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Biitiin lnglliz Filosu Seferber Hale Kondu 
=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bulgarların 
Hazırlığı 

1. Alman Hava Kuvvetleri de İngiliz Sahillerine 
ltaıyanJarın Bıılcarlar ipu 
ilııııd ettlii ve bir kısım 
llıılgarların da kandığı ~
sat ıünil l'elmiyecektir. 

Dotru Nazari Hücum Talimleri Yapıyorlar 

~: ETEM İZZET BENİCE 
f • ~ıııillt' h"t.A- t' . . 'h "I h ~.....,e ırun &'aynsan 
~ ltııraflık vaziyeti alınası 

iı ~~l devletlerinin iimidlerini 
' ığı kadar bu adın zaman 

ci ~tıı. b~ tehdid vasıtası veya 
\t Cibi ıleri sürülmesine de fır
~1111ektedir. 

ı~1 arıların olduğu kadar İta!- / 
"ıhtfıu da ümidi Bulgaristanı 
~~~n~ .bir harb takdirinde Bal
lııı;~ ıçıııde ilk taarruz kolu ve 

t' Utısuru halinde kullanabil
, lıt ~t, Bu bir hesabdır, fakat, 
· '-ııt •sabın karşılığı bir hesab 

tı1· t~duğu da muhakkak olduğu
' ~y•te gerek Almanyanın, gerek 
~ ~ anın bu ümidi hiçbir zaman 
r• ı ~ etmiyecek ve bu hulya-
4 ~i lld~.erini kaptıran Bulgarlar 

) ad~. !uphesiz Harbi Umumide 
lı., -;ıarı büyük feJAketi bir 

alıa tecrübe etmiş olacak- Avrupada se ıımanevralan dikkatle takib edenlerden İn&'iliz Amirali Ellvard Evanı, İngiliz erkanıharbiye 
~ reisi Lord Gord, Fransız ordulan ba§kuınaru Gene:ral Gamlen 

ne ' ıı.:n &'azetelerinin bilhassa 
ol· ~ ta içindeki neşriyatı bu 
e ~ dan B~$tan hakkında 

n ~u İcab ettirecek mahiyet-

i '. ~~4lfriyatm hulia ı ındur: 

italyanlarda Deniz Manevralarına 
Büyük Bir Ehemmiyet Veriyorlar 

İhtiyat filosunun kadroları da 
harb vaziyetine getirilmiştir. 

Paris 1 (Hususi) - Alman h~· 
va kuvvetlerı İngiliz s:ıbillerine 
doğru nazari uçuş talimleri yap • 
maktadırlar. 

Elyevm İngiliz sahillerinin açık-

[HükU.met, Serbest Rekabeti Tesis 
Etmek İçin, Milli Fabrikalara Yap

.tığı Y ardımıKesmeğeKarar Verdi 
' ' 

1 Bu Fabrikalardan Bazıları İptidai Madde ve Satış 
Mıntakaları Gözününde T utulmıyarak Yapılmış 

Ankara 1 (Hususi muhabirimiz
den) - Son zamanlarda hükume
tin alakadar dairelerinde esaslı bir 
tetkik faaliyetinin hummalı man
zarasına şahit olmaktayız. Bu tet
kikat, bir kaç ay evvel kadrosu ik
mal ve takviye olunan İktısad Ve
kaleti Sanayi tetıkik dairesinde 
bilhassa tebarüz ve tekasüf eyle • 
mektedir. 

• 

Memleke !ekonomi hayatında e
saslı rol oynıyan ve son yılların 1 

paraca ve emekce çok himmet sarf- :._ 
edilmiş bir sahası olan büyük sa· 
nayi mevzuu üzerinde, uzun za
maıııdanberi ihmal edilmiş veya 
bugüne kadar hiç yapılmamış o

İzmit kiğıd fabrikası 

lan bir etüd faaliyeti başlamış • 
tır. 

Şeker 5anayli hakkında uzun· 
ca bir zamandanberi yapılan tet· ı 
kiklerl peyderpey bildirmiştim. 

Şimdi buna i!Aveten ve · Sümer
bank sermayesine yapılan zam ve
sileııile, bu mühim müessesemiz 
etrafında faaliyete girişilmiş bu· 
lunmalrtadır. Be§ senelili plil.nın 
tatbikı vazifesile mükellef olan ı 
Sümerbanılt'ın bugüne kadar ta· 

kip ettiği ekonomik ve finansal 
seyir, adım adım incelenmekte ve 
faaliyetlere tekabül eden ve dev
let haz~sine tediye edilmiş olan 
sermaye hareli .. tekabilen 
kontrol olunmaktadır, Bu serma

(Dwıımı il ıncl ıahijedc) 

'tı ıstaıı için için hazırlanıyor. 
~ "1ini ve erkanıharblerini 

askeri akademilerinde o
~or, Ol'dnsunu, barb vısıta

- ll?ttırıyor ve fırsat ıününü 
L,!ol'. 
~ bil'Iiii karşısmda ve bu 

Londra 1 (Hususı) - Yakında j 
başlıyacak manevralara iştirak e
decek olan bütün İngiliz filosu se
ferber hale konmuş bulunmakta -
dır. Büiün deniz üslerinde büyük 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. 

Donanma şimdiye kadar bu dere
ce geniş mikyasta manevra yap • 
mamıştı. 

Anavatan filosuna mensup bü· 
yük, küçük 50 harp gemisi manev
ralar için İskoçya sahillerine ha
reket etmişlerdir. İhtiyat füosu ta
limler yaparken anavatan filosu 
da hava kuvve1lerile birlikte bü-

!-~~~~~~~~~~ 

larında mevcudiyetleri kaydedil • ı 
miş olan Alman tayyareleri çok 
yüksekten uçmaktadır. 

Şehrimizde 
Pasif Müdafaa 
Hazırlıkları 

• 
Eski 1 panya Kralı 

,~ Ilı· devamı müddetince Bul-
~::: ııe kadar hazırlanırsa 

sın hiçbir zaman münfe
bu haurlııPnı herhangi bir 

. \tııi d~vleti aleyhine istimal 
p ı, ~e unun yoktur. Dobrice 

' ~taç müfrit Bulgarların 
\ 11e.lefi oldufuna &'Öre kuvvetli 
' j, 'ılıtaristanın ilk tauruz hede
~ bıı iki sahadan biri olmak 
~eder. Her ild vaziyette de 
lı birllti mukavelesi Ttlrki

of ~~- ~lll'oslavya - Romanya ve 
I;. ~~tauın otomatikman böyle 

, ~. ~ karşılamasını Bınir-
e ~ ~istan tekbaşına ne ka

\ llii "Vetlenmi§ olursa olsun 
~tııı l't ıııüttefik devletin muka
,,~ karşısında mağldb değil, 
\~ ltıaJıvolınağa mahkfundur. 
lııı;~llllleyh bu ümid noktası Bul
~~l aıı .için tamamile kapalıdır. 
~ ,,llllıstanın mihver devletleri 
L •ttı·ı. ~ lı 1 olması ve onlarla ben-
'ııt at.be &'irmesi ihtimali de yine 
~~~tan için ba.şlıbaşına bir 
~~et sebebidir. 

,_ ~ harb başladığı ırün Al
,, ve İtalyan cephesinde sillh 
\ ıı:lt Bıılcaristan için Almanya 
>11 1:vaııın fiili yardımı bir ha
,ı...,ak kalabileceii &if>I, hatü, 
~- ~illiyetin bir an için müm
\ ~ •bilece(i de kabul edilecek 

' ' ıılrarı.tan bu defa da sulh 
~ ':~ ve mlh ver OTdultınnın 

:\ lı ı •!tında çiğnenecek, eriye
~ ıı~tab olacak, belkl de tilter 

t, ocağı karşılıklı sadme -
lıı'ıı~\eJi med ve c~zirler içinde 

r, .. l'acaktır. 
l 'Ut")" 
'l'ıı u 11Yor ki hangi zaviyeden 

1, \ lıı~a bakılsın Bulgaristan için 
:ı ~8

1 
Vercilerle birlik olmakta, 

~!~~ llılSkeli bir bitaraflık mu
'l ~~ ~1ııda menfaat yoktur. Bel
tlıı.:USt, samimi, her türlii arıllü-
~· ~"' ~ 
~;t; aıade bir Bulgaristan va-
' '"Ih halinde bir dereceye 

(1) lıir rahatsızlık unsuru ol • 
'1ıcımı I ıf.cı ıahife.U) 

yük manevralar icra edece'ktir. 

• 
lngiliz Amiral Geı~ıisi 

Yarın Geliyor 
Gemiye Dört Torpido Refakat Etmektedir, 

''Malaya,, Zırhlısı da Yarın lzmirde ... 

•• 

Yann teh:rimize gelecek olan Verştip dirednotu 

Dost ve müttefik lnıilterenin 
Akdeniz filoııundan bir lo.tım cü-
zütamlar, başta Amiral ııemisi ol-

mak üzere yarın sabah lılmanııruza 

gelecektir. Misafir filo Verstip 

dretnotile dört torpido muhribin-

den müteşekkildir. İngiliz gemi -

!eri yarın limanımızda büyük me-

rasi.mle karşılanacaklardır. Prog
ram hazırlanmıştır. 

İngiliz gemilerinin limanımızı 

ziyaretleri münasebetile donan • 
mamız İzmitten gelerek Salıpa
zarı açıklarında demirlemiştir. 

Misafir filo yarın sabah saat 9,30 
da limanımıza muvasalat edecek-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir Genç Karısını ve 
Kaynanasını Vurdu 

Ağır Yaralı Olan Kadınlar Hastahaneye Kaldırıldı, 
Tabancalı Koca Bu Sabah Yakalandı 

(Y azııı 6 ıncı IGhiJ«U) 

(Devamı 6 ıncı 14hlfede) 

40 Derecelik 
Yeni Rakılar 

Bu Sabahtan İtibaren 
Bayilere Verilmiye 

Başlandı 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Raif Karadeniz dün akşam şehri
.ıniııd.en Ankaraya dönmüştür . 

Vekil; Ankara Çiftlik bira fab
rikasının İnhisarlar idaresine dev-
ri muamelesinin tamamlandığını 

ve bira diyatlarının bir kaç güne 
kadar Heyeti Vekilece tesbit edi
leceğini söylemiştir. 

Diğer t~tan İnhisarların ye 
40 derecelik rakıları bu sabahtan 
itibaren bayilere verilmeye baş • 
lanmıştır. Yeni :rakılar 25, 50 ve 
75 santilitrelik şişelerdedir. 

f Ki SACA 1 
!;,....___.-----' 

Vali Hoşuma Gitti 
Doğrusu 

Ldtfi Kırdarı severim doğrusu. 
İstanbulda ve hemen her tarafta 
esaslı bir Jı:alkınma hamlesi var. 
Fakat, timdi onu daha çok seve
rim doerusu. Pudralı, sürmeli, ri
melli, allı!r.lı; model heveslisi, ci
cili bicili bayanların memurlu • 
ğundan hoşlanmadığını bir tamim 
ile dairelere bildirmiş ve &mirlerin 
dikkat nazarlarını çekmiş. 

Bundan benim kadar, bütün 
berkesin de hoşlandığı muhakkak 
olacak ki kime rasgelsem: 

- Bravo Valiye .. 
DiyOT· Muhakkak ki, entellek

tüel, ciddi, inkıHlbcı kadın tipi is· 
ter işçi, ister memur, ister laalet
tayin okumuş kadın olsun süslii 
püslü allı morlu, cicili bicili ol • 
maktan uzak tiptir. • • 

Hava taarruzlarına karşı pasif 
müdafaa talimatnamesinin şeb • 
rimizde de sür'atle tatbiki için t~ 
kiUıt yapılması kararlaştırılmış • 
tır. 45 - 60 yaş arasında bulunan 
~ütün vatandaşlar bu teşkilatta 
ayrı ayrı vazife göreceklerdir. 

Vali muavini Muzafferin reis
liğindeki pasif müdaıfaa komisyo
nu perşembe günü. resmt daireler 

mümessıllerinin iştirakile bir top
latı yaparak yeni kararlar vere
cektir. 

Küçük San'at 
Erbabına Kredi 

Hükumet Yeni Bir Kanun 
Layihası Hazırlıyor 
Küçük san'at erbabına ve hal

ka kolay k:redi temin edilmesi i· 

çin yeni bir kanun layihası hazır
lanmasına başlanmı§tır. 

Bu ~vzu ~ııfında şehrimiz.de 
tetkikler yapan Halle bankası u

mum müdürü Ata Evcim;· Tkaret 
Vekiletinin küçük san'at ve tiıca
ret erbabına kulaylıkla kredi ve

rilebilmesi meselesini bütün e • 
bemmiyetle ele aldığını söyle • 
miş ve bankanın meclisi idare a

zasından Fazılın da kendisi ile 
beraber; bu hususta İstanbulda

ki ticaret ve sanayi erbabı ile te
mas edeceğini söy !emiştir. 

Yeni kanun ile; diğer meınle • 
ketlerde olduğu gibi bizde de; Jcii
çük san'atkiirların ve esnafın; dük

kanlarındaki malı terhin suretile 
kredi temin etmeleri kabil olacak
tır. 

Plebisit istiyor 
General Frankonun Tahta Davet 

Mesajını Kafi Bulmuyor 
Paris 1 (Hususi) - İspanyada 

hemen bütün gazeteler, Falanjist
lerin. yani kral taraftarlarının e
line geçmiş gibidir. Bu da, Gene· 
ral Frankonun On üçüncü Alfon
su tekrar tahta getirmeğe karar 
verdiğinin yeni bir delili telakki 
ediliyor. 

cA, B. C. gazetesi diyor •ki: 
•İspanyada bundan sonra ancak 

iş zihniyeti ve disiplin hüküm sü· 
recektir. Siyasi buhran artık za
il olmuştur. 

Kral Alfonsla görüşmek üzere 
İsviçreye giden Dük dö Mora ya
kında burada beklenmektedir. Ma
!ilındur ki Dük dö Mora General 
Frankonun bir mesajını Kral Al
fonsa götürmüştü. Kral Alfons'un 
İspanyaya dönmek için bir defa 
İspanyol milletinhı fikrinin sorul· 
masını ve bunun için de bir ple
bisit yapıhnasını iıılMdlği aöylen • 
mektedir. Kral Alfons yahıız Ge
neral Franlronun daveti ile iktifa 
etnıiyeeektir. 

GENERAL FRANKO YENİ KA· 
!SİNEYİ TEŞKİL EDİYOR 

Hendaye 1 (A.A.) - Emin bir 

Tahta çağınlan eski Kral 

On üçüncü Alfons 

İspanyol men bamdan bildirildiği
(Devamı 6 ınn ıahifede) ' 

Ortaköy Sinemasında 
Dün Filimler Tutuştu 

Paniğe Tutulan Seyircilerden Birisi Ağır 
Olmak Üzere 13 Kişi Yaralandı 

(Y cuuı 6 ıncı ıahifedı J. 
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FAZLA• BOYANAN 

MEMUR KADINLAR 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lütfi Kırdar dairelere blr tamim 
yaptı, kadın memurların fazla 
süslü ve boyalı olmalarını isteme
diğini bildirdi. Bu, ne !radar gü
zel bir temenni.. Baun, bir daire
ye gidiyorsunuz, kadın memurun 
yüzündeki boyalar kAfi değilmiş 
gibi, elinde ayn1aı ve boyası, su
ratını boyarkerı görüyorsunuz. 

Resmi dairelerde, fazla süs, 
fazla boya yakışmaz. Arzu edillr 
ki, bu tamim üzerine artık boyalı 
kadınlara dairelerde ras!&mJva -

lırn· 

PAZAR GÜNLERİ 

PLAJ AL n.ıaµ 

Çoktanberi pa!Wılıktan hah -
setmedim. Pazar günü bir plaja 
gitl.:n. Gördüğümü aynen yazıyo
flım. Sahne: Plajın bilet verilen 
kapısı .. Gişede oturan bir memur .. 
Dört be~ genç krz bilet alıyorlar. 
Bir kız soruyor: 

- Pazar günlerile diğer günler a
rasında fark olmıyacağını gazete
ler yazdılar .. Neden diğer günler
den farklı para alıyorsunuz?. Her 
gün 15 kurwj iken, bugün neden 
25 kuruş?. 
Kapının önünde dikilen plaj 

mensublanndan bir adam cevab 
veriyor: 

- Bizim böyle şeyden haberi -
mlz yok... Gazetelerin yazdığına 
bakmayın .• Onlar herşeyi yazar .. 
(Bu arada biz yalancı çıkıyoruz.) 

Kızlar, boyunlsruıı büktüler. 
Tam içeri girecekleri zaman, ka
pının önündekf adam lekrar ses
lendi; 

- Hqpirıiz bir kabinede soyu
nacaksınız .. 

- A ... Nasıl olur?. Eşyamız çok. 
- Bugün pazar ... Fazla yer yok. 

Hepiniz arkadaşsınız ... Bir kabi
ne yeler size .. 
~nç kızlar, seslerini çıkarma

dılar .. İçeri girdiler. 
'Sizin anlıyacağınız, W günler-

de 15 kuruşa kiralanan kabineyi, 
125 kuruşa verdi... 

HIFZISSIHHA KANUNU -TATBİK EDİLECEKMİŞ 

Dün bir gazetede okudum: !'rıf
zıssıhha kanununun şimdiye ka
dar bütün maddeleri tatbik edil
miyormuş ... Bundan sonra, bütün 
maddeleri tatbik edilecekmiş ... 
Hayret değilini?. Hıfzıssıhha ka
m.mu, hepimizin sıhhatini alıika

dar eden bir kanun ... Mühim hü
kümleri ihtiva etmesi gayet tabii.. 
Bu hükümlerin tatbiki, umumun 
sıhhati namına zaruri görümüş ki 
kanun yapılmış .. Acaba, şimdiye 
kadar, neden bütün maddeleri tat
bik edilemiyormuş?. 
Hıfzıssıhha kanununu da, pa

zarlıksız sat~ kanunu mu addedi
yoruz?. 

DİMYAT BİRAZ DAHA 

UZAGA GİDİYOR 

Dimyata pirince giderken, ev
deki bulgurdan olrnıyalım, diye 
bir söz vardır. Bizim Anadolunun 
şarkında Dimyat isimli bir kaza 
var. Bu kaza merkezinin 4 kİolo -
metre daha uzağa bir başka yere 
nakledileceğini gazetelerde oku

dum. Dimyatı daha uzağa götür
menin sebebi nedir, acaba?. Yok
sa, son günlerde, pirince gitmek 
hulyasile e\·deki bulgurdan '>lan 
iz'ansızlar çoğaldı mı?. 

JİMNASTİK YAPAN 

İTALYAN' NAZffiLARl 

Musolini emretmiş: Bütün na- j 
zırlar, erkin ve faşist şefleri her 
gün jimnastik yapacaklarmış. iBir 
gazetede, nazırların jimnastik a
dım koşarken alınmış bir resim
lerini koymuş.. Herhalde, faşist 
nazırlar, günlük sporlan arasında, 
uzun atlama da yapacaklardır. 

Fena değil; şimdiden, sıkı koş
mağa alışsınlar. Ne olur ne olmaz, 
dünya bu .. Bir gün, b:rkarsıruz, ta
banı fazla yağlamak lazım gelir!. 

&JIMJID KAUJI' 

IKÜÇÜK HABERLE~' 
* Ziraat Vekili Muhlis Erkmen j 

dün Ankaraya dönmüştür. . 1 
* Büyuk MiHet Meclisinde dıi

şük alkollü jçkilerin memlekette 

taınımi içln gösterilen arzu üzeri
ne İnhı:;Jrlar İdaresinin hazırla
dığı 40 derecelik rakılar dün satış 
deıwJ nna verilmiştir. 
* Gümrükler Umttm Müdürü 

M.W'?lud Nedim birkaç güne ka

dar Hataya giderek yeni vilayet 
gümrük teşkilatını tetkik edecek
tir. * Evkaf Umum Müdürlüğü ls
tanbulda fetihten sonra kurulan 

dini ve medeni Türk abideleri et

rafında mühim bir etüd eseri ha 
zırlamırkladır. 

* Fransız Cııınhurreisi Löbrön 

bir ay talil müddetini geçirmek 
üzere doğduğu yer olan Mercy -

Le - Haut'ya hareket etmqtir. 

* İki gündooberi Marmara ve 
F.ge denizinde şiddetlice bir şimal 

fırtınası hüküm sürmektedir. Bu 
fırtına yüzünden birçok vapurlar 
seferlerine müşküla-tla devam et
mektedirler. * Yeni Tırhan vapuru ilk pos
tasını pazar günü Karadenize ya
pacaktır. * Darphane idaresi, gümüş li
ralıkların darbını tamamlamak ü-

zeredir. Şimdiye kadar 12 milyon 
gümu.: lira basılmıştır. 

Denizbanktan Açıkta 
Kalan Memurlar 

Denızbaktan açıkta kalan 120 

memurdan yüz liradan aşağı ma

aş alanların kıiffesi ve yüz lira

dan yukarı maaş alanların da bü

yük bir kısmı başka memuriyet

lere tayin edilmiş ve bugüne ka
dar vazife alamamış olan müteba
ki 2Q memurun da pek yakında 

münasib memuriyqtlerle 
edilecekleri öğrenilmiştir. 

1 avzif 

Plaj Bülbülleri 
1"o. 52 

_ Acelesi yok, bey!m' Ne za- ı 
ınan olsa verırsinİZ· 

- Yok ... Yok ... San'atkiı.rın el 
emeğı hakkını gecıktırmeğe gel
mez. 
Yukarıya iıd.adı_ Bıraz sonra 

bır avuç banknotla 1:.ahçeye dön· 
dü. 

- Aı bakalım. Bu yaz kızım ge
lecek Bcrlınden. Onun da bir port
resini yapmanızı ricn edeceğim. 

- Mezunen mi geliyorlar? 
- Hayır. Tahsilini bitirdi. Dip-

lomas.rıı alıyor bu sene. 

Yazan: hkender F. SERTELU 

mek çok zor. 
- Beğim, bendeniz o zamana 

kadar evime dönm~ olurum. 
- Yine Beyoğ1.unda mı oturu -

yorsunuz. 
- Evet ... 
- Çok ata. Kızım gelince ben 

size telgrafla malumat veririm· 
Beyoğluna iner inmez portreye 
başlarsınız. 

Necdet paraları cebine yerleş -
tırdL 

- Bana müsaade eder misiniz? 
- Erken değil mi?. B:rlikte ye-

mek yesek fena olmaz. 

Evkaf 
Yardım 
Edecek ba>AM: 

1 1 Bugün •İngiltere donanmasının 
mar şlerindc Vazifeler ziyareti• adlı b•i!Uakalede deni-

Alacak yor ki: 

Evkal umum müdürlüğü, şeh • l ..ingiltere do?~masının cuzu-
rin imarı hususunda Belediye ile tamlarının İz.miri, sonra da İstan-
elbirliği yapmağa karar vermiş- bulu ziyareti, Türki·yenin Balkan-
tir. Evkaf bu kararını iki istika - !ardaki hududlarına, bu yol ile 
met üzerinde tatbik edecektir. Boğazlara, İstanbula, garbi vece· 
Evvela büyük ana caddelerin gü- nubi' Anadoludaki arazisine yapı-
zergihları üzerinde bulun.an ev- lacak bir taarruzda, tecavüz ve ıs-
kafa aid binalardan muhalazası tim kuvvetlerinin her suretle ve 
matlüb olanlar varsa bunlar tes - her sahada Türkiye kuvvetlerile 
bit edilerek yeni caddenin şeref birlikte harekette bulunacaklarını 
ve ehemmiyetile mütenasib bir 

ifade ve ifham eyler .• 
şekilde tamir edilecektir. Bundan 
başka yine bu caddeler üzerinde CUMBUJllYE'r: 
temin edilecek arsalar da evkaf 
tarafından yeni binalar yaptırıl

mak suretile .şehrin süslenmesine 
yardım edileceklir. 

Bu maksadla Vali ve Belediye 
Reisi Lıllfi Kırdar, şehrimizde bu
lunmakta olan evkaf müdürü 
Fahri ile birlikte diin şehirde bir 
gezinti yapmıştır. Bu gezinti de 
evkafın tamir edeceği binalarla 
üzerinde inşaat yapacağı arsalar 
ve bu inşaatın mahiyeti hakkında 
konuşulmu~tur. 

Yeni Çocuk 
Bahçeleri 

Şehrimızde üç çocuk bahçesi 
birden inşa edilecektir. Harbi -
yede Vali Konağının karşısında 
yapılacalı: çocuk bahçesinin pli
nıru Vali ve Belediye Reisi Lüt
fi Kırdar tetkik etmiştir. 

Harbiyedeki çocuk bahçesinin 
uzunluğıı yüz elli metre, enlili -
ği en geniş yetmiş metre olacak
tır. Ortasında 'bir meydan bulu
nacak:, yedi yaşına kadar çocuk -
!.arın oynamaları için saha, kum 
yığını ve atlıkarınca bulunacak
tır. Meyilli bir arazi üzerinde 
inşa edilecek bahçe sed sed ola
cak. halkın ve çocuk mürebbi -
yelerinin dinlenmeleri için kana 
peler bulunacaktır. 

Çocuk bahç-elerinin en büyü
ğü Taksim bahçesi ile Gazhane 
arasındaki boş arazide yapıla -
caktır. Üçüncü çocuk bahçesinin 
Nişanta.şında on beşinci mekte . 
bin karşısındaki sahada yapıl -
ması kararlaşını~lır. 

-*-
Bir Suiistimal 

Dün asliye ıkıncı ceza mah -
kemesi. Galatasaray tahsil şube
si memurlarından Halis ile Ko -
ço adında birisinin muhakeme • 
!erine baŞ!amıştır. 

Şimdı kaçak ve nerede olduğu 
bilinmiyen talısil memuru, Bey
oğlunda Budapeşte lokantası sa 
bibi İvanın, 200 liralık vergi bor 
cu için Maliyeye verdiği bono -
yu daıreden a.mış \'C arkadaşı 

Koço vasıtas.le lokantacıya 100 

liraya satmak istemıştir. 

Dün mahkemeye gelen Koço, 
suçu inkar etmiş, mahkeme de 
Halisin bulunması için polise 
müzekkere yazı lma•ına karar 
vermiştir. 

- O halde mani olmak iSlemem. 
Floryayı görmeiısiniz! 

Orada birçok mevzular 
caksınız. Zengın dekorlu, 
sahneli hır plajdır orası. 

bula -
zengin 

- Belld.eniz de öyle lahmin e
dıyorum. Hiç görmediğim içın, 

bilseniz ne kadar merak içinde
yim. Bamb~ka bir yer görecek· 
mişim gıbi, içimde garib bir his 
var. 

- Yalan değil. istanbulda hiç 
görmediniz bir plaj alemine gire
ceksiniz. Yalnız, tavsiye ederim, 
bu alemde kend'nizi kaybetmeyi
yiniz! Yüzme bilir misiniz? 

- Oldukça ... 
- O halde güzel eğlenirsiniz. 

Yüzmek bilmiyenler, kahvelerde 
oturup uzaktan gev~ getiriyorlar. 
Ne g>llünç sahnelerle karşılaşa -
caksınız orada. 

Nadir Nadi •Gençliğın terbiye
si• adlı yazısında netice olarak di
yor ki: 

•Devletin, başta Maarif Veka -

leli olduğu halde, spor teşkilat -
lan, Hal:kevleri ve ıbu uğurda fay-

dası dokunarak bütün müessese
ler vasıtasile göstereceği yakın ve 
esaslı alaka sayesinde müstaid ve 

şuuclu Türk çocuğu, yarın ken
disini bekliyen mevkie her bakım-

dan mücehhez olarak hazırlana • 

caktır.• 

TAN: 

Başmakalesi yoktur. 

Alemdar - Topkapı 
Maçı Güzel Oldu 

Pazar günü Topkapı spor sa

hasında Alemdar spor kulübile 
Topkapı A ve B takımları arasın

da yapıl"n futbol maçı çok güzel 

olmuş, sahayı dolduran binlerce 
kişi zevkli bir oyun seyretmişler
dir. 

B takımları karşılaşmasını 1-2 
Alemdar spor kulübü kazanmış -

tır. Her iki kulübün birinci takını

lan da karşıla'1'Dış ve çok zevkli 
geçen maçı yine 2-1 Alemdarlılar 

kazanmışlardır. Tebrik ederiz_ 

Çamaşırlar Kururken 
Yeşlldirekte oturan Gülizar a· 

dında bir kadın dün çamaşırla -

rını yıkamış, kurumak üzere ta
rasasına asmı~tır. 

Çamaşırlar tarasada kurur -
ken, Ekrem adında birisi arsa
dan tarasaya çıkmış ve bır kıs
mını kucaklayıp kaçmak istemiş 
tir. 

Kaçarken yakalanan Ekrem 
ikinci sulh ceza mahkemesıne 

verilm~, sorgusu sonunda tev -
kif edilmiştir. 

Ekrem aç kaldığı içın çaldı · 
ğını söylemiştir. 

Muallimler arasında ıertib edi-

kafile dün Topkapı sarayı müz~ 

sın.i gezmiştir. 120 mııallimin iş

tira!' ettiği bu geziotiler çok ist

fadeli olmuştur. Ayın üçünde Benci 
!ere bir gezinti yapılacaktır. 

O gün pazar olmamasına rağ -
men plajda mülhiş bir kalabalık 
vardı. Bütün İstanbul halkı oraya 
akın etmişti. 

Necdet ilk görüşte Flory ayı sev
di. Bilhassa, Suadiyede bulunmı
yan kumsalı. 

O ne güzel sahildi.. İpek gibi 
sarı bir kum tabakasile örülen de
niz boyu baş•an başa mayolu ka
dınlarla dolmuştu. Erkekten çok 
kadın vardı. 

Necdet çok terlemiş, yorulmuş
tu. 

Gazinolardan bırinde oturmağa 
vaklı yoklu. Derhal soyundu, bir 
mayo kiraladı .. Denize girdi, yü
rüyor, yürüyor, deniz suyu diz -
boyundan yukarıya çıkmıyordu. 

Necdet bir müddet suyun için
de yattı.. 

D:nlendi. - Çok allı. inşallah bu yaz ya
parız. Gelsinler de. 

- Fakat, sız Sı:ıad.yede. Biz Ye
ş .köyde. Aramızda çok mesafe 
var. , asıl olacak bu iş? Gidip gel-

- Efendim, buraya kadar gel-
mişken, Floryaya kadar uzanmak Ressam N.~det, Riza Beyle. vc
istiyorum. Henüz bir kere bile git- ı dalaşjra.k 'koş~ten ayrıldı. Dogru-
medim oraya. • ca Flor:ı n~ a gıttl. 

Yoı:ıgunluğundan eser kalma -
m~tı. 

Etrafta dolaı;an zarif mayolu 

Asım Us •Hümanizm> adlı baş
makalesinde diyor kıi·: 

<Milli terbiye sistemimizi Hüma
nizm esasına istin.ad ettirmek mut
laka bell.ibaşlı eski Latin ve Yu

nan eserler ini öğrenmek ve an
lamak için mekteblerimize eski 
latince ve yunancayı mecburi şe

kilde öğretmek mi demektir? Bu 
eserleci öğrenmek ve anlamak i
çin onarın türkçedeki tercüme
lerini görmek, yahut ingilizce, 

fransızca, almanca gibi bugün 
mekteblerimizde öğrenilmekte bu

lwıan ecnebi dillerdeki tercüme
lerini okumak ktfi değil midir?• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid cŞehir işlerine 
dair. isimli makalesinde diyor ki: 

•İstanbul halkının ekseriyetine 

kendisini sevdirebilen bir :idare 
adamı ve bilhassa i:ıir Belediye 
Reisi gerçekten bir kale fethet -
miş kadar muvaffakiyeUi sayılır. 
Maamafih bütün meziyetleri aziz 
belediye reisimize vermiyelim. 
Biz de az ile kanaat eder, uysal 
ve iyi huylu yalandaşlarız diyip 
kendimize de bir parça hisse ayı
ralım. İstanbul halkı doktor Lıltfi 
Kırdara karşı gösterdiği muhab
bet ve itimad ile fitri meziyetini 
isbat etmiştir .• 

Arna vudköy- Kandilli 
Kablosu 

Elektrik idaresi Arnavutköy i
le Kandilli arasındaki büyük e
lektrik kablosunu tamire başla -
mıştır. Dün başlanan tamir 10 
gün sürecektir. Vapurların Bo -
ğazdan geçerken yukarı çekil -
miş kabloya dikkat etmeleri a· 
lilkadarlara bildirilmiştir. 

-
Gümrükler Umum 

Müdürü Geliyor 
Gümrükler umum müdürü 

Mahmut Nedim bugünlerde An
karadan şehrimize gelecek ve 
bazı tetkıkler yaptıktan sonra 
Hataya giderek orada yapılan 

yeni gümrükler teşkilatını tef -
tiş edecektir. 

-
Muhafazası Lazım 

Gelen Eserler 
Vali ve Belediye Reisı Dr. Lütfi 

Kırdar dün refakatinde Evkaf U. 
M. Fahri Kiper olduğu halde, imar 
planına gore muhafazası icab e
den eski tarihi eserleri gezmiş:er
dir. Bu tetkckler sonunda muha -
fazası lazım olan asar kat'i ~ekilde 
tesbit olunacaktır. 

Üç Sergiye f ştirak 
Edeceğiz 

Eylıllde açılacak Viyana, Se -
Ianik ve Belgrad beynelmilel 
sergilerine hükıimetimiz resmen 
iştirak etmeğe karar vermiştir. 

Bu yolda ata.kadarlar hazırlık 
!ara başlamışlardır. Sanayi 
mamulatımız bu sergilerde çok 
güzel bir şekilde temsil edile -
cektir. 

kadınlara gözü takıldı. 

- Bu M bolluk, yarabbi! eski 
kadın hamamları bile bu kadar eğ
lenceli olmaz ... 

Diye söyleniyordu. 

Ressam Necdet Florya plajını 

çok sevmişti. 
- Suadiye bu kadar eğlenceli 

olmuyor. Keşke oraya gideceğime 
buraya taşınsaydım ... 

Diyerek, sudan çıktı. Kumsala 
geldi.. ve uzandı. 

Kalabalık gittikçe artıyordu. 
Necdet bir aralık, kumda ya -

tarken, Bebekte rastladığı kadını 
hatırladı. 

- Kafir kadın geçen cuma gü
nü bana randevu verdi. Bebek bah
çesinde saatlerce bekledim. Gel
medL Kadınlara inanılır mı hiç?. 

1 Ben de budala gibi inandım .. Su
adiyeden Bebeğe gittim. 

Diye söylendi. 

Necdet, Melinin randevusunu 
hatırlarken: 

Yeni 
Stadın 
Projesi 

1 ;:::;:piii 

I.~ ~ 
· ~· 1 Uzakşarkta Aınerı 

I Yazan: .üa..ı illkrll JS.,
bl --

Dolmabahçe Stadyumu 
16 Bin Kişi Alabilecek 
Dolınabahçe stadının maketini 

tadilen hazırlıyan İtalyan mimarı 
V.iy&ti Violi bu maket üzerindeki 
çalışmaları ikmal ederek Beled!
yo imar müdürlüğüne göndermiş
tir. Mimar yakında şehrimize ge
lerek maketin plina tatbiki sıra
sında alıikadarJara izahat vere -
cekt.ir. 

Makete nazaran Dolbahçe gaz
hanesine aid büyük gaz tankların
dan biri stadyom sahası içinde ka
lacaktır. İmar planı mucibince 
gazhane başka yere nakledildiği 

vakit bu ts.nk da ancak o vak.it 
kaldırılarak yeri tamamen stada 
terkedilecektir. Ancak gazhaneye 
aid araziden bir kısmırun şimdi -
~en istimlak edilerek stadyoma 
tahsisi ic~b etmekledir. Belediye 
imar müdürlüğü bu kısımlara aid 
haritayı hazırlamağa başlamıştır. 

16 bin kişilik oturacak yeri ih
tiva eden stadın iç sahası 150 met
ro uzunluğunda ve 70 metro ge
nişliğinde olacaktır. 

Stada aid ilk makette mimar, 
stadın Dolmabahçe meydanına 

biraz taşmasını gözönünde tutarak 
maketi hazırlamıştı. Meydanın da
ralması esas itibarile plana aykırı 
olduğu için bu mahzur yeni ma -
kette bertaraf ed·'miştir. 

Fırtınaya Tutulan 
Motör 

Bandırmadan İstanbula gel -
mekte olan Behzırt motörü dün 
sabaha karşı Fencrbahçe açık -
larında fırtınaya tutulmuş ve 
büyük tehlikeler geçirerek saat
lerce dalgalarla mücadele ettik -
ten ve içindeki bütün tüccar mal 
!arını denize attıktan sonra li -
manımıza gelebilmişt'r. F.ge ve 
Marmara denizlerinde fırtına -
nın şiddetleneceği hava merke
zi tarafından haber verilmekte -
dir. -
İzmir Fuarına Gitmek 

İçin Kolaylıklar 
İzmir fuan devam elliği müd

detçe İslanbuldan salı gün'eri 
kalkmakla olan Mersın hattı bi
rinci postaları gidişte ilave len 
Geliboluya ve cuma günleri kal 
kan Mersin ikinci postaları da 
gidı~ ve dönüşte yine i ' iıveten 

Gelibolu ve Çanakkaleye uğrı

yacaklır. 

Bu suretle buralardan da fuara 
gideceklere kolaylık gösterilmrş 
olacaktır. 

Bunlardan başka fuar açık 

bulundukça bügün İstanbul -
Bandırma arasında ha(tanın beş 

gününde yapılan postalar allı 

güne çıkarılacak ve her salı gü
nü bir ek .spres seferi yapılacak
tır. 

İzmir - İstanbul arasında doğ 
ru ilave ekspresi postaları yap
mak için de hazırlıklar yapıl -
maktadır. Fuar münasebelile fi 
yatlarda yüzde elli tenzilat da 
olacaktır. 

- Ne güzel, ne sevimli kadındı, 
dedi, bana o akşam Floryayı çok 
sevdiğini söylemişti. Şimdi şura

da karşıma çıkrverse ne iyi olacak. 

Aksi gibi cebimde bol para var -
ken karşıma kadın çıkmaz da, zü
ğürt günlerimde ardı .sıra kadın· 
larla karşılaşırım. Sıkılır, ezilir, 
büzülür ve onlara bir .şey ikram 
edemeden ayrılırım. 

RC$am Necdet kendi kendine 
düşünürken, biraz ileride bir çif
tin şen kahkahalarla gülüşerek 

- ~ocuklar gibi • kumun üstünde 
oynaştıklarını gördü. 

Genç erkek yirmi ~ekiz, kadın 

da yirmi, yirmi iki yaşlarında var
dı. Erkek pısırık bir şeye benzi • 
yordu. Kadın çok zeki ve çevikti, 
Fırsat buldukça eşine ayağile çel
me atıp yere deviriyor ve bu gali
biyetin verdiği hazla katılırcası

na gülüyordu. 

Amerika dış polltikastnıll .. /t 
defleri ma!O.m ve muayYendıl' dl' 
merika kıt'aıruıda Monroe k•' 
nin tatbi.kı. Aılya krt'asınd• ,ıı 
koyu temin eden dokuz tar-fh ,

1
. 

kıwelenin tatbil<ı. Avrupa ~~ 
sında da demokrat devleUete ı6'1 
şı sempati ve otoriter devlel ol 
tahakkümlerinden bu dede 

. ve bU 
korumak. Bu sempatinın ~tı' 
ruma arzusunun Amerilı:•P.r.4" 
!ere kadar götüreceği bugu ,# 
kestirilemez. O gün gehnel ~ 
Amerikadan kat'i vaziyet al~ 

rik ıı• beklenemez. Fakat Arne · ~cı 
politikasını iyi bilenler, ıııu f 

. J<ııs 
lenin çıkış şartlarına ve ııı 

göre sllAhlı yardıma kad~r ı· 
gideceğini ümit etmektedir!·~ 
merika dış politikasının ııed ,ı 
bu ... Fakat takip ettiği yo~ 
la, havsalaya sığar iş~er d~ı.1 
Bir meseleye karşı alak3 g (! 
ceği zannedildiği zaman, ge ~ 
~kiiir. Karışmıyacağı :-~,I 
gün tepeden inme bir rnud ·,jt 

bulunur. Amerika, diploınaS' sl
cAmerikanvarilikten• ııyrılr!I f!il 

. k V\'el. ' Ruzvelt, bır aç ay c ..cı 

ler'e ve Mussolini'ye gönd;· ı 
mesajla, o zamanki heycea11

\ 
1 11 ı 

vayı yatışlırmıya herkes e . 
de yardım etmişti. Avrupa •:, 
ne bu tepeden inme müdah

9 gel 
şyroul ve ehemmıyeti guıı dil'· 
tikçe daha iyi anlaşı1'nıakl3 

Amerika Uzak Şark me6t';,r' 
daha yakından aliıkadardır. b'' 
yanın iki senedenberi Çinde r;t 
taklığa saplandığı malö~ur~t 
nin fethi g:bi, küçük boytı ıJe "" 

iŞI .. 
tenasip olmıyan bu büyük ıırf 
şarmakta zorluğa maruz kP} 

!ngi1terenin Avrııpadaki ~ il' 
vaziyetinden istalde eder 1' ıf ·vale• devleti, ihdas ettıği cmrı . ı,ıf 

bul etmek için tazyik etme)e ./ 
!aıruştı. Uzak Şark mesele5~ 
!il ederken, ötedenberi ani ~ 
çalıştığımız gibi. burada J arı<'~ 

l .. ..., vardı!'· 
yı kal"§ı ıyan uç ce., .. e 

1 - Çinin kendisi, 

2 - Sovyetler, 
·ka 3 _ İngiltere ve Amerı · I>' 
·~ 

Eğer bu cephekrden ik151 ,l 
J 0ııf !iği yapacak olursa, ap · 1~ 

Uzak Şarktaki geniş pror3:.ı 
tahakkuk ettirmesine imkan ı 

·rı ~c 
maz. Fakat Sov.yetler .İng, ~ 
merika cephesıyle b':l~ ıet' 
cekleri gibi, Amerika, Ingıl "ı;. 
iş birliği yapmaktan çeki11~f 
Bu şartlar altında yıılnıziıl< jl<il' 

atılan ingil-tere Japon tıııY 1 
ağırlığı altında bu devletle 

9~r 
mal< mecburiyetini hisseı.ııı!Ş 1-

·ııa 
Fakat İngiltere, Amerı ~I 

Sovyetler beraber yürilyeee Ş 
yerde bugün Uzak Şarkta § 

olduğumuz manzara nedir? ıJ 
· ıe •0 

ı -İngiltere Japonya ı -af 
mıştır .. Yahut da anlaşınal< ~ 
redir. Her halde anlaşmaııııı ,ı İ 
lan üzerinde mutabakat h~ıııl 
duğu muhakkaktır. Arner d~ 
bugünkü kararı İngiltereııı!l ..-,P 
verdiği karardan çevirecefı• 
helidir. ~,rt 

2 - Amerika, JaponyaY9 vrf 
bir iktisadi harb açmıY8 ·ıı 1 
vermiştir. Fakat İngntereııı ·~' 

. ·1 alB !1 
Sovyetlerin vazıyetlerı e ·ıı f 
dar görünmüyor. Kendi b:Id' 

bi hareket edecektir. dı>ö(o 
3 _ Sovyetler Moııgol ht.ı qtıf 

da Japonya ile harb yap'.'fıe/t 
Fakat bunların bu hareketıY tf 

arasıııd' merikanın siyaseti 

münasebet yoktur. .,ı 
. so\') 

İngiltere, Amerıka ve ,. tJ 
.. ük .d Japon) 40' ter üç buy eı ere, r 

' . ıar· ,, 
küçük bir cüceye benzıyor ~ır 
kat üç büyük ejder, bir takl~i~ 
risler dolayısiyle birlcşeı1' 

1 
~l 

b ' . . k•ııd 
]erinden ve her ırının d o• 
vetine mübalagalı bir itiııt 9 ;ııOI 
duğundan cüce tarafından ııı 1,y' J<l .'/ edileceklerdir. Mukaddes ı" 

cüC ııı 
!arda yazılı olan fU ye ~· 
hikAveai hakikaten do~u 

( 

' 



Giinün Meaeleai: f 1 

Ada ve Yalova 
İçin Motörler 

8unların Gelecek Sene Kızaga 
Konacağı Anlaşılıyor 

lllünakaJAt Vekili Ali Çelin
lııya bu&iinlerde Ankaradan 
§elıriıuize gelecektir. Ecnebi ge
llılleriJı limanımızda tamiri ve 
lı.iirfez vapurlarmm kendi teıı· 
«&ıııal'llnlZda inşası bakımmdan 
ltaaınıpaşadaki fabrika ve ha· 
"1ızlarla İstinye doklarında ya· 
Pılauk ıslahat l§lerine büyük 
thenı.nıtyet verilmektedir. Ve
~ bu husustaki hazınklar Ü· 

~de de izahat alacaktır. 
ller iki deniz inşaat müesse 

le•lııde yapılan ıslahat için bir 
Pl'Ogram hazırlanmasma baş • 

· ~tır. Vapur inpatı ame· 
ltsiııden daha iyi randıman a· 
lııı11bllmesl için istirahat yer • 
lerı ve lokanta yapıluaktır. A
lllelenln iş elbisesini da mües· 
sese ucuzca temin edecektir. 
~i zamanda deniz inşaat mil
tsseselerinin dahili talimatna
llıesinde bazı değişik1ik1er ya -
Pılacaktır. 

İstinye doklarında yapılacak 
yeniliklerle burası büyük va -
purlan da tamir edebi1eeek bir 

hale sokulacak, bilhassa sür'at 
gözöniinde tutulacaktır. Ecnebi 
gemiler fa:ı:la bekletilmeden, 
sür'atle tamir edilecektir. 
Kasımpaşa fabrika ve havuz

larında yeniden tesisat vücu • 
de getirilecektir. Burada da 
körfez vapurlan inşa edilecek
tir. İlk vapurıın gelecek sene 
kızağa konmasına çalışılacaktır. 

Yalova hattı için Denizbank 
tarafmdan evvelce inşası ka • 
rarlaştırılmış olan ellişer kişi
lik sür'atli matörlerin daha bil
yiiğilnün yapılması kararlaştı· 

rılmıştır. Yüzer kişilik olacak 
olan bu motörler gelecek yaz 
mevsımıne yetiştlrilecektir-

Motörler köprüden Yalovaya, 
yalnız Biiyükada iskelesine uğ
ramak şarti1e bir saat 20 daki· 
kada gidecektir. 

.. 
Uakadarİskelesil Köylüye Öğüt 

Meydanı Kitabı Tevzi 
Açılıyor Edildi 

Yakında 
~dilnıesine 

İstimlak inhisarlar İdaresi 
Başlanacak Yeniden Tedbir Alıyor 

.lıııar planına göı-e tevsi edile
~ek olan Üsküdar iskelesinin tat-
~~ Plfmı hazırlanmıştır. Bu plana 
~e meydan Balaban tarafına 
0ııru uzatılacağı gibi ça~ı bo -

~Una doğru da biraz genişletile -
~•ittir. Bundan maada meydan 
eniz cihetinden de bir miktar u-

~lılacaktır. Bu maksadla Üskü
•r itfaiye grupunun oturduğu 

•sJı.i reji binasmrn önünden araba 
"•Puru iskelesine kadar devam 
~eıı saha doldurulacak ve bura· 
~ dilz bir rıhtım meydana getiri· 
Şır ekt~. Bu doldurma sırasında 
. k ketihayriye de Üsküdar vapur 
~ elesile çöp iskelesinin yakının· 
n~ bulunan araba vapur is>kelesi
ıt biraz daha, kendi istikametle-

nde denize doğru uzatacaktır. 

l<ıza Sarkıntılık 
Eden Birisi 

. llün öğle üzeri Büyükadaya 
~1lınek ÜU!re Köprünün Adalar 
ısJıel<:!sinde bekleyen Lidya adın 
:•.bir genç kızıa kız kardeşine 
1 

daha mugayir hareketlerde bu 
lıtıarak sarkıntıh'k eden Koço • 
•dıııda birisi yakalanmış cür • 
l'lı" u meşhut mahkemesine veril -
l'lıiştir, 

lCoço üçüncü sulh ceza mahke 
ııı~· 

"•ltıde gizli yapılan duruşma· 
81 sonunda 15 gün hapse 15 lira 
Para cezasına mahkum edil -
l'lıiştir 
~-
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larltış gelmişti. Sarı Yani.sin uşak-
tlı~ ' kapatıldığım höcre, biraz 
ı.. Olduğu iıçin beni ayaklarımda· 
lll Zi \a ncirlerle dışarıya, ormana çı-

l'ıyorlardı. 
llır ·· 1i &un Sarı Yan.is hareket et-

~~ ~n, İngiltereye gittiğini zan
lı dıY'ordum. Dönüşünde bana kar· 
arı°lan gay1z w kini bir kat daha 
la llııştı, Muhakkak kurduğu pliin
ı:daıı biri boşa çıkmıştı. ve acı· 
d~'.1 da benden çıkarmak istiyor • 

• t 3klden haftada bir defa beni 
.~,Ilı -
ftı>J· ege gelirdi. Şimdi her gün 
ij•,

1Yordu. Bu gelişleri ekseriya 
ı.~'eden sonra vaki oluyordu. Fa
•aı ıı· 
~Y- ır defosında benı gece yansı 
iı~ <llldırctı. Elinde bir lamba, 
\a eksil< olmıyan ;garası ağzında, 
~ırıın eşiğınde durdu. Kıvrımlı 
llıııı~ı:.eteği v" sırmalı cepkeni ile 

ı Arnavud kıyafetinde idi. E· 

İnhisarlar idaresi tütün nev'i· 

nin çoğaltılması, islihsaliıttan da
ha iyi randıman alınması için ye

niden bazı tedbirler düşünmekte
dir. 

Eksper, harmancı gibi tütün 
teknisyenleri ve mühendislerle 
diğer teknik elemanların da kad
rosu takviye edilmektedir. 

Kurslar açıl.mak suretile hariç· 
ten elemanlar yetiştirilecek ve 

bunlar ıistihsal mıntakalarına sevk 
edile.:eklerdir. Fenni usullerle tü· 

tün ekimi ~in köylüye tevzi edi
len öğüt kitabı faydalı olmakla 

beraber bu teşebbüsten daha iyi 

neticeler elde edilebilmesi için 
köylüye ameli dersler de veril -

mesi hususunda tetkikler yapıl -

maktadır. İstihsal rnıntakalarına 
gönderilecek teknisyenlerden bu 
hususta da istifade edilebilecek
tir . 

Süt işi Tetkik Ediliyor 
Zıraat Vekaletinin, İstanbulda 

yapılacak olan süt fabrikaları ser· 
mayelerine iştirak edip etmiyece
ği etrafında Vekaletle ·temas et

mek ve bu hususta bir formül ha
zırlamak üzere Belediye İklısad 
müdürü Saffet 'Sezen ile süt rapo· 
runu hazırlıyan komisyonun reis 

Ekrem Rüştü bugün Ankaraya gi
decektir. 

lindeki feneri duvara asdı. Bana 1 
dönerek: 

- Öyle zannediyorum ki, karı
nız ölmek üzere, dedi, Halbuki ben 
İngiliz ka-clınlarını biraz daha da
yanıklı zannederdim. 

Bu ziyaretler esnaöında edindi· 
ğım tecrübelerden anlamıştım ki, 
bu sözlere karşı hiçbir şey söyle
m emek daha muvafıktı. Ben de 
süklıt ettim. 

- Fakat birfaini Dıraca bir dok· 
tor aratrnağa gönderdim, d~i, si
zin için bu kadar eziyete katlan

dıktan sonra, birinizden birinizin 
ölümü ile planlarımın altüst olma
sı hiç işimize gelmC'l. Karınız son 

derece mecalsiz ve zayıf bir halde .. 
Bu sabah üç defa isminizle sizi 
çağırdı. 

Sarı Yanisin bu sözleri karşı • 
sında ıztırabımı hiç bir zaman 
saklamağa muvaffak olabileceği

mi zannetmiyordum, fakat sakla
dım. Sanki hiç bir şey olmamış gi· 

Asfalt Yolların İyiliği 
Şehrin şurasında burasında as· 

falt yollar çoğalmağa başladı. As· 
falt, bir şehri güzel gösterir, te -
miz gösterir. Vali, asfalta çok e
hemmiyet veriyor. Geçen gün Şi
leye gitti. Kasabadan itibaren, fs. 
tanbula gelen yolun bir kilomet
resinin asfalt yapılmasını emretti. 

Asfalt medeniyet eseridir. Nakil° 
vasıtaları gürültü.üz geçer. Yaya 
yolcular az pabuç eskitir. Yük hay· 
vanlan çok yorulmaz. Motörlü va· 
sıtal8'1'111 !Astik1eri çabuk harab 
olmaz. 

Bullisa, asfalt hem ekonomik, 
hem sılılıi, hem bedüdir. 

BURHAN CEVAD ·-···-···-···-···-···-··· ... 
Yağlar Temiz 

Geliyor, Burada 
Karıştırılıyor 

Ziraat İşletmeleri 
Kurumu Belediye 

lıe Çalışacak 
İstanbulun yağ derd.ile Bele • 

diyeden başka Devlet Ziraat İş • 
letmeleri kurumu da meşgul ola

caktır. Süt meselesini Belediye, 
Ziraat işletmeleri kurumile müş
terek hallettrkten sonra yağ mP.· 
selesi ele alırnıcaktır. 

İstıihsal mıntakalarından ihraç 
edilen yağların mühim bir kıs • 
nunın saf olduğu yapılan tetkik

ler neticesinde anlaşılmıştır. Bu 
vaziyete göre yağlar İstanbul pi
yasasına geldikten sonra bir ta
kım gizli <lmalathanelerde karış
tırılmaktadır. 

idtihsal mıntakalarında kilosu 
50 kuruştan alınan sa! tereyağ 
İstanbul piyasasına ge'ip mevaddı 
ecnebiye ile karıştırıldıktan son
ra asgan yüz kuruşa satılmakta
dır. Bu suretle 50 kuruştan teda· 
rik edilen saf yağın kilosu İstan

bulda karıştırıldıl<tan sonra 25 ku
ruşa malolmakta ve böylece muh· 
tekirler kiloda asgari 75 kuruş gi
bi bir kiır temin etmektedirler. 

Gizli ~ imalathane işletenler için 
talimatnameye daha ağır hüküm
ler konacaktır. Şimdilik bunlar 
hakkında en şiddetli ceza bir mik
tar para tahsili ile sed kararın

dan ibarettir. 

Bir Otomobil Çocuğa 
Çarptı 

Şoför Niyazinin idaresindeki 
3476 numaralı otomobil, Sarı • 
ye:rden geçerken beş yaşların -
da Emin adında bir çocuğa çarp
nuş, bacağından yaralamıştır. 

Çocuk Eitfal hastanesine kal. 
dınlmış, şoför yakalanmıştır. --

Maarif Müdürü Geldi 
· MaarJf şlırası toplantılarına iş

tirak etmek üzere Ankaraya giden 
Maarif Müdürü Tevfik Kut, dün 
şehrimize dönmüştür. 

b i, soğuk kanlı hareket ettim. Yal-1 
nı.z, sükunetle dedim ki: 

- Sarı Yanis, bu kadın size ne 
yaptı ki, siz de ona karşı böyle 
öldüresiye zulüm yapıyorsunuz? 

Sigarasını çekti, havaya üfür • 
düğü diimanları bir müddet sey
retti: 

- Bana ne mi yaptı? Dedi, bir 
kadının bir erkeğe yapabileceğini 
yaptı. Bir defa içimde l«.'ndisine 
karşı bir arzu uyandırdı. Sonra hiç 
yüz vermed .. Halbuki bütün dün· 
yanın kadınları benim ayaklan -
mm önünde secde ederler. Küçük 
parmağımın bır işarteıı onlar için 

Şef 
Bulgar 
Artür 

Seyyahlar Şefi Dün 
Beraet kararı Aldı 
On gün evvel, Türk parası kıy-

metini koruma kanununa muha
lif harekette bulunduğ.ı iç!n, güm
rük muhafaza memur•an tarafın

dan yakalanarak, adliycy•2 sevke
dilen, merkezi Viyana rolaıı SC)' • 

yalılar bürosu memurları::ıı'ar. Bul 

gar tebaalı Artür Kotasın muha -
kemesine dün öğlede~ sonra asli
ye b~ci ceza mahkemesinde de
vam edihniştir. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Bulgartstanlı Arlür Kotas, 19/7/ 
939 tarihind~ Galata rıhtımına 

balı bulunan Bulgar bandıralı 
Çar Ferdinand vapurile getirmiş 

olduğu seyyah kafilesini, şehre çı

kararak, onları şehirde gezdirmiş, 
rehberlik yapmıştır. Ertesi günü 

vapura avdetle, rıhtımda Artürün 
cebin.in şişkin olduğu.nu gören ve 
ondan şüphelenen gümrük muha

faza memurları onu çevil'Erek, cep
lerinde para olup olmad1ğını sor
muşlardır. Artür Kotas, önce ce

binde yalnız. bir Türk lirası bu • 
unduğunu söylemiş, fakat me -
murların: 

- Başka para yok mu? suali ü
zerine, 2000 gümüş evası da (31) 

Türn lirası) olduğunu söyli -
yerek, cebindeki parayı memur

ara teslim etmiştir . 

Hadisenin böyle cereyan ettiği, 
tanzim ediJen zabıt varakaları 

mündericatı, mahkemede dinle -

nen şahidlerin ifadeleri ve Artü
rün ikrarı ile sübut bumu~tur. 

Artür; mahkemede seyyahların 

şefi olmak itibarile, onlarla bir • 

illete kontrola tabi tutulmadan, 
müteaddid defalar serbestçe şeh

re girip, seyyahları gezdirdikten 
sonra yine onlarla beraber ser -

bestçe vapura bindiğini ve yalnız 
şehre çıkarken, pasaportunu her 

seyyah gibi vapurdaki polis me
murlarına teslim ederek, vapura 
avdetle aldığını söylemjştir. 

Gümrük muhafaza memurları 

Artürün seyyah olmayıp, yolcu ol· 

duğunu nazarı itibare alarak, mem 
leketimize ecnebi parası ithal etti

ği için yakalıyarak hakkında ka
nuni takibat yapm1şlardır. 

Halbuki yapılan tahkikat so -
nunıda, Artürün seyyahlar kafile. 
sile gelip gittiği ve seyyahların şe

fi olduğcı anlaşıldığından, bu iti
barla onun hakkında da seyyah

lar ha,kkında yapılan muamele -
nin yapılmasında kanuni zaruret 

görülmüş ve bu sebebden mah • 
kemece Artürün döviz kaçakçılığı 

yapmadığı, suçlu olmadığı kanaa

ti hasıl olarak, iddia makamının 
talebi üzerine beraatine ve ema

netteki paranın da kendisine tcs

linllne karar verilmiştir. 

bir emirdir. Halbuki sizin karınızı 
bana mukawmet gösterdi. Daha 
ne yapacaktı? Fakat bu kadarcık 
bir arzu uğruna, kendi kendimi 
mahvedecek insanlardan olduğu
mu tabii zannetmez>iniz. Zaten ben 
karınızı hiç bir zaman sevmedim. 
sadece içime bir arzu düşmüştü. 
o kadar. Fakat bu uğursuz kadı· 
na karşı da zayıf da\•ranmış oldu
ğumu itiraf etmeliyim. 

Efet, karınızdan iğreniyordum 

ve hala da ;greniyorum. Hatta bu· 
gün, eğer ölürse, yine kendisine 
hiç de acıyacak değilim. Çünkü o
Mın hatırası, ben ölüncn·c kadar 

Aranıyor · 
İbrahim Hakkı Konyalı 
Ses Aleyhine Dava Açtı 

Geçenlerde mecmuasmda tarih
çi İbrahim Hakkı Konyalı aley -
hinde <Gülelim mi, ağlıyalım 

mı?!• başlıklı bir yazı neşrettiği 
~in mahkemeye verilen, Se6 mec
muası neşriyat müdürü Yusuf A
hı.skalının duruşmasına dün öğ -
leden sonra nöbetçi mahkemeler
den asliye ikinci cezada başlan -
mıştır. 

Dünkü celseye yalnız davacı 

İbrahim HakJtı Konyalı gelmiş ve 
,Ses mecmuası neşriyat müdürü 
duruşmada hazır bulunmamıştır. 

İbrahim H"'kkı mahkemede şun
ları söylem.iştir: 

- Ses mecmuasında alaylı biT 
üslıibla yazılmış olan ve benden 
bahseden yazıyı okuduktan son
ra matbuat kanununa göre; mat
buat kanununun bana verdiği hak
kı kullanarak, mezkur mecmua • 
nın sahih ve neşriyat müdürü Yu
suf Ahıskalıya bir mektub yaz -
dım, cevab verdim ve bu mektubu 
taahhüdlı olarak mumaileyhin ad
resine gönderdim. Fakat iki gün 
sonra mektub bana iade edildi. 
Posta müvezzıinin zarf üzerinde
ki meşruhatından, bu zatın ad • 
resinde bulunmadığını anladım. 

Onu ararnağa başladım. Nihayet 
yaptığım tahk;kat neticesinde, 
Yusuf Ahıskalının her gün Anka
ra caddesinde, yeni kitabcıya uğ
radığını öğrendim, mezkur kitab
haneye gittim. Kitabcıya Yusuf 
Ahıskalıyı sordum: 

- Her gün buraya gelir. Fakat 
bugün henüz uğramadı, dedi. 
Mektubu kitabcıya bıraktım ve 
geldiği takdirde kend,isine ver -
mcsini rica ettim. Birkaç gün son
ra tekrar yeni kitabcıya gittim, 
fakat, kitabcı Ses neşriyat müdü
rünün o gündenberi, kitabhane -
sine gel.mediğini söyledi. Günler
denberi onu arıyorum, fakat hiç-

. bir yerde bulamıyorum. 
İbrahim Hakkı Konyalı bunları 

söyledikten sonra, hakkında ya
zılan yazıdan bahsederek, dedi ki: 

- Mevzuu bahis makale sahibi 
yazısında benim için •tarihçi ge
çinen bir adam!. demektedir. 

Ben tarihi tahrif edenlere karşı 
Yeni Mecmuada şiddetli bir mü -
cadele açtım. Bulgaristana satı

lan tarihi vesikaları yakalatarak 
geri getirttiğim ıiçin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi beni takdir et
ti. Piri Reisin haritasını bulkiu • 
ğumdan ık>layı da Tarih Kurumu 
teşeki<ür etti... Yirmi senedenberi 
kütübhanelerde, müzelerde tetki
kat yapıyorum. Fakat bugün ta
rihi roman yazanların hiçbirjne 
buralarda tesadüf etmedim. Tarihi 
saltanat devrinin hilatı ve man
sıbı gibi kendi kendilerine veren
ler var. Ben arihe ve ilme hizmet 
ettim. Birçok kitablar, yazılar, 
binlerce tanınmamış vesikalar 
neşrettim. Eserleri.mi daima vesi-

bütün girişeceğim işlere tesir e
decektir. 

Sarı Yanis eğildi, dirseklerini 
dizlerine dayıyarak, başmı elleri
nin arasına aldı. Bu vaziyeti hala 
gözümden gitmiyor. 

Biraz sonra doğrularak dedi ki: 
- Sen bana baksana, eğer ben 

isteseydim, bu memlekete kral o
lurdum. Arnavutluk tahtını al -
mak için sadece el,mi uzatmak 
kafiydi. Benim gibi bir adam için 
senin karının yaptığı küstahlığın 
ne demek olduğunu şimdı anla -
mışsındır zannederim. Fakat be
nkct vu-sııı, bl·nını hcı yNde t -
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Hatayın 
Mekteb 
ihtiyacı --
Valilik ve Maarif 

Müdürlüğü Tetkikler 
Yapıyor 

• 

Hatayda açılması kararlaşan i
ki lise iıçin hazırlıklar yapılmak

tadır. Bu hıısusta Maarif Veld -
letile Hatay valiliği muhabere et
mişlerdir. Hatay valiliği Halayın 
hangi semtlerinde lise açılmasının 
daha muvafık olacağı etra:fında 

kısa zamanda tetkikat yapacak ve 
netkeyi Maarif Vekaletine bildi
recektir. 
Tedrisatın eI'ken başlıyabilme

si için ş>ındilik yeni inşaattan zi
yade mekteb haline sokulmağa 

elverişli iki bina bulunaıcak ve 
liseler bu binalarda açılacaktır. 

Tedrisat devam ederken vali -
lik. bugünün icablarına uygun te
sisat ve teçhizatı ihtiva edebile
cek jJı.i lise inşası hususunda tet
kikler yapacak ve münasib arsa
larda inşaata başlanacktır. İki ye· 
ni lisenin gelecek ders senesine 
yetiştirilmesine çalışılacaktır. 

Hatayda JJk mekteb vaziyeti de 
tetkik olunacaktır. Hatay Maarif 
müdürlüğü mekteb çağına gel • 
miş çocukların aıcledile okul mik· 
tarını ve dershane vaziyetini tet
kik edecek yeniden ne kadar mek
tebe ihtiyaç hissedileceğini mu • 
fassal bir raporla Maarif Vekale
tine bildirecektir. 

Şehirler 
Arası Telef onu 

Bütün Şehir ve 
Kasabalara Tesisat 

Yapılacak 

Şehirlerarası telefon şebekesi

nin tevsii üzerinde çalışmalara e
hemmiyetle devam ediliyor. Bu 
hususta hazırlanmış olan program 
senelere taksim suretile tatbik e
dilecektir. Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü bu husus
ta tetkikat yapmaktadır. 

Diğer taraftan, ınevcud program 
dışında kalan batı mühim vilayet 
ve kaza olduğu anlaşılmış, bu vi· 
!ayet ve kazalar daha ziyade 
programın hazırlanmasından son
ra ehemmiyet kesbetmiş, ticari ve 
iktısadi mevkii artmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bu gibi vilayet ve 
kazalarda da telefon tesisatı vü
cude getirmeğe karar vermiştir. 

Evve~a mevcud programın tatbiki 
intaç edilecek, sonra mevzuu ba· 
his vilayet ve kazalarda tesisata 
başlanacal<tır. Bu Jş de ikinci bir 
programa bağlanacaktı.r. Bunun 
için tetkiklerde bulunmak üzere 
bir komisyon kurulmuştur. 

kalara dayana~ak yazdım. Eğer 
böyle yapanlara tarihçı denirse, 
bunların ön safında bulunanların 
dan biri de benim ... 

Ses mecmuası neşriyat müdürü 
Yusuf Ahıskalının da dinlenmesi 
~in d\,ll'uşma başka bir güne te
hir edilmiştir. 

liim vardır. Karınıza artık aldırış 
etmiyorum. Bir iskelet haline gel

se de, ayağıma kapansa, bir tek· 

me de ben vururum. Yalnız insan· 
lığımı unutmıyorum. Bu memle

kette ne kadar iyi doktor varsa, 

hepsini buraya getirteceğim, ka

rınızı tedavi ettirmeğe çalışaca • 
ğım. 

Sarı Yanis bunları söyledikten 

sonra, başka birşey ilave etmeden, 
sigarasının dumanlarını tüttüre 

tüttüre höcremden çıktı ve artık 

ondan sonra kendisini uzun müd
det göremedim. 

Ertesi sabah iki üç >alırlık bir 
mektubunu aldım. Bu mektubun
da bana karım.ı.n öldüğünü haber 
veriyordu. • 

Centam. bunları .öyled>kten son
ra, salonun içinde bir ıkı kere do
laş! •. Sonra tekrar masanın başına 
geldi, dedi kı: 

/Devamı t>aT) 

~ 
Denize Ne Yakıt 

Girmeli? 
Geçen gün bir arkadaş, muhte

lif cephelerden istanbuhın bir 
meselesi olan plaj bahsini açtı. Ki
fayetsizliğini, pisliklerini, vesait
sizliklerini, uzak1ıldarını, pahalı· 

lıklarım bir tarafa bırakarak, ye
ni bir tarafından demvurdu. Bu 
arkadaş, plaja gitmek bahtiyarlı
ğını bulamamış olanlardandı. De
di ki: 

- Bir sayfiye köyünde oturu • 
yorum. Plaj burnumun dibinde
dir. Fakat, giremiyorum. Çünki.:, 
sa,bahları saat aUı~:ı kalkarım. 

Yedide evden çıkarım. Yolum e· 
peycedir. Üç nakil vasıtası de • 
ğiştiririm. İstanbulda, üç .nakil 
vasıtası değiştirmek ve bu suretle 
yol katetmek, ne demek, takdir 
edersin .. Müthiş zaman alıyor. .. 
Hulasa, hazırlanıp, ancak evimden, 
çıkanın.. Akşam, evime döndü • 
ğüın zaman saat 20 d.ir. Pa;,Br gür:ıo 

leri sabahı, insan haftada bir gün, 
biraz geç kalkmak, yahud dr, ka~ 
kınca, tenbel tenbel oturma' im· 
tiyacını duyuyor. Yahud da bi • 
zim eski şark tarzı misafir bas -
tırmış oluyor. Sorarım size, plaja 
ne zaman giderim .. iki buçuk ay· 
du sayfiyedeyim. Denize ancak 
beş defa girebildim. Plajlardan, 
daha ziyade, çocuklar, kadınlar, 

işsi:ı:ler, yazın tatili olanlar, mi
rasyediler, kalantorlar istifade e
diyor. Biz Aliahın kulu de~il mi
yiz?. Bazı, çok sıcak akşamları, e
ve gelince, denize gideyim, derim. 
Karanlık ve korkunç oluyor. Aca· 
ba, plajlarda elektrik tenviratı ya· 
pıha, bizim gibi iş güç sahibleri, 
gıeceleri denize girmek imkanını 
bulabi1seler .• Bu, mümkiin değil 
midir?!. 

Bu arkadaşın fikrini , hiç olmaz· 
sa düşünülmeğe değer buluyornnı 

REŞAD FEYZi 
1 1 • 1 •••••••••••••••••••••• ' 

KISA POLl~-ı 
HABERLER 

* Galatada Hamarat sokağın· 
da oturan A'i oğlu Kurbanın dün 
Çekmece civarında kırda yemek 
pişirmek için yaktığı ate~ten ku· 
ru otlar tutuşmuş ise de Yeşilköy 
itfaiyesi tarafından sirayetine 
meydan verilmeden söndürülmüş
tür. * Kumkapıda Ml.marsinan ma· 
hallesinde Katibmurad sokağında 
oturan İbrahim, sarhoşlukla e'Vinin 
camlarını kırmış, kırılan cam par
çalarile bileklerinden yaralanmış· 
tır. * Şakir oğlu Mehmcd adında 
bir seyyar satıcı, Kasımpaşada 

kendisile sokakta alay ~den İlya 
oğlu Avram adında bir çocuğu ga
zoz şişes!le başından y .. ralam~tır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hastahanelerimiz 
ıBizim ha!;tanelerimi~e ve 

doktorlarımıza ne oldu bilmi
yorum. Doktorlar hastalara 
karşı gayet alakasız, hemşire
ler ve diğer hastane müstah

demleri ise gayet haşin dav
ranıyorlar . Geçen gün bir bu· 
çuk yaşındaki çocuğumu Ha
seki hastanesine götürdüm. 20 

kuruş mukabilinde bır numa· 
ra alarak sıra beklemeğe baş· 

ladık. Sayın Bay Doktor Alı 
Şükrü belki başka yerde ışi 

olduğu için on birde geldi. Ar· 
kasında da numaraya dahıl ol
mıyan üç Bayan ve bır çocuk 
ile beraber geldiler ve içerıye 

girdile-r. Orada bekliyenlerin 
hepsi bu sahabete şaştılar. Bır 
saat bekledik onların çocukla
n muayene edildi. Nihayet sı· 
ra bana gelince, doktor yav

rumu asıstana havale ettı "" 
o da çocuğa şöylece uzaktan 
bakarak, hükmünü verdi· 
• Sebze yedirinh, sebze ;vcdi
riniı! ~ dedi. 

Soruyorum, bu "asıl teda\'i, 
bu nasıl reçete? . 



!;° S O Jf T S L Q.& ! I' ~ ). AÖtlaTOS 1m 

1 Mosko~a İle Berlin Arasındlil. 

icaret Miizakeresi ı-~~-SIZCAD_AENU_ZUN 

.Netice Vermedi 
Coktanberi 
' 

Eden Devam 
Müzakerelerin İc Yüzü Nedir ? 

' Almanya ile Rusya arasında ne
ler oluyor? Avrupa matbuatı i
ç:n birınci derecedeki mevzular
dan biri de budur. Mesela Alman
ya .le Rusyanın arasında ticari ve 
iktısadi geniş bir anlaşma olaca
ğından aylardanberı bahsedile -
ge.miştir. Daha senebaşında idi 
ki Moskova ıle Be,rbn ara•ında 

hcyetlct· gidip geleceği söylendi. 
Sa~ra da Rusların Almanlara me
\'addı iptidaiye verecekleri, AI -
manların Ruslara harb malzemesi 
gonderecekleri rıvayetleri çıktı. 

Fakat biıtün bu rivayetlerin ma
hiyetı ne oldı.ğunu anlamak için 
beklenedursun muhakkak olan bir 
şey vardı ki o da Rusya ile Alman
ya arasında bir taraftan, Rusya 
iie İtalya arasında diğer taraftan 
tteari ve iktısadi münasebetlerin 
çok yerinde olduğunu, Rusya ile 
mih,·er memleketlerinin alışverişi 
yoiunda gittiği keyfiyeti idi. Bir 
aralık Moskova ile Berlin arasın
daki müzakere rivayetleri dur -
mu:tu. Fakat ticarei ve iktısadt 

muııasebetler devam ediyordu. 

Moskova'dan Bir Görünüş 

Şu son zamanlarda ise müza -
.kerelerin başlıyacağına dair ' tek
rar ortaya sözler çıktı. Bunun et
rafında Avrupa gazetelerinde muh
telif yazılar intişar ediyor. 

Meselenin geçt...:.ği safhalar 
vardır: Rusya ile Almanya arasın
da geçen senenin başında müza
kerelere girişilmişti. Bu hususta 
Almanya tarafından teşebbüs e
dilınış ve sonra konuşmağa baş
lanmıştır. Evvela Almanyanın Rus
yaya tam 200,000,000 marklık bir 
kredi açmasından bahsediliyordu. 
Almanya tarafından Rusyaya böy
le bir teklif olmuştu. Daha evvel 
de Rusya ile Almanya arasında 
böyle bir anlaşma olmuş, Rusya-

lktısadi Buhran Neler 
Yaptırıyor? 

Minyatür Gibi Otomobiller Moda 
Olmıya Başladı 

İktisadi buhr ..
nın devamı, pa -
ranın günden gü
.nc seyrekleşme -

si ınsanlıırı yeni 
yeni ve ucuz şey
ler ıhtiraına scv
kediyor 

Son senelerde 
çıkan küçük oto
mobiller modası, 

bu yüzden çok 
rağbet görüyor. Bı. 
otomobiller•n a -

ğırlığı 8.000 kilo 
ya var, ya yok, 

dört silindirli bir 
tnotörle hareket • 
diyor. 100 kUo,Yırt• de 9 - 11 lit-1 
re benzin sarfedıyor. Saatte 70 
kilometre sür'atle gidiyor ve dört 
kişı taşıyor 

Bir İngiliz firması, geçenlerde 
Londrada minimini bir otomobil 
teşhir etmiş. Yukarıda resmini 

gördüğünüz. Bu otomobil yavrusu
nun motörü 2 buçuk beyıgir kuv
vetinde, saatte 75 kllometre sür'a
ti var. Benzin sarfiyatı; 100 kilo
metrede 3 litre. Bir lira ile beş de
fa Büyükdereye gidip gelmek ka
bil... 

ya verilmiş olan kredi artık bit
miş olduğu için tazelemek lnzım 
gelmişti. Fakat Almanyanın tek
lifleri Rusya tarafından muvafık 
görülmediği cihetle müzakereler 
de baş:adığı noktada kalmış oldu. 

938 senesinin sonunda ise Al -
manlar yenıden tekliflerde bulu
narak Moskova ile ticari ve iktı -
sadi münasebetleri ilerletmek is
temişlerdir. İşte buradan birçok 
rivayetlere yol açıldı. Çünkü ha
tırlardadır ki 938 senesi nihaye
tinde Avrupada başka dedikodu
lar da vardı. İtalyanların Fransız
lardan yer istedikleri, tltalyanın 
istediklerini elde etmesi için Al
manya !aralın.dan müzaheret gö:ı
terileceği, hulasa Avrupada ka -
rışıklık çıkacağı söyleniyordu. 
Böyle bir sırada Moskova ile Ber
tin arasında ticari ve iktısadt an· 
taşma için uzun uzadıya konuşul.. 
mağa başlanması Avrupa matbu· 
atının sütunlarında bir hayli me-
raklı yazıların yazılmasına ve>il~ 

oluyordu. 
Fakat Almanların 938 nılıaye-

tindeki teklifleri Rusya için dalı'i 
müsaid olduğu söyleniyordu. A· 
radan haftalar geçti. Nihayet 939 
senesinin başlangıcında Almaa} a
dan Rusyaya bir heyeti mahsusa 
gönderileceği anlaşıldı. Fakat he
yetin reisi doktor Şnur daıha Rus
yaya varmadan Varşovada iken 
geri çağırıldı. Demek ki müzake
reler yine kalmış oldu. 

O sıralarda Almanya ile Lehis
tan arasında da bir ticari anlaş
ma için müzakerey~ girişilmiş 

· bulunuyordu. 

Aradan bir müddet daha geçti. 
Nihayet Almanya hükumeti Mos· 
kovadaki elçisi Fon Şulenburgu 
Rusya hükumeti ile müzakereye 
girişmeğe memur etmiş dediler. 
Fakat çok geçmeden anlaşıldı ki 
iki taral arasındaki ihtiliıi kendini 1 
göstermekte gecikmedi. 

(Devamı 7 incı ıayfada) 

Kalpler satılmaz. Hislır satılmaz. Bu· 
nu bilmeniz lazım. Görüyorsunuz kı sızin bütün ser
vet niz bile ben.im küçücük, fakir kalbimi satın a
lamıyor. Bütün dünyanın servetini de kendinizinki 
gıhı bilseniz yine yetmez. Satın alabildikleriniz, sa
tılabileceğini zannettikledniz zaten insanlıkların· 

fa- ayrılmış olanlardır. Fakat, ben onlardan deği
lim. Ben, aıı.cak kalbımi verdiğim adamla yaşaya
bi rim. Sizinle değil. Bunu aklınıza koyunuz!. 

Ve .. Bundan sonra o bana söyledi. iBen ona: 
- Hata ediyorsunuz. Ben sizi satın almıyorum. 

- Yanlış anladınız. Mantık sizin ancak benim 
~ibl bir koca ile evlenmenizi emrederdi. Güzelsi
niz. Akıllısınız. İyi yaşamağa layıksınız. 

Kot·~ıuzdan beklediğiniz şeyleri yapıyorum. 

-- Siz benim kocam değilsiniz. Olamıyacaksı
nız! 

·- İşte kocanızım ve karşınızdayım! .. 
- Ben kendimi burada bir eşkiya inine düşü-

rıilmüş aciz bir kadın halinde görüyorum .. 
- Reddederim. 

- Reddedemezsiniz. Böyledir, böylcı yaptınız .• 
-- Yanlış düşünüyorsunuz. 

- Aksine, çok doğru .. 
- Ben, mantıkın sizin için emrettiği bir izdi-

vacı yaptım! 

- Demek, sızin mantığınız bir kadını zorla eve 
lı.;.patınayı emrediyordu. 

- Bunu düşünmek bana aittir .. 

- Yanlış düşündüğünüzü anlatmak istedim. 
- Yanlış düşünebilirdim. iKendim için en doğ-

rusu idi. 

- Fakat, bu izdivıu; sizin için en müsaid izdl
var.tır. Mantık, akıl, fikir, zeka daha ne varsa bun
ların hepsi bu izdivaca hak verecektir, Hele, bu 
noktada kızdım ve bağırdım: 

- Kuzum, siz izdivacı ne zannediyorsunuz ki.. 
Soğukkanlılıkla: 

-Para ... 

Dedi. Dehşetli kızdım: 
-· Bakın görüyor musunuz, h§la para .. Derdin· 

desiniz! 

Aleksandr Düman'ın ~amieri 

köşkü• adlı seyahat notlarında -
dır. Tamam dört sahife işgal eder. 
Bu uzun cümle, vasati 45 harflı 
108 satırdır. 68 virgü~ 60 puvan 
vir gül vardır. Bu cümlede 122 is
mi has geçer. Bu eser 29 cilddir. 
cınflı dR sd sd cınflıyp sdrıhmfh 

Siyah Gözlü Kadın 

•MÜCADELEM• İN TADİLİ 
Her Hitler'in •Mücadelem• adlı 

meşhur eserinin bazı tadilat ile 
yeniden basılacağı söyleniyor. 

Yapılan tadilat arasında şu cüm
le de vardır: 

cAlmanların hasmı canı Fran
sa değil, İngilteredir. Bir kere bu 
mağlup edildi mi, bütün dünya 
Rayhş Hegemonyası altına gire
cektir.• 

cFührer, beş sene iqrnde Straz
burg'dan 

SIÇAN AVLIYAN BAYKUŞLAR 

Baykuşlar; sıçan ve fare~ri av
lamakta kedilerden aşağı kalmaz
lar. 

Amerikanın bir çok şehirlerin -
de, billıassa Şikago'da baykuşlar

dan çok istifade edilir. Sanayicı
ler, tüccarlar. antrepo bekçileri 
baykuşları gündüzleri mahzen -
!erde saklarlar, gece olduğu st>r -
best bırakırlar. Bunlar ne kadar 
sıçan, fare var ise öldürürler, yer
ler ... 

JAPON BANYOLARI 

Çeviren· ' İskender F. SERTELLİ .__ 

Filip, o sene kollejden yeni çık
mıştı. 

Babası, Armstrong fabrikala -
rında ustabaşı olan Peter Wals bir 
gün oğlunu çağırdı: 

- Filip, oğlum! dedi - Babam 
beni de sen yaşta iken ev lendir -
mişti. Yirmi bir yaşımda, çocuk 
babası, yani senin baban olmuş: 
tum. Ben de şimdi babamın yap -
tığını yapmak, seni bu yıl evlen
dirmek istiyorum. 

Filip birdenbire şaşırdı: 
- Nasıl olur, baba? Ben henüz 

hayatımı kazanmış, istikbalime 
ait bir plan çizmi değilim. Evve
la işimi tesbit edeyim. Bir baltaya 
sap olayım ... Evlenmeyi ondan son
ra düşünürüz. 

Filipin babası kaşlarını çattı. 

- Ben onu senden önce düşün -
düm. İstikbalini çizdim ve sana 
büyük bh- sermaye buldum. Hatta rüyorsun! Maııgrit ıgenç. körpe bir 
başlı başına bir fabrika açacak ka- kızdır. Daha dün doğmuştu o be-
dar büyük bir sermaye. nim elime. 

Sonra birden yumruklarını ma- Filip düşünmek üzer;ı babasın-
saya vurarak bağırdı: dan bir kaç gün müsaade istedi. 

- Bu iş mutlaka olacak. Mar - Babası: 
gritin babasile kararlaştırdık. Se- - Peki, düşün bakalım, dedi, 

onunla .. Ma11gritle evlend>rece- üç gün sonra yine görüşürüz. Ma· 
amalih ben söz verdim. Bu i~n ğim. 

F ·1· ·· d.. d h f.f b. ·· menfi taralı hiç ·bir zaman mev -
Japonlar, temiz lig" e ve hıf - ı ıp vucu un e a ı ır ur -

d zuu bahsolamaz. 
zıssıhha şartlarına çok riayet edec- perme uydu. 
!er ve sık sık yıkanırlar. - Maııgritle mi dedin baba? Ben * 

Mal'gritle nasıl evlenebilirim? Filip, o sene kollejl bitiren kız 
Volkanik yerlerde, dağ etekle- arkadaşları arasında Suriyeli Ce· k 

1 
- Niçin .. ? Çirkin değil .. Sakat 

rinde bir çok ap ıcalar; deniz ke- değil .. Cahil değil.. Bilhassa zil- mile ile sözleşmişti. İlk fırsatta o· 
narlarında da plaı·ıar vardır. la evlenecektı· gürt değil. Evleneceğin kadında nun · 
Kaplıcalardan birine girdiniz mi ah .bi . le Cemile Surı·ye hın·stı·yanların -d a ne gı · mezıyet r arıyor -

genç bir Japon kızı gülümsiyerek sun? dan zengin bir adamın kızıydı. 
karşılar. Soğuklukta soyunmam- d d d dakl Beş yıldanberı· Londrada Flliple Filip hid etin en u arını 
za yardım eder. Sonra geniş ban- ısırıyordu: bir mektepte okuyordu. Her gün 
yo salonuna girersintz. Bir çok M . b d t del'Sten sonra buluşurlar, istikba-- argrıt en en amam on 
kimselerin büyük bir havuzda yüz- yük .. b b 1 B le aı··t tatlı tatlı konuşurlardt. beş yaş bil ·· tür, a a. en ev-
düklerini görürsünüz. Yüzme .bil- di ği • Son yallarını delı·ce bir aşk hum· lenirsem, ona anne mi yece m. 
miyenler. omuzlarına kadar su - H H Se lı ·· ması ı·çı·nde geçır· en çiftler, mek-- ayır.. ayır.. n yan ş go-
yun içinde dururlar. Sular çok sı- !============================"' 
caktır. 

Kaplıcanın dışında volkanik 
kumlar, çamurlar vardır. Her der
de devadır. 

Japonlar ekseriyetle 45 - 50 de- 1 

rece sıcak sularda banyo alırlar. 

Fakat birkaç dakikadan fazla du- / 
ramazlar. Ter içinde ve kıpkırmı· 
zı çıkarlar. Başlarından aşağı so- 1 

ğuk bir kova su dökerler. 

GRiP NEZLE NEVRALJ 

BAŞ DiŞ 
KIRIKLIK 

Doktorun Öğütleri: 
Soğuk Algınlıkları ve Ağrıları 

Romatizmaya Karşı 
NEOK.ALMiNA 

TESKiN EDER 
Romatizma sancılarını tes

kin için en iyi ilaç şudur: İki 
litre su içerisine 120 gram ku· 
ru Bardan kökü koyup beş 
dakika kaynatınız. Soğuduk

tan sonra tülbentle süzüp se
rin bir yerde saklayınız. Su
sadıkça bir bardak içiniz. Gün
de en azı bir litre içilirse san
cılar geçer. 

Bu Akşam, Saat 20.30 da Cağaloğlu 

Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde l Kıymetli 
San'atkar MONiR NUR(OOiN 

ve 
Arkadaşları 

Ayrıca müesseserr 'zin yüksek halkımızdan götıdüğü rağbet üzerin 
Londra barının Avrupadan yem getirttiği meşhur Balet NEO ve 
TİRO - GOLDEN ve Saksefon ve Klarnet üstadı Bay TEVFİK 

idaresinde 11 kişilik caz ve orkestra grı.ıbu 

- Gayet tab~ değil mi?. Parasız hiç bir şey ol
moyacağına, hiç bir şey yapılamıyacağına kaniim 
de onun için. En basitinden en yükseğine kadar, 
bir dilim ekmekten lbir oturulacak iskemleye ka
dar hangi şey parasız? .. 

- Saadet te para ile mi?. 
-- Evet ... 
- Sevmekte para ile mi? 
- Evet ... 
- Tatlı söz de para ile ml?. 
- Evet ..• 

- Ben sordukça, o da böyle bir kelime ile ve 
lsrarla cevap verdilcçe aklımı oynatacak gibi olu
yordum. 

- Nasıl olur canım, nasıl olur?. 
Diye haykırdım. ellerimi dizlerime çarptım: 
- Ruhların anlaşmasında, gözlerin büyülenm&-

.;ınde fikirlerin beraberliğinde paranın ne rolü ola
bi!ır? 

D~lerini sıktı, dudaklarını ısırdı: 

- Kızım, sen daha çocuksun .. 
Dt-di, devam etti: 
- Para olmazsa saadet te, sevgi de, tatlı söz 

dt, ~nlaşmak ta, beraberlik te olmaz. En çok anlaş
tıgınızı ve beraber olduğunuzu zannettiğiniz bir 
saniyede en küçük ve para ile yapılabilecek bir i
şin yapılmaması hemen bu anlaşmayı ortadan kal
dırır, kavgayı getirir .. 

- Baştan başa yanlış düşünüyorsunuz .. 
- Siz de benim gibi düşüneceksiniz. 
- Hiç bir zaman. Para benim için en sonda ge-

len şeydir, ve.. Yalnız para hiç bir şey yapamaz 
işıe sizin sez,vetiniz ortada. Beni bütün bütün isyan 
ettirmekten başka hlıç bir şeye yarıyor mu?. Hal
buki, ben Cahitciğimle beraber günlerce yiyecek 
içecek bulamazsam bir lokma ekmek bile hat!rıma 
gelemez. 

- Fakat, evleninciye kadar. 
- Evlendikten sonra da böyle olacaktı. Yine 

böyle olacak. 
- Siz hala C&hitle meşgulsünüz .. 

(Devamı vcır J ) 

i' 
tepten çıkar çıkmaz, aUeJerill , 
kendilerine neler hazttlııdıldaf' 
nı düşünmemi41erdlr. ., 

Filip .Siyah gözlü ı;evgiliJll~ 
Diye hitab ettiği ve daima bU " 
limelerle çağırdığı sevgilisine;,, 
ziyeti anlatmak istedi. Babasın 
ayrılır ayrılmaz otele koştu· . ı 

Cemile o gün Suriyeye hill':ıır 
ket edecek, Filipe oradan nıe~ 
yazacaktı. r 

d .. i ~· Cemile babasının ken ısın ~: 

mıyacağından o kadar emıııdi 
1
·• 

~· 
ANKARA

111

RADvosU 

t 
D.u.GA UZUNLUOV i> 

Q. 19,74. m. 15195 Keı. 28 _,,, 
P. 31,79m. 9"5 Kes. 20" 

1639 m. 138 Kes. ızo 

BUGtlN 
Saat 19.00 Program. ~. 

Saat 19.05 MUzik (Hafif ıtl 
zik - Pi.). ,,

8
JJ 

Saat 19.30 Türk müziği (P 

şairlerinden örnekler). ar•' 
Saat 19.45 Türk müziği <1' 

şık program). 
Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Memleket ~~ata~ 

yarı, ajans ve meteoroloıı h 

!eri. Jj • 
Saat 20.50 Türk müziği (!{ 

sik program). r<'tl' 
Saat 21.30 Konuşma <";.~ · 

hakkında - Doktor: Muhıt 
merkan tarafından). ~· 

Saat 21.45 Neş'elo plaklaf · rı' 
Saat 21.50 Müzik (Aida oı>f •. 

cıe•" 
sının bir kısmı - Takdim e 
Halil Bedi Yönetken) . ,ır 

Saat 23.00 Son aja~s. h~ • 
rr, ziraat esham, tahvılat. 
biyo - nukut borsası (Fiat). pd) 

Saat 23.20 Müzik (Cazb9 

Pi. oi' 
Saat 23.55 - 24 Yarınki pr 

ram. 
YARIN 

Saat 12.30 Program. . . ı. 
Saat 12.35 Türk müzığı f ,>f 

Saat 13.00 Memleket .~aa~~r 
rı, ajans ve meteoroloıı h 

!eri. .ıJ' 
Saat 13.15 - 14 Müzik (I{arıi 

program - Pl) - -
1357 Hiert ' Cemaziyelalıir Temmuı 

15 19 

1939,°A-; 8, Gün 213, Hızır sB 
1 Ağustos SALI -- 1 

Vakitler Vaaatl 

4 56 
12 20 

16 15 
19 26 

21 16 

2 54 

, 
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I._ İs_tan_bulu_n _Ez_eli _De_rtl_erin_de_n 1 mıE1) re r ili Evdeki 6Üze1 K 1z1 ar 
lence Yerlerl.nde BUDALAMüŞTERİ! 

• 

- Bay! Babamın fotoğrafını al-
dırmak istiyorum. Vaktiniz vaT 

Ha 1 k Soyu 1 U Yor mı?. Her vakit emrinizi ifaya ha-
zırım Bay. Babanızı ne zaman is
terseni> getirebilirsiniz ... 

O
Çr'inkü, Sıkı Kontrol Yapılmıyor :,::~}~'.:~:~%2;:,~~,:;~ 
"l J B ld kl o l - Hayır! Fotoğrafı da yok ... 
'I ar aa i ,• erinı• kuyor ar Fakat,sonyo'culuğundaaldığıpa-

saportıı getirdim. Orada yazılı eş- ' 
'i _ kfiline göre yaparsınız, olmaz mı? 

~REŞAD FEYZİ 1 
!la Yat 

derıcen Pahalılığın.dan ikayet e- . 
1''·'•d: en çok eğlence yerleri ü
~rıa ,,, ~uruyoruz: hakiki rakam-

' '"Usb fr,,,,0 et olarak, !stanbulun 
te ve pi' ·ı n t~re .. aı arından bahseder-

ddutsu"z· 'P . 
Ş~.halıdır, diyebiliriz. 

"le ili ı'. burada gazino ve mües· 
~ l!ıı Ya 

lıact· zınadan. bazı misaller 
~la IS<-ler zikredeceğim. 

ili nbuıd 
Yor. il a halk pahalıya eğle· 

~ııı: unun sebebini izah ede • 

I· İıtanbuıct . 
t 1 !dit• a eglence lüks teliık-
lla%~rr. A.h bu lüks telakkisi. 

~ İa~ bu u, İstanbulluyu zarara so- 1 
ı · tVv 1 ;anlış düşüncedir. '" ea, 

"' İ<;in ' egJence yer !erinde, pa-

- Efendim, müessese, i>ıze böy· 
le emretti, öyle alıyoruz, dedi.. 

Bir başka arkadaş şöyle anlattı: 

Avrupada, yemek denince, yu
karıda sayılan şey !erin hepsi da-

hildir. Pariste, içkisi ile beraber, 

SOFRA BAŞINDA 

Ev sahibi. ~ Lokmanızda kıl 1 

var! 
Misafir.- Demek k!içük bir kılı J 

görecek kadar lokmalarıma dik· 
kat ediyorsunuz!. 

KADININ FENDİ!. 

Budalanın biri evlenir. Karısı, 

üç ay sonra bır çocuk doğurur. Bu· ' 
dala, büsbütün şaşırır, sorar: 

- Kadınlar dokuz ayda doğu • 
rur, derler. Halbuki seni alalı da· 
ha dokuz ay olmadı. Bu nasıl şey 
böyle?. 

- Dokuz ay olmadı mı?. Ben 
sana varalı ne kadar oldu?. 

- Üç ay!. 
- Sen beni alalı kaç ay oldu?. 
- Üç ay!. 

Hortlak · ve Peri Kıyafetine Giren 
Delikanlılai Gene Amerikalı Kızı 

' 
·Nihayet Bayıltmışlar 

!• ~ Oir ta aYrı, diğer günler için ay· 
•d rıfe a 1 

- Bulunduğumuz muhitte bir 
gazino var. Adi günlerde dondur· 
ma 25 kuruş.. Cumartesi, pazar 
günlerı 25 kuruş .. Bu neden? Belli 

en güzel lokantalarda bizim para· 
mızla yüz, yüz elli kuruşa yemek - Üç ay, üç ay daha etti mi 1 

•r. llu s a tetbik edilmeme-
Q.·ediye raıardaki fiyat listeleri, 

i'.''.. ve kot~rafı~d.an tasdik edil
e •tun da trolu ıyi yapılmalıdır. 
tle~e va kontroldedir. Çünkü, 
~ae saYherı.erindeki müşteri, mü-
•y· tbı ·ı 
l ı lt.ont ı e kavga etmeğe, !is-
''<'· roıe g 1 . t' r· • 
1 "'• eğı e memış ır. stıra-

'daş şö enceye gelmiştir. Bir ar
' Cl Yle diyordu: 

8•<in0ien Pazar günü Adada bir 
~e b a gitt· 
~' ir ik ıın. Yanımda karım 
~'a içtik! kadın misafirim vardı. 
~.~'u t · 1'arıfede biranın şişesi 
•• ~ ş u. Fakat, hesap pusulası 
~a .ı;~dlği zaman, şişenin ta-

>'teıı ~z kuruştan olduğunu 
e &ord" ' tte urn, garsona sordum. 

lıakkndiın, Yüzde yirmi gar -
"s· ı var, dedi 
'! 'rıı. .. 
'ileşt/ Çıkarınadım. Çünkü, a· 

t~,_ Ilı. Eg· er b' 'k' ·· .. ı· ~ , o\ ır ı ı soz soy ı-
~ &ibi sarn, kavga edecektim. / 
ı lunan j'erıerde ekseriya, kadın 
~ •lıYor~asalarda daha fazla pa
lqhlar1n ar. Çünkü, erkeğin, ka· 

ıorııı Yanında. on yirmi kuru· 
d ~ini bı·i.<lcağını, kavga etmiye-
~~e ga ı ıyorlar. Halbuki, Bele
'"' tson h k , ' Sa a kını kaldırmadı 
•--.... nra, b 
1 ·oı İt.Ur u müessesede, bu 
~dı da .uş fazla alınmamış ol-

il'. ıı' hı, esas liste, yine paha
"ıı> ·r •ış b' i · lie • e ıra 80 kuruşa olur 
~~r Pa: de mezesiz.. Bira, bu 

'ntdır? alı, nadide, lüks bir ma· 
~· .. 

h ;r başk 
· a arkadaş şöyle an \1t· 

~~ llogaz· . 
1 Çey~ . Içınde, şehre yakın bir 
·tl ' &ıtt'k ~ ~tjl!ıiz ı · Yanımızda misa -
~ıı Ve kadınlar da vardı 

1<lı "d . 
~ ı~ı. " ondurma 30 kuruş ya-

ıt,. •1esap 1 
.. uıııu kı ge di. 40 kuruştan .. 

.. 1 Zdırdım. Garsona ne -
e olduğunu sordum. 

~ir Dakika tJ,,,,. 
.11ı:ı G . . 

it eçmeyınız. 
11 l'rans 
1 
'~klık . a, dakiıcada 50,000 

"<; ~d ıptıdai maddeler ih-er 
r İt llu' . 
'<ı>t·1ıYUk Briıanya, 4 ton 
İt /ı ıl saı eder. 

'<t· illan ı Ola Ya.da, dakikada va-
lt liralı. 34 telgraf çekilir. 

111
t sağ:~di.standa 60,000 litre 
İt ır. 

'ı <\rner k 
1 
~ Yeqelt. ı ada, otomobille-
•rtoı~ aksamı için 38 frank 
İt nur 

l'j. lliit". 
lııtıı; 0 un dünyada 2 ton e

nıu .., d 
nur 0ınuzyağı istihsal 

İt 1.1:. 
~. UYük B · 
ı n 5,o00 rıtanyada bulu· 

llo lQn t OCaktan dakikada 
8b aş çıkarılır. 

it~ ~ ŞlJ ~ 
~1 60 <>A.'I'JRLA.Rr OKUR-

Sf\NtyE GEÇTİ. 

değil.. Halbuki, bu iki akşam, ora· 

sı daha kalabalık oluyor. Binaen-

aleyh, müessese esasan kazanıyor. 
Fiyatı böyle bir misli yapmakta 
mana nedir?. 

Plajları hiç sormayın .. Birbirin
den pahalıdır. Muhteliıf isimJerle 
bir sürü para alırlar. Hele, iki ki-

şilik hususi kabineler vardır. Bu 
kabineler bazı pliıjlarda bir bu- ·ı 
çuk. bazısında iki, iki buçuk, üç, 

1 
dört, beş liradır. Bu fiyat farkları 
neden? .. Belli değil. 

Sonra, bir de, gazinolarda ye • 
mek, kahve, meze, içki ayrı ayrı 

v~ yüksek tarifelere tabidir. Me· 
seıa, bir gazinoda bilfarz yüı ku· 
ruş ödeyip yemek yedığimiz za· 
man, artık orası bizden içkiyi, me
zeyi, kahveyi normal fiyattan, ya
ni bakkal fiyatından almalıdır. 

Hayır, öyle yapmıyorlar. Yüz ku· 
ruş verip yemek yediniz değil mi? .. 
kahve istiyorsunuz; 55 kuruştur .. 

Bir şişe bira ıstiyorsunuz: 80 ku
ruş .. Biranın yanına biraz peynir 
istiyorsunuz: 25 kuruş .. 

yemek mümkündür. Ayni yemeği, 
ayni içkiyi ve mezeleri İstanbul-

da, oradan daha kötü bir gazino-

da 5 - 6 liradan aşağı yıyemezsi· 
niz .. 

Bizim gazinolarda dört. beş li-

ra verip yemek yiyorsunuz, biraz 

içki içiyorsunuz .. Sıcaklarda fazla 

susuyorsunuz .. Garson boyuna su 

taşıyor. Her gelen su şişesi için, on 

kuruş hesap pusulasına kayde • 

der. Hele bu su parası rezalettir, 

ayıbdır. On kuruşa iki bardak su; 

Sahrayı Kebirin ortasında bile 

yoktur. Üç arkadaş sıcak bir gün-

de, bir gazinoda, yemek yiyecek 

olsanız, ayrıca, hesap pusulasın -

da, bir liraya yakın da su parası 
görülür. 

Bütün bu hadiseleri istediğiniz 
kadar sıralıyabilirsiniz. Maalesef 

İstanbul, işte budur. 

Bu hadisenin önüne geçmek i· 

çin tek çare; bu müesseseleri iyi 
kontrol etmek lfızımdır. Bu mü-

esseseler bugünkü kontrol şeklile 

yola gelmezler. 

Amerika Gangs·terleri 
Birini Daha öldürdüler 
Nevyork' un Maruf Bir 

Koyun Gibi Can 
Şahsiyeti 
Verdi 

lrvin,g Pen, evinde öğle yeme· 
ğini yedikten sonra sigarasını yak

mış, dışarı çıkmıştı. Matbaasına 

gitmek için otobüse binmeğe ha· 

zırlanıyordu. Caddenin öbür ta -
rafından gelen büyücek bir oto -

mobil önilnde durdu. Kapısı açıl
dı. İçeride bulunan dört kişi oto
matik tabancalarla zavallı tabiin 

üzerine kurşun yağdırmağa baş • 
!adılar. Mö_,yö Pen yere yuvarlan
dı. Vilcudü kalbura dönmüştü. 

Vak'ada hazır bulunanlar, perde· 

!eri inik otomobilin sür'atle uza .. -
laştığını, kay'lıolduğunu gördü . 
!er· 

Tabi, derhal hastaneye naklo • 
lundu. Fakat, bir saat sonra öldü. 

G. Men polisleri tahkikata baş • 
!adılar. Cinayetin intikam almak 
için yapıldığı muhakkak ... Fail
leri henüz ele geçirilememiştir: Bu 
hadise Nevyorkta büyük bir he
yecan uyandırmıştır. Çoktanberi 
faaliyetten çekilen gangsterlerin 
yine meydana çıkmalarından kor· 
kuluyor. 

altı ay?. 
- Evet! 

- Üç ay da çocuğu karnımda 
taşıdım, oldu dokuz ay, değil mi?. 

Adam düşünür, bu hesabın al
tından çıkamaz: 

- Hakkın var, der. Ben hesa • 
bımda yanılmışım!. 

MAHKEMEDE 

Hakim.- (Karısının baıµnda bir 
odun parçalamış olan müttehime) 
Eşini niçin dövdün? Az kalsın, ka
dıncağızın kafasını kırıyor muş • 
sun!. 

Müttehim.- Yalan söylüyor, 
bay hak.im ... Onun kafas o kadar 
serttir ki bunca zamandır vuru • 
yorum, sopa kırılıyor, kafasına 

birşey olmuyor!. 

UYUYORMUŞ: 

Bir odada yatan iki arkadaş ara· 
sında: 

- Ahmed, Ahmed! ... 

- Ey, ne var? ... 
- Uyuyor musun? ... 

- Hayır!. .. Neden sordun? ... 
- Bir ı:ra ödünç istiyecektim 

de ... 
- Uyuyorum, birader!. 

., ••••••••• , ••••••••••••• 11 
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Garib ilanlar 
Amerika gazetelerinde mezar

lık ilanlarına pek çok tesadüf o
lunur. İşte bir kaç tanesi: •Ölü -
lerinizi Glendal mezar lığına gö • 
münüz!.• Los • Anjeles gazetele
rinden briiııde görülen bir ilan: 

• ... Mezarlığının toprağı diğer
lerinden daılıa yumuşaktır!.• Bir 
başka gazetede: •La!ı.'ıdlerinizi on 
taksitte ödemek şartile yaptınnız. 
Rahat edeısiniz. Çünkü asıl hayat, 
öldükten sonra başlar .. • 

Faydalı Bilgiler: 

Sinekleri Kaçırmak 
için Ne Yapmalı? 
Odaları mümkün mertebe 

çok serin tutmalı ve güneşin 
en kızgın zamanında pencere
lerin perdeleri ve kapları ka· 
pamalı. Bir çeyrek saat sonra 
pencerelerden yalnız bırini aç
ma \ı. Sinekler buradan çıkar 
giderler. 

BULAŞIK TEKNELERİ 
VE SICAKLAR 

yazın şu sıcak günlerinde 
bulaşık teknelerinden fena bir 

koku çıkar, evin içerisine ya
yılır. Tekneler, mermerse bir 
litre suya 1 gram permanga
nat dö potas karıştırılır ve 
sert bir fırça ile oğuşturulur. 
Sonra bol su ile yıkanır. 

Vak'a Nevyorkta değil, fakat 
yine Amerikanın büyük bir şeh
rinde geçiyor. Hayalsever bazı 

gençler, bir kızla eğlenmek için 
perili bir eve davet etmişler. Kı
zın korkacağını sanmışlar. Fakat 
Amerikalı kız bu ... Böyle masal
lara, efsanelere inanır; cadılardan, 
hortlaklardan koııkar mı hiç?. 
Gülmüş ve: 

- Peki, demiş. Gelirimi. 
Hakikaten bu ev, kırk seneden

beri metruk idi. Rivayete göre pe
rili idi. Kimse girıniye, oturmı

ya cesaret edemiyordu. Yine riva
yete göre içerisi cadı, hortlak do
lu idi. Nevyorkun lüks barlarında, 
eğlence yerlerinde gezmeğe alış· 
mış bir kızı buraya getirip kor • 
kutmakta bir zev'k, bir mana yoktu. 

Nevyork Sergisinin 
1 Numaralı Yıldızı 

Binlerce Ziyaretçinin Hayran 
Kaldığı Güzel Kadın 

Fakat, Amerikaılı gençler bir 
~ilrpriz yapmad<, büsbütün başka 
bir alemde eğlenmek istiyorlardı. 

Bunun için her tilrlü tertibatı 

almışlardı. Eğlence gecesi, hepsi 
birer cadı kıyafetine girdiler. 
Ağaçların arkasına saklandılar. 

Yüzlerinde ölü maskeleri, arka • 
larında beyaz birer gömlek vardı. 
Ağaçların dallannda iııkeletler a-
1ıılı idi. Kapıda bir iskelet bekli
yor, gelenlerin önüne düşüyor, e
ve götürüyordu. Hepsi, hakikati 
bildİkleri için heyecana, ko~kuya 
düşmüyorlardı. 

Genç kız, bidayette aldırmadı. 
ltidalini muhafazaya çalıştı. Fa • 
kat, bütün bu hortlakların, iske • 
Jetlerin etrafını sarıp sıçramıya, 

bağırmıya başladklarını görüI?ce 
sinirlerine hakim olamadı. Kaç -
mak istedi. Dizleri tutulmuştu. N'. 
hayet düştü, bayıldı. İşte size A· 
merikanvari bir eğlence ... 

ı •ıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıererr 

1 Penceresiz 
Evler Ve 

Fabrikalar 

Eleanor llolm 

Bu güzel kadın •Nevyork dün
ya panayırı> nın 1 numaralı yıl -
dızı Elenor Halm'dür. Serginin or
tasında büyük havuzda ve kapalı 
bir doktor içerisinde, Jehnny We- [ 
issmullerle vals oynuyor, yüzü -
yor. 

Berlin Oliınpiyad oyunların.da 

Amerikan ekipinin yüzme şam -
piyonu !dl. Fıı1tat ekiplikten tar -
dolundu. Niçin, biliyor musunuz?. 
Şampanyayı çok, pek çok sevdiği 
için ... 

Birkaç sene evvel, Halkone adlı 
İsviçreli bir mühendis camdan bir 
ev yapmıştı. Bu evin girişilmele
ri, döşemeleri nimşeffaf cam !ev· 
halardan idi. Döşemelerde camlar 
çok kalın ve ziyanın alt kata ge
çebilmesi için orta yerleri delikti. 
Amerikalılar, İsviçreli mühen· 

disin usulünü yalnız evlere değil, 
fabrikalara da tatbiki dilşilnmüş • 
!er. Pensilvanya'nın Hershey şeh
rinde camdan büyük bir çikolata 
fabrikası yapmışlar. Fabrikanın 

pencereleri de yok. Dışardan ba -
kıldığı zaman çirkin bir manzara 
arzediyor. Fakat içerisine girince .. 

iBüyük holde, sevimli bir memu· 
re güler yüzle sizi karşılıyor ... E
lektrik l!mbalatı duvarların ke· 
narında saklı; gözü yonnıyacak 

bir ziya saçıyor. Bürolarda ate!· 
yelerde ufak bir gU.rültü yok. Du
varlar. döşemeler, gürültü akset
memesi iiçin mantar levha1arla 

kaplı. 
Miyami'de (Florida da), buna 

benzer hususi bir mektep var. 
Dershaneler, koridorlar pencere -
siz, elektrik lambaları da gizli ... 

(Devıımt 6 ıncı ıııhifede) 
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No.55 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Anna, Bizansın Karanlık 
Geçti, Gitti SokaklaFını 

Makineye 
Verirken: 

'' Nihai Zafere 
Kadar 

Çarpışacağız,, 
Chung-Xing 1 (A.A.) - Oıekiai 

ajansı bildiriyor: 
Çinin yüksek tefi başkumandan 

Çang....Kay-.Şek'in Tokyoda akte
dilen İngiliz - Japon kon!ı~ransı 
münaısebetile millete hitaben bir 

· mesaj neşretmiştir. 

Notaraa Etrafında Bulananlara Kendini Y anlız Mesajda eu-ümıe P>Y1e denn-
• mektedir: 

Bırakmalarını iıaret Etti, Anna Re Kalmıılardı .. Japonlar, Çinde uğradıkları as-
keri muvaffakiyet.Bizlikler dolayı-

Gondolile deniz ortaaında gezen J 
Anna etrafında kopan lı:ızılca kı
yametten haberdar olmuştu. Na- l 
rin ve yumuk ellerile tuttuğu kü
reklere yap11tı ve sarayına d<>bıı 
kaçmak için tehalük gösterdi. Ba
tına gelecek felAketi derhal sez
mişti. Avazı çıktığı .kadar bafırı
yordu: 

- Orhan!, Arslanım yetiş!. 
J'akat; yüzlerce, hattl binlerce 

sandalın araamda sıkıfıp kalan 
Annayı artık kurtaracak kimse 
yoktu. Papazlar ve halk Annayı 

· bağırta, bajırta lrueaJıladı1ar ... 
Anna; daha hA:IA Avazı çıktılı 

kadar baj'myordu: 
- Orhan!. Arslanım yetiş!, 
Biraz sonra; Anna ortadan yok 

olmU§tu. Hayvani hislerini bir an 
için ilW duaların verdiği huşd 

ile sekte]endiren Bizansm sukutu 
ıhlika ujramıı son çocuklan tekrar 
eski llemine dalarak gondollan
nın :içinde birbir1erile sarma§ do
laş olmu~lardı, 

Anna, çok geçmeden Bizansın 

karanlık sokaklarını ağzı tıkalı o
larak geçti ve Notarasın sarayına 
getirildi. 

Notaras; pürvakar bir sedire o
turmuş; üstübaşı parça parça ol
muş güz~l gözleri ağlamaktan şiş
miş ve kızarmış, Orhan, Orhan di
ye bağırmaktan aesi kısılmış, pen
be dudakları solmuş olan karşı -
sındaki Annaya bakıyordu: 
Kız daha blli; kesik ve kısık se-

1 sile bağırıyordu: 
- Orhan!. Arslanım yetiş!.,. 
Notaras, etrafında bulunanlara 

kendini yalnız bırakmalarını işa
ret etti. Anna ile karşı karşıya kal
mışlardı. 

Anna; nefretle Notarasa bakı
yor ... Çarpan kalbi Orhanını ça
ğırdığına delAlet ediyordu. Nota
ras acı, a~ı güldü ve: 

- Anna bu ne hal yavrum?. 
Diyebildi. Sanki, bu sözlerile 

kızı yumuşatmak istiyordu. Fa -
kat; Anna sert ve haşin bir su
rette mukabele etti: 

- Ben Orhanımı isterim ... 
- O, bir müslümandır... bir 

hıristiyan ona kadın olur mu? 
- O, bir müslümandır .. Fakat, 

bütün dinlerin fevkinde en yük
se-k, temiz ve sa.f bir kalbe malik
tir .. 

- Utanmıyor musun bunu söy-
1emeğe?. 

••••••••••••••••••••••••••• 
R umenMisafirler 
Bugün Abideye 
Çelen Koydular 

eniz yarı§larma iştirak etmek 
üzere şehrimize ıgelcn Romen spor
cuları bu sabah kafile halinde Tak
sime giderek saat 10,30 da Cum
huriyet abidesine merasimle çe-: 
lenk koymuşlardır. Bu merasim
de deniz kulübü mensubları da 
bulunmuştur. Kafile reisi ç~lenk 
koyduktan sonra defteri mahsusu 
imzalamıştır. 

Romen sporeuları müteakiben 
Taksimdeki Romen konsolosha -
nesine .giderek konsol<>shaneyi 
resmen ziyaTet etmişlerdir. 

Halayda 
Manevralar 

1skenderun 1 (A.A.) - Dağ ala
yının birkaç gündenberi yapmak
ta olduğu manevralar sona ermiş
tır. Bu sabah burada kahraman a
layımız buyuk bir gçeıt resmi ya
pacaktır. 

- Doğruyu söylemekten neden 
utanacakmııım? 

- lsa ve Meryem seni günah
kar kıldı ... Derhal papaza güna
hını çıkart?. 

- Bunlar kuru sözler ... Asıl gü-
nahı çıkacak siz şeytanlarımız.. 

- Sus artık!. 
- Susmıyacağım ... 
- Sonra, fena olur. 
- Ne yapabilirsiniz?. Nihayet 

ölüm değil mi?. Orhanıma canım 
feda olsun ... 

- Dinine, milletine bü~tan et
me ... 

- Sizlerde ne din ve ne de mil
liyet hissi kalmlf... Hep sureta 
birbirinizi aldatan şeytanlarsınız? 

- ······ 
- Türklerde hem din ve hem de 

milliyet var ... Sizin hakkını7.dan 
onla.- gelecek!. 

- Alçak yetifir sus diyorum ar
tık ... 

- Susmıyacaiını ... 
- Müslüman mı oldun yoksa?. 

- Evet; hem müslüman oldum 
ve hem de Türk ... 

- Alçak, on gün :içinde mi? 
- Hayır, yirmi dört saatte ... 
- Dininden ne kötülük gördün? 
- Daha ne göreceğim... Şarki 

Roma, garbi Roma kilisesi diye u
tanmadan birbirinizi yeniniz? Bi
zans uçuruma düşti.iğü halde, deb
debe ve saltanatıtan, ahlaksızlık 

ve rezaletten baş almazsınız?. Bir 
süırü ka1ıbsiz şeytanlarsınız ... Türk
ler böyle mi? ... 

- Ya nasıl?. 
- Daha nasıl olacak?. E6ir ve 

rehine olduğu halde tek bir Türk 
topunuza bedel ... 

- Şimdi boynunu vurduraca
ğım ... 

- Haydi çabuk ol!. Ne duru -
yorsun?. 

- Orhanın nesine bu kadar bağ
landın?. 

- Herşeyine... Canım kurban 
olsun o, babayiğite ... 

(Devamı tHıf'} 

Fabrikalar Arasında 
Serbest Rekabet 
(l tnci sahifeden devam) 

ye ve faaliyet bilançosunun ne ne
tice verdiği yakında rakamlarla 
ve hakikatlerle tebarüz ettirile -
cek ve büyük sanayi sahasında 

bu.güne kadar kazandığımız mu
vaffakiyetin dereeesi açıkca anla
§ılacak.tır. 

Bu tetkikatın teksif olunduğu 
noktalardan biri de, (Sınai mın

takalar) teşkili hususunda takip 
edilmiş olan hattı hareketin, ilini 
esaslara ve memleket ihtiyaçları
na uygun <>lup olmadığı mesele
sidir. Fılhakika bir zamandanbe
ri fabrikaların, gerek istihsal ve 
gerek istihlak merkezlerinden u
zak yerlerde kurulmut ohnaları ve 
mahalli pazar şartlarının nazan 
dikkate alınmıyarak tesis edilmiş 
bulunmaları sebebile mamulatın 

maliyetine esaslı şekilde müessir 
bir hale ge'ldikleri yolunda fikir 
ortaya atılmıştır. Hatta yerli sa
nayi mamulatımızm sırf bu hesap
sızlık yüzünden maliyetlerinin 

yüksek oMuğu ve beynelmilel pi
yasa ile rekabete ıgirişemediği mü
taleasında bulunanlar da vardır. 

Bu yüzden yerli sanayfunizin güm
riilı: himayelerile, dahilde hususi 
tesisata :konulan kayıdlarla ve da

ha bir çok desteklerle himaye et
mek mecburiyeti haml olmakta -
dı:r ki bunun netice itibarile müs

tehlik vatandaşın zarannı mucib 
olduğu aşikardır. Bunu gören hü
kumet, son zamanlarda sınai yar
dımdan vazgeç.rııek yolunu tut -
muş, ve evvelemirde memleket 
dahilinde rekabet tesisi ile fiyat
ların ve dolayısile maliyetlerin 
düşürülmesi esbabının taharrisi -
ne baş vurmuştur. Bu cümleden 
olarak dahilde mensucat sanayii 
kurmak istiyenler hakkırrdaki tak
yidat kaldırıhnışbr. 

Bu tedbirler neticesinde (Sü -
merbank) fabrikalarının dıaha 

rasyonel çalışmak ve maliyet fi -
yatlarını düşürerek hiç olmazsa 
dahildeki Tekabete karşı koymak 
içın tedbirler alacağı ve bunda 
muvaffaık olacağı kuvvetle umul
maktadır. 

Sınai mıntaka tetkikatı faaliye-
1inin menşei şudur: Bazı fabrika
ların, bilhassa Ereğli bez, İzmit 
kağıt ve Malatyjl bez fabrikaları-

nın birinci derecede iptidai mad
de ve satış mıntakaları gözönün
de tutulmıyarak, bugün bulundu
ğu yerlerde kurulmuş oldukları 

hakkında bazı mütalealar öne sü
rülmüştür. 

Bu mütalealar, !bilhassa mali -
yet fiyatlarının tetkiki: sırasın -
da ve o münasebetle ortaya çık
mıştır. Bu suretle büyük sanayi 
meselelerinin ve mütehassıslar

dan mürl'ikkep heyetlerce tetki·k 
ve ıslahı mevzuu da ken<iisini his
settirmiştir. Bu son netice ve ih
tiyaç üzerine Avrupadan mütehas
sıslar celbine tevessül edilmiş ve 
b~lar (Sümer.bank) fabrikaların
da tetkikatta bulunmak üzere o 
mıntakalara gönderilmişlerdir. 

Ehemmiyetli bir mevzu olarak 
ortada duran (Gemlik Sun1i ipek) 
fabrikası hakkında bir rapor ha
zırlamak üzere son günlerde Al -
manyadan celbedilen kimya sana
yii mühendisi de bunlar rneya -
nındadır. 

Pek yakında büyük sanayiimi -
ı.in müstakbel idare ve iŞietme 
şekli hakkında cezri kararlar ve
rileceği anlaşıbnaktadır, 

CEVAD BAYKAL 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Feci Bir 
Motosiklet 
Gezintisi 

Nişantaşında Kodaman sokağın
da oturan ve Galatasaray lisesinin 
ikinci ,sınıfında okuyan 20 yaşla
rında Sabahacklin, arkadaşı Be -
yoğlunda İstiklal caddeshlde Su
riye apartıma.nında oturan Habil 
ile bir gezinti yapmağa karar ver
mi§tir. 

Her ikisi de Taksimde kiraladık
ları bir motosikletle Tarabyadan 
geçerlerken motosikletle beraber 
denize düşmüşlerdiT. 

Habil boğulmuş, Sabahaddin 
boğulr -, { üzere iken kurtarıl -
mıştır. Habtlin cesedi denizden 
çıkarılmış, tahkikata başlanmıştır. 

Taksimde Bir Yangın 
Dün gece Taksimde Kordela so

kağında çıkan yangın oneticesın -
de dört ev ve bir apartımanın üst 
katı tamamen yanmıştır. Yangı -
nın nasıl çıktığı tahkık edilmei<
tedir. 

sile Çini dost devletlere bağlıyan 
mükemmel münasebetleri sekteye 

, uğratmağa çalışmaktadırlar. 
İn.gilterenin Japonlarla anlaş -

mak istemesi bu memleketin 9 
devlet muaheclesinin esas prensip
leri hilafında hareket etmek, Ame
rikayı müşkül vaziyette bırakmak 
ve İngiltere ile Çin arasındaki an
anevi dostluğa nihayet vermek is
tediği manasına alınmamalıdır. 

Muvafakatimiz alınmadan Ü -

çüncü devletler armıında aktedi-
1en ve bizi alakadar eden itilaf -
lan ve mukaveleleri hiçbir veç
hile tannnıyacağız. İngiltere, bun
dan yarmi sene evıvel ol
duğu· gı'bi Japonyaya Şar -
ki Asyada bekçilik eden bir köpek 
nazarile bakamaz. Çünkü Japonya 
bilaistilma her.kesi ısrran kuduz bir 
köpek haline gelmiştir. Mukave -
met hususundaki sarsılmaz azmi
miz bakidir. Nihai zafere kadar 
çarpışacağız,> 

Çinliler Bir 
Şehir Daha 

Aldılar 
Chun-king 1 (A.A.) - Chekiai 

aj_ansı bildiriyor: 
Çin k.ıt'alan şiddetli bir muhare

beden sonra Shan-d~o §ehrini 
istirda-t etmişlerdir. Japonlar ev
velee bu şehirde karaya çıkarak 

bazı noktalarını işgale muvaffak 
olmuşlardı. Japonlar ağır zayiata 
uğramışlardır. 

Hong-Kong l (A.A.) - Cheıkiai 

ajansı bildiriyor: 
Şanıghay ile Nankin arasında 

bulunan Çin kuvvetleri, düşman 

mevzilerine muvaffakiyetli hü -
cumlar yapmışlardır. Bir kaç ke
re mağlup edilen Japon kuvvet
leri ağır zayiatla geri çekilmişler

dir. 
Çinliler dün Japonların cepha

ne deposunu bir baSkmla ele ge -
çirmişler ve mühim miktarda harb 
malzemesi iğtinam etmişlerdir. 

Ortaköy 
Sinemasında 

Yangın 
Dun gece saat on bir raddeie 

rinde Ortaköyde Ahmedin idare 
sindeki (Emek) sinemasında fi -
!imlerin tutuşması üzerine yangın 
çıkmıştır. 

Filimlerin tutuştuğunu gören 
ve dehşetli paniğe tutulan halk 
kapılara hücum etmişler ve bu 
arada çocuk rve kadınlardan bir 
kaçı ayaklar altmda kalarak yar 
ralanmışlardır. 

Yangın, filmin tamamen yan -
ması suretile 10 dakika kadar de
vam ettikten sonra söndürülmüş, 
fakat yangının sebeb olduğu pa -
nik bir saatten fazla devam et -
miştir. 

Ağır yaralılardan 1 kişi imdadı 
sıhhi otomobilile Beyoğlu beledi
ye hastanesine, lbeşi çocuk, 8 i 
kadın ve erkek olmak üzere 13 ki 
şi de Şişli çocuk hastanesine ve 
Şifa yurduna kaldırılmı~lardır. 

Kol ve bacaklarından hafif suret
te yaralanan altı kişi de Ortaköy 
eczanesine kadırılarak ilk tedavi
reri yapılıruştır. 
Beyoğlu Belediye ve Şişli Ço

cuk hastane5ile Şifa Yurdunda te
davi altına alınan yaralılar şun
lardır: 

Orta'köy Kapnlısokak 3 numa -
rada oturan Manol oğlu Şevare-1, 

Bütün lngiliz Filosu 
Seferber Halde 

(l inci aahiJeden devam) 
Bazı mütehassıslar, Alman pi -

lotlarının havadan fotoğraf çek
mek tecrübelerinde bulundukla -
rını ve bunun için çok uzak mesa
felerden fotoğraf çekmeğe müsa
it olan infrarouges ıııklarını !kul -
landıkları ifrtidlfil ediyorlar. Böy
le çekilm~ bir fotoğraf, halka sa
tılan haritalarda mevcut olmıyan 
bazı hususiyetleri tesbite imkan 
veriyor. 

ITALYAN MANEVRALARI 
Roma 1 (A.A.) - Resmen bil

dirildiğine göre mütekabilen A
miral Graaslann ve Binbaşı Re -
galado'nun kumandaları altında 

bir Alman ve bir •İspanyol deniz 
heyeti 24 ten 30 temmuza kadar 
orta Akdenizde yapılan İtalyan de
niz ve hava kuvvetlerinin rnanev
ulannı müteakib Amiral Cavaz,. 
nari'nin riyasetinde aktedilen de
niz ve hava kuvvetleri erkanıhar
biye konferansına i.§ti:rak etmi~ -
lerdir. 

Kı>nferans, .Pola> kruvazörün
de cereyan etmiştir. 

Bu manevralara 400 tayyare ile 

birinci ve ikinci deniz filolan iş
tirak etmişlerdir. Neşredilen bir 
tebliğde bu manevralarc gimdiye 
kadar yapılan manevraların en 
mühimi• olarak tavsif edilmekte
dir, 

Londra 1 (A.A.) - Manevralar
dan evvel kral tarafından teftiş 

edilecek olan ihtiyat filosuna men
sup 132 harb gem~i mürettebatı
nı takviye etmek ineTe 1.300 ihti
yat bahriye efradı dün Portsmout, 
Chatham ve Devonport üslerine 
hareket etmi§lerdir. 

Bu efrad eylfü nihayetine ka<lar 
serviste kalacaktır. 

Anavatan fil.osu Portsmouth'dan 
Rosyth ve İnvergordon'a hareket 
etmiştir. Filo, ağustos içinde. bu
ralarda manevTalar yapacaktır. 

MISIRDAKİ İNGİLİZ KUVVET-
LERİ 

Londra ı (Hususi) - Hükumet, 
lhsırdaki askeri kuvvetleri iki 
misline çıkarmağa ~arar vermiş
tir. Hindistandan Mısna ve Singa
pur'a askeri kll'V'Vetler sev'kedil -
mektedir. 

Bir Genç Karısını ve 
Kaynanasını Vurdu 

Dün gece Küçükpazarda feci 
bir cinayet işlenmiş, bir genç ken
disinden boşanan genç karısı He 
kayınvalidesini tabanca ile vur
muştur. 

Ta.hki•katımıza göre hadise şöy-
le olmuştur: 

Kastamonulu Muırtafa oğlu İs
mail adında 25 yaşlarında bir genç 
bir müddet evvel Hikmet adında 
genç bior ·kızla evlenmiş, fakat a
rası çok geçmed<m geçinemiyerek 
ayrılmışlardır. 
Ayrıldıktan sonra . Hikmete 

karşı olan sevgisi hiç eksilmiyen 
İsmail karısından boşandığına 
pişman olmuş ve birkaç <le.fa Hik
mete müracaat ederek barışma -
sını ve tekrar biT a.raya gelmeyi 
teklif etımiş, fakat Hikmet her 
defasında bu teıklüleri red ceva
bile karşılamı~ır. 

Adeta karasvedaya tutulan İs
mail dün gece Har.biyedeki işi.n -
den çıktıktan sonra, bir meyha -
neye uğrıyar:ak biT miktar içki 
içtikten sonra saat on raddelerin
de eski karısı Hikmetin oturduğu 

Penceresiz 
Evler Ve 

Fabrikalar 
(5 inci sayfadan devam) 

Talebeler, ders zamanı dışarda o
lup bitenle meıgul olmuyurlar, 
bilmecburiye derslerine çalışıyor
lar. Dershanelere toz girmesinin 
de imkanı yok. Mütemadiyen işli
yen vantilatörler havayı değişti
riyor. Kışın kalorilerle ısıtı:lıyor. 
Yerlerin silinmesi, temizlenmesi 
de gayet kolay. Döşemelerin ke
narlarındaki musluklar açılıyor, 
sular bütün pislikleri alıp götürü

yor. 

Eski Kral 
(l if'..ci acıhifeden devam) 

ne .göre yeni kabineyi General 
Franko teşkil edecektir. Yeni ka
bine azasının ;listesi yakında Bur
gos'da neşredilecektir. 

Ayni menbadan bildirildiğine 
göre general Queipo de Llano, bu 
hafta içinde 1talyaya gidedecek o
lan İtalyan askel'i heyetine riya • 
set edecektir. 

italyaya gidecek olan ıİspanyol 
heyeti, İspanyaya General Gam
bura'nın riyasetinde gelen İtal -
yan heyetinin ziyaretine bir mu • 
kabele mahiyetindedir. -···-···-···-···-···-···-·· Sadi oğlu Rüstem, Mehmed kızı 
Gü,.zin, Rüstem kızı Saadet, Rüs
tem oğlu Coşkıın, Yasef oğlu Av
ram ,İsak oğlu Nesim, Nimet, Ni
yazi, Ahmed, Melahat ve Yasef. 
Zabıta ..:.hkikata devam etmek

tedir. 

Küçükpazardaki Hacıkooın ma -
hallesindeki evine giderek, Hik -
mete barışma teklif etmiş ve red 
cevEfbı verdiği takdirde işin fena 
olacağını da .Have etmiştir. 

İsmailin mütemadi iz'açların

dan bizar olan Hikmet: 
- İsmail, artık bıktım senin bu 

hallerinden! Beni sevm~ olııay
dın, vaktinde adam gibi oturur -
dun. Sen artık git ve beni rahat 
bırak! demişti-r. 

·Hikmetten bu cevabı alan ve hid
detinden gözleri kararan İsmail 
hemen tabancasını çekerek ateş 
etmeğe başlamıştır. Çıkan kurşun
lardan biri Hikmetin başına, di
ğer bir kurşun da kızını kurtar
mak istiyeın Hikmetin annesi Ay
şenin koluna isalbet etmiş ve her 
ikisi de kanlar içinde yere yu -
varlanmışlardır. Tabanca sesleri 
üzerine gelen memurlar yaralı 
kadınları cankurtaran O"Wmobili 
ile haetaneye kaldırmışlardır. Ha
diseden soma kaçan İsmail de sa
baha karşı yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

İngiliz Amiral 
Gemisi Yarın 

Geliyor 
(l inci ıahijeden devam) · 

tir. Başta Amiral gemisi Verstip 
olmak üzere muhribler top ata
rak şehri selamltyacaklar, Selimi
yeden ve harb gemilerimizden a
tılacak toplarla selamlanacaklar

dır. 

Saat on buçukta Amiral Şükrü 
Okan İngiliz zırhlısına giderek A
miralı ziyaret edecektir. İngiliz A
miralı saat 11,30 da Ddlmabahçe 
rıhtımına çıkacak, 12 de valiyi 
ve müteakiben Amiral Şükrü O
kan ile kumandanı ziyaret ede -

cektir. 
Saat 16,30 da vali Verstip zıı;lılı

sına giderek Amiralın ziyaretini 

iade edecektir. 
MALAYA, ZIRHLISI DA YA

RIN İZMİRE GİDİYOR 
İzmir (Hususi) - İngiliz Akde

niz filosuna mensup c'.Malaya> 
zırhlısı yarın sabah 11 de limanı
mıza gelecektir. İngiliz gemisi 1,5 
.milden 21 pare topla şehri selam
lıyacaktır. Malaya'nın bu ziyare
tine başka torpido refakat etmi -

yece'ktir. 
Gemi kumandanı Albay Tover, 

11,30 da karaya çıkarak vilayette 
valiyi, kumandanlıkta müstahıkem 
mevki kumandanını ve Belediyeyi 
ziyaret edecektir. Öğleden evvel 
bu z~aretler iade olunacak, vali 
ve kumandan .gemiye çıkarlarken 
topla selfımlanacaklardır. 
Çarşamba gecesi dost ve mütte-. 

fik lnailterenin kumandan ve su- ı 

HiKAYE• 

c- İstersen sana par• 
rim .. Beyruta gelirsin!• e)I 
Tarzında teminat verııı 

le çekinmeml:şti. -. 
Filip bu sözlere gü·. ene~ 

gilisi-ne evde olup bi~ enlefl 
tı .. 

Ve hiddetinden ağlatııd' 
ladı. 

Cemile de Filipi caııda" 
yordu. Delikanlının tJYl" 
elile silerek: 

- Ağlama, ·Filip! - diYe 
etti - Bir ay kadar bekle· 
gider gitmez, seni oraya . 
yı vidediyorum. Babanı bit 

f 
dar da oyalıyamaz mısın· 

Filip: 
- Bir ay beklemek bir fi 

- diye cevab verdi - f :ık't, 
daha fazla uzarsa diye 41' 
rum. Zira şimdilik babadl 1', 
ka dayanacak bir kiınsetıl 
iş saıhibi olsaydım, ki~ 
net etmez, boyun eğme ~ 

Cemile o gün vapura . 
Filip rıhtımdan eUerjılJ 

rak, Cemileyi selamlıyord"' 
Gözyaşları arasında 

lar. 
Vapur enginlere daldı .. 
Gözden .kayboldu. 
Filip gözyaşını silere., 

ve ıztırab dolu kalbinde 
a§kını uyutmağa çalıştı. 

Evine döndü. 

* Filip bir ay bekledi .• 
İki ay bekledi. 
iBu müddet zarfında ,1 

on beşten fazla mektu~ 
Üçüneü ayın ilk ~af . -

gün Suriyeden Cemııenitl 
tubu gelmişti. 

Ffüp çok sevindi. tJ. 
Fakat, sevinci bo~ ç~ ,ti 
Cemile kısaca şu satırl 

yordu: 
cBeni mazur gör, 

ıenin gibi, babam burada 
koca hazırlamt§. ltk öflC' 
mi§tim. Fakat, bu hafta 
Ve düğünümüzden s~ 
sevmeğe ba§ladını .. u~ ;ti. 
de Margritle evlenırsın, 
den çok seveceksin!ı 

Bu ıuarıarı 
Haz uııoı 

maktan kurtulur. F~*'..al 
kak ki Balkan bloku isJJl'4ı 
garistanın elde edecdi 
siz kazanç ve menfaati" 
hiçbir başka şey ile ~ 
etmez mahiyette olac#' 

İtalyanın Bu1garis"'8 
düşkünü bir halde gös~ ..... 
zırhklan üzerinde B•IP" 

tinin şüphesini celbet~ 
sine bir sürü emel atf 

bunlaı,a Bulıaristan 

Muşanof'un seyahati . 
tema<>larında görüldutil 

sun istical ile ve r~ 
edilmemesi sadet'e Bol 

tulan nazarında ernııi1 
dudu içine alır ki, bu dl 
tan için kazanç değil, 
yıb ifade edecektir ve .. 

tan ne bugiin, ne de yat". 
)arın atfettikleri hı~-ı ~ 
midi tahakkuk ettirJll 
bulamıyauktır. 

ETEM izzt.1' 

bayları şerE-fine vilfıyet 
Şehir gazinosunda bir _JJ 

rilecektir. Bu ziyafe i SV. 

celeri takip edecektir. 
günü mevkii müstahk~'fO t/ 
danlığı Orduevinde bi'l' 
yafeti hazırlamıştır. ,,;f 

İngiliz zırhlısınıd~ dil~ 
rilnıesi muhtemeldır. 

mı ile İzmir muhteliti ti 
müsabakalar perşe)11l>t 

• tıt· 
tesi günleri yapılaclll< 

Malaya, burada 5 gilll 
pazar gün öğleye dolf° 

ayrılacaktır. 
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tanlar askere alınmıştır. Onlar, 
cephelerde askerliğin icab ettir-

diği ağır şartlar içinde se'Ve seve 
yurdu muhafaza için çalışı:yor -
lar. Fakat, Anadolunun her tara

fında bir çok muharebelerden ar
ta kalmış, hala gücü kuvveti ye
rinde yüzlerce, binlerce on bin· 
!erce eski asker var. Bunlar vata

nın dörtbucağında kan ve ateş ba
direleri koparken, her tarafta kı· 
lıç oynatılırken boş durmaktan, 
köy işlerinde çalışmaktan, üzücü 
kış günlerini köy kahvelerinin ha-

sır peykeleri üzerinde uyuklamak
la geçirmekten hiç de hoşnud de
ğillerdir. İşte bu eski ve tecrübe-

li askerlerden bu hususta istifade 
etmek kabildir. 

Enver Paşanın çatık ve sert yü· 
zil bu izah karşısında yumuşa -

mış, yüzünün asıklığı gitmiş, göz· 
lerini kırıştırarak gen~ salonun 

bir köşesine dikilmişti. .. Soşonun 
teklifi fena değildi. 

Bu kadar harb darb görmüş, e· 
mekli ve tecrübeli insanların gö

nüllü şeklinde ücretle iötihdamı 
iyi netice verecek bir fikir olabi
lirdi. 

bik edilecek taraflarını arkadaş-

lada gör~ür, kararlaştırı=. Yal
nız, yaşlı olan, bu yüzden bir çok 

bedeni kabiliyetlerini kaybeden 
bu adamlar askerliğin icabettirdi
ği kudreti, kuvveti, çevikliği, sağ-

lık ve sağlamlığı kendilerinde bu
labilecekler mi? Bu nokta mü -
him ... 

Donanma kumandanı bunu da 
izaılı etti: 

- Yapacaklan iş. ağır, dayanıl
maz şartlar içerisinde başarıla • 
cak işlerden değildir. Paşam .. Bu, 

adamlar sahil şehirlerinde bulu -
nacaklar; denizi daimt tarassud 
altında tutacaklar, tahtelbahir gö-

rüldüğü vakit hem şehri haberdar 
edecekler hem de ona ateş açacak-

tar. Yorucu yürüyüşler, ezici hiz
metler, uzun mahrumiyetler bun-

!ar ıçin mevzuu bahsolmadığına 
göre kendilerinden bekleneni hat
ta fazlasile yapabilirler ... 

Harbiye Nazırı Donanma ku -
maml.anının teklifini esas itibarile 

kabul etmişti. Artık konuşulacak 
bir şey kalmadığı için gitmeğe mü-

BUNLAR! 
UNUTMAYINIZ 

ipek Tüller Nasıl 
Yıkanır? 

İpek tül blozlar, kombinezonlar 
büyük bir dik.katie yıkanır, Ilık 
bir su içerisinde bol sabun köpürt
meli. Yıkanacak şeyi suya batı
rarak çitilemeden iki avuç arasın
da bastırmalı. Sonra, birkaç kere 
ılık suda çalkalamalı. Gölge bir ,e
re asarak iyice kurutmalı. Soma 
iki bez arasında ütülemeli. Ütü 
pek kızgın olmamalıdır. 

Çok ince tül, dantela ve gazden 
blozlar, roplar susuz da yıkana -
bilir. Bunları, büyük beyaz bir 
bezin üzerine seciniz. Sıtnra, mağ
nezi tozu veya talk pudrası ile her 
tarafını yavaş yavaş oğuşturunuz. 
Sonra, bezin içerisine sarınız. E
vire çevire üzerine vurunuz. İki 
üç saat bırakınız. Tekrar vurunuz 
ve açınız. İyice silkeliyerek toz
ları çıkarınız. Dikkatle ütüleyiniz. 
Tertemiz olduğunu görürsünüz. 

Konserve Kutuları 
Konserve kutularını atmayınız. 

,Bunlardan çok istifade edilir. İşte 

bir misal: 1 
• Bir çivi ile kutunun yanlarında 
ve dibinde birçok delikler açınız. 
Manıgal yakarken boru yerine kul
lanırsınız. 

Balmumu Lekeleri 
Kanape, koltuk gibi ev eşyala

rının ve e1bisel-erin üzerindeki 
balmurou lekeleri alkol veya ko
lonya suyu ile silinirse derhal çı
kar. 

Derilerin Muhafazası 
Rütubetli yerlerde bırakılan a

yakkapları, kitab cildleri ve deri
den mamul eşya az sonra küfle
nir. Küflü yerleri biraz terebentin 
yağı sürerek silmeli. 

Holivudun En Son 
Moda Mayoları 

f/ I 

Bu sene Amerika plajlarında 
yünlü ve vücude yapışan mayolar 
yerine dansöz!erin kısa fistaııia • 
rına benziyen kostümler giyiyor
lar. 

Bu; kısa bir külot!~ ve bir ma
yo eteklikten ibarettir. Kalçaları 
örter, vücudün güzelliğini bir ka-t 

• • 

daha arttırır. 
Yukarıda res.ınini gördüğünüz 

mayo, satenden yapılıruştır. Jer
sey, keten, veya emprime tuvalden 
yapanlar da çoktur. Denize girı1-
diği zaman mayo. vücude yapış -
maz, harekatın serbestisine mani 
olmaz. 

• • • 

'Plaj Çantalarını' 
Torbalarını 

Kendiniz Yapınız 
1- Kaba keten bezden \'eya mu

şambadan yapılmış valiz çanta. 
Yanları ve altı (A. B. A) patro

nunda görüldügü gibi, b1r par -
çadandır. C parçası A nın yan ta
rafına dikilir. Uzun ve geniş bir 
şeri<! A ve A yı bir 1eştirir ve bir 

1 

fermtilr ile kapanır, açılır. Dış ta
rafında ikinci bir kapak vudır. 

2- Bu çanta da muşambadan 
yapılmıştır. Ve yapılması da çok 
kolaydır. Müsavi üç dört köşe par-
çadan mürekkebd.ir. B parçası ö
teki parçaların üzerine baklava 
şeklinde konulmuştur. Köşelerın

den biri, kapatmaya tesadüf etti· 
ği için kesiktır. C parçasının yan
lan biraz taşkındır. 
3- Gemici torbalarına benziyen 

çanta. Fakat, onlar gibi bü ·ük ve 
ağırdır. Donuk ve mavi renkL. 
muşambadan yapılmıştır. 

Boyu 35 santimdir. ~nişliği 63 
santim. oİki uçlarını dikersiniz. 

Sonra, 25 santiroetri kutrunda 
yuvarlak bir parça kesersiniz. Al
tına dikersiniz. İçerisine kalınca 
bir astar koyar, üzerini de dikiş • 
lerle süslersiniz. Çok güzel olur. 

saatle bek!iyen Soşona, Enver Pa
şa gidebileceğini zımnen anlattı: 

- Peki .. Ben bunu arkadaşlar
la görüşeyim de icabeden kararı 

verelim. Saç Dökülmesine Karşı 

Sayfiyede, P ı a i ı arda Nası I 
Ayakkabı Giymeli? .. 

TA·RZANIN OGLU] 
\' 
~lmGARRAYS 

'c· lı.. • ıt, ""Y'-. .. °"'"Utu •' •ıı g<>r. Kızının bu -
n~at 1• ııu söyle. Vereceği fidyei 
b -arar1 t· eıııişr aş ,r ... 

lııi dört ı. Zenci yola çıkalı yir-
1.t ll.ınta saatten fazla idi. 

t 
Oib 11,'. gıden zencinin Jansen'le u .. ın 
~~u <I adamlarının eline düş-

Udu• e bilmiyordu. Dundan 
~eııc· ııun da haberi yoktu. 

~t ğiıı'i,b~şboğazlık etmiş, nereye 
~li Şeyhe ne söy liyeceğini 

serse il . 
r erın adamla:-ı.na an· 

No: 29 

!atmıştı. Onlar da hemen patron -
!arına yet~tirm~lerdi. 

İsveçli serseriler, başbaşa ver· 
diler, yapacakları şeyi derhal ka· 
rarlaştırdılar. 

Zenci, yoluna devam etmek üze
re kapmtan ayrıldı. Fakat, birkaç 
yüz metro ileride, büyük bir ağa
cın arkasına saklanan Molben'in 
attığı bir tüfenk kurşunile bey • 
nindcn vuruldu, yere yuvarlandı. 

Biraz sonra, Molben kampa dön-

Çeviren: FUAD SAMbı 

dü. Bir geyiğe ateş ettiğini, fakat 
vuramadığını söyledi. 

Ertesi günü İsveçliler, Kovudu'
nun köyüne gittiler. Zencinin söy
lediği kızın, hakikaten şeyhin kızı 
olup olmadığını anlamak istiyor -
lardı. 

Plfınları şu idi: Kızla alakadar 
görünmemek, bulunduğu yeri öğ
renmek ve bir fırsatını bulup ka
çırmak ... Köylülerden birçok de
ri, devekuşu tüyü aldılar. Fakat, 

şeyhin vefatından değil, ümidleri
nin boşa çıkmasından ileri geliyor
du. O, kızı götürüp vereceğini, ve 
şeyhten mühim bir para kopara
cağını ümid ediyordu. Şimdi bu 

ümid mahvulmuştu. Beyaz esire
nin bir kıymeti kalmamıştı. Ne ya
pacaktı onu? ... Birdenberi gözleri 
parladı. Bu beyaz kızı, şu iki ya
bancıya satamaz mıydı? Şüphe
siz bir hizmetçiye veya bir eşe ih· 
tiyaçları vardı. Kızın güzelliğini 

görünce paradan çekinmiyecekleri 
şüphesizdi. Birdenbire: 

- Ha, dedi. İyi ki aklıma gel
di. Beyaz bir mire satıyorlar. Ar
zu ederseniz yok pahasına alabilir
siniz ... 

Molben omuzlarını silkti: 
- Tuhaf söylüyorsun Kovudu, 

Allahın çölünde, vahşi ormanında 
esireyi alıp da ne yapacağız? Zen
ci hizmetçilerimiz var. Vakıa hepsi 
tembel amma yine işlerimizi gö
rüyorlar. 

- Fakat, bu benim söylediğim 
beyaz genç ve çok da güzel. .. Eş 
yaparsınız! .. 

- Eşe de ihtiyacımız yok. Şimdi 
bu gibi şeyleri düşünecek halde 
değiliz. Emelimiz para kazanıp 

memleketimize dönmek. Evlen -
mek. o zaman düşüneceğim;z bir 
şey... Hem, zannederim sen. bi
zimle alay ediyordun. Bu vahşi 
verlerde ııenc. ııüzel ve beyaz biP 

kız bulunur mu hiç? ... 

Kovudu doğruldu, kalktı: 

- Niçin yalan söyliyeceğim si
ze... Geliniz, görünüz ... De•.i ğ:m 
gibi genç ve güzel mi, değii mi? .. 

Dedi. İki serseri itiraz etmekle 
beraber· arkasından yürüdiıler. 
Arzularının böyle kolaylıkla hu
sule gelmesine sevinmişlerdi. Fa
kat bu sevinçlerini belli et menı"· 
ğe çalışıyorlardı. Şeyhin kızı ol· 
duğuna kanaat getirince alacaklar, 
sonra şeyhe götüreceklerdi. Tabii 
Senelerdeoberi kaybolan kmfil 
görünce şeyh memnun kalacak, 
kendilerine büyük bir mükifat 
verecekti. 

(Devamı var.) 
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ÇOK SIK BAŞ YIKA· 

M.A, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GÜNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLARI 

-
lj. MAZON MEYYA TUZU müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler. Sıh~N! 

latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz, ~be 
BAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak Te 
liğinde MiDE EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. ·ıu 

SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

Rahatsızlıkları, Yanmaları, Mide Ağrıları ve Ekşiliklerini ve Yemeklerden Sonra ~11 
· 

Hülasa: ı D Vücutta Hissedilen Çöküntü ve Ağrılık ile Kolayca mücadele için Hazmın En Mue 
musahhihi Olan MAZON Meyva Tuzu Alınız. 

PE. TEV 
Briyantini 

Mazon İsmine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 

ııerldhWleld lausUSİJ'et 

ltllıarile aaçbına kınl • 

m-• n kuruyudı: 

kepelsJ-.._e mini 

elur. S.f]an lauicl tesi• 

rattan korur. Tatlı bil' 
yımmpkldr ve tabii bir 

puWdıJı: balıpder. 

' 

Her eczane ve ıtriyat maiaza· ı 
luuıda bulunur. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğınca 15/ A[;ustos/939 tarihine kadar uzatılI1UŞtır. Bu müddetin nilıa

yetine kadar isteklileı· bir iııtida ile okul müdürlüğüne müracaat etme
liilirler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nütus cü:ııdanı veya mW1addak sureti. (Tashllı edil
miş nüfus cüzdanı kabul edilmez.) 

B - Beş sınıflı i1k okul §ahadetnameısı veya orta okul tasdiknamesi 
(nihayet üzerinden hır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sa:hiiıi ol
madıkları ve mahkfuniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka
ğıdı. 

3 - Birinci sll'ıf için 12 ilA. 16, ikinci sınıf iıçin 13 ila 17 ve üçüncü 
sınıf için 14 ilA 18yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç

ırıiş olmak. 

4 - Gedikli er olarak da ayrıca arta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirnı.ek üzere gönderile• 

ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 
okul müdürlüğüne müracaatlan (Bu gibilerin yaş hadleri 16 ili 19 
olacaktır.) 

il - İsteklilerin KQsıınpaşada !bulunan okul müdürlüğüne veya men-

sup olduklan askerlik §Ubelerine müracaatlan. (5568) 

Sayfiyeye gitmeye ne hacet ! 
Sehrimizin en lA.tif ve aıı. serin muhiti olan Beyoğlunda 

(EBki Kapru) Bira~anesin~ 
Yeni bir sistemle tıizmet ve takıdim edilen 

Gayet çok ve nefis mezelerle buzlu bira ve rakı 
Sabahtan gece ikiye kadar açıktır. Tenzilitlı fiyatlar 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinları 

1939 İzmir fuarı için satılacak yüzde elli tenzilli on beş günlük halk 
ticaret biletlerinin mer'iyet müddeti cİzmir fuarı gişesinden tebd:ilen 

alınacak bu biletlerin muayyen on beş ıgünl!lk mer'iyet müddeti iıçin

* bizzat hamilleri tarafından İskenderun iStasyonuna da vize ettiril· 
mesi şa.rtııe. on yedi güne iblAğ edilmiştir. Fazla malfunat iıçin iııtae-
yonlara müracaat edilmesi. c3440• c5762. 

Kastamonu Daimi Encümeninden 
1 - Kastanıon·~ villyeti merkezinde projesi mucibince yeniden in

şa edilecek nümune oteli binasına aid 32673 lira 75 lturuş keşi:fli inşaatı 

on beş gün müdd!"tle kapalı zarl UıSulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 -· M"zltür iJlfllatın ihalesi 10/8/939 pe!!embe günü aaat 10 da 

Kastamonu hlllrümet binasında 'lıoplanacak Vil6yet Daimi Encümeni ı. 

rafından yapılacaktır. 

3 - Elailtmeye ghnıek iııtiyen taliplerin evvelce yapımı oldukla

rı inşaata aid vesaikle ihaleden bkr hafta önce Vi!Ayete resmen müra

caat ederek bu işi ydpabileceklerine dair ehliyet vesikası almamı ve 

939 sicilli ticaretde k~yrtlı bulunduklarına dair evrakı müsbitelerile % 
7,5 teminatı olan 2450 lira 53 kuruşluk muvakkat teminatını Kastamo

nu Hususi idaresi namına heıtıangi bir Ziraat bankasına yatıl'arak tek· 

lif mektuplarile ihaleden önce posta ile Dairni Encümen namına Kas

tamonu valiliğine gönderilmiş !bulunması şarttır. 

4 - Teklif mektupları ihale zamanında gelıniyenlerin evrakları 

iade erulecektir. Postadaki teShhürden dolayı talipler lbir güna iddia 

dermeyan edemezler. 

5 - Bu in§aata ait evrakı keşfiye ve projesinin Ankara, İstanbul 

ve Kastamonu Nafıa müdürlüklerinde görebilecekleri gibi da.ha fazla 

tafsilat istiyenlt:r bir mektupla Kastamonu Nafıa müdürlüğünden so· 
rabilecekleri ıliın olunur (5325) c5582> 

Nafıa Vekaletinden : 
9/81939çı.r§amba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası 

içinde Valzcme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme ko
misyonunda cem'an 6370 lira muhammen bedelli Ankarada Vekalet 
bahçes'ndekı depoya teslim şartile 260 ton yerli kok kömürünün kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ek"iltıne şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olaraık Malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat temniat 47'1,75 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin

de yazılı vesikalarla hidikte ayni gün saat 14 de kadar makbuz muka· 
bilinde komisyona vermeleri lAzundır. c3210. c5469. 

ZAYİ 

Sirkeci Gümrüğünde yaptığı -

m12: 379 ve 388 sayılı beyanname
ler muhteviyatı eşyalar için aldı

ğımız 70101 ve 70108 sayılı vezne 

makbuzlarını zayi ettik. Y enilerl
ni çıkaracağımızdan ~kilerinin 

hükmü yÔktur. 

Beynelmilel Şark Nakliyat şirketi 

David Geron ve ŞiiEekAııı 

ZAYİ 

Nüfus tezkeremi zayi ettim. Ye
rusini çıkannakta olduğumdan -
kisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Şükrü kızı Süreyya 
İnhisarlar Neşriyat şubesi memuru 

Sahibi H nepiyatı idat'e cdm 

Baı muhanirt 
ETEM İZZET BENİCB 

Son Telcraf Matbua 

ACAR 
AÇ 

i A 
SATICILARINA: 

saç boyaları saçların tabii renk 
!erini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka-

lır. Kumral ve siyah renkli 
sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES 
BEYOOLU • İSTANBUL 

Bugünde~ itibaren 
ısr ANBULDA 8 İ R A SATIŞI 

iNHiSARLAR İDARESiNCE YAPILACAGINDAN 
Bayilerle Lokanta ve Gazino sahjplerinin siparişlerini 

aşağıdaki adrese vernıeleri icabeder. 

İNHİSARLAR İST ANBUL BASMUDORLUGO 
KABATAŞ - Telefon: 43799 

Siparişler kamyon servisi ile temin olunacakhr. 

1 Askerlik işleri 1 ·--'--
Lise Mezunları 

Beyotlu Yerli Askerlik Şube • 
sinden: 

938 - 939 ders yılında lise veya 
muadili okullarla daha yüksek o
kullardan mezun olup tam ehli -
yetnameli olanardan taluıillenne 

devam etmiyenlerin 1 eyh11 939 da 
- hazırlık kıt'asına sevkleri mukar

rerdir. Bu şeraiti haiz şubemize 
mensub .tam ehliyetnameillerin 
1 eyllı 939 da hazırlık kıt'asında 
bulunabilmelerj: için 1 ağustos 939 l 
dan 15 ağustos 939 gününe !kadar 
Beşiktaş askerlik şubesinde teşek
kül edecek askerlik meclisinde 
muayeneleri yaptırılmak üzere 
nülus cüzdanları, ehliyetname ve 
mekteb vesikalarile birlikte şube
ye müracaatlan. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Semti ve mahallesi 
Fatih, Hoca Hayrettin 
Dayahatun 

{;adde veya ıolıa1> 
Kınalızade 

Tarakçılar 

No. ıu. Cinıi 
10 Küçük w ve bahçe 

Y amnış cami ırvhıeuıod• 
odalar ve ·hela 

Fatih. Haydar 1-6 Haydarpaşa mescidi 
Karagürnrük, Dervi§all Alişah çerıı:ne 62 Kızıl HasQ mescidi ı 
Tahtakale, Riistemp8f8. Kızılhan 4 Papasoğlu hanı iiBt !katta oda 11 

Gedkpaşa, Dwanfili 65 Dükkan .ı 

Yemiş, Hacı Mustafaağa Kemerli 1-3 • 
Karagümrük Löküncüler 40 • 

Yusulpaşa Haseki .t5 • 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf han _yan ta.-afın<lan ve haricinds kA:gix oda halen depo . 
Sarayburnu Değirmen Kagir üzeri saçlı ahır yerı 

1 

Langa, Yeni.kapı Soğancı Raşitağa 21 Dükkan arsası üzerinıde ahil' ı 
Koca Mustapaşa 233 Cami arsası 

Aksaray, Çakırağa Tramvay 12-14 Arsa 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar 
Sirkeci, Hocapaşa Cami f3-l Cezayirli Ahmetpaşa cauıl 1ı 

arsası 

Müddeti icar: 
Te6limi tarihinden 942 senE!>i Mayıs sonuna kadar. St, 

1 
ı 

Allb~y köyü K~nlıçeşme yolu 23 Ev arsası 
27 

21 
20 

• ve ahır arsası • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
• • 
• • 
:Mirddeti icar: 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Köy meydanı 

• • 
Saya ocağı yolu 

• • • 
• • • 
• • • 

İskelebaşı 

Kanlıçeşme yolu 
• sırt kısımda 

Saya ocağı yolu 

> arsası 

• • 
22 • • 
26 • • 

Kerpiçhane arsası 

5 Ev arsası ve bahçesi 
3 Ev arı;ası 

98 • • 
102 • " 
106 • • 
99 • • 
66 • • 

Ahır arsası 

Koyun mandıra arııası 
100 Harab karal<ıol binası 

• ' ' 

• ' 
l 
1 

' ı 
ı 

' ı 

Teslimi tarihinden 942 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Alibey k&yü 

• • 

• • 
• • 
• • 
• l. 

> • 

S~ım ocağı 

Silihtar ağa 

• • 

Kırık kaldırım mevkiinde 
Ağabucak mevkiinde Çaıvuş

köyü deresinde 
Pervoliçe mevkiinde 

• • 
• 
• 

altında 

• 
• Mandıra 

Kırık kaldırım mevkilnde 

Yıldıztabya civarında 

Çeliklik SJrtında 
Keıniklidere mevkiinde 

300 Ar tarla 

700 • • ve ev 
200 • • 

60 • • 
250 • • 

30 • • 
100 • • 

1,80 Hektar tarla 
40 Ar tarla 
30 • • 

Alibey köyü 1 Uzuncaova mevıkiind• • • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Silihtar ağa. 

• • 
Sayım ocağı 

• • 

Şililı tar ağa 

Ali bey 'köyü 

• • 
• • 
• • 
Müddeti icar: 

• • 
• • 
• • 
• • 

Arabhanı sırtında 

• • 
Nezirin mekanı 
Kanlıçeşme, Gümüşsuyu 

Yıldıitabya 

Eyüp yolu sırt kısmında 

Taşköpiü ve Turşudere yolu 
Çırçır suyu 

Kanlıçeşme yolu 
Pervoliçe mevkiinde 

80 • • 
60 • ~ 

l>O • •. 
30 • •. 
ıoo • .: 
ıso • • 

11 Hektar tarla 

8 • 
60 Ar tarla 

150 • • 
20 • Bağ 

Harman yeri 
Mer'ıo. 

Teslimi tarihinden 941 senesi Kasım iptidasına kadar. f 
Yukarııda yazılı :mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya gıkarıhnıştıır. İ'Stekliler 8 l J.ğı'ı1 

939 salı günü eaat on beşe kadar Çemberlitaşta İ•tanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlat Jı 
ne gelmeleri. (6628) 

Çubuk halinde demir 
sah§• ilam 

lstanbul A&liye İkinci Ticaret 
mahkemesinden: 

Alöminyum matra - çelik başlık

gaz maskesi ve maden işleri fab

rikası Türk Liımi1ed ŞirkEltine ait 
olup, Türk Ticaret Bankası Ano· 

nim şirketine merhun bulunan 
tahminen 65610 kllo muhtelf boy· 

!arda çubuk halinde demirlerin 

~atılmasına mahkemece karar ve
rilmiştir. 

Arttırma sırasında da mahallin-

de .görüleceği veçhile mezkdr çu- ı Çocuk Heldıdi iV 

buk halinde demirlerin ıı Ağustos , Dr. Ahmed AkkoY~~ı 
19.39 perşembe günü saat 9 da Ha- Tııbim • Tallmlume p,.ı.t ,ılı 

Pazardan maada her ~d 
liıç Sütlücede Karaağaç caddesin· 111 den 

6
onra. Tel: 40v 

de 118 numarada General Nuri - 1------....,-ib,.-. _. 
Diş Tab· ı I~ 

nin maden işeri fabrikasına roti§ik Ratip Türk oj 'I 
ardiyede satışı icra ve ihale edil- Adres: Sld•ecılde Vb'an• o.;ıı J, 

lılrlnel lı:al No. .. ı• 
diği takdirde derhal müşterisine Mua:rene A&ll: Ötleden ..,,,,.. I 
teslim edileceğinden talihlerinin GÖZ }.1Jı 
tayin edilen gün ve saatte mezln'.lr Dr. Murad Rami 1''ptl 

Taksim - Talimhane, 'l'at_,.c .d 
mahalde hazır bulunmalan lüzu- caddesi No. 10 Urfa '"." pY 
mu ilan olunur. fe1

· 


