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Sahih ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Yugoslav - Alman Müzakereleri de Bitti 
Neşredilen 

Tam 
Resmi Tebliğde İki Memleket Arasındaki Muallak Meselelerin 
Bir Görüş Birliği Dairesinde Halledildiği Bildiriliyor 

Karanlığı 
Dağıtan 

Bir Haber 
Venec!ik mülikııtmın Yu - ı 
coslavyanın hattı hareketi 
Özerinde bir deiişiklik nı· 
lnuına meydan vermem.it 
buloıımuı Balkanlar uf -
kunda kararan bulutlan 
dağıtmıı oluyor. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

riS\ elgradda neşredilen yan 
l.!:!)resnıi bir teblit son hafta 
ber içinde Balkanlar ufkunda 
ili tren karanlık bulutları daiıt -

IYa Yard tmi tir a: .. ~e. ş • -az enuz, salihıyetli ve resmi bir 
illi • Vaziyetin icab ettirdiği res
lll bayanı yapılmamış olmasma rat 
t~ Yugoslavyanın Balkan itti
hö . a sadık kalacaiuıın velev 

11 
Yle Yarı resmi bir teblili' ile de 

. eşredilmiş bulunması hadiselerin 
ıçYil . 
b' ninü tavzih bakımından em-
'Yet vericidir. 

v lııı Vaziyet dahilinde, dostıımuz 
, t'e Dıiittefikimiz Yugoslav Bari· 

0
;-'" \7 ek ilinin Berlinde yapmakta 

11 
dufu mülakatların da vereceği 
tticeleri tahmin etmek müm • 
~dür. 

lıu...ı,_ .. 
~ """ ıçm anlll§llan vaziyet fU· 
~ıır. y lsr · ugoslavya bitaraf kalmak 

'Yer. Balkan birlifine sadakat 
le ba 'lıl lıı~ •Kını teyld ediyor. Dahili 
lııu ve nizamını takviye eme 
flıl besliyor. Şinıal ve garb kom
lı ~ olan Almanya, Macaristan, 
'ili 

8 
Ya ile de ihtilıifsız ve dost ol-

ay, tercih eyliyor. 

!iıı tııgoslavyanm Tuna istikame • 
llıı~eki münasebetlerinin nizasız, 
le ilaı,ız, sulha hizmet eder bir 
'ili lıildeki tecellisi elbetteki bizi 

11~1Dııun ettiği kadar hiçbir tesir, 
~Uz .ve vide kapılmaksızın Bal
lııd bırU&lne olan merbutiyet ve 
>v Bk~tlni muhafaza etmesi de zi. 

""•ıle memnun eder. 

,~eıert dehası takdirinıizin fev
'' de bütün insanlıkça kayıdsız 
Qt?llartsız kabul edilen Atatürkün 
t~ Yi, en dotruyu ve en uzap 
)~eıı &özleri Balkanlar üzerinde 
tı\ihn milletlerin varlık ve is· 
Iıaı~ IOahfuıiyetlerinin ancak, bir 
'ttıU Can birliği çerçe\1Clli içinde 

'' lllkün olabileceğini işaret eder· 
ıı~1 llrıuı bu kıt'ası üzerindeki en 

u ve salim yolu çizmiştir. Dün
'...._ (Devamı 6 ınc. sahifede) 

Sanayi ve Muadin 
~ankasıkuruluyor 
~;er Şirketinin de Bu 

İrıkaya Verilmesi 
htiınali Kuvvetli 

ııı~''· 1 ra 26 (Hususi muhabiri -
'ııı .:11>- Sümerbank ile Etihan
Ve tf ırleştırilerek yerine Sanayi 
ca.k aadin Bankası adını taşıya -
liri! Yeni bir teşkıkülün vücude ge
tfa.a~esı tnukarr<'rdir. Sanayi ve 
\iııe n Bankası İktısad Veki\!ı: . 
ta11 bağlı olacaktır. Diğer j.a.raf
da. b§eker şirket ve fabrikalannın· 
ti,.. u Yenı bankaya verilmesi ih· 
·-lı ku\'vetlid· ( 

ır. . ·'"" 

- -- .. 

Bitler yarından sonra Rayhşt:ıırda Rusvelt'in mesajına cenb vorııcek. Yukarıld resimler Hitler'ln son nutılklarmdan blrlni sö3•ledi~ 
gilıılerde alınmııtır. Bitler bu resimlerde kendialne has hitabet kudreti ve jestlerile hazan hadld ve asabi ve nutkunun bazı cilmleleTini 
ııöylerken de •ııkln ırörünnıektedir. 

• 
lngilterenin Berfin Sefiri Londraııın 
Kararını Yarın Almanyaya Bildirecek 
Sefir Dün Mülakat İstedi. Alman Hariciye 

Olmadığını Söyliyerek Mülakatı 
Nazırı Vakti 
Bıraktı Bugüne 

Londra 26 (Hususi> - Kabine, 
pazartesi gür.kil içtin.aında İııgll· 
terede kı~ml mecburi askerlik Jb. 
dası hakkındqki e-;asları tes'blt e~ 
mişti. Dün yapılan i~timada bu 
esaslar karara bağlanmıştır. 
Başvekil Çemberbyn bükü -

metin bu kararını derhal Krala 
arzetmiştir. tngilterede umumi ef· 
kar son zamanlarda. medburl u
kerlik ihdasına karşı bir ırksü1'
mel göstermiyor, hatı. muhalif • 
!er arasında bile bu rereyana ta • 
raftar bulunanlar göze çarpıyor -
du. Binaenaleyh yeni kanun lA • 
yihasınm avam kadarasında mü -
zakcresi sırasında pek o kadar ıld· 
detli tariz@ uğrıyacağı z;ınnedll • 
memektedir. Kanunun tatbiki ha
linde tngiltere 18 - 21 yaşlarında 
bulunan gençlerden hemen bir 
milyon askeri ail&h altına çağıra· 
bilecektir. 
GAZETELER DE TARAFTAR 

Londra 26 (Hususi) - Bugünkü lngilterede mecburi askerliiin kalnıl edildlti fU ııralarda Harbiye Nazır 
gazeteler iki meselenin elıemmiye- Hor Belip bir askeri kampta tüfek talimlerlle meşeul oluyor 

Hitlerin Sualine1 

Cavab Verdik 
Ankara 26 - Amerikan 

Cmhurreisi Ruzvelt'in Bitler 
ve ~lusolini'ye gönderdiği me
saj üzerine ,Alman devlet re-
isi muhtelif devletlerden, 

kendilerini herhangi bir teh
did altında görüp görmedik • 
!erini sormuştu. Bitler bu su
alini Türkiyeye de tevcih et
miş ve hilkfunetimiz de ceva
bını göndermiştir. Gayet sa
rih olan cevabımız şu tarı • 
dadır: 

•Türkiye kendisini hiçbir 
tehlike karşısında addetme • 
mektedir. Esasen kendisinin 
tehdid edilemez bir vaziyette 
olduğunu da aynca tasrih e
der.• 

Balkan müttefiklerimiz de 

Makineve I bu cevabdan haberdar edil. 
J n1işlcrdir. 

tini tebarüz ettirmektedirler: Biri ---
İngilteredeki mecburi askerlik, di· 
ğeri de tecavüze hrşı Sovyetlerle 
birlikte sed çekmektir. 

cDeyli Telgraf> mecburi askerlik 
meselesinin iki sebeLdcn dolayı 

halledilmesini zaruri görmekte • 
dir: Biri, Fransız hükümetinin İn
gilteredeki gönüllü kaydi usulü • 
nün takviyesi hususundaki ısra • 
ndır. Çemberlayn, bu ısrarı 

müsaid surette karşılamak • 
tadır. İkinciı;i, şimdil:i usulün, kU
çiilt cüzütamları çoğaltmak sure -
tile muallem adedini arttırmak ne-
ticeslııe vardığıdır. 

Bunun içindir ki, İngiltere hü· 
kı'.lmeti, askeri işlerde cezri ısla • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Verirken: --------. 

Ş f G I
• l K 1 SACA 1 

Milli e e IYOr At da Var, Meydanda 
Ankara 26 (Husu>iJ - Reisicu .ılıur İsmet İnönünün birkaç gün 

istirahat etımek iize ·e .ıayıs ortalarına doğru İstanbulu şereflendire
cekleri söylenmektedir 

Bulgarlar Devletlerden Fiiliyat 
Bekliyor muş 

Sofya 26 (Hususi) - Yarı resmi Dnes gazetesi, Bı..lg,.r taleblerin· 
den bahsedeııken, artık sözden fiiliyata geçilmeı;ini istemekte, harbın 

oriı•ıÜ alabilecek ola"l bu vaziyetin biran evvel tahakkuku için alfil<a
dar hükı'.lmetler ricaline cesaret ve sür'at tavsiye etmektedir. 

Geline sonnuşlar: 

- Niye oynamıyorsun?. 

- Yerim dar!. 

Demiş. Süvariye surmuşlar: 

- Niye atını koşturmuyonun7. 

- At var, meydan yok!. 
Cevabını vermiş. Eskiden de 

İstanbul beledi~ reislerine ıne
densc: 

-Yeni Tefrikamıza Bugün Başladık: ..... __ , 

- Doı ·, var amma, yama yok.. 

Derlerdi. Milli Şef ve Hükfunet 
Reisinin İstanbul hakkında ırös
terdikleri büyük iltilat sayesinde, 

traın\'ay, elektrik, Akay, Haliç i· 
darclcriniu gelirleri ile Belediye 
bütçesi fevkalade, umulmadık bir 
nimete kavuşmuştur. 

Mahalle Sokağından Saraya! 
Mahalle sokağından kiiçük ya~
ta saraya kadar yükselen, Kral· 
Iara metreslik eden, asılıade • 
)erin başlarını uçurtan haris 
bir kadın siması da Fransa ta-

rihinde Wdnh izler bırakım~ 

olan meşhur Madom Dubarry
dir. 

B:ı kadının harikulade haya. 
tını bugünden itibaren 3 üncü 

sahifemizde takib ediniz. 
Tefrikalarımızdan •Zorbalar 

saltanatı> na da 7 inci sahife • 
n1i7dc dl"vam ediyoru1. 

Yani şimdi, yer de, yama da, 
meydan de \'ar. Artık bize düşen 
sadece: 

- Hodrr meydan ... 
Demek oluyor!. •• 

Yugoslavya Balkan 
1Paktından Ayrılmıyor 

Hükumetimizin 1 akib Ettiği 

Siyaset Bir Kere Daha 
ittifakla Tasvib Edildi 

Belgrad'ın Kararı Paris-Londrada 
Memnuniyetle Karşılandı 

Paris 26 (Husus)- Romanya 
Hariciye N aıırı Gafenkonun Lond
rada yaptığı müzakereler bitmiş· 
tir. İki taraf görüşleri arasında 
mütabakat mii§ahede edildiği bil
dirilmektedir. Diğer taraftan Yu
goslav Harici) e Nazırı Markoviç 
ile Alınan devl~t adamları arasın
da müzakerele Berlinde devam e
dilmektedır. Bu m:\zakereler, Av· 
rupa politikasının nklet merke
zinin Balkanlarda l<>plandığını 

göstermekle beraber, Vt"ledik mü
lakatından sonra neşredil><n res
mi tebliğde Yuğoslavyanın Bal • 
kan antantına sadık kalacağ, hı.l<
kındaki teminatı, son günlerde 
Balkanlarda göze çarpan kanşık 
manzarada bir vüzuh ve saliıh hı.
~ule geldiğine alamet telakki edlı· 

mektedir. Ötedenberi Avrupanııı 
(Devamı 6 ı1.cı sahifede) 

Berllnde Alınan hilkdnıetl ile ynp· 
tıp müzakereleri bitiren Yugoslav 

Hariciye Nazırı Markoviç 

''Müstehcen,, Tablalar 
Davasına. Başlanıyor 
İzmit Müddeiumumiliği, Halkevi Sergisinden 
Ehlivukuf Kararile Altı Tabloyu müsadere Etti 

İzmit müddeiumuıniliğinin, İz. 
mit Halkevinde teşhir edi!cn çıp
lak resimleri müstehcen addetme
si üzerine açılan davaya bugün 
başlanması muhtemeldir. 

Sergide resimleri teşhir edilen
lerden müstakil ressamlar birliği 
idare heyetinden Kemal Zeren 

b• mesele hakkında ~unları anla
tıyor: 

- Geçen hafta cumarte>i gü
nü, Vali kordelfıyı kesti, sergiyi 
açtı. Müddeiumumi Halil Hamdi 
Do~an da davetliler arasında bıı· 
lunuyordu. Fakat teşhir eıl.len 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Karaköyde Bir Kamyon Kazası 

Bu sabah ıaat sekize doğru f<>
för Hamparsum'un idaresindeki 
3933 numaralı kamyon Karaköy
den geçerken işaret memurunun 
bulunduğu kaideye çarparak kıs
men kırmıştır. Şoför bundan son
ra manevra yapmak isterken yaya 

kaldırıma bindirmiş ve kasab Ya. 

niye aid tütüncü dükkanının ke

penlderini .kırmıştır. Ne yapaca· 

ğını şaşıran §Oför bu defa kam • 

yonu geriye almak isterken tram· 

'NY. direğine çarpmıştır. 
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jHADiSELER KARŞJSINDAI Rakıların 
ispirto 

Dereceleri 
POL • 

1 S i Hava gazı 
Boruları 
Değişiyor 

------Son Telgraf,,.., --
SAN'ATKAR SAFİYE 

ÖLÜMLE TEHDİD EDİLDİ 

K 
ıvmetli \·e :.eı1in.iL san'at ... 
karımız Snfıyenın haşına ge
'e::-1-eı l 'iuydunuz mu? .. Bir 

g~nç: 

- Ben Safiyeyı >eviyorum. 
fotlaka evlenmek :stiyorum .. E

ğer razı olmazsa öld;;rtceğlm. di
ye haber göndermi~. 

Güzide san'atkiırım;zın böyle 
bır ölüm tehdtdi ile karşılaşması, 
canrmızı sıktı. Ken1i,ine geçmif 
olsun, deriz. 

EŞİNDEN AYRILANI 

KURD KAPARMIŞ 

Ben bu yukarıdaki yazıları ya
zarken, bir arkada~ım, omuz ba
şımdan, mü >veddelerin üzerinde 
göz gezdiriyormuş .. Baktım: Ağır 
ağır bir şarkı mırıldanıyor .. Benim 
hafızam zayıftır Hatırımda kalan 
kırık dökük kelimeler şöyle bir 
§eydi galiba: 

Ey dağlar, ulu dağlar 
Eşinden a)Tılan ağlar .. 
Sonra, ayni arkadaş ılave etti: 
- Eşinden ayrılanı kurd kapar .. 
Ben, bu arkadaşın sözlerinden 

dikkat ettim. Bu, 1815 yılında çı
kan Moniteıır de Fr3nce isimli bir 
gazete idi. Böyle, eski günleri ha
tırlayı~ bir mana veremedim. 
Kendi kendime: 

Zaman olur ki ha.)' ~li cihan değer 
Dıyc mırıldandım 

Kusura bakma, ho§<;a kal, Naci 
Sadullah .. 

MERAK ETTİ~İM 

BİR SUALİN CEVABI 

İstanbul Belediyesi ıkhsau mü
dürlüğü kadrosu, hazirandan iti
baren yan yarıya indirilecekmiş. 
Beledıyeden çıkan bütün bu me
murlara iş bulunm&k şartile, Be
lediyede y•pılan bu tasarruftan 
memnun olmak IA11m .. Hele iktı
sad müdürlüğü kadrcsu .. Beledi
yede bir iktısad müdürlüğü vardı_ 
Geniş bir kadro ile çalışır durur
du .. Fakat, Belediye iktısad mü -
dürlüğü, bu şehre şu müııbet işi 

yapmıştır, diye birş~y gösterl!Oilir 
misiniz?. Yıllardır, bu şube şeh
rin iktısadiyatı, iktısıııU hayatı na
mına ne iş görmüştür"'· 

Bu sualin cevaılm:ı çok merak 1 

ediyorum. 

sarih bir şey anlıyamadım. Sor - CANLI MODELLER DE 
dum .. İzah etmedi Meraktayım .. 
İçinizde bu muammayı çözen var- ,_l\_ıü_s_T_E_H_C_E_N_M_iD_ia_? 
sa, J.rısaniyet namını oana da bil
dirsin .• 

NACİ SADULLAH VE 

GAZETELERİN İSİMLERİ 

Arkadaşım Naci Sadullah. bü -
tün gazetelerin vaftiz babasıdır. 

Cumhuriyeti.! ciddi gazete, Son 
Postaya komik gazete ismini ver
di. Dikkat ediyorum: Bir gün cid
di gazeteden, bir gün komik ga
zeteden bahsetmeyince, içi rahat
laını,yor. 

Dün ilk defa bir Fransız gaze -
lesinden de bahsediyordu. Fakat, 

Müstakil ressam 'e !ıeykeltra~ 
!arın İzınitte açtıkları sergide 
mü.stehcen resim mes..ılesi dal bu
dak sardı. San'at esen müstehcen 
olamaz. Biz böyle biliriz. Bizim 
Güzel San'stlar Akedemisınde, 

bütün dünya akademılerinde ol -
duğu gibi, rPsi.ın talehC'Sı, çırıl çıp

lak sı>yunm•1ş canlı n·odeaen kar
şılarına alırlar RPsim yaparlar .. 
Tablo müst.,hcen olunca, soyun -
muş bu canli modeller de müs -
tehcen olmak icabedcr. Ne bu -
yurulur?. 

AHMED RAUF 

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 
TAN: 

.SuUı -cephesini kurmaktaki ı milli miras :mdır?• i~·mıt maka -
lesinde diyor kı: 

Ve Mahkemele~ 
Önümü;"d~l imalat 

Mevsiminde 
Azaltılacak mı ? 

- •-r.: "'/;' . 

İnhisarlar umum müdürlüğü 
memleketimizde gittikçe artan ra
kı sarfiyatı karşısında; rakıların 

ispirt~ dcre~eleı1nı rıdirerek talı-

ribatmı a·,;ııtmak kararile bir 

Bana 
Zehir 
İcirdi 

müddettenberi esaslı tetkikat yap- ' 
tırmaktadır. 18. y 1---V- k 

ır ara ama a asının 
Bu maksadla bir mutehassıs he- • Y .. .. A 

yet te·kil olunmuş \e ayrıca, hal- ıç uzu raşhnhyor 
kın en fazla kaç derrrdi içkilere 
rağbet ettiği tekmil kazalardaki 
inhisar merrurlukla:-.ndan da so
rulmw;tur. Heyet, ll"esaisini pek 
yakında bitirecek ve var<!:ğı ne
ticeyi bir raporla müdürlüğe bil -
dfrecektir. 

Önümüzdeki imal&.! mevsimin
den itibaren k~rarın tatbik olu -
narak derec~ler•nın 

anlaşılmaktadır. 

ındirileceği 

Yapılan tahmınlere gö,·e 50 de
receli rakıların um••mıyetle kal
dırılacağı söylenmektedir 

Ayni suret le şarabların derece
lerinde de bir miktAr indirme ya
pılması da muhtemPI görülmekte
dir. 

1 
KOÇUK J 

HABERLER --* İstanbul - Berlirı tayyare se-
ferlerıne 1 1'a>.ırandan itibaren 
başlanılacaktır. 

* Sevdiği Sabahat isminde bir 
kadını Beyoğluı-.da iıldürcn Ra -
hirn. dün 18 sene hao>e mahkiım 
edilmiştir. 

* Çorapçılık mütehassısı mü
hendis Kari '\be ş~hrimiW.eki tet
kiklerinı bıtirn:iştir. Mumaileyh, 
kadın çorabhrı hakkındaki ni -
zamnı:ıınenin gayrikafi olduğunu 

söylemiştir. 

A 
rkada~ı Marangoz Hakkzyı 
ağır surette yar&lamaktan 
su.çlu Osmanın muhakeme

sine dün Ağırcezada dt>vam edil -
di. 

Dünkü cebede; Hakkı dava • 
sından vaz geçtiği için şahid sıfa
tile sorguya çekild• ve hadiseyi 
~yle anlattı: 

c- Vak'a günü saat 7-8 sırala -
rında. kapalı çarşıdan çıkmış, e
vime gidiyordum. Çadu·cılarda Os
mana tesadüf ettim. Osman ya -
nıma sokuldu ve bir kelime bile 
söylemeden, cebin.der. çıkardiğı bı
çağı sol kasığımın üze•ine sapladı. 
Ben yere düştüm, o da kaçıp, gitti. 

Bu hadiseden evv~I. Osmanla a
ramızda hiçbir husumet ve dar -
gınlık yoktu. Onun beni neden 
yal'Sladığını halıi. anlıy•madım .• 
Şahid Muhiddin d" ~u ifadeyi 

verdi: 

•- O gü., hadise mahalline ya
kın bir yerde, satın aldığını mo -
bilyelerı dükkanım 1 nakletmek 
için. a,.aba bekli\'Oı·c'ııı!' Ak.,o;am 
olmuş, karanlık ba~mı~lı. Ben ara
ba beklerken, Arab Hakkı ve Os
man, Münirin dükk:iııında içi -

yorlardı. N•hayet üç arkadaş dük
kıi.ndan çıktılar. Mün,r. evine git.
mek üzere arkada,lanndan ay -
rıldı. Hakkı •le Osman da kol kola 
girerek yüriimeğe b.ısl•dılar. Fa
kat bıraz sorıra Ar1b Hakkı: 

Onbir 
Sene 
Evvel 

Kadıköy iskelesinde 
Tanışmışlardı 

O 
on bir sene evvel tanışmı~ 
!ardı. Nurinnisa o zaman 
17 - 18 yaşlarında genç bir 

kızdı. Fahreddin de 25 yaşında bir 
delikanlı ... 

Bir gün genç adam N urinnisaya: 
- Benim!A evlenir misin, seni 

mes'ud edebilir mlvim?. 
Diye "sordu. . 

Genç kadın içleri gülümseyen 
siyah gözlerini Fahreddinin göz
lerine dikti \·e gayet tatlı bir sesle 
şu cevabı verdi: 

- Neden mes'ud etmivesin! .. 
Ve sözlerine ekledi: . 
- Beni ağabeyimden iste! 
Fahreddin. ertesi günü Nuriıı.-

nisarun kardeşi Saidi gördü, on -
dan kızkardP ·ini istedi. Fakat Sa
id bu izdi\'a"a muvafakat etmedi. 

- Olmaz :!"ahri, de.di. Sana hem
şireını veren1err.! 

Delikanlın!n c anc'a 1'-albı ezilir 
gibi oldu, ~·üzünde elem l>ulutları 
belırdı. Mahwn \'e Muteessır, Sa
idden ayrıldı, gitti. 

O günden sonra Nu:·innis;ı. bir 
daha Muhid~ini görmed'. göreme
di. Delikanlıya ne olınu;tu, nereye 
gilmi~ti bunu öğr<>neınedi. 

Aradan on bir uzun ?ti geçti. 
Nurinı1isa F 0 hriyi unuttu. Başka 
birile hayatını birıe,b·dı . 

. Genç k~dm bırgül'. ı;:ardeşi Said! 
ıle Kadıkoyune geçmek ıçın, l!ike
lede vapur bt>kliyord.u . Orada on~ 
on bir yıl C\"'el tanımı.' olduğu 
Fahreddini gördü. O ;,ı;da kadıııın! 
kalbi ürperdi. Ona fazla bakama
dı, başını önüne eğdı. 

Fahreddin, kendini bilemiyecek 

Bunlardan Çoğunun 25 
Senedir Değiştirilmemiş 

Olduğu Anlaşıldı 
Ashlta çevrılecek yollardaki 

elektrik, hava gazi ve su kanali • 
za>yonlarının yaya kaldırımları -
nm altına nakledildil·ieri malum
dur. Yalnız bu sırada hava.gazi 
nakleden boruların son derece e&
kimiş oldukları görülmektedir. 
Bundan birkaç sene evvel de ha
vagazi yüzünden bir vatandaşımız 
ölmüştü. 

Bu •ebeble şehrim'ıiıı yirmi beş 
senedenberi değiştirilmemiş olan 
havagazi borularından icab eden
lerinin değiştirilmesine karar ve
rilmiştir. İstanbul havagazi şir -
keti müdürlüıtü ne1.dinde teşeb

biislerde bulunulacaktır. 

Türk - İran 
Gümrükleri 

Hududdaki Müşterek 
Gümrük Binasının 

İnşaatı Hayli ilerledi 
Hududda tesis olunan Türk -

İran gümrüklerinın faaliyetıni 
tanzim tdeıı anlB§manın gümrük· 
!eri alakadar eder. .na lJelerı bu 
kerre bir tamimle İstanbul güm
rük başmüdürlüğüne bil<'irilmi~· 

tir. 

Anlaşmıya göre iki taraf me -
murları hiçbir resim \'ermeksiz:c 
kendi erzak ve yakacakl;.ruıı dı
ğer taraf arazısinden temin e·Je. 
bilecektir. 

Hududda gümrlik muaıneleıer. 
için iki devlet arasında tt•sisi ka
rarlaştırılan müşterek gümrük bt
nasının inşası da faaliyetle dev:ı.m 
etmektedir 

Gerek bu bına ve gerek yarı 

kısmı Türk, yarı kısmı da İran top
rağında bulunan muayene salo
nu büyük ve en modern bir şekil
de yapılmaktadır . 

müp:iilat. isimli bugiinkü başma· 
kalıesiııde Zekeriya Sertel, İngil
terenin tecavüzleri durdurmak için 
teaislııe çalıştığı müşterek sulh 
cephesinin bir türlü kurulamadı -
ğınr yazarak bu husı.ı.ınaki müşldi
Iatın sebebl~rini izah etıru!kte -

cMillt deh~yı tek ve gayri ka -
bili tecezzi hrzetrr.ek ve bu sıfatı 
yalnız milletin resmi olan milli 
şefine ha.sreylemekte ae hata var
dır. Nil'ekim milli mücadele dev -
rinde İnönü zaferindrn sonra Bü
yük Millet Meclisi rcısi sıfatile 

telbrik telgrafında At•türk İsmet 
İnönünün dehasını ka~·detmekten 
çekinmemiştir. D<'me:. kı Ebedi 
Şef ve ebedi Df.hi de bir dehanın 
sübutu lçin bir ölümün tahakkuku 
!Anm geldiğ; kanaatinde değildi.• 

* Deniz Bank yakın sahiller i
daresi, Ada vapurla,mad ön gü
vertelerin !kine: mevki ~'olcuları
na tahsisini kararlaştırmıştır. Bu 
karar yolcuları çok memnun et
miştir. 

- Ah, vuruldum! dıye bağırdı. 
Bu sırada Osman kosarak ya -

ruma geldi ve ağzın! açsrak bana 
gösterdi: 

- Bak Htkkı b:ıoa ne yaptı? 
dedi. Dikkat ettim. O>!llanın ağ
zında kan vardı. 

derecede sarhoştu. Bununla bera- --------------1 

dir. 

CUMHURİYET: 

YENt SABAH: 

Hitler'in 5') inci yıldcnümü şen
likleri müna•Eibetile fi !manyaya 
giden hey~t!P bera1*r bulunmak -
ta olan Hüseyin Cahi<l Yalçın ora
dan gönderdiği bugünkü başma
kalesı:ı.de Berlin intıbu 1arından ve 

* İş kanu'lunun 30 uncu mad
desi muclbir.ce i~i uc•·etlerinden 
yapılan cezai k~smtikrin. yardım 
veya tekaüı:iiye gibi kat'iyatın ba
derna. Anbrad" İ:.Otı..ad Vekaleti 
emrine Ziraat Baıılca;;ında açıla -
cak bir hesabda .akhııması karar
laştırılmıştır. Buna sebeb, bazı iş 

yerlerınin bu husustaki hükiımler 
tamam!le riayet etınt'diklerinin 

görülmesidir. 

* Portakal mev>im, sona yak
laştığından ş~hrimizde portakal -
!ar azalmı~tır. Dörty{ll ve Antal
yadan artık m"hsul g~lmiyeceği 
ve yalnız Rize portakallarının ma
yıs sonuna kadar de,·~m edeceği 
anla~ılmı,tır. 

cDünya Balkanlılar etrafında 

dön~yor• isimli başınakale~-inde 

Nadir Nadi; siyasi faaliyet mer -
kezinin son günlerde Halkanlar ü

zerinde toplanmış olduğuna işa

ret ederek büyük Avrupa devlet
lerınııı Balkanliları Y<'ndi taraf -
lanna çeknı~k ıçin eHerinden ne 

gelirse çekinmeden yapacaklarını 
beyan etmekte ve Baikan millet -
lerının şaşırmamalarını, yürüdü

ğü yoldan ayrılmamalarını tav>ıye 
etmektedir. 

Hitler'in vatanına hizmetlerinden - ------------

VAKİT: 

cDeha ferdden ferde g~n bir 

bahsetrnektec\ır. 

Bu ara Almanyanın hayatında 
son b•şlıyan de\<reye kadar Hit -
ler'in doğrudan doğıuya müca -
dele :- alinde bulundu~u memle -

Halifenin Sarayında f 1 

Bir ispanyol Güzeli 
Tarihi Roman: No. 62 

- Duydukların doğrudur. Mu
sa bın Nasir, Halifeye bir kiırvan
la İspanyanın hazinelerini gön -
derdi amma, bu hazineler içinde 
Kralın hususi serveti ve parası 

yoktu. Şama yüz e.'li deve gana· 
im gitti. Fakat, i\lus:ı'ya kalan ha
zinenin yekunu üç yüz deve yü
künden fazla diyorlar. 

- O halde Musa, Halife Abdül
melık'c ihanet edı)or demektir. 
Elhan> bunu bilmiyor mu". 

Elhiiri>'in bilmediği birşey 

yoktur. Fakat, bilmek ve görmek 
neye yarar? Şam buraya o ka
dar uzak ki.. Halifeye vaziyeti 

Yazan: CELAL CENGiZ 

bildirmek bile imkansızdır. 
-Elhıi.ris, Musaya: cSen ne ya

pıyorsun? İspanyanın hazineleri
ni neden tamamile Şama gönder
medin?• diyemez mi?. 

- Diyemez. Çünkü, Elhiıris, 

Musa'nın maiyetinde bir kuman
dandır. Onunla zıd bitmek işıne 
gelmez. Hele hesab sormak, hakkı 
bile değildir. 

- Bu vazifeyi Tarık biıt Zi -
yad yapamaz mıydı?. 

- Yani o mu sorsun demek is
tiyorsun?. 

- Evet. Tarık pekala sorabilir 
di bunları ..• 

ketlerin efkerı umur.1ıyesınde bile 
taraftdrları ,.e hayrnnları oldu -
ğunu kayd'tmektedir 
İKDA~ı: 

Başmakalesi yoktur. 

- Halifeden son gelen bır emir
le, Tarıkın da Musa'nın maiyetine 
verildiğinden haberdar değilsin 

galıba?! 

Fatma birdenbire şaşaladı: 
- Yeni ülkeler fethine hazırla

nan Tarık bin Ziyad gibc bir 
kumandan, Musa'nın mai)'~tıne 

nasıl girebilir?. İtiraz etmedi mi 
buna!. 

- Hayır, ağzını bile açmadı: 
•Ben halifenin emirler:ne her za
man boyun eğerim.• dedi.. Musa
ya da: Emrin altındayım!. diye 
cevah verdi. 

- Çok büyük ve çok temiz yü
rekli bir kumandanmış doğrusu. 
Tarık şimdi gözümde eskisinden 
fazla büyüdü. Onun gibi bir kah-
ramanın maiyetinde çalışmayı 

çok isterim. 
Selim'in gözleri birdenbire ışıl

dadı: 

-Gerçek mi söylüyorsun, Fat
ma? Tarık'ın onlusuna ııitmek is
ıer misin? ' 

- Ne yaptı? diye sordum. 
- Zehir içirdi, dedi. 

Sonradan Hakkınır cna rakı ye
rine kezzab içirdiğirıi ö~rendim. 

Yaralana" Hdkkının yanına git
tim. O da: 

- Beni Osman '"'rdu, dedi. 

Hakim, M•ıhiı:ldinı dinledikten 
soma evrak arasındaki sabıka ce
\'abını okudu ve suçlunun bir ka
til hadisesinden 8 s~rıeye mahkiım 
olduğunu zapta geçirtti. 

Evrakın mütalea için iddia ma- 1 

kamına Yerilmesine ve bu sebeb
dcn muhakemenin 13 hazirana bı
rakılmasına karar verildi. 

* Kumkapıda Yüceülkü talebe
lerinden Yusuf oğlu Ceıımi mek
tebin bahÇ'! duvarın.lan ııokağa 

atlarken düşerek muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanm\'.itır. 

- Evet.. Hatta mümkünse he-
men şimdı. 

- Öyleyse hazır ol! 
Fatma şaşaladı: 
-Ne "· .. Sen de mi gtdeceksin? 

- Evet. Ben de onun maiyetin-
de çalışmak, aktndan akına, ülke
den ülkeye koşmak istiyorum. İş
biliyede bir kale muhafızı veya 
zindan bekçisi gibi hareketsiz kal
mak istemem. Gözlerim ileride .. 
Ufuklar bize açılmış.. Maz!Uın 

milletleri kurtarmak, esirlere hür
riyet vermek istiyorum. Tarık bin 
Ziyad gibi bir kahraman bana: 
•Senin gibi bir arslana daima muh
tacım. Benimle beraber çalışır -
san, umarım ki kısa bir zamanda 
sağ kolum olursun!• demişti. 

- Onun sağ kolu olmayı kim 
istemez, Selim? Haydi hazırlana
lım. Yağmurlar başlamadan ve 
kimseye görünmeden yola çıka

lım. 

Selım hazırlandı .. 
O gün Fatma ile atlarına bindi-

ber o da Nurinnisayı tanıdı. Daki
kalarca onun yüzün~ baktı, baktı .. 
O sırada, genç :!dam m:ızide yaşa
mış olduğu güzel ve mes'ud gün
leri hatırladı. Sonra ac• acı gü -
lümsiyerek, göLlerini g<:nç kadın
dan ayırdı, iinüne baktı. 

Nurinnisa ve ağ3beysı vapura 
bindiler, Fahri de ra}TI ihtiyar! 
onları takih etti, onlar \'apuru.rı 

gü\'ertesine çıktılar Fahreddin de 
arkalarından P.iliti Bir kanepeye 
oturdular. o da tam karşılarındaki 
kanepeye oturdu. 

Fahreddin çok kederli ve muz
tarib olduğıı kadar, &sabı. idi. Öf
kesinden ne yapacal(ını bilemiyor
du. Nihayet kendine hakim ola -
mıyan adam, cebin<:'en tabanca
sıru çıkardı. havaya üç el ateş etti. 

Nurinı1i.sayı öldürrneğe teşeb -
büs etmektPn suçlu f '&hreddinin 
nıuhakemesir.e dün d<c Ağırcağada 
devam edil1i. Dünkü muhakeme
de Nurinni•J şahid sıfatile .din -
lendi: Maznu'l Fahred<linin vapur-

ler V!! kale dışında dolaşmak kas
dile şehirden çıktılar .. 

Kimseye sezdicmeden Tarık 

bin Ziyad'ın ordusuna iltihak et
mek üzere yola düzüldüler. 

• GARNATA YOLUNDa BİR 
GECE. 

Ortalık kararmıştı. F'akat, gök
te ay ve yıldızlar vardı. Ağaçlık 
bir yolun kenarında atlarından 

inmişlerdi. 

Fatma çok dalgın ve düşünce • 
liydi.. 

Belliydi kl, Selimi seviyordu.. 
Oysa k i, Selim, Maryana ile ta

nıştığı gündenberi Fatma ile mt!f 
gul olmuyor, ona bir erkek arka
daş muamelesi yapıyordu. Hatt8. 
bir gün: 

- Sen çok erkekle~mi:ıein, Fat
ma! 

Demekten bile kerıdini alama • 
mıştı. 

Fatma bu sözleri hatırladıkça: 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kasımpa~da oturan 14 ya -
şında Mehmed oğlu Foruk ısmi.rı
de bir çocuk uçurtma uçurmak 
meselesinden çıkan kavga neti • 
cesinde arkadaşı Niyaziyi jiletle 
yüzünden yaralamışt•r. * Sabıka!• Arnavc•r\ Receb ile 
arkad{ışı Ahmed dün akşam Ga -
!atadan geçmekte olan Hilmi a
dında birini '>ıçakia sol memesi ü
zerinden yaralamışlr.rdır. * Kasımpaşada İpt;kçifırın so
kağında oturan Mustafanın 2 ya
şındaki çocuğu Gü!siiın pencere -
den düşerek yarahnmıştır. 

da kendisine, öldürrrek kasdı ile 
tabanca çektiğini, fakat yanında 
bulunan kimseler derhal elini tut
tukları için bu arzusunu tahakkuk 
etıtiremediğinı söyledi. 

Muhakeme 16 mııyısa bırakıldı. 

- Artık Selim benden hoşlan
mıyor .. birleşmemizı- ımkan yok .. 
diyor ve üzülüyordu. 
Torbalarından yiyecek çıkardı-

lar .. 

Yemeğe başladılar . 
Selim gökyüzüne baktı: 
- Endülüsün semı.sı ne kadar 

parlak. 

- Evet, hem parlak, hem de 
çak al.çak. İnsan aaetı. gökte -
ki yıldızları elile tutacak sanı -
yor. 

Selim birden yerinden fırladı: 

- Şurada biraz ateş yaksak fe 
na olmıyacak .. 

Fatma, Selimin elinden tuttu: 
- Hava sıcak. Atl'şe ihtiyacı • 

mız yok. Yakmamak daha iyi o
lur. 

- Neden? Vahşi hayvanların 

etrafımızı sarması ihtimalini dü -
şiinmedin mi? 

(Dcııaıııı t'ltr) 

Yugoslavya ve MihV 
Devletleri 

Yazan: Ahmed Ştikrii ES~ 
Yugoslavya Hariciye " \ 

Markoviç ile İtalya Haricıye 
kili Kont Ciano arascndaki ııı 
lfil<at yapilm"ı ve bu mülakat 
sonra da re>ml bır tebliğ ne, 
dibnişlir. Bu tebliğ dört maddi 
larak hulasa edilebilir: 

· ·co 1- Arnavutluğun ışgalına. 

gan vaziyet iki hariciye vektll 
rasında görüşülmüştür. 

2- Bu görüşme netice;: 
Yugoslavya ile İtalya arasın O' 
münasebetlerin pek samimi 01 

ğu görülmüştür. o· 3- Tuna havzasında sul/1~ 
damesi için bır taraftan ital)'\, 
Yugoslavya diğer taraftan da 

1 
goslavya ile Almanya arası.rıdS 
yasi ve iktısadi sahada iş b. 
yapılmasına karar verilın;ştır; 

4- Macaristanla münasetıe~ 
tetkik edilmiş ve Belgrad ıle .. 
dapeşte arasında bir anlaşm• ıı 
yol açıldığı görülmüştür. 

Bu arada birçok da ziyaretle 
yapılac~ğı bildirilmektedir. ııİ 

Pol gelecek ayın ikinci nısfı. 
Romaya gidecek. Macar Jfarfc' 
Vekili Çaki Belgradı ziyaret 

1
, 

cektir. Yugoslavya Hariciye 
kili şimdi Berlinde konuşn1• · 
dır. 28 mayısta da Macar ııar~ 
ye Vekili Berline gidecektir· ti 

İtalya ile Yugoslavya araS' 
bu anlaşmanın şümul ve ebeıı' 
miyeti henüz iyice anlaşıtmt; ~ 
ğildir. Fakat Arnavutluğun. ~ 
!ine muhalefet etmediği c ilı 
İtalyanın Yugoslavya ile fl!acl 
ristan arasındaki eski dav"1ı ~: 
!etmek için tavas..utta bulun ıı.I 
ğu ve buna muvaffak da old 0 
anlaşılmaktadır. Tebliğe ve , 
ğer şartlara bakılacak olursB• ~ 
caristanla Yugoslavya arası 
bir anlaşmıya artık olup bitti 0

1 
rile bakılabilir. Fakat bundan ı 
risi henüz malum değildir. ·ıı 

Herhalde İtalyan harici p0l1 

kasının faaliveti bu aralık 
Avrupa ve .Balkanlar üzer•0 

toplanmıştır. Bu faaliyetin i!CI 
zahı vardır. I 

1- İtalya bunu mihver ııat!I' 
yapmaktadır. Yani AJ.n:aııY ~· 
da tasvibi, hatta teşvikile ve , 
man menfaatlerinin de koru0) 

sı bakımından, faaliyetin bu ıS 
kabul edilecek olursa, 1ıedet 

1 
ola.bilir: İngiltere ve Frıınsa e 
raflarına bir takım devletleri 1 

!ıyarak bir •sulh cephesi• 
ğa çalışmaktadırlar. ıl. 

Almanya ve İtalya bunu • ıl 
berleme• olarak tavsif ediyor 

'I 
Ve tahakkukunu, tehlikeli gıı ~ 
düklerinden küçük devletlerı11 t 
na. iştiraklerine mflni olmağa 
çalışmaktadırlar. . ./ 

2- Bu faalıyetin ikinci bır ,., 
hı daha vardır: İtalya Alma•'- 1 
run dostu, ideoloji karJC§i çeıl 
yaset yol~aşı olmakla ber8..,, 

herşeye ragmen, Almanyaııııı ', 
ka ve Adriyatik denızine d0~ 
iktısadi olsun, siyasi olsun, geOJi 
!emesinden endişe etmekted•'· ı' 
naenaleyh böyle bir blok ıc .J 
ederken mihvere hizmet eder J', 

göründüğü halde hakıkatte l'1~ 
kentli politikasına hizmet etf11,,,ı 
tedir. Yugoslavyanın parçıııaıı , 

. . e ıı: 
sı, artık Italyan menfaatıerııı c· 
gun değil, Almanyanut cenub.' I' 
ru inmesine engel olacagı ıç111 

devletin mülki tamamlığııll ~o 
rumak lazımdır. <pi 
Bunların hangisi dogrudur! ,r 

ki İtalya bu kombinezonu k'~ı 
ken kendL~ini de düşüıunekt 

4 
Fakat birınci mülıihaza daJı8 ~ 
görünüyor. Bununla berabe~· b' 
hangisi varid olursa ol.sun, i'i. 
rada kalacak olursa, bu fa311·,ı 
sulh için büyük tehlike teşl<il il 
mez. Çünkü her iki şekild"11 ' 
kombinezon ancak teda!üi 0

1 i 
bilir. Birincisi otoriter de,·l~t·> 
karşı bir çemberleme si~·ası;t~ / 
tatbikine mani olmak. ikinrı•ı,1 

ııı 
Almanyanın cenuba doğru l 
sine sed çekmek. Bunlardan r61 
rı olarak bir de üçüncü şık _ "'ıc: 
ki bu da kombinezonun istıll 
teşkil edilmek istenmesidir- ,i 
Eğer oynanmak istenen ~~İ 

bu ise, İtal~·a da dahil oldu~ııpl' 
de her devlet, Alman\·anttl ıf"' 
tikasına alet olduğunu. bir 23 

anlıyacaktır 



Günün Meselesi: 

Kahvelerden Keğıd 
Oyunu Kaldırılıyor 

Bir Çok Şehirlerimizde Tatbik 
Edilen Bu Yasak Teşmil 

Edilecek mi ? 

Tahrandaki Muhteşem 

Dahiliye VeWetl, Ankarada 
Ve ınemleketin diğer bir çok 
lehiderfnde tecrübe edilip de 

ınuvaffak neticeler veren bir 

Yasağın bütün memlekete teş
llıiUnt dü ünmektedir. Bu da, 

kahvehanelerde i•kambil, tav· 

la, domino gibi oyunlarm oy

llanınamasıdır. 

Halayda 
Gümrük 
Tarifesi 

Beş Gündenberi Türk 
Gfunrük Tarifesinin 
'f atbikine Başlandı 

~eını.ekeürnizde kabul ve tat.-
edilmekte olan • güınriik tari· 

fesi .kanunu• Hatay hiikUmeti ta
!Uından da aynen kabul olun • 
ll>.UŞtur. 

lıı:ezkftr kanunun tatbikine 5 
~denberi bıitün Halayda baş
~-n~ığı; dün şehrimizdeki ala • 
"dQarlara bildirilmiştir. 

llu yeni tarifenin tatbiki HataY 
~1Y1Sasında .ı~rhal tesirini gös
~l'lrıiştir. Bazı açıkgözler bu ve-

8ileden istifade ederek fiatlara bir 
zam yapmışlardır. 

1 
llu suretle toz §Ckerln kilosu 

4 den 20 ye, kahve 50 den 75 e, 
Pirinç 12 den ~ ' ye, portakal 12 
den 18 e ve muz da 25 kuruştan 
50 kuruşa fırlamıştır. 

llatayda Türk parasının milll 
Para olarak kabul edildiği za • 
ınanıarda; geçenlerde bir ayni ya
llılan bu ibükan önlemek üzere 
llııtay hülrUmetl icab eden bütün 
1edbirleri almıştır. 
Diğer taraftan Hataya §Chri -

llıiıden gonderilen malların mil<· 
tarı da bugünlerde çok artmış
tır. 

1 
ll~ok Antakya ve İslleııderun

u tuccarlar İstanbullu tüccarlara 
d" un de telgrafla slpari;;ler ver -
llıişlerdir, 

1 

Hükfunet, bu iş için tetkikat 
yaptırmaktadır. 

1940 da bütün vilayet kah • 
vehanelerinde bu oyunların 

kaldırılması d~ünülmek.tedir. 

Yalnız, satranç ve dama, bilar
do oyunlanna müsaade edile
bilecektir. 

Tetkikata devam edilmekte
dir. 

Suriye 
Rejisinin 

Borcu 
Hatay Hükumeti Reji

nin Mallarına Hac•z 
Koydu 

Hatayııı sigara, tütıin tömbeki 
!hiytacını temin eden Suriye • 
Lübnan tütün ve tömbeki reji 
§irketinm şimdiye kadar olan te
mettüleroen Hatay bıikümetine 
iki talı:sıt yekünu olarak 30 kü • 
sur bin lira tıorcu olduğu anlaşıl
mıştır. 

Hatay maliye vekaletl; bu pa
rayı şirketten müteaddit defalar 
istemişse de alamamıştır. 

Ezcümle vekaletin A.,takya -
daki reji müdürlüğüne ) aptığı 
son müracaate de: 

•--i1'arı ahire kadar bu para
nın ödenmemesi için Beyruttaki 
merkezımizden emir aldık!.• şek
lin\}e cevab verilmiştir. 

Bunun üzerine; evvelki gün Ha
tay hükumeti; mezklır §irketin 
Hatay dahilindelh butün men
kul ve gayrimenkul mallarına ha
ciz koymuştur. 

Bu haciz; şirket; hükümetin a
lacağını ödeyinceye kadar kaldı
rılmıyacaktır. 

--o--

Avukatlar için Rozet 
Şelırimizdeki bütün avukatlar 

için ·bir alameti farıka tesbiti ka
rarlaştınlmıştır. 

Baro idare heyeti dün bu mak
sadla bir toplantı yapmış ve İstan-

l 
bul avukatlarına güzel bir rozet 

iselerde Yeni intihabı için bazı nümuneıer tet
kik etmiştir. 

Terimler Avukatalrımızın bu rozetinin 
hak ve adaletı tcnısil eden bır te-

Maarıf Vekaleti lise ve orta razi ile bazı tczyinattan ibaret o-

Düğün 

D 
Un akşam, Tokatliyanda 
İranlıların Tahran sarayın
daki muhteşem düğün ve· 

silesile, büyük bir baloları vardı. 
Günlerdenberi, bütün dünya ga
zeteleri, ajansları, radyoları, kar .. 

makarışık siyasi havadisler ya -
nında, Tahrandaki dilğün tafsili· 

tına da yer ve zaman a~·ınyorlar. 

İran Veliahdi ile :Mısırlı Pren

ses Fevziye evlendi. puden on

lara büyük saadetler tcmcnni.i. 

Dost ve komşu İranın bu mes'ud 

günlerini tebrik ediyoruz. 

Bütün dünyanın karşı kurşıya 

bulunduğu binbir üzüntlilii me

seleler yanında, lran sarayının 

saadetini, bütün cihan memleket

leri kıskansalar yeridir. Azimkiır 

Riza Şah Pehlevi gcınç ve kuv • 

vetli bir İran yarattı. 

Düğün İranlılara lı atin olsun! 

BÜRUAN CEVAT 

Mersinli 
Hasmını 

Yendi 
Osloda Başlanan Av

rupa Güreş 
Şarrıpiyonası 

Osloda başlanan Avrupa ..ıı.irc, 

şampiyonasına giden güreşçııerı

m!.zden Mersinli Ahmed; dün ge

ce 79 kiloda Letonya şampiyonile 

çarpışmış ve hasmını yenerek ga

lib gelmiştir. 
Güreşçilerimizdrn Kenan sayı 

hesa.hile mağlüb olmuş, Mustafa 

da hakemden müteaddid de:alar 

ihtar aldığından mağlüb iliın ed,1-

lilllJtİr. 

Ormanlardaki 
Tahribat 

Orman genel komutanlığı or
m • .mlarımızda v11kua gelen tahri • 

bat derecesini trunamile tayin e
derek bu gJbi hadiseleri azaltıl • 

ması ve orman kaçakçılığı vak'a
larına meydan verilmemesi içİl'.l 

yeni tedbırler almayı kararlaştır

mıştır. 

~ekteb muallimlerinden mürek- lacağı anlaşılmaktadır. 
t eh bir komisyon kurarak yeni l,...=-=-='""""===========I 
~rıın.ıer lı.ııkkında tetkikat yap - sini tasnif etmiştir. 

Bunun ıçin de evvela meınleke
timızdcki 1-,ütün oımanlarda ne 

kadar tahribat yapıldığı, kaçak
çılık v;.k'alarının azalıp ve ya ço
ğaldığuıın tamamıle teslıitine lü
zum görülmü~tür. 

Genel komutanlık bu müna -
scbetle vilayete bu· tamim gön
dermiıjtlr 

, .l"rnış, komisyon terimlerden de- Faaliyetini muvakkaten ıta-til 
t'şınes; ica.b edenleri tesbit etmiş etmiş olan komısyo.ı, bugünlerde 
\'e bunlar bir liste halinde mu - tekrar çalışmağa başlıyarak bu 
~hnlere gönderilerek bu husus- cevablara göre ka 'i terimleri ka-
~ı fi.kir ve mütalealannın bil- rarlaştıracaktır. 

lınesı istenmıştl. Öğrcndığimize göre bu terım-
lı lienıen bütün muallimler bu !er önıimüzdeki ders yılından itı-
bUsUstaki fikir ve mütalealarını haren biitün mekteb kitablarına 
'İdirınişıerdir. konacaktır. Mevcud kitablar da 
Veı..aıet gelen cevablann hep - buna göre değiştırileceklcrdiı. 

ROMAN: 1 

lı ıta.Ianı Ranson o gün koyun 
ı. aşıaınası yapıyordu. Tencerenin 
p.al>ağın~ kaldırdı. Etlerin pişi~ 
t tııınedigini yoklarken, blrdenbı
e kapı açıldı. 

}{İri Yarı bir kadın içerı girdi. 
l~afetine bakılırsa, eıvar dük -
t !ardan birinin sahibi ... Fakat 
r"~atına bakılırsa, hiç te müşte -
h~ne iltifat ed<'n bir dükkun sa-

t 
•ne benzeıniyordu. 
Ct'r" · \. · ı gıren kadın ba<lığını ar -

ııı:ay ' .,. 
da a attı. İki kolunu kalça•ırıa 
ltı Y&,k Bacaklarını açtı. Yüzü 

Pku ~12ı id Gö'zl · · d 
0 "'1 !.. erı yenn en 
l'nanı:ştı. 

Mil<! s :ım Ranson evvela şaşırdı. 
oııra k " Oid . cı..,--'nı topladı. Acaba ne 

U. dı .. c dr..- d" akl ~ki .' -.unu ve mer a 
edı. 

t~riye · gıreıı bağırıyordu: 

- Seni bltak seni! En nıhayet 
burada yakaladım. 

Madam Ranson durup durur • 
ken, kendi evinue uğradığı bu 
tecavüze bir mana verel'f>iyordu. 

İri yarı kadın, ağzından tük -
rük.er saçarak vr arada bir kol -
!arını tehdid yollu sağa sola savu
rarak dedi ki: 

- Ne o? Hıç anlamamazlığa 
geliyorsun değil mi? Buraya ne
den uğradığımı pekala bilirsin 
amma, oralı olmazsın. Söyle ba· 
na, o kızın olacak haspa nerede? 
O piç kurusunu bir yakalasam, 
bütün mahalle halkının önünde 
boynunu kırmazsam, bana da ma
dam Lamez demesinler. 

Zavallı Madam Ransonun ten -
cere kapağı elinde kalmıştı. Ne 
diyeceğini şaşırmış, bakıyordu. 

Böyle sellemehüsı;eliım mutfa • 
ğa kadar giren kadını tanıyor gi
biydi. Evet, Madam Lamez ola • 
~ak.! Pötişan sokağının köşesin -

Bunda; her ay mahkemelere 
ne k~dar kaçakçılık işi tevdi o -

Junduğunun ve bunlardan kaçı • 
nın hükme bağlandığının bildiril
mesi ve badeır.a orman vukuatı 
hakkında her ay muntazaman is
tatistikler tutulması bildirilmiş

tir. 

deki küçük tuhafiye mağazasının 
sahibi! 

Fakat ne olmuştu bu kadına? 
Neden böyle küfrediyordu? 
Ağzından tükrük ve salye fış· 

kıran, gözleri yerinden oynıyan 

Madam Lamez durmadan bağı -
nyordu: 

- Ne susuyorsun? Ne söylemi
yorsun? O kızın ula~ak haspa ne
rede? 

Madam Ranson kendini topla -
dL Yok:;a tencerenin kapağını 

mütecaviz kadının kafasına fır -
btacaktı. 

SükUnetle dedi ki: 
- Rica ederim, buradan hemen 

çıkıp gider misiniz? Ben evimde 

f Mühim Şehir İşleril 
Belediye Şimdilik 

Otobüs Servisi 
ihdas Etmiyecek 

Tramvay Geçen ve Gececek • 
Olan Bütün Caddeler Asfalta 

Cevrilecek 
t 

B 
elediyeye devirlerinin ka-
rarlaştırıl<!.ıgını dün haber 
verdiğimiz elektrık, tram -

vay ve tünel idarelerinin şimdilik 
bir müdiriyeti umumiye halınde 
idare olunacakları ve Haliç şirke
tile otobüs servislerinın de bu 
idareye bağlanacakları anlaşıl • 
mıştır. 

·Akay. ın ise ancak gel<~c(•\ sc'
ne hazirandan sonra h<>'ediyeye 
devri muhtemel bulunmaktadır. 
Diğer taraftan belediye; tram -

10 Günlük 
Tedavi 

Ücretleri 

vay geçen ve geçecek olan bütün 
yollardan başlıyarak tekmil ca:l
de ve sokakları asfalta çevırccek
tir. 
Bund~n başka; Belediye Reis -

liği; otobüs satın alarak imtiyazı 
kendisi kullanmak kararını şimdi 
tatbik etmiyecektir. Bu hususta 
eksiltme kanununda tadilata da 
lüzum görüldüğünden yenı oto · 
büslerin satın alınması da ancak 
yenıi ışletmP idareleri kurulauk • 
tan sonra kabil olacaktır. 

Yardım 

Gören 
Çocuklar 

Sıhhat Veka'eti Yeni Yardım Orta Okullara 
Bir Tamim Gönderdi da Teşmil Edilecek 

Hastanelerde •Ücretli• olarak 
yatanlardan 10 ar günlük tcJavi 
ücretleri peşinen alınmaktadır. 

1' aKaL, kenoilern den 10 gwı -
lük tedavi ücreti alınmış olan 
hastalardan bazılarının 3 - 5 gun 
yatıktan sonra hastaneden çık • 
tr.ası üzerine bu paranın fazla•ı -
nın kendilerine ıadesi icap et -
mekted'.r. Bu ise bır takım mera
sime atbi oıduğundan hastalar i· 
çın müşkülat doğurmaktadır 

Öğrendiğimize göre Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vckii.leti, bu 
mesele hakkında 3ıhhat Müdür • 
lüğüne yeni bir tebliğde bulun -
muştur. 

~u tebliğe göre, halen ha•ta -
• ·-'~ •varidat müfredat• def • 

terlerine kaydolunan bu 10 gün • 
lük tedavi ücretleri kat'i Uıh~Uat 
namı altında iki sütun açıl ~ ı 
ve paralar hastalardan ı .. .ı

vakkat makbuzu ile alınacak

tır. Eğer hastalar hastahanede 10 
günden fazla kalırsa; ikinci alı -
nacak 10 günlük ücret tahsil olu
nurken birinci 10 günlük para için 
evvelce verilmiş olan muvakkat 

Bu aers yılı içinde muhtelif 
kurum veya teşekküller tarafın -
dan mekteplerimi1.cleki yoksul 
çocuklara yapılan yardımlar hak
kında bır rapor hazırlanması is -
tenmiştır. 

Ayni suretle; mekteplerimizde 
himaye görsün veya görmesin 
mevcut yoksul çocuklarır. ade -
di de takip olunacaktır. 

Bu suretle yapılan yardım ile 
yardıma muhtaç çocukların ade
di kat'i olarak anlaşılacaktır. 

Gelecek sene bu çocuklara da
ha genış şekilde yardım oluna -
caktır. 

İlk mekteplerdeki fakir ve kim 
sesiz çocuklara yapı an yardım -
!arın, önümüzdeki yıldan ıtiba • 
ren •Orta okul> !ardaki fakir ve 
kimsesiz talebelere de teşmil olun
ması ıçin şimdiden icap eden ted
birlerin de alınması da kararlaş • 
tırılınıştır!.. --- --
makbuzu; kat'i makbuzla değiş
tirilecek ve birinci para da •kat'! 
tahsilat• sütununa naklolunacak
tır. 

Yeni 2,5 Liralık Paralar 

Londrada basılıp evvelce nünıu neleri bankalara I inderilen 2,50 Ji. 
ralık ltiığıd paralar dünden itibaren bankalar tarafından tedavüle çıka
rılmıştır. Bu yeni paralar piyasa mübadelelerini hayli kolaylaştıra
caktır. 

rezalet istemem. Eğer çıkıp git -
mezseniz, bütün komşuları çağı • 
rınm, polise de haber veririm. 

Madam Lamez sanki bu ceva
bı bekliyormuş gibi, büsbütün 
kudurdu. 

- Komşuları mı çağıracaksın? 

dedi. Ne duruyorsun? Çağır, ça· 
ğir! Polil! te çağır. Kızın olacak 
orospuyu hastaneye gönderteyim 
de, sen görürsün. 

Madam Ranson kendisine ha • 
kimdi. Mütecaviz kadını göğsün -
den tuttu, kapıdan dışarıya doğ
ru itti ve kapıyı kapadL 

İri yarı kadın o hüldetle mer • 
divenleri acele acele indi. Soka -
ga çıktığı zaman, daha yüksek 

sesle bağırmağa başladı. 
••• 

1758 senesinin lkinciteşrln ayı 

biraz sert geçiyordu. Sokaklarda 
keskin ve dondurucu bir rüzgar 
esiyordu. Gelip geçenler sıkı sı

kı giyinmişler ve acele acele yü
rüyorlardı. 

Fakat sokağin ortasında, bir ka
dının, yumruklarını Madam Ran
sonun evine doğru sıkarak bağıra 
bağıra, uluorta küfrettiğin! gö -
renler, gayri ihtiyari duruyorlar
dı. Çok geçmeden, iriyarı kadı -
nın etrafı bir halk kalbahğı çe • 
virdi. Sucular, seyyar satıcılar, 

hizmct~iler, yolu o tarafa dü.şen
~r, hepsi daracık Sent Styen 
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Bursa 
Valisinin 
izahatı 

imar Faaliyetine 
Ehemmiyet Veriliyor 

İmar faaliyeti günden güne 
artan ve türistik bir şehir olan 
Borsanın Valisi Şefik, kendisile 
görüşen bir muharririmize imar 
işleri hakkında şu izahatte bulun 
muştur: 

- Şehrimizde en fazla gozc çar 
pan gençlik yekünunun fazlalığı
dır. Bunun içindir k: stadımıza 

büyük bir önem atfediyoruz. Ye
ni stadımız Türkiytdc, An.kara
dakinden so!lTa ikinci olacaktır. 

Bir atış polifonu, bir tr·bünü, bir 
de yüzme havuzu yaptıracağız. 

Bu iş içın de bütçemizden 36.000 
lira ayrlımıştır. Bu yaz mevsimin 
de bunları bitirmeğe çalışacağız. 
Turızm işine de hususi bir e -

hemmiyet veriyoruz. Mudanya i
le Bursa arasında büyük asfalt 
yol yapılmıştır. Şimru de Yalova 
ile Bursa arasındaki yolu asfalt 
yapmdğa başlıyacağı:: Sonra Çe
kirge ile Çelikpalas arasındaki 

kısmı da asfalta çevir~ğiz. 
Bunlardan sonra, programımız 

dahilinde olan işler de şunlardır: 
Bursa ve Yalova kaplıcalarını bir 
elden idare etmek; bunu yaptığı
mız zaman çekirgedekı adedi ar
tan münferıt otellcrı kaldırarak 

yerlerine modem konfürü haiz 
dört veya beş tane otel yaptıraca
ğız. Ve buraya gelen bir müşteri 
bir haftalık biletlt> hem yalova 
kaplıcalaıından hem de Bursa 
kaplıcalarından ve otellerinden 
istifade edecektir. 

Sonra kış sporlarıı' arttıracak 
vc bunu daha mükemmel bir şe
klide imkan dahiline koyarak kış 
mevsunmde türistleri buraya cel· 
betmek ıçin carelerlni düşünüyo

Müstehcen Neye 
Derler? .. 

M 
ösh•.kil r'-'SSamlann İ7mit • 
te açtıkları •ergi bir Mdise 
oldu. Serği açılınra, )tıııit 

müddeiumumiliği, bır kısım tab• 
laların müstehcen olduğu Mdıa
sile, bunların sergiden kaldı! ı.ına• 
"' için te ehbüs .. ge ti. Pob "' • 
&ıtasile hu tableları kaldırttı. 
İzmit ;\lüdddumumilik maka -

mının bazı gazetelerde çıkan mel.. 
tubundan anlıyoruz ki kaldırılan 

tabloların müst~heen olduğu. bir 
ehlivnkufa tesbit ettirilm~tir. 

Bu ehlivukufun kimler tarafın· 
dan teşkil edildiğini şu dakikada 
blmediğimiz için, saliıhiyetleri ve 
vukufları hakkında birşey söyli· 
yecek değiliz, Yalnız, hatırlı~ornz 
ki, müstakil re samlar, ayni tab
lolardan mürel.keb olan serı:ile • 

rini İııtanbulda ve. diğer bazı e • 
hirlerim.izde daha açmı.,<lardı. İs • 
tanbnlda ve diğer şchirlerımizde 
müsteheen telikki edilmiyen bu 
tablolBJ". İzmitte neden müstehcen 
teliıkki edilmiştir? Meselenın me
raklı tarafı burasıdır. 

Mfutehcen iddia>ı ileri sürülen 
tablolarda, insanlar çıplak imiş 

ve üzerlerine elbise giydirilme -
miş. 

Çıplaklığın müstehcen olduğu. 
na biliyoruz. Ve zannediyoruz ki 
ınesele bir san'at c~cri üzerine in· 
tikal eder de, bir re >İm iizcrinde 
konuşulursa, iş değişir. 

Bir resim, bir heykel, bir san'at 
eseri olduğu müddetçe müstehcen 
değildir. Birçok Avrupa şehirle • 

rin.in mcydanlannda, müzelerin· 
de çırılçıplak heykeller vardır. 

Fakat, bunlar111 üzerine bir elbise 

giydirmek kimsenin hatmndan 
geç;ncz. 

REŞAD FEYZl 

ruz. Bir kar makinesine ihtiyacı- 1-------·------
nuz vardı. Bunu da N:ıfıa Veka -
Jeti vasıtasile temin edebildik. U
ludağdaki tesisatımız ıyidir. Ge -
çen sene içinde şehrimize gelen 
seyyah adedi 40 bin kişidir. 

Bu sene Uludağ yamaçlarında 
500 kişilik bir talebe kampı aça
cağız. Halkevlerimiz için yeni bir 
modern bina ytıptıraca~ız. 

Ankara da Feci bir 
Otomobil Kazası 

Dün Ankarada fecı bir otomobil 
kaza:;ı olnıuş1 LU:tfi isminde birı

nin idare ettiği otomobil; Sıhh•ye 
Vekaleti cıvaxında marangoz Ab
dullahı çiğniyerck öldürmüş, Zi
raat Bankası memurlarından Or
hanın ayaklarını kınnı~tır. 

Kazada Mchmed ismin<le biri 
de vücudunun muhtelif yerlerın
den yaralanmıştır. 

-*
Konferans 

Beyoğlu Halkevinden: 
1- 27 nisan 939 perşembe gü

nü saat 18,30 da Evimizin Tepe -
başındaki merkez binasında Pro
fesör Bay Fatin Gökmen tarafın· 
dan •unutulmuş lliın adamları. 

mevzuunda bir konferans verile
cektir 

2- Herkes ge!Eibillı 

sokağında hadisenin iç yüzünü 
anlamak merakile Madam Laıne
zin etrafını sarmışlardı. 

Kadın mütemadiyen bağırıyor
du: 

- Gideceğım mahalle muhta -
nna... Şu yukarıda oturan kal -
tağın ne mal yetiştirdiğini anla • 
tacağım. Ne Q.lifte şeymiıj bu? 
Daha on yedı yaşına girmeden 
evHidımı ba~ian çıkardı. Bilirsi • 
niz oğlum şuradaki berber dük -
kanında çıraklık eder Pekalli, ye
tişiyor. Şu yukarıda oturan kal -
tak yok mu, kızına gilya beroer • 
lik öğretecekmiş diye oğlumu e
vine kapatmağa kalkmaz mı? Za· 
vallı oğlum bütün kazandığını 

onlara taşır, yedırir, içirir. Daha 
on dört buçuk yaşına girmemiş 
piç kurusu kız, tosun gibi bir de
likanlıyı baştan çıkarsın. Söyl~ -
yin, Allah aşkına 1 Buna vicdan 
razı olur mu? 

Madam Lamez o kr><lnr ;tqlen-

Birimiz[nDerdi 
Hepimizin Derdi 

Çocuklar Ve Sinema 
YıJdızları 

M. Fııad lmıwılle ahlılımu bir 
mdltobda deal1or ki: 

dlidm çoeDk son .-unıerdf' e
line ıeçen bUtü.n parayı olkolataya 
veriyor. Versin. iyl Fa.kat. bu 
elkola.ta.l&nn mhba.&e •inli' teY ter 
olap olmıı4ıiuu IJ"lu bllmlyonım. 
Cunkü fada yt>r&e, midtld bozu
la.yor. 

1 
Acaba. her tılrlıl clkolata, ~e-

k.erleme ve emsali maddelerdıl ya
pan möes9earler Slkı L.ir kontrole 1 
tabi tlıtuıu-,or mu?. Çocutw.D c:on 
zamanlarda nedf-n böyle çlkota
IQa fula rai~t eti.itini morakla 
llOJ'dum. Meler, bu elkolata fab
rllluı bir sinema ırıldıslan albiı

mü me1ılana ıotinnlt .Cıkolata -
ambalaJlanndan a.rtbt kartları 

~ı.luyor. C0<ıok bunJa.rm hepsJııl 

taına.mlana, bir hediye alaeak .. 
mış, 12 J'aljtnda bir (IOCU(un, buy
le alnema artistleri ka.rtıannı top
lamasmı lsleml1onım. Bu kollek
lb'oa. cecall ~ e.h~mmi1f'tlt ve 
bll.Ylill bir --1'7•t oıu,.or. Si
nema 1ılcbzlannm koUckslyoounu 

7apmak -ulı ~in faydalı mıdır? 
Bazı olllolata fabrlkalan, ç,o -

eak1anmttın heves ve bay&ollerinl 
bo '"""ile lslkmar edl7orlar .» 

mişti ki, bir taraftan haykırırken, 
bir taraftan da oraya gelen ı.ey -
yar sebzecinin tablasındaki sa • 
lata ve şalgam demetlerinı bırer 
birer yakalıyarak hiddetle karşıki 

evin penceresine fırlatıyordu. 

- Kaltak seni! Oğlumu kan -
dırırsınız hal Ben de bunu sizin 
yanınızda bırakacağım dcğıl mi? 
Hele şu senin kızın olacak piç 
gelsin de, ben ona gösterırım. Saç 
]arını bulmazsam, bana Madam 
Lamez demesinler. O gelinceye 
kadar şuradan şuraya kımılda -
mıya.,ağım 

Etrafa toplanan halk, bu man • 
zarayı bir eğlen~e gibi seyredi -
yordu. Madam Lamezin birden -
bire gözleri sevinçten parladı. 

Kolıle sokajnn öbür ucunu gös -
tererek: 

- Hah! dedi, işte geliyor Seni 
namussuzun kızı seni! Gel, gel, 
buraya gel! 

(Devamı var) 
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1 Yapılan Hazırlıklardan Sonra 1 

Tunus, Cibuti, 
Siiveyş Kanalı 

Roma- Berlin Mihverinin ilk 
Sözü Bunlar Olacakmış 

Mukabil Teklifler Nelerdir? 

Fran.•ızlaruı '.l'uııus müstemlekesinde ırilul bir tehir 

/},.. iman devlet reisinin ne di
~ yeceğıne dair ortaya birçok 

tahminler, rivayetler çıkmıştır. 

Fakat anlaşıldı ki Hitler ancak a
yın 28 ınde söyliyeceği nutuk ile 
Almanyanın vaziyetini göstermiş 
olacaktır. Ondan evvel söylenen 

herşey rivayetter:. !baret kalıyor. 
O zamana kadar geçecek günler 
zarfında ise gerek Almanyada ve 
gerek İtalyada gazetelere Ameri
ka devlet reisi aleyhinde birçok 
şeyler yazdırtmakla dolacaktır. 

Amerikalılar böyle tahmin edl-

Altınlar Avrupadan 
AmerikayaKaçırılıyor 

Dünya Altınlarının Yarısından 
Fazlası Amerikanın Kasalarında 

S 
on günlerde Nevyorkun 

dar sokaklarında belediye 
ııizamatı hi!afına çılgınca 

bir süratle giden zırhlı otomobil
lere sık sık tesadüf olunmağa baş 
laı:rw;tır. Bu otomobillerin, yanla
rında motosikletli polisler git -
mektedir. 

Acaba bu zırhlı otomobillerde 
ne var? Tehlikeli bır ı:angster mi, 
yoksa mühim bir şahs;yet mi? ... 

Hayır!...... Bu otomobillerde 
.,ulunan ne büyük şahsiyet, ne de 
kaçmıya teşel:Jbüs edecek bir 
gangster vardır. Bu, caltın. deni
len, ses bil tün kalpierini titre -
ten, hırslarını uyandıran bir ma
dendir. 

Bu sarı maden, kü~iik sandık -
!arla, naklolunur. Her sandıkta 
?Q er kiloluk dört külçe bulunur. 
Külçeler, ince talaşa sarılır. Ta -
laşlara bilahare bakılır, temas su
rc\i le kalan kıymetli to7lar alı -
nır. Altın külçelerini ambalaj ya
panlar her akşam banyoya soku
lur, vücutlerine nklanan tozlar 

da çıkarılır. Sonra sandıklara ko
nulur, Federal Rezeı v Bank'ın 

mahzenlerinde hıfzolunur. 

Hüktimete ait altınlar, Ken -
tucky'deki Fort - Knoks istihka -
mına götürülür, yeraltındaki bir 
mahzende s?.k!anır . 

Dünyada mevcut altın stoku -
nun kıymeti 26 milyar dolardır. 

Bunun 15 milyarı. yoni yarıdan 
fazlası, % 57 si Birle~ık Amerika
nındır. 

Hollanda. İsvıçre gibi hükıi -
metler, Çekoslovakya:un uğradığı 
gibi ani taarruza uğrhmak korku
sile bankalarda mevcut altınları

nı Amerikaya göndermiye başla
mışlardır. Altın stokunun artma

sına sebep budur. Yalnız bir haf
ta içinde gönderilen altınların kıy 
meti 79.391.000 dolardır. 

1931 de İngiltere, 1 milyar 186 
milyon, Fransa, 339 milyon, Hol -
landa 324 milyon altın göndermiş
ti. Bu yekun, son üç ı:yda bir kaç 
misli :ırtmıştır. 

Ve Güney bunu söyler söylemez, llav~ etti. 

yorlardı. Nitekim böyle de çık -
mıştır. Çünkü Alman ve İtalyan 
gazeteleri devamlı su\"ete Reis 
Ruzvelt'in aleyhinde yazılar yaz
maktan geri kalmıyorlar. 

Amerikada mühim bir ekseri -
yetin Reis Ruzvelt'in teşebbüs ve 
müracaatine müzaheret ettiği an
laşıldıktan sonra bahsin diğer saf
hası gözden geçirilebilir: 

Berlin - Roma mihverinin va· 
ziyeti Berlin ile Romanın Reis 
Ruzvelt'e ne cevab verecekleri de
ğil, Berlin Romanın her manasile 
tam ve müşterek bir politıka ta -
kip ettLlderi noktası üzerinde dur
mak lazım geliyor. Alman Mare
şali ~örıng geçen gün Romada bu
lunaraR lazım gelenlerle görüştü. 
Artık Alr:-.:ınyaya döndü. Bu zi
yaret herhalde mühim bir za -
manda oldu. Arnavutluğun işga

li, Tanca meselesinin tazelenmesi, 
Ruzvelt'in müracaat ve teklifi -
dir ... ve saire gibi. 

Daha birçok meseleler de buna 
ilave edilerek sayılabilir. İtalyan 
paytah'.ından yazılan malumata 
göre İtalyan Başvekili ile Alman 
Mareşali arasında ikı uzım müla
kat olmuştur. 

Bu mülakatlarda ise Reis Ruz
velt'in teklifi etrafında hararetli 
münakaşalar olmuştur. Çünkü 
Mareşal Göring Almanya namına 
söz söylemek mevkiinde bulunu
yor. Onun için Siı:ynr Musolini 
ile serbestçe herşeyi görüşmüş -
tür. Yalnız şu var ki bu mülakat
ların neticesine dair ortaya her -
hangi birşey sızmamıştır. Gerek 
Mareşal ve gerek İtalyan meha
fili bu hususta tam bir ketumiyet 
gösteriyorlar. Bir de bu vesile ile 
şunu söylüyorlar: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 Meraklı Şeyleri 
BİR İSTASYON SATIN ALMAK 

İSTER MtsiNtz? 

rc;) a f&7&DJ hayret haberin Amerl-
1.2) kaclaa reldlllne hlllunellnls ise 

alclaaduuL Acı Bir Hatıra 
Zirab u, ıatılıia cakardan tstasyou

l&r Amerlkada detU, Fransanm Kalva
dos ıehr1 clvannda. 

Şimendifer bluToıılan mıt Evet, 
kırmızı klremllU, Tqll parmaklıklı rü
:ıel lslasJ'onlar. inthar aalonlarındak.l 
koltuklar Jetll ve7a kırmızı kadife 
kaplı, 7olcuların kendllerlnl tarlabll
melerl için otomatik &era&iJeri, uaıl, 

Ui.h... hep mevcud-
Kalvadoı beledlT .. l, eslı:l halın r;eıı

tlil 7erdekl lsluTonlan açık artltrma 
Ue aatmlJ'• karar vermbJ. Bunlardaa 
biri 51 bin fraııca çıl<mq, biri de an
cak 3 bin rranra bir lallb bulmwı. 

Bu lstasTonlan aatıa alanların, ka
pıJarının önüne otW'UD, yapmadlktan 
ve yapamıyacaJduı se7ahaU tah&.J'Yill 
lle boı bir vakii r;eıılrecelderlne ne 
ıüpbe.-

GAKİB BİR TALAK DAVASI 

NeV)'orkta JorJ Slmpsoıı adlı bir 
doktor mahkemeye müracaatı& bJü 
talebinde buJunmuştur: 

Zavalh doktor: 
- Karun. lkldeblr auratllDI yum -

ru1duyor. Çocukların bezlerini bana 
7ık:athnyor. O sokafa çıktı mı, ben ev

de kalmak, voouklara bakmak mec -
burl7eUnde7Jm. Bıkhm bu candan ... 
Kurtarınız beni bu bt:lidan ... 

Demi>1Ur. Mahkeme, derhal lalik 
kararını vermiştir 

BU DA BAŞKA TtJBLtlStl 
Pral'dl., reaç blr kadın ruahkeme1e 

müracaat ve tallk taleb etmiştir. ua. .. 
kim sebebini aorunca: 

- Kocam. l'tcelert Tatarken bafl
ma bir ra• maskesi r;eçlrmeml lslb'or. 
Ve bunda ısrar edl7or. 

Demlfllr. Meler koe&SJ, umıımi ı 

harbde botucu r;Hle ölmek lelıllkesl

ne maruı kalmış ve o :a.mandanberl 
yanında bir maske bulunduruyor. &e
celeri 7atarken kalasına •eçlrbormuş. 

GARİB HIRSIZLAR 

Ftntandlyab lkl &eno, ehemml7etsla 
bir kusurda bulunmut1ar ve bunu &a
mir edecetb dl7e bii!bütlin baştarmı 
derde sokmuşlar. Bakmıı nasıl: 

Kuplo Jimnas profesörlerinden blri 
bürosuna l'elince 7azı masasının C"Öz
lerlnln açıtdıtını, karı~tırıtdajım l'Ör
müş, hınu slrdiilnl anlamış. 

Hakikaten bütün rö•ler boşallıl -
mış, qyalanıı allı üstüne r;etlrllmlş, 

Jdtablan yerlere atıtmqta.. 

Masanın kUltll rö•lerlndeıı biri kı

rılmışta.. Profesör, eş7alarmı, kltabta ... 
rım sayınca beçblrlnln çalmmaıbiını 
hayl'etle r;6rmüt. Kıymelll teYlerlnlıı 

hiçbiri çaluımam14- Halli açık bir röz
de bulunan mühim bir paraya da do· 
kunulmam..lf- Yalnıs, talebelerden ba
zılarına ald vazlteler ka7bolm11t-

Zabıta, u 90nra vak'aııın falll6rlnl 
ele reçlrmlttlr. 

Vasllelerl ka7boJan talebelerden ı .. 
kisi tevkil olunmuş. Bunlar kusu.rlan- ı 
m itiraf etmişler. Profesöre verdikleri 
vullelerln hatalı oldutunu anladık • 
lannı ve tashih için almak lsledlklerl
nl sö7lemlşler ve mektebden tardo • ı 
luıımwılar, 

20 Temmuz 1927 (S .. .> 

1 
ki gündenberi, Anadolu -
nun bu uzak kasabasında 

bulunuyorum. 
Bu sabah, daha pek erken bir 

çocuğun ince sesiyle uyandım. 
c- Peynir alan paraynan, pey

nir alan buğdaynaaanl . .> 

Kalıktım, pencerenin yanına 

geldim ve dışarıya baktım: Bu -
!unduğum otele bitişik, üstü bir 
karış toprakta örtülü evin damı 

üzerinde, (bıı adam, odamın pen
ceresinden iki üç metre daha al -
çaktı.) Bir kız çocuğu, sesinin bü
tün kuvvetiyle bağırarak peynir 
satıyordu .. 

•- Peynir alan p3raynan, pey
nir alan bıığdaynaaaı> !..• 

Pencereyi açtım, küçük satıcı

ya seslendim: 
c- Peynirci kız. peynirci kız!• 
Çocuk koşarak p~>ıcerenin altı

na geltlı. G;ıyet tatlı bir sesle: 
c- Beni nıi çığ?rdın, emmi?• 

dedi. 
c- Evet kızım .. 
Bu çocuk, 10 - 12 ydşlarında a. f 

cak vardı. P~k beyn değildi, fa- J 

kat esmer de denemezdi. Uzun 
kirpikli, iri siyah gnzlerinin içi 
sanki gülüyordu. Biraz kalın olan 
dudaklarının arasınılan iki inci 
dizisine benziy~n beyaz dişleri 

görünüyordu. Çok z3yıftı ve kan
sız yanakları birer solgun gülü 
andırıyordu. 

c- Peynir mi istiyorsun, em -
mi?• 

c- Hayır evladım.> 

Çocuk yine aynı ~atlı sesiyle: 
c- Öyleyse, niye çığırdın be -

ni?. dedi. Gülümsedim: 
•- Seninle konuşmak için ço -

cuğum .. Ve sordum: 
c- Adın ne kızım!• 
c- Zeliha .. Fakat bana Zelo 

der !er .. • Ona: 
c- Peynir satıyorsun amma, 

malını meydanda görPmiyorum .• 
dedim. cPeynirin nerede?. 
Kız bir kaç saniy~ beni müte

cessis nazarlarla süıclükten son -
ra: 

c- Sen• dedi. cBizim kasaba
nın yabancısısın galiba!• Ve an
lattı: 

•- Ben burada müşteri çığır

mak için bağırıyorum. Peyniri a
şağıda Emine bacım satıyor ... 

c- EmiM bacı kim?• 

' LA L E'de 
Yarın Akşamdan İtibaren 

Ayaklarına bütün gönülleri takan, neş'elerine bütün hayatları 
bağlıyan, danslarile bütün insanları çıldırtan 

DANS PERİLERİ 
GINGER ROGERS - FRED ASTERN'in 

so:ı filmi 

UÇAN VALSLER 
' 

1 Yazan: MEBMED HİCRET 1 

' \ 
l \ 

drfl."" 
- Bir doktorun hatıra drrL~rtıı 

d
. ,t)" 

c- Aman doktor! .. • de ı. . . 
· tadım ağır hasta .. On:ı kaybedı 
yorum. Yavrumu kurtarın! . .> 

............................. :·· ...... ··;~; 
Pek alçak tavanlı, bır duva ~· 

da yalnız küçük bir penceresi b 
.. d ' ğ' iç•~ !unan, içi güneş gorme ı ı . ır 

yarı karanlık, ve küf kokan bl! iJl' 
daya, kapısından eğilerek gırd ~ 
Odanın sağ tarafında küçük b 

.. . de ıır 
hasır vardı. Hasırın uzerın I' 

ce ve gayet kirli bir yatak .. -yat 
ğın içinde b:r kızcağız . ,ııı 

Hastaya yaklaştım, yanında el 
çöktüm. Fakat gözlerim onun ~ 
ve ıztıraptan ışığı sönmüş. sıY . 
gözleriyle k:ırşılaşınca, bird:n~ 
re kalbim Utredi ve gayriihtıY' 
rl: 

c- Zeliha! .. • diye tnlediıtı· 

Kız da beni tanıdı. Ve gal~ 
tekrar gördüğüne pek memnuıı ~ 
du. Gülümsemeye ç3Jışarak, Ço 
bitkin bir sesle: 

c- Emmi!• dedi .• Boğazun .. ·'
1 

Çocuğu rouayene ettim. Fa~~ 
bu muayenemin hl~ir fayd . 

t ııı· yoktu. Onu kurtaramıyacak ı ~ 

Kuşpalazı, bu menhus ba~t~~" 
•- Babamın kadını.• kızcağızı ör.üne katmı1 gotıw 
c- Babanın kadını mı T• yor. Sennn da artık faydasız. Z-: 
Çocuk, pencereye biraz d.aha vallı Zeliha, zavallı bedbaht ~ 

yaklaştı, küçük ayaklarının par - (Devamı 7 i1'ci ıcıyfadaj_., 

makları ucunda yükseldi. Ve ga- lir-!!_iiipiiip;;·~-·~n 
yet yavaş bir sesle: iri , 1 ı dl 

c- Geçen sene, babam onu a- ~ -~ .... , 
namın yerine getirdi.> dedi. _ __ _ - _ 

Zeliha, derin derin göğüs geçir- d ıJ 
di. Birdenbire dolan kara gözle - A n k ara R a y o s 
rinin yaşını kolları ile sildi. Son- auot!Jt s,oJJ' 
ra devam etti: 17,30 tnlnllb larlhl ılenlerl -

c- Anam geçen kış öldü. Za - evinden naklen. 
18,30 Pror;ram. 

vallı anam, beni o kadar çok se - 18,S5 Müzik (Vlrlüo.ıar - Pi). ı<f' 
verdi ki..> 19 Konuşma. (Çocuk eslrr;em• 

Başını önüne eğdi_ rıımu) kukla. 
F k t E · h ben! h 19,15 Tiarl< mtizlll (Faaıl he7otl~). , c- a a mıne acı er 

Çalanlar: Hakin Dermaıı, ~ref ..., 
gün döğüyor .. Babam bile, o e - rl, Hasaıı Gür, Basri tJner, 11.amdl .,. 
vimize geldikten sonra, benden so ı.a7. 

ğudu. Oysa ki, anam vaııken be- OkUJ"aıı: Tahsin Karalı:"'. ff 
ni daima kucağına alır, yanakla- 20 Memlekel saal a7an, aJad 

meteoroloji baber1erL 
rımdan öper: ttL 

20.15 Türk müz el' 
c- Kızım, evladım, Zelom!• dl Çalanlar: Cevdet Çatla, Beril< 'f J 

k di .aıı. Zühtil Bardako•ıu, Kemal Jlllf yere , sever .. • 
P k küçük yaşta, kalbi acılar, Se1hnıı. 

Okuyanlar: Mustafa Catl&r. 
ve ıztıraplarla dolan bu bedbaht 1_ Feralıl'eza ı>e•revL 
kız, ihtimal bana daha bir şeyler ı- tsmau Hakkı - Ferahi- ıı' 
söyliyecekti. Fakat hu sırada yük tesı - Çatll)'aıı c117I slrltkUe. ,ı 

selen erkek sesı gibi kalın, bir ka 3- İsmall Hakkı BeTln - FertJıl• 
ııarkı -. Ateşi "fkınla. -•" dın sesi buna engel oldu.. 4- lsak Varonuıı _ Feralıl'esa ..-

•- Kız z~lo, Zclo! ... Niye ba- E ım ~ ı 1n kı-Treeaç . .,J' 
ğırmirsen? Gözün kör ola, niye se- s -Zühtü Bardakotıu - Santur 
.. k sd' .. 1 lmL sını e ın .. .... • rtJıl,; 
Bu ses, çocuğu pek ürküttü. za- 6 -İsmail Hakkı BeTID - Fe 

ıarkı - Meblepla cilzel. 
vallı Zeliha, korkudan titredJ.. 7_ Ferahfeza ... semalııL 
Yavaşça: s- BwııeU türkillerl, 

c- Emine bacı .• dedi. a) Datlar daflar vıraıı dallar 
Ve bunu söyler söylemez, koşa- b) Allflmln kqları ura. 
k d d ,ıı;... • T) Köşküm var. _, 

ra amın ortasına o5• u gıtti. 21 Konıışma (Çocıılt .. ırr;em• • 
Tekrar bağırmağa başladı: rııma). 

•- Peynir alan paraynan, pey- 21,15 ilham, lahvllll, bmblf0 

· la b ğd 1 nııltut ve zirai borsast (flat). nır a n u aynan ..... 
%1.25 N eş'ell pllldar - il. __ J * Zl,30 Müzik (Satsaroıı solo - N'IP" 

Eseng1n). 
14 Şubat 1938, (S ... ) zı.so MiUlk (Nq'ell pJUdar). ~ 

Bu sabah muayenehaneme bir Z% Müzik (Kliptik orkesln • 
Necip Aşkııı). 

adam geldi, büyük bir telaşla: 23 Müzik (Cazbaııd - Pil. ff 
23.45 - U Soıı aJau haberleri 

Doktor yatağına uzanmış, bekliyordu. Güney 7aruıkl pro,ıram. 

YOS A - Niçin? .. 
- Orada ben: görmen için. 

Doktor: 

- Haydi, ~er.. şimdi doğru odana git. Beni bek-
le .. 

kapıdan seslendi: 
- Lambaları söndür!. 
Sen de yatağına gir .•. 
Gözlerini yum! 

Ve bir dakika geçer geçmez sordu 

- Yatağına girdin mi?. 

YAJlDf 

12.30 Pro..,..m. 
U.35 Türk mtizlll - PL jf 
1! 1'-ltmleke' saat a7arı, aJatll 

meteoroloJl haberleri. .....d' 
13,15 - 14 Müzik (Karqık ......... ~ 

PL) - Vazgeç karıcığım bu sevdadnn .. 
Ded:. Yerinden h:.rekete geçti. Güney yine o 

çı~lığı hpardı: 

- İmkanı yok olmaz. 
Haydi git >dana diyuruml. 
Planımı bozma .. 
Beni kırma .. 
Son; !i birden öfkeli öfkeli söylendi: 

- z~ten her günün beni kırmakla geçiyor. 
Hiçhır dediğimi yapmıyorsun .. 
Şirr.di yatağıma girip yatacağım!. 
Seni sevmiyeceğim!. 
Doktor bunları işitir işitmez: 

- Allahım sen beklemesini ver .•• 
Diye içinden söylenirken: 

- Pek güzel. Odama gidiyorum . 
Dedı, yürüdü. Güney yine birden şenlendi; 
- Oh, canım kocacığım. 
Sen yürü, ben arkandan geliyorum-

-------No. 142 ----·Yazan: ETEM İZZET BENİCE---··--· 
Güney kocasının yatak odası kapısının kapan

dığını duyar duymaz: 
- Atlattım tehlikeyi!. 
Diye geniş bir nefes aldL Hem kızgındı, hem 

şeviniyordu. Hemen soyundu: 
- Doğru banyoya Güney ... 
Diyerek odadan çıktı. Durmadan söyleniyordu: 
- G<celeri uyanmıyordu! 
Bu gece nereden oldu bu böyle_ 
Bütün işimi bozdu. 
Ya tutulsaydım?. 
Ya lambaları yaksaydı!. 
~ine böylesi iyi aklıma geldi! 

ÇIPLAK KADIN 

Doktor odasına girince düşündü: 
- B ~ kadın ne <Ü rpriı hazırlıyor?. 
Ve kendi kendisine lnzdı. 

- Bu kadının isteklerine bir türlü karşı koya-
miyorum! 

Güney de banyoda hızlı hızlı, dakikaların işini 

saniyelerın yüzde birine indirerek gözlerini, yüzü
nü yıkıyor; düşüncelerini sıralıyordu: 

- Eczası olmayınca güç çıkıyor!. 

Ne şeker adam, gene ne yaptım ettim, sözümU 
dinlettim. 

Beni demdeğişik bir yüzle görünce ne söylesem 
inanmazdL 

Yine epey yoluna koydum ... 

Ve Güney yıkanmasını, arınmasını bitirince 
Jambaları söndürdü, karanlıkta koridora çıktı. Yi

ne yatak odasına girdi. Bol kolonya ve esansla göğ

sünü, gerdanını uğdu, saçlarını kabarttı. Perde ye

rine kull:.nılan bir fileye sarındı, ayaklarının ucuna 
basa ba;;a doktorun oda kapısına gitti, 

Gözlerini yumdun mu?. 
Doktor dilinin altından: 
- Allah Allah ne tuhaf şey!. 

derk~n bu soruyu karşılıyordu: 

- Girdim.. 

Yumdum!. 

Bundan sonra taze kadın karanlıkta odaya gir-
di. Doktor elinde olmaksızın gözlerini açtı, seyre 
daldı. Tay lan, çıplak, bembeyaz, en güzel, güzelle
rin ecesi, ecelerin en görünüşlüsü kadın bir tülün 
içinde kollarım germiş, sihirli, tılsımlı bir klasik 
craks ilil.lıesi• gibi karyolaya doğru lerliyordu. 

Doktor bu raks perisine, onun odanın karanlı
ğına ışık veren duru beyaz görünüşüne, kıvnlışları
na, bükülüşlerine, dö'>'işlerine baktı baktı, kendi
sini tutamadı: 

- Ll femme nue.-
(Devamı var) 
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1 Eski İstanbul Hayatı 1 

Güvercin Masalına 
• 
ınanan K-adın 

Kırk Gün GüvPrcirılere Mısır Serpti, 
Fakat, Genç Kadın Kurtulamamıştı 

Gazan: REŞAD FEYZİ 1 

(ti\ eyazıt camü arkasından 
~Hamamlar çarşıısna doğru 
, YÜrürken, umumi kütüpha«e .. 
h 

1 
°nünde güvercilere toplu bir 

~de raslarsınız. Burada bir ild 
b· ın ve e!'!tek vardır. Önlerinde 
lrer k" "k dır ıı· uçu torpa mısır var • 

leır küçük su kupasile güvercin
lare verilmek üzere mısır satar -

r .. 

ı Eyüp camiine gittiniz mi? 0-
acta d .. . l t , a guverc'n ere ve mısır a· 

•es· 
aı· satan insanlara raslarsınız. 

Iıı· ılJıassa Beyazıt, Beyazıt cami
b ın arkasındaki ağaçlık altında, 
llıu gü.ıeı hayvancıklara acıyarak 
h·ısır satın alıp serpen hayır sa -
4ıleri çoktur. 

lıs Cı!çen gün, bir güve::-cin merak
h 1 l\\bapla buluşmuştum. İyi bir 
avada K lı . . ... d , apa çarşıcan yuruyor-

ıı~· S.eyazıt~ çıktık. Baharın ilk 
ti!ıt guneşi altında, Beyazıtın ta
t ve şark dekoru, yavaş yavaş 
e~dini göstermeğe başlıyordu. 
uostum: 

ra~ l'<eredeyse güvercinler şu -
d arda, bacaklurımızın arasınd~ 
ha laşır .. dedi .. Bekle, biraz daha 

Valar ısınsın .. 
y l3en güvercin efsanesini bilml
t 

0

1
tdum. Büyük ağacın altına sı -

1 
a anı-ış kahve is.ltemlelerine o
curınuştuk. Dostum bana güver -
1nlerin eski İstanbul bayatı ü -
ıerindeki rolünü anlattı: 
y .._ Güvercinlere yem vermek 
ııı'1nı.ı bir sevap diye telfıkki edil
< eldi. Bu, hayvanlara karşı bir şef
•. ati te ifade eder. Fagat. asıl gü -
•ere· i . ınler bir muradııı tahakkuku 
çınsebıı ... h Cık . m o o an guzeı ayvan -
ğ !ardır. Eskiden gi:·vercinin u -
~~ getireceğine inananlar daha 
v tu. Şimdi, bilmiyorum. Hala :r l?ııdır?. Güvercinlere mısır 
ıe?•n insanların, talih de gönül
d~ıne forah serper, diye kabul e
h ırdi. İçinizde bir sıkıntı, keder, 
~; acı mı vP.r? .. Güvercinlere ını
bir serpiniz. MutlakP geçer, diye 

ınanış vardı. 

Ilı 13 tı hayvancıkların maişetini te
ııı'n edenler, ekseriya. böyle bir 
la Utadı olanlardır. Bunlar, arzu-

"'nt eı· · gizli tutnrlardı. Ekseriya, 
~~~de küçük bakır tası veya ku
h ı. ıle mısır serpen bu insanlara 
a•ın la, ız! Y:ışlı kadınlardır. Mese-

"' bu kadının bir kızı vardır. Za
·.,anı 
lır g~çmiş, kocaya varamamış-
ıı; 'iahut ta kızını evlendirmiş, 
tırllıat, huysuz bir insan çıkmış
ba~ıllu erkeği yola getirmek, eve 
de 8trıak Uizımdır. Biraz dua e-

t " n
1
· ' guvercinlere mm: serperse-
~ " 

t• ' U'üntünüz gider, muradını -
' n ·ı ~ aı olursul"uz. 

&uın Uhakkak ki, güvercinler ma -
4.ın'. sevım!i hayvan<·ıklardır. Ter 
dir •ı kalpleri vardır. Fesat ne
lıat btlnıezler. Arsız değillerdir. 
~ar:a içli, hü<ünl<.i bir halleri 
lar ır. İnsanlara çok solrulgandır
hir. k~n_a iağmen, insanların hiç 
lar• otu tabiatlerini kapmamış -

~ır. 

Q· 
hir ~Vercinl~rin. bilhnssa toplu 
1ten,/1de bulunan ı;livercinler!n 
r; v ılerine mahsu~ bir senfonile
~ı :tdır. Garip matemli bir şar
llu estes; kulaklarınıza akseder. 
ı. ' onıa "l>d· nn huhularıclır. Sanki, e-
ılir.'ı laiıhsiz'ikleri:o~ küsmüşler -

cı .. Çın içın ağlıyorlardır. 
ı. U Ver · 1 • •i ed· . cın ~rın hepsi a~ık telak-
. ılır Çok . . guve . · sevışen ınsanlara 

'· toın g b' . . •vtasu 1 ı sevı~ıyorlar, denir. 
ne ıx. nı, tern z bır kadın güverci-

Cl" nıelilir. 
L Uvercinl k • • . rı;c !<i • e-re ud~ı, manevı bır 

iııı.a al l>afc cr!pn, şiddetle inanan 
n ar gbrmJ~ümtiiir. Vaklile 

Güvercinler bu küçük çocuktan kaçmıyorlar 

bir kadın tanırdım. HPr akşam, gün 
batarken, gelip güvercinlere mı
sır serpmiştir. Bu, kırk gün de -
vam ettL 
Kırk gün sonra, muradına er -

diğini kendi ağzından dinledim. 
Hikaye şu idi: 

Bu saf kadının bir oğlu ve bir 
de gelini vardı. Gelim doğurmu
yordu. Doğurm&yınca da, oğlu, 

karısından soğuyor, gittikçe, ev -
d.,n, barktan uzakl&şıyordu. Bu a
nanın teessürü büyüktü. Hem oğ
lu evini dağıtacaktı, hem de fena 
yollara sapacaktı. 

Kadın kırk günden sonra, bir 
gün sevinçle: 

- Gelinim gebe kaldı.. çok şü
kür muradıma erdim, demişti. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Dünyanın Acaibliklerinden 
..;. ...................................... .. 

Paris Barlarında 
Erkek - Kızlar 

Yıllardır Herkesin Kadın Zan 
' Ettiği Artist Hatıralarını Anlatıyor 

Fakat bu artistler kadın mıdır, erkek midir, biliniz? 

rkek kıyafetine giren ka -
dınlar gibi, kadın kıyafeti
ne giren erkekler de vardır. 

Bilhassa Paris barlarında, kadın
lar gibi giyinen, sü.:enen, danse
den erkekl~r pek çoktur. 
Bunların Pn marufu Mikey'dir 

Kadından hiç farkı yoktur. Çok 
güzel danse:Jer, şark• söyler. 

Mikey, Pariste çıkan haftalık 

gazetelerden birinde hatıralarını 

yazıyor. Bunun mPraklı parçala
rını aynen nakledıyoruz: 
cÇocukluğum normal bir su -

rette geçti. Bir gün. teyzemin kı
zı bana pembe ipekli bir rop giy
dirdi. Bu o kadar hnşuma gitti 
ki senelerce arkamdan çıkarma -

dım. Ailem de ısrar etmiyordu .. 
Çünkü annemin, modası geçmiş 

fistanlarını bozuyorler, bana giy
diriyorlardı. Bu suretle elbise pa 
rası vermekten kurtuluyorlardı. 

Yirmi yaşına geldim Herkes be
ni kız zannediyordu. 

Sesim güzeldi. Dansetmesln! 
de öğrenmiştim. Bundan istifade
yi düşündüm. Bir müzik hole mü 
racaat ettim. Ve iki gün sonra 
sahneye çıktım Bütiın seyirciler 
beni kız sanıyo: !ardı ve çok al -
kışlıyorlardı. Altı .ıy sonra bir 
cambaz kumpanyası ile turneye 
çıktım. Berline. Viyanaya gittim. 
Buralarda da çok alkışlandım. 

(Devam• 6 ı=. sahifede) 
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l._ş_A_K_A_\ Aşk Ve Casusluk 
HASİSİN MANTIKi 

- Ödünç para istiyenlere niçin 
vermiyorsunuz?. 

- Sebebi var: Ödünç para isti
yen eğer düşmanım ise aldığı pa
rayı ge!'i vermiyecek, ben de düş
manıma paramı kaptırdım, diye 
müteezzi olacağım. Yok eğer dos
tum ise, aldığı parayı zamanında 
veremezse müteezzi olacak, ben 
9-e onun halini görüp üzüleceğim. 
Hem kendimi, hem de dostumu 
üzülür görmekde mana var mı? 
Vermemek daha iyi ... 

HALİMİZ NEYE VARACAK? 

Bir süvari, harbe giderken: 
- Şimdi düşman görünecek, 

muharebe başlıyacak ... 
Diye düşünür, titrermiş. 

Atı, bir ölü cesedi yanından ge- !---
çerken ürkmüş. Süvari kendi ken- --
dine şu sözü mırıldanmış: 

- Eyvah!. .. Sen ölüsünden, ben !---
dirisinden korka korka bakalım 
halimiz ne olacak?. ı---

DOKTORUN KURNAZLl~I 

- Fakat, sayın doktor ... Hasta
larınızdan tedavi ücretini nasıl a
l)yorsunuz?. 

- Ekserisi bizzat vermeğe va
kit bulamadan ölüp gidiyor. Ben 
de varislere müracaat ediyorum. 
Hemen hepsi, bilaitiraz veriyor -
lar. 

MUTFAKTA 

Bayan, mutfağa girer. Ahçı kı
zı bir itfaiye neferinin dizleri ü
zerinde oturur görünce hiddetle 
bağırır: 

- Kız, d.,r, bu ne hal!. 
- Niçin hiddetleniyorsunuz, 

bayan?. Daima, yangından kork
tuğunuzu söylemiyor muydunuz? 
Sızi bu korkudan kurtarmak için 
itfaiyeli bir sevgili buldum. Artık 
müstevih olabilirsiniz. Yangın teh- -------
lik~sine karşı sigortalı gibıyiz ... 

KAÇ YAŞINDASIN? 

Ferid'in isim günü. Amcası so-
ruyor: 

- Kaç yaşına girdin, yavrum? . 
- On üç ... 
- Nasıl olur, geçen sene altı 

yaşında ıdin ?. 
- Doğru ... Geçen sene altı, bu 

sene de yedi on üç yapmaz mı, 

amcacığım?. Beni hesab bilmiyor 
mu sanıyorsunuz?. 

Güze1 Rumen Kızı 
Sevdiği Zabit için 

Casusluk Yaptı 
Genç ve Güzel Kızın Biı 

Gün OrtadanKaybol
m ası Şüphe 
Uyandırdı, 

Mesele Meydan~ . 
Çıktı 

S 
irnon Karji, Romen kibar sosyetesinin gü 
zelliğile maruf bir kraliçesi idL Ve çok cskı 
bri aileye mensubdu. Bunlardan biri Romet 

başvekaletinde bulunmU§tU. 
Simon, vaktini Romen siyası ve resmi meha 

iillnde diplomatların kulüplerinde geçiriyor, ço1 
G.a seyahat ediyordu. 

- Seyahat kadar hoş bir§ey yoktur, 
Diyordu. 
- Fakat nerelere gidiyorsunuz?. 
- Nereye olursa ••• 
Bir ~Y evvel, Simon Karjl birdenbire ortadaı . 

kayboluverdL Artık ne salonlarda, ne Sinayada kı~ 
sporlarında, ne de Kalea Viktorya piyasumda ııö 
rülmüyordu. 

Simon'un böyle sebebsiz vıı Udde bir p]bubet 
Romen emniyeti wnumiye mlldlriyetiniıı dikkat na 
ıı:arını çekmlftir. 

Tahkikata b~lındı. Slmon'un dalına Alman -
yaya gittiği, ve demir muhafızlan menaub oluı 
çoktanberi mevkuf bulu.na.ıı bir ızıllllı!mle aevlftiğ 
anlaşıldı. 

Güzel kadın, seyahatte bulu.nduAu ıırada ev 
araştırıldı. Demir muhafızlara aid birçok vesika 
larla Alman nasyonal - Sosyalist partisi tarafındaı 
gönderilmiş mektublar ele geçidldL Genç kadınır 
Alman nazilerile demir muhafız partisi meıısublar 
arasındak! rabıtayı temin ettiğine kanaat hasıl oldu 

Ve hududu geçer geçmea yakalandı, Valtarest 
hapishantsine hapsedildL 

Simon, Bükreş divanı harbı huzurwıa çıktı.ğ 
zaman reis soruyor: 

- Vatana lhanetlnlze sebeb ne? 
Menfaat mi, yoksa siyasi İçtihad mı?, 
Genç kız itiraf ediyor: 
- Siyasi hiçbir içtihadım yok. Paraya da mub 

taç değilim... (Devamı T bıci ıa11fada) 

Arslanlar 
Açlıktan 

Mahir Kadın 
Hırsızlar Çoğaldı ı 

Çıplak 
Dansözün 
Davası 

•• 
Oldüler 

Zürefalar da Daha 
Beter Zayıflamışlar 

'

• spanya h&rbi o!tti. Şimdi 

,bu harpt1' ölenlerin sayısı
nı te6bite çalışıyorlar. Bu -

na, bayvanl.rı da ilave etmek ıa
zım değil m!? Gazetelerin yazdık 
!arına bakıhrsP. Bar~elon hayva
nat bahçesin<le pek az hayvan kal 
mış. 

Barselondaki Cıudsdela hayva
nat bahçesinde çok zengin bir 
hayvan kolleksıyonu vardı. 

Aslan ve kaplan gıbi vahşi hay 
vanlann hemen hepsi açlıktan 

ölmü~. Zürafaları, z~berleri, fok 
balıklarını hatır!! getıren, kafes -
!erinin kapısını açıp bıraz yiye
cek almayı düşünen olmamış. 

BunJar da açlıktan ölüp gitmiş -
lerdir. 
Ayılardan bir kısrru buna mu

kavemet etmiş. Fakat, bir deri 
bir kemik kalmışlar ... 

İki binden fazla ku~tan sağ ka
lanların sayısı üç yüz kadar

Molay Hafizin hediyesi olan 
kocaman fil de ölmüş. 

Balıklara gelince: B~nları, Bar
selon ahalisi afiyetle yemişler. 

Hatta yenir cinsinden olup olma
dığına bile bakmamışiar. 

Bunu yazan İspan:~ol gazetesi, 
cVahşl hayvanlar, sokaklarda do
laşan serseri köpeklerle pekala 

beslenebilirdL..• Diyor. İyi amma 
ahali o zaman muhasarada bulu
nan şehir halkı ne yiyecekti? ... 

Parisde Bir Ticarethaneyi El 
Çabukluğu ile Soydular 

P 
ari!s mahkemelerinden bi
rinde maznun mcvkiinde i
ki şık kadın oturuyor. tki-

si de güzel değil ... Hele küçük ha 
sır şapkalısı pek çirkin, sevimsiz 
bir şey. 

İkisı de hırsız ... Ticaret yapmak 
için hırsızlığa teşebbüJ etmişler. 

Davacı kadın: 

- Satıcı kızla beraber mağa -
zamda oturuyordum. Madamla -
rın içeri girdiklerini görünce a -
yağa kalktım· Birisinin çok garip 
bir hali vardı. Fakat, son zaman -
!arda hale, kiyaiete bakıp ta fi -
kir edinmek ihtimali kalmadı. 

Reis. - (Sabırıszlanarak) Fazt
la söze lüzum yok. Vak'a nasıl 

oldu, onu anlatınız. 
Davacı - Peki, peki ... Bay re

is ... Kısaca anlatayım: Madam -
!ardan birisi, bir rop satın almak 
istediğini söyledi. Son moda rop
lardan bir l<açını gö•t.erdik. Bak
tı, giydi, çıkardı. Fakat, hiç biri
ni beğenmedi. Mağaza:ia ne kadar 
rop varsa önüne yığdık. Nihayet, 
hiç birinin hoşuna gitmediğini söy 
ledi. Buna çok canımız sıkıldı. 

Düşününüz bir kere Bay Reis ... 
yüzlerce ropu katlarnak, tekrar 
kutularına ve yerlerine koymak 
kolay bir iş değil .. 

Reis - Bu, mahkemeyi al8.ka
dar etmez, madam .•. 
Davacı - (Kendi kendine söy

lenir gibi) Doğru ... 
Reis - Sonra, roplardan biri

nin çalındığını farkettinlz değil 
'? mı .... 

Davacı - Ah! evet ...... 
Reis - Anlatınız, nasıl oldu bu 

i§? 
Davacı - Madamlar dükklııdar 

çıkınca madmazel Süzana -satıcı
mın ismidir- : c Yeşil rop nere -
de? .... diye sordum. Yeşil rop 
kaybolmuştu. Süzan ve ben dişa
n fırladık, deli gibi kc.şmıya baş
ladık. Meğer ikimiz de iyi koşu
cu imişiz... Az sonra madamlara 
yetiştik ..• 

Reis - Ve birinin çantasında 

yeşil rdbu buldunuz, öyle mi? .. 
Davacı - Evet. Bay Reis ... 
Reis - (Maznunlara hitaben) 

Söylediğini işittiniz. Doğru mu 
bu? ... 

Maznunlardan biri, bir şey söy
lemez, yalnız içini ~'t'ker, önüne 
bakar. Öte.ki fazlaca as2bi. Ayağa 
kalkar: 

Maznun - Bu ropu kendim i
çin almadım .. 

Reis - O halde kimin için al -
dınız? ... 

Maznun - Satmak için ... 
Reis - E•ıet, apartımanınızın 

bir odasını küçük bir dükklııa çe
virmişsiniz. Çok ta müşteriniz 
varmış! .•.••• 

Maznun - Evet, hepsi dQ &'. -
dıkları şeylerden memnun kalmı
yorlardı. Hatta bir kaçı, letim..:
de şehadet için geldiler, burad; -
lar .. 

Mahk-eme, hırsız kndınları il -
şer ay hapse ve çaldıkları robun 
bedelini tazmine mahküın etmiş
tir. 

M ıdmazel Odet )ııel.ına, bi 
dansig'de oyn:ıyor, fa.ko 
çıplalt değil... 

Sahneye çıktığı zaman daim 
kalın bir tüle bilrüni.'yor. Bir gr 

(Devam• 7 inci ıayfada) 
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Yugoslavya-Almanya 
Müzakereleri Bitti 

(1 inci sahifeden det•am) \ 
bu kbşcsınde dıinya sulbuna kuv· 
vetlı biı· destek vazifesi gören BııL 
kan blokunun bundan sonra d< .. 
hatta e5kisindcn kuvvetli olaraı. 

ayni rolü ıfoya devam edeceğin• 
§Üphe edilmemektedir. Bu arada 
Bulganstanın metalibatı da göz
den kaçmamaktadır. Siyasi meha
fil, Balkan antantı çerçevesi da
h,Jinde Bulgaristanı memnun ede 
cek bır formülün bulunabileceğ. 
kanaatını izhar etmekted.r 
YUGOSLAVYA BALKAN AN· 
TANTINDAN AYRIJ.MTYACAK 

Belgrad 26 (Huısusn - Balkan
lardaki son vaziyet dC'layısile, Yu· 
gos:lavyanm Balkan Antantına o
lan bağlılığını zafa uğradığı hak
kındaki neşriyata mukabil, bura 
siyasi mehafilinde Yı.:goslavya -
nın tamamile bıtaraf kalacağı, an
tlkomintern pakta iştırak etıni • 
yeceği, Balkanlı müttdiklerile es· 
kisi gi.bi teşr;ki m~iye devam ~ 
deceği bildirllmekt"<lir. Yugoslav· 
yanın Sovyet Rusy•• ı halQ tanı

mam~ olduğu ötc><IPnheri malfun. 
dur. Bu vaziyet Yugoslavyanm 
antikomıntem paktq L5tlrakini lü· 
zumsuz kılmaktadır. Komünist 
partisi 20 senederlberi Yugoslav· 
yada ılga ed;lmiş bulunmaktadır. 

BERLİNDE YUOOSLA V HARİ -
CİYE NAZIRİLE GÖRÜŞMELER 

racak ve dıişmanlıklar ıdame ede
cek mıılııyettedir. Halbuki mih -
ver devletleri kendi otoriteleri ile 
bıı devletler ar&ıSında bir muvaze
ne teı;ıs etmk isiyorlar. 

BAŞVEKİL PARTİ GRUPUNDA 
İZAHAT VERDİ 

Cumhuriyet Halk Partisi meclis 
grupu dün S3at on ~şte toplana
rai<, Başvekil doktot Refik Say
damın umumi siyaset hakkındaki 

ızahatını d!nlemiştiı Başvekil, 

Türkiyenin yüksek I<Jenfaat1eri ve 
dünya sulhu bakımından büyük 

ve kü~-Uk devletlerle olan temas 
ve müzaker~leri ~tnfında malU -
mat vermiştir. 

Başvekilden sonra birçok ha -
tipler söz al~ışlar ve Hariciye Ve
kili. Şükrü Sar;,c(\~lu sorulan su
allere cevab vermişı:..· Nihayet 
parti umumi heyeti hükümetin si
yasetini ve takib ettiği hattı ha • 
reketı ittifakla tasvib etmişl!1". 

Londra 26 (Hususi) - Romanya 
Hariciye Nazm Gafengo ile mü -

zakereler nı:lıayet bulmuştur. Mi

safir nazır dün öğle yemeğini Bu
kingam sarayında K"alla beraber 
yemiştir. Avam kamarası hariciye 

encümeni. müşterek rrphe hakkın
daki müzakereler etca!.nda har! -

ciyc Nazırı Lord Hanaks'in iza -
halını idnlenılştir. 

GAFENKO'NUN GAL...'rrECİLERF 
BEYANAT: 

Londra 26 (Hususi) - Burada 
bulunan Romanya Hariciye Na -
:zırı Gafenko gazeterilere beya -
natında denı:ştir ki. 

•- Yakın bir zamanda küçük 

KaranlıQı 
Dağıtan 
Bir Haber 

(l inci sahifeden devam) 
ya hadi ekri ne olursa olsun, kuv
vetli, biribir]erine bütün san1imi· 
yetleri ile sokulmuş Balkanlılar 
muhakkak ki daima kendi kıt'a • 
lan üzerinde sulhu, istikraT ve 
inkişafı muhafaza edebileco!kler
dir. 

Bu nzun sulh nimeti ve devresi 
içinde dahili nizamlarını, umran 
ve kalkuunalarını, nüfus artımı -
n.; zirai, lktısadi ve sınai inkişaf
larını bolu boluna arttıracak ve 
kiiltür birliklerini tamamlıyacak 
olan Balkanlılar yine muhakkak 
ki, kısa bir istikbal mesafesi için
de dünyanın en kuvvetli refah, 
servet ve hayatına sahih nıill,t

JPri olarak cihanın gıpta ve tak
ciirini <allı<"dtteklerdir. 

Ancak, bütün bu vaziyete sahih 
t.lmanın birind şartı da Balkan 
ltirliğine en samimi, candan bir 
ı.llli ile bağlı olmak. her türlii 
niza ve ihlilif vesilelerini ortıı -
dan kaldırmak, icabına göre bü
yük, bayati, milli menfaatler kar
şısında katlanmak, bazı küçük ka
pıların büyiik menfaatler ve kar
lar getireceğine inanmaktır. 

Bunun içindir ki, Yug&lavya -
da Balkan birliğine karşı olan bağ
lılıi,'ln bir kere daha imtihandan 
geçmek suretile muhafaza edile
ceğine karar alındığını görmek 
bu yoldaki idealin tahakkuku ve 
mahfuziyetl bakımından takdir 
ve memnuniyet hislerini tekrar 
Yugoslav zeki:sı ve samimiliği ü
zerine <elbctmiş b .. Junuyor. 

Kl'EM İZZE'f BENİCE 

Berlln 26 (Hususi) - Dün Bel
Graddan buraya gelEn Yugoslav 
Hariciye Nann Markoviç Alman 
Hariciye Na1m Fon Ribbentrop 
ile görüşmüştür. Gıızeteler, bu gö
rüşrnek!rin ehemmiyetini bilha.ssa 
tebarüz ettirmektedi"ler. Fon Riilr 
bentrop mis."\!ir şerefine dün gece 
mükellef bir ziyafet verıniştır. 

cTAYMİS• MUHABİRLERİNİN 
GÖNDERDİKLERİ HABERLER 

Avrupa devletleri ruihun muha - 1--------------

fazaı;ı lehinde mühim bir rol oy- L 0 n d r a n 1 n 
Londra 26 - cTaymis. gazetesi, 
P~ muha!ıirınden .ıldığı bazı 
haberler nevrediyor. Bu muhabire 
göre, Peşte mehafill Yugoslavya 

ile Macaristan arasında bir ademi 
tecavüz paktı imzalamak istiyor. 
Bundan maksad, Yugoslavya ile 
Romanyanın arasını t.çmak ve bu 
suretle Balkan aı:tantına kat't 
darbeyi indirmektir. Buvaziyette 
Bulgaristan -:!aha sertest hareket 
edecektir. Münilı konieransı nasıl 
küçük antantı dağı~ı i~e. bu an -
!aşma da Balkan antantını o su -
retle yıkacak bir lruvvette olacak
tır 

Macarıstanın tar.ib ettiği diğer 

bir hedef daha vardır. Romanya
nın talcsiınıni istihd..t etmektedir. 
Macarlar, Y~osla·ıya)ı şarktaki 

kıomşusundan tecrid ettıkten son
ra, Romanyayı kolaylıkla yıkabile
cek, müteakıben Y ug<ıslavya ile 
rwhat rahat meşgul olabilecektir. 

Yugo:;lavya bır karı~ toprak ver
mek niyetinde dcjıilC:ır Bu S(<beb
den antilrom ntcrn pakta girnı.i -
yeceği gibi, mi!ıver dev !etlerine de 
iştirak etmiyeCEk ve Balkan dev
letlerile olan ittifakır a bağlı ka • 
lacıı'ktır. 

Yıne .Taymis. ln Roma muha • 
biri ise, mfhver devletlerinin Yu
goslavya ve Bulgarıstana daya -
narak, Balkanlaıa huhil etmek ar
zusunda old•ı'klarını yazıyor. Bu 
ı;ebebden mihver de,·ietleri Bul .. 
garistıına, R'l1llany:ı) a ve Yuna • 
nistan aleyhınde olarak müzahe -
ret edeceklerdir. Yugcslavyaya Se
!Aniği verip, Bu memleketi Bal -
kan antantından ayırmak niyet -
!erinden de bahs00i!mektedır 
VENEDİK KONUŞMALAI NE 

NETİCE VI:RDİ? 
Bcrlin 26 (Husu'lil - Gazeteler, 

Vcne<lıkte Yugoslm ve İtalyan 
Ha,.ıeıye Naz.ırları arasında yapı

lan konuşmalardan aiınan netice
lPrı yazıyorlar· 

Fol .ışer B"Obahter dıyor kı· 
• YugodaV):a hükfuneti Alman 

v~ ltalyan hılkümctlerile bir iş 1 
bırlıgı yapm:ık ıırz!t•undadır. Bun-1 
da hayret ed lecek birşey yoktur. 
Tuna memleketleri, bu havzadaki 
noıırnal sıyasi ıeka""i;,Jn taraftarı

dırlar S ;: • is k"azlar mukabi -
hnd< pol tikal:ııırıı teh:ıkeye koy
mak ıstcmn lcr 

Garb devletlerının cenubu şarki 
Avrupa:;ı dt"ılt>tlerlıı :-ı ışlerine ka. 
rış:nası dam~a J1anşıklıklar çıka. 

naınağa namzed bulunmaktadırlar. 
Milletlerin umumi harb aleyhtar • 

lığı onlar için büyük bir kuvvet teş- K a r a r 1 kil edecektir .• 

Romanya Harıciye Nazın Ber

linde hüsnü kabul gördüğiinden 

dolayı memnuniyetir.i beyan et

miş ve şunları söylem ıştır· 

- Öyle zannediyorum ki, Ber
lindeki görüşmelerimiz Romanya 

ve Almanya arasındaki münase -
betlerin tavzihine medar olmuş -

tur. Almanyanın çevrilmesine Ro
manyanm da iştirak ettiği hakkırır 

daki şayialar doğru dı>ğildir. Ro
manya kendi_bildiği sıyasetini ta -

kib etrnekteelr. Fransa ve İııgil -
terenin bize kar~ı gösterdikleri 
dostluk ha~tketkrine karşı son 
derece mütehassıs bulunuyoruz.• 

POTEMKİN YOLDAŞ 
SOFYADA 

Sofya 26 (Hır.ıusi)- Sovyet ha
riciye komiser n1uavini Potemkin 
Yold~ bugiin burada beklenır ek
tl'<iir. Potemkin'in Sofya bükü -
meli ile yapacağı müzakereleri 
gazdeler ehemmiyetle telakki et
mektedır. 

BERLİNDEKİ GÖRÜŞMELE'q 
BİTIİ 

Berin 26 (A.A.)- Almanya ve 
Yugo:;lavya hariciye nazırlan a
rasında dün yapılan görüşr.1eden 
sonra neşredilen t~liğde c;öyle 
dE·nilmektedir-

•Hariciye nezaretınde saat 18,30 
da yapılan uzun bir görüşmeden 

soma Von Ribbentrop ile Marka -

viç iki memleket arasında mual -

lakta kalan bütun meseleler hak

kında aralannda tam bir görüş 
birH~ olrluğunu müşahede etmir 

!erdir.• 

YAR 1 N 
Arna vudlar Nasıl 

Dövüştüler ve Hala 
Nasıl Dövüşüyorlar ? 

Arnavutluktaki İtalyan işga
linin şimdiye· kaılar yazıl

mam~ taf~ilitını yann 
"SON TELGRAF,, da 

olmyacawnız 

(1 inci •ahıfecien devam) 

hat yapmağ• kı;ra•· v~rmıştir. Me-
la 18 ilr 20 y~şında bulunan dc

likanlılaı: sıralan grlince, askeri 
hizmete çağırılacaklardır. Bu su

retle bir hamlede bir rıril~na ya

kın asker eliıltında bulundurul -
muş olacaktır. 

HİTLER NE CEVAB VERECEK? 
Paris 26 (~Iusu..,i) - Buraya ge

len haberlere göre, Hitler'in A -

merika Rei.sicunıu=u!la Ruzvelt'e 
cevab mahiyetinde ol~rak, 28 ni

sanrla Rayiştağda .;oyl'yeceği nu
tuk Alman gazetele·rin, meşgul et
m<kledir. Gnetelcre göre, nut -
kun ihtiva ed<'<'eğı l..%Slar arasın

da şunlar da vardn 

ı Hltlcr, sulh bakımından 

bütün dünyayı temb etmektedir. 
2 - Hitier. Ruzvclt'in mesajın

da taarruz edılmem.,sini istediği 

meml· k ıle•in hükü:net reislerin
den Almanya tarafından hiçbir 
taarruza mi'ruz bulunmadıkları 

hakkındakı «evabla~ını ilan ede-• 
cektir. 

3 - Fransa ve İngiltere bazı 
memleketlere garantiler verme'k

tt.-dirkr llu memleketler kendile
rine göı;terilen garantilere karşı 
askeri ıttiiak mahiyetinde bir va

ziyet alırlars• pek tabii olarak Al
manya bu vaziveti dcstanc ,.,Jakki 
etmiyecek ve ona r0re t!'dbir a -
!ocaktır. 

4 - İktısadi saha•la serbest re
kabete di:yoccPğimız yoktur 

5 - Polonya ile ihtilafımız büs
bütün ayn bir mesrledir. Polonya 
Dançig ve Koridor işlerinde ken
disine vaki olan tekliflermizi red
ıktml'tir. Seferberlik yapmıştır. 

İngiltere ile iki tanflı bir misak 
imzalamıştır Binaenaleyh muha
sım tarafa geçııni:tir 

llitlcr 28 nisan nutkunda bütün 
bu noktalan da izah edecektir. 
tNGİLİZ SEFİRİ MÜLAKAT 

İSTEDİ 
Bel'lın 26 (A.A.)- Salahiyettar 

bir membadan bildirildiğıne gö
re lngıltere sefiri Neville Hen -
derson, dün Von Ribbentrop'tan 
bir mülakat k\temi§ ~~ nazır bu -
gün vakit ohnadığı, fakat sefiri 
yarın öğlroen sanr• kabul ede -
bileceğı cevabını vermıştir. 

f 

Paris Barlarında 
Erkek-Kızlar 
(5 inci sayfadan devam) 

Bir çok sevdalılar kazandım. Be
ni kadın sanıp gönül verenler, 
peşime takılanlar o kadar çoktu 
ki. . Bunların elinden yakamı kur 
tarmak için hayli müşkülat çeki
~rdum. İzdivaç tekLfinde bulu
nanlar da o!uyordu. T:;bii neza -
ketle reddediyordum. Şimdi otuz 
yaşındayım. Çalışmadan ve ra -
hat yaşıyacak kader< servetim de 
var. Bu sene nihayetıne doğru 

fistanı atıp ceketi sırt1ma geçir
mek niyet.n;leyım. l!una da se -
bcp sevdadır . Beraber düetto oy
nadığ•mız güze ı bir kıza gönül 
verdim. Her grce beraber sahne
ye çıkıyor, oynıyoruz. O erkek kı 
yafetine giriyor, ben de kız ... Ba
na karşı çok samimiyeti, muhab • 
beti var. 

Benim erkek olduğumu da bil
miyQr. Aca,i>a anlarsa, evvelki sa
mimiyeti devanı eder mi, dersi • 
niz? .. 

İşte beni düşündüren, üzen, te
reddüt !çinrlc bırakan bu ...• 

Müstehcen 
Tablolar 
(1 inci sahifeden devam) 

tablolar içindeki on çıplak tablo
dan üç büyüğü müddeiumuminin 
nazarı dık.katinı ce}betti. Müddei
umumi Halkevı hademelerlne: 
·Bu üç tabloyu şımdi indiriniz!• 
emrini verdi 
İzmıt Halkevinde on sekız res

sam yıiz yırmi tablo teşhir edi -
yorlardı. Merasimden sonra res
samlar valinin davetlisi olarak 
Herekeye gittiler. Dönüşte tablo
ların indirilmesı hakkında emir 
aldık. Fakat vakıt geciktiği için 
o gcct· ınd.reml'dik. Ertesi gıin de 
Halkevı kapılarının kapalı oldu
ğunu gördük. 

Vali, Halkevı kapılarının bu 
suretle kapatılmasını aı-zu etmi -
yordu. Meseleyi halletmeğe çalı
~ac ğını viıdetti ve ressamlar da o 
akşam İstanbula döndüler. 

Ayni zamanda İzmıtte muallim 
bulunduğum için, pazar gunu 
müddeiumumi telefonla beni ara
dı. Bu tabloların ve Ankarada ve 
diğer yerlerde teşhir edilmiş, hat
ta bazılarının fotoğraflarının ga
zetelerde çıkmış olduğunu söyle
dim. Müddeiumumi nokta! naza
rında ısrar etti: 

- Benim kanaatim bu yolda -
dır. Bu mest'le içtihada bağlıdır. 
Biraz d3 muhiti nazarı dikkate al
mak liızıındır. Bu tablolar Lelki 
İstanbul ve Ankarada teşhir edi
lebil•r Fakat hmitte te~hir edile
mez, dedi. 

Nihayet polis nıüddeiumumill
ğin tahriri bir emrile sergiye gel
di. Kocaeli emnıyet direktörlüğü
ne yazılan 20 tarihli ve 231 numa
ralı bu tezkerede •resimlerin müs
tehcen. yani halkın ar ve haya 
duyguhnnı rencide eden bu gi
bi teşhirlerin suç teşkil ettiği ve 
resimlerin t'hlivukuf tarafından 
muayenesi için müddeiumumilılı. 
makamına gönderilmesi· !steni • 
yordu. 

On resım müddeiumumiliğe gön
derildi. Müddeiumumiliğin aşa -
ğıdaki zevattan mürekkeb bir 
ehlivukuf teşkil C'ttiğini haber al
dık: Fotoğrafçı Salih Zeki Çetik, 

SDNlEMA 
~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~-==-----::; 

Sinema Bir Yeni 1 

Şöhreti Alkışlıyor 

Hollın.ıd ırinemasında Mary Healy g/Sz k""1aştımıaktadıT. 

• • • • • 
Deanna Durbin Bir 

Gazeteciye Aşık 
SevdiğiDelikanlıyıAynıZamanda 

Pek Fazla Kıskanıyor 

O
. on altı yaşında iken büyük 

ibir şöhret azandı ve yıl • 
dızlar sırasına geçti. Bu kü 

çük yıldız, saf ve ma':Um çehresi, 

tatlı baıkışları ile seyırcilerl tes -
hir ediyordu. 

Sesi de çok güzeldi. İki sene mu 
siki dersl aldı, sonra radyoda şar
kı söylemiye başladı. 

Deanna Durbin çok ince bir 

komeıti artisttir. Şimdive kadar 

çevirdiği filmlerde büyük tılr 

muvaffaklyet gösterınıştlr. 

Bu sevimli yıklızın şimdi bii • 
yük bir derdi var: Gönül hastası.. 

Deanna, aile dostlarından meş
hur bir gazete muhabirini Meluyn 
Duglas'ı seviyor ve çok ta k:ıska
nıyQr. Delikanlı da kendi.sine kar
şı hissiz değil. 
Bakalım bu sevda nasıl temiz

lenecek? İzdivacla mı, yoksa inki
san hayalle mi? ... 

Genç ainema yıldızı boş zamanlarında ııevdlğl delikanlıya mektuhlar 
ya zar 

HOLIVUDD.A 

Yıldızlar İçind 
Obur Olanlar 
Az Değildir 
S inema yıldızlarının eP .' 

sevdikleri, en çok yedi' 
yemekler ne?. 

Marlen Ditrih'in, Joan Gra', 
un, Norma Şerer'in yemeile 
hemmiyet vermedikleri, ııe 
lurlarsa yedikleri malüm. ııı: 

Fakat, Fran,;ız yıldızları . 
değil Tuvaletlerine dikkat r· 

leri gibi yemeklerine de ehe 
. dl. 

yet veriyorlar. Sonra hepsı 
ğazına düşkün. 

Parlsli meslekdaşlarıın12dsJI 
ri, işsiz kaldığı, belkı de Y 
bir mevzu bulamad!ğı zalllaJI · 
dızlara müracaati düşünmü;. 
şu sualı sormuş: 

-En çok neyi seversiniz?. 
İşte bu suale, Palet nuııo" 

verdiği cevab: 
- Ben iştiha ile ve çok ~ 

En sevdiğim istako1, pilıç 1' 
ması .meyvadır. ŞampanyaY~ 
yılırıır- Kahve ile beraber )(. 
bir kadeh Benediktin içmedeJl 

pamam. ·~of. 
Rozin de şu cevabı verı, e~ 
- Çok, adeta obur gıbı y 

Bütün yemekleri severim. ~ 
nl iştiha ile yerim. 
Mussia'nın da cevabı ayııi: 
- Ben de ®urum .. En çoJ 

diğim yemek mi?. Çilek, a;ıi 
leği ile bir.az Kirş ve taze 
karışık bir tatlı ... Yemekler' 
ma Hor Dövr iie b:ı~larım· JJ 
kızartma et, sebze. :;alata. . t 
meyva •.. Şunu da not ~dinıZ· 
de dört övün yemek yeriJI' 

mu? ••• 
J an Hilbling, şu veya bu 

ği terci hetmedığini söylüYo1 
_ İyi pişmiş olnıaY. şartil1 

olsa yerim., Hoşuma gideP 
yemek oldu mu fazla~a yerrıt 
çeıloinmem. İçkiye gelince: 
beyaz şarap ve şal!lpanya i 

Rene Sen Sir. hakiki bir 
takip ettiğini söylıiyo~: 

- Cildimin güzelliğini, t3 

tini muhafaza için kPt'ıyyeP 
mek yemiyorum. Ur.lu, bı 
şeyleri, alkollü içkileri de t 
tim. Ekseriyetle yedij!im J<ıı 
ma. yeşil sebze, sahta bol t1' 
veya kompostodur. 

Marsel Şantal: 
- Ekmek. sebze ezmesi )<I 

yen ağzıma koymam. Fn Ço~ 
diğim şey vanilyalı d<mdurt11 

Annabella da. MarsoJ şaıı11 

bi kanaatkar: 

- Ben, gerçi bir rcıim ta~' 

1 
mlyorum. Fakat çok kana3 

rım. Kızartmaları, sebze rı 
rini çok sev~rim. İçki !le 
pek hoş değildir. 

Kristin Delyne gelince: 

- Ben, diyor. cananın ıs! 
şeyi bol bol yerı.m. M<'sela. e 
yılının. Fakat her !fC~.e; 
gramdan fazla yem('m. Gıı 

·r 
gram sebze, 20 gram peyt11 

En azı 200 gram meyva rrı/ 
yerim. En sevdiğim yemek 
elimle hazırladığımıdır. şıı~ 
söyliyeyim: Çok güzel yerrı 
şirmesini bilirim. Hazır l~ 
yemekleri yiyenler parmal< 

Kocaeli avukatlarından Emin oğ- lıfWlllııı.ııı-Wllllıııllllllıı-llıllll'11111111ııllllllıllllWllllııı.ııı-Wllllıııllllllııılllllılllllllııllllıııllll_W .. I ısırırlar. 
Ju Mehmed Emin, maliye muha
sebe müdürü Ömer oğlu Şevki, 
noter Halid Salıh Zeki Ataergin 
tablolan muayene eden ve en 
genci lurk yaşından yultarı bu
lunan bu ehlivukuf resimlerin 
müstehcen olduklanna karar ver
di ve tablolardan altısı müsadere 
edildi. Bu t&blolar hala müddei • 
umumiliğin elinde bulunmaktadır. 
Bunun üzerine polis sorgularına 
başladı ve dava mahkemeye inti
kal etti. Muhakemenin çarşamba 
günü b~lıyacağını tahmin edl• 
yoru:z. 

"Üc; gazete aleyhine dava 
açıldı 

Haber aldığımıza göre, İzmit 

Cumhuriyet müddelumumlliği ha
diseyi başka bir ş,.kilde gösteren 
İkdam, Tan ve Cumhııriyet gaze
teleri aleyhine dava açmı.ştır. 

Yeni Alman 
Sefiri Geldi 

Almanyanın Ankara büyük el
çiliğine tayin edilen eski Viyana 
sefiri Von Papen, Ankaraya git
mek üzere bu ııabah Berlinden 
şehrimize gelmiş, Alman sefaret
hancsl ve konsoloshanesi erkiinı 
tarafından karşılanmıştır. Sefir 
doğruca konsoloshaneye gitmiştir. 

Örfi lnere Hakkında 
Kanun 

Ankara 26- Hük1lmet Meclise 
ôrlt idarenin ne gibi zamanlarda, 
ne suretle nan edileceğine dair 
hükümleri ihtiva eden bir kanun 
liiyiham vermiştir. :Mecliste teş -
kil eclil.m tali komisyonun tekA • 

Bir Kuyruklu 
Yıldız Geliyor 

Arzımızı Tehdit Etmesi 
Pek Muhtemelmiş 
Paris 26 (Hususi) - Oslo rasad

hanesinin Andromed bürcünde 
yeni bir kuyruklu yıldız keşfet • 
mlştir. Bu kuyruklu yıldız şimdi 
ilı:inci derecede k•ıvvetll bir yıl
dız halinde görünmekte ve sür'at
le yaklaşmaktadır. l!K'7 senesinde 
küremizi pek yakından tehdid et
miş olan Raynmut yıldızı gibi, bu 
yeni kuyru'<lunun da bu sene ar
zımızı tehdicl edece~; söyleniyor. 

lifi harbiye kanunu projesinde tet
kikatı hayli lln!Pmi~tir. 

Jozet Day da yemek: bUS 
pek müşkülpesend değil' ~ 

- En çok sevdiğim yerrıt 
gam ezmesidir. Birçokları 
mı sevm';;zıer. Fakat ben. 1'.'~ 
nm buna .•. Size bir gürıl~ 
mek listemi söyliyeyim= • 
bir et kızartması, mEYva, el~ 
ma ... Günde iki defa yeırıt 
rlm. Arada kahvaltı etti~; 
olur. Saat beşte mutlaka ç'· 
run ..• 

(Topaz) filminin scvırııli 
3 

Dclia Kol, çok yediğini tr~ft 
knmıyor: 

'j~ 
- Bahar 1ı yemeklere, sı el 

yara bayılırım. Balık, a'l l 
de çok severim. tçkiye g~ 1 

Bua braz fazla düşkii 011~~ 
meklerde bol şarı>p, prrır' J 
~nm. Hamdolsun micJeıJl S 

dır. 
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Tunus, cibuti, ı(ültür Sistemimize Dair H i K ~ y E ~ 

Süveyş Kanalı Liselerimizi 1~ yıla 1 ~~~.,.e~~,Y.!.~~~ 
(4 uncu sayfadan deı•am) ç 1 karmak Lazım cuk ... Koca :htıyar tıp, senı kur-

Aı taramıyor, bu korkun(' mara-ny an.n şöyle hır vazıyet 

alacagı, İtalyanın da böyle bir zın el.nden ~lmağ~. muktedir de -
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Bayram 
Meleğin 

Yozon · Rahmi YACIZ hattı ııa rekrt takib edeceğ i gib ı Bundan Başka Greko - ,Latin ğiı.. 
yaba~cı memleketler matbuatııına * 

Zadenin Manevraları, 
Çevirdiği Dalaviralar ... 

ç ık"" sözler ,, gun görülmemek- 'T d • t K k ı• b Ed• 15 Şubat ;928, (S ... ) 
tcdir Reis Ruzvelt' in teklif ve mü· e rJSa JnJ oyma Ca Jyor Onu bu sabah kay'b€ttim. Katil 
racaa tine karş ı a lınacak vazıyette 

ve \'en l.,..,ek ce\'abda Bertin • Ro-

llunfara 
4damın 

Eklenen Muvaff akiyetsizlikler Genç 

rna mıh vl'ri tam ve ınüşterek bir 
yol tutm u..~ bulunacaktır. Bugiın

kü mılletlerarası politika. ını ta
kıp edenlerin Berlin - Roma mih
veri bahsinde unutmıyacakları bir 
nokta vardır ki bunu Romada bu
lunan Avrupalı muhabırler kay • 
derl iyorlar; diyorlar ki: 

Şevkini, 
<li Salih Kahya, Tufan Reisın ver 
c ğı halı.!re akşamdan dudak bü
'l'elt: 

c - Adam sen de, bır ma\'na ya-
alaını•ı da R tıı .., ardır... On un wı 

il avııası olduğu nereden belli. 
f),,una §enlik yapmak çocukluktur. 
'!'- tııiş, bu zaferi kabul etmek, 
~ Utlt denizcilerinin kahramanlı· 
~ ortaya koyan bu parlak deniz 
rııı:ılaŞnıasına inanmak tarafla. 

Yanaşmamıştı. 

llabursun Ali Reise yapılan zafer 
y Yını içi hased dolu bakışlarla 

1~1 boYundak! kahvenin sarma -
ile !arı arakasından gizli gizli 
d.iııYrı!den Salih Kahya kendi ken-

e tııırıldandı: 
~n g" .. - k h d t• lı orursun oca ay u .... 

laıı 11 tnırildanış, arkadan yapı -
bir tehdidin tA kendisiydi... 

n -2-
tıı 1\'tıst'un rahatı huıurv ada -
a akıllı sarsılmıştı... Delikanlı, 
naYraınzadenin ısrarlarına rağ • 
.a:ıı bu adamdan hnzetmediğiıı,i 
~ 1

9lta1terle belli etm<>~e sav:ışır-
1.aen Yeni yeni tehlikelerle karşı • 

Başarıcı Hassalarını Kırmıştı 
ki muayenehanesinde Melekle kar 
p karşıya şöyle konuşuyordu. 

- Melek 
- Buyurun Doktor Bey! 
- Papas meselesi hiıla bir ne-

tice vermed :ı 
- Maalesef öyle oldu ... 
- Son sözünüz bu mu? 
- ..... . 
Genç kadının susması dakto -

run yüzünde endişe bulutları be
lirtmişti, Osmanlı istihbarat1n1n 
bir şubesini idare eden enerjik a
dam bu endişeyi savmak için sor
gusunu teknrladı: 

- Son $Özünüz bu mu diyorum 
Melek Hanım... Susuyorsunuz!" 
Anlaşılan sizi vazifenizde devam
dan alakoyan mühim bir sebep 
var. 

- ........ . 
- Bu sebep ne olabilır? 
- ........ . 
- Bir göPül meselesi? 
Melek isyan kılıklı karşılık ver 

di: 
- Hayır! .. Ne münasebet! 
- Siz! itma' edec~k gibi bir 

servet mi? .. Düşman elinden su -
nulan böyle bir mehliığa eğer el 
uzatmak değil size onu uzatacak 
eli kıracak yaradılışta olduğunu -
zu teslim ederim. 

- Yanılıyorst.nuz Doktor! 
- Peki niçin \'azifen.ze devam 

etmek istemiyorsunuz! 
Genç kadın güldü: 
- Ben vaziff>me dtVam etıni -

yeceğimi söylen .edim ki! 
- Verdiğiniz cevaplar bu ma· 

hiyette! 
- Tefsire bağlı doktor! 
- Rica ederim bun!Arı bir ta • 

rafa bırakalım, istihbarat şubesi· 
nin ,·erdiği ve bir türlü becere -
mediğimiz, başaramadığımız şu 

ihtilalci pap•s işini eloirliğile ne
ticelendirelim .. 

Melek doktorun bu i~'den gelen 
sözlerıne gönlünde bir kızgınlık 

olduğunu belli eder tarzda ce -
vap verdi: 

- Sinirlerim çdk bozuldu dok -
tor ... iııerahate muhtacım... İşe 
başlarken bu mesleğin tehlikele
ri, mahrumiyetleri ve bınbir entri 
ka ile dolu macer~ları arasında 

zevk bulacağımı ummuş, öylelik· 
le ortaya atılmıştım. İki senelik 
devamlı çalışma benci~ bir çok 
değ~iklikler meydana getirdi. Ne 
yapayım doktor, elimdE değil Da 
yanamıyorum... Belki bir iki ay 
istirahat edersem tekrar hizmete 
ba.şlıyabilirim ... 

Bir tt!k sıyaset vardır ki bu da 
mihverin s iyasetidir. Mihverin si
yaseti gerek Bt!rlin \'e gert k Ro
ma için müşterektir. Alınacak ted· 
birlerde Alman ve İtalyan hüku
met reıslen bırbırlerinın hemen 
fikirlerini alarak müşterek bir 
yol takıb ediyorlar. Onun için her 
iki devletı alakadar eden mesele-
!erde İtalyanın ayrı, Almanyanın 
ayrı yollardan gdeceği tahmin e
dilemiyor. 

Diğer taraftan Londralı Deyli 
Ekspres gazetesinin yazdığına gö
re Sinyor Musolini Amerika Cum
hurreisinin teklifine karşı muka
bil tekliflerde bulunacaktır. 

Fakat tabiidir ki bu hu>usta İ
talya ile Almanya arasıııda anla
şıldıktan sonra. 

Fakat İtalya Amerika Cumhur
reisinın teklifi üzerine herhangi 
bir konferansa gitmeden evvel 
İtalyanın Tunus, Cibuti ve Süveyş 
kanalı üzerindeki iddialarının ka
bul edilmesini istiyecektir. 

Taymis gazetesi de Almanyanın 
Reis Ruzvelt'e mukabil teklıfler
de bulunacağını yazarak §~le di
yor: 

· Eğer böyle ise bu mukabil tek
liflerin nelerden ibaret olfluğunu 

(Devamı var) görelim .. 

§ınıştı. K~ndisine delice Aşık o

d:~. tie!E!k muhtelif vesilelerle 
b· ıkan!ıyı bulmak, konu.,"'1lak, 
,: ll'lüddet daha Ayaspaşadakl 
Y de tatlı günler, haftalar, aylar 
dl§aınak hülyasına kapılıyor. !=========================================! 
ı;1'.tor Neş'~tın verd;ğ i \'azife • A ş K v E c A s u s L u K 
<l rı ihmal er:erek bu gayeyi gü -
ecek hareketlere sapıyordu. 
n (5 inci sayfadan devam) 1 Ük &\·ust. bundan da bizardı. De-

. an1ı Per~cmbepazarında mü - - Şu halde?. 
- s-.viyorum da ... ~tlldis Dikrana kurdurttuğu ikin· 

'1ı telsiz istasyonunu, (1) basil -
~asından sonra adetil enerjisini 
p~Ybetıniş, müthiş bır ye'ise ka
•aıt'rıtştı. Bayramzadenın manev -
·" lrı, 'Meleğin ihtiras sevkile çe· 

Siınon Katar~i, sevgi uğruna casusluk ettiğıni 

söylüyor. Jüri heyeti, genç kadının aşk hikiıyesini 

dinleyinc~ müteessir olmaktan kendini alamıyor. 

Bu 18 yaşırıdaki güzel, zengin kız, hayatını, sa
detini, şerefini, istikbalini bir genç mülazimin güzel 
gözlerinin tatlı bakışlarına feda ettiğini anlıyor ve 
bir sene hapse mahkfun ediyor. 

Simon Kataji kararı kayıdsız.ca dinliyor. 
Güzel kız, şimdi se,,gilisinin bulunduğu hapis

hanede ... 

"td' '• tği dalavereler, bunlara ek· 
~nen muvaffakiyetsizler genç a
b tııın şevkini, hevesir.i, başarıcı 
1~SSalarını kırmış. p:ırçalamış, ka 
v ında yerleşen yıtkı;lanma ves
t~ile ne yapacağını şaşırt'mt§ • 

. i;-avrensin Cemal Paşa ile bir -
lJıi \ıı arap kıyafetile lst&nbula ge
~(),·, lekrar Filistin cephesine dö
tııı;u. de nasılsa Osmanlı istihba -
•u tarafından haber alınmış bu
bunuYor, gün geçtik-;e ustalaşan 
~u teikilat güzel İng; !iz ya,Tusu
lik kol'kutacak muızzam bir teh-
~ halini alıyordu. 

tın ktor Neş'et 333 Mayısının al
cı Cumartesi günü Babıalide-.....___ 

11~(!) S. 63. Marmarada tefrika
~iiracaat: Kuım 1 - 4. R. Y. 

Çıplak 
Dansözün 
Davası 

(5 inci sayfadan devam) 
ce. müdür, yalnız bir vak'aya 
mahsus olmak üzere çıplak dan· 
setmesini rica ediyor, yalvarıyor. 

Madmazel Odet kabul ediyor. 
Fakat. ertesi gün, yaptığına na • 
dını oluyor, Mahkemeye müraca
at ediyor, sahneye çıplak çıkması 
için ısrar eden müdürden 4.500 
frank tazminat talep ediyor. Mah 
keme, genç dansözü haklı gör -
müş ve müdürü mahkllm etmlf • 
Ur. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. J.42 

tal<"ınertab· sahte gözvaşlan akı· 
t.,ı, . • , 

~1 gıyinmeğe başladı. Paraları-
Ve ın·· %t ucevheratını almayı da u-

hn tııaınıştı. Dığer cariyeler de gi-
\'ınışlerdi. 

bir ~lnız; içlerinde giyinmiyen tek 
l.ıııı; adın vardı. Bu da, Alemdar 
ı~ tara Paşanın ihtiyar ellilik 
bit ~esı ve başkadını idi. İhtiyar 

A.J e tavaşi bu kadınla beraberdi. 
nere~~dar ıhtıyar zevcesine dö-

- Pek·ı· tem· a a; mademki çıkmak iş-
t;ı, 'Yorsun sen de benimle me • 
tifc~ g;ı?. Zaten; biz hayatta va-

crııntzi tilketmış insanlarız .. 

Yazan: H. Sami KABAYEL 

Ta\•aşt de kalsın.. dedı. 
Genç gözdeler kurtuluıı sevinç

lerini belli etmeden çabucak ha • 
zırlandılar. Başta Kamertab du• 
ruyordu. 

Fettan Kamertab, fırsat kaçır

mayıp Paşasına şunları fısıldadı: 

- Paşam; haremağasını bağış

larsanız; hayatta benim yolda
iım ve rehberim olur. 

Alemdar, gözdesinin ne taleb et
tiğıni anlamıştı. Ve Kamertab'm 
düşüncelerini doğru buldu. Bera
ber getirdiği haremağası oııa ha
yatta arkad~ vt rehber olabilir
di. 

Güvercin Masalına -inanan 
(5 inci myfadan devam) 

Aradan aylar geçtı Taze geli
nin karnı gittikçe büyüdü. Niha
yet ağırlaştı. Duğur~caktı. Evet 
doğuracaktı. Ne yazık, doğura

madı. Çocuk ters gelmişti. O za

manın cahil ebeleri elinde. zaval
lı gmıç kadın kurtarılamadı. Öl -
dü.. tabii, çocuk ta beraber .. 

İhtiyar kadın deliye dönmüştü. 
Aradan bir iki ay geçmişti. İki 
gözü iki çeşme ağlıyordu. İnliye -
rek: 

-Nazara uğradı dedi. Yoksa 
güvercinler muradımı yaptılar .. 

Haremağası da Kamertab':n ar- 1 
dına takılıvermişti Bütün bu iş
ler on beş yirmi dakikada oldu. 

Yeniçeri zabitleri pencere önün
de bekliyorlardı. Alemdar, zabit -
lere seslendi: 

- Bana bakın!. İşte; cariyele • 
rim ve gözdelerim hazırdırlar. 

Bunları yeniçeri ocağının namuıı 
ve ırzına teslim ediyorum. 

Aralık demir kapı açıldı. Önde 
Kamertah ve haremağası, ark~. 

da bir südü genç ve tüvana ca
riye sıravari çıktilaı. 

Yeniçeri zabitleri başlarını öne 
eğmişlerdi. Şaka değil, bu güzel 
gözdeler ocağın namus ve ırzına 
tevdi olunmuşlardı. Bunlar;ı kim
secikler el süremezdi. Adeta bun
lar hür ve iızad idiler. 

Yeniçeri zabitleri cariyeleri a
lıp götürdüler. Ağakapısında mah· 
fuz bir yere koydular. 

Şimdi; yarım saatlik kadar bir 
mütarekeden sonra, Babıiilide 

Kadın 
Taze gelin nazara uğradı .. 
komşıı kızları çekemediler . 

Onu 

Güvercin efsane~inin, bir ka • 

dını doğurtabildiğine inanan ka

dın, hıç şüphe yok, nazarında bir 

kadını öldürabileceğine inQnmak
ta haklıydı. 

Ona hakik:ıti anlatmak çok güç 

tü. Hatta mümkün değildi. 

O ömrünün sonuna kadar, gü
vercinlere karşı derin bk bağlı

lık ve muhabbetle, nazara karşı 

da müthiş bir nefreUe mütehas • 
sis olarak yaşadı. 

tekrar muharebe başlamıştı. 
Alemdar bu sefer daha kuvvetli 

ve- cesurane muharebe edıyordu. 
Çünkü; başından genç gözdeleri 
gitmişti. Mahzende kala kala ih
tiyar bir karısı ve ağası vardı. 

Bunlar da kendisi gibi ölüme ha
zırdı. 

Kamertab; Ağakapısına vardık
tan sonra soyunup dökündü. De
rin bir nefes aldı. İşler yolunda 
gidiyordu. 

Güzel kadın, dışarının ahvalin
den bihaber idi. Halbuki yeniçe
riİer yalnız Alemdar Must.afa Pa· 
şanın değil; Padişahın da aleyhine 
dönmüştü. Sultan Mustafayı isti
yorlardı. Hoş bir bakıma bu şekil 
de o derece fena değildi. Efendisi 
Hafid Efendiyi Sultan Mustafa 
severdi. 

Kamertab; olduğu yerde dura
madı. Aradan birkaç saat geçtik -
ten sonra; ortalıktan haberdar ol
mak üzere ağasını dışarı yollama-

B 
ugün büyük ve a inamik bir 
ıhttivacın karşılığı olarak 
giıt ikçe çoğalmakta olan ilk 

ve orta tahsil mües5"slerimiz had· 
dinden fazla dolmaktadır. Sınıf

larda talt'be adedi ahmıştan yü
ze kadaı çıkıyor. Muallim ne ka
dar san'atkiır ve enerıık olursa ol
sun bu vaz iyetten doğan zorluk
lar karşısınd~ kendis inı sıkıntıla

ra \'e muva!!akiyetsizliklere dü
şürebilır. Görünüşte bir tedris a
meliyesi canlanır. fakat hakikatte 
terbiyenin i~tihdaf ettiği gaye, ya-
ni yetiştirmek amelıyesi feci sar
sıntılara sebeb olur ve ahlak ter· 
biyesıni temellnden rıkar . 

muzda altı S•>nelık bır ilk okul ü· 
zerine yedi senelik bir orta tahsil
li liselerimiz vardL O yıl., ilk tah
sil bej seneye, liselerin dort sene
lik birinci devresi de üç seneye in
dirildı. 

Bu taha\'\'Ül yepyer.i bir peda
goji esasına dayanıyordu . Müfre
dat progranıları bil'biri içine ge
çen sefertasları haline geldi. Mu
allimler, bu yeni tarıa birdenbire 
adapte olamW.ılar. Bilhassa, ta
lebeler, bu teksif l'dilen malumat 
yığını altında ezildih-r. Bu vazi -
yet birçok disiplin rorlukları do
ğurdu . Talim ve terbiyede birçok 
m l~küller ortaya çıkardı, ve çı· 

karıyur 

Bir tarafta:ı talebe &dedinin art-

defteri. bir çocuğun hayatına da
ha kıydı. 

Ölürken yanınd:ı.ydım: Za\'allı 
kız, artık scın dakikalarını yaşı -
yordu . Odada babası ve analığı 

da vardı. Babası pek b:tk!n ve ke 
derliydi. Bedbaht yavrunun kü
çük kalbini, acılarla dolduran, o
na iyi bir gün göstermıyen zalim 
analığında i:ısanlık h'sleri hareke
te geçmI,; hayatının son anlarını 
yaşıyan bu çocuğa yaptıklarına 

galiba nadim olmuştu; zira o da 
üzgün \'e müteessir görünüyordu. 

Zeliha, öleceği zaman, ağır ağır 
gözlerini araladı; onları kısa bır 

müddet yanındaki duvara dikti. 
Orada bir kadın resr~i vardı. Ço
cuk baktı .. Sonra son kuvvetin! Yeni rejimimizin kuruluşundan 

beri her sabada oldu!(u gibi kültür 
ve maarif sahasında da bir90k iş· ı 
!er yapılmıştır. Terlris ve terbiye 
usullerimiz nozitıf ve liiik bir ş~kıe 
sokulmuş. bilgi materyalleri zen
ginleştirilmiş okul binaları çoğal

tılmı~. Bunların hepsi büyük mu
vaffakiyetler .. Fakat. buna muka
bil muhitı memnun ümiyen ran
dıman düşüklüğü, disiplin aksak· 
lığı da nazarı dikkatimizi çegmek
tedir. 

sarfederek. pek bitkin b:r sesle in
ması , dığer taraftan programların ledi: 
kesafeti karışıklığı arttırdı; bu k~
rışıklık, pedagojinin kifayetsiıl~.

ğine hamlolundu. 

c- Ana.. anacığım' .. • 
Bu iki 'kelime, on:ın son sözü 

oldu .. Ve Zeliha bunoan "Onra son Orta mekteb muaUimleri, gün-
nefesini verdi. 

den güne arlan - ve artacak olan • 

m:kteblerin adedine kafi gelme - YENi NEŞRiYAT: 
dıgınden m2nşelerı muhtelıf kım-

selerden ehliyetname ıle orta mek- Karikatür Albümü 
teb muallim; yapıldı . 

Görülüyor ki maar·f meselele -
rinin öyle b;r cepht'den tetkik ve 
mütaleası kiıfı değildir O bir 

•Cornplexe - mudile• dir. İn -
kıWb Türkiye..ir.in yarıııki mu -
kadderatını gözönünt getirecek 
olursak nasıl hareket etmek la -
zım geleceğı kendilı ı( iııden mey
dana rıkar. 

İçine girmeğe ça!ıı;tı~ınıız mo -
dern bir kıiltür al"11l:le, içinden 

Kıymetlı k~r'.kat6:cü Cemal Na
dir zarıf b:r cild irındt yeni bir 
karikoh.ir albümü ne~retmbtir. Bu 
albümün iç'nde . san'ı.tkiirın ;,on 
zamanlarda ~·apıp neşrettiği ka
rikatürlerin en gü~eı v(;" seçme -
lerı \'ardır. Okuyucularımıza tav-
siye ederiz. 
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sayısı çıkwı~ 

~ırıcu 

Çocuğa vazıfe ve \'icdan mura
kabe !ıissini ~Şl:ayabilnıek ı ç ;n çok 
kere, onun •evki tabiıleritl{' brşı 

mücadele etMek icab eder. Jon 
Dövi meşhur raporunda: ·Bütiir. 
milletlerde demokratik cemiyetin 
prensıpleri ayni şey<! ir. Bilhassa 
çocuk t.abi.ati bütün memleketler
de büyük bir müşabehet arzeder 
ve usul derecelerinin tebdilile psi
kolojik kanunları, h•kıkatleri de çıkmaya çabaladığımız bir şark LOJOIAN HEKlill 

dünyası \•ardır. Ulu Önder Ata-ğişmez .. • diyor. 
Pedagojide; Spencere \'e J a -

mis'in ileri sürdükleri nazariye -
!erde liberal terbiye sistemile, sos-

1 
yal terbiye sisteminin sentezi olan, 
bir faal mektel'< prensipi yarat -
mıştır. Bu mekteb çocuğa geniş 

bir hürriyet vermekle beraber, 
ona bütün yaptığı işlerde mes'u-

Loknıan Hekimin (29) uncu satürkümüz b•ınu ne gli ıel işaret et-
yısı çok kı~·metli makalelerle inmişlerdir! •Bunun için bir de za-
tişar etmi~tir. Oku~ ucu!armııza man Olçüsü, geçmiş asırların gev-
tavsiye ederiz. 

şetici zihniyetine göre değil asrı·!============== 
mızın sür'at ve hareket mefhumu-
na göre düş•inlllmelıdır ... Yurdu-
muzu dünyanın en mamur ve en 
medeni memleketlerı seviyesine 

liyeti de yükletir. çıkaracağız .... 
Görülüvor ki Selfgou\'erneme'1t Muasır mütefekkırier, A\'rupa 

denilen k~ndi ke.~dini idare serb~- 1 m~~niyetinin menşeini e~~i Grek'l
tisinin yanında oğretmenın daınu La.tın eserlerınde aralar, bu a· 
nezaretini de ihmal etmiyor. Bu sis raştırmalar neticesinde de eski 
tem, Fransız cemiyetinin icabla - Yunan medeniyetinı bir muciı:e 

rına uydurularak L'ecole des roches olarak tavsif etmek meoburiyetin· 
sistemini vücude getirmiştir. Me- de kalırlar. Avrupa, koyu karan· 
tod bunda da aynıdır. Şu halde lık içinde yGzerken Yunan top • 
muallimin murakabe ve nezare- raklarında Phidias gibi heykel -
tini temin edebilmek için bizde de traşlar, Esclıyle gibi edıbler, Pla
mekteblerimizdeki kemmiyetin a- ton gibi filozoflar, Periclcs gıbi 
zaltılması, yani sınıflardaki tale- devlet başkanları yetışmesin! mu
be adedinin muayyen ve makul cizeden başka bir şeye atfedemi • 
bir hadde indirilmesi en ön safta yorlar. 
gelir. Aksi takdirde pedagojinin Bugün, garbda Greko - Latin 
bu kesafet karşısında şaşırıp ka- tedrisat, orta öğretim müessesele-
1.a<:ağı ve en mdoern usulden en riıırle esas ;ttmaz edılmiştir. Bu 
berbad bir netice alınacağı mu - tedrisat. mmsır medeniyetin te -
lıakkaktır. memeli adtl•dilerek müfredat pro-

Aile, mekteb. cemiyetin birbl- gramlarına konmuştur. Bizim de 
rini ikmal etmesi lAzımdır ki ter- biç zaman kaybetmeden Grek? • 
biye sistemimiz muvaffakiyetle ~ Latin tedrisatın sür'<ttle müfredat 
yürüyebilsin. 1 programları.'1a konması elzem • 

1927 ye kadar maarif durwnu- dir. Bu noktai nazarı dört sene 

ğa karar verdi. 

Fakat kapıda nöbet bekliyen 
yeniçeriler ağayı dışarı salıver • 
mediler. Gözdeye de şu cevabı 

verdiler: 

- Aldığımız emir hillfına hare
ket edemeyiz. 

• • 
Alemdar Mustafa Paşa; mah • 

zene koyduğu kadını ve harema
ğası ile bera.ber ne kadar parası 
ve mücevheratı varsa yerleştirdi. 

Paşa; daha hfilA Sultan Mah -
mud, Ramiz Paşa ve Kadı Paşalar 
tarafından imdadına yetişilerek 

kurtulacağına kani idi. 

Paşanın bütün ümidi Cüce Ha
sanda idi. Eğer Cüce Hasan bir 
kazaya uğramayıp avdet etmİf ol
saydı, vaziyeti bütün vüzuhile an
lamış bulunacaktı. 

Alemdar, yeniçerilerin galebe 
çalacaklarına kat'iyyen emin de
ğildi. Çünkü; Kadı Paşa ve Süley· 

man ağa kumandasında bulunan 

sekbanı cedid asakiri her türlü is
yanları bastırmağa muktedir bir 

halde idı. Ramiz Paşanın kalyon
cuları da yeni teşkilatla zaptü rapt 
altına alınmıştı. 

Fakat; saatler geçtikçe Paşanın 
bu hulyalan sönüyordu. Ümidsiz· 

Uği artıyordu. Vakit öğleyi geçti
ği halde ortalıkta imdad için ha

rekete gelmiş tek bir emare bile 
yokitu. Yeniçeriler etrafı almış, 

tepesine binmiş, nefes aldırma -
dan ateş edip duruyorlardı. 

Paşa; imsak vaktinden ertesi 

gün öğleye kadar durmadan, uyu
ma<lan, dinlenmeden elinde sil8.h 

çarpıştığı halde burnunun di -
binde bulunan sarayı hümayun

dan ne bir haber ve imdad ve ne 
de tek bir kurşun patırdısı işit • 
memişti? 

evvelki yazılarımda da ilerı sür
müştüm. Gerb küllüri ic 183D da n
beri bu kadar sıkı bır !<'masa ge
linmemiştı. Muasırı merle•~h·et \'& 

kültürün tam bir sur~tte ''"usıııı 

kavramaya ba,ka çare yoklt.r. 
Lise teşkilatımıza gelınce . 

Fransada lise •edri<atı on U\' 

senedır. Liselerın altıncı sınıfla -
rından sonra. t.ılebe, filozofi ve 
matematik ş~belerien a~-rılırlar. 

Bizde de hiç olmazsa bu sıkışık 
müfredJ tın rziri yülderi altında 

gcnçlerimiz"ı zihni faa!i~·etınc 

müsaid bir tercyan \'e re':ıılınek 

içın liselerın,izi on ih sııııfa bö
lüp program! arım . zı ona gorc ta ı
zime geçmehyi?. 

Zekaları -;e maddi imkanları 

mü.said olm•yanlar ıç:::ı Alman -
yadak! jimnazvom. realşoleleı gı

bi veyahud Fransacla pratısyen 

yetişt iren kollejler gibı mt>kteb -
!er açmak ve yüksek tahsile de -
vam edebilecekler için de lise -
!erimizi ıslalı etmek ıcab eder ka· 
naatindeyiz. 

Bugün. ü~iversite ı:••nçlerimiz, 

Baki, fuzulinin yüzde doksa'1ı ge
çen ~rabcu ve acemee karı)ık 

manzumeler'ne Petrarque'un, Ho
race'ın, Homt?r'in ıat.ince ve yu -
nanca şiirleri kadar biganedırl? •. 
Bizim için bunlar be, eri ve enler -
nasyonal değildir milli \'e tarihi 
bir kıymeti haizdir. Bunları ,, , . 
mek ve anlamakla beraber Yt. an 
ve Latin şalıeser!Pr"e doğrudan 

doğruya temns1 geln-.<>I< &rtık bir 
zar1.Lrettir. 

Bu düşün<>eler şu >ur~tle hulasa 
edilebilir: 

I - Genç ve nıü~taKbel neslın 
fikirlerini anarşider> kurtarmak 
için liselerimizin - en •Z - on ikı 
seneye çıkarı'ması 

lI - Mu3sır Avı ııpa >.ıedeni -
yetinin en 1n .;~fır>da wr alabil
memiz için liselerımıze Grek? · 
Latin tedrL~atın konul:no.sı. 

Bunlar. J.:,günkü rns::.rif da,·a -
larımızın en ön safında tetk 'k c
d:lmeğe dd;er anc r ı '."" •.'lardır. 

Orhan Rı7.a AKTUNC 
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İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik 

muhammen ilk 

knavutköyilnde L<lt!iye mahallesinde Elçi sokağında 
29 /67 numaralı ev 

ı L(ltfiye mahallesinde Elçi sokağında 33/59 
numaralı ev 

• • mahallesinde 27 /55 numaralı ev 
• • mahallesinde Küçükayazına sokağın

da 25/51 nuumaralı ev 

• • mahallesinde Küçükayazına soka-
ğında 11/23 numaralı ev 

• • mahallesinde Ön 5/7 numaralı ev 

• • mahallesinde Aralık sokağında 

10/15 No. lı ev 
• • mahallesinde Aralık sokağında 

9/11 No. lı ev 

• • mahallesinde Küçükayazma soka-
ğında 24/49 No. lı ev 

• • mahallesinde Küçükayazına soka· 
ğında 10/:?l No. lı ev 

• • mahallesinde Ön sokağında 14/39 
No. lı ev 

• • mahallesinde Palacı sokağında 18/29 
No. lı ev 

Hasköyde Halıcoğlu mahallesinde Keçecipiri sokağın
da 199 numaralı dükkan 
Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Kumbarahane so
kağında 48 numaralı ev 
Beyoglu Hüseyinağa mahallesinin Tarlabaşı sokağın
da 51 numaralı dükkan 
Tophanede Karabaş mahallesinin Lülecıhendek soka-

kiraaı tem:naıı 

48,00 3,60 

72,00 6,40 

36,00 2,70 

72,00 6,40 

72,00 6,40 

72,00 5,40 

60,00 4,50 

60,00 4,50 

36,00 2,70 

72,00 5,40 

60,00 4,50 

48,00 3,60 

18,00 1,35 

18,00 1,35 

130,00 9,75 

ğında 20/22 numaralı Mebmetağa mektebi 72,00 6,40 
Fatihte Kirmasti mahallesinin Cami evlusu sokağında 
7 numaralı Bahrise!it ayak medresesi 150,00 11,25 

Senelik muhammen kiralan yukarıda yazılı bulunan mahaller tes· 
!im tarihinden i-tibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı 
ayrı açık arttı.nnaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğün

de görülebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28/4/939 Cuma günü saat 14,30 da Da!ml Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (İ) (2502) 

.. .. 
tahmin ilk 

bedeli teminatı 

Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 12 numaralı dükkAn 278,00 20,85 

Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 10 numaralı dükkan 250,00 18, 75 

Galatada Karaköy caddesinde 4/4 numaTa!ı dükkAn 1035,00 77,63 

• Fermeneciler sokağında 159/l numaralı dükkan 400,00 80,00 

• Karaköy caddesinde 6/8 numaralı dükkan 1500,00 112,50 

Heybeliadada Çamlık mahallesinde (İsmet İnönü) cad· 
desınde gazino ve dans mahalli barakasile beraber 100,00 7,50 

Yukarıda semti ve senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 
te·lim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdür

lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz 
veya mektubile birlikte 11/5/939 Perşembe günü saat 14,30 da Daimt 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (285!) .... 

Beyoğlu kaymakamlık ve belediye şubesi binasında olup kısmen 

Z K 
MEYVATUZU 

En hoı ve tabi! meyva usa • 
relerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma
yan h!r fen harikasıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE
Sİ BEYOOLU - İSTANBUL 1 

ZAYİ 

Tın fakültesinden aldığım hüvi>

yetimi ve İstanbul tramvayı, De

nlıılıank Kadıköy tramvay paso • 

lannı kaybettim. Yenisini çıkar • 

~ğımdan onlann hükmü yok -

tur. 

Tıb flloültcsi 2034 Osman Tamer 

Gümrükte Eşya Satılıyor 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
95 lira 80 kuruş muhammen kıymetli 9 ve 193 lira 70 kuruş kıy

metli 245 ve 21 lira 30 muhammen kıymetli 11 parça ve 86 lira 45 kuruş 

muhammen kıymetli 39 parça ki ceman 304 parça müstamel demirbaş 

eşya ayrı ayn 4/5/939 Perşembe günü saat 10 da 2490 sayılı kanun hü

kümleri dairesinde satılacağından isteklilerin sözü geçen gün ve saatte 

% 7,5 pey akçelerile birlikte. llaşmüdürlük binasındaki satış komisyo-

nuna gelmeleri. (273?) 

Hastalıklarına 

_j 
AY"~ J 

Cılız yavrular, yürümiyen, diş çıkaramıyan çocuklar, dermansız 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

İstanbul Sabnalma Komisyonundan HA 
1- Teşkilat eratı için 7 kalem kundura malzemesinin 27/4/939 Per-

ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 

U'nda~ 
şeml:ıe günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. · 

2-- Tasınlanmış tutarı 763 lira 80 kuruştur. Malzeme fatesi komis- .çmelidir. Kanı Arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni 
yondadır GörülebiHr. 

3- İsteklilerin kanuni vesikaları ve 58 liralık ilk teminat mak- surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şurubdur. Küçük 
buzları ile Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona gel- büyük her yaşta istimal edilebilir. 
meleri. c2802. 

Doktor - Operatör ..__ 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim • Abdülhak HAm't 
Caddesi, Geyik Apartımanı ------

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Dlvanyolu 104 

Muayene aatlerl: Pazar harlg her 
ırön l,5 - ı, Salı, eumartesl ız - Z,5 

fıkarau. Tel: ZZ398 

Arab harflerile ve kısmen de Fransızca olarak tabedilmiş bulunan ve 

6700 kilo tahmin edilen haritalar, beher kilosu 12 kuruş tahmin bedelile 

açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö 

rülebi!ir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 60 lira 30 kuruş

luk ilk teminat makbuz veya mektu'lıile beraber 8/5/939 Pazartesi günü 

saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2767) 

.. )#. 

Adresleri bulunınıyan mükelleflere 
ald tahrir neticelerini ihtiva eden 

Akba Kitabevi 
Der lisanda ki&ab, cuete ve mecma .. 

alannı, meltteb ltllablannı, ltırtaslyenl· 
si temin edr.r. Refik Fenmen'tn elek
trlkclllk kitabını, Mümtaz•ın arttarma, 
eksDtme ltllabmın Anlı.arada &allf 1•· 
rldlr. 

Boğaziçinin fn Güzel ve 
Kullanışlı Yalısı 

İstinyede iskeleye bir dakika 
mesafede ve otobüs durak ye
rinde acele satılıktır. Şerait 
için Rıhtımda Kekli Handa 
4 üncü kat Sünusiye veya İs
tinye iskele memuru Cemile 
müracaat edebilirler. 

Mahallesi 

Suad iye 

Bostancı 

Sahrayi Cedit 

İç Erenköy 

Merdivenköy 

Göz tepe 

Kozyatağı 

Zühtüpaşa 

Tuğlacıbaşı 

ccdvellcrinin asılıcal!"ı yer Aıılıcal!ı gün 

---M-ah-al-le cam-isi-nde--26/4/93-; Or. Ekrem Behçet Tezel 
, 

• • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • 
• • • 

Kadıköy kazasının yU'.karı<la yazılı mahallAtı içinde tahrir edilip 

sahiblerl adreslerinin öğrenilememesine binaen doğrudan doğruya teb

Tıb Fakülteııi Kulak Boğaz, 
Burun Doçenti 

Talt5lm CVmhurlyet caddesi 17 
Mua7ene Paurda.a maada sünler 1-t 

Telefon: UfH 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim • Talimhane Palas No. ' 
Pazardan maada her ııün 

ıaat 15 ten sonra 

liğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer varakanın bizalann-1------------

da yazılı mahallere asılarak bugün ilan olunduğu, 2901 sayılı arazil~•-••••••••-ıı 
tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibince i!An tarihinden itibaren 

bir ay içinde vaki tahrire itiraz edebilecekleri a!Akadarlara ilanen teb· 

!iğ olunur. lİl (2858) 

1 Mayıs Bahar Bayramı eünü 
eöifislerinlzi Türk Maarif 

Cemiyeti rozetile atisleyiniıt. 

TOrk Hava ·K.urumu 
27 inci Tertip 

a u 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

Büyük ikram iye 40.000 lirajır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Slrlteelde Viyana oteli nran 

birinci lıat No. Z6 

Muayene 1&&U: Öll•den oonn U-H. 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami AydıO 
Taksim - Talimhane, TarlabsŞI 

caddesi No. 10 Urfa aprl· .<1 
Tel: 41:ıı~ 

Sahip ve nepiyatı idare eden :&§muharriri 

ETEM tzzET BENiCE 

Buıldıi' :rn: SON TELGRAF Matbuu 


