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Talebe!erve ... italya ve Almanya Sözii Diplomatlardan 
~~~~.~~~'®,Alıp Askerlere mi Bırakmıya Karar Ver i 

terbiye ve di .iplini pek • . 

mükemmel olarak· ihtiyaç 't l l Libya' da Aldıkları Son Vaziyet Hat ebile Tunus .. Libya 
Hududunda Her An Bir Hadise Çıkmasından Endişe Ediliyor 

~isbetinde yaratabilirle~ l j a yan arın 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Maarif Vekili Hasaıı Ali .Yü· 
tel teşkilatın içinden yetişmiş bir 
Vekil olarak çalışıyor. maarifte 
Vekilete geldiği gündenberi göz· 
le görülür, el ile tutulr- dedik • 
leri şekilde bir faaliyet, önliınliz. 
deki ders yılını istihdaf eden ha· 
lnlıklar ve eksikleri giderme • 

Belçika, Muazzam Bir KanaJ·Açarak Yeni Bir Majino Hattı Kurdu 

)'e matuf tetkikler var. Mektelt 
Dılidürleri toplanıyorlar, mual -
linııer toplanıyorlar, mütehaıı • 
&ıı;lar toplaruyorlar ve maarif '4· 
rasmm toplanma&ı için de hazır
lıklar yapıyorlar. Şftranın top • 
lanır toplanmaz üzerinde çalışa· 
tağı ve karar ittihaz edeceği bir 
çok kliltür meselelerimizi etiid 
edilmiş mevzular halinde bulaca· • 
tı da anlaşılıyor. 

M:emleketin kültür seviyesinin 
Yiikseltilmesi, tedrisatın umdu • 
ğu,,,uz hedeflere vusul bulması, 
Dıekteblerin, imtihanlann, kitab 
Ve dil meselelerinin ıslahı, maarif 
teşkilatımızın takviyesi, öğretmen 
ihtiyacının karşılanması, köylü • 
Dün okutulması günün başlıca iş
tigal mevzulan içindedir. Bu ara-

Milli Şef Fethi Okyar ve Bec eb Pekerle görilşüyorlar 

Reisicumhurumuzun T edkikleri· 

ı • • 
Meb' us I Gıiriq halyan Mareşalile 

Namzetleri As~eri Vaziyeti Gör fiş.Jcek 
Bazı Tanınmış 

Zevatın da Bulunacağf 
Söyleniyor 

M eb'us intihabatı bu ayın 
26 ıncı pazar günü yapıla -
caktır. Naınzedlerin bir iki 

Sonra B:rliUe li~ya'ya 
J ejkikata Gi~ecJkler 

Varşovada Romen-Leh 
Nazırları Arasındaki 

Müzakereler 
gün evvel ilanı muhtemeldir. • • 

Bu sabah çıkan gazetelerden bi- Leh Harıcıye Nazırı 
rinin verdiği bir habere göre ye- Londraya Niçi;ı Gidiyor? 
ni naınzedler arasında eski S~d- d 5 (H i) T t . L on ra usus - o a • razaınlardan Salih (Paşa), eskı 
. !iter devletler, demokrat • 
Başvekillerden Rauf, ve tanınmış laiın müdafaa tertibatını v~ 

da talebenin mekteb içinde ve --------- ---·-- ----------

~daki disiplin, muaşeret~· v Onı[ versı·teyı· 
kumandanlarırnızdan emekli ge • \Uevamı 6 ıncı sahifede) Belçikada açılan Alber kanalı 
neraI Ali İhsan ile eski meb'us !========================================• 

lı;timal terbiye bakımından muh- a r 1 n 
taç oldnğu tedbirlerin de düşü· • 

nülrııekte olduğu anlaşılmakta • ş fi d • k 
~:.~n:k::ı.: =~~ r en ı rec 
Jertien il.iri de budur. Mekteb, 

!::~:::: ~~·;::~: ~a=:esı:ıı~:. Dün Akşamki ·Ziyafet 

ve komutanlardan Mersinli Ce • 
mal, Caf~r Tayyar, Halil ve eski 
Ordu meb'ıısu Faik de buluna -
caktır. 

Eski Meclis azalarından kaç 
kişinin tekrar namzed gösterile • 
celtleri henüz belli değildir. 

Dolmabahçe 
Sar~yında I 

Eski ~~~=~~!~~~şlresile 1 

Sultanham·amı 
Faciası 

larak miltalea edilemez. Mekteb; , 
hatta ilk okuldan başlıyarak va· R eisicumhur İnönü ve refikaları tarafından, evvelce de yazdığı· 
tan çocuğunun, şahsi ahlilnııı, 1 mız veçhile, dün akşam saat ~7 ~e .Dol".'abahçede mu~zzam ve 

Halide Edib 
Geldi &e<iyesini, milli hüviyetini, siyasi mükellef bir çay ziyafeti verılmıştır. Zıyafete baremın. altıncı 

lle içtimai t b" · · b"li"il • -/ derecesine kadar olan sivil memurlarla yarbaya kadar asken erkan, B;i müddettenberi Pariste bu-er ıyesını ı • yap , . h . ..d .. 1 · 

birlikte Dolınabahçe sarayına gi-
derek Cumburreisi İsmet İnörıü / 8 uhaıı bama - · 
taraiından kabul edilmiştir. İs • mı yangını fe-
met İnönü ve refikaları ,Rauf ile laketine ait 
hemşiresini akşam yemeğine alı- tahkikat devam 
koymuşlardır. etmekte .. ir. Bu i-

lllak mes'uliyetini üzerinde ta • şehrimizde bulunan meb'uslarla gazete sahıb ve ta nr mu ur erı ve lunan Bayan Halide Edib bu sa-
§lYan bir yuva, bir ocak ve bir müessesat müdürleri ve refikalan d.avetli bu~ıınuyorlard.ı .. Sayın Şef bahki ekspresle İstanbula gelmiş- 1 deiumuıni muavi-
l:esafet merkezidir. Bu itibarla ve refikaları, davetlilerini ayrı ayrı ı.ıaz etmışler, her bınle meşgul tir. H h Ş"' ) ! ni Necati cumar-

şe el koyan Müd-
KISACA 

en büyük alaka ve mes'uliyet de olmuşlardır. a • • oy e • tesi günü geç vak· 
llluallimlere terettüb etmektedir. Ziyafet büyük bir neş'e ve samimiyet içinde geç vakte kadar de- Sabiha Zekeriya kırk yılda le kı:dar icabeden 
lılekteb nasıl yalnız fen ve ilim vam etmiştir. (Devamı 6 mcı sahifede) Makineye Verirken; bir doğru görüşlü, doğru inıı • kimseleri dinle -

ôheten ·· d "il ırm u k ş k nış ve söyleyişli bir yazı yaz. 

de yalnı:~~~e~:.r:! :: ~::~~ 300 Lı·raı ın Başından za ar ta dı. Muhiddin Üstündağın mah- ~~:n :~~~~ 
llerınekle maddi ve manevi vazı· J kemesinden bahsederken: 
fesini bitiren uzuv değildir. Mem· •- Saygı değer Bayın işi ya- kikatı yapmıştır. 
l G B. M Yen ı" B ,. r Bugün tatil olma-~~etin muhtaç olduğu vatandaş eçen ır acera rım günde, Mehmedciğin i§i a!-
tipınin hamurunu kendi cev • tı ayda olursa orada iltimas, sı hasebile bu tah-
h · ı· t ' az t ıı "b k " id !.ika ta y•rın bıra-.... mde taşıyan ve her yıl yüz- ------------ ç m ıy ' aga u ve ey,ı a· 
lerce eserini &mıftan sınıfa veni- B . 1 I D .. arpışma re vardır... kıldığı verden de-
ha:vet hayata çıkaran adamın bir Dürüst ır y atmana uşen Diyor. Bu cümleleri okuduk • vam olunaca~ır. 
ldı da öğretmendir. Bunun için • • • • Tokyo, 5- Uzak şark• tan sonra: Dün aı<şama ka-
dir ki, muallimlerin mekteb için· Paralar yarın Sahıbıne Verılecek ta Rus - Man ı;uri budu- - Ha şunu bileydin.. dar yapılan tah· 
de ve dışında talebe ile, talebe dunda Sovyet ve Mançu- Dememek elden gelmediği gi- kikattan yangının 
~ibatı ve idaresi ile billiil meş- H arbiye ile Taksim arasında Had_ise şöyle olmuş.tur. 1 bi Muhiddin Üstündağın dev- hangi binadan ve 

ko askerleri arasında 
hl olmalan bir zaruret, hatta tramvayda bir Bayan ta. • Valıkonağı caddesınde Emek gibi Muhiddin Üstündağın dev· ne gibi sebebler 
llıecburiyettir. Bunun en ameli ,ve rafından unutulan ve için· apartımanında oturan Dipladis a- bir müsademe olmuştur. rilmesine ve mahkeme mah • tahtında çıktığı • 
\olay tarzı da her öğretmenin bu· de 300 liraya yakın para ve saire j dın~a bir ~a~an dün akşa°1: öte- l l Sovyet askeri ölmüş- keme derd yanmasına sebebin na dair kat'i ve • 

l 
ı 

ı lnnduğu mektcbdeki bir sınıfın bulunllll bir çanta dürüst bir vat- berı almak ıçm yanına 300 !ıraya tür. Mançu k o lular zara- de en başta bu olduğunu ifade kanaatbahş bir ne-
llıes'uJiyetini deruhde etmesile mırn tarafından bulunarak iımir- yakın para alarak sokağa çıkmış- ra uğrama~şlardır, etmemek için insanın dili dur- tice alınamamış- _J -'-"'--···· -- ~ 

(Devamı 6 mcı sahifede) )erine teslim edilmiştir. (Devamı 6 ıncı sahifede) sa, yine kalemi durmuyor! •• Devanıı 6 .. ncda 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_._~--~ 

ta Bek hanırun yangından sonraki hali 

Reisicumhurun Dün Akşamki Çay Ziyafetinden İntıbalar .. 



jHADiSELER KARŞISINDA~ 
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sEFERBERLtK KELDIESİNİN 62 NOKTANIN BOZUK 

MANASI DEÔİŞTİ Mİ! OLDUOU YALAN -
S 

eferberlik kelimesi, artık, 

o eski heyecanını, tesirini 

1 
kaybetti. Evvelce, seferber-

Mısır 
Tür ki.ye 
Ticareti 

Gittikçe İnkişaf Ediyor 
1938 yılı kanunusani ayı için

• $ j Azlık 
Ve Yabancı Ve .. Mahkemeler 

Okullar 

PO L 1 

·-
Oyle Nankör Muallimlerin 

istikballeri Meselesi Ak mühim bir şeydL İnsanın 

tüylerini diken diken yapardı.. 

Şimdi, seferberlik kelimesine o 
kadar .alıştık ki.. Seferberlik bize, 

artık, tıpkı, ekmek peynir yer 

Dün bir gazete, Etrüsk vapu • 
runun evvelce yazıldığı gibi, 62 
noktadan bozuk olmadığını yaza
rak, tekzib ediyor" Hakikaten, bir 
vapur 62 noktadan şartnameye 

uygunsuzluk edeme~ Çünkü, bir 
vapurda belli başlı 62 kısım oldu
ğunu dahi kabul etmek zordur. 
62 nin yarısına da bir diyeceğiniz 
yok ya?. 

de, memleketimizden Mısıra, 235 ı'nsa la 
ton palamut gönderilmiş ve böyle- n r 
likle 938 yılı içinde palamut ihra- Var ki 1 
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Bıraktığı 
Rehinleri Geri 
Vermemiş 

Ekalliyet ve ecnebi mekteblerin
de türkçe muallimliği yapanla -
rın mağdur olmaması için Maarif 
Vekale,i tedbir alacaktır. Vekilet 
İstanbul maarif müdürlüğüne t.u 
hususta tetkikler yapmasını bil -eibi geliyor. 

Gazete!&, İtalyanın da sefer
berlik yaptığını, bir şayia olarak 

kaydediyorlar .. Zaten, şimdi, dev-

letler, hazarda bile milyonlarca 
kişilik ordular besliyorlar .. Se -

ferberlik yapınca ne olacak san
ki? .. Nihayet bir milyon daha mı 

&Sker toplıyacak. .. Pektıla!_ 

BİN TAYYARE DtlŞMÜŞ, 

TAYYARE VE SERÇELER 

Son Çin - Japon harbinde Ja

ponlar tamam bin tayyare kay -

bctmişler .. Dikkat ediyor musu -

nuz?. Bin tayyare .. Artık tayyare 

adedi de serçe kuşu sayılır gibi, 
ıııayılmağa başladL 

Avcılar bile, bir ava gidişte, hu 
kadar çok kuş vuramıyorlar. 

KÜÇtlK ŞİŞE -RAKILAR KALKIYORMUŞ 

Şu, fazla ve yüksek alkollü iç

kilere düşman kesilenler çoğaldL. 
Rakının derecesinin indirilmesi 

için uğraşıp duruyorlar .. Bununla 
da kalmıyorlar.. Küçük şişelerle 

rakı satılması da yasak edilecek
miş .. Bütün bunlardan maksad, 

halkın sıhhatini korumak olduğu 
muhakkaktır. Fakat, .acaba, ak

§amcılar ne fikirde? Küçük şişe 
kalkınca, herkes, büyük şişelere 

alışmasın?. Bir yirmi dokuzlukla 
akşamları yasak savarken, iş kırk 

dokuzluğa bindi mi, bütçeden ha
yır bekle .. 

NURULLAH ATAÇ -
VE ORİJİNALLiOt 

ı-~------~~~ 
Şu muharrir ve munekk!d Nu

rullah Ataç ne orijinal adamdır. 
Dün bir yazısını okudum. Fuad 
Köprülünün yirmi heşinci hocalık 
yıldönümü münasebetile, bu kıy

metli alimin eserlerinden bahse
diyor .. Köprülünün ne olduğunu 
tetkik ederken, her halde ilk ha
tıra gelecek şey, onun edebiyat 
tarihi bakımından kıymetidir. Nu
rulla! Ataç yazısına, Köprülünün 
gençliğin<!en başlıyor. 20 yaşında 

iken yazdığı şiirleri okumuş da, 
gülünç bulmuş .. 

Be birader, biraz daha gayret 
et de, yeni doğduğu zaman nasıl 
süt içtiğini de yaz .. 

KAPALI YERLERDE 

OTURMAÔA DOYAMIYORUZ 

Cumartesi günü öğleyin da -
ireler, mektebler tatil olur ol • 
maz, çocuklar, büyükler, herkes 
soluğu sinemada alıyor.. Birçok 
memleketlerde, tatil günleri, açık 
havada gezmek için iple çekilir. 
Haftanın altı günü, bütün haya -
tımız kapalı yerlerde geçiyor .. 
Sanki, bu yetişmiyormuş gibi, yi
ne, kapalı bir yer olan sinemaya 
koşuyorlar .. Temiz ve açık hava
ya, neden bu kadar yabancıyız, 

anlamıyorum.. Halbuki, çoğu -
muz, bilseniz, nekadar temiz ha
vaya, açık kırlara, ve yürümeğe 
muhtacız .. 

AHMED RAUF 

catımız takriben 1400 tona kadar 
yükselmiştir. Bu miktar 937 se
nesindeki ihracatımızdan 300 ton 
kadar azdır. Fiatlar 6-9 sterlin a
rasında tehalüf etmektedir. 
Diğer tarafan, yine memleke

imizden Mısıra 170 on odun kö
mürü gönderilmiş ve bir tonu 
8 İngiliz lirasına satılmıştır. Bu 
defa fiatların iki sterlin düşük 

oluşu kömürlerin o kadar iyi ol
madığından ileri gelmekedir. İyi 
cins olan pırnal kömürlerimiz için 
10 - 11 sterline alıcı vardır. Ve 
kömürlerimize fazla alıcı olduğu 

görülmektedir. 

Arkadaşlara 
Teşekkür 

İntişarımızın üçüncü yıl dönü
münü tebrik etmek nezaketini 
gG>teren Vakit, Yeni Sabah ar
~: daşlarımıza hasseten teşekkür 
ederiz. 

Toros Gençler Birliğinin 
Yıll.k Kongr.,si 

Dün Toros Gençler Birliği aza
ları yıllık kongreleri münasebe
tile saat 14,5 de Eminönü Halke
vinde toplanmışlardır. Kongreyi 
eski İdare heyeti reisi Naci Ko -
ray açrııış ve bir senelik işlere ait 
ruzname okunup tetkik edildik
ten sonra, bazı mali meseleler gö
rüşülmüş ve bunlar hakkındaki 

teklüler ittifakla kabul edilmiş

tir. 

IKüÇOK HAbERLE~I 
Bundan başka yeni Cemiyetler 

kanunu mucibince, Birliğin esld 
adı değiştirilerek cAdana Kız ve 
Er kek Lisesi cemiyeti. şeklini al
mıştır. * Yeni Papa bu ayın 12 sinde 

t~ giyecektir. * Çin - Japon harbi haşla ya -
hdanberi 1000 küsur Japon tay -
yafesı mi1İa~ştir. 

fi Franko Bilbao belediye rei
sini Parise sefir tayin etmiştir. 

* ı\uzvelt V aşingtona dönmüş
' . ~ tür. * Mudanyada tifo 

kalmamıştır. 

hastalığı 

* Karadeniz sahillerinde ye -
ııiden yunus balığı avlanmasına 

ve bundan memlekete mühim 
irad temin eden balık yağı istih
sline başlanmıştır. * Fransanın eski Ankara sefiri 
Türkiye hakkında mühim bir kon
ferans vermiş, memleketimizdeki 
terakkiyi ve Atatürkü metetmiş
tir. * Elen Veliahdi ve refikası, kı
sa bir ikamet için Paristen Ber -
line gitmişlerdir. 

* Yunanistan hücum bollan 
ısmarlamıştır. 

1 --· 

* Yugoslavyada mevkuf Hır -
vatlar tahliye edilmektedir. * Hongkongun bombardıman 
meselesi hakkında aktedilen İn • 
giliz Japon itilafı mucibince Ja -
ponya, İngiltereye 1250 İngiliz 
lirası verecektir. Bu suretle İn -
giltere - Japonya ihtilafı halle -
dilmiştir. * Kudüste yeniden kanlı vak'a
!ar olmuş 12 Arhaın ölüsü bulun-

Nihayet seçim yapılmış ve ye
ni idare heyeti şu zevattan teşek
kül etmiştir: 

Tıbbiye 5 den Ziya Eker, Tıbbi
ye 3 den Münif Etki, Tıbbiye 2 
den Remzi Bölükbaşı, Hukuk 3 
ten Enver Akkoyunlu, P. C. N. 
dan Adil, eski reis Naci Koray ve 
Mühendisten Suad Güçlü. 

_,__ 

muş ve bir tren yoldan çıkmıştır. Talebenin Bilgileri Sık * Sovyetlcr Frankoyu tanı S k y kl r k 
,, · 1 dir ı o anaca mamaya .,arar vermış er . 

Yugo~~a1y1 - Türkiye 
AfyJn Müza'ıereleri 

Yugoslavlar aramzıdaki afyon 
ticaret anlaşması için üç ay evvel 

1 
şehrimize gelerok; müzakerelerde 
l;ulunmuş olan heyetin kararile 
talik edilen görüşmelere yarın 

öğleden sonra Belgradda başlana
caktır. Müzakerelerin bir hafta 
kadar sürmesi ümid edilmektedir. 

Talebenin sık sık derse kaldırı
larak bilgilerinin yoklanmasına 

ehemmiyet ver"" Maarif Vekilli
ği okullara bu hususta bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde talebe
nin sık sık derse kaldırılmasının; 
dersine göre yazılı yoklama yapıl
masının, talebenin yoklamayı mü
teakip aldığı notu ö~renmesinin 

ve talebeye her ders için hazırlık
lı bulunmak itiyadının verilmesi
nin pek faydalı olacağı tasrih e
dilmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 

1 Bir is~_n_y_o_ı G_üz_e_li_. 

Dedi.. İncileri Haccaca uzattı: 
- Bu inciler ancak size layık

tır, Seyid! İncinin kıymetini siz 
bilirsiniz. 

Haccac incileri eline aldı ... Av
cunun içinde evirip çevirdi: 

- Çok güzel... Çok değerli. .• 
Teşekkıir ederim. 

Tarihi Roman: No. 13 

_ Kfıbeyi tahribe Mekkeliler se-ı 
bebiyet verdiler. Onun tamiri için i 
çok para sarfettik. Halife hazret
leri. bu paranın yarısının Mekke
liler tarafından ödenmesin emir 
buyurdular. 

- Halife arzularını Mekkeliler 
neınnuniyetle is'af ederler, seyid! 
;ok makul ve musib bir t/Jbirdir. 
Halifenin hazinesi bu kadar para 
sarfına müsaid değildir. Mekkeli
ler bu parayı her z.ıunan vermeğe 
hazırdırlar. 

- Sizin hissenize on bin dinar 
düşüyor. Mekkenin en ileri geleni 
Jlduğunuz için, ilkönce sizden top-

Yazan: CELAL CENGİZ 

lamağa karar verdim. Umarım ki, 
bugün bu parayı derhal bize tes
lim edersiniz! 

Halil Mıitteki öyle bir kapana 
düşmüştü ki, veremem dese, bi
raz önce bahsettiği sadakatin ma
MSı kalmıyacaktı. On bin dinarı 
verirse, bütün serveti elinden gi
decekti. Manalı bir tel;essümle 
Haccacın yüzüne bakarak, elini 
koynuna götürdü. 

- Size ailemden miras kalmış 
bir çlft inciyi hediye olarak ge
tirmiştim. Bunların eşini bütün 
Arablstıanda bula.mıyacağınızı 

zannediyorum. 

İncileri kendi koynuna koy -
duktan sonra: 

- Fakat bunlar, halifenin tarh 
ettiği vergiyi ödememeğe vesile 
teşkil etmez, dedi. Bu incilere ma
lik olan bir zengin için, on bin 
dinar vermek o kadar güç bir iş 

değildir. 

Halil Mütteki şaşaladı.. İnci
leri vermekle, vergi mükellefi -
yetinden kurtulacağını umuyor
du: 

- Kulunuzu bu vergiden af 
buyursanız olmaz mı?. 

Diyebildi. Haccac gülerek ce -
vab verdi: 

- Eğer halife, bu incileri gör
seydi sana yirmi bin dinar vergi 

Muvakkaten A d ğı 
Elbiseleri Sa {mı l .ır 

M ukaddes, biraz sinirli görü
nüyordu: 

On Lira Mukabili dirmiştir. Müdürlük müfettişler
den ikisini bu işe tahsis edecek 

- Şu dünyada öyle nankör 
insanlar var ki, kendilerine yar-

Verilen Şeyler muallimlerin haklarını korumak 

dım edersiniz, iyilik yaparsınız, 

size teşekkür edecek yerde l;ila -
kis, hiç diışünmeden, zerre kadar 
vicdan azabı duymadan, ellerin
den geldiği kadar sizi zarara sok-1 
mak isterler, kötülük yaparlar. 

E 
mniyeti suüstimal ettiğin· için ne gibi değişiklikler yapıla -
den dolayı mahkemeye ve- bileceğini tesbit ettirecektir. 
rilen Saniyenin muhakeme-

1 
Muallim mektebi mezunları ec-

sine dün asliye üçüncü cezada nebi ve ekalliyet mekteblerinde-
bakıldı. ki muallimlerın istikballeri temin 
Davanın mevzuu şudur: edildiği takdirde muallim mektebi 

Aliye hanımlar, bizim komşu
muz olduğu için, hatırları kalma
sın, kalbleri kırılmasın,diye on -
!arın bu dileklerini yerine getir
dik. Fakat onlar hiç utanmadan, 
sıkılmadan bu oyunu bize oyna
dılar. 

Kimsesiz bir kadın olan Sebile, mezunlarının rağbet göstereceği 

bir müddettenberi Mustafa ismin- ,,tah==m=in==ed=il=m=e=k=tcdi=·=r·===== 

de bir şahsın evinde oturmakta - Sun'ı" Sı"rke 
dır. Genç kadın şurada, turada 
çalışmak suretile iaşesini temin y 
etmektedir. apmış 

Bir gün Sebileye 10 lira kadar 
para lazım olur. Gerçi, onun bir 

Birinci ceza hô.k.imi: aded beşibiryerdesile , elmas 
_ Hadise nasıl oldu? Diye sor- taşlı bir yüzüğü vardır. Fakat 

du. kendisine hediye edildikleri için 

Genç kadın anlatmağa başladı: bunları elden çıkarmak isteme -
_ Bir gün Ahrnedin karısı Ali- miş ve bu kıymetli iğneyi Mus

ye bize geldi. Kocam N usretin ye- tafanın karısı Saniyeye rehin bı
rakmak suretile ondan 10 lira alni yaptırıruş olduğu lacivert el -

b =ştır. biseyi, ir iki saat için Ahrnede 
vermesini rica etti. Ona: Aradan çok zaman geçmeden 

Sebile, komşusu Aliden on li- Kooanın elbisesi yok mu? 
ra borç alarak Saniyeye götür -

Neden bizden elbise istiyorsun! müş ve rehin olarak bıraktığı şey-
Diye sordum. Aliye: 

ı leri kendisine iade etmesini rica 

Hıfzıss•hha kanunun.a aykırı o
larak sun'i sirke yapıp satmaktan 
suçlu, tuzcu ve sirkeci Vasilin 
muhakemesine dün asliye ikinci 
cezada bakıldı. 

Vasi! suçunu inkiır etti: 
•- Benim sattığım sirke halis 

üzüm sirkesidir. Her sirke fıçı -
sına şaraba münkalib olmam~ı 
için iki üç kilo tuz atarız. Esasen 
bunu memurlar da bilir.• 

Tahlil raporunu veren kimya -
gerin şahid sıfatile dinlenmesi 
için duruşma başka bir güne bı
rakıldL - Bugün Ahmedin görülecek etmiştir. Fakat Saniye onun bu 

K!SA POLiS 
HABERLERi l * Şoför Agol;un idaresindekı 

mühim bir işi var, halama kadar dileğini yerine getirmemiştir. Bu- 1 
gidecek, eski elbise ile gitmek is- nun üzerine aralarında münakaşa 
temiyor, dedi. Ve Ahmedin elbi- başlamış münakaşa gittikçe ş'd- j 
sesini vermem için yalvarmağa detlenmiş. Nihayet Saniye ve ko
başladı. cası Mustafa, Sebıleyi aoğerek so- j 

Ben de komşu olduğu için onu kağa atmışlardır. 2226 numaralı otomobil Osman -
kıramadım ve dileğini yerine ge- Dün hadise şahidi olarak Ali ve 
tirdim. 'karısı Nebile sorguya çekildiler 

Aliye biraz sonra tekrar geldi ve her ikisi de Sebilenin lehinde 
ve bu sefer de kocamın tir kıra- ifade verdiler. 
vatını, şapkasını, iskarpillİni ve Evrakın mütaleası için duruş-
frenk gömleğini istedi. Onları da ma 8 nisana bırakıldL 

verelim. --.-.-

Aliye bu eşyayı bir iki saat için S J l D . 
istemiştL Halbuki, aradan birkaç' anaa l evıren 
gün geçtiği halde, hala onları ia- it. lloto" r 1 
de etmiyordu. lf"~ı 

Bir hafta sonra evlerine gittlın, 
Aliyeye, aldığı şeyleri geri ver
mesini söyledim, o gülümseyerelı;: 

- Biz onları sattık, dedi. Geç
miş olsun! .. 

Şahidlerin dinlenmesi için du
ruşma başka güne kaldL 

MEH:\lED HİCRET 
_,...__._ 

• 
Baro lctimat • 
Olamadı 

İstanbul barosu umumi heyeti 
dün adliyede Ağ!rceza salonunda 
toplanarak baro reisinin istifası 

meselesi üzerinde müzakerede bu
lunacaktL 

Dün ekseriyet temin edileme -
miş ve içtima önümüzdeki cumar
tesi gününe bırakılmıştır. Bu içti-ı 
mada ekseriyet aranmıyacak, mev
cudla iktifa olunacaktır. 

tarhederdi. Zira hunların eşi ha
lifenin hazinesinde bile yoktur. 
Bu incileri ele geçiren bir zengi
nin kimbilir kaç bin dinar tuta -
rinda serveti vardır?. 

Halil Mütteki itiraz edemedi... 
Haccacın gözleri yavaş yavaş dön
meğe başlamıştı. Kendi kendine: 

- Kelleyi kurtarmak için iste
diği parayı vermeliyim. Dedi ve 
o gün Haccaca on bin dinar gön
derdi. 

Haccac, Halil yalnız kalmasın 

diye bir kaç zenginden daha bir 
miktar para topladıktan sonra, 
Halili serbest bıraktı. Fakat, pe
şine koyduğu gözcüler kendisini 
taklbden geri durmuyordu. 

Halil hayatının tehlikeye dil -
şeceğini anlıyarak, elaltından ba
şına topladığı kimseleri derhal 
dağıtmağa mecbur oldu. 

• •• 
HACCACIN MEDİNEDE YAP

TIÔI İŞKENCELER ... 
Haccac Medineye niçin ıııımişti? 

Bundan bir müddet evvel, E
yüb isminde bir şahsın idare et
tiği •Derya kuşu• motörü, köprü 
altından hızla geçerken, bir san
dala çarparak, onu devirmiş ve 
içinde bulunan sandal sahibi Hü
seyin oğlu İbrahim ile Yorgi is
minde bir atlamın denize düşme
lrine sebeb olmuştu. 

Derya kuşu motörü kaptanı E
yübün muhakemesine dün asliye 
üçüncü cezada blikıldı. Maznun 
mahkemede suçunu ikrar etti ve 
dikkatsizliği yüzünden bu kaza
nın vukua geldiğin i söyledL 
Duruşma karar vermek için bl?\'

ka güne bırakıldı. 
___,,___ * Şamandırada bağlı Alman 

bayr&klı Silorip vapurunda ça -
lışan deniz amelesinden Hüsnü 
oğlu Ari! Aziz ve Mustafa vapur
da çalışırlarken düşüp muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

Hazreti Ebu Bekir ve Ömer sü
lalesinden iki genç, Medine vali
sinin zulmünden şikayet ederek 
Şamda oturan halifeye bu vali
nin değiştirilmesini rica etmiş
lerdi. 

Haccac Medineye varır varmaz 
valiye sordu: 

- Seni halifeye şikayet eden • 
ler kimlerdir? 

Medine valisi, sahabenin ve on
ların torunların aleyhinde bulun
duğu için: 

- İki baldırı çıplağın sözüne 
inanarak mı geldiniz buraya?. 

Dedi ve hiddetlendi. Haccac: 
- Onları tedib edemedin mi?. 
Deyince, vali güldü: 
- Benim böyle serserilerle uğ

raşmağa vaktim yoktur. Size ya
raşırsa onları çağırıp tedib edi
niz! 

Dedi. Osman ve Hüseyin adlı 
iki genci buldurup ııetirdiJ , 
Haccac bunları .,. _, _.,; 

- Halifeyi neden rah, c - 1 

beyde şapkacıçırağı Amorfiyana 
çarparak muhtelif ylrlerınden ya
ralamıştır. * Maçka meydanında 30 nu-
maralı evde oturan Osmanın ka
rısı Şadan dün akşam üzeri bir 
yaşındaki çocuğunu uyuttuktan 
sonra öteberi almak için sokağa • 
çıktığı sırada mangaldan sıçrayan 
kıvılcımdan çocuğun üzerinde 
bulunan yorgan tutuşmuş ise de 
komşuilr tara!ından söndürül -
müştür. 

* Galatada büyük Hendek cad
desinde 51 numaralı dükkanda 
çıraklık eden Abdurrahman bir 
para meselesinden çıkan kavga 
neticesinde fırıncı çırağı Şabanı 

ekmek bıçağile kolundan yarala
mıştır. 

* Osman adında birinin idare
sindeki 480 numaralı hususi oto
mobil Beyoğlunda Celfil adında 

birine çarparak muhtelif v erle
rinden yaarlamıştır. * Liman idaresinin 289 numa
ralı mavnasında çalışan İsmail 
mavnanın halatını çözerken aya
ğı kayarak denize düşmüş ise de 
kurtarılmıştır. * Üsküdarda Paşa limanında 
75 numaralı evde oturan Etem kı
zı Seher lambaya gaz koyarken 
gazin pwlamasile muhtelif yer
lerinden yanmış hastaneye kaldı
rılarak tedavi altına alınmıştır. 

tiniz? dedi. Derdiniz nedir? 

Osman cevab verdi: 

- Vali yerlilerden fazla vergi 
aldığı halde, halifenin hazinesine 

aldığı verginin üçte birini gönde
rip, diğer kısmını kendi cebine a
tıyor. Halk bu yüzden muztarib -
dir. Herkes bize müracaat edi -
yor. Biz de derdimizi halifeye 
bildirmeğe mecbur olduk. 

Hüseyin de ilave etti; 

- Annemin boynundaki mü • 
cevheratı bile - vergi diye • zorla 
aldılar. Valinin kullandığı me -
murlar çok zalim ve insafsız in
sanlardır. Artık bu zulüm ve iş

kenceye tahammülümüz kalma
dL Bir çok kimseler hazreti 
Peygamberin türbesine gidip: 
•Ya Resulılllah, başını kaldır da 
şu çektiğimiz işkence ve ıztırabı 
gör ve bize acı!• diye ağlaşıyor -
!ar. 

(Denma •arJ 

Yeni Papa 
Yuaıı.: Alune.t ESME!& 

Şul;atın 28 inci günü akşaınl 

altmış iki kardinal, on bırincl 
Pius'un ölümü üzerine boş kalan 
Papalığa yeni bir Papa seçmek 
için Vatikan sarayına çeklidiler. 
Bunun üzerine, on üçüncü a.sıı • 
danberi devam eden teamül ik • 
tızası, Konklav ile dünya aras;.ı• 

daki bütün münasebet kesôlrrıı~ı· 

Ve yeni Papanın seçimini bildi • 
ren beyaz duman Vatikan car 1 -

yının ocağından çıkıncıya ka.!a: 
altmış iki kardinal mahpus nı~ • 
rak kalacaklardı. Bu, on üçüncü 
asırdanberi sürüp giden bir ka· 
idedir. On üçüncü asrın sonların• 
doğru ölen bir Papadan sonra, 1ıa· 

riçten yapılan tesir ve nüfuz do
layısile, yenisinin intihabı üç se
ne gecikmişti. Bunun üzerine pa· 
palık seçim usulü değiştirildL Se
çim hakkını haiz olan kardinalier 
bir defa içtima eder etmez, Papa 
seçilinciye kadar dışarı ile mü • 
nasebetlerinin kesilmesine ve 
hatta üç gün içinde seçilmed:~ 
takdirde kardinallere verilen ta· 
yinin tedricen kesilmesine karar 
verildi. Bundan sonra da artık pa 
paların daha kısa zaman içinde 
seçilmesi mümkün oldu. 

Bununla beraber, bu defaki se 
çimin hu derece çabuk yapılabi • 
leceğine ihtimal verilmiyordu. B~ 
sebebledir ki, 2 mart perşembe 

günü akşamı Vatikan ocağı baca· 
sından beyaz duman çıktığını gö
renler, gözlerine inanmak iste • 
memişler olacaklardır. Fakat do! 
ru imiş. İkisi martın birinci güntlo 
biri de ikinci perşembe günü ya· 
pılan (iç seçimden sonra Kard ;n.ıl 
Paçelli'nin intihabı için laz•m ge
len iki sülüs 'ekseriyet temin e Hl· 
miştir. Yeni Papa son ikinci pıı;; 
ismini almıştır. 

Kardinal Paçelli, ölen Papa on 
birinci Pius'un devlet nazırı id~ 
Yüksek ko.biliy'etı in.kB.r edilme • 
melde beraber, bu vazifede I;u • 
lunmuş olması Papalığa seçi !rrıe' 

sine mani telikki ediliyordu. çün' 
kil Papalığın uzun tarihinde bU 
vaziiede bulunan bir kardin-1in 
Papalığa seçildigı görülınemışti!· 

Sonra Papa on birinci Pius za • 
manında otoriter devletlerle Pa· 
palık arasındaki münasebetlerin 
gerginliği karşıs da politika iş ' 
lerile daha az m~gul ve bütün 
mesaisini dine hasredecek bir k,r 
dinalin seçilmesi bekleniyordtı

İki otoriter devletin bunu iltiıaıı' 
ettiği ve bu, mümkün olmadığı 
takdirde Mussolininin dostluğılr.I 
mazhar oldukları bildirilen To • 
rino, Bolonya ve yahud da Na ' 
poli peskoposlarından birinin W 
tihabından bahsediliyordu. 
Diğer taraftan Paçelli'nin nsı1'' 

zetliği bilhassa Amerika, Kanad~ 
İrlanda, İngiltere ve Fransa gib1 

memleketlerden gelen kardinal ' 
!er tarafından kuv"vetıe terviç e
dilmiştir. Bir kısım İtalyan kar· 
dinallerinin de hunlara iltihakı!~ 
Paçelli"niıı intihabı temin edıltı'· 

olacaktır. Paçelli'nin intihabı, o~. 
birinci Pius tarafından takib cJl 
len siyasette esaslı bir değişiklı~ 
olıruyacak demektir. Çünkü tıs!• 
ya ile meşhur 1929 itilafını in'l • 
zalıyan kardinal Gaspaıi'nin çe' 
kildiği gündenberi, Vatikamn r.ı' 
rici politikası Paçelli tarafındB~ 
idare edilmekte idi. Bu on sene 
içinde Paçelli, 1931 senesinde l·~ 
talya ile Vatikan arasında ı.atr• 
mukavelesinin tatbiki yüzünden 
çıkan ih tiliıfı halletmiş ve RO ' 
manya, Avusturya ve Yugosla~· 
ya ile itilatlar imzalamıştır. fs ~ 
kat en ehemmiyetli başarısı, 1'• , 
Almanya ile imzaladığı an!aŞt1'8 

______ <_D_e_v_aını 6 ıncı ~ 
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hı arkadat 7olcla ıldl7orıard~ d"' 
rlııln canı l'Ok aılulııuta beıısl1°' 
Arkadqı IOrdu: 

- Ne o. blqe7e e&nlll 111kıb1or'!· •ıf 
- Blrle:r yok :rahu.. Bir ııaflO 

kaynanam Ue konutmu7onım. 
- Darıın mıs1.n!. 1 
- Bayır, birader •• Mütemad.J1ed 

sö71ti7or. Bana sıra ıetmedl ki_. 
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YANGINLAR 

Ş 
elırin tam gabeğinde, en 
işlek ticaret merkezinde bil· 
yük bir yangın oldu. Maddi 

1 · .._( _M_E_K_TE_,.B;.;;;;L:.;:.;;IL::::E:.:.:R:....;V;..:E:...::;.:SP~O::.:.R.:__I 

Spor Hareketleri 
Teşkilatlandırılacak 

f'.7'S:ON' Ti!: LQ it A p.:.... I>' M AB T ım 

Yeni 
Pullar 

Posta İdaresi Oç Nevi 
Pul Yapıyor 

s 

nu, 
birkaç gündür arıımudıı, 

Arabaların iskelelere 
Dağıtıl malarında 

Yolsuzluk Varmış 

Vali iki Müfeffişi Bu işi 

zararın ~imdiden 

duğu s·öyleniyor. 
daha fazladır. 

beş milyon ol
l\1ubakkak ki 

Müthiş ıve insafsız bir rüzgJI. 
nn altında yangın çabucak dal bu
~ak saldL Facianın önlenmesi için 
lstanbul itfaiye teşkilatının ça -
lışınalan her türlü takdirin üs 
tündedir. 

Kız ve Erkek Talebeler Arasında 
Spor Faaliyeti İçin Yeni Tedbirler 

M illi Şefimiz İsmet İno" ·· 

Posta Telgraf ve Telefon Umum içimizde, halkla beraberdir. 
Müdürü yeniden üç nevi pul çı- Onun, İstanbula daha ayak basar 
karmağa karar vermiştir. Bu pul· basmaz, vatandaşlarla görüşmek, 
!ar, Amerika Birleşik Devletinin konuşmak, derdleşmek ib!iy:><ını 
yüz ellinci ıstikllil yıldönümü pul- duyması ne kadar asil, barikula-

T ahkika Memur Etti 

Bu yaz motarle nakliyat yapılarak olan Adalardan güzel bir manzara 

at arabası mevcuttur. Ayrıca bi
nek arabalarının sayısı da altı yüz 

M ekte'tleri -
mizde ta- f ~ 
!ebeyi spo -

ra teşvik ll!tmek, · 
kız ve erkek ta -

Yangın hadiseleri bize, eski • -. 1 b 1 -"' e e er arasında 

tanbul yangm yerlerini hatırla • spor faaliyetini 
tıyor. Mahalleleri süpüren o yan- yaymak hususu _ 
gınlar birer afetti. Eğer, evvelki na büyük bir e -
gecel<i yangında da, eski İstanbul hemmiyet veril -
itfaiye teşkilatı olsaydı, Mubak- . mekte ve icabe -
kak ki, şehrin yarısı silinip süpil· den tedbirler-- a -
rülccekti.. lınmaktadır. 

O, ne müthiş rüzgardı. İstan - Bu itibarla mek-
bnla byük geçmiş olsun! teb spor yurd • 

BL'RHAN CEVAD !arı talimatname-

içme Suyu 
Tesisatı 

si mucibince ve _ 
rile karara göre 
nisan ayı içinde 
kız ve erkek tale· 
beler arasında vo
leybol müsabaka
ları tertib edile • 
oektir. D ündenberi Belediye Teftiış 

heyeti azasından Kazım ve 
Hilmi İktisat işleri müdür

lüğünde tahkikatla meşguldür. 
M:üfetişler şu noktalar üzerinde 
bilhassa durmaktadır: . 

kadardır. Kamyonlar at arabalan- Bütün Kasabalarımızda 
nın ticretine büyük sekte verdi • 
ğinden araba sahipleri daima işlek Yapılıyor 

Öğrendiğimi -
ze göre, önümıiz • 
<leki mevsimde de 
atletizm müsab3 -
kaları yapılacak 
ve bu suretle m'·k 
teblerde spor !aa· 
liyeti gitgide c • 
saslı ve faydalı bir 
safiıaya girmiş ,~ 

Her iskelede çalışan at araba
lan muayyendir. Bir at arabası
nııı diğer iskeleye geçmesi yasak

t~. Tebeddülat ancak Belediye _ 
nııı göstereceği lüzum üzerine 
Yapılabilmektedir. Belediye İk _ 

lisat işleri memurlan at arabala
ntıdan birçoklannın sık sık yer
lerini değiştirmiş, bir çok at ara

bası, işlek iskele !erden alınarak 
i·ek az iş olan iskelelere verilıniş
ır. Yapılan ihbarda arabaların 
~ebeddüıatında yolsuzluk bulun-
uğunu bildirmektedir. 

= Şehirde dört bin beş yüz kadar 

iskeleleri tercih etmektedirler. 

Belediyeye yapılan ihbarda ba
zı hammalların da lüzumsuz yere 
çıkarıldığı ve yerlerine yenileri 
alındığı iddia edilmektedir. Mü -

fetişler pek yakın zamanda tah· 
kikatı ikmal ederek Valiye malu
mat vereceklerdir. 

İstanbul Belediyesinde yakında 
yeniden bazı etbeddüller olacağı 
haber verilmektedir. Çankaya 

kaymakamlığından Belediye Re
is muavinliğine tayin edilen Lut
fi başka vazüeye nakledilecek 

yerine Dahiliye Vekfileti şube 

müdürlerinden bir zat gelecektir. 

Sarayburııu - Haydar 
Paşa Arasında 

F ribot Tesisatı 

Kasabalarımızda içme suyu te
sisatı yapılmasına büyük bir e -
heınıniyet verilmektedir. Bu cüm

leden olmak üzere Dahiliye Veka
leti Belediye imar fen heyeti ka
sabalarımızın içme sulanna ait 
tesisat etüd ve projelerinin ha -
zırlanmasını eksiltmeye koymuş

tur. Yakın bir zamanda Kırşehir, 
Bafra, Zile, Tosya, İskilip, Niğ • 
de, Develi, Bayburt, Adıyaman, 

Mardin ve Siirt şehir ve ka.saba· 
lanmıza su tesisatı yapılacaktır. 

Bunu takiben diğer kazalarda da 
süratle bu tesisat ikmal oluna -
caktır. 

Fırtına Devam 
Edecek 

lacaktır. Mektebi! knlar bir beden hareeldi esnasmda 

Lise ve orta mekteblerdeki he· kından takib etmelerini bildir 

eren terbiyesi muııllimlerinden bir miştir. 
kısmı sporla i§tigal etmeyen kim· Yakında mekteblerdeki spor 
selerdir. Maarif Vekfileti bu gibi hareketlerinin teşkillltlandırılma

sına geçilecektir. Her spor şubesi 
mu11llimlerin sporla iştigal et • 

mele.rici ve spor hadiselerini ya-

Besi 
Hayvanı 

talebelerden seçilen kaptanlar va
sıtasile idare edilecektir. 

Dünkü 
Maçlar 

Birkaç gün evvel başlıyan yıl-
dız poyraz fırtınası şiddetli bir Macaristandan Satın Bugün İntikam 
şekilde hala esmektedir. Bazı va- Alınacak Yapılıyor 
purlar yollarına devam ederek 

Maçı 

Tedkikler 

Karadenize çıkmışlarsa da iki Ayın 22 - 27 sinde Budape§ • Ankara mubteliti, dün Taksim 
tede açılacak olan Macar Ziraat stadyomunda b · · · 

R V 
•ıd• Türk, bir İtalyan, bir İsveç ve bir\ ırıncı maçını yap-

apor eri 1 
Sergisinden satın alınacak besi t A k 

Sovyet vapuru Büyükderede de- mış ır. n ara muhtelit Maarli 
_______ _..; hayvanlarının Peşteden Macar hu-

Ad 1 A f ınirlemeğe mecbur olmuşlardır. duduna kadar Macar Ziraat Ne • Vekaletinden aldığı hususi mü-
Bitti, 

a arla Köprü rasında şliyecek Motör Birçok yelkenli ve motörlü de zareti tarafından meccanen nak- saatle ile talebe olan futbolcu -

1 
ktisat Vekaleti Marmara ot€llerde kalmamalan veya Hay· havanın sakinleşmesini beklemek- !olunacağı dün Türk Ofisi mü • lara da izin alınış, buna mukabil 
mmtakaısnı turist sahasına darpaşaya geçmek içın vesait te- tedir. Dün fırtına ile beraber dürlüğüne bildirilmiştir. İstanbul mıntakası böyle bir te-

ilhak etmişti. Vekalet bu dariki ile meşgul bulunmaları şehrimize dolu, kar ve yağmur Diğer taraftan Budapeşte bey • şebbüste bulunmamıştır. 
maksatla bir proje hazırlamakla ıçın Yenikapıda inşa edilecek as- yağmıştır. Fakat bu yağışlar sağ· nelmilel panayırı da 20 Nisanda Oyun 15,30 da başlamıştır. 

:ıııneşguldür. Belediyenin de bir ri limanla Haydarpaşa arasında nak halinde çabuk geçmiştir. açılacak ve 8 Mayısta kapanacak- Oyun ümid edildiği kadar iyi 

roje hazırlaması istenmektedir. Feribot işletilmesi arzu edilmekte Devlet Metecroloı· 1· ıs· tasyonu dun" tır. t olmadı. İki taraf da fazla kombi-

stanbula yakınlığı ve bir sey· idi. İktısad Vekaleti bu işj Avru- de fırtınanın Karadeniz, Marmara İstanbuldan bazı tüccarlarımız n t -
'Yah şehri olması münasebetile pa firmalarından birine yaptır • ve Egede devam edeceğini bildir- bu panayıra iştirak etmeği karar· eı:on yap ıgı için heyecan ha -
~ursadan da bir rapor istenmiş • mak istemektedir. Bu maksatla miştir. laştırmışlardır. kımından ha!ifli. İki takımda da tır İ "'· ~ _ fazla nazarı dikkati celbed~n bır" 

· geçenlerde ngiliz inşaat tezg •. u- ~============== ~ ~ İktisat Vekaleti İstanbul Beledi- !arından birine mensup bir mü - 1 İkinci Müntehiblerin <ıyuncuya tesadüf edilememiştir. 
)'esile bu hususta yaptığı temas· messil çağırılmış, uzun boylu tet- mümessil, Faribot işletilmesinde Neticede Ankara Muhleliti, İs-
~rda deniz vasıtalarının en mo • kikat yaptırılmıştır. Mümessil Sa- isabet edileceğini tebarüz ettir • Seçilmesi tanbul muhtelitini iki bir mağlub 
. em ve en seri şekle sokulması rayburnu ve Haydarpaşanın va - miştir· Feribot işletmesini üzeri- Memleketin muhtelif yerlerinde ! etmiştir. 

ugun iki takım arasında inti-istenmiştir. Bu işte herşeyden ev- ziyeti şehrin coğrafi ehemmiye- ne alacak teşkilatın Adalara ve bugün ikinci münlehiblerin se • B ·· 
\>el halkın istirahatini temin ede- ni nazarı itibara alarak mufassal İstanbulun Anadolu yakasına se- çimlerine başlanılmıştır. Bütün kam maçı yapılacaktır. 
Cek tedbirler alınacaktır. bir rapor hazırlamış, tkt,sad Ve- ri motörlerle yolcu naklettiril - Türkiyede 21 martta bu seçim bit-

Avrupadan gelen seyyahların , kaletine vermiştir. Raporunda, mesi imkanları da aranmaktadır. miş olacaktır. . Ankara muhteliti dün abideye 

..,._::::=:::::: ..... ~""'""'""'""'""'"'"~""'""'"""""'""'""""""""""""""'""""""""""""J"'°"'""'"""""'.'"""~~==~=.'""'""'""'~"""~===,====='"==~~"""'"""""'""'~""'b=ır==ç=e=le=nk===k~o:y=-m:u:ş~tur:::;.,,,.,,,_,,,,,...., .... 
Iunuyor. Ne yap yap Alemdarın !ona gelip oturdu. • 

1 ZORBALAR 1.. 

şimdi senin rolün naz;kle~miş b:ı·J Alemdar., soyunup dökündü, sa- karş,Jıyamadım bu a-k•-am--.. -B-ı'raz 

akıl kahyalarından ve zorbaldrdan Komertab; her akşamkinden 
canım sıkılıyor .. 

köse kahya Ahmed efendiyi, son· daha ziyade bir kıvraklık ve in- Kamertab; hiç oralarda olma-

1 t 
o · dan cevab verdı· ·. 

SAL TA NA Ti 
ra; boşnak ağay-. da Istanbulda celikle paşasının yanına gelmişti. 
bulunan kuvvetlerin başında o- Halbuki; paşanın suratı çatkı- - İliıhi paşam; neden canını 
!arak rusçuğa yolla!.. Seni ı::öre- 1ı ve elleri bıyıklarında durma _ 

51
.kar, durursun?. Ne var ki?. Se-

yim kızım.... dan asabi bir surette oynıyan bir nın kudret ve kuvvetin önünde 

Nu. 90 

Demek Vidin valisi İdris Paşa 
bu babayiğitlerden biri idi. 

Bu paşayı kökünden tedib et
inek ve bütün avenesile ortadan 
Yoketmek lazımdı. Hemen etraf· 
tak· ı kuvvetlere emirler yolladı. 

Hafid Efendi çıbanın başını ko
~armıştı. Alemdara karşı isyan 
aşiamıştı. 

Fakat piliını aksaksız tatbik et
fllek lazımdı. 

b :Maksad; Alemdarın İstanbulda 
.. ulunan kuvvetlerini İdris Paşa 
~Zerine sevketmekti. Halbuki A
;nıdar; İdris Paşayı tedib için 
uın~Jide bulunan valilere voy • 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

vodalara emir veriyordu. Bu ha· 
reket Hafid Efendinin ve Sultan 
Mahmudun hiç de işine gelmezdi. 

Derhal harekete ge~ti. Kamer
taba elaltından şu haberi yolladı. 

- Kızım harekat o•flamıştır. 

Sultan Mahmud efendimiz lazım 
gelen hafi iradeleri ViJin valisi 
İdris Paşaya tebliğ etıri~!ir. Pc.şa 
da başına topladığı Ytııi~eri!ule 
Rusçuk üzerine hücu"na geçmiş
tir. Fakat; bizim maksadımız A· 
lemdarın İstanbul<laki ;ı"ci gelen 
adamlarını Rusçuk üzerine sev
ketmek ve elinde me;curl kuvvet· 
lerini de oraya yollmraktıc. işte 

Kamertab; Hafid efendinin bu hali vardı. boyun eğmiyecek kim var?. 

emri üzerine derhal hareket geç- Hatta; çok sevdiği sevgilisi sa· . Alemdar Mustafa Paşa; gözde-
mişti. lona güle oynıya girdiği halde al- sınden hiçbir li"Y yokmuş gibi 

Akşam Alemdar Paşaya harem dmş bile etmemişti. saklıyordu. 
dairesine geldiği zaman neş'esi ol· Kamertab, hiç aldırmadı. Sanki Kurnaz ve fettan Kamertab· cil-
madığı görülüyordu. Büyük bir -ortada birşey yokmuş gibi efendi- velerini arttırdı. Biraz sonra 'e _ 
titizlik ile içoğlanlarına ve cari- sinin yanına sokularak boynuna fendisinin kucağından fırladı'. Ki· 1 
yelerine bağırıp çağırıyordu. iki kollarını doladı. Pembe du _ !erden şarap destisini yakalıyarak 

Paşanın, çoktanberi görülmi - daklarını sakalının üzerine yas- geldi. Billur bardakları doldur . 
yen bu haline herkes şaşıp kalı· lıyarak koklamağa başladı. du. Bir, bir dahadan sonra; Alem-
yordu. Alemdar, bir an içinde olduğu darı bülbül gibi söyletmiye başla-

Kurnaz Kamertab gündüzün yerde titremişti. İdris Paşayı, mıştı. 
Hafid Efendiden aldığı mahrem Ruscuğu ve bütün düşmanlarını Kamertab; cilveleniyordu: 

haberlerle herşeye vakıf bulunu- unutmuştu. - Paşam, aldırma, senin kuv-
yordu. Kamertaba ellerile sarılmış ve vet ve kudretin benim. Emret. 

Alemdarı biraz sonra yola ge- güler yüzle: Her derdini defeyliyeyim ... 

tirece,i:tine kanidi. - Affedersin canım?. Seni iyi (Devauu vu) 

ları, Ebedi Şefin hatırası blok ve de mütevazi ve tam bir demok-
pulları, 1938 senesi pullarıdır. rat devlet reisine yaraşan hare. 

Bundan ayrı olarak P. T. T. i- kettir. 
daremiz Hatay Devletinin sür - Cumhurreisine şikJiyetlerini, ız· 

tırablarını, derdlerinl söyliyen 
vatandaşların, bir •İsmet• ve sa
mimiyet nümnnesi olan asil mu
hatablarına ,ayni dürüslük ve sa
mimiyetle cevab vermemelerine 
hiçbir sebeb yoktur. 

şarj suretile temin etmiş ve ye
ni Ha tay Dev le ti pullarının ba -
sılmasını da üzerine almıştır. 

Amerika Birleşik Devletinin 
istiklalinin yüz ellinci yıldönü • 
mü dolayıslle basılacak olan pul
lar 6 kıymette ve 250 şer bin adet 
olarak basılacaktır. Bu pullar A
merika istiklalinin 150 ind yıl -
dönümüne tesadüf eden 1 Mayıs 
939 tarihinde tedavüle çıkanla -
caktır. 

6, 8 ve 12.!i kuruşlukların üzer
lerinde Amerika haritası ve ha
ritanın üzerinde de Atatürk ve 
Rozveltin mütenazır portreleri 
bulunacaktır. Diğerlerinin üzerin
de de yine Amerika haritası ve 
Türk · Amerika bayrağı buluna -
caktır. 

Atatürk'ün hatırası için basıla
cak bloklar yüz bin adet olacak ve 
üzerlerinde Atatürk'ün Büyük 
Millet Meclisine girerken, elin
de silindir şapka frak ve pelerin
li bir resmi bulunacaktır. Diğer 

hatıra pulları ise sekiz kıymet -
te basılacak ve her ayrı kıymet -
teki pullar üzerinde Atatürk'ün 
ayrı ayrı birer hatıraS1m tesbit 
eden resimleri bulunacaktır. 

Fuad 
Köprülü 
Jübilesi 

Profesör Fuad Köprülünün dün 
ilim hayatına girişinin 25 inci yıl 
dönümü büyük merasimle Ün! -
versitede kutlulanmıştır. 

Demokruide devlet, zaten, mil
letin ta kendisi demektir. Böyle, 
devlet reisinin, milletin arasında 
oturup, en temiz hislerle ve §Cf· 
kat, yardım, itina dolu sözlerle 
hasbibalde bulunması, yurd için, 
çok faydalı neticeler elde edilme
sine yanyacaktır. 

Ni'tekim, büyük Milli Şefin, Dev· 
let Reisi sıfatile, Kastamonu ve 
havalisine yaptıklan ilk tetkik 
ıeyabatlerinde de, vatandaşların 

muztarib olduğu brrçok nıeselele 
rin meydana çılmıasma, eşsiz gö· 
rüş, zeki, bilgi ve tecriibelerile 
fırsat ve vesile vermişlerdi. 

Böyle apaçık, bütün memleket 
davalarının konuşulması ile, ek 
sikler tamamlanıyor, yanlışlıklar 
düzeliyor. 

İsmet İnönti'nftn en biiyük fa
zileti, kudreti, daima hakikiatle
rin konuşulmasını istemesindedir 
Acı da olsa, hüikatlerin konu

pılmasiledir ki, plbiWeriıı teşhhi 
yapdabiliyor ve tedavi çarelerine 
başvunıluyor. 

Yeryüzünde ideal cemiyet yok
tur. Der insan topluluğunun bir 
takım eksiklikleri vardır. En az 
eksiği olan cemiyet, en mllref . 
feh olanıdır. Bu refaha eri~mek 
için ise, noksanlan görmekten, 
yanhşlan düzeltmekten başka ça
re yoktur. 

İsmet İnönü, azis Tiirk toprak
larının refah ve saadetini temin 
edecek tılsunı en iyi bilen insan
dır. 

~cı da olsa, dolnJ konuşan. 
dog:ru konuşturan insana can 
kurban. .• 

Birçok güzide zevatın iştirak 
eylP.diği bu toplantıda bütün Üni
versite erkanı, profesör, doçent 
ve muallimler de hazır bulun _ 
muşlardır. Toplantı saat 10 da İs· 
tiklal marşile açılmış evvela ede- lq:.ŞAD FEYZi 
biyat doçenti Ali Nihad güzel bir ~===~==::==,,,:;,,:,;;;;;,.,;;,::;~ 
~itabed .. bulunmuş, bunu doçent Etrüsk V 
Ömer Lutfi takib etmiştir. Ali Ni- apUTU 
had Fuad Köprülünün 25 yıllık Meselesı· 
faaliyetini, Ömer Lutfi profesö-
rün tarihi seciyesini tebarüz et- Etrüslı: vapurunun kazan! . .. . " arı 
tirmiştir. uzerınde tetkikat yapan komis . 

Miıteakıben arapça ve farsça yon, dün san bir içtima yaparak 
profesörü Rittar söz almış, Fuad Errüsteki krumırlarm son d f .. e a 
Köprülünün enternasyonal ilmi gozden geçirmiştir. Komisyonun 
mııvaffakiyetinden bahsetmiş, do- dağılması sırasın<la bazı aza bir 
çent Ziyaeddin Fahri Köprü~ü • kı~ım noktalar hakkındaki tesb t 
nün içtimai cephesini çizmiş, A· edilen esaslara muhalif veya mu • 
zıt baycanlı Bayan Süreyya o _ tenkif olduklannı bildirmiştir. 
duylu, hemşerilerinin büyük ilim Dün, vapurun kazanları fayra > 
adamımız hakkındaki sevgilerin- edilerek bazı tetkikler yap1lmış _ 
den bahsetmiştir. tır. Diğer taraftan şehrimizde 

Son olarak alkışlarla kürsiye Kurupp ve Nepton tezgahları di-
çıkıuı Fuad Köprülü arkadaşla _ rektör lep de Etrüskle tetkikler 
rına heyecan dolu hir ifade ile yapmışlardır. 
teşekkürde bulunmuştur . 

Deve 
Güreşi 

Memleketimizde de 
Yeniden Revaç Buluyor 

Deve güreşlerinden memleke -
ilinizin muhtelif yerlerinde halk 
tarafından çok rağbet görmeğe 

başlamıştır. 

Ezcümle Balıkesirde on sene -
denberi yapılmıyan deve güreş -
!erinin tekrar ihyası kararlaştı -
rılmıştır. 

5 Martta 14 deve arasınad on 
senedenberi ilk olarak muazzam 
bir deve güreşi yapılacaktır. Bi
rinciliği kazanan deveye 100 lira 
verilecektir . 

Bu müsabakayı seyretmek üze· 
re Ege mmtakasının bir çok şe _ 
birlerinden ve hatta İstanbuldan 
da bir çok meraklıların Balıkesire 
gideceği anlaşılmaktadır 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Aşçı Dükkanları 
TemizTutulmuyormu 

Temizlik ı,,ıeı1n1n esaslı suret
te mev:nıa bahsedlldlfJ 111 a-ün
J~ blse. l'Önderdlii m.ekiubda 
bir noktan haUJ'lalaa bir oku)'u
c:.u.mm: kl&a.ca fllD)arı tl&de et .. 

c- Alıcı, maha"ehlei ve ,er
mektedir: 
bef4>I ıılbl dilkl<inlarda ııallak ta
balr., lr.:i.so "" b&rda);!arm kulla
nıımagnı belediye Mcdenberi ya

sak etmiftlr. Fabl ıohrbnizin 
muhtelif 5em.Ucrinde blıwk ~hcı 
.. 1fJUllq Pl .ııp.ı~A U'illJ'!!'lllTIP 
rın kullandıkları çatal ve kaşık _ 

tar, "" bayaft cinsinden olduiıı 
lçln, parlaklığını )r.~f»etmiş, l)a.s 

derecesinde pürinl:cr hasıl etmlf, 
rengi lr.&rarmış. lfrenç bir şekli 
almıştır. B• tiirlö çal.al, kqıklann 
gayrisıhhi ve tek.len de na.h.O!'f ol
duğunda şüphe ıtdtlebUJr mi? 

BeledlyeınizJn bw noktayı da 

DaD.rl dfkJtate alınama 11m&lllUD 

&ıhbaU aa.mma. nsa ~· 

. 

. 



IKART•ltın 

ı_o_k_r_a_ny._a __ M_e_s_e_Ie_s,_i _K ...... ap._a_n_d_ı_m_ı_!_I !Meraklı Şeyleri 

Yılanı Seven Kadın! 
os ova ile Berlin r.;".:.:n .... - ...... 
n a-şm 1 ş a Ben z"ı YO.~ \ l:l ::~:u ·:~::k:ı::~: :::ı: ..-_ ~ ğln kaça sahldıtını bilmezler. 

Bir kilo ekmek Belçlkacb 11 kunııı 
10 para, 1\-tacarJsU.nda: 11 bu~ ku-

k ·anya YüzündenMeseleÇıkarmak 
İstemedikleri Göze Çarpıyor 

ruş, Yunanislanda: 1Z buçuk, inpııe
rede: 16 kurut 10 para, Yucoslav7a. • 
da 11 buçuk', Almanyada: 25 kuruş 10 
para, Flnlandıyada: 21 buçuk, İlal-
7ad.a: 30 kuruş 20 para, Danlmarkada: 
63 buçuk kuruştur. 

Çekoslovak.7ada . Poton1ada, Nor -
veçde, İsveçde ekmekler çavd::ır ve sa
ire karı,tırılarak yapılır. Ualls bui • 
da7 ekmeit. 1oktur. usyanın ne kadar ku·;vetll 

olduğu meselesi Avrupar.:ıı 
askeri mütehassıslaruıca 

pek meraklı bir mevzudur ki bu· 
na sık sık gelerek şu suali sor -
mak isterler: Avrupada ileriic Lir 
harb çındrsa Rusyanın oynıy3ca
ğı rol ne olacaktır•. Fransa :,c Rus 
ya arasında 935 de imzalan...- ~. 

936 da tesdik edilmiş, 5 serelk 
muahedenin müddeti bıteceğırc 

yakın Fransanın alacağı vaz•ye
tin ne olacağına dair Avrupa mat· 
buatında görülen şayanı dil:knt 
yazılardan geçen gün •Son Tel
graf• bu sütunlarında bir !ıulôsa 
çıkarmıştı. Fransa ile Rusya '.tr~ · 

smdaki bu misak dolayısile F:·an· 
sızlar he· taraftan ziyade Ru•· 
yanın kuvveti ile ıstikbald• Av
rupada çıkacak l:;ir harbde Rus
vanın alacağı caziyete ve oyruya
cağı rolün mahiyeti ile alakadar 
oluyorkr. 
Rusyanın ne kadar tahtelbah!-

ri \ar, ne kadar tayyaresi var'' 
twrupa gazetelerinde türlü tür- -

u yazılar çıkmaktadır. 

Rusyanın 7,000 tayyaresi ol -
duğundan bahsediliyordu. Sanrı< 

bu mıktar daha indi. Rusya:1ın 

938 de tayyare miktarı 6,000 ol 
duğu ~uylendi. Hatta buna daic 
,öyle tafsilat veriliyor· Tek s:ı

tıhlı avcı tayyares' 1,200 - 1,5•)0 
ve 1,500 keşif tayyaresı ile 800 hıi· 
cum tayyaresı, 400 bombardımaı• 
tayyaresi kibi. A vrupal; ask<-: i 
mütehassısların dediğme &üre 
Rusyanın avcı tayyareler\ en s.on 
sistem olduğu gibi en ziyade kuv· 
vetlid:r de. Sür'at 'c kullanış ıti-
barile mükemmel 
dır. 

sayılmakt" -

Rus mühendısleri geceli g~n

di.izlü çalışarak cesim fabrika~ar 

vi.ieude getirmekte ve tayyue 
m~~atına devam etmektedirler. 
Rusyanın hava sanayii Almanya
nınki ile beraber dünyanın en bü
yük hava sanayii sayılmaktadır. 

Dununla beraber tayyare inşaa -
tında olı:un, hava kuvvetlerini i
darede olsun lazım gelen iru;an 
kuvvetinın de tama~ olması için 
çalışmağa lüzum görülüyor. Av
rupa matbuatında yeni görülen 
malilmata bak•lırsa Rusyanın tay
yare sanayii l:;ilhassa şı.. son sene
lerde çok inkişaf etmıştır. 

GJavavyaprom deniler umumi 
ve esası merkezden idare edilmek 
üzere tayyare sanayiinı inkişaf 

ettJrmek üere Rusyanın Avrupa 
kısmında 5, Şarki S'.beryada 4 
Iahrika vücude \retirilmiştir. 

Bunların en mühimmi 22 nu -
maralı fabrika imiş k: günde 6 
lalM! çi!• •.,,otörlü tayy~•~ yaptığı 
gibi 2 de 4 ma.törlü tay. are in· 
şa ediyormuş. Bu bahsedilen fab
rikaların ayda 240-260 tayyare çı-

Sovyet Ukraynasmda Uamkon 

karabilecekleri hesab edilmekte
dır. 

Bir taraftan Rusyada hava kuv
vetlerinin arttırılması, noksanla -
rın telafisi için çalışıladursun di
ğer taraftan da bu mevuda her 
suretle mufassal denecek malıi -
mat Avrupa gazetelerine geçe -
memektedir. Bunlar yukarıda den
diği gibi Rusyanın silahlanması 

etrafmda son derece sıkı bir ke
tumiyet muhafaza edilmektedir. 

Buna mukabil Rusyanın harici 
politikasında bugünlerde görülen 
mühim değişikliklere dair Mos -
kovadaki muhabirlerden gazete -
!erine şayanı dikkat tafsilat gel
mektedir. 
Rusyanın Almanya ile, İtalya i

ı.e anla.,o;mak istediği, buna mu· 
kabil japonlara karşı şiddetli bir 
hattı hareket takip etmek istedi
ği anlaşılıyormuş. 

Şayanı dikkat olan birşey da
ha vardır ki o da Münihte geçen 
eylıilde Fransa ile İngilterenin 
Almanya ve İtalya ile anlaşarak 
Çekoslovakyanın taksimine razı 
oldukları gündenberi artık Rus
yanın da harekatında serl:;est kal
dığı bahsidir Rus mehafili bunu 
tekrar etmektedir. Altı aydanbe
ri Rus harıci politikasmın istedôği 
gibi, istediği cihete dönerek ha
reket ettiği, bundan so~ra da böy
le devam edeceği söylenmektedir. 
Rusya Almanya ile kendi arasın· 
da bulunan komşularına, dostla -
rına yakın zamana kadar şu tek
lifte bulunurdu: 

- Y d benimle beraber olursu
nuz, yahud bana düşman olursu
nuz!. 

Halbuki Rusya şimdi bu vazi -
yeti almağa lüzum görmüyor. Le· 
histana böyle bir teklifte bulun
mağa hacet kalmamıştır. Lehis -
tanın hem Almanya ile, hem de 
Rusya ile iyi geçinmesi kabil o
lacal:ını M' · ·· mehafili dü -
şünmüyor değildir, 

Yukarıda hu.;yanın Almanya 

şehrinin umumi görllnllşU 

ve İtalya ile anlaşmak istediğin· 
den bahsedilmişti. Fakat Ukray
na üzerinde Almanyanın l:;ir ta • 
kım emelleri olduğundan malum 
iken Rusya ile Alınanyanın nasıl 
anlaşabilecekleri meselesi hayli 
meraklı olsa gerektir. 

Evvela şöyle bir rivayet vardır: 
Almanya hükumeti, Lehistan va
sıtasile Rusyaya teminat vermiş 
ve Ukrayna üzerinde iddiada bu
lunmıyacağ•nı bildirmiştir. Bu ne 
dereceye kadar doğru olursa ol
sun, yalnız muhakkak sayılan bir 

şey varsa o da geçenlerde Lehis· 
tan Hariciye Nazırı Almanya gi
derek Htiler ile görüşürken nc:~r 
konuşulduğundan Rus hükumeti l 
pek erken haberdar olmuştur. Bu-\ 
nun üzerine Moskovada ö~reni!. r 
miştir ki Almanyanın maksadı 

Ruı;ya aleyhine herhangi b': ha
rekete geçmek değildir. Alman • 
yanın asıl maksadı garbi Akde • 
nizde bir rol oynamaktır. Faalıyet 
sahası olarak kendisine garbi Ak· 
denizi daha muvafık görmektedir. 

Bu suretle buna politika itle -
minde R1,1s - Alman mütarekesi 
demek kabil olacak. -Mademki Almanya diplomatik 
sahada Rusyaya bir mütareke 
teklif etmiş oluyor, şu hususta, 
hiçbir şey söylemeden yapılan 

teklifi Moskova kabul ediyor. İşte 
Rus - Alman anlaşması sözü de 
buradan çıkıyor!. 

TALİ YAR OLUNCA RERŞEY 

'\SAN OLUR... -

Küçük bir cocuk. l'eçen1erde anne· 
.. Uc beral.ıer PlpJ tlyatrosWlA a-ider. 
Perde arasında çocutun canı çikolata 
tsıer. annesi bir elll tranklık verir. alt 
kata lner. çikolatayı alır. Garsonda, 
paranın ü.stünü verecek ufaklık ;rok. 

- Dur biraz. der. Buteye gideyim. 
bozdurayım. Bekle beni burada..

Der. J;"ider. Çocuk bekler. garson ce· 
clkince asabUeşlr. 

Bu haU, ranında konuşmakta olan 
küçük bir ırupun dikkat nazarını çe
ker. Bunlardan bfrlsi çocufun yanına 
gelir, elini omuzuna koyar. ve: 

- Baksant. bana küçtik, der. Sine
ma arUsti olmak lster misin?. 

- Elbette... Dunu klm lstcmex ki
Adresini verlr, 1>2ranın ıer'81nl alır, 

ıevinçle annesinin 1anına &'lder. 
Bu çocuk timdi büyük bir olüdJ'oda 

Ra1mon Bemarın çevlrdttı (Aşk res· 
mi r:eçldl) itiminde mühim "'ilerden 
birini 01na7or. 

Arttstlerden blrlsJ kendisine aorar: 
- Evvel~ ne 7ap11ordunT. 
- Wo~ Mektebi bıraktım. Danteli 

komlsyencuıutu yapıuı babamla be· 
raber calıtlJ'ordu.m. 

- Ba fUmıdekl rollln nef. 

- Slmone Slmon'un ntşanlıst:rım. 

Diltünilmilzlln orı..ıt r:ünil bana ıııa

net edecek. Ka7mpederlm de Mlşel 

Slmon'dur. 
- Stnema7a intisabı l&Jo akhnı:g.dan 

reııirdinu ml:rdlf. 
- Asl&?-
Bu r:li2el 90Cafım ı-ı Mal• Hamt 

Dubskl'dlr. Henüz on dört .7&1J1Ddadır. 
Pek tabU tavırJsn, laUJ bir sesi vardır. 

TAYYARE Mİ, DARB GEMİSİ Mİf 

Avam. kaınarasında, muhateret etra~ 
larwd.ao 7ükselen: •Ta11a.re mi, harb 
r:emlsı mlT.• Sualine karııı incııı. bah
rJye Jordu fU cevabı veri.ror: 

- Hem ta17are, hem de harb ıe ... 
misi.. Pekilii bllirslnb ki mükellef bir 
içki sofrasında ılyah banar ve balık 
yumurtası bulundurmak. &deUlr. Eier 
içkinin başında tsenu sbe balık 7u
murtası tavsiye ederim. Yok sonuna 
celmlıJ iseniz mutlaka ıl.,.-ah hav1ar 
an:racaksmız .. » 

İn1riltere. ıon umantarc1a, denta kuy ... 
Tetlerl kadar bava kuvveUerlne de hu 
vermlşllr. 

Btrmlnp.mdakl tanare fabrlkalan 
durmadan çalış17orlar. Uatlacb 35 bom
bardıman ta7JUesl J'&P.,.orıar. 

Binlerce mühendb, 7enl tip ta77a ... 
reler haorll,J'&rlar. En .on kabul ola· 
nan tip, VU.enln Süper denb lana• 
releridir. Dünyanın en .eri bombardı ... 
ınb ta11arelert de bunlardır. 

D 
aha çok küçüktü. Bir gün 

Erenköyündeki köşkün 

bahçesinde oynarken, bir
denbire çiçeklerin arasından kar· 
şısına küçük bir yılan çıkmıştı. 

Yılanı ilk görüşte korktu. Fakat, 

bağırmadL Bir iki adım geri çe
kildi. Bir ağaca dayanarak baktL 

Yerde körüklenip duran küçük 
yılan ona zarar vermeden - biraz 
sonra - yolun üstünden yine çı· 

çeklerin arasına doğru süzülüp 
gitmişti. O, bu küçük yılanla kar· 

§'!aştığı zaman yedi yaşında bile 
yoktu. Yılanı ancak büyük anne

ııiıı.in söylediği masallarda tanı

mıştı. Meğer yılan denil.en mah -
!Cık ne zararsız, gürültüsüz, ve ses
siz bir hayvancıktı. 

Şükran, o günden sonra, mese
la: - yılan gibi bir insandı! - gibi 
sözlerle l:;ir kimseyi tarif edenlere: 

- Hayır .. Yılan, zannettiğiniz 

kadar korkunç ve iğrenç bir hay· 
van değildir, der ve yılanın hiç 
de iğrenç bir mahlılk olmadığını 
iddia ederd.L .. 

Büyüdü. On yedi yaşına geldi. 
Bir gün La Fontenin hikılyelerini 

==============================================-====·========== ,_,..----------·-------------·-.. 
il S P E N C E R farafından Fransızca olarak Canlı • Hareketli bir mevzu içinde ve 
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AYRICA: MİLLİ ŞEFİMİZ İSMET İNÖNÜ'nün istanbula muvasalatları, yapılan istikbal merasimi, 

Şefimizin halkla temasları, bütün teferrüatile gösterilecektir. ı -----------·------------·--·--- .. 

okuyordu. Şu satırlar 
durdu: 

üzerınde 

• ••. Korkunç gördüğümüz ve a· 
dını bile anınPk istemediğimiz yı
lan o kadar zanrsız bir hayvan· 
dır ki, nihayet ağzındaki zehirle 
ancak ısırdığı kimseyi öldürebilir. 
Fakat, cemiyet içinde öyle yılan 
ruhlu insanlar vardır ki, yaptığı 

fenalıklar bütün bir cemiyeti ze-
• ·hirliyebilir. Bir aileyi, bir ordu

yu, bir memleketi temelinden yı
kar. Bu gibi tehlikeli mahlukla • 
rm yanında; ılan ne kadar ma
sum, ne kadar zararsız kalır!• 
Şükran, o gün, bu satırları O· 

kuduktan ve içinde yaşadığı mu· 
bitte iyi ve kötü ruhlu insanları 
daha yakından görebilmek fırsa
tını bulduktan sonra, yılanı hiç 
de korkunç ve iğrenç görmeme -
ğe, bilakis bu hayvana acımağa 
başladı. 

Şükranla arkadaşları bile mek· 
tebde alay ederler: 

- Sen yılanların dostusun! Fa
kat, acal:;a onlar senin bu dost
luğun ve onlara karşı gösterdiğin 
bu şefkat ve alikanın farkında 

mıdırlar?. 

Derlerdi. 

* Şükran Üniversiteye girdi.. Tıb 
fakültesini bitirdi. Kimya liıbora· 
tuarına asistan oldu. 

Bir gün Şükranın hocası liıbo
ratuara • zehiri alınmak üzere • 
bir yılan getirmişti. Şükran yıla. 
nı görünce, eski bir dostunu gör· 
müş gibi sevindi. 
Hocası hayretle sordu: 
- Neden sevindiniz? Önünüz

deki yılan, yalancı, yapma bir yı· 
lan değil... Hakiki bir canavar • 
dır. 

Şükran, on yedi yaşında iken o-

·~~~-~:=~~~-=-=~=-=:.::;;~-==-=--;::::~~~=-l-~--::-~~~~ D~r gibi bir bakışla karısının gözleri içiııe bak- Dedi. Anc:ık bunda!' sonradır ki, Güney: 

namuslu, ak yüzlü, ak alınlı 

(Devamı var) 

tı, titreyen, ağuiu, sızıh bir sesle sordu: y· o s A -Bu aramızda geçen son şüphe ve kıskanç-
- Nereden çıkardın bu sözleri?.. !ık olgusu kalacak, s1\z değil mi?. 
Ne demek istiyorsun?.. Diye sordu. Doktor: 
Ve .. karısının ağzından çıkacak sözü korkarak - Son, en son_ 

dinledi. Güney gene soğukkanlı idi, gene en sade Dedi, Güneyi: 

bir şey anlatıyormuş gibi idi. No. 90 Yazan: ETEM iZZET n•:Nl<:a •••••••n - Oooh benim 
- Tabii, her vakit bugün yaptığının eşini yap- karıcığım .. 

mağa kalkarsan seninle yaşanmaz artık... y~ katlanırım, fakat b~ üçür:• asla. Bir insan ka- Güney ateşli ateşli bütün bu sözleri söylerken Diyerek alnından uzun uzun öptü ve ııave 
Dedi ve .. anlatmıya koyuldu: rısına ya inanır, yıı inanmaz. Bunun ikisinin ortas! doktor başını önüne iğmiş, hiç ses çıkarmadan din· etti: 
_ Ben kendisınden şüph" edilmiyc asla daya· yoktur. İnanıyorsan bana bütıiıı özg.nliğimi veri:· Iiyordu. Genç kadırur. sesi biraz sevşer ve sona _ Haydi, seni kııcağımda yemek salonuna 

d sin. İnanmıyor•an ayrılırız. Benim gibi hayat yol"n• ererken doktor Gu·· neyin gecelikten t•şan çıplak namam. Şüphenin girdiği yuvadan gönenç gi er.. ~ u • u kadar götüreyim! 
diyen sendin. o halde saadetimizi yıkan, yuvamızı da her şeyden önce ve her şeyin üzerine namusuna kollarıru avuçlarının i~ine aldı, onları okşaya okşa- Güney gül" güle cevab verdi: 
dağılarak olan da gene s~nin şüphelerin olacak. titreyen bir kadına böyle laflar söylenemez. Ben bu ya: - Kalbimi yık da. sonra da onarmaya çalış! 

Güney slnh"li sinirli dik konuşmaya başladı: yaşıma kadar hep namusumu korudum. Bu namus• - Karıcığım. Bu son. Artık aramızda böyle hlç Doktor karısını yatıştırdığına çok memnun • 
- Benim neyimden şüphe ediyorsun? .. Bir ka- lu olmak davasından artık kendi şahsi onurum için- bir şey olmıyacak... du. Sevinç içindeydi. Gözleri, yüzü, sesi, kımılda-

rtının genç, ııüzc! olması. ondan şüphe etmeyi ge • di. Seninle evlenmeden önceki hayatım meydanda. Dedi, yalvarmalarını sürdürdü ve: nış!arı, bütün tavırları bu sevinci taşıyordu. Gü· 
rckt i•mcz. Ifor g:izcl kadının kötü yola sapabilece- Beni her türlü gördün. En küçük bir hafifliğiıni, - Ben bir sınir kasırgasına tutuldum. Seni çok ney de birden kapkara bulut tabakaları altından 
ğini~ kanacağını si!e kim öğretti?. Bu böyle olduğu hoppalığımı sezdin mr?. İsteseydim bin bir erkekle sevdiğim için böyle yaptım. Hiçbir şey, olmasa bir kurtulmuş güneş gibi kendi ışığını, kendi rengini, 
gibi her çirki'!ı k::<hr.ııı da mutl3ka namuslu olduğu sevişebilir, gözüme kestirdiğim genç bir erkekle yere gittiğim, bir yerde geç kaldığım vakit bir ka- kendi şenliğini almıştı. 
aövlı·nrmcz. DPxr.k id na!"usluluğun ö!çüsü ne gü· her vakit evlenebilirdim. Bunların hiç birisini yap· za olmuştur .. diye korkuyorum, sinirleniyorum. - Yemek salonuna götüreceksin amma, mut-
zc!.i!'<. ne rlc çirlıinlik d•·ğild'.r. madım. Yapman:ama da tek sebeb kendi benliği • Diye uzun uzun birçok şeyler söyledi. En so- fağa inip yemekleri de sen ısıtacaksın. Hizm~tçiyi 

Ve .. C:'i~c .. , claho açık söylemeye başladı: min yüksekliğini korumaktL Özgen bir kadınken nunda: kovdurdun, şimdi de onwı yapaca15larını yap ba· 
- B~n güven isterim doktor güven. Sonuna k:ı- yapmadıklarımı şlmdi yap:ıcak değilim. Sen bana - Bir kere daha sanıı böyle hir sey yaptığı- kayım. 

dar ti"·~;1. K:.kunmai<, şüphe etmek, hayale kap:l· yap .. d~sen, en geniş hürriyetleri ver-en ben gene mı, söylediğimi işitir, görürsen o vakit istediğini Diyordu. 
ırutk benim için ağır olan şeylerdir. Hayatta her şe- bir şey yapmam, yapamam. yap!. 1 

Yazan: 
iSKENDER F. SERTELLİ 

kuduğu La Fontenin hik5yesiııi 
hatır!adı ve hocasına o fikrayı an· 
la tarak. 

- Ben, onları insanlardan da· 
ha az zar:ırlı görüyorClm, dedi, u
r.ı&rım ki bana hiçl;ir zararı do· 
kunmıyacaktır. 

Şükranın hocası gülerek başıtıl 
salladı; 

- Bu, korhınç ve tehlikeli bir 
hayvandır, yavrum! Onu kauçuk 
borularla. şu gördüğün sandık i· 
çinde muhafaza edeceğiz. Çok 
dikkatli olmanı tavsiye cd~rmi. 
Yılan dostunu. düşmanını tanı • 
maz ve dilinin altındaki zehirini 
boşaltırken insana acımaz .. Çün· 
kü acımasını bilmez. 
Şükran cevab vermedi. Labora· 

tuarda sessizce çalışıyor ve her 
gün yılanın sütUni.i kendi elile ve
rerek, onu - küçük bir çocuğa 
bakar gibi - büyük bir itina ile 
besliyordu. .. 

O gün Şükran, hocasını bekledl 
Doktor Celal Erman rahatsızdı 
ı!aboratuara gelmemiştL 
Sükran yapılacak işleri yaptı .. 
Öğleye kadar durmadan çalışt~ 

Bu arada yılanın sütünü vermeyi 
eski dostunun karn>nı doyurma· 
yı da ihmal etmemişti. Sandığın 
kapağı aç• ktı. Şükran o gün ill< 
defa yılanın kendisine dik dik ba· 
kan yemyeşil gözlerine dikkatle 
baktı. 

<Devamı 6 mcı sahlfl-d• l 

1 
Radyo j 

PrOararn 

Ankara Radyosu 
BtıOtlN 

17.SS Minik (Paur '1':1'1). 
11.15 Kon- (Çocuk ııaatl), 

18,45 Mildk (Paur çayı devam>· 
19,15 Türk müzttl (Fasıl he:rell - sııl• 
tanlyegih !aslı). 

Celil Tokses. Hakkı De:-man, Elfrtl 
Kadri, Hasan Gür, ll&mdl Toka:r, JIOS' 
rl tlııer. 

2t AJan•, meteoroloji haberterL 
20,15 Türk müzlll: 
Çatanlar: Vecibe, R-n Ferli ıı: ..... 

Cevdet Kozan. Ok111anlar: Necmi gls' 
Ahtsluın, Seıııalıat Özdensea. 

1- Tanburi o.ma. Be1tu uf!'1' 
peşreYL 

ı- Rllat Be:rln - U""k .,.rıu • ı>Ot' 
ilim Jln• bir ilell meşhuru cihana. 

- Arif ee11n • u..,.t ...-ıu • ııtt 
melek elma perL 

4--' B.tl40ll Ferit Kam • Jteme•I' 
tatJtnıı. 

5- hnburl Ali Eleodl • U..,.ıı. tfl' 
lu .. Se.n e7 aervl rena. 

- Kam-wı • u""t •• ..-· 
ısı. 

T- Le1ti Hannnm - Bıu.. pt ' 
tısı • Harabı inli- oldam. 

- Arif .lle1ln • Bllnaıa fark'"' ' 
Mı.f- olalı. 

- Arif Beyin • Saalailt """"'° ' 
Papusuaa ermek Usere eJ' 71.r. 

lt- Su l<'nıabL 

il- Memleket ııaat a:ran. 
il Neşeli pl:itlar - L 
11,LO Mlizil< (Rb'uell Camlıu .,.., 

doouı Şel: bısıuı ltllnçer). 
%! Anadolu aJaıtSı 9"r serYIR. 
IUt Müzik (Casbanll). 
12,45 - U Son ajans bal>Hletl ' ' 

11.rmld procram.. 

' YAlU!f 

11,35 Tllrt mlizlfl • Pi. 
13 Memlekel oaat aJatı. aJaM. .... 

teorolujl habtrlerL 
U,15 Müdk (V1'0rtllr1"1', epera at• 

7alan ve saire). 
13,45 - H Mlizlk (Caaband • pt,) 
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1 İstanbuldan Enstantaneı!!] l_ş_A _K_A_l!Karımın Masrafına Para 

Müşteri Bekliyenler '""·,;~~'.::::::::.:,~ 
Şoförrerin 

Ceza 
Yazan: 

.MURAT KAYAHAN 

Şikayetleri Arasında 
Kesilme lşi de Var 

irkaç gün evvel otamcbil • 
lustiklerinden şikayet e
den şoförlerin iddıalarını 

l'azmıştık. Araba nı,ımaraları ve 
ı~ırnleri bizde mahfuz olan bu 
Şoförler şikayetlerine birşey da
ha ilave etmiş 1:.ulunuyorlar. Şi
kayetin ne derece yerind" ve ka
bili telif bir istek olduğunu bil -
ltüyoruz. Ancak alakadarların na-

zarı d'kkatine koyduğumuz lıu 

llıeselen.n tetkik edilmesini rica 
ediyoruz. 

* \ B "' dd • o(" 1 in b h kndar müQteri beklediği yerdir. 
B b ·ı ••·t"kl ı· · t eyo,..u ca esı ş or er sa a a • 
azı otoma ı ....., ı e ının ça -

l~dığını ileri süren şoförlerin şi- M E R A K E TM fY Q R M U S U N U Z 
kayetini salahiyet sahibi zevata 

? 

Sorduk.. Onlardan ald,ğımız ce - N N ı 
•apları sıralamadan evvel bize • • e 
~~~~y~:~iıl~r~~:t!:a~~~;~ 1 ç 1 n e z 
ediyo;~;~z lastikler ki arabaların o ı u y o r u z ? 
lizerinde aldığımız bu cins dıştan e 
"e içten çatlıyor. Yerli lastikler 
1 e fazla dayanmıyor. Mevzuu ba
fıis lastikler de arasıra çatlar. 

Bunun iki sebebi var. Birincisi 
1 "-stiğin kalite bozukluğu, ikinci
•i de uzun müddet lastiklerin de
ll<ıda kalması. .. 

Eğer lastik satışı bir kontrole 
~ahi olursa o zaman mesele kö -
~Ünden halledilmiş olur. 
İstanbulda otomobillerin art

tığı muhakkaktır. Bu vaziyet kar
•ıs•nda lastiklerin ucuzlatılması 
1azıındır. 

* Lastiklerin çatladığı iddiası kar-
!ısında fikirlerini sorduğumuz sa
lahiyettar 1:.azı zevat bize dedi ki: 

- Şu veya bu marka lastikler 
Çatlıyor, demek doğru değildir. 
!ierşeyin bir fevkaladeliğini ka
buı ettiğimiz bir zaman içindeyiz. 

Otomobil liıstiklerinin de en 
dayanıklı tanınan bir firmanın 
llıau olsa bile bir kaçının çabuk 

~kiınesi veya çatlaması tabii bir 
n:uee olarak karşılanmal!dır. Hiç 
~11Phesiz bu iddiada bulunanların 
Yalan söylediklerini kabul ede -

llıeyiz. Bu arkadaşların aldıkları 
~alın kötülüğünü isbat ederek 
altlarını aramaları da tabiidir. 

l\ııca1c böyle bir vaziyet karşısın
:~ ~alan şoför veya otomobil sa

tl:.ı derhal malı aldığı yere mü
~acaat etmel'dir. Lastiği satan her 
~alde icab eden vazifeyi yapmak

n çekinmez. 

* 
1 
Şöför!erin ikinci şikayetine ge-

~nce: Bu aşağı yukarı bütün is
nbul şoförlerinin derdi ve iç 

icısıd•r. Mesele şudur: 
Geceleri saat on iki ve ikiden 

sonra eğlence yerlerinin kapıla-
~da beklemek, ve buralar~ müş
t t ındirdıkten sonra ayni müş
~rıyi muayyen bir zaman için 

k.!emek. 

'i an; gece çalışan şoförler ge
Celeri serbestçe müşteri almaları
~a müsaade edilmesini istiyorlar. 

11 Yüzden sık sık ceza yazıldığını 
•e bıı ceza yüzünden boşyere za
rara girdiklerini söylüyorlar. 

~Geceleri saat ikiden sonra ts
b·~buı~n en işlek caddelerinde 
~ ~ kımse bulunmadığına göre 

forlere bu küçük serbestinin ve
ti! 
t ın~ciıocle mahzur oiup olmadı-
h:~ı _Yukarıda söylediğin1iz gibi 
·u·n-ııyoruz. Ancak bu serLcsti ve
~· ırso ve ceza usulü ona gi;•c tat-
ık Pd"l" 1 ~ 

1 
ı ı:>e sabahlara kadar iş 

· 
11 trıak pe<lııde kalan şoföriı:rın , 

ftaza,...<'1 . 
~rır.a ';:..d!m edılmı~ olur. 1 

Çünkü Sümkürmeyi 
Aşağıdaki Yazıyı 

Bilmiyoruz, 
Okuyunuz 

> • . ' 

iyi sümkürmeğe iki mısaL.. 

Ş 
üphesiz, .. ~erlevhayı oku -
yunca guluyor, ve: 
- Acaib! diyorsunuz, süm

kürmenin de mi usulü var? .. 

Elbette... Bunu bilmediğiniz, 
usulsüz ve fena sümkürdüğünüz 
için nezleden kurtulamıyor: 

- Ah! Bu nezle bıtmiyor ki... 
Diye şikayet ediyorsun. 
Bu ınüz'iç hastalık burun delik

lerinden girer, sümkürmekle de 
dışarı atılır, eski tabirile ctenkil 
ve tard• edilir.: 

Usıllü dairesinde sümkürmekle 
yalnız burun delikleri temizlen -

ıniş değil, etrafındaki bütün uzuv
lar da - ki çok ehemmiyetlidir -
mikroplara karşı muhafaza edil

miş olur. 
- Nezle olunca bizim de yaptı

ğımız bu! ... 
Diyorsunuz değil mi? .. Kabul... 

Fakat. beceriksizcesine yapıyor -
sunuz. Sümkürmesini bilmiyor - 1 
sunuz. Kabahat ne sizde, ne de 
bizde ... Annelerinizde, sütninele
rinizde... Daha küçük, beşikte 

iken fena alıştır ı ışlar. Burnunuz 
akmıya başladı mı mendili sura
tınıza yapıştırır, iki parmaklarile 1 

burun kanadlarınızı sıkar: 

- Sümkür! ... 
Derler. Siz de olanca kuvveti

nizle sümkürürsünüz. İşte bu yüz-; 
den fena alıştınız. 

Ve o zamandanherl bu fena a
det' terkcdemediniz, sümkürme· 
nin usulünü öğrPrı neyi ihmal et- J 

tiğini burnunuz akınca, kAnadla- \ 
rını baş ve şehadet parmakları -
nttla sıkça tutar, sıkar ve sumkü· 

rürsünüz. Bazan da boru gibi bir 

ses çıkarırsınız. Bu suretle burıın 
deliklerindeki pislikleri çıkarmış 

olur musunuz? Ne gezer! .. Bilakis 

sümiiklerin büyük bir kısmı, baş
taki sinüslere yayılır. cHufrel 
enfiye. ye, hatta hazan mideye 
kadar gider. 

Sümklirüldüğü zaman ciğerler

dan gelen hava, hufrei enfiyede 

az veya çok bir tazyik husule ge
tirir. Eğer sümükte bulunan mil

yonlarca mikrob dışarı çıkmaz da\ 

hufrelerde kalırsa felakettir. Nez
İe uzun sürer. Mideye giden mik

roblar cEnbubei hazmiye• de ra
hatsızlıklar husule getirir. 

Burunun iki deliğini açık bu -
Jundıırup sümkürmek kadar fena 1 

şey yoktur. Bu. nezlı yi şiddetlen
dirir, ihtilatlara sebebiyet verir. 

Aile için de tehlike halini alır. 

Sümkürmenin en sıhhi usulü 
eskilerin yaptığı gibi mendile de

ğil yere sümkürmektir. Eskiden, 
elin şehadet parmağı ile delikler

den biri kapanır, sümkürülürdü. 
Bunu tavsiye etmeyiz. Çünkü hem 
muzır ve hem de ayıbdır. 

Usulü dairesinde sümkürmek 
istiyorsanız yukarıdaki resimlere 
dikkatle bakınız. Genç kadının e
linde bir mendil olduğunu farze
diniz. 

Onun yaptığı gibi evvela sağ e
linizin baş parmağını burun deli
ğine bastırınız, sümkürünüz. Son- J 

ra da şehadet parmağını diğer de- 1 
!iğe dayıyarak ayni hareketi ı.>k

rar ediniz.. 1 

dınız?. Çok asabi görüyorum sizi. 
- Sorma başıma geleni!. 
- Bir felakete mi uğradınız? 

Can sıkacak bir haber mi aldınız? 
- Hayır! Düşündüğünüz gibi 

değil, sade birşey ... 
- Şu halde?. 
- İşimden biraz erken çıkt•m, 

eve gittim. Salonun kapısı ara -
lıktı. Kısık kısık sesler geliyordu. 
Merak ettim. Usulcacık aralıktan 
baktım. Karımı yal:.ancı bir er -
keğin kolları arasında görmiye -
yim mi? Hemen intikamınu al -
d,m ... 

Meyhaneci büyük bir heyecan
la: 

- Ne yaptınız? Döğdünüz, öl
dürdünüz mü?. 

- Yok canım ... Öyle şey ya
par mıyım ben... Portmantoda 
duran şemsiyesi'\i, muşambasını 

aldım, buraya geldim. Biraz son
ra herif sokağa çıkınca sırsıklam 
olacak, sıpaya dönecek, görüyor
sun ya yağan yağmuru!. 

Meyhaneci bıyık altından güle
rek: 

- Çok iyi düşünmÜŞ$Ünüz, der, 
Doğrusu, bundan iyi intikam ol
maz!. .. 

MUKTESİD HİZMETÇİ: 

Bayan M. Birkaç kırmızı bal!k 
alır. Ağzı geniş krist31 bir kava
noza koyar. Hizmetçisine de dik
kat etmesini tenbih eder. Bir müd
det sonra balıkların öldüğünü gö
rür, sorar~ 

- Neden öldü balıklar? Yoksa 
sularını değiştirmedin mi?. 
1 

- Lüzum görmedim. İlk günil 
koyduğumuz suyu henüz bitir
memişlerdi. 

Peçe'nin 
Ta rihi 

Es kidir 
H:> a Anamızda 

Yi z1 1 Örttü mü? 
(., .• ıara, kadınlığa dair ya-1 
" zı yazmakla maruf bir Fran-ı 

sız yazıcısı, peçenin tarihini 
öğrenmek istemiş. Fakat beyhu
de ... 

Kütüphaneled dolaşın~, eski 
eserleri karıştırmış, hiç birinde 
peçeye, peçenin aslına dair bir 
satır yazı bulamamış. 

Peçe, asırlardanberi kadınlarını 

yüzlerini örtüyor, tahıl güzellik -
!erini gizliyor. Bunun tarihi ol -
maz olur mu hiç?· .. 

Romalılar; akşamları sokağa 

çıktıkları zaman ince tüllerle yüz
lerini örterleri. Orta çağın bütün 
kadınları peçe kuUanrılardı.. 1 

Muharrir, peçenın tarıhını araş
tırırken eski bir eserde şu hikaye
ye tesadüf etmiş: 

cBir gün, Havva anamız. yalnız 
gezmeğe çıkmıştı. Adem kendi -
sini, istediği zaman çıkmakta, is
tediği yere gidip gezmekte serbest 
bırakm1ştı. Bu itimadın kendis'ne 
pek pahalıya mal olabileceğini 
aklına getirmemiş, diişünmemişti. 

cO vakitler cennette, şimdiki 

gibi kocaların ceblerini boşaltan 
tuhafiyeci dükkanları yoktu. Hav
va, süslenmek için güllerden bir 
gonçe koparıp ~\çlarına takmak
tan başka bir şey bulamıyordu. 
cHavvanın aynası da yoktu. Bu 

sebeble dere kenarına giderdi. 
Bir gün yine gitti. Suya doğru e
ğildi. Ne görse beğenirsiniz? Gü
zel, parlak ve sevimli bir yüz ... 

cDaha ziyade eğildi. Derenin 
kenaırndaki otların gümüş telleri 
arkasından çehresinm daha gü
zel göründüğünü farketti. 

cİşte, ogündenberi, sabahlan 
bahçeye çıkarken yüzüne, bu ot
lardan yapılmış bir tül koymıya 
başladı. Aradan nice yüz yıllar 

geçti. Fakat kadınlar, ilk anala -
rının peçesini teklld etmekten vaz 
geçemediler .. • 

Ye ti ştirerniyordu m 
Bana: "Çok Kazanamıyorsun, Para 
Eol .. Getir .. 11 Diyordu.. Nihayet 

Ben de Dolandırıc~ Oldum .. 
P 

ariste dol•ndırıcılık yapan 
yaşh bir aile sahil.i, mab -
keme huzurunda çok şa -

yanı dikkat sözler söylemiştir. 

Böyle bir suç işlcıncğe, kendisini 
karısının tcşv ik etliğini itilaf et· 
n1iştir. 

Kadın, kocasma her gün: 
- A3 kazanıyorsun.. Çok k:ı -

zan, diye bir sürü sözler sö~-JU • 
yormuş .. 

Adam da ,.,rr karısından kork· 
tuğu için, böyle bir dolandırıcı -
lığa başvurmuştur. Bu ş•yanı dik
kat ınuhakemenin tafsil3tını \."C 

ihTet veren levhalarını aşağıda o• 
kuyunuz. 

Parisde, 13 üncü ceza mah • 
kemesinde ... Maznun Gerbido iki 
jandarmanın arasında oturuyor. 
Kırklık bir adam. Omuzları dil· 

şük, kafası cascavlak, iri bir bur
nu, küçük gözleri var. Dinleyici
lere dikkatle baktıktan sonra kir· 
li ellerinin tırnaklarını kemiri • 
yor. 

Reis.- Frigoriks fabrikasında 

dört sene ustabaşı olarak çalıştı
nız değil mi?. 

Maznun.- Evet, bay reis ... (göz
lerıni kırparak) ah! o mes'ud 
devir ... 

Reis.- Anlıyamadım?. 

Maznun.- Evet, bay reis ... Bu 
dört sene çok güzel bir hayat ge
çirdim. Çok rahat yaşadım. Bir 

Karımın ismi Şiirlothu-. Beni o teşvik ediyordu-

şeye ihtiyacım yoktu, birşey dü- .zünden aldım ..• Şarlat karısının zannetmeyiniz. Ben, ondan on ikı 

şünmüyordum, lw!le para sıkın- ismidir. yaş daha büyüğüm .. Evlerimiz yaı 
tısı dedikleri Ot!dir bilmiyordum. Reis.- Biliyoruz bunu... yana idi. Annelerimiz de Sama-
Her ayın ilk gilnıi maaşınu alı - Agit.- Şarlat onun karısı, be- riten mağazasında ça'.ışıyordu. 
yordum. Fakat, ah! Bu şarlot_. njm de çocukluk dostumdur. Ço- Küçük Şarlotu bana emanet e -

Reis.- Şarlot mu?. cukluk dostumdur dediğime ba- diyorlardı. Öğleyin çor!;asını ha-
Maznun (yeniden gözlerint. kır· kıp da yaşlarımızın bir olduğunu (Devamı 1 inci sahife(!•) 

par).- Şarlot, karımın ismidir. İş-!===========================~ 

te şarıotun yüzünden taşıma bu Romanya KraJı·çesı· felii.ket geldi. Çok harıs, şan ve 
şeref budalasıdır. Daima: •Çok 

para kazanmıyorsun, çok para ka- M •' • H t 1 
zanm•yorsun ... İstediklerimi ya- arı fi}fi a ıra arı 
pamıyorum, arzularımı yerine ge-
tiremiyorum. • diye söylenir, ka
famın etini yerdi. Sabahtan ak -
şama kadar bu sözü tekrar eder, 
dururdu. Nihayet izzeti nefsime, 
gururuna dokur.du. Fazla para 
kazanmıya karar verdim. 

Reis.- Karınızı memnun et -
mek için hazırladığınız bu plan 
sizi mahkemeye kadar düşürdü, 

değil mi?. 
Maznun gözlerini kapar, cevab 

vermez. 
Reis. - (Devamla) Yaptığınızı 

hatırlatayım: Fabrika müşterile . 
rinin isimlerini havi listeyi ele 
geçirdiniz. Bunları birer birer zi
yaret ettiniz. Buz dolablarını mu- ı 
ayene baha™!Sile... Bunlardan 
bir kısmının tamire muhtaç oldu
ğunu söylediniz, aldııu.:ı: ve yer
lerine iad<! etmediniz. 

Maznun.- Arzedeyim ... 
Reis.- Sus da beni dinle. Bu 

buz dolaplarını yok pahasına sat
tınız. 9.000 franklık bir dolabı A
git adlı birisine 100 franga ver
diniz. 

Maznunun avukatı.- Mösyö 
Agit şahidlerimiz meyanındadır. 

Reis. - Pekala .. Malumata mü
racaat edeceğiz. 

Mübaşir Agiti ~ağırır. Ellilik, 
şişmanca, yuzu kıpkırmızı bir 
adam. Mütereddid adımlarl:ı yü
rüy~rek reısin önüne gellr. 

Reis.- (Mazr.unu işaretle) Ger· 
bidodan 9 bin frank değerinde bır 
buz dolabını 100 franga satı!> a• 
lan sizsiniz değil mi?. 

Agit.- Dokuz bin!... D.;kaz 
bin! ... O kadar izam etmeyiniz, 
bay reis ... Kullanılmış oldugunu 
dikkat nazarına alın,z!. 

Reis.- Herhalde yüz franktan 
fazla değeri olduğunu düşünebi
lirdiniz. 

Agit.- Arzedeyim, bay reis ..• 
Ben bu buz dolabını Şarlotun YÜ· 

Harb Umumi 
Romanya da 

Arifesinde 

8 
undan birkaç ay evvel ve
lat eden Romanya ana kra· 
liçesi lllari •Hayatımın ta. 

rihi• isminde çok enteresan ve 
zamanının birçok siyasi hadisele
rine temas eden hl rescr yazınış

tL Bu eserde mühim parçalar var• 
dır. Avrupa g~eteleri son gün· 
leTde, bu eserden bahsetmekte, 

iktiba ılar yapmaktadı.rlar. 

Aşağıdaki satırlar, bu eserden 
alınmış bir kısımdı.r: 

cHayatımda birçok müşkülAt

la karşılaştım ve mücadeleye mec
bur kaldım. Fakat, bunların en 
elimi, Umumi Harbin ari!esinde
kidir. 

•Romenlerin onda dokuzu kal
ben itilaf devletlerine !:.ağlı idi. 
Geri kalanı, sel.8metin merkezi 
devletlerle beraber yürümekte 
olduğu kanaatinde idi. Bunlar a
rasında kocamın en samimi dost
ları vardı. 

Bilhassa sempati beslediğimiz 
Piyer Karp başlarında bulunu -
yordıL Sonra Almanya lehinde 
büyük bir propaganda yapılıyot'
du. Buna karşı koyabilmek çok 
güçtü. 

•Ben İngilterenln galebe çala
cağına emindim. Büyük Roman
yanın ancak onun yardımile ku
rulabileceği kanaatinde idim. 

•İşte bu kanaatledir ki ıtilaf 
devletler! lehine çalışmıya karar 
verdim. Bütün kuvvetimle bu 
' ·eye erişmiye gayret ettim. E-

-" Romen milletinin emeli, ga· 
yesi de bu idi. .. 

·Merkezi devletler bunu bili
yorlardı. Propagandalara karşı 

• 
idare Nasıldı 

Müteveffa Kraliçe Marinln bir 
gençilk resmi 

koymıya çalışan teşekkülün ba
şına geçtim. 

•Kabul ettiğim bütün Alman v• 
Avusturya ricali, !;eni bu fikır • 
den vazgeçirmiye gayret ediyor
JardL Fakat muvaffak olamıyor 
!ardı. Ümidsizliğe düşüyorlardı, 

·Bunlardan birisi hAla batı • 
rımda: 1915 senesi sonlarında ldL 
Macaristanın Bükreş Sefiri Kont 
Gezerlini kabul etmiştim. 

•Kont, Romen 
la maruf Arşidük Franç Ferdi -
nandın dostlarından birisi idi. Bu 
sebeble Bükreş sefaretine tayin 
olunmuştıL 

•Uzun boylu, sar'şın, çok kibar, 
sevimli ve nazik bir adamdı. 

(Deı•ıımı 1 inci ı4hi/~O..J 
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Reisicumhurumuzun / 300 Liranın Başından Tal ebeler ve .. 
Tedkikleri Geçen Bir Macera Muallimleri 

Yeni Papa 
(Birinci sayfadan devam) 

Milli Şef yarın 'Üniversiteyi teşrif edecek, orada bütün talebeyi 
toplu bir halde görecekler ve 'Üniversite bina, levazım ve tedrisatı 
hakkında izahat alacaklardır. Bu münasebetle mühim bir hitabede 
bulunmaları muhtemel görülmektedir. 

İnönü hava mti>aid olduğu takdirde yarın akşam veya salı günii 
civar kazalara giderek tedkiklerine devam edecekJerdir. 

Milli Şef gelecek hafta Ankaraya gelecek olan Bulgar Başvekllini 
kabul etmek üzere bir müddet sonra şehrimizden ayrılacaklardır. 

ltalya Almanya Sözü Diplamatlardan 
Allp Askerlere mi Bırakacak? 

(1 incl sahifeden d&«am) 

tır. Bayan Dipladis Aksaray -
Harbiye arasında işliyen vatman 
Suphinin idaresindeki 94 numara

tir. 
Karşılaştığı arkadaşile kon~

makta iken neden sonra çan tasını 
tramvayda unuttuğunun farkına 

lı tramvay ile Beyoğhından ge - varan Bayan Dipla<İis hemen Har
çerken tanıdık birisinin sokaktan biveye giderek orada nokta bek -
geçmekte olduğunu görmüş he - !emekte olan polis memuruna 
men ayağa kalkarak birkaç met- çantayı bir tramvayda unuttuğu
re ilerde bulunan istasyonda in- .nu söylemiştir. Tam bu sırada Ak
miş acele ile yerinden kalkarken saray depo şefliği de Harbiyi! 
de çantasını tramvayda unutmuş- tramvay plantonluğuna tel.efonı 

tır. Yolcular indikten sonra zilin ederek Harbiyede tramvaya bin
çalınmadığını gören vatman Sup- diği zannedilen bir Bayan tara
hi geri dönerek tramvayın iç ta- fından tramvayda unutulan çan
rafına bakınca ön taraftaki boş tanın vatman Suphi tarafından 

kanapelerden birinde bir kadın depoya teslim edilmiş olduğunu 

(1 inci sahifeden devam) 
(2 inci sayfadan devam) 

dır. 1929 SE'nesinde İtalya ile im
zalanan itilafname derecesinde e
hemmiyetli olan bu Alman ıtila.fı, 

on birinci Pius öldüğü zaman, 
Vatikanı en çok meşgul eden me
sele idi. Bu işle en ziyade uğraşan 
atlarn da devlet nazırı Paçelli idi. 
Binaenaleyh Paçelli'nin Papalığa 
seçilmesi, Vatikanın politikasında 

istikrar manasına delfilet eder. 

(Biri:ıcl sayfadan devam) 
silahlanma faaliyetini kendilerine 
karşı bir vaziyet telakki dereke 1 
yeni tertibat almıya koyulmuş -
!ardır. 

mali şarki ve şark hududlarında çanta5mı gömrüştür. Vatman Sup- sahibi çkamıa pazartesi günü de
haldk bir majino müdafaa hattı hihi Çantayı alarak tramvaydan potlan alabileceği haber vcrilmiş-

mümkündür. Muallim ihtısası 

dahilinde diğer sınıflarda deruh

de etmiş bulunduğu dersleri ve • 
rir ve.. dersten çıkar çıkmaz da 
mes'uliyetini taşıdığı sınıfa girer, 
teneffüslerinden mütalealanna ve 
hatta yatı mekteblerinde yatma • 
!arına ve kalkmalarına kadar ta
lebesile meşgul olur. Bu usul, 
her sınıf ve her muallim için bi
rer yıl boyunca tatbik edilebile -
ceği gibi her öğretmen ilk aldığı 
sınıfı mektebden çıkarmcıya ka
dar da götürebilir ki, en mües -
sir ve faydası geniş sistem de an
cak bu olabilir. 

Bu şüphesiz otoriter devletleri ve 
bilhassa .ıµmanyayı memnun et
miyecektir. Fakat otoriter devlet
lerin arzularına uygun bir Pa -
panın seçilmesi, Vatikanın ka to
lik alemi üzerindeki nüfuzunu 

Mualİlınin_ en büyük manevi sarsabilir. 
yapılmıştır. Belçikada (Llej), uzaklaşmakta olan kadın yolcu - tir. 

gururu talebesini kendisine ben- lr=========:===;-
zetmek olduğu kadar talebenin 1 HALKEVLERINDE 1 

Halbuki i§in esası bunlar tes -
lihat bakımından faikiyetlerini 
muhafaza etmek azminde bulu -
nurlıırken demokrasilerin zayıf 

olmamak üzere onlar derece.sine 
yükselmiye çalışmalarından iba
retti. Şimdi totaliter devletler ay
ni fai.kiyeti muhafaza endişesile 

aralarında yeni görüşmelere baş
lamışlardır. 

(Namür) istihkamları yeniden ve ların arkasından seslenmek iste- Harbiyenin plantonu da yanı -
son terakkilere göre inşa olunur- miş. fakat bir yanlışlık yapma - başında bunu sormak için bekle
ken (Alber kanalı) da yapılmış- sından korkarak çantayı açmadan mekte olan polis ile Bayan Dip
tır. Kanal büyüyünce büyük çap- Aksaraya kadar götürmüş ve Ak- ladis'e telefondan aldığı müjdeyi 
ta toplar yerleştirilmiş. Yeraltın- saray depo şeflerine teslim etmiş- , bildirmiştir. 

en büyük manevi mükilatı da ho- _ 

casma benzeycbilmesidir. Ve.. Beşiktll§ Halkevinden: 
muhakkak ki, her yetişmiş ada - Halk 

1 
· tali tn · d .. . .. .. ev erı ma amesın e ya-

mın gozlerı onunde bayat boyun- lı ·· dd t" · "km 1 d • . . . zıJı ça şma mu e ını ı a e en 
da mühimmat depoları, mutfak- \s 1 h F • 
lar, ~e~.yat salonlan, .p~nsım~n u tan amamı acıasıı 
yerlen vucude getırılmııjtır. Bu-

ca varlıgını ve tesırmı muhafaza 1 - Dil, Tarih, Edebiyat, 2 - AI,1 
ettiği bir muallim hayali vardır. 3 _ Gösteril 4 _ Spor şubeleri ko
Bunun .ilk şartı ise talebe ile öğ- mite seçimle~ 8 Mart 1939 Çarşam
retmenın yalnız dor• hayatında, ba günü saat 18 de Evimiz konfe -l 
değil, mekteb hayatında da bir- rans salonunda yapılacaktır. Bu şu
leşmesi ve kaynaşması ile müm- belere kayıtlı üye arkadaşlarımızın 

Bu arada Almanya artık İtalya 
ile iyice anlaşmıya koyulmuştur. 
Mareşal Göring bu maksadla ev-ı 
vela İtalyaya gidecek, orada Ma
reşal Badoğliyo ile mühim temas
lar da yaparak Berlin - Roma 
mihverinin müstakbel askeri va
ziyetlerini tesbit edecekler, or a
dan birlikte Libyaya giderek o
radaki İtalyan tahşidatıru alınan 
tedbirleri kontrol edeceklerdir. 1 
Artık iş siyasi sahada yavaş yavaş 
çıkmakta söz diplomatlardan as
kerlere intikal edeceğe benze -
mektedir. 
LİBYA VE TUNUSTAKİ SON 

VAZİYET 
Londra 5 (Hususi) - İtalyanlar 

Libyaya durmadan asker, mü -
himmat tayyare göndermektedir
ler, her an bududda h5.diseler çık
masından korkulmaktadır. Çünkü 
İtalya kıtaatı Tunus ve Sudana 
karaşı cephe almış vaziyettedir -
ler. Fransızlar herhangi bir ha
diseye kendileri meydan verme
mi§ olmak için ihtiyat tedbirler 
almışlardır. 

YENİ MAJİNO HATTI 
Londra 5 (Hususi) - Muhte -

mel bir Avrupa harbi karşısında 
Belçika mevcudiyetini korumak 
için yeni tedbirler almıya baş -
lamıştır. Bu arada Belçikanın şi-

tün bunlar 60 veya 75 metre de
rinlikte yapılmıştır. 

Yeni yapılan Alber kanalı, şi

malden gelecek lmüteçavizlere 
karşı müsellah bir siperden baş

ka bir şey değildir. İktısadi ih
tiyaçtan doğan bu muazzam eser, 
memleketin müdafaası bakımın
dan da ehemmiyetlidir. 

V ARŞOVA MÜZAKERELERİ 

Varşova, 5 (A.A.) ~ Romanya 
Hariciye Nazırı Bay cGofencu• 
nun ziyareti bütün gazeteleri meş
gul etmektedir. Gazeteler mütte

fikan Gofencu - Bek telakisinin 
ehemmiyeti üzerinde ve Romanya ı 
ile Polonyayı yekdiğerine bağlı
yan uzvi rabıtaların sıklaşmış ol
duğÜ noktasında israr etmekte -
dir. Gazeteler, bilhassa Bay cGa
fencuc ile Bay cBek. arasında sa
mimi dostluğa işaret etmekte 
müttefiktirler. 

BEK LONDRAYA NİÇİN 
GİDİYOR? 

Londra, 5 (A.A.) - Bekin bu
raya yapacağı seyahat esnasında 
müzakere edilecek .başlıca mese
leleri, cDantzig. ve müstemleke 
meseleleri olacaktır. Bay Bek 
Dantzig'de fili komiserin ibkası 

lehine\.<>. mütalea beyan edecektir. 
Bu mütalea İngilterenin noktai 
nazarına tevafuk etmekte ise de 
İsveçlilerin arzularına muhalif -
tir. 

• • • 
Mak ineye 
Ver i rk en 

Ne Garib Hem Başvekil 
Hem Kumandan Oldu 

Madrid 5 (A.A.) - Negrin, merkez ve cenub ordularının şimdiki 
grubunu feshederek bütün orduların kumandanlığını erkanıharbiye

nin yardımile şahsen deruhde etmiye karar vermiştir. Bu karar çok 
mühimdir. Zira Negrin bu suretle bütün harekatın şefi olmakla ve 
baş kumandan General ,Jose Miyaja• ın fevkine geçmektedir. 
mıntaka dönmüş olan zabitler terfi edilmek suretile müklifatlandırıl
maktadırlar. 

No. 77 

Ne yaptığımı bilmiyordum. Şu
urumu kaybetmiştim. İradem be
nim malım olmaktan çıkmıştı. 

Kadını bir iskemlenin üzerine zor
la çökerttim. Zavallının korku -
dan yüzü sapsarı kesilmişti. Kar
§ısında diz çöktüm: 

- Bilmiyorum, hiçbir şeyden 

haberim yok .. Anlat bana .. Karım 
ne oldu? Onu ben kendi elimle 
can kurtarana koydum. Hastaha

nede yattığım müddetçe beni hep 
yoklamış, hatırımı sormuş.. Bu, 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

- Demek İclal kurtulmadı .. 

Ağlıyarak saçlarımı okşuyordJ!, 

- Üzülme beyim .. Ne yapalım 
Allah öyle istemiş .. Ben sizi bu
nu biliyor sanıyordum. Bana ten
tih etmediler. Belki de sizin bir
denbire geleceğinizi ümit etmi
yorlardı. O yattıkça Allah sizlere 
ömür versin beyim.. Zavallı ta -
zecik, ölümüne gelmiş.. Kurtula
mamış .. 

(1 inci sahifeden devam) 

tır. Ortada hfil.i şu üç ihtimal me 
cuttur. Bu iddialardan biri yangı

nın Fahri Birol trikotaj fabrika

sından, diğeri Ata Refik mağa -

za51ndan, üçncüsü de Yünipek 

mağazasından çıktığı merkezin -
dedir. 

Diğer taraftan hakiki zarar ve 
ziyan miktarının da kat'i olarak 

tesbit edilmesi henüz tamam ol

mamıştır; yalnız sigorta 

rı 4,200,000 liradır. 

mikta -

Yanan hanlarda para, tahvilat 

ve senedlerin akıbeti de henfu; 

meçhuldür . Bunlar da pek yakın
da teshil olunacaktır. 

Bütün bunlarla birlikte zararın 

11 - 12 milyon bulunduğu tahmin 
edilmektedir. 

Yangın yerinde itfaiye yine 
mevzii şekilde faaliyetine devam 

etmekte olup dün de Ata bek ha
nı ile yanındaki handan hala du-

man sütunları yükselmekteydi. 

BİLANÇO 

Yangın l;il.inçosu kat'i surı=tte 1 

şu şekilde tesbit edilmiştir: 1 

1 - Meydancık caddesinde Pi

yango Müdürlüğü yanındak' ve J 

Ksantopulos hanının altınoak; A- 1 
beni kırtasiye mağazası. 

2 - Yünipek mağazası. 
3 - Ata Atabek mağazas1 
4 - Ata Atabek hanımı: tama- ' 

mı. 

5 - Atabek hanının üst tara - 1 

fındaki Falıri Birol trikotai fab-
rikası. 1 

6 - Dilsiz Zade hanırun iıst kat-1 
!arı. 

7 - Küçük Ticaret hanı. 
8 - Paralli ecza deposu. 
9 - Cizlavet Jiistikleri m•ğazası 
10 - Katırcıoğlu hanının pen- 1 

cereleri. ı 

il - Kendiros hanının iıst katı. 
12 - Ksantopulos hanında ter

zi İlyanın yazıhanesi. 

13 - Selanik Bankası üzer:nde-
1 

ki İbrahim Tahir fanila fabrikas.ı. 

da takılı dönüyor, yalnız, kırık 

bir plak gibi dilim ayni kelime -
lere takılmış inliyorum: 

- İclal.. iclal! .. 

14 - Banko di Romanın saçak
lan. 

15 - Sovyet Bankası saçakları. 

Bundan başka Atabek hanı kı

sım kısım kirada bulunmakta idi. 

Bu arada bu handa Vefik İnselin 
ve ortağının manibtura, Münir 

Gencerin tuhafiye, Sabri Kuyum
cunun şapka, Sofiyanın manto da-

kündür. seçimde bulunmaları rica olunur. 

ETEM İZZh'T BENİCE MtlziK DERSLERİ BAŞLADI 

Beşiklaıj Balkevi.c.den: 
İki a)l'hk taW müddetini bitiren E-Üsküdar icra Memurluğundan: 

937 /6551 numaralı dosyamızla = uı;:,~Y~:::.,;• !..ı"':'..;;~:::'. 
17 /3/939 tarihinde satılmak üze -

re müzayedeye konan Haydarpa • 
ireleri vardır. Hanın ikinci katı şada eski Altunizade yeni Hasan
Atabeke aiddir. Hanın en üst ka- paşa mahallesinin Nışantaşı cad -
tında ise, Falıri Birola aid triko- desinde eski 29 mükerrer yeni 

Bu heyetlere dahil olmak istiyen ka
dın ve erkek amatör ve beveskiir va
tandaşların sah ve euma aiiıılerl ak
şam.Jan sa.at 20 de wlusal müzik ve ko 
ro öğretmenlerine müracaatla.rı Jizım

taj ve bir de fani!A fabrikaları 3/43 numaralı evin arka hududul---------------ı 
vardır. Bu handa takasçı B. Se- Ahmet Salimin ahır mahalli ola
lim Osmanın, ipekçi Toledinun, rak gösterilecek iken sehven Ah
komisyoncu Roman()nun ve ko- met Selimin ahır mahalli olarak 

1 
misyoncu B. Yusuf Kapancının intişar etmi§tir. Tavzihan illin o -

ctır. 

lunur. 
yazıhaneleri Hakkı Demirin, Mus- ------...,...------- ı 
tafa Üçok, Minas, Saffet Rüstem, Or. Hafız Cemal 
Yaşar ve Hamdinin terzihaneleri (LOKMAN BEKİM) 

vardır. Terzihaneler müstesna ol- DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

mak üzere handaki diğer bütün Divanyolu l<K 
Muayene aalleri: Pazar har!~ ber 

yazıhaneler ve fabrikalar sigor- &iin z.ıı _ e. Salı, Cwııarlesl ız _ ı,s 
talıdır. fıkar&J'&. Tel: Z2398 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide 11 - Mart -

939 dadır. 
Büyü~ i ~ram iye 50.000 liraJır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır .. 
Yeni tertipten bir bi '.el a larak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de pi ya ng 9-

nun mes'ud ve bahtiyarları: ar::sına gir
miş 0lursunuz ... 

Gözleri kıpkırmızı kesilmişti. Şe
kib Sinan da çok müteessirdi. 

GözlerİJn aralanır aralanmaz 
ellerimi tuttu: 

olacaksın! Ben seni, sen beni mes
ud edeceğiz diye düşünürken, 

kendi elimle ölüm getireceğimi 

nereden tahmin edebilirdim. 

BAKIRKÖY TAPU 
MEMURLU<'.';UNDAN 

Y eşilköy İstasyon caddesi 15 
numaralı arsa v aldı atik senedile 1 
İstefoni Ralli uhdesinde kayıtlı o-1 
lup bu kerre veresesi tarafından 

intiaklen tapuya tescil talepli va-\ 
ki müracaata binaen Martın 10 I 
uncu günü mahalli tetkikat ya -ı 

pılacağından bu hususta bir itirazı 
ve iddiası olanların tahkikat gü -
nünden evvel daireye ve tahki -
kat günü mahallinde bulunarak 

memura müracaatla itirazlarını 

bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Yeni Eserler: 
YllRtlYtlş 

Münir lllüeyyed Berkmanın B:ı.11<

evlerinde okudutu şUrle.ri bir araya 
loplıyan bu &iizel eser Ankarada ba
sılınışlır. 

Okuyucularımıza. tavsiye ederiz • ... 
MEDENİ BİLGİLER EL KİTABI 

Mek tepli lerin, yak.lamalar ve imti
hanlarda derslerini kolaylıkla göıden 

geçirmeleri, batkın da. isUfadest için 
a.eık bir dil ne mualllmlerden müteşek
kil bir heyet tarafıııdan orta okul ü~ 
t:ıüncü sınıf medeni bilgller kitabı hu~ 
tasa ettirilerek çıkartılmıştır. 

* YENİ ADAM ÇIKIYOR. 

Buhran içinde, haykıra haykıra - Biraz metin ol yavrum, de-
hizmetçi kadının dizlerinde ken- 1 pi.. Daha sen de hastasın.. Bir 

Gözlerim yanıyor. 

Beynim yanıyor. 

Kalbim yanzyor. 

Bir yıl müddetle kapatılmış o
lan Yeni Adam 9 Martta tekrar 
çıkıyor. Yeni Adam eskisi gibi bir 
ilim, sanat ve terbiye gazetesi o

larak kalacak ve yazıları arasın -
da ilk, orta, lise pe<legojisine en 
büyük yeri ayıracaktır. Ayrıca 

Türkiyede yetişen yeni çocuk ve 
gençlik neslinin Cumhuriyet, de
mokrasi, devletçilik. halkçılık, 

laiklık ve inkılapçılık umdelerine 
göre teşkiliıtlandıırlması üzerine 
geniş neşriyat yapılacaktır. 

dimden geçmişim. parça kendine acı .. 

* - İclal!. 

Gözlerimi karımın ismını sa -
yıklıyarak açtım. B·~mda Şekip 
Sinan, Meral ve annesi, bir de şir
ketin doktoru bulunuyordu. 

Ben soyulmuş. yatağın içinde 
yatıyordum. 

Gözlerimi kapadım 

Kendime acımak

Kendime .. 

Gülünç ... 

Kay:ıbım, kayıplarım o kadar 

fazla ki, artık kendime acımak i
çin kendimde kalmış hiçbir şey 
yok .. 

Ben yine yaş'yorum. 

İclal de öldükten sonra .. 

Zavallı İclfil.. Benim bahıtsız 

Yanıyorum, alevler içindeyim. Ni
çin bu alevler beni kavurmuyor? 

Birşeyler söylüyorlar başucum
da .. Akılları sıra teselli ediyor -
lar. 

Bazan biri, hazan ikisi, hazan 
hepsi konuşuyorlar. Birbirlerinin 

sözlerirui tamamlıyorlar, söylü -
yor, söylüyorlar. Bana kederimi 
unutturmak için mi?. 

Pöh! .. 

Eğer liif insana ıstırabını dindi-

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tı.h Fakültesi Kulak Boğaz, 

Harun Doçenti 
Taksim Cumhnrly-et eaddesl 17 

llluayene Puanlan maada ırüııler 3-1 
Telefon: •2496 

- - -

HİKAYEı 

Yılanı Seven 
KatıJ 

( 4 üncü sabile den deva"') 
- Şu mahlfil<un ne sehhar göı• 

leri var, Allahım! Sen bu hayvı· 
na biraz his, biraz muhakeme kU 
reli verseydin ne iyi olurdu! 

Diye söylendi. 

bı·r bıf" Bu sırada hademeden 
dak su istemişti. 

Hademe suyu getirdi: 
- Bardaği masanın üstüne br 

raktım, küçük hanım! 

Diyerek çekilip gitti. 

Masanın üstünde bir çok ca~' 
kadehler vardı. Bunların hrP;' 
birbirine o kadar çok benziyord~ 
ki .. 
Şükran su bardağını eline ald· 

içeceği sırada, yuvasında bir ç~ 
cuk gibi sakin ve sessiz duran Y' 
lan birdentire şahlanıp yere a" 
tılmıştı. Şükran, yılanın yuva · 

sından yere atıldığını ilk defa !!' 
rüyordu. Bu sakin hayvancığa 
ne olmuştu böyle? 

Genç asistan birdenbire şaşıt 
mış ve bu şaşkınlıkla su bardaff 
elinden yere düşüp kırılmıştı. 

Şükran suyu içemedi. Mer!ll1r 
taşların üstünden süzülüp gide~ 
bu tehlikeli misafir Şükranın ı· 
yaklarına dolanmak istiyord• 
Birdenbire bir feryad yükseldi' 

- Can kurtaran yok mu? 

Bu sese ilkönce laboratuar hf 
demesi koştu. Mehmed ağa cesııl 
bir adamdı. Asistan Şükran ııı· 
rumı gözleri dönmüş bir halde~ 
rünce gözlerini yere çevirdi, r"~ 
merlerin üstünde çöreklenen Y'" 
lanı gördü. 

- Korkmayın hanımcıg•m, dl 
di, ben şimdi onu yuvasına k•P8

' 

nmı. 

Derhal duvarda amb duran P'' 
fesörün gömleğini aldı, yılanıJI 

tüne attı. Ve kocaklıyarak san 
dığın içine koydu. 

Şükran tehlikeyi kolaylıkla ~· 
·r~ vuşturmuştu. Fakat, benzi - iti 

edelim ki - korkudan taımu!ll; 
gibi sararmışb. 

Hademe Mehmed ağa - birıJ 
önce masanın üstüne bırakıp S', 
tiği su bardağını alarak - asistan 
uzattı: ,. 

- Geçmiş olsun... Fazla kol 
tunuz galiba; hele biraz su iÇ' 
niz ... 

Şükran hayretle hademen:n ' 
züne baktı: 

- Ben, getirdiğin suyu elifi°' 
den düşürdüm. 

f 
Ve mermerlerin üstündeki cı 

kırıklarını gösterdi. 
Hademe gözlerini açarak ı,ı 

ğırdı: 

- Ne diyorsunuz, küçük ~~ 

nırn ?. O yere düşen bardaktıı.I!' 
suyu mu içecek tiniz?. 

- Evet.. Onu getiren sen df~ 
.. ? 

mısın .. 

Mehmed ağa geniş bir nefes ~ 
dı: 

- Hayır. Onun içinde prrfef 

rün topladığı zehirler vardı· ı 

Ve elindeki bardağı uzatarı, 
- İşte, dedi, benim getirdi 

.( 

ğjm su... Haydi, emniyetle ıl 
bilirsiniz!. . 
Şükran suya sarıldı .. Kana ~ı 

na içti. , . ,w 
- Oh.. Şimdi ~nu eskjsın 

fazla seviyorum. 

- Kimi?. 

- Sandığa koyduğun yılaJl1 · 
eti 

Ve göğsünü şişirerek ilave 

- Çünkü, beni ölümden kııl 

o değil mi? .. 

Hıçkırarak ağlıyordum. Hava
tımın son ışığı da sönmüştü. Ba
şımı hizmetçi kadının dizine da
yadım: 

Omuzlarım sarsıla sarsıla ağlı

yordum. Yüzümdeki sargılar sır

sıklam olmuştu. 

- İclal.. İclfıl! .. 

Gözlerimi bedbaht karımın is
mini bağıra bağıra kapamışım. Yi
ne onun ismini sayıklıyarak ken
dime geldim. Baygın kaldığım beş 
saat zarfında yatakta çırpına çır
pına: 

- İclfil! 

karım! .. Senin ölümüne ben se -

bep oldum. Acılarımı dindirmek 
için seni hayatıma merhem ola -

rak almıştım. Bilebilir miydim ki, 
sen de bana baslı başına bir acı 

r en bir morfin olsaydı. bütün dün- l:Jaş Diş Nezle,Grip, Romatızıfl 
yanın hiç durmadan yalnız tesel- ,_. , .. •• v ,.5 ~ 

Taş kesilmiştim. Dünya kafa -
tasıma çıkmış, bir kürreimusat -
taba gibi mihverleri şakaklarım-

Diye haykırmışırn!. 

Meral hiç durmadan ağlıyordu. 

li kelimeleri kon~ması lazımdı. nevralj ı ,kırıkhk ve butun agn arınızı der ha! k -
(Arkası var ) - lcabınd• gUnde Uç kata ehnablllr. 
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Bir Dakika Evvel Susarı 
Gölcesinden Korkan -

Motopomplar Tekrar işledi 
Spor c u 

Topçular Güvertedeki Topun Yanına Varmışlar 
Silahı Hedefe Tevcih Etmişlerdi 

Ayağa kalkan neferler bulun -
dUkları mevkii muhafaza ediyor -
lar, zabitleri olduğu anlaşılan da
ha muntazam kıyafetli birisi de 
- 11'.ıülazimisani Sami Efendi - sağa 
Bola gidiyor, ellerile bazı işaretler 
Yapıyordu. 

Kurnandan Tegidof yanıbaşında 
du:an ikinciye, yüzbaşı Aleksi A
leksiyeviçe seslendi: 

- Kapiten Aleksiyeviç.. 
- Emret kumandan! 
- Bize ateş açan beceriksiz düş-

ma oldu.. Sonra gözden silinen, 
yerlere kapanan, kayaların ara -
sına sinen muhafız bölüğü nefer
lerinin üzerinde topun ölüm tesiri 
kendini göstere göstere ateşe de
vam edildi. 

Kavak, Şile ve Fenerdeki sahil 
topçu günün bu sakin saatinde si
lik bir gürültü ile kulaklarına va
ran top seslerine alaka gösterdiler. 
Rasıdlar ayaklı batarya dürbün -
!erinin başından denizi araştırdı
lar .. Denizin yüzünde, kale kapı-

larında zırhlı tolgasını oklardan 
sakınmağa lüzum görmeden saldı
ran bir eski zaman şövalyesi du
ruşile İrva kayalıklarını bombar
dıman eden tahtelbahir gözlerine 
ilişince bataryaların müthiş top
ları bu hedefe çevrildi, bir anda 
ateşlenen ve t.qhtelbahirin etFa
fında minare boyu su sütunları 
yükselterek çatal teşkil eden Türk 
toplarının müthiş gülleleri Tegi
dofun aklını başına getirdi .. 

(l;.cvanu var) 

llıan piyadeleri kayalıkta duru - ========================== 

Romanya Kraliçesi 
Mari'nin Hatıraları 

Yor, denizi seyrediyorlar. Belki de 
tekrar çıkar mı diye bizi bekli -
Yarlar. • 

- Evet kumandan!. 
- Onlara müstahak oldukları 

dersi verı,ıc~ğiz şimdi .. .Bakalım bir 
daha istirahat eden bir tahtelbah
ri talihin sevkile gafil avl:ıdıkları 
z:ııııan böy,le çocukça bir harekete 
Cı.ir'et ederler mi? 

- Olur kumandan! 
- Gel .. Şuradan sen de bir defa 

bakı 

ı ~ inci sahifeden devam) 

·Aldığı talimatı biliyordum: 
Her ne yapıp yapıp fikrimi mer
kezi devletler lehine çevirmek ... 

•Konta karşı teveccühüm var
dı. Sonra Avusturyalılardan hoş-

lehine har\;e iştiraki için sizin bir 
sözünüz kafidir .• 

Dedi. Fikrimi çelmek için bü
tün dirayetini, gayretini sarfetti. 
Hatta bir aralık tahdide kadar 
vardı. Merkezi devletlerin mutla-
ka galebe çalacaklarını, Roman-

Aı lanırdım. Zira kibar ve iyi adam-
eksi Aleksiyevlç alete yaklaş- yanın müşkül bir vaziyete düşe-

tı G·· 1 . . · !ardır. Fakat, Almanya ~firi Fon b Ik · oz crını pereskouun sübjek- ceğini, e i de istiklalini kay -
tifin d · • Ruş'dan hiç hoşlanmazdım. Söz-e ayadı, sağ elile ayar çar - bedeceğini 1SÖyledi. Onun tavsi-
kın leri, tavırları sinir !erime doku-

h 
ı oy. n~tarak ad.ayı buldu. kaya- yesi veçhlle hareket edersem ta-

ktak • nır, asabımı bozardı. 1 sahil muhafaza bölüğü ef- rihte büyük bir nam bırakaca -
radını seyretti.. Söylendi: •Kont, bir gün hususi bir mü- ğımı ilave etti. 

G · laka t taleb ettL Dairemde kabul 

S 
ırrı, spora meraklı idi. Mek-' 
t~~de .. önüne gelene bazusu
nu gosterir. .. Göğsünü şişi-

rerek çalım satardı. 

Fakat; Sırrı mücadele sporla -
rından daima uzak kaçardı. O
nun yattığı evde gülle idmanları 
yapmak. pinçikbole kuV\·etli ve 
devasa yumruklar çalank çalış -
maktı. 

Hakikaten; Sırrının bazuları, 

kuvveti sıskalığına ve kambur o
luşuna nazaran oldukça gösterişli 
idi. 

Bazan, rnüba!fığaya kaçardı. 

Tahtadan yaptırdığı ve gülle bi -
çimine sokup siyaha boyadığı gül
lelerle kardeşiııe resim çıkartır. 

Bu resimleri cebinde ve kollek -

!erini almış ortada caka satıp du

ruyordu. 
Delikanlı kızdı. Sırrıya bağırdı: 

- Bırak bu palavraları... K<>
lundaki kuvvet para etmez ... Şöy
le bir meydana çık da görelim bo
yynu bosunu .. 

- Sı:·rının dili tutulmuştu. Ne 
söyliyeceğini şaşırmıştı. Delikan
lı bağırıyordu: 

- Haydi diyorum .. Çık ortaya 
bir kapışalım .. Bakalım şu kal -
dırdığın gWlelere benziyor mu
yum ben? .. 

Nihayet; Sırrı delikanlının bu 
meyılan okumasına dayanamadı. 

Mukabele etti: 
- Peki; önümüzdeki cumartesi 

günü mekteb tatil olduktan sonra 
boyumuzu ölçel'm. 

- Ne şekilde bir spor istiyor -
sun? 

- Boks ..• 
- Peki. .. 

-Delikanlı ve etrafında bulunan 
arkadaşları üç defa bağırmışlardı: 

- Şa, şa, yaşa!.. 

* - erıye dllhüyorlar galiba! ·Bu sözler asabımı bozdu. Ni-
O - Tabii orada kalacak değiller. ettim. Birlikte çay içiyor, konu· hayet: [ 

kaya1rlı!ta ilerten kele il• yengeç- şuyorduk. Bir aralık Kont, Ro - ·Beyhude yoruluyorsunuz. Ben, siyonlarında bult.ındurur. Önüne 

Sırrı eve döndü veçalışmağa 

başladı. Gülle yapıyor. Pinçikbol
da durmadan idman ediyordu. İd
man sonra da bahçeye çıkıp gezi
yordu. 

letden başka mahlıik bulu nmaz.. men mukadderatının Almanların kararımı verdim. Bundan dön - gelene göstererek caka satardı. t 
t> d elinde oldug·unı.ı söyledi. • · · k. kt R B d k · · <>ay J, biraz acele edelim Alek _ memın un anı yo ur. omanya, azan a; endisınin yaman bir, 
siyeviç.. Şunlara 4,6 luk bir topun Ve: •Bütün Romenler Kral ü- İngiltere aleyhine harbe giremez sporcu olduğunu göstermek için 
Yakın meş.afede hele bir kaya kül- zerindeki nüfuzunuzu biliyorl:ır. ve girmiyecektlr .İşte son sözüm tahtadan yaptırdığı ve tek elle 
Çesi üzerinde kıstırılan kuvvetle- Romanyanın merkezi devletler bu ... • dedim_ havalandırdığı gülieli resimlerini 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~,...-~~~~~• 
re neler yapabileceğini pratik ola- spor gazetelerinde neşrettlrirdl. 

rak isbat edelim. Karımın Masrafına Para Sırrı, sporu neden yaptığını bil-
/\Ieksiyeviç pereskııptan ayrıl- miyordu. O zannediyordu ki; her 

~· kurnandan Tegidof hem hedefi kuvvetli olan ve spor yapan cesur 
arassuda de h d k d y t• t• • ordu m olur ... Cür'etli olur ..• 

"e ernirlerin~a:r;:e ~0;7::, a e 1 ş 1 rem 1 y Bütün bu bilgilerine rağmen; 
- 4 k t • ı b d Reıs· .- Ya buz "'olabı'. Onu Sırrı kat'iyyen mücadele sporla-E: er e sancag3 a a an a.. (5 inci sahifeden deva"Tı: u 

Vet .. evet.. tamam. İyi, dönüş ne yaptınız?. rına giremezdi. Onunla birisi boks 
Yerinı· aldı .. Staper.. zırlıyor, sonra Sen Piyer hah - yapmak istese sıvışırdı. Agit.- Evime götürdüm_ Bu 

.,, çesine götürüp gezdiriyordum. H ı ·· f·ı· h. ] 
, • egidofun emirleri ikinci Aleksi . 1 da bir hikaye ... İçeri almak için e e, gureşe ı an ıç ge emez-
<>Iek . 1 Reis.- Peki, sonra.... di. Bu .. tün kuvveti süsten ibarettl 
1 

sıyeviç tarafından makine apartımanın kapısını genişletmek 
li:elgrafiJe makineye U!laştırıyor, Agit.- Sonrası ... Ah! Bunu sor- lazım geldi. Bunun için 300 frank Çalımı sever. süslü, yapma bir 
llıırier 5· • ti ı ak" tnayınız ... Şarlat Gerbido ile ev- masraf ettim_ Bir gün kullanma- spor heykeli gibi ortalıkta caka 

inti ura e yapı ıyor, m ıne lendi. Fakat mes'ud olamadı. Va- satar dururdu. 
llı .. zarnı ve çabukluğile çalışan dığım bir buz dolabı için 300 frank 
'l' Urettebat tahtelbahri süvari kıa Gerbido fena bir adam değil- çok değil mi?. Sırrının bulunduğu mektebde 

egidofun kendi ellerile hareket dir. Fakat çok içer. Aldığı maaşı Reis.- Fıekiı!L. Otuı unuz. afacan bir delikanlı vardı. Bu ço-
ettiri · · K t lik A · t M sa· Yormuş gıbı suyun altında içkiye sarfeder. arısına me e gıt o urur. aznun Vekili u- cuk da sporcu idi. 
t ga, sola çeviriyor, muayyen ker· vermez. Ben, Şarlota acıdım, bir zun bir müdafaa yapar. Gerbido Lakin; bütün hareketlerini mü
t~ler dahilinde istenilen istikame- yardım olsun diye 100 frank ver- on beş ay hapisle 1,600 frank pa- cadele sporlarına vermişti. Cesur, 
ı aldırıyordu. ı dim, buz dolabını aldım. Parayı ra cezasına ve ayrıca Frigoriks cür'etkiir bir çocuktu. 
Pe ı T d li d" Bilseniz fabrikasına 12 bin frank tazmı· -. res :opun başında duran e- a onun e ne ver ım. Bir gün Sırrı yine eline resim-

Fakat, kız.kardeşi onunla alay 
ediyordu: 

- Sende kuvvet var amma yü
rek yok ... Nafile çalışma korku
dan dayağı yiyeceksin?. 

MektebU bir gece Sırrı eve ge
liyordu. Kızkardeşi de evden dı

şarı çıkmış gidiyordu. 
Her ikisinin gölgeleri yere düş

müştü. Sırn bu işin farkında de -
ğildi. Gözleri bir sportmen gibi 
havada idL 

Kardeşini gördü. Selam vermek 
için eğildi. gölgeleri görünce kork
tu ve bağırdı. 

Kızkardeşi kahkahayı basmıştı. 

* 
Delikanlı ile meydana çıktılar .. 

Sırrının korkudan kalbi gidip ge
liyordu. Ayakları, elleri birbirine 
dolaşmıştı. Bu hal çok sürmedi. 
Birinci devrenin sonu gelmeden 
delikanlı tarafından bir daha kalk
mamak üzere yere serilmişti. 

!lıdofun sesi duyuldu: ne kadar sevindi!. nat vermiye mahküm olur. 

1
-:- Yukarı çıkacağı~ donkiler iş-:=;;;::,:;:;::=::;::;:=::;::;:=::::;::;:::::;:::::::::::::;::::::;:=:=:;:::;:;;;1=~~~~="="============================""'=-===========-' 

esın!.. <; 
ıı !lir dakika evvel susan moto - İstanbul Belediyesi İlanları ._ e il yar Ada 
& 
011'.ıplar işledL Arkadya ağır ağır J 

bUYun üstüne yükseldi, etrafında .. .. . 
•Yaz köpükler bir anafor meyda- Yollar tamiratında kullanılmak uzere !uzumu olan ve hepsıne 2730 

lla getirerek denizin üzerine çıktı. lira bedel tahmin edilen 200 metre mikap Kapanca k~mu, 200 metre 
'l'egidof kasare kapağının başın-! mikap normal Sultan çiftliği kumu, 300 metre mikap ırı tanelı Sultan 

d.aıı bağ:rdı: 1 çifliği kumu ile 200 metre mkiip Boz.burun çakılı . ."ç.ık .e_ksiltme)~'.' .. ko
k - Sı!ah başına .. Topçular, hedef nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesı levazım mudurlugunde gorule-
1 arşıki kayalıktaki düşman asker- bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka yollar şube
e~ı.. sinden alacakları vesikayı Fen İşleri Müdürlüğüne tasdik ettirdikten 

d opçular iki sıçrayışta güverte- sonra 204 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be ı.ı
l •kı u.facık topun yanına varmış- ber 16131939 perşembe günü saat 14 buçukta Dalıni Encümer.'de bu-

t~·-11'.ı.ıni mini silahın muşamba ör-l 1unmalıdırlar. (B) (1341) 
a unu kaldırmışlar, ağız kapağını 11- Jl. 
ç.ıııışlar, silahı hedefe tevcih et- belrerine 770 kuruş bedel tah-

llı.ış!erdi.. Topa mermi sürülü : İtfaiye efradı için lüzumu olan v: , . 
- Ha 

1 
p 

1 
min edilen 75 tane battaniye açık eksıltmeye konulmuştur. Battan,; e-

'l' kzır... nin nümunesile şartnamesi levazım miıdürlüğünde g6rü1ebilir. lstek-
"' e mil kumandana varır var- ı· 31 k '"az "' liler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 43 ıra uruş-
b. <egidof, dudaklarında katil 3 

1 
ır tebessümün kıvrıntıları can _ Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13/3/9 9 pazartesi 
aııırken emrini verdi: günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) Cl236) 

- Ateş!.. 1f. Jl. 
.1fadenl bir infilak sesi sakin de- Belediye merkezile diğer şuabattaki hademelere yaptırılacak olan 

l!ızııı yüzünde ölüm ü
0

rpertileri ve beher takımına 12 llra 50 kuruş bedel tahmin edilen 223 takım el
~oğurarak hedefe doğru ıslık ça- bise ve manto ııı;ık eksiltmeye konulmuştur. Kumaşın nümunesile şartb: Çal~ koşan ilk mermiyi ateşledi, namesi levazım müdürlüğünde hörülebilir. ~!ekliler 2490 sayılı ka-
. nu i:kı11ci, üçüncü dördüncü, be- nunda yazılı vesika ve 209 lira 6 kuruşluk ılk ter \ cnat makbuz veya 

§tncı 11'.ıerrniler takib etti. mektubile beraber 8/3/939 çarşamt.a hünü saat 14.30 da Daimi Encü-
lCalabalığın üstünde bir kaynaş- mende bulunmalıdırlar. B. 1144 

Gemi batmıştL Boğulanlar bo

ğulmuş, can kurtaran sandalları-

na binip kurtulanlar 
kurtarmıştı. 

canlarını 

Fakat; her nedense, Ahmed da

yı canını kurtarncak bir vasıta bu

lamamıştı. Geminin güvertesinde 

bulunan bir sala, eline geçirdiği 

bir fıçı şarabı koymuş, radyoyu 

almış sala birde S. O. S bayrağı 

dik.erek kendisini denize salmış

tı. Biraz sonra denize düşenler -
den biri de sala çıkmıştı. 

İki ahbab çavuş akıntılara ka-

pılmış bir semti meçhule doğru 
gidiyorlardı. Derken, etrafta iri 
köpek balıkları belirmisti. 

Bu balıkların en çok ·sevdikleri 
yem, insan eti idi. 

Ahmed ve arkadaşının keyfi 
kaçmıştı. İş felfıket idi. 

Her ikisi birden balıkları gö -
rünce bağırmağa başladılar. 

Bereket versin bu macera çok 
sürmedi. Uzaktan geçen bir va-

pur S. O. S işaretini gördü ve bu 
seyyar ada sakinlerini kurtardı. 

Yoksa; bu iki ahbab çavuş kö
pek balıklarına yem olacaklardı. 

Hindli Fakirlerin Mucizeleri 
H indistanda fakir diye bir ta

kım mucize vücude geti -
ren adamlar vardır. 

Bu mesleğe fakirizm derler .• 
Bu adamlar alelacaib insanlar

dır. Her birisi bir türlü hareket -
!erle insanların içinde bulunan 
!arı söylerler. 

Kimisi, kum µzerinde çöp ata -
rak tuttuğunuz şey !eri çöpe yaz· 
dırır ... 

Kimisi haftalarca mezara gömü
lerek istihareye yatar. Aç ve biilaç 
yattığı bu mezarda olan bitenler
den haber verir .• 

Kimisi; bir demir şamandı

ranın içine girerek Ganj nehrinin 
dibine atılır .. Havasız yiyeceksiz 

nehrin derin sularında yatar ... 

Bir hafta sonra çıkarıldığı zaman 

dünyada olan bitenlerden haber 
verir. 

İşte resimde gördüğünüz bu fa

kir Hindlinin önünde bir mangal 

tütsü yakıyor ... Elindeki bir sopa 
ile bir takım hareketler yapıyor. 
arkasında da kara bir karga var. 
Karganın boynunda da bir ma • 
dal yon .. 

Sözde bu karga Hindliyi gaga -
lıyor. Ve ona sırları faşediyor .. 

Yine resimde iki kişi görüyor
sunuz, bunlar birbirini seven iki 
çifttir. Hallerine baktırıyorlar. 

Hindli söylüyor: 
- Kadın bana bak; sen bu er

keği sevmiyorsun? .. Seviyormuş 

gibi gözüküyorsun? .. Senin bütün 
maksadın yarundaki erkeği yol -

maktır ve bol, bol parasını çek -
mektir. 

Hindlinin bu lafları üzerine za· 
vallı adamın aklı başından git -
miştir. Elindeki şems'yesi düşer 

gibi uzanmıştır. Başındaki şapka 
gidip gelmiştir. 
Kız da, Hindlinin sırrı faşet -

mesinden dolayı ne yapacağını şa
şırmış soğuk, soğuk gülüyordur. 

WCART AY I Pt ÜSABAKAMIZ 

1 - Yukarıda gördüğütüz re -
simdeki hayvanların evsafını ta
rif ediniz. 

2 - Bu hayvanlar en çok nere
lerde yaşarlar ... 

3 - Senede nekadar yavru ya
parlar .. 

4 - Ticaret noktasından karlı 

mıdır? İnsanlara faydaları nedir? 
1 - Mart müsabakamızı en iyi 

surette yazan okuyucularımızdan 
elli üç kişiye muhtelif hediyeler 
vereceğiz. 

2 - Bilmece resmini göndere -
ceğiniz kağıda raptetmenizi unut
mayınız. 

3 - Bilmece resmini kôğıdla -

Şubat Müsabamızc' a 
Hediye Kazananlar 
Birinci: İnkılap Lisesi alt/l!lcı l 

sınıf talebesinden Hafizeye bir 
toğraf makinesi. · 

ikinci: Beşiktaş Yenimahalle 
Ortaoyuncu sokak No. 9 Ömürlü. 
Bir kol saati. 

Üçüncü: Çarşamba birinci mek
tep talebesinden 66 numaralı İh
san. Bir mürekkepli kalem. 

Muhtelif Hediye Kazananlar 
Nazire Tenküz, Pangaltı Dolap

dere caddesi No. 259. 
Kafdemiroğlu, Gedikpaşa Nev

iye sokağı No. 27. 

Şevket Çuhadar, Kumkapı Nı
şancası Mayen yokuşu No. 29. 

Çarşıkapı Kandilli sokak No. 17 
F. Ardıçoğlu. 

Zübeyde, Fatih Çarşamba Sul
tan Selim Çukurbostan No. 82. 

Ali Rıza Bilgiç, Tahsildar İzzet 
Bilgiç oğlu. 

Eyüp Orta Okulu sınıf 3 No. 486 
Fethi Posad. 
Kumkapı ilk okul Aldemiroğlu. 

nna bağlıyarak göndermlyenler 
müsabakaya dahil olmuş addolun
mıyacaklardır. 

4 - Kısa ve bilgili tarif kafi -
dir. 

5 - Zarflarınızı açık olarak 
gönderebilirsiniz. 

6 - Hal varakalarını İstanbulda 
bulunan okuyucularımız bizzat 
matbaamıza bırakabilirler .. 
HEDİYELERİMİZ: 
Birinciye: Bir konsol saatl . 
İkinciye: Bir kazak .. 
Üçüncüye: Bir çorab .. 
Dördüncüden ellinciye kadar 

muhtelif ve kıymetli hediyeler ve
rilecektir. 

Gaz Bolluğu 
Amerikada yeni patrol kuyulan 

keşfolunmuştur. Bu sayede zaten 

dünyaya rekabet etmekte olan A
merika petrolu gaz fiatlarını bü

tün bütün ucuzlatacaktır. 

Amerika gazetelerinde rivaye

te bakarsak keşfedilen kuyular 
umulan neticeyi verirse kilosu on 

paraya petrol satılacakmış .. 

Tabii bu sayede petrol kömürden 
ucuza geleceği için her tarafta kö

mür yerine petrol kullanılacak. 

Hatta bütün şimendiferler petrol 
ile işliyecektir. 

Bu haberi, petrolu olmıyan 

memleketler hiç şüphe yok ağzı 
sulanarak yürekleri sızlayarak 

okumuşlardır. 

Hele, üste de kömürü olmıyan 
memleketler muhakkak ki, ağla

mışlardır, 

caddesi No. 112. 

İzzet Özbay, Cerrahpaşa Cam 
sokak N o. 14. 

Ayten Sayılgan, Kadıköy Ye -

Gedikpaşa Kafesli sokak No. 16 dinci ilk okul. 
Nevrese Tolony an. Turhan Kadıköy birinci orta 

Müveddet Kına!, Müsterek Es
naf Cemiyetinde. 

Nureddin , Yüksek 
Mektebi No. 1176. 

Ticaret 

Necdet Sardağ, Bayıta Ozrd u-

okul. 

Osman Sağlam, Aksaray Baba 
Hasarı çıkmazı Medrese sokak N o. 
13 Hayri Özden, Cağaloğlu birin
ci okul sınıf 3 No. 349. 

( Devamı gelecek hafta ) 
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OSMAN ŞAKAR 

GRİP, NEZLE,· BAŞ ve DİŞ a~ılarına karşı 

KAŞ EL ER İ KU LLANINIZ. 

G rlı·P-ıN R bütün ağn, ııızı ve 8llllcıları !'-eser. 

G R İ P İ N en şiddetli baş ve di' ağrılarını sür'atle dindirir. 

G R İ . p _ İ _ N__ ~ezle, G.rip ve romatizmaya karşı çok müessirdir. 

İCABINDA G0NDE 3 KAŞE ALINAB-Lİ1 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 'e benzeri v· rdır. GRİPİN yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

İnhisarlar 
Cinsi 

Gazyağı 

Gözta§ı 

Göztaşı serpme makinesi 
•Vermeral marka• 
Kükürt için serpme makinesl 

Müdürlüğünden: 
Mikdarı Vahi. he heri Tutırı 

M .h. B, 
Um K·. L'ra Kr. 

16000 Kg. 141 60 2360.-
18200 • 16,5 3003.-

110 adet 15 1650.-

%7,5 E'<•İtme 
lcm ı.ı at Ş"ı<hl Saati 
Lıra K. 

177.- Aç1k Ek. 14 
225.22 • • 15 

123.75 • • 15,30 

•Superba veya Vezüv marka• 104 • 15 1560.- 117.- • • 16 
I- Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı 4 kalem malzeme ay rı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
Il- Muhammen bedellerile muvakkat teminaUarı hizalarında gös terilmiştir. 
III- Eksiltme 13/3/939 tarihi ne raslıyan Pazartesi günü hizalar ında yazılı saatlerde Kabataşta kain 

;ubemizin Alım Komisyonunda ya pılacaktır. 
IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı nabilir. 
V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte mezkur 

'tomisyona gelmeleri iliın olunur. •1081> ... ... 
I - Şartnamesi mucibince maateferrüat bir adet buhar kazanı ka

Jalı zarf usulile eksiltmye konmruıtur. 

.. 
RAOBET Bulan 

Pudranın Yeni 
' Renkleri 

~E~rUR ·[İR RÜZ~llİK 
MÜTEHASSIS! 
Bu Kıymetli 
tavsi )· eıerde 

bulunuyo r 

Kadın ve erkek cep, kol, altm ve metal saatler 10 - 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik yastıkları su ısıtma kapları, çay· 
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban· 
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6AY VE RESiYE 
HORNYPHON ve BRAUN Radyoları İstanbul Umumi acentası 

6AY VERESiYE 
,JALATA: baok>,ar c.lJ. No. ~7 \ \ bEI AZlT: U .ııversıle c .u. t-.o.ıt 

Vo v vo rlıhaızemhkat. KADlfÔY: l«~le cıci 37/l. 

E.ON 
ÜKS PLAKLARI 

N. ü ir tt: ureddin 

270908 N"• , Hicaz Şarkı - ELA GÖZLERİNE 
11 1 Htcaz Şarkı - tzMffiiN İÇİNDE 

270 11011 ""· , Fantezi - Akşam gene gölgen 
J J ıl , Saçlarına ak düştü 

2100110 Ho. • GÜLZARA NAZAR KILDIM 
J ı ABU TADİLE BU ŞEB 

1 Yeni çıkan ve fevkalade olan bu plakalrı her halde edininiz. 

- Şapka ve roblarda olduğu gıöi - Pudra renklerinin moda~ı da da
ima değişir. Bunun için Tokalon müessesesinin güzellik mütehas;ısı, 1 
yeni ve cazib renkleri hemen baya nlann enzarı istifadesine arzeyler. * Peche - İlkbahar tuvaletle- ren ve bilhassa suare tuvaletle - ;.•••••••••••••••••••••••• ••••"' 
!erile ahenktar olan ve bilhassa rile ahenktar bir pu,dradır. 
sarışınlarla saçları kestane ren - * Rose Ocre - Sıcak tenli es
gınde olanlara yakışan .Şeftali 

yumuşaklığı. tesirini yapan pud
radır. * Ocre - Esmer tenler için ga
yet sevimli ve <Mat• bir tesir 

-yapan ve bugün Pariste pek fa;ı-
-Ia rağbet bulan pudradrr. * Rechel Don\ - Zaif tipleri 
hafif ve mahrem bir par! aklık ve-

PUDRANIZN NASIL 

Bu meşhur mütehassıs diyor 
ki: Adi pudralar, cildin tabii yağ

larını massederck kurutur ve sert
leştirir. Ve buruşuklukların seri
an husulünü teshil eder. Bu ha
lin önüne geçmek için pudranız
da cKrema köpüğü, bulunmalı-

CAZin RENKLERİN BÜTÜN 

merıer için son moda pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir 
çok renkler .Krema köpüklü, 

meşhur TOKALON PUDRASI -
NIN bütün serisini teşkil ederler. 

Bütün bu :renkler, -tene güzel. 

ve nazik bir cFinimab vermek 
için hassaten tetebbü edilmiştir. 

İNTİHAB ETMELİ? 

dır. Bu kıymetli cevher hususi 

bu usul dairesinde Tokalon pud

rasında mevcuttur. Bu pudra ise 

cildinizi kurutmaz ve sertleştir

mez. Bilakis kadife gibi ywnu

şa tır ve ta tlılaştırır. 

SERİSİNİ TECRÜBE EDİNİZ. 
Bir çok kadınlar, maa- Adresinizi yazınız, ·si-
lesef tenlerine uygun SİZE HEPSİNİ . ze parasız muhtelif 
olan pudrayı kullanmı- j 

renklerde 6 adet nümu-
yorlar. Bunun için yüz- PARASIZ ı leriı:te makyaj olmuş nelik yeni TOKALONI 
ve sert bir manzara ve- pudrası göndereceğiz. 

riyor. Teninize uygunGÖNDERECEGİZ Ve bu tecrübeyi kola.: .. 
pudrayı bulmanın ye-, lıkla yapınız. 

giıne çaresi y~zünüzün bir tarafına! Adres: İstanbul 622 osta K. (29 
bır renk ve dığer tarafına başka p 

:renk bir pudra tecrübe ediniz. jNo. Tokalon pudrası servisi). 

l ~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiq 

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

- II - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat temi- 1 

~atı 937.50 liradır. 1f 
III - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de 

{abataşda levazım mübayaate şubesindeki alım komisyonunda yapı
:acaktır. 

IV - şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
'\abilir. 

Türkiye Şeker 
l ~!~~~~!!~2!:~,~~~b~i!~~~~1~::.: 
1 

satın alacaktır. Teklifler 15 mart 939 çarşamba günü saat on bire 

1 kadar Bahçekapıda Taş han 42 numara~a kabul ve tetkik edil~
cektir. İstiyenlere yukarıki adresten parasız şartname verilir. 

............................. --................ ~ V - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden · 
nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız tekliflerini inhisarlar umum 
-nüdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka- ' 
rnlünü mutazammın bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline 
~adar almaları li\zımdır. ı 

VI - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektubunu, kanuni ve
ıaik % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubunu ve müna
.<asaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme 
•ünü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 
-nakbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (591) 

* ir 
Cınsi Adet muh ammen teminatı 

Fil tı bedeli 
Kr. Lira Lira 

Sıhh~tinızi St:vt:r.oeniz ? 

lZMİR İ N 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKAHNAlARI 
Her yerden israrla isteyiniz 

Selanik Sergisinden Büyük 

Mükafat. 

ıeyaz çul (başı bağlı) 115000 70 33035 2477.48 
1 ................................... ... 

(Kilosu) <Takriben) '. TIYA TROLAF;? 

1 

Kartal Kadastro Memurluğundan ; 1 

M..:.._t1..ı. \...ı,ısı Mc..:s ı asl huuuJu Kı} meti 

Kılavuz çayırı Tarla 

> • 

• • 

• • 

Ar. MeLre Lira 

27 

36 

36 

36 

57 

76 

76 

Şarkan emliıki milliye tar. 
garben ve şimalen yol. Ce
nuben Mahmud veresesi. 

1200 

Şar. ve Gar; emlaki milli- 1600 
ye Şi. ve Ce. yol. 
Şar. ve Gar; Emlaki milli - 1600 
ye tarlası. Şimalen ve ce
nuben yol. 

76 Şar. Eşref tarlası. Gar. Em- 800 

SA Ç EKS İRİ 
Saçlan besler, köklerini kvvvetlendirir, dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. lNGlLtz KANZUK 
ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul 

I - Yukanda yazılı çullar için 27 /11/939 tarihinde kapalı zarfla 
apılan münakasada teklif olunan fiat haddi layik görülmediğinden 

ıazarlıkla mübayaası kaı·arlaştırılmıştır. 

laki milliye tarlası. şi: ve ı Dev let Demiryolla rı ve Limanları 1 
Ce. yol. 

Yukarıda hudut, mevki ve evsafı sairesi yazılı Bostancı kılavuz İŞietme U. idaresi ilanları ll/H( Tepebaşında çayırındaki dört parça tarlaların yapılan son tahrirde sahihlerinin kim _____ ;:... ___________________ _ 

Şehir Tiyatrosu oldukları i:;ilinemediğinden bu itibarla hazinei maliye namına kayde- Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 2 gur~r 
II - Pazarlık 7 /Ill/939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşda levazım 

nüdiriyet l:.inası alım komisyonunda yapılacaktır. 
DRAM KISMI dilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu kerre işbu tarlalar iskanca Romanyalı malzeme her gurnp ayrı ayn ihale edilmek üzere 9/3/1939 perşe111b1 

Bugün _ gündüz saat Hüseyin ismindeki bir şahsa verilmek istenHdiğinden ve sahibi evveli günü saat (10,30) on buçukta İI_aydarp'aşadıi1(ar binasındaki sa tınaln' 
III - Talihlerin teminat akçelerile birlikte belli günde komisyona 15,30 da ve gece 20,30 da malum olmadığı cihetle tapuca da bizzarur kayıdları bulunamamasın- komiyonu tarafındıuJ açık eksiltme dsulile satın ıılınacaktır. 

(ANNA KARENİN) 7 tablo dan dolayı 1515 numaralı kanun ve ll!İzamnamesine tevfikan sıhhati Bu işe girmek istiyenlerin kanımlın tayin ettiği vesaik ve her gır elmeleri ilan olunur. (1405) -

Kitap Resmi Hazırlama 
Müsabakası 

İSTİKLAL CADDESiNDE mülkiyetinin tesbit ve tevsiki için 14/3/939 salı günü saat ıı de ma.- ruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltf11
1 

KOMEDİ KISMI hallinde tahkikat yapılacağından bu yerler hakkında bir alakayl tasar- günü saatine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 
Bugün gündüz saat 15,30 da rufiyesi olanların ellerindeki vesalki resmiyeleri ile birlikte keşif ma- Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyrı 

Gece saat 20,30 da hallinde hazır bulunmaları veya daha ~vvel tapu dairesine müracaat tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
rBİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. eylemeleri Iüzwnu ilan olunur. 1 - 64 adet muhtelif cins harici armatör muhammen bedeli srl' 

...;.. __________ ..;_ _ _ _________ ____ 1 lira muvakkat teminatı 60 liradır . 

Maarif Vekilliğince hazırlattırılan fransızca ders kitapları için 36 
ne renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her biri için malzeme fli Halk epereti 
.ssam tarafından temin edilmek üzere on lira telif hakkı verilecektir. B -· 16 d k ugun . a, a şam 
u işe talih olanların yapılacak resimlerin plan ve şartnamelerini gör- 9 da (ŞIRİN TEYZE) 

1ek üzere 6 - 10 Mart 1939 tarihleri arasında Galatasaray lisesi müdür- Macar baleti 
tğüne müracaatları lazımdır. Pek yakmda: ZOZO Dalmas 

Talihlerin alacakları izahata ve tesbit edilen şartnameye göre ha- Halk Operetinde. 
rlıyacukları ikişer örneği 15 mart 1939 tarihine kadar Galatasaray "'-===""i'========="' 
sesi mlidürlüğüne teslim etmeleri icabeder. Sahibi ve neşriyatı idare eden 

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim. maksada uygun gö- Baş muharr-ıri 

.ilen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir: ETEM lZZET BENİCE 
Beğenilmiyen resim.fer sahiblerfue geri verilecektir. (1335) Son Tel&r&f M~baau 

ı, 

" ' ' .~- ..... 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 2 - 6 adet harici civa lambalı armatör muhammen bedeli 470 Ji<'1 

İstanbul Satınalma Komisyonund ::ı.n muvakkat teminatı 35 lira 25 kuruştur. (1127) 

1 - 150 tane otomobil ve motosiklet iç lastiğinin 9/3/939 perşembe 
günü saat 11 de pazarlığı yapılscaktır. 

2 - Muhammen tutarı 885 lira 81 kuruştur. 

İlk teminatı 67 !iradıF. 

3 - Şartname komisyondadır. Görülebilir. 

... _ İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 
vesikalarile birlikte Gaiata eski ithal,at ııümrüJı: binasındaki komisyo-
'na gdn~!ert ( 1429) : • , 

* * Vagonların tahmil ve tahliyeleri için verilmekte olan mühlet sen: 
nin eylı'.tl, birinciteşrin, İkinciteşrin ve birincikiı'lıun aylarında J-la~ 
darpaşada ve İzmirde (8) diğer istasyonlarda (6) saattir. . . 

Senenin diğer aylarında bütün istasyonlarda sekiz saattir. Bu s~, 
,atJerde araya giren öğle tatilleri dahildir. Anbarların kapalı kaJd<ö 
0

muayye~ ·gece saatleri ve tatil günleri dahil değildir. 5 mart 93fl dB~ 
itibaren bu suretle tatbik edilecektir. Buna muhalif olan ilan ve errıir·) 
ler mül,ııadır. Fazla tafsiliıt için istasyonlara müracaat edilebilu. (1403 

• ... ... .. .. ,,. 


