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ltalyanlar, Şimdi de Hataya mı Göz Diktiler? 
Gazeteleri Şöyle Diyor: "Bu Anlaşmanın Fevkinde 
~ceğimiz Kararı . Tatbik Ede~ek Mevkide Buluniıyoruz.,9 
Bulgar Hükumetinden Sarih Bir 

• 
Vaziyet Almasını istiyoruz •• 
K6seivanof HükOmetinin Neşrettiği Son Tebliğ Oze
rinde israr ve Ehemmiyetle Durulacak Mahiyettedir. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

~ ııfearlar dostumuz ve komşumuzdur. im
l!!} ~arotorluk zanıanwdaki tarihin aidişi ve 
it Uti mallet araswa ikame ettiii vaziyetler 
~ olursa olsuu Cumhuriyet devri ve Atatürkiin 
~k variıtı maziyi bütün iyilikJeri ve kötü
llkleri ile tasfiye ve Türk • Bulgar dostluğunu 

111"alıedelerle tahkim etti. 
.köseivanof hilldlmetinin iktidar mevkiine 

~lifinden ve Majeste Kral Boris'in dahildeki 
?ifa!t ve fesad unsurlarını, parti ihtiliflarını 
~esinden sonra arada bir mil&it BııJeu tema· 
•""eriıtlıı: 

- Edirneyi istiyoruz. 
Trakya Bulgarlarındır!. 

ı. Gibi ye:rsiz ve manasız likırdılarınw da ar
- kesilınişlir. Epey zamandır, Bulgar efk&n 
;:ıııllıniyesi, cenub Dobriceşi ve Dedeağaç için 
'~lanmı~tır ve Bulgar matbuatı, Bulear teşelı:
v uetj faııat düştükçe bu ilhak dileğinin tezahür 
ı.:ı lllinıayişlerini aöstemıekte, bu ilhak talebleri 

birli&'inc girınlyeceği her vesile ile teyid edil· 
mektedir. 

Dobrice ve Dedeataç Bulguistana iade olu· 
nabilir mi, Balkan birliti bu rüşveti vermek ih· 
tiyacında mıdır?. 

Bu bahsin miltaleaııı dahi ayrıca alakadar 
devlet rirnli tarafından yapılmış ve bugiln için 
orta,ya mil•bet bir vaziyet konmuştur. Bu vazi· 
yet ıudıır: Ne Romanya, ne Yunanistan kendi 
toprakluından bir karışını dahi herhangi bir 
tavu halinde herhangi bir devlete terkedemez· 
ler. Bulgeristana da De Dobricenin, ne Dedcağa
tın iadesı mümkün değildir. Bu kat'i ifade karşı
sında Bwgaristanın Almanya ve İtalyanın cazib 
tekliflerine, ıeniş mikyasta arazi vadlerine ka
narak mihver devletleri lle birleşmesi ihtimRli 
dahi val'.dı. Fakat, Köseivanof • Hitler mülikatı 
aklıselm.in ve Bulgar milli menf ~ilerinin hakiki 
idraki ıçinde bu ihtimali tahııkkuk ettirmedi. 

Nihayet, Bulgaristan için böyle bir yola giriş 
(Devamı 6 ıncı sahifeı:U) Ve tcıviye edilmedikçe Bulgaristanın ~alkan 
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Bütün Alman Sefirleri Bu Ay 
Sonunda Berline Çağırıldılar 
• 

lragiltere, Almanyaya Kredi Açmıyor ve İbtidai 
Madde Vermek Tasavvurundan da Vazgeçti 

! 
1 

~ - ~~ 
l 'hs • 

lcı tosta Tanenbergde, 2 eyHllde Nurenbergde iki siyasi nutku beklenen Bitler bir geçid resminde 

Ş.~~dra 29 (Hususi) - Uzak 1 Volta'nın Loıı.draya yaptığı ziya· 
'"la a, Japonlarla yapılan yeni ret tamamile neticesiz kalmıştır. 
~ıı, Ştııadan sonra elleri seı<be.;t Bunun sebebi, Almanların geniş 

mikyasta taleblerde bulunmuş ol
malarıdır. 

~ tn · ' 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~-~ıı- . gıltere, artık Avrupada 

tıı~~ ~~~Cek .. herhangi bir . taa~ - Makin eve Verirken : 
l~llıiş b ııı onlemek vazıyetıne J 

~ .. Ulunınaktadır. H ·ıı e· d b. 
• ~11iıa::t;renin, Almanyaya kredi 1 er 1 r en 1 re 

· Qlııişt; ıkrinden de sarfınazar e- B 1. D •• d •• 
~· r . . ,Zannedildiğinc . göre, er 1 ne on U 

J<ıletden gelen ıptıdal 
-~. ~anyanın da isti-

·ı • kındaki tasav -

ı.lıı,zgeçilmiştir. Al· 
nezaı;eti müşaviri 

Berlin 29 (A.A.) - Havas ajan- j 
sından: 

B. Hitlerin be'.ı.lennıiyen bir ı 
anda Berline avdet etmesi bir ta-

kını tefsirlere y<>I açmaktadır. Fiih
rer, Bayreuth'de bulunuyor ve 

Wagner festivaline iştirak ediyor-

(Devamı 6 ıf•cı •ahifede) 

• • 
ltalya /cin Yeniden Halledilmesi Lazım , Kral Karol Efes Hatay, 

Bir Mesele Teşkil Harabelerinde j Gelen 
Bugün Öğleden Sonra ltalyanlar O Hayal ile Avuna Dursunlar 

Ediyormuş! 

İzmirden Yunanistana 
Hareket Etti 

İzmir 29 (Hususi)- Romanya 
Kralı Majeste Karo! ve Veliahd 
Prens Mişel dün akşam saat 20,25 

de hususi yatıarile şehrimize gel
mişlerdir. 

Vali Etem Aykut ile Belediye 

Reisi Behçet Uz, yala giderek ken

dilerine (hoş geldiniz) de~ler
dir. 

Kral Karo! biraz sonra karaya 
çıkmış ve şehir gazinosuna gele

rek bir müddet oturmuştur. Bu 

arada İzmirin gece manzarasını 
çok beğendiğini söy !emiştir. 

Kral ve Veliahd bu sabah saat 
9,10 da Efez harabelerini ziyaret 
etmişlerdir. 

Muhterem misafirlerimiz saat 
14 de Yunanistana müteveccihen 
limanımızdan ayrılacaklardır. 

Erki Dahiliye Vekili 
Avrupadan Geldi 

Eski Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya refikasile birlikte bu sabahki 

Semplon ekspresile Avrupadan 
şehrimize gelmiştir. Şükrü Kaya 

bir müddettenberi Fransada bulu
nuyordu. 

Beyoğlunda 
Kanlı Bir 

Kavga Oldu 
Dün gece Beyoğlunda, Arab ca

misi hanı önünde, Tayyare cemi
yeti için toplanan iane yüzün -

den, ikanlı bir kavga çıkmış ve bu 
kavga esnasında sandalcılar ida
re memuru Halil oğlu İsmail, ken

disine hakarette bulunduğu için 
sandalcı Mekmed oğlu Ömerin ha· 
şına sandal küreği ile vurarak, 
başını yarmır, ağır surette yara
lamıştır. 

Bu sırada Halil oğlu İsmail, 

vak'a mahallinde bulunan Salih 

oğlu İsmaile de bıçak çckm!ş ise 
de, vurmasına meydan verilme -

den bıçağı elinden alınmıştır. Ö
merin yarası ağırdır. 

1 K IS AC A 

Piyango Çeker Gibi 
Vapur Alıyoruz? 

1 
mi 

Meşh0ı· Etrüsk vapurunun bir 
eşi olan Tırhan vapuru getirildi; 
tecrübeleri yapıldı. Dün, gazeteler, 

bu havadisi verirken, şöyle yazı· 
yorlardı: 

•Tırhan vapuru Etrüskten daha 
sür'atli çıktı.• 

Vapurları, piyango çeker gibi mi 
alıyoruz?. Daha sür'atli çıkışını, 

nerede ise, davul zurna ile ilan 

edeceğiz ... Ismarlarken, ne kadar 
sür'atle gideceğini bilmiyor muy

dµk, tayin etmemi§ miydik? Şim

di bayağı, il.anı şadümani ediyoruz: 

- Taliimize, bu vapur daha sür· 
atli çıktı ... Şansımız varmış ... 0 

Muhakkak ki, Daha Evvel Oniki 
Ada da Bizim için Halledilmesi 
Lazım Gelen Bir Meseledir 

Paris 29 .Hususi)- İtalyan ga
zetelerinde Türkiye ile Fransa a
rasında Hatay anl~asına aid 
neşriyat son günlerde şiddetlen
dirilmiştir. İskenderunun Türki- , 
ye tarafından kuvvetli bir hava 
ve deniz üssü haline getirileceği
ni bilen İtalyan gazeteleri, bu &n· 
Jaşma dolayısile Fransaya olduğu 
kadar, Türkiyeye de hücum et -
mektedirler. Bilhassa İtalya hü
kumetinin yarı resmi oııgaı:ıı rr.u
Junan Popolo Ditalya diyor ki: 

•Fransızlar, Hatayı Türkiyeye 
iade etmekle Milletler Cemiyeti
nin kendisine verm;ş olduğu mdn
da vazifesini suiistimal etmişler
dir. İskenderun sancağı tabii ve 
coğrafi halile an<:ak Suriye hu -
dudları dahilinde kalabilir. İsken
derun saneağının Türkiyeye ve
rilmesi, ötedenberi muhafazası 

arzu edilen Akdeniz müvazenesi
ni bozmuştur. Böyle olduğuna gö
re, bu müvazeneyi tesis etmek yi-

(Devamı 6 ınc• ıahifede) 
Tıirkiyeye katılan Hatayın artık ebediyen Tllrıt topnğı olarak 
kalmasına Ebedi şef Atatürkün manevi huzuru dahi lifidir 

Başvekil Bugün 
Sergiyi Gezdi 
Başvekil doktor Refik Saydam 

bugün öğleden evvel yanında hu
susi kalem müdürü oduğu halde, 
11 inci yerli mallar sergisine ge
lerek, pavyonları dolaşmış ve 
seııgi komiseri tarafından verilen 
izahatı dinlemiştir. 

Başvekil diğer paviyonlan gez
dikten sonra bilhassa Belediye 
pa.viyonu önünde tevakkuf etmiş 
Vali ve Belediye Reisi Lfitfi Kır
dar izahat vermiştir. 
Başvekil bir araılk: şunları söy

lemiştir: 

- Yeri malların yabancı mal 
damgas ı altında satılmasına karrı 

mücadele etmek lazımdır. Hüku
metin bu husustaki gayreti ile 
matbuatın da gayreti müvazi git 
melidir. 
Başvekil öğleye doğru sergiden 

ayrılmıştır. 

Geceki Yangın 
Kumkapıda Arabzade sokağın· 

da. Tokatlı Agas oğlu Karabet'e a
it ve yazmaları Adriyatik sigorta 
şirketine 6000 liraya sigortalı bu· 
lunan yazmaıhanede dün gece sa· 
at bir sıralarında yangın çıkmış 

ve yazmahanenin ahşap kısmın -
daki yazmalar yandıktan sonra, 
halkın ve vaktinde yetişen itfai· 
yenin yardımı ile söndürülmi.i§ -
tür. 
Yapılan tahkjkat neticesinde, 

yangının yazmahanedeki, kömür 
meğe mahsus olan ağzı kavlalı so
banın kızmasından çıktığı anla • 
şılmıştır. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Musolini'nin Talebi Üzerine ........................................ • 
ispanya Ordusunda 
Tensikat Yapılıyor 

Bununla Beraber lspanyollar Mihver Devretıe rile 
Beraber Yürümek Niyetinde Değillerd r 

Paris 29 (Hususi) - İspanya -
dan birbirini tutmıyan haberi~• 
gelmektedir. Tevkif edilen Gen 
ral Yage'nin serbest bırakıldıı._ 

söyleniyor. Fakat or duda Musso
lininin talebi üzerine geniş bir te
mizleme hareketine geçilmiştir. 

General Franko, şimdilik İtalyan 
Faşist teşkilatı ile sıkı sıkıya mer
butiyeti olan Falanjistlerle bera· 
ber hareket etmektedir. 

Milliyetcili>rin başında bulu • 
nan General Keypo dö Lano n, 
Kral tar attarı olan GeneralY aıı 
nin ordu kadrosundan çıkarılın~ 
!arı, İspanyada, harici müdahale
ler karşısında seslerini yükselten 
insanlar bulunduğuna bir işaret 
telakki edflmektedir. Artık İspan
yada kimse Alman ve İtalyan ke
limelerine tahammül dahi etme 
mekte, duvarlara ~İspanya İspan
yollanndır• şeklinde afişler ya -
pıştırılmaktadır. 

GENERAL ARANDA'NIN 
BEYANATI 

Lizbon 29 (Hususi) - İspanya 
Generalı Aranda bir Portekiz ga· 
zetesine vukubulan beyanatta 
şunları söylemiştir: 

- Berlinden geliyorum. Alman 
adamlarile görüştüm ve kendile-

General Franko 

rine İspanyanın bitaraf kalırua 
lazım geldir Pı söyledim. Ben 1zı,. 
giltere ile do, tane münuebetle • / 

rin yeni.den tesis edilmesi taraf>. 
tarıyım. İspanya şimdi~ kadar ID
giltere, Fransa. İsviçre ve B•lçll<a 

(Devamı • ıncı ıııhllede) 
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SERGİDE DÜBULİYEYİ 

NEDEN ALIYORLARMI • 

Bu sene Galatasaray yerli mal
ı .. r sergıs e girerken, beş kuruş 
dühu.ıye alıyorlar .. BÜnu, niçin 

alındıg ın4 sual ettik. Alakadar 
b~r zat: 

- Bu.ün dünya sergilerinde 
duhuliye vardır. Nevyork sergi -
sinde de böyledir. Onlann nizam

namelerini getirt tik. Dühuliye 
vardır.• 

İyi, ho~··· Fakat, acaba, Nev 
york sergisinin neden yalnız dü
huliye ışındeki hükümler l'l tat -

bil< ediyoruz da, diğer taraflarını 
geçiyoruz?. Demek ki. bitim Ga
latasaray sergisinin dünya sergi -

!erine benziyen tek tarafı dühu
liyesı oluyor. 

Bu da yeter ..• 

HAZiNENİN BELEDİYEYE 

BİR HEDİYESİ OLSA 

Taksim kışlası Belediyeye ve -

rildi Hazia'e mümessiJleri buraya 

60 bin, Belediye mümess:llerı de 

40 bin lira kıymet ko~muşlar . Bu, 

bir formalite meselesidir. Yoksa, 

Taksim kışlasını. aroasını ve en
kazını, bugün rayic f iattan satın 

almağa kalkışsanız, yüz binlerce 

lira ödeıneğe mecbur olursunuz. 
60 bin, 40 bin lira, hakiki fiata na

zaran hiçtir. Daha düne kadar 
Taksim meydanında metre mu 

rabbaı 80 liraya arsa satılıyordu. 

Şu i>;i, bedavadan halletsek ne 

olur, sanki?. Hazinenin 1stanbula 

bır hediyesini çok mu görecek -
.ıer? 

ŞiLEDE BİR OTEL 

İ. "ŞASi KARARLAŞTIRILDI 

Dünku gazetelerden de bırınde 
okudum: İstanbulun yanıb~ında

kt kazalardan biri olan Şilede, gü
zel bir otel yapılacakımış ... Şıl nin 

plajı, serin havası meşhurdur. Bu
rada yapılacak bir otel - modern, 
konf~:ır ve lüks iddiasile pahalı 

olmazsa - hakikaten çok müşteri 
çeker. 

Fakat. garib değ.l mı , ayni ha
vadisi \'eren Şile muhabirı, ay -
lardanberi hükiımet konağı ta
miratınu1 daha bitmediğin., çün
kü tahsisat kalmadığını yazıyor, 

hükümet daireleri müteferrik bi
nalarda 4 görüyorlarmış ... 
Şüphe yok ki, Şilede, otel inşa

atına başlamadan evvel, bükü -
met konağının tamiratı il<mal e
dilir. 

İSTANBULLU NEREDE 

OLSA BOÖULUYOR 

Gazetelerde çıkan şu Zongul -
dak telgrafına bakın: •Bir İstan
bullu, Zongoldak plajında bo!,'Ul
du.• 

Zavallı talisiz İstanbullu! .. Bu
radaki plajlru;da boğuluyor, boğun
tuya g~tir.liyor, diye, canına tak 
etmiş ... Kalkınış, ta Zonguldağa 
gitmış... Şansa bakın ki, kader, 
onu, orada da yakalıyor, buluyor. 

Bu İst~nbullulara, plajlarda bo
ğulmak, ebediyen mukadder mi? 

AHMED BAUF 

(KüçOK HABERLE[I 
* •Sinemond. mecmuası mü -

dür ve muharriri M. Moris Bessi 
bir Fransız şirketinin şehrimizde 

yapmak istediği stüdyo yerini gör
mek üzere Paristen buraya gel -

miş, Bursayı da gidip görmüştür. 
M. Bessi pazar günü Parise döne
cektir. 

* Karabük kolı: fabri..k.ısı, per
§eınbe gününden itibaren kok ve 
tali istihsalleri çıkarmağa başla
mıştır. Kuvvet santralı bir hafta
danberi muntazaman işlemektedir. * Londrada Regents Parkda İn
gilizlerle Alıruuılar bir san'at te
zahura yapmışı-ardır. Açık havada 
Shakespeare'in cBır yaz gecesi rü
yası• ismindeki cserı temsil edil
ml§t'.r * Şehrim.izde bulunan gumrük 

\'e inhisarlar vek'li Ra:f Kara -
deniz dün "®::.hta" akşama ka -
dar ınh isarlar idar4!s'r.de me gul 
olmuştur. 

* Beşiktaııta Barbaros Hayret
tin meydanının açılmasına Dol
mabahçe ile Bebek arasındaki 
yolun tanzimine geçildiği esnada 
başlanacaktır. * Gümrük komisyoncuları bu
günlerde Ankaraya bir heyet 
göndereceklerdır. Bu heyet yeni 
yapılacak komisyonculuk kanu
nu hakkında bazı dilekerde bu
lunacaktır. * Siyasal bilgiler okulu huku-

ku dü\·el profesörü Ethem Mene
meocioğlu Maarif Vekiı.leti Yük
sek tedrisat umum müdür;üğüne 
tayin edilmiştir. * Miınakalat Vekili Ali Çetin 
kayanın tetkiklerde bulunmak ü
zere pek yakında şehrimize gele
ceği duyulmuştur. * Şarkı Erdün Emirinin oğlu 
ve Cumhur Reisiminin fahri ya
verı, Prens Nayif, meşhur süva -
rilerimizden Saim Polatkan ile 
beraber Bursaya gitmiştir. * Kanada talim ve terbiye ce
miyeti tara!ından Londraya ça
ğırılan 20 kişılık Üniversiteli ta

lebe kafilesi, dün akşamki Semp
!on ekspresile İngilteı-eye hare -
ket c•miştir Kame Londrada 20 
giın kalacaktır. 

* İskenderun lımanında bir sa
hil sıhhiye merkezi kurulmuş ve 
faaliyete geçmiştir. * Ankara jandarma mek•ebin
den 160 gedikli erbaş diploma al
mıştır. Diplomaları bizzat Dahi'i
ye Vekili Faik Öztrak vermiştir. 
Yeni geılikli erbaşlar, memleketin 
muhtelif jandarma karakol ku -
mandanlıklarına tayin edilmişler
dir. * Tramvay, elektrik ve tünel 
idarelerinin yeni kadrosu 1940 yı
lı başında tatbi.lı: edilecektır. 

* Belediye( Adada yanan çam
ların yerine yenilerini dikecektir. 

Plaj Bülbülleri 
No.49 

Demek ister gibi bir tavırla ba
şını sokağa uzattı. Melin bir elile 
Mrodinin ağzını kapadı.. Öteki 
elile de kolundan çekti: 

- Yavaş ... O geçeni tanıı:Dllldın 
mı? 

- Hayır .. 
- Celal gidzyor .. 
- Celil de kim• 
- Ne çadıuk unuttun ayal? 

med ın arkadaşı.. 

Mecdı birderlbıre afalladı: 

- Hani şu kendine polis hafl
yesı süsü veren salak mı? 

- Hah .. İşte o. Bak Hisara doğ
ru yürüdü. Tekrar bu tarafa dön
dü. 

Yazan: i.ken.der F. SERTELıJ 

- İşte, takip ediliyoruz .. Gör -
dün mü şimdi felaketi?. 

- Celal bizim buraya girdiğı -
mizi görmüş olsa gerek. Belki de 
sen~n çıkmanı bekliyor. 

- Felaket.. feüıket, Melin! Beni 
senınle birlikte gördülerse mah
voluruz. 

- Dur 'bakalım. Acele etme öy
le. O gece Celı\.l önceden kaçmıştı. 
Arkadaşının \'llrulduğundan ha -
beri yoktu . değil mi? 

- &;el. Patırdı çıkınca, o cizla
mı çektı. Ben. Sermedi o kaçtık
tan sonra vurmuştum. 

- O halde hiç korkma ... Mese
le yok. Belki de tesadüfen geçi-

işh ne 
Parkı 

Meyilli Kısımlardaki 
Binalar Yıkılacak, 

Gazinolar Yapılacak 
Şehir mütehassısı Prostun ha

zırlamış olduğu imar planına gi>
re, Şişhane karakolundan, Tozko

paran caddesin! takiben Hamalba
~ına doğru uzanacak asfalt ana 
cacidenin alt tarafında hiç bir in
şaata müsaade edilmiyecektir. Bu
rası tamamile yeşillil< sahaya tah
sis edilece ki ir. Halen Kasınıpa -
şaya bakan bu meyilli arazi ü -

zerinde mevcud binalarda ileride 
ist.müık edilerek yıktırılacak, cad

denin Haliç tarafı tamamile açıl
mış olacaktır. Bu saha da meyilli 

araziden haric kalacak düz saha

yı muhtevi yerlerde de evkaf ıa

rafından küçük mikyasta, fakat 

modern ve sıhhi gazinolar yaptı

rılacaktır. Bu caddenin Cumhuri
yet bahçesinin önünden itibaren 

Hamalbaşına kadar devam edecek 
olan istikameti üzerinde yeniden 

bazı etüdlere lüzum görülmekte
dir. Bu etüdlerden sonra caddenin 

bu kısmının portikli olarak yaptL

rılmssı muhtemeldir. 

Pamuklu 
Mensucatta 

Stantlar 
Pamuklu dokumaların standar

dizasyonu için İktısad Vekaletin
ce bazı hazırlıklar ve tetkikler yBr

pılmış ve bir proje de hazırlan -

mıştı. Fakat bütün memlekete şa

mil bir standardizasyon nizamna
mesinin tatbik ır.evkiine konul -

ması daha esaslı hazırlıkları ve 

bilhassa bu san'at şubes!nde ça

lışanlara tezgah tcvziine müte -
vakkıf bulunduğundan dolayı bir 
tecrübe olarak evvela İstanbulda.ki 

geniş pamuklu dokuma sanayii 

muhitinde standardizasyon hare

ketine gırişilmesi Vekfiletçe mu
vafık görülmüştür. 

Bu husus İstanbul Ticaret ve 

Sanay'i Odasına bildrri'miş ve 

hazırlıklara başlanmı>;tır. 

İstanbulda binlerce pamuklu 

dokuma tezgiıhı faaliyette bulun

maktadır. İstanbulda çıkan el tez

gahları mamulatı pamuklu do -

kumalar standard bir hale gelin

ce bunun bütün memleket doku

macıları için bir örnek olacağı ve 

bu hareketin geniş'.iyeceği ümid 

edilmektedir. 

Şehrimizde bulunan sanayi u

mum müdürıi de bu işle meşgul 

bulunmaktadır. 

Hudud Evleri 
Hudud gümrük memurarına 

mahsus olmak üzere Uzunköprü

de yapılmasına evvelce karar ve
ri1en e\•lerin inşasına başanması 

için emir gelmiıJtir. 

yor buradan. 
- İyi amma, yoldan giderken 

neden döndü tekrar .. ? 
Bir müddet sustular. 
Konuşmadılar. 

Celil!. yolun üstünde aşağı yuka
rı bir kaç kere dolaştıktan sonra 
Bebeğe doğru uzandı ve bir dBr
ha dönmedi. 

Mecdi: 

- Beynimin içine bir kurd gir
di, diye mırıldandı. Bu herif bi
zim izimizi arıyor Mutlaka. 

- Ben de öyle tahmin ediyo
rum. Gördün mü şimdi başımıza 
gelenleri. Hep bunlar senin yü
zünden oluyor. 

Mecdi birden bire asabileşti. 
- Bırak şimdi gevezeliği... Sü

kıinetle İşi halletmeğe bakalım. 

- Bunun halledilecek tarafı 

var mı? Sen sıkıyı görünce kaçar, 
buraya uğramazsın! Derdin büyü
ğü benim basıma kalır. 

İKDAM: 

Bugünkü ba~makalesinde İngi
liz - Japon anlaşmasının netice -
!eri. tahlil edilerek deniyor ki: 1 

clngiliz - Japon anlaşmasile, sulh 
ve müdafaa cephesinden, Birle

şik Amerkia hükfımetinin tama
men uzıklaJtırılması, Sovyetle -
rin dahi ayni yola· sevkedilmeleri 

tehlikesi mademki, -mevcuttur, 
Çemberi ayn kabinesi acaba, bu
gün için çeşitli zorluklar içinde 

bulunan Japonyayı kazanmakla, 
Birleşik Amerika ile, Sovyet Rus
yanın sulh ve müdafaa cephesin

den uzaklaştırılması ihtimallerin
den doğacak boşluğu doldurabile
cek mi? Zann e; miyoruz. ıo 

CUMBUSIYE'tı 

Yunus Nadi •İktısadi kalkın -
mada kooperatifin rolü• adlı ya
zısında diyor ki: 

·Bir kısım dünya iktısadiyatı -
nın labirentleri içinde selametle 

ve muvaffakiyetle yürüyebilmek 
için bizim de ihracat mallarımız

da teşkilatlanmak.lığımız lazım -
dır.• 

TAN: 

M. Zekeriya •İtalya ile aramız
daki dava nedir?• adlı yazısında 

diyor ki: 

c!talya ile aramızdaki müna -

ziünfih dava Hatay davası değil, 
sahillerimiz boyunca uzanan on 

iki adadır . 

Sarıyer 
Civarında 

Büyük Bir Orman 
Yangını Oldu 

Heybei.i yanıı•nından sonra Sa
rıyerde de bir orman ihmale kur
ban g;tmiştir. 6 saat süren ve 30 
bin metre murabbaı arazideki a
ğaçların mahvo'. ması ile neticele
nen yangın şöyle olmuştur: 

Sarıyer kazasına bağlı D•·mirci 
köyünde rençperlil< yapan Satı 

adında birisi, birkaç gün evvel 
bostanında ateş yakarak kahve 
pişirmiş, sonra kalkıp gitmiştir. 

Fakat giderk,;n ateşi tamamile 
söndürmediğinden için için yanan 
ateş fazlalaşmış, etrafı sarmıştır. 

Ateş yavaş yavaş şiddetli sıcak -
!ardan kav haline gelmiş, civar
daki ormana da sirayet etmiş, bir 
anda on binlerce metre murabbaı 
bir sahayı kaplamıştır. 

Yangını işışten geçtikten sonra 
haber alan jandarma, Demirci, Us
kumru ve Zekeriya köyleri aha
lisi ile beraber canla başla ateşi 

ıöndürmeğe çalışmıştır. Söndür
me ameliyesine kampa çıkmış ta
l.ebeler, topçu ve piyade efradı da 
.ştirak ederek büyük bir gayret ı 
sarfından sonra nihayet önlene
bilmiş. söndürülmüştür. 

Yangın saat 14 de başlamış ve 
6 saat devam ettikten sonra bas
tırılmıştır. 

Yanan sahanın 30 bin metre· mu
rabbaından fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. 

- Uzun-etme dedim ya, beynim 1 
dönüyor şimdi. Kaç kere kaçtığı
mı gördün sen? 

- Görmedim amma. Bu, ·belli 
ki öyle olacak. Celiıl burasını ta
rassud ederse, sen semtime uğrar 
mPSın? 

- Oool. .. Yeter artrk. Çeneni 
tut. İnsana biraz düşünmek fır

satını ver! 

- Bunları vaktile düşüneydinl 
İş bu raddeye geldikten sonra dü
şünmek neye yarar?. 

Mecdi yumruğunu sıkarak ba -
ğırdı: 

- Vallahi fena halde gözüm dön
dü. Üzerime fazla varma. Elimden 
bir kaza çıkarsa karışmam .. 

- Haydi canım, başkalarına yaıı;
tığın numaraları bana.da mı tat
bil< edeceksin?. 

Mecdi, Melinin üzerine yürüdü: 
- Yüzüne bir şişe kezzab dö -

kersem, gözlerin kör olur. Sokak-

Bu adalar coğrafi teşekkül ba
kımından bizimdir. Sahilerimize 
kadar sokulmuş, kara sularımıza 

kadar girmiştir. Türkiye, kara su
larınaa ecnebi süngülerinin ve 
ecnebi kuvvetlerin yaşamasına ta
hammül edemez.• 

VAKİT· 

Rene Pion imzalı ve •Şark cep
hesinin organizasyonu . adlı ma
kalede deniyor ki: 

•Şarkta İtalyan propagandası 
fiyasko vermiştir. İngiltere ve 
Fransa sıkı surette teşriki mesai 
ederek ecnebi entrikalarını ve 
Arab fı.lemindc müfrid nasyona
list tahrikatını karşılaınalıdırlar. 

Nihayet harb halinde en ziyade 
tehlikeye maruz olan şark cephe
sini takviye etmek için garb dev
letleri h:ç olmazsa Rusyanın ha
yırhah bitaraflığını temin etme -
lidirler.' 

YENİ SABAH; 

Hüseyin Cahid ·Bugünün mese
lesi• adlı yazısında diyor ki: 

cEn mühim mesele: Almanlara, 
yahut İtalyanlara hakikatin sesi
ni işittirmektir. 

Fakat Alman ve İtalyan millet
lerine hakikatin sesini nasıl işit

tirmeli? Çünkü o ülkelerde hü -
kCımet propagandası denilen müt
hiş makine öyle cehennemi bir 
vavey . iı ile ortalığı gürültüye bo
ğuyor ki hakikatin kolay kolay 
rağbet görmiyen cılız se i bir si
nek vızıltısı kadar bile kuvveti 
haız olmuyor. • 

Busabah Gelen 
Seyyahlar 

Bu sabah saat 1-0 da gelen ·Ro

manya• vapurunda <:ski Romen 

veki!lerinden Karanfil ve karısile 
Kost inesku bulunmaktadır. 

Ayni vapurla Romen yat kulü

büne mensub 30 aza da deniz ku

lübüne misafir olarak gelmekte -
dir. 

Deniz kulübünün kotralarile ya

rış etmek üzere sekiz Romen kot

rası da bugün limanımıza gelmiş
lerdir. 

• 

Şehirde 
Temiz Süt 

1 Ziraat Vekaleti de Bu 
1 işle Meşgul Olacak 

Ziraat Vekaleti de İstanbulun 

süt i§ile yakından a.18.kadar ol -

mağa karar vermiştir. Şehrimizde 

bulunmakta olan Vekil Muhlis 

Erkmen, bu alakanın bir delili ol

mak üzere dün vilayete giderek. 

Vilayet Ziraat Müdürü Taıhsinin 

odasında Vali ve B~lediye Reisi 

Lütfi Kırdarla bu mevzu üzerinde 

görüşmüştür. Ziraat Vekili bu 

teması sırasında Doktor LCıtfi Kır
dardan, yapılmış olan süt etüdü 

hakkında uzun uzadıya izahat al
mıştır. B uizahattan sonra Muhlis 
Erkmen, Vekaletin İstanbul süt 
işlerile yakından alakadar olaca
ğını, bu maksadla kurulacak te -

şekkülün, Vekaletin elindeki or
man, mer'a ve hayvanattan da is

tifa.de edeceğini, ayni zamanda 

Vekaletin bu teşekküle nakden 
yardım etmesi suretile iştirak et

mesinin de mümkün olduğunu be
yan e1m4tir. 

Bu konuşma neticesinde İstan

buldaki süt etüdiııü yapan Yüksek 

Ziraat Enstitüsü Sütçülük do -

çenti Ekrem R~ştü ile Belediye 

İktısad Müdürü Saffet Vekfı.letin 

hl\, yardım ve iştirakinin teferru

atını te.bit etmek üzere Ankaraya 
gideceklerdir. Vaziyet tesbit edil

dikten sonra Ziraat Vekaleti, Be

lediye ve süt müstahsillerinin iş

tirakile bir şirket kurulacaktır. 

• 
Ticaret Odası T oplanus' 

Dün Ticaret Odası meclisi top 
lanmış ve Zahire Borsası mecli
si idaresine iki aza seçimi yap -
mıştır. Bu azalıklara Murat For
tun ile Kerim seçilmişlerdir. 

İskeleye Çarph 
İbrahimin idaresindeki motör, 

Haliç vapurları idaresine aid Ye

miş iskelesine çarparak hasara uğ

rattığından İbrahim hakkında 

takibata başlanmıştır. 

- - - ----

iKDAM 
En Ateşli Milliyetperver Halk 
Gazetesi Olarak Çıkacaktır 

İKDAM: Halkın sesi 
••• 

Büyük hazırlığımız matbuatta 
hakiki bir sürpriz yapacak 

(İkdam idare.in.den tebliğ edilmiştir), 

!arda dilenirsin! 
Melin geri çekileli: 
- Sen çıldırdın mı, Mecdi? Se

ni lbu karlar çıok seven bir kadının 
iyiliklerine karşı böyle mi muka
bele edilir?. 

- Benim tepem attığı zaman, 
gözüm hiç bir şey görmez. Kafa
mı daha fazla kızdırma, beni ba
na bırak. 

Kadehini uzattı: 

- Haydi doldur şuıiu ... 
Melin Çekinen bir eda ile ka -

dehi doldurdu: 
- Rakı beynine vurursa, ikor -

karım ki büsbütün rahatsız olur
sun! İstersen yat biraz ... 

Mecdi rakısını susuz olarak bir 
yudumda içti. 

- Bu halde insanın gözüne uy
ku giıer mi ,be? Sen amma da ge
niş yürekli kadınsın! Ya herif bi
raz sonra polislerle buraya bastı
rırsa .. O zaman ne yaparız?. 

- Yapılacak ne var? Talihimi
ze küser otururuz. 

- Benim kodese girmeğe niye
tim yok. Sen, uykun geldiyse ya
tabilinsin. 

- Ya sen .. ? 
- Bir kaç kadeh daha içip ciz.. 

lamı çekeceğim. 

Melin kolunu Mecdinın boynu
na doladı: 

- Vallahi bırakmam bu gece se
ni. Ben korkarım burada yalnız 
yatmağa. 

- Hele dur bakalım .. Etrafı bir 
gözden geçirelim. Bu evin arka
sında ne var? 

- Büyük bir bahçe .. Yanıbaşı-
mıııda da bir viranelik. 

- Fena değil. 
- Neye sordun? 

- Kaçması kolay olur mu diye 
sordum. Eğer bir baskına uğrar
sak, sen kapıdakileri Jiifa tutarsın. 
Ben de arkadan kaçarım. 

fDev,(lmı var> 

"M uhteşem,,Bitaraflık 
Yazan: Allmecl Şükrü f};~ 
Büyük harpten evvel ~·e ~ 

yük ıharpten sonra da tıır ı; 

İngiltere tarafından takip edı • 
Avrupa siyasetine . muhte~;ııı r 
f~at. polit.ikası adı verild.ıı:ı; 
lumdur. lngiltere po!itı'k3 ıt 
makiyeti şu idi: Manş deni~! il 
hilleri büyük devletlerden ~ı~ıııı
istilası tehlikesine maruz 1<3 ıııP 
ça Avrupa işlerine karışıt'a ~ 
Deniz hakimiyetini muhafaza . 

d b~ 
mek şartile Avrupayı ken 1 V 
ne <hır.akarak uzaktan scyirC~ 
mak. Ingilizler, hem mızaçl !ıl 
hem de menfaatlerine uygun~ 
bu siyasete •muhteşem• ' 
vermişlerdi. 

Fakat beynelmilel müna;~ 
!erin yeni istihalesi içinde a 'fi 
muhteşem infirat siyas~i~ 
da kalm~tır. Bir defa sil ri 
tekemmülü İngiltereyi .ı\~.; 
k:ıtasından ayrı bir ada olııı ./ 
çıkarmıştır. Sonra devJ~tJe~ ti 
vazenesine dayanan bugunl< ıJl 
nelmilel münasebetlerde ;\I~ ; 
yanın Manş ~iller~ ;~ar? 
mesile, şarkta hakımıyet 1<~0~ıi arasında esasli b'r fark ) f 

. 1 ·uere Almanya ve Italya, ngı ,ı 

Fransa ile uğraşmıya ~~r~e.f 
mişlcrse önce garbı istıla . t ' .. ıer1 

leri yerde, şarki tahıkkünl ıl 
tına geçirip oradan alacakisfl ,ti 
vetle garba dönmek. d:ıha ,~ 
bir programdır. Bu düşün~, .ı 
dir ki İngiltere Münihteıı · 

• il' 
artık infirat siyasetıne ~e 
ihtişamına veda etmiştir. . '( 

.. ·tal' 
Fakat bazı devleti.er, ınıı> "' 

harpte bitaraf kalabileceklet; 1' 
mid ediyorlar. Harpten e'f'I ri 
giliz siyaseti hakkında_ kU1~iP t 
bir tabiri bu devletlerın ta ı.J' 
tiki.eri siyaset hakkında datsrJ 
narak buna cmuhteşem bı ·r r . ·ıı . 
lık .. politikası adı verılebı ııD 
hakika bütün Avrupa kaıı3 ; 

ğulmuş il<en bu manzarayı ~ıl 
ve sükun içinde seyreıme!c il' 
kalen muhteşemdir. Fakat ' 
bir politikanın realite ;le ~\t· 

• d ,,.ıe sebeti olmadıgını bu e ef"I 
bu.günden bilmeleri, heın j\ ıı'~ 
sulhu, hem de kendi mcııf gı/' 
bakımından faydalıdır. :ıw.tl 
hukuk telakkilerine göre, lı~· 
lığın kitapta yeri yoktur ... ,~ · 
rah devlet Milletler ceın 1Y tı 
Kellogg misakiyle giriştif.t ~ 
hütlerden kaçınmak '.sti}:e~ 
!ettir. Milletler Cemıyetı • 
ilga edilmedikçe, bitaraflıl' .,;' 

a'·\ bir vaziyet hukuken tas 
·f• 

dilemez. Fakat hukukta 
mıyan bu vaziyetin fi · 
yeri yoktur. Yani modern 
şartları arasında hiç bir df' pııl 
bitaraf olarak kalmasına ,J ı 
yoktur. Her devletin bitat~ 
ması, iki muharip tarafta!l ~ 
işine elverişli olur. Bu d I' 

de işine elvermez. Deınek ~ıJI 
raflık denilen vaziyet )ıB ti 
iki taraftan bir!ni iltiza~ ~./ 
ten ibarettir. Boy le bır 'aı ,fil 
zarar gören tarafın, bir t~!;f 
taraflığı kabul etmiyeceğı çl 
dır. Almanya harb planınırı 1 
tir. Ve Büyük harpte o!dU 11v 
bu püını yıldırım sür'ati!~ 
etmiye çalışacaktır. 1914 ·~ 
de Schlieffen planını tatbııOJ· 
ken, önünde Belçil<a ''

8 
,et 

devletin bitaraflığına '.i>~ 
mi? Bugün de ayni şeyı ) b f: 
tır. Fakat bu defaki lı~ i5' 
harpte taarruza geçmeğı ı!l ~ 
etmediğine göre, BelçiJtBP p 
raflığuıa hürmet edebilil'Jı' 
taraftan Belçil<anın bitar ~ . . ın 
giltere ve Fransa ıçın ı.ı1 

-0labilecektir. Nasıl ki ;\l~~ı 
pJ.anının istikamet ve hed tı'ıl' 

.. diğ" A meınıe ı gore, er vrupa ıı' 

nin bitaraflıkları da ;\lıP;1~ıf. 
mahzurlu olacaktır. v~ ıııJ' 
bu devletler bitaraf dı) e. 0 ·. 

d .. t· . -inden • nını egış ırmıyeceg ··rı"' 

!etlerin bitaraflıklarına ~~;,;: 
miyecektir. Şu halde bl f v·' 
ne nazariyatta, ne de ae<~ 
mevcut olmadığını ııer jıt' 
bugünden bilmesf Vf! oıı• 
ziyet alm ı liızımdır· 



Giini1n Meaeleai: 

inhisarlar Bira 
imaline Başlıyor 

l 
1 

f.!cuz Bira 
Piyasa va 

Şu Yakınlarda 
Çıkarılacaktır 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
ltaü Karadeniz yarın akşam 
.\ııkaraya gidecektir. Vekil şeh
~°".2de bulunan Gümrük ve 

hısarıar Vekiletine bağlı mü-

ta\eselerde tetklklerini bitir -
lllİ§tir. Raif Karadeniz :bmir

d~ıı dönüşünde münhasıran in
~lara aid işler üzer inde meş
~l olmuştur. Bu işlerin en mü-

lllleri şunlardır: 

~.~- Aybaşından itibaren in
~rlar idaresine geçen bira 
'llıalj işinin tanzimi, fiatların u
tlıılatılıııası üzerinde yapılan 
llihai tetkikler sonunda biraya 
Ytııı bir fi at tesbiti. 

it 2- İnhisarlann yeni teşkilit 

l 
1nuuuua göre yapılan hazu -
ılııar. 

b· 3- Yüksek dereteli içkilerle 
1llıassa rakı istihlikinin azal

~tlıııası için alman tedbirler. 40 
tl"ete!i rakıların bir an evvel ,. 

d 1Y•saya çıkanlması ve alkol 
erecesi daha düşilk ralnlar i

ııı.li hususunda nihai tetkikler 
>apıJması .•• 

llira için tesbit edilmekte o-

isken derun da 
liınan Tesisatı 
Noksan Vesait Kısa 

Zamanda 
f amamlanacak 

İskendeıun limanının tesellü -
ııı . 
!~~ilden sonra yeni idarenin teşki
h llııdırılınası için tekiklere e -
~tıını 

l>tk ıyeıı.e devam olunmaktadır. 
ho.ııe Yakında şehrimize gele<:eği 
l\J r Verilen Münakalat V~kili 

1~ ı Çetinkaya yeni limanın teşki
dit lı.adrosile alakadar olacak, şim-

Ye kadar yapılan hazırlıklar ü
~(:l'i d 
urıı n e devlet liman işletmeleri 

unı lnüdürü Rauf.iden Jrıahat 
al~akt 

ır. 

İsJı. 
ruı enderun limanı teşkilatı ku-
,,,,111teıya kadar işlerin aksama -
..... l . . 
bir 'Çın İskenderuna ,muvakkat 
il idare heyeti gönderilmiştir. 

ıı he 
~ Yet ayni zamanda limanın 

~ksaıılarını tesbit etmekle<hr. 

h·evcııdiyetlerine şiddetle ihtiyaç 
ısst!diı 

1lıi en vesait kısa zamanda te-
ri) ıı edUerek İskenderuna gönde· 
ty llcektır. Rıhtımların vaziyeti de 

'<! r1'!a tetkik olunacak ve ica b 
en tedbirler alınacaktır. 

....... 
* 

Doğu Vapuru 
lıı~Yaya ısmarlanan 3600 ton

·~~aradeniz tipi vapurlardan 
dil • Pek yakında tesellüm e-
~kt · lf1$eu·· ı:. Vapurun daha önce 

ı.. llınune nıAni olan noksanlık
""' t '-. l!ıııunJ.anacaktır. 
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liepiıı· 
litıi . ız, bu adamın hay atını bi-
llt~ız. Ortada nasıl bir adamın 
~.~ obalısolduğu malfundır. Bu 
llı.ıy insanlık hll'VSalasına s~
h11.: Zulümleri, Neronu gölgede 

ır .• 
~ta toh ın bundan sonra Vassala-
~- ll~ıl Öldürdüğünu anlattı: 

1Y1<:e ~dı ben meselenin içyüzünü 
el gU 

0~enmi§ bulunuyorum. No
h!:<liy n~ bana gönderilen bir çok 
Oku~ er arasında •meçhul bir 
hir kücu_ın, tarafından gönderilen 
tıı~lı fuk tabanca da vardı. Bu 
lta8; due ~dam, Sarı Yanısten ba~ 
\>elden kıldı . San Yanis üç ay ev
ltııv şeytani bir pJan t ertıb et
hu ı~~a~lbik.ne geçmi tL Benim 
Ya.:ai;ı cayı dola"lııının ıçine ko-
1~,._ıyını ve hiç.hır zaman d_ a kul-
ll ." ac • 

u ilıı· agımı pl'kfüa bilıyordu. 
.ı .. ıınaı. 
~~ilıuı - ın <>nüne geçnıey. de u. 

lan ucuz fiat yakında ilin edi
lecektir. Fabrika ve tesisatının 

devlet :ıiraat işletmeleri kuru
mundan inhisarlara devri mu
amelesi bugün intaç edilecek -

tir. Son hazırlıklar da pazar • 
tesi günü bitirilecek ve önü -

müzdeki salı gününden itibaren 
inhisarlar idaresi bira imaline 
başhyacak_!ır. 

Devir ve tesellüm işleri do -
layısile gerek imalatta, gerek 
nakliyatta bazı aksaklıklar ol

dutundan İstanbuJun bir çok 
birahanelerinde iki, üç günden

beri bira bulunmamaktadır. 

Büyük birahaneler ellerindeki 
s toklar ve yeniden cüz'i miktar

da tedarike imlin buldukları 

biralarla idare etmekte ise de, 

küçük birahaneler aldıkları bi
ra fıçılannı çabucak boşalt • 
makta ve ertesi gün tekrar bira 

gellnciye kadar beklemeğc mec
bur kalmaktadırlar. Salı gü -

nünden itibaren bu gibi aksak
lıklara tesadüf edilmiyeceği 

tahmin olıınmaktadır. 

Kurbağalıdere 
Temizleniyor 

Şirket i Hayriye Vesaitile 
Gelecek Ay işe 
Başlanacak 

Kurbağalıdere ağzının temizlen
mesi Belediyece kararla§tırılmış 

ve bu hususta, vesaıtinden istifa
de için Şirketihayriye ile temasa 
geçilmişti. Derenin temizlenme -

sine evvelce temmuz bidayetlerin
d ba§lanması diişünülmüş ise de 
bazı zaruretler dolayısile bu iş mu
vakkaten tehir edilmiştir. 

Ağustos sonlarında Şirketihay -
riye vesaitile işe başlanması muh
temel görüliiyor. Derede yeniden 
açılacak olan kan~l sandalların 

daha kolay seyrine imkan vereceği 
gibi, elde- edilecek derinlik ve 
temizlik nisbetinde sivrisinek de 

azalmış olacak ve dere kenarın
daki evlerin büyük bir miişkülü 
kısmen halledilmiş olacaktır. Kur
bağalıderenin iki sahiline yeniden 
rıhbmlar yapılacaktır. Ak§amları 

Kadıköyün en canlı gezinti saha
sı olan Kınıbağalı bu suretle bir 
kat daha ehemmiyet kesbedecek
tir. 

Bozuk Ekmekler 
Dün Beledye riyaseti tarafın -

dan şehir ekmekleri hakkında be
ledjye teşkilatına yeni bir tıınıiın 
gönderilmiştir. Bu tamimde, alı

nan bütün tijdbirlere rağmen şe
hir ekmeklerinin ılıamur çeşnisi 

bozuk olarak çıktığı, bir taraftan 

Üç hafta oonra, evimde becerik
siz.:e bir hırsızlık vak'ası oldu. 
Çünkü gelen hırsız birçok gürül
tü yaptıktan ve salonumun camı

nı kırdıktan sonrl! hiç'bir şey çal
madan kaç'p gitmişti. Evim, kö
yün dışında olduğu için, ikinci 
bir hırsızlık vak'ası ihtimaline kar
§ı, tabancamı el altında bulun -
durm~mı düşünmem pek tabiiydi. 

Sarı Yanis bu noktadan emin ol
mak için ertesi gijn evime geldi 
ve hırsızlık vak'aBını ağzımdan 

dinlemek istediğini söyledi. 
Bana tabancadan hiç bahsetme

di· Fakat bir tabaııcam olduğunu 
söy ledığimi şimdi iyi hatırlıyo -
rum. O.ı:ı. beş gün ;;onra hınnzlar 
ikinci defa olarak evimi soyıruık 
teşebbüsünde bulundular. •Te -
şebbüs> diyorum, çünkü bu hır
sız}arın hakfkaten evimi soymak 
maksad ile geldiklerine kani de
ğilim. Sadece ortada bir oyun oy
nanı)"Ordu . Maksad bana tabanca
mı hatırlatmak! 

Vazifenin Külfet 
Telakki Edildiğini 

Görüyoruz 
İstanbul Belediyesi, şehrin mül

ki taksimatını, mahallelerini, yol
larını gösterir mufassal bir harita 
ile, şehre aid malfunatı bir araya 
toplaımş ve şehir rehberi namı 
altında neşretmiş. Bu eser, şimdi, 
yüz kuruş fiatla satılığa çıkarıl

mış. 

Hakikaten, herkese lazım olan 
bu eserden bir tane edinmek fay· 
dadan hali değildir. 

Fakat, dünkü gazetelerde, bu 
kitabın Belediye tarafından ve
rilmiş bir ilanını gördük. Hayret 
ettik. Çünkü, ilanda bu eserden 
bahsedilirken, şöyle deniyordu: · 

•Birçok külfetler ihtiyar edile
rek Belediyece İstanb11l şehrinin 
ilah ...• 

Şehir rehber ini vücude getir • 
mck, Belediye için bir külfet de
ğil, bir vazifedir. Bu eseri hazır
lıyanlar için, bu iş bir külfet ol
muş ise, hiç olmazsa, bu hislerini 
ilb etmemeliydiler. 

Y ahud da, çok uzun tetkikler· 
den sonra sahih bir eser in 'riicude 
getirildiği ifı.de edilmek iııtendi 

ise, bu mana çıkacak tanda, o 
iliııı yazmalıydı. 

Belediyenin bu i§lere bakan da
iresindeki zevatın türkçeyi daha 
okur yazar bir hale gelmelerini 
temenni ederiz. 

BURHAN CEVAD 

-···-···-···-···-···- -· 
Lağım Sularile 

Sulanan 
Bostanlar 

Belediyekaymakamlara 
Bir Tamim Gönderdi 

Son günlerde birçok bostanların 
lağım sularile sulanmakta oldu

ğu ve şehrin yine salgın bir has
talığa maruz kalmak tehlilresi 
karşısında buluııduğu hakkında , 

Belediye riyasetine şikayetler gön
derilmiştir. Bu şikayetlere naza -
ran Şişlinin Ihlamura bakan meyli 

ile Bomonti civarındaki bostan -
ların, Üsküdarda Çavuş deresin
de, Bülbülderesinde ve Şeyhcami
sindeki bostanların hepsi böyle la
ğım sularile sulanmaktadu. 

Bu şikayetler üzerine Belediye 
riyaseti dün bütün kaymakam -
lıklara ~:r tamim .göndermiştir. 

Tamimde şehir hududu dahi -
lindeki bütün bostanların sıkı bir 
tetkikten geçirilmesi, bunların 

sularını nerelerden tedarik ettik
lerinin tes'.>it edüınesi, lağımlar

dan, yakın kuyulardan çıkarılan 

sularla sulanan bostanların der -
hal kapatılmasını ve netü:enin ibir 
·;ıporla merkeze bildirilmesini is-

.üştir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
halka mugaddi ve sıhhi bir ekmek 
yedirimesi etrafında tetkikat ya
pılırken teşkilatın da, fırınlarda 

sıkı kontı·oı yaparak hamur ve 
çeşnisi bozuk ekmek çıkaran iı • 
rınlar hakkında şiddetli cezalar 
tatbik etmeleri bildirilmiştir. 

Sarı Yan~ bu ikinci vak'adan 
sonra da tekrar beni görmeğe gel
di. Herhalde_ bu s_efer de kendisi
ne ta bancamdan bah;;etmiı ola -
cağım. 

Bunu da pek tabii olarak kabul 
etmek lfızımdır . Çünkü sabahtan 
ak.5ama kadar ben, k arım ,.e hiz
metçilerim hep bu hırsızlık -ha
diseleri üzerinde konu~uyorduk. 

En sonra tehdid mektubu geldi. 
Sarı Yanis de sanki mektubun e
lime geçtiği sırada glıya tesadü -
fen beni ziyarete gelmış bulunu· 
y<>rdu. Cir.ayH gecesi, Sarı Ya -

. nis, evimde bulundugu sıra<ia. ben 

Karımı Ben 
Oldürdüm ! 

Çünkü O Benim 
Üzerime Hiyanet 

Etti 
Geçen sene, bir gün Karaköyde 

tesadüf ettiği karısı Behiceyi, ken
disi ile beraber evine gitmek ıs
temediği için kızarak, tabanca ile 
öldüren Salih oğlu Rifatın mu
hakemesine dün Ağırcezada de· 
vam edildi 

Tahkikat evrakı mündericatına 
ve amme şahidlerinin mahkeme
de verdikleri yeminli ifadelere ~ 
r hadise şöyle olmuştur: 

Rifat, iki sene evvel Doktor Şe
rafettinin baldızı Behice ile ev
lendikten sonra, bacanağının tek
lifi üzerine, Kadıköyündelti evine 
gitmiş ve birkaç ay onunla ayni 
evde oturmuştur. B u müddet zar
fında, daha yeni evli oldukları 

halde Rifat ile karısı biTkaç defa 
kavga etmişler, fakat her seftTin· 
de de doktor Şerafettin araya gir
miş ve onları banştumı§tır. 

Bir gün Behice, kocası Rifatin, 
babasının mallarına fiilen sahili 
olmak istooiğini haber alıyor. Bu 
meseleden dolayı onunla kavga 
ediyor ve bu kavga sonunda Rifa
tı evinden koğuy<>r: 

- Git evimden, artık seni iste 
miyorum. Bundan sonra bir da
kika bile yüzünü görmeğe taham
mül edemem! Senden ayrılırea -
ğım diyor. 

Rifat bu vak'adan takriben bir, 
iki ay sonra bir gün Karaköyden 
Jıl'Qerken karısı Behice ile baldı
zına tesadüf ediyor. Rifat karısı ile 
görüşmek üzere onu yanına ça
ğırıyor, fakat Behice aldırmıyor, 
görmemezlikten geliyor, karısının 
bu llıareketi Rifatı hırslandırıyor. 
Bu öfke ve asabiyetin tesiri ile 
iradesine hakim o.lamıyor, cebin
den tabancasını çıkararak, namlı· 
sını kansına doğrultuyor, üç el a
teş ediyor, kurşunlardan ikisi Be
hiceye isabet ediyor, diğer kurşun
la da o esnada tesadüfen Behice
nin yanında bulunan Ayten is -
minde bir çocuk yaralanıyor. 

Behice ayni gün kaldırıldığı 

hastanede aldığı yaraların tesirile 
ölüyor. 

Katil Rifat da polise giderek tes
llin oluyor. 

Geçen celsede bu dava hakkın
daki mütaleasını söyliyen müd
deiumumi, şahiderin sözleri, tah
kikat evrakı ve Taparlar münderi
catı ile suçu sabit görmüş ve ka
tili!ı ceza kanununun 44Q UJl<!U 

maddesine göre - 24 sene hapis 
cezası - tecziyesini talep etmişti. 

Dünkü muhakemede de Rifat 
müdafaasını yaptı ve şunları söy
ledi: 

- Karım Behic~ ile evvelce ga
yet iyi geçiniyorduk. Sonra ara
mız açıldı. Buna sebeb de Behice 
idi. Olur olmaz şeylere kızıyor, e
hemmiyetsiz bir meseleden dola
yı benimle kavga ediyordu. 

Bir gü'l karımın başka erkek -
lerlıe miinasc~ette bulunduğunuı 

şoförünün hazır olup olmadığını 
anlamak üzere aşağıya, bahçeye 
inmişdim. Salonda kanınla yaln12 
kalan Sarı Yaıtis, bir vesile bu
larak kütüphaneme gitti. Taban
cama kurşun koydu ve tetik ter
tibatını sur"atle değiştfi"di. O su
rHle ki yeni konan tetiğe hafif 
bir dokunuş . bütün kurşunların 

boşalmas na kafiydi. Sarı Yanisin 
planında en tehlikeli ve yapılması 
güç nokta bu iki. Fakat o, fın;atı 
bulunca planının bu noktasını da 
termn etmiş oldu. 

.o geceki hadiseleri hepıniz bi
lıyorsunuz.• 

Yaman 
Mutemetler 

Yedi Adliye Mutemedi 
Ağırcezada Muhakeme 

Ediliyor 
Sahte evrak tanzim etmek su -

retile futilasen .zimmetlerine 33 
bin küsur lira geçirerek devlet 
hazinesini zarara sokan İstanbul 
adliyesinin s:rl>ık mutemedleri 
Neşet Emin, Fuad Tevfik, Fenni, 
Necmi, Asım, Şerif ve İsmail ile 
levazım şefi Hasanın muhakeme
sine dün öğleden sonra Ağırceza 
mahkemesinde devam ediliniştir. 

Dünkü celsede so~guya çekilen 
maznunlardan, beşinci ihtisas 
mahkemesinin eski mutemedi Fu
ad Tevfik şunları söylemiştir 

- 934 senesinden 936 senesine 
kadar beşinci ihtisas mahkemesi 
mutemedliğini yaptım. Vazifem, 
sadece avans ilmühaberleri iın2a
lamak:tan ibaretti. Muhasebeden 
aldığını avansı, asıl başmutemed 

olan Emine imza mukabilinde ve
rirdim. Bu yıllar zarfında aldığım 
·avanaslar yek\ınun tamamen mah
sub edilmiş olduğunu geçen cel
sede de an:et.ıniştim. İlerr sürü
len iddialara mesned diye möste
rilen ehlivukuf raporunun müla
haza ve müta'.ealannın neden 
mütevellid olduğunu da söylemek 
istedimse de, Reis: 

- Madem ki bütün borçlar ö -
denmiştir, bu hususta izahata lü
zum yoktur, dedi. Kararnamede 
ise bunun haricinde benim hak
kımda zikredH~ bir iddia yok -
tur.> 

Tevfik Reisin: 
- Beşinci cezaya neden mute -

med tayin edildin? 
Sualine de şu cevabı vermiştir: 
•- Neşet Emin İs' an bul adliye

sinin umumi mutemedi idi. Avans 
olarak 10-00 lira ihtiyaçlara ki:fa • 
yet etmediği için, faz~a avans al
mak maksadile müteaddid mute
medler tayin edildi. Bunlar ara
sında ben de vardım. 

Üç sene adliye mütemedliği va
zifesini gördüm. Ve bu seneler i
çinde aldığım avansların mahsu
bunu yaptım. Bu hususta tetki -
kat yapan eıhlivukuf da raporun
da iddialarımın doğru olduğunu 

teyid etmektedir. 
Tevfikden sonra diğer suçlula

rın da sorgusu yapılacaktı. Fakat 
muhakemenin geç vaki"tlere ka
dar süreceği anl~ıldığından, di -

· ğer davaların muhakemelerine 
bakılmak üzere, duruşma müdde
iumuminin talebi üzerine 19 ağus
tos saat 14 e talikine karar verildi. 

,....,,, 4 ............. • " ... ," ... .. .. . 
haber aldım. Önce buna inanma
dım. Fakat hadise günü bizzat 
kendim onu yabancı bir erkekle 
kolkola gördüm. Bu hadise beni 
son derece müteessir etti. Gözle -
rim karardı, şuurumu kay bettım. 
Ve cebimden tabancamı çıkararak 
bana hıyanet eden karıma ceza -
smı verdim.> 

Evrak tetkik edilip karar veril
mek üzere duruşma başka bir gü
ne tehlr edildi. 

Centam bundan sonra, yapılan 
muhakemenin tafsilatını anlattı. 

Birkaç kelime 1le Dartmur hapıs
hanesinde geçirdiği günleri an -
!artı: 

·Sarı Yanis hakıka1te- benim 
mücrim olmadığımı ve affedıldi
ğimi pek iyi biliyordu- Fakat ha
na karşı olan kim bir türlü sön
mek bilmiyordu. Onun ıçin bana 
ve pek sevdiğim karıma karşı tat
bik edilmek üzere müthiş ve yeni 
bir plfın hazırlamıştı.• 

Meredlte ®nerek ııözlerin• llA
ve etti: 

- Belki iıılm<=iniı!, ben hapiıö· 
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Adanın 
Suyu 

Liman İşletmesi 
Yakında Nakliyata 

Başlıyacak 
Adaların su derd i bu haita için

de halledilecektir. Belediye bu -
yük bir su hazinesi ikmal ediliıı
ciye kadar liman işletmesinin su 
tankları önümüzdeki hafta Bü -
yükadaya su taşımağa başlıya -
caktır. Adadak~ Belediye teşkiietı 
memurları liman işletmesinin ve
receği makbuzlarla Ada halkın -
dan arzu edenlerden su parası ala
cak ve ne miktar su isteniyorsa, 
bu su belediye arazözleri vasıta
sile evlere kadar götürülecektir. 
Şimdilik 60 ton suyun Büyük

adaya kafi geleceği zannounuyor. 
Şayed Ada halkının hepsi su is -
terse liman işletmesi 300 tonluk 
büyük su hazinelerini seferber 
edreektir. Böylece Adaya su tesi
satı yapılıncıya kadar Adalar ya
zın susuz bıralalnıamış olacaktır. 

Bir ton su Adalılara 40 - 50 ku
ruşa malolacaktır. Şüphesiz bu 
fiat İstanbulda satıan su fiatın

dan yüksektir. Fakat nakliye mas
rafı binmektedir. 60 ton suyun 
nakliye masrafı, ® ton su bedeli• 
nin üç mislini bulmaktadır. Liman 
işletmesi devlet müessesesi oldu
ğu için bu işte kat'iyyen kfır gö -
zetmemekte ve ancak bu suretle 
suyun tonu Adada teslim 40 - 50 
kuruşa malolabilmektedir. 

Suad Davaza Nişan 
Veri'.di 

Paris, 28 (A.A.) - Reisicüm
hur Lebrun Türkiye büyük el -

çisi Suat Davazın veda ziyare -
tini kabul ederek kendisine Lej

yon Dônör nişanının büyük haç 
rütbesini vermiştir. 

Avrupa Ekspresi 
Busabah Gecikti 

Avrupa ekspreı;i bu sabah bir 
b~uk saat rötarla saat 8,45 de Sır
keci garına muvasalat etmişi;~. 

Memlekete }-lizmet 
Etmiş Bir Varlık 

Ba~vekilimiz Doktor Refik ~ay• 

dam, evvelki gün. Darü< ~aiaka 
lisesini gezdi. ;\lekteb hakkında 

izahat aldı. 11.Jüesse•enin ~eref def· 
terine iltifat dolu sözler kaydetti. 

Sayın Başvekilimiz bu müesse
seyi gezdikten sonra, kıymetli bir 
müjde verdiler. Dediler ki: 

- Mektebe ayrıca bir de kız 

kısmı ilave ctmeğe karar verdik. 
Bunun için mekteb idare~i ile gö

rüşerek muvafık bir formül bul
duk. Yakında inşaata başlanacak
tır.• 

Başvekilin, Darüşşafaka ile t.
yalun alakalan, bütün Dan.is ,a -
fakalılan ve memleketi mcıı•nun 

etmiştir. Bu müessesruiu şert: ! 

dolu bir mazisi vardır. Üç rub11 as
ra yakın bir zamandanbcri b11 

mckteb, yurda çok kıymetli de· 
manlar, münevverler yetiştirmi~

tir. Dariişşafakanm, bütün 'ataıı 

daşların kalbinde yeretmiş, hu<>ı•l 

bir köşesi vardır. 

Darüşşafakanın yetiştirdiği ta· 
}ebenin seviyesi - bir iddia olarak 

değil, vakıa olarak söylüyoruz -
ekseri liselerimizden daha üstün
dür. Burada yetişen yetim ntan 

çocuklan, bu mütevazı çatı al -
tında, sessiz sedasız, aliıyişsiz ça

lışıyorlar ve muvaffak oluyorlar. 
Üniversitede en iyi derece alan

lann ek•erisi Darüşşafaka .n e -

zunlarıdır. Avrupa ve diğer mü· 

sabaka imtilnınlannda Darüşşa· 

fak.alılar nazarı dikkati celbcdi -
yor. 
Şimdi, müesseseye bir de kız 

kısmının ilavesi kararı , Darüşşa

fakanın sıcak kucağını, Türk kl7 
!arına da açacak demektir. 1''atih

deki bn lise, memlekete bii~ iik 
lıizmetJer görmiiş bir varlıktır, 

Keşke, böyle beı on müesse ... miz 

daha olsa. .. 

REŞAD F EYZi 
Yeni Varşova Elçimiz ____ _ 

Şehrimizde 
Brüksel sefirliğindpn Vaı·şoV3 

elçiliğine tayin edilen Cemal Hüs
nü bu sabahki ekspresle mezunen 
şehrim ize gelmiştir. 

Necdet Tahliye 
Edilmiyor 

Kadıköy sulh mahkemesi tara

fında tevkif edilen Demirspor ka

lecisi Necdet, kefaetle tahliye ta

lebinde bulunmuş, fakat redde -
dilmişli. 

Necdet dün Üsküdar asliye 

ceza mahkemesinde red kararı

na itiraz etm~, fakat ıtirazı da 

reddedilmiştir. 

Su f şi Tanzim Ediliyor 
Belediye sıhhat işleri müdürlü

ğü memba suları ile esaslı suret

te meşgul olmaktadır. Peraken -

de su satışlarını kontrol edebil -

mek için bardakla su satan ba
rakalar kaldırılacaktır. 

haneye girdikten hır ay sonra ibir 
adam karanı görmeğe geldi. Gfı
ya Dartmur hapishanesinden ye
ni çıkmış ve beni orada tanım ış. 

Hakkıında öyle şey.ler ooylemiş 

ki. dediklerine göre ben artık ta
nınmıyacak bır hale gelmişim. İs
kelete dönmüşüm. Tabii dünyanın 
en cesur kadınlarından olduğu hal
de, karım bu 'haberi işitince dü
şüp bayılm ış. GCrya ben nerede 
ise çıldıracakmışun ve saire ve 
saire ... 

Sarı Yanisin takib ~ttıği tabiye 
bundan ibaretti. Bıçakla durma
mak ve yahud kırbaçlamamak. 

Fakat zehirli rozlerle insanlara 
ıztırab vermek Ye 'bu ıztırabı u
zatmak ... 

Sarı Yanı s, birçok ~ iiksck şah

siyetlerle münasebette bu '.unduğu 

için benim serbest bırak ılacağ ımı 

öğrenmişti. Bunun üzerine yeri 
bir pilin tertib etti ve bu planı 
tatbik sahasına koymak için de 
önünde ~ncak iki gün vardı. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Yerli Mallar 

Sergisinde Duhuliye 
'Bir okuyucumuz yazıyor· 
. ıı inci Yerli mallar rgı

si ziyaretcisiz kalmış gibidir 
Kapılara eski Galata ltöprü•ü 
tahsildarları gibi dizilen müs
tahdemlerin fazla gayretkeş

likleri kaTşısında herkes hay
retten kendilerini alamıya -
rak geri dönınektedırler Va
zifeleri halka bu senek i sergi
nin duhuliyeli olduğunu söyle
mek(t,n ibaret olan bu zevat, 
duhuliye kararından bihaber 
vatandaşları göğüsleyip kapı 

dışarı etmektedirler. Sergide 
bol ışıklar var, mutena dekor
lar var. Fakat neye yarar? 
Kimse gidip göremedikten 
sonra .. • 

Adamlarından birirn, hapisha
neden zaten tardedilmek üzere bu
lunan ahlakı bozuk bir adamla te-

masa geçirtti. Bu gardiyana külli
yetli para vadedildi. Sarı Ya!lıs ay
ni zamanda da bir tayy&re n:t•ft 
almıştı. Bilirsiniz ki, kendisi İl ı 
tayyare kullanma•ını da bilir. 

Sarı Yanis bu tayyaresi!~ 6a
bah erkenden Devon denilen m& 
halle geldi ve kimsenin nazan dik
katini celbetmiyeceği b u- yere in
di. Hapishaneden nasıl ka1;ır.ldı -
ğunı uzun uzadıya izah etmlvt.'Cl'
ğim. Benim as ıl anlatmak ıstc -
diğim ~eyler av.ıcımı Sar. Y. nl5in 
yatına bastıgım zamandan ı ıbs

r en başlar Yata gi <r gır.11< • pek 
tabıi olarak, evvela k.ır ı g r • 
mek istedim. Fakat .Sar Yan \'• 
veli kama rama gırıp, <'.b sel •Jnı 

değiştirmek içir ısrarda !:-ulundu. 
O zaman, içimde bir hap'shancden 
çık ıp dığer bi. hapıshanen girmi
şim gibi bir his duydum. Fakat 

( De~·a mı ııar J 
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1 Artık Sulh Havası Esiyor 1 
ASRİ BİR KAHİN KADIN Harb Tehlikesi 

Artık Uzaklaştı 
Sinyorina Krevolen adlı bir ka

dın son zamanlarda birçok muci
zeler göstermiş ve Fransanın muh 
telif yel"lerinde saklı bulunan es
ki eserleri meydana çıkarmıştı. 

Bu kadın, şimdi de Rejiyo dö 
Kalabr eyaleti eski eserler müzesi 
müdürüne; İsanın doğuşundan 
410 sene evvel Romayı yağma e
den Vizigotlar Kralı 1 iı:ıci Ala
rikin mezarının bulunduğu yeri 
haber vermiştir. 

Acı Bir Gülüş 
T ota/iterler Birbirlerini Taki b 
Ederek Sulh Yoluna Giriyorlar 

Ağustos Ayında Harb Tehlikesi Yok 
• 

Bugünkü İtalyanın ileri geler, 
ve kendisinden sık sık bahsedilen 
bır politika muharriri vardır: Sin
yor Gayda çok zaman olur ki Av
rupaya meydan okur, arada da 
sulhtan bahseder. Fakat her de
diğinde türlü manalar çıkarılan 

bu başmuharrir söylendiğine gö· 
re her vakit Musolininin fikirle
rıne tercüman olmaktadır. Av -
rupa matbuatınca bu bölye kabul 
edilmiştir. 

Onun yazdığı bir maka'e Ro -
madaki Avrupalı muhabirler ta
rnfınJan günü gününe Paris ve 
Londradaki gazetelerine !ıemen 

hu!asa edilerek bildirilmektedir. 
Uzun zamanlar harbden bah -

setmiş olan Gayda bugünlerde 
sulhun mı.ılıafazası lüzumunu ileri 
sürmektedir. Dediğine göre !tal-

Failleri Meçhul Kalan 
Esrarengiz Cinayetler 
lngilterede Katillerin Kullandığı 
Vasıtaların En Büyüğü Zehirdir 

Bunlann ölüleri bulunmuştu. Katilleri bulunamadı. 

İngiliz gazetelerini meşgul eden 
ehemmiyetli mevzulardan biri de 
epey zamandanberi yapılmış olan 
bir takım cinayetlerin failleri ha
li zabıtanın eline geçmemiş olma
sıd.r. Bu suretle failleri meçhul 
kalmış cinayetler artmıştır. Pay
tahtta değil, fakat taşrada da mü
him merkezlerde bazı cinayetler 
olmuş ki bunların faillerini bul
mak için aylardanberi 11ğraşılı

yormuş. 

Son on iki ay zarfın.da İngiltere
de yapılan cinayetlerden on cina
yetin faili daha ele geçmemiştir. 
Bilılıassa bu vak'alardan birinin 
kur.bam olan Misis J akson ismin
deki genç kadın evinde boğazı sı
kılmış, boğulmuş olarak bulun -

- Fakat. ben: 
- Gazeteler.. 

muştur. Diğer taraftan geçen se
ne şubatta meydana çıkml§ bir 
cinayetin faili de hala bulunama· 
mıştır. Bu cinayetin kurbanı da 
But isminde genç bir adamdır ki 

vücudü parçalanml§, vucudünün 
bazı aksamı bulunmuş, fakat ka
til meydana çıkarılamamıştır. 

Pamela isminde genç bir ka -
dın da öldürülmüş, katil henüz 
bulunamamıştır. 

Bunlardan başka bir takım zen
gin adamların zehirlenerek öldü
rüldükleri de anlaşılmıştır. Faili 

meçhul kalan bu cinayetlerin ço
ğu zehirle yapılmış, yahud boğ

mak suretile öldürülen bir zaval
lının vücudü parçalanmıştır. 

yanın sulhu tehlikeye sokmak i
çtn herhangi bir fena niyeti yok
tur. İtalyan muharriri bu yolda 
uzun uzadıya yazılar yazıyor. 
Gaydanın bu sözleri Londrada 

cevabsız kalmıyor. Söylemeğe ha
cet yoktur ki mihver memleket -
!erinin matbuatı ile İngiliz ve 
Fransız gazeteleri ister istemez 
devam eden bir münakaşadadır -
!ar. Bu münakaşa vakit oluyor ki 
pek şiddetleniyor, vakit oluyor ki 
İngiliz ve Fransız gazetelerinin 
mantık ve itidali sükOna dönüyor. 
Fakat yine söylemeğe lüzum yok 
ki Gayda İtalyanın sulhu tehdid 
edecek herhangi bir niyet besle
mediğini temin ederken mesela 
Londra gazıeteleri buna bir cevab 
vermekten kendilerini alamıya -
caklardır. 

İ;ite mesela Londralı Deyli Eks
pres yine böyle yapıyor ve diyor 
ki: 

İtalyanın neden dolayı sulhu 
tehdid etmek niyetinde olmadığını 
izah etmek o kadar zor değildir. 

Çünkü İtalya harbedemez de on
dan. Hem de eğer İtalya böyle 
harb açacak bir vaziyette olma -
dığı gibi harb çıkacak olursa Al
manyanın da arkasından gidecek 
değildir. Danzig için Almanyanın 
peşinden harbe gitmeyi hiç iste
miyor. Hitlerin açacağı bir harbde 
onun arkasından gitmektense 
Muso~ini kendi derdlerile meşgul 
olmayı tercih edecektir. Bugün İ
talya ile Almanya birbirlerine a
dım uydurmuşlardır. Zamanı bir
likte hesab ediyQrlar. Fakat eğer 
Almanya adımını başka tarafa a
tacak olursa o zaman İtalya da 
mihverden d!§an çıkacaktır!. 

Umumi harbin başladığı 914 de 
d<ı böyle olmuştu!. 

Almanyaya gelince; Deyli Eks
presin dediğine göre bu sene de 
Avrupada İngilterenin karışaca

( De'uamı 7 inci ıayfada) 

Kral, Kozenzoda ölım:~tü. Mai
yeti tarafından ]3üzento nehrinin 
yatağında yapılan bir mezara gö
müldü. Bu suretle mezarının ileri
de bir · taarruza uğramaması te -
ınin edilmek istenildi. Evveıa su
yun cereyanı değiştirildi. Ve şi

mal barbarların adeti üzere kur
ban edilen birçok esirler beraber 
defnolundu. 

Sinyorina Krevolenin, bu asri 
büyücünün ,gösterdiği yerde ya
pılan araştırmalarda yanyana ya
tan birçok iskeletler bulunmuş -
tur. Bakalı.ın Birinci Alarikin 
mezarı da bulunacak mı?. 

KIYMETLİ BİR At.AQ 

İngilizlerin milli oyunlarından 
biri de •Kriket. dir. Bu oyun 
•Bat. denilen bir •Rakeh le oy
nanır. 

•Bat• !ar, İngilterede, bilhassa 
Eseks Kontluğu dahilinde yetişen 
lbir cins ağaçtır. M<ıvcud ağaçlara 
100 milyon frank biçilmektedir. 
Geçen sene 100,000 Bat yapıldı -
ğına göre bu ağaçlar, sahiblerine 
büyük bir kazanç temin etmekte
dirler. 

GÜNDE 1200 TÜRK LİRASI 

KAZANÇ 

Ezberden 5,000 Kov - Boy şar
kısını söylemesini bilen 17 ya -
şında Amerikalı bir kız, Ameri
kan radyosunun yıldızı olmuştur. 
Günde 1,000 dolar, yani 1,200 Türk 
lirası kazanıyor. 

MADAM ROZVELT 

Amerika gazetelerinin ya74.ıtı

na göre Cumhur Başkanının eşi 

Madam Rozvelt gazetelerde yazı 
yazar, radyoda konferanslar ve
rir. Fakat bedava değil, para mu
kabili. Yalnız bu aldığı paraları 

bir santimine varıncıya kadar ha
yır müesı;eselerine sarfeder. 

Madam Rozvelt, senede 22,000 
itişinin elini sıkar, hatırlarını so
rar. Bunlar, yalnız beyaz saraya 
gelenlerdir. 

Doktorun Öğütleri: 

Dolama 
Dolama, parmakların ucun

da peyda olan bir şiştir. Az 
vakitte kıııbarır, büyür, kaşı

nır ve çok ağrı verir. 

Bidayette dolamanın büyü
mesine meydan vermeyiniz. 
Bu gayet kolaydır. Bir tavuk 
yumurtası alınız. bir ucunu 

deliniz, parmağınızı içerisine 
sokunuz. bir beo: parçası ile 
'bağlayınız. Bir kaç saat için
de sancıdan !!Ser kalmaz. Do
lamanın da büyümesine mani 
olmuş olursunuz ... 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 

Birkaç gün kalmak üzere, Yaka
cıklaki otellerden birine gitmiş

tim. Yakacık köyünün önündeki 
o buz gibi sudan içmek. ne zaman
danberi, içimde yenilmez bir has
retti. 

Otelde ı·ahattım. Akşamları. se
rinlik çıktıktan sonra, ağır ağır 

yürüyüş yapıyor, su başına geli
yordum. 

Yine bir akşamdı. Otelden çık -
mış, çeşmeye uğrayıp su içmiş, 
Soğanlı köyüne doğru giden yolun 
üzerinde ilerliyordum. Sağ taraf
ta, tozlu böğürtlenlerin dibinde 
üstü başı pejmürde, başı örtülü, 
yüzünün çok az bir kısmı görü -
nen, zayıf yapılı bir kadıncağız o
turuyordu. Bu, bir dilenci idi. 

Dilenciye para vermek adetim 
olmadığı halde, bilmem neden, bu 
kadına karşı içimde bir acımak 
duymu*tum. Yanına doğru gittim. 
Avucunu uzattı. Vereceğim para
yı almasını beklerken, onun bana 
bir kiiğıd uzattığını gördüm. Bu, 
buruşuk, eskimiş ve •kirden rengi 
siyahlanmış •bir kağıddı. Aldım. 

Parmaklarımla tiksinerek açtım. 

Şu satırlar yazılı idi: 

,Muhterem Bayan ve Bay, 
Ben, tanınmış bir ailenin düş

müş kızıyım. Ve nihayet şimdi 
dileniyorum. Bana yardım ediniz. 
Beni hor görmeyiniz.• 
İmza yerinde Suzan yazılı idi. 
Bu mektup merakımı mucib ol

du. Bu kadınla konuşmak iht'.ya
cını duydum. Dikkatle yüzüne ba
kıyordum.. Uçuk benzi, yüzünün 
muntazam ve ince hatlarını he -
nüz tamamen kaybedememişti. 

Gô'tleri fersizdi. Önleri çukurlaş
mşı ve mıorlaşmıştı.. Fakat, bu ka
dın. taşıdığı pejmürde kıyafet al
tında bile, hayatın asil ve görmii§ 
bir ruhunu taşıyordu. 

Önünde. uzun uzun durduğumu 
ve düşündüğümü farkedince, boy
nunu büktü. Gözlerini yere dikti. 
Kendisine bazı şeyler soracağımı 
anlamış gibi, ürküyordu. Cevab 
vermekten kaçındığını hissediyor
dum. 

- Adınız nedir?. 

Bu, ona sorduğum ilk sualdi.. 
Başını kaldırdı. Gözlerimin içine 
bakıyordu. Seyrekleşmiş kirpik
lerinin uclannda, birer damla ya
şın sıralandığını, sonra, bunların, 
kurumuş, sarı çatlak toprağa düş· 
tüğünü gördüm. 

İçini çekti. Büzülüyordu. Dar 
göğsü ve omuo:ları, sanki, daha 
90k birbirlerinin içine geçmiş gi
bi idi. Mümkün olsa, belki, vücu
dünü daha çok küçültecek, göz -
leI'imden kaybolacak, toprağa ,ge
çecekti. 

Uzaktan gelen Jıir aksi seda gi
bi, kulaklarımda ince bir mırıl
tı duydum: 

- Ben, Suzan!. Yakacıklı Siı

zan! .. 
Bu, onun sesi idi.. Bir ürperme 

duyduğumu saklıyamam. Kendi
mi zorlıyarak sordum: 

- Mektubunuzdan fazla bir şey 
anlıyamadım.. Hayatınızı merak 
ettim. 

Bu sefer, onun. !beyazı sarılaş
mış gözlerinin içinde acı, vahşi, 

cemiyete isyan eden 'bir gülümse
yiş dolaştı.. 

Uçuk, morarmış dudaklan tit
riyordu. Onun haline dikkat et
tikçe, bu kadının, 'henüz otuz ya
şını bulmamış olduğunu farkedi
yordum. Sefalet, yoksulluk, vücu
dünü eritmişti. 

!Bana bir şeyler anlatacaktı. O
na cesaret verebilmek ümidile: 

~Acılarınıza iştirak etmek is
tiyorum, dedim .. 

Yine güldü .. Deminki acı, vahşi 
gülüşiyle güldü. Sonra, dudakları 
oynadı: 

- Bu söylediğiniz cümleyi bü
tün hayatımda belki lbir milyon 
defa dinled'm, dedi. O zaman daha 
gençtim. Güzeldim. Zengindim. 
Önüme çıkan ilk erkek te, sizin 
tekrar ettiğiniz bu ~ümleyi kul
lanmı.ştı.. Rastladığım son erkek 
de, ayni cümleyi sarfederek beni 
bu hale düşütdü .. Erkeklere hay
ret ediyorum. Ne kadar müşfik, 
nazik oluyorlar? .. 

Kadın, ummadığım kadar düz
gün konuşuyordu. Bir an durdu. 
kesik kesik öksürdü. Sonra, şöyle 
devam etti: 

- Beyefendi .. Ben Yakacığın 
en ze~in •bir ailesinin kızıyım .. 
Çocukluğum refah içinde geçti .• 
Kollejden mezunum .. Sonra, ha
yat, ıbinbir tesadüfü önüme çıkar
dı. Daha çok toydum. Her şeye 
çabuk kapıldım.. Beni kandırdı -
!ar .. Aşkla kandırdılar .. Aşk .. Bu 
bir tuzaktır. Samimi aşk, roman
tik aşk, hissi aşk.. Hepsi yalan .. 

- Benim de ynk .. 

Filan derken r<ıngi sapsan oluverdi. Amma, 
kendısini çok çabuk topladı: 

l\'ierak etmeyiniz. Gazeteler de hiç bir şey 
yıızmaı. Hükumet le hiç bir şey yapamaz. Her şey 
us:ı! ve kanunun gösterdiği gibi yapılmı.ş, nikah 
itıyı'mıştır. Siz hilla benim karım olduğunuza inan
m~mış görünüyorsunuz. Fakat, hakikat budur. 
Artık bunu öğremnenizi, sizi ümi.de c!üşüren hayal
lerı ı.:hnini:ııden söküp atmanızı istiyorum. 

· BEŞ . HAST A.c VAR / 
- O halıde, Cahit Beyin kazancı ile geçinecek-

til'iz?. 
- Evet .. 
Paşa. Bundan sonra 'biraz sustu. Ben de su

suvordum. Birderııbire hele bana öyle bir sükun gel
ıni.~ti ki!.. Neden bilmem?. Sinirlerimdeki hırçınlık 
eıı yüksek çıkışın.dan sıfıra düşmüştü. ihtimal, ben, 
.Pasanın ne söyliyeceğini, niçin bütün bunları lba· 
na -sorduğunu merak ederek zihnimi başka bir yo
la yürütüyor, 

Dedi ve. Devam etti: 

-- Hem beyıhude çırpınıyorsunuz. Nişanlınız 

si7inle bu kadar alakadar bile olmadı. Geldi, sor
du, söyledim, 

- Peki.. 
Dedi, çıktı gitti. 

- Böyle olmasına imkan yok. 
- Tamam1le böyledir. 

-- Olmaz. Cah t muhakkak şımdi aklını kay-
eüırıi~ haldedir. Her halde ona fena muamele yap
tınız .. 

- Söylediğinizin, aksine, en iyi muameleyi 
y~pt1m. 

--No: • • Yazan: Etem izzet IlENiCE ·. , . 

- Hiddetle söyledim. 
- Doğruyu söylediniz mi!, 
-Hayır. 

Ben ne kadar asahile~iyorsam, paşa o kadar yı.ı· 
ınıL~ak konu-şmağa başlıyordu. Zaten. bu adamın 
Jrnyret ettiğim tarafı da bu. Hakaret ediyorum, baş
ka lanna kurşun attıran ~ler söylüyorum, yine 
hiç kızmyıor, surat asmıyor, hatta hazan gülüyor, 
en pes perdeye iniyor!. 

- Hem kabul etmek lazım ki, Calıit Bey sizın 
benimle evlenmenizden 90k memnun kalacaktır! 

Bu, söze de hayret ettim: 
-Neden?. 

Soğukkanlılıkla cevap verdi ve.. Bir müddet 
benden bir çok şeyler sordu: 

- O sizi seviyor değil mi?. 

• • . .,. ' " .• " ·~ -· ._'V ~- '· ·-- • .:1, ...... _ '. 

-· Kendisi daha mektepte değil mi? 
- Mektepte. 
·- Mektepten çıkınca ne olacak?. 

- Nahiye müdürü. Sonra kaymakam .. Müfettiş. 
Vali .. Filan!. 

- Daha kaç sene okuyacak?. 
- İki sene .. 

- Siz bu iki seneyi evde onu bekliyerek geçi-
recektıniz değıl mi?. 

-- Tabii değil mi?. 

- Mektepten çıkıoca ne kazanacaktı?. 
- Her nıdıiye müdürünün aldığı maaşı alacaktı. 
- Mesela kaç altın?. 
- Üç altın .. 
- Başka bir y~rden geliri var mı?. 
- Hayır 

- Bütün bu sorgularla Cahidin benim Paşaya 
nıköh edilişimden memnun olacağı arasındaki man
tık ne?. 

Diye düşünüyor, onun için sükunetle dinliye
bili.vordum. Ve .. bekliyordum ki, paşa kendi man
tıkını anlatsın. Fakat," o bahis üzerinde hiç 'bir şey 
sö;'lemcdi. Yerintlen kalktı. Ve .. Gözlerini gözleri
m" dikerek 

- Bu daireyi sizin için hazırlattım. Çok nok
sanları var amma, bir hafta içinde ancak bu kadar 
yetiştU:ilebilıdi. 

Dedi, elile yatak odasının içindeki mefruşatı 

gösterdi. İlave etti: 
(Devamı var) 

.• ıııt 
Bunlar. erkeklerin icad ettıiı1 

0 
takım yalanlar .. Genç kızJığııf~· 
en mukaddes varlıklarını. to'/ 

11 ğumdan istifade ederek çald 111~ Sonra, ailem beni reddetti, aı.Jı. 
den uzak kalışım, ayni ıamaO ı 
ailı>min servetinden, mirası~ 1 
mahrum kalışım demekti.. 'f 

·J<tt3' 
o zaman, başucumda aşk şaı r 
rı söyliyenler, beni bırakıp ~· 
tılar.. O vakit, sokakla kaJılıJ1lıı1' 
Kaç yıl var ki, fazilet dilenıyorıı.,. 
Burada kö,'Ümün eşiğinde yal' 

J ~ır 
rıyorum.. Faziletsizler safına . , 
rışanları bir daha içlerine altt'• 
yorlar.. .......,; . , .. :ı:;w~~:·,~u,:i,~~r;ı 
AaılllA:• .. ıuııl .. f nıı ••. ,ı15 u 
ANKARA RADYO 
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BUGÜN 
Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (jaıı piı 

na soloları - Pl.) 
Saat 18.45: Müzik (Küçül< 1• 

kestra - Şe3f: Necip A~kıııl 'ıı 
Jako Chhist - Altın yıldtZ ~· 

. l oC~ 2 - Zıehrer - Karnava ç pı· 

!arı (Vals), 3 - Mainzer - J' 

ğün töreni, 4 - Heinz Rciııf<' . 
Eve gel yavrum, 6 - Moııtı 
Çardaş. i~· 

Saat 19.15: Türk müziği ( 
saz faslı). t 

Saat 20.00: Memleket sa~ • 
.. Jı• 

yarı, ajans ve meteoroloJI 
beri eri. 1' 

Saat 20.10: Neş'eli plaklar ; ~ı 
Saat 20.15: Türk müziği (S 

1
-r 

mençe, saz, lavta ile oyun ııa 
!arı). 

Saat 20.30: Türk müziği, 
Saat 20.50: Konuşma. 
Saat 21.05: Temsil. ~ti' 
Saat 22.00: Haftalık p05t9 

tusu (Ecnebi dillerde). ~' 
Saat 22.30: Müzik (Hafif fil 

zik - Pi.) rll • 
Saat 23.00: Son ajans. ~ab~9ıf" 

ri, ziraat, esham, tahvılat• 
biyo - nukut borsası (fiat)· ııS' 

Pl~aat 23.20: Müzik (CAI 
1357 Hicri t 1355 ~ıııııJ 

Cemaziyelfilıir Teınrntıı 
12 1v 

-- 11" 1939, Ay 7, Gün 210, Jlıı~j 
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1 
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16 16 
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1 İSTANBUL ·UN İÇİNDEN ı · 

Veıiefendi Çayırı ve 
filf..EID'Başka isi~lerle Şöhret 

Bakırköye Dair 
At Yarış/arı Her Sene Artan Büyük 

Bir . Rağbet Görüyor 
l'---.....:.:.:1· Osman Cemal \ -------(, 

'· on b tıttilt eş yıldır, İstanbulda 
( 9eaJıp .... d '•ın yuruyen eniz mera-
l!ı, d/anısıra ~imdi bır kaç yıl
liı. b adaın akıllı bir at merakı
tiıeu aşladı. Geçen yıl kalrubalık 
tıcaıı ~:n, bazı plajlara taş çıka
~ne dar bır kalabalığı ken· 
1ıı Ye Çekıniıj olan Veliefendi ya
h ı -2· bu pazar baktım, daha ilk 

-nd 
"' llıısl a, ı:eçen seneki yarışları 
V •ııı 1 'bastıracağa benziyordu. 
r da{erinın dışındaki söğütlük

~r,n a sabahtan dolmuş g>biydi. 
" . Yolunct -.n Ça an koşu yerme uza -
·· d,

0 
{.'r' ırın goıgeliklerinde ö~M 

·~ ley '~az sonra bellı elliden faz
. Yar su 
-llıonat cu, gazozcu, ayrancı, • 
'ıı~ acı ve ·bir 

0 
kadar dondur· At yarışıarından heyecaıılı bir an 

t1cı, ı::::ısırcı, simitcı, kiığıd bel- Belki benim orasını yarıştan son· ru aheste akını, nedense bilmem 
S·aı ıkıkcı dolaşıyordu. . raki 'bu sevişim, yarış esnasında- benim pek 'hoşuma gider. Yaz ak-. 
~ atş •de va.. )'erinın kapılan kinden de fazladır. Yarış bitip de şamlarının o, yarı aheste dönüş. 
t it aınları Tünelin Galata tür- ı k ı b 1 ğ "ğ" ti it ın 10 .. .. . o a aca a a a ı ın, so u er a ın· yarı ağaçlar altıııda. gölgeliklerde 
'~ .onunu andırıyordu. dan Yenimahalle istasyonuna doğ- (Devamı 7 inci sayfada) 

t•rıer~ gırctiğım zaman oturacak 

~Uk ~· Yeniden bir tek küçük F d D 1 ;.~ıllıanı~r:nd~racak bir yer •bile ransa a ip om ası· 
'<i<k, k ın anı yo;,.tll. Hele bu-

;•ltıtak . adınlar erkeklerın mu - M k N 1 ti lfıu ık, misli fazla idı. Bereket a ı· nesı· ası Işlı·yor 
&~, sene büfeler, bJhassa su, 
I• tı•bi s 1 ·n t• ,ey er satan taraf, ge-

•nek· . 
/\. 1 g'bi herkesi: 

Quııı stıtııan Allah, yandım. bir yu
tı U! 
"e b 

il. ı.,~a arbar bağırtmıyor, kuru· 
!y, ıu~a eden. ıbuz gibi bir bardak 
tıllha heınen yapışabiliyordu. 

<r1t. d· ;rır, idareci ve mürettib 
'<sı or ardan ·bir düzineden faz
~'· ada ·d· t •ek 1 ı. ki buçukta kadın 
\ı,c · Çoluk k b"t" ".''· l!sk. .. _çocu , u un orayı, 
lle,,llıe 1 dugun pilavları gibi te
~ araı;,doldurmuş olan seyirci -
11li tıı"nda koşacak atlar için çe
~~ ~e Unakaşalar başlamıştı. Fa· 
~ iö~azı~ ki bu yıl, geçen yılın 
"•t, /\.. Pl'6ınıyeleri olan Karan

)ııt, bun~ervişler göze görünmü-
l'llı, ardan 1 · il;, .. , nazı ya nız, yıne geçen 
~ l'ii~ar 1 

"•. nazlı olduğu kadar 
""• gıbı uçan (Mahmure) si 

~~ '"'an b 
'Ilı tf ır gömlek fazla, yahut 

"ııacta 0"1lek noksan (Romans)ı 
ll~k salınıyorlardı. 

~ll en 'I 

Fransa Hariciye 
Başına Bir 

Nezareti Başlı 
Alemdir 

ı,. ı he . arışlar başladı. O ne 
·n ı eca~•ı k' b b' . 

1 
' şil'tıd. '"' ı unun ır eşme Fransa Hariciye N ezarelıi binası 

\lı:ısınd 'Ye kadar hiç bir futbol /l ıııey: rastlamadım. Daha fut- -Allo! Paris mi? ... Burası I.ıon-
ı:; ltaı kanlarında, heyecanın bun· dra ... 
\ıı. lusuııu at fazlasını, kat kat sun- Fransa Hariciye Nezareti tele
h:'4ı ır' kat kat gürültü, patır- fon santralı memurları, sıd:ııllıtan 
~ n dil'o orrııiyen yoktur. Fakat akşama kadar, dünyanın dört ·bir 

'<lıa or:~ın ki ıbundan tatlısını, tarafından edilen telefonlara ce -
~f~nlt arda kim görmüştür? vap vermekten başlarını kaşıya -
'İia~ let:~nk formalarını giyinmiş cak vakit bulamazlar. Hariciye • 

0 
<uıİbıiyı Jokeylerin birer sülün nin 'hususi telefonları, telgraf tel

~aı. d~tıı • d~rtnala yerde uçan !eri gece ve gündüz durmadan iş-
4 •lları' Yagız, kır atlar üzerin- !er. Artık Hariciye Nazırının bir 
tııtı~ı. aıı a birlikte cakasız uçuş- günlük hayatını düşününüz. Hele 

14ı tıele · · b h l l d hiı l'rıitıiler rının kucaklarındaki şu ıson ' u ran ı ay ar a ... 
11~.ıı.,~inç bı!e ne içten gelen Mösyö Jorj Bone, sabahleyin sa· 
,."fl%rı' ne şırin bir ürperişle at 7 de işinin başındadır. E\'Vela, 
e,.1 ardı n . Ilı • •k · enız, dere, tepe, büyük bir dikkatle gazeteleri, son· 
. ~h•- : ÇiiYır k .. . . f ti '<lıt • ızgın guneş gıbı ra se aretlerden gelen telgrafları 

'la renk b. · k o ta ca "• b. ıçım ve çaplarda- o ur. 
ı_ ~ltıı d k ırbırine pek yakısan Saat 8 buçukta, kabine azaların· 
'<rı~ e o . .. h; : liilber r arasında çapkın tay- dan bazılarını kabul eder, hususi 
~. ij<uı•tek kısrakların sülün gi- görüşür. 9 da bürosundadır. Kale
g111&ı>Yi~il ' Yarım daire şeklin- mi mahsus müdürü, gece gelen tel-
ı ıı._ •re do" "'!~ "'ie )'akı gru akışlarını ve graflan getirir, okur. Mösyö Bone, 
~~re.• en Sıkıaşışlarını seyretmek, 
ley; a tle atıl' •n çetin bir kaleye 
(leı::1 trıekten an. en zorlu bir golü 
l\q n ~ tıı na hın kere daha hoş ... 
' e " ınlı bir ed'b' . . b ·•. il ~adar ı ımızın u-
llıa~ l>alar d~l.l~ın sı.ıyu akmış-
1 ara k bır san'atkarın bu 

ak k arşı •• ~da ag~zı bir ka
;;:~'dı. 

ı.-"'•ıı~ ••• 
.~~ •lld. 
~d 1asıııı .__çayırının um;.mi 
~ • ıven 

Yıırışt Yıırı~ta olduğu 
aıı sonra da se\·erim. 

bunlara Yerilecek cevapları dikte 
eder. Saat 10 dan 13 e kadar çalı
şır. Öğle yemeğinden sonra da sa· 

at 20 ye kadar ... Bu müddet i-
çinde, hükumet erkanmı, mühim 
talimat almak için gelen sefirleri, 
ecnebi diplomatları, parti lider
lerini, meb'usları kabul eder. Bir 
aralık Başvekil Mösyö Daladiye
yi ziyaret eder. Günlük meseleleri 
hakkında görüşür. 

Saat 20 de. Hariciye katibi umu
mi.si, imzalanacak kiığıdları geti-

rir. Bu saat 21 e kadar devam e· 

der. Eğer, resmi bir ziyafette ve
ya içtimada ıbulunmak mecburi-

yetinde değil ise haremi ile bera
ber akşam yemeğini yer. Biraz is
tirahat eder. 

Hariciye Nazırlığı, zannolundu
ğu kadar kolay bir iş değildir. 

Fransanın ya'bancı memleketler
de 16 büyük, 33 de orta elçiliği var-

dır. Bunlardan her gün yüzlerce 
siyasi, ticari vesika gelir, 300 den 
fazla da telgraf gönderilir. Bun-

!arın çoğu şifrelidir. Hariciye şif· 
re şubesinde 25 memur, 'bir o ka
dar da daktilo ve stenoğraf memu
resi vardır. 

Şifre anahtarlan sık sık değiş
tirilir. Telefon mükalemeleri ka

palı geçilir. Mühim talimat, şifa
hen verilir. Telefon ve telgrafa 
emniyet olunmaz. 

Eskiden <Diplomat çantalarun

dan istifade edilirdi. Mühim ve 
gizli evrak ve vesikalar /bunlarla 
gönderilirdi. <Diplomat çantala -
r1> nı mutemed bir memur götü
rür, getirirdi. Alanda götürüp ge· 
tiriyor, fakat içleı·inde mühim ev-

rak değil, sefirlerin, sefaret me • 
murlarının ecndbi memleketlel'" 

d.e tedarik edemedıkeri, etmekte 
güçlük çektikleri şeyler var: tü
tün, şarab, kitab, giyecek ve sai
re gibi. .. 

~.~~~:~~7~~:: Kazanan Meşhur Adamlar 
ben hiınayei hayvanat cemiyeti 
azasındanım!. 

Müşteri.- Pekı, öyleyse al şu 
parayı .. 

Ara:bacı.- Bir lira verecektiniz. 
Müşteri.- Ben de tasarruf ce

miyeti azasındanıın .. 

ANTİKACI YAHUDİ İLE 

HAMAL 

Antikacı bir Yahudi, Şişlide bir 
evde yapılan müzayedede birçok 
antika alır. Bir küfeye dolduruı·, 
hamalın sırtına yüklenir. Yolda 
giderken hamala az para vermeyi 
düşünür ve: 

- Arkadaş! der. Para mı ister
sin, yoksa sana üç nasihat mi ve
reyim?. 

- Ben nasihati ne yapayım?. 
- Benim verecegim nasihat bin 

füa değer. Çok istifade edersin .. 
- Peki, söyle bakalım?. 
- Birinci nasihat: Züğürtlük 

zenginlikten iyidir, derlerse inan
ma! .. 

-· Bu herkesın bildiği birşey!. 
- Yaya yürümek, otomobille 

gitmekten daha faydalıdır, derler
se inanma!. 

Hamal ne cevaJb vereceğini dü· 
şünürken ayağı kayar, küfe ile be
raber yere düşer. Güçlükle yer
den kalkarken: 

- Bezivgiin, der. Bu küfenin 
içindekiler sağlam kaldı derlerse 
sakın inanma!. 

HIRSIZLA BEKÇİ 

Hırsızın biri, sabaha karşı bir 
dükkanın kilidini kesmeğe çalışır
ken bek(,!i gelir. Ve: 

- Ne yapıyorsun, be adam?. 
Der. Hırsız hiç istifini bozmaz, 

şu cevabı verir: 
- Keman çalıyorum!. 
- İyi amma sesi çıkmıyor?. 
- Onun sesi sabaha doğru çı-

kar .. 
KÖRLE ARKADAŞI 

Körün ibiri evlenir. Bir hafta 
sonra dostlarından biri ziyarete 
gelir. Söz arasında: 

- Maşallah zevceniz gül gibi 
bir kadın!. 

- Ben de öyle hissediyorum. 
- Nesinden?. 
- Dikenlerinden!. 

Faydalı Bilgiler : 
Hasır Sandalyalar 
Nasıl Yıkanır ? .. 
Sabunlu su ile ve iyice u

ğuşturarak yıkamalı, sonra 
hava cereyanında kurutmalı. 

1 

Beyaz hasır sandalyeler, ev
vela sabunlu su ile, sonra a· 
monyak karıştırılmış sıcak, 

daha sonra sade su ile uğuş
turularak yıkanır, hava cere
yanında kurutulur. 

TER LEKELERİ: Robların, 
lblüzlerin üzerindeki ter leke
lerini silmek için lbir ıfincan 
suya az miktarda amonyak ka
rıştırmalı ve bir bezle lekeli 
yerleri silmeli ... 

Bunlardan Biri de Meşhur 
Yıldız Robert Taylor'dur 

Geçenlerde Spangler Arling\Qn 
Brugh adlı birisi, bir posta vapu· 
rile İngilt<!reye gidiyordu. 

Bu zat, vaktile Nebraska T~b 
Fakültesi talebesinden idi. Tali -
llıin bir cilvesi olarak en meşhur 
sinema yıldızları sırasına geçti. 

Nevyorktan hareket ettiği gün 
teşyie gelen kadınlardan bir dü
zinesi bayılmıştı. Hayranlarından 
ikisi kamarasında, yatağının al· 
tında, ikisı de 'banyosunun için
de ·ısaklı ,bulunmuştu. 

Mösyö Brugh, etrafını saranla
rın. fotoğraf imzalatmak is\iyen
lerin ellerinden kurtulmak için 
mütemadiyen: 

- Rahat !bırakınız beni, diyor
du. Ben güzel değilim. Başkaların· 
dan fazla bir meziyetim yok. Her
kes gibi /benim de bir çok kusur
larım var. Hususi hayatımı öğre
nip de ne yapacağsınız? ... Ne fai· 
desi var bunun size? ... 

Fakat, ·bu sözlerin tesiri olmu
yordu. Hayranları ehemmiyet bile 
vermiyorlar, arzularının yerine 
getirilmesinde israr ediyorlardı. 
Zavallı! koca vapurda sa:klana -
cak, rahat edecek bir yer ·bula -
mryordu. Salona gitse, güverteye 
çıksa herkes kendisini gösteriyor, \ 
bütün kadınlar etraf~nı alıyordu. 

ı I 
Bin türlü şeyler soruyorlardı. ı 

Bu, herkesin alakasını çeken 
kim idi, bilıyor musunuz! ... 

Rober Taylı:ır! ... 

SinemanınBabasır Almanyada 

L Ü i L Ü m i y e r '!~~ .. !~~~.~~!'. 
Bugünkü 
Keşfeden 

Sinema Makinesini 
" Alim Hala Yaşıyor 

Lümiyer ili boratuannd4 

Fransa lhiiıkilmeti Lül Lümiyere 
Lejiyon dönıor nişanının en büyük 
rü tıbesini vermişti. 

Lüi Lümiyer, sinemanın babası· 
dır. lj! yaşında iken birincilikle 
liseye girmişti. Çok çalıştığı için 

göre Almanyada nazarı dl1<.ka'ı 

bilhassa celbeden bir hal vardır k 
o da yol inşaatının arttıkça a''. 
ması, birçok yollar yapılmağa dc·
vam edilmesidir. 

Deyli Ekspresin yazdığ:na borç 
ise bunun ayrıca sebebi \'ard ·: 
Alınan erkanıharbiyesi mevcua 
dem,ryolların Almanyada yapı 
cak umumi seferberlikte işe ) a
rıyacağından çok ~üphe ec ınr 

Çünkü Almanyada ~imen<liferlr . 
rin iyi bir halde olmadığı n g n
den güne fenalaştığı anla ıl!i"ak 

tadır. Onun için erkanıharbi.) e ci'
ğer yollardan istifadeyi düşun -
mektedir. Slovakyadaki Yahud 
ler böyle yolların inşası için s~v:. 
ediliyorlarmış. 

hastalandı. Liseyi terke medbur 
kaldı. Babasının fotoğraf atelyı·

sine devam abaşladı. O devirde 
Avrupada kullanılan fotoğraf cam 
larının çoğu Belçikada yapılıyor 
du ve çok pahalıya maloluyordu. 

Lüi, uğraştı, nihayet cam yap· 

<Devamı 7 incı ıayfada) 

Batan Tahtelbahir Bugün Yarın Çıkarılacak 
ı 

f 

j 

~ 
• 

Batan Tetis Denizaltı gemisinin deniz üzerinde kala11 kıç tarafı ve kurtarmağa çalı§an Zelo gemisi. solda gemi batmazdan evvel su iizerınde .. 
İngilizlerin İrlanda açıklarında l yerden çıkarıp bir limana getir • gemisi ile birlikte içinde bulunan lif kabul cdilmemiştır. Geminin al 
batan ve içinde 99 cesed bulunan meğe karar vermişlerdir. İngiliz ölülerin oldukları yerde bırakıl- tına yeni zincirler geçirilm!ştir, 
Tetİ:S denizaltı gemisini, battığı meb'uslarından bazıiarı denizaltı malarını teklif etmişse de, bu ~ek· bu hafta çıkarılması bekleniyor. 
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lST ANBUL KAPil! 
VE BİZANS SARA 

No.52 Ya2an: 1\.1. SAl\Iİ KARAYEL . 
Görüyorsun ki ikinci Mehmed 
Şimdi Tahta Gelmek Uzere ... 

Eğer Halil Paşa ve Mari İle Şehzade Ahmed 
Meselesini Halledemezsek, Halimiz Dumandır 
- Haşmetmeab-. Türk şehza -

desi büyük suçlar işlemiştir .. . 
Dün gece şehri altüst etmiştir .. . 
Hassa mubafızlarınızdan birisini 
öldürmüş, beıj altısını yaralamış

tır .. Üste de; evlatlıklarımdan bi
rini alıp sarayına kapamıştır ..• 
dedi. 

İmparator, Notaraı;ın bu sözle-
rine ne cevab verebilirdi Laf 
olsun diye sordu: 

- Pekiılii; ne yapalım öyleyse?. 
- ........ . 
- Sükut etmeyiniz, ne ceza ve

relim ve ne yapalım diye soruyır 
rum?. 
- ........ . 
- Görüyorsunuz ya, yapı'acak 

birı;ey yoktur ... İdam edelim mi? 
- Nasıl olur haşrnetmeiılı? 
- Olamaz değil mr?. Elimizdeki 

güzelim rehineyi kendi kendimi
ze ve Türklerin lehine yok etmiş 
oluruz. 

- Evet haşmetmeab böyle bir 
ceza kat'.yyen tatbik edemeyiz .. 

- Pekala, ne yapalım? 

- .~ .. ····· 
- Hapsedelim mı? 
- Bu da olmaz imparatorum!. 
- Çünkü; biz şehzadeyi hapse-

dersek derhal Türkler müdahale 
eder... Ve sü.k.ı'.ın içinde bulunan 
vatıyetimiz müşkiıllere düşer ... 

- Görüyorsun ki; ıkinci Melı
med tahta gelmek üzere ... Eğer, 
Halil Paşa ve Mari ıle şehzade 
Ahmed meselesini halledemezsek 
halimiz dumandır ... Binaenaleyh; 
Orhana birşey yapamayız ... 

- H3')metmeab!.. Hiç olmazsa 
evliıdbğımı geri alınız ... 

- Pekala; fakat eğer Anna Or
'1anı isterse ne hakla?. 

- Eminolunuz istemez haş -
1metmeiıb!. O, Bizansın muhteşem 
saraylarında yaşamış olduğu ıçin 
Orhanın ~iz ve hoyrat sarayın
da hiç yaşıyabilir mi?. 

- Bi-r kere ~ormak hakkımız • 
dır ... Fakat, şunu sana hatırlat -
mak islerim Notaras· 

- Ne gıbi h3'1metmeiıb?. 

- Eğer, Orhan, kız seni iste -
diği halde vermem derse ne ya
pabiliriz? 
- ........ . 
- Düşünme, cevab ver. 
- ........ . 
- H\ degıl mi?. Muhafızlarla 

sarayına cebren mı gırıp alacağız? 
- Bu 1 iyı oJnaz ha~metme8b!. 

E l ö ·ı - ...• tesı ... 
- ........ . 
- Demek, e!.mızde rehine \"e 

hatta esir gıb: olan Tiırk şehza -
desine bugün hiç.bir şey yapma
ğa muktedir değiliz.. Dua et ki; 
bütün muhafı.zlan kesmemiş ... 
Yine dua et ki senin madamı ve 
kızını da alıp gitmemiş ... 

- ....... . 
- Fakai, benim sinirlendiğim 

bir nokta var .. Ya muhafızlar çar
p~rlarken Orhanı vurup öldüre 
idiler sonra ne olurdu?. 

- Çok fecı olurdu haşmetmeab! 
- Tabi, kendı elımizle Orhanı 

mız hassa askerini tek bir kılıcı 

~le zırhsız olarak kO'Valayıp kaçı

rırsa var ötesini hesab et Notaras! 
Bu sebeble bize susmak d~er. 

- Annaya bir kere sordurmuş 
olsak .•• 

- Pekiıla. ben Orhanı çağırır 
nezaketle sorarım .. 

* İmparator, bir münasebet düşü-
rüp şehzadeyi nezdine davet et-

ntişti. Aralarında şu yolda mü -
kfıleme cereyan etti: 

- Rahatınızdan memnun mu
sunuz dostum ... 

- Çok memnunum haşmetme
ab1 ... 

- Edirneden haber var nu . 
- Amcamın hasta olduğunu ha-

ber aldım ... 

- Biz de böyle haber aldık dos
tum. 

- Bana izin verirseniz derhal 
Edirneye girer sultanlığımı ilan 
ederim haşmet.meab!. 

(Devamı "°"} 

İtalyanlar Şimdi de 
Hataya Göz Diktiler 

(J inci !ahifeden devam) 
ne İtalyan milletine teveccüh et 
mektedir. 

İtalya hükumeti, İskenderun 
sancağının Türkiyeye verilmesi 
kararı hakkındaki görü~lerini res
men Fransaya bildirmiş bulun -
makta ve bu meseleyi halledilmiş 
telakki etmediğini bildirmekte -
dir. İskenderun sancağı meselesi, 
İta:ya içın yeniden halledilme;i 
lazım gelen bir mes(!e olarak or
tada durmaktadır. 

İtalyan milleti Akden;zde bu
gün ıcrai bir kuvvet olarak dur
mak.tad.r ve Mılletler Cemiyıeti 

kararlarının fevkinde olarak ve -
receği kararları tatbik edecek va
ziyette bulunmaktadır.• 
Fransız gazeteleri, İtalyan gaze

telerinin bu şekildeki neşriyatını 
s.o~kkanl,lıkla kanplamaktadı:r

Jar. 
On iki adada İtalyanların son 

günlerde yaptıklan tahkimat ve 
tahşidatı Fransa olduğukadar, bil
hassa İngiltere ptk yakından ta
kib etmektedir. İtalyan filosunun 
Akdenizde yapmakta olduğu ma
nevraları, Mısırdan Kıbrısa kadar 
olan sahada İngiliz filosunun ve 
Cezair, Tunus sularında da Fran
sız filosunın manevraları takib e-

decektir. Siyasi mehafil, İskende
run ıt.lncağmın Türkiyeye veril -
mesi ile Akdenizde müvazenenin 
bozulmak şöyle dursun, biıakis 

düzeldiği kanaatini kuvvete te -
barüz ettirmektedir. 

* SON TELGRAF: Her biri hü-
kümetin direktıfleri!e hareket et
tiğine şüphe olmıyan İtalyan g<
zeteleri şimdi de ortaya böyle bir 
mesele atmı~ bulunuyorlar. İtal
yanın A'ladoluda gözü olduğunu 
bilmiyen hiçbır Türk yoktur. Ka
rasularımızda hiç de hakları ol -
madığı halde adalanmızı ellerin

de bulunduran İtalyanlara karşı, 
Türk matbuatında şimdiye kadar 
hiçbir ses yükselmemişti. Fakat 
İtalyan gazeteleri bu yolda neş
riyata devam ettikleri zaman, Türk 
gazetecilerine de kendiliklerinden 

mukabele hakkı vermiş oluyorlar. 
İtalyanların Hataya göz atması 
değil, coğrafya, tarih, akıl, mantık, 
şuur, herhangi cephelerden bakı
lırsa bakılsın, on iki adanın Tür
kiyeye geri verilmesi lazımdır. 

İtalya, eğer bir mesele hal!etmek 
istiyorsa, evvela on iki adayı hal
letsin ve bu davayı da haklı ola
rak biz ortaya atalım. 

Hitler Birdenbire 
Berline Döndü 

(l inci sahijedeıı devam) 

du. B. Vvn Ribbentrop da Salz -
burg'dan .&-rline gelmıştır. 

Resmi malıafil, B. Hitlerin Ber
line B. Yon Rıbbentrop ıle günde
lik işler hakkında görüşmek üze
re gelmiş olduğunu beyan etmek
tedirler. Maamaiih Hitlerin Ber
line a,·detinın burada derin bir te
srr ıcra etmiş olan beynelmılel va
zi;·etteki ınkişaflardan ve bilhas
sa Japon - Amerıkan ticaret mu
ahedenamclinden ve İngiliz - Fran
sız - Sovyet müzakerelerinde meş
hud olan terakkılerden ileri gel -
miş olduğunu istihbar edilmio;tir. 

Daha ~ımdidcn Berlin, Tokyo ile 
bir ticaret muahedesi imzalamak 

suretıle Japon - Amerıkan muahe
denamesinin feshine mukabelede 

bulunmaktadır. Alman zimamdar
ları, komitern aleyhdarı milleUe

rin ·bir hezimete uğramış oldukla
rı intihabına mahal vermemek 
isi <'me ktedir ı .. r. 

Alman - Japon itil<İfı, birkaç ay
danıberi hazırlanmaktadır. 

Öğrenildiğine göre İngiliz • 
Fransız - Sovyet erklinıharbiyele

ri arasında görüşmeler yapılaca
ğına dair olan haber, Alman zi -
mamdarlarının Berline avdetleri 
hususunda mühim pir amil olmuş-

SPOR 
Türkiye. 
Bisiklet 

Birinciliği 
Ankaralı Orhan 

Birinci Oldu 
Türkiye bioıiklet federasyunu 

tarafından tertip edilen bisiklet 
sürat birinciliği dün sabah er -
kenden Küçiikçeloneoe göl ke
nannda düz arazi üzerinde yaptl 
mıştır. Müsabakalara giren bisik 
!etçiler sabah trenile Çekmece -
ye gitmişler ve orada hazırlıkla
rını yapmışlardır. Saat 7,5 da 
başlayan yarışa Ankara. İzmir, 
İstanbul, Diyaiıbakır, Bursa, Ko
caeli, Balıkesir, Eskişehir, Ada -
na, Mersin, Antalya, Konya böl
gelerinden gelen 28 bisikletçi iş
tirak etmirtir. 

Kura ile tesbit edilen çiftlerin 
yaptığı yarış büyük bir heyecan 
içinde devam etrni§ ve ikinci
lerin elinme edilmesile sona e
ren ve bir kilomtrede yapılan 
müsabaklar havanın çok sıcak o 
luşuna rağmen intizamı kaylbet
meden saat 11.45 te bitmiştir. 

Neticede Ankaralı Orhan bi -
rinciliği, Kocaelinden İbrahim i
kinciliği, Eskişehirden Salih ü -
çüncülüğü kazanmışlardır. 

Ayni bölğelere mensup müsa
bıklar Pazar günü Topkapıdan 
başlamak üzere tertip edilen 156 
kilometrelik mesafedeki Türki
ye muka-vemet yarışına iştirak e 
decekler ve bundan sonra gerek 
ferdi brincHiklere ve gerek ta
kım itiıbaril birinci gelenlere ma 
dalya ve kupaları verilerek bu 
seneki bIBiklet şampiyonasına ni 
hayet verilec:ektir. 

Bakırköy Sulh Hukuk hıikim

liğindcn: 

Ali Osman ile kız kardeşi Ay
şenin şayian ve müştereken mu
ta:r.ırrıf oldukları Topkapı Malte
pe caddesinde Rami yolu üzerin
de e6ki 15 yeni 2 numara ile mu
rakkam 5 oda bir samanhk ve bir 
kuyu ile 2,5 dönüm atik arazi ve 
içinde muhtelii eşcar mevcut gay

ri menkulün kabili taksim ohna
dığından bilmüzayede satılması -
na ve bu sur('tle şuyuun izalesine 

karar verilmiıj olduğundan tarihi 
Handan itibaren birinci arttırma
sı 5/9/939 sali saat 14 den 16 ya 
kadar ve % 75 şini bulmadığı tak

dirde ikincı arttırması 20/9/939 
çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar müzayedeye devam oluna
cağı ve birinci arttırmada en çok 
pey verenin taahhüdü baki kal -
mak üzere ikinci arttırmada en 
çok bedel verenin kat'i satışı icra 

kılınacağından talip oan !arın kıy 

meli muhamminesi olan 477 lin 
20 kur~un % 7,5 pey ak~ile 939/ 

80 numaralı dosyaya müracaatları 
ilan olunur. 'l9/80 

İstanbul Üçüncü İcra memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini ,çin mahcuz 
ve sat.ı.lınasına karar verilen bir a
det etrafı yaldızlı çerçeveli endam 
aynası, 45 metre 15 parça yerli ve 
Avrupa yunlu erkek elbiselik ku
maş 1/8/939 salı günü saat 16 dan 
itibaren açık arttırma ile Beyoğ
Junda Mis sokağında 1/17 numa
rada açık arttırma ile satılacağın
dan almak isteyenlerin yevm ve 
saatte mezkür mahalde bulunacak 
memuruna müracaatları illin olu.
nur. 939/2167 

Bulgar Hükumetinden Sarih 
• 

Vaziyet Almasını istiyoruz ·' 
(l inci sahifeden ievam) 

·ı 

yaıattıg•, bütün vüzuhu ile giiriilür. ıııı ı 
b·tarJ 

bu tebli~ ile beraber Bulgaristanın 1 ve mihver devletleri ile resnıen birleşiş pe inen 
her türlıi akıbeti kabul etmek olacaktı, Biz, 
şahsan bu hattı hareketin takdiri içinde bulu-

dan şiiplıcye diiştüğümiUü ve •hitarall•\ 
dı>ınm •bir taraflık• temayiilünü < •tı:ıel/ı 
şan biı· m.ske gibi kullanıldığı za'll nl!ıP 
dığınıızı açıkça söylemiye mecburu Egrt 

nurken bugün Sofyadn Bulgar hükumeti adına 
neşredile:ı resmi tebliğ ortaya yepyeni bir vazi
yet ve lıava koymuştur. Bu hava, Bulgarların: - Muşanof şah~an teşebbüsler ' r. te ~ 

da bulwırnaktadır. Fakat, Bu)gar hü,a••~ 
ma milma§i} mevzular üzerinde tema~ıar 

- .Ne Bal.kan birliği içindeyiz, ne mihverci
lerle beraberiz. Bitararız, bitaraf kalacağız! 

Tezini tamanıile §Üpheye düşüren bir hava
dır. Bu tebliğ ile Bulgar hükôıneti Sobranya 
meclisi TPisi Gospr,din Muşanof'un Londra ve 
Paristeki temasluını tamamile şahsi addederken 
adeta Bulgaristanın İngiltere ve Fransa ile an
.laşması ihtimalini yaratan havadan şiddetli bir 
hoşnndsuzluk duyduğunu ifade etmektedir. Teb
liğin humsiyeti de budur. Hatta tebliği te{errü
at.ile izah ede"isek üzerimizde hasıl olan bu 
doyguııun miieyyid sebebleri daha aşikar bir hal 
alır ve Bulgar hükôınelinin, İngiltere ve Fransa 
ile, sulh ct'phesi ile anlaşması ihtimalinin diinya 
elkdn umumiyesinde yayılmasının adeta Köse
ivanof hiikiimeti için bir ntırab, telaş ve korku 

hazırdır.

Şeklinde bir vaıiyeti ifade etmi~ il' 
gösteı:dıgımiz hassasiyet hiç şüphesiz le 
bir ifade Ş<'klinde bulunurdu. . 

Hak.ıkatte Bulgar hiikumetinin trh
1
'' 

mokrasi cephesi ile konuşmaktan hoş' ·ıJ11 
ve böyle bir zannın belirmesi karşı• ıd• -
duyduğunu ifade eden bir tebliğdir. 130~ 
de mübjmdir ve üzerinde ısrarla. el• ~;, 
durmaımzı İcab ettiren bir tebliğdir. ~ , 
ki, artık Bulgar hükumetinden sari' ait p 
almasını istemek yerinde bir haK il• 
talebi oluyor, 

Bütün Alman Sefirleri 
Berlinde Toplanıyor 

ispanya 
Ordusund~ 
Tensikat 

(1 ir.ci sahifeden devam) 

Bu menfi netice üzerine Berlin 
gazetelerinin ağı.ı değio;miştir. Al
man gazeteleri vaziyeti şu suretle 
hulasa etmcğe çalışmaktadırlar: 

.Bizim paraya ihtiyacımız yok -
tur. Fakat eski müstemlekeleri -
mizi istiyoruz.. 

Alman hükume-tinin resmi or
ganı bulunan Völkişer Beobahter 
diyor ki: 

•Hitler, İngiltereden hiç bir za
man para istememiştir. Blakis! 
Sadece Alman ihracatının kolay
laştırılmasını ve eski müstemle -
kelerinin geri verilmesini iste -
miştir.> 

TATİLİN MANASI 
Londra 29 (Hususi) - Avam 

kamarası yakında yaz tatıline baş
Jıyacaktır. Siyasi mahan Avam 
kamarasının beynelmilel vaziye
tin bu müşkül günlerinde yaz ta- 1 
!iline karar vermesini, bu yaz 
herhangi bir hadise çıkmıyacağı 

kanaatine varıldığına atfetmek -
tedir. Fiıkat muhalif meb'usları 
böy ı., düşümnemektedir lar. Hatta 
.Kamaradaki mooafızlar dağıl -
dı.ktan sonra, vaziyet ne olacak -
tır?• diye sormaktadırlar. Yeni in
tihabatın 25 ·blıinciteşrinde yapıl
masına karar verilmiştir. 

ALMAN SEFİRLERİ BERLİNE 
ÇAÔffilLDI 

Berlin 29 (Hususi) -Alman Ha
riciye Nazırı ecnebi memleket -
Jerinde bulunan bütün sefrrleri -
ne ağustos nihayetinde, Berline 
gelmelerini bildirmiştir. 

27 AÔUSTOS 

aylardanberi binlerce amele ça
lışmaktadır. 

POLONYA KONSOLOSHANE-
SİNE TARRUZLAR 

Varşova 29 (Hususi) - Şarkl 

Prusyanın büyük şehirlerinden ır 
lan Königsberg'deki P<ılonya kon
soloshanesi geçen akşam meçhul 
adamların taarruzuna uğramış -
tır. Konsoloshanenin camları kı

rılmıştırö. 

YAZI MÜBADELESİ 
Berlin 29 (Hususi) - İngiliz ve 

Alman gazeteler! arasında maka-

(l inci sııhi]edeıı d 

ile gayet iyi ticari mün3
· 

de bulunmuştur. Mihver bd 

rile dost olaıbiliriz. Fal<81 f 
luğumuz diğer devletle'.·!~ 
se'betlermiizde b'r man1 

memelidir. 
. d Ja~ Berlınde Alman or u ı 

d ~a mandanı ile uzun uza 1
• i 

tum. Başkumanr!ana. ge~.ı 
gerek siyasi sahada İ~ 
her zaman serbest buıun 
açıkca söyledim. 

le ve yazı mübadelesi yapmak ü- İstanbul Aslıye 

zere Alman Matbuat umum direk- mahkemesinden: 
törü Ditrih'in daveti üzerine, Ber- ı 

.,ine gelen, bir çok İngiliz gazete- Tekirdağı Turk Tic~~c 
lerin•n sahibi Lord Kemsley ara- sından İstanbal şubesıfl ıd 
sında müzake:reler olmaktadır. edilmek üzere namııı• ~ 
Almanlar, Amerikaya da ayni tek- 5/939 tarih VE' 209677/ 
lifte bulunmuşlarsa da, bu teklif 100 ı· 1 k k' · oJdıü • . ıra 1 çe ın zayı er 
kabul edilmE'm~, fakat Ingil'zler ' 

bahisle iptaline karar. _.ıı 
bu teklifi kabul etmişlerdir. Şim- il'" 
di İngiliz matbuatında Alman ta- Galatada Yük"ekkald111

8,1ı11 
lehleri ve Alman gazetelerinde de tanoğlu hanında 2 nulfl / 
İngi"liz görüşlerine dair yazılar ram Kalfon t2rafındafl ati 

•re" neşred'lmeğe başlanacaktır. taleb edilmiş olmakla 1 

Bayröt'de bulunmakta olan Hit- nununun 638 ci maddesi ı1" 
J.er Lord Kemsley'i kabul etmiş ve . dd' 1 ıııc ce zıyaı i ıa o unan , .w 
bu hususta görüşmüştür. 4~ b. 

kin bulan tarafından .1• 
ıJo-K.İNGSLEY DÖNERKEN BİR de mahkemeye ibraz e il' 

KAZAYA UÔRADI ibraz edilmediği takdirde 

Londra 29 (A.A.) - Halihazır- detin hitamın.;a iptalill;; 
da K.ingsley Wood'un dün akşam- verileeeği ilan olunur. 

ki tayyare kazası neticesinde pek !---------
ziyade sarsılmış olduğu haber ve
rihnektedir. Pilot, dizindeki bir 
yaradan muztaribdir. Mürette • 
battan iki kişi de · hafif surette 
yaralanmıştır. Her üçü de hasta
neye kaldırılmıştır. 

Kiııgsley Wood ( kaza mahalli
ne yakın evlerden birinde istira

hat etrnekt<'dir. 
~ ----

Beyoğlu Birinci StıJlı 
mahkemesinden: 

Hazine muhakemat ııl~ ı 
nün Ziraat Vekaleti pa11'~ 
müdürlüğü eski dosya 

1
,i 

.Atifet aleyhine açtı.~1 ',. ı 
fi'" vasmın cari duruşm•51 

··pU 
12 kuruşun 10-5-939 gıı .,, 

B<:yoğlu Birinci Sulh Hukuk haren yüzde beş faizi ve) ~ 

hakimliğinden· di buçuk U.,reti ,·ekiıJe:~' 
.:İstanbul be led.iyesinin Galata- 7..JY 

ne dair verılen 20-
da Mumhane caddesinde 109 nu

hükmün müddeialeylıil' " maralı Rus manastınnın üçüncü .,,.r • . t""" , .. 
katında 45 numaralı odada mukim giihının meçhuliy~ u~ ·)11' 

Remzi aleyhine açtığı davasının nen tebliğine karar v~r,ı,sı 
cereyan eden muhakemesi sonun- ğundan ~bu karar htW jjf, 
da; otuz liranın 17 /4/939 günün- makamına kaim .,!:3~ J 
den ibbaren yüzde beş faiz ve yüz- olunur. _.,-/,,j 
de on avukatlık ücreti tahsiline !--------
dair verilen 5/7 /939 tarihli kara
rın müddeaaleyhin ikametgahı -
nın m!'<;huliyetine mebni ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğun
dan i:ıbu karar huliisai hüküm ma-. 

oldurup Tıirklerin ekmeğine yağ 
surerdik. 

Führer'in niyet ve tasavvurla -
rmın ne olduğu hakkında· malu
mat elde edimesi henüz mümkün 
değildir. Maamafüı kendisinin bir
denbire Berline gelmesi sıyasi faa
liyetin artmış olduguna delil ad-

tur. j ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ · 
Almanya ile Sovyetler arasında BAKER mağazalarının sattığı 

Berlin 29 (Hususi) - 27 agus
tosta Tannenberg muharebesinin 
yıldönümü münasobetile yapıla

cak merasime 150,000 kişi iştirak 

edecektir. Polonya hududuna ya
kın bulunan bu şehir civarında, 

Mareşal Hindenburg'un gömülü 
bulunduğu yerde üç gün deovam 
edecek merasim yapılacaktır. Ta
nenberg'<' gidecek olan eski mu
haripler için trenlerde yüzde 75 

tenzılat yapılacak, b1r kısım yol
culara bedava y<'mek verileceği 
gibi, bir kısmına da bir mark mu
kabılinde yemek verileeektir. Bu 
150.000 kişiyi barındırmak için 
binlerce çadır gerılecektiı'. 650 çeş
me yapmak i9n tesisata başlan
mıştır. Dört bin kişiyı istiap ede
cek bir lokanta da yapılmaktadır. 
Birinci gün Hindenburg'un meza
rına çelenk konacak, ikinci gün 
askeri talimler, üçüncü gün de bü
yük bir geçid resmi yapılacaktır. 
O gun Tanenberg'e gelecek olan 
Hitler büyük bir siyasi nutuk söy- . 
Jiycrek. Almanyanın maksad ve 
gayflerini ızah edecektir. 

kamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (19601) 

- Allahdau olmuş ... 
- Yine dua et kı, bu Türkler 

ıoahadır adamlardır Görmüyor 
rr- un y.rmı muhafızı delip geç· 

Ha metmeab! Şa, laca!< bır 

... 
- Bu bızc yem bır mis•ld.r ... 

dedilmektedir. ) 

yapılmakta olan ticari ve mali mü-. kostüm ve pardesüler, emsalsiz 
zakereler büyük müşkülata ma-

hir biçimdedir. 
ruz kalmaktadır. 

Fransız Meclisinin Müddeti Uzahldı ucuz 

SAÔLAM 
ŞIK 

ı deceklerd r. Bu tedbl!le ın şimdı
ki Parlamentoya da teşmil edile
ceğı sôylenmekted.r. Önümüzde-

ki umumi intihabat, 1940 ser.esi 

Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşıdleri, her yerden u
cuz fiat ve müsaid şartlarla sa-

tılmaktawr. 

2 eylüldt Norenbeı·g'de topıa -
nacak olan Nasyonal sosyafüt par
tisi kongresınin hazır hklarına da 
başlanmı1tır. 350.000 azanın işti

rak edeceği bu kongre ıçin Dok
tor Roberley'in riyasetindeki bir 

BAYANLARA MÜJDE 

Çocuklarınıza her nevi siin
net başlıklnrı entaTisi ve sır

malı kord~l51an gayrt ucuz fi
atla satılmaktadır. Toptancılar 
için ayn tenzilat yapılır 

Adrese dikkat : Kapalıçarşı 

Çukur muhallebici kar ısında 
106 No. ÇAKffi Tel. 21599 

ı3ır Tıirk; hem de sarayda bıiyu
muş b.r t•hzadesı. ecnebı bir di
yarda ve sokaklarımızda bir kızı 
muhafaza edıp peşınde götürmek 
şartile yir. ı babayiğıt sandığı • 

Parıs 29 (A.A.) - Sa.ahıyettar 

bri menbadan bıldirildiğıne gö -
re kabine, meb'usların teşrii ve
kaletlerini iki sene temdide karar 

vermiştir. Bu suretle meb'uslar, 
altl Se{le fA.çrÜ hi.zmet)Arini ifo O. 

yerine 1942 senesiil,de vapılacak!:r. l~-------------- komite hazırlıklara başlamıştır. liı•••••••••••••• 
Kongrenin toplanacağı sabada 



l'io. 38 Yazım: Rahmi Yağız 

A.ıniral Soşon Harbiye Nazırının 
Göste diği Sandalyeye Oturdu 

Sinemanın Babası 
Lüi Lümiyer 
(5 inci sayfadan devam) 

mıya muvaffak olıdu. 17 yaşın.da, 
babasının yardımile bir fabrika 
açtı. Bidayette 10 amelesi vardı. 
Liii Lümiyer, 20 ilk teşrin 1862 de 
doğmuştur. Bugün falbrikası 400.000 
metre mura!bbaı bir arazi işgal e
der. 800 amele çalışır. Günde 70.000 
fotoğraf plakı ve 7.000 metre fo
toğraf kağıdı yapılır. 

Sinema Aleminde 
Olup Bitenler 

Yeni Çevrilen Filmlerin Şahane 
Sahneleri Var 

Mişel 

Morg an 
19 Yaşında Yıldız Olan 

Sanatkar Anlatıyor 

~ 
;Jkumandanın Bilhassa Tahtelbahir Meselesine 
.... :'11as Edeceğini Düşünerek Beklemiye Başladı 

1894 de, Lüi Lümiyer, me§fıur 
Amerikan iilirni Edison"un cKine
toskop• denilen bir alet yaptığı
nı haber aldı. 

Bu, küçül: ·bir kutu idi. Yanın
daki deliğe bir hank atılıyor ve 
ön tarafındaki iki de tikten bakı
lınca yüZ!erce küçük futoğrafın 
döndüğü ve canlı bir sa'lıne hu
sule getirdiği görülüyorou. 

Mişel Morgan; dört aydanberi 
dıırmadan, dinlenmeden çalışıyor. 
Daha iki filın ı;evu ecek. Sonra ce
nup sahilindeki köşk\lne gidecek, 
istirahat edecek ... 

Son çevixdiği cQuoi des Bruıms. 
filmi, Fransız milli sinema müka
fatını kazanmıştır. !';batın u talıtelbahirier bütün tah- . gözbebeklerinde gezdirirken mı-

llıı Ya: şu Çocuk oyuncağı topla rıldandı: 
.._ ıyorlar?. - Baruthaneyi tahtehbahirler 
~-...... topa tutuyorlar ha!?. Olur iş değil! 
~buna cevab vermedi. Sonra Mümtaz Beye döndü: 
lesİııdek· dan Ve.k:iLnin tıu cüm- - Ne zaman olmuş bu? 
r~ifak ı a:ı .. te.lmihi hissetti, ıno-1 Dedi, ılave etti: 
!iye l{· Yıızunu yanındaki Balı- - Raporları getir bakalım!. 
le;.;~ ~leşarı Vasıf Beyden giz· Ve .. Amirali peşinde yediyerek 

l!""~ Çabaladı. d . di M . ~ o aya .gır . asanın başına ,geç-
lığı do Paşa Türkuvazı baştan a- ti, oturdu.. Donanma kumandanı-
&~ l3ey~tı. Gezdi.. Müsteşar Va- na da Y,!IIlındaki bir koltuğu işaret 

.... ıı etti: 
~llıi una, 11 ıeşrinievvelde isim - Buyurun ... Oturun da görü-
' ınerasiıni yapılacak, şiın- şelim! 
llı~~e ~U:lık!ara başlayın, önü- Soşonun neş'esinden eser kal -
~r e.JU:kaç ay var. Tahtelbahir mamıştı. Harbiye Nazırının gös-
bıı ~I ilsin. Alman ustabaşılar terdrği iskemleye yerleşti. Başku-
~.~eşgu1 olacaklar. Taiıtel- mandan vekilinin görüşmek iste-
tlı!ıaş,,ı nu. esir eden Türk topçu diği işlerin donanmaya, bilhassa 
ı~lt. (1'4ustecib) in adını taşı- tahtelbahir meselesine temas e-
dırıııı d llunu yarın havuza al- edeceğini düşünerek beklemeğe 
ıı.l'e d edı. Yaya olarak di\·an:ıta- koyuldu. 

On<!" !> u. 
ı· 'ifanın 
ı~'ie1t; . artık Bahriye Nezare-

hdan l§leri bitmişti. Kasımpa -
b"lerktaYrılrnak için otomobiline 
ı.lctar n donanma kumandanına 

.._ ,., l§aret etti: 
"elliııı ~ğfııı le beraber gelin ... Gö-

trııli : bazı işler var. 
lıt '1dı_ rıı bastırdı. Amirali ya.nı
ltııttarı. Orada buiunımların se -
ı,_ ., ata.:; 
~'"llcıbu ·ında hareket eden o· 
llJııon .. 6 ıııcı daire - Karaköy -

)'~ ~., u - tiercan yolile Harbi
<,arer 

liarb. ıne geldi. 
~~ ı~e I'fazırı makamına gel
~ 1>.1 llruthane bombardımanı 
L 'el\' '"~atı· gideryaya yapılan tah • 
tlld~r~~Ü<:ıımlarının raporları 
~ ış, bunlar yaver Müm -

llıe1t ". t&rafıııdan Paşaya ''eril-
;.. Ulere alık 

~ ""'l\·er onulınuştu. 
lf~kte Pata. Amiral Soşon ile 

, ~llıtaz ~4ret odasına girerken 
~. lrarb· Y kapıda paşayı seliın
'41lııııa ın 'Ye Nazırı yaverinin .se-
'l'eıı,·Ukabele etti, sordu: 
l(uııı~ birşeyler Yar mı?. 

t~ lley cevab verdi: 
~~ri , bral\:lr var paşam... Biri 
•e <a r·k ıı, titek· ı atar kumandanlığın-
lıııı~ltı k 1 de iskele ve limanlar 
'- l"le uıııandanlığından. 
..._ ., raporu <bunlar• 

~ . <-eyt; .. 
itııııı ıb· nburnundaki barutha -
~ tııı~l tahte!bahir tarafından 
~~ deııı:~· ile Y edikule önle
~ lııuJırib lı. bulunan Pelengider-

h•ı ta lllin batmldığına dair 
~ l!:n.,et Porları. 
~ n fiııc Pll§anın gözleri hayret
~ 111~ 8 •~tı. Bakışlarını ya -
~ •ı d~ dlll'an ve kendisi ka· 
'ıııııa lt ır hayrete kapılan do-

giltere ku".Vetli olsun. Bu vazi
yette Almanya için harbetmek 
değil, her meseleyi müzakere yol
larile halletmeğe çalışmak faydalı 
olacaktır. Belki de denecek ki e
ğer Almanya harbederse ha11bi 
kazanır, muzaffer olarak çıkar. 

Böyle olacağı farzedilse bile Al -
manya o zaman yine herşeyi kay
betmiş olacaktır. Çünkü bu asır
daki harb şeraiti o kadar başka
dır. 

Londralı gazete böyle diyor ve 
Berlindeki muhabirinden aldığı 

malumatı okuyucularına veriyor: 
Hitler Danzig serbest şehrini 

Almanyaya maletmek için her • 
hangi bir harbe teşebbüs edecek 
değildir. Danzig meselesinin harb 
ile halledilmesi fikri uzaktır. Yüz
de 100 bu böyledir. 

Alman mehafili bundan hah • 
sederken harbetmekten Alman -
yanın korkmadığını, korkmıyaca

ğını tekrar ediyorlar. Fakat me • 
seleyi sulh yolunda halletmek 
daha tercih edilmeğe layık oldu
ğunu söylüyorlar. 

Fakat ne vakit?. Yine Alman -
yanın resmi mehafilde söylendi -

Mümtaz Bey elinde iki eseri ce
did kağıdile geldi. Bunlar: paşa -
nın masasına 1bıraktı. Bir adım ge
riye çekildi, paşanın emrini bek
ledi. 

Enver paşa yaveri odadan sav
dı, raporlara göz gezdirdi. Satır -
!arda dolaşan bakışları kağıdın alt 
kısımlarına doğru indikçe genç 
ve cür' etkfu- N azıniı kaşları çatı
lıyor, asabiyetten rengi değişiyor, 
sararıyor, kızarıyor, morarıyor, 

renkten re~e giriyordu. 

Raporların okunması uzu• sür
medi. Son satırların son cümle • 

!erini de bitirdikten sonra Harbi-
ye Nazırı bunları masanın ilZ&ine 
fırlattı. Soşonla konuşmağa baş -
ladı: 

- Bu tahtelbahir meselesi nasıl 
olacak Amiral? 

ğine göre bunun halli için geçe
cek zaman bir sene olmıyacaktır. 
Fakat belki birkaç ay içinde halle
dilmiş olacaktır. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 
göre Danzig meselesinin halli için 

İngiltere tarafından bir plan ha
zırlanıyormuş. Milıver devletle
rinin şu günlerde birbir !erini ta
kib ederek sulh ve müzakere yo
luna girmi.ş olmaları az şayanı dik
kat değildir: 

1- Almanyada söylenen şudur: 
Danzig için harb edilecek değil • 
dir. Meseleyi sulh yollarile hal -
!etmek daha iyidir. 

2- İtalyada Sinyor Musolini· 
nin fikirlerini ortaya atmakla şöh
ret bulan muharrir Gayda İtal • 

yanın hiçbir suretle sulhu tehdid 
etmek niyetinde olmadığını söy
lüyor. Bu da şayanı dikkat bir 
işaret. 

Muharrir japonya ile İngiltere 
arasında cereyan eden müzakere

lerde aradaki gerginliği ortadan 
kaldırmış oldu diyor ve ilerisi için 
mütalealara yol açmaktadır. 

İşte yeni gelen İngiliz gazete
lerinden çıkan bir hulasa. İngiliz 
parlamentosu yaz tatili için da -
ğılmaktadır. Meb'uslar, lordlar 

yaz istirahatine çekil:meden evV'el 
Başvekil parlamentoya izahat ve
rerek styasi vaziyeti anlatacaktır. 

Lüi ve kardeşi Ogii..'t, cKinetıos
kop• aletini tetlı::iJ< ettiler. Birkaç 
ay sonra !hem canlı sahnelerin fo
toğrafını alan, hem de perdede 
gösteren bir iilet yaptılar. 

Bu suretle sinemayı keşfetmiş 
oldular. Lüi, 1907 de renkli fotoğ
raf. 1934 de kabartma sinema usu
lünü keşfetti. 

Alim, Fransa Fen Akademisi a
zasın<l.andır. Sinninin ilerlemesi
ne rağmen her gün fabrikasına ge
lir, geç vakitlere kadar çalışu" ... 

Dair 

bekleniş manzarasına neden,;c ben 
pek bayı!ırım. Vakı.a, benim için 
bu Veliefendi de öyledir, Çamlıca
da da, Beykazda da, Sarıyerde de, 
Yakacıkta ve zavaUı .J:ıarikzede 

Çam.limanı sırtlarında da ... Fakat, 
dedim ya, nedense Bakırköyün 

Veliefendisindeki bu yaz akşam-
!arı manzarası bana, bir ata nin
nisi gibi gelir! Siz benim buna, 
sanki ibilmiyormuş gllıi (neden -
se ?) dediltime pek inanmayınız, 

hatıraların lbunda mühim tesiri 
vardır ve benim gençliğimin en 
şiir dolu ıbatıraları ıburaların moh
sulüdür. 
Oranın, eskiden (Badem reçeli) 

yapan ihtiyar bir şekercisi vardı. 
Galiba adamcağız ölmüş olmalı ki 
şimdi dükkandaki gençler biz lba
dem reçeli yapmasını bilmiyoruz, 
diyorlar. Geçen pa2ar, onlar bize: 

- Biz badem reçeli yapmasını 
bilmiyoruz! 

Deyince biz de tuttuk onun kar
şısındaki diğer şekerci Osman An
landan biraz badem e'LITlesi alıp 
gece otobüs dönüşünde onunla ağ
zımızı tatlılaştırdık. 
Hazır sırası gelmişken size, bu

rada Bakırköyün meşhur (Salih 
Paşa) sından, hastane ·başkatibi 

ve bizim eski hemşeri Bay Ce -
maiden, Balıkpazannın o eski, 
meşhur hayriye tüccarlarından! o
lup şimdi orada suculuk yapmak
ta olan Çakır Lazaridisinden de 
biraz bahsetmek biteroim. Fakat 
sütunlarımda y& kalmadığı için 
şimdilik oraya ait yazımı bu ka
darla hitiriyorum. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

.. 
cRObın des Bois• filminin meş-1 

bur yıldızının babası olan Prefe -
sör Tompson Flyn ve karısı önü -

mü:ıdeki ayın bidayetinde Holi • 
vuda gidecekler. 

İrlandada, cBelfa.st Kraliçe ü
niversitesi• rektörü olan Profe -

sör Tompson Flyn, şimdiye kadar 
Holivud'a gitmemiştir. Karısının 

ve çocuklarının ısrarına dayana
ınıyarak bu seyahate karar ver -
mtştir. 

Bir otomobil kazasında ağır su
r~tte yaralanmış olan Errol Flyn, 
iyileşmeye başlamıştır. 

Mirna Loy Briçi Seviyor 
Fakat .. 

Güzel yUdız; Goldvin Mayer'in 

stüdyosunda Klark Gable ile ge

vezelik ediyor. Bir gün evvelki bi
riç müsabakasındaki kazancını an
la\ıyor. 

Klark da iyi bir biriç oyuncusu

dur. Fakat, bazı oyuncuların ken
dis!ni sinirlendil'diğinden bahse

diyor. Mirna gülerek; 

- Evet, diyor. Hakkınız var. 
Sonra pannaklarile sayıyur: 

1; masanın üzerini sigara tab
laları, bonbon kutuları, bardak -

!ar ve kiğ:ıdlar, kalemlerle doldu
rup kağıd koyacak yer bırakmı-

xanJ.ar• 
2; Yanınıza veya arkanıza ge· 

çip oturanlar, eliniroeki kağıd -
!ara baka.nlar, 

3; Oyun esnasında siyasetten 

f 
t 

1 

Parisli meslek.daşlardan birı, bu 
mün~etle sayın yıldızı ziyaret 
efımiş: 

cM~l Morgan• gazetecilerle 
9oı:ıuşmayı sevmez. Daıma: Size 
söylenecek biı: şeyim yok .... ce
vabını verir. 
Mişel Morgan, henüz 19 yaşın

dadır. İki sene evvel sinema haya
tına atıldı. Ve baş döndü ücü bir 
sür'atle san'atinin son rneriıalesi
ne erişti. 

Yeşil gözleri, sırma gibı saçları 
mütenas.lb vücudü ile cidden gü· 
zel hlr kmlır. Ve talı1ıinden çok 
memnundur. Sporu. açık havada 
gezmeyi çok se.ver. San'aünden 
baılısoluadn mu; 

- Ben, der. Facia rollerine ba
yılırım. En ziyade tercih ettiğim 

Har bunlardır .. 

bahsedenler, 1 
4; Oyunu yükseltip te sonra pi.s

ınan olanlar, 

5; Diktatörler, yani kimsenin 
reyini sormaya lüzum görme<kn 

partiyi uzatanlar, 

6; Kağıdları tenı verenler, ve -
rirlten açanlar, 

7; Eski p;:rtileııden bahseden -

!er. 

Klark, l4irna Loy'a hak veri -
yor. 

- E'""t, diyor. Ne gti:zeı sôylü
yorsunuz. Böyle adanılar~ ~ıiriç 

oynanır mı hi.ç? ••• 

Brodvey Gölü 
Bu ,·eni ve oriJmal filmin bl~ -

yük bir rağbet göreceği Zd'.''" ılu

y>:ır. 

Filmin yıldızı Ahs Fay'dır . Par
toneri de Tyron Po\"er ... 

Misis Kavel 
Umumi harbde, Almanlar tara

fından cassuluk ile itham '"" kur

şuna dizilen İngiliz hasta-bakıcıla
rından Misis Kavel'in hayatı fil
me alınıyor. 

Misis Kavel rolünü, İngiltere
nin en meŞhırr kıomedi san'atkar
larından Anna Neagl yapacaktır. 

ı"' .. • ... . 

1 Küçük Sinema Haberleri 1 
GARIB BİR KÜTÜPHANE 

Hol:vudda, sahne vazılanna mah
sus garib bir kütüphane vardır. 

Bu kütüphanedeki lı:itabların sa
hife! . lı:-"-'- """';ıd. Bunla en ıı;..,;u.u_ı~ ~D'-' ır~ r, 
filim çeldirken lüzumunda raf
lara, masal;ırın üzerine konulur. 
Hiç okunmıyan bu kitablara •fi· 
güran kitab• denilse doğru olmaz 
mı?. 

SERSERİ KAVALYE 
Mızraklı, beygirli ve çok eğlen

celi bır t:lim. Yıldızı da iyi ter
biye edilmiş bir beygir. Orkest -
raya oyarak fohtrot oynuyor, 
hallı:ı güldürÜyor, eğlendiriyor. ~ın deniz rengi 

===============================================================================================;=================================================-

, TARZANIN OGLU j 
~~ ~-. 1\ Sllb 

. ..,.atın v ah oiın~tu. Herkes 
~ı. ıı· e mehtabın kamını al -
•tı· ınae Lııe naleyh; herkes yerli 
~ oı_,~eli~di. 
~dla etraı al.ESİ ve maiyeti te
~ ~i de ı araştırdılar .. Türk şeh· 
ıııı;dtıkleli 01'.lada yoklu. 'Saraya 

.\ Olduıar~ınan h<'rşeyi anla -

~t~1' 
~ iltında llrk şel:ızadesı Orhan 
-. •raı0~ kaçu:ı!dığı duyulmuştu. 
~r .ı. 1'ostantin bu hale o l"/a. ,."eının· 

ı "lay~. 1'··ıYet vermiyordu. 
lıu , ir ~v~rk şehzadesi, Nota· 

f'tıd."1:1 rıe kllığ.ıııı kaçırabil!rdi. 
d aıt~. çı ardı? 
e lıö ' lrıeseı 

~'" l'le de .. 1 : Notaras için hiç 
,. d~~ gıdı. Çünk' . .. 1 An-

"'l& ı· u, guze 
ıyade ihtiyar Notaras 

No: 26 

meftund:.ı. Elinde besleyip büyüt
tüğü bu dilberi kimseye vere -
mezdi. 

Notaras, doğruca saraya gitti. 
İmparatorun huzuruna çıktı ve şi· 
kayete başladı: 

Korak, uzun günler kendini bil
mez bia halde, humma ateşelri i· 
çerisinde yandı, durdu. Akut, ıbir 

dakika yanından ayrılmıyordu. Sa
bahları meyva getiriyor, yaralı 

çocuğa suyunu içiriyor, hararetini 
teskin ediyordu. Bir hafta sonra 
hararet düşrneğe, yaralar iyi ol
mağa başlamıştı. 

Jak kendine gelmişti. Yavaş ya
VaıJ kuvvetini toplızyordu. Zihni 
hep Meryem ile meşguldü. 
K~ük kızın bir fe!akete uğra-

Çeviren: FUAD SAMİH 

masından korkuyordu. Zencilerin 
çoğu yamyamdı. Meryemin bun
lardan birinin eline düşmesi ihti
malini düşündükçe deli gibi olıı

yordu. 
' Her gün kuvvetni deniyordu. 

Yaralarının tamamile iyileşmesi
ni bekliyordu. İyi olur olmaz Mer
yemi aramıya çıkacaktı. 

Akut, her gün yiyecek getiri
yordu. Jak artık tamamile eski 
kuvvetin;i to.plam~tı. .Zencilerin 
köyüne hiicuma hazırlanıyordu. 

-12-

MERYEM, BEKLE BENİ!. 

Sarı saçlı, sarı sakallı iki adam, 
nehrin kenarında kurulu bir kam-

1 

·pa doğru hızlı adımlarla yürüyor
lardı. 

Bu iki adam, Kari Jansenle Sven 
Molbenden başkası değildi. Hiç 
değişmemişlerdi. Yine evvelki gibi 
serserilikte devam ediyorlardı. 

Yerlileri tehdid ediyorlar, bedava 
çalıştırıyorlar; köyleri basıyorlar, 
ellerindeki fildişlerinL kaplan ve 
arslan postlarını, devekuşu tüy -
!erini alıyorlardı. 

Fakat, şeyhin bulunduğu yere 
yaklaşmaktan çekiniyorlar, kamp
larını daima uzaklarda kuruyor -
!ardı. Bu defa biraz yaklaşmış -
!ardı. K.ıvudu kabilesi halkının 

şeyhle arası açık olduğunu bili -
yorlar, bir taarruza uğrarlarsa on
lardan yardım .göreceklerini ümid 
ediyorlardı. 

O sene, bütün gayretlerini, Av
rupanın büyük hayvanat balı -

çelerinden ıbirine vahşi hay\•anlar 
1eda•ikine hasretm~lcrdi. Bil • 
hassa büyük bir maymun yaka -

lamıya çalışıyorlardı. Ormanın 

birçok yerlerine tuzaklar kurmuş
lardı. Bunlardan birinin yanına 
yaklaştıkları zaman büyük bir 
gürültü ve inilti işittiler, 

İstedikleri maymunun tuzağa 
düştüğüne şüpheleri kalmadı, se
vindiler. Maymunu, diri diri Av
ı·upaya gönderecekler, mukahilin
de büyük bir para alacoklardı. 
Ağaçların üzerinde yirmiden 

fazla maymun vardı. Daldan dala 
atlıyorlar, bağırıyoı:,lardı. 

İsveçli serseriler, memnuniyet
le tuzağ:ı yaklaştılar. Sevinçle -
rinden. önünden tieçtrkleri l»r 
dalın üzerinde yalan bir gölgenin 
kendilerini tarassud ettiğini gör
mediler. 

Korakla maymunlar arasında 
büyük bir dostluk vardı. Tarzanın 
oğlundan hiç çekinmiyorlar, gö -
rünce yanına geliyorlardı. 

Jak maymunların yaygarasın· 
dan ilk evvel :birşey anlamamıştı. 

Sonra, krallarının tuzağa tutul
duğuna gördü. 

Kendi kendine soruyordu: 
- Bu iki yabancı kim?. Vahşi 

ormanda !şleri ne . 
Birdenbire, bunlardan birini ta

nıdı: Bu, birkaç sene evvel üze· 
rine kurşun atan, yanına yaklaş
tırmıyan ırkdaşlarından biri idiı. 

Jakın gözleri parladı. Yavaş ya
vaş ve gürültü etmeden yanlarına 
yaklaştı. 

İsveçliler, tuzağa tutulan may
mımla meşgul idiler. Onu, na1ıl 

çıkaracaklarını, götürecekleriıı.i 

düşünüyorlardı. Ağaçların üzerin
de bağıran maymunlaradoğru bir 
iki el silıih attılar. Maymımlar, 
çi.ly an usu gibi dağıldılar, ağa.ç -
!arın sık yaprakları arasına sak
landılar. Şeflerini kendi haline 
bıraktılar. 

Korak; •bu iki yabancıdan lnti· 
kam almak istiyordu. Maymuıı -
!ara yardıma karar verdi. Yük -

~k sesile ve antropoid lisanile 
bağırmıya başladı. İsveçliler bu
nıt işitiyorlar, fakat ehemmiyet 
vermiyorlardL Çünkü maymun 
sesinden farkı yoktu. Korak: 

·- Ben, Korakım!. Bo adamlar 
size de, bana da düşmandır. Bora
ya bize fenalık yapmağa gelmiş -
terdir. Size yardım ~cceğim, ar
kadaşınızı kurtaracağım. Ben, on· 
lann üzer.ne atılacağım. Siz de 
benim gibi atılmakta tereddüd et
meyinlı· Eminolunuz onları mağ
!Ub edeceğiz ... 

Diyordu. Maymunlar, hep bir
den cevab verdiler: 

- Peki Korak!.. Hepimrz ha
zırız! ..• 

Tarzanın oğlu, saklı bulunduğu 

daldan birdenbire İsveçlilerin ü
zerine atladı. Maymunlar da ken
disini taklid ettiler. Jansen ve 
Molben bu ani taarruz kar ısında 
şaşırmakla beraber i)iT an içinde 

(Deııamı va.r) 
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MAZON MEYVA TUZU müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler. Sıhhatin latif bir ya~' 
cısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz, iNKIBAZ, HAZlfViSIZLIK, 1 

BULANTISI ve bozukluğunda, barsak Tembelliğinde MiDE EKŞiliK ve yanmalarında e 
niyetle kullanılabilir. 

Hülasa: M f O E Rahatsızlıkları, Yanmaları, Mide Ağrıları ve Ekşiliklerini ve Yemeklerden Sonra bütün Vücutta Hissedilen Çöküntü ve Ağrılık ile~ 
)ayca mücadele için Hazmın En Müessir musahhihi Olan MAZON Meyva Tuzu Alınız. 

Mazon ismine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 

SAC EKSIRI 

s-çı.n .beeler, kc'Hderhd 
lmnedendirir, dc'ikGl
me.iııi &ıler, kepekleri-

ni giderir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul . 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

ı _ Okulumuzun :kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı- 28 800 
ğınca 15/Al;ustos/g39 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin niha· Para biriktirenlere , lira ikramiye verecek 
yetın. .«adar iatekllleı· bir iıltida ile okul müdürlüğüne müracaat etm&- Ziraat Bankannda kumbaralı n lhbann taurruf hesablaruıda en u 58 llruı balıuwıtara ....U 
Jidirler. ••• sekilecek kur'a ile qatıdald pllııa cin lkramlye dafıtılacaktu: 

2 - İııtidaya tunlar bağlanacaktır. 4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
A - Fotoğraflı nütue cüzıdanı veya musaddak •ureti. (Tashih edil- 4 » 50\i » 2,000 it 

TABLE1. 
Yemek salonlarına, ya~ ""'-!1 banyo odalarına, mutfo~ gl 

t:1J11J1' aptesanelere, kahvelere, dlf 
.; t.•~ .,.-.. nolara, lokantalara, eşya 

'=" larına asmakla 

Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer haşer• 
uzaklaştırmak kabil olur. 1 Temas suretile mücadele ve imhası lft.ıım gelen G0VEL~8-!'.;ı 

LERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İJW>P" ~· 
ve kürklere, elbiselere, ça.maşırlara, halılara, dolap çekmeıeı 

sandıklara 

KUTU i~::::e KRISTALİZE ASEPTAYI 

İstanbul Kadastro 
. Müdürlüğündeil: 

Fa~ibin Fener mahallesine bağlı Hatip Muslahaddin ın:Jlı 
' bdastr,,suna b.ışhnacaktır. Bu mahalle sınırı içinde mülk.Ü 

ay mtlddet zarfında Fatih Gel~ Orta me'ktep kar-Şısımia 
bin8'Slnda üçüncü, poı;ıa tapu :ınemucluğıına müracaat ederek 

melerini aln:aları ve belgelerile biTlikte doldurup derhal iade dl 
1 
ri ve bu müd.detin bit~ tarihinden itibare~. on beş. gün. ".°nr'ııf 
did ve tahrırın yapılacagı ve başlangıçta mulk sab1plerının lı 

. p~C 
lecek memurlara hududlarını irae etmelerı Kadastro kanunu f, 

19 ve 22 inci ve nizamnamenin 12 indi maddesine göre ilan oW 

m~ nüfus cüzdanı kallul edilmez.) 

B - Beş sınıflı ilk okul şahadetnamesi veya orta okul tasdilmamesi 4 )) 250 it 1,000 • Maliye Vekaletinden: 
(nihayet ii'1lerinden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 40 • 100 • 4,000 it s 

c _ Uzerinden bir sene geçmemiş çiçek &§ısı ki.ğıd.ı. 100 it 50 1 5,000 it 14/e/939 pazı.rtesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ve~ e 

D - Geı-ek kendisinin ve gerekse ailesinin fena f(ihret sa!hibi ol- 120 I> 40 - 4,800 » nası içinde Malzeme müdürlüğü odasında toplanan Mal:ıeme ~ 
madıltlan ve mahldlıııiyetleri bulunmadıkları bak.kında hüsnühal ka- 160 » 20 • 3,200 " komisyonunda 1170 lira muhammen lbedelli muhtelif camlarıP 
ğıdı. DİKKAT: Heaablaruıdald paralar bir - içinde 500 liradan apfı düşınlyenlere !hamiye çıktılı i siltıne usulü ile ek~iltmesi yapılacaktır. ı 

3 - Birinci sır.ıf için 12 lll 16, ikinci sınıf için 13 ilft 17 ve üçüncü takdirde % 20 fazlaaile verilecektir. 1 . Eksiltme şaru:ame.si ve teferrüatı Malzeme müdürlüğürıdeP 
sınıf için 14 llA llyaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sıruf geç- Kur'alar ıenede ' defa, t EyldJ, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 
siz olar:ık alınabılı~. 

miş olmak. Muvakkat teminat 87 lira 75 kuruştur. ,eİ 

4 - ~dikli er olarak da ayrıca orta okul mezunları alınarak dX>ğ- !====================================== İsteklilerin muvakkat temiııat ve şartnamesinde yazılı ' 

rudan doltruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile- birlikte aynı gıin saat 15 e kadar mezk(\r komisyonda hazır Jı~ 
ceklerlnden bu gibilerin de yukarıdaki veı;aild bir istidaya bağlıyaralı: BU GU4!N . lan lazımdır. (3374) (0048) 
okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ilft 19 

oıac:tıri!ııeklilerin K:ısımpaşada lbulunan okul müdürlüğüne veya men- KUMBAOASINA 
sup oldukları askerlik şubel..rine müracaatlan. (5568) k~~t~tN 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
1 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklinde kullaruhnak üzere 

münakasaya konmuş olup 16/VI/939 tarihinde ihale olunamayan .ı. 

adet saç tekne yenid\!n kııpalı zarf usulile elı>;iltmeye konmuştur. 

11 - Keııif bedelı cl6.442,64., muvak'k&t temina1ı cl.233,19• liradır. 

III- Eksiltme 7 /VIII/939 pazartesi günü saat 16,30 da Kabataşda 
Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alını koınieyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, pli\.n ve keşibuıaneler cll'ı• kuruş mukabilinde An
kara ve İ'ml.- Başmıidürlükleriyle İstanbulda Levazım ve MubayaM 
Şubesi Müdiirliiğiı veznesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin, mühürlü teklif mektupları kanuni vesafil<le % 7,5 
güvenme paıası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfla.-ın ihale saatinden biı: saat evveline, yani 15.30 a kadar> 
mezkil.r komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dı.r. ,5374. 

Harb Okulu Komutanlığından: 
liat"p Okuluna 15jtemanuz/939. günü .nihayet bulan kayıt ve kabul 

muameleai cEy"(ll 939. nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubele
Yine ve Ankarada bu:unanların Harp Okuluna müracaatları ilftn olu-
nur. cl79> c55h 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için on dokuz kalemde kurşunlu kablo kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (90.000-), muvakkat teınina:t (5750) lira 

olup eksiltmesi 14/eylı'.ıl/939 perşembe günü saat 16 da Ankarada P. T. 

T Umum müdürlük binasındaki Satınalma komisyonunda yapılacak

tır. 

3 - İstekliler muvakkat temipat bakbuz veya banka ıııektubile ka

· YA~IN 
CEt( DEFTElllNE 

IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKTlrl 

TOR,K(Y 
ıs · 

e,ANKASI 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15) e kadar komis- ==1~=====~~!!~~~;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;.:;;;;;;;;;;;;;;;;:~ .. 
yona vereeeklerd;r. Di!I Tabibi 

Sahip ve nepiyatı idare eden Ba§lnuharrlrl 
4 - Şartnameler Ar.karada P. T. T. Levazım, istan.bulda P . . T. T. ETEM İZZET BENİCB Ratip Türkoğlu 

Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden 450 kuru• mukabilinde v;. Adres: Slrkeelde Vl7ana olell man • Bauldıi' yerı SON TELGRAF MatbUll birine! ı.aı No. 21 
rilecek.tir. (3349) (6624) tıı:ua7ene ııaall: Öileden M1nra H-lt. 

.._ -

ÇOK SIK BAŞ YIKA

MA, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GÜNEŞ, 
ve Rtl'ZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

T V 
Briyantini 

'J.lerkibindeki hususiyet 

itibarite saçların kırıl • 

masına ve kuru;vat"ak 

kepeklenmesine mani 

olur. Saçları harici tesi

rattan korur. Tatlı bir 

yumuşaklık ve tabii bir 

parlaklık bahşeder. 

Her eczane ve ıtr~ 
larmda bulunur. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artt1, 
ve Eksiltme Komisyonundall ' 1 

Leyli Tıb 'lalebe Yurdu talelbeleri için 1880 takım piia111
9 

za:r:fla Eksilt.meye konmuştur. fi 
EksUtıne 16/8/939 çarşamba günü saat 15 de Ca.ğaloğluP091 

ve İçtimai Mu.ivenet müdürlüğü binasında kurulu komisY0pıl 
lacaktır. ' 

Muhammen fiy:ıt - !Bir takım pijama için: 284 kuruştııl'• 
Muvakkat teminat 400 lira 44 kuruştur. .. eıl 

İstekliler nümune ve şartnameyi her gün Fuatpaşa turlı 
smıla kyli Tın Talebe 'Yurdu merkezinde görebilirler. ) 

yıl! 
ıi:stekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sa ,ef' 

da yazılı vesikalaı· ve ;bu işe yeter muvakkat garanti makbuı ~ıf 
ka mektubu ile birlikte teklifi havi zadlarını ihale ~aatinde;1 
evvel makbuz mukabili komisyona v~rmelerL (5'00) 


