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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Fransa ile de Anlaşmak BirGUn Meselesidir 
Bekardan Kesip 
Evliye Vermek .. 

Anlaşmanın Bu Hafta içinde Paris Mehafili, 
lınza Edilmesini Cok Kuvvetle Ummaki·adır 

ilk hamlede haksız gibi gö
rüneblecek olan bu tedbi-
rin geniş ölçüdeki sosyal llııl"-llllllıl!IWIWlllıııı"-ııfllll.-ıW-.ı"-llllllılillljll!Wlllıııı"lllll.-ı.--.ılllllııflllıfllld 
bydalarını yakın istikbal 
isbat edecektir .. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

ir ürkiye Büyük Millet Mec -
!isi bütçe enciimeni çok ço
cuklu memurlara yardım 

lldilınesi, bekarlardan vergi alm
llı.ası hakkındaki tekliflerini hü -
kfunete bildirmiş bulunuyor. 

Bekar memuıdan, bekar müa -
lahdem ve erkektL o ver&i kesip 
evı; veya çok çocuklu lehi:ae bu 
l>arayı tahsis etmek beliti bugün
kü itiyadlarımız karşısında bir ne· 
l>i haksızlık veya lrilHet lhtlyan 
tİbi gelebilir. Fakat, bu vaziyet 
hiikllmetçe etüd edilip kanunlaı· 
lıı-ıldılttan sonra, alınacak sosyal 
fııydalar pek yr.kın bir iatlkbalcle 
kuvvet ve isabetini fillen ortaya 
kcıyacaktır, Bizce, prensip fU ol
llıalıdır: 

1- Herçeşid işe en öb"ce çı>k ço· 
tUkJu erkek alınır. ' 

2- Her ç"fld i9de mükafat ve 
lk,,llnıiyc en llnce en çok çocuklu· 

•. 

•• 

l'a tahsıs edilir. . Mühim bir hitabe ile kurultayı aça cak olan Cumhuueisimiz ve Milli 
3- Orta n az çocuklular Sll'B • Şefimiz fıım et İnönü 

latını takib ederler. 
4- Beklirlarıı hem en sonra biz. 

Ilı.et vedlir, hem de bekarlık ver
il&! alınır. 

FevkalAde lhthıas işlerinde bel
b bazı istlmalar yapılabilir. Ta
lili bu en çok ücret de, muayyen 
'Ylıldann fevkinde tesis edilecek 
il.ramiye veya mükAfat kabilin· 
den ücretler olacaktır ki, karşıhğı 
~a bekarlardan alınacak vergi, hU
"'11ınetin tahsili edeceği muıızam 
l>llradır. 

Bu tedbirin ıu faydalan olacak· 
~ı 

1- İzdiva~ teşvik edilecektir. 
!- Çocuk yapma rağbet bula

e~tır! 

3- Çok ç~'llldu memur veya 
llıilstahdeın müzayakaya düşmek 
•ııdişeslnden kurtulacaktır. 

Parti Büyük Kurultayı 
Neler Yapacak? 

Milli Şef Kurultayın Açıllşında 
Mühim Bir Hitabe irad Buyuracaklar 
Nizamnamede Yapılacak Tadilat 

Ankara 17 (Hususi muhabirimiz
den. telefonla) - Cumhuriyet 
Halk P&rtlal büyük kurultayı yir
mi dokuz mayı.a günü içtimaa da· 
vet edilmlıJtlr. Milli Şef ve Genel 
bqbıı İnlln\ln ün bu humıstald 

tamimi v!layetlere tebliğ olun • 
muştur. 

Millt Şef, kurultayın açılışı mü
nasebet!le mühim bir hitabe irad 
buyuracaklardır. Bu nutukta mem

(Deııamı 6 ıncı sahifede) 
4- Bekar adam iş bulma, işe 

tayin edilme yolunda geriye ka· 
lıeağı için tahsilini yapar yapmu l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
•11leııecek ve meyvalanacaktır. 

Bu nizam ayni zamanda aileyi 
lıcıruyacak, sosyal karakteri kuv· 
11•tlendirecek, mesai ran.dımanı

( Devamı 6 ıf.cı ıahifede) 

~ _akineye 
~rirke~: 

İngiltere ile 
Anlaşmamız 

, Londra 17 (Hususi)- •Deyll 
~kspres. gazetesi, Türk - İngiliz 
anı<l§masından bahsederken di • 
Yor ki: •Ttirldye, bu anlaşma ile 
birçok iktısadt menfaatler temin 
etrııiştir. Türkıye, Çanalcl<alenin 
ınunzam takviyesi için 30 milyon 
lngiliz iiresı, 500 harb tayyaresi 
Ve Irak petrolları istihsalatından 
altıda oır hisse istemiştir. Ayrıca 
İngiltere Türkiye ihracatından 
llıühim bir kısmını satın alacak -
tır. Türkiyenin İngiltere cephesi
ne girişı, Fransa tarafından şimali 
Suriyesındeki .tqprakların Türk • 
lere b!J;;ık'ılma';; demekİir. Hatay 
"..",1~f dostJlne. bfr. şekild~· Türk • 

.Me iiM'rı~· · ;~~\. .:;:["~ l'.:t 
ı , · >. -;-~·J?evtımt 6" rnc.-" sahifede) 
.~ .. ·.;,. " 

f l 

Danzigden umumi bir görünüş 

Danzigliler Bu Pazar 
İltihaka Karar 

• 

Veriyorlar mı ? 
Trenler 

Asker 
Polonya da 
Mütemadiyen 

Danzig'e 
1 aşıyor 

(Yaıısı 6 ıncı sahifede) 

' 
Musolini ve 
Hitler Fransız 
Hududlarında •• 

---<>--· -

FransızlarBu Teftişleri 
Bir Korkutma 

Teşebbüsü Telakki 
Ediyorlar 

Paris 17 (A.A.) - 22 ma -
yısta İtalyan • Alman asker! 
ittifakının imza edilmesi, Al
manyanın garbi hududlarınuı 
teftişi ve Musolininin Fransız 
hududlarına seyahati burada 
bir korkutma teşebbüsü ma -
hiyetinde telilkki edilmekte -
dir. Maamafih salahiyettar 
Fransız mehafili, İtalyan • Al
man ittifakının imza ve tas· 
dikinden sonra ciddi bir ha -
rekete girişilmiyeceğine kani 
bulunmaktadırlar. 

Yeni Bütçe 
Hazırlandı 

Fransa, Şimdiden İngiliz - Türk 
Müdafaa Sisteminde Yer Almıştır 
General Veygand'ın Ankaradan Geçmesi Fransa 

İle Anlaşmamızın Hallini Kolaylaştırmıştır 

F aransız Gazeteleri Bu Vaziyeti Tebarüz Ettiriyorlar 

Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu 

Fransız Hariciye Nazırı 
M. Jorj Bone 

Büyük elçiliğe terfi edilen 
Suriye Komiseri Puo 

A d K b . i r ı · k v Paris 17 (Hususi> - Gazeteler 1 
nı a rm S 1 m a el Türk • Fransız anlaşmasının bu 

halta içinde tahakkuk edeceğini ı 
yazıyorlar. 

.Pari Suar• diyor ki: <Fl"Qnsa, 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Proje Masrafı Olarak 
250 Bin Lira Ayrıldı Seferberlik için Sovyet - lngiliz 

Anlaşmasına Doğru ! 
Büyük Millet Meclisi bütçe en

cümeni yeni yıl bütçesini tasdik 
etmiştir. Yalnız encümen masraf 
bütçesine bazı ilaveler yapmıştır. 
Ezcümle Ebedi Şefimiz Atatürk 
için inşa olunan anıdımızın istim
lak ve proje masrnfı için 250 bin 
lira, yeni yapılacak meclis binası 
için daha 513 bin 860 lira, Halkev
leri için istenen tahsisata ilave • 
ten 261 bin 120 lira koymuştur. 

Encümen, Ankara hukuk fakül
tesinin maarife raptolunmasını da 
temenni etmiştir, 

Encümen 939 masraf bütçesini 
261 milyon 64 bin 192 lira olarak 
tesbit etmiştir. 

Diğer taraftan 1938 mali yılı i -
çinde varidatta 7 milyon liraya 
yakın bir fazlalık olduğu anla -
şılmıştır. 

Encümen; bu muvaffakiyetler
den dolayı Refik Saydam hükıi • 
metini ve Maliye Vekaletini teb -
rik etmiştir. 

KISACA 

Anamdan Doğduğum 
Gündeki Meseleler .. 

Teuyağları paket içinde satı-
lacak 

Kaldırımla< sulanacak 
Sokaklara çöp atılmıyacak 
Jl.fo~l>ddı gıdaiye kontrolu 

arttırdacak 

Şehir yollarında seyrüsefer 
tanzim edilecek. 

Bunlar beninı anamdan doğdu • 
ğunı gündenberi gazetelerde ya
zılan havadislerdir. Galiba, oğlum 
da bir gün aynen bu sözü söyliye· 
cek. 

İşte, bir ömiir ki böyle birindeı;t 
öbürüne devrede ede gidiyor. 

• • 

Umum Müdürlük 
İhdas Edilecek --
Umum Müdürlük MiUi 
Seferberlik ve Ordu 
Seferberliği Şubelerine 

Ayrılacak 
I)ahilıye Vekaleti merkez teş· 

kilat vazifeleri hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 

layihayı hükumet, Kamutaya ver
miştir. 

Layihanın esaslarına göre, se
ferber lik ve havaya karşı korun
ma işlerile uğraşan Vekalet sefer· 
berlik müdürlüğü umum müdür· 
lüğe çevrilecektir. Umum müdür
lük milli seferberlik ve ordu se
ferberliği olmak üzere iki şubeye 
ayrılacaktır. 

Projenin mucib sebebler Hiyi· 
hasında şunlar vardır: ·Milli se
feııberlik ve ordu seferberliği ve 
havaya karşı korunma hususla • 
rına dair kanun nizamname ve ta
limatnamelerin tevcih ettiği çok 
mühim ve çeşitli işlerin vilayet-

(Devaını 6 ıncı sahifede) 

Amiral Bristol 
Vefat Etti 

Fransa İki Taraf Tezleri Arasında 
-Mutavassıt Bir Formül Teklif Ftti 

Londra 17 (Hususi) - İngiltere 
hükıimetinm, Milletler Cemiyeti 
konseyinin toplanacağı 22 mayıs
tan evvel Sovyet Rusyanın muka
bil tekliflerine cevab vereceği tah· 

min edilmektedir. Cenevre de Lord 
Halifaks, Bonne ve Potemkin top
landıkları zaman, anlaşma zemi • 
ninin iyice hazır lanmış olacağı 

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

Haydarpaşa - lfık lisesi maçında Son Teigı'af hususi fotoğraf muhabiri 
hadiseyi objektifi ile böylece tesbit etmişti 

~~~~::~~~E:~~~i~~~:~~~::.;~ Neşriyat Şe ka ve ti ! 
tır. Amiral Bristol Türk kurtulu
şunun ilk mücadele günlerinden 
fübaren milli davamıza karşı de
rin bir saygı göstermişti. 1927 se
nesine kadar Amerika elçisi ola· 
rak memleketimizde bulunan A· 
mira! Bristol Amerikaya avdetin· 
de de Amerika ile milli hükumet 
arasındaki rabıtaların kuvvetlen
dirilmesine çok çalışmıştı. 

Haydarpaşa - Işık Maçından 
Cıkan Hadise • 

Haydarpaşalılar Hakkı - Süha'ya 
C b V • } Yazı~ı 6 ıncı eva erıyor ar sa)'t'ada 
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1 f;.~'.J,;;t!"•·. _..' ~·-·-~· -So~ -Tel ·~'- · 

Çorlu 
Asfalt 
Yolu 

~·-~.· _...__: ..... ,--- ·.... -·~. :.'-~-,_ ~ 

Sonra İkdam r~kimiz de, stad- [ 
yamda kavga eden çocuklara na
sihat ederken şu serlevhayı koy
muş: •Baylar, sayı ile kendinize 
geliniz.• 

KRAL ZOGO 

SURİYE KRALI 

Ç 
oktanber~ şherimizin mi
safiri bulunan Kral Zogo
nun adı geçmiyordu. Dün

dcnberı, Zogo yine herkesin bah
settiı!l ısim oldu. 

Londrada çıkan Deyli Herald 
gazetesinin verdiği bir habere gö
re, Kral Zogo, bu sefer Suriye tah
tına geçirilecekmiş .• Suriye, bi -
zim bildiğimiz bir cumhuriyettir. 
Demek ki, Krallık olacak ... Eğer 
bu havadis tahakkuk ederse, Zo
go•ya muvaffakiyetler dileriz. Su
riye de bir Akdeniz sahilidir. Abü 
hava bakımından Adriyatik sa -
hilleri ile çok az farklıdır. 

DİÖER SEYYARELERDE 

BAYAT VAR MI Kİ?. 

Bir Amerikan alimi ,semadan 
düşen bir taş parçası içinde bir 
takım mıkroblar bulmuş ... Şimdi 
şöyle iddia ediyormuş: Kainatta
ki diğer alemlerde de hayat var. 
Ayda, Merihte ve diğer seyyare
lerde ... 

İyi, fakat, mikrab ne münase -
bet?. Halbuki, biz, bütün kainat
ta, bütün mikropların küreiarz ü
zerinde toplandığını zannederdik. 
Zavallı insan ogulları ... Demek ki 
Merihte, ayda y:ışıyanlar da bizim 
gibi rahatsız ... Acaba, oradaki süt
ler de mikroplu, oradaki sular da 
karışık, oradaki peynirler, balık
lar da zehirleyıci mi?. 

GARİB BİR LISA.'l 

TEZAHÜRATI 

Bizim matbuat arkadaşlarına ne 
oldu!. Bugünlerde hepsi Argo Jı

sanile yazıyorlar. Dün Va-Nu'nun 
fıkrasının serlevhası şu idi: •Bir 
titizlik, bir racon \'e meteliksizle
rin hail .• 

Ayol, onlar •baylar. değil, daha 
çocuk .. Böyle dilden ne anlarlar?. 

ASABİYET VE TELAŞ 

SffiASI ONLARDA 

İnhisarlar İdaresi 80 derecelik 
iyi cins, güzel kokulu kolonya çı
karmağa karar verince, bütün ko
lonya müstahsilleri telaşa başla

mışlar ... Ne yapacağız?. diyorlar
mış. 

Belediye asri fırın yaptıracak ... 
Bütün fırıncılar asabiyet içinde ... 
Telaş ve asabiyet iyi değildir. İn
sanlar telaş etmemek ve asabiyete 
kapılmamak içın daima şunu ha
tırlamalıdır: Başkasını asabiyete 
sevkeltirmernek ... 

Şimdiye kadar fırıncılar, kolon
yacılar kimbilir, kaç vatandaşı a
sabiyet ıçinde hıraktılar. Asabi -
yet sırası şimd ' kendilerinde .. 

Ul'llUMİ HAPİSHANE 

BİNASININ HİKAYESİ 

'l'op.a.· atılsın .. Çok şükür .. İs
tanbul umumi hapishane binası 

boşaltıldı. İnşallah gelecek baha· 
ra da yıkılır .• Daha öbür bahara 
da yen} adliye sarayı yapılır. 

Şu İstanbul hapishanesı bina -
sının tarihi mi, değil mi diye, mü
nakaşası ne kadar uzun sürdü'. 

Biz, alakadarlara bir ölçü tek
lif edelım: Bir binanın kıymeti ve 
tarihi ehemmiyet! üzerinde te -
reddüd mü ediyorsunuz'. Dikkat 
ediniz: Eğer bina harab, bakım
sız, çökecek halde ise, mutlaka 
kıymetlı ve tarıhi ehemmiyeti ha
izdir. 

AHMED RAUF 

Kasabayı lstanbulun 
Banliyösü Haline 

Getirdi 
İstaılbul - Edirne arasında ya

pılmasına büyük bir faaliyetle de
vam olunan asfalt yolun Çorlu -
dan geçmesi; Trakyanın bu şirin 
kasabasına yeni bir inkişaf vesi
lesi vermiştir. 

Asfalt yolun Çorlu - İstanbul 
kısmının bittiği tarihtenberi şeh
rimizle Çorlu arasında mesafe çok 
kısalmış olduğundan bu güzel yer, 
adeta istanbulun bir kazası ha
line gelmiş ve nüfus, hayat can
lılığı çok artmıştır. Halen Çorlu
da gerek iktısaden ve gerekse zi
rai bakımdan da büyük bir faa
liyet göze çarpmakta, kasabanın 
müteaddid yerlerinde her gün ye
ni ve muntazam binalar yüksel -
mektedir. 

Yine Trakyada ilk defa elektrik 
ışığına kavuşan kaza merkezi de 
Çorlu olmuştur. • 

Fakat kilovat ücretlerinin 25 
kuruş grbi yüksek miktarda bu -
lunması Çorlu halkının şikayet -
!erini mucip olmaktadır. 

Çorlulular; elekrik fiatlarının 
her tarafla ucuzlatıldığı bu sıra
larda kilovat ücretlerinin indiril
mesi için eşebbUse geçilmesini be
lediyelerinden rica etmişlerdir. 

Spor Bayramı 
Hazırlığı 

SOOOTalebe F enerbahçe 
Stadvomunda Prova 

Yapıyor 

KOÇUK \ Dinarlı Mehmed 
___;,..H..;.;.A..;.;.B~E_R_L_E_R_ Berlinden Geldi 

19 mayıs gençlik ve spor bay
ramına iştirak edecek olan 5 bin 
talebe, bugün Fenerbahçe stad
yomunda umumi bir prova yap
maktadırlar. 

* Çinliler, Japonlara yeni ve 
büyü kbır baskın yapmışlardır. 

Btr haftada 11 bin kişilik bir Ja
pon kuvveti imha olunmuştur. 

* •Düşkünler yurdu . na çevTil
mesi evvelce kabul edilen .na -
rülaceze• nin isminin yine cDa • 
rü!ıiceze. olarak kalması dünkü 
şehir ınecJ:~inde kararlaştırılmış· 

tır. * Muhabere ve Münakale Ve
kili Ali Çetillkaya pazar günü şeh
rimize gelecektir. 

* ü'ç şehir müsabakasına iştırak 
edecek atletlerle İstanbul - Edirne 
bisiklet müsabakasına girecek bi· 
sikletçiler bu sabah Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir, * Dılencilere karşı şiddetli mü
ca_dele açılmış olduğundan dün de 
Kil.mile, Güllü, Nuriye, Nadide, 
Mehmecl, Fatma ve Şükrüye is -
minde 7 dilenci yakalanmış ve 
mahker.ıece 8 er gün boğaztoklu
ğuna belediye hizmetınde çalış· 

mağa mahkıim olunmuşlardır. * İngiltere hükıimeti bizden 
müılıim miktarda tütün almayı ka 
rarlaştırmıştır. Dün de mühim 
miktarda tiftik, kitre ve misket 
gönderilmiştir. 

Almanyada Y aptıg~ ı 40 
Bu provalarda ha;;ır bulunnıak 

Güreşten 39 unu üzere İstanbul cihetindeki talebe-

Kazandığını Söylüyor ler saat yarımdan itıbaren kop • 
Bir müddet.ıeberi Almanyada rüden kalkan vapurlarla Kadıkö-

bulunmakta olan tannımı~ pehli· 1 yüne geçme~mışlardır. 
vanlarunızdan Dinarlı Mehmed 1 

Berlinden şehrimize dönmüştür. KatilPolisinEskişehirde 
Dinar!.' Mehmed seyahat intıba- Muhakemesine başlandı 

!arını şoyle anlatıyor: j 
- Almanyada iki ay kadar kal-, G";1ata .mürettc~atı . polis~erin-

dım. 40 güreş yaptım. Yalnız bi- d~n .. Thrahımın Eskışehır~e _?ır .. kin 
rinde yenildim. 3 ünde berabere y~z~n~en adaşı l~rahımı oldur • 
kaldırt' 36 sında da ga!lb geldim. duğünu evve_lkı gun yazmıştık ... 
Fakat umumi tasnifde 2 inci ol - B~ ı;ınayetın muhakemesıne dun 

d 1 . '1'"' Al' b. Abd . Eskışenırde başlanmıştır. 
um. ıncıı6ı ı ır u ıs- İb h ' E k' h' k 'f · d b' Ar b k d 0 b . ra ım; s ı~c ır tev ı hane-

mın e ır a zaan ı. enım· . d hk t ' ·ı k · 
1 

.. 
1

.. ğ . . .. sın en ma emcye ge ırı me ı-

e mus uman oldu um ıçın gureş· çin çıkarıldıktan sonra jandarma-
medi..• 1 ld dl. ara sa ırmış v~ a ıyeye varınca 

Mehmed pehlivan şehrimizden da kapatıldığı odada kelepçeli el-
istirahat etmek üzere Bursaya ve !erile camları k:rınağa kalkışmış-
oradan da Dinara gitmektedir. t 
Mehmed pehlivan İstanbulda, Bur-
sada veya herhangi bir yerde der
hal güreşe amade olduğunu söy -
!emiş ve şunları ilave etmİitir. 
Herşey gibi güreş tekniği de 

büyük bir süratle ilerliyor. Alman
yada yeni oyunlar ve usuller öğ
rendim. Şimdi daha zevkli güre-
şeceğim.• 

ır. 

Katil polis memuru ağırceza 

huzuruna da kelepçelı olarak ge
tirilmiştir. 

Hakim, kelepçelerini çıkarttır
mış, fakat İ'bral>im firara teşebbüs 
etmiş, yakalanınış, bilıihare ağlı. 

yarak bir istida vermiştir. 
Kend;sinin muayenesi için mu

hakeme bugüne bırakılmıştır. 

Halifenin Sarayında 11 

1 Bir ispanyol Güzeli 

onların bir gün yüzyüze gelme
sine ve iki kardeş gibi konuşma

larına müsaade edecektı. 
Şeyh Said, Tahiri yanında alı

koymayı bile düşünüyordu. 
- Benim de böyle atılgan ve 

cesur bir adama ihtiyacım vardır. 
Hele bıraz tecrübe edeyim de ... 
İ:jime gelirse, ) anıma alırım ... Tarihi Roman: No. 83 

- Herkes ayakta. Bu gece kaç
mağa imkiın yoktur, Esasen ölüm 
tehhkesi bertaraf edildı. Şeyhin 

m .-afirlen gid incıye kadar bekli
yelim. 

Dooi. Tahır, Maryananın feda
karlığını gördükçe: 

- Bu kadar güzel <bir kadını 

Şeyh S1id elinden kaçırmak is
temez. Ben onunla buradan kaç
mağa muvaffak olursam, ne mut
lu bana. 

Diye söylen'yordu. Bir ıki gün 
daha beklemege karar vermişler
di. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Tahir. Ayşeye kardeş gözile ba
kıyordu. Ayşe, bu oyunun içyü
zünü bilmediği için, Tahire elin
den gelen yardımı göstermeğe 

başlamıştı. Tahire tepsı ile yemek 
gönderiyor ve ona çok acıyordu. 
Yalnız kaldığı zaman. 

- Yer yüzünde benım de bir 
kardeşim varmış, diyordu, şim -
diye kadar kimsesiıx:!im. Bundan 
sonra benim de dayanacağım bir 
kimsem olacak. Tahir ne merd, ne 
cesur bir delikanlı imiş! 

Ay§e, Talıirle henüz yüzyüze 
gelmemişti. Kabile reisi elbette 

Diyordu. Maryana, Tahirı, Şey
hin bu düşüncesınden haberdar 
ederek: 

- Kabile reısine bir kaç gün i· 
çinde icab eden emniyet ve itima
dı telkin etmeğe çalış! dedi. Bu, 
birlıkle ve kolayca kaçabilmemiz 
için, en kestirme bir yol olacak. 

• 
EBUBEKİR VE ÖMERİN TORUN-

LARI MEDİNEDEN NİÇİN 
GELDİLER? 

Reisin çadırı önünde duran de
velel', yolcularını bırakıp birer ke
nara ç~kiliyordu. Medineden, E· 
bubekir ve Ömerin torunları Se-

CUl'llHURİYET: 

Nadir Nadi •Neden tahammül 
etmiyelim ?• isimli bugünkü baş
makalesinde dünyanın siyasi va.
ziyetini mevzuu bahsederek ez -
cümle şöyle demektedir: 

.Geçirmekte olduğumuz gün
leri şüphesiz Utopia adasındaki 
cennet hayatına benzetemeyiz. Sı
kıntılı saatler yaşıyoruz. Halline 
uğraştığımız çapraşık meseleler 
karşısındayız. Bütün milletin va
zifesi, ellerinden geldiği kadar bu 
derdlere çare aramak, i nsanlığın 

ayni şiddetle muhtaç olduğu sulhu 
korumaya çalışmaktır. 

- Biz tahammül edemiyeceğiz! 
Demek, eğer lüzumsuz bir asab 

bozukluğunu ifade etmyiorsa, her 
halde hislerimizin egoist olmadı
ğına da işaret sayılamaz .. 

TAN: 

Zekeriya Sertel; tDanzig me -
selesi bir sinir harbi şeklini al -
mıştır. isimli bugünkü başmaka

lesinde ötedenberi Danzig mese -
lesinin bir harb sebebi olamıya -
cağının iddia olunduğunıı fnkat 

hadiselerin seyir ve inkijaf•nın 

hiç de ümid verici olmadıqını kay· 
dettiklen soııı a diyor ki: 

cO hald.e Almanya Danzig m, 
selesini kuvvete müracaat ederek 
halletmeğe ve bu yüzden doğabile
cek harbi göze almağa karar mı 
vermiştir? 

Bizce yine hayır .. 

Hıtler, Danzig meselesinde Po· 
lonyaya karşı şimdi bir sinir har
bi açmıştır. Tahrikat yaparak, ha
diseler çıkararak. Polonyaya haka

ret ve küfürler savurarak dünya
yı bir harbe sürüklemek üzere ol· 
duğu kanaatini vererek Polonya
run sinirlerini yormağa çalışacak· 
tır. > 

Otuz 
Planör 
Geliyor 

Şehrimizde Türkkuşu 
Tal ebesi için Çalışma 
Sahası Genişletilecek 

ş.,hrınıizde •Türkku şu lale -

besine mamus olmak üzere Anka
radan İstanbula 30 planör gönde

rilmesi kararlaştırilmıştır. 

Diğer taraftan kafi miktarda 

motörlü mekteb tayyaresi de gön

derilecektir. 
Bu tayyareler Türkkuşundan 

turizm pilot şahadetnamesi almış 

olan tayyarecilerio taıftıikatına tah

sis olunacaktır. 

Şehircilik Mütehassısı 
Mukavelenamesi 
Şehircilik mütehassısı Pros

tun mukavelesınin 1 sene müd . 

detle uzatılması için dün Şehir 

Meclisinden salahiyet alınmıştır. 

yid Osman ve Seyid Hüseyin, Şeyh ı 
Saidi ziyarete gelmişlerdi. 

Şeyh .3aid misafirlerini ayrı ay
rı çadırlara yerle~tirdikten sonra 
kendilerinden bu ziyaretin sebe
bini sordu. 

Seyid Osman: 
- Medinelilerin sızden bir rıca 

sı \'ar! - diye söze bıiiladı • Et -
rafımızdaki kabileleri - halifenin 
adamları • çok sıkıştırıyorlar. Yıl
da iki kere vergi vermekten u
sandılar. Halife Abdülmelike Hif 
anlatmak kabil olmuyor. Medine
liler, sizin burada çok kuvvetli ol
duğunuzu bildikleri için, sizden 
yardım istiyorlar. 

Hazreti Ömerin torunu Seyid 
Hüseyin de ayni sözleri tekrar -
ladıktan sonra: 

- Halife Abdülmeliğe itimad ı

mız var amma. dedi, onun vezi
rine güvenimiz yok. Bize çok zu
lüm yapıyor. Medinelıler birer i· 
kişer şehirden çöllere kaçmaı'ta. 

YENİ SABAH: 

Fransız Başvekili Daladye'nin 
geçen hafta irad ettiği bir nutku 
.gecikmiştir• kaydile tahlil eden 
Hüseyin Cahid Yalçın bugünkü 
başmakalesinde bu nutkun kulak
larda tatlı bir hayret ve memnu
niyet husule getirdiğini kaydet -
tikten sonra şöyle demektedir: 

cDemokrasi devletlerinin sulh 
lehinde açık ve kat'! surette mev
ki almaları, Berlin • Roma mih -
verini onları bir imtihandan ge -
çirmeğe ve samimiyetlerini anla
mak için bir konuşma tecrübesine 
girişmeğe sevkedemiyecek kadar 
da kıymetsiz midir? Berlin - Roma 
eğer dünya efkarı umumiyesine 
biraz kıymet veriyorlarsa kendi 
haklarında ih !imal ki haksız olan 
bir şüpheyi silmek için bu tecrü
beye teşebbüs mecburiyetindedir
ler .• 

VAKİT: 

Asım Us cyeni bir Milletler Ce· 
miyeti ve Türk - İngiliz anlaşması. 
isimli bugünk:i başmakalesinde 
bu anlaşmanın harb sonrası dün
yasının ortaya attığı proplemle -
rin tabii izahlarından başka birşey 
olmadığını kaydettikten sonra bu
nu tahlil etmekte ve bilahare; 
Türkiye - Sovyet, Türkiye - İngi

liz ve Türkiye - Saadabad dev -
Jetleri, İngiliz · Fransız, Sovyet -
Fransız münasebetlerinin ayrı ay
rı birer sulh garantisi olduklarını 
tebarüz ettirerek. 

cBütün bu ayrı, ayrı sulh için 
yapılmış istinad noktaları yepyeni, 
sağlam. hüviyetli, sulhu kuvvetile 
muhafaza edebilecek yeni bir mil-I 
Jetler cemiyetinin temelıni kur - I 
mak için en müsaid şartları ihtiva. 

etmektedir.• ı 
İKDAM; 

Başmakalesi yoktur. 

Hatayla 
ticaretimiz 
Artıyor 

Muamele, istimlak ve 
Belediye Resimleri de 

Kaldırı lacak 

Son günlerde Halaydan İstanbu
la ve memleketımize gelen mal -
!arın miktarı çoğalmiştır. 

Ayni suretle buradan giden em
tia da artmıştır. 

Halaydan gelen mallardan pek 
cüz'i bir miktarda yani ~,, 1 nis
betinde bir gümrük resmi alın -
maktadır. 

Hatay menşeli malların hudu
dumuza girdiği Payasta hükume
timizce bunlardan ayrıca bir de 
haricden geliyormuş gibi mua -
mele ve istihlak vergilerile bele -
diye resimleri tahsil olunmakta -
dır. 

Hükumetimiz Halaydan mem -
Jeketimize ithal edilecek olan bü
tün mailardan hiç bir vergi ve 
resim alınmamasını yani muame
le ve istihlak vergilerile belediye 
resimlerinin de kaldırılmasını mu-

kabilelere sığınmağa :başladılar. 

Şehir içinde hıç kimsenin huzur 
ve rahatı kalmad,ı. Bu işkencele 
rin önüne ancak siz geçebilirsiniz! 

Şeyh Said, Medineden gelen bu 
heyetin samimiyetinden emindi.. 
Kendisını çok kuvvetli gördükle
ri için buraya kadar gelişlerinden 
de memnun olmuştu. 

Hüseyin ve Osmanı Medineliler 
çok severdi. 

Şeyh Said her ikisinin de şika
yetlerini dinledi: 

- Abdülmelike müracaat etme
diniz mi?. 

- Dokuz kere h?her gönderdik. 
Bir cevab alamadık. Biz şikayet 
ettikçe, Haccac zu!müıı.i ve tazyi
kini arttırdı. 

- Halife fen l bir adam değil

dir. Onu Ha~cac iğfal cdı;·or Bu
raya uğramadan önce, kendısini 

bir kere ziyaret etseydiniz, fena 
olmazdı. 

- Şama gitmeğe cesaret ede -

Hatay da 
ilk Medeni 

Nikah 
İskenderun Belediyesin

de Tarihi Merasim 
Yapıldı 

Halayda ayın 1 inden itibaren 
•Medeni Kanun• un tatbikine baş
lanılmıştır. 

Türk kanunu medenisini aynen 
kabul eden Hatay hükumeti bu 
surmle n;karu.n imamlar vasıta -
sile akdini de kaldırmış olduğun
dan kardeş ülkede belediye daire
si.ilde birinci defa nikAlı kıyılması 
yani ilk medeni nikAh; 4 gün ev· 
ve!; 13 mayıs cumartesi .günü İs
kenderun belediye dairesinde ya
pıl!mıştır. 

Medeni surette nikahlarını kıy
dırmak üzere ilk evvela terzi Ata 
Morel ile Hatay Nafıa VekAletin
de daktilo Bayan Sunman müra
caat etmişlerse de bu çiftlerin da· 
ha evvel İstanbulda ilk muame • 
lelerini bitirdikleri anl~ılmış ve 
Halayda medeni nikah ile birin· 
ci defa olarak evlenmek şerefini 
diğer bir çift; Iskenderun Cum -
huriye! Merkez Bankası odacısı 

Ramazan Sodanlıay ile Çay ma
hallesinden Bayan Mehriman Gül
açan almışlardır. 

Bu ilk nikah İskenderun bele -
diye reisinin içtima sakınunda ya
pılmış ve belediye reisi Filipi biz
zat hazır bulunmuştur. Ayrıca 

Halkevi başkanı Hamdi Selçuk ile 
parti ve halkevi azaları, gazeteci
ler, iki tarafın akrabaları ve mü
teaddid meraklı zevat da beledi
yeye giderek merasimi seyretmiş· 
!erdir. 

Belediye reisliği, Hatayda bir 
dönüm noktası teşkil eden bu ilk 
medeni akdin büyük kıt'ada fo. 
tograflarını çıkartmış, hatıra ola
rak salona asmı.ştır. 

Hatay'a 
Gön erdiğimiz 

Hayvanlar 
Payasdaki İhracat 
Birliği Kaldırılacak 
Öğrendiğimize göre hükumeti -

miz Payasdaki canlı hayvanlar ih
racat birliğini kaldırmağı karar -
laştırmıştır. Bu karara sebeb şu· 
dur : 

Memleketimizden Hataya gön
derilen canlı hayvanlardan bu bir
lik vasıtasile resım alınmaktadır. 
Bu hal hayvan tacirlerinin şikaye
tini mucib olmuş ve Halayda et 
fiatlarının yüksekliğini muhafaza 
etmesine başlı başına bir sebeb 
teşkil ettiği bildirilerek birliğin 

Hiğvı temenni olunmuştur. 
Memleketimizden Hataya bil -

hassa kasablık hayvan ithali ser
best olacak ve neticede kasablık 
hayvan ihtiyacının çoğunu mem
leketimizden temin eden Hatayda 
et fiatları da ucuzlıyacaktır. ------------ -
cafık görmüştür. 

Bu hususta bir layiha hazırlan· 
mağa başlanmıştır. Layiha ya -
kında Meclise verilecektir. 

medik. Medineden ayrılırken, bi
ze: ,Sakın Şama gitmeyiniz .. Hac· 
cac sizi öldürür!• dediler. 

- Yalan değil. Haccac, hasım
ları için çıok insafsızdır. maama • 
fi'lı dostlarını tutmasını, himaye 
etmesini de bilir. 

- İyi amma, onunla dost olma
mıza imkan var mı? 

- Zahiren dost görünüp işinizi 
yapabilirdiniz! 

- O, bizim halife ile temasımı
za fırsat ve imkan vermez ki.. 

- Bana kalırsa bu ziyaretiniz 
pek mevsimsizdlr. Keşke onun 
Şamda olmadığı bir zamanı inli· 
hab etseydiniz. 

- Beklemeğe vaktimiz yoktu. 
Sizin yardımınızı istemeğe geldik. 
Eğer siz de bizi baştan savarsa -
ruz, çoluk çocuıtumuz perişan o
lacak. Bize merhamet ediniz. 
Şeyh Said, Medineden gelen zi

Y aretçilere acımıştı. 

fDPvamı var ) 

Musolini'nin Nutku 
Y-.n: Allm..ı Şllkrit ~~ft,JI 

Faşist lideri Musolini. evve~l 
gün Torinoda bir nutuk söyleıniŞ' 
ti. Tec'1viiz ve emrivaki politika · 
sına karşı btr sulh cephesi kurul• 
mağa başladığı gündenberi ilk dır 
fa olarak söylenen bu nutuk her 
tarafta alaka ile beklenmekte idL 
Musolini'nin nutku üç kısma aY
rılabilir: 

1 - Almanya ile yapılan anlar 
manın sebeblerini izah edıyor-

2 - İtalyanın ve mihver de\' • 
Jetlerinin sulhçu politikalarını te" 

barüz ettiriyor. 

3 - Faşist harici politikasının 
yedi senelik bilılnçosunu yapıyol'·~ 

Musolini, son zamanlarda nutıı 
söylerken, kendine mahsus bir ıı· 
sul ihdas etmiştir: Nutuklarını sıı· 
alli cevablı irad eder. Ansızın dtn· 
leyicilere sualler tevcih eder ve 
halk da koro halinde Musolini'nill 
beklediği cevabları verir. sualler 
öyle tertib edilmiştir ki daima ~ 
vahları da içindedir. Mesela faji.I 

şefi sorar: 

- Ben her söy !ediği mi yapabilif 
bir adam mıyım? 

Cevab - Yaparsınız. 

Sual - İtalyan askeri asla ınaR' 
lilp olur mu? 

Cevab - Asla mağlüp oJrnaz! 
.,ı 

Yalnız bu defa bir yerinde ce' 
aksamış gibı görünüyor, Musolill

1 

dınleyicilere şu suali tevcih etti: 

- Biz sulhçu muyuz? 
- Evet. 
- Demokra: devletler sulhu ı>" 

tiyorlar mı? 
- Hayır. 

Musolini, tashih ettı: 

- Bu sualin cevabını siz ver ' 
diniz. Ben sade halihazır srat1ar1 

içinde bu arzudan şüphe eİmeniP 
meşru olmadıgını söylemekle i~' 
tifa edeceğim . 

Faşist rejiminın bilıinçoounu ya' 
parken Musolini ancak HabeşiS ' 
tanın ve Arnavutluğun işgalleı • ' 
nl sayabilrniştir. Halbuki bunla~·n 
biri, silahsız bir memlekettir. pı· 
ğeri de 1923 senesindcnbcri eııı • 
niyetini ve istiklalinin korunması· 
nı İtalyaya bağlamıştı. İtalya, jS• 

tikliılini korumak için taahhüd~ 
giriştiği memleketi bir gün ışga 
ediverdi. Eğer bu, askeri bir ı3' 
ferse, varsın İtalyanla. a ınlı' 
barek olsun. Fakat bir de bilaa· 
çonun zimmet tarafı vardır: j\l ' 
manyanın Brener geçidine kad81 

gelmesi. İtalyanın orta A\-rupa -
daki alakasını tasfiye etmesi. ve 
bütün dünyayı ayaklandırmış ol· 
ması. İtalya b'.r gün anlıyacaktır 
ki bütün kazam;lan bu zararlaı·ı 
telafi etmiyecektir. 

Almanya ile yapılan anl~ma nııı 

sebeblerini izah ederken, Muso · 
!ini samimidir: İki otoriter de,-Ie
tin biribirinden ayrılmıyacaklsrı~ 
nı bütün dünyanın bilmesi için b• .,,,. 
anlaşmayı yaptık diyor. İtalya 1 

Almanya ile beraber vürüınekte 
fayda mı var, zar:ır ~ı?, Bura>l 

İtalyanlardan başka kimsenin ;: 
lfıkadar olacağı bir mesele aeil 
dir. İtalya kendi rızasile mi b~, 
kombinezona girmiştir_? Yoksa ~v 
diselerin tazyikı mı ıtalyayı b 

yola sevketmiştir? Bu da fayda: 
sız bir münakaşadır. Fakat llftı 

. . pe' 
selini Italyanın Almanya ıle • 
raber olduğunu ve beraber kala~· 
cağını söylediği zaman buna i 118 

• 

İ frB~ mak lazımdır. ngiltercdc ,.e ~ı 

sada bir takım zümreler vardır ~ 
iki faşist devletinin bir;bcriodC 

ayrılacaklarını ümid ederler ıı.~ 

~::~~ !ü~~~~:·ız b:::~t 1 
:::. ıa'r. 

tı • 
rını yanlış yollara sevketınıŞ ·S' 

İtalyanın Almanyadan aırılm 1>8• 
cağını ve yahud da ayrılarıııy~c .. 1 
ğını nazarı itibara alarak her ;, 

ona g6re hesablamak liıw11dı 1 • r 
·tıe • ğer Musolini ve yahud ..ıa fi•. ;ııl 

aralarının açılabileceği üm1d 
a· 

verirlerse, bunu bir politika ~ab 
nevrası olarak kabul etmek 1 bV 
eder. Binaenaleyh MusoliJ'I' ,ı 
vaziyeti tavzih etmekle denlol<I' 

ııW 
devletlerin politikalarına da 
met etmiş oluyor . 
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Çok Çocuklu Aıleler Kağıd üzerinde Kalır, 

POL 1 s 
Ve .. Mahkemeler 

Hizmetçi, 
Süt Nine, 
Uşak .. 

Bunların Vergilerininİndirilme
si Memur OlanlarınMaaşlarının 

Arttırılması Düşünülüyor 

Ç 
ok çocuklu ailelere ya
pılaa yardımların artb
rılnuw muvafık görül -

nı~tür. Gerek nüfus tezayüdü 
ve gerekse çok çocuklu "ıtan
daşlarm maişet ve idarelerini 
tenıin bakımından mmeleket da· 
bilinde bu gibiler~ diğer vatan
daşlardan farklı bir muamele 
Vaptlması zanrri görülmüştür. 

Yeni yıl bütç~~inin Sıhhlye 

Vekaleti tahsisatları kısmında 
çok çocuklu ailelere yardım i
çin 75 bin lira tah siat konmtı~· 
tur. 

Bu para; me\'Cud kanuna gö
re 6 veya daha ziyade hayatta 
çocuğu olan annelere 30 ar lira 
üzerinden tevzi olunacaktır. 

Sıhhi.ş.ıe Vekaletı, 30 lirap 
50liraya çıkarmayı çok aızu el· 
mişse de tahsisat noksanından 
buna imkin görememiştir. 

939 mali yılı için ayrılan bu 
75 bin lira ancak 933 yılı sonu
na kadar müracaat etmiş olan 
çok çocuklu ailelere ikramiye 
olar.ak dağıtılacaktır. 

Yani 933 senesindea sonra 
rntiracaat edenler bu sene de 
ikramiye alamıyacaklardır. 

1 

Mekteblere Gazi 
Maskeleri 
Verilecek 

Falı.at Büyük Millet J\1eclisi 
bütçe encümeni • yukarıda da 
yazdığımız veçbile • diğcı çok 
çocuklu ailelere de bu seneden 
itibaren yardım olunmasını ar· 
:ru etmektedir. 

Bunun için de yardımın, ya
ni tahsisat miktarının artma· 
sını temjn edecek yeni çareler 
aranması zanıri bulunn1uştur. 

Ezcümle çok çocuklu ailelc . 
riıı vergilerinden tenzilat ya· 
pılması, çok çocuklu memurla
ra ma&§larına ilaveten tahsisat 
verilmesi, bu rnaSTaflara kar ~ 

şılık olarak da bekar yaşıyan
lardan vergi alınması gibi bazı 
çareler bütçe enclimeni tara -
fından hatıra getirilmiştir. 

Encümen; hükiımet tarafın· 

dan bu sene bu mühim mevzu. 
un ele alınarak lü:rum ve ihti
yaçları karşılayıcı bir tedbir 
düşünülmesi ve bu hususta icab 

edea kanun li.yihalat'ının ha
zırlanıp Biiyük Millet Mecli
sine gönderilmesini ehemmi -

yelle arzu ettiği hakkında bir 
rapor hazırlamış ve Mecl:.se 
vermiştir. 

Tereyağları 
Açıkta 

Satılmıyacak 
Talebeye Ameli Yağcı Dükkanlarında 

1' atbikat Yaptırılması F r i g i daire 
Kararlaştırıldı Bulunacak 

Mekteblerde bulunan küçük ve Şehrimizde mevsim münasebe -
büyük yaşlı talebelerimizin zehirli tile tereyağ satışlarının arttığını 
gaz tehlikesine karşı ameli bir su· gören Belediye reisi halkın sıhha· 
rette hazırlanılmaları ve sık sık tini korumak ve hileye mani ol -
tatbikat yaptırılması kararlaştırıl- mak üzere zabıtai belediye tali -

ınıştır. matnamesine bu hususta yeni mad-

Bunun üzeri.ne maarif müdür - deler ilave etmeği kararlaştırmış· 
lüğü müteaddid gaz maskeleri sa- tır. Bu karar ~hir meclisi tara • 
tın almıştır. fından tasdik olunduğundan ya-

Bu maskeler mekteblere tevzi kmda tatbikine başlanılacaktır. 
olunarak talebeye verilecek ve her Bundan sonra tereyağları yağcı 
mekteb muhtelif zamanlarda bun· dükkanlarında muhakkak Frigi -
larla talim yapacaktır. , daire içinde bululıacaktır. 

Bakkallar da tereyağlarını yal

Yaz Saati 
Başlıyor 

Sabahları 9 - 12 
Öğleden Sonra 13-16 

1 hazirandan itibaren 'ehrimiz
dekı resmi dairelerde yaz mesai 

saatlerinin tatbik olunacağı dün 

alakadarlaar tebliğ olunmuştur. 
Mesai saatleri şu suretle ola -

caktır: 

Sabahları 9 - 12 v i:ığledEn son
ra 13 - 16. 

Yaz saatleri 11 eylulc 
muteber olacaktır. 

ROMAN: 22 

kadar 

J all"t kendi vazıyetinı uzun u

zun düşündü. Krala takdim edil· 

mekle, cin safa çıkacağına şüphe 

etmıyor ve bundan da bir parça 

çekiniyordu. Bır defa resmi forma
litelerden hoç hoşlanmıyordu. 

Bir gün Kralla konu ·urken ~Öy· 

le bir söz söy ledı: 

- Sarayı11;z<la c.turuyorum. E

v t! Fakat benı ÇC'kC'miyenler, hat· 

ta bana hakaret edenler oluyor. 

Bana karşı zcrre kadar tcveccÜ· 

hur,;lz olmadı nı soyliyenler de 
var 

Karl gu.erck cevab verd ; 

- Yok' dedi, ştı; b!J nokt.;da 

yalan soyliıyorlar. 

- Haşmetlü efe~dım,z her söy

lenen söze elıeınn:ıyet verirler mi? 

nız paket içinde satabileceklerdir. 
Açıkta tereyağı satılmıyacaktır. 

Denizde Bir Cesed 
Bulundu 

Dun öğle üzeri, Kazlıçeşme ile 
Zeytinburnu arasında balık avla
makta olan Hakkı adında bir ha· 
lıkçı denizde bir cesed görınüş ve 
derhal polise haber vnrrı•ştir 

Zabıta tarafından sahile çıka -
rılan cesed on beş gün kadar ev
vel Rasim kaptanın ;d~resindek! 

Namazgah adındaki çöp motörün
den denize düşen Kasımpasada ca. 
miikebır sokağında 54 numaralı 
evde oturan 45 yaşlarında çöp a· 
melesinden Halil oğlu Recebe d'd 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Kral. Janetin niçin o gün bu ka

dar hiddetli olduğunu anlıyama -
mıştı: 

- Yavrum, dedi, sen bugün ga· 

liba •ol tarafından kalktın. 

- Belki de öyle olabilir. Fakat 

aleyhimde bulunanların saçlarını 

yolmak öyle içimden geliyor ki... 

Kral dahi olsa. ortada intikamımı 

alacak bir tek kişi göremiyorum. 

Haşmetlim, eğer size bugün böy· 

le bir şikayette bulundumsa. ku

suruma bakmamanızı bilhas.<a ıs

tirham ederim. 

Kral, Janetin yüzünü okşadı: 

Siz hakikaten çok iyi hır ka
dınsınız, dedi. Eğe; Madam Pom

padur sizın yerinızde olsaydı, Fr.ın

s~n.n yarı nufusuru hapishaneye 
attırırdı. Şımdi söyleyiniz baka -

lım, sız de kimd n hoşl•ruruyor -
sun uz? 

Buna Derler •. . - : . - - ~ _.. .- - .,_ ' 

Daha Ziyade Gazeteye 
Benzetmelidir 

tıgünlerde İstanbulun en 
hararetli yerli hadiselerin
den biri süt işidir, ''O nun Ben Bu 

Bir Beyanname ile 
Muhakkak Belediyeye 

Müracaat Edeceklerdir Mesele malUm: Sütler fenadır. 
Birkaç vatanda' da zehirlendi. İs· 
tihsal edilen süt miktarı ile sar
fedilen siit arasında binlerce litre 
fark var. 

Yerinde Kadını Belediye reisliği İstaı ıbulluların 
hizmetçi, sütnine, uşak ve saire 
gibi müstahdem derdini esaslı bir 
şekilde halletmeğe karar vermiş· 
tir. Bu fark nereden ve na"I telafi 

ediliyor? 
Olsaydım,, Yaşatmam 

Bu münasebet e; Belediye iktı
sad müdürlüğü tetkiklerde bulun
maktadır. Evvela nizamnamenin 
tatbiki için harekete geçilmiştir. 

--·-· 
Vaziyet ba~it· Terkos ,·eya ku· "Bu Hakarete Taham- Marik ayı Öldüreceğim, 

yu suyu ile ... 
Dün bir re(ikinıizin haber ver- mül Edemez, Canını Jiletle Keseceğim 

diğine göre, Sıhhiye . füdürlüğü l Cehenneme Y o il ardım,, 
tarafından senelerce evvel yapı· 
lan ve halen Belediyenin elinde 1 ki ay evvel, bir gece, Çemberlı· 
bulunan muazzam bir süt talimat- taşta, Halk kıraethanesınde ar· 
namesi varmış... kadaşı Mehmed .. aralarında çı·ı 

Fakat, bu talimatnamenin hiç kan bir kavga sonunda, elındeki 
bir ıııaddesi tatbik edilmiyormuş. su bardağı .le başına vurmak su- • 

Nedeıı. niçin?. retile yaralıyan Mehmedin duruş· 
Asıl mesele budur. Tatbik edi- masına dün birinci sulh cezada de-ı 

lemez halde veya tatbiki istenmİ· vam edildi. Dür.kil muhakemede [ 
yen birşey is<', ne diye yaparız?. şahidler sorguya çe)<ildi. Bunlar -

BÜRHAN CEVAT dan kıraethane sahibi Bekli şu 
ifadeyi verdi: 

Mahkeme 
Harç ve 

Ma::;rafları 

Para Cezalarının 
Terkini Hakkında 

Bir Tebliğ 
Mahkeme harç ve masraflarile 

muhtelif kanun ve nizamlara müs-
teniden alınan para cezaları ve 
aşar iltizam bedellerinden terkini 
icabedenlerin terkin muamelele -
rinin nasıl yapılacağı hakkında 

dün Maliye Vekaletinden vilayete 
bir emir gönderilmiştir. 

Bu emirle mahkeme harç ve 
masrafları, nüfus, mekteb, asker
lik ve maden nizamnamelerine 
muhalif hareket edenlerden alı • 
nacak para cezaları VC' ıtıı:vedilmiş 

vergiler bakiyesi arasında bulu • 
nan aşar iltizam bede ilerinden 
kat'iyet kesbctmiş ilama müste· 
niden terkini liizım gdenlerin ve 
ayrıca füzuli olarak tahakkuktan 
ve mafevk bir makam, yahud he· 
yet tarafından evvelki kararın hü
kümsüz addolunmasından dolayı 

veya sair kanuni sebeblerle ta -
hakkuktan terkini icabeden bilü· 
mum vergi ve resimlerle harçların 
hazırlanacak terkin evrakı müs -
bitelerine istinaden terkin mua · 
melelerinin; varidat idarelerince 
ve defterdarlann tasvibile yapı -
labileceği tebliğ olunmuştur. 

Vali Pazar Günü 
Ankaraya Gidiyor 
Evvelki gün şehir meclisi ta -

rafından tetkik ve tasdik muame
lesi ilunal ol un an Belediyenin ye
ni yıl bütçesi, Ankaraya gönderil
~tir. Vali ve Belediye reisi Lı'.ltii 
Kırdar da pazar günü bütçe hak· 
kında izahat vermek için Ankara
ya hareket edecektir 

Valiye bu seyahatinde Belediye 
muhasebe müdürü Muhtar Acar 
da refakat edecektir. 

Çevıren: 

- Haşmetlfım, ben ıntikamdan 
hoşlanmam. Benim yüzümden bir 

tek ailenin dahi size beddua etme
sini hiçbiı' zaman arzu etmem. 

- Eğer düşmanlarınız. sizin 

böyle konuştuğunuzu işitseler, 

hepsi birer birer gelirler, ayakla· 

rın•za kapanırlardı. 

- Fakat kıskançları, çekemi -

yenleri yola getirmrnin de bir şek
li vardır zannederim. 

- Mesela? 

- Mesel.. Meselt bır gün ben 
de huzurunuzda merasırnle ha~ • 

metliı haz- ·ctlenn<: takdım edil -

mış oLaydım, o ı man dii~yaoa 

- Bundan bir buçuk. iki ay ev
vel bir gece saat 9· l O sıralarında 
Mehmed kahveye geldi. Bir arka
da:şile oyun oynamak için kiiğıd 
istedi. Kaşlanmı hafifçe çatarak 
kendisine: 

- Aşkolsun sana Mehmed, de
dim, dün ortağım Mustafayı sana 
kağıd vermediği için tahkir et · 
miş, ona söğmüş, saymışsın! Sana 
bu hareket yakışır mı? 

Mehmed bu sözlerimi sükünet
le dinledikten sonra: 

- Bekir efendi, dedi. Allah be- ı 

ni kahretsin ki Mustafaya söğrne· 
dim, onu tahkir etmedim. Yalan 
söylüyor. Beni sevmediği için, if
tira ediyor. Onun sözlerine inan-
ma!.. 

Ve sordu: 
- Onu tahkir ettiğimi kim i.,<it

miş? 

Bu esnada yanımızda bulunan 
MehmeJ sert b'r sesle: 

- Ben, dedi. Ben lşiıtirn .. Ve 
sözlerine ilave etti: 

- Mustafanın yerinde olsaydım, 
bu hakarete tahammül edemez, 
canını cehenneme yollardım. 

Mehmedin bu sözleri, diğer Meh
medi sinirlendirmişti. Ona küfür 
etti, iki Mehmed kapıştılar, dö -
ğüşmeğe başladılar. Ben onları a
yırmağa çalışırken, Mehmed elin
deki su bardağı ile hasmının ba -
şına vurdu, onu yaraladı. O sırada 
kahveye bir polis ile bir bekçi 
geldi, döğüşenlcr karakola götü -
rüJdü. 

Şahıd Mustafa, polis memuru 
Niyazi ve bekçi Abdullah da Meh
medin, diğer Mehmedi bardakla 
vurarak yaraladığını söylediler. 

Hakim Bay Reşid, şahidleri din
.ledikten sonra suçluya döndü ve: 

- Duruşmayı bitiriyorum, dedi. 
Kendini müdafaa et! 

Mehmed ayağa kalktı ve şunları 

söyledi: . 
- O gece Mehmed ile döğügtük. 

Bunu inkar etmiyorum. Fakat ben 
onu. ba ına bardakla vurarak ya· 
ralamadım. Mehmed, bir yumruk 
yedi, yere yıkıldı. O sırada elimden 
bardak düştü, onun başına isabet 

başka bır anum kalmazdı. 

Kral gülümsedi: 

- Doğru söylüyorsun kızım am

ma. ben seni bu gibi merasimden 

hiç hoşlanmaz biliyordum. 

Janet ısrar ettı: 

· Hayır, benim bütün istediğim 

ötekilerden intikam almak değil 

de, sadece kendilerini mahcub bı

rak~ak•a, ibaret•ir. 

Kral ded k: 

- Bm bunu dıişunnıı;dim de· 
g.l! Fakat ne kadar mukavemete 
maruz kald.g.mı bılmezsin. Haki
katen seni nedense \(kemlyorlar. 
Sonra bu yü.ı.Jen duşman kazan· 

K 
arısı Madka;ı döğmekten 

ölümle tehdid etmekten suç· 
lu Koçonuıı duruşmasına 

dün de asliye ikinci ceza mahke
mesınde devam edıldi. Dünkü cel· 
sede Remziye ismınde bir kadın 
şah;d sıfatilc dinlend .. Bu kadın 
mahkemede had "eyı şoyle anlattı. 

- Kaçoyu ve karısı Marikayı 

senelerdenberi tanınn. Koça ter
biyeli, kibar ve nazik bir adamdır. 
Karısına da ıyi bakar. Onun her 
dediğini yapar. Her ihtıyacını te· 
min eder. Yalnız bir kabahati var
drr:Arac!a sırada içer. İçtikten 
sonra kendisini kaybeder, iradesi· 
ne hakim olamaz, abuk sabuk ko
nuşmağa başlar, sözleri ve hare · 
ketleri ile başkalarını rahatsız e
der .. 

Bır gün öğleden sonra Koço ge· 
ne evine sarhoş geldi. Dikkat et· 
tim: Gözleri alkolün tesiri ile kıp
kırmızı olmuştu. İki tarafına sal· 
lana sallana yürüyordu. Çok içti
ği halinden \'e hareketlerinden 
belli idi. 

Koço, merdivenlerı çıkarken, 

cebinden bir jilet çıkardı ve karı
sına bağırdı: 

- Marika, 1\farika 1 Canını al -
mağa geldim! Seni jiletle kesece
ğim! .. 

Bu sırada kad.n feryada baş • 
ladı. Koço kadının üzer ne saldır· 
dı, tokatladı. O esnada kömürcü 
Meh'Y!ed eve girdi ve Marikayı o· 
nun elinden kurtard •. 

Remziyeden sonra mahkemeye 
gelmiyen kömürcü Mehmedın ha· 
zırlık tahkikatındakı ifaı;lesi okun
du: ·Marikanın feryadı üzerine 
Koçonun evine koştum, koça ka
rısını döğüyardu. Ona: 

- Ne yapıyorsun yahu?! Ayıb 
değil mi? dedim. 

- Ben bu kadını öldüreceğim, 
onu artık yaşatmıyacağım, dedi. 

Koçoyu kollarından tuttum, Ma· 
rika da bu fırsattan istifade ede
rek, dükkanıma kaçtı. Ben Koço
nun elinde jilet görmedim. 

Müddeiumumi, Koçonun suçunu 
sabit görerek, tecziyesini istedi. 

Evrak okunup karar verilmek 
üzere duruşma temmuzun yedi -
sine brrakıldı. 

etti. Mehmed bu suretle kazaen 
yaralandı. Şahidlerin hepsi de Meh
medin _hemşerilPri oldukları çin 1 
yalan söylediler. Onların sözleri
ne inanıp beni mahkum etmeyin! 

Mahkeme; doktor raporu, hazır
lık tahkikatı münderecatı ve şa -
hidlerin ifadeleri ile Mehınedin su
çunu sabit göri;Jdü ve suçluyu 
25 lira para cezasına mahkı'.ım etti. 

mak istemem. Bir defa biitiın Pa· 

rls, halta bütün memleket aley -

hime dönecektir. Düşes Dö Gra -

mon, Dö Suazöl, kızlarım hep•i 

bana düşman olacaklardır. Her 

halde sen de böyle bir neticeye 
vardığııruzı istemezs.n. 

- Öyle birşey aklımdan bile 

geçmez. Benim birıcik ar um sızin 

yar :-ıızda kalabılrnektır ve bunun 
içir de .. 

Janet bu :><izleri öyle tatlı 1-ır 

ifade de ~Ö\}e ıştı k Kra! un 1.1-

' 

Nizamnameye göre evlere hiz· 
metçi ve bu kabil !Jjler için gir -
mek istiyenler evvelfı birer be- \ 
yanname ile muhakkak Belediye
ey müracaat C'deceklerd.r. 

Bütün lı:zmctçı ve emsalinin ge
rek Be;~d;yedC' ve gerek poliste bi· 
rer sicıllerı bulunacaktır. 

Beyannameler üzcrine H;zmet
çiliğe taJ;b olan kadın veya er -
kekler hakkında polıs tarafından 
sıkı bir tahkikat yapılacaktır. 

Ayrıca sıhhi ve ahlaki kusur ve 
noksanları bulunup bulunmadığı 
da ehemmiyetle araştırılacaktır. 

Halen çalışan ruzmetçiler ve em
sali de sıkı bir kontrola tabi ola
caklardır. Beyannamesiz hizmetçi 
çalıştıranlar mahkemeye verile • 
cekler ve cezalandırılacaklardır. 

Diğer taraftan hizmetçi bulma 
ve hizmetçilere iş verme rr.esele· 
lerini de Beldıye reisliği yakında 

muayyen ve yeni bir şekle soka -
caktır. 

Üniversitede Ders 
Kesimi 

İstanbul Üniversite~inde yarın· 

dan itibaren derslerin kesilmesi 
kararlaştırılmıştır. Üniversitenin 
muhtelif fakültelerinde de irnti -
hanlara ayın 26 ıncı günü başlana· 
caktrı. 1mtıhanlar 30 haziran gü
nü akşamı bıtecekt\r. Bunu müte· 
akıb da gen~ Ünh-crsitelilerimiz 
1 temmuzda askeri kamplar~ çı

kacaklardır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Y eniköyde İskele caddesinde 
12 numaralı barsak tüccarı Parsi 
Şişmanyanın yeni yapıda tahta 
budakları yakılırken yangın çık -
mış ise de sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülmüştiır. 

* Edirnekapıda oturan Hıristo 
adında biri tramvaya atlamak is
terken dü~erek muhtelif yerlerin
den yaralanmış, hastaneye kaldı
rılarak tedavi altına alınmıştır . 

* Şoför İbrahimin kullandığı 
3867 numaralı otomobil Beyoğlun· 
da David oğlu Ramele çarparak 
bacağından yaralamıştır. 

* Vatman Kazımın idaresinde
ki 2 numaralı tramvay Üsküdarda 
sokakla oynamakta olan Semih 
kızı 7 yaşında Mükerreme çarpa
rak muhtelif yerlerinden yarala -
ınıştır. 

J anet Kralın ayaklarına ka -
pandı: 

- Bu meseleyi düşünmenızi bil
hassa istirham ederim, dedi. 

Kral, genç kadını kollarından 

tutarak kaldırdı: 
- Siz benim ayaklarıma kapan· 

mayınız. Ben sizin ayaklarınıza 

kapanacak \'azıyetteyim, dedi. 
Kral bir koltuğa oturmuştu. O 

zaman Janet, kendisine has ve 
Kralın çok hoşuna g den şı;lıane 

bir safiyetle: 

- Mademki ~n:m ayaklarınıza 
kapandığımı lstemiyorsur<1z, o hal
de kucağınıza otururum, ded•. 

Ve teklifsizce kucağına oturdu, 
kolunu Kralm boynuna doladı İş· ı 
te o zaman Madam Dubarry"nın 
takdim merasim.rin vnp imasına ı 

karar verild 

şadı: 1 • • 

P • 1• d d' b . d" HOŞA GITMİYEN BEKAR ADAM - eAa n. e ı, u mese Jeyı u-
şiınüriız. -{ ont Du arry ke) f nden kabına 

M aarif Vekaletinin Mili kısa 

zaınanda başladığı n1üsbet 
işlerden biri de •ilk öğre

tiın• isıuile nc~rettiği me~lcki ga-
zetedir. Her hafta matbaaya gel
dikçe, bu gazeteyi tetkik ediyorum. 
Bilhassa ilk tedrisat mesdcleri ve 
mevzularile uğraşan ~azetcnin, 

memlekette ne geniş bir bo~luğu 
doldurduğunu düşünüyorum. )fu. 
hakkak ki, bu gazete, ilk tedrisat 
muallimleri için çok faydalı bir 
rehber, çok al3.ka verici bir arka. 
daşlır. Gazete, ıyi bir kağıda ba· 
sılıyor, ıyi klişeler konuluyor. 

Yani, Vekalet, ilk tcdri ;at ele
manlarının istiCadesi için hiç bir 
fedakarlıktan çekinmiyor. 

Yalnız, bu ga>.t'leniıı bir tarafı
na ili~nck i tyiorum. O da, bizim 
meslek ııoktai nnznrrndaıı, iyi ft>r· 
tib edilmeyişidir. 

.i\fescıol, öniunde, ga:t.ctenin 12 
inci ,.e 13 Üncii snvı!arı \·ar Söy· 
lemck lizundır kit bu sayıların sa
hifeleri hiç de ı~ ı lcrtib edilmi~ 
değildir. Yani mise en page ·ok• 
tur. Dolayısile, gazete insana bir 
gazete Levki \'e he,·e. i değil de, 
bir resnıi rapor hissi veriyor. Ilal
buki, bugün, bir gazeteyi okut
makta en mühim iiınillcrdcn biri 
de sahife tekniğidir. 

•İlk öğretim• gazele,; daha çok 
gazeteye benzetilir, mümkün ol
duğu kadar daha kısa yazılar ko
narak, mündericatının çeşidi tt>
min olunursa, okuyucu,u. n1uhak .. 
kak ki daha fazla olur. 

REŞAD FEYZİ 

Gençlik Bayramında 
mektebler Tatildir 
19 mayıs gençlık ,.~ ;por bay -

ramı gününün resmi bayram ta . 
tilleri arasına alındığı alakada- • 
lara bildirilmiştır. Bu karara gl.· 
re 19 mayıs bayramının tesac: 
ettiği cuma günü ml'kteblcr ta• 
edilecektir. 

Cumartesi de yarım gun oldL · 
ğundarı o gün de mcktebler ,.e r -
mi daireler kapalı bulunacaklar 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Vapurlar Çok 

Kalabalık Oluyor 
Bir okuyucumuz )a..&ıyor; 
ol'azar rönü Ada a &llUJıı. \k· 

ıpm it:ert de tebre dvndüm. Fa
kat, dönüş bl.r facia idi. \'apurlar 
tıklım tıklım dolu- Tıpkı tram
vaylar C"ibl ... Geç vakit vapur Bu
ytik.adadan dola kalkb. Bir('ok 
kimseler ayakta idi. Bir de. ile) -
beliye uiradı. i..,tlf oldu. Yol, köp· 
rüye kadar ya.km driU ki, ayakta. 
&1dellm.. Tam bir buçuk uaı iş

kence çektik. Vapur JJeybelidcn 
ayrıldıktan biraz wnra, vapurwt 
bütiin elektrlkleri de sönmH mJ?. 
Bu sder de dakikalarca karanlık· 
ta kaldık. ZaU,n tık.hm 1tkıık dolu 
olan vapurda bu karanlık la kalı., 

epeJ"ce heJ"ecaD uyandırdı. 
Blrka(' dakika sonra tlrktrikl~r 

1andı. 

Hol:.S.. Adada hava aldol<. Ei· 
ltndik, derken. burnomUP.dan Jel· 
dL Alika.da.rlar. bu vapurlann 
haline biraz baks-ınlar~ 

sığmıyordu. Bu ıştekı muvaffa -

kiyetin nekadar sonsuz netıceler 

vereceğin! düşünüyor fevinrin -

den yerinde duramıyordu. 

Artık para ~tikrazına da ıhtl· 

~acı kalmamıştı. Çünkü başkaları 

değil ıkraz hatta doğrudan dogru· 
ya para teklıf ediyorlardı. l\fosela 

bir gece kumarda kaybetse ve on 
para dahi vermeden çıkıp gıtse, 

kill'. e ses;ni çıkarmıyordu. Kadın 
erkek etrafında birçok peykkr do· 

laşmağa başlamı •ı. Hatta (itckine 

beriki. e ta\' ıveler Hrı:neğe bile 
baslamıştı. 

Paristtn sık ık \'<rsn:ııa gdı -
yc,rclu S ray mu ıfızları kcndı -

s ı taruyorl..ruı. Her el.ş -de 
m.ıhııfnlardan her I; rıne karşı 

tatlı <li. kullandığı ıçın, saygı \'e 
muhabbetle crı almıyoıdu. 

(D~rıımı ~·ar) 
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Mihver İttifakından Sonra 1 Meraklı Şeyleri HÖK SİVİL TAYYARELER Mihverin Nüfuzlu 
Devleti Almanya 

('E')ütün diiııyada mevcud sfvil tay

~yarelerin sayısı 39,284. dür. 

Başta, 39,836 aeroplanla Birleşik A-
merika gelir. Avruvada 4,873 sivil tay
yare vardır. Fransanuı sivil tayyare 
mevcudü 2,769 dur. Alruanya.umkiler 
malüm değildir. Çünkü Rayhş Jıükü
metl bunu gizli tutmaktadır. 

SAADET HIRSIZI! 
Bundan Sonra ispanya da "1ühim 

Bir Faaliyet Sahası Olacakmış 

Amerika Şimdi Ne Yapacak? 
/A 

!manya ile İtalya arasında
ki 'ittifak Avrupa ve Amerir 
kanın syiasl muharrirlerini 

az meşgul etmiyor. Fakat Alman-
ya ile İtalyanın her hususta bir -
•ş!niŞ olmaları yeni bir hadise 

• ~kil ettiğinden değildir. 

Berlin ile Roma arasındaki de
rin anlaşma bugünün hadisesi ol
madığı gibi bugün Bertin - Roma _ 
mihverinin bir ittifak şekli alma-

da birdenbire olan vekayi kar
~ısında duyulan hayrete benzer 
birşey uyandırmış değildir. 

Amerikadan gelen malfunat 
Vaşington mehaiilinin Alman -
İtalyan ittifakı karşısında ne dü
şündüklerini gösteriyor. 

Bu malumatı burada hulasa et
mek hal ve keyfiyeti daha iyi an
latacaktır. Şöyle ki: 

1- Bu ittifak zaten mevcud o
lan ve şimdiye kadar devam eden 

bir vaziyetin teyid edilmesidir, Yakında Berlini ziyaret edecek olan ltalya Kralı Viktor Emanoel 
2- Bunıian maksad ise Avru -

pada bir emniyet cephesi tesis et
mek için İn-~iltere ile Fransa ta
rafından sarfedi!en gayrete ve 
girişilen faaliyete karşı mücadele 
etmektir. 

3- Her şeyin hem iyi, hem fe
na birer tarafı olduğu gibi Al
man - İtalyan ittifakının da dün
ya efkarı umuıniyesini uyandır

mak için şu iyiliği vardır: 
Bazıları zannuiiyorlardı ki İtal

yayı ergeç Almanyadan ayımıak 
mümkün olacaktır. İşte şimdi bu 
ittifak ile görülüyor ki Almanya 
ile İtalyanın birbirlerinden şu 

zamanlarda ayrılmaları öyle pek 
de mümkün değildir. Bilakis Al
manya ile İtalya daha ziyade bir
birlerile yaklaşmışlardır. Bundan 
sonra Almanyanın daha zıyade 
faaliyete geçmesi beklenebilir. Ar
tın İtalyanın miittefiki sıfatıle İ
talyanın faaliyet sahasında da 
Almanya kendini gösterecektir. 
Askeri sahada çalışma sahasında 
Almanların İtalyadaki faaliyetle
ri, tesir ve nüiuzları arttıkça art
mış olacaktır. 

İşte Berlin - Roma mih \'erin.in 
·bozulacağını zannederek İtalyayı 

• 
lngiliz Kralı Kanada 

Yolunda 

Alrnanyadan ayırmağı düşünen
lere karşı bu ittifak bir cevab teş
kil etse gerektir 

4-- Berlin - Roma mihveri da
ha sağlamlaştı. Fakat unutmama
lı ki bcından asıl istifade edecek 
olan Almanyadır. Çünkü bundan 
sonra Bertin - Roma mihverinin 
sevk ve idaresi artık Almanya -
nın eline geçmiş oluyor. 

5- Amerika Cumhurreisi Ruz
veltin politikasına taraftar olan 
mehafilin fikrince Berlin - Roma 
mihveri bundan sonra diğer ihti
malleri gözönüne getiriyorlar. Bu 
ihtimaller nelerdir? 

Bo4Jevikliğe !<:arşı mücadele a
dı verilen ve evvelce Almanya ile 
Japonya arasınrla aktedildiği hal
de sonradan İtalyanın, daha son
ra da Macaristanın ve en nihayet 
İspanyada Franko hükumetinin iş
tirak ettiği muahedeye bağlı olan ı 
devletler arasında gitgide sıkı bir 
teşriki mesai görülecektir. 

Bu cihet Amerikalıları çok a
lakadar etmektedir. Çünkü bura
da ister istemez Uzakşark mesele
si kendini gösterecektir. 

6- Uzak Şarkta Japonlar ıki 

seneye yakın bir zamandanıberi 

J Çinlilerle muharebeye tutuşmuş 
bulunuyorlar. llu hal Japonya için 
müşküldür 

I 
ngiliz Kralı, ailesi ile birlikte ;imali Ameriıcadaki !~iliz ~O"'.•'." 
yomı olan Kanadaya hareket etmiştir. Yukarıdakı resımde Ingılız ı 
Kralı, ailesi efradı arasında görülmektedir. 

Horb,n ne vakit biteceği belli 
olmadığı gföi bu gidişle Japon -
!arın gayelerine .,aracakları da 
kestirilemiyor. Uzak Şarkta men
faatleri olan diğer büyük devlet-
lerle de Japonyanın arası açıl -
mıştır. VaşingtJn hemafili Japon
yanın vaziyetini dikkat ve merak-

( Devamı 7 inci sayfada) 

DÜNYANIN EN UZUN 

OTOMOBİL YOLU 

Birleşik Amerika Harbiye müsteşarı 
Mösyö Jonson, Berleşik Amerikayı A
laskaya bağlıyacak oto istradın, yani 
otomobil yolunun projesini tetkik ve 
kabul etmiştir, Bu yol, Kanada.dan l"t

cecektir. 
Kanada. hükümeti muvafakat cevabı 

verine.. inşasın:ı. başlana.cakhr. Bu, 
dünyanın en uzun otomobil yolu ola
cak ve 13 milyon dolar sarfedflecektir. 

İSPİRTOYU İCı\D EDEN KİM?. 

İspirto, Arablıır tarafından icad o
lunmuş ve 1678 de Avrupada isU.male 
ba.şlan.mışhr. İspirto, bidayette ecza
nelerde satılır, Haç olarak kullanılırdı. 
Sonra içkilere karıştırıldı. 

ALTIN TOP! 

Hindistanın en :zencin mlhracelerin
den Baroda 'nm som altından bir topu · 
vardır. İfzerl sa.n'll.tküane lşlenmiştlr. 
Mihracenin silih deposunda bir çok 
altın kaplama ve &iimüş toplar da var 
dır. Kıymetli taşlar ve incilerle mü -
zeyyen tüfek ve rovetver kollck!Jiyonu 
pek zengindir. 

Bu altın topun, son model toplara. 
kartı kullanılamıyacafını, harb mey
danından ziya.de bir milzeye yakışa -
cağını söylemeğe lüzum va.r mı?. 

ESKİ DEVİRLERDE 

HIFZISSlliHA 

Suyu kaynatıp içmek adeti pek es
kidir. Herodot'un yazdığına göre: Bü
yük Kral (Firis Kralı), sefere çıktığı 
vakitler yanına pek çok yiyecek ve 
hayvan alırdı. Tulumlarla. Chaospes 

suyu da bulunurdu. Kral bu sudan 
başkasını içmezdi. Bunu, kayuathk -
tan sonra &"ümüş kaplarda mnhafaza 
ederlerdi. 

KABİLİSEVK BALONLAR 

Dünyanın en büyiik kabilisevk ba
lonları Almanyada yapıhr. Son yapı
lan balonların hacmi 105,000 metro ml
kii.bıdır. Boyları 235 metro, en kaim 
kutru 30 metro 5; yüksekliği de 33 met
ro 5 dir. Bütün motörleri (2,650 bey
gir kuvvetinde) işlediği zaman sür'ati 
saatte 125 kilometrodur. 

Bu balonlar, IZO ton eşya naklede
bilirler. 

Mürettebatı 25 kişidir. YolcuJo.ra 
mahsus kamaralar, altı metro boy ve 
beş metro eninde bir yemek salonu, 
elektrikli bir mutfağı ve ikişer yat.akla 
on kamarası vardır. 

BİLİNMİYEN BİR SERMAYE 

Vüvudü beşer fauıdir. Ka.nunu ilihi 
icabı akıbet toprak olacaktır. Eğer bu 
kanun hilıifına hareket edilmek iste~ 

nllsa insan vücudünden pek çok isti
fadeler temin olunur. Birçok kimya 
fabrikaları açıhr, ve bir çok maddeler 
ucu.zJardJ. 

Zira, fen adamlarının söylediğine gö
re so· kilo ağırlığında bulunan bir 
adamın vifcudünde birçok maddeler 
varrl_ır: 

98 metro mlkii.bı gaz, 
80 kilolu~ bir yükü kaldıracak bir 

balonu doldurabilecek kadar hidrojen, 
2 çivi imaline yetişecek kadar demir, 
800.060 kibrit için lüzumu otan fos

for, 
20 kilo mum ve 20 kilo sa.bun ya

pacak derecede yağ, 
Nihayet 12 kilo dinamit im.aline kıift 

gliserin ... 
Yukarıdaki tabloy.ı göre zengin ve 

fakir hepimizin birer küçük sermaye. 
miz var demektir. 
Yazık kl bu sermayeden, hayatta i

ken istifade edcbUmemizln lmkii.nı yok. 

Yazan: MEHMED HİCRET 

(Dünkü sayıdan devam ve son) 
• 

- Hayır anne .. 
Ve sözüme ekledım. 
- Çünkü ben başka birisini se-

viyorum .. 
Annem hayretle: 
- Kimi? 
Diye sordu. 
Onun ismini söyledim ve anne

me uzun uzadıya sevdiğim erkek
ten bahsettim .. 

* Üç ay sonra onunla evlendim .. 
Sevdiğim adamla mes'ud bir 

yuva kurduk. Onunla tam dokuz 
yılı saadet içinde yaşadım. Hala 
o güzel ve mes'ud günlri hatır -
ladıkça, kalbimin tatlı heycean -
!ar la ürperd.igini hissederim. Ne 
güzel. ne mes'ud günlerdi, o gün
ler!.. 

* Kocam bir sene evveline kadar, 
her akşam evine vaktinde gelir ve 
geceleri de dışarıya çıkmazdı. O -
nunla geç vakitlere kadar oturur, \ 
tatlı tatlı konuşur, gülüp eğlenir, 
sonra yatardık. 

Geçen sene ilk defa olarak bir 
akşam eve geç geldi. Ociamda pen
cerenin yanında oturarak saatler
ce merak ve üzüntü iç'11de onu 
bekledim. Nihayet s~1t ·ıı bircien 
sonra geldi. kapıyı açmak için ko
şarak, aşağıya indim. Onu içeriye 
aldım .. Dikkat ettim. Kocömın göz
lerinin içi kıpkırmızı idi. Ağzı pis 
pis kokuyordu. Sarhoş olduğunu 
anladım. Kendisine: 

- Nereden geliyorsun? Bu za
mana kadar nerede idin? 

Diye soracaktım. Fakal bunu 
sormadım, soramadım. Koluna 
girdim. Onu yatağına gctürdüm 
ve yatırdım. 

Kocam artık sık sık eve geç ge
liyor ve hatta bazı geceleri dıı;_-ırda 
geçiriyordu .. 

* Bir akşam biraz gezinmek için 
sokağa çıkmıştım. Yeni kapıdaki 
gazinolardan birine girdim. Ora
da kocamı gördüm. Yanında genç 
ve sarışın <bir kadın vardı. O anda 
birdenbire kalbimin titrediğini ve 

gözlerimin yaşardğıım hissettim. 1 
Kendimi onlara göstermemek i

çin hemen gazinoyu terkettim, dı
şarıda dolaşmağa başladım. 

Aradan çok zaman geçmeden 
kocamla o genç kadın da gazine>
dan çıktılar. Onları kırk elli met
re geilerinden takib ettim .. 

Biraz sonra Fatihe geldik. Ko -
cam ve sarışın kadın, sarı boyalı 
büyük ve kagir bir eve girdiler. 
Ben de evime döndüm. 

* Saadetim çalınmıştı. O genç ve 
sarışın kadın saadetimi çalmıştı. 

Günlerce acı ve ıztırablar içinde 
kıvrandım. Nihayet artık taham -
mü! edemedim, saadetimin hırsı
zından intikam almağa karar ver
dim. 

* Bir gece idi. Kocam gene eve 
gelmemişti. O gece dokuza kadar 
karyolamda yatarak hep ağladım, 
gözyaşı döktüm.. Sonra kalktım. 
Hazırlandım. Konsoldan kocamın 
rovelverini de aldım. Sa-adetimi 
çalan kadının evi.ne gittim. 

Sokak kapısını kıyafetinden .hiz
metçi olduğunu anladığım küçük 

,,------·------------------·--·· Denizcilik tarihinin en par lak güne§i ... 

Deniz zaferlerinin en eşsizi... 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

DENiZ ALTI D-1 
Marmara film stüdyosunun türkçeye çevirdiği ve şimdiye kadar 

yapılanların en güzeli yarın akşamdan itibaren 

LALE Sinemasında 
'•--•----.. Tel. 43595 .-------ı11 

şüpheye çeviren yine sen oluyorsun. tuttuğum için. Yoksa değil bir apartıman, bir yon
ga bile kimseye verir miydim?. Benim bu özveri -
liğını karşısında senden de beklediğim şey beni üz
ınemen, benden sonra da senin öz malın olan ge -
liderinle yaşamandır. Bıraktığını para ve mal sana 
koc« aratmıyacak kadar çoktur. Benim sağlığımda 
onlara biç dokunma, ben ölünce de yine benim 
atkım içinde yaşa, fakat, yine onlara dokunma! 

YOS A 
Doktor kendinden geçmiş yarı baygın, yarı 

Jınta bütün bu sözleri dinlerken Güney yine kafa
sının içindeki öz benliğinden gelen konuya dön
mü§tü: 

Güney bu sözleri dinledi dinledi, sonra ardı 

kesilmeyen uzun, gevrek bir kahkaha salıverdi: 
- Kah.. kah .. kah .. 
Doktor bu kahkahaya daha çok sinirlendi, ba

ğırır gibi söyledi: 
- Yazık .. Çok yazık. İnsanlar bir aşk uğruna 

böyle her şey !erini verdikten sonra bile demek ki, 
yine gülünç olmaktan kurtulamıyorlar: Aşka biz, 
sahih olmak ihtirası.. diyoruz. İhtiras altında gü -
lüm olan şeydir. O halde aşk da gülünçtür. Aşık 
oknlar ise büsbütün gülünç olanlardır. Zavallı a
şıklDr, insan karikatürü hastalar. Para, mal, sağ -
lık, güç, hayat hepsini ver, sonunda kulaklarını 

yırtan yalnız bir kahkaha olsun! 
Doktor zangır zangır titriyordu, bağırır gibi 

ba~lıyan bu sözleri bir inilti gibi bitmişti. Yeniden 
ı::ücur.ü kavhetti. baş dönmeleri çoğaldı, oturduğu 
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sar.dalyaya bir et çıkını gibi yığıldı! 

Güney Fazıl'ı böyle görür görmez hemen ya
nın~ gitti, yumuşak. çok yumuşak, doğrudan doğ
ruya gönle akan, beyne rahatlık veren musikili, ez
gi dolu bir sesle konuşmağa başladı: 

- Kocacığım. Söylediklerin hiç yerinde de
ğil. Senden bu sözleri işitmek istemezdim. Ben yi
ne senin ve benim ortak ve hep bir olan bağımız, 
gönencimiz, ilerimiz için tasalanmıyorum. Bugün
kü gelirimizi iki üç katına çıkarmak istiyorum. Bak 
ha;;tasın. Belki çalışmamam gerektiren zamanlar 
olacak. O vakit sırtüstü yatman, söylediğim apar
tur.anın geliri ile tam bir rahatlık içinde yaşaman 
kötü mü olacak? muhakkak ki ben her istediğimi 
yap~bilen bir kadınım. Dediğimi, dilediğimi mut
laka başarırım. Bunun tersini bir kerecik bile ol
sur. aklından geçirmemelisin. 

Güney doktora bir ninni gibi gelen sesini da-

hı-. yumuşatarak ve onun ellerini avuçları içinde 
sıkarak sözlerini sürdürüyordu: 

- Fakat, sözlerinle beni nekadar üzdün incit
tin bunu düşünemezsin. Ben ki, bütün. inanı, bütün 
güveni, bütün varlığı ve aşkı ile kendisini sana kap
tırmış, aşkı senden alıruş, senden öğrenmiş birisi
yim. Eğer, sahip olmak, yalnız ve sadece kendinin 
yopmak ihtirası ise, ihtiras da gülünçse o halde en 
önce gülünç olan benim. Çünkü, ben de sana sahih 
olnıak istiyordum. Fakat bunu bilmek de geriye 
ka:ınışım. Oysaın, ben aşkı benice bile bağlılığın 
se\ecliliği, karşılıklı insan sevgisinin tek ifadesi 
diyebilirdim. Ne aldanış değil mi . Yalnız, bu sö
zü de yine aşk gibi senin ağzından öğrendiğime, 

dersimi senden aldığıma memnunum. İlerde neler 
olai:ıileceğıni kestiremem. Fakat, ne olsa bunun 
yük benim olmıyacaktır. Çünkü, benim temiz, 
tertemiz, içine hiç aykırılık girmemiş hislerimi 

- Bak doktor göreceksin neler yapacağım. na
sıl kafamın içindeki o büyük planımı hiç suya sa
b'-!na dokunmadan başaracağım. Buna sen de şaşa
raksın, senin gibi harkes de!. 

FERİT ÇILDIRACAK 

Ferid posta kutusunu açtı. Yedi sekiz mektubu 
birden buldu. Kendi kendisine şaşırdı: 

- Esikden bir mektub almam için epey za -
man geçerdi. Bu ha1ta içinde yedi sekiz mektub bir
den birikmiş. Nasıl olur bu? 

Heyecandan isparmoza tutulmuş gibi titriyor
du. Hemen kutuyu kapadı, yandaki bankoya yas
landı. Mektubları birer birer açmağa başladı. Her 
mektubun ilk önce imzasına bakıyor: 

- Ondan, 
Diyor, 
- Hep ondan.. Hep ondan .. 
Diye diye satırlara gözlerini kaptırıyor ve her 

meir.tubu elinden bıraktıkça: (Devamı vıırı 

bir kızcağız açtı. Hanımını sorduııı: 
- Evde, dedi. Bir bay misaiir1 

var .. 

Benim geldiğimi haber vernıe1' 
istedi. Fakat buna engel oldUDl· 
-Bulunduğu odayı göster, beP 

giderim kızını, dedim. 

Hizmetçi kız, dediğimi yaptı. 
Sonra işine gitti .. 

Oda kapısı az aralıktı. 1çerd6 

kocamla, o kadın vardı. Genç k&" 
dın kollarını kocamın boynlll18 

dolamıştı. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

00 ıAtt) 
Ankara Radyosu 

18,30 Program. 

18,35 Müzik (Virtüozlar - Pi). 
19 Konwıma. 
19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 
20 Memleket saat ayarı, ajaD!I "' 

meteoroloji haberleri. 

20,15 Türk müzlfl. 
1- Uşşak peşrevi. 

2- Arif Beyin Uşşak tarkı: (Me1" 
hanemi bu bezmi). 

3- Rakımın Uşşak şarkı: (B.uıa Jıl9 
:rakışmıyor bö;rle). 

4- Raklnıln Uşşak şarkı: ( sı1ıneııı 
bir gün hayallnıdcn). 

5- Cevdet Çağla: Keman taıcsinıL 
6- Udi Zekinin Uşşak şarkı: (Bit 

gün geleceksin diye) .. 

1- Balk türküsü: (Karam), 
8- l\-Iabur şarkı: (Hili kanayan ıı.~1 .. 

bimi aşk a teşt} . 
9- Rakımın Hicaz şarkı: (BeklediJJ' 

ıli fecre kadar), 

21 Konuşma (haftalık posta kutusu)/ 
21,15 Esham, tahvllılt, kambiyo 

nukut ve ıiraat borsası (fiat). 

21,25 Neş'ell plaklar - R. 
21,30 Müzik (Küçük orkestra- şef: 

Necip Aşkın). 1 

22 Müzik (Melodiler - Pi). 
23 Son ajans haberleri ve yar1nk1 

program. 
23,15 - 24 !Uüzik (Caıband - Pil· 

YARIN 

12,30 Program. 
12,35 Türk müziği - Pi. 
13 Memleket saat ayan, ajans .-• 

meteoroloji haberJcrl. 
13,15 - 14 Müzik (karışık progı-aııı· 

Pi.) 

1357 Hicr! 1 1355Rumi1 
Rebiülevvel Mayıs 

27 4 
, 

---1939, Ay 5, Gün 137, Hızır 12 
17 Mayıs ÇARŞAMBA -- 1 1 

Vakitler Vauti E.salli 

... dı. ... d . ---
Güneı 4 41 9 20 

Öğle 12 10 4 49 

İkindi 16 07 8 46 

Akşam 19 21 12 00 

Yatsı 21 13 1 51 
İmsak 2 36 1 ıs 

-
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1 İstanbulun Gece Hayatı 1 

Tiya rocular, Halkı 
Aldatıyorlar mı? 

f_ş_A _K A_I Çnjp)Oall<Oulk va~alk 
MÜDAFAAYA DİYECEK YOK 

akım soruyor: A •k H- B~r motörü batırmıya te.I m e rı an 
şebbusle maznunsunuz. Ken-

dinizi müdafaa için ne diyecek -
.. ? 

sınız ... 

Geceleri Tiyatroların Saat 24 te 
Paydos Olmasını istiyorlar 

- Motörü batırmıya teşebbüs 

ettim. Fakat mazurum ... 

- Mazur musunuz? .. 

- Evet çünkü kaynanam mo-
törde idi. 

SPOR l\IERAKİ 

Filrnleı·inde de 
Sansör Başladı 

Artık, Beyaz Perdede Uzun Öpüşme Sahneleri 
Görmiyeceğiz, Kadınlar Fazla Dekolte Olmıyacaklar 

San'atkiir Naşid 

G eçen akşam. Ertuğrul Sadi 
Tek'in temsillerinden biri-

'' ne gittim. İçeri girdikten az 
nra b 1 d 1' aş a ı ... 

.,_ akat .. Temsil değil, temsilden 
-•velk" le ı program... Yani varyete-
~ Ye bilmem neler ... 

sa u Program sona erdiği zaman 
~te dokuz buçuğu geçmişti... 

d ş dakıka sonra temsil başla
ı. Sa t tet . a on bire kadar da onu sey-
tık t• '!'· • ıyatro paydos oldu. 

be 'Yatro yavaş yavaş boşalıı·ken, 
sa~ de yandaki dar koridordan 
Od neye geçtim. Dostum Sadi Teki 
d asında makyajını silerken bul
llıııın. Biraz hoş beşten sonra he-
y ·~ oynanan volvilden bahse ko
lıiduın ve dedim ki: 

le.._ Bu geceki •Oyun• dan ben bir 
li y 1nlamadım doğrusu ... Güze
~ tıı Vodvili makaslıya makaslaya 
ıışa döndürmüşsünüz ... 

tıı Sadi Tek, bir kelime ile bütün 
l\ı aksadını anlatmak ister gibi ma
t' dar bir bakışla gözlerini gözle -
'llıe çevirdı, acı bir tebessümle: 

1 -- Sorma .. Dedi. Biz tiyatrocu
Sarın en büyük derdleridir bu ... 
r;aaı 23 de paydos etmek mecbu -
;Yeti, bizi işte böyle güzel, san'at 
•erle · . b rını katletmek ıztırarında 

bırakıyor. Aksi takdirde gece on 
/rı beş on geçti mi al cezayı gö
~~nc .. Halbukı tiyatrocuların va-
Yeı. bıraz gözden geçirilse bu

:ıı hiç de münasib ve yerinde ko
l Ulınuş bir yasak olmadığı görü
e~ektir. 

. Dcınek on bire kadar herhan
gbı hır piyesi hakkile ornamak ka-

ti • 
olmuyor~ 

-- İmkanı var mı? temsilden ev
veı varyete ve saire gibi bir pro
~r:nı olmadığı takdirde bile yine 
tııogru dürüst on bire yetiştiril -
ıyor .. Nerde kalrlı böyle varyete-

sı b ' ılın em nesile ... 

-- Varyetesiz olmuyor mu? ı 
-- Maalesef olmuyor. Tasavvur 

Cdin· · 
1 ız. Istanbul tarafında sinema-

\l
arctan başka eğlence yeri yoktur. 
e b' . ır tek tiyatro vardır. Kış mev-

sıın · · 
• 1nde bu tiyatrodan, vazın şeh-

t'•rı . J 

bırçok yazlık yerlerinde dola-
~an ufak büyük diğer tiyatro trub
arından halk, varyetesinden te -

gann· · i ısıne varıncıya kadar herşey 
~tıyor, her türlü eğlence bekliyor. 

Unun içindir ki her tiyatro kum
ranyasında böyle bir program bu
Unrnası zaruret halindedir. Bu va
~ıYctc nazaran şöyle bir hesablı
~alıın: Saat sekızde saatinize ba-
ıyorsunuz. Hava henüz kararı

~o~. Bu vakıt gişenin önünde tek 
kışı görmenize imkan yoktur. Çün

u bu saatte halkın bir kısmı ya 
C\>' 

ıncte yemek yemekle meşguldür 
Yahud henüz bu maksadla evine 
gıtınektcdir. Hele bundan s~nra 
saat k ta a şanı sekiz buçkta havanın 

tnamen karar.nış olduğunu gö
~cceğız .. Peki, bütün yez daha gün

U:z iken mL ~crrsile başlamamız 

1 Yazan: RECAİ SANAY 1 

icab edecek? .. Programı gündüz
den başlayıp geceye kadar devam 
eden tiyatro nerede görülmüştür?. 
Binaenaleyh, hele yazın 9 hat -
ta dokuz buçuktan evvel başla -
mak imkanını bulamıyoruz. Bu -
nunla beraber halkın tamamen 
toplanmasına bakmadan tam do
kuzda başlıyoruz. Bunu her za -
man yapalım .. Fakat iş bununla da 
bitmez ki.. En az dokuz buçuk, ona 
çeyrek kalaya kadar varyete sü
rer .. Kalır. Bir saat on beş dakika 

- Geçmiş olsun, azizim ... Yü -
zünü niçin sardın? .. 

- Spor yaparken yaralandım .. 
· - Spora meraklı mısın? .. 

- Hayır! Karım meraklıdır ... 

YANLIŞLIKLA 

Elini cebine atma! .. 
- Sebeb? .. 

- Bu yüzden alt ıay hapis ya\-
trm. 

- Elini cebine attığın için mi? .. 
- Hayır! Başkasının cebine !.. 

MÜREKKEBSİZ YAZI 

İki talebe konuşuyor: 

- Mürekkebsiz yazmak için ye-

/A 
merika kadınlarının caçık 

ve saçık {ilimler• e karşı 
açtıkları mücadele semere -

sini gösterrneğe başladı. 

Bundan böyle sahnede biri bi

rine sarılıp c:uzun uzun• öpüşmek, 

biçimsiz pozlar almak, soyunmak, 

çıplak görünmek, hissiyatı tahrik 

edecek oyunlar oynamak yasak. .. 

Katil, tecavüz, sarhoşluk, ço -
cuklara ve hayvanlara karşı zu

lüm ve işkence sahneleri de gös

terilmiyecek. İdam hükümlrini, 

tıbbi ameliyatları filme almak da 
memnu. 

j bir vakit... Bu kadar kısa bir za
manda hangi eserin hakkile tem
siline imkan bulunabilir? .. Halkev
leri ve basın direktörlüğü yayı -
mından birçok piyesler var .. Bun
lardan herhangi birisi ele alınsın, 
saat tutularak, önce sadece okunsun 
Sonra bu eserin mizansenile tem- 1 
sili, perde araları, dekor kurma 
ve icabında makyaj değiştirme gi
bi yapılması zaruri şeylere vakit 
ayrılsın ve hesab edilsin .. Görü
lecektir ki bir piyesin laakal iki 
buçuk saatten evvel oynanmasına 
imkan yoktur. Ve biz bu elim va
ziyet içinde istemiyerek ve yüre
ğimiz acıyarak en açık \abirile 
halkı dolandırmaktayız azizim. Bir 

ni bir usul buldum. 1 

- Aman bana da öğret.. 

Sinema şirketleri müdürlermin 

elleri çenelerinde, ne yapacakla

rını düşünüyorlar. Ertuğrul Sadi Tek Otello rol 

an evvel tiyatrolar için paydos et- 1 
me saatinin 24 e çıkarılması ve bu 
suretle halkın aldatılmaktan bizim 
de elim bir vicdan azabından kur
tarılmamız lazımdır . 

- Çok sade, kurşun kalemle ya-
zıyorum. 

HACET KALMADI 

Bayan - Kocacığım, dün gece, 
rüyamda bana bir şapka aldığını 
gördüm. * Bu hadiseden bir gün sonra, sah-

nemizin sevgili ve emektar san'at
karı Naşidin piyango gişesi önün
den geçiyordum, uğradım üstada, 
bu mesele hakkında fikrini sor -
dum; o da derdi deşilmiş gibi te-

(Devamı 7 i1'ci sayfada) 

l~~E_N_K_O~R_K_U_N~Ç.__D_E_R_D~,I 

-insanlarda Vereın 
Ne Zaman Başladı? 
Tarihi Devirlerde Yaşıyan 
• • 
insanların Çoğu Verem idi 

Büyükadadan bir görünüş: Açık lıavaıı yerlerde yaşıyanıar 
Hastalığa tutulmaz 

ır 
arihten evvelki insanlar, 
hatta Neolitikler ve Ren 
çağındakılerin çoğu verem

li idi. Bu devir !ere aid on binden 
fazla iskelet üzerinde tetkikat ya
pan alimler, bırçoklarında verem 
aliımetlcri görmüşlerdir. 

Tarihten evvelki insanların yaş

lıkdan ve vücudde hasıl olan 
yaralardan öldüklerine hükmet

mek doğru değcldir. Onlar da bir 
çok hastalıklardan ve bilhassa ro
matizmadan muztarib idiler. Buna 
da sebeb rütubetli mağaralarda 

yaşamalarıdır. 

H;ıyvanlar serbest yaşadıkları 

zaman kat'iyyen vereme tutulmaz
lar Açıkta yatan öküzlerde ve -
rem görülmez. Fakat, ahırda ka

palı tutulanların çoğu verem o -
!ur. Papağan, maymun gibi hay
vanlar kafeste oeslendiler mi ve
rem olıırlar. 

Veremin başiıca sebebi havasız
Iıktır. Evlerin darlığı, kalabalık

lığıdır. Ayni seceb, intani, beledi 
ve sari hastalıkları tevli.d eder. 
Suiistimal, bilhassa çok içki kul
lanmak da veremi mucib olur. 

Yaşayış tarzının da çok dahli 
vardır: 

Şehirlilerle köylülerin yaşa -
malan bir değıldir. Medeniyet i
lerledikçe yaşayış tarzı değişmiş
tir. Köylüler açık havada yaşar
lar, hava cereyanından müteessir 
olmazlar. Soğuk su lie yıkanırlar. 

Sıcak yerlerde kapanıp kalmaz -
!ar. Şehirliler ise kaloriferli oda
larda otururlar. ılık su ile yıka -
nırlar. Hava cereyanından sakı -
nırlar. Sinirlen gevşer, cildleri 
yumuşar. 

Köylüler adalelerile çalışırlar, 

zorla hayatlarını kazanırlar. Şe -
hirli ise dışarı çıkıp gezmez, hava 
almaz. Hayatını adalesi ile değil, 
l)imağı ıle kazanır. 

Netice: Adaleler beslenmez, 
neşvünema bulmaz. Ciğerler, ha
va değişmelerinden çabuk müte
essir olur. Sık sık nezleye, bron
şite tutulurlar. Bunlar, muzır mik
ropların vücude girmesine açık 
kapı hizmeti görürler. 

Vereme karşı koymak için açık 
havada idman, jımnastik yapmak, 
temizliğe riayet etmek şarttır. Ru

( Devamı 7 inci sayfada) 

Bay - Tuhaf şey! Ben ise sana 
bir sürpriz yapmak istiyordum. 
Artık hacet kalmadı. 

BİR ŞİŞE FAZLA 

Ferdi; arkadaşlarını, arkadaşla
rının dostlarını evine davet etmiş

ti. Sabaha kadar içtiler, yediler, 
dans ettiler. 

Tabii sarhoş oldular. Güzel Ma
cideyi şampanya banyosuna sok
maya karar verdiler. Banyoyu 
şampanya ile doldurdular. Genç 

kadını soydular, zorla banyonun 
içine yatırdılar. 

Sabaha karşı, davetliler birer 
birer veda ettiler, evlerine gitti
ler. 

Ferdi, yavaş yavaş ayıldı. Bu
kadar şişe şampanyayı beyhude 
yere ziyan ettiğine nadim oldu. 
hizmetçisini çağırdı: 

- Ahmed, dedi. Doldur şu şişe
leri. .. 

Hizmetçi; banyodaki şampanya

ları şişelere doldurdu. Fakat, bir 
şi~e daha şampanya vardı. Ferdi, 

düşünüyor. Bunun nereden geldi
ğini anlıyamıyordu. 

Sevgili ler 
Ayrılıkta Ne 
Düşünür?. ---

Siz Hislerinizde Samimi 
iseniz, Sizi de Düşünen 

Vardır 

S 
evdiğimiz birisi bizden ay
rılır, uzun bir yolculuğa 
çıkar. Ayrılığın tevlid etti-

ği boşluğu, acılığı mektublarla te
liifiye çalışırız. Kalbimizin hisle
rini kağıd parçalarına aksettiririz. 
Bunları heyecanla okuruz. Ve 
sevgili vücudün avdetini büyük 
bir sabırsızlıkla, adeta dört gözle 
bekleriz. 

Bir çoklarımız da düşünürüz: 
Acaba beni sevmekte devam e

diyor mu? Yo~a unuttu mu?. 

Bu sualin ce\·abını verebilmek 
biraz müşkül... Kalbimiz ezilir, 
ruhumuz üzülür ... Mektubumuzun 
cevabı biraz gedkti m~ şüphele
rimiz artar. Endişeye düşeriz. 

Halbuki bunlar beyhudedir. ü
zülmekte, endişe etmekte mana 
yoktur. Kalbinızi yoklayınız. E
ğer siz hakikaten seviyorsanız, 

emin olunuz ki sevdiğiniz de size 
karşı ayni hisle mütelıassistir. 

Sansöre verdikleri senaryolar 

büyük bir dikkatle tetkik olunu -

yor, yolunmuş kaza çevriliyor. 

Artık perdede ögğüsleri fazlaca 

açık kadınlar göremiyeceğiz. He

yecanlı aşk sahnelerine şahid ola

mıyacağız. Povel, dudaklarını sev

gilisinin dudaklarına yapıştıramı

yacak. Yalnız yanağına şöyle bir 

dokundurup çekecek. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sarhoş Bir Kadın 
Kocasını öldürdü 

• 
Her Akşam 

Müdahale 
lciyordu, Kocası 

• • 
Etmek istedi .•• 

F 
ransada, hafta sonu cinayet
leri denen vak'alar vardır. 

Bunlar, cunıartesi ve pazar 
günler i olµr. Çünkü bu günler, ta
til günleridir. Herkes keyifli, sar
hoştur. Ekseri cinaytlcr bugünler
de ç;kar. Aşağıdaki iki vak'a da 
da, iki azılı kadın, kocalarını öldür
müşlerdir. Tafs ilatını yazıyoruz: 

İlk cinayet, Fransada Surrede 
Burre sokağında 5 numarada ol
muştur. Burada, üç sene evvel bir 
karı koca tarafından açılan küçük 
bir meyhane vardı. 

Meyhaneci jülyen Buvasar 59 
yaşında bir adam. Vaktile bir kah
vede garsonluk ediyordu. Karısı , 
Mari Ernest de bir evde ahçı idi. 
Tanıştılar, evlendiler. İki çocuk
ları oldu. Geçinip gidiyorlardı. 

Sonra, birikmiş paraları ile kü
çük bir meyhane açtılar. jülyen 
çok idareli, muktasid bir adamdı. 
karısı da aksine .. Meyhane açı -
lıp da !e~giı'lıın başına geçince iç
miye başlamıştı. Bu yüzden, bazı 
geceler. meyhaneyi kapadıktan 

sonra kavgaya başlıyorlar, komşu
ları rahatsız ediyorlardı. 

O ge.:e yine bir haylı içmişti. Bir 
aralık kocası geldi, çıkıştı. Kadın 
hiddetle: 

- Artık fazla oluyorsun sen!. 

Diye bağırdı. Kocası omuzlarını 

silkti, ceva.b vermedi. Sarhoş ka
dın bü3bütün hiddetlendi, sofra
nın üzerindeki kocaman bir ek

mek bıçağını yakaaldı, olanca kuv
vetile kocasının göğsüne sapladı. 

Meyhanec~ yarasının ağırlığına 

rağmen kadının suratına bir yum
ruk attı, elinden bıçağı aldı. 

Salona doğru bir iki adım attı 
ve yere düştü. Müşterilerden iki

si hemen bir taksiye ·koydular, 
hastaneye götürdüler. 

:Meyhaneci, hastaneye varma
dan ölmüş. Katil karı yakalanmış
tır. 

İKİNCİ CİNAYET 

İkinci cinayet ayni yerde vukua 
gelmiştir. 

Bir karı koca geçinemiyorlar. 
Her gün kavga ediyorlar. Biribir
lerine söylemedikleri ağır lakırdı 

kalmıyor. Bazan döğüştükleri de 
oluyor. Erkek, kadının saçlarını 

yoluyor. Kadın da onun yüzünü 
tırmalıyor. 

Cumartesi gecesi saat 19 da 
bermutad kavg:ıya tutuşuyorlar. 

Kadın korkuyor, iki çocuğile be
raber yemek salonuna giriyor, ka
pıyı da kilitliyor. Kocası geliyor, 
kapıyı omuzluyor, kanatlarını de
viriyor; içeriye giriyor, kadının ü
zerine atılıyor. 

Kadın, başa çıkamıyacağını an
lıyor, dolabın gözünde bulunan 
rovelveri alıyor, üç el ateş ediyor. 
Çıkan kurşunlardan biri kocasının 
karnına isııbet ediyor, ikincisi de 
elini deliyor. Uçnücüsü boşa gi
diyor. Kadın, karakolda verdiği 

ifade de: 

- Hayatımı müdafaa mecburi
yetinde kaldım, ne yapayım?. de
miştir. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Madenlerin aşınması yü

zünden 180,000 frank zarar 
edilir. 
* Amerika fabrikalarının 

bacalarından 60,000 wn öldü
rücü gaz çıkar. * Romanya 20,000 litre ham 
petrol istihsal eder. * Lut denizinden iki kilo 
boraks çıkarılır. * Güneş, dünya etrafında 
1160 kilometro seyreder. * Bu satırları okurken, e
ğer bir şehirde sakin iseniz, 
ciğerleriniz 9 milyon mikrop 
yutmuştur. Zira ciğerler, te
neffüs olunan tozların % 10 
unu muhafaza ederler. 

Bakışların 
Manası 

Var mıdır? 

Yukandaki resim sinema yıldız 
lanndan Tarrol Lombard'a aiddh 
Amerikada bu yıldız son zam~n -
Zarda çok sevi!mektediı". Bilhassa 
onun güzel bakışlan herkesi ken
disine çkmktdir. Bu yıldızın ba -
kışlarında, tü.rlii türlü manalar 
olduğu iddia edilmektedir. Yuka 
rıdaki resme dikk,ıtli bakınız. Siz 
de bir mana sezecek misiniz .. 
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Makineye Verirken: 

Almanlar Plebisite 
Hazır 1 a n ı yor 1 ar (1 inci sahifeden devam) I na yardım edecek, şehirliyi nli _ 

Lon;ln 17 (A.AJ - Polonya mehafili, Almanyanın Polonyayı aşa- leketin dahili ve harici vaziyeti, versitede irad buyuTdukları nu- fusu çoğaltını)·a sevk eyliyecek, 
ğıdaki ,ki şıktan birı~ı tercih mecburiyetınde bırakmağa çalışmakta önümüzdeki dört yıl için hazır - tukda işaret ettikleri vasfa tam bekarlığın cemiyet içinde husule 
olduğu mü!aleas:nda hı:lunmaktadır: lanan mesai hedefleri izah oluna- uygun bir hal ifadesi içine gire - getirdiği bazı mazarratlan önli -

Parti Büyük Kurultayı1 Bekardan Kesip 
1 

Neler Yapacak? Evliye Vermek .. 
(1 inci aahifeden devam) 

decekler ve Parti Milli Şefin Üni-

ADYOLi 
d. lo"'' En büyük sergilerde 18 ıp 

48 madalya kazanmı~tır. 
Böyle güzel dişler yalnız 

Danzig<n Alm-;.nya tarafından işgali emri vakiini kabul etmek, ve cak ve Şefin direktifleri tesbit e· cektir. yecektir, 

yahud A'manya tarafından herhangi bir tecavüz hareketi yapılmadan dilmiş bulunacaktır. Büyük kurul- MİLLİ ŞEFİN TAMİMİ Fikir tabii nüve halindedir, hü- Kullanaıılarm 
doğrudan doğruya müdahalede bulunmak. tayın müzakere ruznamesi umumi kfunet bürolan bu nüveyi en fe- Dişleridir. 

Radyolin 
Ankara 16 (AA.> - Milli Şefi· , 

Bu mel afil, 35,000 Alman .turist> inin Danzige gelmesının serbest başkanlkı tarafından ayrıca ilan yizli bir memleket ve nüfus me- Dı'ş ta~,·~ıerı' ~ı'yor ~ı ·. miz Cuınlıuriyet Halk Partisi Ge-şehrin Almanyaya i!•ilıakının ilanından evvel yapılacak hususi plebisit olunacaktır. fıelesi halinde en canlı ve randı-
nel Başkan İısmet İnönü C. H. P. 

esnasında şehrin Alm•nyaya ilhakı lehinde Almanların kahir bir ekse- Hususı· surette ög"rendiğime gö- manlı kılığına sokabilirler. Zaten, •D'·'erin ve ag"zın .sıhhati sabah, öğle ve -""·-m her yemekteıı Genel Sekreterliği vr;;ıtasile aşa- d "'1" ~ 
riyet temin etmelerir>2 medar olacağını beyan etmektedir. Eğer Polon- re, bu toplantıda Parti nizamna- bütçe encümeninin de, bizim e sonra -''nde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.• 

ğıdakı tebliği tamim buyurmuş • . diğ' b d I ~!!!!!!!!!!!!~!!!"!!u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!~~!!~~ ya kıtaatı, Leh menafi.ini müdafaa etmek üzere Danzige girecek olursa, mesinde bazı değişiklıkler yapıla- !ardır: ötedenberi ıstc ımzi un an \. 
Almanya, Polonya arazisinde müdahalede bulunmak için Polonyanın ı k başka birşey değildir. ~ • •J'ı 
bu tecavüzünü ileri sürecektir. Polonya mehafili, bu takdı.rde Fransız caktır. Bu arada parti gene se - Cumhuriyet Halk Partisinin be- ETEM iZZET BENİCE H J KAY E : Sovyet - Jngı J 

reterliği ayrılacak, vilayetlerde de k k ı · d 

ve İngiliz garantilerinin derhal filiyat sahasına intikal edeceğini ve teşkilat tekrar valilerin reislikle - ~~;imba:~ ;93;;,,;:~e!1';;!ii ~a:.t YE--Nİ NEŞRİYAT: Saadet Hırsızı Anlaşması ) 
Milletler Cemiyetinin mukavelenamesinin ahkamına tevfikan mes'uli- rinden ayırd edilcceklerdır. 
yetlerini nazarı itibarr almak mecburiyetinde kalacağını ilave etmek- lO da Ankara Tiirkiye Biiyiik Mil- Mehmed Akif (1 inci sahifeden dcı:a1111 ,,,ı d' Ayrıca umumi idare heyeti in- !et Meclisi binasında toplanacak- p•'' 
te ır. tihabı da tazelenecektir. Eşref Edib tarafından yazılan (4 üncü sayfadan devam) zannolunmaktadır. Fransız ~W 
TRENLER DANZİGE DOCRU MÜTEMADIYEN ASKER TAŞIYOR Önümüzdeki sonbaharda parti tır. ve İstiklal marşı şairinin edebi. _ Biz, birbirimiz için yaratı!- anlaşma imkanlarını arttırJ113 

V 17 (AA) p ı k ı D · Parti nızamnamesırıin 32 nci .. ı arşova . . - o onya ma am arı anzıge yapılacak muh- teşkilatı büyük kurultayda ittihaz içtimai, siyasi bütün hayatını gos- mış12 sevgilim. o kadından ayrıl. dır. cdB' 
temel ani hücumlara karşı ihtiyat tedbirleri •almışlardır. Gdynia'dan olunacak kararlara ve nizamna- maddesine uyarak bildiririm. teren bu eserin ikinci cildi de in- Seninle evlenelim, mcs'ud bir yu- Potemkın Cenevreye gelJTl cır• 
Pemoranyaya ve r.ıi'tekabilen Polonya askerlerini taşıyan mhlı tren- metle ) apılacak dcğ.~ıkl l<k.e uy- c. H. P. Genel B<l§kam tişar et!Uiştir. İkinci cild de 322 va kuralım! takdirde, Sovyet Rusyayı ~n l'C' 
ler mütemadiyenDanzig arazisinden geçmekte ve burada mwnkün ol- gun hır tarzda kongre. r i ak~b- ismet lnöııii ı sah,fe teşk;l etmektedir. Kapıya bir tekme vurdum, 1çe- sefiri Maisky temsil cdecektır •• 

~ğubdar!~aka~ak~d~Bukıt~=muarrm~wktqasc~===========================================ı ri~girdim,sar~nkadınancl- ~~in~g~~M"i~k~~
kedilmcmektedir. Asker nakleden trenler durmadan gidip gelmekte- p retle baktım ve haykırdım: timal dahilindedir. Bu hUSUStıırW 
dlr. Trenlr, kscriya •müstacel tamirat. için Danzig arazisinde kör hat- Bu Sene Adalara Danzı· g Bu azar - Sen saadetimi çaldın, buna !etler Cemiyetı umumi )dıt!b ı 
larda durmaktadırlar. Bu tedbirlerden maksad Danzig halkı üzerınde Rağbet Az muvaffak oldun, fakat sevdiğim ne de malumat verilmiştir. IJ! 
bir tesir husule getirmek ve Almanyanın karşılaşacağı sevkul~vş güç- H 

1 
.,rkeg"i elimden alamıyacaksın!. FRANSA MUTAVASSIT 13 

., Bu sene sıcakların erl:en baş- e ı • h k 1 
lükleri tebariiz ettirmektedir. ı tı a a azır anıyor Tabancayı çıkardmı, namlusunu Fr - ~ÜL TEKLİF ET'f 

1 
• • lamasından dolayı say~ ''~!ere gi ,. K J B • 1.T 7"7 • • denlerin sayısı şimdide l artmış- kadına doğl'Ultlum, dört el ateş Faris 17 (Hususi) - sovY_e 01 TQ 0Tl8 Y QTŞOVQ VnlVeTSlfe- tır. Bilhassa Kısıklı, Çamlıca, Pa- •Faris 17 (Hususi)- Bütün ga- Varşavski Cinnik Narodvoy ga- ettim. İngiliz misakının bu hafta i~~ıf 

Sl.nl• C" h ,. D kt şabahçe ve Beykozla Büyükdere- zeteler soruyor: •Danzigde önü- :ııetesi şu satırları yazıyor: Kadın yere yıkıldı, fakat biraz tahakkukuna medar olmak ~arı-
n r a rı o OTU ye göç edenler fazladır. Adalara müzdekı pazar günü ılhak kararı ·Danzig halkı, bir plebisit ile sonra kocam da düştü. İstemiye- Fransa hükumetinin her il<~ valf' 

Varşova 17 (A.A.) - Varşova üniversitesinden bir heyet, başında gidenler bu yeılere nazaran daha IDJ ilan edilecek?• bizi Baltık sahillerinden uzaklaş- rek kazaen onu da vurmuştum. fın tezleri arasında bir ınu 8 ~. 
rektör, olduğu halde bugün Sofyaya gidecek ve orada Kral Boris'e Var- azdır. Son günlerde Danzigde vaziyet tıracaklarını zannediyorlarsa, ha- Erkeğimin yanına koştum, o - formül teklif ettiği anlaşı!J113 aft' 

şova üniverı;itesinin führi doktorluğu diplomasını takdim edecektir. Şirkeııhayriye idaresı bu mü- çok değişmiştir. Serbest şehir ve ta ediyorlar. Danzigde plebisit nu kollarıIDJn arasına aldım .. Göğ- tadır. Buna göre: Sovyetıer. frıJI~ 
• nasebetıe her yıl temmuzda tatbik civarı Polonyalılar için bir cehen-· yapına!< demek Alman talebleri- sünün sol tarafından kan akıyor- sa ve İngiltere tarafından gar. e-

F inJandiya - /svec, Askeri Bir/ig"' i etmeğe başladığl yazlık tarifesini nem h 3!ine getirilmiştir. Hi<;lıir nin bir netY.!esidir ki, Polonya bu- du. Serseri bir kurşun sevdiğim a- edilmiş olan devletleri ga-r•01';eıt bu sene 15 hazirandan itibaren Alman Leh mağazalarından alış- nu çoktan reddetmiştir. Danzig damın kalbine saplanmışdı. deceklerdir. Fransa ve tngı olı' 
Stokbolm 17 (A.A.l - Finlandiya ile İsveç arasındaki askeri mesai tatbik edecektir. verış etmemektedir Şimdiye ka- meselesinin bir taraflı olarak bal- Kadın kısa bir müddet sonra öl- tarafından garanti edilmeJ11lŞ f 

birliğini takviye etmek maksadile hususi bir kumandan heyetı ve hu- efkarı umumiye karşısında şahid dar bu mağazalardan birçoğunun ]edilmesine imkan }"Oktur. Biz dü. Fakat kocam kalbinden yedi- memleketlere karşı, Sovyetıe: ııif 
susi bir erkSıuharbiye ile bir Finlandiya • İsveç askeri mıntakası ihdası olmadıkları hadiseler karşısında camekanları meçhul mütecaviz- Danzigi tarihi, ~oğrafi ve iktısadi ği kurşunun verdiği büyük ıztı - :riştikleri taahhüdler yüzündr_ dr, 
için bir proje tanzim edilmiştir. dillerim biraz kısa ve mantık öl- ]er tarafından kırılmı~tır. Leh ga- bakımlardan Polonyaya bağlı bi- rabla hala kıvranıyordu. harbe sürüklendikleri taJcd'~ır 

Stokholm l7 (A.A.) - Dün Aland adalarında mecburi a•kerlık biz· çülerinı biraz daha geniş tutma • ;zeteleri kap~ılmıştır. Sokaklar- liyoruz. Hatta biz Versay mua • Nihayet 
0 

da kollarımın arasın- Fransa ve İngiltere Sovyetler ~. 
meitnin kabulü lehinde nümayişler yapılmıştır. !arını isterim. da, umumi mahallerde Polonyalı- bedesinin Danz1gi doğrudan doğ- da can verdi. liğine yardımı taahhüd edecr 

Arnavudlukta Silah Toplanıyor 
Roma 17 (A.A.) - Tirandan gelen haberlere göre, nazrı'ar meclisi, 

elinde silfilu buluPanl,ırın bu silahları otuz günlük mühlet zarfında res
mi makamlara teslim rtmesi hakkında blr karar almıştır. 

Neşriyat Şekaveti ! 
Haydarpaşa - Işık lisesi futbol 

maçında cereyan eden hadise ma

liimdur. Bu husu•taki resmi tah
kikat devam etmektedir. Netice 

taayyün ettikten sonra icab eden 

inzıbatl tedbirler alınacaktır. 

Hadise bir de neşriyat sahasın
da talebe ile V~kit muharriri ve 

muallim Hakkı Süha Gezgin ara

sında bir suitefehhiim mevzuu ol
muştur. 

Hakkı Süha 15 mayıs tarihli 

Vakit'de •Spor şakaveth başlıklı 
bir yazı yazmıştır. Bu yazı umumi 

ifadesi itibarile talebe mehafilin

dc ve gençlik ti.zerinde iyi tesir 
bırakmamıştır. 

Hakkı Süha, bu yazısında şu 
cünıJeleri kullanmaktadır: 

•- Sabada kuduran, arkadaşı
na saldıran çocuk va tan için de 
tehlikeli bir mahluk demektir. İs· 

tedlği dakikada bütiın n12amları 

çığniyebilenlerin yarın kanunu 

tekmelemiyeceklerinden, haklan 
ezmiyeceklerinden emin olamayız. 

TARİHi 
ÇOCUK 
ROl1ANI 

- Sıhhati yerınde .. Sarayın e
şıklerine altın kapladılar. Halk 
zengın. Herkes ~ıle, gücile uğra
şıyor Ac, ç.plak kimse yok. dedi. 

Ocaklar bakanı, kendısir.n Sır
tellaıı oldugunu an.atarnk: 

- Şımdı bılsenız ne kadar çok 

stv.ndim, çocuklar!. dedi. Ben beş 
yıldanbcrı yu dumun hasretmi çe

kıyorum. Fakat, mademkı yur -
duında yoksulluktan eser yok -

muş, herkes tokmuş, bundan s<onra 
ölsem de gam yemem. 

Ve elirdeki kamçısını sallıya-

Hatta bu türlü mahluklar karşı
sında şüphe en doğru \'e en 
haklı histir.• 

Talebe arasında bir futbol maçı 
münasebctile cere~·an eden ha
disenin talebenın şah•ında nta
nın menfaatleri ve gençliğin müs
takbel hüviyeti aleyhinde bu tarz. 
da bir tefsir vesilesi bulması çok 
ıztırabln karşılanmış olmalı ki, 
Haydarpaşalılar da kendilerini 
cevah vennek ıztırarıoda görmüş
lerdir. 

Orhan Murad Arıburnu inızasi
le aldığımız •Yazı ~kaveti• ser
levhalı açık m,.ktubda Hakkı Sii
ha'ya şöyle mukabele edilmekte
dir: 

•Vakit gaztt~·sinin (Görüp dü
şündükçe) sütununda Bay Hakkı 
Sühanm biç de •Ütun başlığıle a
lakası o~ıyan bir yazısını çok 
büyük bir teessıirle okudum. Hay
darpaşa - Işık ıiseleri maçını yal
nız gazetelerden okuduğu gibi 
yazan ve çok çirkin Jtbaflarını en 
haklı birer fikir cevheri iddiasile 
ortaya atan Bav Hakkı Sühadan 

Yazan· İskender F. Sertelli 

rak yüksek sesle bağırdı: J 
- Haydi, herkes işinin lıa~ırıa .• 
Çocuklar bölıik bölük ayrıldı -

!ar Kazmalarını, kureklerinı ala
rak iş.er.r..n başıPa gittıler. 

Azak, ocak,ar bak~nır_n yanın
da ayak a duru;ordu. 

Yalnız kalk ca konıı.şmaga baş
lad !ar. 

- Bu-ada be~ çok sıkıntı çekı
yorum, oğul! Çocuklann ocaklar
da çalıştığını gciren akıncılanmız 

son günlerde palalarını kınlarına 
sokarak, şarap içmeğe ve eH\ gözhı 

Bir kere hadise, hi<Jlıır vakıt ba- !ara karşı azami hakaret yapıl • ruya niçin Pol.ınyaya bağlama - Sevgilimin cesedi uzerine kapan- lerdir. il~ 
zı gazetelerin mübaligalı neşri - maktad:r. Polis, bu nevi hareket- dığına da hayret ediyoruz. Fakat dım ve bitkin bir sesle inledim: Garanti edilmemiş devJetJrr 
yatile kıyas kabul eım,yecek ka- !er kar~ısında hiçbir takibatta bu- muahedelere riayetimiz olduğu i- _ Seni kaybetmemek, senden tık memleketleridir. 
dar bü} ilk bir~ ·y olmayıp yalnız Junmamaktadır çin sesimizi çıkarmıyoruz. Ser - ayrılmamak için bu çılgınlığı yap-
seyuci ve hakem anlaşa!I'amazlığı Bu vaziyet karşısında Polonya- best şehir bugünkü nizamını mu- tım; fakat seni benden Allah a -
gib. dunyan n her yerır.oe görü- lılardan bir kısmı şimdiden şehri hafaza edecektir. Daha ilerisine ta- ı yırdı ... 

len ve ı~ıtilen spor munakaşası - terketmeğe başlamışlardır. bammiıiümüz yoktur.• --------------ı 
dır ,.e Haydarpaşalılar yalıı z ken- Varşova 17 (Hususi)- Rüku- 21 VE YAHUD 28 MAYIS 
dilerine verilmiycn haklarını ha- met Danzigdeki vekayii dikkatle Londra 16 (Hususi)- Alman-
keme nezaketel' sordukları anda- ta1'~b etmektedir. Fakat ahvalin !arın Danzig meselesini beyne! • 
dır ki hakemin hırpalanışı da (ha- vahamet kesbctmekte olduğu da milel muvafakatlerle halletmek 
kemi dövüyorlar mı?) endişesile saklanmamak tadır. yolunu tercih ettiklerı hakkındaki 
üşüşen halk ve zabıta memurları- Dobry Vieezor gazetesi diyor ki: bütün gooter~lne rağmen, bazı 
nın kalabalığı yarmak isteyişleri •Serbtst şehir halkı Danzigin hazırlıidarda bulunduklarını gös-

anında olmuştur. d2hili vaziyetini vahimleştirmek teren emmarelı:r vardır. 
Fakat ne kadar teessüf edebile- gayesile bir plebisit yapmağa kal- Bütün tekziplere rağmen Hitlerin 

ceğimiz bir haldir ki bu Mtın ya- karlarsa, ya.hud Danzig diyet mec- yakın müşavirlerınden Rudolf 
zısının çok acı, ve üzerinde duru- lisi doğrudan doğruya Almanya- Hess'in Danzige gidip Ber !ine dön-
Jacak b;r yurd meselesi ve bir ka- ya iltihak kararı verirse, Polonya diiğü anlaşılmı:ştır. Bu ayın 21 in-
rakter mbitatının sonsuz en.dişe- ne yapacaktır? Sonra Danzig Prus- de ve yabud 28 inde yeni bir M-
Jeri ile dolu oluşudur. yadan yapılacak bir taarruza ma- diseye intizar edilebilir. 

Memleket gençliğini istediği an ruz mudur? Almanların Şarki Danzig diyet meclisindeki 72 
butün nızamları çiğniyebilen ve Prusyada Danzig hududları ke • meb'us bugünlerdenbirinde belki 
bütün kanunları tekmelemekte te- narlarında mühim tahşidat yap - de Almanyaya iltihak kararı ve-
red.düd göstermiyecek kadar adi mış olduğunu biliyoruz. Fakat e- recektir. 
ve nobran bulan btı şahıs, çok iyi ğer Almanlar böyle bir tecrübeye 
bilmlıdir ki '!'ürk gençliğinjn ba§ı, kalkmak isterlerse. ilk evvel Dan-
ancak kendi milletinin öz ve asil zige Polonya ocdusunun girece • 
kanunlarından başkasına eğilme- ğine inanmalıdırlar. Bir defa sev-
miş ve eğılmiyecektir de. Bu hu- kulceyş bakımından Polonyalılar 
susta bu kadar büyük bir saliıhi- daha müsaid bir vaziyette bulun-
yetle kalem oynatmak cesaretini l]Jaktad rlar. Bir Polonya nehri o-
gösterenlerin gönül isterdi ki: lan Vistolüun yatağı bile Danzigi 
Kafuları durduracak ve damar- Prusyadan ayırmaktadır. Polon-

larımızıclaki kanı donduracak ka- ya toprakları D:ınzige üç şımen • 
dar zayıf görüşleri de olmasın.• difer h~ttı ve yed.i yolla bağlıdır. 

16 MaylS 939 Bu şera t altında sürprizlerle kar-
o. Arıburnu şılan.amayız.> 
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Fırat kızlarının peş nden koşma
ğa yeltendiler. Kim.eye: öz geçi

remez oldum. Eger ecemiz bun
ları duydu da sem, bızi yoklama

ğa gönderdi ise goziınu iyi aç ... 
İşımize ve ıçimıze girerek herşeyi 
gör' Dondüğün zaman, bütiın gör
düklerin, (Bilge) ye onlat!. 

Tanrıi'.lın oğlu şaşaladı 

- Beni buraya ece değil, k;.,.ım 

gönderdi. Yurdunuzda bıraz ka
lıp çalıştıktan sonra, Suriye ·e g.
dcceğim. 

Dedi ve Nıpur'a niç.n geldığin. 

söylemeğe mecbur oldu. 

Ocaklar bakanı, Azak'ın bu u
zun yolculuğa nasıl ve neden çık
tığını anlayınca onu daha çok sev

mişfr 

- Oğul!. Dedi. İçimizde yanaş
malar, yavaş yavaş bizim dizgin
lerimızi kendi ellerıne almağa baş
ladılar. Günün birinde düşman 

baskınına uğramaktan korkuyo -
rum. Dağların yamaçlarına - gü
neş batarken - koyu mavi gölge
ler düştüğü zaman, içimi müthiş 

bir korku sarıvor .. Pusuda yatan 
yabancı kabilclerın baskınına uğ

ramı~ gibi titriyorıım. Bir vakit
ler Orta Asyadan gÖ< fden ka bi· 
k.e. miz Fırat kıyılarına yan -
lırken, akınclıarımızın önünde hıç \ 
kımse duramazd •. Yabancı kabıle 
rc1Sler;nin, oklarını ve kemerleri
ni kendi eilerıle akınrılarımıza 

verdiklerini atalarımdan dinle -
mi•tim. İ~te biz böyle bıiyük bir 

Seferberlik Umum 
Müdürlüğü 

(1 inci sahifeden devam) 

!erde layıkı veçhile takibi için se
ferber lik teşkilatı bütün vilayet
lere teşmil edilmiştir. Bu itibarla 
~ hacım büyüyen Vekaletin bu 
işlerin ehemmıyet ve ciddiyetile 
mütenasib bir şekilde yürümesi 
için bu kanun liiyihası hazırlan -
mıştır.• 

milletin oğullarıyız. Hıç korkma'. 
Yolun açık olsun!. Ne vakit ister
sen. sana yol göstermek borcum • 
dur. Fakat, buradan ilerideki yol
larda seni çabuk boğup öldürür
ler, oğul!. Suriye yolu çok çetin 
çok tehlikelidir. 

- Ne olursa olsun, gideceğim. 

Sirtelliının kara dağlarına çıkarak, 
göklere ve enginlere doğru hay -
kırdım: ·Babamın öcünü almağa 
gidiyorum. bana yardım edin!.• 
Dedim. Buraya gelinciyc kadar 

karşıma bir engel çıkmadı.. Bura
dan sonra da gökteki yıldızlar yo
luma •şık salacaklar Ve ben Su
rıyenin kızıl ufuklarında kara bir 
bulut gib' belircceğim. Hiç kim -

seden ve hiç bir-şeyden korkmı
yorum. Gelirken yolumun üstün
de bir küçük yılanın çöreklenip 
yattığını gôrmüştüm.. İrkildim~ 
Gerı tekildim .. Fakat, yılan başı· 
n. kalcl,rarak bana şöyle baktıktan 

Çıplaklık Yasak 
(5 inci sayfadan devam) 

Sinemalarda ihtiliıl, işkence sah
nelerini yaşatmak da yasak edil

miştir. Bu yeni sansör Amerika 
sinema sanayiinde oldukça mües
sir olacaktır. Sinema sermayedar
ları her halde. bu yeni kayıdlar
dan kurtulmak için çareler arıya

caklar, belki de bulacaklardır. Av-ı 
rupa sinema merkezlerinde böyle 
bir sansör yoktur. Ameıikadaki bu 

yeni kararı haber veren Fransız 
mecmuaları, Holivud aleminin, 
sansörden dolayı duyduğu kes -
sürle adeta alay etmekte, ne gibi 

sahnelere sansör konduğuna dair 
uzun yazılar neşretmekte ve yasak 
edilen sahnelerin fotograflarını 

basmaktadırlar. 

Dr. r ı::\fız Cemal 
(LOKlllAN UEKiM) 

DA,,,_,, L M ÜTEHASS!Sl 
Dıvanyolu 104 

ftluayvıe saatleri: Puar harlc her 
cön 2.S - 6, Salı, Cumartesi 12: - 2,5 

fıkara~L Tel: ı2398 

sonra, çözüldü .. Uzandı .. Yolumu 
açtı ve kendisi halden anlıyan bir 
insan gibi, süzülüp gitti. Görüyor
sun ya, bana vahşi haY'·anlar bile 
yardım ediyor!. 

- Sana ben de yardım edece -
ğim, oğul!. Bir dileğin varsa, sıkıl
ma. söyle!. 

- Şimdilik bu ocaklardaki ço
cuklarla birlikte çalışmak istiyo -
rum. Onları çok sevdim. Demir 

madenlerinde onlar gibi kazma 
sallamağa özendim. Beni, onların 
yanına gönderirsen sevindirirsin!. 

Ocaklar bakanı, Azak'tan çok 
boşlanmıştı: 

- Burada çalı an çocukların 

hepsi senm gibi düşünseler, senin 
gibı olsalardı, günün birinde sırtı- ı 
mız yere geleceğ nder endi e et
mezdim'. Haydi, gel, seni onların 
yanına götüreceğim'. 

(DM:amı var) 

Fransa ile 
Anlaşmamız , 

(1 inci sahifeden deı:a"'ııı 
İngiltereden biraz gecikmiştır ,ed 
nun da sebebi Fransanın surıY c'i' 
ve Hatayda bugün işgal ettiğ> ın 
kidir.• 

Karşılıklı hüsnüniyetle fr8% 
ile Türkiye arasında da bıı ~~tl' 
içinde anlaşma olacağına .. J<~V 8,r 
ihtimal verilmektedir. Buyuk 

5 
tanyanın müttefiki olan fraJll's 
§imdiden İngiliz, - Türk ınüdai;~. 
sistemine iltihak etmiş sayılab r 
Sovyet Rusya için de vaziyet 

9 
0• 

nıdır. Sovyetlerle Ankara at851e r 
k '1 da münasebetler o kadar sı 1 e. 

mindir ki, İngilrz • Türk mu3~ ~ 
desi daha imzasından evvel V' 
dra, ve Parise bildirilmiştiı". Jll 

,Jurnal. gazetesinde Sen ti 
şu satırları yazıyor: ,Memlek< 0ı 
mizde Türklerle asırlardanbe~'ıl' 
vam eden o kadar çok teşrik' ,rJJ' 
sai hatıraları vardır ve ik; Jfl' ~r 
leketin müşterek menfaa~Jeri ~· 
dar birbirine yakındır kı, d0~«J 
dan doğruya bir Türk - Fr~~e
anlaşmasının yakında akted1 af·'~ 
sini bekliy~biliriz. Bu anlaşJTl ı-Jr 
diplomatik hazırlığı biraı ıı .• 

sürmüştür. Fakat General . "~,~ 
gand'ın Ankaradan geçmesı. \ 

sanın bilhassa Suriyedeki Jfl~!C· 
kiinden tahassül eden miişl<" 
azaltmıştır .. 

-*- . 
Gülbane Mfuııımerelef'ı# 
Güahane hastanesinin dok"to • 

cu müsameresi 12/5/939 dD P ,ıı 
fesör Kemal Hüseyinin başk 
lığında toplanmıştır. 13~·~; Prof. Abdulkadır Noyan f'J"'. 
fından Poliglopoli vak'ası. 

8
df 

Bürban Urus tarafından çol< ııje 
bir hiperkeratoz ihtiyozıforfll fi) 

neralize tarda vak'ası, dokt0.1 ~t1 
tarafından kısa dalga ile 1'~,ıı ' 
tedavisi. Dokto. Kemal tara fB' 
dan Dorkum hastalığı, doktor sı ,4 

ri taraf,ndan kalp romatiıJTlJ 
tedavi ile alınan nctıce .resel 

Söze ıştırak edenler: F1\,,ra~ 
Abdıilkadir, Nazım Şakır. 11 ıi' 
Nüzhet, Şakır, Vahd., Bürh~rs• 
rus ve doktor Vasfi Yener ı> 
e!mişlerdir. 
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Türk Takaları Rus Filosunun 
işaretine itaat Etmemişti 

O Anda Gecenin Sessizliği İçinde Uzaklara Kadar 
Yayılan Korkunç Bir 1 araka Ufku Sardı 

- E:aptan .•• 
-Ne var! • 
- Ha sancağımıza bak .. Uzakta 

litltlar var ... Moskof gemileri o
lııcak. 

'l'ufan reis sert ba~Larını ak -
lltnın loşluğuna daldırdı, işaret edi
len tarafa bakılı .. Uzakta beliren 
~e Yaklaştığı farkedilen ışıkları 
8!!çti, mırıldandı: 

- Rus gemileri olacak .. Ne ya
Pa!uın ... Çat~acağız!. 

Sonra bütün haykırışile emir • 
lere girişti: 

- Yağ takaları kıyıya dümen 
tutsunlar ... Ha bizim uşaklar en
&iııe açılacağız ... Topları, torpido 
~vanlarını, mitralyözleri güver
tel~re alın... Rus donanmasile 
4rşılaşıyoruz. 

Gemilerde bliyük bir çabukluk 
~~österdi. Birkaç dakikada bü
tün emirler yerine getirildi. Filo
Ciık harbe hazır bir duruma geç-,. 
ı, kendi üzerine gelen fenerlere 

albay Çakolof'un emrındeki filo
tillaya karşı yürüdü. 
, l'iisbetsiz bır deniz harbınin baş
.angıcı sayılan dakıkalar yıldırım 
!İir'atile biıibiri ardına aktılar. 

Bir asır kadar süren yarım sa
atlik zaman geçince iyiden iyiye 
ll'ıeydana çıkan ve bacalarından 
aiyah duman sütunları savuran 
ltııs dt'stroyerlerinin korkunç top
ları, tehdidkılr namlılarını kil -
Çük filoti!IAya çevirerek nişan al
llıağa, ateş tanzimine hazırlandı
lar 

'I'ufan reis gocuğunu giymiŞ, 
kend; takası (Hüdaverdi) nin dü
'lıentne geçmiş, harbi idareye ha
tırJan.mıştı. Rus d):-stroyerinin 
Prova cundasında bir işaret gö -
1Jii.ktü: 

Üç dilşman harb gemisinin ta
kalara ~evrilen projektörleri loş· 
luğu silmiş, gölgeli suları birer ay
ıa kadar parlak bir satha çevir -

tıı ti 
Yine projektörlerin ışığı kade

llıeli borda hattında bulunan dest
royerlerin güvertelerini da ay
dınlatıyor, topların Tufan kaptan 
llıüfrezesine dirise edılen namlı -
ları birer ölüm ejderi halinde iyi
ce farkediliyordu. 

'I'ufan reis, bir işaretle 9 taka
lık müfrezesini üçerli üç grupa 
ayırmıştı. Grup!arın arasında bir 
kaçar yüz metrelik mesafe vardı. 
rakal g~rek bu mesafe, gerek ta
kaların kabiliyet ve ehemmiyeti 
bunları dü.şman elinden kurtar -
ll\ağa kafi gelecek radde ve dere
t:ede değillerdL 

Dümen başında ve kumanda 
Vaziyetinde bir heykel tavrı taşı-

yan cesur Türk kaptanı işin şaka
ya gelir tarafı kalmadığını peka!A 
kestirmişti. Fakat ne kaçmanın, 
ne savuşmanın imkanı vardı, ne 
de yüzyüze vuruşmanın ... 

Kendı takasında baş güverte -
deki mini mini top, bu her biri çe
l>'!< zırhlarla kaplı harıb gemile -
rine isabet etse dahi hiç, amma 
hiç bir tesir yapacak halde de -
ğildi. 

Meseleyi halletmek için kurnaz 
davranmak, ufacık bir hile ile işi 
savuşturmaktan başka çare kal
mıyordu. 

Bu hile ne olabilirdi?. Hangi 
tedbire, hangi denizci kurnazlı -
ğına başvurmak doğru olurdu .. 

Tufan kaptan bir taraftan bir
birlerinden ayrılan gruplarını göz
den geçiriyor, bir taraftan Rus 
gemilerinin korkunç topları ile 
tehdid edilerek Onadirin prova 
cun.dasında toka edilen: 

- Staper ediniz! 
İşaretini yokluyor, bir taraftan 

da şu kısacık ve tehlikeli zaman 
parçasında kendilerini kurtara -
cak tedbiri düşünmef:c, bulmağa 
uğraşıyordu. 

Türk takalarının işarete itaat 

etmediklerini gören Rus fi!otillA
sının kumandan gemisi Onadir 
hazır bulunan ilk topunu birbi
rinden uzaklaşmağa çalışan taka
lara dogru ateşledi. Gecenin ses
sizliğ'ini, Karadcnizin projektör
lerle nurlanan simsiyab sularını 

inleten derin ve uğultulu akisler
le uzaklara kadar yayılan kor -
kunç bir tarraka ufku sarstı. En
ginin uçsuzluğunda kayboldu. 

Çıkan mermi ölüm ıslıkları ça
larak Tufan reisin bulunduğu üç 
takalık kısmın üzerinden uçmuş, 
uzaklarda, yağ yüklü takaların i
lerisinde denize düşmüştü. Yüklil 
takalarda heyecan ve telaş baş -
göstermişti. Tayfalar öteye beri
ye koşuşuyor, sahile doğru yol 
alan 10 parça gemi çilyavrusu gi
bi suyun üstünde dağılmağa baş
lıyordu. 

Buna mukabil Tufan Reisin müf
rezesınde, bir numaralı halk fi
losunun 9 gemılik zayıf, fakat a
car ve yılmaz parçasında göreni 
hayrote düşürecek, değme mu -
hariblere parmak ısırtacak bır 

soğukkanlılık hakim bulunuyor
du. 

(Dcııamı var) 

Tiyatrocular, Halkı 
Aldatıyorlar mı? 

(5 inci sayfadan devam) 

reddüdsüz ve yana yakıla cevab 
verdi: 

- Cidden içinden çıkılmaz bir 
vaziyettedir. Varyetesiz olmuyor .. 
Nasıl bir adam şöyle bir lokanta

ya girince çeşid çeşid yemekler 
görmek isterse, tiyatro da böyle -
dir; halk burada her şeyi görmek, 

dinlemek, zevk almak, eğlenmek .. 
Biz sahnemizi halkın isteğine gö
re idare etmek mecburiytindeyiz .. 
c Yalnız temsil var.. Başka şey 

yok..• diyemeyiz. Halkın erken ~

lemiyeceği için erken başlamak da 
kabil değildir. Bakınız ... Şimdi sa
at sekiz ... Henüz akşam oluyor. 
Bu zaman bizim seyircilerin ki -

misi henüz sofra başında, kimisi de 
bakkalda, kasab, balıkçıda, ma -
navda evine nevale tedarikile meş
gul. .. Tiyatroya 9 dan evvel na -

sıl gelirler. Dokuzda varyeteye, 
dokuz buçuk, ona çeyrek kala biz 
temsile başlarsak, bu temsilden, 
bu oyundan seyirci ne anlar biz ne 
a'!larız ben de bilmem ... 

Bu yüzden san'atkarlar vazife

lerini yapamıyor, kendilerini gös
teremiyorlar .. Bittabi halk da gör

düğünü beğenmiyor, bir takım 
saçmalar seyrede ede tiyatrodan 
soğuyor, gitgide uzaklaşıyor .. Bu 

yüzden, zaman zaman birçok san

atkarlar, bu işle geçinen çoluk ço· 
cuk sahibi kimseler sahneyi terk 

etmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Şimdiye kadar sahne bu sebcble 
birçok değerli elemanlarını kay -

betmiştir. Bır yandan san'atı kör

letiyoruz, diğer taraftan da vazife

mizi tam yapamamak gibi elim bir 
mecburiyet içınde istemiyerek ve 

vicdanımız sızlıyarnk halka bek
lediğini verememek ve bir nevi 

aldatmak, iğfal etmek mevkiinde 
ve ıztırarında bulunuyoruz. Tiyat

ro, birçok tefcrrüatı olmak itiba

rile sinema ile bir tutula -

maz. Hiç olmazsa saat yirmi dörde 

kadar müsaade olunmalıdır ki ne 

halk. ne san'at, ne de bizler mu
tazarrır olalım.• 

ZORBALAR 
SALTANATI 

ve çocukları, maktullerinin ailele
ri ve akrabaları İstanbulu tekrar 
fitneye scvketmiye çalışıyorlar 

ve taraf, taraf bağr•şıyorlardı. 
Bu gürültü ve feryadlar per -

şembe günü seher vaktinde te -
sirini gösterdi. 

No. .L62 

Yenıçcrıler, çok telefat ve mec
ruh vermışlerdı. Bütün yeniçeri 
kışlaları, evleri ve hanları yara
lılarla dolu idi. 

YaralıiM, padişah ile anlaşan 
Yeniçerııağalarını takbih eyleyip 
Yattıkları yerlerden feryad etli -
Yorlardı: 

- Bu anlaşma ve bu acz, oca -
ğımızın felaketidir ... Canımızı fe
da eden bizler feryad ve figan 
•der dururken ne hakla yeniçeri 
ağaları bu l§e tevessül eylemiş -
!erdir. 

Maktul düşen yeniçerilerin ço
luk çocukları ve akrabaları da ta-

Yazan: M. :Samı ıvutal'};L 

raf taraf şu suretle feryad edi
yorlardı. 

- Parişahia uyuşan yenıçeri a
ğaları ciinsizdirler .. Padişahtan pa
ra almışlardır. Kocalarımız, ağa
beylerimiz din ve ocak uğrunda 
can vermişlerdir. Yeniçri zabit ve 
ağalarını istemezlik ... Padişah bi
ze !azım değil. .. 

Bir gı.in evvel yeniçeri ağalarile 
taahhüd senedi imzalıyarak orta
lığı sükunete irca eden Sultan 
Mahmud, bir gün sonra ikinci bir 
bela ile karşılaşmak üzere bulu -
nuyordu. 

Yeniçeri yaralılarının karıları 

Binlerce yenrçeri yaralısı aile
lerinin feryadları çok geçmeden 
yirmi dört saat evvel küllenmiş 

olan kıvılcımı ortalığa sıçratmağa 
vesile oldu. 

Şöyle ki: 

Seher vakti sabık kaptanı der
ya Alipaşa taallukatından olup 
eşkiya arasında Kandıralı Meh -
med diye maruf olan bir sergerde 
bir çalımını bularak Kasımpaşa ta· 
rafına geçti. 
Kandıralı Mehmed, cür'etkar 

bir sergerde olduğu için hemen, 
hemen eşkiya güruhu tarafından 
tanılan eşhastan idi. 

Mehmed, başına topladığı ser
serilerle Galatada, Kasımpaşada, 
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Mihver' in Nüfuzlu 
Devleti Almanya 

anzig Meselesi 

Polonyalılar Bugün 
Ne Vaziyettedirler? 

8-- Buna karşı Amerikalılar na
sıl bir çare bulacaklar?. 

Bu da kimseye meçhul değildir: 

(4 üncü sayfadan devam) ı 
la takib ediyor. Bu mehafilin e
dindiği malumata göre Tokyo ka
binesindeki nazırlar arasında e
saslı bir \htil8.f vardır. Bunlardan 
bir kısmı Alma~a ile İtalya ve 
Japonya arasında asker! bir itti
fak vücude getirmek istiyorlar. 
Hem de bunun çabuk olması fik
rinde imişler. 

Taarruza karşı Avrupada emni -
yet cephesini tesis etmek. 
Amerikanın doğrudan doğruya 

herhangi bir tehdid ve tehlıke al
tında ol.madığını ileri sürerek bu 
pürüzlü davalara kar~mamak fik
rinde olan mehafile gelince; bu 
fikirde olanların şu son zaman -
!arda sesleri pek de işitilmiyor. 

Almanya ile İtalyanın arasındaki 
ittifaka .ı:aponya da girerse bu -
nıın Amerika ıçin az bir tehdid 
olrnıyacağını bunlar da düşünme
ğe başlamışlardır. 

Danzig Serbest Şehrinin Mazide 
de Bir Çok Hadiseleri Vardır 

Diğer nazır !ar son derece ihti
yat gösterilrne6ı taraftarı bulunu
yorlar. Eğer Almanya ile İtalya 
ile böyle bir ittifaka girişilecek o
lursa Japonyanın vaziyeti daha 
ziyade zorlaşacağını, Amerika ile 
gerginliğin yeni baştan artacağı
nı ileri sürüyorlar. Şu son za
manlarda Tokyo ile Vaşington a
rasındaki münasebat eskisine nis
betle daha iyileşmiştir. Böyle ol
duğu halde şimdi tekrar Amerka 
ile arayı bozmak bir kısım Japon 
diplomatları ve devlet adamları 
tarafından hiç muvafık görülmü
yormuş. 

7- Fakat ne olursa olsun eğer 
bu noktai nazarda olanların dedi
ği dinlenmez de öbür taraftakiler 
galebe ederse Japonlar da Alman
ya ve İtalyan ittifakına girmiş o· 
!acaklardır. 

Bu takdirde Amerika için vazi
yet daha ehemmiyet kesbedecek -
tir. Q zaman istikbalin türlü ih
timalleri hatıra geliyor: 

Bir kavga çıkarsa Amerika da 
ister istemez buna karışacaktır. 

Hulasa Vaşington mehafilinı dü· 
şündüren .şudur: 

Almanya, İtalya ve Japonya a
rasın.da askeri' ıttiiak halinde A
merikanın her iki tarafı da teh· 
like ve tchdid altına gırmış ola
caktır. Bahrimuhitiatlaasi tarafın
dan Almanya, Bahrimuhitikebir 
tarafından da Japonya her su 
retle Amerikayı tehdid edchıle -
ceklerdir. Diye düşünülü)'or. 

Neticede şu anlaşılıyor ki dün
yayı meşgul eden büyük derdler 
karşısında Amerikalılar daha zi
yade seyirci ve lakayd vaziyette 
kalamıyacaklardır. 

9- İspanyanın Almanya ve İ
talya ile birleşmiş olması da A
merikalıların dikkatle takib et -
tikleri bir keyfiyettir. Bundan son
ra İspanyada bir faaliyet sahası 
olacaktır. Ondan s.:ınra en mühim 
faaliyet sahası herhalde Afrika
dır. Çünkü Berlin - Roma mih -
verinin hedefi yalnız şarkı Av -
rupa degli ,aynı zamanda İspanya 
ile Afrikadır. 

İşte Amerikalıların düşüncele

rine dair verilen m&lumatın hula
sası. 

Görülüyor ki Japonyanın ala
cağı vaziyet An•erlka için ehem
miyetle tak·b edilmektedir. Onun 
için geçen gün Japon Harbıye Na
zırı General İ•ngak, tarafından 
söylenen ·u sözler de Japon kabi
nesinde Alman . İtalyan ittifakı
na gırınek taraftarlarının fikrini 
göstermektedir 

- E!"er Alm3nya ile isterlerse 
Japonyanın da BPrlin • Roma mih
veri devletlcrile askeri bir anlaş -
ma akdetmesı imkansız değildir. 

IHl 
itler, Danzig serbest şehrini 
Almanyaya ilhak etmek is
tiyor. 

Polonya Hariciye Nazırı mira -
!ay Bek, Diyet meclisi kürsüsün· 
de şu sözleri söylüyor: •Polonya, 
Battıktan sürülmesine müsaade 
etmiyecektir ... İşte Avrupayı a
teşe - boğacak ih tiliifın düğüm 

noktası ... 
Danzig ahalisinin ekserisi Al -

mandır. Fakat, etrafında 1919 sulh 
muaJıedesile tesis olunan bir kori
dor vardır. Bu koridor ahalisi de 
Polonyalıdır. Miralay Bek'e göre 
•Koridor• tabirı sun'i bir icaddır: 
•Çünkü koridorun bulunduğu a
razi Polonyalılarla meskundur. E
hemmiyetsiz bır Alman akalliyti 
vardır .• 

ALJ\lAN l\fUHACİRLERİ 

Prusyalılar, orta çağda şuraya 
buraya hicret den bir milletti. Tö· 
ton şövalyeleri bir yere girdiler mi 
oraya Almanyadan gelen tüccar· 
ları, san'atkD.rları, zürraı yerleşti· 

rirlerdi Bu muhacirler senecıen se
neye arttılar, Prusyanın garbına 

yayıldılar. Bu arazi, Polonyanın 

Pomeranya kısmıdır. 

Almanlar, v~rsay mualıcd.esın· 
den son a ayni usule müracaat et
tiler. Koridorun cenub kısmında 
bir jermen ekseriyeti vucude ge
tirmeğe çalıştılar Alman ·anın 
gayrimı.inıbit yerlerinde bulunan 
30,000 aileyi Netze vadisindeki 
160,000 hektarl'k araziye ycrleş
tird,ler. 

insanlarda Verem 
Ne Zaman Başladı? 

Fakat emellerıne muvaffak ola
madılar. Bugün Netzede bulunan
Almanlar pek zayıf hır akaL•ye: 
teşkil etmektedirler. 

Buna rağmen ıimidlerı kesıl -
medi .. Pomeranyalılann da jcr
men olduklarını iddiaya kalktılar. 
Halbuki burada sakin bulunan 
•.Kachoubes• ler, din, lisan ve ırk 
itibarile halis slavlardır!ar, 

(5 inci sayfadan devam) 

hi, bedeni faaliyeti usulü dairesin
de idare etmek, teneffüs cihazla
rını daima dikkat altında bulun
durmak lazımdır. 

Gerek hastalığa tutulanlara ve 
gerek salim olanlara suiistimalin, 
yorgunluğun, gece yarılarına ka
dar eğlence yerlerinde kalmanın, 
bilhassa alkolün mazarratları i· 
yice anlatılmalıdır. 

Pis havalı yerlerde oturmamak, 
hıfzıssıhha şartlarına rıayet tav
siye etmek kiıf. değildir. 

Kaynamamış süt içmek. yıkan
mamış, toza maruz mC'yvaları ye
mek mikropları vücude sokra. 
Veremli arkada~lardan, hizmetçi
lerden mümkün mertebe uzak bu
lunmalıdır. 

Veremliler, kendi kendilerini 
tedavi edebiliri~ı· mi? Evet. fakat 
şunlara riayet etmek şartile: 

A.- Veremin tedavisi çok uzun 
sürer. Bınaenaleyh sabırlı olmalı, 
tabibi müdavinin tavsiyelerine 
riayet etmeli. 

B.- ;\partımanların, odaların 

Üsküdarda dellallar bağırtmağa 

başladı: 

- Ocak namusu elden gitmiştir. 
Galebe bizde iken ocak ağaların
dan bazılarının satılması dolayı

sile padışahla itilaf aktedilmiştir. 
Bizler bu abdı tanımayız. Binler

ce yeniçeri mecruh dü~müş, bın -
lercesi maktul olmuştur. Çoluk, 

çocukları feryad ederler. Evleri, 
barkları yanıp kül olanlar bos -
!anlarda ve arsalarda aç ve biilaç 

bağırışıp dururlar. . Müslüman 
olan bayrağımız altına toplansın .. 

Dellalların bağırmaları bir gün 
eyvel korkudan oraya buraya sin-

• rniş ve kaçmış olan yeniçerileri a
yaklandırmağa kafi gelmişti. 

z~ten; Üsküdar tarafından sa
raya geçen Kadı Paşa ve kuvvet
lerinden dolayı bu semtler hüku
metsiz ve kuvvetsiz bir halde idL 

Tersanede ise. gemilerde bulu
nan askerlerden başka kimsecik-

pencerelerini, kapılarını açık bu
lundurmalı. Ateşe yaklaşmamalı. 

Üşümek hissedince ya kalın elbise 
giymeli, veya örtünmeli. 

Toz çok muzırdır. Perdeleri, 
perdelerin süsleri kaldırılmalı. 

Temizlik için süpürge yerine ıs

lak bez kullanmalı. 

Dişleri temiz tutmalı. Sağlam 

olmalarına dikkat etmeli. Yemek· 
]eri iyice çeğneyip yemeli. Hazmı 
ağır şeyleri yeı~emeli. 

Her yemekten evvel ve sonra 
en azı üç çeyrek saat istirahat et
meli. 

Sabah ve akşam vücudün hara
ret derceesini almalı ve kaydet -
meli. Normal hararet 36,8 dir. 37,5u 
geçti mı, normal dereceye ininci· 
ye kadar yataktan çıkmamalı. 

Hastalığı yaymamak için: 

• Yerlere tükürmemeli. Tükürük 
çok tehlikelidir Kağıd mendil kul
lanmak. kirlenince yakmak iyidir. 

Sonra, şunu ve bunu öpmemeli. 

Hususi tabak. bardak, çatal ve 
saire kullanmalı ve bunları ayrı 

!er yoktu. Ramiz Pa•a kuvvetle -
rini saraya getırmişti. 

Çok sürmcdı. Kandıralı Meh -
medin etrafına binlerce sergerde 
ve serseri toplandı. 

Kandıralı, etrafına topladığı bin
lerce kişi ile ilk evvel tersaneyi 
bastı. Limanda demirli olan do
nanmaya vaziyet etti. 

Esasen; Kalyoncular Ramiz Pa
şadan müşteki idi. Tersaneyi soyup 

soğana çeviren ve bütün akraba 
ve taallukatını tersaneye yerleş

tiren Ramiz paşaya içten içe diş 
bileyip fırsat bekliyorlardı. 

Kandıralı tersaneyi ve gemile· 
ri zaptcttikten sonra, Tophane üze, . 
rine yürüdü. 

Topçu ve ara'lıacı neferatının 

hemen ekserisi Tuna boyundaki 
Rus muharebesi dolayısile sefer
de bulunduklarından Tophanede 
pek az mustahfız vardı. 

Tophane mustahfızları gelen ej-

Binaenaleyh, Polonyayı bir em· 
rivaki karşısında bırakmok ıçın 

başka bir çareye başvurmak la -
zım geliyordu. 

Almanyadaki otomobil yoiları· 

nın ehemmiyetı malum. Alman -
ya, korıdordan geçecek bir oto -
mob:J yolile StPteni Koenisberge 
reptetmek isiyor Ve bunu sırf 

seyyahati kolaylaştırmak •çin yap-! 
mak istedigın söylüyor 

Bu yolun, sevkulceyş lıakımın
daki ehemmiyetten biç bahset -
miyor. Polonyalılar, Pomeranya 
Voyvodalığının geniş bir yol ile 
ayrılmak istenilmesindekı mak · 
sadı, buradan er veya geç zırhlı 

bir ) erde, bir kapta yıkamalı. 
Ayrı bir odad.ı ayrı bir yatakta 

yatmalı. 

Veremlilerin, evlerinde tedavi
leri bir hıfzıssıhha meselesidir. 
Buna riayet ederlerse hastalıktan 
kurtulurlar. 

kiyaya mukavemet zımnında ka
pıları açmadılar. 

Fakat Kandıralı mustahfızları 

şu yolda tehdid etti: 

- Eğer kapıları açmazsanız kış

lalarınızı yakarız. 

Sergerdenin bu tehdidi karşı -
sında mustahfızlar kapıları açıp 

teslim oldular. 

Tophane sergerdelerin eline ge

çer geçmez topçu ve arabacı ka -

zanlarını İstanbul tarafına nak -
!ettiler. 

Eski adetlerinden olduğu vaç

hile k~n kaldırdılar ve meydanı 

lahma azimet eylediler. 

Sultan Mahmud ve vüzerası bu 

halden neden sonra malumattar 
olmWjlardı. 

Hatta; Ağakapısında Padişahla 
uyuşan yeniçeri zabit ve ağaları
nın bile maHmıatı yoktu. 

Deı;amı ~·ar) 

otomobillerin geçeceğini pekala 
biliyorlar. 

DANZİG SERBEST ŞEHİR 

Danzig mesele.sine gelince: Bu 
şehir, Vistolün kıyılarında 1,070 
kilometro boyunca uzanır. Vistol 
Krakovıden itibaren seyrüsefere 
müsaiddir. Buğday, odun, kömür 
gibi ağır yüklerin nakli için en 
masrafsız bir yoldur. 

Bir asır evvel, nehrin üzerinde 
altları düz gemilerin buğday nak
lettikleri görülüyordu. Fakat, se
fer bir iki ay sürdüğü için buğ
daylar filizleniyordu. Gemiler, 
syyar birer çimenleğe dünüyordu 

Danzig. Vistolün deltasında bu
lunduğu için Baltıkın en mıihım 
!imanlarından biridir. 

Versay muahtdesi Danzigi ser
best bir şehir yaptı, ne Almanlara, 
ne de Polonyalılara verdi. 

Dancig bugünkü terakkisinı Po
lonyalılara barçludur. Versay mu
ahedsinı çizenler, limanın coğrafi 
iktısadi ehemmiyetini dikkat na
zarna almadılar. Danzıg ahalisi
n n "' 96 sı Almandır. 

Bir de tarihe lıakalırT' 

Danzig orta çağda da serbest b.r 
şehirdi. Napolyon, 1807 de muh
tariyelıni iade etti. Bu idare 1814 e 
kadar sürdü. 

997 den 1793 P kadar 146 senelik 
bır müddet müstesna olmak üzere 
Danzig Polonyaya aid ıdı 1814 
den 1918 e kadar Almanlann ha· 
kirniyet,nde ka~dı. 

1919 da, Danzigin •erbest bır 
şehır ilanı tekarrür ett ıı. zaman 
A in' anlar, eski muhariıblerdn bir 
çc ııu buraya gönderd le~. B<.cn
Jar zabıta ve belediye ışlerinin ço
ğunu eie aldılar ve Danzig tabii
yetine geçtıler. Şehırdekı Alman 
ekseriyeti bu suretle vücude gel
di. 
Danzıgde Alman askeri yoktur. 

Fakat, birçok teşekküller vardır 

ki bunlar, istenıldiği zaman asker 
olabilirler. 

Duvarlar kocaman propaganda 
afişlerile doludur. 

Bunlardan b,rı, bir All!'Jn Ya
hudısının Nevyork bankalarırdan 
birinin büyük kasasına altın istif 
ettığini göstermektedir. 

Sokak.arda çizme! genç nazi. 
i'rın dolaştıkları görülür. Bun
lar, Rusyadan gelen ve ucuz satı
lan kahve gibı, tereyağı gibi şey
leri alıp yemezler. 

DANZİGE KARŞI GDYNİA 

Pokınyalılar, 1923 de, serbest 
şehrin 20 klıometro ilerisinde 
Gdynia limanını inşa ettiler. Bu
rası 200 hanelik kü~ük bir balıkçı 
köyü idı. 1930 da Gdynia limanı ti
careti 404,500 ton ıdi. 1938 de 
3,600,000 tonu geçti. 

Gdynıa aynı zamanda bir hari> 
!imanıdır. İşte Polonyalıların de
niz hududlarını terketmek iste • 
melerinin sebeoi budur. 

Almanların Gdynia lın1anın 

Danzigin ehemmiyetini kaybetti
receği ıddiasında bulunmaları a· 
bestir. Avrupa sulhu için Danzigin 
serbest şehir olarak kalması lii -
zımdır. Bundan ahaliye bir zarar 
gelmez. 1466 da çektiği bayrak da 
Polonya bayrağı üzeriııdekı ikı 

beyaz salib vardı. 

Şarki Prusyanın ayrıldığırıcian 

bahsetmek de doğru değıldır. Ak
dolunacak hususi bir itilaf ;ıe Al
manlar koridordan ~erbestç• ge
çebilir. Polonya arazisinde tevak
kuf etmemek şartile pasaport da 
aranmaz. 

Plebisıt teklifıne gelince: Po -
meranya voyvodalığında % 10 Al
man yoktur. 

Şu halde kuvvete müracaat ka
lıyor. Polonya hükumeti, Çekos . 
lovakyada yapılan emrivakıın tek· 
rar olunamıyacağını aç•kla: açı· 

ğa illın ediyor. B•kalım nelce ne
ye varacak?. 



ÇAPA MARKA 
HUBUBAT UNLARI 

SIHHAT 
VE 

, KUVVET 
. ~ kaynağıdır. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1- Muhammen bedeli (354-f.75) üç bin beı yüz kırk dört lira yet.
m.iş beş kurut tutan .IBstik !%öleli tel ve kordonlar açıok eksiltme ile sa
tın alınaca1'1lır. 

2- Eksiltme 81/5/900 Çarşamba günü uat 15 de idarerun Tünel 
başında Metro ban binasının 5 inci katında toplanacak arttırma eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat mikta.rı (265.86) iki yüz altmış beş ldra sek
sen altı kuruştur. 

4- Bu işe alt şartnameler İdarenin Levazım dairesinde parasız 
olarak dağıtılmaktadır. .3274, 

POKER 
traş bıçakları en sert 
'sakalı bile yener ve 

cildi yumu~atır. 

Her yerde POKER 'rı!~~!rlnı 
lstanhul C. Müddei Umumiliğinden : 

İsta~bul Adliye dairesi için satın alınacak 75 ton marinlave ırıııden 

Bir gün bahar, bir gün/-1 
kış kararsız havalar has

talıkların en büyük 

lstaabul Vakıfl~u Direktörlüğü f ıanlan :J 
Muhamfllen 

senJk 
kir asi 

Lira J(r· 

yardımcısıdır ! Alibey ---=~ köyü Keçe yolu Viran.bağı önünde 1- hektar tarla 5 OO 

Vücudllnüzün grip, nezle, baş ve diş ağrısı, 

kırıklık, sinir, adale, bel ağrılaTına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakitten 

fazla nıuhtaç olduğunuzu unutmayınız. 

G • • 
daha 

Miıleyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
blitiin ıztuabları dindirir. 

~~,'>fs..~ .. "4 Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin taklidi ve benzeri vardır. 

GRİP İN yerine Başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

> 

> 

> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 

• Keçe yolu Viranbağı önünde 200 Ar. tarla 2 OO 

• Keçe yolu Viranbağı önünde 1- hektar ta:rla 5 oO 

• Keçe yolu Viranbağı önünde 600- Ar. tarla 3 oO 

• Keçe yolu Viranbağı önünde 800 Ar. tarla 5 OO 

• Keçe yolu Viranbağı önünde 1- hektar tarla 5 00 
12 oo 
5 oO 
3 oo 
8 00 

• Kemikli dere mevkiinde 200- Ar. arsa ve baraka 

> K~rnıklidere mevkiinde çöplük yeri balen bahçe 

• Çobançeşme cad. 300- Ar. tarla 

• Sünnetköprüsü Cad. 800- Ar. tarla 

• Arabhanı ve Kemeııburgaz yolunda 500- Ar. tarla 

• Karadolap mevkii 1,5- hektar tarla 

• Kanlıçeşme mevkii 600- Ar. tarla 

• Çobançeşme mevkii 1- hektar tarla 

• Keçe yolu Karadolap mevkii 1 hektar tarla 

• Kemiklidere mevkii 500- Ar. tarla 

• Kemiklidere mevkii 500 Ar. tarla 

• Kemi•klidere mevkii 1- hektar tarla 

• Kemiklidere mevkii 2- hektar tarla 

• Karadolap mevkii 400- Ar. tarla 

80 oO 

15 oO 

3 00 
6 oo 
5 oo 
2 50 

5 oO 

5 oO 

Devren Satı,ık Dükkanf( f} pJ A •ı 
m~::::u~: b=~~:~~e d:::!: orya aJ arı 

> • Uzuncaova mevkii 800 Ar. tarla 

mevkii 2- helotar tarla mevkiıi 2- hektar tarla 

• • Kemerburgaz Cad. 300- Ar. tarla 

20 00 
B {)il 
4 oo 
ıo oO 

6 oO 

acele devren satılıktır. 
Uzunçarşı caddesi dörtyol ağzı 

numara 2. 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

MEYVA TUZU 
En hoş ve tabii meyva usa -

relerinden yapılmıştu. 
Taklit edilmesi kabil olma
yan bir fen harikasıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE
Sİ BEYOÔLU - 1STANBUL 

kiraya veriliyor) 
• 

Istanbul Belediyesinden: 
Tahmin bedeli 26101 lira olan Florya plajları kapalı zarfta arttır

-maya kcrııulmuştur. Arttırma 22/5/939 Pazartesi günü saat 16 de Dai· 
mi Encümende yapılacaktır. Şartnaımesi 130 kuruş mukabilinde Le- · 
vazım Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı · 
vesika ve 1957 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu ile 
beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün
de saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kal:ıul olunmaz. (B) (3040) 

• • Kemerburgaz 1,5- hektar tarla 

> > Keçe yolu, Karadolap mevkii 1- bek•tar tarla 

' • Keçe yolu, Karaıclolap 2- hektar tar la 

• • Çobançeşme Kemerburgaz Cad. 800- Ar. tarla 

• • Karadolap mevkii 400 Ar. tarla 

• • Keçe yolu Viranbağı önünde 400 Ar. tarla 

• • Çırçır üstü 300 Ar. tarla 

• > İskele caddesi 2- hektar tar la 

• • Eyüp caddesi Mezarlık karşısında bahçe 

• • Bendbaşı mevkiinde 700- Ar. tarla 

• • Bendbaşı mevkimde 1,5- hektar tarla 

Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 941 senesi Kasım iptidasına kadar. 

Türk ,Hava K.urumu Silihtarağada 1, 2, 3; 4 No. lı ahır ve samanlık 

27 inci Tertip 
• 3 ve 55 No. lı gazino ve bahçe 

· Silihtarağada Filköprüsü başında 45 No. lı dükkan 

1 

Müddeti icar: 

su 
. Tesl ımi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 

40 oD 

5 oO 

10 oO 

7 {)il 
8 oıı 
2 (il 

9 oıı 
80 (il 

100 oıı 
14 oO 

52 va 

J)fS 

~ 
2oO 

;\ylığı 
y,irı 

~ 

2inci Keşide 11Haziran939dadır 
Büyü~ l~ram iye 45.000 lira1ır. 

Beher metro 

mikabı kuruı 
Alibeyköyü Uzuncaova, Horos tarlanın lıeş hektar ma

hallinden çekilecek toprak 

Küçükköy ·Mandıra altında takriben 2500 metre mu

rabbaındaki arsadan çekilecek toprak 

Müddeti: 940 senesi Mayıs .sonuna kadar. 

10 Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık aıottırm•13 
çıkarılmıştır. İstekliler 23/Mayıs/939 Salı günü saat on beşe kadar 
Çemberlitaşda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar j(a' 
lemine gelmeleri. (3336) 

kömürü açık eksiltmeye konulmll§tur. Muhammen bedeli beher tonun /!~~~~~~~~~~~~~/ 
yerine teslimi 13 lira 50 kuruştan 1012 lira 50 kurll§ olup muvakkat te
minat 75 lira 93 kuruştur. İstekliler ıartnameyi tatil günlerinden ma

ada her gün Sirkecide Aşırefendi sokağında 13 numarada İstanbul ad

liye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 27 /5/9~ Cumartesi gi.:nü 
saat 11 de adliye levazım dairesinde yapılacağı !An olunur. (3269) 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 

1 
Devlet Demlryolları ve Limanları 1 

ifletme u. idaresi ilanları 

İstanbul 3 üncü Mıntaka Kadastro 
Müdürlüğünden : 

Fatihde Hüsambey mahallesinde İtfaiye sokağında eski 9 yeni 29 

kapı numaralı kargir dükkanın mülkiyeti yarı yarıya Despina Yuvani

dis ve Eteni namlarına komisyonca teııbit edilm~tir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren 2 ay zarfında kadastro tahdit ve tah

ririne vaki olacak mülkiyet ve mülkiyetin gayri haklar hakkındaki iti

razlar Sultanahmette Tapu daresinde kadastro 3 üncü mıntaka müdür

lüğüne vesaikile birlikte dermeyan edilmelidir. İlanın nihayetinde bu· 

mülkıyet hakkındaki tesbitin kat'ileşeceği takdimen ilan olunur. (3347)'/ 

İstanbul beşinci icra memurlu
ğundan 

Halen ikametgahı meçhul Be
yoğlu Tarlabaşı Eğri Y. Çorbacı 
sokak 31 No. da Şaban oğlu Ha -
san Tevfik'e: 

olursunuz ... 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden : 

1- C. 1. F. İstanbul teslim şartile muhammen bedeli (7173) yedi 

bin yüz yetmiş üç lira tutan kurşun mahfazalı lastik izöleli 2 ve 4 na

killi kablolar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 9/6/939 Cuma günü saat 15 de ldarerun Tünel başın

da Metro ban binasının 5 inci katında toplanacak komisyonda yapı

lacaktır. 

3- Eksiltmeye iştirak için isteklilerin (537,98) beş yüz otuz yedi 

--------------------------~----------~--' İsim, miktar ve muhammen bede!leri ile muvakkat teminatlar; 
aşağıda yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif boya malzemesi 1/6/93 

Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulile ;,o· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat l~ 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün sa9 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, ıı:aı')' 

darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (319) 

No. ismi Mikdarı Muhammen Muvak~~ı 
Kg. bedeli temi08 ı 

Lir~ Lir' 

Slarkiz Şahinin isteniJ.en beş 

aylı.k. onar liradan ellı liranın ;c
ra ve iflas kanununun 269 uncu 
maddesi mucibince bir ay ı;arfınd~ 
tediyesi ve ademi tediye halinde 
288 nci maddeye tevfikan mahke
meden tahliye kararı alınacağı 

hakkında yaptığı takib ve şekilde 
imla ile adresinize berayı tebliğ 

gönderilen adi kira ve hasılat ki
ralarına aid ödeme emı·i ikamet -
gahınızın meçhul olmasından bili\ 
tebliğ iade edilmesi üzerine icra 
hakimliğince 45 gün müddetle 

ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
İlanın neşri tarihinden itibaren 45 
gün zarfında borcu ödemeniz ve 
bit itirazınız varsa yine bu müd
det içinde bildirmeniz lazımdır. 

Müddetinde borcu ödemez veya 

llra daksan sekiz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri Jazımdır. 1 Muhtelif toz boya ve üstübeçler 
(10 k 1 ) 93 000 3 980.~ 4- Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri idarenin Levazım a em · 1 075 -

2 N ft ğ 30 000 12750 956.~~ Müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. e ya ı · 
13080

35 
3 Vernikler ve Sikatif 27.000 17445 

5- Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahkfuruna uygun o.arak --------------------------

eksiltmeden en az bir saat evvel sıra numaralı makbuz mukab;J'nde İstanbul Birinci Mıotaka 
kom isyon reisliğine verilmiş olması lazımdır. (3275) •-Dr. HORHORUNİ-'I 

Hastalarını akşama kadar Sir· 
keci Viyana Oteli yanındaki 

r=;;::;;;;;;;;;;:;;:=====;:;:;;;;:;:;;;::;::;:;;;:;;;:;;;::;::;::;;;;:~ Kadastro Müdürlüğünden: 
Şarkan 11 parsel numaralı ev, 1 m=,.ooh•""""'" <od•~ oi'" 

- Telefon: 24131 ~ İstanbul Belediyesi İlanları 
itiraz etmezseniz veyahud itirazı- Mezat Müdürlüğü e")'a şubesine bıralolan bir kanape ile üç parça 
nız tetkik mercii tarafından red- tabağın sahipleri on beş güne kadar gelmediği takdirde satılacaktır. 

dedilirse alacakl ı;ı ın itiraz•nın nı- (B) (3351) 
~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

ku bulmadığına veya ref olundu- H İl 
ğuna dair vesikasını göstererek Amasya C. • P. yönkurul Başkanlığından: 
sulh mahkemesinden tahliyenin Ulus gazetesinin 1308/2429 ilan numaralı ve Son Telgraf gazetesi

icrasını istiyebileceği ihtarını havi nin 752, 756, 760, 764 numaralı nüshalarile neşredilen ilanlarda mü

ödeme emri yerine ilanen tebliğ nakasa şeraiti yazılı Amasya Parti ve Halkevi binası inşaatı talip zuhur 

olunur. 17819) etmemesine mebni ayni şerait elabilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

Sahibi ve nep-iyaıı idare eden 
BQf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
. Son Telıırat Matbaıw 

Pazarlık 22/Mayıs/939 tarbine müsadi:f Pazartesi günü saat 15 de 

Amasya C. H. Partisi İlyönkurul huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa 

iştirak etmek istiyenlerjn ayni gün ve saatte İlyönkurula müracaat et-

meleri lüzumu ilan olunur. (3297) 

şimalen Şair Nevi sokqı;.·., garben 

vakıf mektebi sokağı ve 9 parsel 

nunıaralı arsa ve 8 parsel numa- ı-------------
yonumuzun 30 ey!Cıl 938 kararile 

ralı ev, cenuben 9 parsel numa-
ralı arsa ve 7 parsel numaralı ev tesbit ve tescil edilmiştir. , 

ve avlusu ile çevrili eski Gül Cami Mülkiyet ve mülkiyetin gayrı 
yeni Küçük Mustafa paşa mahal- ayni hak iddiasında bulun~rıl~r 
lesinin eski mekteb yeni vakıf varsa ilan taı·ihinden itibaren i~ı 

ay müddetle elleri11de bulun
911 

mektebi sokağında eski 2, 8, 8 

ki en . 16 18 kapı ve 16 18 vesaik örneklerile birlikte Sul ' 
ma up, y ı , , , bİ' 

7 taJ· ve 2247 ada 10 parsel numa- tanahmedde mülga defterhane 
t ·O 

lt d 16 312 tarl.h ve nasında birinci mıntaka kadaS' 
rası a ın a mayıs 3 
4085, 4070, 4070 umum numaralı müdürlüğüne müracaatları 2ıil 
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tapu kaydile kargir eY v : arsa Fa~:- nuımıralı Kadastro kanunu,ırı " ) 
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