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milli mücadele Atatürk, 
senelerindeki kadar dinçtir 

Hataydakl tabrikeller bunu iyi bilmelidirler 
Bütün Türkiye 

. Hataylı kardt'tlerlmlzl tazyik ve 
zolOmden kurtarmak için 

Onun göstereceği yolda 
·onun kumandasında 

harekete hazırdır 

Mısır Palı 
Kraliçe ile beraber 

Eylô.lde geliyor 

Mısır ~ Faruk ve kraliçe Ferlde
nin· JDmlleketimm .ziyaret edeceklerin
den evvelce bahsolunmuştu. Haber ve
rflctilim ıöre ziyaret tarihi taayyün et
llllldr. Kral ve kraliçe önümüzdeki eylQI 

•J! ~ Tiirkiyeye geleceklerdir. 

''Mehmet Ali,, vapurile Akdeniıde ya

pılacak cevel~ sırasında, dost Mısır 

kralı Faruiun ve kraliçe Feridenin Yu
nanistana ve Fransaya da gidecekleri 
anlaşılmaktadır. 

19 Mayos 
AtatUr'kDn Samsunda karara •ıak badltı gllnDn yıldBn8mDnde 

bugünkü 
şenlikler 

19 lılaym 1919... ..., 
Bu tarihte, ve sabahın saa.t yedi

sinde Atatt1rk milletinin mukaddera
tım deflltlren kutlu adımını &mluııa 
abml bulunuyordu. 

O gUndenberl 19 lelle geçti ve ge.. 
çeıı her yıl, gözümüııde bu vakıayı biı: 
parça daha bQylltilyor. 
Şimdi geriye baktığımız zaman 

1919 ne kadar uzakta.. O kadar uatta. 
ki, o gUn1eri yaıamq olanlanmız blle 
limdi bunu dedelerinden flitnill ço. · 
cuklar gibi hayretle anlatıyorlar. 

Biz ,Atatt1rktin iradesl1e 19 .yıla 
asırları sıitlm:bk ve her eeçaı · ~ · 
bizi daha ziyade, daha ıenç bulUfOr. 

19 mayıs' Tllrk milletinin yeniden 
gançleemesı ve haya.ta avdetfnl lf'4e · 
ederi bir semboldUr. tlf,e bulum fçbidJr 
ki btigüiıkQ gençlik. ve SJJOr'. tiayramı 
olarak kutluluyoııız. , ' 

· W' Devamı 1! lnctll• . 
• • 1 

Mekslkada 
Petrol 

kumpanyaları 
lbtllAI çıkarmata 
teşebbDs ettiler 

Meksiko, 19 .(A.A.). - Röyter ajansı 
muhabirinden: 

Reisicumhur Kardenas, bir Jhtiltl hare 
keti hanrlamı§ olan Sen Lui -portoai -n· 

nçlik 
pıyor 

lisi general Satumino Sedilloyu azlet- ___________ ....__ _ __..;_ __ _ 

miştir.Reisicwnhur,bizzatSenLuip0r- lstanbullulara bQyQk mOJde I 
tosi §ehrine gitmiş ve ıenerale eslilıa ve 

mülıimmatmı iade - -.. pıt. El ek trik Şlr ket t 
llyon liraya 
alındı 

~ :Yazıs~ 12 lncldı 
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Sig,asa 
Alevlenen petrol 

ihtilatı 
ingiltc~ ile Meksika anısında bir 

müdettenbcri devam eden petrol fütila
lfilı ansızın :tdevlenerek iki devlet ara
amdaki siyası mlinasebetlerin inkıtaı
na kadar varmıştır. Meksika, toprağı 

mlinbit ve m:ıdence zengin fakat çok 
geri bir memlekettir. Harpten evvel, 
lark ıene kadar, Meksiktcun mukadde
ratına diktatör Profius Diaz hikim ol
muştu. Diaz, Meksikayı Amerika ve 
garbi Avrupa memleketleri sermayesi
nin istismanna açtı. Amerikalılar Mek
sikada geni~ çiftlikler satın a!:ltlar. 

Meksika madenleri Amerika ve lngil
tere sermayedarlan tarafından istismar 
cdildL Meksika ctrol kuyulan da Ame
rika, Ingiltere ve Holandalılann elleri
ne geçti. 

Diaz 1910 senesinde Meksiktının 

başından çekildiği &ralarda bu mem .. 
leket ecnebi aennayedarlannm cenneti 
vaziyetinde idi. Diaz:'lda.n sonra Obre
gon ve Callcs gibi, bir takım inkılapçı 
liderler gelmişlerdir ki bunlarm prog
ramı, Meksilıu:nın zengin topraklanru 
ve Mcksikanm ttbii scrıvctini Meksika-
1ılann istlsmanna tahsis etmekten iba
rettir. 

Bir takım çiftlikler istimlak edilerek 
topraksız olan Meksika halla arasında 
:t!aXsim edildi. Fakat hükQmetin elinde 
çiftlik sahiplerini tazmin edecek para 
bulunmadığı için para yerine bonolar 
verildi. Bunların faizleri tediye edilm(> 
dL islahatı yapma isteyen ıdiktatörle
rin her biri, mutazamr olan yt:ıbancı ser 
mayesinin §U ve bu entrikasiyle yuva.t'
Jarup gittt 

}-.lihayet 1934 ıenesinde bugünkU 
cumhur reisi Kardenas, Meksikarun 
mukadderatına hrutiın olmuştur. Kar
denas, on dört sene içinde kendisinden 
evvel gelen diktatörlerden d:ba enerjik 
bir adam olduğunu göstc.rmiştir, O ıda 
"Meksika, Meksikalılanndır., progra -
mmı tatbik etmeğc başlamıı. Fakat bu 
tenebbils geçen sene kendisini semıa -
yeler.in en milthişi olan petrokukır ile 
karp t®r§ıya getirmiıtir. Meksika, sa
nayi ve ziraat sahasmda geri bir mem -
Jekct olmakla bera'bcn sosyalist bir re
jimi vardır. 

Fakat Meksika gibi ecnebi sermayc-
llnin hSkim olduğu bir memlekette 
sosyalistlik, tciımin edileceği gibi, ec
nebi aleyhtarlığı teklini almaktadır. İ§
çUere dayanarak iktidara geçen cumhur 
rciıi, milntehlplerin haklanru korumak 
için geçen senenin mayısında bir takım 
sosyal reformlar yapmıştı. Ve ecrmaye 
yabancı olduğundan Kaıtlenns, bilhassa 
cömcrd davrandı: Kırk saatlik mes.i, 
çok sıhhi çalı§ma prtlan, yilksek Ue
ret, ücretli tatil günleri. 

Hlilasa, Fransada Blumu iınrendire

cek bir program .• Petrol şirketleri 

bu reformları kabul etmediler. HUkii
met ıirketlere katlı tedbir alınca mah
komeyc müracaat ettiler. Mahkeme de 
ıirketleri haksız buldu. Mukavemette 
devam ettiklerini görünce, Meksika bU
kGmeti, petrol kuyularm.ı millile§tirme
ğc karar verdi. tşte İngiltere ile 
Meksika arasındaki siyasi münasebet -
ierin inkıtama aebe polan hadise budur. 

Petrol §irkctleri Amerika ve in -
giltere ıermayedarlannın ellerindedir. 
Gariptir k'i Amerika hükOmeti bu me
selede İngiltere hUkCımeti kaklar ileri 
gitmemi§tir. Bumın sebebi Amerika 
serın<ıyesinin yakın zamanlara kadar 
M'eksikada sinsi faaliyetinden dolayı 
kazandığı kötü §Öhrettir. Filhakika A
merika milyonerlerinin Meksikada çe
virdikleri entrika, cenubi Amen"ka cum
huriyetleri llzerindc kötü bir intiba bı
ı aktığından bu devletler, son Ptcname-
rik.ı kongresinde Birleşik Amerika hil-

Devamı 4 üncilde 
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DDkta'lef;ro IHloDnvuda şDd<dletDn bDır mek{};CdJ~ v@ına~u 
1Falka1t.,. sn nema şlırl!<etı glYı ırüOtl\Jıya 

pa~uç bıırakmeycır R 

40 Sene evvel 

ve bugün 
İngiliz kadm tayyarecilerinin, harp 

te bilfiil hizmet görm~eri için askeri 
teşkllftta alınmak istediklerini yaz
mı§bk. 

KUHU~ 

Sabrımız tükenıyor 

H A 'J'A r meselesinin ciddi uır. saf Jıaua 
girdiğini, Türk ef kô.rı umumigeıl

nin rok haklı bir sinir buhranı içinde bu
lunduOıınu söyledikten sonra Asım Us dl. 
yor l:i: 

"furk milleti milli meselelerde dnimn 
hilkı'.'ımctin orknsından gitmeyi '\"e bulün 
'arlıf;ı Uc hükQmet kuvYeUerine yardım 
etmeyi en yüksek bir vatan vazifesi bil-
mıştır. Tubil olnr:ık Hatay işinde bundan 
lıaşkn hir hareket beklemek milmkfin de
sılcl ı r. Dunuıılo beraber son günlerde Ha
tn)dıııı öyle hır takım haberler geliyor 
ki bunun karşısında sabırların tükenmek 
üzere olduğunu söylemek te lfızımdır. 

Fransızların kötü niyetlerini soster-
mek itın yeni rcmfller aranırsa sadece şu 
misale ı.Jlkkııte edilsin: MalQmdur ki Hıı· 
tayda yapılacak intihabata esas olmak 
lizcrc bir cemnat taksimatı vardı. Du tak
simnta göre Hntayda toplanacak milJl mcc 
Jls azası şu gruplara ayrılacaktı: Türkler, 
Ale,·ller, Araplar, Çcrkeslcr ve Ermeni

~ ter. 

lngiliz sporcu
Larına "guhaı,, 
Berlinde ya pılnn İngiliz - Alman 

futbol maçında bir hadise olmuştur: 
!nglliz sporcuları, Almanları 6-3 

yendikten sonra. sahadan çıkarlarken 
ıslık ve "Yuha!,, sesleri ile karşılaş
mışlardır. Bunun sebebini hayretle 
sordukları zaman, kendilerinin Alman 
vari sclfun vermedikleri gösterilmi3-
tfr. 

İngilizlerin, Alman sahasında., usul 
icabı, Alma.nvari, sağ koll~ı kaldı
rarak selfım verip vermiyeockl~-i de 
bir mesele olmuştu. Nihayet İngiliz
ler bunu kabul etmişler ve sahaya 
çıktıkları zrunan bu usulde selftm ver
mi§lerdi. 

Fakat, oyunun sonunda da. tekrar 

mı ı ,. ; i 1 i ~ 1 • 

1Uı& gele 
___. :ı:::wwwa - zw;sı -

~eıreket kD 
Ai~ h."Urtaran arabalarilc, cenaze 
nakil arab:ılan müthi.s bir karar ver 

diler. Başl)aşa verip konuştular: 

- Nedir bu? dediler. El çarpsın biz 
götürelim; el öldürsün biz taşıyıp göme
lim. Sanki biz yaralayıp, öldürüp götüre
mez miyiz? 

Bu cereya."la., meşhur kadın tayya
reci Mis Emi Conson da iştirak et
miştir. Buradaki resim, tayyareci ka
dının diğer meslektaşları ile ka.r§ılaş. 
ma. ve görüşmesini gösteriyor. 

Diğer resimae de bundan tam kırk 
sene evvel 1898 de Mis Casınin Blay 
ismindeki genç kızın, bir otomobil ~ 
rııma iştirak ettiği zamanki hali gö
rUIUyor. 

DnnkU ve bugünkü silrat yanşçıla
rmı bu iki reeimde ~edebilir
ıdn.iz.. 

"Abl-Okiı,, filmtnfn yıldı.a Jtadkn 
Karol 

il olimdtan bildiriliyor: 
General Franko, buradaki bir sine

ma. müdUrilne bir mektup göndermiş 
ve hazırlanmakta. olan filmin gösteril
memesi f çln şiddetli bir emir vermiş
tir. 

Mevzuubahs olan filin .. Abloka,1 is
mini ;tquna.kta.dır. Ve İspanya harbin 
den alman bir mevzua. ~yam:naktadır. 
Filmde :artist olarak Ma.dlen Ka-

• rol mı 8.ltiltştxr. • · • 

Haile Selasige 
hasta 

Hıı.ile Scrnsiyenin Cencvrede yapılan 
toplantıdan sonra tekrar İngiltereye 
döndUğUnU ve Batta.ki evine yerl~
ğlni yazmıştık • 
Ge~en gUn L<ındrada, yine Habe. 

§ista.n "lstikl8.li,, için yapılan bir mi
tinge çağrıldığı mm.an katibi vasıta
sile, kendisinin mitinge iştira,k ooe
mlyecek kadar vficutça \e ruban has
ta, olduğunu bildi~i§tir. 

bu f}ekilde sclAm verilmesi lizmı gel
diğini bilmiyen İngilizler, oyun biter 
bitmez giyinmek için, elbiselerinin bu
lunduğu y~re koşunca, Almanlar on
ların sel:W vermekten kaçtıklarını 
zannetmişler Ye ıslı~a tutmuşlardır. 

Vaoanco ve DııakD-
kli pıv-naınta 

Sız DE benim gibi. 
"Mersinde Pırlantayı bo~p gö

men yakalandı.,, serlevhasıru oktisaydı-

ruz ne dü~~ürdünilz? Pırlantanın ~
lup gömillmesi ilk bakışta insanda ga

rip bir tesir ve bunun bir yanlıştan iba
ret olabileceği kanaatini uyandır.ıyor. 

General Franko filnilıı sahibi olan 
\'angcre gönderdiği mektupta filin 

deki hadiselerin na:S'yonalist hükfunet 
aleyhıne olduğunu, böyle bir filmin 
gösterilmesine müsaade edemiyeceği
ni söylüyor ve filmin derhal, Vaşing
tondaki İtalyan elçiliğine teslimini is
tiyor .• 

Vangcr bulunduğu bir beyanatta 
§<)yle demiıtir: 

- Frankonun dediğini yapacak de
ğilim. Böyle tehditlere ne ben aldırıu 
cdt\"im, ne de Holivutta.ki film sana
ylcilerlnden biri. 

"Bizim çevirdiğimiz "Abloka,, is
mindeki film Franko aleyhine bir ga
ye güderek de çevrilmiş değildir. Bun
da, yalnn:, İspanyada olup bitenler 
doğru bir §Ckllde gösterilmiştir. " 

Alman mareşalı 
Bal ayında 

Bir daktilo ile evlendiği için azledilen 
Alman mareşalı Fon Blomberg, kansı ile 
beraber, balayının bir kısmını ltaıyada 
geçirdikten sonra Cavaya gitmiştir. Ma
r~ Fon Blomberg orada bir otelde bu
lunmaktadır. .. 1 ' ' • 

' i ' ' 1 • ' ' ' ' : 

Cç karuOı adam 
B ARTININ Kocareis kö>iinde Ka

gıl ·oğlu elli yaşındaki Recep delik 
deşik bir halde ölü olarak bir tarla içinde 
bulunmus. Cinayetin ü~cü kansının 
fışıkı tarafından işlendiği sanılıyormuş. 

Bu hakikatse Recebin verilıni§ sadaka· 
Si varmış. Ya öteki kanlarının da ftşık-

lan bulunsaydı ne olurdu? Vücudundan 

toprağa gömülecek küÇ(il< bir parça bul-

Hakikat halde Alcdler mezbcpçe Sünni 
olmıyan Türkler demek olduğundan sünnt 
Tilrkler ile Alevi Türkleri ayrı ayn milli 
teşekkül diye kabul etmek flıblş bir bala. 
dnn başka bir şey değildi. Türk delege
leri Cenc\Tede itiraz etmişlerdi. Urun mü
nakaşalardan sonrn bir türlü anlaşma, 

hasıl olmayınca mescleyJ sulh yolu ile hal 
lctmfş olmak için bir fcdnkdrlık şeklinde 

bu tarzda lasnlfo mnvarrnk olunmuştu. 

, Fnkat şimdi hayretle işitiyoruz ki Halayda 
ömllrge idaresini yaşatmak maks:ıdlle 

ı·ransıılar Alevlleri Türklerden başka bit' 
cemaat olarak ayırmayı da kAri bulma 
yorlarmış. Tllrklerl bir de "Sfinnt Türk. 
ler,, ve "Kemallst Türkler,. diye ikiye a
yırıyorlarmış! 

"Hilktimet için tefrikaya düşilrmek,, 

prensiplnin inanılmaz derecede clı'kln bir 
tatbik şekllnden ibaret olan bu hlldlsc o 
kadar karokterjstik bir entrika ve kötü 
niyet mahsulüdür ki bunu izah etmek l· 
cin fazla söz söylemeAe hacet 3•oktur. 
Nitekim Frnn.,,ızların bu teşebbfisü ortaya 
çıkar çıkmaz Türklerden evvel intihabatı 
kontrole memur olan komisyondakl Yu. 
nanlı delege prOtesto etmiştir. 

Accbt: bü vtW'Yel ka.rşıısında httk el 
rclduU.c'ıı illJ11'1ıfından .hnhscttfJU tcdhlr
Jer nelerdir? Gene bu tedbirler :ırasında 

yapılddh &8ylcncn §iklıyet ve teşebbüsler 
ne gibi bir karşılık görmliştür'l Hntnydakl 
intihabat' harebUerl bu taraftan yapıl· 
makin olduğuna göre Fransız sömürgeci. 

!erinin müdahaleleri ile Türkler aleyhin
de bir oldu bitli vaziyeti ihdas etmek isli· 
3·enlerln bu faaliyetleri sonuna kodnr de
vam edecek midir? Simdi memleket 
efklln umumiycsinin s:ıbırsızhkla beklc
dl~i şey işte hu noktaları öğrenmektir.,. 

TAN -
~alkanların uru 

BULGARISTANIN Balkan itli/akma 
1lrmeul1l ıebeblerlni oc mah.:urla· 

rını tahlil eden M. Zekeriya ıöule vcmyor: 
'Bulgaristan Balkanların ortasında bir 

ur gibi kaldıkça, Balkan lltifnkı icln bir. 
zaaf teşkil eder. Almanya ve ltalya Bulga. 
rlstanı elde etmek suretile Balkan ittifakı. 
nı bombalıyabllirler. Balkan ittifakına da· 
hfl devletlerden her biri, sırf Bulgaristan 
ytızilnden, blrlblrler.lne kar~ı tam itimat 
beslemlye cesaret edemezler. Karşılıklı 
itimatsızlık Balkan ittifakını za~'lflatan bir. 
lımll olmuştur. Yugoslavya Bulgarlstanlıı 

anlaşmıştır. Onların bu anlaşmasını Yu. 
nonlstan da iyi gözle görmemiştir. Onun 
lcin Yunanlstanda YugosJavyaya karşı bi
raz itlmntsızlık, biraz kıskanclık •nrdır. 

Romanya, Dulgnrlstanın melnlibatından 
memnun değildir ve Yugoslnvyanın Bul· 
garlara yfiz vermesinden hoşlnnmtımnktn. 
dır. 

Hulasa, Bnlgar{stnn Balkan itifakının 
samimt ve temiz havasını bozan bir unsur 
olmuştur. 

işte Yugoslavya başvekilinin parmak 
koyduğu ve tı:davisinl istedllji yara budur. 

Yugoslavya, şimdi Balkan ittifakının 
kuvvetlenmesini istiyor. Dalknn lltifokını 
ihmnl edilemez hnklkt bir kuvYct haline 
getirebilmek itin de evvela Bulgoristnn 
meselesinin hj\llcdilmesl JAzım geldlAlnl, 
daha doğrusu Balkanlarda evveld \·azlyetin 
normalleşmesi icap elliğini iddin ediyor. 
Balkan lllirnkını rahntsız eden uru tedavi 
etmek ve bu suretle Balknnlnnn sıhhatini 

Bu kararla can ktirtaran arabalarından 
biri Çarşıkapıda bir kıza, bir cenaze ara

bası da Küçükpazarda yirmi ilci yaşında 
bir kadına çarptı. 

Havadis okuduğumuz µman i~ deği

§iyor. Pırlanta ihtiyar bir kadmm adı

dır. Zenginliğine tamaan öldürülmüş. 
parçalanarak elbiselerile bodruma gô
mGlmilştür. Fed bir hakikat. 

manın imkftnı olnuyacaktı... 1 
iade etmek 16zım oldulfu knnaatl büküm 
sfirfiyor. 

lşte cem Baynrın Yugosla,·ya pa~italı· 
tında en zh·nde Bulgaristan meselesi fize
rinde durmuş olmalarının en mühim sebe 
bi de budur. 

Can kurtaran arabası yaraladığını has
tane}•e götilrmilşse de. cenaze mudi ara

bası gene can kurtaranın y:ırdmuna 

muhtaç olmuş, bereket ki arzusunu yeri

ne getirememiştir. 

Para parayı nasıl çekerse. Pırlanta da 

Pırlantayı çekiyor. Benee bu zavallı ka

dının bu feci cinayete kurban gitmesinin 
sebebi isminden başka bir şey değildir. 
Pırlantaya tama eden adamın, üzerinde 

hakiki pırlantalar bulunduğunu görünce 
bu yalanct ve günü geçmiş pırlantayı ko· 
laylıkla feda ettiği anlaşilıyor. 
Pırlanta ve emsali, herkesin ağız suyu· 

nu akıtacak isim taşıyanlar me\'cutsa 
hemen değiştirsjnlcr ,hatta, hakikt pırlan 
taları ;me..,·cut olmasa dahi... . 

Yugoslavya bu bahse girmeden evvel 
Sorya nezdinde çalışmış \°C orada da zcml· 
nl hnzırlamıştır. Ceıiıl Bayorla cere1•on e
den glirflşmc bu esas üzerinde rerc:ı:nn el
miş ve nna hallar üzerinde mutabakat hn· 
sıl olmuştur, zannediyorum.,, 
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lÇ,ı.... •• u ..... . 
• Evkaf idaresi, mahlul emJAki satabıl

mek Jçin kendisine 'erılecek musaade 
hakkındaki .!kanunun mecliste kabul cdıl
mcsi uzerine, bu gibi emlüki satışa çıkar
mıya başlı;ı acaktır. Emlak tnksilUc satıla· 
cnktır. 

• Odesa, Bakü, Erhan ~ e Lcningradda 
kap tılmış olan konsolosluklarımzın eşya
ları ynkındıı memleketımize getirilecektir. 

• Cenevrede top1tınacak olan Af)on 
konferansında Milclller cemiyeti datmt 
murahhası Necmeddin Sadak ile uyuşturu. 
cu maddeler mfidfiru Hamza Arkan mem
leketimizı temsil edeceklerdir. Nurahhas
lanmıt Cenevreye hareket etmişlerdir. 

• Deniz licnret müdürlüğü Fenerbnh~.c.. 
de bir parl.:, tenis sahası, otomobil yolu, ) 
saraj ve lokanta yaptırmaya karar -.er
miştir. 

• Pr. Nisscn bir buçuk ııylık bir Avrupa 
eyabatinç cıkmıştır. 

• Ticaret odası Jıukuk komisyonu bugün 
öğleden sonra toplanarak ticaret kanunun. 
ela yapılacak dciişiklikleri görüşecektir. 

• K:wun ve karpuzların toptan satıldığı 
Sirkecideki baralmlar N1fia vek~lelfnco 

)'l'kt rıldı~ itin bu sene Kerestecilerde 
sebze halinin y nında ntılmasına karar 
verfJmiştir. 

• "General Fon Sla~ben,, ismindeki AI. 
man rnpurıı ile yarın şehrimn:e 300 $eY· 
:rah gelecektir. Vapur bugün Mudanyaya 
uğrıyncak, seyynhl:ır Bursa)', gezecekler
dir. 

• Postalarda kullanılmak üzere soluk 
damgalı kartlar tedavüle cıkanlmı1tır. 

Bunlar memleket dahili için üc; Balkan 
memleketleri için 5, diğer harici memleket 
Jer icin de 7,5 kuruşluktur. 

• llkokullarda dersler 31 mayısla kesi
lecek, imllhanlar 1 hazirandan 14 hazira. 
na kadar devam edecektir. 17 hazirandan 
itibaren ilk okullarda sergiler açılacaktır. 

• Z~birli gazlardan J.:orunma çareleri 
hakkında bütün okullarda konferanslar ,-e· 
rileccktir. Konferansları verecek olanlar 
:ıskerl öğretmenler veya millchosşıslardır. 

• İzmir sergisinde ressamlarımızın escr
Jcrinin de gösterilmesine karnr verilmiş.. 

tir. Bunlardan en iyiJcrl sergi komitesi ta· 
rafından satın alınacaktır. 

• Paris resim sergisine ressamlarımız

dan Saip Tuna eserlerini kabul ettirmeye 
muvoffak olmuştur. Saip Tunanın iki tab 
losu \"ardır. 

• lstanbula seyyah çekmek için ehlrde 
sen <ıhlarn mahsus oteller, Jokantalıır ya
pılması kıırarlnştırılmıştır. Bunlar beledi
ye tarafından yapılacaktır. 

• lstinye dokunun ıslahı için Denir.bank 
tarafından esaslı karnrJar verilmiştir. Ftıb. 
rikada işlemez hlr vaziyette duran maki· 
neler tamir edilecektir . 

• Deri fnbrikntörlerf, bir toplantı yapa
rak, yeni takns kararnamesi üıerinde ham 
madde ithalfıtı Jıakkında görü"müşlcrdir. 
Fabrn.atörler ham madde buhranından 

şiknyet etmektedir. 
• Dursa Necatihey kız sanat enstitüsü 

son sınıfı mekterılerinde bir Teda mllsa
mcrcsi vermişler, müsamerede voli '\'C bir 
çok davetliler bulunmuştur. 

• Haydarpaşa rıümunc hastanesi opera
törü profesör Feridun Şevket Berllndcki 
cerrahi 1'onsresindcn dönerken B!ikreşe 
uıtramış ve orada muvaffakiyetli Oc ame
liyat yapmıştır. B!ikrcş gazeteleri doktoru. 
muzun muv::ıff:ıkI:rclini yazmaktadırlar. 

• Posta '·apurlarının birer bil'<'r mua
lCnc ve tamirine karnr verilmiştir. tik 

"1uz a r 62 re ""-'ırt••-• •ı •'" 
Dedılcr tesıım ol yoklu1 ıararı! 

••• 
Parmağında yüzük, kolda bilezik 
Pcnbedir vücudıl gayetle nazik, 
Ne kadar metlıetsem methe nıiinasip 
Bacalma giymiş penbe şalvarı! 

• • • 
Yukardan aşağı ferare siyah, 
görenler yarimi ettiler ah vah, 
Kimi mecnun oldu kimi de seyyah 
Kolluğum kabarır gördükçe yari! 

• • • 
Ağakapısndan girdim içeri, 
Koltulumdan tuttu üç yeniçeri, 
Keçeyi serdiler tidet üzeri, 
Çıkardılar b~larından a~tarı! 

• • • 
Gahi ağa der ki: Bu ne alamet? 

Dediler: Baskındır bunda kabahat! 
Beni söyletmedi bunda meldmet, 
Ayağına bend urun görsiln zararı! 

• • • 
1 ki çingene cellat geldi başıma, 
l(asdeyledi benim şirin canıma, 
l' alvardım yakardım: Girme kanıma! 
Emir böyle imiş aldım lıaberi! 

• • • 
Ol vakit öleceğime inandım, 
Kolum bağlı imi~. Hakka dayandım. 

olarak "Gune;:>su,, vapuru tamir edilmiştir. 
Bandırmada kara~a oturan "Saadet,, Tll· 

puro da tamir edilmektedir. 
• Ölümilnll teessürle haber nrdlğimiz 

finlversite doçentlerinden doktor binbaşı 
Esat Raşidın cenaze merasimi dün yapıl
nuştır. 

• Yann akşa.m saat 21 de Kadıköy blake 
vindc Bııyan Sıdıka Atasasun (Türk kadı. 
nının aile ve cemiyetteki uzHesi) bimli 
bir konferans verecelttir. Konferan tan 
svnra mandolin takımı tarafından konser 
Tardır. 

• Cumartesi günü saat 20,SO da Sehre
mini halkevinde öğretmen Kemal Sun ta
rafından ''1877 de lstanbul'dan orta Asya. 
~a bir müracaat,, adlı bir konferans ve.. 
rilecektir. 

DIŞARDA: 
• Alman)-ada oturan .~lmanlann husm1 

bir vize almadan Macarlstana ,gitmeleri 
veya bu memleketten tran$İt suretlle geç
meler:! menedilmiştir. 

• Peruda neşredilen bir kanuna göre, 
şimdiye kadar l"crgilerini tamamile tesvi
ye etmemiş olnn hGtün petrol kumpanya.. 
lan istimlfık olunar.aktır. 

• tngilterede Seletrada iki bombardıman 
tayyaresinin çal'Jlıştığı İngiliz hava J\eıa
reU tarafından bildirilmektedir. Kaza ne
ticesinde iki kişi ölmü~tür. 

• tngilterede kabine meclisinin müzake. 
releri esnasında bilh:ıssa askeri tayyareler 
inşaatını tesri etmelc lcin alınacak tedbir
lerden bnhscdilmlştir. Ttahmin edildiğine 
ı;öre Cenevreden avdet eden Lort Hallfaks 
harici vaziyet hakkında hükllrnele fzalıat 
vermiştir. 

• Mısırda Sıtkı paşanın Süve)l kanalı 
idnre meclisi azalıRına tayini ilzerine baş
vekil Mnhmut paşa maliye nezaretini der
uhte etmiştir. Sait paşa dahiliye nezareti
ne tayin edilmiştir. 

• Mcksikaila istimlAk edilmiş petrol 
kumpanyaları mümessilleri ile Meksika 
maliye ve milll ekonomi nazırından ve iş
çi dclcgclerinden mürekkep komisyon, ve. 
rilecek tazminat miktarını tesbit maksadi· 
le ictinıalarına başlamıştır. 

• lngillercde bir dcnlzaltı ı;emi~inin di
~cr bir gemi ile çarpı,tığı hakkındaki ha
ber amirallik makamınca tekzip edilmek· 
tedir. Amirallik, dünkü talimler esnasında 
bir torpido muhribi tarafından çekilen 
bir kablonun denlnltı gemilerinden birine 
çarpmış oldu unu hlldlnncktcdlr. Fakat 

'bu çıırpışma neticesinde ne muhrip ne de 
denir.altı gemisi hasara uğramıştır. 

• Brezilyada. devletin emniyetine karşı 
işlenen clnn,·etlerde l"e en başta yabancı 
y11rdımı ile hükClmet de"inne teşebbüsle
rinde idam r.cuısı l cniden komılmnşfur. 

• Berllnde resmt g:m:~tede çıkan bir 
rmlrnıımc, 30 eyHil 1933 tarihli ztrant ka
nunıı 11e buna zeyl kararların bundaı. 
böyle Avusturya eyaletine de teşmil edil
miş bulundıııtunu hildlrmckte<lir. 

Parnste 
Dokuz borsacı 

tevkif edildi 
Paris 19 (A.A.) - Polis, dün öğle

den sonra. esham borsasında. dokuz 
kişiyi tevkif etmiştir. Bunların ara
sında. bir borsa simsarının katibi de 
vardır. Bu adam Fransa eshamınm 
piyasası üzerinde tesir icra edebilecek 
betbahane sözler sarf ediyordu. Mev
kuflar hakkında devletin kredisini 
ihlal töhmetile takibat yapılacaktır. 

lbracatçdarımızın 
ispanyadaki 
alacakları 

Ankara 18 (A.A.) - lktısat Veka
letinden: 

lhracatçılarımızın İspanyadaki ala
caklarmm TUrkiye cumhuriyet Mer
kez bankasındaki İspanyol matlfiba
tmdan ödenmesi icra vekilleri heyetin 
ce onl\lllllıı:ıtır. Bu alacakların tediye 
edilebilmesi için al~kadar ihracatçıla
rm, ne gibi vesikaları ibra.z etmeleri 
lizım geldiğini Türkiye cumhuriyet 
Merkez bankasından derhal öğrenme
leri ve bu ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde bu vesikalarla birlikte mez 
kur bankaya mUracaatleri l~drr. 

Alemdar Sineması 
Her gün iki Film 

1 - Kızıl Rahip. 
2 - Volga ma.hkümlan. 
lllh eten Foks jıınıa.I. 

"tfclcr ruya imi1: f.·alkt ·m uyandım. 1 
Etmrsin Gedcf kit zsc bu karı! 

Ref(UI E1..Tem KOÇU -=-------------J 

Elazığ mebusu 
Ahmed Saffet 

vefat elti 
Elwğ mebusu Ahmet Saffet Okkay 

dün Ankarada vefat etmiştir. 
Merhum 66 ya§ında idi. Bahriyeden 

yetİ§IniJtir. ErkB.nharbiye ı-eisi iken 
tekailt olmua, sonra mebus seçilm* 
tir. 

Vaktile bir ameliyatla böbreklerin
den biri cıka.rılmt§tl. Son günlerde 
ikinci böbreğinde de hastalık başla
mış, yapılan tedavi tesirsiz kalarak 
Ahmet Saffet üremiden vcf at etmiş
tir. Ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 

Mecliste dUnkil 
müzakereler 

Ankara 18 (A.A.) - Büyük Millet 
meclisi bugün, Refet Canrtezin başkan 
lığmda toplanarak devlet memurları, 
aylıldarmm tevhit ve teadülline dair 
kanunun 14 üncü maddesine roüzeyyel 
kanun lfiyihasmı, ikinci müzakeresini 
yaparak kabul etmiş ve B. :M. Meclisi 
heyetinin divanı muhasebat tet}killitı
na ait kanun layihasının da birinci 
müzakeresıni yapmı§tır. · 

B. M. Meclisi cuma günü topia.,acak 
tJr. 

Bir boks maçı 
Paris, 19 (A.A.) - Fransa Horoz cık· 

let §OI?lpiyonlUğu: Bernar Böru, on iki 
ravntiuk bir maçta sayı hesabile Jorj 
atayı döğmüştür. 

Süµua 

Alevlenen petrol 
ihtilatı 

W'" Baştarafı 2 incıde 
kumetinin hareketini taıkbih etmi§ler
dt 

Amerika hükumeti de Meksika dahil 
oldu&u halde orta ve cenubi Amerika 
hükumetlerinin dahili işlerine karış -
mamayı varldetti. Bu yüzdendir ki A· 
merika şimdi Meksika üzerine tazyik 
yapa.ıruyor. 

Fakat ~iy.aat tazyik apamamakla 

bember, çok büyük bir iktrsadi tazyik 
yapmaktadır: Amerika, Meksika gü
müşünün müşterisidir. Ve bu gümüşü 
çok yüksek bir fiyatla satın almakta idi. 
İhtilaf çıktıktan e~nra Amerika, Mck
şikadan gümüş satın r.lmadığmdan 

Meksika parası kıymetten düşmil§. 

meırilcketin iktTSadiyatı 6at'Sılmış ve 
cumhurreisi çok müşkül bir vaziyete 
!düşmüştür. 

İngiltereye gelinoc; bu devlet petrol 
~irketlerinin menfaatlerini siyasi yol
lardan himaye ctmeğe çalışmıştır: 

Meksika hükfunetine tevdi ettiği iki 
şiddetli notada kuyuların sahiplerine 
iade edilmceini, yahut ta tazmin edil
melerini talep etmişti. Meksika hüktl • 
meti, cevabında İngiltcrenin bu mese
leye müdahale etmeğc salahiyeti olma
dığını iddia etmiştir. Filhaıkika şirket

ler, Meksika kanunlanna ıgöre te~kil e
dilmiş anonim şirketler olduklarından, 
Meksika hükCtmen bunları Meksikalı 

addediyor ve ingilterenin müdahalesini 
de füzuU görüyor. İngiltere ise şirkcft 
hisseleri İngiliz tebaasının ellerinde 
bulunduğunc:bn müdahaleye hakkı oldu 
ğunu ileri sürüyor. 

Hülasa, petrol şirketleriyle Meksi
ka eumhurıreisi ara!.tndaki bu ihtilaf, 
Kardenas'ı iki cepheli bir mücadele 
§ekli almıştır. 

ı - ikttsadi, 
2 - Siyasi. 
Bunların birincisi ikincisinden daha 

tehlikelidir. Çünkü Meksika, lngiltere
den korkınaız. tngiltercnin bu meselede 
silah kullanmıya kadar gidemiyeceğini 
bilir. Gitmek istese de Monro kaidesi 
dr.Aayısiyle Amerika razı olmaz. 

Fakat iktısadi zorluk cidden tehlikeli 
dir. Bir defa Amerikan·n gümüş satın 
:::ılma.'llak suretiyle tazyiki, sonra petrol 
şirketlerinin, Meksika pet 'Oltarınr ge
milerinde taşımamak ve piyasalarda 
aattrrmamak için giriştikleri miicadele 
çünkü "petrol enternasyonali,, dünyD 
petrol istihsalini inhisarı altında bu
lundurduğu gibi, naklini, tevziini ve pi
yasaları da inhisarı altında bulundur -
maJct.'.):lır. 

DevletJere meydan oku}~ Kardenas 
bakalım petrol enternasyon;:ı1 inin taz
yikine mukavemet edebilecek mi?. 

A. Ş. E!MER 
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Bugiln matinelerden itibaren 

S A R V A sinemasınd 
2 ibüylik ve güzel filinden mürekkeb münteoob bir program: 

MYRNA LOY ve a VtCTOR FRANCEN 
ROBERT MONTGOMERY SESSUE HAYAKAWA 
tar-afmdan franıızca aözlü 

fiötten ~uaen tı~ın 
taTOfmı!an ıenesıin en büyük 

ve drnmatik filmi. 

Yeni ve güzel bir komedi • Namus Lekesi 
Suvard:le 8,30 dan itibaren 2 film birden 

. , 't • ... . r • ·:...... !.. , • -

At~tlYırk 
Yugoslav Harbiye 

Nazırile uzun 
müddet görüştüler 

_... Başlara{ ı 1 incide 
istirahat ettikten sonra mihmandar
larile Çankayaya giderek hususi def
teri imza.lamıs ve müteakiben Biiyük 
erkanıharbiye ~isi mareşal Fevzi 
Ç-akmağı ve Milli Müdafaa Vekili Kft
znn Özalpı makamlarında ı;iyaret et
miştir. 

Generalin, Fevzi Çakmak ve Kazını 
Öza.lpı ziyaretlerinde \'C avdetinde 
askeri merasim yapılmışbr • .Miasfiri
miz bundan sonra Başvekil ve Harici
ye Vekilimizi de makamlarında ziya
ret etmiştir. 

Başvekil, Fevr.i Çakmak, Rüştü A
ras ve K8.znn Özalp <la. bu ziyaretleri 
Ankara palasa giderek iade etmi§}er
dir. 

General Mariç, akşam üstü, lsmct 
lnönünü de kö§küne giderek ziyaret 
etmiştir. 

Bayan Mariç de öğleden sonra ba
yan lı"'evz.i Çakmak ve bayan Kazım 

Özalpı ziyaret etmiş ve bu ziyaret ia
de «>lunmuştur. Bayan Mariç bundnn 
sonra Gazi ve lsm t JnönU enstitüle
rini gezmiştir. 

Müttefik memleketin nazırı, akşam 
üstü Çubuk barajile orman çiftliğini 
dolaştıktan sonra Timurlenk ile Yıl
dırım Beyazıt arasında cereyan etmiş 
olan Ankara muharebesinin yapıldığı 
sahayı dolaşmıştır. 

Atatürk misafiri kabul ettiler 
Ankara 18 (A.A.) - Reisicumhur 

Atatürk buglin saat 15 de Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye nazırı Orgeneral 
ekB<!Hins Mariçi kabul buyurmuşlar

ve uzun müddet nczdlerindc alıkoy
muşlardır. 

Bu millakatta mare§al Fevzi Çak
mak, Milli Müdafaa Vekili general 
Kfu:ım Özalp ve Hariciye Vekili dok
tor Tevfik Rüştü Ara.ıs hazrr bulun
muşlardır. 

Ziyafet ve nutuklar 
Ankara 19 (Hususi) - Milli .Müda

faa. Vekili Kiızım Özalp tarafından 
dün akşam Ankara palasta misafir ge
neral Ş('refine yüz ki§ ilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

Vekiller heyeti, büyük erkanıhar
biye ve milli müdafaa vekaleti erkanı 
ile yüksek rütbeli subaylar, Yugoslav 
sefiri ve sefaret crknının iştirak et
tiği bu ziyaf cti bir resmi kabul takip 
etrni§tir. 
Kazım Özalp ziyafette bir nutuk 

söyliycrek general Mariçi ve şahsında 
kahramn.n Yugoslav ordusunu selam
lamış, Türk - Yugoslav mütekabil 
anlaşmasının ehemmiyetinden bahse
derek kadehini, Yugoslav kralı ma
jeste Piycr, kral naibi altes prens Pol, 
naiblcr heyeti azalarının sıhhatine ve 
general Mariçle refikasmın ve şanlı 
Yugoslav ordusunun şerefine kaldır
mıştır. 

General Mariç bu nutka mukabele 
ederek, kendisine karşı gösterilen mi
safirperverliğe ve Yugoslav ordusu 
hakkmd:ıki sözlere teşekkür etmiş, bu 
ziyaretinin kendisini Türkiyeye davet 
eden ve dostları bulunan mareşal Fev
zi Çakmak ve lsmet lnönünü görmeğe 
fırsat verdiği için sevindiğini söyle
miştir. 

C..eneral bundan sonra sözlerine şöy
le devam etmiştir: 

Umumi harbin sonunda, Tilrk mil. 
Jeti uçurumun kenarında bulunuyora 

benzerken, onun gunıru ayaklanmış 

ve ona yaraşan ifadesini dahi adamın 
§ahsında bulmuştur. 

Kemal Atatürk milletinin ruhWlu 
ve calan saatin ehemmiyetini anla
mıştı. Evvela kılıcile Sakarya. kıyıla
rında ve sonra da Duınlupınarda, ve 
nihayet kalernile de 24 Temmuz 1933 
de Lozanda Türk milletini kurtarma
mış nu idi? 

Kemal Atatürk, enerji ile tahakkuk 
ettirdiği dahiyane ıslahatla müttehit 
ve kuvvetli yeni bir Türkiyenin temel
lerini atmı§ ve bu suretle ona hür ve 
§erefli bir baytın, seri bir kalkınma
nın ve parlak terakkilerin zaruri Gart
Jarmı temin eylemiştir. 

Yeni Türkiyenin Büyük Dfilıi Yara. 
tıcısr b:ınunla da iktifa etmemiştir. 
Memleketin selameti için vaktile kan
lı muharebeler esnasında yaptığı gibi 
sulh esnasında. da inkılapçı hamlesi
nin muazzam kudret.ile çalışmakta de
vam ediyor. 

General, Türk ordusu baklandaki 
"'takdir r hıslerini de ifade ettiıtten 

sonra. sözlerini eu cümlelerle bltırmış
tir: 

- Hakkımdaki fütüfkar sözleriniz
den ve parlak kabulünümen dolayı si
ze, aziz meslektaşıma., bir kere daha 
teşekkür eder, kadehimi Reisicumhur 
eksclfuıs Kemal Atatürkün saadet ve 
sıhhatine, cumhuriyetin ,asil Türk 
milletinin ve ordusunun refahına kal
dırır ve ekselansınızın ve nazik bayan 
Özalpm sıhhatine içerim. 

General Mariç nutkunu bitirdikten 
sonra .. Çok yaşa,, diyerek kadehini 
kaldırmış ve çok alkışlanmıştır . 

''Hamidiye,, nin 
Varna seyahati 

Varııa, 18 (A.A.) - Hamidlyenin 
Varnayı ziyareti Bulgar ordu ve bahri
yesi ve hnlk tıı.rafında11 bUyük bir mem· 
nuniyet ve samimiyetle ka~ılıı.nmış ve 

nhtunda büyük bir halk kütlesi kruva
zörümüzü alaka ile temaşa eylemiştir. 

Bulgar kumandan ve amirali tarafın· 

dan verilen ziyafette pek dostane nu· 
tuklar teati edilmiş ve iki memlek,..t 
ordu ve donanmaları arasındaki dostluk 
tebarüz etliriler k mütckabilen samimi 

temennilerde bulunmuştur. 
Ziyaretin ikinci gUnü meçhul asker 

Abidesine maiyetinde müsellah bir kıta
mız bulunduğu halde Hamidlye komu
tanı tarafından merasimi mahsusa ile 
bir çelenk konulmuştur. 

Bu akeam belediye tarafından bir zi· 
yafet ve yarın ak§am da Sofya elçimiz 
tarafından büyük bır suvaro verilecek 
ve geminin hareket günü do güverte
sinde bir çay ziyafeti tertip edilecek
tir. 

Bu ziyaretin bıraktığı umumi intiba, 
iki memleket arasındaki dostluğun ta
zelcnmesir. iyi bir vesile tc§kil ettiği 

merkezindedir. 

Arşidük Otto 
nişanlandı 

Brüksel, 19 (A.A.) - Arf.idük Otto dö 
Habsburgun Lihtenştayn prensesi Mari 
Terez; ile ve Ar~idükün kız kardeşi Ari· 
şidüşes Adelaidın Lihtenştayn hükümda
rı prens He nişanlanmış oldukları haber 
verilmektedir. 
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Vazaın: M. s. 
Nasıl oldu bilmem, iki elimle 
birdenbire boğazına sarıldım, 

sıktım, sıktım 
-8-

- Beni tanıyamadın galiba t Tepe
nm üstündeki evin sahibi değil miyim, 
bani sana da biraz bou;lu kalan adam .• 
Taksitlerimi muntazaman getirir ve· 
r.irdim. Madende kaza geçirince işııiz 

kaldım. başka bir yere gidip çalışmıyaı 
mecbur oldum. Şimdi memleketime 
döndüm, evime koştum, kan:mı bulama-

1drm .. Aeaba nerededir, biliyor musun? 
Onu evden, sen kovmupun? Ni~in yap
tın bu i§i?. 

Herif beni baştan aş.ağ1 bir süzdü. 
Sonra: 

- Haaa dedi, §imdi tantdtm.. Orta
<lan kaybolup borcunu ödemeyen ame-
1eha§ı.. Setı evini kaybettin. Elimdeki 
senet mucibince ve pek tabU olarak ka
rını evden çıkarttım. Bizimle o kadar 
uğraştI ki.. Evet, §iıncli hepsini hatır
lıyorum .. Bir türlü çıkmak istemiyordu. 
inat~ı karıyı evden atmcıya kadar akla 
karayı seçtik. 

- Olabilir. Acaba şiı.ırli nerede ken
disi~ Benim Fatmacığrrn nerede?. 

Kendimi tutamıyordum. Elim ayağım 
tirtir titriyc-rılu. 

Herif bağırdı: 
- Canım, senin kanndan bana ne?. 

Borcunu vermediğin için evi aldrm iş
te!.. Sarıa söyliyecek ba~ka şeyim yok! 
Karının bekçisi değilim yat. • 

- SCit söyleme! Mademki onu sen 
evden :sokağa attırdın, nereye gittiğini 
de elbet bilirsin. 

Sert sert ccıvap vcı4di: 
- Offf 1 Çok söylüyorsun yahu .. Se· 

nln karından bana ne, dedik anlatama· 
dı'k Kimbilir h:wı.gi <Cf!hennemin dibi.ne 

git.>liştir .. Artık fazla 1:eldin, defol kar
şırn:lan, seninle uğrap<:ak vaktim yok. 

Ter.em attı. Bir hamlede tıezgabm 

öbür t~rafına atladım. Herifin yakasın
dan tı1ttum: 

- Ne dedin? Ne deldin?. diye bağır
dım. ~ire hırsız, bire tcleci herif, bire 
namusuz, rezil adam .. Ne dedin, ne de
din? Bir daha 6Öylel 

Mahpusların, muhitlerinde bir teselli 
havası ~atmak • velev ~ok kısa bir 
zaman için olsun - acıyı, melali, hüsran 
ve teessürü unutmak ve avutmak için, 
ha§ vuııduklan yegane şey, saz ve eğ
lenti tertip etmektir. 

Eğlence tertibatı~ izin almak teşeb
büsiyle bıa§brur. Bu da hapisane müdü
rüne (maruzat) yazılmak suretiyle alı
nabilir. 

Maruzat!. 
Bu, bütün hapisanelerde en çok sarf

olunan bir kelimedir. Marunt ba§gar
diyan vaSJtasiyle müdüre verilir. Bu 
klişe halindedir. Ve §Öyle ba§lar: 

Huzuru !lü müdürü ekremiye 
Maruzatı şifahiyede bulunacağımdan 

huLuru ekrcmiye çağnlmaklığım istir· 
ham eylerim. 

Kcvuş ( .... ) de 
imza 

Mi;dürler bu müracaatları isaf eder
ler. Maruzatı yollayan m.ahkUm müdü
rün karşrsına çı:kar. Bir eğlene~ müsa
adesi ister, müdür gürültüsüz, kavgasız 
olmak p.rtile izin verir. 

(Maruzat) yalnız eiience irin yazıl
maz. Birbirlerini çekemiyen, kavgalı 

olan mahkumlar, birbirlerini müdüre 
çektiştirirler. Esrar içenleri, kumar oy
nayanlan, e41rar satanlan haber verir
ler. Silahlan olanlar.ız, karyola demirle
rinden bıçak yapanları gammazlarlar. 
Esrann, zann ve silahın saklandığı kö
§eleri, bucaklan söylerler. 

POSTA 

Eğlence üzini alrndtktan aonra. pog
tıalar vasrtaaile kavu§laııa davetname 
gönderilir. 

Postal 
Hapishanede posta, ilk nazarda garip 

·görünür. Fakat, mahrumiyet insaıilara 
her mü~ki.ilün halli çarelerini arayrp 
buldurduğu gibi, birtirlerile temastan 
mahrum olan mahkumlardan mektup
laşmak wretile mÜ§ktillerini halleder
ler. 

rnevomr t•ar) 

HABER - Mam DN'• 

Yiyecek ve içecek maddelerine 
hile karışhranlarla Belediye 
kat'i bir · mücadeleye girmeli 
Nizamsız iş yapanlar, en merhametsiz ve 

seri cezalara çarptırllmahdır 1 
Geçenlerde, yine bu sütunlarda te. 

mas ettiğim bir mevzu hakkında, tek
rar satırlar doldurmaktan kendimi a
lamıyorum.. 

Şu biz.im lokantalar, ne zaman ıslah 
edilecek? 

Pis, mahlut yağlardan ne zaman 
kurtulacağız? 

Günlerce durmu~. hatta kokmuş 

bayat et ve yemeklerin satılmasına 

ne vakit mani olunacak? · 
Geçen sefer de yazdığını gibi, bazı 

mmtakalarda, bilhassa Eminönünde, 
zabrtai belediye mümkün olduğu ka
dar sıkı bir kontrol yapmaya. çalııı
yor, fakat kontrol vesaitinin azlığı, 
daha doğrusu bu iş i~in kurulmuş kon
trol usulünün sakatlığı bUtUn emek. 
lere rağmen, kat'i bir çare bulunma. 
sma. im.k§n bırakmıyor ..• 

Bir dostumun anlattığına göre, ci-
varda.ki lokantaları mütemadiyen 
kontrol eden Eminönü belediye me
murlarr, kanmuıuz işlere sık sık raııı • 
gelip zabıtlar tutuyorlarmış. Bil.has -
sa bulaşık yıkıyacak yerler pislik i -
çinde bulunan birkaç lokanta hakkın. 
da. muameleler yapılmış fakat ne ya. 
zık ki, bir zabıt tutulduğundan ancak 
aylarca sonra netice vermekte, ve me
sela bugün nizamsız bir hareketi tutu
lan lokanta, uzun kırtasiye muamele
lerinden sonra ancak iki, üç ay sonra 
seddedilebi.lmektedir. 

Birçok kazalarda, maalesef kontrol 
pek hafif olduğundan, geç de olsa ce
za gören dükkanların adedi pek azdır. 

Sonra, kapanmayı hakkedeoek bir 
suç işlemiş bir lokantanın ka.bahati o 
ka.da.r büyüktür ki, bunlara yalnız üç 
günlük bir sed cezası vermek ve bu 
c3Zayı da uf acık bir kAğıt üzerine ya
zılmış, okunaksız kargacık burgacık 

bir yazıyı kapalı dükk§nnı önüne ya. 
pıştırarak sözde il!n etmek sa.kat bir 
iştir. 

Birçok memleketlerde, hatt! en ya. 
km komşumuz Yunanistanda olduğu 
gibi, biz de hilekar lokantacılar için 
daha şiddetli ve merhamet.siz cezalar 
koymalıyız. 

Eminönü mmtakasuıda p~liğindcn 'do7n.y-ı kapatı1aıı 'bir aükkdn ••• -

Yunanlılar, milşt.erisine pis yemek 
satan, mahlut yağ kullanan, hatta be
lediyenin tayin ettiği miktardan ek
sik porsiyon veren lokantacıları ya _ 
kaarsa bunlardan çok ağır bir nakdi 
ceza aldığı gibi, kendilerini de suçla
rına göre muhtelif hapis cezalarına 

mahkiım etmekte ve günlerce kapatı
lan dükkanın önüne de; bizde piyanko 
balo, at yarışı ilfuılannda yapıldığı şe. 
kilde, kocaman af işler a.sılr,nakta. bun. 
larm üzerindeki iri yazılarla, verilen 
ceza halka anlatılmaktadır. 

Bu usul sayesinde, Yunanlılar lo -
kantacıları, kat'i surette ıslah etmiş
lerdir. 

Bugün en büyüğünden en küçüğüne 
kadar, bütün lokantalar hileli ve ni . 
zamsız iş görmekten çekinmektedir -
ler. Ayni ceza usullerini biz de tatbik 
etsek, acaba her gUn midelerimizi 
mahvederek, adeti hayatımıza. sui -
kast yapanların tuttukları yanlış yol. 
dan çeviremez miyiz .. 

Belediyenin, lstanbulun yüzlerce lo. 
kantasnu daimi bir teftiş altında. bu
lunduracak bir komisyonu olmamalı 
mıdır? 

Nizamlara aykırı hareket edenlerin, 
hemen yakalanır yakalanmaz tecziye 

edilmeleri zor bir iş midir? 
Kazara klftkson çalan şoförü yıldt

rmı cezasına çarptıran bir belediye, a. 
caba, her gün binlerce vatandaşı ze
hirlemekten çekinmiyen lokantacıyı 

daha az mı suçlu görüyor? 
Istnnbullular, belediyenin yiyecek 

ve içecek maddeleri üzerinde hile ya
.Pılmasının kat'iyetie önlinü almasını 
istiyorlar .. 

Bu iş, bazı büyük fedakarlıklara ih. 
tiyaç gösterse bile .. 

Belediye otobilsil 
imtiyazını ne zaman 

kullanacak 
.Belediyenin !stanbul otobüs imtiya

zi hakkını bizzat kullanmağa. karar 
vermiş olduğunun duyulması üzerine 
şehrimizdeki bütün otomobil acenta
ları birer otobüs tipini §ehrimire ge
tirerek gelediyeye tekliflerde bulun
muşlardır. Fakat belediye bu hususta 
katt bir karar vermediği gibi bütçeye 
de tahsisat konulmadığından otobüs
lerin h:ı.ziran muayeneleri yine eskisi 
gibi yapılacak ve §ehrin otobüs işi bu 
günkU şekilde devam edecektir. 

Bu sözleri söyledikten sonra herifi 
şöyle bir sarstım, onun bili o aoayip, 
müstehzi vaziyetini muhaiaza ettiğini 
görUn• e, aklımı kaybeder gibi oldum, 
iki om:.ızlarmdan yakalayınca havaya 
kaldırdım, tekrar tezgrutm arkasına bı
raktım .• 

Herif hiç bcklcmediğl böyle bir taar
ruz k:t•§ısmda gene ağır sözler söy
lüyor, hatta id.ıfrediyordu. Nasıl oldu 
bilnı,.ın. iki elimle birdenbire boğazına 
sarıldım, sıktım, a.ıktnn. Kafasını bir 
ka~ defa sakı!dım.. Bu kadarcığı kafi 
gehni~ti. 

y, __ Ato __ A~~---------------------------

Yakayı göreıiler' hemen polise , jan 
darına~ a haber yetiştirdiler. Gelenler, 
Çoktan can vermiş olan herifin vUcudu
nu eli:nden zor kurtardılar. 

Deli gibi olmuştum.. MemucJar, }*:'

ınakl;\ııınr. bu namussuz mürabahacı
ntnb~ bu rezil tefecinin boğazmdan çö
ze ılrnc' .. M ~ ısın, çok uğraştılar. 
__ 

1 
uh~.Kernem uzun sürmedi. İdama 

••l<l.llk. 
k unı oldum. Fakat temyiz n...-.kzetti, 

elleyi kurtardık.. ( 5) yıldır yatıy~ 
iuın .. Yatrnadrğrm hapisane kalmadı: 
stanbul, fzı:nir, Bursa .. 

Kavga d'· ·· 
1 • ovuş, ufak tefek cerh vak'> 
an Yiizünd•n t . d·1cı· • d l . ... , ecrıt e ı uım, zın an-
ar:a yattım. Oraidan oraya sürüldüm .. 

Çe cmediler beni bazı .mahpuslar. 
Bt-ş yıldır yattığım, anardan istifade 

ctr-· ıgım halde, hala on senem var .. 

MAHPUSLAR KOGUSLARDA 
NASIL EGLENtRLER?. 

D 
. • . fl!Di 

aımı ve acı bir tevekkül· · r· d · .. . ısın e o-
nnir çürüten mahkfımlann bir çoğu, 
~s:ırabı yadırgayacak hale geldikleri 
ıçındir ki, muhitleri içinde bir teşelli 
havası yaratm:ııkla kendilerini avutur -
lu. Ve hapiınıe idarelcır.i de bu hu
susta idari müsaadelerini hiçbir zaman 
esirgemezler. 

ıeaır dBDeıncnD 
serveti ırıı ı 

fakftırDere bııralkto 

A TtNA bel~iye reisi geçenler
de, işsiz kalan ~le için bir 

yard~m listesi a~mı~tr. 14 m:-ıyıs gilnü 
belddiye dairesine bir dilenci mUracaat 
etti. Ve §ehir işsizleri namına ehemmi-

• yetti miktarda iane verdi. 
Belediye reisi bir dilencinin böyle 

milhim bir miktar tebcrriinden şüp
helendi, bu paranın membaı hakkın® 
tahkikat yaptırdı. 

Tahkikat neticelinde bir dilencinin 
gayet namuslu bir adam olduğu ve bu 
parayı Atina sokaklarında dilenerek ka 
zandığı tahakkuk etti. 

Beleıdiye dairesinden çıkan dilenci 
doğruca noterliğe müracaat etti ve va
siyetnamesini yaptı. Bu vasiyetname ile 
de mühim miktarda olan emlakini Ati
na şehrinin fakirlerine terk etti. 

Kılavuzlar krahna ameliyat 
Rut Parker Gray isminde bir kadın 

doktor, cenubi Afrika dağlarında reh
berlik yapan bir adamın hayatını kur
tarmak için bütün bir gece, gayet garip 
~artlar içerisinde mücadele etmiştir. 

Bu ln&iliz kadın doktor, cenubi Af
rikada Drakensberg dağının eteklerin
de küçük bir otelde misafir bulunurken 
telefonla bu civarda lalavuzlar kralı la
kabile meşhur olan Çarli isminde bir 
kılavuzun çukura dütmüş olduğu ha
ber verildi 

Birkaç dakika eon.ra lbir imdat kafi
lesi otelden hareekt etti. Kadm doktor 
da bu kafile de deli. 

Me§alelerle dağa çrkılmağa batlandı. 
1,500 metre yüksekliğe kalılar çıkıldı. 

Burada ip merdivenlerin yacıdımile kı
lavuzun düştüğü çukura inildi. 

Kılavuzların kralı çukurda çok ağır 
yaralı olarak bulundu b3§l ve yiUü bU 
çok yerlerinden yırtılmıt ve Nğ omu
zu çıkmıştr. 

Gray, bu korkunç yaraları derhal te
mizlemek ve pans.ıman yapmak lUzwnu 
nu ıgöııdil. Fakat Süb.lim mahlülU ya
pabilmek için au icap ediyordu. Hal
buki yardım kafilesi beraberinde su ıe-

tirmcmi~ti. Kılavuzun arkbdaJlar.t buzlar 
arasmılda ateş yaktılar ve karlan erite
rek su yaptılar ~ bu suyu kaynattılar. 
Kaynanmış su i~erisinde Süblime eri 
tildi ve kılavuzun yaralanna pansıman 
yapıldı. 

Şimdi kılavuzlar kralı J ohanesburg 
şehrinde hastahanededir. Hastahanede 
ilk muayenesini yapan doktorlar en as
ri vasıtalarla mücehhez bir hastahane
de bile bundan daha mükemmel bir 
pansıman yapılamayacağını itiraf etıni~ 
lerdir. 

Tip alemini heyecanda hıra· 
kan vaka 
Tıp alemi bugünlerde tn.gilterdde 

Glakton on Seada ıe::turan bir hasta 
bakıc kadmm halini tetkik etmekle meg 
guld\ir. 

Veb isminde olan bu kadın arkadaşla 
rile bcra.ber hastahanede bir ı:ehirli ıu 
kursunda çalışıyordu. Doktorlar, hasta 
bakıcılar bir gün maskelerini takarak 
göz ya~lan getiren gazlarla dolu bir o
d*ya girdiler. 

Odada birmi.ilddet durduktan soma 
doktor hasta bakıcı kadınlara maskele
rini !iıkarmalannı emretti. Bu maske 
çıkarış ancak b:rkai saniye devam ede
cekti. Doı.torun bu emıri vermekten 
maksadr hasta bakıcıların gazın kokusu 
nu tatmaları ve bu 6Uretle ileride ko
kuau vasıtasite diğerlerinden ayrrabil
meleriydi. 

Bütün hasta bakıcılar hem boğulur 
gibi .cldular, heıın de gözlerinden yaıJar 
boıandr. Yalnız Veb ismindeki kadın, 

gaz bulutlaı:-ı araamda sanki ıü.zel çi
çek kokularile dolu bir havayı teneffüs 
ediyormuı gibi hiçbir tesir eseri gös
termeden maskesiz olarak dakikalarca 
durdu. 
Sonradan, hasta bakıcı kadını muayene 
eden doktorlar, onun bp1a kediler ve 
köpekfor gibi göz yaıtı husule getiren 
zehirli gazlardan müteessir olmadıgmr 
anladılar. Şimdi de bu tesadüften umu
m bir netice çılroırmağa uğraşıyorlar~ 

Altın meyveler 

Para kaçakçıları ıgizli tapdıklan pa· 
rayı gümrük memı.ırlanndaın kaçmnalc 
için her gün yeni vasıtalara müreı:aat 
ediyorlar. 

Çek - Alman hududu üzerinde Bo-

denbahda gümrük ınemurlan bir ada
mın Sik sr~ huduttan geçtiğini tesbit 
etmektedir. Bu adam Alınan bududun
~an Çek hududuna geçeıkcn b~rin 
de kocaman bir sepet doluslu portakal 
götürüy-crdu. Çek hududundan Alınan 
hududuna geçerken de sepetle, l"CÇel 
yapmak üzere portakal kabukları geçi
riyordu. 
Gümrüğe geldiği vakit' elbiseler, ve 

eşyası pek sıla bir m~cneden geçi
riliyor, fa'kat hiçbir şey bulunamıyordu. 
Bir gUn, yine huduttan gcçısken me
murlardan birisi portakal kabulclanmn 
bulwıtduğu sepeti muayene etmek iste-

di ve portakal kabuklan arcısmda 100,000 
marklık bir servet bulundu. • 

Dolaşan iğne 

Bundan tam IJnrk sene evvel Londra· 
da hizmetçilik eden Ellza.bet isminde 
bir kadin evde tahta &ilcrlken, yerde 
bulunan ufak bir dikiş iğnesi eline bat-
tı. 

O vakit röntgenle muayene henüt 
taammüm etmemi§ti. Doktorlaı: iğneyi 
aradılar, bulamadılar. Sonra lıbdmı bu 
iğnenein ıvücutta kalmasının hiçbiır. za
rarı olmaldı:ğına inandırdılar. 

Bu vald:ııdan eonra ikadı:n 40 seneye 
ya.km hizmet!iilikte devam etti~ 

Sonra fazla ihtiyarlayınca dii§kü:nler 
yurduna ıgirdi. Orada birkaç gün evvel 
sağ bacağında bir ldaışmtx hissetti. Biraz 
kaşıyınca iğnenin ucu eline battr. Eli
le iğneyi çekti ve çıkardı.,; ,,.--
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Fahrl vazife 
Fransa kralı on sekizinci Lui, Sent 

Mende, muvakkat hilkfunet reisi me§. 
bur Xaıeyrana hazırladığı ana yasayı 
okuyordu. Taleyran fikri sorulunca: 

- Kanunda mühim bir kusur görü
yorum. Dedi. 

-Nedir? 
- Meclisi mebusan aza.larmm va.zi· 

yeU ••• 
- Mebualarm '·azif elerinln fahrf ol 

ması, mukabilinde devletten para aJ. 
mam:ı.la.n esasını koyuyorum. Fena 
mı? 

- Fahri ve bedava oluna korkarım 
ki millete çok pahalıya mal olur! 

- Aramızda artık arkadaşlık kalmadı. 
beni bir daha görmiyeceksin. 

- Benden borç aldılın elli lira? 
._ Onu da görtmiyec.ekcin! 

- Soğuk kanhhğımın derecesini sen de 
~adın ya kam$m. kazaya ralmen 
dıreksiyonu biran bile bırakmadım! 

Lokantada 
Kibar ve lüks lokantada müşteriler. 

den biri peçeteyi boynuna bağlamı§tl. 
Herkesin ona baktığını görUnce metr
dotel bir garson çağırarak: 
ten - Şu zatın yannıa git, dedi, peçe
F in boyna bağlan.mryacağını anlat. 
.. 

10
akat çok idareli hareket et, kabaca 

auyleme ..• 

<1.ıraon, işaret edilen mügterinln 
Yanına gidip önllnde iğilerek sordu: 

11 
- Afiederslniz efendim, sakal tra. 
mı, Yoksa saç mı keıllecek? 

Tekrar 
Sarhoştu, içtikten sonra arkadaşla

rlyle beraber bu bar benim, §U bar se
nin epey dolaşmıftı. Sabaha karıı eve 
dönünce kansı yataktan seslendi: 

- Nerede kaldın ayol? Saat kaç"! 
Kansını aldatacağını tahmin ede

rek: 
- Saat bir, dedi. 
Aksi tesadüf, tam bu sözU mUtea • 

kip, saat dördü çalma.tın mı? 
Sarhot. aaate dö;ıerek söylendi: 
- Saatin bir olduğunu biliyoruz, 

dört defa tekrar etmeye ne lüzum 
var? 

- Yeni ayakkaplamnı nasıl buluyor
sun? 

... ve mantar! 

.,ı .. ~ ... ~ 
Kros kontriltre antrenman için en iyi 

usul! 

- Otomobilin tıpkı sahici. 

- Evet. Demin az kaldı kediyi çifni· 
yordum! 

Musnkl sevgisi 
Genç kadın davetlilerine piyano ça. 

lıyordu. Eı.-e ilk defa gelmiş olan Nu
rullah Ataç'a bir aralık sordu: 

- lılusildyt eeveralniz detil mi! 
Nurullah Ataç eevab verdi: 
- Evet eeverim. Maamafih mrar 

yok. siz plyanonuza devam edebilir-

1 
Kumar 

Çok hastaydı, grip zavallıyı harab 
etmişli.Kendisiııi yoklamaya gelen le 
arkadaşından m&af1Dl alıp getirmesi. 
nl rica etti. Arkadaeı gitti ve gldiı o 
gidlg... Saatler geçti, meydanda yok. 
Nihayet gece)rarıBI çıkageldi: 

- Bilsen neler oldu? 
- Ne oldu! 
- Hiç taliin yokmut. paranı kay-

bettJm. 
- Paramı kayıp mı ettııı? 
- Evet. Dayanamadım, kumara o-

turdum. 
- Paramı kumarda kaybettin ha? 
- Ne yapayım, bir lltir oldu. Eğer 

kendfme·hAkim olmasaydım, az kaldı 
kendi maqunla da oymyaealt ve ee. 
nln gibi hepelnt kaybedecektim! 

- Eve ne zaman döndOlümü kanın 
bu sefer anlamıyacak, kunduralanmı 

çıkardım. 

a 1 r taş 1 a 1k1 k u • mı, -111111anam11111111111111la111111m::n.w Kara sevdal .............. llml ........ 

"P Beni harab etm.61Je bin ve.Bile araram, Hambım, ~m Meran ,,~ıe .. 
lnl6rim l«>Uannda can 1'6J"'m6k ~! AVUkat izahat verdi: O yeııı gözlerinle akıllara. zaramJI! 

le~ anlatabildim ml bayan? Ev- Varmn, '9en olmayuıca, gü~ ~n 1oıırar81n, 
decek in z kocanmn servetini kaybe • Sen8iz koklıyacağım bütün gü~ aararım! 

8 iz. Bu takdirde ---t vasi Yetn ~ ·~ • • 
eirı anıl e rnuciblnce, kocanızın karde-

e ntikal edecek. 
- Şu halde bana ölen kocamın kar

detiyle evJenmemi tavsiye ediyorsu 

Dilfm.tın bile yanıyor benim dü.fkü• 11Glıtme, 
Diyorlar: esir ol~ zavallı bir zali~! 
~:derimi yumunca girer.ıin hayalime: 
ipek bir yumak gibi ~Zannı tararsın! 

Seni 8e't1indirmeğe bulurum mr ııe.rile, 
Beni harab etmeğe bin behane ararsın! 

I>Uerim 'ki ıvtmann aeni lcagıran diz'ler, 
Kurusun arom.ım gfttm engiR dmai.ııer,, 
&t'8U bıa1wJı- gelme.tin, açılm4""' filiilcr, 
Sensiz ko'kltyacağım biltfltt güller aararsın! 

nuı değil ını? · :it••-==----· Şeytan Çekiçi 
':m• ......... a.maı:m:nm11111umımı11111 ..... 11m .......... 11111 .. 11111 .. 1111111m .. miıımmmlııml~·:ii::1111:ml'I 
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Yazt8ız hikaye: Kmuoı saat ..• 

Beterin beteri 
Baya.n, dıp.rd& müthi§ bir şangırtı 

ioitlnce kottu. Hizmetçi, merdivenin 
alt bqmda, bir yığın kırık tabağın Ö· 

nUnde duruyordu. Bayan: 
- Kız, dedi, ne yaptın? 
- KmJdı bayancığım. fakat çok 

§llkUrl 
- Çok gükür de ne demek? Geleli 

bir ha!ta oldu, hemen her gün tabak 
kırıyorsun. 

- Aman öyle söylemeyin, beterin 
beteri va.r; tabaklar bulaşık yıkadık. 
tan sonra kınlsaydı, emeklerim boşa 
gidecekti! 

- Eller yukarı! Ama heykeli kırma
dan ... 

KtltpiT OI0'1Wbil 
- Geriye gitmek için ne yapıyorsunuz? 
- Karşı tarafa geçip oturuyorum. 

- Baba, aplıya in, o tarafta neler 
var, demi§tin. Gittim, annem vardı. Ça· 
imJnn geliyor! 

Bir Fransız 
fıkrası 

Mtista.hdemin idareeine, hizmetçilik 
bulmak Ur.ere, mUracaat etmişti. Sor~ 
dular: 

- Nasıl bir yer istersin kızmı? 
- Nasıl olursa olsun; yalnız çok o • 

kumut kan koca ı.temem. 
- Neden? Münevver bir aile ya • 

nmda çalıpak istemez misiniz? 
- Allah gaetermesin! Bundan ev. 

vel böyle bir aile yanında çalıştım da 
boyumun ölçUaUntl aldım. Karı koca 
mk Sik kavga ediyorlardı ve benim de, 
birlbirlerine ne söylediklerini anlamak 
için anahtar deliği ile Jfı.gat kitabı a· 
namda mekik dokumaktan canım çı, 
kıyordu! 

Saçma 
- Pazar gtinU, hava iyi olursa, ba. 

na gel. Beraber gezmeye gideriz. 
- Ya, hava fena olursa"! 
- Hava fena olursa, cumartesi gü· 

nil gel! 
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Casus kadın, suallerine ille cevao 
almak için uğraşıyordu 

-25-
Şalberpr, hiç cevab vermeden yele.! devriyesi için ... 

fini ve ceketini gtymiıti. Genç kadm - Parola? 
karyoladan inmek istermiş gibi, yor. - Bis in den Tok treu <• ). 
gam bir kenara çekip karyoladan a. Bu cümle, g'eneral İzenştaymn, Ber. 
pğı indi. Fakat ayakla.rmı yere ba -
mıc& vazgeçti, yatağa oturdu, ellerini 
uzatıp erkeği çağırdı: 

- Gel sevgilim, gelsene! 
Yatağa mt Ustü uzanmı§tl. Bir di· 

zlnl kMrmiş, göğsü açık, hemen he
m.en çıplak bir vaziyette. 

Şalberger, yavaş yav&f ona yaklq-1 
tı. Yatağm bir kenarına oturup met. 
reatn1 oyalamağa ve teskine çalııtı. 

- Uılu dur bakayım yaramaz kız, 
diyordu. Orttın bakayım. Her şeyh\ 
llbuJ var. 

Yorgam, genç kadmm boynuna ka. 
dar çekil, koltuk altlarmdan sıkııtır. 
dL Fnuıziska gıdıklanmıı, sinirli si
nirli gtllUyordu. Benua, kadını böyle 
aarmalanmıı bir halde kucağına aldı, 
bebek gibi okşadı ve alay etti: 

- Bu sevimli ve güzel mumya ki· 
me ait? Şalbergere değil mi! Uslu 
ulu kocasının geri gelmesini kim bek· 
liyecek? Sevgilisi Franziska. .• 

Casus kadın, suallerine ille cevab 
almak için uğraşıyordu : 

- Niçin gidiyorsun? Nereye? Ne 
aman döneceksin? 

- Çok meraklıam ama sen. •• Aake
d bir fabrika mUdtlrllnün metreal L 
çln çok mütecessis olmak bUyük bir 
kusurdur. Vazifem var. 

- Bu saatte mi 
- Vazife için saat olur mu? Alla. 

haısmarladık cicim! 
Ayağa kalkmzftı. 

- Demek beal blJle bıra1ana.kta 
__. fJd!JrQr. nereye gittiğini bile söy. 
!emek istemiyonıun ha? Ben burada 
yal.mzlıktan ve korkudan ölUrUmt 

- Merak etme ölmezsin. Yalnız ben 
buraya döndüğüm zaman seni bula.
maz..sam, kederden ölebilirim. lıte bu· 
na mAni olmak için bir tedbir dtlfün· 
dllın: çıkarken kapıyı kilitleyip anah· 
tarım yamma alacağmı. Hem bu sa. 
Jede korkmadan uyuyabilirsin, içeri. 
ye yabancı kimse giremez. 

line gitmezden önce o gece için seç. 
tiği paroladır. Nöbetçi derhal Belam 
vaziyeti aldı. 

- Ne var ne yok! 
- Matmazel !zeııttayn ile mühendis 

M. Gude tayyare meydanına gittiler. 
- Saat kaçta? 
- Yirmi Uçtl çeyrek geçe ... 
- Kapıyı aç. 
Nöbetçi derhal itaat ederek kilide 

analıtan sokup kapıyı açtı. Benua 
~ti. Kol saatine bakarak mmldan • 
dı: 

- Saat yirmi Uç ... Tam zamanmda 
gitmi§].er, bravo! 

• • * 
O sabah, sahte Şalberger, milhendl· 

sil! penceresi önünden geçerken onun 
piyanoda "Şen dul,, operetinin valainl 
çaldığını duymuştu; mukarrer parola. 
ldare mtidllrU musikiye biç ehemmi· 
yet vermeden yürlldU, fakat avlunun 
nihayetine geldiği zaman unuttuğu 
bir &eyi hatırlamJI gibi geriye döne
rek mühendisin bulunduğu binaya 
girdi, merdivenleri çıktı. Mühendis o. 
dasmm kapısında beklemekteydi, hig 
bir teY söylemeden bir klğıt uzatıp L 
geriye çekildi. 

Benua, Jdğıtta neler yazılı oldulu
nu pek merak etmekle beraber, onu 
ancak yanın ııaat ıonra, sabah devri
yesini müteakip evtne d&ıdilğil zaman 
okuyabildi. Odasma girip kapıyı ka· 
padıktan sonra anahtar ~eıı 
~tıenmest lhttma#~ tdr 
tını kapıya dayadı ,e okudu: 

"Bu gece yirmi üç bııçukl.a geOtJY4-
rısı arasında dôrt numaraJt hangarda 
bulugalım.n 

Düşünceye daldı, mektup oldukça 
mübhem olmakla beraber ne demek is 
tediği anlaşılıyordu. Bir kibritle p111. 
layı tututturdu. 

• • • 
Bir gUn evvel, Jertrtıd, akşam ye. 

meğini müteakip Gudeye, babaamm 
ertesi ·sabah Berline gideceğini haber 
vermiştL 

- Harbiye nezaretinde mühim bir 
içtima. var. Gece de gelemiyecek. 
Manalı manalı bakarak ilA.ve etmfe

ti: 
- O yokken buranm yegtne b!ld

mi ben olacağım. Anladm mı aevgt. 
llın. 

Bir öpUcllkten sonra Fraııziskanm 
kollarmdan sıynldı. Çabuk geleceği. 
Dl söyllyerek kapıyı kilitledi ve çıkıp 
gitti. Kondorda durdu, çakımyla tele
fon telini keserek Franziakanm hariç
le görtlenıesfni önledikten sonra pav
yondan dıp.n çıktı. İkinci avlunun ka
pısmda bir nöbetc;i bekliyordu. Şal • 
bergeri tamdı, fakat emir emirdir, 
m.utad suali sordu: - Evet sevgilim. Diye mühendis 

cevab verdl Seninle yalrmca, rahat 
Şalberger, gece ve kimse tarafmdan dinlenmediğine 

' - Kimdir o! 
- idare mldirl 

1 1 YIA ZIAIN.:: O,N O:R'Ei DIOI !B:A l Z AK ..... 

emin olarak konuemak u.adethıe eri
lecef lm. 

- Dikkat, babam duyacak! 
General, salonun 9bUr ucunda kol. 

tuğa gömülmtlş, pipo içerek hazmı 

zamanını geçiriyor, iki gencin piyan.o 
çalışını dinliyordu. 

- Aman bu parça çok gilzel, bir 
daha çalın. 

Mühendisle JertrUd, yan yana otur. 
mut, dört elle piyano çalarlarken fı. 
SJltı halinde bir aeale konllflllalarma 
devam ettiler: 

- lyi ama, ne zaman görüşeceğiz? 
Gilndüziln imklm yok, J§lerimiz baş
mızdan qkm. .. 

Mühendis cevab verdi: 
- O halele gece •• , 
- Fakat nerede? Ölüm guaı llbo-

ratuvarmı ister mfsfıı? 
- Olmaz. Nöbetçiler var, gece gtln· 

düz dalma iki nöbetçi beklediğini U• 

nuttun mu? 
- Hakkın var. Ne yapalım? 
- Odanda bulupak? 
- Çılgmlık olur, hizmetçiler var. 
-Benim oda? 
- Olma.z; sebebfnf bllememin. 
- Nedir sebebi? 
Genç kız cevab vermeye vakit bula. 

madı, piyanoda çaldıklan parça bit • 
mietL Tabureainl d~k baba • 
ama IOrdu: 

- Şimdi ne çalalım baba? 
General Şubert'bı bir parçaamm f8. 

mini verdi. 
Ayağa kalkbJar, lst.enilen parçanın 

notumı aramaya koyuldular. Bir yan
dan. staU kon~ ecU • 
~ 

- Niçin benim odam oüni.z? 
Mfiheııdia bu auaU IO?i.rken, herhal. 

de odamda mikrofon oldutanu .ayte
meye SJkıhyor, demekteydi. 

- Israr etme eevgilim, orası olmaz. 
Delikanlı cam SJkılmJı bir t&VD'I& 

ytlzllııU buruıtunfu. 
- Rica ederim cicim, ben ıatemi· 

JOI' muyum u.m,orıınm? Ne yapayım, 
aenln odanda bullJllD&m'ZID mahzmıı 
var. Ba§k& bir çare bul. Seni aeviyo
ram. 

Gude Jtllaıek aeale: 
- itte, dedi, buldum. 
Bulduiu notayı generale gôlteri • 

yordu. beqtayn yudum yudum içtiği 
konyağın kadehini muaya bırakır • 
ken: 

- Mtikemmel, dedi, haydi timdi pi. 
yanoyat 

Tekrar piyanoya geçip çalmaya 
bqladılar. Gude, bacağmda JertrlldUn 
dhdnlD tazyilmıı duyuyordu. D&ıtlp 

aleminde: 

Zihniyet harbi 
BwgQnkQ insan harbinden 
evvel çın ııe .Japonya ara
sında b'r zihniyet harbi 
vardı 

yor: 
Çin - Ja.pon harbinin sebeblerlnden 

en mflhlmml biç §llpbesiz ki, iki mille
tin biribirlerini görlle farkıdır. ÇinlL 
ler, medeniyetin en eskileri olmak iti· 
bariyle Japon.lan sonradan türeme o
larak telllil ederler ve onları medenL 
yet Aleminde kendi kadir bilmez tale. 
heleri sayarlar. Şurası hıkAr edilemez 
ki Japonya hakikaten medeniyet sa
hasmda Çin.den ışık alarak ortaya 
çıkmıgtır. Çin telfilcldlerine göre )a • 
ponya bugünk Uaskerl varlığından 

gayri nesi varsa, onlan hep Çine med
yundur. Japonya.mu, Çlnclen ve Avru· 
padan öğrendiklerin kendi fer&İtlne 

uyacak bir eekilde tadil et.mie olduğu. 
nu takdir edecek Çinli hemen hemen 
yok gibidir. 

Japonlar ise Çini bilsbütUn başka 
bir gözle görüyorlar. Onlar, Çinin kül. 
tur ilinde bir vakitler diğer milletlere 
liderlik etm.if olduğunu itiraf etmek· 
le ebraber bu bakımdan bugünkü Çi
nin bit' hiç olduğunu, dejenere bir mil
letten başka bir &eY olmadığnı ileri 
IUrllyorlar. Japonyaya nazaran bugün 
kil Çin mekteplerinde Japon dUprıan. 
lığından baıka bir eey öğretilmiyor; 
Çin, Japon aleyhtarlığım o derece 1. 
lerl götUrUyor k1 mektepler bilgisiz, 
disiplinsiz, bedbin ve garazklr bir ne
sil yetlştlriyorlar. 

Çinliler. bu Japon göril§ilne muka
bil Japonl&nn mekteplerinde kukla 
gibi maldııelepıle Ukerler yetlftjr • 
dikleri kanaatindedirler. Onlar, aşağı 
eımfm. okutwduğu takdirde bu gi1n. 
ld gibi kölelik ·etmiyeceğiiıden korkan 
ve ldlltllrUnU bu mWA.ha.za ile ta:iızim 
etmtı olan bir imparatorluğun ergeç 
inkn'aZ bulaca.ğnla lnamyorla.r ve Ja. 
pcwtana blı korkwnDN ~ ve ~ 
lllnç buluyorlar. · 

Çin ile Japon unsurunun biribirin -
deJı ayrlclığı en mUhim nokta, birinin 
feri! itibariyle nekadar bOr İ'uhlu ise, 
dllVfnfıı o kadar diafpline bağlı oltl§U· 
dur. Japonlar Çindekl 1nla1Aplarla daL. 
ma. alay ederler. Japonların en fazla 

bakmca genç kız endigell bir sesle, ya· 
vaeça sordu: 

- Danldm mı? Beııl llzme sevgi· 
Um. 

- Hayır danlmadım, iııldaan ha
yale uğradım ve sinirlerime hlkim o. 
Jamadnn; bent affet. 

- BtltUn kalbimle ııff ediyonım. Se
nin içiıl. çıldırıyorum çtinkü ! 

- Aklıma bir çare geldi; fena. değil 
sa.mrnn. 

- Nedir, aöyle? 
- Yarm gece 1&&t yirmi tlg buçuk. 

ta tayyare meydanında buluplmı; be. 
hanemiz de nöbetçi BerVislni kontrol 
olur. (Devamı var) 

iftihar duydukları gey disipline fevka. 
l!de riayetkar bir millet ol113la.ndır. 
Çin bu fazla hürriyet severliğinin ve 
fertçiliğiııin zararını görmemi& değil
dir. Bu yür.den bir birlik meydana ge
lememig, memleket qyıf düşmüştür. 

Çin, bu zaafını örtmek için J aponyaya 
karşı Avrupaya ve Amerika.ya kapıla
rını açmış ve bililtizam Amerikalıla. 
ra, lngillzlere ve Ruslar& bir sUrü im. 
tiyazlar vermiştir. 

Çinliler, Japon milliyetperverliğin! 
şovenistllk olarak tefsir ediyorlar; 
Japonların imparatorlarına karii olan 
körcesine itaat ve sevgilerinin müte
caviz generaller tarafmdan iltismar 
·edildiğini ~itiyorlar. 

Her iki millet de biribirlerhılıı iyi 
ve fena cihetlerini bitarafane göremf· 
yorla.r. Çinde tanılan ye~e Japon· 
lar~ istillcl generallerdir. Çin, Japon. 
yada da her yerde olduğu gibi it a • 
damlan, muharrirler, filozoflar, ar • 
tistler ve kl§ifler olduğuna ina.nmali 
bile istemiyor. 

lktısaden Japonya Çine istihfaf gö
züyle bakıyor. Sınai ve ticari muvaf· 
fakıyetlerinin verdiği eermeatl ile 
mallarım mrla dUnya piyasal&nna 
süren Japonya, Çini kendine bir ipti. 
da! mevad anba.n ve aerbeat ptyua o. 
larak teWdd ediyor. ' 

Japonyaya göre c;mtn lktiaadl ve 
ticari sahalarda yllkselmeal için Çin
liler tarafmdan ufak bir teeebbilBte 
bile bulunulmamaktadır; Çin kula gö
rllflil, beceriksiz politibeılarm elle • 
rlndedir. lktmadiyatı itibariyle tam 
bir ziraat memleketini itmam edecek 
olan Japonyadan bqk& Çine kim iL 
yıkıyla yardım edebilir? 

Çin için vergi yegftne varidat vası. 
taaıdır. ~buki vergi kayrtla.ruu Ja.
'°*1ya bınal tlcai'etf:Dl durdurmak 
ma.ksadiyle küstahçasma ortaya kc1İi· 
muş bir mania olarak tellkki ediyor. 
Japonyanm istediği, mallan için ver
gi muafiyetidir. 

Sonra Japonya Çin.in komilnistle • 
eeceğinden de çok korkuyor. K&r§I • 
smda. Rusya tarafmdmı benlmMJıeCek 
bir komünist Çin görmek iatemiyor• 
Halbuki Clnlilerln ekaerlyetl komi ~ 
nlstllğe muhalif. Japonya bunun far· 
kında delil Çinliyi komUntrme yakm· 
1qbran komOnlzm mettareai delil, 
komUnistlifin Japon emperyalizmine 
olan dU1111anhfı. 

velhasıl gerek iktmadt, ticari aate.. 
rl sahada, gerek kWtUr, mllU duygu 
ve medeniyet sahalanD.da Japonyanm 
beyaz dediğine Çinlller siyah diyor • 
l&r. Ba sllmlyet farkı, her Dd tan,. 
fm gözlln.U kan bUrllmesine kadar de
vam ediyor ve netice olarak da bugilıı· 
kU Çin. Japon harbi doğmue bulunu. 
yor • 

•• C EV 1 REN: NURU L:L AH A·T A C 

zel Annand Luiz Mari de Şoltyö bir köylil km gıl>i, ninesi-. Şimdi dınle, yavrucuğum: hayatımın kitabında sayıfası altm 
hilA1e lle g&rterllmeğe layık bir günün sabahmda annemin ne
dimelerinden biriyle bUyUk annemden kalma son uşak olan Fi. 
llp, Parla'den geldiler; beni götürmek üzere gönderilmişler. Ha. 
lam benJ oduma çağırtıp da bu haberi bildirince o kadar se
Wıdim ki dilim tutuldu, ytlzUne alık alık bakmışım. Halam, ha. 
Dl o gırtlaktan çıkan sesiyle: .. Kızım, dedi, görUyonım ki ben· 
den ayrıldığına biç esef etmiyol'SUll; fakat bu ,son vedaımız c:te
jildir, yine görUıeceğimimen eminim: senin alnmda, Allah'm 
aevdiği kullarına nasib ettiği nuru görüyorum. Sende insanı 
~ete de, cehenneme de götürebilecek gurur var ama rubun· 
C5ald. ualet dll§lllene mAni olacaktır! ben seni, senden daha iyi 
bilirim: :ıendekl ihtiras, herhangi bir kadındaki ihtirasa benze. 
)'emez!,, Bunu söyledikten sonra beni göğsüne doğru çekip al. 
mm.dan 6ptU; on,u kemiren, gözlerinin o mavi tatlılığını karar· 
tan, göz kapaklarını yumuşatıp altm sarısı elmacıklarmı kı. 
nttıran, o glhel yUzllnU sarartan ateş de sanki bu buse ile al
mma tılenmiştf. Tüylerim diken diken oldu. Cevab vermeden 
ellerini öptttm. "Halacığım, dedim, sizin perestişe lAyık iyilik
leriniz bile bana bu manastırda vUcud için şifa, gönW için de
va bulduramadı; demek ki buraya tekrar dönmem için çok göz 
yaşı dökmem ıazım; siz de bunu temenni edemezsiniz. Beni bu. 
raya ancak XIV Uncu Luinin hıyaneti döndürebilir; fakat öyle 
biri elime geçerse bizi biribirimizden ancak ölüm ayınr ! Ben 
Montespan1ardan (1) korkmam . ., Halam gUIUmaeyerek: "Hadi, 
deli kız! dedi; bu boş fikirleri burada bırakayım deme, onları 
da al gflttlr; fakat bil ki sen bir La Valiver'den alvade bir Mon. 
teçul...._ Bo)'D'\111& eanldrm. Zııvalh kadın beni arabaya ka· 
cfaıo gettlrmekten kendini alamadı; göz'erini bir bana, bir de 
ru-abanm nzerfnde ailemizin armasma dikiyordu. 
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nin karyolumda y.a.tmağa mecbur oluyor, hem de hemen he. 
men onun öldUğil gUn ?,, diyordum. Premes 1817 de ölmtiş
tU ama bana daha dUn öldü gibi geliyordu. Bu odada bulunma
ması IAzımgelen bazı şeyler gördüm; bunlar, devlet f§leri ile 
uğrqanlarm~ kendi evlerinin igleri hususunda nekadar tasasız 
olduklanm ve büytik annemi, on sekizinci asrın en büyllk ka. 
dmlarm4an biri sayılacak oı&n o un kadım, ölUr ölmez kim· 
Benin dUştınmediğlni ispat ediyordu. Filip, dökttlğUm gözyqla. 
rmın sebebini anlar gibi oldu. Prensesin vasiyetnamesinde bu 
efYB.lan bana bırakmış olduğunu söyledi. Zaten. babam kona. 
ğm büyük dairelerini, lbtilfil'den sonra bulduP. halde bırak· 
ntIJtJ. Ayağa kalktım, FilJp, kilçUk salonun kapısını açtı, kabul 
daii'esine girdik; oranm da eski harab hali değipnemiştl: kapı 
ttstlerine vaktiyle asılan kıymetli tabloların yerleri bot duru· 
yordu, mermerler kırılmış, aynalar · kaldınJmıttı. Eskiden 
bu ıssız, ~!ı, yUk8ek salonlardan geçmeje korktuğum için 
pre>n&eebı ya.rımda kUçilk merdivenden ~im, bUyUk mer
divenin kemeri altmdan geçen o küçUk merdiven, prensesin 
tuvalet odamnnı gizli kapısın& götnrur. 

('" '""-"A Rn i • . 

slrile olacak, ruhum bAIA. bir uyuşuklulc içindeydi. İçim titri
yerek atıldığım bu dünyada acaba ne bulacağım? ... Herhalde 
ilk gUn beni kartılıyacak bir kimse bile bulamadım, gönlümün 
hazırlI'klan bofunaymıı: annem Bulonya ormanma gezmeğe 
gitmi§, babam meclisten henüz dönmemlfti; kardellm dUk dö 
Retore iae ancak akşam yemeğine yalan, o da gtyinmek için. 
eve bir uğramıı. Madmazel Grlffit (2) ile Fillp beni daireme 
göturdUler. 

Bu dairede eskiden bilyllk annem prenses dö Voremon otu· 
rurdu. Sevgili nineciğim! bana oldukça bir wa bırakm11 ama 
bana o paranın söztinü bile eden olmadı. Hatıralarım.da adeU 
kudal bir makam halini alm11 olan o yere girdiğim zaman duy. 
dufum bllzne sen de iştirak edersin. Her eey onun bıralttıjı gt. -
bi. duruyordu! ben, onun öldüğü karyolada yatacaktım. C>nttn 
şezlongunun bir ucuna oturup.yalnız olmadığımm farkma Var· 
maksızm ağla.dun, onu daha iyi dinliyebilmek için o eeziongun 
önüne diz çöktüğüm günleri dllşUndUm. Oradan onun koyu san 
tenteneler içinde, ihtizar ıstırapları ile olduğu kadar, yaşm te
siriyle de zayıflamış yüzilnU görmüştüm. Odada hllA onun za. 

Bir salon, bit yatak odası ve bir de, sana evvelce bahsetti· 
ğim Mnlı alh gUze1 bir tuvalet odasmdan ibaret olan bu daire, 
konağın Envalid tarafmdaki pavlyonundadır. Konakla cadde 
arasmda, sarmaşıklarla örtUlmUş bir duvar, bir de yukarı dal. 
lan caddenin kenarındaki ağaçlarınkine karışmış kara ağaçlar. 
la sUalU · bir yol ~· Eııvalid'in yaldızlı, mavili kubbesi, gri 

(D~oomı '1tlr) 
( 1) XIV anctı Luftıin ba§ka bW gtJzderi. 
(!) Aslında Grilfith adı 'Ve ''cımak, hayvan hrnağıp mana. 

sına gel.en /raMtZca griffe kelimesi ile., fürk.çeye 'tercüme edile. 
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lSleftı ınceBtmek 
nçaın ne 

Yapmahsonız? 
Ayakta hazır ol vaziyetinde duru. 

nuz. Kalçalar biribirlne iyice sıkışık 
olınahdır. Eller, bilekler göğsUn kena
rına hafif bir tazyik yapmak şa.rtiyle 
göğUs üzerinde durmalıdır (şekil l) 

Bu vaziyetteyken sağ kolu ileriye 
ve sol kolu geriye uzatmız. Kollar vü
~da amud ve iyice gergin olmalıdır. 

olları uzatırken, belle beraber vilcu· 
~~ .. Yukarı kısmını sağa ve sola dön. 

urunuz. Vücudun alt kısmı hiç kımtl
danııyacak ve kollar tamamf~·le bir 
hattı müstakim jstikametinde olacak. 
tır. Nefes alınız. GöğsünUzU ti§ir:iniz. 
liazrr ol vaziyetine dönü11H?. Teneffils 
ediniz. (Şekil 2) 

Bu hreket hC'r ~in 2\' f!"fa yapıla. 
ca~ Vf" 10 giin devem et!.- ~'<tir. 

:le:-" o ııı unw:..~'~-:!!YS...uzatı
bz. Kolh:.nnızı YU''ıırı ' a kaıdrrmm. 

Ev kadınının bilmesi 
Iazı ın gelen şeyler 

-!-
Elbiselerinizi kendiniz yapmak isti

yorsunuz. Hakkınız var . . Elinlr.de iyi 
bir model ve ölçU olduktan sonra bu 
hem kolay bir iştir, hem de çok iktı. 
sadidir. 

Modeliniz. ve öç;Ulere tıpa tıp uy • 
gun, yUnlü bir kumaştan zarif bir rob 
yaptınız. Bu robln yağmurlu havada 
sokağa. çtktmız, ıslandı, kurudu. Ku • 
maş çeker, zarif robunuz kısalır, hem 
de darla§ır. Hele bir defa yıkandıktan 

· so~ra giyilmez hale gelir. F.ski kadm. 
~ l:ır gibi etbiaenize çekme payı koya • 

mazsınız. ÇUnkU bu takdirde ilk gün-
lerde, yıkanmadan evvel elbise vUcu • 

• 1 dunuzdan akar, başka bir kadının el
jJ bisesini giymiş gibi olursunuz. O hal. 
ı~ de ne yapmalı? Kolay. Kuma§ı alınız. 
1 Ütil masası üzerinde geriniz. üzerine 

suya batmlmış ve sonra sıkılmı§ bir 
bez yayınız. Islak bezin üzerinden bez 
tamamlyle kuryuncaya. kadar sıcak ü. 
til gezdiriniz. BUtUn kuma§! bu !uret
le ütüledikten sonra robunuzu kese -
bilirsiniı. Artık kumaş ne yağmurla, 
ne de yıkanırken çeker. 

-II-
Çok sevdiğiniz fötr şapkanız hem 

rengini atmış, hem de klrlenmi~ Te. 
mizlcmek çok kolaydır. Bir bez parça· 
smı adi petrole batınnız.• Şapkanızı 

bütün sUslerinden ayırdıktan B<>n.ra bu 
bezle iyice ovunuz. Sonra ate§f;en uzak 
bir yere asmız, kurusun. Petrol ko • 
kutSu iyice geçtikten sonra bir tence • 
rede su kaynatmı.z. Şapkayı tenoere -
'dm çıkan aıcak buhara tutunuz. Bu 
tutma şapka tamarniyle rUtubetli bir 
hale gelinceye kadar devam etsin. Son
ra kurutunuz. Şapkanız tamamiyle ye· 
ttilenmlttir-

-m-
Eviniz muşamba döteli ... MupmbL 

larda lekeler var. Çıkarmak istiyor. 
Sakın sodalı veya. küllii su kullamna.
ymıı. Bunlar muşambayı tahrib eder, 
hem de lekeleri iyi çıkarmaz. Yünlü 
bir kumaş parçası alınız. Bunu, içeni. 
ne bir ~a lrebantin flbe edilmlş 
suya batırınız. Mu§ambanın Uzerlni 
bununla siliniz. Hem muşambanın ü. 
zerindeki lekeler çıkar, hem de mu • 
şa.mba yeni gibi parlar. 

-IV-
Surahinizin içi kirlenmiş, batta. bir 

az da yosun tutmuş, yeşil yeşil görü
nüyor. Suyla, sabunla, sodayla yıka
dınız, çıkmadı. Üzillmeyin.iz. Bir in • 
cir yaprağı alınız. Ufak ufak parça
lara doğrayımz. Sura.hinin içine atr. 
l'HZ. üzerine su doldurunuz, surahiyi 
çalkayınız. Tamamiyle temizlenir. 

-V-
Saç fırçanız yağlanmt§, frrç,anm 

kıllan arasında kepekler kalmış, fazla 
olarak kıllar da yumuganuı .. Üzülecek 
bir §CY değil ... Bir eltası dolusu su. 
yun içersine bir kahve kaşığı amon -
yak koyunuz. Fırçanızı buna batırı· 

nız. Bırakınız kurusun. Sonra yine 
bir eltası dolusu su içersine bir çorba 
kaşığı adi tuz atınız. Fırçayı bir defa 
da bunun içine koyunuz, be§ dakika 
durduktan sonra çıkarınız. Kuruduğu 
vakit fırçanın yep)'eni olduğunu göre
rek siz de şaşıracaksınız. 

-VI-
Hasır iskemlelerin ha.sırı sararnıı~. 

bunu kolayca parlatabllin;iniz. Evve. 
la iskemleyi bol sabunlu suyla yıkayı
nız. Sonra güneşte kurutunuz. 

-VII-
Rugan kunduraların çatlamaması 

için ne yapmalı bilir misiniz? Kundu. 
ralann üzerine biraz kaymak sürU.nUı, 
bu uf ak tedbir kunduraları çatı atmaz. 

(şekil 3). Göğdeyi mUmkUn olduğu 

kadar sola çeviriniz, ellerinizi yere 
koyunuz. (şekil 4). Teneffüs hareket· 
leri yapnız. Nefes alırken ilk \'aziyete 
dönUnUz (şekil 3). Nefes verirken ay
ni hareketi tekrar ediniz. (~kil 4). 
Ayni hareketleri, sürati gittikı;e faz. 
Jalaştırarak tekrar ediniz. 

Bu hareket her gün 15 defa yapı -
laca.lc ve 10 gUn devam edecektir. 

iç ~amaşırlarınızı 
kendiniz yapınız 

Bir kadın için iç çam&Şlrlannı kend yeşil bir kumaştan yapılmıştır. Kroı:ı.a 
isi yapmak da çok revkli bir iştir. Ka- kısmmın etrafı ince bir dantelle çevril 
dmın iç çamaı;ırlarını yaparken dikkat mi§tir. 
edeceği Uç mUhim noltta Yardır: 1 - 2 _ Mavi mat ipekli jerseclen gece 

Geceliklerin boyu uzun olmalıdır. 2 - l"k G"" • ·· d ' k ~ı d b d .. ~.. . ı . ogsun e ve oı arın a eyaz an-
Korsa kısmı gogu~ teşekklil!tmı mey- teller vardır. 

dana çıkaracak şekılde yapılmalıdır. 3 . . . . 
- Dar kombinezonların etekleri yarık 3 - Gill rengı ıpek 3erseden gecelık. 
olmamalıdır. Buradaki modellere bakın Bu çok zarif bir örnektir. Yakru;ı ve 
ız. Bu noktalara tamamiyJe riayet edil· göğsü ile kol ağızlan beyaz ipek tente! 
miş olduğu için çok gfü:el olduklarını erle sUslenmiıtir. 

göreceksiniz: 4 - ::eııH ipek jerscden gecelik. Gö 
1 - İpekli Muslinden gecelik. Soluk ğsUnde açık gri renkte işfomeler vardır. 

.... -- . 

[aOZELLlK ,REÇErELERl:J 
ij 

-ı- Ağız değişikliği 
Bazı kadın ciltlerinde ufak siyah nok

talar, beruer halinde lekeler ''ardır. 
Bunları çıkarmak için a~daki tertibi 
yapınız. Şayet kendiniz yapanuyacak
sanız bir eczanede yaptırabilirsiniz. 

90 derecelik isporto 250 gram 
1/100 sulfo fuschuine mahl<ılü yarım 

santimetre mikabı. 
Gülyağı 5 damla 
Tarçın yağı 5 damla 
Acıbadem yağ 2 damla 
Beyaz talk 5 gram 
Buna imbikten geçirilmiş su ilave e· 

dilerek litreye iblağ edilecektir. Bu ma
yie batmlmı~ bir tamponla yüzünüzü se
kiz gün sabah akşam silerseniz noktalar 
tamamile kaybolur .. Yalnız beş altı haf 
ta sonra bu lekelerin tekrar göründüğünü 
görürseniz üzülmeyiniz. Bir sekiz gün 
daha devam ediniz. Lekeler tamamile ve 
kati olarak silinmiş olacaklardrı. 

-u-
Göğü etleriniri scrtle~tirmek için sa· 

bah ve akşam göğ ünüıe soğuk suyla 
masaj yapınız. Sonra bir pamuk parça-

Her gün yediğimiz yemeklerde te. 
nevvUün az olduğundan çok şikayet 
edillyor ... Size blr iki Fransız yemeği 
tavsiye ediyoruz, bir defa yapınız. Ba. 
kalım beğenecek misiniz.? 

* 
Mantarlı Btğır yu hnisi 

Bud tarafından bir kilo sığır etini, 
on, on iki parçaya bölünUz. Tuz, bi
ber, Eoğan, maydanozdan ibaret bir 
piyaila iyice uğunuı. Bu piyazlar üze. 
rine ince kıyılmış 100 gram mantar i· 
ıave ediniz. Et yanm saat kadar bu 
piyazm iı;:ersinde dursun. Sonra et 

sını a~ıdaki terkibe batırarak sürünüz. 
Bırakınız kurusun. 

Acide Salicylique 
Mantol 
90 derecelik isporto 
Gliserin 
Gülsuyu 
Eo.ıin mahlulü 

0.50 gram 
0,25 gram 
100 gram 
20 gram 

380gram 
0,50 gram 

parçalarını hafifçe una. batırmız. Pi· 
yazla. beraber tavaya koyunuz. Pembe. 
leşinceye kadar kıt.artmız. Sonra ilze. 
rine domates salçası füive edilmiş sı. 
koyunuz. Havagazi fmnmda bir bu· 
çuk saat pigiriniz. 

~ 

Mantarlı makarna 
1125 gram mantan kıyınız. 100 

gram kıyma ile beraber tereyağında 
kızartınız. Bir parça maydanoz, iki 
dl§ döğülmilş sarmsak ili.ve ediniz. 
Sonra bunu yinni dakika pi~iriniz. 

250 gram makarnayı suda haşlayı
nız. Suya bir parça maydanoz, bir i· 
kl tane de defne yaprağı atmayı unut
mayınız. Makarna haşlandıktan sonra 
sUzünUz. Sonra temiz bir havlu, daha 
iyisi sünger kftğıdı ile makarnayı iyi. 
ce kurutunuz. Manta.n salçalı tabağa 
koyunuz. Ortfl!ma makarnayı boşal • 
tınız. O:r:erine içersine bir iki damla 
limon damlatılmt6 üç kaşık et suyu 
dolqt.ınmz,, 
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Hükiımetçilerin mukavemeti üzerine -

Yeniden ve ehemmiyetli surette 

Yardım edecekmiş 
Fransa ile itilAf 

suya mı düşüyor? 
Londra, 19 (A.A.) - Havas ajansı 2 - Hitlerle Muıolininin, Fransa ile 

muhabirinden: fngilterenin Roma sefiri İtalya arasında bir itilaf aktindm evvel 
Lord pört, diln Kigi sarayında Kont Cı- Fransız - Sovyet ve Çek - Sovyet misıtk
ano ile uzun bir mUiakat ycaıptnı§tır. larının reddi neticesini istihSEıl etmek 

İyi bir membadan öğttnildiğine göre hususunda mutabık kalmı~ olmaları .. 
Lord Pört, bu görüıme esnaaında İ&- Ayni mahafil, Musolininin Cenova 
panyol meselesi yilzunden çrkan mü§- nutkunun ve bu nutukta Fruısanın Bar 
külit sebebiyle tevekkufa uğramıı olan sehnaya yardımda bulunrmekta oldu -
Fransız - İtalyan müzakettlerinin fu suretinde yapılan ithamlııcrn hedefi, 
yeniden ibaılmaaını temin maksadiyle Fransayı Moskova ile olan ittifakiyle 
tngitterenln hayrdıah bir tavassutta bu 
lunmak tasavvurunda oldugunu kont 
Cianoyı söylemiftır. 

ltdlyanın Fransa tarafından Banelo
naya esleha ve muhimmat vermek su
retiyle adem· mildahıle prenaibini ihlil 
etmekte oldu!unu bahane ederek gene· 
ral Franko lehinde yeni bir müdahalede 
bulunmasından korkulmakttdır. 

İtalyanın böyle bir hareketi, İngiliz 

- ltalyan itilaflannı tehlikeye dU1Ure
cektir. Lord Pörtün bu noktaya, Kont 
Cianonun nazan dikkatini celbetmiı 

olduğu -'Sylenmektccli'r. 

ıtalya neden haşin davranıyor 
Pıris, Ul (A.A.) - İyi malUmat al

makta olan mahafile glire, İtalyanın 

Fransaya karıı son zamanlaıda tak n
mıt olduğu b&§in tavnn eebebi ıudur: 

1 - İspanyol hükitmeti kuvvetlerinin 
göstermekte oldukları anudane muka -
vemct ... Jtalyanlar böyle bir mukaveme
te intizar etmiyorlardı. 

İtalya ile yapılacr.1ı: bir mukaırfl1et ara
sında tahyir etmek (yani Fransayı 

iki §rktan birini tercihe davet etmek) 
olduğunu ilave etmektedir. 

Di~er taraftan, Haynlaynın Londrayı 
ziyKetınin gayesi, İngiliz makamatmr 
Çekoslovakyanın parçalanmaıına mini 
olmak için Çek - Sovyet misakının red
dedilmesinin zaruri olduğuna ikna et
mek idi. 

İyi malumat almakta o!ra mahafil, 
Haynlaynın tngili%Jeri Çek - Sovyet 
misakının reddi ha.unun nrurl oldu
funa ikna edememiı oldufunu be-

yan c t m e k t e d i ,. . Diler taraftan 
ayni mahafil Fmneanın Musolininln 
Cenova nutkunda kendisine karıı ya-

pılmıı elan ithamlan bilmemezlikten 
gelmcğe karar vermiı oldufunu ve bu 
ithamları asli hesaba Waıtmryarak İtalya 
ile müzakeırıelerine dıewm etmekte bu-
lunduiunu ilive eylemektedir. 

Muallimlerin erli 
için hazırhklar 

• 
1 

Ankara, 19 (Hu usl) - Söylenildiği- yetietirmck üzere yenı tedbirler almak· 
ne göre, maarif ilk, orta, lise ölretmen- tadır. Bu maksatla Galatuaraya aynca 
terinin maaş mebdelerinde ölretmenler talebe verilecektir. Ehliyetname almak 
lcl' ine hır ~ii~klik yapacaktır. İlkokul iltiyoDler Uııivcrsitcde imtihana tabi 
~Ptmen;erınin maaşı 20, orta okul öl· tutul aralı: A vrupaya llaan tahsiline gön· 
ret.menlerinin maaşı 25, lise ~retmenle- derilecck, orada tahalllerlnl ikmalden 
rinin maaşı 30 liradan başlıyacaktır. Sim sonra lisan öğrenmeni olacaklardır. 
dilci usulde ilkokul öğretmenlerinin ma- Maarif encümeni dün toplanarak para
aşlan 17,5 liradan, ortaokul ve lise öğ- sız yatılı talebenin o/o 75 nin yüksek öğret 
retmenlerinin maaştan ise 25 liradan baş· men okulundan geçerek lise öğretmeni 
Jamaktaydı. Bu hususlara ait kanunlarda olmaları hakkındaki kanun llyihasını 

yapılacak tadilatın bu yıl olması muhte- kabul ct.mfştir. Bu karar bu sene lise-
meJdir. lerin son emıfmda bulunan paraııız ya-

:Bundan bafka maarif lile öfretmenl tılı talebeye şamil dqildir. 

Elektrik 
Ankara, 18 (Husust) - İstanbul 

Elektrik 8irketi teeiAhnm aatm a1m. 
muı mllnuebetile l&Wıiyetli bir zat 
gazetem.be §U izahatı vermiştir: 

•• - Şirketin imtiyazı esas mukave
leye göre 1960 yılında bitmekte ve 
aatm alınma müddeti de 1940 yslmda 
girmektedir. 

Yapılan :munzam mukavele ile lmtl• 
yaz müddeti 1993 yılma atıll'I1l§, satm 
alına mUddeti 1960 yılma çıkanlmış. 
b. 

Sermaye mfktan l!viçre frankma 
çemlmi3, 1937 yılmda iptidai te!i!a
tın kı~ti 81 milyon Lıviı:re frankı 
olarak görülmU§til. 
Bu para sarf edildikleri r.amanın rayiç
lerine göre 37 milyon Türk lirasına 
tekabül etmekte '\'e bu.günkü 23,5 mil
yona tekabül etmektedir. Bu sermaye.. 
nin mUtenazırı olan iptidai tesisatm 
da bu kıymette olması icap eder. BU· 
tün bu izahata nazaran İstanbul elek
trik ıirkeünin imtiyaz müddetinin 
bitmesine henU.z elli beş yıl ve satın 
alına mUadeUnin bitmesine de 22 yıl 
vardır. 

Şirket hUldllnetiıı kar§ısına 23 mil
yon liralık bir akilf ile çıkmış bulun
maktadır. 

Oteclenberi ıtirkeUe olan ihtilMların 
JtaDlm ça}I§ıldıfı halde bunun görilş
melerle imklnınr göremediğimiz ma
lUm.dur. 

Bunun U7.erlne iş satm almaya dö. 

şirk9ti 
kUlmüş ve bütün hesaplar görülerek 
firket tesisatı 11 milyon liraya devir 
alınmıştır. 

1 İkincik~nun 938 den yani bu sene 
başından itibaren işletme bia aittir. Bil· 
tün masarif hükfunetin namına yapıla
caktır. Bu muazzam ışin böyle bir şekil 

alması zahiren iyi görülmekte ise de ha· 
kikati söylemek lazımgelirse ötedenberi 
bildirildili "·eçhile tesisatın ıslaha çok 
ihtiyacı vanhr. 

Bunlann ve tasarruf ve dikkatle ya
pılması derhal teveeaül edilmesi it· 
zımdır. Bir taraftan taksitlerin -öden
mesi, diğer taraf tan işletmenin temi. 
ni ve ıslahatın kısa bir zamanda ba
şarılmasına tevessül edilecektir. 

Hükumet bunu kendi eliyle yapmak 
ve bu işe hemen başlamak mecburi
yetindedir. 

Kanunt saıa.hiyetler almacak, hu
kuk mtıpvirlerlntn ilzerinde çalıftık· 
lan mukavelenin btr iki gUne kadar 
bltirılmesi ve imzanın yapılması mu· 
karrerdir.,, 

100 bin Çinli bir 
şehirde mahasara 

edlldl 
Şanahay, 19 (A.A.) - Çin eyalet kı

taatından 100.000 il! 150.000 kişi henüz 
Huşov dahilinde bulunmaktadır. Bu kuv 
'etlerin kurtulması ümidi pek aıdrr. Şeh 

t;ekosıovakyada 

Almanlar 
Çeklerle 
-:arpıştı 

Slldetlller motörlU 
kıtalar teşkil 

ediyorlar 
Prag, 19 (A.A.) - Trebenikde vukua 

gelen bir arbedede uç Çek ile üç Alman 
)'aralarımıştır. 

Askeri teşkUlt 
Haynlayn'ın fırkası şunlara karar ver· 

miştir: 

1 - Parti azasından olan tacirlerin 
Haynlayn'm portresini dükkAnlanna as· 
malan mecburtdir. 

2 - Parti mensupları intihabat müna
sebetile ev ve dilkkAnlannı bayraklarla 
donatacaklardır. Kontrol servisi fırka 
azasının intihabat arifesi olan cumartesi 
günü pencerelerinde tenvirat yapmaları· 
na nezaret ed«ektir. 

3 - Alman naıi krtalan gibi motörlil 
kıtalar ihda cdilectl"tir. 

Hatay meselesi 
~ Baıtara/ı 1 fr ıdc 

ve Hatay d&vaamın hayati ehemmiye
tini kavrayan mes'ul makamların mu 
Mmahuı aereye kadar ..-racatmı me
rakla bekliyorduk. Şimdi ise başka bir 
sual .ormak zaru"ctini hissediyoruz: 

Entrika mı, politika mı?. 
Hatay ekseriyetini pargalamak için 

akla gelmez usullere muıacaat edilmiı. 
.ömürgecilik idare aanatmın bütün in
celilderi tatbik edilmiıtir. Hedefin ne 
c'1dugunu Oriyan gazetesinin ilhamcısı 
pek iyi tayin ediyOT'. HatPyda manda 
idaresini devam et~ek, yeni rejimin 
tltbikini akim bırakmak!. 

Bunun içindir 1d teıvikı tehdit, hak 
!tzlık, .. ulüm ve nihayet cinayete ka
dar her türlU vasıtalar, Hatay Türldc 
tine mı11iyctlerini inklr ettirmek içfo a
labildiğine kullanılıyor. Bunlann hep
sinin iflasa mahkum, culh zararına, 

Fransız ve Türk münasebetleri aleyhi
ne ,hıaıreketler oldufunu tekrar söyli
)~lim. 

Eger yapılan ıeylcr mahalli entrika
lar ise, mes'ul olanlar lbunlar ı çabuk 
CSnlcainler: Eğer böyle değil de amıay· 
yen bir hedefe varmak için güd~
te olıua bir politika ise, onu önlemek 
için bU: vazifemizi ya.pocağız.,, 

Yeni hadisnler 
lskenclerun: 15 (A.A.) - Ana.dolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Arsulda. Türk yazılmak istiyen Eti 

Türkler üzerine jandarmalar ta.rafın
dan iki Eti Türkün üzerinde tabanca 
bulunması \"l'Silesilc ateş acıldığı bll
dirlliyor. 

Reyhaniyede çok feci bir 
bAdise 

Rcyhaniye, 17 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi mahabiri bildiriyor: 

Bu sabah burada hükUınet memur • 

hrının tevil ve müdara~ edemiycccklcri 
çok feci bir hadise daha vukubulmuı -

tur. 

Türk kardeşlerinin listesine rey ver
mek \Uere Reyhaniye tescil bürosuna 

cclmekte olan Ayrancı Şark köyünden 

12 kadar Kürt, Ekradileyyutıi isminde 

tcşekkiıl eden Hoyboncuların teşvikiyle 
§İddetli bir 1Darruza uğıramışlardır. 

rin Japonlar tarafından ıaptı neticesinde 
bunların kfunılen imha edılmesi beklen
mektedir, 

19 N'.A YIS - 1938 

Gençlik bayramı 
_. Başta.ratı 1 incldt 

Yurdun her tarafında. oldufu gibl 
buaün İstanbul da bu büyük bayra
mı neıe içinde kutluladı. Evvelce ha
zırlanmıı olan proıram mucibince, 
Fenerbahçe, Beoiktae. ve Taksim stad 
larmda binlerce gencin iftira.kile top
lu idman hareketleri yapıldı. 

Taks\mde 
Taksim staddında her gençlik bayra

mında olduğu &ibi, ağzına kadar dolmu§ 
bulunuyordu.Burada bulunanlar arasın
da Istanbul kumandanı Halis.amiral Sük 
rü Okan, üniversite direktörü Cemil 
ve daha birçok zevat gö7.G çarpıyor
du. 

EvvclA bayrak merasimi yapılmı§ 

ve hep bir ağızdan lstiklil mar§ı söy
lenclikten sonra Vali Üstündağ ou nut 
ku söylemi3tir: 

Bayanlar baylar: 
Bize eeref veren değerli huzunınuz

Ja bölgemizin 938 yılı spor ve gençlik 
bayramı şenliklerini sevinCle açıyo
rum. Gençliğin heyecan dolu gtbel 
göeterileriııden önce bugünün admı 
bir kere daha saygı ve tapı ile analım: 
19 m•yıs .. 

Her yıldöntimü daha heyeeanla kar 
ıılanan bugün vicdanlarımızda mu
kades bir tarih olarak ebediyen ya
&a.yacak ve Türk milletinin ilerisini 
hi~ sönmfyen bir ıgık gibi dalma ay
dınlatacaktır. Bugün milli varlığımız
da hudutsuz bir kötebqı bir dönüm 
noktasıdır. Tam 19 yıl önce Atatürk 
sonsuz vatan severliğinden ve ölçilsU.z 
azim ve iradesinden aldığı ilham 
ve kuvvetle Türkü mahk1lm eden ölü
mün suratma tükürmUı milli hayatın 
asil varlığını koruyup kucaklayan o
nun yolunu cehenn ·min uçurumundan 
.istikWin saadetine çevirmietir. 

nin tek önderini: 
"Ben böyle çocukların .A.tasıysm,1 

diye ~ndürmektir. 
Bu nutuklardan sonra davetlilerin 

önünde geçit resmi başlamıı bulunu
yordu. Bayrama iştirak edenler ara
smda spor klüplerimizden sekiz tanesi 
de vardı. Geçit resminde Çoban Meh
met büyük alkışlar toplamıştır. 

Önce kız, sonra da. erkek talebenin 
beden hareketleri uzun uzun alkielan
mıı ve hareketlerden sonra da talebe
ler valinin önünden geçerek Taksim 
Abideame bir çlenk koymuşlardır. 

Taksimdeki merasime iştirak etmi§ 
olan talebenin sayısı 2970 olup bunlar 
au mekteplere mensupturlar: 

Yüksek deniz tiracet, uçak talebe
leri, Beyoğlu, Bakırköy, Eyüp, Kasım 
pqa, Cumhuriyet kız, Çapa kız, Nfıan 
taşı, Fatih, SUleymaniye, C faloğlu, 

Kumkapı, Taksim orta mekteplerile, 
İstanbul erkek, Galatasaray, Pertev
nlyal, Vefa, lstiklll, Şi§li Terakki, b
tanbul kız liseleri 

Betlktatta 
Buradaki merasime de Tabimde ol

duğu gibi saat 9,50 de başla.unu§ 'e 
kaymakamla bir talebe tarafmdan nu
tuklar söylenmiı, lstiklfil .marvı çalın
dıktan ve geçit resmi yapıldıktan eon 
ra beden hareketlerine bqlanmııtır. 

1060 talebenin iıtirak ettiği bu ha
rekette ıu mektepler iştirak etmi§ler
dir: 

Begiktaş, Beykoz., Okullar güne§i, 
Emlrghı, Gui Oaman pap. orta mek
teplerile, Kandilli kız, Kabatq erkek, 
İnöııil kız, Itık, Hayriye, Boğaziçi li
seleri, Selçuk kız enstitüail ve mmta· 
ka sanat mektebi • 

Kadık6yilnde 

Buradaki merasime iştirak eden mek· 
teplu ~unlardır: 

Erenköy kız lisesi, Heybelıada orta
mektebi, Kadıköy kız enstitusu, Kadı
köy 1, 2 ve 3 üncü, Üsküdar l, 2 ve 3 
Gndl ona okullan, Uııküdar im enstitil
sil, Haydarpa~ lisesi. 

Buradaki merasimde gene saat 9 50 de 
ba~~ ve ayni eekilde devam etmiştir. 
Burada hükQmet mümessili olarak Kadı· 
köy kaymakamı bulunmu,tur. 

Bugün ölleden sonra şehrin muhtelif 
yerlerinden spor hareketleri, maçlar var
dır. Bunların tafsilatı spor sayfamııda
dır. 

Halkevlerinde de gündüz ve gece kon
feranslar vm1ecek, gece resmi daireler 
elektrikle donanacaktrr. 

O güniln muvaffak jesti Türle mil
letinın her ~ye rağmen bugüne kadar 
muaaffer olan açık ve parlak talii ol
du. Biz bu gilıel talihe kıskanÇlıkla 
sarılıyor ve yardımcwna derin bağ
lılık ve yüreklerimizden kopan son
suz eevgile tapıyoru. 1,te bugUnkü 
bayram o mesut bllldJeenin vtnctnıan
mızdan taşırdığı §ükran borcunun ôir 
if adcsidir. 19 mayısın gençliğe ve 
sporculuğa nisbet ve iaitna.t edilerek 
Jıusuai bayramlara temel 'tutulması 
Türk milletinin bllnyeaindeld hu.ausi 
karakterleri teokil eden aayıau kuvvet 
ve kıymetlerin bUttitııünü üzerinde 
toplayan ve bunları kurtuluı ahaaı
run her safhasında lhım olduğu gibi 
tebarüz -ettiren Atatürkün millete 
hizmet yolwıda Samsunda açtığı bay
rağın gençliğe ve sporculuğa emanet 
odılmesi hiç §ilpbesiz. Tilrk genellği 
ve sporculuğu için pek büyük mazha· 
riyet ve pek yerinde bir iftihar eebe- ı--------------
bidir. Bunun için hepinize tercU.man 
olarak kendilerini kutlular ve geçen 
selle ayni vesile ile burada söyJedik
lenmi bir kere daha tekrarlamn: 

Kıymetlerin, kuvvetlerin ve gUzel
Jıklerin ecmbolü olan AtaUirktUr. 
Türk genci örneğe sadık ve l!yik o1, 
yaşasın Ulu Önder, yaşasın Türk gen
ci ve sporcusu. 
Üstünda.ğm bu nutkunu kız mual

lim lDektebinden Hürmet Enginin gü
zel töz.ıeri talfp etmiştir. Hürmet 
Enginin nutkunda bilhassa şu cümle
le büyük alkışlar toplamı§Ur~ 

Bizler bugiln coşkun bir sel gibi 
içimilden köpüreıı heyecanın ilk hızını 
o tarihi -dqiftiren günden aldık. Ata
türk çocuklarıyız diye haklı bir şeref
le 6fünen Türk gmçliğini11 en mühim 
vazifesi bi.rıe emaaet edilen bu esere 
layik olmaya çalıtmak ve cihan tarihi 

iğrenç yalan 
Aıılrara, 18 (A.A.) - Beruttan 

bütün A vrup& ve Amerikaya g5n
derilen bir telğra!ta AtatUrkiin ye
niden vahim surette hr talandığı 
ve devlet işlerine bakamıyacak 'bir 
halde bulunduğu bildirilmektedir. 
Başlan başa yalandan ibaret olan 

bu haberi Berut masraflara girerek 
bütUn dünyaya neşir ve tamim et
mekte acaba ne gibi bir menfaat 
gorüyor? Bu gibı adi vasıtaların 

dost bir devlet reisi hakkında bil
hassa Hatay intihabatı tazyikler 
içinde hedefinden inhiraf ettirilir
ken kullarulma.sı yalnız calibi dikkat 
olmakla kalmaz ve şüphe yok ki, 
her okuyanın nefretini de mucip 
olur. 

Nazi 
propaganbası 

Arjantlnde bir mebus 
l"aatta bulunarak 
bDkftmetl ikaz etti 
Buenos Ayres, 19 (A.A.) - Sosyalist 

mebuslardan Dilananın nazilerin Arjan

tindeki faaliyetleri hakkmdaki ifşaatı 

mumessiller meclisinde büyük bir h~ e
can tevlit etmiştir. 

Dilanan, nazılerin son zamanlarda Bre 
zilyada yapmış oldukları tahrikittan 
ballSetnü,tir. Mumaileyh, icap eden ted· 
birler ittıhaz edilmediği takdirde Arjan
tinin de ayni hadiselere sahne olmak teh
likesine maruı kalacalmı, beyan eyle
miştir. Dikman, Alman propaganda ne
zaretinin teşkilatı ve bu nezaretin faalı
yet tam hakkında izahat ~ermi_ştir. 

Mumaliyeh, nazilerin ecnebi memle-
1-..""etlerde nüfuzlannı teshile matuf ta
limatı ihtiva eden mahrem bir risaleden 
çıkarılmış bazı fıkralar okunmuştur. 

Bu risale, Almanyanın diplomasi miunes 
sillerine gönderihniştir. Hatip Arjantin
deki bütün nazi propaganda teşkilitmı 

birer birer saymıştır. Bu teşkilAt, Bue
nos Ayrcs merkezine tabidir. Hatip bu 
merkezin adresini \-ermis ve n~tJcc olarak 
narilmn Arjantindeki tabrikatı hakkm
da bir anket yapacak bir parlamento ko
misyonu tesisini istemiştir. 

Mümessiller mecli~i. Dikman projesini 
tetkik edilmek üzere bir encümene ha\ a· 
1<' ,..1m· tir. 
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Dalına ayni köşenin baıında ve ay
ni ahşap, çatısı sokağa doğnı elril • 
m~, harab evin kapısında. otururdu. 
Konuıtufwıu, gilldüğilnü gören yok
tu ve asla gelene geçene musallat ol. 
mazdı. 

Yüzll daima. tr~lı ve buruşuktu. 
Damarlan kabarık ellerinden birini ö
ne doğru u.ıa.tır, dirseğini böğrüne da
yıyarak bu ele yorulmadan on bet 111.. 

at o vaziyette durmak için lhım o· 
lan metanet ve istikrarı temin eder; 
aonr& öteki elini, mevsimine göre, ya 
uzun etekli hırkasının cebine veya al. 
tına doğru bükülmüş dizlerinden biri
nin üstüne yerle§tirirdi. 

Onun önünde bir dakika. bile dur • 
muı;,, hatta senelcrdenberi her gün, 
birkaç defa önünden geçtiğim halde 
avucuna bir metelik atm11 adam de
ğilim. Böyle olduğu halde, i§te ilk 
hamlede jeltlerine dair bu hatıralan 
gözttmUn önüne getirebildim ve onu, 
hiç olmaz.sa iki el ve iki diz ile ~ir dir-
11elt halinde ttiJJe tanrtabfldtm. Bu ka. 
dan klfidlr. ÇUnkil bir dilenclnfn hat· 
ti tek elıyle tek dizini zikretmek, onu 
anlatmaya ve belirtmeye kUi nyıl • 
malıdır. 

Bu adam, bana daima dikkate Il
yık goründü. Size yemin ederim ki, 
son vakadan, ısu muhakeme, polis, de. 
dikodu f ılfm !tl.fhalarından evvel, ~ok 
e~el ben bu adamdan şüphelenirdim, 
kimbı ır; onun yüzüne bakmnyı~m. 
ona para vermeyl im, ondan istikrah 
ecliı::im i • renişim de belki bundantlır. 

Çünkü bu adamda dilenci yüzü, di
lenci jestı harikulade bir kemal ile 
Yaşıyordu ·ve hiçbır be~ııelmilcl aktör, 
bu rolil bu kemal ile oynıyamu.dı. A
lna ben onun bir paralı adam, bir mü. 
teka.it memur, bir bw·juva hastaaı ol
duğunu bılmiyordum. Doğrusu, böyle 
hır kehanette bulundufumu iddia ede. 
?nem. Ancak bu zelıl i~i bu derece asil, 
bu kadar !amimi ve bu rütbe için, gö
l'lUlden yapan adamı bir dakika. bile 
affetmemiştim ve ona, son dakikaya 
kadar, için kin, kin beslemiştim. 

••• 
Efendim, bu dilencinin önünde bir 

iUıı iki efendı belırdi. Den camm ö. 
lltinde kitap okuy rdum. Hava yamı. 
~erdekine bir seyler söylediler. Uf 
~tadı. Yuksek sesler peydahlandı. 

0 nr11. dilenciyi alıp götllrdüler. 
Arkaıanndan hayretle baktım. Son

r1a çarçabuk kravatımı takarak arka· 
arına düıtüm. 

Karakola geldık. 

uzatmadılar. Çünkü polisler böyle 
1tYleri SJk sık görüyorlardı. Ben bir 
u sarsılmıgtım ama, buna da aldıran 
olmadı. 

Herifi cilrmümeşhud mahkemesine 
götürdüler. Sulh hakimi hemen yüz 
metre ilerde bir taş binada. oturuyor .. 
du. Elinde bulunan bir işi bitirir bi
tirmez, dilenciyi önüne getirdik!r. Za. 
bıt varakası ile merbutatma kmaca 
göz gezdirdi. Sonra dilenciye baktı. 

Ben dayanamadım. Orada hazır bu
lunan bir gazeteci arkadaşa, herifin 
sözlerini aynen yazmasını ve geçer • 
ken bizim eve uğramasını rica ettim. 
Çıktını. 

• • • 
Bir saat sonra gazeteci arkadaşı • 

mm ~ve getirdiği notu aynen qağıya. 
altyonmı: 

"Muhterem hAkim bey; altmıg beg 
yaımd&ymı. Otus llekiz aene mem.ur
hık yaptım. Huaust ve resmt olan.k 
bugüne kadar hiçbir suç işlemedim. 
Mahkeme denilen yere Uk defa aeli
yonmı. Demek namuslu bir adamım. 
öyle ya. ... Bu zamanda mahkemeye, 
ha.klı veya. haksız olarak, düşmemi§ 
bir adam bulmak, oldukça müşkül bir 
iş olsa gerektir. lşte ben haklı ola
rak dahi, iflira eseri olarak dahi mah. 
kP.m,.ye gelmedim. 

Düşününüz; artık saklamaya imkan 
c-lmadığı için hepsini söyliyeccğim, bir 
insan ki üç ayda (92) küsur lira te
kaüd maaşı alır. Bir insan ki haline 
göre başını sokacak bir evi, o evin i
ç inde yedi baş çoluğu, çocuğu, geli. 
ni, damadı vardır... Bir insan ki ak· 
şam üstü caddeye karşı pencerenin ö. 
nüne beyaz entarisi ile oturup iki ka
deh buzlu rakı içer ve iki çatal do. 
mates salatası çöplenir ... 

Böyle bir adam dilenir mi! 
Hayır! Hayır! (Dilenci bura.da se

sini yükscltmi§'ti) Hayır!!! ... Dilenir 
efendiler Dilenir! Dilenmeye mecbur
dur. Dilenmelidir. Dilenmezse ölür. 
Deli olur. Mah\'olur ... 

Şaı;,ınnayınız efendim, hepsini izah 
edeceğim ve kerem buyurunuz. ben de. 
il değilim! Aklım başımda. O kadar 
bqımda ki, sizin göderini7.deki bu 
hayretin, arkamdaki meraklıların, şu 
polis memurlannm, §U sırmalı komi· 
terin gözlerindeki korkunun; şu ba • 
ca.k kadar çocuğun gözlerindeki şu is. 
tihzanm manasını hep birden, toptan 
ve a.nı vahidde anhyabiliyorum. Bu da 
yetmiyonnug gibi, §.imdi eurada bu 
hayretle bu korkunun ve şu istihzanın 
toptan ıuratlarınızdan sökUllip atıl • 
masmı temin edeceğim. Bunu da ya-Bir 'kenardan olanı biteni aeyredi • 

Yorduı:n. Butün polisler oraya toplan· 
nu~aruı. Adamm elbiselerini çıkardı... 

pacağım. Demek benim aklnn başımda! 

lar Dış yu· ·· d . . w d · un en ıçerı dogru soyun • 
rn ~ça m lbusat açık bir ~kilde t.e • 
h ızleşıyor, yenıleşiyordu. O kadar ki. 
d erı.fın derisinin UstUrıde kar gibi bir 

on a tertemiz bir fildekoz fnnilfı kal
::ı:lbisel rın ccblerini aradılar: bir 

( Z . saat, bır Singer çakısı, bir 
eıa) CUUlı Jbtiyar •öızl""ğü b. k te e u • ır e-

t n ~endıl ve icimle sarılmış bir des. 
e kagıt para çı <tı. ce: pınıız h yret ı ınde kalmıştık. o, 

•ndeıı çıkan bu §eylere ha ....... 1e ve gOzler• bU ~ ..... ... 
b' 1 ~ k bakıyor ve yabancı 
ır el tarafından bır iftira için cebine 

~ 8'IÇ '1etlerioe bir aamu.ıu a-

HatU cUralenizden daha akıllı ve şu
urlu vaziyetteyim! Şu halde benim de. 
li olmadığıma evvelemirdc itimat bu· 
yurmımu icab eder. 

Evet, ben dileniyorum. Yirmi yıl. 
danberi böyle dileniyorum. Yirmi yıl
danberi durmadan, yorulmadan, has. 
talanmadan ve uyumadan, dileniyo -
rum .. Çünkü ben dilenmek hastalığı
na mtipteliyım hakim bey! Ben dilen. 
cilik illetine musabım!.. 

Bunu belkı anla.mıyacaksınız. Çün· 
kil belkı ılk defa olarak bu ~e§it bir 
hastalık ismi duyuyorsunu.ı! Fakat c. 
min olunuz, size temin ederim, benim 
tutuJduiu.m .illet aiz.m bil . 

.SİZLER •• : POST4 41UJ. 
BA'>INI ..SOY.DUN":;;., 
5iz.i XASAMYIJ Gör. 
RiiP MUHAKEME"-
1!.DlL&CEI(· --
SlNiZ /AN
Llfl>INIZ'.....,_ 

Dilenci 
ilhan Tarus 

veba, ne cüzam, hiçbir illet bunun ka
dar iğrenç, bunun kadar azablı ve bu. 
nun kadar milthiı değildir. 

Ben dilenmeden duramam hlkim 
bey, ben dilenmeden, avuç açmadan, 
başkalarının merhametini istemeden 
ve sokak ortasına diz çöküp köpekçe 
yalva.rmadan yaşıya.mam! Sizin için 
ekmek, su, hava neyse benim içindi
lenmek, avuç açmak odur. O kadar 
büyük, dayanılmaz bir ihtiyaçtır. Ben 
cidden acınacak bir adamını hAkim 
bey! 

(Dilenci burada ağlamaya başla
mıştı). 

Yirmi yıldır çektiğim ıstırabı ala 
anlatamam. Çocuklarım, torunlarım 
görmesin diye evden mUmklln oldu. 
ğıı kadar uzaklara giderim. Uatüme 
giydiğim sefil elbiseyi aileme 1zah et· 
mek için yimi yıldanberi uydurduğum 

hikayeler bir araya toplama belki on 
ciltlik, belki daha büyük, daha muaz. 
zam bir roman ortaya çıkar ..• 
Her~ 1ratJ•nAmı. 8olrlıkhırd& k5-

pekler gibi sürilnerek; tozıarm, gttb. 
relerin üstünde yuvarlanarak; vakit 
vakit ağlıyarak ve çakallar gibi ulu· 
yarak, gelene geçene avuç açtım_ 

Niçin? Ah ... Size bunu anlatamam. 
Size bunu anlatmak imldn!t7.dır. Siz 
bwıu, bunun bana verdiği :zevk \'e sa
adeti anlıyamazama! Yalmz1UJ1u söy. 
liyebilirim; belki si7.e bir fikir vermiş 
olacağım: 

Bana bakan, bana acıyan, bana mer
hamet «len bir genç kadmm avucuma 
bıraktığı bir nikel <mluk, beni o kadı. 
nı bütün vUcudiyle, btttiln servet ve ih 
tişamiyle almıı kadar aevindirir, mes
ut eder ... Onu kucağımda., kolJamnda. 

ve ağzmım altmda hissederim. O be. 
nım olur, benim!. .. Benim olur h!kim 
bey ... Benim olur! ..• 

ilhan TARUS 

- TiFOBiL -

1 Dr. lhsan Samı 1 
1 ifo \'e paratıfolmtabklarına tut 

ıııamar için ağızdan aiıaaa tElfo hap
landır. Hiç rahatsızlık Yttme7.. Her 

kes alabilir. Katua 55 ICr. 

Dlf Doktoru 

l\f ecati P AKŞi 
Haıtalannı busiın • ...., aut 

10 4aa aktam l9 a kadar kabul eder. 

Salı ve cuma cünleri ... t 14 ten 
18 e kadar pweazdll'. 

Adres: Xaraköy Tü.eı .. ,danı, 
Teruae caddesi bapnda No. 1/2 

ŞLH7.\0J;nAs r TlTRA!I\ TiYATROSU 

Hıılk sanııtkı'irı Na. 
şit ve arkndaşları 

Miçe Pencef '"arye· 
lt'si, ASIL DA:\IAT 
komedi 3 perde 

l...üumla T elelonlar 

Hicri: 1357 - RebiilleTI"el 
o ...... ..,_ ....... 

4,39 19, 
Yad .._ 6"9 11ı1.a A'-"' :r 

2,51 12,10 16,08 19,23 21,1 

'J'angın: 
lstanbul için: 24222, Beyollu için: 4'644, Kadıköy !çin: 60020, 'Os 

için~ 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, BOyükdere,Fenerhahçe, Kandilli, 

köy, Kartal, Büyllkada, Heybeli, Burıaz, Kınalı, için: l'elefon muhabere m 
n.ına yanım demek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz " " 36. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Gafata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 4'998. Milddelumuın1lik: 22290. Emniyet müdürlüjü: 2• 
ElektrJk Şirketi: Beyotlu: 4'801 • İstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: Beyollu: 4'783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruo 

niye: 21708. Osklldar - Kadıköy: 6077S. 
Havaıazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoilu: 44642. 

T akai Otomobüi istemek l~ 
Beyoilu ciheti: 49084. Bebek clbeU: 36 - 101. l\4111kköy ciheti: 60447, 

Denizyolları 
lstanbul acenteli.li: 22740. Karuöy: 42362. 
)fudanyaya: Paıar, Sah, Pe~embe, Cuma silnleri saat 8,30 'da Top 

rıhtımından. 
Karablpya: Sah ve Cuma gQnlerl ıaat 19 C!a Topbaoe nhlımından ka 

ve Tekirda#, Milrerte, Erdek. SarHy :iskelelerine uğrıyaral. Karabigaya nn 
Akdeniz postası: Ynrın sont 17 de hareket edecek olan vapur; Gelibolu, 

nakkale, Edremit, Ayvalık TC Dikiliye ulnyarak lzınire sidecektir. 
Karadeniz postası: Yarın sefer ynpılmıyacaktır. 

M"iseler 
Ayasofya, :Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Cinlll Köşk, Asker! Milze 

sarnıçlar, Ticaret 'fe Sanayi lılilzesi, Sıhht Mlize: 
{Bu mlheler hergQn ısaat 10 dan 16 ya kadar açıktır.)' 
Türk ve tslAm eserleri müzesi: P:ıznrtesiden başka hergün saat 10 dan 16 

kador ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar acıktır. 
!'~ lılaieiııt: ...... 't .. ıe..-~ ~tır. 

Memleket Dııı Dti'lliz'Se1erleri. 
1'omanya 't'apurlan: Cumartesi gDnlerl 13 'de Köstenceye; Sah ailnlerl 18 

PJre, 8e7"lt, ıa--.ı,. 
İtalyan npurJarı: Cuma aQnleri saat 10 da Pire, Brendi~ Yeaedik, TrJye 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon tflldürlllAü Telefon 23079 
Semplon ekspresi herıün Sirkeciclen saat 22 ete kalkar ve :ATrUpadan gel 

saat 7,25 te Sirltecire muvasalat eder. 
Konnınslyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de •elir. 
Edırne postası: Herıün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hath 
HeraOn hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de 'Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır Ye Samsun, 15,SO 

Eskl"'1fr, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adaparan. 
Bu trenlerden saat 9 da hareht eden Ankara mubleliti Puartesi, Ca11am 

ve Cuma ıünleri Holcb Te lluaula kadar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA iLANLARI: s 
Muhammen bedeli 4283,53 Ura olan 10,700 adet muhtelif büyüklüklerde O 

ram, Tunpram. Ltıma, Filips 'TCya bu markalara muadil oldUklanna dair sal 
hiyetli maknmat 1arafından verilmiş vesika ibraz eden diler marka ampul l"arı 
ki cuma günü saat 15,30 da Devlet Demlryollarmın Sirkecideki 9 uncu iJ].etme b 
nasında ncık ekstltmeye 'konulmuştur. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
• Ge.ntllk ba~ramı büyük merasimle kuUıılandı. 

Başveklllmfz lngiltereı!e Baldvin ve Edenle tıöriJ"1f. 

SİNEMA VE TİYATRO 

RlffOGl.U 
Altltk 
ipek 

Snrnu 

All..-aar 
So,.,111,, 
Kurtııluı 

fSTANBUL 

: Ali b:ıb:ı, Bora 
ı Mibraceııin ıözdul. Hint 

mezarı 

: Xitıracenin sözdesi, Hint 
mezarı 

J Demir adam, Çısan mclo 
dlsi 

: Deniz korsanları 
: Kasırga, yakan pu eler, 
: Ateş kraliçesi, Arzu ile 

Kanber, 

• • • 

A:at : Fofon klodina, Yürülen 
kale, 

Alemdar ': Kızıl rahip. Yolla mab. 
kümları, 

F,,nP, : Be3az allıların intik:ımı 
KADIK.ôY 
l/Al.E : Mihracenin gözdesi • 

Tiyatrolar: 

ERTGCRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

Bo ~e 
TEKlRDAG 

HAt.K Sinemasın a 

19 l\IA YIS - 1938 PERŞEMBE 

18,30 spor Ye gençlik ba) ramı, 11 
Onıun.,su Yüksek fiğretmen okulu dire 
rü, 18,40 plükla dans musikisi. 19,15 
musallabcleri, 'Eşref Şefik, 19,55 borsa 
berlcri, 20 Sadi Hoşscs ,.e arkadaşları l 
fından Turk musikisi ı;c halk §arkılan, 
45 Han raporu, 20,48 Omer Rıza tara 
dan arapça söylev, 21 Radife 'Ve arkad 
ları tar:ıfındnn Türk musikisi ve halt 
kıları (saat ayan), 21,45 orkestra, 
a}ans haberleri, 22,30 plakla sololar, o 
ra ve operet parçaları, 22,50 son haber 
\'C ertesi SÜI Ün programı, 23 son. 

BGKREŞ: 
19 cazbant, 20,15 tri:ro konseri, 21 B 

hovu müziği, 22,45 pJAkla hafif müıik. 

BUD.4PEŞTE: 

18,30 opera orkestrası, 20 sigan ork 
trası, 21 temsil, '22 radyo orkestrası, 24, 
askeri bando. 
BERLIN: 

18 küçük orkeslrn, 19 bando, 21 vra 
23,30 ham müzik. ,.e halk ha,·aları. 
ROMA: 

18,15 şarkılı konser, 20,30 hafif miWI 
22 operet temsili, 24,15 cnzbanf. 
VARŞOl' l: 
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(Ç©~lUl!k h<§lft©l~O •""·•··n,,~;'kiz'b ..... 
H d. k 1 Dö Pompadur e ıye azanan arın romanımızı münderecatımızın çok. 

isimlerini neşrediyoruz ;.t;,:.olayniylekoy•modd<. özür 

30-4-938 tnrihli hilnıcccnıizclc knz:ınnnlar 

BiR Al.TIN l'CJ.l' K.\1.E:\1 lo\~ZA:.'\AN 

Birinci: Nermin Anknrn Cebeci Musiki 
munllim mcklchi. 

ntn PI:HKEJ. 'I' \Kl~ll KAZANAN 

Jkınri: Semiha htonbul kız ortaokul. 

ntn nı:sı~ı AJ.B('MO KAZAXAr\ 

'C' çüncü: Tnhcnde kızorta okul 1 B den 

BIREH Krn· nlSKt'l KAZANA'Xl.AR 

l - Fikret Ytılo,·ıı, ~ - Sıtkı Aııkara 

Cebeci, 3 - Dürclnnc Knsıınpnşn, 4 -
Sahure Ynyla cncldcsi, ~ - Ziya Denizyol-

larıncl,ı, ü - Ha'"''a l':ıpazı ıncklcp sokak, 
7 - Hasan Eryılmaz Dnvutp:ı5:ı, 8 - Rıza 

l'zuıı~ usur, !l - Stluın 1\üçükçcşme, 10 -
l\Ic ut Yenido~:ın Kadıköy, 11 - Deniz 
Alcıncl ır, 

BIREH S&.IWN K ~ZA~,ANLAR 

l1 - Nuzlıct I>h-an~ olu, 12 lllınn Fın
dıklı, 13 - H:ılfık Sullan:ılımet, 14 - Zeh
ra Uzunyol, 15 - Isa \'alm:ın, 16 - Ruh

sar Çopn öğretmen okul, 17 - Nuriyc Kn
ragümrük ilkokul, 18 - Fikret 15 inci 

okul 4~1, l9 - Zeki Vefa Jisesi, 20 - Se
milın Komlın Fntilı, 21 - l. BillOr Edirne
kapı, 22 - Billür Edirncknııı, 23 - S. 

•·arı Tozkop:ırnn, 21 - Abdullah Şchremi. 
nf, 2:; - Se\"im Tüzcr Çntnlcn. 

BiRER SABUN MAHFAZASI 
KAZAN:\NLAR 

1 
26 - Behçet Il:ı~ kul 'cf:ı lisesi, 27 - 1 

Suhn Hnkgüden BiUis, 28 - Jhs:ın Bo~a-1 
cı Doh·aclin, 29 - Ergun Dinçe} Çatalc:ı 
30 - Ömer Ersun Sirkeci, 31 - Behice 

1 

:Kcm:ıl Fatih, 32 - Melek Şehremini S:ırny 

mc~danı, 33 - Melıp:ırc Jstıınbul 1stiklitl 
Jl<;csi, 34 - :Kumkopı ortaokul J\lelımel 

ali Tuc;, 3G - Tekmen ToTplı:ış S:ır:ıçlı:ı· 

ııchaşı, 36 - Gülçin Orkunç Beşiktaş, 3i 
- JI. Ozb:ış:ır Torlnbaşı, 38 - Türkan E
lliz kız lilcsi, 39 - S:ıbri Öznk:ır Kumk:ı

pı 40 - Sabri Ilayrokt:ır Kumkapı orta O· 

kııl, 41 - ErdoJ:i:ın Gedikpaş:ı, 42 - B:ı

haeclclin Kadırga çeşme sok:ık, 43 - So
hahottin Kumk:ıpı, 44 - Halice Kumk:ıpı, I 
Nic;:ınc:ı, 45 - !\!. Alog:ın l\l:ıhmutp:ışa, 46 

- 'l'urlıan Beyo~lu 29 uncu okul, oC 7 -
Ncc:ıli Kumkapı, orta koul, 48 - Halil 
Kapkaç Cağnloğlu, 4!l - Ali Sağlam Ca~nl· 
oğlu, 50 - Uılfi Oziıı Emirkan orta okul, 

ntnEH DEFTER KAZANA. ·ı.AR: 

51 Aliye altıncı Fındıklı, 52 - Armağan 

l\art:ıl Tepe Aksaray, 53 - Türkan Kartal 
tepe, 54 - Güzirı Tarı Tcpcbaşı, 55 -
Mualla Esengül, 52 inci ilkokul, 56 - Fer
)•az J{uton Fnlih, 57 - Şevket Erkullu 
Kumkapı orta okul, 58 -ı7.eki Vefa erkek\ 
lisesi, 5!l - Necdet KmHnn kumknpı, otrn 
okul, (iO - Cnhit :Perlevni:ral lisesi, Gt -
Nuri Akyar ~chremini, G2'- Zeki Şehre
mini, fı3 • Hüseyin Cnhit Şehremini, 64 
- Sadiye Aı;lanc:ın Şehremini, 65 - Yur· 
d:ıgOI Çe\'ik Sirkeci, CıG - Ehram, 67 -
Net'nll hfletçi Rumkapı orın okul. 68 -
Nu:ızzez stilen D:ıvutpnş:ı, 69 - Aıtiİtı Ya

vuz Feriköy, iO - Mehmet Sahin Ank:ırn 
rcznc"i 71 - H:ı~·:ıl Ersoy 7.onı:mldak, i2 
- Özt'nn Çileli Çorlu, i3 - Sabahat l.ü
leli Tııyynrc npartımıını, 74 - Güzin Ak:ı:r 
Tophane, 75 - Doğnnyel 1\1. Kem:ılpaşn, 

nını~n Kl'BŞUN KAi.EM KAZAX.\X 

iG - Scnıran Bostancı, 77 - Xadide 
Ç:ı~lı Kadıköy, 78 - Orh:ın Ursol Fatih, 
79 - Vchibe T':ıdıköy, 8(1 - Sevgin Er 

Kadıköy, 81 - Erol Ses Şehremini, 82 -

Fu:ıl llaydnrpnş:ı Jisesl, 83 - :\ledihn 

Eviçom Bostanı ilkQkul, 84 - Hıza Tezel 

:Oskücl:ır, 85 - Ronuk Fnruk Rumelilıis:ır, 
SG - Rıd\'nn Özgli Beyoğlu, 87 - Rüştü 

Bozkaya Boh·adin, 88 - Muz:ırrcr Tnrnda

i!n Jstıınhul, 89 - A\'ni Çelinoğlu, Perlct'· 

ni:,·:ıl lisesi, 90 - Far Sednt 1'ayaş Ankara 
91 - S:ıime öngül Ankara, !l2 - Selma 

Birinci ilkokul, 93 - Nihnt emirler fstnn

hul lisesi, 94 - Naciye Yücesen Topkapı; 
!l5 - Saime Gcdikp:ışa, !l6 - Diman Pak 

soy lnönü lisesi, 9i - Süreyya Altıok Sn
mntya, 98 - 'Refik nlnıak Eyijp, !)!) - Er 
doğmuş Gedizgil ŞC'hrcmini, 100 - r.n,·id 
Giılcn l~sı.rıctnr, 101 - Snbnh:ıt Cıı[ınloı;. 

lu, rn2 .._ ~ fcdrlin l\umknpı. 

.............................. 
Doktor 

Hafız Cem.al 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 

İstanbuda Diva~ound:ı (104) nu
maralı hususi kabincsn:ie hastalarım 
kabul der. Salt, cumartesi günleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 
ukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

.............................. 

- Birincı smıl Operatör -
Dr. CAFER l'AYYAH 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PAR1S TIP FAKOLTES1 S. 

ASİSTANI 
Erkek. kadın ameliyatları, dimağ 

estetik ''yüz .. meme, kann buruşuk

tu~ ve gençlik ameliyatı,, 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahları M e c c ~ n en 
8 den 10 a kadar a 

' 

öğleden sonra ücretlidir. Tel 440861 
BC'\'ofllu. Parmak!rnp1. Rumeli han. l. 

lstnnhııl o~liye 3 üncü hukuk mahkeme
sinden: 

Mnriko Aınelyo tarafından Beyoğlu A!;a
hnınnm (i numarada 3 üncü dairede mukim 
Sokra! aleyhine mahkememizin 938-334 
numnr:ılı <losyosile açılan boşanma dava.. 
sındnn dol(U'ı mfiddei!llcyhe gönderilen da 
vn arziihııl sureti mumnileyhin mezki'ır 
adresi terk ile hlr semti meçhiıle Jıltti~i 
şerhile hilCı tebliğ iade edilmesi üzerine 
hiıtnlcp 11.U.K. nun 141 ve 142 inci madde 
!erine tc\'fik:ın hir ny müddetle ilanen 
tchlignt ifasına karar \'erilmi~ ve dnva 
nrzühnl sureli ele mahkeme divnnhanesinc 
t:ılik kılınmış olmakln muınailt'yh Sokrn
lın hu müddet ınrfındn mahkemeye mürn
rnatle dnva arzühalini tehclliiğ \'e on gün 
içinde cevap JP;rihıısı vermesi lüzumu leh 
liğ makamın:ı kaim olm:ık üzere iliın olu. 
nur. (Y.P. 2354) 

Kiralık veya satılık 
hane 

Oc kalla 8 oılo, s:ırnıc. tulumbalı kuyu, 
bnlıçcsl, istasyona ch·:ır, tren güu~rgllht, 
bnvadar \'C Marmnrnya nazırdır. 
Kadırga: Talebeuurdu karşmnda 49 No. 

111 
ÇOCUKLARJNIZ Ç~N 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk ~sirgcme. Ka.rnmonon 

vakUlo bir nilo kütüphane.si ola. 
rak bastırdıi;'1 İkbler serisinde 
duydut~nuz bu eksiklibıi bu gü. 
zel ve resimli büyük hJktlye ldta. 
bı no doldorolmoş buluyoruz. 

• KUltnr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, tık okul çağrndakl tocuk-
lar ıctn faydalı eser oldu~unu tas
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Fiatr 60 kuruş: 
posta fçln 4 kuruş ilA.ve ediniz. 

Tiirkiye Cumhuriyet 
14I5I1938 

Merkez Bankası 
vaziyeti 

PASiF AKTir 
&.Ma1 

:Altm u.ft kllogruı 17152 205 
Banknot, 
Ufaklık. • 

• • 
• 

Da.tilldekı lılu..b.ablrleı : 

~Uram: • • 
II&rt'tekt muJıablrler: 

• 

Alb:n saf1 Jdlograı 9 054 617 
Altma tah't'fll kabll Rrı.t 
dlh'bfer. 
Di,ter d!5'rlr.ler n borçla 

:t.llı1ııı ba.ki.Yelerl • • • • 
lladııe t:ıı1ıvmmı 

Deruhte edilen evrakı nalı:Uyt 
1: c..'T'ığı. 
Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine toTtlkaD Haz1ııe taraa 
fmdan Taki tedfyat. 

bedlıı cUzc1anı: 

R8zfııe bcmol&n, • • • 
Ticari senetler • , • , , , 
Eaham ve TahvUAt cllzdaıu: 
JI>enıbte edilen enaJa nak. 

& lttyenln kmJı1rğı eaham n 
~tahTfl!t ltibarl kıymetle 

B Beıbeat eaham Yt tnlıTUAt 
&ftDSlan 

iltm .,. oc-.u aumr. 

24.125.048.37 
22.058.260.-
1.272.&'56.58 

803.256.70 

12.'736.04-2.88 

821.-

ifl.042.024.1 '1 

158.748.563.-

14.Dt0.489.-

48.883.858.58 

30.183.37:1 .58 

7.013.423.t ı 

95.660.61 
9.288.800.46 

Lira 
1 

47.457.073.9:> 

89:J.250.79 

20.078.888.05 

143.820.074..-

48.888.Sl>S.US 

46.106. "1D4.60 

0.384:.470.07 
4.500.000.-

14.176.068.56 

......... ,.. 
bııl,ra& aJqııeml ı 

' ' • • • 
Adi Yt Cnkalldt. , , 
Buawd. • 

t ı 

• • . ' 
l'ed& 'fWdekt Baıı.lmotıar: 

o.ıuıaı. edlla enakı a.üttyı 
Kanunun 6-8 inci madde
terme ıe'ftl.ltaD tıas1nı tara.tm. 
da:ıı nld tediJat. 
o.ruhta dl• •Ynla ıaakUJ'W' 
baJı:IJWll. • • • 
Karpblı tamam• altm ol&TU 
DAnten teda'fUle ftMdllea 
RtukOBt mukahfU Ul1'etu tK 

tul&. 
nnı Llralil ......... 
Dlril ruüld&tu 
Altma tahYSll kabil di5Ybler 
oıc- dlS'rl•'•r .. aJ&C&klı 

kllr1nı kldyelerl • • • 

Halatellf ı _ .ı . ' · ı ı 

2.'11:ı.23.ı.ı ı 

6.000.000.-

ı 38.7 48.363.-

. 14.fJJ 9.480.-

143.820.07•1.-

ıo.000.000.-

Lira 

15.0QO.OOO 

8.112.231.11 

13.000.000.- 17~.829.07'4:.

lG.147.914.76 

1.400.ü6 

:l2.220.D65.34 32.222. ı:>~.DO 

91.588.:?00.02 

•' . / 

••• 1 • 

GRiPi 'in 
Tercih edilniesindeki sebep 

• 
GRiP.iN 
Bütün ağrılara, hasta-

lık başlangıçlanna 

karfı tesiri yüzde yüz 

olan ve hiç zararsız en 

kuvvetli müıekkin'dir • 

GRiPiN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip, rahatsızlık

larında baş, diş, mafsal, roma l1ı.tİzma, i.ıap ve 
adale ağrılarında İcabında gijnde 3 kaşe a
lınabilir. İsmine dikkat taklitlerinden sakını -
nız ve Gripin yerine başka bir marka verirler-

se şiddetle reddediniz. - " .. ·' ,~ .... ~~· . . .· : .. \ .. ,~·.\ ··~= . ·' , ",·.~ 

1 t 

DENiZBANK 
lstanbul Şubesi Dlrektörlilğiloden: 
1 - Heybeliada iskelesinde yapılacak tamir iıtcrinc aid eksiltme 23 

mayıs 1938 pazartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. 
2 - Eksiltme Materyel Komisyonunda yapılacaktrr. 
3 - Şartname ve keşifler Bin:ılar ve İnşaat §U'bcsinden alınabilir. 
4 - Eksiltımeyc İştirak edeceklerin ya:zılt gUn ve saatte Komisyona 

••••••••••••• gelmeleri. 

• • 
lslanbul Belediyesi Ilanlaı·f· 

..!Jt ... ~ ., " , 

a:: 
ııı;-g.rn~ 
=;· s g ~. ;_ 

A tk.. .. d L''tf" h 11 . d El - So~ - .:ı 59/3" N ~ ~ ~ fi; :;:: rnavu oyun e u ıye ma a esın e cı ıı.agm.,.a u l o. != ::r 
Ev ' 72 5,40 
,, ., ,, Küçük ayazma 45/H N . .Th• 72 5,40 
" ,, " .. " 3/5 .. ,, 72 5,40 
,, " " •. ., 30 /63 ,, " 72 5,40 
" " " " ,, 10 /21 ,, .. 72 5,40 
" " " •• .. 11/23 " " 72 5,40 
.• " " " ., 11/ 13 ,, ,. 60 4,50 
,, " " " " 19 /13 " ,, 48 :3,60 
" " " ,. " 24/49 " " 36 2,70 
,, ., ~· Aralık Sokak. 9 /11 ,, ,, 60 4,50 
,, ,, ,, Orta sokakta 7 /9 ., ,, 60 4,50 
,, ,, ,, Aralık Sokak 10jl5 ,, ,, 60 4,50 
,, ,, ,, Ön sokakta 4 /31 ,. .. 48 3,60 
" " " ., ,. 5j7 " ,, 72 5,40 
,, ,, ,, Arka sokakta 12/27 ,, ,, 36 2,70 
" " " " " 12/25 ,, ,, 66 4,95 
,, ,, ,, • Elçi sokakta 32j61 •• ,, 72 5,40 

" " " " " 27 /55 " " 36 2,70 
,. " ,, " ,, 29 f.67 .. ,, 48 3,60 
,, • .. ,, Palacı sokakta 18/29 ,, ., 36 2,70 

Yukardn semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 939 sene. 
si Mayıs sonuna kadaı· ayrı ayrı kiraya verilmek il?.ere açık artırmaya konul

mu~tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 20/ 5/ 938 cuma günü sa.,. 

at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. {İl (2410) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Bunda!'l başka: (15.000, 12.000, 10.000) liralık ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

............................. ~==== ...... m:aa::::n.n:: ac 
DOKTOR 

1 
Dr. irfan Kayra 

Kemal Uzsan Röntken Mütehassısı 
Operatör • Oroloğ Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 

l'ektıa 339.499.879.69 r...-. 
takonto haddi 7C&d• a U - Aitm l1Jıet1.De anmı )"Usd• ' u 

339.409.870.GO 

Galata • Karaköy - Abdullah et. 1 ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· 
lokantası k&.r§Ismda Galiçi Ban 

Hergiin 15 den 20 ye kadar I conker sokakta Aslaner apartıman 
No. 8-10 

.............. T.e•re•f•on•:•4•1•!3•5 ... ..-:;o.-. • m 1 Jıf&rt 1932 tarihinden lt!baıeıı: 
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Müjde Müjde Müjde 
En Hasiyeti! ve En Leziz 

YENi HAYAT 
KARAMELASI 

nm her parçası üzerinde YENi HAY AT 
kelimesi yazılıdır, alırken buna dikkat et
melerini sayın ve aziz müşterilerimizden e
hemmiyetle rica ederiz. 
Ayni zamanda YENl HAYAT fabrikası
nın ekstra iki kavrulmuı ve sakızlı fındık
lı lokumları ıehrimizin en kibar gazino ve 
kıraathanelerinde açlk ve ambalajlı ola • 
rak kullanılmaktadır. 
Sağ tarafta görülen resim müıterilerimi • 
zin mal tedariki için gösterdiği alaka ve 
ehemmiyetin bir timsalidir. 

Büyük sjparişler için 
Telefon: 40058 

Fabrika adresi: Abdülvahit Turan Kara -
meli. Fabrikası. Topçular Caddeıi No. 92 

Galata. 

Müjde Müjde 

NEOKALMiN A 
GRiP - NEZLE 
BAŞ ve 

- NEVRALJi 
DiŞ 

AGRILARI -

OkıUrenlere ve 
ıiöana neztcledne KATRAN 

ARTRITIZM 

HAKKI EKREM .. 

ODEON 
Plak F abrikaıının yeni artisti 

sayan ifakat'in 
Yeni Okuduiu plülar 

Nr. 270221 - Beni sana bağlayan 
Benim olıan "Yasemin,, 

Nr. 270222 - Mihnetle geçen 
Çözmek elinde değil 

Bestekar : Sadeddin kaynak 
Satıp çıkarılan ve çok kıymetli eserleri havi olan bu pllklar cidden tavsi-

1 yeye pyandır. 

21 mayıs 938 cumartesi .ı~~~. 
TAKSim 

Belediye Bahçesi 
Büyük bir Gala ile açılıyor 

Çalgı Heyeti : 
Keman: Nubar, Necati, Cevdet, 
Kemençe: Sotiri. 
Klirnet: Ramazan, Şeref. 
Piyano: Şefik 
Banco: Abdi, Cemal, Şevket, 

Kanun: Ahmet, lamail. 
OKUYANLAR: Ab'aıar, Yaşar. Celil, Hamit, Yah}a 

Bayan okuyucular: Mahmure, Afitab , Fahrlye,Radife,Dürclane, Muıaffer 

BestekAr: TANBURI SALAHADDiN 
Bu bfiyQk çalgı heyetini bir arada topla mala muvaffak olan müessese sa

yın şehir halkını memnun edebilirse se\inç duyar. 
Telefon: 43703 

KURTULUŞ 
Doktorlu, Bankacılar, Xitipler, Mektebliler velhasıl bütlin 

mllrekkepll kalemle yuı yauaJu, mllrekkebin 
ceplerine akmasından, kurmnumdan, ve ucun 
boıulmasından kurtaran yeglne 

TIKU DOLMA- KALEMi 
Avrupacla dab1 ta8dik olunduiu cibi 
Almanyanm bu icadı mUrekkebli 
kalemle yan yumak mec
buriyetinde olan halla 
hakikaten bu eziyet
ten kutamuıtır. 
TIKU ueu aıın· 

maı, bot mU-
rekkeb abr, 
kuvvetli 
baaıhraa 

Asık bırakıl
dılı halde her ne· 

tekilde duruna dur
ıun mllrekkeb akmu ve 

kurumu. TIKU en Allam 
ve en kultanıtlı mürekkebli 

kalemdir. 

Siyahtan maada yefil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni flatta satılmaktadır. 

Her yerde a:ayım.ı. Fiıtı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu ban No. 1, tıtanbul. 

1
3.4 kop-
ya çıka· 
rılabilir. Tqre1a posta ile pderilir. 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 
çadır bezi mübayaası 

Kızılay Cemiyetince yaptınlacak '8dırlar için lüzumu olup Jstanbul sa

nı deposundaki prtnamede yaıtlı evsafı hab 

100.000 metre çadır bezi 
satın almacainıdan allkadarlann 30-5-938 pazartesi gilnü saat 15 e kadar 

ı iepo direktörlOIUne müracaatlan. 

Klrahk veya satılık 
hane 

Acele satıhk 
apartıman 

Oç katta 8 oda, sarnıç, tulumbalı kuyu, Kasnnpapda Tabakhane caddesinde 
bahçesi, istasyona civar, tren gQzerıAhı, 23 numaralı Qç daireli iki dairesinde dör
bavadar ve Marmaraya nazırdır. der ve birinde de Qç oda ki c:eman on bir 

ljiiiiiiKiiiadiiitriiil/Oii:iiiTiialiitbiitl/İİİUİİİrdiiaiikaiirıiiıaiiiıniidiiia -··-N-oi.., oda. Ust katı mupmba döfell mutfak, 

aız heklm ı 

fJı.Muıat RamiAgaın 
Muayeııetıaneeiııl lakalm.. r• ıtmaoe 
l'arlabqı Cad. l'N.F A Apt. oma 

a&kletmıetlr. Tal: '1M3 
187.ardan maada hergün: Oğledeo 

•onra ıaat ikiden altıya kadar 

halt ve muntazam elektrik tesisatı ve 
suyu havi apartnnan Oç bin liraya acele 
satılıktır. 

Görmek istiyenterin Qst kattaki sahip-
terine mQracaatlan. 

ESKi RADYO 
Makine ve parçalannı 

Sarıyer de klralık ev satmak ve almak veya 
Sarıyerdo SarıhQseyln aokalında 8C DU· evinde tamirat yapnmak 

maralı mftıtakll dtlrt odalı, mutfağı, bab- isteyenler arık adrealeri-
çesl bulunan ve bazı noksanları ikmnl Y 

edilmek Oıcre olan ev kiralıktır. Taliple- 1e fatanbul 743 poıta 
r in htıınbuld:ı Sultnnhnmnmında Katırcı. huhumna ~,nzs::nlar .. 
oğlu han ında kot 4 No. 8 de lılahmul Ak- ---------••-ili kuıuya müracaatları. " ~-



~a Bu safJalıki iimnastik şenlikleri 1 aksimde · 


