
l 

!:;iEN ŞAPKA 1'10DA MAGAZASI 1 
İstanbul Sultan Hamamında 46No.lu 
Avnıpadan Getırttiğı ve MÜNHASIRAN 

MAGAZAMIZA MODELLER de 1 
Zengın Şa ş ıni Bugünden İtıbaren 

levhir • di j için muntehap çeıit-
sun ıı ·ıtır 

...;:;:;;~..-~~~~~· 

Sayısı: 3 Kr. En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

·-~~~~~~~~~~~~~~-

CUMA R T ES i 

20 
MAYIS1939 

Sahih n Bapn.uharriri: 
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ı ver Devletleri Hariciye -Nazırları Türk- ingiliz 
~nlaşmasınıYarı erlindeMüza ereEdecekler 
Yanllş Yoldan İta/yan Hariciye Nazırı Kont Ciyano Berline Hareket Etti. İtalyan -
Yürüyorlar Alman Askeri ittifakı da Pazartesi Günü İmzalanıyor 

İngWs Bareldlln.in Tllrkl
den bahaederken •Böyilk 
ve erkek millet• demesi bi
le Balkaıılar davası ve Al
manya karşısındaki tanı ha
rd:etimm i&ah eder. 

,,_,..__,._,_,_,...~""'1Halif aks Busabah Par ise Geldi 
Milli Şef 
Atatürk'ün ingilteİ'e - Sovyetler 
Kabri Onünde Anlaşması Bugün Yazan: Etem bııet BENİCE 

lman matbuatı yanlış ve 
hak.s<ı2 bir manevra yoluna 
saptı. Türk. - İngiliz ani&§· 

llıasının mütearrız ve mütecaviz 
eıneııer önüne en büyfık bir sed 
Ve ınruıi halinde çıkıverişi dünya 
8Ulhunu ne kadar sağlama ve vü
ZUha götürdü ise bazı menfaat he
&ab!arını da o derece altüst etme- • Garb ceph<'sini teftişlerinden Berline dönen Hitler lrumandanlula bir arada 

Milli Şefimiz İönünü ve Bayan 
İnönü dün Ankara statlyomunda 
yapılan 19 mayıs bayramı gençlik 
tezahürlerini seyrettikten sonra, 
Etnoğrafya müzesıne giderek A
tatürkün medienini ziyaret et -
mişlerdir. 

ğe Yaradı. 
~enfaat sahihlerinin hesab ve 1 Hud u d d 8 n 

~-ÜJiı!. zalarına elvıeren bilhassa 
\lçuk mJ!letlerin münferid halde 

Berline Dönen 
Cumhurreisimiz ve refikaları 

Ebedi Şefin kabrine ihtiramla bü
ketler bırakmışlardır. 

kalınalarıdır. 
h :fleın küçük, hem de mün!erid 

alde bulunmak parçalanmıya da, 
Yutulınıya da vakti ı:elince en zi· 
Yade müsaade ve fırsat veren va
ziyettir. Bunun içindir ki, İngil
tere ve Fransanın Lehistana, Ro
>ııanya ve Yunanistana garanti 
"erınesi menfaat ve hesab sahih· 
!erini memnun etmediği kadar 
'l'ıırk ye İngilter ittiWu hoş
ııutsuduğu bütün biitün arttırmıı 
\·e hattiı ısyan haline sokmuştur. 
~enfaat ve hesab mülahazasın

~a İngiltereye karşı hakim tutu
an plan şu idi: 

- Sana dokunmuyorum, bana 
da dokunma ve karışma. Ben ih
tiyaçlarımı ve hırslarımı küçük 
llıilletıerden tatmin ederim. Za -
ten Avrupayı paylaşmak büyük 
devletlerin hakkı olmalıdır. 
İngiltere - Fransa - Polonya an

laşınası, Romanya ve Yunanista
na Verilen garanti ve .. bunları ta
lıib eden Türk • İngiliz itti/akı ise 
bu ihtiras ve emeller kaqısında: 

- Milletlerin istiklaline ve Av
rupa haritasının değişmesine asla 
llıüsaade edemeyiz ... 

Fiili cevabını ifade ettiği ka -
dar, herhangi bir eınrivakie ve 
tecavüzi harekete kar§ı da hazır 
bulunulduğunu açıkça ve serbest
çe ilan etmiştir. 

'1'ürkiye ile Almanya arasında
ki nıünasebata gelince büyük har· 
~ (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hitler Misafirini Bek i or 
Rahatsız bulunan BaşvekiJimiz 

namına da makbereye bor çelenk 
kon.muştur. 

Yugoslavya v~. Romanya Hariciye Nazırları da Ahmed Ağa 
Bugün Tuna Uzer inde Bir Vapurda Görüşüyorlar Oğlu Defnedildi 

Berlin 20 (Hususil- İtalya Ha· j Hareketinden evvel Ef!eringen • den birini teftiş ederken, karşı sa-
riciye Nazırı Kont Ciano yarın 1 badda bir beyanname neşrederek hilde bulunan Fransız mcvzılerın- Cenazesinde Vali 

e ;~hud öbür gün !blyan - Al- a bıoz bir sed \'ÜC:ıtle gctirdık - ıle b·r it a')nz :ıteş 'a~i)etı- , 1 K 1 b '1 k 
man askerı ittifakını imıaıamak 1 ıerinden dolayı, asker ve ışçilere ne gctır ıdiği goruımüştur. 1 Meb us ar ve a a a ı 
üzere bu_şabah R~mauan hJreket teşekkürlerini beyan etmi§tir. TÜRK -1NGİLİZ MUAHEDESİ - 1 Bir Talebe Kitlesi 
etmiştir . Hitler dün zırhlı istihkamları NİN BALKANLARA TEŞMİLİ Hazır Bulunuyordu 
Nazır çarşamba günün~ k~·lar gezerken, iki Fransız tayyaresi Londra 20 (Hususi)- Ba~vekil 

Berlinde kalacak ve Belvü şato- Renin sol sahilinde mütemadiyen Çemberlaynin dün avam kama • 
sunda ikamet edecekti.r. Ş:ıt'J ba uçmuşlardır. Hltler nehrin kena· ı rasında Türk ·İngiliz muahedı>si-
maksadla hazırlanmıştır. Hitler rında bulunan kapalı mevzilerin- (Deı·amı 6 ıncı sahifede) 
pazar akşamı Kont Ciano şere!i- 1---------
ne General Pariyaninin de iştira· B • y A ""' 
~!~t~~ kişilik bir ziya!et vere. ır organcıyı gır 

Ziyafetler arasında mühim mü· 
JAkatlar olacağı ve bu meyanda 
Türkiye ile İngiltere arasında ak
tedilen muahededen sonra tahad
düs eden vaziyetin tetkik edile -
ceği söylenmektedir. 

Fon Papenin Berline davet e -
dilmesi, Alman hükiim~tinin, Tür
kiyenin demokrasiler cephesine 
iltihakına büyük bir ehemmiyet 
verdiğini göstermektedir. 
HİTLER BERLİNDE MİSAFİ-

RİNİ BEKLİYOR 
Berlin 20 (Hususi)- Hıtler bu 

sabah garb hududlarındaki tef -
!işlerinden buraya dönmüştür. 

Surette Yaraladılar 
Cinayetin Yine Kadın Yüzünden 

İleri Geldiği Anlaşılıyor 
Kasımpaşada oturan Cevad a· j Cevad yakalanarak tahkikata baş

dında biri kadın meselesinden a- lanmıştır. 

rası açık bulunan Kazım adında 
bir yorgancıyı muhte!ii yerlerin -
den ağır ve tehlikeli surette ya -
ralamıştır. Kazım hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmış, 

hadiseden sonra kaçmak istiyen 

Burgazda da Bir Başka 
Türlüsü 

Burgazadasın<la doktor Me<lhi
niıı sanatoryomunda Osman oğlu 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türk matbuat ve ırfan haya -
tmı~ emektar ve mumtaz bir rilk
nü olan ve dün sabah vefat eden 
Ahmed Ağaoğlunun cenazesi bu 
sabah TeşvikiyPdeki evinden kal
dırılmıştır. 

Başta Vali Liitfi Kırdar olmak 
üzere Vilayet ve Belediye erka -
nının, meb'usların ve bilhassa bil
yük bir gençlik ve talebe kitle -
sinin hazır bulunduğu cımaze me
rasimi çok hazin olmuştur. 

Merhumun tabutu saat 11 de 
evinden alınmlJj ve eller üstilnde 
Teşvikiye cami!ne götürülmüş -
tür. Burada namazı kılındıktan 

sonra da Feriköyündeki ailesi me
zarlığ·na ihtiramla defnolunmuş
tur. 

Merhumun ailesine ve çocuk -
!arına bu acı kaytbdan dolayı de
rin ta7.iyelerimizi beyan ederiz. 

iki Motör Çarpıştı 

Bisikletçiler Bu Akşam 
1 

Geliyorlar 
ıı------Yakında 
SON TELGRAF' da Bu Yaz 

,Azim > isimli motör, çilek yü- > 
kile Ereğliden İstanbula gelirken 
gene çilek nakliyatile meşgul olan 
, Yüksel• motörile çarpışmışlar • 
dır. Neti<!ede her iki motör yara-

lstanbuldan 
20 

Edirneye 
Dakikada 

Bisikletle 8 
Gldilebildi 

Saat 
Mevsiminde Okuyacağınız ROMAN lar ve 

Tarihi ESER ler ... 

1- Beş Hasta Var! 
ETEM İZZET BENİCE'nin 

2 - Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans Saraylarında .. 

SAl\Iİ KARAYEL'in 

a-s.o.·s. 
Marmarada İngiliz Denizahları ve Sultanhisar Sihari

sinin Eşsiz Zaferine Aid En Yeni 'Vesikalar 
RAHMİ YAC.IZ'ın 

lanmıştır. 

KISACA 1 
Dünya Değişiyor 

Dünya değiştikçe milletlerin de 
bünye ve seciyeleri değişiyor ııa

. liba. Eskiden: 
- Vusevi... 
Denildi mi daima uyuşmıya, sü

kuna ve .. sadece işde kazarunıya 
çalışan, açıkgözlülükle ileri bir 
ırk sembolü gözönüne gelirdi. Fa
kat, Filistinde 7,000 Musevinin 
hiikiimet konağını basıp, bayrak 
diklikleri, sonra da binayı yak • 
tıkları ve İngilizlerle kanlı mü· 
sademelere giriştikleri haberini 
okuyuıaca gözümüzdeki sembol de 
değişmeğe başladı. 

• 

Mibııbakaya si•- biaik !etçiler yolda 

Yukarıda gördüğiinüz esorler pek yakında sıra ile başlıyacak, 
bunları Mahmud Yesari, İskender Fahreddin, Senih Muammer 
Alatur, Osman Cemal, Reşad Feyzi, Necile Tevfik, Sacide Ataş'ın 
roman1arı ve fevkalade tarihi tefrikaları tak.ih edecekti•. 

İster misiniz, değişe değişe gü
nün birinde yeryüzünün en harb
cu ırkı Musevi ırkı olsun!?. 

(Y ann il 'net ıohifede) •• 

Tahakkuk Edecek mi? 
Lord Halifaks'ın Parisde 

Yapacağı Müzakerelerden Kat'i 
•• 

Netice Umid Edilmektedir 
Paris 20 (Hususi) - Bu sabah 

tayare ile hareket eden İngiliz 
Hariciye Nazırı Lord Hali!aks 
Parise gelmiş bulunmaktadır. Bu
gün bütün gün Başvekil Daladye 
ve Hariciye Nazırı Bonne ile mü
zakereler devam edecektir. 

Lord Halifaks bu akşam Cenev
reye hareket edecektir. Londra -
daki Sovyet sefiri de Cenevrede 
bulunacaktı.r. 

PARİS lUÜZAKER};LERİ 
ENGELLERİ KALDIRACAK 1'101 

Londra 20 (Hususi) - Gazete
ler, Lord Halifaks'ın Pariste ya -
pacağı müzakerelerden çok ilmid
ler beklemektedirler. Bu konuş
maların, Sovyet - İıı.giliz müza -

(Devamı 6 ır.cı sahifede) 

Bugün tayyare ile Parise gelmiı 
olan İııglllz Hariciye Nazırı 

Lord Halifaks 

ispanyada Sivil 
Seferberlik Başladı 

17 den 50 Yaşına Kadar 
imarında Gönüllü Olarak 

Herkes Memleketin 
Çalışacak 

Madrid 20 (Hususi>- Madrid -
de yapılması beklenen muhteşem 
geçid resmi iki gün devam ettik
ten sonra, bugün nihayet bulmuş
tur. Geçid resmine 220 bin kişi i§· 

tirak etmi§Ur. Bunların 15 bini 1-
talyan, 2500 ü Almandır. Bu mü• 
nasebetle General Franko radyo
da bir nutuk söyliyerek, İspanyol 

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

''Atılay,, Denizaltı Gemimiz 

Valde kızağında kendi zeki ve emeğimizle ilk defa olarak inıa ettı.. 
ğlıııiz •Atılay. denizalt. gemimizin dün denize indirildiğini yazmıştılı. 
Geminin, bundan sonra makine aksamı t.aınomhınacaktır. Yukarıki r• 
simler, •Atılay• ın k12akta iken ve denize indirildikten lionrak.i wuı. 

yetini &Ö61rriyor, 
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NİHAYET YALIYA BİR 

MEŞGALE BCLUNDU 

Ç 
ubukluda, eski Hıvid Ab
bas Hilmi Paşaya aid bil -
yuk: yalının ne i.Şde kulla

nılacağı, bir müddettenberı, Be
lediyeyı m~ul ediyordu. Çün
ku, bu ~alı, &>!etliye tarafından 

alınmıştı. Burasının turistik bir 
otel olacağı söylenip dururken, 
dün, gazetelerde yalının, e5ki Ar
navuUUk Kralı Zogo tarafından 

tutulacağı yazılıyordu. Boğazın 

her yanı güzeldir. Çubuklu enfes 
btr yerdır. Kral, burasını intihab
la. buyük bir ısabet göstermiştir. 

Allah rahatlık versin .. 

BİR Fİ:liCA.'li" KAHVENİN 

40 YILLIK HATIRl 

300 mil,yon ı:retlik bir tasarruf 
yapmak için, İtalyada kahveye 
kar ı boykot iliın ediJmjş. Kimse 
kah\·e içmiyormu.ş.. Halbuki, bir 
fincan kahvenin kırk yıl hatırı 

var, derler ... Demek ki, İtalyan
lar, bundan sonra, kimseye bir 
fincan kahve ikram edemiyecek -
lerı ıçın, kimsenin de hatırını hoş 
edemiyecekler ... Fena birşey ... 

BİZDi YÜZÜMÜZDEN 

PARA KAZANIYORLAR 

Cemal Nadir, Ankarayı giden 
bazı İstanbul gazetecilerini tren 
tuttuğunu öğrenmiş, bir seri ka
rikatür yaparak, matbuat erka -
nının tren tutması hadisesini tas
vıı· etmi i. Bu arada Halil Lutfi, 
tren tutması üzerine, ne yapaca -
ğını şaşırmış bir vauyette, vago
n un penceresinden, etrafa para 
serpiyordu. Dün, Halil Lı1tliyi 
gördüm. Hiıdisenin sıhhatini sor
dum: 

- Yok be birader, dedi.. Ne mü
nasebel. Eloj!<lu bu ... Resim yapı.p 
biWn yüzümüzden para kazanı -
yorlar. 

NE DURUYORUZ, HEP 

BERABER GİDELİM!. 

Yalova kaplıraları açılıyor .. Dün 

1 
KOÇUK 1 

HABERLER 
~~' * Geçen yaz İstanhulda tem-

si:'er veren Ege tiyatrosu k!i tur
nes.ııl hitırcrek İstanbula avdet 
et ıniı;ti,r Zengin bir kadro ve ye
ni l'epertuarile harirandan itJıa

ren yaz temsillerine başlryacaktır. * Bır müddetenberi Ankarada 
bı::!unan lmıanlar umum müdürü 
Raufi Manya.sla umum müdıir 

muavini hAmld Saracoğlu ve per
sönel şcfl Cemş:d dün şehrimize 
dönm~lerdir. 

Bu umum müdürlüğün ve De -
nızyol!arı umum müdürlüğünün 

kaJroları ikmal olunmuştur. * İzmitte açılan ve teşhir olu
nan bazı tablolar dolayısile dedi
kodu t.oplıyan resun sergısi ka -
panmıştır. • 
* Yalovanın Bursa vilaye -

tine bağlanması hakkında son ve
ril~n karar Yalova halkını mem -
nun etmemiştir. Yalova bal -
kı İ.stanbul vilAyetıne bağlı kal • 
mak için Anlı:araya bir telgraf çek
meği k.arar!aştırm14lardır. 

gazetelerde il~ını gördüm .. Gi -
dip güzel Yalovada kala.bilir ve 
istirahat edebilirsiniz. Fiatlar şöy
le: Otel Termalde bir kişi (pansi
yonla beraber) 650 kuru.ş ... Aman 
bu pansiyonla beraber kaydını u-
nutmayın.. Çünkü, 650 kuruşa, 

yalnız yemek z~nnedersiniz .. Ha
yır .. Hayır .. Pansiyon da beraber .. 
Yani otedle geca dahi yatabilecek
siniz .. Ucuz değil mi?. 

Banyolu odalar ise sadece 1210 
kuruş.. Ucuz .. Birşey değil... 650 
kuruş verdiğiniz zaman banyo 
yok ... Fakat, 1210 kuru.şu verir
seniz banyo da var. 

Yahu ... Ne acaib ınsanlarız?. 

Ne diye fstanbulda oturuyoruz?. 
Burnumuzun dibinde bu kadar u
cuz bir sayfiye yeri varken, hep 
beraber kalkalım, Yalovaya gide
lim .. Güzel bir Xalova sarası ya
palım .. 

Karagözün Yalova sefası tema
şa tarihimize girmiştir. Korkanın 
bu fiat listesi, Yalovayı sefalıırı

mız ıniyanından kovacak, yalnız 

temaşamıza bırakacak.. 

AKA.."! SULAR DURUR, 

DİYE BUNA DERLR 

Bu seneki jimnastik şenlıkleri 
Fenerba:bçe stadında oldu. Geçen 
senelerde, üç ayrı stadda birden 
olurdu. Ona rağmen, seyircilere 
yer bulurunllzdı. Bu sene. bak -
mışlar ki, nasıl olsa, birçok kim
seler, şenlikleri seyredemiyor, 
mahrum kalıyor.. Düşünmüşler, 

l~ınmışlar: 

- Mademki böyle... Ötekiler 
ne d,ye seyretsin, deıniı;ler.. On
lar da seyretmesin. Ve bunun ıçin 
de 700 hin kişilılı. 1stan bulun bağ
rından çıkardığı gençlere ber tek 
dar stadda hareket yaptırmışlar. 

Hakikaten, maksad, hasıl ol -
mu.ş .. Bu sene daha az seyirci ta
rafından jimnastik şenlikleri seyir 
ve temaşa edilmiş .. Bu muvaffa
k:iyeti takdir etmemek insafsulık 
olur. Gelecek sene, bundan daha 
az seyircinin bulunmasını temin 
ederlerse, akan sular durur. 

AHMED RAUF 

Yunan Kralı 
Türk 

Toprakların da 
Yunan Kralı Trakyadaki teftiş 

seyahati münasebetile, Pityon 
köprüsünden hududu gçerek, Türk 
topraklarına gınnış, Trakya umu
mi müfettişi Kazım Dorik, Edirne 
kolordu kumandanı ve Yunan kon
solosu ile bir müfrezemiz tJrafın
dan !ı:arşılarunıştır 

Kral Kfız.ım Diril< ve Kolordu 
kumandanı ile vagonlarında on 
beş dak.ka kadar konuşmuş ve 
tekrar ayni ihtiramla Yunan top
raklarına dönmüştür. 

Kralı..ıı. bu zıyareti, Türk - Yu
nan dostluğunun yeni bir tezahürü 
vesilesi olmuştur. 

* Zonguldaktan Filyoslaki al 
yarışlarına seyirci gôtüren trenin 
şefi Hamid tren bir tünelden ge
çerken düşmüş ve bir ayağı ile 
bir kolu kesilerek ağır yaralan -
mıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir ispanyol Güzeli 
Tarilıi Roman! No. 86 

_ Sozünüzden birşey anlıyama-ı 
dım. s.ıti! dedı. Ben sızin sadık bir 
cariyeniz.m! Elimden ne gelirse, 

hell'en yapmağa luzırım. 
Ayşe ·avaşça zenci hizrnctçınin 

kulağına iğildı 

- Maryananın vücudunü orta
dar kaldırmanı istiyorum .. Anla

dın ~ı? O. benim başıma musal
lat olan buluttur. Bu bulutu bir 
yıldinm gıbı J3ğıt!Y'anı istiyorum, 
Zıımo' 

Ze:.cı hczmetçının gözler, ~0n
muştl.4 .. 

Yazan: CELAL CE..."IGİZ 

Birdenbire söyliyecek söz bu-
laınadı .. 

Kekeledi: 

- Maryanayı öldürmek mi?!. .• 

- Evet_ Evet.. O kaltağı gebert-
meni istiyorum. Neden şaşıyorsun? 
Benım rahatı.mı kaçıran bu kiıfLr 
kahbeyı karşımda görmeğc taham
mül edemiyorum artık .• 

- Fakat, hazret onun yakında 
gide~eğ !l.i söylernlşti. 

- Bekliyemem ded.m ya.. Onu 
hemen bu gece gcbertmelL n! 

Zamo cvab vermege vakıt bu- 1 

Cihangir, 
Pangaltıda 
Kadastoro 
İki Koldan Yakında 
Tahrire Başlanacak 
Beyoğlu kadastro müdürlüğü 

tarafından Pangaltı ve Cihangir 
mahallelerinin kadastro tahriri -
ne yakında başlanacaktır. Bura -
da kadastro postaları 2 koldan işe 
başhyacaklardır. 

Diğer taraftan kadastro mü -
dürlüğü Beyoğlu kazasında tek -
mil mahalle ve sokakların kadast
rosunu biran evvel ikmal etmek 
için icab eden bazı yeni tedbirler 
de almıştır. 

Ecnebi Talebenin 
ikamet Tezkereleri 
Memleketimizde tahsilde bulu-

nan ecnebi tebalı talebelere bir 
cemile olmak üzere meccani ika
met tezkeresi verilmesi alakadar
lara bildirilmiştir. 

Ancak İstanbul ve Ankaradaki 
yüksek mekteblerimizde tahsil gö
ren hu kabil talebelerden bazıları
nın ikamet tezkeresi almak için 
beyanname bile vermedikleri gö
rüldüğünden Maarif Vekaleti, bun-ı 
!arın ikaz olunmalarını aksi halde 

• ikamet tetlcere~i olmıyan talebe- ! 
lerin para cezasına çarptırılacak
larını maarif müdürlüğüne ve Ü
niversite rektörlüğüne bildirmiş

tir. 

Kara Sularımızda 
Balık Avı 

Türk kara sulan ile Yunan ada
ları arasında kaçakçılığa mani ol
mak için yeni ve esaslı tedbirler 
almak üzere görüşmeiesde bu -
lunmak maksadile İzmire geldi
ğini dün haber verdiğimiz Yunan 
gümrük heyeti ile müzakereler 
bitmiştir. 

Son toplantıda Yunan ve Türk 
gümrükçüleri arasında bir görüş 
birliği müşahede olunarak .ttiliu 
edilen tedbirlerin sür'atle iki ~.iı

kiunete arzına karar verilmiştir. 
Yunanlı gümrükçüler Sisam müd
deiumumisinin reisliğinde Kuşada 
sına hareket etmiştir. Orada kısa 
bir tevakkuftan sonra Sisama dö
nülmüştür. --Meclise Verilen Ye ıi 

Layıhalar 
Ankara (Hususil- Müzakere

leri yapılmak uzere Meclise sevk 
edilen yeni layihalar şunlardır: 

İskan kanun unda bazı madde -
lerin tadil., köylerde açılan eğit
men kurslarının ve okullarının ı

daresi hakkındaki layiha (maa -
rif encümeninde), Ti;rkiye - Es
tonya klering anlaşıntsına bağlı 

protokol& ilışik B listesindeki kon
tenjan pozisyonunun tadili, Yalo
vanın Bursaya bağlanması !-.ak -
kındaki layiha. münakalat vekfı -
!eti ve teşkilatı hakkında bütçe 
encümeni mazbatası, 1938 müva
zenei umumiye kanununa bağlı 

bazı daire bütçelerine munzam 
fevkalade tahsisat verilmesi v~ 

bazı bütçelerde deği~iklik yapıl -
ması hakkır.daki layiha. 

lamadı .. Şeyhin karısı birdenbire 
titredi 

- O ne?! .. Bir gölge .. 
Ve ba.11nı delikten uzatarak mı

rıldandı: 

- Maryananın odası önünden 
biri gidiyor. 

Zam o 
- Ceylanlar dolaşıyor, sittı! de

di. Demin benim de karşıma çık -
mışlarclı. 

Ayşe dişlerini gıc:ırdatarak ba
ğırdı; 

- Bu, iki ayaklı bir ceylan. Yı
lan gıbl üzülüp gitti. 

- Kım olsa gerek. 
- Bilmem. Maryanadan dön -

düğü m!ıhakkak. 

- Maryananın odasına şeytan

lar bile giremez, sıtti! Gördüğünüz 
gölge ya bir ceyliin, yahud bir ha
yaldır. 

- Bu bir baya: olamaz. İşte, yü
rüdukçe uzuyor. Ayaklarıııın üs-1 
tünde giden hır ....._,an gölgesi. 

j 
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makalesinde Nadir Nadi son za -
manlarda Alman matbuatının hak
kımızda kullandığı lisanın Türk
Alman 'dostluğunu korumak is -
tiyenler hesabına biç de ümid ve
rici bir mahiyet taşımadığını kay
dettikten sonra Berlin gazetele -
rinin Türk - İngiliz anlaşmasına 
karşı takındıkları asabi havaya 
işaret etmekte ve bunlara cevab 
vermektedir. 

TAN: 

Zekeriya Sertel cAlmanyanın 

son harb hazırlıkları. isimli bu
günkü başmakalesinde Alman -
yanın harb plıinının bir alfabesi 
gibi telakki olunan Bitlerin cKav
gam• isimli eserinde gösterilen 
pli.nın ilk 2 maddesinin tatbik o
lunduğunu kaydettikten sonra 
şöyle demektedir: 

•Son hadiseler Hi ti ere, barhsiz 
istila siyasetinin artık devam ede
miyeceğini ve i.sti!A programını 

tatbik edebilmek için mutlaka har
be hazırlanmak !Azım geldiğini 

anla tın ıştır. 
İşte bu vazıyet üzerine Alınan

yanın sür'atle hartı hazırlıklarını 
tamamlamağa başladığını görü -
yoruz .• 

VAKİT: 

cTürk anlaşması Balkan antan
tını bozdu mu?• İsimli bugünkü 

İri Taneli 
Zeytinler 

Yeni Aşı Kalemleri 
T ~vzi Ediliyor 

Zeytin istihsalatımızı artırmak 

için müstahsillere iyi cins aşılar 

verilmesine ve müteaddid tedbir
lerin tatbikina devam edilmekte
dir. 

Ev el.ki gün de cTavşan yüre· 
ği• ve cTers yaprak. adi verilen 
bir nevi zeytin aşısı kalemleri zey
tin meraklılarına tevzi olunmuş -
tur. 

Bu nevi zeytinler gayet iri tane
li olmakta ve 80 tanesi 1 kilo gel
mektedir. Aşılar tuttuğu takdirde 
dünya piyasalarında pek makbul 
ve her bir tanesi 14 gram gelen bu 
nadir cıns zeytinler, memleketi -
mizin muhtelif mıntakalarında 

bilhassa yetiştirilecektir. 

----<>--

Almanya ve İngiltere 
İle Ticaretimiz 

Şehrimtze geldiğıni haber ver
diğimiz İngiliz ticaret evleri fir
maları mümess;lleri dün de mü
teaddid tüccarlarımızla temas et
mişler ve fiat istemişlerdir. 

Dün Londraya mühim miktarda 
tiftik ve misket· gönderilmi.~tir. 

Trakyadan ve Şark mıntakasın -
dan da kuzu derisi toplanmakta -
dır. 

Diğer taraftan Berlinden şehri
mize gelerek Ankaraya gitmiş o
lan Alman ihracat büroları sabık 
reisi Fogetin ~iğindeki ticaret 
heyeti şehrimize dönmüştür. 

· Ayşe, Tahirden şüphelenmiyor
du. Kıskançlık. onun damarlarını 
yaktıkça yakıyordu. 

- Ben Maryanadan intikam al
masını bilirim, Zamo! Mademki 
sen onu öldürmek istemiyorsun! 
Ben. şeyhe gidip, bu kabbenin 
başkalarile gizlice konuştuğunu 

söyliyeceğim. 

Dedi. Hiddetle odasından çıktı .. 
Şeyhin yanına koştu. 

Şeyh Saidin misafirleri henüz · 
ayrılmışlardı. 

Kabile reisi uykusuzdu. 
Çadırın perdes aralandi .. Ayşe 

başını uzattı: 

- Uyuyor musunuz hazret? 
Şeyh Said çok yorgundu .. Uyu

yacaktı. Fakat, genç ka.rısını bir
deı:ıbıre karşısında görünce, uzan
dığı yerden doğruldu; 

başmakalesinde Asım Us: .Bir -
kaç gün evvel Romadan gelen bir 
haber İtalyanların Türk - İngiliz 
anlaşmasını bir taraftan Akdeniz 
statükosuna, diğer taraftan Bal

kan antantı prensiplerine muha -
lif bulduklarını bildirmişti. Bun· 
dan sonra Berlinden gelen bazı tel
graflar Almanların da Türk -

İngiliz anlaşması ile Balkan an
tantuıın bozulmuş olduğu iddia
sında bulundukları haberini ge -
tirdi.o 

Asım Us, anlaşmanın Balkan an
tantını bozup bozmadığını tayin 
etmenin ne Berline, ne de Roma
ya düştıiğünü, bu saliihiyetin Bal
kan antantı konseyine aid oldu -
ğunu beyan etmektedir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın cZarurl 
neticeye doğru• isimli bugünkü 
b-ışmakalesinde ortalıkta göze 

çarpacak bir sakinlik olduğunu 

tebarüz ettirdikten sonra ezcümle 
şöyle demektedir : 

cBir müddettir herkesi rahatsız 
eden gürültü ister istemez yatı

şacaktır. Bunun neticesi de mut
laka askeri hazırlıklar sahasında 
bir anlaşmaya doğru yürümek o
labilir. Çünkü bugünkü çılgın ko
şu devam edemez. Bunda en ev
vel mihver dev !etlerinin soluk -
!arı kesilecektir. Ya harp, ya si
lahları azaltma ve anlaşma. Bu
nun ikisinin ortası yok.• 

Belediye 
Şefkat Sandığı 

Üsküdarda da Bir Şube 
Açılması Düşünülüyor 

Altın ve gümüş eşya ve kıy -
metli taşlarla, halı ve mütef Prri.k 
eşya üzerine her vatandaşa b•orç 
para veren cBelediye şefkat san
diğı.. na yapılan müracaatların 
sayısı artmaktadır. 

Ezcümle 1 ay içinde sandiktan 
altın ve gümüş eşya ile mücev -
berat terbini mukabilinde 150 va
tandaş 1910 lira, halı rehin veren 
3 vatandaş 47,5 lira. diğer müte -
ferrik eşya bırakan 38 kişi de 383 
lira borç para al ınışlardır . 

Ancak sandık bedestenin için
de olduğundan acil ihtiyaçlar kar
şısında kalan ve Üsküdar, Boğaz.. 
içi gibi uzak yerlfrde oturan va
tandaşlar İstanbula kadar geç -
mek mecburiyetinde kalmaktadir
lar. 

Bu sebeble sandığın •Üsküdar. 
da küçük bir şube açması imkanı 
tetkık olunmaktadır. 

·---0--

İstanbul-İzmir Postası 
Denlzbank idaresi yaz münase

betile fazlalaşan yolcu ve yük nak
liyatı dolayısile bazı hatlarda yeni 
postalar ihdasını düşünmektedir. 

Bu meyanda İstanbul - İzmir 
sür'at postası da haftada iki defa 
ya çıkarılacaktır. Bu surtele İz

mir - İstanbul arasında deniz yol
culuğu daha kolaylıkla ve ihtiya
ca uygun bir şekilde temin olu -
nacaktır. 

Şeyhin yanına yaklaştı. Reisin ka
rısı çok heyecanlrydı.. Burnunun 
delikları hızlı hızlı açılıp kapa -
nıyor, damarlarında yerleşen k11-
kançlık onu kudurtuyordu. 

- Size söyliyeceklerim var, haz
ret! dedi. Kendinizi kollayınız! 

Şeyh Said birdenbire şaşaladı: 

- Bir tehlike mi var, Ay§<I? 
Kendimi kimden koruyacağım? 

Bana kim ne yapabilir? 
- Sana, bütün dostlarından çok 

daha yakın bir düşman var .. Ken
dini ondan koru! 

- Kimdir o? 
Ayşe, ağlar gibi b'.r sesle: 
- Maryana ... 

Diye mırıldandı. 
Ve birden bire sustu. 
Şeyh Said, kadınların nekadar 

kıskanç old :!unu bilıyordu. 

- Ne var, Ayşe? Bu saatte ben [ 
çağırm,ıdan niçin geldin?. 
Ayşe yava~ yavaş yürüyerek 

- Sen ~skıden hövle kı.,kanç 

değildin, Ayşe? Sana da mı sira
yet etti bu hastalık? 
-l. .• astalık değil. Hakikatten 

Edirne 
Asfalt 
Yolu -----

Civardaki Yolların da 
Tamirine Başlandı 
İstanbul - Edirne asfalt yolu

nun Kuleliköy kısmı cihetinde 
inşaat faaliyetine hararetle de -
vam edildiğini yazmıştık. 

Halen inşaat, Kuleliköy - Ba
baeski - Lüleburgazdan olmak ü
zere üç koldan ilerlemektedir. 

Buralardaki bütün köprü ve 
menfezler de baştan yapılırcasına 
yenilenecektir. Önümüzdeki yıl i
çinde yolun Kuleliköy - Edirne -
Kulekapı arasındaki kısım il1'jaa-

tına da başlanacaktır. Bundan baş
ka; asfaltın güzergahında bulu
nan bütün köy yollarının; otomo
bil ve diğer vesaiti nakliye geçe
bilecek bir şekilde esaslı bir su-

rette tamir ve tanzim olunarak 
asfalta eklenmesi kararlaştırıl -
mıştır. Bu mühim kararın tatbi
kine köylüler tarafından başlan
mıştır. Asfalttan uzak köylere ve 
diğer ana yollara kadar olan köy 
yolları da bu suretle yapılacak
tır. Bu suretle; yakın bir zaman

da Trakya köyleri; İstanbulun da
imi ve bisü.let, otomobil ve ara
ba ile kolay gezilir bir ziyaretga
hı haline gelebilecelrtir . 

Bu köylerdeki evler, tarlalar ve 
bahçeler de modern bir şekle so
kulacaktır. 

Avrupalı otomobilli seyyahlar 
da mezkur köylere kolaylıkla gi
dip gezebiieceklerdir. 

Diğer taraftan asfalt yol inşaa
tını görmek üzere bugünlerde Lon
dradan otomobille bir heyetin E-
dirneye ve oradan da şehrimize 
gelmesi beklenilmektedir. 

Dünkü 
Maçların 
Neticeleri 

19 mayıs bayramı münasebe -
tile dün şehrimizde muhtelif spor 
hareketleri yapılm!itır. 

Ezcümle stanlıul okullar mub -
teliti ile İstanbul muhteliti Fe -
nerbahçe stadında karşılaşmışlar

dır. Neticede okullar takımı gü -
zel bir oyundan sonra muhteliti 
4 - 2 mağlub etmiştir. 

Öğleden sonra ayni stadda ya
pılan İstanbul, Ankara ve İzmir 
atletleri arasındaki atletizm mü-
sabakaları da çok heyecanlı olmuş 
ve muhtelıf d 0 receler alınmıştır. 

Şeref stadındaki matbuat takı
mı - Beşiktaş takımı mütekaid -
!eri maçında da maubuat takımı 
3 - 1 galib gelmiştir 

Nafıa Vekili 
Şehrimizde 

Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy 

dün yeni elektrik fabrikasının 

resmi küşadını yapmak üzere Kır-

şehire gitmiştir. Halk, Vekili u -

za.klardan karşılamış ve şerefine 
tezahürat yapmıştır. 

Merasim çok parlak olmu.ştur. 

Filistin Meselesinin 
Halline Doğru 

Yazan: Ahmed Şükrü ES!l{tl 

Büyük ha!'Ptenberi İngiliz iıtl' 
paratorluğunun müzmin_ ~ir d:; 
di olan Filistin meselesının h 
için İngiltere hükfımeti yeni bil' 

1 uvot teklif daha yapmış bu un · ·n 
Bu, yirmi sene içinde İngiltercnı 
yaptığı üçüncü tekliftir: önce in; 
giltere hükumeti Filistin'de b; 
Yahudi yur<!u kurmağa çal!i L 

Bu, muvaffak olamayınca, fi!i>' 
tini Yahudıler ve Araplar ~ras;~ 
da taksim etmeği düşündu. 

fa· proje de hem Arapların, hern 
hudilerin mukavemeti ile ka'1ı· 

. iJI 
!aşınca, meseleyi halletmek '~. 
Londrada Arapların ve Yahu 
!erin iştirakile bir Yuvarlak ıııs· 
sa konferansı içtima etti. !ngiW 
hükumeti bu yuvarlak masa kon· 

feransını içtimaa çağırırken. j]ıl 
unsur, aralarında anlaşamadık18' 
n takdirde kendisinin bir hal şe~· 
li bularak bunu empoze edeceği· 
ni bildirmişti. İşte yuvadak ıııs· 
sa konferansının neticesiz ka!ııı8' 
sı üzerinedir ki İngiltere hül<fı • 
meti bu üçüncü teklifi ileri ,ur· 
mcktedir. 

İngiliz teklifi şöyle hulasa eııı· 
lebi!ir: 

1 - Filistin on sene sonra ıııiJ.S' 
takil bir devlet olacaktır. 

2 - Müstakıl Filistin devleti 
İngiltereye Irak ve Mısır gibi sı · 
yasi ve askeri bir ittifakla bağla' 
nacaktır. 

3 - Yahudi muhacereti ilk tıel 
sene içinde yetmiş beş bin nwu· 
sa münhasır kalacak ve bunıi8P 
sonra da memleketin kapılan mu· 
hacerete kapanacaktır. 

. .;11 
4 - Toprak satışı meselesı , 

şekilde halledilmektedir: mernle • 
ket bir takım mıntakalara ayrıla' 
rak bazılarında derhal menedil'.' 
yor. Bazı mıntakalarda ise tahdı· 
de tabi tutuluyor. 

İşte sonuncu teklifin ana h8'.' 

!arı budur. Teklifin en dikkate W 
yık olan noktası, Filistinde b~l 
Yahudi yurdu kurulmasından kat 

olarak vazgeçilmesidir. Bu, tngil· 
tere tarafından Arap noktai naza· 

rına karşı yapılmış büyük bir kon' 

sesiyondur. Diğer taraftan Aral" 
!ar, istiklallerine kavuşmak için 
on sene beklemelidirler. Yetmii 

beş bin Yahudinin bugünkü fa; 
hudi nüfusuna katılmasını kabO 
etmelidir. Ve bazı mıntakalarM 

U' 
Yaht•dilere toprak satılmasına 111 

vafakat etmelidirler. Yetmiş ııeı 
bin Yahudinirr muhaceretinde~ 
sonra da memleketteki Yahud' 

nüfusu Arap nüfusuna göre aı1 -• 
üçte bir nisbetini bulacaktır. 

. Yahudilerin bu teklifi iyi telak: 
ki etmiyecekleri aşikardır. Çünk0 

Balfour beyannamesiyle vadedi • 
len Yahudi yurduna büyük ü111il 
bağlamışlardır. Yirmi senedenbl?"' 
ri İngiltere hükumetleri bu vadi 

yerine getirmek için çok çalıŞ • 
mışlardır. Fakat teşebbüs AraP 
mukavemeti karşısında yürüme

miştir. İngiltere bu teşebbüsü ya• 
parken Filistin Araplarının, rniW 
!akil Arap devletlerinin ve bütil~ 
müslüman aleminin husumeti111 

üezerine celbetmiştir. BundaP 
bahsediyorum. Maryanadan sa - başka iki otoriter devlet, Filistil1 
kınmalısın! Çünkü o, çadır arlı:a- siyasetini, İngiltereye karşı bit 
sında yabancılarla konuşuyor.. propaganda mevzuu olarak isti5' 

Şimdi kıskançlık sırası Şeybe mar etmiştir. Bu tazyik karşısııı· 
gelmişti. da İngiltere hükumeti, ricat et· 

Kabile reisi birdenbire yerinden mek mecburiyetinde kalmıştır. fB' 
hopladı: kat ricat ederken de Filistine yer· 

- Ne diyorsun Ayşe? Onun o- leşmiş olan Yahudilerin haklar'.' 
dasının arkasında benim ve nö - nı korumayı ihmal etmediği gib.• 
betçilerimin haber! olmadan kim yetmiş beş bin Yahudinin FiJistl' 
dolaşabilir? ek• ne muhaceretini temin eder 

- Sen o kadının ne şeytan bir Yahudi nüfusunu memleket niJfO' 
mahlük olduğunu hillA anlıyama- sunun üçte bir nisbetine çıkar ' 
dın mı? Maryana yarın bütün ka- ' mıya muvaffak olmuştur. Fili5' 

hileyi birbirine katarsa, sakın bu- tin Araplan, kendilerine yaşam' 
na şaşma! Zira kendisine bu fır - . ve istiklal kazandıran bir miica• 
satı veren sensin! dele yapmışlardır. Nüfusları azal' 

- Çadırın arkasında, onun ya- mamış artmıştır. Organiza•Y011 

·.ıuıcı bir k.lmse ile görüştüğünü noktasından da büyük yardıma 
sen gördün mü? mazhar olan Yahudilerden geri 

- Evet. Biraz evvel gözlerimle olmadıklarını isbat etmişJerdit· 
gördüm ve meseleyi size haber ı Bu şartlar altında İngiltere c!eV' 
vermeğe mecbur oldum. let aclamlan için realiteye b0\"011 

Şeyh Said dlişünmeğe başladı: eğmekten ba~ka yapacak bir ~e'/ 
(D~vamı var) kalmamıştır. 



Ganiin Meaeleai: -
lstanbullular Az 
Balık Yiyor 

'tFifijfti 

Y alnı.z İstanbul Civarından İki 
Milyon Kilo Balık Çıkarılabilir 

B
alık istihsaliltıınızın art
tırılmaoı ve balıkçıların 

himayesi için önümüz -
deJıj aydaa itibaren Ticaret 
\'ekaJeti tarafmdaa e&aslı fa
ıillye&.e ıesilecektir. 

Ayni nınanıla balık illracatı 

"• İatıuüıulılan meslebt da
lılline ıevkiyat i§i ıle tııızim 
edilecektir. 

Vektılet, yeni tedbirler 5aye
sinde ve mevsiminde yalnız 
İstanbul civarından 1,5-2 mil
Yon kilo balık istihsal olnnabi

lecetmı kuvvetle tahmin et -
Dıektedlr ve ~imdlki htihsalat 
Çok az ıörillmketedır: 

Ezcümle 1 ay içınde İstan
lıuida ancak 297 hın 523 kilo 
"silk balık, 180 bin !>17 çift pa
lamut, 599 kap kabuklu muh-

Mısır 
Çarşısı 

Meselesi 
Esnaf Ankaraya Bir 
1-Iey'et Göndenneğe 

Karar Verdi 
Mısırçarşı.ı;ının sebze ve meyva 

hali ittihaz olunması hakkındaki 
l:ıeiediye tasavvuru mezkür çar -
fldaki esnaf arasında büyük bir te
laş ve endişe uyandırmış ve esnaf 
lralarından seçtikleri bir heyeti 
\1 ali ve Beledcye re ısı Lutfi Kır
dara göndererek bu karardan vu 
geçilmesini, Eminônunde dükkan
lan yıkılan esnaf gibi kendileri -
ilin de müşkül vaziyete düşürül -
llıernesini rica etmişlerdi. 

Öğrendiğimize göre heyetin bu 
teına.sından müsbet bir netice el
de olunmamıştır. Mısırçarşısı es
tıatı bu sebeble Ankaraya bir he
Yet göndermeği kararlaştırmış -
lardır. Heyet bugünlerde hareket 
•decektir. 

Mısırçar§ısı esnafı mümessilleri; 
Ankarada Bqvekilimizi, Dahiliye 
\1 ekilini ve diğer Vekillerimizi zi
:fareı edeceklerdir. 

1 

telif dene Ju.yvanl.m ..e 2475 
tane de istakoz tutu!ı!uiu an
Jaşılnuftır. 

297 bin 523 kilo balığın an
cak 43 bin 581 kilosu yabıuıcı 
memleketlere, 29 bin 236 kilo
su da Ankara, Bursa, Eskişehir, 
Kayseri gibi iç şehirlerimize 
ıönderilmi~ir. 

180 bin 517 çift palamuton da 
99 bin 86' çifti yabancı memle
ketlere, %4 bin 468 çifti iç şe
hirlerimize sevkolunmuştur. 

Bu suretle İstanbullular ge
ri kalan kısm1n1, yani 1 ayda 
ZZ4 bin 706 kilo muhtelif kii
rül< balık ve 62 bin 484 çift de 
palamut yemişlerdir. 

istanbulda, dahil ve harlcde 
sarfolunan bu balıklardan ba
hkçılarunız 123 bin 966 lira el
de etmişlerdir. 

Kızlara 
Askeri Eh· 
liyetname 

Nasıl Muamele 
Yapılacağı Dün 
Tebliğ Edildi 

Mekteblerden mezun olan kız 

talebelere ne şekilde askeri ehli • 
yetname verileceği dün Maarif 
Vekaletinden tebliğ olunmuştur. 

.Bu emre göre kız talebelere, er
keklere verilen ehliyetnameler gi
bi ayrıca bir vesika verilmiyecek
tir. Yalnu: askerlik derslerinin 
kızlara mahsus olan 7 ve 8 inci sı
nıf programlaı;ını bitirenlerin dip
lomalarına orta askeri ehliyet -
namenin temin ettiği hakkı ka -
zanınıştır> kaydı konacaktır. 

9 ve 10 uncu sınıf programlarını 
bitiren kızların diplomalarına da 
askerlik derslerinin 10 uncu sınıf 
(dahil) programına kadar ders 
gördüklerine dair meşruhat veri
lecektir. _,,,_ 

Eski Paralar 
Darphaneye Verilecek 

Acı Bir Kayıp 

/A 
hmecl Ağaoı,\u dün sabah 
gözlerini hayata yumdu. 

Bu, Türk münevverleri, 
Türk matbuatı için acı bir kayıp-
tır. 

Ağaoğlu, on ıündenberi rahat
sız bulunuyordu .Ondaki enerji ve 
zeki kaynağının 11caldığuıa bakı
nız ki, ölünciye kadar kafasını ça
lqtırablldi. Yazılarını yazdı. Dün, 
onun yeni bir makalesini gazete 
sahifeleri üzerinde ararken, ölüm 
haberile karşılaştık. Bu, hlç bek
lemediğimiz bir acı ııüıprizdi 

Ahmed Ataoğlu kıymetli bir 
Hukuk profesörü, erbab bir gaze
teci, vatanperver bir insan oldu
ğu kadar, dürüst, fııziletli bir va
tandaştı. 

Onun ölümü karşısında, şahsi -
yetine karşı duyulan umumi tak
dir hislerini ifade etmeği bir va
zife biliyoruz. 

Ahmed Ağaoğlu öldü! 
BÜRHAN CEVAT 

Yerli 
Fabrikaların 

Yapak ihtiyacı 
Bir Hey\.t Mübayaada 

Bulunmak Üzere 
Trakyaya Gitti 

Yerli mensucat fabrikalarımızın 
eksperlerinden mürekkeb bir he
yet şehrimize gelerek Trakyaya 
gitmiştir. Heyet Trakyanın bu se
neki .yapak• mahsulü vaı.iyetini 
tetkik ed~rek angajmanlarda bu
lunacaktır. Ezcümle ilk angajman 
evvelki gün yapılmıştır. 

Yeni kırım yapak mahsulü -
müzden 50 bin kiloluk bir parti 
kilosu 65 kuruştan heyet tarafın
dan satın alınmıştır. 

Yerli fabrikalarımız bu yıl bil
hassa köylü ihtiyacı için elbise, 
muhtelif çamaşırlık, köy evleri 
tefrişatına mahsus müteaddid cins 
kumaşlar ve köylülere lazım sair 
melbusattan mühim miktarda do
kuyaca. \ ' arından geçen senekin -
den daha fazla miktarda yün ve 
yapağı satın alacaldardır. I 

Bu sebeble yapağı ve yün fiat
larının yükselmekte devam edece-! 

ği anlaşılma~ ı 

Köylüden Alınan 
Şeker Pancarları 

Şeker fabrikaları tarafınd;ın çift
çilerimizden alınmakta olan pan
car fiatlarının arttırılması için ya
pılan tetkikler bitmiştir. Öğren -
diğimize göre fiatların yükseltil· 
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bu yükseliş şimdilik kilo başın
da 10 paradır. Yani 1iatlar 30 pa
radan 40 paraya çıkarılmıştır. 

Bu ziyarette yüzlerce esnabn ve 
•ilelerinin istikballerinin tıorun -
tııası istirham edilecek ve uzun 
l'ıl!ardanberi Mısırçarşısında dük
kan açarak çalışıp hayatlarını te
llıin eden bütün dükkan sahıbleri
nin yersiz ve işsiz bırakılmalarına 
lrıeyd.an verilmemesi hükumetin 
fefkatinden bilhassa rica o·una -
caktır. 

Mal'ye Vekaletinden vilayetlere 
gönderilen bir emirle, eski nikel 
25 kuruşluklarla bronz 10 kuruş
luklardan Ziraat Banka~ı şube -
!erinde birikmiş olanlarının 15 gün 
içinde toplanarak - hazine ve şu
abatına irsalat kaydile - İstanbul 
darbhane ve damga matbaası mü
dürlüğüne gönderilmesi bildiril -
miştir. 

Ayrıca eski bronz 5 ve 25 ku -
ruşluklar la eski nikel 1 kuruş -
Iukların da Darbhane ve damga 
matbaası müdürlüğüne yollan -
ması tebliğ olunmu~tur 

Akıl Sıhhatı Kongresi 

Bugün Alman 
Seyyahları Geliyor 
Bugün, saat dörtte Alman ban

dıralı General fon İ~toben vapu -
?ile 450 Alman eeyyahı geleeektir ·j 

Seyyahlar, yarın camilerl, mü-

ROMAN: 25 

Bu mukavele sayesinde Janet 
için gılya bir müddet evvel vefat 
•tını, bir baba ismi bulundu. Bu 
llıilnasebetle Giyon da tabiatile 
kont olmuştu. 

O zamanki ldet mucıbince, no
ter evlenen kızları ve kadınları 
öpmek mecburiyetinde idı. 

oter, kAğldı imzalatm•k üzere 
kaz tüyilnü Janete verirken, ba
§ını genç kadının çehresine yak
laştırdı. Kont Jan Dubarry oteri 
te9\•ik etti, dedi ki: 

- Haydı, haydH Öpünilz, a:r:i
fe!l.ızi yapınız Yalllll Kral. kıs -
kaııdırmayınıı da • 

Noter cvlendird.ği kadınl a Kral 
ar•sında nasıl bir münasebet ola
bıleceğıru kest•remediği çin. Kon
~ bu özleri karşısında irkildi. 

P'ak.t ertesi gün de vazıyetın iç 
SÜzun,. hıç olın:u a kısmen öğ -

zeleri ve Topkapı sarayını ge~ 
cekler, n saat 19 da Rodosa gi -
decülerdır, 

rendi. Pek ta bil olarak da yalan 
yanlış bir izdivaç mukavelesi tan
~ .ettığinden dolayı endişeye 
du~tu. Ya Kral, bu hfıdıseyi haber 
alırsa? Mutlaka kendisini Bastil 
hapishanesine attırırdı. 

Dini merasim yapılamadan bü
tün bir haziran ayı geldi, geçti. 
Çünkü o sıralarda Löbel ölmüştü. 
Onun ölümü Kont Jan Dubarry'niıj 
bütün projelerini de geri bırak • 
mıştı. 

Nihayet eylCılün birinci günü 
Parisdeki Sen Loran kilisesinde' 
sabah saat beşe doğru, daha gü~ 
neş doğarken, dini nikah da kı _ 
yıldı . Düğünün bu kadar erken 
yapılışının sebebi de her halde 
~iliseye gelmesi muhtemel me -
raklı kalabalığının önünü almak 
içindi. 

Giyom'un hemen o akşam Tu
loza geriye dönmesi lkararlaştml
mıştı. Fakat eline de beş bin lira ı 
tutu turulmuştu. Her halde bu I 

Beynelmilel 6 ıncı cakıl sıhhati 
kongresi> nin 2 haziranda İsviç
renin Lozano şehrinde toplana • 
cağı bildirilmiştir. 

Bu mühlm tıbbi toplantıya mem
leketimizden profesör doktor Fah
reddin Kerim Gökay davet olun
muştur. 

pra, o gece zifafa kavuşamamak 

acısını Giyoma unutturacak kafi 
bir teselli addedilm~tı. 

Fakat bu nazari düğün, kocaya 
&J11eli ve hukuki haklar da bahşe- 1 
diyordu. Giyom düşündü, düşün
dü. Şimdi hareket geçmek sırası- j 
nın kendisine geldiğine karar ver
di. Hayır! Janı bırakmıyacaktı. • 
Kocalık hakkından vaz geçmiye- i 
cekti. Bır defa genç kadının ma
zisine dair birçok şeyler öğren -
mişti. Yeni koca şöyle düşünü -
yordu: 

- Bu kadın o kadar insanlarla 
yatıp kalktıktan sonra, şımdı ben 
hem de resmen kocası olduğum 

halde, b<.'nden nasıl uzakla~abilir? 

POL • 
1 s Şehirlerin 

içme 
Suları Ve Mankemeler 

Ben 
Sihirbaz 
Değilimi 

Bir Yankesici İki Ay 
Hapse Mahkum 

Oldu 

H enüz on altı on yedi yaşla
rında, kısa boylu, esmer, 1 
kara ve kalın kaşlı, iri siyah 

gözlü, zayıf ve kansız bir çocuktu. 
Sırtında müteaddid yerlerinde ya
malar bulunan eski bir ceket var
dı. Kirli ve lekeli pantalonun yır
tık yerlerinden ince bacakları gö
rünüyordu. Yalınayaktı. 

İki eli ile önündeki masanın ke
narlarından tutmuş, boynunu sağ 
tarafa bükmüş, sorguya çekilen 
şalıidleri dinliyordu. 

İkinci sulh ceza hakimi Sala -
haddin Demirelli, ona: 

- Şahidlerin sözlerine diyece
ğin var mı? 

Sualini sorduğu zaman, çocuk 
kısa bir müddet cevab vermedi, 
düşündü. SQnra ağır ağır başını 

kaldırdı. Siyah gözlerini hakime 

dikti baktı, yalvaran, merhamet 
dilenen nazarlarla baktı, baktı. Bir / 
şey sôyliyecekti, fakat söylemedi. ı 

Bu sefer iki şahide döndü . Bitkin 
bir sesle: 

- Niçin, dedi. Niçin iftira edi
yorsunuz? Yazık değil mi bana? 

1 
Masum olduğumu bildiğiniz halde 
neden beni yakmak istıyorsunuz? 
Ben size ne yaptım? Yalvarırım 
size! Elinizi vicdapınıza koyun, 
hakikati söyleyin! Beni mahkiım 
ettirmeyin .. Gencim, acıyın, mer
hamet edin bana! .. 

Delikanlının gözleri dolmuştu. 

ağlıyarak hakime de şunları söy
ledi 

Parayı 
Yolda 

Düşürdüm 
Bir Doktoru Dolandıran 

.Seyyar Sabcıların 
Muhakemesi 

B 
ir doktorun 5 lirasını dolan
dırmaktan suçlu seyyar sa
tı.cı Mehmed ile arkadaşı 

Minas'm duruşmasına asliye dör
düncü ceza mahkemesinde baş -
landı. Suçlulardan Mehmed mah
kemede şunları söyledi · 

- Hadise, bundan bir buçuk, iki 
ay evvel olmuştu. Ben o zaman 
ikramiyeli bısküvi satıyordum. 

Minas ile diğer arkadaşı Fahri de 
sediyeyi taşıymlardı. 

Bir gün Fatihde, Çarşambada 

bir sokakta alış veriş yaparken, 

Belediye memurları geldiler ve 
caddeyi işgal ettiğimız için. beni 

karakola çağırdılar. Sediyeyi Mi
nas ile Fahriye teslim ederek, po
lislerle karakola gittim. Ben kara
kolda bulunduğum sırada davacı 

gelmiş, beş kuruşa bir bisküvi sa
tın almış ve Minasa beş !ıra uzat
mış .. Minas da parayı bozdurmak 
için o semtteki bir sinemaya git -
miş ve bir daha dönmemi~ .. 
Mınas da ded i ki: 

- Doktordan parayı aldıktan 

sonra cebime koydum. Onu boz -
durmak içın sinemaya gittim. Fa- J 

kat sinemanın gişesi önünde elimi 
cebime soktuğum zaman parayı 

bulamadım. Beş Lrayı dü~unnüş

tüm. Utandığım için bir daha se 
diyenin bulunduğu yere döneme
dim. 

Şahıt Fahrı lle Nusratın de ça
ğırılarak, dinlenmeleri için duruş
ma yırrni hazirana bırakıldı . 

Mütehassıs Bir Hey'et 
Tedkik Seyahatına 

Çıktı 
Dahiliye Vekaleti belediyeler 

imar umum müdürü Halid Ziya 
Türkkan, su mütehassısı Eşref ve 
şehircilik mütehassısı mithattan 
mürekkeb bir heyet evvelki gün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre Vekalet; 
henüz içme suyu olnuyan veyahud 
daha iyi ;çme suyu temini icab 
eden bütün şehir ve kasabaları -
mızın bu derdini sür'atle hallet -
meğe karar vermiştir. 

Halid Ziya Türkkanın reisliğin
de bulunan heyet de bu maksadla 
teşkil olunmuştur. 

Heyet n-velii Trakya şehir ve 
kasabalarında bu hususta mahalli 
tetkikler yapacaktır. Oradan da 
Mersin ve Tarsusa geçerek cenub 

. ınıntakalarında meşgul olacaktır. 
Biliıhare de Zonguldağa dönü

lerek Karadeniz şehir ve kasa -
balarında esaslı etüdler yapıla -
caktır Heyet azaları dün sabah 
şehrımızden Çorluya hareket et
mişlerdır 

Oradan Tekırdağına geçilecek 
ve yukarıdaki seyahat programı 

tatbik olunacaktır. 

Hala Soyadı 
Almıyanlar Var 

Soy adlarım nüfus kütüklerine 
ve doğum tezkerelerine kaydet -
tirmıyen bazı şahısların el'an bu
lunduğu anlaşılmaktadır 

Vekalet vali ve kaymakamların 
sıkı bir surette bu ışle alakadar o
larak soy adı kanunu hilafına ha
reket eden bu kabil kimselerin 
siır'atle cezaland rılmalarım eğer 
bunlar resmi memur iSeler, hak
larında kanuni takibat yapılmak 
ıçın iSım ve adreslerinin Vekalete 
gönderı:m sıni ehmmiyetle tebliğ 
etmiştir. 

- İnanmayın bay hakim bu a
damların sözlerine! Yalan söylü- ı-------------
yorlar. Allahtan korkmadan. zer- Kumar Oynarlarken 

KISA POLiS 
HABERLERi 

re kadar vicdan azabı duymadan Yakalandılar 
yal~n söylüyorlar. Osman Kara -
bulut hadL'" gününe kadar beni ta; 
nımadığını, kim olduğumu bilme
diğini iddıa ediyor. Halbuki bu 
adam senelerdenberi beni tanır. 

O gün sebze iskelesine gittim. 
Bunu itiraf ediyorum. Fakat kat
iyyen bu suçu işlemedim. 

Osman Karabulut biraz evvel 
dedi ki: 

- Davacı Rıza iskelede, elin -
deki küçük bir not defterine bir 
şeyler yazmakla meşguldü. Bu sı
rada Nasri, Rızanın yanına sokul
du. Onun meşgul bulunmasından 
istifade ederek, elini yavaşça ce
bine soktu, bir kağıd lil'a çıkardı. 
Fakat tam kaçacağı sırada bağır
dım: 

- Rıza yanında yankesici var. 
Cebinden paranı aşırdı. 

Nasri bu sözümü işitince derhal 
elindeki parayı yere attı, kaçmağa 
başladı. Fakat biraz sonra birkaç j 
kişi tarafından yakalandı. 

Fakat kont Jan Dubarry karde
§ini teskine uğraştı. 

- Sen akılsızlık ediyorsun, de
di. Kralla boy mu ölçüşecek sin? 

- Fakat benim de haklarım var. 
- Hayır! Janet sadece Kralii 

tahsis edilmış bir kadındır. 
Kont Jan kardeşini omuzların

dan tuttu, odadan dışarıya çıkar
dı: 

- Sen şimdi git. Bu meseleyi 
bilahare düşünür, hallederiz, dedi. 

Fakat Giton kafa tutuyordu. 
Kat'iyyen bir yere gitmiyeceğini 
söylüyordu. Hele cebine de para 
girdikten 'onra, Parısten bir ye
l'l' a rılınak istemıyordu. 

DOOiği gilıi de yaptı. Bir ev tuttu. 

Be -1 d y ·ı k k * Hü un Cavid oğlu Cemil is-yog un a eşı so a ta, . . . . . 
bık 1 h 1 d H t 

_ 1 mındc hırı. Taksımde, İzzet gazı-
sa a ı ırsız ar an. eran og u . 
Kı t 1 B dr - 1 A t' \ nosunda garsonlardan Nurı A -ranoo, e es ogu rın ve k . d··-d .. _.. . k 1 
H k 1 t . '· t·ı ınerı og ugu i~ın ya a anmıştır. 
ayı , a enen zar a m4J\ sure ı e • .. 

k 1 k 1
. * Dun saat on buçukta Kasım-

umar oynar ar en po ıs memur- .. . 
1 · t ai d k 1 1 d paşada Dortkuyu caddesınde ahçı 
arı ar ın an ya a anmış ar ır. .. _ 

B . ift ·ı eli li d ld Bayramın kofte ıskarası ocagın -
ır ç zar ı e, ye ra a e e . .. .. 

edil · tir S 1 1 h kk d dakı yagların bırıkmesı sonunda 
mış . uç u ar a ın a mu- . parlamakta ya!!Jlın çıkmış .se de 

amele yapılmırktadır. ı· · ı k .. a·· ··ı .. t•• )·e ışı ere son uru muş ur. 
Rızanın ccb'ınde yirmi beş lira 

vardı . Nasri bu paranın yalnız bir 
lirasını çalmıştı. 

Şimdi size soruyorum bay hfı

kim Elini böyle fena bir niyetle 
başkasının cebine sokan bir yan
kesici, orada bulunan bütün pa
rayı almaz mı? Yirmi beş liradan 
yalnız birini ayırıp alması için, bu 
~damın bir sihiıılıaz olması icab 
etmez mi? .. 

Hakim, şahidlerin ifadeleri ile 
Nasrinin suçunu sabit gördil ve 
iki ay müddetle hapsine karar 
verdi. 

Yanına iki uşak aldı. Kendisini 
zevkü safaya verdi. Kumar sa -
!onlarında dolaşmağa başladı. 

Tulozlu asılzadenin etrafına bir 
çok dalkavuklar da toplanmışlardı. 
Bunların içinde diğer asılzadeler 

de vardı. Kumardan kazandıkları 
paraları veyahud rehin mukabi -
!inde aldıkları mücevherleri gös
teriyorlardı. Onlar da ertesi gün 
parasız kalınca bu mücevherleri 
rehin göstererek kumara devam 
edeceklerdi. Giy om şimdi böyle 
bir muhit ıçinde yaşıyordu. 

* Bir işe karar vermekle o işin ta-
hakkuk etmesi arasında ekseriya 
uzun zamanlar geçer 

* Samatyada Kazlıçeşmede Al
kodolo fabrikasında çalışan Satıl
mış ve Mehmed, fabrikadan kö -
sele çaldıklarından yakalanarak, 
mahkemeye verilmişlerdir. * Kasımpaşada oturan on iki 
yaşında Yaşar kazaen bisikletten 
düşmüş, bisikletin fren demiri kar-1 
nına isabet ederek hafifçe yara -
lanmıştır. * Feriköyünde oturan İsmail 
Gökbulut ile arkadaşı Mehmed, 
Kasımpaşada Piyale camiindeki 25 
kilo sökülmüş kurşunu çalıp ka
çarlarken yakayı ele vermişlerdir. 

Şuaı!Ol Kralın metresini resmen 1 
takdim ettirmeğe karar verdiğini 
l,ıaber alınca, bu projeyi geri bı -
rakmak için birçok entrikalar çe
virmeğe başladı. 

Janet, nazır olacak bu zata pek 
o kadar itimad gösterilmemesinin 
nekadar yerinde ve isabetli birşey 
alacağına kanaat getimılştiJu 

patlıcan burunlu, yüzü çilli, kısa 
boylu adam isterse birçok fenalık

lar yapabilecek bir mevkide bu
lunuyordu. Sonra son derece mağ

rurdu. Hatta hoşlanmadığı Veli -
ahde bile şu sözleri söylemışti: 

cBelki bir gün tebaanız olmak 

feliı.ketine katlanacağım. Fakat 
hiç bir gün size hizmet edeceği -
me inanmayınız.> 

Nazır, Kralın da entrikalara 
boyun eğmesine tahammül ede -
mıyordu. Madam Dö Pompad.ır'un 
sayesinde bu m€\·kie yükseıen na
zır, Krala takdım ed;Jecek kadın-

il~ 
Fuhşa Sürüklenen 

Kadınlar 

C 
ewile isrnfode bir kadının 
hazin mubakeme,ini dün 
bir ıazetede okudum. Ka

dın, kendisini fuhuş maksadile ya
bancı erkeklere takdim ederken 
yakalanmıştır. Fakat, bu, Cemile
nin ayni suçtan dolayı ilk defa 
mahkeme huzuruna çıkışı değildir. 
Ayni kadın, birkaç gün ene! ~e, 
Şişlide bir guinoda, halkın ale
nen haya hislerini rencide ede -
cek vaziyetlerde bulunduğu için, 
on beş gün hap e mahkiım ol -
nıuştur. 

Cem;Jenin, bu seferki muhake
mesinde, kendisini müdafaa için 
söylediği sözler, çok şa~·arı dik -
gattir. Diyor ki: 

- B~n fuhuş )·apmağa, kendimi 
erkeklere satmağa mecbur olauk 
bir \Bziyete düştüm. Bay hıikim, 
dört çocuğum var. Onların ~e

reflerini düşündüğüm için nsika 
alamadım. Yarın heri.es onlara 
umumi kadının çocukları diye -
bilir. Çocuklarımın üçü kızdır. O
kuyorlar. Çok da :1.ckidirler. Fa -
kat, ihıiyaç beni dü ürdü. 

Genç kadının bu sözlerini okur
ken, insanın tüy )erinin diken di· 

• ken olmaması mümkün değil • 
dir. Gözünüzün önüne oku~·an, 
zeki dört çocuk getirin .. Bıınlann 
üçü kız. Ve bu çocukların anası .. 

Genç kadınların rn kızların fuh
şa süriiklennıe;i da,·a ı, içtimai, 
ruhi bir me<;e)Pdir. Birçok sebeb
leri ,·ardır. 

Fakat, tıpkı C"milc gibi. hu kii
tü yola sapanlar arasında, amil 
olarak yalnız ekmek parasını te
darik endişesinin me~tudiYeti de 
lrnbul edilt>bilir. 

Çocuklu dul kadınları hinıa~·c 

edecek, onlara nıe ru kozanç te
min edecek çalı. tırına yurdları a
~acak bir teşkilat lazımdır. Vali 
Liıtfi Kırdarın. hem Belediyı• Re
isi, hem Parti Reisl <ıfatıle, bo~ le 
bir teşekküle lstanbıılda ihti_·aç 
olduğunu bizimle bernher his~et
tiğini ümid ediyoruz. 

REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Mahallelinin Sıhhati 
Korunmalıdır 

EdJ.rnekapili bir okU)"Ut'U01UZ 

1azı7or: 

«Semtimlı.de birka~ stne-dtr fa
aliyette bulunan bir pamuklu 1-
malithanesl vardır. E\·l('rimitin 
11d 1akınmda olan bu yrre hf'r 
l'ÜD arabalula nerelerden toplan
cbfı malim Olmıl'&n mulevvee bn
ler l"t:tirilir. Bu bez.ler imalatha
nede makinelere konarak h-l<·n -
mektedir. Fakat bir kert mal..ine
Jtr itle.mele b841adı mı. ort.ahiı 

tos d11man kaplar. artık imalat -
hanenin yanında df'ğil, Cl\'arından 
bile ırrmck mu:mkün olma~. Ci
Yardakl evler Pf"Drerelerini ara
m.ular. Anha mahalle i~indrki 

bu lmal.ıi.thane herhangi bir tf'dbir
le bu toz dumanın önünü alama:& 
DıJ! MahJJJenin . ıhhatl D\('\'7UU 

bah-ıolduiu için Beledlyf'nlu na -
san dikkatini telbederim.» 

Iarı da kendisi seçmek ıstiyrodu. 

Şimdi bu sefer de Janetle mü
eadeleye girişmiş bulunuyordu. 

Kont Dubarry, iki hemşıresı ve 

Janel, artık sık sık aile toplantı -

!arı yapıyorlar, vaziyetı hıç güz -
den kaçırmıyorlarclı. 

Kont Jan DubarT)·: 

- Bu Şuazöı denilen herif bizi 
mahvetmek istiyor. Halbukı ben 
onun başına bir çorab örey.m de 
görsün. 

Şuazöl zeki adamdı. Fakat Du
barry ailesi de inadcı , sebatkar in· 
sanlardı. Diğer taraftan Janct de 

daım masumane görü~erek , ŞJ -
azöl'ün sarayda bulunnıasın n git
tikçe tehlikelı bir şek 1 ı~ ağa 

başladığım endirekt cümlele 1 

]atıyor, onun kadar haris bL ada· 

mı ômründe görmediğini söylii -
yordu. 

(D•ııamı ııar) 
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1 Söz Afrikaya Geliyor 1 j Meraklı Şeyler 1 

- MARKOPOLONUN 

MEZARI NEREDE? lya ın Afrikada 
üyük melleri 

M enedlkten kalkarak yaya ve ya

VJ hud atlı olarak ti Cine kadar 

seyahat yapan meşhur seyyah Marko
polonun mezar• nerede? .. DALGINLIK 

Çöllerinden Ne Gibi Libi 
istifade Beklenebilir 7 

Devamlı Harekete Geçmek Güç! 
l lalya Ee Almanya bundan , 
so~ra ne yapacaklar? Yakın 
veya uzak bir istikbal için 

kes't rme tahminlerde bulunma
ğa kalkışmaktan ziyade Berlin -
Roma mıhverinin bugün elinde 
bu.unun imkan.ar, gözönüne ge
t.:erek her hale daır etraflı bir 
fik:r edınmck daha muvafık olsa 
gerek. Bı.. ıtibarla yeni gelen Av
rupa gazetelerinde şayanı dikkat 
malümatıa tesadüf edilmektedir. 

Söz dönüp dolaşarak Afrikaya 
geliyor. Avrupalı mütehassıslar 

Afrikanın istik~ah içın Avrupa 
devlet!erı arasınd; nasıl bir kav-

• 

• 

ga meydanı olacağını düşünüyor
lar Bilhassa Libi çok ehemmi -
y İtalya içn' burası artık bir 
"'' . mieke değil, askeri harekat 
saho>ı demek oldu. Geçen 938 se
n~s ·de Libiye 20,000 İtalyan gön
derı dı. Bu sene zarfında da ayni 
m;ktu gönderi;miş olacaktır. 

Libi çöllerinden bir görıinil~ 

Y nı malumattan anlaşılıyor ki 
L.!:ııye gönderilen İtalyanlar çift
çı ve sa.re olmaktan ziyade asker
dir. İcabında derhal siliih altına 
a1t~abıleceklerdir. Libi her suret
le fahr bir kıt'adır. Ne toprağını 

üstü~de, ne altında servet var -

d ı. Mevaddı iptidaiye bulup al
mak ba!ısinde dP İtalyanların ora
dan istifadesi yokmuş. İtalya ora
ya birc;ok da masraf ediyormuş. 
Masrafın karşılığı çıkarılınıyan bu 

yerder, İtalyanın istifadesı nedir? 
Tamamile askeri... Çünkü Libi 

askerlik noktasından Afrikada 
pek mühim bir mevki tutmakta -
dır. 

İtaly~ da bugün bundan istifa
de ile Libiyi azami surette tah -
kim etmekte, bir işe yaramaz de
nilen bu kıt'ayı askeri noktadan 
mühim bir taarruz mevkü haline 
koymaktadır. 

Mesela Mısır üzerne bir hare
ket yapmak isterse İtalya bu su-

Bütün Amerika donanmasının iştirakile yapılan 

en büyük deniz muharebesi filmi 
senenin 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

DENİZ AL TI-D-1 
Memleketimizde şimdiye kadar yapılan Türkçe 

filimlerin en güzeli 

Bugün LALE sinemasında 
İlllveten: Renkli Mickey WALT DİSNAY ve :METRO JURNAL 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenıilatlı m~tineler. l!l----------
Bu filim Ankarada, Yenişehirde ULUS 

gösterilmektedir. 
Sinemasında da 

retle Lıi>iden istifade edecektir. 
Fazla olarak İtalyanların Çad 

ile Uday havalisini de alarak Li
binin iktısadi şeraitini düzelt -
mek istedıklerı söyleniyor. Su -
danı alırsa İtalyanin Afrikadaki 
imparatorluğu büyüdükçe büyü
yecekmiş. 

Sözün ksıası İtalyanın Nil men
balarını ele geçirmek suretile Mı
sıra hakim olmayı da düşünüyor
lar. Fakat bu istenen şeyler na
sıl ele geçecek'. 
Avrupalı askeri mütehassıslar 

bu mevzu üzerinde istikbalin tür
lü ihtimallerini hesab ediyorlar. 
Afrikadaki imparatorluğunu git
gide büyütmek için İtalyanın bes
lediği emeller bugün artık gizli 
değildir. Yalnız emel beslemek 
başka, bunları elde etmek başka
dır. 

Bu itibarla Avrupalı siyasi ve 
askeri filuharrirler şunu soruyor
lar: Acaba İtalya Afrikada iste
diklerini elde edebilecek mi? 

Mesele budur. Libiden başlıya
rak Afrikada bir taarruz hare -
ketine geçmek için bırçok zorluk
lar vardır. Kufr•dan Hartum üze

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bunu bUen yok. Markopolo, yJnnl 
sene gaybubeiten sonra memleketine 
döndüiü zaman vatandaşları kendlsinl 
tanıyamamışlardı. 

Bunwı için saçlarını, sakallarını kes
tirmek, hareketinden evvel ciyindltl 
elbiseye benzer bir elblse l'l.Ymek mec
buriyetinde kalmış!L 

1323 de öldüğü uman bıraktıtı va
siyetnamesinde bütün servetini, Vene
ditin en eski kilisesi olan Sen Vensana 
terketmi1tlr. 

Fakat, klllse derununa defnolun • 
mak ,artlle ... 

Bu şart yerine l'etlrlldl mi?. Bu 
hususta kat'l blrl)cy söylemek kabil 
delildir. Çünkü yapılan araştırma.tara 
ra.fmea klllse dahilinde I\olarkoı>olonun 
mez•r•n" aid bJr iz görillememlştir. 

BİR İLAN 

Amerika cuetelcrlnden biri ıu Uinı 

dercediJor: 
c.Dostlanm•. kt.nmın bir çocuk dil.D-

7aya c-etirlrkeu vefatını haber verdWL 
Çocuğum lçllı sıhhati 7erinde afif bir 
sütnine arıyocum ve 40,000 dolu ce .. 
liri otan güzel blr kadınla evlenmek 
isllyorum. 

15 inci caddede 64 numaralı tlcaret
haneml 12 inci caddenin 150 numa .. 
rasına nakJedeceilmi nan ederim.• 

Bu kurn:ız tüccar, kısaca tunları da 
Ui.n ediyor: 

1. Karısının vefatı; 2. Blr çocuğunun 
dünyaya &'eldlii: 3. Bir süd.nlne ara .. 
dıfıru; 4. Evlenmek isteaıtinl; 5. Tl
ca.retha.nesinl başka blr yere naklede
cetlnL .. 

Pratik adam diye buna derler ... 

BİRA VE ŞARAB 

istatistikçilere söre bir Fransız se
nede 145 litre, bir İtalyan 92, bir İs
panyol ~8, bir İsviçreli 45, bir Yu • 

naniı 35, bir l\lacar S2, bir Bulg-ar 22, 
bir Avu<luryah 15, bir Romanyalı 10 
litre prab içiyormuş ... 

Biraya l'elince; en başta 185 litre 
bira ile Belçlkaldar gelir. Sonra İn
cillzler '17; Avusturyalılar '17; Alman .. 
lar '12; Çekoslovaklar 68; İsviçreliler 51 
Fransızlar 46; İrlandalılar 42; İsveçli· 
ler 38; Holandahlar ve Norveçliler 25; 
Arjantinliler ve Kanadalılar 19 litre 
bira içerler. 

Bu lslatbtıie dahil olan 21 memle
ket ahalisi 600 mllyondnr ve senede 
vasati olarak 180 milyon hektolitre 

bira, 140 milyon hektolitre şarab iç
mektedirler, 

KURNAZ LOKANTACI 

Paris Jokantac.darmdan biri. bü1ilk 
salonun duvarlarına küçük kUoük lev
halar aamaştır. Bwılardan birinin ü
zerinde tu yaztlıdLr: «Yaşamak tçln 
yemek istemiyorsanız. LCttfedlııl.z, be
ni ya.,..ımak için yiyiniz .. • 

BJrdlferlnin üzerinde: ıEfer ye .. 
meklerimden memnun henb arast.ra 

&'eliniz, deillsenlz, dostıarmuı E..>odc
rlnb. Bu suretle kendilerine muzlbllk 
etmiş olnrsunuz.• 

Tezci.han üxerlndekt lev9d.I. da. fa 
yazılıdır: cBk 1lki.7eUoh: varu bolrq 
pmplyonu olan ofluma müracaat e
diniz-.> 

Güzel kadın bütiln dalgın erkeklerden nefret ediyordu 

- Ne yapsam beğenirsin? 
- Beğenilecek ne yaptınsa be-

ğenirim tabii. 
- Tahmin et bakalım?. 
- Canım, senin yaptıkların 

muhakkak ki tahminin fevkinde
dir. 

- Vallahi bayılacaksın. 
- Anlat da ondan son bayılıp, 

bayılmıyacağımı gör. 
- Sana başımdan geçenleri an

latmadan evvel bir hikaye anla
tayım. Tıpkı benimki gibi. 

- Anlat, amma çabuk ol.. Çün
kü meraklandırdın beni ... 

- Dinle; iki Musevi Amerikaya 
gitmişler. Malı'.im ya, evler biraz 
pahalıdır. Bir iki gün ucuz bır a
partıman aramakla ge~iş, fakat 
otel kirası da canlarına tak de
miş. Nihayet N E'vyorkun en ııcuz 

evini 'bulmuşlar; bir apartımanın 
yetmiş ikinci katı! 

Aylığı iki dolarmış. Maliım ya 
Museviler biraz parayı severler. 
Fazla kazanmak için sabahtan ge
ce yarısına kadar kendilerini ça-

1 
lışmıya vermişler. Yeni aparlı -
mana taşındıklarının ilk günü tam 
gece yarısı apartımana gelmişler. 
Kapıyı kapalı bulunca zili çal -
mışlar ve kapıcıyı uyandırmışlar. 

O mııazzam apartımanın kapı
cısını gece yarısından sorra u
yandırmanın fecaatini düşün ... 

Neyse içeri girince asansorun 
önüne gtlip bcklemiye baş•'1DllŞ -
!ar. Kapıcının kendilerini sey -
rettiğini gören iki ahbab çavuş: 

- Yahu asansöre binmiyecek 
miyiz? diye sormuşlar. 

Kapıcı!'ın evabı kısa olmuş: 

................................ !""""I ...... ~ 

Bugün SARAY sinemasında 2 tilm birden 
1-HUDUT KORSANLARI 

Büyük Fra1J,5ız filmi 
Baş rollerde: ERİC V. STROHEİM - SUZY PRİN -

CHARLES V ANEL - İNKİJİNOFF 

2-RADYO KRALİÇESf 
Baş rolde: SHİRLEY TEMPLE 

Aynca: FOKS JURNAL dünya havadisleri. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenziliitlı matineler. 

1 Yazan : M. K. ] 

- Gece 21 den sonra 4 ;ansör 

işlemez. 

- Düşün bir kere birader .. Tafll 
72 kat yani 1000 merdiven çık· 
m•k lazım. Gıihdüzkü yo ·gun · 
luk da caba. Ne yapsınlar?. 
Düşünmüşler. kavga ıet·nişter, 

nihayet her katı çıkıncıya kadar 
birer hikaye anlatmıya ve böylece 
yorgunluklarını kısmen azaıtıııı· 
ya karar vermişler. 

71 
Mioiz başladığı hikayeyi t.aııı 

inci katta bitirebilmiş ve: 1 
- Haydi Eskenaz:i sıra sende· 

Demiş. ~ 
Eskirıazi birdenbire gulrııe ~ 

. .. ·le 
başlaml§. Iki merdiveni de O) 

çıkmışlar. Kapıya ta.m dört b1 • 

samak kala Eskinazi demiş ki: 
- Moiz, sana bir hikaye anJal· 

sam bayılırsın. 
Bilir misin ne oldu?. 
Anahtarı kapıcıda unuttı..k!· 

(Devamı 7 inci sayfad~ 

Ankara Radyosu 
aoocıx 

17,30 Program. 
17,35 l\1iizik (Dans saatl). 
18,15 Türk miuiil (Fasıl beyetı» 

11
, 

19 Konuşma (Dış politika bi.di.;eltf 

19,15 Türk mü•JtL il 
1- Cemil Beyin Kürdili .Jtaı~ 

peşrevL .. 
r~I· 2- Boğosun KUrdlllhlcazUr il' ) 

(Güller açml!j bulmül olmut bik11ocııır1 ' 
3- Şemseddin Ziyanın lı.Jr11ilP• • 

cazkir şarkı: (Güvenml) büsnüof'J• 
1 4- Saıibaddin Pınarın Ktı•ditl~ • 

cazkir şarkı: (Ne l'elen var) el 
S- Kemal Niyazi Seyhun; ( K.erııeP 

taksimi). 1 

6- Artaklnln Kürdlllblcazkir ,,,~ı 
(A,' dall'alanuken). 

'1- Vasilin Kürdlllblcazkir saz se" 
maisi. 

il- Dedenin Uşşak tarlası: (A.il• • 
ttrlar, güldürürler). 

9- Hicaz türkü: (Sürmellmln ıW 
Jerlne) r 

10- Gerdaniye türkü: (Ey sctt'Olt 

serenler). 
20 Memleket saat ayarı, aJant '' 

meteoroloji haberleri. 
10,15 Temsil: (Verlber). Yaıa"1 

Goethe. 
21,13 Esham, tabvlllU, kambiY• • 

nukut ve ziraat borsası (flat). 
21.25 ı\'eş'ell pliiklar - R. 
21.SO Müzik (Küı·ük OTk .. tra - şrJ 

Necip Aşkın). 
%Z Haftaltk posla kutusu. 
22,30 Müzik (Balet mü•ıtl - Pi). 

1 23 Son ajans haberleri va ,.arın1' 
proıram. 

~~~~~~-~~ı 
Bugün MEL EK sinemasında _, i l'riiiiiiıiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___ i ___ ~ Bugün j p EK sinem asında ..... ,.. 23,15 - 24 Müzik (Cazband). 

2 büyük ve güzel filim birden: 

1-KİBAR GARSON 

N u E L 
SAC HA 

2 - M A 
GUIRY'nin en son ve en mükemmel filmi 

A L 

İstıklal caddesinde Sakarya sineması karşısında 

Motola G ö m l e k Ticaret~anesin~e 

2 güzel ve büyük filim birden: 
DANİELLE DARRİEUX 

F y o L E N A 
Büyük aşk v~ sergüzeşt filminde ve 

Beyoğlunda 

DOROTHY LAMOUR'un en büyük zaferi 
Filme ilave olarak: 

Şimdiki dükkanın terk; hasebile ve Ticaret Odasının müsaadesi!e 

EmaalsizFırsatlar Bulacaksınız 
iNATÇI ARKADAŞLAq 

Fransıı.ca sözlü büyük komedi. 
1- ATILAY Denizaltı gemimizin denize indirilışı. 

2- TAHRANDA İRAN Veliahdının düğünü. Bütün 
Malları 

O/o 

Filme iliive olarak: 

25 45 T "I" 1 elden Çl• 1- ATILAY Denizaltı gemimizin denize indirilışi. • enzı at a ktaaclırmr.ak· 2- TAHRANDA İRAN Veliahdının düğünü. 3- NEVYORK . Sergisinin açılış töreni V S. 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matıneler. 3- NEVYORK Sergisinin açılış töreni V. S. 

l•••••••••••••-•••••-•ı•••••• •---Ilı. Bugün saat 1 ve 2,30 da tenziliitlı matineler. 

Güney ayağını yerde sürünen, hüngür hüngür 
ağlıyan Fazılın yengeç gibi yapışan parmakların
dan zor kurtardı ve biraz da azarlıyan bir tavırla: 

- Ayıp bu yaptıkların. 
Dedi. Fazıl döşemenin üzerine serilmiş: 
- Beni öldürmeden bu işleri yapmağa kal -

kışma .. 
Diye o eskı •kör hafızların zikredilişleri• gibi 

durmadan bu cümleyi tekrarlıyordu ve Güney 
söylrniyordu; 

-- Yapıp yapıp da ne yapacağım sanki?. 
Hepsini satıp savup büyük planımı başara -

cağım. 

Sen de kurtulacaksın, ben de! 
Ve birden Fazıla döndü, yine yüksek sesle: 

- Bankalarda başka paran var mı, yok mu 
onları bana söylemedin. Nerede banka defterlerin. 
Ben geçenlerde yazıhanende iki defter numaarsı 
dördüm. Onları da bana vereceksin. 

Dedi. Doktor uzu'! bir inilti çıkararak: 
-- Yok sevgilim artık!. 

Gimey asıl hazineyi ele geçirdiğine göre üst 
ya~ını pek umurlamıyordu. Parayı unuttu Alaya 
başladı ; • 

- Şimdı sevgilim diyorsun Amma geçen gün 
sevginın gülünç oldul:unu söylemiştin. 

. 

YOS A 
No. 166 ----Yazan: ETEM İZZET BENİCR - .......... . 

Doktor uzun, keskin bir ıslık öttürür gibi: 
- Haşa!.. 

Dedi, ilave etti: 

.- Sevgi insanı hayata bağlıyan en kuvvetli 
araçır. Sevgisiz insan yaşamaz. Sevmek iıısanın 

bile yaratılışındaJı:i sebebtir. 

Güney, doktor böyle söyleyince 
bastı 

DedL 
- Neden?. 

kahkahayı 

- Aptal gibi konuşuyorsun. Bir söylediğin ö-
bürüne uymuyor. Geçen gün inledin, ofladın, puf

ladın aşkın ift:ıtiras olduğunu, ihtirasın da aslında 

gülünçlükten başka bırş•·y olmadıgını söyledın. 

Şimdi de insanlığın yaratılışında bile aşk sebeb -

!erden biridir .. Diyorsun? .. Bunun hangi birisine 
inanmalı bilmem?. 

Genç kadın bunları söyler söylemez doktorun 
cev~bını beklemeden kaşlarını çattı. İri siyah göz
lerin; yuvalarında büyülte büyülte bir an düşün
dü, aklına bir şey gelmiş gibi durdu ve yine eski 

• konuyu tazeledi: 

- Bankalardaki hesablaırnı söylemedin. 
Doktor yıldırımlanmış gibi bu soruyu karşı

ladı: 

- Başka param yok. Ne varsa portföyümde o 
kadar. 

- Bütün paralarını kasana mı koyuyordun. 
- Evet. 
- Niçin?. 
- Bir alışkanlıktı bende bu .. 

- Faizini nasıl kaybetmeğe kıyıyordun ?. 

- Param biriktikçe apartıman filan alıyor-

dum. Onlarııı gelirleri faizi idi. 
- İyi amma, bankadakilerin faizl 

- O kadar kaybın önemi yok. 
Genç kadın yine parladı: 
- Neyse bunlar beni ilgilendirmez. Şimdi se

nin anlıyacağın şu. Yurdun gelirini de bana geti
receksin. Sana para yok anladın mı. Cebine ne ka
dar harçlık istersen ben koyacağım. Tabii onu da 
hesapla vereceğim. 

Doktor boynunu bükmüş dinliyordu. Güney 
bır daha sordu: 

- Anladın mı? 

Fazıl başını salladı, mırıldand.l: 

- Anladım!. 

Genç kadın: 
- Öyle ise kalk yatmağa gidelim .. 
Dedi ve bir kuş hafifliğile oturduğu yeraen 

kalktı! 

MİMARLA KONUŞURKEN 

Büyükd~reaen eve dönüşlerinin onuncu günü. 
Bu on gün içinde genç kadın bir iş adamı gibi her 
gün birkaç kere sokağa çıktı, geldi; birçok tellal
larla, mimarlarla, sarraflarla konuştu; pazarlıkla
ra girişti, terledi, çalıştı, kavga etti, elindeki dük
kanların hepsini ve apartımanlardan üçünü sattı. 

Kendi kendisine kaldı4J vakit: 
(Devamı var) 

YARIN 

12,30 l'rogram. 
U,35 lllilzlk (Küçük orkestra - ştl• 

Necip Aşkın). 
13 MemJeket saat ayarı, ajans va 

me&eoroloJl haberlerL 
13,15 Müzik (Küçük orkestra - şrı: 

Necip Aşkın). devam. 
13,50 - 14,30 Türk müdfl. 
ı-- Hicaz peşrevi. 
2- Şerit İçlinin hicaz ıarkı: (Dtf" 

dimi ummana döktüm). 
3- Şcklp Memdul>un blca• prk•' 

(Mabvolsıın o lallh). 

4- Ucli Fahrinin hleu tarkı: (Ba~at 
olsa. çlmenzar .. ) 

S- (Taksim). 
6- Halk lürkiisü: (ince çayır blçl· 

Ur ml?). 

7- Karcıtar türkü: (BenJ17t aldıffl 
kucaktan). 

8- S:ız semaisi. 
15,30 l\llUi küme müsabakaları ( 19 

llfayıs Sladıqdıuı naklen). 

1S57 Hlcr! 1 1355 Rumi 
Re\ulahir Mayıs 

7 .__ 
1939, Ay 5, Gün 140, Hızır 15 

20 Mayıs CUMARTESİ -- 1 1 
... 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. dı. sa. d•· --
Günet 4 38 9 16 

Öğle 12 10 4 48 

İkindi 16 08 8 44 

Akşam 19 24 12 00 

Yatsı 21 17 1 53 

İm.sak 2 31 7 07 
• 



,-İstanbulda Esnaf Hayatı 1 

·nek SiidCinden 
ereyağı Yokmu? 

Gıda f'1addeleri Satan Bir Dükkan 
Sahibi Bazı Sırlar İfşa Ediyor 
REŞAD FEYZi 1 ------

G ıda maddeleri satan dükkan 
ve müesseselerin ağızlarını 

1 
bıçak açmıyor. Bundan an

ı:ıılıyor ki, Belediye, son zaman-
lda bu dükkanları çok sıkı bir 

~ekilde kontrol etmektedir. Zaten, 
'r güı,, gazetelerde çıkan, 
;~'-alandmlmış esnafa aid liste -
erden bunu anlamıyo~ muyuz?. 
l!vvelki akşam, İstanbulun asu • 

~e bir semtinde, iyı bir müessese 
0
larak tanılan bir pastacı dükka

~ltıa uğradım. Hava çok sıcaktı. 
~ce saat on sulap idi. Dükkanda 
~~den başka da müşteri yoktu. 
ııessese sahibi halinden şika -

''tçi idi. Ayni zamanda, mütema
diyen anlatmak ihtiyacında oldu
~ belli idi. &n. don.durmamı yer
en, o, anlatıyordu: 
- Bu zamanda, diyordu, yiye· 

ceı;, içecek satan d!ikUn sahibi 
0lıııa da, ne olursan ol.. Her gün 
llıeınurlar geliyor .. Her giln teftiş 
"ıı kontrol. İşin doğrusunu ister -
1
'niz, yapıtması lazım gelen şeyle 
Yapılmaması llizım gelen şeyi da 
llıık bilmiyoruz. Mesela şu şeker 
kavanozu şöyle değil de, böyle du· 
racak .. Al sana ceza .. Bir belediye 
Zabıtası talimatnamesi varmış .. Bu 
talimatnamenin içinde yüzlerce 
llıadde var. Fakat, sorarım size, 
kaç esnaf bu talimatnamede neler 
Yazdığını, nelerin menedildiğini 
bilir?. Bu talimatnameden bütün · 
Yiyecek, içecek satan dükkanlara 
biter tane dağıtmalı .. Biz de ne 
l'aplcağımızı bilmeliyiz. 

Dükkan sahibi bu şekilde anla
tırken, benim de gazetecilik da
hıarım tuttu. Ona bazı şeyler sor
dum. Pastane ayni zamanda tere
l'ağ satıyordu. 

- Bu yağlar halis midir, deditn .. 
- Halistir. Biz kendimiz yapa-

rız. Bizim dük1<anın arkasında ye
timiz vardır. Mandıralardan süt 
gelir. Bize gelen sütler, Kağıdha
te· civarı mandıraları sütleridir. 
Yı sütlerdir. Her gün inek, manda 

"e koy:.ın sütü olmak üzere üç tür· 
lU süt olırız. Çünkü, bazı işleri -
ltıizde koyun, bazılarında inek, ba
zılarında da manda sütü lazımdır. 
lı:er sütten her şey yapılmaz. Te
'e:ı·agını manda sütünden, ve biraz 
da koyun sütünden çıkarırız. İnek 
8Utüncıcn tereyağ çıkarmayız. Çün
kü, iııek sütünün kreması azdır. 
}fangi sütçü veya yağcı inek sü
!ile yapılmış tereyağ diyorsa, i · 
h:ınmayınız. Yalandır. Çünkü, i
nek slilünden tere.ı·ağ çıkarmak, 
kurt; rmaz. Kilosunu beş liraya 
Satsak vine idare etmez. Pastala
tınılZı ve saireyi hep manda sü-
1Unden çıkardığımız tereyağlarla 
l'apoıız. Fakat müşteri bu işlerin 
ıç Yiizl!nü bilmez .. Bir takım iddi
alar ıleri sürer .. Siz dinlersiniz .. 
l3azan hak verirsiniz. Müşteri al
daıımı vorum zanneder, aldanır .. 
~Üste;·iye clerd anlatmak ·dünyada 
en zor derddir Benim babam da 
Yağcı idi. Derdi ki: .Oğlum, dün
~•rla erı zor sey hocalıktır. Nefes 
tüketmek, öğretmek lazımdır. İ
~inci zor meslek de yiy.,cek, içe· 
eek satan bir dükkanın sahibi ol
hıaktır .• Bu sözler doğrudur. Si
~e bir hikaye anlatayım .. Hikaye 
değil, başımdan geçen bir vak'a .. 
l3cnim kendi tavuklarım vardı. Yu
hıurta yaparlardı. Hergün 50 • 100 
Yumurta alırdım. Bunları günlük 
Yumurta olarak 4 - 5 kuruşa sa· 
!ardım. Fakat, hiçbir müşteri de 
bunların günlük olduğuna inan
~azdı. Bir gün bir müşteri geldi. 
Öyle şeyler söyledi ki, çok ağrıma 
g.İtti. Ertesi gün tavukların hep -
sın; •attım. Balıkpazarındakı yu
~Urtacılardaıı yumurta aldım. On
arı satmağa başladım. Pastalara 

onları kullandım. Mesela, şimdi, 
dil'kkanımdaki yumurtalar, bir 
hafta on günlük yumurtalardır. 

Fakat, müşteriye bunu söylediğim 
zaman yine inandıramam .. Ne ya· 
parsınız?. Ekseri müşteri hem mal-

1 
dan anlamaz, hem de ısrar eder. 

Dükkan sahibi biraz nefes aldı. 
Sözünü gazoz bahsine getirdi. De
di ki: 

- Gazoz da ayrı bir hikayedir. 
Eskiden gazozların kapsülleri, şi

şeleri Avrupadan, Amerikadan ge· 
( Devomı 7 inci sayfada) 

Dans Eden Bir 
Makineli Adam 

Makine Asrının Hayret Verici 
ihtiralarından Biri de Makineli 

Adamlardır 

U
mwni ser -
giler, pana
yırların kil· 

şad resimleri dai
ma tanınmış şah
siyetler tarafından 
yapılır, nutuklar 
söylenir. 

HalbukJ Nev -
york sergisi bu 
gibi merasimden 
ari olarak açıldı. 

Birleşik Amerika 
Cumhurreisi Ruz
velt bir nutuk 
söyl~di, pavyon -
!arı gezdi, bi.r zi
yafete riyaset et
ti. Kendisine bir 
adam yardım e -
diyordu. Fakat, a
daleleri çelik -
ten, sinirleri elek
trik pillerinden o
lan bir Robııt ma-. 
kine adam ... 
Meşhur Fransız 

muhterii Voker -
sonun insana ber..
ziyen kuklaya ya
ni kendi kendine 
hareket eden a • 
dama: Robot is -
mi verildi. 

Robotların boyları 2,5 metro, 
gövdelerinin kalınlığı da boyları 
nisbetindedir. Başları çelikten ya
pılır. tıpkı eski devirlerde giyi • 
len ~rhların başlıklarına benzer. 

Ro'botların bir düğmesine do - ı 

kunuldu veya mandalı çevrildi mi, 
bu çelik adam taklidinin canlan - 1 

dığı, gezindiğ4 sigara, koktey iç· 1 

tiği, fıokstrot oynadığı hayretle go
rülür. 

N evyork sergisinin küşad res -
mini yapan, kapısının önündeki 
kordelayı kesen Robot, diğerle • 
rinden çok mütekamildlr. 

Zira, bu Robot, hassas bir şair 
gibi ay ışığile, gözle zor farkedi -

(Devamı 7 inci sayfada) 

lı_Ş_A_K_A_ı ı 
YİNE Mİ O?. 

ayan - (P~ncereden bak.ar) 
Yine o herif geleli. Ne dıya 
ikide bir yedeğe davet edi

yorsun bunu? .. 
Bay - Ben davet etmbyorum.. 

O, kentli kendini_ davet ediyor. 

KARAKOLDA 

Komi<ier - (Hiddetle) Yine mi 
sen? Bu hırsızlıktan ne zaman vaz 
geçeceksin? .. 

Hırsız - Talimhanede bir apar
tıman yapacak para kazanınca! .. 

ALACAKLIDAN KAÇILIR MI? 

Bay - Ben yukarı çıkıyorum. 

Şayed bir soran olursa evde ol
madığımı söyle ... 

Kapıcı - Siz söyleseniz fena ol
maz Çünkü iki alacaklınız var. Bi.r 
saattir kapıda bekliyorlar .. 

HAKKI VAR ... 

- Ayol. geceyarısı ... Bu saatte 
dilencilik olur mu? .. . 

- Mazur görünüz, bayan ... Ha
yat pahalılaştı. Yalnız gündüz -
!eri çalışmakla geçinemiyorum. 
Geceleri de çalışıyorum. 

MANTIK 

- Balıklar niçin mi dilsiz? .. Bu 
da sorulacak sual mi? .. Suda iken 
konuşayım diyin iz bakalım, bir 
kelime söyliyebilir misiniz? .. 

BALAYI 

- Düğünümüzün ertesi günü 
otomobil ile 'balayına çıktık!... 

- Ala ... Bal ayını nerede ge • 
çirdiniz?. 

- Hastanede! ... 

HASTANIN MANTIKi 

Doktor - Ey söyleyiniz baka
lım, bugün nasılsınız? .. 

Hasta - Ben de bunu sormak 
için gelmenizi bekliyordum. 

ARKADAŞ ARASINDA 

- Artık aramızda dostluk kal
madı. Bundan böyle yüzümü gö
remiyeceksin ... 

- İyi amma, geçen gün &ldığın 

~s lira ... 

- Tabü onu da göremiyecek • 
sın!.. 

HASTA İMİŞ!. 

Doktor - Vay azizim ... Nere
lerdesin ? .. Çoktandır göremedim, 
merak ediyordum. 

- Biraz hasta idim de ... 

Yaşamak 
ihtimaliniz 

Ne Kadar? 
1 

nsanlar, vasati olarak ne ka
dar yaşarlar?. Eşinizni, ço -
cuklarınızın kaç sene daha 

yaııamaları ihtimali var? Bu su
alin cevabını, on senelik vefiyat 
dikkat ınazarına alınarak tertib 
olunan şu tabloda bulabilirsiniz. 

Misal: 
Yeni bir çocuk doğuyor farzedi

niz. Eğer ·bir kız ise 59, erkek ise 
54 sene yaşaması ümidi vardır. 

40 yaşında bir adam, 28 sene, ay
ni yaşta bir kadın da 31 sene da
ha yaşıyabileccğinden emin ola -
bilir. 

Sene Sen es 
1 58,6 62,5 
2 58,6 82,4 
3 58,0 61,8 
5 56,4 60,3 

10 52,0 55,9 
15 47,5 51,4 
20 43.3 47,4 
25 39,4 43,5 
30 35,4 39,5 
35 31,4 35,4 
40 27,6 31,3 
45 23,9 27,3 
50 20,3 E3,9 
55 16,9 19,5 
60 13 7 15,9 
65 10,8 12,5 
70 8,2 9,5 
75 6,1 7,0 
80 4,4 5,0 
85 3,2 3,6 
90 2,6 2,7 
95 2,3 2,4 

100 l,fı 2,1 

~Ü~~DD~Şm~kaa 
Amerikalı · Kadınlar Senede 20 

Milyar Frank Sarfediyorlar 
• 

Dudak Boyaları 
Frank Para 

Yalnız 
Milyon 

/cin Senede 800 • 
Veriyorlarmış 

N 
evyork sergisinin en güzel 
ve en çok ziyaret edilen pa
viyonlarından b,iri de gü • 

zellik paviyonu• dur. 
Bu paviyonda, güzelleşmek için 

kullanılan kozmetikler, pudralar, 
dudak boyaları, Lavantalar, sun'l 
kaıılar ve kirpikler, huli\sa çehre
yi güzelleştirmek için, makyaj i· 
çin ne lazımsa herşey teşhir olun
maktadır. Sonra sarışın, esmer 
kadınların ne cins pudra, .boya 
kullanmaları lazım gcldlği hak 
kında malumat verilmektedir. 
Amerikalı kadınlar son sene 

!erde çchrelerinın güzelliğine çok 
ehemmıyet vermektedirler. 

Amer;kada güzellik müstahza
ratı satan 100 bin mağaza vardır. 
Bunları yapmak için 500 bin a -
mele ve binlerce kimyager çalış
maktadır. Senehk rntış 12 milyar 
franktır (480 milyon Türk lirası). 
Buna, 65 bin güzellik müessesesi
nin senelik sarfiyatı olan 8 mil
yar frangı da •320 milyon Türk 
lirası) ılave edilirse 20 milyar 
yani 800 milyon Türk lirası eder. 

Yeni dünya istatistikçilerine 
göre. Amerikada, her sene 2 mil
yar 600 milyon pudra ve du~ak 
b1'yası, 1 milyar 400 milyon frank
lık lavanta ve losyon satılmok -
tadır. 

Amerıkalı kadınların set.izde 
biri mutlaka dudak boyası kul • 
!anır. Bu kırmızı boyalara senede 
800 milyon frank verirler. İsteno
daktilolar, işçi kızlar, memur ka
dınlar dudaklarını boyamak, mak· 
yaj yapmak mecburiyetinde.'];" • 
!er. Bunu ihmal ederlerse .işlerin
den olurlar. 
Ser~ide büy'ik bir •gıiıellik 

müessesesi• vardır. Burada mak
yajın nasıl yapıldığı gösterilmek· 
tedir. 
Amerıkadaki güzellik mües$~ -

seleııinin 25 milyon daimi muşte
risi vardır. Yalnız l':ıevyorkta mü
esseselerin sayısı 1,500 dür. 

Nevyorklu gJ.zel bir kaıdın, Pa
risli bir gazeteciye: 

·Güzelleşme;.. istemek bir lüks 
değil, bir vazifedir. Her kadın bi
raz vakit, biraz para sarfetınek 

şartile buna muvaffak olabilir .. • 
[ demiş ve şuh biT kahkaha ile ila- ı dur: . İhmal 

ve etmıştir: •Hem buna mecbur- veri.li.r .• 

, 
ıA 

.. 
ederse işine nihayet 

8 i r 0 8 kik 8 Eski Sergilerle Y enileı 
Arasında Farklar Diyip Geçmeyiniz 

* Ameri'kada 30,000,000 mil

yon otomobil bir dakikada 805 

bin kilometre seyreder. 

* Paristeki Eyfel kulesini gör

meğe bir seyyah gelir. 

* Karaib d_enizi adalarından 

160 hevenk muz ihraç olunur. 

* Jurden'den ve ondan daha 

küçük nehirlerden L..ıt deni -

zine 60,000 metre mikabı su 
dökülür. 

* Alimler, msıır tarlalarında 

üç kişinin Flarioz hastalığına 

tutulduğunu söylerler. 

* Fransa, ordusu ve bahri • 
• esi için dakikada 21,000 frank 
sarfeder. 

* Fr~nsız şimendiferleri 

tüccar eşyası ve yolcu naklin

den 25 bin frank alırlar. 

* Amerıkada hastalıktan 

ölen köpekler 19,000 frank mas

rafı mudb olur. 

* Hindistanda 6400 metre 

paro'uklu kumaş yapılır. 
* Japon kimyagerleri, deniz 

yosunlarından bir libre eczayı 

tı.bbiye çıkarırlar. 

İŞTE ŞU SATIRLARI OKUR 

KEN YİNE 60 SANİYE GEÇTİ 

Sergisi Bugünkü 
Bıkanların 

Nevyork 
Dünyadan 

Yeni Bir 

1 
ster misiniz, kısa bir müddet ı 
bçin şu eski dünyayı terke
delim, N evyorka kadar bir 

seyahat yapalım; yeni dünyanın 
harikalar. 11 teşhir eden sergıyi ge
zelim?. 
Amerık. ıların, bu (Nevyork 

dünya panayırı) nı tertib etme -
den maksadları ne?. Yarının dün
yasını 6 östermek. Sergiye işti · 
rak eden milletlerin de gayesi bu .. 

Bravo!. Yaşasın yarının dünya
sı. .. Zira, bugünkünden artık u -
sanç ve 'bıkkın.ık geldi. 

İlk dıinya sergisi 1851 de Lond
rada açıldı. Sergide en çok dik -
kati celbeden ıey iptidai lokomo
tiiler, vagonlar ve şimendifer le
vazımı idi. Bundan başka, o vak
te kadar görülmemiş derecede 
büyijk bir küre vardı. Binlerce 
seyıirci ;çerisine giriyordu. Du • 
varlarına, muhtelif memleketle
rin ka.bartma haritaları yapıştı -
rr!mıştı. 

1937 P aris sergisiııd• Belçika 
paviyonunun elmas dairesini zi
yaret edenler, 1862 Londra ser • 
gisinde teşhir olunan meşhur (Kü- ı 
h i-Nur) elmasının husule getir -

icadıdır 
diği merak ve heyecanı takdir e· 
derler. 

(Kühl-Nur) a aid bir çok efsa
neler, tüyler ürpertici rivayetler 
vardır. Aeaba bunlar doğru mu? 
Bu paha biçilemiyen taş hakika
ten uğursuz m •ı?. 
Camekanın önüne büyük bir 

kalabalık toplanıyordu. 

Polisler; daha yakından gör • 
mek için birbirlerini iten haklı 

güçlükle zaptedebiliyordu. 
1867 de, sonra 1878 de Pariste 

açılan sergiler çok rağbet gördü. 
1878 sergi.sinde en çok dikkati çe
ken şey, Fransızların Aınerikaya 
hediye için hazırladıkları (hürri
yet heykeli) idi. Başının yüKsek
liği yedi metro vardı. Demir bir 
merdivenle aı!(!ak burnuna kadar 
çıkıla,biliyardu. 1889 Paris sergi
sinde yapılan Eyfel kulesinin yük· 
sekligi 300 metrodur 

1900 Paris sergisinde bilhassa 
fenni tekniğe ehemmiyet veril · 
mişti. Makineler galerisi, bir ha· 
rika lar galerJL>i idi İlk otomobil 
salununda, yeni modeller göoterili
yordu. Saatte 25 kilometro giden 

(Devamı 7 i7',ci rayfadaJ 
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Avrupalı Gözü İle 

Arnavud Kadınları 
Tirana Giden Bir Fransız 

Gazetecisinin Anlattıkları 

•Arnavut kızları birine gönül 
verip evlenemezler. Genç kızlar, 

babalarma itaate mecburdurlar. 
Emirlerinden katiyen dışarı çıka
mazlar. Kocaya varma çağları ge
lince bunu babaları intihap eder. 
Damad, 10 - 30 altın ağırlık ver
mek mecburiyetindedir, Bu para 
ile kızın cehlzi tamamlanır. 

Bazan, çocukları ve daha be
tikte iken nışanlarlar, büyüdük
leri zaman evlendirirler. Hilafın
da hareket ancak kanla temizle -
nir.• 

Bu satırları yazan Parisli bir 
gazetecidir. 

Tiranda iken bir düğünde bu
lunmuş, intibalarını şu suretle an
latıyor: 

•Rehberim yavaşca kulağıma 

fısıldadı: 

- Gelin büyük ve çok zengın 

bir aileye men•up.~ Davetliler de 
çdk ... 

Hakikater. az Mnra bir çok 
kimseler geldi Salonu doldurdu. 
Gelinin önünde duruyor !ar, bakı
yorlar, tebrik ediyorlar, çekili - J 
yorlardı. Gdinin çok güzel siyah 
saçları, iri ve tatlı bakışlı gözleri 
vardı. Cihaz takınılan sedirlerin 
üzeme serlmşli 
Düğün merasimı ertesi gunu 

yapılacaktı. Zevc, henüz zevcesini 
görmemişti. Gözlen nasıl, kaşları 
nasıl bilmiyordu. 

Arnavut kızları, babalarının 

seçtikleri adamla evlenmeyi red
dedemezler. Kocaya varmıyacak
larını •Öylerler. İhtiyarlar meclisi 
toplanır. Kızı ikna etmeye çalı
şır. Genç kız israr ederse artık er
kek gibi giyinmeye, siliıh taşıma
ya, çalışmağa ve lüzumunda hem
şirelerini de beslemek mecburiye
tindedir. Erkek bulunmadığı za
manda aile reisi vazifesini görür. 

• . . 
Katolik Arnavutlar daha ser -

besttirler. Dağlılar, sularını, o
dunlarını, çocuklarmın beşikleri

ni arkalarında taşırlar. Tarlalar
da çalışırlar, kumaş dokurlar, mı
sır unundan ekmek yuğururlar, 
pişirirler Erkekler yatakta, ka -
dınlar da yerde yatarlar. Erkek-
lerin hizmetini görürler. Fakat 

herkesin yanında beraber oturup 
yemek yemezler. Hali vakti yenn
de olanların hizmetci.!eri vardır. 

Arnavut kadınlarının bütün ser
veti üzerindedir. Boy•nlannda 
dizi dizi altınlar, inciler bulunur. 
Çok süslü gezmekten hoşlanırlar. 

Katolik kadınlar, siyah ipek iş
lemeli kırmızı çepkenler, manto
lar giyerler, başlarına beyaz mus
lin bir örtü örterler. 

Müslüman kadınların örtüyü 
tamamile terkettikleri doğru de
ğlklir. Yalnız memurların, zabit
lerin zevceleri Avrupalı gibi gi
yinirler. 

Fransız gazetecisi bundan son
ra Mat kabilesi.ne mensup bir bay
raktar hikayesini de şöyle anlatı
yor: 

·Bu sert tabiatlı ihtıyarın bir 
oğlu vardı. Az evvel evlenmişti. 
Karısını asrileştirmek istiyordu. 
Bir şapka, ipek çoraplar satın al-

TARİHi 
ÇOCUI( 
ROl1ANI 

Kolları da sırtı kadar kuvvet -
liyc;~ Arkasında üç kişınin güç -
lukle ta~ıdığı kaya parçalarını yo
ru..madan ve irkilmeden götürür
dü. Zayıf, kuvvets,z ''e beceriksiz 
çocuklarla düsüp kalkmaktan hoş
lanmazdı. 

Onlara: 

- Sız..nle konuşmaktan buna -
ıı, orum. Dağlarda geyı.k ve bo -
ğalarla oynaşmak benim içın da.
ha eğlencelı olu ·or! 

D rdı. 
Bura~, Sı.rtel.adan gelen yeni 

dı, terziye bir tayyör ısmarladı. Ba 
Bayraktar bunu haber aldı, krala 
bir mektub yazdı, oğlunun cezalan
dırılmasını istedi. Tabii kral aldır
madı. Bunun üzerine ihtiyar, bir 
_gün atına bindi, piştovunu yanına 

· aldı. Oğlunun bulunduğu şehre 

geldi, evine girdi. Gelinint elin
den tuttu, beygirin terkesine bin
dirdi. Çekti ,gitti. Gelinin ne ol
duğunu, nereye gitt;,ği anlaşıla

madı. 

AŞK ciNAYETLERİ 
Dukagin kanununu biliyor mı

sınız?.. •Hiç kimse, kansıM öl
dürmek hakkını haiz değildir. Me
ğer ki onu zina halinde yakala -
ınış ola .. • 

•Kimsenin, şüphe üzerine ceza 
vermek hakkı yoktur ... • 

Hakaret v~ kan davalarına ba
kan ihtiyarlar meclisi bu iki mad
deye çok riayet ederler. 

Bu :kabilede bir İşkiptar, karı
sının ihanetinden şüpheleniyor

du. Bir kaç gün kendisini taras
sud etti. Sonra bir gün şehre gi
deceğnü söyliyerek. evinden ay
rıldı. Hava kararınca geldi, evin 
arka tarafındaki kapıdan içeri 
girdi, yavaşca tavan arasına çık
tı, saklandı. Evvelce tavanda kü
çük iki delik açmıştı; bunun bi
rine tüfeğinin namlusunu, diğeri
ne de gözlerini yapıştırdı. Heye
canla bekliyordu. Az sonra karısı, 
sevgilisi ile beraber odaya girdi. 
Soyundular, yattılar, birbirine sa
rıldılar. İ~kiptar tetiği çekti, çı
kan kurşun kadının da, sevgilisi• 
nin de göğüslerini deldi. .. 

İhtiyarlar meclisi, fevkalade o
larak toplandı. İşkiptar vak'ayı 
anlattı. İhtiyarlardan bin sordu: 

- ~ıkı olduğuna emin mi -
• ? 

sın .... 
- Evet ... 
- İsbatın var mı? .•. 
- Var ... 
Hazır bulunanlar ayağa kalktı

lar, önünde eğildiler, ve: 
- İyi yapmışsın! ... 
Dediler. Vak'ayı bana hikAye e

den rehberim: 
- Dikkat ettiniz mı, dedi. İki

sini bir kurşunda öldürmüş ... Ak
sini yapmış, yani ayrı ayn kur
§Unla öldürmüş olsa idi, haksız 
sayılırdı 

Bir Y organcııı 
Ağır Surette 
Yaraladılar 

(l inci sahıjeden devam) 

Hüsnü adında biri ahçılık etmek
te ve haftada bir giin izinli olarak 
Tophanedeki evine giderek vak
tini karısı Vasfiye ile geçirmekte
dir. 

Son zamanlarda izinli günle -
rinde kocasının eve gelmediğin -
den şüphelenen Vasfiye kocasının 
ayni sanatoryomda hastabakıcı -
!ık yapan Semiha Altınbaş adın
da bir kadınla seviştiği zarmına 

kapılarak kô<ksile h(•r Jcarşıla'° 
masında kavga etıneğe başlamış -

Yazan: İskender F. Sertelli 

arkadaşının da kendisi gibi kuv
vetli ve becerikli bir çocuk oldu
ğunu gôrünce; 

- Scnmle birleşsek, sırtımız 
yere gelmez! 

Diye &evinlyor \ie ıomuzlanru 
kaldırarak dolaşıyordu. 

Buran bir ak~am Tanrının oğ
lunu yemeğe davet etmişti 

Buranın ihtiyar anasından obaı
ka kimsesi yoktu. Baıbaııı savaştan 
kimbilir ne zaman dönecekti 

Azak o akıam arkada§ına der -
dhı döktü: 

Yanllş Yoldan Yürüyorlar Bisikletçiler 
Bu Akşam 
Dönüyorlar 

ispanyada Sivil Seferberlik 
(1 inci ıalııfecien devam) 

bin başladığı günden bugüne ka
dar Türkiye ile Almanya arasın
da dostluk ve sempatiden başka 
hiçbir hareket vukua gelmiş de
ğildir. Bugün için de bizim vazi, 
yetım izde hiçb'r değişiklık yok
tur. Ne matbuatımız, ne hükume
timiz, ne de herhangi bir efkarı -

_umumiye müessesesi bu hissin ve 
bu tutumun dışına çıkmış değil -
dir. İngiltere ile akdettiğimiz it
tifakın da herhangi bir devl~t ve
ya Almanya aleyhine matuf hiç
bir tarafı yoktur. Hedef doğru -
dan doğruya mütecaviz ve müte
arrız olduğu gibi emniyet ve sul
hu korumaktır. 

- Mütecaviz ve mütearrız dev
let hangisidir? 

Sualinin iıse bugün ıçin yeri 
yoktur. Hareket iıhtiyati olduğuna 
göre mütecaviz ve mütearrız- da 
ancak fiili icablar vukuiında ken
disini ortaya koyar. Bu itibarla 
bu dakikada kendisine karşı cep
he aldığıınız, hasım telakki etti
ğimiz hiçbir devlet yoktur. Ken
dilerini bu vaziyette görenler var
sa onlar da esaııen ihtiyati ve te
dafüi tedbirlerimizde bize hak ka
zandırmış olanlar, olabilır. 

Vaziyetimiz l:ıu kadar sarih ve 
açık iken Alman matbuatının 

Türkiye - İngiliz ıttifakını ele a
larak aleyhimizde neşriyat yap -
maları ve Balkan mılletleri ara
sına f:tne sokmıya çalışmaları 

hakikaten garibdir. Guya, biz 
Balkan devletlerine sormadan İn
giltere ile ittifak yapmışız. Ve .. 
yine güya bu ittifak Balkan pak
tına aykırı imiş. Ve .. yıne bu ha
reketimizle kendi kendimizi Avru
padan uzaklaştırıyor, Balkan mil
letlerinın istikHilini ecnebi nüfuz
larına alet ediyormuşuz. Bu iti -
barla Balkan birliği artık mefsuh 
addedilebilecek bir vaziyet ifade•i 
içinde bulunuyormuş. 

Bütün bunlar .o kadar yanlış, o 
kadar hatalı şeyler ki hiç birinin 
hakikat ve vakıalar karşısında 

iler .tutar tarafı yoktur. Bilakis, bir 
iki gün önce yazdığımız bir ma
kalede de teşrih ettiğimiz gibi 
Türk - İngilli anlaşması Balkan
lara bıllıassa ferahlık, emniyet, 
huzur ve istıkrar getirmi4, Bal -
kan birliğinin sulhçü cephesi ve 
yekpare kudreti etrafında hasıl 

edilmek istenen bütün şüpheleri 
dağıtmıştır'. Bunun. en mütebariz 
delil ve vesikaları da başta Ro -
manya Hariciye Nazırının Balkan 

tir. Dün Adaya giden V asflye ko
casile tekrar kavgaya tutuşmuş -
muştur. Bir aralık kocasının: 
•-Artık Fazla kaçtın!• demesi 

üzerine hiddetinden gözleri kara
ran Vasüye yastığın altında bu
lunan tabancayı kaptığı gibi ko
casına ateş etmek istemiş, Hüs -
nü de karısının ellerine yapışarak 
elindeki tabanc1yı al~ak isterken, 
tabanca ateş almış ve çıkan kur
şun Hı.isnüyü parmaklarından 

yaralamıştır. 

Va~fiye gürü!tü ve tabanca sesi 
üzerine Hüsnünün odasına giren
lerin arasında Semihayı göriince 
eline geçirdiği tabakla kadını ba
şından yaraladıktan sonra, saçla
rından yakalıyarak dövmiye baş -
lamıştır. Yaralılar tedavi altına 

alınmışlar, Vasfiye yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

-8-

- Ben burada çok kalacaıı: de· 
ğilim, dedi. Kendime benim gibi 
ölümden yılmaz bir arkadaş arı

yorum. (Hamat) a gideceğim ve 
babamı öldüren generalin kafası
nı kopartp Sirtellaya götürece -
ğlm. 

Buran bu sözleri dinlerken tüy
leri ürperivermişti. İçinden: 

- Bu Ç<>cuk benden de cesur .. 
sırtelladan kalkıp yalnız bıışına 

buraya kadar gelmiş. Buradan da 
Hamala gidecek. Ne mutlu ona. 
Babasının öcünü alırsa, yeryüzün-

Bırl.gi ekonomi konseyinde irad 
ettiği nutuk ve bütün Balkan ga
zetelerinin neşriyatıdır. Bir ara -
lık cebir ve zvr ihtimalleri kar
şısında düşündüğünü düşündüğü 

gibi söylemek fırsatını bulamıyan 
Yugoslavya ve Romanyanın dahi 
bugün nekadar ferahlamış oldu
ğu ve Buigaristanın bile vaziye
tini daha yizad<: netleştirmiş bu
lunduğu göz önündedir. 

Bunun içindir ki, Alman gaze
ıeleri yanlış yoldan yürüyorlar ve 
neşriyatljırile Balkan milletleri -
ni, Balkan birliğini hala tanıma
mış ve anlamamış olduklarını is
bat ediyorlar. 

Balkanlarda hususi menfaatlere 
ve telkinlere yapılacak, bugünkü 
birlik ve nizam dışına çıkacak tek 
millet tasavvur edilemiyeceği ka
dar İngiliz Başvekilinin dün mec
liste de söylediği gibi İngiltere ve 
Türkiye Balkanlarda da emniyet 
ve sulhu bilhassa deruhde etmiş 
bulunuyorlar. 

(1 incı sahifeden devam) 
milletinin bundan sonra yekpare 

1 bir J. ütle halinde elbirliğile mem- ı 
Edirne 20 (Hususi) _ İstanbul- leketin ka!k,J;masına ~alışacağını 

söylemiştir. 
Edirne arasında bisiklet yarışına ı Bugün Santa Barbara kilise - / 
çıkmış olan otuz sekiz bisikletçi 
dün akşam saat 5,20 de buraya sinde de ruhani bir ayin yapılmış-
gelmişler, şehir mümessillerinin tır. 

Londra 20 (Hususi)- Gazeteve halkın coşkun tezahüratile kar-
şılanmışlardır. Yorgun bisikletçi- ler, Madriddeki büyük geçid res
lerin derhal istirahatleri temin e- minden sonra, İtalyan ve Alman 

kıt'alarının memleketlerine sevk dilmiştir 
Bisikletçiler İstanbula dönüş edilmelerine intizar edildiğini ya-

müsabakası için bu sabah bura - zıyorlar. Burgos hükumeti ile Ro-

ı• 
edilmektedir. Kıt'aların ne e-
man memleketlerine hareket 

decekleri henüz malıim dğıldi:·ol 
Madrid 20 (Hususi>- Bt ıg.~ 

hükumeti bütürı mcmıekettr ' 1
' 

seferberlik ilan etmı~tir. 1 daı ne 
17 yaşından 50 yaşına ka yı· 

meslekten her vatandaş yanıP 
bl' 

kılmış olan memleketin bet . iıl 
lumdan kalkınması ve iınarı ıç 
hükümetin göstereceği işlerde~: 
nüllü olarak çalışacaklardır 
sivillerin çalışmaları askeri 111: 

J•e" 
kamlar tarafından kon .rol ' ma arasında bu hususta müzakedan hareket etmişler, yine ka -

!abalık bir halk kütlesi tarafın- reler devam etmekte fllduğu zan cektir. / 

dan uğurlanmışlardır. Yol mun - I==========================,,_ 
tazam olduğu için gelirken hiçbir Eyüp Kazası idare Hey' etinden: 
arıza olmamıştır. İstanbullu Ha-
ralambıo 8 saat 20 dakikada birinci · 
olarak Edirneye gelmiştir. Maa
mafih a&ıl birincilik dönüş müsa

bakasındaki tasnifin neticesine 
bağlıdır. Bisikletçiler bu akşam 
İstanbula varmış olacaklardır. 

Kıymeti 
mukay
ycdesi 

C insi Zira 
mik· 
tarı 

No. 

Müzayedeye vazolu· 
nan emlakin 

Mahalle Hudud 
veya 

kariycıi 

ve 
ev59f1 

E•ki Yeni Ramide Ye-

Mutasar .. 
rıhn 

ismi 

İ~iliz Başvekilinin Türk - İn- 1--------------- 36J Uaiıçeli O 
ev 

m oimanalle Tapı Çorapçı 

!:.alih giliz anlaşmasından bahsederken J ·1• s t 
Türkiye için •Büyük ve erkek ngı iZ - OVye 13,13 19,21 kay

dı.ıda 

millet. demesi bile Balkanlar da- Anlaşması oıı 
vası ve Almanya karşısındak , tar- 1 Balada bertafsil izah olduğu üzere Salih'in gümr'ik ver~ısıP 

ŞERAİT 

zı hareketimizi izah etmiye kıi - ( l inci sahifeden devam) ı ı '.{O· 
olan deynine muk3'bil uhdeı tasarrufunda bulunan veni 19, 2 ' . til· 

fidir. B.ı. büyük ve erkek milletin kerelerindekı' engellerı' kaldıra - b h eli • "ik k' .. · d' 111.; a ç · ev şeraiti atiyeye tevı' an mev ı ; ""uzayedeye VA2< ' 
mevcudiyet; gerek Balkanlarda, cak mahiyette olacağına şüphe Şöyle kı: 
gerek bütün Avrupa nizamında edilmemektedir. d 1~ıl1' 
verdiği sözler, yaptığı ittifaklar, Madde 1- tarihinden itibaren yırmi bir gtin hitamın a ~ 

Muhalefet liderleri de Rusya ile evveliye tarihinden it>baren de on gu"n zarfında vüzdf üçten 11° ·"" tesis ettiği dostluklar bakımından ' ,,,. 
sür'atle anlaşmak lazım geldiğini olmamak üzere ve vuku bu.ı>.cak, ~amlar bilkabul mı.inyed,sıne dev daima en büyiık teminat ve .. en · 

büyük zamandır. söylüyorlar. la müddeti mezküre hitamında ihalei kat'iyyesi icra olunacaktır ııı# 
k k Bu defa Sovyet Rusya ile üç Madde 2- Müzayedeye ış· tirak eden talihler bedeli müzaY"'. 11.,r Bu açı , uvvetli, sulıha emni- ııe 
.. 1 taraflı müşterek bir beyanname. yüzde on nisbetinde temınat akçesi ita eyliyecekler ve yahut o nJS yet ve guven e bağlı vaziyetimiz 

karşısında bizden şüphe edenler imzalanacağı kuvvetle ümid edil- muteber kefil göstereceklerdir. JO' 

ancak bize dost olmıyanlar ola _ mektedir. \ Madde ~ Tekabül edecek bedel ihalei kat'iye muamelesının ;,ı· 
bilirler. -<>-- binde teminat akçesini mahsubundan sonra naklen ve def ate' e1'1 

El'EIU lZZET BENİCE Esnaf Hastanesindeki terdarlık malsandığına tesviye edilecek ve müddet zarfınd· bd 0r 
----- - - Hırsızlık ihbarı yalan tesviyesi h~linde müşteri beyninde nükfıl etmiş adde<lileceğınd r• 

Ko t C• pozito akçesi mevkuf tutularak emvalı gayri menkulesinin l•''~ı-n ıyanO Sultanahmeddeki esnaf hasta - hakkındaki nizamnamenm onuncu maddesi hükmünce tekrar 111° r' 
Birline nesinden 16 takım fincan, tabak yede icrasile tekerrür edecek bedel s,.bıkından noksan zuhu. ,d~ 

ve saire çalındığı yazılmıştı. •Muh farkı masarifi vakıasile maadepozito akçesinden mahsup edJec ,ı 
Hareket E ttİ biri sadık• imzasile polise yapı - kiıfayet etmediği takdirde üst tarafı dahi talibi evwlden ta 

lan bu ihbar tahkikat neticesin- istifa edilecektir. tı' 
de yapılan ihbarın doğru olma - Madde 4- Taliplerin iŞbu müzayedede şeraiti l'> i ıafında ' ,ı<JbO ı 
dığı, hastaned!? herhangi bir hır- cak iddia ve salahiyetleri mesmu olmıyacağı gibi yüzde bır ıe D ·'~ıl 
sızlık yapılmadığı anlaşılmıştır. ferağ harcı ve mesarifi sairesi müşteriye aid olac•ttır / 

(l inci sahifeden devam) 

nin şümulü hakkında söy !ediği 
sözleri, siyasi mehafil ehemmiyet
le karşılamaktadır .. Çemberlayn 
demiştir ki: cl2 mayısta müşte -
reken ilan edilen muahedenin kar
şılıklı mahiyetine ehemmiyet ve
riyoruz. Bir harbe sürüklendiği -
miz takdirde, Almanyanm civa -
rında bize bütün kuvvetlerile yar
dım edecek büyük ve erkek bir 
milletin bulunduğunu düşünmek 
memnuniyet verici bir hadisedir.• 

Çemberlayn bu anlaşmanın Bal
kanlarda da tatbik edileceğini ve 
uzun müddetli bir muahede ile bu 
anlaşma ahkamının teyid oluna
cağını söylemiştir . 

TÜRK - FRANSIZ 
• MÜZAKERELERİ 

Paris 20 (Hususi)- Fransız A
yan hariciy~ encümeni reisi Be
renker demiştir kf: .Türkiye ile 
Fransa arasında Türk - İngiliz ve
sikasına mümasil bir vesika imza 
edilecektir. Hatay meselesinde de 
prensip itibarile anlaşma olduğu 
için, imzanın bugün yarın tahak
kuk etmesi beklenebilir .• 

Belgrad 20 (Hususil- Yugos
lav Hariciye Nazırı Marinkovfç 
Romanya Hariciye Nazırı Gafen
koyu hududda Tuna üzerinde gö
rüşmt!ğe çağırmıştır. Bu müla -
kat yarın sabah bir vapurda icra 
edilecektir 

de ondan bahtlı kimse bulunmı -
yacak. 

Bura_n bu söı.leri işitince, birden 
damarlarındaki kanın tutuştuğu

nu duydu .. Yerinde oturamadı. 
- Ben, seninle birlikte gelsem, 

bir işe yarar mıyım?. 
Azak da zaten arkadaşından bu

nu bekliyordu: 
- Seni ilk gördüğüm gün gö -

züme kestirmşitiın. İkimiz bir -
leş.sek, yenilmez bir kuvvet olu
ruz. 

Diyerek Bwanın boynuna aa -
rıldı. 

- Fakat, yola çıkmadan - ölün.. 
ciye kadar kardeş kalmak için - and 
içmeliyiz. 

Buran kaşlarını çattı: 
- Kuru and yetmez. Ataları -

mız gibi, biz de kanlarımızı iç~ 
!im. 

Nipurlular kan karde , olmak 
için, eskı adetlerini unutır.amış -
]ardı. 

Böbreklerden idrar t<~rbasına kadar yGlla!"daki 
hastalıkların mikrob1arını kökünden temizle• ~ 

(H E L M O S L Ö) kullanınız. mek • • 
ıçın 

HEL o LÖ:~~ 
Böbreklerin çalışına kudretini artırır, kadın, ttkek idrar zorluklan· 
ru, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, ıık 

ıık idarar bozmak ve bozarken yanmak hallerlıli giderir. Bol idrar te-
min eder. 

idrarda kumun, mesanede taşların 
te,ekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliycrek mavileştirir. 

--~ 1 ' ~~ • • • ~ . . - ,. t ·: - • • ~ ' 

Gümrükte Eşya Satılıyor 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

EJyRnın Miktarı De~eri Eşya Cinsi 
MKN Marka No, Kilo Gram Lıra Kuruş 

---_-" 

6119 IS 4035 6 504 İpek kordeliı 
6902 3 30 191 36 Gayri mezkur uçan yağlardaD 1 
6903 8 510 1315 50 Gayri mezkur uçe.n vağlaro•D 

esallıEiı 

5576 5 480 339 76 Gayri mezkilr uçan yağlardan 

6115 HPC 4035 6 300 374 40 İpekli mendil ve boyun aı:Juaı 
6120 • 4035 85 5-00 2976 İpek kordela 
6116 • • 3 800 433 60 Ipek kadm fistanı seku ade~ 
5385 Bili bna 3 220 203 20 İpek örme masa örtüsu 

6428 4 10 368 72 Sun'i ipek mensucat 
6101 10 900 884 80 İpek mensucat 
4492 3 30~ 135 60 Terbiye görmüş samJ postu 

6123 HPC 4035 5 420 İpekli pamuklu kordı!A 
6125 • • 2 500 117 M İpekli pamuklu korde!A 
6122 • • 4 238 İpekli pamuklu korde!A 

6423 MF 5646 42 500 528 75 Ecnebi yı.in bayrak 
6124 HPC 4035 3 176 Ipekll pamuklu kordelA 

666:> 6552 917 28 Vapur direği 
6126 HPC 4035 2 108 İpekli pamuklu korde!A 

6568 GW 1858/3 86 500 116 50 El'aıbı nariye 
6567 GW 1858/2 69 99 Maytaplı kibrit 

"' Yukarıda yazılı eşyalar 1549 sayılı k>anun mucibince 25/5/939 gün ünde saat 13 de 2490 sayılı ](ııJI tıf 
hükümlerı daire:ıinde Sirkecide Reşadiye caddesindeki Gümrük Satış Müdürlüğü salonunda açı]( arı 
ma ile dahile ve harice satı:,r. ~ 

İsteklilerden Malıye unvan te zkeresile Tıcaret Odası vcs.kası ve yahud ika.met tezkerade /. 
değeri nlı;betindr yüzde yedi buçuk pey aı<çe., makbuzu aranır. Şartnameler her giln d;Jreds ,ıoııl 

rülebılır. Pey akçeleı ın_n silat 12 ye kad2r uzn~) < ; tt rıl ır .ı~ ı ~c bu saatten sonra kat'!)-y~n pey ~ 
edılmıye<:~ğı peşır, par~ ıl c mal al m&k ı;;'ı) rnkrde bu belgeler aranmaz. Her gün mii1eıferrllı f4Y• 
!arı vardır. Bunlaı ır. listes ~atış sa :onu kapısında as ıl a:r. (3504) 
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Şalöpesi 
Yaklaştılar 

Altı Düşman 
iyiden iyiye 

O Vakte K adar Sükunetini Muhafaza Eden 

ltalyanın Afrikada 
Büyük Emelleri 

(4 üncü sayfadan deı:am) 

rine bir taarruz yapabilmek ıçin 
kuşbakışı 1,500 kilometroluk bir 
çöl sahasını gecmek, yolda gerek 
nakliyat ve gerek iaşe için birçok 
zorluklarla karşılaşmak iktiza e
decektir. Kuşbakışı bin b,ş vüz 
kilometro ise çöl.de tam ~.uOO ki
lometro olduğunu hesab ed'.rorlar. 
Burada motörlü kıt'alar da 1'e 
yaramaz diyorlar. 

Libiden Hartwn üza ne yürü
yeceği farzedilen İtal)an kıt'ala
rına yardım içıi.n Ha l:j"'Stru:dan 
da yine Hartum üzerine aı.ker gön
dermek lazım gelecek. mı cihet-

T-SON TSLG&AP-

HiKAYE: 

DALGINLIK 
(4 üncü sayfadan devam) 

Samı uzun bir kahkaha attı. 

Sonra: 
- Ne o Yoksa sen de ar.ahtan 

kapıcıda mı unuttun?. 
- Daha beteri.. 
- Ciddi mi söylüyorsw1?. 
- Dur anlatayım. Geçenlerde 

çok güzel denilebilecek bir kadın
la tanıştım. Konuşmamııd..ı en 
hararetli mevzu dalgınlık olmuştu. 
Perihan dalgınlığın ınana J: bir 
hastalık olduğunu dalgın , ·ıı:ek
lerı hiç sevmediğini ve hatta N>Ca
sından bile dal!!'nhğı yü~ıiı .1en 
ayrıldığını söyledi. 

' üzerindeki kiğıtları toplarken bir 
de ne görsem beğenirsin? Yazdı
ğım mektub önümde değil mi?. 

Düşüıı.diim. İki tane yazma -
mıştım. Asıl el.iketi ceplerımi ka
rıştırınca anladım. Perihanın mek· 
tubunu zarfa koyup geri gönder
mişilll. .. 

Ne yapacağımı ~aşırdım. Eğer 
dalgınlıkla olan birşey olduğunu. 
aHetm~ini rica el.sem para etmı
yecek. Çünkü dalgınlardarı nef -
retle kaçıyor. Hiçbir şey yapma -
mağa karar verdim. Ne dersin?. 

- Ben senin yerinde olsam yaz
dığım mektubu da gönderir onu 
meraka düşürürdii.m. Tufan Reis Bir K ere Daha Başını Çevirerek 

Topların Namlularına 
Aradaki mesafe 250 metre ka

dardı. Şalopelerin 6 çifte kürek
ltri suları köpiırterek sür'atle ta
kılara doğru ilerliyor, bir Rus harb 
ieınb;ını batıran Türk denizcile
llnden ıntikam almak hırsile için 
!,;in bir kaynayışla fıkırdıyan Rus 
bahriyelileri hedeflerine yakla- l 
lıYorJardı. 

ciye, R~ topları ateşe girişinci -
ye kadar 6 şalopeyi de altüst et
mişlerdL 

Baktı 
rayet imesin diye yelkenlerini a
çarak Rus de:ı\royerlerine doğru 
olanca hı:zıile iierlemeğe başla -
ınıştı. 

uer İtalya bakımından işlerin miisa
id cereyan edeceği farıolunduğuna 
göredir. Halbuki Sudana yardım 
edilecektir. İngiliz kuvvetlen ge
tirilerek Sudanın müdafaası temin 
olunacaktır. 

zorluğa uğrıyacaktır. Çünkü harb
deki askerin miktarı arttıkça ıaşe 
meselesinin zorluğu da artacak -
tı.r. Trablusgarbdan Çatla kadar 
olan mesafede birçok kamyonlar 
işleterek iaşeyi temin etmek mec
buriyeünde kaiacaktı.r. Bu kam
yorıları işletmek için de yanacak 
maddelere ihtivaçi vardır. Sonra 
kullanılacak nakliyat vasıtaları 

çabuk eskiyecektir. Bunların ye
rine ise İtalya".lan yenilerini ge -
tirtmek lazım gt>lecek. Halbuki 1-
talya ile Tra:blusgarb arasındaki 
deniz yolu acara İngiliz ve Fran
sız donanmaları serbest bı.raka • 
caklar mı?. 

Habe~istan rarbinde motörlü 
vesait gerek hava ve gerek kara
da işe çok yaramıştı. Fakat motör
lü vesa,t için elzem olan maddeyi 
unutm~mak lazım: Yakacak el
zem. Eğer yakacak o1mazsa mo -

törlü vesait bir demir yığınından 
başka i·.rşey değildir. 

Tabü ben de tasdik ettim. Hem 
de hararetle... Dün Perihanda.n 
bir mektub aldım, derhal cevap 
yazmamı ıst.yordu. İşler de ba -
şnndan aşmıştı. Amma ne ya -
parsın, alelacele mektubu yaz -
dım, zaıfa koydum ve hademe ile 
derhal postaneve eönderdim. A
radan oir saat geçmişti. Masanın 

- Olm.az birader bana bırçok 
şeyler sorm~tu Mektubunu gön
derdiğ?m için suallerini hatırlıya
mıyorum. 

- Senin yazdığın mektub ne
rede?. 

'!'akalar, destroyerl•rin korkunç 
lopları!e tehdid ve tesbit edilmişll Anadirin kumanda köprüsün
' vaziyeti tetkik eden f'lotillA 
~Otnodcru albay Çakalof, ~üvari 
•e geminin kumanda heyetine da
hil zabitler harekAtı gurur ve a
laıneııe seyrediyorlar, biraz son
ra geminin güvertesine çıkanla
Cak cesur Türk denizcilerile alay 
etıneğe hazırlanıyorlardı. 

DestooyerlerC.en atılan toplar 
çarçabuk hedeflerini buldular. 

Bir mermi, Tufan reisin İhsanı 
Hüda gemisinin baş tarafına isa
bet etti, burada topile düş

mana kan kusturan Receb reisi ve 
kiiçük topu yerinden kopardı, de
nize fırlattı, ön kısmı parçalanan 
taka iki dakika içinde Tufan reis 
ve geri kalan mürettebatile suya 
gömüldü. 
Diğer bir Rwı mermisi, Tufan 

reis grupunun ikinci gemisi Şa- -
hini Bahriyi sıyırtmış, bundan 
müteessir olmıyan gemide bir 
petrol tenekesi kargaşalıkta ateş 
almış, taka yangın yanındakine si-

Gürültü, top sesleri, yaralı hay
kırışları, naralar ve korku dolu 
dakikalarla geçen harb sahnesi -
nin içinde kanlı ve korku~ bir 
meş'aleyi andıran yanar takanın 
Anadire doğru gelişi albay r ~a
kalofu çileden çıkardı. 

Rus albayı avaz avaz haykırı -
yor, ter, ter tepıniyordu: 

- Hey •.. Topçular, giiverte mü
rettebatı ... Şu mel'un kundakçı
ların marifetine mani olun ... Ate
şe verciıkleri gemilerini üzeri -
mize saldırtıy.orlar ... Ateş edin, 
batırın bu yüzer kundağı ... 

(Devamı var) 

ŞaJopeler yarı yola gelinciye 
kadar sükunetini muhafaza eden 
l'ufan reı.s son bir defa Üzerleri.
ne çevrili top namlılarına göz at
tı, dumanlı bakışlarını, emirlerini 
harfiyen ve çarçab.uk takib ve tat
bik eden arkadaşlarının üzerinde 
Jolaştırdı, ve birdenbire top pat
laylfına rahmet okutan bir gür • 
leyi.şle haykırdı: 

Da ns Eden Bi r 
Makineli Adam 

- H~ydi, gelen kayıklara ateş 
B<irelim sizi çocuklar ... 
'ıSükünetle b:ışarıb.n haılenin 

ilk kanı. perdesi birdenbire ateş
lenen minimini tıop ve takırdılar
:a den\ı.ın yüzünü velveleye ve -
ren, Karadenizin kırışık yüzün
de hayret ve hoşnutsuzluk ür -
ı>ertilerı meydana getiren muaz
zaın bır takırtı başladı. Birbiri ar
dına ateşlenen topun üç mermi· -
Slnd~n biri yüzoa.şı Leon Dinütr
Yefin bulunduğu şalopeye ;ısabet 
ıtıniş, mıithış bir catırtı ve çığ -
· klar arasında şalopenin bodosla
nasını parçalamış, içi asker do
lu tekneyi ters ~ev,rerek suyun ü
~erini kanlı cesedler ve ümitsiz 
Çırpınaı: yaralılarla doldurmuştu. 

İkinc. mermi Anadirin üst gü
Vert sıne, üçüncü de bunun Ü· 

'erinden aşarak sancak kıç omuz
uğunda duran Suvirin kumanda 
~Öprüsıine isabet etmiş, Rwı fi.!o
lilJiısında muazzam bir hercümerç 
llleyda~a getirmişti. 

Makıneli tüfekler şalopelerin Ü· 

terine tevcih ettikleri sürekli a
teşlerle ortalığı kana boğmuşlar, 
feryadlar, iniltiler, silih sesleri 
arasında §aşkınlığını çabuk sa -
Van ve: 

- Bütiin toplar ... Ateş! 
Diye deli gibi haykıran albay 

Çakalofun emri yerine getirilin -

(5 inci ıayfadan devam) 1 

lir bir zıya ile harekete geçmekte- ! 
dir. Yine böyle ufacık bir tesirle 
paviyonları dolaşmakta, bina &ra 

larında, koridorlarda gezmekte -
dir ve bu, çok feerik bir dekor ar

zetmektedir. 
Bu fcerik dekor da zamanımı -

zın müterakki medeniyetin çok 

uygundur. Makine asrının muci -
zelerini tebarüz ettiren bu Robot

ların içleri, dışlarından daha zi -
yade hayret verecek yapılıştadır. 

Sergin.in açıldığının ertesi gü
nü Bay Ruzvelt ·büyük bir ziya • 

fete riyaset ediyordu. Robot da 
sofrada idi. Birdenbire kalktı, va

kur adımlarla sofranın öbür u -
cunda oturan matmazel Gros 
G<ıldvortıinin yanına gitti, eğile • 
rek sel'1mladı ve kendisini danse 
davet eth. 

Genç kız daveti kabul ediyor, 
davetlilerin hayretle irileşen göz

leri önünde ve Robotun çelik kol
ları arasında bir fokstrot oynuyor. 

Dans bittikten sonra yerine dö
nen kıza teşekkıir ediyor ve da -

vetlilere i.çtimai, iktısadi havadis
ler verıyor. 

Roboı, kendisıne gösterilen muh
telif renkleri kolaylıkla ~anıyor, 

tereddüdsüz isimlerini söylüyor. 
Robotur. en ç.ok hayret uyandı -
ran tarafı da bu oluyor. 

Sergide, Rcıbotun bulunduğu 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. J.65 

Ramiz Paşa planını çiı.ımiş va
tıyette idL Saraydan kaçıp Üs

küdara geçmek, ve gemı tedariki
le Karadenizin yolunu tutmak ve 

Yahud Geliboluya çıkarak Rus -

cukta s~l..ığu almak, orada Boş
nak ağa ve Köse Kahya kuvvet

lerine ı:tJ-ıak ederek İstanbul ü
zerine harekete geçmek ... 

Fakat; bu fJtrini Padişaha açıp 
a~ın~'llaktn mütereddid idi. Son 

Vckay uzer.ne padışahın samimi
Y•l :::!t:' şüpheye dü;;meğe baş -
lamıştı. LAkın, bu mahrem fikr'ni 

Kadı Paşaya açabi: rJi. Kadı Pn
anın s;.atne ceHb verdı; 

Yuan: il. Samı ~lfEL 

- Paşa; yapılacak birşey kal
madı sanırım ... Alemdar Mustafa 

Paşaya yardı.mı gitmiş olsaydık 

bu iş bu neticeyi almazdı. 

- Evet; şimdi ben de böyle dü

şiinüy.orum. İsyana karşı derhal 
harekete geçmek lizımd.ı. Boşu

boşuna kuvvetlerimizi olduğu -
muz yerde tuttuk. 

- Peki amma, bunun mes'ulü 
k;m? 

- Açık söylemek lazım gelirse 
Sultan Mahmuddur. 

- Ben de ayni kanaate vardım. 
Alemdar paşa ortadan kalktıktan 

sonra, bizi sarayın muh~azasına 

pavıyona her gün yüz binlerce 
meraklı girip çıkıyor. Bazı genç 
kızlaırın attıkları çiçekler, çelik 
ayakları altınr.la eziliyor. 

Asıl hayret Pdilen noktalardan 
birisi de, Amerikanın me~hur sah
ne yıldızlarından birirıin Robota 
çıldırasıya gönlil vermesidir. Fa
kat bunu, garib bir Amerika hi
ka.yesi telakki etmek daha doğ -
rudur!. 

Eski Sergilerle 
Yeniler 

Arasında Farklar 
(5 inci sayfadan :evam) 

bu arabalar hayret ve takdirle 
seyrolunuyordu. 

Şimdı, Nevyork sergisinde son 
sistem Acr.odinamik otomobiller 
teşhir olunuyor. 

•Çocuklar dünyası• görülecek 
şey. Sergıye gelenler, küçük ço
cuklarını buraya bırakıyorlar. 

Kendileri paviyonları gezerken 

çocukları da burada eğlen'yorla~. 
•Çocuklardünyası. nı idare e • 

den bir kadındır. Birçok doktor
lar, haotabakıcılar, dadılar ve 
sütnineler vardır. 

Çocuklar, burada oynuyorlar, 
eğleniyorlar. Anneleri kendilerini 
almağa geldiği zarr.an gitmek is
temiyorlar, ağlıyorlar. 

çağırmakta ne mana var dersin 
acaba? 

- Paşa hazretleri sizden fikir
lerimi saklamağa lüzum görmem.. 
Ben bu işte bazı entrikalar sez -
meğe başladım. 

-Ben de ... 
- Mesela: 

- Alemdar Mustafa Paşanın vü-
cudünü ortadan kaldırmak ... 

- Ben de aynını düşünüyor -
dum. 

- Bu hale nazaran cümlemiz 
uykuya dalmış ve iğfal edilmişiz 
demektir. 

- Hiç şüphe etme ... 

- Osman oğulları tahakküme 
gelmezler ... Alemdar Mustafa Pa
şanın padişahı gölgede bırakırca -
sına aldığı amirane vaziyet, Su! -
tan Mahmutlu bu yola sevkettiği 
kanaatindeyim. 

- Evet; herhalde Yeniçeri is· 
yanını Padişah körüklemiş ola -
cak. Ve bizim kuvvetlerimizi de 

Bunları İtalyan erkanıharbiye

si bilmez değildir. Onun içı.1 ı· al
yanların Sudan Üzerine yap2cak
lan hareketin olsa JLSa vakit va
kit motörlü hafü kıt'alar !f.·r.G~ -
rerek havadan da tayyareler uçu
rarak hücumlar yapmaktan ibaret 
kalacaktır. 

Çad üzerinde yapılacak harekata 
gelince; burada İtalyanların giri
şeceği iş başlangıcda o kadar zor 
görünmüyor. Çad ile Fransll - İ
talyan hududu arasındakı mesa
fe de 8 kilometrodan farla değil
miş. İtalyan tayyareleri havada 
uç~ac1ktır. Bu sayede karada 
mcııtörlü kıt'aların toplanmasına 

·karşı Fransızlar derhal birşey va
paınıyacaklardır. 

İtalyanlar bu suretle çabuk, 
kat'i hareketlerile Fransızl:ırı şa
şırtacaklardır. 

Ancak bu ilk muvalfakiFtten 
sonra İtalyanlar git gıde ar
tan bir mukavemetle kar • 
şılaşacaklardır. İtalyan urdu - ı 
sunun müstakbel bir harbde uaima 

İtalyanın bundan sonra Afrika
da •bir ı,arbe teşebbüs edeceği za
man k:rş•sında bulacağı İngliz -
ler ve Fransızlar ise hem bu ve
saite m.lliktirler, hem de o vesaiti 
işletmek için yakacak maddeleri 
vardır. Onlara bir taraftan vesait 

- Bit' evrakla beraber Vekalet 
postasına vermişiID. , ., 

,ISayın Müşterilerimiz 
ı 

1 

1 

Tokalon Kremi vazolarının müsabakasına aid ;kramiyelerin 
vürudu geç kaldığından keşidesi tehir edildiğini ve bilahare yapı
lacak keşide tarihi ayrıca gazetelerle ilıin edileceğıni beyan \'e bu 
mecburi teahhurdan dolayı m.uur görmenizi rica ederiz. 

gelecekfü. Çiinkü deııız ellerın- ı 
dedir. 

Afrik harbin.de İtalvanların İn- .!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.9 
• 1 ..................................................... ._~ giliz ve Fransız donanmalarına 

karşı deniz yollarını ellerinde tu
tabilmeleri pek zor bir meseledir. 
Fakat büsbütün imkansız değildir. 

İşte bütün bunlar gözönüne ge
tirildikten sonra İtalyan erkiını
harbiyesınin Afribda herhangi 
harb sergüzeştine girmek ıstiye

ceğinı k1bul etmek zorlaşıyor. Av
rupalı ınütehas;ısların fikrince İ
talyanlar Afrikada büyiik büyük 
emeller besliyerek ümidlere ka
pılabilırler. Fa:.Oat İtalya için Af
rikada büyük büyük hareketlere 
geçmek hesabına uygun değildir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
İstanbur Beled;yemıde, şehrin muhtelii mıntakalarında, her biri 

günde on beş bin kilo ekmek çıkar ilecek kudrette asri fırınlar kur

mağa karar vçrilmiştir. Bu ışle alakadar mıiesse;elcrın tekliflerini en 

geç 20 Haziran 1939 aJ4amına kadar Belediye lktısad lşlerı Mud.irlu-

ğüne tevrli eylemeleri ilan olunur. (3527) (B) 

JI G Ol El l İ 61 Ni l 1 Ç İN 
çabuk ve kat'i bir hareketle vazi>
yete hakim olmak ve işi kısa kes
mek çarelerini bulmak üzere ha
zırlandığı Avrupalı askeri müte
hassıslarca bugün artık besbelli 
bir keyfiyettir. Onun için faraza 
Afrikad1 da İtalyanlar bir gün her 
hangi bir harekete geçecek olur
larsa bunu ça:bıık ve kat'i olarak 
yapmayı harbi kendi lehlerine 
derhal neticelendirmt>yi düşün<?

cekle-ri anlaşılıyor. Fakat diğer ta
raf ise acele etrneğe lüzum görmi
yerek harbe dayanmak e~a ına gö
re hesabını yapmaktad r. Fransız
lar Afrıkanın hattıüstüva tarafın
da bulunan yerlerinden, garbi Af. 
rikadan ve Sahradan kuvvet ge
tirerek İtalyanlara ker>ı harbe -
deceklcrdir. Çünkü Anup;ıda ol
duğu gıbi Afrikada da İngiliz ve 
Fransız teşriki mesaisi kendini 
gösterecektir. İta~yanlar ister İn
gilizlerin, ister Fransızların elle
rinde bulunan Afrika menıleket
lerinden birine taarruz edecek o
lurlarsa karşılarında İngiliz ve 
Fransız kuvvetlerinin mukave -
metini p,öreceklerdir. İtalya o za
man kendi sevkiyat yollarının 

tehdid edilmesi karşısında kala -
caktır. Hem taarruzlara karşı l<oy
mak, hem de arkasını korumak 
medburiyetinde kalacağı anlaşılan 
İtalyan ordusu iaşe hususunda da 

==~~~~~~~~~~~ 

Eyüb icra memurloğtından; 

Huriyenin Şaziye ile şayian mu· 
tasarrıf oldukiarı Küçük Mustafa . 
paşa Eski Tata:ağa yenr Hisarönü 
sokırk eski 10 )'t'nı 18 No. lu ev şu
yuun izaleı;i zrmnında açık arttır
maya çıkarılmıştır. inek Südünden f--t: 

ı Tereyağı Yok mu? 1 ı ___ {·~--
1 ( 5 inci sayfadan devam) '"'-..) 

E\-safı: Eve girildıkte; zemini 
çimento dö;eli dar bir koridor u· 

zerinde bir duvar ocağı ve bir oda 
ve merdivenle birinci kata çıkıl
dıkta bir sofa üzerinde bir oda. 

1 

f~uli bir surette olduğu yerde tut-1 
tu. Alemdar Paşanın vücudü or
tadan kalktıktan sonra bizi saraya 1 
çağırdı. Jste sultan Mustafayı da 
bize katlettirdi. Şimdi bir köşeye 
çekilmiş oturuyor. 

- Tabii varisi saltanat kalmadı. 

- Yapılacak şey biran evvel a-
damlarımız vasıtasile Saraybur -
nuna rampa etmiş olan gemiler -
den birine atlıyarak yolu tutmak
tır. 

- Evet ben de öyle dilijünüyo
rum .. dedi. • 

Ve .. her ikisi de hemerı sarayı 
hümayundan çıkıp ya'.ı köşküne 

adamları vasıtasile hazırlattıkları 

bir kıt'a kürekli kırlangıç gemi -
sine atladılar .. 

Kadı ve Ramiz paşalarla bera
ber Bahriye Nazırı Moralı Ali e
fendi de vardı. 

Firarilerin maksadları Üsküdar 
tarafına geçmekti. Fakat Üsküdar 
kıyılarına yaklaştıkları \"akıt et· 1 

Kıymeti muhanımenesi: Di 
yüz elli liradır. 

lirdı. Hatta Japonyadan gelen ga· 
zoz malzemesi bile vardı. Şimdi 

bunların hepsi yerlidir. Fakat şi

şeler maalesef daha iyice yapıla -
mıyor. Mesela gazoz şişesine 9 at- ı 

masfer tazyik lazımdır. Bu tazyik r~ı"'f[f;.-~;.---
yapılınca, yerli şişe çatlıyor. Ga- -; · 

Birinci arttırma 22/6.1939 per· 
şembe saat 14 den 16 ya k:ıclır 

Eyüp icra dairesinde yapılacaktır. 
Şartname 1/6/939 tarı.hinde ci~van
haneye asılacaktır. ArUı· nııya 

girmek için istek! Jerın mnlıam -
men kıymetın yuzde yed tmı;ıığu 

nisbetınde pey akçes '~ ın."I 

zozlar Terkos. suyu ile yapı'.ır· I KRE BALSAMiNı 
Memba suyu ıle gazoz .yapıldıgına 
inanmam. Çünkü idare etmez. Bir KANZUK 
şışe gazoz beş kuruşadır. Yüz pa
raya olanlar da var .. Fakat, onla· 
cııı yapılışı pıs ve gayri sıhhidir. 
İçindeki malzeme de fenadır. Me
sela, şeker yerine glikoz kullanır- 1 

lar. 

Bütün dünyaca taıccıır edil -
mış sıhhJ güzellik kremleridır. 
Gece için yağlı, gündüz ıçi» 

yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

ı bir bankanın meı<lubunu t~vdı et
meler wımdır. Mütera~ n,r-

Vakıt ıyice ilerlemişti. Dükkan tNGİLİZ KANZUK 
sahibi daha anlatacaktı. Sattığı 1 ECZANESİ 

gi, tenviriye. tanzifiycden ibaret 

olan Beledıye rüsumu ve v;k,f 
icaresi hissedarlara, rt.isumu tel-

il lıi.liye ve yirmi senc:lk vakıf ta

viz bedeli müşteriye aiddır. Bi • 
Tinci arttırmada kıymetin yıizde 

bütün maddelerin hepsinin tercü- tSTANBUL • BEYOOLU 
mei halini dinletmeğe kalkışsa. bu- i!I ' 

yetmiş beşini bulursa müşteri ü
zerinde bırakılır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 

rada sabanı bulurduk. Devren Sablık Dükkan 
- Pastalara gelince, dedi.. 
Ben, önümdeki dondurmayı çok

tan yemiş, bitirmiştim .. 
- Haydi Allaha ısmarladık.. 

dedim .. Dükkandan çıktım .. 
REŞAD FEYZi 

rafı eşkiya güruhile tutulm~ bul-
1 

dular Vaziyetin veharnetini an -
lıyan Ramiz paşa, Bahriye Nazın 
Ali efendi vasıtasile bir çektirme 
tedarik etmeğe muvaffak oldu. yüz 
elli kfşi kadar olan maiyeti erka
nile paşalar bu çektirmeye aktar
ma ettiler. 

Ve Marmaraya doğru yelken aç
tılar. Lakin, eşkiya güruhu paşa
ların bir çektirme ile firar ettik -
!erini anladıklarından derhal bir 
kıt'a brik gemisine atlıyarak fira
rileri takibe koyuldular. 
Şimdi Marmarada heyecanlı bir 

kaçma ve kovalama başlamıştı. 

Paşalar ve maiyeti erkanı ölüm ya
rışı yapıyorlardı. 

Eğer, eşkiya eline düşerlerse 

halleri harab olurdu. Her iki ta
raf da gemicilikteki meharetini 
gösteriyordu. 

Pa aların maksadları ken.::ıiJ.eri

ni Geliboluya atmaktı. Lakin, Cf· 
kiyayı 1 'lmil olan brik gemisi. ya
vaş yavaş çektirmeğe yanaşmağa 

Anadoluya azimet dolayısile 

müskirat ve bakkaliye dükkanı 

acele devren satılıktır. 

Uzunçarşı caddesi dörtyol ağzı 
numara 2. 

başlamıştı. Y akalanacaklarmı 
an!ıyan firariler ne yapacaklannt 
şaşırdıkları zaman Ramiz Paşanı.n 
gür sesi işitildi: . 

- Kurtulmak imkanı yoldur. 
Biran ev\'el karaya baştan kara 
edip kaçmak daha evlı1dır .. Ne bu· 
yurursunu zefendim? 

Paaşlar Ramiz Paşanın fikrini 
kabul etmişlerdi. Derhal Aasta -
fanos (Yeşilköy) sahillerine baş
tankara ettiler. 
Eşkiayı hamil olan brik gemisi 

sahile gelip yanaşıncıay kadar pa
şalar ve maiyeti vakit kazanarak 
firar etmişlerdi. 

kalmak üzere on beş gün daha u
zatılarak 7 /7 /939 cuma günü ayni 
saatte ikinci arttırması icra edi· 

lir. İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve i;tıfak hak

kı sahihlerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hwıusile faiz ve 
masraflara da :.ddialarını evrakı 

müsbitelerile birlikte yirmi eün 
içinde dairemize bildirmeleri ak
si takdirde hakları tapu s·cı Ue -
rile sabit olmadıkça paylaşmadan 

hariç kalacakları v• daha fazla 
malumat almak istiyenierin da -

iremizin 939/655 sayılı dosya~ına 

müracaatları ilan olunur. (17928) 

Doktor - Operatör 

Orhan Toros 
Fakat, e§kiya p~lerinl bırak - Kulak, Boğaz, Burun 
madı. Onlar da sahile çıkar çık - mütehassısı 

maz takibe koyuldular.. Taksim - Abdulhak Haı:ı;t 

* Caddesi, Gevik Aııartımanı 
Yangın İ.stanbulu baştan başa ......... _ _______ _ 

silip süpürüyordu. Halle canile uğ
raşırken eşkiya gürı>.hu da bir yan
dan yağmıya devam ediyordu. Or
ialıkta hükumet filan kalmamıştı. 

(Devamı var) 1 

Diş Tııhibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Vlyana oteli Sll'U\ 

birinci kat So. 28 
&luayene c.utl: Ötltdtn sonra ı t~lt. 
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Toptan ve perakende satı~ yeri: İstanbul Sultanhama.m 
Hamdi Bey geçidi No. 48 . 511 Tel: 21295 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Nakolunacak Sevk Ton başına nak. M. lledel Teminat 

tuz miktarı 

Ton 

}8 000 

12 000 

10 000 

40 000 

mıntaka11 lite ücreıi 

Karadeniz limanları 

Akdeniz limanları 

Marmara denizi liman )arı 

Kuruş 

350 

300 

150 

285 

Lira 

63000 

36000 

15000 

114000 

4725 

2700 

1125 

8550 

I- 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Fıoça tuzlalarından Kara

deniz Akdeniz ve Marmara Denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun 
' 

nakli işi şartnamesi mucıbince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Il- Her mıntakaya naklolunacak mıktar ve muhammen bedelle

rile teminatları yukarıda yazılıdır. 

HI- Eksiltme 5/VI/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V- Talihler gerek üç mıntaka için b:rden ve gerek 1 veya 2 mın· 
taka l_çin tekli!atta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri tem inat 

akçesi teklif edecekleri mıntakaya aid miktarlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi layık görüldüğü takd!rde 3 mıntaka ıçin birden ya
pılan teklif tercih edilir. 

VI- İstekliler mühürlü teklıf mektubunu kanuni vesaık ile % 7,5 

güvenme parası makbuzu veya banka ıcm ı nat mektı;bunu ihtıva ede

cek olan kapalı zarflarını ihale saatinden hır saat evveline kadar •saat 

14 de kadar• mezkur Komısyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermelidirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

MUDANYA ILA VE PAZAR POST ASI 
21 Mayıstan it:baren Pazar günleri saat 20.00 de İstanbuldan Mu

danyaya ilave bir posta kaldırılacaktır. 
Gemliğe kadar gidecek bu posta Pazartesi sabahı 8,30 da Mu

danyadan kalkarak sat 11,35 de İstanbula dönecek ve saat 13,00 de 
tekrar Mudanyaya kalkarak Mudanyadan saat 17.00 de mutad dö· 
nüş seferinı yapacktır. Bu itibarla Pazartesi gıinleri İstanbuldan 
Mudanyaya yalnız 13,00 de vapur kalkacaktır. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrirl 
ETEM iZZET BENICX 

Baa.ıldı; J•' SON TELGLU' HatbuN 

Eyüb icra memurluğundan: 
Huriyenin Şaziye ve İst. Evkaf 

müdiriyeti ile şayian mutasarrıf 
oldukları Küçük Mustafa paşada 
eski mekteb yani Vakıf mektebi 
sokağı eski 5 yeni 6/8 No. lu ve 
altında bir bap dükkanı bulunan 
ev şuyuun izalesi zımnında açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. 

Evsafı: Eve girildikte; bir aralık, 
sağdan yukarıya çıkılacak mer -
diven aralıktan ileri geçilince ka
pısız mutfak, eve ziya gelmek i<;in 
aralık, merdivenle birinci kata 
çıkıldıkta iki oda ve sofa, orta I 
katta ayni olduğu ve ev dahilinde 

elektrik tesisatı ve kuyusu mev
cud bulunduğu ve ev tamamen 
kagirdir. 
Kıymeti muhammenesi: Dokuz 

yüz elli liradır. 
Birinci arttırma 22/6/939 per

şembe saat 14 den 16 ya kadar 
Eyüp icra dairesinde yapılacaktır. 
Şartname 1/6/939 tarihinde divan
haneye asılacaktır. Arttırmıya 

girmek için isteklilerin muham -
men kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın mektubunu tevdi et
meleri Jazımdır. Müterakim ver- ı 
gi, tenviriye, tanzifiyeden ibaret 

olan Belediye rüsumu ve vakd ı- Çocuk Hek " i 
icaresi hissedarlara, rüsumu tel- ı ıpı 
ıaliye ve yirmi senelik vakıf ta· 1 Dr. Ahmed Akkoyunlu 
viz bedeli müşteriye aiddir. Bi _ Taksim • Talimhane P alas No. 4 
rinci arttırmada kıymetin yüzde Pazardan maada her gun saat 

tm . b · · b 1 .. . .. - 15 den sonra. Tel: 40127 ye ış eşını u ursa muşterı u-

zerinde bırakılır. Ak~i takdirde masraflara da iddialarını evrakı 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere on beş gün daha u
zatılarak 7 /7 /939 cuma günü ayni 

saatte ikinci arttırması icra edi
lir. İpotek sahibi alacaklılarla di

ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahihlerinin gayri menkul üze

rindeki haklarını hususile faiz ve 

müsbitelerile birlikte yirmi gün 
içinde dairemize bildirmeleri ak
si takdirde hakları tapu sicille -

rUe sabit olmadıkça paylaşmadan 

hariç kalacakları ve daha !azla 
ma!Umat almak istiyenlerin da -
iremizin 939/655 sayılı dosyasına 

müracaatları iliın olunur. 17927) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
Divanyolu 104 

l\.luayene uatıerl : Pazar ha.rl~ "" 
sün z,5 - 8, Salı, Cumartesi ız • ıJ 

fıkaraya. Tel: 22391 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kitab, l'a&ete ve m~,. 

alarını, mekt.eb ki~b1arını, kırtas11t"' 
si tem.in eder. Refik Fenmcn'in eıel' 
trikcilik kitabını. ~Jümtaz·ın arttıl11"' 
eksiltme kitabının An.karada sahş 1r 
rldlr. 

YAKINDA PiY ASAYA 
ÇIKARILIYOR 
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