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llk§am eazetesidir 
İlAnlarmı SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etnüş oluriat . 
. , ________________________________ __ 

İDARE. iLAN: Tel: 20872 
Teı.nt : l.t. Soa Tderaf 

Gü un 
Hadiseleri 
Karşısında 

Celil Bayar hükUmetinin 
çekilişi ve Meclis intihabı
nın tazelenmesi. 

1 

Hükümet Beyannamesini Bugün Okuyor 
Harici Siyasetimizde Hiç Bir Değişiklik Yoktur. Dahilde 
inkılabın Maddi Ve Manevi Bütünlüğünden Hiç Bir 

Fedakarlık Bahis Mevzuu l)eğild 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

• 
ır 

A nkara 27 (Başmuharririmiz
den)- Refik Saydam hü
k\lmeti bugün Büyük Millet 

Meclisinde beyannamesini ve iş 
A 

nkara 27 <Hususi muhabirimiz, telefonla gazetemizi makineye verirken bildiriyor)- Refik Saydam hükıimeti bugün Türkiye Büyük Millet l\leclisinde beyanname•ini ve hükfunet programını 
okuyacak, itimad reyi istiy ecektir. HükUnıetin beyannamesi dün gece geç vakit son şeklini almıştır. 

Sayın Baş vekilden Parti.deki toplantıda hükıimetin harici siyasetinde bir tebeddülün mevzuu bahsolnp olmadığını sordum: 

- Hükfimetin harici siyasetinde hiç bir değişiklik yoktur. Beyannamemizde bunu bildireceğiz. 
Programını okuyacak. / 

Celal Bayann, memleketi en çe- j 
tin ve siyasi tarihimizin bir dö • 
nuın noktasını teşkil eden günler 1 

Ve devreler içinde en mükemmel j :e en olgun bir devlet rüclü sıfa

Dedi. Hükıimetin dahili siyasette de bir değişiklik husule getirmesi varid ve muhtemel değildir. Rejimin maddi ve manevi anasırında hiçbir tebdil ve inhiraf asla mevzuu bahsolmamışıır ve •. 
olmıyacaktır. Umumi vaziyeti şu şekilde ifade ve hulasa etmek mümkündür ve.. yerindedir: 

- Milletin ve inkilabın bütünlüğü içinde daha iyiye daha olguna gitmek, dahilde ve hariçte azami kudret ve kuvvetimizi muhafaza etmek, Türk Cümhuriyeô 
ve Türk milletini layık olduğu mümtaz vaziyette bulundurmak. 

Dahili politikamız üzerinde tesir husule getirmek için çıkanlan şayialar ve dedikodular cümlesinden olarak mekteblerde dini tedrisat ve öğleden sonraları Arab harfleri okutulacağı, kadınların iş 
hadlerinin tahdid edileceği hakkı nda halk arasında yayılmak istenen bcdhahanc haberler ancak millet bütünlüğüne ve rejimin yüksek varhluıa karp ortaya siiriilen menfi tahriklerdir ki sadece gülünç 
ve tekzibe bile değer olmaktan müstağni ve abes liıkırdılardır. 

. ıle idare ettikten sonra ansızın , 
lStifa etmesi hakikaten efkarı u
~Uıniyenin merak ve tecessüsle 
lızerine dil§tüğü bir hadise o!riu. 
h· F'akat, bütün sarahat ve vuzu
tııle ifade etmek lazımdır ki, Celal 

Başvekil gazetecilerle yaptığı hasbihal esnasında bilhassa bu haberlerin gülünçlüğünü tebarüz ettirmiş ve: 

- Rejim ve inkilıip olduğu gibi devam edecektir. hiç bir kayma, hiç bir inhiraf akd ve hayale bile gelmez •• 

d ayarın istifasında ne hususi, ne 
_e gayrihususi hiçbir sebeb ve te-

sır mevzuu bahis değildir. İstifa
~n_ın tek sebebi ve müeyyiresi 
d eısıcUJnhura verdiği istifaname
k e tasrıh edilen sebebdir. Mernle-

eti en buhranlı bir devre içinde 
en Yüksek bir görüş ve sükunla 
idare eden, intikal devrini dün
Yaya hayret veren bir yekparelik 
ıçı d n e tamamlıyan sayın Celal Ba· 
Yara klrşı yüks~ İnönü'nün duy
rusıı da tamamile mukabil cevab
arında olduğu gibidir. 

Yeni İntihab 
Meb'us Ad e d i Ek s i 1 ti ı mi ye c ek, 

ceıaı Bayar'ın 
istifası 

M üst ak i 1 Meb'usluk Hakkında J:~~ ~i1~~~ ~:;i~1~r 
Henüz Verilmiş Bir Karar Yoktur Refik saydam·ın izahatı 

A
nkara 27 (Hususi Muhabi-• •• S ı• • rimizden)- Akşam gazete-Mec}IS Bugun on ç t 1ma1n1 si Celal Bayarın istifası mü-

v T d d I• h b nasebetile yaptığı ikinci tabıda, Ce-Y apıyor e ec i i nti a lal Bayarın Heyeti Vekile toplan-

K V • tısında Refik Saydam tarafından 

'1 e .. bu duygu aynen şudur: 
•İktidar mevkünde geçen hiz

~t zamanınızı takdir ile yad ede
:ek size ve arkadaşlarınıza halis 

~•kkurlerimi ifade etmek iste • A nkara 27 (Busıı•i muhabirimiz telefonla bildiriyor)- Türkiye 

ar a r 1 n 1 e r ) y 0 r (Devamı 8 ıncı sabüede) 

~· Siyasi tarihimizin çetin bir Büyük Millet Meclisi bugün kabinenin beyannamesini dinle-
İd•vresinj yüksek meziyetinizle iyi dikten ve itimad r~yini izh8t' ettikten sonra, bazı müstacel 

Haricten 
' Gelecek t.;:~~tmenizj, milletimiz daima kanunları çıkaracak ve bilahare tecdidi intibah kararı verecektir. 

1ı ur ve takdir duygulan ile Tecdidi intibah kararı yüksek divanda ve Parti Meclis Grupu 
~~ırlıyacaktır.• içtimaında ittifak kararile kabul edilmiş bulunduğu cihetle Meclis!n Museviler 

h tilal ve inkılab tarihimizin de ittifak kararı ile ayni karara iştirak etmesi kuvvetle muhtemeldır. 
;.e,r •aflıası içinde en ag·ır ve çetin d ·· B k"I kürsüye gelerek j Hükumet Akın .., e '.l"ecdidi intibah kararı verilme en once aşve ı 

hıı r altına giren Celal Bayarın bunu mncib sebeb üzerinde beyanatta bulunacaktır. Halindeki Muhacereti 
'111 son devre içinde bilhassa yo- Meclisin tecdidi intihab kararında bilhassa fımil olan sebeb 
lir nıuş olduğunu da gözönüne ge- haıici alemin şureşi karşısında milli emniyet ve itimadı Türkiye Kabul Etmiyecek 
~ llıek, kendisi söylemese dahi bi- Büyük Millet Meclisinin yüksek kudret ve şahsiyetinde bir kere daha 
lı~/tira~ etmemiz lazım gelen bir teceUi ettirmek ve esasen müddetini tabii surette ikmal etmekte Türk Vatandaşı 

Almanların Alrikadald İtalyan .lut'alarını takviyeye karar vermeleri üzerine Avrupda başlıyan hazırlılü~r: 
Motörlü kıt'aların bir manevrası 

Fransa da Hazırlanıyor 
Çemberlayn, Yine Bir Dörtler 
Konferansı Toplamak mı 
L ondra 27 (Hususi) - İta! • 

ya - Fransa münasebatı en 
nazik günlerini geçirmek -

tedir. Vakıa Pirene dağlarının &· 

çılına meselesine aid münakaşa • 
!arı geciktirmek suretile Fransa 
hü.kılmeti parlamentoya karşı par
lak bir zafer elde etmiştir. Fakat 

istiyor? 
artık bu yüzden bir harb korkusu 
kalmamıştır, ancak İspanya har
binin kat'i bir saihay a girmesini 

(Devamı 6 mcı sahifPOe) 

Çelqkattır. Ancak, Celal Bayar buluı.an meclisi tazelemekten ibarettir. M · ı H T ·· I'" ı B J D k 
eıı ~ı_rken İnönü Başvekalet gibi usevı er er ur u arse on üştü ten Sonra 
lid Uyük mikyasta mesai ve ik· lntihab Faaliyeti Yarın Başlıyor Refah ve Em niyet 

Roma' da Yapılan Nümayişlerde 

ve;• istiyen bu işi çok yüksek H · d T V •k c • b f 

!~leı~~~:~~İ§~:~:~y~~- i~h~~- Seçim faaliyetine başlanması için Da~~?v:.:e~a~:: s~"::t~;:;n Şa r~~~~:n2ı7 (Hu~~~ ~~:: - l unu s' n. o;• s l a, ı u t l 
~~r.~~~~~~::~: :~:~~~~- l==,==İ=m==p=e=k=s==Ş=i=r=k=e=t=i=M==e=s=e=l=e=s=i==ı=,,_ h~I::~~~l:~ı~~linE:t;~ Seslerı· Arasında 1111a ita .. 
tekabb~~ınde vazife ve mes'uliyet göçmenleri kabul etmiyecektir. J Y l i 

~.:§:~E;I~;~;~~ Şirket Nasıl Kuruldu 11

-=A=n=cak=, M=ı;;~=r~:=~~=I Gg=~=:i=~,=h~f=~=·:ı=- 1 Musolini Diyor ki: Ba rselon zaferi kurmakta 

::·~~:;:,:E.~'. Spa~işl~r Nasıl Verildi Başladı Olduğumuz Yeni Avrupa'nın Zaferidir 
B ' t iki Yabancı Ne Gibi u ış e Bayram münasebetıle maaşların Amerika da Reisicumhur 

1 n" .. 
y Onü'nün Pek 
Ş akında Şehrimizi 
l Ae re fi endir m esi 
ıvı U h teme 1 
A.ıık 

~cıt ara 27 (Husu.si) - Re-
"1hur 1ıım t I .. .. .. Pek e nonunun 

leııdYakıııda lstanbulu §eref· 
A.ıık 'Tme!eıi ihtimali bugün 

aradak· . • 9iir;; •.. 
1 

ı .uyası meha filde 
-.u "1ekteydi. 

~eı.;cu 
•e11.e . mhu,. lstanbulu ıe-
Y(!d '1dırdikleTi takdirde Trak

a da b" 
1 de bııı ır tetkik seyahatin-
......___ tınacaklardır. 

Roller Oynadı ? erken verilmesi hakkında kabul 
olunan son kanun mucibince bu F ranko 'yu 

B 
azı teşebbüsleri dolayısile 
adliyeye intikal etmiş olan 
İmpeks şirketi etrafındaki 

tahkikata devam edilmektedır. 
Bu şirketi teşkil edenlerin kar· 

deşi olup Denizbankta mübayaa 
işlerile meşgul olan Süleyman Se· 
den Denizbanktan çekilmiştir. 

Esasen İngiltere ile kredi anlaş
masından sonra bu mübayaa iş· 

!erinde bir şirketin tavsit edilmesi 
onlarca faydalı görülmüş ve İm
peks kurulmuştur. 

Bu işlerden dolayı beş kişinin 
daha ismi zikredilmekte ise de he· 
nüz kat'i birşey yoktur. 

Ancak hadiseye Bernar ve Krep 
adlı iki İngilizin de isimlı!ri ka· 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

İmpeks tahkikatını idare eden 
Ankara müddeiumumisi 

Baha Arıkan 

sabahtan itibaren resmi ~e 

ıerde memurların Ş\lbat aylık • Tanıyacak 
!arının tevziine başlanılmıştır. 

Asılsız 
Bir Haber 

İş ve Sümer B&nk umum müdür
leri Muammer Eriş ve Nurullah 
Sümerin istifalarına ~id şayiala
nn asılsız olduğu öğrenilmiştir. 

B. Ali Kılıç 
Aldığımız malumat~ göre Gazi 

Antcb meb'usu Ali Kılıç, ailesile 
birlikte dün akşamki ekspresle 
İsviçreye gitmiştir. 

P aris 27 (Hususi)- Barse
lonun Frankistler tarafından 
işgal edilmesi üzerine Ro • 

mada muazzam nümrıyişler ya • 
pılmıştır. 

Bu nümayışler esnasında halk 
yine Fransa aleyhine tezahüratta 
bulunduktan başka ·Maltayı da 
isteriz• diye bağırmışlardır. 

Barselonun düşmesi siyasi 
mahfellerde . ehemmiyetle karşı • 
lanmıştır. Artık İspanya meselesi 
son safhasına girmiş sayılmakta
dır. 

Frankistler ileri hareketlerine 

(Devamı 6 ıneı sahifed•' 

.--4YI 1 . ~ 
1 ..... - ... 

ı! " il 1 o " .,. ... -
1 1 t 1 ~· 1 

8arselonanın zaptı üzerin e dün Romada yeniden 
böyle nilmay i§ler yapılmışttt 
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!HADiSELER KARŞISINDAIJ 
,___ ______ Son Telgraf-· --· 

MADAl\l ATİNANIN 

MUHAKEl\'IESİNDEKİ DİlllİTRİ 

D 
ünkü gazetelerde şu meşhur 
muhabbet teJJalı Madam 
Atin:anın muhakemesine a

id bir havadis vardı. Bir kundu -
racı da tevkif edilmiş.. Madam 
Atina ile kunduracının ne müna
sebeti var diyeceksiniz.. Dimitri 
ismindeki J:ıu kunduracı Madam 
Atinanın evine devam eden ka -
dınlara kunduralar yapar ve sırf 
bu yüzden senede iki bin lira pa
ra kazanırmış .. 

Şimdi anlaşılmış ki, Dimitri bu 
muhakeme esnasında şahidlik e
den bazı kadınların, ifadelerini de
ğiştirmeleri için •icrayı nüfuz ve 
tesir• ediyormuş. 

Şu •icrayı nüfuz ve tesir• hü -
neri nekadar da moda oldu. Bunu 
Dimitri bile öğrenmiş.. Vay Di -
mitri, vay .. 

ULUDACDA DACCU.IK -SPORLARI BAŞLIYOR 

Uludağda kış ve kayak sporları 
yapılıyor. İstanbuldan da sporcu
lar gidecek .. Şu, Taksimdeki dağ
cılık kulübü de yine iştirak ede
cek mi acaba?. 

Bu kulüb birçok dağcılar ye -
tiştirdi. Hakikaten faydalı bir te
şekkül .. Burada yetişenler dağa 

çıkmasını ve kaymasını senede bir 
kere Ululudağa gitmekle nasıl öğ
reniyorlar, hayret doğrusu .. 

NE DİYE ŞAŞIYORLAR, 

BİLAKİS SEVİNMEK'iAzIM 
Fındıklıdaki Satie şirketi bina-

sının Deniz Bank tarafından 250 
bin liraya satın alınması işi hala 
tahkik ediliyor. Dün de bir gaze
tede: 

- Banka bu binayı dört günde 
satın almış, diye bu işteki sür'ate 
ve aceleye şaşıyor. Bize göre, şa
şılacak bir şey olmasa gerek .. Bila
kis sevinmeli.. Evvelce tapu daire
sinde işlerin çok ağır gittiğinden 
şikayet eder, dururduk.. Fena mı, 
şimdi dört günde koskoca bir bi
nanın bütün satın alınma mua -
melesi ikmal ediliyor. 

Şu gazeteler ne tuhaf ın,üesse
selerdir, yahu .. Her şeye bir kulp 
bulurlar.. Onlara hiç bir şey be
ğendirilmez .. 

KURBAN BAYRAMININ 

KARŞU.Al\1A HAZIRLIKLARI 

l urban bayramı yaklaşıyor. Ço
cukluğumuzda kurban bayramı
m, şeker bayramından daha çok 
severdik. Çünkü, tatil bir gün faz
la idL Mektebler, bir gün fazla 
kapalı kalırdı. Kurban bayramı ni
çin dört gündür de, şeker bay -
ramı üç gündür, orasını bilmem .. 
Kurban bayramının zihinlerimiz
de kalan bir hatırası daha vardır. 
O da, yağmurdur. Hele birinci gü
nü mutlaka yağmur yağardı. İn -
san büyüdükten sonra, bayramları 
sevinçle değil, üzüntü ile karşı -
layor. Çoluk çocuk elbise, hediye 
ister .. Bir sürü masraf olur .. 

Şimd~ kurban bayramını değil, 
şeker bayramını daha çok seviyo
ruz. Çünkü, üç gündür. tl'ç günün 
masrafı da ona göre azdır. 

AHMET RAUF 

[KüçüK HAliERLE~I 
* Cumhuriyet merkez banka - ' 

111nın muhtelif memleketlerden 
satın aldığı büyük bir gümüş par
tisi gelecek cuma gür,ü şehrimize 
gelecektir. -* Avrupada seyahatte bulunan 
Milli Reasürans umum müdürü 
Refi Bayar bu sabahki ekspresle 
şehrimize dön• ceı-tir. * Yeni meb'us intihab hazırlık
larına başlarunası lüzumu Parti 
Genel Sekreterliğinden alakadar
lara bildirilmiştir. * İzmir va:isi Fazlı Güleçin Da
hiliye Vekaleti müsteşarlığına ge
tjı;jlmesi takarrür etmiştir. Dahi
liye müsteşarı Vehbi de Başve -
k~~t müsteşarı olacaktır. 

* C. H. Partisinin himayesin -
de. kurulan ilk okullııra yardım 

kurumu, faaliyetini genişletme

ğe, 15,000 çocuğa yardım etmeğe 
karar vermiştir. * Bayram tatili münasebetile, 
İstanbul öğretmenlerinden mü -
rekkeb bir kafile Uludağa çıkmak 
üzere, pazartesi günü Bursaya ha
reket edecektir. * Öğretmen ve Maarif memur
ları yardım cemiyet~ öğretmen -
!erin hem ucuzca eğlenmelerini, 
hem de biribirlerile taııışmalarını 
temin etmek makgudile hususi eğ
lenceler tertib etmeğe karar ver
miştir. * Amerikan deniz 
!eri ayın 15 inde başlıyacaktır. 

* Alınan devlet reisi Hitler, 
pazartesi günü Rayiştıı.gda bir nu
tuk söyliyecektir. * Bulgaristanda sahte bir do -
!ar fabrikası keşfolunmuştur. 

* İktısad Vekaleti deniz müs -
teşarlığına eski İstanbul güm -
rükler baş mticiürü Mustafa Nuri 
tayin olunmuştur. 

*Yeni Efgan sefiri dün An.ka
raya varmıştır. * Yüksek iktısaJ ve ticaret 
mektebi son sınıf talebelerinden 
25 kişilik bir kafile tetkikat için 
Mersine gidecektir. 

* Şilideki son zelzelede ölen
lerin sayısı 15 bini geçmiştir. 

* Esnaf cçmiyetleri müşterek 
yardım teşkilatı heytti umumi -
yesi bugün Eminönü Halkevinde 
toplanmaktadır. 

* Gümrük muhafaza teşkilatı 

baş müdürü ~Iasan Kop er bir tet
kik seyahatine çıkarak Çanakka
leyc gitmiştir. 

Bir Mimara İş~en El 
~ektiril~i 

Beyoğlu Belediye şubesi ml -
maralrından Naime işten el çek
tirilmiştir. Kendisi; C'ıhargirde ev 
yaptırmak üzere ruhsatiye alan 
Nefise isminde bir kadının ev ye
rine apartıman inşa etmesine mü
samaha etmekle mes'uldür. 

Hamamlar 
için 

Bir Karar --
Gece Yarısı 12 den 

Sonra Açık 
Bulundurmak Yasak 

Ötedenberi, Beyoğlu ve civarın
daki hamamlar sabaha kadar açık 
bulunuyorlardı. Bunlar, Beyoğlu 
kaymakamlığının gördüğü lüzum 
üzere, iki gündenberi, gece saat 
on ikide kapanmağa başlamışlar
dır. 

Beyoğlu muhitinde bulunan ha
mamcılara, Belediyece yapılan bu 
husustaki tebligattan sonra, ha -
mamcılar cemiyetinde toplamla -
rak bir görüşme yapılmıştır. Ha
mamcılar, Beyoğlunda muhit iti
barile, asıl gece yarısından sonra 
iş yaptıkları ileri sürerek bu va
ziyetin kendilerini ehemmiyetli 
surette izrar ettiğini söylemekte -
dirler. 
Bunların hafta tatili ruhsatiye

Ierinde kapanma saatleri tayin e
dilmiş olmadığı için bu hususta 
serbest bırakılmalarına dair ken
dilerinde daha büyük bir hak gör
mektedirler. 
Hamamcılar cemiyeti bu mev

zuu esaslı bir şekilde tetkik ede
rek icabederse bazı teşebbüslerde 
bulunacaktır. 

Hayali 
Bir Vak'a 

Dünkü sabah gazetelerinden bi
ri tevkifhanede yine bir yaralama 
hadisesi olduğunu yazmıştır. Bu 
hususta malı1mat istediğimiz müd
deiumumilik, yeniden böyle bir 
vak'a olmadığını, yazıda geçen 
isimlerin de tamamen hayali ol
duğunu ve esasen bu kabil veka
yiin önüne gQçmek üzere tevkif
hanede şiddetli inzibati ve idari 
tedbirler alınmış bulunduğunu 
bildirmiştir. 

1--K_ıs_A_P_o_L_ıs_. HABERLERi 

* Nuruosmaniyede Şeref soka -
ğında oturan seyyar satıcı Ali oğ-
lu Nazım Şirketihayriyenın 65 
numaralı vapurundan bir portatif 
sandalyayı çalarak savuşurken \ 
tutulmuştur. 

* Bebekte Tramvay caddesinde 
246 numaralı evde otııran Hasan 
adında bir ihtiyar evine giderken 
üzerine fenalık gelerek düşmüş 

biraz sonra ölmüştür. Yapılan mu
ayene neticesinde Hasanın kalb 
sektesinden öldüğü anlaşılarak 

gömülmesine izin verilmiştir. 
* Salfilıaddin isminde biri ev -

velki gece Kumkapıda Cami so
kağında hamal Yusufun evine gi
rerek eline geçirdiği eşyayı bir çu
vala koyup kaçarken mahalle bek
çisi tarafından yakalanmışbr. 

* Bir infilak neticesinde geçen 
gün batan Deliyorgi adındaki Yu
nan balıkçı motôrünün; adliyece 
görülen lüzum üzerine çıkarılma
sına çalışılmaktadır. Motör çıka -
rıldıktan sorıra infilakın kat'i se
bebi tesbit edilecektir. 

PO L • 
1 s Haf ayla 

Muhabere 
Fiyatlar' 

Ve .. Mahkemeler 

Zehir Kaçakçı 
Ve içicileri 

Dün ikisi Kadın O'm1k 
Üzere Yeniden Dört Kişi 

Yakalandı 

Emniyet müdürlüğil ikinci şu
be kaçakçılık kısmı dün de ilcisi 
kadın ikisi de erkek olmak üzere 
dört beyaz zehir kaçakçısını ve 
içicisini yaka'.!yarak adliyeye tes-
lim etmiştir. Aksaray da Mimar 
Kemal sokağında 12 numaralı ev
de oturan sabıkalı Eroin kaçak -
çılarından Aksaraylı Melek adın
da birinin evine topladığı kadın 

ve erkeklere eroin içirttiği haber 
alınmış ve dün ani olarak yapılan 
arama neticesınde Ayten isminde · 
bir kadın ile Piç Mehmed eroin 
içerlerken suç üstünde yakalan -
mışlardır. 

Aksaray Laleli ve covarda eroin 
sattığı haber alınarak yakalanan 
moruk Hasarım üzerinde 5 gram 
eroın bulunmuştur. 

Yakalanan kaçakçılar ve içici -
ler bugün adliyeye teslim edil -
mişler.dir. 

Madam 
Atina 
Davası 

Maclmam Atina davasında şa -
hidlerin ifadelerini değıştirmeğe 

teşvik eylediği cihetle Madam A
tinanın ve müşterilerının hususi 
ayakkabıcısı Dimitri tevkif olun
muştu. 

Bugün de Eleni Masara adında 
bir kadın, yine ayni suçtan dolayı 
yakalanmış, birinci sulh cezaya 
verilmiş isticvab edılerek tevkif 
olunmuştur. 

Delilik 
Taklidi 

Eski Beledıyc rei$ muavini Ek
rem Sevencanın imzasını taklıd 

ederek tahrif edilmiş arzuhal il • 
mühaberlerile Sıhhiye Müdürlü
ğünden içtimai yardım faslından 
birkaç. kere para çeken Hasanın 

dün Ağu·cezada muhakemesi ya
pılmıştır. Hasan, delilik taklidi 
yaptığından adliye doktoruna mu
ayene ettirilmiş ve şuıırunda bo
zukluk olmad:ğ< anlaşılmıştır. 

Muhakemeye devam edilecek
tir. 

Şüpheli 
•• 

Bir Olüm 
Fatihde İskenderpaşa mahalle -

sinde kasab Necibin karısı 54 yaş
larında Şefika odasında ağır ya
ralı bulunmuş ve kaldırıldığı has· 
tanede ölmüştür. Adliye doktoru 
cesedi muayene etmiş ve ölümü 
şüpheli görerek cesedı morga kal
dırtmıştır. 

Ben Papaz 
Döl uyum! .. 

"Her İkisi de Keyifli İdi Ama 
Hangisinin Daha Fazla Sarhoş 

OJdn!°'.,'llllU Bilmiyorum.:,, 

1 çki dostları şöyle iddia e • 
derler: 
- Alkol, insan için bir ih-

tiyaçtır: Çünkü, insanın mesut ve 
şen zamanları olduğu gibi, keder
li ve iztıraplı anları ela olur. İşte 
böyle anlarda, keder ve elemleri 
defetmek, dünya dertlerini unut
ma 1<, eğlenmek, ve neşelenmek i
çin bir kaç kadehle kafayı tüt -
sülemek yeter. 

Ben Yeşilaylı değilim. Fakat, 
bu iddiayı ileri sürenlere karşı, 

içki düşmanı doktor Fahreddin 
Kerım namına cevab vereceğim: 

-
Ehnmmiyetli Surette 
Ucuzlatılması İçin 

Teşebbüsler Yapıldı 
Hataya gönderilen telgrafların 

kelimesi başına 25 kuruş alınma
sının bu kardeş memleketle mua
mele yapan tüccarları çok muta -
zarrır ettiğini; bu telgraf ücret -
!erinin indirilmesinin hükftmet -
ten rica olunduğunu yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre bu müra -

caat ehemmiyetle nazarı itibare 
alınmıştır. 

Bu münMebetle memleketimiz
le Hatay arasında karşılııklı ola -
rak posta ve telgraf ücretlerine 
aid tarifenin tenzih için Hatay pos
ta ve telgraf idaresile posta, tel -
graf ve telefon umum müdürlü -
ğümüz arMında temasa başlanınış
tır. 

Bu işin pek yakın bir zamanda 
halledileceği tahmin olunmaktadır. 

- Evet, gerçi buyurduğunuz gi
bi, içki; insanın kederlerini uııut- I-============== 
t Yergi arasında mütareke hak -
urur, insanı neşelendirir, eğlen-

dir;r, şenlendirir ama, onun bu kında bir münakaşa başladı. Fa -
faydaları, zararları yanında de _ kat o sırada beni şoförler kahve -
vede kulak gibi kalır. sine çağırdılar. Bir çeyrek saat 

Bir çok cinayetlerin sebebi al- geçmeden bir polis düdüğünün 
koldür. Bu sebeple o, cemiyetin en sesini işıttim. Kahveden çıktım. 
büyük düşmanıdır... Yergiyi yerda gördüm. Hikmet 

ve fhsan yanında yoktu. Polısler, 
Dün Ağırcezada, gene alkol te-

sirı ile Yergi Sımon adında bir a- Yorgiyi yerden kak1;rınağa çalı-
damın anahtarla vıırmak sur<'tile şıyeırlardı .. 

Şat>id İhsan, maz'l.unla müd -
sol gözünü \ıkarmaktan suçlu, 
semplon ekspresi bagaj memuru deı arasında geçen münakaşa hak-
Hikmiıt İnselin muhakemesine kında şu izahatı verdi: 
başlandı. - Hikmet, Yergiye: c-· Müta-

reke senelerinde, o acı. o k9ıa 
Hakim, maznuna hüviyetini so- günlerde, elinize fırsat düştükçe, 

rarkeıı, ben dikkatli V€ müteces- bu millete yapmadığınız fenalık 
sis nazarlar la Hikınete bakıyor,· kalmadı. Sizi bu memlekette ya-
hal ve vaziyetinden, konuşma - şatmamalı, sizi koğmalı, sürmeli 
sından, pek kıbar, halim ve nazik bu yurddan. • ded •. 
bir zat olduğu anlaşılan bu ada-
mın böyle bir suçu nasıl işledi _ O sırada bir müşteri geldı. Ben 
ğine şaşıyor, sonra hadisedekı i~ onunla konuşurken, ctak. diye 
kinin rolünü düşünerek kendi bir ses işittim. A"k·,ma dimdüğüm 
kendime: zaman, Yorgiyi yeıde, Hıkmeti de 

_ Ah bu alkol! .. Diye söyleni _ yanında gördiJm. Fakat Hikmetin 
yordum. Yerginin gözüne anehcarla vur -

H'" · duğunu görmed•m. ,.,..nıet Insel, suçunu inkar 
etti: Davacı Yerginin, evraı.: ara -

- Vak'a g~cesi, şoförler kah - sında istida.<ı olmadığı i9in, o da 
vesi önünde Yergi Simona tes.iüf şahıd sıfatile sorguya çekildi· 
ettim. Yergi sarhoş idı. Yanıma - Ben seyyar .ba~ satıcı. yım. 
gelince, onunla şakalaşmağa baş- Başları sattıktan sonra, şoförler 
!adım ve: kahvesine girecektim. Fakat o sı-

- Merhaba gavur oğlu! dedim. rada. fazla sarhoş olduğu için, 
O benim bu hitabıma içerledi, polis tarafından Kahir<' kı.aat -

sert biı sesle: hanesinden çıkarılan Hikm" ya-
- Ben, gavur oğlu değilimi Pa- nıma geldi Konuşmağa ba~.cıdık. 

Paz Og.lu ı dedi Hikmet bir ara mfr arekedcn bah-yurn... . 
Ve bunu söyledikten sonra, kah- sederek: «Mütare'<~ yıllarında, 

veye girmek için, benden ayrıl _ Türklere Jlaı:ımadığ•n hainlik kal-
dı. Ben kat'iyyen an&htarla gö - mad1> dedi •Şiır;r:lı de bu memle-
züne vurmadım. İhtimal, çok sar- kette yaşıyorsun. Sw, alçak bir a· 
hoş olduğu için, kahv•ye girer - damsın .. Senin gibı namussıııları 
ken, muvazenesini ~ aybederek bu yurddan koğmalı ... > 

düşmüş ve bu kazaya uğramıştır. Ve elindeki vagon açl':'.a<;a mah-
Şahid Kadri hadiseyi şöyle an- sus olan filetı ho,•aya kaldırarak 

!attı: hütün kuvvetile sol gözümün Ü7.e-
- Bundan üç ay evvel, Beyoğ- rin·~ indirdi. Ben bu sademenin 

!unda, Taksim durak yerinde, tesirile yere düştüm. Ve bu esna-
Hikmet, Yorgi, şoför İhsan ve da polisler gelerek, bizi karakola 
ben konuşuyorduk. Gerek Hik - götürdüler .. 
met ve gerekse yergi, her ikisi de Dava dosyasının tetkiki için, 
_keyifli csorhoş,. idi. Fakat hangi- duruşma bu ayın otuzuna hıra -
sin!n daha fazla sarhoş olduğunu kıldı .. 
bilmiyorum. Bir ara, Hikmet ile MEHMED HiCRET 

Şarka mı? Garba JJ1 

Cenuba mı? 
Yuan: Ahmed Şükrü ES!ll 

Münih anlaşması, Almanya 
orat Avrupada münakaşa kal 
mıyan bir hegemonya temin 
miştir. Almanya, siyasi progr 
nın ilk hedefi olan bu merh 
varmak içın her şeyden 
garbi Avrupa devletlerini 
Avrupa ile alakasızlandır 

mecburiyetinde idi. İşte Alın 
yanın Münihde temin ettiği 
vaffakiyet budur. Fakat Alın 
bundan sonra nereye doğru 
necektir? Almanya için üç · 
kamet vardır: Garp yolu. Ş 
yoln. Ve cenup yolu. 

Almanyanın yeni bir hamle 
hazırlanmakta olduğuna şil 
YQktur. Askeri sahad~ hazırlı1' 
tün hızile devam etmektedir. 
hazırlığın hedefi, Almanyayı 
!ahlı bir millet. haline getir ' 
tir, filhakika istikbalin harbi, 
dular arasında bir mubareb 
ziyade milletler arasında bir 
cadele halini alacaktır. Ve b' 
topyekCın. bir harbdc yedi 
şıntlan yetmiı; yaşına kadar 
vatandaşın seferber edilmesi 
zımdır. Almanya büyiık har 
aldığı dersten ıstifad~ ederek, 
bin iktlliadi cephesile de ehe 
miyetli surette me~gul olmuŞ 
Almanlar, büyi.ık harbı, açh~ 
ham madde tedarik edeme 
yüzünden kaybettiklerine k 
dirler. Binaenaleyh bunu t 
etmek için dört senelık ikl 
programı hazırlamışlardı ve 
ring de bunun tatbikına me~ 
edilmışti. Programın muvaff 
yetle tatbik edilmek!~ oldu" . 
manyadan zanıan zatnan ver 
haberlerden anlaşılmaktadır. 
gazetelerde çıkan bır habere 
re. Almanya artık kendine ~ 
yet edecek demir ve sun "i k8 

çuk istıhsal etmekterlıı. 

Fakat bütün bu hazırlıklar 
mamlandıktan sonr:ı Alına~ 
şar'l<a mı, garba mı, ctnuba Jll' 
necek"/ 

Avrupanın her devletini af" 
dar eden mesele budı:.ı. Garlı' 
!etleri, Münihte yaptıkları ){O 

siyondan sonra, AlmanyanıP• 
tık şark ile meşgul o1acağıtıı 
etmişlerdi. Esasen MünihteP 
vel, Almanya, garb üzerine ti 
yik yaparken, bu har<:ketini, S 
Avrupa devletlerinin orta ;.v. 
ile meşgul olrııalarile haklı g 
termek istiyordu. Almanya 
saya diyordu kı: 

- Orta Avrupa ile aliikıısııJ 
nılllz. Ben de sızi raha'. bırs~'· 

Hadiselerin tazyiki aıtında · 
sa ve İngilten Münihle buP8 · 
vafakat ettiler. Ondan sorıt9 

Almanya, önce İngiltere, son'' 
Fransa ile .ebedi sulh• anJB 
imzalamış ve Fransa ile ar# 
daki hududların kat'i ve ni1>8~ 
duğunu kabul etmiştir. Bu, 
manyanın, artık, garb devJeP' 
rahat bırakacağına d~lil te 
edilmişti. Fakat bu ümidiP 111 
yerinde olmadığın: garb dev 
leri anlamıya başlamışlardı!· 
manya, İngilterenin, }'raııssııJ 
bilhassa Amerikanın sil8h . 
!arından endişelendiğini bB~ 

(Devamı 6 ıncı sahifeıi' ~ ................................... ~~ .................. """"""..,,,,,,.,,,,.,..,,.,..,,,,,,.,, ................. ~...,,,,,.,!!!!!!!!!!.......,,....,,,,,,~.,,.,.,,,,,""""""'~~~"""""""'""""""'""""""~""""""~~~""""""'~~~,.,,.,.,,,"""""""' 1 
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- Ağabeyim sordu da cevab 
verdim, dedi, karışmıyorum ve 
karı.şmak da istemem. 
Reşad, Nesrinin dilinin altın -

daki baklayı çıkartmak istiyordu: 
- Bırak anne! dedi. Biraz da 

Nesrinle konuşalım. Suna onun 
samimi arkadaşıdır. Elbette on -
dan birşeyler sezmiştir. 

Nesrin in canı sıkılmıştı. Annesi 
onu payladığı zaman cevab ver
mez susar, fakat bir daha da ağ
zını kimseye bir söz bile söylete
mezdi. 
Reşad tekrar kız kardeşine dön

dü: 
- Haydi, bildiklerini söyle, 

Yazan: İlkender F. SEBTEW 

Nesrin! 
Nesrin: 
- Birşey bilmiyorum .. 
Diyerek, yemeğini çabuk yedi. 
Sofradan kalktı. 
Reşad, kız kardeşinin birşeyler 

bildiğini tahmin etmişti. Sofrada 
fazla ısrar göstermdi. 
Reşad, Nesrini, nasıl olsa, tenha 

bir köşede söyletecekti. 
Yemekten kalktılar. 
Reşadın dairede müstacel işleri 

vardı. Evde fazla kalamadı. Pal
tosunu giyerek sokağa çıktı. 

Reşad, Sunanın kapısı önünden 
geçerken, ilk günlerde başını kal
dırıp pencerelere bakar ve her 

bakışında Suna ile göz göze ge
lir, selamlaşırdı. 
Reşad şimdi pencereler~ · ba

şını kaldırmadan - suçlu bir adam 
tavrile ve gözünün ucile bakıyor. 
Sunayı göremiyordu. 

o gün de - başını kaldırm ·«laı>· 

pencerelere şöyle bir göz att•. 

O ne?! 
Perdenin arkasında bir gölge 

var. 
Acaba kimdi bu gölge., 
Reşadın tereddüdü çok sürmedi. 
Pencereye yaklaşan bir kadın 

başı göründü. 

Reşad birdenbire titredi. 
Gülümsedi. 

Ve hızlı hızlı yürüdü. 
Pencereden Bayan Melek ba-

kıyordu. Artık, Sunanın y~rınde 

o görünmeğe başlamıştı. 

Reşadın ayakları birbirine do· 
!anıyordu. 

Beyler sokağını güçlükle g~e-

* • ... Bu sabah sana rastladığım ten istesem de haleti ruhiyem faz. 
Reşad dairede .. Masasının ba - zaman çok şeyler söylemek isti • la bir şey yazmağa müsaid değil -

şında. yordum. Bilmem neden, bir şey dir. Gözlerinden öperim R~şodcı· 

Odacı, elinde bir mektubla içe- söyliyeınedim ve ayrılırken, sa - ğım!• 
riye girdi. dece: Beklerim, dedim. Seni ner- Reşad mektubu birkaç kere o-
Reşad sordu: de beklediğimi uah edemedim. kutluktan sonra gülmeğe başladı. 
- Ne var? Şimdi eve gelince düşündüm .. Se- Sunanın annesinden. Beni saat 
- Postadan geldi, bayım.. nin de: Gelirim .• dediğini hatır - beş buçukta rıhtım boyunda istan-
Ve zarü bir mektub zarfını Re- ladun. Ben nerde ve niçin bekli- bul pastanesine çağırıyor. Acaba 

şada uzatarak tekrar dışarıya çık- yeceğim? Sen nerde ve niçin ge- neler söyliyecek?! 
tı. leceksin? Sigarasını yakarak düşünmeğe 

İzmirden verilmiş bir şehir mek- Biraz bunları konuşalıın, Re - başladı: 
tubu idi bu. şadcığım! Bugünlerde sana, senin - Bayan Meleğin bana aşkın -
Reşad zarfı açarken elleri tit- tesellilerine çok ihtiyacını vardır. dan başl<a itiraf edecek nesi ola -

riyordu.- Bu kısa mektubumla sana birçok bilir? Lakin o ne şehvetli, ne tallı 
- Sunadan olduğunda şüp - şeyler itiraf etmek isterdim. Ya- kadm, Allahım! Avrupada üç se-

hem yok. zık ki, yine birşey söylemeğe mu- ne yaşadım .. Her yere girip çık-
Diyerek zarfı yırttı.. İlkönce vaffak olaınıyacağun. Evet, ne di- tım. Bu kadar tatlı, bu derece in-

ım. zaya baktı·. d ? S . b kl . d . sanı kendine çekici bir kadın gör-yor um. em e erım, ~ınış -
- O ne?!.. İmzası yok.. tim. Bu akşam etıhtun boyunda is- medim. Ne olursa olsun, gidip 
Mektub: •Canım Reşadcığım'.• t b 1 t · d t b b görüşürüm. Zaten gitmemek de an u pas anesın e saa eş u-

so .. zleı·ı·le başlıyordu. kt · b kl" ,. B çok ayıb olur. Bu vesile ile Nes-çu a seru e ıyecegım. eni o-
Çok laübaliyane yazılmış bir rada fazla bekletmiyeceğini tah _ rinin sakladığı hakikati onun ağ-

mektubdu. -<., ederek, Şimdilik fazla bir §ey zından duymuş olacağım. 
(Devamı nr) 

Vakit Yokmuş 
ıcııf 

Ahmet evini kiraya verir. .j 

mak ipin gittiğinde, kiracı l'~f· 
kovar. Ahmet mahkemeye fld 
racı: geııl 

- Davadan vureçmezsen 
dürürüm! der. 

Ahmet: ~~ 
- Haydi tapuya sldeUm d•JC!' 

aenln üzerlne çevireyim, det· 
- Yo! Benim ver.ri venııı1t• 

elmiYe vaktim yok der. ( 

Hangisi daha palı.ı",..ı 
"' Bir palav.ra.cı a.rkada.şll13 
1 
~ 

- şu denizln ti. ucund3Ji: 
görüyor musun? 

0 
,, 

Güvercin kadar rörün•" f 1,; 
lın loindekl civcivlerin yetJJ. 
de görüyor musun? 

1
1'11r41J 

- Hayır! Fa.kat yerken '1 

sesleri tşltlyonım. ıc•'' 
Tevkllcafer mabaue;~wae' 
lwnba sokak No ı ,..... 
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Sigorta Prodüktörleri -
M sleki Terakki Ve 
inkişaflarını Temine 

Çalışıyorlar 

Dün, Genel Kongrede 
Verilen Kararlar 

S igorta prodüktörleri Birli
ği, dün, öğleden ııonra E -
mlnönü Halkevinin Cağal-

0kulundaki binasında senelik u -
llıuını kongresini yapmıştır. 

1 
lCongreye saat bir buçukta baş

~llınış. kongre reisi ve katipler 
.;ihap edildikten sonra, Atatür -

n hatırasına hürmeten 3 daki • 
-ıt SÜk(it edilmi§ ve bunu müte
ik~be~, kongre reisi Milli Şefimiz 
ğl.lonu _hakkında söz alarak Birli
le ıxı .mınnet ve §iikran hislerine 

Nihayet mesleki görüşmeler 

yapılmış ve bir çok \<imseler söz 
alarak sigortacılığa ait dertleri • 
ni sayıp dökmüşlerdir. Neticede 
yııkarıda zikrettiğimiz şekilde bir 
komisyon teşkiline karar verilmiş
tir. Bu komisyon ıu zevattan mü
rekkeptir: 

Vedat Uras, Şuhleyan, Vitali, 
Samanon, Şilton, Kürdiyan, Sa • 
rıdakis. 

Bu komisyonun ÜZ<'rinde çalı

şacağı esas noktalar şu suretle hiı· 
!asa edilebilir: 

İktisat Vekfiletiııden elinde kar-
rcunıan olmuştur. BilAhare hey

~1 idare intihabı yapılınış ve es-
heyeti idare ipka edilmiştir. nesi olmıyan ve prodüktör birli-

Bundan sonra Birliğin senelik ğinden verilmış bır vesikası bu-
4slışına raporu okundu. Onun ar- lunmıyan ve bilhassa kanunen ça-
. llıdan azadan Sermed Tezcan, lışmalarına iınkiın olmıyan ec

~ıgorta prodüktörlerinin mesleki nebi tebasından bulunanların si-
erakki ve inkişaflarını temin et- gortacılık edememeleri ve yalnız 

llıel,; için, buna dair bir çok me - Türk vatandaşlarına verilen sigor-
'•lelerın tetkiki ve intacile meş • tacılık hakkının sureti katiyyede 

-

Bir Zihniyet 

Gazeteler haber veriyor: Kur
banlık koyun bulunamıyor • 
muş .. Halbuki, bütün Ana • 

doluda koyun sürüleri yeşil yay-
laların kış güneşi altında satıl • 
mak, kesilip yenilmek için bekle- l 
ıiyorlar .• 

Kurbanlık koyun neden bulu • 
namasın? .. Ziraat kurumu da, İs· 
tanbula kasablık koyun temin et
mek için müşkülata uğruyordu. 
Bize öyle geliyor ki, et fiatlarına 
el konulduğu gündenberi, bir ta· 
lwn kimselerin menfaati eksilmek 

istidadını eösterıniştiT. Bu yüz -
den, bir takım müşkülit çıkartıl
mak istenmektedir. Kendi şahsi 

kazançları ıçin, bir şehir halkını, 
belediye ve devlet teşkilatını, bu 
kadar Uiübali bir tarzda, üzücü 

bir haleti ruhiye içinde bırakanlar 
hakikaten varsa, bu adamların ce
zasını vermekte, hiçbir salahiyet
tar ve alakadar makam tereddüd 

etmiyecektir. Halkın, böyle en bel
li başlı gıda maddeleri üzerinde 
istişmarcı ve pıbisarcı bir zihni· 

yetle hareket etmek hulyasında 
olanlar, en hafif tabirle, bu mem
leketten, bizden değildirler. 

BÜRHAN CEVAD 

• 

[_i m_a_r_ı .... · ş_l_e_r_i _ _.I 

Kadıkö 
Meydanı 

Mah 
J 

y iskele 
ve Devlet 
ailesi 

Büyük Meydanda Bir de Çocuk 
Bahcesi Yapılacak 

' 

l stanbul semtlerinin sürat
le güzelleştirilmesi için her 
kaza kaymakam ve beledi-

ye reisi faaliyetle çalışmaktadır. 
Bu cümleden olmak üzere Ka

dıköyün de imarı için yeni karar
lar verilmiştir. İskelenin karşısın· 1 

daki belediye ve kaymakamlık bi 
nası civarı ; bu semtin devlet 
mahallesi olacaktır 

Ezcümle burada inşasına baş -
!anan yeni maliye şu!:ıesi ve mal
müdürlük binasının inşaatına de 
vam olunmaktadır. Bu bina, Ma
yıs sonunda tamam olacaktır. 

Deniz tarafına ve yeni malmü
dürlüğü karşısına da yeni bir dev- j 
!et binası yapılacuktır. 
,_ Bu bina, Katlıkön •dliye sarayı j 
olacaktır. Kumsallığa ayni zaman
da emniyet sandığı d.ı bir bina in 

şa ettirecek ve Kadıkôy şubesini 
yakında açacaktır. 

Diğer taraftan buraya giden bü
tün yollar ve ıskele civarı asfal
ta tı;bvil olunacaktır. 
Ayrıca yeni ve modErn bir Hal

kevi biasnı da yapılmak üzeredir· 
Bu yeni binanın arsası satın a

lınınıştır. Parti de bir.a projesi i· 
çin bir müsaoaka açmıştır. 

Ôb'l"endiğimize göre müsabaka 
ahiren sona eomiş ve mimar Rük
neddinin eseri birincu !ği kazana
rak kabul olunmuş ve faaliyete 
geçilmiştir. 

Kadıköy iskelesinden çıkılınca 

ka.·şılaşılan büyük meydan bir an 
evvel tanzim olunarari. asfalta çev
rilicek, kumlukta büyük bir ço
cuk bahçesi de vücude getirile • 
cektir. 
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Belediye 
Bütceleri 

B
' A [ I H I Alafrangalık 
ır n vve azır anması ~ irkaç zaman evvel, bir rö-

veka• ıetten [ınre.ıı·ı.ıı· a portaj için, şeker tiatı:ırını U U tetkik ebniştim. Evvelce, 

Dahiliye Vekaleti belediye büt
çelerinin bir an evvel hazırlanma

sını bir tamimle bütüıı şubelere 

tebliğ etmiştir. 

Bunun için ; gözönünde tutul • 

ması icap eden noktalar da ayni 
tamime ilave olunmuştur. 

Bu ilaveye göre masraf bütçe

leri şu sıra ve esasa göre hazır !a
nacaktır: 

1 - Belediyi! reisleri, meclis 
ve encümen azaları ve yazı, he

sap işleri müdür ve emmurları 

muhassasatı, 

2 - Sıhhat ve içtimai yardım 
işleri, 

3 - İmar ve tezyin işleri, 
4 - Tanzifat ve etnvirat işleri, 

5 - Muhteiif masraflar, 
6 - Programlı iilŞ3at ve yeni 

tesisat muhassasatı. 

Bütçeler hazırlanara.k umumi 
meclislerde tetkik ve tasdik olun

duktan sonra süratle Dahiliye 

Vekaletine gönderilecek ve tas -
dik Ettırilecektir. 

bizde şeker pahalı bir madde idi. 
Adeta lüks birşeydi. Fakat, hüku
met bu en mühim gıda maddeıi
ni ucuzlatmağa muvaffak oldu. 
Bugün, şeker fiatı, birçok mem • 
leketlerden daha ucuzdur. 

Fakat, toz, kesme şeker bu ka
dar ucuz olduğu halde, yeme şe
keri hiç de ucuz değildir. Meseli 
bilhassa şekerci, pastacı, çikola • 
tacı dükkanlarında. bir takım süs
lü, renkli kağıtlara sarılı şeker • 
lemeler, çikolatalı şekerl~meler 

var ki, bunların kilottu, en urua:ıı 
yüz kuruştur. Kilosu yüz yirmi, 
yüz kırk, yüz altmış, hatta yüz 
seksen kuruşa olanlar var. 

Bir kilo, gayet az bir miktordır. 
Bu kadarcık az bir nesıu•ye bu 
yük•ek fiatlar neden isteniyor? 
Acaba bn maddelerin yapdı•mda 
içlerine hangi nadide cevheri ko
yuyorlar? 

Evvelce okka ile satış yapılır • 
ken, fiat yine ayni idi. Zaten ukka 
kilo farkı, müsteblikin ale)'lıine o
larak ortadan kayboldu, gitti. 

~I Olmak üzere bir komisyon teş- önüne geçilmsei keyf(yetile bu 
Urıı e~esini teklif etti. Heyeti _komisyon esaslı surette meşgul o
h Utnıy etarafından ittifakla ka- !arak teferruatı tetkik ile icabı - Radyo 

Kullananlar 
Çoğallyor 

YENi SPOR HAREKETLERİ: Umumi 
Türk - Fin Milli Macı Mağazalar 

Babsetti:lim bu şeker tinsl~ri

nin neden ha kadar pahah olduğu, 
yerinde bir tetkik mevzuudur. Al
liikadarların. bu ın ele üzerine 
ne düşündüklerini bilmemekle be
raber, bazı cins şe ·er ve ~kerle
me fiatlarının halka çok p;.halı 

satıldığı noktasında. benimle ayni 
fikirde olduklarını kuvvetle tah
min ediyorum. 

diuı edildi. Geçen seneki haysiyet 
el ...._,,a.ıu aynen ıpka edilmiştir. 

nı derhal tatbik sahasına koya • 

caktır. 

•" t!_ MESELESi: 

~Fakir Muhitlerde Et 
Fiatlarının 

Yükseltilmemesi •• 

Devlet Ziraat Kurumu Bilhassa Bunu Temin 
için Büyük Gayretler Sarfediyor 

D iinkü sayımızda bir takım 
toptancı kasapların Devlet 

lı Ziraat işletmeleri Kurumu-e: ltarşı cephe alarak Kurumdan 
re1talan perakendeci kasapları ge· 
" fıyat kırmak , gerek veresiye 
?ıı::ek suretile kendilerin~ çek· 
lllt. Yolunu tuttuklarını yazrnış-

re ~dığunız esaslı mnl(irnata gö· 
.~i~i llrurnun bu hususda takib et· 
d11r: \te edeceği yolun esası şu -

et verdiği kasapların daha ziya
de fakir muhillerde olmasına e • 

bemıniyet vermektedır. Ve bu gi
bi muhitlerde bir çok kasaplarla 

anlaşmış bulunmaktadır. Bun • 
dan da maksat, fakir muhitlerde 

et fiyatlarının yükselmesine mani 

olmaktır. 

Bir çok toptancı kasapların Ku
rum aleyhine propagaı.1a yap • 
makta oldukları kat'i olarak an -

!aşılmakla beraber, Kurum, hal
ka pahalı et yedirmemek için nor-0~abın çok veya az sermayesi 

ıla.t ası Kurumu katiyyen alaka- mal olarak ve icabına göre faali-
~tnemektedir. Ancak, Kurum, yetine devam etmektedir. 

_..;;.~~~~~~~~~ 

Radyomuzun Ka~rosu ve 
Neşriyatı Genişletiliyor 

Çarşamba 

1 Camii 
stanbul E kaf M··d·· 1 .. - ·· ç 'llıııb v u ur ugu, ar-

ltıi. . ada, muhterik !&mail ağa ca
llıa~ın tarihi bir kıymeti olup ol
liiğ _ığını Müzeler Umum Müdür· 
~~den sormuştur. 

lı:il ;tıeıer idaresinde müteşek -
~on asarı atika ve abideler komis
lı:i.l(~ bu hususta l&zırngelen tet· 
l!:vıt ı Ya~arak, neticEyi İstanbul 
\it af Müdürlüğüne bildirecek • 

-

Ankara radyosunun neşriyat 
saatlerinin genışletileceğini yaz • 

mıştık. 
Bu husustaki kararın tatbikine 

pek yakında gırişilecektir. 

Bu münasebetle radyomuza ye
ni iki spiker alınacaktır. 

Lise mezunları arasından se • 
çilecek olan bu gençlerden ses • 
leri mikrofona müsait bulunan -
!ar arasında önümüzdeki ay pos -

ZORBALAR 
SALTANATI 

'"'· :ı6 
........ ll.ica ed . 

dtiyJEr . . erım bu sırrı bana 
tnısıniz? 

b·..._ İlalJi K•~ 
ır sa , .. .uya hazretleri... Bu 

bilir? n at sırrıdır nasıl söylene-... 
...... Ji• 

llıe Ye~ç ltiınseye söylemiyeceği-
..._ li ın ve kasem ederim. 

<leğ1 ı, oş, o kadar mühim bir şey 
eler ,,/alnız kızların kulağına gi
~ bir Yahud nasın ağzına düşer
Cılar daha kızları hamamda alı
t serb t ll"ırt~ · es olarak göremezler. 
! "''1Zle k J attaı. it ız ar hamama girer 
iııaı;ııdaçınarak ve kendini bu • 

ırarak h 

ıtuaıı: 111. l:iami KARAYEL 

bi kimseye sôylemiyeceğime ye
min ederim. 

- Söyliyeyim; erkek karşısına 
nim üryan olarak çıkmak günah
tır. Bu günahtan kurtulmak ve 
temizlenmek için gu.ül abdesti 
almak lazımdır. Binaenaleyh; kız· 
!ar bir müşteri karşısına çıktık • 
tan sonra hamama gidıp abdest a
lırlar ve bu vesile ile de yıkanır
lar .. İşte; size bi; esırci sırrı ... 

Kaçak Kullananlar da 
Şiddetle Cezalandırılıyor 

Şehrimizin her semtinde alil. • 
kadar memurlar gece ve gündüz 
kontrol yaparak kaçak radyoları 
tffibit etmektedirler. 

Posta, telgraf ve telefon idare
sine haber verilerek senelik harcı 
yatırı!mıyan radyoların sahipleri 
hakkında bu suretle cezai takibat 
yapılmaktadır. 

Bu takipler sıklaştığı için kaçalı: 
radyo kullananlar çok azlmıştır. 
Diğer taraftan geçen yıla naza

ran İstanbulda kullanılan radyo· 
ların adedi de % 30 derecesinde 
artmıştır. 

Bu artış. diğer şehirlerimizde 

de peyderpey tezayüt etmektedir. 

Bu suretle ay başında; memle • 
ketimizde kullanılan radyoların 
sayısı 44 bine baliğ olmuştur. 

Radyosu en çok olan şehirlerin 
başında İstanbul bulunmakta ve 
ikinci olarak ta Ankraa gelmek • 
tedir. 

Ankarada; balen çalışan 6765 
radyo mevcut bulunmaktadır. 

<Kıırban derisi) deyip geçme
yiniz. Göstereceğiniz ufak bir a-
18.ka, hava ordumuza birkaç tay
yare, Kızılaydan iındat bekliyen· 
!ere ve sokakta kalmış Y" rul:ıTB 
yardım temin edec~H ir. 

te, telgraf ve ttlelon umum mü· 
dürlüğünde bir imtihan yapıla

caktır. 

esirci hanıma sordu: \ 
- Çok mükemmel düşünülmüş 

bir şey ... Olur şey değil!.. Acaba 
bu kurnazlığı ki mdüşünmüş der-
•. ? 

sınız. 

- Evet; asıl işin mühim tarafı 
burası değil mi? 

- Tabii .. 

- Burasını da söyl!yeyim ... Bu 
sırrın piri, Hacı Abba~ Velidir .. 

- Bunun da piri vı.r mıdır? 

- Evet; bu sırrın piri var ... 

' 
Ve Dostluk Mac/arı 

' 

Buralarda Çalı~cak Bilğili 
l\lemurlar Yetiştirmek Üzere 

A vrup:ıya Tabı.ile Gençler 
Gönderilecek S 

imal memleketlerine yapı
lacak turnelerin uzun sür
mesi ve millli takımda yer 

alan güreşçilerimizin de uzun za
man işlerinden uzak kalmamaları 
için Türkiye Güreş Federasyonu 
Finlandiya Federasyonuna mü • 
racaat ederek Norveçte yapılacak 
Avrupa şampıyonasına iştirakten 

sonra veyahut evvel Holsinkiyi 
ziyaretlerini ıstemiştir. Beyne! -
milel Güreş Federasyonunun yar· 
dımı ile Finlandiya bu teklifi ka
bul etmiştir. Osloda yapılacak 

Avrupa şamp.yonasından sonra 
Türk Milli takımı FinlAndiyada 
Fi ntakımile mutad yıllık karşı • 
!aşmasını yapacaktır. Bu temas 
üçüncü karşılaşmaları oluyor. 

Birinci Sınıf 
Yine Dar 

Geliyor 
Üniversite hukuk VE iktisat bi

rinci sınıfları mevcudu bini mü

tecaviz olduğundan müşterek o

larak ders yapılan bu iki fakülte 
talebeleri için hukuk fakültesin

de bir sınıf tevsi edilerek tahsis 

olunmuştu. 

Fakat bu genişletilr.ıeye rağmen 

yine sınıfın dar geldiği ve bu yüz
den bazı talebelerin ayakta kal • 

dıkları görülmüştür. Binaenaleyh; 
şimdi, sömestr tatili münasebeti

le; evvelce genışletilen sınıfın ko

ridorundan bir kısım alınarak tek-

kat; biz esirci kurna~lar buna ça- \ 
re bulmuşuz.·. Gizli y~rden sey -
retmek. Llkin, her alıcı huzuru • 
na çıkan kızları da Hacı Abbas 
Veli fetvası mucibince hamama 
sokmağı vesile ve vasıtai ticare • 
timız edinmişizdir Şimdi, ıyıce 
anlıyabildiniz değil mı kahya haz

retleri? .. 
Kahya; sakalını eline alarak ka

şınmağa ve karıştırmağa başladı. 
Doğrusu yaman bir fetva idi. Ve 
yin~ doğrusu esircilerın tam bir 
sırrı olabilecek hareket idi. 

Kahyanın anlamak istediği bir 
nokta kalmıştı. Kapıda duran ca
riyeye ışmarı ... Onu da sordu: 

_ Mademki; her alıcı huzuruna 
giren kız veyahut kadın gusül ab
desti almak üzere hamama gir • 
meğe mecburdur. Öyle ise cari -
yeye ışmar etmek ne Iazını? 

- Ha; bu : şi el rıyeier bilir ... 

Bunda nevvelki temasın ilki 1937 
de Holsinkide, ikincisi 1938 de An· 
karada yapılmıştı. Bu sefer, Türk 
- Fin Milli mı:.çından başka hü • 
ki'ımet merkezınden maada bir iki 
şehirde de dostluk maçfarı yapı • 
lacaktır. Bu maçlardan bazısı ser
best, bazısı groke-romen stillerin
de olacaktı. 

Oslodaki Avrupa şampiyonası 
23 l''isanda başlayıp 28 Nisanda bi-' 
tecektir. Türk takımı Osloya bu 
tarihten bir hafta evvel giderek 
muhit şartlarına alışacaklardır. 

Avrupa şampiyonasından sonra 
hemen Finliindiyaya hareket edi
lecektir. Güreşçilerimiz on günlük 
bir istirahatten sonra müsabaka
lara başlanacaktır. 

Halı ve 
Meskfıkat 
Müzeleri 

Halı ve meskuklıt müzesi itti • 
h_az edilmek üzere Maarif Veka

letince tamir edilmekte olan Sü
leymaniyedeki Türk V6 İslam mü

zesi yanındaki binanın tamirine 
devam olunmaktadır. 

Yakında buranın tamir işi ik -
mal edilerek derhal müzeler ida
resi tarafından burası mahkıikat 

müzesi haline konacaktır. Tami • 
ratın bir an evvel bitirilmesi için 

azami gayret sarfedi!ecektir. 

rar genişletilmesi kararlaştırıl • 
mıştır. 

de bilırler ... I'akat; işaret ettiği- 1 
miz kızı çabuk hamama sokma 
sını ve hamamda başında buluna
rak her türlü mahttm yerlerine 
varıncaya kadar açtırmıya tavas
sut etmesini ve hamamda biraz 
fazla oyalanmasını tenbihten iba
rettır. İşte; ışmarın mAnası ... 

Kahya; hem esirci hanımı din· 
liyor, hem de Cananı düşünüyor
du. Tamamile üryan bir halde 
hamama girecek bu kız canlı bir 
levha halinde gözleri önünde te
celli edecekti. Olduğu yerde sa • 
bırsızlamyordu. Bir an evvel ha· 
mamın gWi yerine gidip bu yıl· 
dızı görmekle gönlüne ferahlık, 

gözlerine parlaklık vermek ar -
zusunda idi. 

Altmışlık kahyanın ağzı, meme
siz kalan aç çocuklar gibi sula -
nıyor, umacıdıın korkan insanlar 
gibi kalbi durmadan dışarı fırlı· 
yacakrmş gibi çarpıyordu. 

Şehrimizde ve memleketim.izin 

diğer büyük şehirlerinde pey -
derpey tesis edilecek olan umumi 

mağ2azlar için bilgili ve tecrü • 
beli gençler yetiştirilmesi karar
laştırılmıştır. 

Bunun için Lise ve ali mektep 
mezunları arasından seçilecek 
gençler İktisat Vekaleti tarafın· 

dan önümüzdeki ay Parise gön • 

derileceklerdir. Çünkü, Pa.ı;1ste 

umumi mağazalar, en çok inkişat 
etmiştir. 

Bu gençler Avrupadan döndük

ten sonra İktisat Vekaletinin gös
tereceği şehirlerdeki umumi ma

ğazalarda mütehassıs memur o -

!arak istihdam olunacaklardır. 

Diğer taraftan İstanbul umu -

mi mağazası da yakında açılacak

tır. 

Bal~an Hariciye Nazırları 
Toplantısı 

Balkan Hariciye Nazırları onu

müzdeki ayın 16 sında Bükreşte 

toplanacaklardır. 

Bu içtimada Hariciye Vekilimiz 

de hazır bulunacaktı •. 

Geçen haft:ı Belgradda Yugos

lavya Başvekili doktor Stoyadino
viç ile İtalya Hariciye Nazırı Kont 

Ciyano arasında cereyan ·eden 

müzakerelerin bu toplantıya ar

zolunacağı anlaşılmaktadır. 

sızlığını sezmişti. Dayanamadı. 

Ve: 
- Kahya hazretlerı, sabırsızlan

dığınızı hissedıyorum. 

- Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse evet! .. 

- Biraz sabırlı olunuz, şimdi 
cariye nerede ise haber verir .•• 
Han, işte geliyor .. 

Cariye içeriye girdi. Hanımına 
karşı elpençe divan durdu ve e
mirlerini bekledi. 

- Tamam n;ıı kızım?. 

- Tamam hanımefendi.. 
- Biraz fazlaca O) ala .. 
- Zaten; yıkanmağa da ihtiya-

cı vardı. Zanedersem yarım saat
ten fazla kalacağız hamamda ... 

- Çok iyi ... 

Kahyaya dönerek: Her halde a
yağınızda bir uğur var. Görüyor
sunuz ya ... cariye ne diyor ... 
Hanım kıza hitaben: 
- Gelebilir miyiz? 

(Devamı 'fıır) 

Bizim, eı.ki alaturka ker ne
vilerimiz rağbetten düştü. Esasen 
onlar pahıılı değildir. Fakat, alaf
ranga şeker çeşitlerine kar ,ı bal
lan heves ve merakını istismar et
meğe, asla me~·dan vermeınek lfı
zımdır. 

REŞAD FE\'Zİ 

İkamet 
Tezkeresi 

Almamışlar 
Bulgar tebaasından Hrizo is -

minde bir genç kadınla Irak teba 
asından Şeyh Mehmed Bekar is· 
minde iki ecnebi, dün: memleke· 
timızde ikamet tezi< .. ,.esi almada 
oturmak cürmile yak~l·nar•k Su! 
tanahmed 1 inci sulh ~ez~ n>.ıh • 
ke!Ilesine verilmişlerdiı-. Bunlar
dan Bayan Hrizo 5 lir:ı para ceza 
sına mahkfun edilmiş fakat c 
zası tecil olunmu tur. 

Ulıimu diniye ulema•.ndan 1-
duğunu söyliyen Iraklı Şeyh 

Mehmed Bek:irın da ;,ğustostan
beri Şahinpaı;a otelinde ikamet 
tezkeresiz oturduğu sabit olarak 
5 lira para cezasına ve 100 kuruş 
da muhakeme masrafına mahku 
edilmiştir. Fakat bunun cezası te
cil olunmamıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

f ıramvay Gürültüsü 
Aksan.)'da., tramvay deposwıun 

yakınında. oturan bir ok•J'VC• -
ID~ bize ıonderdiil bir mektup
ta tramvay siirtiltı.i.sündcn şlki -
yet ederek kısaca töyle demekte
dir: 

c- Evtm tramvay de~ 
J'alua ve cadde üzeriucletlir. Tram
vay arabalan, her saba.il uat 
4. den itibaren prova nu edlllyor, 
mua7ene mi MU.iyor! blbnl7oru.m. 
Yalnız her ne yapılııa 7a)ll)am, 
depo "1nde ~apılm&u "Te llUl&Z

zam bir aiirülhinün civan ra -
hatsu etmemesi liumdu. Balbu
kl vuiyel bonon lam. tenlntdir. 

Depgn11n d.ıfmd.a, evlmln önün
de, ubah.m saat f imden UJ.battn 
bir tramvay SiinillW.ildiır lıafl.u: 
cİleri!a, «Geri al!a, Freni lllkta •• 
l,!yuyabllJr.ı;en uyu, 

Yalına ben dejillm, bütün kom
ıuıanm da bu yüzden rahat ve 
huzura hasretUr. Ve bu vaziyet 
karşısında, kendim ve bütün kom
ıutarım adına alakadarlardan rl-
4."am flldu:r: 

Sı.bahlan 1aınlatt.11 faaliyet 
depo içinde yapıbın ve bu sur Ue 
h•rkesln lstlnı.hatlne sını •dil
sin.> 

Olr.uyu<'ummun ('ok ha.kb boJ .. 
dutumwı dlleilnl alüadartanıı 
dikkat nuarlarma anf'dlyorua. ..._ li areke: etmezler .. 

altkınız var s·· led"ğ. . . oy ı ını gı-

Yemen ulemasından Hacı Abbas 
Velidir ... Bu zat esir alım ve sa -
tımında kızların ve kadınların ür
ya;;ı veyahut tesettüre riayet et • 
miyerek meydana çıkmalarını 

meşru görür bir fetv1 vermiş ve 
bu ietva üzerine alemi islamda e
sir ticaretinde alım ve satını açık 
olarak cari olmuştur. Fakat; ne 
de olsa esir kız ve kadınları çır • 
çıplak soyarak seyrelmek müm • 
kün kılınamamış ... Malum ya ka
dın hicabı buna mani olmuş ... Fa· 

Çünkü; bunla~ elde büyümüş ben
degiındır ... B;zım seyredeceğimizi Esirci hanım kAhyanın sabır • 

Kahya hazretleri olduğu yerde 
donakalmıştı. Çok kurnazca ve 
dinı alet ederek güzei bir tertib 
yapılmıştı. Acaba bu kurnazlığın 
kaşifi ve mucidi kimdi? Hayretle ---'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____:__~======== 
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1 Orta ve Şarki Avrupa ~eselesi 1 
Ukranya Bahsi Tazeleniybr 

j Merakl1 Şeyleri 
Z MiLYON 600 BİN FRANKLIK 

BİR KtlRK MANTO 

a 

HDK 
Herkesi Meşgul Eden Mesef e Şu r 
Almanya. Bunu Nasıl Yapacak 

~ merikanm bli'yük caıetelerln • 
~ den birinin sahibi 1"eçenlerde 

Parlse 1"ellr, bliyült bir kilrkcil ma

tasasına rider: 
- Kızıma düfün hediyesi olarak sa

mur bir kürk hedJye etmek tstlyorum. 

- Böyle bir kürk hazırlamak için 
iki sene uiraş:mak Jizım. Bu kadar 
uman bekllyebllir mlsinlzT 

En Güzel Kadın! .. 

Bu İşte Lehistanla Müşterek Hat 
v·eHareket T akibineimkan V arm1 

Alman11ııya ilhak edil mui mevzuu bahsolan Meme! ıehT inde hiikilmet caddesi 

/A 
lmanyanın Lehistanla Ma
caristanın dediklerini yap
dırtmamıım üzerine ortaya 

çıkan rivayet fU olmUftu: Ukran-
y aya doğru yürümek!. 

Kolaylıkla ihtimal verilen bu 

keyfiyet tarbikat ve filiyat saha
sında birçok wrluklar gösteriyor. 
Almanların Ukranyaya nasıl yü
rüyecekleri düşünülürken şu müş
külat da gözönüne geliyqr: 
Ukranyanın ancak ufak bir kıs-

Çemberlayn'in Tarihi 
Şemsiyesi, Halifaks'ııı 

Melon Şapkası 
Roma'da Halk Ve Çemherlayn'i Selamlarken 

Umberella Diye Bağırdılar 

1 
nglliz Başvekili ile Harici
ye Nazırının seyahatini u
zun uzadıya anlatan Av • 

rupa gazeteleri bu münasebetle 
Başvekilin şemsiy€Sinden, Hari
ciye Nazırının da şapkasından çok 
bahsediyorlar. 

Lord Halifaks daima melon şap· 
ka giyer. Fakat kaç tane melon 
şapkası vardır?. 

Londralı gazeteciler belki bu
nu daha tahkik edememişlerdir. 

Çünkü Lord Halifaksın kaç melo
nu olduğunu yazmıyorlar. Fakat 
Başvekilin şemsiyesi öyle değil. 

Bunun etrafında uzun tahkikat 
yapılmış olacak ki çok şeyler an
latıyorlar. 

Başvekil Çemberlayn dalına 

fötr şapka giyer. İngiltereden 
Fransaya gelirken denizi geçerken 
alınmış resimlerine bakıldığı za
man görülüyor: Başındaki fötr 
şapka geminin güvertesinde şid
detli rüzgardan uçmasın diye Baş
vekil bir elini şapkadan ayıramı
yor. Yanında Lord Halifaks ise 
çok fütursuz, serin kanlı duru • 
yor. Onun başındaki melon hiç 
uçacak gibi değil O kadar iyi yer
leşmiş. 

Fakat Başvekilin hiç ayırma • 
dığı, nereye gitse beraber götür
düğü şemsiyesine gelince; Çem
berlaynin bu şemsiyesinin husu-

(Devamı 7 inci sahifed( ı 

mı Çekoslovakyada kalmış olu • 
yor. Büyük parça Lehistanda ve 
daha büyük olan kısım ise Rus
yanın elindedir. Ukranyanuı is -
tiklilini ileri sürerek müstakil bir 
Ukranya vücude getirileceğinden 
bahisle harekete geçmek kolay 
görünmüyor. Rusya Ukranyasın
daki halkın başka yerlere kaldı
rıld!ğı anlaşılıyor. Rusyadan ay
rılmak yolunda bir teşebbüse geç
mek imkanlarını ortadan kaldır
mak üzere Ukranya halkı uzakla· 
ra götürülüyor. Ve onların yeri· 
ne Rusyanın başka yerlerinden 
nüfus getirilerek konuyor. 

Rusya Ukranyasında herhangi 
bir ayrılık hareketinin baş gös -
termesin.e mani olmak için bun
lar yapılırken hat.lra şu sual ge
liyor: 

- Acaba Almanlar askeri ha
rekete geçerek işi çabucak bitir
mek istemiyecekler midir?, 

Avrupa matbuatında askeri mü
tehassısların olsun, milletlerarası 
politikasuıuı cereyanlarını iyi ta
kib eden ;:ı:ıuharrirler olsun bu su
al karşısuıda verdikleri cevab hu
lasa olarak şudur: 

Böyle askeri bir hareket kolay 
değildir. Karpatlar mıntakasında 
harekat wrdur. Böyle bir hare
kete geçmek için Lehistanın elin
deki araziye girerek oradan iler
lemek lazım gelecektir. Halbuki 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- BekJerlm_ Flatı ne?. 

- İki mllyon altı yiiz bin Frank!. 
Blr kürk mantonun imali için iki 

defa 365 rün beklemek Jizım geldi -
ğlne hayret eden gaı:eteciye anlatırlar: 

- SovYetler samuru. kapltallzmln 
sembolü addedlyorlar. Bunun için av
lanması yasak. Gizil olarak tedarik e

deceitz. 811 da uzun zamana muhtaç ••• 

Ne yazık! Bundan böyle l'Üzel o .. 
muzlar saınur kürklü mantolardan 

mahrum kalacak demek_. 

GARİP BİR VASİYETNA.1\IE 

Geçenlerde. Amerikada yaşla bir 
bekir adam vefat etmiştir ve serve· 
ti olan 10,000 doları, hemştresının kü
çük kızına terketmlştlr. İşte vasiyet
namesinin sureti: 

«Serveti.mi ,hemşiremin kızı Edlte 
terk.ediyorum. Fakat fU şartla: ı ,500 
kllometroluk bir sahada en azı üç. de
fa tayyare yolculuğu :yapacak •• 

cı:Hem.şlrf'zadem, tyl bir kızdır. Fa· 
kat biraz çok çabuk müteessir olur, 
hiddetlenir. Bu sebeble kocaSJnı üzer, 
bedbaht eder. Tayyare tle seyatıat e· 
derse tehlikenin ne olduiunu, bayatın 
kı.vmetlnl takdJr edecektir ... » 

ESKir.v ~uLARD" HJRSIZLDt 

VE YALAN 

Kutbu şimalide, bu• sahalannda her 
fe;v yapılablJir. T :ı.lnız bırstzhk etme· 
mek 11• .••la.n cOılemt:mek ıp.rtUe.. •• 
Zln f .~kimolular, nıl: •k• .,.,., bütün 
kr hah.a.tleriJ\ , f':;~J!tn '. t:rın mf"nşel ..a .. 
dedt•rlrıı v•· hJcblr zaman ıffetmezler. 

Esklmolutara söre hırsızlann -çe 7a
Jancıları~ ruhunda bir şeytan sakhdll'. 
Bu teYtandan çok korkarlar. Bu se .. 

beble hırsızhk edeni. J'alao sö7llyen1 
derhal vr bllimerhamet öldürU .. tcr. 

Orada, medeni memlek.eUerdekl rlbl 
ajır \'"e7tı ha.tir bir ceza tatbik olun -
maL Bir E•klmolu, birinin hırsızlık 

ettlllne · ve7a yılan IÖ~ledlfbte baa .. 
at rotlrdl mi rlıll bir mo.lıkeme1e ha· 

ber verir. Ba mahkemenin iki erkek, 
iki de kadm ııııası vardır. 

M&T.D.UD11D ha.beri olmadan etaıtm .. 
dan tahkikat yapar, karannı verir ft 

karann ne Pn. hancı u.a.Ue Ye nerede 
yerine relirllecdtnl tayin eder. Ve 
mahk8m haberi olmadan cezasını a-ö-
rür. Ansızın boynuna bir balta vuru-
lur, öldürülü.r. Esklmolular, memle • 
keUerlnln faziletini, iffetini bu su .. 
retle korudu.klarına tanı ve bununla 
müftehlrdlrler. 

TARİHİ DANTELALAA 

Geçenlerde Londnda bau tarihi dan
telalar sat•ldı: İmparatoriçe Marl Lülze 
aid olan ve bir İskooyalının elinde bu
lunan dantelilar. Üçü de pyet cüzel 
ve kıymetli: Valan~lyen dentıen dan ... 

teli.dan bir clblnllk, bir yatak perdesi, 
ince danteli.dan benekli bir tül. Bun· 
lann hepsinin birer hlkiyesl var: 

Perdeleri; Birinci Napotyon, Roma 
Krah doğuşundan bet ay evvel ısmar
la1J11Ştl. iııtııillden sonra kıymetli dan
teli.tar pek azalmJştL İmparatora, Ma· 

rl Antuant için bilhassa yap<lmış, il· 
zeri zambak dallarlle süslü ve ook kıy .. 
metli bir danteli takdim ettiler. im
parator bunu pek beğendi ve üzerine 
imparatorluk. armasını llive ettirdi. 

Marl Lülz, Düşes dö · Parm olunca, 
danteli.om üzerindeki arma11 çlkart.
tı. Bilıi.hare Dükten ayrılıp Mösyö Bom
bel Ue evlenince dantelilan bir Ame

rikalıya sath. Neden sonra, 1911 de 
danteıiıar Parlste teşhir olundu, zen· 
rin bir iııkoııyalı tanıfmdan almıll ve 
yukarıda söylediğim.Is &lbl Londrada 
1,000 İngiliz lirasına satıldı. 

G 
üzellik her 
yerde aran
maz amma 

§U son günlerde 
karşılaştığım te -
sadüfler unutul • 
maz hatıralar bı· 

rakıvor. Kendi 
kendime düşünü
yorum da güzellik 
diye üç dört sene 
peşinde koştuğum 

haya! benim bil • 
mediğim yerlerde 
imiş, hem de na
sıl?. 

Evet, eskiden 
gördüğüm her 
kadını ölçüye vu
rur ve .ıüzel bu -
)urdum. Halbuki 
şimdi .. Ah bir bil
seni.:< vücudünün 
asıl bizden gizle • 
nen yerlerini gön· • 
lünün sevdiği renk 
li ipeklerle saklı· 
yan kadın ney • 
miş?. 

Sarışın kadının 

bütün güzelliğ:, sa
çında, esmerin ki 
siyah gözlerinde 
ka!ıvor. Halbuki 
ben <ıüzelliği şim
di başka şeylerde 
arıyorum. Deniz 
renkli gözler mo
da olduğu zaman 
benim sevdiğim 

kadının gözü sim· 
siyahtı, saçı da 
öyle, kömür gibi. 

Heygidi günler hey.. Üç aört 
sene evveldi. Saf, kalbini elbise
sinden, zevkinden ev\·el ııosle • 
ren tertemiz bir kı~:ağız bana a
şık olmuştu. Fakat yaşı küçük, a· 
ilesi fa kirdi. 
Yalnız kısa bir macera geçirme

yi tehlikesiz buldum. Ona elimi 
şürmiye cesaret edemıyordum. 

Nihayet bir gün dudaklarımı 
yanaklarında gezdirebildim. O 
kadar .. 

Amma şimdi öyle miyim ya ..• 
gördüğüm bir sürü kadını tera
zinin ayarını bozmadan tartıyor 

ve öyle kararımı veriyorum. 
Asıl mevzuu epey geçtik. Evet. 

Geçen gün güzele yakın bir ka
dın gördüm. Yalnız oturmuş, ye
mek yiyordu. Olabilir ya ... İsterse 
beş defa yemek yer keyfi mi her
kes onun. Hani Nasrettin Hocanuı 
masalı gibi ... 

Fuat kendi kendine anlattığı 

bu macerayı belki akşama kadar 
tekrarlıyacaktı. Bilhassa yeni sev
gilisinden bahsederkell hararet -
leniyordu. Nihayet kapının açıl • 
masile hikayesinin bitmesi bir 
oldu. Fakat onun elinden yakamı 
kurtarmam güç oldu. Ayni za • 
manda içime de şüphe girdi. Aca· 
ba Fuadın aşık olduğu kadın kim• 
di. Yanlışlık olur diye korktum.. 
Çünkü onun anlattığı kadın be
nim karıma çok benziyordu. Bir 

türlü aktl erdiremediğim bu mu· 
ammayı çözmek için Fuattan ay
rıldım. 

• Gece yarısı çoktan geçmişti. Bir 

pastanede oturmıya meobur kal· 
dun. 

Bir köşeye sıkışmış kahvemi 1· 
çiyordum. Bir iki masa ötede bir 
kadın üç erkek oturuyorlardı, a
rasıra kulak verdiğim kanuşma • 
!arından birşey anlıyamıyordum. 

Çünkü birkaç lisanın karıştığı bir 
dille konuşuyorlardı. Birisi: 

- Kulaklanu tickanes Süuera? 
diyor, öteki fransızca cevab veri· 
yor, üçüncüsü atılıyor: 

- Bu gece güzel geçti. diye türk
çe bir cümle savuruyordu. 
Kadının uzunca bir kahkahası 

kendisine fazlaca dikkat etmeme 
vesile oldu. Sarıya boyanmıı saç
lar, pembe bir ten, gözlerinin ren
gi saçlarile dudaklarının boyası 

arasında seçilemiyor. Fakat güzel 
kadın diyebiliriz. 

Üç erkekten biri ortaya yakıa 
boyu ve kumrallığı ile iri dişlerini 
örtemiyen dudaklarının düzgün
lüğü sayesinde göze çarpan bir a
dam haline girebilmiş. 

İkinci erkek sıska vücw:lünün 
üzerine hesapsız oturtulan başı 

ile bambaşka bir mahlük manza
rası gösteriyor. 

Ya üçüncüsü?. Somurtgan, san 
ile kmnızı arası yüzünü görenler 

Güneyin elini avuçlarının içine aldı, korkulu, 
üzüntülü, tereddütlü bir içten coşuşla avuç için
deki bu minik, sıcak, yumuşak elleri sıktı sıktı: 

- Doğru Güney, biribirimize çok alışmış, çok 
ısınmıştık!. 

Dedi. Güneyin gözlerinde de birden bir pa-' 
rıltı yandı: 

YOS A 
Doktor Fazıl yatak odasında dolaştı, dolaştı: 

- Uyumak yok.. 
Dedi. Kafasının içi dopdolu idi. Yatağının ke

n.arındadaki etajerden bir kitap çekti: 

- Akciğer vereminde operasyon .. 
Bu adı kendisi de tekrarladı. Şezlonga uzan

dı. Okumıya başladı. Yarım saatten çok okudu. 
Sonra bir b;kkınlık geldi: ~ Hakikat mi doktor. Siz de mi böyle düşü

nüyorsunuz? 

O, her vakitki ağır yapılı, tane tane konuşan, 
söyleyişinde yüksek bir bilginlik otoritesine dil, 
duruşunda bu otoriteye güven veren ak saçlı dok
torun yüzünde gülümsiyen bir değişiklik oldu: 

- Gerçek öyle ... 

Dedi ve.. karşılıklı iki bakış biribirine bağ
landı. Bu bağlanış ta biribirlerinin kalbini ve bü
tün iç duygularını birden okumak i.stiyen büyülü 
bir bakışın anlamı vardı. 

Bu karşılıklı bakışlar çözülünce Güneyin yü. 
züııe güneşin doğuşundan rengini alan bir kızıllık 
dağıldı ve .. ilk sözü: 

- Sizi kendimle çok oyalamıyayım doktor. 
Hastalarınız var. Bir başka gün yine gelirim. Şim
dilik esenle kalın .. 

Oldu. Doktor kıvrak, yumuşak, tatlı, değİljik 
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bir sesle: 
- Yoo .. hayır .. hastalar beklemez. 
Diye karışık kelimelerle başlıyan bir cümle 

yaptı ve devam etti: 
- Size şimdi bir reçete yazayım. Onu yaptı

rırsınız. Belki ağrılarınızın dinmesine yardım ede
cektir. 

- Peki doktor!. 
Doktor üç dört dakika sonra reçeteyi yazdı, 

verdi: 
- Günde üç tablet!. 
- Yemeklerde mi? 
- Sabah, öğle, akşam. Yemeklerden birer sa-

at sonra ... 
- Hemen yaptırayım .•• 
- İyi edersiniz .. 
- Oruvar doktor .. 
- Oruvar Güney!. 

Yazan: ETEM İZZET BENICS ___ .,. __ _ 

Güney odadan çıktıktan sonra doktor bir sa
niye yalnız kaldı, dilinin altından kopan keliıneler 
kendi kendilerine zihninden ve gözlerinin önün
den kayıp geçiyorlardı. 

- Ne cana yakın kız .. 
Ne diri bakışları var!. 
Nesi var anlıy amıyorum? 

Niçin hasta?. 
Bu baş ağrıları nereden geliyor?. 
Ona karşı bir yakmlı.k, bir bağlılık duymıya 

başladım. 

Kendisini çok çabuk sevdiriyor. 
Ve .. bütün bu kelime, tablo, duygu deyiınlen 

doktorun yüreğinde yerleşen bir sızıyı da besJlı 

yordu! 

DOKTOR KİTAB OKUYOR 

Bir geceydi. 

- Rahat değilim. Düzgün okuyamıyorum. 
Diye söylendi, daldı. Gözünün önüne yurda 

yeni yatan hastalar geldi Zaten kafasını en çok 
yoran, gözlerinin önünde geçit yapan hep yurda 
yeni getirilen veremli bir genç kızdı. Bu genç kızın 
Röntgen filmi, sağ ciğerdeki yara gözünün önün
den gitmiyordu. Kitapta da o bölümü okuyordu. 
Sonra biraz daha daldı. 

Bu dalgınlık onun bakışlarında, kendi ken • 
dini çeviren sesli, sözlü bir film yaratıyordu. 

Nasıl doktor oldu?. 
İlk başarıkları?. 
Ne vakit tanındı?. 
Nasıl para kazanmağa 
Yurdu niçin kurdu?. 
Yurddaki hastalaı· ••• 

başladı?. 

1 Yazan: MURAT KAYAH 

damaklarım kaldırmaz:5alar 

talanırlar sanırım. 

İçimden bu güzel kadını 
üç erkek arasında nasıl ot 
ğunu, onların uluorta konuş 
rına nasıl tahammül ettiğin 
tım. 

Ben bunları muhakeme 
karar vermıye kalkışmadım. 
kü bu muammayı çözmek 
leme bedeldi. 

Sabaha pek az kalmıştı. 
kadın yavaş yavaş esnemiy 
bırsızlıkla kapıya bakmıya 

ladı. 

Aralarında yine bir kon 
başlamşıtı ki Fuat iki taraf 
pa vura vura içeri girdi. 
Fuadın ilk adımı muha 

durdurdu. Bütün gözler on 
zerine çevrilmişti. 

<Devamı 7 inci .ahif 

Radyo 
Pro 

Ankara 

18,30 Pratraın. 
18,35 M lizlk varyete - Pi. 
19,05 Türk miizifl (kanşık p 
Okuyan: Tahsin Kara.kut. Ç 

Hakkı Derman. llasan Gür, Eıtr 
rl, Hamdi Toka1, Basri Uııer. 

19.35 Konuşma., 
19.$0 Türk müzitL 
1- Salib Efendi • Şehnas 
Z- Şair Nazım • Şebnu 

Didem ,.üzüne nuır. 
3- Dellil zade '°bnu prltı 

medin bir !Ahu lb7L 
4- Refik Ferıaa • Tanbar 
5,.- Şevki Be,- - Bicaa ııarltl 

bu J'erde11. l'fdelL 
i- Şevki Be1 - Hlcalı prtıı • 

auzıuıı llrkaL 
1- Sellm • Şehnaıı prt.ı • B 

elvan dil mil1tteli.du-. 
11- Şemseddin ZIJ"a • IJelmu 

Denizin daı..asmL 
t:- Seda& Özlopralt • Şelmaa 

maisi. 
16- Kemal Nb'ad Se1ban 

mençe tablmL 
Çalanlar: Vecibe, Refik Fe 

del Çatla, Kemal N17ad 8e7lı 
11- SadeUin Ka7ııall, Yesari 

dan ,arktlar. 
20.C5 AJam. meı-tıloJI 

ve ziraat bol'IUI (flal). 
11 Memleket saat ayan. 
!1 ıı:onntma (haftalık tDOr 80 
ıt,15 •17-tl Caınbur Fla 

orkestrası • Şef: B. F. Alnar). 
!U5 Es!ıam, tabtil&I, kalDb 

nalıul borsası (flal). 
22.n Miizlk (Cuband • rıı. 
23.SO Müzik (melodiler). 
!US • !4 Son AJau 1uı 

rarmld profram. 
YilDI' 

u.sı Prolram. 
13,U Mihlk (dleıtoeU • 
14 Memleket -ı a1an. 

teoroloJI haberlerL 
ıuı Tllrlt milıdfl 
1- Tanbarl b117llk 

eı ... ....,.., .... 
Z- Faiz ll:apaneı • 

Okpdmı aaoıannL 
1- Sadellln ll:a111dı • M 

prlu • Ne ......,. 1"6rsem on•. 
4- Fıı.hlre l'enaa • ll:e 

ılml. 

1- Betik Fenaa • Gllllur 
Sabab l'Ün°' dolarken. 

- Türltll - Datlar .. l 
nim. 

Oknyaa: Malmuıd Kanaıbf, 
Çalanlar: lletal Erer, Fr.blre 

lldllt Fenan. 
14,45 • 15,10 M- • (hafif 

ra - Pi ). 

1357 Hicri 
ZİLHİCCE 

6 1 

1354 Jttl 
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Şeker Sar ·iya ı 
Gittikçe Ar ıyor 
Fakat, Eski Elvan Şekeri Modası 
Geçmiş 

/ Yazan: REŞAD FEYZi 

Bir 

' 
Eşya Haline Geldi 
PASTA t s 

Ş 
eker fiatlan, evvelce pa • 
halı iken, vücude en fay
dalı bir gıda maddesi olan 

bu tatlı şey, o kadar fazla rağbet 
göremiyordu. Şeker iiatı ucuzla
tılınca, halkın rağbeti arttı. 
Yapılan istatistiklere göre, son 

Uç sene içinde memleketimizde 
Şeker istihlaki yüzde yüze yakın 
bir r.isbette artmıştır. :S sene evveU.. 
ne Kr.<lar, yılda, nüfus başına mem
leketimizde ancak 3,5 kiloya ya
kın şeker düşüyordu. Bugün ise 
lnem!eketimizde nüfus başına dü
§en şeker mikdarı senede 6 kiloyu 
geçmiştir. Bu mikdar da. müte • 
lnadiyen artmaktadır. 

Yine istatistiklere göre, dünya· 
nın en çok şeker istihlak edilen 
ınemleketi İngilteredır. Orada nü
fus başına senede düşen şeker 
miktarı 67 kilodur. Bımdan sonra, 
senede nüfus başına 32 kilo ile 
Alınanya gelmektedir. Çinde ise 
nüfus başına düşen şeoker miktan 
11 kilodur. 

Bu bahsettiğim rakamlar, umu
miyetle, türlü çeşidlerde sarfedi· 
len şeker miktarıdır. Bayramlar
da aldığımız, şeker, misafirleri • 
tnize ikram ettiğimiz şeker, bu ra• 
kamlara dahli olmakLl beraber, 
bu, ayrı bir bahistir. 

Memlekette şeker istihlakinin 
artması çok iyi bir alamet adde -
dil"bilir. Şeker sıhhat. kan yapar. 

Fakat, bizim e ' .enberi yedi • 
ğimiz, alıştığımız ve şekerciler • 
den aldığımız, isriılne bayram şe
Şeri, elvan şekeri, akide şekeri, 

badem şekeri ve daha birçok isim• 
!er altında adlandırdığımız şeker 

Bir şekerci dükkanının camekanını ı6yleyen ıekerleT 

sarfiyatı azalıyor .• 
Bunu yıllaroanberl türlü renk 

ve şekillerde şeker yapan şeker • 
ciler söylüyor, Evvelce Türk şe-

kerl çok meşhurdu. Şimdl de öy
le .. Bilhassa İstanbul §ekeri.. Av
rupaya, Anadoluya gıdenler kutu 

(Devamı 7 inci ıahifedr) 

ŞAIGJ 
• 

İKTiSADA RİAYET 
------~-- . 

K
onyalının biri, İstanbula 
gelmek üzere trene bıner. 
Yolda, tren istasyonlarda 

her durdukça vagondan iner, gi
şeye koşar. Bunu gören yolcular
dan biri merakla sorar: 

- Niçin böyle her i'tasyonda 
inip gişeye koşuyorsunuz? ... 

- Bilet almak için? ... 
· - Niçin İstanbula kadar bir bi

let almıyorsunuz? .. 
- Hareket etmezden evvel dok

tora kendimi muayenP. ettirdim. 
Her an kalb sektesinden ölmek 
tehlikesine maruz bulunduğumu 
söyledi. Şu halde ... Fazla bilet pa
rası vermekte mana ne? ... 

DOGRU SÖZE 

NE DENİR?. 

•.. postane müdürü, müvezzi -
!erden birinin her mektub tevzi • 
ine çıkışında lspironun meyhane
sine girdiğini görür. Isp:roya aid 
mektub olmadığı bir ~·111 müvez· 
zie: 

- Bu sabah İspir'>'lUn meylıa • 
ne•ine girerken g'>rdüm s.zı. .. 
Haibuki onun namına ı;t? 1Pn ne bir 
mektub, ne de bir gazete vardı .. . 

Müvezzi tadi bir tavırla cevab 
verir: 

- Doğru ... Ben de, bunu söy
lemek 4; in girdim ... 

TIR HALLİ, BİR HALLİ.-

Bir şehrin köylerinden birinde 
çiftlik, çubuk sahibi lıir ihtıyar, 

ziraat makineleri ve s3lre almak 
için İstanbula gelir . .Sabah erken 
Tophane rıhtımına çıkar. Otele 
gidecek fakat yolu bılmiyor. Bir 
taksiye biner. 

Otomobil, zikzak yaparak yol 
almıya başlar. Bir arıuık yaya kal
dırımına çıkar, sonrb telefon di· 
reklerinden birine çarpacak olur. 
İhtiyar köylü korkar, şoföre ba • 
ğırır: 

- Arkadaş ... BıraL yavaş git. 
Kafam dönüyor ... Alışık değilim. 
Otomobile ilk defa b;niyorum. 

Şoför, başını çevirmeden ce • 
vab verir: 

- Merak etme ihtiyar ... Ben de 
senin gibiyim. İlk dtia otomobil 
kullanıyorum. 

• • 
Senede 50,000 lngiliz Lirası Iradı Olan 

Hindli Milyonerin Kızlara Yolladığı Telgraf 
Sekiz G( nç fngiliz Kızının Hizmetini Yaptığı Milyoner Kaç Defa Evlendi Ve Boşandı 

H indistanın pamuk ta. 

62 
cir !erinden 

?'/ . yaşıla rında 
Usli Vadya is • 

llıitı<te bir milyo
ner Yaz . . 

mevsımı-

nin güzel aylarını 
~Vrupada, İngil • 
terede geçirmek • .;:,ir, Onun için 

.. n<1ra civarın -
"atn"k it" u emme! bir 
oşkü de vardır 

ş . . 
llııdı kış geldi 

&eleli kend' · H' d.is ısı ın-

ltı tanda bulun • 
alttadır. 

1 F'akat son gün-
ı::~e, İngiliz po-
tin nı ve gazeteıe-

ı Çolt meşgul e
d~ıı b' la . ır vak'a do-
s Yllille Hindlinin 
erveti k .. kü' .. 
ınr • oş nun 
'tı ı~a nı ve azıı • 
Ilı ~tı <illlere düş • 
t U§ bulunmak • 
ac1ır. 

•·. l8 Yaşlarında 
""s 13 . d rı tan ismin-
~ bir kız geçen 
~a g\inü 2CJ 
aş larında bir 

llıadenci delikanlı 
Ue nika}ı m . Milyonerin hizmetçilerinden Mis Briton 
llıi. erası-

ltay~pılacağı sı:.ada b~de~'."e 1 nerin köşkünde bulunmuştur .. Şim-
l.tı,. B !muştur. Soylendığine gore di genç kız kaybolunca Hındlının 

rıton evvelce Hindli milyo- köşkün de gidilmiş, kız aranmış-

tır. Kızın yanında 15 yaşlarında 
Olga isminde bir kızcağız daha 
vardı. O da beraber kaybolmlllj
tur. 

Hindlinin köşküne koşan gaze
tecilere ora.daki bekçiler şöyle 
demişlerdir: 

- Kaç saattenberi burada tah· 
kikat yapıldL Kaybolan kızlar 

soruldu. Kızlar buraya gelme • 
miştir. Nerede olduklarını bilmi· 
yoruz. 

Fakat aradan bir müddet geç • 
tikten sonra Mis Britonun babası 
gazetecilere şöyle demiştir: 

- Kızımın sıhhatte ve hayat -
ta olduğuı:ıu biliyorum. Yanında· 
ki kız da böyledir. İşte size söy • 
Iiyebileceğim bundan ibarettir. 
Kızın babası daha fazla bir şey 
söylememiştir. , 

Fakat Hin<llinin muhteşem köş· 
künde yazın kendisi bulunduğu 
zaman sekiz genç İngiliz kızı hiz
met edermiş. Hindli bir daha İn· 
giltereye temmuzda gelecek diye 
beklenmekte idi. Şimdi kendisi 
Bombaydadır. 

Fakat Hindli milyonerin bir İn· 
giliz aktris karısı vardır. Yalnız 
ayrı yaşamaktadırlar. Kadın İn· 
gilterededir. İki kızın nerede ol
duklarını hiç bilmediğini söyliyen 
aktris 937 de kocasından ayrıl • 
mıştır. O sene zarfında ise Mis 
Briton Hindlinin köşkündlı hiz
met etmek! imiş. Mis Britonun bir 
de Doroti isminde bir küçük kız 
kardeşi vardır. O da köşke gelir, 
gider misafir olmakta imiş. Akt· 

risin 100,000 İngiliz liralık mücev
heratı da vardır. On beş sene Hind
li ile beraber yaşamış, sonra ay
rı!mıştı.r. 

Hindlinin her sene 50,000 İngiliz 
lirası iradı vardır. Bombayda da 
saray gibi bir evi vardır. 30 hiz
metçisi olduğu söylenmektedir. 

Kaybolan kızın nişanlısı ma • 
denci delikanlı başına gelen fela
ketten dolayı gözyaşları dökmek
te ve şunları söylemektedir: 

- Son olarak sevgilimi gördü
ğüm zaman bana merasim müna
sebetile yeni bir şapka alacağını 
söylemişti. Cuma gecesi kendisini 
görmüştüm. Bana da ayakkabı a
lacağını söylemekte idi. Fakat 
kendisini bekledim. Bir daha gel
mdi. Evlenmemiz de kaldı. Onu 
küçük yaştanberi tanıyorum. 

Briton Hindli milyonerin köş
künde hizmet ederek para kazan
makta idL Orada iken gider, köş
kün civarında bisikletle dolaşır
dım. Fakat Hindli milyonere hiç 
rasgelmedim. 
Aramızda uzun zaman ayrılık 

oldu. Sonra tekrar buluştuğumuz 
vakit tekrar sevişmeğe başladık. 
Nihayet cvlenmeğe karar vermiş
tik. Bana son zamanda giderek 
Hindlinin köşkünde bazı arkadaş· 
larile konuşacağını söylemişti. Ar
tık evlenerek beraber yaşıyacak • 
tık. Fakat bana Hindli milyoner
den aldığı telgrafları gösterdi. 
Bazı gün oluyordu ki üç defa ken
disine Bombaydan telgraf gelmek-

( Devamı 7 inci sahifed~i 
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Holivud, işte Kendini 
Beğenenler Şehri! .. 
............................................. 

Yıldızlar, Kendilerinden Mubalağa ile 
Bahsolunmasın isterler ... 

Marlen Ditrih'in 
Bacaklarını, 
Bacaklarının 

Güzelliğini Açıkça 
Tarif Edebilirsiniz; 

Gari Koper'in 
Başdan Çıkarma 
Kabiliyetinden 
Mubalağa İle 
Bahsedebi
lirsiniz. 

• 

• 

Hotiuudda bacaklarının güzell!~ni iddia eden artistlerden biri 

ayır, hayı.ı .. . Mübalağaya 

hamletmeyiniz. San'atları • 
nın yüksekliğinden, yüzle -

rının, vücudlerinin güzelliğinden, 

tuvaletlerinin şıklığından bahso • 
lunmasını arzu eden kadınların 

en çoğu Holivuddadır. 
Yıldızların hemen hepsi kendi· 

lerinden, hem mübaltğa ile bah • 
solunmasını isterler. Hemen hepsi 
bundan hoşlanır, memnun olur • 
lar. 

Meseli, Marlen Dltrlh'in bacak
larının güzelliğin~ darılmıyaca -
ğına emin olarak açıl..ça tarif ede-

(Bordo) da yakalanan katil 
Pif<m 

13 Numaralı 
Odanın Esrarı 
Çözüldü 

Katil, Bordo'da 
Yakalandı 

vvelki günkü sayımızda, 

Pariste küçük bir otelin 13 
numarasına bırakılan bir 

sandığın içerisinden bir cesed çık· 
tığını, maktulün, Viktor J uge ad
!-1 bir hamal olduğunu yazmıştık. 

Dün gelen Paris g~>.eteleri ka
tilin, (Bordo) da yakalandığını ve 
cürmünü itiraf ettiğini yazıyor. 

Bu cidden meraklı cinayetin taf
silatını aynen alıyoruz: 

Viktor; grev esnasında ahçı ya-I 
maklığı yaptığı cParis. Transat -
lantiğinde kaıil ile t'1Ilışmıştır. 

(Devamı 7 inci sahifedej 

bilirsiniz. Sol baldırının üzerin • 
deki küçük beni hır siyah inciye 
benzetebilirsiniz , 

Garbonun manyatizme kuvve
tinden, Klara Bov'un cazibesln • 
den, Garrl Koper'in kendini sev
dirme, baştan çıka~ kebillyetin
den nekadar, nekada: çok müba -
!ağa ile bahsederseniz o kadar çok 
sevilir takdir olunursunuz. 
Bunların içinde en çok taklid 

olunan yıldız, hiç şüphesiz, Con 
Gravfor'dur. Dünyanın hemen 
bütün kadınları. - san'atkAr olsun 
olmasın, san'atle alikası bulun • 

aun bulunmasın - onun ,ıytnm&
sini, söz söylem.esini, gülmesini, 
yürmesin~ oturup kalmasını, hat 
ta sigarasının külüni. ıilkmeslni 
taklid ederler. 

Halbuki o kimseyi taklid et -
mez. Eğer bir moda lcad etrüş is< 
emin olunuz ki bunu istiyerek 
yapmam.ıştır. 

Con Gravfor, cidden güzel gi
yinir. Roblarının, tuvaletlerinin 
küçük bir kusuru olmamasına ço 
dikkat eder. 
Geniş kollu entarilerin!, sırllll' 

(Devamı 1 inci acıh!fede J 

Şatranc Oyunu 
Meğer Komiser Bu Oyunun Pek 

Fazla Mübt!lası İmiş! •• 

S 
atranç oyunu çok güç bir o
yundur. Bunu oynıyanla • 
rın çok zeki, çok hesabi ol-

ma•ı lazımdır. Oynarken sükünet 
ister. Uzun uzun düşünmek iter. 
Ufak bir dalgınlık partinin gaybe

dilmesine sebeb olur. 

Bunu isbat içın Gremviç'li dok· 
tor Tomas Okefin başına gelen 
macerayı anlatmak kafidir. 

Doktor, otomobil ile giderken 
bir polis tarafından durd.ırulmUJ 
ve sarhoşlukla it.ham edilmiş. 

Karakola götürülmüş. Doktor 
bir şey içmediğini, sarhoş olmadı· 
ğını söylediği halde sozüne aldı-
ran olmamış. • 

Doktor bu işin içinden nasıl sıy
nlacağını düşünürke& komiserin 

masasının üzerinde bir satranç 
tahtası görmüş ve komisere sor • 
muş: 

- Satranç oynamasını bilir mi· 
siniz? ..• 
Meğer komiser, bı.nun müp . 

telası imiş: 

- Evet, demiş. Günde birka 
partı oynamadan yapamam. 

- Şu halde, sarhoş olmadığır 
isbat etmek için bir ~artı oyna 
mamızı teklif ediyorı;.m, ne der . ... 
sınız ... 

Komiser kabul etmiş. K1lrşı ka· 
şıyn geçmişler, oyııamıya başla 

mışlar. Nihayet partiyi komise. 
kazanmış. 

Birkaç gün sonra sulh mahke
mesi huzurunda doktor: 

- Komiseri yenecek, partiy 
kazanacaktım. Fakat, kendisini 
~iraz fazlaca asabi gördüm. Da • 
yak yemekten korktum, yenil -
dim ..• 
Demiş. jüri heyeti beraetlne ka 

rar vermİi··· 
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Tunus Korsika Ciboti 
Sesleri ve Malta 
(1 inci 1ahifeden devam) 

devam etmekte olup Katalonya • 
nın tamamile ellerine geçmesi bir 
gün m&"Selesi olmuştur. Bundan 
sonra Cumhuriyetçilerin tutun -
malarına pek imkan görülmemek
tedir. 
Şimdi sol, sağ ve mutedil bütün 

mahfelleri alakadar eden tek nok
ta yalnız İspanyanın atisidir. 

MUSOLİNİ NE DİYOR? 

Roma 27 (Hususi)- Barselo • 
nun sukutu haberi bütün İtalya
da büyük şenliklerle tes'id edil
miştir. Bütün şehirler, donanmış
tır. Romada Venedik meydanın • 
da yüz binlerce halk, asker ve za
bit toplanmış, halk arasında (Du
çe, Duçe, Tunus, Korsika, Cibu
ti• sesleri yükselmeğe başlamış • 
tır. 

Musolini balkona çıkınca orta
hğı derin bir sükut kaplamıştır. 
İtalyan Başvekili demiştir ki: 

- Sizin muzafferiyet avazele
riniz haklı olmakla kalmıyor, kı
zıl istibdaddan kurtulan bütün İs
panyol şehirlerinden yükselen ses
lere de uygun geliyor. Bu sesler, 
antibolşevik dünyanın kurtuluş 

sesleridir. 
Barsel<ın zaferi, kurmak üzere 

bulunduğumuz yeni Avrupanın 
zaferidir. Frankonun kahraman 
askerleri ve parlak lejiyonerleri
miz yalnız N egrin hükı'.ımetini de
ğil, daha birçok düşmanlarımızı 
da yere sermişlerdir. Düşmanla -
rımızın parolası şu idi: ·Buradan 

geçmiyecekler•. Biz geçtik ve si
ze söylüyorum ki geçeceğiz. 
AMERİKA NE YAPACAK? 
Nevyork 27 CA.A.)- Nevyork 

Times gazetesi İspanya harbi hak
kında yazdığı bir makalede diyor 
ki: 
Amerikanın şimdiki politikasını 

terkederek, fevkaliide kuvvet is
timali suretile de olsa İspanyayı 
şimdilik fethe muvaffak olan bir 
hükfuneti tanımak meselesini mü
talea edeceği zaman yaklaşmak -
tadır. 

Nevyork Herald gazetesi ise, şu 
satırları yazmaktadır: 

Demokrasiler, Musoliniyi harb
le kazandığı mevkiinden geri çe
virmek istiyorlarsa, yalnız me
haret değil, ayni zamanda birlik 
de göstermeleri ve her türlü harb 
ihtimaline karşı hazır bulunduk
larını bildirmeleri icab eder. 
GÖNÜLLÜLERİN ÇEKİLMELE 

Rİ MESELESİ 
ParL< 27 (A.A.)- İspanyanın is

tikbali ve İtalyan ve Alman gö -
nüllülerinin vaziyeti hakkında fev
kalB.de ehemmiyetli müzakerele
rin başlamak üzere olduğu haber 
verilmektedir. Franko, Londrada 
bulunan dük Delbe vasıtasile İn
giltere hükumetine müracaat e
derke, İspanyol ahalisinin üçde i
kisi tarafından kabul edilen bir 
muvakkat hükı'.ımet tesis edebildi
ği zaman memleketinden bütün 
göniillülerin çekilmesini temin i
çin bizzat teşebbüslerde buluna • 

• cağıııı bildirmi•tir 

Fransa da 
Hazırlanıyor 

(1 lncl sahifeden devam) 

müteakıb yabancı gönüllülerin İs
panyayı terketmemeleri karşısın· 
da Fransanın Fas ve Mayorkayı 
işgale karar verdiği kat'i olarak 
anlaşılmaktadır. Çünkü Fransa 
İtalyanın bu işte ne dereceye ka
dar sözünü tutacağından §Üphe 
etmektedir. 

Frama İspanyanın atisi hakkın
da İtalyadan endişe ederek İngil
tere ile müşt~rek tedbirler alrna
ğa çalışırken İtalya da Almanya 
He Fransanın müdahale ihtima -
!ine karşı şimdiden müşterek ted
birler almışlarôır. 

Halihazırda, Frankoya, İtalya ve 
Almanyanın, ciddi v~ müessir su· 
rette yardım etti.kleri bir hakikat 
olmakla beraber, İngıltere ile 
Fransa artık buna mani olmağa 

taraftar değildirler. Şimdi, bütün 
istedi.kl.eri General Franko İspan· 
yaya hakim olduktan sonra, İtalya 
ile Almanyanın İspanyol sahille
rinı, kara ve deniz YQllarını, ada· 
!arını ve şimali Afrikadaki yer • 
!erini işgal etmekten ve iktısadi 
işlerde inhisar ve iıntıyaz sahibi 
olmaktan el çekmelerınden iba • 
rettir. 

Fakat Romanın buna yanaşını· 
yacağı, Korsika, Tunus, Cibuti 
hakkındaki iddialarını ortaya at
mak için bun'l vesile ittihaz ede
ceği gözönünde tutularak Fransa 
da askeri hazırlıklara başlamıştn;. 

Bu arada 918 sınıfını siliıJı al
tına çağırmıya karar vermiştir. 

Aynca Fransız erkanıharbiyesi 
kara ve denizde icırbeden tedbir
leri almıştır. Donanma Akdeniz· 
de emre müheyya vazıyette bu -
lunmaktadır. 

İngiliz donanmasında da bazı ha
zırlıklar görülmekted;r. 

Bir Fransa - İtalya harbi zuhur 
~ince Alrnanyanın, 1talyaya yar
dım etmiyecegi temin edilmesine 
rağmen Almanya gönüllü namı 
altında Afrikaya motörlü kıt'alar 
göndcrmeği kabul etmiştir. Bu 
suretle Almanlar İtalyan kolordu
larına müzahir olacaklar ve bu su· 
retle Alman fıı kaları Fransanın 

şimali Afrik'l imparatorluğunu 

şarktan ve garbdan slıp~üp Fran
sızları buralardan atmağa çalı • 
§acakl:ırdır. 

Mareşal Göring'in Romaya ya
kında yapacagı seyahat dahi bu 
tedbirlerin tatbikile alakadardır. 

İspanya meselesi ve Akdeniz iş -
len yüzünden Italya ile Fransa a- i 

rasında çıkacak harb nihayet. bil
vasıta Almanya ile İngiltereyi de 
sürükliyeceğinden Çemberlayn, 
bütün bu me5elelerin ve artık Al
manyanın ayak direyeceği mu -
hakkak olan müstemlekelerin ia
desi işinin Çekoslovakya mesele
sinı halleden Münib konferansı 

gibi yeni bir dörtler toplantısile 

halledilmesi lüzumuna kanaat ha
sıl Etmiştir. 

YENİ BJR DÖRTLER 
İÇTİMAI MI? 

Londra 27 (A.A.) - Mussolini 
dörtler konferansının top)anması
nı şiddetle arzu etmektedir. Bu 
konferansta İngiltere, Fransa, Al
manya ve İtalyanın mümessilleri 
İspanyaya müteallik muallak İŞ· 
leri müzakere edeceklerdir. 

MÜSTEMLEKE MESELESİ 
ORTAYA ÇIÇIYOR 

Londra 27 (A.A.) - Hükümet 
mehafili, Hitlerin pazartesi günü 
Rayiştağda müstemlekat mesele
sini bütün vü5"at ve şümulile mev
zuu bahsedeceği kanaatindedir. 

Hitlerin miistemlek.H mesele • 
sini müzakere etmek üzere bey • 
nelmilel bir konferansın içtimaa 
davetini teklif etmesı de ihtimal 
dairesi haricinde değjJdir. Çem
berlayn, böyle bir teklife aleyh
dar değildir. 

İngiliz Ka~inesin~e 
Değişiklik Yapı~acak 

Londı:a 27 (A.A.) - Sa Jıgünü, 
Avam kamar~sının içtimaından 

evvel Çember!ayn, kabinede bir 
çıok değişiklikler yapmak tasav
vurundadır. Dört cgenç nazır• a 
da kabinede yer verilmesi muh
te1J1eldir. Fakat Harbiye Nazın 
değiştirilmiyecektir. 

Mahrem 
Uzvunu 
Teşhir 

Hikmet adında bir adam Ka • 
sımpaşa vapur iskelesinde ka -
dınlarla dolu olan bekleme sala -
nuna girerek mahrem bir uzvunu 
teşhir etmiş ve çirkin bir harekete 
başlamıştır. 

Hikmet yakalanmış ve şuurunda 
bozukluk da olmadığı anlaşılarak 
Su ltanahmed sulh 3 üncü ceza 
mahkemesinde 15 gün hapse mah
kiım edilmiştir. 

ceıaı Bayarın 
istifası 

(1 inci sabüeden dc .. am) 
hasıl olan ekseriyet kararı ile is
tifa ettiğini haber veriyordu. 

Bu haber tamamen asılsızdır. 

Celiıl Bayar, bilhassa son ay için· 
de Reisicumhurdan birkaç defa 
hususi surette istifasına müsaade 
yapılan teklif münasebelile ve 
buyurulmasıru dilemiş ve bu di· 
leği kabul edilmemiştir. 

Çok çetin günlerin kendisine 
tahmil ettiği mesai yorgunluğu 
içinde vazifesine devam eden Ce
liıl Bayar, en son Mecliste yapılan 
Büyük Divan içtiınaından sonra 
ve saat on iki otuzda Heyeti Ve
kile arkadaşlarını toplantıya ça
ğırmış ve kat'! mahiyette olan is
tifa kararından Vekil arkadaşları
m haberdar etmiştir. 

Bunun üzerine Celô.l Bayarla 
beraber çalışmış olan Vekil ar • 
kadaşları kendisile beraber çalış
tıkları müddetçe gördükleri yar
dımdan dolayı teşekkür etmişler, 

ve bu suretle ayrılmışlardır. 
Dün kendisile görüştüğüm Baş

vekil Refik Saydam dahi Heyeti 
Vekilede Celfil Bayara herhangi 
bir istifa teklif edilmediğini veya 
bu mahiyette hiçbir söz cereyan 
etmediğini ve arkadaşlarının Baş
vekillerine teşekkür ederek ayrıl
dıklarını teyid etmiştir. 

--o---

Haricten 
' 

Gelecek 
Museviler 
(l inci sahif~den devam) 

kiyede muayyen zaman için ika
met eden Musevi iş sahiblerinin 
akrabaları birer taahhüd senedile 
kabul edileceklerdir. Bunlar tabii- 1 

yetimize kabul edilmıyecekleri gi
bi iş almaları d2 mevzuu bahsol • 
mıyacak ve taahhüd müddetleri
nin hitamında misafir bulunduk
ları memleketimizi terkedecek • 
!erdir. 

Tiırkiyedeki Musevilere gelin
ce, Türktabiiyetini h2ız vatandaş
lık hakkına sahib Museviler için 
memleketimiz her türlü refah ve 
emniyet şartlarını müemmen bu
lundurmakta olduğu gibi bunun 
dışında herhangi bir hareket asla 
mevzuu bahsolmamakla beraber 
hayal ve tasavvur edilmiş de de
ğildir. 

Bu hususu bılhassa en salô.hiy
yettar resmi makamal teyid et -
mekte ve Türk Musevilerinin öz 
vatandaşlarımız hakkına sahib ol
duğunu tebarüz ettirmektedirler. 

Sultanahmed üçüncü sulh hu
kuk hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul maliye 

muhakemat mCdürlüğü tarafın -

dan Beyoğlu TJrlabaşı Piremeh -

med sokak 13 numarada Aronik 

, Tomas kızı aleyhine açılan, İstan

bul Zindankapıda 73 numaralı 

dükkanın izaleı şuyu davasının 

.muhakemesinde, celbedilen tapu 

kaydında Samiye, Alı, Ahmed, 
Fatma, Hatice, Şerife, Mustafa 

kızı Fatma, Yani ve yine Yaninin 
hissedar oldukları anlaşılmış ve 

sözü geçen müddeaaleyhlerin ad
resleri meçhul olduğundan tebli
gat yapılamıyarak ilanen yapı • 

lan tebligat üzerine cari duruşma
sında: Meşağın bilmüzayede sa -

tılaı ak esrnanı hasılasının hisse
darlar beyninde tevzi ve taksimi 
suretile şuyuunun izalesine ve 

hakkı intifa sahibi olan Aroniğe 
aid intifaa isabet eden miktar be

delinin sağlam bir bankaya tevdi 
ile istifade ettirilmesıne 20/1/939 
tarihinde müddei hazine vekili i!·~ 

müddeialeyhlerden Aronik ve 
Yanınin vecahlarında karar v~ -

rilmiş olduğıından usulün 43'1 inci 
maddesi mucibince tarihi tebliğ
den itibaren 3 gün zarfında tem
yizi dava edilmediği takdirde hük

mün kesbi kat'iyet edeceği Sa -
miye, Ali, Ahmed, Fı.tma, Hatice, 

Şerife, Mustafa kızı Fatma. ve 
Yanıye hüküm huiasası tebliği 

makamına kaim olmak üzere ilfı-

nen tebliğ olunur. 939/272 

Şarka mı? Garba mı? 
Cenuba mı? 

(2 inci ıayfadan devam) 

ederek tedricen bu d"v Jetlere k~ 
şı r<ski vaziyetine geri dönmek -
tedir. İngiltereden sömürgelerini 
geri istiyor. Fransaya karşı İtaJ... 

yayı tahrik <ıtmektedir. 

Bununla beraber, şark ile ala -
kadar olan Polonya ve cenub ile 
alakadar olan İtalya da endişe 
içindedirler. Polonya, Almanya • 
nın büs'bütün garb il~ meşgul ol
masını istiyor. Çünkü şarka doğ· 
ru atacağı i!.k adımda Polonyayı 
çiğnemek tehlikesi vardır. 

İtalyaya gelince; gerçi bu dev
let, şimdilik, Almanyımın Brener
den cenuba doğru inmek istiyece
ğine inanmıyor. Hitler bu noktada 
Mussoliniye teminat vermiştir. 

Ve bu sözünü tuta cağına şüphe 
yoktur. Fakat Alrnanyanın garb 
devletlerile daha fazla meşgul ol· 
maması, İtalyayı Fıansanın ve 
İngilterenin '.carşısında yalnız o
larak bırakmıştır. ita.ya Fransa
dan eski hesabların tasfiyesini is
terken, Almanyarun cıa Fransayı 

meşgul etmesini istiyor. Bundan 
başka eğer Almanya sömürg~ is
teklerile İngiltereyi daha ziyade 
sıkıştıracak olursa, bıı tazyik de 
İtalya için ayrı bir yardım teşkil 
edecektir. İtalya, Roma - Berlin 
mihveri dev Jetlerinin, bütün ağır
lıklarını, demokrat devletler üze
rine yüklemelerini istemektedir. 

Polonya Harıciye Vekili Bek, 
bu noktayı Hitlere B~rhtesgaden 
mülı'.ı.katında anlattığı gibi şimdi 
Varşovada diğer Polonya devlet 
adamları ile Alman Hariciye Ve

Günün 
Hadiseleri 
Karşısında 

(1 inci sahifeden devam) 

ile Başvekaleti Türk milletine la
yık uğıırlu ve hayırlı bir varlık 
halinde sevk ve idare edecektir. 

Türk milleti şüphesiz ki sevdiği 
ve saydığı bir devlet rüclünü baş
vekfiletten çekilirken görmekle 
teessürü bilhassa sağlığını med • 
yun bulunduğu Refik Saydamın 
gelmesindeki sevinç ile telafi et
miş bulunuYQr. 

İNTİHABIN TAZELENMESİ 

Kabinedeki değişiklik kadar u
mumi efkarı alakalandıraaı günün 
en mühim bir hadisesi de Büyük 
Millet Meclisinin •tecdidi intihab• 
kararı vermesidir. 

İntihabı tazelemenin hiçbir hu
susi sebebi olmadığını tasrih ve 
tebarüz ettirmek yerinde olur. 
Beşinci Büyük Millet Meclisi 

tabii hizmet müddetini doldur -
mak üzere idi. Diinyanın ne ka
dar karışık ve her gün yeni bir 
sürprize müheyya olduğunu gö
rüyoruz. Bu harici şartlar ve şu
riş karşısında Türkiyenin mu -
kadderatına yegane hakim olan 
Büyük Millet Meclisi intihabım 

tazelemek elbette ki, memleket•. 
ancak fayda, yeni bir emniyet ve 
istikrar kuvveti getirebilirdi. 

İşte, Büyük Divan seçimi taze
lemiye karar verirken yalnız bu 
endişe ile hareket etmiş ve millet 
arasının bu yegane kuvvet kayna· 
ğı üzerinde bir kere daha ve tap
taze bir halde tecellisine fırsat 
vermiştir. 

kili Ribbentrop arasındaki görüş·[-;;============::;
me de ayni mevzu üzerinde ya -
pılmakladır. 

Ajans haberleri, birkaç gfuı. son
ra Kont Ciano'nur. Berline gide· 
ceğini bildiriyor. İtalya Hariciye 
Vekilinin de vazifesi, Almanyayı 
garb ile daha !azla meşgul olmıya 
imale etmek noktasında toplana
caktır. Fakat öyle gcirünüyor ki 
Almanya, menfaatini, yalnız bir 
cephe ile meşgul olmaktan ziyade 
hepsile de az çok meşgul gitıi gö
rünerek, gerek kendi menfaatle -
rini ve gerek garb devletlerini te
reddüd içinde bırakmakta görü -
yor. Bungünkü vazıyet, Alman 
diplomasisine mükemmel bir po
litika manevra serbe~tliği temin 
etmiştir ki Almanya, kendisini bu 
manevra imkanından mahrum e
decek bir bağlantıya her halde 
bugün için yanaşmak niyetinde 
değildir. 

Arazi 
Vergisi 

Arazi vergisı bakayasının ter • 
kinı hakkınd.ı dün vilayete bir 
tamim gelmiştir. 

Bunda; terkine tabi tutulan ba

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece şehrimizin muhtelif 
semtlerindeki nöbetçi eczaneler 
şunlardır: 

İstanbul ciheti: 

Eminönünde (Mehmed Kazım), 
Alemdar (Arif Neşet), Kumkapı
da (Cemil), Küçükpazarda (Hik
met), Fatihde (Vitali), Eyübde 
(Eyübsultan), Bakırköyde (Mer -
kez) eczaneleri. 
Beyoğlu ciheti: 

İslik.lal caddesinde (Galatasa • 
ray), Tünelbaşında (Matkoviç), 
Galata Okçumusa caddesinde (Ye
niye!), Fındıklı Tramvay cadde
sinde (Mustafa Nail). Taksim 
Cumhuriyet caddesinde (Kürk • 
çiy an), Kalyoncukullukta (Zafi -
Şişli Halaskargazi caddesinde (A
sım), Hasköyde (Sadık Akduman), 
Kasımpaşada (Müeyyed), Beşi.k

taşda (Nail Halid Tipi) eczane • 
leri. 

Üsküdarda (Se!imiye), Sarıyer
de (Nuri), K.adıköy Haydarpaşa 
Rıhtım caddesinde (Kadıköy), Bü
yükadada (Şinasi Rıza) eczane • 
!eri. 

kayanın tahsili için yatandaşların ı --------------·I 
tazyik olunmaması istenmektedir. 
Diğer taraftan Büyük Millet Mec
lisi de dünkü toplantıda bu hu • 
sustaki kanunu kabul etmiştir. 

j_roplantııarl 
Güahane müsamereleri: 
Gülhane tatbikat Mp. ve kli • 

niğinin senelik müsameresinde 
üçüncüsü 27 /1/939 cuma günü sa
at 17,30 da Gülhane konferans sa

lonunda yapılacaktır. 
* .Türk Dili ve Duygusu Yarım 

kurumu. 29/1/939 tarihine rastlı
yan pazar günü saat 14,30 da Be
yoğlu Halkevi konferans salonun
da vereceği önemli konferansa, 
azalarının, bütün azlıklar okulla
rı direktör ve öğretmenlerinin, 

ibadethaneler mütevelli heyetle
rinin, kalbi memleket sevgisile 
duygulanmış gayrimüslim vatan
daşların ve kendisine teveccüh 
gösteren Türk gençliğınin onur 
vermesini saygılarla diler. 
* Pertevniyal lisesinden yeti • 

şenler kurumu başkanlığından: 
Kurumumuzun senelik kongr!lii 

4/2/939 cumartesi günii saat 15 de 
Aksaraydaki lise binasında yapı
lacaktır. Bütün mezun arkadaş -
larımızın gelmelerini rica ederiz. 

İstanbul asliye dördüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Melek vekili avukat Vehbi ta

rabndan önce Sütlücede Karaağaç 

caddesinde 101 No. da Mahmud ve 
Salih ve Cerrahpaşada Çeşme so
kağında 18 No. da Fatma ve Na

zım aleyhlerine 935/376 Na. lu 

dosya ile açılan iadei muhakeme 

davasında: H. U. M. K. nun 445 
inci maddesinin birinci fıkrasın
da zikredilen sebeblerin tabak • 

kuk edememesinden dolayı iadei 

muhakeme istediğinin reddine" 
ve masarifi davacıya aidiyetine 

8/7 /936 tarihinde karar verildi • 
ğine dair sad;r olan 11/1/939 ta

rih ve 4 Na. lu ilamın suretleri 
isimleri yukarda yazı~ı müddea -
aleyhlerden Mahmud ve Salih ve 

Fatmanın ikametgô.hları öteden -
beri meçhul olmasına binaen ber

mucibi taleb bir ay müddetle ila
nen tebliği tensib kılınmış ve ila
mın bir sureti ile ahiren davacı 

vekili tarafından temyizi dava e· 
dilmiş olduğuna dair temyiz arzu

hal suretile beraber mahkeme di

vanhanesine taiik edilmiş olduğu 
keyfiyet ilan olunur. 935/36"7 

YENi INTIHAB 
(Birind sayfadaın devam) 

yarın bütün vilayetlere tebligat yapılacaktır. Seçim 59 gün zMfmda 
ikmal edilerek yeni meclis bir nisanda işe başlıyacaktır. 

Seçimin, kış aylarının nisbeten işsiz günlerine rosgelmesi de 
halkın daha büyük bir alaka ile seçim ile meşgul olabilmesini temin 
etmiye yarıyacaktır. 

Meb'us Adedi Azaltılacak mı 1 
Meb'us adedinin azaltılacağ-ı hakkında çıkan şayialar doğru de· 

ğlldir. Bu hususta kendisinden malfunat rica ettiğim Dahiliye Vekili 
Faik ÖZtrak: 

- Böyle bir tasavvur mevzuu bahis değildir. Kanunun tayin 
ettiği nisbetler dahilinde meb'm çıkacaktır. 

Dedi. Eğer, nüfusun artışı münasebetlle fula adedde meb 'us 
çıkarılmak icab ediyorsa buna göre de hareket edilecektir. Nüfusun 
artış miktarı ancak defterlerin tanziminden sonra belli ol~aktır. 

Müstakil Meb'usluklar 
Bu devrede Cumhuriyet Halk Partisinin müzahereti ile müstakil 

meb'us çıkanlıp çıkarılmıyacağı henüz kat'iyctle lıelli değildir. 

Ycıııi namzedler Reisicumhur, Başvekil ve Dahiliye Vekilinden 
müteşekkil Umumi Riyaset Divanı tarafından seçilecek ve naıruıedler 
mart ortalarında illin edilmiş bulunacaktır. Şef İnönü namzed listesini 
ilan ederken halka hitaben de bir beyanname neşredeeektir. 

Yeni seçim münasebetile Meclise birçok yeni simaların geltteği 
şimdiden anlaşılmaktadır. 

Apartım" 
Çalan 

Çocuklar 
Şebekesi 

lardan Paspas veAmpul 
' 

B eyoğlu, Şiş

li, Kurtuluş 
ve Maçkadaki a • 
partımanların pas
pas ve elektrik am 
pulleri çalmakta 
ve bir türlü bu 
hırsızlıkları ya • 
panlar hiçbir iz bı
rakmıod an ortadan 
kaybolmaktalardı 

Yakayı ele veren çocuk hır ızlar şebcke ... i ~ağdan 
sıra ile kiiçük Ramazan, Tahtaburun Receb 

Emmyet müdür lüğü ikinci şube 
ikinci kısım tanıfından alınan ter
tibat neticesinde bu hırsızlıkları 

yapanlar dün suç üştünde yaka· 
!anmışlardır. Yakalar • .ınlar kil • 
çük Ramazan, Tahtaburun Re • 
ceb ve Deli Ali adında en büyüğü 

(Birinci sayfadan devam) 
rıştirıimaktadır. Bunlardan Ber
nar ötedenberi memleketimizde 
komisyoncu! uk işi erile uğraşmak
ta, Krep ise daima Parotelde o
turan ve belli başlı ne ile uğraş
tığı iyice anlaşılamıyan bir kim
sedir. Her ikisi son olarak geçen 
pazar günü Pcrapalasta görülmüş 
birbirlerile hasbihal eylemişler 

ve pazartesi akşamki ekspresle 
Avrupaya gitmişlerdir. 

11 VAPUR MESELESİ 
Söylendiğine göre İngiltere ile 

aramızda bir kredi anlaşması ya
pılınca bundan istifadeyi kafala
rına koyan bu iki yabancı iş ada
mı derhal birleşmişler ve Krep 
hemen İngiltereye giderek birçok 
tezgahlarla temasta bulunmuş, 
neticede İngiliz inşaatı bahriye 
teııgahlarından biri olan Hunter 
Swa şi~ketinin mümessilliğini al
mıştır. Fakat bu mümessillik da
ha ziyade Denizbank tarafından 
İngiltcreye sipariş edilecek olan 
11 vapurun siparişini deruhde e
derek komisyonunu almak esası
na istinad etmiştir. 

Krep buraya dönünce Tubini ile 
beraber bazı temaslarda bulunmuş 
lar ve bu esnada birçok tanıdığa 
malik bulunan ve bir kardeşleri 
Denizbankın Teknoloji fllbesi mü
dürü olan Seden kardeşlerden is
tifade ed®ileceklerini hesab e
derek derhal onlarla temasa giri§· 
mişlerdir. 

İMPEKS KURULUYOR 
Mahud İınpeks şirketinin bu 

temaslar neticesinde kurulmuş ve 
faaliyete geçmiş olduğu anlaşıl • 
maktadır. 

ve Deli Ali 

15 ;aşında en küçüğ•i d~ 13 ya • 
şmd;; 3 çocuktur. Kü;;ük hırsız • 
!ar suçlarını itiraf etmişler 'ı ,.al• 
dıkları şeyler meydana ç;h_arıla· 

rak sahiblerine iade edilmiştir. 
Hırsızlar bugün adli) eye veril • 
mişlerdir. -

Krep İngilterede iken, Türkiyc
de yapılabilecek diğer bazı işle
rin de komisyonculuğunu almaY1 

ihmal etmemış olduğundan şirke· 
tin istikbali aç-ık görülüyordu. 

Nitekim bu grup, ilk iş olan 11 
vapuru, mümessili bulundukları 

Hunter Swan tezgahlarına sıpariŞ 
ettirmcğe muvaffak olmu ve bO 
siparişi Denizbank İdare MecJisi 
ve Umum Müdürüne tasdik ettir· 
meyi de temin etmiştir. 

Bu arada yi.ne haber verildiğıne 
göre alınacak komisyonun nısfı 
bu tasdik keyfiyetine bağlı oJdO" 
ğundan bu suretle grup, komi• ' 
yonun yüzde ellisini almıştır. J3° 
komisyonun. yüz bin lira kadar bil 
şey. tuttuğu da ilave edilmektedı'· 

Sultanahmed üçüneii sulh hU ' 
kuıt hiıkimliğınden: 

. ·I 
Hazine namına İstanbul malı~ 

muhakemat müdiirlüğü taranndall 
İzmırde Karşıyakada Hüsnü alef 

hine açılan, yangında yanmış olall 
926/245 sayılı dosyaya atfen arl~ 
Dil§ olan davanın kaluığı noktada 
devamile müddeabih l 7995 kur0' 

şun tahsili davasının c:ari duru§ ' 

masında müddeaaleyhin aıırefİ 
meçhul olduğur.dan tebligat ya.;. 
pılamıyarak 20 gün müddetle ıl 
nen tebligat icrasına karar verı·0 
!erek muhakeme 25/2/939 saat J 
talik edilmiş olduğundan ınulı~· ,., 
keme gün ve saatinde biz%at 'Jt. 

bilvekô.le hazır bulunulması aJı>l 
takdiroe muhakemeye gıyabıııd"1 
devam olunacağı teb !iğ maka11'1" 
kaim olmak üzere ilan olunur. 
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Bahriahmerden Çekilen 
Telsiz Donanmada 

Telaşe Sebebiyet Vermişti 
Tebliğ 

Köplere 
Yaver Telgrafı 

Şoson 
Edince Amiral 
B . d., 

.ı n ı ..• 
LCıtfi kaptan kamaradan fır -

!adı.. Koşa koşa güşerteyi geçti. 
l<umanda köprüsüne fırladı. E • 
!inde tabanca ile Ethem kaptamn 
başına dikilmiş duran kayma -
kam Saim Beyi görünce korku ve 
hayretle durdu. Kekeledi: 

- Beni istem~iniz beyd~ndi ! 
- Evet.. Amma artık 18mm 

kalmadı! 
- Neden efendim! 
- Geminin sevk ve idaresiııı si· 

ze verecektim. Bu hain heri! se· 
fineyi durdurmak, Ruslara te>'ım 
etmek istiyordu. Amma artık lii • 
zum kalmadı. 

Ethem kaptan söze k.ı..r.~tı: 
- Direk kırılmadan ben başı· 

mıza geleceği biliyordu:-ıı he;e -
fendi! Neden hain olayım. Kar~ı
ll1ızc!aki harb gemisi şaka d~;~il! 

LCıtii kaptan kendi yı.ptığını an
lattı: 

- Telsiz kamarasıııa koşmuş -
tum .. Boğaza, Yavuz3 bir telgraf 
Çektiriyordum. Telin yarısında 
muhabere kesildi.. Direk kırılmış. 

- Ne kadar yazdırdınız? 
. - Felaketi haber verdim. Ye

rımizi yazdırırken muhabere in
kıtaa uğradı ... , 

Bahriahmerden sonra Bezmia
lem ve Mithatpaşa da sıra ile bo
şaltıldı. Gemilere Kagoldan birer 
zabit konuldu. Esirler Amiral Kol
çak tarafından teftiş edildikten 
sonra geminin alt katına indirildi· 
ler. Kagol bu muvaffakiyetten do
ğan horra sadaları arasında pe
şine taktığı üç transporla bera -
ber Sivastopol yolunu tuttu. 

Bahriahmerden çekilen telsiz 
donanmada telaşa sebebiyet ver
mişti. Yaver Enver Bey, yarım
yamalak telgrafı kumandana teb· 
!iğ edince Soşon küplere bindi. 
Stim üzerinde bulunan Yavuza 
hareket emrini verdi; Peykişev • 

ket, Yarlıisar, Basra ve Taşozu be
raber alarak hışım gibi boğazdan 
fırladı, Karadenize açıldı. 

Amiral, kendi kamarasında, e
linde telgraf düşünüyor, Yavuz, 
yeleleri kabarmış bir arslan hey
betile Karadenizin engin bağrın
da uskurlarını döverken yapa • 
caklarını tasarlıyordu.. Telgraf, 

gemilerin Amiralin tahmini hila
fına Rus donanması eline düştü· 
ğünü bildiriyor, Yavuz kanal hat· 
tı üzerinde uçarken Soşon da ne
rede Rus donanmasile karşılan • 
dıklarını bulmağa, çıkarmağa uğ

raşıyordu. 
(Devamı var) 

· U ranya Bahsi 
Tazeleniyor 

.müstakil> bir Ukranya vücude 
getirmek düşünülüyor. 

Ukranya bahsi bundan yirmi 
sene evvelki zamanı unutmamış 
olanlar için hatırdan çıkmıyan bü

yük meselelerdendir. Umumi har
bin son senesinde Almanlar Uk

Şeker Sarfiyatı 
Gittikçe Artıyor 

(5 inci sahifeden deva"'/ 

kutu şekerler yaptırırlar, hediye 
götürürlerdi. Şimdi, yine böyle 
yapanlar bilmem varını? 

Şeker istihlılkinin umumiyetle 
artmasına rağmen, şekercilerin 

yaptıkları bu cins yeme şekerle -
rinin azalması nedendir?. 

Bunun sebebi çok .. Şeker istih
lılki artıyor .. Bu şekeri muhtelif 
şekillerde yine biz yiyoruz. Fakat 
şekerciden süslü kutular içinde 
şeker alarak değil .. Evimizde tatlı 
yapıyoruz. Mahallebi yapıyoruz. 1 

Pasta yiyoruz ve sairt.. 

Kendilerile görüştüğüm, emek
dar ve tecrübeli şekerciler, bakın 
neler söylüyorlar: 

- Eskidenberi, bizim bildiğimiz 
yeme şekerleri şimdı C• kadar rağ
bette değil.. Süslü, renkli kağıd
lara sarılı türlü karemelalar, şe
kerlemeler çıktı .. Çikolatalı şe • 

kerler çıktı .. Pastaların envaı çık
tı .. En büyük şekerci dükkanla -
rında bile bu alafranga işleri da.ha 
fazla olarak görmüyor musunuz? . ." 
Pa5taneler İstanbulda gittikçe ço
ğalıyor .. Halk, pasta, ~ekerli çörek, 
bisküvi gibi bir takım maddelere 
daha çok rağbet ediyor .. 

Evvelce öyle şeker siparişleri 
alınırdı ki, şekercile.-, günlerce 
şeker dökerlerdi. Şimdi, bizim es
ki bildiğimiz şeker nevileri rağ

betten düştü .. Bu şekiller galiba, 
çok alaturka addediliyor. Hele 
bayram arifelerinde eski konak
lara öyle şekerler yapılırdı ki, 
bunları arabalar taşırdı. 

istanbulda pastacı dükkanla -
rından başka, mahalkb'ıci dükkan
ları da çok arttı. Halle buralara 
devam ediyor. Şekerci dükkanına 

girip mesela iki yüz elli gram şe
ker alsanız veya lokum alsanız 

da, ayakta, şöyle ağzınıza alıştır
sanız, bu, ayıb sayılır. 

Eskı bildiğimiz klasik şekerci 
dükkanında oturacak yer yoktur 
ki .. Mutlaka, kutu ile alıp evinize 
götürmelisiniz .. Galiba, bu gidişle, 
eski şekerci dükkiınlı.rı, işi değiş
tirecekler yarı pastacı, yarı şe • 

kerci, yarı tatlıcı bir hale gele • 
cekler.. Dükkanları büyliltmek, 
genişletmek, masalar, sandalya -
lar koymak mecburiyetinde kala
caklar .. Anca:t, bu suretle müşteri 

celbedebilecekler.. Eskiden, ço -
cuklar için horoz şekeri yapardık. 
Şimdi horoz şekerini beğenen kaç 
çocuk gösterebilirsiniz?. Pastacı, 

şekerlemeci, çikolatac• dükkan • 

larında istedıklerindcn aıa, oyun
cak biçiminde neler görmüyorlar .. 
Çikola fabrikaları öyle ca.db şe • 
killerde çikolatalar yapıyorlar ki, 
çocuk bunları daha çok istiyor ve 

seviyor. Sonra, içinden niyet, ar· 
tist kartı çıkan şekerlemelere, çi
kolatalara ne dersiniz?. Hep bun· 
!ar, bizim eski kazan şekerciliğini 
rağbetten düşiirdü .. 

Evvelce, ş~ker ayni zamanda bir 
eğlence vasıtası, bir evde, bir mec
liste sohbetin tadı idi. Şimdi. başka 
eğlenceler var .. Esk', uzun aile 
sohbetleri de artık yok .. Bugünkü 
salonlarda mısafire likör ikram 
ederken, yanında akide şekeri, lo

kum, elvan şekeri de tutabilir mi
siniz?. Herşey gibi, şekerin moda
sı da değişti.. Zevkler değişti.. 

Ağzımızın tadı şekerler gelir .. 
Tallı ye, tatlı söyle, d~rlcr .. Şimdi, 
ağız tatl~ndıracak çok şey var .. 
Eski ni~an sepetleri iı;ındeki yal - 1 
dızlı, atlas kutuların sakladığı şe
kerleri, şimdi hangi nişanlılar ha
tırlıyor?. Öyle ni an şekerleri ya
pardık ki, gecelerce işçilerimiz göz 
nuru dökerdi.. Şimdi, nişanlanan
lar, sepet göndermiyor ki, içine 
şeker de koymağı unutmasın .. • 

İşte bizde, şekerin geçirdıği saf
halar .. 
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Çemberlayn'in Tarihi Şemsiyesi, 
Halifaks'ın Melon Şapkası 
( 4 üncü sahifeden deva"" ı 

siyetleri gazetecilerin gözünden 
kaçmamıştır. Romaya gittiği za
man yollarda biriken halk İngiliz 
devlet adamlarını alkışlarken: 

- Umbrella, Umbrella!. 
Yani: - Şemsiye, Şemsiye .. di

ye bağırmışlardır. 
Çünkü İngiliz Başvekilinin şem

siyesi tarihi oluyor. Eylülde İngi
liz Başvekili Münihe giderken de 
bu şemsiyeyi elinde beraber gö
türmüştü. Bu sefer İtalyaya gi -
d<?rken de şemsiyesi elinde idi 

Fakat Avrupalı muhabirlerin 
verdiği tafsilattan anlaşılan hoş 

bir cihet de şudur: Ayın 13 üncü 
günü Romada hava o kadar güzel
miş ki gökyüzünde bir parça bile 
bulut görülm<?zken muhteşem oto
mobillerde Papayı ziyarete gide
ceği sırada da İngiliz Başvekili 
yine şemsiyesini almayı ihmal et
memiştir. 

Fakat Münihe giderken aldığı 

şemsiye ile Romaya giderken gö
türdüğü şemsiye ayni midir?. 

Evet ... Hiç değişmiyen bir şem
siye. Bunun fiatı 57 şilin tutuyor
muş. Londrada hangi mağazadan 
alındığı da biliniyormuş. Öyle ki 
o mağazada tam 20 İngiliz lirasın
dan satılan şemsiyeler de vadır. 

Kral hanedanına mensub Prens· 
!er, Prensesler şemsii·elerini o 
mağazaya sipariş ederlcrmış. Fa
kat Çemberlayn de mağazaya uğ-

ı radığı zaman bu her biri yirmi İn· 
giliz lirası olan şemsiyeleri came
kanda gözden geçirir, nihayet yi
ne bir şemsiyeye uzanarak yü
zünün değiştirilmesini söylemiş. 

Elindeki şemsiyenin yüzü ipek • 
miş. Şimdiye kadar bir iki kere 
değiştirilmiş. Fakat sap ve sair 
kısımları olduğu gibi duruyormuş. 
Sap da Hindiçini kamışından ya
pılın!§. Ancak Çembcrlaynin şem
siyesini kılıfından çıkml§ da, a
çık bir halde elde taşınırken gö
ren yoktur! Bu şemsiye daima 
sarılıdır. Daima kılıfının içi!'de • 
dir. 
Eğer yağmur yağarsa o zamaı 

büsbütün açılıyor. Fakat yağmur 
yağmadığı zaman ve Başvekilin 

bir yere yaya giderken elinde bu
lunduğu vakit dağınık bir halde 
açık olduğu hiç görülmemiştir. 
Londralı gaz€tecilerin tıtlık.ika· 

tına göre dağınık bir halde Baş
vekilin daha iki ~emsiyesi vardır. 
Fakat bunlar evden dışarı çık • 
mazmış. Meğer ki hava yağmurlu 
ve şemsiyesini açmak !hım ge
leceğini hesab etmiş olsun!. O 
zaman büyük şemsiyelerden bi
rini alırmış. Lakin hemen her va
kit elinde görülen şemsiye meş
hur olan ve 57 şiline alınan şem· 
siye, Münihe ve Romaya götür
düğü şemsiyedir. 

Görülüyor ki Çemberlaynin 
şemsiyesi •tarihi- oluyor!. 

13 Numaralı Odaııın 
Esrarı Çözüldü 

(5 inci sahifeden d~vam) Aradan az bir zaman geçtikten 
Zabıta gemideki arkadaşlarını sonra evrakı odası şefi müddeiu· 

birer birer sorguya çekmiş ,bütün mumiye telefon ediyor: 
bunlar - Alla! Allo! .. Fişlerden biri • 

- Viktor çok iyi b:.r arkadaştı. nin üzerindeki yazı, katilin yazı • 
Demekten başka zabıtayı tenvir sının aynıdır. İsmi d' Pişon'dur .. 

edecek bir söz söylememişler. Parmak izi dairesi:ıdı: yapılan . - Zararı yok bu k&darı da kili 
§ltndi ne yap.ıcağız? 

(4 üncü sahifeden devam) 

Lehistan kendi topraklarına ya
bancıların girerek başka tarafa 
doğru askeri harekette bulunma
sına razı olur mu. Buna razı ol
mak Le'histan için birçok tehlike 
ihtimalleri hatıra getirdiğine gö
re Lehliler buna razı olmıyacak
lardır. Lehistanın razı olup olına
dığına bakmıyarak yürümek ise 
büsbütün ııordur. Alman erkanı· 
harbiyesi öyle uzun uzadıya dü
şünmeden böyle birşeye karar 
vermiyeceği gibi karar vereceğe 

ranyada müstakil bir devlet kur-!============================ Müddeiumumi, sandığı otele ge- tetkikatta P4onun, müthiş bir 
tir"n adamın doldurduğu otel fi- serseri olduğu anlaşılıyor. Ve Bor
şini teksir etmiş, gcr<k Parisde, doda bir otelde yakalanarak sor
gerek büyük limanla~tla bulunan guya çekiliyor. 

Kaymakam Saim Bey eski şid
deEni kaybetmişti. Tabancasını 
Cebine soktu, Etem kaptana mü· 
saatle etti: 

- Dediğini yap bakalım .. Ge -
miyi durdur. Ne olac<ık? 
.. llahriahmcr staper etti.. Kağul, 
t•ç gemiyi de baştan (T) ateşine 
ahcakşckilde, geniş l:ıir kavis ü
ze · «nde volta yapıyor, transpor • 
ların staper ~tmesini bekliyordu. 
llahrtahmer yol kesince diğer 
tra.; sporlar da staper ~ttiler. Kağu-
1ıaret cundasında yeni işaretler 
to. na edildi: 

- Siiuhlarınızı susturun! 
b:rek kırılmasile '.ıaş gösteren 

~e·~ecan topun ateşini kestirmişti. 
"~Ul yavaş yavaş trsnsporlara 

~•klnştı. Evvela Bahriahmere a-
ord,, elti, Amiral Kc.lçak kuman· 

da köprüslinden vaziyeti görüyor, 
1doce ediyordu. Bu müfreze Rus 
~ılahendazı Bahriahmere geçti • t Kaymakam Saim Beyi selam· 

!adılar. Müfreze kumandanı mü-
~~,._ 
" ·~• Vladimir Miçikof Amiralin 

0n1rini tebliğ etti: 
1t·- Yarbayım .. Çar haşmetlu İ
h'.nci Nikola hazretlerinin esiri 
:ırbısiniz .. Lıltfen kruvazöre ge

Çıniz! 

b Ya~bay Saim itiraz etmedi. Ta-
ancasını Rus bahriye zabitine u

ıattı.. Sonra, başları eğik bekli
Yen mürettebat ve erlere kısa bir 
nutuk verdi: 

- Arkadaşlarım! 
•
1 
A.çık denizde bir harb gemisi 

ı e it 
lı: arşılaştık. Rus donanmasına 

2~'iı koyacak halde değiliz .. Va
n enızi yaptınız! Sizi memleket 
r aınına tebrik ederim. Mukadde
u~l bizi esir düşmek felaketine 
b:rr~ttı. Boş yere ölmek, yersiz 
a ;_ ınad uğruna can vermek hem 
~ıı k' ı k arı sayılmaz, hem de mem-

ee qe fenalıktır. Taliimize boyun 
r ı:elirn .. Teslim olacağız! Silahla
ıtıızı .. 
~ guverteye bırakınız! 

te eferlerin gözleri yaşardı ... 1s
rııllııye istemiye tüfeklerinden ay

an T·· ce urk arslanları talilerine gü-
nerek • . 1 . . d 

tıı amır erının etliğini yap-
S ar .. Tüfekler güverteye yığıldı. 
Oııra b. 

re)( ırer birer muayene edile-
vaz·· ~agola geçirildiler. Rus kru· 
faz 

0
l'ünün güvertesinde muha • 

a altına alındılar. 

de hiç benzemiyor . 
Acaba Lehistan ile Almanya an

laşarak Ukranyada müşterek bir 
idare tesis edemezler mi?. 

Fakat Lehistan nasil olur da 
Ukranyanın kendi elindeki kısmı
nı bu suretle olsun ayırmağa mu
vafakat eder?. Bı,ı ihtimal de uzak 
görünüyor. 

mak istediler. Fakat 918 sonbaha
rında Almanya mağlüb olduğu gi-
bi Ukranyadan da Almanyanın a
lilkası kesilmiş oldu. O zaman Uk
ranyada devlet reisi ölarak biri 
de vardı. Ukranyanın garb tarafı 
galibler tarafından Romanyaya, 
Lehistana verildi. Bu arazi daha 

evvel Avusturya - Macaristan im· 
paratorluğunun elinde idi. Fakat 
o imparatorluk da mağ!Cıb olarak 
dağılınca tıoprak1 uı taksim edil

miş oldu. Ukranya meselesi U • 
mumi harbde 917 de çıkmış, son

ra kapanmıştı. İşte şimdi yine ta
zelenmiş oluyor. 

Almanyanın Ukranya için her 
hangi kat'i bir harekette bulun
mak hususunda çok düşündüğü 1---------------1 
anlaşılıyor. 

Fakat 939 senesi Almanya için 
yeni bir faaliyet senesi olmadan 
mı geçecek?. Daha senenin ilk 
ayı bile geçmedi. Gelecek on bir 
ay içinde kimbilir ne gibi vekayi 
ve h5.disa t var. 

lstik!bali keşfetmek için büyük 
bir iddiada bulunmağa lüzum ol
madan şunu söylemek kabil gö
rünüyor: 

Almanya için bundan sonra ar
tık memleketler alarak büyümek 
gayesi o kadar kendini göstermi
yor. Çünkü en belli başlı surette 
Alman bulunan yerler 938 de Al
manyaya geçti. Şimdiden sonra 
Almanya için gaye daha ziyade 
etrafında nüfuz mıntakaları tesis 
etmek suretile yayılmak, istediği 

gibi buğday, petrol sahibi ol • 
maktır. 

Buğdaya malik olan Macaris -
tanın, Petrola sahib olan Roman
yanın bundan sonra Almanya ile 
münasebetleri ne şekil alacağı 

bahsi ayrıdır. Yalnız Londralı 

Dey li Ekspres gazetesinin orta 
Avrupada dolaşarak gördüklerini, 
öğrendiklerini yazan muhabiri -
nin çıkardığı bir netice var ki onu 
burada kaydetmek lazım geliyor: 
Rusyanın elindeki Ukranya ü

zerine Almanyanın askeri bir ha
rekette bulunması ve saire mev • 
zuu bahis değildir. Fakat Lehis
tanın cenubunda 7,500,000, Ro -
manyanın idaresinde de 600.000 
Ukranyalı vardır. 

İşte bütün bunları toplıyarak 

.. TiYATROLAR · . ' . 

Tepe başında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 
Buakş•m 2P,JO .:la 

<HAYDUTLAR) 5 p. 
İstiklii! caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(OCLUMUZ) 4 P. 

* Ertuğrul 
Sadi Tek 

11YATROSU 
Taksimde 

(Bu g~~e) 

AKTÖR KiN 
Beynelmilel meşhur eser 

Yakında (İNSAN MABUT) 

* TURAN 
Tlyatroau 

Bu akşam 

Cemal Sahir, 
İsmail Düm -
büllü birlikte 

(Tavşan Palas) büyük komedi 
Yeni varyete numaraları 

şante, düet 

• 
Halk cııpereti 

Bu akşam 
Saat 9 da 

(Modern kızlar) 
Yazan· M. Yesari 

Cumartesi pazar matıne 16 da 

Ho ivud, İşte Ken ini 
Beğenenler Şehri bütün otellere göndermiş; polis Pişon, Vikbr Jügeyi tasarruf 

müdıriyeti evrak odası şefine de sandığında bulunan parasına ta
bunu, otellerden gele'l. diğer fiş - maan öldürdüğünü, sandığa ko -

(5 inci sahifeden devam) bilmek zordur. Ufak bir pot, bir , lerie karşılaştırması emrini ver- yup otele bıraktığını itiraf et . 
veya gümüş lame suvare robları- kusur gördü mü sinırlenir; itiraz miştir. miştir. 
nı, spor elbbelerini seçmekte, mü- etmemek, söküp yem baştan yap-i=============================== 
tenasib vücudüne yakıştırmakta mak lazımdır. O zaman da çocuk 
öyle bir mehareti vardır ki. .. Hu- gibi sevinir. ieni bi: filimde gi
susile boynunda gerdanlıklar, ku- yeceği robların modellerini ken • 
laklarındaki küpeler, parmakla - disi çizer. Sonra beni cağırır. Bun
rındaki yüzükler, bııeklerindeki ları birer birer, en ince teferrüa -
bilezikler öyle bir müstesna zevk tına varıncıya kadar günlerce, ha
ile seçilmiştir ki bum• hiç bir ka- zan haftalarca tetkik ederiz. Öyle 
dm beceremez, taklid edemez. şeyler bulur çıkarır ki hayret et
Etse de yakıştıramaz. memek kabil değildir. Ben bile 

Con Gravfor'un dudaklarını, şaşırır, kalırım. Bu ilhamı nere • 
kaşlarını ve kirpiklerini boyama- den alıyor? .. İşte taklid olunma _ 
sında bile kendine mahsus bir baş- sının, ona benzemek istenilmesi • 
kalık, bir güzellik vardır. Esmer nin sırrı budur ... 
rengi, kaşlarının biçimi, mevzun Cın Gravforun yerinde bir baş-
bacakları dünyanın dört köşesin- ka;ı olsa belki bund3ıı sinirlenir. 
de birçok mukallidler bulur. Fakat o, hiç aldırmaz. Fena mu • 

Con Gravfor, bunları işitince kallidlerini gôrdükçe güler, geçer. 
hayretten kendini alamaz. Çün • İşte o kadar ... 
kil o; bunları, başkaluı taklid et- Yalnız bir kere, takdirkılrları • 
sin diye değil, kendini göstermek, nın,(yağmur) filmindr, Sadi Tom
mevkiini muhafaza etmek, yük - ~on rolündeki makyaıını taklid et
seıtmek için yapar. Bunlardan tiklerini görünce simrlenmekten 
bahsolunduğu zaman hafifçe gü- kendini alamamış, ve: 
!er ve: - Sadi Tomson mahvolmuş, 

- Beni yalnız tuvaletlerimin bitmiş bir zevk kadını idi. Saçla
güıelliği için taklid ediyorlarsa rımı adi barlarda do.aşan kadın
bunun şerefi bana değil, terzim !ar gibi yaptım. Yüzümü de faz. 
Adriyene aiddir. Çür,kü, bunları laca boyadım. Bunun stüdyo bari
yapan o ... Benim rolü, prova esna- cjnde, bilhassa yüksek hayatta ay
sında şurası şöyle, burası böyle nen taklid edileceğini hatıra bile 
yapılsa nasıl olur, demekten iba- getirmedım. 
rettir. Demiştir. Fakat bunu, ku urla-

Dcr. Fakat herkes, tevazu gös- rını da aynen kabul • c!ecek dere
terdiğini bilir. Yine herkes bilir ki cede kendisini meftun olanlara 
kısa çorablar, alçak ökçeler moda- nasıl anlatmalı? ... 
ısnı çıkaran, saçları kısa kesmeyi, --------------1 
ka~ları inceltmeyi tavsiye eden YENi ESERLER 
Adriyen değildir. 
Robların kumaşını, biçimini, 

garnitürlerini de bizza> kendisi se
çer; modellerini de kEndisi çizer. 
Terzinin, bunları aynen yapabil
mek ve beğendirmek ıçin nekadar 
uğraştığını. zahmet çektiğini, ter 
döktüğünü bir düşünün ... 

Terzi Adriyene soı arsanız şu 

cevabı verir: 
- Gravfor ekzentrıl< değil, fa • 

kat tuvaletlerine çok meraklı bir 
kadındır. Kendisini memnun ede-

HAREKET MECMUASI 
Bir şubatta Hareket adında ay

lık bir fikir • san'at mecmuası çık
mıya başlıyor. Aradığını bulmak 
kendisini tatmin edecek hakikat 
olan •Fikir. e kavuşmak için neş
riyatı tehalükle okuyan münev • 
verlerimize •Hareket. i almaları
nı ta\·siye ederiz. 

FAYDALI BİR ESER 
İstanbul öğretmenleri Yardım 

Cemiyeti yayınlarından Türk, hu • 

Kaybolan 
Kızlar 
(5 inci sahifeden de!ium) 

te idi. Bunlar çok iyi hatırımda • 
dır. Bir telgrafta şöyle diyordu: 
•- Siz daha iyi bir hayata la

yıksınız. Vadinizi tutunuz .. 
Diğer bir telgrafta da: ·Rahat

sız olduğunuzu öğrenince çok ü
züldüm. Para lazım ise hemen bil
diriniz. Olgayı tekrar yanınıza a
lınız. Size hizmet etsin .. gibi şey
ler söylenmekte idi. Olga haki • 
katen Mis Briton ile beraber bu
lunmuş ise de kızın kocaya gide
ceği kararlaşmca Olga da ayn! -
mıştır. Olganın annesi de evvelce 
Hindli milyonerden şöyle bir tel
graf almıştı: •Ülgayı Mis Vilso
nun yanına gönderiniz. LAzim ge
len ücreti ben göndereceğircı" Bu
rada Mis Vilson dediği Britondan 
başkası değildi. Hindli milyoner 
lüzum gördükçe bu kıza böyle 
başka bir isim de vermekte idi. 
Olganın annesi kızının simdi 

kaybolması dolayısile verdiği üa
dede diyor ki: 

- Kızım Olga Mis Erit.ondan 
ayrılmak istemezdi. Kızımdan bir 
mektub aldım. Yeni bir seyahate 
çıkmak icab ettığini yazmakta idi. 
Kızımın nereye gittiğini ve ne ol
duğunu çok merak ediyorum. 

Bu tafsilatı veren Londra ga
zetelerinin bir gün sonraki gelen 
nüshalarında verilen malumata 
göre her iki kızın nerede olduk
ları meydana çıkm~tır: Hindli 
milyonerin köşkünde!. Mesele 
Bombaydaki milyonere telgrafla 
bildirilmiştir. 

susi, azlık \re 

kültü,· dersleri 
rılınıştır. 

yabancı okullarda 
adlı bir eser çıka-

HiKAYE: 

En Güzel Kadın 

1 SiNEMALAR , __ _ 
İPEK - Şeyhin aşkı 
SARAY - Şeyhin ı.şkı 

MELEK - ş:kago yanıyor 

SÜMER - Talih yıldızı 
ALKAZAR - Kutuh şeytanlan 
ASRİ - Yakan Buseler - Hu-

dut kahvesi 
TAKSİM - Saray Bosna facıası 

SAKARYA - Tat!, günah, gü
nahkar kızlar 
~ZAK - Bülbül g~celeri, Ta-

lih vıldızı 
FERAH - Bülbül gecelen, Ta· 

lih yıldızı 
HİLAL - Cesur adam, üç ah • 

bab çavuşlar 
Sl'AD PARK - Dişi Tarzan, 

Yılmaz tayyareci 
AYSU - Ates böceği 
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lstanbul Kapıcılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin 1938 yılına aid muamele ve he~ab!armm ve çalışma 

taraınm tetkiki ile heyeti hazıranın ibrası için umumi heyetimizin Be
Jediye civarındaki Cemiyet merkezinde 30/1/939 pazartesi günü saat 
14 den 15 e kadar toplanacağını bildirir ve kayıtlı azanın teşriflerini 

dileriz. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü y~lı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti.. 

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile 
karıştırmayınız. 

Başınız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz ? 
Romatizmanız mı teprendi? 
Dişinizin ağrısı sizi çok mu 

rahatsız ediyor? 
Hemen bir tek kaşe • 

alınız. 
NEOKÜRİN: 

NEOKÜRIN: 

Cın5i Vıikdarı Mut.an.men B. 
Tutarı 

L K. 

Taktir cihazı 31 kalem 550,-

%7,5 Te. E .<5.lt nenin 
mi,. 11 : şekli Saati 

L K. 

41 25 Açık 14,30 

Bayram ıçın en 
mükemmel hediye 

Bir MOVAr.>O~aati 
Erkek - Kadın - Altın ve Metal 

15 sene gar an ti 
6 AY VADE 

OSMAN ŞAKAR 
GALATA: Bankalar caddesi No. 

47 Voyvoda Han Ze
min kat 

BEYAZITı Üniversite 
N. 28 

caddeSl 

KADIKÖY: İskele Cad. No. 33/2 

G O Z E L L 1 G 1 Nl Z 
ICIN 

Bütün dünyaca takdir etli\ · 
miı} sıhhl güzellik kremleridıf· 
Gece için yağlı, gündüz içi~ 
yağsız halis acıbadem çeşitler! 
hususi vazo ve tüplerde satı • 
lır. 

-

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOÔLU 

i•tifade ediniz. 
Telefon : 3 - 43 


