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YIL: 3 Akşam Gazetesi Sahih ve BaJIDuha:rriri: 
ETEM İ2:ZET BENİCE 

istedi Bulgaristan ingilterenin Tavassutunu 
LÖndraya Giden Bulgar Meclis Reisi Bir Harb Halinde 
~Bulgaristanın Bitaraf Kalacağını Temin Etti 

::~:; ingiliz Hava Filolar~nın ~~nevralarına 1 

, ...... M····· ;..., .. _Fransız Tayyarelerı de ıstırak Edecek 
leri yolda yapayalnız kal • 
lllak mecburiyetindedirler. 

.!'.!;an: ETEM İZZET BENİCE 

bu~uh~kkak ki, sulh cephesi gibi l 
harı: ınsanla:r ve milletler de 
da,, en değil, harbin çıkmasın· 

korkuyorlar, · 

~~ar~ için hazırlanan, bir başka 
'e . etın istik!AI ve masuniyeti Ü· 
' 1tııd . 
~ e hayat ve istismar hakkı 
,e;.ln taraf Roma • Bedin mih· 
Ilı' 1 Olduğuna göre işaret ettiği· 
it~ he§eri korku da hiç şüphesiz 
ili Ya Ve Almanyaya karşı besle· 
d Yor. Bunun içindir ki, her iki 

ti~~let de yanlış bir politika tak· 
ha 1 "'e mütemadiyen yarattıkları 
it; Va İçinde müşkiil ve her türlü 
dijtııadı kaybetmiş bir vaziyete 

lllıiiş bulunuyorlaı. 
l:Q .. lo once Avusturya ve Çekos • 

• 

İki Taraf 
Karşı Karşıya! 
Paris 14 (Hususi) - Muharebe 

sözlerinin sıklaştığı şu sıralarda, 

gazeteler bir harb halinde demok
rasi ve mihver devletlerinin bir
birlerine karşı ne kadar kuvvet 
çıkarabileceklerini mütalea etmek· 
tedirler. 

İlk zamanlarda Sovyet Rusya 
bitaraf kalmak şartile, muhtemel 
bir harbin ilk üç ayı içinde tara
feyn fırka olarak şu kuvvetleri 
çıkarabileceklerdir: 

Almanya takriben 240, İtalya 

,.. . .... 

Balkan ve Saadabad paktlarına bağlı milletlerin nüfuslarile birbi rlerine bağlılıklarını gösterir harita 

140, Macaristan 20, Bulgaristan N M n b f J J 1 F 1 d 
~:~y~~:s:;~:k~oşü~~~~~i:ı~g;:~ e unase e 1 a pon ar ransız arı a 

~akYanın, sonra da Arnavutlu-
1'1Qı Ve daha evvel Habeş!stanm 
ttl 1 hakimiyet ve istikJAllerinı 
Ve •dan kaldırmakla hakluındaki 
!ar ·özlerindeki emniyeti sarstı
ko · lltıtün bunlarla beraber yakı.o 
Ilı ınııııarını tazyik, istila ve istis· 
huar~.a tehdid ettikleri için küçük 
tij Yu]( her türlü itimadı kaybet· 

İngiliz filosu manevra halinde 

ni yeklın olarak 450 fırka. İtalyanlar Ha tayın T hd • d B ) d 1 
Sulh cephesi taraftarları Sov. İlhakına itiraz Etmişler e 1 e aş a 1 ar 

yetlerin iştiraki .olmaksızın F~an- ı Paris 14 (Hususi) _İtalyan ga· 

er. 

•k() i:Ünkü tehdid, tedhiş, meydan 
at 11ına, tazyik ve parçalamaların 
._~1 bugün birer birer kendi he· 
llıııı •rtna meyda~a çıkmaktadır, 
lika! Un en yakın ve mütebariz ve· 
dııı.ı arından biri de her başvur • 
ıı11 atı çarenin aklın kalmasıdır. 
lee :•da kendilerine alet olabi
lııı; leriııi zannettikleri ve anlaş· 
dlltt a savaştıkları devletlerden al· 
l~ı •rı cevablar d" ..ardır. Bilfarz 
-~ Ya olsun, Almanya olsun mart 
e4 ~danberi bu her iki devlet de 
'tıı aşta Balkan paktını yıkmak, 
•lın lllıu Şarki Avrııpasında hiıkim 
!'aı ak için uğuştılar. Yugoslav • 
fa/' ltoınanyaya ve nihayet Bul-
1 •stana yapılan biitün parlak 
•dte 

·, 1 r Yapıldığı gibi kaldı. Yıı· 
1 ~i ~VYa ve Romanya Balkan Bir· 
llt nııı Vefalı ve fedakar birer ıın

t;11" 01arak kaldıkları gibi Bulga· 
iı81811 da kendisine kar~ı gerek 
ten~a, gerek Almanyaııın yaptığı 
&sk ~leıne, arazi ilhakı. mali ve 
ltıifıe~ı Yardım ~kabili ittifak ve 
ltıe~;>e iltihak teklifini kabul et-

1§1ir s . 
liy

8
°?et Rusyaya yapı/an biitiin 

tih· s kurlar hiç yiiz bulamadığı ' 
l llı"b 

ıııu11 
1 Verle antikomintern pakt 

la11 ;sebetiie dost ve bir safta o· 
liı; 11 • 8Poııya da askeri ittifak tek'°" ~kabul etmemistir. Belki, en .. il • • 
~'t~ kltııd İspanyada idi. General 

n o ·ı i .\tın 1 e gerek !;;)yanın, gerek 
tı t 

311Y8nın bir arada ve ayrı ay
' 

1Plıklar .. .. ı · d .. •et ıı· ı gorıı nıe erın c mus-
töruı·ı·r netice vern1editfi e"a:ı;:en 

°'l'ordu. 
Sun d 

~raf lı akika~·a kador grlen tel-
itı;ı0k aherleri ise hu )'oldaki bir 
d~sr·. ~•llidinin bütiin biitün suya 

. ugun·· b 
(,"o· .. u ildirınektedirler. 

•ul" . . }a h 11Yor kı, Almanya ve Hal-
~ind:~Üııkü vaziyet ve şartlar i
llıı ltaı "' hususta tamaınile yal
lıııı.u ınak ıztırarına düşmüş bu· 

Yorlar Hi b' ·ıı h' • Ç ır mı et ve ıç 

(l>evcimv6 ınc. sahifede). 

• 

Londra 14 (Hususi) - İngiliz ı 
siyasi ric~li ile temaslarda bulun
mak üzere bir kaç giindenberi Lon· 
drada bulunmakta olan, Bulgar 
Millet Meclisi Reisi Muşanof ya· 
rın buradan Parise gidecektir. 

rin Danzigin ilhakı meselesinde 

maruz kaldığı mukavemet üzeri· 

ne Alman efkArı umuıniyesine 

bu meseleyi bir müddet unuttur • 

mak istediği ve bu maksadla yeni 

hedeflere teveccüh ettiği anlaşıl

maktadır. 

Danzig meselesi, bugünkü vazi· 

yette Almanya için bir tehlike gös

terdiği için, Berlin hükfuneti şlın· 
di cenubu şarkiye, yani Balkan • 

(Devıımı 6 ıfı.cı sııhifede) 

s& takriben O, Ingilteııe taJı:rilı.en 
60, Polonya 45, Romanya 35. Mı· zetelerı Hataym Turkiyeye ilhak, 

hakkında Fransa ile Türkiye ara· 
sır, Suriye 5, Yunanistan 20, di· 
ğerleri 35 ki ceman 350 fırka. sında yapılan anlaşma aleyhinde 

Bunlar ilk üç ayın rakamları • şiddetli neşriyatta bulunmakta • 

dır. Fransa ve İngiltere müteaki· dırlar, 
İtalya Hariciye nezaretinden 

ben diğer fırkalar vücude getire -
bileceklerdir. Fransız hükumetine gelen bir no· 

tada bu ilhaka itiraz edilmekte ve Sovyet Rusyanın tek başına 250 
fırka sevkedebileccği, fakat bu or· 
dunun 100 fırkasını Japonya ve 
Mançukoya karşı tutmak mecbu· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

bu kararın Fransaya tevcih edi
len Suriye mandası hükümlerine 
muhalif olduğu ileri sürülmekte
dir. 

Zannedildiğine göre Muşanof 

bir harb halinde Bulgaristanın bi· 
taraflığını muhafaza etmek iste
diği hakkındaki emelini İngiliz 
hükumetine bildirmiş, ayni za • 
manda cenubi Dobrica ile Adalar 
denizinde bir mahrecin Bulgaris· 
tana temin edilmesi için İngilte • 

!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İnhisarlar Rakı İle 
Mücadele Edecek 

Jurnale Ditalya .Suriye, Fran
sız mandası altındadır. Fakat 
Fransa hakimiyeti altında değil· 

dir. Bu itibarla Fransa ancak bu
rasını idare ile mükelleftir. Bir 
başkasına arazi vermek salahiyeti 
yoktur.> Şeklinde neşriyatta bu • 
lunınaktadır. 

f-

r 

Bulgar meclisi reisi Muşan?t 

renın tavassutta bulunmasını iste
miştir. 

Muşanof'un ayni maksadla Pa· 
riste de Fransız ricali nezdinde il
timaslarda bulunacağı tahmin e
dilmektedir. 

. Varşova 14 ( Hususi) - Hitle-

Tayyarelerimiz 
Londraya 
Gidiyor 

.neyli Telgraf• gazetesinın ver· 
diği malumata göre, Tiirk bom • 
bardıman tayyareleriııdcn mürek
keb bir hava filosu teşrinievvel a
yı içinde İngiltereyi ziyaret ede
ceklerdir. 

Sabiha Gökçenin kumandası al· 
tında bulunacak olan bu hava fi
losundaki bütün pilotlar münha· 
sıran kadın olacaktır . 

Bir Şişe Biranın 20 Kuruşdan 
Aşağı Satılması Mümkün Olaçak 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz bu sabahki eks • 
presle Ankaradan şehrimize gel· 
nıiş, Haydarpaşa garında Güm • 
rükler Başmüdürü Methi ve Güm
ruk muhafaza başmüdürü Hasan 
tarafından karşılanmıştır. Vekil 
bir -motörle İstanbul tarafına ge
çerek İnhisarlar idaresinde meş
gul olmuştur. 

Raif Karadeniz bu sabah kendj... 
sini karşılıyan bir muharririmizin 
suallerine şu cevapları vermiştir: 

- İnhisarlar, Gümrük ve mu· 
hafaza teşkilatına ait işler üze • 
rinde tetkikatta bulunacağım. E
sasen İs tan bula seyahatimden ga· 
ye budur. Buradaki meşguliye • 
tim bittikten sonra İzmire giderek 
orada da vekalete bağlı mü esse • r 
selerde tetkikat yapacağım ... 

Bu sabah şeıırinıize gelen Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 

BİRA UCUZLAYACAK 
Bi~a fabrikası, kanun muci • 

bince, 31 temmuzda İnhisarlara 
devredilmiş bulunacaktır. Bira 
bize geçtikten sonra fiyatlarda 

(Devamı 6 ıncı sahifede) , 

Bir Adam Odasında 
Ölü Olarak Bulundu 

(~azısı 6 ıncı sahifede) 

KISACA 1 
Hangi Birisini Tashih 

Edeyim? 
Bir delikanlı yine bir patavatsız 

gazetede: 
- İtalya on iki adayı Tiirkiyeye 

bırakmalıdır! 

Diyor. 
Bir sadesuya muharrir yine bir 

gafkar gazetede: 
- İtalya Akdenizi şark ve garb 

Akdenizi halinde ikiye bölebilir, 
İngiliz ve Fransız donanmalarının 
bir taraftan öbür tarafa geçmesi· 
ne mini olabiliJ'! 

Diyor. Eğer, insan gazetelerin 
hepsini okuyacak olsa daha kim 
bilir neler, neler görecek. Fakat, 
biitün bunlarla uğraşmaktansa 

.sadece şu yukarıdaki iki potu dil· 
zeltelim: 

1- Tiirkiye hiçbir arazi tale • 
binde değildir. On iki adayı da ne 
isteıniye niyeti vardır, ne de böy· 
le bir lakırdı açılma•ına müsaa
desi. istediğimiz sadece bu adala· 
rın sulh şartlarını muhafazası ve 
sulha aletlik etmesidir. 

2- İtalya Akdenizi ikiye ayır· 
mak şöyle dursun . bir harb vuku
unda İngiliz, Fransız, Türk, Yu
nan donanmaları karşısında kaça
cak delik arıyacak!K. Bunun da 
böyle bilinmesi gerektir. 
İtirazı olan karşımıza çıksın! ... 

• 
/ngilizlerden Sonra Fransız 

İmtiyaz Mıntakaları da 
Abluka Edilecek 

Şanghay 14 (Hususi)- Japon· 
ların bu sefer F~ansız imtiyaz mın· 
takalarını da abluka etmeğe ka· 
rar verdikleri anlaşılmaktadır. 

Eski Çin Cumhuriyetinin hükfı • 
met merkezi olan ve Japonlann 
eline geçmiş olan Hankeoda Fran· 
sız imtiyaz mıntakası tehlike al· 
tına girmiştir. 

Japonlar şunları istemektedir· 
ler: 

1- Geçen cuma günü Fransız 
mıntakasında tevkif edilen üç 
Çinli hakkında Fransız hükume· 
tinin özür dilemesi. 

2- Bu adamların derhal ser • 
best bırakılması. 

Japonlar Tiyençinde İngiliz im· 
tiyaz ınıntakasını nasıl abluka et· 
tilerse, burada da Fransız mınta· 

kasını abluka etmeğe hazırlanmak< 
tadırlar. 

İNGİLİZ BİNALAJU YAIULIYOB 

Londra 14 (Hususi)- Japonlar, 
Çindeki işgalleri altında bulunan 
şehirlerdeki İngiliz misyonerleri· 
ne aid bulunan binaları yakmak· 
tadırlar. Şimali Çinde İngiltere 
aleyhindeki tecavüzler gittikçe 
artmaktadır. Birçok hıristiyan Çin• 
liler tevkif ve idam edilmişlerdir, 

59 SOVYET TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLMÖŞ 

Tokyo 14 Hususi)- Domei ajan· 
sıııın verdiği bir habere göre, Man. 
çuko ve Mongolistan hududunda 
Noro ve Bulsagal civarındaki ba· 
taklıkların i1"risin;1., Japonlarla 
Sovyet ve Mongol kuvvetleri ara· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bugün Şehrimizi Gezmeğe Gelen 
Yunan Memur Ve Amelesi 

250 Yunan memur ve amelesin
den mürekkeb bir seyyah kafilesi 
bu sabah Yunan bandıralı Fring
ton vapurile şehrimize gelmiştir. 
Amele bugün öğle iizeri abideye 
bir çelenk koymuştur. Amele sey· 

• 

yahlar bugiin şehrimizi geznwk· 

tedirler. Akşama Pireye hareket 
edeceklerdir. 

Yarın da Yugoslavyadan amele 

seyyah gelecektir. 
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KİMSEYE RAHAT 

OL, nYAN MEMLEKET 

Almanyada her~eyin sun'isini 
yapıyorlar .. Şimdi de, ölmüş ko
yunun postunu, bir takım ilaçlar

la besliyorlar, yünlerinı büyütü
yorlar ve bu suretle yün istihsal 
ediyorlarmış.. Sözde, bu suretle 

elde edilen yün miktarı, bizim bil
diğimiz canlı koyunun yününden 
6 defa daha fazla oluyormuş .. 

Zavallı ölü koyunlar!. Demek 
onlara da rahat yok .. 
Şu Almanyada, Alman vatan

daşlarına rahat yok, Yahudlye ra
hat yok, serbest meslek erbabına 
rahat yok, işçiye rahat yok, as

kere rahat yok, ölü koyuna rahat 
yok.. 

O halde, itime rahat var, yahu. 

Ne kendi etti nhat, ne ileme 
verdi huzur 

Yıloltlı gitti cihandan ılayıııısun 
ehli kubur 

DEV ÖMEK ADINDAKİ 

VATANDAŞIN BOLÜ 

Boyu iki metre otuz santim, a
ğırlığı 150 kilo olan Dev Ömer i

simli bir vatandaş, bir doktor ta

rafmdan muaıyen.e ediliyor.. Bu 

kadar uzun boylu, cesimülcüsse o

lan bu vatandaşın, ne gibi fevka

ladelikleri var!. Şimdi, bu araştı
rılıyor .. 

Fakat, dünkü gazetelerden biri, 

Dev Ömerin, şehirde dolaşırken, 

bir caddede mürur ve uburu sek

tedar ett:ğini yazıyordu. İstan -
bul caddelerindeki mürur ve u
bur Dev Ömerle sektedar oluyorsa 

:işımiz var ... Hurda şehir otobüs
leri Dev Ömerden daha mı az cad

aelerin seyrüseferini işgal ediyor?. 

YÜZMEK BİLll-IİYEN 

İSTANBULLULAR VAR. IIŞ 

Dıin bir refikimizde, İstanbulun 

mühim bir meselesi diye, bir yazı 
gördük .. Hulisatan diyor ki: Şeh

r in her tarafı denizdir. Fakat, bir 
~ 

çok İstanbullular yüzmek bilmi
yor. Hayret değil mi?. 

İnsaf be arkadaş?. Yüzme öğ
renmek için pHijlara "gitsin de i
kinci bir defa daha mı yüzülsün?. 

Bu arada okuyucularımdan al
dığım ınektublarda, Küçüksu pla
jının da pahalılığından ve pazar
ları, insanı rahatsız edecek kadar 
darlığından şikayet ediliyor. 

FAZLA SÜR'ATTEN 

BİR SIFIR YUTULMUŞ 

Dünkü Son Posta refikimizde, 
14 temmuz büyük Fransız inkıla
bının yıldönümünden bahseden 

bir yazıda şu ser~vha vardı: •Üç 
renkli Fransız bayrağının 15 inci 
yıldönümü• 

Seneler ne çabuk geçiyor?. De
mek Fransız inkılabı olalı 15 yıl 

geçmiş ... 

Son Posta mürettibhanesi, faz
la siir'atten bir sıfırı yutmuş .. 15 in 
önünde bir de O olacaktL 

İSTANBULUN EKMEK 

MESELESiNE DAİR 

İstanbulun ekmek meselesi gil· 
nün mevzuu oldu. Gazeteler ya
zıp duruyorlar. Herkes fırıncılara 
çatıyor. Belediye yakında ekmek 
fabrikaları kuracakmış .. Çok isa
bet eder. 

Ekmek mevzuu, bu şehir için, 
nazik bir meseledir.. Çok acısını 

çekmişizdir. İstanbul ekmekçile
rinin bazılarının, adeta Alikıran, 
Başkesen olduklaı:ıı devirleri de 
hatırlarız. 

Büyük harbde, içinden sıçan çı
kan ekmekleri halka yedirerek, 
fırın tablakarlığından milyoner:i
ğe yükselenleri de biliriz. On p3ra 
narhı yükseltmek için, günle!CC 
ekmek çıkarılmadığını, halk•r- &Ç 

bırakıldığını da bliriz. 

Mümkün mertebe 90k kaz3r. -
mak için, eksik, hamur, çeşr.i8' 

bozuk ekmek çıkarıldığını da !H
liriz. 

Bütün bunları bildıkten so»n, 
kabahati siz kimde görürsünüz?. 

AHMED BAUf' 

IKüÇOK HABERLE~I 
DAHİLDE: 

*ı~ Dell.e.qı:iar Kıl.zım, Maliye 
Vekl'ı1~tı vergildr temyiz komis -
yonu birinci reisliğine tayin edil
miştir. * Fransanın Ankara elç.si Mas
siglı dün sabah tayyare ile şehri
mize gelmiştir. * Hatay viliiyeti emniyet mü
dürlüğüne emniyet memurların -
dan İbrahim Akıncının tayini ka
rarlaşmıştır. * İthalatçı tücqarlar, Ticaret 
ve Zahire Borsasında yakında ya
pılacak olan seçim için faaliyete 
geçmişlerdir. * İzmir belediyesinin yaptır -
makta olduğu elektrik tesisatı ta
mamlanrnı'i ve kabul muamelesi 
yap:lmıştır. * Adana elektrik şirketi dün 
belediyeye devredilmiştir. 
* Urlada bir saniye süren ha -

fif bir zelzele olmuştur. * İzmir belediyesinin Avrupa-

ya ısmarladığı 27 otobüsten altı 
tanesi daha İzmire gelmşitir. * Bu sene Çukurovada hububat 
mahsulü çok bereketli olmuştur. 
Pamuk mahsulü de ayni derecede 
iyi bir vaz.yettedir-

HARİCDE: 

* Tıençin hadisesini görüşecek 
olan İngiliz - japon konferansı pek 
muhtemel olarak bu cumartesi 
toplanacaktır. * Norveç ~ahriye idaresinin 
talebi üzerine, hükumet yeni dört 
denizaltı gemisi inşasına müsaade 
etmiştir. 

* Prag - Pilzen polis idaresi, 
Yahudilerin umumi banyolara ve 
belediye yüzme havuzlarına gir
mesini menetmiştir. * ·Milli tesanüd. Bohemya ve 
Moravyada hasadın normal bir 
şekilde cereyanını temin için genç
liği sivil seferberliğe davet eyle -
miştir. 

Plaj Bülbülleri 
No.34 

- Biri Mağribtle, öteki Maş -
rakta .. Bu ne biçim ahbaplık ya
hu! Uyukluyor musunuz yoksa? 

Selın hemen cevab verdi: 
- Sizi beklemekten uykumuz 

gelmişti. Fakat mimar bey İspan
yada bır şato yapmağa kalkıştı. 

O kadar ucuza maletmek istedi 
ki .. O kadar az para ile ancak mu
kavvadan bir ev yapılabilirdi. Şa
to birdenbire çöktü. 

Celal şaşkın şaşkın bakmakta 
öevam etti: 

- Hangi mimardan, hangi şa
odan bahsediyorsunuz, Selin ha
ım' Bırakınız Allah aşkına şa -
ayı.. Kollarım koptu. Şunları a-

Yazan: i.kender F. SERTELLİ 

lın bakalım. Bugün de pazar -
mış .. Unuttum gitti. Hiç bir iste
diğimi bulamadım. 

Sermed pişkin bir insan tavri
le yerinden kalktı: 

- Ya bunlar ne, Celalciğim? 
- Ne buldumsa aldım yahu. 

Peynir .. zeytin .. domates .. armud .. 
şeftali .. francela .. börek .. daha sa
yayım mı? 

Selin atıldı: 
- En mühimini saymadınız 

ya .. ?! 
- Evet.. evet .. hakkınız var. i

mam suyunu en bıl§ta sayacaktım. 
Buz dolabından çıkardım o kafi
ri.. Öyle soğumuş ki. Haydi ço -

Pas tor ize 
SOt 

lngili;-Firması 
Mümessilleri Tedkikata 

Başladılar 
İstanbulda yapılacak süt fabri

kalarına tal.b çıkan İngiliz fir
masının, tayyare ile İstanbula gön
derdiği mümessili dün şehrimize 
.gelmiş ve belediye ile temasa baş
lamıştır. İngiliz firmasının me -

muru dün ilk evvel Vali ve Be
lediye Reisi Lutfi Kırdan gör -

müş, ondan sonra da Belediye İk
tısad Müdürü Saffet Sezen ile süt 
komisyonu reisi Ekrem Reşidi zi
yaret ederek pastörize süt istih -
salatı içi.n Belediyenin yaptırdığı 
etüd hak_kında izahat istemiştir. 

Bu izahattan sonra firmanın mü
messili şehirde fabrikaların ku
rulacağı yerleri, bu semtlerin de

nize olan uzaklık ve yakını!< va
ziyetlerini, nakil vasıtaları itiba

rile durumlarını tetkik etmiştir. 
Firmanın mümessili bugün da 

Yalovaya gidecek ve oradaki süt
haneyi gezecektir. 

İstanbula süt sevkiyatı yapan 
diğer yakın kazaları da gezdikten 
sonra en son teklifi yapacaktır. 

Hasköyde Bir Genç 
Boğuldu 

Hasköyde Camialtında Mustafa 
adında birisinin kiraladığı be
kar odalarında oturan, Haydar 
oğlu Aziz adında birisi arkadaşı 
Mehmet ile beraber Camialtın -
da denize girmiş, fakat yüzme 
bilmediğinden çırpınmağa baş -
lamıştır. Aziz bir hayli çırpınıp 
su yuttuktan sonra denizin dibi
ne çökmüş ve bir daha su yüzü- , 

ne çıkınamıştır. Azizin cesedi dal-
gıç tara{uıdan aranmış, fakat 
bulunamamıştır. 

Gızli l~adyo İstasyonu 
Ye~ilköyde oturan bir ecnebi 

kon1i.>yancu~unun evinde hem a
lıcı hem verici bir telsiz cihazı 

bulunmuş suçlu hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Deniz bank 
Denizbanktan yeni deniz teş

kilatlarına devredilen bütün iş

ler yeni baştan gözden geçiril -
mekted'.r. Bir sene içinde Deniz
bank tarafından yapılan veya ya 
pılmasına başlanarak yarıda ka
lan ve böylece yeni teşekküllere 
intikal eden her nevi işlerın de
vir sırasındaki en son vaziyetleri 
tesbit edilmekte ve raporlar Ve
kalete bildirilmektedir. 

Valiler Arasında ı 
Alı Riza Çevikin Emniyet umum 

müdürlüğüne tayini dolayısile açı
lan Adana valiliğine Niğde valisi 
Faik, Niğde val.liğine .Sümerbank 
meclısi idare reisi Safa tayin e

dilmişlerd'.r. Emniyet umum mü
dürü Şükrü Sökmensüerin Hatay 
valiliğine tayini yüksek tasdik -
ten geçmişt'.r. 

* Bundan 52 gün evvel Ports
mouth yakınlarında batan Skua
lus denizaltı gemisinin yüzdürül
mesi ameliyesine başlanmıştır. 

cuklar hemen şişeyi açalım .. Ağ
zım sulandı vallahi. 

Celal rakı şişesini açtı. 

- Buz gibı canım, buz .. Ne gü
zel soğumuş. Haydi geviş getirip 
durmayın orada. 

Selin sofrayı çarçabuk kurdu. 
- Buyurun, Mimar bey .. 
Diyerek Sermede takıldı. 

Celal bir kadeh içerek: 
- Bu mimarlık da nereden çık

tı Allah aşkına. Ben gidip gelinci
ye kadar bizim Sermed galiba bir 
mimar şahadetnamesi alıvermiş .. 

Sermed gülüyordu. 
İçmeğe başladılar. 

Selin kendi kendıne: 
- Bunlar efendi kılıklı iki ser

seriye benziyor, dedi, biri kendi
sine memur süsü vermiş. Fakat 
hımbıllık üzerinden akıyor. Öteki 
mimarım diyor, hesab bilmiyor. 
Züğürt alayına çattık yine galiba! 

Selin bir aralık şöyle bir kur-

İKDAM: 

A Naci Karacan, bugün bir seri 
halinde neşrettiği •Hayat pahalı
lığı• adlı başmakalesinde müs -
takil grub reis vekilinin Mecliste 
istediği izahatı ve Ticaret Veki
linin cevabını mevzu~ bahsede -
rek diyor ki: 

•Fiatlar sureti umumiyede in
miyecektir, fakat içlerinde inme
leri belki çoktan icab ettiği halde 
inmiyenler hangileridir? Hiç şüp

he yo kki bu mevzuda evvela dev
let sermayesile işliyen veya dev
let sermayesinden istifade eden 
müesseselerin çıkardıkları eşya -
nın maliyetini hesab etmek icab 

edecektir. Hayat pahalılığı dava
sını ele aldığımız zaman ilk göze 
çarpan aykırılık da zaten bura -
dadır .• 

CVMBUBIYJı:T: 

Nadir Nadi bugün •Bir yıldö
nümü. adlı başmakalesinde Fran
sız ihtilalinin 150 inci yıldönümü

nün ehemmiyetini tebarüz ettire
rek Türk ve Fransız inklapları 

arasındaki münasebeti kaydettik
ten sonra diyor ki: 

•Ayrı şartlar ve ayrı tesirler al
tında doğan Türk inkılabı da fer
di hürriyet prensipini başlıca esas
larından biri olarak kabul ve ilan 

etmiş bulunuyor. Biz de sosyal 
iradenin, ferdi irade ile mepsu

ten mütenasib olarak yükseldiği
ne inanıyoruz. İleri cemiyetlerin, 
ancak hür insanlardan kurulabi -

leceğine eminiz. İçtimai tekamül 
hürriyetlerinin birer birer gasbe
dllmesi değil, bilakis onların gün
den güne genşletilmesi sayesinde 
tahakkuk edecektir. 

Bu itibarla 14 temmuz Fransa 
ile beraber insanlık tarihin'n de 
hürmetle yadedeceği bir zafer gü
nüdür.• 

Bel n ~lmilel Şimedif er 
Konferansı 

Eylı'.ılde şehrimizde toplanacak 
beynelmilel şimendiferler konfe

ransı programı hakkında temas -
!arda bulunmak üzere bir müd -

det evvel İsviçreye g;tmiş olan 
Devlet Demiryolları cer dairesi 
reisi Sedad Etker, şehrimize dön
müştür. 

İskenderun Limanı 
İskenderun lımanım devlet li -

manları ışletme umum mudürlü
ğü namıP,a teslm alacak olan 12 

kişılik heyet, İskenderuna gitmiş
tir. Heyetin reisi olan liman umum 
mum müdür muav:ni Hamid Sa
racoğlu da ~r iki güne kadar 
gidecektir. 

Tiftik Satışları 
Bir mliddettenberi piyasaları -

mıroa tetkikler yapan İngil:z fir
maları, dün külliyetli miktarda 
tiftik satın almışlardır. Bu mal -
lar 115 kuruştan muamele gör -
müştür. 

Dığer taraftan Almanyaya da 
bir vagon elma ve yaş sebze gön
derilm ştir. İtalyaya da beş bin 
kilo kuşyemi satılmıştır. 

nazlık düşündü. 1 
- Ben tuvalete kadar gidiyo -

rum. Şimdi gelirim .. 

Diyerek odadan çıktı.. Küçük bir 
koridordan yürüyerek geçli. Son
ra birden iskarpinlerini çıkararak 
tekrar, parmağının ucile koşa ko
şa kapının arkasına geldı, kula -
ğını verdi. İki arkadaşın neler ko
nuştuğunu dınledi: 

•- Yine bir pot kırmışa benzi
yoısun? 

•-Potu kıran sensin! Mademki 
ortada bir mimarlık döniiyor, an
layıverseydin işi.• 

c- Benim zekam seninki ka -
dar keskin değil. Kusura bakma!• 

c- Sen gidince yine bizim mes
lekten bahsedildi. Ben de mima -
rım diyip çıktım işin içinden.• 

c- İşin içinden çıkamamışsın 

ki.. Kadın seninle alay ediyor 
şimdı de .. 

•- Eh .. Ne yapalım. Yolda ge-

TAN: 

M. Z. Sertel bugün •Akdenizde 
İtalyan hazırlığının manası• adlı 
yazısında 12 adada yapılan hazır
lıkları mevzuu bahsederek diyor 
ki: 

•İtalyanın on iki adada yaptığı 
hazırjığın, Yunanistan hududuna 
yığdığı askerlerin hedefi nedir? 
Bir harb vukuunda Arnavutluk
taki İtalyan kuvvetleri derhal Yu
nanistan üzerine sarkrnıya, seri 
denizaltı gemileri, torpitolar ve 
tayyareler de İtalya ile on iki a
da arasındaki deniz yollarını kes
miye te~ebbüs edeceklerdir. Hal
buki Akdenizde İngiltere ve Fran
sanın hakim bir vaziyette olduk
ları ve kuvvet müvazenesinin de
mokraslerin lehinde olduğunu u
I\Utuyorlar.• 

YENİ SAJL\B: 

Hüseyin Cahid •Çıkmaz sokak. 
adlı yazısında diyor ki: 

•Alman ve İtal,yan milletleri, 
heyeti umumiye ve ekseriyet iti
barile, harp istemedikleri gibi biz 
eminiz ki hükumet şefleri de har
be taraftar değildirler. Çünkü 
harbde kendileri için bir fayda 
görselerdi hiç bir müHihaza onla
rı hareket geçmekten menede -
mezdi.• 

VA.ltİT: 

Asım Us •General Franko Mu
soliniye borcunu ödiyecek mi?• 
adlı yazısında diyor ki: 

•Eğer General Franko yarının 
neler getireceğinden em:n olsa, 
bundan sonra hiçbir suretle İtal
yan yardımına muhtaç olmıyaca
ğına kani bulunsa belki bu ceva
bı verecektir. Fakat bir taraftan 
meçhul maceralara atılmaktan 

kurtulmak, diğer taraftan her ih
timale karşı yine İtalyayı darılt
mamak ve elinde tutmak için ih
tiyatlı bir dil ile konuşmaktadır.• 

Tamir Edilen Romen 
Gemileri Gitti 

Haliç fabrika ve havuzlarında 
tamir olunan Romanya donanma
sına mensub Delfinüs denizaltı ge
misile Köstence ana gemisinin A
dalarla Maltepe arasında yapılan 
tecrübeleri çok iYi bir şekilde ne
ticelenm ' ştir. Rumen gemileri dün 
Köstenceye hareket etmiştir-

Kadeş Vapuru Geliyor 
Almanyada yapılmakta olan 

Kadeş vapurunun inşaatı bitmek 
üzeredir. 

Vapuru tesellüm etmek üzere 
on kişiden mürekkbe bir heyeti
m:z diin Almanyaya hareket et
miştir. 

Alacak Yüzünden 
Kantarcılarda oturan Dursun 

oğlu Kazımın adında bir hamal 
alacak yüzünden çıkan kavga ne

ticesinde eskici Mehmedi başın -
dan yaralamıştır. 

Hava Gazi Yakarken 
Nişantıl§ında Valikonağı cadde

sinde Tuna apartımanında otu -
ran Salih havagazı musluğunu a
çarak yakmak isterken, gazın par
lamasile yüzü ve kolları yanmış 
hastaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

lirken seninle alay ediyordu. Şlın
di sıra bana geldi. Mutlaka ona 
hesab mı vereceğiz. Kim olduğu
muzu söylemeğe mecburiyet yok 
ya.• 

•- Kadın belki tanıştıklarının 
sicilini tutuyor .. Kimbilir? Otelde 
yatar gibi, iyi kötü bir adres ver
meğe mecburuz demek ... !. 

Celalin sesi biraz daha dik çıkı
yordu: 
•- Şakayı bırak da Sermedci

ğim, bende paralar suyunu çeki
yor. Sabaha kadar başka masraf
lar da çıkarsa .. Yarın yaya kalırız 
burada?• 

•- Peki amma, bu kadına bir
şey vermiyecek miyiz?• 

c- Ne gibi..?!. 

c- Bedava mı eğlendirecek bi
zi? Sabahleyin giderken elbette 
avucuna bir şey sıkıştırmak la -

zım .. • 
c- Ayıb olmaz mı?. 

Mar~~aı 
Çakmak 

Dün Aydında 
Hararetle Karşılandı 

Genel Kurmay Başkanımız Ma
reşal Fevzi Çakmak, refakatlerin
de Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
Korgeneral Mustafa Muğlalı, 

Tümgeneral Avni Uler ve Genel
kurmay Hava Müşaviri Albay Şe
fik Çakmak ve maiyetleri olduğu 
halde, dun Aydına gitmiş ve şe
hir methalinde bir kıt'a asker, po
lis ve jandarma müfrezesi, kala -
balık bir halk kütlesi tarafından 
selamlanmıştır. 

Maliye Vekili Fransaya 
Hareket Etti 

Maliye Vekili Fuad Ağralı bu
gün öğle üzeri tedavi maksadile 
deniz yolile Fransaya hareket et
miştir. 

Haziran Ayı Vergi 
Tahsilatı 

1939 mili yılının birinci ayı o
lan haziran ayı vergi tahsilatı 30 
milyon 235 bin 927 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

Gümrük Resmi İndirilen 
Kumaşlar 

Gümrük tarifesinde 98 numa
rada mukayyet kumaşın gümrük 
resmi Vekiller Heyetinin bir ka
rarı ile tenzil edilm'ştir. 

Heybeli Çamlıklarında 
Yangın Başlangıcı 
Heybeliadada Rum mektebi ar

kasındak: çamlıkta atılan sigara
dan yangın çıkmış ise de sirayeti
ne meydan verilmeden söndürül
müştür. 

Pencerede Kedi İle 
Oynarken 

Beyoğlunda Fırın sokağında <>
turan Tacettin adında bir çocuk 
evin ikinci kat pencerescnde kedi 
ile oynarken düşmüş muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

Şehrimizde Zelzele 
Dün saat 16 yı 20 dakika 52 sa

niye geçe şehrimizde şiddetlice bir 
zelzele kaydedilmiştir. Merkez 
üstünün İstanbuldan 280 kilometre 
mesafede bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

Yugoslav Sefiri Geldi 
Yugoslavyanın Ankara elçisi 

bu sabahki ekspresle Ankaradan 
ıehrimi •e gelmiştir. Sefir bir 
müddet sefarethanenin yazlık bi
nasında isi.rahat edecektir. 

Tehlikeli Direkler 
Kadıköyünde Kadıköy iskele

sinde gazetıe mü vezz:i Ali oğlu 

Etem tramvay~a Pazary,olundan 
geçmekte iken başını tramvay -
dan dışarı uzatmış ve bu sırada 
başı elektrik direğine çarparak 
ağır surette yaralanmıştır. Etem 
Haydarpaşa nümune hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Eşekten Düştü 
l(ladıköyde Mısırlıoğlunda ka

laycı çırağı Mehmed oğlu Mehmed 
eşekle taş taşırken hayvanın ürk
mesile düşmüş, başından yaralan
mıştır. 

!- Neden ayılı olsun!! Artık 

her şey anlaşıldı. O, umduğumuz 
gibi bir aile kızı değilmiş .. • 

•-Ne diyorsun, Sermed? O da 
mı kokot çıktı? Yahu bizim de hiç 
talihimiz yokmuş. Bir türlü temiz 
bir aile kızı çıkmıyor karşımıza ... 
Kabahat onlar da değil, bizde ga
liba! Seçmesini bilmiyoruz .. 

Selin koridorda bu konuşmaları 
dinlerken fena halde sinirlenmiş
ti. İçinden: 

- Alçaklar! - diye söylendi -
Ben gökten zenbille inmedim ya. 
Benim de ailem var .. Kardeşlerim 
var .. Evimiz barkımız var. Benim
de karşıma şimdiye kadar temiz 
yürekli, vefalı bir erkek çıksay

dı, kaçırır mıydım. 

Selinin dedikleri doğruydu. O 
bir kaç kere evlenmeğe teşebbüs 
ettiği halde ablası Pelin buna ma
ni olmuş, adeta - pişmiş ıl§a soğuk 
su katarak - işi bozmuştu. 

(DPvamı var) 

"Bitaraf,, Amerika 
Yazan: Ahmed Şlikril ESJdll 

Müstakbel Avrupa harbine kal" 
şı Amerikanın takip edeceği hB' 
reket hattı günün en ehemmiyetli 
meselesini teşkil etmektedir. Acı· 
ba Amerika, Büyük harb içindi 
olduğu gibi, nihayet demokrasile-

·• rin cephesine iltihak edecek ııı1 • 
Yoksa bu defa bitaraflığını muhl' 
faza mı edecek? 

Yalnız Amerikayı değil, bütiiP 
dünya devletlerini aliikadar ede' 
bu suallerin cevabı büyük ölçiid1 

bugün Amerikada c bitaraflık ki' 
nunları. etrafında yapılan müca· 
delenin neticesine bağlı bulunu '. 
yor. Bu mücadelenin mahiyetini 
anlıyabilmek için Amerika halk' 
nın samimi surette sulha bağlı ol
duğunu göz önünde tutmak ıazıJ!I' 
dır. Fakat bu sulh meselesi üze' 
rinde iki fikir cereyanı vardır: 

1 -Bazı Amerikalılar, ya!ıtıl 
Amerikanın harbe istirak etmesı· 
ne mani olmakla alakadardırlııf· 
Bunlara göre, Avrupada harb çılı' 
masına mani olınıya çalışmak ııef 
hudedir. A vrupada ergeç bir ııarb 
çıkacaktır. Binaenaleyh AmeriJ~ 
bu harbe girmemek için şimdiden 
tedbir almalıdır. Eski Cumhurrı

islerinden Hoover, Amerika kıt'a' 
sına bir tecavüz vukubulmadıkÇ1 

Birleşik Devletlerin, harbe iştirV 
etmiyeceklerine dair bir beyan ' 
name neşredilmesini tavsiye et ' 
meğe kadar ileri gitmiştir. 

2 - İkinci bir zümre ise, bir f>'I' 

rupa harbi çıktığı zaman Arnerı· 
kanın bitaraf kalamıyacağına in' 
nıyor. Bunlara göre, Amerikafl~ 
harbe iştirakine mani olmak içiD 
en iyi çare, Avrupada harb çıl<' 
masına mani olmaktır. Yani Aflle' 
rika dünya sulhunu korumıya ııır 
tuf bir siyaset takip etmelidir. JJi• 
taraflık kanunları da Cumhurre' 
isine böyle bir siyaset takip el · 
mek imkanını verecek şekilde 1311' 

zim edilmelidir. Mesela muha • 
ripler arasında müsavat temiııill' 
den vazgeçilsin. Silfilı satışı ıneD' 
edilmesin. Cumhurreisine de su1

' 

hu korumak imkanını verect'~ 
salahiyetler verilsin. İzaha lüzll:ı 
yoktur ki, bu kanaati taşıyanlar 
cumhurreisi ile taraftarlarıdır. 

Daha açık bir ifade ile, İngiJIC' 
n· 

reye ve Fransaya yardımda b~_lu., 
masını temin edecek bir formulu 
kabul edilmesini talep etmişti!" 
Ruzvelt'e göre, bu salahiyetler~ 
mücehhez olduğu takdirde lı 
harb çıkmıyacaktır; çünkü roiile' 
caviz devletler, sulhu muhafaı• 
etmek mecburiyetinde kalaca!<!~~ 
dır. Fakat parliimento Ruzvell 

1
, 

noktai nazarını aynen kabul Ş~ 
memii bunu tadil etmiştir. 

şekilde ki: 

1 - Amearika hükumeti nıu 
1
'. 

harip devletlere top ve silah sal' 
masını menedecektir. 

2 - Fakat harp iiletleri satıl' 
ması memnu değildir. 

Bu formüle göre, İngilteıt; 
Fransa ve müttefikleri, Ameri~ı 
dan top ve silah satın almıyac8~ 
!ar, fakat tayyare satın alabil•. 
ceklerdi. Fakat bu kanunun mel': 
yete girmesi için meclisten soıır 
ayandan da geçmeli ve Cumh0~ 
reisinin de tasdikine iktiran el 
ıpeliydi. , 

Bütün bu mücadelelerin arl<\ 
sında dahili politika mücadele~ 
nin saklı olduğunu unutmsfll r 
gerektir. Gelecek sene Cumiıur'.jJI 
isi seçimi yapılacaktır. Ruzv~111r 
üçüncü devre için namzet go> ~· 
rilmesi bahis mevzuudur. CuJTl}l ,ı 
riyet partisi ve kendisine aleyh\. 
Qlan demokrat partisi içiııd• p 

. . ·ııı 
zümre, Ruzvelt'ın tekrar ıntı ııu: 
edilmesine çalışıyorlar. Dahiıl ı;ı 
litika mücadelesinin iç yüziİ $,t' 
önünde tutulmadıkça bu bilar_11 
!ık kanunları üzerinde Ruzvel\> 
muhalifleri arasındaki mücadeıl' 
nin şümul ve manası da anl9Ş1~ı 
maz. Hakikatte Amerika h~9r. 
demokrat devletlere zan ve af 
min edildiğinden ziyade bağlı 

·ted1} 
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Giiniin Meaeleai: 

Berberler imtihana 
Tabi Olacak 

Ehliyetnamesiz Çalışan 
Berberlerle Bunları 

Ça/ııtıranlar Cezalandırılaca 
4 lkrber!erin ehliyet imtihan
lle ro.. Yakında b~laııuaklır. 
ki •herler umiyeti bu bU5Usta-

;aı.nlıkları ikmal etmiştir. 
dı , ~~ İıntiJıan mecburi olma· 
tbf. ıçııı berbcler mektebine 

'Yelııaıne almak üzere pek 
ll llı " uracaat vaki olmaktadır. 

d Berberlik ince bir san'at ol-u' . 
1 ~.udan ehliyetname mese -
~~lltiıı sureti kai'iyede taazi
b 1 İiıeriade yeniden tetkikata 
•şlaıınuştrr. 
Çok defa çehrede yaralar 

ııe~d ' a olmaktadır. 

1 Usturaların acemi ellerde bi
e~esi sebebile yüzler tahriş 

1nıektedir. Halbuki ehliyct
ııaıııeyi haiz berberler de bu 
~ah2urların öniiae geçilec<'k -.... 
k Berberler ehliyetnamenin 
h ndil;rine pahalıya mal oldu-

ııu ıleri siirerek imtihana gir
~~ten imtina etmrktedirler. 

İnıar işlerinde 
Evkaf 

Bunun da çuesi bulunmuştur. 
Bu m<'Selenin sureti kafiyede 
halli hususunda faaliyete ge -
çildikten sonra, berberluden 
pul parası müstesna olmak ü
zere, ehliyetname için hiçbir 
iicret alınmıyacaktır. Buna mu
kabil biitüıı berberler imtihan 
verip ehliyetname almağa mec-f 
bur tutulacaktır. istanbulda 
ehliyetnamesiz binlerce berber 
Tardır, bunların imtihanı uzun 
zamana ihtiyaç göstereceği ci
hetle bir müddet tayin edile
cektir. Bu müddet onunda sı
kı bir kontrol yapılacak, ehli
yetnamesiz berberler işten nıe

nedileceklerdir. Ayni zamanda 
patronlara da tebligat yapıla
cak ,ehliyetnamesi olmıyan 

berber istihdam etmemeleri bil
dirilecektir. Kontrol esnasın -
da ehliyetnamesiz beTber ça -
lıştıran patronlar da cezalan -
dınlacaklardır. 

Mektebler 
Tamir Ediliyor 

Sir r· s a· ıcaret arayı ve Ders Senesi Başına 
it Gazino Yapılacak Kadar Bu iş Bitirilecek 

it Şehrirı imarında belediye ile ev-
aı idar · d " · b 'f ı esı e uzenne azı vazı e-
er alınaktadır. Evkaf idaresi bu 

~aksactıa Eminönünde, şimdiki 
alıkhane binasının arkasında 

ııı .. 
ustau1 şeklinde büyük bir tica-

~eı Sarayı inşa edecektir. Bundan 

1r:ika Şişhane karakolunda, Toz -
Pııran caddesinin alt tarafında 

~Oderrı bir gazino yaptıracak>llr. 
~ gazinoya aid plan, belediye 

t ar §Ubesi mimarlarından Bayan 
t=rrıa 

ta" n tarafından hazırlanmak -
~ır. 

Ordu MalüHerinin 
Toplantısı 

§u~'du ınalıilleri birlıği Üsküdar 
tıiıııden: 

lt;ı Ordu ınalülleri birliğin.n An -

l\ar~ Orduevinde 30 haziran 939 
ıı·h aşlıyarak 4 temmuz 939 da 

ı a 
res- Yet bulan umumi merkez kong 
.... 

1
nde Yapılan görüşıilerle tesbit 

·~ıleıı 
<la esaslar ve dilekler hakkın-
" llıurahhaslar tarafından birli
ge dah· 
l&ı ıJ kayıdh ve kayıdsız ma-
"" arkadaşlara lazım gden malfı
"'3' 
ten-. "'e izahatı vermek üzere 16 
ıa llıuz 939 tarihine müsadif pa

li.::iinü saat onda Üsküdarda Do
Uslt .. ılar parkı karşısında C. H. P. 
b· Udar ilçe merkezi salonunda 
ır to 

la Plantı yapılacaktır. Bu top-
ntıy 

lerı r·a ınalüı arkadaşların gelme
ıca olunur. 
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llu 
ilan Pencerenin karışık bır ka-
ıııa ~~ \'e açılma tarzı vardı. 1.Ian
ll 1' ln'aştı, uğraştı ve nihayet aç
ı.,., aın o sırada a{ağıdan z 1 ses-

duyuıctu 
~redıt: . · 

&ı;;; Anlaşıldı, dedı, penct'reden 
hir 1"'esı ıh lımaline karşı alınmış edbir 

ltaııın . 
ç,~e b _ın eşığ:nde duran hızır.et

agırd,: 

<ıu: IIaydi Fi. , h men gıt, ~u 
-ı 1 d 

11 Urdur. 
ı. ızııı, t • 
"'"ıed çı aşağıya d .. ğru ıncrken 
ett ıt ınuavin.ne bır göz ı'areti 
Çııı:no da hiç çakt rmadan hizmet-

~ •?ıcasında yıirüdu 
h 4c· 
o 0 z..,, durı:_rrlukta'l sonra, 

~Utdu€eldi \ c ocağın karşısında 
~•-ıııcİ Son dcre~e canı ;1kıld1ğı 
'-ra0., ".11. Pek ·Yı anlaşılıyordu. O 

lllraz ıleridek 1 büyulı: ma-

Belediye ilk mekteblerden ha -

rab olanlarını tamire bB§lamıştır. 

Başmuallimler, mektebler tamire 

ihtiyaç gösteriyorsa bunu derhal 
kültür direktörlüğüne bildirecek-

!erdir. Maarif müdürlüğü vazi -

yelten belediyeyi haberdar ede -

cek ve belediye keşli yaptırarak 
tamirata başlıyacaktır. 

Şimdilik Beyazıd, Beşiktaş, ve 

adalar kazalarile Kuzguncuk sem

tinde bazı mektebler tamir edil
mektıedir. Tamire muhtaç diğer 
binalar da peyderpey tamir 

edilecektir. Belediye bu işi ders 
senesi başlamadan önce bitirecek
tir. 

Bir İddia Tahkikatı 
İhtilas yaptığı ıddıa olunan Bü

yükada Belediye tahsil şubesi 

memuruna aid tahkikat evrakı 

dün Belediye Riyasetine veril -

ıniştir. Şube tahsil memunı. ihti-
11is ettiği iddia olunan 4-00 .lirayı 
düşürdüğünü söylemiş ve bu pa
rayı hemen t'rtesi gün Belediye 
veznes.ne yatırmıştır. 

Bir Hırsız Mahkemede 
Sirkecide vagonlann (Firen 

çarığı) tabir edilen demir aksa
mını sökerek çalan Sıtkı adında 
birisi, yakalanmış. Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesi ta
rafından 3 ay hapis cezasına 

çarptırılmıştır. 

sanın üzerinde duran bır meklub 
hizmetçiyi hayrete dü§ıirdii. Hal
buki demın bu masa üz.erinde böy
le bir mektub bulunduğunu gör
memişti. Zarfı aldı, evırdi. çevir
di, haynti büsbütün artmı~tı. Da
yanamıyarak zarfı •Çh, ı~inden 

bir kart çıkardı. 

Karlın üzerinde birkaç kelime 
vardı. Bu kehmekrı görür gör -
mcz hizmetçinin yüzü sapsarı ke
sildi. Titriyen ellerile zarfı da, kar
tı da ocağa attı. 

Mansus hizmetçinnn bu h;..re
ketlerini görmü~tü. Fişer bir an 
içinde, ne başında şapkası, ne sır
tında pardesüsü olmadığı halde, 
birdenbire, hem de konağın dış 

kapısını. ard;na kadar açık bıra -
karak, dışanya fırladı \'e bir deli 
gibi koşmağa başladı. 

Az sonra gelen doktor, Sarı Ya
nisin ölmüş olduğu hakkındaki ra
porunu \'erdi. 

- Sız saat 10,25 de telefon zili-

Yıldırım Harbi, Nam 
Palavrayı Cedit 
Avrupıı gazetelerinden hususi 

lıaberler .. ermekle maruf olanları 
aitustosun, bazı miihim hadiselere 
~be olduğunu ısrarla iddia edi -
yorlar. Hakikaten, mihverci de -
nen devletlerin faaliyet ve ba
zırlıklan, böyle bir havaya inan
makta, bak verdiriyor. İsmine yıl
dırım bubi dedikleri, ani hare
ketlerle, bu mihverci efendiler ye
ni bir halt mı kanştıracaklar?. A
ni olarak şuradan buradan bazı 
saldırışlar mı yapacaklar?. 

Ne yıldırım harbi denen bu ült
ramodern usulden, ne de başka 
hiçbir şeyden çekindiğimiz yok! 

Haleh orada ise, arşın burada
dır. Korkanz, bu sefer, yıldırmı 
harbi derken, sıkışan kuyrukları
nı dahi kurtarmağa vakit bulamı
yacaklar .•• 

BURHAN CEVAD 

Maarif Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Maarif müdürü Tevfik Kut hem 
İstanbul ma:rrif i.şlerıi hakkında 

Vekalete izahat vermek, hem de 
17 temmuzda toplanacak olan ma
arif Şürasında İstanbul maarifini 

temsil etm~k üzere dün Ank;ı
raya gitmiştir. İstanbul maarif 
müdürlüğü vekilliğine Cumhuri
yet kız lisesi müdürü Cafer Er

kılıç tayin edilmiştir. 

Çocuk 
Babalarına 
Ve Genclere • 

(Gazetemiz, çocuk babalarını, 

çocuk velilerini n kendilerine bir 
meslek intibah etmekte giiçlük 
çeken gençleri bu müşkülden kur
tarmak için bugünden itibaren 
nıekteblerin kayıd ve kabul za
manlannı, şartlarını ve ne gi.iıj 

vesikalar ibraz etmek lazım gel
diğini sırasile neşrcdccel<tir.) 

Askeri liselere talebe yetişfaen 
askeri orta mckteblere birinci sı
nıf için 12·16, ikinci sınıf için 13-
17, üçüncü sınıf için 14-18 yaşın
da olan gençler kabul edilir. Bı

rinci sınıf için orta mektebi ol
mıyan vilayetlerde beş sını!?ı ilk 
mektebi bitirmek şarttır. Tll'b -
]erinin vücudünün teşekküliitı 

düzgün, sıhhati elverişli, vücudü 
sağlam olmak, hiç bir hastJlı,;ı. 

bulunlll<ımak, emir ve kumanda 
ya mani kekemelik gibi arı.alan 

olmamak lazımdır. Başı kel olan 
!arla boyu yaşına göre kısa, zenci 
ve siyahiler bu mekteblere kabul 
edilemez. Bunlardan başka talıb

lerin kusursuz bir ahlak ve seciye 
sahibi olması, ailes.nin kötü hali 
Ye şöhı'eti ctm.aması, <ıyrılaeağı 
mektebin sınıfında kalmamış ol
ması ,.e bir kefil gösterme,. ~art
tır. 

DİGER MEKTEBLERE HER 
GÜN' SIRASİLE DEVAM EDE -
CEGİZ. 

ni işittiğinizi söylüyorsucu, degil 
mi? Dernek bu adam o sırada öl
dürüldü. Katil herhalde Sarı Ya
n is. Sol elile boğazından yakala
dı, sağ elile de vurdu. 

Polis memurları ancak o sırada 
Fişerın ortadan kayboldugunun 
farkına vardılar. Bir taraftan da 
ahçı kadın Madam Bil'iıı isticvab;
na devam ediyorlardı. Sorulan su
alle;e bütün vücudü titri} erek ce
\0ab ,·eriyordu. 

Neredit dedi k : 
- Biz katili bu taraftan ara

yalım. Fişer'ın biz ııelınciye kadar 

•-••• TSLGa.&r- tıt muz ım 

U 0~ı:~HKEMELER J~I Arkeoloj~ 
ı==========U Kongresı 
Meleğin 

Kaynanası1 
Hiddetle 
Kalkan .. 

Mahkemede Gelinini 
Müdafaa Etti 

Birkaç gün evvel, aralarında çı
kan kavga sonunda ltlracısı Eliii 
döğen, Bakırköyünde, ahçı Ham
dinin kansı Melekin duruşmasına 
dün üçüncü sulh cezada devam e
dildi. Dünkü celsede hadise şabid
leri sorguya çekildi. Bunlardan 
Meleğin kaynanası Cenrile gelini
ni şöyle müdafaa etti: 

- Elifle bir iki senedenberi be
raber oturuyoruz. Elif pek temiz
liği sevmez. Ayda yılda bir tem:z
lik yapar, ortalığı süpürür. Zaval

lı gelinciğim her zaman kalkar 
kalkmaz temizliğe b~lar, sofayı, 
merdivenleri siler, taşlığı yıkar .. 
O gün de her günkü gib, yine ge
lin ortalığı süpürmüş ve temizlik 

yapmıştı. Kuşluğa doğru Elife ço
cuklu bir kadın nrisafir geldi. Ka
dın her tarafın sakız gibi teoniz 
olduğunu gördüğü halde kirli a

yakkabları ile ta merdivenlerin 
başına kadar çıktı. Bu saygısız ka
dının bu hareketi beni kızdırmak-

la beraber, misaiiT olduğu için o
na birşey söylemedim, ses:mi çı

karmadım.. Gittim, merdivenin 

bB§ındaki ayakkaplan aldım, taş
lığa indirdim. 

Bir müddet sonra, misafir gi

derken ayakkaplarını bıraktığı 

yerde göremeyince, nerede oldu

ğunu sordu. Ben de kendisine: 

- Ayakkapların yeri neresi ise 
orada bulabili.rsin kızım, dedim. 

Misafir ,bana kızdı ve: 

- Sana şimdi haddini bildirir
dim amma, dua et ki burası be

nim evim değil... Amma yi~ ala
cağın olsun• .. 

Bu sırada gelinim ele odadan 
çıktı, misafire hitaben: 

- :N"e yaparsın? diye ·sordu. 
Kadın: 

- Ne yapacağımı ben bilirim! 
dedi. 

Elif de öfkelenmişti: 

- Siz neden misafırimin ayak
kaplarını aşağıya ind.rd'nız? di
ye bağırdı. Gelinime hakaret et

ti. Fakat söylediği fena sözlerle 
hırsını yenemedi, ondan sonra e
fendim, gelin·n Üzt'rine saldırdı, 

saçlanndan yakalıyarak, yere 
vurdu. luzcağız onun altında cı

yak cıyak bai;'lrmağa. feryad et
meğe başladı.. Onları ayırmak, ge- ı 
linimi Elifin elinden kurtarmak 

istedim. Fakat muvaffak olama
dım. EJ:f, gel.nime sımsıkı y3iJıŞ
mış ve mütemadiyen onu döğü -

yordu. Çırak Alı de onları ayıra
mayıncö, çocugu dükkana koş -
turdum. 

- Git oğlum dedim, bunların ko 
ca1annı çagır •.. 

Aradan çok zaman geçmeden 
oğlum Hamdi ile Elifin kocası 

Hiısnü geldı \'t' mü~külatla geli -
n.mi kurtarabildiler. 

Cemileden sonra dinlenen şahıd-

bu kadınla beraber bulunduğu an- ı 
!aşıldı. Zaten Sarı Yanisin odası
na da giremezdi. Mansus, ce"t'din 
üzerini aradı. 

Mansus. cesc·din üzerinde buldu
ğu bütün eşyayı bir tepsi içinde 
l\'lerEdi!'in önüne getirdi. Bu eşya 
arasında bir takım anahtarlar var
dı ki, Madam Btl kolaylıkla tanı
dı. Yalnız bu anahtarlardan iksi
ni tanıyamad· Fa:kat MEredit bun
lardan birinin kasanın anahtarı 

olduğunu ilk bakışta anlamıştı. 

Yalnız diğer ikisi bilhassa mera
kını mucib olmuştu. 

Madam Hankina 
Mahkum Edildi 

Tramvay biletçisi Mehmed ev

velki gün, öğleden sonra, Llnga -
daki evinde bir sandalya ayağını 

tamir etmekle meşgul idi. Bir a
ralık çekiç lazım oldu. Mehmed, 
çekici, mutfakta her vakit bırak

tıkları yerde bulamayınca, çeki
cin komşusu tarafından alınıp a
lınmadığını sormak üzere, yine ay

ni evde, alt katta oturan Şabonun 
odasına gitti. Odada Şabonun ka
rısı Hank'na yalnızdı. Mışıl mı

şıl, uyuyordu. Mehmed kapıyı 

vurmadan, destursuz odaya gi -
rince, kadın birdenbire l.\Yandı, 

kalktı, karşısında Melımedi gö -

rünce, kaşlarını çattı, öfkeli öf -
keli ona baktı, sonra bağırmağa 
başladı: 

- Sen ne ~akla odama giriyor
sun? Bu cesareti sana k:m verdi, 
def.ol git, çık odamdan.,. 

Mehmed kadının bu tecavüzü 
rşısında şaşırdı, kekeledi: 

- Affedersin, madam .. şey .. 

Fakat sözünü tamamlıyamadan 
~nya çıkmağa mecbur oldu. 

Zira öfke \'e asabiyetten gözlerini 

. kan bürüyen madam, eline bir san
dalya almış, üzer.ne saldırıyordu. 

Mehmed !&§lığa çıkmakla kurtu
lamadı, Madam Hankina eline ne 

geçirirse, Mehmede doğru fırla

tıyordu. Nihayet Mehmed sokağa 
çıkarak canını kurtarabildi. 

Akşam Şabo eve gt'lince Han
ltlna kocasına günduzkü hadiseyi 
anlattı. Dün sabah Şabo, oda -

sına taarruz ettiği için Mehmede 
hakaret etti. Bunun üzerın" Meh
med karakola giderek, keyf:ye1i 
anlattı .. Eve gelen polisler dava

cıyı, suçluları ve ş•hıdlerı kara
kola götı.irdüler. Orada, şahidle1·

den Şabonuıı kız. kardcşı Horob da 

polislerin huzurunda Melımede 

hakar('lte bulundu. Uç S\1'1u hak

kında cıirmümeşhud evrakı tan

zim edildi, mahkemeye sevkedıl -

diler .. 

Suçluların duıuşma ına dun ü

çüncü sulh ceza mahkemesınde 

bakıldı. Her üçü de SU\·lannı in

kar etti. Fakat dinlenen şahidle

rin ifadeleri ıle mahkeme onları 

suçlu bulcfu. Hankinayı dogme su

çı.,,dan 25 lira, kocası Şalıoyu Melı

mt'de hakaretten dolayı 16 lira 60 

kuruş para ve ayni su~tan kızkar

deşi Horobu da 5 gun hap" ceıa

sına mahkum etti. 

!enler: bazıları Elıf. bazıfarı da 

Melek lehinde soz wyC'ldiler. 

Mahkeme, her ikisi de bırb;rinı 

döğdüğü için, hu suçtan dolayı 

Meleğe ceza vermedı; yalnız Eli

fe hakaret ettigi :çin sekiz lira pr.

ra cezasına mahküm etti. 

Madam Bil: 
- Doğrusu ben de t;.myama -

d1m, dedi, acaba şarab mah~n;.. 
nin anahtarları olmasın? 

Meredit sordu: 

- Şarab mahzeni mi? 
Düşünmeğe başladı. Derhal mah-

zene inmeğe karar verdi. 
- Galiba burası, bir şarab mah

zeninden ziyade, bir hapish•ne o
lacak. Benim aklım hır şeye ta
kıldı mı? Oraya saplanır, kalır. 
Aşağı indiler. Meredi! boyası 

dökülmüş muhkem kapının iar
şısına geldiği zaman, Madam Bil 

Beynelmilel Kongre Bu 
Sene lstanbulda 

Toplanıyor 

Beynelmilel antrepoloji ve ar -
keoloji kongresinin bu sene İs -
tanbulda akt>edilnlesi kararlaştı
:nlmıştır. Kongre 18 eylülden 25 
eylüle kadar devam edecektir. 

Kongre içtimalarına Dolmabah
çe sarayı tahsis edilmiştir. Kong

reye dünyanın her tarafından, il
mi şöhreti haiz birçok şahsiyetler 
gelecektir. Kongre bürosu, icab 
eden hazırlıklarda bulunmak ve 

gelecek ecnebi delegelerin mısafir 
<'dilecekleri yerleri tesbit etmek 
üzere dıin şehr;mize gelmiştır. 

Talebe 
Sporları 

Zararlı Spor Hareket
lerine Mani Olucu 

Tedbirler 
Bilhasoa ilk ve orta mekteb ta

lebcsinln gerek mekteb dahilin

d eki spor sahalarında, gerek ha
ricde genç viicudların neşvü ne
masın_a mani olabilecek zararlı 

spor hareketleri yaptıkları go -
rülmektedir. 

Bu cihet aliıkAdarlann ehem -
miyetle nazarı d.kkatinı celbe! -

miştir. Bina ve bahçe vaziyNi mü
said mekteblerde sporun icabla
rına uygun yazlık ve kı,lık sah;.

lar inşa edildikten sonra talebe -
nin spor hareketleri esaslı şekilde 
tanzim edilecektır. 

Bizim Arslanlara 
Böyleleri Dayilnmaz 
İtalyanların oa iki adada mü -

bim askeri hazırl ıklar yaptıldan 

hakkındaki haber lerden w nra 
Türk efkarı umnmiyesi, mutlaka, 
Ro4osu hatırlamışt ır. Rodos tari~ 
daha, dün gibi, bize yakındır. Her 
karış toprağında sayısız hatırala

rımız, eseTlerimi:ı vudır. Rodos 
uzun seneler Türk kanı ile sulan
mıştır. Büyük Tiirk denizcisi l\lu 
rad Reisin türbe•i, bugün Rodo -
tadır. Yakın zamana kadar, Ro
dos önünden geçen gemiler. Mu
rad Reisin ruhunu selamlı~ arak 
tazim ederdi. 

MibveTcilerin Akdenizi n Ege
yi benimsemelerine hayret etme
mek elden gelmiyor. Eğer. tarihi 
yakınlık ve sair sebeblerden do
layı bak iddia etmek kah ederse, 
bunu, herkesten en·el bizim ·ap
mamız Jhımdır. 

Bütün Akdeniz, uzun asırlar bir 
Türk gölü halinde idi. O zaman
lar, İtalyan çizmesinin sahillerin
deki küçük devletçikleTin tekne-
leri, kaçacak delik aramışlar, ba~
lannı kaya kovuklarından dısarı 

çıkaramamışlardır. 

On iki adada nümayiş yapmak, 
bir takım hazırlıklar görmek bize, 
sadece, dudak büktüriir. 

Rodos sahillerindeki dalgalar, 
uzun zaman, Türk kudretini tec
rübe etmek i~tiyenlere mezar ol
muştur. Tarihin bu bahislerini bi
zim kadar onların da bildiğin i 

zannediyoruz. Anadolu çocukla -
:rının silih tutmaktan na,ırlaşmış 
ellerine Çizmenin nahif v•icudla
nnı oyuntak olaTak vermek gaf
letinde bulunma~·ınız. Yazıktır bu 
kuklalara; bizim arslanlara böy
leleri dayanmaz. 

Şimdilik, muvakkat tedbir ol
mak üzeı e bılhassa ılk ve orta 
mekteb talebesinin lüzumsuz vo-

, ____ _ REŞAD FEYZİ 
• . 

rucu spor hareketleri yapmalar:-

nın önıine geçilecektir. 

1 
KISA POLiS 1 
HABERLERi --* Eyüb Nişan.casında Abdur -

rahman Şeref caddesinde 61 nu -

maralı evde oturan Gönenli İbra
hım oğlu Hasan ev:nin bahçesin

deki t'rik ağacından düşerek muh
telif yerlerınden yaralanmıştır. 

* Bir mtidclet evvel Edirnekapı
da Mükerrem adında bir genci öl

diırmekten suçlu \'e ai,'lr cezada 
on beş Ser.t'ye mahküm olan Ku,

gtız Niyazi suç ortağı clarak mu

hakeme ed:lrrıekte olan Ye dün 
beraat karaı ı alan arkadaşı Hasanı 
hapıshan~ otomobili ile Tevkifha

neye sevkedılirken otomubilde 
eline geçircJ.g1 br aletle gözünden 
yaralamı tır. 

* Mercanda Agob Ka. jl(>ğlu 
adınd;ı birinın boyahanesınde ça

lışan 13 yaş ıı<la İsmail ad.nda bir 
çocuk içir•d<' kaynar su bulunan 
büyıik teneken:n ıçıne duşerek 
mubtelıf :ıırlerinden fena halde 
haşlanmıı;, hastaneye kaJdırı! -
mıştır. 

ağlar gibi dedi ki: 

- Ben bu kapının karşıs.nda 

kaldığım zaınanlaı· i~im daima ür
perır, korkarım. Ne var bu kapı
nın arkasında? Ne bıleyim ben? 

Muedit kadını dinlemedi bile ..• 
Anahtarlardan birim delıge soktu, 
uymadı, ikıncısıni soktu. Kapı ko
laylıkla açıldı. İçeriye girdikleri 
zaman, sımsıkı kapatılmış ıltinci 

bir kapı ile karşılartılar. 
Uğraşa uğraşa ikinci kapıyı da 

açtılar. 

Meredi\ şaşırıp kaldı. :Mahzcn.n 
içi bol bir aydınlık içindeydi. Fa
kat içeride kimse yoktu. 

Aşaıjı indiler. Meredi! masanın 
üzerınde parmak takılacak yerleri 
mendille sarıll1'ış olan bır makas 
gördü. Makasın ve mcndilın üze
rindeki kan ;ekeieri bilh=a dık
katmi celbetti. Mendili çö2dıi ve 
bir kenarında şu markayı gordü: 
B. M. B. 

(Devamı var) 

Mezarcı Ağı r Surette 
Yaralandı 

Edirnekapıda c•turan Ha ... r.
oğlu Cemil adında bırı 20 k~ruş 
alacak yüzünden çıka!' kavga nl
ticesinde ayni semtte mezarcılık 
yapan Bekir oğlu Selimi ~ğır rn
rette yarala:mıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ağzı Açık Kuyular 
Hala 

Kapatılmıyacak mı? 
Okuyucularmızdan emekli 

subay Sabri Demirden aldı

ğunız bir mektubda deniliyor 
ki: 
•Çocuklarımızın \C halt~ bü

yüklerin, her an hayatlarını 

tehlikeye koyan ağzı açık im 
yular meselesi nmumi bir dcrıl 
halinde bala de,·am ediyor. 

Beninı evimin bulunduğu 

Çapa kız orta mektebi d\'a -
rındaki arsalarda da mütead
did, ağzı açık kuyular \·ardır. 
Bunlardan su çekerek bahçe
lerini suhyan bazı kimseler. 
komşuların deliıletile kapatı

lan ve u n1un1i yol ÜZC'rine te
sadüf eden kapanmış kıı~·" -
Jarı da açmağa teşebbüs rt -
mektedirler. 

Bu kuyulardan bir tan••İ 
de benim evimin onündeki u
mumi yolun kenarında bulu
nuyordu. 

Tehlikeyi öğlemek üzere ku
yunun ağunı kapak taslarilo 
kapattım . Komşulardan lıir 
tramvay amelesi, umwni ·ol
daki mahzuru izale edilmi. bu 
kuyuyu açmağa teşebbü• etti. 
Acaba hakkı var mı?. 

Hulasa: Bu ,.e buna benzer 
evimin etrafındaki al"oalarda 
bulunan, ~Muklarımmn hn • 
yatını tebdid t'den ağzı açık 
kuyuların kapatılmasını 'c 
bu hususta belediye \nbr nıii
dürlüklerine lazım geleu en•· 
rin ,·erilmesini ~ayın ''ali \'e 
Bdedhe Reisi Lütfi Kırdar -
dan uınumun ditmeti nantı
rıa bir defa dn ben :riep ,.a;' o· 

rum.• 
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l 1935 den Sonra İngiliz Politikası 1 l 
lngilterede Seçim ve ~::~~M~RAKL~ILARIN==wA ~ 

Vaziyeti 
İntihabı 

Tehlikeli Görenler 
Çalışıyorlar Tehire 

EDEN ve ÇORÇIL NAZIR OLACAKLAR MI ? 

(.emberlayn 

Eden 

Vakit ·:ü;it İngiltere kabine -
sinde değişiklik olacak diye orta
ya rivayetler çıkar. 937 de Bald • 
vin kabinesinin yerine gelmiş olan 
Çemberlayn hükumeti şimdiye ka
dar azasından bazılarını çıkarma
dı değil. Kabineden geçen sene is· 
tifa edenler oldu. Fakat Başvekil 
daha ileri gitmeğe lüzum görme
di. Evvelce birlikte kabineyi teş· 
kil ettiği devlet adamları bugür, 
yine yerlerindedir. Çemberlayn 
kabinesinde esaslı değişiklik ol -

Çorçll 

karşı tarafın bir türlü anlaşmıya, 
uzlaşmıya gelmemesi yüzünden 
istikbalin türlü ihtimal1erini de 
düşünerek diğer devletlerle sulq 
cephesini kurmağa muvaffak -:ılan 
bir devlet adamı diye şöhret ka
zandı. Çemberlayn İngiltere1e ol
sun, İngilterenin haricinde olsun 
iktidarı, muvaffakiyeti herkesçe 
tanınmış bir Başvekil oldu. 

masını istiyenler meseıa M. Çörçii 
ile M. Edenin hükumete girmele
rini ileri sürüyorlar. 

937 de Çemberlayn iş başına gel· 
dikten birkaç ay sonra Eden Ha· 
riciye Nazırlığından çekilmişti. 

İngilterede son olarak 935 de 
intihabat yapılmış, meb'usla~ se
ç:lmişti. 935 senesi ki Hab~~·:;taıı 
harbi başlamış, İngiltere ile İtal· 
yanın arası açıldıkça açıln.ış. 1t ıl· 
yaya karşı zecri tedbirler alınmak 
yüzünden İngiltere ile İtalyanın 
harbe tutuşacağı söylenmeğe baş· 
lanmıştı. Fakat bunların hiç·.iri 
olmadı. 

Bugün asıl mevzu şudur: 
Beşvekil Çemberlayn sulhli ko

rumak için herşeyi yaptı, fakat 

Askeri Ehemmiyeti 
Bulunan Adalar 

İtalyanın, Franko ispanyasından 
istediği Fedakarlık Nedir ? 

İngilterede kimse de İtalya ile 
harb cıkacağını dıişünmüyordu. 

JI' , ~asebet d:yorlardı, İtalya 
:ı ~ı:ıiltere harbetsin? 

._ı, un için o zamanki Bald vin 
hükumeti de İngilterenin uzun 
uzadıya silahlanmasına lüzum ol
madığı fikrinde idi. Silahlanmaya 
çok para verilmemiş, vevergiler 
de artmamış oluyordu. 

Buyuk devletler dünyanın muh
telif dtı.nizlerindeki irili ufaklı a
dalardan müstakbel harbde nasıl 
istifade edeceklerini düşünüyor
lar. Mesela Almanlar ve İtalyan
lar İspanyolların elındeki bazı a
daları satın almak istemişlerdır. 

Fakat İngiliz gazetelerine göre bu 
müzakereler neticesiz kalm'!§tır. 

Japonlar da Hindiçini sularındaki 
Spartley adalarını ele geçirmek 
istiyorlarmış. İngilizler de Bahri
muhitikebirdeki büyük küçük 
bütün ellerinde bulunan aaaıarı 
Fiji vali umumisi tarafından tef 
tiş ettiriyorlar. 

Bir noktai nazara göre şimdiki 
parlamentonun hayatını daha u
zatmak kabil olur mu, olmaz mı? 
diye düşünülüyor. 

Bunu düşünenler 9ok değil. Fa
kat düşündükleri de az manalı de
ğil. Diyorlar ki: 

- Avrupanın vaziyeti daha dü
zelmiş olsa bile sonbahara kadar 
gerginlik büsbütün ortadan kalk
mış olmıyacaktır. Bu böyle olun
ca memlekette yeniden bir inti
bah mücadelesi açarak bununla 
meşgul olmak doğru değildir. 

İşte şimdiki avam kamarasının 
müddetini daha uzatarak intiha
batı sonraya bırakmak istiyenle -
rin dediği hulasa olarak budur. 

Kont Cianonun Franko ile yap
tığı görüşmelerde, Ciano, İspan -
ya mihvere iltihak etmes' bile 
sevkulceyşi ehemmiyeti olan bir 
iki adayı mihvere terketmesini 
teklif etmiş imiş .. Kont Ciano (Devumı 7 inci sayfada) 

- Gördün mü ya? .. Altınları da vereceğiz .. 
Dedi ve .. Sesini yükseltti: 
- Paşaya senin eşek olduğunu da söyliyece -

ı'!inı Belkis, kızım, bir eşektir .. Diyeceğim .. O al -
tw la~ hiç geriye verilir mi? .. 

Ben nasıl verebilirim? .. 

-Neden? .. 
- Nedeni var mı? .. Basbayağı veremem. Ben 

dei olmadım. ben aklımı kaybetmedim. Bugün iki 
yü .. altın bir ev parası. İçinde oturduğunuz bu evi 
ben yüz elli liraya almıştım. İki yüz altınlığını da 
bır düşün. Bu eşeklıl< değil de nedir? .. 

Bu sefer de ben kızdım: 
- Eşek bana demezler .. 

Rüştü efendi bunun üzerine yerinden bir fırla
yı~ fırlayıp ta: 

- Ya, bana mı derler?. 

Diye bağırmaya başlamasın mı! .. İşte bundan 
sonra o da, ben de kendimizi tutamadık, söz müna
kaşa, atışma. çekişme yerine aramızda zorlu bir a
ğız kavgası başladı. Böyle bir hal ömrümde başı· 
ma gelmemişti. Hiç bir kimseye şimdiye kadar, 

- Eşek ... 
Dedığimi hatırlamıyorum. Hiç kimse çıkıp ta: 
- Beni incittin ... 

Diyemez. Fakat, Rüştü Efendiden bildiğim 

kelimelerin hiç birisini saklamadım. Hatta, onun 
ağzından alarak yine onun yüzüne çarptım. O da 
.Jen tin ne aptallığımı, ne hayvanlığımı, ne eşekli
ğim i bırakmadı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Bü
tü~ ıoru derdi ben bu adama varayım, o da al· 
tır:ların üstüne yatsın? Tabii ondan sonra da artık 
her gün bir kese altın istemeye kalkacak. 

·- Kayınpeder ... 
Olacak. Hasis herif. Beni işletilecek kömür 

ocağı zannediyor, galiba? .. En son, 
- Seni kovarım evden .. 
Dedi. Bekledi ki, 
- Aman ... 
Diyeyim. 
- Kovarsan kov ... Şimdi gidebilirim, evinden! 
Diyince, baktı ki, bu da olmuyor. Nihayet, 
- Allah beliinı versin, sen konuşulacak insan 

riyeti, balık avlamak için nehir 

kenarlanna gidecek meraklılara 
bir koJaylık olsun diye bütün is· 

DÜŞMEK • • 
tasyonlara bir makine koymuştur. 

Bu makinenin deliğine on sent 
atıldı mı, bir kutu balık yemi dü
şüyormll§. 

MÜREKKEB NASU. YAPILm? 

Yazı yazmak için kullandığımız 
adi mürekkebler, ormanlarda gör
düğümüz büyük meşe ağaçlarının 
yapraklarından yapılır. Bu yap • 
rakların üzerine konan küçük bö
cekler yumurtalarını bırakırlar. 

Bir müddet sonra, bu yumurtalar 
yerinde kabarcıklar husule gelir. 
Bu kabarcıklar, tuzla karışık su
de hallolur>arak ad! mürekkeb ya
pılır. 

ÇİN MÜREKKEBİ 

1 Ya.zan: MEHMED HİCRET 1 

O akşam posta arabası (B ... ) 
kasabasının jandarma karakolu 
önünde durduğu zaman, elin
de küçük bir valiz bulunan 
genç bir adam çıktı. Bu, o
tuz, otuz beş yaşlarında ancak 
vardı. Zayıf, uzunca boylu ve ge· 
niş omuzlu idi. Heniiz genç olma
sına rağmen yeşil gözlerinin feri 
kaçmıştı. Kederii ve muz!~ıib gö· 
rünüyordu. Sırtındaki lacıvert ce
ketin rengi solmuştu, paııtaloııu 

ütüsüzdü. Ayaklarındaki isbrpin
ler giyilemiyecek hale gc:mişti. 

Çin mürekkebi sabittir. Kat'iy
yen bozulmaz, izale edilmez. Bu 
mürekkeb; is, zamk ve sudan iba
rettir. 

Bu pejmürde kıyafetli adam, 
biraz sonra çarşı içinden geçer -
ken onu görenler, garib ve müte
cessis nazarlarla süzüyorlardı.. Bir eğlenti gece si taııışmışLardı. 

Çin mürekkebi imalinde kulla
nılan isler, kapalı bir çanağın al
tında naftalin yakmak suretile 
elde edilir. 

MATBAA MÜREKKEBLERİ 

Genç adam bun !ardan bir ikisi 
ile göz göze gelince, selam verdi. 

ı Fakat onlar mukabele etmediler. 
1 
1 

Çarşının nihayetine v~rınca dur
du. Kısa bir müddet sağ taraftaki 
küçük dükkanın içine göz gezdir· 
di. Sonra, ağır adımlarla dükkana 
doğru yürüdü, içeriye girdi, 

Gazete ve kitab basmak için kul- Burası kasabanın biricik dava 
lanılan mürekkebler, ketenyağı isi, vekili olan Asım hocanın yazıhane-
asid sülfürik ve Kolofandan yapı- si idi. Asım hoca, o kadar meşgul 
lır ve pek çabuk kurur. idi ki, yazıhaneye birisinin girdi

GARİB BİR REKOR 

Bir Amerikalı, arkasına dönüp 
bakmamak şartile geri geriye 7 
k.ilometro yol gitmiştir. 

TAHTA KALDffilMLAR 

Parisin ekser yerlerindeki kal • 
dırımlar, parketaşı büyüklüğünde 

ve şeklinde tahtalarla döşelidir. 

İlk tahta kaldırım 1881 de Mon
marir sokağı Puvasoniyer cadde
si üzerinde yapılmıştır. 

Bunun için en çok katranı çam 
ağaçları kullanılır. 

Tahta kaldırımlar, her beş se
nede bir değişt'.rilir. 

Doktorun Öğütleri: 

Uyurken 
Horlamamak İçin 

Ne Yapmalı? 
Uyurken horlıyanların bu -

run 'e boğazlarını bir müte
hassısa muayene ettirmelidir. 
Ameliyata lüzum gösterirse 
yaptırmakta çeknmemelidir. 

Bazan bir ameliyat yapıldı
ğı halde horlama devam eder. 
Bunun için geceleri, yatmaz
dan evvel burun deliklerine 
biraz vazelin pür koymalıdır 
ve dili damağa yapıştırarak 

uyumayı adet edinmelidir ve 
yahud büyücek bir mendil ile 
çeneyi bağlamalıdır. Mendil, 
başın üstünde düğümlenir. Bu 
hem horultuya mani olur, hem 
de insanı burundan nefes al
mıya alıştırır. 

ğini hissetmed ble .. 
Genç adam dava vekiline yak -

!aştı: 

- Merhaba Hoca! dedi. 
Asım hoca gözlerini tetkik etti

ği kağıdlardan ayırdı. Karşısında· 

ki adama baktı. Sonra sahte bir 
tebessümle onu karşıladı. 

- Hoş geldin Cahil Bey karde· 
şim, nasılsın bakayım? Seni ne
kadar özlediğimi bilmezsin! Tek· 
rar görüştüğümüze o kadar mem· 
nun oldum ki .. 
Asım hoca onun bu ziyaretin -

den pek hoşlanmamış görünüyor
du. Bakışlarından konuşmasın -
dan yalan söylediği belli idi. .. 

• •• 
Karısını öldürmek suçundan 3 

yıl hapis cezasına mahkum edilen 
Cahit, vilayet hapishanesinden o 
gün çıkmıştı. 
Semrayı -bu, karısının ismi idi

yedi yıl önce, İstanbulda, bir ge
ce, bir eğlentide tanımıştı. Semra, 
o zaman 18 ini henüz doldurmuş, 
uzun krpikli siyah gözleri, penbe 
yanakları ve nemli dudakları ile 
pek cana yakın, dilber bir kızdı. 

Semra Cahitle pek alakadar ol
muş ve hep onunla dans etmişti .. 
Cahi t de, ideal kadın asaletini bu 
genç kızda bulmuş ve kuvvetli gi>
nül bağları ile Semraya bağlan -
mıştı. 

Aradan çok zaman geçmeden, 
Cahil. Muallim mektebini ikmal e
dince, Semra ile evlendi. Ve karısı 
ile beraber, tayin edildiği (B ... ) 
kasabasına geldi. 

Cahit çok mes'ut idi, seviyordu 
ve sevdiği kadın taı:afından da se· 
vildiğine emindi; saadetine son 
yoktu .. 

olsun ... 

Genç adam, bütün memur arka
daşlarını sevmişti. Hepsi de kanı 
sıcak, munis, iyi kalbli insanlar
dı.. Bilhassa Asım hoca Cahidin 
nazarında eşi bulunmaz, kıymetli 
bir arkadaştı, Genç adam hakiki 
dostu olduğuna emin bulunduğu 
bu adamın uğrunda her fedakar
lığı göze almağa hazır idi, 

• •• 
Maaşına zam yapılan başmual-

lim, arkadaşlarının şerefine Ka -
dir ağanın portakal bahçesinde blr 
eğlenti tertib etmiş ve bu eğlenti
ye bütün dostlarını, aileleri ile bir· 
likte davet etmişti. .. 

O gün Cahit de karısı Semra ile 
eğlentiye gitmişti. 

Bahçede, henüz yeni çiçek aç -
mış, büyük bir portakal ağacının 
altında uzun bir masa konulmuş 
ve davetliler bu masanın etrafın· 
da toplanmışlardı. Herkes neş'e i· 
çinde idi. Arada, sırada da dans e· 
diliyordu. 

Bir ara Cahit karısının yanında 
bulunmadığını farketti. Masada 
muallim Nusret de yoktu. Cahit, 
kısa bir müddet etrafına göz gez
dirdi, fakat onları göremedı. Bir 
hissi kablelvuku genç adamın kal
bini sızlattı. Kalktı, bahçede karı· 
sıru aramağa gitti.. 

Biraz sonra Semrayı içinde bar
bunyalar bulunan küçük havuzun 
yanındaki kameryede gördü. Nus· 
ret de yanında idi. Semranın elle· 
ri, genç adamın elleri içinde ... Ya
vaş sesle konuşuyorlardı. 

Cahil, kendini onlara gösterme
den, bir ağacın arkasında gizlen
di. 

Nusret anlatıyordu: 
- Madem ki sevmiyorsun, ne· 

den hala onunla yaşıyorsun?. Bir 
insanın hayatta sevmediği birisi 
ile birlikte yaşaması kadar azab 
ve ıztırab verici şey var mıdır? Ay
rıl, ayrıl ondan .. Evlenelim, se • 
ninle mes'ud bir yuva kuralım .. 

Semra kollarını Nusretin boy· 
nuna doladı: 

- Hayır sevgilim, bunu yapa
mam! Onu sevmiyorum amma, o
na acıyorum. Cahil beni o kadar 
çok seviyor ki... Kendisine haki-

Diyor!. utanmamazlık, menfaat düşkünlüğü bu 
kadar olur. Böyle adamları cemiyet nasıl isimlen
d'ı:yor, bilmem?. Fakat, benim için ona verilecek 
bir tek sırat var: 

değilmişsin ... Ömrümün sonunda başıma bir fela· 
ket getireceksin ... 

Dedi, kendisi odadan çıktı! Kıpkırmızı olmuş
tu. Alnından boyuna ter akıyordu. Eli ayağı titri
yordu. Sahiden bu ihtiyarlık ve şişmanlıkla bu ka· 
da. kızgınlık başına bir felaket getirebilir, belki de 
onu öldürebilirdi! İyi ki, çıktı gitti. 

Hele, annem köşenin birine yığılmış kalmıştı. 
Ölüden farkı yoktu. Gene, ne olsa anne! .. O, çıkıp 
gidince, gözüme annemin bu hali ilişti, hemen ya
nına gittim. 

- Ne oluyorsun anne?. 
Diye onu teskine çalıştım. Zavallı kadın, öyle 

bı•kin ki? .. 
F. şu Rüştü Efendiyi de elimden gelse bo-

- Alçak adam .. ... 
Hah .. Şöyle. Yola gelmeli. 
Fakat ne süklüm büklüm geldi. Sanki elinde 

avucı.nda ne varsa kaybetmiş, bir lokma ekmeğe 
muhtaç olmuş gibi. 

Bahçede oturuyordum. Zaten annem, 
- Yalıya gidecek.. 
DemiştL Yalıdan geleceğini biliyordum. Eve 

gelir gelmez, sordu: 
-- Belkis nerede? .. 
Annem: 
-Bahçede .. 
Dedi. Ben de konuşulanları işitiyordum. Sa· 

dece, yüreğim çarpıyor. 
-- Ne haber getirecek?. 

kati söyliyeceğim zaman bir 
gınlık yapacağından korkuYO 

Cahit daha fazla dayana.'11 
Saklandığı ağacın arkasından .. 
dana çıktı. Onlara doğru yüt• 
Yanlarına gelince durdu. 

Semra ve Nusret birdenbirt 
şılarında Cahidi görünce şal' 
!ar. Nusret, bir şey söylemelt 0~ 
di, fakat söyliyemedi. Başını 
ne eğdi. } 

(Devamı 7 inct ıavfa&' 

Ankara Radyos~ 
llUGtlN 1 

19 Program. 
19,05 Müzik Pi. 
19,15 Türk müziği (Fasıl hC!

1 
20 Memleket saat ayarı, Bl 

ve meteoroloji haberleri. sf 

20,15 Konuşma (Hartalıl< ~ 
servisi). h 

20,30 Türk müziği (Saz eser 
ve muhtelif şarkılar). a1 g 

1- Mahmut Celıileddin P l 
Hüzzam şarkı . Krem eyle mel} 

2- Lem'i • Suzinak şarkı · 
ter hicranlı sözler. 

3- Lem'i • Hicazkar şarkı '' ~ 
aşkımı canlandıran. t 

4- Lem'i . Rası şarkı • Yo~ 
cana aşıka hiç mürvetin. 

5- Mehmed Nasib. Rast şı 
Öyle yakdın ki beni. 

21,10 Konuşma. b 
21,25 Neş'eli plıl.klar • R. • 
21,30 Müzik (Radyo orkestrı 

Şef: Praetorius). 
22,30 Müzik (Opera 

Pl). ·rl 
23 Son ajans haberleri, zı 

esham, tahvilat, kambiyo - n~ 
borsası (fiat). 

23,20 Müzik (Cazband - pl)· 
23,55 • 24 Yarınki progr~tl'· 

YARIN 

13,30 Program. 
13,35 Türk müziği. 
1- Şehnaz peşrevi. r 
2- Dellal zade - Şehnaz ı• 

Etmedin bir lahza ihya. ~~ 

• 3- Şemseddin Ziya - şe ~ 
lşarkı • Hem adandım, heı11 

dattım. ~ı 
4- Lem'i - Hicaz şarkı • -ııe 

emelim. fi' 
5- Salahaddin Pınar • 

şarkı • Yüzüm gülse de kızl9'· 
6- Saz semaisi. ııf' 

14,10 - 15,30 Müzik (Haf:f ) 
zik- Pi). /.· 

1357 Hicri I 1355 Rll~ 
Cemaziyelevnl Temnı11ı 

26 1 
-- 10 1939, Ay 7, Gün 195, H ı.ıır 

14 Temmuz CUMA --
Vakitler 

sa. da . ... d•· --- 9 c1J 
Giinet 4 40 

Öll• 12 20 4 59 

İkiııdl 16 19 8 s8 

Akfam 19 40 

ğac~ğım. Ne sıkılmaz, ne muhteris adammış. 
- Ben altınları alayım. Ömrümün sonunda 

d~bdebe içinde yaşayayım da, üst tarafı ne olursa 

J)iye meraklanıyordum. Yukarıya çıkmadı, 

doğru yanıma geldi. M<ırhamet dilenen, acındıun 
lıir hale ile gözlerimin içine baktı: 

{Devamı var) 1 
Yatsı 

lmuıı: 
"~) 21 38 ı . 

2 26 6 .. 
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1 Komik . Naşid Anlatıyor: J ~ f,.,fD Z lQ:HI ~ MECBUR_ OLUNCA.• 

tında Bulursunuz 
din mi? ... 

- Eh, Allaha şükür ..• Geçinip 
gidiyorum. Parisli Bir Kadın En Karlı İş 

Modern Dilenciliktir Diyor 

Bir Dakika 
Di>'· 11> Geçmeyiniz. 
~ F'ran ·a h"k• · nh' •tlard u umctı, ı 1 • 

1.lır. an 900 frank hasılat 

' ~ ı\inı 
llhaı anya 38 kilo istridye 
~ ~er. 

<lüııı Zak Şark vekayii japon
lırıııa'llyonı istihsaliitını art • 
~ıtda Y: sevketmiştir. Haliha
llıiıı,, akıkada 18 kilo alu -
1 JOtl} . · 
er. ıstıhsal etmektedir -

h ~ 'l'iirk· 
•liiııd ıyenin kayabaşı ma-

llıaden .e Çok zengin zımpara 
~ilo ı vardır. Dakikada 21 
t Çıka 1 · 
alla31 10

r1. ır ve yarısından 
~ !\ gıltere sevkolunur. 

aa lı·aıı~nada, muhacirler için 
lo sarf eder 
'9'l'E: . 

Cltı;ıt SO SAİYE DAHA 

Naşid Özcan 

ı şinin başında, dükkancığında dur
sana .. 

Naşid, bundan sonra sözüne şöy
le devam etti: 

- Müşteri ağırlamak, çok zor .. 

Ben dükkanda isem, her bilet a
lan, yanıma geliyor: cKuzum, Na

şitciğim, diyorlar, şubilete bir ke-

re elini sürsene .. Uğurludur mü
barek elin ... • 

Biz, alelusul bir kere, bileti sı-

vazlıyoruz ve şöyle söylüyoruz: 

- Haydi bakalım, en büyük ik-

ramiye size çıkacak inşallah ... 

Tatlı dilimden mi hoşlanıyorlar, 
suratımdan mı, bilmiyorum. oor 

gelen müşteri, belki yarım saat 

duruyor .. Hepsine bindereden su 
getiriyoruz. Anlıyorum maksadla
rmı.. Bana taklid yaptırmak, hiç 

olmazsa, kısa bir perdelik komedi 
oynatmak istiyorlar .. Bu gidişle, 
dükkanın yanına, bir de küçük 
sahne inşası lilzım gelecek .. 

Müşteriyi dükkandan uğurla • 
mak da bir mesele.. O kadar dil 
dökmek lazım ki, sormayın .. Hep-

sine, belki seksen defa, Allah ö -
mürler versin, devletle efendim, 
yi.ıe buyurun efendim, diye dua-

bir tramvay sahanlığı, siz deyin 
bir pazar günü Boğaz veya Ada 

vapuru .. Hınca hınç, tıklım tık -

lım .. Fakat, hepsine bilet kessek, 

ne ise .. Bir kısmı da, yarenlik i

çin, vakit geçirmek için geliyor
lar .. 

Naşid, neş'eli neş'eli anlatıyor

du. Kendisile biraz da tiyatrodan 

konuşmak istedim .. Kıymetli halk 
san'atkarı: 

- Tiyatroyu bırakmam, daha 

doğrusu bırakamam, dedi.. Şimdi, 

haftada bir kaç gece oynuyorum .. 

Kışın, yine Şehzadebaşında, her 

akşam muntazaman temsil vere -

ceğim .. Bir zamanlar, biraz hasta-

!anmıştık .. Eş, dost bir sürü riva

yet çıkardılar, Naşid sahneyi hıra-

kıyor, dediler, Dünya bu, dost da 

var. düşman da .. 

N aşidi, bu meşgul zamanında, 

daha fazla rahatsız etmek iste -
medim. Kendisine veda ederek 

ayrılıyordum. Gülerek: 

- Sizi de uğurlamak lazım, de-
di.. 

Katibine dönerek: 

- Haydi beraber! 

Sonra, ikisi birden tekrarladı • 
lar: 

- Allah ömürler versin efen • 

dim, devletle efendim, yine büyü
run efendim .. 

Sekiz Kollu Hintli Fa
kire Benzemiyor mu? 
İŞTE SEKİZ KOLLU GÜZEL 

BİR BEY AZ KADIN 

r 

. ,.. 

-,. 
Hindlilerin, altı, sekiz kollu ilah

ları vardır. Bunlar mabedlerin en 

mukaddes mevkilerinde bulunur 
ve Hindliler bu ilahlara taparlar. 

Yukarıki resme baktığınız zaman, 

bunu da bittabi Hindlilerin mu

kaddes ilahı saymazsınız tabii ... 
Bu, sadece bir fotoğraf hilesinden 

ibarettir. En önde oturan güzel 

bir sinema yıldızıdır. Bir plaj eğ

lentisinde fotoğrafcının karşısına 

geçmiştir. Fakat arkasında da her 

halde kendisi gibi güzel daha üç 

arkadaşı vardır. Ancak fotoğraf 

adesesi, bunların çehrelerini de
ğil, sadece kollarını gösteriyor. Bu 

suretle beyaz bir Hind ilahesi mey

dana çıkmış oluyor. 

- Ne yapıyorsun? ... 

- Maslak yolunda tentürdiyod· 
la idrofilli pamuk satıyorum. 

ÇOCUK AKLI BU!. 

Ferdi, dört yaşında bir çocuk. 
Annesi, bir kız dünyaya getiri • 

yor. Ferdi dikkatle bakıyor: 

- A ... diyor. Dişleri yok!.. 

- Daha küçük de ondan. Yavaş 

yavaş büyüyecek. dişleri de çı -
kacak ... 

Ferdi, bir kaç gün sonra dadısı 
ile dolaşırken yaşlı ve dişleri ta

mami!e dökülmüş bir kadına te
sadüf ediyor. Dadısına: 

- Bak, diyor. Bu da kocaman 
bir bebek!. .. 

KURNAL ÇOCUK! 

Leyla; çok afacan, çok kurnaz 

bir kız. Bir sabah, yatağından kal
kar kalkmaz annesinin yanına ko

şuyor, kollarını boynuna dolo -
yor: 

Parisli bir kadın gazeteci hususi 
bir bilgisi olmıyan bir kadının 
hayatını nasıl kazanabileceğini 

anlamak merakına düşmüş; sıra
sile birçok işlere girmiş, çıkınız. 

•Maişeti temin etmek meğer ne 
kadar güç imiş! .• dedikten sonra 
gördüklerini, geçirdiklerini şu su
retle anlatıyor: 

Gazetenin ilan sütununda, •cid
di bir müeı;sesenin bir katibe ara
dığını..> okuyunca hemen giyin -
dim, sokağa çıktım. Müessesenin 
kapısından çıkan iki kızdan b:ri: 

- Şu halde ne diye her gün ilan 
ediyor?. 

- Anlamadın mı? Kurnaz he
rif! Tecrübe bahanesile işlerini 

bedava gördürüyor. Mektublarını 
yazdırıyor, dosyalarını sıralandı

rıyor .. • 

- Anneciğim, diyor. Müsaade 

edersen bugün mektebe gitmiye
ceğim. 

Anlaşılıyor. Ciddi müessesenin 
sahibi işin kolayını bulmuştu. Mü
racaat eden katibeleri iki gün ça
lıştırıyor, Sonra: •Adresinizi bı

rakınız, size yazarız... diye, bir 
teşekkür bile etmeden yola koyu
yordu. 

Parisli gazeteci sinemada çalıştığı zamaıt ... 

- Niçin kızım? ... 
- Dün gece rüyamda mektebe 

giderken düştüğümü, ayağımın kı

rıldığını gördüm de ondan .. 

Dikkatsiz 
Bir Şoför 
Hakim Bir insanın 

·Ölümüne Sebeb Olan 
Şoföre Niçin Ağır 

•Yukarı çıkmağa lüzum görme
dim. Geri döndüm. İki gün geçti, 
büyük bir sinemaya girdim. Vazi
fem locaların kapılarını aıçmak, 

koltuk bileti olanlara yerlerini gös
termek ... 

Fakat çok yorucu bir iş ... Sine
ma büyük, beş kat ... Durmadan, 
dinlenmeden inip çıkmak liizım. 

Ay !ık, gündelik de yok. Seyircile
rin verdikleri bahşişler toplam • 
yor, tahsil ediliyor. 
Yalnız gelen er~ekler utanıyor

lar, bir beş franklık veriyorlar. 
İki gün geçmeden arkadaşları-

mm kurnazlıklarını, hilelepni an
ladım. Aldıkları bahşişlerin ya. 
rısını iskarpinlerinin içerisine sak
lamıyorlar mıymış!?. 

Bir hafta sonra. vekalet ettiğim 
locacı kız geldi. Bana da yol gö
ründü. Tiyatronun •alkışlayıcı • 
!ar> arasına geçmemi tavsiye etti
ler. Tiyatrolarda calkışlayıcu bu
lundurmak modası geçti. Fakat, 
bazı artistler, lrendile\-ini alk:ış,

latmak için hususi adamlar istih
tihdam ediyorlar. 

Bir san'at öğrenmeye karar ver
dim. Manikür olmak istedim. Bir 
mektebe müracaat ettim. 

- Sekiz, on ayda mükemmel bir 

Ceza Vermemiş? M. a Lov s .. 1 o 
Yirmi senedenberi hiç vukuat 1 r n ~ oy yor 

yapmadan şoförlük eden bir ad-

dam Londra mahkemesinde mu- A ı K d 
hakeme ediliyor ve diyor ki: 1 ş 1 n c a y a a a r 

- Yaşım otuz aUıdır. Hiç vu- ç • • • 
~~:~ı~:;:~~~e~~i::'.ı~ı:i7 s~~ - Neler ektım Bılsenız 
rüyordum. Yağmur yağıyordu. 

Yolun kenarında bulunan bir 
kamyona ~arptım. Bu kaza neti • Güzel 
cesinde kamyondaki şoför muavi- • 
ni yaralanarak ôldü. intizama 

Yıldız Hayatını Nasıl 
Koyduğunu Anlatıyor 

- Ayni zamanda sarhoş idiniz 
değil mi?. 

- Biraz içmiştim. Fakat sar -
hoş değildim. 

Maznun şoför sarhoşlukla oto -
mobilin! fazla sürmek neticesi bir 
adamı çiğnemiş diye mahk~meye 
sevkcdilmişti. Hakim neticede şo
förün sarhoş olmadığına kanaat 
getirmiş ve şoförü bir adamın ö
lümüne sebeb olmakla mahkum e
derek demiştir ki: 

- Dikkatsizlik etmişsiniz. Bu 
yüzden bir adam öldü. Onun da 
daha uzun zaman dünyada yaşa
mak hakkı vardı. O da mes'ud ol • 
mayi düşünüyordu. Fakat görü • 
yorum ki bu vak'a sizi çok muz
tarib etmiştir. Bunu nazarı dik • 
kate alarak üç ay hapsinize hük
mediyorum. İki sene de şoförlük 
edemiyeceksiniz. Eğer scbeb ol • 
duğunuz vak'adan müteessir ol
madığınızı görseydim size daha a
ğir ceza verird:m. 

·---1·---... Tatil Esnasında 

Çocuklarınızı 

BERLiTZ 
Mektebine 

Kaydettiriniz 

Bir [cnebi Lisan 
Öğrenirler. l Beyoğlu - İstikial caddesi 294 

pı; 
; JQ 

Mirna Loy 

•Karısı ve daktilosu>, cCentil
men hafiye Nik., •Çifte izdivaç• 
ilah... gibi !ilimlerin kahramanı 
güzel yıldız Mirna Loy Parise gel
miş, takdirkarlarından mürekkeb 
büyük bir kalabalık tarafından 

karşılanmıştır. 

Mirna, birkaç gün sonra tayyare 
ile İskandinavyaya gitmiştir. 

Orada ._tatil müddetini geçire -
cektir. 

Sonra yine Goldvin Mayer stüd
yosuna dönerek eski partoneri ve 
çok sadık arkadaşı Vilyam Povel 
ile •Return of the thim Man • fil
mini çevirecektir. 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

manikür olursunuz. Fakat sekiz 
bin frank vereceksiniz!. 

Dediler. Sekiz bin frank! Mekteb 
müdürü: 

- Size başka birşey teklif ede
yim dedi. Burada kalınız. Saç 
yapmasını öğrenmek istiyen tale
belerimize modellik ediniz. Saat
te 5 frank kazanırsınız. 

(Devamı 1 inci sayfada) 

Kızıl Saçlı 

Kadınlar 
Şimdi Moda Olan Bu 
Renk Eskiden Muzır 

Addedilirdi 
Saçlarının rengi kızıl, yani sarı 

ile kırmızı arası bir renkte olan 
kadınlar çok beğeniliyor. Bilhassa 
gözleri siyah veya mavi olanlar .. 

Fakat, orta çağda kızıl saç mak
bul değildi· Saçlarının rengi kızıl 
olan kadınlar büyücü, erkekler de 
muzır addolunurdu. 

Rahib Sen - Gal, saçları kızıl fa
kir bir adamın külah satın alacak 
parası olmadığını, başı açık gez
miye de utandığı için elbisesinin 
eteği ile örttüğünü söylüyor. 
Kızıl saçlılara karşı gösterilen 

bu nefret Jildas İskariotun (1) kı
zıl saçlı olmasından ileri gelse ge
rek ... 

İsimleri tarihe geçen kızıl saç
lılardan bir kaçının ismini yaza -
lım: Kristof Kolomb, Kamoens (2), 
Öjen dö Boharne (3), Mareşal Ney 
ve An dö Boleni ( 4). 
Golualıların çoğu kızıl saçlı idi. 

Romanın şık kadınlan, Golualı -
ların kızıl saçlarından Perokalar 
yaptırır, takarlardı. 

cPeroka - Perruqueo yunanca 
pur - ateş rimgi• kelimesinden a
lınmıştır. 

Amerikalılar, son zamanlarda 
kızıl saçlı kadınlara karşı büyük 
bir mücadele açmışlardır. Kızıl 

saçları uğursuz sayıyorlar B;na
enaleyh, saçları kızıl olan kadın
lar kocaya varmakta güçük çekı
yorlar. Fakat buna da bır çare 
bulmuşlar: Saçlarını siyaha bo
yatıyorlar. 

(1) On iki ha••ariyundan biridir, 
Para mukabili İsaya ihanet ettiği 
için hıristiyaıılar indinde ihane -
tin sembolüdiir. 

(2) P ortekizli meşhur bir şair. 

1525 de Lizbonda doğmuş ve 1585 
de sefalet içinde ölmüştür. 

(3) Birinci Napolyonun ilvey oi · 
lu. İtalyada kral naibi idi. 

(4) İngiltere Kraliçesi. tl'çilncü 
Hanrinin ikinci karısı. İhanet ve 
zina ile itham ve idam olunmu~tur 
(1507 - 1536). 



No. ,O Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Molla Husrev Cübbesini Topladı, 
Sır Yoldaşının Sarayına Gitti 

Rüyalarını Anlattı; Manisaya, İkinci Mehmede 
~lahrem Bir Sai Gönderildiğinden Haberi Yoktu 

Gökçe, kesesınin ağzını açtı. 1- Ağaları paşanın bu haline mana 
çinden bir pul çıkararak fırakaya veremiyorlardı. Hasta deseler has-
verdı. Fıkara parayı aldı ve dua- ta değildi. 
sını tekrarladı: Karaca Paşa; ıkide birde derın 

- Allah kesene Halil İbrahim derin dalıyor... Gôzlcri bir yere 
bereketi versın .. Ömrünü müzdad keskin bir sıuette dikilıyordu. 
eylesin.. Mania Hüsrev geldigi halde onu 
Subaşının karakullukcusu ala- 1 sun'i bir neş'e ıle karşılawğı bel

cağını almıt anlıyacağını a!'lamış liyd'. Hoca Efendi de neş"esizdi. 
idi. Bu adam şüpheli bir adamdı. ! Bıraz hoşbeşden sorıra; hoca e-

j tı. Hocanın hiçbır şeyden haberi 

yoktu. Zagnos Paşa ıle Karacanın 
Halil Paşanın ahvalinden şüphe
lenerek ikinci Muradın vefat et

tiğine hükmedip Manisaya ikinci 
Mehmede mahrem bir siıi gönder
diklerinden biha herdi. 

Belınden çıkardığı kese kat'iyyen fendi ellerini oğuşturarak: 
saraya mensub ve yahud vüzera - Rabbı;veıı;ir vela tüassir rab-
saraylarına merbut bir adam ol- bi temmlm bılhayır .. Allah hayır-
duğunu bildiriyordu. !ara tebdil eylesin paşam, diyerek: 
Subaşı JS_arakullukçuya sordu: Söze başladı. Hocanın tarzı ifa-
- Yij,fünden vücudünün yapı- desinde bir rüya anlatacağını Ka-

sıdan birşey anlamadın mı? . raca anlamıştı. O da mukabele et-
- Nasıl anlamam ağam?. Halis ti: 

muhlis paşa ağalarından biri.. - Alla\. H~yır eylesın hoca e-
- Peki; haydi git bu adamın bu- fMd! Hazretleri dedı. 

Fakat; hoca efendi hazretler:ne 
Allah herşeyi manasında mal(ım 
eylemişti. Karaca Paşa Mania Hüs
revin rüyasına hayret etti. Bu saf 

adama her~eyin malum olduğunu 
anladı ve şu suretle mukabele etti: 

- Efendi hazretleri. .. Acaba e
fendimize bir hal oldu da Halil 

paşu bizlerden mi saklıyor? ve 
bizi gasledişi de vücudlarımızı or
tadan kaldırmak kasdine mi ma
tufdur dersiniz?. 

lunduğu hanın sokağında otur ö- Monla Hiisr<'V riıyalarını anlat- (Det•amı var) 
nüne bir mendil aç ve dılencilik !==============~=====~-~-"··===-=--,,_ • • • 
~:!\~:!::abk~ı:d•mı gözün - inhisar/ar /eki /le 
Subaşı, başkarakullukçuyu ça- 9 

ğırdı ve şu emri verdı: JI 4. H d l Ed • 
- Tahtalıhanda bir yolcu var- J.YlUCQ e e ıyor 

dır .. Bu yolcunun r·şkali malum .. 
Bu gece hana birkaç k.şi yolla. U incı sahi]eden devam) 1 

Kimseciklere malumat vermeden tenzilat yapmak içiıı ~mdidt'n tel-
ve sezdirmeden boğdur ve boğ. . kıklerimJZe devanı ediyoruz Tet- ı 
Başkarakullukçı.;. subaşıdan em

ri alır almaz vazıfesıne baŞ.: .. dı. 
Zaten, gece de olmuştu. 

* Edirnede ikınci Muradın ölıimü 

kıkatımız hemiz bıtmeırıış o.mak
la beraber, tasavvurumuz Türki
yenin her tarafında bır şı~c b1Tay1 

20 kuruştan aşağ fı 0 6t:ı fatmak -
tır. 

Tevlid ettıği zarar dolayıs.le is
tihlakini azaltmak üzere rakı ile 
mucadeleye devam edeceğız. Bu; 

tak.p edılm<>s; ka.arlaşan miıhlm 
bir prensıbin icabatıdır 
HATAY GÜMRÜK TEŞKİLATI 

Hatay gümrüklerinın teşkilat 

kanunu Medist<>n çıktı. Orada ça
lışacak memutlanmızın mühim 
bir kısmını şimıden ıntıhab vc ta
yın etmiş bulumu•onız. 

Ayni zamanda Hatay ile Suri
ye hududu üzerinde kuvvetli bir 
muhafaza teşkilatı vücude geti -
receğız .• 

üzerinden yırmi dört saat geçtigi 
halde daha kimsecikler bılmiyor
du. Güzel Mari vazifesini pek 
mükemmel yapm ştı. Haremi hu
mayunu kıskıvrak baglamıştı. 

Halı! Paşa da har.ci tahtı idareye 
almıştı. 

Fakat; her nasılsa Mania Hüsrev 
Padişahın vefat ettiği günün ge -
ceııi rüyaf;ında ikinci Muradı g~s
lederken görmüştu. 

iki Taraf Karşıkarşıya 

l\ılonla Hıisrevin g<irdüğü bu 
korkulu rüya kendisıni heyecana 
sevketmişti. Hatta. gece yarısı te
!Aşla yatağından, çırpınarak uya
nıp kalkmıştı. 

(l inci sahifeden devam) : 
riyetinde olduğu, otuz fırkanın da 1 
memlekH dahilinde digcr cq.Jhe -
!erde bulundurulması :&zım gEl
dığıne gore 120 fırka çıkaı "cağı 

söylenmektedir. 
B.r muha··eb<; boşladıgı takdir

de mihver devletlerı garp cephe
sinde Sigfrid ve Alpler hattında 

harbıyesı bütün bu orduları bun
dan sonra nerede kullanacak? Bal
kanlarda mı, Airıkada mı, İs -
panyada mı? Burası malum de -
ğildir. Almanyanın üç ay içinde 
Polonyayı işgal ederek Sovyet hu
duduna dayandığını kabul eder -
sek. Almıın fırkaları zay.at vere -
cekleri içın eldeki 60 fırkanın ya

Milli Şefin 
Telgrafları 

Ankara, 13 (A.A) - Bul
garistandaki Sevlievıo sey labı 
dolayısile, Reisicümhur İs • 
met İnönü ile Bulgar kralı 
Üçüncü Boris arasında aşa -
ğıdaki telgraflar teati olun • 
muştur: 

Majeste Üçüncü Boris 
Sof ya 

Bu derece insan zayiatına 

sebebiyet veren seylab habe
rini derin bir teessür le haber 
aldım. Dostane sempati hissi
yatımla en hararetli taziyet -
lerimın kabulünü majestele
rinden rica ederim. 

İsmet İnönü 

Ekselans İsmet İnönü 
Rc-isitühmur 

Ankara 

Sevlievo mıntakasındaki fe
laket dolayısiyle ekselansları 

tarafından bana karşı göste
rilmoş olan ve beni derin su -
r<>tte mütehassis eden dostane 
sempatilerinden dolayı sami
mı surette teşekkür ederim. 

Boris 

Ankara, 13 (A. A) - A -
merika Birleşik devletleri İs
tıkliil bayramı münascbetile 
Reisicümhur İsmet İnönü ve 
Reisiciimhur Ruzvelt arasın

da aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

Ekselans Bay Franklin D. 
Ruzvelt 

Amerika Birleşik dev !etleri 
Rci.-:i 

aşington 

A.ıl Am~ıkan milletınin 

m.lli bayramı gunünde, ek -
seıcinsınızc.ı, l"' hararetli teb ... 
riklerımlc beraber, şahsi sa -
adetler. ve birle~ik devletle
rin r<>fahı hakkındaki sami -
mı temennilerimi bıldırmek

le hassaten bahtiyarım. 
İsmet İnönü 

Ek<elans hmet İnönü 
Türki)e Reisicümhuru 
' Ankara 

Memlek<>timizd<> kutlanan 
İstiklal günü münasebetile 
ekselansınızın gönderdiğiniz 

telgrafta bu derece hararetle 
ifade edilen hissiyata muka -
bele eylemekle hassaten bah
tiyarım. Birleşik devletl<>r 
halkı adına Türkiyenin de -
vamlı terakkisi ve refahı hak 
!undaki temennilerimi yol -
larken ekseliinsınıza en samı
mi tazimlerimi de bildirmek 
isterim. 

Franklin D. Ruzvelt 
Monla Hüsrev. mütedeyyin bir 

adamdı. Bu duyaya mana vereme
d;. Yatağından kalktı. Bir iki do
laştı. V<>lahavle çekerek başını Eal
ladı. Biraz sonra, tekrar yattı. 
!\!onla Husrev dalmış•ı. Sabaha 
karşı şu ru} ayı gôrclıi: 

• 
tedafüi vazıyet!<> kalacakla• bu - ! rısı ı;e bu zayiatı telafi edecek - llııl,_._.,llllıııı ... '111~Mllllııı'111~Mllllıııll 

- Hali, Paşa, Karacapaşayı, 

Zıı1r1os paşayı, Şeha'l:ıedd !l paşa

yı teneşı.r t<.htasına yatırmış gas
ledıyordu. 

.Jl.fonla Hıi~rev bı. rü ·a uzer re 
aghyarak uyJr.clı, geceden v. sa
bah:a~ gördügıi rüyalar çok ga
r,odı. Kendısı Padcşahı, Halil pa
şa da vüzerayi devleti gasledı -
yordu. Abdest alıp sabah nama
zını kıld Allahına dua ettı. 

Güneş Edimen.n meabidı ısla

mıyesını nura garketmişti. ~!onla 
Husrev cıibbesıni topladı, kr.vuğu
ou ba;.na geçirdı. atına bindi, mah
ımıı esrarı ola Karaca Paşanın 
saı ayına gitti. 

!\fonla Hüsrevin Karaca Paşa -
nın sarayuıa geli, alelade ahval
dendı. Ç•mklı paşa ıle aralarında 
muarefe 'aı d •. Her ıki yaııJkd!a
~a bırb rlerınin konaklarına ı.-a

tıılı vakıtsız giderlerdi. 
Karaca Pa<anın agaları ~fonla 

Hu ıe\, s .. b h kah\ altısına gelm.ş 
b r ıaır mıs11 u kdrşıladılar ve 
mu•ad mera> m ,ıe mabeyin d .. i
re ne ld .ar .. 

Karaca Paşa da sabah namazını 
kıldık"ıun sonra, mabeyin da.resin
deKı koşcs ne çc-k,lmiş devlet i§
lerıie meşgul oluyordu. 

Fakat; Paşa her nedeme yirmi 
dcirt saattır dalgıı:dı .• eş'esizdL 

rada kuvvetlerinin iıçte oırıni bı- i 
rakacaklardrr. Almanya 80 fırka, 

İtalya 60 fırka. 

D:ğer 100 fırka ıle Polonya u
zerıne yıirüyeceklerd.r. Polonya
yı işgal ettiklen takdirde mıhver 
devletlerınin şarki Avrupada, Af
rikada ve Balkanlardaki manlvra 
orduları Alman ·a ıçin 60, İtalya 
için 80 kı cem'an 140 fırkaya çıka
caktır. Çunku bu takdırde Maca
ristan ve Bulgar:~tan gıbı memle
ketler mihver devletler.ne ışLrak 
edeceklerdir. 

!tal n Vf- Almanya erkiını -

Çin de Fransızları j 
Tehdit 

(1 inci sahifeden -1.evam) 

sında.yeni bır muharebe olmuş -
tur. 

Sovyet topçuları bir Japon has 
tanesine birkaç ohu. atmışlardır. 

Muharebe ak•ama doğnı durmuş, 
her iki taraf mühım zayiat ver -
mi fr. Japonlar Sovvetlerın 59 . ' 

bombardıman tayyaresını duşur-

muşkrdır. Elli Sovyet tankı da 
Japonların eline geçmı§tir. 

-0---

Finlandiya Hududunu 
Tahkim Ediyor 

Riga 14 (Hususi)- Kronıştad

dan 16 kılometre ilerideki Rus -
Finlandiya hududunda kain İno 
mıntakasının tahkim edılm€si Sov-

!erdir Dığer taraftan İtalyanlar 
da 80 fırkanın yarısını Afrikada 
bulundurmağa mecburdurlar. Bun
dan maada herhangi bir cephenin 
zaiifı halinde Almanya ve İtalya 
merkezde 30 fırka bulundurmağa 
mecburdurlar. Bundan sonra mih
ver de,·letleri Bulgarlar ve Ma -
carlar da dahil olmak üzere Ro -
manya, Yunanıstan ve Türkiye
·e karşı 90 - 100 fırka çıkarabi -
leceklerclır. 

Muhareb<·n•n uzun sürecegıne 

şüphe yoktur ve kat'i netıcesi de 
denızlerde tecellı edecektir. 

Bir Adam 
Odasında 

Ölü Bulundu 
Kiıçükpazarda oturan kim~csiz 

ve M'yyar satıcılıkla geçmen Hü
seyin adında birınin bu sabah oda
sından çıkmadığını gören komşular 
zabıtaya haber vermişlerdır. Ka
pıyı kırmak suretile içeri g•ren 
memurlar Hüseyıni ölü olarak 
bulmuşlardır. Belediyi' doktoru 
tarafından yapılan muayene ne -
ticesinde Hüsey.nın olıim;.; ş,,p -
helı görülmüştür. Hiiseyının cese
di görülen lüzum üzerine Morga 
kaldırılmıştır. Zabıta tahklr1ata 
devam etmekted,r. 

yelleri son derece alUkadar et -
mektedir. 

SPOR 
Futbol Maçları 

Tatil Edildi 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

ge•i Futbol Ajanlığından: 

Federasyon tarafından evvelce 
tesbıt edilmiş olan maçların ic
rası gibı zaruretler müstesna ol 
maK uz.ere iş'arı ahire kadar bü
tün memlekette futbol müsaba
kalarının !alil ecUldıği 12/7 /939 
tarıh ve 89 sayılı Genel Direktör 
lüğun emirleri iktizasıdır. Bü -
tün klüp ve stadlar müdürlükle
rıne tebliğ olunur. 

"Bitaraf,, Amerika 
(2 inci sayfa.dan devam) 

Ve otor>ter devl<>tlerin tecavüzle
ri karşısında g;ttikçe o tarafa doğ
ru temayul etmekted l". Binaena
leyh b.r lıarb çıkJcak olursa, ikti
darda kim olursa olsun, halkın 

sempatısi ve memleketlerinin em
niyetı kaygısı, eninde rnnunda A
merikalı•arı demokrat devletler 
cephesiyle iş birliğine sevked~k
tır. 

Bulgarlar Bitaraf 
Kalmak istiyorlar 

(l inci sahifeden devam) 
lar cephesine teveecıih etmiş bu· 
lunınaktadır. 

Bulgar Başvekili Köseivanof'un 
Berline yaptığı seyahatten çı -
kan neticeler hakkında gazetele -
rin neşriyatı devam ediyor. 

Berlin gazeteleri, Balkan an • 
tantının zannedildiği kadar sağ • 
lam olmadığını, Bulgaristan ve 
Yugoslavyanın mihver devletleri 
liesabına kazanılmış bir memle -
ket olduğunu yazmaktadırlar. Hat
ta bu gazeteler iddialarında o ka -
dar ileri gidiyorlar ki, guya pek 
yakınlarda A vrupanın bu köşesin
de Belgrad, Sofya ve Budapeşte
den müteşekkil yeni bir müselles 
vücude gelecekmiş. 

Halbuki Belgraddan g<>len ha
berler, totaliter devletlerin bıitün 
teşebbüslerine rağmen, Yugos -
lavyanın bugünkü kat'i bitaraf
lık vaziyetini tamamile muhafa
za etmege, Balkan antantı çer
çevesi dahilinde istiklfılini muha
fazaya karar verdiğini bildirmek
tedir. Bununla beraber, Yugos -
lavya komşularile dostluk müna
sebetlerinin inkişafına g)ıyretle, 

rini esirgememektedir. 

FRANSADA BUGÜNKÜ 
TEZAHÜR 

Paris 14 (Hususi) - Fransız -
!ar, bugiın büyük ihtilalın 150 in
ci yıl dönümünü muazzam mera
simle kutlulamaktadırlar. Bu me
rasim ayni zamanda bir mıistem
leke bayramı manzarnsını da gös
termektedir. 

Gazeteler, bugimku merasimin 
dosta ve düşmana karşı Fransız 

hayatiyetini göstermeğe bır v~sıle 
teşkil ettiğini yazmaktadırlar. 

Bugün Paris şimdiye kadar go
rülmemiş askeri bir geçid r<>smi
ni seyretmektedir. Beynelmil<>l si
yasi vaziyetin çok çetin bir saf -
haya girdiği bu sıralarda. Panste
ki 14 temmuz şenlikleri milli bır 
şenlık olmak mahiyetinden çık -
ınış ve tecavüz emellerıni y<>ni -
den aşikar bir şekle dökmüş olan 
Almanya ve italyaya karşı de -
mokrasi devletlerinin mukave -
met kararlarının bn ifacle$l hali

ni almıştır. 
Bugünkü geçıd resmine otuz 

bin kişi iştirak edecekt!T. Geçıde 
iştirak edecek İngiliz müfrezeleri 
bilhassa alaka uyandırmaktadır. 

Bu müfrezeler kralın hassa ala -
yından seçilmış bulunmaktadır -
!ar. Bugün hakiki bir Fransız -
İngiliz ordusunun geçiş resmi sey

redilecektir. 
Bu sabah Londradan gelen 56 

İngiliz bombardıman tayyar<>sl 
şehir üzenndc bir cevelan yaptık
tan sonra Burje tayyare istasyo
nuna inmişlerdir. Gcçid resmine 
Fransıı tayyarelerile beraber ış

tirak edeceklerdir. 
Bütün Parıs baştan başa do -

nanmıştır. Belediye dairesinde ya
pılacak olan merasime Cumhur • 
reisi Mösyö L<ibrön iştirak ed<> -
cektir. Bu merasim esnasında hu
susi surette hazırlanmış olan yiık
sek dıreğe dünyanın en büyük 
bayrağı çekıkccktır. 

İNGlLTERDE DENİZ İNŞAATI-
NA HIZ VERİLDI 

Londra 14 (A.A.)- Maliye ka
nunu dün öğleden sonra 141 re
ye karşı 206 rey ile kabul edilmiş
tir. İngiliz bütçesinin yekUnu 
1.400.000.000 sterlingdir. Bunun 
900 milyonu kazanç vergisi, 500 
milyonu istikrazlar ve hazine bo
nolarile temin edilmektedir. 

Sir John Simon, icab ettiği · 
man yeniden istikraz tahvillerl 
çıkarılacağını beyan etmiştir . 

Milli müdafaa için ayrılan tah
sisatın yekunu 730 milyondur. 

Sir John Siman, şunları söyle
miştir: 

- Milletimiz ne olursa olsun 
memleketin hürriyetini, emniye
t;;,; ve kuvvetini temin etmek iç'n 
lazım gelen herşeyi bulmağa az -
metmiştir. 

ÇEKYA CERMENLEŞTİRİLİYOR 
Prag 13 (Hususi)- Almanlar 

Çekyayı Cıerm~nleştirmek pliin• 
larım sık bir takible devam et -
mc:ktedirler. Bütün Çek müessf:'
seleri, sanayii ve bankaları Al -
manların eline geçmiş bulunmak
tadır. Birçok şehir lerdek. Çek be
lediye reisleri azledilmiş ve yer
krine Alman komiserler tayın• o
lunmuştur. 

Çekyadaki Yahudiler hakkın
da da yenı bir kanun tanzim e
dılmiştir. Bu kanunun tatbiki tak
dirinde Alman haz'nesine beş mil
yar frank kıymetinde emlak inti
kal etmiş olacaktır. 

Tirolden ihrac edilecek Alman 
köylüleri Bohemya ve Moravyaya 
yerleşt:rılecekler<lir. Bu suretle 
hem İtalyanlar lııışlanmadıkları bir 
ekalliyetten kı..,-tula~aklar, hem 
de Çekyadaki Alman kalabalığı 

arttırılmış olacaktır. 

FRANSIZ HAVA FILOLARI DA 
İŞTİRAK EDECEK 

Paris 14 (Hususi) - İngiliz ha
va filolarının buglınl<>rde Akde -
nızde yapacakları büyük manev
raya Fransız filolarının da işti -
rak etmesi hususunda görılşme
Jer yapılmaktadır Fransız tayya
re filoları da bu tezahüre iştirak 
etmeğe hazırlanmaktadırlar. 

Paris 14 - Ekselsiyor gazetesi, 
Tiryeste limanı hakkında İtalya 
ile Almanya arasında yapılan ye
ni anlaşmadan bahsederken, Al -
manyanın Tiryestede bir hava üs
sü tesis etmek niyetinde olduğunu 
yazmaktadır. Tiryestede bahri in
şaat tezgahları da kurulacaktır. 

Londra 14 (Hususi) - Kont Ci
ano'nun İspanya seyahatinden 
bahseden gazeteler, General Fran
konun .çelik misak• adı verilen 
İtalyan - Alman ittifakına gir -
mek niyetinde olmadığını bır ke
re daha, Kont Ciano'ya ihsas et -
miş olduğunu yazıyorlar. Madrid 
gazeteleri, Kont C'anonun İspan
yayı ziyaretinin sadece ekonomi 
ve kültür bakımından iki memle
ket arasındaki münasebetlerın in· 
kışafına bir ve,ile ·e. mı§ olduğu
nu yazmaktadırlar. 

Deyli Ekspres gazetesınin :\!ad
rid muhabiri şöyle yazmaktad•r: 

·İspanyada mihver devletleri a
rasında müthi~ bir rekabet var
dır. İtalyanlar İ<panyada bir çok 
iktlsadi sahalar kaybetmişler ve 
buraları Almanların eHne geçmiş
tir. Alman heyetleri İspanya hü
kumeti!{ müşaverelerine dE:vam 
etmektedirler. Kont Ciano'nun İs
panyayı ziyardinin kaybPdılen -
den bir kısmını kurtarmağa ma
tuf olduğu zan nedıl<>bılir. 

Kont Ciano General Frankoyu 
Hitler namına Berlini ziyarete da
vet etmiştir. Bu ziyaretin eylul i
çinde yapılacağı zannedilmekte • 

dir. 
Berlın 14 (Hususi) - General 

Frankonun Berhtesgaden'de Hit
leri ziyaret etmek üzere tayyare 
ile geleceği hakkındaki haberler 

Boşun 
Zahme 

(1 inci sahifeden de 

bir devlet kendilerine Y 

vadlerin mahiyeti ne olu«~ 
bu iki devletle anlaşmak 'e 

almak yoluna meyledenıiyo 
nun sebebi de aşikardır: 

A- İtimadsızlık 
B- Harb aleyhtarlığı 

C- Sulh cephesinin gözö 
bulunan kuvvet ve kudreti 

ve .• bütün bunların en b 
gelen bir miibjm mesele de 
ki, İtalya ve Almanyanın 
anlaşma ve ittifak teklifi ~ 

milletlerin onların mahud • 
sahası• na dahil olmalarıd 
gün ittifak edecekleri ha~·at 
devletlerinin yarın hay1<t 
ka•detmiyeceklerini temi!' c 
ortada hiçbir müeyyide ol 
sıdır ki bu devletleri ayııı z 

ıta her türlü parlak teklifler 
men İtalya ve Almanyadan 
laştırmakta ve ınihyer.._ Ieri 

tün gayretleri boş bir whırı• 
desi olmaktan kurtulamanı 
dır. 

Göriilüyor ki, İtalya ..-c Al 
ya yiiriidüklcri yolda yapa) 
kalmak mecburiyeti ile kar~ 
şıya kalmışlar, her tiirlii üııı 
imkan kapısı kendilerine k 
mıştır. 

ETEM iZZET B 

Makineye 
Verirken: 

Yugoslav 
Kabinesind 
Değiş ~klik 

Belgrad 14 (A.A.) - Be!gr 
siyasi mahfellerincle dolaşa 

şayiaya göre dün Brdo'da 
Prens Paul ile Başvek;J çve 
viç, ayan meclisi reisi Koroşt.' 
Münakalat nazırı Kulanovıç 
sında yapılan mülakat esna 
kabıned<> bir cll'ğışil<lik yapı 
ihtimali mevzuu bahsolırıU 

Maçek'in uzlaşma zihniyetile 
reket ederek mutalebatında 
ileri gitmesi sayc,;inde Hırva 
la yakında hasıl ulacak itilfıf 
goslavya kabinesinde bır cıeiı 
lik husule gelmesıni in'•C edt 
tir. 

İngilterede İntihab 
Londra 14 (A.A.)- Siyasi 

fellerde söylendıj;ine göre 
nelmilel vaziyetteki gerg.nli~ 
mamile zaıl olma<tıgı takdirof 
leeek sonbaharda umumi jotl 

bat yapılmıyacaktır. 
Gelecek haftalar içinde b\I. 

susta b:r fikir edinilmesı kabl 
lacağı muhafazaktr mahfeli 
stıylenmektedir. 

Kral Zogo Rigaya G 
Varşova 13 (A AJ- Kra 

Kraliçe Jcraldin ,._ küçük l'r 
bugiın Varşovadan Rigaya ~ 
ket etmışl<>rdır. B:..radan 15' 
gitmek uzere vapura binece~ 
dir. Kral Zogo, İsnçte yalD'' 
gün kalacak, d:ğe; bıı ,·al', 
Lımdraya hareket ecıccckt l' 
Zogonun Londrada Lirkaç gıı 
lacağı ve müteakiben Fra~· 
geçpceği sanılmakt11<. r. 

İngiliz Hey' eti 
Lıman in~aatını h tkık e'1 

olan İngiliz Gib müe.se<esı fil 
hassısları, Ankarad•n çatal' 
na ve Eregliye gidecl 'J<ler, ~r' 
da Trabzona geç<>ceklerdir. Jl.~· 
Karaden:zdeki tetkiklerin. bl~ 
dikten sonra şehrimiz• gelel'e 
tan bul limanında da tetkikler· 
pacaktır. 

Lonclra 14 (Hususi) - Deniz in
şaatına son günlerde dalla büyük 
bir hız verılmıştir. Salı ve çarşam
ba günleri Nıjarya, Dıdo ve Mo
ritiyus isimlerinde 48,500 ton tu -
tan üç kruvazör dcnızc indirilmiş
tir. Bundan başka 35,000 er tonluk 
iki zırhlı, 8,000 er tonluk iki kru
vazör. 5,500 er tonluk iki kruva -
zör bu sene sonuna kadar denize 
indirilmiş olacaktır. Ayrıca on ye
di denizaltı gemisi daha yaptırı
lacaktır. Bu denizaltı gemileri ta
mamile yeni bir tiptedirler. Bır
çok muhribler ve 23.000 er tonluk 
iki tayyare gemisi daha yaptın -

lacaktır. 

tekzib edilmektedir. Siyasi me - l•••••••••m•" 

iıNGİLiZ FİLOSUNUN 
.MANEVRALARI 

Londra 14 (Husu~i)- 50 harb 
gemisinden mürekkeb İngıliz ih
tiyat donanması önümüzdeki ay 
içinde manevralara çıkacaktır. 

Şimdıden 12,000 bahrıyeli ~ılah 

altına çağırılmıştır. 

hafi! böyle müstacel bir z:yarf0te 
şimdilik hiç bir sebep olmadıgı 

müliıhazasındadır. 

İstanbtıl ik ne: :flas me!'Ylurlu - ı 
ğundan: 

Müflis Dimitri Cumanın alacak- ! 
Iılarile akdettiği konkurdato m~h
kemenın 3/7 /939 tarıhinde tasdı

kine ıktiran Ederek hüküm kat'i· 1 

leşmiş olduğu füın olunur. 

Mecmuasın n 4 üncu S·) 

Çıktı. En giize! hikaye · · 
36 sayfa 10 kuru, 

1
. 

·ol· 
l O kuruşluk posta pu ı ) dt' 
yarak bir nümune sayısı \ 
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