışlarımız bol değil. 

Sen çok çalışıyvrsun. Benim de ev işlerinden pek 
vaktim oLmuyvr. Nereye gideyim? .. 

Doktor gene: 
- Hiç olmazsa bava ahnıya gitmelisin. Ara-

bamız var ... 

Diye, liıkırdıyı yeniden otomobil. gezme ko -
nusuna soktu. Fakat Güney hiçbir şey söylemiyor
du. Doktor da heye<:an \fi! meraktan çatlıyacak gi· 

bi oluyordu. Yemek yarılanmıştı. Gün,'y hala ara
baya bindiğini, ~ezmeğe gittiğini ona ~öylememiş
ti. Katasım içir.i birden biııbir şüphe i<urdu ke ·
mirmiy~ başlamıştı. Yeniden birka~ sondaj yaptı. 
Fakat, onlar da beklediği so'!ucu vermedi. En son 
doklor, lakırdıyı get.re getire, Güne.vın ken:lili -
ğinden l>ırşey söylemediğini görıince: . 

- Karıcığım. senı bir arkadaşım bugün oto
mobilde görmüş. Edirnekapıya kadar gidip dön-
müşsün? .. 

Diyivercli! Fazıl böyle der demez Güney ra -
hat bir soluk a'dı. 

- Budala sen beni böyle mi !zlrteceksin? .. 
Der gibi doktorun gözleri içine baktı sonra, 

kendi kendisine· 
- Mesele kalmadı artık .• 
Diyerek, doktora sudan bir kar~ılama yaptı: 
- H&. evet. Bir aralık mağazadan çıkarken ca-

nım sıkıldı. Hiç olmazsa şöyle İstanbul içinde bir 
gezinti yapayım diye .. düşündüm. Fakat, bunu sa
na soylemek aklıma bile gelmedi. O kadar tabu, 
o kadar üzerinde durulmıyacal: bir ş~y ki: 

Doktor kızgmdı, kendisin tutamıyordu. Bir
den parlı.dı: 

-- Tabii birşey neden ols Jn? Evde araba var
ken bir kue taksi ile Edirnekapıya g'dip dör. nek, 
av:Jç dolusu para eder. Bu tabii birşey değil. Sonra 
ben gezıne:erın\ arkadaşlarL'ndan mı öğrenmeli

yitn?. 

Güney çok serin katılı idi. Hiç renk vermiyor, 
her şeyi bilmemezlikten gelmenin fayda!arını dü

ş1nüyor. 

- İzlendiğimi bilmez gibi davranınam bu bu· 
dah adamlarını değıştirnıez, ben de ı.stediğim gi
bi onları oynatırım!. 

Diyor, kafasının içinden böyle konuşurken ağ
zile de: 

- Kocacığ:.m, parası da, gidip gelmesi de de
ğer bir ~ey değil. Pazarlıkla git';im geıd5m. Çok az 
para verdim. Sonra. hiç aklımda olmadı~ iç.n ev
den çıkıı.rken arabaya binm'?miştim. 

Öyle bir şey aklım,. estil 
lD•'Vtımı var) 

~n ' 
6- Mustafa Çavu,un - BayaU p1lıl 

Çıkalım saydUşikare. ,,P 
7- Türkü - ElA ııözlerine kut' 

olduğum. 

8- Saz semaisi. , 
14.20 - 14,30 Konuşma (Kadın .,, 

ti • Çocuk terbiyesnie dau·). 

1357 Hicrl I 
Reb~ıe,·vel 

1355 R;ı· 
Nisan 

9 ---
22 Ni>ıın CUMARTESi 

l~~~. A~ 4, Gün 112. Kasını t6G -- ~ 

1 
Vakitler Vautl Eıınl 

u. da. ~ ---
Güneı 5 11 10 ıs 

Öğle 12 12 5 ıs 

İkindi 16 00 9 oS 

Akşam 18 56 12 00 

Yatsı 20 35 1 40 
İınsalı: 3 20 8 25 

~ 



1 Madalyanın Ters Tarafı 1 

Barı Bir Eğlence Yeri 
Sanırsınız, Değil mi? 

8ir de, Orada Müşterileri Eğlendirmiye Çalışan 
• 

Bar Kızlarının iç Yüzlerini Bilseniz •. 

G eçen akşam matbaadan çık
nıış, evime gidiyordum. 

ııııı Çenıberlitaşda bir arkada -
dak~tesadüf ettim. Onunla üç beı 
1,,,_ a, şuradan buradan konuş • 
·~tan sonra, sordum: 
; Neriye gidiyorsun? 
rkauaşım gülmsiyerek: 

._Bara, dedi. 

._Galiba paralısın?. 
va._ i:'ok canım. Cebimde iki lira 

r. 

l3en hayretle: 

- İki lira mı?!. Dedim. 
- E-.ı. 

lild":' Peki bu para ile bara nasıl 
1Yors\1n? 

._ Neden? Diye sordu. 
-c: 
c: .. ayet az da .•• 

Uldü: 

!(-Buukis bu para çok bile ••• 
olunıa girdi. 

ğ._I f:iaydi gel. seni de götüreyim, 
en· · "'-· ırız, hoş ve tatlı vakit geçı.-

""ıı:. 

ll\:;kadaşımın teklifini kabul et
ıstenıedim: 

ha._ Evvela, bugüne kadar hiç 
ta g· d ıtnıedim ve bu gibi yerler· 

en h l 
~etrıı· oş anacağımı da pek zan • 
tin; 'Yorum Saniyen, dansetme
,,_ bılrnet:iğim için tabii eğlene
"•eın ~ l' I' · ~a ısen cebimde yaınız bir 
·'.ıın V'r B . .. l 

Ilı Q • en' mazur gor, ge e • 
1Yece&ım 
Israr·> etti.: 

b ._ Budalalık etme! Göreceksin, 
ar 

le ne kadar hoşuna gidece>r, eğ-
eı~eceksin .. Sonra muılaka d.ıns 
•Qen · d ıcab etmez ya'. Mademki 

~tısetrnesini bilmiyorsun, s~n de 

ce~-8edenleri seyredersin. Gide -
~ gıtııiz barda asgari konsomasi -
d;~. bir lira olduğu içın cebimiz-

13ı Para kifayet eder. 
eni kandırmağa çalıştı: 

ri ._ Sen gazetecisin, her yer~ gi
,!, Çıknıan liızımdır. Bu dileğimı 
'Ydetme ... 

\re sözlerine i!Ave etti: 
ta--. Eğer bu akşam benimle ba
tıı gıdersen, bir taşla iki kuş vur
deuş olursun: Hem eğlenirsin, hem 
en gazetene, barlardan bahseden 

leresan bir yazı yazarsın .. 

* sa~eYoğlundaki barlardan b'rinin 
b onunda bir masa işgal ederken, 
•rın t Celb enhalığı nazarı dikkatımi 

heb·etti, Arkadaşıma bunwı se -
ıni sordum, anlattı: 

~ Artık yaz geldiği için, bar 
, lerilerinin her biri bir t•raia 
"'aa h gtldı. Şimdi herkes eğlenmek, 
d:~. Vakit geçirmek için barlara 
ko gı1, kirlara, sayfiyp yerlerine 

Şu yor 
l3 .. 

de lZ masaya oturur, oturmaz. 
eı,'hal smokinli bir garson geld;, 
aı~~deki içki listesini bana uzattı. 
lad•lll, listeyi t<>\kik Nmeğe baş -

ıın: 

Şampanya 
l<oktcyl 
Şarab 
l3oı 

\riski 

25 Türk lirası 
6 • • 

• • 
4,5 • • 

(Bir kadehi) 
1,5 • • 

t (Bir kadehi) 
ırnonata ı 

d.;erek benim ve gerekse ar!<a
ıe;ırn,n bu listeden hang, içkiyi 
li; cıh ettiğimizi tabii fiıylemcp~ 

'-Utıı k '13; yo .. 
Çal~ra_z sonra caz güzel bir valsi 
Set aga başladı. Arkadaşım, jan
lı.e tııek için kalktı ve az ileride, 

ndisin -1 ·f bak e ı tı at dolu nazarları. 

tu a~ ~enç ve gi' zel kadına doi:
eııil~uruyerek, önünde saygı ile 
~1 l Sonradan bu dilber kadı
evn ll1:acar olduğunu ve birkaç ay 
tu Ve[ lstanbula gelerek, bulundu
di·tııuz bara, kendi hesabına gir-
~nı arkadaşımdan öğrnedim. 

dıııı,als; arkadaşım ile Macar ka -
ta.'ll bizim masanın yanına 

I 
I 

! 

• 
Bar kadınlan sahnedt 
&er.,k san 'atları. bil • 
hc:ısa vikudlan ile 
müşterileri eğlondir -
m•k va~ifesile mükel
leftirler. Şen görünür-
ler. Fakat içleri kan 

ağlu 

geldikleri zaman bitti. Arkadaşım 
masaya yaklaşırken, genç kadın 
da onu takib etti ve geldi, masa
mıza ot:ırdu. Onu masamızda gö
ren garson tabii derhal damladı. 
Kadına içki listesini verdi. Dik-

·-
, 

, 

kat ettım; genç ıcadın, ince zarif 
parmağını iki içki üzerinde gez
diriyordu: Şampanya, şarab ... 

O sırada arkadaşımın yüzüne 
baktım. Hazret. bukalemon gibi 

(Devamı 7 irci sayfada) 

Velospitıe GezmE.k 
Yeniden Moda Oldu 

W elospitl~ g"2'.'.'1ek yen_i_d~~ mo~a oldu'. ~n büyük yıldızlar bile bu
nuıı, vucudun tenasubu mu nafaza ıçın çok faydalı bir spor ol
duğunu söylüyorlar. 

Holivud sokaklarında dolaşunlar, Eleanor Povel ıPbi yıldızların 

velospitle &"2diğini görünce ha)rette kalmıyorlar. 
Bir zaınaoJ.ar bizde de vücudların ın tenasii:ıünü gözeten spor merak

lısı genç kızların velospiUerle do!-'Ş tıklan görülüyordu. Şimdi artık 

ı cörem.iyoruz. 

1 
ŞAKA 

HUY CANIN ALTINDADm 

B 
ay Nur>; gaf yapmakla, ya
ni pot kırmakla maruf bir 
zattır. 

Bir gece, kayın biraderile bir 
ziyafete davet olunur. Kayın bi
ı:aderi: 

- Rica ederim, der. Bu gece 
biraz temkinli ol. Bilhassa, karı
ları tarafından aldatılan erkek -
!erden bahsedeyim deme... Zira, 
bizi davet eden zatın karısı oy -
naktır, kocasını aldatıyor. Bunu 
herkes biliyor. Hatta kocası da ... 
Fakat zavallı adam! Çocuklarının 
hatırı için bilmemezlikten geli -
yor. Yarasını deşmekte mana yok 
değil mi?. 

- Doğru ... Fakat merak etme .. 
Söz verıyorum sana ... 

İçkiler içilir, yeme:tler yenilir. 
Sıra kahvelere gelir. 

Bay Nuri, arkasını sandalyaya 
day_ar, ellerini karnının üzerine 
koyar, ve: 

- Size, der. Kocasını aldatan 
bir koadının hikayesini anlatayını 
da biraz gülünüz. 

Bu sırada, masanın altından bi
rinin ayağına bastığını hisseder. 
Kayın biraderine verdiği söz 
hatırına gelir. Ev sahibine döner: 

- Ah! Affedersiniz ... 
Der ... 

İKİ AYYAŞ ARASINDA 

- Ne o?. Doktoru selıimlamı -
yorsun?. 

- Ne diye selamlıyayım ... Ba
na içkiyi menettiği için mi?. 
HASSASLli REKORU 

İki bayan konuşuyorlar. Bi • 
rincisi: 

- Kocamla tiyatroya gidemez 
oldum ... 

- Neden?. 
- Daha birinci perdede ağla -

rnıya başlıyor. Son perde kapan
madan mendili cebine sokmuyor. 

İkinci bayan gülüyor, ve: 
- Benimki daha çok hassas ... 

Bilet almak için gişenin önüne gi
dip de cüzdanını çıkardı mı ağ
lamıya başlıyor ... 

BERBERİN TAVSİYESİ 

Saat sekiz .. Küçük çırak dük
kanın kepenklerini açıyor, yerle 
ri süpürüyor .Şişelen, usturaları 
makasları siliyor. 

Az sonra ustası geliyor: 
- Çabuk suyu ısıt ... Bay Te -

kin gelecek, tıraş olacak ... 
Çırak, yalvarıyor: 

- Kuzum, usta ... Bırak da Bay 
Tekin'i ben tıraş edeyim. Elım a
lışsın!. 

Usta, başını sallıyarak cevab 
veriyor: 

- Peki... Yalnız dikkat et, elin! 
kesnıiyesin !. 

Şahtiııe 
1Bir Hediye 

Bir Yakut Yüzük, 
Bir de Yat ••• 

(Mari Antııvanet) filminde Kra
liçe rolünü yapan Norma Şerer'in 
küçük bir yakut yüzüğü vardır. 

Bu yüzüğü parmağ•ndan çıkar -
maz ve çok sever. 

Bu, ayni filimde çocuklarının 

rolünü yapan Marilnı Knvlen ve 
Scokty Beckett'in bir hediyesidir. 
Bu iki küçük san'atkurın Norma 
Şerer'~ karşı hüyük bir muh•b -
b~tleri vardır. 

Scotty Beckett, bi" gün büyük 
san'atkfıra ~ormuş: 

- Sizi çok memnun ed"cek he
divc nedir? .. 

Norma Şerer, gül ·?rek cevab 
vermiş: • 

- Bir yakut yüzük, bir de yat!.. 
Scotty ile Mar;lyn. bir yakut 

yüzük satı'l almışlar ve filimde 
anneleri olacak büyük artiste he
diye etmişler . 

Norma Şerer çok memnun ol
muş, teşekkiir etmiş. Cocuklar: 

- Yatı da. bir başka defa he
diye edeceğ;z ... 

Demişler. İki çocuk artist haf -
tada biner dolar ·kazınıyorlar Fa
kat aileleri. ş'mdilik cep harclııtı o
larak haftada bir buçuk dolar ve
riyorlar. 

B izde de, güzel sın'atlar me
rakı ir.kişafa başladıktan 

sonra, modellik yapmak su-
retile hayatl•rını kazanmağa baş
lıyan bir genç kız zütıresi de tü
remeğe başladı. Ressnma model
lik edecek kızın, bütün vücud hat
larının muntazam ve kusursuz ol
ması lilzımdır. Fak.ıt ş;mdıki züm· 
renin içinden, ressamın asıl iste
diği model, galiba mevcud olmasa 
gerektir. 

Bu modellerin hayatı da başka 
bir alemdir ve çoğu facialarla do
ludur. Lakin onlar da san'atkarla
rın arasına girdikltrı için, ruh ve 
zevklen itibarile bıraz daha yük
selmek imkanlarını bulabiliyor -
!ar. 

Mesela Parisli bir n.odel haya -
tını şöyle anlatıyor: 

cBabam hali ve vakii yerinde, 
fakat çok hovarda, çapkın bir a
damdı. Her gece smok:nini giyer, 
kulüblerc, barlara. kabarelere gi
derdi. Annemi berab<or götürmez

di. 
cBu senelerce sürdu . Nihayet 

mevkiini. servetini k.ybetti. An
nemin servetini de bıtirdi. Mah
kemeye düştüler, ayrıldılar. Ba
bam, Amerikaya, annem de Nise 
hemşiresinin yanına gitti. Ben. 
Parisde kaldım. Elim<!e, Sorbon • 
dan alınmış bir diploma ile bin 
frank para vardı. 

cKüçük bir oda tuttum. Düşün
meğe başladım. Ne yöpacaktım? .. 
Bir yere daktilo giremezdim. Ma· 
kine ile ya•masını pek iyi bilmi
yordum. Bır mağazacia satıcılık 

yapmak ... Bıı da tecrübeye müte
vakkıftı. 

Bir ay geçti. Hala işsizim. Elim· 
de beş frank param !:aldı. Niha -
yet, bir gün, yaşlıca ve kibar bir 
kadın, bir ka!i•beyP ihtiyacı oldu
ğunu söyledi ve beni yanına aldı. 
İki ay çok rahat bir l.ayat gcçır
dim. Fakat, b11 saadetim çok oür
medi. Yaşlı kadın. bir g;in ansızın 
kalb sektesinden olüverdi. Tabii 
açıkta kaldım ve ven:den iş ara
mıya başladım 

Ayıar geçiyordu. Bir yere ka· 
(Devamı 7 incı sayfada) 
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Güzel 
San' atlar 

Hayatına 

Karışan 

Bu kızların 
Başın· 

dan ba-
zan cok • 
Garib 
Mace
ralar 

Geçiyor 

' 
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Ressam. srçec:etf model 
kızla, evveli \'Ücuddek.J 
tenasübe bakar. Sonra 
da eüzclliğine... Nasıl 

birçok banı:cr ve tüc • 
carlar dakıiloları ile cvle
ııirlerse, modellerin ço• 
f"unun da rcs.,an1larla ev
lcndilı.leri l:'Örülmü~tür, 

o 
o e 

Evvela Kendi 
Fahna Bak! 

1 Nevyork Sergisinde 
Neler Gösterilecek 

Londrada Mahkemeye 
Düşen Bir Falcı 

ond.ra gazeteleri şehrin bir 
sokağında durarak geLp 
geçenierin istikbalini haber 

v~r~n ve nihayet mahkemeye oev· 
kedilen bir adamdan bahsedıyor
lar. Elli y~larınd.a kad<ır o!an 
bu adam elindeki yuvarlak bir 
ayna ile herkesın falına bakıyor
du. Altı peni mukabilinde iki kı
zın istikbaline bakıy~rmuş. 
Başka bir adam da yaklaşmış, 

merakla dinliyormuş. Falcı bu ye
ni müşteriden falına bakmak su
retile altı şilin a:mıştır. 

Billlıra bakarak adama: 
- Parlak bir istikbal >izi bek

liyor. Demiş, çok kazanacaksınız, 
Mes'ud olacaksınız ve saıre ... Her
kesin talihi parlak olan bir gün 
vardır. Sizin uğurlu günleriniz 
salı ile c11martesidir. O günler işe 
atılm~kta tereudüd etrreyiniz. Her 
kesin uğurlu olan birer sayısı var
d:r. Sizin iyi sayınız da 7 ile 13 
dür. Herkesin uğurlu birer r engi 
vardır. Sizınki de sarı renk! r . 

Bu fal Cıinde alakadar olan şa
hid.cr d.ni~nmiş ve b'llurla falı

na bakıian adam da demiştir ki: 
- Ayın on üçuncü günj idi. 

13 uğursu.< sayılır diye bır söz var . 
sa da falcı bana bilakis 13 sa) ısı
nın iyi geleccğinı söylrdi. 

Falcı !>un!.ırı itiraf etmiştir Ne
ticede bu adamın sn'<akta herkes
ten par• alarak isli~bali ke~fct

rrek iddiasında bulunduğu ~nla

şı!mış ve fakı mahkum olmu~tur. 
Başkalarının uğurlu ve uğursuz 

renklerini anladığını söylıyen fal
cı kendısi için uğur gelmiyecck o
lan rengi bir türlü ar.lıya'Tlarnıştır.I 
Bu renkte: l<endisini yakalıyan po

polisin giydiği elbisenin laciverd 
rengidir. Bu rengi falcı bilhire 
baktığı zaman görememiş .. 

Eşya Arasında Kendi Kendine Satranç 
Oynıyan Makine:i Bir Adam da Var 

N evyork sergisindP. teşhır o
lunmak üzere gönderilen 
kıymetlı eserler arasında bir 

çok rla Otomat, yani kendı kendine 
hareket eden. iş gören makineler 
var. 

Bunların en dikkate değeri de 
•Satranç oynıyan adam. dır. On 
sekizincı yüz yılın bidayetinde, 

Baron Kempelin tarafından yapı
lan bu makinenin hi.ulyesi nakle 
değer: 

Baro:ı Volfgan dö Kempelen, 
1734 de Pre .. burg'da doğmuştur. 

'riyan& sarayı rnii~avirlerinden 

idi. Çok güz"l satranç oynamakla 
maruftu. Bazan 1m1ı>~ltoriçe Ma
ri - Tezer'le de oynuycrdu. 

Kendi kendine oyun oynıyan bir 

adam yapmayı dü~ündü ve mu
vaffak oldu. 

Bu; 1 metre 20 santim boyunda 
70 santim eninde ve 80 son11m 

yükseklığinde kutu gib• bir f"Ydl 

Arka tarafıl'<fa, binb.~ gece ma -
sallarındaki şehzadler gibi giyin· 

miş bir manken otu"uyordu. Sol 

elinde tuttuğu uzun çubuğu ara 

sıra çekip üflüyor, canlı bir adam 
gibi oynuyordu. 

Kutunun içerisi üçe ayrılmıştı. 
Altında iki göz vardı Birinde şat 

ranç taşları, diğerinde küçük bir 
yasttk vardı. Birçok da aletler. 

Kempelen'in bir İngiliz lordun• 

sattığı bu makine şimdi Nevyork 
sergisine gidiyor. 

'oatranç of11Jynn maldoell adam 

-

-
ı 
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Alman Gemileri Portekiz Sularında A 1 m a n yanın 
(l inci sahıfeden devam) 

Paris 22 (Hususi) - İspanyanın 
ka ve Malta da İtalyan hududları 
içine alınmış bulunmaktadır. 
Cebelüttarık 1704 sPnesindenberi 

İngiltercnin elinde .,Jduğu halde 
İspanytJllar bu toprak parçasının 
İspanyaya geri verilmesi iddiasın
da bulunmnkta ve y<'ni İspanya
nın .bu hak:r vaziyeıe. taham -
mü! edemiyeceğini söylemekte -
dirler. Fakat bir kısım efkarı u
mumiye bu kadar aceleye mahal 
olmdaığı kanaatindedir. 

ispanya! Fasına iade edilen ve 
terhis edilmiyen yerli kıt'aların 
yanında Alman teknisyenleri de 
~önderilmiştir. Şimdi fspanyolla
rır ağzında mütemaciiven Fran -. . 
ko'nıın n•ıtkunda söyledigl bir 
cü,..,Je dolaşmaktadır: 

·İspanyol İmparatorluğunu ten
sik edeceğiz., 

INGILIZ VE FRANSIZ FİLOLARI 
Londra 22 (Hususi) - Alman

lann bugüı>lerde gözlerini Akde
n ıze çevirdiklerine ş'jphe yoktur. 
Alman mehafili Frarısa ve 1ngil
tercnin Akdenizde .muazzam ha
zırlıklarda• bulunmal~rına hay -
ret etmektedirler. B;r Alman ga
zetesi, Cebelüttarık ve Malta ci· 
varında 160 barb gerr.isl bulundu-

• • • 

ğunu yazıyor. Bir başka gazete de 
garb devlet1erinin Tancayı teh -
did edip etmediklerini soruyor. 
Alman gazete!C'ri, buna mukabil 
Alman filosunun İspanyol suları
na hareketinin fevkaliide hiçbir 
mahıyeti olmadığını yazıyorlar. 

OTRANTO BOGAZJNDA 
TORPİL HATLARI 

Faris 21 - İtalyanların, Arna
vutluğun işg•linden sonra, ecnebi 
gemılerin Adriyatik denizine gir
melerine m3.ni oırraı,. için, deniz
de torpıl hatları vücıııie getirdik
leri bildirilmektedir. 

ALMAN FlLOSU P•)RTEKİZ 
SULARJl'fD A 

Londra 22 - Kiyel ve Vilhelms
hafen'den hereket eden Alman fi
losu Manşı grçmiş ve Portekiz su
larına gdm. tir Kürük Portekiz 
filosu Almarı don1nrnasını açık -
!arda kar~ıl1mıştır. Şimdi Alman 
filosu Portekiz açıklaı ında demir 
atmış bulu'lmaktad,r. 

İNGİTETlE RO!lfADAKİ 
SEFiRİNt DECIŞTIRİYOR 

Roma 22 (Hususi) - İngiltere 
sefiri Lord Pört k1t'i .ıırette geri 
çağmlmış bulunmaktodır. Yerıne 

kimin tayin edileceği h"nüz belli 
değildir. 

• • 
Almanya 2 sınıfı Daha Çağlrdı 

(1 inci sahifeden devam) 
edecektir. Dançıgde d.1 kendisine 
serbest bir liman ayıılacaktır. 

3 - Koridor me~elcsmin hallJ 
§İmdilik tehir olunacaktır. 

1 
yıldönümünrlen evvel bu mesele
nin halledileceği hakkındaki ri • 
vayetler de ayrı bir asabiyet u -
yandırmaktadır Almanya bu me
seleyi Polonya ile dost.ıııe bir şe
kilde halletmek n'y"tindedir ve 

Cevabı 
Faris 21 (Hususi) - Hitler'in 

28 nisanda Rayiştağ Önür.de Ruz
velt'e cevab vereceği gün, Muso
lini'nin de korporasyoı.lar mec -
!isinde bir nutuk söyıiy~reği te -
eyyüd etmektedir. 

Bununla beraber trıtaliter dev· 
!etler namın aasıl ~ö:..:i li. ıler söy
liyecektir. Hitler'in hu rutkunda 
İtalyayı müdafaa eicn dhet şu 
olacaktır. 

-Almanya beyneı·1 \el bir kon
feransın toplanma>ına rr.uarız de
ğildir. Fakat bu k'.ı·f~ı~nsın bir 
netice v ı~miyeceğirıe ~:nniiz. Bu 
konferansa Sovyct nusyenın işti

rakine hiç tahaınr,UI <·rleıneyiz .. 
Fransa ise, böyle bır kcnfecans 
toplanmadan evvel C·outi, Sü -
veyş ve Tunu"l-ki 1•.ılvnn!ar me
seleleri hakkında ltalyanın tal ·b-

1 lerine sarih ve müslı. t cevab v<:r

melıdır. 

Rayışte,'l 28 ncsanda E'skisi gibi 
Kral operasında topl.ı!'oc;.ktır. Ra
yiştağ saat 20 de toı .. anacak ve 
Hitler'in söyliyeceğı müuk radyo 
ile neşredilecektir. 

•2 NUMARALI ı,; lLSON• 
Berlin 22 (Hususi) - Alm · '1 

gazeteleri, Ruzvelt'in malüm tek -
liflerine karşı, şimdiye kadar de
vam ed~n şiddetli neşriyatın ar -
kasını kesmiş dl'ğillerdir Bu gaze

teler Ruzvelt'e .2 numaralı Vil -
son• ısmini takmışlardır. Bu neş
riyata bakılırsa, Almanlar sim -
diye kadar ortaya sürdükleri tez
lerinde hiç bir değişıklık yapını -
yacaklardır. 

-~-

Romanyadan 
4 - Polonyalılar NC'ustad'dan 

Elling'e kadar, yani bütün Kori -
doru kateden yolda rcr çeşid Al
man münakalesine miisaade ede
ceklerdir. 

5 - Eğer Polonva isterse, Dan
çigde müşterek bir Alman - Polon· 
ya idaresi kıırulac~ktır. Fakat bu
na pek ihtimal verilmemektedir. 

şimdiki halde karşı ta•dın hüsnü 
niyetini denemektedir. Alman ga
zeteleri, ilkönce Poknya kıtaatı

nın silah altına alındığı iddiasın
dadırlar. 

Hiç Ses Çıkmıyor 

POLONYA YA ŞI:lDETLİ 
HÜCUMLAR 

Londra 22 (Hususi) - Buraya 
gelen haberlere görP, Alman ga
ıetelerinde, Polonvaya karşı olan 
neşriyat son günlerde şiddetlen -
dirilmiştir. Bu gazde)H bilhassa 
D ançigin mukadderatı ile meşgul 
olmaktadırlar. Hitler'in 50 inci 

Şehir Meclisi 
Şehir mecl' i dün reis vekili 

Necib Serdengeçti'nin riyasetin
de toplanmıştır. 

Bu çtimada biri Mecidlye köyü 
Şişli - Feriköy civarında kanalı
zasyon olmadığından çukurlara 
akan lağımların sür'atle ısiahına, 
diğeri de Çubukluda beleaiyece 
satın alman eski Hidiv köşkünün 
sür'atle işe tahsis olunması hak
r·-"• il<i takrir verilmiştir. 

AVRUPADAKt KÜÇÜK 
MEMLEKETLER 

Londra 21 (Hususi) - Siyasi 
m eha!il İngilterenin Hollanda, İs· 
viçre ve D•nimarkanin muhte -
mel bir taarruza karşı müdafaa -
!arını taahhüd etmed'P,ini beyan 

etmektedirler. Bununla beraber, 
bu üç meml<·ket istik!5llerinin mu
ha!azasırx!a !ngilter<'nin büyük a-
15kası vardır. 

Müzakereleri 
Takrir!. r Belediye Reisliğine 

havale olunmuşlardır. 

Dünkü toplantıda bütçenin es

babı mucibe mazbatası da okun
muştur. 

Bundan anlaşıldığına göre yeni 

bütçe il<! konservatuar müdür ve 

muallimlerine zam yapılmış, şe

hir tiyatrosu artistlerinin maaş -

!arı da hir miktar arttırılm1''ır. 

~stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
v e Ekıiltme Komisyonundan : 
Eksiltmeve konulan iş: Şişli çocuk hastanesi müstahdimin koğu· 

Bükreş 22 (Hususi)- Bulgaris
tanın cenubi Dobrı.cede Romanya
dan herhangi bıı talebde bulun -
duğu hakkındaki talebleri resmi 
mehafil kat'i surette tekzib et -
mektedir. 

Bunur.la beraber, Köseivanof'un 
3obranya haricıye encümL nır.de 
vuku bulan beyanatı, Bulgar mu
halefetinin müzaheretini kazan -
mak is~emesine atfedi:mektedir. 

Gazeteler, bu beyanat etrdında 
mütaleada bulunmamışlardır. An
cak nutkun metnı Bükrl'şe geldik
ten sonra Romanyanın görü~ nok
tası izah edilebilecektir. 

YUGOSLAVYA MEMNUN 
Belgrad 22 (Hususi)- Gazete

ler, Bulgar Başvekili Köse.vanof
un Dobrıce ve Dedeağaç h3kkın -
daki taleblerinden bah'' derken, 
Yugoslavyaya karşı kullandığı li
sana bilhassa dikkat etmektedir -
ler. 

Gazeteler, Bulgaristanın arazi 
talebi hakkında hiçbir mütalea 
dermeyan etmemektedirler. Ga -
zetelerin neşriyatı şöyle hulasa 
edilebilir: 

Korku Ve 
Kar a r sızlık 

(l inci sahifeden devam) 
heınıniyetli nisbette birçok mali 
ve ticari buhranların çıkmasında 
iıniJ olnıuştur. 

Harb veya sulh müvazenesini 
hakikatte, demokrat ve totaliter· 
!er cephesi üzerinde hassasiyet ve 
sür'atle devam eden poletik faa
liyet ve karşılıklı müzakereler 
neticesinde vücııdc gelecek yeni 
bloklar tayin edecek olmakla be
raber bugün için yine insanlığa 
ve millcı !er münasebatındaki mü
vazenetsizliğe en ziyade amil olan 
şey bilha".a büyük devletler ara
sı..ıdaki menfaat tezudlnrı, korku 
ve karaı·sızlıktır. 

Devletler ne harbetmck, ne de 
uyuşmak imkanını bulamadıkça, 

muhakkak ki in .anlığın geçirdiği 
bugünkiı huzursuzluj;u ve telaşı 
önlenıiyc çare bulunan11yacPktır. 
Kanaatin1ize göre, Almanya ve 
İtalya, hütün hazırlıklarına, ma· 
ncvrala.rınıı, sililh altına yeni yeni 
sınıfları çağırmalarına rağmen 

harbetmek cesaretini henüz ken
dilerinde bulamadıkları kadar bü
yük demokrasiler de ne h?rbet -
mck, ne de havayı tutmak ve em· 
niyeti t?mamilc tesis etn1ck im
kanını henüz bulamamışlardır. 

Herhr.lde bugüne h8kim olan 
hakikaiin; iki cepheden birinin 
tam kudret ve kuvvete sahih o
hıncıya kadar dünya efkirı umu
miyesindeki tereddüd, korku ve 
cndi~enin böylece sürüp gitmek
ten ibaret kalacağı anlaşılıyor. 

ETE:\! İZZET BENiCE 

. 
Iran V eliahtına 

Hediyeler 
(1 inci sahifeden devam) 

küşad resmi de dün yapılmıştır. 
fümı,n heyeti de dün tayyare 

ile BağJaddan Tahrana gelmiş ve 
mera.simle karşılanmıştır. 

3ovyet heyeti de Hariciye Ne
zareti mümessilleri tarafından 

karşılanmış, askeri bir müfreze 
ihtiram resmini ifa etmiştir. 

Dün öğ,eden sonra, İngiliz, Bel
çika, H?landa, japon, Leh, İsveç, 

Amerika, Danimarka, İsviçre, Al
man, Sovyet ve Yugoslavya he
yetleri "Vvelfi Şahinşah, sonra da 
Veliahd tarafından kabul edile -
rek Veliahdc hükümetlerinin he
diyeleri:ıi vermişlerdi. 

Tahran 21 (A.A.)- 30 bahriyeli 
ile üç subay.lan mürekkeb Sov
yet askeri heyeti ve 30 erle birkaç 
z~bitwn mürekkeb lngiliz heyeti 
dün öğ:eden sonra Tahrana var
mış ve sskeri merasimle karşılan
mışlardır. 

YENİ SEFARET BİNASININ 
AÇILIŞ MERASİMİ 

SüNIEMA 
Bazı Yıldızf ar Talilerini Küçü 

Tesadüflere Borçludurlar 
HalbukiYıldızOlmak Hevesile Stüdyo Kapıların 

Aç Bek/iyen Ne Kadar Çok Genç Kızlar Var 
1939 senesinin yeni yıldızlan 

kim!A?r olacak?. Şöhret ve para ka· 
zanmak emelıle her gün stüdyo • 
!ara koşan binlerce insan içi.ııde, 
devlet kuşu kimin başına kona -
cak?. 

1938 senesinde, yıldızlar ara • 
sına karışanlar içinde meşhur ka
yakçı Sonja Heni, Dean Durbin, 
kaptan Blot filminin kahramanı 
Erol Flyn ve Tyron P<>ver var. 

193g senesinde karşımızda böy
le dört ~ima daha bulacak mıyız? 

Bu suale ·belki> de daha fazla!. 
cevabını vereceğiz. Çünkü filim 
şirketleri yeni istidadlar keşfet -
mek için adeta birbirlerile yarış 
ediyorlar. 

Fliın şirketlerhıin müdürleri 
bu işde artık tam bir insan sar -
rafı olmuşlardır. Birçoklarının iş
lerine yarıyıp yaramıyacağını da
ha bir bakışta anlıyorlar. Bunun 
bir misali olarak 1938 de pek par
ııyan yıldızlardan birinin nasıl 

bulunduğunu anlatalım: 
Genç bir Norveçli aktris, filim 

yıldızı olmak hevesile tam on se
ne ev""! Holivuda gidiyor. Kil -
çük stüdyolara müracaat etmek
ten ise ;şe en büyüğünden başla
mayı düşünüyor ve günün birin
de Sam Goldvin'nin stüdyoların
dan içeri girerek tecrübe edilme
sini istiyor. 

Tecrübe yapılıyor. Bu kız için 
stüdyo kapılarında aylarca bek
lemek ve aç kalmak mevzuu bah
solmuycr. Büyük bir şans eseri 
olarak derd anlatacak birini bu
luyor. 

Tecrübe ,inanılmıyacak bir ne
tice verryor. Sam Goldvin, kızı 

bir sır olarak tamam on ay her
kesten saklıyor. On ay sonra yeni 
yapmakta olduğu (Marke Polo) 
filminde (Gari Koper) le oyna -
mak üzere ortaya (Sigrid Guri) 
adında göz kamaştırıcı bir yıldız 
çıkıyor. 

Acaba Sam, bu siyah saçlı İs
kandinavya güzelinde yeni bir is
tidad mı keşfetmişti? EV>et, Sam'in 
1938 senesi için keşfi burada bit
miyor. Dahası var. 

Sam; Havay adalarında geçen 
bir romanını canlandıran pek bü
yük bir filim daha yapmakla meş
gul. Bu filmin adı (Kasırga). Baş 
rolü oynıyacak artistlerin perde 
de yarı çıplak görünmeleri lazım. 
Halbuki Holivudun ileri gelen 
romantik artistleri elbiselerini çı
kardıkları zaman hiç de güzel de
ğiller. Nev Orlean'da bir güzellik 
müsabakası kazanmak suretile 

dikkat nazarı çeken Ye ondan son· 
ra çevirıiiği orman perisi ve Dişi 

SIMON MERt MiM/ GODEN 
Doyu 1 metre 66, sikleti 58, YCZ§ı 21 Boyu 1 metre 61. sikleti 51 kilo. 

gözleri ye§ile çalar, suçları açık 19, gözleri yeşil, saçlar kesıa~ 

tile halkı teshir eden Doroli La-
mur bu filimd.ekl baş kadın rolü 
için seçiliyor. 

Ya filmin kahramanı olan erkek 
rolünü kim yapacak? Bu adamın 
hem veçhen güzel, hem de iri ya
rı, mütenasib vücudlü olması la· 
zım. Buooan başka vak'a Havay 
adalarında yerliler arasında geç· 
tiği için erkeğin de, kızın da Ha
vaylılar.ı ben:ııemesi şart... 

Tahitide doğup büyüme Şarl 

Loşer, 24 yaşında bir Amerikan 
genci bu sırada Holivuddadır. 

Ufak bir rol için sinema şir -
ketlerine müracaat etmiş, fakat 
iş bulamamıştır. 

Holivud sokaklarında avare 
dolaşıp dururken meşhur stüdyo 
diTektörlerinden John Ford'un gö
züne ilişiyor. Bu güzel vücudlu, 
yakışıklı adam, John'un aklına, 

Sam'ın (Kasırga) filmi için ara • 
dığı delikanlıyı getiriyor. 

Sam Goldvin, o zamana kadar 
bu rol için tamam yüz altmış er
kek tecrülıe etmiş, fakat bı.nlar
dan hiç birini beğenmemlşfü. 

Sinema Haberleri 
Sinema artistlerinden bazılı.! 

nın isimleri biribirine benzer.' 

seıa Dik Povel, Elenor Povel 
Vilyam Povel gibi ... 

Bu uç artistin biribirleri:le Jıl 
bir alakası yoktur. 

Dik Povel Amerikanın fi 
Rossi'dir. Onun kadar güzel bir' 
si vardır. 

Elenor Povel çok güzel J{la 
dansı y~pan bir artisttir. 

Vilyam Poveli tanıtmıya JıiJ 
mem lüzum var mı?. 

Jıf 

Aleksandr Korda, Mari J(.Jl 
ile evlidir. Bu meşhur sahne "'1' 
kansını boşamıştır. Son dedi~' 
dulara göre Mari Oberon'la evi' 
necektir. 

1f . r 
(Greta Garbo) ötedenberı (' 

runda yapılacak inşaat 
Keşif bedeli: 4460 lira 35 kuruş 
Muvakkat garanti: 335 lira 

•Bulgarlar, Yugoslavyadan, dost
luktan başka birşey istemiyorlar. 
Köseivanof'un beyanatı bütün Bul
gar partilerinin tam tasvibi Ji,e 
karşılanmıştır. Köseivanof'un be
yanatından anlaşılan en mühim 
nokta, Bulgaristanın şu veya bu 
devlet zümresine iltihak etmeğe 
karar vermediğidir. Bulg;ıristan 

eskidenbcri olduğu gibi milli da· 
vasını takib etmektedir.> 

Tahran 21 (A.A.)- Dün saat 18 
de yeni Türkıye büyük elçilik bi
nasının küşad töreni yapılmıştır. 
Hadise Türk - lran dostluk ve 
kardeşliğinin yeni canlı t€zahü -
rünü teşkil eylemiştir. 

• Tarzan filimlerinde gerek yüzü
nün ve gerek vücudünün tarave-

Şarl'in tecrübesi öyle parlak 
bir netice veriyor kl hemen an -
gaje ediliyor ve adını da Jan Hail 
olarak değiştiriyor. 

damcı!) lfıkabile meşhurdur. c; 
çenlerde Ruzveltin oğlu ve gel f 
kendisi!e tanışmak istemişler. f 
kat Garbo, patronun bütün ga1 
retine rağmen, bu genç karı J;ıı" 
ile görüşmek istememiş. 

Şişlide ÇO<"uk hastanesi müstahdemin koğuşunda yapılacak inşaat 

işi açık eksiltmeye ko.ııulmuştur. 
Eksiltme 8/5/939 pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlunda sıhhat 

ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı

lacaktır. 

İstekliler, şartname, keşif hulasası proje, ve buna bağlı diğer ev
rakı her gün komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1939 yılı ti<:aret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte bu işe benzer 3000 liralık iş yaptığına dair eksiltme 
tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldulr!arı vasika-
larla birltkde belli gün ve saatte komisyona gelmeleri 2781 

lstanbul Sıhht Mü.,ss:seler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundaııı: 

El:slltr.ıeye konulan iş: Sıhhi Müze bmasında yapılacak sinema 
bino.sı. 

Keşif bedeli: 5993 l.ra 68 kuruş. 
Muvak~.s t garant.: 45~ lira. 
İstanbul S•hhi Müzesinde yapılacak sinema bmas1 inşaatı işi açık 

eksiltmeye :tonulmuştur. 
Eksiltme 8/5/939 Pazartesi günü saat 15 de Cağa!oğ~unda Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binaı;mda kurulu komisyonda ya
pılaraktır. 

lstek.iler şartname, keşif hulasası, proje ve buna bağlı diğer ev
rakı her gün komısyonda görebilirler. 

İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesıkalar ve bu · e yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu Je birlıkte bu işe benzer 5000 liralık i:ş yaptığma dair 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vi!Ayetinden a;mış oldukları 
vesikalarla bırliktn belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 2780 

Hemen bütün ga ~~leler, Bul
gar Başvekilinin kullandığı lisan
dan dolayı memnuniyet beyan et
mektedirler. 

Bununla beraber, gazeteler Bul
garistanın Türkiye ile samimi mü
nasebetlerinin inkişafına fhemmi
yet vermesini de ayrıca kaydet
mektedirler. 

İngiltere İle 
Müzakeremiz 

Londra 22 (A. A.)- •Taymis> 
gazetesi, Türk - İngiliz müzakere
lerinin ı11üsbet bir tarzda netice -
lenip bitmşi olduğunu beyanda, 
İngiliz resmi mehafüinhı tered • 
düd gösterdığini yazmaktadır. Bu
nunla beraber müzakereler, ikl 
memleket arasındaki anlaşmanın 
ve tecavüze karşı gelmek hususun
daki mü;:terek arzuların bir delili 
teşkil etmesi itibarile, büyük bir 
memnwuyet tevl.id etmektedir •. 

Törende başta Rana Tarhan ol
duğu ha1de bütün Türk heyeti, 
subayları, kolonisi, İran Hariciye 
erkanı, Türk heyetinin sivil ve 
askeri mihmandarları, İranlı ve 
yabancı gazetecıler bulunmuştur. 

Merasime Hariciye Veziri Alam 
riyaset ''nıtiştir. Tahranın en gü
zel binalarından birini genç ve 
kıymetli Türk mimarı Seyfi Ar
kan'ın çok muvaffak bir eserjni 
teşkil eden sefarethancmiztn bü
yük elçi Enis Akaygen'in ince zev
ki le döşenmiş muhteşem salonla
rında t'lplanmış ve Enis söz ala
rak bir nutuk söylemiş ve buna 
Hariciye Veziri Aliim mukabele
de bulunmuştur. 

Bu nutuklar silrekll alkı~larla 

karı;ılanmış ve nutukları istiklal 
marşı takib etmiştir. Nihayet Tar
han, seiareth~nenin inşası işinde 

dost İran hükümetinin gösterdiği 
kolaylıklardan dolayı Alama te: 
şekkür etmiş ve Enis'i de tebrik 
eylemiştir. Merasim esnasında 

elraftakı sokakları doldurmuş o
lan Tahran halkı da kardeş Tür • 
kiye hakkındaki sempatisini al
kışlarla izhar etmiştir. 

Gece sefarette büyük bir süvare 
ve~tir. 

• • • • • 
Stüdyoda Artistler Nasıl Bir Hayat Sürüyorlar 1 

İki Tamnmı~ Arti" Her floş Bulduktan Zaman Karşı Karşıye Geçili Böyla Tavla 
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Esirlerin Söylediğine Göre, Rus 
Destroyerleri Yakında Olacaktı 
Dıırsun Kaptan Düşündü, Fakat Kemençe Çalan 

i ay( aların Keyfini Görünce Söylendi: '' Eh 
Gelecekleri Varsa, Görecekleri de Vardır,, 
~ Ali kapt:ınla arkadaş -
~ !akalan iki nv.torü çarça
llo!r lardı. Ar. sonr• Baştaki Dina 
~ IDotörüne albora eden Dursun 

tan, takaların bordalarına sı
~n, nıavzer!eri n.~an vaziye
~ .onı~a çekili tehdid -
~larbır duruşla boy g{ıcteren tay
ııı. ınnı arasından yüründü, diij
~ llıotörüne geçti.. Birinci me>
~. tayfalannı teşkil eden 9 
•iıı ililt bir grup Dinaperin güverte
t~e durmuşlar, şapkalarını elle
v alınışiar, Türk denizcısiniıı 
~eceği kararı mütevekkiliı.ne 

1eıtıe~ koyulmuşlardı.
~ ttııia filosu komodoru motör 
~ta~m önünde durdu, top 
, leyışıni andıran bir sesle sor
~u · 

~ ~dın nedir senin be? 
\t; P.1~ tuhaf tul>af Dursun 
,, reısın yüzüne baktı, bu soruş
~ıı b' 
d ır şey anlamadığını ifade e-
en b' ler ır el açışı ile rus,a bir şey-

i llı.ırıJdandı. Milis !ilosu tayfa
atınd 
0 an az buçuk rusça anlıyan 
es8:'llan tercümanlık etti. Böylece 

1rlerın kabataslak bir sorgulan 
Yal>ıldı. 

tıı blırsun Ali Re.is suallerini so -
\'i Yor, Osman bunları rusçaya çe
. tıyor, kaptanın verdiği cevab -
~·.1 da tekrar reisine türkçeleş -
ltıyordu. 

~!.içvabdan ıu netice alındı: 
n 1 nıotör de Odesada hazırla -
!~n ~ir kısım erzakı götürecek ka
., 'ilin ilk gemilerini teşkil edi -
• orınuş, Rus destroyerlerinin de -
llıaını. karakol tutmaları ve Os -
~ anlı donanmasının bir ilci ay -
~ Icaradentzdeki tekmil faaliye -
alı kendi sahillerini korumağa 

vu etmesi bu nakliyatın de
"~ " l'l ,o ı e daha kolay ve daha ça-Uk . 
ııı· Yapılacağı kanaatini hasıl et-
"' 1§. Vaziyetten cesaret alan Rus 
•qot· 0 rleri yola çıkmışlar·-
b· ltaJk filosunda bu hadise derin 
ır n , 

~ 
1 

eşe havası uyandırmıştı .. Ta-
ç 

8

1 
ardıkki gemciler kemençelerini 

e: 'Yorlar, esir Rus motörlerini:n 1::l1nda çevrelenen milis taka -
la llda, her bordadan uzanan baş
tıı r ıneraklı bir fey seyrediyor -
l~çasına esirlere çevrilmiş bu -

Uyordu. 

; bursun kaptan esırlerin ifade
! 

111 li.ıkünetle dinledi, tlfrpn•n kap
anı ·ı 
1 ı e esir tavfalamı anlattık -
•11ıı.a -
~ göre karakol yapan Rus 
ltıı royerleri yakınlardn olacaktı. 

1,ı:ı~ hiç arz:ı etmf'diği bu kar
~ ;mil ihtimalile önce biraz içi 
·t~. 
~ rır gibı oldu, ı:onra coşkun 
lıa"ıııenÇe sadaları arasında mu -
~ih~e değil d~n evinde imiş 
ta 1 ~urı.ır içinde sevinçle oyna -
d ~tayfalarına göz kaydırdı, ken-

1 endine si;ylendi: 

1't· - Geleceklen var3a görecek -
~ 1 

de vardır .. Ha o &ifirlerüı alt
.~da 7.lrhlı, toplu tekneler var 
gii ~~.bizim uşakların kabarık 
lığğ u oyle Rus çelikle!ini mete -
ıa.: _almaz •• Te, bu clnksan parça 
t'' tij gem; Rus bal.riyelilerini.n 
~ndek· 

011 .. ı beş on par(,'a 7~rhlısınııı 
~nde elbette iş görür. 

•· Ursun kaptan mütaleasında 
• •l\ılrn 
ıac ıyord•ı. ~'akat, Is onun he-

'' etr"" a,11dan ı.,, .~bl sade cesaret nokta -
bııı rnutalea ediı..cek vaziyette 

111lınu- d ll ,vr u. 
P<ır tıs destroyerleri bu takaları 
<t &ınparça etmek için iki defa 
eş & k tıı çrna tan başka birı;ey yap • 

b~l~tdı.. Gerçi ]iz gemiciler, Rus 
tıyelilerile kar§ı kariıya gel • 

seler, her iki taraf d9 ayni siliihla 
mücehhez hulunca muhaıkkak ki 
zafer Türk milislerl'le müyesser 
olurda. Amma, destroyerlere mey
dan okuyan bu bir avuç takalı 

Türk denizcisi materyal itibarile 
sıfırdan başka bir şey sayılmazdı. 
Dursun kaptan esirlerın gemilere 
taksim edilmesini, nP.Uret altında 
bulundurulmalarını emrettikten 
sonra motörleri de arka arkaya 
bağlattı. Kendi adamlarından ta
mamladığı tayfala~il~ ele geçir • 
diği bu ganaiınin prova serenle -
rindeki beyaz zem:n üzerine mavi 
haçlı Çarlık bayraklarını indlrdL 
Gemicilerin: 

- Yaşa, var ol, n.asıl da nazlı 
süzülüyor uğruna lı:uri:ıan olduğum 
şanlı bayrağı! 

Sadaları ve alkı~lar arasında 
Türk bayra.klan motörlerin seren
lerile kıç gönderlerine çekildi 
Filot.illi bu zafer alayıslle Rizeye 
dönmek üzere yola çıktı ... 

Vakit ikindi üzeriyd• .. Hava sert, 
Karayele yüz tutan bir poyrazla 
denizin yüzU hafif dalgalıydı.. 
Dursnn Ali kaptan kendi takasile 
en önde yürüyor, ot..u Tufan ve 
Osırİan reısll?rin ü~ parça yelken
li, ka.rabırtak y4pılı, yollu taka -
lan takib ediyordu.. Yarım saat 
yol alındıktan sonra, R'ze rotası ü-ı 
zerinde i!erl1mıek için dönüşe ge-

Model 
Kızlar 

(S inci sayfadan devam) 

pılanamıyordam. Oturduğum pan

siyona borcum çoğllmıştı. Bir ge

ce Patron: 
- Kızım, dedi. Senin i; bula • 

cağın, borcunu ödeyeceğin yok. 

Birşey düşündüm: İslersen bura

da çalış. Yertin, içersin, yatarsın, 

ayda da beş on kuru~ alırsın. 

Çaresiz kabul ettim. Bir gün 

güzel san'atlar mektebini bitiren 

bir erkek arkadaşım!• karşılaş • 
hm. Beni görünce boynuma sa -

nldı. İşsiz olduğunıJ anlayınca, 

bana ı utelı:lifde bulundu: 

- Atelyem konforlu <)eğil. fa • 

:kat sıcaktır. Burada istediğin ka

dar kalabilirsin .. Sana, hl!r halde 

bir iş bulmalı. Şimdilik, istersen 
arkadaşlara modellik yap. Geçi

necek, kimseye muhtaç olmıyacak 

kadu para kazanırsın. Sonra seni 

düşünürüz ... 

Kabul ettim. Bidayette biraz .. , 
ğır geldi. Yabancı adamların önün

de soyunup saatlerce durmak pek 

boş bir şey değildi. Sonralan alış
tını. Ressamlar çok iyi, çok şen 

adamlardı. Bazılarının evlerine 

gidiyordum. Zevcelerile de tanışı
yordum. Ekserisi haiime acıyor, 

eski elbiselerini veriyorlardı. Az 
sonra, küçük bir od~ kiraladım. 

Canını '1kıldığı zamsn a~kad8Jiı· 

mm atelyesine gidiyorum. Divana 

uzanıyorum. O işine devam edi
yor. ben de taha.yyülata dalıyo -

çen halk fılorunun en sağdaki RI· 
fat kaptanın gemisinde bir tel.Aş 

görüldü .. Çok geçmeaen bu teli -
§lD sebebi, gemiden gemiye ses
lenilerek Dursun Ali reise kadar 
ulaşan ıu h•berle çuçabuk an • 
laşıldı. 

Verilen haber mühim bir tehi!-
keyi bildiriyordu: 

- Sancak tarabmızda ikf dü-
ınan görünüyor ... 
Arkasından da UivP. edilly~rdu; 

- Harb gemisi dürr:anına ben· 
ziyor .. Koyu siyah ... Hızla d4 yak
laşıyorlar .. Üzerimize geliyorlar ... 

Halk filosundaki kemençe ses
leri, oynak türküler bir anda sus
tu. Ambarlarda toplanan tayfalar 
tüfeklerini kaparak güvertelere 
brladılar .. Makinelitüiekler hazır
landı. Topların ağızları açıldı .. Cep
hane sandık!Arı güvertelere sıra
landı. Halk filosu kendi harb ha
zırlığını çarçabuk trunamlıyarak 
düşmanla karşılaşıldığı takdirde 
düğüşe tutuşmak için ira·beden bü
tün tertibatını aldı. Dursun Ali 
reisin amiral gemisi vazifesini gö
ren takasından verilen bir işaret
le filo, akına çıkıldı!tı zamandalı:I 
bölümüne geçil 6 - 7 şer takalık 
gruplar hemen bir menevra ya
parak denizin geni~ yüzünde üç 
kısma ayrıldılar. 

(Devamı var) 

İstanbul asliye m:ıhk~meleri bi
rinci hukuk dairesinden: 

Beyoğlu vakıfur mü:iürlüğü ta· 
rafından Beyoğlu~da Kuloğlu ser 
kağında Zo\'ikyan apartımanında 
Aram Zovikyan ile 1stanbulda 

Caferiye hanında ve Beyoğlunda 
Sümer ve Taksim s'ııemaları sa
hibi Cevad Boyer aleyhlerine açı
lan ve Beyoğlunda Çağlıyan gazi
nosunun bedeli icarından 1410 li

ranın tahsiline mütdair bulunan 
davada ikametgahı hazıralan meç
hul olan müddeaaleyhlere dava 

arzuhalleri!lio usuleıı tebliğ edil
diği ve tayin edilen müddet için
de cevab vermedikleri anl8Jiılarak 

tahkikat 29/5/939 saat 14 de ta
lik edilmiş olmakla mezktlr gün 

ve saatte mahkemeye gelmeleri 
veya bir vekil göndermeleri ve 

aksi takdirrle tahkikatın gıyabla
rında icra edileceği ve bu babda 
yazılan ve mahkeme divanhane -

sine asılan davetiyeler!n kendile
rine tebliğ edilmiş s~yılacağı ilan 
olunur. (17115) 

Eyüb sulh hukuk 
siye hakimliğinden: 

ahkamı şah-

Son Telgraf gazetesin:n 23 mart 

1939 tarihli nüshasınm 6 cı sahife
sinin üçüncü sütunu!!da ölü Karış

tıranlı Ali oğlu Ah::led terekesi
nin berayı tasfiye satılmasına ka
rar verilen gayri me'lkul ilanında 
(birinci arttı:manın 25 nisan 939 

salı günü saat 14 d2n tatil saa -
tine kadar ve ilanııı üçüncü mad
desinde bir bağ odası ile bir bağın 

tamamı) yazılacak yerde s<hv~l!. 

(saat 1 den tatil saatle<. kadar ve 
bir bağ odıısı ile bir evin tamamı) 
yazılmış olduğundan keyfiyet tas-
bihan ilan olunur. 939/19 

rum. Bazan başını çeviriyor, bir ı-------------
IJf!Y söylemek istiyor. Fft:at, söy

liyemiyor. Onun bir türlü cesa • 

ret edip söyliyernediği şu kelime
yi ona ben söyliyeceğim: Seviyo-

·ı rum senı ....• 

Çocuk. Hekimi 

r. Ahmed Akkoyunlu 
aksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
-., nal 15 ten sonra 

Barı Bir Eğlence Yeri 
Sanırsınız Değil mi ? 

(S inci ıayfadaıı devam) 
mütemadiyen renk değiştiriyor, 
kızarıp bozarıyordu. Nihayet ze
ki kadın, vaziyeti anladı galiba; 
listeyi garsona iade ederek, bo • 
zuk bir ingilizce ile: 

- Birşey istemiyorum, de.ıli. 

ve sonra kalktı, gittL 
Aradan çok zaman geçmeden 

caz tekrar başladL Fakat bu se
fer bizım delikanlı yerinden bile 
kıpırdamadı. Ona istihzalı bir 
tavırla sordum: 

- Neden dansetmeğe kalkını

yorsun?. 
Gülüınsemeğe çalıştı: 

- İkinci bir defa kepaze olma
ğa niyetim yok, dedi. 

Bir aralık yanımızdan henüz 
yirmi beş yaşlarında, ince uzun 
boylu, lacivert gözlü, sarışın bir 
kadın geçtL Arkadaşım kadına se
lam verdL O da hafifce tebessüm 
ederek, mukabelede bulundu. Ar
kadaşınıa onun kim olduğunu sor
dum, cevab verdi: 

- Bu kadıncağız çok bedbaht 
ve zavallının biridir. 

Arkadaşım sözüne bir an fasıla 
verdikten sonra devam etti: 

- Onu ve ailesini pek yakın
dan tanırım. Bundan beş alt: sene 
önce Lalelide oturuyorlardL Bize 
komşu idiler. Zengin bir tüccar o
lan babası el'an hayattadır. 
Kız bir gün bana, bara nasıl 

düştüğünü yana yakıla anlattı: 

•- Bir akşam mektebden dö -
nüyordum. Sokakta, kendisıinl hiç 
tanımadığım bir delikanlıya tesa
dü! ettim. Bu, buğday benizli kı

Vlrcık saçlı, ela gözlü bir çocuktu. 
Kendisile gözgöze gelince gülüm
sedi O anda tatlı bir sıcaklığın 
birdenbire bütün vücudüme ya -
yıldığını hissettim. Ben de tebes
süm ettim. Delikanlı bundan ce
saret aldı, yanıma sokuldu... U
zatmıyayun, arkadaş olduk. 

Onu tanıdıktan sonra derslerden 
soğumuştum. Artık eskisi gibi 
muntazaman mektebime devam 
etmiyor, Aşıkımla sık sık bulu -
şarak, şuraya buraya eğlenrneğe 
gidiyorduk. 

Bir gün delikanlı bana: 
- Dansetmesini bilir misin? di

ye sordu. 

rine beni Beyoğlundaki dans ders
hanelerınden birine götürdü. 

Hiç unutmam; bir perşembe gü
nü idi Beyazıd tramvay durağın
da onu bekliyordum. Bana saat 
birde geleceğine söz vermiştL Be
raber yine dans dershanesine gi
decektik. Fakat saat ilciyi geçtiği 
halde o, hlli görünmüyordu. Ni
hayet ben de yalnız gitmeğe ita • 
rar verdim. O gün orada, orta yaş
lı bir zatla tanıştım. Dershaneden 
beraber çıktılı:. Bir ikı saat bera
ber gezdik, dolaştık, ve nihayet 
ertesi günü tekrar buluşmak Ü· 

zere birbirimizden ayrıldık. 
Artık egki Bşıkıını unutmuş -

tum, yenisini çıldırasıya seviyor
dum. Onunla. her yere, içkili le>
kantalara, sazlı, cazlı yerlere gi -

rip çıkıyordum. 
Bir akşam fazla içmişim. Sa -

bableyin uyandığını zaman, ken
dimi onun kollan arasında bul • 
dum. 
Başıma bu feliket geldikten son

ra artılı: evime dönemezdim. Ona 
evlenm.?ınlzi teklif ettim. Reddet
tl 

- Olmaz, dedi. Benım karım ve 
çocuklarım var .. 

Birkaç gün ne yapacağımı, ne 
yolda hareket edeceğimi düşün
düm, durdum. Nihayet bir akşam 
dostum: 

- Seni bir bara yerleştireyim 
mi? Ne dersin? diye sordu. Onun 
bu teklifini kabul etmek mecbu -
riyetinde kaldım.• 
Kadın acı acı gülüınsiyerek sö

züne şöyle devam etmişti: 
•- Sonradan bu adamın bir bar 

. komisyoncusu olduğunu anladım.• 
Arkadaşını sustu. Bir iki dakika 

hiç konuşmadık. Sonra o; karşı 

sıradaki masalardan birinde, ih
tiyar bir müşteriyi eğlendiren ve 
az evvel, mazisinden bahsettiği 

kadını işaret ederek, tekrar söze 
başladı: 

- Ne kadar mes'ud ve şen gö
rünüyor değil mi? 

Fakat biç şüphesiz zavallının 

içi kan ağlıyor. Bak, şimdi de, 
bedbaht kadın ıztırablarını unut
mak için içiyor. 

Bara eğlenmek ıçın gitmiştim. 
Fakat oradan pek müteessir dön -
düm .. - Hayır, dedim. Bunun üze -

~_:_~~~~~~~~~~~-

Dançig işi Nasıl Halledilecek? 
(4 üncü sayfadan devam) ! çıkarsa Lehler bu yolu hemen bo-

lful.e mümessil bulunacak. Şehrin zabilirler. Neden korkuyorlar?. 
halkı tarafından intıhab edilen Fakat Lehistan bu meselede çok 
bir ayan meclisi olacak. Bir de Le- hassas davranıyor. Kendine aid 
bistan bükfuneti tarafından ta - olan topraktan geçecek böyle bir 
yin edilen komiser bulunacak. yolun ileride daha b8Jika bir ta-

Daha başlangıçta birçok ihti - kını bahanelere yol açacağından 
!iflar çıkmıştı. Fakat bilhassa a- endişe ederek buna kolay kolay 
yan meclisi azasının çoğu bugün- razı olıruyacağını anlatıyor. 

kü Almanyaya taraftar olanlar - Lehistanda mukavemet ruhu 
dan intihab edilince vaziyet daha gittikçe kuvvetlenmektedir. Lond-
zorlaşmış oldu. Bununla beraber ra ile Varşova arasındaki anlq -
Lehista'1 ile Almanya arasında madan sonra ise Lehlilerin her Uı
Dançig ıçin bir anlaşmaya varıl- timale karşı mukavemet kararlan 
madı değil Fakat mühim bir me- daha sağlam olmuştur. Onun için 
sele de Dançigin iktısadi vaziyeti Lehliler öyle tehdid ile boyun e
idL LehHler Dançige komşu ola- ğecek değillerdir. 
rak Gidinya limanını yapınca git- İşte Lehistanda bulunan Avru
gide Dançigin ticaret! de o tarafa palı muhabirlerin uzun olarak 
geçtL Dınçigdeki Milletler Ceml- gazetelerine yazdıkları intıbalar
yeti mümessilinin ise artık hiçbir dan çıkan netice: 
rolü kalmadığını söylemeğe ha -

Şimdiden sonra Berlln ile Varcet yoktur. Zaten bu fevkalade 
mü~ssil bir zamandanberi faa- şova arasındaki münasebetin şek-

li ne olacak?. Iiyetten de ayrılmış bulunuyor. 
Çünkü artık Dançig serbest şeh- Eğer Lehistan Dançigin Alman-
rinde ahenk ve sükun kalmamış, yaya verilmesini kabul ederse Af. 
bilhassa son zamanlarda tahrikat manya da Lehistanın hududlan
arttıkça artmıştır. Almanlar Dan- na 20 sene dokun.ınıyacaktır. 
çiği almak istediklerini açıktan a- !lem de Dançig limanında Le • 
çığa söyledikten sonra ise oradaki lüstan ticareti için vasi kolaylık-
Lehlilerin arasında bundan dola- !ar gösterilecekmiş. 
yı büyük bir aksütamel başgös - Fakat ne olursa olsun muhak -
termiş oldu. Hu!asa gayritabii bir kak görülen şey şudur: Bugünkil 
ha,l devam edip giden bir gergın- vaziyet devam edemiyecek. Le -

li.k. bistan ile Almanya arasında bu 
Koridordan geçmek üzere Şar- mesele ergeç tazelenecek ve orta-

ki Prusya ile Almanyanın arasın- lığı kimbilir ne kadar meşgul ede-
da yapılacak raylıotomob 'il yolu ceklerdir. 
meselesi aynca ihtilaf uyandır -
maktadır. Almanlar diyor ki: 

Böyle bir nakil vasıtası mutlaka 
temin edilmeli. Alrnanyanın mü
him bir parçası olan Şarki Prus
ya ile asıl Almanyayı böyle bir 
vasıta ile birleştirn~ek iktısadi 
noktadan elzemdir. Lehistan bun
dan kuşkulanmasın, eğer bir harb 

ZAYİ 

Daday askerlik şubesinden al • 
dığım terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisinı çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Abdullah oğlu Musa Gökcan 
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Bulgar Gazetelerinden iktibaslar 

Komşularımız Bizi 
Nasıl Görüyorlar? 

Türkiye ve Bulgar Nüfusları Arasında Bfr 
Mukayese - Boğazlar ve Türkiye - Türkler 

Daima Güzeli ve İyiyi Seçiyorlar 
Boğazlar ve Türkiye 

Zora gazetesinden: 

Akder.iz meselesini teUW: eden 
Gospodın T. Radef, Türkiye hak
kında ~öyle demektedir: 
Coğrafi ve polıt.ilt bakımlardan 

Boğazlara hıl.kim olan Türkiye -
nin Aköeniı probleminde mıihim 
rolü vardır. Türkiye bitaraf dahi 
kalsa oynıyacağı rol çok büyük
tür. Çünkü; ~zları a,çık bulu.n
durmak veya kapamak onun elin
dedir. Böylelikle iltihak ettiği ta
rafa Boğazlan açmakla, Türkiye 
o tarafın Karadenizden getireceği 
ham meddeyi temin edebilir. Tür
kiye ayni zamanda Marmara, İz
mir ve Çeşme gibi deniz üslerini 
de Ut.hak ettiği tarafa tevdi et -
mekle Şarlü Akdenızde vulı:ua ge
lecek hi\diselı!rde çok mühim bir 
rol oynıyabilecek bir durumda -
dır. 

Türkler Güzeli ve 
İyiyi Seçiyorlar 

cDnes. gazetesinden: 

Bulga= Başvekili Gospodin Kl>
seivano.f al birlikte memleketı -
mizi ziyaret eden ga2eteci.lerden 
•Dnes. muharriri Goopodin Ka
rastoyanof, İstanbul -Anlı:ar• b* 
lığı altında yolculuk hatıralarını 
neşrediyor. Yazı, Ankara.ya ve 
İstanbula ait klişelerle süslenmiş
tir. Muharrir Ankara hakkında 

cTürkiyenin kalbh ibaresini kul
lanarak Türk azminin 15 yıl zar
fında br.zkırın artasında yepyeni 
ve modern bir şehir meydana ge
tirmiş olduğunu, Ankaranın Fi
libeye benziyen bir şehir olduğu
nu yazdıktan sonra şöyle demek
tedir: 

H iKAYE: 

- Yeni Türkiye güzel ve ıyi na
mına n~ varsa almakta ve bunu 
kendi milli ruhuna uygun bir su-

rette memleketine ~kmaktadır. 
butün gördüğümüz o muazzam 
eserlerde gayriihtiyari olarak kar
§lllIZa bıiyük ve dahi Atatürkün 
muazzam rubu dikilmektedir. Bü
tün bu gördükleriniz onun eseri
dir. Yurdu kurtaran ve yeniden 

kuran Atatürk!. Bunu, yalnız ye
ni ve muazzam binalarda, stad .. 
yomlarda, barajlarda, mekteb ve 
enstitülerde değil, yeni nesillerin 

ruhunda ve ateşin gözlerinde de 
görm!!k mümkündür. Bu, Atatür
kün Türk ruhunda da büyük bir 

inkılib yaptı~ isbat etmekte -
dir. Atatürk, Türke mütevazı ol

masını ve her türlü gösterişten u
zak bir halde vatanına sarılarak 

çalışmasını, iyi, güzel ve yeni na.
ınına ne varsa bunu derin bir teş
ne ile kabul etmesini ve yurdu • 
nu bütün bir gönülle sevmesini 
öğretmiştir. 

•Mir• gazetesinden: 

İhtiyar Macarof memleketlm4s 
nüfusunun arttığını yazmakta ve: 

1927 sa~a Türkiyenin nüsu 
sadece 13 ınilycn 64.11 bin iken 12 
sene zarfında dört miıyon artmıı 
ve 17 milyon 829 bin olmuştur, de

mektedir. Mtılurrir bu anıda ;.. 
kan siyasetimizden bahsederek 
yurda ııetirilmelı:te olan göçmen
lere hüldlmetin arazi verdlğlni, 

para ikraz etti~i, göç işlerine 

maddi yardımda bulunduğıuıu ve 
nıUi gayelerimizden birinin, va 
tan hududla.n c!ış•nda. kalan rnil

letdqlarımızı an• vata= topla -
mak olduğunu tebarüz ettirm,.k
tedir. 

Macera Peşinde .• 
( 4 üncü sayfadan devam) 

Çarşamba günü Cemılenin ça
yına gitti. Cemile, arludaşına, yi
ne uzun uzun, sevdiğ adamdan 
bahsetti. Öyle harareUi anlatıyor
du ki, nihayet Belkıs dayanamadı: 

- Ah, beni çok mereklandırdın, 
dedi.. Bir kere görsen şu adamı.. 

Cemile, bir ok gibt yerinden 
brladı: 

- Resmini göstereyım, dedi.. 
Koşarak gitti. Küçük dolabın

dan bir kartpostal alıı> getirdi_ 
Belkis dalgın dalgın resme ba -

kıyordu. Göğsü, hızlt. ınip kalktı. 

- Güzel. dedi, Al'ah sahibine 
bağışlasın .. 

Belkis, re=i gördiıkten sonra, 
Cemileyi daha çok kıskanmağa 
başladığını hissediyordu. Ev sa -
bibi genç kadın, Bel.kJ!in neler dü
şündüğünü farketmelcte gecikme

- Sana müth.lf havadislerim 
var, dec!L. Öyle bir tı:Pcera ki sor
ma .. Bir adamla kon:..şuyorum.. 

Ve belkis uzun uzun anlattı. Ni
hayet Cemile dayaMmadı: 

- Ayol o kadar ballandırıyor -
aun ki, görmek isteratre bir kere .. 

Belkis yerinden br.adı! 

- Resmi var, dedi .. Hem bera
ber .. başbaşa çektirdık .. 

Koşa koşa gitti. Rrsmi buldu, 
getirdi. Cemileye uzattL 

Cemile birden bir (.•ğlık kopar
dı: 

- A ... dedL. 
Ve kend.is;ni zap•rdemiyerek. 

oturduğu koltuğun arkasuıa bı -
ralrtı. 

Bu resimdeki erlı.elı.. Cernılenın 

de sevdiği adam~ 

REŞAD FEYZl 
mişti. Geldi, genç kadının yanına ı------ -----

oturdu. Elini arka<Iarnın omzuna İstanbul 4 üncü icra memurlu-
attı: ğıından: 

- Belkis, ~di, heı-eca.nsız y .. 
şanmıyor. Billıassl. 'ııen.in g>bi 38/183 sayılı dosya hesabına bir 

borçtan dolayı mah:az olup pa -
genç ve güzel bir kadın .. Sana tav-

raya çevrilmesine karar verilen 
siye ederim. Yeni bir macera se- 347 lira kıymetinde 2:> parçadan 
ni tamamen değiştir~lı:, asıl ben- ibaret hane eŞyası Beyoğluı.da 
liğine döndürecelı:tir. Çolttanberl Büyük Parmakkapıd\ telgraf so
uzak bldığın hayatın tekrar içi- lı:ağında 2 No. da 27 /4 !939 per • 
ne greceksin... Zevk nedir, haz ne-

şembe günü saat ondan itibaren 
dir? .. Bunları tatacak5ın .. Sana •· 

açık arttırma suretile satılacak o 
cıyorum BelJris.. 

gün teklif edilen bedel muham • 
Akşam geç vakit, Belkis evine men kıymetin % 75 şlni bulma

döndü.. Müthiş başı ağrıyordu. dığı ta.kdirdP. satış g~ri kalarak 
Cemilenin sözleri ons bir kamçı 2 inci arttırma suretile 29/4/939 
tesirini yapmıştı. hıncından ağlı - cumartesi günü ayni saatte ve 

yacaktı. ayni yerde tekrar satılacağı ilin 
Kat'l karar verdi. Y•ni, hariku- olunur. 

Jade meraklı ve heye~anlı bir ma- -------------
ceraya atılacaktı. O ı'ı Cemileyi 
kıskandıracaktı .. 

* Aradan bir ay kadAr geçmişti. 
Cemile, bir akşam Billisi ziyarete 
geldi. Belkis çok neş'eli idi. Adeta 
yerinde duramıyordu. 

Dr. H~fız Cemal 
(LOKMA.'! DEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
Dlvaoyolu ICMo 

lua7ene astf.rrf: Puar Urlo 1ııer 

l'ÜD %,5 - 6, S~lı. Cum•rl•.t 1l - 1,1 
fıkaray&. Ttl: US91 
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Sevimli San'atkar Eayan ----•1 
SAFİYE 

ve Mısır Yıldızları 
• • • 

KiKi ve SAMIRA'nın 
Cazip Arap Rakısları 

Okuyuru Bayanlar: 
MAUMURE, FAİDE, SUZAN, AFİTAP, NEVZAT, MELAHAT, 

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

Piyanist YORGO, Klamet ŞÜKRÜ ve ŞEREF, Cümbüş CEMAL 
ve ABDl, Kanuni AHMED, Neyzen NİllAT, Darbukacı HASAN 
TAHSİN. 
Okıcyucular: YAŞAR, HAMİT, ACYAZAR, YAHYA ve MUSTAFA 

Menıleketimlıde emsalleri bulunnuyan bu 

30 KİŞİLiK MARUF SAZI 
Bir araya toplamıya muvaffak olllD 

J 
Taksimde Abide karşıswda 

Z Z E T Gazino•unda 
il Dinlemeyi ihmal etmeyiniz. Telefon: 41821 1 __... ___ _ 

Teknik Oku!u Satır.a·n-.a 
Komisyo:.u Başkanhğ . nd~n: 

Tahm•.ı lledell lık Temiıal 
Cinsi ~lem Lora L K. 

Kımya aletı 

'izik aleti " 3 
630 
376 

47 25 
27 20 

ı"eknlk Okulu ihtiyacı olan yukarıda cıns ve miktarıle tahmin 
bedelı ve ili< teminat.arı yazılı Fizık ve Kimya aletleri taahhüdün ifa 

edılememeEi dolayısiie yemden ve iki ayrı şartnamede ihalesi yapılmak 
üzere 24/4/939 tarıhıne raslıyan Pazartesi günü saat (14) de açık eksılt· 
meye konmuştur. Eksiltme Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi 
Muhasebesınde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İs· 
teklileruı cari yıl tıcaret odası belgesi ve 2490 s•yılı kanunda yazılı bel· 

gPlerle temınatiarını yatırmış olarak komısyona gelmeleri. Şartna • 
meıerı Yıldızda Teknik okulunda gorülebilır (2319) 

ı 

~---~~ 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

"Siiop Pec!oral,, 
Eski Ta yeni bllliln öbilrllklerl 

ceçirir, balıam ııöklilriir, brcını· 

lan temizler, nezle ve J:l'ipten 

kol'Ul', cöiiblerl aayd olanlua, 

• .uı-

bllhaua f&)'Uı tavsiyedir. "/ 

fNGiLlz KANZUK ECZANESİ 

Beyoilu İatanbul 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 

1---------------------------------~~ Muhammen bedellerıle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26/4/1939 Çar
§811lba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacakl.ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grupa ait hizalarında yazılı mırvak· 
kat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle bırlikte eksilt
me günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 10 adet 150 m/m lik tevzi vanası, 5 adet 200 m/m lik tevzi va· 
nası muhammen bedeli 1950 lira ve muvakkat teminatı 146 lira 25 ku

ruştur. 

2- 1000 adet ampul golyat 220X500 Wat ve 500 adet ampul Edison 
r.ormal 24/26 volt ve 20 Wat muhammen bedeli 2340 lira ve muvakkat te· ! 
mınatı 175 lira 50 kuruştur. (2293) 
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EU KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

hiıı'<e3i olduğu hilıiihtiyar 
zihne gelmt:ktedir. 

Kartal Malmüdürlüğünden : 

( Yazlık Mesire Mahalli Ada ) 
D. 6:! Muham· Mevkii Cinai 

me ı icarı 

120 00 Pendık: Güzel ada (Pavli adası) Mesire mahalli olarak 

Yukarıda yazılı mesire mahalli yazlık icara verilmek üzere mü· 
zayedeye çıkarılıttıştır. 

Taliplerin ?O 7,5 pey zkçelerile bir~ikte 24/4/939 Pazartesi günü saat 
14 de Kartal malmüdürlüğılnde müteşekkil satı§ komisyonuna müra-
caatları ilin olunur. (2425) 
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TABii SESll DD 

VERESiYE 
SATIŞ 

SAMiBiNiN SESi Xı2iniK. 
VE llCENTELERiNDE. asYoa 

Değerli San'atkıir 

MÜNİR NUREDDİN 
S E L ~ U K' un 

Yükl!ek kudretinin hcııte halindeki şaheseri olıuı 

FERYAT T. C. ZiRAAT BANKASI 
Bizmt kendisi tarafından 

OD o 
plaklanna okunmuştur. Yepyeni bir tarzda bulunan bu es 
müteaddid konserlerinde okumU§ w mümtaz halkın tal> 
ve alkışlanna mazhar olmuştur. 

270911 No. FERYAT Birinci kısım 
FERYAT İkinci kısım 

Muvaffakiyetle plaka kaydedilmiş, sayın ve takdirkar haJ)WılJll 
için ideal bir pliik olarak satışa çıkarıl .>ıştır. 

;ı-- Bayanlar: ppkamz simanıza uygun geliyorsa 

1 "--•·· daha şık daha cazih görünürsünüz. O.ıu 
·ı Sultanhamamında ş1.:N ŞAPKA l\fodo 46 numaralı ı.:, MağaZ83tlJ 

intihab ediniz. Burada en son moda el çantaları ve eldi'Veııl 

dahi bulacaksınız. 

Bojaziçinin En Güzel ve 
Kullanışlı Ya~ısı 

Baker Mağazalarının 
Sattığı kosti:.m ve pal'"' 

desüler, emsalsiz bir 
biçimdedir. 

SAGLAM 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
İstinyede iskeleye bir dakika 

mesafede ve otobüs durak y~ 
rinde acele satılıktır. Şerait 

~in Rıhtımda Kefeli Handa 
4 üncü kat Sünusiye veya fs. 
tin ye iskele memuru Cemile 
müracaat edebilirler. 

ŞIK 
ucuz 

Zlrul Bankasında kumbaralı ve lhbanıs tu arnıf hesablannda eıı az 59 liraaı bulunanlara ııenHe 

' defa çc:kllecek kur'a ile qatıdald pli.na cöre ikramiye datıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 » SGO » 2,000 • 

Halihazırda piyasamızın ef 

zengin çeşitleri, her yerdtn ıı 

cuz !iat ve müsaid şartıa·l3 

satılmaktadır. 

4 » 250 • 1,000 » İst. 4 üncü icra memurluğundan: __________ _. 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 r 
120 » 40 • 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 " 

Mahcurun paraya çevrilmesine 
akrar verilen muhtelif gramofon 
plaklarile muhafaza kutuları ve 
cep fenerleri ve sairt>ııın birinci 
açık arttırması 27/4/939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat (9) da 
Beyoğlunda Tünel ba~ında 1 No. lı 
Polidör gramofon meğazasında 

paraya çevrilecek ve kıymeti 

muhammenensinin yi!zdL yetmiş 
beşini bulır.~dığı takdirde ikinci 
açık arttırmasının 1 mayıs 939 ta
rihine müsadif salı günıi ayni ma· 
hal ve saatte yapılacağı i1ln olu • 

DİKKAT: Hesablanndald paralar bir aenıı içinde 500 liradan ll§llP düpnlyenlere ikramiye ~ 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylul, 1 Blrinciklnıın. 1 Mart ve l Hazim tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul f üncü !er a memur lu· ı 
ğundan: 

Evvelce Mahmudpaşada Elhiz 
ticaret evi sahibi iker. halen adresi 

meçhul bulunan Hakkıya İstanbul 
maliye muhRkemat müdürlüğüne 

izafetle hazine vekilı Karni Na • 
zım Dilman dairemize müracaat· 

la İstanbul asliye mahkemesi 2 in· 
ci ticaret daireisnin 934 /888 sayılı 

ve 10/4/936 tarihli ıliimına müs· 
teniden 304 lira 69 kuruşun 15/7/ 
934 tarihinden itibaren yilııde be§ 

feiz ve yüzde be~ ücreti vekA -

let ve 822 kuruş casarlli mu - ı 
hakeme ve icra mas•·aflarile bir • 
likte tahsili zımnında dairemizin 

938/128 sayılı dosya,ile takib ta
lebinde bulunarak dairemizce tan· 

zim edilip adresinize gönderilen 
icra emri arkasına mübaşiri ve 

mahallt polis tarafından verilen 
meşrubatta adresinizin meçhul 

bulunduğu anlaşılmış olduğundan 

icra emrinin 20 gün müddetle ila· 
nen tebliğin~ karar verilmiştir. 

İlanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde borcu ödemeniz, bu 

müddet içinde borcu ödemez, tel· 
kik merciinden veya temylı ve
yahud iadei muhakeme yolile aid 
olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair bir karar ge • 

nur. (17111) 

tirmedikçe cebr,i icra yapılacağı GÖZ HEKİMİ 

ve yine bu müdcı,,t lçinde mal be· D Mur d R . A d 
yanında bulunmanız ve bulun • r. a amı y ın 
mazsanız hapisle tazy:k olunaca • Taksim • Talimhane, Tarlabaşı 
ğınız ve hakikate muhalif beya- caddesi No. 10 Urfa aprt. 
natta bulunursanız hapisle ceza· Tel: •15!\3 

landırılacağınız ma!Umunuz ol • Sahibi ve nepiyatı idare eden 
mak übere icra emri 20 gün müd· Blll muharriri 
detle tarafınıza ilanen tebliğ olu- ETEM İZZET BENİCE 
nur. 938/1211 Son Telcraf l\latbaa.n 

Babac~ğ~ıu ·~ ~ ~. 
)1a.Sf~ ı'1:L: ~· 

j[leugı ~-.ı1r 
1 uşlU J. '1tL..~ 

sco *;,, \t~ı(j_-· '() -~ 
qg. ı-JF" · ıl 

1 --..,;:; I '):. 

Arsenoferratose 
içti. Demir, yumurta akı ~e 
arsenikten yapılmış bU 
şurup çabucak babacı· 

ğımın iştahını açtı ve 
eski kuvveti yerine 
geldi. 

Arsenoferratose 


