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Hududumuza Yakın Kürtdağı isyanını 
Bastırmak için Fransa Bizden Vardım mı istiyor 

A 

Asilerin Elindeki Modern Silahları Kim ? 
• Veriyor 

İdeal 
Kuvveti 

Fransız Tayyarelerini Asiler 
Düşürüyor, Hadise Büyüyor 

Kendimizi her türlü men _ H aleb 13 (Hususi) - Kürd 
faat ve şahsi endişeden üs- dağındaki isyan hareketi -
tün bulduğumuz zaman ide- nin vahim bir safhada bu-
al kuvvetinin memlekette- lunduğu anlaşılıyor. Fransa, bu 
ki dinamik taplayıcılığıru mıntakaya yeniden askeri kuv • 
daima daha hızlanmış bula- vetler sevketmektedir. Jandarma , 
cağımız tabiidir. karışıklıkları bastırmaktan aciz 
--===----====--! kalmıştır. Suriyenin muhtelif mın

takalarından Senegal taburları ve 
28 tank Kürd dağına sevkedilmiş
tir. Fransız ordusu henüz asilerle 
çarpışmamıştır. Çünkü asileri mu· 
hasara etmek için Türkiye hudu
dundan geçmek lazım gelmekte -
dir. Bu hususta Türkiyenin hudud 
üzerinde bir kazası olan Kilis kay
makamı ile Fransız istihbarat za
bitleri arasında temaslar yapıldı
ğ1 söyleniyor. Sözde, Fransızlar, 

Kilis kaymakamından, asileri ihata 
edebilmek için Fransız klt'aları

nın Türk hududlarını geçebilme
si için müsaade istemiştir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

İstanbulun eski vali ve beledi
ye reisi Muhiddin Üstündağ hak
kında mülki~ müfettişleri talı -
kik ve tetkiklerine devam edi -
yorlar. 

Gazetelerde okuduğumuz tet -
kik mevzuları bizim kadar hiç 
şüphe yok ki, efkarı umum.iyeyi 
de muztarib ediyor. Binbir, yok
sulluğun kendisini arzettiği bu 
şehirde en küçük bir ihm;ıl ve is
raf bile en tüyük günahı teşkil 

ederken ihmal ve israf çerçeve -
sinin çok dışında ve ilerisinde ]>a
lan mevzularla karşılaşıyoruz.' 

Asilerin tedhiş hareketleri kar
şısında, birçok halk Kürd dağın -
dan kaçarak Halebe ve Afrine il
tica etmektedir. 

(Devamı G ıncı salıifede) 

' 

' 

Sllihlanmı~ asiler KüradağJ mıntakaıı:uu 1<arma1<ar1§1Jl edlyoriar 

Muhiddin Üstündağ'ın en baş
ta her nevi matbuat, meclis, parti 
ve mafevk kademeler müraka -
besinden azade kalarak halkın 

menfaatleri aleyhine neticelen -
dirmiş bulunduğu sayısız işler a
rasında hususiyet ifade eden iki 
noktada şahsi menfaatlerini tat
min edişi ile bazı şahsi menfaat
lerin de sevk ve nüfuzu altında 
kalmış olmasıdır. Bilfarz, kanuna 
aykırı olmasa da:ü Belediye Su
lar idaresinden h€r ay iki yüz elli 
lira, yine Şehir Meclisinden altı 

bin lira huzur hakkl alışı şahsi 

menfaat mülahazasının bir şeh

rin mes'uliyet vazifesini üzerin
de taşıyan yüksek bir idare fımiri 
için en mütebariz delildir. Mu
hiddlıı Üstündağ'ın bir başkası • 
nın bina inşaatında veya arsala
rında belediye işçilerini çalıştır

ması, belediye teşkliatının ve it
faiyenin kesesinden hususi aile -
!ere otomobil ve benzin ihsarun
da bulunması da herhalde harici 
tesir ve rı:enfaa t mülahazalarının 
sevk ve nüfuzu altında kalmış ol
masının en mütebariz vesikasıdır. 
Mahkemelere düşen diğer mev -
zuların ise hangi tesir ve müla -
hazalar altında vukua gelmesi 
bahsine ise temas etmek ancak 
eski tabirile: 

Tramvay izdihamı Ordünde 
önlenecek Bunun için Kanlı 

. '. Muharebeı 

- Malı.imuilam .. 
Kabilinden olur. 
Muhiddin Üstündağ, küçük ve

ya büyük memur, mes'uliyetli ve
ya mes'uliyetsiz vatandaş için or
tada bir örnektir. Bu örnek bize 
iki şey ö~etiyor: Her nüfuz ve 
hakimiyetin mutlaka bir sonu var
dır. Eğer bu nüfuz ve hakimiye
tin imtidadı sırasında işlenmiş 

suçlar varsa bunlar ergeç mutla
ka tezahür ey !er ve takibsiz kal
maz. 

İkincisi de her çeşid iş mevzuu 
üzerinde ideal kuvvetinin şahsa 
ve şahsiyete hakimiyetidir. Ken
dimizi her türlü menfaat ve şahsi 
endişeden üstün bulduğumuz za
man ideal kuvvetinin memleket
teki dinamik toplayıcılığını dai
ma ve her vakit hızlanmış olarak 
bulacağımız tabiidir. Bunun için
dir ki, hepimiz ve her vatandaş 

(Devamı 6 ıucı sahifede) 

y enı T edbır Alınacak Hayfa 13 (A.A.)- Maverayier-
dünde vuku bulan muharebe es

•• 
Bilet Ucretlerinde Yeniden 
Tenzilat Yapılması Düşünülüyor 

·~m 

İstan!>ul tramvaylan bngiln halk için bir derd halindedir 

T ramvay işletmesinin ıslahı
na aid Nafıa VekaJeti tara
fından hazırlanan kanun ıa-

yihası Meclis.in nisan toplantısına 
sevkedilecektir. Layiha birçok ye
nilikler~ ihtiva edecektir. Tram
vay fiatlarında yapılabilecek u -
cuzluk miktarının hangi ıslaha.ta 
istin ad edeceği yeni !ay ihada gös
terilmektedir. Bu layiha ile Tram
vay işletmesine yeni Jekli verile
cektir. 

Tramvay hatlarına yeniden hat 
ilavesi şimdilik düşünülmemek- r 
tedir. Ticaret müesseselerinin faz
lıı. miktarda bulunduğu semtlerde-ı 
ki izdihamı kaldırmak ve uzak 
yerlere kadar naklirye vasıtaları 

ikame etmek için Naha Vekli!eti 
çok esaslı bir faaliyete girişmiş 

bulunmaktadır. Nafıa Vekaletinin 
tetkiklerine göre şehirde seyrüse
fer işleri tramvayla otobüs ser • 
vislerinin birleştirilmes;le kaim -
dir. Belediye şehirde işleteceği o
tobüsleri yakında sipariş edecek, 
N afııı Vekaleti de Tramvay işlet
mesi hesabına Avrupadan otobüs 
getirtecektir. 

Tramvay sefer !eri şehirde mah
dud sahaya münhasır kalmak -
ta, tramvay hatları ancak büyük 
caddeleri kaplamaktadır. Kilomet
relerce uzaklara dağılmış, İstanbul 
şehrinde gidiş ve gelişi intizama 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

nasında ölen asilerin miktarı 45 
kişidir. Tayyareler bu muhare -
bede büyük bir rol oynamışlardır. 
üç muhtelif filoya me-nsub 15 tay
yare asileri bombardıman ettik -
ten sonra mitralyöz ateşi altına 

alarak bunları şimal is1ıikametin
de rica'te icbar etmişlerdir . 

Asiler Arab lejyonu tarafından 
takib ve muhasara edilmişlerdir. 
Lejyonun zayiatı biri zabit olmak 
üzere 5 kişiden ibarettir. 
Diğer cihetten Fi!istinde Kaf

rin, Baiad, Arunba ve Rihanya 
mıntakalarında askeri klt'alar ta
rafından yapılan araştırmalar es-

ı · 
Bir 

(Devanu 6 mcı sahifede) 

KISACA 1 
Karikatür ve.. lf ade · 
Ettiği Hakikat ! 

Cemal Nadir'in, bir karikatürü 
altında şu cümleler var: 

_ iki saattir yem4leri seyret
mekten bıkmadın mı be adam?. 

_ Doktor çocuğa bol vitamin 
tavsiye etti de! 

Realiteye bu kadar uygun olan 
karikatiire tesatlü.C etmek nadir 
olduğu gibi İstanbulun meyva 
nıeselcsi de lıakikaten emsaline 
nadıren tesadüf edilen mesele • 
)erden biridir. 

Doktorun söylediği de doğru • 
dur, babantn çocuğuna manav 
dükkanındaki 'Vitrini seyrettir • 
melde iktifa ettiği de doğrudur, 
manavın bir okka elmayı: 

- Altmış kuruş ... 
Deyip sattığı da doğrudur ve .. 

hakikat de maalesef budur ve 
Cemal Nadir haklıdır! 

•• 

• 

1 

İntihab 
•• 

Obürgün 
·Başlıvor 
Meb'us seçimine aid bütiin 

hazırlıklar ikmal edilmi~tir. 

İstanbuldaki müntebibi sani 
namzedlerinin isimleri yarın 
ilan edilecek, seçime çar • 
şaınba günü başlanacaktır. 

Hazırlanan lisetelerde isim
leri bulunan rey hakkını haiz 
vatan~aşlar, sandık başlarına 

giderek reylerini kullanacak- I 
!ardır. 

Hallrunızı, en büyük mede
ni hakları olan meb'us seçi -
mi hususunda tenvir etmek 
üzere Parti namına halk ha -
tibleri bugün de şehrin mub
tcliI yerleriııde konferansnar 
vereceklerdir. 

Fırtına 
a ribat 
Yaptı 

1 

l 

Günlerdenberi yağan yağmur 
gıöz açtırmıyordu 

Hava. birkaç gündür yapıurlu 
ve rüzgarlı bir bal almıştır. Yağ -
mur devamlı olarak yağmış ve 
dün öğle üzeri hafifçe kara çevir
mişse de çok sürm~ tekrar yağ
mura çevirerek devam etmiştir. 

Dün geceyarısından sonra, es
mekte olan rüzgar birdenbire şid
detli bir fırtına halini almış ve 
korliunç bir uğultu ile esğeme baş
lamıştır. Limanımızda kayıklar, 

küçük nakil vasıtaları bu yüzden 
bir hayli müteessir olmuşlarsa da 
mühimce bir kaza kaydedilme -
miştir. 

Fırtına karada da, dükkanların 
tabelalarını uçurmak bir takım 
evlerin bacalarını. tahteperdele -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kaza kaymakamlan villlyette hlr içtima halinde 

Kazaların 
da Teftiş 

Muamelatı 
Edilecek 

~~~~~~~~ 

Belediye Şeflerinin Mühim Bir 
Kısmı Daha Değiştirilecek 

B 
eledı'.)"'ede dosyalar üzerhı
deki çalışmalar ilerlemek -

• tedir. Mevcud dört müfet
tişin dal budak salan işleri tetkike 
kifayet etmiyeeeğinden Vekalet • 
ten yeni müfettişler istenmiş ol
duğunu yazmıştı!<:. Dahiliye Veka
leti bu sabahtan itibaren tetkika
ta başlamak üzere iki müfettiş 
daha göndermiştir. Bıı suretle Be-

lediye işlerile mülkiye müfettiş
lerinden H;~<met, Abidin İhsan. 

Cavid ve bu sabahtan itibaren va
zifeye başlı yan HıfZl EgP 1 ve Aıi 
Se fi meş<[Ul olmaktadır. 

Muhasebe dosyaları üzerinde 
Dört müfettişin yaptığı tetkika'ı 

bugünlerde bitecek, fen heyetinde 
tetkikata başlanacaktır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ispanya Komünist 
isyanı Bastırıldı 

Madridde'ki Komünist Umumi 
Karargahı İşgal Edildi 

Madrid 13 (A.A.)- Havas ajan
sı muhabirinden: Komünist is -
yanı d.ii.n öğleden sonra komünist
lerin istiklal meydanında kain 
umumi karargahlarının ıc'tı.sado-
nun kıtaatı tarafından işgali üze
rine bilkuvve hitama ermiştir. 
Binanın cephesinde merınile -

rin açmış oldukları delikler Na -

polyon zamanında yapılmış bom
bardımanların nişaneleri ile bi:r 
arada görülüyor. Casado, kltaatı.
nın kat'! harelııetlerinden sonra 
komünistler mukavemetin fayda.o 
dasız olacağını anlamışlar ve ek
serisi teslim olmuşlardır. At mey
danında ve Chamartin mıntaka -

(Devamı 6 mcı uhifede) 

Ankara ve İstanbul' da 
Dün Oynanan Maçlar 

Dtlııldl bozuk havaya rağuıı"!ı:ı tild maçlarına devam edtldl. An.
kara ve htonbulclnki çarpışmalara aid tafsilıit altıncı 53büeınlzdt 
spor siltunlarımızdadır. 
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DÜNYANIN BUGÜNK'O 

GİDİŞİ KARŞISINDA 

W 
üksek mekteblerde •siyasi 
tarih• diye bir ders oku -
tulur. Benim tavsiyem şu

dur: Büy ük Harbden sonraki si
yasi tarih, artık okutulmamalı -

dır. Çünkü bir ilim olarak yeryüzün 

de siyaset diye bırşey kalmadı kL 
Bunun tarihi kalmış olsun.. BU -
yük Harbdenberi, dünyanın siya
d ahvaline şöyle bir bakın ... Ne
ler olmadı, neler .. 3iyaset bir ilim 

olmaktan çıktı, hır hokkabazlık, 

bir şantajcılık, bir blöfcülük ol
du. Böyle birşeyi, ders diye, nasıl 
okutabilirsiniz?. 

Bir de chukuku umwniyei dü
vel. diye bir ders vardı. Artık, bu 
ders de bütün manasını, ehemmi
yetini kaybetmiş olsa gerek. .. 
Tatbikat sahasında bu dersler, 
komik birer hatıra olarak kalıyor. 

PORTAKAL FİATLARI -ARTMASI MÜNASEBETİLE 

Gazetelerin verdiği havadise 
göre, son zamanlarda, portakal 
fiatları boyuna artıyormuş .. U -
cuz olduğu zaman, sanki bol bol 

yiyebildik mi?. Tatlı ve iyi olmuş 
bir portakal için yine 7,5 kuruş 
vermek lazım geliyordu. Şimdi, 

demek ki, şöyle iyice bir portakal 
almak için tanesine on kuruş ve

receğiz. Ne işdir, ne hikmettir, bi 
linmez, Türkiye ziraat meınle -
kelidir: Ekmek pahalıdır. Türki
ye bir yayla ve mer'a memleke -

tidir: Et, yağ ve bütün hayvani 
mahsuller pahalıdır. Ya, Türkiye 
bir ziraat ve hayvancılık mem -

lekeli olmasaydı, ne olacaktı?. 
Artık Allah muhafaza eWn. 

SATll..IK VİLLAYA 

TALİB YOK MU? 

Bir gazetede şöyle bir llAn gör
düm: cFransada, Nis şehrinde gü

zel ve mükemmel bir villa satılık-

farketmedim .. Sonradan anladım. 
Fransada Nis Şehrinde satılığa 

çıkarılan villa neden İstanbulda 

ilan ediliyor?. Nis sahillerinde 
villa satın alacak kadar zengin
lerimiz çoğaldı mı?. Nis, dünya
nın cennetlerinden biridir. Say

fiye, deniz, su, eğlence ve istira
hat yeridir. Bütün dünya zengin

leri, kış mevsimlerini orada geçi
rirler. Akdeniz sahilinde, kışın 

bahar havaşı esen bir yerdir. Doğ

rusu gönlüm çekti.. Fakat, ney
leyim ki, ben, İstanbulda, başı

mı sokacak, iki odalı bir ev alma
yı bile henüz hatırıma getiremi -
yorum.. Allah hayırlı müşteri 

versin .. 

GÜNAH ÇIKARMACA 

GELEN KADINLAR 

İzmirde, harab bir kilise, bele

diye tarafından istimlak edilir -
ken, bir amele, bir define bul -

muş ... Tenekeler dolusu sarı sarı 
altınlar çıkmış... Definenin bir 
kilise içinden çıkmasına şaşını -

yorum.. Bunlar ,herhalde, günah 
çıkarmak için kiliseye gelen ka

dınların, papaslara verdikleri al

tınlardır. Tenekelerdeki altınları 

saymalL. Kaç tane ise, o kiliseye 

o kadar günah çıkarmak üzere 

kadın gelmiş demektir. 4te size 
hiç şaşmıyan bir istatistik .. 

KOCALARINA İHANET 

EDEN KADINLAR 

Geçmiş asırlarda kocalarına 

ihanet eden kadınlara ne ceza ve
rildiğine dair, bir gazetede, L!r 

istatistik okudum.. Ort, ç•ğda, 

Fransada, kocasına ihanet eden 

kadınlarm kirpikleri, kaşldrı tı

raş edili!miş .. Bu ceza mı?. Yir
minci asırda da, bilhassa sinema 

yıldızlarının kaşlarını tıraş et -

tiklerini görüyoruz. Acaba bu: 
cMerdi kıbti sirkatin söyler• ka-

tır. Talip olanlar ilah .. • bilinden mi?. 

Evvela bu ilanın ne olduğunu AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 

__:..H~A...:..B=E.;.;_R_:::L=E=R...;.__ 
* İtalyadan çıkarılan Yahudi

lerin bir çoğu Fransa ve İngiltere
ye gitmektedir. 

* İngiliz gazetelerinden birinin 
verdiği malfunata göre Çember -
layn Londrada bir sulh konferansı 
toplamak tasavvurundadır. 

* Slovakyada sükunet avdet 
etm iştir. Yeni kabıneyi Sidor teş

kil etmiştir. Yeni kabinE memle -
kette müsaid bir hava uyandırmış
tır •. Cumhurreisi yeni kabine a
zalarını kabul ederek uzun boylu 
konuşmuştur. 

* Ankara radyosunda kipara • 
zitlere mani olmak için tedbir a
lınacaktır. * Rahatsız bulunan Vali Lutfi 
Kırdar iyileşmektedir. 

* Eski cemiyetler, yeni cemi
yetler kanununa uymak üzere ni
zarnnamelerini değtştİrmekte ve 
vilayete müracaat etmektedir. 

Denizbank 
Müdür ·1 Yarın 

Geliyor 
Lenizbank teşkilatından tacil -

lat yapılacağın yıazmıştık. Akay, 
Denizyolları idaresi t>ırieştiriıe -
cek, kılavuzluk havuzh•· İstanbul 
ve İzmir Lm:ın idarelerı de bırer 
müessese halıne konul. c•ktır 

İktısad Vekiıletile Alman heyeti 
arasında vapurların :ıoks:ı.'1ıarının l 

ikmali ve üç vapurun ı smarlama 

mukaveksinin feshi etrafında ınu
zakerelere başlanmışt ır. 

, Etrüsk vapurunda teli· icat ya -
pan Alman teknik mü•~!,assısları 

tetkiklerini ikmal etmiştir. 
Denizbank umum müdürü Yu

suf Ziya Erzin bu akşam Ar.lı:ara
dan hareket edecektir. 

-'>-· 

* Ecnebi ve ekallivet mekteb
leri türkçe muallimleri şfıra için 
bugün tekrar toplanac•klardır. 

Ha lif enin Sarayında 1 
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Tarihi Roman: No. 21 

Haccac'ın adamı, evin kapısı ö
nünde dolaşan nöbetçilere: 

- Fatma kaçtı .. Onu takip ede

lim. 

Diye bağırmağa başladı. 
Blı sesi duyan Haccac taraça

ya koşmuştu . 

?-lel'unlar .. Onu kapıya ka
dar getirdıkten sonra nasıl oldu 
da kaçırdınız .. Koşunuz peşinden. 

Diye bağırı)ordu. 
Birkaç atlı bırden sokaklara ya

yıldılar .. 
Fatmayı karanl.Kların 

da aramağa başladılar. 

koynun-
1 
1 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Şamm sokaklarında gece adam 
aramak ve bulmak çok güçtü .. 
Evler sık, sokaklar dlr ve uzun
du. Şam, o devirde dünyanın en 
büyük şehirlerinden biri sayılır

dı .Fatmayı şehir içinde saatlerce 
aradılar.. Bulamadılar. Atlılar 

Haccac'ın evine dönduğü zaman 
_gece yarısı olmuştu. 

Haccac hiddetinden yerinde du
ramıyordu .. Artık ne neş'esi kal
mıştı, ne de eğlence devam edi
yordu. 

Haccac: 
- Onun hesabını yarın görü -

Zehirligaz 
Kursları 

PO L s • 
1 

Ve .. Mah kem e le r 
.- ,. • • - ·~ • 1 .'.( 

ispanya' dan 
Alacaklı 
Oıanlar 

Çekoslovakya' da 
Karışıklık Muallimler Yaz 

Aylarında Köylere 
Gönderilecek 

İstanbul vilayeti kaza ve nah;
yelerinde zehirli gazlerden ko· 
runrna kursları devam etmekte
dir. 

Bir Daha 
Dönmiyen Patron 

Genç Kızı 
iğfal Etmiş 

Tüccarın Dileği Yerine 
Getirilecek 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Çekoslovakyacja, bir defa daha 
enternasyonal politika sahnesinin 
ön planına geçmiştir. Birkaç gün 
denberi ajans telgrafları tarafın· 

dan verilen haberler, bu memle
ketin karışıklık içinde bulundu -
ğunu bildirmektedir. Hakikat şu· 
dur ki Münihtenberi Ç~koslovak
yanın ne dahili vaziyetinde, ne de 
harici politikasında istikrar hu
sule gelememeştir. Çekoslovakya 
Südet mıntakalarını P olonyaya ve 
cenubi İslovakya ile Rütenyanın 

bir kısmını da Macaristana ver -
dikten sonra da bu komşu dev -
!etleri tatmin etmiş değildir. Po
lonya Rütenyanın Macaristana il
hakını istiyor. Almanyaya gelin· 
ce; gerçi bu dev ıetin araziye aid 
iddiaları tatmin cd ilm~tir . Fakat 
Alman iddiaları bununla bitm i ş 

olmuyor. Almanya, yeni Çek~slo
vakya ile münasebetlerini tanzim 
ederken, bu devletin, siyasi askeri 
\"e iktısadi bakımdan kendısine 

tabi olmasını istemeıdedir. Al -
manya, Çekoslovak topraklarını 

şimalden cenuba kateclen bir oto
mobil yolu inşası için imtiyaz al
mıştır. İmtiyaz şartlnrına bakıla

cak olursa, bu yolun geçeceği ara· 
zi, Çekoslovakya hakimiyeti al -
tından çıkıp Alman toprağı ola • 
caktır. Almanlar, Çekoslovakya -
nın, askeri kuvvetlerini otuz bin 
raddelerinde tahdid etmesini isti
yorlar. Halbuki eski Çekoslovak
ya otuz beş fırka asker çıkarırdı. 
Almanya, Çekoslovakyada yaşıyan 
Almanların askerlik hizmetinden 
istisnalarını temin etmiştir. Fakat 
bu Almanlar hususi .ıskerl teşki
lat yapmak hakkını haizdirler. 
Verilen haberler doğru ise, şimdi 
de Almanlara aid ve yalnız Al -
manların hiıkimlik yapabilecek
leri hususi mahkemelerin kurul
masını istemektedir. Yani Osmanlı 
İmparatorluğundaki kapitülas -

Bu kurslar 6 dersten ibare<, ol
mak üzere 15 günlüktür. Srın dev
re de bugün nihayet bulacaktır. 

44 üncü ilk mektebdeki z~ııirli 
gazlerden korunma kursuna 40 
kişi dahil olmuştur. Kursu ikmal 
edenlere vesika verilecektir. De
vam etmiyenlerden ise beş lira
dan 25 liraya kadar ceza alına -
caktır. 

Kurslara yaz aylarında başka 

veçhe verilecektir. Mı;allimler 

tatilden istifade ederek köylera 
gidecek, köylüye zehirli gazden 
korunmasını öğretecektir. İs\an
bul seferberlik müdürlüğü ile ma
arif müdürlüğü bu hususta ı,ır 

program vücude getirecekle.rdir. 
---<>-·--

Polis Yardım 
Nizamnamesi 
Hazırlanıyor 

Polis bakım ve yardım sandığı ı 
nizamnamesi yakında Devlet Şu

rasından çıkacaktır. Projede em
niyet umum müdürlüğünden ma
aş alan memurların mühim ve 
müstacel ihtiyaç ve zaruretleri a
ralarında kendilerine yardım aile
lerınin veya kendilerinin hayat 
tarzlarını ve istikballerini medeni 
inkişafa ve refaha mazhar kılmak 
için icabeden her türlü kolaylık 
gösterilmektedir. 

Her vilayette emniyet müdür ve 
amirleri sandık heyetinin tabii 
reisi olacak ve iki senede bir san
dık heyetine aza seçimi yapıla -
caktır. Aylık aidat yirmi liraya 
kadar asli maaş alan memur !ar
dan ayda bir lira, 20 - 35 liraya 
kadar maaş alanlardan ikl, 35 - 40 

liraya kad3r olanlardan 3, 40 - 55 
liraya kad:ır olanlardaıı 5, 55 - 70 
liraya kadar olan!ardar. 7, 80 - 90 
liraya kadar olanlardan, 10, 90-125 
liraya kadar olanlard~n 15 lira 
aylık alınacaktır. 

---o---

işçilerin 
Vaziyeti T edkik 

Ediliyor 
Anka:raya gittiğini haber ver -

diğ i miz Milletler Cemiyeti mesai 
burosu müdürıl bugü'1den itiba
ren tetkiklere başlıyar ı..tır. An
karadaki tetkikler bitJ-ildikten 
sonra iş mıntakalarınd 1 h ı r tetkik 
seyahati yapacaktır. Mütehassıs, 

iş ve •Ş i vaziyetleri üzerinde a
lakadarlardan izahat almaktadır. 

tetkikat bitirildikten sonra Veka
lete mufassal bir rap~ı· verile -
ce!<tir. 

Suçu Sabit Olan l\fike 
Cezalandırıldı 

Bir 1.eoğinin Kolları Arasıoa 
Bırakm ış 

M 
aznun Mike, içleri gülüm
siyen ela gözlerini ikinci 
ceza hakimine dikti ve a

ğır ağır anlatmağa başladı: 

- Biz, elli senedenberi Yeni -
köyde oturuyc,ruz. Bu bahçeyi 
bize bir İngiliz bıraktı, İngiltereye 
gittL Dedem uzun zaman bu İn
gilizin bahçesinde bahçıvanlık 

yaptı. 

- Benim dedemi bir gün ça -
ğırır efendisi !karşısına, d er gi
deceğim ben memlekete, fakat 
çok sürmez, geleceğım yine ... 3en 
bahçede çalış, ona kendi malın 
gibi bak ve mahsullerini de sata
rak evini geçindir. Fakat gidiş o 
gidiş.. Dedem öldü gelmedi, ba
bası öldü gelmedL Hala bekleriz 
gelecek diye ... 

Geçen sene, bir gazetede bir 
ilan çıkpııştı. Bu ilanda cHer bah
çe sahibi şubatın 15 ne kadar a
ğaçlardaki tırtılları temizliyecek 
diye ... Biz fakiriz, halım iz vakti
miz yerinde değil. Akşama kadar 
çalışıyoruz bahçede ve kazandığı
mız üç beş kuruş ile ancak idare 
edebiliyoruz evimizi. .. Bizim gibi 1 

adamlar nerede okuyacak ga -

zete?!. Tabii haberimiz olmadı bu 
ilandan . .. Bir gün bir fen memu
ru geldi birkaç amele ile bizim 
bahçeye.. dedi, sen bahçendeki 
çam ağaçlarına musallat olan tır
tılları ve bunların keselerini top
lamamışsın. Onları biz toplıyaca

ğız. Ona: - Ben her sene bun • 
!arı temizlerim. Bir kaç gün son
ra yine bütün çamlardalti tır1'1-

ları toplıyacaktım, dedim. 

Fe_n memuru:- Artık geçıni;ı 

ola, dedi. Şimdi bu işi biz yap• -
cağız. Ben de: - Madem ki nı

yet ettiniz, haydi girin, toulayın. 
Aradan bir müddet geçtikten son
ra haber aldım ki, vermiş h~-.i o 
memur mahkemeye ... 

Mikenin suçu sabit göı·ü!dü -
ğü '1d<'n 5 l!ra para cczusım mah
kum e<l d i. 

M. HİCRET 

Fethi 0'.<.yar Fahri 
Doktor 

İskoçyanın Scntandr Üniversi
tesi, Türkiyen in eski L<ındra bü
yük elçisi Fethi Okyara bu Üni
versitenın fah r i doktoru ünva -
nını vcrmeği kararlaştırmıştır. Bu 
tevecrühün sebebi, Fe thi Okyarın 
Londrada bulunduğu müddet zar
fında gösterdiği liyakat ve vatan
seve !iği ile İngiliz efkarı umu
miyesinde Türk perestijini kur -
mak hususunda gösterd:ği faali -
yettir. ' 

Polis, son zamanlarda randevu
culuk ve genç kızları fuhşa teşvik 
edenlere karşı çok sıkı bir müca
dele açmıştır. Bu cümleden olmak 
üzere zabıta bir küçük kızı kan
dıran bir kadın hakk,nda tahki -
kata başlamıştır. Nişantaşında 

Meşrutiyet mahallesinde oturan 
on üç yaşlarındaki Sabahatin an
nesi ölmüş, kimsesiz kalmıştır. Fa
kir geçinmesine rağmen güzel olan I 
bu kıza sokakta gezerken bir ka

dın musallat olmuş, evine götür
mek istemiştir. Kadının vaidle -
rine aldanan ~ocuk götürüldüğü 

meçhul evde bir adamın kolları 
arasına bırakılmıştır. 

Biliihare kızın şüpheli hareket
lerinden herşeyi anlıyan Sabaha
tin akrabası keyfiyetten polisi ha-

1 
berdar etmiş, Katina adındaki ka
dınla meçhul zengin yakalan • j 
mıştır. 

00 

Dün Gece Bir Köşk 
Yandı 

Dün gece Topkapı 
Mithatp~a çiltliğinde 

çıkmış ve çiCt!iğe aid 
köşk yanmıştır. 

haricinde 
bir yangın 
büyük bir 

Saat 1,48 de itfaiye yetişmiş fa
kat rüzgarın şiddetle esmesi ah
şab binanın tamamen yanmasına 
sebeb olmuştur. Yapılan tahkikata, 
göre, yangının bir dikkatsizlik yü
zünden vukua egldiği anlaşılmak
tadır. Köşke aid zarar henüz tah
min edilememiştir. 

İlkmekteb 
Muallimleri de 
Düşünülecek 

Maarif şurasından ilk mekteb
lerdeki tedris ve idare i~l•ıri!'de 

mühim değiş iklik yapılması i>ten

mek\edir. Yazı şekli her n.ektelı:ie 
ayrı ayrıdır. Çocukları bu karışık
lıktan kur tarmak liızımd<ı. ll:t 
mekteblerle orta mektcbJee ~ra -
sında terbiyevi ve tedris şekl ; ve 1 

sistemlerde de derin bir faık var
dır. Bu fark da ortadan kaldırıl
malıdır. 

İlk okullardaki teftişler gayrı 

muntazam bir şekilde cereya'l e:
mek'.edir. Teftisler id1rc dd3ın1arı 
tarafından yapılmalıdıı·. 

İlk mekteb muallimliği dı;l\erll 
ve kıymetli bir mcsle halin~ geti
rilmeli ve muallimin mesleiFPde 
en son kademeye kad:ıt .rükselme
sine imkan verilmeli:i r. 

İş dairesi işçilerin her türlü mü
racaatlerine karşılık verecek ma

hiyette değildir. Yakı:ıda yeni e- 1--------------ı 
saslar dahilinde genişletilecek olan ihtiyaçlara karşılık verecek ma
iş dairesi nizamnamesi her türlü J:ıiyettedir. 

İlk mekteb muallimi.erinin ma
aşları azdır. Bugünkü şerait al -
tında kıymetli muallimlerin ınes
lekten çekilmelerine mini oluna
mıyacaktır. 

rüz.. ı 
Diyerek yattı.. Faka: uyuyama-

dı. 1 
Haccac o gece Fatmayı sevdiğini 

anlamıştı. 

Vezirin zevceleri ve gözdeleri 
arasında onun kadar kendisini 
meşgul eden bir kadı'l yoktu. Fat
ma hem akıllı ve zeki, hem de 
cesur ve atılgan bir kadındı. 

- İşte bu kadın , tam benim ka
rım olacak kadındır. Ben onunla 
bütün harblere ve akınlara bir -
likte gidebilirim. 

Diyordu. Yatağında yalamadı. 
Tekrar kalktı.. 

Kendi kendine söylendi: 
- İyi amma, Fatma neden ka

çıyor benden? Onu nasıl kendime 
çekmeliyim? 

Bu sırada oda kapısının önünde 
bir ayak sesi duydu. 

Ellerini vurdu. 
Bir haremağası kapıdan başını 

uzattı. 

- Daha uyumadınız mı, Seyid? 
Haccac güldü: 

- Sen misin kapıda dolaşan, 

Sadık? 

- Bu gece köleniz ncbet bek -
Iiyorum .. Bir emriniz var mı? 
S1ılık. Haccacın eski kölesiydi.. 

Efendisine çok sadakat ve hağlı -
!ık gösterirdi. 

Haccc..c: 
- İçeri gir .. 
Diye seslendi. 

Sadık kapı\ ı kapadı.. Vezirin 
yanına sokuldu. 

- Otur, Sadık.. Seninle dert
leşmek isterim. 

Hartma~a>ı yalağın dibine o -
turdu. 

- Rahatsız mısınız bu gece, se-
yid? 

- Çok rahatsızım. 

- Nerenizde ıztırabınız? 
Haccac güliımsecl'· 
- Kalbimde. 

Arab birdenbire gözler ini açarak 
sordu: 

- Kalb ağrısını kim tedavi e-
der, seyid? 

Haccac cevab vermedi. 
Sadık ayağa kalktı: 

- Bu hastalıktan kim anlaras 
hemen gidip getireyim, seyid! Iz
lırab çekmeyiniz. 

Haccac, sadık kölesine derdini 
açtı: 

- Fatma hoşuma gidiyor, dedi, 
bu gece onunla konu~mak, onun 
hazin sesini duymak istemiştim. 

Dolabla kapıya kadar getirdikleri 
halde kaçırmışlar. Bu kadının 
boynunu nasıl eğmeli Sadık? Ben 
bu kadını yanıma almak niyetin
deyim. 

- O. bir dişi kaplana benzer, 
seyid ! Onu yanınıza alırsanız. 

korkarım ki, günün birinde size 
zararı dokunur. 

- Nasıl y: -lı da onu kan -
dırmalı?! 

İspanya Cumhuriyet hükume
tine vaktile satılan yumurtaların 
paraların alınamamış ve bilal,a
re de yumurta gönderilmesinden 
sarfınazar edilmişti. Ispa-nya top
raklarına bugün Franko bükıl -
meti hiıkim bulunmaktadır. 
İspanyanın yumurta ihtiyacı -

nı karşılamak üzere birkaç sene
denberi Bulgarlar faaliyete geç
miş ve büyük mikyasta tavuk ye
tiştirmeğe başlamışlardır. İspan
ya Cumhuriyet hükumetine pe -
şin para ile bir müddet yur.ıurta 
veren Bulgarlar halen Franko hü
kumeti ile anlaşmıya teşebbüs et
mişlerdir. Halbuki İspanya hü -
kumeti bizden şimdi tavuk al -
maktadır. Bulgarlar Avrupada 
bilhassa İspanyada yumurta sa
tışına hakim olmak için büyük fa
aliyet göstermektedirler. Memle
ketimizden büyük mikyasta ta -
vuk ihracına başlanmış olduğu 

yumurtacılığımızı haklı olarak 
telaşa düşürmüş, İktısad Vekfile
tinin nazarı dikkati celbedilmiş
tir. 

İktısad Vekaleti tavuk ve yu -
murta ihracının beynelmilel va
ziyeti tetkik edecek, bu beyne! -
milel sahada ne şekilde hareket 
etmemiz liizım geleceğini teshil 
edecektir. Bilahare ona göre ha
rekete geçilecektir. 

Berberlerin 
Sıhhat Cüzdanı 
Yok mu İmiş? 

Bert.erler cemiyeti, berberle
rin cemiyetlerine girmemekte ıs

rar gösterdiklerinden şikayetçi -
dir. Her berberin muayyen zaman
larda sıhhat ve muayene cüzdanı 
alması lazımdır. Sıhhat ve mua -
yene cüzdanı almıyanların çalış

maları yasak edilmiştir. Belediye 
zabıtası memurları dükkanlarda 
kontrollar yapmağa ve bu gibile
rini yakalamağa mecburdur. Kon
trollar vaktinde yapılmadığı için 
birçok berber çırak ve kalfaları 

muayene cüzdansız olarak çalış

maktadır. 

Berberler cemiyeti, kontrollar 
altında yapıldığı takdirde dükkan
ı"" da pislikten kurtulacağını ve 
bu suretle cemiyetteki aza sayı 

sının çoğalacağını iddia etmekte
dir. 

Usta berber buhranı baş gös
termiştir. Belediyenin müzahereti 
ile berberlik mektebi ıslah olun
duğu takdirde bu mahzur ortadan 
kalkacaktır. 

Berberler arasında teavün san
dığı açılması lazımdır. Bu suretle 
berber dükkanlarına en yeni şe
kil verilebilecektir. --* Dış limandaki tahmil ve tah-
liye masraflarının daha ucuz ol -
duğu görülmüş, tetkikata başlan
mıştır. 

* SİHİRBAZIN EVİNDE .. 

Ertesi gün, Haccacın kölesi, Şa
mın meşhur sihirbazlarından (Mo
ya) nın evine gitti. O, bu ihtiyar 
sihirbazı çok iyi tanırdı. Haccac 
Şamda olmadığı zaman, Haccacın 
zevceleri, Sadıkı ona sık sık gön
derirlerdi. 

yonlara benzer bir vaziyet demek· 
tir. Çekoslovakya, emniyetinin ve 
hatta varlığının kuvvelll komşu
sile iyi geçinmekte olduğu'lu dü
şünerek, Almanyanın bu istekle -
riı;ıe !:arşı uysallık göstermektedir· 
Fakat büsbütün Almanyanın va
sali vaziyetine düşmekten de ka· 
çınmak istiyorlar. Çekleri yola ge
tirmek için Almanyanın elindeki 
tazyik vasıtaları çoktur. 

Bilindiği gibi, Münihten sonra 
Çekoslovakyanın devlet teşkilatı 

da ehemmiyetli bir inkıliib geç>r· 
miştir: Merkezi devlet sistemi ye
rine bugün, merkezi Prag olmak 
üzere, Bohemya ve Moravya, mer· 
kezi Bratislava olmak üzere, Slo
vakya ve merkezi Hust olmak ü
zere, Karpatlar Ukranyası ve ya· 
hud da Rütenyadan ibaret olmak 
üzere bir federal devkt sisteml 

vardır. Çekoslovaky.ayı teşkil e
den üç unsur da ayrı kabinetrr 
tarafından idare edilmektedir. 
Yalnız bir cumhırreisl•ri vardır· 
Ve milli müdafaa ile harici poli
tika Prağdaki merkez otoritesinlıl 
elindedir. Bu federal sistem, ha • 
r içten yapılan entrik~lar dolayı • 
sile, bir türlü yürüyemiyor. Bir 
defa Bratislava ve Hust, doğru • 
dan doğruya Bertin ile temastadır• 

lar. Geçenlerde bir Slovak heyeti 
(Devamı 6 mcı sahifede l 
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Bağdat'tan lstanbul'a 
VaklDe Uaicladda, bir vali, 1>allU 

soyup sovana cevlrl7ormuş.. Derket 
,ıı.iyelçl imiş.. Ellerindeki, avuçtaruı
dakl mahvolmuş •. Bakm1tlar, olaı:.ak 
glbl değil.. Halk aralaı·lD<i..1. 1 bir be· 
yet seçip istanbula, r.amanm sadra ~ 
1:anuna yollamı.şlar. 

Sadrazam şlkiyeUert dinlemiş. Ba.140 

claddan valiyi çaiırmala lüzum rör .. 
müş. Vall de l'Clmiş. Sadrazam va1l1• 
sormuş: 

- Bak, senden tik.iye& cdlyorlat• 
Ne dlyv.eksin? 

Vali hayret içinde kalıuı.t: 

- Efendim, sö7llyecek bir .&OzUJil 
:rok. demiş. Yol parası bulup da Lı • 
tanbula kadar na."iıl celeblldlklertıı.I 
d~ünüyorum, demif.. Demek, hi.~ 
paraları varmış ... 

Beşlklaıf: Ne<all Vurıuıs 



Mahk""katMüzesi için 
Yapılan Hazırıı·klar 
Tamamlandı 

Anti a ar - s eri ecek 
S 

üley.mııniyede .muazzam birj 
mahk:Ukat ımüz'.!Si mşrfuına 
gatirilınektedir. üzeler ıı-

ti:rilııcek, ay.rıca bir lıah :nwşheri 

yapılacak, avlııda taşlar bıılım • 
du.rıılacalrtır. Binanın tamiratı 

için şimdiye '1tadm yirmi bin lira 
Jıarcmım:ıştır. N.isan ı:yı içinde ye
ni müzenin açılmasına çalışıla -
cııktır. :Müzeler miman Kemal Al-

-ı j TURiZM PROJESi j • 

' - ' · Oteller Hakkındakı 
Halkın Şikayeti 

U
n skiidar, Kadıköy ve hava· 

lisinde oturan olı:uynculu· 
dan sık sık şikiyet Mektulı· 

!arı alıyoruz. Bunlardan son ge
len iri diyor ki: 

•Bmm tıırafuı tramvay idare
siatlen şikayetimiz var. İdare iyi, 
Jı.oş... Fakat, tram~ çok sey

:ıd< ipjyar. Bu yüııclea gerek Ka· 
- , _ıı...s Üsım.lar cihelinıle, 

911< dm vapunı kaçınyorm. Bu 
iılarnüıa {Dk bzmımatlığmı bili -

J>ClrllL Fakat, adice ..., obuak? 
7 ıiltmda tramvay 

lodıJ..., He a- mı edocek .. 

Tetkikler Bitir ·tdi 
Belediye Tarafından Hazırlanan 

Projenin Esasları 

rmm müdürlüğünün A_yaımfya -
aki binaları yeni er agroağa 
ıüsaid olmadığı iç.in h'.. işler .için 
üleymaniye cmn:iinhı müştenru:a-' 
n dan istifade edilmektedir. M:a
fıkat müzesi Siileymmriye camü-

tan müzeler umum müdürlüğü: ta- Bmta ir çare bıı:lmak 
değil -~ 

rafından bu işe memu redilnriştir. mı .. 
!Rilhas.sa ak ve sabah se • 

ni n tapbıme binasında -vüı:ıu-de ge-. 
tirilecektir. !l'aphaneıı:in reva'.klı 

:ıvlıısu on altı .sii.tmıluilııx. On se-

Süleyroaıılye cruniine aid diğer 
&->.-: mekteb talebesiaiıı da in· lrinal ardan da istifade E>dilecek ·~~ 
zıınami\e tramvaylar çok kalaloa-

':iz odıısı =dır. Salona ıın tiliem- her bir.ine müzelerin bir şubesi 
ıniy.etli ve .k:ryınefli taşlar yeıll:eş- yerleştirilecektir. 

ŞEHİR lHTlYACLARI 

Be~~diye 
Garajları 

Mıntaka 
Acacak 

' 
eceleri Otomobiller Dışarıda B1rakı\mıyarak 

Buralara Alınacak 

Ş
ehirde asri bir otumobil a -
tel'yesi bulunmımıaktadır. 

Birçok otobüs sahihleri oto-

hüslerinin .karo.ser !erini tzmirdek · 
bir atelyede yaptırın:ık mecburi
yetinde kalmı:ş1arfür. Rait>uki o -
tobüsler şehir sokaklarını süsliye
bilmektedir. Kıı:ık. dökük bir oto
büsün asfalt bir caddeden geçmesi 
hoş görünmiyen bir manzaradır. 
Belediye bu hususu tetkike baş -
lamıştır. Otobüs seyrüseferi Be-. 
lediye tarafından idareye başlan
dığı esnada bir de atelye ya,pıla -
cağını yazmıştık. Atelyenin eşha
sa aid otobüs, kamyon ve sair m<>-

törlü nakil vasıtalarının da ihti -
yaçlarına karşılık verecek jekle 
sokulmasına çalışılacaktır. 

Atelyenin Şişli ve Fatih cıvarın
da inşa edilmesi diişiitiihnekte -
dir. Bclediye fen hey..U tara fm -
dan :seçilecek bir heyet yeni a tel
yenin yerini tesbit edecektir. 

Ayrıca .bir garajın inşası da 
dilşünülmektedir. Birçok kim • 
seler garajsızlık yüzünden oto • 
mobillerini sokaklarda alakoy -
maktadır. Muayyen yerlerde u -
muroi garajlar yapıldığı takdirde 
bunlardan istifade etmek her za
man kabil olacaktır. 

. olııyor. Kalabalık arabaya bia
:maıek, arkadan bir başkasını bek· 
lesek, vapur kaçar .. İşte, şikaye • 

üıniz i>udur ·" 

Botaziçiıı.de güzel sahiller Ye • tıtd. 

Üı:kiidar tramvay şirketinin kıy
metli iolacesiaiıı wızarı dikkatine 
ar.zederiz. 

BCBHAN CEVAD 

Benzin 
Alko e 

Karıştırılacak 

B
elediye reis muavini Lütfi, 
otellerin ne şekilde ıslah e
wlebili!ceği etrafında yap-

m1ş olduğu tetkikleri tamamla -
mıştır. Lütfi hazırladığı. raporu 
Belediye reisliğine vermiş ve ra
poruııda şu noktalar üzerinde dur
muştur: 

1 - İstanbu1da miktarı ırzdır. 
2 - Mevcud otell~r müşteriyi 

memnun edecek şekilde azırl:an· 

mamışbr. 

3 - Otel müstahdemini miiş
teriye muamele etmesini bilme • 

mekte, bilhassa bu hal ecnebiler 
karşısında çok çirkin görümnek-

V ekalet Yeniden tedir. 
4 - Eğlence yeri otellerimizde 

Tetkiklere Başladı noksandır. 
Şeker fabrikalarında istihsal O· 5 - Dağ otellerimiz yoktur. 

işte İSİM!bnlım çak üsaid oldıı
ğnnu tesbi1 etmişlerdir. 

S - Otel ücretleri pahalıdır. Bu
na da sebeb vergilerin yiiksıOOi
ği<fu. 

"1 - Şalarimiır:e ge'len seyyahları 
alııkcı.ymalt için nıodern oteller -ya
pı1rnaln3:ıır. .!EeleıtiJ!enin mfrzıı&,e

mti ibıı iglE şarttır. 

- A~ otelcilar arasında 

bir lrooper.ati! açılmalı ıher tütlii 
ihtiyaçlar 'bu kanaldan temin e

dilmelidir. 
Belediye reiıiliğ:i yakında . ibu 

bnsusta ıslahata .geçecektir. Ne -
niden modern otel yapılabilmeei 
için bir mWJ.det1.enbe,-i imkimlıır 

aranmaktadır. 

Mevcud otellerin 1slah1 işi J'le
lediye turizm şubesi müdürü Se
muha verilmiştir. Semuh alılka -
daıılmla temaslar yapılacak. otel
lerin ilıtiyaaı karı;ılıyacak >ekle 
:sokulması için 18.zım gelen ıslaha
tı ~ edecek ve biüı\ıare ısla -
ha tın tatbikine geçilecektir. 

lunan alkoller sarfedilecek yer bu- Halbuki şehrin coğrafi vaziyeti 
lunınaması yüzünden depolarda buna pek müsaiddir. Esasen bun
kş.lmaktadır. Mütelıa.csıslar elde dan bir müddet evvel 5üdet kıt'a

edilen bu alkollerin gfuıdengune sından aynlan Çekler şehrimize \ 

istihliki artan benzine .itarl§tırıl- gelmiş, tetkikler yapmışlar ve bu 
mak ısuretile sarf için alakadar ]~~~~===~~=~================== 
makamlara bir rapor 'l.·ernıiştir. KÖY KALK~ MAS 1 

Altı senedenberi benzine alkol 
karıştırarak kulbmılımısı için ileri z • 
sürülen mütalealar kabul edilme- ıra at 
miş ve alkol karıştırma !>uretile 

Makine rı 

Islahına GıTiy · iy devletin zarar göreceği iddia edi
lerek bu işe girişilmiştir. Tedki • 
kata yeniden başlanmıştır. 

r 
--o--

Darüşşafakanın 
66 ıncı Yılı 

Kara Sabanın Yerine Pulluk İkamesine 
Çalışılacak 

öy kalkınması 5çin Ziraat 

De iz , ~ 
a sulleri lf':tozoru 
Kanun Rüşdiye Hasreti 

G eçen gün bir mecliste, mü
...,vver, yaşlıca bir &at ·· -

le iliynı:dıı: 
- Bugiinkii orta mekiebler, eıo

İktısad Vekaleti deni'Z mahsulleri ki ıiiştiyeler derecesinde bile ta-
kanU11 projesinin Meclise .sev.klııi 
geciktirmişti. Proje üç senedenberi 
.İld;ısaü Vtıkaletinde lııilunmalı:ta

dır. Avrııpada balıkçı ımemleket
leri bu husui;\a mütemadiyen in
kişaf göstermektedir. İstihlak 
miktarını çoğaltmak için birçok 
imkanlar .aranmakta, halkı et ka
dar balığa da alıştırmağa çalışıl • 
maktadır. 

Deniz mahsullt!ri projesini ya
kında Meclise sevkedileceği du
yulmuş ve bu haber balıkçıları zi
yadeslle memnun etmiştir. Yal -
nız Vekalet projeyi Meclise sev
lretmeden evvel bir kere daha in· 
celemeğe '1tarar vermiş. İ:stanbul 
Türkofisini bu işe memur etmiş
tir. 

Ufis yakında tetk:ik:rtım ikmal 
edecek, raporımu İktısad V ekiıle
tine gönderecektir. 1Vekr.let u ra
ıporun tetkikinden onra icabeder; 
-se ıJlrojede taıiiliıt yapacaktır. 

P.rojede bilh:ııısıı dahilde ıi:stih -
ilfilti arttırmak için 'birçok esaslar 
hubınmıiktadır. iMenlleketimizde 
baJık yiyenler sahil lı:alkıdır. De
nİZ, gfil ve dere uğra"1 olmıyan 

kasabalarmKZda balık ~cı.ıek adet 
dlınamıştır. !Eıııısım bu :ırol:iı. vü
cude getir~ bir :le.•ltilılt da ya
,pılmadığı içiıı halk balık yıızt.: 

göıımemekledir. alkıroızın ete 
olduğn ,gibi 'halılı: ye.mejl · rle nlıoı

:tırilmas:ı için bıılıldın:w ta ıceı i
l ere kadar sokulması 'çin tEşkilat 
vücude getirilecektir 

Hususi 
Hastahane 
Aç c 

Hususi hastaneler açılması için 
Sıhhi ve · çtimaİ Muavenet :ekii
letince ve.::ilecek ruhsatnameler, 
tababet ıne sublarına ,-erilen §e
hadeiname, ruhs ame ve ihtıııııs 

vesikaları bir harca tiibi tutulmak

lelıe ye~firemiyor, nerede o bi
zim 7JU11onımızflaki talebe.. Şim
diki çaculı:la:r mşer öğııenmiyor

lar. 
Geçen gün de, muharrir arka

dafann: Va - Nfı, birkaç gencin, 
1Umıed Hikmetin •Yeğenim• İ· 

mmli monoloğunu hilmemeleriui 
hayretle karşılıyor ve bütün yeni 
nesle "l<l1ııilet amgasını vuran bir 
eaa ile kalem yürütüyordu. 

Evvela Va - Ni'ı'ya ee,·nb \cı·e-
-yiın: 

• Yeğeni·• 1 monoloğunu bıl -
mek alimlik olmadığı gibi, hil ne
mek de bir cahillik dei:,ildfr. 

Eski :rüşdiyelcrle bugiiu.,.ü .ır· 

ta mektebleri ınul oıycse eden zih
IDJ.·ete gelince: 

Bı.ı, sao aam;w,larda, eski ter • 
lıije .ile eski mektcMen ~ ct~n 

neslin kafıısıncla "damal;ıllı - er
leşıniş göl'düfıii.ü.fu. bir • , r' sa
bittir. Bugünkü çoculda.ı m i ·ın • 

de, mulıtclü sebcblerden dolayı 

zayıl ye(işculcr olnJ;ilir. llatırla
mak lazıınllır ki, zayıf talebenin 
lıcr devirde ruevcuil olması ka -
dar talıü birşey yoktur. 

Eski rti§diycılerlc bugünkü or
ta mektebleci mukayese ednıler 
ve rüşd.iycler lehine miitenıaıli -
yen büküm verenler, şu ha.aya 
dü_şüyotlar: Dün .i&in lazım olan 
ve bir bilgi sayılan bir takım der,
leri "bugünkü _çocuklar.ıa arı) or
lar. Bulamayınca da: 

- Cahil yc!~iyor.lw, diye, hük
mü veriyorlar. 

Fakat, hugüıı okutulan ders -
1erin ve hugüıı ~uğa aşılanan 

fikirlerin yüzde sekseni dünkü 
rüştiyede -yoktu. Eski terbiye, ile 
eski mektebden .Y•Üfenler ken • 
dilerinin bilmoilllıleri, ıbatta i . 
simlerini bile duymadıkları bir 
çok bahisleııin buı:fuık çocuklar 
tarafuıilan pekala zmedildiği

nin farkındıı değillerdi1'. Bunu an
lamak · çin, m ı!1i 30 1e11e ev -

(Devamı G mcı aahilf'd<') 

tadır. Ayni suretle miks:ı.dı men- ,-------------
faatle acılan b:ı1ı:.triyoloji ve kim
ya laboratuarlnrının açılmasına 

dair ruhsatnamelerin de bir harca 
tiıbi tutulması, keza fenni gözlük
çülerin de Sıhhi ve İ>;timai 'Mua
venet Vekfılctinden rul'ısat alarak 
harca tabi tutulmaları için bir ka
nun projesi hazırlanmıştır. 

ır.ım ız1 Derdi 
fi imilJn fJerd' 

kuyucu Mektubu : 

Darüşşafaka, dün kuruluşunun 
66 ıncı yıldönümünü parlak su -
rette tes'id etmiştir. Mekteb sa -
!onunda yapılan toplantıda yur -

dun eski mezunları, talim heyeti 
ve talebe bulunmuştur. Darüşşa
fakanuzdan idare heyeti umumi 
katibi bir nutuk söylemiş, Darüş

şefakanın tarihinden bahsetmiştir. 
Nutukların söylenmesi bittikten 
sonra yemeğe girilmiş, bundan 
sonra saa1 16 ya kadar eğ1.enil -
nıiştir. 

K Vekaletinde hummalı bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. 

Milli Şefimiz İsmet !" nönü istan
bula yaptıkları son seyahatlerin
de köylü ile görüşmeler yapmış -

Pıilluk miktarı iki yüz on bin ye

di yiiz doksan dört, kara sapan 

sayısı bir milyon yüz seksen ye-
di bindır. !============= 

T:ambyada oturan 'il. A. JUi4ül 
.dt:D o.ldığ1111D bir -bda eli • 
-yar ki: 

·.raKsı otomobillerinden bir görünii~ 

Okullarda Himaye İşleri 
İstanbul vilayeti dahilindeki ilk 

okullarda okuyan kimsesiz, yoksul 
çocukları himaye eden heyetler 
çalı~malarına devam etmektedir. 

Bu meyanda İstanbul 10 'Uncu 
mekteb himaye heyeti başkam bu
lunan hiıkiın Rıza bu okulda bu
lunan talebelerden 32 çocuğa a -
yakkabı, çorap, ve sair ll§ya ver
mek sure.tile çocukları sev.indir -
miştir. 

Köse lva:nof'un 
Mihmandarı 

Birkaç güne kadar şehrinüze ge
lecek olan Bulgar Başvekili Küse 
İvanofun mihmandarlığına Ha -
riciye Vekaleti ticaret ve iktısad 
dairesinden Fikret tayin edilmiş
tir. Fikret diğer hariciye memur
larlie beraber hududa kadar gi -
decektir. Köse İvanof Ankarayı 
ziyaretlerinin ilk günü Etnoğrafya 
müzesine giderek Atatürkün ta -

. 

Z ORBALAR 
SALTANAT/ 

~u.~8 

Hafid Efendi, hiraz gözyaşı dök
tükten sonra, kalbinin zehirini at
mıştı. Nihayet; kendmi toparladı. 

Ağasına hitaben: 

- Muflak böyle mi clmak lil. • 
zım? 

- Efendrmiz, başka tür1ü ça -
resi var mı?. 

- .. 
- Biliyorum ki; bu herifler ber 

gün canınızdan bir parçasını ko
parmaktadırlar ... Fakat 

- DesPne, bu kızı da kaybede
ceğiz .. 

- ... 
- Peki; ya pl3nımız suya düşer 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

bu herifçi oğlu ne kıza ve ne de 
gulama ehemmiyet verme)'iP ge
çip giderse Boıııra, ne yaparım ben?, 

- Ne gibi efendim? . 

- Kız, gulimı ile yüz göz olup 
kaynaşmış olmıyacak mı? .. Bu hal 
ne de olsa kızı çileden çıkarmış 

olmıy.acak roı? Nihayet .körpe bir 
fidan bu ..• 

- · ·~ 
Hafid Efendinin son sözüne ağa 

da cevab verememişti. Efendisi -
nin söyledikleri do~ıı idi. Sonra, 
Mihriban _ziyan olacaktı. Altmış 

paralık bir iç oğlanının gönül sı
zısına tutulacaktı. Ağa; bir an 

butuna hürmet ifadesinde bulu

nacaktır. Bulgar Başvekiline gü· 

zide bir matbuat heyeti refakat et

mektedir. 

kinde beynini yordu ve şu tedbiri 
buldu: 

- Efendimiz, ııulama ve kıza 
tenbih eyleriz ... Hususiyetleri yal
nız soyunmadan ve bir gösteriş -
ten ibaret kalır ... 

Ağanın bu lafı üzerine biraz e-v-1 
vel ağlıyan Hafid Efendi kahka
hayı bastı. Gülmeden bayılıyordu. 
Mukabele ~t;;: 

- İliıhı ağam; işte, senin de bu 
tarafın zayıf tıpkı benim planı -
mm son safhası gibi... Hiç ateşle 
pamuk bir arada alev almadan du
rur mu? Bu gibi şeyler emre, ira
deye, idama, zora gelir mi?. 

H1ıfid Efendinin müliihazaları 
doğru idl Sabaha kadn bir yerde 
hususiyet dahilinde k~lan iki genç 
uryan bir halde durabilirler miy
di? .. Bu, irade ahlak diışünceterini 
bir anda yok edebilecek bir var
lık idL 
Ağa, şaşırmıştı. Kızı fedadan 

başka çare yoktu. Efendisine şun·ı 

!ar ve köylünün ihtiyaçlarının 1 

makine üzerinde birl~iğini gör· 
müşlerdir. Ziraat Vekıl!eti, bu 

Xara sabanın mümkün olduğu 

kada'l' ziraatte az kullanılmasına 

ve onun yerine seri iş gören ma

kinelerin ikamesine çalışılacaktır. 

nokta üzerind.e ehernmiyetle dur-!-------------""'. 
maktadır. Köylüye pulluk "" ilıar- 16 Mart 
man makinesi dağıtıLnası imkan-

ları araştırılmaktadır. Şeh•tı • 
Ziraat makinelerimiz henüz bo1 ı erı 

değildir. Son verilen malfımata ı•h "f )" 
göre Türk topraklarını işleyen a- tı a 1 
let ve makinelerin yekunu bir 
milyon dört yüz on üç bin beşyiiz 
doksan kadardır. Bu büyük raka
mın içinde makine sayısı ancak 
on beş bin yedi yfu: on birdir. 

!arı arzetli: 
- Efendimiz; Mihrbanı feda -

dan başka çare yoktur öyle is.e ... 
- Ne gibi feda edeceksin? 

- Kadıpaşa herifi aldırış etme-
yip giderse; kızla oğlanı birbirine 
nikiıhlarız ... Ne yapalım'! .. 

Hafid Efendi, ağanın bu sözleri 
üzerine tekrar baygınlıklar ge -
çirmeğe başlam1§tı. Milıraban na
sıl olur da nikah <>dilerf'k harimin
den uzal<la~nlabilirdi. 

Hafı.el Efendi, asabileşmişti. Ha
mamdan çıkan bir adama örtülen 
soğuk bir peştemal altındaki vü
cud gibi ürpererek titriyordu. 

Ne diyeceğini, neye karar V1! -

receğini bilemiyordu. 
Ağa, efendisinin fevka1ade üzül

düğünü, batta, şuurunu bile kay
bettiğini hissederek, onu daha zi
yade ciddiyete sevketmek ve tez 
elden karar vermeğe ,,,,.ke mek 
için sesinin tonunu deği~tirdi. Cid
diyetle şunları söyle:neğe başla-

On altı mart ihtifali progranu 

bazırlanm1ştır. İhtifal 16 mart 1939 

perşembe günü saat 15 de Eyiıödeı 
yapılacaktır. Saat on ·üç buçukta 

dı: 

- Efendimiz; planımızın umu
mi tatbikatında muvaffak olmuş 
bulunuyoruz... Karne:-tab, kendi
ı;tne verilen vazifeyi kemali me
haretle yaptı. Ve yapmakta de -
vam etmektedir. İnşallah yarın yi

ne nezdi alinize a:vdet <'decektir. 
Canan kaleni!! de vazıfesini -yap -
mış bulunuyor ... Ve yarın ıçın 

kendisine düşecek varifeyi ıı.. me
haretle yapacağına eminsin~. 
İdris Paşa, Boşnak ağa, Köse ket
hüda Ahmed efendi işleri ile ar
=yu ii.1i1eıi veçhile iCt"a olundu. 
Bütün bunlar ean ve mai fedıı -
karhklan ile vüeudlanrlı. İş kala, . 
kala bir Kadı Paşaya 1':a~dı. Eğer, 1 

bu işte fedakarlık göstermezsen 
maazallah belki sonu vahim olur ... 
Sebebi de zatı devlefinlı:ce ma -
lı'.lmdur... Kadı Paşanın Alemdarı 

ortadan kaldırma• i~in bir rolü 
yoktur. Ya1nız; .ı:ı. uıaliyi muha -
sara eden Yeniçenlere karşı A -

Köprünün IHalic .iskelesinden kal
lıcak bir vapur askı>.ri kıt'aları, 

saat on dö·.tte davetllieri alarak 
hareket edecektır. 

Merasime askeri kıt'alar, mek
tebler ve halk iştirak edecektir. 
Merasime umumi meclis namına 
konuşacak: olan Melih~ .A vninin 
nutku ile başlanacakt>r. Ralkev -
1eri namına Eyüb .Halkevi başkanı 
doktor Rulıisi, gençlik namına da 
Üniversiteden bir talebe söz söy
liyecek, nutuklardan sonra bando 
matem havası çalacak, şehidliğe 

çelenkler konacaktır. Havaya -bir 
manga asker üç defa ırteş ed<'Cek, 
geçili :resmi yapıllICllktır. 

lemdarı kurtarmak için yardıma 
gelmemesini temin etmek liizun
dır. Bu da yabana atılacak bir şey 
değildir. Bimıenaleyh; K11I11ertab 
ve Canan gibi muvakkat bir za -
mım için Mihribanı da feda etmek 
:zııruri.dir. .Kulunuzun aklına şu 

tedbir geldi. Müsaade buyurursa
.DiZ ar.zedeyiın. 

- Söyl!! :ırğam! 
- .Efendimiz; eğer, Kadı Paşa; 

kız ve gulama ehemmiyet verme
yip giderse biHihare gnJamın vü
.cndiinü ortadan kaldırırız .. 

- Nasıl? 

- Zehir1eriz. .. Hayatına tabii 
bir ölüm hadisesi gibi nihayet ve· 
ririz ... Mihriban da gulô.m da kur
iulur bu sevdadan... Başka çare 
yoktur. Buyurduklarınız doğru -
dur ... Ateşle pamuk bir arada a
lev almatlan birleşemez ... Bu bir 
j]filıi kuvvet gibidir ... 
Ağanın s~n tedbiri Rafid efen

dİyi brraz sükfuıete irca etmişti. 

(Devamı var) 

«- 'llluumm oteller ve birçtik 
~ hına ve yalılan ile aiisl.oa
mlt ı;irln körfezlle Butıwn en 
ı:nib bir köteııi olıı.n (Tarabn) 
ormaıılu içinde BQiaull kailim 
oieli olan (tiümer Palas) da hor 
&ene tesuvaı .tenllkleri ;raııılmak
ladır. Tokallıyan otelinde ise ....,_ 
mi 7.iyafetler verlllr ayni .u. -
manda Boğazın temi& sat hava • 
ıuru koklamalı. l;ln dün7anm her 
'köşesinden gelen eeaalbln lop -
lıı.nd.$ mnhlllir. .Fakat derenin 
setirdiil huınlaT bu ılrln körfezi 
lsiili ede ... ek parkın önünde ba
ta.klik ha"li d abıq ve bir kısun 
evleri:D me.3lU..:. bu ~e verll
:miş ve yüıı: .binlerce ıLkrop]ao ta
ııyan sivrlsinek ve kan.sinekle -
rin m.embaıd:r. 

- hlkm -mi olıı.n lnı 
~ u.çenler pis .koka ve mik
rop]u havayı teneUüs etmemek 
jeln mendlllcrHe burunlarını ka
'IJ"dlkhm gijri!!lir. Bu ıh ki.fi gel
.miıronDJllf ~ibi he.1e4iyc tanzifat 
arabaları :saz ••i•nda sayfiye 
için gelenleri ııl,tmal> eWı:mek t
ein çöpleri bu rıbbm.lartlan de -
nize aölr.e.r. Yonar "'ISfalt yapllır

~ iki lorenln blrleştltl kısmın 

ı. .,.ıınalhiı alllluılarana söy • 
lendJti zaman (hiddetle) sizin an
llyacağınız işlerden deflldir; ce .. 
vahı vcrlldL Ya.ı ve kış yaimur .. 
aan etraTian rdcn suları tstia.b 
~ ilerenln iiBlünden •'!a
rak Tarabya caddesini 1amaman 
Jlll isWi itGer w •ÜW' ve ubur 
tama.men dunır, efkiyetler ediltr. 
Yalnız bir tetkikle .l'e9iştirilirdi. 

Memleketimizi luı.siahktan kur -
ta.rnıak ve yüullef)tfnnek için Jıer 

taraftan ve bilhama eüı:el İsta;1 -
bulımm:&d:ı. mi:Uılm ıra-ralar . ar

file ..la.a.llye&e ge('tlmlş ve bü'.\•ük a
aunıarla ytirünmekte oldugu in
kir edRmez. Binaenaleyh lıu i

n:ıar fa.a]jycii at-vam l!dcrk,11 bu 

_::özel Ta:rab,.an:m fta gö~örıU•ıde 
intulnmmn tml sayın vı .. hıui7 -

den bUyük ilmltlr..rl(' l>t-J.liyorul.,. 
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1 D ü ny a Meseleleri 1 

Amerika Kendini 
Emniyettegörmiiyor 

11 Meraklı Şeyler 1 

Umumi Efkar: Münihden Sonra Niçin Ve 
Neden Sür'atle Değişti 7 

' 

Amerika'nın 940 da 80·00 
Tayyaresi Olacak! 

B 
u son aylarda Amerika cf- _ 
karı umumiyesinde ne bü
yük bir değişiklik oldu! Da-

ha altı ay evveline gt'linciye ka
dar Avrupa işlerine karşı uzaktan 
seyirci kalmaktan başka bir va
ziyet göstermiyen Amerikalılar 

şimdi pek başkalaştılar. 

Bu değişiklik ne vakittenberl 
başladı?. 

Filhakika dünyada bir müva • 
zene kurmak ve bu müvazeneyi 
devam ettirmek lazım olduğuna 
kanı olan Amerıkalılar sekiz se
ne evvel japonların Mançukoyu 
aldıklarını, sonra Habeşistanın 

zaptedildiğini, ondan sonraki ve
kayiin d~ birbirini sür'atle takib 
ettiğini gözönüne alarak bu gidiş
le dünya müvazenesinin bozul -
makta devam etmesi ergeç başka 
l:;lr harbi umumi doğuracağını 

düşünmeğe başlamışlardır. 

1938 eylı'.ıl ayındanberi Vaşing

hükümeti yepyeni bir vazi
, .:t karşısında bulunuyor: 

İngiliz Harbiye Nazırı Hor Belişa yeni yapılan 
bizzat tetkik ediyor 

son sistem bir topu 

1- Almanyanın kuvveti ve bil
hassa hava kuvvetleri arttıkça ar-

G Üf\ ÜN MESELELEFJNDEN: 
---~----------------y ahudiler Danzig' deıı 

de Çıkarılıyor 

Fi'istine hicret eden biT Yahudi kafilest 

•ı ngiliz gazeteelrinin Dan - ·ı ler 
zigden alarak yazdıkları zig 
maliimata göre artık Nazi-

- Peki karıcığım. Üzülmedim. 

tarafından i.>are edilen Dan
serbest şehrinden 500 Yahu
(Devamı 7 inci scıyfada) 

tıyor. 

2- Fransa ve İngiltere gibi Av
rupa devletleri artık kendi ga -
yelerinin sulhdan başka birşey ol
madığına dair Amerikalılara ka
naa·t vermiş bulunuyorlar. 

3- Buna mukabil dünya işle -

rini artık tam bir emniyet altın
da göremiyerek silahlanmaktan 
başka çare bulamıyorlar. Onun i
çin Reisicumhur Ruzvelt tarafın- / 
dan kabul edllmesi tavsiye edilen j 
silahlanma programı Amerikalı
larca muvafık görülerek ve böy
le büyük büyük masraflara ihli -
yaç gösteren bir programın vü -
cude getirilmesi için de milyar • 
!arca dolar tahsisat vermekte te
reddüd edilmiyor. Amerikanın 

(4 üncü sayfadan devam) 

SERÇELERLE MtJCADELE 

Ç eklrce ile, :raban domuzu De. 
&arga Ue, vahıl haYVaD1arla mü

cadele edilir amma, serçelerle müca• 
dele kimsenin aklına relmez delU mlf 

Helllmlz serçeleri faydalı billrlz. İmralı Adasinda Bir Yıl • • Fakat: Fasdakl Babai belediyesi oer
celere karşı büyük bir mücadele ao .. 
mrştır. 

Babalda iki senedir dehııeW bir 
serçe bolluiu varmJş.. Bu haTVancafız
lar tarlalara hiieum ederek ekilen to
humları yiyorlarmış.. Korkuluk filin 
para etmiyormuş. Bunun lcln şimdi 
Rahat beledl7esl her serçe başı ı:etl

rene üç Fra.ıtSlz frann nıükatat ve ... 
receğlni llıln etmiştir. 

Faka!; Fas belediyesinin bu karan 
himaye! hayvanat cemiyeti azalarını 

telaşa düşürmüştür. 

hayvanat cemiyetleri Rahata birer mü
rahhas göndermişlerdir. Bunlar bele· 
diyenin kararına lttraı etmişlerdir. 

Efer. Fas belediyesi kara..rmt geri 
almazsa Lahldekl beynelmilel hakem 
mahkemesine müracaat edcceklerin1 
ilan etmişlerdir. 

DÜNYANIN EN ESKİ GAZETESİ 

Dünyada. bu:-ün intişar eden ga-ıe· 

telerln en eskisi Uavay adalarıntn mer .. 
lr.ezl hükümeıt olan Dünlülüde çıkan 
Huolr.oadır. 

İmralı adasında mahkilmlar açık havada böyle çaıışıyorıar 

Bu gazete aynt zamanda en az harf .. 
Jerle çıkan '°azetedlr. Zira. Havas al
fab""I on iki harften mürckkebdir. 

Bu &'azete 939 yuz senesinden ltl • 
baren kapanacaiuıı Uıin etmiştir. 

Dünyanın en eski cazeteslnin ka .. 
panması merasimle yapdacaktl1'. Bu 
mera.simde bütün g-a'Zeteler birer mu .. 
rahha,; bulunduracaklardır. 

llA dliye Vekili imralı adasın- 1 

1 
' 

11 

hoşlukla elinden bir kaza çık • 

1 

~ daki mahkumlarla görüşü- 1 Yazan: mış.. Hiç tanımadığı bir adamı 
yordu. Sorulan suallere ce- 1 İSKENDER F. SERTELLİ kolundan yaralayıp hapse düş 

vap vermek sırası Reşada gel - - ------ ---- -- müştü. 
miştı. Reşad, kendisini tanıyanlara: 

Vekil sordu: (Devamı 7 inci &ayf~ 
•- Reşadı kayl:.ediyoruz. Çok 

nuşmalarını duydu: \ -~-) 

Btlrt!K BİR SU HAZİNESİ . - -
Dün7anın en büyük su ha.-zlnesl Vt ... 

7anada.d1r. Tamamlle betonarme yapıl
DWJtır. 144.000 metro mlkibt su alır. 

Su: yüksek kemerler vasıtastle dağ

lardan g-elmektedlr. 
Bu üstü kapah cesim havuzun ta

vanı 7 metro yüksekliğinde 701 dlre
te oturtulmuştur. 

JAPONLAR~~ 

Japonların boyları cIHlkçe uzamak
ladır. 1900 de, VL'lali l melro 58 ldL 
Son zamanlarda 1 metro 62 7e çık

mıştır. Bu da, spora çok ehemm.iyel 
vermelerinden Heri gelmektedir. 

Vaktite Japonlar. coeu'.darını hasır j 
ti:ıerlne ve ayaklan oaprast oturtur ... 
lardt. Şimdi ise koşturUJ'orlar, jim ... 

nastlk yaphr1yorlar. 

- Kaç seneye rnahkfunsun 

-Üç ... 
- Suçun ne? 
Reşad önüne 

dandı: 

bakarak mırıl • 

- Kazaen cerh ... 
- Buraya geleli ne kadar ol-

du? 
- Üç yüz kırk gün ... 
- Ondan önce neredeydin? 
- İstanbul hapishanesinde. 
- Orada ne kadar kaldın? 
- Tamam bir sene ... 
- O halde yakında çıkacak -

sın, değil mi? 
- Evet bayım ... Yirmi be~ 

gün sonra ... 
Vekil bu sırada, arkada duran 

mahkümların fısıltı halinde ko--Eşsiz ve erişilmez sesile bütün şark diyarını kendine 

~~!~u:n ABDÜL VEHAB 
Aşkın göz yaşları filminin beynelmilel ve alemşümul 

Muvaffakiyetioden LE y LA M LJ R AD 
sonra _ 

ile en son yarattıkları Türkçe sözlü arapça şarkılı şimdiye kadar 
görüp işittiğiniz bilümum filimleri gölgede bırakan 

YAŞASIN AŞK .. 
Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren SÜMER ve TAKSİM 
3inemalarında. 

lfaısı•••Bilctlerinizi evvelden aldırmanızı rica ederiz. •ı••••• 

14 Mart 939 Salı Akşamı saat 21 de 

İstiklal Caddesi Şehir Tiyatrosunda 

T. H. K. T a ~ s i m S u ~ e s i 6 a 1 a M ü sa ın e re s i 
1 - Bayan KARAKAŞ, Bay DEMARKi 

tarafından ve P iYANi ST 
Bay KAPOÇELLİ refakatile ALAFRANGA KONSER 

2- DAMA CIK IV. I Ş Bi R GÜZEL Komedisi 
Şelıir Tiyatrosu San'atkıirları Tarafından. 

1
3-Bay KEAN SARIER tarafından ŞEN 

1 PARÇALAR 
• 4 - Alaturka Konser. 

lyi bir arkadaştı.• 

1 
1 

•- İmralının bütün hesabları- Radyo 
nı o tutuyordu. Böyle iş ve hesabı PrO gramı 
düzgün bir muhasib zor bulunur 
doğrusu.• Ankara Radyosu 
•- Onda, o istidad ve o kabili- BUGtlN 

yet varken, nereye gitse ekme • 18.35 Müzik (dans müzltl - Pi). 
ğini çıkarır ... • 19 Konuşma (doklorun saall). 

•- Reşad, bıirada bize ahli\k 19,15 Türk müzıtı (halk musiki • 
ve fazilet dersi vermiş, yüksek sinden seçilmiş melodiler). Sadi Ya• 

ver Ataman.. 
ruhlu bir arkadaştı. Onun batı • 19 .:ı5 Türk müzltı (saa eserle<!, -r~k· 
ralarını hiçbirimiz unutmıyaca- sim ve oyun havaları). 

ğız .• 

* Reşad gününü doldurdu. 
İmralıda geçen bir yılı, iki yıl 

hesab edilmişti. 
Reşad, İmralı ceza evihde - ça

lışmasına mukabil - biriken yüz 
kırk dört lirasını aldı ve bu yıl
başından üç gün önce tahliye e
dildi 

* Reşad, hayata kavuştuğu gün
denberi iş arıyordu. Onun, kendi
sine çok bağlı bir karısı ve iki ço
cuğu vardı. Reşad İmralıdan dö
nünce, karısını babasının yanın

dan alarak yeniden şen ve mes'ud 
bir yuva kurdu. 
Reşad, bir ecnebi şirketinde 

muhasibdi. Karısı bir gün ona: 
- Yine eski şirkete müracaat 

etsen fena olmaz! 
Demişti. Reşad o gün sıkılarak, 

eski ça~ışt>ğı şirkete gitti. Fakat, 
şirketin 'direktörü değişmiştL 

Direktör, Reşada: 
- Biz hapishane girip çıkan a

dama hesal:.larımızı emniyetle tes
lim edemeyiz .. _ 

Dedi. Reşad, vücudünde soğ!lk 
bir ürperme duyarak, direktörün 

J yanından ayrıldı. .. 
Aradan bir ay geçmişti. Reşad 

nereye başvurduysa, aşağı yu -
karı, eski şirket direktörünün ver
diği cevabla karşılaşmıştı. 
Reşad çok rneyusdu. O, ömrür.

de bir kere, ufacık bir karıncayı 
bile incitmemişken, nasılsa sar-

Hakkı Derman, Eşref Kadri. Hasao 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Jfler. 

20 Ajans, meteoroloJJ haberleri, si• 
raat borsası (fiat). 

Bestekar .-Lem'l• nln 10 lncl do .. 
ium yılı münaseb~lle ı eserlerindcu 
mürekkeb program. 

Çalanları Vecihe Deryah. Re,at E• 
rer, Refik ve Fahlre Fersan, Ruşen 

K a m , Cevdet Kozan , Cevdet Caila• 
Kemal Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar: Ankara radyosu küme 
okuyucuları (Koro). 

İdare eden! Mes'ud CemJI, 
1- Karcığar ıark.ı .. Büsntine et 

vanna. 
ı- Uşııak şarla - Siyah ebriilertn. 
3- Bayatiaraban - prkı • Bak.a· 

sız hüsnün. 
4- Karcığar şarkı .. Ceşmanı o 

mehveşln eladır. 

5-- Hicaz şarkı .. Sorulmasm b:ıoa 

yeislm. 
6- Ferahfeu şarkı - Uinlendt ba .. 

şım dün gece. 
7- Hicazkar şarkı .. PenbelikJe lm

tbao elmiş lenin. 
8- Nihavend şarlu - Bin Pi çıka· 

rırdım sana. 
9- Rast şarkı ... Yok mu cana 
10- Rast şarkı - Sazın glbL 
11- l\olahur saz semaisi. 
21 lllemlekel saal ayan. 
21 Konuşma (Tayyareci kon0$DYOr) 
21,15 Esham, tabvUal, kambiyo -

nukut borsası (flat). 
21,30 Müzik (küçük orkestra - Şefı 

Necip A,,kın). 

22,30 Müzik (Opera aryaları - Pi.) 
23 Müzik (Cazband - Pi). 
23,45 .. Z4 Son aJans haberleri ve 

yarınki program. 
YARIN 

12,35 Tür k müziği - PL 
13 Memleket saat a7arı, alamı. me• 

teoroloJI haberler!. 
13,45 Konu"1la ( kadın saall). 
13,15 Mllzlk (dans milzı,tt - Pi). 

• • 
Holanda da Türk Gecesi 

Dedi. Güney gözlerini parlat.ı parlata: 
- Gerçek mi söylüyorsun?. 
Diye sordu. Doktor başını salladı. Güney: 
- Yo olmaz. Ağzından söyle. İçim rahat etsin. 
Dedi, doktor güldü: YOS A 

ağzından çıkan bir li\ftı. Güney bunları işitince: 
- Ya, doktor ... 
Dedi, gene usulcacık, parmaklarının ucıına ba-

sa basa odasına döndü. 
Şoför: 

- Peki, istediğinizi yapmıya çall§lrım. 
Derkeıı, soruyordu: 

Dünyanın en mütekamil Radyo 
İstasyonu olan Holandanın cPHİ· 
LİPS PCJ., yarın akşam saat 
211/2 - 22 arasında ve 31-28 met
re kısa dalgalar üzerinde üçüncü 
Türk tnusiki konserini verecektir. - GerçektQn üzülmedim.. 

Derken, Güney yanağını uzata:rak: 
- Öp buradan kocacığım ... 

KAPI ARKASINDAN 

Ccceyi iyi geçirdiler. Fakat, doktor içten epey· 
ce düşünceliydi. Bu düşüncesini sezdirmemiye ça
lışıyordu. 

Sabahleyin kahvaltı ederken hizmetçiye ses-
lendi: 

- Marlka ... 
Hizmetçi geldı: 
- Buyurun ... 
- Şoförü bana çağır ... 

Doktor her sabah Güneyden _önce kalkar, yı
kan!r, kahvaltısını yapar ve onu yatakta bırakır, 

s«.ıt sekizde yurda gitmek için evden çıkardı. Dok
tor yandaki odadan oförü çağırtmakla beraber Gü
ney bunu işttı. Kendi kendisine düşündü: 

- Ac·•ba uraba ile mi gidecek? 

No. 98 

Yoksa başka birşey mi var? 
İçine bu kurd düşünce genç kadını yatağında 

rahat bırakmadı. 
Şoför geldi, doktorun yanına girdi. 
Doktor işmar etti: 
- Kapıyı ka_pa .•. 
Şoför kapıyı kapattı. 

Gilney usulcacık, yalınayak, parmaklarının u
:una tasa basa kendi odasından çıktı, kapının ar• 
a.ıısına geldi. İçeride konuşulanları dinliyordu. 

Doktor şoförden soruyordu: 
- Dün Güneyi sen mi götürdün?. 
- Hayır. 

- Her gün sokağa çıkıyor mu?. 
- Benimle hiç çıkmadı. 
- Arabaya hiç binmiyor mu?. 
- Şimdiye kadar hiç binmedL Her gün bclkl 

emirleri olur .. diye bekliyorum. Fakat, hiç binmi· 
yorlar. 

Yazan: ETEM IZZl!.'T BEN1C1' ---·---il' 
- Sokağa mı çıkmıyor ?. 
- Bilmiyorum. 
Doktor sustu. 
Şoför de sustu. 
Güney~· kalbi heyecandan zonk zonk atıyordu 

ve .. kapı arkasında bekliyordu: 
- Ne olacak?. 
Doktor, şoföre söyledi: 
- Bundan sonra arabayı alıp kapı önünde bek

liyeceksin. 
~abahleyin sekizde kapı önünde olacaksUL Ak

şam yediye kadar. Güney sokağa çıktığı zaman a
rabaya binerse istediği yere götürürsün. Binmezse 
kendini belli etmeden ve .. görünmeden izliyecek
sin ve .. her akşam bana bir rapor vereceksin anla
dın mı?. 

dedi ve .. ilave etti: 
- Bu işi başaramazsan seni değiştiririm. 
Bu son söz doktorun hayattnda birinci kere 

- Raporum sözle mi, yazı ile mi olacak?. 

- Akşamları ben gelirken yolda karşılar, söy-
lersin. 

- Baş üzerine. 
Ve şoför odadan çıktı, Adamc iız şaşkına dön

müştü. Düşünüyordu: 

- Ne oluyor Doktor karısından şüphe mi e
diyor? Karı koca arasında ı:.u ne biçim ~ey? 

Ve .. Güney düşünüyordu: 

- Şoföri\n y al'.ında bı: insan karısını bu ka
dar alçaltır mı?. Fakat, dur .. Doktor sana bir oyun 
edeyim de gör. Bakalım beni:n ne yap:ığ'mdan, ne 
yapacağımdan, neler yapmak istediğımden ruhun 
bile birşcy duyacak mı?. 

Ve .. bu hızla sal:;ahlığını giyir.di, odadan çıktı. 
Bir rastlamaymış gibi Gilney doktora ilişti: 

- Oo kocacığım gitmedin mi? 
Dedi. 

(Devamı var) 

1357 Hicrl ' 1354 Rumi 1 
MuharrPm Şubat 

21 28 ---1939, Ay 3, Gün 72, Kasım 126 
13 Mart PAZARTESi 

1 1 
Vakitler Vasa ti Ezani 

:c>a. rlill . sa. d. ---
Güneı 6 17 12 os 
Öğle 12 24 6 12 

İkindi 15 43 9 31 

Akşam 18 13 12 OG 

1 
Yataı l9 44 ı 30 

İmsak 4 38 10 26 
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1 İstanbul'un İhtiyaçlarından 

Hastahane Kapılarında 
Bekleşen Vatandaşlar 

l_ş_A __ K_A_I Yeryüzü Cennetinde 
ZENCİNİN KAFASI 

G 
encilerin kafası çok sağ
lam ve serttir, derler, doğ
ru. Fakat, bu derecesi gö • 

rülmemiştir, 

İstanbu1, Her Şeyden Evvel Büyük Eir 
Hastahaneye Muhtaç Vaziyettedir 

Garbi A!rikada zencinin hirlsl 
hakime müracaatla beyazlardan 
biri hakkında şikayet edPr. 

- Ne ile vurda sana? ... 
- Bir ütü ile Bay hakirn.M 
- Nerene vurdu? 
- Başıma ... 

Hekim, zencinin başına bakar. 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

A 
nadolunun dört bir köşe • 
sinden İs tan bu la hasta ge
lir .. En yakın vilayetlerden, 

en uzak vililyctlere kadar, her • 
kes tedavi için İstanbula koşar .. 
Son zamanlarda yeni bir karar 
verildi. Tedavi için, herkes kal
kıp İstanbula gelemıyecek.. Bu 
gibi hastaların, tedavilerinin mut
laka İstanbulda yapılmasında za
ruret bulunduğuna dair, ellerinde 
muayene vesikası olacak .. Ve bu
radaki hastahaneler, ona göre 
hastaları kabul ede.:ekler .. Bu, ye
rinde bir karardır. Kendi parasi
le, burada tedavi edilecek vatan
daşlar müstesna, bedava tedavi ve 
muayene içh İstanbula kalkıp 
gelenler, .bu şehrin hcmşerilerinl 
oldukça rahatsız ederler. 

~ 

l ____ ,~ -·-
.::erranpaşa hnstııhane1inin ılı;arıdan görünüşü 

Belediye hastahanelerindeki has
ta adedini azaltmak ise, bugün
lük mümkün değildir. 
Sıhhiye Vekaleti, memleketin 

bir yıllık bir proğramını y.ptı .. 
Memleketin muhtelif yerlerinde 
yeniden bir çok hastahaneler ku
rulacaktır. Bu hastahaneler açıl

dıktan sonra, İstanbulun yükü, 
muhakkak ki biraz olsun hafifli
yecektir. 

Sonra bi:zim ileri süreceğimiz 
fikir şudur: İstanbul her şeyden 
evvel temiz, modern sıhhat mü
esseselerine muhtaçtır. Bugü.nkü 
ıhtlyaç bunu gösteriyor. Ya Bele-

diye bütçesinden, yahut da, fev
kalade tahsisattan, yahut da ye
niden yapılacak istikrazlardan bir 
kısım para ayırarak İstanbulda 
büyük bir hastahane yaptırmak 

zaru'reti vardır. 
Bize öyle geliyor ki, şehir gazi

nosundan, konservatuvardan, ti
yatrodan, asfalt yoldan evvel İs
tanbul hastahaneye muhtaçtır. 

Bunu anlamak için, BPlediye has
tahanelerinde muayene ve tedavi 
sırası bekliyen vatandaşların. kli
nik ve polikliniğin k3pılarında, 

nasıl bekleştiklerini bir kere gör· 1 
mek kafidir. 

Ufak bir yara ve bere göremeyin
ce sorar: 

- Fakat, b~şında hic bir eser 
yok. Ne bir bere, ne de .bir şiş gö
ı· GJüyor.- Yoksa hafifce mi vurdu? .. 

- Bilakis, Bay hakim ... Olan
ca kuvvetile vurdu. Kafamda bir 
eser görmediniz. Bir de ütüye ba
kınız. Kenarı çarpıldı ... 

HAKKI YOK MU? 

Bir alaraklı, alacağını istemek 
için evine gittiği borçlunun, sof
rede kocaman bir hindi kızartma
sını parçalamakla me~gul olduğu· 
nu görür, gülerek: 

- Afivet olsun, der. Şüphe~iz 
burcunuzu ödiyeceksiniı? ... 

- Benim de düşündüğüm o ..• 
Fakat su sırada imkansız. Çünkü 
tamamile müflisim. meteliğim 
yok ... 

-- Nasıl olur? ... Sofranızda kos
koca bir hindi bulunduruyorsu
nuz da ufak bir borcunuzu öde • 
me.!-: istemiyorsunuz. 

Borçlu h~vlusu ile göz yaşları
nı silerek: 

- Yanılıyorsunuz. azizim. Bu 
hindi babamdan kalma idi. ÇoK 
seviyordum. Keseceğimi aklımdan 
bile ı:ıeçirınemiştim. Fakat, zaval
lı hindiyi besliyecek paıa kalın.ı.
yınca ... 

İstanbul belediye bütçesinin 
mühim bir kısmı, şehir hastaha
nelerine sarfedilir. Çünkü, bele
diyenin, bütçesine nisbetle, has
tahane sayısı epeycedir. Bu hasta
hanelerin idame masrafı çoktur. 
Fakat, hastah&neler, İstanbula yi
ne kafi değildir. Şehir kalabalık
tır. Mevcud hastahanelerin kaJl 
gelmeyişinin bir sebebi de, An.ı

doludan gelen hastalardır. İrlln
bul Belediye hastahane!Pıı"i, yal
nız İstanbul hemşerileri'l~ tahsis 
etmek fikri, bir zamanlar n·.'?v -
zuubahs olmuştu. E>h•l:: mt:cibc 
olarak da şöyle denilmi.5ti: !\fa -
demki, İstanbul Beled;ye hasta -
hanelerinin masrafını l:ıu şehir 

halkı ödiyor. O halde. bu hastaha
nelerden yalnız İstanbullular is

tifade etsinler. 

T ©ırrölhıü IFil T~lhıD ü IK~D ü 
C©.ı~ lUI ~ lUI 

Fakat bu fikir, fazfa hodbin bir . 
fikirdir. Çünkü, sıhhat me•: ;ıesi 
ıizerinde şehirler değil, bütün 
memleket mevzuubahs'ir. Uzak 
bir Anadolu vilayetinden de gel
miş olsa, hasta bir vatandaşı geri 
çevirmek şüphe yok ki, kabul e
dilemez. Fakat, bu vaziyette şöy
le bir netice çıkıyor: 

İ stanbul hastahanelerinde ya -
tan veya ayakta tedavi gören has
talardan mühim bir kısmı, başka 
vilayetlerden gelen vatandaş -
!ardır . Binaenaleyh, 'Esasen az o
lan yatak adedi, İsta'1bul he-ışe
rileri için kafi gelmiyor İstanbul
lu bir hasta günlerce. haftalarda 
sıra beklemek mecburiyetinde ka
lıyor. Bu, doğru mudur?. 

Belediyenin en büyük hastaha
neleri Cerrahpaşa ve Haseki has
tahancleridir. Bilhassa Hasekide 
doğum paviyonunda, yatmak için 
yer bulmak çok zordur. 

tstanbulun hastahane kapıları -
nı bütün vatandaşlara daima a
çık bulundurmağa mecburuz. Böy
le oluncı:, yapılacak iş şudur: 

İstanbulda, hastahane ve yatak 
sayısını çoğaltmak.. Bu ise bir 
bütçe işidir. İstanbul belediye büt
çesini esasen dardır. Mevcud has
tatıanclerin bütün noksanları •. , 
nı güçlükle temin eder. Yeni • 
den hastahane açabilmek için 
mühim bix tesis masrafı, on· 
dan sonra da, her yıl bütçede ida
me masrafı lazımd:ı·. Bu ise, şlın
dilik kar~:'· ·amamaktadır. 

Fakat, b- gün, İstanbulda mev
cut hastahane ve yatak azlığını 

nasıl gidermeli?. İşte bütün mese- ı 
le budur. Muhakkak ki, bugün, 
ffhirdeki belediye hastahaneleri, 
gerek ayakta gerek yatakta teda
vi şekillerinde, kadro ve lstiab
larından çok haııta kabul ediyor -
lar. Çünkü, bu bir zarıırettir. Has
tayı sokakta bırakamayız. Fakat, 
bilfarz, günd~ birkaç yüz kişinin 
muayene edildiği poliklinikde 
fazla titiz ve iL alı davranmağa 
imkan ,-ar mıdır?. Evvela, bunun 
için, giiniin saatleri müsait değU- ı 
dir. Bıı hakikati itiraf etmek la -
zımdır 

Elize Sarayına Resmen Davet 
Olunan Bir Fahişe ... 

Sefil Bir Kulübede Doğan, Sırasile Fahişe, Markiz, 
Prenses, Casus Olan Bir Kadın 

ikinci İmparatorluk devrinin 
en tehlikeli casusla"ından bi
ri ve Fransızların IH70 harbi-

ni kaybetmelerinde en büyük bir 
amil olan (Terez L.akman), 1819 
da Moskovada doğmuştu. Baba
sı, salaştan bir kulübede eski eş-

ve elbise satıyor, zar zor ge-ya 
çiniyordu. 

(Terez), Par isin güzide kadın
larından, Kraliçelerinden biri ol
mazdan evvel çok sefil bir hayat 
geçirdi. Sokaklarda çamurlar, toz
lar içinde yuvarlanarak büyüdü. 

1 19 yaşına kadar her gece bir sar
hoşun kolları arasında yattı. Son
ra (Villony) adlı bir terzi ile ev
lendi. 

(Terei) çok güzel, zeki, fakat 
son derece haris bir kadındı. Ko
casını, çocuklarını bıraktı, kaçtı. 

İlk önce Viyana, sonra Berline 
gitti. Bir aralık İstanbula geldi. 
Burada dikiş tutturamadı, Parise 

kapağı attı. 

Orada, kenar mahallelerde, pis 
sokaklarda dolaşıyor, tesadüf et
tiği iidi adamlarla düşüp kalk ı

yordu. Her geceyi bir başka ada

mın kolları arasında geçiriyordu. 
Bu güzel vücudlü, iri siyah göz

lü kadın, devrin en meşhur pi

y anisti (Hanri Herç) in gönlünü 
Çekti. Artık on unla yaşıyor, ki -
\)ar yerlere girip çıkıyor. 

(Devamı inci sayfada) 

Figüranla;4ın Stajları 
Muallimleri Kendilerine Mühim Bir 

Film İçin Ders Veriyor 

Bu artistler, mühim bir kumpanyanın balet 
h eye tindendirler. Kendileri yeni r evrilecek 

danslı ve varyeteli bir filmde yapacakları r ol, alacakları poz için denı Alıyorlar. 

Mari Şanley 

Amerika'lı 
Kız Polis 

En Meraklı İş Zabıta 
Vazifesi İmiş 

IA 
merikanın gizli polis teşki
latına mensub Mari Şanley 
dünyada en iyi iş olarak 

kendi yazifesini tanıyor, bunun 
haricinde söylenecek birşey ol -
madığını söylüyormuş. Geçen 
gün N evyorktan Londraya gelen 
bu Mari Şanleyin çantasında bir 
çift kelepçe ile dolu bir de rovel
ver varmış. Şimdiye kadar hiç 
evlenmemiş olan Mari Şanley 

bundan sonra da böyle bir niyeti 
olınadığını söy liyerek diyor ki: 

- Bu iş pek meraklıdır. Benim
le beraber N evyorkta daha beş 
kadın polis vardır. Hepimiz silah 
taşırız. Fazla olarak Amerikada
ki haydudlarla da mücadele eder, 
onları yakalarız!. 

Bu kız polisin yaşı 35 imiş. Tır
nakları ve dudakları boyalıdır. 

Üzerinde de kıymetli mücevhe -
rat vardır. 
silahlanma programındaki eoos 

(5 inci sayfadan devam) 

Dünyada En 
Yüksek Bina 

Hürriyet Heykeli VE. 

Nevyork'taki Stat 
M 

ühendis (Eyfel) in yaptığı 
muazzam işlerden biri de, 
Nevyork limanının ağzın -

(hürriyet heykeli) dir. 

Bunu, meşhur Fransız heykel
traşı Bertoldi yaptı. Demir ak • 
samını ~a mühendis Eyfel .•. 

(Hürriyet heykeli) nin yüksek

liği 46 metrodur. Ağırlığı da 200 
biıı kilo ... Heykel demirdendir. 

Fakat üzeri, 300 bakır levah ile 
örtülmüştür .. Demir ve bakır lev
haların arasında epeyce açıklık 

vardır. Deniz havası, demiri pek 
çabuk paslandırdığı için böyle 
yapılmıştır. 

DÜNYANIN EN YÜKSEK 
BİNASI 

Nevyorkta Empir Stat bina 

sıdır. Yüksekliği 24.0 metro 50 san 
timdir. 1912 senesinde inşa ve 14 

milyon dvlar sarfolunmüj,;tur. 

'!.'emelleri, 35 metro derinliğe 

gömülen çelik sandokalar üzerin

dedir. Bunları oturtmak için 46,00l 

metremik2.l;ı toprak çıkarılmış -

tır. Binanın boyu 60, eni de 46 
metro 35 santimdir. 

55 katlıdır. Ağırlığı 93,440 ton
dur. 3000 penceresi, 3000 kapısı 

vardır. Bina dahilindeki ampul

lerin sayısı 80,000, asansörlerin 

de 28 dir. Bu asansörler, saatte 

7000 kişi çıkarır, indirir. 

Alt katta 18 dükkan, her katta 

bir posta şubesi, 500 kişi alubi:e

cek bir lokanta bulunmaktadır. 



Tarihin Tehlikeli 
Casusunun Hayatı 
(5 inci sayfadan devam) 

Sarayin Kapıları Yüzüne 
Kapanıyor 

Kral Lüi Filip; san'atkiirı Tüi
leri sarayına davet etnllşti. Herç. 
sevgilini de beraber götürmek Dı
tedi. 

Fakat kralın, uyanık haiiyelerl. 
serseri kadının saraya girmesine 
meydan vermediler. 

Bu hakaret Terez için pek acı 
bir darbe oldu. 

Günden güne şonreti artıyordu.. 
Parisin kibar muhitinie kendisin
den hayranlıkla bahsolunuyordu. 

Hovarda Bir Marki 
Bunlar arasında (Alhlno dö Poi

va) adlı b:ir marki vardı. Bu, Por
tekizli kibar bir aileye mensup
tu. Fakat son derece hovarda. se
fih b:ir gençti. Memleketini bı -
rakmış, Pariste yaşamıya başla
mıştı. Son =anlarda paraca .sı
kıntıya d'üşmiiştü. Yakışıklı idi 
Hafifmeşreb kadın1arm yardımile 

geçiniyordu. 
(Terez) e evlenme teklfinde 

bulundu. Genç kadın düŞindii ve 

bu teklifi m:ııvafık buldu; marldE 
olacak, sefarethanelere, saraylara 
g:irebilecek. Sonra, marki lnslranç 
da değildi. . 

Evlendiler. Lfıkin birkaç ay 
sonra marki s:ıvı§tı, gitti Gider
ken de kansııım bütün elmasları
nı, güm.il§ takmılannı alıp götür
meyi unutmadı. 

Metresinin parasile yaşamıya a
lışan bu sefil adam, günün birin
de bir kaza kurşu,nile ~ 

gitti 
Markize gelince: o, her gün da

ha güzelleşiyor, her gün bir baş
ka sevgili buluyor; anlara hedi
yele• arabalar aldmyordu. 

Gizli Vazife 
Bu sırada Kont (Henkel) is

mmde zengin h:ir Alman P.arise 
gt idi. D ana dob'nlSU hususi bir 
vaz fe ile Prusya hükiımeti tara
fından gonderildi. 

(Paiva), bu zengin Alınanı da 
teshir etmekte geçikroedL Esa
se o de Paristc kendini göster
mek çin böyle bir kadını arıyor
du. Prnsyada büyuk çilllikleri, 
malikan Lri, milyonlarca serve
tı duğunu söylüyordu Kfrldisi
nc yardım edecek karlını da bul
muştu. 

Kesesinin ağzım açtı. Mchte -
şem bir konak yaptırdı. Marki -
zir. hususi dairesi. istirahat salo
nu, değerli kanapeler, koltuklar
la döşetti. Banyo salonunun du

varlarına Venedik aynaları kap
lattırdı. Mermer banyonun mus -
luklan altından yapıldı. Karyola
sı'1a yüz bin frank sarfolımdu. 

Bu kon.:.k. 8 milyon altın fran
ga maloldu. Parisin tarihi bina
ları arasında Belediye tarafından 
muhafaza oluna?\ bu konağın lny
meti bugün en aşağı 50 milyon 
franktır. (2 buçuk milyon Türk 
lirası). 

Parlak Suvareler 
(Pa:iva). bu muhteşem konağa 

yerleşince ziyafetler, snvareler 
vermeye başladı. Her gfm daveti
) r yağdırıyor, salonuna Pari
sin en meşhur sanatkarl:annı, e
diblerini, diplomatlarını, zabit -
!erini dolduruyordu. Sal.onları si

yasi ricalin toplanma .mahalli ol
muştu. Her gece burada birleşi

yorlaır, en mahrem şeylerden 

bahsediyorlardı. 

Bütün bunlar, bilmiyerek, ca
sus kadına siyasi ajanlık yapı

yorlardı. 

Bir aralık, HarbiY'! nezareti ta
rafından Mısıra gönderilmiş, mem
leketin vaziyetini, HidITiD h&re -

ket!erini tetkike memur edilmişti. 
Hidiv, işin farkına vardı. Mü

said raporlar vermesini temin için 
(Fellah) adlı eserini Z5 bin fran
ga satın aldı. O devir kin bu pek 
büyük bir para idi. 

Alman İstlhbaıat Şefi 
Berlin (İstihbarat bürosu) her 

şeyi hazırlamıştı. Sıra pianların 
tatbikine geliyordu. 
Risınar:k, Riiyük Frederik:in: 

cHarbe başlamadan evvel doğru 
malı'.ımat almalı. Hakkından ge
linemiyecek düşmana saldırma -
malı. .. > düı.1urunu takıl> ediyor -
dn. 

(Paiva) nm ıkcmağı, istihbarat 
bürosunun Patis şubesi gibi idi 

1870 mnharebesi ilan olunma -
dan evvel (Terer.) ihtiyatlı dav
r.mdı. Silezyaya gitti. Az sonra 
Kont da kendisine il.t:ihak etti. 

Harp patladı. Üçüncii Napolyon 
(Sedan) da esir oldu. Alman ~ -
kerleri Parise girdi. Kont (Hen
kel)e ilı:izmetlerine mük.iıfatan 

Prensl.ilı: verildi Tabii Portekizli 
markiz de, bir derece daha yük
seldi: Prenses oldu. 

Tiyatroda Halk 
(P:llva) kendini gös>mıek :is

tiyordu, Bir gece en şık elbiseleri
ni giyindi, en değerli elmas] arı

m taktı, .Pr=ses .armas:ıru taşıyan 
b:ir ıır.ıba ile VaryetL' tiyatrosu
na gitti 

Locaya girince halk kendisini 
tamdı. Hep bir ağu.dan (yuha) 
çekmeye, ayaklarını yere vurma
ya başladı. (Paiva) locada dura
madı., kürkünü aldı. çıktı. gitti. 

Ertesi gün Aılınanyanm Paris 
siliri Prense.. Hoben lo, Hariciye 
na:zıruım odasında ayaklanın ye
re vuruyor, Pıme.se resmen tar
ziye verilmesini istiyo: "I!: 

- Ti)"alrolarda :seyircilerin şe
refini mulıafaza jçiıı Jl.J.ınan as -
kerlemıi tekrar Par.ise mi .f.?"!ir
meli? ... 

Diyordu. Hariciye nazırı u,e,;
sür be;yan etti. Fakat sefir buni.ID
la .kLfo etrnPıL. Pans hal kırı ı bir 
ibret ve ceza olmak üzere Pren
sesın resmen {EI:ııe s:n"a.\'1) mı. 

davet ed hnestnı isted\. 
Kabuld n başka ç~re yoktu. 

Vaktile Lui Fi.!.'pın ~Tiıılen) sa
rayına sokmak h<t.eır.cd'iği kadı

nı, Vedan mo.i;ltıpları tarafından 

Cümhurreisinin saravına, (Eli
ze) ye davet olundu. (T. er) onu 
sağına aldı. 

(Paiva), salonlarını açm,ştı. Yi
ne eskisi gibi hayat sürüyordu. 
Fakat bu defa hükumet gözünü 
açtı. Berlin gönderilen raporları 

ele geçirdi. Casus Prensesi, Parisi 
terke davet etti. 

fırtı .. s Ta rilmt Yaptı 
( ffirinci sayfadan d<ıvaın) 

rini sölrüp yıkmak gıl>i ufak tefek 
tahribat yapmıştır. Bu hususta 
Yeşilköy meteoroloji merkezinin 
verdiği malünmt şudur: 

İstanbulda hava kabaplı, rüz " 
gar şimali garbiden saniyede 6 ila 
8 metro hızla esınekted::r. Suhu -
net en düşük ı...ı santigrattır. 

Gece birkaç saat devam eden 
fırtına saniyede 15 metroyu bul
muştur. 

Şehrimizde hava bu sabahtan 
itibaren sakinleşmiş ve kısmen 
açılml§tır. 

Karadeniz ve Marmarada se -
ferde bulwuın vapurların fırtına

dan bir hayli &ıkışık. vaziyete düş
tükleri tahmin edilmektedir. 

Ege var,prunun dıin Hm-anımıza 

gelme>;j beklendiği halde henüz 

~-Ve bir haber yoktur. 
Kııradeııiz boğazuıda iki gemi dı
pn çakınalr iÇln fırtmarun sükıi
net bnlmasım beklemektedir. 

ile SABAH ÖGLt: ve AKŞAM 
Hez yemekten ııonra mmllltaa.ııııaD 

Çekoslovakya' da 
(2 inci sııyfadan devam) 

Berline giderek Almanya ile Slo
vakya arasında iktısadl iş birliği 

temini için müzakerelere giriştL 

Prağ buna itiraz ettL Diğer taraf
tan Slovaklar fakir olduklarından 
bütçelerini tevzin edemiyorlar. Ve 
askeri masraflarla harici temsil 
masr&rınd.a tasarruf yapılma
sını istiyorlar. Bu tasa!Tllf bah -
sinde Alman ve Sloval:: görii§leri
nin blrib:irine bu derece uygun 
olması her halde dikkate layık -
tır. Birkaç gün evvel, Prağ hükU-
lll1>tİ, Slovak bütçesinin tevzini 
için J.azmı gelen parayı temin et-

1 
miye karşılık olmak üzere Slovak
lardan şınıları istemişti.: 

1 - Slovak hükiımetinin Çekos
lovak cumhuriyetine karşı sada -
kat beyanetmesL Ve milli müda
faa ile harici temsil meselesinin 
müşterek bir iş teşkil etmekte ol
duğunun kabul edilmesL 

2 - Slovak istiklfili için yapılan 
tahrikila nihayet verilmesi. 

3 - Ayn bir Slovak ordusunun 
teşkilinden vazgeçilm.PSi. 

Bu üç maddelik listE' Çekoslo
vakyanın dertlerini her şeyden ev
vel daha vazıh şekilde anlatmak" 
tadır. 

Meıkezle Slovak muhtar hüku
meti arasındaki ibtilM. nihayet 
ewnhurreisi Haşa tarafından bu 
hükümetin tebdiline kadar var -
mıştır. Çekoslovak ana yasasının 
buna nederece müsaid olduğunu 
bilmiyoruz. Fııkat alınan bu ted
birle meselenin halledilebleceği 
çok şüphelidir. İş çekoslovaklara 
kalsa, halledilir. Fakat bugün Çe
lı:oslovakya üzerinde binbir ihti
raz ve bir o kadar da entrika top
lanmıştır. Alman gazete !eri şöyle 
yazıyorlar: 

.Çeklerin Slovakyaya ve Kar
pat Ukranyasına kar<a gösterdik· 
lfri hareketler, Almanyayı ala- , 
kasız bırakamaz.• 

-Çekler, Slovakyay~ ve Karpat 
Ukranyasına verdikleri muhtari
yeti geri .almak istiyorlar .• 

Bu sözlerin de!filet ett'gı mana, 

izol'1 ltı 7um J(Östermiyecck dere
cede aşikard.r. 

Tramvaylarda 
(1 inci sahifedf'n dt..<am) 

~akmak için tramvay hatları ki -
fayet etm..yecektir. Bu iş otobüs
lere gördürülecektir. 

Nafıa Vekaleti İstanbul Beledi
y..S:. ile müşterek ola.:-ak şehirde o
tobüs seferleri ihdas edecek, şehir 
dışına gidip gelmek kolaylaşacak
tı:-. İstanbul Belediyesinin satın 

alacağı otobüslere Nafıa nakdi 
yardımda bulunacaktır. 

İdeal Kuvveti 
(1 inci aahlfeden devam) 

herşeyden önce deruhde ettiği iş 

ve vazife mevzuu üzerinde bir 
ideal ve fazilet kalesi olmıya da· 
ima. hazır tutmak liyakatiııe ken
disini bütün Ş!!rtlarile inandır -
ml§ bulunmalıdır. 

Türk olmak ve_ Türk vatan -
daşı bulunmak ise bu ınancı bes
lemek için muhakkak ki en miı· 
said milli ve sosyal hazinedir. 

- ---

Kürtdağı İsyanı 
(Biriru:i sayfadan devam) 

fiç gün evvel asiler tarafından 
esir edilen dört jandarmadan biri 
ölü olarak dağda bulunmuştur. 

Kürd dağına Fransız tayyare -
leri de sevkedilıniştir. Asilerin dağ
lık mıntakalardaki yerlerini keşfe 
uğraşan bu tayyarelerden biri, mü
ridlerin tüfeıık ateşile düşürülmüş
tür. 

Asilerin modern silahlarla mü " 
ııehhez oldukları görülmektedir. 
Müridlerin gittikçe kuvvetlenmek
te oldukları .anlaşılmaktadrr. Kürd 
dağı mıntakasında bütün telefon 
ba.J.l.arı kesilmiştir. Bu şarait al • 
tında. tamirine de imkan görüle -
.memektedir. 

Asilerin evvel.ki gün Kaı·ababa 
' mevkiindelti jandarma kara.kolunu 

basar.ak 8 jandarmayı es:ir ettik
leri öğrenilmiştir. 

Suriye Dahil~ye Nazırı Mazhar 
Arslan yanında daha bazı. zevat 
olduğu halde Kürd dağına git -
miştlr. 

Ankara' da 

Pera 
Dün6-2 
Yenildi 

Ankara 12 (Hususi Muhabiri -
mizd:en)- Şehrimizde bulunan 
Pera •Beyoğluspor• futbol ekibi 
bugün '19 mayıs stadyomunda 
on iki bine yakın muazzam bir 
seyirci kalabalığı karşısında An
karagücü ile yaptığı ikinci karşı
laşmasını da 6/2 gibi büyük bir 
farkla kaybetti. 

Peralılar, Gücün nefes aldırm!
yan hücumları karşısında dev -
renin mühim bir kıs=nı müdafaa 
oyunile geçirmişlerdir. 

Ik devrede Ankaragücünün yap
tığı iki gole Peralılar ancak bir 
sayı ile mukabele edebildiler. 
Maçın ikinci yarısı başlar baş

lamaz Peranın en tehlikeli oyun· 
cusu sayılan Bambino takımının 
beraberlik sayısını kaydettiyse de 
Ankaragücü bir dakika kadar kı
sa bir zaman zarfında yeni bir 
sayı kaydederek yine aradaki 
farkı muhafazaya muvaffak ol
du. 

Devre nihayetlerine doğru da
ha ziyade açılan Güçlüler kısa fa. 
sılalarla 3 sayı daha yaparak gol 
adedini 6 ya ibliığ etmiş bulunu
yorlardı. 

Fakat, bu devrede misafir ta -
kım da ayni talihsizlik içinde bo
calamış bulunuyordu: Daha, 60 
mcı dakikada başlıyan ve gittikçe 
sür'atini arttıran rüzgar, esasen 
hiıkim oynıyan Ankaragücünün 
hareketlerini bir k~t daha kolay
laştırıyor ve kendilerine de hü
cum imkanı vermiyordu. 

Oyun bu vaziyette sona kadar 
devam ettiğinden 6-2 Ankaragü
cünün galibiyeti ile neticelendi. 

İstanbul Şild Maçları 
Dün Devam Etti 

Hilal Beykozu, 4-2, Vefa Kasım 
paşayı 8 - O, F enerahçe 

Beylerbeyini 8 - O Mağlub Etti 
İstanbul şild maçlarının üçün

cü turu oyunları dün Kadıköy ve 
Taksim sahalarında yapıldı. 
Havanın çok bozuk ve devamlı 

yağmurlu oluşu sahalarda pek az 

seyirci toplamış ve maçlar çok J 

ç·11n urlu ve berbad bir halde olan 

sımpaşalılar, ikinci devrede fazla 
mukavemet edememişler, dört gol 
daha yemişlerdir. 

Süleyıruıniye ile Karagümrük 
arasında yapılan maçta hakem, 
Karagiimrülı:ten Mehmetli dışarı 

çıkarmak istemiş, Mehmed, hake-
sahalarda bin müşkül.atla yapıl- min karanın dinlememiş ,hakem 
mıştır. de Karagümrük takımını m.ağlı'.ıb 

Taksim stadında birnciliğe ter- sayarak maçı tatil etmiştir. 
fi eden Kasnnpaşa takimile Vefa Fenerbabçe stadında Beykoz -
ilk 1defa karşılaşmıştır. Oyunun Hilfil takımları karı;ılaşmışlar -
İzzet Muhiddin idare etmiştir. dır. Hilfil takımı bu maçta güzel 

Oyun başlar ~amaz Vefa, bir oyun oynamağa_ muvaffak ol-
Kasımpaşa kalesini çember içine muş ve 4-2 galib gelmiştir. 
almış, arka arkaya dört gol at - Fenerbahçe ile Beylerbeyi ta -
atmıştır. kımları arasında yapılan müsa -

Birinci devrede çamur deryası bak ayı da Fenerbabçeliler 8-5 .ka-
içinde bir hayli yorulmuş olan Ka- 1 zanmışlardır. 

İzmitteki Bisiklet 
Yarışları 

İzmit 12 (A.A.)- Bugün 50 ki· j 

lometre üzerinden yapılan seri bi-i 
siklet yarışları yapılmış,ır. Çok. 
çamurlu bir tyold.a yapılan bu 
yarışta müsbakıların ekserisinin 
bisikletleri.ne arıza geldiginden, 
ancak üç musabık yarışı ikmal 
edebilmiştir. 

Basketbol 
Maçları 

Galatasaray kulübü tarafından 

tertib edilen basketbol maçları 

güzcl ve heyecanlı olmuştur. 

İkinci kategori arasında yapı -

lan ilk maçta Galatasaray güzel 
bir oyunla Kurtuluşu 39 sayıya 

karşı 40 sayı ile mağlub etti. Ka

balaş da Mühendisi 33 sayıya kar-

Talebe Arasında 

isiklet 
Yarışı 
Yapıldı 

Ankara 12 (lt..A.}- Bisiklet s1-
ri yarışlarının üçüncüsü bugün 

1 
saat 9,30 da Attöpriiden başlıya
rak Sincoı.ıı .köyüne gidip gelmek 
suretıle 50 kilometre mesafe üze-
rinde yapıldı. 

l5 müsabıkın iştirak ettiği bu 
koşu baştan nihaycte kadar bü -
yük bir heyecanla geçmiş ve ne
ticede bir buçuk saatte Ankara· 
gücünden N ari Kuş birinci, Or • 
han ikinci ve Alaeddin üçüncü ol· 
muşlardır. 

13 kilometrelik bır mesafe üze
rinde ve mektepillcr arasında 24 
koşucunun iştirakile ikinci bir 
müsabaka daha yapılmıştır. Bu 
müsabaka, bizde henüz pek yeni 
bir spor şubesi sayılan bisikletçi· 
liğe karşı Ankara gençliğinde he· 
vesin artmakta olduğunu göster
mi~ olması talmrum:lan cidden 
büyük bir alaka tevlid c'rnistir. 
Bu koşu mii.mıbıkl:ın neticede: 

Gazi lisesind"n Cemal 23 aa. iJe 
birinci, Gati lisesinden Sabih i· 
kinci ve Mahir iiçüncü gelmişier· 
dir. 

• • 
Güreş Milli 

Neticede, bir saat 52 dakika.da 
İbrahim birinci, 35 saniye farkla 
Mithat ikinci ve ayni mesafe ile 
Şükrü üçüncü olmuşlardır. 

şı 48 sayı ile yendi. j 

T alcım Seçmesi 
Dün Başladı 

Ankara (Hususi)- Milli takı!11 
görcş seçme miısabakal<ırı ık 

evinde kalabalık hır merakıı küt· 
Kelle İLrahim 

Boks 
Boks organizatörleri tardın • 

dan tertib edilen maçlar dün bü

yük bir kalabalık önünde yapıl -
İs tan bul fu bol monitörü Bey- ı 

kozlu Kelle İbrahiınin vazifesine, 
Beden Terbiyesi Umumi Müdür- m•ştır. 

lesiııın huzurile başlamış1ır. 
devre netic-leri şunları:lir. 

56 KİLODA: 

ilk 

~ lüğünce nlhayet verilmiştir. 

1 

llUsamcddin 1 Recebi nakavt et-

ı-------------~ 'ne!; ir. 'Ekmel, Akifi; Hüseyin, 

Erdün 'de Kani! Ka oyı; L,fter, N.yaziyi; Muv-.J'
fak, İstelyonu sayı hesabile mağ-

Ke'l"n Olcay, Halil Kav CJd 15 
dakil.ada sayı ile, Iİusc ,n Ere • 1 

Musta.a Be ona 15 dakıkacta ;;l· 

yı ile galıb. 

Rüşdiye Ha::.reti 
(3 üncii sahıfeden devam1 

velki rüşuiyelcrin müfredat prog
ramları ile bugünkü orta mck -
teblerin müfredat programlarına 
bir göz \tınak kilidir. 
Rüşdiye . orta mekteb, idadi -

lise mu.kay-0scsini yapaırak, eski 
mektebi müdafaa edenler, böyle 
bir mukayese yapmayı hatırlıya
bileeek kadar noksan yetişmiş 

olduklarını bilmelidirler. 
REŞAD FEYZi 

Kazaların Muama~atı da 
Teftiş E~ilece~ 

(1 inci sahücden devam) 
Şimdiye kadar yapılan teftişler 

merkeze inhisar ettirilmektedir. 
Halbuki kazalara aid işler üzerin
de yolsuzluk yapıldığı iddiasile 
makama bir birçok müracaatlar 
vaki olmaktadır. Belediye reisliği 
keyfiyeti mülkiye müfettişlerine 

bildirmişlerdir. Yakında Ankara
dan gelmesi beklenen diğer mül -
kiye müfettişleri kazalardaki he
sabları tetkike koyulacaklardır. 

Bu suretle Belediyenin her köşe· 
si teftişten geçirilerek pürüzlü bir 
iş bırakılmıyacaktır. 

İstanbul şehri ile Dahiliye Ve
kaletinden başka, Nafıa ve Sıhhi.
ye Vekaleti de yakından meşgul 
olmaktadır. Teftişler bitirildikten 
sonra hazırlanacak rapora her üç 
harekat tarafından ehemmiyet 
verilmektedir. Pürüzler tamamen 
meydana çıkarıldıktan, suçlular 
cezaya çarpıldıktan ve herşey yer
li yerine konulduktan sonra Be

lediyede mühim değL5iltlikler ya- j 
pılacaktır. Dahiliye Vekaleti, di

ğer iki Vekaletin de mütalealarınıl 
aldıktan sonra bundan sonra İs
tanbulda yapılacak ıslahatı sıraya 
koyacak ve bu ıslahat işlerile uğ
raşacak şefleri seçerek iş başına 

geçirecekti;r. Şehrin ıslahatında 

rol alacak şube şeflerinden bazı
ları Dahiliye, Nafıa ve Sıhhiye 

Vekaletinden getirilecektir. 

M u hare be} ey lub etmişlerJir. 
(Birind sayfadan dcv:ını) 

nsında asilerden 4 kışi ölmüş ve 
5 kişi yaralanmıştır. 

Günün son maçı Kani ile Ek -
rem arasıı:da yopılmıştır. İlk ra

vundda Kani avantajlı biı- va
z.yet•<> idi. Üçüncü ravuddan son-. 
ra Ekrem hak:miyeti aldı. Altın

cı ra vundJa çok müskül vaziyet
te kalan Kani maçı yarıda bırak

61 KİLODA: 
Ahmet Işık,!.45 

tuşla gaJ:b. 
66 KİLODA: 

Niyaz: Yııd ıa 

Yaşar Yusuf Arslana 15 a<i· 
kada •~yı ıle, Besı n Kı<ınb Jl 
ğan E el, ece 4.25 dalcifulda t, a, 
Yah} a Kalkan Nureddin Öz e ıe 
15 da kQda sayı ile gal b. 

72 KİLODA: 

Hayfa ve Al<ldıda kaçmağa te
şebbüs eden asilerden Şt'fabinin 

öldürülmesini protesto etmek Ü· 

zere yapıaln grev, hemen umumi 
bir mahiyet almıştır. !'Iıa{'a mecbur kaidı. 

.. 1 
Celal A !ıl< Sadık Soğancıya t5 

dakida sayı ile, Vahid Ceyişakaf 
Hüseyin Erd1nce 15 dak kada ıuş· 
al ga:ib. 

'1t--~ 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 

• 

13 Ma .. ttan 20 Marta kadar 
Kalkacak vapurların isimleri, kalkış gii:ı 

ve saatleri ve kalkacaldarı r;ht mla ı 

Karadeniz h•ttıno _ Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 

de (Ege), Pazar 16 da ( Cümhuriyet). 
Galata r.lıtımmclan. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 
18 de (Antalya). S~rkeci nhtımından. 

İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar saat 9.30 da 
(Uğur). Topane rıhtımından. 

Mudany• h•ltın• - Her gün saat 9 da (Sus) sistemi va -
purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 
da (Trak). Topane rıhtımından. 

Bandırm• h .. ttm• - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak), •yrı.cıı Çarşamba 20 de (An -
talya) ve Cumartesi %0 de (Ülgen). 

Topane nbtımmdan. 
K•r•blg• h•ttm• - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Topane 

rıhtnııından. 

İmroz b•ttına - Pazar 9 da (Tayyar). Topane rıhtı-

mından. 

Avvahk hatıın• - Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 
15 te <Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sürat hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata nhtı -
mmdaıı. 

M•rsln hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da 
(Dumlupmar). Sirkeci rıhtımından . 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda te-
lefon numaraları yazıh acenteden öğrenilir. 

Karaköy acentalığı - Köprübaşı 4236! 
Galata acentıılığı - Deniz Ticareti Müd. lıiııası 

altında 401J3 

Sirkeci acentalığı - Yolcu salonu 22740 

79 KİLODA: 
Ahmd Mersin Adnan Yurdaere 

7.02 dakikada tuşal galib. 
87 KİLODA: 
Mustafa Çakmak İsmail Yıl· 

maza 15 dakikada sayı iıe galib· 
AGffiDA: 
Mehmet Çoban Murnd Merde 

10,10 dakikada tuşla galib. 

&t:__ __ ~--~~~~-~.,,,. 

Komünist İsyanı 
Bastırıldı 

{1 İllci ı;:atıir~ıten df"v~ml 

sında bulwıan son ınuka' em et 
yuva.arı da dün öğleden s,ıırB 

talırıb ed.lın.iştir. Mubarcbe~ı·iıt 

,

1 vukııa gelm.ış ol.cl.uğu mıntaı...nııt 

1 

nıerKCZiııde hulıırıan Romanya se
faret.h.ane& dün .sabah tahlis edil· 
miştir . .3efarethane etralınillı vU' 

ku.a gelen ve allı gün dıevam edeıt 

1 muh ar"be esnasında komünist • 
!er sefaret b.ina.suwı diplomatık 
.masunıyetiae riayet etmişlerdir· 

Romanya ~ef.areti binasına ancak 
kaza eseri alarak pek az bomb8 
.isabet etmiştir. Nlll'mal h.a:yat av· 
d2t ettıJinden Maı:ir;dliler, ko · 
münistlerin siperlerini görme~ 
üzere sakaltlar.a dö.kü.l.ınüşlerdif· 

Bel.edi~·e ınüsı.ahdem.iııi tekrar işe 
ba;;laınışl.ard.ır. Tramvay amelesi 
elektrik teUeı·iııi tarnrr eı.mekle 
meşguldür Dülclı:.anl.ar bugün 3' 

çılı:ruştır. Sosyalist sendikaları 

radyo ile ameleye h.itab eden be· 
yannameler ıı.eşretn:ıişler ve ko ' 
münist .i.iyarunın hjtamma o:nae~ 
tekrar işe başlaınağ.a davet eyle · 
mişlerdir. 
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Armatör Rasim Bey Gözlerini 
Misafirlerine Dikti 

Nasıl Ben Size Takdir Edeceğinizi 
Söylememiş mi İdim? ... 

Bu tasavvurunun Rasim beyi ik-ı 
na edeceği bir sebeble hemen tat
bike geçmek için teferrüatı ha
ı:ırlıyarak pencere önünde deni -
zi seyrederken kapı vuruldu. 
Davust seslendi: 

- Giriniz! 
Kapının aralanan kanadında 

Rasim beyin hademesinin başı gö
ründü. Davst sordu: 

- Ne var! 
- Efendim Rasim bey sizi so-

ruyor, burada oldu~nuzu söyle
dim. İçeri çağırıyor. 

- Yanındakiler gittiler mi? 
- Hayır .. O iki Beyefendi ora-

dalar. 
Delikanlı bir saniye tereddüd 

etti, düşündü. Sonra bu yeni ta
nışmanın da kendisine belki fai
deli olacak vesileler ihzar edece
ğini hatırladı, cevab verdi: 

- Peki geliyorum 

Davust babalığının odasına gi
rerken Rasim bey gözlerini dik
katle kapıya çeviren misafirleri
ne göz etti, yavaşca fısıldadı: 

- İşte geldi.. Zekasına, güzelli
ğine ve bunlara üstelik zarafet ve 
kibarlığına· baktıkça insan hayret 
etmekten kendini alamıyor. 

Genç ve güzel delikanlı misa
firleri dudaklarında bir tebessüm
le selamladı. Hafif bir baş eğişile 
reverans yaptı, kendisini tanıttı: 

- Ben, Abdullah kaptan.. Ça
nakkale gemisi süva;isi.. 
Köşedeki maroken koltuğa zor

la sıkışan şişman, besili yüzünden 
kan damlıyanı önce kendini ta

nıttı: 

- Buyurun bakalı.m beyoğlum .. 
Gel şöyle .. Bir elini sıkayım. Ben 
de Levazımatı Umumiye Teftiş 

heyeti azasından Mustafa Na -
im .. (1) 

Sonra Davst'un elini sıkarken 
arkadaşını tanıştırdı: 

- Be~ de Müteahhid Bayram
zade Beyefendi! 

Davust, güzel yüzünü şenlendi
ren, pembe ve göz alıcı bir ışıkla 
aydınlanan gülüciğile bir sıra in
ci dişini belirten çetrefil bir dil
le hoşnudluk izhar etti: 

- Şerefyab oldum Beyefendi .. 
Oracıkta bir iskemleye ilişen 

delikanlı gözlerini yere dikti, sü
kut ettl 

Armatör Rasim Bey gözlerini 
misafirlerin bakışlarında dolaş

tırıyor, bu dolaştırışla: 
- Nasıl.. Ben size takdir ede

ceğinizi söylememiş miydim! 
Diyen bir ifadeyi teyid ve tekid 

(1) Mütarekede ölen Levazım 

Müfettişi Mv.stafa Naim Paşadır. 

-- - - - -
No.82 

Ne dediğini anladım. Fakat 
daha açık konuşmak cesaretine 
malik misin ı 

Bunu bağırarak söykmiştim· 
Meral müdahale etti: 
- Bu sözleri de nereden çıkar· 

dınız canım .. Ne lüzumu var bun

ların! .. 

Hepsi şaşırmışlardı. 

Kenan bir elite Belmanın, diğer 
ehle Semihanın kolunu tutuyor, 
aklı sıra beni yere vuracakmış gi
bı mağrurane bir tavırla beni sü
züyordu. 

- Durun muhterem hanımefen
diler. dedi.. Sermed Beye aradık
ları cesaretin kendimde mevcud 
olduğunu söyliyeyim. 

ediyordu. Müfettiş biraz sükUt- i 
tan sonra söz olsun diye lakırdıya 1 
başladı. 

- Ee, nerede ikamet buyuru
luyor küçükbey! 

Davust cali bir hicabla çok ho
şa giden bir eda ile konuştu: 

- Taksimde, Ayaspaşada efen
dim! 

- Ya .. Güzel yerdir .• Havası fi-
lan da iyidir! 

- Öyle Beyefendi! 
Rasim Bey söze karıştı: 

- Efendim denizi de görür. Bi
zim Abdullah kaptan denizi çok 
sever, bir türlü ondan ayrıla -
maz ... 

Davust kendisini bü~bütün şe

kerleştiren bir tavırla hicabından 
kızarıyor, babalığının bu sözleri
ni cici bir baş sallayışla tasdik e
diyordu. 

Müfettiş ile Bayramzade yarım 
saat kadar muhtelif mevzular ü
z.erinde öteden beriden bahsetti
ler. Kalkacakları sırada Levazı· 

matı Umumiye müfettişi Davus'ın 
elini sıkarken hararetle israr et
ti: 

Görüşelim Abdullah bey .. 
Dairede ziyaretinizi bekliyorum! 

Davust bu ısrara için için mem
nun olmakla beraber kat'i bir söz 
vermedi; 

- İnşallah rahatsız ederim ... 
Cevabile Müfettişi geçiştirdi, 

Mustafa Naim Bayramzade ile be- 1 

raber çıktılar, gittiler. Yalnız kal-1 

dıkları zaman Rasim bey evl5.d
lığına yaklaştı. Şefkatten titriyen 
ellerile delikanlının altın saçlar
la süslü şaheser bir heykel başını 
andıran güzel kafasını kendine 
doğru çekti, alnından öptü, ifti-
harla göğsünü kabartarak söze 

girişti: 

- Senin eviadlığınla öyle öğü
nüyorum ki Abdullah .. Maşallah 
inci gibi bir delikanlısın.. Zekan, 
dirayetin, gemi kullanmaktaki 
maharetin herkese parmak ısırta
cak kadar harikulade.. Terbiye· 
ne, kibarlığına da diyecek yok .. 

- Teşekkür ederim Rasim Bey! 

- Yok evlil.dım baı:a Rasim 
Bey diye hitab etme. Beybaba de .. 

Davust güldü: 

- Peki öyle olsun .. Beybaba! 

- Hah .. şöyle her zaman böyle 
söyle .. 

- Pekala. Yalnız şimdi size bi
zim gemiden bahsedecektim .. 

- Hangi gemiden. Çanakkale
den mi?. 

- Evet! 
(Drvamı var) 

- Dr. Ihsan Sami 
İstafil"'k0k A~ısı 

İstafilokoklardan mütevel!id 
(ergenlik, kan çıbanı, koltuk
altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
cild hastalıklarına karşı pek 

tesirli bir aşıdır. 
Dıvanyolu: No. 113 

MA~TAL1KlARl KÖKÜNDEN TEMiZlfR 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Bana doğru eğildi: 

- Siz herkese talk:n veren fa
kat bolca salkım yutan bir ın• 

sansınız .. İsbatı da .. 

Bir ok sür'atile yerimden fırla
dığımı hatırlıyorum. Kolum ha

vada geniş bir daire resmettL E

lim bütün hızile Kenarım suratı
na inmişti. 

O beklemediği bu mukabele kar
şısında muvazenesini kaybetti. 

Boylu boyunca yere yuvarlandL 
Kadınlar birer çığlık koparmış -

!ardı. 

Belma kollarıma yapışmıştı: 

- Ne yapıyorsun Sermed? .. 
Beni önlemeğe çalışanın Bel-

ma oluşu büsbütün çileden çıkar

dı· 
- Ne yapıyorsun Sermed? .. 
Kenan yerde başını oğuşturu

yordu. Bu sersemlik içinde neye 
uğradığını anlamağa çalışıyordu. 

Belmanın yüzüne baktım: 

- Ne yaptığımı biliyorum. 
Sonra Merala döndüm: 

- Affedersiniz Meral hanım .. 
Bu şen gecenizde böyle bir hadi
senin müsebbibi olmak istemez

dim. Fakat.. 

Meral başını önüne eğdi: 
- Biliyorum, anlıyorum! 
Diye mırıldandı. 
Janet kollarımdan tutuyordu. 

Belma Kenanla meşguldil. Şama· 
rın sesi, kadınların çığlığı üze
rine bir kısım davetlileri salona 
dolmuşlardı. 

Kenan bir kelime bile söyleme
di. Belmanın rehberliğıle odadan 
çıktı. Asıl hazmedemed:ğim, ağır 

gelen Belmanın ona karşı göster-

H ıKA vE = Yahudiler Danzig' den 
lmralı Adasında Bir Yıl.. Çıkarılıyor 

( 4 üncü sayfa.darı devam) adamın arkadaşı belime sarılın-
- Böyle bir kaza, cemiyet i _ ca: .Sen tabanca da taşıyorsun, 

çinde yaşıyan herkesin başına g<- öyle mi?• diyerek cebindeki rö -
lebilir, diyordu, ben fıtraten ko- volveri çekip almak istedi. İşte o 
tü yaradılınış bir insan değiliııı zaman, sırf kendimi müdafaa et-
Reşada göre, fıtraten kötü ruh- mek maksadile, cebimdeki taban-

lu yaratılmış bir insan tasa\•"ur cayı çıkardım. Fakat, adam öl -
etmek de gülünç birşeydi. Bir dürmek veya yaralamak ırklımdan 
insan kötülük yapıyorsa, kötü bile geçmiyordu. Çünkü, dedim 
muhitin içinde bulunarak kötü - ya, b,; adamları tanımıyordum. 
!üğe alışmış değil miydi ! Hatta tabanca kullanmasını dahi 

Bir katilin, bir yankesicin'n dün- bilmyorduın. 
yaya geldiği zaman, anasından Ne yazık ki, rövolveri cebimden 
katil veya yankesici olarak doğ· çıkarır çıkarmaz patladı .. Ve çı-
duğunu kabul etmekten dalia gü- kan kurşun bu adamın koluna 
lünç ne ola tilirdi? saplanarak kanlar içinde yere yu-

* varlandı. •İmdad.. Adam öldü -
Reşad kabına sığamaz bir haie 

gelmişti. Bir akşam, Ankarada ol
dukça yüksek bir mevkide bnlu
n e.:ı amcasından bir mektup aıriL 
Ertesi gün karısı ve çocuklarıle 
vedaalşarak: •Belki orada bir i~ 

bulurum• umgusile valiz ini alıp 

trene bindi. 

Reşad Ankaraya varınca, am
casına derdini anlatabiıeceğmi u
muyordu. O akşam hava ço;.o sı -
caktı.. Reşad amcasile bir bah -
çede oturmuştu. Konuşuyorlardı: 

- O adama nasıl kıydın, Re -
şad? Ben seni akıllı, terbiyeli, sa
kin bir genç olarak tanımışcım. 

Sen ailemizin şerefini, haysiye -
tini kırdın.. Soyumuzdan birinin 
hapishaneye düşmesi ne demek
tir, bilir misin? 
Reşad yine ürperdi: 
- Amca! dedi. Evvela size ba

şımdan geçen şu vak'ayı anla
tayım: 

rüyorlar!• sesleri yükseliyor, po
lisler koşuşuyor, kepenkler gül
dür güldür iniyordu. Kendimi bir 
gün sonra tevkifhanede buldum. 
O zamandanberi ağzıma rakı koy

duğum yok amma, o tabancanın 
nasıl olup da patladığına ve böyle 
bir hadıseye benim gibi - bu iş

lerden nefret - eden bir adamın 
nasıl sebebiyet verdiğine ben de 
sizin gibi hala şaşıyorum, amca! 

* Arka masada oturan bir baş 
uzandı: 

- Bey efendi, yeğenınızı ben 
İmralıdan tanıyorum, dedi, ora
daki mahkılmları tetkike. gitti -
ğim zaman, l:;u gencin de evrakı
İu ;;özden geçirmiştim. Söyledik
leri doğrudur. Ona fabrikanızın 
bütün hesab işlerini emniyetle 
teslim edebilirsiniz!. 

Ve gülerek ilave etti: 

- Maamafih, onun eline İınrali 
ceza evinden verilen ·hüsnühal 
varakası• benim şehadetimden 

çok daha değerlidir. Yeğeniniz ıs

lahıhal etmeseydi, ceza müddeti
ni İmralıda değil, eski hapisha -
nesinde tamamlamış olurdu. 

Reşadın amcası Adliye Veki -
lini hürmetle selamladL. 

Ve ertesi gün yeğenini kendi 
fabrikasının muhasebeciliğine ta
yin etti. 

İınralı, inandım ki, yirminci as-
rın en büyük ve eşsiz bir ahlak 

- Ben ayda yılda bir kere ra
kı içerdim. Bir gün, çalıştıg :m 

şirkette tanıdığim bir arkaJ.aşı

mı çok asabi, halta fena şeylere 
karar vermiş gibi 'gördüm ... Ma
sasının gözüne koyduğu rövol -
ver, bende o arkadaşın bir ci -
nayete hazırlandığı hissini uyan- ' 
dırm~tL Kendisine sezdirmeden 
röı•nlveri masasından aldım .. Ce
bime koydum ve .ona görünmeden 
daıreden çıktım. O gece karım, 
çocuklarımla beraber Boğaziçine, 
annesine gidecekti. Ben evde yal
nız kalacaktım. Nasılsa şeytana 

uydum .. Bir meyhaneye girerek 
birkaç kadeh rakı içtim. Bundan 
sonra yemeğimi yiyip evime gi
decektim. Çoktanberi içmedığim 
için, başım dönmeğe başlamıştL 
Meyhaneden çıkmak zere idim ... 
Kapıyı açerken, birdenbire dışa
rıdan gelen külhanbeyi kılıklı tir 
adamın boğazıma sarıldığını gör
diiin. Bu adam şüphe yok ki be
ni bir başkasına beıızetmiştl Çün
kü kendisini tanımıyordum. Bana 
tokat vu.rarak: • Utt.nmaz na -

r ve fazilet mektebidir. 
~~~~~~~~~ı 

• • 
moosuz herif!• gibi hakaretler 
yağdırmağa başladı. Bu tecavüz 

· karşısında büsbütün şaşırmış, 
sersemlemiştim. Bu tanımadığım 

J ; I~ İstiklal caddesinde 
· r, '~~;1 ;1;1 Şehir Tiyatr..,su 
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Dolmabahçe 
HAVAGAZI 

Kok Kömürünü 
Tercih Ediniz 
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İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 1031 lira olan Düşkünlerevi çamaşırhanesine ait ma

kine dairesi çatısı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikadan !:;aşka bu iş için Fen İşleri Müdürlüğünden 
alacskları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile 77 lira 33 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27 /3/939 Pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1594) 

diği bu yakınlık oldu. Ben, beni 
tercih edeceğini zannederdim. 

J anetle derhal Şekib Sinanın e
vini terkettim. Kapıdan çıkarkan 
Merala: 

- Dostlarınızı seçmekte müş
külpesent davranmadığınız tak -
dirde evinizde bu kabi! hadisele
re daima tesadüf edersıniz. 

Demekten kendimi alamadım. 

Meral ancak işidilir bir sesle be
ni şöyle cevablandırdı: 

- Hakkın var. 

Meral, zeki kadın, hassas kadın 
beni evinde bir skandal çıkar -
mağa kadar götüren holeti ruhi
yeyi sezmişti. Bu hareketime teş
hıs koymuştu. Elbette Belma ile, 
mühendis Kenarım flörtleri onun 
gözünden kaçmamıştı. Belmaya 
hala bağlı olduğumu tahmin ede
rek. bu vaziyet karşısında taşdı

ğımı hissetmişti. 

Eve geldiğim zaman Janet be
nt el'an devam eden aşkım karşı-

sında şaşkın ve muztarib ne ya

pacağını şaşırmış, karşımda elle
rini oğuştururken bir sual sordu: 

- Sermed, o kadına Karşı el'an 
Hikayd değil misin! Seni böyle 

bir mukabeleye sevkeden muhak

kak kıskançlıktır. Dur, rica ede
rim, sö,ümü bitireyim .. Fakat be

ni mazur gör, birdenbire vaziyeti 
lı:avrıyamadım. O adamın sana 
~öylediği bir cümleden niçin a· 
lındın, ne kasdediyordu ?. 

Yüzüne baktım. Cevab bekli -
yordu; bekletmedim: 

-- Senı! .. 

- BPnı mi? ... 

-- Evet Janet seni .. 

Gıizleri açıldı: 

- Ne münasebet .. 

- Küstah herif, aklı sıra senin 
henirn metresim olduğunu söyle
mek istedi. 

(Devamı var) 

(4 üncü sayfadan devam) 

dinin çıkarılması kıırarlaştırıl ~ 

mış ve bunlar Köstenceye hare -
ket etmişlerdir. Artık bu beş yüz 
Yahudi için Danzig serbest şehri 
hemşerilik hukuku kalmamıştır. 

Bunlardan çoğunun elinde Dan-
2'ig hükıimetinin pasaportu var
dır. Fakat artık Danzigdeki Nazi 
idaresi memlekette oturmaları ar
zu edilmiyen kimselerin ellerin -

deki pasaportların hükmü olmı -
yacağını ilin etmiştir. Bu vazi -
yet karşısında Danzig Y ahudile
rinin lehine olarak Avrupa dev
letleri bir harekette bulunacak gi-

bi görünmüyorlar. Çıkarılan Beş 

yüz Yahudinin tekrar memlekete 
alınması için Avrupa &!vleUeri
tarafındaıı bir teşebbüs neticesiz 
kalacağa benziyor. 

Danzıgdeki Nazi ıdaresi daha 
500 Yahudinin çıkarumaı;ını dü
şünüyormuş. İlk 500 kişilik Ya -
hudi kafilesinin kamyonlara ti -
nerek memleketten çıkması ge -
çen cuma günü olmuştur. Bunlar 
giderken Danzgdeki yabancı kon
soloslar da bulunarak Yahudi ka-
filesinin şehri terketmesine ne • 
zaret etmişlerdir. 

Bu konsolosların orada bu "ın· 
ması Nazilerin hoşuna g;trr:cm,ş 

ise de birşey de dememişleıdix. 
Yola çıkan Yahudiler arka~ı bı
raktıkları tanıdıklarına, akraba -
larına yavaş sesle veda ederek ay
nlıyorlarmış. Yola çıkan Yahu
dilerin elbiselerine bir numara 
dikilmiştL Bu suretle gidecek Ya
hudiler diğerlerinden ayrılıyor -
lardı. En yüksek numara 484 ol
duğu görülmüştür. 

Amerika Kendini 
Emniyette Görmi.YO!" 

(Devamı 7 inci sayfada) 

şudur: Amerika Öyle bir derecede 
kuvvetli olmalı ki icabında yal
nız başına kendi kendini müda -
faa edebilmeli!. 

Onun için yine bu programın i
cabı olarak Amerika deniz kuv
vetlerinin arttırılması ilk iş ola
rak kabul edilmiştir. 

Fakat bunun yanında hava kuv
vetlerinin de arttırılması hiç u -
nutulmamıştır. Bunda da şu esas 
kabul edilmiştir: 

Amerikanın hava kuvvetleri 
dünyadaki en kuvvetli bir dev
letin derecesinde olmalı. Onun i
çin 940 senesinde Amerikanın 8,000 
tayyaresi olacaktır. Diğer taraf -

tan her iki Bahrimuhitte mühim 
üssübahriler vücude getirilecek -
tir. Öyle ki bu sayede Amerika 
kat'ası uzak bir mesafeden bu üs

sübahrilerle çevrilerek müdafaası 
için lazım olan her türlü tedbirler 
alınacaktır. Eğer Amerikaya kar
şı harekete geçerek talhini de -
nemek istiyen bir devlet çıkar-

sa onun deniz ve bava kuvvetleri 
daha Amerikaya sokulamadan bu 
üssübahrilerle karşı.f'şmış ola • 
caktır. 

Acaba Avrupada tir harb olur
sa Amerikalılar buna girerler mi? 
Bu suale verilecek cevab hem e
vet, he mde hayırdır! 

Avrpada bir harb olursa Ame
rikalılar o zaman kararlarını ve
recekler, hesablarını yapacaklar -
dır. Şimdi muhakkak olan birşey 
varsa o da her ihtimale karşı son 

derece hazır bulW1mağa karar 
verilmtş olmasıdı,r. İngilt.'ere ve 
Fransa ile politika aleminde mü
cadele halinde bulunan Berlin -

Roma mihveri şimdiye kadar A
merikanın vaziyeti kat'i olma -
dığını ileri sürerek istifade ede -
gelmişlerdir. 

Amerikanın müessir yardımı
na. istinad edeceklerinden bir 

türlü emin olamıyan İngiltere ile 
Fransa da Berlin - Roma mıhve

rile iyi geçinmek yolunu tut -
muşlardır. 

Amerikalı Kız Polis 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Geçen yaz iki mühim yan
kesiciyi takib etmiştim. Nihayet 
yakalanacaklarını anlayınca kaç
mak istediler. Ben de havaya a
teş ettim. Kaçamadılar, yakala -
dun. Bunlardan birinin 44, diğe

rinin 39 sabıkası vardır. Sekiz se
nedir polis işlerindeyim. Yirmi 
beş sene çalışmış olacağım. On • 
dan sonra tekaüd olacağım. Şim
di senede İngiliz lirası hesabile 
800 lira alıyorum. Tekaüd olunca 
haftada 5 İngiliz lirası alınış ola
cağım. 

Kız polis İngiltereye şunun i

çin gelmiş: Nevyorkta Solomon 
İştayn isminde bir Yahudi ile ka

nsı parasını alm~k için birı::ıne 

taarruz etmekle maznun olaraL. 
takibata uğramışlar, fakat Ame

rikadan İngiltereye kaçmışl<r -
dır. Amerika ve İngiliz hüku -
metleri arasında maznunların A. 

merikaya iadelPri kanırlaştığın

dan kız polis de bunları alıp gö

türmek üzere İngiltereye gön -
derilmiştir. F,.akat beraberinde i

ki erkek polis daha varmış. 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak içi,n lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

B 
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Kullanmak Grip ve ağrılara karşı muafiyet demektir 

GR • 
1 

Kullanınız 

G R 1 

• 
insana Hayab Zehir Eden Ağrıları ve 

Grip'in Verdiği ıztırabları Ancak 

G R i P • 
1 N 

Kaşeleri ani tesirile geçirerek 
sükün ve istirahate çevirebilir 

PiN KAŞELERi 
ve mevsim hastalıklarından Korkmayınız! 
p iN 

Grip, nezle, eoğuk algınlığı, ve horonşite karşı en şafi 
devadır. Harareti di şürür, hastalığı çok çabuk panzehiridir. Bütün ıztırahlarınızı inamlmıyacak 

ve tamamen izale eder. kadar süratle geçirir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 
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lr.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~{''I ı GAYRİMENKUL MALLARIN AÇIK ARTTIRMA İLANI _ .. Şarköy İcra Memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu. Bir 

baş ~arap mağazası. 

Karaciğer, böbrek, taş ve 

kul'l.larından mütevellid san

cılarınız, damar sertlikleri 

V<! şişmanlJk şilcayetlerini" 

URİNAL ile geçiriniz. 

UR iNAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri. 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye • 
meklerden sonra yarım b3r

dak su içerisinde alı.ııu. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beycğlu - lstanbu1 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağL 
Hoşköyün Yalı caddesi mevkiinde sağı İstilyano Tafkandiya solu 

Dimestan Tanaş, arkası Kiryakiçe Llndi cephesi yol ile mahdut. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat. 
Dokuz yüz otuz dokuz senesi Nisan ayının yirmi dördüncü Pazar

tesi günü saat on dörtten on beşe kadar. Şarköy İcra Dairesinde ya
pılacaktır. 

1- İşbu gayrimenkulün açık arttırma şartnaıpesi 1/4/939 tarihin
den itibaren 939/147 numara ile Şarköy icra dairesinin muayyen nu
marası da herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla Jllll]Uınat almak istiyenler işbu !şartnameye ve 939/147 dosya 
numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2- Arttırmaya iştırak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas-

1 
rafa dair olan iddialarını işbu ilim tarihinden 20 gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 

1 

tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler artlll"ma şartna

mesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan son-

! 
ra en çok arttırana ıhalc edilir. Ancak arttırma bedelı muhammen kıy
metin yüzd~ yetmış beşıni bulmaı veya satış ıstiyenin alacağına rüç

••••••••••••••••••ı••••••Hıım•••I hanı olan di;,er alacaklılar bulunupta bc<lel bunların o gayrimenkul 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

işletme u. idaresi ilanları 
~~~~...;;,~~~~~~~~~~~~~~~~~---

İsim, miktar ve muahemmen bedellerile muvakkat teminatları 
aşağıda yazılı olan 2 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21/3/939 salı 

günü saat 15,30 dan itibaren sırasile kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ioe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
U ,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1427) 

No. lami Miktarı Mu ham. 
Kg. men B. 

Lira 
1 Bezirler (3 kalem) 115000 62050 
2 Üstübeçler, minyon dö plomb ve oksit 

dö fer (4 kalem) 100000 28250 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCıı: 

Basıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 

Muvakkat 
Teminat 

T. L. 

4352,50 

2118,75 

ile temin edilmiş alacak orının mecmuur.dan fazlaya çıkmazsa en çek 
arttıraıun taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha tem
dit ve on beşınci gun ayni saatte yapılacak arttırmada bedeli satış isti· 
yenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile te
min edilmiş alacakları rnecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok ar!
tırana ihale edilir. Böyl•· bir bedel elde edilmezse ihale y•pılanıaz ve 
satış talebi düser. 

&- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde be~tı.n hesab olunacak faiz ve diğer za. 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. Madde 133. 

Mezkür şarap mağazası yukarıda gösterilen 24/4/939 tarihinde 
Şarköy İcra Memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şart-
namesi dairesinde satılacağı ilan olunur. •1643• 

•-Dr. HORIIORUNl-•I Göz HEKİMİ il H~stalannı akşam.ı_ kadar Sir· ı. Dr. Murad Rami Aydın 
kecı Vıyana . Otelı yanındaki ı '!'aksim _ Talimhane, Tarlabaşı 
muayenehanesınde tedavi eder. dd . N 
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ca esı o. a aprt. 
I - Telefon: 24l:il - 1 Tel: 415ı;3 

)"Bana İnanınız,,) 
Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki birçok kadınlar 
ancak 30 yaşlarında 

görüneceklerdir. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi, tazeleyip gençleştirmek 
için işte size basit bir sual: Ta • 
kim ve tasfiye edilmiş bir mil<· 
tar süt kremmasını bir miktar saf 

zeytinyağile karıştırınız. Sonra 
hepsini ilci kısım en iyi krema ile 
karıştırınız. Bu halita, cildimizi 
besleyip tazeleştirecek ve inanıl
maz bir güzellik temin edecektir. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan: 

Merkezimize aid Kavak Tahaffuzhanesi banyo dairesi ve mütefer· 
rik tıuıtiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A - Tahmin bedeli ,3593, lira •53> kuruştur. 

B - Buna aid şartnameler merkezimiz levazımından •18• kurut 
mukabilinde alınır. 

C - Eksiltme 21 mart 939 Salı günü saat 14 de Galatada Karamus
tafapaşa sokağında yukarıda yazılı eksiltme komisyonunda yapıla· 

caktır. 

D - Muvk.kat teminat parası ·269• lira ,55, kuruştur. 

E - Eksiltmeğe gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair Nafıa 
idaresinden veya merkezimizden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri 
şarttıı • 1385• 

DEVREN SATILIK LOKANTA 1 

Ankara Bankalar 
eaddesindeki ÇİFTLİK lokantası 

Demirbaşile beraber talibine devredilecektir. 

Aliıkadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak üzere aşağıdaki adreslere müracaatları rıca 
olunur. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğü Yenişc
hır · Bakanlıklar karşısı • Ankara. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Orman Çiftliği • Ankara. 

Devlet Ziraat İ~lctmeleri Kurumu İstanbul bürosu. 

İstanbul · Bahçekapı Kutlu Han 2 nci kat. 

# 

Kabataş Lisesi Satınalma Komisyonundarı: 
Cinsi Mıkdarı Tanmin ilk eksiltme gün ve saati 

bedeli teminat 

Lacivert yün 
kumaş 

300 me. 435 ku. 97,88 29/3/939 Çarşamba sa. 14 te 
Bir aktris gençlik manzarasını 

muhafaza ve idame için bu basit 
usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında 

Siyah Vida
genç kadın rollerini oynamıştır. la iskarpin 
Eczacımz da bu halitayı size ihzar 
edebilir. Fakat muhteviyatı az 

miktarda olmakla beraber paha· 

lıya malolur. (Yağsız) beyaz ren
gindeki Tokalon kreminin terki
binde saf zeytinyağile ihzar edil· 

miş süt kreması mevcuddur. Cil
dinizi beslemek için en mükem· 

mel ve hakiki bir cild unsurudur. 

100 çift 400 > 30,00 > > 14,30 

Herhalde memnuniyetbahş seme
resi garantidir. Aksi halde para
nız iade edilebilir. 

1 - Okulumuz pansıyonu meec ani talebeleri için yukarıda yazılı 

olduğu şekilde ve nümuneleri okulda mahfuz 300 metre lacivert ku· 

m~ ile 100 çift vidala iskarpin açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme Beyoğlu İstiklal caddesinde İstanbul Liseler rPuha· 

s';beciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
3- İstekliler ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel '.ıseler 

muhas";°beciliği veznesine yatırarak makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret 

Odası vesikalarını ve istenecek diğer belgelerle birlikte eksiltme ıa· 

manından bir saat evvel komisyona vereceklerdir. 

4- Nümuneler, şartnameler okul ıdaresinde ııörülebi!iı·. 1627 


