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Ha rb Musolini Bugün Bir Nutuk Daha Söylüyor 
Dlmıyacaktır 

'l'ür""""' •• ki!!!!!!!!!!!·yenbı!!!!!!!!!!!s""""'ulh.._.cep ...... hesin--
1 Bu Nutukta Datızig Meselesinin Nasıl Halledilmesi Lazım Geldiğini 

deki yerini alması harbi ıre: 

;~:=~~~,::ç::::o~!: Anlata~ak, Fransadan Bazı Taleblerde Bulunacaktır. Musolininin 
bilenler a!leak intihan göze • 

::~=0~::~:b:.~ Türk- lngiliz Anlaşmasına da Temas Etmesi Muhtemel GörünÜJ'Or 
Türkiyenln İnıriltere ile el

ele vermiş bulunmasının 

h.. .. dünya sulhuna ifa eylediii 
um hizmet ırözöniindedlr. Her 
~aftan bunun mes'ud akis ve in
lıhalarmı alıyoruz. 
İliçbir devlet veya manzume 

aleyhine olmaksızın sırf sulhu ve 
:IJ:ıniyeı; sağlamak maksadını ırii· 
•ıı hu itilaf ve bunnn maddeleş-

:iş hale gelecek nihai mukavelesi 
d'..ç şüphe yok ki, Akdenizde ve 
llnya politikasl üzerinde bilhassa 

~•ni ve emin bir merhale vücu
e getirmiş bulunuyor. Bu mer

hale; harbi geriletınek, durdur
ll:ıaJt, hatta gayrimiimkün hale 
tetU:nıektir. 
Cuınhuriyet Türkiyesinin sulh 

•eıılıesindeki yerini alması harbi 
lıerilettiği, durdurduğu, gayri -
IJ:ıİi.tııkün hale getirdiği kadar bu 
lıı~ntık ve hesab ölçüsünün rağ
lııiııe hareket edecek olanlar da 
lıılıJıakkak ki, ancak intihara ka
tar vermiş bulunanlar olabile -
••L:tir. 

8.~kiye, kuvvetinden emindir. 
tıtun hesablarını, icab ve lüzu -

~Unda en kuvvetli düşman ve 
d~~~aıılar karşısında tek başına 
Ökiişın~k ve en sonda zaferi dai-

lııa kendi tahakküm ve iradesine 
"Sir buakmak suretinde tesbit et
lııiştir, 

8
.Nitekim, bu hakikati Türkiye 
11Yük Millet Meclisinde bu mü

nasebette söz söyliyen hatibleri -
lııiziıı izahlan arasında da bütün 
~ .. 
Iİ2ııhile buluyoruz. 
Ctunhuriyet hüki'ımetinin Baş-

ı~•killiğini, Londrada büyük elrl-
ı'· . , 
ıtıııı yapmış bulunan Fethi Ok-

Yar, değerli beyanatı arasında: 
b· •- Artık bundan böyle bizden 
b '.' karış toprak değil, hakkımızın 
k" zerresini almak isti yenlere 
d ar§ı Türk milleti kahraman or· 
1'su ile birlikte dimdik duracak 

Ue bize fena nazarlarla bakanları 
geri çevirecektir.• 
lı• llediği gibi, Cumhuriyet Tür • 
ıycsinın ve .istiklal savaşının 
~il Miidafaa Vekilliğini uzun 
hlla,. deruhde ve ifa etmiş bulu
nan General Kazım Özalp da ap
'Ydın bir surette tebarüz ettir -
lııekte ve şöyle demektedir: 
•- Biz memleketimize te~·cih 

~dilecek herhangi bir tecaviize 
Qr§ı tamamile hazırlanmış bulu

~Uyol"Uz. Akdenizde vuku bulaca· 
Ilı muhtemel gördüğümüz taar

~zun nereden ve ne şekilde olabi
~e§ini etrafllıı miltalea etmiş ve 

ııu yalnız bl1§1mıza def ve tard
e;ıııek için ldzımgelen tedbirleri 
Q 'lll'f, hesaplanmızı yapmış tıe ka-
tQrları .. d" 

mızı vermışız ır.> 

ııı.:::un içindir ki, milli kudretl
e! ve durumumuzun haricin
b •, 'l'ürk - İnıriliz anlaşması yal
..,._ı:ı. ttıenıleketimize karşı vukuu 
t' elh~:ı: herhangi bir tecavüz ih
Uııa!ıui bütün bütün bertaraf et
~kle kalmamış, ayni zamanda 

deniz sulhunu da hatta sonu
:a kadar emniyet ve istikrar al -
illa alnuştır. Ayni zamapda, bu 
;nlaşnıa ile her iki devlet Balkan 
'"'ınıadası üzerinde de sulhu ve 

•ıı:ı.ıı· '<! 1Yeti bütün şartlarile tesis ve 
: aıne etmek imkanını kazanmış
ll?dır 

'~ \ 1 ~ :itibarla, Türk - İngiliz an
,-.:. h~~ının dünya snlhuna olan 

1/
1
Yük hizmeti her türlü tavsifin 

' lı "~•eti fevkinde, büyük ve fev-
• ıt, alade bir mahiyet ve bünye ifa-
.. - • etmektedir. . 

. 
• > 

_akkale Boğazından Jıir manzara 

' ' 
.- -

lngiltere ile Anlaşmamız 
Su 1 h Ü Kuvvetlendirmiştir 

Türk Ordusu' nun Kıymeti Bugün Bir 
Kere Daha Gözlerde Ca. !and1 

~ 
Londra 14 (Hususi)- Gazete - ı miş oldukları ve çFransanın da kapatılacıağı tezahür eder.'> 

!er, Türkiye ile İngiltere arasın- ayni suretle hareket etmek üzere Paris 14 (Hususi)- Türk - İn-
da yapılan anlaşmadan bilhassa olduğu g-Ozönünde tntulursa, u- giliz anlaşması, Paris siyasi rneha-
eheınmiyetle bahse devam edi - mum! bir harb takdirinde Bo - fi1inde son derece memnunıyet u-
yorlar. ğazlarrn bu devletlere aid hartı yandırmışbr. Bu vaziyetin ya • 

•Taymis• diyoo: ki: •Türkiye gemilerıne :u;ık bulundurulacağı kında çok iyi neticeleri görti!ecc-
müşterek müdafaa sistemin~ mü- ve karşı taraf memleketlerine ise (Devamı 6 ıncı sahifede) 
h im bi rsiyasi yardım temin et -
miştir. Türkiyenin bir müttefik 
sıfatile kıymetini hakkile karşıla
mak vazifemizdir. Türkiyenin ta
rihde oynadığı rolleri, Türkün as
kerlik an'anesini, Akdenizdeki 
müste.;na mevkiini gözönünde tut
mak ica;b eder. Türkiye Avrupa1 
b ir devlet sıfatile Balkanlarda, 
Asyalı bir devlet sıfatile Şark ve 
Arab aleminde daima nüfuzu ar
tan bir devlettir. İngiliz - Türk 
paktı, yalnız Akdeniz meseleleri
ne de~il, Balkan meselelerine de 
şamildir Türkiye ile Sovyetler 
BinbirinE: rapteden bağlar, İngi
liz - Sovyet münasebetleri için de 
bir irtibat vazrnesi görebilir.• 

PARİS GAZETELERİNİN 
MÜTALEALARI 

Paris 14 (Hususi)- Türk - İn
giliz anlaşması hakkındaki bütün 
gazetelerin neşriyatı, bu anlaş -
manın sulh cephesini kuvvetlen -
dirdiği merkezindedir. 

Matin diyor ki: 
•Bu anlaşma karşılıklı olu,p bir 

havb takdirinde Türkiyenin Fi -
!istin ve Mısıra yardımını ve di
ğer taraftan da İngilterenin Tür
kiyeye yardım etmesine istinad 
etmektedir. Türkiye bir taa.rruza 
maruz kaldığı takdirde İngiltere 

Bir AJman kıt'asına yukarıdan bir bakış 

Almanlar Danzi' ge 
As.ker Yığdılar 

• 
onun yard~mına koşacak ve .Mısır B • Pl b 0 "tl A/ 'lt "h k 
ve Filistıne bi rlaarruz olursa Tür- ır e ısı e. manyaya ~j ı a 
kiye derhal bu memleketlere yar
dım edecektir. 

Sovyctler Birliğile Romanyanın 
da Türkiye ile anlaşmalar akdet-

Makineye 
Verirken: -----·-Aldığımız Son Telgraflar 

6 ıncı Sayfamızdadır. 

Hazırlığı Yapıldığı Anlaşılıyor 
Paris 14 (Hususi) - Danzig 

şehrinin, dışardan değil, içeriden 
gelect'k bir emrivakiye hazırlan
dığı anlaşılmaktadır. Şehir sokak
ları Alman askerleri ile d31muş

tur. Son on gün zarfında Alman -
yadan otuz binden fazla asker 
Danzige getirilmiş bulunmakta -
dır. 

Bundan başka Almanlar, hava 
yolile Danzige esliha ve mühim-

mat ithal etmişlerdir. Şarki Prus· 
yadan gelen tayyareler, serbest 
şehre inmekte ve hamulelerini bo
şalttıktan sonra dönınktedirler. 

Bu hadiseler, Alman - Leh hu
dudu boyunda hüküm sürmekte o
lan huzursuzluğu arttırmaktadır. 

Genevieve Ta'bouis, Oeuvre ga
zelesinde, buna mümasil haberler 
verilmektedir. Yalnız 30.000 raka

< Devamı 6 ıncı sahifede) 

Berlin Oç 
Mühim Ziyareti 

Bekliyor 
Berliıı 14 (Hususi)- Hazi

ranın ilk haftası içinde Ber
liıı miihim ziyaretler bekle -
mektedir. İtalya Kralı ve Ha
beşistan imparatoru Viktor 
Emaııüel, yanında Hariciye 
Nazırı Kont Ciano olduğu hal
de Berline gelecektir. Bu zi
yaret esnasında Alman - İtal
yan askeri paktı imza edile • 
cektir. 

Ayni gün Yugoslavya Kral 
Naibi Prens Pol da, Hariciye 
Nazırı Markoviç'le beraber, 

Berline geleceklerdir. 
General Franko da Berline 

davet edilmiş bulunmaktadır. 
General Franko daveti ka • 
bul ctmşitir. Ancak Berline 
gelebileceği gün hcniiz ma
hlm değildir. 

Alman Sefiri 
Mezuniyet Alıyor 

Ankara 14 (Hususi muhaıbirı -
ıni2lden)- Alınan sefiri Fon Pa
pen'in Berline gitmek üzere, bir 
müddıet için hükumetinden mezu
niyet aldığı söylenme-ktedir. 

1 KISACA 1 
---~ 

Şafak Attı! 
Arkadaşım, kendi kendisine hem 

geziniyor, hem mırıldanıyordu: 
- Şafak gazinosu 

Şafak sineması 

Şafak şarabı 

Şafak çikolatası! . 
- Ne o, sende de şafak mı attı 

yoksa?. 
Diye sordum. Omuzlarını silkti, 

dudağını büzdü: 
- Onu sen kendilerinden sor! 
Dedi ve.. izahat vermedi. 
Şafak nedir, nerede atar, niçin 

atar, nasıl atar, ne vakit atar, şa 
fak attL .. Neyi ifade eder?. Bu • 
nun hikayesi bir hayli uzundur. 
O izahat vermedi amma, •Arif 
olan aular• değil mi?. • • 

Fransızlarla da 
Anlaşacağız 

''Hatay Meselesinin Bugünlerde 
Halli Her Halde Gecikmiyecektir ,; 

Londra 13 (A.A.) - Gazetelerin Tahmin
lerine göre, Hatay meselesi halledilir edilmez
ki bu hal keyfiyeti her halde gecikmiyecek
tir. - Aynı mealde bir Türk - Fransız dekla
rasyonu, Bugünkü Türk - İngiliz deklarasyo
yonunu itmam edecektir. 

General Franko ile refikası nın bir arada alınmış resimleri 

Madridde Yarınki 
Büyük Geçit Resmi 
İspanyadaki Ecnebi Askerler 
Yarından Sonra Memleketlerine 

Gönderilecekler 
Madrid 14 (Hususi) - Yalnız 

Madrid değil, bütün İspaeya şe
hirleri yarınki büyük •istihlAs> 

gününü kutlulamağa hazırlanıyor. 

Madrid daha bugünden b&§tan 

başa donarını.ıştır. Şehir, muha • 

rebe aylarında bile tesadüf edi • 

lemiyen asker kalabalığı ile do
ludur. 

General Franko davetli misa
firlerinden mühim bir kısmı ile 
akşam Madride gelecek ve yarın 
yıııpılacak olan büyük geçid res
minde hazır bulunacaktı. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yaşlı Türk Hekimlerine Gösterilen Saygı 

Elli sene ve daha fazla müddet le tababetle uğraşmış olan Türk he kimleri için dün Tokatlıyan salon
larında çok samimi merasim yapıl mıştır. Şelıriınizdeki hemen bütün doktorlar jübileye iştirak etmişler
dir. Yukarıki resmler jübileleri yapılan yaşlı doktorlarımızı ve mı:ra simde güzel bir nutuk söyliyen Vali 
Lutfi Kırdar·ı ıröstermektedir. 
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çts iMPAKATORLuCınrtJN 
TAHTI KAYBOLDU 

Ş 
u Nevyork sergısı de nele
re sebeb olmadı ki ... Ajans
ların verdiği habere göre, 

iki mılyon dolar kıymetindeki Çin 
imparatorlarının tahtı ,teşhir edil
mek üzere Nevyork sergi.>ine gö
türülürken kaybolmuş... Nasıl, 

nerede kay'bolmu.ş belli değil ... 
Tahtı ihtiva eden sandıklar, Nev
york rıhtımı üzerinde boş olarak 
bulunmuş .. 

Tar hi ve maddi kıymeti olan 
Çin tahtı, herhalde bır lğn.? değil
dir ki, böyle, gözle kaş ar.::ııuda 

sır olsun! Elbette bunu a:an bir 
eliuının vardır. Bakalım, m~ydana 

çıkacak mı?. Tahtın kayboluşu da 
diğer taraftan, az mani.dar değil
dir. 

PANTALON EKSİK 

TAKD'I TAMAM DECİL 

Bir ceketle bır yelek çalıp ıca -
çan bır hırsız altı ay hapse mah
kılm olmuş .. Bilmiyoruz, ceza ka
nunlarında, tam takım elbise çal
manın mahkıimiyet müddeti ne 
kadardır. Adam altı aya mahkum 

olduğuna göre, bari, bir kat elbi
seye sahi.b olmuş olsa neyse ... Yi
ne, takımdan en lazım olan parça, 
yani pantalon eksik ..• 

DCCON GtiNü 

KAÇAN DAMAD 

Fransada garib bir düğün ol -
muş... Daha doğrusu olmamış ... 
Hikayeye bakınız: Bir köy deli
kanlısı evleniyormuş .. Alayla kı
zın evine gidiliyormuş... Fakat, 
damad düşünceli ve durgun ... Tam 
düğün evine yaklaşacakları sıra
da, delikanlı olanca hızile kaç -
mağa başlamış ... Zavallı delirdi, 
diye hükme~ler .. Nihayet, ka
çıp saklandığı ormanda bulmuş -
!ar: 

- Yahu .. Ne var?. Ne oldu, de
mişler ... 

- Sormayın.. Düğün evine doğ
ru giderken düşündüm, düşün -

düm .. B~kiırlık sultanlıktır, ne 
diye rahatımı bozuyorum, dedim. 
Korkmağa başladrm.. Ani olarak 
karar verdim. kaçtırıL. 

Cevab vermişler: 

- İyi amma, kurtulamazsın ki. 
Çünkü, bir kere nikahlandın .. 

Güveyi almışlar, zorla gerdeğe 
sokmuşlar .. 

Bu izdivaçtaki saadete ne dersi
. ? 

nız. 

LÜGAT KİTABINA 

MUHTAÇ YAZILAR 

Bır refikim.izde, şu başlıklar al
tında bir seri yazı intişar ediyor: 
•Çerçeve, aksyon serısinden, kül
türlenme davası.• 

Doğrusunu isterseniz, bu serlev
haları, yazıyı okutacak kadar ca
zib bulmadım. Fakat, seri halinde 
devam edince, bakalım. ne diyor, 
mülahazasile, dün, bir kere göz 
attım .. Yine itiraf edeyim birşey 
anlamadrm. Bu yazıyı neşreden 

refikimiz, bir lugat tefrikasına da 
başladı. Bari, bu seri yazıları da 
yeni ltlgat kitabı vasıtasile tercü
me ettirip bir kere daha neşretse 
de künhüne vakrf olsak .. 

BAŞLAMAKLA BİTll'.IEK 

ARASL,..DAKİ FARK 

Bazan, gazetelerde öyle hava
disler çıkar ki, bunların mahiye
tini, doğrusunu, eğrisini herkes 

bilir. Binaenaleyh küçük bir yan
lışlık derhal göze çarpar • 

Meı;elil, dün bir refikimizde şu 
satırları okudum: 

•Orta mekteblerde imtihanlar 
15 haziranda biteceği için bu mek
tebler o vakitten itibarne tatil 
devresine girecektir .• 
Yanlış be birader .. İmtihanlar o 

tarihde bitmiyor, o tarihte baş -
lıyor ve haziran 30 da bitiyor. Az 
mı fark var?. 

Böyle küçük gibi görünen ha
vadislerde sıhhatine biraz dikkat 
etsek.. Sonra, kariin 
sarsmış oluruz. 

itimadını 

AHMED RAUF 

IEüçüK HABERLEfil 
* Eski Arnavut Kralının kız

kardeşlerinden üçil, dün öğleyin 
Perapalas otelinden çıkarak Şişli 

Sıhhat Yurdunda amelıyat geçir
mı.ş olan küçük kardeşlerini ziya
ret ebniştir. 

* Şehzade, Fatih, Hocapaşa ve 
Beyazıd camileri bu yıl Evkaf ida
resi tarafından esaslı surette ta
m r erlilecektır. Sırkecideki Hoca
ııaşa cami!nin içi tadil cd·lecektir. 

* Beyoğlu Mevlevihanesinde 
b·ılunan mezarlar hakkında yapı
lan tetkikat netıcesi Maarif Ve

\di'etıne bildirilmiştir. Rapora gö
re, burada Divan edcbıyaının ta
nınmış şairleri bulunmakt~dır. 

Mezarlar tamir ettirilecek, Me\·:e
vihanenin bu kısmı bir müze ha
line konacaktır. 

* Galatasarayın meşhur pila
vı bu sene 28 mayıs pazar günü ve
rilecektir. 

*Devlet Demiryollan Avrupa 
hattı banliyösünde yaz tarıfesinin 
tatbikine başlanmıştır 

:. Yoğurtlar bundan sonra üstü 

parşömen kıiğıdlarla örtı.ilü ola

rak satılacaktır. Bu kağıdların ü
zerinde yoğurtların f•yatı ve ımal 

eden müessesenin ısmi buluna -
caktır. 

* Teftış netıcesınde dok.ız oto
büs sahibı tecziye cdilr. t, * Kıdem zammı pılacak bın 
ilkmektep muallimırd n ,ki yL;zü 

sicillerindekı teftiş raporları """'" 
san olduğu için VekaJetce liste:!en 
çıkarılmıştır. Kalan sekiz yüz mu· 
allimin kıdemlerı lasd k edilerek 
liste Maarif Müdürlüğune ıade e
dilmiştir, 

* İş yerlerinde mı.imess,l seçi
mine devam olunmaktadır. Şim
diye kadar 300 müme. 511 seçilmiş
tir. 

Halifenin Sarayında 1 

1 Bir ispanyol Güzeli ------Tarihi Roman: No. 80 

Tah·r bir gün Ş..vh Said arazisi 
cıvarından geçerkEn, kabile göz -
cülen taraf1:1dan yakalanıp geti
rilmışti Şeyh Salı' ona: 

- Beni. n hükim eılduğum yer
lerde neder dolaşıycrsun? 

Diye so•c!:ığu nman. Tahir, ka
bıle reısine şu ce•·al:-ı vermişti: , 

c Ben, Halifenin zabitlerin -
dcıum. Ben m vürıdüğüm ve bas
tıgım yer Halifeye &iddir. Ben, 
ondan başKa htıkim tanımıyorum.> 

Bu sözden hiddetlenen Şeyh Sa
id. TahJi yak~!atır kollarını bağ
latmış .. O giinden sorıra her gün 
torg\lya çekmi ti. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Tahır bir gün de rnı.ce: 
- Elime hir fırrlt düşerse, ilk 

yapacağım iş, seni'l car.mı cehen
neme göndermek ola~aktır! 

- Demiştı. İşte, o gunden son
ra Tahirin v3ziyeti teh!ikcye düş
müş, her dakika 5lürrJc karşılaş
mağa başlaınıştı. 

Şeyh Saidin adlmlarından biri: 
- Bu genç, ta'lılıkla buradan 

kurtulup gid~bilirdl. Ne-den böyle 
reise aksi c.•.,abla~ v=yor .. Neye 
güveniyor? 

Diyerek Tahir• acıyordu. 
Şeyh Saidın yüıü'le kar~ı: cİlk 

fırsatta sen.n canını c~henneme 

Halalar 
Parasız 
Olacak --

Belediye Halk Lehinde 
Yeni Bir Karar Verdi 

Belediyece yaptırılan yeni he

lalardan para alınmasının halk a
rasında şikayetleri mucik> oldu

ğunu yazmış ve buyüzden bazı 

kimselerin - para vermemek için -

halalara gitmeyip muhtelif yer

leri kirlettiklerini yazmıştık. Be

lediye reisliği halkın menfaatile 

alakadar olan bu vaziyeti nazarı 

dikkate almış, Belediye halaların

dan para alınmaması kararlaştı

rılmıştır. 

Bu karar ayın l inci gününden 

it·ibaren tatibık edılecektir. 

O tarihten itibaren Sultanah-

med. Taksim 

halalar parasız 

bulunacaktır. 

ve Eminönündeki 

ve herkese açık 

Şehircilik 
Mütehassısı 

Dün Leldi 
Bir müddettenberi Avrupada 

bulunmakta olan şehircilik müte

hassısı Prost dün sabah şehrimi
ze gelmiştir. 

Mumaileyh İstasyonda Beledi-

ye İmar işleri müdürü Hüsnü ta

Tafından karşılanmıştır. 

Prost doğruca istasyondan Be

lediyeye gitmış ve hemen çalış

malarına başlamıştır. Bu suretle 

Prost'un mukavelesini tecdit et
miyeceği hakkındaki şayiaların 

yersiz olduğu anlaşılmış bulun -
maktadır. 

M. Prost, dün ilk olarak cEmiıı

önü. iınar pi.anına nazaran yapı .. 
lan maketi tetkik etmiştir. Şehir-

cilik mütehassısı İstanbulda ilk 

olarak Kadıköy ve Üsküdarın na
zmı planını yapacaktır. Bundan 

sonra da İstanbulun tatbik plıin
larını hazırlıyacaktır. 

Mütehassıs Prost'un yakında 

Ankaraya gidip İsta11bulun nazım 
planının tasdikinde bulunacağı da 

söylenmektedir. 

* Belediye eğlence ?yerlerinin 

Bugün bütün sabah gazeteleri 
başmakalelerinde Türk - İngiliz 
anlaşmasından ve bu anlaşmanın 
ehemmiyetinden bahsetmekte • 
dirler. 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi diyor ki: 

•Şimdi sulh cephesi, tecavüz
leıU şiddetle karşılıyacak kadar 
kuvvetlenmiş bulunuyor. Acaba 
totaliterlerde böyle bir niyet var 
mı? 

Kendileri her gün aksini iddia 
etmekte olduklarına göre, onlar
dan, bütün dünyanın temenni et
tiği barışçı bir hareket beklemek, 

belki de tahakkuku imkansız bır 
hiidıse olmıyacaktır. 

Herhalde Tür kiye, Ba~\'ekili -
mizin de çok veciz bir şekilde ifa
de ettiği gibi sulhu bozmak için 
değil, bilakis onu kurtarmak için 
harbi göze almış bulunuyor .. 

TAN: 

Sabiha Zekeriya Serte~ İngiliz
Türk ittifakının yalnız Türkiye -

nin emniyet ve selametini garan
ti eden bir anlaşma değıl, Bal
kanlıların ve Avrupanın da siya

si mukaıdderatını değiştirecek bir 
uyuşma olduğunu söylüyor. 

Türkiye Sulfrıperwrdır. Fakat 
hiÇbir düşmandan da korkmaz. 

•Varlığına göz koyanlara karşı 
kendini nasıl müdafaa edeceğini 
İstiklill haroinde göstermiş, tari

hin imtihanından geçm~tir. Milli 
hududları içinde meydana getir

diği fikir birliği de bunun en bü

yük garantisidir. Siyasi ve tarihi 
biidiseler onu bir daha imtihana 
çekecekse bu imtihanı kadını ve 
çocuğu ile breaber ordusu, tek tek 

her ferdile beraber bir daha ver
mekten çekinmiyecektir. Kuvve
tin değil, cebir ve zorun değil, hak
kın ve ınsanlığın galebesini göre
ceğiz.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın, İngiltere 
ile yapılan an~manın bütün 
memlekette takdir ve memnuni
yetle karşılandığını söylüyor. Çün
kü bu anlaşma herşeyden evvel bir 
sulh ve anlaşma aletidir. Yeni gi
riştiğimiz anlaşma bizi bu yoldan 
ayırmamış, bilakis rnilletlerarası 

münasebetlerde sulha ve emniye
te istınad eden hattı hareketimi
zin tabii bir neticesi şeklinde mev
ki almıştır. 

Biz melhuz bir hücum hareke -
tini karşılamak ve bunun önüne 

geçmek meoburiyetinde idik ve 
bu meoburiyet hiçbir noktada ih
tilaf halinde bulunmadığımız, u
zak yakın hi~bir tehdide maruz 

olmadığımız, sulh ve müsalemet 
taraftarı olduğunda şüphe eti'!' 
diğimiz İngiltere ile bizi birleş-

meğe .;evketmiştir. Hükümet iyi 
yaptı. 

VAKİT: 

Asım Us, Cumhuriyet devrinde 
gizli muahedelerin yeri olmadı -
ğını söylüyor. İngiltere ile deniz 
anl~ması da bunun bir misalidir. 
Cumhuriyet hükumetinin nasil 

bir halk hükumeti olduğunu bu 
misalle de anlıyabiliriz. 

Ve ancak bundan seradır ki ya
rın menıleket ve millet Türk - İn

giliz ittifakının icabı olarak bir 
gün mecburiyet hasıl olursa gene 
Büyük Millet Meclisinin kararı ile 
bir harbe girileceğine emin ola -
biliriz. 

"Yağlı Güreş,, Değil TürkGüreşi 
Kırkpınar güreşleri münasebe

tile Eldirneye giden ve Trakyada 
bir tefliş seya.hati yapan Beden 
Terbiyesi genel direktörü Tüm -
general Cemil Taner güreşler so
nunda hakem heyetini teşkil eden 

zevatla ve diğer alakalıları top
lıyarak (Alaturka) adile tanılan 
ve organizatörlerin, menecerle -
rin ellerinde oyuncak halinde bu
lunan pehlivanlarımızı bir birlik 
halinde toplanmak teklifinde bu
lunmuştur. 

Çok memnuniyete şayan görü
len bu teklif üzerinde konuşma -

!ar yapıldıktan sonra tanınmış es
ki güreşçilerden ve hakemlerden 

H. Besbı.in reisliğinde bir heyet 
teşkil edilmiştir. Bu heyetin umu
mi kıitibliğine de Eşref Şefik se

çilmiştir. Suyolcu Mehmed ve di
ğer tanınmış eski güreşçiler de he

yete dahil olac3klardır. 

Bugünlerde İstanbulda toplan
tilarını y apmağa başlıyacak olan 

heyet milli gı.ireşin nizamlarını 
teSbit edecektir. Yağlı güreş •dı 

verilen bu güreşlere bundan son

ra (Türk güreşi) denikcektir. 

tarifeleri hakkında bu gibi yerle- lfl~lllllll-~-------------1111111--lllllW~-----~---ıll-... ,_ ... _,_,lllll-rin satıiplerini dı.1\et ederrk k~n· - - - - -
dilerile görüşmektedır Yüzde on 
garson hakkının müessE'se kasala
rında kalm3sı mmlü kaldırılacak
tır 

* Haliçte kendi tezgiihhrnıız
da yapılmakta olan •Atılay. deniz

altısı onümuzdek cumurtcsı günü 
meras mle dPııize indıri!eccktir. 

Valde kızağındaki •Yıldıray• de
nıza'.tı gemısinın inşaatı da ::ı•yli 
ilerlemiştir. 

* Ayın 15 inde Bükreşte topla
nacak olan Balkan antantı Eko-
nomik konseyine iştirak edecek 
olan heyetimiz dün gece Kösten
ceye hareket etmiştir. 

göndereceğim'• rl'yen bir adam 
elbette Şeyh'n el'ncicn kolay ko
lay kurtulaı.~azdı. 

O gün Tahire ~on işkenceyi 

yaptılar: 

- Haydi, b" t~rafa niçın gel
diğıni ve Şe:ı he ne ~·apmak iste
dığini söyle. Yoks~ te:ıi, şu açlık
tan kudur~n arsla•,Jarın ağzına,_ 

atacağız! 

Dediler. Tahir v'rı~ f•,ki sözlerini 
tekrarladı.. Şeyhe küfürler savur
du. Ve başb b;r §P~ roylemedi. 
Şeyh saıd, Marywa~, çağırdı: 

- Gel! derli. Benôm canıma kıy
mak istiyen bir m~cnunun aslan
lar ağzında oasıl cail \•erdiğini sen 
de gör! 

Maryana o güne kadar Tahiri 
yakından görmcmi~ti: 

Tahir, rei:'n ça~ırının biraz ge
risindeki meydanda biı direkte 
bağlı duruyn"du. B;i)•li&: kamış par
maklıklı kaic·s!er lçindE bağrışan 
arslanlar açlıktan gök gürültüsü 
&ibi korkunç >eslerıle kulakları 

Haklı Olarak 
Merak Edebilirsiniz 

1 ö üm Çenberi 
2 - Marmaradan BirSes: S.O.S 
Bu eserleri SON TELGRAF' ta okuyacaksınız 

şimdiden kendinizi bu fevkalade eserleri 
okumaya hazırlayınız __ 

- -
-

tırmalıyorlardı. Arslan kafeslerini 
Tahirin etrafına dizm•şlerdi. 

Meydanın dört çcvr~Eini saran 
kabile efradı, hep bir ağızdan: 

- Bu hain hala yaşıyor mu? O
nu hemen gebertelim.. Diyerek 
yumıuklarını sallıyorlardı. 

Maryana şeyhin yanında duru
yordu. 

Şeyh Said: 

- Bana fenalık yapmak istiyen 
kimse - oğlum da olsa - affetmem. 

Diye söyleniyordu. 

Maryana, Tahıre d:kkatle baktı. 
Delikanlının gözleri bir ateş 

kaynağına benziyordu. Uzamış 

kıvırcık saçları ensesine dökül -
mü'i·· Her gün kamçıdan kabaran 

sırtı kan pıhtılarile örtülmüştü. 

Tah.r uzun boylu, çok yakışıklı, 
ar:,ln bakışlı bir gençti. 

Maryana ona çok acımıııtı. 

Böyle arslan yürekli bir deli -
kanlıyı arslanların ağzında par
çalatmakla Şeylı Saidin eline ne ı 

geçeceğinı düşündü. Sonra birden 
reıse dönerek: 

- Bu delikanlıyı kazanmak 
mümkün değil mi? 
Dıye sordu. 
Şeyh Saıd omuzunu silkerek 

homurdandı: 

- O, ölmeğe layık bir cana -
vardır. Hiçbir dakika affını iste
medi. 

- O halde o, bir kahraman ru
hu taşıyor. 

- Kahraman mı dedın? 

- Öyle ya .. Ancak böyle arslan 

yürekli kahramanlar af dilenmez
ler. Affı korkaklar ister. 
Şeyh Said bırdenbire düşün -

meğe başladı. 

Maryana, Şeyhin düşünceye 

da'.dığını görünce bu fırsattan is

tifade etmek maksadilc: 

- Bana müsaade ederseniz, bu 
adamın sırrını çabuk öğrenirim .. 
dedi. 

Şeyh Saıd bir müddet sustu .. 

• 

-

Edirneye 
Giden 

Asfalt Yol 
Önümüzdeki Yıl 

Bitirilmesine 
Çalışılıyor 

İstanbul - Edirne asfalt yolu
nun Lüleburgaz - Edirne arasın
daki kısmında ınşaata hummah 
bir faaliyetle devam olunmakta -
dır. 

Halen burada toprak tesviyesi 
ve sınai imalat yapılmakta ve taş, 
kum nalcliyatına hız verilmekte
dir. 

Büyük Kuleliköy - Edirne ve 
Kulekapı arasındaki kısmın inşa

atına da bugünlerde başlanılacak
tır. 

Ve hudutlarımızdan İstanbula 
kadar 270 kilometre uzunluğunda 
olan bu yol önümüzdeki yıl ta -
marn olacaktır. 

Vali Gelecek Hafta 
Ankaraya Gidecek 
Ankaraya gideceğini haber ver

diğimiz Vali ve Belediye reisi B. 
Lıltfi Kırdar bu akşamki ekspres· 
le şehrimizden hareket edecektir. 

Fakat bu seyahat; daha ziyade 

Belediyeye verilen Elektrik, Tram

vay. Tünel şirketlerinin devri hak

kındaki kanun layihasının Büyük 

Millet Meclisi Encümenler'nde 

müzakerelerinde hazır bulunmak 

üzere yapılacak olduğundan ka

nun layihası da Encümenlerden 

çı.krruş bulunduğundan şimdilik 

tehir olunmuştur. 

B. Lutfi Kırdar Ankaraya an

cak ayın 21 inci pazar günü gi

decektir. Buseyahatte cŞehir büt

çesi• ni de götürecektir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre mezkur kanun layihası Bü

yük Millet Meclisinin yarınki cel

sesinde müzakere olunacaktır 

Büyük Ha va Kurumu 
Kurultayı 

Türk Hava Kurumu yedinci bü

yük kurultayı ayın 26 sında An
karada toplanacaktır. Kongrede 

İstanbulu temsil edecek olan mu
rahhaslar bugünlerde seçilecek -
!erdir. 

Murahhaslar ayın 24 ünde şeh
rimizden hareket edeceklerdir. 

248 Esnaf Daha 
Cezaya Çarptırıldı 
Belediye yasaklarına muhalif 

hareket eden esnafın cezalandırıl
masına deva molunmaktadır. 

Bu kere Beyoğlu kazasında 248 
esnaf cezaya çarptırılmışlardır. 

Refüjlü Bulvarlar 
Belediye reisliği, Edirnekapı -

Şehzadebaşı, Aksaray - Beyazı.el 

bulvarlarının refüjlü •bir hale ge
tirilmesine karar verm~tir. Kara

rın tatbikıne bugünlerde başlana
caktır. 

Yanındaki adamlarını birer birer 
gözden geçirdi.. Tahire uzaktan 
baktı. Gerçek, reisin adamları a
rasında Tahir kadar gösterişli bir 
genç yoktu. 
Şeyh Said, Maryanaya döndü: 
- Müsaade ediyorum.. Haydi, 

git.. Konuş onunla! 

Kabile efradı hayretle Marya-
naye. bakıyordu. 
Şeyh Said bir sedirin üzerinde 

oturmuştu. 

Halifenin gözdesi yavaş yavaş 
yürüyerek Tahırin yanına yak -
!aştı. 

Tahir başını yere eğmişti. 
Maryana yavaşça sordu: 
- Ölümden kurtulmak ister 

misin? 

- Öleceğime inanmadığım için, 
bunu hiç bir zaman düşünmedim. 

- Neden Şeyh Saidi tahkir e
diyorsun? Onun eline düştüğünü 
unutuyor musun? 

(Devamı var) 

Türk - İngiliz 
Deklarasyonn 

Yazan: Ahmed Şükrü ESllıt1' 
Tecavüz ve emri vaki polit~:~ 

sına karşı İngilterenil' teşebbU·i 
ile kurulmakta olan sıılh cepbeS' 

'tir· 
ne Türkiye de iştirak ctmŞ',~1 
Türkiyenin bu cepheye iştirak'. • 
istilzam eden sebepler iL~ha lU. 

.. t . ek d ede ıif zum gos ermıyec er!c 
'-'inat· 

kardır: Avrupa 3ulhunıın "'' .. 
· ıeın· gıihı olan Kollektif barış '1S ·r 

nin yıkılışını, otoriter rlcvletle~i~· 
tecavüz politikası takip etmlŞ • 
Bu politika ilk zamanlarda ver it 
say sulhunun hatalarını taı1' a • 
maksadına matuf hareketler m ., . 
hiyetinde telakki edilrr. işti. 13~ e 

T .. kter 
hassa galip devletler, biz ıır ·bi 
de harbin sonunda Versay teri'~ 
'bir sulh muahedesi imza ettirı1le. 
istedikleri için Almanya tarafı:tl 
dan girişilen teşebbüsü seınP a· 
ile telakki ettik. Avusturyanın • 
hakı, Alman milli birliğinin taa~ 
hakkukuna doğru bir adım ola! 

0 
kabul edildi. Südet mıntaka51~1 , 
Çekoslovakyadan ayrılarak P. 1 
manyaya iltihakı da aynı mana~~ 
alındı. Fakat Almanya. İtalya ·tf' 
1 . ki ntılı e ele vererek, bu eml'lva ,,- t' 

kasını idame ettirmeğe karar v~r 
diler. Bir gün, Nazi ırk nazarıY e
ne aykırı olarak Çekya ;!halt ·il' 
dildi. Ertesi gün Romanya taıl')ll 
edilmeğe başlandı. Polonya al l· 
tazyika maruz bırakıldı. Fa.kat r 
talya tarafından yapılan bir eın;ıl 
vaki harp tehlikesini kapııarıt!l 

1 a· 
kadar getirmiştir. Bu şartlar li-
tındadır ki İngiltere tecavüz 1'°.,1 a ,, 
tikasını önlemek için PolonY ,,, 
karşılıklı mukavele imzalamış 

1
, 

Romanya ile Yunanistana da g 
ranti vermış' tir. . 

·çı' 
Türkiyenin bu sulh cephesi 1 

• 

ne alınması teşebbüsü, Yunanil 0 
tana verilen garanti ile başlat'. ., 

·· d b · İ 'it il TilfJtı) gun en erı ngı ere e ··r 
"fi) 

arasında yapılmakta olan go r 
meler nihayet müsbet netice ~ 
miştir. I>' 

Bu dekl!rasiyonun dikkatle 1 ... 
"ztı .. 

kikinden de anlaşılacağı U j)t• 

Akdeniz sulhunun temini ve iS~te' 
ran zımnında Türkiye ile İıııl ıŞ· 
re iş birliği yapacaklardır. ı:ıe~ el' 
rasiyon bu İŞ, birliğini tanzjıll 110 
miyor. Bunu tanzim edecelt 0 uı· 
anlaşmalar derhal yapılaca!< • 
Artık İngiltere ile Türkiye ar:s. 
sında tecavüze karşı siyasi ve ~ 
keri bir ittifakın mevcut oJdUıl' 
kabul edilebilir. Bu ittifak bill1 
sa şu bakrmdan dikkate layıktır·,, 

T··rlt~' l - Her şeyden evvel ıl o 
· • lit'kasın Cumhuriyeti harıcı po ı .. { 

tam istiklal ile hareket etti~ın~e'" 
bat eder. Gerçi müstakil bır .• 

. .• b' ,~3 Jet içın bunun pek taba ır ,~ıl 

yet olduğu ileri sürülebilir.~-sr 
bu, bugün için doğru dcğildlt· 

3 
• 

yaseten müstakil olmakla be: ti' 
ber, harici münasebetlerine'. 

1~~ 
diği istikameti veremiyen bı:d30• 
devletler vardır. Bi~ kaç a.~~ 
beri başlıyan tecavuz poh • f 
bazı küçük devletlerin harici 
litikalarmı felce uğratmıştır· l<' 

. . . nO 
2 - İkinci ehenunıyetlı bır ,il' 

C h . t' ·n ino ta Türkiye um urıye '.nı.. de" 
tere gibi dünvanın en buyıık .. iJI' 

!eti ile tam ~üsavat şartları/~v· 
de bır anlaşma yapmasıdır· rı bi! .. -ıe terenin Sovyetlerle bile bO) şıııı' 
anlaşma yapmıya henüz yarıa 

dığı mallımdur. danııt' 
Cumhuriyetin kuruluşun . 

5
ul· 

ri harici politikamızın hedef\, • 
hun istikrarına yardımdan ı. ylf 
rettir. Bu, Milletler Cemiyell !>~ 

T .. jtİVe Iu ile temin edilirken, ur · 0uo 
kollektif barış organizasyo?.ıl !>~ 
en sadık taraftarı idi. Bııgun )-ol 
gayeyi temin için takip edilen ·ye' 
değişmiştir. Binaenaleyh Tii~~pı· 
~in sulh cephesinde yer ~ tı~'p 
devletin kuruluşundanbcr dır· 

ettiği harici politikanın ıcabl )1İ' 
İngiliz - Türk dek\5.ras yanıl 5ul· 

. . YatıııZ f kimseye karşı değıldır. . 11aı - . lst• tı hun korunması gayesını ıer' 

ediyor. Bundan şüphe eden bt: 
- Meclis kürsüsünden K_~.'~;t>i • 
alp'ın bağırarak söytedıgı şıııı1'' 

biz de hüsnüniyetlerinden 
ederiz. 



Gün'iin Meselesi: 

Yeni Tayyareler 
ısmarlandı 

Devlet Hava Y ofları Bu Sene 
Tesisatını Daha Ziyade 

Genişletecek 

Devlet Bava Yollan ida -
resi, yeni telsiz istasyon· 
lan kurmağa ve iııtasyon 

binaıar1, hangarlar, su depola
rı tesia etmeğe karar vermiştir. 
.\y:rıca muhtelif yerlerde de 
PİsUar kurulacak ve atelyeler 
~ edilerek bazı meydanlar
da ıslah olunacaktır. · 
İdare; yeni tayareler de ,. -

tııarlanuştır. 

BUtiin hu işler için idareye 
l nıilyon 320 bin lira veril -
tııektedir. 

Esasen hu para ıeçen sene- j 
_den aynlmış ise de o vakitten· 

beri muhtelif ecnebi firmalarla 
yapılan müzakerelerde firma
lar yeni tayyarelerin 1 haziran 
939 tarihine kadar teslimini ta
ahhüt edememişlerdir. 

Bu sebeble tayyareler ancak 
hazirandan sonra ııelebilecek 

ve derhal İstanbul • Adana bat
tı da açılacaktır. 

Bu sebeblc verilen tahsisat 
da yeni seneye devrolunmuş -
tJır. 

İdare bu münasebetle satın 
alau.iı aletler ve yapacağı te
sisat meyanına birçok yenilik· 
ler de ilave etmiştir. 

Sütcüler Her Sabah 
Edilecek Kontrol 

Zehirlenme Hadisesine Sebebiyet 
Veren Sütler Nasıl Sütlermiş? 
Blllldan iki haita evvel 40 a ya 

kın vatandaşın zehirlenmesıle ne
ticelenen •zehirli sütler• hadisesi 
hakkında yapılan tahkikat devam 
etınektedir. 

Sütlerin tahlil raporu dün belli 
0lınuştur. 

Raporlara göre zehirlenme ha· 
d...,esine sebeb olan sütler mağ • 
~ değildir. Zehirlenme had .sesi 
ltıikrabiktir ve sütlerin pis tu • 
tul?nası yüzünden hasıl olmuştur. 
Diğer taraftan bu hadise Sıhhi

Ye Vekaletinin de ehemmiyetle 
nazan dikkatini cel'tıetmişt ir. 

Vekalet tarafından beledıye,e 
lıu h~usta birçok sualler •crul • 
llııış ve tekerrürüne meycian ve
rilınemesi temenni olunmuştur. 

Belediye reisliği tahlil rapnrıa· 
~ 

Belediyedeki 
" Ucretli 

Memurlar 

rmın neticelerini ve sorular.1. su -
allcrın cevablarını dün akşlm Sıh· 
biye Vekaletine göndermiştir. 

Bundan maada Vekalet süt ı şi

nin en çabuk bir zamanda hallini 
de tekrar Belediyeden istem iştir. 

Bu münasebetle fabrikl! hak -
kında yapılan çalışmalar hızlan· 

dırılmıştır . 
Beıediye reısliği; bütün şube

lere yaptığı bir tamimi~ sütçüle
rın her sabah kontrollarını tebliğ 
etmiştır. 

Ayrıca süt tevzi mahallerinde 
de devamlı teftişler yapılmakta

dır. 

Bu teftişlerde yeniden Belediye 
talimatnamesine uygun olmıyan 
bazı süt tevzi mahalleri görülmüş 
ve hemen kapatılmışlardır. 

• 

. 

1 asarruf 
Hesapları 

ikramiyeleri 
Halkımızı tasarrufa alıştımıak 

için milli rbaııkala.rımız tarafın • 

dan .Tasarruf hesapları ikrami

yesi> usulünün büyük yardımı gö
rühnekte ve hesap açtıranların 

sayısı günden güne artmaktadır. 
Ziraat bankasının bu kırbil ik

raııni:ye keşidesi ay başında yapı
lacaktır. 

Bu keşidede 1000, 500, 250 lira 
ve müteaddit küçük ikramiyeler 
de vardır. 

Hesaplarındaki mevduatı paralar 

tliö'-fl POL s • 
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Hükumetin Yaptığı 
Ve Yapacağı 

Ve~ Mankemeler 

T ürk ve İngiliz Başvekilleri, 
Türkiye • İngiltere anlaş -
masını Uau eden müşterek 

beyannameyi ayni gün, ayni sa • 
atte, Millet Meclislerinde okudu
lar. 

diplomasız Bana Kim 
Başvekil Refik Saydam'ın özlil, 

ciddi, vakur beyanatını okuyan 
her vatandaş büyük Türl< devle • 

tinin dış siyasa bakımından tut • 
tuğu yolu öğrenmiş bulunmak
tadır. 

Bir Derler 

Demokraside, bükôınetler, bil -
tün icraatından milleti haberdar 
eder. Cumhuriyet Türkiyesi de 
büyük bir sarahat ifadesi içinde, 

Türkiyenin, son siyasi dünya ha
diseleri karşısında ne yaptığını, ne 

yapacağını Türk efkarı umumiye
sine izah etmiş bulunmaktadır. 

Düne kadar, bu sürprizler dün
yası önünde Türkiyenin vaziye • 

tini merak eden vatandaşlarımız 
ve yabancılar, bugün tatmin edil· 

miş bulunmaktadır. Bükllmeti 
tebrik etmek bir vazifedir. 

Bt:JRHAN CEVAT 

Yeni 
Atatürk 
Pulları 

Ayrıca "N~;k° Kemal,, 
Pulları da Bastırılacak 

Dişçi! 
Bir Müşterisinin 
Di~ er ni Kırmış ... 

D iplomasız dişçilik yapan, a
cemiliği ve dikkatsizliği yü
zünden İsmail isminde bir 

gencin dişlerinden birini kıran, 

Perla (müstear adı Fatmadır.> nın 
muhakemesine dün Asliye Birin
ci Sulh Cezada başlandı. Dünlı:ü 
celsede yalnız davacı İsmail gel
mişti. İsmail şu ifadeyi verdi: 

- Geçenlerde bir gün Sirkeci
den, Selçuk apartımanının önün· 
den geçiyordum. Apartımanın i

kinci katındaki: ·Diş Yapımevi. 
tabelası nazarı dikkatimi celbetti. 
Apartımana girdim. Dişciyi sor

dum. Muayenehanesini gösterdi
ler. Girdim. Dişçi, bir kadındı. 
Kendisine üç dişimin çürümüş ol
duğunu ve .bunları çıkartıp yerle
rine altın diş taktırmak iıstediği· 

mi söyledim. Pazarlık ettik. 10 
liraya uyuştuk. Dişçi kadın maki· 
ne ile çürük dişlerimden birini 
kesti. Yanındakini de çekerken, 
kırdı. Bunun üzerine kadın : 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü tarafından İsviçrede - Yarın gel. bunu morfinle çı-

karırım, dedi. 
tabettirilmekte olan .Atatürk. 

İki gün sonra gittını. Kadın 
pulları bugünlerde hazırlanarak 
şehrimize gönderilecektir. yalnız değildi. Muayenehanesin-

de sonradan adının Cebbar oldu
İ.dare bu pullardan şimdilik 1 

ğunu öğrendiğim bir zat vardı. 
muhtelif kıymette 200 bin tane 

Cebbar, kadına bağırıyor, ağzına 
bastırmaktadır. Bu pulların tabı geleni söylüyordu. Adam, müşteri 
bitip İstanbula getirilir getirilmez olduğumu anlayınca bana dön
.Namık Kemal. punarı ısmarla- düve: 
nacaktır. Namık Kemal pulları _ Kardeşh!Il, dedi, bu kadın dip· 
6 - 8 • 12 ve 12,5 kuruş üzerine o- lomasız bir dişçidir. Sakın buna 
lacaktır. Namık Kemal hatıra pul· dişlerini yaptırma' 

Bilir misin? 
Sıvacı Kemalin Eşyasını 

Acaba Kim Çaldı? 

Y 
irıni gün evvel; Sirkecide 
yeni yapılan Orman koru· 
ma ambarından sıvacı Ke

malin bir bavul eşyası ile muhte
lif tarihlerde kahveci Faris'e ait 
birkaç su bardağını ve kahve fin
canlarını çalmaktan suçlu Meh • 
med Özmenin duruşrriasına Birin· 
ci Sulh Cezada başlandı. Davacı· 
lardan Faris, mahkemede şunla
rı söyledi· 

- Meluned Özmen, geçen aya 
kadar ambarın bekçisi idi. Benim 
kahvem, ambara yakın bir yerde 
olduğu için Mehmed aradasırada 
çay, kahve ister, ben de çırakla o
na istediğini gönderirdim .. 

Son zamanlarda kahvedeki bar
dak ve fincanların eksildiğini far
kettim. Bunlar çalınmıştı. Fakat 
hırsızın kim olduğu henüz belli 
değildi. 

Bir gün Kemal kahveye geldi. 
Eşyasının Mehmed Özmen tara· 
fından çalındığını söyledı ve: 

- Her halde senın fıncan ve 
bardaklannı da o aşırmıştır de
di. 

Kemal ile Mehmedm odasına 

gittık ve çalınmış olan bardak ve 
fincanlan onun yatağının yanın
da bulduk .. 
Dığer davacı Kemal de §U ifadeyi 

'rerdı : 

Bu Sene n1'f ~ 
EvlenenlerOZOFU 
Çoğaldı 

Sene Sonu 
T edkiklerinden Alınan 

Netice Budur 
Sene sonu münasebetile yapılan 

bir tetkikten anlaşıldığına göre, 
bu yıl içinde memleketimizin her 
tarafında evlenmeler umumiyet -
le geçen seneye nazaran çok art
mıştır. Bu fazlalık % 30 u tecavüz 
etmektedir. 

Bundan; evlenme ya,ının indi
:rilırnesi hakkındaki son kanunun 
çok faideli olduğu görülmektedir. 

İstanbulıda evlenen çiftlerin sa· 
yısı da geçen seneye nisbetle faz
ladır. Hatta bu fazlalık; son üç ay 
içinde yani marttan itibaren da
ha çoğalmıştır. İstanbulda en çok 
nikah kıyılan Evlenme daireleri
nin başında cBeyoğlu bulunmak
ta sonra cFatih-, clleşiktaş., .Ka
dıköy> gelıınektedir. 

KISA POLiS 
HABERLER! ı 
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* Ankara caddesinde Acırnu.s- j 
luk sokağında bir yapıda çalışan 
Ali ve Paskal adında iki işçi 3 met· ı 

re yüksekten düşerek muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlar, hasta
haneye kaldırılarak tedavi altına 
alırmışlardır * Ü ·küdarda Pazarbaşı mahal· 
lesinde Şimşek sokağında 9 numa
ralı e\•de oturan Ali kızı Mı.ızaffer 
Üsküdarda tramvaydan atlamak 
ısterken düşerek yaralanmış Hay
darpaşa Nümune hastahanesine 
k ldırılarak tedavi altına alınmış
tır. * Şoför Halidın ıdare.ıındeki 
3l35 numaralı oto Nişantaşında o
turan Bchıyeye çarparak başın • 
dan yaralamıştır . * Karagürorükte oturan sürü· 
cü Ömerın idaresindeki yük ara· 
bası Beşiktaştan geçerken 7 ya
şında Melahat adında bir çocuğa 
çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

Demir ve Çelik 
Fabrikalarımız 

K 
arabükte demir ve Çelik 
fabrikalarımızın bir ağus • 
tostr faaliyete geçeceği ha-

ber veriliyor. Şimdiye kadar da 
mühim miktarda demir cevheri 
fabrikalar sahasına idhar edilmiş
tir. Bir ağustos, Karabük, büyük 

merasime ve tezahürata sahne O• 

lacaktır. Çünkü, Karabüktc kuru
lan demir ve çelik fabrikaları, 

Türkiyede ağır sanayiin kuruluşu• 
nım ilk zaferidir . 

Cumhuriyet Türkiyesi, Osınanh 
imparatorluğu için hayal, rüya bi

le olmıyan birçok güzel şeyleri ta· 
bakkuk ettirebilmenin u>:rını da· 

ima avuçlarınm içinde tutmu~ • 
tur. 

Türk toprakları üzerinı!e demir 
ve çelik fabrika'1 kurmak, mana
sını birdenbire kanıyamıyacağı
mız kadar muazzam bi· iştir. Ka

rabükteki tesisat yakın şarkın, 

Balkanların, şarki Avruı>anın en 
mühim bir sanayi merkezinin çe· 
likleşrniş ifadesidir. 

Türkiye daima ileriye, huı.ura, 
refaha gidiyor. Bu gayelerin ta · 

hakkuku için başarılan e><"rler gö
ğüslerimizi ütiharla kabartacak 

derecede mühimdir. 

Karabük büy ilk bir urlıktır. 
Bu varlığın semerelerini yakın bir 

zamanda idrak edeceğiz. Bir a 

ğustosta merasimle işletmeğe a

çılacak olan demir ve çelik fahri

kalarımız, Türk toprakları ufuk

larına, yeni bir Türk zaferi çiz • 
mekte:lir. 

Daha böyle, sayısız fabrikalar 

açacağız ve i~icteceı;iz. Türk a:r.mi 

yeryü:ı.ünün en mnauanı ku\·ve .. 
tidir. 

REŞAD FEYZİ 

* Şaban; Şerefeddin ve İsak a
dında üç kumarbaz Tophanede 
Defterdar yokuşunda Fazlınm 

kahvesinde kumar oynarken suç 
üstünde yakalanarak mahkemeye 
verilmişlerdir. 

)arının üzerine büyük vatanper- Dişçiye üç lira peşin vermiştim. 
ver ve şairin başı açık portre.ıinin Buparayı istedim, kadın vermedi. 
konulması münasip görülmüş • Ben de onu mahkemeye verdim. 
tür. 4 seri üzerine tertip olunacak- Suçlu kadının da sorguya çekil
tır. Bu pullar için kullamna müd- mesi için muhakeme 26 mayısa bı

- İstanbula bir, hır buçuk ay 
evvel geldim. Çalışmak için Or
man koruma ambarına gıttim. Bir 
bavul eşyam vardı. Ben bunu bir 
tanıdığımın evine götürüp bıra

kacaktım, fakat inşaat müteahhi· 
di buna engel oldu' __ ... _ ------· 

deti olnuyacaktır. Posta gişelerin· 

1
_rakıldı. 

de bitinciye kadar istimal oluna
caktır. 

Garbi Trakyadaki Türk 
Muallimleri 

Yunan hükU:meti Trakyadaki 
bütün Türk muallimlerinin Yu

nan dilinden imtihan olunmaları 
mecburiyetini koymuştur. Bu ka

rar muallimlere tebliğ olunmuş
tur. İmtihanlara girmesi lazmıge

len Türk muallimlerinin adedi 380 
den fazladır İmtihanlar temmu
zun 17 inci günü başlıyacaktır. 

- Ambarda kalsın, dedi. Kork
ma, ambardan eşyan çalınmaz. 

bekçi Mehmed onu muhafaza e
der. 

Mehrned ile geceleri ambarda 
ayni od4da yatıyorduk. Bir sahah 
kalkınca. onu da uyandırdım. 

Kendi.sine: 

- Haydi kahveye gıdelım, bi
rer çay içelim, dedim. Mer.nıed 

gelmedi. Yalnız gittim. Bir saat 
sonra oraya döndüğüm zaman 
Mehmetli görmedim. Dikkat et
tim, yatağımın çarşafı yoktu. Bu- l 
nun üzerine bavulumu açtım. Bir 
de ne göreyim? Bavul bomboş!.. ' 
Mehıned biitün eşvam, alp gö -
türmüşti.ı. 

Mehmed Özmen. 
- Ben hırsızlık yapmadım. de-

dedim. 
Kemal ayaklarımdan tutarak 

çekmeğe başladı. Kızdım, onu a
zarladım. Kemal de hiddetlendi, 
kaşlarını çatarak: 

- Ulan, bana kim derler. bilir 
misin? dedi. 
Eğlenen bir tavırla: 

- Kim derler? diye sordum. 
- Arnavud Kemal! dedi. 

- Sen Arnavud Kemal isen, ben 
dt Llız Mehmedim, dedim. 

Birbirimize sövüp saydık. Fa· 
kat dövüşmedik. Kemal odadan 
çıktı .. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ev, Apartman Var, 
Sokak Yok 

Belediyelerde ileretle çalışan -

lar 'hakkında Dahiliye Vekaletin

den dün Villyete bir emir gönde

rilıniştlr. Emirde tıu gibiler hak
kında inzibati cezaların teı:tıp o

lunduğu, bu husustaki evrakın 
Vakı itirazlar üzerine Vekalet İn

tibaı komisyonuna gönderikliğ).. 

ilin görüldüğü bildirilerek bu mu· 
eıııelenin yanlış olduğu teb.iğ e

di!ınektedir. Emre göre memur ol
llııyanlar ücretle mıistahdem bu

lunanlar hakkında m(:JJ!urlara 
llıahsus inzibat! cezalar tatbik o
lun-mıyacak ve 'bitt~b·I Vekalet 
1nzibat komisyonuna da gönde • 

Tihniyecektir 

sene i-çinde 50 liradan aşağı dfuı- 1---------------1 

Diplomasız Dişçiler 
Şehrimizde ve muhtelif şehir

lerde cdiplomasız dişçilik> etrne
ğe kalkışanlarla .Dişçiler cemiye
ti. esaslı surette mücadele etmek
tedir. Bu meyanda diş çekmeğe 

teşebbüs eden berberler de yaka
lanmaktadır. Bu mücadle sayesin
de şehrimizde •diplomasız dişçi

ler> pek azalmıştır. Kalanlar da 
peyderpey yakalanmaktadır. Ez· 
cümle dün de Mehmed isminde bi
rinin Beyazıdda diplomasız diş

çilik ettiği haber alınarak kendi
si cürmü me~hud halinde yaka -
lanmıştır. 

. di. Davacılar. bana ütira ediyor
lar Kemalin eşvasının çalındığı 

gün. sab:ıJ.ley vatağımda u~u -
yordum. Kemal beni uyandırdı. 

Beraber kahvey g.tmemôzı söy
ledi. Ben biraz daha uyuyacağım, 

İkı saat sonra bavulundan eş -
yasının çabndığını söyliyerek, 
haber vermek için karakola gitti. 
Kemalin eşyasını çalmadığım gi
bi bunu kimin çaldığını da bilmi
yorum .. Çalınmış olduğu iddia edi
len bardaklar ve fincanlar ise ba
na aittir. 

Bir oluyucumuz 7aı.ıyor: 
cİstanbaJun )'RDKJD yü..ı.u..nden 

harabeye dönen blrtok )erlf'rln .. 
de lekh on se.nedenberl aparU .. 
maıılar yapılmıştır ve bu a,par .. 
tımanlar belediyenin cöslerdlll 
pli.na &öre birer sıra a.lnuş \""&7.l
yettedlrler. Fakat ap4.rbmanlann 
tenienclirdJii bu HkJ yanı-ın ar
salarında sokak denilen şey yok
tur. Apartıman .,ahibl('rl, anC'ak 
kendi binalarının önündeki yaya 
ka.Jdırll!llan yaptırmışlardır. Fakat 

~okaiı..ı hali pert ndır ve cidden 
acınarak bir baldedJr. Babıili cad
dıeslnJ asfalta eeviriyorur. Halbu
ki bD yoJun kaJdırunla.rı mÜk('m
mel bir yoJdu. Bura:·a Rarff'dilen 
para ile her lkl• tarafına mamur 
apartunanlar sıralanmı sokak -
lan bir parça ol un duzeltmek 
lmkim b11Juna.ınu mıydı?. 

ROMAN: 19 

hrıkarı yokt:.ır Benı tekrar gar -
llıek hususu'lda i.7hır buyurduğu
lluz sabırsızlığa bütün kalbimle 
llıuka.be!e etmck·'sterim. Size kar
tı her türlü nsmi formüller kul-

lanmaktan heni rr.enetmi• oldu -
kuııuz içm, bu mektubumu kemall, 
Cesaretle ~endi d~şündü~Um .g'.bi I 
~azdım. Sı.zi çok sevdığım ıçın, 
lıusurlarrım affedecl'ğinize emi • 
l'liın .• 

Krmıe~ Dubarry 

Bu mektubun altındaki imza, 
hakikaten mühim bir imza idi. 
F'akat Baron Dö Gones'e hitab e
d:ldiği için belki ele eherıımıyetini 
kaybedebilirdi. 

DÖRDÜNCÜ KISJM 

. Janet saı-a)da aş:ıgı yukarı bir 
iktıdar mevkiinı elme geçirince, 

miyen tasarruf hesabı sahipleri
ne ikramiye çıkarsa ikramiyeler 
% 20 fazlasile verilecektır 

İş Banka.sının ikramiyesı ise ge-

düşmanları da başlarını kaldırdı
lar. Bunların içinde en başlıcası ve
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en mühimmi Dük Dö Şuvazöl idi. 
Çünkü Dük eskiden Madam Pe>m· 
pa.dur'un en yakınlarından birisi 
idi. Madam Pompadur öldükten 
.sonra, heınşiresı Düşeıı dö Gra • 
mon'un Kralın mahremiyetine gir
mesini en başta arzu edenlerden 
birisiydi. Fakat Dük Dö Rişliyö 
ile Kont Dubarry'nin gayretleri 
sayesinde bu teşebbüs akim kal -
mıştı. 

Bu vaziyet karşısında nazır, sa
raydaki bütün tertiblerini bozan 
bu kadına karşı gtıli açık bir mü
cadeleye girişmiş bulunuyordu. 
Artık iftira iftirayı takib ediyor, 
yalan yalanı kovalıyordu . Bütün 
maksad sadece madam Dubarry'yi 
gözden düşürmekti. Halbuki Şua
zöl'ü küçük düşürmek ve bütün 
lttihamlarını boşa çıkarmak müm
kündü. Kral da bunu anlamamış 
değildi. Hatta hatıralarında Şua • 

lecek ay başında çekilecektir. Bun
da 2000, 1000, 500, 250 liralık ve 
diğer muhtelif küçük ikramiye
ler vardır. 

Sahte dişçi muhakemeye sevke
dilmek üzere Müddeiumumiliğe 

teslim olunmuştur. 

zöl'un bu entrikalarından açıktan !erde ölümden en çok korkan da 
açığa bahseder. O kadar itimad et- kendisidir.• 

tiği bu zatın maksadında muvaf
fak olmak için, saray hizm<'tçi -

}erini de para ile tuttuğunu söyler. 
Suazöl de hatıralarında Kraldan 

bahsederken şunları söylemiştir: 

• öyle adamdır ki kendi zevki 
için Neron tertibi Parisi yaltıp sey
retmek hevesine bile mağlfıb ol
muştur. Fakat bu ~mri venneğe 
cesaret edememiştir. Penceresi -
nin önünde birisinin başı uçurul

sa, her halde metresinin yatağın
dan kalkıp, zevkle bu manzarayı 

seyredecek tinette bir insandır. 

Halbuki başına gelebilecek hôdise-

Artık bu vaziyet karşısında Ja
netin de mücadeleye hazırlanması 
lazmı geliyordu. Kralın nekadar 
mukarrebini, kanları ve metresleri 
varsa, hepsi de birer birer genç ka
dının aleyhine dönmüşlerdi. 

İlk günlerde, Kralın genç kadın
la münasebetinin geçici bir şey o
lacağma hükmedil)l1işti. Hatta a
lay edenler bile olmuştu. J anet çok 
dikkatli davranmak rnzım geldi
ğini anladı. Kralın, Janeti üç de
fa sofrasına davet ettiğini öğre
nenler, hatta heyecana bile düş
müşlerd Nazır Suazöl'ün hem· 
şırcsi dil§es Dö Gramon Janetin 

en büyüle düşmanı kesilmiştı. 
Bir sabah Düşes Versay bahçe

lerinin bir kenarında otururken, 
J anet tesadüfen önünden geçmiş 
bulunuyordu. Düşes gayet mağru·. 
rane bir tavırla, Versayın yeni mi· 
safirine hakaret edercesine bak
tı ve yürüdü. geçti. 

Janet, Düşes Dö Gramon'un ken
disini çekememesini pek tabii bu
luyordu. 

Hatta Düşesin bir akşam, her
hangi bir kazayı bahane ederek, 
Kralın dairesine en yakın odalar· 
dan birine nakledilmesini i.stediği· 

ni biliyordu. Bu hesabla kazada 
Düşesin korsajı yukarıdan aşa -
ğıya kadar yırtılmıştı. Belki Kral 

Duruşma, şahıtlerın de dinlen
melrrı için 22 mayısa bırakıldı. 

haberdar olur, kaza dolavısile 1 
kendisini teselli etrneğe gelir diye .. 
Hatta bir defasında da madam 
Dö Gramon'un Kralın yatak oda
sına kadar girmeğe cesaret ettiği 
ve kendL<i dışarıya çıkarılmak is
tenirken, odadan çıkmamak için 
Kralın yorganlarına sarıldığı. da 
zikredilir. Asil aileden doğmuş bir 
kadın bile, ·bir Kralın gözdesi ol
mak için neler yapmağa tenezzül 
etmiyor? 

Halbuki Janet. kendisine haka
ret edihnesi için ortada bir se
beb görmüyordu. Olur ya, bir hü· 
kümdar pekaia bir mahalle kızına 
da iltifat edemez mi? 1 

Bahçenin diğer bir köşesinde J a
n etle düşes tekrar karşılaştılar. O 
zaman düşes, yanında bulunan 
madam Dö Briyon'a yüksek sesle 
dedi ki: 

- Bazı kadınlar var ki, hakika
ten kendilerine çok kazançlı bir 
meslek bulmıı~lardır. MtteUi: 

Janet dayanamadı 

- Heıiıakk Krnlın \ at na 
1..0rla giren ben deflim, der' 

O zaman, Düşesın yuzu bırden

bire sarardı. Dudakları m or 

kesildi. Madam Briyon belk. da
ha ağır birşeyler söyler diy<' Dil 
şesin elini Düşe in ağzına gotıir· 
dü. 

Halbuki Dük Dö Suazöl Kralın 
hoşuna giden bir kadına karşı a

çıktan açığa mücadeleye gir~me
mek in.celiğini göstermişti. Ka • 

dınlar neden~e böyle zamanlarda 
sinirlerine hakim olamıyorlar . 

• İki kadın arasındaki rekabet şu-
yu bulunca, saraya mensub b1rçok 
erkan ve asılıadeler yeni gi:ı~deyi 

himaye eder bir vaziyet aldılar. 

Bunlardan birisi, Suazöl'ü hiç 
sevmiyen ve hatta mevkiine gÖE 
koyan Dük Degiyon idi. 

( Deramı rnr l 
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IAPONLAR VE KADINLAR 

Japonlar: qlerlnl kal'!nen dGf

mezler. Bu nezaket ve milliye

met neden Dert &'ellyor! 

.H 
.-- Japou Edebiyatından -

Londra ile Moskova 
Niçin Anlaşamıyor?. Ja,ponlar; eşlerinin burna blra:s bü-

7ük ise bir yumruk vurup J'&Slandır
malı:.lan, lı:.üçülı:. ise btiııbüliin :rolı:. el-
mek&en kor.karlar. Prenses Yakoma 

Haftalık lngiliz Gazetelerinin 
Yürüttükleri Tahminler 

''Ya Askeri Ittif ak, Y ahud Hiç!,, 

Almanların Baltık. de vletleriodeo olan Litvanyadan son aldıklan bir şehir: Mem_el 

N 
elice ne şekilde zuhur ed,·r· 
se etsin bir taraitan Rusya 
ile İngiltere arcsında dı • 

ğer taraftan Lehistanla Rusya a
rasında uzun müzakereler oldu. 
İngiliz gazetelerinin bugünlerde
ki tahminleri az şayanı dikkat ol
masa gerek. Bu müzakerelerin ge
çirdiği sailıalara dair Londra ga
zetelerinın yazılarını şöyle bir tet
kik etmek faydasız değildir. İn
giliz ve Rus müzakerelemie dair 
ileri sürülen bu tahminler bazı 

mühim ana hatlar için bir fikir 
verecek mah.yettedir. Bunıar göz
onune getirilince münasebatın 

hundan sonraki safhalarına dair 
gelecek malfunatı takib etmek da
ha kolaylaşacaktır. 

1-Rus nokta! nazarı: Artık İn
giltere, Fransa ve Rusya arasın • 
da tam manasile bir ittifak akdi 
zamanı gelmiştir. Bu yalnız Al
manyanın girişeceği herhangi bir 
harekete karşı koymak. i7in şiın
di.den hazır bulunmak, öyle bir 
hareketin önüne geçmek için de
ğıld!r. Ayni zamanda küçük dev
letlere emniyet ve itiınad vermek 
için de bu elzemdir. 

2- İngiliz noktaı nazarı da şöy
ledir: 

Tam manasile bir askeri ittifak 
akdine lüzum yoktur. Bu takdirde 
Almanyanın ileri sürdüğü iddia 
doğru gibi olacaktır. 
Almanyanın iddiası malum: 

Fransa gibi, İngiltere gibi garb 
devletleri Almanyayı çember içi
ne alıyorlar. • Garb devletlerinin 
maksadı Almanyanın etrafında 

b.r çemler çevirmektir. Alman -
yanın maksadı sulhu muhafaza et-

mektir. Fakat böyle çember içın
de kalacak olursa bunu kırmağa 
mecbur kalacaktır. Ejğer İngiltere 
Rusya ile asktri bir ittifaka gire
cek olursa Almanların milli his
leri galeyana gelecektir. O zaman 
Almanlar kendilerinin hakikaten 
çember içinde kaldıklarını ileri 
sürerek bunu kırmak istiyecekler
dir. Bütün Alman milletinin böy
le bir mukavemet hareketine geç
mesi ise harbe varacaktır. 
Şimdiki halde ittifaka lüzum ol

mamakla beraber başka birşey 

yapmak da mümkündür ve lazım
dır. O da şudur: 

Her suretle etraflı bir anlaşma
nın esasları kurulsun, öyle ki bu
gün Avrupa.da bir harb çıkacak o
lursa Rusya ile İngiltere derhal 
ittifak edebilsinler. O zaman uııun 
uzadıya müzakerelere lüzum kal
masın. Zaruri bir ittifakın temel
leri şimdiden hazırlanmış olsun. 
Ancak mademki harb yoktur, it
tifaka da lüzum görülmiyebilir. 

İşte İngiliz noktai nazarı da böy
le hul.B.sa edilmektedir. 

Loııdrada çıkan Observer ga -
zetesi İngiliz siyasi mehafili ile 
muhafazakar fırkanın erkanile te
masta olan ~ski bir gazetedir. Pa
zar günleri çıkan bu gazetenin ya
zılarına, istihbaratına ayrıca bü
büyük bir ehemmiyet verilmekte, 
okuyucuları tarafından ona göre 
dikkat edilmektedir. Observerin 
dediğine göre, şöyle bir mesele 
daha vardır: 
Fransız - İngiliz - Rus zümre

sinin müdafaa edeceği, koruya -
cağı devletler hangilerinden iba
ret kalacaktır?. 

. 

Baltık denizinden Kara.denize 
kadar olan devletler mi? Yoksa 
yukarılara çıkarak Finlandiya, 
İsveç, Danimarka, Holanda ve Bel
çika da bunlara dahilmi olacak
tır? Rusyanın her ne kadar üç 
devlet arasında, yani Fransa, İnı 
giltere ve Rusya arasında bir züm
re teşkilini gözönüne alıyor ve 
Baltıktan Karadenize kadar olan 
sahadaki devletlerin buna dahil 
olmasını istihdaf ediyorsa da yu
karıda sayılan devletlerin de bu
raya girmesine karşı muhalif de
ğilmiş. Hatta her ne kadar Uzak 
Şarktan bahsedilmiyorsa da Rus
ya böyle bir misakın Uzak Şarka 
da şümulü olmasını tetkik etmeğe 
hazırdır. Eğer İngiltere ile Fransa 
bunu böyle isterlerse ... 

İşte Observerin ortaya koydu
ğu tahminler bunlardır. Bunlara 
bakılarak İngiliz - Rus noktai na
zar !arı ne olduğuna dair bir fikir 
edinmek kabil olabileceği gibi 
son olarak ilave edilen noktanın 
da az manalı olmadığı görülüyor: 
Uzak Şark ... 
Diğer taraftan yine Londrada 

pazar günleri çıkmakta olan San
cl"Y Dispaç gazetesi de Rus - İn
giliz müzakerelerinden bahseder
ken İngiliz noktai nazarı olarak 
şunu anlatıyor: 

Eğer Avrupada bir memleket 
taarruza uğrar da İngiltere ile 
Fransa bu memleketin yardımına 
koşarsa Sovyetler de Fransa ile 
İngiltereye yardım etmeli. 

Bunun manası şudur ki Rusya 
Avrupanın demokrat memleket
lerini böyle bir harb vukuunda 

(Devomı 7 inci sayfada) 

Japonyada, büyük burunlu kadınlar 
çok cüzel &cldolunur. Bunun pek nadir 
oldu.tunu, Japon ka.d.ınlannm hep ba
sılı:. burunlu oldolı:.larım oöylemete lü
zum varT. 

Tt!Tt!N VE İSTİMALİ 

Tüliln lı:.ullanmanın birçok mnlleri 
vardır. Tütiln, yalnu pipo De ıl&"ara 

halinde lçUmeL 
Fillplıı adalarında, 7erll lıablleler, 

kocaman yaprak slpralarlDJ, yanar 
taratıaa afızlanna alarak içerler. 

Avustral7ada, Kay - Yorlr. adası aha
lisi tütünü, bir metro usunlutunda blr 
çubuk.la içerler. 

Para.caya kadınlan tütünü atıztan
na alırlar, çltnerler. 

Eslı:.lmolualr, çubulı:.ların lçlndelıl zl. 
rırıerl suya karışhnr leerler. 
Cenubi AfrikadakJ l\INkan ahalisi, ttl
ttlnlerl ufalarlar, burun kan&dlarına 

doldururlar. 
Dicle ve Fırat nehri arasındaki Ce

dre halkı, tütün, ıu ve rne karışta.rır
lar. 

cBuku ismini verdlklerJ bu ma,.ı .. 
den bir parça afızlarına alırlar, 7alar
lar. 

Kafrlar, ce7lin bo.rnuandan J'&P • 
tıkları çubuklara bir libre kadar tü
tün doldururlar. bir halka teşkil eder
ler. elden ele C'COirerelr. içerler. 

EN ÇOK ET YİYEN MİLLETLER 

Umumi Barbden evvel yapılan blr 
btatistike röre en çok et J'b'enler in
gi!Werdlr. 

Bir İnı:ill• senede 35 kilo. bir Al • 
man 25, bir Fraıııı" 20, bir İsı>IU17ol ız, 
bir Amerikalı 11, bir İtalyan da 9 lıUo 
et 7er. 

GARİB BBİ ANKET 

Parlste neşrolunan haftalık mec
mualardan biri; me:thur muharrtrlcre. 
tanılmq pbslJ'etlere müracaatla f1I 

suali sormuş: 

- Öldülılen sonra ıömülmelı mi, 7olı
u 7akılmalı mı lslerslnbT. 

Moris Dökobra müstehı:L dudaklarını 
bükerek cevab vermı.:: 

- Yakılmak, aziz meslckdaşım, ,. ... 
kılmak... Ölünce tamamllrı 7&DM&J'l, 
k.W olmayı tercih ederim .. 

Aber Erman akslne: 

- Ölnıak, 7alulmalı. .• Dotruııunu ls

terseniı bunıın ikisini de hlo arzu el· 
mlyorum. 

Karısının huysuzlufundan bizar O• 
lan meşhur komik , .•• de: 

- Kanının elinden o kada.r J'&ndım 
ki ölünce de ,.anmaia lüzum cürmü -
7orum. Gömülmek herhalde daha IJI,_ 

Demiştir. 

1 
Beyoğlu!!da İstiklal caddesinde 
akarya sineması karşısındaki 

MOTOLA 
GÖMLEK 

ticarethanesinin 
bulunduğu dükk~ııın terki ha
sebile v~ Ticar~t <•dasının mü

saadesile yap:lan fevkalade 
Tenzilatlı @atışmdao 

İs~ifade i~'.r. yalnız 

Bir kaç gününüz 
kaldı 

en müke=el cins mallarını 

0/o 25 ila 45 
tenzilatla 1 
elden çıkarmat~ 

c- Prenses Ya· 
ko!I'a kimseyi sev
mez .. Yer yüzün
de beğendiği bir 
erkek yoktur!• 

Derlerdi. 
Yirmi üç y~ına 

girmişti.. 

Hilii evlenınl -
yodu. 

Ilir gün, amca
sı (Mikado) ken
disine sordu: 

- Yalnız ya -
şarrak\o ne zama• 
na kadar devam 
edeceksin? 

Yakoma gülme
den cevab verdi: 

- Talihiın kar
şıma çıkıncıya ka
dar ... 

Onun talihi çok 
mu kapalıydı? 

Bu sözün üze • 
rinden iki yıl da
h~ geçtiği halde, 

~ --
o, hala beknrdı .. Eşi yoktu .. 

Evlenmiyordu. 
Onun hakkında birçok dediko -

dular dönüy~rdu: 
- Yakoma, saraya giremiyecek 

kadar bayağı bir erkek seviyor .. 
- Hayır .. Onun sevdiği erkek 

saraydadır .. Yokoma, onunla gö
nül eğlendiriyor. 

Daha birçok, birbirini tutmıyan 
sözler .. 

* 
Yıllar geçtikçe bi.\tün Japon a

sılzadelerinın gözii. Yakomaya çev
rilmişti. 

c- Bu güt.~l prPnses acaba ne
den evlenm:yor?. 
Artık herkes bu11u 6oruyor, bu 

muammanııı düğiimlerini çözme
ğe çalışıyordu. 

Yakoma ç~k güzel, çok sevimli 
bir kızdı. Saraydaki kadınların 

hepsi onu k•5kanır ve ~ekemeııdl. 
Eğer o, bu kadınların hoşlan • 

dığı erkeklerle meşgul olsaydı, ya
hud 'bu erkeklere ötekiler gibi il
tifat etseydi; saray kadınları onu 
çoktan Mikadonun gözünden dü
şürürlerdi. 

Bereket versin 1':i, Yakoma, hiç 
bir erkeğe iltifat ctmıyordu. 

* 
Mikadonan gözdelerinden biri, 

bir gün, Yakomanın odasında bir 
kılıç gördü. 

Bu, harbe giden bir kumandan 
kılıcıydı .. 

Bir kum;ındRn, kıll<'ını, ancak 
karısına teslim ed<"bilirdi. 

Bir asker hıırbde C:lürse, ve ka
rısı onu çok seviyorsa, bu kılıç. 

iki ruhu birbirine çok çabuk ka
vuşturabilırdi. 

Mikadonun cariyesi telaşla koş
tu .. Ve bütün kadınlara: 

- Yakoma evlenmiş de bizim 
haberimiz yok. 

Dedi. Odasında gördüğü kılıcı 

saray kadın!Jrına tarif etti: 
- Sapınd> &ırım püskülü ve Ü· 

zerinde beş tane pırlantası vardı .. 
Dedi. Kadınlar h~yretle bağır • 

dılar: 

- O, mab.ıdun kılıcıdır. Demek 
ki, Yakoma, mabudla evlenmiş .. 

* Sarayda dedikodnlar ilerlemiş, 

Yakoma odasından çıkmaz olmuş
tu. 

Mikado: 
- Mabud ~vlenmez .. 
Diyor ve Yakomanın bir erkek· 

le seviştiğini tahmin ediyordu. 
Saray adamları faaliyete geç -

tiler .. 
Sihirbazlar, lamalar Yakoma -

nın içyüzünü meyflana çıkarmağa 
ve bu hadisenin esrar perdesini 
yırtmağa çalıştılar. 

Hiçbir ş~y keşfodemediler. 
Yakoma b;r gün: 
- İşte, k0camın kılıcı .. 
Diyerek, sırma p;;sküllü ve beş 

pırlantalı kılıcını Mikadoya gös -
teııdi: 

- Bunun e,i s~n;n hazinende 
var mı? 

- Hayır .. Yc.k. 
- O halde bu kılıcın gökten gel-

diğine niçin inanmıyorsun? 

* Bir sabah Çin c~hhesinden şöy
le bir haber geldi· 

cGeneral Vohi, iiç aydanberi ö
nünde çarPt§tığı Sin kalesini zap
tederek düşmanı mağlub etti. Fa- . 
kat, biraz snnra, arı-asmda sak • 
lanan bir dii~man okçvw, biiyiik 
Japon kahramanını ensesinden ya
ralayıp yere diişürıHi.• 

Yakoma b<.! haberi alınca, saray 
teşrifatçısına sord·ı: 

- General Vohi ölmüş mü? 

Dedı, kasayı boşaltmıya devan• ltti. Güney 
sel ônür.ı:!en kaçar gibı hızlı hızlı, çaı uk çabuk işi
ni ~örü} or, serin kanlılığını hiç b~z:-<I' 'llaya çalı
şıyordu. Kasa ::-oşalınca kabL'l dört Lcunu birleş -
tirdi Uç! ar bir:birine zor kava~uyff:.:lu. Onları dü
ğüınJ~di. Sonra belinden entarisinin kemerini çı

kardı, düğümün altından kerr.er!e sıkı bir boğum 
yaptı. K0skoca bir bohça ola!' bu pa -~ yığınını ko
lay !ıkla yerinden kaldıramıyordu. Ikına sıkına 

bo.:çayı ııerinclen kaldırdıktan sonra bir jaha ye
re tırakmadı. 

YOS A 
İçiı,de bir sürü kunturatlar, muka\•eleler, se

netler fiıiin da v&r .. 

Diyordu. Ciiney onun da cevabını verdi: 

- Ren kı:ııturatları, mukaveleleri, senetleri 
filan yiyecek değilim. Enayi de dPğilim paraları 
eve götüreyim. hırsız çaldı olsun, ~u olsun, bu ol
sun, hepsini b:ıraya bırakacağım! 

- Haydi y'irü doktor .. 

Diye sesler.di ve kendisi adımlemıı sıklaştır

dı. Pard bohçannın ağırlığından y''"''l emiyor, a~ 

dınıl&rı.ıı attık~a bohça ayaklarına ç~rpı_von!u. 

Doktor, <anki .;on nefesindeYTuiŞ gi.ı sord'-': 
- Jll Preye gidiyoruz? 
-Eve .. 
- "du pAraları evde mi şaklıy~cağız?. 
- EHt .. 

;u•·ry bar.kadan çıktı. Doktor da boş tamta
kır kalan kasasınır. anahtarlarını cebine koydu, bir 
in-:1.ın i"'tr erk~k g~bi değil sir.irlcr; 1 t;Ü';ii, aktivite~ 

si ::>lınnı·~ sa<ıP~c bir deri, ken,ik yıhnı kalmış gibı 
onu izlr.d •. Ksib., yerinden •ökülÜi> fırlıyacakmış 
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da d~ etleri karşı koyuyorm.ış~asıııa &.tıyor, da -
marları ateş içinde zonkluyor. 

- Allahım sen bana yard:m et.. Sen beni öl
dü.:me .. 

Diye içten gelen yalvarışlar yapıyordu. 
İkis: de Osmanlı Bankasının dar, basık kapısı 

önüüde duruyorlardı. Bu duruş ik: s<niyeden çok 
sürmedi. Şoför arabanın kap,sını açın:;i, 

- Buyurun .. 
Diy~ bekliyordu. Doktor alık .: lık: 

- Arabay:ı binmiyor muyı..z? 
Diy~ soruyor ve altın bohçasını yardım olsun 

gibilerden tutmak istiyordu. Giiney yavrusuna 
ça:;:ak konan oir ana benzerliği ile nemer. geril-
di. 1<ükı edi, karşısındakinin üzerine .ıtılır gibi: 

- ('~k elini, çek! 
Dedi yürüdü. Doktor diişünmemek, bayılmamak 

11.;1.n kl·n:ı·:;ini zor tutuyor, sanki y .-.v1ı-: 1 cdan çıka-

rılan car.mm bir kıyarın elinde doJaştırılışını sey
reder gilıi Güneyin arkasından bakıyordu. Güney 
kar~ı kaldırıma geçti. Karşıda da İş Bankası vardı. 
Onun g~niş, mErmer merdhı~nkrinl aştı, kapıda 

ilk rastladığı kavasa sordu: 

- Kasa dairesi nerede?. 
- Aşağı katta .. 

- t' ere<len gidiliyor?. 

Kavas: 

- İşte .. Şuradan, köşeyi dön, kıvrıl aşağıya.. 
Dedt Günf-y ayaklarını sürüye sürüye ve ko-

lunun yorgunluk acısını bastırn ba;tıra onun gös
terdıği yoldan yürüdü. 

Doktor da arkasından yetişmişti 

- Güney ne yapıyorsun? 

Hani eve gitmiYQr muyduk?. 

Ben. ır...rtıv mi edeceksin?. 

BİR SAAT SONRA 

Bir saat sonraydı. Güney, 

- Oooh. Hepsi bitti!. 

Diye geniş bir nefes aldı. İş liankru;ının önüne 
..çıkt,. B;şında bir dinçlik, kanında taze bir dola

şış, göv:!esinde dimdik bir çe·.dklik, içinde rahat, 
en rahat, üstünün üstünü bir rahatlığın rahatı vardı. 
Sanki .:~ndisi on yaş daha gençleşm;ş, kanı, göv
desi, da·narlan. sinirleri, lbeyrıi, kafası oz yapıcının 
sıkı bir onarmasından çıkmış gibi y<'nileşmiş, ha
fifkm~tl Siyah, rengini ge~2drn alan gözleri da
ha çok parlıyordu. Yine beyaz, reng:n' güneşten 

aları yüzü giiM yeni doğmuşç&Sın~ d•ha ağ~ 
şenltnmıştL 

(Devamı var) 

Türkçeye çeviren: 
İskender F. SERTELLİ 

Saray teşrifatçısının gözleri su· 
landı: 

- Evet prenses .. 
Diye baş.nı salhdı ve gözlerv 

ni yere dikc:·ek, ba~.l<a bir şey söf 
lemedi. 

Yak-0ma, bir gölgP gfüi süziiliıP 
gitti.. 

* ~Bir sJat SC'nra, PrenseE. Yako!ll 

nın odasına girenl~r onu yatağınd• 
cansız buldular. 

Yakomanı" solrnEmesi üzerin • 

den akan kan damlaları, beyaz ya· 
tak çarşafının ıizeı inde kızıl ıe • 
keler çizınışti. 

Ve sırm3 püökülFi, beş pırlsn· 

talı kılıç, pr~nscısin göğsünde dıl: 

ruyordu. 

* Mikado, yeğeninin ölümünü dıl" 
ı· 

yunca, odasına koştu. Yakom8• Y 
!ağında melPkler gibi güzel, Fes • 
siz ve harek~tsiz yatıyordu. 

Mikadonun gözüne, duvardıı Y' 
zılı olan şu kelimeler ilişti: 

cBir kahraman sevmiştim .. ııorlr 
den dönünce, kendimle evıeııe 

cektim. Dönmedi. Vatanını kuf • 

tanrken döktüğü kanına k41111111 

karıştırdım. Öteki dünyada oıı1I 
aramağa gidiyorum ... • 

Ankara Radyosu 
•uotıx 

11.30 Proıram. 

11.35 Mü:ıllr. (Pazar oayı) Pi. 

18,15 Cocuk aaatL 

18,45 Müıllı (Şen oda müzlfl: j\ıtJ' 
blm ö.ıiir ve Alq b-lılerL) 

19,15 Türlı miUıtt (Fasıl beycll>·,, 
20 Memleket saat ayan, a.ı-

meteoroloJI haberlerL 

20,15 Türlı miizlfL 
1- Şebnazpuselllı pqrevL 

Z- Dedenin Şebna• puselilı bd~ 
3- Cavide Bayrlııln 8eJmuP..,.ıJJ 

prlı:.ısı: (Ateş ırlbl). 

- Lem'lnln Şehıuuıpuselllı ıat"'' 
(Nan flrkal şule pq). 

S- Sedat Öztoprafııı şeıına•P_.
lllı prlu: (GÔf edip eailamal<). 

6- Reşal Erer: Keman taı..ıaıl· 
7- Şebnazpuselllı prlıı: (YaDıııo' 

demlnden). 

S- Denizolilunun !lebnaın>..,.ıJJ 
ıarlu: (Yolun bulmam). 

9- Dedenin Şehnazposelllı 7tifi!J 
semaisi: (Bir dllberdln). 

10- Sedal Öztoprafuı 8eJmaın>,... ' 
lik su semalsL 

21 J\iet'ell plilı:.lar • B. 
21,10 Müzik (RIJ'lUell Cumhur I>"'• 

d081l - Şef: İhsan Künçer). 

22 Anadolu a.lamı (spor ııen-1511• 
22,10 MiUllı (Cazband • Pi). 

22,45 • 23 Son ajana babulerl '' 
J'&rmkl prol'ranı. 

YARIN 
12.30 Prorram. 
12,35 Türk miUlfl (Pi). 

13 Memleket saat ayan, ajant te 
meteoroloji haberlerL 

13,15 • 14 Müzllı (ıenfonllı plf,Jılat>• 

-
1357 Hicr! l 1355 Rwııl 
Rebiülevvel Mayıs 

24 1 ----1939, Ay 5, Gün 134, Hızır 9 
14 Mayıs PAZAR -- 1 1 

Vakitler Vaaatl Eıaol 

iL da. _!!,..!!:.. ---
Günq 4 44 9 26 

Öğle 12 10 4 52 

İkindi 16 06 8 48 

Akşam 19 19 12 ()() 

Yatsı 21 08 1 so 
İmsak 2 40 7 'fi 

-
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CBiRAZ EDEBİYAT BAHSİ 1 

e nç Romancılar 
Neler Yazıyorlar? 

f 
ŞA. KA j --=---

NEZAKET İKTİZASI: 

W 
ecdi, arkadaşlarına derdi 
ni yanıyordu: 
_ Dün büyük bir felakete 

uğradım. 

- Geçmiş olsun ... Ne gibi?. 
- Karımla beraıber evden çık-

Mahmud Yesari Gençleri Satır Satır 
Okuyor ve T enkidler Yapıyor 

tık. Ben vazifeme, o da teyzesine 
gidecekti. Tramvay,a bindik. Karl
manın önünde inerken nasılsa a
yQğı kaydı, düştü. Derhal kaldır
dılar, yakındaki bir mağazaya gö
türdüler. Yüzüne ve gözüne ko
lonya sürdüler. Az sonra kendi
sine geldi. Fakat bu düşüş bana 
yirmi liraya maloldu?. t 'Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

ır ürk romancılığını tanıyor -
sanız Mahmud Yesari'yi de 
tanıyorsunuz demektir. 

l<ıyrnetli muharririn bende en 
~ııutulmaz tesir ve iz bırakan e
ıerıeı-ı •Bahçemde bir gül açtu, 
•Su sinekleri• ve cTipi dindi• ro
l!ı.anlarıdır. 

Evvelki gün, matbaada, son za
~nlarda ne~redilen romanlardan 
ahsediyorduk. Türk edebiyatı -
~- lisan, öz, hulasa, kalite iti
l.ıarııe nasıl bir seyır taltib ettiğini 

ahrnud Yesari tatlı tatlı anla
lı~ordu. 

C llir aralık Mahmud, coşmuşt~. 
b·ebındcn, bir gazeteden kesilmış 
dlJ: roman tefrikası çıkardı. Evir
!, Çevirdi. Belliydi ki sinirli idi. 
~:ağa kalktı. Odanın çinde do
""lmağa başladı. 

Sonra, ağır ağır konuştu: 
- Okuyucudan şikayet etmi

Yeliın. Çünkü, yazılanların çoğu 
l!ı.aaJeset okumak lezzetini kaçı • 
tacak kadar tadsız şeylerdir. Be
~ tedavi kabul etmez bir ille
ıın vardır. Her çıkan yazıyı oku

;nak isterim. Ve okurum da .. Genç
er derler ki: 

•İhtiyar yazıcılar, gençleri oku
llıuyorlar, bilmiyorlar.• aençLe
tııı bu iddiası benim için varid 
değildir. Çünkü, ben onları satır 
~lır taltib etmekteyim. Keşke o-

Mahmud Yesari 

nelik matbuat hayatımda kendi
me göre bir varlık bırakıp gide
ceğimi zannediyordum. Şimdi, bu 
naçiz varlığımdan utanıyorum. Ve 
çünkü, bu yeni yazılan yazıları o
kuyanlar, yazı okumağa boykot 
ilan edecekleri için, benim hatıra
ma da lanet edeceklerdir. Fazla 
eleyip araştırmıyorum. Bir gaze
tenin bir tefrikasını tesadüfen o
kuyorum. Kendi imzası meşhur 

imiş de, artık müstear nam kul
lanıyormuş. Çünkü, tefrikadaki 
!mızanın sahibini başka yazıların
dan da bir miktar tanıyor gibi o
luyorum. 
Bakın: Aldı Kerem ne söyledi. 

O tefrikadan aynen okuyurum: 

lrk bir odada buldu. Ta ileride bü
yük bir masanın üzerini aydınla
tan kuvvetli bir lamba yanıyordu. 
Fakat odanın başka tarafları ade
ta karanlıktı.• 

Tek satırında nokta, virgül ol
ıruyan şu satırların manıılarını 

Jutfen bana çıkarır mısınız?. E
debiyat istemiyoruz. Fakat, ma
na istemekte de hakkımız yok mu? 

Aldı yine Kerem, bakalım ne 
söyledi. Okuyorum: 

• ... Genç a.dam yerinden kalktı, 
kıza yaklaşarak elini kaldırdL Bu 
el, yanında ayakta duran ve kor
kudan titrediği halde soluk yü
zünü indirip gözlerini karşısın -
da duran öfkeli adoondan ayırmak 
istemiyen sarı saçlı çocuğun başı 
üzerine kuvvetle inecekken bir
denbire durdu ve genç adamın in
ce ve asabi eli Nerimenin başına 
inecek yerde omuzunu bir men
gene gibi sıktı. o 

Hoca rahmetliye tashih için bir 
kitab vermişler, demişler ki: 

- Yanlış taraflarına birer bal -
mumu yapıştır .. 

Hoca kitabı okumuş ve olduğu 
gibi balmumuya sarıp sahibine 
geri vermiş. İnsafınıza sığınıyo -
rum: Bunun ne tarafı balmumu 
kabul eder? 

y ,ine aldı Kerem: 
cNerime bir iki dakika nefessiz 

kalmıştı.• 

Bu, ya hiç dayak yememişsin, 
yahud sayı nedir, bilmiyorsun, hi
ki\ye.:ıirıe benziyor. 

Yine aldı Kerem: 

- Niçin, sebeb?. 
- Karımı götürdükleri dükk~n 

bir şapkacı dükkanı idi. Son mo
da bir şapka gördü, çok beğendi • 
ğini söyledi. Tabii paraları ver
dik, aldık. Bu suretle dükkancı
nın gösterdiği nezaketin altında 

kalmamış olduk. 

MAHKEMEDE: 

Hakim; hizrcet ettiği evde kas
den yangın çıkaran bir hizmetçi 
kıza: 

- Yangını sen mahsus yapmış
sın. Maksadın ne idi? Niçin yaptın 
bunu? ... 

- İtfaiyede bir n i şanlım var. 
Kendisini ve yar.gınlarda nasıl 

çalıştığını görmek istedim de ... 

EHVEN ŞEY ... 

Fransa krallarından birinin ka
rısı çok çirkin imiş. 

- Ni~in güzel tir kadın alma· 
dın . 

Diye sormuşlar, şu cevabı ver
miş: 

- Ehveni şerri ihtiyar ettim!. 

TABİİ DECİL Mİ? 

İki arkadaş karşılaşırlar: 
- Nasılsın? İşlerini düzelttin 

alacaklıların la anlaştın mı?. 
- İ.şlerim yoluna girdi. Ala -

caklılarıma g~lince: Kendilerini 
gördüğüm yok. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

lıl"(lasam .. İstikbal hakkındaki ü
btidlerim de zayıflıyor. Ben, 30 se-

~===============! =================================~========--=-========~ 

c ... N erime tokmağı yavaşça çe
virdikten sonra kapıyı aralıkladı 
ve bir adımda kendini yarı karan-

- Nasıl olur bu? Hiç yolda fa
lan tesadüf etmiyor musunuz?. 

- Hayır! Onlar yaya gidiyor -
!ar. Ben ise dalma otomobil ile ... 

Maymun mu, 
insan mı? 

İnsan, şu resme bakınca hay -
teten kendini alamıyor, ve: 
ı.:- Ac«ba, diyor. Bu, maymun
~rnış bir insan mı, yoksa insan
laşmıya yüz tutmuş bir maymun
l!ı.u?. 

Bu g~ rih ma!ı1uk, Batavya a
<ias ır. ,, ... m bir babanın ve ..• 
lııeçhuı bır ananın evladıdır. Ko
~~ası pek bozuktur. Yediği en 
Çok sebze ve meyvadır. 

barvin, insanların maymunlar
<iaıı geldiğini söyler. Acaiıa bu 
<la, insandan hasıl olma bir mnv 
lııun mu?. 

Letonyonın merkezi olan Riga şehrinin umumi görünüşü 

• 
Bugünlerde En Çok isimlerinden 

Bahsedilen Memleketler 
etonya 1918 senesinde istik
Jalini kazandı. Ve o zaman
dan.beri hür bir cumhuriyet 

olarak otoriter rejimi altında in
kişaf yolunda yürümeye başladı. 
HükUınetin idaresi başında Leton
yanın ilk Cumhurreisi ve Baş 
vekili Dr. Kralis Ulmanis bulun
maktadır. 

Letonya, Baltık denizinin şark 
sahilindedir. Şimal hududu Eston
yadır. Şarkta Sovyet Rusya, ce-

' nu;b<!a .Polonya ve Litvanya var
dır. Letonyanın milli bayrağı k.r
mızı, beyaz, kırmızıd.r. Araz:si 
66,000 kilometro murabbaıdır. Bu

nun % 27 si ormanlık, % 31 i zi
raat toprağı, % 14 ü çayırlık ve 
% 13 ü yayladır. Geri kalan kısmı 
bata.klık ve turb çamurluğudur. 

Letonyanın arazisi Danimarka
dan, Holandadan, Belçikadan, İs
viçreden daha büyüktür. Nüfusu 
2,000,000 a yakındır. 

Ahalinin % 59 u ziraatle, % 15 i 
sanayi ile ve % 6 sı da ticareti~ iş
tigal etmektedir. 

Letonya bir ziraat memleketi 
olduğundan nüfusunun kesafeti 
1 kilometro murabbaına göre çok 
değildir. Bir kilometro murabba
ına 31 kişi isa'bet etmektedir. 

Letonya kültür sahasında yük
sek bir derecede buluı.ımaktadır: 

LE TONYA 

Letnynm bugünkü hudu tlarmı gösterir harita 

2,000 orta mekteıb, 120 lise, 1 Ü
niversite, 1 ziraat mektebi, 1 san
at akademis~ konservatuar ve 
bir çok da hususi fen mektebleri 
vardır. Bu mekteblere devam e
den talebenin sayısı 270 ,000 di:. 

Riga, Letonyanın hükumet mer 
kezidir. Ve Daugua rı2hrinin Bal· 
tık denizine döküldüğü yerde bu
lunmaktadır. Riga 1201 SG>r.esin
de kurulmuştur. ve 400,000 rıüfusu 
ile baltık devletleri şehirbr"niıı 

en büyüğüdür. Coğrafi vaz.yeti 

hasebile Baltık denizinin şaıl: sa· 
hilinde tabii transit merkezidır. 

Riga limanı birçok defalar ge
nişletilmiştir. Limanın fenni ter. 
tibatı asri şekilde yapılmıştı.·. Mü
kemmel depoları, soğu lrna ter ti 
batı, nakil vasıtaları vardır. Riga, 
ayni zamanda Letonyanın sana
yi ve ticaret merkezidir. 

Cumhurreisinin, hükimıet:n 

merkezi burada bulunmaktadır. 

Bankaların ve diğer iktısadi te
şekküllerin büyük kısmı Rigada-
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Tahranın Güzel Binaları 

Komşumuz lran, ıllıi hazreti humayun Rıza ı· 
Pehlevir.in ki~ase'.li tıe ~irayetli ıdaresi a~tı~ 
gün gcç~kçe ılerlıyor. Bılhassa Tahran şehn gos
terilen itina ile gittikçe güzelleşmektedir. Yukan-

ki r.rimler Tah~andıı millee mecltai bittomun umı 

mt görılnÜ§ll ile kapınnı, ıoldaki rerim 11mi 11• 
pılmış olan Tür ld11e $efam bina.nnı gdatıtnMlctı 
dir. 

lingi liz Askerlerin• 
1Niçin ''Tomi,, Derler": 

Biz Mehmedciği Kahramanlı) 
• 

İran da 
Yeni Pullar 

Timsali Biliriz, lngilizler de 
•• 

'' T omi,,yi Oyle Saymak isterlr< 

A 
skerlerimiz -

Dost İran Veliahdı ile Mısır den sevgi ile 
Prensesi Fevziyenin izdivacı mü- bahsederken 
nasdbetile bir seri pul çıkarılmış- '""-'- Meh teı<;ıw.uce c -

tır. medcik• dediği -
Bu pulların üzerinde yeni evli- miz gibi İngilizler 

!erin resimleri vardır. !---------------! de cTommy. der-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Altmış saniyede güneşin 

harareti otuz bin metre mi -
kabı suyu tebahhur ettirmek
tedir. 
* Aynştayn'in nazariyelerini 
anlıyan insanlar çok azdır. Hal
buki bu nazariyeler hakkında 
bir fikir edinmek için, bir da· 
kikanın Kutubda Hattüstüva
ya nazaran daha fazla devam 
ettiğini düşünmek kafidir. * Bir dakikada Fransada iki 
bin kişi telefonla konuştu. 

ler . 
Acaba böyle söy

lemelerine sebeb 
ne? Bunu, cTay • 
mis. ga7.etesi şöy· 
le anlatıyor: 

cl857 de, Luck· 
now isyanı çıkın

ca Avrupalılar 

kaçmıya başladı -
!ar. Yolda. Dük 
Dö Kromvel 'in ha
fif piyade kıtaa -
tına mensub bir 

* Yine Fransada bir daki -
kada üç bin beş yüz kişi posta
ya mektub attı. 

askere tesadüf et
tiler. asilerin gel
diğini söylediler. 
Kaçması tavsiye -
sinde bulundular. 
Nefer: cNöbette -
yim bir yere gi -
demem ... • cevabı-

Bir iki lngiliz !Tomi. d 

* Amerikalılar bir milyon üç 
yüz bin metre mikabı benzin 
istihsal ettiler. 
* Bu satırları okumağa baş

ladığınıı saniyeden itibaren, 

Almanyada iki kişi doğdu, biri 
kişi öldü. İtalyada da öyle .. 
İŞTE 60 SANİYE DAHA 
GEÇTİ. 

dır. Letonyanın diğer ehemmi • 
yetli şehirlerinden olan Lrapaya 

da büyük bir liman şehridir ve 
limanın suları hiçbir vakit don
mamaktadır. 

Memleketin şarkındaki en bü

yük şehir Oaugavpilsdir ve iç ti
caret meı1kezidir. 

• nı verdi. Bulunduğu noktadan ay·ı· 
rılmadı. Az sonı-a asiler tarafın

dan öldürüldü. Bu cesı.r, feda • 
kar neferjn adı: Tomas Atkins idi. 

İşte, Hindlilerin isyanı devam 
ettiği sıralarda kahramanca bir 
hareket görüldü mü: cTomas At
kins gibi..• demek adet oldu. 

Biz, İngiliz askerlerini mütare
ke senelerinde Beoyğlu caddele -
rınde dolaşırken gördük. Son de· 
rece temız, yüzleri tıraşlı, tokaları 
bir tarafa eğik, ellerinde kısa bir 
değnek ile yürür !erdi. 

Çanakkale müdafaasında bulu
nan askerlerimiz, Tomilerin siper
lerinde bile konforlarına dikkat 
ettiklerini hatta bunların yerinde 1 

banyo tesisatı yaptıklarını, bir d 
piyano getirdiklerini söylerler. 
Şimdiye kadar Tomiler hep g 

nüllülerden ibaretti. 

İngilterede, 1690 tarihli bir pa 
Jtımento kararile, sulh zamanınd 
bile daimi bir ordu bulundurma' 
memnu idi. Fakat bunun b:rçol 
mahzurları görüldü. Velingt·.'n. 1 
panyanın N apolyona karşı açtığ 

harbde, mecburi askerliğin kabu 
teklifinde bulundu. 

O devirde, könüllü askerlere a 
da bir İngiliz lirası veriliyordc 
Buna rağmen kil.fi miktarda gönü 
Jü bulunamıyordu. Velington 
cFakirler çoğalmadıkça asker bt 

(Devamı 7 ir,ci sayfada) 
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Makineye Verirken: 

Milano Anlaşması 
Suya mı Düşüyor? 

Paris 14 (Hususi)- Alınan - i talyan 3skeri ittifakının imza~ının 
laha bir müddet gecikeceii ~anne dilmektedir. Çünkü yeni ihtilülar 
ıaşgöstermiştir. Mütekabil askeri yardım ve nüfuz mıntakaları mese
eleri üzerlııde henüz kat'i sruette anlaşılamamıştır. İtalya Mararis-
3ı da kendi nüfuz mıntakasına almak istenıektedlı. 

Londradaki Polonya Sefiri 
Anlaşmadan Haberdar Edildi 
Londra 14 (A.A. )- Lord Halli aks dün Polonya sefiri •Raczyuskiyi 

cabul etmiştir. Zannedildiği ne göre bu mülakat esnasında bilhassa in
';iliz - Sovyet müzakerelerinden bahsedilmiştir. Lord Halifaks İngiliz
l'ürk itilafı hakkında da sefire ma lümat vermiştir. 

Uzak Şarkta Yeni Bir Hadise 
Machitty (A.A.)- Amerika ko nsolcnunun Hariciye Nezaretlııe 

'!Önderdiği bir rapora göre 11 mayıs gecesi 150 Japon askeri Kulangsu
daki beynelmilel imtiyaz mıntakasına girmiş ve Amoy sulhu müdafaa 
komisyonu uasından birinin katli bahanesile birçok kişileri tevkif 
etmiştir. 

Barem Kanun Lô:yıhaları 
Anloara 14 (Hususi Muhabirimizden)- Büt<;e encümenine tevdi 

edilen barem kanun liyihalan 1452numaralı teadül kanununa ek ola
rak teklif edilmişti. Bu defa encümen mezkUr layihaları müstakil bir 
baremde toplamış ve Maliye Veki !etine vermiştir. 

Bu kanun liyihalan tekrar encümene iade edilecek ve haziran 
ayında intişar edecektir. Kanunun 1 eylül 939 tarihinde mer'iyet mev
kiine gireceği anlaşılmaktadır. 

lngiltere ile yaptığımız 
Anlaşmanın Akisleri 

(l inci sahifeden devam) 

ğin.e şüphe ecillmemekt~dir. ~;rk

İngiliz antantı tcoa\ iıze ka" 't bir 
mukavemet oephesi ıeşkiliııd~ bü
yuk bir muvaiiakiye: teşkil et -
mektedir. 

Par:S 14 (Hususi) - Fransız 

mchafili Türk - İngiliz anlaşma -
sının, Romanyaya ve Polonyaya 
verilen teminatı daha fiili bir 
şekle soktuğu, bu anlaşnadan Ro
manya ve Yugoslavyanın daha ge
niş bir nefeıs alacakları mütalea
sıııdadır. 

İngiliz - Türk siy a5etleri Ak -
denizıde ve Balkanlarda tamamile 
'bi:ıtbirlne lntıbak etmiş bulunmak
tadır. Bu anlaşma ile sulh bir ke
re daha tarsin edilmiştir. 

YUNAN GAZETELERiNİN 
NEŞRİYATI 

Atina 14 Hususi)- Yunan ga
-zetelerl Türk - İnglli2 anlaşma
ıından hararetle bahsediyor ve bu 
anlaşmanın Yunan harici alyase-

Madridde 
Yarınki 

Geçid Resmi 
(l inci sahifeden devam) 

Geçid resminin ayın yınni se
kizine tehir edildiği hakkındaki 

haberler doğru değildır. Yarınki 

geçid, İspanyada dahili harbin ni
hayete eroiğini resmi surette ilan 
etmekten !baret bir mahiyetı ha
iz olacaktır. General Franko bu 
münasebetle bir nutuk söyliye -
cek, geçid resmine· iştirak edecek 
olan ecnebi lejiyonerlıerini başa-

TARİHi 
ÇOCUI( 

· ROl1ANI 
- Kararımı verdim. SözGmden 

dönersem, ilkönee kendi ya1ımda 
küçulmüş olurum. Hamala gıde
ceğim. iri boylu, sert ve ham ba
k!§lı. siyah gözlü generali bulaca
ğım . 011dan b"'bamın öcünu ala
cag.ın. Demek ban;, hıçbır yar -
dııen dokunlI'Jyacak, öyle mi? 

Ece şaşaladı. Bu zekı ve ince 
duygu ı.. çocuğ& Eöylıyecek söz 
bulamıyordu. 

Azak bırden oıurduğu yerden 
fır!adı: 

- Zaten b~na, ık el, bir baş i
çı dır dtm.slrrdı Ne doğru söy
lemışlcr. Ben. •ffedın. Sı"' tatlı 

tine tamamen mutabık olduğu -
nu kaydedıyorlar . 

POLONYA GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

V8I"§OVa 1~ Polonya gazetue
ri Türk - İngiliz anlaşınası ak -
kında uzun makaleler yazıyorlar. 
Gazetıelcr bu anlaşmanın ~ulhu 

kuvvetiendirdigini ve macera fik
rinde olanlar içen bir hezimet teş
kil ettiğiM söy'üyorlar 

TÜRK ORDUSU KI:.'NDiSİNE 
GÜVE.SİLEN BİR KUVVE1TİR 

Lon<lra 14 (Hususi)- Gazete
ler, İngiltere ile Türkiye arasın
daki yeni anlaşma münasebet.ile 
Jürk ordusunun kuvvetinden si
tayişle bahsetmektedirler. 

Gazeteler diyorlar ki: 
•Türk ordusu her zaman ken

il.isine güvenilen bir kuvvettir. 
Türkiyenin coğrafi vaziyeti de 
Türkiyenin cihan haritasındaki 

mevkiine bugün her zamandan da
ha ziyade kıymet vermektedir .• 

Refikimiz "Yeni Sabah,, 
ın Ziyafeti 

Yeni Sabaılı refıkimiz bır yaşına 
giııme.si münaııebetile bugün me

sai arkadaşları ve matıbuat erkfuıı 
§erefine Topkapıda •Nadide• bah
çesinde bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Arkadaşımızı tebrik ederiz. 

rılan muvaffakiyete yardımların
dan dolayı tebrik edecektir. 

Dahili ımuharebenin devamı 

müddetine• İspanyada çalışmış 

olan yabancı askerler ayın 16 sın
dan itibaren peyderpey memle 

ketlerine sevkedileceklerdır. 

Yazan: İskender F. Sertelli 

uykunu.dan uyand111dım. Ben, ken
di ışimı, kendım görürüm. 

Dıyerek kapıya koştu. Bılge ar
k<isından :>~1endı: 

- Şevıanlar diyarına giLmek i

çın, şeytanlardan da.ha kuvvetli 
olmak gerek. Bu işi ancak Ha -

mon yapabıldı. Gel oğul! Sara -
yımda sana bir yer vereyim ... Bi
raz biıpjdükten .>onra, Hamuta, 

iki el değil , iki orduyla gidersın! 
Hamatla aramızda uzun ve ya~ıcı 

çöller var. K.rzgın kumlar he. za
man aç ve ınsalsızdır. Kum senin 
gibı kor:ı:-e kurbanları o kada•· ça-

Danzig Meselesi İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
(l inci sahifeden devam) 

mı yerine 4.500 rakamını yazmak

tadır. 

Danzig 14 - Nazilerin organı 

olan Danziger Vorposten gazetesi
nin matbaası 10 - 12 santimetre 
eb'adında büyük bir kart siparişi 
almıştır. Ve yerine getirmeğe baş
lamıştır. Bu kartların üzerine bü
yük bir cevet. ve küçük bir cha
yır• vardır. Bu kartlar üçüncü 
Reicb'de yapılmış olan plebisit -
!erde kullanılmış olan kartları an
dumaktadır. 

Nazi mehafili, yakında Denzig'
deki Nazi brkasında bir istişare 

yapılacağını beyan etmekte ise de 
muhalifler bu izahata inanma -
makta ve Danzig makamatının ge
rek serbest şehir arazisinde sakin 
Almanların nispetini tayin mak
sadile bir referandum yapılması, 
gerek bu arazinin Almanyaya il
hakı makS"adile bir plebisite mü
racaat edilmesi için Berlinden e
mir beklemekte olduklarını tah
min etmektedirler. 

Bertin 14 (Hususi> - Danzig 
meselesinin halli için Papanın top
lamak istediği beşler konferansı
na Almanyanın iştirak etmemesi
nin sehep)eri şu suretle izah edil
mektedir: 

• Almanya din ve devlet şlerini 
ayırmış bulunmaktadır. Dini bir 
müesseseden ibaret olan Papalı
ğın böyle bir davetini kabul et -
mek, Almanyanın evvelden kabul 
ettiğı siyasi akidesine muhaliftir. 

Toren 14 (Hususi) - Başvekil 

Mussolinı bugün öğleden evvel 
buraya gelmiştir. Başvekilin bu
gün söyliyeceği ve radyo ile neş
redilecek olan nutkuna büyük bir 
ehern.miyet verilmektedir 

Bu nutukta İtalyan başvekılinin 
Danzig meselesine nasıl bir vec
he verilmek icap edeceği hakkın
da mihver devlellerinın fikirleri
n. izah etmesi beklenmektedir. 
Bu nutkun Lehıstanln Almanya 
arasındaki bugünku münasebetle

ri tanzimetmek bakımından fay- ı' 
dalı olacağına şliphe edilmemek-

tedır 

Mussolini bu münasebetle İtal
yanın müstemleke ihtiyaçların -
dan bahsedeceği ve Fransadan ba
zı talcblerde bulunacağı ıanne -
dilmektedir. 

Senesi 

935 

935 
936 
935 
935 
936 
936 
936 
935 
935 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

936 

• 
935 

• 
935 

• 
• 

935 
936 
935 
936 
935 
935 

• 
935 
• 
• 

936 
936 
935 
935 

• 
935 
936 

• 
936 
• 

936 
935 
936 
935 
936 

• 
935 
935 

• 
936 

• 
936 
936 
936 
936 

• 
• 

936 

• 

ihbarname 
No. 

3/22 

2/45 
1/35 
2/61 
4/16 
5/41 
5/42 
5/19 
5/20 
5/26 
5/6 
5/9 
5/10 
5/12 
4/38 
4/39 
4/40 
4/41 
4/47 
4/1 
4/11 
4/13 
4/26 
4/27 
4/28 
4/20 
4/21 
4/22 
4/20 
4/19 
4/18 
4/17 
3/31 
3/24 
3/18 
3/48 
3/13 
3/49 
2/68 
2/60 
2/89 
2/6 
2/63 
2/64 
2/65 
2/69 
2/74 
2/76 
2/77 
2/80 
2/82 
2/83 
2/90 
2/31 
2/52 
1/9 
5/50 
5/47 
5/48 
1/90 

25/20 
20/68 
3/14 
3/22 
3/23 
3/2 

He•ab 
No. 
2000 

1304 
341 

1416 
2538 

47 
47 

3084 
3094 

602 
361 

295~ 

2971 
2989 
2773 
2773 
2775 
2781 
2804 
2358 
159 
159/1 
2605 
2609 
2610 
2578 
2570/l 
2575 

172 
2265 
163 

2551 
809 

2014 
1977 
2299 
1949 
404 

99 
1408/1 
1H5 
620 
1444 

7? 
79 

100 
218 

11 
1591 
795 

1689 
633 
457 

1117 
1935 
1060 

153 
50 
50 

981 
1070 
971 

1074 
1334 
1336 
1337 

Mahalle sokak No. 

M. Caferiye han 12 

D. H. Mtiratyan H. 1 
D. H. Sabru Safa. H. 7 
D. H. Tığcılar 42 
Süley, Uzunçarşı 209 
Süruru Yarım. H. 43 

• 
Süley. Miınarsinan 75 

• Döğmeciler 6 
D. H. Ekberiye H. 4 
Mercan Kilit han 1/13 
Mercan Şerif P. H. K. 2/27 

• 39 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

57 
Uzun Ç. 73 
73 
77 
89 
22 

• Yusuiyan 
Süley. Uzun Ç. 217 

• 217 
İbrahiınpaşa Tomruk S. 4 

• 11/1 

H. il 

İbrahimpaşa Tomruk S. 
M. Uzunçarşı 226 

Lo. /Z 

Süley. Uzunçarşı 206 

• 
• 

218 
281 

M. Uzunçarşı 281 
Süley. Uzunçarşı 261 

• 253 
D. H. Mercan H. 15/3 
Mercan Caferiye H. K/2 27 

• • 7 
Mercan Cami işerif 2 
D. H. Kızlarağası. H. K/l 15 
M. Paşa _Cami sokak 2 
Mercan Mercan Ç. 51 
D. H. Tığcılar 26 

M. Alipaşa H. K/3, 1 
D. H. Ekberiyc han biliı 
M. M. caddesi 1 
Mercan caddesi 11 
Mercan cacldesı 15 
Mercan caddesi 53 
Süley Fuad P. C. 71 
M. Fuadpaşa 46 
M. Müradiye sokak 11 
D. H. M. çıkmazı 8/10 
M. Melekyan H. 2 
D. H. Çukur han 7 /1 
M. Alipaşa H. K/3, 1 
D. H. Büyfrk yeni H. K/2, 30 
D. H. Miiratyan H. bilii 
D. H. M. Paşa 59 
Süruı'i M. Paşa 104 
Süruri Yarım han 46 
Süruri Yarını han 
D. H. B. Ticaret han 11 
D. H. M. Paşa 73 
Süruri Güzin han 22 
Süruri M. Paşa 15 
Süruri Baltacı H. 1 
Süruri Baltacı H. 3 
Süruri Baltacı H. 4 

Adı 

Enver 

Parsih Sarafyan 
Remzi ve A. Nuri 
Mihran 
Topal Hacı 
Hüseyin Hüsnü 
Hüseyin Hüsnü 
Ali 
Veli 
Karabet Kaçaryan 
Ahmet 
Nobar 
Muiz 
İsmail ve Kasım 
M. Sadık 
İhahim 
Cemalettin 
Agya 
Mardiros 
İsak Yako Dişbili 
Yusuf 
Sadık 

Hüseyin 
Yakup 
Mehmet 
Alım et 
Abdullah oğlu Ahmet 
Mehmet 
Abdullah ve Ramazan 
Mustafa 
İbrahim 
Said 
İstepan 
İbrzhim 
Osman 
Ramazan 
Pavli 
Halil 
Abdurrahman 
Derviş 

Todori 
Bekir 
Ali oğlu Hasan 
M. Mirıa 
Agop 
Va5iJ 
Ahmet Taif 
Hasan 
Agop 
Hüseyin 
Hılmi 

Rüştü 

Mehmet Hulusı 
Kir kor Vartary an 
Yeseol 
Abbas 
Lütfi 
Karabet Haşimyan 

• • 
Sadullah Hamdi 
Yan: 
Nubar 
Avadis Papasyan 
Mustafa 
Ahll\ft 
Genç Ali 

işi 

Terzi 

Ardiye 
Müteahhld 
Kundura levazmı 
Ardiye 
Kundaracı 

• 
Marangoz 
Kahveci 
Trikotaj 
Deri boyacı 
T. Terzi 
E. tamircisi 
Çuvalcı 

Aşçı 

Bakkal 
Aşçı 

M. taırı.irci 

Dökmeci 
Ardiye 
Kahveci 
Parçacı 

Kahveci 
Tornacı 

Tornacı 

Tornacı 

K. Eskicisi 
İskemleci 
Kahveci 
Kahveci 
Ta'kunyac 
Tornacı 

Kundurot: 
Terzi 
Doğramacı 

Kahveci 
Ardiye · 
Kahveci 
H. Kasketçi 
Bakkal 
Kunduracı 

Boya imali 
Kahveci 
Boyacı 

Kasketçi 
Terzi 
Hurda demirci 
Helvacı 

Eskici 
Kahveci 
Kunduracı 

Kahveci 
Kunduracı 

Ardiye 
Kahveci 
Manifaturacı 

Kun; satıcısı 
Kunduracı 

Kunduracı 

Ardiye 
Kask etçi 
Ayna imale! 
Tuhafiyeci 
Hallaç 
Hallaç 
Hallaç ardiye 

Vergisi,_. 
Lir~ J(u

69 39 

12 
49 
24 
14 
3 
8 

12 
20 
5 
9 

10 
3 

27 
3 
5 

5 
9 
9 

99 
36 
47 
16 

4 
9 

18 
3 

16 
31 
26 

6 

35 
3 

15 
46 
49 
41 
6 

19 
1 
9 

33 
4 
5 
4 

16 
3 
7 
1 

12 
61 
12 
2 

50 
8 

86 
83 
30 
7 
3 

10 
24 

1 
12 

9 
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90 
34 
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4.2 
86 
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21 
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32 
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66 
B5 
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4C 
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55 
47 
4Ü 
97 
44 
~6 
74 

ı' 66 
4Ü 
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24 
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&I 
23 
ıo 

06 
59 
2~ 
.o 
40 
21 
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6Ô 
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oO 
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Başvekil Türkiye ile İngiltere 
arasındaki son deniz anlaşmasını 
mevzuu bahsetmesi, bu anlaşma
nın 938 tarihli İngiliz - İtalyan iti
lafına uymadığını ileri sürmesi de 
muhtemeldir. 

ce"J> 
Yukarıda seneleri, llibarname numaraları, ticaretgah, mahalle, sokıı k ve kapı numaraları, isimleri, ı.evi iştigalleri kazanç, buhran ve gBP 

vergi mecmuu gösterilen mükellefler Mercan Şubesi mıntakası dahilindeki ticaretgahlannı terketıniş ve Şubeye gösterdikleri ika1'.,'et 80, 
ve ticaretgah mahallerinde aranıp bulunam3.1TU§ olduklarından ve zabıtaca yaptırılan tahkikat neticesinde yeni ikametgah ve ticaretgalı oe~ 
reslerl tesbit edilememiş olduğundan mezkur vergiler mecmuu ve ib bamameler hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci J1'1ad 

Üskudar oolh 1 inci hukuk mah
kemesinden: 

Üsküdarda İcadiye ma:lıallesin
de Çiitebakkallartla Yeni sokakta 
16 No. da sakin Nazım. 

mucibince tebliğ ma·kamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3384) 

İstanbul Belediyesine izafetle 
vekili avukat Nureddin tarafın -
dan aleyhinize ikame olunan ala
cak davasından dolayı gönderilen 
cefpoomey'e mii,baışir tarafından 

verilen meşrubattan ve zabıtaca iç hatlar güverte kahve ocakları 
yapılan tahkikattan ikametgahı - 1 Haziran 939 dan itibaren sene sonuna kadar açık arttır-
nızm meçhul olduğu anlaşılmış ol- ma ile kiraya verilecektir. Arttırma 15 Mayıs 939 saat 14 te 
duğundan mahkemece on beş gün Denizbank Kamara Servisinde yapılacaktır . 
müddetle ilanen tebligat icarsına Karadeniz hattı için 400, Mersin 150, İzmir 100, İzmit 50 
ve muhakemenin de 5/6/939 Pa- ve Bartın, Ayvalık, İmroz, Karabiga, Bandırma, Mudanya, 
zartesi günü saat •lO• a talikına ka 

1 
hatlarının beheri için (75) lir alık teminat lazımdır. Şartları 

rar verilmiş olduğundan tebliğ 1 öğrenmek üzere her gün mezkUr servise müracaat edilebilir. 
makamına kaim olmak üzere ilan lıı••••M•••••••-

-3-
buk ve kolay yırtar ki.. Acırım 

sana, oğul!. 

.Azak, şehir kenarındaki orman
dan bir başka yere uçan kuru yap

raklar gibi, bir anda ecenin oda -
sından uçmuştu. 

Bel.gc pencereden kapıdaki nö
betçilere: 

- Şu çocuğu tutun'!. 

Diye bağırdıysa da, nô1ıetçiler 

Azakın peşinden yetişip tuta:nb -
dılar. 

Tanrının oğlu saray111 bahçesin
qen bir gölge gıöi silzülüp giW ve 
ııt>zden ka.y'boldu. 

Sumer ecesi onu Sertellfida gün-! 
!erce aratmış, bulduramamıştı. 

Azak, şehir kenarındaki orman
da bir çobanın kulübesinde yatı
yordu. 

İhtiyar çoban bir gün, k:ı:bına 
sığmıyacak bu coşkun çocuğa gü
neşi göstererek: 

- Öğul, dedi. Şu sarı ışık, üşü
yen sırtımızı ısıtıyor. Gece olun
ca, ay ve sonsuz yıldızlar gidece

ğimiz yolları aydınlatıyor. Şu çöl
lerin kenarındaki ırmaklar susuz
luğumuzu gideriyor, nehir boyla

rındaki hurma ağaçları, senin ve 
benim ıfbi yolcuların karnını do
yurmak için yaratılmış. Eceden ne 

yardım umuyorsunuz? Sihirbazın 
dediğim yap fakat yaptığını yapma 
derler. O her gün eceden biraz al

tın ve gümüş koparmak için sa
raya gitmeğe ve herkese yüz suyu 

dökmeğe alışmıştır. Şöyle bir kol
larını yokla ... BJleklerin kuvvetli 
ve tabanların sak]am iae, hemen 

yola çık!. Yaşın küçük.. Elbette 
birkaç yıl sonra Hamala varırsın!. 

Kend} işim kendin gör!. Babanın 
öcünü alıp dönebilirsen, ne mutlu 
sana!. 

* 
Azak tek başına yola çıkmağa 

karar vermişti. İlkönce bir at bu
lacaktı.. Çobanın dediği sözlerin 

hepsi doğruydu. Fakat, Tanrının 
oğlu, içi tez b;r çocuktu. Bu kadar 

uzun bir yol yaya olarak yü -
rünemezdi. Yürünse bile, çobanın 

dediği _gibi, Hamata ancak bir 

kaç yıl sonra varabilirdi. 

Azak bir at tedarik ettikten son

ra da, oralarda bulunmuş olan as
kerlerle konuşarak Hama! ve Ha

matlılar hakkında malumat top
lıyacaktı. 

Yola çıkmak için kaskin bir han
çere de ihtiyacı vardi. Bunu elde 
etmek çok güçtü. 

(Det'amı var) 

Sultan.ahmet 5 inci sulh hukuk '[Sabırsızlıkla hekledi/;tİr# 
hakimliğinden: 1 A L 6 . y 1 r 1 

Terekesine mahkememizce el- Ş 1\ 1 n Q l a Ş a 
konmuş olan Galatada No:doştern KQLUMBI A. 
Hanındakı yaz>hanede muhen - l f"J 
dis İbrahim Etem Ergörenın tah- I A ki d ktl 
tı tasarrufunda bulunan Cadde- p a arın a Çl/ 
bostanında Suadiyede Arapzade ~vl 
sokağında cephesi 26.58 metre de- Sultanahmet 5 inci sulh ]lU 

rinliği 77.50 metre sahası 2061,00 hakimliğinden: ,p 
metre murabbaı olan arsadaki İstanÇul Beyazıt BaJab80 ı~ 
49/79 hissesi terekesinin tasfiyesi mahallesinde Büyük ReŞıtP ~' 
zımnında açık arttırmaya çıkarıl- caddeııinde 29 numaralı ~~ol' 
mış olup birinci açık arttırma 19/ 1

1 

mukim iken tedavi edilmekte JI 

6/939 tarihine müsadif Pazartesi duğu Nişantaşı Sıhhat yurd.~~i' 
günü saat 14 den 16 ya kadar ikin- 20/1/939 tarihinde öldüğü b'1 ır 
ci açık arttırma ise 3/7 /939 tari- ııilmiş olan Hadirlenin J1'1;ras\:ıl' 
hine müsadif Pazartesi günü saat rının iştıu ilan tarihinden il'~eır 
14 den 16 ya kadar İstanbul Di- 3 ay ve alacaklı ve verecckllıvıı' 
vanyolundaki mahkememiz bi - nin ise bir ay içinde DivarıY01;şr 
nasında icra kılınacaktır. Kıyme · da ki mahkememize mür:~~ı'} 
ti muhammene tamamı 5152,5 li- lüzumu ilan olunur. / 
radır. Birinci açık arttırma günü 
muhammen kıymetin % 7,5 nis
betindeki pey akçesini hamilen 
müracaat edeceklerden teklı! olu
nacak bedel muhammen kıymet:r 
% 75 ni bulmu~ derecede vaki o
lursa o gün talibine mezkur gay
rimenkul hissesi kat'i ihalesi icra 1 
kılınacak, teklif olunacak bedel, 

1 

muhammen kıymetin % 75 ni bul
mazsa ve başkaca taHb de çıkmaz
sa ikinci açık arttırma günü bek-

1 
lenerek birinci açık arttırmada en 
yüksek teklifte bulunanın taah -
hüd hakkı baki kalmak üze•·e niye 
baliğ olursa o gün talibine 1 ati iha
lesi icra kılınacaktır. İpotek sa
hibi alacaklılarla sair alacaklı ve 
alakadarların evrakı müsbitele . 
rile 20 gün içinde mahkememize 
müracaatları elzem olup aksi tak-

Diş Tabibi ,, I &l 
Ratip Türkog •• ~ 

Adres: Sirkecide Viyana oıell f 
birinci kat No. Z8 1ıJ 

Muayene li&&ll: Ölleden son,.. oıı1'r 

dirde müracaatları mesmıı ·ıöıııl 
yacaktır. Şartname işbtı 1 

8~ ' 

r,eşri tarihinden itibaren ırı eıı~ 
keme divanhanesinde }ıer~ıJ' 
görebileceği yerde asılıdır. 1etr 
terakim vergiler ve rüsııırı 'i' 
keye % 2,5 tell~liye ve i)ıaıee,.~ı! 
!arı ve harç ve 20 senelik. p/ 
taviz bedeli müşterive aittır ı'' 

l cS'ne "' sanın Caddebostanı ,ske ' d'" 
kın bulunduğu ilave olunılP '"'~ . tı)'er. , 
zıyade to!silat almak ıs pıe 

938/68 numaralı dosyadan ıeCeJ' 
"&Pı rr1uru vasıtasi]e izahat at 

!eri ilan olunur. 938/68 
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Salih Kahyanın Gözlerinde Bir 
Hiddet Alevi Yandı, Söndü 

/:' Qkat Kahya Hiddetini Belli Etmemek Maksadile 
Tavrını Değiştirdi, İşi Latif eye Vurdu 

1 
llu sırada içeriye orta boylu ve 

ttıni:,. kıyaf~tli bir adam girdi ... 
/rafına bakındı. Salih kahyaya 

1 
~kın. bir yerde bir masaya otur -
"' llır kahve getirtti ... Kahvesi-
~ &essız, sedasız bitiren yabancı 
il' ara,.k denizi işaretle Salih kah

hya sordu: 

- Samsuna götürülecek malım ::r· .. Acaba bunları taşıyacak bir 
Plan bulabilir miyiım? 
Salih kiıhya döndü, 35-40 yaşla· 

~da görünen yabancıya bir su
cevaıb verdi: 

- Yabancısınız galiba! 
U - Evet! ... İstanbuldan gelmiş

tıı. . 

- Yeni mi geldiniz? 
l'-- Evet... Ordu müteahhidiyim. 
~"<:carım ... Buraya gönderilen bir 
,, ıııı malın teslimi işini bitirdim. 
~'"'"' b. ğ "•U, burada biriken ıraz ya 
1
!okurn var. Onları da Samsuna 
Öİ>t" Urrnek istiyorum. 

- Kolay ... Vasıta bulunur ... 
- Evet amma, yol emin midir? 
- Ne yolu? 
- Deniz yolunda t>ehlike yok 

'lıu? 

- Şimdilik yok ... Rus gemileri 
llJleı-dir bu sahilleri yoklamaktan 
~aıa -..CÇtiler ... 

- Eskiden her zaman gelirler 
lltiydi? 

, - Her gün, hattA günde iki de
-< geldikleri olurdu... Yabancı 
fildü, iki kahkahanın arasına kı.s
ırdığı bir cümle ile kanaa.tini i-
4lı etti: 

- Galiba milis kuvvetlerinin 
~aYreti bu netk:eyi meydana ge-
1tdi!. 

. Salih kahyanın kıpışık gözle -
tınde bir hiddet ve ihtiras alevi 
Yandı, söndü ... Sonra kiıhya ba-

J'.rıı geriye savurarak işi alaya 
Oktü: 

- Bu, Dursun Ali reisin ta:ka
lrı rnı diyeceksin? 

- Evet ... 
la l<ahya çıngıraklı bir kahkaha 

"ıırctu: 
, - Demek oğul, sen de bu palav
·aı · ra ınanıyorsun ha!. .. 

- Palavra mı? 
- B· ka ne olacak ya!. Geçen-
do 1e ze açıldılar, birkaç gün 

Vı;eı de döndtiler, bir Rus zırh
• ııı batırdıklarını Han ettıler ... 
~Uttuk lr' ikı köhne Rus motörıi· 
~ ~ de beraber getirdiler .. Bundan 
e Çıkar ... üst tarafı palavra!. 
'i il'lıancı hayret eder göründü: 

Y ...__?emek bu öğünmelerin aslı 
Olt oyJe mi dayı! 
,' Öyle ya. A oltnl, hic: akıl a • 
~ lllı? Çür'lk çarılr (lir tahta ta
~ top k~yac•.khr, bununla Rus 

ı 
torpidolarının karşısına geçecek
ler, ateş edecekler, f'nu batıracak· 
!ar .. Bu nerede görülmüş iş? 

- Fakat herkes öyle söylüyor! 
- Herke• de D~rsun kaptanın 

yalancısı .. O, bu p•lavrayı savur
du, ağızdan ağza ,-ayıldı .. Şimdi 
kendi de kcııdi ya ı r.nına inanıyor
dur muhakkak! Zaten meşhur söz· 
dür: Şu Trabzonda Kalede bir ya
lan uydur, ı.keleyP ı;elinciye ka
dar kendini inandıracak kadar bü· 

Londra İle 
Moskova Niçin 
Anlaşamıyor? 

(4 iincii sayfadan devam) 
babiatile takib etmiş olacaktır. Bir 
ınem!eket taarruza uğrarsa de
mokratlar ona yardım edecek, 
Rusya da demokratlara yardım 

gösterecek. 

Fakat bunun manası böyle bir 
hal vukuunda Fransa ile İngiltere 
hemen birinci olarak harekete ge
çecekler demektir. 

İşte bu pazar gazetesinin de İn
giliz noktai nazarına dair kısaca 
anlattığı budur. Demek oluyor ki 
bir taarruz olursa ilk harekete ge
çecek olan Fransa ile İngiltere 
bu iki devlet taarruza uğrıyan ta
rafa yardım edecek, Rusya da on
ların yardımına koşacak. 

Sözün kısası şu ki İngiltere bu
gün herhangi bir ittifak lie bağ
lanmak istemiyor ve bugün buna 
lüzum görmüyor. İleride harb o
lursa başka. 

Herhalde şu son haftalarda İn
giliz - Rus müzakerelerinin inki
şafı Avrupa ve Amerika politika 
mehafili ve matbuatı için en ha
raretle takİ'll edilen keyfiyetler -
den oldu. Bundan sonra Varşova 
ile Bcrlin arasında neler olacak? 

İtalya ile Yugoslavyanın vazi
yetleri ne hal alacak? Meseleleri 
biııbirine o kadar bağlı. - - --ı 

Genç Romancılar 
Neler 

Yazıyorlar? 
(5 inci sayfadan devam) 

• ... Yerinden kıpırdıyamıyor, ne 
yapacağını bilmiyordu. Biraz son
ra başını önüne eğerek koridoru 
geçti, ayaklarının ucuna basarak 
ikinci kata çıktı. Kendi odalarının 
kapısına gelince ancak aklı başı-

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 159 

Sekban askerinin önünde ka -
~'ıı Yeniçeı-ilere :.ocalarına şu 

01da bağırışıyorlardı: 
~ - Irz ve malımıza taarruz edi
~ 0r'ı.r . Utanmadan bizi bırakıp 
~reye kaçıyorsunuz? 

t 
Yenu;eriler bu kadın ilvazele -

11\d • 
~ en gayrete gelerek ·iddetle 
l ~curn ve mukabele elmeğe baş
adı.!ar. 
\' 

t eniçeri karıları kocelarının gay-
~~te geldiklerini görünce evlerin
~erı satır, balta dışarı uğradılar. 

e .. sekbanların uzerine hücum 
tttu er. 
~anlarının bu ci.ır'et ve cesa-

Ya.zan: M. Samı KAitAYEL 

retini gören yeniçeriler daha zi
yade gayrete gelerek toplanmağa 
başladılar ve büyük bir feragatle 
sekbanların üzerine atıldılar. 

Yenıçerilerin mukabil taarruzu 
o kad r kuvvetli olmuştu ki; biraz 
evvel kaçan yeniçeriler şimdi bi
rer ejderha kesilmişlerdi. 

Süleyman ağa; on binlerce ye
niçerınin karılarile beraber sek
banların üzerine atılıp hıza gel -

dikleı .ni görünce sekbanlara ricat 
emrini verdi ve yavaş, yavaş mu
harebe ederek çekilerek babı hü· 
mayun pişgahında toplanmağa başı 
!adı. 

yümüş bulursun! 
Yabancı m"yus !'lmuş ı(.bi bir 

eda ile karşılık verrli: 
- Ben, bunu sahi satmış, mal -

!arımı denizden ynla çıkarmağa 

kalkışmıştım Size rok teşekkür e· 
derim. Şimdi vaz geçtim .. 

Kahya söLün gelışıni çevirdi: 
- Niçin v~1 geçiyorsun? 
- Tehlike var demektir. Onun 

iç . r 
ın. 

(Devamı var) 

İngiliz Askerle
rine Niçin 

"T omi,, Derler? 
( ~ inci sayfadan :!evam) 

mak imkanı olmıyacaktır! .. • de
miştir. 

Hakikaten, hayat pahalılaştığı, 

iş azaldığı seneler gönüllülerin sa
yısı çoğalıyor, bolluk ve bereket 
olduğu senelerde de azalıyordu. 

Cenubi Afrika muharebesinden 
sonra •mecburi askerlik• değil, 
cmecburi askerlik talimi> ihdası 

dıişünüldü. Hazırlanan bir proıe
ye göre 18 yaşındaki gençler iki 
ay talim görecekler, silah kullan· 
masını öğrenecekler ve her sene 
on beş gün manevrada buluna
caklardı. 

O sırada İngiltre, büyük Britan 
ya adalarında her türlü tehlike -
den masun görünüyordu. Proje ka 
bul olunmadı. Fakat, son hadise
ler, bilhassa Alman hegemonyası, 
İngiliz efkarı umumiyesini değiş
tirdi. Mecburi askerliği kabule 
mecbur etti. 

na geldi ve bu sefer, biraz ~vvelki 
korkudan daha müthiş bir titre. 
me bacaklarından başlıyarak ta 
tepesine kadar onu sardı. Dişleri 
bile birbirine çarpıyordu.> 

Fazla okumuyorum. Anlıyana 
si,~rıs .. nek saz, anlan1ıyana davul 
zurna az ... 

Ben, bu yazıların günahını ya· 
zanlarda bulmuyorum. Ve ne ya· 
zık ki kanunda miıstehcen dıye 

yazı ve resim varken, mu<-:ıffal: 

olmamış yazılar için h:ç bir ka
yıd yok. Ve demek ki ucuz yazı 
uğruna mütemadiyen :şkence çek 
meğe mahkumuz. Artık bilmiyo
rum. Allah benim m;, onların mı 
taksiratını affetsin .. 
Mahınud Yesari sözünü bitir -

m~ti. Tamamen kendısine aıd yu· 
kandaki fiki.rlere, hiçl:ır şev iliiw 
etmedım .. 

RESAD FEYZl 

Bıraz evvel Cebeciler kışlasına 
giren üç yüz kadar sekbanı beş 
bin kadar yeniçeri sararak azim 
bir mukatele başladı 

Sekbanlar, ricat edemeyip kış

lada mahsur kalmışlardı. Bir kaç 
defa huruc hareketi yaptılarsa da 
yeniçerileri yarmağa muvaffak o
lamadılar. 

Sekbanlar kışlayı şiddetle mü -
dafaa ediyorlardı. Yeniçerilerden 

kimsecikler içeri sokulamıyordu. 

Nihayet; kışlayı zaptedemiye . 
ceklerinı anlıyan yeniçeriler kış
layı tutuşturdular. 

Bu suretle, üç yüz sekban Ce

beci kışlası içinde yandı. Kurtul
mak için dışarı çıkanlar da yeni
çeri kurşunile şehid düştü. 

Yangın büyüdü. Ahşab olan Ce
beci kışlasının etraf mahalliıtına 
kol altı. 

Yangının bir kolu Divanyolu, 
bir kolu Defterhane ve Mühendis-
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Acaib Şapka 
Almanyada Kardorınan yerlile
'>ı~larına bir nevi kuş yuva -

larını şapka yaparak giyemkte -
tedirler. Resimde gördüğünüz, bu 

yerlilerden birini başında kuş yu
vası şapkasile görüyorsunuz. 

• • 
Görülmemiş Bir 

Kertenkele 

Nisa~ 
Müsabakamızda 

Kazananlar 
Birinci: Şarköy ilk mektebe sı

nıf 3 numara 26 Seniye Gültekin. 
İkinci: Bürhaniye kazası ikinci 

okul ·beşinci sınıf talebesinden Hü
seyin Karni .. 

Üçüncü: Kurtuluş, Acıbadem so· 
kak Nilüfer apartıman Numara 5 

Cudiye. 
Muhtelif hediye kazananlar: 
Fatma sağlam pcsta ve telgraf 

memuru Mu>affer kızı İstanbul. 
Unkapanı Filyokuşu 54 üncü ilk 

okul sınıf 5 numar~ 317 Asaf Ayan. 
Çemberlitaş Ta\·ukpazarı Mesih 

Mehı:nedpaşa sokak numara 7 
Hüseyin. 

Cerrahpaşa hastı ... wsi 2/2 Aliye. 
Sabahat, Yeşilköy Halkalı cad

desi numara 34. 
Eyüb 31 ;nci ilk okul 79 numa

ralı Afif üsttek. 
Kadıköy Yasa cacide>i numara 

49 içkili lokanta Münılaz. 
Pangaltı Kozmidis apartıman 

numara 3 Faruk Tengöz .. 
Yüksek ticaret ve iktısad Mek

tebi 1158 İsmet Örgen. 

Cihangir Fı;dıkl; lfoı dal sokak 
numara 13. 

Ankara Yenıdoğan mahallesi 
Kemal kuşçu k.zı Hatme Knşçu. 

Ali Ertürk Beyaz·<! Demıröz a
partıman numara 13 de Ali. 

Gazi O·manpaşa orta okul tale-
Resmini gördüğünüz hayvan A· belerınden Erigin. 

vustralyada yaşıyan ve adı G€ko Beyazıd Tavşant,ş T~banca so-

olan bir kertenkeledir. Fakat z.a- 1 _k_a_k_N_u_m_a_r"'.'a_2~7_M_u-:a_m_m-:-e-r. __ _ 

vaı1ı hayvanın kuyruğu gövde - ı Mayıs Müsabakamız 
sinden daha uzun ve daha kalın

dır. Bu kerten kele yırtıcı ve ze
hirlidir. 

hane, diğer kolları da Sultanah -

rned ve ciYarındaki mahalleleri 
yakmakla idi. 

Ortalıkta atılmakta olan tüfek 
ve tabancadan bir takım masum
lar telef olmakta idi. 

Yağma, ev basmak, hetki ırz a

dım başına tesadüf edılen vuku -
attan idi. 

Ortalıkta hükiımet kalmamıştı. 

Çoluk çocuk ayak altında kalmış
tı. 

Yeniçeriler saraydan Ağakapı

sma, Babıaliye ve Atmeydanına 

doğru hücum eden sekbanları mu
kabil taarruzlarile tekrar saray 
piıjgahına ricat ettirmeğe ve Ce

beciler itl.'ilasını işgal eden üç yüz 
sekıbanı da yakarak ortadan kal
dıklarını görünce büsbütün gale

yana gelerek her taraftan saray 
üzerine atıl<iılar. 

(D•,vamı var) 

Resimde bir köı:ıek görüyorsu
nuz; sahibi köpeği ça[!ıı ıyor. 

Fakat köpek sahibinin sesini işit
tiği h~lde ker.disini!l nnede oldu
ğunu farkedemiyo··ı. 

Acaba nerede? 
Köpeğin sahibini bu resim için

de bulunuı ve bir ke.1emle kara -
!ayıp bilm~ce memurluğumuza 

yollayınız. • Birinciye: Bir fctograi makinesi 
ikinciye: Bir yazlık wce ve }'Ün 

kazak 
Üçüncüye: Bir spc; ~orabı. 
Dördüncü dahil olduğu halde 

ellınci~'e karlP.r da ırııhtelif hedi
r verilecektir. 

S
udan taraflarında bir kabile-

1 ye mensubdu. Beş yaşında 
iken onu kaçırmışlardı. 

Trablusgarba getirerek satmışlar- ' 
dı. 

Trablus valisinin konağına ve
rilen bu siyahi kızın ismi Tarçın, 
idi. 

Her nedense diğer Arablar gibi 
yanakları hacamat edilmiş değildi. 

Güzel tombalakça bir Arab yav
rusu idi. Tarçın müslüman kabi -
lelerinden birine mensub olduğu 
için bir ismi de Hatice idi. 

Fakat; Tarçın ismi, Trablus va· 
lisinin ve ailesinin çok hoşuna git
tiği için her vakit bu küçük se -
vimli Arabı Tarçın diye çağırır
lardı. 

Trablus valisi vezir rütbesinde 
bir adam olduğundan bir müd -
det sonra İstanbula gelerek Sad -

razam olmuştu. 
Tarçın da epeyce büyümüş on 

beş yaşına gelmişti. Çok güzelleş
miş ve siyah rengine nazaran her
kes tarafından sevilmeğe başlan
mıştı. 

Eski devirlerin kör görüşü ve ı 
dünyadan bihoaberliği dolayısile 

tarçının aldığı terbiye çok basit 
idi. 

Konakta, iki yüz kadar beyaz 
çerkez halayığının içinde Tarçı -
nın bir gündüz feneri gibi dolaş -
ması dalma nazara çarpardı. 

Fakat; Tarçın ne de olsa güzel 
ve beyaz Çerkez halayıklarını kıs
kanırdı. 

Büyüdükçe kıskançlığı artan 
Tarçın çekilmez hale gelmişti. 

Kımseyi beğenmez herkese kusur 
bulurdu. 

Hatta; ona Arab diyenlere şöy
le ce,·ab verirdi: 

- Siz beyaz oldunuz da ne oldu
nuz sanki? 

Tarçın kendine çok güveniyor -
du. O, erkekler tarafından sevildi
ğine kani idi. 

Hatta; evin damadı Tarçını bon
cuk gibi olduğu için bir eğlence 
olsun diye daima yanında bulun
durur, ve onunla şakalaşıp eğle -
nirdi. 

Arab kızı, damadın bu eğlence
lerini ciddi telakki ederek mağ -
rurlanırdı. 

Beyaz Çerkez kızlarına kızdığı 
vakit derhal şu cevabı verirdi: 

- Bak; bey sizi seviyor mu? .. 
Daima benimle meşgul oluyor .. 

Zavallı Arab; damadın şakala
rını gönül eğlencesi addederek te
selli bulurdu. 

Fakat; Tarçın bu ciddiyeti kal
binde arttırdı. Ve nihayet, damad 
beğe vuruldu. 

Çerkez halayıkları Arabın mak
sadını anladıkları için durmadan 
onunla alay <!diyorlardı. 

BACI 
Ve her akşam da banyodan sonra 

damad beye masaj yapardı. Çok 
zengin bir aileye mensub olan da
mad bey fazlaca hovarda ve içkiye 
müptelıi bir adam olduğundan gü
nün birinde verem oldu. Ve ni -
hayet şüayab olamıyarak öldü. 

Tarçın, damad beyin bu ebecil 
gaybubetine gelin hanımdan daha 
ziyade üzülüp ağlamıştı ve her 
hafta mezarına çiçek götürerek sa
atlerce ağlar ve sızladı. 

Zaman geldi geçti. Arab bacı o· 
tuz yaşına geldi. Lakin, y~ dinç 
ve şirin idi. 

Fakat artık ona herkes Arab ba
cı diyordu. 
Tarçının ismi unutulmuş bacı 

olmuştu. Lakin, Tarçın bu Bacı 
ismine fena halde içerliyordu. 
Bacı kırk yaşına girdiği halde 

kimse~i beğenmiyordu. Onun der
di günü damad beyi idi. İlle da
mad bey gibi bir koca istiyordu. 

Nihayet elli yaşına gelen Tar -
çın, birgün bir Arab erkeğile ev· 
lendi. Ve onu gören eski kapı yı:ıl
daşları şaşırmışlardı. Bu hali ken
disinden soranlara Tarçın şöylece
vab veriyordu 

- A, ayol bu benim arabımın 
damad beyden ne farkı var .. Bu da 

Sudanda iken bir kabile reisinın 
oğlu imiş .. Yani, bir pad ·ah c ı. 

gibi bır şey ... 
Diyfnoe; kapı yoldaşları, bacı -

nın bu düşünlışune Ye hem dengi
ni bulduğu halde bi · türlü ııuru
runu kırarak aycını tay.n edcızne
mesinden dolayı kahkahayı alı -
vererek şu mukabelede bulunmu~ 
1.ardı: 

- Ah; bacıcığım '-enin şu .ıklın 
bizde olso idi de biz de ser.:.n gibi 
rahat ve kayguc.~> vaş;;, .. ydık 

BİLMEDİGİMIZ 
ŞEYLER 

Deniz Fenerleri 
Masallarda filaı: den;1. kızların-

• dan bahsedıldiğin. cl:ıymuşsunuz
dur. 

Acaba hakikaten böyı~ bir de· 
niz kızı var mıdır? 

Yoksa deniz k11.ı yalnız masal
larda yaşıyan ve hak;katen aslı 

olmıyan bir mı.hlı'.lk mudur? 

Bazı tabiiy~t alimlerıne nazaran 

P,eniz kızı bir efsane d~jtildir. ı;a
kikatte böyle bir mahlük Yardır. 

Lilkin Tarçın aralarda değildL 

O, her vakit damadın işini görür, 
elbiselerini ütüler, sofrasını hazır
lar, karşısında elpençe divan du - \ 
rurdu. l 

Bu, denizde yaş,.y2n bir mahal!! 

hayvandır. Lamantin c;enilen bu 

hayvan bilhassa Kırmızı denizde 
(Bahriahmerl \"eya Cın den.zi gi
bi sıcak denizlerde bulunur. Elleri 

bir insan ~!ine men7er. Başları da 

bir ınsan başı gibidi!', V" uzun saç 
gıbi kılçıkları vardır. 

Gemicıler;n deniz!Prde gtirdük
lerini söyledôkleri nıah~iık ioe bu

dur. Gemiciler bu ]>ayvana deniz 
kı.ı dıerler. 
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Kan, Kuvvet, iştiha Şurubu 
Umum doktorların müttefikan takdir ve 

milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye et
tikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu

dur. Dalına kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir 
iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinç
lik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. 
Siniı'lcri, adaleleri kuvvetlendirerek, uyku
suzluğu, halsızliği, fena düşünceleri giderir, 
vüoud makinesine lazım olan bütün enerji 
ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, 
irade, neş'e sahibi eder. Mide, barsak tem
belliğinden ileri gelen muannid inkııbazlar

da, belgevşekliği ve ademi iktidarda şayanı 
hayret faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u Diğer bütün 

Kuvvet ilaclarından ayıran 

başlıca hassa 

kahat devrelerinde en mükemmel bir 
derman şurubudur . .Sıhhat Vekaleti
nin re:smi müsaadesini haizdir. 

Be.r eczanede bulunur. 

Kastamonu Daimi Encümeninden: 1
1~~ h. I U M .. d .. 1...... .. d . 

K 1 
.. ·f . 1 k n ısar ar . u ur ugun en. 

a orı er tesısatı yaptırı aca tır. . 
1- Kastamonu Vilayeti merkezinde inşa edilen kırk yataklı hasta- 1 - Şartname ve nümunesi mucibince 120 ton siklop çernberı 

hanenin sıcak sulu kalörifer tesisatı jçin Nafıa Vekaletince tanzim edilen ckapah zarf usulile. eksiltmeye konmuştur. 
umumi ve fenni şartnamesine gör.e yapılan • 16296> lira 35 kuruşluk ev- II - Muhammen bedeli beher tonu sif İstanbul 123 lira hesabilt 

14760 lira, muvakkat teminatı 1107 liradır. 
rakı keşfiyesine göre yapılması bir ay müddetle pa2arlığa konulmuştur. clJ 

IIJ - Eksiltme 29/V /939 pazartesi günü saat 15 de Kabata,· 
2- İstekliler bu işe aid evrakı keşfiye ve umumi ve fenni şartname- levazım şubesi müdüriyetindeki A:ım komisyonunda yapılacaktır. 

sini ve mukavele suretile eksiltme şartnamesinin Ankara, İstanbul ve as1' IV - Şartname ve nümune her gün sözü geçen şubeden par 
Kastamonu Nafıa Müdürlliklerinde görebilirler. alınabilir. 

3- ihalesi 22 Mayıs 939 pazartesi günü saat onda Kastamonu Daimi 

encümeni tarafından yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için yüzde yedi buçuk teminatı olan 

cl222:o lira c23> kuruşluk verilecek teminatın 2490 sayılı kanunun 16 ve 

17 inci maddelerine göre Kastamonu Daimi Encümeni namına herhangi 

Ziraat Bankasına yatırılarak makbuzunun Kastamonu Vilayetine gön 

derilmesi ve bu işi yapabileceğine dair ihale gününden bir halta evvel 

bulundukları vilayete müracaat ederek alacakları ehliyet vesikasilc 939 

V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ı.1.e 
.. ·ntı· 

%7,5 guvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 1 

va edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline }cadar 
komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır· 

Cinsi Mikdarı 

.. .\l 
Muhammen 

Bedeli 
Lira Kuruş 

.3166• 

l. sa•~ % 7, 5 Eksiltme Şek 1 

Teınhatı 

Lira Kuruş 

senesi sicilli ticarette }f.ayıtlı olduğuna dair vesikanın ihale saaHnden Eczayi hbbiye 67 kalem 533 46 40 - Açık E. 

laakal bir saat evvel Kastamonu Daimi encümenine gönderilmesi şarttır. Lastik çızme 840 çift 4794 - 359 55 " ~ 
5- Posta ile gönderilecek teklif mcktublarilc vesikalar iadeli taah- I 1- Lis:e ve şartnamesi mucibiı;ıce yukarıda cins ve mıktarı )·~· 

hütlü olması ve ihale saatine kadar komisyona gelmi:? bulunması şarttır. 

Postaların gecikmesinden dolayı zamanında ge1miyen teklif mektubları 

nazarı itibara alınmaz. Bu hususa dair fazla tefsili'lt istiycnler bir mek

tupla Kastamonu Daimi encümeninden sorabilecekleri ilan olunur. 

cl622» 13057> 

fntanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Hükmü mayıs 939 sonunda !bitecek olan müskirat satıcılarının ruh

sat tezkerelerinin yenileme muamelesine 22/5/939 tarihinde başlana-

zılı •2> kalem malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme saatıerı 
hjzalarında gösterilmiştir. 

JII- Eksiltme 30/V /939 Salı günü Kaba taşta Levazım Müdif1Ye
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktU". 

de'I 
IV- Liste ve şartnameler her gün parasız, sözü geçen şube 

alınabilir. 
·r.9' 

V- Lastik çiz.meye iştirak edecekler Iiatsız teklifl_erinın mıı1;rı kasa gününden üç gün evveline kadar Tuz Fen Şubesıne verme 
lazımdır. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Hey' etinden : 

! , rak 5/6/939 pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. 
•-Dr. HORHORU İ .__. Rubsat tezkerelerini yenilemek IBtiyenlerin tayin olunan günlerde 

VI- İsteklilerin eksntme için tayin edilen gün ve saatlerde ~ı 1 

güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. .3379. 

1- Eksiltme günü talib zuhur etmediğinden Çankayada yaptırıla

cak polis karakolu binası inşaatı eksiltmesi 15/Mayıs/1939 Pazartesi 
günü saat cOn beşte:o T. B. M. M. İdare Heyeti Odasında pazarlıkla ya
pılacaktır. 

2- Fenni evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden alınacaktır. 
3- Keşü bedeli 31994 lira 50 kuruştur. 
4- Eksiltmeye girecekler 2399 lira 62 kuruşluk banka teminat 

mektubu getirece.lderdir. 

5- Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
de yazılı belgelerle en az yirmi bin liralık bu gibi bina işi yaptıklarına 
dair vesaik ile birlikte pazarlık gün ve saatinde T. B. M. M. İdare He-
yeti odasında bulunmaları. cl667:o ·3157> 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1- İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Hususi 

idareden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksüzlerinin :)39 yılı 

birinci altı aylık yoklamaları 12/Mayıs/939 dan itibaren başlamıştır. 
2- Maaş sahihlerinin yoklama ilmühaberlerini oturmakta olduk

ları nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık 
cü1daru ve nüfus tezkerelerile birlikte Mayıs 939 sonuna kadar aid ol
dukları Belediye şube~rine müracaatla yoklamalarını yaptırmaları 
ilan olunur. (3320) 

SAÇ EKSIRI 

Komojen 
. 
Saçlan besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul 

Vakıf Menba Sulan işletme Müdürlüğünden: 

1 
H~stala.rını akşama. kadar Sir- ı• ~ski tezkere ve konturatlarile birer fotoğraflarını alarak Kabataştaki 

kecı Vıyana Otelı yanındaki Inhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmelerı ve 5 haziran 939 tari-
muayenehanesinde tedavi eder. hinden sonra tezker~erini yenilemiyerek jçki satanlar hakkında ka-

-.. Telefon: 24·131 4lll2lllm nuni takibat yapılacağı ilan olunur. (3114) 

==============================~ 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEl\1 İZZET BENİCE 
Basıldq:. ye.r: SOS TELGRAF Matbaası 

Alemdağmda Taşdelen mevkiindeki gazino Sular İdaresi tarafın

dan işlctilectktir. Birlikte işletmiye iştirak etmeği aı-Lu edenlerin 17 /5/ 

939 Çarşamba günü akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde 

Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğüne müracaatları. (316!),ı 1 

,.e 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

bi88e8i olduğu biliihtiyar 
zihne gelmektedir. 

YAKINDA PiYASAYA 
ÇIKA -RILIYOF 


