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YIL Sahib n Bllfll'uharrirl: 
ETEM İZZET BENİCE 

iT AL YAN SEVKiY A Ti DEVAM EDiYOR 
, 

Mihvercilerin Hazırlıklarında : ''Balkanlarda Yapılacak 
Katılmış! Herhangi Bir Yardım Hareketi,, de Hesaba 

--

Türk - İngiliz Nihai Anlaşmasının İmzası Pek Yakındır 
Balkan larda 

ltalyan Tahşidatı 
İjal:yan erkanıharbl.yetıl Bal· 
kanlar ve Türklyenln Bab&
!İstan olmadıl'uu idrUı: ede· 
cek mertebede olmak ııue
ğindedir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCll 

S 
on hafta içinde muhtelif 
kaynaklardan ıelen haber

ler İtalyan llmanlarındaıı 
mütemadiyen ulı:er tqındılun 

bildiriyorfardL 
İtalyanın bütün bu asker, hub 

malzeme ve vuıtalannı Arnavut. 
lukta toplacbiı aıılAfllqor. Bir 
ay evveline nazaran, Anıavatlu
fnn muhtelif noktalarına yeniden 
kırk bJn uker çıkarılmiftır. Se.-. 
klyat devam ettliiue ıöre buaiin 

"uo,ooo i bulan İtalyan kıtaatmm 
belki de 150,000 rakamına ura -
caiı anlaşılıyor. ~ 

İtalya Arnavutlukta bu kadar 
askeri ne yapacaktır?. Milli çete
lerin sarp dal'lımla ve yalçın ka-
1alarda İtalyan kıtaatına karşı aç
tıkları mücadelenin, yer yer vuku 
bulduiıı haber verilen isyunlarm 
150,000 kişilik bir İtalyan ordusu
nu meşırul edeceğini zannetmek 
hatalı olur. 

Bu takdirde İtalyanın bu tecem. 
mü hareketi Uç ıebeb üzerinde 
tahlil edilebilir : 
~ Sulh cephesinin son siyasi 1 

faaliyetlerine mlni olmak, menfi 
bir hava yarabnak, tesir ve tas
ylkde bulunmak 

B- Herhangi bir tecavüzt ve 
taarruz! harekete hazırlanmak! 

C- Herhanp bir tecavüz endi
ıesı karşısında hazır bulunmak. 

Sulh cephesinin üzerinde faa
ll)>etle durduiıı en mühim iki 
mevzu Türk - İngiliz ve Türk • 
Fransız ittifak muahedelerinln 
kal't metinlerinin imzalanması ile 
lııg11b • Sovyet anlatmasıdır. 

Anadolu ajansmuı verdiği bir 
habere göre mihver devletleri 
Türk - İngiliz muahedesinin kat'l 
metninde Balkanlara ve bilhassa 
Yuıoslavya ve Romanyaya ga • 
rantı verlimt11lne muhalefet et
meğe çall§rtıaktadırlar. Bunun 
için teııir ve tazyik yapmaktadır -
lar. Hatti Romanyn ve Yugoslav· 
ya Ankara ve Londra nMdinde 
muahedede kendi adlarının mes
kilt geçilmesi talebinde bulun • 
muılardır. Şimdi İlalya ı20 • 150 
bin klşlllk ordun ile bıı yoldaki 
teşebbüsleri tesirUr kılmaia ça
lışmakta, Balkan devletlerine taz
yik yapmaktadır. 
Bat~, Ajansın naklettiğine ıö· 

(Devamı 6 ıncı ıahifeıh) 

Ondokuz Spor 
Klübü isim 
Değiştirecek 

13 Temmuz Akşamına 
Kadar Yeni İsim 

Bulmaları Tebliğ Edildi 
!Yazısı 6 .ncı sahifede) • 

Oraca pkanleıı ıt.lyan askerleri 

Arnavudlukta Tah ş id Edilen 
İtalyan Kuvvetlerinin 150,000ini 

Bulac ağı Anlaşılıyor 

Yugoslavya ve Balkanlar için 
Garanti Tasrih Edilmesini 

istemiyorlar mı? 

Gaf enko ve Me
taksas Arasında 
ltalyan Tahşidatı 

da Görüşüldü 
Londra 20 (Hususi)- İtalyan li· 

manlarından ve bilhassa Brendizi
den Arnavutluğa asker sevkine j 
devam edilmekted:r Ayni zaman
da, tam seeri bir orduya mahsus 
harb m11lzemesi ve vesaitin de sev
kine devam edilmektedir. 

Tiranda yeni İtal~·an alaylar 
teftiş eden l\tar~~al Badoııul o 

Arı:ıavutluktakı İtalyan tahşi -
dalının hakiki sebebi henüz ma
lıim değildir. Miktarı 150,000 ı bu
lacağı tilhmin edilen lutaatın mih

nr devletıerın:n herhangı bir 
vaziyette yıldırım harbi yapmak 
tasavvurile hazırlanan planları -
na tevfikan Adriyatik sahilınde 

Bir Amavud çetesinin gru p halide ahnmış resmi 

tahşid edildiği zannı da kuvvetle 
ileriye sürülmektedir. 
Mihver devletl~rınin hazırlık-

ları iç.inde Balkanlarda yapılacak 
herhangi bir yıldırım hareketi -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Makineye Verirken: 

Filistinde 3 Bomba Daha Patladı 
Yafa 20 (A.A.) - Dün Yafada yeniden iki ve Tel-Aviv'de bir bo~_

ba patlamış ve bu suretle dün patlıyan bombaların adedi 6 yı bul
muştur. 

, Tel..Aviv'de pathyan bomba. b.ir Arab tarafından bir Yahudi grupu 
üzerine atılmış ise de kimseye bir şey olmamıştır. 

Yafada patlıyan iki bomba ise, polıs merkezinin yanına atılmış 

ve bina hafif sureti, hasara uğramıştır. 
Diğer cihetten öğleden evvel ,yapılan suikasd neticesinde ölenle

rin cenaze merasimı öğleden sonra yapılmıştır. Şehrin aşağı mahalle
lerindeki dükkanlarla Arab mağazaları henüz kepenklerini açmamış • 
.~ır. . 

12 İtalyan Tayyaresi Berlinde 
Berlın 20 (A.A.) - 22 haziran akrobasi hareketleri yapmak üzere 

12 İtalyan tayyaresi Berline hareket etmıştir. 

İspany~l Generali MadrideDöndü 
Stuttgart 20 (/ı. A.)- General Qucıpo de Llano, Alr •nyada 68 

giin kaldıktan sonra erkiınıharbiyesilc b,rikte tayyare ıle İspanyaya 
hareket etmiştır. 

Hatayda 
Şenlik 
Hazırlığı 

Antakya 20 (Hususi)- Halayda 
buluman Fransız askerleri hare -
ket hazırlıklarına başlamışlardır. 
blıak k~rarının buti<inlerde i!An 
edileceğini bilen halkın sevinci 

. devam etmektedir. Kararın ilarunı 
mütealdb Fransız askerleri Hata
yı terkedeceklerd Türk asker
leri ile bir veda merasimi yapı
lacak, o gün şehrin her taratma 
Türk bayraltları çekilecektir. İs
kenderun ve Antakya bu mes'ud 
giinü lrutlulamak için büyük ha
ıırlıklar yapmalrtadır. .. 
Hatayın ana vatana ilhakı mü

nasebetlle teşekkül eden kmisyon 
dün Dahiliye Ve.ltAletiııde ilk top
lantısını akdetmiştir. 

Bu husumakl an~manın b~
lerde parafe edileceğol anlaşılmak
tadır. 

Moskova 
Müzakereleri 

Bir Anlaşına Zihniyeti 
ile Devam Ediyor 

Moskova 20 (Hususi) - İngfilz • 
Fransız anlaşma fomıillü hakkın

daki müzakereler, Londradan ge
lecek cevaba intizaren durmll§ gi
bidir. Bu cevıılıın bugiin M. Straıı
g'a bildirilmesi muhtemeldir. Si • 
yasi hırva müsaiddir. Bu hafta 1-
çiırıde bir anlaşmıva varılması u • 
mulmaktadır. Bununla berabel\ 
Sovyet matbuatı müzakereler h~ 
kında herhangi bir tefsirde bulun
maktan içtinab etmektedir. Krem
lin mehafilinde ise, yeni müuıke
relerin bir anlaşma ziıhniyeti ile 
devam etmekte olduğu söylen -
mektedir. 

Bir Amele 
Kazaen Öldü 
Kısıklı civarında Uzunçayır ta§ 

ocaklarında çalışan Adem adında 
genç bır amele arkadaşı Ömerin 
elinden kurtulan Balyozun başına 
ısabct etmesile yaralanmış, ve bi
raz sonra da ölmüştür. 

KISACA 1 
Nası l Yükseldi ?. 

Bir ı:azctede şöyle bir serlevha 
var: 

- Watteau nasıl )·ükseldi?. 
Biıim nıabud arkadaş yine dü

şliııdii, düşündü, izah etti: 
- Kıskanılmadı, gözü oyulma

dı, nesil ve arkadaş hascd, kin ve 
tez\·irine uğramadı 

Teşvik, toşçi, himaye, takdir 
gördü, 
Şöhret ve alkışla beslendi ve 

öyle yükseldi! 
Tefsir, doğru mu, yanlış mı bir 

kendinize, bir ınuhitinize bakın ve 
hiikınü siz verin!. 

Bu, izah umumi bir ölçüdür. 
• • 

RumenHariciyeNazırı 
Bugün Atinadan Geldi 
Bu Defa Hususi Mahiyette Şehrimize Dönen 
Misafir Nazır İki Gün İstirahat Edecek 

Memleketimizi ziyaretten ve hü- ---~, 
kiımetimiz erkiinile temaslarda 
bulunduktan sonraAtinaya giderek ıı-lliiı!-..~:;ii 
Yunan Başvekili Ge11era Metak • 
sas ile siyasi görüşmeler yapan " 
dost Romanyanın kıymetli Hari· 
ciye Nazırı ekselans Gafenko bu
giin öğle üzeri Daçya vapurile P?
reden şEllırimize gelmişUr. 

Muhterem misafirimız Galata 
rıhtımında Bükreş bil.yük elçisi 
Hamdullah Subhi Tanrıöver, Ro
manyanın İmanbul konsotosu, y.,. 
li, Romanya sefarethane ve kıon
solo91ıaııe erlı:Anından mürekkeb 
kalabalık btr kütle tarafından kar-

M Gafenko 

şılanmıftır. 1 
Eksel&ns Gllfenkıo va.purdan çık--

trl<tan sonra kendisini lııtikbal e• 
(Detıamı 6 ıncı -ıahifede) 

~~~~~~~~~~~-

Japonlar Ablokayı 
Kaldırmıyacaklar 

Bu Tedbir Umumi Bir Taarruz 
• • 
ımış Planının İlk Safhası 

Hütün Çinde İnglllz mıntaka~ının sokak başlarını tutan Japon askerleri 
(Yazısı 6 ınn sahifede' 

Türk denizcilerinin zafer destanlarından birkaç mı~ra: 

Marmarada Osmanlı zırhlılarını batıran, Mhil 
§Chirlarini topa tutan, İngiliz tahtf'lbalıirlerindı·u: 

A. E. 2. 
Kendisinin sek.iz değeri kadar bir Türk der;trO)eri 

tarafından nasıl batırıldı ? 

RAHMİ YAGIZ 
SON TELGRAF için hazırladığı yc·ni deniz tefrika~ıncla 

bütün canlılığı ile anlatıyor. 

Muzaffer Türk destroyeri « Sultanhi8Ur » ın ~ulib süYa
risi (Ali Riza) k.uptanla lııgiliz 'e Fran~ız <'~İr tuhtd

bahireilerinin hatıralarından toplanan bu e eri 
Perşenhe güolioden itibaren m•şrı• h:ı~lıyoruz. 

Hatıralara, 'c~ikalarıı ve tıifrt>lı·r,. i~tinnıl eden bu 
yeni tefrikaniızda Türk df'n;zrilcriııin zafrr ılt• ·tunla
rından parçalar buluruk, nwraklıı tul ilı eıkl'ı·! siniz. 
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Olgun 
Talebe Ye
tiştirmek 
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:NEYORK SERGİSİNE 

GİDİP GELDİJ\I 

G
azetelerde ilanlar g~rüyo .
rum: Nevyork sergısım zı

yaret 390 liraya .. Elimi şa
kağıma koyup düşünüyorum: Fe
na bir seyahat değil.. Kalkacak -

sın. bl.lyük Transatlantiklere bi

nıp Ncvyorka yanaşacaksın .. Bu 
büyük şehri göreceksin, sergiyi 

gezeceksin, Amerikanın dillere 
de•tan olan garib varlıklarını, mu

cizelerini seyredeceksin.. Güzel.. 

Hepsi giızeL Ve ben, bunların hep

sini gördum, seyrettim .. Ne çabuk' 

gidip geldin, diyeceksiniz.. İşte, 

ben de uyandığım zaman, güle -

rek. kendi kendime bu suali so -
ruyorum .. 

Eğer siz de Nevyork sergisitıi 

görmek istiyorsanız, akşam, yat

maz.dan evvel, uzun uzun Ameri

kayı düşünün .. 

Bütün seyahat accntalarına re

kabet yapıyorum: Bedava seyahat 

usulu!. Üstelik pasaport 
da yok_ 

PAZAR TARİFESİ 

SAKIN KALKMASIN 

masrafı 

BALİNA BALiCi 

VE ÇIKAN YA(i 

Bir Avrupalı Alim, balina balı- Dershanelerd;- 30 dan 

ğı üzerinde bazı tetkikler yapmrş .. Fazla Taleb B l m • 
Bir balina vasati 120 ton ağırlı - e U Un a 
ğında oluyormuş .. Bu bir balıktan;ması imkanı Aranıyor 
56590 kilo safi et, 25,751 kilo yağ Mekteblerde çift tedrisat usu-
çıkıyormuş.. !ünün olgun talebe yetişrnesıne 

Demek oluyor ki, İstabuldaki engel olduğunu gözönünde tutan 
yağ fabrikaları, bir Balinanın ya- Maarif Vekaleti bu usulü kaldır -
nında oyuncak gibi kalıyorlar.. mağa karar verm-ıjti. 
Zannetmem ki, <tereyağ fabrika- Maarif müdürlüğü Vekaletten 
!arı bu kadar yağ yapabils:nler.. aldığı direktıfler üzerine şimdi -
Yalnız, balinayı tetkik eden a- den harekete geçmiş bulunuyor. 

!im, bir tanesinin kaç kişiyi ze- Çıfte tedrisat usulü mekteb binası 
hirliyebileceğini araştırmamış .. 
Bizim Halicde tutulan bir parmak 
balıklar bir aile zehirleyince, ba
linanınkini artık siz hesab edin .. 

EVLİLiK BAHSİ 

ETRAFİNDAKİ ANKET 

Bir gazetede, ~bekarlar nıçin ev
lenmiyor?. serlevhalı bir anket, 
günlerderıberi devam edip gidi -
yor. Bir bekar arkadaşım;ı bu an
keti okuyup okumadığını sordum. 
Şöyle cevab verdi: 

- Bu anketin bir fena!,ğı var .. 
Şimd., bek5rlıkla, evlilik arasın -
daki farkı daha iyi anlıyorum, iç 
yüzünü öğreniyorum. Bu gidişle, 
galiba, hiç evlenemiyeceğim .. Çün
ki, insan gözü kapalı evlenirse ev
lenir .. Yoksa .. 

olmaması yüzıinden en kalabalık 
semtlerde yapıldığına göre yeni 
mektebler açmak icab etmektedir. 

Önümüzdeki ders senesi baş -
larında bazı semtlerde yeniden 
mektebler açılacaktır. Bunların a
dedi yapılmakta olan tetkikat so
nunda b<>llı olacaktır. 

Önümüzdeki ders senesınden iti
baren hiçbir mektebde çift tedri
sat yapılmıyacaktır. Bu usul orta
dan kaldırıldıktan sonra, gene ay
ni maksadla ikinci ve büyük bir 
mahzurun önlenmesine çalışıla -
caktır. Bu mahzur sınıflardaki ta
lobe çokluğundan ileri gelmekte, 
muallım, her talebe ile ayrı ayrı 
meşgul olamamaktadır. 

Her sınıfta 50 - 60 ve hatta bazı 
mekteblerde daha fazla talebe bu-

CUMHtJRİYE't: 

Yunus Nadi Yeni bir Akdeniz 

devleti: Mısır isimli bugünkü 
başmakalesinde Mısır Hariciye 

Nazırının Ankara seyahati müna
sebetıle genç Mısır devletinin bir 
tarihçes:ni yapmakta v~ c Mısır 

emniyeti tehdid olurımak istene - l 
bilen Akdenizde hürriyet ve is- ı 

tiklalini istırdad ederek kendi sa

hasında olanca azameti ıle milli 1 
hayatını yaşamış olan genç bir ı 
devlettir• demektedir. 

TAN: 

Sadri Ertem, mihver devletle -
rinin e>kisi gibi bir Münih havası 
yaratmak ôstediklerini yazıyor. 

Diyor ki: cMihver devletlerinin 
son zamanlardaki bütün faaliyet
leri birkaç aylık tevakkuf devre -

sinden sonra yeniden harekete 
geçmek üzere bulunduklarına bir 
işarettir. Almanyanın s>rtından 

atmak i.st iıği yük, sınai nüfusu 
zirai saha!;. 1 dağıtmaktır. Hal -

buki Avusturya, Südetler mm -
takası, Çekya onun sırtında bu 
manaıda yeniden sosyal bir yük 

olmuştur. Onun için mihverin Tu
na boyunda yapacağı yen; tazyik 
harektelerini beklemek hatalı ol
maz .. 

Malum ya, bahçeler, gazinolar 

pazar günü ayrı, diğer günlerde 
ayrı tarife tatbik ederler .. Pazar 

günü 50 kuruşa içtiğiniz kahve, 

diğer günler 25 kuruştur. 

Buna, siz ne dersiniz? .. 

MÜSTAHZARAT İLANI 

NEDEN YAPILMIYOR? 

lunması yüzünden talebenin ders- İKDAM: 
!erini iyi hazım edememesi me -

Şimdi, Belediye bu farklı tari
feyi kaldıracakmış .. Eczanelerin yaptığı müstahzarat 

bundan sonra, sinemalarla ilan e
dilmiyecekmiş .. Aca'ba neden, di
ye düşünürken, hatırımıza geldi: 

selesi İstanbulda uzun zaman mü
nakaşa mevzuu teşkil etmiş. mek
teb binalarının azalığı dolayısile 

bu büyük mahzur bir türü! orta
dan kaldırılamamıştır. 

cİkdam• başmakalesinde Avru
pada toprak bütünlüğünün bozul
ması üzerine, bir sulh ve müdafaa 
cephesinin kurulduğunu yazarak 
diyor ki: 

cAvrupada kurulan sulh ve mü
dafaa cephesine, Asyada dahi müt
tehid Amerıka hükumetlerile, Sov
yetler ittihadının iltihak etmesi, 

bugünkü müşevveş vaziyetin sü

kiın ve i:;tikrar yoluna girmesini E 
temin edebilir ve geç te olsa, böy- rzuru,ın, Erzincan ve 

is tan bul 
Erzurum 

Hava Hattı 
ıe bir neticenin tecelli eylemesi Elazığa Tayyare ile 

beklenebilir.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Parisden 
gönderdiği • İngilterenin kabahat

leri . ~imli bugünkü başmakale -
sinde mihver devletlerinin, bazı 

meselelerden dolayı İngiltereye 
kızarak onu hala Çekoslovakya 

varmış gibi bir vaziyet takınma
sından, Baltık devletlerile Roman

yanın bolşev kligin el ı ne teslim 1 

olunmasından (!), Arab toprak -

!arının Türkiyeye terkinden (!) veı 

Sovyetler birli.~ile ittifaka teşeb -

büs etmesinden kabahatli gordük

lerini kaydederek bu ş; kayetler i n 

nekadar saçma olduğunu söyle - 1 

dikten sonra diyor ki: 

cAl.manyanın şikayetleri ara -

sında Arab topraklarının İngil -

tere tar.,fından Türkiyeye terki 

hakkındaki iddia da mantıksızdır. 

Gidilebilecek 

İstarıbul ve Ankara ile Samsun 
ve Diyarıbakır arasında muntazam 
tayyare postaları tesis edilmesi i
çin esaslı surette faaliyete geçil
miştir. 

Bu iki şehrimize önümüzdeki ay 
içinde her gün tayyare ile gitmek! 
kabil olacaktır. 
Diğer taraftan İstanbul - Erzin

can, İ stanbul - Erzurum, İstanbul
Elazığ ve İsta!'>bul - Van hava hat
larının da biran evvel açılması i
çin tetkikler yapJ!maktadı:r. Bu.. 
son hatlar önümüzdeki seneye ka
dar herhalde açılmış ve faaÜyete 
geçm ş u!acaklardır. Bunun için 
de Avrupaya ı smarlanan yeni ve 
büyük 5 yolcu tayyaresinin gel
mesi beklenmektedir. 

2000 Lamba 
Konacak 

Bir kere, İngiltere, Türkiyeye hiç Bu işe Evvela Sayfiye 

bir toprak terketmiş ve edecek de-I Yer' erinden Başlandı 
ğildir. Fransa ile aramızda Ha- Belediye şehrin m.ıhtelif yer _ 
taya aid cereyan eden müzakere !erine 2000 lamba kaymağa karar 
mevzuu bahsoluy<ırsa, Hatay hiç vermişi . Bu lamb2ların semt semt 
bir zaman Arab toprağı olmamış- yerlerine konmasına devanı edil

tır. Biz bir karış Arab ve ecnebi 

toprak istemeyiz. Hatayı sulh mu-

ahedenames:ıe terkederken onun 

Türklüğe tıi'ğlı lığını şart koşmuş 

olduğumuzu da Almanların pekii-

ıa bilmeleri lazımdır.• 

VAKiT: 

Başmakalesi yoktur. 

mektediı:_ Yaz mevsimi mü:.ase -
betile eweıa sayfiye yerlerınden 
işe başlanmıştır. Sayf .ye y~rleri-
nin lambaları yerlerine konduk -
tan sonra diğer lambalar da şehre 
taksim edilecektir. 

Aman sakın ha .. Do~usu, ben 

endişe duydum .. Çünkü, nasıl ol

sa, onlar yine bildiklerini oku -
yacaklar .. Pek&IA, pazar tarife -

sini kaldırdık, diyecekler, •bu sefer, 
§.di günlerdeki kahvenin fiatını 

meselil 35 kuruşa çıkaracaklar .. 

Zaten bütün :Mimler, dünyanın 

binbir çeşidli müstahzaratırun en 
canlı ilanı değil midir?. Yıldrzla
rın yüzlerinde, saçlarında kimbi -
lir, kaç kilo boya vardır. 

Maarif Vekaleti önümüzdeki se
neler için bu me<releyi de sureti 
kat'iyyede halle karar vermiştir. 
Fakat, bir anda müteaddid mek
tebler açmağa imkan görüleme -
diğin(:lcn bu işin senelere taksimi!============================= 

suretile intacı münasib görül - İstanbul Muallimlerinin Gezintisi 

İstanbulun bazı semtlerinde, so
kak içlerinde lambasızlıktan şi -
kiı.yet edenler vardır. Belediye bu 
ciheti de gözönünde tutrr . ..ıştur. 
ilk pliinda konma~ı kararla~tırı -
lan 2000 liimbadar sonra İstan -
bulun en ıssız ve şehr;n merkezi
ne uzak sokaklara da icabı kadar 
lamba konacaktır. O zamana ka
dar elektrik işlerinin idaresi de 
Belediyeye geçmiş bulunacağın -
dan şehrin geceler. o:.l ışık altın 
da tutulması işi dıha kolay başa· 
rılacaktır. 

Yine, arada biz yanacağız. AHMED RAUF 

IK"üçüK HABERLE~' 
* İlk mekteb muallimlerinin 

muvazenei uınumiyeye alınması 

hususunda Maarif Vekaleti Dahi-

müştür. 

Bir dershanede 20 - 25 talebe 
bulunması şartile İstanbulun han
gi semtlerinde nekadar dershaneli, 
kaç mekteb açmak tazım geldiği 
tesbit edilecektir. 

* Dün sabah 8,15 de İzmirden 
hareket eden Türkkuşu filosu ora

da beş saat kalmıştır. Çivrilrlen 
15.25 de kalkan filo iki saat sonra 

Kony aya inmiştir. Bu.gün Konyada 
gösteriş uçuşları yapılacaktır. 

liye Vekiıletile temaslara başla - Türk _ Fra!lsız Ticareti 
mıştır 

* Hamidiye mekteb gemisi 
Samsuna varmıştır. 

* Romanyanın başlıca gaz.ete -
Ierıni temsil eden on iki gazeteci ı 
Lonıfraya gıtmiştir. 

* Hayfada pazar yerinde bir 
bombanın infilô.kı üzerine 18 kişi 
ölmüştür. 

* Tramvay, elektrik ve Tünel 
şırketlerinin Beledıyeye devri mü
nasvbetile Belediyeden bir heyet 
Metro hanma giderek tesellüm mu
amele:;ine başlamıştır. 

* Üsküdarda yapılan talebe 
plaıının inşası tekemmül etmiş -
tir. Belediye Yenikapıda ve Beşik
taşda biTer halk plajı daha yapa
caktır. 

* Orta mekteb muallimliği için ı 
açılan müsabaka imtihanına dün
den itibaren başlanmıştır. 

fstanbulun 
imar Planı 

5 Senede 20 Milyon 

Sarf edilecek 

Istanbuldan 15 milyon lira sarfo
lunarak yapılacak olan yollara aid 
program ufak, tefek bazı tadilat
la kabul olunmuştur. 

Diğer taraftan hükıimet şehri -

mizin imar planının tahakkuku 
için Belediyenin koyacağı 10 mil

yoo liraya 10 milyon lira daha ili· 
ve ederek birinci imar planının bir 
an evvel mevkii tatbika konmasını 

temin etmeği kararlaştırmıştır. 

1 Şu hale nazaran 5 sene iç:nde; 
yalnız imar planının tahakkuku 
için 20 milyon lira sarfolunacaktır.1 

Plaj Bülbülleri 
No. 10 

- Şuphcsiz, sız.e evvelce de söy
lem 'ıın. Buraya gelmekle ne es
k kararımdan dönmüş oldum. Ne 
de size yalan söylemek aklımdan 
geçt .. 

- O l.alde affinizı dilerim, ha- ı 
r f '1di! Ben yalan söyledığini-
7.C zahıb olarak, sızı incitmiştim . 

Erkek! ilen önce incit -
mege. oOnra da tamir vesileleri a
ramaga alı~mışl3'dır. Kadınlara 

ge!..nce. Şüphesiz, biz de alıştık 

artık bu rollere. 

Ferıdun sevınC:ndcn yerinde o
tJramıyordu. 

- Yok canım. dedi, Necdet zan
ncttıgıniz kadar aktör değildir. 

Yazan t,kentler F. SERTELLİ 

O, içi dışı bir görünen insanlar -
dandır. 

- Fakat. siz ne dersen .z deyi
niz! Bir ınsanm - bılhassa bu asır
da - biraz da aktorlük tarafı ol -
malı. Hayat, sonsuz perdelerle mü-· 
temadıyen açılıp kapanan büyük 
bir oyundur. Bu sahnede herke -
sin kendine göre bir rolü vardır. 

Gazinoda bira içiyorlardı: 
Feridun çok neş'eliydi. 

Necdet, Feridunu neş'eli gördük
çe s:nırleniyor ayaklarını, masa
nın altında en aşağı on mil giden 
bir motôr sür'atile oynatıyordu. 

Feridunun kulağında hata Pe
linin sözleri çınlıyordu: 

15 hazıran 1937 tar.hli Türk -
Fraruız mal mübadelesine ve be
dellerin sureti tesviyesine aid ti
caret avenantı ile tediye anlaş · 
ması Fransa hükiı!!let; tarafından 
aybaşından itibaren fesholuna -
caktır. 

Bunun yerine daha pratik usul
lere dayanan b;r ticaret ve tediye 
anlaşması yapılacaktır. 

Ögrendiğimıze göre Fransız ik
tısadi mehafil nde Türk - Fransız 

ticaretinin 939 senesinden evvelki 
nisbete ırcaı hakkında bır tema
yül mevcuddur. 
Şehrim:zdeki Fransız ticaret o

dası iki memleketin birbirinden 
satın alabilecekler i maddeleri bey
nelm Jel piyasa fihtlarını, bütün 
maddelerın rop ve sif kıymetleri
ni tesbit etmekle meşguldür. 
Yenı ticaret ıttifakı ik: dost mem

leket arasında tam bir anlayış ru
hu ile meydana gelecektir. 

•- Bana Kadıköyüne kadar ar
kadaşlık yapar mısınız?. 

Feridun aradan yarım saat bile 
geçmeden: 

- Ben İstnnbula döneceğim .. 
Ü<'mege, başlamı~tı. 

Necdet sordu. 
- Haniya bu gece bizde kala -

caktın• Ha\·a değişti mi? 
- Çok sıkılıyorum, Necdetci -

ğım! Bir başka gün geleceğim .. 
Burada münaslb bir pansiyon bul
maga çalışacagım. O zaman bol ı 
bol kon~uruz. 

- Bu gece kalsaydın çok iyi o- 1 
!urdu. Bostancıya kadar uzanır - ı 
dtk :;eninle .. 

- Ne var Bostancıda? Bugün deı 
bahsetmek i:;tedin bunu.. Yoksa 
bir şeyler mi buldun orada? 

Necdet güldü: 
- Yok canım. Aradığım ve b•I

dugum bir şey yok. Sadece gez -
mek .. 

- Emin ol ki hafta içinde ge-

İstanbul muallimleri yardım 
bırliği tarafından tertib olunana 
senelik tenezzüh, evvelki gün gü
zel bir şekilde yapılmıştır. 

Muallimlerimiz; Şirketihayri -
yenin 71 ve 73 numaralı vapurla
rile sabahleyin saat 9 da Köprü -
den hareket etmişler ve her iki 
vapurdaki cazbandların şen nağ

me !eri arasında Boğazda bir ceve
landan sonra Çı.lbukluda Said pa
şa yalısına gidilmiştir. Bugün için , 

muallimlerimize tahsis edilen ko-1 
ruda hep beraber yemek yenmiş 
ve büyük köşkün alt salonu ile 
üst bahçeye konan cazbandlara a-

leceğim. O zman Bostancıya da gi-ı 
derız. 

Pelin birasını içti: 
- O zamana kadar yüunesini 

de ögreııirsıniz, değil mi dc,'<tor? 
Yüzmek kolay bir iş değil, 

hanımefendi! Bu, zaman mese 
lesidir. 

- H.ç de zaman meselesi de 
ğil. Cesaret, atılganlık.. Yüzmek 
bence bu demektir. 

- Evet. Bu da bir telakki me
seles:. İyi yüzmek .. Akrobatlı yüz
mek.. Kolay yüzmek.. Seri yüz
mek, 

- Sız yüzmenin envaını bili -
yormuşsunuz. doktor! Öğrenince 
bunlardan hangisini tercıh eder -
siniz? 

- Kolay, zahmetsiz yüzmeyi.. 
- Tıpkı benim gibi. 
Bu sözlerden fena halde sıkılan 

Necdet üstüste iki bardak bira iç
tikten sonra, Peline döndü: 

- Gaz nonun bu köşesinde kim-ı 

yak uyduran genç çiftler akşam~ 

kadar dans ederek, zeyıbek, kazas

ka ve sair milli oyunlar aynıya -

rak eğlenmişlerdir. 

Saat 18 de bir neş'e ve kahkaha 
tufanı arasında Çubukludan ha

reket eden vapurlar Köprüde bir
leşmişler ve evlerine erken dön

mek istiyen arkadaşlar 73 nu -
maralı vapurda bırakılarak 71 le 

Büyükad:ıya gidilmiştir. 

Büyükadada kısa bir tevakkufu 
müteakıb da Marmaraya dönül -

müş ve saat 22 buçukta Köprüye 
avdet edilmiştir. 

seter yok. Feridunun sesini de -
nizde duydunuz. Sizin sesınızı 

duymak, sizi dinlemek de bizim 
hakkımızdır sanırım. Şuracıkta 

bir şarkı Iütfelı;eniz de dinlesek .. 
Pelin itiraz etmedi: 

- İyi amma, ben bir şantoz giibi 
gazinoda nasıl şarkı söyliyebili -
rim? 

- Kimsenin işitmıyeceği, yal
nız bizim işitebileceğimiz bir ses
le .. 

Feridun da N ecdetin teklifine 
iştirak ederek: 

- Hanımefendi bizi kırmazlar, 
Necdetçiğim! dedı. Hele bir b4 a 
dah alsınlar .. Serinlesinler .. 

Pelin, Necdetin elinden kurtu
lamıyacağını anlamıştı: 

- Sizi kırmak llitemem .. 

Diyerek mırıldandı.. Sesinin a
kordunu buldu .. ve yavaş yavaş 
tatlı. heyecanlı bir sesle okum ağa 
başladı: 

---<>--· 

Ucuz Et 
Dahiliye Vekaleti Mesele 

ile Yakından Meşgul 
Oluyor 

Şehrimızin et meselesi ve bu
günkü mezbahanın et işinde oy-
11adığı rol Büyük Millet Meclisin
de münakaşayı mucib olmuş ve bir 
mob'us me~bahayı tenkıd etmişti. 

Bunun üzerine Dahiliye Vekale
ti et meselesile ehemmiyetli bir 
surette alakadar olarak Belediye
den şimdiye kadar et meselesi et
rafında yapılan bütün etüdleri ve 
bir ~ay.vanın mezbahaya girinciyel 
ve gırdıkteıı sonra müstehlikin e
line geçinciye kadar geçirdiği bü
tün safhalar hakkında İstanbul 

Belediyesinden malümat istemiştir. 
Bu taleb alakadarlara bildiri! -

miştir. Diğer taraftan da Belediye 
iktısad müdürlüğü bu hususta e
saslı tetkikler yapmaktadır. 

Dünyaya ben sevmek ve sevil
mek için geldim. 

Sevdikçe güzel~ştim, sevilerek 
yükseldim. 

Öper misin beni sen, koşar mısın 
peşimden: 

Şimdi bir taş olsa şu. taptığın 

beyaz tenim? 

Hayata ben sevmek ve sevilmek 
için geldim. 

Sevdikçe güzelleştim, sevilerek 
yükseldim. 

Necdet, Feridunun yüzüne bak
tı. 

Feridun başını önüne eğmişti. 
Pelin şarkının nakaratından 

sonra: 

- Evet, dedi, dünyaya bir insan 
sevmek ve sevil.mek için gelir. Se
vilmek belki lbir talihdir amma .. 
Sevmesini bilmiyenlere de o ka
acırım ki.. 

(Devamı var J 

MISIR 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Şimalde bir müttef.k devletin ha
riciye Vekili tarafından yapılan 

ziyaretin tatlı heyecanını yaşar -
ken, cenubda bir kardeş devletin 
Hariciye Vekilini selamlamak şe· 
refile mübahiyiz. Dün Ankaraya 
ayak basan Mısır Hariciye Vekili 
Abdülfettah Yahya Paşa unutul· 
maz hatıralarla bağlı bulunduğu· 
muz dost bir milletin sevgisini ge
tiriyor. 

Mısır ... Bu ismin telaffuzu ile 
eski ve yeni tarihin esrarlı sah· 
neleı.ı derhal göz önünde canla • 
nryor: Kıtlık devrinde Yakubun 

ve evlatlarının iltica ettikleri 
memleket. Yusuf Romantik ha -
yatını burada yaşadı. Musa kal;>i
lesile beraber bu memlekete hic

ret etti. Firavunlar, Kleopatra, 
binbir gece masalları, Halifeler, 
Yavuz Selim. Memlukler. Napol· 
yon, Mehmed Al; İşte sinema 

şeridi gibi göz önünden geçen bazı 
sahneler ve bazı isimler ... 

Fakat yeni Mısır nedir? Afri -
kanın şimal işarkisinde ekilebilen 
arazisi dönümle ölçülen bir mem· 
leketle esrarengiz bir nehir. Fa

kat bu bir avuç toprakla b:r nehir 
eski ve yeni zaman fatihlerini da· 
ima kendine doğru çekmiştir. Ne

den? Çünkü Mısır strateji bakı • 
mından son derece ehemmiyetli 
bir mevkide bulunuyor. Napolyon 
İngiltereyi mağlub etmek için Mı· 
sırı eline geçirmeğe çalışmıştı. 

Ha1buki Mısır o zaman Osmanlı 

İmparatorluğuna aid di. O zaman· 
danberi İngilterenin Mısır hakkın· 

daki politikası şu olmuştur: Mısır
da hakim olan otorite ile dost ol· 

mak; yahud da bu memlekette o
toriteyi kendi eline geçirmek. On 

dokuzuncu asrın başlangıçlarında 
İngiltere Napolyonu Mısırdan ııt
mak için Osmanlı İmparatorluğu 

ile i:; birliği yaptıktan sonra kö
larnenleri tutarak orada kendisi 
yerleşmeğe çalıştı. Osmanlıların 

mukavemetile karşılaştı. Bir 
müddet sonra doğrudan doğ

ruya donanmasilo> Mısıra hü-
cum etti. Bu defa da 
meml!!kette bir kuvvet olarak ·be
liren Mahmed Ali karşısına çıktı. 

Sonı·a Osmanlı İmparatorluğunun 
dostluğunu ayırarak Mısırdaki va
ziyetten emin olmıya çalıştı. Meh

med Ali ile Sultan Mahmud ara
sındaki mücadelede Sultan Mah 

mudu tuttu. Bundan sonra da gerek 
Mısıra ,.e gerek Boğazlara hakim 

olan Osmanlı İmparatorluğu ile 
İngiltere arasındaki dostluk de -

vam ettı. Fakat burada izahı pek 
uzun süren amiller altında İngiliz 
diplomasisi Bertin muahedes nden 

sonra İmparatorluğa karşı mülki 
tamamlık siyasetini değiş_tirince, 

İngiltere Mısırı eline geçirmeğe 

lüzum gördü. Ve 1882 senesinde 

işgal etti. Hukuki esasa dayanmı
yan bu fiili işgal 1914 senesine 
kadar devam etmiştir. 1914 sene

sinde İngiltere Mısır üzerinde hı
maye ilan etti. Harbden sonra 1912 

senesinde Mısıra dört şartla bağlı 

olarak istik~ verdi. Bu dört şart 

üzerinde on beş sene kadar anlaş
mak mümkün olmadı. Nihayet İ
talyanın Habeşistanı işgali üzeri
nedir ki Mısır İngiltere ile anla

şabildi. Mısırı İngiltere ile anlaş
mıya tazyik eden sebebe şöyle 
ima ile dahi olsa dokunduktan son

Mısırın beynelmilel muvazene -
deki ehemmiyeti aydınlanmış ve 
ayni zamanda Mısırla aramızdaki 
yeni bağların şümulü de anlaşıl -
mış oluyor. Filhakika bu bağlar 
siyasi mukadderatımızın birleş -

miş bulunduğu asırlar zarfındaki 

rabıtalar kadar sağlamdır. Türkiya 
halkı kardeş Mısırın mukaddera
tına karşı daima en yakın aJaka 
göstermiştir. Mısır, Faruk gibi 

genç, dinç ve çok sevilen bir hü
kümdarın idaresi altında şüphesiz 
par lak ve mes'ud istikbale nam

zed olan bir memlekettir. Muhte
rem misafirimizin şahsında bu 

kardeş milleti selamlarız. 
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Günün Meselesi: 

Halkın Ucuz 
Eğlenmesi Lazımı 

Eğlence Yerlerinin ve Bahçele
rin Fiyat Listeleri T edkik 

Ediliyor 

Y 
u mevsimi geldlii için göndü:& bir lıafta devam ede -
elfence yerlerinin paha- cek, bütlln li!ıf.eler gözden ge· 
lılıimclan nld olaJI Pk'- !irileeektir 

yetloır Beled.11eee ehemmiyetle Belediye pahalı bulduiu liıı-
karplaıuıuftır. Beled.11e nt-d telerde kah eden ten:ıilitı Y•· 
Mıwtlrllliü IWklll ucu eilen- pacaktı:r. MUteaJdbeu biltlln 
meslnl temin için sff eaaslı 
tedbirler .ı-t• karar vermlt- eflence yerleri 11Ju bir koutTol· 

elan ıeçlrileeektir. Belediyenin 
tir. 

Belediye ıım... Mlldürii B. tasdlk ettlii liste haricinde 

Saffet Jıu ille Jılnat meşgul o- müfteriden para ietiyeu veya 
Jacaktır. B. Saffet Jıuıründen müfteriye belediye tarafındau 
itibara İatanhuldaJd eflence tudllı: edilmemi§ heriıangi bir 

yerlerini, bilhassa çaJgıb bahçe U..te gösterdili teslıit edileu 
ve pduoları kontrola batla - eifenee yerleri ıahlbleri cesa-
IDJ9br. 811 tetkikat pce ve landınlacaktır. 

r....::::::::::.;...::;:...;::;;:::::::..::;;;;~..;.;.~~~~.;;.;.;..;;;;.;;;,;_~~~~--

Y erlimallar 
Sergisi 

Sanavicilerin Sergiye 
Ne Şekilde iştirak 

Edecekleri Bildirildi 
On birinci yerli mallar sergisı 

hazırlıklanna ehemmiyetle df'V3nı 

edilmektedir. Serginin tenviraL 
ve tezyinat ifleri için seçilen Cü
ze! San'atlar Akademisi dekora -

tör profesörlehnden müJ'Ckkeb 
heyet bugün de, 22 temmuzda ser
ginin açıla<:•ğ:ı Galatasaray lise
sinde tetkikatta bulunmuştur. 

İstanbul sanayicilerinin bu se
neki sergiye ne aekilde iştrRk e -
decekleti yerli mallar sergisi ko· 
mitesi re:si Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdar tarafından bir tamim
le bildirilmiştir. 

Bu seneki sellf!lye elektrik i§leri 
idaresi umum müdürlüğü :le i§ti
rak edecektir. Umum müdürlük 
sergi bahçesinde bir elektr k ku
lesi yapmayı düşünmektedır. 

Belediyenin •yarınki İstanbul> 
pavyonu 11 inci yerli mallar ser
gi.sinin en büyük hususiyetlerin
den birini teşkil edecektir. 

lf 

Tatil Kursları 
Birkaç senedenberi İstanbul ü

niversitesinde tatil aylarında açıl
makta olan yabancı dil kurları bu 
sene de dünden ihbaren faaliyete 

geçmiştir. 

Dün açılan kurlar, fransızca, in
giilzce ve almanca lisanları üze
rinedir. Bu kurma üniversıte ta
lıjbelerinden marula lise ve orta 
mekteb talebelerilc halk da i§tirak 
ebnektedir. 

Kurlar A, B ve C olmak üzere 3 
kısımdan mürekkebdir. 

1 inci kma hıç lisan bılmiyen -
ler, 2 inci kura az lisan bilenler, 
3 üncü kura da jyi bilenler kabul 
olunmuşlardır. 2 lncı kur hepsin
den kalabalıktır. Buralardan me
zun olacaklar orta mektoolerimız
de lisan hocalığı edebileceklerdir. 

No.13 

Hizmetçi kadınla postacırun bu 
bUBUsta ifadelerni alın~ bulunu
yoruz. 

- Evet, buradaydım. Bundan 
ne çıkar? 

- Bır şey çıkt1ğım söyledğim 

yok! Yalnız Centam'ın alrlığı mek
tubun esmerimtirak ve kalınca bir 
kağıda yaı.ılmış olduğuna dikkat 
eıtıniz mi? 

San Yanis bıraz tereddüd etti: 
- Hayır. dedı, mektubun ne ren

gıne. ne dP kağıdına dikkat et -
memışttm. 

- Allah Allaıh i şte bu tuhaf! 
Halbuk , ben dıkk•t ettiğin zi zan
nroıyordum. Mektubun zarfını 

ocağa atıp yakan siz degil miydi-
? 

Otellerde 
Düğünler 

Vilayet 
Yeni 

Bu Hufusda 
Tedkikler 

Yaptırıyor 
Otellerde düğünlerin menedil -

mesi hakkındaki vaziyet üzerine 
İstanbul otelcileri müşkül bir du· 
ruma düştüklerini Belediyeye bil
direrek bu husustaki kararın de
ğiştirilmesini istemişlerdi. 

Diğer taraftan otelciler bu hu
susta Ankaraya da bir heyet gön
dermeği düşüıuntı,lerse de, Da -
biliye Vekilimizin Y alovada olma
&ından /bilistifade btr heyet halin
de kendisini ziyaretle ricalarını 

bildirmişlerdir. 

Dahiliye Vekili J'atk Öztrak e
sasen bu meselenin tetkikini İs
tanbul Vali ve Belediye reisine 
bildirmiş olduğunu otelcilere söy
lemiştir. 

Diğer taraftan LOtfi Kırdar da 
dünden itibaren bu hususta tet
kiklere başlaımştır. Evvela şeh
riıniııden en çok hangi otellerde ve 
her ay kaç tane düğün ve nişan 
mearsimi yapıldığı ve bunlara a
zami kaçar lira sarflun.duğu "tet
kik olunmaktadır. 

Muhabere ve Münakale 
Vekili Bu Hafta 

Geliyor 
Denizbankın 1 temmuzdan iti

baren faaliyete geçecek olan De
nizy.ılları ve limanlar umum mü
dürlüklerine df'Vl'i ;şlerile meşgul 
olmak üzere kurulan bir komis -
yon dün limanlar umum müdürü 
Rauli Manyas. ile Denizyolları u
mum müdürü İbrahim Kemalin 
iştirakile toplanmıştır. 

Diğer taraftan Muhaıbere ve Mü
nakale Vekili Ali Çetinkayanın 

da lbu hafta içinde şehrimize gele
rek yeni kurulmakta ola-n bu iki 
dairenin variyetlerini tetkik ede
ceği anlaş11ınaktadır. 

okuduğu sırada belki dalgınlıkla .. 
Yunanlı kaşlarını kaldırdı: 

- Hangi mektubdan bahsedi -
yorsunuz? dedı. 

Meredi! lıiç sabırsızlanınıyor, 

sakin sakin konuşuyordu: 

- Canım Vassataronun gönder-
• diği şu tehdid mektubu yok mu? 

Ondan bahsediyorum. Centam bu 
mektubu okuduktan sonra, size 
verm>ş. Siz de okumuşsunuz. On
dan sonra siz>n yanınızda şu ka
sanın gözüne koyarak kilitlemiş. 

Yuııenlı gülümsiyerek başını 

salladı: 

- Hayır, dedi, bundan hiç ma
lumatım yok Ben sadece bir mek
tub aldığını hatırlıyorum. Fakat 
bu mektubu okumak iç·n bana 
vermiş değildir. 

Mereditin sesi strtleşti: 
- İcab ederse bu mektubun 

·~~ 
- -
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Ve ... 
/Pazarhksız I~ ~ 
Satışda o.zoru 

Artık İtalyan Şirketi , 
Yok 

B 
ugüne kadar Edirne, Gazi
anteb, Burso Tekirdağ, Ba
lıkeahde ,elırin Jfığını İtal

yan şirketleri veriyorlardı. Na -
sılsa, vaktile, bu şehirlerde elek
t:ı-ik i,ıetmeııi imtiyazı İtalyan -
!ara verilmig ... 

Çok şükür, bu ıirketlerin hep
si de hlikfunet tarafından satın 

alınd.L Ne Gaziantebde, Ne Edir· 
nede, yurdun bir baıtan başına 
kadar, hiçbir yerinde artık italyan 
elektrik flrketi yoktur. 

Bu ıirketleri topyekfın satın a
Jau Nafıa Vekil etini, gösterditi 
bu muvaffaldyetten dolayı tebrik 
ederİ•· 

Kendi lfıiımızı kendimiz yaka-
rız. 

BURHAN CEVAD 

Fırıncılar
la Belediye 

ihtilAfı 
Çuval Başına 156 

Kuruşu Az 
Buluyorlar 

.İstanbul brıncıları ile Belediye 
arasındaki iht.i!M devam etmek -
tedir. 

Fırıncılar; çuval başına verilen 
156 kuruşu az bulmakta, ve 193 
kuruş istemektedirler. Beled:ye 
ekonomi istişare heyeti de bu me
sele ile esaslı surette meşgul ol -
maktadır. 

Fırıncılar; istişare heyetinin 
şimdyie kadar kendilerini çağırıp 
fikirlerini sormadığını söylemek
tedirler. Buna mukabil heyet aza
lan da : 

•- Biz fırıncıları dolaşarak va
zyeti tesbit ettik. Ondan soura da 
imaliye ücretini ta~-in ettik' • de
mektedirler. 

Fırıncılar buna mukabil de he
yetin küçük fırınları tetkik et -
med "ğini, yalnız orta cesametteki 
fırınların nazarı itibare alınmış 

olduğunu beyan etmektedirler. 
Öğrendiğimize göre bu vaziyet 

karşısında heyetin fırıncılarla te
ması kararl"§tırılmıştır. 

Hafta içinde fırıncıların bir 
mümessilinin iştirakile istl§8re 
heyetile umumi bir toplantı yapa
cak ve işi kat'iyetle müzakere ve 
tesbit edecektir. 

Türk Malları Aranıyor 
Hindiçinide tesı;; olunan Fran -

sız i.lıracat şirketi namile bir te
şekkül ile Hamburg, Hayfa ve 
Norveçteki üç firma ticaret oda -
sına müracaat ederek memleketi
mizden mal almak istedjklerini bil
dirm:şlerdir. 

Ayrıca büyük bir Estonyalı fir
ma da Türk menşeli mallara talili 
olduğunu ve tüccarlarımızın Es
tonyadaki mümessilliğini almak 
istediğini bildirmiş. Filistinli bir 
ticareihane de tüccarlarımızı Fi
listinde temsil etmek arzusunu 
göstermiştir. 

Sen Git, 
Kocanı 
Gönderi 

BenErkeğim, Kadınlara 

El Kaldırmam 1 

A
ralarında çıkon bir kavga 
sonunda Fatma adında genç 
bir kadını döğmekten suç

lu, Arifin muhakemesine dün ü
çüncü sulh ııeza mahkemegjnde 
bakıldı. 

Davacı Fatma hadiseyi §öyle 
anlattı: 

•- Dün, komşularımdan Seher 
Hanımın evinde, bahçede, bir a
ğacın altında birkaç kadın toplan
mış, konuşuyorduk. Bir ara bah
çeye Ariıfin oğlu geldi ve bana te
la§la: 

- Teyze, dedi, kardeşim Nu
ran, kızın Şaziyenin taşla başını 
yardı. 

Hemen yerimden fırladım. So
kağa çıktığım zaman evladımı yer
de gördüm. Çocuğumun yüzü gö
zü al kanlara boyanmıştı. Yanına 
gittim. Kollarından tutarak kal
dırdJm. 

Biraz sonra ağır adımlarla evi
mize giderken, sokakta kızımı ya
ralıyan çocuğun babasına tesadüf 
ettik. 02a evladunı göstererek: 

- Bak, Arii Efendi, aedim. Kı
zın Nuran yavrucuğuma ne yap
mış? Az daha attığı taş çocuğumun 
gözünü çıkaracakmış! 

Arif lfıkayd bir tavırla: 
- Bunlar olagan şeyler Fatma 

hanım, dedi. Çocuk değiller mi? 
Oynarlar, gülerler, eğlenirler, a
radasırada kavga ederler, döğü -
şürler sonra da barışırlar .. 

Ve bunları söyledikten ronra 
gitmek istedi. Kolundan tuttum 
ve: 

- Efendi, ded~, bır baba-nın 

vazıfesi yalnız çocuğunun karnını 

doyurmak, iıhtiyaçlarmı temin et
mek değildir; ona iyi bır terbiye 
vermesi de lhundır. 

Arif efendi, bu sözlerime kızdı. 
Beni ellerile şiddetle iterek, yere 
düşürdü. Sonra bana yanaştı ve 
döğmeğe başladı. Mantom, parça 
parça oldu, başımdan, başörtüm 

düştü. Ağzımdan, l;urnumdan kan 
boşandı. Allah kendisinden razı 

olsun, komşum Havva beni baygın 
bir halde bu merhamctsizin elin
den milijkülfıtla kurtarabild .. • 

Ar:t de şunları söyledi: 
•- Fatmaya ve kızına sokakta 

tesadüf ettim. Kadın çocuğunu gös 
!ererek gerek kızıma ve gerekse 
bana ağzına geleni söylemeğe, sö
ğiip saymağa başladı. Fakat bu -
nunla öfkesini yenemedi. Yerden 
bir taş kaldırarak, !izerime hücum 
etti Taşla bana vurmak istedi. O
nu kollarından tutarak, halifce 
geriye ittim ve: 

- Kadın, dedim. Ben kadın ki
şiye el kaldırmam. Sen git kocanı 
gönder! Bu sırada kadınlar gel
diler ve bizi a)Tlrdılar. .. Fatmayı 

Namuslu 
Bir 

Yankesici! 
9 Ay Hapis Cezasına 

Mahkum Oldu 

O
"" mer Ölmez isminde Kon -

yalı bir seyyar satıcının ce
binden, içinıle yirmi lira bu

lunan para çantasını yank~•icilik 
suretile çalan, sabıkalılardar. Na
mık'ın muhakemesine dün Sultan 
Ahmed birinci sul'lı cezada devam 
edildi. 

Hadise davacı Ömer ile, şahid
lerin mahkemede verdıkler ! ifa
delere göre şöyle cereyan etmiştir: 

Bundan takriben bir ay Evvel, 
bir gün öğleden sonra, ÖmH ile 
arkadaşları, Tahtakalede, Kürd 

1 
Mehmedin kahvesi önünde durur- 1 
]arken, yanlarına Namık ile, siyah J 

clb:seli, genç bir adam gelmiş ... 
Namık, Ömer Ölmeze sokuıarak, 
birdenbire elini onun, yeleğinin 

cebine sokmuş ve davacının para 
çantasını aldıktan sonra kaçmağa 
başlam~; arkadaşı da onu takib 
etmjştir. 

Ömer Ölmez ile arkadaşları, 
kaçanları koğalamışlar, ve biraz 
sonra Telefon sokağında , yanke
sicilerden Namıkı yakalamağa mu· 
vafiak olmuşlardır. 

Geçen celsede, Namık suçunu 
inkar ederek şunları söyle.1'ıişti: 

•-Ben kat'iyyen davacının pa
ra çantasını çalmadım. Hatta o gün 
Tahtakaleye bile gıtmedirn. Davacı 
da. şahidler de y a'lan söylüyr -
lar .• • 

Dünkü duruşmada da dedı iti: 
•-Hadise günü, müteadlid •a

bıkaları bulunan, tanınmış yanke
sicJerden arkadaşım Sabri ile oe
raber Taıhtakaleden geçiyorduk. 
Kiırd Mehmedin kahvesi önüne 
geldiğimiz zaman Sabri, davacıya 
sokuldu ve para çantasını aşırdı. 
Sabri, benim sam'mi bir arkada
şımdır. Ona, kendisini ele vermi
yeceğime söz verdiğim iç'. n. bu -
güne kadar ondan kimsey~ bah -
setmedim. Fakat şimdi, m~hkum 
olacağımı anladığım için :stemi
yerek, hakikati söylemek mecbu
riyetinde kaldım.• 

Hakim, dinlediği şahidlerın söz
lerile Namık'ın bu suçu işlediğine 
kanaat getirerek , onu altı ay müd
detle hapis cezasına mahkum etti. 
Fakat Namık'ın ayni suçtan bir 
çok sabıkaları bulunduğu cihetle, 
bu cezayı üçde bir ; kadar arttırdı 

döğmedin:ı . 

Arıften sonra şahidler sorguya 
çekildi. Mahkeme, tahkıkat evra
kı mündericatı ve şahitlerin ıfa -
deleri ile Ariii suçlu buldu vt o
nu 25 lira para cezasına mahkiım 
etti. Fakat davacı Fatmanın Arifi 
bu suçu işlemeğe tahrik etmesi 
nazarı itibare alınarak, bu ceza 
üçte ik;si kadar indirildi. 

. ÖLÜM ÇENBERj 
Çeviren: MUAMMER ALATUR ZABITA ROMANI 

Sarı Yanis sükunetle 
verdi: 

- Elbette ederim. 

cevab 1 

- Vassalaroyu bir ha.ftadanberi 
görmediğinize de yemin edebilir 
misiniz? 

- Elbette ... 

- Ben dün akşam sızin Vassa-
laro ile İstasyon r:htımında gö -
rüştüğünüzü zannediyorum. 

Sarı Yanis bu sö:ı. karşısında sap
sarı kesilmişti. Fakat yüzünün 
hi bir kılı oynamaınıştı. 

misiniz? 1 
Artık bütün soğukkanlılığını 

toplamış olan Yunanlı ayağa kalk
tı: 

- Siz çok, garib şeyler söylü -
yorsunuz, dedi. Zannederim. is
miniz Meredit ofacak. Bana mü
saade edıniz, gidiyorum 

l\leredit Sarı Yanisin gözlerin
den söylediğ ı sözlerin adamakıllJ 
tesir ettiğini anlam~tı. 

Sarı Yanis : 

- Bendenize müsaade! Gidiyo-

dam Centam ile görüşmeğe gel
~tim. 

- Olabilir. Yalnız azizim Sarı 

Yanis, şunu hatuınızda tutunuz 

ki bir gün hiç beklemediğinız bir 

sürprizle karşılaşabilirs i niz. 

- Ne demek istediğinizi anla -
mc.ıdım . 

- Birşey demek istemıyorıı:n. 

Polıs memurlarından hoşlanma -

dığınızı söyledıniz de. belkı b ;r 
gün yine bu zevattan binle kar

ıla manı:ı flıtirn~li vardır dı c 

Pahalılık 
Satılacak Eşyaya Resmi 

Etiket Konulması 
Düşünülüyor 

Pazarlık yasağı kanununun tat
bikatından bir netice elde edile
bilmesi için Belediye ile Ticaret 
Vekfileli ihracatı kontrol dairesi 
teşki!Atı mağazaları kontrola de
vam etmektedirler. 

Şimdiye kadar 750 mağaza pa
zarlıkla satış yaptıkları iç'.n ce
zalandınlmışlardır.Ceza gören ma
ğazalar tekrar kontrol edilmiş ve 
bunların bir daha pazarlık yap -
madıkları görülmüştür. Bu suretle 
son tedbirlerin iyi netice vercliği 
anlaşılılııştır. 

.AMak, pazarlık kalkınca esnaf, 
fiatları yükseltJviştir. Evvelce, 
meşru reka<ıetle fiatların kendili
ğinden normale avdet edeceği zan 

olunuyordu. Fakat maalesef va· 
ziyet bunun aksini göstermiş ve 
göstermektedir. Pazarlıksız satış
la halkın herhangi bir eşyayı pa

halıya tedar;k etmesi suretile kan
dmlınasının önüne geçmek için 
de tedbir Jer almak laı.ım gelmek
tedir. 

Jlk anda fiatını tesbit etmek, im
kan görülen eşyalara resmi etiket 
konması da düşünülmektedir. Bu 
dhet de ayrıca tesbit edilecektir. 

·---<>----
İspanya Yumurta 

İstiyor 
İspanyada İktısadi vaziyetin ta

bii bir şekle girmeğe başlaması 

münasebetile memleketimizden 

İspany.a şehirlerıne yumurta gön
derilmesi istenmektedir. Bu hu -

susta yumurta tiıccarlarunıza Bar
selon ve Madridden müracaatlar 
yapılmıştır. 

KISA POLiS 
riABERLERI 

Dönüp Bir Kere 
Tarihe Baksınlar 

fA lınanyanın bir propaganda 
nezareti \·ardır. İşi gücü, 
diiııyayı karmakarı~ık, al

lak bullak edecek haberler icad 
etmek ve bunları yaymaktır. Al
manya propaganda nezaretinin 
mlltehassıslarına göre, yl'ryüıün
de her yeni tecavüz ve hadisenin 
tevlid ettiği beynelmilel aksüla -
mel ,nihayet, dört ay içinde SÖ• 

nllp gider ve unutulurmuş ... 

Propaganda mütehas.ıslarınm, 

bu neticeye, uzun boylu tetkikler 
ve tecrübelerden sonra vardıkları 
anlaşılıyor. Çekoslovakyanın iş • 
gali mart içinde olduğuna göre, ye· 

ni bir harekete, ancak, temmuz 
ayı ortalarına doğru teşebbüs et
mek iub ediyor, demektir. Çün
kii, propaganda mütehassıslarının 
fikirlerine göre, Çekoslovakya fa· 
dası, o zaman unutulacaktır. 

Temmuz ortalarına kadar, dün
ya efkarı umumiyesnin Çek ha
diselerini unuta.ağ\ ıannediliyor
muş. 

Bu f>kir, belki doğrudur. Çek 
hadiselerini, dünya efkarı umu -
miyesi, ihtimal ki dört ay sonra 
unutacaktır. Fakat, acaba, bizzat 

Çekler, bu hadiseyi unutacaklar 
mıdır? Asıl mesele buradadır Bize 
öyle gelir ki, Alman propaganda
cılarının asıl yanıldıkları nokta 
bura,ıdır. Her hadisenin unutul • 
duğunıı zannetmek, mUli izzeti
nefsi, şerefi, istikl:i1i de unufmak 
demektir. 

Hadiseler de gösteriyor ki. Çek
ler, geçirdikleri facia3·1 unutma • 

ınışlar ve unulmıyacaklardır. Mil
letlerin milli bünyelerindeki ka3 -

noşma ve ateş, dört ay dört sene. 
dört asır içinde bile söndürüleıne., 
durgunlaştırılamaz Dünyayı ye· 
niden taksime kalkışarak hayaller 

kuranlar, büyük hegemonyalar 
kormnk istiyenler başlarını çe -

,. virip, bir kere tarihi tetkik et
melidirler. 

REŞAD FEYZİ 

* Balta limanında oturan Ra- Katır ve Merkep 
>h ile eşi Leyla, çocukları Tıırgud Ed•l • k 

ihra-:= 

ve Türkan. Ömer adında bir san- 1 mıyece 
dalcının sandalile gezerlerken 
Mehmedin idaresindeki motör san
dala çarpmış ve sandal su alm1ya 
başlamış ise de içindekiler mat.ör 
tarafından kurtarılmışlard1r. 

* Panıgaltıda oturan Kigork 
oğlu Dağu bisikletten düşerek ba
şlfid an yaralanını~tır . 

* Şoför AJj Rızanın idaresin -
deki 3629 numaralı kum yüklü 
kamyon Beyoğlunda sürücü Meh
medin idaresindeki yük arabasına 
çarparak beygirlerden birini ya

ralamıştır. * Kasımpaşada oturan Reşid 
adında biri kendısini bilmiyecek 
dl'recede sarhoş bir halde sokak -
larda ötekine berikinl' sarkıntılık 
ederken yakalanarak mah)<emeye 
verilmiştir. 

* Kumkapıda Şevketin sinema
sın.dan yangm çıkmış ise de sira
yetine meydan verilmeden sön -
dürülmüştür. 

- Düşüncenı:ıde hata ediyorsu
nuz. 

- O da olabihr. Fakat gitmeyi
niz. Sizinle kısaca ıki şey daha ko
nuşmak isterim. Biz Centamı düş
tüğü bu badireder. kurtarmak is
teriz. Fakat onun davasına yarı
yacak bir mektubun yanmış ol • 
dugunu tabii biliy<Jrsunuz. 

- Evet. 

Meredi! masasının üzerinden 
doğruldu: 

- Demek biliyorsunuz, dedi. 

- Evet, birisinden işitmiştim 

amma, k :mden işittiğimi hatırla 

mıyorum. 

- Doğru söylemıyorounuz. Bu 
meseleyi Madam Centam ile ben
den başka kimse bilmiyor. 

Sarı Yanıs eldivenlerini gEÇırdi: 
- Mektubu yaktığımı demin söy

"liyensız değil miydiniz? 

- Hayır! Ben mektubdan de-

Memleketın müdafaası bakımı -

dan katır ve merkeb ihracının 

memleketimizin her tarafında y• 

sak edilmesi hakkındaki karar -

name dün Ticaret VekiıRtınde 

Vilayete de teblig olunmu~tur. 

1 
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Delik Nikel Paralar 

Bir olr.uyucumuI bi:ıf' ıoudt"rdtil 
mektubda filyor ki: 
•- Delik olan 10, %0 ~t. 40 :pa

ralık nikel paraları butuo Hn&f 
aldıiı ve bu paralar piy&.'IO.tda sU
rblduiU balde-. tramvay bilet.çl -
Jerl meüür paralar• veme kabul 
etmiyor d&ye, aJ0111orlar. 

Ar.aba tramvay ldattSi tarafm
du. Vamvay bUeS..:IJerlne, delik 
olan •lkel paraları almamaları 

if:ID bir emlr verilrnff! m'dir?.• 

- Başka bi~<'Y daha soracaktı
nız? 

- Evet, tabancayı soracaktım. 
Vatandaşın12ın Centamı tehdit e 
tğ : tabanca ne oldu? 

- Ondan ise hiç haber:m yo 
Size faydalı olamıyacağım içi 
beni mazur görünüz Benrlen.z gi 
diıyorum. 

Şube müdür muavıni Sarı Ya 
nisi otomobrnne kadar teşyi ett 

- Bakıyorum, yeni bir ,ofö 
almışsınız, dedi. 

Sarı Yan_s o kadar hırslanını§ 
ki, hiç sesini çıkarmadı. sad 
dbjlerini keneıh ·erek kenms,ni 
tomobJe attı ve ,ofcirüne: 

- Çek! emrini verdı. 

Fakat Meredit işin alay ,nda i 
- E~<'r eski şoföriınüze me 

tub yazarsanız, benden de sel 
gönderlniz. Annesinin bir an ev 
iyileşmesine dualar ettiğimi b! 
dir:nız. 

fDeı•am1 ı:ar 
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italyan Çizmesi 
ltalyanın Coğrafi 

Lehine Hem de 
Vaziyeti Hem 
Aleyhinedir 

/A 
frikanın istikbali Fransa 
için gittikçe artan bir ehem· 
miyetle düşünülüyor. Av -

rupalı askeri mütehassısların bu 
mevzuda yazılmış yeni yazılan 
var Afrika meselesi yalnız Fran
sayı alakadar etm~kle de kalını -
yor Düşünülürse kaç devletın Af
rika kıt'asile alakası olduğu ko
layca gözönüne gelebilir. 

Ş 'mali Afrikanııı Fransızlar e· 
!indeki kısmı coğrafi vaziyet iti -
barile pek naziktir. Çünkü Akde. 
nlz .le Afrika sahrası arasında bu
lunuyor. Siyasi, iktısadi ve askeri 
noktadan bu me\'ltlin ehemmi • 
yel ı aşikardır. Eğer, diyorlar, ı 

Fransa ile beraber şimali Afrika
da Fransızarın elindeki yerltr de 
birlıkte gözönüne getirilecek o
lursa ta Şimal denizinden başlı -
yarak Kongoya kadar uzanan ko
ca b r imparatorluğun varlığı an
laşılacaktır. 

Hele şimali Afrikanın ne kadar 
mahsuldar ıol.duğu ve birçok me. 
vaddı iptidaiye yetiştirdiği de dü· 
§Ünülürse Fransanın bundan et
tiği istifade daha ziyade kendini 
gösterir. 

Askeri noktadan da burası Af
rikanın garbında ve merkezinde 
Fransızlar, İngılizler ve Belçika
lılar elindeki müstemlekelerin 
kapısı sayılmaktadır. Akdeniz va
sıtasile de Avrupanın cenubu gal'
bisinde yine Akdeniz ve Libi ile 
de Mısıra ve Yakın Şarka bağlı 
demektir. Onun için şimali Afri
ka.ıar Fransızlarm elinde bulunan 
yer !er bugünkü Avrupa politikıt
sının sarsıntılarından çabuk mü~ 
teessır oluyor. Çünkü harb teh -
like ve ihtimalleri buralarını teh· 
d:d ettiği gibi böyle bir tehlike 
halinde şimali Afrikadan Fransa· 
nın edegeldiği iStifadenin de ne o
lacağı çok düşünülmektedir. Libi
de İtalyan kıtaatının bulunması 
Fransızları az meşgul etır.iyor. 

Fakat bu tehd•d yalnız Fransız -
!ara kaqı değildir . 

lngilizler de bunu düşünüyor -
!ar. Sahra kısmının müdafaası i· 
çin ş.mali Afrikanın müdafaası la
zım geliyor. İtalyanların ileride 
bir harb olursa Afrikada neler 
yapmayı düşündüklerinden Av -
rupalı askeri mütehassıslar çok 
bahsediyorlar. Yine bu mütehas
sısların dediğine göre Frafüızlar 

Eger Tunustan taarruza geçerek 
İtalyar.ların elindeki Libi üzerine 
yürüyecek olurlarsa o zaman !n
g:ltere ve Fransa için Akdenize 
tamamile hakim olmak daha ko
laylaşacakrtır. 

Mısır, Yakın Şark ve Şarki Av-
rupaya kadar tesiri olacak büyük 
pankat Afrikanın bu sahalarında 
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iye yolları Akdeniz ile Yakın Şark-ı 
tan geçmektedir. 
Şimali Afrikanın yetiştirdiği 

mevaddı iptidaiyey Fransaya u -
laştırabilmek: için Akdeniz yolla
rının çok emin olması lazım ge. 
liyor. Yalnız mevaddı iptidaiye .. mı .. 

Fransaya lazım olan askerin 
mii'him ,bir kısmı da Afrikadan 
Avrupaya taşınacaktır. Fransız 

erkamharbiyeısi onun için şimali 
Afrika ile Fransa arasındaki nak
liyat ve sevkiyatın kolay, çabuk 
ve emin olarak yapılmasını temin 
etmeyi düşünüyor. 

Akdenizin emniyeti bahsi bu
rada tekrar tazeleniyor. Avrupalı 
mütehassısların bu hususta yeni 
yazdıklarından şu net:ce çıkıyor: 
Akdenizde İngiltere ile Fran.'3nın 
müşterek vaziyeti ne dereceye 
kadar sağlamdır?. İngiliz ve Fran
sız donanmaları birleş.nce ~üp -
hesiz ki Akdenizdeki !talyar. do
nanmasına üstün tir mevki temin 
etmiş olacak. Fakat buna rağmen 
Akdenizde Fransa ile İngiltere -
nin daha •başka mühim nok:aları 
düşünmeleri lazım geliyor. İtalya ) 
bazı cihetlerden tehlikeye girecek, 
İngiliz ve Fransız donanmalaının 
tehdidi altında kalacaktır. Fakat 
İngiliz ve· Fransız askeri müte -
hassısları da acaba İtalyanın isti 
fade edeceği mühim noktalar yok 
mudur?. 

İtalyanın vaziyetini kolaylaştı
racak cihetler nelerdir? diye tür
lü ihtimıılleri gözö:ıüne getir;yor
lar. Evvela İtalyan erkanıharbi -
yesi müstakbel harbi hemen baş
lıyarak hemen bitirmek, düşma
na göz açtırmamak maksadile yap
mayı düşünüyor. İtalyan ordusu 
buna göre hazırlanıyor. Avrupalı 
müte<hassıslara göre İtalya ken
dini müdafaa için müsaid imkan
lara malik bulunuyor. İtalya mer
kezi bir vaziyetted:r. 

tir; diyorlar. Çünkü nisbeten kısa 
mesafe dahilinde İtalyan tahtel
bahirleri bu adaların arasında gi
dip gelecekler, kaçaıbilecekler, sak
lanaiıileceklerdir. Deniz tayyare
leri için de yukarıda sayılan nok
talar mühim birer merkez ola -
caktır. 

İtalya bütün bu elind~ki ada
ları ve Afrikadaki yerlerini hava 
kuvvetlerine ve denizaltı gemi -
!erine merkez yaparak oradan et
rafa taarruz etmeyi düşünecek -
tir. Fakat yine Avrupalı müte -
hassısların dediğine göre İtalya 
yarımadası her tarafından İngiliz 
ve Fransız donanlarının ateşine 

uğramak tehlikesi altındadır. İtal
ya yarımadası uzanarak Akdenizi 
ayırın!§ oluyor. Bu itibarla pek 
mühim bir mevkii varoır. Bugün 
elindeki vesait ile muhtelif saha
Iardakl harekata müessir olmak 
iştiyecektir. İtalyanın kuvvetli 
noktası böyle me«kezi vaziyette 
bulunarak elindekt seri ve kuv -
vetli vesaiti ile etrdfına taarruz 
edebilmesi imkanıdır. Fakat yine 
İtalyanın zayıf olması bu mer
kezi vaziyeti yüzündendir. 
İtalyanın araz'si derin değildir. 

Yani askeri mütehassısların tari -
!ine göre merkezi vaziyetteki İ
talya, etrafındaki komşuların hep 
birleşerek hücumları karşısında 

bu taarruzların neticelerini defe
debilecek gibi değildir. İtalyan 
kuvvetlerinin icabında çekilerek 
kendilerini koruyabilecekler; ka
dar arazide derint:k yoktur. He. 
saba göre Po vadisi ancak 400 ki
lometro uzıyabilmektedir. İtalya 
yarımadasının en geniş yer' ise 
250 kilometrc>yu geçmiyor. En zi
yade sanayi merkezi Po udisi 
mıntakasında !bulunuyor. Halbuki 
burası düşman tayyareleri tarafın
dan kolayca döğül~bilecektir. Öyle 
ki en mühim harb sanayiı bırkaç 
saat iç:nde tahrib edilebilecektir, 
diy.orlar. 

' cereyan edecektir 

Sardunya var, Sıcilya var. Çiz
menin cenubundaki mühim nok
talar var. Sonra Libi geliyor. On 
iki ada var. Birçok adaların bu
lunduğu bir denizde İtalyan do
nanması muhite v~ şeraite uygun 
olarak hazırlanıyor. Bu adalar a
rasındaki mesafe de İtalyan do
nanmasının çok işine elverecek -

Apenin dağları en müıhim rolü 
oynamıştır. Yarımadanın en mü
him büyük kısmını kaplıyan bu 
dağlar yüzünden sanayi merkezi 
Po havzasının darlığı içine girmiş, 
demiryolları da sahillerde yapıla
rak şimal ile cenubun münakalatı 
ancak bu suretle temin edilmiştir. 

italyaya ve Hatta Almanyaya 
;rşı dünyanın en mühim pamuk, 
etrol, kauçuk hulasa harb iç'n 

elzem olan diğer mevaddı iptida-

- Lutfunuza çok teşekkür ederiz. Bu kadarı 
yett r Müsaade edin izde gidelim. Evdekiler de me
rakt•n kurtulsunlar. 

Dedik. Sanki, biz duvara söylüyoruz. Paşa, bu
na r!a aldırmadı. 

Evlerinize haber göndereyim efend.m. A
danl·rımız var, hatta, isterseniz ve kendilerine zah
m~t ,lmazsa onlar da teşrif etsinler .. 

Dedi, Bu, ~on cümleyi işitir işitmez yüreğim, 

cız .. ettı, Elımde olmaksızın Cahidin yüzüne bak· 
mışım Cihad da bana baktı Paşa, bizim burada ne 
şartlarla bulunabileceğimizi ne bil sin? Hemence-

. ci1< lıen atıldım: 

.. • Aman Paşam bu saatten sonra, evlere ha
ber göndermek çok güç olur. Hem bütün bütün te. 
laşa düşerler!.. Dedim. Cahid, tevekkülle devam 
etti: 

-·· Oldu olacak, bari Paşa Hazretlerinin arzu-
larını yerine getirelim .. 

Ben, yine hiila: 
- Çok geç kalacağız .. Cahid. 
Demekte ısrar ediyordum. 

* s.:ıniy.:ırum, saat yarım mı idi, bır miydi? .• 
Yftldan dışarıya ayak attık. Çıkar çıkmaz Cahi • 

dın koluna bir çimdik bastım, çocukcağızı bağırt
tım. Kapıda otomobil bekliyordu. Paşanın hususi 
otomobili. Bizi ayrı ayrı evlerimzie 'bırakmasını 

soföre emretmiş, zaten nekadarcık yer?. Hisar - E
mirgan. Fakat, ne mükellef bir sofrada yemek ye
dik? Şüpheye düştüm. Acııba bizim için hazırlan· 
mış bir sofra mıydı, yoksa her akşam mı böyle? 
Hala da şüphedeyim! Cahide: 

- Nasıl senin sofrana benziyor mu? 
Dedim. 
- Aldınma bizim de olur. 
Dedi. Fakat Paşa ne yaptı yaptı, bizi yemeğe 

alıkoydu ya!. Amma, bu yemeği nereme yedim bil
miyordum?. Her lokma zehir oldu. 

- Evde neler oluyor?. 

- Annem ne halde?. 
- Babam küplere binmiştt... 

f Meraklı Şeyleri H i KAV E BÜYÜK BALIKLAB 

B
fİJ'iilı: balıklar en 'ok Yeni Ze· 

anda kıyılarında bulunur. Oe· 

ıenıerde too kilo aitrlıi;ınıla bir 
kılı,balıiı llo 900 kiloluk blr kedi ba· 
ltfı avlanınqtır. 

KABA ADAM 
POSTA PULLARININ MENŞEf 

1'1ektub zarflarının üzerine yaın.ştı· 

rılan posta pullarmm mucidi Fnnsıı
lardır. 

Hakikaten, 1633 senesinde Paris du
varlarına yapztb.rılau aff.t:Ierde: cMek· 
tublarınuın blr mahalleden diğer ma
halleye, ka:rbolmadan ı-ltmelerlnJ Js .. 
tfyorsanız zarfların Ülerlne belediye 
dairesi tarafından bastırılan küçük 
kifıdları yapıştırınız. Adreslcrlnl o
kunaklı yazmu, köşebaşlarındald ku
tulara atınız. Bu kifıdJar, belediye ta
ralmdan mahallerine cönderilir» den
mekle ldl. 

NE MİDE BU! .• 

Dünyanın en cok yemek ylyes a
damları Avustralya yerlileridir. Yer
ler yerler bir türlü do)'tuak bilmezler. 

l\li.sal olarak l'CDÇ blr avcıyı zikre
delim: Bir l'Ünde bir kaı, iki hindi ve 
60 santim boyunda bil' kertenkele kı
Eartması yemif!. YerlUerden bes kişi 

bir oloru,ta 150 koh Ylllllurlası :rerler. 

TOZDAN HOŞLANMJYAN 

BİR ÇİÇEK 

Battıüstüvada, tozdan nefret eden, 
hQflanmıJ'an bir cins çiçek vardır. Bu 
çlçefin yaprakları üzerine biraz toz 
bıraktldı mı, çiçek harekete .. eur. yap
rağın toza tesadüf eden yeri kabarll', 
az sonra bomba &1.bl patlar. tozları 

defeder. 

BU DA BİR IIESAB!. 

Vasat boyda bir adamın kostllmün
de ne kadar dikiş olduiunu h~sab el
tiniz mJ? Bunu hic dıi~ündüoöz mü'l' .. 
Tabü hayır! Zira böyle birşe;r düşün

mek lşslzllk dc,il, dclUlk alii.melldlr. 
Fakat, bunu dU~ilnen işsiz çok. Bun

lardan bl;I Jı;at'iyetle iddia ediyor: 
«Bir erkek kostümünde 74,39% dikit 

vardır• diyor. Sonra fUDU Uive ediyor: 
cBunun 38,713 ö el, 35,6'19 u makine 

dlklşldir.• 

1 Yazan: NECMİ ERKMEN 1 ----
Süheyla, Nadıdeye sordu: 
- Nasıl bir kocaya 

olmak istersin? 
malik 

Genç kız düşündü tanıdığı bir 
çok gençler vardı. Bunların ekse
risini Si.lheylA da biliyordu. cFa
ruk tipte bir koca düşünüyorum.• 
dese, Macidin nesi vardı. Hatta 
Macidde Faruğa tercih edilecek 
bir sürü meziyetler sayabilirdi. Fa
kat Faruk da hiç fena çocuk de -
ğildi. 

Nadide bir turlü karar veremi
yordu. 

Süheyla sabırsızlandı: 
- Ayol, bu nekadar düşünce 

böyle! dedi. Bir türlü karar vere
miyorsun! 

Nadide yine cevab vermedi, ha· 
fifçe kızararak başını önüne eğdi .. 

Süheyla iki kocadan ayrılmış, 

fettan, hareketli bir kadındı. 
Sühey ladan beş yaş daha küçük 

olan Nadi de, senelerdenberi ta -
nıştığı sayısız gençlerin hepsini 
beğendiği için, bir türlü kendine 
bir eş seçememişti. 

İki samimi arkadaştılar. Sü -
heyla Nadideye biraz da abla gibi 
görünmek ister. iki koca eskittiği 
için kendini daha tecrübeli adde
derdi. 

Süheyla, Nadıdenin sükutu kar· 
şısında ona bir gençten bahsetti: 

- Hadiyi nasıl buluyorsun? 
Nadide gülümsedi: 

- Ne hınzır şeysin, Süheyla! 

dı ya; Sermed Bey mi nedir? İşte 
o zat bugün bizim daireye geldi, 
yüzüme fena fena baktı; sonra 
kayboldu. Sen onunla birkaç defa 
dansa kalkmıştın .Acaba benim 
güzel Süheylacığıma göz mü koy
du? Sana yalvarırım, karıcığılJI, 

na, kocan nasıl bir adam olsun 
istiyorsun? 

Nadide tekrar düşünmeye baş
ladı. Fakat bu defa çok uzun sür
medi. Mühim birşey keşfetmiş gi
bi ellerini çırparak: 

(Devamı 7 inci ıayfııda) 

Doktorun Öğütleri: 

SEDLİÇ 

Hadi nereden aklına geldi? Fakat, 
şöyle düşünecek olursan sen de 
teslim edersin ki, Hadi bulunur 
adamlardan değildir. 
SüheylŞ, er• harfini şeddeliye· 

rek cevab verdi: 

~~ ddaahnas ~~:~da böyle adamlarla/ itliiiıiiiiİİİİİİi,iiiiij;;;l;4{~·\İİrr;i~,~]· 
Ne dersin bu işe Nadıde? Re - j. ~ A 

zaletin son P!!rdesi değil mi? Hal- - - -

Y 
azın sıcak günlerinde 
ferah verici köpüklü iç
kiyi kim bilmez. Bikar-

- Tam manaisle errke-ktir. 
bu ki ben böyle düşünmüyordum Ankara Radyosu 
Şu kılıbık herifin hiç erkek tarafı llUGttN 

- Yalnız, birazıcık olsun incel- yQk değildir ya! Diyordum, göz- 19 Proıram. 

bonat dö sod, malüm beyaz bir 
tozdur. Hazımdır, müdrirdir, 
midevidir, ekser mader. ~u 
larında bulun:ır. 

se!. !eri önünde erkeklerle meşgul o- 19,05 Milılk (Bir ııvertilr - Pi), 

- Sen daha çocuksun, benim 
mini mini N adideciğim. Sen de ev
len de bak o zaman nasıl düşüne
ceksin, Kız iken senin gibi düşü
nüyordum. K>bar (!) bir koca 
buldum. İlk aylar mes'uddum. Fa
kat soı:ıra kocamdan soğumağa baş· 
!adım. Sabahları işine giderken 
beni uyandırmaktan ürkerek ya -
!ağından kalkmasına bile sinir -
leniyordum. Adeta bir uşak gibi 
hareket ediyordu. Evin içinde. so
kakta, çayda, sinemada hulasa 
her yerde hakim ben idim. Böy
le şey olur mu? Hangimiz erkek, 
hangimiz kadın idik? Nihayet, her 
kadın, karşısında biraz olsun ho
rozlanmasını, dişiye kabarmasını 

bilen erkek ister. O hale geldim 
ki, adamın lbir tokadına hasret kal
dım! Nadide, sana nasıl söyliye -
yim; güya ondan gizli imiş gibi, 
hakikatte kocamın görebileceği 

şekilde, başka erkeklere - tersine 
dünya - kur yaptım, Kocam nasıl , 

mukabele etse beğenirsin? 

!urum, o da rbeni kıskanır, kolum- 19,15 Türk müzıtı (Karqık prorram) 

Sedliçin tertibi şudur: 
Bikanbonat dö. sod 2 gr. 

Tartras dö potas esod 6 • 
Asid !arterin 2 • 

Karbonat dö sod ka:ıı su -
!andırdığı içi:ı daim! ~ı:rette 

istimali cai zdeğildir. 

Evlerde hafif mide 1:.ozuk
luğunda şu tertib kullanılır: 
Yarım kalhvP kaşığı bôr fin

can suda eritilir, içine bir 
miktar şeker ilave edilir. Di
ğer bir fincana da yarım limon 
sıkılır. Bikarbonat mahıülünü 
havi fincan limon fincanı ile 
beraber ağız yakınına gPtirilir. 
Birbirine karıştırıldığı &nda, 
feveranlı bir köpük hasıl ol
duğu sırada içilir. 

dan tuttuğu gibi eve getirir ve 19,45 Türk müzıtt (Saı ıalrl-rlnden 
örnekler). • 

hizmetçiyi savdıktan sonra bağır- zo l\lemlekel uaı ayan, aJ•n• Ye 
mağa başlar: meteoroloji haberleri. 

- Bu ne rezalet Süheyla? Ben 
icabederse kadınlara başka türlü 
muamele etmesini de bilen erkek-
lerdenim! 

- Nasıl? 

Derim ve kocam da cişte böyle!• 
diyerek tokadı yapıştırır zanne • 
diyordum .. Fakat, efendim nerede, 
ben nerede! .. Bunlardan sana hiç 
bahsetmemiştim. Şimdi sırası gel
mişken ikinci kocamdan nasıl ay
rıldığımı da kısaca anlatayım. Kı
saca diyorum. çünkü iki ayrılış a
rasında müşabehet var. Kocaları
mın ikisini de ben boşadım. Biri 
benim istediğim erkek gib hare 
ket etmemiş, Öteki de ifrata var
mıştı. Senin anlıyacağın ikinci ko
camdan da, tokat yarışlarında 

mağ!Cıb olduğum için ayrıldım. 
- Vah! Süheylacığım. Çok mu 

dtiğüyordu? 

20,15 Neşeli pliklar - B. 
20,ZO Türk müzıtl (Klasik prorram). 
İdare eden: Mes'ud Cemil. 
Ankara Radyosu küme he7etı. 
1- Cemil Beyin - Muhaner P<t -

revJ. 
2- Hafız Posl - Muhayyer Nrlncl 

besle - Vakii supholdu. 
3- Sadullah aqa • Ator ••mal 

Hail &e;rehl naslk terindedtr. 
4- Arif Bey • Muhayyer prlu 

Humarı yok bozulmaz mecllsL 
5- Şevki Bey - ımıha:r:ror ıariu 

Ol l'Onca dihen blr cüll bandın. 
6- Keman lak lml. 
7- Arif Beyin • l\luha77er tarkt 

l\Ieyhane taraps-ıihı mey. 
8- RahmJ Be:r - l\.tuha:r:rer fi rkı 

Serapa hüsnü ansm. 
9- Muhayyer yürük semai • Bir elif 

çekil yine. 
10- Saz semaisi. 
!1 Konuşma. 
2l,15 Müzik (Radyo orkeslrıw - ilet 

Hasan Ferid Alnar). 
22,U Konoqma. 

Halbuki gerek sanayi merkezleri, 
gerek demiryollarının kolayca tah
rib edilmesi imkiinarı İtalyanın 
müstaklbel harbde en zayif tılduğu 
noktalar demektir 

- Karıcığım, hani dünkü çayda 
uzun boylu, iri yarı bir adam var· 

- Kapat artık bu bahsi de mev
zuumuza avdet edelim. Söyle ba-

2%,30 Müzik (Neıell müzik - Pi). 
23 Son ajans haberleri, ılraat es 

ham tahvllit, kambiyo - n11kat bor 
sası (flalj. 

Diye o kadar üzülüyordum !el... En çok kork
tuğ;,ırn Ekremdi. Eğer korku ve endişe ile gidip te 
kazayı eve haber verdiyse: 

- Annem ya ölmüş. ya deli olmuştur. 
Diyorum. Sorıra, işin felaketi, 

- Cahidle bir sandalda işiniz neydi? 
Diyecekler?. Evde hiç kimse benim Cahidle 

ıki senedir, seviştiğimi bilmiyor ki... Bütün ma
hallede bir Şadan, bir Ekrem, bir de benim küçük 
tontonum bil yorlar. Bilmem amma, küçüğün aklı 
da pek böyle şeylere erer mi? Onun için bütün sır
larım meydana dökülecek, 

- O! .. Cahidle beraberlermiş ... 
Diye dile düşeceğimizden korkuyoroum. P.ıı.

şa da sofrada sordu: ' 
·- Hammefet>d.i refik anız mı? 
Cahid: 

- Nişanlıyız ... 
Dedi. Çocuk başka ne desin? Bana da sorsa 

ben ne diyecektim?. Sahiden de öyle değil mi? 
Şimdı nişanlıyız, iki sene sonra da nikahlı ve evli 
olacsğız. Nişanlanmak ne demek?, Bir çiftin gö
nül, his, fikir, vicdan, vazife beraberliğini temin 
imkanını bulabilecekleri zaman değil mi? .. İşte, 
blı: ı'mdi bu zamandayız. Parmağımızda yüzük 
yok muş, şu bu, konu komşu, uzak yakın, eş dost 
bir araya toplanıp ta: 

- Nişanlandılar ... 
Dememişler. Ne çıkar?. Biz, asıl hedefe daha 

;.eötirme gitmişiz. Hem nişanlılığın izdivaç ıçın 
hazırlıyacağı esaslara o kadar evvelden gitmişiz 

ki, bugün Cihadla ben yanyana da olsak, uzakta 
da qlsak bir düşündğümüzü, bir sevdiğimizi, bir 
duyduğumuzu, her şeyde tam bir birlik ve bera
berlik hissettiğimizi seziyoruz. Bize kalplerimiz -
deki kuvveti, sevgimizdeki şuuru hiçbir nişanlılık 
ter:ıin edeme1Jdi. Kendi kendimizi bulduk, kendi 
kendimizi sevdik, kendi kendimizi yokladık, kendi 
kendimizi benimsedik. Bugün bir kalbimiz, bir 
vucudumuz, bir varlığmıız var. Bu varlık. bu e. 
mı.!, bu birlik iki sene sonra bizi, 

(Devamı tıar.I 

23,20 Müzik (C8zband • Pl). 
23,55 - Z4 Yannl<l procram. 

YARIN 
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meteoroloji haberleri. 
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1 ISTANBULUN İÇiNDEN 1 

Ey üb Sultanda 
Bir Kaç Saat .. 

'Oğlumu, O Şıllığın Elinden Kurtarmak İçin 
• 

IJstanbulda Ne Tokmaklı Dedelere Başvurmadığım 
l/(aldı, Ne Mahmud Babalara! Hepsini Dolaştım,, 

Yazan: 

İskender F. SERTELLİ 

IHJ 
aliç vapur is. kelesindeyim. 

Eyübde bir işim var .• 
Vapur bekl:yorum. 

Parmaklığın ıç tarafında, kala
balığın arasında, ayakta duruyo
rum. 

Önümde yaşlı, çarşaflı bir ba 
yan ... Yanında şaııkalı, temiz gi
yinmış genç bir kadın soruyor: 

- Büyük hanım, Eyübsultana 
bugün gitmesek olmaz mı? 

- Olmaz yavrum. Bugün ayın 
son cumasıdır. Gitmezsek, bir ay 
daha beklemeliyiz 

Niçin gidiyorlardı? Ayın son 
cumasını neden bekliyorlardı? 

Bu iki sualin cevabını yine on
lardan alabilleceğ'mi düşünerek, 

o sırada iskeleye yanaşan vapura 
atladım ve onlann karşısında o
turdum. 

Yava!j yavaş konuşuyorlar: 
-- Geçen ay, son cumayı dört

gözle bekliyordum. Aksi gibi Ana· 
doludan mİsafirl~rimiz geldi. .• 
Kaçırdık. Bu sabah kimse gelme
sin diye evden erkence çıktım. 

Kıyamet kopsa geri dönemem ar· 
tık. 

- Öteki gelıninizi oğlunuzdan 
böyle mi ayırmıştınız? 

Bu sözü duyunca elimdeki ga
zeteyi indirdim.. Kulak kesildim. 
Enteresan bir bat.isti bu. Dinli
yorum. 

Büyük hanım pervasızca anla
tıyor : 

' ' 

re çarçabuk yerine getiriyorsa, 
mahkemelere, kanunlara ne lü
zum var?!. Her işi düşen, her ko
casından, karısınd~n ayrılmak is
tiyen, doğruca Eyübe koşsun ... 
Parmaklıkları yosun tutan türıbe
ye sarılsın.• diyoı;: ve içimden gü
lüyordum. 

Eyüb iskelesine ne kadar da ça
buk gelmiştik. Vapırdan çıkarken 
büyük hanım, genç bayana sordu: 

- Senin ne işin var burada? Sa
kın benden saklama! Eğer sen de 
oraya gidiyorsan, haydi gel, be
raber gidelim. 

- Hayır, hanım teyze! Ben bir 
nişana davetliyim. 

Büyük hanım kaşlarını çattı: 
- Erkekli kadınlı bir nişan mı? 
- Tabit.. Bu asırda erkek, ka· 

dın ayrı ayrı oturmaz ya. Bakın, 
vapun:la bil~ çoktan •harem per
deleri. kalktı. Hep bir arada otu
ruyoruz. Bundan ne ~ıkar? 

Büyük hanım sert bir tavırla 
yürüdü ve genç bayana cevab ver
meden ayrıldı. 

Eyübe bir nüfus işi için gitmiş-

tim. Bu işi bir iki saat sonra da 
yapabilirim diyerek, büyük hanı
mın peşine takıldım. O gitti, ben 
gittim. Eyübsultanın avlusuna gir
dik. 

Meğer o gün burası bir alem -
miş. Güvercinlere yem atan mı 

istersiniz? Demir parmaklıkların 
önünde g:Zli gizli ağlıyarak yal

varan!~ mı? Llf değil bu... A
yın son cuması ... 

Eyüıb türbesi vaktile kapanmış. 
Bütün türbelerin kapandığı gibi. 
Fakat, seyyahların türbeyi gez -
meğe geldikleri için, dışarıdan zi
yarete tekırar müs&ade edilmiş. 

Büyük _şadırvanlı avhı da açık. 

•Hacet penceresi• eskisi gibı, derd-
1.lerin derdini dinliyor. Sanırsı

nız ki, burada her ~esi duyan, her 
derdliyi işiten bir kulak vardır ... 

Taşa ve toprağa tapan ve taştan 
topraktan şifa, yardım uman bir 
takım kimseler bu efsanevi kula
ğa yaklaşıp derdlerini açıyorlar. 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

1 ŞAKA 1 
PAPAÔANIN MLTZİBLİÔI 

ayan Şevkiye, bil tün kış 

mutfağın yanındaki hizmet· 
çi odasında kalan papağa

nını, yaz gelince yemek salonun l 
alır. 

Bir akşam misafirlerle yemek· 
yerlerken sofracı kızı çağırmak i· 

çin zile basar, papağan bl nu işi· 

lince ahçının sesini taklidPn: 

- Bırakınız, bir daha çalsınlar.. 
Patlamadılar a ..• 

Der. 

HEPSi BİR Mi?. 

Bayan Şevkiye, yeni satın al · 

dıkları köşkün bahçesinde bir zi

yafet tertib elııniş; denize karşt 
taraçaya sofrayı hazırlatm;ş: 

- Acaba birşey unutuldu mu? 

İstakoz, piliç, midye tavası, bir 
şair, bir doktor, iki tüoca.r ve ka· 
rıları. .. Herşey tamam... Birşey 

unutulmamış ... 

KAF'i DEÔİL l\Iİ?. 

Salamonun kardeşi 'ban.ger Ya
sef, müşterilerinın birkaç yüz bin 
liraya baliğ olan tekmil mevdua

tını dolandırmış olmakla ağırceza 
mahkemesine sevkedilmiştı. 

Salaınon bunu haber alınca: 

- Ah, dedi, rahmetli babamiz 
bunu bilsan, mezarında b:lem ra

hati kaçardı. 
Orada bulunanlurdan biri da • 

yanamadı: 

- Allah rahme\ eylesin- Sızin 

peder da para hus1JSunda çok te

miz bir adam deyildi Niçin rahati 
kaçsin? diye sordu 

- Niıçin mi? Bu kadar çok pa
rayi yemeye neden kendisi akil 
etmedi. .. Onun için ... 

KOMİSERLİKTE: 

Komiser.- Sen intihar etmek 
için kendini denize at~ın, kur-

tarmışlar. Sonra da boynuna bir 
ip takıp ağaca asmışsın.Neye yap
tın bunu söyle bakalım!. 

- Bayun, ben denizden çıktık
tan sonra su iç:nde kalmıştım. Ku
runmak için kendimi güneşe kar
şı bir ağaca astım 

- Öteki şıllığın b'riydi. Oğlu -
mua yakasını onun elinden kur
tarmak için, İstanbulda dolaşma
dığım ne Tokmaklıdede k•lilı ..• 
Ne Kadıköyündek : Mahmudbaba. 
Hepsine başvun:lum ... Adaklar a
dadım. Şıllık, çamzakızı gibi ya
pışmıştı oğulcu,ğumun yakasına. 

Bir türlü ayrılmıyordu. Nihayet 
komşularımdan biri: 

- ·Ayol, dedi, Eyübsultan haz
retlerine bir kurbancık adayın ... 
Derhal muradınız olur!• 

Bir Kuyruklu Yıldız Daha 
Arzımıza Doğru Geliyormuş ! 

• 
İki Kilometre 

Hoşuna Gitmesini Kadınların 
Bilmek de Bir Hünerdir 

Kadınlar Nelerden Hoşlanmazlar? 

• • • 
• 

• • • 

Mesela: Kad111lar ai}ızda sigarası koııuıan, sade bir ki.fi ile alıikad4r olan, eğilmeden el 
yakından ve tatsız konU§an erkekleroen ho ılanmazlar 

öpen, pek 

B 
ir erkeğin kendisini kadınlara sevdirmesi 
hem çok kolay, hem de çok güçtür. Ufak bir 
şeyle gönüllerini çektiğiniz gibi ehemmi • 

yetsiz bir hareketle de yüreklerini kırarsınız. Son
ra nekadar gayret etseniz nafile ... 

Kadınların hoşlarına gitmiyen şeyler: Lakırdı 
söylPrken ağzınızda sigara bıslundurmak, selam • 
!arken eğilmemek, yakasız ve boyunbağsız 1e>kağa 
çıkmak, golf pantalonu ile tiyatroya gitmek, ran
devu yerinde bekletmek, sözlerine ehemmiyet 
vermemek, arzularını yerine gtirmemek, sözleri
ne itiraz etmek. sigara küllerini yere silkmek, a • 

yaklarını yasdıklannın üzerine koymak, berabeı 

sokai'a ç>kmak utememek ... 
Dahası var: Bir odada Dtururken divana veya 

kanı•peye uzanır gibi oturmalı:, kadınlarır· ayakta 
kalmalarına ehemmiyet vermemek, çay masasın · 
da, yalnız bir kadınla meşgul olarak diğerlerile 

alakadar olmamak, ilMı ... 
Bunlar kadınların gururuna dokarur, yurek • 

!erini incitir. Eğer kadınların gönlünü çekmek, 
kendinizi sevdirmek istiyorsanız. bun1m yapına • 
yııuz, yapmamağa çalışınız. Aksi halde alacağınız 
numara sıfırdır .... 

Zürih 
Sergisi 

Düşes Dö Vindsörle 
Nasıl Tanıştım? ... 

Zürih lşığı Ve Temizligi
1 

ile Kendini Sevdiren En 
Güzel Şehirlerden Biridir 

B 
ir Fransız gazetecisi an la -
tıyor: 

,.; Antikacılık çok güzel bir 
san'attır. İnsan güzel kıymetli ve 
tarihl şeyler arasında vakit geçi
rir. Sonra çok · yüksek, ze~in ve 
kibar kimselerle' tanışır, dost o
tur, teklifsiz olur. ' 

disine'bakıyorum. Arkasında, ıp!r 

biçimi şık bir tayyör, başında, ya
na doğru eğilmiş küçük bir tok 
var. Siyah ve dalgalı saçları yu
karıya doğru toplanmış. Tatlı ba
kışlı yeşil gözleri, ince dudakları 
üzerinde tebessüm eksik değ:!... 

Hemen Eyübe gittim ... Yalvar
dım .. Kurbanımı adıyarak dön -
düm. Aradan üç ay bile geçmedi. 
Oğluma öyle b:r soğukluk geldi 
ki... Şimdi o şıllığın yüzüne bile 
bakmıyor ... 

- O halde ayrıldılar demek? 
- Hayır. Henüz ayrılmadılar ... 

Karı öyle yapışkan, öyle kurnaz 
şey ki ... Güya oğlum ona bakmı
yormuş diye mahkemeye koştu. 

Dava açtı. 

Kut-;·unda Olan --;; ' . ı;:-ll 
Bu Yıldız, Şu- ~1 ~ ~ 

Hükümdarlar, prensler, pren
sesler en lüzumlu birşeyi almak 
için bir tuhafiyeci dükkanına gir
meğe tenezzül etmedikleri halde, 
antikacı dükkimlaı ına büyük bir 
memnuniyetle giderler. Raflarda, 
camekanlarda bulunan şeyleri 

seyretmekten, ellerine alıp bak· 
maktan büyük .bir zevk duyarlar. 
O kadar ki tozlarır:a, paslarına bi
le ehemmiyet vermezler. 

Tatlı bir sesle, Mösyö d' :1.fon
gomeriden tercümanlık etmesini 
rica ediyor: 

- Gi!çen hafta gördüğümüz kü
çüle heykelleri almağa geldik. 

- Küçük heykelleri mi? Maal
esef satıldı. 

- Kurbanı adadığınız neye ya
radı öyleyse?. 

- Sus kızım ... Günaha girme! 
Kabahat bende imiş. Adak şart • 
!arına riayet etmemiş:m. Adağı • 
mı ayın son cumasında yapmak 
18zımmış. Bunu sonradan anla • 
dım. Eksik yaptığım halde, görü
yorsun ya, oğlum ondan soğuyu
verdi. 

Ve burnunun üstündeki gözlü
ğünü düzelterek gülümsedi: 

- İşte bugün adağımı tekrarlı
yacağım. Bu eksik işi tamamla -
mağa gidiyorum. 

Genç kadın omuzunu s'l!ter gi
bi bir vaziyetle etrafına bakındı. 

- Ya şimdiki?. 
- Şimdiki gelinim değildr. O -

nunla. esksinden ayrıldıktan son
ra evlenecek. Bunu, ötekine inad 
olarak aldı. Eskiden böylelerine 
•kapatma• derlerdi. Ş!mdi •met
res• diyorlar. Fakat bunu da a -
yırtacağım. Çünkü, bu da ötekin
den şirret ... Daha bugüne kadar 
bir kerecik olsun elimi öpmedi. 

Büyük hanım yaman şeydi doğ
rusu. Bakışlarından ürperir gibi 
olmuştum. Kendi kendime: cEyüb 
ı:lultanın bu kadaı büyük muci
zeleri varsa, herkesin dileğinı böy-

1 
ki kilomettre kutrunda ve milyarlarca ton ağır
Lğında olan bu kuyruklu yıldız, önümüzdeki 
şubat ayında küremizin yanından geçecek ... Fa

kat, iki milyon kilometre açığından ... 
Anteros iliminde bir kuyruklu yıldız iilirnlerin 

söylediğine göre gittikçe küremize yakla~ıyor. 
Kuyruklu yıldızlar, güneşin etrafında dönen taş 

parç~larıdır. En küçüğü bir buçuk kilometre kut· 
run,ladır. En büyüğü de 800 kilometre kutrunda ... 

Kuyruklu yıldızın kiışifi, Piazzi adlı bir İtal
yan heyet.şinastır. 1851 de keşfettiği bir yıldıza 

Yanından · 
Geçecek 

• 

cCeres• ismini verdi. O zamandan şimdiye kadar 

13,000 kuyruklu yıldız tesbit edildi. Bunların son 
!.kisi Adonis ile Anteros'tur. 

Anter?S, güneş.in etrafını iki senede .ıoıaşır. 

Şubat nihayetine doğru 2 milyon kilometre yakı

nımıza yaklaşın~ olacak. Küremi-.ıe bu derece yak

laşan yıldızlar pek azdır. Anteros'un ağırlığı bir 

milyar tondur. Seyrinden bir ·~uk derece inhiraf 
etmi~ olsa dünyanın üzerine düşmesi mırlıakkak

tır. Fakat, bu ihtimal varid deli:ildir. 

Sergide küçük bir kanalda gezinti 

•Şehirler de iıısaıılar gıbidir. 

Ya kendilerini sevdirirler, insanı 
çekerler, yahud da nefret ettirir, 
uzaklaştırırlar ...• 

İşte Zürih şehri parlak ziyası, 
temizliği ile bu sevilen şehirler ,. 
den biridir. , 

Üzerinde beyaz martılar uçan 
mavi gölü, eski ve tarihi binala
larile cidden görülmeğe sezadır. 

İsviçre hükumet: 1914 de Bern 
de milli bir sergi açmıştı. Şimdi 
de Züri.lı sergisini tertib etti. 

Sergi, yirmi hektarlık bir ara
ziyi, işgal ediyor ve vüzlerce bay
rak asılı olan büyük bir kapıdan 
giriliyor. Te'1ıir olunan şeyler a
rasında 12,000 beygir kuvvetinde 
bir lokomotif de var. Elektrik pav
yonu görülecek şey ..• 

İşte ben, dünyayı alakadar eden 
Düşes dö Vindsor la tanışmak şe
refine böyle bir antikacı dükka
nında mazhar oldl!m. 

Kendı:;ini, •büyük bir antıkacı 

dükkanından çıkıp otomobile bi
nerken görmüştüm 

Dükkan sah'.bine sordum 
- Bu şık, kiıbar k~dın kim?. 
- Nasıl, tanımadınız mı?. Dü • 

şes dö Vindsor ... 
- Niçin söylemediniz bana?. 
Bir hafta sonra ayni dükkanda 

otoruyordum. Kapının önünde 
lüks bir otomobil durdu. 

Antikacı dostum kalktı, kapıya 
doğru giderken: 

- Arzunuz oldu. İşte Düşesle 
Mösyü dö Mongomeri geliyor ... 

Dedi. Düşesin yanında iııciliz 
kıyafetinde, uzun boylu birisi var
dı. İçeri girdiler. Kendimi göster
memek için elime kocaman pir 
antika kitab aldım, sahifelerini çe
virmeğe başl89ım. 
Düşes, fransızcayı çok iyi bil

diği halde daima ıngilizce konu§
mayı ten:ih ediyor Gözucile ken-

Düşes bir§ey söylememişti. 

Msyö dö Moıı.gomeri hayretle: 
- Fakat, diyor, çok hoşuna git

mişti. 

Düşes, bu sözü anlıyor ve: 
- Hakkı var, kabahat bende ... 

diyor ve gülüyor. 
Antikacı: 

- RW:a ederim, Madam ll Dii
şes söyleyiniz. Arzu ederlerse o 

(Deucamı 6 ıtıei Nhifede) 
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ISTANBUL KAPIU 
VE BtzANS SARA 

No.19 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Molla Hüsrev Oturaklı Bir 
Değerli Bir alimdi Adamdı, 

Sözilnii Esirgemezdi. Doğru Bir 
icin Sultan Mehmed Bu Adama 

Adam Olduğu 
Hürmet Ederdi • 

Fıtkat, Halil Paşa derhal ve tek
rar Yeniçerileri havalandırdı. Or
talığı bmbirlne kattı. Yen~eriler 
cepheye h&Teketten lstinka'f edi

yorlardl. 

Ve .. yine ayak divanına çıkma
m:ıışlardı. Mebtemanei hakaniyi 1 
çaldlrmam1şlardı .. Ağızdan ağza şu 
yolda konuşuyorlardı: 

- Sultan M ura<l gelmedikçe ol
duğumuz yerden kıpırdamayız .. 

Vaziyet çok kötü idi. Düşman 
Edrineyi tEhdid ediyordu. Gün ve 
saat geçir:llmenin sırası değildi. 

Sultan Mehmed. her şeyi kavra
dığı halde, kuvvetler elinde olma
dığı için birşey yapmağa kadir de
ğildi. Halil Paşaya da birşey ya
pamazdı. Çün'kü babası Sultan 
Muradın adamı idi. Hem de Yeni
çerilerle birlik.ti. 

Fatlli; kazasker Molla Husrev 
ile Sarıca Paşayı çağırdı. Ve sor
du: 

- Ne olacak bu hal? .. 
Molla Husrev, oturaklı bir a

damdı. Vaktin en değerli ulema· 
.sından idi Sözünü esiııgemiyen bir 

1 
adamdı. Doğru ve müstakim oldu

' ğu .içln Sultan Mehmed de bu zata 
hürmet ederdi. 

Molla Husrev, Sultan Mehmedin 
sualine cevab verdi: 

- Padişahım, Allah vücudu hü
mayunlarına tükenmez ömürler 

tbııan eylesin.. Fakat; ortalığın ba
lı malfununuzdur .. Sultan Murad 
efendimizin 14şritleri lhım olsa 
gerek ... 

- Elvet, ben de ayni fikirdeyim .. 
LA.kin, baibam red cevabı veriyor .. 
Bilmem ne yapsak gerek ... 

- Devlet ve din iradesi makamı 
u'lvinlze muhavveldir. Dilediğiniz 
veçtıile irade buyurabilirsiniz?. 
de<li. 

Yani, Molla HuSiev bu sözler-ile 
Padişahı teşvik ediyor .. Ona kud
ret ve kuvvetlerinin istimallni hls
setltrlyordu. 

M.olla Husrev da.ha ııçık söy • 
liyemezdi. Onun demek istediği, 

'baıbana, irade et, cebren i§ başıno 
getir demek istiyordu. 

Sultan Meıh.med, çocuk olmakla 

}\iurad, eski kudret ve kuvvetini] 
tıoplaıru.şa benziyordu. Gelişi ya
man ve biaman idi. Çanakkaleye 
geldiği zaman Kardinal Fransu -
vanın Glib<>luyu yetmş harb ge
misile kestiğini gördü. 

De:rhal maiyetindeki beylerden 
vanın Geliboluyu yetmiş harb ge
~irerek Edirneye yolladı ve ken
disi de Kardinal Fransuvaya sez
dirmeksizin kuvvetlerinin başına 
geçerek Üsküdara doğrul yol aldl. 

Murad kırk bin kişilik kuvvetile 
çıok geçmeden Yıldırım Beyazıdın 
inşa ettirdiği Anadoluhisarına gel
mişti. 

Muradın E<lirneye gönder<liği 

Türk beyi Sultan Mehmede şu ha
beri getirmişti: 

Derhal Halil paşa kumandasın
da topçulardan mürekkeb bir kuv
veti Rumellhisarı sahiline (Bo -
ğazkesen) e gönderiniz. 

Kardinal Fransuva, Sultan Mu
radın geldiğini ve Boğazı geçe -

miyerek Karşıyakada kaldığını 

zannederek sevincinden Papaya, 
Bizans İmparatoruna adamlarile 
haıber yollamıştı. 

Kurnaz Sultan Murad, Çanak -
kaleden çekildiğini belli etmemek 
üzere civarda bulunan ıı!haİ.iyi top
lıyarak çadırlar kUl'durmu§tu. 

Kardinal Fransuva, Sultan Mu
radı bekliyor zannediyordu. Hal -
buki koca Murad Anadoluhlsa -
rından ordularını karşı y,akaya ge
çirmişti. 

Halil Paşa; Rumelilıisar} ('.Bo -
ğazkesen) sahillerine toplar yeş
leştirerek Sultan Murad kuvvet -
}erini emniyet altına almı,ştı. 

Çok sürmedi Yıldırım bir geliş 
ile Sultan Murad Edirneye geldi. 
Ve ikinci defa olarak tahta cülus 
etti. 

Sultan Mehmed tahttan inmişti. 
Babası yanına alarak muharebeye 
götürdü. 

(Devamı var) 

Düşes 
Nasıl 

Dö Vindsör' le 
Tanıştım? 

(S inci ıayfadan =wam) 

küçük heykellerin aynini bulabi
lirim. Parise yakın bir şatoda var. 
İsterlerse g idip getireyim. 

- Pekala, birkaç gün sonra ge
çeriı ... 

Düşes, rafta duran kıristal bir 
sigara kutusile alakadar oluyOT: 

- Empir devrine aid. Kilidi, 
defne yaprağı şeklinde yapılmış. 
Çok güzel birşey ... 

- Pekiıli ... Alıyorum bunu ... 
Sonra küçük bir masa sipariş e

diyor. 18 inci asra aid yuvarlak bir 
masayı seçiyor. Bu sırada beni gö
TÜyor. Bir saniye nazarlarımız 

karışlaşıyor. 

Ve raflardaki antikalara bakma
ğa devam ediyor. Mösyö dö Mon
gomeriye ingil:zce . 

- Bakınız, diyor, çiçeklik hala 
duruyor, satılmamı§!. 

Bu, bronz ayaklı mermer bir 
çiçeklik. Çok san'atkarane yapıl-

mış. Şık bir salonu süsliyecek bir 
şey ... 

Mösyö dö Mongomen tebessüm
le cevab veriyor: 

- Evet... 
Ve ·beraber dıikl<fından çıkıyor

lar. Dostuma soruyorum: 
- Çiçekliği niçin satın almadı? 
- Çünkü Leydi Mondel itıraz 

etti. Güzel birşey olmadığını söy
ledi. Düşes, Leydi Mandelin, bu 
75 lik kibar kadının sözlerini din
ler. 

İşte Düşes dö Vindsoru böyle ve 
yakından gördüm. Gazeteci ol -
duğumu söyliyerek bir mülakat 
taleb etmiş olsaydım, şüphesiz 

reddedecek, belki de dükkanda 
durmadan çıkıp g;decekti. 
Düşes, gazeteciler le konuşma.k

tan, ismi üzerinde rekam yapılma
sından çok çekiniyor. Bütün ga
yesi kalbini çektiği adamin mu -
habi:ıetini muhalaza etmek, buna 
layık olduğunu göstermektir. 

beraber bu incelikleri anlıyabüe- !============================ 
cek zekada idi. Molla Husrevin ne 
demek istediğini ka.vramıştı. 

Esasen beıbası ve ha/basının a
damları saf' oldukça Sultan MP.h· 
med kudn . nüfuzunu geçire -
mezdi. Hemen herkes onu eğreti 
bir Padişah gtbi telakki ediyordu. 
Devletin harici duşmanları bile o
nu hiçe sayıyordu. 

Nihayet. Sultan M~med, Mol
la Husre' •JJ tavsıyesi üzerine kat
iyetle saltanattan çekilmeğe ka • 
rar verdi ve babasına şu iradeyi 
yolladı: 

- Eğer ben Padişah ısem ver
diğim emri bartiyyen ıcra etme -
nizi ve iş başına gelmenizi bildi
rırim... Anadolu kuvvetlerim a
laraJ. sür'atle ve vakit geçirmeden 
Ed e gelıniz! .. Yok siz pad~ah 
isen., Perhal me"k.ınıze buyuru

nuz. 
Sultan Murad, oglu Sultan Meh

m~dın bu ıradesini ahnca; ülülem
re ıtaat kaidesjni derkederek der
hal harekete geçtı. 

Artık; u güzel Mariyi ve ne de 
cun büşü düşünmez hale gelmişti. 
Ş:ı.ka değil , oglu tam babayiğit<;e 
ı·e Üo!" ,ın oğullarına yakışa<:ak 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

• Kendi kendine kurulup sert
leşen elektrotların kullanış usulü• 
hakkındaki ihtira için ahnmış o
lan 16 haziran 1937 tarih ve 2427 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kerre başkasına 

devir veyahud ihtiraı Türkjyede 
mevkii fiile koymak için icara da
hi verilebileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususta !azla malumat 
edinmek istiyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numara
lara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.nevir hareketli cephane asan
sörlerinin alt kısmını kapamağa 

mahsus tertibat• hakkındaki ihtira! 
için alınmış olan 19 haziran 1930 
tarih ve 987 numaralı ihtira be -
ratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahud 
ihtiJ'aın Türkiyede mevkii fiile 
konması için icara dahi verile -
bileceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malumat edin -
mek istiyenlerin Galatada Aslan 
Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

M. Gafenko 
Öğle Üzeri 

Geldi 
(1 inci sahifeden devam) 1 

den1erin ayrı ayrı ellerini sıkmış, 
lstnobaJ.ciler'in bayanları tarafın

dan Madam Gafenko'ya büketler 
takdim edilmiştir. 

Rumen Hariciye N a.ıırı ve na
zırla birlikte seyahat etmekte o
lan dokuz Rumen gazetecisi doğ -
ru.:a Perapalas oteline gitmişler
dir. 

Dost ve müttefik memleket na
zırının Atina dönüşünde mem -
leketiımizi ziyareti tamamen hu -
susi mahiyettedir. Ekselans Ga -
fenko pek çk sevdiğini sık sık söy
lediği şehrimizde ağlebi ihtimal 
iki gün kadar kalarak gezintiler 
yapacak, ıbu arada Patrikılıaneyi 

de ziyaret edecektir. 

Rumen Hariciye Nazırı, Roman
yanın dostu ve müttefiki Türkiye
nin her tarafında gördüğü pek sa
mimii hüsnü kabulden son derec 
memnundur. Bayan Gafenloo Türk 
kadınlarından hayranlıkla ye sık 
sık bahsetmektedir. Rumen gaze
tecileri pek sempatik ve samimi 
bulduklarını söyledikleri Türk 
µıeslekdaş1arile Bükreşte tekrar 
görüşmekten ziyadesile memnun 
olacağını ifade etmektedirler. 

Romanyalı moolekdaşlarımız da 
birkaç gün şehriımiule kalarak 
caanfieri ve müzeleri gezeceklerdir. 

---<r--

Japonlar 
Ablokayı 

Kaldırmıyor 
Londra 20 (Hususi) - Tiyençin· 

deki Japon ablukası bir haftadan
beri devaım etmektedir. Siyasi me
haiiJ.de meselenin mahalli bir ma· , 
hiyet almış olmaktan çıktığı' va
ziyeti beynelmilel bir görüşle mü
talea etmek lazım geld.iği söylen
mektedir. Gazeteler, gal'b devlet
lerinin bundan sonra ne Avrupa

da . ne de Uzakşarkta zan göster -
melerine ilitimal dahi verilemiye
ceğini yazıyorlar. Mihver dev'let • 
lemin umumi tecavüz planına 

karşı garb devletlerinin menfe.at
lerini koruyacak umumi bir mu':. 
dafaa planı tatbik edilecektir. 

Bu maksadla Fransa ve Aımerika 
hükfımetlerile müzakerelere de • 
vam edilmektedir. Japon releble
ri Uzak Şarkta Avrupa demok
rasilerile Amerikan demokrasisini 
büsbütün birbirlerine yaklaştır -
mıştır. 

Çine yapılan mail yardım ge -
nişletilecektir. Çin dövizini tut -
ma.k için on milyon sterlin daha 
ikraz edilecektir. Uza~arktaki va
ziyet ile Ber !inden ziyade, Roma· 
nın al&kadar olduğu tahmin edil
mektedir. Roma me'haıfili Uzak • 
şarktaki yeni müşkülat dolayısile 
İngiltere ile Fransanın Akdeniz· 
deki vaziyetlerini gevşeteceklerint 
ve Uzakşarka deniz kuvvetleri 
göndermek mecburiyetinde ka • 
l>acaklarını umuyorlar. Tiyençin ha
disesi evvelce hazırJ.anmış bir plan 
tatıbikatının ilk safhası olarak te
lakki ediliyor. Birbirlerinden u -
zak merkezlerde hadiseler çıkar
mak suret<ıe garb devletlerinin son 
zamanlarda alaıkları tedbirlerin 
tesirsiz bırakılmasına çalışılmak -
tadır. 

Dahiliye Vekili Bu 
Akşam Ankaraya 

Gidiyor 
Birkaç gündeı1beri Yalovada 

bulunmakta olan Dahiliye V elti -
!imiz Faik Öztrak bu akşam An
karaya dönecektir. 

ZAYİ - Tekaüd maaşınıı Kadı
köy ma1ınüdi1rlüğünden alacağı

mı gösteren resmi senedim zayi 
oldu. Yenisinin verilmesi için IA

zımgelen muameleye tevessül et
tim. Esasen benden başka klınııe
nin işine yaxamıyan mezkt\r ııe

nedin hükmü kalmamlo§ttT. 

Emekli levazım Albay 
811..C. 147 

ltalyan Sevkiyatı ! Balkanlarda 
Devam Ediyor ltalyan Tahşitlat 
(1 inci sahifeden ievam) 

nin de hesaba katılın!§ olduğcı 

kaydedilmektedir. Siyasi meha -
filin kanaatine nazaran, bu ha -
reketin bir hedefi de Balkan dev
letleri üzer'.ınde tesir icr;µ;ına ve 
Türk - İngiliz garantisini kabul 
etmel!rine mani olmak esasına 
dayanmaktadır. 

İTALYAN BA[KUl\IANDANININ 
TEFTİŞLERİ 

Paris 20 (Hususi)- İtalyan baş
kumandanı Mareşal Badogliyo Ti
randan Efüasana gitmiş, bu mın
~akadaki İtalyan kıtaatını teftiş 
etmiştir. Mareşalin daha üç gü.n 
için Arnavutluktaki İtalyan kı -
taatının teftişlerile meşgul olaca
ğı anlaşılınaktadır. 

TÜRK • İNGİLİZ KAT'İ 
ANLAŞMASI 

Londra 20 (Hususi) - Türk 
İnıgil:z nihai anlaşması pek ya 
kında imzalanacaktır. Fransız 

Hariciye Nezaretinin aldıgı b112ı 

haberlere göre Yugoslavya ve R<r 
manya Türk - İ.ııgilzi kat'i mua -
hedesi ile garanti edilecek mınta -
kalar tasrlh olunurken Balkanla-
rın açıkça zikrolunmamasrnı is -
\emişlerdir. A.ocak bu haberin ne 
dereceye kadar şayanı itimad ol
duğu malUm değildir. 

Zikredilen haberlere göre İtal
yanın Arnavutlukta lüzumundan 
ve mevcud inzıbati şartların ;cab 
ettirdiğinden fazla biı seferi or -
du bulundurmasır.ın sebeblerin -
den birini de Yugoslavya ve Bal
kan devletleri üze:inde tazyik ve 
tesir icra ey !emek esası teşkil et
mekte9;ir. 

Romanya ve Yunanistan Hari
ciye Nazırları arasmdaki mülakat 
esnasında Arnavutluktal<i bu tah
şidata temas edildiği gibi Bulgar 
ve Yunan Krallarının Londra se
yahatleri esnasında da umumi 
Balkanlar vaziyetinin görüşülece
ği anlaşılmaktarlır. 

AJANSIN VERDi(;i MALÜMAT 
Paris 19 (A.A.)- Arnavutlukta 

Jtalyan kıtaatının mevcudu bir 
ay evvel 80 binden bugün 120 bin 
olarak tahmin edilmektedir. Bu 
rakam mahalli as;.yiş için icab e
den miktardan çok yüksektir. Lib

yada bir teftiş seyahatinden dö -
nen Mareşal Badoglio bugün Ti
rana gitmiştir. 

SEFERİ ORDUNUN SEBEBİ 
Öyle anlaşılıyor ki, İtalyanlar 

bu hakiki sefer ordusunun Adri
yatik kıyılarında tutmakla, ica -
hında Balkanların herhangi bir 
noktasında, İtalyan kurmayının 
•yıldırım sür'atile hücum. naza
riyesine uygun bir şekilde müda
hale edebilecek vaziyette bulun -
mak istiyorlar. 

Arrıaıvutluktaki bu İtalyaJJ kıt
alarının Yugoslavya üzerinde b_ir 
tazyik yapmıya matu1 olduğu fa
l:jl.Ziyesi İtalyanın bu istasnat gay
retini izaha kati değildir. İtalyan 
mevcudüniln bu miktarı bulması 
dün B Gafenko ve B. Metaksas 
arasında mevzu teşkil eylemiştir. 

TÖRKİYE VJ!: İNGİLTEREYE 
KARŞI 

ya Propaganda NaZU'ı, dün Silis
terede bir nutuk söyliyerek, Bul
garistanın Dobrice hakkındaki ta
leblerine temas etmiştir. Nazır de
miştir ki: 

ı - Romaınya, böyle bir talebi 
hiçbir zaman nazarı itibare ala -
maz Romanyadaki ekalliyetler -
den çok bahsedildi. Şimdi de bi
raz başka memleketlerdeki Ro -
men ekalliyetlerinden bahsetmek 
Jazımdır. 

Nazırdan sonra Türk ve Bulgar 
ekalliyet mümessilleri de nutuk -
!ar söylemişler ve Romanyada gör
'dükleri iyi muameleden dolayı te
şekkürde bulunmuşlardır. 

MAREŞAL BADOGLİO TİRAN 
GARNİZONLARINDA 

Tiran 20 (AA.)- Mareşal Ba
doglio, dün Arnavutluk hükume -
tinin erkanile ba-ıı askeri ve siyasi 
İtalyan ricalini kabul etmiştir. 

Bugün Tiran garnizonu kıt'ala
rını teftiş edecektir. Tiran garni-
2J0nu, 10,000 nefer, 500 zabit, 100 
ağır top, 150 tank ve 500 mitral
yüzden mürekkeptir 

Maaşa 
Çevrilecek 

Ücretler 
Devlet memurları hakkındaki 

yeni barem kanunu layihasının 

müzakeresine dün de Büyük Mil
let Meclisinde devam olunmuştur. 

5 saat süren dünkü toplantıda 
yeni kanunun 8 inci maddes:nden 
24 üncü maddesi,,e kadar olan 
maddeleri müzakere edilmiştir. 

Bu ara birçok meb'uslar söz al
mışlar ve ücretli memurlar hak -
kında mütalealarını söylemişler -
dir. 

Bundan sonra Maloye Vekıli Fu
ad Ağralı da ücret ve maa§ esası
nın yeni .bir teklif olmayıp eski
deınberi mevcud bı..lunduğunu söy
lemiş ve ücretli memuriyetlerden 
hangilerinin maaşa çevrilmesi İ

cab ett-iğinin seri bir karara bağ
lanmasındaki mahzurlar gözönün
de bulundurularal bunun kat'i 
şekEnin tesbiti için teşrinisaniye 
kadar bir müddet tayin olundu -
ğunu bildirmiıjtir 

Meclis, yarın müzakerelerine 
devam edecektir. 

-<>--

19 Spor Klübü İsim 
Değiştirecek 

Mıntakavi isimler taşıyan spor 
kulüblerinin cemiyetler kanunu 
mucibince isimlerini değiştrmele
ri icab etmektedir Şelırimizıde 

böyle isimler taşıyan on dokuz 
kulüb vardır ve şunlardır: 

Galatasaray, Fenerbathçe, Be • 
şiktaş, Süleymaniye, Vefa, Bey • 
koz, İstanbulspor Topka.pı, Ana
dolu, Beyler'beyi, Anadoluhisar, 
Boğaziıçi, Amavutköy. Ortaköy, 
Feneryılınaz, Galata Gençler, Ka
sım~a, Davudpaşa, Karagüm -
rük . 

Bu kulüblerin 13 temmuz akşa
mına kadar isimlerini değiştirme
leri hakkında tebligat yapılmış
tır. 

Franı;ız Hariciye NezareWe te
ması olan mahfiller, Arnavutluk
taki İtlayan kuvvetlerinin arttırıl
ması, Türkiye ile İngiltereyi dü
§'Ünd.firmek içindir. Zira Yugo&lav-

ya ve Romanya, yakında imzala- [; Dr. HORHORUNİ fil 
nacak ıolan Türk - İngiliz kat'i an- . Hastalarını akşama kadar Sir· 
laşınası ile ve garanti edilecek o- keci Viyana Oteli yanındaki 
lan mıntakalar arasında Balkan- muayenehanesinde tedavi eder. 
arın isim tasrihi suretile gösteril- Telefon: 24131 -
memesini Türkiye H İngiltere -
den istemektedirler. Fakat herşey 
gösteriyor ki, Arnavutluktaki İtal
yan kıtaatının takviyesi Türkiye
yi müdafaa tedbirleri almaktan 
va'7lgeçirmek ııöYle dunıun, bllW! 
bu trobirleri ahnıya teşvik ede -
cekt.ir. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
Dlvanyolu 104 

11.-7••• ..Ueri: Paoar h~ hat 
rill Z.1 - 1, Sah, Cumaı1esı ız _ z,ş 

flkara7a. Tel: 22S91 

ŞARKİ PRUSYADA TAHKİMAT -. Çocuk Hekimi 
Varşova 20 (Hususi)- Alman- Dr. Ahmed Akkoyunlu 

!ar, Bohemyada, Slovakya - Po - ı Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Jonya hududlarında tahşidata de-

. Pazardan maada her gün saat vam etmektedir. Almanyamn şark ıllm 

-

hudu.dlarında ve Şarkt Prusyada 15 den sonra. Tel: 40127 • 

geniş mikıyatıta tahkimat yapıl -

maktadlr. Tanenbe"!l vapuru Ştet- Dr. Ekrem Behçet Teze 1 
tinden Şarki Pruııyaya miltemadl-

T.b Fakültesi Kul&k Boğaz, 
yen amele sevketınektedi.r. Burun Doçenti 

ROMANYA, DOBRİCEyj 

BULGARLARA VEREMEZ 
2 .........___ 

Talı- C111D11ari1et eacld'l"ı 17 

11.•n•• PaAriP maada silnler 3-1 
T•lefon: U4 

(1 inci sahifeden devam) 
re İtalyanlar bu hakiki sefer or• 
dusunu Adriya~k kıyılarında jca· 
hında .ı.yıldırını sür'atile hUcuın• 
nazariyesine uy~un bir şekilde 
herhangi bir noktadan müdalıal• 
fırsatını bulmak üzere tutmakta• 
dırlar. 

Mevzuumuzun birinci izah şıkkı 
içinde gördüğümüz bu vaziyet ha
kikaten üzerinde durulacak bir 
noktaıfır. Mihver devletleri maıt
haziran devresindeki faaliyet "e 
onu takib eden intizardan sonra, 
tekrar her cephe ilıerinde siyasi 
ve askeri faaliyete geçmiş buluıı· 
maktadırlar. Bu hareketlerde ha· 
kiki brr tecavüz veya taarruz e
meli mevcud olup olmadığı üze
rinde henüz kat'i birşey söylemek 
mümkün bulunmadığı gibi yine 
bu hareketlerin taınamile bİı' taı
yik ve tesir mesnedi olduğu da 
kat'i inan m~hiyetinde ileriye sü• 
:rülemez. 

Ancak, İtalyanın Arnavutluğu 
işgalindeki hakiki maksadın bu • 
rayı bir atlama taşı olarak kul
lanmak arzusundan ileriye gel -
diği )'ohındaki izahlar gözöniln" 
getiri'.c .ıee bugünkü tahşid1tın ve 
hazırlıkların mahiyetinden şiipbC 
etmek haksızlık ve yersizlik jf3de 

etmez. Her ne pahasına olıır>a oJ

sun mihver devletleri harbe ka· 
rar vermiş bulunuyorlarsa ve lın 
harb mmtakalarmdan birini de 
Balkanlar teşkil edecek ise İtal· 
yan erkanıharbiyesinin Balkan -
!ar ve Tiirkiyenin Habeşistan ol
madığını idrak edecek mertebede 
düşünür olması gerektir. Bu talı.· 
dinle, hakikaten ajansın: 

•- Fakat, herşey göstenyor ki 
Arnavutluktaki İtalyan kıtaatınııı 
takvi(yesi Türkiyeyi müdafaa ted
birleri almaktan vazgeçirmek şöy· 
le dursun, b]fıkiı; l>u tedbirleri al
mağa teşvik edecektir.> 

Cümlesinde tebarüz ettirdiği 
gibi bize ve kendi payımıza düşen 
vazife biitün ihtimalleri gözönün· 
de tuhnak ve onların icab ettir • 

diği tedbirleri almak oluyor. Zira, 
hadisenin İtalya için bir başka 
türlii tefsir ve mildafaasına csa • 
sen imkôıı yoktur Eğer, İtalya: 

- Blitiin bu hazırlığı herhangi 
bir tecavüz ihtimali karşmnd• 
kendimi miidafaa için yapıyorum! 

Derse bu iddia ve izaha inanmak 
güç olur. Gözönünde bir hakikat· 
tir ki, Balkanlarda ne İtalyayı Ar· 
navutluktan sürüp atmak husu· 
sunda, ne de İtalyaya karşı filen 
tecavüz emelindP bulunan tek 
millet yoktur ve TiiTkiye ba§ta 
olduğu halde Balkıın birliğinin he· 
defi, gayesi sadece: Sulh ve mev· 
cud emniyet ve istikrarı muha· 
faza dır. 

ETEM İZZET BENİCJf 
, .. - .. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Modern Devltde 
Memur 

Kıymetli ve genç idarecileri • 
mizden Başvekalet Kalemi Mah
sus Müdürü Hasan Şükrü Adal 
uzun tetkik ve tetebbü mahsulü 
olarak •Modem devlette memur> 
isimli bir eser vii<tıde getİı'miştir. 
İstatistik Umum Müdürlüğü tara· 
fından neşredilen bu eser, Türkİ· 
yede bu mevzuda neşredilmiş ilk 
mühim 1etkiktir, ılenebilir. 

Genç müellif es<.'Tİnde bir çok 
esaslı mesele ve prensipleri bü • 
yilk bir vukufla tahlil etmekte -
dir. 

Escrı hararetle tavsiye eder, 
Basan Şükrü Adal'ı milli kütilp· 
hanemize yaptığı bu hizmetten 
dolayı tebrik ederfa. 

Mevlüd 
Girid Hanya eşraimdan müte

veffa Derv~ bey zade Mustafa 
Kadri Beyin haremi merhume Ba
yan Esma Müldür'ün ruhuna ithaf 
edilmek üzere Haziranın 21 inci 
çarşamba giinü ikindi namazın -
dan sonra 

Divanyolunda Firuzağa 
Camiinde 

Mevludü şerıf okunac.agından 

arzu edenlerin teşrı.fleri .rıc• olu-
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Dursun Kaptan Tufan Reis 
Gibi Hareket Edecekti 

Oyle Yapmadı Merdivenlerden Gemiye Tırmanınca 
Karşılaştığı Nöbetçilerle Vuruşmıya Başladı 
- Yolda fırtınaya tutulduk .. / - Ne var ... Ne oluyor?. :Nedir Amirale korkunç bir haber ver -

Motörümüz battı .. Ben bu kayık - bu silah sesleri? mi§ti: 
la denizde kaldım .. Kurtulan tek Arkadaşların Rusların eline geçtL - Tü~kler gem:Ierimizi bastı -
adam da benim! Bir haftadır kü- Filoyu kurtaralım.. lar!. 

,. 

SüNEMA 

rek çekiyorum .. Avuçlarım patla- Besimin makul izahatını Zey - Amiral Besimin çenesine şid - ' 
dı .. Bu akşam buradaki ışıkları nel kaptan zorlukla kabul etti. detli bir yumruk Npıştırmış, bir 
gördüm. Geldi.m .. Ha.rb gemileri Ayni saatte, ince bir poyrazı pu- de küfür etmişti. Fakat, tüfek ses-
olduğunu görünce kaçmak iste - pasına alan takal'.ır Trabzon yo- lerile ortalığın allakbullak oluşu-
dim. O sırada bir sandal dolusu lunu tuttular ... ~uslar tarafından nu gören ve baskının yapıldığını 

.asker kR1*ffi& ;ıktı, beni tu.ttu- takib edilmedikler; için kolaylıkla kestiren Besim birdenbire yanın-
lar, burdya .;ond-rd.iler... ve bir felakete uğramadan Trab- daki muhafızların arasından fır-

Amiral hikayeyi sükı1netle din- lamış kamaranın kapısından çık-
ı d' S" .. .. üttü zona avdet ettiler. mış, koşmuş ,kendıni sanca l.<: bor-
e ı.. · ozu yur : Bir dakika sonra nefes nefese _Sen bu masalla bizi kandıra- dasından denize fırlatmıştı. 

kamaraya gelen Kaan] süvarisi fDe ) 
cağını mı umuyorsun budala .. Doğ- =========,,.,=====,;,.,,========="=a=mı==v=ar,,;,.,.. 
rusunu söylemezsen seni geminin 
direğine astırırım! 

- Doğrusu bu .. AınlllJl, ba§ka 
türlü söylememi istiyorsanız söy
leyin, o şekilde anlatayım.. Elini
ze düştüm. Asarsınız da, kesersi
niz de .. Fakat işin doğrusu bu, an
lattığımdır. 

- Motörün adı neydi? 
- Şahin! 
- Kimin motörü idi? 
Besim, daha filodan ayrılma -

dan -Salih ühya hakkında Tuian 
reisin söyledikleorini duymuş, kah
yayı Rusların adamı diye tanımış
tı. Amiralin sualine tek kelime ile 
cevai> verdi: 

- Salih l<Mıyanın! 
- Nerede battı motör? 
Besim omuzlannı silkti: 
- Nerede olacak denizde! 
- Senden başlı:a kurtulan yok 

demek! 
- Yok efendiıı:ı! 
Sözün tamam burasında Dursun 

Ali kaptanın Kamçatkaya yaptığı 
baskın bir hata yüzünden haber 
alınmış ve silahlar patlamağa baş
lamıştı. 

Dursun kaptanın yaptığı hata, 
Tufan reis gibi denize girerek yü
ze yüze gemiye gitmemekti.. Doğ
ru.dan doğruya sandallarla Kam 
çatkanın kıç tarafına aborda eden 
halk filosu kumandanı merdiven
lerle gemiye tırmanmış, birdenbi
re karşılaştığı Rus· nöbetçilerile 
vuruşmağa koyulmuştu. Fakat bir 
avuç adama karşı mangadan fır 
lıyan yüzlerce Rus bahriyelisi bir 
kaç dakikada üstünlüğü kazan -
mışlar, Dursun kaptanın adam -
!arından 10 nu öldürdükten son
ra kaptanla • arkadaşını da yaralı 
olarak esir etmışlerd.i. 

Tam Kamçatka.da tüfekler pat
lamağa, ortalığı gecenin sess;zliği 
içinde velveleye veren gürültüler 
yol almağa başlayınca dehşetle ye
rinden fırlıyan Amiral Besimin sor
gusunu bırakmış, haykırarak sor
muştu: 

TARİHi 
ÇOCUI( 
ROt1ANI 

Zaten Buran sarayda tek kal- f 
mayı ve kralın gözüne girmek '.çin 
icab ederse arkadaşının sırtını 

hile ile yere getirmeyi bile dü
şünüyordu. 

Sıcak bir yaz sabahıydı .. 
Sarayın bahçesinde bir hurma 

ağacının altında konuşuyıorlardı: 

- Buran, bana yardım etmek· 
ten vazgC'c_:tin mi? 

- E\·et ... Fakat. sen hala o kara 
düşüncelerden vazgeçmedin de-
mek?. 

- Ben Sumerden Hamat ül -

Eyüb Sultanda Birkaç Saat ... 
(5 inci sayfadan devam) 

İşte, mavi tayyörlü otuz yaşla
rında bir kadın, Beş altı yaşında 
bir erkek çocuğunun kolundan tut
muş.. •Hacet penceresi• önünde 
dua ediyor. Kimbilir ne derdi var? 

Yolda rasladığım •büyük hanım• 
büyük bir tevekkül 
yaklaştı. Genç kadınııı 
huysuzlanıyor: 

- Anne, haniya bana oyuncak 
alacaktın? 

- Eyüb oyuncakcıları meydanda 
yok yavrum. 

Çocuk bağırıyor: 
- Bana oyuncak alacakt.n .. İs

terim de isterim ... 
Genç kadın duasını bitirdikten 

ve adağını adadıktan 81lnra, bü -
yük hanıma döndü: 

- Çocuğa oyuncak vadetmiş -
tim. Bir oyuncakcı bulamadım. 

Halbuki benim çocukluğumda, 

annemle buraya geldiğimiz zaman 
bana daima Eyüb oyuncağı alır -
!ardı. O gün semtimize döndüğü
müz zaman, herk("s Eyiiıbe gitti
ğimizi derhal anlardı. Ne olmuş 
bu dükkanlara?!. H:çbirisi mey
danda yok. 

•Büyük hanım• cevab vermekte • gecikmedi: 
- Eskiden Eyübsultanı ziyaret 

ettikten sonra, yalnız çocukları -
mıza oyuncak almakla kalmaz, 
meşhur kebabını d.ı, kaymağını da 
ıer, öyle dönerdik Nerede o gün
ler?! Şu .Hacet penceresi• nin ö
nüne sokulmak için saatlerce sıra 
beklerdik. it:şip hkışmadan ya
nına sokulamazdık Bir gün hiç 
unutmam ... Çocuktum ... Avlunun 
içini birdenbire haremağaları sa
riverdi ... Herkesi şadırvanın ge
r!sine çektiler. Meğer sarayı men. 
sub sultanlardan biri o gece rüya
sında Eyübsultanı görmüş . .. Ziya
ret için Abdülhamidden müsaade 
istemi§. Hamid de müsaad" et -

Yazan: lskencler F. Sertelli 

Sözümden dönemem.. Görüyorum j 
ki sen burada kalmak istiyorsun? . 

- Sen de burada kalsan, fena 
rru "lılw·? Dünyanın hangi 'köşe -
sinde böyle bir saadet ve refaha 
kavuşabWriz? Bize Sumer sara
yındaki ahırlarda tımarcılık bile 
yaptırmazlar ... 

- O halde sen verdiğin sözü 
çok çabuk unuttun! Sumer Türk
leri arasınıda senin gfui bir dö
neğc ilk defa raslıyorum . Bundan 
sonra kan kardeşliği suya düştü 
demektir. 

- Ha nıın rahatına bakb 

1 
miş. Saatlerce bizi duvar diple -
rinde alıkoydular. Korku ve he
yecan içinde titreştik durduk. 

Genç kadın, çocuğunun k.olun
dan tuttu, güvercinlerin yanına 
doğru yürüdüler. Çocuk bağırıyor: 

- Anne! Neden insandan kaç
mıyor bunlar? 

- Onlar Ji.lyübsultanın güveccin
leri yavrum ... 

Çocuk ınaswnane bir eda ile an
nesinin yüzüne baktı: 

- Sen bana, bu bayram, gü -
vercinler babamdan hediye geti
recek demiştin. Hediye getırecek 
güvercinler bunlarııı. arasında mı~ 

<koç kadının gö~eri sulandı; 
- Hayır Bülend! O güvercin 

burada yok. .. 
Yanlarına sokuldum.. Çocuğa 

soruyorum: 
- Yavrum, senin baban nerede? 
Çocuk beni yaa•rgamadı. Gü

lerek cevab verd'.' 
- Cennette, a .,ca! Geçen bay

ram gelecek diy ~ bekledim. Gel
medi. Annem, lıo:ıamın bu bay -
ram geleceğini söylüyor. 

El:ndeki darıla;ı ve mısır tane
lerini güvercinle~,, serpti: 

- Şimdi, bab.ımdan hediye ge
tirecek güvercinler bunlann ara
sında olsaydı, ne kadar sevinecek
tim. 

Bülendin annesi başını yere eğ
miş, mırıldanıyordu: 

- O, vazifesi <aşında şclıid o
lan bir memur ç"cuğudur. Yavru
cağımı hakikati ~nhyacak Çlağa ge
linciye kadar avutmağa meobu -
ruın. 

Söylemek ist~Jij! m sözler bo
ğazımda düğümlcol:.. Cev3b ve
remedim. Send~l'.r:ıek yürüdüm. 

İnsanların bazaı.: taştan, top . 
raktan teselli aramaları da b;~ 
ihtiyaçtır. 

Varsın, muztabiler de ıztırab 
larile başbaşa kalsınlar. 
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Bırak bu saçma kdrdeşlikleri .. . ! 
Saraydaki bu ihtişam ve debde
beyi bırakıp da, Sumere, maden 
ocaklarında çalışmağa mı gide -
ceğ!m?. 

- Buran! Unutma ki insana u
zun zaman ekmek vermezler. Su
merdeki maden ocaklarında kar
nını alınterile kazanarak doyu -
ruyordun! Çalışmadan karnı do
yan insan, dönmeden öğüden de
ğirmene benzer. Soyuna yabancı 
adamlar arasında ... 

- Sen benim Nipur maden ocak-J 
larında nasıl çalıştığımı gözünle 1 

Sevimli yılm Rozali Kmel, a. ber Moagoaer' ile l>erüer. •Kocam tahkikatı idare ediyor• adlı, ç
menklı bir filim çerirmeğe hatla ınıftır· Yukarıdaki resimde ııüzel yıldızı ve erkek arkatbpıu görü

yocU%. 

Holivudda Artistler 
Nasıl Eğleniyorlar? 

• 

Lüks Yıldızlar Lokantalarda 
Etrafındakileri de Neş'e 

Bırakırlar 
• 
/cinde • 

H olivud geceleri geceler' çıok J 
eğlencelidir. İnsan hiç sı -
kılmaz. l!arlarda, kabare -

!erde, lüks lokant::larda mutlaka 
bir iki yıldıza tesadüf olunur. Bun
ların huzuru mü~lemeyi ca!llan
dırır. Sonra yıldız:ar çok neş'eli
dirler. Hem kendileri eğlencrler, 

hem hazır bulunanlan eğıendi -
rirler. 

Mesela, John Gravfor biraen -
bire kalk.ar, yanındakileri de kal
dırır, Caza: •Çal bir fokstrot. ..• 
der. Oynamağa başlar. Tabii bunu 
gürenlerde kalkarlar. 

Melvin Dı.ıglas, çok iyi bir pi
yanist ve yüksek bir bestekardır. 
Neşeli olduğu zamanlar piyanis
tin yerine oturur, çok güzel par
çalar çalar, alkışlanır. 

Mikey Kooney, :yi bir mukal -
liddir. Yemek arasında veya so
nunda yaptığı taklidlerle yalnız 

dostlarını değil, diğerlerini de gül
d ürür, eğlendirir. 

J anet Makdonalt, taUı sesile 
şarkı söyler. Nelson Edi ve Virji
n '.a Bruk beraber düetto oynarlar. 

Moreen Osülivanla karısının 

telepateule birşey yoktur. Judy 
Garland elçab1.1k:luğile §Öhret al-

gördün. Ben sert granitlerden ek
meğ:ni çıkaran bir çocuktum ... 
Çalışmaktan, işkenceden, kasır -
galardan yılmazdım. Fakat, lbu 
al"'malar, bu işkenceler ne vakte 
kadar sürecekti? Yıllar geçtikçe 
kamçıdan nasırlaşan sırtım da el
lerim gibi kabarmıştı. Az maden 
çıkaranlar çok çıkaran, az çalı

şan.a çok çalışan ve yurdunu hiç 
seYmsevmiyenle <;>ok seven ayrıd 
ediylemiyordu. Bu sonsuz çalış

malar ve bu sonsrz ıztır3blardan 
sonra, nihayet ben de bir gün ma

den ocakları arasında sahibı,'z bir 
ceylan gibi ölüp gidecek değil miy
dim? Beni sen kunardın .. Ben Ni- . 

purdan kaçmayı h.ı;bir zaman ha
tırımdan geçirmezdim. Sen beni 
kandırdın .. İki can arkadaşı gibi 
haşhaşa ve elele vererek yola çık

tık .. Sana uydum .. Buraya udar 
seninle berı>ber geldim. Fakat, 

bundan sonra buradan başka bir 
yere ıı:demem. Yurduma dönmek. 

mıştır. Yaptığı numaralarla dost
larını hayrette bırakır. 

Frank Morgananm eline bir des
te iskambil kağıdı tutuşturdunuz 
mu, bin türlü oyunlar yapar. 

Y ılruzlar eğlenmek, hoşca va
kit geçirmek: içen yaptık:lan şey
lerin hepsini yazmak kabil de -
ğildir. Yalnız şunu söyliyelim: 
Heps:nin bir mehareti, bir ustalı
ğı vardır. 

Ölümü Haber Veren 
Makine 

Roje Fransir Dideo ve Şu! Ro
bcr Düma tarafından yazılan bu 
meraklı roman yakında: •Dünya 
sarsılıyor mu?. ismlie filme alı

nacak. 
Bu filmin sen~osunu Villars 

ve Kluzot YazmIJtır. Mizanseni 
Rişar Pottiye tarafından yapıla -
caktır. 

Mucid Jan Duranı sevimli san
atkar Klod Dofin temsil edecek -
tir. Diğer mümessiller arasında 

Maks Dearli Erik fon Strolıaym, 
Roje Duşen, Karet ve Poli.~ Kar
ton gibi maruf artistler vardır. 

Janes Ruzvelt 
Almanyada ,filmler gösterilme-

benim için kndini tekrar o işken
celi çalışma hayatına atmak de -

mektir. Benim yakamı bırak. A
zak! Ben gerçekten seni severim. 

Sen eşsiz bir canyoldaşısın! Sen
den hiçbir zaman ayrılmak iste -
mem .. Fakat, burada omuzlarıma 

konan tali kuşunu da göz göre IÖ
re kendi elimle ~kutınak iste • 

mem. Sen istediğini yı>p! Gözümü 
yumacağım.. Yaptıklarını görme
miş gibi davranacağım .. Muhafız 
kumandanının ba5ını nasıl kopar
dınsa, diğer kumandanların da 
başlarını öylece koparabilirsin! 
Tanrının oğlu arkadaşının siis

lerini dikkatle dinledi: 
- Sıra şimdi krala geldı. Sen 

yardım et.mezlen, ben yah:ıız ba
şıma nasıl onun kafasını kopara
bilirim?. 

- KıımandarJıırın bqları.ııı ko
parmak yetm.yor mu, Azak? Kralı 
da bana bağ'fla .. Onu yurduna ba
ı'iısla! 

Loreta Yung 
Boşanmaların 

Önüne Geçecek 
\Bunun İçin de Kadınlann 
Güzelleşmesini Tavsiye 

Ediyor 

M 
eşhur sinema yıldızlarından 
(Loreta Yung), (güzellilı: 

müesseseler:) ne tahsisat 
ver Jınesi için Amerika hükuma
tine karşı şiddetli bir mücadele 
açmıştır. Bakınız, sayın yıldız ne 
diyor: 

•Milyonlarca kadın, güzellik mü
esseselerinin azlığından şikiiyetçi 
ve güze!Lklerini muhafaza etmek, 
arttırmak vasıtalarından mah -

rum bulunuyor. Hükıiınet, bu gi
bi müesseseleri himaye etmiyor. 
Yalnız yol, köprü ve saire yaptırı

yor. Ahaliden, b:Jhassa biz kadın
lardan vergi diye topladığı para

lan hep bu gibi şeylere sarfed.i • 
yor. Yol ve köprülerin faydasını 
inkar etmiyoruz. Fakat, biraz da 
biz kadınları alikadar eden şey

lere yardım istiy.ıruz. Güzellik 
müesseselerine yapılacak ufak bir 
yardını yüzünden memlekette ta

lak vak'aları eksilecektir. Mah -
kemelerin masrafları azalacaktır.• 

Sevimli yıldız, açtı~ bu müca • 

delerle muvaffa.lı: olacak, gayesi
sine eri§eeek mi?. 

den evvel sansür l.'dillr. Sansüre 
verilen 138 filimden ancak 84 üne 
müsaade olunmuştur. 

Azak kaşlarını çatarak bağırdı: 
- Onun ekmeğini yediğin için, 

krala el uzatmamı istemıyorsun 
değilıni ?. 

- Elbette .. Bunu şimdiye ka • 
dar anlamalıydın! Bana karıı bu 
kadar iyiliği dokunan bir adamın 
kafasını kopartan eli, elimle tut
mak isterim. 

Azak hiddetinden dişlerini gı • 
cırdatıyordu. 

- Demek sen de Hamat kralı
nm köleleri arasına karıştın öyle 
mi?~ 

- Ben para ile satın alınnuş kö
lelerden değilim. Aylıklı bir peh
livanım. İstersen bu aylığı yere 
çarpıp dilediğim yere gidebilirim. 

- Pekal!, Boran! O halde kan 
kardeşliğim.iz ~n itibaren 
sonuna erdi demektir. Artılı: bir
birimizle iki YJlbancı gibiyiz. Ken
dini ·benden koru! 

- Sen de benden sakın!. 

(Devamı VGr) 

H i K A Y E : 

KABA ADAM 
(4 üncü sayfadan aevam) 

- Sana bir sürprizim var, dedi, 
Cumartesi günü öğleden sonra bi
ze gel. Hususi surette b'.rkaç da
vetliye çay vereceğim ... 

* O gün Süheyla arkadaşının k~ 
künde üç erkek görünce Nadide
ye manalı manalı baktı. Bir şeyler 
ııezmiye çalışıyordu: 

- Başka gelecek yok mu, Na
dide? 

- Var, Süheyliıcığını, geçen gün 
kır gezintisinde nihayet hatırlıya

miz Hadiyi de davet ettim. 
başka da kimse yok. En 

~- • ı:.eğendiğirniz dört erkek, Fa
ruk, Macid, Sacid, Hadi, sen ve 
ben! Ne dersin? Kiıfi değil mi? 

Bu esnada Faruk yanlarına gel
di. Nadide ona dönerek: 

- Faruk Bey, dedi. Bugiın beni 
nasıl buluyorsunuz? 

- Fevkalade! 

Nadide biraz ötede muhabbet e
den ilı:i davetliye doğru ilerleyerek 
seslendi: 

- Macid Bey, bugün ben nası
lım? 

- Her zamandan daha güzel, 
daha cazib! 

- Siz ne dersiniz, Sacid Bey! 
- Bana öyle bakmayın, N adidiı 

Hanım, gözlerim kamaşıyor. 

Nadide kıvrak bir kahkaha attı: 

- Hepiniz pek naziksiniz ço -
cuklar ... Bugün ıburada bir imti· 
han geçireceksiniz, biliyorsunuz ki, 
ben kafi derecede zenginim. Seçe
ceğim kocanın on parasına ihtiya
cım yok. Şimdi sizlere soruyo -
rum. Bana hanginiz koca olabi -
lirsiniz? 

Hepsi birden, kurulmuş makine 
g>lıi hareket ettiler ve böylece üç 
ağızdan bir tek ses çıktı: 

- Ben!. 

Erkekler kızardılar, kadınlar 

gülüştüler. Süheyla: 

- Fakat, Hadi yok, dedi. 

Nadide sinirlendi: 

- Davetime gelmiyenlerden 
bahsedilmemesini rica ederim. 

Sonra delikanlılara döndü ve 
sıra ile sormağa başladı: 

- Evvela siz söyleyin, Faruk 
Bey, kocam olursanız bana nasıl 
muamele edersiniz? 

- El üstünde tutarım emirleri-
nizi tekrarlat.ınam! 

- Ya ıi&, Macid Bey? 

- Köleniz olurum! 

- Sıra sizde, Sacid Bey. 

- Etrabnızda pervane gibi ~ 
neri.m! 

Delikanlılamı hiç biri tmtiıuı,. 
da muvaffak olıımamJt]erdı. Sü
heyla Nadideye, Nadide Sühey . ... 
laya baktı. Nadide neş'esini ka;r
betmişti. 

Tam bu esnada kapı çalındı. Bı.. 

raz sonra hizmetçi elinde bir mek
tubla odaya girdi. Nadide titreyen 
parmaklarile zarfı yırttı. Etrafın
dakileri unulmuştu. Sesaizce oku· 
mağa başladı: cNadide hanıme -
fendi, nadide davetinize nadide 
vücudünüzü gıörmek fırsatını ka
zanmış olarak koşa koşa gelecek
tim. Fakat biliyorsunuz ki ben ka
ba adamım. Bulunduğum meclis
lerde benimle meşgul olduğunuz 
zaman yabancı bir gözün üzerini
ze dikilmesine tahammül edemi
yorum. Bu yüzden kaç defa sizin
le kavga ettilı:. Kalbinizi kırıp ya
nınızdan uzaklaJ!ıın. Siz de beni 
hatırlamaz olmuştunuz. Verdiği -
niz çayda erkek davetliler olduğu• 
nu biliyorum. Bir kaç delikanlı -
nıo çenesini kınp asabiyet halile 
mini mini eevimli yüzünüzü de to
katlamamak için davetinize gel -
mekten vaz geçtim. Yumuk elle -
rinizden hasretle öperim .. Hadi.> 

Nadide sevincinden çılgına dön· 
müştü. Hadinin mektubunu Sü -
heyliya uzattıktan sonra davetli
lere döndü ve: 

- Beyleor. dedi, ben kendime u
pk değil, koca arıyordum. İmti
handa muvaffak olamadınız. Ha
di izin verirse yakında sizi düğü
nümüze davet edeceğim 1 •• 

Necmi Erkmen 
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DIKKATı 
f! ............................... .. 

1 
Bakır Ayakka~lar r 

OSF SOL 
Rahat ve sağlamdır. 

Bu ·ayıkkabları almakla ik· 
tısad etmiş olacaksınız. Hali 
hazırda yerli ve ecnebi malı 
zengin çeşidlerimiz vardır. Ge· 
liniz, görünüz ve intihab ediniz. KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBUDUR EN BiRiNCi -GÖZ HEKİMi FOSFARSOL'u bütün kuvvet şurubtarından ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk 

kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczahanede bulunur . Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim • Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt . 

DiKKAT 
• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Cinsi Mik tan Muhammen B. % 7, 5 teminnt Eksiltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli saat 

Galon mantan 48X26 eb 'ad 1.000.000 A. ıil 10.000.- 750.- kapalı z. 15 

Şarap • 45X24 • 1.000.000 • • 10.950.- 821.W • • 16 
Likör • 23X35 • 500.000 • • 4.750.- 356.25 açık eks. 16.30 

1 - Şartname ve kalite nümuııesi mucibince yukarda miktarı yazılı üç cins mantı.r hizalarında gös· 
terilen usullerle satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme şekil ve §"1'tları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme Il/VIl/939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şu!besindeki alım komisyonunda 1 yapılacaktır. 
iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alına.bilir. 

SAÇ EKSIRJ 

Komoj 

• 

Gripln kutularının üzerine resimde gördüğünüz 
tekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu Kutuları isteyiniz. 

.... ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz" -

Ankara Valili§inden : 
Ankara Vlliyetinin Haymana kazasına tabi Selametli köyünde şi.-

malen ve §&I'kan Kır~ çlftllği mll';;arlığı üstündeki beton sütundan 
başlayıp Kırıklıçl!fllle üatündeki Çak.maklıbel noktasından geçerek 

Iuştepeslıııe hattı münkesir, cenuben ve garben Kuştepeden başlayıp 

Çitoğlu kuyusundan geçerek hudud başlangıcı olan Kırıklı çiitliği me-

2arlığı üatündeki beton sütuna hattı münkesir ile mahdud 333 hektar 
arazide Nuri Kaflı, Said Mermer, Ram: Topuz tarallarıııdan 3/11/1934 

tarihli ve 1/22 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana 

çıkarılan Llğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihale 

kılınacağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri muci

bince buna itirazı olanların 5 haziran 1939 tarihinden itibaren 2 ay müd· 

det içinde Ankara İktısad VekA.leti makamına veya Ankara Valiliğine 
bir ititida ile müracaat eylemeleri i!An olunur. 

İstanbul Daimi Encümeninden: 
Bebek • İstinye yolunun tevsii için istimlake tMıi tutulan Emirgan 

caddesinde 58 numaralı yalının enkaz satışı (3) üç bin lira talıniln 

edilen red&l mukab'.ltnde açık arttırmıya konulmuştur. Buna aid şart· 

name zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemnide görülebilir. Taliplerin 

yevmi ihale 26/6/939 p~zartesi günü (225) liralık teminat akçe veya 

mektubHP birliktP. saat 14 buçukta Daimi Encümende hazır bulunma-

ları i!An .ılunur. (4049) 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Villıyetinin Haymana ve Bala kazalarına tabi Mahametli 

~e Bağçe köylerinde şimalen Kırıklıçeşme fuıtündeki Çakmakhbel nok

tasından Bağçe köyü cami.ne hattı müstakim, şarkan Bağçe köyü ca

miinden Selametli köyünden Mahaımetli köyüne giden yol civarındaki 

beton sü:un noktasına hattı müstakim, cenuben mezkilr beton sütun 

noktaı;ından Karakll§ yuvasına hattı müstakim, garben Karakuş yuva

sından hudud başlangıcı olan Kmklıçeşme üstündek4 Çakmaklıbel nok

tasına battı mı.istakim ile mahdut 244 hektar arazide Nuri Kaflı, Said 

Mrrmer, Ahmed Rami Topuz, Adıl Etem Özer taraflarından 3/11/1934 
tarıhli ve 1/21 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana 

çıkarılan L:ğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihale 

k ınacağından l•faadın n12amname:;,,n n 36 ve 37 incı maddeler muci

bince buna itiarzı olanların 5/6/19(.9 tarihinden itibaren ikı ay müddet 

içinde Ankarada İktısad Vekaleti makamına veya Ankara Valiliğine 

bır ist'da ile müracaat eylruneleri ilan olunur. 

Devlet Demlryolları ve Limanları-1 
ı,ıetme u. id aresi ilinları _f 

Muhammen bPdeP 1080 lira olan 30,000 adet müstamel (sağlam) 

çimento çuvalı 16000 ade! müstamel, delik ve 2000 kilo da hurda çimen
to çuvalı 5/7 /939 ç:<rş~mba günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komisyon tar alından açık arttırma 'usulile satıla
caktın. 

Bu '~e girmek istiyenlerin 81 liralık muvakkat teminat ve kanu· 
nun tayin ettıği vfsıkalarla birlikte arttırma günü saatine kadar ko
misyona mürace•tları !!İzımdır. Bu işe aid şartnameler komisyondan 
parasız olarak da~ı\ılmaktadır. (4416) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bafmuharrin 

ETEM tzZET BENICB 

BuıldıW' yer: SON 'IELGRAF Matbaaa.ı 

V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler, mühürlü teklif mektublarını kanuni vesaikle % 7,5 
güvenme parası makbuzu v•ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatle
rinden birer saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. Açık eksiltme-
ye iştirak edecekler de % 7,5 güvenme paralarile mezkur lwmisyona gelmeleri. c4403> 

• • ı;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;~ .... ;;; 

1- Cibali tütün fabrıkası için alınacağı evvelce ilan edilmiş olan Minimini yavrunuzun sıhha-
(3) adet yüksek randımanlı sigara nıakinesi muhammen bedeli sif tini düşününüz. Onlara çocuk 
28.000 liraya çıkarılmış olup yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon· arabalarının kraliçesi olan ve 
muştur. en iyi imal edilmiş, en fazla te-

11- Eksiltme 14/VII/939 cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Leva- kemmül ettirilmiş en sıhhi ara-
zım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Mu· bayı alınız. Yeni gelen 1939 mo· 
vakkat teminat •2100• liradır. delinin 50 den fazla çeşidi var· 

· dır. Hcr yerden ucuz fi at ve mü-
III- Şartnameler her gün sözü geçen şuh~ ile Ankara ve Izmir 

said şartlarla yalnız, 
Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde alınabilir. 

ıv - Mübayan rılı:nacak makineler Molens, Standart, Müller, Skoda Bak er Mağazalarında 
fabrikaları mamulatından olacaktrr. bulabilirsiniz. 

ı:. ...... ._,;;,;;İİİİİİİı-.. .............. 

Saçları besbr, köklerini 
kuvvetlendirir , dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir . 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

1 Beyoğlu - lstanbul 

'------ııı 
Zeytinburnu Hastanesi Baş Tabibliğinden: 

V- Ekslitmeye iştirak edenler fiatsız tehliflerini % 7,5 güvenme 

parası makbuzu veya banka teminat mektub~u havi kapalı zarflarını 
eksiltme ıçin tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline ka
dar mezkUr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Zeytirıb!lrnu askeri hastanesi için birinci ve ikinci sınıf ikiııer hem
şireye. br~ erkek hastc bakıcıya, bir beııbere, bir terzi ve bir bahçivana 

1 ihtiyaç- vtrdır. Ta1ipkrin hüsnilhal ve bonservislerile baş tabibliğe 

cSun'i dokuma iplikleri imaline müraca1Jları. •'.433· 

lazım.dır. (3697) mahsus usu!. hakkındaki ihtira 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

hakimlğinden: 

recek ve sair suretle a!ikadarların 

bir ay mirasçıların üç ay içinde 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesiBe müracpat etmeleri 

müddetinde müracaat etmiyenler 

hakkında kanunu m~aeninin 561, 

için alınmış olan 19 sonkanun 1938 ' 
tarih ve 2490 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ker· 

A vrupada en çok 
kullanılan 

Taksim Tarlabaşı 10 numaralı 

Ay .apartımanının bir numaralı 

dair-esinde oturmakta iken ölen 

Talat Karpat;n terekesine mah • 
• 

kemece el konulmuştur. İlin tarj,. 569 uncu maddeleri hükümleri 

hinden başlamak üzere alacak ve· tatbik edileceği ilan olunur. 

• 

re ,başkasına devir veyahud Tür· 
kiyede ihtiram mevkii fiile kon • J 

ması için icara dahi verileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hu· 
susta fazla mali'ımat edinmek is
tiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 • 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bıuıkumda kumbaralı ve ihbanuı tasarruf hesablannda en az 59 llruı balunanJara -•• 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna cöre ikramiye dağ:ıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 il 500 il '2,000 
4 » 250 » 1,000 D 

40 il 100 1) 4,000 
100 » 50 tı 5,000 • 
120 )) 40 • 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 " 

DİKKAT: Besablarmdakl paralar bir aeııe 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

lçiocıe 500 liradan aıaiı dil§JDIJenlere ikramiye pktılı 

Kur'alar ıeuede ' defa, 1 Eylftl, 1 Blrinclkluun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

POKER 
Traş bıçakları mem
leketimizde dahi en 

çok sevilen 

Poker traş bıçağıdı r 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden . 
Ölümünden ötürü t~rekesine mahkemrunizce el konmuş olan ve 

terekesin\ıı tasiiyesinf' de karar verilmiş bulunan ölü Makbuleye a;d 
Beyazıdd~ eski Sekbanbaşı Yakıfuağa yeni Tavşantaşı mahallesinde. 
eski Ha>anp"§a yer.i Ordu cddesinde 111 kapı numaralı kagir halen 
kasab diil<k5nı ile Çarşnyukebirde Akikciler sokağında 22/24 kapı nu

maralı halen kuyumcu tamirciııi dükkanı açık arttırmaya çıkarılmış 

olup bir'nci açık •rttırma 20/7/39 tarihine müsadii perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar ve iklnci açık arttırması ise 3/8/39 tarilııne müsadıl 

perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Divanyolundaki malı· 
kememiz binasıııda her iki gayrimenkul hakkında ayrı ayrı olmak üze
re icra kılınacaktır. Bunlardan Ordu caddesindeki dükkanın mulıam -
men kıymeti 360 (:.iç yüz altmış) lira Çarşuyukebirdekinin ise 200 (iki 
yüz) lir•dır. Bir'1ıcı arttırma günü teklif olunacak bedel muhammen 
kıymetir. % 75 ni buldıığu takdirde talibine satılacak bulmadığı tak· 

dirde ise birinci arttırmada en yüksek tekfüte bulunanın teahhüd 
hakkı baki kalmRk üzere ikinci açık arttırma gününe intizar olunacak 
ve o gün teklif niye baliğ olursa talib~ne kat'i ihalesi icra kılınacakt.ır. 

Talıbler;n fuale günleri muhammen kıymetlerin ~-:, 7,5 nisbetindeki 
pey akçelerini hamilen müracaatları lazım olduğu gibi ipotek sah'J>l 
alacaklılarla sair alacaklı ve alAkalıların hususile faiz ve masrafa da;r 

olan taleblerıni evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarinihden it baren 
20 gün içnde nıahkemcmize bildirmeleri aksi takdirde terekenin satış 

paylaşm smdan hariç tutulacaklardır. Müterakim vergiler terckc·ye 

ve % 2.5 tellaliye ve tapu masrafları ile 20 senelik evkaf taviz bedeli 
müşteriy" aiddir. Satış şartnameye göre icra olunacaktır. İliın mahke
me divnhanesinde herkesin görebileceği yerde asılıdır. Daha ziyade 
tafsilAt almak istiyenlerin 934/224 dosya numarası ile mahkemeye mü· 
racaatlsrı iIA.-ı olunur. 934/224 

SaraÇ el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 
terzi aranıyor : 

1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal· 

fa.sı ve aynca makine ıle eUıise dik~ erkek ve kadın terzi alınacaktır. 
2 - Yq ve a..J<erlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - tl'cret Iıaftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo aŞı 
klğıdlarile birlikte hem1>2 dikim evi müdürlüi,tüne müracaatlLn 

. , .5. .4000. 
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