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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 3 

Roman yada 
Bulgar 

komitacıları! 
Baıbnııırda hele bu sınıda 
lr.oımtacılıiın tekrar başla· 
llıası ucu baıta Bulııar 
lllilletlne, sonra da sulha ,.. 
)likaek lalrllk idealin• uru 
"erir .• 

iazan: Etem İzzet BENİCE 

l'\oteınJUn'ln Sofya • Ankara· 
jlliikr91 ziyaret ve ıeyahati 
~ lizermden henüz hafta ıeç· 

~\oltııuıya Hariciye Nazırı, Tür
~ l'ıınatmtan, Bulıaristan hü·_ 
~ tt ınerkııderinde kendisi içln 
~lr ziyaret seyahati hazırla· 
~ ın.,.ı. 
~ lrada Bulgaristan vaziyeti· 
~de gözönünde tutularak Bal-
11( hlrliğine yeni bir hız ve inki· 
~ ltrilııı..ı imkinları araştırı· 
~· ~ihayet, İtalyanın Arnavut
' fltlı iş&ali altına alcbiı, hattl 
111. Yanın Çekoslovakyayı par
lıtt dıfı ııündenberi umumi nzl· 
~ düııyanın her tarafında dlk
~lr taklb ve tetkikten geçen 
ltJ birJ.itinin ve Balkan dev· 
~ •tİııio gerek sulhu koruma, ıe
~l lendi lııtiklAllerini müdafaa 
~~dan çok nazik "e krltilı 
\ •ler ıeçlrdlkleri ıözönünde
( lttıa da blltlln bu vaziyetler 
~e zall olmuş delildir. Bh 
' Balku birliğini en ıaraıl· 
lıt lıir vifak maımımw haline 

" \( ftıııe1t emeli, bir tarafta m.ev
~1tsanüdll de yıkmak lhtiruı 
~ lr..qıyadır. 
~an devletleri için en emin 
1ıq. r ".e inkişaf çaresinin kuv
~1 bir blok Oa mümklin olabile· 
~ hakikatinin buııünlerde bir 
~ daha anlaşıbnası kutumda, 
~ at komitacılarının Romuya 
~ ~d11nu ıeçetek cenubi Dolırl· 
ı.,_' teeavlblerde bulunmalan 
~il pek ziyade teessllOe kar· 

•tak bir hldisedir. 
ı.~t u komşu Bulıar hükhı!" 
'de bu hldlııeden bhlm .,.. 
\ıi Balkan devletleri kadar 
ı.,,1•tssir ve miltee•sif bulundu· 
~ ınea'ulleri taldb ve tecziye \"4'• derhal faaliyet ve tald • 
\ rlrişecelbıe emin bulunuyo· 

1 ~\,._ • • 
\ ""11 bet 3'ıl geride bıraktılt· 
\ lıir nıuiya mahsus olu ko • 
\ tılıiıo tekrn bir matlı halin· 
1.. t'1ılaııması ve faaliyete ıeç • 
~- 8a!kanlarda hele bu aırada 
,~ hafda Bulıar milletine, son· 
\~sulha ve yüksek birlik idea· 
ı1 ıarar verebil:lr. Gayrimes'ul 
~'fıhoş adamJarın bu ııevi le· 
ı,•~lerinlo tekerrür ve tevallsi 
~ıvanof hilkfunetinin Balkan 
,;"'tutarına ktt§ı ciddi bir titizlik 

1
11Uri!stlilkle takib edegeldiği 

~'-oınatlk tutumu mlişkül6ta uf· 
~eceğl ifbi Ronıanya • Yu· 
\ an ve 1111lr Balkan devletle· 
,~ Bulpriatana karşı uyanan 
~Patiyi de haleldar edebilir. 

\ 'lı~uk, ekseriya hangi men· 
~ere alet olduklan, ldmlerden 

~ 
\.; IJıı glirdttklerl şüpheli olan 
\ 1tatılar tarih boyunca yalnız 
\ıı '•lı olmutlar, devletler ara • 

4ııı.ı samimi münasebetlere 
(Devamı 6 ıncı ıahlfede) 

Günün En Korkunç Meselesi: Danzig 
Musolininin Pazar Günü Söyliyeceği Nutukta Mihver Devletlerinin 

Yeni Taleblerinden Bahsedeceği Zannediliyor 

Almanlar Polonya Hududunda 
Yeniden Tahşidata Başladılar 

lngiltere Sözünde Israr Ediyor: "Danziğe Ve 
Polonyanın istiklaline Dokunulursa, Bir Harb Çıkar,, 

Londra 12 (Hususi) - Danzig 
ve Koridor mesele~: birkaç gün • 
denberi siyABI pl!ının ön safında 
bulunmaktadır. Mil§no konferan· 
sındanberi bugüne iratlar devam 
eden tereddüdün, Musolini'nin pa· 
zar günü tilrende sl'!iiyeceği nu
tuktan sonra nil olatağı tahmin 
edilmektedir. Musolini'nin bu nut
kunda ınihv~r devlPtlerinin tesa· 
nüdünü biT kere daha ilin edece
ğine şüphe edilmemektedir. Al -
manyanın Polony2 hududlarında 

son güıılerde yapmakta olduğu 

tahşidat da ayrıca razarı dikk&ti 
celbetmektedlr. Almanyanın bu 
yeni tabşidntla ne meksad ta'ldb 
ettiği de tereddild ve endi§eyi mu
oib olmaktadll'. Her halde Danzig 
Avrupa sullıunu tehdid eden en 
tehlikeli mıntaka olmak mahiye
tini muhafa7a etmektedir. 

MESELE NASJl, 
HALlEDİl ECEK? 

Londra 12 (Hususi> - Mihvtt 
devletlerln'.n Danzig ve Koridor 
meselesini ne şekilde halledecek
leri, İngilll meha!ilinde büyük b!r 
istifham hallnde lraışılanınakta· 

dı.r. 

Gazeteler diyorlar ki: cAlman
yanın bu mPselel~ri Var~ova ile 
muslihane blr ,ekilde halletmek 
hususundaki İtalyan teklifleri.ni 
kabul etmiş olması mümkündür. 

' . 
Fakat Bunun barb ist~miy'en ~
yan efkirı umumiye&inl tatmin et.
mek için v~rllmiş hiı' iliz olmaııı 

ihtimal da vardır. Eğ0r Danzig me
oc~csinde Varşovq ile anlaşmak 
mümkün olmazsa rnıhver devlet
leri ne yapacak? Faşist matbuat 
mu suale şu yolda cevab vermeğe 
çalışmaktadırlar: cl'olnnyaya te· 
minat vermek ve Polonyanın al
dığı vaziyet kuşatma politikasının 
tezahürlerinden b'ridır. İngiltere 
ile Fransa, Polonya, ı himaye için 
garanti etm!ş değillerdir. Sadece 
Varşovayı faşist ale\•htarı cepheye 
sokmağa çsiışın~lardır. 

ASKERt tTTt~ l K MI , 
M1S.\K 1\11? 

Va:rşova 12 (Husus:) - Gaze • 
tele Arlman - İtaly~n askeri itti • 
fakı hakkuıda ihtiyatkarane bir 
lisan kullanıyorlar. Kont Ciyano
nun haziranda Btr!;nde imzası 

derpiş edil~n ves'kanın bir itti· 
fak değil, t r mis~k olduğu hak
kındaki sözlerini tebı.rüzettiriyor

la:r. 
Zazeta Pol.skıı diy'Jl' ki: 
cEğer bu anlaşma neşredilseydi, 

o zaman kıymeti hııkkında bir fi
kir edinebilirdik. Bugünkü vazi • 
yette herkes kend'sine göre bir tef
sirde bulunabilir. Belki de maksad 
küçük devl<"tler ii1.eı inde bir taz· 
yik yapma..1<tan ibarettir.• 
TEDAFÜİ BİR İTTİFAKTAN 

İBARETMİŞ 
Roma 12 (Hususi> - cKorriye

re Dellesara• Almqnya ile sadece 
tedafüi bir ittifak aktedilmiş ol • 
duğunu yazıyor. Bu gazete hazır
lanan ittifakın son günlerde talya 

lngiliz • Rumen 
Kredi Anlaşması 

imzalandı 
Bilkreş 12 (A.A.)- Resmen bil· 

dirildiğine göre Romanya hükft
meti ile İngiliz ticaret heyeti ara
sında yapılan müzakereler mu· 
vaflakiyetle neticelenmiştir. 

İmza edilen protokolda normal 
ticaret yollariJe bilhassa iki mem
leket arasındaki ticaretin arttıxıl
ması ve İngiliz - Romen mübade
lelerinin inkişafı için ticari teşelr,

küller vücude getirilmesi derpiş 

edilmektedir. 
Şimdi mer'i olan tediyat itilafı 

tadil edilecektir. 
Protokolda beş milyon İngiliz 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 

iki Yerde 
İki Cesed 
Bulundu 

Mahmudiye Otelindede 
Bir Adam Üst Kat 
Pencereden Düştü 
Dün Edirnekapı m~zarlığında 6 

aylık bir kız çocu~ıına aid ceı;ed 
bulunmuştur Cesed aciliye dok • 

• toru Enver Karanın gö>1erdiği 

lüzum üzerine morga kaldll'ılmış· 
tır. 

HEYBELİADADA DA BİR CESED 
HeybeliaJa Ermem mektebi ci

varında · çamlar ara<unda bir erkek 
cesedi bulunmuştur. Cese~ hil
viyeti ve ölümün sebebi henüz 
anlaşılamamıştır. Hari-ciye Vekilinin 

-· a ·ugün Meclisde !le Almanya arasın,1a1':i görüş ay- ı-----~ 
6 ıncı sahifede) 

rılıkları etrafında dolaşan rivayet- Kadından Gül 
lere bir ce\"db teş~dl ettiğini söylü· 

Beyanatı Bekleniyor 
Şükrü Saracoğlu Hükumetin Dış 

Siyasetini İzah Edecek 

yo~ürnale r:italya• ı;azetesi, Al - istiyen Bir 
man • İtalyan ittilakının mahdud Delikanlı 
ehemmiyette bir !ıl\,lise olduğunu, 

Ankara 1~ (Husuis muhabiri • 
mizdenl - Büyük Millet Mecli • 
~inin bugün yapacAğı toplantıda 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu
nun hükUmPtimiz,n harici siyaseti 
hakkında mühim :,e yrınatta bu • ı _ ._, .. 

lunınasına intizar clıınınaktadır. 

.tarihi bir dönüm roktası. teşkil 
etmediğini söyliyerek, abluka sis
temlerine d~nüşün mes'ul!yetini 
İngiltere ve Fransaya yükletmek

tedir. 
Bundan ba§ka rr.ec lise verilen (Devamı 6 ıncı sahifede) 

bazı kanun lAyih:ıları da vardır. ı------ ---
Bu lAyihalar arasında ordu subay- 1 ı 
!arına maho~~ terli kanununa ek ._ ___ K_ı_s __ A_C~A--=-" 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Boğmacanın Yeni Bir 

Makineye Verirken: İzahı 
Kızamıkçık hastalığına karşı 

bir mekteb kapandı. Arkadaşıma: 
- Boğmaca varmış .. ingiltere Danzig için 

Harbe Hazırdır 
Dedim, bugünkü gazetelerde o· 

kuduğum havadisi söylemeğe ha· 
zırlandım. O, cümlemin bitmesini 
beklemeden, 

- Yeni birşey değil .. 
Dedi, devanı etti: 

Kadının Tanıdıkları 

İki Kişi Tarafından 
Yaralandı 

Tepebaşında Saadet sokağın • 
da Helvacı Mehmedin yanında çı
raklık eden Lı'.'.ıtfi Sezer adında bir 
genç dün ~am üzeri bir iş için 
sokağa çıktığı vakit elinde bir de
met gül ile geçmekte olan bir ba· 
yanı görmüş, hemen önüne geçe
rek: cŞu güllerden bir tane bana 
verseniz• demiştir. 

İngiliz Hariciye Nazırı Lord Halif aks ve Sir Con Simon bir arada~:-

Sovyetler Bir Hafta 
Sonra lngiltereye 
Cevab Verecekler 

Milletler Cemiyeti Toplantısı Bu 
Maksadla Tehir Edildi 

Londra 12 (Hus;ıs!l -- Milletler 
Cemiyetı içtimaının Sovyetlerin 
talebi üzerine bir hafta tehir edil
mesi, Sovyet Hariciye Komiser 
muavini Potemkin'in Moskovaya 
uğrayıp Cenevreye gelmesini te-

min etmek maksadına altedilmek
tedir. Konse;•in 22 rr.ayı,;!a topla. 
nacağı zannedilmektedir. O vak- . ' 
te kadar Potemkinin d~a mus • 
bet cevablarla Cenevreye gekce--

(Devamı 6 ııı.cı sahifede) 

• 
lranlıların Gösterdikleri Sevgi 

Talırandaki düğün milııasebetil e Türk heyetinin, Türk askerinin ve 
Türk tayyarecislnin İran toprakları na yaptığı ziyaretten bahseden İran 
gazeteleri, bu vesile ile Türk • İran dostluğunun bir kere daha tecelli 
ettiğini yazmaktadırlar. 

Londra 12 fA.A.> -· Başvekil Çemberlayn yeni bir nutuk söyliye
rek, İngil1.ereıJn Almanyayı çember içine almak niyetinde olmadığını 
söylemiş ve demiştir ki: •Almanyanı n devletleri "birer birer ilhak ederek 
nihayet dünyanın hakimiyetini eline almak taiDVvur:ında bulundu -

..,.__...,_,"'ıııı-.ıllllıllll ______ ğuna inanmak istemeyiz. Bir hıu-b vukuuna meydan vermemek ~in 
- Önce Habeşistan, arkasından 

Avusturya, Çekoslovakya, Meme!, 
Arnavutluk hep sıra ile boğmaca· 
ya kurban gittiler. Fakat, Danzig 
mukavemet ediyor ... 

Bayan bu sarkınltılığa ehemmi
yet venıneden yoluna devam et -
mek istemiş ise de, helvacı çırağı 
genç kadını takiıb ederek küstahlı
ğa devam etmiştir. Bu sırada yol· 
dan geçmekte olan ve kadının ta
nıdıklarından Neşet ve Hüseyin a
dında iki genç Lutfiye yaptıkla
rının ayıp olduğunu söyliyerek 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yukarıki resimler hududda kar §ı karşıya duran Türk ve İran kıt'a
ları ile heyetimizin hududdan ne kadar samimi bir halde te,yi edildi· 

1 ğini göstermektedir. 

,. Bu.gün 
iki memleket rkalinir. mütekabil münasebetlerini tı>nsik etmelerinl 
beklemekte o!dııkfarına kaniim. Almanya ile ticari müzakerelere gi· 
ri§_meğe de ainadey;z. Fakat Danzig yüzünden patlak v~recek bir harb~ 
İngiltere de karışacaktır • 

Alman Filosu ve Alman Ordusu 
Başkumandanı Döndüler 

- A .. Birader, ben nıekteblcrdo 
boğmaca varmış .. 

Diye, maksadımı izah ettim de, 
o zaınan: 

- Ha ... O başka. Ben politika • 
dıın bahsediyorsun, zannettim .. 

• r Çocuklar için Tarihi Roman.._ ______ , 

TANRININ OGLU 
Çocuklar! Hem tarihi bilgilerionizi artıracak, hem de okumak ihtiyacınızı tahnin edecek olan bu giitcl 

romanı bugünden itibaren tefrikaya başladık. 

1 ~ i y;aıJ~o o d a 
~ a z a:p a n ı a r 
~llıa •. • · Lir.ben 12 (A.A.)- 6 mayısda bu raya gelmiş olan Alman filosu, Al-

ralar 6 ınh Sayfamızda) manyaya dönmek üzere dün öflede n sonra limanı terketmiştlr. 
Dedi! Meğer, kelimeler ve va

sıflar zamanla ne kadar değişiyor
lar \ie çatalla§ıyorlar. • * 

İskender Fahreddin Sertelli tarafından sırf sizin için hazırlanmış olan bu romanı zevkle ve merakla 

okuyacağınıza emin bulunuyor:.... - 6 ıncı Sayfamıza -Bakınız· ı 
(Devamı 6 ınc• sahifede) 
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l\lEl\lBA SULARININ 

t\IALİ NE DEMEK?. 

D 
ünku gazetelerden birinde, 

• malzeme deposunun 
şöyle bir ilanım gördüm: 

·Gazoz ve memba suları imalat

hanelerine müjde_. verilen miıj· 

de, bıı miiesseselere bir takım ıyi 

ve ucuz malzeme satılaca~dır. Yal· 

nız bu ilanda birşey nazarı dik

katimı celbetti. Gazoz imalini an

ladım. Fakat ,memba suyu im.ali 
ne demek?. Kapalı şişelerde, muh

telif isimlerle satılan memba su

larının, hakikabte imal ve ibda e

dilmiş karmakarışık bir takım 

maddelcrd r..ürekkeb olduğunu 

mu roylemek istiyM?. 

&AKININ DERECESİ 

ASIL SO OLACAK!. 

Şu rakının tıaşı.. gelwerf gör

dünüz mü!. Herkes, bugünlerde 

andan bahsediyor, herkes ona ça

tıyor. Rakı fena şey midir, iyi feY 
midir! Tabii ıyi değil .. Çünkü. kl

fir, filede ılurduğu gibi. wıl.u, mu
lılm durmaz ki... Şimdi, raluru.n 

derecesini iı:ıdirmeyi düşiiııüyor

larmış. .. 40 derecelik rakılar ya
pac:aklarmış ... Iyi amma, evvelce 

bir şişe içenler, bu sefer iki N• 
içecekler, rakının derecesi 80 ola

cak!. 

SÜTLERİN İÇiNDEKİ 

SU DEFNELİ llIİDİR Kİ?. 

İstanbulun günlük süt sarfiyatı 
30 bin lıtre iınİ§ ... Bu kadar süt İs
tanbula nereden, n.asıl gelir~. O

rasını Allah bilir. Muhakkak ki, 

bu 30 bin litrenin 10 bin l.t! esi 
sudur. Fakat, bu suyun, meselA ha

lis Defneli suyu olduğunu bils,k, 

daha ne isteriz?. 

Defneliyi, Haınidiyeyi, haeta 
terkosu şöyle bir kenara bırakın.. 

Halis acı çeşme suyu veya man · 
ıfıra Givıınndak! 'bostan kuyu.su 

nun pis suyu ... 

""' 

Defneliye hakaret etmeyini&. 

Bir b.;daklık ş~esini lokantalar
da beş kuruşa, gazinolarda on ku· 
ruşa venyorler. Halbuki, süt, Def

netinln yanında, kilosu on b"f 

kuruşa satılacak kadar ad! bırşey 

kalmıyor mu?. 

YAPILAN GÜRÜLTÜ 

LÜZU:llSUZ VE YERSİZDİR 

Ün versitenin muhtelif fakülte 

!erindeki talebe, ihtisa için, muaıy
yen meseleleri tetkik ıçin, yıllarca 

evvel yazılmış. ilimde. san'atta kla
sik olmuş birtakım eserlerı oku

mak mecburiyetindedir. Bugün, 
artık, mesela ingilizce, fransızc'l 

birim için ne ise, Ar~b harfleri ili! 
yazılmış lıitablar da öyledir. Bu 

eski eserlerden istifade etmek ka
dar tabii ve lüzumlu b~ yok
tur 

Fakat, bu mevzuu asıl mana ve 
gayesinden inhiraf ettirerek: •Vay 
ef eı:ıdlın Arab harfli kitab mı?• 

diye ortalığı gürültüye boğmak, 
sadece bir demagojidir. Bugün Ü
niversitede arabca ve farsce ders

leri olmtulur. Çünkü, bu bir za

ru:-:!ttır. Gürültüyü yapanlar, kor

karım, bundan haberdar değiller
dir. Sakın: 

- Vay efendim medre.e mi aç

tık, Üniversite mi, diye bağrrma
sınlar!. 

DALGALI ŞEYLERE 

İ~1ZA KOYMAYIZ 

Montröde •radyo neşriyatı• 

konferansı toplandı. Hazırlanan 

radyo dalga tevzii anlaşmasını bi

zim murahhasların, daha birkaç 

devletle beraber, imza etmedik -

Ieri bildiriliyoc. İsabet etmişler: 
Evvela biz böyle dalgalı şeylere 

imza koymayız. Anlaşılıyor ki, bu 
Jı:onferansda da, bazıları, arslan 

payını kendilerine almışlar ... Hiç 

dalgaya gelmeyiz... Dalgacıların 

bunu hiılA anlamamaları çok garftı. 

AHl\lED RAUF 

li<üçOK HABERLE~I 
* İnhisarlar .idare~ndeki me

murlar arasında da değişiklik ya

mlmıyacağı dün bir tamimle bü
tün teşkilita tebliğ olunmuştur. 

* Köprü aJ.+..mdakl bütün dük 
~r bu seneden ıubaren kira
ya verilinlyeceklerdir. 

*Şehrimizde odun, kömiir ve 
bilhassa madenkömürü satan mü
esseseler hakkında Belediyece bir 
talimatname hazırlanmaktadır. 

* Tü.rk neşriyat kongresi ka -
rarları mevkii tat'bike konulmak 

üzere bu meyanda i1k olarak •hak

kı telif• kanunu hazırlanmaktadır. 

* Adanada bir nehirde amele
leri taşı.yan bir kayık devrilmiş. 
7 genç amele boğulup ölmüştür. 

* Dün sabah Karadeniz boğa -
:mu kesif blı sis kaplamıştL Her
hangi bir kaza halckında haber 
yok:tıır. 

* Karadenizde Akçakoca lima
nına 15 mil uzakta armud şeklin

de bir serseri mayin görülmüştür. 

* İş Bankası Beyoğlu şubesin
den 17 bUı lira ibtiias eden hesabı 

cari memuru Müşfik ile arkadaşı 

Necdet asliye birinci ceza mah -

kemesince ij.çer sene hapc>e malı

kı1m edilmııılerdir. 

* Beyk0;<da 
açılması Valı ve Bt>:ecli)·e reısinin 

evvcllti gı1n maha!J.nde yaptığı 

tetkJt!er sırasında kararla tırıl -

mıştır. 

* Maarif Vekalet! Avrupadan 

Üniversiteye yeni ve tanınmış pro
fesörler g_t:.rmeğt kararlaştırmış

tır. 

* İtalyad:• faşist fırkası azala -
rınm kahTit içmeleri cıünden iti -
baren yasıLt olunmuştur. 

Halifenin Sarayında 
l:_B_ir_i_s~1-n_y_o_ı _G_ü_z_e_ıi_1 
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Şeyh Saidin çadırı içiçe giren 
üç gözden ibarettL Bir gözünde 
kendi yatıyor,diğer gözünde ka
rısı ve cariyeleri oturuyor, üçün
cü gözı.inde de Şeyh Said mısa
f rlerıle y ek yıyip eğleniyor

du. Kabile Şeyhi, bu halifenin 
gözdesın bu üçüncü göze almıştı. 
Yerler ayı ve kaplan postları ve 
Suriye halılarile dôşenmişti. Et
rafta bırkaç sedir vardı.. Çadırın 
ortasında tavandan sarkan büyük 
kandiller, yeşil, mavi ziyalarla 
çadırın için! aydınlatıyordu. 
Şeyhin çok kıymetli eşyalarla 

Yazan: CELAL CENGİZ 

döş~ olan bu seyyar ikamet
gıi.hının etrafında kargılı Arab 
nöbetçileri dolaşıyordu. 
Ara&ıra uzaktan akseden kor

kunç sesler Maryananın kulakla
nnL tırmalıyordu. Bir aralık sor
du· 

- A.r&lanlarınız bagmyor değil 
mi? 

- Evet. Bugün karınları doy -
matlı. Hepsi açtırlar. 

- Nede~ yiyece!r \•ermediniz? 
Şeyh Said, mühim bir sır if'la 

eder gibi, gözlerini süzerek mırıl
dandı; 

Bol ve 
Ucuz 

Meyve 
Çilek Fiatları da 40 
Kuruşa Kadar Düştü 

Bu sene ekseri yerlerde kış mev
siminin çok mut.edil geçmesi ve 
bunu tak.b .dPn bıhar havalarının 
da uygun gitınesı dolay ısile her 
tarafta meyva ağ~ç!arının bol ve 
bereketli meyva t•ıtbkları şehri
mizdekı topt:ıncıla..'<I ye Türkofise 
gelen malü-:tattan anlaşılmakta -
dır. 

Yalnız blrkaç yerde uzun za· 
mandanberi yı>ğımırsuzluk devam 
ettiği, bu rebeble hazı ağaçların 

susuz kaldığı da ılıive olunmuş -
tur. 

Bu sebeb < yağmur beklenen 
yerlerde bv.;ilnler:fo yı;ğmur yağ
dığı takdirde l;u yı \ l'.Dkyvan ın bol 
olacağı anlaşılroaktadu. 

Diğer ta:aftan y:ız rr.eyvaları -

CUIUHURİYET: 

Nadir Nadi •lçki ile mücadele. 
isimli bugünkü başmakalesinde; 

inhisarlar bütçesinin Mecli.sde mü

zakerem sırasında yüksek dereceli 
içkilerin indirilmesi lehinde ya
pı.lm konnşmaları ve içki mii.ca

delesinı mevzuu bahsederek el.yor 
ki: 

•Herhalde içki meselesi, Cum
huriyet Tiir~yesinin esl16lı bir 
şekilde halletıneğe mecbur bulun

duğu, çok cepheli davalarımızdan 
biridir. Başvekili bir doktor olan 
hükümetimiz bu iş üzerinde ıs -

rar la durduğu takdirde, çok geç
meden muvaffakiyetli neticeler 

alacağımı.za emin bulunuyoruz .. 

İKDAM: 

Başmakalesi yoktur. 

TAN: 

nın mü~citl elan ldra7 son gün- Zekeriya Sertel; ·Balkanları 

!erde şehr·. izde bo·laşmağa bat- parçalamağa çalışıyorlar• isimli 
lamıştır ve turfanda sayılmasına bugünkü başmakalesinde ez.cüm-
rağmen her tarafta k;losu 30 ku- le şöyle demektedir: 
ruşa satılmaktadır. L:ından, ileride •Balkan devletlerı kurtuluşla -
kiraz flatbrının 1.5 kuruşa kadar rını; şu veya bu büyük devletin 
düşeceği ku;>vctleı tahtr.in olun - peyki olmakta aradıkça parça -

maktadır. !anmaktan kurtulamazlar. Balkan 
Çilek fiat 1 .ın ıs•, daha şimdıden cievleUerinin kuvvetlen kendile-

perakende 4.0 kuru ~a kader düş - rindedlı:. 

müştür. Çilckçiler, bütün emek - Ancak; bu parça parça kU\·vet 

VAKİT: 

•Efkarı umumiyeyi unutmama
lı. isımli bugünkü başmakalesin

de Hitlerin 1938 senesinde söy -
!ediği D.ir nutukta Danzigdeki i
dare tarzını pek iyi bulduğunu 

beyan ettiği halde; şimdi bunnn 
aksıni iddia ederek Danzigin ida

re tarzını Lehistan aleyhine de
ğiştirmeğe kalkmasına ~ret et

mekte ve efkiirı umımıiyenın de 
bu tezadı unutmıyacağını söyle
mekkdir. 

•Nihayet bugün söylenen bir 
aöz, yarın inkar edilebilirse bey -

nelmilel hayatta karşılıklı itimad 
denilen şey hiçbir zaman teessüs 
edemez.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın •Alman 
ve İtalyan misakı. isimli bugün

kü başmakalesinde Alman - İtal
yan askeri ittifakından bahsetmek
te ve şöyle demektedir: 

•Almanya ile İtalya arasında 
akıtedilen askeri misak bilhassa 
bugünün en acil ve en tehlikeli 

meselesi gibi görünen Lehistan 
ihtilafı üzerinde ne iyi, ne fena 
hiçhir tesır yapınıyr.caktır. Le -

histan. zaten, eğer istenmiyen ne
tice husule gelirse, yalnız Alman 
kuvvetlerilc çarpış~caktır. Bun

lara İtalya~l.ırm ınzımam e
dip etmemeleri. vaııiyetı değ~tir-

Köyle de 
ihmal 

Edilmiyor ---
Dört Köy için Tam 

T aşkilatlı Bir ilk Okul 
Yaptırılacak 

İstanbul belediy.ısi vilayete bağ

lı 240 köyün imar iflenle esaslı su

rette meşgul olmağa başlamıştır. 

Köycülük ~!erinin iyi bir surette 

tedvir edilmesi için Belediye reis 

muavini Rifat Yenal bilhassa meş
gul olmağa başlamıştır. Köylerin 

muhtelif varlık ve ihtiyaçları hak

kında yeniden istatistikler tanzim 

edilmeğe başlanılmıştır. İlk ola

rak yapılacak ~!er arasında köy -

lerdeki yolların tanzimi ve yeni 

yollar açılması ıle kültür işlerinin 

başarlimasl'dır. Birbirine yakın 

bulunan dört köy için tam teşki

latlı bir ilk okul binası yapı~a • 

caktır. Bundan başka okuma oda

ları da açılacaktır. Bundan başka 

bu kôyleri bwbirine bağlıyan ve 

ana şoselere çıkan yollar esaslı 

surette tamir ed.iılerek bütün köy

lünün istifade edebileceğı bir hale 

getirilecektir. 

Amerika ile 
Ticaretimiz 

!erine rağm0n da•.g turfanda za- leri bir araya getirerek muazzam 
manda toptan 25 kuruşa çilek sat- bir kuvvet vücude getirmekle taz-
mağa mecb" kald•klarından çok yikten ,.e esaretten kurtulabilir- ı mez. Görünüşe nazaran böyle bir 
mütees.>ir olı::ıu ·larr.ır. Bunların 1 h ır· M d 

E."r.• şeye ·ı: !uzum hissedilmiyecektir.. ıcaret ukavelesin en 
çoğu, gelecek yıld2r itibaren çilek-!============================ 
çiliği bıraıcm;.ğı kararlaştırmış - __ - - _ - ~ Otellerde Sonra ihracatımız Arttı 
!ardır. Mayısın ilk haftası ıçinde piya-

Eri.k de bolliış ·akladır. Yeşil Milli Şef Ün y 1 D .. . samızdan satılır.ış ve İstanbul 
erikler 20 kt!ruş ve en iyi cins Mal- apJ an Uğun gümrükler1.ıdcn inraç muamelesi 

ta erikleri ..ı11 15 • 20 kuruş ara - Y ı}}ık Neşriyat V N• } görmüş ohn mallar arasında A -
sındadır. Bı1 filtlar da bahçe sa- e JŞaD ar merikaya da kiillivetli miktarda 
hiblerini memnun etmemiştir. Sergı· sinde ihracat yap•imış olrlcığu anlaşıl _ 

---<o--- Dahiliye Vekaleti Bu m·ıştır. Alm:nyaye kurufasulya, 
Mil!i Şer:miz İsm~t İnönü dün M fi Ô yaprak tütürı, mısP", deri kırıntı-

Yazlık Ucuz 
Ayakkabılar 

Fenni Suretde Dezen
fekte Edilmemiş Bezler 

Kullanılmıyacak 
• 

öğle üzeri rebkatincle Bayan inö- asra arın nüne ı !arı kuzu d"!'ileri görıderilmiş -

nü olduğu halde Ank~radaki 10 Geçmeğe Karar Verdi tir. Bu ma'.:arID kıvmet itibarile 
yıllık neşriyat •er~i.sini ziyaret et- tutarı 155 !J;n lirayı bulmuştur. 

Düğün Y~ niş3nl;;rda halkın İ ı • k f k k -"· nıişlcrdir. ngi tereye .... ~re- . t'. !i • eıW... 
fazla masrafa girro.emrsini temin ih d·'- · b d t t 90 Milli Şef'!nlz sergıJ~ 1 saatten raç e ıwıış ve anun R u arı 
etmek üzere dün Dahiliye Vektıle-: t al fazla kalmış" ar ve te1.ki.klerde bu- bin lirayı l:ıulmuıtur. t ya da 

lunmuşlard:r. ti vilayete bir tamim gcndermiş - mayısın ilk h::ıfta.<ı içinde 40 bin 

- - - - - - - -
Son giinie!'de pıy~s:·.yp çıkarı - 1 .... - - - -

tir. Otel ve gazinolarda buyük mas- lira kıymeL'nde tiftik, kemik, ba
raflar yapılaral< tertib olunan dü-· ğırsak, arpa, vumurta, çavdar, 

lan yazlık .ıy:ıkkabı, terlik ve kun-' 
duralardan bazılar•ııa fazla mik
tarda muin.;"."!! lro!'ltl:Jğu ve ayrıca 
banlann astJrlarında kullanılan 

bezlerin mü•t~mel gayrı sıhhi pa
çavralaı-dan l"?çild·fi cemiyetlıer 
bürosuua ş ';<ayet olunmuıttrr. 

İddıaya g~re ar1<kabı ve ter -
liklerd eucıaluğu temin için bazı, 
kav~flar göziıkın'.y"'"P.k kısmılar~j 
en adi ınalzcmevı l::ıl.andıkları gı
bi ru;larlık tezleri el~ façavracı -
!ardan satın :ıl.-nakt3dırlar. 

Sok.aklardan top!dıııl&n bu pis 
ve atılmış P~>"vra!ır ciaha ziyade 
çocuk ayakl>:~bılar•na konuldu -
ğundan ha1kuı ve \l)Cltklımn sıhha
ti ile aliıkad.ır olan bu vaziyetin 
önlenmesi ı e paçan?.cılardan fen
ni surette dı-ıenfekte edilmemiş 

bez alıp kullanım ayakkabıcıların 
şiddetle cezal;:ndırılacııkları aia -
1rndarlara chemm yetle bildiri! • 
miştir. 

- Biraz sonra yemlerini alacak
lar ... O zaman susarlar. 

- Neden vaktinde \"ermediniz 
yemlerini? 

Şeyh Said başını sallıyarak, sö
zünü Lamamlamak istedi: 

- Elimizde b>r casus var ... E
ğer biküklerini bir saate kadar 
söylemezse, kendisini arslanların 
ağzına atacağun. Onları burıun 

için aç bU"aktını.. Anla m mı şim
di sebebini?. 

Mayrana hafif i:ir iuperme ge
çirdi. Fakat, kabile reisine birşey 
sezdirmedi. 

- Sizin bundan başka cezala
rınız y·1k mu?. 

- Var amma ... Bu, en kestir -
me9idir. 

"Karabük" 
1 Ağustosta 

İşliyor 
İşlenecek Olan Demir 

Cevheri .Şimdiden 
Hazırlanmışbr 

Karabükt0 ki çelik ve d~mir fab
rikalarının ,.e bU!llara müteferri 
tesisatın 1 ağ::ıstosta faaliyete ge
çeceğı an.l.aş:lmaklııoır. Kuvvei 
muharrike tadraltfun tecrübe iş
letmelerine daha evvel başlana -
caktır. Çelik haddeh~ne ve yüksek 
fırınlar mütc3kıhcn faaliyete ge
çeceklerdir. Demir cevheri aylar
danberi fabrika sahasına idhar 
edilmiş bulı.nmakt~dır. İngiliz iş
letme müh~ndisleri yakında mem
leketimize geleceklerdir. 

Şeyh Said birdenbire gözleı;ini 
açarak: 

- Ne diyorsun? dedi - Hille 
Şamda bu cezayı tatbik etmıyor
du ... Yeni mi başla<U? 

Maryana bir pot kırdığını his -
setti: 

- Halifenin sarayında arslan 
cezası yoktıır. Fakat, veziri bu ec
zayı tatbikten çok hoşlanıyormuş. 
Şeyh Said dişlerini gıcırdatarak: 
- Haccac ... O zalim adam, şam

da her fenalı~ yapar \'e Halife, 
onun yaptıklarının hiçbrrinı gör
mez. 

Diye söylendi 

ğün ve niş;lt'l::ra artık müsaade o-
lunmıyacak~n. 

Otobüs Davasında 
Şahid Dinlendi 

Üç 

Otobüs da.uı.;ıncl·ın dolayı eski 
valı ve Bc!ulıye reisi Muhiddin 
Üstimdağ Hr. arka'i:.ı.şları aleyhine 
açılan dava doJ.ayolle dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde Razi, 
Baki ve m s"ud isimlerinde üç şa
hid dinlenmiştir. Diiı·düncü bir şa
hid daha d'nlenecektir. 

Eminönü Halkevi 
Temsilleri 

Eminönü Halkevi gösteri kısmı. 
tarafından (Tipi) piyes: dün gece 
muvaffakiyetle temsa edilmiştir. 

Haftanın perşemb<,, cuma ve cu
martesi akş'11Ilları verilmekte olan 

- Elbette çekinecek. Bir kere 
yularını onun eline v~ Artık 
hüküm onun elindedir. Halife an
cak bir korkuluktur. Elinde hiç
bir kuvvet kııJmajı. Eğer kuman
danlar Haıni:nin etrafından çe
killieler, Abdülmelik, Haccaca u
şak olur. 

- Uşak olsa, kellesini kurta -
rırdı. Bence, Haccac, halifenin ye
rine geçerse, Abdülmelik celladın 
elinde can verir. 

kuşyemişi s.ıtın almıştır. Amerikaı 

ile ticaret rrıuk3ve 1 ~si meriyete 

gırdikten sor.ra b•ı memlekete iti 
bin lira kıymetinde ktJ:u derisi, 
beyaz peynir, iç fındık ihraç edil
miştir. 

Şehir Meclisinin Yaz 
Devresi İçtimaı Bitiyor 

Şehir meclisinin yı.z devresi iç
timaı ayın '8 inci perljt'lllbe günü 
bitmektedir. 

O günkü son toplantıda Vali ve 
Belediye reisi Lütfi F..ırdar bir nu
tuk söyliyeı·<k yeni s~ne bütçesile 
yapılacak 1J!an işleri anlatacaktır. 

O gün Vali t.n:.afmnan meclis ırı:a

larına bir çny ziydeti verecektir. 

bu temsiller biilıa,..;a aileler ta -
rafından büyük bir ciaka ve tak
dirle karşılınmakhdır. 

Reis bunlara yemek hazırla -
malarını emrettL Ve biraz sonra 
yere bir sofra kııruldu. Karşıliklı 
otıırdular ... Yemek yemeğe baş -
!adılar. 

Maryana yemek yerken hay -
retini gizliyemedi. 

- Şarıı.b içmez misiniz? 

Diye sordu. 

Şeyh Said kaşlarını çattı: 
- Şarab içmek, bizim dinimiz

de haramdır. Burası Ilaccacı.ıı sa· 
rayı değil ... 

- Maiyetinizde ne kadar adam 
var? 

- Kırk bin silahlı. 
- Hepsi çölde mi oturuyor bun· 

!arın? 

Papnnın 

Almany~~ 
Yazan: Alamed Şiiktlİ 

Danziğ meselesi yüı~ 
manya ile Polonya a . 
kan ihtilaf bir çıkmaz !çlii"ll 

mış bulunuyor. Mal~Jt 
manya, geçen ı:rıartın ~ 
koslovakyayı parça!Alr ~. 
maz, Danzıg-'in ilhaJtı!l8 '. 

111~ masını Polonyadan ıste ııl 
lonyanın tazyik altında l> dl' 
ğuıı.u gören İngiltere, bil ·~• 

b
. }.W 

de Çekoslovakya gl ı, dijt 
ya teslim olacağından en f 
ğinden derhal PolonyaYa 
verdL Polonya da bundall 11 

alarak Almanyaya Dantıg tıi' 
ridor hakkında mukabil J1sr' 
bulundu. Ve PoJon,y& derV 
Vekili Beck Londraya gı 

. ' giltere ile karşılıklı bır 
mukavelesi imzaladı. Alı11s J 
mukavelenin İtilZa"l~ O 
fevkalade hiddetlenıniŞ!it~ 
rece ki Danzig meseleJI ;ğı 
daki teklife cevap verıned ıf. 
Polonya ve İngiltere ıle eıl 
dığı iki mukaveleyi fesD lı' 
bundan sonra Polonya j]e e' 
sel eüzerinde görüşmek! o' 
kinmiştir. Yalnız lii~ler ,,f 
da Danziğ hakkındaki J\I • 
lifini ·kabul ettiği tak:c!ird'J 
manyanın Polonya ile ııJ1 ıJ. 
hazır olduğunu söyl:ınl~ 
!erin Polonyaya yaptıgı ~ 
ma teklifi, görü~iip uzlaştı' 
bir teklif değil, Alman) J~ 
lifini kayıtsız ve şartsız ); 

mesi için bir ültimatoıııdJ 
rettir. ııl 

Beck bu tehlili reddet 
3' 

Danziğ meselesi bir çı!cj.ıl" 
girmşi bulunuyordu. f 
ikinci Pius'un bu meSC1;ıf 
mazdan kurtarmak içİJl ·.Ş 
ferans teklif e~ti. Pıll> ~ 
lifine göre Almanya, poıoD''İı 
giltere, Fransa ve İtal1~ 
kan'da bir konferansta 

rak Danziğ meselesini ar9 

görüşüp halletıneJiciirleC· 
eı1e 

Almanya birkaç sen ıiJ! 
kendisi için hayati addetü.ll 
seleleri kendi bildiği şel< 
letmeği ve hallederken #: 
kimseyi ve bilhassa i11 

karıştırmarnağı bir prepSİl'1 • 

;~ş~~a~~~e~:t~ d:tt:n~~ 
yordu. İngiltere ıle ~ 
sında!:..i ihtilaf, Danzığ ~ 
Romanya ve şu ve bil ~I 
ziyade halledilecelr. .• aıı . 
selenin önce görüşülf<le" ,ıf 
gelip gelmediği noktsS1 ,;.. 

da idL İngiltere, Çekosl~e 
Arnavutluk meseleler ~ 
manyanın ve İtalyanın )ı if 
rini tecavüz telakki ettt1 ,~ 

Bu tecavüze mani • ıııı,#' 
dir ki, Polonyaya, yııP ~ 
ve Romanyaya karşı ıs . 
altına girmiştir. Bu koıııb ıl 
genişlettirmek için de aıı 1 
letlerle temas halindedif· 

tere, Alroanyanın bazı el'. 
de haklı olduğunu ink~ 
mektedir. Fakat bu hak ıeııl 
kı için takip edilen yolll 
görmektedir. Almanya.Y' pı 
İngilterenin bu mese~edeıııif 
halesini kabul etmek ıııte Jil' 
tecavtiZü önlemek m~ ıt> 
lınan tedbirleri tec~,-uı; ,;ıı11' 
dını istihdaf eden bır ç A 

me siyaseti addediyord11• • 

ve İtalyan gazeteleri bll·c~ 
leme siyasetinin netice ' ıJl 
ğini iddia etmekte iseler " 

jt9V 
rek Almanya ve gerek bb' 
kCımetlerinin İngiliz teŞC r 
den telaşa düştükleril1e 
yoktur. Bu şüphesiz, eıl 

·~ 

nın sulh cephesi ıwınb' f 
1ıJl1 

dan knrkmıy1l ooşlad;ı; ·e ' 
' mektedir. Eğer tecadlZ ' bı 

vaki politikası bir ta~~ ,ı 
!arak ihtiliıfiaruı, görıışrtl.Jel 

1. e B' 
!aşma yolu ile hal ın 1ıerı 

Casuslar daima en ağır cezalara 
çarpılmağa müstahakdırlar. Baş

ka tüdü agızl rından söz alın -
maz. 

Bu sözlerden anlaşılıyor du ki 
Şeyh Said, Halifeden ziyade Hac
cacın düşmanıydı. Onun adı geç
tikçe d~ler'ni ~icırdatıyor ve yum
ruklarını sıkıyordu. 

Maryana: 

- Doğru söylüyorsun, Marya
na! .Sen hakikati çok iyi görmüş 
ve anlamışsın! İşte ben de halife
ye bu yüzden kızgınım ... Kendi

sine birka.ç kere: .Bı• r.damı yanın-ı 
dan uzaklaştır. Eline bir fırsat 

~erse, ılk önce seni devirecek
tir.!• dedim. Haccac bunu duy - ı 
du. Halifeyi benim aleyhime kış
kırttı ... Aramız bu yüzden açıld.L 1 

- Evet. Biz, çölde doğduk.. Çöl
de yaşarız. 

lccek olursa. Münilı"t~n ııııl• 
rupamn üzerine çökrT111ş p<' 
kabus kalkmış olur. ve lı'' 

- Garib §ey! Şam.da da ayni 
cezayı tatbik ediyorlar .. 

- Haccac çok kötü ruhlu bir 
adamdır - diyerek söze başladı -
halife bile ondan çekiniyor. 

Şeyh Said elini vıırdu. 
İki cariye içeriye girdi. 

- Ned<!n bir şehir kurup otur -
muyorsunuz? 

(Devamı 'V~T ~ 

' nın siyasi çebresi de der"~ 
.. btf 

şiı·. Fakat bu, henuz . 
ğil, ümit ve tememıidır· 



Günün Meselesi: -
Buse ne 
ayramı 

ki Spor 
Programı 

Genç Sporcular Yaşlı ve Hasta 
Sporcuları Ziyaret Edecekler 
19 ınayıs eençlik ve spor bay

rıınwun her seneden daha gü
tel bir tekilde kutlanması için, 
dtlıı Vali ve Belediye Reisi Lut
fi l<ırdarın reiııliiinde Belediye
de hır komisyon toplanarak 
Programı tesblt etmiştir. 

Bıı. içtimada evvela beden ter
biyesi genel direktörhiğü tara
fından gönderilen erJ1ir okun· 
llluştur. 

Bu emir mucibince bayram
dan birkaç gün evvel tchrimi
Zin muhtelif taraflarına bay -
raının ehemmiyetini ve büyük
liiğiinU tebarüz ettiren vecize
ler asılacak, abidelere çelenkler 
konacaktır. 

Ayrıca bu seneki bayraında 
fehrin muhtelif meydanlanıı -
da nutuklar töylenlp merasim 
Yapılacaktır. 

Yine bu yıl ilk def olarak 
•bayram gllnib genç ıporcular • 

Belediye 
Sarayı 

Yapılacak 
Bu Sene Bütçeye ilk 
Tahsisat Konulacak 
Yeni Belediye ..anı;vı i~in yapıl

lııaJrta olan hazırlıklar ilerlemek
tedir. Belediyenin biltiin teşkila -
ııtıı bir arad9 toplayacak olan sa· 

rayda belediye nı üdiriyetlerine 
~ edilecek olnn daire ve oda
ların adedleri tesbit edilmiştir. 
llinanın planının hr2ırlanması §C

hir planını yapan Prosta verile -
~kt!r. Bina beledıyen1n ihtiyaç • 

!arına göre bütün tf>.•isatı havi o
larak §ehrin kıyınetile mütenasib 
bir güzellikte ola<:aktır. İnşaata ö
llıiınüzdek! sene !~inde başlanması 
için Beled\y~ bütçes!ne bu sene 

1llt tahsisat konularaktır . Binanın 
Yeri henliz kRt't olarak tesbit e
d!bnemiş olmakla ber:ıber Sul -
tanahmed civarır.dı yap.lacağı 
•öylenrnektedir. 

---0-

Milano Sergisindeki 
Pavyonumuz Kapandı 

Bu sene ıııuhtel.f memleketlerde 
'Çılan sergilert'e T!irk pavyon • 
<arının büytik bir ıagbet kazan -

Ilı.akta olduğu ve bunda sanayii -
Ilı.izle mtistahcillerımizın de bü • 
l'ük bir iştirak h ss~•er l bulun • 
duğu ticare~ odasına bildirilmiştir 

Geçenlerde Milanoıla küşad edi -
len sergi;:-. de Tiırk pavyonu bl
tinci derecede muvaffokiyetli gö
liilmüştür. 

Almanya, Beıçika, Brezılya, 

İF'ransa, Felemenk. F'elemenk Hin
diııtanL Polnnya, Roma.ya, Ce -
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- Bakınız, bir çobanla bir ço
ban lııZJ ... Koyunlar bir taraftan 
otlarken, bPnların da dudakları
nın birleşmesi !Azım l!elmez mi1 

J anet şaşmr gioi: 

- A, a, a,I Nasıl eıur? dedi 
- Niçin hayret ettinız? 

Janet kendısiru topladı . 

- Hayret.mi h<>:' görmenizi rica 
4lderim, dedi, elbı>tte b.r çobanla 
bir çoban k'zı başbaşa !ı:alınca ... 

Ve o anda iki eE!e Kralın başını 
tuttu ve dudaklarrı h~kümdarm 
dudaklarına götiırdii. 

Ondan sonra da, •ankı hıçbu vey 
obnamış gib;. kilçiılo: Jıeykdler hak
kında düşlincelerin. anlatmağa, 
P<ırselenlenn Gzeı ın1ek. çiçekle
rin zarafet. ni tari1 E-trneğe ılı:oyul
du. 

Baron Dil Gones ulıoMe, aenç 

ihtiyar •porcuları ziyaret ede
cekler ve bilhassa; sporcular 
febrin bir resmi, bir de askeri 
haı;tahanesine giderek hasta 
vatanda~ları ı.iyat'et edecek 
terdir. 

Bayram günü şehir süslene
cek, gece de elektrikle donatı
lacaktır. 

Dün tesbit olunan programa 
göre fener stadında merasime 
saat 10 da başlanılacaktır. 

Bütün İstanbul halkı her se
neki bayrama büyük bir teha
lük göstermekte ve şehrin üç 
stadını da hıncahınç doldur -
makta olduğu halde bu yıl me
ra'imln yalnız bir ıtadda ya
pılması ytizünden herkesin Fe
ner stadyomuna akın etmeme
aini teminen yalnız 10 bin ki
fiye davetiye göııderile<\Cktir. 

Ayrıca tedbirler de alınacak

tır· 

--- -
Açıkta Kalacak 

Belediye 
Memurları 

Açılacak Münhallere 
Tayin Edileceı. l ·r 
Mali ser ebaşı olan haziranm 

yaklaşması mürıasel'etile Belediye 

memurları ve bilhassa muhasebe ) 
kısım mensubhrı arasında muh- j 
telil kadro ve tahm'nleri yapıl -
maktadır. 

Yeni kadrolarla açıkta kala<:ak 
memurların adedi 80 e baliğ oldu

ğundan kadrolRrm şahıslandırıl -
ması alaka ıle beklenmektedir. 

K11dronun anca .ıyın 25 inden 
ı;onra teblil! olunarağı anlaşıl -
maktadır 

Diğer taraft~n Brlediye reislıği 
yeni kadrola!la aç11<ta kalacak me

murlardan hiç birinin mağduriye
tine meydan verilmPmesini ka -
rarlaştırm1ş•ır. 

Bunun için açığa çıkarılacak 80 
memur p~ydetpEV Belediyenin 
muhtelif teşkilatınna açılan ve a
çılacak olan münha ı>pre tayin olu
nacaklardır. Bu karar dün bütün 
şubelere bilılirilm·~ ve kat'iyyen 
münhallere hlricdP.'1 kimse alın-
maması tebliğ oltı:m:uştur. 

nubi Afrika. İsvirre. Yugoslavya 
ve Macaristan hü1n'.ımdlerinin res

men iştirak <rttiklcri bu sergıde 
pavyonum•ız herg.İ!ı binlerce halk 
tarafından gezilerPk takdir olun

muştur. 

Tüccarlarımıza venı rnuşteriler 
temin eden bu sergi gecen gün ka
panmış pa·ıyonumuzu tanzim ve 
hükiımetimiı;, temsil eden heyet 
şehrimize lı~r<ket etmiştir. 

kadının bu. , ür'eti ka:.şısınd.a şa- ı 
şırdı. Şimdıye kad~r boyle bır mu
ameleye hiç rr.arw kalmamıştı. 

Fakat hoşuna da gitmedi değil! 
Hatta kendl~ini birdenbire genç -
leşmiş hissediyordu. Nekadar hü
kümdar el:. ... ı. o, kalb meselesi baş

ka şeydi 
Kral dav~tlilerinc. Hrtık gitmek 

zamanının geldiğiri lşrab eder ma
hiyette dost.ne bir şekilde elile 
işaret verd'. DavetlileT derhal sa
lonu tl'rket~ıler Krnl Janetle baş
başa kalınc•. Löbel'ı çağırttı: 

- Mösyö 1 öbel, dedi vakit ge
cikti, madam da her halde rahat
sız bulunuyPrlar. KcJ\disinin bu 
gece şatoda istirahatini temin • -

di!niz. 

Janet erte•i aabah uyandığı za
man, etrafın3 bakındı. Yatak takı
mı harikulade bir netasette idı. 

Artık her §Cyi yapmak kendisine 
tatlı ,.e kolıy göriwüyordu. Sa -

Gazete ve Gazeteci 
Telakkisi 

S
on Posta refikimizin bir 
muharriri ınnarif n1üdür 
vekiline gitrruş, sormuş: 

- Galatasaray lisesinfo ilk kıs

mında çıkan kızamık hadi>esı et
rafında ne var?. 
Şöyle cevab alnıı : 

- Bu mesele etrafında hiçbir 
§ey bilmiyorum, mali'ınıatım yok.. 
Arkadaşımız, bilahare sıhhiye 

müdürü ile görüşmüş, vaziyeti ay
dınlatıyor. 

Bir gazeteci böyle bir mesele 
karşısında kapalıçarşı kapıcısına 

gidecek değil ya ... Elbette maarif 
idaresine gidecek! l\lüdür vekili 
veya muavini olan zatın cevabı 
hayli garibdir. 

Şunu da söyliyelim: Farzediniz 
ki müracaat eden bir gazeteci de
ğil, alakadar bir talebe velisidir. 
O vakit ne cevab vereceklerdi?. 

Böyle bir hadisede, gazeteciye, 

alakalı bir veliye verilecek ceva
bın ayn!Jıi vermek, zannediyoruz 

ki, bir vazifedir. Çünkü, gazete, 

binlerce veliyi tenvir etmek mec
buriyetindedir. 

B"ÜRHAN CEVAT 

Alemdağındaki 
Metruk Saray 
Modern Bir Otel 

Haline Getirilmesi 
Düşünülüyor 

Belediye rpıı;liğı, sayfiye yerle
rinde veya ıstifade tdilebileeek 

mevkilerde bulunan t•ski ve met
ruk saray ve)''· büyük konak gibi 
binalardan işine yarıyanları tamir 
ettirecektir. 

Bu cümleden olrnnk üzere Alem 
dağında bulunan metruk sarayın 
de. esaslı bir şekilcle tamir oluna

rak ileride şehrin en mutena bir 
sayfiye yeri halin~ konulacak olan 
Alemdağınc!o modern bir otel o
larak kullanılmaH Gliişünülmek
tedir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

POL • s 1 
Ve .. Mahkemeler 
• _--:;__ ~. __ ----;;-;;_ ,-:..:!_ ~ '· 

Gece 
Saat 8-9 
Arasında .. 

ı Eski 
Hapisharıe· 

Arkadaşı 
Bir Apartıman Soymak "İyilik Yaptık, Başımıza 
istiyen Hırsız Anlatıyor Bu Bela Geldi,, Diyor 

B 
und:ın bir müddet evvel, bir o nu dü:ı saba'ı, ceza mahke-
gece saat a-ry sıralarında, eş- meleri koriJorunda, Asl:ye 
ya çalmak için Fatihde Akok üçüncii cezanın kapısı önün-

apartımanına, du<>rdan atlamak de gördüm. Orta boylu, uzun yüz-
suretile girc:ı, fak3t giırültüyü du- lü, siyah gö,lü koyu esmer bir a:-
yan ev sahiblerinin dışarıya çık- damdı. Henüz otuz, otuz beş yaş-
maları üzer:ne, arzı-larını tabak- larında olır. .. s;na rağmen saçları j 

kuk ettiremeden kaçFn ve bir iki ağarmıştı. Sı:tmdalo:ı eski ve yır- 1 
saat sonra ger..e ayni semtte bekçi- tık paltosumııı yakası kalkıktı. 1 
ler tarafınd•n yakal~narak kara- Paltosunun dtmd3 görülen ceke-
kola teslim edilen sabıkalılardan ti de yırt \1< ve eskı idı. Sırtını du-
Yahya ile Fı:zılın dur,ışmasına dün vara dayanuş kor;nrırdan gelip ge
asliye ikinci ceza mahkemesinde çenleri seyr<>diyordıı. Yanına yak-
devam edildi. !aştım ve: 

- Sizin de mııh;kemeniz mi 
Dünkü muhakemede, mezkiır a-

var? 
paı'bmanda ~kran öğretmen Şa - Diye sorJum 
ziye, şahid s:fatile dinlendi. Bu şa-

Muhatabım Asliye üçüncü ceza 
hid mahkell"~de ş;. lfodeyi verdi: 

mahkcmeshin kapı•ını işaret etti: 
•- Hadisa gcces;, ~partımanda, _ Evet, dedi. Bııroda .. 

bir odada kızımla bcraher oturu • Derin derin içbi çekti: 
yorduk. Kızım der<e çalışıyordu. _ Bir hı:sızlık me~elesinden .. 
Ben de işlerimle meşgııl idim. Bir Sustu. Güzlerin i korşıki duvarda 
aralık, balkonda bir gürültü oldu. bir yere dı~ti. 
Dışarıya çıktığımız zaman, bal - - Bir iyılik yaptım, işte şimdi 
kondaki sandıktan b3? eşyanın dı- de bunun eeza~ını çekiyorum. 
~arıya çıkar:lmı ş olduğunu gördük. Gözlerini du•ıardın ~yırdı. önü-
Bunun üzerone bağırmağa başla - ne baktı. Birkaç sa!'iye düşündü, 

dık. Bekçiler geldıler, apartımanın sonra tekrar bana döndü ve anlat-
her tarafını arP.clıl3r. FHkat kim - mağa başlad. : 

seyi bulamadılar. Yalnız aparlı - - Bundan iki, uç ay evvel, bir 
manın yarund&ki arsada siyah bir akşam Üskiidarda, evime gidiyor-
kasket bul.dukr. Ertesi günü sivH dum, sokakta . 
polis memurları bu iki çocuğu a- Sağ tarafımızdaki suçlulara mah-
partımana getirdiler. Yahya şun- sus olan kaneped~ oturan elleri 
!arı söyledi: kelepçeli iki zattan gencini gös -

- Gece ~~at 8 de arsadan geçe- terdi 
rek, duvarı atladık, apartımanın - Bu adama tes,<lü! ettim. Bu-
bahçesine girdik. Balkona çıktık. nun adı R~cebdir Kendisini on 
Oradaki sa.-ıdtğı açr.rak, içinden sene evvel, Bursada, l:apishanede 
eşyaları çılrnrdık, fal<at alıp gö - tanımıştım. Ben o zaman bir ka-
türmeğe muvaffak olamadık, a~ til meselesinden mahkum idim. O 
yak seslerı duyduk, kaçtık. da yaralama saçundan yatıyordu. 

Yahya arsa içinde bulunan kas- Receb sok;kta benı görünce boy-
ketin de kendisine aıd olduğunu numa sarıldı, ben; opmeğe baş -
söyledi. " !adı. 

- Seni tekrar gördüğüme neka
Muhakem~ başka bir güne bıra-

dar sevindim bilrr,ezsın, Cemile!-* Kumkapıda oturan LUtfi a,:- kıldı. ğim! Sen beni'D dün;vada en aziz 
dında bir genç heniiz anlaşılamı- 1-------------- arkadaşım, birX-ık dostıı.msun! 

b . ı .. .. d k lan bir demiı· boru Osman adında yan ır mese e yuzun en çı an Receble kr.nuşa ko;ıuş~ bizim e-
kavga neticesinde ayni semtte o- birinin ayağına düşerek yarala • ve doğru yüı ümef:P başladık. Yol-
turan Ali adında bir genci sopa ile mıştır. da ona ne il~ meşgul ('lduğunu sor-
başından yaralanu~tır. * Kasımpaşada oturan seyyar dum. 
* Galata.ia o\ur1n Mehmed oğ- yoğurtçu Mı;stafa yoğurt satmak _ Bursada bir ağanın yanında 

lu Mehmed bir ahrak yüzünden r~kabeti yü,ü:ıden çıkan kavga çalışıyorum, onun kayunlarını sat-
çıkan kavga netic~·;nde Artin a- neticesinde >eyyar yoğLırtçu Fev- mak için htanbula getiriyorum, 
dıpda birini su test:sıb başından zi oğlu Hiis·~yni b:çakla bacağın - dedi. 
yaralamıştır. dan yaralamıştır. O akşam Recebi PVimdr mısafir * Gümüşsuyunda Miyado a • * Nişantaşında Meşrutiyet ma- ettim. Receb yemr-kten sonra git-
partımanı kapıcısı Mustafa oğlu hallesinde oturan VP TEşvikiye ca- mek istedi. G~reyi de evimde ge-
Veli bir pa~a meselesinden çıkan mii müezzini Abdıırrahim camide çirmsini rice ettiM. F&kat misa -
kavga netice·;inde ~yni apartıman- oturmakta iken üz,.rine fenalık ge- firim bu teklifimi kabul etmedi 
da yanında çalışan Muhiddin ta- !erek düşm!iş biraz EOnra da ölmüş- Evden çıkarken: 
rafından b•r demir parçasile ba- tür. Yapılan muayP.ne neticesinde - Cemil, d<'di. CPhimde on pa-
şından yaralanmıştır. kalb sektesinden öldüğü anla • ram yok. İsbnbulrlan Üiiküdara * Aksaraydo Avran·. adında bi- şılarak gömUlmes!rıe izin veril - geçerken, ağamdan pare alınağı 
rinin omuzunda götüıülmekte o - miştir. • unuttum. Bana vapur parasını ver. 

Çeviren: 

rayda geçirdiği bu bir gecenin ha
yatında ne muazzam bir dönüm 
noktası teşkıl ettiğinı anlamıştı. 

Yatağından kalktı. Kalın saten 
perdeleri aralıyar9k dı§llrıya bak
tı. Versay sarayının g~niş bahçe
leri ... Her taraf giincş içinde ... Se
vin<:inden neredey•ı> düşüp bayı
lacaktı. Versoy! Küçiik mahalle 
kızı şimdi V ersay ti&rnyının en 
muhteşem bır mısafirıydi. Hizmet
çiler, seyis!er gidip geliyorlardı. 

Biraz ileride hazırlanmış olan atlı 
süvariler b~ni bekl'yurlardı. Fran
sanın kalbi ve diMağı sayılan bu 
büyük sarayda, Krallığın en bü
yük ıtibar gösterd 'ğl belki iki bin
den fazla ş~h•;yet Hrclı. Bütün 

bunların ·b'r tek arzusu vardı: Hü
kümdarın h~ıuna gitmek. 

Halbuki Janet, bu hükümdarı 
mahremiyetinde tanımı§ ve onun \ 
kollarının karf)smda çözüldüğünü 
görmüştü. J an et bu adamı göğ -
süne basmış ve onu nüvazişlerinin 
tadını vermişti. M~dam Pompa -
dur'lar, madam Montespan'lar ve 
diğerleri de a~ni talih• kavuşmuş 
değiUer m;ydi? 

Fakat acdb3 bu saadet nekadar 
deva medec~kti? 

Janet, zilin k0rdonunu çekti ve 
derhal yatağına girdi. GEnç ve gli
z.el iki hızr.wtçi kn duhal ıçeriye ı 
gırdileı Çiç~kler getirdller Ma -
sanın w etejaiin Ü7erini •Üsledi- 1 

ler. Kızlaidan biri hemen ocağa o
dun koydu. 

Öt.eki eğer madam JA kontes mli
saade ederlerse, mösyö Löbel'fn 

kendisini z'yaret etmek lstediğiııt 
söyledi. 

Genç kadın: 

- PekA:fı, gelsin, dedi. Fa.kat 
evvela aynamı, taroğ'ımı ve pud· 
ramı veriniz. 

Löbel Janetle yalnız kalınca, yer
lere kadar eğildi: 

- ~Iada.'l'\ lA ko!'lcs, siz burada 
bir tek kraliçesiniz. dedi. Kral sizi 

çok beğendiğinı bu sabah bende 
nize söyledi. 
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Kagıt;OZOfU 

Bayramı 
Sellüloz Fabrikası O 
Güne Yetiştit ilecek 
14 ağustos 1934 ::le lsrnet İnöniı

nün bizzat lıaz!.l' buıunarak uğur

lu e!lerile birincı kiığ ırl ve arton 
fabcikasının teme1 i'lı attıkları ta
rihi kağıd '.:>ayranı (']arak kabul 
olunması korarlaştırılmıştır. 1 

Bu mÜnls~beUe 14 ağustos r;.inü 
için İzmitte sdlulöz sanayii mü - ı 
essesesı taraf·r,daı• bliyiık bır kut
lulama progra!Dı ha.zırlanacııktrr. 
Bayramın frvkal'.ıde bir şekilde 

tes'idi içm şimdi.der hazırlıklara 
başlanılmış ~.r 

2 inci kağıd ve Sdlüloz fabrıka
mızın 14 ·ağuztcs k"' ~!d bayramına 
yetiştirilerek o tarihe kadar inşaa
tının ikmal olunmasır a çalışıla -
caktır. Hal~n bu yeni fabrikamı
zın makine monta!ları devam et
mekteda 

Sığır Vebası 
Fransız H;:.dıçinı<Jle İngiliz Su

danında sığır ve} an krayı hük
metmekte o:duğunılon bu memle
ketlerden gtlecek olan çift tırnak
lı hayvanların yPni bir tebliğe 
kadar rnenılrkete soku'maması a
lakadarlara teblig edilmiştir . 

Hapishane aı·kad~sımın istediği 

parayı vcrd•m. Hatta iskeleye ka
dar da teşyi ettim. 

On üç gün s.ınra benı !kıncı şu
beden çağırttılar Gitlim. Orada 
Recebi gör lüm R~eb benı görür 
görmez: 

- İşte benim suç ort,ıgım! dedi. 
Ben ona hayretle bakarken, Re

ceb sözüne uc~/am ett• 
- Bir a:-şıırn onur.la bullıştuk. 

Cemil beni "vi:ıe götürdü, yemek ı 
yedirdi. Soııra keNl~51Je Ayazma
ya gittik. Orada, evlerden birine J 

girdik. Bir gramof ır. ıle bir alyans 
yüzük çald'k Yüzük bende kaldı. 
gramofonu da Cem le verdim. 

Müdiriyette ber.;m bu hırsızlık 
!şile aliıka'Il oh!ladıf!r ı, masum ol
duğumu söyledim. F3kat kimse se>. 
züme i'l'8ll•.ıadı . 1fademi aldılar, 

1 
adliyeye teslim ettiler. 1 

Tam kırk gün ti:'\·kifhanede kal· 
cbm. Annem, karım, çocuklarım 

aç ve sefil süri\ndlüer, perişan ol
dular, nihayet tah!iye edildim .. 

Bu sırada liçüncü C<'ZA mahke -
mesi mübaşiri. mahkeme salonun- 1 
dan çıkarak suçluların ')i&nında du
ran jandarırınya : 

- Çıkar kelep~'('\er:ni! dedl 
Jandarm3 rr.übaş:ıin dediğini 

yaptı. Suçlular, mnhkrmr salonuna 
girdiler. onkrı ianr'l1rına ve Cemil 
takib etti 

Receb rnahkemecle 1'endisıne is
nad edilen lıırsızl•k ~uçunu inkar 
etti ve İstanbulun bazı yerl<'rinde, 
muhtelif tarihlerde vakua gelen 
hırsızlık ffllerinin faili olma -
dığını söyledi Suçlulardan Hay -
dar ise, Recebder. calınmış eşya 

' satın alrnadığır:ı i:ldia €lti. Diğer 
suçlu Cemil de Re,.ebin suç ortağı 
olmadığını, kendisil"e Htira edildi
ğini söy leci!. 

Mahkeme şahıdlerın de sorgu
ya çekilmele:i için duruşmayı 25 
mayısa bıraktı. 

J anet, kalbinin lmlı hızlı çarp
tığını hisscttl ve sıırdu: 

- Haşmetmeab hazretleri beni 
tekrar görmek istiycrlar mı? 

- Yakında görmek lııtiyecek • 
lerini tahmin ediyorum. 

- Her zamr.n emirlerine fmade 
olduğumu aöylersiniz. 

- Acaba ay:-ılmazdsn evvel •iz
den bir ricDda bulunabilir miyim? 
Eğer müsaode buyurursanız, Kont 
Dubarry tarafınızdan kabul edil
mek arzu•unu gösteriyor. Kabul 
edilmek i~in sabahın yedisinden
beri sizi bekleme1't~dir. Herhalde 
bir şeyler konuşmağa ihtiyacı o

lacak. 
- Mösyö Löbel, ~.:ık rica ede

rim, gelsin, niçin gelmiyor? 
Kont Dul:>arı y iç<riye girdi. se

vincindrn iki kollarım açarak Ja- j 
neti kucakladı SanKI lmtilıanda 

kazanmış b.r kızı babasının gurur 
ve iftiharla kuraklama~ı gibi bir 
,ey ..• 

• 

Dinlenmek Vasıtaları 
Bir Lüks müdür?. 

Geçen gün arkadaşım İsken 
d•r Fahreddin Bursnd.ıki o

tellerin pahalı olduğundan §İka -

yet ediyordu. Bu p~lıalılığa, bü -
tün otellerin fiatını dahil ede -
bilirsiniz. Yalovada daha mı u
cuzdur?. Yalovanın yenı yapılan 
otelinde bir gün kalmak 5.5 lira 
idi. Bu yaz bilmiyorum, kaç lira 
olacak?. 

Yaz gelince, dinlenmek için 
böyle rahat otellerden birine gidip 
birkaç gün kalmayı göze aldınız 
mı, bütçenizde, ona göre miihiın 
bir tahsisat da ayırmak lazımdır. 

Hele Floryada, kiraya ,·erilen 
o . alaş bozması pansiyon \ e oda
ları hiç sormayın. Muayyen bir 
aylık sahibi bir vatandaş, böyle 
yerlere gidip üç dört gün dinlen
mek salahiyetini haiz değildir. 

Geçen sene, Roınanyanın • la .. 
maya ve Bulgaristanın Varna 
plajlarına giden bazı arkada,Jar, 
yol. pasaport parası dahil, on be 
günlük bir seyahat için sarfcdilen 
para ile, bizim iyi sayfi~·e yerleri
mizde, iyi otellerimi•de 15 gün 
kalmanın mümkiiu olmadığını 

söylüyorlardı. 

Bu, bir iddia değil. maalesef bir 
hakikattir. 
sağlamağa lüzum yok ki, hiç bil

mediğiniz bir diyarda seyahat et
mek, daha fazla istirahat H eğ

lence vasıtalarının içinde bulun• 
malı., insana daha cazib gelir. Bi
naenaleyh , bu avantajları da, u
cuzluğa ilave edince, bizzat ken· 
di vatandaşlarımızı dahi dinlen • 
dirmek için, kendi otellerimizde, 
sayfiyelerinıizde tııtmağa • nasıl 

imkan bulabiliriz?. 
Nerede kaldı ki, yabancı sey -

~ h ı:elsin de, bu pahalı yerlerde 
barınsın! R5ŞAD FEYZi • llarb mal6.llerlnd~n Falk Çlmf'nte
pe-ye: 

Vural bmlnl lav.iye rd•bllirim. tia-
adetler dJlerlnL R. F, 

Tasnif Edilmiş 
Yumurtalar 

Alrnanyay;ı ve Yunanistana şe -
rimizden gönderilen ıı:C part, ta< -
nif edilmiş ·, e taze 2872 sandık y -
murta çok beğenilmıştir Alma·, 
tliccarlan yeni siparisler vermi< -
!erdir. 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Boğazkesende Bir 
Çeşme 

Tophanede Bofaüesende b -
tan i('lnde oturan bJr okuyu("utnUZ 
dan u mektubu aldık : 

•Biı.lm ma.h.a.llede Uf yU7 f'''e 
J'&km alle tQett-k ve yıkaya<-ak &U• 

yunu ancak bir ('f'Şmtde-n &.nnln 

etmektedir, Bu ıceşmf'nln a.('11ıp 

kapanması blr SUCU)'& bırakdmı1-

tır. Fakat bu ~f:ı,.me her uman 
muntar.ım a.kma7. Bai'flnda .. ular 
ldarHI tarafından mf'mor bir Jı.i'l 
bulundui'wıa cött, muntazam ak
ma.sı ve mahalle halkının bu <'f':t
meden lıl.yıkUe lı.tlfade rtm 1 1-

cab etmu m.J? Sular ldattf;lnio bu l 
~menin vu.lyetlnl na:aan dlkka
ie almasını rica t-derb:. 

Sordu: 

Janet, bmden bio~cy saki ma! 
Ne olup ne bittiğ;n• o!duğu gibi 
bana anlat! Üıni.dlerimizi nereye 
kadar götür~bilec•ğiın';i anlıya -
bilmek içiıı, senin her şeyi bana 
söylemen, Ç('k Ve<rinde bir ,c,_v o
lacaktır. 

J an et bdki birnz guıurundan, 
belki biraz yüksek bir •osyeteye 
ulaşmış olm~k zevkinden hıç bir 
şey söylemek isti!medi. Bu \·azi· 
yet karşısında Kont Duharry'nin 
canı sıkıldı: 

- Senden b:ınu h'ç ümid Omez 
<lım, dedi, ben ki bnı üne k1dar 
sana elimden gelen ıyılik !um en 
azamisini yapmış tıir in~anm-.. Fa
kat yavrurr, şunu hatırla ki sen 
daha tecrüb~ yaşı!'~ ı;ıı mi~ hır in
san değilsin. K~dınhr zaten daima 
böyledir. B>rnz gu•ura kapıldılar 
mı, nekadar ald?.Pd,k!~rının hi9 

(Drvamı l'ar) 
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1 U zakşarkda Vaziyet Nasıl ? ] . 

Çinliler Japonları 
Vormıya Uğraşıyor! 
Kat'i Taarruz Zamanı HenüzGelmemiş 
Japonya Berlin • Roma Askeri İttifakına Girmiyor 

Bir Çin şehrinde Japon ordusunun geçitl resmi ve alkışlıyan Japon kadınlan 

D 
ünya meselelerinin birbi
rine bu kadar bsğlı olduğu 
bir zamanda, 'l'okyonun Av

rupa işlerine karşı alakası pek 
tabiidir. Bolşevikliğe karşı mü -
cadele ismi altında aktedilen mi
saka evveıa japonya ile Almanya 
arasında imzalanmış, buna sonra 
İtalya da iştirak etmişti. Fakat bu· 
günkü bahis başka. 

Avrupa gazetelerinin bildirdi -
ğine göre Tokyoda söy !enen şu -
dur: 

İngiltere ile Amerika, Uzak 
Şarkda Japonyanın girişmiş ol
duğu işi bozmak istiyorlar. Bu • 
nun için de açık kapı politika -
sını ileri sürüyorlar. Çinde her 
devletin müsavi hak sahfüi olma -
sını istiyorlar. Fakat ayni zaman
da Çinliler ile Japonlar arasında 
hakem olmayı da düşünüyorlar. 

Avrupanın büyük devletleri Af. 
rika kıt'asını müstemleke haline 
koymuşlardır. Asyayı da yarı 

müstemleke haline getirdiler. Çin
de de açık kapı politikasından is· 
tifade etmek istemişlerdir. Ja -
ponya ise Çini böyle yarı müs -
temleke olmaktan kurtarmak is
ti;or. Japonyanın gayesi şudur: 

Asya Asyalılarındır!. 
Avrupa gazeteleri şu son zaman

.arda daha ziyade Avrupa işleri
le meşgul olarak Uzak Şark me -
sele1'erini ikinci dercrede mevzuu 
h~hsediyorlar. Fakat Japonların 
A..ya Asyalılarındır diye Ameri
ka ve İngilterenin Uzak Şarktaki 
vaziyetleri aleyhine bir propaızy.n
da faaliyetine geçmiş olmaları Av
rupa ve Amerika ;natbuatını la -
kayıd bırakmamıştır. 

Çinde büyük bir değişiklik var
dır. Taarruza ağrıyan Çin kendi
sinin kurtarılması tarzındaki pro
pagandalara kapılmamaktadır. 

Bugün Çin.de Japonlara milli bir 
hareket halinde kuvvetli bir mu
kavemet .başlamı.ş, devam edi -
yor. 

Uzak Şarkta Japonların Çinli -

lere taarruzu ile başlıyan harb iki 1 
seneye yakın bir zamandanberi 
devam ediyor. 

.Japonlar ilB.n etmeğe lüzum gör-ı 
meden harb açmışlardır. O zaman 
bu harbin neticesi ne olacağına 

dair türlü tahminler yürüten Av
rupalılar şöyle düşünüyorlardı: 

Çinin en zayıf taraiı hiç taar
ruza geçmek istemeyişidir!. 

Ondan sonraki harekat gösterdi 
ki hakikaten Çinliler Japonlara 
karşı mukabil taarruzlara geçmi
yor değillerdi. Hem de muvaffak 
olarak. Fakat kendiliklerinden ta
arruza geçmek için hareket ve 
teşebbüs Çinlilerde görülmüyor
du. Fakat Avrupalılar son zaman
lar da kabul etmeğe medbur kal
dılar kı Çinlilerde büyük bir te
kamül başlamış, devam ediyor. 
Çin ordularının miktarı için orta
ya bir takım rakamlar konuyor, 
tahminler sürülüyordu. Mesela 
harb sahasında 2,000,000 asker bu
lunduğundan bahsediliyordu. Çin 
ordusu artı'.; yalnız müdafaa vazi· 
yetinde kalmaktan vazgeçerek J a
po!llar üzerine taarruzda bulun
mağa başlamıştır. Kanton üzeri· 
ne olan hareket böyle oldu. Altı 
aydanberi elden çıkmış olan Kan,. 
tonun üzerine muntazam Çin kuv
vetlerinin yürümesi Çinde her sa
hada görülen değişiklik harb cep
hesinde de bir nümuncsini teşkil 
etmiştir. 

Avrupanın Uzak Şark işlerile 

Çok meşgul olmuş siyasi ve askeri 
muharrirleri taraiından Çinlile . 
rin bu hareketini pek mühim ola
rak karşılanmıştır. Çünkü Çinli
ler de büyük bir değişiklik göster
mektedir. Yoksa zaten Japon;arın 
yakıp yıkmış oldukları Kantonun 
tekrar ele geçirilip geçirilmemesi 
teferrüattan sayılıyor. 

Çinliler bir iki hafta evvd ilan 
ediyorlardı ki Japonlardan 70 şeh

ri istirdad etmişler ve bunun için 
de 20 gün kafi gelmiştir. ç,•ı ku
mandanları da askerin ve bnşıbo-

zukların kuvvei .maneviyesı Ç'lk 

mükemmel olduğunu söylüyor • 
!ardı. 

Taymis gazetesinin yazd!ğına 

göre ise Çinliler asıl tasavvuı Pt
tikleri büyük taarruza daha geç
memişlerdir . .Şimdi cepheyi bil • 
yüterek Japonları son derece ra
hatsız etmek, ondan sonra cl'a ken
dilerinin muvafık gördükleri bir 
zamanda düşmanın üzerine yü -
rümeyi düşünüyorlar. 

İngiliz muharrirlerinden Frank 
Oliver Çin - Japon meselesini ba
şından sonuna kadar yani şimdi
ye kadar gelen safhalarını takib 
ederek şu neticeyi çıkarmakta • 
dır: 

Japonların Çine taarruz etme
lerinde zahirde birinci sebeb ola
rak ileri sürülen nokta ne idi?. 
Çinde komünistliği ortadar; kal· 
dırmak değil mi?. Fakat Japon -
yanın asıl davası bu ise bunda 
muvaffak olmuştur. 

Şöyle ki: Meml 0 ktlr;nin Japon 
taarruzuna ~ğradıfiıııı göm Çinli
ler artık ara!arınc!n ihtilafları bir 
tarafa. bırakarak birleşmiş oldu
lar. Komünist Çinliler de komü
nistliği bırakarak Japonyaya kar
şı memleket müdaiaasına koş -
muşlardır. İşte Japonya Çinde ko
münistliği bu suretle ortadan kal
dırmış oldu. Çinliler artık şosya
list ve liberal fikirlerle bir poli
tiia tayin ederek Çınin istediği 

zirai ıslahatı kararlaştırmışlardır. 
Çinlilerin haleti ruhiyesi pek 

şayanı dikkattir. Japonların he
zimetten hezimete uğratmak için 
bütün Çini harab etmek lazım ge
liyorsa Çinliler bunu yapmağı da 
göze almışlardır. 

Mesela Sarınehrin sedlerini yı
karak Japon ordusunu su altında 
bırakmak için Çinliler kendi mem 
leketlerınin o kısmını tahrib et • 
mekte tereddüd etmemişlerdir. 

Hakikatte de Sarınehrin suları et
raiı kaplaymca Japonlar üç ay ;. 

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

/ I Meraklı Şeyler j 
5,000 KİŞİYİ EVLENDİREN 

ADAM 

""...Jlacarlsyanın küçük bir şehrln

lYJde, lyUiğl ile marn{ bir adam 

vardı: Piyer Korba .•. 
Yirmi yaşında bekir kalan bu adam 

bir daha evlenmemiye, takat evlen • 
mek lstlyenlerl birleştlrmlye yemin 
etmişti. 

60 sene içinde tamam 5,000 çiftin •· 
rasını bulmuş, paraya ihtiyacı olanla
ra yardım etmiş, evlendirmişti. 

5,000 düğünde bulunduğunu ve Ma· 
caristanda i.dei oldutuna göre her dü
güode yent blr cömlek, yenJ bir şap .. 
ka aldığını söylemeie lüzum var nuT. 

Bu fahri kılavuza. dünyanm en çok 
şapkası~ gömlefJ olan adam denilse 
J"eri var. 

VakiUe evlenmelerine yardım ettlfl 
kan ve kocalardan 87 sı. çocnklarını 

da evlendirmesini rica etmişlerdir. 

5.001 ~ifUen yalnız 54 Ü l'eçtnemeyip 

ayrılmıştır. 5,000 çiftin 17,332 çocuiu 
olmuştur. 

Fahri kılavuz. 84 yaşında olduiu 
. halde ölmüştür. Cenazesinde 636 aile 

ve 60 p;,1.pas hazır bulunmuştur. 

DANZİG SERBEST ŞEHRİ 

NE DEMEKTİR?. 

Danzig; Versay muahedesinin 100 -
108 inci maddelerlle serbest şehir ilin 

olanmuş ve 1\-lilletler Cemiyeti taraf;n

dan tayin edilen bir fevkatide komi

serin kontrolu altına konulmll!}tur. 

Da.nziı' şehri ve llınam ile Danzl~ 
körfezi üzerindek.l araziden ve pek 

zen.cin bir zJraat yerı olan hlnterlan• 
dmdan lbareltlr. Mesabal sa!blyesl 

2,000 kllomctro murabbaıdır. Nüfusu 
400 bin kadardır. 

Bunun 240,000 1 Danzlr • .. brındedlr. 
Harici Jşlerln idaresi ve harh.de bulu. 

nan DanzlgJiierln himayesi Pulonyaya 
havale olunmuştur. Bundan başka Vis

iııl nehri üzerlndeki seyriı.oaef.::rln ida

re ve kontrolu, demiryoll:1.rı, pusta ve 
telrraf muhaberatının idaresi de Po
lon.yaya aittir. 

Meşhur muharrir Şopenh:!,Tl:ı oflu 
Dandgde dolmuştur. 

DAMA ŞAMPİYONLARI 

Beynelmilel dama şampiyonn,ğu mü
sabakası Parfsde yapılır ve bbUln dün

yanın en iyi oyuncuları burada. topla
nır. 1938 dünya dama şampiyonu Uo
landah Döjonı-h idi. Bu seneki müsa
bakada bir Fransuı ZO puvana karşı 

23 puvanla. şampiyonluğu kazanm.1.1 .. 
tır. 

Oyuncular iki parti oynarlar. En çok 
puvan alan galib ilin olu.nur. 

VİTAMİNİ KİM KEŞFET'!'İ? 

Vitamlnl keşfeden, Cava ha.;n.::hane
sl doktoru Sijkman adlı Jılr lloJaııda

lıdır. Bu ıat. Beri - Beri d(rıJlen bir 
hastalığa tubılmuştu. Dııktor, tavuk

ların da ayni hastalık ara.ıı .ıt?sterdiği
ne ve en çok kabu.,.iru soyu~muş pirlno 

yediklerine dikkat etti. 

Eijkm'.:1.n, tavukların yemlerlne biraz 
da pirinç kepeil. yani kabuklarını ka

rıştırmayı düşüudü. Az sonra tavuk -
lar iyileştiler. Bundan sonra Funk. bu 

kcpcktckJ maddeye Vitamin ismini 
verdi. 

BUGÜN .-il\ 

LALE'de 
Binbir renk ve şiirle süslenmiş 

senenin en büyük aşk filini 

AL TIN 
HARBi 

Artistler ona hudre: .. RehkleJ 
filme hayat.. Mevzu esere 

ran verdi. 

IHI Ü- K VE 
Tehlikeli Kadınlar 

C 
emil, akşam üzeri Köprü -
den vapura bindi. Üç gün
lük i7nini Y•lovada geçi -

recekti. Gece, otohiisle kaplıca -
lara girerken elektr'.k ışıkları ;çin
de nurdan bir peri diyarı gibi gö· 
rünen Yalova çok lıosuna gitmiş· 
ti. Yeşil çayırlar, yük~ek ağaç • 
lar ve çiçekler .. Sai!da otelin ışık· 
!ar içinde muhte5Pm ve zengin 
antresi.. Koyu bir eece ve insana 
rahatlık veren hır sessizlik ... 

Cemil, Yalovaya gelmek kara
rını verdiğine pek sevınmişti. O • 
telin ön tara•ında, hasır koltuk -
!ara gömülmüş, beyaz örtülü ma
saların başwd:ı birkaç kişi otur -
muştu. Viskı içiyorlardı. İçeriden 
güzel bir müzik sesi geliyordu. As· 

faltın ilerisinde, birkaı; çift, ye
mekten sonra, gezintiye çıkmış in· 
sanlara mahsus bit ağırlıkla, ya -
vaş, küçük adımlarla dolaşıyor -
lardı. 

Cemil. küçük çan lası elinde, o
telin kapısından ,;ir:li. Garsonlar 
koşuştular. Çantasını aldılar. Daha 
odasını bile tutma ian, tarasta o· 
turup bir viski içme~.i aklına koy· 
muştu. Çünkü, biraz evve~ orada 
oturanlara o kada" imrenmişti ki .. 

Kenarda, iç salonu 'e dışarıda· 
kileri görebilecek ı·erde, bir masa 
intihab etti. HemeT\ çoktü. Garso· 
nu "çağırdı: 

- Ben yemek yedim, dedi. bana 
bir viski.. 

- Başüstüne efendim .. 

Cemil, şimdi, etrafına bakını -
yor, bu binbir ta',iat güzelliğini 

seyretmeğe doyam,yordu. Bir an
da, bütün yorgunluğunun gittiği
ni hissetti. Kendi kendine: 

- Ne güzel, cennet gibi yer .. di· 
yordu. 

Sonra, tarasada oturanlara bi-

1 Yazan: REŞAD FEYZİ J 
- Evet .. Suad sı>n ha?. 
Kucoklaştılar, öuüştiiler. J3l! • . . . ' 

birlerinin yüzüne. gözlerinin ıçill 
baıkıyorlar, uzun yılların hasre • 
tinden sonra, bu beklenmedik ıe
lakinin verdiği hazla, gülüyorlı!' 
dı. 

- Ah Ce:ııilciğim .. Ayol nerele~ 
desin sen? .. 

- Ya sen .. Suad? .1 
- Yahu kaç sene oldıı. değil ııı~' 
- On beş ~eneden fazla var 

birbiııimizi görmüyoruz. 
- E .. Ne ış yapı~orsun Suad?· 
- Avu'katım .. 
- Çok iyi.. Nasıl işlerin?. 
- Mükemmel.. PPki sen?. 
- Ticaretle uğraşıyorum. Bit 

kağıdcılık ş;rketin'n müdürii# 
Ayaküstü o kadar konuşmağ• 

(Devamı 7 inci sayfada~ 

Ankara Radyosıı 
•uotıx 

17 ,30 İnkıliib tarlhJ dersi eri ııı-JI'' 
evinden naklen). 

18,30 Program. 
rer ·birer baktı .. Snlon:ı göz gez - 18,35 Müzik (Neşell müzik) Pi. 
dirdi.. Tam kendi otıırduğu ma - 19 Konuşma. 
sanın hizasında diirdüncü masa- 19,15 Tü:rk müziği (Fasıl be1otD· 

Celil Tokses ve arkadaşları. 
da, bir genç kadın ile saçları mun· 20 Memleket saat ayan. ajanı '' 
tazam taranmış bir r.enç erkek var- meteoroloji haberler!. 
dı. Durmadan konuşuyorlardı. Ka- 20,15 Tü:rk müzlğL 

dının yüzü Cemile dönüktü .. Fa· Çalanlar: Zühlü Bardal<Dthı, C•'.ı 
kat, erkeği gfö·müyordu. Kadın del Çağla, Refik Fersan, Kemal ım• 

Seyhun. 
genç, güzel iyi giyinmiş, iyi bo • Okuyan: Müzeyyen Scnar. 

yanmış bir şeydi. Gilzleri velfecri 1- Hicazı hümayun peşre..ı. 
okuyordu. Cemile ar:ısıra bakmak- :ı- Arif Beyin Hicaz 1arkı: ('l'••d

1 

tan kendini alamıyc•rdu. edeyim). 
3- Sadettin Kayııaim Wcu ıı.V 

Garson viskiyi getirmişti. Ce -
mil, bir hamlede, bardağı yarısına 
kadar indirdi. Bir !'efes aldı. Ha-
yat ne tatlı şey, diye düşündü .. 

Gözü tekrar karlına takılmıştı. 

O da, Cemile bakıyordu. Fakat, 
kadının yanı'1daki erkek hiç dur
madan birşeyler anlatıyordu. Yal
nız belli idi ki, karlın, bu sözlerden 
hoşlanmıyor, hatta dınlemiyor, din
liyor görüniiyordu. 

Cemil Viskiyl tamamlamış, gar· 
son ikinci bir viski getirmiş. onu 
da yuv~lauıı~, üçündsünü de ya
rılamıştı .. Artık keyfi yerinde idi 
Aralarında şöyle bir çeyrek saat -
ten fazla geçmişti. I>emindenberıı 
ilerideki masada gü7•l kadına kon
ferans verir gibi bir şeyler anla· 

tan arkası dönük a1am. yerinden 
kalkmıştı. Ote!in vemek salonuna 
geçmek üzere yü~üyordu. Fakat, 
Cemil dikkat edi~ce, bu adamı 
derhal tanun:ştı. Bu, eski mekteb 
arkadaşlarından Ruad idi.. O da, 
Cemili tanufı. Bir iki saniye ikisi 
de tereddüd geçirdiler. Sonra, Ce
mil hemen yerinden kalktı. Suad 
olduğu yerde durmuş, Cemill teş
his etmeğe çalışıyowu. Karşı kar· 
şıya geldiler· 

- Cem.il sen misjn? .. 

(Hazan ile geçti). 
4- Şükrünün Hicaz ,arkı: (SeVd~ 

dilim anlatamaz). 
5- Kemal Niyazi Seyhun: Keıt1ell" 

çe taksimi. 

6- Arif Beyin Hicazkar ıarıu: (JJ~ 
balet ile süzdü). 

7- Osman Nthadm Jilcazkir taı')Jl 
(Ellere uzaktan bak). 
8- Hicazkar saz semalsL 
9- Dedenin Gülizar şarkıı 

biçeşml bidal). 
10- Dedenin Güllzar farkı: (11.,V 

nazlı sekip gider). 

21 Konuşma. 
21,15 Esham, tahvilat, kamb11° 

nukut ve ziraat borsası (flat). 
21,25 Neşell plaklar • Pi. 

21,30 Müzik (Riyaseti Cumhur fi 
!armonik orkestrası • Şef: u......ıı ,. 
rll Alnar), 

22,30 Müzik (Opera lll'J'&lan • J'I!~ 
' 23 Son ajans haberleri ve 7ıaJ1P""" 
proğram. 

23,15 • .24 Müzik (Cazband • pi. 
YARIN 

13,30 Program. 
13,35 Müzik (Virtüozlar • Pi). 
14 Memleket saat ayarı. 

meteoroloji haberlcrl 
a,laııf 

,, 
14,10 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecibe, Reşat Erer. :aııŞ"' 

Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyan: Semahat Özdense& 
1- BÜJ:zam peşrevi. 
Z- Leyli Ba,n.mıın hüzzlr..ı ,aıJ:ıl 

(Ey sabahı hüsnü an), 
3- Haninin hüzzam prk;, ıölllt' 

sem yazıktır sana kan). 
4- Leyi;. Hanımın bılnam ıarıı' 

(Harabı intizar oldum). 
5- İsmail Hakkının Karacıtar pi' - Ne oluyorsun Güney. Sevinilecek, hoppalık 

dil~cek sıra n:a şimdi? 

Diyordu. Birden güneş yiizünü" rengi menek
şe moru gibi 'koyulaştı, kaşları çatıldı, fıesi katıldı, 

tioktora döndü· YOS A 
Derken, Güney daha dikten bir ~esle söyle -

meğe koyuldu: 

- Kasa filan istemezmiş Para benimmiş. Ne 
iyi akıl. Beni bebek yerine koysana. Kasa, tı.nahtar , 
kendisiırnı olacak, içindeki parayı da hen kendimin 
bileceğim. Nerede görülmüş böyle şPy? Ben alık 
aılık evde oturac1ğım, dünyayı görmiyeceğim, bJy 
doıctor iııtediği vakit gelecek. kasasuu açacak, bir 
torba altın alacak, istediği kadını kol\uguna taka
cak, eğlerım~ğe gidecek. Baksana drlktor gözüme .. 
Beııde l,ıına b~yun eğec\!k, böyle katakulliye ka -
pılacak .göz var mı? 

kı: (Sarıyor gün geçtikçe). fi 
6- Lem'lnln Karacıiar tarla: (J! 

gölge ol beni peşinden •• ) 
7- Salii.lıaıtln Pınarın J[aracııo' 

prkı: (Sana rönül verdim.) 
14,40 • 15,30 Müzik (Nqell mıW~ ' - ~·azı!! Bütün foyan artkı meydana çıktı. 

Sen beııim kocam değil, diiş;nanımruışsın!. 
Dedi. Doktor şaşırdı, çırpındı, kekeliye keke-

liyc: 
- Ntçin?. 
Ned-:n?. 

Diyecek oldu. Güney bunları c!nlFmiyor bile, 
l<eııdisi ~öylüyordu: 

- Nekadar aldanmışım! .. 
Bu ne hainlik böyle .. 

tr.3an 'bu paral•arı karısı>?dan nasıl saıclart. 
Bu bana dostluk değil, düşmaıı lı k. 
Ve sordu: 

Oteldeki paraları na yaptın? 

Yanımda .. 

Ver onları da .. 

Doktor, aptal, hımbıl, iradesini kaptırmış, ro
botolaşrnı~ bir insan kuklası gibi elini yeleğinin 

içindeki gizli cPbe soktu, üç paket banknotu da çı-

------• No. 158 
kardı. Güney bu paketleri de ·ka.saya koydu.ktan 
sonra: 

- ~imdi bana da bir kasa alacaksın. 
Dedi. Bu, tabi, durgun bir söykniş değil, en 

kesin bir emil'dl. Doktor, .mmltı halinde: 
- Ne y~paçaksın kasayı? 
lşte kasa .. 
Diye söylenirlken o ke,;t;, attı: 

- Bu paraların hepsi benim !"lacak. bımıar 

senin elmdeyken ben rahat edemem.. Bunlar be
nim 'bir!nci düşmanım, sen ikincis: Bunlar senin 
elindeyken bana her türlü kötülüğü yapabilirsin. 
Beni ihmal edersin, üzerime evlenlıo•in. metrea tu
tarsın. İsedlğin kadına tutulursun Akla fikre ge
len her şeyi yapabilirsin. Hemen bunları benim 
üzerime çevireceksin! 

Doktor son bir direnme ,.~ hıoa oel'lsle söy -
lendi: 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE---··---
- Yanlış düşünüyorsun. 

Benim param senin. 
Kasa fililn istemez! 
Burada böyle şeyler yap:nağa kalkışma. 
Haydi attık yetişir durduğumuz. 

Son paramızı da koyduk. 
Kasayı kilitliyeyim! 
Güıtey: 

- J3ütün bunları söy!liyPn sen m!sin? 
Der gibi kızgın kızgın Fazılın yılzüne bakı -

yor, gözlerini onu eritec<ik:ıniş gibi bakışlarının bü
tün gücünü derliyerek açıyordu Birden delidolu 
biı mahalle çocuğu gibi parladı: 

- Ben çok :akırd; istemiyorum. Dmup durur· 
ken ağzımı açlınna. Şuradan ünümüzle çıkalım. 

Yoksa lıiij:ün baııkaya 'kepaze oluruz. 
Doktor parmağını ağzına götüın1üş: 
- Sus .. sus .. 

Ve doktora s~madan oradıtki işyara seslendi: 
- na:ksanıza .. 

Doktora bir baş dönmesi gelm'şti. Ayakta du-
ramıyor, z:ı.ııgır zarıgır titriyordu. İşyar geldi: 

- Buyurun bayan .. 
Güney sözlerinde gayet }:esindi: 

- Böyle bir kasa da hemen bPn istiyorum! 
Fazü bir şey söyliyemıyor sade.ce gözlerini 

parlata parlata işyarın gözleri içine bakıyordu. A
damcağız: 

- Soralım bir ikere, boş kasamız var mı? 
Dedi. yukarıya .eslendi: 

(Devamı var J 
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1 İST ANBULUN İÇİNDEı[j 

Kapalı Çarşı önünde 
Büyük Bir Kalabalık 

f,_ş_A_. K_A_I Casus K adi on o a ır 

Seyyar Satıcılar Her Nedense 
Birlerini Çekemiyorlar ! 

DÜŞMANLA BARIŞMIŞ 

C=fl 
iç su içmez ayaşylardan bi
ri hastalanır, haleti nez'e 
gelir. Bir bardak su ister' 

verirler. Yanında bulunanJardan 
biri merakla sorar: 

- Sen, şimdiye kadar suyun a
dı:ııı bile annıazdm, ı;e oldu da su 
içtin?. 

- İnsan ölmeztlen evvel düş -
manlarile barışmalı değil mi?. 

HANİYA BOYNUZLARINIZ? 

Fransız şövalyelcrıntlen birinin 
güzel, fakat aptalc~ hi• karısı var
mış. Kızıl haçlılarla beraber Ku-
düse gideceği zamp.n: "' 

Seyyar satıcıların 

G e~ gün bpah çarşıdan ge
çıyordum. Bir oyuncakçı 

to UÜ'kkf,ıunın önünde halkın 
ıatlan':1ış oiduğunu gördüm. Me
ben ettim. MPseleyi <iğrenmek için 

0 
de kalabalığa yaklaştım. 

bi tııda, tıknaz b;r zat, orta yaşlı, 
~ elinde, ıçinde fındık bulunan 
ıil§ 1auan seyyar satıcı olduğu an-

ılan adama bağırıyordu: 
ıe~· ... Bu hareketinin cezasını 
4ı tırteceği:n .. Bunu insanlı:k na
ıa'na Yapacağım. Salıihiyetim ol -

10~ seni şirodi yakandan tutar, ka
ı· 0la götü·ürüm. Fakat gene e
'llıd la~ en kuctukımye.eaksın! Mut-

kı a seni bir pofüc teslim edece • 
~:ı·. karaknla göml'.!receğiın Nere
~e·gıdersen, ben dP arkandan gele
te gıın, seni takib edeceğim. Elbet
Çi 

80kakta bir polie~ veya bir bek-
~e tesadf ederiz. 

1knaz zata sokuldum: 
~ 11esele nEdir bayım? 

0 L!hatahıı:ı.. yanmdaki on yedi, 
~n tekiz ya§larwcla uzun boylu, 
ı '~sız ·,e so:ı der?re zayıf bir ço
Llgu . 

ışaret etti: 
....... l'fe ol~~,k, de.ii. Bu koskoca, 
•Uç)" q Ll kuvvetli adam, hiç acıma-

iki korkulan vardır• Biri rekabet, 

1 Yazan: MEHMED HİCRET 1 

geç va:kit evime di•nerken,. karan
lık bir sokakta karşıma birdenbiı'e 
ellerinde birH bıçak bulunan iki 
tanımadığ:m adam çıktı. Üzerime 
hücum ettiler. Bendçn para istedi
ler. Ben d't korktJm ve o hafta 
kazandığım bütün parayı onlara 
verdim. 

Bu hô.diseden Llti üç ay sonra, 
bir gün dü!<kaııda çalışıyortlum. 

Birdenbire sinirlerim gerilmeğe 

başladı. El ve ay~k parmaklarım 
yumuldu. Elr müddet ıztırablar i
çinıde kıvrandım. Ve nihayet ken
dimden geçtim ... 

Birkaç ay tedavi oldum. Baba
mın beş on kuruş p~rası vardı. Bu
nu benim içın sadetti. Fa\<at yine 
bu menhu.s hasta~ıktan büsbütün 
kurtulamad:m. EskiJen günde iki 

öteki belediye memuru 

defa sar'am tutaııdı. Dükkanda ça
lışırken, sokakta, caddede gider
ken, bi'l'denbire saT'aya tutuluyor, 
yolun üzerine düşiiyc>rdum. 

Bedba.ht çocuk alnındaki iıki yara 
izini gösterdi: 

- İşte sokaklarcla düştüğüm za
man alıdığım yaraların izleri.. 

Bu esnada yanım•za ikisi genç, 
biri orta yaşlı üç bay~n sokuLdu. 
Delikanlı o!llara onar, yirmişer saç 
tokası sattı Kadınlar bizden uzak-
!aşınca, çocuk tekrar söze başladı: 

- Çok şükür, şhıdi sar'am sey
re'k tutuyor .. Bir ayda, bir buçuk 

- Karı, ben gelinciye kadar bir 
yere çıkma, bir kimsP ile temas 
etme, namusunla otur. Şayed bir 
uygunsuzluk yaparsak başımda 

boynuzlar çıkar ... 

Demiş, gitmiş. K~dın, kocasının 

gaybubetinden istıfade ederek 
evvelden tanıdığı bazı delikanlı

ları eve alarak zevküsafaya dal -
mış. 

Aradan bir sene geçtikten sonra 
kocası gelmiş. Kadll1, başına bakıp 
da boynuzdan eser göremeyince: 

- Seni yalancı seni! .. Haniya 
boynuzların nerede?. 
Demiş. 

KRALLA MÜSAHİB 

Fransa Krallarından birinin 
müsaıhiblerinden biri, büyük a
damların deliliklerini bir deftere 
kaydeder.ıniş. Bir giiı_'. Kra~: 

- Defterde benim de isml.ın 

vir mı? 

Diye sormuş. Müsahib: 

- Evet, Haşmetmeab!. 

- Ne sebeble deftere geçtim?. 

- Macari.standan beygir geti
receğini söyliyen bir adama on 
bin florin verdiniz. 

-Ya beygirleri getirirse ... 

- Ö zaman sizin isminız; siler 
onun ismini yazarım ..• 

ayda bir... İKTiSADA RİAYET 
- Neden manifatura mağazasııı-:---------

dan çıktın? 
- Bu hastolığR yakalandıktan 

bir müddet oonra mau;faturacı be
ni ko~u. Bir senPd;r kadın tokası 
satıyorum. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

- Falınıza bakılırsa şu bir iki 
sene içinde intihar edeceksiniz. 

- İyi ki söyledirıiz. Şimdiden 
bir rovelver satın alayım. Zira, 
herşey gibi onlar da günden güne 
pahalılaşıyor. 

==========================================================-=-=--=-=========== 

Bu Doktor Beni Büyülemişti, 
On~ Vurdum BüyüdenKurtuldum 

an . d . 
has' vıc an azabı o uymadan şu • • V.. " 

llta Yavucağı tokatladı. Aklını Oynatan Elı Tabancalı Bır Kadın .l uzun-
ılı u sırada f!ndıkçı kalabalığı yar- d 
q0~e Beyaz,d tarafındaki kapıya iden Paris Gazeteleri Eski Mevzuu Canlan ırdılar 

gru y" .. • b ı dı Tık •<! uru.nege aş.a . naz 
~1Y_1_ ~a onu taki ~ etti. 

~ 
1 

ogulen ç~uk tok~cı idi. Elinde 
a ın . 

il) ca bır n:.rka·:va vardı. Bu 
iq "kavvanın üç kenarına kadın 
v ç tokaları geı;irilmişti. Mukab -
v •nı.ıı ü~riıırle de bir miktar toka 
<tdı. 

belikanhya: 

; F'ındıkç• ne·.•en seni döğdü: 
1Ye sorclt.ın . 

11.ıııath: 
h.._ Ben sr.bahtanberi burada -
~etıı. Demin fmdık;ı geldi. Benim 
~ 1ııni almak istedi. Sen başka bir 
4\~re git, de:li. Nedor gideyim? Git
<i"Yeceğim, Jcclin: üzerime yürü- ı 
sıl.l, beni tokatJan,zğa başladı. O 
'ad Al . su a lalı kendısınden razı ol-

b n o tıknaz bey vanırnıza geldi ve 
eıı· " 

<! ı bu merhametsiz adamın elin-
en kurtariı 
Çocuk boynunu büktü: 

Solda büyücülüğü ile maruf 

ski devirlerde büyü yapan
lar ve buna inananlar pek 
çoktu. Hatta Çarşıkapıda 

dar bir sokak vardı. Büyücüler bu eı; Ckçeıı gün de y'ne bir işporta- . 
;.n dayak yemi~tim.. sokakta otururlardı. 
0ıleri tlc>ldu: Büyücüler, kendilerine tabi ol-

be ~ liast.l ve ac~z olduğum için, 
llı döğüyorl2r .. 
~ llastalığ:n nedir? 

11• avrucak derin de!'in göğüs ge
«dı: 

.._ Sar'a. 

tıı.1ı': l'fe zanıaı; yakalandın bu has-
ga? 

~i; İki . sen~ e\'Ve l.. Ben evvelce 
lıy ınanıfatura mağazasında çalı
~ıı.ıora~m. Bıı· CU1'1~rtesi akşamı, 
lııntalıgımı Rldım, dükl<andan çık
cı · Bır akrabnmın evöne gittim. 
ıaaa b. k 

ır .ı, saat kaldım. Gece 

duklarını iddia ettikleri cinlere, 
perilere istediklerini yaptırabile-

ceklerini söylerler, safdil ve ca -
hil kimseleri aldatırlar, dolandı -

rırlardı. Bunların en meşhuru Ah
med Şerkavi adlı bir Mağrıblı idi. 
Rakamlar, harfler ve riyazi şe -

killerle yaptığı muskalarla dolan

dırmadığı adam kalmaınıştL Ga
ribi şu ki, hunu gg?.eteler defatla 

yazdığı halde yine müracaat e

denler, soyulanlar olurdu. Cum
huriyet hükıimeti büyücüleri, fal-

adınlardan Katerin dö Mediçis, 

cıları işden menetmekle çok isabet [ 
etmiş oldu. 

Büyücüler, birine fenalık et - 1 
mek istediler mi, bir mendilini 

veya çarınaşırını, ve yahud yeni 
çıkardığı bir dişi alırlar, okurlar-

dı. Sonra, ölü doğmuş bir ceninin 
yağını balmumu ile karıştırırlar, 

mümkün mertebe fenalık etmek 
istedikıleri adama benziyen bir 

· heykelcik yaparlar, muayyen gün
de ve saatte heykelin üzerine iğ

neler batırırlar, yahud ateşe yak
laştırırlar, yavaş yavaş eritirler

di. Fenalık etmek istedikleri ada
mın da vücudüne iğneler bat~yor

muş gibi ıztırab duyacağını, eri
yip gideceğini iddia ederlerdi. 

Bu şarlatanlara inananlar, Av-

~ağda doktoru vuran hastabakıcı 

rupada da eksik değildir. Bir iki 
vak'a kaydedelim: 

Birkaç gün evyel, Parisde Te
non hastahanesinin pek kanlı bir 
faciaya sahne olduğunu yazmı.ş -
tık. Bunu kısaca hatırlatalım ve 
neden ileri geldiğini anla.\alım: 

Doktorlara yardım eden tıb ta-

lebesi, hashanede tedavi altında 

bulunan hastaların saba.h vizitele
rlni yapmakla meşgul Birdeııilıi

re kapının eşiğintle saçları dağınıjt 
bir genç kadın görünüyor, koğu -
şun hastabakıcılarından bir kız! 

Elinde kocaman toplu bir ro
velver var. Ateş ediyor. Çıkan 

kunşunlar, o sırada hastalardan 
birini muayene eden Piyer Breton 
adlı genç bir asistanin omuzuna, 
karnına tesadüf ediyor. Diğer bir 

(Devamı 7 inci sayfada) 

casuslara dair birçok şeyler 
yazıldı. Fakat bunlar, ca
suslara dair umumi bir fi

kir verebilecek mahiyette değildir. 
Casuslar, mensub oldukları yer

den nasıl ve ne emir alırlar? 
Milli müdafaaya aid ne gibi ma

lfunat elde etımeleri istenilir?. 
Bunların dii§mana sattıkları ev

rak ve vesikalar ne gibi şeylerdir? 
Mata Hari gıbi Bolo Paşa gibi 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Bütlin dünyada 2,250 kilo 

tütün istihsal olunur. Vatikan
da 30 gazete satılır· 

* Amerika mağazalarında 

100 taleb vuku bulur. Fransada 
33,000 litn süt sağılır. * Bütün dünyada - otomo· 
bil mumlarında kullanılan -
400 kilo Barium istihsal olu -
nur. * Amerika, İrandan 220 frank 
lık halı satın alır. 

* Beyaz bir karınca dakika
da 60 yumurta yumurtlar * Rusya 223 gram altın ih· 
rac eder. 
* Amerikada, binalttda ça

lışan amelelerden biri yarala
nır. 

İşte, şu satırları okurken 60 
saniye geçti. 

lngilterede 
Bombacılar 

İngilterede belli başlı şehirler -
de bombalar patlatan gizli teşki
liittan sırası geldikçe şimdiye ka
dar bahsedilmişti. İrlanda Cum 
huriyet ordusu adı verilen bu 
gi:ıı1i. teşkilatın ele geçen adamları 
son aylarda İngilterede ağır ceza
lara çarptırıldı. Yeni gelen İngi
liz gazetelerinde okunduğuna gö
re genç bir İrlandalı da evinde pat
layıcı maddeler bulunduğu için 
yakalanarak muhakeme edilmiş

tir. Con Martin ismindeki bu genç 
bir mühendistir. Mahkemede şun
ları söylemiştir: 

- Kendimi müdafaa etmiyece
ğiın. Yaşım söylendiği gibi on se
kiz değildir. Fazladır. Onun için 
mes'ul olacak bir yaştayını. Her 
ne yapmı.ş isem İrlanda Cıımh u -
riyet ortlusunun bir ferdi olmak 
dolayısile vazifem icaıbı yapt!IIL 
Bu işi para alarak yaptığım da ya
landır. Biz vazifemizi yapmak için 
para almayız!. 

Genç İrlandalı mühendis on se
ne ha~e mah'.kfun edilmiştir. 

.. 
' 

"Onlar Her Zaman 
AramızdaMevcuttur,, 

Piyer Lönuar gibi meşhur caswı
ların nasıl çalıştıklarını, ne yap -
tıklarını hakkile kimse bilemez, 
bilm~ine de imkan yoktur. 

İşte bunlar gi'ıli harbin cidden 
merak edilecek düğümleridir. 

Uzun bir macera ve tecrübe 
devresinden sonra hatıralarını an
lanan bir mütehassıs, casuslardan 
nasıl korunmak lazım geldiğin~ 

casusların nasıl çalıştıklarını şöy-

lece huliisa ediyor: •Siz istedljli -
niz kadar casuslara eheınm11et 

vermeyin, aramızda casuslar bu
lunduğunu aklımızdan gt!çirmeyiıı 

Onlar her zaman ve aramızda 
mevcutturlar. İsteıniyerek ağzı -
nızdan kaçırdığınız bir kelimeden 
büyük şeyler öğrenirler.• 

BOŞBOCAZLIK 

Bir lokantada yemek yiyen bir 

(Devam• 7 inci sayfada} 

''Kem Nazar,, Sözüne 
İnanırmısınız ? 

A 

Şimdi Bazı Alimler, Yalnız Gözlerin Değil, 
Ellerin de Öldürücü Bir siyalesi Olduğunu 

İddiaya Başladılar 

1 
nsanların, ckem göz .... diye ad r 
taktıkları bir gez tesiri vardır, 
diye iddia edilir Bu iddia, doğ-

ru mu. değıl mi? ... 
Fransanm !anılmış müneccim -

!erinden Kerneiz, Parisde çıkan 

bir mecmuada buLıian bahsediyor. 
Kerneiz diyor ki: 

cOkuyuculaıımdan birisi gön -
derdiği meıktubda: .Bazı uğursuz 

eşya vardır. Buna. hayatımızın bir 
çok safhalarında :astlarız. Fakat; 
bazı insanların şeameti, uğursuz-· 
luğu da denenmiş keyfiyetlerden
dir. Bu çeşid insaniarla mücadeleye 
girişenler birçok u~ursuzluklarla 
karşılaşırlar. Akıb~t mağlılb olur
far. Acaba böyle adamlardan ko-

runmanm çareleri nedlr? .. -
Bunlar, b~tıl itikatlar serisine 

dahil <teşe'ümden rıka'l kanaat -

!erdir. Diğerinden nezle kapan bb 
adam kendisine nezleyi verene 

•Uğursuz. damgasını vurmakta 
tereddüd etnıez. 

cKeın göz. e edilen kanaat her 
her memlejcette, ve her zaman u
mumi g!bidir. Bilhassa, 19 uncu 

asrın oiikinci nısfınch iilimler, bu 
kanaatle şiddetli mücadeleye giriş

mişler, bunun gülü.'lç clduğunu 

ileri sürmüşlerdir. 

Fakat, işin t:.ıhafı bugünkü l -
!imlerden bazılarının ckenı göz. 

(Devamı 7 inci sayfada} 
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l'V.lakine ye -Verirken 
ı-------

Hariciye Vekilinin 
Bugünkü Beyanatı 

(1 inn sahıfeden devam) 
Venedik 12 (A.A.)- Alman ordusu şefı General Brauchtitsch, bu

ayda en az ,n be~ saat cla..ış yap- raya gelmiş ve dün akşam da bura dan Alınanyaya hareket etmiştir. 

Piyangoda kazananlar!Çinliler Japonları 
12 000 37542 ;J8694 37749 29362 37126 21937 y 

' 12450 29091 1096 221o:ı 337a6 296851 or ıya 
Lira kazanan 16986 6804 26641 38808 21998 22977 

(1 tncı sahtfeden devam) 
kanu lfty 'ıa$ dev .et bava yol
ları lu1"netJ.,rı ıçııı i9~9 mali yı
lına geçicı t~ahbu 1 ıcrası. istatis
tik umu:n :r.üdiır!uğ~ teşkilatın

da yapılacak t;d,liıt, öenizaltı sı - • 
nıfı me'lSublarına verilecek zam -
!ar ve tazıninler h:ıkkındakı ka
nunun 1, 2, 3 üncü maddelerini ta
dil eden layıh ı Sıhlıat ve İçtimai 
Muavenet \' ekalet teşkilat ve me
murini ha.1tl:ır.dak• k&nuna ek la
yiha görüşiı 1ecek• r 

HiikOmet'n tekl-f e~t:L ve encü
menlerde gdrüşülc'l bu kanun Jiı

yfhalarma rıazornr. Sıhhat ve İç
timai Mua\'enet Vckiı1 etı merkez 
teşkilatına altı taı,ib ilave edil -
ml§tlr. Teşk;Jat ve memurin kanu
nuna bağlı 1 numaralı cetvele de
rece, aded ve maaşları yazılı me
murlar ıliıvc olunm'Jştur. Tıb t'a
lebe yurdu kadrosu tadil eclilmlş
tir. 

Denızaltıcılık zamlannı alabil -
mek için bilfiil dePizaltı gemilerin
de çalışmak veya her altı ayda en 
az on beş saat dalış yapmak şart
ttır. Bu suretle yapılan dalış!~ 

müteakıb altı ııylık devrt içinde 
dalrnasa dahi, <k'niır.ltıcılık zammı 
almağa bak kazandırır 

Yede!<: kadrornnıla bulunan de
nizaltıcılar da denizalt! gemilerin-

Sovyetler Bu 
Hafta Cavab 
Verecekler 

(1 inci sahifeden devam) 
ğıne ve Moskovanın mukabil tek
lillerini Cenevrede doğrudan doğ
ruya İngiliz Hariciye N aZJnna tev
di edeceğlııe ihtimal ~erilmekte -
dir. 

Londra 12 (HuSl.ıs!) - Sovyet
lerre yapılmakta olan müzakere
lerden oahseden gazeteler şu mü
talealarda bulunmaktadırlar; 

•Sovyet proıesi bir takım müş
külMa yol açmıştır. İngiltere bu 
anüışküllıtı önlemeğoc çalışmakta -

d~oskovada çıkan •İzve.\iya• ga-1 
zetesi şu haberi neşretrnışti.r: 

•İngiltere, Sovyetlerden garb 
komşularına garanti vermesini is
~mektedir. F'akat bu garantı ne
ticesinde Rusya bir harbe sürük
lenirse, İngiltere tarafından yar
dım göreceğine temas edilmemiş
tir. Halbuki girışilecek taahhüd
Jer mütekabil olmak liız1ımdır • 

Gazeteler, bu neşriyata şu şe -
il<tlde cevab vermektedirler: 

de bı.1• J çal:ştık veya her altı 

tıkları tal<dudc zam nlacaklardır. • • 

Devlet D ft' ryollArıP."l tek ıs- Çın lmparatoJ unun Tahtı Çalındı 
tasyonları tes ırevdanların ıs- 1 . 
1 h t d

•k 1z • Nevyork 12 (A.A.)- iki milyon dolar kıymetinde olan Çin impara-
a ı, ayyare ve y~ rra emesı 1 . . 

yda 1 d 
. h" ((11' arının tahtı geçen pazarte5ı gü ~nc,cobcrı kaybolmuştur. Taht, 

ve me n uo a. emn .yet ve ız- M d ç ,. . 
et ı ,_ 

1 
a anı ang • Kay - Şek ın ıdaresi nde bulunan öksüz Çinliler müesse-

m va~ı a .... rının satın a ınması · · . . . 
t 

.. . • sesının menfaatıne olarak •Arden• galerılerınde teşhir edilmek üzere 
stasyon buıası. harrnr. atolye ın- z d · ' • aan am vapurıle Amsterdamda n Nevyorka nakledilmiş idi. 
şası ve sa!r0 için l,320,000 liraya ================,,,,;,======~~====! 
kadar 1939 - 1940 mali yıllarına ge
çic. taal-hu le g_rişil.,.,.Psi için mu
habere ve Münakale Vekaletine 
mezuniyet verılmcktedir. 

Ordu subayla? h"vet,ne mahsu6 
teri. kanununa dı. şu ek yapr! -
maktadır. 

Muhtel.f sınıf okullarında ka -
nunl ve nızPmi mazer~tler hariç 
olmak üzere dPvamsızlığından ve
ya uygunsuz ahvalden ötürü okul
ca tabsıle devBm'an caiz görül -
m yen veya imt ~nda muvaffak 
olamarnas.nJar. o deYrede tahsil 
haklan sal<:•t olup sonraki devreye 
iştirak cttir1lmek U7°re kıt'aya ve
rılen veyabı..ıl kencL ~un'u tak -
sirlerı dahi!r.dc uf,radıkları has
talıklar yüzünden okula devam 
imkanını l<aybede!' .subayların üst 
teğrnenJ.ğe !prfileri k,t'a sicilleri 
müsaıd ol~a da ta!ısıl' erini no.rmal 
olarak bitir~ıı er.ısal!erinden bir 
sene sonraya 'ıırakılacaklardır 

lngiliz - Rumen 
Ticaret 

Anlaşması 
(1 inci• sahifeden devam) 

lirasına kadar garantı kolaylıkları 
yapılması derpi§ edilrnektedir. Bu 
para mukabilinde Romanya hü
kOmeti İngiltereder ejya satın a
labilecektir. 

İngiltere bükfuneti, gelecek re
kolte mmanı Romanyadan dünya 
fiatları üzermden 200,000 ton buğ
day alacaktır. 
Bükreş 11 (AA.) - i3 Bulgar 

komitac1<>1, Romanya hududunu 
geçerek Dobri.cedeki büyük arazi 
sahiblerının çıftl ıderıne taarr.uz 
etınışlerdir. 

Bu komitacılar, tevk.! edılrnl§
lerdir Komıtacılar, Köstenceye 
göturülürlerke'l kaçmag.ı t~'eb

büs etmişlerdir. Bunun üzerine 
jandarmalar, ateş açarak 20 komi
tacı.yı öldürmüşkrdir 3 komitacı 
ortadan kaybolmuştur. 

Günün En Korkunç 
Meselesi: Danzig 

(1 iııci sahifeden devam) 
Roma 12 (Hususi) - Danzig 

hakkında nuh\'er devie1lerinın ne 
niyet besled'klcri Musolini'nin bu 
ayın 14 ünda törende söy .iyeceği 
nutukta anl;ışılac?1<tır. Musolini -
nln bu nutkunda İtalyan ta:lebeleri 
hakkında da izah1Jt vereceği zan
nedilmekte-:! r 
ALMANY ılliIN Mi'ITEFİK.İ 

İTALYA Tı\VASSUT 
EDEBİLiR Mİ? 

Londra 12 (Hus;ısil - .Tayrnis• 
diyor ki: .Almanyanın müttefiki 
olan 1talya'1m Varş-ıva hükfuneti 
nezdinde nasıl bir mutavassıt ro
lü oynıyacagı sonılmağa değer. 

İtalyayanın Danzi? meselesinin 
sulh yolile halJedilmes•ni istedi -
ğine şüphe yoktur. İngiltere bü -
kümeli de bütün beynelmilel me
selelerin dos~ane ı:;r şekilde halle
dilrnesine t~ra!tar olcluğu':'ıu her 

Roman yada 
Bulgar 

Komitacıları 
(l inci sahifeden devam1 

kundak sokmuşlar ve yer yer ö
lüm, haşiyct, anarşi havası uyan
dırmışlardır. Fakat, hiçbir zaman 
bir müsbet davanın hallinde ya -
rarlı olmamı !ardır. Bunun için
dİJ: ki. Romanya hududlarından 
içeriye giren, yirmi arkadaşları

nın ce,L-dini Romen jandarmala
rına bırakan komitacıların siyasi 
değil, alelade çapul hevesine düş
müş ilk ve son bir haydud çetesi 
olduğunu sanmak ve bununla 
kendimizi teselli etmek istiyonız. 

ETEJ\I İZZET BENİCE 

zaman il~ etmiştir. Eğer alaka -
darlar lüzum !(Örürlerse, bu me
selede de t.vassut etmeği kabul 
edecektir. 

ALMA~IYA H"ı.REKETE 

GEÇERSE HARB CIKABİLİR 
Londra 1!! (Uusu5il - Çember

layn dün vuku bulan yeni beya -
natında şunları soylrmistir: 

•Günün en tehlike\; meselesi 
Danzig meo~lESidir. Danzige karşı 
yapılacak b'r emr;vakt ve Polon
yanın istrkliilin'n :hHU edilrnesi 
umumi bir harbe sebebiyet vere
bilir. İngiltcrenin hı harbe i§ti -
rak edecel;be şüp>ır. yoktur 

Almanya, İngiıliz politikasından 
korkmamalıdır. Biz Almanya ile 
ne iktısndi, rıc de kslJ1at sahasın-
da rekabete kaikmAk nıyetinde de
ğiliz. Ancak mili;tnkıl memleket
lerin birbiri arkası'lo ortadan kal
dırılmalarına razı değiliz .• 

İstanbul 3 ür.cü icra memurlu -
ğundan: 

Şehremini Den'zaptal mahal -
lesi Börekçi sokak ~2 No. da mu
kimler ikel' balen ikametgfilıları 

meçhul Bayan Mu7affer ve Bay 
Niyaziye: 

Avukat Fevzi Bazmanoğluna 
Fatih sulh ınahkerrcs·n.n ilamına 
müsteniden veı·meğe mahkfun ol
duğunuz (38) lira (96) kuruşun 
faiz ve icra masraflarlle ve haciz 

yolile tahsili bakkınıla yapılan ta
kib üzerine yukarııl:ı yazılı ika -
metgahınızq gönd~r•l,m icra emir
leri arkasıon mübaşiıin verdiği 
meşruhata llJZ&ran tebliğ edile -
memiş ve alacaklının ilanen teb
ligat icrası lıakkmdaki talebi üze
rine merci hakimliğince icra e -
mirlerinin 2Q gün müddetle ve ila
nen tebliğine merci mı;kamınca 

karar verilmiştir. 

27087 37674 2943 15146 39790 34868 u.. ' 
3202s 11145 2972 31525 38319 W-153 6902 graşıyor 1 o o o o 29787 34563 1 

t 20,000 1 iltALIK MÜKAFA'l (4 üncü •ayfadan deı'O,,.; 
Lira kazanan lkramiyeıerin hepsi s·ek.ldikten lerlıyememişlcrdir. 

sonra numara dolabından (40) nu- • 
3241 O mara daha çek:Imi§ ve aşağıdakı Uzak Şarktaki har\:; '1 ne v ~~ 

biteceğini ıs•· kimse ş.mdide!l 
2,000 Lira Kazananlar numaralar onda bir hesabile (50) tirem ez. 

23654 13677 şer lira mükfilat kazanm~lardır. 
13738 18724 11742 30826 31460 34093 Bunun Japonya ıçın ne ka 

1000 LİRA KAZANASLAR 4472 38154 11455 145 18745 33366 ağır fedakarlıklara malold~ğıl 
6008 8342 18619 19169 20133 8040 33758 34590 besbellidir. 

500 LİRA KAZANANLAJl 7519 210 32537 5098 13261 13125 Şu satırlara ıJave eduece~ 
29397 23061 19223 28419 38357 33597 35935 28453 39560 32110 nokta daha vardır ki o da -
35015 426 11379 12452 9191 25446 10.000 LİRA MÜKAFAT da büyük bır miıcadelenin d~i' 
12795 31637 12403 23022 33530 19611 I KAZANAN ettiğidir. Bu mlİcadele birÇ<l~ 

150 LİRA KAZANANLAR Numara dolabından en son çe- fuzlann karşı kar. ıya uğrııŞ 
2699012911 25249 8123 18260 19567 kilen aşağ:ıdak, numara (10,000) dır 

kbr 
6033 29707 18504 9566 6631 15114 lira, onda bir hesabile (1000) lira Avrupa kendı işlerım ta 1 

25362 13971 mükiıiat kazanmııştır derken Uzak Şark vaziyeti pe~ 
100 LİRA KAZANANLAR ı 16448 ihmal edilir gıbi değıldir. ~ 

Çinlilerin bildirdiğine gore 
Vakıf Menba Suları son zaman!a·cla m ırte· t c•Pbe 

. ol>' 

işletme Mu .. du··rıu··g" u··nden •• de Japonlara karşı gırişıJ.nııŞ tf}' 
· taarruzlar umumi bir taarruZ 

Menbaında yapılan asri ve fenni tesisat sayesinde çok sıhhi ve biyetinde sayılmamalıdır. ~ , 
temiz olarak otomat'k makiJıe)/erle el deymeden hususi şışe, galon ve !erin söykdığine göre bu ta"" . 
damactnalarıınıza doldurulan Taşdelen ve Defne!. sı:ları İstanbulda hareketlerinden maltsad JJpC Jıl 
4 Bankası ittisalindeki sebi:lle Üsküdar Balabandaki ve Galatada Meh- !arın kuvvetlerim herhan~ ? 
med Ali Paş2 hanındaki depolarıınızcla aşağıdaki fiatlar dahihnde t~p- nokta;a getirip teksif eıınege ]r 
tan ve perakende olarak satılmakta olduğu ilan olunur. ni 0 , ~ı< içindır Bu suretle r 

0Jmacana Galon 0,5} şife 0.30 şişe ponlan. yormak makı;adı taJtıb 

Topdan 
Perakende 

Toptan 
Perakende 

Kuruş Kuruş Kurıış Kuruş dilrnektedir. __.,/ 

35 9 2,25 2 ı Taşdc- ı---------~ 

:~ 11~50 4 3,50 

1 
D:::,ı; r ~~::.'.'.~==~,·~:! s: 

55 14 Viyana Otelı yanınd3eı 
-- ayenehanesınde tedavi ed 

lstanbul Sıhht .u ... ss- seler Arttırma ve Telefon: 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye 'e Asabiye hastanesinin ylrmi sek'z'nci pavyon 
ıçin lazım olan 477 lira 46 kuruş keş if bedelli kaiörifer malzemesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 27/5/939 cumartesi günü saat 12 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat garanti 359 liradır. İstekliler şartname, lkeşii ve bu
na bağlı djğer evrakı her gün -komisyonda görebilirler. 

3 - İstekliler 1939 yilı Ticaret Odası vesik .. sile 2490 sayıli kanun
da yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlıkte buna benzer malzeme verdrl<lerine dair daire
lerinden alacakları vesika ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. ·3327• 

~stanbul Sıhhi 
ve Eksi:tme 

Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan: 

Bakırköy AklıyP ve Asabiye hastanesi yiımi birmd pavyonu ıçin 

:azım olan 5774 lira g.; kuruş keşif bedelli kalör'for m:ıl>emesi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 27/5/939 cumartesi günü saat 11.30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır. 

..--------~ t 
Genç ve ta=r !.fôrı/11 111' 

islerscnız ~ 

j.1'" '\NiZA BiR K•ŞI 

·reM.A 
KÖPÜÖO 

koyunuz 

Bu hadi.~nır. mıntakadaki ko
ııtitacı hareketlenne nihayet ve
receğ. ümid edılmektedir. Bu ha
reketler Bulgar hududunda bulu
nan füımanya eşrafının mı..lkleri
ne ve bilhassa Romanyalı tayyare 
fabrıkatöru Zamfuesku'nun mül-

öt OM 
2 - Muvakkat garanti: 434 liradır. İstekliler şartname, keşJ ve 

buna bağlı diğer evwkı her gün komisyonda görebilirler 
Yukarıda mikta:ı yazılı borcu 3 - İstekUler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

işbu ilan taı ihindrn itibaren 20 yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
gün içinde faiz ve masraflarile mektubu ile birlikte buna benzer mal1eme verdiklerine dair dairelerin
ödemeniz lilZl:ndır Borcu ödemez den alacakları vesika ile birlikte belli gün ve saatte komısyona gel-
veya tetkik merci nc'Pn, temyiz ve- melen. (3325) 

•İngiltere ve Frnnsa bizzat har
be girmeden evvel, Sovyetlerden 
Romanya ve l'<llony aya yardım 
etıneslnı istemem~tır. İngıltere 

_Sovyetlcrie anlaşmak istedıği za-
man, İspanya ve Japonya ıle müş
külat çıkarmak istenl<'mektedir • 

1-
ku. ne ve şabs na karşı mute\'eccıh-· 
bulunuyordu 

Gmt Hanya eşrafından Derviş
beyzade merhum Bay Kadrinin 
zevcesı ve Banka Komerçiyala İtal
yana memurlarından Derviş Mül
dür Kızılay lstanbul deposu mu
hasebecısı Hüseyin Müldür Dev-
1• Demıryollan 9 ncu işletmeme
murlarından İsmail Hayd"ar Mül
dür'ün valideleri ve Kızılay genel 
merkezı muhasebe mudürü Os -
man Sa ·dam'ın kayınvalideleri 

Bayan Esma 11.füldür bugtin rah
meti rahmana kavuşmuştur. Ce -
nazeı;i 13 mayıs yarınki Cumartesi 
günü saat 10 da Sultanmahrnut 
Türbesi karşısında Nuri Conker 
sokağında 8 No. Jı Arslaner apar
tıınanın.dan kaldırılarak Eyüpte
ki aile makberesıne defndilecektir. 

ya iadei mJbkerr.c yolu ile aid _l_s_t_a_n_b..;.u_l_.;..S_ı_h_h_i_M_ü ___ e_s_s_e_s_e_l_e_r_A_r_tt_ı_r_m_a_ 
olduğu malıkcıneden ıcranın geri 
bırakılması hakkındı. bır karar ve Eksiltme Komisyonul'idan : Cil-

Bir Gül için 
(l inci sahıfeden devam) 

ihtarda bulunmu~larsa da, bu mü
dahaleden canı sıkılan Li'.ıtfi ileri 
geri sözler söylemiye başlamıştır. 

Bu yüzden çıkan kavga büyü
müş ve eşet ile Hiil!eyin bıçakla 
L1'.it1iyi muhtelif yerlerinden ya
ralamışlardır. 

TARİHi 
ÇOCUK 
ROl1ANI 

Ort~ Asyadan Dıcle - Fırat kıyı-

lar.na ınen e kı Türkler, büyült 
Jlıiçten sonra, bu iki ırmak ara-
2ında yı,rleşerelt büyuk bır mede
niyet kurmuşlardı. 

O zaman, (Tanrının oglu) Fırat 
boylarında doğmuş ve Sumerli
lerin merkez: olan Sirtellfı şeh -
rinde büyümü' ırı boylu bir ço
euktu. 

(Tanrının oğlu) or. yed1 y•~ına 
kadar Sırtellada anasız, baba•ız 
yaşacL. 

Ona (Öksuz Azal<) derlerdı. 
.AzaI ~mı hıç hatırlamıyor

tiu. Fakat, dörı yaşında kendisini 

2 Cesed Bulundu 
Turbe cıvarınrlakı Mahrnudıye 

oıelınde oturmakta ol.n Balıkes.r 
sıtma mucadele rloktor•arından 

Ya:lıya Kemal dün ak.~am saat 19 
raddelerındP ot~lın ııçüncü kat 
penccrcsırıden duşmuş, ağı= ve 
tehlikelı surette yaralanmıştır. 

Hastanede tedavi altında bulunan 
yaralının hayatı tehl>kede görül
Jllektroır. 

Yazan: İskender F. Sertelli 

oı<siız b.rakan b"'bası arasıra at 
üstünde ıri boylu bır kahraman 
heybetile yürurken gozünün önü
ne geliyordu. 

İşte o kadar. 
Tanrının oğlu burıoar. başka bır 

şey bilemiyordu. Ona bir gün kü
çükken: 

•- Baban (Hamat) !arla çarpı
şırken oldÜ'• 

Den•;çlerdi. O, çok küçtikken 
duyduğu bu sözler unutmuyordu. 

Azak büyüdükçe, Haınatlara düş
man olmağa başlamıştı. Ona: 

- En büyük düşmanın ltimdır? 
Diye sordukları uman, .Azalı: 

i.çım çekerek cc-\·ab verırdı: 
- Hamatiar ... 

Genç çocuk, on yedı ya~ına ka
dar bu kinle büyüdü. 

* O devırde Sumer Ecesi olan 
Bilge, o yıl içinde kırk yaşına gir
miş ve Kargamış prensi Hamon
la evlenmı ·ti. 

Bugünden geri yedı bın yıl ön
ce, yeryüzünün en parlak, en bü

yük medeniyetini kuran Sumer
lıler, sınırlarını batı yurtlarına ka-ı 
dar geni~letmışlerd . 

Prens Hamon, Bilge Je evlene-

getirmezsenız hakkrııda ve gıya- Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi 1 numaralı pavıyoııu ıçın 
bınızda icrayı d<:,•am olunacağı lazım olan 4904 lira 20 kuruş keşif bedelli kalöriier malzemesi a<;ık Pk
gi·bi yine bu ilan taclhinden itiba- siltmeye konulmuştur 
ren 20 gün i~inde ın3 1Jarınız hak _ 1 - Eksiltme 27 /5/939 cumartesi günü saat 11 de Cağaloğluııda 
kında beyanda bu'unmazsanız ha- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon-

da yapılacaktır. 
pisle tazyik ol:ına<·ağın;z gibi yan-
lış beyanda bulunduğunuz takdir- 2 - Muvakkat garantı: 368 liradır. İstekliler şartname ve keşıf ve 

d h 
. 

1 1 
, 

1 
• buna bağlı diğer evrakı her gün komisyonda görebilirler 

e apıs e cfz~ an.,ırı acagınız hu- 3 t · 1 · · 
la 

• 
1 

_ - steklıler 939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanun-
sus rı malumunuz o.mak uzere 20 d azı! "k ı · _ .. . _ . . a y ı vesı a ar ve bu ışe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
~ muddetle ve ı,_a eınrınm teb- banka mektubu ile birlikte buna benzer malzeme verdrklerine dair da
lı~ı makarn:."!a ka.m olmak üzere irelerinden alacakları bir vesika ile birUkte be]]j gün ve saatte Qcomis-
ılan olunur. S39/l 115 yona gelmeleri. .3325. 

ceği sırada (Hamat) seferinden 
yeni dönmuştü. 

O gün, ecenin sarayı önünde, 
Prens Hamon'un (Hamat) tan ge
tirdiği meşhur kumandan başları 
gooteriliyordu. 

Kesik kafaları seyretmeğe ko -
şan halk arasında, küçüklüğün -
denberi gozlerinin içinde gittik
çe derinleşen bir kjnin aleyJeri se
zilen genç bir çocuk vardi. 

Saçı ağarmış ihtiyarlar, mer -
mer taşların üstüne serilen kesik 
ha.şiarı sevinçle seyrederken, bu 
yal.nayaklı çocuk, demirleri ke -
sip koparmak istiyen keskin diş
lerini bıribirine geçirerek, gözü
nün önünde duran kesik kafalara 
birer birer baktı: 

- İşte babamı olduren düşman
larım ... 

ihtıyar ar, gozlerı dönmiı~ olan 
bu çocuğun yüzüne bakarak sor
d ulaı: 

- Sen k,ır,sm oğul? 

Az<ı.k, xesik kafaların önünde 

sevinçle gülüşen bu güler yüzlü 
insanlara cevab vermedi .. Omuzu
nu silkip yürüdü. Biraz ileride, 
bir başın önünde durdu: 

- Babamı öldüren sen misin 
yoksa? Gfüılerin hala açık ... Beni 
yiyecek gibi bakıyorsun? Tanıdın 
mı beni?. 
Ayağının ucile kesik başa do

kundu .. Cevab alamayınca, kendi 
kendine gülümsiyerck wylendi: 

- Ölüler insana tevab verir mi 
hıç .. ?! 

Ve çıplak bacaklarını birbirine 
çarparak kalabalığa karıştı. Kay
boldu. 

* Sumer Eoeesi Bilge, prens Ha -
mon ile evleniyordu. 

O gün Bilge ile Hamon Sumer 
tahtına birlikte oturacaklardı. 

Azak, şehir kenarında bir ağa -
cın dibine uzanmış, çıplak bacak
larını oğuşturuyordu. Kesik baş
ları göre!! on beş, yirmi gün ol -
duğu halde, onların hayal gözü-

nün ön imden gitmiyordu .. Kendi 
kendine: 

- Acaba babamı öldiıren ku -
mandanın kafası da koparıldı mı? 

Diye soruyordu. 
Bu sırada, Tanrının oğlunu çok 

seven bir çoban Azağın yanına so
kuldu: 

- Ne düşünüyorsun oğul? Bu
rada kendi kendine oturup sayık
lıyacağına, ecenin sarayına git -
sene .. Bedava şarap ve yemek yer
sin .. Karnını doyurursun! 

Azak, bu sözleri i§itmemiş grhi 
göründu: 

- Gel bakalım, babalık! DedJ. 
Şu büyülü değneğini kumun üze
rinde gezdir ve bana babam1 öl
düren Hamatlının hayatta olup 
olmadığını söyle• 

İhtiyar çoban Sirtellanır. tanın
mış asularındandı (1). Dedikleri 
boşa çıkmaz ,ona herkes inanırdı. 

(Dcııamt var) 

(1) Asu ::.: Sruner cllllnte falu 
dt>ıneklir. 

zan kuru
muş ve 
buruşmu. 

bir hal ke" 
heder. Çün-
kü, pudr.1nız 

cildin tabii 
yağlı ifrazatını 

masseder. Ye"' 
bir güze;!'k teıl· 

biri saye! nde b..: 
halden kurtulara1' 
•ınız. Kullanfüjjır.ız 
pudra kutum11a tır 

kahve kaşığı miktnrın 

da .krrm köpüği..• 
ılave edi•:iz ve karı~ıırı· " 
nız. Bu da yede pudranı •' 
cildin ta1cliğ:.ni ınassetll' ~· 
sine mfın ~ olur · •e yu:rııu~,.t· 
lığı muhafaza v~ ldame e .o~ 
Hali hazırd3 ga)·M i;ıce _vr ~ııl 
derece ne!ıs ve sizin i~ıJJ .. 1(ı' 

' matluh r.;,,bette • krPrı'I J<Olır· 
~ ; karıştırılmış pudrad~fl-erıl 
u~. " edebilirsin!z. O da: \0~ T JcB· 
Tokalon ptıdrasılır. 0 rıı' 
pudusı terkihinJ< l<i )trfrce 
köpüğü sayesinde santle aG' 

· · ve 1 sabit kalır, ne ru1P,ht ,·~, 

d ııat ı. 
murdan, rı~ de ter en ııcle 

yen müters.ir ol'llaz: te ,-e 
temin ettigi .Mat• tazeli\~~ 
sevimliliğıni bozmaz. Tol<a .;t 

pudrasıru tecrübe edi~0\ı0e 
birkaç gi\n zarf·nda tenill .. r~· 
temin edereği gU?ı>llii!l go 

nüz. 
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Lavrensle Cemal Paşa Taarruz 
Hakkında Birkaç Saat Konuştular 
Geç Vakit Paşa Or<!ugahından Ayrılırken, Arab 

Kıyafetindeki lngiliz Casusu Müsaade 
İstiyerek Ayrıldı 

- Ne var? 
Yaver anlattı: 
- Şeyh Numaruıı kilıya•ı gel

nıiş. Paşam... Gelişini arz etmemi 
istedi de .•. 

Cemal Başa emir ver<li: 
-Çagır gelsin! 
- Başüstüne Paşam! 

'Bir dakika sonra odaya dönen 
Yaver.in peşi~ıra Li\vrensten baş -
kası olmıyan bedevi de Cemal Pa
şanın nu:ıuruna giriyordu. Paja, 
Arabı giilsr yüzle karşıladı: 

- Gel bakalım hacı baba ... Ne 
Var, ne yok? 

Arab tal>Jısbus ifade eden ha -
reketlerle Paşaya İyalta~landı: 

- Sağlığınız paşam! 

- Ne ise, arttlc üzüntün uzun sür-
!tı.iyecek hacı Bey ... Her şey ales
te •.. Yalnız bi.r emir vermek kal 
dı .. . 
Arabın yaltaklanan hareketle -

inde bariz bir memnuniyet gö
' Üldü.. Adeta keyfinden kefiye
•iıı.in uçlartnı uçurtarak konuş -
rnasına devam etti: 

- Allahü Yensurussulta.n ... Pa
aml 
- Evet ... 3 gün sonra muzaf -

fer askerlerimizi Mısırdaki din -
daşlar ımız a!kışlaı:na.lc fırsatını 
bulacaktır. 

- İ111jallah Paşam!. 

- Göreceksin Abdullah . .. Bi -
.:im neler yapmağa muktedir ol
duğumuzu, nasıl muharebe ettiği
ıniııi, bir hamlede şu toprakları 

uüşmrm çizmelerinden nasıl kur
. -ıracağıını.zı. görecelı:sinl 

- İnşallah Paşam!. 
O gün Lavrenı;!e Cemal Paşa 

birkaç saat daha bu taarruz pro
jesi etrafında, bunun neticeleri 
' ak kında konuştular ... Geç vakit 

'aşa ordu karargahından ayrılır
-~n Arab kılığındaki İngiliz ca
usu Paşadan müsaade aldı, ay-

• ıldı .. Handa bekliyen atma atlı

yarak dörtnala Kuneytre istika -
ınctinde gözden kayboldu. 

Lavrens neriye gidiyordu?. Böy
le telaşla Şamdan ayrılmasından, 
Şeyh Numan Elk:ı.tflnin çadırları
na koşmasından ne istidlal edile
bilirdi· 

Vaziyet apaçık, gözönündeydi.. 
lnglliz casusu taarruz.un başlıya
cağı günü ordu kumandanından 
öğrenmiş, bu fevkalade mühim 
haberi bir an evnl İngiliz karar
gp,hıııa uçurtmağa gidiyordu. 

Gece yarısına doğı:u N umanın 
çadırlarından ayrılan iki atlı slir
aUe çöl i&tikaınetine- hayvanları

~ı sürdüler. Bunlaı:daıı önde yü-

·üyeni AraJb kılığında bulunan İn
gili:z casusu afüay Lavrens, arka
daki onun Suriyedek.i en kompe
tan adamı yüzbaşı Wels idi. 

Atlılar sabaha karşı İngiliz ka
rargahına vardılar, Uvrens tek
mil iza!hatı bizzat d~man kuman
danına i:zah etti, Suriye cephesin
de büyük ve kanlı bir melhame -
nin arife günleri yaşanmağa baş
ladı. .. 

-ı-

Halk filosunun Nıfuogatof adlı 

Rus destroyerini batırması Kara

deniz 5ahil şehirlerinde büyük şen

liklere vesile- olmuştu. 

Dursun Ali kaptan artık bir 

halk kahramanı kesilmişti. İlk 

ı:nuvaffakiyet, iki motörlük gani

met, bir sürü esir ve bir zırhlı ba

tırmaktan nbaret topl_u muvaffa

kiyet Harbiye ve Bahriye N eza -

retlerin.in müşterek takdirlerine 
sebeb olmuştu. 

(DPvamı var) 

Bu Doktor Beni Büyülemişti, Onu 
Vurdum, Büyüden Kurtuldum! 

(5 inci. ıayfadan devam) 

asistan Hanri Bürgen, büyi.ik bir 
cesaretle genç kadının üzerine a
tılıyor, ro,~elveri almak istiyor, ta
kat o da ağır surette yaralanıyor, 
nihayet hademeler yetişiyorlar, 

kadının elinden silahı alıyorlar, 

kendisini de polise teslim ediyor
lar. 

Genç hastabakıcı İvan Tienefin 
karakolda verdiği ifade şu: 

- Evet, ateş ettim, kendimi kur
tarmak için ... Bre ton beni büyü
lemişti. Öldürmek istiyordu. Bu 
muzır hayvandan kurtulduğuma 
memnunum. Artrk içim rahat ettL 

Bunun asıl ve esası olmadığını 
söy !emeğe lüzum yok sanırız . 

Zaıbıta tahkikatında ivonin son 
günlerde münasebetsiz sözler söy
ledi.ği, garlb hareketlerde bulun
duğu, akıl müvazenesinin bozul
duğu anlaşılmıştır. 

Şimdi yine mevzuumuza döıoe-
1.i.rn: Eski büyücillcr; sevdikleri 
tarafından terko.lunmaktan kor -
kanlara bir iksir verirler: •İçiri
niz bunu!.• derlerdi. Düşmanla -
rından intikam almak, bir çiftin 
arasını bozmak istiyenlere de, ü
zerinde bir takım manasız, keli -
meler, işaretler bulunan bir Jciğıd 
parçası verirler: •Bunu kapısının 
sol tarafına göınüni.iz. Aralarında 
nefret ve istikrah husule gelir, 
ayrılırlar .. • derlerdi. 

Eski ~ldan!. büyücüleri, öldür
mek istedikleri kimselerin bal -
mumundan heykellerini yapar -
!anlı. 

Tarihe geçen bir vak'a: 
· Anguleıın kontu Aymar, 1210 da 

Sent kilisesini yakanları tedib için ı 
sefere çıkmağa huırlanıyordu. 

Hareketinden bir gün evvel vü
cudünde büyük bir kırgınlık ve 
zaaf duydu, yatağa yattı. Verilen 
kuvvet ilaÇlarına rağmen günden 
güne kuvvetten düşüyordu. Bir 
deri bir kemik kalmıştı. Günahını 
çıkarm?-k için Sent Andre kilise
sine götürdülerAyni gün büyü • 
cüılükle maruf bir kadının kıtık -
dan ve balmumuundan birçok hey
kelcikler yaptığı, çeşmelerin ya -
taklarına attığı, ağaç diplerine 
gömdüğü, ölülerin tabutuna kcy
duğu haber alınıyor. 

Bütün bu heykelcikler bulunu
yor, yakılıyor. Aymar, iyileşiyor. 
Ve büyük ulüvvilı!enab gösteri -
yor, büvücü. kadını affediyor. 

BÜYÜCÜ KRALİÇE 
On altıncı yüz yılın meşhur iki 

büyücüsü vardır: Katerin o.ö Me
diçi ve Leonora Galigai. .. 

Bil31hare, Fransa kralı ikinci 
Hanri ile evlenen Katerin dö Me
diçi, İtalyada bir manastırda bü
yümüştü. Çocukluğundanberi kö 
tü huylu ve zalimdi. Herşeyi öğ
renmeğe haristi. Büyüye de me
rak sar!Ill§, nasıl yapıldığını öğ

renmişti. 

Fransa Kraliçesi olunca meşhur 
Mostradamüs'ü müneccim olarak 
saraya aldı. Kı:ım Rojiye'yi de ya
nına muavin verdi. 

Rejiye, ölmezden evvel, Krali· 
-çenin emrile otuzdan fazla ada -
mı büyü ile öldüıdüğünü itiraf etti 

8 temmuz 1617 de biiyueülük 
cürmile kafası kesilen Leonor Ga
ligai, Mareşal Dankrin karısı idı. 

Cinleri davet etmek suretile bü
yü yapmakla maruftu. 

Görülüyor ki, büyüciılük saf 
i!JSanları avlıyanların kazançlı bir 
mesleği haline girmişti. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

ve el çabukluğu ile hayatını kur· 
tarmıştı. 

Artık; Paşa ve maiyeti için ö -
lüm mukadderdi. Çünkü; 'b.irılerce 
yeniçeri etrafı sarmıştı. 

Cüce Hasan, Yeniçedlerin kaz
ma kürek geti:rerek mahzeni del.
diklerini gördüğü zaman çileden 
çıkmıştı. Fakat; elinden ne gele
bilirdi? 

No. 157 

Halbuki; Paşa ve maiyeti bir 
tek kişi .kalmamaı:asına ölmüştü. 
Bu wretle Sultan Mahmııdun is
tediği de hasıl olmuştu. 

Jf.. 

Cüce Hasan; Paşa ile muhasa 
rayı yarmağa çıktığı zaman alay
köjkü önünde hafif biT yara al
mıştı.. Ric'zL <>Snasrr.1ıı attıı.n dili· 

ınüştü. Kargaşalık arasında mak
tul düşen yeoiçer!ierin içine gi
ren Cüce Hasan, vaziyetin vahim 

olduğunu görünce karanlıktan l.i
tifadP ederek derhal olduğu yer

de maktul yeniçerilerden birinin 
eıbi~esinl giyinmiş, silahını k1.1 -

şanm.ıştı. Kendi elbiselerini de ye
niçeriye uydurmuştu. 

Paşa ve ına.iyeü ahu: kapısı &
nünde yeniçerileı:le boğuşurken 

cıı:talığm kargaşalığından istifade 
eden Cüce Hasan, olduğu yerden 
kalkarak elinde silah yeniçerile

rin içine karrşmıwtı. Sözde Alem -
dar Mustafa Paşa ve maiyetine 
yeniçerilerle beraber hücum eder 
vaz.iyete geçmişti.. 

Zavalh Cüee Hasan, taliıhin ke.n
dlsine yar olduğu anlardan istifa

fııde etmeği unut.mam.ı.ştı. Hiç ol
mazsa efendillhı beraber tekrar 

·nıahi~ıne gireıneınif ise ili zekbı 

Nihayet; gözleri önünde bir in
filak neticesi ma.hzenin de uçtu
ğunu gördü. 

Cilce liıısJıı, ~fendisinin .ınah:uıni. 
berhava ettiğine inanmıştı. Za -
ten o, b~a türlü hareket ede -
mezdi. 

Şimdi ne olacaktı?. Yeniçeri -
ler, ellerinde meş'aleler mahzenin 
içine girmişler, etrafı araştırıp 

duruyorlardı. 

Cüce Hasan da bu kafileye ka
rışmıştı. Fakat; Paşa dairesi ve 
mahzen bir taş yığını haline gel
migtL Toprak ve taşlar iıçlne karı-

HfKAYE: 

Tehlikeli Kadınlar 
( 4 üncü sayfadan devam) 

dalmışlardı ki, belit\ en daküa de
vam etti. 

Sonra, Suad birnralık 
- Yanrmca bir bdın var, dedi .. 
- Evet gördüm .. Demindenberi 

ona bakıyor, .ne güzeı kadın• di
ye takdir ediyordum. 

- Gel, seni tanıştırayım .. 
- Rahat3ız etmiyEyim? .. 
- Yok canım .. GeL 
Yürüdüler .. Suadir. masasına git

tiler. Kadın merak vt d jkkatle Ce
mile bakıyardu. Tanıştıktan son· 
ra kadın Cemile yel' güsterdi: 

- Buyurmaz mısınız, efendim .. 
Oturdular .. C.emiL kadının kar

şısında, şin:.di. onu daha çok ya -
kından teıtkik etm-;k ınıkanım bul
muştu. İsmiııin Hamra olduğunu 
öğrenciiği bu 'ka.dır, hakikaten şa
heser bir şeydi. Çok tatlı k(Jlluşu
yordu. Adeta, insam baştan çıka -
ran, gıcıklayıcı bir sesı vardı. Ba
kışları altında. Cemil, lkendis!.ni:ıı. 
gittikçe ezildiğini, harab olduğu
nu hissediy'1rdu. 

Suadi hem takdir ediyor. hem 
de doğrusu, onun biiyle bir kadına 
sahil:ı oluşunu kıskanıyord.u. Şim

di, Y alovanın bütfüı. güzelliğini u
nutmuştu. Ve buraya, niçin tek 
paşına geldiğini bir türlü affede
miyordu. 

Güzel bir tango çalıyordu. Su-
ad, Cemile: 

- İstersen dam pt Cemil, dedL 
Sonra, Hamraya döndü: 

- Miiısaade edersin, değil mi?. 
Kııdm, derhal ayağa kalkma:kla 

cevab ~i.. Cemil heyee>anın -
da.n titriyordu A~tlı: camlı kapı

dan içeri gırdiler. Şlı:ıdi dönüyor
lardı. Cemil, ilk nezıket cümlesini 
kullanmağı faydalı buldu: 

nın haliııden ona ne;ııdı ?.. Kendi 
kendine güldü .. 

Yandaki derenin içınden kur -
bağa sesleri geliyordu. 

Birden: 

- Tak tak .. Kapı vuruldu .. 
Cemil küitli kapıyı açtı. Kar -

§ISIDda Suadi gördii. Suad teliır;lı 
idi. 

- Hayırdır inşallah Suad?. 
- Aman kardeşim .ı:orma.. 
-Ne var?. 
- İçeri gt·elim anlatırım .. 

Girdiler. Suad, kendi elile ka -
pıyı kilidled;. Yava, sesle: 

- Yanımdaki karlın var ya .. 

- Evet .. 

- Sen gittı"kten sonra, üç dört 
bardak daha viski içti. İyice sar
hoş oldu: cBır sır ifşa edeceğim• 

dedi.. Senin eski karın olduğunu 
söyledi. O bfr kabahat işlemiş .. Ay
rılmışsınız ..• Günatı lıende .. Gidip 

bu akşam yslvarr<'alıyım .. Ken -
dimi affettirmeliyım• diyor ve ağ
lıyor .. Başıma geknı gördün mü 
kardeşim?. Ne yapacağım, Şaşır

dım.. Daha e'•vel !-ıiçbir şey bil -

miyor.dum .. Seni müşkül vaziyete 
scıktum. Bilscydiı:rı, m33aya davet 
etmez, tanıştırmaz. heie, dans et
men.izi hiç teklif etmezdim_ Ne 
yapayım?. 

Cemil dinledi .. ~::"'""la hayret 
içinde idi. 3onra. btrden yüzünün 
hatlarını değiştirdi. Önüne baktı. 
Citldi bir tavırla: 

- Sen aşağı git.. Onu yolla, gel 
sin, affetley im, derli. 

Suad, bir çocuk gibi sevinerek 
odadan koşarcasmıı fırladı. Cemil, 
kadına koyduğu teşh isde yanıl -
madığını anlıyordu 

REŞAD FEYZl 
- Sizi rahatsız etmış olmıya - i=============="i 

yun .. 

- Rica ed~rim .. Fevkalade mü
tehassisim .. 

Cemil, kadmm gözlerini aradı.. 
Kendisine bakıyordu. Göğüs göğ
se daıwederken, Cemil, bu güzel 
kadının ayni zamanrla hafif tertib 
sarhoş olduğunu farketti. Binbir 
aırzu dolu bclaşlarl:ı., itina ile bo
yanmış gözlerinin iç.inde, insanı 

çıldırtan çekici bir alem yarat -
masını bilen 'bir kadındı. 

Cemil, başında bir tehlike, bir 
fırtına estiğini farketmeltte ge -
c.ikınemiştL Bu kadu,, belki de, 
on beş yıldır görmediği, çok eski 
bir mekteb arkatlaşile arasını baz
mağa sebeb olacaktı. 

Dans bitti. Gelirı yerlerine otur
dular. 

Cemil, cidrli blır tavırla: 
- Müsaadenizle, dedi.. Biraz 

görülecek iş;m vaı-.. Daha oda mı 
bile tutmadım-

Kalktı. Onlardan ayrıldıktan 

sonra, biraz e\"veı takdır ettiği, 

hatta kıskandığı Sııade, içinde bir 
acımak hiSS<!diyordtL 
Odasına çekildi. soyundu. Bal -

kon kapısını açtı. Ne hoş bir ge
ceydi. Küçük iskeml<!yi balkona 
aldı. K'1fşı sırtlarda koyu gölgeli 
sık ağa~lara bab;ıık bir sigara · 
içti. Düşünüyordu_ Rahat değildi .. 
KaJbinin huzuru kı!çmıştı. 

Fakat, Su:ıdin y'lllındaki bdı -

şıp ölenlerin cesedlerinden başka 
ortalıkta birşeycikler yoktu. 

Yeniçeriler, Paşanın 'kaçtığına 

hükmetmiş bulunuyorlaırdı. 

- ÜÇÜNCÜ KISIM -

Sultan Mırhmud, Alemciann 
mahzeni berh11J1a edip canına kıy
drğmı haıber alınıştı. Derin bir 
oh!.. çektiıkten sonra; yanında bu
lunan Silahtarına şu iradede bu
lundu: 

- Ağ;ım; şimdi Sarayburnun
dan karşıya lrayı.kla geç, Katlı Pa
şayı bul, derhal kuvvetlerile bu 
tarafa geçmesini söyle ... Ve Ra
nın: Paşaya da haber yolla kuv -
vetlerini alsın saraya yetişsin?. 

Sila'htar aldığı iradeyi derhal 
Kadı Paşaya eriştirdi. Ve Ramiz 
Paşaya da haber verilmişti. 

Ramiz Paşa; Alemdarın mahze
ni berhava ettiğini haber almıştı. 

Kadı Paşaya da Si.!Ahtar ağa ma!O.
mat vermişti. 

Kapalı Çarşı 
Onünde Büyük 
Bir Ka abalık 

(5 inci sayfadan devam) 

- Günde ne 'kazamyorsım? 
- Yirmi beş. otuz kuruş.. 
- Ba.ban da 'bir yerde çalışı -

yor mu? 

- Evet, n da b'r şirkette me -
mur. Fakat ~yda aldığı otuz beş 
lira ile evin::i:tin ha ihtiyacını te
min etmek imkaru olmadığı için, 
ben de haıSta hasta çalışıyorum .. 

J3u sırad~ bir takım ıslık sesleri 
duyulmağa başladı Dikkat ettim. 
çarşı içindeki bütün seyyar satı -
cılar telaş!• i:ki ta!"aftaki sokak -
]ara giriyorlardı. TJkacıya bnnun 
sebebini sordum. Çocuk gülüm -
se.di ,~e: 

- Belediye memurları geliyor, 
dedi. Caddeyi işgal eWklerinıden 

memurlar kEııı:lfüırine ceza yaz -
masınlar, diye kaçıyorlar .. 

Tokacı lı.ınları ~v!t'd.ikten sonra 
;ı<arumdan uzaklaştı. bağırarak ma
lını satmağa başhdı.; 

- Bayanlara saç tokalan, yirmi 
tanesi beş k~u-şa ... 

Kadı Pa~; kuvvetlerimi kııyık

lara ve gemilere yükliyerek Sa
rayburnuna ı;ıkardı. Bin.lerce Sek

ba.n sabaha kadar Selimiyeden ve 
Üs.küdardan Sarayburnuna nak
lolunmuştu. 

Ramiz Paşa da kuvvetlerini Sa
rayburnuna çıkarmıştı. 

Sultan Mahmudun verdiği e
mir üzerine Kadı Paşa ve Ramiz 
Paşa sarayı hümayunu askeri 
muhafaza altına almışlardı. 

Bu tedbiri gören yeniçerilerin 
hiddeti artmıştı. heri gelen ser -
dengeçtiler bağırıyorlardı; 

- Padişahın ocağı.ınıza kasdi 
vardır ... Ramiz Paşa ve Kadı P~ 
g>bi Alemdar yaranını ve yeniçeri 
ocağını yıkmağa sava§all herifle
ri nefsini muhafaza ve bizlere 
karşı koymak için sarayına ça -
ğırtmıştır. Bize böyle padişah ge
rekmez ... 

(Devamı vıır J 

'T-~QN Tii.LG&AP - 12 MAYIS Dl39 

Casus 
(5 inci sayfadan devam) 

adam, yanındaki masada oturan 
amele kıyafetli birine somyor: 

- Siz, uzun müddet Hoçkis fab
rikasında çal~tınız, değil mi?. 

Saf amele •evet• diyor. Kon~ 
mıya başlıyorlar. 

- Mühimmat yapıyorsunuz de
ğil mi? Hangi devlet hesabına ... 

İşte bu, fabrikada Polonya he
sabına mühimmat yapıldığım bir 
amele ağzından öğrenen casus 
Krauıı'dur. 

Krau~. Polonyalılar tarahndan 
idama mahkfun edildi. Ş>mdi, bir 
Fransız hapishanesindedir. 

MEl\'.IUR OLUNCA 
İhtiyatsız harekette bulunma -

malıdır. Yolda giden birisi, yeni 
tanıdığı güzel bir lldına.: 

- Evet, diyor. Şu büyük bina, 
b:>ğucu gaz fabrikasıdır. 

Bu kadın, meşhur casus Mart 
Moröl'dü. Külman gaz fabrikası• 
nın yerini tayin etmeğe memur 
olmuştu. 

•Tayyare sergisi• nde, gayet şık 
giyinmiş bir adam, tayyare ve le
vaz:ıı...atı teşhir edenlere bin tütlii 
sualler soruyordu. 

Bu; Fransızların yeni icad ettik
leri tayyarelerin modellerini kop
ye eden ve teferrüatı hakkında 

malumat toplamak istiyen casua 
Standes'den başkası değildi. 
Memurların çok müteyakkız 

buluıı.maları Lazımdır. 

Ron valisi Mösyö M. G. nafıaya 
aid bazı işlerin müzayede listesi
ni neşretmekle büyük bir hata et>
mişti. 

Bu işle!' arasında, cenubu şar
kı hududla.rm a uzanan askeri bir 
hattın İn§ası da vardı. Bu ise ya
bancı komşu devleti çok alakadar 
eden bir şeydi. 

Hükı'.lmet fabrikalarında,_ bil -
hassa barut ve mühimmat imale
den kısımlarında çalışan. ıni.i.lıen -
dislerin, amelelerin hiç kimseye-, 
hususile ecnebi şiveli olanlara bir 
şıey söylemeleri doğru değildir. 

MÜTHİŞ BİR CASUS 
Şerşmidi ruvanı harb:ı, 17 tem

muz 1936 daki gizli celsesinde-, 
Baron Slack.e1berg adlı birisini 10 
sene kürek cezasına maıhkı1.m ettt 

Bu adam gay>et şık giyinirdi. 
Kravatının üzerinde. inci bir iğne 
ayaklarında daima beyaz bir getr 
bulunurdu. Babası Rus generalle
rinden ve harbiye mektebi mual• 
limlerinden idi. Baron, umunıt 

harbdıe istihkam zabiti idi. Ata
şemiliterlikle Fransaya gelmişti. 

Kartının üzerinde fazla olarak 
Şll cı1mle de yazılı idi: 

adınlar 
•Fransada Rus topçu komısyo

nu boğucu gazlar tetkik servisi 
şefi ...• 

Hükumete aid radyo istasyon
larında, tayyare taarruz~arına 

karşı yapılan sığınaklardır dolaş

tığı görülüyordu. Harbiye Neza -
retinin çıkardığı mecmualarda 
yazı da yazıyordu. Maske fahri -
katarına kolayca girip çıkıyor. En 
son modelleri uzun uzun tetkik e
diyordu. 

Dost ve müttefik bir dev -
Jetin ateşemiliteri Q!duğu için 
ııüphelenmek kimsenin aklına gel
miyordu. Gelmediği içindir ki çok 
teshilat gösteriliyordu. 

Fakat, günün birinde bu zabi
tin Almanya hükılmeti hesa:bına 
casusluk yaptığı ıneyıiana çıktı. 

Eğer, gizli celsede geçen şey -
!eri açıkça yazmağa kanun mü -
saade vermiş olsaydı, Baronun 
ya-ptığı fenalığın ne kadar büvük 
olduğuna kanaat getirilirdi. 

Baron Stackelherg. nulli mü -
da.faaya, Majino hattına, Şampan
ya manıevralarma. sıhhiye teşkili.
tına, Parisin miıdafaasma aid bir 
çok sırları Almanlara \-ermişti. 

Cüriim ortağı bulunmadığını, 

yalnız başına çalıştığını iddia edi
yordu. İhtimal... Ya gevezeler? 

Boşboğazlar?. 

Bunlardan birçokları: 

- Ailem Bo~evikler tara.fından 
öldürüldü. İ!kteşrin ihtilfilh..den 
sonra i'ransaya iltica ettim. Rııs

yada kalan servetimi getirtmek 
için birçok sefaretlere bıl§vur -
dunı. Almanlardan başkasından 

bir yardım görmedim. Servetimin 

hır kısmını, sefaret çantalarile 
Rusyadan getirdiler. Onlara karşı 
şükran borcumu ödemek için ca
susluğu göze aldım. 

•İlk evvel Rusya aleyhine ça
lıştım. Sonra da Fransa aleyhine. 
Fakat istemiyerek ... 

- Majiı><> hattını gezdiniz mi?. 
- Hayır! Gidip gezmiye lü -

zum görmedim. Ben, istihkam za
batiyim. Ası.eri vesikaları, teknik 
mecmuaları, resmi gazeteyi tet
kik. ettiin. ErkAnıharbiye haritası 
üzerinden bu hattın planını çiz -
dim. Şampanya manevraları hak
kındaki raporumu da bu suretle 
hazırladım. Bunu da, manevraya 
iştirak eden zabitlerin konuşma -
!arından öğrendim. 

Mukabil casusluk teşkilatı bu 
r&poru ele geçinmemiş olsaydı Ba
ron ve cürüm ortaklarının yaka,. 
!anacağı yoktu. 

''Kem Nazar,, Sözüne 
İnanır mısınız? 

(5 inci sayfada.,. dcuam) 

kanaatini delillerle takv iye etmek 
yolunu tutmalarıdır. 

Amerikalı Ba.ktericrlojist Otto 
Rahn, birçoıt insanbrI!l gözlerin
de, kol'kunç bir kudretin mevcud 

olduğunu, yaptığı tecrübeleri sa -
yarak iddia Ptrnektedrr. Bu iddl
aya göre, gözlerdeki <kem nazar., 

hayatı ifna edecek dereceye kadar 
çıkıyor. Bu kabil adamlar, bakış
larını mikrop kültürlerine biııkaç 
daki'laı. tesbit ederlermiş. Mikrop

ların tamanrile öldüklfri görülü -
yormuş Nabatat hakkında da bu 
hal vaki in!iş. 

Bu hassanın yalnı.z gözlere nıah· 
sus olmadığını ile1i süren Ameri -
kalı doktor, hazan ellerde de teza
hür ettiğini, parreakların dokun
duğu yE!!'i, sanki n~lannda mües
sir bir zehir varrrıı gibi öldürdü
ğünü i.d.dia ediyor. 

Bu hassayı, ufacık hayvanlarla 
mikropların roz't bir zehirle ifnaın 
gibi fizi.k bir keyfiyete atfetmek 
hata olmaz. Yine bu tesirlerin, 

Eski Hind Filozoflar,nın iddia

larına göre r~lü veya <:(ri insanla
rın vücudünde, beş seyyare ile 
alikadar bir mevce vardı.r Bu be~ 

:ıeyyare, su-asile ut~ıd. >.ühre, ml!
rih, jüpıter ,.,, zühsldtr. 

Hindliler bu mevcelere .Tat -
vas. ismini verme'<~ ve herkesin 

beş renge tcmayüiler;Je bu has -
salanııı izhara müstaıd oldııkla

nnı i!ive etmektedirler. Renkler: 

Kırmızı, sarı, ınor. mavi ve yeşil
den i:baretür. Halrlka~en. herkEB 
bir rengi .ever. 

.Kem nazar. d~n korunabılme
nin çareleri nedir? Buna ce\"ab 
vermek güçtür. X şn3mın şiddetli 
tesirine karşı en iyi btr muhafaza 
çaresi olarak kullanıla..-ı kurşunu 

Jreşietmesine re ğmen fen, şimdilik 
lıu .deme bir çare bulamamı'{tır. 

Sihirli hAıfüeler. i:rnram eğlen

diren h§ıdi.selerdir. 11lısımlar. tel
kin bezaten!n ne:iceleridir. Bun
lara karşı en müe9'i.r müdafaa teq
biri de realiteyi gözönünde. tut -
ırı.ıktan ibarettir. 

doktorları alakadar eden bazı 5i.zısiı--------------

hastalıklara vesile olduğu da A
merikalı dııktorun kanaatleri ara
sında buluıımktxlır. 

<Kem nazar .. havala tesi!' et -
mae bile, iılsanların lıayat vazi
yetlerine, YMŞ&Ylf şartlarına mü
e.ss>ir oltluğu • delillerle ortaya a
tılmasına rağmen - pek inanıla

calk şeylerden değildir. 

EVLADLIK VEliİYORUM 

6 yaşında erkek oğlumu ve 3 
yaşındaki kıLJmı, baıt.cak kimsem 
olmadığından ev!{ıd olarak ver -
mek istiyorum. Çıxııklar. _ gür
büz ve cümle arazd~n salimdir. 
Evlad istiyenler Sirk•dde kolay
lık otobüslc:i yazıhr:.n•sinde Allyı 
müracadtlai> ' 



Bir Çift 
Malarya, sıtma, trahom, 

Kara 1.500.000 Olur 
Ç~ek, dizanteri, kara . hunima, verem, . şarbon, kolera gibi bir çok salgın hastalıklar taşıyan 

Sinek, tahtakurusu • • 
Pire, güve ve bütün 
haşerah uyanmadan 

Fayda bfttftn haterat öldürücü· mayilerin en iyisi en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Koku.su latif .Yıc cnhhidir. Adi gazı boya ile karıştırarak ~·e süelii Avr pa ,.e Amerika etiketi ve markası 
koyarak FAYDA yerine utmak istiyenler vardır; Sakmımz. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında HASAN deposudur • 

AZ 
İNKIBAZI defeder, MİDE 

TU·Z 
ve 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve "ferahlık veri~. HAZIMSIZ
LIK, ŞiŞKINLIK, BULANTI, GAZ, SANOI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, 
INKIBAZ, SARILJK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EKŞiLiK ve YA'NMALARINDA 
ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

•Mayii maddelerin tasfiye:Si• 
hakkındaki icat i~in alınmış olan 
28 mayıs 19~5 tarlh ve 2032 nu • 
maralı ihtira beratının ihtiva et • 
tiği hukuk bu kere başkasına de· 
vir veyahud icaclın mevkii fiile 
konması için icara dalı! verileceği 
teklif edilmekte ol::nakla bu hu· 
susta fazla rr.<ı!umat edinmek isti· 
yenlerin Galatada, Aslan han 5 in· 
ci kat 1 - 3 numara!·ıra müracaat 
eylemeleri Jla nolnnur 

MAZON MEYVA TUZl:T son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tuiaımyan mümasil müstahzarlardan 
daha çabuk, daha ko1ay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

lhtlyarhia veda: Gençlik ve Dinçlik • j ADEMİ İKTİDAR - - . . 

VIRitlNETS . 
/ 

Ancak VİRİLİNETS Kamprimelerinin istimallle kaibıldir. 
VİRİLİNETS ile çöken vücut ihya edilerek, ADEMİ İKTİDAR; 

BELGEVŞEKL1Qt, DERMANSIZLIK, DİMAG YORGUNLUCU, 
tamamen ıail olurlar. 

ve bel gevşekliğine 
• Eczacı Aranıyo~ 

Diyarbakır_da . ça_lı.şmak üzere 
diplomalı bir eczacıya ihtiyaç var· 
dır. 

Bayanlara mahsus B ay~r aıtın 
saatlerin ze.1gin ç<.>~idlcri gelmiş· 
tir. 

· yda 31 a sifi 
V1R1L1NET3, Almanyanın Bioloji üstadlanndan Dr. Richard 

Wei&a'in muazzam bir keşfidir. Eczanelerden arayınız. Doktoru
nuza .orunuz. Tabletlerl her eczanede ar•yınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln) Müracaat: Zaman ecza deposu. 

İstanbul, Sirkeci nakliyat aın • 
barları sırasında Lidan Hanı itti· 
salinde Yelkenci Han No. 8 saat 
9 - 14 te miiracaat. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
lfletme u. idaresi llinları ._ ______ ....,j ____________________________________ ____ 

Muhammen bed.ll 496,100 lira olan 62 kalem bakır lokomotü ocak
lan ve teferrüatı 20/Haziran/1939 Salı günü saat 11 de kapalı zarf usu-
1ile Ankarada İdare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu ife ıfrmek istiyenlerin (23594) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiji vesikaları ve tekliflerdni ayni gün saat 10 ı kadar 
komisyon realltine vermeleri lAzıındır. 

Şartnameler (2480) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (8054) 

** İliın, mik'tar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları 
•lıda yu.ılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif boya malzemesi 1/6/939 
J>erıembe günü aaat 15,30 dan itibaren sıra ile .kaj>alı zarf usuli1e An
mada idare bln.uında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek latlyenlerin qağıda hizalannda yazılı muvakkat te
minat ilt kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 

14,30 a kadar komisyon rei&liğine vermeleri lizıındır. 
Şartnameler parasız olarak A.nkarada Malzeme DairEtsinden, Hay-

rpaşada tea.llüm vı sevk fefliğinden dağıtılacaktır. (3191) 
No. lami Mikdan Muhamm~n Muvakkat 

Kg. b~deli teminat 
Lirıt Lira 

1 

601 ElliBiNiZ iÇjN 

Bütün· dünyaca takcıır edil -
mi~ sıhhf güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz · için 
yağsız hafü acıbadem çeşitler! Muhtelif tam boya ve ilatübeçler 

(10 kalem) 93.QOO 
30.000 
27.000 

13075 980,63 husust vazo ve tüplerde satı -

956).5 lır. -2 
3 

Neft Nı 
Vernikler ve Sikatif 

• 12750 
• 174:t5 

' ECZANESİ 
1308 38 ıı İNGlLtZ KANZUK 

~~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;: İSTANBUL-BEYOÔLU 

Cildine kıymıyan 

POKER 
TRAŞ BIÇ:AGINI 

İstanbul ikinci icra rr. em urlu -
ğundan: 

. Dairemızin 938/539~ No. lı dos-

. yasile. mahcu1 olup bu kere pa

raya çevriln:esine karar verilen 
.Abdlsu}>aşı rnahal!ı ~ı Camialtı so-

1 İstanbul Belediyesi ]

1 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llanları J 
İlinlan _ s .. ııi Mahallesi Sok•ll> No. No. Cinsı ıAylıkKira• 

___ TAj L.ı< . 
l- istanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Hususi Üsküdar Selimiye Şerükuyusu ,63 57 Ahşap hane 6 OO 

İdareden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksilzlerinin ~39 yılı Erenköy Suadiye Cami 32 11 Yarını kargir 3 50 

birinci altı aylık yoklamaları 12/Mayıs/939 dan itibaren b~larnıştır. .. 
2- Maaş sahihlerinin yoklama ilmühaberlerini oturmakta olduk- Erenkoy Suadiye Cami 26 

ları nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık .. 
cüzdanı ve nüfus tezkerelerile birlikte Mayıs 939 .sonuna ,kadar aid ol- Erenkoy Suadiye Cami 

• 
28 

dukları Belediye şubelerine müracaatla yoklamalarını yap!ırmalan 
ilan olunur. (3320) Erenköy Suadiye Cami 30 

. ** Beher metre murabbaına iki lira bedel tahmin edile.n Çırçır yan- Üsküdar Altuni- Bağlarba§ı 
gın yerinde Sinanağa mahallesinde yeni ders nazırı sokağında 45 inci zade Tophanelioğlu 
adada 60 santim yüzlü 6 metre 29 santimetre murabba> sahalı Belediye > • > 10, 12 

li 

17 

15 

13 

dükkan 
Yarım kar gir 
dükkan 
Yarım kargir 
dükkan 
Yarım kargir 
dükkan 
Ahşap ev 

Tarla (senevi) 

3 50 

2 50 

2 50 
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30 oo 
malı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi l.Je. Yukarıda yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar pflzarlıkla kiraya 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 94 kuruşluk ilk teminat verileceğinden isteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne müracaat· 
makbuz veya mektubile beraber 1~/5/939 Pazartesi günü saat 14,30 da ları. (3314) 
Da.imi Encümende bulunmalıdırlar. (B. 2927) 

• • Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar tephlrhanelerine lüzumu olan 5 kalem Jstanbul Satınalma Komisyonundan: 

ilaç 2080 lira tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile 
·şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 1- Evsaf ve nümuneye göre satın ~n~c~ 2000 buğday ve 6600 
kanunda yazılı vesika ve 156 liralık ilk teminat makbuz veya mektu- un çuvalının pazarlığı 15/~/939 Pazartesı gunu saat 11ı30 da yapıla· 
tubile birlikte 15/5/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende caktır. 
-bulunmalıdırlar. (B. 2973) 2- Bunların tasarlanan bedeli 2500 lira ve ilk teminatı da 188 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ liradır. , 1 3- İsteklilerin gün ve saatinde temi~t makbuılarile birlikte Ga-100,000 lerce . l•ta eski itha!At gümrüğü blnamndaki komisyona gelmeleri. (3295) 

· Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kadının 

Nazarı dikkatini 
celbeden 

1- Boğaziçinde Sütlüce mevkilride mevcut hazineye ait kır kah· 

vesi önümüzdeki yaz mevsimi için 6 ay müddetle ve açık arttırma su· 

:retile kiraya verilecektir . 

2- Bu müddet için tahmin edilen kira bedeli 100 liradır. 

İtuİlanır. k.ak 4 No. d~ berbı.;r aynası \'e 
berber koltuğu ve yine aynalar 1 
mangal ve duvar .:aat. sairenin lııcc bir zevkin, titiz bir itinanın 

birinci açıı: arttırr.vısı l 7 /5/939 da ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!d!e!ri!n!!!b!ir!!tec!!!!!r!ii!be!!n!in!!!m!!ahs!!!ul!u!" d!!ü!r.!!~ 

3- Arttırma 24/5/939 Çar§amba günü saat 11 de Beykoz mn!ıriJ· 

dürlüğünde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

4- Taliplerin arttırmaya iştirak edebilmeleri ıçin muvakkat temi· 

nat bedeli olan 7,5 lirayı mezkU.r saatten evvel Malsandığına yatırmış 

olması lazımdır. çarşamba gimü saat 16 dan 18 e :: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kadar ifa cuilecektir. Bu arttır -
mada mahcuz eş) e muhammen 

idare Hey' etinden : değerinin y~zde yetmiş beşini bul
madığı takdirde ıkir.ci açık art -

1- Eksiltme eünü talib 7Uhur etmed gınden Çankayada yaptırıla- lırması dah: 24./5/9.,'J da çarşam
cak polis karakolu binası inşaatı eksıltmcsı 15/Mayıs/1939 Pazartesi ba günü ayni saatte Ha edilecek
günü saat cOn beşte• T. B. M. M. İdare He) eti Odasında pazarlıkla ya- tir. Alıcı oJaular .muayyen gün ve 
p lacaktır. 

saatte mahallinde hazır buluna -
2- Fenni evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden alınacaktır. cak memuru.ıa müracaat ederek 
3- Keşif bedeli 31994 lira 50 kuruştur. almaları ilan olunur. 838/5392 
4 Eksiltmeye girecekler 2399 lıra 62 kuruşluk banka teminat 1-------------

'" ktubu getlrccek'lerdir. İstanbul 5 inci icra memurlu -
5- Pazarlığa girecekler 2-i90 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin- ğundan: 

Belgrad Devlet Orman işletmesi 
Öğretme Revir Amirliğinden : 

1- Belgrad ormanının Kurlkemeri depo mahallinde clOO• yüz 
.metre mikab nim mamul mC§e kerestesi a(;ık arttırmaya çıkarılmıştJr. 

2- Arttırma 25/5/939 tarıhine müsadıf Perşembe günü sabah sa
at 11 de Büyükdere Bahçeköy Orman Fakültesi binasındaki Revir Alım 
Satım Komisyonu tarafından yap~lacaktır. 

3- Kerestelerin beher metre mikabı için tahmin edilen flat cl711 

on yedı Ura olup, muvakkat teminat cl27• lira c50• kuruş Revir vez.. 
nesine yatırılacaktır. 

~ Şartnameyi -ve keresteleri görmek için tatil günlerinden maada 

her gün Revir İdaresine, arttırmaya iştirak etmek için de belli gün ve 
saatte komisyona müracaatları ilan olunur. c3178• de yazılı belgelerle en az yirmi bin liralık bu gibi bina işi yaptıklarına Satılmasın?. ~arar vr; .!en Doyçe 

dair vesaik He birlikte pazarlık gün ve saatinde T. B. M. M. İdare He- marka uzun Şase ıg:.;7 modeli ve --------------------------
yeti odasında bulunmaları. •1667> ·3157> T. 40-6556 motör No. lu Saray be-

Gümrükte Eşya Satılıyor 
istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

lediyesi 10 No. da kayıth kamyon 
17/5/93'J çarşambı giınii saat 9 dan 
10 a kadar fahsım ml'rkez oto -

mobil gar<ıj:nda satılacaktır. Ta
lip olanların mczkiır gün ve saat· -te hazır olan memura müracaatlan 
ila nolunur. (1 i692> 

180 lira 96 kuruş muhammen kıymetlı 537 parça demirbaş eşya ile 

17 lira 47 kuruş muhammen kıymetli 192 parça ki ceman 258 lira 43 

kuruş kıymetindeki 729 parça hurda demırbaş eşya ayn ayrı 15/5/9391 
pazartesi günü saat 10 da 2490 numaralı kanun hükümleri dairesinde·============= 

Sahibi ve nepiyatı idare eden 
sa+ılacagından isteklilerin sözü geçen gün ve saatte % 7,5 pey akçele- BQl muharriri 

ne bırlikıte Başmudürlük bınasındaki sat~ komisyonuna eelmeleri ETEM İZZET BENİCE 
Uan olunur (3293) Son Telpaf Matbauı 

-'· ~ )~ l 

J ' 

Şehir hatlara vapurlara kahve ocaklara 
l Haziran 1939 dan itibaren bir sene müddetle açık arttırma 

ile kiraya verilecektir. Arttırma 18/5/939 saat 14 te Denizbank 
Kamara Servisinde yapılacaktır. (1500) liralık teminat lazım
dır. Şartıarı öğrenmek için her gün mezkur servise müracaat 
edilebilir. 

. . . 

5- Bu yere ait hususi şartname Beykoz Malmüdürlüğündcn be· 

dava olarak temin edilebilir. 

İstanbul asliye üçün<'Ü hukuk 
mahkemesirden: 

Gülüzar tc.rafındc..n, Ortaköyde 
Dere koyunda 51 No. da Cemil a
leyhine mahkemenin 939/715 No. 
lı dosyası ile açılan boşanma da-

vasında, müddeialeyhin mezkftr 
ikametgahı terkeyledigi ve yenisi 
belirsiz oldutu cihetle dava arzu

hali tebliğ edilınemiJ. H. U. M. K. 
Hl ve 142 inci maddelErine tevfi
kan ilanen tebliğine karar veril

miştir. İşbu ilin tarihinden itiba
ren müddeialeyh Cemllin mah -
kemeye mür<tcaat1a dava arzuha
lini tebelluğ ve on gı.:n zarfında 

oevab verm .. si lüzumu tebliğ olu
nur. 

. İstanbul 33Jiye 4 üncü hukuk . 
mahkemesinden: 

Muhakeır.:ıt müd'ırjyeti vekili 

tarafından Şişlide Samanyolu ıo

kak 66 No. da oturan Mustafa za
de ~med aleyhine 98~/987 No. ile 

(3093) 

açılan davanın yapılım muhake· 

mesinde: Y<>min davetiyesi müd· 

deaaleyhe ilanen tebJiğ edildiği 

halde müddE'aaleyh mahkemeye 

gelmemiş ve mazeret de derme • 

yan etmemiştir. Binaenaleyh u • 

sulün 337 ind maddesi mucibince 

yeminden kaçınmış re yemin e· 
de<:eği nkıaforın da sabit olmuş 

uyılmasına ve ınc ak sekiz gün 

zarfında arzuhal il~ yemin edece4 

ğini beyan ile 19/6/&39 günü saat 

15 de gelip yeminini ifa eyleme

sine ve bu husus i~ir. müddea • 

aleyhe yirmı gün miihlet verıııne· 

sine karar verilmiş olduğundan 

.yukarı~a adı ve adresi yazılı müd-

deaa leyh yazılı gün \'e saatte gel· 

mcdiği takdfrdE> yemın edeceği 

'-"8kıaların snbit olmuş sayılarak 
verilmiş olar. kararın kat'ileşeceJf 
ilAn olunur. 


