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Sahih ve Batmuba:rril'İ! 
ETEM İZZET BENİCE 
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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL! 3 

~yet- ingiliz Pak~ı Bu Hafta __ imzalanıyor mu? 
Menfi Londra Mehafiline Göre, Moskovanın Mukabil 

Propaganda Teklifleri Bu ihtimali Kuvvetlendirmiştir 
Roma kaynakları Balkan 
birllğhıi parçalanmak isti
dadında göstermekle ancak 
kendi kendilerini aldatıyor
lar. 

Yazan: Etem İuet BENİCE 

T ürk - İngiliz anlaıımasınm 
üzerinden günler &eçtikçe 
bunun Roma matbuatı ü-

te.rindeki tesirleri daha vazih ola
t~ görülüyor. 

Ebedi Şef Atatürkün sabık in
tiliz imparatoru ve şimdiki Vlnd-
80.r Düküne lstanbulda gösterdiği 
ltkadaşça, candan ve samimi ka
b\ll günlerinde dahi Türkiye ile 
İngiltere arasında başlamış bulu
tlan içli ve karşılıklı dostluk ni
!llncleri bütün tezahürleri ile giiz-
0tıünde bulunuyordu. 

Çanakkalede nıuasır askerliğin 
ttı Yiiksek ve en kahannanca de
hasını tecelli ettiren Ebedi Şef 
llıuhak.kak ki, daha o günden İn
tUiı ka1b1erini fetih ve teshir et
"1iş, bu teshirin semerelerini de 
l'eni Türkiyeyi, kendi Türkiyesi
tı~ Atatürk Türkiyes.ini kurduk -
tan sonra derlemiye başlamıştll', 
ltilhassa Montröde bu dostluk ve 
~iitekabil anlaşma unsurları tam 
lr inkişaf hızı içine girmi~ ve bu

tıu birçok siyasi ,.e iktısadi saha
lardaki karşılıklı yardımlar ve 
dostlukJar takib etmiştir. 

Bugünkü vaziyete gelince, bu
llu her türlü izah ve tahlilden 
llıiistağni bir h;ılde Türkiye Bü
~ Millet Meclisinde Başvekil 
!tetik Saydam tasvir ve tebliğ et
tbi§tir. 

hedefimiz sadece: Emniyet ve 
•lllhtur. Bu gaye iledir ki, son za
~anlarm hadiseleri içinde bitaraf 
alamazdık. Ancak ne bitaraf kal
~ay~ımız, ne de İngiltere ile olan 
ittifakımız h.i.çbu zaman hiçbir 
devletin aleyhine müteveccih de
~İldir. Sadece, b~r tecavüz ve harb 
~anı vul.uu kar~ısında mütecavize 
lltııı bütün maddi ve manevi var

'1ğıını.zla ve elde ittifaklarımız 
ile ınüdafaamızı tnhkiın ve tcyid
den ibarettir. 

8albuki, bu kadar saf ve iyi ni
~et üade eden hareketimizin bil-
h . assa ltalyan matbuatında yanhş 
te~irlcre yol açtığı göriilmekte • 
dir. 

J\nadolu Ajansının Komadan 
tıaklettiği bir haberde: 
•- Ttirk - İngiliz anlaşması her 

§eyden evvel İtalyayı istihdaf ey
~ektedir.> 

I>e ild"VO •bo D ıgı gı ı: 

t •- Eğer İngilterenin Türkiye 
~le anlaşmak suretile Yugoslavya 
~:rinde bir tesir yaptığı zanne-
ıUyorsa bunun tamamile aksini 

~ide ettiği beyan olunur.> 
Şeklinde idf'ta resmi tebliğ 

tlbnlelerini andmr beyan tarzla
l'ıı.a ve misallerine de rasgeUn • 
'-'ektedir. 
~ğer, bu ~efid haberler ve izah. 

hakikatleri tahrif etmek 
~e nıenf i propagandaya hız ver
"ıe.k hedefini gütmiiyorsa Roına 
~thafilinde Türk - İngiliz itila
~tıtn ne miithiş bir yanlışlıkla tef-
•ıt d"Jd'~· • b""yük "k e ı ıgının en u ves.ı ası-

"-._ (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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akineye 
~rirken: 
~ldığım"i~s';. l'e1graflar 
~ mcı Sayf amızdadır. •n-- - - - -,,,,.... -~-- . 

Cenevrede Sovyet Rusyanm sulh cephesine iltihakı meselesini görüşecek ve belki de misakı imzalıyacal(' 
olan üç devlet mümessili: İngiliz Hariciye Nazın Lord Halifaks, FTansız Hariciye Nazırı Jorj Bone, 

Sovyet Hariciye Komiserliği Muavini Potemkin 

"icraat Artık Demokrasilerde, 
Söz de Diktatörlüklerdedir,, 

Danzig Çok 
Vahim Günler 
Yaşıyor 

Leh Hükumeti Danzig- 1 

lilere ihtar Mahiyetinde 
Bir Beyanname Neşretti ' 

Varşova 16 (Hıısusi) - Al
manyanın §arki Prusya hu
dudlarında büyük askeri tah
ş-idat yapması üzerine, Var -
şova hükumeti de m1tkabil 

tedbirler almak mecburiye -
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tren Altında 
Kalan K~dın · 

Yugoslav Kral Naibi Prens Pol 

Yugaslavya Balkan 
Paktından Ayrılamaz 

Ne Antikomintern Pakta, Ne de 
İtalyan - Alman Askeri 

A l 
Kim Olduğu Anlaşıldı Anlaşmasına iştirak Etmiyecek 

n aşmas~nın Ne Suretle Tren Altında Londra 16 (Hususi)- Yugoslav etmek ve komşularile iyi geçin -

• 
1 ürk - lngiliz İtalyan Gazeteleri 

• l Al h • 8 • A l Q[d ., V ~·u ' v • • • Kral Naibi Prens Polun Romaya mek azmındedir. Yugoslavya ne ita ya ey ıne ır n asma ugunu ı ~arlar Kaldıgı T ahkık Edılıyor yaptığı son seyahati mevzuu hah- antikomitern pııkta, ne de Mila-

Parıs 16 (Hususı) - 3ovyet ( Bununla beı:beı. Sovy~tleı·Ie 1 tedıt. Kaoıne bl! scı;bahkı toplan- (Yazısı 6 ıncı sahifede) seden gazetelr>r, Prens Polun Yu- nada Almanya ile İtalya arasın-
H · · K · ı·-· · · p ·· k 1 · • · b" d t d So t b k"k -~ • - goslav politikasını değiştirmeğe da görüşülen askeri ittifaka gi-
arıcıye omıst>r ıgı muavrnı o- muza ere erın ıyı ıı: mecra a ısın a vye ceva ını tet ı et-

1 
.. ~ k ,. . 

temkinin ayın 21 inde Cenevreye devam etmesine rağmen, o tarihe miştir. Sovyetlerin eski teklifle - K 1 S A C A !uzum olmadıgı hakkında atı bır remiyeceğini, Balkan antantı ile 

l · b kl kt a· K · k d 'k 1 d"l · 'ht" 1. · d t ikl . 1 1 lisan kullandığını yazmaktadırlar. teşriki mesaisinden ve Milletler ge mesı e enme e ır. onsey a ar ı ma e ı ememesı ı ıma ı rm e ısrar e t erı an aşı makta- . . 
ayın 22 sinde toplanacaktır. Po- de vardır. Fakat Cenevre görüş- dır. Bu işi Anhyamadık, It_aly~ ıl_e Yugoslavya. arasında ye- Cemiyetine :iştirakinden kat'iy • 
temkinin Şarki Avrupa hüküınet- melerinin bu müzakerelerin bir Sovyetle imza edilecek muahe- nı hıçbır muahede ımzalanma - yen vazgeçmiyeceği.ai bildirmiş--
leri merkezlerinde yaptığı temas- an evvel bitirilmesine yardım e- dede mütekabiliyet taahhüdleri • Anlıyan Varsa Parmak mıştır. tir. 
lardan sonra, muahedeyi imzala- deceğine de şüphe edilmemekte - nin kabul edilm~ini istemekte • Kaldırsm ! Yugoslavya istiklali~ müd_af_a_a _____ <_D_e_va_m_ı_6_ın_c_ı_s_a_h1_·f_ede) 
mak üzere Cenevreye gelmesi ih- dir. <lirler. Bugün bir gazetede Nevyork • k• B h • d 
timalleri çok kuvvetlidir. Muahe- SOVYETLERİN MUKABİL İzvestiya diyor ki: «Mütekabi - sergisindeki Tiirk paviyonunda 1 1 aş mu ar rı r e 
deyi İngiltere namına Lord Hali- TEKLİFİ TETKİK EDİLİYOR liyet olmadıkça, hakiki bir teşriki alınnuş resim1er gördiik. Bu re· 
faks, Fransa namına Jorj Bone, Londra 16 (Hususi)- Sovyetle- mesai mümkün değildir. Halbuki smilerden birinde de Türk gazi- • h t v d • 
Sovyet Rusya namına da Potem· ı:in İngiliz mukabil teklifine gön- İngilterenin bize gönderdiği plan- DQSU görülüyor. Ancak, gazinoda 1 z a a e r ı .. 
kin imzalıyacaklarclır. derdikleri cevab tetkik edilmek - (Devamı' 6 ıncı sahifede) hizmet eden .kızlcrln bir korido-

Subaylarla Askeri 
Memurlar için 

Yeni Barem 
Bütçe Bncümeni 13 

Derece Üzerine Maaş 
Tayin Etti 

Büyük Millet Meclisi bütçe en
cümeni, subaylarla askeri memur
lara dair olan yeni baremin tetki
kini dün bitirmiştir. 

Bu proje ile subaylar için ba -
remde 13 derece tayin olunmak
tadır. Bu dereceler şunlardır: 

Birinci derece - Orgeneraller, 
Oramiraller; asli maaşları 150, tu
tar 1600 lira. 

İkinci derece - Korgeneraller, 
Koramiraller; asli maaşları 125, tu
tarı 500 lira. 

Üçüncü derece - Tümgeneral
ler, Tümamiraller; asli maaşları 

100, tutarı 400 lira. 
Dördüncü derece - Tuğgene -

raller, Tuğamiraller, Askeri Tem
yiz Müddeiumumisi, Vekalet hu
kuk müşaviri asli maaşları 90, tu-
300 lira. 

Beşinci derece - Albaylar, As
keri Temyiz azaları, birinci sınıf 
askeri memurlar; asli maaşları 80, 
tutarı 260 lira. 

Altıncı derece - Yarbaylar, i
kinci aınıf askeri memurlar, Ve

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İtalyan motörlü kıt'alan Musolininin öntinde bir 
geçid resmi yaparlarken 

Gl. F ranko Bitaraf 
Kalmak İstiyor 

Hitler Sulh Zamanında da İtalyan 
Ordularını Kendi Kumandası 
Altında Bulundurmak istiyor 

Roma 16 (Hususi> - Alman • İtal- Jetlerine müzahir olmakla bera • 
yan tedafüi misakı etrafında cere- ber, bitaraf kalmak siyasetini ta
yan etmekte olan müzakereler, iyi kib etmektedir. 
bir mecrada yürümektedir. 

Bu müzakerelere göre, Bitler 
yalnız harb zamanıl"da değil, sulh 
zamanında da İtalyan ordularınm 
Alman başkumandanlığının emri
ne verilmesini istemektedir. Di -
ğer taraftan Japonya bu ittifak 

Bu ı;ebebden General Franko -

nun Berline gelmek üzere yapılan 
da\·eti kabul etmediği zannolun -
maktadır. 

Mareşal Göring'in en yakın mu

avini bulunan doktor Volta İspan-

sistemine girebilmek için İtalya ve ya ile Almanya arasında iktısadi 
Almanyadan bazı m<!lCımat iste - bir muahede imzalamak üzere 
miştir. İspanya ise mihver dev - 1 Burgusa gelmi§tir. 

run gerisinde duran maşlahlı bir 
Türk kadını bir kere değtl, bin 
kere, yiiz bin kere hayret ve te
essüfiimüzü celhedccck bir giyiniş 
üadcsi ıçindedirler. 

Türkiyede ne harem, ne haseki, 
ne de adeta bi! (Romen - Kara
dağ ~ Zeybek muhtelit kostlinıü) 
görünüşii içinde giyinen kadın 

bulunmadığına göre sergide Ame
rikalıya bu tarzda giydirilmiş kız
lar ve kadınlar gösteriJnıesindeki 
hikmeti bir türlü anlıyamadık. 

Bizi Amerikalılara vaktiJe de ye
niçeri kıyafeti ile tanıtırlardı. Bu
gün için de kendi elimizle oldu
ğumuzdan bambaşka göstC'l"iliyo
ruz. Eğer, bu inceliği ve bu hik
meti kavnyan, anlıyan varsa par
mak kaJdırsm ve lutfen bize de 
anlatmak zahmetine katlansın! 

• • 

Tan ve Cumhuriyet Makul 
Salim Yola Girdiler .. 

ve 

Yalnız Cumhuriyet Hala "Tehdidi,, Elden 
Bırakmış Değildir .. 

Milli Türk matbuatını şüphe ve 1 
ittiham altında birakacak ve bir 
takım manasız tefsirlere yol aça
cak mahiyette neşriyat yaptıkları
nı dün ayıb ve kusurları ile gözö
nüne koyduğumuz Cumhuriyet ve 
Tan gazetelerinde bugiin M. Ze
keriya ve Nadir Nadi birer maka
le neşretmişlerdir. 

Bu makalelerile her iki tara! da 
· maksadlarını izah etmi§, makul 
ve salim yola girmiş bulunmak • 
tadırlar. 

M. Zekeriya makalesinde· 
c- Şüphe yok ki Tan'ın neşri· 

yatı ile hükumetin bu kararı ara • 
sında hiç münasebet yoktur.» 

Diyerek böyle bir hadnaşinasJı .. 
ğın akla getirılınediğini söylemek· 
te ve gazeteler hakkındjiki oüp
hem fıkrasını da cTürk matbuatı 
kasdcdilmiştir .. • cümlesile izah 
ey lemekteclir. 

Nadir Nadiye gelince, o da biraz 
çetrefil bir yolu tercih etmkle be

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Memlekette Tayyare Şehidleri İçin Yapılan ihtifal 

Dün, Jstanbuida olduğu gibi, memleketin her yerinde tayyare şeb idleri için ilıtifal yapılmıştır. Fatih 
parkında dün binlerce vatandaşm huzurile yapılan hazin ihtifalde de nutukl81' söylenmiş, bir geçid r~ml 
ile merasime nihayet verilmiştir. 

Ankarada yapılan merasim münasebetile Atatürk abidesine ve ıehidliğe çelenkler konımı~hır. Yuka
.. ıki resimler, şehrimizde yapılan ihtilalden birkaç intıbaı ıöstermektedir. 
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TAKSbı STıillYOMU 

CİLVE YAPIYOR 

T
aksim stadının taşında mı, 
toprağında mı, nedir, son 
günlerde, bir hal oldu. Bu 

stadda kim maç yaparsa, mutla
ka kavga ediyor. Pazar günü, bir 
maçta, yine zabıta müdahale et
mek mecburiyetinde kaldı. Yok
sa, Taksim stadının, bu kavgalar, 

_bize yaptığı son cilveler mi?. Çün
kü, malıim ya, ınşallah, yakın bir 
günde, artık, o eski kışla avlusun
da futbol maçı oynanmıyacak! 
Dolmabahçede asri bir stadyom 
yapılıyor. Şu modern stadı bir 
an evvel yapsak. da, hiç olmazsa, 
Taksim stadyomunun bu cilvele -
tine nihayet versek... Alafranga 
stadyomda, belki, çocuklar kav
ga etmekten utanırlar!. 

HÜRRİYET TEPESİNİN 

MANASI BU MUDUR? 

Hürriyetie'bediye tepesinde bir 
yaralama vak'ası olmuş. Bir adam 
arkadaşına, buralarda dolaşma -
masını, derhal çekilip gitmesini 
söylemiş ve arkasından da, kıza
rak, bıçağa davranmış ... 

Filvaki, o tepenin civarının is
mi Hürriyet tepesidir, amma, her 
kes, orada istediğini yapamaz ya .. 
Hürriyet tepesi demek, o civardan 
kimseyi geçirmemek, önüne gele
ni bıç•i 'amak mı demektir?. 

BİZİl\1 Ar.KADAŞLAR 

isi~i BECENMİYORLAR 

Vaktıle, bizim mürettibler ce
miyeti vardı. Aradan yıllar geçti. 
Cemiyetin bu ismini her nedense, 
arkadaşlar beğenmemiş olacak
lar ki, değiştirdiler. Matbaa işçi

leri birliği koydular. Birlik ev
velki gün kongresini yaptı. Gaze
telerde okuyoruz ki, bu sefer de 
birliğin ismini beğenmemişler ve 
de~itirmişler.. •Matbaa teknis -
yenleri• ismini seçmişler ... 

1 
KOÇOK \ 

HABERLER 
~-* Dün toplanan şehir meclisi iç
timaına bildirildiği veçhile Bele
diye Rumeli ve Anadolu cihetle -
rinde Terkos suyunun beher met
re mikabını 16 kuruşa çıkarmıştır. 

Bu suretle su sarfiyatlarının art
tırılması aza arasıud..l ~1,_;naktı.~a

ları mucib olmuştur. 

* Üç İngiliz fabrikasının mü -
mes;lli şehrimize gelmiştir. 

* Maruf tarih muallimi ve bü
tun ~el>elcr tarafından .Baba• 
· mı ..er.ilen İhsan Şerif dün ve
fat etmiştir. * Avrupadaki müsabakalara iş
tirak eden süvarilerimız yarın sa
at 14 • 15 arasında vapurla Galata 
rıhtımına geleceklerdir. 

* İstanbul hapishanesi tama -
men boşaltılmıştır. Yenı tiı:a bir 
sene içinde bitirilecektir. 

--<>--

Halkevlerine Alaka 
Çok 

Hatayda Halkevlerine karşı olan 
alaka gittikçe artmaktadır. Bu mü
nasebetle kardeş ülkenin her tara
fında yeni ve modern Halkevleri 

Bize kalırsa, teknisyen iddialı 

bir isimdir, iddia sahibi olmak ise, 
ekseriya tehlikelidir. 

ÇIPLAKLICA KARŞI 

SANSÖR KONMUŞ 

İnanmak lazım gelirse, son ge
len Fransız mecmuaları, Ameri -
kada, fılmlere sansör konduğunu 
yazıyorlar. Bundan sonra, şımdi
ye kadar olduğu ghbi, filimlerde, 
çok dekolte giyinmiş kadınlar gö
remiyecek imişiz. Sinema merak

lıları düşünsün ... Bütün kış ya iki, 
ya üç fılm gördüm. Fransızların 
ya:ıxlıklarına göre, kadınların el
biseleri kapalıca olacak imiş .. Hat
ta, misal vermek üzere, bazı re -

simler de basmışlar ... Peki amma, 
yazın plajlarda, kadınların giy
dikleri mayolar ne olacak?. Aca
ba, Amerikada, bunlar da mene
diliyor mu?. 

Denize de gecelik entarisi, şam 
hırkas~ takke ile girilmez ya .. 

AÇ DURMAK EN İYİ 

TEDA Vi ÇARESİ İMİŞ 

n.a göre, aç durmak en iyi tedavi 
Bir y.ııbancı profesörün ıddıası

va .• ası ve çaresi imiş .• Çünkü, aç 
durunca, midemiz, bağırsakları

mız kalbimiz, dimağımız yorul -
maz, gıda maddelerini alırken, be
raberce birçok mikrobları da ha
zım cihazımıza götürmez imişiz .. 
Ala!. Fakat, ne kadar aç duraca -
ğız?. Bir taraftan da doktorlar, 
kuvvetli gıda tavsiye ediyorlar. 
Hangi birine inanmalı! Şu yuka
rıdaki orijinal fikri ileri süren 
doktora göre, çabuk ihtiyarlayıp 
hastalananlar ve ölenler, çok ye
mek yiyenler imiş. 

N asreddin Hocanın eşeği ile ar
pa hikayesini müsaadenizle hatır

latırım. 

AHMED RAUF 

Kiraları 
Verilen 

Mektebler 
Maarif Müdürlüğü Bir 

Kısmını Bu Yıl 
Satın Alacak 

Maarif müdürlüğü önümüzdeki 
ders yılı başından itibaren kira i.e ı 
oturulan ilk mekteb binalarının 

bir kısmını satın almağı karar -ı 
laştırmıştır. 

Diğer taraftan Sarıyer, Üsküdar,

1 
Beyoğlu, Bakırköy ve Yenıkapı 
semtlerinde 5 yeni ilk mekteb bi-

nası daha inşa olunacaktır. 1 
Köylerde de 35 llk mekteb bi

nası yapılacaktır. Üsküdar, Kara
gümrük, Aksaray ve Küçükmus -
tafapaşada inşaatı biten iki ilk ve 
de iki orta okul ile köylerdeki ta
mamlanan 4 ilk mekteb de bugün
lerde açılacaktır. 

binaları yapılması ve bunların icab 
eden vesaitle zenginleştirilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca muhtelif ve mütehassıs 
zevat ana vatandan Hataya davet 
olunarak muhtelif istifadeli kon
feranslar vereceklerdir. 

1 

Hafif enin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

................................................ 
1 arihl Roman: No. 82 

- Tereddüd etmiyorum. Çok 
hayırlı bir iş göreceğimden de e
mın m. Fakat, ben onu öldii•mcğe 
mu,•affak olabilir miyim• Benim 
baş roda nöbetçiler ve onun ka· 
pısında gozcüler dolaşıyorlar. 

- Ben onların hepsini U) utu

rum. 
Faz'.ı konuşamadılar .. 
G ce buluşmak üzere ayrıldı -

!ar 
Maryana bu planları kurarken, 

kamı; kafesler ıçinde kükreytn 
ar !anları daima gözönünde bu
lunduruyor ve karşılaşacağı :~h -
Jikeleri tahmin ediyordu. 

Yazan: CELAL CENGiZ 

O ak<ım Şeyh Said, Mary~ııayı 
yemeğe çağırdı. 

- Ne yaptın bakalım buğün ... 
Neler konuştun Tahirle? 

Maryana, Şeyhe söylıyecek ya
lanları gündüzden hazırlam!ilı. 

- Tahir, çok esrarengiz bir a
damdır - diye söze başladı - onun 

esrarı sizi de alakadar edıyor. Ta
hiri biraz yakından tanımış olsay

dınız, onu öldürmek değil, sırtı

na bir kamçı bile vurdurmazdı -
nız! 

- Niçin? İçimize kadar girmek 
istiyen halifenin bu casusuna 

istasyon 
Binaları 
Yapılıyor 

Tamire Muhtaç 
Olanlar da T edkik 

Edilmektedir 
Devlet Demiryolları idaresi 

mevcud istasyonların vaziyetle -
rini ıslah ve tanzim hususunda 
başladıgı çaı1şmalara üıaliyetle 
devam etmektedir. 

İdare; şimdiye kadar mütead -
did istasyonları tamir etmiş ve 
bazı istasyonlar yerine yeni gar
lar inşasına koyulmuştur. 

Ezcümle ·Ödemiş• de yeniden 
büyük bir gar ve ·İzmit. de mu
azzam, yeni bir istasyon inşası 

için faaliyete geçmiştir. 

cu~mURİYET: 1 
•Zaruri bir ihtar. isimli bugün

kü başyazısında Nadir Nadi dün
kü Tan gazetesinin başmakalesi
ni mevzuu bahsederek diyor ki: 

·Bir takım kimselerin efkarı 

umumiye temsil etmek mevkim
de bulunan gazete sütunlarında, 
bazı dış rejimlere karşı taaıruza 
kalkmalarını ve üstelik, Türk -
İngiliz anlaşmasına ideolojik bir 
mahiyet vererek bunu kendi şahsi 
zaferleriymiş gibi gösterırken, 

memlekete hizmetteır başka gaye 
bilmiyen Türk muharrirleri hak· 
kında ağır ithamlarda bulunma • 
!arını çok zararlı görüyoruz.• 

TAN: 

ye çalışmışlardır• cümlesinden 
Türk mabbuatının kasdedilmemiş 
okluğunu söylemektedir. 

VAKiT: 

Asım Us anıa,madan sonra söy
lenenler ve yazılanlar- isimli bu
günkü başmakalesinde Türk . İn
giliz itilafına karşı azıcık hafif
ten almanın çokca bir saygısızlık 
sayılacağını yazmakta ve Alma~ 

İtalyan gazetelerinin bu hususta
ki neşrıyatının ne kadar yersiz ol

duğunu tebarüz ettirdikten son
ra Tan gazetesinin dünkü neşri -
yatına temas ederek, diyor ki: 

•İngiliz anlaşmasının bizim An
kara caddesinden çıkmış ~lk ikaz 

eseri olduğu yolundhki çocukça 
böbürlenmeyi de, aman, kim•eler 
işitmesin!• 

YENİ SABAH: 

Bu çalışmalar sırasında yolcu
ların soğuğa ve sıcağa karşı mu
bafazaları hususunda bazı istas
yonların ihmal edildiği görülmüş 
ve halkı yağmurdan, güneşten ko
rumak üzere her istasyonunönü -
ne sondurma yapılması kararlaş -
tırıldığı gibi diğer vesait de kon
muştur. 

Zekeriya Sertel .sevincinizi iz
har etmek hakkımız değil midir?. 
isimli bugünkü başmakalesinde 

dürzya matibuatı arasında Türk ga-
zetelerinin en hiır memleketler· ı-------

Ayni zamanda gerek yoıcuların 
ve gerek istasyon civarında bu
lunan halkın su ihtiyacını temin 
için de miiteaddid yerlerde yeni 
çeşmeler yapılmıştır. İdare kireç
li suların bulunduğu istasyonlar
da da icab eden fenni tedbirleri 
almış ve ayrıca çeşmelere bu su
ları filtre eden yeni cihazlar koy
muştur. 

Diğer taraftan idare bütün ray
ları tahkim etmek ve tipleştirmek 
için de geniş fa11iyete geçmiştir. 

--·-O---· 

Valiler 
Arasında 

Değişiklikler 
Valiler arasında yeni değişik -

Jikler olmuştur. Dün tasdikten çı

kan kararnameye göre, Balıkesir 
valisi Etem İzmir valiliğine, Muğ
la valisı Recai, Balıkesir valiliğine, 
Dahiliye Vekaleti mahalli idare -
!er umum müdürü Faik Manisa 

deki matbuat nisbetihde hürri -
yetten istifade ettiklerini ve Türk 
matbuatının totaliter devletlerde· 
ki matbuat gibi propaganda ne -
zaretinin dikte ettiği emirleri neş
rile iktifa eden birer resmi ceri
de olmadıklarını kaydettkten son
ra Türk matbuatında da; az çok 
dünya hadiseler!ni görüş ve tefsir 
farkları bulunup yalnız bunların 
bütün hadiseleri milli ölçüye vu
rarak tartmakta ve milli menfa
ate en uygun şekilde tefsir et -
mekte olduklarını yazmakta ve 
jl.ünkü yazısının •Faşist devletler, 
haric ve dahildLki gazetelerile da
ima efkarı umumiyeyi zehiTlemi-

Alman Sefıri 
Ankaradan Geldi 

Alman bıiyük. elçisi Fon Papen 
mezunen memıcketine gitmek ü

zere dün akşam hareket eden eks
presle Ankaradan ayrılmış ve bu 

sabah şehrmize gelmiştir. 

Fon Papen bu akşam veya ya
rın Berline gidecektir. 

--<>--

valiliğine, nüfus umum müdürü Hatayda Sıcaklar 
Muhtar Sıvas valiliğine, Trabzon Başladı 
valisi Refik Bursa valiliğine, Bur-
sa valisi Şefik Kayseri valiliğine, Antakya ve İskenderundan bil-
Dahiliye Vekaleti hukuk müşavir dirildiğine göre Halayda sıcaklar 
muavini Osman Sabri Trabzon va- başlamıştır. Hararet 30 dereceye 

lilığine, Matbuat umum müdürü kadar çıkmıştır. Bu sebeble bazı 
Naci Bolu valıliğine, Maraş valisi aıleler yaylalara göç etmek için 
Sabri Aydın valiliğcne, Aydın va- hazırlıklara koyulmuşlardır. Göç 

Hüseyin Cahid Yalçın bugünkü 
başmakalesinde Musolininin bir
kaç gün evvel Torinoda söl'lediği 
nutku tahlil ediyor ve diyor ki: 

•Bu nutku okuduktan sonra, he
yeti mecmuasile, üzerimizde ha
sıl ettiği intıbaı ifade için: Artık 
İtalya ile konuşulabilir, diyebili -
riz. 

Maamafih, nutuk, büyük fırtı

nalardan sonra hala tesirleri hıs
soulnan ölü dalgalar gibi, dZ çok 

çırpıntılı olmaktan hali değildir. 

Bu kadarını da Duçe'nln cenuplu 
mizacına, diiıamik karakterine ve 
mübalağaya mP.yyal ateşin .bela
gatine bağıı;lamak iktiza eier. 

İlk Mektebler 
12 Haziranda 
Tatil Yapıyor 
Bu yıl şehrimizdeki ilk mek -

tdblerin bu ayın 31 inci günü de
ğil, 12 haziran pazartesi günü ta
.ti! olunmaları kararlaştırılmıştır. 

Son sınıfların imtihanları da 15 
hazirandan itibaren yapılacak ve 
26 hazıranda bitecektir. Ecnebi 
ve akaliiyet mekteblerinde ikmal 
imtihanları da 26 hazirandan bir 
hafta sonra yapılacaktır. 

- *-
Hatay Murahhasımız 

Geldi 
Hatay fevkalade murahhasımız 

Cevad Açıkalın evvelki gün An -
takyadan Ankaraya gelmiştir. 

Mumaileyhin bir hafta kadar 
hükümet merkezimizde kaldıktan 
sonra Hataya döneceği anlaştl -
maktadır. 

lısi Salim Maraş valiliğıne, Malat- kısa bir zaman içinde ekseri bal

ya valisi Etem Muğla valiliğine, kın yaylalara çıkacağı ve bu su
Erzincan 'al s. FaJ,ri Malatya va- retle şehirlerin pek tenhalaşacağı 
Jilıgine, mu1k ye mtifettışlerinden anlaşılmaktadır. -oo-

Osınan Nuri Erzincan valiliğıne, ı------------ Kolonya ılar Endişeye 
Ed..rne valısi Niyazi Gümüşhane ··ık· ··r tt" · R r·k ç Du""ştu""ler ne, mu ıye mu e ışı e ı an-
val.lığine, Gümüşhane valısi Fe-

kırı valiliğine, Ankara vali mua- İ 
rid Edırne valilığine, mülkiye mü- nhisarlar idaresinin piyasaya 

vini Salahaddin Tokad Valiliğine 
fettişi İhsan Kırklarelı valiliğine, ucuz ve hakiki kolonya çıkarmağa 
Kırklareli valisi Hasib Ağrı vali- tayin edilmişlerdir. Gazianteb va- karar vermiş olması bütün kolonya 

!isi Şefik, Dahiliye Vekaleti müs- • ·ıı · di · · liğine, Mersin valisi Rükneddin, amı erıni en şeye dıişürmüştıir. 

Dahiliye Vekaleti mahalli idareler teşar muavinliğine, müsteşar mu- Bunlar, şehrimizde mevcud 500 
umum müdürlüğüne, Ağrı valisi avini Sabri nüfus umum müdür - kolonya imalathanesinin kapana -
Burhan Mersin valiliğine, İzmir lüğüne tayin edilmişlerdir. Kay - cağını söylemektedirler. Kolonya-
Vali muavini Cavid Gazianteb va- seri valisi Adil Bayman, Tokad va- cılar yarın milll sanayi birliğinde 
Uliğine, mülkiye mti!ettişi Asım li9i Faiz ve Rize valisi Nuri görü- bir toplantı yapacaklar ve İnhi -
El3zığ vali muavinliğine, Çankırı len idari lüzum üzerine Vekalet sarlar Vekiiletine müracaat etme-
valisi Derviş Hüsnü Rize valiliği- emrine alınmışlardır. ği kararlaştıracaklardır. 

merhamet edecek miyim sanıyor
sun?. 

- Hayır. O, halifenin zabitle
rindendir. Fakat halifenin casusu 
değildir. Tahir buraya hususi bir 
iş için gelmiştir. Onun casuslukla 
alakası yoktur. Ve o, sıze bir fe
nalık yapamaz! 

- Niçin yapamaz? Buna inan
mak için, benim ölümümü mü 
bekliyeceksin? 

- Hayır. İşin içyüzü sizin bil
diğinızden tamamile başka türlü
dür. Tahir buraya, Ayşeyi öldür
mek için gelmiş .. 

Kabile reısi birdenbire şaşırdı: 
- Ne diyorsun, Maryana? Ta -

hir, benim biricik gözdemi neden 
öldürmek istiyor? 

Maryana soğukkanlılığını mu -
hafaza ediyordu: 

- Çünkü, dedi, Ayşe, Tahirin 
kardeşi imiş. Onu, sizin gözdeniz 
olarak görmeğe tahammül ede -
miyormuş. Eğer Ayşeyi nikahla 
almış olsaydınız, kendisinde böy-

le bir intikam duygusu belirmi -
yecekmiş. O, Ayşeyi kurtarmakla 
kabilesinin ve ailesinin şerefini 

korumuş olacakmış .. 
Şeyh Said yerinden hopladı; 
- Neler söy Iüyorsun, Maryana? 

Ayşe .şimdiye kadar bana bir er
kek kardeşi olduğundan bahset
memişti. 

Belki sizden saklamıştır. Fakat 
Tahir bu sırrı çok :yi biliyor: •Ben 
ondan ve ailemden ayrılıp Şama 
geldiğim zaman Ayşe üç yaşında 
idi. Beni hatırlıyamaz.• ciiyor. 
Şeyh Said şiddetle ellerini bir

birine vurarak, cariyelerincıen bi
rine: 

- Ayşeye haber ver, çabuk gel
sin buraya. 

Diye seslendi. 

Maryana, bir gün evvel Avşe
den bu hikayeyi dinlemişti. Ayşe, 
çok küçükken kendisinin bir er
kek kardeşi olduğunu, fakat k~n
disi büyüdükten sonra onu g.:re-

mediğini Maryanaya söylemiştL 
İşte, Maryana, bütün çizdiği 

planları bu esas üzerine hazırla
mış bulunuyordu. 

Ayşe, Tahirin kardeşi olduğu -
nu anlıyacak olursa, onu her su
retle himayeye çalışacak ve bu 
planla muhtemel tehlikelerin hep
si önlenmiş olacaktı. 

Maryana çok kurnaz bir ka -
dındı. 

O, her ihtimali düşünerek, ona 
göre tec:lbir alıyordu. 

Şeyh Said, Ayşeye sordu: 
- Senin erkek kardeşin var 

mıydı? 

Ayşe birdenbire ·aşaladı: 

- Küçükken böyle bır karde -
şim olduğunu söylerlerd •. Fakat, 
iyice hatırlıyamıyorum. 

- Tahir buraya, seni kaçırmak 
için gelmiş. Sen onun kardeşi 

imişsin!. 

Ayşenin gözleri gtilmeğe baş -
!adı: 

- Tahir benim karde~im mi d• 

Hava 
Hücumu a 

Ka.-şı 
Meydanların Korunması 
için Tedbirler Alınıyor 

Hava hücumlarına karşı hay -
vanların ve hayvanlardan husule 
gelen maddeler:n korunmasını ve 
passif korunma nizamnamesini 
halka ve köylülere anlatmak ü
zere kurslar açılması dün Ziraat 
Vekaletinden vilayetlere tebliğ 

olunmuştur. 

Bu kurslara mahalli veteriner 
müdürleri nezaret edecektir. 

Kurslara bütün hayvan sahih· 
!eri ve diğer a!Akadarlar mecburi 
olarak devam edeceklerdir. 
Diğer taraftan 3ğrendiğimize 

göre İstanbulda halka zehirli gaz
lerden korunma hususunda icab 
eden malumatı vermek için ge
çen sene açılan kurslar kafi gö
rillmemiştir. Bu münasebetle hem 
bu hususta hazırlanmış olan tali
matname hükümlerini tamamile 
belletmek, hem de tatbikat yapa
rak gaz maskelerinin istimalini 
öğretmek zere yeni kurslar açıl

ması kararlaştırılmıştır. 

Bu meyanda muhtelif müesse
seler müdürlükleri de kendi me
mur ve müstahdemleri için mü
nasib zamanlarda mecburi olarak 
kurslar açacaklardır. 

Bu hususta pek yakında faali
yete geçilecektir 

Hububat 
Mahsulü Bu Yıl 

Çok iyi 
Havaların Sıcak 

Gitmesi Sevindirdi 
Anadolunun muhtelif yerlerin

den şehrimizdeki alakadarlara ge
len malumata göre sıcakların art
ması dolayısile hububat mahsul -
!eri sür'atle yetişmeğe başlamış -
tır. 

Bu cümleden olmak üzere 1939 
yılının ilk arpa mahsulü Mene -
mende Arif Akbulut isminde bir 
rençber tarafından yetiştirilmiş ve 
evvelki gün 7 çuval iÇinde İzmir 
borsasına getirilip satılmıştır, 

Bu ilk mahsul arpalar kilosu 4 
kuruş fiat üzerinden müşteri bul
muştur. 

Satış esnasında masa bayraklar
la donatılmış ve tezahürat yapıl -
mıştır. 

Adanadan gelen haberlere göre 
re Çukurovada ve bilhassa Ayaş 
mıntakasında da arpaların biçil -
mesine başlanmıştır. -·Seferlerde Değişiklik 

Yapıldı 
Denizbankın Ayvalık tarikile 

İzmire işleyen ara iskeleleri pos -
lalarının gidiş ve geliş seferlerin
de bazı tadilat yapılmıştır. Bun • 
dan sonra Ayvalık ve Küçükkapı
dan İzmire giden vapurlar İstan -
buldan Ayvalığa vardıktan sonra 
İzmire gitmiyerek geri dönecek
lerdir. 

diniz? Fakat ben onu yakından 
bir kere bile görmedim. 

- Sana benmyen tarafları yok 
değil. Bakışlarınız konuşmala -
rınız, hatta yürüşüyüz kardeş ol
duğunuzu hatırlatıyor. 

Ayşenin safiyeti, bu dolaptaki 
incelikleri anlamağa manidi. Ay
şe zeki bir kadın gibi görünür. la
kin diğer kadınların keskin zeka
ları karşısında bir damla su gibi 
eriyiveriyordu. 
Şeyh Said, Ayşenin sevincını 

görünce, Tahiri öldürtmekten vaz 
geçmişti. Onu henüz ne yapaca
ğını kendi de bilmiyordu. •Bir 
müddet zaV'iyemizde kalsın.• di
yordu. .. 

O ak~am hazırlandıkları halde 
kaçamadılar. 

Ş(\Yh Saide o gün Medineden 
yeni misafirler gelmişti. 

Maryana, Tahiri tekrar gördü: 

(Devamı var) 

Türk- İngiliz Anlaşın I 
Ve Otoriter Devlet 

Yuan: Aıu.ı.eol Ştlkril F,Slll 

Türk - İngiliz anlaşması, d_~ 
yanın her memleketinde ınu 

"'1' akisler uyandırmıştır. BüY0 b 
çük bütün memleketlerin ınat 
atı, müşterek deklarasyonu. ~~1 
takviyeye hizmet eden bir JıS 

' olarak karşılamıştır. Bunun · 
nız iki müstesnası vardır: Alıtl 
ya ve İtalya gazeteleri. J3U. 

memleket matbuatından dek ·la 
yonu ıyı telakki etmeleri ııek 

01 . b rne nemezdı. Bununla bera er, k 
nuniyetsizliklerini ifade eder 

8 
kı1flandıkları lisan, hedef ve ~ 
!erini açığa vurması bakım10

11 . ·a 
dikkate layıktır. Bu neşrı) d 
sonra artık maskenin yüıl~r 
atıldığı söylenebilir. Berliner 
kal Anzeiger gazetesi, soruV 
Mes'ul Türk devlet adamları 
böyle bir siyasete iltihak etıııe 
rini icab ettiı'en sebebter acal 

. e ft8. 
nedır? Bu, Almanyanın v 
nın kendi alemlerinde yaşı)'B~ 
hududları dışındaki rea!itle ııı 
tamamile bihaber olan iki ıııe 1 . sus 
leket olduğunu anlatan bır f 
dir. Anlaşılıyor ki Başvekil Wsli 
Saydamın mucib sebeb olarak ı1I 
!ediği sözler, Alman ve italY80 

!etlerinden gizlenmiştir. f'~I 
böyle olsa da bu suali soraıı p.. 
man gazetesi, Çekistanın ve 

·ııa vutluğun akıbetlerinden bı 
gibi görünmemeli idi. ı 

Diğer bir Alman gazetesi, vo 
kischer Beobah ter, an Jaşmanııı_ 
defini izah etmeğe çalışırken• r. 
rinde durulacak itirafta bllw; 
yor. Bu gazeteye göre, PoJoN~~ 
İngiltere paktı, Almanya al~5 
ne, Türkiye - İngiltere pakt1 ıl 
talya aleyhine imiş. PoloııY~el 
Almanya arasındaki münaSe 

0
, 

!er malumdur: Almanya po~~~r 
dan Danzig şehrini ve Kor' ri 
dan da kendisine bir geçid _ve e 
meslni istiyor. Bunları teıııjll 

1 
mek için Polonyayı tazyik ed~3 . 
bu devlet İngiltere ile bir ııll ; 
imzalamıştır. Acaba İtalya ı•e 
Türkiye arasındaki münasebf ~ 
rin. Alman - Polonya müııasC ~ 
!erine benzerliği hangi 11~ 
!adadır? Ayni neticeyi doğıır 1., 
için ayni sebeblerin mevcud 

0 
' 

sı lfızım geldiğine göre,. bel~r( 
P.lman gazetesi, iki otorıt~r Jtl' 
letçe ma!Cım olup da biıim ~~ıf 
diğimiz bir takım şeylere va !)! 

tır. Diğer taraftan cİtaJyan 5~ 
nuıı. sükununa kavuşacak ol 
Akdenizden bahseden Alman J 

·ı:ııı• 
tesi sözlerinde daha samı fo 
Fakat Akdeniz neden itaJYııll 
huna muhtaç olsun? Bu de0~1 

" B" 
yirmi kadar milletin hayatı ııı 
katarı vardır. Başvekil sayın .. 
fik Saydam geçen cuma giinUnd. 
ledıği nutukta Akdeniz hak10 el 
ki Türk görüşünü şöyle jıab 

cMalilmunuzdur ki Akden rı 
bütün alakadar devletlerin ~~n 
birine karşı emniyet için b~if ı 
rak ve bu denizi müşterek l el 

. iJI' 
tan sayarak onun müsavı ııd 01 
!erinden hepimizin müstefı . et 
masını daimi olarak tenıenn'de' 
mişsinizdir. Hiç bir a!3kadar ı" 
Jeti hakkı olduğu istifadede"

1 
c 

. 1 

rum etmiyen, fakat hiçbır kı"' 
monya hevesine imkan bır3 

ı:ıtB. 
yan bir Akdeniz bizim daı t c 
önünde tuttuğumuz bir mıll 
niyet meselesidir.> 11 

İngiliz - Türk anlaşması0'0rd 
pılmasına amil olan sebebi: 
biri de Akdeniz üzerindeki b 

rüş farkıdır. c'l 
Tı.irtçı) j 

İtalyan gazeteleri 1311 
cmüsltimanlığın düşmanı• 0 dol' 
giltere ile anlaşmış oJmak ~il' 

F"JJıB· ' 
yısile tenkid ediyorlar. 1

• altın 
bu cseyfülislamın• Jiderli.!li 31 
da bulunan bir memleket ı1' ı:ııle 
atına yakışır müslüman n,e 11ıı' 
keti hakkında reva görülen 

11 
0 t 

mele bu lisanla hazin bir teıa n'' 
. . şklO ·l 

kıl eder. Hayır, bız, bu şa . s~Y. 
riyatta, grandiyoz projeJerın 

0 
b~ 

lıV'8 • 
düşmeğe başladığını an · -eıı 

t nU ' cf matbuatın hayal suku u r , 
yoruz. Ve bu inkisar o J<ad~1ıe~1 
dır ki artık muzmerler d• il 
miyor. 



Günün Meselesi: -
Şoförler Pleka 

Resminden şikayetçi 
u Hususda Belediyeye Yeni Bir 
Müracaat Daha Yapacaklar 

l stanbul şoförleri ve otomo
bil sahihlerinin plaka ve 
bazı ceza ücretlerinin indl-

rilnıeat etrafında Belediye nez
dinde yaptıkları ~hlıü•ler 
halı.kında Belediye tarafından 
henüz hiçbir hareket vaki ol
llıaınası üzerine bazı §oförler 
atalarında toplanarak Beledi • 
Yeye tekrar müracaat etmeğe 

l:ıu,ar vermişlerdir. 
Belediye eski ve yeni otomo

billerden ayda 7 ,5 lira plaka 
resmi almaktadır. 

llalbuki piyasada 15 senelik 
bir araba ile yeni bir otomobl· 
lin yaptıkları iş ve getirdikleri 
kazanç arasında çok fark bu • 

lunmaktadır. Bu parayı mtite
nasib bir surette tahsil etmek 
için Avrupanın birçok memle -
ketlerinde olduğu gibi pilli 
rüsumunu benzin sarfiyat tiı

zerinden, yani benzin üzerine 
Belediyenin illi.ve edeceii bir 
miktar paradan alınmasını is
temektedirler. 

Bundan sonra otomobil sa • 
hiblerinin eskidenberi en mü
him derdlerinden biri olan par· 
ça temini meselesi de henüz 
bertaraf edilmiş değildir. Şo -
förler ve otomobil sahibleri 
bu mesele için de icab eden ma· 
kamat nezdinde te ebbüslerde 
bulunacaklardır. 

l<ahve haneler del Mısır Çarşısi 
likör için izin Esnafı Dün Vali 

Alınacak ile Görüştü 
Rakının Derecesinin 

indirilmesine Çalışılıyor 
İnhisarlar idaresi tarafından dü

fiik dereceli rakı çıkarmak için 
fİnıdiye kadar yapılan tetkikler 
ltilıa.yetlennıiş olduğundan bu ne
\'I içkilerin piyasaya çıkarılması 
için hazırlıklara başlanmıştır. Bun
ılıııı başka likör, şarab ve emsali 
gibi içkilerin de piyasada rakı ye
tine sürümün artması için icabe -
den tedbirler alınacaktır. Az al • 
lı:oUü içkilerin lokanta ve kahve
lerde içilebilmesi için icabeden 
llıüsaadelerin de verilmesi mev -
ıuu bahstir. Bu takdirde ruhsa -
tiye ücretlerinde tenziliıt yapılması 
lnuhtemeldir. 

---<>---

Lübnanlıların 
Hataylılara 
Borçları 

H:atayda faaliyette bulunan Su
liye - Lübnan tütün rejisinin Ha
tay hükilmetine olan hisse taksit
lerini ödemediği için Hatay Ma -
liye Vekaletile aralarında ihtilli 
Sıktığını yazmıştık. Öğrendiğimi -
te göre mezltUr reji ıirketi birkaç 
8iin evvel Hataydaki muamelesini 
dUrdurmU§ ve bütün şubelerine bu 
hUsusta emir vermiştir. Şirket bor
C\ınu ödemediği takdirde Hatayın 
bütün sigara ve tütün ihtiyacının 
da • diğer inhisar maddelerinde 
Olduğu gibi • inhisarlar maınu -
!atımızdan temin edileceği kuv -
\'etle tahmin olunmaktadır. 

Zam Gören 
Muallimler 

İlk mekteb muallimlerinden ge
Çen sene zam görüp de henüz 
•b• barem cetveli tasdik edilme-

ROMAN: 21 

Ertesi gün hava bozuldu, yağ -
ınur başladı. Ve herkesin canını 

•ıkan bu yağmur bir hafta devam 
etti. Sonbahar yava§ yavaş ağaç

lara musallat olmağa başlamıştı. 
nu yağmurlu günlerde, dışarıya 

çıkıp gezemiyen Janet, alnını pen
C<ıreye dayayıp, yağmuru ve dö

külen •yaprakları •eyretmekten 
başka yapacak bir iş bulamıyordu. 

Arada bir Brissale'in hayali göz
lerinden geçiyor, içinde nasılsa bir 
incizab duydu~u bu delikanlı ile 
bir daha ne zaman görüşmek müm
kün olabileceğini düşünüyordu. 

Bu düşüncelerinde hakkı da 
Yok değilmiş. Kalbdcn kalbe yol 
\'ardır derler. Bir sabah, aynanın 

karşısında tuvaleti ile m<!§gul ol
duğu sırada, hizmetçı kadın içeri-

Esnafın Şikayetleri 

Etraflıca Din'endi 
Mısırçarşısının Belediyece Hal 

haline konulması hakkındaki ta -

savvur dolayısile buradaki esna -
fın haklı bir endişeye düştükle -
rini ve Belediye reisliğine bir is

tida ile müracaat ederek çarşıya 
dokunulmamasını rica ettiklerini 
yazmıştık. 

Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır
dar bu istidayı bizzat tetkik et
miştir. 

.Mumaileyh, neticede mezkur 
çarşı esnafı ile temas etmeği lü

zumlu görmüştür. Bunun üzerine 
esnaf dün akşam aralarından iki 
murahhas seçerek Lutfi Kırdara 

göndermişlerdir. Murahhaslar Be
lediye reisi ile geç vakte kadar 

görüşmüşlerdir. 

---<>---

lngiliz Anlaşmasının 
Tesirleri 

İngiltere ile yapılan son siyası 

anlaşma ihracat yapan müesseseler 
arasında çok iyi bir tesir husule 
getirmiştir. 

Allık.adarlar Türkiye mahsul -
!erinin bu anlaşma ile İngilterede 

ve dominyonlarında iyi bir mah
reç kazanmış olacağı kanaatinde
dirler. İngiliz firmaalrından ba -

zılarının şimdiden muhtelif mad
delerimizden mütalebatta bulun

ması bu ihtimalleri kuvvetlendir· 
mektedir. 

----·--·--
diği için zamlarını alamıyan mu
allimlere aid mezkur cetveller Ve
killer Heyetince tasdik olunmuş 
ve maarif müdürlüklerine gönde
rilmiştir. Bu muallimler ay başın
dan itibaren maaşlarını zamlı o
larak alacaklardır. 

ye girdi ve kendisine bir mektub 
verdi: 

J anet. zarfın kenarındaki Bris -
sale'ların armasını derhal tanıdı. 

Bu arma bir kayaya yarı yarıya 
gömülmüş bir testereden ibaretti. 
Altında da şu kelime vardı: cSe
bat!. 

J anet. himu?tçi kız çıktıktan son
ra, zarfı açtı, merakla ve biraz da 
heyecanla okumağa başladı: 

cMadam, 

cSiz.;nle tekrar görüşmek saade
tine nail olacağımı ümid ediyorum. 
İlk gün bana yardım etmiş olan 
tesadüfün, bundan sonra da iyili
ğini benden esirgememesini son 
derece temenni ediyorum.• 

Janet derhal yazıhanesine gitti, 
kağıdı, kalemi eline aldı ve şöyle 
bir cevab yazdı: 

cMösyö lö Dük, 
cBana o kadar sevimli bir mek

tub gönderdiniz ki, mütehassis ol-
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s Otelciler 
Projesi 

Hava Kurumu Bunu ve • • 
Yapabilir 

Mafikemeler B 1 d. B H d Mesafe Ve Zaman 
e e ıye u usu a M fh 1 

D 
ün hava Ş<'hidlerimizin ha
tıralarını hürmetle andık. 
Yurdun her tarafında ihti

faller yapıldı. Vatan için ölen a
ziz tayyarecilcrimize bin minnet! 

Biz, burada, bir teklif yapmak 
lstiyornz: Bugüne kadar şehid 

düşen hava kahramanları için bir 
albüm vücude getirmek! 
Şüphesiz ki, hava şehidlcrimi

zin künyeleri, fotoğraflan alaka· 
dar makamlarda mevcuddur. Fa
kat, bunları bir araya toplıyarak, 
güzel, itinalı bir şekilde tabettir
mek, tercümei hallerini, fotoğraf
larını, yaptıkları vatan hizmetle
rini keydetmck, zannediyoruz ki, 
iyi bir kadirşinaslık olur. 

Bu eser, ayni zamanda Törk ço
cuklarını havacılığa daha ziyade 
teşvik eden bir harekettir. 

BÜRHAN CEVAT 

Müfettişlerin 
Belediyedeki 
Tahkikatı 

'1stanbul Belediyesinde faaliyet
te bulunan mülkiye müfettişleri -
nin iktısad rr'idürlüğündeki tef -
!işlerini ikmal ettiklerini evvelki 
gün yazmıştık. 

Müfettişler dünden itibaren Be
lediye umuru hukukiye müdür -
lüğü muameliit ve evrakını tetkik 
etmeğe başlamışlardır. 

Bu tetkikler esnasında tetkik et
meğe başlamışlardır. 

Bu tetkikler esnasında muha -
kemelerden çıkmış olan bazı ev
rakın infazında teahhur !er oldu
ğu ve bu suretle bazı yolsuzluk -
lar yapıldığı görüldüğü kuvvetle 
söylenmektedir. Dün müfettişler 

mezkur müdürlük memuru Rıd -
vanı dinlemişler ve bazı hususlar 
hakkında malıimatına müracaat 
etmişlerdir. 

Mimar Prost 
T edkiklerine 

Başladı 
Cumartesi günü şehrimize gel -

diğini haber verdiğimiz şehircilik 
mütehassısı Prost dün de Bele -
diyede çalışmalarına devam et -
miştir. M. Prostun Eminönü mey
danı ve Tepebaşında yaılacak ti
yetro binası projeleri üzerinde 
meşgul olduğu kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Mumaileyh; bunu takiben de 
Taksim kışlasının Belediyece a -
lındıktan sonraki müstakbel va -
ziyeti ve Vali konağı karşıısnda 

vücude getirilecek yeşil sahaya 
kadarki kısmın tanzimi işlerile 

meşgul olacağı anlaşılmaktadır. 

---<>---

Hukuk işleri 
Müdürlüğü 

Bir müddedettenberi münhal o
lan Belediye umuru hukukiye mü
dürlüğüne İstanbul esnaf cemi -
yelleri müşterek bürosu hukuk 
müşaviri İzzet tayin olunmuştur. 

T dk"kl e. um arı 

Size Yalan Selam 
Söyliyecek Vermek 
Değilim ya kabahat mi 

e ı er yapıyor M e.afc ve zaman mefhumları, 
Şehrimizdeki otellerin biran ev- bu asırda. en çok lmk•nı· 

vel ıslahını arzu eden İstanbul o- lau nıanala~ olmuştur. Bunun 
telciler cemiyeti Belediye reisliği- sayısız zaruri sebeblcri arasında, 

ne bu hususta bir proje vermiştir. bugünkü insanlarda vasati öm -
Fakat bu projedeki teklifler gayri rün azalması ve hayat denen mü· 

kabili tatbik ve çok indi tecrübe
lere müstenid görülmüştür. 

Binaenaleyh proje rasyonel halli 
bakımından kıymetsiz görülmüş

tür. 

cadele sahasında iş ve meşguliyet 

çeşidlerinin çoğalması vardır. 

Evvelce iki ayda gorülen bir 

işimizi şimdi, iki saatte bitirmeı;e 

mecburuz. Çünkü, geride ayni in

san dimağlarını ve bileklerini bek· 

liycn saynız diğer işler vardır. 

Bunlardan Biri de 
Paraşkova isminde 

Bir Kadın! 

Pazar günü, Çemberlitaşda, 

Tavuknazarında arabacılar 

sokağında 15 numaralı Ro-
manyalı Mehmed isminde bir a
damın evin<le kum~ oynarlarken, 
emniyet ikınci şube sivil memur - · 

lan tarafından. suç üstü yakala - 1 
narak adliyeye verilen .Muharrem, 

Romanyalı .Mehmed, karısı Pa -
raşkova. Hasan oğlu Mehmed, Ser

kis, diğer Scrkis ve N4rinin du -
ruşmasına, meşhud suçlar kanu -
nuna göre dün üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde başlandı. 

Maznunlardan Muharrem su -
çunu ikrar etti: 

- Ben otuz yedi gündenberi, 
Romanyalı Mehmedin evinde ki
racı olarak oturuyorum, geçen se

ne, Mehmed, karısı Paraşkova ve 
diğer arkadaşlarile sekiz on defa 
kumar oynamış, 2600 lira kaybet

mişim. Cumartesi günü Romanyalı 
Mehmed beni gördü ve gene ku
mar oynamak için evine davet etti. 
Ben de geçen sene kaybettiğim pa
rayı tekrar kazanmak ümidile, 

Mehmedin evine gittim. Fakat tam 
oyuna başlıyacağımız sırada, evi 
sivil polis memurlan bastılar ve 
bizi yakaladılar. 

Romanyalı Mehmed, hadise es
nasında kahvede bulunduğu, evin
de olup bitenlerden haberi olma
dığını söyledi. 

Paraşkova: 

- Pazar günü öğleden sonra, 
Muharreme dört misafir geldi, Mu-/ 
harrem bunları odasına alarak, ka
pıyı kapadı. İçerde ne yaptıkla -
rını bilmiyorum. Ben kat'iyyen 
bunlara kumar oynatmadım ve 
onlarla kumar oynamadım, dedi. 

Serkis gülümsiyerek söze baş -
ladı: 

- Huzurunuzda yalan söyliye
cek değilim, beyim!. Her şeyi ol
duğu gıbi anlatacağım size. Geçen
lerde, bir gün. arkadaşlarımdan 

birinden, Romanyalı Meh~edin, e
vinde kumar pynattığını duydum. 

Dün, yanıma arkadaşım ve adaşım\ 
Serkisi de alarak, Mehmedin evi
ne gittim. Oyun masası hazırdı. 

Fakat oyuna başlıyacağımız sıra
da polisler geldiler. Suç üstünde 
bizi yakaladılar. 

Diğer Serkis de adaşının ifade· 
sini tekrarladı. Nuri de, Roman -
yalı Mehmedin kendisini kumar 
oynamak üzere evine çağırdığını 
söyledi. 

Suçlulardan sonra ikinci şube 
komiserlerinden Şinasi, komiser 

Arkadaşını Y aralıyan 
Kirkor Mahkum 

Oldu 

Diğer taraftan Belediye reisliği 
İstanbul otellerinin modern bir 
şekilde tanzim ve organizasyonu-

E evvelki akşam, Kadirga cad- nu temin için biran evvel faali -
desinde, arkadaşı Artini bı- yete geçmeği çok lüzumlu görmüş-

çakla yaralıyan Kirkorun tür. Bu münasebetle; merkezi Ce-
muhakemesine dün üçüncü sulh nevrede bulunan beynelmilel o -
cezada başlandı: 

Davacı Artin mahkemede ha -
diseyi şöyle anlattı; 

- Dün gece. saat 8 - 9 arasında, 
arkadaşım Apkar ile Kadirga cad
desinden geçerken Kirkora tesa -
düf ettik. Kirkor, arkadaşım oldu
ğu için yanımdan geçerken selam 
verdim. Fakat bu hareketim onu 
kızdırdı. Kaşlarını çattı, öfkeli 
nazarlarla yüzüme baktı ve sert 
sert söylendi: 

- Neden bana selam veriyor • 
sun? .. 

- Selam verdimse, kabahat mi 
ettim? 

Dedim. 
Kir kor: 
- Evet. 

Diyince ben de sinirlendim. Ağ-
zıma geleni söylemeğe, ona söğüg 
saymağa başladım. Kirkor üze -

telciler cemiyetı. katibi umumi
liğine bir mektub yazarak alına

cak tedbirler hakkında esaslı ve 
etraflı malıimat verilmesini iste-
miştir. 

Breslav Sergisine 
i~tirak Ediyoruz 

Breslavda açılacak olan sergiye 
hükı'.ıınetimiz de iştirake karar ver

miştir. Ancak bu sergide memle
leketimizi Berlin Türk ticaret o

dası temsil edecektir. MezkUr oda 
reisliği tarafından ticaret odaları

mızdan istenen nümuneler gön
derilmiş ve sergideki Türk stadı 

na konulmuştur. Alakadarlara bil
dirildiğine göre Breslavdaki Türk 
stadı bu sene pek cazib bir şekil 
almıştır. 

rime hücum etti. Amcası Mihran '-::============::;kollarımdan tuttu. Kendisi de to-
katlamağa başladı. Fakat öfkesini 
bununlada yenemedi. Cebinden bı
çağını çıkardı ve beni yaraladı . 
Ben yere düşünce diğer arkadaşım 
Apkarın üzerine saldırdı. Apkar 
kaçtı. O da kovaladı. O sırada vak'a 
mahalline bir bekçi geldi ve bizi 
karakola götürdü. 

KISA POLiS 
HABERLER! 

* Kızıltoprakta 22 numaralı 

köşkte oiuran Tacide ve Saliha a
dında iki kadın henüz anlaşıla -
mıyan bir sebebden ayni köşkte 
oturan Cudinin cam kapıları kır

Eski devirlerin yava~lıi,'l biitlin 

faaliyet sabalarmuzda olduğu gi

bi, tabiatile, şchirciliğiınizde hli· 

kinı ve müessirdi. Bir duvarı yık-

mak için haftalaTca uğraşır, bir 

yolu tanıir için aylarca çalısırdık 

İşlerimizi rasyonalizc cdeıniyor -

duk. Fakat, bu hal, belki dt, bir 

zanıretti. Çünkü, geride, bizi bek· 

liycn diğer işlerin me"·rudiyetini 

müdrik değildik. 

Meşhur fıkradır: Yıllarca evvel, 

Çinde, demiryolu inşasını teklif 

eden Avrupalı mühendisler, Çin

lilere, şimendiferin faydalarını 

bir türlü anlatamamışlar. Nihayet 

dem.iryolu hakkında tam hir fikir 

vcreblmek kaygısle: 

- Şimdi, yiiriiyerck 30 giinde 

gittiğiniz yere, şimendiferle bir 

günde gideceksiniz, demi ler ... 

Çinliler düşünmüşler, tasınını.· 

lar: 

- Peki amma, denti)ler, geri 

kalan diğer 29 günde ne iş yapa· 
cağız?. 

Evvelce bütün şark, bu haleti 

nıbiyenin içinde geniş bir i tira· 

hat kampı idi. 

İstanbulun bir istirahat kampı 

olmaktan çıktığını gördükçe se· 

viniyoruz. 

REŞAD FEYZi 

Kirkor suçunu inkar etti, Artini 
döğınediğini ve bıçaklamadığını 

dıklarından yakalanarak mahke- ı-------

iddia etti. 

Kirkordan sonra Mihran, Alpar 
ve Kiiğam şahid sıfatile dinlendi
ler .. 

Hakim Bay KamH, Kirkorun su
çunu sabit gördü. Onu 29 lira pa
ra cezasına mahkfun etti. Fakta 
bazı hafifletici sebeblerden dolayı 
bu cezayı 12 liraya indirdi. 

muavini Şakir, polis memuru Ah
med ve İhsan şahid sıiatile sor -
guya çekildiler. 

Mahkeme; hazırlık tahkikatı 

münderecatı, suçlulardan Muhar
rem Serkis, diğer serkis, Hasan 
oğlu Melımed ve Nurinin açık ik
rarları; şahidlerin sözleri ile maz
nunların suçunu sabit gördü. Ev
lerinde kumar oynatan ve oynı -
yan Muharremi Romanyalı Meh
medi ve Paraşkovayı beşer gün 
hapis, altmışar lira para cezasına, 
kumar oynamaktan suçlu, Hasan 
oğlu Mehmedi, Serkisi, diğer ser
kisi ve Nuriyi de onar lira para 
cezasına mahkfun etti. 

meye verilmişlerdir. * Kadtköyde oturan Mazlum 
oğlu Erdoğan adında bir genç Çam
lıcada arkadaşlarile oynarken dü
§Crek kolundan yaralanmış Hay
darpaşa nümune hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmşıtır. 

* Sarıyerde oturan Mustafa oğ
lu Rıfkı Hünk3.rsuyu civarında 

yalınayak dolaşırken ayağına bü
yük bir oaın parçası bata.Fak ya -
ralanmış, tedavi altına alınmıştır. 
* Hasan oğlu Yusuf adında bir 

hırsız Sirkecide bir yapıda çalış -
makta olan İsmail, Hamid ve A -
dem adında amelelerin elbiselerini 
çalarak savuşurken tutulmuştur. 

* Kasımpaşada Samancı mey
danında oturan Bekir adında bir 
çocuk oyun yüzünden çıkan kavga 
netıcesınde Suzan adında küçük I 
bir kızı taşla başından yaralamış
tır. * Beşiktaşta Paşa mahallesinde 
oturan Mustafa kızı Şükriye mut -
fakta iş ile meşgul iken ayağı ka
yarak düşmüş ve başından yara -
lanmıştır. 

------
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Bardağı 3 Kuruşa 
Olan Buzsuz Su 
oPaaar cüııil BÜl'ükadaya cıt

Ua. Bir sucudan Defneli ıııuy11 

ııorilllD. Yoklu. Taş<!clcn istedim. 
Vanlı. İçlndea lam iki bardak 111 
eıkaa bir küçük fite ...:ı.. içtim. 
Fakat, havanın hayli ıııcak olma
aın.a n,fmen bozsmdu. Para. ve .. 
recekUm. Bet; ıuınıt 11&allun. Bir 
kunq daha istedi. Tabii onu da 
verdim. 

Bussıa. Jıunıua suyıı &1bl bir 
ılte su allJ lı:ıınış pahalı delil mlT. 
Bualu olsa yine pahalı ... Lokanla
lanb bıı ıişeıert bq kıınıµ v<r· 
miyorlar. Sesimid elkam:uyonaz. 
PalLai, a~akiistü, bir sucudan 1-
oerken, neden yine baş, hatta. A
da oldııiu &1bl alil kuruştur?. Bar
daiı 3 kuruşa C'eliyor. Memba su-
711 da, olsa9 bunun serma.1esl:, ma-
1.lyei fiab bu kadar fa&la mıdır! 
Halka iyi su ~rmek, halkın sıb
hatlııi korumalı: için, iyi sular a
cm. olmahd.ır.a 

.. . 

, MaiDJie SQ)<ağından Saraya!. 
Çevıren: Muammer ALATUR ti MADAM DUBARRY 

Diller yine çözülmüştü. Brissale ı 
ile J anet arasında sanki gözler ile 
görmüşler gibi, aşıkane münase
betler olduğunu iddia edenler bile 
vardı. 

yeti öyle değildi. Takdim yapılır
sa, Janet Kralın resml ziyaret ve 

seyyahatlerine de iştirak edebi • 
lirdi. Saray arabasına binebilirdi. 
Kralın kardeşinin yanına gidebi

lirdi. Hatta saraydaki dairesinde 
sefirleri hile kabul edebilirdi. İşte 
takdim merasiminin yapılmasının 
bukadar büyük ehemmiyeti vardı. 

mamak kabil değildir. Temenni -
nize iştirak ediyorum, tesadüfün 
böyle bir liltfu esirgememesini de 
bütün kalbimle dileyorum.• 

Brissale artık o günden sonra, 
her fırsatta Janete yaklaşmak is
tiyen insanlardan birisi olmuştu. 

Fakat ileriye gitmeğe cesaret 
edemiyordu. Çünkü Kralın inti -
hah ettiği kadın mukaddes bir 
mah!Cık sayılıyordu. Bununla be
raber Brissale J anetin çok candan 
ve her zaman yardımına hazır en 
iyi bir dostu olmuştu. Bu kıratta 
bir dost da Kral sarayının erkanı 
arasında bulmak güç bir şeydi. 

Janet, sarayda geçirdiği hayatı 

içinde kendisine göre ancak üç te
selli bulmuştu. Bir defa Kralın 

kendisine karşı gösterdiği sami • 
miyet! Kral nekadar Hodbin bir 

adam olsa dahi, neticetünnetice 
pek de o kadar fena adam sayıla
mazdı. Fenalık yapmaktan boş· 
lanmazdı. Hatta Janete karşı pe· 
derane denecek muamelelerde bu
lunuyordu. 

İkinci teselli:;i de şu idi. Mareşal 
Mirpua'nın refikası her gün gelip 

J anetten derdlerini, bir ihtiyacı 

olup olmadığını soran bir adamdı. 
Mareşal, sabahleyin yatağındaıt 

kalkıp kahvaltısını yaptıktan son
ra. mutlaka Janetin odasına uğ • 

ramağı ihmal etmezdi. Madam Mir
pua'yı çok sevmişti. Onu hiç bir 
zaman yalnız bırakmak iEtemi -
yordu. 

Üçüncüsü de hiç şüphesiz Dük 
Dö Brissale idi. Halbuki Janet bu 
delikanlının kendisine karşı gös
terdiği muhabbetten şüphelenmek
le ne büyük hata işlemişti. Brissale 
mutlaka kendisini sevdirmeğe ça
lıştıran öteki insanlara benzemi -

yordu. Fakat her hali. yerinde 
söylenmiş bütün sözleri esvilme -
mesine imkan bırakmıyordu. O, 
kalbini verdiği insanlara karşı her 
türlü fedakarlığı göze alanlardan 
biri idi. Fakat dedikodu durur mu? 

Hakikatte J anet Dük Dö Bris -
sale'yi sevmemiş değildi. Fakat 
hiçbir zaman da ona teslim olmadı. 
Onu seviyordu, ondan 1 oşlanıyor
du. Brissale.in hayatı pahasına da
hi olsa, bir gün Janet tehlikeye dü· 
şerse, koşup onu kurtarmağa ge -
leceğini biliyordu. 

TAKDİM MERASİMİ 

Versay sarayında şöyle bir a
det vardı: Krala takdim edılmiyen 
hiçbir kadın resmi merasımdc bu

lunamazdı. Bu takdım meselesi de 
bir tak.un merasime tabi idı. Eğer 
Janet resmen Krala takdim edil

miş olsaydı, o zaı:r.an saraydan çı
karılıp gonderilmesi ıht:mali de 
kalmazdı. Halbukı şımdiki nzi-

Halbuki şimdi sadece Kralın 
metresi olmak gelip geçici bır va
ziyetten başka bir ş~y değildi. 

Kont Jan Dubarry de aynı fikir
de idi: 

- Evet yavrum, dedi, bu tak -
dım merasiminin mutlaka yapıl

masını temi" etmek lazımdır. O 
zaman, btltün dedikoduların ar -
kası kesilir. Kın ve hascd besle -

yenler eks'k olmasalar bılc hiç 

olmazsa ağızlarını açmağa cesare1 
edrmezler. 

( Deı•amı ı·ar) 
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1 Kansız Harb, Kansız Zafer 1 f Meraklı Şeyleri 
BABİL KULESİ HÖK VE 

• Harb Yok, Fakat 
Sulh Hali de Yok! 

D ünyada kaç Usan konuşuluyor? 

Allmlerin etuotran, coğrafi lıH
g-ilere istinaden yaptıkları istatistike 
göre bütün kürede 2,196 lisan konu
şulmaktadır. 

Avrupada: 48, Asyada: 153, Afrika
da: 118, Şimali ve cenubi Amerlkada: 
424, Okyanosta 11 "/ •.. 

SAADET HIRSIZI! 
Avrupada için için Devam Eden 

Bir Muharebe Var 

ırtiRRİYET HEYKELİ 

«Dünya:rı aydınlatan hürriyet hey
keli», NeVYork limanının ağzında, kü
çük bir ada üzerindedir. Sanki gelip 
gldeu gemlJeri selfımlar. Bu heykel, 
Frans~ ,an'atkirlarmdan Bartoldhıin 
eseridir ve Fransızlar tarafından Ame
rikalılara hediye olunmuştur. Yüksek
liği 43 metrodur. Fakat Ortalığı Korkutmak Usulüne, Artık Bundan 

Sonra Akim Kalmış Nazarile Bakılabilir 
MAKİNE ADAl\ILAR 

İstikbalin adamı nasıl olacak?. İşte 
birçok ilimleri, edibıerı işgal eden bir 

& 
vrupada harb ne vabt baş
lıyacak?. diye sorulan en
dişeli sualin oevaıbını şu 

tarz.da veren siyasi muharrırler 
de var: 

Avrupada hal'b 936 da başlam~ 
tır!. 

Yirmi sene evvel Almanya mağ
Iılb olarak galiblerin sulh şartla
rını ister istemez kabul ederek 
Versay muahedesini imzaladığı 

zaman Mareşal Foş şöyle birşey 
söylemiş: 

Eğer Ren havzası tekrar Al • 
manlann eline geçerse harb çıkar! 

Almanya Versay muahedesinin 
her tarafını delikdeşik ettiği gi

bi artık Ren havzasının elinden 
alının!§ olan kısmı da tekrar ona 
avdet etmiştir. Şu halde Mareşal 
Foş un yirmi sene evvelki sözü 
hwb çıkmadığına göre Fransız 

Mareşalinin sözü de çıkmaml§ o
lumıoyr mu?. Çıktı mı?. 

Harbin son senesinde bütün 
müttefik orc!uların başkumandan

lığını yapan ve galebeyi temin e
den Foş, bu sözünde yanıl.ınllj de
ğildir .Çünkü Almanlar Ren hav

zasını 936 da tekrar ele geçirdik· 

leri gibi A vrupada da haPb baş
lamış demektir. 

Garbın ileri gelen siyasi mu -
harrirleri tarafından yürütülen 
fikir budur. Yani Avrupa artık 

sı.ılh halinde değildir. Nitekim İn
giliz Başvekili de geçen gün bu-

Bu l'o!onya sürnri alayı isfüahat halinde 

nu söylemekten kendini alama- 1 
nuştır. 

Bugün Avrupada harb yoksa da 
sulh da kalmamıştır. Fakat bah
sedilen siyasi muharrirlerin ka
naatince bugün Avrupada yeni bir 
şekikle üç senedenberi harb baş
lamış ve devam etmektedir. Bu
nu şöyle anlatıyorlar: 

Alman - Fransız hududunda 
Fransızların vücude getirdikleri 
ve adına Majino hattı denilen mü
dafaa tertibatı vardır. Burası yer
ler altında bir memlekettir. Bü -
tün müdafaa vasıtaları burada 

sual ••• 

Me!ihur İhgili:ı. romancısı Wells, is
tikbaldeki adamların çok kliçük göv
tleli ve çok büyük kafalı olacağ'ını söy
lüyor: cZlra. makineler insanların kuv
vet sarfetmcteriııe münl oluyor. Öyle 
bir zaman celecek ki insanlar adale -
lerl!ıi ha.reket ettirmek fırsatun bula .. 
ıruyacakJar. Binaenaleyh vücud kü
çül· cek. yalnn: dimn! pl.ışhi'l Jçin 
kafa büyüyecek .•. • 

İşlerin çoğ-u maklne adamlar tara. .. 
tından gOrülecek. Bu hususta en çok 
çalışanlar Amerikalılardır. l\1akine a
dam yapmakta çok ileri gitmişlerdir. 

Pltsburgda blr makine adam vardır. 
Yürür, konuşur, parmaklarlle ona ka
dar sayar, renkleri ayırdeder. 

Bu makine adamın, genç bir k1.2:a 
doğ"ru yllrtidüi:"ü. önünde reverans ya
parak d:ı.nsa davet ettiği de görülmüş
tür. İhtimal, daM esnasında yavaşça 
kula.ğtna eğilerek U:i.nı aşk da etmiş .. 
ıır. 

Herhalde evlidlarmuzın evJlidJ bu 
makine adamlardan pek çok istifade 
edt'<lcklerdir. 

DEVE KUŞU KAÇ 

YUn11]RTA YUMURTLAR 

Dt>vekuşu, senede en azı 45 yumurta 
yumurtlar. Bu ku,ıan besliycolcr, tür
lerinden her sene bin frank kaz:::unr
Jar. Fakat, bunun yarlSından fazlasını 
sarfetmck mccburyietindedlrler. Çijn .. 
kil Devcknşlan çok oburdur. Doymak 
bilmezler .. 

TEŞEKKÜR 

PoJonyada Tarassud Ba lo nları 

mükemmel surette hazırlanmış 

bekliyor. Bütün bunlara diyecek 
yoktur. Fakat eğer Almanya, di
yorlar, Majino hatına yüklenmek 
isterse bundan bir kaç saat evvel 
Fransa hükumetine bir nota gön

dererek harb mi ilan edecek?. 
Hayır! .. Buna lüzum görmiyecek. 
Çünkü artık harbe, ilan edilme -
den başlamak bir kaide hükmü -
ne girdi!. Bu fikirde olan Avru
palı siyasi muharrirlerin dediğine 
göre 936 da Ren havzasının Al -
manlar tarafından tekrar işgali 

üzerine zaten Almanya ile Fran
sa arasında yeni şekilde bir harb 
başlamış demektir. Onun için Al
manyanıın bir gün Majino hatına 
yüklemnek iStediği zaman Paris 

Çok sevgili ve kıymetli anne -
rniz Bayan Esnanm acı gayıbı do
layısile aldığımız taziyetname -
!erle ve cenaze merasimine işti -
rakle tesliyet lütfunda bulunan 
muhterem zevata bu suretle arzı 
şükran ve minnettar! ey !emeği te
essürümüze bağışlamalarını hür • 
metlerimizle rica eyleriz. 

Polunyanın her 
ihfünale karşı ha
zırlıklarını almış 

olduğunu biliyo • 
ruz. Polonya bu 
ha7.ırlıkları ara -
sı:ıia bilhassa ha-
va müdafaasına 

;;en derece ehem
m :yd ~ermekte -
dir. Bu resim Po
lony an:n, Alman 
hududu civarın -
da derhal tarassud 
!ç·n yükseltilmek 
üzere hazırladığı 

b>lr>nlardan bir -
k•~ımn tecrübe -
teri esnasında a -
lınmıştır. Bütün 
Polonya hudu -
dunun gerilerin -
de mebzul miktar
da tarassud bal~n ları bulunmaktadır. 

(Devamı 7 inci sayfada) Müldür ailesi 

·/ ~·-·--------... - Bütün Amerika donanmasının iştirakile h!!.Zırlanan ..• 
- Panama kabarelerinin Rumbalarile süslenen ... 
- İspanyol kadınlarının işvelerinden ateş alan ..• 

Neş' e Zevk ve Kahramanlık 
Dolu Film: 

S ÖZLÜ TÜR K ÇE 

DENİZA LTI - D-1 
Memleketimizde şimdiye kadar yapılan türkçe !ilimlerin en güzeli 

Bu Perşe m beden İtibaren 

LALE 
111-.----------------------·------· 

Sinemasında 

' 

iri genç, diğeri orta ya~lı ikij 
kadın, yarı karanlık ve dar 
bir koridordan ağır adım -

- Neden malıkfunsun kard 
şinı? 

Fakat kadın cevab vermedi... 
Dört kadın mahpus, kenç kadı

nın bakışlarından, o anda beyaz 
ve kansız yüzünde beliren elem 
bulutlarından pek kederli ve muz
tarib olduğunu anladılar. 

!arla geçtiler. Koridorun nihaye -
tine gelince, sola saptılar. Birkaç 
adım daha yürüdükten sonra, iki 
kanadlı bir kapının önünde durdu
lar. Orta yaşlı kadın kapıyı 

açtı, içeriye girdi. Onu genç kadın 
takib etti. 

Burası, kadınlar hapishanesinin 
bir koğuşu idi. Odada, dört kadın 
mahpus vardı. Dördü de pencere

lerden birinin yanındaki masanın 
etrafında toplanmışlar, tatlı tatlı 

konuşuyorlardı. 

Kapının hafif bir gıcırtı ile açıl
dığını hissedince, dört kadın da 
yüzlerini kapıya doğru çevirdiler .. 
Sergardiyan Makbuleye ve onun 
biraz gerisinde duran genç kadına 
bakmağa başladılar. 

Sergardiyan, yanındaki genç ka
dını işaret ederek, diğer dört ka
dına çok tatlı bir sesle: 

- Bayanlar, dedi. Size yeni bir 
arkadaş getirdim. Ve genç kadını 
onlara takdim etti. 

- Suad Günay! 

Sergardiyan Makbule bunu söy· 
!edikten sonra koğuştan çıktı, git
ti ve o koğuşu terkedince, dört ka
dın mahbus yerlerinden kalkarak, 
kendilerine mütecessis nazarlarla 
bakan kadının yanına geldiler. 

İçlerinden birisi ona sordu: 

O esnada genç kadının acı ve 
ıztırabın tesiri ile feri kaçmış, u
'zun kirpikli siyah gözlerinin pı -
narları doldu. Ve bir kaç damla 
yaş, solmuş iki gülü andıran kansız 
yanaklarından aşağıya doğru sü
züldü. 

Dört kadın mahpus ona daha 
fazla birşey sormadılar, kollarına 
girdiler ve istirahat etmesi, din -
lenmesi için onu koğuştaki yatak
lardan birine yatırdılar .. 

* Ertesi sabah, beş kadın mahbus 
gene Ayni pencerenin yanındaki 
masanın etrafında toplandılar, ko
nuşmağa başladılar. 

- Kızım, dedi. Biz mahpuslar 
birbirimizden kat'iyen sır sakla-
mayız .. 

Ben buraya neden düştüm bi
lir misin? Bir emniyeti suiistimal 
meselesinden. İki yıl evvel, bir ar
kadaşım 250 lira kıymetindeki mü
cevheratını emaneten bana bırak
mıştı. Parasız kalınca bu mücev -
herleri satarak, parasını edim. Bir 
müddet sonra arkadaşım mücev
herlerini istemiye geldi. Fakat on-

' 

biraz tartaklıyarak sordu: 
- Niçin söylemiyorsun?. 
Fazıl baygın mırıldandı: 

- Kadın öldüreceksin beni.. 

1 Yazan: MEHMED HİCRE~\ 
!arı geri alamayınca, beni ınahke 
meye verdi. Beş altı ay mahkeııı: 
kapılarında süründüm ve nihaYe 
mehkılm oldum. 

Yaşlı kadın, karşısnıdaki orta 
)'aşlı sarışın kadını işaret etti: ıt· 

- Bu da sabıkalı bir hırsııd 
Geçen sene, bir gün gazinolard~P. 
birinde tanıdığı bir gencin cebi~ 
den para çan tasını çalmış, -~a1tıe9 
aradan daha bir hafta, on gun g 
meden yakayı ele vermiş. I'ıfab • 
kemede üç ay hüküm yemiş.. ~·· 
Şişman, çikolata renkli geııÇ 

dını gösterdi: 
- Hamile bir k d··g"erel<o 

adını o 1 b ye çocuğunu düşürmesine sebe 1 

vermiş; ondan yatıyor. ııJl 

Bir elini sol tarafında bultıll 
esmer kadının omzuna koydu: " 

1<' rlı• - Bu zavallı da bir sahte 8 oı 
işlnden mahküm: Bir maran(. 

. d"• olan kocası yedi sene evvel bıt ıı;ı• 
manı tarafından öldürülmiiŞ· 

dın iki kız çocuğu ile dul kalı11'.~. 
Bunlardan büyüğü de dört yıl ~ 
ce tifodan ölmüş. Kadın bU öl 

(Devamı 7 inci sayfada) 
/. 

A nkara R adyosıı 
auotıx 

18,30 Program. 
18.35 Müzik (Oda müzıtl - l'll• 
19 Konuşma. 
19,15 Türk milılği (Fasıl 1ıe1eı0·11 
20 Memleket saat ayarı, aJaD5 

meteoroloji haberlerL 
20,15 Türk müziği. 
·1- Suzldll peşrevi. . ıı 

Sıısl"' 2-- Tanburi Ali Efendinin 
afır semaisi: (Kanı yadı lebınJe)· tel' 

3- Haşim Beyin Suzidil prlu: (~ 
ken oldu bize dağlar). , 

4- Nuri Halil Poyrazın Suzidil ı" 
kı: (Sevda elinin bülbülü). 

5- Cevdet Kozan: Ud lakslrnl· ~ı 
6::- Leon Baocıyanın Suzidil şar 

(Cama gamı aşkınla). , 
7- Şerif İçlinin Suzidil prla: <Jl.05 

retlm ~ok eskidir). ~1 
8- Isa.k Varonun Hüzzam şat 

(Kaç yıl beni sen). ı;oJ' 

9- İsak Varonun Evio ıarıa: ( 
ayrılığın matemi). ~ı 

10-- Sadettin Kaynatın Hlc•• şat 
(Benin,ı, gönlüm bii tüo ). / 

11- Sadettin Kayoaiın Buseli): f"' 
kı: (Saçlarıma ak: düştü). 

21 Konuşma. 
21,15 Esham, tahvll i t, ll.anlbJfO 

nukut ve ziraat borsası (flat ). 
21,25 Neş'eli pJ3.kJa r M R. eJı 

21,30 Müzik (radyo orkestrası • ~ 
Praetorlns). 

22,30 Müzik (Opera aryaıan - l'l~~ 
23 Son ajans haberleri ve ,.~ 

program. 
23,15 - 24 Müzik (Cazband - 1'0• 

YARIN 

ıuo Program. 
12035 Türk milılğı. 
1- Udi Eşrefin Hüzzam pefre.,rl. 

1 
2- Alımet Irsoy11D llüzzam şar1'• 

(Batınnda kalsın). 

3-- Rakımın Hüzzam fark.: (Af1'jll 
bana bir glıll elem ). 

1 
4- Faiz Kapancmm Şarkı: (Set' 

Kördü o şafak saçlara). 
5- Şükrü Şenozanm' Mahur prıt1 

(Bu sevda ne tatlı). 

6- Hicaz türkü: (Bap ırlrdlm u.ıt• 
me). 

7- Ba lk türküsü: (Şu dalları d•1' 
meU rönJü eflcnıeli). -

13 Memleket saa t ayarı, ajans f i 

metcorolojl h o.berlert 

- Apartımanı öyle bir biçinıde kurduracağım 
ki, :çindeki bütün dairelerin kiracıları apartunanın 
ka.<abından, sütçüsünden, zerzevatçısından, bakka
lından, manifaturacısından, terzisinden, fırınından 
alış veriş etsinler, onun berberinde traş olsunlar, o
nun sinemasına, lokantasına, barına, gazinosuna, 

YOS A Ve bunu söyleyince sanki içinde bir şarapnel 
p,;ıtlamış gibi birden hızlandı, gücünü yerine top
lad:, kuvvetle söyledi: 

13,15 - 14 Mii>lk (Riya.seti cuıııb~1 

bandosu - Şef: İhsan ıı:ün~er). 

kışlık, yazlık bahçelerine, klüplerine insinler. 
Bir başka yere gitmeği düşünmesinler bile. Bütün 
İstanbul buradaki hayatla ilgilens·n, bu apartıman
da oturabilmek herkes için erişilmez bir gönenç ide
si gibi sanılsın. 

Ve ellerini çırpa çırpa yerinden kalktı: 
- Hemen bir minıar çağırıp büyük planımı 

ham·lamasını sö7liyeceğim. Telliilları da çağırıp 
ne var ne yok, hepsini satılığa çıkartacağım. Hat
ta, bUP,ün bile bu işe başlıyabilirim! 

L•uktor neye uğradıi:ını şaşırmıştı. Başında ye
ni bir kasırganın koptuğunu hissediyordu. Bitmiş 
bir mumun dibinde kalan son ışık gibi parlıyan 

gözlerinı aça aça: 
- Ne yapıyorsun Güney, 
Dedi. 
- Neden? 

delirdin mi sen?. 

- Söyledıklerlnın hi<;birisıni yapmzasın da o-
nun için .. 

No. 162 ---·- Yazan: ETEM İZZET BEN1CF. ---··--
- Yapılmıyacak ne var? 
- Hepsi ... 
- Söyle bakayım?. 
- Bir kere binalar satılığa çıkarılınca para 

etmez. Bana kırk bin liraya mal olan bir apartı
ın:mı yirmi beş bin liraya satamazsın. 

Be§ apartınıanda en aşağı bir hesabla onar bin 
lira zarar etsek elli bin lira eder. Mağazalar için de 
hı.; ölçüyü al Durup dururken kök paradan yet -
miş bin liralık bir eksiklik. Bu, bir. Sonra sanıyor 
musun ki, hayalinde bi;yülttüğün o bir küçük şar 
benzeri apartınıan öyl" 400 bin. 500 bin lira ile o
lur' Dediğini yapman için en önde bir milyon li
ra cebinde olmalı. P">ran olsa bile onu yapabile -
cek mimar burada vok. 

Güney dudakl?rını büke büke: 
- Tuhafsın doktor. Sende her· şer karşı koy -

ınak hastalığı v~r. Ne söylenilse beğenmezsin. Ye-

ni heı şeye karşı ayak dirersin. Ne apartımanları, 
ne dükkanları bir kere değerinden eksiğine değil, 
çoğuna satarım Ondan yana hiç kendini üzme. 
St•nra mimar da bulurum. Bunu da kendine tasa 
etme. Şimdi nıle iyi yetişmiş, genç mimarlarımız 
v~ , ki. ne wCJdern binalar yapıyorlar. Görmüyor 
musun onlı>-tı? .. 

- Anıoııa senin yaptıracağın şey çok zor, çok 
koı1.plike l>ir yapı. Beşiktaştaki Akaretler gibi sıra 
evleri değil. 

- Bak ben planlarımı yaptırayım da olur mu, 
olmaz mı gör? 

Gfüıey bu son sözünü söyler söylemez doktor 
nandalvanın üzerine yıkılacak gibi oldu. Genç ka
dın .•ordu: 

- Ne oldun yine, nen var?. 
Doktorun boynu önüne düştü ve bütün göv

d·>s; pelteleşmiş gibi, pestil gibi yayıldı. Güney onu 

- Böyle birşey yapmanı doğru bulmam. 
Güney, Fazıl'ın böyle birden sertlenmesini, 

hızl~nmasını garib buldu: 

- A .. A .. Tuhaf şey. Nedenmiş o? .. 
- Nedeni, niçinl yok. Bir tek çöp bile sata 

mazsın! 

Doktorun bu sertleşmesi, kesinleşmesi, dik ko
nuşması karşısında genç kadın gerçekten şaşır -
mı~tı. Yine: 

- A .. A.. Bu da nesi böyle? 
Diye şaşmasını gösterdi. 
Doktor söylüyordu: 

- O paraları ben dişimden, tırnağımdan art -
tırdım. Yemedim, içmedim, eğlenmedim; urbam -
dan, kunduramdan kestinı de biriktirdim. Elli yıl 
uğraşıp, didinip kazandığım paralarımı sana ema
net edebildimse iyi bil ki seni kerdimden üst\lıı 

(Devamı var) 

~~~~--~~~~../ 
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Yatsı 21 10 1 sı 
İmsak 2 37 7 11 
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M ez ar 
Sefası 

ı ıkda Yaz 
Olur mu? 

LOKANTADA 

/A
hçı.- Patron dünden kalan 
palamutlarla ne yapayım?. 
Patron.- Mayonezli levrek 

yap. Şayed öbür güne de kalırsa 
uskumru köftesi yaparsın, olmaz 
mı'?. 

Olmaz Amma, Bunun da Her 
Halde Sebebleri Olsa Gerektir 

FALCININ SÖZLERİ 

Müşteri. - Yarın ne yapacağı
mı söyler misiniz, Madam? ... 

Falcı. - Yarın saat yedide kal
kacak, dokuzda dışarı çıkacaksı

nız. Beyoğlu caddesinde dolaşa

caksınız, sonra Beykere ve Karl

mana gireceksiniz; daha sonra sa
rışın bir kadınla on bire ·kadar ge
zeceksiniz. Abdullahda yemek yi
yeceksiniz Sonra ... 

Müşteri. - (Sözünü keserek) 
Anlaşıldı, akşama kadar durma
dan, dinlenmeden dolap beygiri 
glbi dolaşacağım ... 

Falcı. - Onun gibi bir şey ... 

BOCANIN HASTALICI: 

Sur dı~ındaki meııarlıklar gibi, Eyüb mezarlıkları da İstanbulun mesire yerlerinden biridir 

Eski devirde, mutaassıb hoca -
!ardan biri hastalanır. Bir doktor 
çağırır. Doktor muayene eder: 

:Pazar günleri biraz güneş. biraz 
hava, biraz yeşillik, biraz gölge -
lik için kendilerini kolayca, ucuz
ca kale dışarısına atabilenler, hü
r un bu aradıklarını, ancak oraları 

kuşatmış olan bu mezarlıklarda 
b•cı!abi!iyor ve kendilerini oldum o
lacıya servilerin altlarına salıve -
riyorlar. Yıllardır konuşulmakta, 
görüşülmekte olan İstanbulun i -

Ilı.arı işi bakalım, günün birinde 
Şehrin burnunun dibindeki bu me
~arlıkıarı da bir başka yola ko -
Yacak mı? Bütün bu mezarlıkların 
etraflarına, yakında duvarlar çe

kileceği ve içerlerinin tanzim e
dilip süsleneceği söyleniyor. Fa
kat onlar yapılıncıya kadar bura
ları, yine her pazar ayni panayır 
llı.anzarasını göstermekte devam 

~decektir. Diyeceksiniz ki bunun 
0ll.ünü almak için hiç olmazsa şim
diden bu mezarlıkların etrafına 
bir duvar olsun çekilemez mi? Ni
_ı;iıı. çekilemezmiş? İşte Mevlil.neka
Pısı ile Silivrikapısı arasındakile
re ı>ekala çekildi bile. Lakin bü -
t" 
un bu mezarlıkların hepsine bir-

den duvar çekilmeden önce düşü
ıı··ı 

u ecek bir mesele var ki, o da ko-
ca İotanbulun en meşhur bir plaj 
iol.u olan Florya yoluna rastlıyan 
dırnekapı ile Topkapı arasındaki 

~ezurlık kısmının, duvardan önce 
L ll:az daha. açılması, ayni zamanda 

0 ndra - Jstanbul asfaltlllln bir ı e,..,·. 
g ı•ct yeri olan bu yolun mezarlık 
ta "-il- • 1 1 · '· arının agaçlandırı masıdır. 

Bu kısım ir;in duvar meselesi, 

1 1 
olursa şehrin en meşhur plıij ve ı 

Yazan: Şehir muhabiri İ 
- ------------'- ayni ~amanda Avrupa - stanbul 

ancak bundan sonra düşünülme -
lidir. Gelelim şimdi yine, her pa
zar, bir kısım halkın bütün bu me
zarlıkları birer panayır yerine çe-
virmesine: 

Halk pazar günleri, kendilerine 
oturacak gölgelik ve yeşillik bu
lamayınca hep bu mezarlıklara 

üşüşüyor ve bu manzara gayet bi
çimsiz, çirkin bir hal alıoyr. Hal
buki bütün bu biçimsiz ve çirkin 
manzara. sırf Edirnekapı ile top
kapı arasındaki sahaya mahsus -
tur. Çünkü gerek karadan, gerek 
tramvaylar ve otobüslerle pazar 
günle:i, her iki kapıdan dışarıya a-

1 
kan halk, karşılarında ilk gölge -
lik ve yeşillik olarak ancak bu sa
hayı görüyor ve daha ötelerdeki 

asfalt yolu olan bu yol için en el- ı 
zem birşey yapılmış ve böyle -
Jikle de pazar günleri İstanbulun 

n;ezarlık panayı~larına bir ·s-~d ç:· 1 

kılmiş olur. Bugun bu dedıgım ış , 
yapılmayıp da salt oralara birer 
duvar çekilmiş olsa bile biliyorum 
ki yarrn, öbür gün Florya civarı 
tam bir orman haline gelip de o
raların şerefi birkaç kat daha ar
tınca berisi de tekrar ameliyata 
tabi olacak, mezarlar geri alına -
cak ve oralarda ağaçlandırılmaya
kalkışılacak ki bu hal, iki zahmet 
ve iki masraf olacak demektir. İ
yısı mi, şimdiden yol yakınken 
bu işe başlamalı ve bir taşla iki 
kuş birden vurulmalıdır. 

Gelelim iki zahmet ve iki mas-

- Fazlaca soğuk almışsınız. Ge
celeri bir bardak sıcak su ile iki 
kadeh konyak içiniz .. 

- Konyak mı? Çıldırdınız mı 
siz?. Müridlerim görürse ne der

ler ... Onlara daima içki aleyhinde 
vazed jyorum. 

- Merak etmeyiniz ... Ben, ya
rın gelirken size bir şişe k1ınyak-
la b:raz şeker getiririm. 

- Ya sıcak su?. Hizmetçim, her 
gece sıcak su istemmin sebebini 
anlamak istiyecek ... 

- Buna da bir hile düşünü -
ruz. 

Doktor, giderken hizmetçiye, 
hocanın her gece sıcak su ile tı -
raş olması lazım geldiğini söyler. 

Bir kaç gün sonra doktor, ho
canın evinin önünden geçerken 
hizmetçi karşısına çıkar: 

- Aman, doktor, der. Bizim 
hoca büsbütün çıldırdı. 

- Doğru mu söylüyorsun?. 

- Evet, gece üç dört defa tıraş 
oluyor, güııdüz de sıcak su is -
temeğe başladı. 

USTA ŞOFÖR: 

Türk Lirası -Sarf ediyorlar 

c D 

( 

• 

Acaba bu para 
silahlara sarf e
dilmeseydi, mil
letler neler ya-

pabilirlerdi? 

Dünyada mevcud 24 milyon o
tomobil, her üç ayda bir % 6 sı 

değiştirilmek şarti!e bir senede 
tamamile yenileştirilir. 

• Her üç ayda, Cenevre gibi bü-

~-.;;;...;:~-- yük bir şehir - kiliseleri, müzeleri, 

tİç nyda Süveyşe benzer otuz kanaı açılabilırdı . Bu hesaba göre 
A. Al<denizden Manş denizine; B. Akden izden Adriyatik d enizine; C. 
Adriyat ikten Baltık denizine; D. Karadenizden Ballık denizine ka
nallar açılabil ir, vapurların yolları kısaltılabilirdi. 

U 
mumi Harbin fecaati büyük 
ve küçük bütün milletleri 
yıldırdı. Çoğu, o feci günleri 

bir daha yaşamak istemiyor. Her 
ne pahasına olursa olsun sulhu 
korwnıya çal!Jjıy-0r. Birçok mil -
Jetlerin ideali bu ... 

Fakat, gösterilen hüsnüniyete 
rağmen bu gayeye erişmek kaıbil 
olmuyor. Büyük ve küçük millet
ler ;ilablanıyor. 

Son ~apılan hesaplara göre, si
Jfıhlanma için günde bir milyar 
frank (kırk milyon Türk lirası) 

sarfolunur. 

Bu para topa, tüfeğe verilecek 
yerde insaniyete hasrolunsaydı 

bugün dünya cennete dönerdi. Ne 
hastahaneler, mektebler, yollar, 
şlmendiferler yapılmazdı. Dünya 
ahalisi, çoktanberi mahrum kal -
dığı rahat ve huzura kavuşurdu. 

Silfilı.laıı.ma uğruna sarfolunan 
bu yüzlerce mıiyar frankla neler 
yapıla/bileceğini arzedelim: 

Devrın en büyük derdi işsizlik
tir. Silfilı.lara verilen bir milyar 
frankla, 6 milyon fakir aileye gün
de 160 frank yardımda bulunu - 1 

la·bilir. 

umumi bahçeleri ile - yapılabilir. 

365 günde, Normandiya transat
lantiği gibi 180 vapur inşa oluna
bilir. 

Her uçta 3,000 kilometre demir 
yolu yapılır. 

Silahlanma için üç günde sar
folunan para ile 3üveyş kanalı gi
bi bir kanal açılabilir. (Bu kanal 
1867 de açıldı ve 18 milyon İngi
liz lirası sarfolundu). 
Şu hesaıba göre üç ayda, Sü -

veyşe benzer otuz kanal açmak 
kabildir : 

Bordo - Akdeniz; Livurn - Li
mini, Baltık - Adriyatik, Lenin -
grad - Odesa arasında birer kanal 
açılırdı. 

Yazık ki bunlar bir hayalden 
başka b:rşey değildir 

Sayfiye Hazırlığı 
, 

BiLET; 
~~ 

- Haydi, karıcığım ... Karar ver. Erenköyüne ıııi, yoksa Maltepeye 

- Demek seyahate çıkıyorsu -
nuz? ... 

- Evet, öğlen yemeğini Beya -
zıdda yiyeceğiz, Veliefendi çayı -
rında kamp kuracağız ... 

l 
l 

- Sayfiyeye mi gidiyorsunuz? .• 

- Evet ... Başka çaremiz kalma-

dı. Maha!ledeki esnaf krediyi kes

ti ... 

Seyahatteki emnıyet ve ranan gıttıkçe tekemmül eden posta 
tayyareler indeo biri 

Bugünlerde Havası, 
suyu, manzarası gü
zel, şehrin gürültü
sünden uzak baş 

dinlendi re bi lecek 
yerlere doğru göç 
başladı , sayfiyelerde 
hayat can 1 a n ı yor 
fakat sayfiyeye gi-

1 

dişin de kendine 
mahsus acı , tatlı 

tarafları var 
ı __ _ 

- Karım Adaya, ben Yakacıg 

gidelim diyorduk. Aramızda ihti 

laf çıktı. 

- Bari anlaşabildiniı mi? .. 

- Evet, evin vergisi, yol para 

geldi. Sayfiyeye gitmekten vı 

g,eçtik. 

·- Ne yapacağız şimdi? ... Küç~ 

valiz kayboııııu§ ... Para cüzdanı 

onun içerisinde idi... 

Nüfusları Artar 
Memleketler 
Asya Birinci 

Geliyor 

N üfus meselesine ve nüfus 
artan memleketlere da 
Avrupada yeni yapılan te 

kikatın_ neticelerini gösteren şı 
yanı dikkat bazı malumat va· 
Evvela bu tetkikata göre nüfus 
en çok artan yerlerde ölüm de ço 

Ta Y Y a r e S e Y a h a t ı• olmaktadır. Bilakis nüfusu az ar 
makta olan yerl.,rin halkı dalı. 
uzun ömürlü oluyor. 

Otomobı.Jden Emı·ndı·r Hindistanda 921 .... ruesim:ı. 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Vasati Hesabla Bir Milyon Kilo
metrede Bir Kaza Kaydediliyor 

ır 
ayyarecilik gün günden i
lerliyor, tehlike ihtimalleri 
azalıyor. Geçen sene içinde 

Fransadaki ·Air France• ismin -
deki tayyare şirketi 100,000 yol
cu ve 1,300,000 kilo tüccar eşyası 
nakletmiş. Sefer !er in intizamı 

% 98 .. . Bu müddet içinde 100 pi
lot, telsiz memuru ve makinist ça
lışmış. 120 tayyare kullanılmış. 
Hava seyahati, otcmıdbil seyaha
tinden daha az tehlikeli hale gel
miştir. Vasati bir hesa,bla bir mil
yon kilometroda bir kaza kayde
dilmektedir. 

En uzun tayyare yolu Parisle 
Arjantin hükı'.l.matinin merkezi o
lan Boenos Ayres arasındadır. 

13,000 kilometre ... Paris - Lond
ra arasındaki mesafe 330 kilomet

rodur. Bu iki hat üzerinde mun -
tazam seferler yapılmaktadır. 

Raristen Londraya 55 dakikada 
gitmek kabildir. Ticaret tayyare
lerinin vasati sür'ati saatte 300 
kilometrodur. 

Tayyarecilerin en çok korktuğu 
şey sistir. Bundan bahseden meş
hur pilotlardan biri: 

<Sis çok tehlikelidir. Gözgözü 
görmez. Telsizden başka müraca
at edecek bir çare yoktur. Karar

gfihta bulunanlarla muhabere ve 
inilecek yeri tayin etmek pek güç-

(Devamı 6 ınc• salıifede) 

ı~~~~~~~~~-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Holivudda gazete muhabir

leri ve röportörler, mensub ol
dukları gazetelere 75 kelime -
lik yazı gönderirler. * 900 metre filim çevrilir. * 34,000 metre sinema şeridi 
sarfolunur. * On aktör ve aktris, iş bul- 0 

mak için telefon eder. * Figüranlar, 225 frank alır
lar. * Bir dakikada, sinema per
desinden 960 resim geçer. 

1 

* Sinem_a~ılar'. 760 frank ka _ 1 
zanç vergısı verır ler. 
Bunu okurken 60 saniye geçtL 
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Makineye -Verirken -------
Hitler LUksenburg 

Hud ud ları nda 
Berlin 16 (A.A.) - Hitler, dün Lüksenburg hududu civarında kil.in 

Eifel dağı ve Mozel ovası civarındaki istihkamları teftiş etmiştir. Mu
maileyh istihkil.mi<>rın bütün teferrüatı hakk1nda malumat almış ve 
muhtelif kısınıların takviye ve ıslahına faaliyetle çalışan işçilerle gö
rüşmüştür 

Hitl~r. daimi hudurl kıt'aları tarafından yapılan muharebe talim
lerini seyrettik~n sonra tahte!Arz. mahfuz mahalleri, ağır mitralyözler 
ve tank top:arile mücehhez zırhlı kubbeleri ihtiva eden tepelerin da
hili tertibat:nı gezmiştix. 

Polonya Müdafaa Nazırı Parisde 
Paris 16 (A.A.) - Polonya Milli Müdafaa Nazın yanında iki kolo

nel olduğu halde gayri resmi bir ziyaret için dün sabah Parise gelmiş 
ve garda Gamelin ile Polonyanın Paris büyük elçisi tarafından karşı
lanmıştır. 

İtalya Harb İstemiyor 
Londra 16 (A A.l - Torıno nutku hakkındakı İngiliz matbuatının 

tefsiratı Daily Mail gaeztesınin başmakalesindeki şu cumle ile hulasa 
edilebilir: 

cAvrup:ıdaki ll'isiyativ cephesi değişil Bugün evvelkinın tersine 
olarak ;craat demol<rasilerde, söz de diktatörlüklerdedir •• 

Gazeteler Duçı:"nin nutkundan İtalya hükumetinin teşekkul eden 
müsalemetperver koalisyonla barb halinde bulunmak arzusunda olma
dığı Illl!nasuıı çıb.rıyorlar. 

Mersindeki Alayımıza Büyük 
Merasimle Sancak Verildi 

Menfi 
Propaganda 

(1 inci •ahı/eden devam) 
dır. Bugüne kadar, Türkiyenin 
İtalya aleyhine tevcih edilmiş hiç 
bir emeli mevcud olmadığı gibi 
hundan sonrası için de olmasına 
ne lüzum, ne de mahal vardır. İtal
ya,Türkiyeden ancak dostluk bek
liyebilir. İngilterenin İtalyayı is
tihdaf eden bir tecavüz emeline 
sabib bulunduğunun da bugüne 
kadar ortaya konmuş bir vesikası 
mevcud olmadığına göre Türkiye
İngiltere ittifakından böyle bir 

mana çıkarmakda ancak mana -
sızlık olur. 

Yugoslavya üzerinde bir tesir 
hamlesi yapmak keyfiyetine gelin
ce, bunun en muhteşem izah ve 
cevabını da yine bizzat müttefi
kimiz Yugoslavyanın Kral Naibi 
Prens Poluıı Kamadan hiçbir yeni 
siyasi vesika veya anlaşma imza
lamadan Belgrada dönüşü vermek
tedir. 

Yugoslavya, belki İtalya ve 
Almanya tarafmdan çemberlen -
miş vaziyettedir. Fakat hiçbir za
man Balkan birliği idealinden ıı.• 

zaklaşmış değildir. 

Roma kaynakları şu ve bu ve
silelerle Balkan birliğini parça -
!anmak istidadında göstermekle 
muhakkak ki anuk sadece kendi 
kendilerini aldstıyorlar. 

ETEl\f İZZET BENİCE 

Dobricedeki 
Kanlı Hadise 

Bükreş 15 (Hususi) - Cenubi 
Dobricede yirmi Bulgarın ölümile 
neticelenen Mdiseden bahseden 
gazeteler, vaziyeti şu şekilde izah 
etmektedirler: 

- Tayyare fabrikası müdürü 
Zamfiresko geçen hafta yanında 
on bir kişi olduğu halde köşküne > 
giderken, yirmi kişinin tecavüzü
ne uğramıştır. Zamfiresko şahsına 
karşı bir suikasd vuku bulacağı -
nı haber aldığı için tedbirli davra
nıyordu. Nihayet çoğu Bulgar, bir 
kaçı da Rumen olmak üzere yir
miden fazla insan Zanferesko'yu 
öldürmeğe kalkmışlar ve taban -
calar atılmıştır. Müteyakkız bu -
lunan jandarma hadisenin derhal 
önüne geçmiş ve mütecavizleri ya
kalamıştır. Birkaç kişi yaralanmış
tır. Mütecavizler adliyeye teslim 
edilmek üzere kaza mrkezine gö
türüldükleri sırada, jandarmaya 
mukavemet etmeğe kalkmışlar ve 
jandarmalar da silah istimaline 
mecbur olm~ştur. Haydudiardan 
biri Rumen olmak üzere birkaçı öl
dürülmüştür. Diğerlerı kaçmağa 

muvaffak olmuşlardır Müddeiu -
mumilik jandarmaların meşru mü
dafaa vaziyetinde kaldıklannı tes
bit etmiştir. 

Mersin 16 (A.A.)- Dün Mersinde yirmi binden fazla bir halk hu-1==============1 

Dahiliye müsteşarı Bulgarlarla 
meksiın kasabaları teftiş edsrek, 
ahalinin haleti ruhiyesine göre 
icabeden tedbirleri alacaktır. zurunda büyük bir merasimle alay ımıza sancak verildi. Evvelce bay

rakla ve Mersin dallarile süslenerek hazırlanan büyük meydan, şehir 
ve köylerden gelen halk, mektebli !er ve sporcular tarafından daha 
sabahtan doldurulmıya başlandı. Muayyen saatte alayımız büyük üni
formalı subaylar ve çok muntazam giyinmiş erlerile yerlerini aldılar. 
Saat 16,30 da Orgeneral İzzettin Çalışlar, Korgeneral Muzaffer Ergü
der, Tümgeneral İsmail Hakkı Ak oğuz, ilbayımız Rüknettin Nasuhi 
oğlu, ve birçok askeri ümera, bele diye ve Halkevi başkanları ve partı 
mensubinı, devair müdiranı meyda na gelerek İzzettin Çalışların çok 
alkışlanan bir söylevinden sonra sa ncak alaya verildi. Bundan sonra 
büyük bir geçid resmi yapıldı. 

Alman - İtalyan Askeri Paktı 
Berlinde İmza Ediliyor 

Roma 16 (Husml) - Hariciye Nazın Kont Ciyano 21 mayısta Al
manya)a hareket edecek, Münih ve Berlinde üç dört gün kalacaktır. 
İtalyan - Alman askeri misakının Brlinde, yeni Başvekalet dairesinde 
imza ed:leceği zal'nedilmektedir. İmza merasimi münascbetile Hitler 
bir nutuk söyliyecek ve paktın mihver devletlerine tahmil ettiği mü
tekabil vazif~leri izah edecektir. 

• 
Suriye Kabinesi istifa Etti 

Şam 16 (A.A.J - Bukhari kabinesi, takib ettiği programla Fran
sanın Suriye siya:cti arasında bir ahenk temin etmek yolunda karşı
laştığı müşk•llattan dolayı istifa etmiştir. 

Tayyare 
Seyahati 

(5 inci .ayfıu:lan ~evam) 

tür. Son zamanlardaki kazaların 

çoğu sisten ileri gelmektedir. Ha

vada, makineye bir arıza oldu mu, 

paraşütle aşağ:ı inilebilir. 

Fakat, siste ... Bir dağın tepe -

sine, bir kaya parçasına çarpıldı 

mı ölüm mıılıakkaktır. 

F·akat ne çare ..• Her san'atın, 

her mesleğin kendine mahsus teh

likeleri var. İhtimal bir gün bu

nun da çaresi bulunacak. Fen dur

muyor, dev adımlarile ilerliyor .• 

TARİHi 
ÇOCUI( 
RDl1ANI 

- Daha ~~kin delikanlılar 
ne ış gcriirler? 

- Onlar savaştan savaşa gi -
derler, ·ahirde oturmazlar. 

İhtiyar göz yaşlarını silerek ma-
bedin eş.igine üç kere iğiklikten 

BOOra: 
- Senin de Tanrıdan bır dileğin 

mi var, oğul? 
Diye sordu. 
Azak da onlar gı1ıi ellerıni göğ

süne kavuşturdu. 
Sonra birden ihtiyarın peşıne 

takıldı: 

- Evet... Ben de Tanrıdan ken-

Subaylar 13 
Dereceye ayrıldı 

(1 inci sahifeden devam) 
kalet hususi kalem müdürü; asli 
maaşları 70, tutarı 210 lira. 

Yedinci derece - Binbaşılar, ü
çüncü sınıf askeri memurlar; asli 
maaşlarl 60, tutarı 170 lira. 

Sekizinci derece - Önyüzbaşı
lar, dördüncü sınıf askeri memur
lar; asli maaşları 50, tutarı 140 lira 

Dokuzuncu derece - Yüzbaşı -
!ar, beşinci sınıf askeri memurlar, 
asli maaşları 40, tutarı 120 lira. 

Onuncu derece - Üstteğmen -
!er, altmcı sınıf askeri memurlar; 
asli maaşları 35, tutan 100 liradır. 

Yazan: İskender F. Sertelli 

dıme faydalı bir arkadaş dilıye -
ceğim. 

İ'kisi bırden içerıye gird11er. 
1.fabedin ziyaret günü olmadığı 

için, ıçeride (Baal) mabudunun 
heykeli önünde diz çökmüş bir 
kaç aksaçlı kadından başka kim
seler yok.tıı. 

Azak bir dağ çocuğuydu ... Sir
tellaya yılda bir gün inerdl Ne 
maıbede gitmişti. Ne de mabud 
yüzü görmüştü. 

İhtiyarın arkasından yüriidü .. 
(Büyük ma:bud) un önünde dur
dular. 

Kral Zogo 
Suriye Tahtına 
mı Geçiyor? 

Bir İngiliz Gazetesi 
Böyle Bir İhtimalden 

Bahsediyor 
Londrada çıkan Deyli Herald 

gazetesinin Filistin muhabiri, şeh
rimizde bulunan eski Arnavud 

Kralı Zogonun Suriye tahtına ge
tirilmesi rivayetleri çıktığından 

bahsetmektediı:. 

Fransanın Suriyedeki Milletler 
Cemiyeti mandaterliği yakında ni
hayete ereceğinden, Fransız hü -

klımeti Kral Zogonun Suriye tah
tına getirilmesi takdirinde muhte
mel aksülfırneller hakkında Su -

riyedeki konsolosların mütaleala
rını sormuştur. Hatta Kral Zogo -

nun yakında tenezzüh maksadile 
Suriyeye gitmesi ihtimalinden. 
de bahsedilmektedir. 

Bir Otomobil Kazası 
Ali adında birinin idaresindeki 

428 numaralı hususi otomobil Tar
labaşı caddesinden geçmekte iken 
ayni caddede 109 numarada otu
ran doktor Karloya çarparak sol 
ayağını kırmıştir. 

Danzig Çok 
Vahim Günler 

Yaşıyor 
(1 inci sahife~en devam) 

tinde kalmıştır. Hükumet, 
Danzig halkını sükun ve iti -
dale davet eden bir beyanna
me neşretmiştir. Beyanname
de, Danzigdeki mevzu nizamı 
bozmağa matuf her türlü ha
reketin tenkil edileceği bil -
dirilmekte ve halkın kendi iş 
ve güçlerile meşgul olarak, 
bu nevi hareketlere i§tirak et
memeleri tavsiye olunmak -
tadır. 

Polonya hükumeti Danzig 
serbest şehri mıntakası hu -
dudlarına üç yüz binden faz
la asker yığmıştır. Danzigde 
herhangi bir ilhak hareketi 
başgösterir göstermez, Leh or
dusu derhal şehre girecektir. 

DANZİGTE SÜKÜNET VAR! 

Danzig 16 (A.A.)- Dün Dan
zigdeki Hitlerci teşekküllerin 

geçi.el resmi tahmin edildiği ka

dar mühim bir mahiyet arzet
memiştir. Geçide hücum ve mu
hııfaza kit'alatından 800 kişi iş
tirak etmiştir. Şehirde tam bir 
süklınet hüküm sürmüştür. 

On birinci derece - Teğmen • ı-------------
ler ve yedinci sınıf askeri memW'
lar; asli maaşları 30, tutan 85 lira. 

On ikinci derece - Üstteğmen
ler ve sekizinci sınıf askeri memur
lar; asli maaşları 25, tutarı 75 lira. 

On üçüncü derece - Askeri me
nıur muavinleri; asli maaşları 20, 
tutarı 60 lira. 

-5-
İhtiyar baba ellerini açarak yal

varmağa başlamıştı. 

Mabede giren insanlar dilekle
rini yüksek sesle bağırarak Tan
rının kulağına eriıştirmeğe çalışı

yorlardı. 

Şurada duran aksaçlı bir ka
dın ... Yere eğilmiş orta yaşlı ana .. 
Hepsi de ha~be giden oğullarının 
ölümden kurtulmasına dua edi -
yarlar: 

- Oğlumuzu sen diri getir! 
Diye yalvarlyorlardL 
Hepsinin derdleri de dilekleri 

~bi birdi. 

ZAYİ 

Matis markalı tenezzüh otomo
bilimin 923 numaralı plakasını za
yi ettim. Bu kere yenisini alaca -
ğıından eskisinin hükmü olmadı -
ğın1 ilan ederim. 

Teşvikiye Subai apartımanında 
Müfide Eryerek 

Azak da onlar gibi ellerini göğ
süne kav~turdu .. Fakat o, onlar
dan başka birşey istiyordu .. 

Derdi ve dileği onlardan ayn 
idi. 

- Ulu Tanrım! Beni anam on 
yedi yıl önce doğurmuş. O vakiı.. 
tenberi senin karşına ilk defa ge
liyorınn. Bir tek dileğim var: Ba
na, berum gibi gören, benim gibi 
düşünen bir arkadaş ver! Onun
la Hamal iline gideceğim ve Ha
matl.tlardan babamın 'i·ünü ı;la

cağnn. Sen yolumu açı 1< e~ w J ar
dımını benden esirgem2!. 

Azak bu sözleri söylerken, et
rafında ağlaşan aksaçlı kadınlar 

'bi;rer biq"-1' ·~aşlarını çeviııerek, 
bu küçük çocuğu hayretle seyret
meğe başladılar. 

Belliydi ki bu çocuık Nipurda 
doğmamıştı. Kadınlardan biri ya
nındakine sordu: 

- Tanıyor musun onu?. 
- Hayır .. 

Sovyet - lngiliz Misakı 
(1 inci sahifeden devam) 

da mütekabiliyet esası gözetil -
memiştır. Bu takdirde ise, Sovyet 
hükumeti gayrimüsavi bir vaziye
te düşmüş olacaktır. Çünkü coğ -
raf! vaziyeti itibarile bütün yük 
Sovyet Rusyanın üzerine düşmüş 
olacaktır.• 

SOVYET MEHAFİLİNİN 
MÜTALEALARI 

Moskova 15 (A.A.)- Havas bil
diriyor: Siyasi Sovyet mahfille -
rinde söylendiğine göre Sovyetler 
Birliği l[arb demokrasilerile teş

riki mesai etmeğe karar vermiş
tir. Falr'l her ne pahasına olur
sa ols11.1 değil, Sovyetler Birliği 
İngiliz - Fransız - Sovyet müteka
bil yardım paktı planından hiç
bir zaman vazgeçmiyecektir. 

Sovyetlcrin evvelce İngiliz tek
liflerini reddettikleri malumdur. 
Savyeiıer bu teklifleri şimdi de 
kabul etmek niyetinde değildir. 

Ancak Londra. ·sovyetlerin üç 
devlet, hatta mümkünse Polonya
yı da alarak dört devlet paktı pla
nını kabul ederse iş değJiır. 

Ayni m :fller<le beya11 edildi
ğıne göre müştPrek Fransız - İn

giliz teşebbtisüne ragmen son dip
lomatık götüşmelerde Fransa ta
rafından ilen sürülen teklifler İn
gilizlerin noktai nazarına göre Sov
yet göriıslerine daha yakındır, 

Litvinofun İngilterenin noktai 
nazarını kolayca kabul ettiği için 
Sovyet hükumeti tarafından uzak
laştırıldığı öğrenilmiştir. 

Sovyet hüklımeti garble teirşki 
mesai etmeğe hazırdır. Ancak, bu 
teşriki mesainin Avrupanın hali
hazırdaki kuvvetlerinin muvaze
nesine müstenid realist bir siya -
setin çerçevesi haricine çıkmaması 
şarttır. 

Tahmin edile'; ği ne göre Sovyet
ler, planlarının teferrüata aid kı
sımlarında tadilat yapılmasma ra
zı olacaklar, fakat pliinın umumi 
hatlarını kabul ettirmek için ısrar 
edeceklerdir. 

LORD HALİFAKS PAZAR GÜNÜ 
HAREKET EDİYOR 

Paris 16 - İngiliz Hariciye Na
zırı Lord Halifaks. Cenevreye git
mek üzere cumartesi günü Parise 
gelerek Daladye ve Bonnet ile gö
rüşece ktir. 

Lord Halifaks pazar günü Ce -
nevreye varacak, ve Milletler Ce
miyeti içtimaında Sovyet Rusya
yı temsil edecek olan Potemkin ile 
temas ve müzakerelerde buluna
caktır. 

Yugoslavya 
ve Balkan Paktı 

(1 inci sahifeden devam) 

Siyasi mehafilde, beynelmilel 
vaziyette sulh cPphesinin her gün 
biraz daha kuvvetlendiğı, Fransa 
ile İngiltere ortalıktaki zahiri sü
kuta rağmen, son derece müte -
yakkız olmakla beraber, sulhu 
muhafaza ihtımallerinİ!ı bugün 
her zamandan daha zi •ade kuv -
vetlı olduğu söylenmektedir. 

İ'l'.ALYA.,..LAR BA KA TÜRLÜ 
SÖYLÜYORLAR 

Roma 15 (A. ı\.)- Siyasi İtal
yan mehafilinin kanaatine gôre, 
İngiJ.iz - Türk anlaşması herşey
den evvel İtalyayı ıstihdaf eyle -
mektedir. Bu anlaşma, İtalyan -
İngiliz anlaşmasının başlıca esas
larından biri olan Akdeniz statü
kosunun muhafazasile telif edile
mez. 

Diğer taraftan İngiliz - Türk an
laşmasının Balkan antantı pren
s>plerile de telif edilemiycceği in
tıbaının Yugoslavyada hasıl ol -
muş bulunması memnuniyetle 
kaydediliyor ve eğer İngilterenin 
Türkiye ile anlaşmak suretile Yu
goslavya üzerinde bir tesir yaptı
ğını zannediyoma bunun tama -
mile a~ini elde ettiği beyan o
lunuyor. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 

1-----------------------------------------------~----Muhammen bedeli 5320 lira olan 41 kalem tıbbi ecza ve malzemei 

Kolağını~a küpe olsu?. 
Daima Radyolin çünku 

RADYOLiN 

ıı-Diş doktorunun bütün ba5t
3e<:' 

rına söylediği gibi, dişleri sadıarı 
parlatmakla kalmıyarak onda.Jl 
mikroblardan, muzır salyalar Ji) 

ve hamızlardan temizleyip çe~. 
gibi sağlamlık veren yegane ı 
sirdir. 

Her sabah, öğle ve 
akşam her yemekteJI 
sonra günde 3 defa 

dişler"nizi .A 

iki Başmuharri~ 
de izahat Verdı 

(1 inci sahifede" deva~! •• 
raber ittihamlarını geri alınış 11,ı 
ziyete geçmekte, hatta daha 05

1111 
davranıp bizimle kanaat bır eır 

·r ı etmekte, ancak yine imalı b1 

did savurmaktadır. 
Bu tehdid de şudur: . ıu 
•- Samim! olarak ileri sUf' 1ıı ğümüz bu mütalealarda eğer f• ~U 

soğukkanlı davranıyorsak bU ~· 
sırf içinde yaşadığımız nazik~~ 
!erin sen - ben davasına tah3 P' 
lü olmadığını bildiğimiz içiıı ı'' 

ispençiyariye ve timariye 26/5/939 Cuma günü saat 15 on beşte Hay- , maktyız .. > et • 
Bu tehdid neyi kasdeder>e et' 

sin bizi alakadar etmez. BunU~iıı' 
vahım kendlierini sual vazı)e il~ 
maruz kalanlar hazırlansınlnf· ii' 
sadece iki taraf arasındaki 1<0~1e 
ni•t - fı.şist gibi isnadların Jıu5 rD 
getirdiği havayı kötü ve zar~ııJI 
görn1üştük. Verilen izahat, yW p-

darpaşada Gar binası dahilındeki komsiyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 399 liralık muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesaikle tekilflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (3122) 

** Muhammen bedellerıle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2/6/1939 Cuma 
günü saat (10,~J) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunım tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazundır. 

Bu işe ait şartnameler komisy-0ndan parasız -Olarak dağıtılmaktadır. 
1- 3000 kilo kompresör yağı: Muhammen ,bedeli 900 lira muvak

kat teminatı 67 lira 50 kuruştur. 
2- 10,000 kilo saf hamızı kibrit, 2000 kilo adi hamızı kibrit; mu

hammen bedeli 1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. (3419) 
,,,.. ... 

Yolculara daha ziyade rahat seyahat etmek ımkiinlarını temin 
maksadile Ankara İzmir arasında işliyen 5/206/1106 No. lı yolcu ka
tarlarında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri; İzmir - Ankara ara
sında işliyen 1105/205/5 No. lı yolcu katarlarında Pazar, Çarşamba, 
Cuma günleri bulundurulmakta olan yemekli furgon yerine 12/5/939 
tarihinden itibaren lokantalı vagon bulundurul~ağı muhterem halka 
ilan olunur. (1824) (3397) 

- Bu yaşta Hamatlılardan öç 
almak istiyor. 

- Şehir muhafızının eline düş
mesin. Onu çabuk uslandırır. 

Tanrının oğlu biraz sonra, öte
kJler başlarım tekrar yere eğdik

leri zaman, yavaşça geri çekildi 
Ve kimseye sezdirmeden mabet.
ten dışarıya çıktı. 

• 
Azak o gün, ş~hirde çocukların 

ay lak dolaşmadığını anlayınca, 

maden ocaklarına gitmeğe karar 
vermişti. 

Geceyi konakladığı yerde geçir
di. Salbahleyin bütün işçi çocuk
lar gibi, o da ocakların yolunu 
tutm~tu. 

Azakın kolundan çekenler sayı
sızdı. 

Fakat, maden ocaklarlnda çalış
manın da bir yolu vardı. Oraya 

önüne geleni sokmazlardı. Ocak
lar bakanı, o sabah madenlete ye
ni bir çocuğun geldiğini görünce 
yanına sokuldu: 

- Sen şimdiye kadar neı'ede 

8aklandın ... Neden ocaklarda ça
lışmağa gelmedin?. diye sordu. 

Tanrının oğlu Nipur'a yeni gel
diğini söyledikten sonra: 

- Ben de bu ÇQcuklar gibi çalı
şacağ1ID. Demişti 

Ocaklar bakanı, Azakın Sirtel
ladan geldiğini anlayınca, yetiş
kin çocuğu kucaklıyarak alnından 
öptü: 

. b h · d·1·k da neşrıyat u avayı şım ı ı 

tıyor. 

Tren ·Altında 
Kalan kadı~e~ 

Birkaç gün evvel, akşaın u a. 
Samatyada Etyemez tren l<ÖPr al· 
sünün yanında, bir kadın ıre~ rıl' 
tında kalarak, kolları ve eııer\eP 
çalanmış, hastaneye kaldırıllf 
ifade veremeden ölmüştü. 

.. ,i\'e 
Genç kadının üstünde hu' · ı 

tini gösterecek birşey bulu11111
1er 

dığı gibi bu civarda da kadın~Jl 
his eden de olmamıştı. Bu ır. bıt' 
üzerinde bir hayli u.ğraş~n ıjeni 
nihayet kadının Sırkecıde rıPO' 
handa Başağa nakliyat aınb8 . ~ııl 

eVI 
Hakkı Çavdaroğlunun man 0ııt' 

ve Yenişehirde Bülbülderesirı ).şf 
ran tornacı Kabrisin karısı 20 sbjl . ıe 
larında Maragrıt olduğunu 

etmişlerdir. ş) 

Son zamanlarda kocasırıd31111 ~ı 
rı yaşamakta olan genç kadın' eP~ 
suretle tren altında kaldıiı1 ~a o' 
tesbit edilememiştir. Tah1<ılı3 

vam edilmektedir. / _.,,,. 
ZAYİ ~~~ 

Resmi dairelerde ve icrııd3 ıı' 
!andığım ve musaddak oJa!I iJIJI 
mührüm 15 mayıs 939 tarı~~iıl" 
zayi edilmiş olduğundan ve1118gıP 
seye borcum ve ibrarn °~ eı·tB~. 
zayi olan mühürle her nevı 8~ ~ 
zuhur ederse muteber olnı9il1 
zere ilan olunur. 

Çocuı< alayı maden ocaklarına 
varıncıya kadar, Tanrının oğlu, 

Nipur çocuklarına kendini öyle 
sevdirmiş, öyle ısındırmıştı ki... 
Her çocuk onun kendi yanında 

~al"}masını istiyordu. 

- Ecemiz iyı mi? Bana ilköııce - Çocuk Hckinıİ 1 
ondan haber ver! dedi. 'I Dr. Ahmed Akkoyun. 

Azak, Sumer ecesinin Prens Ha- 1 Taksim _ Talimhane p 3 Jas rJo· 1 
mon ile evlendil!ini söyledi: ) p d d her gu .. n ss9 

azar an m:ıa a 27 (Devamı tıar) - 15 den sonra. Tel: 401 
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Müfreze Tufan Kaptanın 
liimayesinde Samsuna Gidiyordu 
8irkac Dakikada Bütün Emirler Yerine Getirildi • 

Harbe Hazır Bir Vaziyet Göze Çarpıyordu 
Çok geçmeden Dursun kaptan 

lleyhinde anl~an bu iki adam, 
birlikte Samsuna kadar gitmeği 
ltararla~tırdılar. Salih kahya Dur
iun kaptana b~vurarak nakliyat 
!§inin himaye edilmesini istedL 
~uvafık cevaıb aldı... Bunu da 
kendisini bu şekilde harekete sevk 
'le teşvik eden Civanyana haber 
\'erdi: 

- Dursun kaptan bizim taka -
ların yanına Tufan reisle bera -
her 9 parça muhafız verecek! 

- Onlar da bizimle beraber mi 
gelecekler? 

- Evet... Samsuna kadar. 
- İyı ..• Hangi yolu takib ede-

ce • · ı gız .. 

- Kıyı boynu ... 
- Böyle daha uzun düşmez mi? 
- Yol uzun olur amma emni-

Yetıe sefer yapılır. 
- Yanımızda muhafız olduktan 

sonra artık ben emniyet işini dü
:ünmem! 

- Canım bey ... Bunlara ne ka
iar güvenilir... Ben senin hatı -
rın için Dursun kaptandan bu 
llluhafızları istedim. Yoksa hep
:ini.n canı cehenneme... Bana 
llluhafızın filan lüzumu yok ... Be
tıi.ın kaptanlarını şimdiye kadar 
takalarını düşmana kaptırmamış 
cesur gemicilerdir. 

- Amma, böyle alınası daha i
i değil mi?. 

- Bence değil, fakat siz istiyor-
sunuz da ... 

- Ne zaman yola çıkıyoruz. 

nanmasına kendi gizli vasıtalari
le İstanbuldan ihbar etmek üzere 
Rus istihbarat servisine verilen 
bir parola ... 

9 çuval fasulyeden maksad da 
muhafız bulunan ve Dursun Ali 
kaptan filosuna dahil olan Tufan 
reisin 9 takalık kuvvetini işaret 
ediy<ırdu (1). 

İşler artık yolunda sayılabilri
dL N ebogatofu batıran ve müthiş 
bir cür'etle Karadenizi haraca ke
sen cesur Türk takacılarından Rus 
donanması ve Amiral Kolçak 9 

gemiyi yakalamakla intikam ala
cak, bunlara tekmil filonun yap
tıklarının hesabını soracaktı. 

Telgraf İstanbuldan doğruca 
Odesaya ve Sivastopola uçurul -
muştu. 

Rus filosu bu telgrafı alınca ha-

(1) H:ırb gemıleri hakkında fa
sulye çuvalı tabiri hnrb müdde -
tince İstanbul camsları tarafın • 
dan kullanılan bir kelimeydi. Bah
riabmer, Bezıniillem ve Mitbatpa
şa Karadenize çıkarken vıerilen 

telgrafın muhtevi)•atını 'karile • ı 
rim hatırlarlar. R. Y. 

zırlanmakta gecikmedi. En iyi 
destroy;er\erden Anadir, Suvir, 
Ostroma destroyerleri albay Ça -
kalof'un kumandasında bu müf
rezeyi tutmağa, Sivastopola ge
tirmeğe memur edilerek denize 
çıkarıldı. 

11 şubat 1333 cuma sabahı yo
la çıkan yağ yüklü müfreze Tu
fan kaptanın himayesinde Sam -
suna doğru dümen tuttu, küçük 
dalgacıklarla kırışan denizin yü
zünde beyaz köpüklü bir ız bıra
karak yıldız rüzgarını pupasına 
aldı, bütün hızile yola koyuldu. 

Tufan kaptanın içinde belirsiz 
bir sıkıntı vardı. Yiğit Türk kap
tanı membaını kestiremediği bu 
üzüntü ve sıkıntıdan burkulan i
çini denize daldırdığı, ufku gözet.
lediği bakışlarile eritmeğe çalışı

yor, önüsıra bir zincir teşkil eden 
yağ yüklü 11 takanın arkasında 
kartallaşan bir heybetle filotilla
sını yürütüyordu. Gün sükıinetle 
geçti, akşam, gölgeler suya boy 
salarken Tufan reis filotillasının 

ön gemisindeki rasıdın teliişlı se
si duyuldu: 

(Devamı var) 

Mezarlıklarda Yaz 
Sefası O ur mu? 

lıyor, ili.kin bu ne için böylece ya
rı yolda bırakılıyor? Mademki o

Harb Yok, Fakat 
Sulh Hali de Yok! 

(4 iincü sayfadan devam) 

hükumetıni işten haberdar edece
ğini zannetmek fazla olmaz mı?. 

936 da başlıyan bu havbin şim
diye kadar muhtelif safhaları ol
du: Alman ordusu yürüdü .Avus
turyaya girdL Çekoslovakya ma
ltim akıbete uğratıldL Her defa
sında Alman orduı;u orta Avru
panın bir yerini işgal ettL Ver -
say muahedesinde de bir madde 
vardır. Buna meşhur 44 üncü mad
de diyorlar. Bu maddeye göre e
ğer Almanya Ren nehrinin sol ta
tarafında tahkımat yapar, askeri 
müdafaa terti.batı ve saire tesis 
ederse ve oraya asker getirip yer
leştirirse bütün bu haller Versay 
muahedesine imzasını koyan dev
letlere karşı düşmanlık telakki e
dilecek ve Almanyanın dünya sul
h unu karıştırmak istediği manası 
çıkarılacaktı!. Fakat söylemeğe 

lüzum yok ki ortada ne 44 üncü 
madde kaldı, ne de Versay mua
hedesi. Şu halde Ren havzasına 
Almanların girdiği 7 mart 936 gü
nündenberi artık Avrupada harb 
başlamış oluyor!. 

İşte yeni harbin şekli, milyon
larca ordular karşı karşıya duru
yor. Fakat silah patladığı yok. Fa
kat bir taraftan da harekete geçi
lerek yakındaki komşuların üze
rine yürünüyor. 

Bugün muhakkak olan cihet şu 
dur ki her taraf ta hazırlanmış. 

Bugün Fransanın neresine gi
dilse bu görülüyor. Fransnda her 
ihtimale karşı her türlü hazırlık 
var. Fransız efkarı umumiyesi de 
hazır. 

İngilterede de ayni hal her su
retle göze çarpıyor. 

Üç senedenberi Avrupada baş
lamış, devam eden bu yeni şekil 
harb eğer şu son seneye kadar 
Fransada, İngilterede belki her
kes tarafından farkedilmiyordu. 
Fakat şimdi vaziyet artık görül
mez gibi olmaktan çıkmıştır. İn
gilterede, Fransada alıibıldiğine 

devam eden hazırlıkların göster
diği gün ise Almanya maksadına 
ereceğini düşünerek yani, İngil-

tere ve Fransanın da artık yorul
duklarına hükmederek harekete 
geçmek istiyecektir. 
Şimdiki hald~ gözönüııde olan 

hal şudur: Silah patlamıyor. İki 
taraftan da ölen yoktur. Fakat Av
rupada için için devam eden bir 
muharebe vardır. Bu da her iki 
tarafı tetik bulunduruyor. Her i
ki taratı her gün dat.;ı ziy-de rd
zırlanmağa sevkediyor. 

İngiltere ile Fransa daha sene
lerce mukavemet edecek halde 
bulunuyorlar. Çünkü ona göre 
kuvvet ve servet membaları var. 

Bugün ortalığı en ziyade meş
gul eden mevzu Almanya - Lehis
tan münasebatının nereye vara
cağıdır. Bunun için Leh askeri 

·muharrirlerinden General Sikors
kinin Kuryer Varşaskide yazdığı 
bir makale şayanı dikkattir. Leh
li Generale göre Alman matbua
tının Fransa, İngiltere ve Lehis
tan arasındaki birliği sarsmak i
çin devamlı surette neşriyatta bu
lunan Alman matbuatının bu gay
reti beyhudedir. General diyor ki: 

Bu devletler Lehistana karşı o
lan taahhüdlerine riayet edecek
lerdiT. 
Diğer taraftan da Leh milleti de 

metin bir vaziyet aldı. 
Buna oevab vermek kolay de

ğildir. Fakat bu tahmini k.ıvvet

lendirecek alfımetler de yok de
ğildir. Sergüzeşte atılmak a~zt.su, 

Almanyada da ordu mehafilinde 
pek ciddi itirazlara uğramaktadır. 
Onun içindir ki bazı tecrübeli ku
mandanlar uzaklaştırılmışt;r Şim
diye kadar tatbik edilen ortalığı 

korkutmak usulü akim kal n.~llr. 
Haklki bir imtihan çıkars.~ .'ı.I -
manyanın kuvveti kafi oim~ctığı 
anlaşılacaktır. 

General Sikorski işte bu neti -
ceye varmaktadır. Diğer taraftan 
Alman gazeteleri de Lehistana şu 
suali soruyorlar: Kovadis Polon
ya? .. Yani ey Lehistan neriye gi
diyorsun?. 

Hulasa bu satırlara başlarken 

bahsin mevzuu olan noktaya dön
mek tazım: Avrupada 936 danberi 
havb devam ediyor. 

- Yarın sabah erkenden! 

(5 inci sayfadan devam) ı 
tozları yolculara pudra gibi geli
yor. Yazın tozu pnlar içın bir şey 
değil. Asıl mesele kışındır. İşte o
nun için bu yolun bu kadarcık ol
sun aypılmıya başlanmasına çok 
sevinen binlerce yolcu, şimdi tek
rar fena bir üzüntüye kapıldılar. 

radan ötesi yapılınıyacaktı, şu hal-1============================
- Ala ... Tufan reis de bizimle 

•eraber roi yola çıkacak? 
- Evet!. 
- Öyle ise yarınki yolculuğa 

hazırlanalım. Ben biraz çarşıya 
'tkacağım.. İşlerimi bitireyim ... 
!fak tefek hediyeler de 
ılayım, ahbablara verilmek için .. 
•İmdilik Allaha ısmarladık. 

- Güle güle bey .• 
Civa'lyan kahyanın ednden 

cıktı, d~ğruea telgrafhaneye gel
<li, İstanbulda, Perşembt>pazarın
da gemi kvazımatı satan Kara -
"1anlı Hiristo Vasilyadis adresine 
Şu telgrafı yazdı, çektirdi: 

Hiristo Vasilyadis 
Perşcmbepazarmda gemi leva

vazımntı taciri 

Eşya ve yükler tamam ... Sam -
suna gideceğiz.. 9 çuval da faml
Ye olacak .. Yarın sabah hareket .. 
l'atrona selilm. 

Mehmed Cevval 

Bu telgrafın muhteviyatı bir 
l>arola mahiyetinde idL Hareket 
saatim, gemi miktarını Rus do -

Zira, Akarçeşmeden başlayıp 

Edirnekapıya yakın bir yere ka -
dar gelmiş olan ve adi Arnavud 
kaldırımı orada, dört yol ağzı de
n.ilen yerde zınk diye duruverdi. 
Halbuki, asıl mesele, asıl bozukluk 
oradan sonra idi. Oradan dört yol 
ağzından başlayıp Edirnekapıya 

kadar süren kısım, o yolun kışın 
en yürekler oynatan k1Smı idi. A
sıl bozukluklar, çukurlar. batak
lıklar hep bu kısımda idi ki orası 
da ancak dört beş yüz metrelik bir 
yerdi. Şimdi yağışlı bir havada 
Akarçeşmeden mezarlıklar arasın

daki dört yol ağzına kadar rahatça 
gelebilen yolcular buradan sonra 
yine baştan ayağa sular, çamur -
lar, bataklıklar içinde yüzecekler

dir. 
Mademki az çok bir masraf ve 

zahmete girilip bu tamirat yapı -

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. .161 Yazan: M. Samı KAJ<iU' fil.. 

Padışah hendesi ve kuluyuz. Ye- ı Yanlarında bulunan ulemayı 
lliçcri ağasını katledenler bızleri sarayı hümayuna göııdermeğe karar 
de katledebilirlerdi. Nihayet, can 1 verdiler. 

korkusile bilmeoburiye sükutu Ulema, sarayı hümayuna gidip 
ihtiyar etmiş bulunduk. Babıali- padişahtan ferman ve irade ala -

Yi basan, ortalığa dehşet veren cklardı. Bu suretle kendilerini de 
bazı yeniçeri haytalarıdır. Padi
şahımız her ·ne irade buyuru~lar
sa icrasına hazırız. 
Yağmacılık, kundakçılık, katli 

nüfus üzere hareket edenleri pa
clişahımız ferman buyursunlar der
hal tevkif ve techb eyliyelim. 

Diyerek işi alttan almağa ve 
canlarını kurtarmak yolunu ha
zırlamağa başlamışlardL 

kurtarmış olacaklardı. 

Ulema da birbirlerile şöyle ko
nuşuy-0rlardı: 

- Bizim, İmamı müslirnine i
taati mutlakamız vardır. Din ve 

devlet düşmanı olan bazı hayta -
ların zorile tevkif edilerek bura-

ya getirildik. Efendimiz ferman 
buyursunlar. :tbadullaha zulüm ic-

de oraya kadar olan kısım da hiç 
yapılmamalı idi! Yapılmıyan kı
sım öyle kalacak olduktan sonra 
yapılacak kısmın hiçbir faydası 

olmıyacaktır. 

Edilen hayır, ürkütülen kur -
bağaya değmedi! diye buna der-
!er işte! 

Şimdi ne olacak biliyor musu
nuz? Neden sonra, bır gün bu ya
pılmıyan kısma başlanıldığı za -
man, yapılan kısım, çoktan bozul
mıya başlıyacak ve sonra orasını 
tamire kalkışırlarken bu sefer de 
berisi çökmeğe yüz tutacak ... Ya
ni başlanılan bir iş tam yapılma -
mak yüzünden ·zahmet ve masra
fın biri bitmeden birine başlana
caktır. 

Oldu olacak, hazır havalar ku
rak ve günler uzunken yarıda bı
rakılan şu iş tamamlansa da her
kes de bu üzüntüden kurtulsa! 

Sırası gelmişken şunu da kay -
dedeyim: 

İstanbula gelen seyyahların E
dirnekapı kalesine çıkmak için tır• 

ra eden eşkiyaların idamına fet
va verelim. 

Görülüyor ki isyanı körükliyen 
ve yenıçerileri teşvik eden ule -
ma da yeniçeri ağaları gibi ken
dilerini mes'uliyetlen kurtarmak 
için yan çiziyorlardı. 

Yeniçeri ağalarını korkutan 
topçu ateşi idı. Donanmanın İstan
bul üıerine ateş etmesi yeniçeri
ler ve yeniçerilere iltihak eden İs
İstanbul halkını yıldırmıştı. Bu 
dehşetin üzerine bir de yangın fa
ciası inzimam edince iş büsbütün 
çığrından çıkmıştı. 

Yeniçeri ağalarının verdiği ka
rar üzerine ulema bir araya gelip 
sarayı hümayun yolunu tuttular. 

Ulema, güçlükle Divanyolunu 
geçebilmişti. Bir yandan orada bu
rada atılan tüfek kurşunları ve 
bir yandan da dar sokakların yan
gından husule gelen alevleri için
den geçmek müşkülatına maruz 
kalmışlardı. 

Nüfusları Artan Memleketler 
(5 inci sayfadan devam) 

319,000,000 kişi vardı. Bugün ise 
Hindistanın nüfusu 80,000,000 art
mış oluyor. 80 milyon nüfus bu
günkü Almanya demektir. Fakat 
Hind dıyarında nüfusun bu kadar 
çok artmasına rağmen tabii ö -
mür orta bir hcsabla 25 seneden 
ibaret gibidir. Bugünkü Avrupalı
ların tabii ömrü ise 50 ile 60 ara
sında bulunuyor. Nüfuı;u bu ka
dar çok artmakta olan Hindistan
da büyük hastalıklarla toptan ö
lüp gidenlerin miktarı da mil -
yonlara vardığını unutmamalı. 

1 

distana giren mahud İspanyol nez
lesi 12,000.000 ki.şinin hayatına ni
hayet çekmiştir!. 

Bununla beraber yukarıda den
dıği gibi nüfusu bir taraftan art
mış, ölüp gidenlerin yeri boş kal
mak şövle dursun daha kalabalık 
olmuştur. 

Ondan sonra nüfus iLıbarile şa
yanı dıkkat olan yerler Uzak Şark
tır. Çinliler arttıkça artmaktadır. 

Japonlar da öyle. Uzak Şarktan 
sonra şimali Afrika geliyor. Bu -
raların nüfusu 90ğaldıkça çoğal -
maktadır. 

Bundan yirmi sene evvel 919-20 
de büyük bir salgın halinde Hin-
========== - D r. IHSAN SAMI._. 
mandıkları demir merdivenin al- ır GONt"KOI\ ASl$1 1 
tına gelen meydanın halıni gelıp !ıelsoğuklu~ ve ihtilatlarına_ kar
bir gören olsa az fena olmaz. Bu '1 pek tesırli ve taze aş'._dır. Dıvan
pek_ kfü~. meyd~ncı~ beş, on am~le .folu Sultanmahmud turbesl 
ile ikı gunde dumduz ve tertemız il No. 113 

bir meydan haline gelebilir. -

Nihayet; bin müşkülat ile sra -

yı hümayuna dahil olan ulema 
huzuru padişahiye vasıl olmuş -
!ardı. 

Sultan Mahmud ulemanın ve 
yeniçeri ağalarının dehaletinden 

memnun olmuştu. Çünkü; saray 
galebe çalmış bulunuyordu. 

Sultan Mahmudun sarayı hü -
mayuna gelen ulemaya ılk sözü 
şu olmuştu: 

- Birader de vefat ettı. 

Ulema, padişahın bu sözleri ü
zerine hep birden: 

- Cenabı Rabbiılalemin ömrü 
şahanelerini müzdad ve firavan 
buyursun. 

Padişahın sözlerinden şu anla
şılmış oluyordu. Sultan Mustafa 
vefat etmiştir. 

iega:>e varisi saltanat olan mah
lu Sultan Mustafayı Sultan Mah

mud irade ederek vüzerasına boğ
durmu~tıı. 

• 

Maksadı, varisi saltanat bırak
mıyarak tahtı saltanatta kalmak
tı. 

Ulema; Padişahtan topçu ateşi

nin kesılmesini niyaz ettiler. ve 
yeniçeri ağaları kullarının eşkiya 

elebaşılarını tedib i~in fermanı 

padişahiyi beklediklerini arzettiler. 
Sultan Mahmud şu yolda ce -

vab verdi: 

- Eğer fimaıbaid tavrı edebe ri
ayet ve iltizamı vecibei itaat eder
lerse affı şahaneme nail olurlar 
ve illa bütün İstanbul suzan olur

sa dahi afleri kabil değildir. Var
sunlar huzuru müntakimi kah -
harda cevabını versünler .. 

Deyu izharı celadet ve kahra

mani eyledi. Ve huzurda bulunan 
Mollacıkzade Ata Efendi ile Sul

tanahmed camii şeyhini küçük 
İmrahor ile birlikte Ağakapısına 
gönderdi. 

Bu heyet, Ağakapl.'lına varıp 
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HiKAYE: 

SAADET HIRSIZI! 
(4 üncü sayfadan devam) 

kızının nüfus kağıdını hükumtee 
götürerı!k teslim etmemiş. 

Bir sene evveline kadar Beşik
taşta oturuyormuş. Kızı da ayni 
semtteki ilk mekteblerdeıı birine 
devam ediyormuş. Geçen se
ne kadın İstanbul tarafındaki 
fabrikalardan birinde kendisine 
bir iş bulunca, evini Sultanahmede 
nakletmiş .. Çocuğunu da Beşiktaş
taki mektebinden alarak, İstanbul 
tarafındaki mekteblerden birine 
vermek istemş. Fakat kız, nüfus 
kağıdına göre henüz altı yaşında 
olduğu için; müracaat ettiği mek
tebin idaresi çocuğu mektebe ka
bul etmemiş, yavrucak. mekteb -
siz kalınca çok üzülmüş, bu yüz
den hastalanmış.. Nihayet kadın 
sonra geldi. Kapıyı açmak ıçin ko
da kızını tekrar mektebe ka\•uş -
turmak için. ölen çocugunun nü
fus kiiğıd ile onu başka bir mekte
be götürmüş ve yerleştirmeğe mu
vaffak olmuş. Fakat aradan çok 
zaman geçmeden mesele meydana 
çıkmış .. 

Dirseklerini masaya koydu. İn
ce uzun parmaklarını birbirine 
geçirerek çenesinin altına dayadı. 

- İşte, sana başımızdan ge92n
leri kısaca anlattım. Şimdi biz de 
senin sırrını öğrenmek istiyoruz. 
Neden mahküm oldun? .. 

Suad Günay, ağır ağır anlatma
ğa başladı: 

- Bundan on yıl evvel, henüz 
on yedi, on sekiz yaşında bir kız
dım. Gençtim, güzeldim. O zama
na kadar sevgı ne deme· kı r. bil -
miyordum. Çünkü sevmemiştım, 

gönlümü aşk ateşi henüz kuşat -
mamıştı.. 

Bir mayıs akşamı ıdi. Annemle 
gazinolardan birinde oturuyorduk. 
Bir ara gözlerim yanımızdaki ma -
sada oturan genç bir adama takıldı ı 

Bu yirmi dört, yirmi beş yaşla -

rında, uzun boylu, geniş omuzlu, 
sarı ve kıvırcık saçlı, buğday be
nizli, koyu yeşil gözlü, yakışıklı bir 
delikanlı idi. 

Üç beş saniye gözlerimi bu gü
zel adamın büyülü gözlerinden a
yıramadım. O anda tatlı bir sıcak
lığın bir elektrik seyyalsi gibi vü
cudümün her tarafına yayıldığım 
hissettim .. 

Genç adam bakışlarımdan cesa
ret aldı. Hafifçe başını eğdi. Ben 
de bir tebessümle ona mukabele 
ettim. 

İlk akşam böyle doğdu ... 
ErteFi günü onu tekrar gördüm. 

Sultanahmedden, Beyazıdda otu
ran bir kız arkadaşımı ziyarete gi
diyordum. Ona Türbede rastladım. 
Yanıma yaklaştı, benimle tanış -
mak istediğini söyledi ve ismimi 
sordu. Söyledim. O da bana ken
disini tanıttı. Konuşa konuşa Be
yazıda kadar gittik ve orada iki 
gün sonra tekrar buluşmak üzere 
birbirimizden ayrıldık .. 

* Birkaç ay sonra bir akşam üstü, 
odamda caddeye bakan pencerenin 
yanındaki bir sanda!yaya oturmuş 
dışarıdan gelip geçenleri seyredi
yordum. O sırada annem içeriye 
girdi. Geldi karşıma oturdu. Kısa 
bir müddet şuradan buradan ko
nuştuk, sonra annem, bir elini 
omzuma koydu ve: 

- Kızım. dedi. Seninle mü -
him bir mesele üzerinde konuş -
mağa geldim. Ona merakıı nazar
larla bakarken, annem sözüne cje
vam etti: 

- Bugün. kar ·ıki komşu Ferıd 
Beyin karısı, seni ressam olan oğ
luna istedi. Nasıl, sen bu çocukla 
mes'ud olabilir misin? .. Düşün ta
şın, ona göre cevab ver .. 
Düşünmeden taşınmadan ona şu 

cevabı verdim: 
(Yarın biteceiG ) 

Çünkil ASPİRİN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 
olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirlnC:len emirı 
lütfen Efj markasına dikkat ediniz. 

olmak için. 

yeniçeri ağalarına padişahın ira- \ 
delerini tebliğ eyliyecekti. 

Yen.içeri ağaları Padişahın !ek -

lifatını kabul eyliyerek heyeti 
hüsnü kabul eylediler. 

Hatta; cemiyetlerinin derhal da
ğılmasına karar verdiler ve pa
dişaha da bir taahhüd senedi ver
diler. 

Artık; i6yan bitmişti. Sarayı hü
mayun pişigabında bulunan sek -
ban askerleri de çekilmişti. 

Görülüyor ki; CC'beciler kışla -
•sından çıkan yangın İstanbul ma

hallatını yakmağa başlamamış ol
saydı, isyan devam edecekti ve 

yüzde yüz yeniçeriler galebe ça· 
lacaktı. 

Bereket versin yangın imdada 
yetişti. Eşkiya evlerinin malları -
nın kaygısına düştü ve dağıldı. 

Birkaç gürıdenberi İstanbul so
kaklarında çarpışan asiler yerli 
yerine çekilm.iştL 

Sultan Mahmud, yeniçeri ağa

sı vekilliğine tayin ettiği -::Ul kah· 
yası Mehmed ağaya yangının sön
dürülmesi için emirler verdi. 

Bunun üzerine taraf taraf tu -
lurdbalar sevk ile yangının itfası 
emrinde her taraftan gayre• olun
mağa b~ladı. 

Bir gnü evvel devlete karşı har
beden\er şimdi yangın ile cenkle
şiyorlan!L 

Yangın, on on beş koldan İstan
bul mahallatını kasıp kavuruyor
du. Rüzgar şiddetli olduğundan 

bütün gayretler boşa gi.dıiyordu. 

İstanbul o derece yandı ki; bü
tün evler hemen, hemen yanıp 

kül oldu. Vfuıi arsalara ve bostan
lara dayanan yerlerde kendi ken
dine du:du. 

İstanbul ahalisi ş~kına dön -
müştü. Sabahlara kadar sokaklar
da aç ve biil~ kaldılar. 

(Deva11ıı var) 



GRiP -NEZLE - KIRIKLIK -SOGUK ALGINLIGI -ROMATiZMA - NEVRALJi -BAŞ-DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal dikkat • NEVROZiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz . 
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M il -
Hazllll81Zhk, Şişkinlik, bulantı gaz, 
Sancı, Mide bozuklub'll, bar-sak ataleti İNKIBAZ 
Sanlık, Safra MiDE ekşilik ve yanmalarında ve Bütün 
Karaciğer 1 Barsak bozukluklarında kullanınız 

HOROZ .arkasına dikkat 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan 

mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay 
ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

P. f. T. Fabrikası Müdürlüğünden 
Telgraf fılatı lınalinde kullanılmak üzere 640 kilo pirinç lama 

açık eksiltme ile satın alınacaktıT. Muhammen bedeli 768 lira temi

natı muvakkatesi ~7 lira 60 kuruştur. 

Eksiltme 22/5/939 tarihine müsadif paazrtesi günü saat 14 de

dir. İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün, eksiltmeye girmek 
için de muayyen gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte fabri-

kada müteşekkil komisyona müracaatları. (3067) 

Bebek gibi sevimli 
Çocuk yetiştirmek 
istiyen her anne 

Senede bir kaç 
defa çocuğuna 

iSMET 
Solucan Bisküviti 

vermelidir. 
Her eczahanede 

Kutusu 20 kuruştur. 
Toptan satıı deposu : 
İntanbul İt Bankası ar
kası Rehvancılar sokak 
can laboratuvarı Tel: 

21939 

Emlak ve Eytam Bankasından 

SATILIK EMLAK 
7:sas Yeri Kıymeti Nev'ı Mcsahas. Depozito 
724 Kadıköy, Cafel'ağa Mah. 2700.- Kar gir 109.16 M2 540.-

eski Papasoğlu yeni ev 
Dumlupınar sokağı es-
ki 12 taj 12 

833 Aksaray Guıreba Hüse- 378.- Ahşap ,j8M2 76.-
yinağa Mah. Şeyh Osman ev yarı his. 
sokak eski 3 yeni 3 
taj .23-

1078 Eminönü Sarıdemir Mah. 623 Arsalı dük- 83M2 125.-
eski Hatabk.apı yeni K~ kanın 1/3 
reateciler Ayazma cad- hissesi. 
desi eski 453, 455 1, 3, :ı, 

7, 9 yeni f3, 45-

Yukarıda tabiılitı yazılı gaıyrimenkuller faizsiz sekiz taksitle ve 
açık arttırma ile satılacaktır. İhale 22/5/939 Pazartesi günü saat ondadır. 

İsteklilerin bildirilen gün ve aaa& hizalarında yazıh depozito ak
çelerini veznemla;e yatırarak yanla.rında nüfus tez.keresı ve üç adet 
vesikalık fotoğrafla birlikte tubemize gelmeleri. (775) (3061) 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları J 
edeli pey akçeıi ıemti mahallesi ıoka~ı No. cinsi 

nuham. .. 
meni 

ira Kr. Ura Kr. 

902 55 67 '10 Boğaziç;t. Çengelköy Yenimahalle 40 Fındık 

bostan mm 
tamamı 

Yukarıda mevki ve cinsi yazılı bostan satılmak flzere arttırması on 
gün uzatılm~tır. İhalesi 22/5/939 Pazartesi günü saat 15 dedir. ktek-
1ilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri 

İstanbul 3 üncü kra memurlu -
ğundan: 

Gırigoryadis: Tepebaşı Roso -
limo apartırnanı (5) inci dairede 
mukim iken halen ikametgahı 

meçhul. 
Aleksandros Mandodiye olan 

(510) lira borcunuzun % 6 ücreti 
vekalet ve (28) lira (4) kuruş mah
keme masrafı ile tahsiline dair 
aleyhinizde İstanbul asliye birinci 
hukuk mahkemesinden sadır olan 
22/10/937 tarihli 37 /326 numaralı 
hüküm üzerine dairemizin 937 / 
1182 numaralı dosyası ile yukarıda 
yazılı dairemizin 9371182 numa -
ralı dosyası ile yukarıda yazılı 1 
ikametgahınız adresine gönderilen] 
icra emrinin arkasına mübaşirin 

verdiği meşrubatta mezkfu ma -
halli iki sene önce terkettiğiniz 
anlaşılmış ve alacaklının, tebliga
tın ilanen icrasını tazammun eden 
talebi üzerine İstanbul icra tetkik 
hakimliğince icra emrinin 45 gün 
müddetle ve bir gazete ile ilanı 
21/3/939 tarihli kararla tensib kı
lınmış olduğundan işbu ilan tari
hinden itibaren 45 gün zaı:Iında 
yukarıda rnikdarı yazılı borcu mas
raf ve faizlerile birlikte ödeme -
niz lazımdır. 

Borcu ödemez veya tetkik mer-
ciinden, temyiz ve yahud iadei 
mahkeme yolu ile aid olduğu mah
kemeden icranın geri bırakılması 

hakkında bir karar getirilmedikçe 
cebri icraya devam olunacağı gibi 
yine 45 gün müddet zarfında mal
larınız hakkında beyanda bulun
mazsanız hapisle taziyk olunaca -
ğınız gibi yanlış beyanda burun -
duğunuz takdirde de hapisle tec
ziye edileceğiniz hususları ma -
lfımunuz olmak üzere icra emri
nin tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (17790) 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
11 

Cinsi 

Motör (110 bey
girlik) 
Motör (70 bey~ 
girlik) 

l\ıık ..ı arı Muııamınen 0/0 7.5 
bedel temin atı 

1 Adet 6950 521.25 

1 Adet 4500 337.50 

Eksiltme Eksi.tme 
~ekli SJatı 

Kapalı Z. 10.30 

M§BG&SE*·* M'· 
~çık Eks. 11 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
I- Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde ikı adet motör Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonirrı Şirketine birinci dNecr ,re 

yukarıda hizalarında göslerilen usullerle satın alınacaktır. sırada ipotekli olup tamamına ehlivukuf marifetile 2800 (iki bin ı;eıdı 
II- Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksıltme saatleri hiza- ·· ı · r ) k t t k 1. d · ı · 1 B k k .... d ç d V ı· fcrı-

1 
.. il . . yuz ı a ıyme a cır e ı mış o an a ır ·oyun e upıcı a e ıe 

arında goster mıştır. 

1 
. .. . . . J{a-

III Ek lt 31/V/939 t ih
. 

1 
ç b .... K b dıde eskı mukerrer 1, 2, 3, 4 yem 18 No. lı bır tarafı Koço veresesı 

- sı me ar ıne ras ıyan arşamı a gunu a a- . 
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alim komisyonunda yapıla- tina bostanı, bir tarafı Çırpıcı deresi, bir tarafı 16 bir tarafı 19 harıtB 
caktır. No. lı mahallerle mahdut içinde dolaplı yeni bir bostan kuyusu oıaıı 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı- 8185 metre murabbaındaki 18 harita No. 1ı sırf mülk bahçenin tamafll1 

na.bilir. açık arttırmaya konmuştur. 

V- İsteklilerin eksiltme )çin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinden bir l- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 3/5/939 tarihindcJ1 
saat evveline kadar kanuni vesaikle birlikte mezkCır komisyon başkan- itibaren 937/4573 No. ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin muayyeJl 
lığına makb~ mukabilinde vermeleri lazımdır. (3430) numarasında herkesin görı~bilmesi için açıktır. Ilanda yazılı olanlarcıııı 

fazla malUI'nat almak istiyenler, iŞpu şartnameye ve 937 /4573 dosY8 

!!!!il•-•••••••••••••••••••••••• No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. <Madde 124) 

., . .,....__.- ! 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak haklı:ı 
k.l.2~.:fi.:fu~~~~m:!~Z.....:~zt:!.~~Lt~:'....:..~~i.ii..J.~D~I sahiblerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas· 

1 

SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir • 

f ngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

1 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün kinde 

evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Al< i 

halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşrna· 
smdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giınde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna· 

mesini okumuş ve lüzumlu mallımatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5-- S3tış Emlak ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanunu hiİ" 
kümlerine tabi oJduğundtın mezkftr kanunun 15 inci maddesine tevfi· 

kan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 20/6/939 tarih ·nde 

1 Salı günü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul Dördüncü İcra Dairesinde 

yapılacak müzayede neticesınde üç defa bağırıldıktan sonra satı~ i!';ti· 

yenin rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edıl· 

miş alacakJarı mecmuundan fazla olmak şartile en çok arttmına ıhale 

edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi 

'h Ih · · h k düşer. Fatı su bırınci u uk mah-
kemesi satış memurluğundan: Beyoğlu- lstanbul 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ,e-

Aksarayda Kovacıdede mahal _ ril~r. mühlet içinde parayı verrne7.Se ihale kararı fesholunarak kendi· 

lesinin Baklalı Kemalettin soka - ----.. ---••••••••••••••••••ıll sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bf" 

ğında :ski ~O No. 1ı arsanı~ şuyu- ! KQLİNQS'J delle almağa razı olursa ona, razı olniaz veya bulunmazsa hemen ofl 
unun ızalesı zımnında Fatıh sulh ' a beş gün müddetle arttırmaya çıka·rılıp en çok arttırana ihale edılit· 
birinci hukuk mahkemesinden ve- Dişleriniz Pırlanta Gibi Parlar İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab oıu-
rilen !>/12/938 tarih ve 481 karar Dişleriniz çürümez, saA-lam ka. nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurı· 
No. lı Hamile açık arttırmaya çı- lır, çirkin, sarımtırak lekeleri yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

. karılan hissedarlardan Hacer Mü- izale eder. Dişlerin çürümesine 
zeyyen Cemil Necati ve E~ibin sebcb ~lan mikroplann. to~um. 
• ' A ' larınt ımha ederek dışlcrı be· 
ıkametgahları meçhul olduğundan ya7.latır ve güzelleştirir. 

kendilerine ilanen 15 gün müd - KOLINOS'LA GÜLÜŞÜNÜZÜN 
detle tebligat ifasına karar veril- PARLAKLICINI YÜKSEL TiNiZ 
miştir. Gayri menkulün birinci Macun tek· 

sif edilmiş 
arttırması 1/6/939 tarihine müsa- olmakla ı 
dif perşembe günü saat 14 ten tüp lhtiya· 
16 ya ve ikinci arttırması 16/6/939 cınızl u.zun 
tarihine müsadif cuma günü saat müddet te-

ml n eder. 
14 ten 16 ya kadar icra edilece -

Büyük tüpü 40 Küçük 
tüpü 22 buçuk Kr. 

ğinden keyfiyet tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

olunur. (17796) 9aaıldıt' yer: SON TELGRAF Matbaul 

': - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har· 
cını ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellfıliye resrnıI1' 

den mütevellid belediye rüsumu alıcıya aid olmayıp arttırma bedı tııı· 

den tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Jstarı· 

bul Dördüncü İcra Memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttı!'' 

ma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından : işbu gayri
menkulü satın alanlar arzu ederlerse bankaca 
takdir edilecek kıymetin 0/0 50 sine kadar 
kendilerine ikrazatta bulunabilir. (341 O) 


