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ETEM İZZET BENİCE 

tli Bir Niimayiş Old 
A lman Propaganda Nazırının Nutku Uzerine Halk 
"Yahu diler le Polonyiılılar Def olsunlar!,, Dive Bağırdılar 

_Danzig'de Şidd e u 

Yakınlaşan 
Harb Tehlikesi 
Karşısında 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

l lkbıhar faaıl881Ddan sonra, harb 
teblikesl tekrar kencliııinl aöı
tennlşı .. , , ...... 
Her taraftan selen hab°erler ml

temaclt endişelere yol açıyorlu. 
Sulh cephesinin bütlln ıayret ve 
mukavemetine rağmen bu şartlar 
içinde dünyanın emniyet ve iııtlk
rarını uzun müddet mubafua e
debilmenin güç olacağı anlatılı· 
yor. Bu mecburiyeti ihdas eden 
en kııv,·etli unsur Almanya ve 1. 
talyanın bilhassa memleketleri 
efkarı umumiyelerine karşı ağır 
taalıhüdler ve vaidlere girişml§ 

olmalarıdır. Bu mecburiyeti, yine 
bu memleketlerin içinde bulun
dukarı iktisadi şartlar taz'if et -
mektedir. 

. Almanya ve İtalyada balkın 

ya~ama ihtiyacı yüzde altmış be3 
tııhdid edilmi§ ve berşey harb sa· 
nayiine, harbi idame edecek ted
birlere tahsh olunmuştur. En ba 
sit toplu iğne fabrikalarından en 
koınplike sanayi müesseselerine 
kadar her türlü çalışma emri hırrb 
ileti ve harb malzemeol hazırlı· 
yor. Ekmeği, yumurtası, ıütiln, 

eti ve aıdal ihtiyaçlau ile bera
ber yaşama şartları dahi tahdid 
edilen halk kütleleri istikbalin 
kendileri için yırratacağı lmkin -
!arın tahakkuku ilmlıli içinde du
nıp dinlenmemee"lne fedakar • 
bğa sevkedlllyorlar. Mtlstemle • 
ke, para, refah, yttksek menfaat 
vaidleri ile ve ayn.! hedefler tıze.. 
rinde seferber edilen bn balkın 
avunmasına ve avutulabllmeslne 
daha usun zmmanlar için lınkin 
yoktur. 
Bunwı içindir ki, bu imkinsıs

hk ve vakit darlıiı barb tehW.e • 
ıini arttırmalı.ta ve yalunlaıtır • 
maktadır. Almanya ve İtalyanm 

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

Makineye 
Verirken: -------Amerika 
Harekete 
Geçiyor 

Vafiııgton 18 (A.A.) - Harici· 
ye Nazırı cHuU. Fransa sefiri cM. 
de Saintquentin• ile Sovyetler 
Bir !iği sefiri • Umovski. yi ka'bul 
etmiştir. MülAkat esnasında tien
stin'deki vaziyet görüşülmüştür. 

Burada tahmin edildiğine göre 
halihazırda cereyan eden vaık'alar 
İtalya, Almanya ve Japonya tara· 
lfınclan yapılan üç taraflı tehdit 
hakkında Roosewlt ve hükumet 
namına söz söyliyen diğer ze-vatın 
11k sık öne sürdükleri görüşleri 
teyid etmektedir. Umumiyetle 
matbuat ve efkArı umumiye İn • 
giltere ve Fransanın yardunile A • 

n enerjik bir harekete 

[ Göbbels Diyor ki: 

''Rüyük Almanya Nerede Alman 
Varsa Mutlaka Oradadır,, 

Danziglilere istikbali Emniyetle j 

Beklemelerini de Söyledi 

Daıızlg 18 (A.A.) - Dün a.kışam 1 
Danzıı tiyatrosunda söy ledlği bir 

Danzigdeu umumi bir görünüt 

lonyamn bu şehir üzerinde bir ı sanla iddia etm~ir. 
hakkı olmaclığıı:u şiddetli biT li • (Devamı 6 ınc• sahifede) 

nutukta Doktor Göbe~ Danzig'in ,~-------------------------! 
bir Alman fetıri olduğunu ve Po- Tiyençinde İngilizler 

Aç Kaldılar 
' lmtiyazMıntakasını Saranjaponlar 

Halayın 1Cumhur Reisimiz Mısır: 
Yurda H · · N 
iltihakı arıcı ye azırını 

Hataylılar Kendilerini Bugün Kabul Ettiler 
Arbk Ana Vatana 
Kavuşmuş Sayıyorlar Misafir Nazır ve Hariciye Vekilimiz 

Akşam Ankaraya Gidiyorlar 
Antakya 17 (Husu.si) - Hatay 

hakkındaki kanun layihasının Bü- Bu 
yük Millet MecUsi tcrafından ka
bulü üzerine bütün Hat&y fehir
lerindeki sevinç tezahüratı bugün .... -

de devam etmektedir. Her taraf 1 •. ·! • , 

..... • .. 
Türk bayrakluile donatılmıştır, f • ,,,.,.___,,.,,.... 
Herkes işini bırakarak sokaklara 
dökülmüştür. 

Kadın, erkek çoluk çocuk bir
birini tebrik etmekte, caddelerde 
birbirlerile kucaklaşarak sevinç 
gözyaşı döken Hataylılara sık sık 
rastlanmaktadır. Hataylılar artık 

kendilerini ana vatana kavuş.muş 
saymakta ve bu mes'ud günün fii· 
len tahakkukunu sabırsızlıkla 

·beklemektedirler. 

M. Gafenko 
Y ti yor t 

Misafir Nazı:r 

Du , akşam cBasaraby a vapuri-

Şclırımizcıen Atinaya gitmi§ o- le şehrimize gelen Mısır Hariciye 
lan Romanya Hariciye Nazırı M. Nazırı ekselans Abdülfettah Yah· 
Gaıfenko yarın İstanbula gele _ ya Paşa ve maıyeti erkanı bu sa
cektir. Nazır şehrimizde iki gün bah Perapalastaki hususi dairele· 
kalacak ve tarihi yerleri gezdik· rinden hareketle Denizyolları !da.. 
tep sonra, yine Daçya Yapuru ile resinin Tophane nhtunında rü • 
Köstence tarikile Bükreşe döne- kuplarına taıhsis edilen Ülev va
ce'ktir. , puru ile Yalo,·aya hateket etmiş • 

ispanya Mihver 
ittifakına 
Girmiyor 

!erdir. 
Misafir Nazır Vali muavini Hü

dai ve Emniyet direktörü ~ara!ın
dan uğurlanm~tır. Rıihtırnda bir 
polis müfrezesi selam resmini ifa 
etmiştir. 

MİSAFİR NAZIR BU AKŞAM 
ANKARAY A GİDİYOR 

Tophane rıhtımında 

Bir Lokma Ekmek Bırakmadılar Madride Dönen İspanya 
< Dahiliye Nazırının 

Yalova 18 (Huımsi) - Mısır Ha
riciye Nazırı Abdülfettah Yahya 
Paşayı hamil bulunan Ülev vapu· 
ru saat on buçukta buraya gelmiş· 
tir. Hariciye Vekili Şükrü Sarac
oğlu, Yalova kaymakamı, jandar
ma komutanı ve bir miltre-.., as -
ker misafir nazırı karşılamışlar -

Slova1'3'ada ellerinden sUAhlıı~ • 
alınm•t olan polisler 

1 KISACA 

Çıkartıyoruz, Yine 
Alıyoruz? 

1 

Bazı müesseselere bakıyoruz: 

Memur çıkaı:ıyorlar ve: 
- Tasarruf ettik .. 

Londra 18 (H_ususi) - Japon • Beyanatı 
lar Tiyençinde Ingiliz ve Fransız • ' Parls 18 (Hususi) _ İspanya 

I 
mıntakalarına kal'§ı tatbik ettik
leri ablokayı hala kaldırır.amış • 
lırrdır. Bu mıntakalardan kimse 
girip çıkamamaktadlf. Fransızlar 
evvelce erzak itıhal etmiş oldukları . · i / Cıf't<t·t > için pek o kadar sıkıntı çekmıyor- . .,.., 1 • '· · 
)arsa da, İngiliz mm takasında er- J S.-~··~ 
zak fiatları yüzde iki yüz art • · \ .. __ ""!'-~ 
mıştır. Mıntakada aşağı yukarı aç· \ 
lık başlamış gibidir. 1 

İngiliz hükumeti, Frans.1 ve A· ı ·-
' rnerikan hükumetlerile birlik!~ f 

müşterek menfaatleri m!idafaa , 
hususunda mut&bık l:.ulurunak • 
tadııi!ar. Bununla beraber J a 
ponların, vaziyeti çok vah;m O· 

lacak bir şekle sokmPktan ıçtinab 
edecekleri zannedilmektedir. 

Tiyençin vak'asının beyr.elmi • 
le! bad:selerle alakadar olduğu 
na şüphe edilmemektedir. 

DÖRT ÇİNLİ TESLİM 
EDİLİYOR 

Londra 18 (Hususi) - R.r Ja
ponu öldürmekten suçlu olarak. 

(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 
Tie113tein'le Şanghay arasındakf 

vaziyeti gösterir harita 

Abdülfettah Yahya Paşa kendi!'!· 

Hariciye Nazırı Serrano Sinıer'in 
(Devamı 6 ıncı ıahifede) dır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

rini Vali muavini 
ile berah ~ r 

Türk Deniz Tarihinin Büyük 
Harbe Aid Şeref Sahifeleri .. 

Yakında Son Telgrafta okuyacaksınız (Rahmi Yağız )ın 
S a Oa S a 

-
Adlı deniz tefrikasında bütün teferrüatile anlatılıyor. Büyük harbde Marmaraya giren düşman 

tahtelbahi.rlerindrn Silivri önlerinde Tiirk destroyerleri tarafından batırılan Fransız Treton tahtelbah · 
rinin esir süvarisi Major Öjen K.lavye"nin iti.rafları dünya denizcilerine parmak ısırtan Türk de · 
nizcilerinin muvaffaklyetl.. 98 tonluk Sultanhisar botile 790 tonluk A. E. 2 İngiliz tahtelbahrini ~far· 
mara adalan civarında avlayan, kuman.-..nından dümen neferine kadar esir eden Tiirk süvarisi (Rı
za Mehmed) ln harikulade maceralarını kendi ağzından dinliyeceksiniz. 

En yeni vesikalar, bahriye nezaretinin ıifrelerinden çıkarılan resmi muhabereler, heyecanlı bir de 
niz muharebeslııhı en küçflk tefertüatma kadar tamamını pek yakında: 

Diyorlar. Sonra. yine birer bi- 1----------------------·----
rer çıkarttıkları memurları ge • 
riye alıyorlar. 

Bu memurlar lizım ldiyae ni
çin çık~ılıyodıır değiller ldiyse 

nı orlar'!'. 

·Bir Çocuk Bir Teneke 
Bo uldu Yazısı 

6ıucıcla 

s. o. s. 
Adlı Deniz Tefrikamızda Okuyacaksınız • 



2-SON TELGRAF -18HAZİBAN JJa 

BİZİM SAN'ATKARLAa 

AÇIKTA KALDILAR 

B 
uti.in İstanbulun ya!bancı 

' hanende ve sazendeler tara
' fından işgal edildiğinin !ar-

kında mısınız?. Bir çok bahçeler
de onlar faaliyette .. Geçen gün, 
bir arkadaşım, arab şarkıcıların 

bu istilasından dolayı, yıllardır 

bahçelerde şarkı söyliyen veya saz 
çalan fiO ye yakın san'atkarımızın, 

bu yaz, açıkta kaldığını söylüyor
du. Yııbancı diyarlardan gelenler, 
üstün san'atkarlar olsalar, ne ala!. 
Fakat, nerede?. Yerli san'atkiırla
rımızın ekmeğini elinden alan bu 
yabancı şarkıcı akını karşısında, 

ala:kadarlar tedb r almıyorlar mı?. 
Çürıku, bu gelenler san'atkar de
ğil, basbayağı kuçük esnaftır. 

ORADA HEMEN 

AÇLIK BAŞLIYOR 

Uzak Şarkta, Japonlar Tientsin 
denen mıntakayı abluka ettiler. 
Ajans telgraflarının haber verdi
ğine göre, burada derhal açlık 

başlamış .. Ne hikmettir, bilinmez, 
mihYerci yahut, namı diğer tota
liter devletler nereye burunları
nı soksalar, orada açlık ve sefalet 
başlıyor .. Halbuki, giderken: 

- Medeniyet götüreceğiz, di
yorlar ... 

Ekmek bile veremiyurlar.. Te
reyağını bırakınız.. Onu, bizzat 
kendilerinin de yemediklerini iti
raf ettiler. 

BAREMİN YENf 

RÜYALARI 

Ne kadar memur, ücretli. 'ban
kacı, hususi müessesede müstaılı
dem tanıdığım varsa, !111 günlerde 
hepsi, tatil rüyalar içindedirler. 

Geceleri, yeni Barem Jayihasının 
o upuzun maddeleri, cetveli uy -
kularına bil.kim oluyor, rüyaları

na giriyur. 

Ümid büyük: maaşlar artacak!. 
Buna göre, şimdiden, hayaller, 

planlar kuranlar var. Hele Bayan
ları görmeyin .. Yeni Baremin sıt
ması içinde. Diktireceği elbisele -
rin parlak, şeffaf ve göz alıcı renk
lerile kendinden geçip, mestolan
!ar var .. 

Yenı Barem, herkesin gönlün -
deki tek sevgili haline geldı.. Ne 
mutlll ona ... 

SEVGİLİSİN'İN ÖNÜNDE 

CAN VERMiŞ .. 

Bir hafta evvel, bir Ermeni gen
ci, sevd;ği bir Rum kızı ile bera
ber, Kumkapı sahillerine giderek 

denize girm~ler .. Fakat, delikan
lının suya atlaması ile kaybolma

sı bir olmuş .. Bir daha çıkmam!§ .. 
Genç kız, sahilde beklemiş, bekle
miş .. Yok .. Ağlamağa başlamış .. 

Tarih. sevgilisi önünde can ve

ren yeni bir kahraman daha kay
detti.. ~kı inkar edenlere yeni 
ve hüzünlü bir destan .. 

BELEDİYE DİLİMİZİ DE 

DECiŞTİRİYOR 

Bir de refüj kelimesi çıktı.. Her 
gün gazetelerde görüp okuyoruz: 
Şişli rei[ıijü yapı~acak.. Harbiye 
refüju tamamlandı.. Şehzadeba ı 
ile Edirnekapı arasındakı refüj
lerin tanzimine başlandı .. Bu re
füj de nedir, Allah aşkına .. Mu
allimlerin mesken bedeli hikaye
si gibi. bir türlü bitip tükenmiyen 
bu refüj'ün ne olduğunu merak 
ettik; anladık ki, şu, bazı geniş 
yolların ortasındaki toprak kısım 
~- Üzerine çiçekler filim diki

liyor .. 
Belediye, şehri değiştiriyor, 

teşkilatı değiştiriyor .. İyi, amma .. 
Fakat, dilimizi ne diye değ~tiri -
yor . Yoksa eski Belediyenin bü
tün çektiği edili belası• mı idi?. 

AHMED RAUF 

Okuyucularımdan M. H. y~: 

Mektubmıusu aldım. İltUatmıza te
fekkür ed•rlm. Bah••llltlnlı m v le • 
Jul sırası •ddlkçe 7a~aaafım.. S..7 -
l'ıiarunta. A. it. 

(güÇOK HABERLE~' 
* Yeşilköy Halkevi bir dispan- j sellum edecek olan heyet yarın 

ser açmak üzere teşebbüse geç - ı işe başhyacaktır. Bu devir mua-
m tir. melesile işletmeler~ eid binalar da 

* Şirketihayriye Eminönü mey- Beledıyece teselum edilecektr. 
danı için dört taraflı büyük bir 

saat 'sipariş etmiştir. Yeni saat, 
eski saatin yerine konulacaktır. * Atatürk köprüsünün orta du 
balarının tecrübeleri yapılmış, 

muvaffakiyetli netice alınmış • 
tır Duhalar şimdilik kenara çe

kilım.ştir. Döşemeler bıtınce tek
rar yederine konacaktır. * Kızılay hemşehriler okulun.da J 

24 haziran cumartesı günü saat 17 
de diploma te\·z:.ı merasomi yapı
acaktır. * Beyazıd ile Aksaray arasın
akı bulvarın asfalt olarak ya -

pılmasına krar verlimlştir. * Dhiliye Vek.J Fa.k Öztrak 
şehrimize gelm!§tir. * Tramvay, elektrik ve tünel 
işletmelerini Beledive namına te- ı 

* Düzceli terzi İbrahim taam

müden öldüren 1315 doğumlu Ha-

cı Süleyman bey kö) unden Meh-

med Alı Adapazar.nda ıdam edıl
ınıştır. * İzmirde Ismetpaşa bulva -
rındaki Kemal ve Fenınin ben-

zin deposunda yangın çıkm!§ ve 
iki saat devam etmıştir. Yangında 

uç kişı varalanmı~tır * Vilayet bütç sıne konan ye-

ni tahsisat ile önü'll zdeki ders yı

lından itibaren ılk okullarda çift 
tedrisat kaldırıiacaktır. * Kasımpaşada oturan Adalet 

adında bır Bayan mınder üzerın-

de bulunan büyük bır vorgan iğ-

nesi kaba etine saplanarak yara-
lanmıştır. 

Plaj Bülbülleri 
No. 8 

Delıkanlılar toy çocuklardı. Pe
linin ressamla konuştuğunu gö -
rünce açılmışlardı. 

Necdet bir aı·alık: 
- Doktor .. 
Diye seslendi. 

Pelin kaşlarını kaldırdı: 
- Arkadaşınız doktor mu? 
- Evet. 

- Niçin tanıştırımıyorsunuz be· 
ni onunla? 

- Tanıştırmağa \ 0akit kaldı mı 
ya?! Siz, acele bir işınız olduğun
dan bahsederek Kadıköye gitmek 
üzere benden ayrılmıştınız! Arka-

Yazan: İ•kender F. SERTELLİ 

Pelın güldü .. Bll sözlere cevab . 
vermedi. 

Müstehzi bir tavırla sordu: 
- Arkadaşınız doktor mll? 
- Evet, nereden biliyorsunuz? 
- Şimdi, doktor diye çağırdı -

nız .. Unuttunuz mu? 
Feridun yüzerek geldi: 
- Bonsuvar Hanımefendi.. 
Necdet: 
- Doktor Ferıdun .. İyı bir da-

hiliyecidir. 
Diye takdim etti. 

S11nra Feriduna dönerek: 
- Portresini yaptığım müşte -

Anadolu 
Hisarı 
Plajı 

İkmal Edildi, Yakında 
Halka Açılacak 

Şirketi Hayrıye yaz tarifesini 
hazırlamşıtır. Yenı tarife yakında 
tatbik edilecektir. Bu sene Boğaz
içine rağbet artmıştır. Ev kiraları 

Boğazda daha ucuz olduğu içın bu 
yaz bir çok kimseler Boğaza göç 
etınektedırler. 

Şirketi Hayriye de bir taraftan 
boğaza rağbet' n artması için bir
çok yenilikler yapmaktadır. Bu 
seneki yaz tarifesi de ona göre ha

zırlanmıştır. Pazar günü Boğaza 
gezmeye gidenler akşamları geç 

CUMHURİYE't: 

Nadir Nadi harb kelımesinin 

gençlik üzerinde nasıl bir tesir 
bıraktığını araştırıyor. Diyor ki: 

• Unufmıyalım ki. Almanyanın 
1914 gençliği tam 'Tlanasile harbcu 
fikirlerle aşılanmış çizmeli, po -
turlll bir gençlikti 1918 de elinden 
siliıhını atan ve pes diyen yorgun 
asker bu gençliğe mensubdu. 

Sonraları, zaman zaman ba
zı kım;;elerin •her ne pahasına 

olursa olsun sulh. zihniyetini mü
dafaa etmelerine bakarak bun -
dan, memleket hesabına endişeye 
düşmeği yersiz buluyorum. İleri 
fikirli Türk gençliği üzerinde bun
ların en ufak bir tesir yapabilme- 1 
!erine imkan yoktur. 

Hatay d~vasını cihan efkiırı u -
mumiyesine karşı müdafaa etme
si böyle bir güne münhasır değil
dir. Beş gün sırasile bu sahne 
tekerrür elti. Beş gün cVakib 
sütunlarında Atatürk tarafından 

not ettirilen yaz!lar intışar etti. 
Fakat Atatürkün bu kadar sa

mimi ve heyecanlı bir gayret .;1e 
muvafakiyetine çalıştığı milli da
va ölümünden sonra terkedılme
di. Milli Şef İsmet İnönünün di
rektifi ile hareket 00.en Cumhu
riyet hükumeti H~tay meselesi -
nin en kat'i ve en makul şekilde 
halli ancak &'la vatana ilt!hak ile 
olabileceğini nihayet Fransa hü
kiımetine kabul ettirdi. 

YENİ SABAH: 
vakit vapur bulamadıklarından şi- TAN: Hüseyin Cah d Yalçın, Paris -

kayet ediyorlardı. Bilhassa Boğa- den va7.dıg· ı yazısında !ngilterede 
Üç yıldız imzali bir yazı mu- • • 

zın Anadolu yakası bu yüzden Türk gazetecilerinin nasıl karşı -
allimlerin neden meslekten çe -

rağbet göremiyordu. !andığını· anlatıyor. On günlük 
itildiklerini izaha çalışıyor Diyor 

Şirket bu mahzurları goz önün- ki: kısa bir ziyıaret ... Fakat gazele -

de tutarak yeni tarifede bilhassa •Muallimlerin meslekten ayrıl- ellerimiz alakaya değer ne gör
cumartesi, pazar akşamları Boğaz- malannı önlemek ancak onların mek kabilse hepsini ziyaret et -

mişler. İngiliz sosyetesinde mu -
içinden köprüye gece yarısı sefer- mesleki ı sailerini teshil, terfi -

!erini eski . kilde tesbit ve fazla him bir rol oynıyan meşhur Eton 
!eri ihdas etmiştir. Bu suretle ta· mektebinı de gezmişler. Hüseyin 
t·ı ·· .. .. B ğ d · k · yük altında ezilmemelerini te • ı gununu o az a geçrrme ıs· Cahid Yalçın diyor ki: 

min etmekle mümkün olur. Bu-
tiyenler, boğazın sayfiyelerınde ll cBır çocuk dünv. aya geldig· i za-n un tedavisi yo arır.ı aramak, ilı-
geç vakte kadar kalarak daha ser- . man, onu Eton mektebine vazdı-mali irfanımız içın vahamet do - , 
best ve uzun zaman eğlenmek im- ğurabilecek bir zarurettir.• rırlar, çocuk tahsil çağına geldiği 
kanını bulacaklardır. zaman mektebe dtvam etmeğe 

VAKİT: . ! · Diğer tara!tan, bu sene Şirket bB§lar. Bugün Ingi tere parla -
Boğaz pajlarına da ehemmiyet Asım Us Halayın ana vatana mentosundaki meb'w;ların iki yüz-

1 vermektedir. Asri Anadoluhisarı iltihak edeceği bugünlerde Ata- den fazlasının Eton mezunu ol -
tu .. rke aı·d bir hatırasını anlatıyor dug-unu söylüvorlar. Buradan çı- [ 

plajının inşası bitm~tir. Plaj ci- · -
diyor ki: kacak gençler bir diktat.örlın elin-

varının tanziminden sonra gerek 
•Atatürk bir devlet reisi olduğu de cansız bir alet ve vasıta haline 

gazino, gerek plaj halka a<;ılacak- k d t · ·d· B. .. b · du·· -,·ecek, şahsı'yetten, tefekkuı·den a ar gaze ecı ı ı ır gun enı ·' 
tır. Anadoluhisarı plajı bu sene sofrasına davet etmişti. Atatürk maıhrum birer makine olmıyacak-
boğazın o kısmını şenlendirmiış - o güı~ Hatay meselesi hakkında !ardır. Buradan birer adam çıka-
tir. makale yazmağa karar vermiş i- caktır Kendi kusurlarile, kendi 1 
Altınkum plaj ve gazinosu da miş. Atatürk kendine mahsus kuvvetlerile, kendı kabiliyetlerile 

bu sene bir çok yeniliklerle açıl- sür'atli ifadesile söyledi. Ben ol- iyi veya fena birer adam! Fakat 
mıştır. Şirketi Hayriye bu yaz bo- j duğu gibi söylediklerini not ettim. her halde şahsiyet sahibi birer a-

Yazı gazetede çıktı. Atatürkün dam • 
.gazda plajları knntrolü altında:-================·============ 
bulunduracak, her plfıja bir me- J 

mur tayin edecekt:r. Plaj memur

ları halkın her türlü şikayetile ya

kından aJakadar olacaktır. 

--~---

Yeni Otobüs 
Hatları 

Edirnekapı - Cihangir 
Hattı Nerelerden 

İşliyecek? 
Belediye. AYrupadan otobüs 

getırinciye kadar şehrin bıllıassa 

tramvay geçmiyen yollarında hal
ka kolaylık olmak uzere yeni oto
bus hal.arı açmağa karar veı·miş
tir. 

Ed..rnekapı - C' ang.r haltı ıç.n 
Belediyeye tıir çok müracaatlar 
vak olmuş•ur. Be'cd )e 'bu müra
caatları tetkik etmektedir. Yem 
halla yaknıda otobus ur 'ye 
ba~Iıyacaktır. Otobüsler Cıhan -
gire Tophane tarıkile gidecek, 
Tarlabaşı yolile a\'det edecektir. 

Yaz müna. betıle Taoksim Ye
nimahalle hattında da otoblıs ade
di arttırılmışlır. Mevcuda ilave o
larak bu hatta dokuz otobüs daha 
i§liyecektır. 

başını salladı: 

- Teşekkür eder:m. 
Pelin ellerini suya vurdu .. 
Ve Feriduna sordu: 
- İyl ·üzmek bilir misiniz? 
- Maalese!, hanımefendı. Bu· 

raya kadar ne müşküliıtb geldiği
mi bilseniz. Ancak suyun üstün
de durabiliyorum. Maamafih bu 
yaz yüzmeyi öğreneceğim. 

- Canım, yüzmeyi çocuklar bi
le çabuk öğreniyorlar. Bir cesa
ret meselesi. Bakınız bana .. 

Pelin bu sözleri söyler söylemez 
denizin dibine daldı. 

Feridun şaşaladı. 

Necdetin de ağzı bir karış açık 
kalmıştı. 

- Bu kız, çok hoppa şey .. 

Diye mırıldanıyordu~ 
Pelin biraz sonra Necdetin aya

ğının dibinden çıkarak: 

izmir Fuarında 9 
Eylül KapJSI 

lzmir, 18 (Son Telgraf) - İz.mir 
Fuarının açılma merasimi şimdi
ye kadar her sene 20 Ağustosta 
Kültürparkın cLozan kapısı. ö
nünde yapılmakta idi. Bu sene yi
ne 20 Ağustosta, fakat ,9 Eylul 

kapısı• önünde yapılacaktı Açıl- ı 

ma töreni için zengin bir prog -
ram hazırlanmıştır. Fuar komite· 1 
si re•slıgi, bütün Vek:tleriınzile 

meb'uslarımızı Fuarın açılma me
rasimine davet edecektir. Kültür
pa"<ın 9 Eylu! kapısı, 15.000 lira 
saıi·ı~ muhteşem bir şekilde •"'ia 
edilmektedir. 9 Eylıll meydaııın

d·ki pz.. k da tanzim ed:!mekte, 
c k gü~el bir hale getirilmekte-

dir. Bu kapının iç kısmında Luna
park ve saire eğlence paviyonla
rı için 12.000 metre karelik saha 
ayrılmıştır. Burada muhtelif pa
viyonlar ve 30 metre yüksekli -
ğinde bir döner dolap inşa edil
mektedir. Kapının sol tarafında 
geniş bir saha üzerinde bir de Ne- i 
batat bahçesi, vücude getirilmek
tedir. 
Fuarın elektrik tesisatı tevsı e

dilmektedir. Tesisatın mühim kıs
mı tahtelarz hale get rilecekti:r. 
Almanyaya sipariş edilen kablo
lar 22 haziranda İı.mirde teslim e
dilec lctir. 

Fuar sahasında Ziraat müıe i· 

15,000 lira sarfile yapılmakta olan 9 ey lfı l kapısı 

Diyerek Feridunun omuzuna e
lini attı .. Geniş bfr nefes aldı. 

- Suyun altı çok sıcak .. 

- Her şeyin içi, dışı11dan daha 
sıcaktır. 

Pelin bırden elini çekerek geri
ye çekildi. Onun bu hareketin -
den Necdet fena halde sinirlen -

mişti. Pelin, beş dakika içinde dok
tor Feridunla senli benli konuş
mağa başlam!§tı. Halbuki, Nec • 

detle kaç gündür tanıştığı ve gö-
. rüştüğü halde ona hala: 

cBe ·efendi!• diye hitab ediyor
du. 

Necdetin kıskançlık damarları 

da gerilmişti. 

Feridun kendi kendine.; 

- Ah, diyordu, elime iyi av düş
tü amma .. Yüzmek bilmemek be
limi büküyor. Maamafih her ne 

ına olursa olsun, u -üzme-

Pelin tekrar doktorun yanına 1 
sokuldu: 

- Resim sever môsiniz. doktor? 
- Sevmesem,kendime ressam 

arkadaş intihab edeı miydım? 
Ş

.. ? - ur ..•. 

- Bunlar iki kız kardeştir ... Re-
sim ve şiir .. İkisini de çok seve -
rim. 

- Bir üçüncü kardeşleri daha 
vardır, sanırım. Onu ıınuttunuz! 

Necdet atıldı: 

- Evet, üçüncü kardeşlerinin a
dı Selin'dir. 

Pelin kaşlarını çatarak, alaycı 

bir bak!§la: 

- Aldandınız, dedi, Necdet 
Bey! Üçüncü kardeşin adı, mü -
zikdir. 

Gülüştüler. Fakat, Necdet gül 
medi. • 

Denizin içinde alnından damlı-

Sanayi 
Odaları 
Teşkilatı 

Müstakil Bir Şekilde 
idaresi Hazırlıkları 

Devam Ediyor 
Sanayi odalarının Ticaret oda

larından ayrılarak müstakil bir 
şekilde idare edilmeleri için hazu·
lıklara de,·am edilmektedır. İktı
sat Vekaleti tarafından t~nzim e
dilmekte olan nizamname Mecli
sin bu de\~resine yct~jm~zse teş

kilatın kurulması ge!erei<: sene ba
şına kalacaktır. Nizamn.ıme henüz 
bazırlanmadıgı iç'n s~:.ayi oda
ları teşkilatının 1940 senesi bida
yetinde faaliyete gc~ınes ıhtimaii 

kllvvetlidir. 
Bu mühim mevw üzerinde, ni

zamname hazırlanmadan önce İk
tisad Vekaletı tarafından yapılan 
esaslı telkıklcr müsbet nelıceler 

verm · tir. Memlekette sanay: ha
reketlerinin inkişafı için meınle -
ket sanayiiıl'n hükumet mu·~ka
besinde teşkilıitlandırılınası mu -
vafık görülmüştür Bugün Tica -
ret odalarının var'datı üzerinde 
mühim rol oynıyan sanayi mue~
seseleri devlet himayesinde müs
takil bir idare halini alınca m~m- ı 
lekele daha fazla müfid olabile -
ceklı.rd.r. Memlekette büyük bir 
sanay merkezi olarak tanınan İs
tanbulun Sanayi odasına bilhassa 
ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Bu 1 
itlbarla İstanbul sanayicileri Sa
nayi odasının bir an evvel faali
yete _geçmesine taraftardırlar. 

Diğer taraftan, Sanayi odaları
nın Ticaret odalarından ayrılma
sı meselesi, eylulde Ankarada top
lanacak olan Ticaret odaları kon
gresinde de mühim bir görüşme 

mevzuu teşkil edecektir. Kongre 
Ticaret odalarında geniş ıslahat 

yapan bir ruznameye malik olaca
ğı cihetle, Sanayi odalarının bu 
teşekkülden ayrılması üzerine ha
sıl olacak vaziyetin münakaşala
ra yol açacağı tahmin edilmekte

dir. 

Kurşun Hırsızı 
İzmirli Bahaddin adında biri 

evvelki gece Fatihte Başkurşunlu 
medresesinde kurşunları çalarak 
sa,·uşurken suç üstünde yakalana
rak Adliyeye verilmoştir. 

nin tanzimi ıçin bir heyet faaliye- j 
te geçmıştir. Bu heyetin başında I 
İzmir Ziraat mücadele istasyonu 
müdürü B. Nihad İgriboz bulun -
makladıı-. İnkıliıp müzesi binası 
inşaatı tamamlanmıştır. Onlln da 
tanzimine yakında başlanacaktır. 

Fuar zamanı, Kültürpark ve Fu
arı tozdan kurtarmak için Beledi- 1 
ye. Fuar mevsimine kadar civar- ı 
daki bütün cadde ve meydanları 
parke ve .asfalt döşemek için faa
liyete geçmiştor. Bunların en mü
himi bir kilometre uzunluğunda 
Aziz Akytir<'k bulvarıdır. Paket 
taşı döşenilmektedir. Zaten şimdi
ye kadar yol inşaatında bu tarz 
yolun, diğer yollardan daha çok 
dayandığı anlaşıldığından şehir -
deki bir çok caddelerde paket taŞJ 
doşenilmektedir. 

!iverdi. O, bilhassa arkadaşının 

yanında böyle bir mahcubiyete 
düşmek istemezdi. 

Bu kız da ne kadar nobran, ne 
kadar dik sözlü bir malıluktll! Her 
düşündüğünü derhal söyleyiveri

yordu. 

Ve birden Necdete dönerek: 

- Şiir, resim, müzik ... Bunla
rın üçü de yalancıdrr. ressam bey! 

dedi, üçüne de itimad edilmez. 
Necdet cali bir gülüşle cevab 

verdi: 

- Ben, mesleğimin beni aldattı
ğını hatrrlamıyorum. 

- Kabiı değil, resim, şür ve 
müzikle llğrll§an bir insan her da
kika aldanıyor demektir. Zira, bu 
üç kardeşler c Yalan adlı bir tah

tın üstünde oturuyorlar. Onlar ya· 
lan söylemeden saltanat süre -
mezler. 

B. Gafenko Atinada 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 
Romanya Hariciye Vekili Ga

fenko, Ankaraya yaptığı ziyaret• 
ten sonra Atinaya gitmiştır. Bu 
dost memleketin payıtahtın<lan ge
len haberler. mtittefik Romanya 
Hariciye Vekilinin Yunan halkı 

tarafından samimi tezahürlerle 
karşılandığını bildirmektedir. Fil
hakika bu tezahürlerin samımıfı
ğinden asla ştiphe edilemez. 
Romanyayı Yunanistana bağlı· 

yan dostluk bağları çok esk dir. 
Almanya \'e İtalya tarafından gi· 
rişilen tecavüz politikasının mu
vaffakiyetli inkışafından sonra bu 
dostluk bağları daha ziyade sağ
lamlaşmıştır. Çünkü her iki mem· 
leketin emniyetini, ist:klıilini ve 
hatta mülki tamamlığını tehdit e
den tehlikeler, aşağı yukarı birbi
rinin aynıdır. Çekoslovakyanın 

Almanya tara'iından istilası, Ro -
manyayı ansızın Alman tehlikesi 
karşısında bıraktığı gfüi İtalya
nın Arnavutluğu ilhakı Yunaııis

tanı son derece müşkül ''azıyete 

düşürmüştür. Bunlar ayrı avrı teh 
!ikeler gibi görünmekte ise de ha· 
kikatte birbirinden ayrılamaz. Ve 
esasen Berlinde ,mzalanan Alman 
- İtalyan ittifakından sonra ikilik 
manzarası büsbütün ortadan kalk· 
mıştır. 

Romanya ve Yıınanıstanın Bal
kan yaı·ımadası için.deki yaziyet
leri de birbirine benzer. Bilindiği 
giJbi, bugün Balkanlar içindeki va
ziyeti tayin eden en ehemmiyetli 
amil Bulgaristandır. 
Bulgaristanın Romanyaya ve 

Yunanistana karşı olan münase • 
betleri diğer iki Balkan antantı 

devletleriyle olan münasebetle -
rinden ayrı bir husllsiyet arzet • 
mektedir. Çünkü Bulgaristanın 

Tür.kiyeden ve Yugoslavyadan bir 
toprak iddiası olmadığı halde Ro
manyadan ve Yunanistandan top
rak iddiasındadır. Binaenaleyh 
Bulıgaristanla olan karşılıklı mü

nasebetleri bakımından da Ro -
manya ile Yunanistan arasında ya
kın münasebet vardır. 

Her iki Balkan devleti bu te-hli
keleri karşılamak için aşağı yu· 
karı, aynı tedbirleri almışlardır. 

Önce Balkan harici tehlikeyi ön
lemek maksadiyle her ikisi de t.n
giltereden garanti almışlardır. Bal
kan hudutlarını da Balkan antan
tı ıttifakiyle korumaktadırlar 

Görülüyor ki Romanya ile Yu
nanistan arasında tam bir menfa
at ve görüş birliği vardır. Bırbiri
ne menfaat ve görüş birliği ile bll 
derece sıkı bir surette bağlı olan 
iki devle.tin mllkadderatını idare 
edenlerin böyle nazik bir zaman· 
da fikir teati etmeleri pek ta'bii

dir. 
Esasen Romanya Hariciye Vekı

li Gafenko, mart ve nisan krizleri 
çıkalı, büyük Avrupa de,·letlerı

nin payıtahtlarını ayrı ayrı ziya
ret etmış ve Yugoslavya Harıciye 
Vekili Markoviç ile Tuna üzerın
de Hariciye Vekilimizle de Anka
rada görüşmüştür. Şim<li Yuna • 
nistanın mukadderatını büyük bir 
kudret ve liyakatle idare eden Me· 
taksas ile yapacağı görüşme. Ro
manya Hariciye Vekilinin büyük 
seyahat turnesini tamamlamış ola· 
caktır. 

İki Balkanlı devlet arasındaki 
görüş ve menfaat birliği bibirine 
ne derece benziyorsa, Türkiyeyi 
bu' iki devlete bağltyan dostluk 
bağları da o kadar birbirme ben
ııemektedir. Gerek Romanya ve 
gerek Yıınanistana doğrudan doğ
ruya ittifakla bağlıyız. Sonra İn
giliz emniyet sistemine i§tiraki -
miz dolayısile danilı!lıilir ki gerek 
Yunanistanın ve gerek Romanya
nın emniyeti bizim emniyetimize 
b~ğlanmıştır. Şu halde mukadde
raltmız bırleşmiş demektir. Bu i
tibarladır ki bize en yakın dostluk 
bağlariyle bağlı olan iki müttefi
kimizin, kendi aralarındaki esa
sen sağlam olan bağları daha ziva
de sağlamlaştırmalarını dileme • 
miz pek tabiidir. Markoviç ile Ga 
fenko arasındaki görüşmelerin 
b~tün Balkan milletleri için böy-

eıice ve-



Ganin Meaeleai: -
Yapılmasına Karar· 

Verilen Yollar 
Belediye Reisliği İcab Eden 

Kazalara Tahaisat Gönderdi 

Ş 
ehrin muhteW lftlltle • 
rinde b•ılenen yol ta • 
mir ve lnta faaliyeti, dlbı 

ynideıa mtiteahbldlere ba~ale 
oluaan b~k mühim ve -h 
yollarla hummalı ltlr 19kle ,P. 
ıoipir. 

Btitfib fataobnl balkıoı aJA. 
lıMıır eden lto faall7et De haa· 
il -tlerde haacl yolların 
7apılaeaiuu 'fe ltonlu için •Y· 
il Qn ısıırfohuıacak pualum 
mlktalanm QlleJl JU170l'OS: 

MI 7ol faall7ethle llive o
lanık .._ aır- lhaJe ohmu 
1ıa ır-i Yollu • luaa taks~h 
-Ue . fUlardu: 

lleyoiba dehlllade: Ba'f11S • 
~ ŞalnücAr, Harbiye, 
Puplfl, Bpefefeadl caıl4e ve 

ee1ıe1ı1 .... Bmıl•na -• ı. 
lıale 1teıleli ., lıbı 807 llıradır· 

Kachklly ...... dahlllnde: Ta· 
lombacı Emin ııokaiı. Süadiye 
plijı yehl, l'.l'enkllytlHe Telli· 
Jıayak ve Baidad addeleri. 
Bunl•na tamlrJni ~ 3881 ıı. 
ra ıııırfolaaKaktır. 

()lldWar kesa•ı•da: Balk 
denlwıeal ..u.tı, SeUıma 70-
lo, Dolap lılaradotlo ve Selvi· 
ilk yolları. Donlu için ll bin 
331 lira ıııırfedileeektlr. 

Betlktaı kuumda: Ortaldiy 
de..Minia her iki tarafı, Mllver
rlb Srde•ııı. aobiı, hattat 
Tahsin eokeP, BunJum ihale 
Welleri mecmva 10 lılıı 153 
liradır. 

B711t luaasmda: F..ı.a.e ve 
Defterdar aıdclelerl, Y avedid, 

iş Yerleri 
Mümessilleri 

Bazı Yerlerde Patronlar 
Kendi istedikleri 

Mümersilleri Seçmişler 
iş kanunu hükümlerinden ola· 

ra k çıkarılan iş lhtilAfları nizam• 

namesinin meriyete girmiş bu • 

lunmasına rağmen bir çok iş ya:

lerlnde i§çi mümessili &eÇiıID he· 

nüz bitirilmemiştir. 

Mıntaka tkusat müdürlüğü bil· 
tün iş ya:lerine yeni bir taminı 

yaparak işçi mümessillerinin en 

kısa zamanda seçilip neticenin mü

dürlüğe bildirilmesini emretmio

tir. Bu tamime rağmen mümessil 

intihabı İfİllİ ihmal edenler ceza
landınlacaklıırdır. 

Bundan başka bir çok iş yerleri 

de kendi ıırzulanna göre mümesail 

aeçmifler, intihaptan i§çileri ha
lberdar etmemişlerdir. Mıırtalı:a İk· 

tlııat müdürlilğii it yerlerini tefti-

1" b"§laınşılardır. Kanuna aykırı 
h~ket eden it yerler! patronları 

11\ahkemeye veriltteltlerdir. 

No.11 

Centam er.teai aab8h taammll -
den inaan öldürmek ınıçlle Leroıı 
haplahanesine nakledildi. 

Meredit telgrafla Mansusu kö
ye çajırmıştL Muavin köşklln 

kütüphanesine girince şube mü
. dür muavini dedi ki; 

- Man&ua, ııeoi buraya çağırt
tığımın sebebi akıl ve iz'anına pek 
o kadar inanmamakla beraber, ö
tekilerden üstün olduğun içindir. 

Vaziyeti kısaca anlattıktan aon
ra llive etti: 

- Centam aleyhindeki deliller 
çok müthiştir. Para i~ikraz ettiği 
adam öldürUlmüştür. Bu adaır.ın 

cebinde borçlunun senedi bulun
muştur. Centamın jüriye derdini 

anlatab leceğini zannetmiycırum. 

A:vvaaaaray, Dipçik, ZelDH!ll 
.,. dlilmıedler, eski Vakıflar 

aobkluı. Bonln ~ 13 ltln 
739 lira ıııırfolonacaktır. 

Balurklly kuumda: Ouna • 
~e mektelı aobiı, Yqilkliy
de Ztiııırtl~ Korkolapoataa -
kakları. İhale lıeHli mecmua 
' lıiıı m liradır. 

Fatih kuaunda· Merknefea
dl caddesi, Ağaçkakıııı, Elifli 
Ahmed, Camcıçepne, Mııbake
-ıtı Cllddeal, Samatyada Mu
ıaara eaddesi, Eirlkepıda Mam· 
hane eadclesi, Molliıltaarev, S.. 
falıçepııe ııobtı. Bu yollana 
lnp ve taııılri için IS bin • il· 
ra aariolonaakhr. 

Emlnöati luwıwula: Tllffl • 
1u addeai, Çiçekpuan aokaiı, 
....... aokaiı Kadirs• Dk 
mektebi öalbıdeki eadde, Kam· 
kapıda Utif ve Nipncıboroz 
aobiı. Bu yollımıı tamiri için 
de 12 bin 747 lira ıııırfoluna • 
taktır. 

Beykoz kuasında: Anadolu· 
hisar ve Yenhnahalle cadde • 
ılnln bir inamı. 4 bin 517 Un 
nrflle 7apıJacaktır. 

Adalar kuuııı4a: Btiyllb • 
dada Şehbal ve Kolbap cadde
leri. 4 bin ili lira ııarflle 7apı
Jauktır. 

Bu yolların hepsi için lcabe
den tahslnt beledi7e reisliği 

tarafından ayn ayrı btitün ke· 
zalua ıönderllınlştlr. Ve tamir 
iflerlııe de hemen her tarafta 
birden başlanacaktır. 

• 
iki Analiz 

Arasında Fark 
ihraç Maddelerimizin 

Tahlilinde Mühim 
Bir Nokta 

St.andardize edilen i.hr~ mad
deleri Ticaret ve zahire borsasın· 
dan sonra ihracat kontrol daire • 
sinde de tahlil edilmektedir. Bu 
taiıliller neticesinde hazırlanan ra
porlar iki analirz arasında bariz 
fa~klar olduğunu meydana çıkar
mıştır. 

Borsada yapılan analizden son· 
ra, mal ihraç edilmeden İhracat 
maddelerini kontrol dairesi de ay
ni ticaret eşyasını husus' labora
tuvarlarda tahlil ettirmiş, iki IA
boratuvar ameliyesi arasında pek 
büyük farklar olduğunu mütead
dit defalar görünce keyfiyeti Ti
caret VekAletine bildirmiştir. 

Al&kadarlar, ihraç maddeleri -
mizin tahlili işine pek büyük · e
hemmiyet verdiklerinden iki tah· 
111 arasındaki farklann daha faz. 
la ihtllıiflara yol açmasına mey
dan vermeden bu meseleyi halle 
karar vermişlerdir. Bu mevzu ü
zerinde tetkikata başlanmlfbr. 

araştırmalara yeni baştan başla

malt mttburiyetindeyiz. 

Meredit Beaton köşkünden ay
rılmazdan evvel, katilin kansı 

Gras ile de bir müddet konuştu. 

Genç kadının çukurlaşmış gözleri, 
bütün gecey~ uykusuz geçirdiğini 

anlatmağa katiydi Graaın yüzü 

sapsarıydı, fakat her şeye rağ -

men sükunetini muılıafaza ediyor
du. 

Merediti salona ~lırken dedi ki: 
- Galiba. ben size bazı teYler 

IÖyliyebilttek vaziyetteyim. 

- Herhalde Sarı Yania hakkın
da olacak. 

Gras hayretle gözlerini kaldır
dı : 

- Yoksa biliyor musunuz? 
- Hayır, hlçbirşey bilmiyorum. 

Eminolunuz ki hi~bir şey bihni • 

yorum. Fakat yine birçok şeyler-

Ekmekle Oynanmaz 

ır 
ranıway, Tünel, Elektrik İ· 

dereleri Belediye tarafından 
devir alınıyor. Bazı aoyıuz · 

kimseler, kötü liir talnm ıayia • 
lar çıkarmaktan Meta zevk alır
casma, bu sefer de, Belediyenin, 
bu idareleri aldıldan ııonra, me
mur ve müstahdemleri arasmda 
bir tensikat yapacaiıııı söyleyip 
duruyorlar" 

Söyleyip doroyorlar, diyoruz" 
Çünkü bazı yayık ağızlarda, bu p· 
ylalarm dolattığını görüyoruz. 
Salahiyettar kim....ıere aormağa 

bile llizom görmede aöyliyebi • 
liria ki, böyle bir tasavvur dahi 
yoktur ve olunaz. V atandBflarıo 
huzur ve rahatını kaçıran bu kabil 
pyialara me7dan vermek, en ha· 
flf tabirile kalleılik olırr. 

Ekmekle oynanmaz. Vatandat
larm, işlerini lfiçlerlııi, dört elle 
nrılarak 7apmaluıoı lated!iimia 
içindir ki, diyoruz iti: 

- Bırakınız, herU,i ıönlll ti·· 
ıdlotlialiııe b.olınaymız. 

Ayıbdır!. 
BURHAN CEVAD 

Çürük Kadın 
Çorapları 

-
Daha Esaslı Tedbir 

Almak lazım Geliyor 
İpekli kadın çoraplarının çürük· 

lüğü meselesi bir türlü halledile
memektedir. Kadın ~aplarının 

&ağiamlattırılması için ne çorap
cılar birliğinin, ne de Sanayi u
mum müdürlüğünün hazırladığı 

standardizasyon n~amnamesi bir 
netice vrememişti:r. , 

Bütün tedbirlerdeı bir netice 1 
alınamaması üza:ine Almanyadan 1 
celbedilen çorap mütehassısının ı 

hazırladığı rapor da itirazlara yol ı 
açml§ bulunuyor. 
İktisad Vekaleti her şeye rağ • 

men bu QOk mühim derde bir ça- . 
re bulmağa karar ver~tir. An· 
kara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
şehirlerde kadür çorabı iatlhliki 
aile reislerinin tahammülü dışına 
çıkmıştır. Kadınlar ~rabları da
ha ayaklarına geçirirlerken sökül· 
mektedir. · 
Kadın QOrabları fiyat itibarile 

de çok pahalı olduğundan İktısat 
Vekaleti mevcut standardizasyon 
nizamnamesini tetkik edecek, ço· 
rabçılarm da yeniden mi~taleasını 
aldıktan sonra ·yeni bir nizamna· 
me hazırlıyacaktır. 

-*
Kalp Elli Kuruş 

POL • 
1 s 

, 

Ve. Mahk-e""Jneler 

Ambardan 
Birşey 

Çalmadım! 
lbrahim Bir Ay, 

Yirmi Gün Hapse 
Mahkum Edildi 

B
undan bir müddet evvel Va
kit matbaasında işçi iken, 
bir gün matbaanın amba • 

nna, açık bahçe kapısından gire
rek, orada buJ.unan bir çeluntte
den ambar memuru Mehmede alt 
2,5 lira ile, ifçilerden Davidin bir 
çivide asılı olan ceketinin cebin
den ııaatinl çalan Jıbrahimin du· 
ruşmasına dün Sultanabmed Bi • 
rinci Sulh cezada devam edildi. 

ibrahim, malhkeınede suçunu in· 
kar etti: 

- Ben kat'iyyen ambardan bir 
feY çalmadım. Ambar memuru 
Mehmed ile, David beni sevme • 
dikleri iıçin iftira ediyorlar, dedi. 
Şahitlerden polis memuru Ah

med de ıu ifadeyi verdi: 
- Hadiseden iki gün sonra İb

rahim yakaladım; kendisini kara
kola götürdüm. ibrahlm karakol
da BUÇunu itiraf etti ve şunları söy
ledi: 

- Evvelki gün, ambarda kim
senin bulunmadığı bir sırada. 

bahçe kaısından içeriye girdim. 
Çekmeceden ambar memnrn Meh· 
medin 2,5 lirası ile Davidin ceke
tinin cebinden saatini aldım .. 
Hıiklm, plıitlerin ifadeleri ve 

tahkikat evrakı münderttatı ile 
İbrahimln suçunu sabit gördü ve 
onu bir ay, yirmi gün hapis ceza
sına mahkfun etti. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Nuruosmaniyede Abmedin 
fırınından yangın çıkmlf ise de 
sirayete meydan verilmeden sön· 
düriilmüştür. * Hayri adında bir sarlwş Ga· 
!atada sokakta Seher adında bir 
kadından zorla para almak ister
ken yakalanarak mahkemeye ve
rilmiştir. * Beyoğlunda oturan Şifon a
dında biri Tophane rıhtımında do· 
!aşmakla iken ayağı kayarak rıh· 
tun ile bir mavuna arasında sıkı
prak yaralanmış. hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına alın -
ıiı,.tır. * Edirnekapıda oturan ve Ga· 
!atada bir makama fabrikasında 

Kasab 
Nasıl 

Dolandırılmış? 
Suçlular Gayrimevkuf 

Olarak Muhakeme 
Edilecekler 

A 
hmed isminde bir kasabı 

dolandırmaktan suçlu sabı
kalı Ömer ile suç ortağı Sai

min duruşmasına dün de Asliye 
Birind Cezada devam edildi. 
Davacı kasab Ahmed ile. şahit 

bekçinin Üadelerine göre hMise 
şöyle cereyan etmiftir: 

Bundan iki üç ay evvel. bir 
gün Ömer ile arkadaşı Sa -
im, kasab Ahmediıı dük • 
kanına gitmişleo-. Saim dükkinın 
kapw önünde durmuş, Ömer içe
riye girerek kasaptan bir kilo et 
istemiştir .. Ahmed, Ömerin be • 
ğendiği yerden bir p&l'Ça et kese· 
re.k, tartmış ve müşterisine ver • 
miştir. Ömer, eti aldıktan sonra 
kasaha borcunun ne kadar oldu
ğunu aormuş. Ahmed: 

- Elli beş kuruş .. diyince, Öm~r: 
- Her yerde etin kilosu 45 ku-

ruş. Eğer bu fiyata verirsen alı

rım! demiş. Fakat kasab, müşte· 
nin bu teklifini kabul etınemif. 

bunun üzerine Ömer de eti kasa
ba iade etmiştir. 

:Bu esnada, kapıda bulunan Sa
im de içeriye girmi§. Kasab Ah· 
med ile Ömer ve Saim arasında 
münakaşa bqlamış. Bir kaç de
fa birl:ıirlerine para ve et vermio
ler .. Nihayet Ömer ve Saim tar
tılmlf olan bir kilo eot.i almadan 
dilldı:Andan çıkıp gitmişler. 

Biraz sonra kasab Afımed çek
mecesindeki paradan bir liranın 

eksik olduğunun farkına vararak, 
bu parayı Önıerin on liralığı biı
iki defa kentlisine verdiği sırada 
dolandırdığını anlamış ve keyii· 
yeti semtin karakoluna haber ver
miştir. 

Ayni gün akşam üzeri Ömer ile 
Sainı bir bekçi tarafından yaka -
]anarak karakola götürülmüştür. 

Dünkü celsede heyeti hiıkime, 

iddia maltamınm talebi veçhile Ö· 
merin bir dolandmcılık suçun • 
dan m2hklım bulunduğu 35 lira 
para cezasını ödeyip ödemediği • 
nin Defterdarlıktan sorulması i
çin Müddeiumumiliğe müzekkere 
yazılmasına ve ~!ular hakkında 
deliller toplanmış olduğundan 

duruşmalarının gayri mevkuf de
vamı ile, tıtıliyeler!ne ve muha
kemenin bir temmuza bırakıl • 
masına karar verdi 

Bir Mücadelenin 

Limanın 
Antrepo 
ihtiyacı 

T h d Nüktesi op ane e Bet Katlı 
Bi A tr y l cak G eçeıılerde, bir mcdistc, şark r Q epo apl a villyetlerİmİzde uznn za• 

Gümrükler Başmüdürlüğü Li - ! man bulunmuş bir zat, bir 
manlar Umum müdürliiğile birlik· kısmı nııntakalarda yapılan ak . 
te li.nıanıo antrepo ihtiyacını ıe.- ıreb mticadelesiaden babsediyo;r, 
bit ve tanzinı edeceklerdir. Şimdi- tatlı tatlı, be7ecanla anlatıyordu. 
den verilen kararlara göre Top • Uıidlıe, birkaç yıl evvele aid • 
hanede Ford acentesinin bulun• dir. Şlırıdl yine bu usul tari mi-
duğu sahada beş katlı antrepolar dlr, bUml)'orum. 
yaptırılacaktır. Saraybıırnundaki Bu zatın anlattığına göre, bir 
barakalar kaldırılacalı:, aahil tan- kıauo vlllyetlerde, akreb tutup 
zim edilecelr.tir. Kunıçeşme ve ptlıtenlenı bilmem kaç para mü· 
Kabataş ta bulunan an tı-epolar da ~at verilirmiş. Şu tekilde mü· 
Galata tarafına nakledilecektir. CllMle '81< ııemere veriyor. Her 

Tophane ile Mumhanoe antrepo- lfin, birçok akreb tutaluyormuş. 
au aruında Galata rıhtımının mü- Jlikiymln boraya kadar olan 

nasip bir yerine İllf8lll evvelce ka· 
rar lqtırılmJ§ olan dalga kıran 

ıeklindeki iskele için tetkikata 
devam edilmektedir. Yeni iskele, 
vapurların kolayca yanqabilme
ai için akıntıya maruz kalmıyııcak 
tekilde inşa edilecektir. Yakmda 
plinları hazırlanarak ialıelen!n in
psına baflanacalıtır. 

Gizli Nüfus 
Vak'aları 

Mesul Olanlar Hakkında 
Bir Emir Geldi 

Gizli nüfus vak'aları ve bu vak-
alardan mes'ul olanlar hakkında 
dün Dahiliye Vekiletinden yjJa. 

tarafı stbeL F .ıJaıt, .ofiktedan ve 
akreb mticadele mıotakasmda o
- zaman bulunmut zat, güle
rek ıonlan illve etti: 

- Fakat, bu mıotakada, müca· 
dele yapılmasa, lıelld, akreblerln 
kölril daha evvel kuratulmut olnr. 
Mtieadele 19kU, akreblerl blthmi· 
7•, ltilüb arttırıyor. Belki de, 
ırıJ)aru mticadele devam edecelr, 
fakat, abelıleria udi uluısı ke
allml7ecektir. Çllnlril. ltirçok eçık
sWer, evlerinde itina ile akreb 
7etiftiriyorJar ve sonra, ıötllrilp 
mtieadele lıeyetioe utıyorlar. 

Bu flbla dotnıluiuno, doa • 
tam, bir •tikteye mi kurban et • 
miftlr, yoksa hakikat, 8Jllen böy• 
le midir? Bilmiyorum. Fakat, la 
auı tlüşündüren bir mevzu de • 
.. il ·~ • mı .. 

REŞAD FEYZİ 

yete mühim bir emir gönderil • ı------------
miştir. 

Bu emre göre; kanuni müddet i
çinde bildirilmeyen bilcümle nü
fus vak'alannın nüfus idarelerine 
ihban halinde nüfus memurları 
bunları kabul ve teacil ile mükel
lef olduklarından tescil muamele
sini yaptıl'makla beraber, o vak'a· 
ya ait ilmühaberin tasdikli bir 
örneğini. ceza tayini için mülki
ye makamlarına bir müzekkere -
ye rapten verecekler ve bu suret
le vazifelerini ifa etmi§ sayılacak· 
!ardır. 

Bu ış hakkında tahkikat yap • 
malt vazifesi idare heyetlerine te
veccüh etmektedir. Bu tahkikat 
neticesinde idare heyeteri ceza 

Sandal Kiralamak 
Yasak Edildi 

Yaz mevsimi dolll'}'Uile sandal 
kazalarının çoğaldığı göz önünde 
tutularak amatörler eline sandal 
teslimi yasak edilmişıi. 

Bu yasağa rağmen bilhassa ca· 
martesi ve pazar günleri sandal· 
cıların sandallarını kiraya ver • 
dikleri, kendilerinin sandalda bu· 
lunmadıklan görülmüştür. 

Bunun üzerine bütün. kazalara 
bi!' tamim yapılarak ·sandaleıla • 
rın, kendilerinin idaresinde ol • 
mabwn sandalarını kiraya ver 
melerine mani olunması bildiril
mi§tir. 

verirlerse bu cezaları, maliye me- ı--------------
murlan talıall edeceklerdir. 

Diğer taraftan muhtelif gizli vu
kuata alt bir defaya mahsus olmak 
üzere Türk Ceza Kanununun 78 
ve '19 uncu maddelerine göre ceza 
takdirinden eonra yine ayni muh
tar ve ihtiyar heyeti azalarının 

köyünde gizli nüfwı vak'aaı bı • 
raktıkları görülilrııe, bu ayn llllÇ'-

• lar muhtar ihtiyar heyeti azala· 
rmııı her birine ayrı ayrı muhtelif 
vak'alarda verilecek cezaların ye
kCınu 300 liraya baliğ olunçıya ka
dar verilebilecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

itibar Caddelerde 
~ - a,,,1, -
-- 7U1J"er: ...._ _ _.. ............ 
•- ••Mllla' slllb•m ıırı 
laral F*1h7or, J&PlllJ'or. FAk11 
Wbla llıa em,tıerta •e1t Wrü 
erattelen ..._.. eUlll.t drii: .. 
,_. Klclk -- •lclıı 

ııı.aı MlllJer, -· bir Ulrla &n· 
- aolı.ı.1111 Wlldlr. Balba· 

iLi b• ı.-.n - - . 
..... bıı ....,. t 1 rlJerldlr. 

Bergama kazasının Barbaros 
mahallesinde oturan kasııb Şakir 
Altayın, Bergama müzesi bekçi
lerinden Bekir oğlu Mustafaya 
verdiği bir adet elli kuruşluğun 

kalp olduğu anlaşılmıştır. Suçlu
nun bu parayı ne suretle tedarik 
ettiği hakkında tahkikata başlan
mış ve kalp paraların civar vili
yetlerde de sürülmesi ihtimaline 
karşı a!Akadar vilayetlerin naza
rı dikkati celbolunmuttur. 

çal1f8n Ali adında biri kazaen eli-'""'=======...,.,..====-! 

:Eler yine geri kalml§ diğer es
ki mektumlar bulunduğu ııöıiilür· 
ııe • suçların içtinıai halinin haddi 
azami cezası verilmiş olduğun • 
dan • bu sefer ayrı<:a bir ceza ta· 
yin olunmıyacaktır. Ancak yeni
den bir mektumiyete sebebiyet 
verilirse yeni bir suç i§lenmiş ola
cağından ceza verilecektir. 

_.....__blroi· 
.. ,,...... Cami ooblıWı seolats. 
1'alaa cami ııebklaa deilJ, diler 
blKtlıı civar ......,..... •eolals. 
Oralarda ... 'h'IB llallerllle ·---· ~· ._ ... liUea lılllm IOka•hı+= ._ de 

Yalanda VeWet icabedeİı karan 
verecelı:.tir. 

ni makineye kaptırarak yaralan· 
mıştır. * tl'sküdarda bir marangoz dük
k!nında çalışan Yusuf adında bi· 
ri kazaen bir elini makineye kap-
1uarak yaralanmlflır. 

* Mecidiyeköyünde oturan 10 
yqlannda Şerefeddin adında bir 
çocuk ııokakta oyııaınaltta iken bir 
bisiklet kendisine çarpmlf, yara
lanlDJflır. Bisikletteki adam kaç· 
mıttır. 

ÖLÜM ÇENBERİ 
' . -. -

Çeviren: MU ALATUR ZABITA ROMANI 

dahi lüzum görmeden anlatmağa 
başladı: 

- Evveli size ;unu söyliye • 
• yiın. Sarı Yanis evvelce benimle 

izdivaca talib olmuştu. Size anla
tacağım sebeblerden dolayı, h'.ç 
saklamam ki, ben bu adamdan 
korkuyorum. 

Gras Yunanlı zenignle Selani.k
te geçen macerayı ve itendisini 
nasıl kaçırma~ istediğini anlattı. 

Meredi! sordu: 

Kocanız bütün bunları biliyor 
mu? 

- Keııke söyleseydim, keşke 
ı söy lelleydim, dedi 

Pi§lllanlığını izhar içUı de iki 

ellerinin parmaklarını kırarcası

na sıkıyordu. 
Mered:t dikkatle keııdiaine ba

kıyor voe talihin kendisine bu ka

dar ağır bir darbe indirdiği bu 
zavallı kadına acıyordu. Sordu: 

- Sarı Yanis, kocanızın mal! va
ziyeti hakkında sizin yanınız.da 

birşey söyledi mi! 

- Hiçbir şey i§itmedim. Fakat 
Yunanlı V assalaro ile kocamı bu 

Acaba bütün bu ııllyled!klerim, ko

camı kurtarmak için faydalı ola
bilir mi? 

:Meredlt bafıııı &alladı: 
- Maalesef! dedi. Bütiln bla 

ııöy lediklerinlzin bogilnkil meııele 

ile ~ğrudan doğruya hiçbir ali
kası yoktur. Hatıl kocanıza bun· 

!ardan bahaetmemenizi rica ede· 
ceğim. Çünkü durup dururken, r.. 

nun kederine yeni bir keder kat
mak herhalde sizin de hoşunuza 

gitmez. Fakat eminolunuz ki, be ı 

elimden geldiği kadar çalışaca . 

Meredit klltkten çıktı, 11§.lğıda, 

otomobilin yanında Mansus ken
disi bekl'.Y'OJ'du. Bir dakika sonra 
her iltiai birlilite cnayet mahal
line gittiler. Cvardan çoluk çocuk, 
kadın, er\elı. cinayeti haber alan
lar orada toplanmışlardı. 

Bütün civar aranıp taranmıgtL 
Cinayetin vukua geldiği orman 
.kenarında iki yol amudt surette 
birbirini katediyordu. Bu dClrtyol 
ağzının bir köşesine arsaya kim. 
.it' girme&n diye telörgüleri ge • 
rilm:Şti. Fakat bu telörgülerinin 
bir tarafında bir rıdamın geçme· 
sine müsaid bir d~lik bulunduğu 
nazarı dikkati celbediyordu. 

M806us ölen Yunanlının taban
casını bulmak içiiı bütün civarı 
aramq, birşey bulıımamıştı. Me
redit ise telörgülerinin karşısın

da, bir insanın geçebileceğı ka • 
dar müsaid olan bu del'ğin kar
şısında düşüncl'ye dalmıştı. 

Mansusun birdenbire yerde bir 
,ey gözüne ilışti: 

rine...> 

- Bu da· DJ!? dedi. 
Meredit baktı. Bir kW'§Uıı lro 

vanı ... Derhal lrov"nm bulund 
yere bir ipret koydular. Ond 
sonra da aradılar, araştmhlar. n 
file .•. BirveY bulamadılar. 
Yarım saat kadar ortalığı ar 

mışlardı. 

Meredit dedi ld· 

- Hemalde işilııiz burada bl 
miyor. Şimdi Wansus sana birşe 
söyliyeceğim: Farzedelinı ki, b 
rada üç kişi vardı. Birisi Centa 
ötekisi maktul. Üçüncüsü de s 
neyi seyreden bir phid! Bu 
çüncü adam, henüz b:lmediği 
bir sebebden dolayı. kendisir; 
li etmemek suretile mulakata a 
kadar oldu. Ne konu:;.Iduğunu 
şitmek, ne olup bittiğini g.lrm 
istedi. Acaba bu adam gec<. y 
rısı, böyle bir yerde, böyle bir 
l.ikatı hazırlayan insan olamaz 

Mansu.s bu faruiye karşısı 

düşünmeğe vardı. 

(Devamı VO? 
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1 İtalyan Gazetelerinin Yazdıkları 1 

Yirrrii Dört Saa te 
, Lisan Değişti 

•. 

Roma 
Yeni 

l le Berlin Arasında 
Anlaşma mı 7 Bir 

ltalyan Gazetelerinin İngiltereye Karşı Dilini 
Değiştirmesine Göre Böyle Bir Anlaşma mı Var? 

•ı talyan gazete-1 
Icrıne birden-
bıre ne ol • 

du? Yirmı dört sa
at .çinde Roma 
matbuatı hemen 
~ız değiştirerek 

başka türlü neşri
yata girişmişler • 
dir. 

İngiliz Hariciye 
Nazırının geçen 
güa söylediği nu • 
tuk daha unutul • 
mamwır. Lord 
Halifaks Almanya 
Jle anlaşmayı ileri 
sürüyordu. 

' ' 

. lıyor ki Italyada halk tabakas: h& 
hangi hır harbi sevinçle karşılı • 
yamıyacaktır. Onun için sulhtan, 
anlaşmaktan, ortalığı yatl§tırmak· 

tan bahis açıldı mı İtalyanlar bu
nu tatlı bir ümidle dinlemekten 
kend'lerini alamıyorlar. 

Fakat İngiliz devlet adamları -
nın yeni nutukları Almanyada 
menfi surette karşılandı. Be-rlin 
ile Roma müttefik bulunurlarken 
nasıl oldu da İngilterenin anlaş -
ma arzusu Berlinde menfi olarak 
karşılanmış, Romada bilakis pek 
hoş görülmüjtÜ? 

Bu tezad gözden kaçar gibi de· 
ğildir. 

Ni.tekim Bedinin de gözünden 
kaçmamıştır. 

İtalyan gazetele
ri bunun üııerine 

çok ümidli neşri • 
yata girişmişler ve 

Musolini nutuk söylüyor, halk dinliyor. 
Yeni gelen Avrupa gazeteleri 

buny iyice anlatıyorlar. Romada· 
ki Avrupalı muhabirlerin yazı • 
!arını gözden geçirince keyfiyet 
aydınlanıyor. Şöyle ki: 

İtalyanlar da artık sulhun tehli • 
kcye girmıyeceğini, düşunerek 

sevınmı.şlerdi.r. Roma mebafilinin 
ümldli bir vaziyet alması, gazete
lerın de İngı1terede söylenen nu • 

tukların. pek müsaid bil' surette 
karşılaması İtalyadaki haleti ru
hiyeyi göstermek itibarile az ma· 
nalı değildi. Romadaki Avrupalı 
muhabirlerin yazılarından aıtlaşı-

İngiliz Hariciye Nazırının nut
ku İtalyan gazetelerinde yirmi dört 
saat pek müsaid surette karşıla -
narak bu yolda da hoş bir takım 
neşriyata girişildikten sonra ara
dan yirmi dört saat geçer geçmez 
Roma matbuatı göze çarpacak su
rette lisanı değiştirmişlerdir. Öyle 
ki gazetelerin lisanı kavgacı bir 

hal alml§tır. Romaıdaki yabancı 

rnehafilde söylendiğine göre bu 
değişiklik Berlin ile Roma arasın
da yeni olan bir anlı.şmanın ne • 
ticesidir. Yani Londra tarafından 
sarfedilecek mesaiyi akim bırak 

1>ırmak için Berlin ile Roma po • 
litika sahasında yine anlaşmış o
luyorlar. Lord Halifaksın nutku 
Romada anlaşılır anlaşılm&z ilk 
'intıba İngi1:Z politikasının yeni 
bir hareketi olduğu merkezinde 

idi. Şu halde İngiltere ile neden 
teşriki mesai imklinı hasıl olmasın? 
Neden İtalyan diplomatları da bu 
yolda çalışmasınlar? dendi. Fakat 
aradan bir gün geçtikten sonra 
herşey büsbütün değişmiştir. Ar· 
tık Romada ileri sürüle11 iddia şu 
olmuştur: 

Gençlik Paytahtı: 1 
Kartiye Laten 

Parisin Bütün Dünyada Meşhur 
•• 
Universite Mahallesi 

Bir talebe odasında misa firlcrini kabul ederken ... 

İngiliz politikası yeni bir hare
kette bulunmak lüzumunu duy -
muştur. Paris ile Londranın Roma 
ile ~er Eni çemberleme siyaseti ne
ticesiz kalmıştır. Uzak Şarkta ja
ponların yeniden mühim bir ha· 
rekette bulunmasından İngilizler 
endişe ediyorlar. Japonların mak
sadı Uzak Şarkta İngilizlerın ala
ka ve menfaatlerine nihayet ver· 
mektir!. K 

artiye Laten!. Gençlik, zevk 
neş'e ve süruru hatırlatan 
Parisin o meşhur talebe 

;nah.ıllesinin :smiC.ir. 

Bir hukuk, bir edebiyat dersi 
arasında bir briç, bir poker par
tisı ... M:şel bulvarı üzerinde bir 

(Devamı 7 inci sayfada) (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gözümün önünde ve kafamın içinde sırai~nan 

end.şe yalnız bu idi! Hiç birşey sezemeden siyah 
bu kadının bana doğru ilerlediğini gördüm. 
· - Ooh... Ooh.. Çok şükür iyileştiniz hanıme-
fendi. 

Dediğini işittim. Fakat, yalnız görüş ve işitiş! 

Cevlb vermeği bile düşünmedim. Hemen karyo • 
laılan indım. 

- Cahıd nerede? .. 

Diye sordum. Bunu boğulur gibi soruyor, cen
dereye sıkııtmlan bir insanın çırınışı ile soruyor
jum. Siyah kadın telaşım. anladı: 

lcerdeier hanımefendı. Paş.ı. hazretlerile 
beraberler. 

Dedi. 

- Ya, Şadan?. 
- O da, hanımefendi. .. 

- Ge".tiŞ '.>ır m-fes aldım. Rahatladım. Ne tuhaf, 
ne hesapta olmıyan şeydi bu yarabbi! Nasıı oldu
ğ: nu bile görmcğe vakit kalmadan kendimi deni
zir iç ~de buldum. Sonra ne oldu?. Nasıl kurtul
dl:'-•. ;:,m kurtardı, şimdi neredeyim, kimin yatağı 
iç ndevım, bu siyah kadın kim? •• Cahit nasıl, Şa

.J·n ne yapıyor, saat kaç, bu paşa kim oluyor? .. 
'"! ç bir şey bilm.yorum. Ya evdekiler? .. Vaklt 

çok gecikti ise annem kimbilir ne kadar telaşa 

düşmüştür. Sadece: 
- Anne, Şadanla biraz deDiz gezintisi yapa· 

' cağız ... 
Dedim, evden çıktım. Bu yarış ta nereden 

aklımıza geldi? .. Biz mi bir şeye çarptık. Bir şey 
mi bizi denize döktü. ne oldu? .. Acaba Caıhid de 
benim kadar takatsiz mi? .. 

Bütün hu sorguların hücumu karşısında ken
dimi toplayıp. şaşkınlığımı gidermeğe çalışıyordum 
kı, kadın: 

- Giyineceksiniz değil mi hanımefendi? .. 
DedL O zaman farkettim ki, sırtımda yalnız 

bir kombinezon var, o da benim değit Demek ki 
den.zden çıkarılm!i, buraya getirılmiş, soyulmuş, 

va•mlmışım. Sanki, içeriye yabancı bıri gc! cek te 
beni bu halimde görecekmiş gibi tehi.1a düştüm; 

- Tabii, tabii.. Lütfen getirinİl. .. 

j Meraklı Şeyler j 
ZEHİRLİ BALIK HÜ K A· VE 
lHJ 

avalde yeni bir balık türemlşflr. 

Yerlilerin czehlrtl balık i~mlni 

verdikleri bu balık yüter.ken 

kuyrufundan çok şiddrtll b!r zet.ir 

..................................................... 

neşretmektedlr. Bu 7.thlr, tDK'e:ek yı

lanlarının zeblrl .libı -;lddetU ve mü .. 
esslrdir. 

T alii Yenmek istiyen Kadın 

KEDİ YARIŞI 

İngllterede at, taıı yanşları l'IDl ke .. 
dJ 1a.raşla.rı meraklısı pek çoktur. Hat
ta. kedUer için hususi yar" mahalleri 
vardır. 

Bu yerlerde, sun'i fareler k~turu .. 

Jur. Boyunlarında muhtelli renkte kor
delii.lar bulunan kediler, bunları canlı 

zannederek peşlerinden koşarlar. 

BU BALm, BAŞKA BALIK! 

Amerikanın FlorJda nehrinde bir 
cins tallı su balıfı vardır. 

Torpon ismJ verilen bu balık, blJdl
ilmlz Rlnca balıklarına benzer. Eti, ton 
bahtı rlbl serilir. Ya boyuT Onu hlo 

sormayın; en küçüjü 2 metro. 2 buçuk, 
3 metro boyunda olanları da vardır. 

Afırlıklan 200 • 300 kilo arumda -
dır. 

• 
Amerika nehirlerinde pek cok bu .. 

Junao bu balıklar, bt.llnalar &"lbl (lt!D• 
sem upkmlarla avlanır. 

SİVRİSİNEKLERİ KAÇIRAN 

NEBATLAR 

Baıı nebatlarm slvrlslneklerl kaçtr· 

mak hassası vardır. BunJarm en ba ... 

ıında, tohumlarından hlnd7aft oıkarı
lan ve Rlsln denllen afao rellr. 

Bu atacın kilcillt bir dalını ocla:ra 
ko:rm.ak, sivrisinekleri ltacırmalt lolo 
ltifldlr. 

NaturallsUerden biri, ayni hamayı 
haiz bir clçekten bahsedl:ror ltl bu, he· 
plmlzln blldlfl Feslefendlr. 

Yapılan bir tecrübeye söre, bir apar .. 
hmana küoUk bir salısı lcerlshde bir 

kök feslefen konuldu mu Blnblneltler 
hemen kaçarlar. 

ASKER OLAN BİR 

JAPON ır.IZI 

cMaleıı> pzeteslnln Uzak Şark mu• 
habirl Berve :la,., se1ahatl esnasında 
taıııştıiı bir Japon kmndan b3hsedl· 
yor. Bu kıs, l'azele<ıl lmlf. sekiz a:r Ja
pan askerleri Ue beraber bulUDIDUf. 

Şimali Çlnde, açıkta ve topraklar Ü· 

zerlode yabnıf, askerlerin 7edll1 7e

melderden 1emlf. Bazı ırünler sabah· 
tan okşama kadar J'ürümilf, klh ka· 
tır üı:erlnde dereleri, vadllerl aşmq. 

Harbin bütün fecaatini, tehlikelerini 
yqam.ış. Ellne bir de kücük mavzer 
vermişler. Fakat «azetecl kız, blr türlü 
bunu kullanmayı öfrenememl.f. 

Gazetesine &önderdlii son mektu

bunda: 
cJapan askerlerinin bu kadar kuv

vetli oldufunu bilmiyordum .•• • diyor. 
Sonra na.ve ediyor: cClnlUer pek za

vallı klmseler. Kendllerlne merhamet 

lizım ..• • 

Doktorun Öğütleri: 
üzde husule gelen ha • 

Y fü çatlaklara, yarıklara 
sebeb güneş ve sert 

rüzgarlardır. 

Eve döner dönmez yüzü • 
nüzü sıcak su ile iyice yıkayı· 
nız .. Sonra yumuşak bir hav· 
lu ile kurulayınız, sonra ir 
pamuk parçası ile şu mahlO.· 
lü sürünüz: 
Gliserin 12 gr. 50 s. 
Gülsuyu 35 gr. 50 s. 
Tentür dö Benjuan 3 damla 

1 
Türkçeye çeviren: 

İskender F. SERTELLİ 
ı--ı 

B 
ir gün Hind mihracelerin • 
den birinin hayatını tasvir 
eden bir eserde şöyle bir 

cümle görm~tü: 
•Talih, insanın kendisidir. Mih· 

racemiz, talihle mücadele etme -
seydi, bugünkü kadar zengin ve 
meşhur olabilir miydi? İnsan o • 
dur ki, talihini kendi yaratır.• 

İren, Londranın mütevazı ve 
eski ailelerinden birinin kızıydı. 

Okumuştu .. Hatta •boşananlardan 
iğreniyorum!• adlı bir eser de 
yazmış, fakat bu eserini henüz 
bastırmamıştı. 

İren iradesi kuvvetli bir genç 
kızdı. Babası onu çok iyi yetiştir
mişti. İren ayni zamanda çok alın
gaooı. Babasının: 

cSeni ben yetiştirdim!• sözüne 
derhal şu cevabı verirdi 

- Bende yetişmek, adam olmak 
kabiliyeti olmasaydı, senin beni 
yetiştirmek isteyişinill. ne kıymeti 
ve ne manası olw·du? 

İren, yirmi beş yaşına gelmişti 
ve yaşı ilerledikçe, on sekizinde 
okuduğu Hind felsefesini kendi 
nefsinde de tatbike kalkışıyor, bu 
felsefeyi unutmuyordu. 
.- Talihi yeneceğim .. Kendi ta

lihimi kendim yaratacağım! 
Bu, trenin yegane idealıydi.. 
Scott ailesinin bu biricik ve son 

kızı artık kendi talihini tanımı • 
yor, talihinden birşey beldemi • 
yordu. 

O, tesadüflere de inanmıyor, 

bunları bir hadise olarak teUlkki 
ediyordu. 
İrenin arkadaşlarından birisi, 

bir gün ona: 
- Ne zaman evleneceksin? 
Diye sormuştu. 
lren, arkadaşına: 
- Ne zaman canım isterse, o 

zaman evleneceğim. demişti. 

Bir başka gün yine iki arkadaş 
arasında şöyle bir konuşma geç· 
ti: 

- Canının istıyeceği zaman yak
laşmadı mı, İren? Yaşın ilerliyor. 
Otuzunu 'geçeIBen, körpeliğin, 

gençliğ:n kaybolur. Yüzüne ba
kanlar azalır!. 

- Beni, yüzüme bakıp da ala
caklara ben varır mıyım sanıyor
sun? İstediğim gibi bir koca bu
luncıya kadar bekliyeceğim. 

- Koca, moda mağazalarının vit
rinlerinde birer manken gibi ko
lay !ıkla tedarik edilir birşey de· 
ğildir. İstediğim gibi b:r koca bul
mak demek, istediğin gibi bir ada
mın tesadüfen karşına çıkması 

demektir. Şu hald~ senin talihin 
de •tesadüf• e be o' ı. Bana kalırsa 
bu felseic sem ihtiyarlat~cak ... 
Saçların beyazlaşıncıya kadar bek· 
liyeceksin! 

İren o gün arkadaşına kızdı ve 
onu_nla bir daha görüşmedi. 

O, inanı.şiarından ve bağlandığı 
felsefesinden vazgeçemiyor... Ar
kadaŞları gibi, karşısına tesadü -

fen çıkan herhangi bir erkekle ev
lenemiyordu. 

İren güzel bir kızdı ... Manalı ba· 
kışları vardı. Sesi çok sıcak ve 
gözleri çok canlıydı. Fakat, yıllar 
o kadar zalim ve insafsızdır ki ... 

İşte o, yalnız bunu yenemezdi. 
Ve yıllar geçtikçe gözlerinın ke
narında beliren kırışıkları o he
nüz göremiyor; her gün biraz da
ha solan yanaklarının rengi ihti
yarlayıncıya kadar devem edecek 
sanıyordu. 

• İren bir sabah yatağından kalk-
tı. 

Duvardaki takvimden bir yap
rak kopardı ve kendi kendine mı
rıldandı: 

- Bugün tamam otuz yaşın • 
dayım. Ömrümün yarısı bekle • 
mekle, hayal ile geçti demektir. 
Ah şu mel'un felsefe ... Gençliği
mi hedretti. diye söylendi. 

İren, kalkar kalkmaz aynaya 
baktı. 

O, kendis:ni o gün i~ defa ay
nada görüyor gibiydi ... İçini çe
kerek, başını yere indirdi. Saç -
!arını tararken beyaz bir tel gör
dü. 

Bu bir tel beyaz saç, !reni saat
ler<:e düşündürmüştiı. 

• Mister Scott bir gün hastalan· 
mıştı. İren, babasını çok severdi. 

Scott'un başucunda sol omuzu 
oldukça kanbur, kısa boyiu kırk 
beş yaşlarrnda bir adam oturmuş
tu. Bu, Scott ailesinin eski dok -
toru J ackson idi. 

Scott'un a:Je doktoru, Londra· 
nın tanınmış çirkinleri sırasında 
sayılırdı. Tatlı sözünden başka 

tahammül edilir bir tarafı yoktu. 
Aksi bir tesadüf olacak ya. Dok· 

tor o güne kadar evlenmemişti de. 
Zaten böyle çirk'n bir adama 

hangi kadın varacaktı? Onun üs
telik parası da yoktu. 

!renin babası birdenbire ağır-

- Yavrucuğurnmm ... 
Ve; bu sanıyede Mısır şivesi bir cümle kula

ğımı doldurdu: 
- Maşallah maşallah, çok iyi. Allah afiyet ver-

~irc. Geçirdiler efendim. Geçirdiler!. 
Sonra, sarıldık, öpüştük: 

- Şadancığım! 

- Belkisciğim! 

Dedim. Kadın gidip te tekrar geldiği zaman 
şaşh'11, kaldım. Giyeceklerimin hepsi ayrı ayn yı
kanmış, ütülenmiş, ve hazırlanmış. Bütün bunlar 
ne zaman oldu? Ben burada k.ıtmir uykusuna yat
tım da farkında IQ.ı değildim. Sordum: 

'Riribirimizin kokusunu ciğerlerimize sindirip 
te yeniden dünyaya gelmişler gibi feraha çıkınca 
Cahid: 

- Abuk Başa Cafer Hazretleri!.. 
Dedı, beni yanındaki yabancı adama tanıttı, 

- Saat kaç var? .. 
- On buçuğu geçiyor .. 
Demek hadise üç, üç buçuk saat evveldi. Yi

ne iyi... 
Giyinip te kadına: 

Cahidi bana çağırır mısınız? .. 
Deyinciye kadar oda kapısı vuruldu ve .. Cahid, 

Şadan yanlarında hiç yüzünü görmediğim bir a
damla berager içeriye girdiler. Cah:d beni yatağın 
kenarında, ayakta görünce dünyalar kendisinin ol
muş g;bı sevindi, koştu geldi. Ben de ona doğru koş· 
tuın. Ba~ını kollarımın arasına sıkıştırdı. 

- Cahidciğimmm ... 

demek. • 
- Paşa .. Paşa .. Paşa Hazretleri!.. 
Bu imiş. Her vakit kulağımıza gelen isim. Mı· 

sırlı Paşa, Abuk Başa, Karun kadar zengin Paşa! 
Abuk Başa, bir reverans verdi; elimi sıktı: 
- Geçmiş olsun hanımefendi. Büyük bir teh· 

like atlattınız ... 
- Teşekkür ederim Paşa Hazretleri ... 
Fakat, ne garip bir his. Adamcağız bu sözleri 

söylerken gülmemek için kendimi zor tuttum. Mı· 
sır ş'vesi ile Ti.iırkçe ne kadar gülünç oluyor ve .. o, 
bov?ına söylüyordu: 

(Devamı vaT) 

Charles Lytton'dan 

!aştı.. Ve son nefesinde, doktoraı 
- Kızımı sana ~manet edıyo • 

rum .. 
Diyerek, doktor Jacksonun ku· 

cağında can verdi. 
İren bu ölüm hiıdiı.es'nden çok 

müteessirdi. 
- Babamın ölümü, felsefemi de 

öldürdü. 
Diye üzülüyordu. 
Gerçekten bu füüm hAdise1t gen9 

kızı çok değiştirmişti. 
Mister Scott'un altı ay mate • 

mini tutan idealist kız: 
- Ne yazık, dedi, talih beni yen

di... Babam l>lmeseydi, onunla mü· 
cadeleden geri durmıyacaktım. 

Ve altı ay sonra, İren, kanbur 
doktorla evlendi. 

Ankara Radyosu 
BUGÜN 

18,30 Prorram. 
18,35 Mildk (Şen oda miislfı • i" 

rahim Özgür ve ateş böceklern. 
19 Çocuk saati. 
19,25 Türk müzlil (İncesaz faslı). 
20 l\temleket saat ayan, aJa05 ' 

meteorolojJ haberleri. 
20,10 Neşeli plaklar • R. 
20,15 Türk müziği (Müşterek ve sol 

taıanul). 

1- !\-tabur peşrevi. 
2- Drde - l\Iahur beste - E:r ıon 

dlhen. 
3- Abdi efendi - Mahur ııarlu - Gül

şeul ezhar açh. 
4-- Seniha Kambay .. Mahur ,arkl· 

Günler 1receler doldu. 
5- Dede - l\Iahur prkı - Sına l:l-

yık mı. il 
6- l\ılahur şarkı - Saba tarfı vefa.dan. 
"J- l\lahur saz semalsL 
8-- Lem'I - Uşşak şarkı .. Seni ar

zu eder. 
9- Lem'l • Uffak ,3rlu • Siyah eb

rulerln. 
10- Halk lürkiiııü • Demlroller de

mir döfer. 
21 ~imik (Riyaseti Cumhur bando-

su - Şef: İhsan Küncer). 
!1,50 Anadolu ajansa (Spor servtsl). 

22 Mii2:1k (Cazband • Pi.) 
2Z,45 - 23 Son ajana haberleri vt 

yarınki prol'ram. 

YARlN 

12,30 Program. 
12,35 Türk müzlJI • Pi. 
13 Memleket saat ayarJ, aJans ve 

meteoroloji haberleri. 
13,15 - 14 Müzik (Karışık proırnm .. 

Pi.) 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Reb;ulahir Haziran 

30 5 ---1939, Ay 6, Gün 169, Hızır 44 
is Haziran PAZAR -- 1 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. •a. da. ---
Güneı 4 28 8 45 

Öğle 12 15 4 31 

İkindi 16 16 8 32 

Akıam 19 43 12 00 

1 
Yatsı 21 48 2 04 
1muk • 2 07 6 24 



1 Şehir İçinde Dolarmala;-ı ŞAKA 

Mezarlıklar içinde N~~.e~~:::: 
Yatan Servl·ıer bir köşk satın aldığın ısöyle<ii. 

. Müslüman: I · - Anlamıyorum, nasıl çıluyor? 

1 81 c K h 
1 

dedi, iki sene evvel bir paran yok 

uru an ır emiyet, aracarl medi ~:-r!~di binlerce lira ile oyru -

Güzel Bir Şekilde imar Ediyor 
Nesimaçi güldü: 

- Ha, ha, ha! dedL Biz sezin yi

bi değiliz de ondan! Biz ;ntidadan 
dilenir, sonra tükfın Size 

1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 
undan bor müddet evvel, 
Karacaahmed mezarlığına, 

babamın mezarını ziyarete 
gitmiştim. Mezar taşının üstün -
de, yaramaz mahalle çocukları -
nın çizdiği bir sürü resimler gör
müştüm. Bunları temizlettim. Son
ra, b:r daha ziyaretimde, yine ay
ni hali görmüştüm. Bu artık, ta
bii olmuştu. Her ziyaretimde, me
zar taşının da mutlaka temizletil
mesi icab edeceğini biliyordum. 

Birkaç sene evveldi. Şiddetli bir 
fmtına olmuştu. Karacaahmedin 
tarihi servilerinden mühim bir 
kısmı yıkılmış, harab olmuştu. 

Koskoca serviler yıkılırken, bir 
90k da mezar taşlarını kırıp ge
çirmişlerdi. 

Şlmdi hatırımda değil, fakat, mü
balağasız, o yıkılan yüzlerce servi, 
belki bir yıldan fazla, mezarlığın 
ortasında yahp kalmıştı. Kimse, 

bu servılere sahib ~ıkmamış, yer
den kaldırmamış, bir harabeye 
dönen mezarlığı temizletmeyi a
kıl ,etmemiş, üstüne vazife say -
mamıştı. 

Her mezarlığa gidişte, yerde ya-

tan bu koca serviler, yolkesenler 
gibi, ayaklarınıza takılırdı. Ade -
ta, bu serviler, mezarlık içinde 
mürur ve uburu durdurmuştu. 

Sonra, o koca gövdeli servilerin, 
yıllarca başeğmemi.ş de sonradan 
düşmüş :nsanlar gibi, ne hazin ya
tışları vardı. 

O serviler, o halde, ne kadar yat
tılar, bilmiyorum. Nihayet bir gün 
geldi. Vicdanlar harekete geçti. 
Bir mezarlığın böyle acıklı bir 
manzara arzetmesin:n ğoğru ola
mıyacağı, nasılsa, kabul edildi. 
Mezarlık temizlendi.. 

Şimdi ~aracaahmed, gıttikçe 

mamur bir hal alıyor. Mezarlığın 
arasından geçen yollar, mümkün 
mertebe tanzim edJdi. Mezarlık
larla yollar arasına bir hudud çi
zildi. Mnarların etrafına güzel 
duvarlar çekildi. Karacaııhmed, ö
lüye karşı duyulan hürmetin i
cab ettirdiği hakı"1a ve itinaya 
kavuştu. 

Sonra, Üsküdar ve havaisinde 
faaliyette bulunmak üzere, bir 
cme>ıarlıkları güzelleştirme Qe

miyeti· kuruldu. Bu cemiyet bir 
müddettenberi faaliyettedir. Ve 
çok iş yapmıştır. Ne yalan söyli -
yeyim, bizde kurulan - küçük mik
yastakilerden bahsediyorum - ha
yır cemiyetleri içinde, bu kadar 
sessiz sedasız çalışanı, bu kadar 
iş yapanı görmedim. Cemiyet kı
sa zamanda çok faal bir rol oyna
mıştır. 

meyiniz. Hemen söyliyeyim ki, 
cemiyetin müteşebbislerinden, fa
al idare ılıeyetinden tek kimseyi 
tanımıyorum. Bu yazıyı sırf, bu 
kabil hayır işlerinde çalışanları 

teşvik, ve bu kadar tevazu içinde 
mühim işler başarmış olan ve ba
bamın da mezarının bulunduğu 

Karacaahmedin imarını görerek 
haz duyduğum için, bir kadrişi

naslık ifadesi olarak yazıyorum. 
İstanbulun bütün mezarlıkları 

bu şekilde imar edilebilir. Yeter 
ki, hüsnüniyet sahibi birkaç ha
mİ'yetli vatandaş işin başına geç-

on çocuğa, beş on kuruş vererek 
papuç almış, bilmem hııngi ce -
miyetin idare heyeti azası, yar -
dım ettikleri çocukların resimle -
rini yollamak hahanesile, gazete
lere, sebirhane bardağı gibi dizil
miş, kendi fotoğralilerini gönde
rirler. 

Yazımı bitirirken, mezarlıkları 
güzellt'ttirme cemiyetinden bir 
ricada bulunacağım. Haydarpaşa
da, İbrahimağa mahallesinde kah
velerin dükkanların yanında bir 
küçük mezarlık var. Burası pek 

sin.. harab bir haldedir. Cemiyet bu 
Bizde maalesef, hayır cemiyet- mezarlık hakkında Belediye ile 

!erinde çalışmak an'anesi, içti _ temasa geçip, burasının vaziyet~· 
mai itiyadlarımız arasında kuv • ni öğrenebilir. 
vetlice yer almamıştır. Birçoğu- Bu mezarlık nedir? Tarihi kıy-
muz, bu gibi cemiyellerde, hayır meti varsa, imar edilir; yoksa, Be-
i.şlemek için değil, kend'.mi~i gös- lediye burasını olduğu gibi kal -
terıııek için çalışırız. Arasıra ga- dırsın. Çünkü, bugünkü hali, pek 
zetelerde resimler görürsünüz. Beş perişan ve yürekler acısıdır, 
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yelince, iptidadan tükfın açar, son
ra dilenirsiniz. 

SiNİRLİ BAYAN 

- Ah, birader, refikamla başım 
derdde... Gece, dışarda ufak bir 
çıtırdı olsa, sinirlenirdi. Muhak -
kak hırsız geldi, diye kıyametler 
koparıyordu. Nihayet hırsızların 

sessiz, sedasız, hiç gürültü, çıtırdı 
çıkarmadan işlerini becerdikleri

ni söyliyerek, güç hal ile kandır -
dım. 

- O halde şimdi rahatsınız de
mek ... 

- Ne gezer ... Şimdi de evde hiç 
ses, seda yok, m uhaklkak hırsız 

gird, diye tutturuyor. 

- Karım şoförümle beraber 
kaçtı. Çok müteessir oldum. Ne 
iyi şofördü. 

İki kadın arasında: 
- Kocamın cebinde penbe 'bir 

kadın mendili gördüm. Acaba kim 
verdi dersin? 

- Vay hain vay, kimbillr kim
den aldı, ben hiç penbe mendil 
kullanıruım. 

Parisde k i At Yarışları 
Avrupada Hiç Şüphesiz En Çok Rağbet Gören 

Spor Çeşidlerinden Biri de At Yarışlarıdır 

Solda artist Miray yarışları seyred erken hırsından kalemini ısırıyor, ortada Romanyaııuı en kibar kadını 
olarak tanılan Madam Avşniç, sağda Greta Garboya benziyen bir seyirci 

Üsküdar, Kadıköy ve Anadolu 
sahili köy !erinde, cemiyet çalışı

yor. Evlere, hayırseven vatan • 

daşlara müracaat ediyor. Yar -
dım istiyor. Vatandaşların bu yar
dımları seve seve yaptıkları mu
hakkak ... Çünkü, cemiyetin eser
leri meydandadır. Bu himmet, az 
masrafla olmaz.. Geçen akşam, 

sayfiyede yeni taşındığım evime 
gittiğim zaman, masanın üzel'inde, 
bu cemiyetin, bızi de yardıma da
vet eden kağıtlarından birini gör
düm. Sevind'm. Demek ki, cemi
yet gayet sistemli ve uyanık bir 
§ekilde çaJışmaktadır. 

/A 
vrupada spor çeşidlerinin a- ı 
rasında en fazla rağbet gö
reni ve en fazla sevileni hiç 

şüphe yok ki at yarışlarıdır. 

günkü şekilde hakiki mucitli Na- ) 
polyon Bonapart'tır. 

Napolyon, at yarışlarını bir ni

zamname ile tanzim etmiştir. Fran

sadaki at yarışları, müsavi si!Ah
larla mücehhez hasımların çar -

vet arayan, mükafat peşinde ko -
şanlardır. 

İşte bu farklara rağmen at ya
rışları müttehiden takip edilen ve 

tadılan bir zevk mecmuası halin
dedir. 

Böyle bir cemiyet:n mevcudi 
yetini, yaptığı ışleri, eminim ki, 
birçok İstanbullular bilmiyorlar .. 
Çünkü, bu cemiyet, çok sessiz se
dasız, alayişsiz b'r tarzda fakat 
verimli olarak çalışıyor. 

Vaktile Fransada, İngilizler ta 

rafından icad edilen bu yarışları 

Sekizinci Henri mütenevvi şekil

ler vermek suretile ilerletmişti. 

Fransada, ihtilalden evvel, at 

yarışları, bildiğimiz şekilde ve 

spoı müsabakaları halinda yapıl

maya haşlamıştı. Bunun ilk mü

revvici de, sonradan Onuncu Şarl 

ismile Kral olan Dük Dartuaz idi. 

Dükün mükemmel ıbir ahırı, se

yisleri ve cins atları vardı. Fakat, 

şunu da itiraf etmeli ki o zaman 

yapılan bu iptidai yarışlar pek 

pışmalarını andıran bir hava için- ı-------------

de yapılırdı Ve atlara verilen e

hemmiyet o kadar fazla idi ki, İn
giliz sal kan hayvl!nları kadar, 

Fransız sal kan hayvanları da ü

retilirdi. Ahırları, jökeyleri bil
hassa göze çarpardı. 

Halen at yarışları Parisin kibar 
ıpuhitinde mühim bir hadise şek
lini almıştır. 

Yarışlarla aiiikadar olanlar iki 

sınıfa ayrılabilir birinciler, bu 

meydanlarda ihtişamlarını, zen -

inliklerini göstermek isterler. !, 

Yine Manş 
Tüneli 

fııaiıb cuelelerl, Mall4 tüneli bah

sini yeniden laRlemltlerdlr. Guete

lere cöre, böyle bir tilnel kuıimalll 

bundan yüz seae evvel menua bah .. 
sol.mut. ondan sonra muhtelif •amaa
larda münakaşa edO~, bu.na mu .. 
hallf olanların lllruLm yüzünden ce

r! kalmıştır. Bu tünelin yeni proje

sinin haziranda tetkikine başlanacatı 

söyleniyor. Bıı projeye l"Öre, tilnel be! 
.. nede lıanlabllecelr. ve %2,000,000 in-

ll 

K 
adın şapkalarının son senelerde ne acayip bi
çimlere girdiğini biliyoruz. Bu şapkaları 
muhtelif ev eşyasına benzetenler oluyordu. 

Fakta Amerkalılar gibi mutfak ve sofra eşyasının 
da şapka taklidi oarak kullanılacağı akla gelmez
di. Acaba Bayanlara ev kadını okluklarını hattrla~
mak için mi? Solda ekmek sepeti, ortada sabun ka-

Eo kadınına Yakışacak 
Şapkalar 

I 
I 

I 

hbından şark usulü kuvaför, sağda simon sıkacak 
cam kab, liınanile beraber ... Kimsenin bu neviJen 

şapkaları giymediğini söylemeğe lüzum yok. 

Kadınla 
Erkek 

1 
Büyük Devletlerin 

Müstemlekeleri 
Birbirlerine Karşı Neden 
itimatsızlık Duyuyorlar? 

Fransız Himayesinde Bulunan 
Annam Nasıl Memlekettir? 

1 

rkeklerin kadınlara dair, 
kadınların da erkekler için 
türlü fikirleri vardır. Fakat 

bir İngiliz muharriri şöyle diyor: 
Kadın kadar korkunç bir şey 

yoktur. Çünkü herhangi bir kadı
nın karşısında iken bir türlü ra
hat edemeyiz. Nüfuz eden nazar
ları vardır. Onların bu bakışları 
karşısında ise er kekler kendile -
rini kabahatli mevkiinde gôrürler. 
Gitgide kendimizi kabahat işle -
mi.ş küçük bir çocuk gibi görürüz. 
Etrafımızda birçok kadınlar var
sa bu rahatsızlığımız daha artar. 
Erkeklerin barlara gidip vakit ge
çirmelerindeki bir sebeb de bu • 
dur. Çünkü kulağımız erkek ka
labalığının sesi gelmesini isteriz. 
O kadar ki erkeklerin kaba şaka
larım dinlemeyi zeki kadınlarla 

konuşmağa tercih ederiz. 
Erkek erkeği dinlemek ister. Ka

dınla konuşurken karşımızda bir 
düşmanla konuşuyormuşuz gibi 
azami dikkat ve ihtiyat göster -
mek lüzumunu duyarız. Eğer git
tiğimiz barda da erkek kalabalığı 
yerine kadın kalabalığı. görürsek 
orada geçirdiğimiz saatler pek sı
kıntılı olur. Fakat h'çbir kadın -
dan hiçbir fenalık görmem.iş er -
keklerin de k_adınlara karş·. bu 
duyguları beslemesi neden? Zan· 
nediyoruz ki yaradılışın erkeklere 
vermiş olduğu bir s,evki tabiidir, 

Bokalemon denilen hayvan teh
like zamanında rengoni değiştir -
eliği gibi erkek de kadınla ..karııı 
karşıya bulunurken kendini ko
rumak lüzumunu duymaktadır. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Bütdn dünyada 2,700 ki-

lo kuişün maaeni çıkarıiır. 
* Belçika Kingosunda da-
* Belçika Kongosunda da-

nur. 
* Sovyet Rusya dakikada 

125 kilo amyant madeni istih-
sal eder. 

* Cenubi Afrika Uniyonun-
da dakikada 600 telefon cıaveti 
olur. 
* Cenubi Amerikada daki-

kada 500 kilo yapağı alınır. 

* Amerikada, iflas zarar • ı 
!arı dakikada 15,000 franktır. 
* Balkan devletleri arasın-

da milli müdafaa için en çok 
para sarfeden Bulgaristan -
dır. Bir dakikalık masrafı 1000 
franga yakındır. * Siz bu satırları okurken 
!ngilterede 680 posta havalesi 
gönderilmiştir . 1 

F 
ransa himayes;nıde bir im
paratorluktur. Hindiçini sa
hillerinde 200 kilometro u-

zunluğunda ve 50 kilometro geniş
liğindeki saıhayı işgal eder. Nü -
fusu 5 milyon kadardır. 

Merkezinde ve cenub cihetin -
deki arazide birçok dağlar var -
dır. Bunların bazıları 2 bin, 2 bin 
500 metro yüksekliğindedir. 
Havası fenadır. Avrupalı~r 

güçlükle yaşıyabilirler. Annam 
çok zengin bir memlekettir. Çay, 
kahve, şeker kamışı, patates, mı
sır, muz ve bilhassa pirinç meb -
zuldür. Altın madenleri de zen
gindir. Sahillerinde çok balık av
lanır. Milli sanayii, ipek dokuma
cılığıdır. 

Yerlilerin çoğu, bamho ağacın -
can yapılmış kulübeleııd.e ikamet 
ederler. Annamlılar kısa boylu <>: 
!urlar. 1 metro 60 boyunda olan -
!ara nadiren tesadüf edil:r. Ka -
dınların en uzun boyu 1 metro 50 
santimi geçmez. Yüzleri kanlı, bu-

-

runları düz ve yassıdır. Saçları &· 

banoz gibi siyahtır. 
Erkekler ve kadınlar geniş pa 

çalı pantalon giyerler, bellerine 
birer kuşak sararlar, sırtlarınd, 

etekleri bol gömlekler vardır. K~ 
dınlarınkiler, erkeklerinkilerder 
daha uzundur. 
Başlarına, kenarları geniş şap · 

kalar giyerler, kadınların saçlar. 
örgülüdür. Annamhlar çok zeki· 
dirler. Alışveriııleri çok n.azf.ü. 
nedir. 
İmparatorluk ricaline Manda . 

ren ünvanı verilir. Kibarların ga
rib bir adetleri vardır: Elleriniı: 

tırnaklarını kesmemek ve cadı (! 
gibi uzatmak ... 
Tırnak ne kadar uzun olursa t 

nisbette kadrükıymetleri artaca
ğı kanaatindedirltr. Bazılarınır 

tırnakları 15, 20 santimetro uzwı 
luğundadır. Bu, adt işlerle meş

gul olunmadığına delalet eder 
Böyle tırnakları olanfarın halleri 
vakitleri yerinde olduğu anlaşılır 

--- • 

j N 

• 
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Ismarlama gibi vücuda ya
kışan ve endamı güzelleştiren 

MAYOl ARI 
Tanır mısınız 

Beyoğlunda 
Yalnız BAK.ER Mafazalarıoda satılır. 
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Halil Paşa Sultan Mehmedin 
Hiddeti Karşısında Dona Kaldı 

Ne de Olsa Bir Padişahtı, İsterse Dudaklarından 
Çıkacak Bir Emirle Kellesini Ucurabilirdi 

• 
Sultan Mehmed; soze karıştı ve 

Halil Paşanın acib bir şekilde <r 
lan mütaleasına şiddetle muka -
bele etti: 

- Neden Anadolu kuvvetleri
nin bu tarafa geçirilmesi kabil 
değil?. 

- Bugün gelen haoerlere göre 
kardinal Fraru;ua yetrnış parça 
harb gemlslle Ge1boluyu 1"e5m:ş 
ve boğazı kapa tlll!{' 

Sultan Mehmed; çocukluğile be· 
raber büyük bir adem gibi kö -
pürdü. Elini hançerin~ atarak: 

- Veziriazam olduğunuz hald2 
neden bu fırsatı bu kefereye ver
nuş bulundunuz?. 

dık bir hendesi halinde bulunan 
bu askerlerin ilk isyan ruhunu 
aşılamağa ve onları devlet işle -
r;ne müdahale ettinneğe fırsat 

ve hak verici harekete tevessül 
ettı. 

Halil Paşa; Varna üzerine ha
zırlık yapmakla meşgul ob.n ye
niçerileri el.altından şu suretle" 
kışkırtmıştı: 

, - Padişah, on dört yaşında bir 
çocuk! ... Devlet ve milleti kurtar
mağa muktedir değildir. Tecrübeli 
vezirlerin de sözlerini dinlemez ... 
Her birer !erini ölümle tehdid ey
ler. Din iman ve memleket elden 
gitmek üzeredir. Hiç on dört ya
şındaki çocukla Varna üzerine gi
dilir mi? .. Sultan Muradı tekrar 
tahta çağırmadılar ... 

Halil Paşa; Yeniçeri oc~ğma fi-

tili vermişti. Sureta söylenenler 
doğru idi, fakat; hakikatte Halil 
Pa§31lın kellesi vardı. 

Yoksa; Sultan Mehmed, on dört 
yaşında olduğu halde, Saruca Pa
şa, Molla Hüsrev, Şıilıabeddin Pa
şa ve saire gibi sadık vezirlerle 
d~manı Varnada mağlup edebile
cek enerjiye sahipti. 

Yeniçeriler isyan etti. Bır gece 
içinde olan oldu. Ortalar ayak di
redi. Ayak divanına çıkmadılar ... 
Sabah namazında Mehter ha.kani 
bile çalmadılar. 

Yeniçerilerin bu hareketi, Padi
şahı istemeyiz manasını lıı§ıyor

du. Ayak divanına, yani sabah 
yoklamasına ve Mehterhakaniyi 
çaldırmamak buna alAmet idi. 

( DP11amı tıar) 

Halil Paşa; Sultan Mehmedin 
bu..hiddeti karşısında donakaldı v~ 
swıtu. Çünkü ne de olsa bir pa
dişaiı idi İsterse bir anda kelle
sini uçururdu. Mecliste bulunan 
Rumeli ve Anadolu kazaskeri !-============================ 
Molla Hüsrev söze karışarak: 

- Efendimiz, olan olmuş şimdi 
mesele lklklir. İrade buyu.-ursa
nız görülecek işin çaresini araş 
tıralım ..• dedi. 

V ez:r Şahabeddin Paşa da Sul· 
tan Mehmedi teskin sadadinde: 

- Efendimiz, kazasker kulu -
nuzun buyurdukları doğrudur, 

Yirmi Dört Saatte 
Lisan Değişti 

dedJ. 
Bu mülayim sözler üzerine Sul

tan Mehmed elini hançerinden 
çekli ve .. Saruca Pll§aya h;tabla: 

- Lala!. Bütün bu felaketlerin 
nereden geldiğini biliyorwn ..• Fa
kat, bu tehlikeli zamanda bun -
lan teşrih eylemek istemem ..• 
Ş:mdi çare ne ise onunla meşgul 
olalım ... Devlet ve millete hiya
net edenlerin hesabını sonra gö
rüriız. 

Demesile Halil Paşanın rengi
nin sapsarı olduğu göıilldil. Sul
tan Mehmedin bu sözleri Halil 
Pll§aya idi. 

ZllgOOS Paşanın hiç iesi çıkmı
yordu. V ezlı Zagnos Paşa da az 
fırıldakçı değildi Halı! Paşa ile 
kafadengi bii müstevli idi. 
Mecl~ kararını vermişti. Sul

tan Mehmedln başkumandanlıği
le bütlln Rumeli ordusu toplana
rak Varna üzerine uç koidan ha 
reket edilecek!.. 

Geliboluyu kurtarmak ve bo
ğazı açarak Anadolu ordu~unun 
Rumeliye geçmesi için de Şaha -
beddin Paşa Gelibolu üzerine yü
rüyecekti. 

Sultan Mehmed. on dört yaşın
da bir çocuk olmakla bera çok ze
k. ve kavrayışlı kli. Temkinli, cür
etMr bir Jahslyettı. 

Sultan Moomedin anım Türk
oğlu Türk olduğundan ona karı
ıık fikirler aşılanmamı~tı. Tam 
Türk karakterini ve terbiyesini 
muiıafaza ed.yordu. 

Mecihlten sonra; padi.şahın fer
rrı.«nları sağa sola yolland~ ordu 
bir anda hazır oldu. 
Varnayı alan Ladislavs • .a.rna -

vud beyi lıkenderin Sırb arazi -
sınden geçmesi meselesi için Sırb 
Kralı ıle muhabereye girmışti. 

Sırb Kralı, İskender beyin or
dularını arazısl dah:llnden geçir
memek istiyordu. Bı:. ır..ıhabere 

bıraz uzamıştı Ve bu hareket 
Türkler ,çin zam~n kazanmak ve
silesı olmuştu. 

(4 üncü ıayfadan aevam) 
İşte İtalyan mehafüinin şimdi 

düşündükleri böyle im'.§. Vo"fi 
Ditalya i.smli gazetenin yazdığına 
göre Lord Halifaks anla~maktan, 
devletler arasında t~rilti mesai
den bıılısederken bu hususta ne 
Londranın, ne de Parisin müza -
heretlnl temin etmiştir. Çünkü 
bu.gün Fransa - İngiltere ceplıesi
le Almanya . İtalya cephesi ara
sında bır mücadele vardır devam 
ediyor. PQlltika sahasında olan bu 
mücadele iktısadi:;at ve para a
lemlerinde de ;;en.dini göstermek
tedir. Fransanın İtalyaya karşı er 
lan vaziyeti gitgide daha düşman
ca olacaktır. 

Fransa .le İngilterenin Alman 
ve İtalya aleyhine gir.işmış ol -
dukları çemberleme politikası fa
sılasız surette devam edecektir. 
Bunları yazan bugünkü İtalya

nın harici politikaya dair neşr· -
yat sahasında en ileride bulunan 
muharril'ı Sinyor Gaydadır. 

Sinyor Gayda dediklerim ıs -

bat etmek için şnn'liye kadar hal

yaya karşı dalma aykırı b'rer va
ziyet almış olan İngil12 ve Fransız 

devlet adamlarını da sayı>:aktan 

geri kalmıyor. 

Eski Il\giliz 11arı<:ıye Nazın E
den, eski Fransız Başvekili Blum, 

§imdikı Fı an&ız Maliye Nazırı Rey

no, Fransız meb'us ve muharrir· 
!erinden Kerilis, Ingilteren.n en 

sayılı meb'uslarından Çörçil, eski 
Romanya Har'ciyP Nazm Tiiü· 
lesko gibi .. 

Sinyor Gayda makale,;ine nıha
yet verirken diyor ki; l ord Ha -

lifaksın sözleri endişeyi arttır -
maktan geri kalmıyacaktır. Onun 
lçin filiyat sahasında ne olacağını 
beklemek Jazımdı. İşte Sinyor . 

Gayda bunu söylüyor. İng,Jtere
nın anlaşmak politikasını menfi 
surette karşılamaktır 

Berlin nıısıl blr vazıyet almış 

ise Roma da öyle hareket ediyor 
demekt'1". 

:Jf. Berlin ile Rorr.a arasında mat-

Vt:ZIRİAZA. I HAUL PAŞA. 'IN buat ve n~rlyat işlerinde oe na-
FffiILDAKLARI sıl bir &Öz bir!.ğ_ rnevcud olduğu 

E<ı rnede Su.lan Mehmedin r:-
yas!?lınde akdolunsn mec.-L• da -
ğıld klan sonra H L, Paşa deriıal 

harekete gPç-nı ı .. Kellesini
çıocagını ar. Y•n b:ı haın adam he- j 
me~ ve. _ er.tere ba vurdu. O va
k.tler devlet ve .n:.llleUıı cok u-

anlaşılıyor. 

İngiliz Hark ye Nazırınır. an -
!aşmak içın el uzatır mahıyette 

olan nutku etrafında Londrada 
neler soylendlğıne gelince; bazı 

İngıLı mehafıl 'lın ve matbuatının 
•ndises •udur. 

İngiltere mart ayındanbe<"i mu
kavemet politikasına girişm'.ş, da
yanıyordu. Şimdi tekrar anlaşmak 

için Almanyaya el uzatmak vazi
yeti acaba İngiltere poLtikasının 
zayıf olduğunu zannettiı·mez mi? 

Buna verılen cevab da vardır: 
Avrupada sulhu kuvvetlendir -

mek ıçın bir cephe vücude geti -

riLrken diğer cephedekilerle yi
ne sulh içın konuşmayı istemek 

neden İngiliz 11olı~ikasının zayıf 
olduğunu zannettirsin ?. 

Diğer taraftan İng'lterenin kuv
veti günden güne arttığı için pcr 

litikasının zayıf olmasına rhtimal 
verilmiyor. 

ı----·-- ·-· 
Tütün Bilgisi 

İnhisarlar İdaresi Köylü 
İçin Bir Kitab Bastırdı 

İnhısarlar idar ı köylüye tev

zı etmek üzere haıırladığı tütün 

bi.fgisi kita:bını tabettirmiş ve tev
ziııta başlamı~tır. Memleketimizin 
kıymetli ihraç mahsullerinden bi
ri olan tütüne layık olduğu tak -

yid ve ihtimamın gösterilmesi i
çin hazırlanan bu kitapta tütün
cülüğün fenni esasları hakkında 

köylünün anlıyabileceğı lisanla 
malumat verilmektedir. 

Tütün bilgisi kitabı bütün köy 
mekteplerinde mecburi tedrisaıt 

olarak okutulacaktır. Bundan baş

ka sırf tütün ekicileri için de, tü
tünün kurtlanmaması için fenni 
temizliğin nasıl yapılacağına da
ir öğüt şeklinde bir kitap hazır

lanmıştır. Bu kitabın da parasız <r 

larak köylüye tevziine başlanmJŞ
tır 

Tütün İkramiyeleri 
Beyoğlu Yerli .Askerlik Şube -

sinden: 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şube -

sinden tütün ikram>yesi almakta 
olan bütün §ehit yetimleri ile harb 
maliılü olan subay ve eratın ka
yıtlarındaki noksanlar tamamlan
mak için hüviyet cüzdanları. se
nedi resimleri ve ellerinde mev -
cut diğer vesaikle birlikte ve en 
geç 24 I Haziran / 939 zevaline 
kadar şubemize mllrocaat etmele
ri !Azımdır. Müracaat etmeyenlere 
bu yıl .kramlye verilemiyeceği Han 
olunur. 

1 Temmuzda 
-apılacak 

Deniz Bayramı 
1 temmuzda yapılacak olan De

niz bayramı prog ı tesbıt edil
zn4tir. Merasune saat 11 de b~
Janac~ktır Denizciler saat 10,30 
de Galatasaray lise.sin.de toplana -
caklar, evvela Taksime giderek a
bideye çelenk koyacaklar ve bay
rak çekilecektir. Bundan sonra bir 
geçid resmi yapılacak, İstiklal 

caddesini takiben Şişhane yol~ 
Karaköye inilecektir. Saat 14 de. 
Deniz Ticaret mektıibmde bir gar
den parti verilecektil'. Bunu deniz 
yarışları takip edecektir. 

Gece denizde büyük şepliıkler 

yapılacak, Ege vapurunda da bir 
balo verilecektir. 

Merasim geçişine deniz silahen
daz kıtası, Yüksek Deniz Ticaret 
mekıtebi talebeleri, deniz ticaret 
zabitanı, tahlisiye, Denizyolları, 

Limanlar idaresile Şirketi Hayri
ye ve armatörlere mensup müret
tebat iştirak edecektil'. 

--o--

İspanya Mihver 
İttifakıne 
Girmiyor 

(1 inci sahifeden devam) 
Rom aya yaptığı ziyareti iaı le et
mek üzer e, İtalyan Hariciye !lla
zırı Kont Ciano'nun Ma.dride g; -
deceği teeyyüd etmektedir. Cıze
telerin yazdığıca göre, bu ziyaret 
bilhasa İspanyanın mihver dev -
Jetlerıin askeri ittifakı.na girme
sini istihdaf etmektedir. İspanya 
Dllıiliye Nazırının Romayı ziya
retinden böyle bir netice hasıl ol
mamıştır. 

Maclridden dönen genç İspan
ya Dahiliye Nazırı gazetecilere 
beyanatta bulunarak şunları söy
lemiştir: 

- Allahtan iki memleket mu
kadderatına yardun etmesini te
menni ederim. Fakat bu maksada 
vasıl olm3'k için de gidilecek epey
ce yol vardır. Çünkü İspanya müt
hiş bir ıhtila.lden daha yeni çık -
mış ~ulunuyor. Milli kalkınma 

vaziyetindeyiz. İspanya, iki sene
denberi İtalyadan gördüğü yar -
ılımdan dolayı müteşekkirdir, fa
kat kendi yaralarını sannağa çalı
şan bir memlııkotin askeri ittifak
larla meşgul olacak vaziyetı yok
tur. Yakın bir istikbalde her mem
leketle iktısad! ve kültürel anlaş
malar imza edeceğiz. General 
Franko ile eylul sonunda Romaya 
gidecektir. 

Siyasi mehafil bu ziyaretin de 
askeri ittifakla neticeleneceğini 

zannetmiyorlar 
--0--

Bir Çocuk 
Boğuldu 

Dün akşam üzeci Topkapıda bir 
facia olmuş, küçük bir yavru su 
tenekeine düşerek feci surette bo
ğulmuV(ur. 

Facia §Öyle olmuştur' 

Topkapıda Pazartekke sokağın
da 4 numaralı evde oturan Dur
muş adında birinin karısı dün ak
şam üzeri 14 aylık kızı Cemileyi 
odada oyuncaklarla oynıcr bir hal
de bırakarak asılı olan çama~..-

ları toplama'k için bahçeye inmiş
tir. Odada yalnız kalan küçük Ce
mile evin ta§lığına inmiş. terJros 
musluğunun altında bulunan te
nekenin yanında duran küçük bir 
sandalyenin üzerine çıkarak te
nekeden su içmek istemiştir. Kü
çillt Cemile eğilerek su içmek ıs -
terken, baş aşağı tenekenin içine 
düşmüş ve bu vaziyetten kendini 
kurtaramıyarak boğulmuştur. Bah
çedeki Çaınll§ırları topladıktan 

sonra odao;ına dönmekte olan bed
baht anne terkos musluğunun al
tındaki tenekeden dışarı sarkmış 
~lan yavrusunun bacaıklarım gö
rünce faciayı anlamı, ve feryad 
etmeye başlamış 'biraz sonra da 
düşüp bayılmıştır. 

Kadının feryadım lşiden kom
şular yetişmişler, polise haber 
vermişlerdir. Çocuğun kaza neti
cesinde öldüğü tahakkuk etm~, 
qömülmesine izin verilmistir. 

f Mısır Hariciye Nazırı 
Yalovaya Gitti 

(1 inci sahifeden ievam) 

Misafirler halkın alkışları ara
sında otomobillere binerek doğ -
ruca kaplıcalara gitmişlerdir. Mil

li Şef İsmet Lnönü saat 11,45 de 
misafirleri kabul etmiş ve öğle 
yemeğine alıkoymuştur. 

;Mısır Hariciye Nazırı bugün sa
at 16 da Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu ile birlikte Yalovadan yi

ne Ülev vapuru ile Pendiğe geçe
cek ve hususi trenle Anıtaraya 

hareket edeceklerdir. 

Misafir Hariciye Nazırı Pendik 
iskelesinde, İstanbul Emniyet di
rektörü, Kartal kaymakamı ve 
Pendik belediye reisi tarafından 

karşılanacaktır. 

ANKARA MİSAFİRİ BEKLİYOR 

Ankara 18 (Hususi) - Mısır 

Hariciye Nazırı ile Hariciye Veki
limiz yarın sabah saat 8,35 de bu
raya geleceklerdir. 

Misafir Hariciye Nazırı, Anka
ra garında, Ankara Vali ve Bele
diye Reisi, Hariciye Vekaleti U
mumi katibi, Ankara mevki ko -
mutanı, Protokol dairesi reisi, Ha
riciye V ekfıleti birinci daire reis 
vekili, Ankara Emniyet direktörü, 
Merkez komutanı ve Mısır sefare
ti erkanı tarafından istikbal edile-

cektir. Bir ıhtıram kıt'ası scliım 

resmini ifa edecek ve kıtaya ref~
kat eden bando Mısır ve İstildiıl 
marşlarını çalacaktır. 

Misalirler içın Ankarapalasta 
daireler hazırlanmıştır. 

Misafir Nazır saat 10 da Başve
kili ve saat 10.30 da Büyük Mil
let Meclisı Reisini ziyaret edecek 

ve bu ziyaretler saat 11 de Başve
kil ve saat 11.20 de Büyük Millet 
Meclisi Reisi tarafından iade olu
nacaktır. 

Misafirler, öğle yemeğini Mısır 
sefaretinde hususi olarak yiyecek
lerdir. 

Misafir Hari.ociye Nazırı ekse -
lam; Abdülfettah Yahya Paşa, sa
at 16 da Atatürk'ün kabrine ~-e

Jenk vazedecektir. 

Yarın akşam Hariciye Vekili 
Hariciye köŞkünde bir ziyafet ve
recektir. 

MİSAFİRLERİMİZİN AVDETİ 

Misafirlerimiz 22 haziran per -
şembe günü sabahleyin şehrimize 
döneceklerdir. Nazır o gün öğle
den evvel Cumhuriyet abidesine 
bir çelenk koyacak, müzeleri ve 
camileri ziyaret edecektir. Sayın 
miısafirimizin Mısıra avdeti tarihi 
tesbit edilmiış değildir. 

Danzig' de Şiddetli Bir 
Nümayiş Oldu 

(1 inci .sahifeden devam) 

Göbels saat 20 de buraya gel -
mi:ş Danzig tiyatrosunda bale'lerl 
seyretmiştir. Tiyatro binası önün
de halk Göbelıı'i alkışlamış ve bir 
hitabe irad etmesini kendisinden 
rica etmşitir. 

Alman propaganda nazırı İngil-. 
tereyi, Polonyayı ıstediğini yap
makta serbest bırakmakla ve Al

manyayı ~hata etınek istem~kle. it-ı 
tiham ettik.ten ııonra demıştir kı: 

• Fakat karşılarında zayıf ve bur
juvalaşmış bir Almanya bulmağı 
ümid edenler aldanıyorlar. Nas -
yona! Soyalist Almanya zayıf de
ğildir. Almanya kuvvetlidir ve 
ll ordusuna mahktir.• 
hali hazırda dünyanın en ku,'Vet

Bu sözler üııerine halk: 
.Bir devlet, bir millet, bir Füh

rer, diye bağırmıştır 
Göbels sözlerine devam ederek 

demiştir ki: 
·Dünya Führerin tt:lı.didlerın ô

nünde gerilediğini ve şantajın 

karşısında boyun eğdiğim zan -
netmekle tehlikeli biı hata işle -
miş oluyor. Bunun içindir .ki Dan
zig'li Alman erkekleri, kadınları 

ve çocukları istikbale emniyetle 
bakabilirsiniz. Nasyonal - Sosya -
list Almanya sizinle bera'berdir. 
Almanya nerede Alman vaTsa <r 
radadır. Binaenaleyh sizinde bu
lunduğunuz yerdedir. Bu bayram 
gününde bütün kalbimizle •Yaşa
sın Führerimiz, y:ışasın Alman 
Danzig'imiz, yaşasın büyük Al -
man devleti. diye bağıralun. • 

Halk nutku. hararetle alkışla -
uuş, bundan sonra Almanyayı, 

1 
Führeri sel~mlamı~ ve: 

- Yahudilerle Polonyalılar def
olsunlar - diye mükerreren ba -
ğırmışlardır. 

Diplomatik mehafillerde hasıl 

olan kanaate göre, Göbels'in nut
ku ve bilhassa halk üzerindeki te
sirler!, Alman propaganda nazırı
nın ziyaretine vesile olmak üzere 
tertib edilmiş olan Danzig kültür 
haftasına bu nevi tezahüratın çer
çevesini geniş mikyasta aşan bir 
mahiyet vermiştir. 

ALMAN ERKANI HARBİYESİ
NiN SEYAHATİ 

Beı,lin 18 (Hususi) - Bu ayın 
sonunda Finlandiya ve Estonyaya 
giden Alman ErkAnıharbiye reisi 
General Hadrlern bu memleket
ler erkanıhaı'biyeler! ile yapaca
ğı asker! müzakerelere ehemmi
yet verilmektedır. Bu ~yaba!, A
land adalarının tahkimi için Fin
lıı.ııdıya ta.raimd,an Mi,Jletler Ceıv' 

yetine vaki olan teklif ile de aIA· 
kadar bulunmaktadır. 

SLOVAKYANIN BAŞINDA BİR 
FACİA DOLAŞIYOR 

Var~a 18 (Husui) - Slovak· 
yada Alman ta~idatı devam et
mektedir. Yollar a.sker! na.kil va
sıtalarından geçilımez bir manza
ra arzetmektedir. Bu sevkiyatın 
h edefi henüz maHlm değildir. 

Slovak telgraf ajansının tebll -
ğine göre, Slovakya ile Çekya a
rasında münasebet kesilıniftir . 
Bununla b"era'ber Almanlar asker} 
tahşidatıta 'bulundukları hakkın -
daki haberleri bir kere daha tek
zib etm~lerdir. 

Tiyençinde 
İngilizler 
Ac Kaldı • 
(1 inci sahifeden devam) 

Japonlar tarafından teslımi iste· 
nen dört Çiıu:nin Japonlara veril
mesine muvafakat edilmi~tir .. An 
cak bu Çinlilerin lıir J ap0r;, b!r 
İn81'.z ve bir de bitaraf azadan mi
teşekkil muhtelit biı mahl<c·nıc 

tarafından muhakP'Jl<. edilnıcl~ri 

şart kıoşulmuştur. Bununla bera
per abloka henüz kaldırılmı~ d~· 
ğildir. Tokyodaki İngiliz blıyük 
elçisi Japon Haric.iye Nazırını 

bu sabaıh bir kere daha ziyaret 
etmiştir. 

İngiliz i.mtiyaz mıntakasına gır
mek ist:yen bir Rus Japon nöbet
çısine hüviyetini gösterirken öl
dürülmüştür 

Sovyetler de Tiyeııçindeki Rus 
konsolıoshanlsin:n beyaz Ruslar 
tnrafın<lan işgalini protesto etmiş
tir. 
ABLUKA KALDilULMAZSA 

NE OLACAK? 
Londra 18 (Hususi) - Hariciye 

Nazırı Lord Halifaks dün sabah 
sayfıyesinden Londraya dönmüş
tür. Tiyençindeki Japon ablukası 

kaldırılmadığı talıxlirde ,nasıı bir 
tedbir ittihaz edilmesi lazun ge -
leceği Parıs ve Vaşingtonıa mü
zakere edilmckted 'r. 
İmtiyaz mmtakasının iaşesini 

temin etme-k üzere Tientsin'e harb 
gemileri gönderilmesine dair he -
nüz bir karar verilmediği söylen
mektedir. Bu hususta blı· teşebbü
se girişilmesi için Çin suların<laki 1 

İngiliz deniz kuvvetleri kumanda
nının kararına bağlıdır. 

İngiliz nazır lan bu meoelenin 
heyeti umunuyesinı yıırın tetkik 
<ıdeceklerd;.r. 

Yakınlaşao 
Harb Tehlikesi 
Karşısında 

(1 inci sahifeden devam) 

en yüksek taleb kademelerinden 
en basit uyuşma ve yatışma ted 
birlerine inecekleıini zannetmek 
güçtür. Alınan tertibler, sağda 
5olda, küçük büyük devletlerle ya 
pılan müzakercl<>r ve sınıf sınıf 
silah altına çağırılan askerler bu 
iki devletin de son tedbir ve son 
çare olarak harbetıneyi göze al -
nıış bulunduklarını veya son bir 
lılöfe kalkıştıklarını ifade etmek· 
tedir. Harbetmek kolay değil -
dir. Kolay olmadığı kadar kazançlı 
olabileceği de milyonda bir iht
nıal derecesindedir. Fakat, buna 
rağmen ve maattees>üf gün geç
tikçe harb gayri kabili içtinab bit 
akıbet halini almaktadır. Yer yü
iriindeki bugünkü karanlık, karı

şık, bütün işlere ve insanlara hu
zursuzluk veren havayı ancak bir 
muharebenin dağıtacağına kani 
olanlar vardır. 

Yalnız, Muharebenin bugünkü 
niza ve ihtilAfları ortadan kaldı
racağını zannetmenin de büyük 

bir safdillik olacağına şahsan ina· 
nanlardanız. Kazanan da, kaybe
den de neticede sadece yıpranmış 

ve sadece kanını, malını, scrvetioj 
beyhude yere israf etmiş olacaktır. 

Esasen, bugün bizim de içinde bu· 
lunduğumuz sulh cephesinin tak· 

dirinden kaçmıyan yegane haki -
kat budur ve .. yine bunun için 
beşeriyetin huzur ve emniyetini 

muhafaza etmenin bütün şartla -
rını tahakkuk ettirmenin imkan 

ve tedbirleri alınmaktadır. Bütün 
bu gayret ve enerjiye rağmen, 

sırf hissi ve gayri iradi sebeblcrle 

lıerbangi bir noktadan herhangi 
bir tecavüz patlarsa muhakkak ki, 
alev bütün dünyaya sıçrıyacak 

ve bliyiik harbi gölgede bırakan 

dehşet ve fecaat misalleri ortaya 
çıkacaktır. 

Bu şartlar altında harb dehşet 
vericidir ve her m:llt>I onun kor
kusunu çekmektedir, Muhakkak 
ki Alman ve İtalyan milleti de iç
ten içe bu korkunun ve dehşet 
hissinin itindedir. Uilha,~a herhan

gi bir vesile ile harbi tahrik ede· 
cek dünyayı ateşe verecek le -
sadiiflerin, baş ve şahsiyetlerin 
mevcudiyetinden korkulabilir. 

Bunun içindir ki, harbi önliye
cek, beOjCriyeti kurtaracak daha 
gıeniş ölçüde tedbirlere muhakkah 
ki, ihtiyaç var. Bu tedbir, yakın

laşan harlı tehlikesi .karşısında 

mUteeavize karşı kayıdsız ve şaTt
sız derhal diğer bütün milletle 

rin elcle verme•i 'e bir hrdef ü

zerim'' birlc§nıesi ile yaratila -
bilir. O hedef de, sade<!e şudur: 

- Her ne pahasına ohırsa ohun· 
sıılba sadakat ve sulhu fiil~n ko
rumak için ieabında her şe,·c kar
şı hazır bulunmak. 

ETEM İZZET BENİCE 

Batan Fransız 
T ahtelbahiri 

Saygon 18 (A.A.) - .Phenix• 
tahte1bahirinin 300 kadem derin
likte !bulunduğu nokta nihayet 
.Camranh, körfezinin açıkların

da tesbit edilmiştir. Suyun yüzün
di! geniş bir yağ lekesi vardır. Ka
zanın vukubulduğu mahallin et
rafın.da Fransız harb gemilerı do
laşnıakladır. --
Türkiye - Filandiya 

Ticareti 
Ankara (Telefonla) - Türkiye 

- Finlandiya ticaret anlaşma!ının 
'.!-numaralı listesine !lAve edile -
cek munzam ve yeni kontenjan -
Jar ile Finlandiyaya ihraç oluna
cak Türkiye m~n.~eli huğday be
dellcrınin yüzde kırkının serbest 
dövız Ye yüzde a;ımşıının da kle
ring kanalile ödcnmesı hakkında 
iki taraf .ırasında anlaşma c:'.'fl~Ş

tur Bu h .. sustaki kanun !ay hası 
yakında l\.fecli te müzakere edı

ı,,,.~Jı:tir. 
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Tufan Kaptan Yavaş Yavaş 
Kendisini Suya Bıraktı 

Adamları da Gürültü Çıkarmadan Kaptanlaı·ını 
T aklid ettiler, Sandalı Bomboş Bıraktılar 

İki saatlik yolculuktan sonra 
donanmanın ilk ışıkları .ıfukta 

titrek sarı zıyalar halinde belirdi
ler. Türk denizcileri birbirlerine 
ışıkları gösterdi, fısıldaştılar: 

- Düşman göründü.. 

Dursun kaptanla Tufan reis son 
ve kısa bir meşveret daha akdet
tiler. Halk filosunun yılmaz ku· 
mandam sordu: 

- Düşman karşımızda .. 
nasıl yapacağız? 

Öteki izah etti: 

Şimdi 

- Benim yanımdakilerle ben 
gizlice ilk sokuJac3ğımız harb ge
misine çıkacağız. Oradaki gizli ve 
sessiz çalışmamızla gemiyi ele ge
çireceğiz .. S'z de bize en yakın 

ve işgale en müsaid gemiye tır-
manırsınız .. 

- Peki, gemileri ele geçirince 
ne olacak? 

- Kararlaştırdığımız gibi yapa
cağız kaptan.. Bunları nasıl olsa 
biz yürütemeyiz ... Durduğu yer -
de toplarını öteki gemilere çevi
rip ateşı> başlarız!. Bizim uşaklar • top kullanmasını biliyorlar. 

- Haydi, öyle ise ayrılalım ... 
Allah m uvaffakiyet versin! 

- Sana da reisim ... Uğurlar ol
sun .. 

Yanyana ilerliyen iki kol birer 
tarafa doğru ayrıldılar... Tufan 
reis birer karartı halinde seçilmeğe 
başlanan Rus gemilerine iyıce so
kuldu.. Karanlıkta nöbet bekli -

yen lumbaz ağzı vardiyalarını se
çer gibi oldu. Saatine baktı, mt..-ı.1-
dandı: 

3 ü ~O geçiyor ... Çok az vakit 
kaldı sabaha!. 

Sonra, kayıkla gemilere yak !aş· 
manın güçlüğünü kestiren Türk 
reisi arkadaşlarına yavaşca fısıl

dadıo 

- Herkes tüfeğini boynuna as· 
sın! Yüzerek şu onümüzdeki ge -
miye çıkacağız! 

Karanlıkta bir ses sordu: 
- Merdivenden mi? 

- Hayır... Arka taraftan.. İyi 
aklıma getiroin evlad.. Şu ip mer
diveni Martı Ahmed alsın! 

- Baş üstüne reis! 

Evveli Tufan kaptan sandalın 
bordasına tulwıarak yavaşca ken
disini suya bıraktı. Adamları da 
glirüllü çıkarmadan kaplanlarını 
taklid ettiler ... Ba~ı boş bırakılan 
sandallat' hafif bir akıntı ile ileri 
sürüklenirken karanlıkta birer 
nokta kadar farkedilen 24 baş en 
ilerideki Rus destroyeri Iı tiş'e 

doğru ilerledi... İrtiş'in güverte 

TARİHi 
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Hatı.a bu yasağa karşı gelen o • 
!ursa, herkes'n gözü önünde boy
nu vurularak ceza görecektır. 

- Bt>n Sirtellada bulunduğum 
müddetçe; hiç kımse bir başka • 
sına el uzatmadı. Herkes Ecenin 
yasağından korkuyor. 
Tanrının oğlu, pamuk tacirinin 

Sirtell3dan geldiğini anlayınca 

se,·inmişti: 

- Ben senı (Nipur dan geliyor 
sanmı,lım. Demek ki (Sirtellii) ya 
da uğradın ... Ecemiz; de gördün. 
Öyle mi?. 

- E'·e!, gördüm. Çok cesur ve 

ı 
vardiyası kıç taretin yanına çö • 
melmiş, tüfeğine dayanarak göz
lerini göğe dikmiş, memleketini, 

evini, ocağını düşünüyordu ... Ge· 
myie ilk yaklaşan Tufan reis, kıı;. 
tarafın alçak bordasına doğru so
kuldu ... Martı Ahmedin uzattığı 

ip merdiveni aldı. Etrafı dinledi.. 
Gürültü çıkarmamağa gayret ede· 

rek merdivenin kancalarını bor
da vardavelasına tutturmak üzere 
fırlattı .. 

Gecenin sessizliğinde iki made
ni cismin birbirine çarpmasından 

çıkan bir gürültü duyuldu ... Mer
divenin sudaki kısmına sarılan 

arkadaşlarına Tufan reis parmağı

nı dudağının üzerine koyarak sü
kut işareti verdi.. 

Taretin madeni devvarına ar

kasını dayayarak tatlı tatlı hu! • 
ya kuran nöbetci, merdiven kan· 

casının vardavelaya takılırken 

çıkardığı madeni sese biNienhire 
kabarttı .. Bulunduğu vaziyeti mu• 

hafaza ederek etrafı dinledi .. Se -
sin tekrar etmesini bekledi, gü • 

rültünün nereden geldiğini kes • 
tirmeğe çalıştı .. Beş dakika kadar 
bütün dikkatini kulaklarında top
lıyarak etrafı dinlediği halde baş
ka gürültü duymayınca: 

- Bana öyle gelmiştir ... 

Dedi, tekrar tatlı hulyasına av. 
det etti ... 

Tufan kaptan ile arkadaşları bir 
kaç dakika daha soğuk suda bek· 
!edikten sonra yavaşca merdivene 

tırmandılar .. Çok büyük bir itina 

ile başladıkları hareketi muvaf • 
fakiyete götürmek için bütün gay• 
retlerini sarfeden cür'etkar Türk 

denizcileri başta Tufan kaptan bu
lunduğu halde birer,birer İrtiş'in 
kıç güvertesine ayak bastılar .. 
Herkes çizmesinden çektiği bıça

ğını sağ eline almış, tüfeğini boy
nuna asmıştı .. Taretin duvarına 

yapışırcasına sıkışan halk filosu 

kahramanları ıslak pabuçlarile 

hiç gürültü etmeden taret boyun· 

ca ilerlediler .. Enönde giden Tu
fan reis, tüfeğine dayanmış, çö· 
meldiği yerde dalga geçen nöbet
ciyi gördü.. Martıya işaret etti.. 
Kendisile beraber gelmesini söy

ledi.. Sindiği köşeden nöbet.cinin 

bulunduğu noktayı iyice kestire· 
rek birdenbire Rus bahriyelisinin 
ürerine atıldı.. Çelik parmaklarile 

boğazından kavradığı nöbetçinin 

bir clile de ağzını kapayarak ses 
çıkarmasına meydan bırakmadan 

yere yıkıldı .. Göğsüne çöktü .. Seri 
b,r hareketle bıçağını nöbetçinin 

ensesine, ukdei hayatiyesine sapla
dı. Vazifesinde dalga geçen sersem 
nefer yıldırım vunmuş gibi bir tit

reyişle can verdi .. Bu hareket pa
tırtısız olmuş, yalnız nübetci Tu· 
fan kaptanın pençesinde yere yı

kılırken güverteye yuvarlanan tü
feğin sesi duyulmuş, fakat bu da 

öteki nöbetçilerin nazarı dikka
tin. celbetmemişti. 

( Dcı•amı var) 

Gençlik Paytahtı: 
Kartiye Laten 

( 4 üncü sayfadan devam) 
gezintı, laıhvelerin taraçasında, 

fakültelerin kapıları önünde mü
nakaşalar ... 

Talebelerin bir kısmı zengin • 
dir. Bir kısmının de ancak geçi
nebilecek bir parası va.rdır. Fa
kat, hapsi, ay sonbrına doğru me
teliksizdir. Ayın yirmisi geçt · mi, 
biribrlerııden istikraza ba~larlar. 

Bazıları da fazla eşyalarını, hatta 
kitablarını satarlaı. 

Gençl:k bu!. .. Lokantada kre -
disi olanlar bir dereceye kadar 
sıkıntı çekmezler. Ya olmıyanlar? 1 
Onlar da birer .limit ve sütlü kah
ve ile karınlarını doyururlar. Bu
na rağmen yine şen ve neş'elidir
ler. 

Yazan: Iskender F. Sertelli 

güzel bir kadın. Kocasile birlikte 
her gün şehri dolaşıyor. Aç, çıp
lak, i,şsiz kalmışları arayıp du
ruyor .. Giydiriyor .. Onlara iş bu
luyor. Şimdiye kadar yer yüzüne, 
insanlığı bu kadar çok seven te
miz yürekli bir hükümdar gelme
miştir. 

Pamuk taciri bundan sonra Tan
rının oğlile dost olmuş, her gün 
kendisini görmek için saraya uğ
ramağa başlamıştı. 

Azak bir gün pamuk tacirine 
sordu: 

- Sirtellaya ne zaman döne -

Talebelerden birçokları, mas
raflarını çıkarmak 'çin hususi 
dersler verirler, geceleri lokanta
larda, barlarda garsonluk edenler 
olduğu gibi, kız talebelerden, kli
niklerde hizmet edenler de çok • 
tur. 
Akşamları, lokantalarda topla

nırlar. Parisin taJ.,be lokantaları 

çok eğlencelidir. Genç talebeler 
güler, şarkı söyler danseder, eğle
n:rler ... 

Çogu pansiyon odalarında otu
rurlar, birbirlerinin odalarına gi
der, gelirler Bazaıı erfani ile öte
beri a::rlar, hep bir arada yerler, 
içerler. 

Ay başında, k:miıı parası evvel 
gelirse diğerlerine ziyafet çeker. 
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ceksin? 
- Elimde beş denk pamuk var. 

Onları satınca döneceğim. 

- Ben sana zengin b:r müşteri 
bulsam, benim istediğimi yapar 
mısın?. 

- Müşteri bulmasan da, dile -
diğin ne ise söyle. ELmden gele
ni esirgemem. Ben seni çok sev· 
dirn. Azak! Sen dünyada eşi bu • 
lunmı,yaı;. tem:z yürekli bir ço -
cuksun! Yurduna ben'mle bırşey 
göndermek istiyors·,n. hiç ç~kin
me .. söyle-

Pamuk tacıri bir avuc altını du· 

HiKAYE 

Kendini Yağlı 
Ve Ölmeyen , ______ , 

İpe Asan 
Adam 

1900 de Pariste dünya başpeh • 1 
livanlık müsabakaları yapılmıştı. 

Parise her milletten bir çok pek
livanlar gelmişti. Bu pehlivanlar 
içirule Japonyadan gelenler de 
vardı. 

Rusyadan, Almanyadan, İngil • 
tereden, Türkiyeden, Mac:ıristan
dan ilh ... Par ise öyle cüsse!; ve 
okkalı pehlivanlar gelmişti ki, en 
aşağısının okkası yüz yirmı kilo 
idi. 

Halbuki; Japonya.dan gelen iki 
başpehlivanın okkası ancak ve an· 
cak bir çocuk okkası kadar ve elli 
kilo idi. 

Pariste teşekkül eden güreş he
yet'ne müracaat eden pehlivanlar 
hep okkalı ve cüsseli oldukları i· 

, n hiç kimse bu adamları garil>
semiyordu. 

Fakat, J apon pehlivanları elle· 
rindeki başpehlivanlık vesikala
rile heyete müracaat edince her· 
kes şaşırdı. 

Ve .. bu çocuk yapılı insanların 
nasıl olup da yüz ol<!kalık başpeh
livanlarla güreşebileceğine hayret 
etti. 

Hatta; heyet' Japon pehlivanla
rının müracaatını kabul etmedi. 
Elli kiloluk bu adamların güreşte 
ölür ve sakatlanır diye güreşe sok
madı. 

Japon pehlivanları güreş heye· 
tinin bu kararını protesto ettiler .. 
Dinli yen olmadı Nihayet; J a -
pon pehlivanlarının gazetelerle 
bütün dünya pehlivanlarına şu 

suretle meydan okudukları gö -
rüldü. 

- Biz elli kiloluk Japon pehli-

vanları dünya baş pehlivanlarını 
meydana çağırıyoruz. Bizi hangisi 
mağlüp ederse bin altın lira vere- r 
ceğiz. Hodra meydan!.. 

Japon pehlivanlarının bu il.anı 

yalnız Parislileri değil, bütün dün· 
yayı şaşırtmış ve altüst etmişti. 

Dev gibi başpehlivanlar bu ila· 
na gülüyorlardı. Hiçten bin altın 
kazanacaklardı. Nihayet; Fran • 
sızların başpehlivanlarından Pons 
isminde birisi bin altını almak ü
zere Japon pehlivanına karşı 

çıktı. Ve .. iki dakika içinde bayı
larak mf:ydan yerinde ölü gibi 
yatıp kaldı. 

Herkes Fransız pehlivanı yüz o
tuz kiloluk Pons'un Japon pehlı
vanının karşısında ilci dakikada 

bayılıp kalmasına hayret etmiş 
ti. 

Bu, o kadar güç değildi. Çünkü 
Japon güreşi başka bir şeydi. Maf
•alları t utup ezmek, adaleleri sı

kıştırıp felce uğratmak güreşi idi. 
Her Japon pehlivanı elli kilo ka· 

dar idi amma; enseleri iki parmak 
kalınlığında zırh gibi nasırlı idL 
Parmakları ve elleri nasır içinde 
idi. Parmaklaril~ bir adamın ne
resinden tut.sa bir çivi gibi, bir 
mengene gibi tuttuğu yeri ezer ve 
kırardL İşte bu sebeble Fransız 
pehlivanı iki dakikada bayılmıştı. 
Japon pehlivanı Fransızı neresin
den tuttu ise felce uğratmıştı. 

Elli kiloluk Japon pehlivanları 
bu müsabakadan sonra şöhret al
mışlardı. Herkes bu çocuk kadar 
küçük pehli'Vanların meharet ve 
kudretini anlamıştı. 

Bir gün Japon pehlivanları ga-

• • • • • YAZISIZ HiKA YE: 

yunca söz verdi. 
Azak kendi yurdunun hasretini 

çek'yordu. Kı(alın başını kopar -
madan Sirtell.tiya dönmenın de 
bir faydası olmıyacaklı. 

Buran arkadaşını yalnız bırak
mağa karar vermiş gibiydi. Onun 
Ham:ıt sarayındaki rahatı Dere
beyler nde ve Prenslerde bile yok
tu. 
Buranı Habeş car.yesi de teh

dide başlamıştı. 
Bu korkulu gücler içinde deh

şetli bir rüya görmüştü. Delıkanlı 
bir gece uykuya dalar dalmaz ken
disin: yüksek bir kulenin tepesi
ne çıkmış gördü. Biraz sonra ku
leden inmek istedi, sağına solu
na bakındi, bütün yollar bpan -
mıştı. Buran buraya nasıl çıkmış, 
nereden inmişti? Buran bu ku
lenin tepes' nde saatlerce çırpın

di, bağırdı.. İmdat bekledi, ağladı 
ve nihayet baygın düşerek başını 
taşlara vurdu ve o \'akit gözle -
rıni açır.ca kendinı kuştüylu ya -

tağının içinde buldu. 
Buran bu rüyadan sonra gen!ş 

bir nefes almıştı amma .. O kadar 
çok korkmuş, o kadar terlemişti 
ki.. Bir müddet yatağından kal
kamadı. 

Sumerlilerde, gece kendinı yü.k
sek bir yeNie görmek Ye oradan 
yol bulup inememek uğlli'Suzluk 
sayılırdı. 

Buran bu rüyadan hiç de hoşlan
mamıştı. 

Buran sabahleyin yatağından 

kalkar kalkmaz Kralın sihirbazına 
koştu: 

- Aman Asucuğurn! dedi. Bu 
gece başım ateşler içinde ya 
Korkulu bir rüya gördüm. E 0 

bunun manasını bizim yurdumuz
daki gibi b'r uğursuzluğa işaret

se, b:ışım, bugünlerde tehlikeye 
düşecek demektir. Sen de tabir 
et bakalım benim rüyamı!. 

Ve gördüklerini birer biter an
lattı. 

(Devamı var) 
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Biraz da Gülelim! 

-· I 

Foyası Meydana Çıkınca ... 

Köylünün birine bır eşek lazımı 
olmuştu. Bir iki aat için orman • 
dan odun getireceskti. Sağa baş 
vurdu Sola baş vurdu. Komşular 
dan bir eşek bularnad. 

Nihayet, Karagöze gelerek: 
- Eşeğini verır miin Karagö -

.. ? zum ... 

Karagöz köylüyü başından sav
mak için: 

- Affedersin komşu? .. Biraz ev· 
vel eşeği başkas alıp gitti. Burada 
yok ... Olsa idi başım üstüne ve • 
rirdim.. dedi. 

Halbuki ne Karagözün söyle -
diği yalandı, eşek ahrda idi. 

Tam bu sırada, Karagözün eşe
ği ahırdan acı acı alabildiğine a· 
nmnağa başlamasın mı? 

Köylü, Kragöze dönerek: 

- İlahi, Karagöz ... dedi, sen e- ı 

şek yok diyordun, halbuki, işte a
hırda barbar bağırıyor. 

Karagöz ne söyliyeceğini şaşır
mıştı. Fakat; derhal kendini to
parladı ve şu cevabı verdi: 

- A birader, benim sözüme i· 
=ıyorsun da eşeğin sözüne ml 
inanıyorsun? 

Köylü, Karagözıin bu hazır ce
vablığını yüzüne vurmak için. der
hal olduğu yerden sıçradı. Ahıra 
gitti eşeği yularından tutarak ge
tirdi ve: 

- işte, dedi. 
Karagöz, fena halde bozum ol- • 

muştu. Hayretle köylünün suratı
na baka kalmıştı. 
Başını eğdi. Ağzıru, eşeğin ku -

]ağına verdi ve şunları fısıldadı: 

- Allah ikinize de se18met ver
sin ... Nasıl anırır mısın, şimdi ce
zanı çek? .. 

zetelerle şu ilanda bulunmuşlar· lık güreşlerine almadıkları Japon 
dı: pehlivanları hem elli kiloluk ço· 

- Kendimizi yağlı ipe asaca - cuk vücudlarile dev gibi b"Şpehli· 
ğız ve asılı olduğwnuz yerde ya- vanları yendiler ve hem de yağlı 
nm saat konuşacağız.. ipte asılarak ecnebilerin on bin • 

Paris halkı; Japon pehlivanla- lerce altın liralarını almışlardı. 
rının bu ilanına bir evvelki i!An !-:;::===========:;
kadar şaşıp kalmışlardı. Hiç İn· 

san yağlı ipte yarım saat asılı "" 
!arak kıonuşabilir miydi? 

Nihayet; Japonlar kendilerini 
yağlı ipe asmışlardı. Hatti ayak-
iarına otuz okka da gülle bağla
mışlardı. Yağlı ipte rahat rahat 
k~ııuşup gıildi· !er ... Ve hu suret
le Japon pehı vanları bin'Prce 1\. 
ıa kaz~ndılqr 

İ ·te, Paris r,ürcş heyetın•r. hiçe
bemmıyet \'ermeyip; b~~ı>~"ivan-

GÜZEL ÇOCUK 
PORTRESi 

Küçük Georgiye 

• • • • 
MAYIS MÜSABAKAMIZDA KAZANANLAR 

38 - Salih Yükay Aksaray Ha- , 
sanbaba C. Lutfi S. No. 1 

39 - Bülend Babir 1',atıh 13 üncü 

İ. O. dan. ı 
40 - Adnan Kaysan: Beyoğl1t 

O. O. No. 201. 
41 - Kerameddin: Fındıklı Ne

cati B. C. Enliyokuş No. 2 

43 - Ismet Özden; Yüksek tı
caret M. 1158. 

44 - Mahır Türkpençesı Ca· 
ğaloğlu erkek O. O. dan. 

45 - Vasfi Perçin: Suitansel•m 
Çifteçeşme 86 da, 

46 - Lütfı Göksal: Nışanıaşı er· 
kek O. O. dan. 

42 -:- Avni Selçuk: Sütlice va • 1 
pur gışe memuru. (Devamı gelecek hafta) 

• • • • 
MÜSABAKAMIZ 

• 
HAZiRAN 

,__._..,....l..__.l..,..........__1 ____._,.1-.:.-1 ....,.:-1 ---=-' --' -1 
1 1 J 1 1 1 

Yukarıda gördüğünüz boşlukları harflerle doldurunuz. Okudugu
nuz zaman yüce ve olu bır mevcudi~·et ortaya çıksın. 

Müsabakamızı halledenlere: Birinciye, BiT fotograf makines., K•n· 
ciye: Bir kol saati, üçüncüye: Bir ltazak. dördüncıitlen ellıncıve kadar 
muhtelif \'e kıymetlı hediyeler. 
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DiKKAT: lstanbul 4 üncü İcra 
Memurluğundan: 

EN BiRINCl KAN, KUVVET, 'IŞTiHA ŞURUBUDUR 

Galatada Bitpazannda Galip pı· 
şa akaretlerinde hissedar ve mu· 
kim iken halen ikametgil.hı meç· 

bul bulunan Hidayet Sokrat'ııı 

zimmetinizde alacağı olan 370 

Türk lirasının ma;, faiz ve mas • 
raf tahsili için rehnin paraya çev· 
rilmesi yolile takib talebinde bu· 

lunularak rehnin paraya çevril • 

mesı yolile olan ödeme emrinııı 

tarafınıza ilanen tebliğ ve müd
detinin müruru üzerine merhuıı 

bulunan tek taşlı yüzüğe altı gül 

yüzüğe 28 abdest küpesine yüz 

altmış kancalı incilı küpeye beş 

incilı nazarlığa kırk ve elmas kil· 

peye yüz lira kıymet 12 haziran 
939 tarihinde erbabı vukufa kıy

met takdir de ettirilmiş olmakla 

tarihi ilandan itibaren on beş güıı 

içinde bir itirazınu varsa derme
yan etmeniz lüzınnu icra ve iflas 

kanununun 103 üııcü maddesine 

FOSFARSOL'u bütün kuvvet şurubıarından ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette kan, kuvvet iştiha temin etmesi ve ilk 
kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczahanede bulunur . 

........................................................... ı ............................ ~, ............................ .. 

DiKKAT 

Grtpm lmtolanıua tlzeriııe resimde gördüğünilz 
oekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde urarla pulln Kutnlan isteyiniz. 

Ne l!.:N~e::....;::..:..:;..--

B Gün Zarfında as) 
Bu kadar 

Bay:-n Anjel 8 gün zarfında gayet cazib 
bir tarzda güzelleşti. Buna nasıl muvaffak 
olduğunu ve her kadının da onun gibi yapa
bileceğini izah eden aşağıdaki mektubunu 
okuyunuz. 

8 • 10 gün kadar evvel çektirdi· 
ğim ı.ki ~togralıma baktıkça a . 
deta göıtlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et • 
rafında buruıukluklanm vardı. 

Tenim esmer ve serttir. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak, be· 
yaz ve bütün dostlarımın gıpta 

evvel pembe renkteki Tokalon 
kremıni kullanınız 

Siz, uyurken besleyici ve güzel
leştirici tesirini yapan, c:ld bu -
ruşuksuz ve nermin bir hal kes
beder. Gündüzleri de beyaz renk
teki Tokalon kren .. nı kullanınız. 

Cildinizi beyazlandırıp tazeleştirir. 
Siyah benleri gıderir ve açık me· 

nazari]., baktıkları buru~uksuz ve 1 . k t same erı sı ış ırır 
nerrnindir. Hepsine gece içın cil-
din unsuru olan peTAbe renkteki Paranın iadesi Teminatı: 
ve gundüz ıçın beyaz renktekı To
kalon kremini kullanmalarını tav

sıye ettim. Onlardar. birçokları ba
na gülüyorlardı Fakat onlar da 

tecrübe ederek memnuniyetbaht 

semeresini gördük~e hak verdi· 
ler ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi,. 
nır. terkibinde Viyana Üniversite-

sın n meşhur bir profesörü tara • 
fından k~iI ve cBıucel• tabir edi
l<'n cazıb ve kışmetli gençlik cev
heri vardır. Akşamları yatmazdan 

Bu basit usulü bılen her kadın 
•giınde 3 dakika. bır genç kızdakl 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe
nin memnuniyetmahş semereleri 
•ize bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde 
vazo veya tüpleri yarun da ol.<a 
bıle, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
HusU3! İdarP emeklı ve öksU.Zlerinin 939 yılı birinci üç aylıkları 

17/6/939 gününden itıbaren verileceğinden ıı.ylı.k sahiplerinin cüzdan-
lariyle Ziraat Bankasına müracaat.lan. (4348) 

Bey(ilğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanlar-;-1 
Muoammen kıy meli 
Lira Kr. 

107.60 Boğaziç:nde Boyacıköyünde eski Duvarcı yeni Dilgüşah so
kağında eski 15 yeni 13 sayılı ahşap hane. 

217.60 Siltlücede Mahmut ağa mahalleı;inin Filibo• sokağında 41-

43-45 sayılı üç bab ah§a b baraka. 
93.60 Ka.menhatı.:n mwhallesln ın Gaz sokağında 12 No. Ju ahşap 

banka. 
107.50 Ortakoyde eski Değirmen yeni Saatçi &Ok.ağında eski 15 yeni 

4 No. lu arsenın yarı hissesi. 

Yukarıda ya1ılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile sa· 
tışları on beş gün müddetle ~ık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhaleai 19/6/939 günü saat on dörtte komisyonda yapılacağından 
taliplerinın yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat, Mahlı'.ilat şube • 
sine mürocaatları. (3920) 

Orman koruma genel komutanlığı İstanbul 
satın alma komisyonundan : 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli ihale tarihigün ııaatı 
Kilo Gr. Kuruş Sn. Salı 

Sade yağ 500. 00 100.00 20 Haziran 9.."9 U 
Pirinç 1000. 00 2.5.00 • • 
Bulgur 2000. 00 10.00 • • 

1 
1 - Orrr,an Koruma Zeytinburnu Talimgibı ilıtiyaeı için cins ve 1 

miktarla'.! yukımda ya11lı üç kalem erzak 2490 sayılı kanunun 46. mad
desinin (A) fıkr•~ına göre pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - Pazarlığı belit gün ve saatte S.rked Demirkapıdaki Satın al
ma komısyonun<la yapılacaktı •• 

3 - E\T'3af VE' ş&rtnamesi her gun parasız olarak goriıleb lir. 
4 İsteklıJPrin knmısyona müı-acaatları. 

Saraç el işi ve makine kalfası ile ' 
makine ile diker erkek ve kadın 

• 
terzı aranıyor 

• 
SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabıi mey ·a usa.
relerinden yapılmıştır. 

Amerıka ve Avrupa fen a
lem rin terkiblcrine uygun 
tes:satla hazırlanır. Mıde, bar
sak, karaciğer ve safra yolları
nı temızler, muannıd inkıbaz

la.ı ve agız kokusunu g.derır. 
Hazın; teshıl eder, nefaset ve 
fevkaliıdelıği .le en mıişkiılpe
sendlerin bile sene2t:rdenberi 
mazharı takdiri olm~ en hoş 
meyva tuzudur. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANE
Sİ BEYOOLU . İSTANBUL 1 - Tophanerlc 2 No. lu dikun evi için saraç el ışi ve makıne kal-, 

fası ve avrıca makinE' ıle elbise diker erkek ve kadın terzı a . .ınacaktır. i.I hııcr::ııımı:ıııııııa:=ııc:ı••••.U 
2 - Y~ ve a'kerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. j 
3 - Ücret lıwftalık verilmek ıizere talıblerın hüsnühal ve tüo aşı 

kağıdlar' 1e blılikt.e hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatlı.rı 
.5. .4000. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
flaş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son 1'clı,:raf l'llntbaası 

TEREKE 
Sultanahmed 5 inci sulh hukuk 

ıhakimlğinden: 

Küçükpazar Ha~ıkadın caddesi 
74 numaralı hanede ikamet et -
mekte iken ölen ve terekesine 
mahkememizce el konulmuş olan 
İsmail kızı Esmada alacağı olanla
rın ve verecekli bulunanların işbu 
ilan tariliinden itibaren bir ay 
ve mirasçılarının ıse 3 ay içinde 
Divanyolundaki mahkememize 
müracaatları lüzumu ilan olu -
nur. (939-10) tevfikan ilan olunur. 38/2569 

İnaisarlar U. Müdürlüğünden: 
iaklo'.unacak tuz Sevk mın· Ton başına M. bedeli Teminat 
mikdarı ton takaları nakliye ücreti 

kuruş Lira Lira 
18.000 Karadeni..! mıntakaları 350 63.000 4.725 
12.000 Akdeniz 1 300 36.000 2.700 
10.000 Marmara denizi 150 15.000 1.125 
40.000 114.000 ......... 

I - 939 maH senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Kara· 
deniz, Akdeniz ve Marmara deniri limanlarına cem'an 40.000 ton tuzun 
nakli işi 5/Vl/939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık 
suretile eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mmtakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri 
ile teminıtlaıı yu1<~rıda yazılıdır. 

III Pazar!ık 30/VI/939 günü saat 15 de Kabataşda LevazıM ve 
mübaya3t şubezindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şar\n~m~ler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve lzmır, 
Ankara b3Ş 'Tl'idürlüklerinden 570 kuruş mukabılırde alınabil'.r. 

V - Talıpliler gerPk üç mınta.ka için birden ve gerek 1 veya 2 mı:: 
taka içır. leklifott~ bulunabilirler. Bu takdirde vcreceklerı teminat ak· 
çesi teki f edecekJ~ri mıntakaya aid mıkta.larda olmalıdır: 

Fiat1 r tıatlji J,ıyık görüldüğü takdirde 3 mıntaka içın bırden ya
pılan teklif tercih Pdilır. 

vı - İ<tekller " 7,5 güvenme paralar;Jc birlik\€ pazarlık içın ta
yin ed·'rn .~ün ve ~aatte ~h 7,5 güve:ıme paralarıle birlikte yukarda 
adı geçe~ komisyora gelmeleri . c4182 

* * I - Şartnamesi mucibince eh adet sigara paket makmesı :ka-
palı ~arf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedel sif clO.OOO, muvakkat teminatı •750• li· 
radır. 

III - Eksiltme 3/VII/939 Pazartesi günü saat 10.30 da Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Ahm Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiatsız fenni 
tekliflerini münakasadan .15, gün evvel tetkik edilmek üzere tü

tün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile ~;, 7,5 gü

venme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfları münakaşa günü ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelidir. 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kitab. aaıete ve mecmu

alarını, mekteb kitablarını, kırtaslyenı .. 

zl temJn eder. Refik Fenmen'ln elek

trlkclllk kitabını, Mümtaz•ın arttırma, 

,3475, 

Hastalarını akşama kadar Sir
keci Viyana Oteli yanındaki 

• Dr. HORHORUNl _

1 1 m'"'"'""''"'" """' "'"· - Telefon: 24131 -
eksiltme kltabınm Ankarada sahş re- 1-------------
rldlr. 

KİRALIK KAGİR HANE 

Sultanahmed 5 inci sulh hu -
kuk hô.kimliğinden: 

Şehzadebaşında Şehzade kara-

kolu karşısında Burmalımescid 

camii sokağında 3 numaralı ka· 
gir ve alt katta od un! uk ve Jı.ö

mü r lüğü ve mutfağı ve bir odası 
ile halası birinci katta bir sofa 

üstünde karşılıklı iki oda ve br 
haH\sı ve ikinci katta yine karşı
lıklı ve balkonlu iki odası ve bir 
halası ve bir de mutfak gibi kul
lanılır yeri mevcud hane açık art

tırma suretile ve icabı hale göre 

iki kısım olmak üzere kiraya ve
rileceğinden talihlerin 939/3 nu-

maralı ve ölü Gürcü güven tere-

Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk 
hiıkiml.ğinden: 

Hazıne vekilı a\ukat Ferıd ta· 
rafından Düriye, İsmail Hakkı, 
Şamil Ali, Sultana ve Yasef alevh
lerine açılan izalei şuyu davasın
da müddeialeyhlerden Sultana ve 
Yasefin ilanen yapılan takibat ü
zerine muhakemesi neticesinde: 
Eminönü Çelebioğlu mahallesin -
de Marpuççular sokak (19) nu -
maralı gayrimenku!ün satılarak 

şuyuunun izalesine 7 /6/939 ta -
rihinde karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itıbaren 8 gün zar
fında temyizi dava edilmed:ği tak
dirde hükmün kesbi .<at'iyet ede
ceği Sultana ve Yasefe hüküm hu
lAsası tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilAn olunur. (939-926) 

ke dosyası numara.~ile tayin edıı~.n Or. Ekrem Behçet Tezel 
23-&-39 tarllıme musadlf cuma gu-
nü saat 10 da İstanbul Divanyo _ Tıb Fakültesi Kulak Boğez, 

Burun Do~enti 
!undaki mahkememlzde bulun -
maları lüzumu ilAn olunur (9S9-3) 

Taksim CwnhurJyet caddcaı 17 
Mua.) me Pazardan maada aü:ıler 2·1 

Telefon; Uf98 


