
·--- i 
.. 

~ A , 1 

1 
- ' 
4' • . / . ~. . ' 

1 MA YfS 1939 
~ 

il 

&An: 772 Telefon: 20827 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve Başmuharr~ri: ~·: YIL. 3 

~ ..... ""=============b==tan==b=ul=N==uru==o=anı==an=l=y=e=N=o=.="=-...,======...,=----=============~=====-=-======~--~=======================================---======~=======E==T=E==M===İ=Z==Z=E==T~·~·=B=R==-N==t=C~~~= .. =·==?·==~ 
' 

Harb Polonya Hududlarında KopaCak !_,t~ ... · 
----- - - -

Polonyanın Almanlardan önce Dançiği ilhakı ihtimali Var 
-- -- --

Lehistanda Dün Galeyanlı Nümayişler Yapıldı, Hariciye Nazırı 
Bek Bugün Almanyaya ve Hitlere Cevab Verecek 

-, SİMDİl<İ HUDUTl.Aı:t 
·~ ' D OK,,.,.YA .. li.<'11 .. .1. 
M~'sKllfl rt!lLER 

fJTTD1 MACARİ!;l,ı\>llN HARP!l 
illt.lllo IOıYB '11 i<;İ YERU: il 

"f- r:::::1 8111-r.Al\İ!>TANO• 
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Bulıı:aristanın cenubi Dobriceden ve Dedeağaçtan istediği. yerleri &öaterır harita 

Son Sözünü Söyledi: 

Kral logo 1 PolonyaÜançig Ve Koridordaki 
8 u G e c e Alman iddialarını Tanımıyor 
Şehrimizde 
Sel&nik 2 (Hususi) - Eski 

Amavud Kralı, refikası ve 
hem§lrelerl Urisadan buraya 
celınqler ve hususi bir va· 
gonla latanbula hareket et • 
mitlerdir. Kralın maiyeti er
kim yetmİf kişiden fazladır. 

Türkiye hükumeti Kralın 

mülteci sıfatile İstanbnlda 
ikametine müsaade ettiği ha
ber alınmıştır. Kral, Kraliçe 
ve maiyetindeki zevat bu ge
ce yarısına doğru İ5tanbula 
gelmiş bulunacaklardır. 

Nafia Vekili 

• 
Bütün Polonya işçileri Bir Günlük Yevmiyelerini 

1 Mayısda Milli Müdafaaya Terkettiler 
Varşova 2 (Hususi) - Polonya 

hükı'.ımetinin, ademi tfcavüz mi· 
sakının feshi dloayısile, bugün 
Alman hükiımetine cevabi bir 
muhtıra göndereceği zannedil • 
mektedir. Lehistamr.. Berlin se • 
firi de Varşovada buiur.maktadır. 

~oman ya 
'' • BugünAnkaraya 
Dobriceden Bulgarlar Bır Gidiyor 

Bu cevaıbi muht;r:do, Polonya
nın Dançiğ için, Alır&nyadan te
minat istiyeceği w Dançiğ ıeh • 
rinde şimdiye kadar devam eden 
Nazi tahrikatına nihayet verilme
sinin taleb ooilece~:ı.annedilmek
te<lir. Gazeteler. ~rb?rt şehir ü -
zerinde Polonya himayesinin tesi
sini dahi taleb etmektedir. Kurier 
Varsavsky gazetesi, Dançiğin Po
lonya tarafından işgal ini tavsi~ 

etmektedir. 

Karış Yer Veremeyiz!,, 
llulgaristanın Vaziyeti ve Metalibi Üzerinde 

Balkan Devletleri Arasında Müzakereler 
Yapıldığı Bildiriliyor 

...._________: 

1

. Londra 2 (, ) - Bulgaristanın yapılmıştır. Başvekil Çemberlayn, 

T 11 k ı ı Dabrice ve Dedeağ~.ç üzerindeki bu meselenin alakacar devletler ur ıyenın arazi taleblerini tazelemiş olro.ası ar~~a- hall~i~esi IA= gele-
münasebetile Balkan devletlerı a- cegını soylemıştır. 

B 
11 11 k rasında müzaikereler cereyan et- Başvekilden. bu mrmleketlerden U y U mekte olduğu haıb~r verilmekte - bi".:inln İngil~erenin .t~vassutuna 

dir. Henüz bir neticeye varmamı§ muracaat ed•p e-tmedı~ı sorulmuş, 

Eh 
1 t" olmakla beraber, d!l!er Balkan dev- Başvekll bu suali soran meb'us -em m 1 ye 1 le ti erinin Bulgaristanı tatmlıı e- dan,. sualini ~ahriri olarak blldir-

dici bir f.orroül bulreak hususunda mesıni !ostemi.ştlr. 

Cumhuriyet Türkiyesi ce
nubu §IUki Avrupasının 

ıulh veya harb anahtarını 
elinde bulundunn en bü· 
yük de&erde devletidir. 

hüsnüniyet göısterdiklerine fiiphe GAFENKO cBİR KARIŞ YER 
edilmemektedir. VEREMEYİZc DİYOR 

Dün avam lta:marasında bu me· 
sele hakkında Başvekılden istizah 

Bükreş 2 (Hususi> - Hariciye 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

!::!_n: E_tem_ızze_t B.EN_ıc_E: Şehit ta yyarecilerimiz 
D~:~at:ı:;.:a;::;,~r!~.ı:: Y d Getı·rı·ıı·yor 

bir arada çalınağa başladığı ur a 
~tta~ardaki son tezahürler Cum
lı llrıyet Türkiyesi'nin büyük e
~ eltlıniyet ve değerini bir kere 
il aha dost ve düşmanın &özü önü· 
a koymuş bulundu. 
~vutlu:UU İtalyan zırhlılan 

T ebriz Civarındaki Feci Kaza 
Her Yerde Teessür Uyandırdı 

. ~ topa tutulduiu &ün Ankara 2 (Husus!) - Tebriz 1 
~ lınrb endişesi bütün Bal· civarında karaya düşerek, ıehid o-
lı~ın ve Avrupanm üzerinden lan iki tayyareclmizın naaşları 
t!. it ateş dalııası ıı:ibi gelip ııeçti. memleketimize getirl:ecektir. Trab-

kat Tebrize yaklaştıklan sırada 

keııif bir sis tır!ıakası içinde kal • 
~!ardır. Bunun üzetine tayya -
relerden bir kısmı Tebrize lnmeıte. 

(Devamı 6 tncı sahifede) ... il lıenııaıne sırasında, yüzde dok· mn • İran devlet otl)bÜa idaresi 
il dünya efkirı umumiyeal: §l!hldleri almak üzere Tebrize oto- ı--------------ı 

.._Büyük harb başlıyor!. biiısler gönderıni.şt:r. Neşriyat 
lı l!:anaatini muhafaza ediyor ve.. Şe-hidler Erzurum ve Traboon 
~:~devletin böyle bir muharebe- yolile İstanbula get'rileceklerdir. Kongresi 
ı. Yerini ve mevkiini tesbit ve Dost ve komşu memleketinde-· 
,:.ine çalışıyordu. Türkiye, bu vukua gelen bu bekleııilmlyen ka- Bu Sabah Açıldı 
" arda en çok dikkat nazarlarını za, memle'ketimizde olduğu kadar 
~~ar· t 'te bıne çeken devl~tlrrden biri randa da büyük bir teessürü mu· 
ll a.ılıcası oldu. clb olıınu~ur. 

erkcsin dilinde şu soru vardı: KAZA NASIL OLDU? 
'": 'l'ürkiye ne yapacak?. ·, · ·· Buraya gelen mütemmim maHl-
~rkiye hangi taraftan olac.~. mata göre, kaza şöyle olmu§tur: 

111 'llu,lciye kime karşı cephe .a\r~ · Tayyare filomuz Tebriz ve Dlyar-
ış bul • • · ı unuyor?. "')~' ~akır yolile memlekrte dönmek 

<Devamı 6 ıı.cı sa~'t!) üiere Tahrandan ayrılmt§lar, fa· l 
~ • 1 i .. 

,. ~ ,( 
... .. ;'I. ·~ 
~· 

Ankara 2 (Husu~) - İlk neşri
yat kongresi bu nbah saat onda, 
İsmetpaşa kız ens\iti.tiinde açıldı. 
Başvekil Refik Saydam kısa bir 
nutukla kongreyi açtıktan sonra, 
Maarif Veklli H uan .Ali YüceL 
k!lrsiye gelerek, hükOmetin ne,-

(Devamı 6 ıncı .ahlfecü) 

Evvelki gün Berlinden şehrimize 
gelen Nafıa Vekili Ali Fuad Ce· 
besoy bu akşam Anka•aya hare
ket edecektir. 

Vekil dün PerapaJasta gazete
cilerle görüşmilij VP. Almanyada 
heyetimize karşı göslt>rilen iyi ka
bulden do}ayı son duece müte-

hassis olduğunu söyt;yerek, heye
tin Hitler tarafından kabul olun
duğunu ve Hitlerin bilhassa mil· 
!etimize, Atatürke ve Milli Şefimiz 
hıönüne karşı bi!'.~ok vesilelerle 
takdirk~rlılc ve hayranlık duygu· 
lannı tekrar eyl<!diğini söylemiştir. 

Muhterem 
Okuyuculara ---

Dün Geçirdiğimiz 

Arıza ve Gazetenin 
Geç Kalışı 

Dün ı:azetemiz, rotatif tabı 
makinesinin elektrik tesisa • 
tındaki mühimce bir arıza yü
zünden pek az nüsha basılmış 
olarak kaldı. 
Arızanın tamiri, yanan di

namo yataklarının yeniden 
dökülmesi ve imali birkaç aa
at sürdülü !~in ııece geç vak

te kadar muhterem okuyucu
lanmıza ııazete veremediği -
miz &ilıi postalarımızı da l'ÖD

deremedlk. 
Daiına yiikııek sevı:i ve ala

kaları sayesinde Son Telgraf'ı 
btanbulun en çok satılan ve 
okunan gazetesi halinde bu

lunduran muhterem ve med· 
yunu şükranları bulunduğu· 

muz okuyucularımıza izalesi 

elimizde olmıyan sebeblerle 
vukua gelen bu arıza ve teab
hurdon dolayı itizarlarımızı 

arzeder, gazetemizi daha mü
kemmel ve kusursuz yapmak 

yolundaki azinı ve çalışma -
mızla kendimizi bağışlataca • 
~dan emin bulunduiu -
mıızu beyan ederiz. 

Polonya ordulan Başkumandanı Smlgll Rlcb Fr&llSD Erklnıharbly• 
Polonya Hariciye Nazırı Bek Reisi General Gamlen ile bir arada 

dün Fransız sefiri ile de görüş • -- - - - --- ------- • -
müştür. 

Berlin 2 (Hususi) - Siyasi me
hafilde, hükOınetln D8nçlg ve » 
ridor meselPSindeki ooktal naza. 
rında herhangi bl: değişiklik ol
madığı söylenmektcd',•. 

Bu mehaflle ııöre . Dençilt kendi 
mukadderatını kend\ elinde bu • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Liselerde Ders 
Kesimi 

Ankara 2 (Hususi muhabirlmk
den)- Maarif Vekilleti bu sene 
liselerde tedrisatın haziranın onun
cu pnüne kadar devamını karar
laştırmıştır. Dersler 'bu tarihten 
sonra kesilecektir. 

Tünel, Elektrik ve 
Tramvayın Belediyeye 

Devri Layihaları 
Ankara 2 (Hususi muhabirimi7;

den)- İstanbul tramvay, tünel, 
elektrik idarelerinin belediyeye 
devri hakkında hazırlanan kanun 
layihalan BaşvekAlete verilmişti. 
Başvekfilet layihalar üzerindeki 
tetkiklerini bu hafta içinde ikmal 
edetek layilialan Büyük millet 
Meclisine sevkedecektir. 

1 KISACA 1 
Bu Ne Garib iştir ? 
Bu birinci defa olmuyor. Ya 

ikinci, yahud da üçüncü. Samatya 
ve Fatih mıntakasmda otwı b"f 
kişi siitten zehirlenmiş. 

Türkiycııin İstanbul ıı:ibi en es· 
ki, en büyük ve en medeni ıeJıir. 
!erinden biri olan bu şehir için 
insan bu vasıfları kullanırken ha· 
kikaten tereddüde düşüyor. 

Sütten halkı zehirlenen bir 
şehre insan nasıl: 

- Medeni?. 
Der ve.. medeni bir tehirde 

ikinci, Uçüncü defa otu:ı, otuz beş 
kişi nasıl sütten zehirlenir?. 

Bir garib hikayedir, bul. 
•• 

Bu Ne İş? 

Otuz Beş Kişi 
Sütten zehirlendi 

(Yazın 6 uıcı IGM/edt J 

1 Mayıs Neş' eli Geçti! 
1 maym İstanbullular, dün bekledikleri gibi ılık ve .• 1tlı bir ban 

içinde geçiremediler. Bununla bera her, birçok kimseler baharı kar~ı

lamak için kırlara, mesirelere, sayfiye yerlerine dökülmüşlerdi. Bil • 
hassa Adaya ııi.denler çoktu. Vapurlar her .eferinde tıklım tıklım dolu 
idi. Yukarıki resimler, BüyUkadaya gidenlerin eilentisini gösterhn• 



•-SON TELG&AI' - 2 MAYIS ım 

1 HADiSELER KARŞISINDAI Otomobil 
ısmarlandı '--------Son Telgraf ... ,_.._ 

BAHARA GİRMEDllcSE DE 

KIŞTAN KURTULDUK 

D 
ün mayısın biri, yani bahar 
bayramı ıdi. Aksi gibi, ha
va günlerdenberi iyi gider

ken, birden bozdu. Hatta, öğleye 
doğru bir aralık yağmur dahi yağ
dı. Kırlara gezmek için hazırla -
nanlar, sukutu hayale uğradılar. 
Hazırlanan yemekler ne oldu?. 
Fakat, zaten İstanbulun iklimi 
böyle değil midir?. Bir müddet 
böyle gider. Sonra, bir de bakar
sınız, ;;icldetli bir sıcak... Artık 

tamamen yaza gireriz. Mayısın 

girmesile baharı idrak ettiğimize 
sevinemesek bile, hiç olmazsa, kış
tan kurtulduğumuza seviniriz ya. 

r MUHİDDİN BİRGEN DE 

MESAJ GÖNDERİYOR 

Btrkaç güs oluyor .. Muhiddin 
Birgen de, Ruzvelt'e imrenerek 
Hitler'e bir mesaj göndermiştL 

Galiba, cevabını alamamış olacak 
ki, dün yine tekrar ayni mealde 
birkaç satır yazı yazmış .. Muhid

din Birgen'e göre, Balkanlara hu
zur ve emniyet vermek için, Hit
ler'in başka bir yoldan gitmesi 
lazım imiş .. 

Hazirandan İtibaren 
Yeni Motörlü Vasıtalar 

Gelecek 

Son Posta muharriri, yazısında, 
Türkiyenin de Hitler'in vereceği 
huzur ve emniyeti bekler halde 
olduğunu ifr>le eden cümleler kul
lanıyor. Bizim böyle bir iddiamız 
yok ... Bu mesaj, yalnız, Muhiddin 
Birgen'in şahsına aıttir. 

Amerika ile akdolunan yeni ti
caret muahedesi ile oolmobil, mo
tosiklet ve saire gibi motörlü va
sıtaların gümrük resmi çok indi
rilmiş olduğundan ilk partide A
m~rikan otomobil firmalarına 500 
den fazla otomobil sipari,ı; olun -
muştur. 

Bu suretle yakında şehrimizde
ki otomobiUerin sayısı daha faz
lalaşacaktır. 

Belediye Retsliği; son zaman -
!arda şehrimizde •taksı• otome>
billeri gibi hususi otomobillerin 
de çoğaldığını görerek haziran -
dan itibaren tatbik edilmek üzere 
yeni seyrüsefer tedbirleri ala -SPORDA KAVGANIN 

YERİ OLMAl\1ALIDm SON TELGRAF 

~tAKİNESiNDEKİ ARIZA 

1 caktır. 

flazar günü Taksim stadya -
munda yapılan maçta döğüş ol -
muş ... Yumruk ve saire ... Gaze
teler bunu ballandıra ballandıra 
yazıyorlar. Spor maçlarında kav
ga olmaz mı?. Neden çok görü -
yorlar?. Biri öteki oyuncuya yum
ruk atmış atabilir ya ... 
Şakayı bir tarafa bırakalım; 

Maçta ;.avga usulü hala mı de
vam edecek .. Ayıptır. Kavgan:n. 
döğüşün medeni insanların haya
tında hiç yeri yoktur. Bilhassa 
sporda.. Hani, nerede centilmen 
ıporcular? Ayıptır çocuklar. 

GARİP BİR ZABITA 

HADisESİ DAHA 

Hiddetle kalkan zararla oturur
muş... Bir marangoz koınşusile · 
kavga ediyormuş ... O kadar kız
mış ki, kendini tutamamış, has -
mının üzrenie atlıp hıncını al -
mak istemiş .. Fakat, hiddetin, asa
biyetin derecesine bakınız ki, 
marangoz kendi evinin balko -
nunda, haı;mı da yerdedir. Ve kav
ga sa'lıncsi budur. Marangoz ken
dini kaidırmış, hasmının üstüne 
atmış. Netice: Tabii tahmin et -
ttğiniz gibi.. 

Bizim zavallı mara~ozL11 ba -
cakları kırılmış. 

Dün, bizim Son Telgraf'ın baskı 
makinesinde bir arıza oldu. Ma -
alesef gazetemiz, henüz bir iki bin 
basılmış iken, makine durdu. 
Yaptırılması ancak gece, geç va
kit mümkün oldu. 

Türk matbuatı içinde, dürüst 
neşriyatı, müfrit nasyonalist ka
rakteri ve ileri inkılapçılığıle Son 
Telgraf iyi bir mevki tutmuştur. 
Halk bizi seviyor, alı ·or ,.e oku
yor. 

Fakat, maalesef, her meslekte 
olduğu gibi, bizde de garib reka
bet hisleri vardır. Ve bunlar, iz
har edilır. 

Bizde gizli kapaklı iş yok: işte 
ilan ediyorum: Dün Son Telgraf 
eksik basıldı; Kına yakınız. 

Bu satırları yazmağa mecbur 
kaldığım için, karilerımden özür 
dilerim. Fakat, okuyucuwrım, 

merak edeceklerdir Kına yaka
caklann kimler olduğunu öğren
mek istlyeceklerdir. A!larırıa ınağ
ruren bunu bir başka zaman söy
liyebilirim. Yalnız kına yakanla
rln ilAnı şadümani eden se\ inç 
kahkahalarının akislerın. hala 
kulaklarımda duyuyor gilıiyim. 

AH:\IED RAUF 

IK'üçüK HABERLE~' 
* Dün ı·esml tatil olduğu ve ha-1 

va da müsaid buluıunadığı için 1 
tayyare pc>\i larunızla yolcu nak- ı 

liyatına başlanılamamı~tır * Posta idaresi 4 seriden mü -
rekkıtı olarak piyas1ya Naırıık Ke
mııl pullııo çıkaracalctır. * Deniııbaak ur.:ıum müdür mu
avini Hamdi Emin Çap Maliye 
Vekaleti kırtasiye umum müdürü 
olmuştur. * Nlmıs işleri uınum müdüril 
Muhtar şehrimize gelıriştir. * Gebzede attan düşerek vefat 
eden konservatuar keman mual -

llmi İskender Ardanın cenazesi 
dün merasimle kaldırılmıştır. 

* İpekli kadın çorabları stan -
dardizasyon ifini tesbit etmek ü
zere çoratb tııccarları bugün ticaret 
odasında tıoplanacııklardır. * Bir haftadanberi Ankarada 
bulunmakta olan !nhisarlar umum 

müdürü Adnan Halet Taşpınar ~ 
rimize dönmüştür. U•num mü -

dür, yeni kadroyu v~ kadroda ya- 1 
pılan değişiklikleri Vekalete tak
dim etmiştir. Bu kadronun tatıbi

kine ay ortasında baŞtanılacaktı.r. 

Yeni Mahrukat 
Kanunu 

Yeni mahrukat kanununun tat
bikına bu sene şehrimizde de baş
lanılacaktır. 

Kanun mucibince. hususi evler 
müstesna olmak üzer• bütün res
mi ve hususi ır.ües~Psder kömür 
yakmak mecburiyPtinde olacak • 
lardrı. 

Etllıank idaresi b.ı münasebet
le şehrimizdeki müe!'scslerden ba
zı hususları ve nekadar kömüre 

ihtiyaçları olduğunu >ormuştur. 

Buna cevab hazırlanmaktadır. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 68 

Maryana: 
- İş başa duştü. Şeyh Saidı vur

mak için, benim bir Arab cenbi -
yesine ihtiyacım yok. 
diyordu 

Birdenbire uzaktan bırkaç atlı 
görürriti Maryana yanındaki mu
hafız.ara. 

- Siz biraz geride kalırnız. 
Diye bağırdı.. Ve atını sürdü. 
Maryana ata binmesini çok iyi 

bı..yordu. 

Ah şimdl şurası İspanya hu
dudu oba da öteya~a geçiversem. 

Diyordu. 
Uzaktan görünen atlılar, Mar-

Yazan; CELAL CENGİZ 

yananın önünü kestiler \'e' 
-Dur ... 

Diyerek yanına sokuldular. 

- N eriye gidiyorsun? 
Maryana heyecanla cevab ver-

d; · 

- Halifenin adamları beni ta
kib ediyorlar. Kaçacak bir yer yok 
mu? Beni muhafaza edemez mi • 
.. ? 

sınız .. 

Maryanayı çeviren atlılar der

hal genç kadının etrafını sardılar 
ve halifenin adamlarının arka -

sından ok yağdırmağa başladılar. 
İçlerinden -birisi; 

Bu meyanda otomobiller sıkı 

bir kontroldan geçirilerek eski 
ve kusurlu arabalara müsaade o
lunmıyacaktır. 

Bu suretle piyasadan eksilecek 
olan arabaların yerini yeni gele
cekler dolduracaktır. 
Diğer taraftan şehrimizde oto -

mobiller gibi yük arabaları, mo -
tosiklet ve bisikletler de çok faz... 
lal31mıştır. 

Şehirde seyıiisefer imkanlarını 

zorlaştıran bu vaziyetin belediye 
varidatı üzerine müsbet tesiri ol
makta ve \•aridat artmaktadır. 

Ezcümle; bu yıl içinde Belediye 
Reisliğı vesaiti nakliye resminden 
73 bin 930 lira elde etmiştir. 
Yukarıda anlatt ğ.mız vazıyet 

sebebıle yen. yıl içende bu tahsi
latın yekunu daha kabaracağın -
dan yem bütçeye bu hususta es
kLSinden 5000 lira fazla tahmini 
varidat konmuştur. 

Buğdaylar 
İlaçlanmıyacak 

Bazı yerlerde gii~menlere ve 
şarka naklolunan ailelere dağıtı
lan tohumluk bu~da;Jarın yen -
memesi için gazyağı karboli~eum, 
arab sabunu, katran veya lizol 
ile ilaçlan dığı görülmüştür. 

Halbuki bu suretle ilaçlanan 
buii<faylar intaş kabiliyetini kay
bedeceğinden, tıohurnların kat'iy
yen ilaçlanmaması •!akadaxlara 
ehemmiyetle bildirilmiştir. 

--<>--

Çekirge Mücadelesi 
Başlıyor 

Ege mıntakasında bJ~'Ük çekir
ge mücadelcsı yapıl.ı~•ğını yaz -
mıştık. 

Bu işe bilhassa ehemmiyet veren 
Ziraat Vekaletinde tir heyet teş
kil olunmuş ve çekirge mücadele 
mer)<.ezi olarak Mar.ba seçilmiştir. 
Mücadeleye esaslı bir şekil.de bu
günlerde girişilecektir 

--<>-

Hayvan Vergisi 
Hayvanlar vergisi kanununun 

mükellefle:e tahmil ettiği mecbu
riyetler ve cezalaı hakkında bü
tün hayvan sahibi halkın memur
lar tarafın.dan ve muhtelif neşir 
vasıtalarile ikaz ve teııvir olun -
malan vilayete bildirilmiştir. 

- Korkaklar.. Çarçabuk geri 
döndüler. 

Diye mıraldanarak, Maryanayı 
bir kenara çekti.. Ve sordu; 

- N erelısin sen? 
- İspanyalıyım .. 

- Halifeye hediye mi gönderdi-
ler seni? 

- Evet ... 
- Neden kaçtın? 
- İşkenceye ta.ut!lr:.ül edeme-

dim .. Kaçtım. 

- Çok iyi bir yere düştiın. Bi
zim kabile reisimiz işkenceden 

hoşlanmaz. 

- Sizin kabile reisiniz kimdir? 
- Şeyh Said .. Onun adını Şam-

da duymadın mı?. 
- Hayır. 

- Halıfenin en büyük düşmanı. 
- Neden düşman Halifeye?. 
- Çünkü halife ona hakkını 

vermiyor. Şeyh Saide aid vergi
leri de halifenin adamları toplu
yor. 

CUMHURİYET: 

·Yabancı propagandaya karşı• 

isimlı bugünkü başmakalesinde 

Nadir Nadi; yabancı propaganda
sının ne kadar korkunç bırşcy ol
d~;unu anlatarak Fransada ya
bancı propagandaya karşı girişi

len şiddetli mücdeleyi ve bu hu
susta Reisicumhurun imzaladığı 

•siyasi propaganda için ecnebi 
memleketlerden para alanların 6 
aydan 5 seneye kadar hapıs ve 
1000 franktan 10 bin franga kadar 
para cezasına çarptırılacakları• 

hakkındaki kararnameyi teşrih et
mekte bu mücadelenin faydala 
rını belirtmektedir. 

YENİ SABAH: 

Üç gündenberi Hitlerin nut
kunu tahlile devam eden Hüseyin 
Cahid Yalçın Hitlerin bütün söz
lerinin istila ve tahakküm çem -
berinin gittikçe genişliyeceği ka
naatini \"erdiğini kaydebnektedir. 

VAKİT: 

•Bir sığır postundan bır mem 
leket> isimli bugünkü başmakale
sine eski bir hikaye ile başlamak
ta ve bunda; Kartaca devletinin 
esasını teşkil eden muhacirler, 
Afrikada Tunus mıntakasını ida
re eden zattan bir •sığır postu- yer 
istediklerini ve bu dileklerının 
tervici üzerine bir sığır postunu 
ince ince şerdi şeklinde keserek ve 
bu ipliği arazi füer nde tat -
bik ederek Tunus hakimine adeta 
rakib olabilecek bir ülke hududu 

Büyük Bir Zıya 
İrfan hayatımızın en eskı ve en 

kıymetlı w.uvlarından Galatasa

ray lisesı eski müdürü w Mül
kiye mektebile askeri liseler eski 

mu.allimlerınd~n Satıh Arif Pota
mos kısa bir hastalığı ıni.ı teakib bu • 
sabah nfat etmiştir. 

Cenazesi 3 mayıs çarşamba gıi
nü Ş;şli Sıhhat Yurt'undan saat 
11 de kaldırılar .. k nam~zı öğle vak

ti Teşvikiye camiinde kılındıktan ı 

sonra Eyübdekı aile kabrıstanına 
defnolunacaktır. 

Bay Salih Arif, Türk maarif ha
yatının nadir yetiştirdiği değerli 

üstadlardandır. Ölümiınün bü • 
tün maarıfçiler arasında derin bir 

teessür uyandırdığına emın bu -

lunduğwnuz mumaıleyhın keder

dıde aile~ine, Galatasarayda yıl -

lar boyunca yetiştirdiğı \'e bugün 

memleketın muhtelif sahalarında 

mümtaz vaziyetler almış bulunan 

talebelerine ve yine onun şahsın
da onun takdirkarı olan maarif
çilere beyanı taziyet ederiz. 

--0---

19 Mayıs Şenlikleri 
19 mayıs orman şer.likleri pro

gramını tesbit etm~k üzere bu sa

bah vilayette bir to!)l antı yapıl -
mıstır. 

Vali ve Belediye re.sı Lütfi Kır
darın riyaset ettiği bu içtimada 
programın esasları tcsbit olun -
muştur. 

Bu seneki idman bnyramı şen -

Dört atlı Maryananın başında 

toplanmıştı. 

İspanyol dilberi: 
- Şimdi beni neriye götüre-

ceksiniz• 
Diye ~ordu. 
Atlılar: 

- Şeyh Saide götürec<'ğiz. 
Dediler 
İçler:nden birisi koynundan bü

yük bir bez parçası çıkardı: 

- Bununla gözlerini bağlıya -
cağım. Reisimizin oturduğu yeri 
ve yolu yabancılara göstereme -
yız. 

Maryana itiraz etmedi. 
Genç kadının gözlerini kapa

dılar. 

Ve bıraz sonra ellerini de arka
ya bağlıyarak, atlılardan birinin 
arkasına bindirdiler. Yola çıktı

lar. 
Zaten ortalık epeyce kararmış

tı. 

Berek?t versin ki. gökyüzü yıl 

çızdiklerini anlattıktan sonra bu 
fıkrayı son Çekoslovak ve Arna
vutluk işgallerine teşbih ederek; 
cVaktlie Fenike muhacirlerinin 
Tunusta bir sığır postundan bir 
Kartaca devleti kuracak bir hu
dud çıkardıkları gibi onlar da şim
di hayati saha nazarcyP.sile bir ne
feste bir memleket yutuyorlar!. 
demoktedtr. 

TAN: 

cNeşşriyat kongresinden bek -
lediklerimiz isimli bugünkü baş
makalesinde Zekeriya Sertel her 
şeyden evvel neşriyatın planlı ve 
programlı bir tarzda çalışmasını 
icab ettiğini kaydetmekte ,.e bu
nun içın de neşriyatı ihtisas şu
belerine ayırmak, Maarif Vekiile
tile naşir ,.e tabiler arasında bir 
müşterek çalışma şekli bulmak, 
kitabların bütün memleket dahi
linde yayılmasını temin eden bir 
tevzi teşkilatı vücude geti.mrek 
gibi Vjlerin halli lazım geldğini söy 
lemektedir. 

llcDAM: 

A:lımed Ağaoğlu bu sabahki 
'başmakalesinde neşriyat kongre
sinden bahsediyor ve diyor ki: 

Kongreyi açacak eıian saçlarını 

illin ve fikir yolunda agartmış Baş-! 
vekilden en genç azaya kadar her- 1 

kes, vazifesinin kudsiyct ve asale
tini takdirederek ioabeden ciddi
yet, samimiyet ve heyecanl.1 gücü 
yettiği kadar hizmette kusur gös
ternıiyecektir. 

Romadaki 
At Yarısları 

' Romada atlı mü üı.kalar.ı dün 
başla'tımı~tır. 8 ınıllettcn 120 süva
rinin ştirak ettiği dunkü i.k mü
sabakaları teşkil ede· .Espuilino• 
miikiıfatlı \"e manalı Yan ·ta bi -
rinciliği sıfır hata ili' blr Belçika, 
lkincili ı ine '1fır hata ile bir İ

tah·an subayı kazap·nış bizden 
tek başuıa müsabakaya giren yüz
başı Cevad güri<a!l 12 hata ile 

6 ıncı olmu~tur. 
--<>--

Tütün Rekoltesi 
Bu Sene Az 
l\lemleketimııe gelen maruf bir 

Amerikan tütün firması 939 yılı 

Ege tütün rekolte>inın ancak 24 
milyon kiloyu bulacagını tahmin 
etmiştir. 

Bu rakkamın ne dereceye ka
dar isabetli olduğ>.ı şımdiden ke9-
tirileınezse de muhakkak olan bir 
şey var sa o da tütün rek<ıltesinin 
bu sene Egede ve diğer bütün mın
takalarda geçen yıldan çok az ola
cağıdır. 

Çünkü ekseri yerlerde tütün -
cüler geçen seneden daha az mah
sul ekmişler, bazıları da ekecek 
fide bulmak müşkülr.tile karşı -
!aşmışlardır, 

liklerinin üç stadcla b'rden yapıl
masından sarfınaur olunmuştur. 

Şenlikler yalnız Fenerbahçe sta
dında yapılacaktır. 

dızlıktı. Biraz sonra ay doğmuştu. 
Maryana, atlıya sordu: 
- Çok yol gidecek miyiz! 
- Geldiğin yol kadar .. 
- O halde iki saatlik yolumuz 

var, 

- Evet, Burası Şamla, btıim za
viyenin tam oratasında bir nok -
tadır Buradan ötedeki topraklara 
Şeyh Said hükmeder. 

- Şeyh Saidin çok tebaası var 
mı? 

- Çöldeki bütün Arablar Şeyh 
Saidin emri altındadır. 

Bir müddet durmadan yürüdü
ler. 

Dört atlının ardısıra yol üstün
de koşarak gittiğini gören ki v -
lülerden birinin sesi duyuldu; 

- Uğurlar olsun, erler! Böyla 
yıldırım gibi koşarak nereye gi
diyorsunuz? 

Atlılardan biri elindeki kamçı
sını köylünün omuzlarında şak -
tattı: 

Okullar a 
imtihan 
Hazırlığı 

Derslere Mayıs Sonun· 
da Nihayet Verilecek 

Lise ve orta mekteblerde, her 
sene olduğu gibi bu Sf·ne de, ders
lere may>S sonundı. rjbayet veri
lecektir. H~ziranda sözlü imti -
hanlar yapılacaktır Liselerin bi
tirme ve olgunluk imtihanları 

günleri ve hangi derslerden yazılı 
olacağı bu ay ortalarında Veka
letten mekteblere tebliğ edile -
cektir. 

İlk mekteblerde fae imtihanlar 
ve karne tevzii işi htziranın bi
rinci haftasında bitmiş olacaktır. 

Bu yıl orta mekteblerden çok 
talebe mezun olacaktır. Yapılan 

tahminlere göre bu yılki .mezun
lar, her senekinden daha çoktur. 

Buna karşı. bu sene, ılk mekteb-1 
!erden mezun olacak ta'ebenin sa

yısı da hayli kabarıktır Kat'i ra
kamlar, imtihanla"darı sonra belli 
olacaktır. Fak&t, öııümüzdeki ders 
yılı başında, şehrimizde mevcud 
orta mekteblerin ihtiyacı karşıla
yaınıyacağ1 şimdider. anlaşılmak

tadır. Bur,a göre tedbirler alına
cak, yeniden 5 kada" crta mekteb 
tesis edilecektir. 

İstanbulda, yenidtrı iki lise ku
rulması da ihtimal d~hilindedir. 
Çünkü. mevcud li~dcrdeki ders
hanelerde talebe Ja~·),;ı çok fazla
dır. 

Gayrimübadil 
işleri Tasfiye 

Edilecek 
Sıhhat ve ktım •i :v!oıavenet Ve

kaleti gayrimübadil ·ş1 eri gibi, mü
badil i~lcrini!l de ta.,fiye olunması! 
kararlaştırmıştır. 

Bu maksadla i.:tkftn uınum mü
dürlüğu tarofıııdan milbadillerin 
dı1rlugu tarafından mubadıl -
terin bakınE'i ı>tihkaklan -
na aıd tasfiye işlerini bir nn ev
vel ikmal \'e int1r, ctrcek üzere 1 

merkezde yeni bir tasfi,·e heye -
ti vücude getirmiştir. 

İskan mlidürlükle"me yapılan 
bir emirle de ta>ıfir~ ı~lerine aid 
evrak ve d.osyalar<bki tetkiklerin 
süra'tle ikmali ile tllnların, karar 
ittihazı için mezkür heyete gön -
derilmesi bildirilnı!şlır. 

-<>--· 

Yeni Limanlar 
Yaptırılacak 

Deniz ticaret müd;iriüğü muh -
telif sahil limanlarıınmn asri li
man binaları yaptıı ı.ıağı. karar -
laştırmış ve tatbikatA da geçmiş
tir. 

Evvela, Mudanya ve Bandırma
da bu bin~ların i::ı~asuıa başla -
nılmıştır. 

Bundı..n •oııra Kar&denizıdekl 

sahil vilayetlerin hPmen hepsin
de de bu binalard3n yapılacak -
tır. Yeni liman birıa!<rı üç tip ü
zerine yapılmaktadır. 

Bu ara; Kavakbki liman dairesi 
de yenileştirilecektir. 

Seni bu yolun üstüne gelip ge
çenleri rahatsız etsin diye mi koy, 
dular.. Alçak! 

Maryana kendi kendine mırıl • 
dandı; 

- Haniya Şeyh Said işkenceden 
hoşlanmazdı? Yolda giderken, in
sana uğurlar olsun diyeni bile 
kamçıhyorlar. 

Atlılqr Maryananın mırıltısını 

duymadılar. 

Nihayet iki saat sonra, iki tarafı 
hurma ağaçlarile süslenmiş bü -
yük bir bahçeye givd.iler. 

Mary·ana hata heyecanlıydı ... 
Saatler ileriledikçe heyecanı ar -
tıyordu. Biraz sonra, bütün çöl 
Arablarına hükmeden dişli bir ka
bile reisınin yanına gidecekti. 

Atlılardan biri: 

- Bizim scyyid, hangi lokmaya 
el uzatacağını çok iyi bilir. 

Diye söyleniyordu. 

(Devamı t•ar) 

Almanya ve Polon~ 
y.....,: Alunecl Şükrü ES)IY 

Almanyanın 1934 senesinde~ 
lonya ile aktedilen mukave· ıı 
feshi üzerine, Almanya - Po100 

münasebetleri, bir defa daha P.~ 
rupa politika sahnesinin ôıı F 
nına geçmiş bulunuvor !934 

nesind~n evvel de bövie dı. q& 
say sulhunun imzasın,ı tak'b ed~ 
on beş sene içinde Polon { ı -

1 

manya münasebetleri daim< ~ 
rııU• 

gin olmakta devam etti. s~ 
det zarfında Polonya, em:oıı'r~ 
fransa ile 1921 senesinde n•tı 
dığı ittıfakta aradı. 

Almanya·da Hitler iktidara ~ 
tikten sonra, Polonya'ya kar<'. ·r 
beş senedenberi takib edileıı 51~, 
set temelinden değişti. Atmaıı: 

ı 
nın cenubla ml!>igul olabilme> . 
çin şarktan emniyet altında ~ 
lunması lazımdı. Binaenaleyh 

lonya ile 1934 mukavelesi ııtl~ 
landı. Bundan sonra Polonya;,., 

mi surete Fransa ile ittifaka il' 
kalmakla beraber, Avrupa pO ... 

ıer··· kasına taallük eden mes_el.~ ıtf 
Almanya ile beraber yuru0 

~ı 
başladı. Sulh muahedelerile er 
zanç temin edip de Milletler ;;ı 
miyetine karşı vaziyet ataıı 

,rf! 
devlet Polonya oldu. Bundan· 
ra Polonya dış politikası, A~'n 

tJI 
dış polit>kaısnın k·ıyn;ğuı<a 

!arak her attığı adımı tasvıb c 
Çekoslovakya parçalanırkr•1 

ortaklık yaptı. Fakat nasıl ort' 
t 

lık? Teşen den;len bir avuç . ı 
rağa mukabil, bütıin Çekoslo' 

ya'yı Almanya'ya terkettL poi 
ya dış politikasını ıdare edeP 

yaruu düşünmÜ>orlacdt. Nih '! 
o yarın geldi çattı: Bızzat !1 1

" 

in geçen cuma gunu söylcoiğt Ç 
tukta anlattıgı gibi, Almanya. , 
koslovakya ıneselesinı •hal• et! , 

ten sonra ikı mesele) ı daha •\ 
etmeği düşündü. Ve Poloııf' 
şu teklifte bulundu: 

1- Dançig şehrinin AJınS 
ya iltihakına razı olması, 

2- Koridordan g~ecck yeıı'11 
koridor ile şark: Prusya'va g 
verilmes~, 

3- Almanya'nın DançJg şeuı;· 
rinde Polonya'ya !ktıo<.di meP 
atler v~rmesi, 

4- Slovak istiklaliniı• AI1f1'. 

ya, Polonya ve Macaris .ın tar' 
fından garanti edilmesı, 

5- Polonya ile Alman) a 1 

sında yirmi beş senelik bır sd 
tecavüz paktı imzalanması.. ~ 

Hakikatte Dançig meseteSı 
manya'nın en haklı oldullu bır, 
vadır. Fakat Çekoslovak~"' 
parçalanmasına fiili surette ıf' 
rak eden Polonya, bu defa p.ıP~ 
teklifini reddetti. İnf!iltere cır f1' 
man tecavüz politikasu.dan e

11 
şe ettiğ için bunu önlemek ıı 

111 
sadile bir kombineron kurıı 
teşebbüs ettiğinden Polonya ~ 
disini İngilizlerin kolları ar,: 
attı. Ve bir karşılıklı yardını ~ 
kavelesi imzalandı ki hak 1 ~' ~ 
askeri bir ittifaktır. İşte Al!Jl,ıl 
bu sebebledir ki Polonya jle 
zaladığı 1934 mukavelesini tel' 
mektedır.. , 

··ı• 
Şimdi Alman - Polonya ııı~ 

sebetleri çok nazik bir safh~ 
girmiş bulunuyor. Hitler'irı P ~ 
kuna bakılacak olursa, şi.Jrtd 1 

' 

man politika taarruzuna ill' ,, 
. ~r 

def olacak olan devlet şuP'tl 

Polonyadır. Dançig'te ötc<1e11 

1 
her noktadan, Almanya'ya ~ / 
kurulmak istenilen muka'°e 

zincirinin en zayıf halkasıdıl'·., 
giltere bile bu mesele uzer

1
,1 

ısrar etmiyor. Dançig ve h fi 
koridor meselesinden ziyade I' 
lonya'ya karşı tecavüz me6el · 

alakadardır. Jl 
Polonya, tehlike altında b~ 

1
, 

duğunu anladığı için her ihtlP ili 
polO 

karşı hazırlanmaktadır. 
1

,(11 

milletinin bu müşkül zaman ~ 
•gösterdiği birlik dikkate lif~ 

Bu müşkül zamanlarda 
1 

birlik ve tesanüd, her mııırt ~ 
olduğu gibi, Polonya iç:n de 
yük kuvvettir. 
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Çünün Meselesi : -
90 Cins Kadın 
Çorabı Varmış 

ı~ 

Yalnız Üç Cins Çorap İmali 
Fikri ileri Sürülüyor 

K adın çoraplarının daya
nıklılığını temin için ya
pılan kontrol ve mesaiye 

•ağnıen yine piyasada çürük 
Çoraplar görüldüğünü ve bu 
hususta çorap fabrikatörlerinin 
nazarı dikkatlerinin celbolun· 
doğunu yıwnıştık. 
Aldığımız mütemmim malu· 

llıata göre İktısad Vekiıleti bu 
llıeseJe ile ehemmiyetli surette 
alakadar olarak yeni tedbirler 
•lınağa karar vermiştir. 

Ezcümle; balen mer'i bulu • 
nan •kadın çoraplan nizaınna· 
ıııesı. nin değiştirilmesi karar
laştırılmıştır. 
Şehrimizde ve diğer yerlerde 

badema imal ol~cak kadın 
Çoraplarının evsafı bu yeni ni· 
ıanınamede gösterilecektir. 
Çorapların imal inde kulla • 

llılacak ipliklerin evsafı da ay· 
ili olacak ve piyasaya şimdi ol· -

duğu gibi 80-90 cins kadın ço· 
rabı değil; yalnız 3 cins ve 3 fi
at üzerine kadın çorabı çıkarı
lacaktır. 

Bu suretle halkımız; türlü 
türlü marka ve isimler altında 
satılan ve ev-;afı meşk<ık ço • 
raplardan kurtarılacaktır. 

Halen yalwz 1 çorap fabrika-
81 başka başka etiket ve isim
ler altında 20-30 cins kadın ço

rabı çıkarabilirken yeni nizam
name bunu da önliyecektir. 

Diğer taraftan kadın çorap
larının evı;afmı tetkik ve en 
dayanıklısını tcsbit için geti • 
rilen çoraR mütehassısı bugün
lerde İstanbuldaki çalışmaları
nı ikmal ederek memleket için

de bir tetkik seyahatine çıka -
cak ve muhtelif yerlerdeki ço

rap imalathanelerindeki faali
yeti gözden geçirecektir. 

....__ - ------

Sancak Verilen \ 
Alaylarımızda 

Merasim 
Büyük Reiısicumhurnmuz ve Mil

ll Şefimiz İsmet İnönü adına alay-

1aı:nnıza csancak ve-me. tören • 

!erine devam olur.maktadır· 

1 
Geçen hafta Trakyaoakl alay -

at1nııza Orgeneral Fahreddin Al
tay taraflndan mera•lmle sancak
lal'l verildikten sor.ra dün de Orge

ııeraı İzzeddin Çalışlar tarafından 
l{uiznıanda.kl toPÇ'J alayına alay 

Bancağı tevdi ve tegllrn olunm~ • 
lıır, Bu münasebeti~ dünkü pa • 

Zartesi günü saat 10 da Kili21D1an
da büyük askeri merııainı yapıl -
llıl§tır 

Bu mera5imde Vali Vekil! Ca • 

"lid ile belf'diye reiS! doktor Beb
Çet Uz ve diğer zevat hazır bulun
llıışlardır. 

Bu hafta ıçınde lzmır civarında 
bir başka alayımıza da tbrPnle a

lay sancağı tevdı v~ tnlim oluna
taktır. 

Serefi Artan Caddeler 
~eni açılan cadde ve Y<J•lar mü-

11&sebetile buralardakl emliik ve 
lltarın şerefleri de nrt.nıaktadır. 

Belediye reisliği bu sebeble şe
refiye resmini arttmnağı düşün
llıeJt.tedir. 

Ayrıca şerefıye resminin tahsi

l.ine de ehemmiyet verilecektir. 

Bu sebeble; 937 d~ şerefiye res
llılrıden 3 bİl' 304 lira tahsilat ya
llılıııasına rağmen Be!ediyenin ye

lli Yıl varidat büt;csine bu fasla 
23 bin lira tahmin! varidat lron -

llıuştur. 

ROMAN: 1 

Janet, bir müddet tereddut etti. 
~o ccvab vereceğini düşündü. 
Verrier hemşırel rın !onlarında 
1iitliğı sozler, gözlcrinın onünde 
canlı bir ıstifham g• bi 1..-ıvrılıyor· 
du. Faıt.ı.t berşey s:ı"k' J nnete şöy* bir ihtarda buLuuvordu: 

~ Bud la, c durı:.yor -ı? Bı::..-ı· 

darı lıla tekM t'i r I" • Hemen ka
b 1 eti Her k ın ıdn 'ı r kontes 
(lltnı:k o k a r o!Ay ~ey mi• :!3s 
d· fa bu .ın s'llonl r kont •• fatıle 
sana çıtı ktır A t k çc c:.kluğu 1 
~r 'l:.ll t ır ı l' 111" • ir 

1 
<>v t .ı ns nın l ına bir de-

a kc r. H.ı. ı r :ı onı:. kıçırı-
y, 'SU " F' ":j.- ı n ,1:ı. 11SLn. 
akı:t yarı ? Y .ırıc ıhtiv.rladığın 

>a 
1
· rııan, bugımıerı belki ~ok hatır· [ 
ayıp huyıflanat'aK.!ln rmma. o za

?ı:ı an ış işten geçrrılş daeak. Sabnhj 

Türkiye San'at 
Mektebleri 
Mezunları 

Yeni ne~rolunan .Cemiyetler 
kanunu• mu{!İlbince; ~ehrimizde ve 
diğer yerlerde mevcud bütün ce
miyetler; vaziyetforni bu kanuna 
uydurmak mecbu"iyetlndedirler. 

Bunun için de h~)ic-ti umumiye
lerin topla'lması lazım geldiğin -
den ekseri cemiyPt!er fevkalfıde 
loongre akdine ba~l~mışlardır. 

Bu cümleden olmak üzere de 
Türkiye san'at mekt•Heri mezun· 
ları cemiyeti kongresi de fevka
lade olarak ayın o:ı tçuncü c\l!ll'lar
tesl günü toplanacakıı"· 

Türkiye san'at mektebleri me
zunları cemiyeti başkanlığından: 

Cemiyetimize aid rı:zamname -
nin yeni neşredilen t'emiyetler ka
nununn göre tanzim; için bütün 
azanın 13/5/939 cumartesi günü 
saat 17 de Eminönü Halkevlnde. 
yapılacak fevkalfıde kongreye teş
rifleri rica olunur. 

---<>--

lzmir Fuarına 
Gelecekler 

Norveç. F.inlandiya Estonya, Le
tonya ve Litvanya h:ikfunetleri de 
kara ve deniz vasıtalarile İzmir 
fuarına i§tirak ve:p ziyaret ede -
cekler için 3 50 nisl,etinde tenzi
lat yapacaklarını hük(ımetimize 

bildirmişi erdir. 

Tal ebe T edkikleri 
Üniversite Wbiiye ve coğrafya 

fakültdcri tale-belninden 40 kişi
lik bir grup yakında Ege havza • 
sında bir tet.kik sey.hr.tlne çıka
çaktır 

Talebeler ayın 7 • 15 ınde şehri
mizden hareket edet'Pklerdir. 

Seyahat biı ay sürecektir. 

erkenden kalkıp şunı buna hiz
met etınek mi iyi? Yoksa kendi k5-
şanende saltanat sürmek mi? Kont 
Dubarry sana böyle bir tek'ıftc 

bulunııy-Qrsa, her h•lde ~en! se
viyo.r demektir. 

Jal)('t bu gaıbden gelen sessiz 
tavsiyeleri dinledi, dinledi, gü -
lümsedı. İçindeı<ı bütün nıcb -
vemetler çözllldu. 

- Pekı! ded:. 

PARLAK BİR HAYAT 

Kont Jan Duh<lrry Jnnet Şanze

!ızc sok. nd muhteşem bır ko
nr.;"a y r şt rm şti. 

Şımdı, diyordu, lıiz iyi bir 
a eı k •ın, bır de b.zc sad·k 'le 
biz: t edecek bir K\'ıy kadın 

lazım. 

Aile mı.lıabbetı hP:ı;uz kalbınde 
sonmemiş ol.ın Janct. 

- Acaba anneıri f!Ptirtsek, na
sıl olur? diye •ordu. 

- Nasıl emn'lle!'er z ~ıcmı' E-

Kız Talebenin Kasket 
Giyme Tarzı 

K 
a talebenin siyah ve uzun 
çorap giymesi mekteblere 
tamim edilmiş. Kısa ve be

yaz çorap giymiyecekler. Bu ka
rar güzel ve yerindedir. 

Maarif Vekaletinden bir de, kız 
talebenin şapka giyme tarzı hak· 
kında bir tamim yapmasını rica 
ediyoruz. Bazı kız talebeler gö • 
rüyoruz: Şapkalarını o kadar ar· 
kaya atıyorlar ki, adeta, saçları· 
nın üstüne iliştiriveriyorlar. Bu 
hal, belki saçların güzel göriinme
sini temin edebilir. Fakat, her -
halde, kız talebe, şapkasını daha 
doğru diirüst, bir sinema yıldızı· 
n:ı benzyiecek şekilde değil, bir 
talebeye benziyecck tarzda giy -
melidir. 

Kü~ük birşcydir amma, göze 
hoş göriinmüyor. 

BÜRllAN CEVAT 

Bartın da 
Gemiler İnşa 
Edilebilecek 

Milli Şefimiz İsmet !nönünün 
tetkik seyC.:. ~tıeri esnasında meş
gul olduklorı işle~Jrn birisi de 
Barlının gemi yapırı!ığı san'atı 

olmuştu. 

İsmet İnönu; B~rtında halkın 
her türlü derdlerini d'nlerken, ge
mi yapıcılari!e de gö~ii!!JDÜŞ ve on
lar da,gemi kabU".'gası olmaJ<tan 
başka bir işe yarannyan eğri ağaç
larının kesilımesine izin verilme -
sini dilemişlerdi. 

Bu meseleyi ehemmiyetle not e
den Milli Şefimzi icabeden direk· 
tifi venniş ve İktısad Vekaleti, 
Bartın için hu.;usl bir karar itti
haz ederek gemi inşaatında kul -
!anılan eğri ağaçlarının kesilmesi
ni uygun görmüştür. 

Bu kararın tat'bikile beraber 
başlanacak olan yem mesai ile 
Bartın gemi tezgablarının bir kü
çük tersane halini alınası temin 
olunacaktır. İstanbul liman şirke
ti de ibtiya<'ı olan bütun mavna 
ve salapuryaları Bartıııda yaptır
mağa karar vermiştir. 

Birçok mo~örcüler de bu tezgah
lara yeni siparişle: vPnnişlerdir 

___.,....__ 

Sağlık İçin 
Propaganda 

Afişleri 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kfileti tarafından ycı;ıden tabettl
rilen 15 cins sıhhi pmp&gan.da a • 
fişleri şehrimize vt <!;~er mu'1te
lif şehirlere göndui:mi~tir. 

Bunlar halkımızın görebileceği 
yerlere asılacaktır 

Nefis bir şekilde 1:-n~tırılan tıııb
lolar. çiçek, tifo, kı.d>ıı, kuşpalazJ, 
bağırsak kurtları, b'r çocuğun 24 
saatlik programı, bir çürük d4 ne
ler yapar? ve çocuk ölümü tem • 
sili ve saire gibi mürim mevzu • 
!ara aid bulunmakt~dır. 

ğcr muhterem arne::uz buna mu- ı 

vafakat e.:lerlerse. (·!bette ki çok 
iyı olur 

Janet, bunun uzeı~nc derhal an
nesı Madam ftansr-ı c - evınc gitti./ 
Madam Ranson P2•frdeki alılak 
mefhum un t yu I' ç de b~n
ZE'mcdıgını Ç'lkt n n k.'llı tı. Kont 

Dulbarry'nin 1:,u tekl:f.r e ltiroz ct-
<ıd•. Çur1< kız "ın ı>< lonl ra rte

vam ede'> çe id çeş.i l k k1er a
rasında ahlakının ]o('7U]m "mdan 

kor:kuyordu. Halbuki bir kontla 
beraber oıurmak, c,ra giivcnmek 
elbett~ daha yerinde bir hareket 
olurdu Bılb:aı><a h·nd si de kızı
nın yanındo bulunduklar, "oırra. 
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ist ihsali 
Artırılacak Ve~. Mahkemeler Neşriyat Kongiresi 

Buralarda\ 
Yankesici 
Fazladır 

Fakat, Asıl Dolandıran 
Yine Kendisi Oldu 
kmai!, kendi h~l·ııde, saf bir 

köylü idi. İstanbuh beş altı sene 
evvel gelmi§ti. Esk!ler alıp sat -
makla geçinirdi. 

Geçenlerde blı gün İzmüten Os
man isminde bir z~t ona misafir j 
gelmişti. O gün a1<şaın yemeğın -
den sonra İsmail mı afirine, İstan
bulıın güzel ve enterpsan yerle -
riıtl g~7Klirmek içiı. ~okağa çıkar

dı. 

Şehzadclıaşında, kuru kahveci 
Mahrnuda tesadül ettiler. Bu a
dam, İsmailin sarıiml bir arka
daşı idi Malımud onlara nereye 
gittikler.inl sordu. İsmail misafi
rin! işaret ederek: 

- Arkadaş, dedi İzmitten bu 
sabah geldı, onu Beyoğfuna götü
rüyorum. 

Ve sözlerıne ıliivc etti. 
- istersen, sen de gel. 
tiç arkadaş GahLasarayda, To

katliyan otelinin yacına geldik • 
!eri zaman Mahmı.:d İsmaile: 

- Kardeşim, dedi. Ben Osmanı 
çok eğleneceği, hoş ve tatlı vakit 
geçireceği b:r yere götüreceğim. 

Senin elbisen eski ve yırtık oldu
ğu için, bizimle g4"1mezsen iyi e

dersin. 
İsmail de: 

- Peki, dedi. Sen bu gece mi
safirimi eğlPndir, ben de evime 
gidip, yatarım .. 

Ayrıldılar.. İ91llail evine gitti. 
Mahmud ile Osman da Galatasa
rayıdaki fena sokak!ar<!an birine 
doğru yürümeğe başladılar. 

Mahud sokağa girmeden evvel; 
Mahmud Osmana: 

- Burada yankcsic:ler çoktur, 
cebınde nekadar p~ra varsa bana 
ver, onu çaldınnıvohm, dedi. Os
man da çantasmdak: 42 lirayı ona 
tE"Slirn etti. 

O gece, geç va.kit Beyoğlundan 
döndüler. Mahmud, Osmanı, İs
mailin evine kadar götürdü. Ve 
kapının önücde, on3, kendisinden 
almış olduğu 42 li~anın 20 lirasını 

iade ettı. ~eri kahn parayı da l 
sarfettiklerını söylrd;. 

Ertet;i günü, :l.srmıl karakola gi
derek, misafiri Osmanın, Mah -
mud tarafından d.ılandırıldığıru 

ihbar ettı. ı 
Dün öğleden sonr&. lsmail, ba

lıkıhaneden balık ,.1,.,.,,~. evine gi
diyordu. SüleymaniyEde, Mah -
muda tcsad!if etti Mahmud sert 
bir sesle: 

- Sen beni kar3lmla şikayet 

etmiş, Osmanı dolandırdığımı söy
lemi~n öyle mi? <lPdl 
İsmail d~' 
- Evet, cevabını verince, Mah-

Bir kızın üz~rinde, annesinin ne
z- etı kıı<lar daha emin, daha müş
fiJ< daha himavC'kar hnşka birşey 
olabilir mi? 

Kont ve kAntaı b;r ~ene gayet 
mes'ud ~a~.ıdı .ır. Arada bır pa
r sıkı" 151 olmuyor değildi. Fa
k-t bu oıkın'ı katr.yycn uzun sür

ıniıyordll. Kon+ Jan re yapıyor, 
y pıyor, ıyı zar kul\ myor, iyi ka
ğı.d çek ym, ctbkr nı ~işlrtp ko
nalr.ı geliyordu 

Hatta ulurdu.klan konağı kü
~"Uk bılo bulmağa J;3şladılar. Jus
ten sokağında dalha mükellef bir 
kiışanc-ye yerleştiler Artık bun -
dnıı sonra parlak bil hayat bav -

Yüzüme 
Neden 

bakıyorsuıı 
Derken 

iş 
Kavga Çıktı 

Büyüdü 

Ne Gibi Tedbirler 
Alınacağı T edkik 

Olunuyor 
İktısad Vekaleti. ~ ı.b istlhsa

!Atımızın arttırılmaS\ ıle fazla ih

racat yapılmasının n2ye mtitevak

kıf olduğunu ve b~lıkçılığın inki

şafı için de ne gibi tedbirler alın

ması lcab ettiğini ~ıakad&I'lardan 
sormuştur. 

Şarabların resrniı: ·n ucuzlatıl -

ması ve çok fazla ıbracat yapabil· 

mek için şarabın takas mahsul • 

len arasına almm;.~1 bu tedbir • 

lerın başında gel.mt>ktedir. 

Balıkçılığın ınk'ş' !ma gelince 

bunun için de her ~eyden evvel 

bahkçılarn moderr. •vlama vasıta

ları terruni vP bu hU6t>Sta banka-

Evvelsı gün Öğlede-, sonra, Sa
dık Ç<ıtıan isminde ve henuz on 
altı yaşında bir çocuk, meytıane
lerdcn birine gir·i.,'>, lu:fa)'l tiitsü
k'<iikten sonra Fatil-. parkına gitr 
miş ve orada bir kanep~de otur -
malot3 olan Ömer ve :Zeki adında 
iki gencin y.ırıına cturcuş; bir 
müddet tatlı tatlı k'lna~ar> deli -
kanlıları dinlediktr"J sımra, on -
lara 

- Bıraz da b<•ııımlE konuşun! 

demiş. 

larımızın balıkçılara yardımlarda 

ı bulunmaları veya bu yn~ımın hü

kUmet tarafından teırJn olunması 

Ömer ve Zeki b·J tanımadık.lan 
adamı meraklı ıİaza•larla süzer -
!erken, Sadık kaş1annı çatarak: 

- Haydı, demiş. Ne öyle aval 
aval yüzume bakı~orsunuz, lro -
nuşs:anıza 

Fakat Ömer ile Zeki· 
1 

- Bız seni tanıır~yr•ruz, senınle 
hiçbir iliş'ğı:niz y ı'k! 

Dıyince, Sadık hi;.ldetlenmiş ve 
cebinden eski bir kası;tura çıka
rarak; delikanlılau hucum etm 't' 
tir. Fakat ıki genç derhal kaçtık
ları için mütecaviz, cnlan yaka -
lamağa muvaffak oiamamıştır. 

Suçlu Sadık Çobanın muhake
mesine dün Sultanr.hmed birinci 
sulh cezada bakıldı 

Mahkeme m:ıznunun açık iJ<ran 
ve şahidlerin ifadele•i lle suçu sa
bit gördüğünden. Sadık Çobanı 

9 gün mü.ıdetle h~p~e mabklım 1 
etti. Suçhınun vaşt küçük oldu~ 
için bu ceza 3 güne indirildi 

Beygirden Düştü 

ve balık kon -ve!erı fabrikaları 
1 

a>ılması muvafık g'\,ülmektedir. 1 

Bu iki ve miıhını mevzu hakkm-ı 
da Vekal<•tin yakırtla geniş ve e

saslı t.ıtbikat ve faul' •ı>te geçe -
eej!ı anbşılmaktadn 

Trenlere Taş Atan 
Çocuklar 

Dahiliye Vekiletı tarü.fından 

dün vilayete F,önderi'erı bir ta -
mimle rnn gf\nlerde trenlere taş 
atan çocukların çuğa:dığı bildi -
rilınlştır . 

Vekalet, >eyrtisdeı cmniyetını 

tehlikeye düşurmesi ve vahim ne

ticeler tevlid etmesi mPlhuz olan 
bu g>bi hadiselerı cn!.?yecek esas
lı trobirler alınmasını vilfıyetıten 

istemiştir . 

KISA POLiS 
HABERLERi 

M 
aarif Vekfiletinin tertih et
tiği neşriyat kongrM bu

gün Ankarada açıLr.ı tır 

Bu konpe, mahiyet; itibari!P, f.; •· 

de) eni bir telakkinin ve ha~ at•n 
ba~langıcı addedilebilir. Yeni Lir 
inkıliıb yapmış olan Törk_iye, ay. 

n1 zamanda en çok neşri~·at yap
mağa mecbur bir cemiyettir. 1'. ıl

lardanberi, maalesef, itiraf etmeli 
ki, ne riyata layık olduğu ehem· 
miyeti veremedik. 

Ne riyal üzerinde durmnk ,.e 
düşünmük ihtiyacını, genç ;1-ka • 
rif Vekili Ha•an ali Yücel ortaya 
attL Bu, memleket için hayırlı bir 

adımdır. Bu güzel teşebbüsiiıı şe· 
reli, inkılilb tarihimizde Ua-.,n 61i 
Yüccl'e aid olarak kalacaktn. 

Neşriyat kongresinin çok r"y
dalı kara:r ve nctitclerL· var 1;;:1~ 

nı şimdiden tahmin cd<·bilirız. 

Çünkü, uzun bir zamandanh~~rı ) a,. 

pılan ciddi lıazırlıklar, bizi bu 
hükmü vermeğe se\·kdmel.t•<!ir. 

Yeni yetiştirmekte oldu;:ı:muz 

n<"Sle daha bol, daha olgun. ~alıa 
ı•ruz, daha cazib kitablar \'l'ı·ınt·k •• 

Biz<e, gayemiz bu olmalıdır. Cu· 
güne lı:adar, Türkiyede 1 itah, 
mecmua, risale neşriyatı lıiclıir 

lı:aydn, hiçbir fikre, hiçbir teşki

lita bağlı değildi. Bu basıboşluk, 
ve başıbozukluk, şüphcsız mcm • 

leket ve okuyan nesil için bir 
mazarrattır. 

Büliin vatandaşlara her nc\i 
kitahı temin etmek, okumak zevk 
vt" ihtiy~cını 3•nymak ide-ali i,e ha· 

rcket eden Maarif Vekfilctinia, bu 
mcSaisindc muvaffak olnıa?nası 
için. hiçbir sebcb görcmipn uz. 

REŞAD FEYZi 
~ 

Bir Agop Öteki Agobu 
Yaraladı 

Galatada eski Pacın~kkapıda -

turan Agop ile ka~ısı, evlerinin lt 

katında kiracı bulunan demırci . • 

gobun daveti üzeriııe sofrasır a 

gittikll""inde, içki erna"1nda de • 

mirci Agob, dığer Agnbu arala -

nnda çıkan bir münakaşa neti -Lülecihendekte oturan Moiz, 
beygirle Hürriyetlebl'<lıye tepe -
sine giderken ka .• >m beygirden 
dü müş ve kolund1r yaralanmış

tır 

* Sancaktar H:ır.eddin ma - cesiııde sol kalça.sondan yarala 

mud büsbütün kızdı ve İsmailin 
üzerine s1ldırarak. "nu yum -
ruklamağa başladı 

İsmail, zayıf ve kuvvetsiz bir 
adam olduğu için, ikı, uç yumruk 
yiyince, hemen yere ôüştü. Fakat 
öfkesini yenemiyen Mahmud, onu 
başından tııtarak. taştan ta<a vur

mağa başladı. 

Biraz ,;onra yetı~en birkaç genç 
zavallı ada'llı onun elinden müş
külatla kurtardılar 
Döğmekten suçlu Mahmudun 

muhakemesine, meşhud suçlar ka
nununa tevfikan dün Sultanab -
med birinci sulh ce1.•da başlandı. 

Mahmud suçunu , krar ettı. HA
klnı Bay Reşid, hfıdise şahidlerinJ 
de dinledikten sonra, Mahrnooun 
suçunu sabit gördü ve onu bir ay 
hapis cezasına malıkfun etti. 

larnıştı. Dubarry mnhteşem kabul 
re5imleri terlJb edlyordu. Ziyafet 
üstüne ziyafetler veriyor, zı:yafct-

lerdcn sonra geniş m:kyasta ku· 

mar oynanıyordu. Aynca lroınedl 
pıyeslerl gl.b, Jıxıns~rler gibi eğ

lendi ıcl mc:..amerclcr de eksik ol
muye;rd~ 

Kont Dubrry'nln salonuna kım
kr gelm yord 1 k:. .. . Burla~n i
çinde hoşsohbrt, sozu ve hikliye-
1 ri zevkle dinlenen insanlar dıı 

vardı. Bu misafirler içinde kont
lar vardı, koırtesll'r vardı. Marlı:i
ler vardı, Markizler vardı. Kendı
Jerine son derece itibar gösteri • 
len bangerler vardl. Güzellilı:le • 

hallesinda oturan Fan•-ma MA'" -• "' ""' mıştır. Suçlu yalı:~lanmıştır. 
med w arkadaşlar• Ruhi. Manok. ı-;::===========:.:-
Samatya sahilinde bulunan ve l 
Avadis isrnir>de bir z.lta aid olan 
sandalın kürek ve yelkenlerini ça
larak. İzmite kaçae~kları sırada 
yakalanmışlardır * Kurbağ.tlıder,.uE bahçi:van 
Caferin kulübesinden domates fi
danı ile araba zincirlerini çalıp 

kaçan Mehmcd oğlu Hııseyin bila
hare yakalanmıııtır. 

* Beyoğlunda İpek sokağında 
on numaralı evde otllrmakta olan 
Huseyin kızı Emme Umur, gece 
sariıooş olup, SultaT>h:ımamı cad -
desind~ bağırıp çağırmalı: suretile 
halkı rahatsız ettiği içın, yakalan
mııı, adliyeye teslim tdilmiştir. * Cumhuriyet caddesinde git. 
meı.te olan bakkal çırağı Tanaş 

oğlu Andon'a, şofer Artinin oto • 
mobili çarparak AndPı"U kalçasın
dan yaralamı•tır. Sudu yakalon
mışt.ır 

rıne güvenen kadınlar, tavuskuş
ları gibı kabara kaıbara ortada do
laşıyorlardı 

Bu karışık muhıt ıçınde yırın! 
iki yaşındaki Janet Bertazclin mu
cizesi halinde ldı 

Bu toplantılardan en buyuk zevk 
alanlardan biri de Mareşal Duk 
dö Rişıiyö idi Altmış dokuz ya
şında bir adam . Jnnete karşı 

mebzul iltifatlar sarfedıyordu. 
Kont Dubarry ise, bırkaç ay 

Jnnct. metres tuttuktan son•a, ar
tık ycrneğ., sonu"!:l.a çereze gel
?!' ş 1:, r a lP'll vaz.yctindc .dı. Ilaş· 
ka salonlar<la kuc.ar oyn~mağa 
IJ, t 1 iğ zaman! r, J-,,Ni eve yal
nız bırakrl'akla hiçbir b ıs görmu
yordu. MeseHI lçkıyi fazla kaçır
dığı zamanlar, Janetin kendi ya
nında bulunmasını his: arzu ctrnl· 
~rdu. Pederane nüvaz!şlerle met· 
rooini yanından uzaklaştırrnağa 

bakıyordu 

Bir gün Jenet Kont Dubarry-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdı 

Postahaneler Erken 
Kapanıyor 

8amatyada oturan ollU7lK'\i.la 

nmııdaıı Atıf Sakar 1vı1or: 

cŞdırlm1%11l m uhtelif aeın tl~ 

rtndekl poslah&neler alı.tamlan 

pek. erken bp.ı,nmaktadırla.r. E.ı

ciimle s eçen ~ Beyoi;lunda o
tur&o kıum anuun ha8ta lılodı • 
tından bemf"n adresim(' U-lgraJ 
cel<el'dl &elmeml bUdirmioı;e d<· 
8am.atya POStabanetU sa.&t !l dc> 
lrap&nd.ığtoda.n bu te-lg,..,f t:r~i 

l'ÜD öğleye doiru elim.,; vrr ı ... bH
mJı ve kıDın da J'alnız, n.tır ,,,, • 

alefll bir •- l'ffirm5'llr. 
K imbllir benim flbl d:.b" bir 

w)tları bu yüzden ne 1111.ıntıl.ır te
klyorlu. Acaba buna bir çare bu-
1wıamaE mıT.> 

nın bir kadını ensesmden < ptiı -
ğünü görmüştü. Bu manzara son 
dercce sinirine dokunmuş ve 1 tta 
ağlamıştı. 

Bunu bilen Janetın ıırkadaşla · 

rından bıri: 

- Ben senın yerınde .sam, 
vall:ıhi intikam alırım, dem .ştı. 

Janet de bu fikirdeydi. İntıkam 
aldı, hem de birkaç defa .. 

POLİSiN RAPORU 

J an ete ne kadar çok heC:.yeler 
gelmışti. O kadar me cul h Jiyc
! r k Janet bunhrı ne yaııaca -
ğını şa ınnrştı. !Iatt.~ bırçokla -
rını ı:a, sola dd ıtt Bu hl'di • 
yeler arası"da clrr aslı l: .r bıle -
z k var..ıı ki, Kont Dul:c:rry'nın 

n zarı ..ııkkatini cclbctrr. tı 

Kont bu bileziği dine alrı::ş, 

evirip evırdklen sonra: 
Maşallah, demişti, ne kad~r 

prestişk!ırlarınız var?. 
( Devomı t"a'I') 
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1 AFRİKA HARBD 1 Meraklı Şeyleri 
HARVAR ÜNİVERSİTESİ HÔK v ıs: ltalyanlar Süveyşe 

Yürüyebilirler mi? 
C

lhanşıimul bir şöbretJ olan bu 

tlnlverslle, 1638 de Jobn Harvar 

adlı bir Amerikalı xencln tarafından 

tesis olunmuştur. 
Birleşik Amerlkada, l\lfddleseks eya

letinde Kamberlçdedlr. Çok büyük bir 
kaç binadan mürekkebtlr: 

ZEL -1 HA 
Elde Edileni Muhafaza Etmek 

Mühim Bir Mesele 
Bu da Mümkün Olmıyacaktır 

.~-·~ 
1</llfR DENİZ 

• ~ . ..., 
~ ~ . 

fi J{ DE NiZ 

'.Akdeniz havzasını gösterir umumi harita 

/A 
vrııpanın değil, bütün dün· 
yanın bugünkü karışık va
ziyetinde ileriye sürülen 

tahmınler içinde rok muhtemel 
olanları var, aklın ç'.zdiği hudud
lardan hariç görülenleri var. Fa
kat neler oluyor ki u,:ımala!ın ha
ricinde görülnıcsi:·i'? rağln1: n l:ıir 

gün hakikat haline girmiş bulu -
nuyor. İşte Akdenizde bundan 
sonra ne er olacağına dair ileri 
sürülen tahminler de böyledir. 
Herhalde akla yakın görülen ihti
maller müstakbel harbde Afrika
nın na31J mühim bir sahne ola
cağıdır. Avrupa devletlerinin mü· 
cadele meydanı Afrika olacağ.nı 
söyliye'ller Mısırdan, Libiden bah
sediyorlar. 
Avrupaıl askeri mütehassısla -

rın bu mevzu üzerinde ne düşün· 
düklerini yeni gelen Avrupa ga
zetelerine bakarak şöylece hulii>a 
etmek faydasız olmıyacak: 

1- Hücum edecek taraf hemen 
bunu ygp~rak öbür tarafı şaşırt -

mak istiyecek; 
2- Fakat bunun için de öbür 

tarafın kuvvetinden üstün bir 
kuvvete malik olması lm"I: gele
cek; 

3- Kazandığını elde tutmak i
çin tedbir allacak ve geriden 
kuvvet almayı, yiyeceğini gitirt
meyi temin edecek. 

Afrika denince Akdenizi unut
mak kabil olmadığı gibi Akdeniz· 
den bahsedilince de İtalyanın e· 
mellerini unutmak mümkün de
ğildir. Çünkü İtalya artık AkdL
nizi kendisi için istikbalde nasıl 
bir harekat sahası yapmak iste -
diğini açıktan açığa belli etmek
tı>dir. 

İtalyanın Libyaya yığdığı kuv· 
vetlere karşı Tunus ile Mısırda 

mukabil tedbirler alınıyor. Filis
tindeki İngiliz kuvvetleri de Ml· 
sıra alınmıştır. Fransızlar da Tu 
nusta azami derecedP ihtiyat tei
birleri alıyorlar. Bütün bunlara oa
kılınca şuna varılıyor: 

Hayvanlarda Şefkat 
Ve Merhamet 

kural=, evvela an~ !arı tutalım ... 
dedik. Kapanı kuru~ bıraktık. Sa

baha karşı bir gürültü oldu, anı· 

İtalyanlar Libiden Mısır ve 1 ••
nus üzerine herhangi bır lıare 

kette b'1lunmak için çok d•,j;ü~ -
meğe mecbur kalacaklar. 
Avrupalı askeri mütehassıslar 

şu suali soruyorlar: 
İtalyanlar böyle bir döğüş ı~in 

iktiza eden üstün kuvvete m~lik 
olacaklar mı?. Kara kuvveti İti -
barile hayır ... Çünkü İtalyaı.lar 
bir taraftan Afrikada taarruza ge· 
çecek olurlarsa A :rui>ada da F• ar •. 
saya karşı hiç olmazsa müdafaa 
vaziyetinde kalmağa mecb.nl.ır· 
lar. Bu takdırde vaziyet akyl•le· 
rınedir. Eğer Avrupada Fr<.11' ı/l 
karşı taarruz vaziyetine ge,;••rk~
se o zaman halleri daha zıyade 
zorlaşacaktır. 

Fakat bahsin mevzuu o cihet de 
ğ i ldir. İtalyanın bugün Afrıh:l 1 

bulunan kuvveti ne kııd~rtl : r" 

120,000 kişi. Bunlar yeni vesa't •!e 
teçhiz edilmiş, motörlü kuvvetle-
dır. Dörtte biri yerlilerden toplan· 
mış olup üst tarafı iyi talim ve 
terbiye görmüş Avrupalılardan

dır. Fakat ne de olsa mesela Tu -
nus üzerine bir hareket yapmak 
isterken bu yüz yirmi bin kişi -
nin hepsini birden yürütecek de
ğildir. 

Libinin muhafazası için bun • 
!ardan bir kısmını b:rakacakt:r. 
Tahmin edildiğine göre İtalya an· 

(Devamı 7 inci sayfada) 

l\Jcmorlal Hall Enfrad muharebesin
de ölen VnfversltelUer namına 7apıl -
mışhr. Bt.ıyük bir müsamere salona 

vardır. Kütüphane, Gore Balldedlr. 

tlnıverstU llall ders sa.lonlarını ve 
amfiteatr! havidir. 

Üniversitenin müzesinde Amerikan 
etnofraflslne ald eserler teşhir olun -
maktadır. 

Darvarda, hemen hemen bühin Ulm
ler ötretlltr. Amerikanın en maruf rl
call buradan mezundur. 

İLK UÇANLAR Kİ:ll?. 

Geçen ve yirminci yll.z 1ıhn blda -
yetinde balonla. uı:anlar: 1804 de Ga7 

Luzak, 1874 de Slvel ve Krose İsı>lnelll, 
1875 de Slvcl, Dötesandtye. Bu sonun

cular 8,600 metro yi.lk.sf"kllie çlkmaj"a 
muvaffak oldular. 

Fakat, ikisi bayıldı. Balon 10,000 met
roya kadar yiıkscldl. Sukut facia Ue 

neticelendi. Sive v~ Krose öldü, diier 
tkl arkada"'ı sakatlandı. 

JAPOl\YAl\IN l\i:FUSU 

Japoııyanın ni.ıfusu 71,000,000 dur. 
Bu kalabalık küllo 382,550 kilomclro· 

Juk bir arazi1e sık1şmı1tır. Yalnız 

fJonshu ad;ı. ında so.000.000 nüfus var

dır. Halbuki bu adanın büyüklütü 
230.530 kHometro murabbaıdlf. 

Fran.ll;janın 550,000 kilometro murab
baı araıbl 39,000,000 nüfusu vardır. 

İstatL~Uklere bakıhrsa son on sene 
içinde .Japonyanm nii.fusu her sene 
1,000.000 arımışlır. 

Şu he§aba &"öre 1950 sene!iinde nü
fusu umumi 78,000,000 a çLkacaktır. 

Japonya. dü ıyanın en kalabalık blr 
memlekcti ıllr. 1 kilometro murabbaı a
raziye 1.0GZ nüfus isabet etmektedir. 

HOROS DÖG(Şt) 

E.ski de\.·irlerde horo'j dötü!lllüne cok: 
ebemmlyet verilirdJ. Q.omalılar, Yu

nanhlar ııoros doiüşiürmekten pek 

biı)·ıik bir zevk alırlardı. M:ajliib ho
ros, 1.;·aUb horozun sahiblne verllirdL 

Yuııanislanda horos döfüştürme 

merakı İran seterlndeıı c;onra başla -
mıştır. 

Tenılıtokll, malyetlndl"kl a!.l~erle-rln 

bir horos döğüşiınti seyir için müra

deleyl trrkrttiklerinl görmü~tür. Ho -
rosların blriblrlle mücadele:J a.sker
Jeri şevk ve he) ecana getirmiş, duş -
m:ın üzerine saldırmtŞ1ar ve ıarerl ka

zanmışlar. Temlstokll hl'r .. ene başın
da horos döiü".'ti f("nllklerl yapılnı.:1! ını 

emrt'tmlş ve bu şenliklerde hazır bu
lur.muştur. 

Döiüş horosl. .. nnın en iyisi Hind ho
roslarıdır. Bunlar eok kuvvetU ve çok 
lnadcıdır. 

Bir a.rahk bıldırcın döğüşlürmek de 
moda olmuştu. BLı, eilenceh olDıakla 
bl'ra.ber, horos döğl.!şü gibi heyecan 
vermeditl irin pek <Obult rağbetten 

düşlü. 

lloros döiüştürmc merakı eski ştd .. 
detlnt kııybetmck'e beraher el"an Çln

de, Jlindistanda, Avrupanın bir çok 
yerlerınde horos döiliftürenler n.rdır. 

Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

U
ıı ç dört sene oldu. Yaz için 

Büyükadaya gitmiştik. Bir 
akşam, güneş batarken Ni

zamdan Dile doğru ağır ağır yü -
rüyordum. Yolda lıir •rkadaşa ras
ladım. 

Bana: 
- Yürüyüşe mi çıktın, dedL 
- Evet ... 
- Gel şurada, yukarı çamlıkta, 

teııoha, yalnız bir köşk var. Orada 
bir ziyaret yapacağım. Köşk sa • 
bibi iie seni de tanıştırayım. Çok 
enteresan bir adamdır. Sana mev
zu ç~kar. 

Beraberce yürüdük .. Solda dar, 
toprak bir yokuşa tırmandık .. Beş 
dakika sonra, eski. ahşab bir köş
kün demir parmaklıklı bahçe ka
pısından içeri gıriyorduk. Fakat, 
köşkün eskiliğine rağmen, bahçe, 
fevkalade iyi tanzim edilmişti. Bi
zi ilk karşılıyan, kalın zncirlerle 
bağlı iri bir kurd köpeği oldu. Var 
kuvvetile havlıyordu. 
Arkadaşım: 

- Birşey yapmaı. dedi. İlerle
dik .. 

İhtıyar bir çamın altında üç 
şezlong vardı. Dostum: 

- Burada oturalım, dedi.. 
Gayet teklifsiz idi. 
- Kiişk sahibini görmeden mi, 

diye sordum .. 
- O, köpeğin sesini duymuş

tur, şimdi çıkar, buraya gelir, de
di. 

Hakikaten, henüz üç dakika geç
memişti. sağımızdaki toprak yol
dan bir ayak sesi duyduk. Dön -
düm, baktım. Bir avcı elbisesi 
giymiş, uzun boylu, iri yarı güler 
yüzlü bir adam, bize doğru geli
yordu. Yaşı, görünüşe göre, elliyi 
geckindı. 

Yanımıza yaklaştı. Biz ayağa 

kalkmıştık. 

- Hoş geldiniz, evlatlar, dedi. 
Boş kalan tek şezloga, uzanır 

gibi oturdu. Daha bize birşey söy
lemeden köşke doğru dönerek ba
ğırdı: 

- Süleyman ... 
İçeriden, sahibini görmediği -

miz bir ses cevab verdi: 
- Efendim .. 
- Ayranlar soğuk olsun ... 
Sonra bize döndü: 
- Merhaba evlatlar ... 
Arkadaşım: 

- Efendim, müsaadenizle ta -
nıştırayım, dedi.. Köşk sahibi İd
ris Beyefendi.. Arkadaşım Sedad 
Veysi... 

Ben, hayretten donakalmıştım. 
Arkadaşımı tekzib etmedim. Hal· 
buki, ömrümde bir kerecik olsun 
ava gitmiş insan değildim. Avcı 
!ık hakkında da hiçbir fikrim yok
tu. 

Ev sahibi, yaslandığı şezlongda 
biraz doğruldu: • 

- Bizde hikayeler çoktur, dedi 
Avcı olsun da, av hikayesi bil -
mesin, anlatmasın, olur mu?. Ba
kınız, bugün size, eski, çok eski 
bir maziye aid bir hatıramdan 
bahsedeceğim. 

Benim bugünkü karım, ikinci 
zevcemdir. Evvela, bundan 40 se· 
ne evvel evlendim. Çok gençtim .. 
Henüz yirmi yaşında kadar ... Şim· 
diki karımla evleneli, daha on beş 
sene oldu. 1ık karımı çok sever
dim .. O da gençti, ben de ... 

Birbirimize çok uygunduk.. O 
vakitler, Baklrköyünde oturuyor
duk .. Benim avcılık merakım çok 
küçük yaşımda başlar .. Karım da 
Bakırköylü idi. Çekmecelere, Flor
yaya ve civarına ava beraber gi
derdik. Onu da iyice alıştırmşı, 

meraklandırmıştım .. 

lMJ 
ayvanların, yavrularına gös
terdikleri muhabbet ve şef
kat dikkate değer. 

Köylünün biti, öteberi satmak 
için kasabada kurıılan pazara gi
der. Köpeğini de beraber alır. 

bara indik. Ne görsek beğenirsi • /.•••••••••n•••••••••••••••••lllıı. . ? 
nız .... 

Misafiri olduğumuz zat, bir ke
re tepeden tırnağa kadar beni süz
müştü .Sonra gülerek: 

Evlendiğimizin senesi idi. .. Bir 
_gün, yine, sabah erkenden avlan
mağa çıkmıştık. Çekmecenin ar
kasında bir dere kenarında, bir 
sazlık içinde pusuda bekliyor -
dum .. Karım da yan tarafta, baş
ka bir sazlığın arkasında, onun e
linde de tüfek bekliyordu. Bir k~ 
önümden çıkış yaptL. Ateş edece
ğim ... Öyle güzel, öyk! nazlı bir 
hayvandı ki... Aradan bunca se
ne geç!!liştir, bala gözlerimin ö
nündedir. Köpek gebe imiş. Yolda sancısı 

tutar. Yolun kenarında bir hen -
değe girer, sekiz yavru doğurur. 

Sonra bun !arı, ikişer ikişer taşımak 
suretile köye getirir. 

Bir çiftlik sahibi anlatıyor: 
- AmbariJ.n.'1 birınde lrocaman 

bir dağ sıwnı yuva yapmış ve do
ğurmuştu. Yavruları öldürmek is
tedik. Sonra düşündük. Bir kapan 

Kapan yok ... Yerc:!eki kan izle
rinden, ana '1Çanın tutulduğunu 

yavrularını aldığını ve kapanı da 
sürükliyerek kaybolduğunu anla
dık. 

Kuşların da şefbtini, fedakar
lığını unutmamalı? Bunların, has

ta veya yaralı arkad.lslarını sırt

larında taşıdıkları çok görülmüş· 
tür, 

. 

Fransanın en tanınmış muharrirlerinden meşhur 
FRANCİS CARCO'nun HAPİSHANELERDE YAPTIÔJ 

Etüdlerden yaratılan en büyük Fransız şaheseri: 

KADINLAR HAPİSHANESİ 
VİVİANE ROMANCE - FRANcr.:ı CARCO - RENE ST CYR 

Bu perşembe a.4amllldan itibaren 

L.A L E Sinemasında --

- Siz de av meraklısısınız, ga
liba, dedi.. 

Benim cevab vermeme v"akit bı· 
rakmadan, arkadaşım atıldı: 

- Evet efendim.. Bilhassa, es
kiden çok meşgul olmuştur. Bu 
gün, tattı av hikayelerinizi dinle
mek üzere sizi rahatsız ediyor ... 

- Çok memnun oldum .. Mü -
şerref olmak vesilesi yaratıldı. 

Birden nasıl oldu bilmiyorum. 
Hayvan, tekrar yere indi.. Fakat, 
öyle bir istikamette geldi, kondu 
ki .. Sormayın ... 

Ah... O saniyeleri hatır aldıkça 
tüylerim hala diken diken olur ... 
Düşünemedim... Cahillik ettim. 
Birden çiften.in iki tetiğini brden 
çektim ... Kuş bir tepetaklak attL 

denemeleri içinde yetişmiş iki detektif bütün araş
tırmalarına, ça 1 ışmalarına karşılık baııa en küçük 
bir şey vermed1lar. O, Sadıkın söyledikleri de hep 
yalan!. Ileruien para sızdırmak için yapıyorlar. İz 
üzcrindeymi,ler, şöyleymiş, böyleymiş! Bir aydır 

Dok'.'orun bütün bu düşünüşleri: 
- Aman karıcığım!. 

YOS A 
- Sarıyerdeki Yalı kahvesine gidelim. 
Dedikten sonra: 

- Dur öyle ise ben biraz yıkanayım. Hafif bir 
şeyler giyineyim 

Diye, tarası:rn odaya girdi. GünPy: 

Deyişleri karş1S1nda da Güney zekasının de
hasına inanmı~lar gibi koltuklarını kabartıyor ve: 

- İşte biz adamı böyle yaparız .. 
Der gibi rengini geceden çalma lroyu siyah 

gözlerile dokitorun sanki cdeğirmen:ie ağarmış• gi
bi duran ak sgçlarını okşuyordu! 

n 

KASffiGA COŞUYOR 

OTELDEKİ GECE 

En sıcak bir ağustos günü. Her gi.'n esintiden 
pencere açılamtyan Büyükdere alevcien bir göm
lek giyir.miş gibi sıcaktan yanıyor, hava ateş dal -
gası g±bi insan etlerini yalıyor. Gün»y otelin tara· 
sasındayken Fazıl geldi: 

- Aman karıcığım İstanbul yanıyor! 

l'IC>. 148 ----· 
Su içindeyıil, alnında, üst dudoğ:ndan ter sı

z1yordu. 
Güney: 
- Kocacığım ben de bilsen burada nekadar 

bunaldmı. 

Dedı, sordu: 
- Amma geç kaldın? 

- İ~im çoktu. Yurttaki hesablara filan da bak-
tını. 

Fazıl sözünü burada bıraktı. yine sıcak konu
suna geçti: 

- İyi etıtik de Büyükıdereye geldik. Şişli de 
çok sıcaktı. Hele İstanbul görülecek şey. İnsan a· 
teşten bir boşluğun içinde kalıp olup yürüdüğünü 
hissediyor. 

- Ada. Suadiye kim bilir ne karlar sıcaktır? .. 
Burası böyle olduktan sonra .. 

- Acaba Sarıyere kadar gıtsek mi? Belki o 

Yazan: ETEl'lt İZZET BENİCE-------

deniz k~narındabi kahve biraz esintilidir 
- İstersen gidelim.. 
- Gidelim .. 
YL'<ii gundüı, Büyükderedeler. Y•2lık ev tut

madılar. Otelde oturuyorlar. Fazıl: 
- Ağustosu Boğazda geçiririz. Ey!Ulde Adaya 

jideriz .. 
Diyor. Yakacığa gitmek, orada balayının ha -

tıralarını tazelemek isteği de var. F~kat Güney: 

- Boğaz benim daha çok hoşll!!la gidıyor. İs
tediğim vakit İstanbula ınmek de kolay. Arabamız 
varken ne diye Adaya, Modaya, Yaka~ığa filan 
gidelim? .. 

Diye, Boğazda kalmağı üstünlüyor Fazıl da 
arada bir yurda iniyor, işlerine bakıyor, dönüyor. 
Bugünkôi gidişle yedi gün içindeki ikJıc: gidiş gü
nüydü. 

Fazıl: 

- BEn hiçbir şey istemiyorum. Arkamdaki bu 
emprime entari iyi. · 

Dedi, tarasta kaldı. Fazılın oı;Iaya girdiğinin 

beşinci, onuncu dakikası i.di. Güneyir. bırden aklı
na esti: 

- Biraz pudramı, rujumu tazeFyeyiın. 

Ve ansızın odadan içeriye gird!. Doktor kendi 
karyolasının başucunda yere eğilmiş, halının al -
tına yeleğinin iç cebinden çıkard•ijı. bir paketi 
yerleştirmeğe çalışıyordu. Güney bunu görür gör
mez hemen ilerledi, sordu: 

- Ne yapıyorsun Fazıl?~ 
Bir şey mi oldu? .. 

Doktor suç üzerinde yakalanmışların çekin -
genliği ile birden sapsarı oldu, uyuştu, korkak ,ür
kek bir sesle: 

- Hiç bir şe-,. hiç bir şey .. Yere bir kağıdım 
düşmüştü de onu aldım. 

(Devamı var) 

Cansız yerde idl Bendeki heY~ 
nı sormayın ... Fakat, aradan . 
dakika geçmemşitL Kanının 5" 
ni duydum, inliyordu: ul. 

- Ah ... Ne yaptın ... Vur 
dum .. 

riiiifl 
Ankara R adyos&I 

auotnt 
18,35 Müzik (Virtüozlar - Pi). 

18,30 Procram. --••' 
17,30 İnlulab tarihi dersleri - JIY 

evinden naklen. 
19 Konuşma (Türkiye postası). 
19,15 Türk müzlil (Fasıl beyetll· 
Tahsin Karakw, ve arkadaşlatl • 

Safiye rokaym lııtlrakUe. ti 
20 Memleket saat a7an, aJalll 

meteoroloji haberlerL 
20,15 Türk müzliL 
Çalanlar: Vecibe, Ruşen J[am, ce4" 

det Kozan, Reşat. Erer. ti' 
OkU7anlar: Necmi Rlza ~ 

Semahat Özden-.. 
1- Hiızzam peşrevL 

Z- Dedenin - Hiiuaın ytlriik ,,; 
isi - Reni aşkında. 

3- Selinlkll Abmedln - Serih ı"" 
kı - Zevk olu.r clryeJerlm. 

4'- Kanun taksimi • Vecihe. J 
5-- Tat.-osun - Hiiuam tarla. • il 

kifıtbanede. 

$-- Hacı Arif Beyin - Se&ih pil" 
Olmaz Uiç slnei satpareme. JJ 

7- Şevki Beyin - Rica• tarlı:ı • 
e71e suçum ey &iiliter. 

8- Sali.lıallln Pınarın - HICJlll .,,,. 
lı:ı - Kalmadı bende ne anu. ,ıl' 

~ Karacıiar prlu - Bllmemkf 
nq'e bu ömrün. 

10- Lem'lnln - Karacığar prıı 
Oeıpnanı o mehvetln eladır. 

Zl Konuşma. 
21,15 Esham, tabvlli.t, Jı:ambl11 

nukut ve ziraat borsası (flal). 
21.25 Neş'elt pliklar - B, .~ 

21,30 Müzik (Radyo ork .. lraııl • r" 
Praetorlus). 

2Z,30 MIWlı: (Öda miiııtil - 1'0• 
23 Müzik (Caıband - Pi). 
23,45 - 24 Son ajans haberleri Yfl tf' 

rmkt prop-am. 

YAllJM 

IZ.30 Prorram. _ .... 
lZ.31 TUrlı: müılğt. (Secllmlt lllY 

eserler). 
Çalanlar:_ Vecihe, B.ept Erer, .,.,,, 

re Fenan, Relik Fenan. 

OkU7&n: Maalllm Nnrt BaW J'o~ 
13 Memleket saat a7an, a,Jaıal 

meteoroloji baberlerL , 
13,15 • 14 Müzik (Bl;r-11 .,,._ı. 

bandosu • Şef: bısaıı Ktln~r). 
-

13:17 HJcr! I 1355 Rıııııl 
Rebiülevvel Nisan 

12 19 . 
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Vakitler Vuatı Eldi 
iL dL ... cL_ -

Güneı 4 S6 9 s2 
Öğle 12 11 s o6 
İkindi 16 03 8 S8 

Akşam 19 06 12 00 

Yatsı 20 sı ı 4S 

imsak 3 04 7 S9 . 
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1 ŞEHRİN İÇİNDEN 1 

Çocuklarımızın Sokak 
Terbiyesine Dikkat 

4te, Caddenin Ortasında Bir Meydan Güreşi. İki 
Mektebli, Çamurlar içinde Çarpışıyor •. Ve 

Seyirciler, Dövüşçülere Hız Veriyorlar ! 

r:lU:Nn~a~~ERTELLİ 1 
""------~~~~~-

·~ ınerlkalı bir terbiye müte-
Q. hassısı anlatıyor: 

•- Aınerikan:n hemen her 
lelıxillde, çocuğu ohn aileler, ço-

tc.ukları ınektebden dönünce, üs -
Un"' his u b.aşını muayerıe ederler. El-
elerın.de yırtıklık ve vücudla -

:nın. bir yerinde kırık \ık olup ol
la lldıgını araştırırlar. Zira, çocuk-

rda boks merakı yedi sekiz ya • 
~.a ~aşlar. Ve çocuklar mekteb 
Ilı nuşunde, arkadnslari!e döğüş-

ekten zevk duyarİar.> 
tıı Siz~ memleketimizde hamdol
t n boyJe bir hastnlık yoktur. Fa
aı, sokak terlıiyesi bakımından 
~~Uklarımızı ilımal etmek doğru 
t gıldir. Ben N4antaşında o -
,uruyorum. Evi•min önünden 
ı:ah akşam yedi mekteb ta -

l!-Sı geçiyor. Etrafımızda lis 0 , 

~ta ve ilk mektel:ıler var. Evde 
ı1:ldığun günler, mekteb dönüşün· 
h· 90<:uklarırnızın sokak halleri 
~ ıç de hoşuma gitmiyor. Mekteb 
b~Pısından çıkar çıkmaz başlıyan 
;;' laübalilik ekse~iya döğüş ve 
:çl§ınekle geçiyor ve bu çocuklar 
~ •nde sokak ortqsında yalancı 
d t+ılivanlar gibi soyunup güreş e
l~~leri, kavga mak~adile birbir -

1ne sarılıp döğü~en•eri görü -
~Ot14rn, 

c l,;te dün .. Bunlardan ikisi kosk~
~ Caddenin ortasl!l'.ia birbirlerine 
h·'1larak yere yuvarlandılar. Bir
la-rlerini yuınrukl~mağa başladı
~ r. 'l'oz toprak içinde ne üst kaldı 
1 e baş . Ve etrafına ü~iişen arkadaş
•rı döğüşe hız vermek için: 

, . .._ liaydi be .. MPkteb bahçe -
~nde atıp tutardın! Göster ken-

ni.. 

ll Gibi bağrışmalar başladı. Birinin 
~nı Yarıldı, Ôtekil'ir msesinden 
birn akıyordu. Ber~ket versin ki, 
a az sonra, mektehden çıkan ve 
;ııi caddeyi taklb eden bir öğret
l!aen Bayan ;kisinin de kulağın • 
lQ n .. Yakaladı .. Zorla mektebe gö
Cı t.lu. Bunlar, Nişantaşındaki 15 iıi-

ıl.k mekteb talebeleı·iydi. 

* lı·nundan on beş gür. kadar önce. 
l;~~iln beşiktaşa g:tm'ştim. Or -
~·· oy caddesinde bir kalabalık 
~t<lüır. y· kt b d" .. .. v b· •. ıne r:ıe ~ onuşu.. e 

t~r ll'ıeydan güreşi ı Ayni sahne .. 
ı. raftaki çocuklar, yerde çamur
'ilt • ' 
~ı ıçınde yuv1rla!'an çocuklara 
~ \'eriyor: 

ı!a~ lfabire Mehmcd .. Bir yumruk 
a. 

t' li~ydi be Ali .. Bir penaltı yap. 
~l!ı:s. 
lı 1ni kolunun altına al 

liv lı ÇQcuklar, Nişantaşındaki peh· 
ca anlardan yaşça biroz daha ka.lıa
Sa ıdıler. Başlarındaki kasketler 
v,'tıurların içinde yüzüyordu .. Ha· 
ı~ Yağmurluydu. Orta mekteb ta
l;. eleri oldukları d!ğer arkadaş -
ıı:ının kasketlerinden belliydL 
d.:.anamadırn .. Yanlarına sokul-

lıo' Yazık değil mi, çocuklar? 
~:ıe Pis, yağmurlu bir havada, 
t ~k ortasında güreşilir mi? 

11• •fı ağzıma tıkadılar .. Hep bir
•!\: 

b,; Sen kim oluyorsun be?! Şuna 
l:ı· hele .. 

laıı 'Ye bağrışmağa başladılar. Ka
Olq alığın içine girdiğime pişman 
fa.n lill'ı .. ve büyük bir hakaret tu
da 

1 arasında cgüı·Pş meydanı. n· 
ıı kaçtun. 

* nup--
.. ,, .• un biraz rah:ıtsızdım .. Eski 
"'•al)' 
tlııı. . ım arkadaşlarımdan bir! 
tiıı·dı İstanbul mekteblerinden bi· 
lııı 1~ müdürüdür . evime uğra -

§ ı. R:onuşurken. caddeden bir 
(Devamı 7 inci sayfada) 

: 

Küçüklerimizin kendi kendilerine muhtelif oyunları 

Kontesin Gerdanlığı 
Çok Sevinmek Her~~lde İyi Değil. 

insanları Bazan Oldürüyor 

Kontes Şönberg gii.zel bir k4dındı 

ir Faris gazetesi şu vak'ayı 
şu tarzda anlatıyor: 
c- Doğru söylüyorsun, a • 

zızıın... Zenginim, şöhretim, iti • 
barım var. Hayath mes'ud ola -
bilmek için ne lazımsa hepsine 
malikim ve mes'udcm... Fakat, 
vaktile az kalsın, bütün istikba -
lim mahvoluyordu. Sefil bir ser
seri olacaktım. Anlatayım da bak ... 
Şunu da bil iri bunu, şımdiye ka • 
dar hiç kimseye söylem edim. 
Çaldım. Evet, bPn ... Kumar oy

nuyordum. Ka~ettim, borçlan -
dı.rn. Bir kadının, kontEs Şönberg'in 
gerdanlığım çaldım. Belki işit -
mişsindir. Kontes çok güzel, kibar 
ve zengin bir kadındı. 

Kontesin hususi kıWbi olduğum 
zaman henüz yirmı beş yaşında 

idim. O, otuzunda y1 var, ya da 
yoktu. Kocası ölm:iş, büyük bir 
miras bırakımıştı. Faris civarında 
büyük bir şatoda vaşı.;;ordu. Ben 
de kendimi kumara \·ermiştim. Bir 
gece mühim bir P'"" kaybettim. 
Kırk sekiz saat içirde ödemek 

mecburiytinde idim. Bu parayı na 
sıl bulabilecektim 

İşte, o zaman incı gerdanlığı 
çalmıyd karar verd'm. Gerdanlık, 
küçük bir masanın giizünde du -
ruyordu. Kims<? görmeden aldım. 

Ôğlend~n sonra gidip satacaktım. 
Fakat kontes, derhal farkına var
dı. Şatoyu altüst ettirdi. Bağı • 
rıyordu: 

- Gerdanlığı buL-nak için ha
yatımın iki senesini feda ederim. 
Belli ki onca büyük bir hatıra 
kıymetini taşıyordu. 

Gülmeyi'liz. Çok müteessir ol
muştum. Kontes ağlıyor. çırpını

yordu. Odada yalnzıdık. Onun bu 
haline dayanamadım Gerdanlığı 

cebimden çıkardım. uzattım. Ka
par gibi aldı, göğsiine bastırdı ve 
düştü bayıldı. Kaldırdım, kana -
peye yatırmak istedim. Kolları· 

mm arasında cansız bir cesed var
dı. 

Kontes ölmü~tü. Sevinçten mi? 
ihtimal! .. • 
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l_ş_A_. K_A_.I Hayat Bu ... Geçinmek için 
LOKOMOTİFTE MİYİZ? 

W 
eli ile Ahmed, ıkinci mevki 
kompartımanlarından birine 
oturmuşlar, çubuklarını yak· 

Çalışmak Lazım! 
mışlar, dümanını savuruyorlar, ko- E k • 
nuşuyorlar. A;. sonra, kompartı· S l Avusturya Başvekili Prens Stharemberg'in 
man göz gözü görmiyeeek dere • 
ce dümana boğuluyor. 
Karşılarında oturan bir bayan 

nezaketle soruyor 
- Affedersiniz, baylar ... İkinci 

mevki kompartımanında mıyıd .. 
İkisi birden cevab veriyor: 
- Evet bayan!-. 
- Çok teş~kkür ederim. Ben ise 

yanlışlıkla Iokomotift bindim zan-
netmiştim. 

KABAHAT, KABAHAT 

ÜSTÜNE-. 

- Kocam çok kayıdsız ... Her gün 
eN:ıiselerinin düğmelerin! düşii • 
rüyor. 

- Sağlam dikilmıı olsa düşilr
mez ... 

- Evet, fakat dikerken hiç dik
kat etmiyor ".ti. .. Şöyle iliştirip bı· 
rakıyor. 

PRAGDA 

İki Çek, Jan Hus'un heykeli ö
nünden geçerlerken birisi kolunu 
uzatarak abideyı selamlıyor. 

Öteki soruyor: 

- N~ diye seliınılıyorsun? .. Bu· 
nun Almanya ile ne münasebeti 
var? ... 

- Ayağının altındaki İmpara -
tıorluk sembolü olan kocaman kar· 
talı görmüyor musun? ... 

İKİ AMELE ARASINDA 

- Azizim, eğer patron sözünü 
geri almazsa gidiyorum. 

- Ya! ... Ne dedi? ... 
- Fabrikamdan defol, git dedi.. 

KABAHAT BENDE: 

- Şu herife bJk:nız . . Sokakta 
yatıyor. Bu rakı cidden fena şey ... 
Sarhoş. - Kabahat rakıda de

ğ'! bende ... İçtığim zaman yatağı
ma düşmem de hep böyle sokağa 
düşcrım! ... 

İLTİFAT 

Alacaklı - Yahu borcunu ne 
zaman \'ereceksin?. Bu yaptığın 

ayıp değil mi? 

Borçlu - Param y0k azizim. 
- Öyle ise böyle dolandırıcılık 

yapacağına, çık, dilencilik et. 
- O zaman da çıkarır, on para 

verirsin. 
- Amma unutma ki herkesten 

de benim gibi borç alınmaz. 
- Canim biz verecek enaiyi gö

zünden tanırız. 

ONU:-1' DA ÇARESİ VAR 

Nuti çok i;yi bir adarr,dır Yalnız 
bir kuscıı u yar: İçkiye müptela... 
Gece ve gü'ldüz içıyor. Nihayet, 

midesinde bir ağrı başlıyor. Dok
tora gidiyor. Muayene olup çı -
kınca, intizar salonunda oturan biri 

dostu soruyor: 
- Ne dedi? inşallah tehlikeli 

bir şey değil ... 

- Hayı: ... Günde di'rt bardak 
maden 3uyıı içmemi tavsıye ettL 

- N;iS!l yapacaksııı simdi? ... 
- Ne mi yapacağım? .. Rakıya 

karıştırıp içeceğim! ... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 1 
* Bütün dünyadakı fırtına • 

!ar bir billion kilovat elektrik 
yapar. 

* Dünyanın en çok şarab i
mal tden memlekctı Fransadır. 
Dakikada 11,350 lıtr.c şarab ya
par. * Am~rika, gangsterler ve 
canilerle mücadele teşkilatına 

dakikada 110,000 frank sarfeder. * İngilterede, iş evleri beş 
işsiz<? iş bulur. * Hııııb korkuslle yedi büyük 
devlet, silahlanmak icin daki -
kada b:r milvon sPrfediyor. 
* Almanlar, bir dakikada 44 

ton hubulıat yerler. 

1 

ŞU SATIRLAR! OKUDUÔU-, 
N11Z ZAMAN BİR DAKİKA 
GEÇTİ. 

Karısı Kocasını ve Kendisini Beslemek 
T ~krar Sahne Hayatına Dl>fl.dü 

• • 
ıcın • 

• •• 

P rensıe prenses eski mes'ud günler cıe .. 

ski Avusturya Başvekili 

prens Sthremberg'iı:. şim -
di nerelerde, n e yaptı -

ğını merak edenler var. Malfıdur 
ki bir zamanlar Avusturyanın mu
kadderatını elinde tutan bu adam, 
Viyanalı bir dansözle evlendik -
ten sonra, politika hvyatından çe
kilmişti. 

Sthrember'in karısı Viyananın 

en maruf san'atkarl&rından biri 
idi. Mora Gregor namile büyük 
bir şöhı et kazannnı~tı. Meşhur sah
ne vazıı Maks Reynard'ın çevirdiği 
sessiz filimlerde en büyük rolleri 

Bekara 
Eviadlık 

Vermiyorlar 

A 
mcrikada her meslek erba
bının meşhuru olduğu gibi 
berberlerin de en çok para 

kazananı ve en çok şöhret kazan
mış olanı vardır. İşte bunlardtın 
biri de Sidn.ey Gilazof imiş. Bu
nun gazete sütunlarına geçmesi 
berberliğinden dolayı değil de bü
tün Amerikanın yetimhanelerin
de kendine bir evlatlık arama • 
sından ileri geliyor. Gilazof kadın 
saçlarını çeşid çeşid şekle koyan 
bir u>ı'.a imiş. Fakat şimdiye kadar 
hiç "'' ıımemiş. Çocuğa hasret 
kaldığı için bir evlatlık aramak ü
zere Amerikada her yeri dolaşmış. · 
Asıl şayanı dikkat olan şu var: 

Derdini kimseye anlatamamış! 

Her müracaat ettiği yerde kendi
sine şunu sormuşlar: 

- Niçin böyle anasız, babasız 

bir çocuk almak istiyorsunuz?. 
- Çünkü onu kendime evlad 

etmek ıslıyorum da ondan .. 
- Garib şey ... Siz köpek bes

lemiyorsunuz?. 
Nihayet bir yetimhaneden altı 

günlük bir erkek çocuğu almağa 
muvaffak olmuş, çocuk için bir 
dadı tutmuş. Zengin bir çocuğun 
iyi bakılması için herşeyi temin 
etmiştir. Gazetecilerle konuşur -
ken demiş ki: 

- Ben bütün Amerikada bekar 
olarak bu suretle baba olmuş ye
gane adamıın!. 

Bununla iftihar etse yeridir. 
Çünkü bekar olanlara çocuk ve -
rilmiyormuş. Verilen çocuğun git
tiği yerde kadın şefkati görmesi 
lazım geldiğinden evli olmıyan -
!ara evlatlık almaları değil, kö • 
pek beslemeleri tavsiye edilmiştir. 

yaptı. Sonra, sesli filim çıkınca Ho
livuda gitti. cMari Dugan'ın mu
hakemesi> filminin almanca ver • 
siyonında mühim bir rol aldı. Si
nema beldesinde kllmış olsaydı, 

herhalde büyük yıldızlar sırasına 
geçecekti. Fakat Viyanaya döndü. 
Burg tiyatros.ile bir mukavele im· 
zaladı 

İşte o sırada prens Stahren -
berg'le sevişti, evlendi. Tabii pren· 
ses olunca sahneyi terketti. 

Uzun aylar geçti. Nora Gregor 
Pren sSllıremberg mes'ud bir ha
yat yaşıyordu. 

Fakat bu çok sürmedl Şlmaldeı 
gelen tehlike, gündengüne büyü
yordu. 

1938 ilkıbaharı ... Avusturya Al 
ma nisti!Asına uğradı. 

Prensve Prenses Vlyanayı terk 
ve Parise iltica ettiler. 

Nora Gregar, harbden evvel A
vusturyada, 1919 da İtalyaya ge
çen bir yerde doğmuştu. İlk evvel 
oraya kaçtı. Fakat hükümet tara
fından hudud harici edildi. 

Pariste hür ve serbrst bulun -
nuyor. Faris hayatı cidden tatlı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Portakal Suyu İç! 
Paris Mahkemelerinden Birind 

Geçen Eğlenceli Bir Dava 

Bir küfe portakalı pazar yerinden çalıp götürmüıtü 

F 
ransız gazeteleri şöyle eğ

lenceli bir davayı nak.ledi -
y~rlar: 

• 16 ıncı ceza mahkemesi ... Maz
nunlara mahsus yer, avukatların, 
şahitlerın oturduğu sıralar boş. 

Dinleyiciler mevkiinde yaşlı bir 
kadın, başını önüne eğmiş, uyuk
luyor. Yanında sarı benizli bir kız, 
elli beşlik bir ihtiyar, amele el
biseli bir adam. 

Reis, boş mahkeme salonuna 
bakıyor. Celseye nihayet verme
ğe hazırlanıyor. Mübaşir: •Bir da
va daha var ... • diyor. Bu sırada 
Tomas Lökran vekili ile beraber 

içeri giriyor. Vekili kır saçlı, cü
ce denilecek derecede kısa boy
lu. Tomas henüz genç, kara bıyık
lı. İri ve kırmızı burunlu. 

Reis.- Haydi, sallanmayınız, 

yerinize oturunuz. Bir an evvel 
davayı görelim. 

Maznun.- Benim de istediğim 
bu. Herkes hırsız diye bakıyor. 

Halbuki ben namuslu bir adamım. 
Reis.- Hırsız veya namuslu o

lup olmadığınızı mahkeme tayin 
edecek. 

Maznun.- Ben, namuslu bir ai
lenin evladıyım. İyi bir terbiye, 
iyi bir tahsil gördüm. Çoluğum 

var, çocuğum var ... 

Reis.- İyi amma, geçen §uba
tın yirmi beşinci günü saat yir -
mi üç buçukta, sırtında kocaman 
bir portakal sandığı ile Rivoli so
kağında işiniz neydi? Bu sandığı 
halden aşırmışsınız. 

Polislerin geldiğini görünce san 
dığı yere atmış, kaçmağa başla -
mışsınız ... 

Maznun.- Hiç hatırlamıyorum. 
Reis.- Daha doğrusu, hatırla

mak işinize gelmiyor. Sarhoş idi· 
niz değil mi?. Polis'.er, arkanız • 
dan koşmuşlar, sizi yakalamış -
!ar. Sandığı çaldığınızı itiraf et • 
mişsiniz. 

(Devamı 7 inci ıayfııda) 
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Makineye Verirken: 
İngilterede Askerlik Başladı 
Loodra 2 (A.A.)- A>keri mükellefiyet hakkındaki kanunun met

ni evvelki alqam neşredilmiştir. Kanunda 20 yaşına gelen ve 21 ya
§ını henüz ikmal etmemi olan bütün erkek İngiliz vatandaşlarmm 
İngiltcrede bir a•keri talim deue•ine iştirak etmek üzere kaydedile· 
ceği tasrih edilmektdir. 

Kayıd &ervisleri iş nezaretıne tevdi edilecektir. 
Bu suretle davet edilen gençler, milis sı.latile hizmete alınacaklar 

ve 6 ay müddetle hususi bir talim devresi geçireceklerdir. Fasılasız 
devam edecek olan bu talim devresini ikmal edenler, üç buçuk sene 
müddetle yardım kıt'alarından birinde veya munzam ihtiyat kuvvet· 
lerinde hizmet edt·ceklerdir. 

Alman Gazetelerine Boykot 
Varşova 2 (A.A.)- Gazete müvezzileri, dün yaptıklan bir top

lantıda Alman matbuatının"°" günlerde aldığı vaziyete karşı protesto 
makamında olarak, Dançig ve Almanya gazete vc mecmualarını boy
kot etmeğe karar vermişlerdir. 

Polonya Hududunda Harb Korkusu 
(l inci 3ahıfcden devam) burdur. Böyle olmadığı takd.rde 

lunduran bir şehirdir. İstediği de Çek.os1ovakya kendcine bir misal 
er geç tecelli edecekt!.r Polonya- teşkil edebilir Çe'nberlayn tara-
nın l{Qridordan serhest Alman fından verilen temi:>aıtan sonra, 
transiti için yirmi ~ kilometre Polonya hiç çekin!neden Almanya 
genişliğinde bir yol bırakması hu- ile müzakereye giri~:lebilir. Çünkü 
ausundakt Alman talebini kabul 

1 
lstlklfilinln Fransa VP İngiltere ta

etmesl llzım gelmektrdir. Çünkü 1 .rafından tamamen garanti edi~ 
Abnanya tarld Prusya ile irtiba- olduğundan emindir.• 

tını mutlaka tamamlamak eıı:ıelin- VARŞOVADA NÜMAYİŞLER 
dedir. Siyas! mehafil Polonyanın 
denizle alfi.]\"J.Sını Almanyanın her 
zaman teminat altınıı almağa A
made bulundu~a .söylClnf'kte -
dır 

ANLAŞMA OLACAK MI? 

Londra 2 (Hususi) - Dançiğ V'lll 
Koridor meıseleis matbuatı son de
rece meşgul etmekteµir. Bu iki 
mesele hakkında Polonya ile Al· 
manya arasında bfr rnlaşmaya va
rılması bugi:nkü '!,1'ı:1!ar dahilinde 
hnkanmz görülınekted!r. Almanya 
ve Polonya bugünkü 'azlyetlerln
de ısrar ederlerse. hart-den ıkaçın
mak lml<Ansız bir hale girecekıtlr. 

Gazeteler, Pokınyaya ıtilatgırlz 
bir hareket yoluna sapmaması hu· 
susunacl tavsiyıJered bulunmak • 
tadırlar. 

Varşova 2 (A.AJ - l mayıs gü
nü bütün memlekette mutlak bir 
siiktın lçindP ge911lişti.r. Beyne! -
milel vaziyet dolayısile, çok sene· 
lerdenberi birinci d~fa olarak a
çıkta tezahürat yapılmamıştır. 

Toplantılar, yjllnız kapalı yerler
de yapıhnıştır Bu tc.plantılarda 

fÖZ söyliyen sosyalıs\ hatibler, a
mele kütl~lerinın m.1 ~11 müdafaa 
dav83ındaki fı-:!akrlık ruhu üze
rinde ısrar etr:işlerdir. Toplan -
tıların sonunda. Almanya tara • 
tından Polonya devlci;nin tama • 
m.yeti aleyhine yapılacak her tür
lil taarruza :CSrşı muk&vemet lil
zumunu ilan eden karar suretleri 
kabul edllm!ştir 

Birçok fabrikalarda, ameleleri 
bir gündelı1derini milli müdafaa· 

cTaymlıı• eliyor kl' cPol<>nya .,.. ya tahsi.o etıner>e karar vermiş • 
zirr,U bir siyaset takib etmege mec- ]erdir ~ 

Romanyanın Son Sözü 
larıru muhalaza etmek ıçın kurban 
verebilir 
Komşularımızdan ba11ları hu • 

(l inci sahifeden devam) 1 
N ıızrı Ga1enlro'nun Bulgar taleb
i eri hakkında dün vuku bulan be-

dudlarının kudsiyetııl(kn bahscdı
')'anatını, bütiln matbuat umumi- yor. Kudsi olan b;r ı-eY kendine 
yetle tasvib etmektedir. BulgariB- aid kuriıan ve va;;ıll ıie müdafaa 

tanın, cenubi Dobrke üzerin.deki edılir. başka'arının kanı ıle değil, 
emelleri ötedenberl maliimdur. Binaenaleyh, ha:kıka~en onları teh-
Keza Macarların ds '.l'ransilvan- j dıd eden vafüa memleketlerini 
ya üzerinde bazı haır:u taleb et- kendilerı muhafaza etmelidirler. 
tiklerı şu günl~ııde Hariciye Na- Bükr~ 2 (Hıısu'1) - Tahrandan

1 zırı Gafenko'nun c1>ir karış top· Ankara yolıll dönmekır, olan Ge-
rak veremeyiz. yolundaki beya· : neral Veygand. birlra~ güne kadar 
natı gerek Romanya, gerek Ma - §Chrimlze gPlecektir Veygand 10 
caristana verilecek en kat'i cevab mayısta yapılacak olan milli Ro-
olarak telakkı edilmPktedir. men şenliklerınde hazır buluna-

Sofya 2 (Hususi) - Bulgarııı • caktır 

tanın arazi taleble"'.İndcn bahse _ Bükreş 2 (Hususi) - Başveki! 
den gazeteler, Balkmh devletle • Kalineslro Bu],gar•st~nın taloo • 
rin de Bulgaristanm Lu taleblerinJ !eri hakkında yen bPvanatta bu-
haklı buldukların~ fakat .filiyata ·ı..mar3'k demişt'r-
yanaşınak isteırnedik:erini yazı • - Romanyanın •rnı terkl-tmesl 
yorlar. Gazetelere gör~. İtaly,a Bal-, mümkün de,\'ldir. :B" !>ususta hiç 
kanlara yerleştikten sonra cBal- bu yabancı devlet tll!'afından tek
kanlar, Balkanlılarıntlırı SÖ'LÜ ar- lif ve tavsiye almış değiliz. Roman-
lık tarihde kalmıştır ya, komşularile iktıs~di ve lııültü-

cZora• gazetesi dlynr kı· rel sahalarda teşr;ki mesaide bu-
cBu sözün en hararetli bır mu- Junmağa her zaman hJzrrdır. Fa-

tJeşşlri olan bir devl<t de vaziyet kat mülki tamam.ivet ı;leyhıne ya-
karşısında süklıt ve rıza gö.<tt>r • pılacak hethangi h3rı k•t ve te§eb-1 
miştir. buııf'Şiddetle mu'k~vC'mct f'tmeğe 1 

Millerimiz, ba kakınnı büyük a:ı:metm tir Romrn milleti her 
yapmak uğnı"a hRviı kan döktü ı iürliı fedakirlı2'a kat 1anmafıa, icab 
Bulgaristan almz kPndi ve kendi eden;e silahla mu1'el•rleye hazır-
milletinin dava ile kPnci hudud • dır.• 

Neşriyat ..;;....K.:..;;o_n_g...;.,r:;.....e_si--B--u_s_a~b-a-=-h-A.çıldı 
(l inci ~ahifedcrı da•am) 

rıyat kongre:;ıni n çın toplamağa 
karar verdığıni v. bu kc greden 
nı 'er bf kledl[!•r •ı:a!- eden bir 
mıt k 5iiyl mişt;r 

1' 'l lira yerme 50 bin hra tahsi
s.ıt kunduğunu ı;Oyled:;. 

Veki n nutkundan sonra, üç re
ıs vekıli ile altı katlb s.-çilmiş, en
e• :n~rler encüme-ı tl':S ve rapor
törler. de seçilmıştır 

Re s l lliklerıne Hasan fili 
Yuccl Hı1s .n Kiıabc , Hakkı Ta
rık Us .ntı.ıı:ıb oıundular 

Bozuk Sütten 
Zehirlenenler 

Dun, aldıkları bozuk süt yü -
zünden şehrim:Zin muhtelii semt
lerinde 35 kişi birden zehirlenme 
aliiimi göstermişler ve tedavi al
tına alınmışlardır. 

Zehirlenenler, Yedikule, Fatih, 
Topkıapı, Çırçır, Samatya ve Ka
ragümrükte oturan Türk ailele • 
ridir ve bunlar muhtelif sütçüler
den süt almışlardır. 

Hastahaneye getirilenlerin hep
sinin mideleri yıkanmış, iğneleri 
yapılmJş, vaziyetleri ağır olanlar 
yatırılmış, diğerleri biraz istira -
hatten sonra evlerine gönderil -
mişlcrdir. 

Zehirlenenler şunlardır: 

Fatih Sinanağa mahallesi, Fener 
sokağında oturan Fchime, ayni 
sokakta Mehmed lcarısı Nazik, ço· 
cukları Kıymet ile Nerime, Hilmi 
Muhiddin karısı ZC'hra, Cemal, 
Fatma, kunduracı Mehmed, Emin, 
l'~ \ih, Hocau\lcyiz mahallesinde 
oturan Mihriban, Hahriye, Şükri
ye, Fatma, Leman, Halıme ve Ha
ııan; Yedikulede İmrahor mahal
lesi, Halilef~nd, sokağında otu -
ran Musbafa karısı Ayşe, Sava, 
Yorgi, Vahan karısı Sofi ve iki 
çıocuğu, Ketenci mahaJesınde 1 

Çeşme sokağında oturan AbduJ • 
!ah kızı Saniye, Todori kızı Eıeni. 

Polis, mesele üzerinde dünden 
beri ehemmiyetle tahkikat yap • 
maktadır. Bugıin <iğleye kadar, 
zııhfrli sütlerin kimler tarafından 
satıldığı henüz tesb1t ed lmış de
ğildi. 

Geçen sene de bu mevsımde, 
Kumkapı, Kadirga ve Yenikaoı 
civarlarında tıpkı buna benzer bİr 
zehirlenme hadi.sesi olmuş ve yi
ne böyle otuz, otuz beş kişi zehir
lenmişti. O vakit birkaç sütçü ve 
bir mandıracı yakalanmış. sütler 
tahlil edilmiş ve muayene netice
sinde hakikaten bu sütlerin bo • 
:ı:uk oldukları anlaşılarak mandıra 

sahıbi ile bozuk süt satanlar tec
ziye edilmişlerdi. 

Bu defa da halkı zehırlıyecek 

derecede bozuk süt satanların da 
kimler oldukları akşama kadar an
laşılacaktır. 

---oı----

Türkiye'nin 
Büyük 

Ehemmiyeti 
(l inci sahifeden devam) 

Başvekil Refik Saydam, bu şüp
helerin en ziyade mütekiısü bir 
mahiyet üadesi içinde bulunduğu 
günlerde: 

- Türkiye doğrudan doğruya 
veya bilvasıta tecavüze uğrama
dıkça me.ele yoktur. 

Diye, hulasa edilebilen bir nu
tuk söyledi ve" Cumhuriyet Bü
kfunetinin hattı hareketini, müs
takbel durumunu açıkça tebarüz 
ettirdi. 

Dün olduğu gibi bugün için de 
Türkiyeniu doğrudan doğruya 

maruz bulunduğu ve maruz bu -
lunabileceği bir tecavüz eınmar"'i 
yoktur. TürkiJe, biitün devlet
lerle ve bütün mütte!iklerilc dost• 
luğunun, ittifaklarının. sözlerinin 
icablanru muhafaza ederek kendi 
unıran, kalkınma, refah ve dahili 
inkişafını temin ile meşgul ve teh
like karşısında da kendi kuvveti
ne, kendi milli. m:ıJdı, manevi 
kudret kaynaklarma tamamile gü
venir bir halde bulunuyor. 

Ancak, bütün bu hadiseler, dip
lomatik muvmanlar, dünya mat· 
buatının neşriyatı bu arJda Cum
huriyet Hükümetinin dünya poli
til<a şema.1 içindeki büyük lmd . 
ret ve ehemmiyetini tecelli ettir
mek ve denemeden geçirmek için 
büyük ve kıymetli bir fırsat ol -
muştur. 

Bu neticeleri hulasa halinde te 
barüz ctıtir~ek lcab edcrsl' şu 
şekilde sıralanabilir: 

A- Türk milleti y<'kpare bir 
varlıktır. 

B- Türk milleti herhangi bir 
macera arzusundan uzak emeller. 
dedir. 

C - Cumhuriyet Türkiye'si 
her an ve her türlü vaziyet karşı· 
sında ittifaklarına, taahhüdlerine 
ve sözlerine sadıktır. 

D- Türkiye'nin kendi milli hu
dudları dışında hiçbir arzu ve hırsı 
yoktur. 

E- Cenubu §arkı Avrupasmm 
sulh veya harb anahtarını elinde 

İki Şehı•d bulunduran en başta devlet Tür-
kiyedir. 

T • • F- Cumhuriyet Türüklye'si 
ayyarecımız Balkan ve Saadabad paktlarmm 

(l inci sahifeden devam) en kuvvetli koruyucusu, sulhun 
bir kısmı <la msten kurtulmak için bekçisi, laakal 90 milyonluk bir 
Dıyari:ıakıra doğru yola devam et- kütlenin nazımı ve mesnedidir. 
mek meC'buriyetinde Jrnlmıştır. G- Türkiye kendi kendisinin 

İkı tayyaremiz Tebriz civarında nbımıdır, politika dümenini yal. 
bir tMlaya inmişlerdiT, Fa'kat iniş nız kendi elinde tutan devlettir. 
pek şiddmli olmu§. tı.yyareler ha- j Bir çırpıda sayılabilen yalnız 
sara uğradığl fibi. i~inde bulunan şu neticeler bile Türk milletinin 
pılotlardan ikisi ağı- surette ya- 1 yüksek kabiliyeti Vl' Türk devle
ralanarak şehid düsmil !erdir Di- tinin büyük elıl'mmiyl'ti bakımm-
ğer pilotlnrın yar~ları hafiftir. ı• dan bütün dünya milletlerinin fl-

İRANDA TEESSÜR len gördüğü, tanıdığı, kabul etti-

Tahran 2 (Hususi> - İki Türk ği hakikatler olmuştur. 
tayyares.nin memlekete dönerken Bu vaziyeti hi~ şiiphesiz, Milli 

ef'e ve onun: 
parçalandı/lı ha'be"i hııraya gelir 

•- Kırk elli senenin türlü nl
ge lml'Z, Hariciye Vımri Alfım Türk 

faklarını, türlü tecrübesizlil<lerl
lıeyctin!n mi•afir bulıırıduğu ko-

ni ve felaketlerini okumuş ve için
nağa gelereok, heyPt relsi Ali Rana 
Tarhana ve Türk hevet ne ftlA haz- de yaşıyarak geçirmiş olgun bir · ı siyaset neslimiz var ki. .• • 
reti htrmayun Şahlr.~th ve İran Diyerek vasıflandırdığı neslin 
hükumeti namına taz:yede bulun- mümtaz şahsiyetlerini içinde der· 
mu:;tur llyen yüksek iktidar ınevkiine 
Başvekll Cem, büyiık elçlmi'z i borçluyuz. 

Enis Aknygene hükı'.ımetın taziye- ı ı·;'l'EM İZZET BENİCE 

!erini bildiren bir rr.ektub gönder- --------------! 
mışt r Afgan Har'cıye Vrziri, Af-
gan.stanın Tahran büvük elçisi ve 
Afgan anı" Mo ova buyük el
çisi sabık Ankara büyıik elç1sl Sul
tan Ahmed Han da berayı taziye 
heyet! ve büyük e'dlijlı ziyaret et-· 
rr? !erdir 

Irak heyeti ve Iralı elçil ıt er • 
kAnı da beray:ı taz'.ye büyük t>lçi
lii!imlzi ziyaret etınl•IP•dir. 

Afga~lst~rı heyeti matemımlz se
bcb!le Saadabad pa' • r-ümess lle
rlre vere CPği (i1'le ziyafetinden fe

rr at et ';t1r 

Bu ak~am 
fransız tiyatr-:sun<ia 
İlk opera tem~ill 

RİGOLETTO 

4 perde 
Müzik: Verdi 

ZAYİ 
Fen fnki!ltesinder. &ldığım hil

viyct cüzdanı'Tıı kaybettim. Yeni
sini alacağımdan e•k sinin hükmi! 

yoktur. 
1=a·l Anık 2945 

Gümrükte Eşya Satılıyor 

~ r f V k li hul..u tt n me-n· 
lt'k ıt 't 'leşr vat h "'ll\etlne v r
d•'I l'hemm )< tı tebarüz ettik -
te sonra ı:ernk z t , ge -
rel ki " ı !er nele menılekPt 
k 't - ne va!l l·n bu ~ zmct ne 
§Ckilde te'ı: f e~ılıre'1 ıcab et+P~ 'll 

Ö led 'l sonra encumenlcr kcm-
dı 'crire ayrılan yerlerde çalşna- İs tan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
ga baş!ıyacakbrdır. Encuınen - 309 kilo kasarsız p muit mensutat 93 K ipek mensuc~t 20 K ipekli ' 

• !emiş ve Tü~k >ıf><T'V~!ınm ta
k etmcsı l~-m geler ı.tıkamt>tlnl 
çi·m!ştlr 

Ezcümle 6 yJ ıçlndc hftkfunetln 1 
"" rivaı ışlerlne l~0.000 lira •ar· 1 
fetm olduğunu bıı sene de 15 

!erin mesaisi ıki gür. devam ede- p:1muklu men..'"tlcat ~ Oll K ipck:i yün mensucat 4 K yün mensucat 62 K 
cek kongre umumi heyeti 5 mayıs 1 ~nebi yiın bandıra ~99 K petrol 2086 K mCJ!o.rin 132 K maytaplı kib
cuma günü tekrar toplanarak, en- rit 86 K elabı narıye 744 K pap 3 K boyanmış !<"!'biye görmüş samur 
cüm~nlerin raporlar•nı müzakere pootu 15 K gayri mzzldlr uçan yağ 6552 K vapur dfreğı hakkındaki sa• 
ooerek mes~ıy .. nih~yet vC'rıle • tış ilanımız 26/4/939 tar!hli Tecim gazetesindediır. İsteldDer bu gazete-
cektir i okuyarak Satış Mildiırlüj!üne gelmeleri ilan olunın (3011) 

K<§ld o n ... MOd <§1:: 
Çocuklarınızı 

Nasıl 
Yıkarsınız? 

EMPRlf'1E ROBLAR 

B 
anyo; minimbi bebeklerin 
en çok hoşllll"dıkları §l!ydir. 
Fakat, yapılmasını bilmek 

şartile ... Yoksa, da!ıa ayaklarını 

suya wkar sokmaz yaygarayı ba· 
sarlar, çığlığı koparırlar. Buna 
meydan vermemek isterseniz,, a ., 
§ağıki tavsiyeleri dikkatle oku • 
yunuz ve tat\ıik edin'z. 

l - Bebekler, her gün banyo e
dilmelidir. Bu, vücudlerindeki pl&
likler~ zehirleri alır. Neşvünema

larını kolaylaştırır 

2 - Banyo, sıcak ve peneereleri 
kapalı bir odada yapılmalıdır. Be
beği soyarken hava cereyanına 

maruz bulundurmak, üşütmek teh
likelidir. 

3 - İlk sene içinô.e, sabahları 
dokuzda banyo etme!i ve sonra ye
meğini yedirmeli, !.<>at ona doğru 
da çıkarıp açık havada yanın saat 
ka<lar gezdirmeli, 

4 - Beb~ğin yaşı ne olursa ol -
sun. - eğer fazlaca asabiyet gös • 
terir, gecel~ri uyanır, ağlarsa -
geceleyi banyo yapmak d;ıha iyi· 
dir Sinirleri düzeltir, rahat uyu• 
masını temin eder. 

5 - BebPk, yalnu: yürümeğe 

başladı mı, •ürünür, çırpınır. Üs
tü ve başı, eli ı ı tozlanır. Şu hal· 
de akşam yı " ırlcn evvel ban
yo yapınız. 

6 - Beş veya yedı dakikadan 
fazla banyoda tutmayınız. Zira 
banyo, genç uzuvlan yorar, soğuk 
alm83ına sebC'b olur. 

7 - Suyun sıcaklığı, ne 36 de
receden aşağı ve ne <le 37 den yu
karı olmamalıdır. Sıcak banyo, 
kan hücumuna, zafiyete sebebi -
yet verir. Soğuk banyo da nezle 
yapar. 

8 - Suyun hararetini anlamak 
için bır termometre kullanınız v<ı 
yahud dirseğinizi suya batırınız. 

9 - Banyoyu yüksekçe bir yere 
koyunuz. Eğilerek yorulmaktan 
kurtulıınuş olursunuz. 

10 - Banyonun yanına küçük 
ve içi pamuk dolu b;r yasdık ko
yunuz. Tüylü yerde havlu. Bebe
ği üzerine yatırır, kurular, giy -
dirirsiniz. 

11 - Bebeği banyoya koymaz,. 
dan evvel bunları hazırlayınız; 

i 

65 - Krepten güzel bir rob. Kol
ların omuz tarafı bölmedir. Bel· 
deki kemer enlidir. Kol ağızların
da, boyun.da birer flyangıo vardır. 

1 metre eninde kwnll'Ştan 3 l'.lli!t
re 25 santim. 

66 - Düz renkli ve ;pekli ku _ 1 
maştan şık bir rob. Korsajın ön 
tarafı pliseli. Enli b'.r kemer. Bo
yunda kemerin renginde taftadan 

havlu, sdbun ve saire aramak içini============= 
gidecek oluı'Sanız bebeği banyoda koyarak tutunuz. Sağ e lin!zle sa· 
bırakmayınız. bunlayınız. 

12 - Kokusuz ve iyi cinsten sa- 16 - Vacudünde sabun kalma-
bun kullanınız. masına çok dikkat ediniz. 

13 - Bebeğin başını her sıibah 17 - Banyodan çık~rır çıkar -
behemehal yıkayınız, dikkatle ku- maz yumuşak ve tuylü bir havlu
rulayınız. Geceleri başına vazelin ya sarınız. Ellerinin ve ayaklan • 
sürünüz. Yumuşak bir takke giy- nın parmaklannın aralarını, vü • 
diriniz. cudünün oynak yerlerini iyice 

14 - Banyodan evvel yiizünil, lrurulayınız. Sonra bo1ra talk pud-
gözlerini, kulaklarını pamuk: bir rası .sürünüz. 1 

tampon ve ılık su ile siliniz. 18 - Banyodan sonra tırnak -
15 - Banyoda iken, sol elinizi larına bakınız. Şavcd uzam!{ ise 

ensesinin ve omuzlarının altına kesiniz.. 

• • • • • 

) 

bir fiyango. 1 metre eninde,~ 
maştan 3 metre 20 santiın. l' J)I' 
Bir metre enin.de taftadan l 

67 - Krep emprımeden f 
bir rıotı Yakadaki fiyango ıJe r 
deki kemer ayni kı;ınaştandl 
metre eninde kumaştan Z J(f' 
90 santim. 

68 - Mançuko bepinde.P 
1 

Yaka, kol ağızları garnıtof 
süslüdür. 1 metre eninde 11~ 
tan 30 metre 30 santim. 

• • 
Elmanın 
Faydaları 

Elmanın en büyük mezı)'e~ 
cuz olması ve bütün sene ss~ 
'bilmesidir. 

Elma mug,ddidir, feraııl 1) 
rir. Elma çok iyi bir diş ıl;c 
Sabahları küçük btr elma>'1-
lerinizl.e ısırıp yiyin iz. 

Şapkalarınızı Kendiniz Yapınız 

Model 1 - Fötrdcn, spor şapka. 
Tayyöı le ve sabah mantolarıle 

kullanılır 

Bu modeli yap3'bilmek için 45 
santimetre eninde kalın Fötrden 
1 metrelik bir parça ister. Süs için, 
5 numara grogrendeıı 3 metre .•• 

Patron - Aşağıda şekiller! bir 
kağıda çlzınlz, sonra üzerine lil -

:zumsuz bir bez koyarak kesiniz. 
Dikınlz, başınıza göre prcn ed -
nlz, fötrü ona görC' kl'siniz. Doğ -
rudan doğruya kes rsenlz bcJld 

1 yanlış yaparsınız 

Şapkanın ön tarafındaki siıs, 

grogrenden kalan par~a ile yapı
lır. Bunun yerine güzel bir agraf 
ad konabilir. 

ıe 
Model 2. - B.ı ç r ı, ,, 

ı;onra ve gece c ymt': K'". 
45 sa. t.:netre en ~ s '

1 

den 1 metre, t:ı!ta 1 rııet..e 
müslin J metre 5C ~Jntirrı 

Model 3. - Taftsdao tı vı 
santiırn en1nde taftadan 7~ 5'. 

1 
,.ı 

öıı tarr.fı güzel bir tuy e 

l 
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F'I L. O 

lefrika Numaran ı 100 Yazanı Rahmi YACIZ 

Delikanlının Harita Başında Bir 
Pilanla Meşğul Olduğunu Gördü 
~elek, 

o 
Bir Aralık 
Dolaptan 

Biçimine 
Aşırmayı 

Getirerek Dosyayı 
Düşünüyordu 

I ~ğer bu ateşleme işi gecklrse, 
Ctıguıı casusu Lavrensin bizzat 
b'enı.a.1 Pa yı kandırarak büylik 
kır hataya ;evkP-ttiği hareket geri 
•lır mıı·d ı" 

n llu mUhı~· meseleyi ince bir iti
• ile tetkike uğraşan delikanlı -

~ın önündeki lambanın ışığı akse
hen aynaya gözleri ilişti .. Durdu, 
ltır daha dikkatle oraya baktı ... 
~ 'Yret ve hiddetle yüzünde bir 
ıtıuıdanma sezildi: 

ı./"encereden Davustu gözetliyen 
Ii{le~'in hayali aynanın içinde si-
. hır gölge halinde kurnaz İn

gıı Yavrusunun gözüne ilişmiş, 
t ilVUst hiç hazzetmı>diği bu ta -
ilssudun farkına varmıştı. 
~ ~aaınafih, işi anladığını his • 
ttırınemek iÇ'in genç adam tav

~· bozmadı. Ağır hareketlerle 
do tıtayı kapadı. Evrakı katladı. 

.. sYaya koydu. Dolabın kapağını 
gUrüJ·· tü çıkartarak açtı. Dosvayı 
oraya attı. 

llu aralık da gözucile. Melek'in 
~· .. ı beliren pencereye baki Me
elt oradan kaybolmuştu. 
., <\şıkını gözetlemek fıkrile de
~ıı de ona bir sürpriz yapmak ga
te ·ı d sı e pencereye tırmanan Melek 
elikanlının harita başında, Surl· 

Ye cephesine aid bir casus pianile 
~.eşgul .bulanduğunu görüne~ 
gonlünü bir tarafa atmış, aşkını 
Unutn1Uş vazife hissınin yüksek 
•evk ve idares:Ie Davustu taras
'Uda koyulmuştu. 
De!ıkanlının dosyayı topladığım 

~Ünce bulunduğu yerden indL 
ayı yerine çekti, tabureyi kö

~ine koydu. Geçtı, ılivana uzan
b~ Bu dosyada muhakkak mü -tn bir sır vardı. Artık delikanlı 
e Vazife bakım.ndan meşgul ol

'lıanın sırası geldiğini kararlaştı-
:~n .Melek, bir aralık biçimine ge
ırerek dosyayı o dolabdan aşır
;:-Yı, karıştırmayı, eğer mühim-

doktor Ne§ete götürmeyi ku
ru.Yordu. 

b Davust Melek'in pencereden kay
:luşunu müteakib başını salladı, 
ırıtdandı: 

~ - Vay canına... Az. daha saf 

0 
e budala saydığım bir kaltağın 

/Ununa kapılacak, tuzağa dü • 
decek.um. Ka.bahRtin büyüğü ben 

1 
e zaten ... Ne diye sokak orta • 
~nda rasladığım genç bir kadının 
g"ahıyetini araştırmağa lüzum 
ll0rınedim! Pekala küçük hanım!. 
ra~. şu kuş beyinli kafanın dil
~Uncesiz bir hareketile kalkıştı
~ın, giriştiğin şu hadise sana ne
e Ve kaça malolacak ... 

q· l:ıavubt soyundu, yatağına gir • 
~ !Caryola somyelerinin gıcır • 

tılarını yanındaki odada bulunan 
genÇXadına duyurmak için hızlı 
hızlı saga sola döndü. Sonra mah· 
sustan büyük bir horultu tutturdu. 
Gürültülü uykusuna bir saat ka- ı 
dar devam ettL 

Melek oturduğu divanın üzerin
de düşüncelerine yol vermişti. 
Dosyayı çalacaktı? Fakat na~ 

sıl? Ne zaman? Davust farkına 
varmadan bunu nasıl becerecekti. 

Uzun uzun düşünerek delikan
lının y anındakı odadan taşan ho
rultula nnı dinliyen Melek, kara
rını müsbet neticeye götürecek 
fırsatı arıyor, araştırıyor, imkan
ları gözden geçiriyordu. 
Dosyayı gece çalmasına imkan 

yoktu.. Horultuları duyulan Da
vust, yatarken oda kapısını ki -
!itlerdi. Binaenaleyh iş sabaha 
kalıyordu. 

Melek yapacağı ışin paşad (1) 
ını şöyle çerçeveliyordu: Yarı'1 sa· 
hah evde kalacak, Davu,tun sc -
kağa çıkmasını bekliyecek. Deli
kanb gıttikten sonra Hirısto aşa
şıda meşgulken dolabı açacak, dos
yayı karıştıracak, lüzum görıin.e 
içinden bir kısım evrakı yahud 
dosyanır: hepsini aşıracak, bir ba
hane ile sokağa çıkarak doğru

ca Babıaliye, gizli istihb1rat şefi 
doktor Nete koşacak, wrakı ona 
verecektı. 

Bu mülıihazadan sonrı Melek 

(1) Paşad: Resimde kabataslak 
yapılan ilk çizgilere verilen isim-
dir. R. Y. 

de kendi kendine söylendi: 
- Yarın epey mühim ı:;:~dm 

olacak.. Daha zinde ve daha faal 
bulunmak için uykuya ihtiyec.m 
var. Şimdilik Allah bana rahat
lık versin. 

Sonra, ağır hareketlerle soyun
du. Yatağına girdi. Çok geçme -
den de Davustunki gibi sahte de
ğil, tam ve sakin bir uykuya ken
dini kaptırdı, uyudu. 

Saat on bir buçuğa doğru deli
kanlı ağır ağır yerinden kalktı, 
karyolasından yere atladı. Masa· 
nın bulunduğu duvara doğru yü
riiıdü, oradaki bir metre boy ve 
60 santim arzında bir levhanın Ö· 

nünde durdu. Duvarın bir köşe -
sindeki elektrik çıngırağına ben
zer yaya dokundu. Levha, arka • 
sındaki duvar parçasile birlikte 
sağa d'>ğru kaydı. Yerinde !ev • 
hanın boy ve "İnde bır delik 
meydana çıktı. 

Genç adam bu delikten içeriye 
başını uzattı, Melek0in odasını göz
den geçird •• Melek'in uyku için
de derin derin nefes alışlarını din· 
ledi. Sonra çevik bır atlayışla, hiç 
gürültü çıkarmadan genç kadının 
uyuduğu odaya geçti. Ayakları

nın ucuna basa basa k<'modine ka
dar yürüdü. Melek'in başucunda 
komodinin üzerine bırakılm~ el 
çantasını aldı, tekrar geldiği yer
den kendi odasına geçtL Duvar -
daki deliği kapadı, ufacık masa 
lambasını yaktı. Çantanın iç~ 
karıştırmağa başladı. 

(Devamı var) 

Portakal Suyu İç 
(5 inci sayfadan devam) rniş bir adam değildir. Namuslu, 

Maznun.- İtiraf etmiş m<yim?. şerefli bir aile babasıdır. Oturdu-
Reis.- Evet... Hatta bu porta • ğum evın köşesinde bir eskici dük-

kalları çocuklarınıza götürmek i· kanı tutuyor. Kundura tamir edi-
çin çaldığınızı da söylemişsiniz... yor. Müdafaasını üzerime alma-

Maznun.- Benim on yaşında mı rıca etti, çocuğuna acıdım, ka-
bir çocuğum var, bay reis. bul ettim. Zavallının annesi ge -

Reis.- (Gülerek) zavallıyı mi· çen sene öldü. Babası da hapse 
de fesadına uğratacaktınız. San - girerse hali ne olur?. 
dıkta yüz portakal varmış... Çok çalışkan, zeki bir çocuk. 

Yaşlı kadın, genç kız, elli beş- Herhalrle istikbalde büyük bir 
lik adam ve amele yutkunmıya adam olacak. Vatana. millet-e hiz-
başlarlar. met edecek. 

Maznun.- Bu koca sandığı na- Reis. -İhtimal... Talebiniz?. 
sıl kaldırahilirim be;ı•. Müdafaa vekili.- Çocuğuna, a-

Reis.- Alkol, hazan insanın cımanızı, babasını af buyurma • 
kuvvetini bir misli arttırır. Zabıta nızı istiyorum. 
dokturunun raporu sarih, o gece Reis.- Pekala... (Maznuna) 
sarhoş imişsiniz. mahkeme, size on beş gün hapis 

Maznun.- İki tek içmiştim. Fa- cezası veriyor ve bunu tecil edi· 
kat, sarhoş değtldim. Yemin ede- yor. Badema alkol yerine porta-
rim ki portakal sandığını çalma • kal suyu içiniz, fakat çalınmış 
dım, hırsız değilim ben... portakalların suyunu değil... (U-

Müdafaa vekili ayağa kalkarak: mumi kahkaha). 
- Evet, hırsızlığı san'at edin - Celse nihayet bulur. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

da kimsecikler yok gibi. Bütün 
yeniçeriler Atmaydanında, Ağa
kapısında, Beyazıd ve Divanyolu 
gibi yerlerde toplanmış bulunu • 
yoriar. 

- Donanmayi hümayun ne su-

No. 14·8 

y - Ben, buna bır turlü inanaını
o;uın dedi. 

il aın bu sıraa. 
0Yun keserek , .... _ . 
''-"ttı: 

vuşbaşı geldL 
-!arı Paşaya 

ili - Paşam; havvanlar hazır!. Ak
ına da birşeı. kaimadı. 

gel-d· Çok güzel!. Bak Hasan da 
1. 

·~Çavuş başı Hasanın gelmesine 
Vının. . 

ect· ıştı. Nasıl geldiğıni merak 
~ıp •orınadı bıle Yalnız Paşa: 

Vuşboşıya hitaben: 

•a - Çavuş ışımiz yolundadır Ha
'lfJn bır Venedik gemisı bulmuş, 
tarlık etn~, bizl Sirkecıde bek· 

liyor bu gece. 
- Çok güzel Paşam.. İnşallah 

hayırlı olur işimiz. 
Müce\•her sandıklan, paralar 

hep atların heybelerine taksim o
lunmuştu. Uzim gelen cephane 
de yerle~tirilmişti. 

Şimdi iş huruc harekfti,ıın pla
nına kaimıştı. Hele geminin Sir
kecide bulunması çok müsaid bir 
hava uyandırmıştı. 

Bir aralık, Alemdar Mustafa pa· 
şa Cüce Hasana sordu: 

- Hasan, en münasib yer Sir
keciye doğru kaçmaktır değil mi? 

- Evet Paşam!. Çünkü; oralar-

retle \•aziyet alllll§ bulunuyor? 
- Hapsi Haliçde. 
- Dışarıda sefıne yok mu?. 
- Hayır Paşam. 

- Desene; Sirkeciyi tutarsak 
herşey tamam!. 

- Hem de mükemmelen .. 
- Etrafımızdaki kunetler çok 

mu? 

- Birkaç bin kişi var ... Ben çı
karken azdı. Şimdi çoğalmışlar. 

- Nasıl yarabilecek miyiz der
sin? 

- Yararız Paşam!. Fakat; beş 
on kişi maktul veririz. 

- Ziyanı yok. 
- Dağınık, başsız ku\'\·etler. 
- Evet; senin tekrar buraya 

kadar gelişin bunu gösteriyor. 

;-~c.ıN lr.ı.GKAF - 2 '1.\YIS rn:;!t 

Çocuklarımızın Sokak 
Terbiyesine Dikkat 

(5 inci sayfadan devam) 

gürilltü aksetti. Yine bir mekteb 
dönüşü .. 
Arkadaşım bu sahneyi ilk defa 

görüyormuş gi:bi, hayretle pen • 
cereden baktı: 

- Bu nekadar çocuk • yahu?! 
Maşallah sokakları kaplamışlarw 

- Evet, dedim, yı-di mektebin 
talebeııi birden çıkıyor ... 

Garib bir tesadüf' Yine bir mey
dan güreşi başladı 
Arkadaşım kaşlarını çatarak mı

rıldanıyordu: 

- Ah, şu çocukları bu çırkin 
iptiladan kurtarabilsek .. 

Sonra birden pencerenin önün
den çekildi: 

' var. Çocukların bir çoğu bu sa • 
1 atlerde sokaklarda kontrolsuz, ba

kımsız, başı boş dolaşıyorlar. Yine 
iş hükumete, maarif~ düşüyor. Ç<>
cuklarınuza sokak terbiyesi vere
rek, onları . Amerikalıların boks 
iptilası gi:bi - bu sokakta güreşmek 1 

ve döğüşmek hastdığından kurta-
ra.ınaz mıyız? 

Arkadaşım sustu. 
Çünkü kendinde sa!Ahlyet gör· 

müyordu. 

* Kendi kendime füişündüm: Bu 
kadar basit bir hastalık, bazı idari 

' teabirlerle önlenemez mi? 

1 Meselii, mekteble•de çocuklara: 
1) Sokak tarbiyrsı hakkında. 

konferanslar vermek, j 

İtalyanlar 
Süveyşe 

Yürüyebilir mi? 
(4 üncü sayfadan devam) 

cak 80,000 kişilik bir kuvvet ile 
Tunus üzerine taarruz edebile -
cektir. Buna tabii tayyare kuvveti 

de yardım edecektir. Böyle olmak
la beraber bu yolda herhangi bir 
tasav\•ur akim kalmağa mahkiım 
görülüyor. O kadar ki İtalyanlar 
da bunu düşünmüşler, Afrika har

binde Tunus üzerine yürümeyi bir 
tarafa l:,ırakmışlardır. Yani bı -
raktıkları tahmin ediliyor O hal
de taarruzun hedefi neresi olacak? 
Mısır mı? Son zamanlarda ital -
yanların Libidcki hazırlıkları da
ha ziyade Süveyş üzerine yürü • 
mek ıçin olduğu ihtimalini kuv • 
vetlendirmektedir. Bunu daha 

- Çocuklarımıza maalesef sokak 
teriıiyt!si veremiyoruz., azizim! 1 
Veliler bu teriıiyeyi mektebden 

1 
bekliyor .. Biz de oı:!ı.rdan bekli
yoruz. Teşkilatımız, çocukları so
kakta kontrol etmeğe kafi değil. 
Civarımıula bir vak'aya rastla
sak, takib ediyoruz. Fakat, öğret
menler akşama k~dar mektebde 
uğraşarak yoruluyorlar. Onlara 
mekteb dışında polislik yaptıra • 

2) Sokakta uygunsuz halleri gi>
rülenleri, arl{adaşları önünde ce
zalandırmak, 

3) Moktebden çıkınca kalabalı· muvaffakiyetle becermeyi müm-
kün görebilirler. Motörlü kıtaat 

ğın dağıldığı nokt:' ıara kadar nö-
ile ve manevra kabiliyeti ziyade 

betle her gün Lır öğr.:>tmen tara • 
olan kuvvetlerle bu hareket Tu -

fından takib ve tar~ssud edilmek .. 
nus üzerine gitmekten daha ko

Gibi tedbirler alnıok mümkün 
!ay göri.ıııebilir. Böyle bir muvaf· 

değil midir? fakiyet İtalyanlar için pek parlak 
Her ne şekilde olursa olsun, 

mayız. maarif idaresinin bu mesele üze- görünecektir. Çünkü 3üveyş ele 
geçecek, İngiliz imparatorluğu -

Dayanamadım· rintl.# duı'ması ve bu çirkin sahn· 
- Peki amma, dedim arada çıo- !ere ıneyda'1 verdirmıvecek ted • 

nµn en mühim bir yolunu İtalya 
alınış olacakt.ır. Artık ondan son-

cuklar heder olup gidiyor. Çocuk birler alması lazımc\ır. ra İngiiterenin nüfuz azameti sar-
velilerinin yüwe doksanı, çocuk • Sokak terbiyesini, •adece çocuk sılacak, dominyonlarla ana\•atan 
!arını ancak akşamüstü işinden e· velilerınden beklemek doğru de- arasındaki rabıta bozulacak, İn _ 
vine dönün~e ca.örü• .. Halbuki mek· ğildir 

· gii teren n müstemlekeleri tehli • 
teb tatil saatile uı:ııumi iş tatili a- Bu terbiye, ç•;cuklarıı ilk ve orta 

keye gır cek, koca Hindıstanda 

==ra=s=ı=nd=a=iı=· ç=d=ör=t=sa=a=t=li=k=b=i=r=z=.a=m=a=n==m=e=k,.te=b=l=Q=rd=e=v=e=ri=lm=e=li=d=ir=.= İııgilterenı ~ hakimiyeti sarsıntıya •= 
1 uğrıyacak. ~ark ıle İngilterenın a-

Hayat Bu .. 
• 

Geçinmek için 
Çalışmak Lazım! 

(5 inci sayfadan devam) 

Fakat. paraya mütevakkıf. Pren
sin bütün serveti Almanlar tara· 
fından zaptolunmus. Şu halde 
geçinebilmeleri için müracaat e
decek bir çare var: Tiyatro, sıne • 
ma ... 

Yazık' Sinema sesii ... Nora Gre
gor almancadan başka bir lisan 
bilmiyor. Fransızca konuşuyor am
ma şivesi yok. Pre~s. nevmid ol· 

muyor. Fransızca sarf ve nahiv 
öğretiyor. Hitabet dersi alıyor. 

Şimdi bir Pari.sli gibi konuşuyor. 
Bir gece, tiyatroda meşhur pi

yes muharrirlerinden Hanri 

Bernştayn kendisini sahne vazıı 

jan Rönuara prezante edıyor. 

Rönuar, çevirmek tasav'lrurun
da bulunduğu cLa Rcgle du jeu) 
filminin başrolünü kendisine ver
meğe hazır bulunduğunu söylü
yor, büyilk bir para da teklif edi· 
yor. Pr?nses memnuniyetle kabul 
ediyor. Az. sonra filmin çevrilme 
sine başlanıyor. 

Prenses diyor ki: 

- Filmi çevirmeğe başlıyaiı se
kiz hafta oldu. Havalar yağmurlu 
gitti. Ne tuhaf şey ... Sinemacı • 
lar yağmurdan şikayet ederler. 
Sonra güneşi de pek o kadar sev
mezler. Av sahnelerinin çevrilme· 

s birkaç hafta sürdü. Bütün ar
zuma rağmen bir el silah atama
dım. Bilseniz avdan, avcılıktan 

ne kad.r nefret ediyorum. 

-Herifci oğulları karmakarı · ı 
şık ... Birbirlerinden haberleri yok. 
Allah bana acıdı paşam, yoksa, 
damda vurulup ölecektim pısi pi
sine ... 

- Yeniçeriler çakmadı ya bu ı· 
şi dersin? 

- Hlç zannetmem. Onlar beni 
şimdi kendi taraflarından kurban 
gitmış bir adam zannediyorlar • 
dır. 

Alemdar Mustafa Pa~a tarafın
dan yeniçeri ocağına teslim olu • 
nan Kamertab ve tabii Ağakapı· 
sında hapsolunmuşlardı. 

Fettan kız bir kolayını bulup 
oradan kurtulmuk, efondisi Ha • 
fid efendinin konağına kapagı at
makla meşguldü. 

Hilekar Kamertab, ne yapıp 
yapıp haremağası vasıtasile ka • 
pılarında nöbetçi bekli.ıen yenı

çeri ~ergerdelerinden biriie k rşı 

karşı~·a gelmeğe mu,·afrak olmu)· 
tu. Kamertab güzelliğinden o de· 

HiKAYE: 

Zeliha 
( 4 ü11cü sayfadan dernın) 

Delı gibi olmuştum .. Yenmden 1 

fırladım .. Koşarak yanıra gitt m .. 
Karıın, stt.zların arasına baygın 

yatmıştı .. Alnından ve şakakların
dan kan sızıyordu ... Giı(;oi.ı hızlı 

hızlı ın p kalkryordu. Karımı vur
muştum .. Felaket!. 

Elimdeki tüfeği yere attım. Du
racak zaman yoktu .. Kanını o -
muzladım .. Soluk soluğa tarlala
rın arasından koşuyordum. Ne ka
dar koştum bilmiyorum .. Yol u
zundu .. 

Köye, bır arabanın bulunabile
ceği en yakın yere doğru gidi • 
yordum. Hiç durmadan koşuyor
dum.. Bir aralık, omuzumdakl, 
ko!iarımın arasında sımsıkı tuttu
ğum karımın vücudünün soğudu
ğunu h1'settim. Korkuyordum ... 
Gözlerim yaşarmıştı. Kulak ver • 
dim: Nefes alınıyor, inlemiyordu. 
Bacaklarım birbirine dolaşıyordu. 
Düşecektim... Durdum. Karımı 

yere indirdim. Çayırların üstüne 
yavaşca bıraktım .. Gözlerile bana 
bakıyordu .. Fakat, fersiz, donuk, 
cansız gözler .. Üzerine kapandım: 

, Zeliha, Zeliha• diyıı. hay -
kırdım .. Cevab vermiyordu .. Du
dakları solmuş ve hareketsiz kal-
mıştı..• 

REŞAD FEYZi 

Nora Gregor gülüyor. Pembe 
dudakları arasından güzel inci diş
leri görünüyor. 

- Ne çare, diyor. Hayat bu ... 
Geçinmek için çalışmak lazım. .. 

rece emindi ki; herhangi bir er • 
kekle karşılaşırsa muhakkak -onu 
teshir edebileceğine kanidi. Nite
kim de öyle oldu. 

Yeniçeri sergerdelerinden biri 
Kamertab'ın kapalı olan oda ka -
pısına geldi. Muhafız yeniçerileri 
dlljarı çıkardıktan sonra kapı ara
lığında duran güzel gözdeye göz
leri ~·ere bakar bir halde sordu: 

- Hammefendi, ne emir buyu
ruyorsunuz? 

Fettan kız, ince ve şakrak se -
sile: 

- Biz dişi illetiyiz ... Ne günahı· 
mız \'ar?. Bizım Alemdar Paşa ve 
diğer rıcal nemize lazım bırakın 
gidelım? 

Yeniceri zabiti bu sözler üzer;· 
ne oldugu yerde donakalmış! . 
Ne söyliyeceğini, ne cevab ver<·~ 

ceğını ~aşırmıştı. 

Niha~·et; bir !loi kere yutgun· 
dukta" sonra 

- Ne olursaııız olunuz .. Şimdi-

lakası bozulacak ... ve saire ... İşte 
1\1 _.rın, Süveyşin ele geçmesile 
İtal)·anın lngtltereye vurmak ls • 
teriığı darbenin tesirlerı. 

Fakat ~ ..ıkanda sayılan nokta
!·r ' u~üııcüsunü unutmamak 
liızı m Elde ed( en· muhafaza için 
geriden kuvvet getirmek. yiyece
ğ.ni tenıın etmek gerek. İşte bunu 
düşününce o zaman vaziyet İtal
yan.n lehıne olmaktan çık yor. 
Çüııku ltalyanla Süyey~t kolay
ca aiıYerseler bile Tunus tarafın
da!' E'ransızların bir taarruzuna 
uğramıyacaklarııu nasıl tc·mm e

decekler? Yeni getırtccekleri kuv
vetı çıkarmak ,.e yıyeceklerini al
mak için Trablusgarb sahilinin 
ne Fransız, ne İngiliz deniz kuv

vetleri tarafından zorlanmaması 

lazım gelecek. Halbuki İngiltere 
ile Fransanın denizden yapacak • 
ları harekatın önüne geçmek im· 
kansız görülüyor. 

Fakat İtalyanlar şunu da belli 
ediyorlar ki Akdenizde öyle ken
dilerini mü~kül bir vazıyete so • 
kacak bir deniz harbi olacak de
ğildir. 

Bu ün.idi beslerken de şuna itl
mad ediyorlar: 

İtalyanın tayyareleri var, İtal
yanın tahtelbahirleri var. Hava • 
dan ve denizaltından ·devamlı bir 
faaliyetle İtalyanlar nihayet İn • 
gilizlerin, Fransizların gemilerine 
iş gördürm,yeceklerdir. 

Neticenin kendileri için daima 
karlı çıkacağını ümid edenlerin 
bütün bu nikbinliklerine rağmen 
İngiliz ·ve Frans z Amirallerinin 
de istikbali başka türlü hesab et
tiklerine şüphe yoktur. 

lik ocağımıza teslim olmuş vazi
yettesiniz. Sizleri salıvermeyiz?. 

- İyi amma; benim Alemdar 
Paşa ile hiç aH\kam yoktur. Daha 
onun yanına geleli on ay kadar bir 
şey oluyor. Bana ne bu halden! 

Şeytan kadın hem bunları söy
lüyor, hem de bir yandan kapı • 
nın aralığını genişletiyordu. Saç
larını öne ve öğsünün üzerine sa ... 
lıvermiş, ellerini kalçaya koymuş 
serbest serbest konuşuyordu. Mak
sadı, yeniçeri zabitine kendisini 
göstemektl. 

Yençeri zabiti vaktin edeb ve 
terbiyesine riayet ederek mut -
tası! öniine bakıyordu . 

Fakat; kapının iyider, iyiye a
ralandığıııı görmüştü Yerde diki
len gözlerine iki küçük ve narin 
kadın ayağı ilişmişti. 

Zabit; vakarını muhafaza ede • 
rek Kamertabın son sözlerine şöy
le mukabele etti: 

Besikt~ ıcra merr ... tlugu- an: 

Ali Fuad Ataç ,.e 11.fl>hs:ıı Sa.ıır 

At.aç •;c Melihin ş•v.an ;ahıb ol. 
dukiarı Beşiktaş Te~,. kl\ e ma • 
hallesinde Hamam•:ı Gühtan ve 

Bahçe sokağında k:\,•ı ~sk 5, yem 
48/2 No. lu apartı'T!awr tamamı 

kabili taksim oimam~sından mah
kemece şuyuun izalesi suret.iP sa· 
tışına karar verilmiş ve dairemiz

ce açık arttırmaya çıkarılmış olup 
2/5/939 tarihinde şartnamesi di - · 
vanhaneye talik erli!Hek 5/6/939 
tarihine müsadıf pazaı ıesl gün il 
saat 14 ten 16 ya kadar deriemizco 
satılacaktır. Arttırnwya L;tirak 

için o/c 7 buçuk temına~ akçesi a
lınır. Belediye re~mı, 20 sene!.k 
vakıf taviz bedeli v2 tapu harcı 
müşterisine aiddir. Arttırma be • 
deli muhaMmen kıymetin °[ 75 i

ni bulduğu takdird~ ihalesi yapıla
caktır. Aksi halde e:ı \Ok arttı • 
ranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 15 gün dahp tcmdid e· 

dilerek 2/6/939 ta•ilı:ne müsarlif 
salı günü ayni saatte en çok art • 
tırana ihalei kat'iyes• ~·apılacak • 
tır. Satış peşin pa"a i'cdir Kıy • 

meli ınuhammencsi tamamı 211.000 

yirmi 8ekiz bin liredır. 

Evsafı: Zemi'1 kaı çift kanat iı 
tahta k~pıdan apartımı·na g.rildik· 
de zemini karasirnon bır antre 
üzerine bir kapıcı od~sı ve camlı 
bir ara kapısından gir;jir. Zemıni 
karasimon koridor üzerinde bir o· 

da, bır hala ve bahçe~·c çıkılır bir 
kapısı olup bu koddorda iki ara 
kapısından l N O· lı c!aıreye geçil· 
dikte zemini çini ve maltız ocaklı 
sırbit çamaşır tekneli bir mutfak 
ve bir oda zemini çini bİI' banyo 
mahalli ve diğer bir odadan iba • 
ret bulunduğu. 2 No. hı daiıenin 

birinin aynı olduğu; 3 No. lu da· 
irenın zemini döşemesız ve s vtı. •z 
pencere ve kapıları noksan o.Jp 
bir sofa üzerinde 4 oda, bir hala 
ve bır az aydınlık mah&!li ve dar 
bir koridor üzerinde bir mutfak 
bulunduğu, 4 No. lu daire bir SO· 

fa üzerinde 4 oda bir hali, bir mu~ 

faktan ibaret olduğu, 5 No. lu da· 
lre 3 No. lu daire gibi döşemesile 
iç sıva ve tavanları ve kapı ve 
pencerelerınin nohan olduğu ve 
6 No. lu daire bir sofa üzerinde iki 
oda, bir hali, bir koridor üzerinde 
iki oda bir banyo ve ze!"'ini beton 
maltız ocaklı sabit tekneli bir mut· 

fak \ ' bir ha::nam ma~ıalli bulun
duğu ve 7 No. lu daırP bir kor! -
dor üzerine 5 oda bir hamam, bir 
hala ve maltız ocaklı bir mutfak • 
tan ibaret olduğu ve 8 No. lu da
irenin 6 No. lu (la!renin ayni ol • 
duğu ve 9 N o. lu daıre 1 sofa üze
rinde 4 oda. bir hala ve zemini ç!· 
mento şap maltız oc&klı sabit tek
neli bir mııtfaktan ıbsret olduğl 

ve JO No. lı daire bir sofa üzerine 
2 oda, bir mutfak ve camekiı.nlı bir 
taraça olup diğer kısmcnda üç oda 
bir mııtfak bulunduj.lu ,·e apartı
manın merdivenleri r.ıozay I< ye 
demir parmaklıklı olup 1en.ın kat 
pencerelerile cephesmaekı 6 adet 
balkonunun 3 ünde demir par • 
maklık olup diğerl~ı nde bulun • 

madığı ve apart manın üzeri kıs • 
men kiremit ve kısır.er, gah-arizlt 
çinko ile örtülü oidu~·ı ve elek • 
trik tesisatının bulunduğu ve hu
dudunun tapu kaydm• mutabık 
bir tarafı hamamcı Fmin sokağı 

ve bir tarafı Ali Şef;k arsası ve 
bir tarafı Azız ve Vi:dan maa bah· 

çe konağı 4 üncü tarafı Hamamcı 
Emin arka sokegı il< rr.ahdud ol
duğu v" tamamı 807 metre murab
baı olup bundan 320 metre mu • 
rabbı bina ve 487 metre murabbaı 
arsa halinde bahı:e bulıındugu 

2004 No. lu ıcra ve ifıiıs kan~ unun 

126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
sahil>ı alacaklılar !le dığer alaka· 
darların ve irtifak h~].;}ı sahible • 
rinln dahi gayri menkul üzerın· 

deki hakları ve husu~ile faız YC 

masrafa dair iddialarır.ı evrakı 

müsbitelerile 20 gün ıc;ın<:le daire
mize bildirmeleri lallmdır. Aksi 

halde hakluı tdpu s•cilleriif sab:t 
olmadıkça satış beı;eiinın payla§· 
masından hariç kalırl•r. f~bu m• !• 

dei kanun've ahkamınP ııöre hare
ket evlrnıek ve dal•a f&zla m•ifı -
rat almok ısti.·en!er'n g;ıgıo;~ı do~ 
ya No. sil~ memıırint:m ıe müra-
caatları iliın olunur. 939/55~ 
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MAZON MEYVA TUZU 
İNKIBAZI defeder, MİDE ve BARSAKLARI 

kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZ
LIK, ŞiŞKINLIK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, 
INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA 
ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutaıruyan mümasil müstahzarlardan 
daha çabuk, daha kolay ve daha kat'! bir tesir icra eder. Horo:ı markasına dikkat. 

ADRESE DiKKAT: 
W•nhul İş IJ,wnkHı Karşısında 15 Numarada 

LOLC 
GİŞESİNDEN 

Alınan biletlerin kazanç ihtimali çok oluşu, 
Gişe sahibinin elindeki uğurdan ileri geliyor. 
Siz de hemed uğurlu elden biletinizi alınız. 

İstanbul Belediyesi hanları 
y ıllıi< 

'ZAFI UMUMi KANSIZLIK 

Si 
s -

A 

Hastalıklarına 

muhammen Ult 
ı.iraaı teminat 

Çalmıakçılarda Çakmakçılar mıdıallesinde Atikalipaşa 
mahalle&ind,e 18 No. lı Çandarlı Ati:k İbrahlmpaşa med· 
:r••h>de mdtrez arsa 
BabıAllde Lala Hayreddin matıalleı;inde Fatmasultan 
IOkatmda 5 No. h Hacı Beşirağa medresesi 
Süleymaniyede Hocahamza mahalleı;inrle Kepcnkçisi
nan sokağında 5 No. lı Seyavuşpaşa medresesi 
Ça.kmakçılarda İbrahirnpaşa mahalle ve sokağında 18 
No. lı Atik lbrahimpaşa medresesinde baraka 
Kapalıçarşıda Dvirik sokağın.da 35/37 No. lı dükkan 

• Divrik sokağında 45/47 No. lı dükkan 
• Kazazlar sokağında 44/46 No. lı dükkan 
• Hacı Hasan sokağında 16 No. lı dükkan 
• Hacı Hasan sokağında 14 No. lı dükkan 
• Yağlıkçılar sokağında Camili hanın 4 

No. Iı odası 

120,00 

300,00 

360,00 

24,00 
36,00 
36,00 
24,00 
30,00 
36,00 

21,00 
Cağakığlunda Cezrikasım mahallesinin Hilaliahmer 
sokağında Hadım Hasanpaşa medresesinın 1 No. lı odası 24,00 
Cağaloğlunda Cezri.kasım mahallesinin H.laliaıhıner 

sokağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 2 No. lı odası 24,00 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesin:n Hlllllahmer 
ıokağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 3 No. lı odası 24,00 
Cağaloğlunda Cezri.kasım mahallesinin Hilfiliahmer 
aokağında Hadııın Hasan.paşa medresesinin 4 No. lı odası 24,00 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hilfilialuner 
sokağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 5 No. lı odası 24,00 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hilaliaıhmer 

•okağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 6 No. lı odası 24,00 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hilali.aJımer 

aokağında Hadım Hasıınpaşa medresesinin T ve 8 No. lı 
odası 
Cağaloğlunda Cezrlkasım mahallesinin HilA.liaıhmer 

sokağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 21/l No. lı 

48,00 

11,00 

22,50 

27,00 

1,80 
2,70 
2,70 
1,80 
2,25 
2,70 

1,58 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

3,60 

odası 48,00 6,30 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

tes1iın tarihinden itibaren birer sene müddeıle il.yrı ayrı kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde &örülebilir. İstekliler hiu.lannda gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektub.He beraber 16/5/939 Salı günü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmalıdırlv (İ) (2961) 

* .. 
Yıllık 

mmh~mmen ilk 

Sultanahm~ Cankurtaran mahallesinde Mektep çık
mazı sokağında Sultanahmet mektebi altında 1 Nır. lı 

klra11 teminatı 

2 oda 24,00 1,80 
Alemdııl'da Hocarüstem mahalle ve sokağında 6 No. lı 

Darüssuadeağası Mehmetağa medresesı 265,00 19,88 
Eski AlipSıjada Ho'byar sokağında 107 No. lı dükkan 36,00 2, 70 
Kadrköy Kızıltoprakta 71 No. lı Zühttip şa mektebi 60.00 4,50 
Anadoluhisarında Sedüı;tü sokağın.da 24 No. lı Mu.lıaşşi 1 
Sinan Efendi mektebi 36,00 2,70 
Çar§&ffibada Çarşamba caddesi ve ııokağında 10 No. lı 1 
Cedit Abdurrahirn Efendi medresesi 200",00 15,00 
Ernirgand5 mekteb sokağında 13 No. lı dükkan 12,00 0,90 

• Mekteb sokağmda 11 No. lı dükkan 12,00 0,90 
Yukarıda semti, senelik muhammen kıraları yazılı olan mahaller 

teslim tariliinden itibaren birer sene müddetle ayrı ayrı kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde cörülebilir. İstekliler hiu.larında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubıle beraber 16/5/939 Salı günü saat U buçukta Daimi En-
cümende buhınmalıdırlar. (2956) ·-

Nafıa Vekaletinden: 
n/Mayıs/939 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti 

binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda ceman 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi 
telgraf makinesinin talip çıkmaması yı.izünden kapalı zarf usulile ye

niden eksiltmesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat (229.35) liradır. 

Eksiltme ıartnamesi ve teierrüatı Ankarada Nafıa Malzeme Mü
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birl:kte ayni 
gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona veımeleri Iazım-
dır. (1290) (2421) 

Cılız yavrular, yürümiyen, diş çıkaramıyan çocuklar, dermansız 
ihtiyarlar. solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 

içmelidir. Kanı Arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni 
surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şurubdur. Küçük 

büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffw 
yollarile geçen baııtalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatııızlıklannda, 8e8 

kısıklığında pek faydalıdır. l INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Doktor - Operatör 

Orhan Toroe 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim - Abdülhak Haın!t 
Caddes~ Geyik Apartuna.ıu -Akba Kitabevi 

Her Jloallıla kllab, pula n -•· 
alarını, melıl<ıb lıll&blanaı, lıırlul7enl· 

•1 temin eder. lldllı Peamea'la alelı
trllıcllllı lıll&llını, llltbnlu'm arüuaa, 
tılıııillm• kll&blBDI Aalıarada ..... J'•· 
rldlr. 

Di§ Tabibi 
Ratip Türkoğlu 

Aokes: lllıtıac14e 'flraaa alall -
............ x.... 1 

JIUJ'&llO Dalfl Glf .. a - J& .... 

1 t.öz 111·.!{J\ll 

y; r. Mu;· ad .ı r 1İ AY 
1. 1 ~ .. rı•"* 'fak_ m "'ırı... e •P 

t ddes. Nrı. lv l'ıfa aprL 

l tar.bu Eırn.Y"1 

l1u.J 'ıs~nd n a c. m JI/2~ozO 
'n nr, ,.c :!8/9/93~ t rıhli ık 
vesıkasın ka,,bctt m. Ycnc'ıııı 

J .. l 
karacagımdan zayıın Jıüknıu 

tur. ıııl 

İstanbul Balıkpazarı .lfl ı,; 
sokak No. 8 de Arnavut ıe 
asından Yorgi oğlu ı,ecll' 

KcndrOS 

Deniz Levazım Satınalma Komisy0nu ilanları 

Marmara Üssü Bahri K. Satmalma KomisyonundııJI: 
Ciıı•i Kiloıu T•bmin ilk teminatı Puarlık günü ve 

flyab 
Kuruş Lira Kr. ıl 

Pirinç 10.000 25 187 50 3/Mayıs/939 f. 
Sadeyağı 2.500 100 187 50 3/Mayıs/939 ~ 

1- Komutanlık deniz erlerinin ihtiyaçlarından olup yukarıda 
df 

ve miktarı yazılı iki kalem y;,·ecek maddeleri ayrı ayrı şartnaıne 

1 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlıkları İzmitte Teroane karş1sındaki komisyon bill3 

' yapılacaktır. Bu işe aid şartname bedelsiz olarak verilir. 
3- İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatlarile birlikte ve ~ı 

nun istediği vesikalarını ibraz etmek üzere muayyen gün ve saatte 

misyona müracaatları. (2866) 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
itletme u. idaresi ilanları 

Ait olduğu liste No. ları hlz9:_Stnda cins, miktar, muhammen:;,, 
ve mı.ıvakkat teıninatlan yazıh muhtelif demir, dentir levha ve ııJ 
saçları 13/6/1939 Salı gün!i s.ııat 15 den itibaren masile ayrı ayrı 
edilmek üzere w kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında &' 
alınacaktır. ır 

Bu işe giTmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvaklt3t 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerim ayni gilıı 5 

(14) e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. ~ 

Şartnameler (631) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde 
tılmaktadır. 

Muhammen Mıı •3~. 
Liste 
No. 
1 
2 
3 
4 

Cinsi 
Yuvarlak demir 
Yassı ve köşe demirleri 
Müşekkel demirler 
Levha ve ka1.an saçları . .. 

Miktar 
Ton 

1735,000 
1485,000 
1405,000 
2246,000 

bedel teo1i~ 
Lira K. Lira 

147.475,00 8.623• 
126.225,00 7.561 
147.525,oo 8.6?c' 
235.833.15 13.o.ıı· 

(287 '.) 

İşletme ihtiyacı için bir sene zarfında di;ktürülmesi lcab eden 11,ı 
riben 40 ton ve 14 gruptan ibaret ıskara. Sabo, makine parçaları 
emsali döküm malzemesi 6157,24 lira muhammen bedelle ve kapalı ı 
usulile münakasaya konmuştur. ,,., 

Münakasa 16/Mayıs/939 Salı günü saat 1~ de Sirkr-eide 9 işlet 
binasında Eksiltme komisyonunca yapılacaktır. ,r 

Taliplerin 4'61,80 liralık teminat ve nizami vesikaları! tek!.f Jll~f 
tublarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat •14• de ~ 
dar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak J<oıtl 
yondan verilmektedir. •2924. 
~~~~~--~~~.....-~~~--~~--,/ 
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denberl her tüdü so9} 
gınlıklarına ve ağrılara ~· 

tesiri ~aşmaz bir ilaç oldııÇ" 
isbat etmiştir. 

A S P 1 A 1 N in tesiri 11
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emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz, 

Sahip ve nepiyııtı idare eden Bapnuha:rrl:rl 
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