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Amerika Muhtemel Bir Harbe Müdaha e Edece 
liitler VeMusolini Mütemadiyen Telefon Başında Mükalemededir,Ruzveltin 
l' eklifini Roma ve Berlin Kaçamaklı Bir Cevapla Karşılayacağa Benziyorlar 
Ruzveltin Yaptığı Açık Teklifin Aynı Zamanda Muhtemel Bir Avrupa Harbine 
Amerikanın da Müdahale Edeceğini İhtar Etmekte Olduğu Tebarüz Ettiriliyo-;. 

Sulhu İngiliz Anavatan Filosu Harekete Ar na v u d 1 u ğ u 
Garanti H B l d l Milletin Arzusu 
!::~~:arş~::~::°!: azı r u un uru u Y 0 r Üzerine İşgal Ettik! 
::::::~::1: Almanya ve ltalya Ruzveltin Teklifine Kont Ciyano Cevab Veriyor 

Dünyayı tehdit eden harp ka· 
;ırgası Aınerikada da tesirini gös· 
terdi. Cumhurreisi Ruzvelt'in 
llitıer ve Mussolini'ye dün gön· 
derdiği mesaj bu tesirin en mü· 
tebariz ifadesidir. 

Ruzvelt asgari otuz devletin te· 
caviizden masuniyetini on yıl ga· 
ranti etmek üzere Alınan ve İta!· 
Yan devlet rehlerinden söz isti· 
Yor, Teklifin hula•ası şudur: 
•- Beynelmilel bir konferans 

ltalyan ve .A iman tekliflerini, mu• 
«lkiktakı meseleleri ve menfaatleri 
tetkik ve biT neticeye bağlıyabilir. 
)'eter ki, on veya tfirmi bq yıl 
İçitı Almanya 1tc.lya dev
letin istıklıillerine bw tecavtlzde 
O,,ıunmc.mayı kabul etsinler .. • 

Ruzvelt bu teklüi yapmakla be
raber Bitler ve Mussolini'den en 
kısa zaman içinde menfi veya 
bıüsbet cevapalrını da beklemek
tedir. Eğer bu iki devlet reisi: 

- On yıl için adlarını saydığı
lıız otuz devlete tecavüz etmeme
Yi kabul ediyoruz .. 

l>cr!erse Ruzvelt otuz devlet
ten de ayrı ayrı söz ve teminat a
lacak; onlar hesabına da: 
. - Bu otuz devlet Almanya ve 
ltaıyaya on veya yirmi beş yıl i
çin herhangi bir tecavüzde bu -
l11tınıamayı deruhte ediyorlar. 

Diyecek ve sulha olan hizmeti
ıı; bu mes'ut netice ile mükafat
landıracak. Amerika Cumhurre
İsinin bu insani hizmetini ve ta· 
"assutundaki yüksek jesti tak· 
dir etmek bütün sulhsever 
lııilletler için basta gelen va· 
zifedir. Ancak, ' bu teklifin 
81Deli ne gibi Qir n~tiee istih
saline yarar olduğu hakikaten 
düşünülnıiye ve tetkik edilmiye 
lııuhtaçtır. Bitler ,.e Cl-lussolini bu 
açık teklif karşısında öyle tah -
lııin ediyoruz ki, hiç bir vakit: 

- Hayır, biz sulhü garanti et
IDi:roruz. İstediğiniz teminatı ve
?eıneyiz .. 

Diyerek bütün dünyaya, tarihe 
"" insanlığa kar ı mes'uliyet der
lı.lıte etmiyeeeklerdir.. ve hilhas
ııa bu noktaya dikkat edecekler· 
d'ır. 

\'ine, 
- Teklifinizi kabul etlik.. 
Demelerinin de sulhü asla ga-

ranti edeceğine inananlar ara -
•ında değiliz. Son yıllar içinde 
IDilletle_r arasındaki ahitleri ve 
devletler hukukunu ihlal eden 
0 kadar ~ok ve çcsitli hadiseler 
karşısında kaldık kl en büyük te· 
IDin ve hatta ye~inler bile bu 
~adhelerin vukuu ve metinleri 
uzerinde aşla 'ı.İie~i.r olmadı. Bu
nu'\ içindiç • f 'f1).t'in insan-
lıgın · ·· "' ... . . ru, ·. . •.Q idam esi ve 
IDılletı .n .ı;'i !tüi?:ı.; ı...ıvnundan 
•o'- ı· • • ., "!~"' '. " a ıcen • 2dej!l olan bd tek-
lif; . ....... . ,.,, "' ' 

oı a ""'' la beraber ameli 
(Devamı 14cı•itlhlfeq~ı' 

~.. , .... ~ .. . , 

Karşı Ne Cevab Verecekler? 
, 

_, 

• 

İngilterenin (Home Fleet) anavıat an filosu, bir manevra ve bordadan bir salvo ateşi esna•ında 

Londra 16 (Hususi) - Amerika yasi mehafilinde bütiin Amerika sulhunun bozulmamasını ve ortaya tısadi vaziyetleri göze çarpmak -
Cumhurreisi Ruzvelt'ln Hitler ve efkarı umumiyesine tercüman o- atılan meselPlerin yeşil masada tadır. Ruzvelt'in bu mesajı, İngi
Musolini'den otuz devlet istikla- lan bir ses olarak teliikki edil - halH mümkfün olduğunu ileriye liz efkarı umumiyesinde mem -
!ine dokunm1yacakları hakkında mektedir. Amerika, en sene için sürmektedir. Bu me~elelcrin en nuniyet uyandırmış olmakla be-
şahsan istediği teminat, bura si - değil, daha ilerisi için de dünya başında İtalya ve Almanyanın ik· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

riciye Nazırı Kont Ciyano'nun dün 
söyldiği nutıık, memickette derin 
bir heyecan uyandırn,ıştır. Kont, 
İngiliz Başvekilinin son nutkun -
daki sözlerini esasa ıstınad ettir
meden söylediğini tebraüz ettire· 
rek son Arnavudluk vak'alannı 

yeni hadiseler şeklinde telakki et
memek büyiik hata olduğunu bu 
harekatın Arnavudluğun rızası ile 
ve yurdu kasıp kavura" Zog0 
garşisini ortadan kaldırmak • 
yapıldığını kaydetmıştir. Naz 
İngiliz • İtalyan itilafını boza 
bir vakıa mevcud bulunmadığını, 
İspanyadaki kahramar> İtalyan ı:ö
nüllülerinin ise ancak Madridde 
yapılacak. zafer alayından sonra 

(Devamı 6 ıncı sahif •de) 
İtalya Harıcıye Nazın l\.ont \.ıono 

Makineye Verirken~ 

Bir Harp alinde 
Sovyet Yardımı 

Paris, 16 (Hususi) - Sovyet Rusya ile Fransa aras..ııdaki m:.Zake
reler birkaç gündenberi inkişaf göstermektedir. Tecavüzlere karşı dü
şünülen karşılıklı sisteme ait bazı pürüzlü meseleler halledilmiştir. İn
giltere ve Fransa tarafından garanti edilen devletlere karşı bir tecavüz 
vukua geldiği takdirde Sovyet tayyarelerinın yardıII! etmeleri ve bir 
harp vukuunda Sovyet Rusyanın Fransa ve İngiltereye harp malzeme-. 
si vermesi müzakerelerin esasını teşkil etmektedir. Devamı 6 da 

Tanca Şimdiden 
İşgal Edilmiştir 

KJSACA 

Ruzvelt ve Meşhur 
Nutukları 

Aınerka Reisicumhuru Ruz
velt, ikide bir ya nutuk söyler, ya 
mesaj yollar. Bunlar hep şöyle 
başlar ve şöyle biter: 

Birbuçuk Milyon İtalyan Askeri 
Silah Altında Bulunuyormuş ! .. 

Siyasi İtalyan Mahafili Böyle 
Bir İddiada Bulunmaktadır 

·ı·anea nw mevkfinl ıiöstmn harita • ._ 
fYazısı 6 ıtJrı .•alıifede) 

•- Biz büyük demokrasi dev
letleri... 

Amerika dünyanın - İngiltere
den sonra - ikinci deniz kuvveti

dir. Amerika dünyanın en büyük 

harp sanayü memleketidir. Lakin 
yine ayni Amerika, totaliter dev

letlerin hareketleri karşısında 

daima yerinde sayar. Uzak şark· 

da kendi ıııenafiini ayak altına al
mış, Japonyaya karşı susmuştur. 

Kendi hava kuvvetleri zayıftır. 

En kuvvetli tayyarclerini İngil

tercyc, Fransa.ya, İtalJaya satmış

tır. Peki, bu Amerika ne yapar? 
Sonra dün Ruzvelt, Bitler ve l\lus
solini'ye 10 senelik sulh teklif e

diyordu? Acaba •Biz heniiz hazır 
değiliz, 10 sene sonra harp ede

lim• mi dedi. Yoksa •Biz sizi 10 

sene daha hazırlı~·alıın, ondan 
sonra harp edin• dcınck mi? 

Ruzvelt ne demek istiyor?. 

Polonya, Hududlarında Tahşidata Ve Müdafaa 
Hazırlıklarına Devam Ediyor. Keza Almanlaı·da~. 

Londra 16 (Hususi) - Alman-
Polonya hudutlarında iki taraflı 
büyük bir faaliyet göze çarpmak
tadır. Ruzvelt'in İtalya ve Al • 
manyaya gönderdiği mesaj bu 
faliyeti hiç de durdurmuş değil
dir. Hitlerin Amerika Cumhurre-. 
isine ne cevap vereceği henilz 
malfıın olmamakla beraber, bu 
cevabın aşağı yukarı Amerikaya 
karşı da bir ihtar mahiyetinde ol
ması ihtimalı vardır Hitler Po
lonya ile olan iht!lüfını da sulh 
ye.ille halletmek arzusundadır. 

Ancak Polonyanın da Almanya
nın meşru haklarını tasdik etme
si ve o suretle mukabelede bu • 
lunınası istenılıncktedir. Alman
yanın şu günlerde herhangi bir 
harekete geçcceg e muhakkak 
naz.ıri. bakılmaktad•r Bazı Al
man gazctelerı Ruzvelt'in gönder-

(Det'amı 6 ınrı fahifede) Polonya hudutlarına doğru asker sevkiyatı 
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jHADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· --

AYRICA MİZAH 

SAHİFESiNE LÜZÜM VAR l\U? 

!A 
rkadaşııruz Osrcan Cemal 
K.avgılı., en şen muharrir -
!erden oldull:u halde, neden 

cKaygılı. soy adını almıştır, bi -
lenmez. Üstelik. kecdisi mizah 
muharriri olarak tanınmıştır. Za
ten, birçoklarının ismi ile cismi 

arasında münasebet yoktur. Ne 

cNecib. !er vardır ki, hiç de ne

cabetli değildir. Ne .Haluk• !ar 

Yardır kf hiç efe halüJı: değildir. 
Ne ise.. Uzatmıyalım. Bizim Os· 

ınan Cem.al de cVakit. refikimiz

~ bir mizah sahifesi yapmış.. Hay

li mizahi fıkralar, manzumeler 
v.ıır. 

Bu sahüeyi evirip çeviren bir 
arlcadaş şöyle söyledi: 

- Ayrıca mizah sahifesi yap -

mata bu gazete neden lüzum gö
rüyor!. 

ADALAKIN SU 

iJrrİYACI HALLEDİLİNCE 

Yıllardır devam eden Adaların 
su işi. bu yaz, galiba hallolunaca

ğa benziyor. İnşallah, bu yaz. A
dalara sayfiyeye gidenler susuz

luk sıkıntm çekmiyecekler. Ada

lara, bol suyun verildiğini görün· 
ce, belki de inanmıyacağız. Çünkü, 

Adaların susuzluğu öyle bir dar

bı mesel halinde idi ki.. Bu işde. 

ne oldu ise, gazetelere oldu.. Yıl

lardır, tefrika luılinde devam eden 
bir havadis, demekki, artık sona 

eriyor. MeVT.u buhranında, Adaa
nn susuzluğundan babsedilemi • 
yecek.. 

VİYANA KIYAFET 

SERGİSİ VE MODA 

Viyanada bir ilkbahar moda ve 
kadın kıyafeti sergisi ı.çılmış.. Ga
zeteler, t.afsilatile yazıyorlar .. 
Şimdiye kad.or, moda merkezi Pa· 
riş imtş. Bundan sonra Viyana o· 
lacak, diyorlar .. Kadınlann gıyi· 
nip kuşandıkları bütUn elbise ve 
süsleri hep Paris ter:Weri çıkarı • 
yormuş.. Bundan sonra, modayı 
Viyana çıkaracak .. 

UZAK ŞARKTA 

HARP DEVAMDA 

Uzakşarkta harb aldı, yürüdü .. 
Japon kuvayı külliye~i mağlub ol· 
muş, ÇinlilPr birkaç istikamette 

ilerliyorlannış.. Avrı.p9, başını 

kaşıyacak vakit bulamadığı için. 
Uzakşark hadiselerine karşı aca· 
ba, bigane midir, dersiniz? .. Böyle 
zannetmek ııafderunlult olur. 

HAMİD İHTİFALİNDE 

ŞAİRLE&İN NE İŞİ VAR!. 

Büyük şair Hamid ihlifalinin 
tafsilatını veren Son Posta gaze • 
lesi şöyle bir serlevha koymuş: 

Üniversite konferans salonunda, 
dün bermutad şairlerımizden, mu-ı 

' harrirlerimizden başka herkes var-
dı! 

Ne güzel söz.. Zaten hep böyle· 
dir. Matbuat balosuna da gazete
cilerden başka herkes gider. Ga
zeteciler içic tenzilatlı bilet tari • 
fesinden, gazetecilerden başka 

herkes istifade eder. Bereket ver· 
sin, hükı'.unet ha~ ki, trenler
de gazeteciler değil, başkaları se
yahat ediyor. Tenzilatlı bilet işini 
kayıd altına almış .. 

IK'üçüK HAi:'ERLE~I 
* Vali konağının karşısındaki 

duvarın beş metre geri alınması 
miinakasaya konmuştur. Bu su

retle cadde yirmi beş metre ge· 
nlşleırllş olacaktır. , * Taksimde yapılan yeni hali 
te.ellüm edilmiştir. Harbiyereki 
lıali da ikmal edilmiştir. Şışlide 

bir yeraltı halası yapılacaktır. * Milli işlerimize matlub şe • 
kilde intıbak etmediği görülen 
Galata Musevi cemaati mektebi 
direktörünün vazifesıne nihayet 
verilmiştir. * Abırkapıda yeni bir istasyon 
binası yapılacaktır. * Eski adliye binası enkazı hü· 
kıimet tarafından kaldırılacak, 

masrafı Hikmet tl'stündağdan tah· 
sil edilecektir. * Belediye Şişli meydanını tan· 
zi.ıne karar vermiştir. Meydanın 

üst tarafındaki karakol ve ahırlar 
kaldırılarak meydana ilave edile
cektir. * Unkapanında ma>li tnhidam 
üç ev yıktırılacaktır. Diğer iki e
vin tamiri de sahiblerme bildiri!· 
miştir. * Alnuın Hava !fazırı Mareşal 
Göring Romadan, Propaganda Na
zırı Göbels Belgraddan Berline 
dönmüşlerdir. 

* Belediye sıhhat müdürlü • 
ğünde, şehrin sıhhi vaziyeti ile 

daha iyi meşgul olabilmek için 
bazı değişiklikler yapılacaktır. Bu 
değişikliğe göre. murakabe işini 
bizzat doktorlar yapacaktır. * Beyoğlu belediyesi nisanın 

birinden on ikisine kı>dar o muı
takada 92 kediyi itlaf ettirmiştir. 

* Vali ve Belediye reisi Lutfi 
Kırdar Beşiktaşta yapılmakta o
lan çocuk bahçesi ile bahçe ha • 
!ine getirilmekte olan Abbasağa 
mezarlığındaki faaliyeti tetkik et
miştir. * Şehribizde on dört fırın nok· 
san vezinli ekmek sattıkları için 
cezaya çarptırılmışlardır. * Şoför Sabahaddır.ın idaresin
deki 1543 nıımaralı oı<;mobil Ga
Iatadan Beşiktaşa gitmekte ikıvı 

Murad oğlu Haydaı·a çaı·parak ba
şından yaralamıştır. 

Müddetleri Dolan 
İnhisar Memurları 
İnhisarlar umum müdürlüğü -

nün haziran başında tatbik edile
cek olan yeni kadrolarının hazır
lanmasına başlanmıştır. 

Yeni kadrolar ile birçok beca-

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_i_r_i_s~_n_y_o_ı_G_ü_z_e_l_i 

Tarihi Roman: No. 52 

Bu söıler Elhiiris'n hoşuna gti
miş olmalı ki, birdenbıre dudak • 
!arını bazerek gulümsed:. 

- Demek ki, baban, bizim ga
lib geldiğimize inandı. Tarık'la -
rın, Selim Hayyat'ların, Mansur
la~ın gösterdiğı mucizeleri göre
bildL Ve nihayet tehlike, sizin gi· 
bi akıllı kadınları dağa kaçıracak 
kadar büyüdü, öyle mi?. 

- Bu tehlikeyı herkes görüyor. 
Kralın geceleri bir demir kafes i· 
çinde yattığını duyml!dınız mı?. 

Elhieıs kahkaha ile gülmeğe 

başladı: 

- Mübalağa da olsa, hoşuma 

Yazan: CELAL CENGiZ 

gid:yor, Maryana! Ben de bunu 
anlamaıc istiyordum. Haydi, ıki

nizi de affediyorum. Filp'i göz • 
cülük hizmetinde kullaııacağım. 

Sadakat gösterirse, taltif ederım. 
Htyanetini görürsem, b~ını vur
durunım. 

Sana gelince, İşbiliyeyi alıncı
ya kadar, yine eskisi gibi, cephe 
gerisinde çadırda mahpus kala • 
caksın! 

Maryana &evindi: 
-Filip size gözcülükte büyük 

yararlıklar gösterecektir. Hatta 
ona itimad ederseniz, sizi İşbili • 
yeye bile kolayca sokabilir. Ben 

Limanda 
Mavna 
ihtiyacı 

Bartındakr Tezgahlardan 
istifade Edilecek 

İstanbul limanında mavna ih -
üyacı son 1..ıımanlarda çok art -
mıştır. Bu sebeble Bartın limanın· 

da son zam~nlarda belediyece bu· 
lunan tedbirlerle m~vna ve sair 
küçük merakibin inşası için yeni 

tezgahlar kurulmağa başlamış • 

tır. Bartına civar ormanlardan 
eğri ağaçları'l katedlıınesine mü

saade edildikten sonr.ı buradaki 

bahri inşaat yeni bir faaliyet dev

resine girmiştir. Badema liman • 
Iarımızın muhtaç olduğu mavna 

ve sair teknelerin bartındakl tez
gahlarda inşası için alakadarlar 

yeni tedbirler alacaklardır. 

Vergilerde 
Müruru Zaman 

Vergi kaçakçılığı hakkınd;ı. Baır 
vekaletten vilayete :ırühim bir ta
mim gönderilmiştir. 

Bunda bazı yerlerde kaçakçılık 
hadiseleri tahkikatının ikmaline 
kadar ne Vekiilete, ne de alakadar 
maliye teşkil.iıtına haber veril -
miyerek tahkikat sonunda keyfi

yetin haber verildiği bildirildik • 
ten sonra şöyle denilmektedir: 

<Bazı hallerde meydana çıkarı· 
lan vergi mektumatı üzerine tarhı 
lazım gelen vergilerin müruru za
man müddetleri yakla~'.lllŞ olma
sından tahkikatın net·cesine ka -
dar bu müdcfot doldurulmakta ve 
tahkikatın ikmalinden sonra ve • 
rilen malumat üzerine müruru za· 
man hasebile vergi tarlıolunınıya
rak hazine haklarının ziyaa uğra
tılmasından, herhangi bir şirket 

veya müe5S'!Se nezdinde yapılan ı 

tahkik ve l<'fliP.erde vergi giz -
lendiği gibi vaziyetlere tesadüf o· 
lunduğu takdirde, işe derhal el 
korunak üz~re alil:adıırlarca Ma

liye Vek.iletine veya en yakın sa
l.iıhiyetli maliye teşkilatına ha • 
her verilmesi muhakkdk lizım • 
dır.• 

Noterleri Teftiş 
Şehrim.izde ve dığer şehirler

deki cNoter• !erin, en az senede 

bir defa teftişe tabi tutulmalan 
icap et:iği halde; bu teftişlerin 

zamanında yapılmadıklan anla • 
şılmıştır 

Bu münasebetle Adlıye Veka
leti Müddeiumumiliğe bir tamim 
göndererek teftişlerin zamanında 

ve vasi bir şekilıfe yapılmasını., 

raporların da gönderilmesini bil

dirmiştir. 

yişler yapılacağı ve müddetleri 
gelmiş bazı memurların tekaüde 
sevkedileceklerl söylenmektedir. 

Umum müdür Adnan Halet Taş
pınar yakında Ankaraya giderek 
Vekaletle bu hususlarda temas
lar yapacaktır. 

de, İşbiiiye sizin elinize düşünce
ye kadar bekliyeceğim ve muvaf· 
fakiyetinizc dua edeceğm. Fakat, 
ondan sonra ... 
Maryana'nın sözünü Elharıs ta· 

mamladı: 

- İşbiliye düştükten sonra, Fi
Jıp'le seni ben e\'lend.receğim ... 
Müsterih ol! 

• 
Tarık Bin Ziyad'ın 

Ordusu Gelince ... 
Selim. dağın üstünde ve ~rka • 

sında bir hayli araştırma yaptık
ıan sonra geri dönmuştü. 

Elharis, dağdan şehre giren gızli 
yolu bulamayınca, diğer cephede 
yerleşen ve birçok memleketleri 
zapt ve tesh:r eden Tarık Bin Zi
yad'a ı•aziyeli bildirmişti. 

Bir gün Tarık'dan: 
•- !:len geliyorum .. Merak et

me!. 
Mealinde bir haber geldi. 

PO L • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

Acaba 
Hangisi 
Doğru? 

Sabıkalı Bir Yankesici 
Nasıl Yakalandığını 

Anlatıyor 
Geçen sene, bir akşam hırsızlık 

yapmak için, Beyoğlunda, sahibi· 

nin sesi mağazasına ıtırerken ya

kalanan ve polise teslim edilen, 

tanınmış hırsız ve yankesiciler • 

den Himmetin muhakemesine dün 

de asliye birinci cezada devam e· 
dil dl 

Dünkü muhakemede şahid sıfa

tile sorguya çekilen mağazanın 

bekçisi Yusuf, hadiseyi şöyle an

lattı: 

•- O gün saat sekiz, dokuz rad
delerinde arkadaşım Osman ile 

mağazada idik. Osmanla şuradan 

buradan konuşuyorduk. Bir ara 

bir gürültü işittik. K.ılktım, ma • 

ğazanın kapısı yanına gittim. O 

sırada Himmet, kapıy-. açmış, içe
riye giriyordu. Beni görür gör • 

mez, kaçmak istedi. Fakat ben 

derhal üzerine hücl.lil: ederek, o· 

nu kolundan yakaladrno, içeriye 
çekmek istedim. Himmet, benden 

daha kuvvetli olduğu için, kolu

mu bükerek, beni içeri doğru itti 

ve kaçtı. Onu kovalamağa başla

dım. Sokakta tesadüf ettiğim bir '. 

bekçiye meseleyi anlattım, o da 
benimle geldi. Nihayet Himmeti 

Yeniçarşıda yakalamağa mıAvat • 

fak olduk .. 

Suçlu, geçen celsede: 

•- O gün evime gitmek üzere 
bir tramvaya binmiştim. Tramvay 
kalabalıktı. Arabada benim yan-

kesici olduğumu bilen ve yolcu

Otobüs 
Kazası 
Davası 

Suçlu Şof Ör Remzi 
Berahnı istedi 

Evvelki gün Mecidiye köyünde 

vukua gelen ve bir çocuğun ölü
mile neticelenen otobüs kazası 

2 inci ceza mahkemesine intikal 

etmiştir. Muhltkemede kazanın şu 
suretle vukua geldiği ~nlaşılmak
tadır: 

Mecidiye köyünde c.turan Hur· 
şidin 15 yaşındaki oğlıı Süleyman 
Şişliden köye giderken, akraba • 

sından sucu Malımudur. arabasına! 
tesadüf etmiş, aı kasına atlamıştır. 
Araba Mec;(iiye köyüne yaklaş • 
tığ ısırada Süleyman birdenbire 

atlamış, fakat atlamasile beraber 
bir metre geride geler. şoför Rem
zinin 3072 numaralı otobüsü al -
tındıı kalarak parçalanmıştır. 

Şoför Remzi Süleymanın ölü
müne sebeb olmak sı.çundan 455 
inci maddeye göre muhakeme e • 

dilmıştir. Şoförle beraber arabacı 
Mahmud da maznun bulunmak • 
taydı. Vak'a yerônde yapılan keşif
sonunda verilen rapore göre, şo

för Remzinin kazada l:;içbir tak -
siri olınJdığı. sür'atinin ve gidişi
nin nizami olduğu yazılıyordu. 

Bunun üzerine, şoför Remzi keşif 1 

raporunda yazıldığı gibi kendi - 1 
J 

sini müdafaa ederek suçsuzluğu-
nu ileri sürdü ve bernetini iste -
miştir. 

Sucu Mahmud da, Süleymanın 
arabasının arka;ında oturduğu -

nu ve bir düdük sesile beraber ge
riye dönünce amca oğlunun oto
büsün altında kaldığını gördüğü
nü beyan ederek hiçbir şeyden ha· 
beri olmadığını söylemi~tir. Mu -
hakeme başka güne bırakılmıştır. 

lardan birinin cebini kanştırdıği· 1--------------1 
mı zanneden bir polıs, beni ya - 1 
kalıyarak karakola götürmek is

tedi, fakat kaçtım. Sahibinin sesi 

mağazasının öünden geçerken, Yu-
suf ve bekçi benden şüphelendi

ler, beni polise tesliır. ettiler.• 

Demişti. 

Maznun dünkü muhakemede de:ı 
•- Mağazanın önünde küçük 

9U döküyordum. Yusuf dışarıya 

çıkarak beni azarladı. Onunla kav
ga ettik. Kendisini tokatladım. 

Bekçi geldi, bizi karakola götür • 
dü. Yusuf kPııdisini döğdüğüm i

çin bana muğbeı olmuştu. Bu se· 
beble karakolda: 

- Bu adam, mağazı;.ya girecek
ti, onu kapıd~ yakaladık ... dedi. 

Şahid!er in de sorguya çekilme

leri için durıışma başka bir güne 
bırakıldı. 

Mücahidler sevindiler. 

Elhiıris boş yere kan dökmek 
niyetinde değildL Fakat, Tarık 

Bın Ziyad gelince nasıl olsa kale 
önünde döğüşülecek ve kan dö
külecekti. 

Selim: 

- Kansız savaş olmaz. 
Di~ .rdu. Bütün mücahidler kan

larmı aökmeğe ve şehri kanları 

pahasına almağa ahdetmişlerdi. 
Tank'ın gelmesi çok sürmedı.. 
Bir gLin öğleye doğru kırk bin 

kisilık bir kuvvetle İşbiliye ön -
\erinde göründü. 

Artık, İşbiliye kalesi 
düşmüş demekti. 
akınının önünde 

manen 
Bu müslüman 
hiçbir kuvvet 

duramqzdı. 

Meşhur müslüman kahramanı 
beyaz bir at üstünde yürüyordu. 
Elhiiris onu uzal</.an karşıladı. .. 
Kendı «:arargabına götürdü. Mü
cahidler o gün kale önündeki bü
yük meydanlıkta konakladılar. 

KISA POLiS 
HABERLERi --· * Tavukp~zarında kunduracı 

Kirkorun çırağı Nevzad dükkan
ıian üç çift kadın iskarpini çalarak 
savuşmuş ise de yakal•narak ad
liyeye verilmiştir. 

* Arabacı ~ehmecl oğlu Fer -
hadın kullandığı arabasına ko • 
şulu beygir\Prin ürkml'sile araba· 
dan düşerek baqndaıı yaralanmış
tır, 

* Şişlide Kır sokagında Salı -
miıı deri fabrikasından yangın çık
mış ise de sirayetine meydan ve
rilmeden sördürülmü~tür. 

* Galat:ıda Büyükhendek cad
desinde Logore hanır.dan yangın 
çıkmış ise de sirayetine meydan 
verilmeden söndürülr'lüştür. 

İki saat kadar istirahat ettikten 
ve yem~k yedikten sonra, Tarık'ın 
verdiği hücum emrile tekrar ha
zırlanıp kaleye hücum ettiler. 

Elharis'in askerlerile beraber, 
İşbiliye önlerinde tamam kırk beş 
bin müslüman askeri bulunuyor
du. Düşmanın kaleden attığı ok
lar, kayalara çarpar gibi, havada 
uçuyordcı. Mücahidler kara bulut 
gibi, kaleyi biı anda sarmışlar ve 
duvarla"a tırmanarak, burcları 

ilk hamlede ele geçirmışlerdi. 

Tarık, önde ilerliyen ve bıraz 
sonra yüksek duvarların üstün -
de dolaşan bir kadın gördü ... 

Elharıs'e sordu: 

- Bu dişi kaplanın ne işi var 
burada?. 

- O şamdan bizimle beraber 
geldi ... Erkekler gibi mer<ice dö
ğüşmesinı bilir. Şimdiye kadar bir 
çok savaşlarda muvaffak oldu. 
Hiç kimse sırtım yere getiremedi. 

- Ad ı ne? 

Berberin 
Hafta 
Talili 

Dükkan Sahibleri 
Çalıştırdıkları işçilere 

Bu Hakkı Çok 
Görmemelidirler 

Berber esnafı arası:ıdıı. yeni in· 
tihab zamanının yaklafması üze. 
zine, eski bir mesele tekrar taze.. 
lenmiştir. Bazı berberler, pazar 
günleri eskisi gibi dıikünlarını 
açmak teşebbüslerinde bulunmak 
iatiyorlar. 

Bu teşebbüs cemiyete dahli o
lan ve olmıyan esnaf arasında 

memnuniyetsizlik uyandırmıştır. 

Bu mesele hakkınd• cemiye•.in 
ikinci reisi Adil kalfa, kendı~ile 

görüşen bir muharrirımize şun -
lan söylemiştir: 

•- Dükkan sahibi bazı usta -
!arın böyle bir teşebbüse kalkma· 
!arı muhtemel görülebilir. Fakat 
böyle bir teşebbüs san'atımızın 

mensublarını tabiatile müteessir 
etmektedir. Cemiyetımizin halen 
1500 e yakin azası \'ardır. Bun -
!ardan 300 'i dükken ;ohibidir. Ge· 
riye kalan 1200 f kalfa ve çı
raklardır. Daha de grusu haftada 

bir gün istirahate ihtiyacı olan iş
çilerdir. Bu ;ı;ciler çok geç kavuş
tukları hafta tatili kanunundan 
istifadeye patronlardan ziyade 
muhtacdırlar. Pazar giinleri, kal
faların ellerinde çantalarla müşte
rilerin evledne gittiklerini iddia 
edenler yine dükkan sahibi olan 
ustalardır. Çünkü onlar müşte • 
rilerini kaçınnaınak ve memnun 
bırakmak ist~rler. Bizim yapaca
ğımız şey elbirliğini muhafaza e
derek, hizmetimizin yeniliğini, 

tekniğini takib etmek. ışçinin mad
di, manevi refahını temine çalış • 
maktır .• 

Vapurlarımız 

Az Geliyor 
Mısırlılar İstanbul - tskenderiye 

arasında seferler ihdafı için De
nizbanka mür11caat etmişlerdir. 

Birçok Mısırlı 1.enginler yazı İs
tanbulda geçirmek istemelitedir • 
ler. 

Fakat banka bu teklifin bu yıl 
için is'af cdilemiyeceğine karar 
vermiştir. Çünkü bankanın elinde 
İskenderiye hattına tahsis edecek 
tazla vaur yoktur. 

Almanyada inşa ediltcek büyük 
vapurlar bu yıl sonur.& kadar şeh
rimize gelmiş ocacaklarından ge
lecek ilkbahardan itil:;aren İsken
deriye seferleri ihdas edilebile -
cektir. 

Haber aldığmuza göre, Müna -
kale ve Muhabere Vekaleti İsken
deriyeden başka Köstence ve Pire 
limanlarına da seferler ~pılması 
için tetkiklerde bulunmaktadır. 

* Taksimde Mangasıif caddesin· 
de seyyar satıcılardan Musanın 

portakal almak bahar.esile 50 ku
ruşunu dolandıran sa\,ıkalı Musta· 
fa oğlu Sadettin yakalanarak mah
kemeye verilmiştir. 

İngiliz ve Fransıı 
Garantisi 

y.,._, Alt....ı ~krii 

. --~I· lngiltere ve Fransa B~· ııJ 
ri, Akdeniz ve Balkanlar 
kında müşterek beyanatıafllll 
nı gün içinde yapınış1ard11· 
beyanat her şeyden evvel. 
sa ile İngiltere arasmdald tııi 
birliğini tebarüz ettirmesı 

mından dikkate layıktır. 

Çemberlayn \"e gerek n.111'_ 'ı 

yalnız meal itibariylr ~ 
benziyen beyanatta bulu f 
!ar, kelime itibariyle de ayııı 
leı1 söylemişlerdir. ~ 

Ingiliz - Fransız beyanatı• 
manyaya ve Yunanistana ..,d'. 
bir taraflı garantiden ib~ 
Tıpkı on gün kadar evvel I' 
yaya verilen muvakkat 1ngilıl 
rantisi gibi. MalUmdur ki bO 
vakkat ve hır taraflı karaıı 
sonra Polonya hükumeti, 11lt~ 
re ile karşılıklı bir anlaşına l 
mış ve İngilterenin kendisine 
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diği teminatın aynını, kendi'' 
lngiltereye vermiştir. 

1 
Yunanıstana ve RomanyaY8 

rilen garantide böyle bir n1ii~ 
kahillik yoktur. 

Bu sözlerden anlaşılacağı 
··tf 

re Ro'Ilanyaya ve Yunanı> ·l• 
karşı bu iki devletin girıştı~ .V 
taahhüt mutlaktır. Ve dolB) 

··ı 
le, Balkan antantının garantı• ..... 
tın:ia bulunan lrıdutların ı• 

de garanti etmektedir. ingil 
ve Fransa Romanya ve YU118~ 
tandan yalnız bn şey bekliyor' 
Çekoslovakyada Haba'nın r:F 
ğı gibi teslim olmayıp ı.stiJıl3> 
rini tehdit eden tesebbüse Jtf 
milli kuvvetleriyle .mukabele 

mek. 
Bir haftadanh<'ri İtalyan g: 

teleri, .ı giliz sıstemıne• ;şıırP 
leri::ıe mani olına-k için Bali<' 
devletlere karşı tehditler saJ 
maktadırlar. Kendilerine e•" 
gün verılen bir taraflı garanti~ 
Romanyanın ve YunanistanıP· , 
giliz sistemine i}tirak etikleri /. 
lenemez. Çünkü iki Balkanlı d 
let, İngiltereye ve Fransaya ~f 
bir taabüt altına girmiş o!rnO). 
!ar. Yunanistan, İng:liz ve ft' 
sız garantisini, bir kaç gün e• 
verilen İtalyan teminatı gibi t 
etmekle iktifa ediyor. Herh8 

İtalya bunu da bir suç sayaıııııl' 
Arnavutluk istilıisına ve 16 

san mukavelesinin ihlfil edil 
olmasına rağmen, Çcnıwlı' 
tarafından Avam Juınıarasınd' 

1 
nutkunda İtalya hakkında Jı:O 
nılan lisan dikkati celbe&< 

derecede müliiyimdir. İngiliz ll· 
vekili Arnavutluğun istiJ8> 
takbih etmiştir. Fakat İtalya v 
İngiltere arasındaki 16 nisan 
!aşın.asını feshetmek niyetındC 
madığım da bildinniş ve P. ı·I 
kamara31 üzerine tesir yapJJl''ı. 
çin İtalyanın İspanyadaki as~' 
!erini geri çekeceği hakkında 9 
sanda İngiltereye teminat ve 
ğini ilave etmiştir. Demek ki I" 
ya 8 nisanda Arnavutluğu i~C 
altına alırken, 9 nısancla ingıll 

. .ıı; 

ye ve belki de Fraru;aya Isp• 
daki askerleri hakkında ten

11 

vermişti. Bir bu sözlere ve bli 
Arnavutluk istiatısınuı Londr' 
Paris resmi mahfillerinde bC~~ 
nilen ık.isleri, hatta alakaY1 

- Fatma... yandırmadığına bakılacak ol0 'J 
- Nerelıi? İngilterenin ve Fransanın isi"'.: 

yadan İtalyan askerlctının C. - Şamlı ... 
- Kaç yaşında var? çekilmesine ve bel.ki de d:ı.h~ ~· 
- Yırmi altı, yirmi yedi yaş • zı müsaadek_arlıklara mukabil.,~, 

larında. . navutluğu Italyaya tesliın e 
Tarık gülerek ilave etti: olmalan ihtimali de akla gelıı~ 
- Güzel mi? tedir. Bu vaziyette Anıa,·ııJl" 
- Güzel. Fakat, o kadar cesur, ğun işgalini, Almanyanın 

o kadar kuvvetlidir ki. .. Bugüne kanlardaki ve Adriyatik deıııP 
kadar h.ç kimse ona yangözle bak- deki emellerine set çekinek '

1
r 

mağa cesaret edememiştir. tertip edilmi~ bir İngiliz - ;rı, 
. eÔ' 

Tarık merd ve cesur kimseleri sız • Italyan oyunu telakki .ıi! 
çok severdi. Fakat, onıın da kar· !ere de inanmak l.iızı.m gel~ 

ı----------,_,.l 
şısına o güne kadar böyle meni Kadıköy yerli askerlık ŞUll" 

ve cesur bir kadın çıkmamıştı. den: "d· 
Fatmayı yakından görmek iste- 939 nisan celbi için 316: 33,, ~ 

mişti. doğumlu islam piyarte1erde0 ,; 

- Biraz sonra şehir içinde gö- askerlik etmemiş olar.lar se\'~ l 
rüşıırüz. nacaklardır. Bunların topla.o ıi. 

Dedi ... Atını kale kapısına doğ- günü 21 nisan 931! cuma gün° f 
ru sürdü. Artık kalenin surlan 11 dir. Bedeli nakdi 20 nisan ,I' 
tamamile müslüman mücahidlerin akşamına kadar kabul oıuııur·.ıf 
elinde bulunuyor, düşman kale • lfil<adarların muameleforini ) 1 
den ok atamıyordu. k - b - ·ac~' tırma uzere şu eye ınuı 

(De•- ••) !arı iliın olunur. 



Günün Meselesi: -
Mekteb Kitabları işi 

Halledilmeli r 
Vekaletin Şimdiden Yeni Sene 
Mekteb Kitabları için Tedbir 

Alması Bekleniyor 
•Mektep kitapları• meselesi 

liinün değil, ııeııelerin mesele
sidir. Bilh~aa talebe velilerini 
ilzen mühim bir derd de budur. 
Filhakika, her ıene olduğu gi
bi, içinde bulundulumm 1938-
39 den aenesi zarhnda mek -
tepler arasmda büyük biı: ki· 
tapsızlık derdi kendini göster· 
ıniıtlr. Bu dead, yalnız ilk ve 
orta tahsil müesseselerinde 
hissedilmekle kalmamaktadır, 
daha aarilı ve daha elinı o· 
larak yüksek tahsil yuvaların· 
da da kendini göstermektedir. 

Geçenlerde, tl'niversitede inıti
hanlar başlamak üzere bulun· 
duğu halde bilha'9a Hukuk ve 
İktısad Fakültelerinde henüz 
kitap edinemiyen talebeler 
hayli yekCin teşkil etmişti. tl'
nlversltede lison bilir talebeler, 
tahıillerini aıina oldukları ya
bancı dilindek ktaplardan takip 
etmek mecburiyetindedirler. 
Lisan bilmiyen talebeler ne 
Yapsm7 

Orta tahsil müesseselerinde 
talebenin herhangi bir dersi, 

ecnebi dilinden takip etmesi 
beklenemez. Denilebilir .ki or
ta ve lise talebeleri, derslerini 
ancak türkce takip edebilmek
tedirler. 

Galatasaray gibi kültür ders
leri müstesna, tedrisatın Fran
sızca takip edildiği mektepler· 
de nisbetea bu derd o kadar 
hissedilmemektedir. Lakiİı, bu 

müesseseler, Ankarada Erkek 
lisesi hariç, Türkiyede hemen 
yok gibidir. Bütün liselerimİ%· 

de, en büyük kitapsızlık derdi, 
bilhassa felsefe derslerinde 
kendini hissettirmektedir. Şu· 

rası muhakk~k ki bütün mek· 
teplerde felsefe dersi okutan 
bocalar1Dll%, kitap tavsiy• et

mek hususunda büyük müşkü· 
lat çekmektedirler. Bizzot bir 
felsefeci ve edebiy'Btcı olan 

genç Maarif Vekilinin, önü • 

müzdeki ders senesi için, ıinı· 
diden mektep kitaplarının tam, 
değişmez olarak ve vaktinde 
yetiştirilmesi hususunu temin 
edeceğine şüphe yoktur. 

Evvela Mandıralar 
Islah Edilecek 

Belediye Süt İşini T edkik İçin 
Ankaradan Üç Mütehassıs Çağırdı 
İstanbulun sııtü işınin esaslı 

bir şekilde halli için Vali ve Be

lediye reisi Lütfi Kırdar( Ankara 

Ziraat enstitüsü profesör ve do

ÇenUerinden mürekkeb üç kişilik 

bir heyeti k3bul etmiştir. 
Gelen heyet Ankara ziraat ens· 

titüsü profesörlerindrn ve süt -

ÇÜlük mütehassısı Fon Bergerin 

riyasetinde doçent Ekrem Rüşdü 

Ve devlet ziraat kurumu sütçülük 

IDiltehassısı Fikret Çaj!Jardan mü
leşekkildfr. 

bir rapor h~zırlıyacaklardır. 

Bu raporun tetkikinden sonra 

da istanbulnn süt işinin kat1 bir 

şekilde halli için icabeden karar

lar verilecek ve lazım gelen yeni 

tedbirler alınaca~ır. 

Sürsajlı 

Atatürk 
Pulları 

Ebedi Şefimız Atatürk'l1n 21 

teşrinisani 1938 tarihinde Ankara

da yapılan büyl1k cenaze töreni 

hatırası olarak 12,5, 8, 7,5, 6, 5 ve 

3 kuruşluk posta pullarından mü

rekkeb sürsajlı bir seri çıkarıl -

mış ve dağıtılmıştı. 

Harb Nereden 
Patlıyacak ?. 
azılarma göre, umumi harp g patlarsa Bebelüttarıktan 
başlıyacaktır. Son zamanlar-

da, Akdenizin bu ezeli ve ebedi 
kapısı önünde göze çarpan hazır
lıklar var. Bu boğaz, ajans tel
graflarına göre, İngiliz harp ge
mileri tarafından sıkı bir nezaret 
altına almıştır. 

Harbin Cebelüttarıkta başlıya· 
cağını söyliyenler, ayni zamanda, 
Süveyşte de patlak vereceğini ifa
de ediyorlar. Son gelen haberler 
arasında mühinı askeri tedbirle
rin Mısıra da teşmil edildiği yo
lundadır. Diğer taraftan, 40 Al· 
man harp gemisi, İspanya sula
rında manevra yapmak ÜZ«!'• 

yola çıkmış bulunuyor. 
Netice: Ne olacak?. Kat'i ola

rak bilen yok! 
BURHAN CEVAD 

Kapalı 
Jimnastik 
Salonları 

Vilayet ve Kazalarda da 
Böyle Salonlar 

Yapılacak 
İstanbul belediyesinin Dolma -

bahçe stadından başka Beyazıd ve 
daha bazı semtlerde ysptırmağa 

karar verdiği kapalı jimnastik sa
lonu etrafıdaki etildi.er ilerlemek
tedir. İstanbulda yapılarak salon
ların inşaatı nihayetlendikten son· 
ra beden terbiyesi umum müdür- ı 
lüğü memleketin her tarafında bu
lunan gençlerin şiddPLle muhtaç 
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olduğu böyle halk jimnastikhane
leri için bir proje y•ptırarak vi
layetlere gönderecektir. Vilayet 
ve belediyeler yapacakları spor 
kalkınmalarında kendi vilayetleri 
dahilinde böyle bir salon mey • 

/ 

dana getirmeği ilk ev.ela gözö -
nünde bulunduracaklarctr. Kaza
larda bulunan gençlerin istifadesi 
için daha ehven fiatlar ve daha 
pratik bir surette yapılabilecek 

bir salon projesi hazırlanacaktır. 

Spor Kurumuna 
Tahsisat 

Maliye Vekaleti evvelce Türk 
spor kurumuna ayırdığı 239 bin 
570 lira ile, gençlik teşkilatına tah
sis edilen 111 bin 600 liraya muka
bil bu sene beden terbiyesi umum 
müdürlüğü için 351 bin 170 lira 
tahsisat ko)'muştur. 
Diğer taraftan yarım milyon lira 

ile bir umum müdürlük binası in
şa edilecek, bir buçuk milyon lira 
da kulüblere yardım ve diğer spor 

1 İçki Sarfiyatı 1 
Nekadar Rakı 

İçiyoruz? 
• 

içki Sarfiyatında Türkiye Dünya 
da 27 inci Derecede Gelmektedir 
İnhisarlar idaresi son zamanlar - 1 
da memleketimizde sarfolunan iç
kiler hakkında yeni bir istatistik 
yapmıştır. 

Bu istatist;kten mem le'ketimiz • 
de en fazla tercih olunan içkinin 
rakı olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan memleketimiz -
de senevi istihl§ke göre nüfus ba
şına binde 23 nısbetinde alkollü 
içki isabet ettiği görülmüştür. 

Bu nisbet; Fransada % 16,61, 
!talyada 14,84 olduğuna nazaran 
Türkiye; dünya yüzünde içki sar
fiyatında 27 inci de!'ecede gel -
mektedir. 

Madeni 
Kutulu Lüks 

Sigaralar 
Cibali sigara fabrikası müdür -

lüğüne Alsancak inhisarlar si -

gara fabrikası müdürü Kemal 
Sarlıca tayin olunmu5tur. 

Diğer tar aftan halkın sigara -

!ardan vaki şikayetleri ile ehem

miyetle alakadar olan inhisarlar 

umum müdürlüğü baz! bayilerin 

sigara paketlerini ıslak ve nemli 

İçkilerin nevilerine göre sarfi • 
yatına gelince: 

Memleketimizde senede 7 mil

yon 180 bin 792 litre rakı, 4 mil -
yon 814 bin 817 litre şarab, 2 mil

yon 618 bin 361 litre vıski, 24 bin 
798 litre vermut, 3291 litre şam -

panya ve 374 litre cıo istihlak o
lunmaktadır. 

Bu suretle rakıdan sonra en faz
la şarabın satıldığı gö,.ülmekte -
dir. 

İnhisarlar idaresi yalnız rakı -
dan senede 7 milyon Türk lirası 
varidat temin ztmektedir. 

Leyli Mektebler 
Ve Pansiyon 

•• 
Ucreti 

Leyli m~kteplerde talebeden a
lınacak pansiyon ücreti tesbit e
dilm~tir. Buna göre: 

Galatasaray lisesi 240, Erenköy 

kız lisesinin ilk kısmı hariç olmak 
üzere, İstanbuldaki diğer yatılı 

mekteplerle İzmir mektepleri ve 

İsmetpaşa Kız nstitüsü 200, Eren
köy kız lisesi (lk kısmı) ve Balı
kesir lisesi 175, Erzurum lisesi 

yerde uzun müddet bıraktıklarını 
165, Adana, Bursa, Diyarbakır, 

gördüğünden buna kat'iyyen mey- Kayseri liselerile Bursa kız öğ
dan verilmemesini bütün bayilere retmen okulu 160, dirne, Konya, 
bildirmiştir. Ayrıca bir kısım lüks Sıvas, Kars lisc!crile Çanakkale 
sigaraların da maden kutularda 

satılmaları hakkında alınan son 
kararın satışlar ü l>rinde iyi bir 

tesiri olduğu da görülmüştür. 

İdare bu sebeble bütün lüks siga
raları madeni kutulard~ satmağı 
arzu etmektedir. 

ve Manisa orta okulları ve bilu
mum sanat okulları 150, Trabzon 

lisesi 145, Kastamonu, Gazi Antep, 
Yozgat liselerile Bolu, Aydın, Ma
raş orta okulları 140, Afyon, Kü

tahya liselerile Bilecik orta oku
lu 130, Niğde orta okulu 120 lira. 

Liseler Arasındaki Maçlar 
• 

işleri için sarfedileclktir. Bunun ,. 
için umum müdiirlük 2,5 milyon 
lira tahsisata lüzum gü~termiştir. 

Bu heyet, İstanbuldan ziraat 

IDüdürlüğü sütçülük muallimi Ri-

1at ve Üveysin iştirakile kuvvet
lendirilmiştir. Dün VPli ve Bele

diye reisi doktor Lütfi Kırdarın 

reisliğinde umumi bir toplantı 
Yapılmış ve süt mesele•inin halli 

için yapılacak faaliyetin progra
ını tesbit olıınmuştur. 

Ankaradan gelen heyet şimdilik 
süt meselesi ile uğraş:ıcaktır. Bil

hassa sütün istihsali üzerinde tet
kikat yapılacaktır. 

Posta, telgraf ve telefon umum 

müdl1rll1ğl1 alakadarlara bu hu -

susta bir emir göndererek mez • 

kür pulların tamamen bitinc'.ye 

kadar harici ve dahili servislerd~ 

müraselilt üzerine yapıştırılması

nı ve istiyenlere de seri halinde 

satılmasını bildirmiştir. 

Muhabere Münakale Haydarpaşa - Hayriye lisesi maçından enstantane 
1V k·ı·ş h . . G 1• ' e ı ı c rımıze e.ıyor 0 .. ...1 d · k' · · 

1 
un og e en sonra, 14 te mektepliler arasında ı maçlar serısınden 

Heyet azaları İstanbul mandı

ralarını mahallen gezecekler ve 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 133 

Nihayet ;Cüce Hasan; Yemış
ten karşıya geçcbılecek bir vası
ta buldu. Ve Kasımp<ı§aya geçti. 
Tabanları yağlıyarak Ramiz Pa

§aya gitti. Fakat; kalyoncular Cü
ce Hasdn'ı Paşanın huzuruna sok
muyorlı.rdı. 

Bin müşkülat ile Paşanın ağa -
larından birine kendisini tanıta
bildı. Ağa; Paşaya haber verdi 
liemen Cüce Hasan'ı Ramiz Pa -
Şanın huzuruna götürdU!er. 
Ramız Paşa; Cüce Hasan'> tanı

mıştı. Sordu: 
- Hoş geldin Haaan .•. Ne var, 

tıe yok?. 

-E.fendimız zatıalılerile hususi 

Yazan: !il. Sami KARAYEL 

surette konuşmak isterim. 
P<ı§anın yanında ağaları vardı. 

Bu ağaiar içınde Hafid Efendinin 
Canan ıle beraber Ramiz Paşaya 
sönıfor<liği ağa da vardı. Tabii 
Cüce Hasan bu işden haberdar 
değildi. 

Ramiz Paşa da, Ağanın bir ca
susu olduğunun farkında değildi. 
Hasan'ın yalnız kalmas~ talebi ü
zerine hemen etrafındakilere şu 

emri verdi: 
- Dışarı çıkın!. 
Ağalar derhal boyun »eııerek 

dışarı çıkmışlardı. Fakat; Hafid 
Efendinin gönderdiği haremağası ı 
kulağını kapıya vermiş dinliyordu. 

Munhabere ve Münak ale Vekili ikincisine Taksim stadyonıunda başlanmıştır. ilk futbol maçı, Galata
Ali Çetinkayanın bugıinlerde şeb- saray - Ltanbul Erkek Liseleri arasında yapılmı~tır. Neticede 2 • 3 
rimize ge lmesi bekler.mektedir. Galatasaray lisesi mnğllıb olmuştur. İkinci futbol maçı da Haydarpaşa 
Vekil şehrimi ze deniz mücssesele- - Hayriye lisesi arasında idi. Birinci baftaym O - O, ikinci haftaym da 
rinde yapılacak yeni teşkiHit et- O - O neticelenen maçı 15 dakika uzııtmak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

rafında tetkiklerde bulunacaktır. Netice yine O • O olmuştur. 

Cüce Hasan; Ramiz Paşa ile yal
nız kalınca bütün başlarına gele
ni anlatmağa başladı. 
Paşa, Hasan'ı sükünetle dinle

di. Halinde ve etvarında hiç he
yecan gözükmüyordu. Yalnız; 

Cüce Hasan'a şunları söyledi: 
- Oğlum; lazım gelen tertiba

tı aldık ... Padişahın iradesini bek
liyoruz. İrade çıkar çıkmaz hare· 
kete geçeceğiz. 

Cüce Hasan Paşanın bu sözle -
rine hayret etti ve mülahaza et
meden: 

- Paşam vaziyetimiz felakettir. 
Cephanemiz kıttır .. Akşam da ol· 
maktadır. Eğer, şimdiden imada 
yetişmez.seniz mahvımız mukar
rerdir. 

Ramiz Paşa; Cl1ce Hasan'ın söz
lerine mukabele etti: 

- Hiç şüphe yok ki; Paşa den
dimizi derhal kurtarmak ve im· 
dadlarına yetişmek isterim. Fa . 
kat; efendimizin gönderdiği ira -
de sana söylediğim gibidir. 

- Yani ... 

- Alacağımız tertibatı bildirdi-
ler ve bu yolda kalmamızı irade 
buyurdular. Bilfilıara tekrar va
ziyet hakkında iradede bulunı. • 
caklarını tebliğ ettiler. Şimdi bu 
vaziyet karşısında irade gelme • 
den vaziyetimizi nasıl bozabiliriz. 
Dedi. 

Cl1ce Hasan'm artık bir söy -
!iyeceği kalmamıştı. Padişah ira
desinin haricine çıkılamazdı. 

Fakat; bu padişah iradesinde 
hata vardı. Çünkü; Ramiz paşa 
kuvvetleri burada beklerken ye
niçeriler Alemdar Paşayı ve mai
yetini yok edeceklerdi. Cüce Ha
san lafını esirgemedi ve mukabele 
etti: 

- Paşa efendimiz; iyi amma 
vaziyet çok tehlikelidir. Efendi -
miz irade buyuruncıya kadar A -
lemdar Paşa efendimizin vaziye -
tinin hali nice olacak?. 

Ramiz Paşa ; Cüce Hasan'm bu 

sözleri üzerine elile sakalını ka
rıştırdı. Ve: 

- Evet; burası doğru ... Lakin, 
nihayet padişah iradesine münkad 
olroak gerektir. Herhalde efendi
mizin düşündükleri vardır. Belki 
başka taraftan Babıali üzerine 
kuvvet gönderceektir. 

Başka taraftan Babıfili üzerine 
gelecek kuvvet yoktur. Kulunuz 
tetkik ettim. Kadı Paşa hazretleri 
de Üsküdar ve Selimiye civarın
da vaziyet almış duruyorlar ... Sa
ray muhasarada baltacılar ve si -
lahtarlar da, maiyeti padişahi de 
mahsur bir haldeler ... Bu hal de
vam ederse Alemdar Paşanın bir 
taraftan gelecek kuvvetlerle kur
tarılmasına imkan yoktur. 

- Pekala ne yapmak lazımdır 
diyorsun?. 

- Kulunuzun düşüncem; zatı 

devletlerinizin durmadan Alem
dar Paşaya yardıma koşmanızdır. 

- Evet; benim düşüncem de bu-
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Hamide 
Yapılacak 

Kabir 
Üniversiteliler, Belediye 

Nezdinde Teşebbüste 
Bulunacaklar 

Belediye, bundan üç sene ev
vel aramızdan ebediyen ayrılan 

şairi azam Abdülhak Hamid için 
bir kabir yaptırmağa karar ver -

m~ti. Fakat aradan bu kadar za
man geçtiği halde tahsisat me -
selesi yüzünden bu mcesle ihmale 
uğramıştı. Öğrendiğimize göre Ü

niversite gençleri bugünlerde ara
larından birkaç mümessil seçerek 
Hamidin kalırinin biran evvel ya
pılması için Belediye nezdinde te

şebbüslerde bulunacaktır. Genç -
!er yapacakları bu te;;ebbüsten bir 
netice çıkmadığı takd;rde Üniver

site gençleri aralarında bir top -
Jantı yaparak bir proje hazırla • 

yacaklar ve Mehmed Akif için 
olduğu gibi Hamide C:e edebi kıy
metile mütenasib bir mezarı ken

dileri yapm•ğı kararla~tıracak -

lardrı. 

Parasız 
Deniz 

hamam lafı 

Kendimize Güveniyoruz 

S 
inirlerin çnk gergin oldu· 
ğu günlerde yaşıyoruz. Ne
rede olursa olsun, kim o • 

!ursa olsun ilk söz şu oluyor: 

- Ne var, yeni bir havadis?. 

- Ne olacak?. Umumi harb 
var nu? 

Avrupanın gizli binbir siyasi 

görüşmelerinin esasını~ teferrüa .. 

tını bilmeden, herkes, fevkalade 

ahval ve şerait içinde olduğumu
zu hissediyor. 

Fakat, Ankara, her zamankin

den daha soğukkanlı, daha dik 

katli ve yaptığını bilir bir halde

dir. Emniyet ve huzur içinde gün

lük hayatımıza taallCik eden vo

zifelcrimlıi yapmaktan başka bir 

düşüncemiz olmamak 18zınıdır. 

Türkiye her zamankinden da -

ha kuvvetlidir. Hiç bir şeyden 
çekinmiyor, kimseden korkmu • 
yoruz. Yalnız, bir tek şeye güve· 

niyoruz: 
Kendimize!. 

Bize, bu emniyeti, bu huzuru ve

ren kaynak, eşsiz ve kahraman 
Türk ordusudur. 

Bugün en rahat, en emniyette 

olan millet biziz. Haklı biT gururla 

göğsümüzü kabartarak bir kere 

daha tekrarlıyalım: 

- Ne mutlu Türküm diyene!. 

KEŞAD l"l::YZl 

Yaz MevsimineŞimdiden 1---------
Hazırlık Yapılıyor Liklere Giremiyecek 

Belediye reisliği, yaklaşan yaz Talebe 
mevsimi münasebetile şehrimizin 
muhtelif yerlerinde yeniden de -
niz hamamları inşa etmeği karar· 

laştırmıştır. Dün bu hususta bü -
tün kaymakamlara tetkikatta bu

lunmaları bildirilmi§Lr. 

Mekteb spor yurdu talimatna -
mesi mucib'nce teşkıl olunacak 
liklere !ise birinci devre ile orta 
mekteb takbelerinin iştirakine 

imkan olmadığı dün Maarif Ve
kaletinden maarif müdürlüğün~ 

bildirilmiştir. 
Diğer taraftan bu sene birbirine 

sık mesafelerde olsa bile birçok , ________ ;.... ____ _ 

deniz hamamları yapılmasına mü
saade olunacaktır. 

Ayrıca Belediye reisliği fakir 
halk için de •parasız deniz hamam
ları• yaptıracaktır. Bu hususta da 
tetkiklere başlanmıştır. --

Hev'etimiz Berline 
Hareket Etti 

Hitlerin doğumunun 51ı inci yıl

dönümü merasiminde bulunacak 
olan Nafıa Vekili, General Ali Fu

ad, Gebesoyun riyasetindeki he
yetimiz diin akşam Berline hare

ket etmiştir. Vali ve Belediye rei
si Lfıtfi Kırdar, Emn.;yet Direk

törü Sudi Ata, ve d.ğer zevat he
yeti uğurlamışlardır. 

Adaların Suyu 
Bl1yükadaya su götürecek tank

ların yapılması için rr.&den cihe

tinde bi.- iskele yeri intihab edil

miştir. Adanın su ihtiyr.;·ı için 

Belediye 150,000 lira sarfedecektir. 
İskelenin inşasına yakında baş · 

!anacaktır. Elmalı suyu da Bostan· 

cıya doğru ilerlemektedır. 

dur. Esasen ;vak'ayı haber alır -
almaz ayni fikir ve hareketle yo
la çıktım. Fakat; Pad~ahtan ge
len bir irade ile bu suretle vazi -
yet almağa mecbur oldum. 

- Efendimiz; öyle ise kulunuz 
gideyim ... Paşaya lazım gelen ha
beri götüreyim ... 

- Ne söyliyeceksin Paşaya?. 
- Efendimizin söylediklerini 

aynen arzedeceğim. 

- Evet; ellerinden öperim ... 
Mahsus selam söyle ve meseleyi 
olduğu gibi anlat!. Herhalde efen
dimizin bir düşündükleri vardır. 
Alemdar Paşa mukavemetine de
vam buyursunlar. 

- Başüstüne paşam .. 

· Diyerek, Cüce Hasan, Ramız pa
şanın huzurundan ayrılmıştı. Ka· 

· pıda bekliyen haremağası berşeyi 
dinlemiş olduğundan, hemen dur
madan Canan'• koştu. Vaziyeti 
anlattı. 

Ciman hır.ı intikam ile güluıi-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
İşçilerin Seyyer 

Tezkeresi Yok mu? 
Beyazıd KitapçılarkaplSt lo -

kantaeı Hafız lmzaslle şu mt-k -
tubu aldlu: • 3 
•- 27 .. nedir lekanta<Jılık ya

pıyorum, mektebde d:e •~udum. 

Tahsilim. var. Lokantada çalışan 

lff:Uer hak.kında bt"lediy u.bıtası 

tallmatnames.lııde hükümler var
dll'. Bu hükümlett gött. ,ne -
rln temi:ıliii buı,wnınv da ka
yıdlar vardır. Fakat. blıdr, lokanta 
l.<ttlsl bir mühim meself'd~r. 

Lokantalarda ra"°n, bula.şıktı 

ve ahtı olarak çalışan bir~·ok 

kimselerin elinde «MYJU' tez.ke -
res.i» yoktur. Brh·diye, bu ctbl in

sanlara sıJıJıa& cüJ:llanı verlrkt"n, 
ellerinde maliyenin M·yyar t.c-z -
kere:;i olup olmadığına bakmalı
dır. Çünkü, hazine. bu yüzden u.
rar ediyor. Bu fşfilf'rln çofu sık 
sık dü.kkin dei~Uriyorlar. llük6-
mel bu mesele ile al:ikadu olma .. 
lıdll'. İş(llerin hepsi birer 1ey7ar 
tezkere sahibi olurlarsa devlet 

hazin~l hem çok fayda &'örür, hem 
de bu sıntf iKiier daha 1l:rade bir 
r.aptürabt alhna alınm" olur. 

ye başladı. Ve birdenbire gulme

sini bıraktı. Kaşlarını çattı. Ha -
remağasına usu Jetle şu emri ver
di: 

- Ağam; ne yap yap-. Bu gelen 

herifi bir biçimine getirip tevkif 

ettir. Alemdar paşasına haber gö
türemesin olmaz mı?. Sonra; yine 
ne yap yap A!emdar'ın daha faz

la mukavemet için cephanesinin 
kıt olduğunu bildir ... Haydi seni 
göreyim ... 

Kurnaz ve şeytan haremagası 

derhal Canan'm yanından süzü -

lüp çıkmıştı. Ve yolda gidl'rken 

ne yapacağını ve Cüce Hasan'ı ne 

suretle tevkif ettireecğini plan
lamıştı. 

Adamları vasıtaı;:Je k,arşıya ge

çerken bir hain gibi yakalatacak 

ve Kasımpa,..a zindanına attıra

caktı. 

(Devamı var) 
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1 İs~anyanın Alacağı Vaziyet 1 1 Meraklı Şeyleri 
VATİKANIN TELEFON AB01'"ElERl HÖK ispanya Yakında 

Neler istiyecek ? 
W aUk.ancla, yani .Papanın sara .. 

yuım bu.lundulu mabahl" 'Jot 

klfl ve 600 telefon nıo.klııesl vardır. 

100 kişiye 80 telefon. 
İııcUlercde JOO klşly~ 5, Fransadı da 

3 telefon makinesi iM.bet etmektedlı. 

Kt}çt)ıt BİR İNCİL 

ŞOFÖR 
f\frikada Toprak, CenubT Amerikada 

Nüfuz istiyor 

1 

Amerika Vaziyeti Düşünüyor 

Şimdi de Ispananın nılfuz 

i talvanın Arnavutluğu ma • 
lüm şekilde işgal etmesi Al
manlarca pek yerinde ya -

pılmış bir hareket diye sayıldığını 
söy1emeğe hacet yok. Yine tah -
min edilebilir ki Franko İspanya
sında çıkan gazeteler de İtalya • 
nın geçen cuma günü Arnavutlu
ğa asker çıkarmasını ve orayi iş· 
gal etmesini doğru buluyorlar. 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri -
nln ra~dık!a.ına bakarak bugün 
lı i raz da İspanyadan bahsetmek 
15zım gele.:ek. 

Franko İspanyası daha evvel 
t elgrafların bildirdiği üzere Al
;nanya - Japonya - Mançuko - İ· 

temınıne kalkıştığı cenuDI Amenka~eııirlerinden biri: Buenos Ayres 

t•lya - Macaristan ınisakınıt gir· ı muştur. İktısad1 vaziyet altüst ol-
miş oldu. muştur. Halk aç kalarak, türlü 

Bu da Berlın - Roma ndhveri- mahrumiyetler içindedir. 
nin bir muvaffakiyeti olarak gös- Hayat pahaWığı devam etmek· 
terilmektedir. tedir. 
İspanyada artık d.3hili harb bit- Fakat acaba İspanyada bundan 

miş ve 1 nisanda Fra?ıko tarafın- sonra yabancıların vaziyeti ne 
dan neşredilen yevmi emird~ de olacak?. 
charb bitmiştir• diye keyfiyet i- Franko yabancıların nüfuz ve 
lan edilmişti. 936 temmuzunda tesirinden memleketi kurtararak 
ııaşlıyan dahili harb 939 mart n!- hakiki bir istklfil temin ede • 
hayetine kadar sürmüş oldu. bilecek mi?. 

Dahili harb bitmiştir. Fakııı bü- İspanyanın k•lkınması için ya-
fiin meseleler halledil'Il' i olnıu - bancıla:ın yardımına hiç mi mü-
Y<'r. Üç seneye yakın biiyl•! uzun racaat edilmiyecek?. 
stiren dahili bir harbden sC1nra İs- Bugünkü İsp•nyada Berlin -
panyanın hep yerleri harab 0 1. - Roma mihverinin tesiri görülme

mek kabil değildir. Burgos hükO.-

l\füthiş, heyecanlı ve tüyleri ürpertecek sahneler ..• 
Bnızilyaam balta girmemiş or manlaTı. .. Bütün vahşi hayvanlar 

bile bir adama karşı 

meti malfım olan misaka martın 
27 inci günü iştiraki kabul ederek 
Almanya, İtalya ve japonya ile 
bir de vesika imzalamıştır. 

Sonsuz Mücadele 
( Marajo ) 

Trader - Hom ve Tarzan filmlerini gölgede bırakacak derecede 
meraklı, heyecanlı ve şayanı hayret bir film. Kaplanlar ve tim-

1' sahlar filini. .• Bir aşk ve macera romanı .. 

Hogün T A K S i M Sinema~ın d1 

Bundan sonra İspanyanın dün
ya işlerinde alacağı vaziyet dik -
katle takib edilmeğe deger. İspan
yanın malum misaka iştirakinin 

ilanı ile halyanı'l Arnavutluğa as
ker çıkarmağa teşebbüs etmesi bir
birini takib eden günlerde olup bi
. tiyor. 

Alman gazeteleri İspanyanın 
bir takım emelleri olduğunu, bun-

l~~~~~B!u~gü~n~s~a~a~t~l~l~v~e~l~d~e~te~n~z~i~la~t~lı~h~a~l!k~m~a!tın!' ~e!le!r!i~~~~~" t !arın tatmin edilmesi lazım gele-
- ceğini söylemeğe başladılar. 

--------------------------Bugün İP E K Sinemasında 2 fi lm birden 
1) Halkınuzdan gördüğü büyük rağbet ve umumi arzu fü;erine 

Süveyş Fedaileri 
Saat 1 • 4,15 ve 8,10 

2)Cambazhane Çocuğu 
Fransızca özlü son derece mües slr bir macera şaheseri. 

Baş rollerde: VALASS BERRY - JAKİ KOOPER 
Saat 2.30 - 6 ve 9.45 

Dresdende çıkan ve Mareşal Gö
ring'in gazetesi diye tanınmış o
lan N aziohal Zeitungun yazdığı 
bir makale az manalı değildir. 

Bundan sonra garb devletleri 
tarafından İspanya üzerine her
hangi bır tazyik icra edilmek is -
tenirse bunun Almanya, İtalya, 
japonya tarafından fena karşıla

nac:ığını söylüyor. 
İspanyanın vaziyeti yalnız Av

rupa devletleri ıçin değil Ameri
kalılarca gözden uzak tutulacak 
gibi değildir. 

Amerikalılaı-a gi:ıre İspanya 

Dünyanın en kilçlik İncili, A vuslur· 
falı Franç Vlelas adlı blr çlflııl tara
fından idi bir mektup kiltdı üzerine 
:razıimıflll'. 

FRANSlZ !UEB'USLARI 

NE MAAŞ ALIYORLARf 

Biiyilk lhUlıll ı.amanında meb'uslara 
ıünde 18 frank 7evmi7e veriliyordu. · 

Bilihare, hayat pabalahiı dikkat na .. 
zarına almdı, 1% son kin un 1795 de 
bir mlsll arttırıldı. 
Sonral~n senede ll,000 frank verU

meie bıı.-,ıandı. KonsUla devrinde 10 
bin franga tenzil edtldL Rönesa~ dev
rlnde meb'uslara bir para verilmiyor· 
du. İkinci eumhurlyetde ründe 25 frank 
ayak kirası ahyorlardı. İkinci impa
ratorluk. alh ay devam eden lçtlma 
devreleri için 12,000 frank veriyordu. 

1871 de 9.000 franga indirildi . 1906 da 
15.000, ı920 de 26,000, 1926 da 45,000 
'928 de de 60,000 franga çıkarıldı. 

Buı:-uıı Fransız meb'usları senede 
c;7 ,000 frank alıyorlar ki bizim para
'lnıla 2,680 lira eder. 

İNANILACAK ŞEY Mi BU? 

Geçenlerde, yirmi beş yaşında bir 
adam l\t.ıı.nçster killniklerlnden birlne 
muracaat ve ıöftindcn muzlarJb oldu
iunu söylerolş. Röntıten ile muayenesi 
yapıldıkl.ao sonra ameliyata llizum ırôs
terllmlf. Fakat. ameliyatı yapan dok
torlar h:ıyretteo donakalmışlar. 

Hastanın sol clferinde 1irml san .. 
tlmetro uzunlu.funda bir kUl'fun k:1.le
mi varıDJ$. 

Hasta biraz iylleştb SÖ'I söyU,.~lt 

hale gelince uzun miiddet ıorgu7a çe
kilmiş, Nihayet, on scklz &7 evvel bir 
merdivenden düştüiünü, vücudünüo 
bazı 7erlert yaralandıfı, az sonra da 
kapandlfı anlaşllmış. Sol clierlne sap
ıauıp kalan kurşun kaleminin bu !il• 

rada yaradan içeriye ılrdlil anlaştlmış. 

ERSTE KAHVEHANESİ 

Viya.nada, Praterdekl meşhur Erste 
kahvehaneslnln yıkllmasına karar ve
rllmlşUr. Bu kahvehanenin Viyana mu
slklsl lte büyük bir alakası var. 
Meşhur besteklr Bethoven, 1815 de, 

eon valsini burada çalmıştır. 
Daha sonra Boehm bütWı eserler ini 

balka burada dlnletmlşllr. 
Bethoven, son zamanlarda tamamUe 

satır olmuştu ve salonun bir köşesin& 
çekllmiştl Büyük bir dikl!_atle keman
cıların yay çelune1erlnl &akib edJ7orda. 

İNANILACAK ŞEY J>EGİL! 

Yalnız tercüme ile iktlla edlyoru.ı: 
a:Kruvda (Polonyada) bir kedi sa· 

blblnln hayatın ı kurtarmL'f. Bunun l
~ln de karl.!lını zehirlemiş. 

Sahibinin karısı, 1'cn9 bir mektep 
hO<'ası ile sevişb'ormW}. Kocasını yok 
etml7e karar. vermiş. Bir miktar ar
senik bulmuş, kocasının çorba taba
tına ko7up zehirlemek lstemf!I. Sof • 
rayı baı.ırlam11, arsenik paketini de o
cafuı üstündeki rafa ko7muş. Küoük 
kedi rarta oynu7orm.ut, nasılsa pa • 
keti, ~orba tenceresinin loerlslne d il • 
•lirmüş. 

Genç kadın, bira& sonra mutfafa cel· 
mlş, çorbanın pişip plıjmedlilnl a nla • 
mal< için kepçe ile ılmq, içmiş. Ka • 

dın timdi hastahanede can çeklşl:ror. 

bundan sonra şunları istiyecektir: 
1- Afrikada arazi. 
2- Cenubi Amerikadakl İspan

yol memleketlerinde tesirini icra 
etmek. Bu suretle şimali Ameri • 
kanın cenuptaki tesir ve nüfuzunu 
zayıflatmak için İspanya harekete 
geçmiş olacaktır. 

İşte görülüyor ki A vrupada ge
çen hadiseler birer suretle Ameri
kaya da dokunmaktadır. 

l~~-Y-az_a_n_: ~R-E-CAİ~-S-AN~A-Y~~ı 

H 
.usust otomobil, Maçkada 

tiç katlı bir kübik evin ö
nünde durdu. 

Genç bir şoför atladı, otonun ka
pısını açtı. İçerden, orta boylu, 
tıknaz, oldukça göbekli, laciverd 
elbiseli, gözlüklü, çok şık giyin • 
miş bir adam çıktı. 

Şoför çevik bir hareketle ka • 
pının ziline baslı. Kübik evin ka
pısını genç bir hizmetçi açtı. Ve 
efendisinin karşısında hürmetkar 
bir tavırla durdu. 

Şık kıyafetli, tıknazca adam içe
ri g;rdi, hizmetçi kız kapıyı ka 
padı. 

Lüks otomobilli küb ik evli a -
dam bir anonim şirketin hissedar
larından Kamil Husr~v idi. Ellilik 
vardı amma, kanı canı yerinde, 
dine bir adamdı. 

Birinci kata çıkıncn, genç yirmi! 
beş yaşlarında tahmiu edilir. gü
zel bir kadınla karşılaştı. Bu ka
rısı Suad idi. Kocasır.ı güler yüz 
ve neş'eli bir tavırla karşıladı. So
kağa çıkmak üzere giyinmiş ve 
hazırlanmıştı . Koca~ma: 

- Nerde kaldın? Bir saattir ha
zırlandım, seni bekliyorum. 

- Affet karıcığım. Bir saat ka
tlar geciktim amma sebebi var ... 

- Bu sebeb beni bir saat böyle 
heyecanla bekletmeni mazur gös· 
•erecek kadar mühim mi? .. 

- Evet, seni üzmekle işlediğim 
suçu affettirecek kadar mühim bir 
scbeb bu ..• 

- Merak ettim, nerlir acaba?. 
- Bugün yeni bir şoför bulmak-

la meşgul oldum. 
- Şoförümüz vardı ya .. 
-- Çok sinirleniyordum o ada -

mıt. Bugün de bir münasebetsiz -
lik yaptı, koğdum .. 

- Yazık! 

- Ne? Acıyor musun? 
- Tabii... 
- Halbuki bu adama en ziyade 

5inirlenen sen değil miydin? 
- Evet amma, ekmeğinden edil

mesini istemezdim elbette ... 
- O kendi ekmeğini düşüneydi 

eğer bizim teveccühümüzü kazan· 
nıağa çalışırdı. Kendine acımıyana 
biz ne diye acıyalım· .. 

- Bu yenl şoför kim? 
- Birisi... Bir ay kadar dene-

riz. Memnun kalmaz.ak çıkarır 

bir başkasını alırız .. Olmaz mı? .. 
- İyi iyi can:m .. Otursun çalış

sın .. Durmadan §Oför değiştirecek 
değiliz ya ..• 

- Sen hazırsın değil mi' 
- Evet. 

Merdi venlerl indiler, kapıdan 

çıkınca kadın birdenbire durak • 
ladı; çünkü gözleri, kendilerinP 
ihtiramla otomobilin kapısını a ~ 
çan şoföre takılmıştı; bu şofö~. 
genç kadının genç kııJığında, bir 
tesadüfün karşısına çıkardığı ve 
ber&Per, uzun bir aşk macerası 

1aşadığı çok yakışıklı bir delikan
lı idL 

Göz göze gelince, genç kadın, 

içinden cKemal!> dıye bir ses 
yükseldiğini ve kalbinin tatlı bir 
sızı ile burjmlduğunu hissetti. 

Kendini toplamakta gecikmedl 
Kocasına birşey sezdırmeden oto
ya atladı. Kocası da onu takib 
etti ve şoföre seslendi: 

- Şoför! Mecidiye köy .. Oradan 
dön .. Tepebaşı .. 

Genç kadın, eski genç ve güzel 
sevgilisine karşı kocasının kalın 

çatlak ve amirane sesle verdiği bu 
kumanda karşısında biran sar -
sıldı. İçinde birşey göçüp yıkılır 
gibi bir sar~ıntı derin bir sızı duy
du. Bu genç şoföre acımak, talihe 
kızmak gibi bir takım anlaşılmaz 
hisler içinde bocaladığını farketti. 

Oto Mecidiye köyüne doğru baş 
1 

döndüren bir hızla ilerliyordu ... 

* Birkaç gün sonra genç kadın şo-
förle yalnız kalmak fırsatını bul
du, ayni ruh sarsıntısı içinde kıvra
narak ona sordu: 

- Kemal niçin buraya gelmeği, 
bizim şofÖrlüğümüzü kabul ettin? 

- Bana bu teklifi yapan adamın 
sana olan rabıtasını bilseydim ... 

- Kabul etmezdin değil mi?. 
Kısa bir sükut .. 
- Zannederim ... 
- Senelerden beri nerede idin? 
- İzmirde .. 
- İstanbula ne zaman döndün? 
- Bir ay oluyor .. 

- Çalışmıyor muydun burada? 
- Hayır henüz bir iş bulama -

mıştun. 

- Şoförü olduğun adamın benim 
kocam olduğunu öğrendikten son

. ra niçin istifa etmedin? 

Genç şoförün gözleri önüne düş

tü. Bir an derin bir sükô.t içinde 
kaldı. Soma ağır ağır gözlerini 
kaldırıp genç kadının. içli ve ala
ka ile kendine bakan ve içleri iki 

- Ne istersiniz? .. 
Diye sordu Şeref: 
- Şımdilik yüz elli lira yeter. 
Cevabını verdi, 
Doktor yüzünü buruşturdu. Fakat: 
- Başka türlü yolu yok. Vere ceğiz. 

YOS A 
grafisini gözlerıne çekiyormuş gibi uzu11 uzun o· 
na bakıyordu. Güney de önden gelen bir duygu 
ile bunl&rın ikdne bakıyor. o her vakitki zeki, 
şeytana örnek kurnazlık kumkuması beynini ça • 
lıştırıyordu: 

- Hastaysalar niçin yurıia gitmediler? 
Burayı nereden buldular?. Der gibi, elini portföyüne attı. Titreyen par

maklarıle üç ellilik çekti, verdi: 
Haydi güle güle. Apartımanda bulaşacağız. 

KARŞILIKLI BAKIŞLAR 

Doktor salondaydı. 
Marika gelc!i: 
- İki adam sizi görmek istiyor?. 
Güney birden telaşlandı: 
- Nasıl adamlar?. 
Ve gozünün önünden birçok insan yüzü geçti. 

Acaba kendisi ;çin mi gelenler vardı? Bu &oru 
kalbini darlandırırken doktor: 

• Kıml~rse gelsinler .. 
Dedi. Güney kalktı? .. 
- Kım bunlar doktor? .. 
Dıye titrek Lir scslr salondan dışarıya çıkma 

ğa h zırlandı. D<'ktor 
Bı>ıı onl n b ı l vorum. Merak etme .• 

-------·No. 1Z)2 -----Yazan: ETEM İZZET BENİCE -------· 
Dememek için kendisini zor tutuyor, belki 

ömründ~ ilk ol.ı.rak bir komedya aktörlüğü yapı
yordu. Güney koridorda gelenlerin k!n,ıer oldu
ğunu gö:dü. Baktı, hiç kendisinin tanırlığı kimse
ler değil. Rahatlandı. Ve salona gitti, •lnV.tora du
yurdu: 

- Hıç tanımadığımız i)d adam. 
Ve sözüne ekledi: 

- Bizim tanışlardan yemeğe filan fPlenler ol
masın diye üzü!müştüm. Bu aksam lı•c hazırlıklı 

dPğilim .. 

Doktor: 

- Ya .. Öyle mi? 

Derken iki yabancı adam salondan 
girdiler. Güney tanımadığı bu adamlara 
du. Kendi kendisine ilk bakışta : 

ıceriye 

bakıyor-

- Her hald, bunlar <lok torun tanı~• - rı rlcğil. 

Giyinişl~ri de kötü. Belki bir şey lstemeğe gelmiş
lerdir. 

Dedi. Fazıl'ın ta yanıbaşına kadar gelen bu 
iki adamdan birı, ak bıyıklı uzun boy;u, iri kafa
lısı: 

- Ben, Şerd .. 
Diye kendis'ni tanıttı, ilave etti: 
- Arkadaşım Sadık. 

Fazıl birine: kere yüzlerini görm~ gibi daY.. 
randığı bu adam !ara yer gösterdi: 

- Buyurun. oturun! 
Yin~ Şeref söze başladı: 
- Bay doktor. Arkadaşım mıdPsinden voıc 

hasta. Baktırmadığı hekim kalmadı. Amma. hiçbi
rısi kesin bir sa~lık veremedi. Sizi söylediler, gel· 
d.k. Arkadaşı Dil" kere gözden geçirmenizi diliyo
ruz. 

Şerc! bunla•ı söylerken, Sadık Gi;.neyin foto-

Hekimi evirı.de görüp para verecek hastaya 
benzemiyorlar! 

Fazılın evde hastaya baktığı yoktur. 

Bütün bu düşüncelerini ölçmek için bir yok
lama yaptı: 

- Fazıl, baylar yarın yurda gitseler daha iyi 
değil mi?. 

Fazıl bu soruyu karşılamağa hazırlanırken 

Sadık: 

- Doktoru ele geçirmişken izin verin de bize 
•sksın. işimiz gücümüz her vakit buraya gelme

m.ze, yurda gitmemize uygun değil. 

Dedi. Güney sordu: 
- Size kim sağlık verdi burasını? .. 

Bu soru kgrşısında birden şaşalı.l'ftn Sadık 

Şerefin yüzüne baktı. Şeref ona baktı. Bir saniye 
!tir kekeleme, bakınma, tereddüt oldu ve Şeref: 

CD 

~!ev parçası gibi parlıyan gözle
rine dikti. Genç şoför, niçin istifi 
rtmediğini, bu bakışile güzel k•' 
dına anlattı ... Sonra. onun bakış • 
!arından okunan düşünce ve a!A· 
kasını ölçmek, denemek, daha i,rl 
anlamak için sordu: 

- Eğer sizi rahatsız ediyorsaJll 
Derhal istifa edebilirim ..• 

- Beni mi? ~için? .• 

- Kimbilir ... 
- Bunda bilecek ne var .. OlsJ 

olsa biz, yani ben ve kocam seni 
her gün. mütemadiyen rahats ız e' 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ankara R a dyosu 
81JOÖH 

17 .30 Program. 
17,35 M üzik (Pazar Ç&Jl - Pi). 
18,15 Konwıma (Çocuk saati) 
18,45 Müzik (Şen oda miultl - flı• 

rab im Ö.cür ve Ateş böcekleri). 
19,15 Turk m üzltl (Fasıl bqetl) . 
Celil Tokses ve arkadaşlarL 

20 AJans ve meleoroloJI babttlerL 
%0,15 T ürk müzlfL 
Çalanlar : Vecibe, Reşal Erer, it°"° 

Kam, Cevdet Kozan.. 
Okuyanlar: Necmi R ba AJus)<all> 

Radife Ne:rcllk. 
1- Numan atanın Bestenlıir pet• 

revL 
2- H."lim BeJln - Beslenlıir prki' 

Kaçma mecburundan. 
ı- ıuustafı iuet - Betlenlıir prki' 

Ga,.riden bulmaa. 

- Baf1> Yıısuf • -Dlık f&rkl' 
Çok sürmedi. 

5 -Ruşen Kam - ıı:emen~ lab..,.ı. 
8-- B aca Arif - Kasl p rlu - Zalalti 

ba le bakıp. 
7- Salihallln Pınar - Nihavend fi'" 

1u - Bili J&şayor. 

8- Osman Nlbadın - Nlhavenl ,ar
kı - Yloe aşkı bana.. 

8- Zekinin • Kürdili lıW>ak&r • 
p rlu - Sevmekte ben im. 

111- K ürdili blcazkir """ aemallL 
ı ı. Memlek et saat ayan. 
21 Neş'ell pliklır - K. 
21,10 l\lilzlk (Riyaseti Cumhur ball" 

dosu • Şef: İlısan K ünçer ). 
%! Anadolu ıJaru• (Spor ııerYlst) . 

2Z.IO Müzik (Casband - Pi). 
!%,U • %3 Son ıJaru haberleri •• 

T ARIN 
J'arınkl prorram. 

12.30 Proırlı m. 

12.35 Türk müzlfl • Pl 
13 Meodeket saat &J'&n, JaG.I ye 

meteoroloJI h.1berlerL 
13,15 • 14 Müzik (Senfonik mıwıı

PI). 

1357 Hicri 
Sefer 
26 I 

1355Rumi 1 
Nisan 

3 

16 Nisan PAZAR 
1939, Ay 4, Gün 106, Kasım 160 -- 1 
Vakitler Vanti Ezaııl 

-- ~•. da. • • . rl. 

Güne§ s 21 10 33 

Öğle 12 14 s 'rl 
İkindi ıs ss 9 10 

Akşam 18 49 12 00 

Yatsı 20 25 1 37 
İmsak 3 34 8 56 
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akal F erahlıktan, Tırnak~~§.~;;:~· ... 
I< ederden Uzarmış .. ~:'.L!~~::~ı=··· .. -
Benim Gibi Kırkından Sonra 
Berberliğe Kalkanın Hali Budur işte! 

Yazan: 
o.,tıan c.,.mal KA\.'tilLI 

S 'ZdPn ivi olmasın, 'ıizim atı• 
b~biardan birınin, geçen 

·~ ıırgun baktım, yüzü, çenesi u
erak~k çlzıkler, çentikler içinde.. 

a sordum· 
'N . 

Gn .e o yahu, hayrola, yüzü • 
e' ' gozünün bu hali nedir böy-

Cüıuııı . , sıyerek cevab verdi: 
, ~edi brmaladı da ... 
oşı angı kedi? Sen kediden pek 

a~ıııazsın! 
.. ~~.~e o da hoşlal'madığım için 
, .,/ tırmık içinde bıraktı ya! 

'y~, az geç de şunun doğrusunu 

.,;;:,_Doıırusu bu .. Kedi tırmaladı 
I~ " 1 ,a, 

: Sakın iki ayaklı kedi olmasın? 
aıı.ı Sen karşındakine iyi bak • 
u, ' liıç bende iki ayaklı kediye 
~ !ırınatatacak ~öz var mı? 

e !Şakayı bırak da doğru söyle, 
0 du ·· · 

• 

Arıeadıışmıa Kara köy meyaa ııınaan geçerken rastladım .. 

Serseriye Varan 
Güzel Artist , YUzüne böyle? 

ınd Ne olacak, benim gibi kır - . • 

li ~n sonr~ berberlığe kalkanın Belgradda Kalabilmek için Böyle 
lıdur ışte! 

e~Haa .. Anlaşıldı. galiba kendi Bir Hile Buldu Amma 
, •ne tıraş olay;m derken ... • • • 
r :;a. Şunu bileydin! Evet, pa- w iy~adan kaçarak Belgrada. 

la g nu evde kend,i kendime tıraş sıgınmış olan ve sesının gu-
.. Y~ııı derken tıraş bıçağı ile yü- zelliğile tanınmış artist 
~u, böyle çeteleye döndürmU- Marya Elmer şöyle bir macera ge-

~ çirmiştir : Marya'yı Yugoslavya -
Mutlaka bıçak kördü. dan çtkaracaklardı. O da bir er-

•ketBiiakis. gayet keskin, yeni kek buL:ırak onunla evlenmek su
Yc!ı len çıkma idi. Hem kcir ol- retile bundan kurtulmanın ça -

• bu kadar bol çizik ve çen- resini aramıştır. Çünkü Yugoslav-
Yapabilir miydi? ya tebaasından bir erkeğe varan 

: l>eki, ayna yok muydu kar • bir yabancı ve bir Yahudi kız ar-
~a? tık Yugoslavya toprağında kala -

' A< bilecektir. Yahudi Marya Elmer 
lı• ;na olsaydı muhakkak ya 
•nuın de kendine koca olarak sabıkalı 

lııi d u, yahud ddudağımın bi- bir adamı bulabilmiştir. 
_ e beraber uçururdum. 
- :M Evvelce h;ıpse girmiş, çıkm~ 

;,, ademki bu iş elinden gel-,or olan bu genç adam dilber artist-

" 
.. , .. ' een de ne için cumartesi "lınde h<> ten tam 50 İngiliz lirası almıştır. 
ra n .rbere tıraş olup pa- Marya fazla olarak bütün nikah 

hazırlanmazsın? 
l\iın d . masraflarını görmüş, hatta k<>ca-

8in emış onu sana, cumar- sına mükemmel bir kat da esvab 
, ~n tıraş olmam diye? yaptırnuştır. 3abıkalı için yal -
~ Uınartesinden oldun da bir ruz güvey girmek kalıyordu. Fa-
r P~zarR ne hacetti? Yoksa pa- kat öyle deg"il ... Yahudi kızı iz• 

!:Un" ._ . u akşamı, yani pazartesi d'.vac mukavelesine bir madde 
-~~sı b' . 
ir • ırdenbıre ve yent baştan 

Yere iç güveysimi girmek Ja
geldi• 

: Ağzı~ı hayra aç! 
1itıı Ne o, f<:>na bir şı>y mi söyle

sankt? 

((Jı fıcni kötü kötü ııöy !etme şim-
' · :; · (, kızıyorsun yahu• 
'N . 
·•·· . e kızmıyacakmışım sanki 
tı:ısı ·ı • 

iıııdi .~ e . başa çıkıyormuşuz da 
ltiı? 4 hır de bunun yenisine mi 

~re Ô;-Je ise, cumartesi günü ber
~a~. tıraş. olduğun hnlde bir de 

"t :'T-· •• 

tır~ ~unu kendi kendini ne dıye 
. kalkarsın? 
istersen kalkma! 
Ne \'ar sanki~ 

'N 
Q, o\t olaca~' Biz cıımartesı gü-
ıı~. g e \'aktı berbere tıraş ol -

Cd ' fakat bir de pazar günü öğ-
en b· ' 

•ste ·'- •raz ~onra sokağa çıkmak 
"'Cn rıı,, k ayı;aya baktık ki suratı-

ı] içinde' 
'N . 

eden öyle? 
'C ıh; .. anım, şunu bılmiyormuş 

~n h~Yleme be birader! Yoksa 
iıırn\ dik1<at etmiyor musun? 
rıı erbPrlerin bir kısmı son 

t 1ııda ın·· . ' 
lı•. 1Jşterılerin \'Üzünde us-

• :.t\"ı ~ 
aJ,.. gezdirirken er.unla kılları 

"''Yor 
ıı; to . ' •ad~cü sabu'l köpükleri-
llıa. "1ııJiyor gibi bir sey .. . Ne za

" .... k 
~'" l ben, bir g:ın önce ber-
' '•ras old ğu h . &ııı • u m a ide ertesı 

ı ilrl'"'ta • 
lı~kıı 

1 
\arım parmak s3kalla 

' ~n kalkl\'orum. 
h·j "B 1 t • · 

koyarak nikah olur olmaz birbir
lerini bir daha görmemek üzere 
bırakıp gideceklerini yazdırmıştı. 

Güvey bunu kabul etmiş, yeni 
esvablarını giydikten 50 İngilizı 

de aldıktan sonra sesini çıkarını-

yarak nıkiıh olur olmaz Marya -
dan ayrılıp gitmiştir. 

• Marya Elmer de Yugoslavyalı 
bir erkeğin karısı olarak artık o
rada kalmış ve Belgrad operasın-
da güzel sesini dinlelmeğe baş -

lamıştır. Fakat çok geçmeden sa-
b!kalı koca gelerek karısını gör -
mek istediğini söylemiştir. Mar
ya onu karşısında görünce evvel-
ki pazarlığı ve izdivaç mukavele-

sindeki maddeyi hatırlatarak çe
kilip gitmesini söyle!lliştir. adam-

cağız ayrılmamış ve en nihayet 
bir ev tutmuşlardır. En sonra ka

dın da serseriyi sevmeğe başla -
mıstır. Kadın şimdi memnundur. 

\'ın. , n' ş e sevır azızim. se-
cı•am1 7 inci sııyfada) Yıılıudi artist Merya Jo:hner 

Refik. -Peki... Yenilerini ne 
yaparsın?. 

NurL- Vermi)'l! vermiye on -
!ar da eskir!. 

KARA YEL ŞİŞESİ: 

Bay Nurinin içkiye fazla düş
kün olduğu, gece ve glindüz iç -
meden duramadığı herkesin ma
lumu ... 

Bir gece, arkadaşlarile beraber 
ıçiyorlar. Bir aralık Sermed so -
ruyor: 

- Bay Nuri, burnun neden bu 
kadar kırmızı?. 

- Karayelden... Biliyorsunuz 
a ben, uzun müddet denizlerde 
gezdım. Karaye! rüzgarı da sam 
gibidır. İnsanın yüzü.ne çarptı nu 
kızartır. Bilhassa burnunu ... 
Hazır bulunanlar glilerler. A

radan bir müddet geçer. Sermed, 
Nurinin önündeki rakı şişesini i· 
şaretle: 

- Rica ederim, Bay Nuri, der. 
Şu Karayel şişesine bir tokat a
yar mısın?. 

DO{lRU MU DERSİNİZ? 

Muallim.- Nuhun gemisine 
zeytin dalını getiren güvercin er
k~k miydi, dişi mi?. 

Talebe.- Erkekti. 

Mua!!i::ı.- Neden biliyorsun?. 
Talebe.- Dişi ol.!.ayrı, mümkün 

değil o kadar uzun mliddet ağ

zıııı kapalı tutamaz, dalı düşürür
dü. 

BİR MARSİLYA FIKRASI: 

Marsilyalıların meşhur pa!avra
cılarından Maryus bir gün mor
ga müracaat eder. Karısının bir 
ha!tadanberi kaybolduğunu, bir 
kazaya uğrayıp morga naklolun -
masmdan korktuğunu söyler. 

Memur şu cevabı verir: 
- Olabilir .. . Fakat, teşhir olu

nan ö!Uleri görmezdep. evvel ka
rınızın eşkalini söylemeniz ve şu 
matbu kağıdı yazmanız liizım ... 

- Ne lüzum var bunlara?. Ka
nını derhal tanıyabilirim. Çünkü 
dili kekemedir. 

Zenginlik 
İyi Bir Şey 
Değil mi? 

Londrada Milyonerler 
Arasında T edkikler 

lb 
ondralı bir gazeteci sayılı 

zenginler arasında tetkikat 
yapmış ve bazı neticelere 

varmış. İngilterede 20,000,000 İn
giliz liralık bir sermayeyi idare 
eden ve kaz~ncının hesabım bul
mak hakikaten zor olan 87 y~ında 
Vilyam Roket isminde bir mil • 
yoner vardır. 

Bu ihtiyar sandey Ekspres mu
harririne şunları söylemiş: 

- ·Hümen bütün milyonerler 
genç çağlarında kazanmışlar ve 
ihtiyarlıklarında zengin olmuş • 
lardır. Para denilen ~eyin hakika
ten manası yoktur. Biz para yüzü 
görmeyiz. Yalnız çek yazarız. E
vet, para sarfctmenin ayrı bir 
zevki vardır. Zamanımızda hiçbir 
milyoner oturub da paralarını bi
rer birer sayabilir mı? Halbuki 
Asıl mühim zevk otul'Up paraları 
saymaktadır. Biz p~ralarımızı zev
ke sarfedemedii(imiz gibi, oturup 
saymak zevkinden de mahrumuz. 
İnsanlar zenginleştikçe para sar • 
fedemez olurlar. Yahud paranın 
nereye sarfedileceğini uzun uzun 
anlamak isterler. Bu suretle para 
Rarfetmcnin de tadı kalmaz. En 
iyisi hayır müesseeslerine yardım 
etmektir. İngiliz milyonerleri de 
böyle yapıyorlar. Mesela İngiliz 
hastaneleri için zengiıılerin yardı

mı her sene 15,000,000 İngiltz lirası 
bulmaktadır. 

İngiliz milyonerinin bu sözle -
rine bizim zenginlerimiz ne der
ler acaba? 
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Kadın ·Haydudlar 
Amerikada 16 Yaşında Haydud 
Bir Kadın Nihayet Yakalandı 
Son Zamanlarda Vardığı İkinci Kocası Şiir ve 

Edebiyat Meraklısı Bir Adammış 

!A 
merikadakl haydudlar :ıra
sında meşhur olanlardan 
biri de genç bir kızdır Es

te!, söyıendiğine göre ancak 16 
yaşındadır. Fakat silah kullan -
makta, başkalarını tehdid et -
mekte, diğer haydudlara yardım· 
da çok faaliyeti görüler. bir kızdır. 
Bunu Amerika hükumeti memle
ketin emn iyetı aleyhine çıalışan 

birinci derecedeki düşmanlardan 
diye ilan etmiş ve nerede olursa 
olsun yakalanması bütün Amerika 
zabıtasınca tam •m edilmiştir. 

Amerika gazetelerinde okundu
ğuna göre Este! kocaya da var -
mıştır. Hem de vardığı adam şiir 
ve edebıyat meraklısı imiş. Fa -
kat ne çare ki o da vurularak öl
dürülmüştür. Vak'a Amerikanın 

Kansas şehrinde olmuştur • 
Kocasının cenazesi kaldırılırken 

bir yere saklanarak seyreden Es
te! dışarı çıkarak serbestçe do -
!aşmaktan çekiniyor, çünkli ya
kalanmaktan korkuyordu. :Fakat 
o sırada sivil memurlar birdenbi
re gelerek genç kadını yakala -
mışlardır. 

16 yaşında Kadın haydud Esteti 

Estel'in on sekiz ay evvel var
dığı kocası da Amerikada sayılı 

bir haydud imiş. Takib edilerek 
öldürül:nüştür. Estet aleyhinde 
birçok isnadlar vardır. Söylendi
ğine göre kocasının hazırladığı 

planlara göre hareket ederek ban
kaları soymuş, babalarından pa
ra koparmak maksadile küçlik ço-

cukları aşırmıştL Belki öldürmüş ı !ar. Yakında muhakeme edilecek-
olduğu adamlar da vardır, diyor- tir. 

Transatlantik Yerine 
Büyük Tayyareler 

\ . ' 

lngilterenin Vaşington Elçisinin 
Bu Fikrine 1 araftarlar Çoğalıyor 

Fransız imparatoriçesi 
Mari Lüi.ı: 

Mari 
Lüizin 
Aşkı 

D ıplomatlar ~ 

alemi her
halde bü -

yük bir faaliyette! 
İngiliz paytahtın
da hararetli bir ça
lışma var. BUtün 
Avrupa gazetelerı 
Londradakl mü -
him temaslardan, 
toplantılardan, ka 
binenin mlizake • 
relerinden bah -
sediyorlar. İngiliz 

paytahtında bu -

arı - LUiz, Nap~lyonu sa - günlerde çok meş-

M mimi bir muhabbetle \ 'ği~ j gul olan bir dl~lo-
r. . • . mat da Amerıka-

ne ıs ve şehvetme tabı o- b" .. k 
1 

. 
1 k · t· nın uyu <? çısi ara sevmış ı. 

1 
Ekseriyetle sinir buhranları ge- Keııedi'dir. Ruz • 

çiriyor, İmparatora karşı surat as- velt'in elçisi İngi
maktan çekinmiyordu. !iz paytahtında 

Buna çok mühım bır sebeb var- çok sevilmekte • 
dı: Mari Lüiz, amcasının oğlu dlr. 
Fransuva dö Modcn'i seviyordu. • Kenedi tayya -
Hayatını onun hayatile birleştir- re meraklısıdır. 

mek istiyord!.L. Fakat. bu emelin- Onun uzun zaman 
den vaz geçmek ve ölümünü arzu 
ettiği adamla evlenmek mecbu -
riyetinde kalmıştı. 

Evlenir evlenmez, yeni dahil ol
duğu ailenin azasından Karolin 
Müra ile karşılaştı. Birbirlerinden 
hiç hoşlanmadıkları hallerinden 
belli idi. Birkaç gün sonra, karar 
hilafına, beraber gı>tirdiği dadı 

memleketine iade olundu. Yanın
da, derdleşecek kimsesi kalma -
mıştı. 

danberi tetkik e-

derek neticeler 
' çıkardığı mese -

leler vardır Bun-

lardan birini ye -
nı gelen bir İngi

liz gazetesi anla
tıyor: 

Kenedi büyük 
tayyareler yapı • 
!arak Avrupa ile 
Amerika arasın -

Mari - Lüiz henüz 011 dokuz ya
şında idi. da işletilmesi fik

rind~. İngilizı
lngdterenin llmertka sefiri Genedt tıe kın 

İmparatoriçenin, izdivaçlarının 
ilk devresine dair yazdığı hatıra
larında pek mühim sııtırlar var -
dır. Mari - Lüiz, N apolyona 
karşı çok muti görünüyordu. Bel
ki de bu korkudan ilPri geliyordu?' 

( Dcl'amı 7 inci •ayfııda) 

lerin pek cesim bir transatlantik 
gemisi vardır: Küin Mari. Biiy!e 
büyük vapurlar yapılacağına bü
yük tayyareler yapılsa da onlar 
vasıtasile yolcu ve saire nakl;yatı 
yapılsa daha ıyi olacak diye dü-

şünen Kenedi'ye taraftar olan • 
!ar da çoğalmaktadır. 

Londranın kibar alemınde ka

zandığı bir şöhreti daha vardır ki 
o da pek iştiha ile yemek yemesi 
ve yemeğe meraklı olmasıdır. 

J 

1 
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Amerika Muhtemel Bir Harbe ı 
Müdahale Edecek 

Sulhu 
Garanti 

Ruzveltin 
Mesajı 

HİKAYE: 

Ş O F 0 R 
( 4 üncii sayfadan devam) 

deceğiz .. Yoracağız .. Üzeceğiz ... 
- Ne suretle? 

f İnhisarlar 
Cinai Miktan 

u. Müdürlüğünd 
Mnbam- %7,5 Te. Eksiltmen 
meılB. Şekli 

(l inci •ahifeden devam) 1 
raber, sıyasi mehafil totaliter dev
letlerin yeşil masada müzakere et
mek için daha yeni 'leni mese -
leleri ortaya atacaklarıııa ve bu 
suretle konferansın da!>a toplan
madan dağılmasına Stıbebiyet ve
receklerine de şüphe edilmemek
tedir. Ana vatan filosu hazır ol 
emri almıştır. 
Bazı gazeteler de aks' mütalea

larda bulunmakta, Ruzı.elt'in İtal
ya ve Almar.\ aya gön-' erdiği me
sajın bir ricaname de1•il harb ha
linde Amerikanın müdafaaya işti

rak edeceğine dair yem bir ihtar 
cılduğunu yazmaktadırlar. 

FRANSA TEKLİFİ KABt:L ETTİ 

Paris 16 (Huılj,lsl) -- Bapekil 
Daladiye dün Amerika elçisini ka
bul etmiş ve Ruzvelt'in mesaji 
hakkında kendisile görüşmüştür. 

Başvekil RuTVelt'iıı. teklifini Fran
sanın bila kaydüşart kabul ·etti -
ğini bildirm'ştir. 

ALMANLAR KONFERANSIN 
NETCE VERECECİNE 

İNANMIYORLAR 

solini arasında birkaç defa telefon 
mükalemesi olmuştu:. Bu mü -
kalemelerde verilecek cevabın e
sasları hazırlanmıştır. Her iki dev
letin müşterek bir cevab gönde
recekleri doğru değildir. Almanya 
ve İtalyaayrı ayn cevab verecek
lerdir. 

Gazeteler, Ruzve!t'in teklif et • 
tiği konferar>sa, demokrat dev -
!etlerin takib ettikleri politikaya 
nazaran, daha şimdiden akim kal
mış nazarile bakmaktadırlar. 

ALMANY ANIN İSTEDİKLERİ 
SULH YULİLE HAL 
EDİLEBİLİR Mİ? 

Berlin 16 (Hususi) - Bütün ga
zeteler Ruzvelt'in tekıifinden bah
sediyorlar. Bu teklifin karşısında 

Almanyanın vaziyetin· de şu su
retle huli'ısa ediyorlar: Almanya, 
Amerikadan ziyade sı.:Jha taraf -

tardır. Fakat Avrı.ıp~nın göbeğin
de yaşıyan büyük bir milletin ih
tiyaçları gözönünde bulundurul

mak şartile ... Almanya. Ruzvel'in 
teklif ettiği konferans3 iştirake 

Berlin 16 (Hususi) - Ruzvelt'in hazırdır. Yeler ki, istecliklerı ye -
bu mesajı h•kkında fütler'le Mu- rine getirilsin .. 

Birbuçuk Milyon 
İtalyan Silah Altında 

(1 inci sahifeden devam) 
diği mesajın Alman emellerinin 
tahakkukuna mani olamıyacağını 
yazmaktadırlar. 

NE KADAR İTALYAN ASKERİ 
SİLAH ALTINDA İMİŞ? 

Roma 16 - Gazeteler, istisnai 

1 
bir hal olmadıkça, hükfunet ye
niden hiç bir sınıfı silfilı altına al
mıyacağını yazıyorlar. Halihazır

da 1.400.000 .lri§i silah altında bu
lunmaktadır. 

İTALYANLAR TALEPLERİN· 
DEN VAZGEÇMEMİŞLER 

Paris, 16 - Roma gazeteler!, 
Arnavutluk .işgalinin, İtalyanın 
Twıus, Süveyş ve C!buti hakkın
maki taleplerinden hiç bir şey de
ğııitirmediğini yazmaktadırlar. İ· 
ialya Akdenizdcld stratejik mev
lıilerini kuvveUendirdikten scınra, 

bu taleplerini eskisinden daha zi
yade ısrarla ortaya atacaktır. 

Amstcrdam 16 - Dört senede 
bir 19 nisanda yapılan vilayetler 
meclisi ıntihabatı eskiden halkın 
heyecanla beklediği bir gündü. 
Bu defaki 19 !'isan intihabı bütün 
ehemmiyetini kaybetmiştir. Çün
kü bütün memleket büyük tehli
ke karşısında derin bir endişe i
çinde bulunmaktadır 

Hudutlarda tahkimat bütün hı
zile ilerlemektedir. Fakat bu ted
birlerin Alman silindirine muka
vemet edemiyeceği de teslim o
lunınaktadır. Holanda zaten de -
nizden doldurulmuş bir memle
ket olduğu için, böyle bir vaziyet 
karşısında setleri açarak Holan
dayı ya kamilen, ya kısmen deni
ze iade etmek tasavvurları bile 
mevcuttur. 

İlk hizmetlerini ikmal eden kı
talar terhıs edilmiyerek, silah al
tında bırakılacaklardır. 

Amavudluğu 
Üzerine 

Milletin Arzusu 
işgal Ettik 

(J inci •ahifeden devam) 
memlekeUerlne döneceğini söyle
miştir. 

Arnavudluk tacını. İtalyan Kra
bna takdim için gç !en Tiran he
yeti Romnda meraıfıtıle hrşılan
mış ve Başvekil tarafından kabul 
edilmiştir. 

Romadan gelen bir habere göre 
İtalya da geniş askeri hazırlıklara 
devam etmektedir. Bi:tün ot.ıımo
billere vaz'ıyed edilmıştir. 

Romada bulunan Mareşal Gi>-
ring resmı 1iy ar<ılerine devam et
mektedir. Mareşali Kral kabul et-
miştir 

İSPANYAYA YENİDEN 
İTALYAN ASKERİ GÖNDERİLDİ 

Londra 15 (A.A l - News Chro-
nide gayet iyi bir n"em hadan a
larak verdiği bir haberde son gün
ler içinde İspanyaya yeniden 4,000 
İtalyan askerinin gclc1iğini bildir
mektedir. 

(1 inci sahifeden devam) 
fayda ve netice bakımından belki 
ve sadece harp tehlikesini daha u
zak bir istikbale atacak ve mil -
Jetleri müzakerelerle daha bir 
müddet vakit kazanmıya ve ha
zırlanmıya sevkedecek bir teklif ve 
bir tedbir .. olmaktan ileriye geçe
miyecek bir mahiyette telakki e
diyoruz. Muhakkak ki, harp leh· 
likesini ortadan kaldıracak olan 
ne fikir, ne ideal, ne hüsnü niyet 
değil, sadece ya daha baskın, kor
kutucu ve lnınıldanmıya fırsat 

ve müsaade vermeyen bir kuv -
vet; yahut da tatmin edilmek ih
tiyacında olduğunu iddia eden 
Menfaatlere karşı gö•terilccek fe
dakarlık olacaktır. 

ETEl\I İZZET BENİCE 

Hitler Tehlike 
Geçirmiş 

Londra 16 - (Deylı Niyoz• ga
zetesinin yazdığına göre, Vilhel -
mshafen'de cTirpiç. zırhlısının de
nize indirileceği sırad~, Çek va
tanperverlerinden bir grupun Hit
ler'i öldürmek istedikl~11 Alman 
zabıtası tarafından meydana çı -
karılmıştır. 

Hitler'in Vilhelmshbien'e geli -
şinden az evvel, sivil memurlar, 
rıhtımda Üzerlerinde otomotik ta
bancalar bulunan iki Çeki tevkif 
etmişlerdir. Ayni zamanda civar
daki evlerden birinde laharriyat 
yapılmıştır. Buradan kaçan iki 
kişi Hollandaya iltica ~imiştir. 

--<>--

Tanca Şimdiden 
İşgal Edilmiştir 

Berlin 16 (Hususi) ~ Gazeteler, 
Tanca beynelmılel mıntakasında 

İngiltere ile müştereken bilhassa 
Fransanın ıılmış oldukları gizli 
tertibatı ifşıı etmekte:iirler. Tan
ca, bugün zahiren beynelmilel ma
hiyetini muhafaza etmekle be -
raber, hakikatte işgal edilmiş gi
bidir. Bu işgal bir dakika içinde 
tahakkuk edecek şeklini almıştır. 
Şehir ve civarı sivil ı::ezen Fransız 
zabitlerile doluçlur. Milis teşkilatı 
vücude getirilmiştir. 

İNGİLİZ FİLOSU HAZIR 
Londra 16 (Hususi) - Hindis -

tan umumi valisine harb !akdi -
rinde geniş salahiyet verilmiştir. 
Afrikada 17 den 60 yaşına kadar 
herkesin milli müdafaa servisine 
tabi tutulmasına karar verilm~ -
tir. Cebelüttarık'da ic&beden yer
lere mayinler dökülmüştür. 

İngiltere ve Fransanın İspanyol 
Fasını işgal edecekleri hakkında 
Romada çıkan şayiaları tekzib et
mektC'dirler. 

Hiıkfımet, her yercie icabeden 
bütün tedbirlerini almış bulun -
maktadır. 

Ana vatan filosu emre hazır ve 
seferber halde bulunmaktadır. 

Amerika Cumhurreisi Ruz
velt'in Musolini'ye ve Hitler'e 
gönderdiği mesajın hulasası 

şudur: 

cSon senelerde birçok mil
letler te~avüze kurban git -
mişlerdir. Bwgünkü gergin va
ziyetin bir feli'ıke'e müncer 
olacağına şüphe yoktur. 

Bu akıbeti önlemek için şun 
!arı teklif ediyorum. On sene 
ve hatta yirmi be5 sene için 

1 

sulhu bozmıyaca~nızı tekef
fül ediniz. 

Aşağıda isimler yazılı mem
leketlerin istikHillerine do -
kunmayınız. Bu memleketler 
şunlardır: 

Finl~ndiya, Estvnya, Litu -
vanya. Letonya, lsveç, Nor -
veç. Danimarka, Hollanda, Bü
yük Britanya, FrRr.sa, Porte
kiz, İspanya, İsviç .. e, Lichtnş

tin. Lül.csemburg. Polonya. 
Macaristan , Romaı .ya , Yugos
Javva, Rus.va. Bull(ar;stan, Yu
nanistan. Türkiye. Aı ab dev

letleri, Suriye, Filistin, Mı -, 
sır, İran. 

Bundan sonra iki meselenin 
müzakeresini ortnya koyuyo

rum: 
1 - Silahlanma yükünü 

hafifletelim. 

2 - Bütün milletler, ayni 
müsavat dairesinde dünya pi
yasaları'>da alış veriş etsin -
!er ve kendi muslihane eko
nomik lıayatları için lüzumlu 
olan ipticlai maddeleri bulmak 
hususunda enternasyonal bir 
konferans kuralım. Cevabı -
nızı bekliyorum ve bu ceva -
bınızı diğer devktlere de bil
direceğim .-

Üsküdar İcra memurluğundan: 

Bir borçlan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar veril
miş olan piyano, gramofon, çini 
soba, dikiş makinesi, aynalı dolap, 
büfe ve sairenin 18/4/939 tarihi
ne müsadif salı günü saat 14 den 
15 şe kadar Kadıköy Osmanağa 

mahallesi Muhtar veya Tellalzade 
scıkak 9 numarada açık arttırma ile 
satılması mukarrerdir. Muham -
men kıymetin ~;; 75 şini bulmadı
ğı takdirde ikinci arttırma H;in 
20/4/939 perşembe günü saat 14 
de tayin edilmiştir. Taliplerin 
yevfni mezkfırda mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. 939/1966 

Her eczahdnede satılır 

Makineye Kapalı zarf Usulile Eksiltme İlanı 

Verirken : Amasya Cuın~uriyat H1l~ Paıtisi ilyön~urul ~aş~an'ı]ınian 
1- Amasyarla yaptırı' acak Halkevi binosı ınşaatı kapalı zarf usu-

- Şey ... Yani... gezmelerimizde 
sana otomobilimizi kullandırmak
la! .. 

- Ne ziyanı var? Bu benim va
zifem... Vazife insanı rahatsız e
der, üzer mi hiç ... 

Genç kadın, hafif, manidar bir 
gülüşle: 

- Hakkır.. var .. Vazife her şey-
den mukaddesmiş ... 

- Öyle değil mi? 
- Öyle ... 
- Hem .. inanınız ·bana .. Benim, 

şoförünüz olarak burada bulun -
marn sizi hiçbir cihetten tel:işa 

düşürmesin .. Beni eskiden tanı -
dığınızı unutunuz .. Burada yalnız 
şoförlüğünüzü yapmaktan ileri bir 
sıfatım olmıyacağını size kat'iyet
le temin ederim ... 

Genç kadın bu söz üzerine kıv
rak ve şen bir kahkaha attı: 

- Ne tuhafsın Kemal.. Senden 
teminat isliyen oldu mu? .. 

Kahknha ve bu sözü, genç ka
dının yarı çıplak kollarını deli -
kanlı şoförün boynuna dolaması 
takib etli ... 

Bu hareketi, gene şoför reddede
bilir miydi? .. 

......................................... 
Genç kadın kocasını, şoför oto

mobilini çok iyi idare ediyor -
!ardı. İri göhekli adam şoför de
ğiştirmeyi, artık düşünmüyordu 
bile ... 

Lira K. Lira K. 
Bulaşık yıkama\ 

l adet 1200.- 90.- açık makinesi 

Su tcıisab 
21 kalem 4775.- 858.12 malzemesi .. 

Prinç c\ıket 31.770 adet 572.- 42.90 .. 
I - Değiştirilen şartnamesi muci~ce ve şeraiti sabıka d 

de el adet bulaşık yıkama makinesiyle yukarıda cins ve 
yazılı •2• kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 
meye konmuştur. 

II - Mulıammen bedelleri, muvakkat teminatları ve e 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 18/4/939 Salı günü Kabataşta Levazım ye 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden a 
Ieceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. • 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatler 
nuni vesaikle birlikte mezkıir kotıisyona gelmeleri ilAn olun 

c2166• 
J(. ... 

Cinai M,kJarı Mulıam- % 7,5 Eksilt 
men B. teminatı ş kli 
Lira Kr. Lira Kr. 

Nişasta kola 18.425 Kg. 3D~7 76 230 08 Açık ek. 

Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 • 
• 10 • 384 00 28 80 • 
I- İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartname 

cibince yaptırılacak cins ve miktarı müfredat listesinde yazılı 
eşya ile yukarıda miktarı yazılı Nişasta kola, açık eksiltmeye kon 

II- Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme § 

saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III- Eksiltme 20/4/939 Perşembe günıı hizalarında göster 

atlerde Kabat.tışta L~vazım şubesindı:,ki alım komisyonuında 

caklır. 
IV- Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alı 

ceği gibi resimler de görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~~ 

venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. •2136 

Adalar sulh mahker.:esinden: Alaııya İmar ve Giizclleştirme Kurumu nizamnaııı 
Beyoğlu Yeniçarşı Tonton so • 1- İmar ve güzelle~tirme Kurumu namile merkezi Alanya 

kak 48 No. da sakin ;ken elyevm üzere bir cemiyet teşkil edilecektir. 
ikametgahı meçhul Kostantini • 2- Cemiyetin toplanma yeri Alanya Halkevi binasıdır. 
diye: 3- Cemiyetin mevzuu: Siyasetle hiç bir alakası yoktur. Gay 

Ahmed, Avantiya, Hiristi, Der- miyet azasının faaliyetlerini ve yardımlarını birleştirerek Ala 
ta. Nas!, K3tina, Kostaki Papa - ilmi, sıhhi, bedii, tesisatı medeniye vücuda getirmektir. 
depulo, Hiristini ve saire ile şa - 4- Müessisler: Türkiye Cumhuriyeti tebaasından Alanyanın 
yian ve müştereken mutasarrıf Pınarı mahallesinden 305 doğumlu dava vekili Hüsnü Şifa ve Al 
bulunduğunuz Büvüı:adada Lala- nın Keller Pınarı mahallesinden 310 doğumlu Avni Kahvecioğl 
hatun sokağında eski 38 yeni 42 kerhane mahallesinden ticaretle meşgul 322 doğumlu Fuad Sal 
No. lı arsanın gayri kabili taksirn mezkur mahalleden 310 doğumlu Şükrü Ulusoy ve mezkur ma 
olduğundan açık arttırma ile satı- den Şakir oğullarından 310 doğumlu Hüseyin Gücoğlu. 
laeak şuyuunun izalesı hakkında sö- 5-- Cemiyete girmek için ehliyeti kanuniyeyi haiz olmak ve n 
sü geçen Ahmedin aleyhinize açtığı ıtameyl kabul etmek lazımdır. Cemiyetten çıkmak i~in nizamna~ 
dava üzerine ikametgahınız meç- 1 koymuş olduğu aylık taahhüdleri ve ayrıca yaptığı taahhüdlerı 
hu! bulunduğu davetive zahrına ve mek şartile bir ay evvel idare heydine lıabcr vermek U'ızımdır. 1 
rilen şerhten anlaşılm;5 olduğundan he.yeti kararile'. nizam~amcye muhalif hareket ettiği anlaşılanlar 
ilanen tebligat icrasına ve duru _ 1 mı heyet kararıle cemıyetten çıkarılır. 
manın 17/5/939 saat 14 de taliki~e , 6 -Ccmiyetın şimd~lik şu~eleri bulunmıyacaktır. , 
karar verilmiştir. o gün ve saatte 7- Ccmıyet umumı heyetı mukayyed azanın tamamının ve) 

bı'zzat gel e · b' k'l \ aşağı üçte ikisinin toplanmasından te.'<"kkül eder. H .. r aza valnıı m nız veya ır ve ı .. · 
go .. de · 1.. 

1 
bl'" di.sini temsil edebilir. Birinci içtimada bu nisab bulunmazsıı ı n rmenız uzumu e ıg ma-

ka k 
. lm k .. .

1
• içtimada mukayyed azanın ekseriyeti ile içtima eder. 

mına aı'l' o a uzere ı an o- A • • • • • ,. ,.. • • • 

lunur. (
16929

) 8- Umumı heyetın vazifelerı: Ekserıyetı ara ile ıdare he) 

İstanbul asliye biI ir.ci 
mahkemesinden: 

seç .. ı l'k, icabında nizamnameyi tadil etmek, cemiyetin bütçesin t 
ticaret idare heyeti hesabını ve bilançosunu tetkik, cemyietin gayesi etrafı 

mukarrerat ittihaz eylemektir. 

İstanbul Belediyesi tarafından Umumi mukarreratını mevcudun ekseriyeti ile ittihaz eyler. o 
Bostancıda Vükela caddesinde 32 mi heyetin kararları, umuma mahalli ilanla ve azadan içtimada 

numarada kumcu Nuri aleyhine 
kira bedelinden 636 Fra 75 kuru-
~un tahsili hakkında ikame olu
nan 938/288 numaralı davanın 7 / 
4/939 tarihli celsesinde ilanen ya
pılan tebligata rağmen müddeia -
leyh ge:me!l"iş olduğundan hak -
kında gıyab kararı verilerek mu
hakeme 24/5/939 çarfamba günü 
saat 14 de bırakılmışlıı. Bu yolda 
tnnzim edilen kararr.ame malı -
keme divanhanesine asılmıştır. 

lunmıyanlara lüzumunda vesaiti mümküne ile şahsen tebliğ sur 
bildirilecektir. İçtima zamanları n!zamnamci dahili ile tayin oW 
İdare heyeti veya mürakıbların müçtemian yapacakları davet uıe 
fevkal3de içtimalar da yapar. Ruznamei müzakerat idare heyeti 1 

fından hazırlanır. Teklifler evvela idare heyetine yapılmak ve o v 
ile ruznameye ithal olunmak lazımdır. 

9. İdare heyeti umumi heyet tarafından reyi hafi ile seçıl 
bır reis, bir muhasib, bir veznedar, bir kiıtib ve üç azadan müteşe 
olmak üzere yed, kişiden ibarettir. İdare heyeti umumi heyetin 
karreratını icra ve gaye etrafında her türlü taahhüdata girişmeğe 
ve kabza mezundur. Ve gaye etrafında ittihaz edeceği mukarrer 
bütün azalar itaate mecburdur. 

lC- Teberrüler müstesna olmak üzere her aza ayda yir 
Şimdiki ikametgahı belli olmıyan kuruş vermeyi taahhüd eder. 
müddeialeyhl' keyfiyet bu ilan ile 11- Hesablar umumi heyet tarafından seçilecek üç mürakib ıı Bel nrad ve Sofyanın Vazivetleri Jile ve yirm! bır giı.n muddet)(' münakasa a konulmuştur. tebliğ olunur. (16910) 1ından mürakabe edilecektir: Sureti mürakabenin ne suretle yapılac 

5 'J' 2- Keşıf bedelı (25500) lıradır. -------------·! 
Lo d 16 (H ") y l B ıg h .. k.. ti · d İ dahili nizamnamede gösterilecektir. n ra ususı - ugos av ve u .ır u ume erı ara'ın a n- 1 3- B · · l k · f k it 1 · • h ı r· t b ı ü .. .. 1 M ' u ışe aı eşı name, e sı mc şar namesı, umumı ve usus ve s an u çuncu cra emur- l2- A . . h t' .. t b' . . t 1 b e • 

gilterenin Romanya ve Yunansitana vermiş olduğu garanti etrafında _ . . . . . . • na nızamname umumı eye ın uç e ırınm a e v 
miizakereler yapılmaktadır. Yugoslavyanın Sofya sefiri Belgrada çağı- ,frnııı şartnameler, sılsıJcı fıyat, mukavele ve proJe cetvellerı ve planları luğundan: ikisinin muvafakat reyilc değiştirilebilir. 

arzu edenler İlyönkurul başkanlığında görebilirler. Bir alacağın temini için haciz 13- Cemiyetin feshı halinde malları Kızılay Kurumuna devr' 

İl edilip paraya çevrilmesine karar ı kt' t f' · hk t f a ı kt 

B d l 
4- Eksıltme 2/Mayıs/939 tarihine müsadif Sah günü saat 15 de - ece ır ve as ıyesı ma eme ara ın an yapı aca ır. eg"' enme i er yönkurul huzurunda yapılacaktır. verilen ev eşyası halen bulundu- 14- Cemiyet azalarının faaliyet ve defterleri sureti tanzimi t 

kk 1 
. ğu Yeşilköy Halkalı caddesi 4 kar- muamelatın şekli cereyanı ve mürakabatın sureti icrası hakkında 

Berlin, 16 (Hususi) - Ruzvelt'ın Alman ve İtalyan hükumetlerine 5-- Muva at teminat 912 lıra 50 kuruştı,ır. deşler sokak (21) numaralı evin nizamnamei dahili yapılacaktır. 
gonderdıği mesajı gazeteler asabiyetle karşılamışlardır. Bu nevi me- 6- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanuna göre önünde birinci açık arttırma su- N' · d h'l" 'd ~~ 15-- ızamnameı a l ı ı are heyeti tarafından hazırlanıp uw 
saıların Alman emellerinin hıç bır zaman tahakkukuna mani olamıya- muktazi vesaiki ve vilayet Nafıa Müdürlüğünden ihale tarihinden seltiz rctile 25/4/939 günü saat 17 de sa- heyetin tasdikine arzolunur. 
cağı n barüz etmrilmektedir. Siya si mehafıl, Ruzvelt'in gönderdiği gün evvel alacakları ehliyetnameyi teklif mektuplarına koymaları ve tılacaktır. İşbu gün mahcuze tah- idare Heyeti: 

me~ajda kime hıtap edeceğinde yanl,ş olduğu, böyle bir mesajın daba bu mektupların dördüncü maddede yazılı miaddan bir saat evvele ka- min edilen kıymetin dörtte birini Reis: Alanyada dava vekili Hüsnü Şifa. 
7Vİade demokrat devletlere gönderilmesi icap etiği kanaatinde bulun- bulmad a takd' d 27/4/939 gu" M h -, dar makbuz mukabilinde ilyönkurul başkanlığına vermeleri ve posta 1o 1 ır e - u asib: Alanyada tüccardan Şükrü Ulusoy. 
maktadır. ile gönderilecek mektupıarın dahi ayni zamanda gelmiş ve dış zarfının nü ayni saatte ve ayni mahalde i- Veznedar: Alanyada tüccardan Hüseyin Okan 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Ha-ı Kurtdereli Pehlivan miıhür mumu He kapatılmış olması li'ızımdır. Postadaki gecikmeler kinci açık arttırma suretiyle sa- Katib: Alanyada öğretmen Hakkı Uğur. 
kımlığınden: kabul edılmez. (2424) l!•tı•la•c•a•ğ•ı•i•liı•n-o.lu•n•u•r•.--9•38•/•4•6•3•0"!1 Aza: Alanyada tüccardan Şevki Azak oğlu 

Öıd U 
•• 

Terekesıne mahkememizce va- Aza: Alanyada tüccardan Nazmi Doğan. 

ı Ô 
Parisin En Son Model 

zıyet edilmq bulunan ölu Müni- Balıkl'sırden bildirildiğine göre, stanbul Kız gwretmen Okulu Satınalma 1 ., ___ A_z ... a ... :_A_ı ... an;.;.;y:.;a ... d ... a_t ... ü ... cc ... a_r ... d_an_F_u ... a ... t ... s ... a ... lu ... r .... _________ _..,,; 
k 1 k · d kadın şapkaları Beyoğlunda •ı " , · 

renın gayrimen u tere esın en maruf Kurtdereli pehlivan dün Komı"syonundan .. B A K E R İstanbul Üçüncü İcra memur- tile satılacaktır .Arttırma b.eut.'.; 
olan ÜsJ<üdarda İmrahorda Teb - "im" t" M h hl' " o uş ur. eş ur pe ıvanııruzın luğundan: muhammen kıymetin % 75 şı ı 

hlrhane ittisalinde 80 numaralı ölümü her yerde teessüz uyan - Okulumuzda 1982 lira 15 kuru~ bede!L tamırat 21/4/939 Cuma · Bir borçtan dolayı mahcuz ve madığı takdirde ikinci ar(tırr", 
şehrı 10 lıra bedelı icar ile talibi dırmıştır. günü saat 14 de İstanbul İstiklal caddesi 349 No. da Liseler muhase- ı Mağazalarının yeni paraya çevrilmesi mukarrer bir 21/4/939 tarihine müsadıf ru~, 
uhdcsnde olup fazlasile talıp olan- beciliğinde pazarlıkla ihale edilecektir. istekliler bu ışe . ait nafıa, ve Kadın Şapkaları adet Amerikan yaz!hane maa günü ayni saatte icra edilecd1ef 
!ar varsa ılan tarihinden ıtibaren Sahibi ve neşriyatı idare eden inşaat şartnamesini okuldan görüp öğrenirler. Teminat (148) lira 66 koltuk 18/4/939 tarihine müsadif l den talip olanların yevmi ııı ~ 
bir halta içinde Üsküdar İkinci B h ._. k B 1 ğ . 1 · · . Dairesinde teşhir edilmek- Jll' 111 mtı arrı.-. uruştur. u pazar ı a gırecek er bu gibi işleri yaptığına dair Ista·n- salı günü saat 16 dan 17 ye kadar klırda mahallinde bulunacak . •• 
S lh H H"ki liği .. ti ETEM İZZET BEN1C tedir. Geliniz; intibah 1 .. u · a m ne muracan a- E bul vilayetinden almış oldukları ~hliyet ve ticaret odasının 939 yılı Galatada Assikurazioni Cenerali mura müracaat eylemeleri 1 

rı ilan olunur 939/43 Son Telvaf Malbaaıu vesıkalarile birlikle komisyona başvurmaları. (2528 e d i n i z. 

,, rnıştır. 

Almanlar Mesajı 



Tefrika Numarası 1 85 Yozon' Rahmi YA~IZ 

Enver Ve Talat Paşalar Cemal 
f>aşayıPekOkadar Çekemezlerd' 
Hatta İmzasını Atışı Bile İki Nazır Arasında 

Uzuu Uzun Görüşmeleri Mucib Olmuştu 
bavust, o ana kadar tanımadığı 

~abancı misafiri sokak kapısına 
ac1aı bizzat teşyi etti, sonra oda

~~a döndü, duvarda gizli bir do-
l açtı, oradan çıkardığı bazı 

cetveUeri gözden geçirmeğe, bir 
§eyler hesablıyarak bir kağıda ba
;ıı ··-ih """ !er ve numaralar kaydet-
llıeğe koyuldu. 

b~edevi, akşama doğru, misafir 
le Unduğu Bahriye Nazırının köş
k~~e.'. bir gece evvel yerleştiği 
Q 
ıkun selamlık kısmına geldi... 
eı· r· ır gelmez de kordonlu bir bah-
ıye Yaveri Araba kendisini paşa

llln beklediğini haber verdi. 
r Ceınaı Paşa, nezaretten asık su
n atıa dönmüştü. Bahriye Nazırı -
ın birkaç gün evvel mabeyine ve 

lııtıuını karargaha çektirdiği tel
ID'aflarda imzasının üzerine: 

rv. CÜ Kolordo kumandanı 
Ferik 

Cemal 

- Bize kafa tutuyor, padişaha - Peki ... Söyle gelsin!. 
hükumete, fırkaya, arkadaşlarına İki dakika sonra Cemal Paşa, 
meydan okuyor!. elindeki fıldişi saplı kırbacı çiz-

Enver Paşa, her dakika artan melerine vura vura efeci bir yü-
bir hırsla buna nasıl mukabele e- rüyüşle Harbiye Nazırının odası· 
deceğiııJ kararlaştırmağa uğraştı. na girdi. 
Suriyede kendi hanedanının hiı- Zaten için için fıkırdıyan hırsile 
kimiyetini tesis edecek müstakil tetik Ü!erinde duran genç başku-
bir devlet kurmağa çalıştığına zer- mandan vekilini bu giriş hiddet-
re kadar şüphe etmediği Cemal ten sarhoş etmeğe illi gelmişti. 
Paşaya karşı dişlerini gıcırdata Cemal Paşa odanın ortasına ge-
gıcırdata atıp tutuyordu. lince durdu, laübali bir el kaldı-

Bu hadiseden 4 gün sonra, bir rışla seliim verdi, seslendi: 
sabah yaver Mümtaz bey Paşanın - Merhaba paşa karındaşım! 
dairesine girdi, selfımı çaktı, Har- Enver Paşa karşılık verecek yer-
biye Nazırının hiddetinden kanı de kaşlarını çattı, hiç sesini çı • 
başına sıçratan şu haberi verdi: karmadı. Heykel gib• duruşunu 

- Paşam, Bahriye Nazırı Ce - muhafaza etti. Bu mukabele sa-
ma! Paşa hazretlerl zatı devletini- kallı Bahriye Nazırının bütün 
zi görmek istiyor. neş'esini, hoppalığıaı sildi, onu da 

Enver Paşa kekeliyerek tekrar- ağır ve ciddi harekete mecbur et-
J~dı: ti, iki nazır, iki eski komita arka-

- Cemal Paşa mı?. O, Şamda daşı Harbiye Nezaretinin geniş 
değil miydi? Ne zaman gelmiş, ni- salonunda iki düşman gibi kar-

E: İmzasını atışını daha 0 zaman çin gelmiş?. şılaşlılar, birbirlerini sözdüler, 
nver ve Talat Paşalar arasında Mümtaz Bey omuzlarını kaldır- - Selamıma karşılık vermcdi-

~zun konuşmalara yol açmış, ö - dı, boy!'unu büktü, karşılık ver- niz Paşa!. 
b denberi aralarında gizli bir reka- di: Enver Paşa omuz silkti: 
etuı, için için kaynıyan sinsi bir - Bilmiyorum Paşam .. Bende- - Bu çeşkl selamlara böyle kar-
Çekeınemezliğin tesirile Sadrazam nize haber vermemi emrettiler. . şılık verilir ... 
Ve Barbiye Nazırı birbirlerine - Yanında kimse var mı?. Bahriye Nazırının sert, siyah 
&ordular: _ Hayır Paşam yalnız gelmiş- sakalları kirpi dikenleri gibi ür-
'- - Bu adam, şu hareketile neyi !er!. . perdi, hiddetten ıslıklaşan bir ses-
"'asdedı'yor'. H b. N b d k k le devam etti: ar ıye azırı ir a ·i a dü-

.. 3onra yine kendi kendilerine şündü, sonra duvarda asılı keme- - Acaib ... Şımdıye kadar ayni 
~oyı.e bı.·r cevab verdı'Jer, bu hare- · · b ı· t kt k 1 • . tarzı muhafaza eden selamlarıma .., rını e ıne a ı, a pagını gıy-

! tı enıne, boyuna türlü tefsirler- di, resmi tavrını takındı, yaver böyle mukabele etmiyordun?. 

~didiklediler... Mümtaz Beye emir verdi: !Dt'vamı var\ 
-- '~==============================~~~~=-

Başınız mı Ağrıyor? 
Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı Teprendi ? 
Dişinizin ağrısı sizi çok mu rahatsız 

ediyor? 
Hemen bir tek kaşe : 

alınız. 

NEQKQRf N : biitün. ~u rahatsızlıkları derhal geçirir ve size sıhhatinizi iade eder. Günde 2 _ 3 kaşe 
aluıabılır. 

NEQKQRfN, Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek kaş•6, altılık kutu 30 kuruştur. Her Eczahaned~ 
~ ' bulunur. N E O K tl R t N hmine dikkat. 

8 a k a ı F e r ah l ı k tan, T ı r n ak 
Kederden Uzarmış! 

(S inci sayfadan devam) 

- Neye sevineyim? 
- Meşhur sözdür: 

d •Saç, sakal, ferahtan, tırnak 
a kederden çabuk uzarmış!• 

tvıari Lü~z'in 
Aşkı 

(5 inci sayfadan devam) 

Her şeyde kocasını ıltızam edi 
yordu. 

Buna rağmen, kocasının nevaziş 
!erinden sekiz ay mahrum kalın
ca Meiperg'in kolları arasına atıl
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HiKAYE: 

L_F_A_v_o~A_L_'~l(l_B_i_R..;.._A_z~o-A_l. _ BiLGiLER _ GÜLELiM 
Bahar Ve Kış 

A 
yten, ve Gülten, iki kardeg 
idi. Bunlar kışı hiç sev • 
mezlerdi. 

İki kardeş daha sonbahar yağ
murları başlar başlamaz. onların 

d • ııözleri hava gibi yaşarırdı. 

• 
• 

Çünkü; hava, yağmurlar, so - ı 
ğur ve karlarsa bu lkı kardeş ev
lerinde kapanarak açık Jıavadan 

mahrum kalacaklardl. 

Bazan; Ayten kardeşine sorar • 
dı: 

- Gülten, acaba kış olmıyan 
memleket var mı? 

- Bilmiyorum .. AMma nasıl o
lur? Hiç kı!j olmadık memleket 
olur mu? .. 

- Ah, hep yaz olsaydl ve hiç 
kış olmasaydı ne güzel olurdu de
ğil mi? 

İki :::deş çok küı;.ü.k oldukl& -1 
nndan daha mektebe gitmiyorlal"-1 

u Bu sebeble coğrafy• bilmedık-
l•rinden her yeri İstanbul gibi 
zannediyorlardı. 

Bir sonb1lıar günü yine yağ -
mur yağmağ• başlamıstı. Çayırda 

oynıyan iki kardeş meyus ve mü
teessir e\'lerine dönmüşlerdi. Pen
oereden yağan yağmur• bakıyor

lar, yeşil çimenleri ıslolan Ye ça
murlatan kirli suların akışlarını 

seyrediyorlarrlı. 

Biraz sonra. babala~ı içeri girdi. 
iki kardeşin meyus b!f halde pen- ı 

cereden dışarı baktıl:'arıııı görün
ce yanaklarını okşıyarok: 

- Çoauklarım, necicn mütees • 
sir oldunuz? 

Ayten ağlıyarak babasına ce -
vab verdi. 

- Babacığım görmiiyor musun 

yağmur yağıyor? 

- İyi ya kızım. Zamanı şimdi... 

- Yağmur, buğday tarlalarını 
sular kurumuş toprağı yaşartır ... 
Bu suretle bol buğday olur .. Hat
ta eğer yağmur yağmazsa şu kar
şınızda gördüğünüz yeşillik çimen 
de bitmez kupkuru bir kum çölü 

olıor. 
Ayten biraz anlar gibi oldu .. Ve 

heyecanla aordu: 

1 

- Babacığım, demek yağmur 
yağmazsa şu karşımığdaki yeşil 

çimen bitmez mi? 
yağmazsa şu karşımızdaki yeşil 

ilk olur mu? 

- Peki baba; demek bütün 
memleketlerde böyle yuğmur ya
ğıyor ve her yere böyle yeşillik 

oluyor .. 

- Yoo ... Her meml~kette bizde 

olduğu gibi yaz ve kış yok •l .. 

bazı memleket hep sıcak geçer .. 

Hiç kış görmezler .. 
Ayten, babasının bu sözlerine 

sevinmişti. Derhal m.ıkabele etti: 

- Oh'. Ne güzel lıabacığım! .. 

Kış olmıyan memlekete gidelim .. 

- İyi amma; y1ğmuru olmı -

yan meml~ketler hep k~m çölüdür. 
Oralarda ne hayvan ve ne de in
san yaşar .. 

- Öyle ise kışı olnııyan mem

lekete gidelim ... 

- Barnlarda da ö:ıle sıcaklar 

oltır ki _y.ıımıırlayı güııeşe koymuş 

olsan on dakikada pişN ... O vakit 
siz değil ç~yıra ve dağa çıkmak 

evde bıle oturamaz VQ bunalırsı • 

nız .. Karaya düsen balıklar gibi 
nefes alırsını>.. 

Ayten bahasının sözlerini tarttı. 

Düşündü ve akıllıca bir cevab 
verdi: 

- Babacığım: öyle ise en ıyı 

memleket Türkiye demektir. 

TİMSAH DERİSİ 

Çok süslü lüks ayakkabı. çanta, 
tuvalet kutusu, bavul gibi şeyler 
timsah derisinden yapılır .. 

Ticarette bu suretıe kullanılan 

timsah derisini elde etmek çok 
müşküldür. Florida gibi timsahla
ların çok yaşadığı yerlerde tim -
sah avcılığı eden birçok adamlar 
vardır. 

DOrulADAN ÖLEN 

Bir gün bir gazete idarehane • 

sine bir adam geldi. Tahrir mü • 

dürlüğü odasına girerek: 

- Affedersiniz. dedL Bugün 

gazetelerde bir yazı varıd. Burada 

benim öldüğümü yazıyorsunuz. 

Tahrir müdürü bu sözler üzerine 

kaşlarını çatarak: 

- Bizim gazetede yanlış hiç bir Buralarda timsah avı adile müt
hiş bir şekil almıştır ki bu suretle haber neşrolunmaz. Her yazdı • 
giderse biraz sonra hic timsah kal-

ğımız doğrudur 
mıyacağuu düşünen riorida hü • 

kiimeti senenin muayyen bir mü-i
deli zarfında timsah avını menet
miştir. 

Timsahların çok fazla öldürill
mesinin mahzurlarırıdan biri de 
şudur: 

Florida gibi timsah'.ı.rın bulun
duğu memleketlerde çok muzır o
lan bir nevi fare vard:r. Timsahlar 

bu fareleri yemektedirler. Onla -
ruı azalması fareleı in çoğalma 
sına sebeb oluyorınu~ .. 

TEM O METRE 

Termometre yükselırse rüzgAr 
muhakkak uzak olan Kutub cihe
tinden eser .. Aksi vaki olursa rüz

gar yakın olan kutub tihetinden 

Bu sefer de yabancı adam hid

detlenmişti: 

- Nasıl olur? diye bağırıyordu. 

İşte görüyorsunuz ki yaşıyorum. 

Müdür cevab verdi: 

- Hidde1~enecek ne var bunda 

efedim, dedi. Yarın da doğanlar 

arasında isminizi neşrederiz, olur 

biter ... 

YALAN OLDUKTAN SONRA 

Şiıkran arkadaşı Perihana eski 

bebeklerini anlata, anlata bitire· 

miyordu. Her laf açılışta: 

- Aman! diye baslıyordu. Be

nim öyle güzel bir bebeğim var ki! 

Perihan artık bu bebek hikaye -

eser ... Şimal arzlarında termomet- !erinden bıkmıştı. Bir gün Şük • 

renin çok fazla yükselmesi sert 
bir şimal rüzgarına de~alet eder. 

Cenub arzlarında t> • momelre -
nin yükselmesi sert bir cenub rüz· 
garının eseceğini göslcı ir. 

EN ÇOK YAŞIYAN lllİLLET 

Dünyadaki milletler .rasınd& eni 

rana: 

- Of! Kardeş! dedi. Bıktım ar

tık senin bu eski bebeklerinden .. 

Şükran cevab verdi: 

- O halde bundan sonra bana 

yeni alacakları bebeklerden bah

sedeyim. 

çok yaşıyanlar kimleruır? --------------· 
Yapılan lstatistikleıt• göre bun

lar Norveçlilerdir. Bir "'orveç!ı • 
nin vasati ömrü 50 ili, 75 senedır. 

Kadınları vasati ol~rak 35 !la 50 

sene yaşarlar. NorveçJe küçük 

ÇİKOLATALI GATO: 

tl ç yumurta akı için 3 tablet çi
kolata, 100 gram toz şeker, 50 
gram tereyağı, iki kaşık un, üç 
kaşık nişasta. 

Evvela tereyağını eritiniz. Çi ~ 
kolatayı toz haline getiriniz, içeri
sine atınız. Sonra sırasilc şekeri, 

unu ve nişastayı ilave ediniz, iyice 
yuğurunuz. Yumurta akını döğe

rek karıştırınız. Dibi yağlanmış 

bir pasta kabına koyarak hafif bir 
fırında 30 - 35 dakika pişiriniz, so
ğuduktan sonra yiyiniz. 

Güzel Bir 
Cevab 

Mister Henri Lenkolen A vus
turalyanın en zengin adamıdır. 

Fakat, bu adamcağız daima ikinci 
sınıf kompartımanda seyahat e
der ... İkinci sınıf otellere iner .. 

Halbuki: oğlu ise daima lüks 
otellerde oturur, lüks vagonlar
da gezer .. Mükemmel yer ve içer. 
Bol para sarfeder. 

Bunun sebebini merak ederek 
soran birisine Mister Henri: 

- Oğlum çok para sarfedebilir, 
lüks vagonlarda gezebilir, birin
ci sınıf otellerde oturabilir. Çün
kü, onun zengin bir babası var ... 
Benim babam hem fakirdi ve hem 
de ölmüştür. 

Mart Müsabakamızda Kazananlar 
Birinci; tlsküdar Altunızade 88 

numarada Ali Haydar Karaçalı. 
İkinci Akşehir Birinci okul nu

mara 28 Hasan Gürer. 

Üçüncü; Beşiktaş Uzuncaova 
38 numarada Nışantaşı Orta o
kuldan Yegane. 

- Amma; biz açık havadan 
mahrum kalıyoruz ... H ;ç yağmur 
yağmasa ne güzel o!ııt. 

- Ne zannettin kızım ... Hiç YAZISIZ Hf KA YE . 
şüphe etme Allaha ~ükür et ki; 1 • 

- Eğer y•ğmur yağmazsa son
ra ekmek bulamayız kızım .. 

Ayten. babasının bu sözlerini 
anlıyamamıştı. Yağmurun ekmek· 
le ne alika•ı vardı?. Merakla sor

du: 
- Babacığım; yai';•nurdan ek

meğe ne'? .. 

Türkün ve Türkiyenin yeşil ça

yırlarında, zümrüd ovalarında, 

çamlı ormanlarında yaşıyorsun ... 

Mü1eessir olma, dua et Allaha, 

bol yağmurlar yağsın da köylü -

!erimizin dikdıkleri tohumlar fış

kırsın, mahsulümüz çok olsun, bol, 

bol yaşıyalım. 

-- -- . 

1
- Aman onun ferahı kendinin 

: sun, ben bıktım artık doğrusu 
bu işden! Geçenlerde bizim ber-

ta gibi, yahud cilalı mermer gibi 
cascavlak ve pasparlak olacak ve 
hiç değilse o gün, ö~leye kadar 
tekrar tıraşa lüzum kalmıyacak! 
Halbuki ustura yüzümde, gayet 
hafif tarafından dalga geçtimiydi, 
!;>iz ertesi gün tekrar ayni koltuğa 
ve ayni usturanın altına kurulup 
bizim berber başıya tekrardan on 
beş kuruş naha toslıy:ıcağız! 

dı. Vaterlo hezimetine karşı ka- 1----

b~r Bay Hu•şidm kalfalarından 
ır· 

t ıne, yahu dedim, sen, galiba us-
Uraya yüzümde sekgek oynatı -

Y?,rsun, şu mübareği biraz sılpca 
Yiiı·üt! 

Gülerek ne dese beğenirsiniz: 
- Daha sıkı yıirütürsem rahat-

sız olursunu>.! 
'l'ekraladım: 

- Haa .. Mesele şimdi anlaşıldı. 
- Mesele anlaşıldı ~mma, bak, 

bu yüzden bizim sur&tı şerif de 
ne hale geldi! 

* 
Bizim ahbabın sözleri, hani, pek 

de yabana atılır şeyleı· değil ha! 
Cumartesinden bir berbere tıraş 

olup da pazar günü ayni suratla 

yıdsız kaldı. Kıymetli eşyalarını 

ve çocuğunu aldı Viyanaya gitti. 
Mari Lüiz, küçük prense baba

sını hatırlatmak istemiyordu. Na
polyonun biricik oğlu (Roma Kra 
lı) kederind~n ve yirmi iki ya -
şında öldü. 

Mari LÜiz, bundan dn pek mil
tessir olmadı. Hayatını, saray er
kanile. yavPrlerle zevketmekle 
geçirdi. NİSAN 

• 

AYI MÜSABAKAMIZ 
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- Aldırma, sen yüriı~mene bal<! 
Bu sefer de demesin mi ki: 

1 
- İyi amma, biz de Allahın ku· 

uyuz, biz de ekmek viyeceğiz ba· 

bir gezmeye, bir ziyarete pek gi- l===============I 1 - Yukarıda gördüğünüz resim~ 
!eri birer birer tetkik ediniz ... Bu 
hepimizin her gün kullandığı bir 
şeydir. Bunu kullanmıy~n ev yo 

murluğumuza yollayınız. 

Yıın! • . 

- O ne demekmiş öyle? 
.. - Ne demk olacak. usturayı yü

zunde biraz sıkıca yürütecek olur
ea, tabii bizim suratı eerif yuınur-

dilemiyor, insan bir de pazar günü 
evde kendi kendini t•ra•a kalkı -
yor. Çünkil bazı berberler, yüzr'· 
(perdaht) denilen şevi,, son za
manlarda o kadar hififten, o kadar 
sudan ve o kodar ent!püften yap· 

mıya başladılar ki hani, tıraşı11 

üzerinden daha bir saat geçme • 
den, insanın iki elini. yumruk şek 
!inde çenesine dayayıp: 

- Vay brnim köse sakalım! 
Diye zıplıyacağı ge!lyor. 

gibidir. 

1 
2 - Bu bilmecemizi halledip bir 

kağıda azınız. Vebflmece me -

İyi halledenlerden birinciye Bir 
kol saati, !ldnclya bir çift blı:arpiıı, 

UçUncü1e. Bir ka•ak, dllrdilncü

dtıı altın~•yı. kadar muhtelif ye 
kıymettar hediyeler .. 

. ~ 



Tane Kuruş Tane Kuruş --
Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 25 ( Madeni kutu ) 50 
Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72,5 
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